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 ,مد هتافوو ١ب/» هتوعد : ىح هللا ىلع لكوتملا ديهشلا مامإلا هلجن
 هريع لاطأو هلبأ هديأ ب 0 دمحأ رصانلا مامإلا رصعلا ةفيلخ هلجن

 ه 1/6 ةسرملا سمارعأ العا تافداو

 نّيسل ابل اهمال ستنابع ء نبى كرك رو عيم اجب تم

 نيم ايو نيمو كرلاولو ل طار قع ى اون ايل امرا ور ل ش

 نهلاو لملل ةمدخ اهعبط ىف انحصني ءاج هوخرأ انماعو

 لهعأ

 ىفك ىف' فللا بيقع اصوصخ دهز ىذو "ىبب اي ءاعد ةهكلا و

 0 سسس#س٠ٌ»“71 ا 0 ا ا سا

 لك

 هدير ترص
 مسطح

 ْ 05:1 نيني ةصورإ 3





 ا د مسنل#لا يسيل

 1 ١ ١ ةالصلاو . نيملاعلا بر هلل دما

 .ينألا ماع دحم دسم لع مال نيرهاطلا هلآ ىلعو  نيلسرملاو
 ا عيل فلو ةلفالاو نينبمو سخ 15/0 ةنسف متلك

 مئاذ ةريس ىلع ةلمتنشم ةحفص ةناوسمخ ىلع ةدايذ ىف نول 0 لوآلا
 مساقلا نب نيسحلا نب ىحي نيبمل قمحلا ىلإ يالا نينمزملا ريمأ هتعأ مامإو نها
 ةرجبلا نيتئامو نيعستو نام 74/١ ةئم ةدعص ةنيدمب ىفوتملا نبا ىنسحلا ىمرلا
 عيمج ركذو ؛ةرجبلا فلأ ٠١٠٠١ ةئس ىلإ هذعب ةيزهلا دالبلاب اوماق ًامامإ نيعبرأذ
 : ماسقألا نم نولا ةءأ باتك هيلع لهتشا ام

 نرقلاب نولا ةمئأ ريس ىلع لمتشملا هنم سماخلا :مسقلا عبط ىف عورشلا نآك
 ١1/0 ةنس ىلإ ١78.5 ةنس نم مارعأ مالعأ تايفوو ةرجبلل رشثع عبارلا
 : ىومجت نم ةعززم ةضراتؤ ةيبدأو ةيئيد ثحاسو . نيعيسو سه

 نيرصاعملا ءاسلعلاو ةّمألل ٠ نيرخآلا ف قدص ناسل

 ماسفأ نم عبارلا مسقلا نمو "” ىرمع ماوعأ ةموظنم ىلع قيلعتلا نمو
 11/8 ةنس ىلإ فلآألا ذعب نولا ءالبنل «ىفرعلا رشف

 ةدملا ىف ةءفانلا هوجولا لمجأ ىلع هريغو كلذ عبط لاك ] ىلعنيعتسن اف

 هللا ءاش نإ ةبيرقلا

 : ةموظنملا لوأ )١(
 ىسرحب قاخلا بر خروملا ائم ايص رهشإ اعنص ىنطوم ىف تدلو

 ةرقاللا

 نملاب تاريخلا انغراتل ىريك ذب تاقن امد
 ةيربش ١6 !: 9 حصل دعو ودو ذ "دع



 و مو < ةئس نيدلا فرش ىداحلا كَ 1 : 5

 - رثع عبارلا نرقلاب نبا ةمأ

 ىنيسحلا دمج نب نيدلا فرش ىداملا مامإلا

 ٠101 ةنس هنافو 1١95 ةنس هتوعد ١؟48 ةنس هدلوم

 نب ىلع نب ميهاربإ نب دمت نب ش بشع بقلما هللا دبع نب ىلع نب دمم نب نسحلا نب دمم نبا ىلع نب ميهارإ نب دمت 5 د

 ' نب دمت ا 0 دا ىلا

 5 ىبأ نب ل ريمأ نبا طبسلا نيسحلا نب نيدماعلا نيز ىلع نب رقابلا دمع نبا

 اامتصلا ىنملا

 :هدلو ىنريخأ ا ةرحبلل فلأو .نيتئامو نيعبرأو سخ ١748 ةنس ًابيرقت هدلوم

 دبع ةممالملا هيقفلا نرقلا اذه لوأ ءامنص عماج مامإ طخم تيأرو . ىداحلا نب ربطلا خألا

 هندالو نأ نيدلا فرش مامإلا بارثأ نم ناكو هدلاو هريخأ هنأ ىحيقرلا نسحم نب قازرلا
 نيثالثو سمح 1177 8.ةنس وحن ىف جحلل هئدلاوو هدلاو لوخد دنع زاجحلاب ةدج ردني

 معلا هباط مأ ماوعأ لج نكسو شيع نيدلا فرش ديسلاب ايف فرعي ناكو ءامنسب أثنو

 : مهنع ذخأ نمو « ءامنصب ةحلط دجسم ىبونج ذامم دجسمب هلزنم ىف ءامنصي

 دم ديسلاو شيشع *ء ليعامسإ نب دحم ديسلاو عووك ألا نمحرلا دبع نب نيسح ىناقلا
 ىلع ديسلاو 20
 دهاجلا ديد نب دمحأ ىضاقلاو نملا ليعمإ نب دحأ ىضاقلاو ىرفلا نيسح نبا
 ممريغو روصنلا نب نب دمحأ نب نيسحلا نب مساقلا ديسلاو

 اديب ادباع ايقت اعرو الضاف الع ناكو

 فرعا

 ريبكلا هداو مآ ىو ىشنرلا تيب ءالضفلا ةداسلا نم ةفيرش ةدوملا ف عورتا

 ,نساا نب نمحرلا دبع نب دمم نب نيدلا فرش هللا نيدل ىداحلا دمع

 ' قزرلا نم هل هللا همسف ام امناق ايندلا بابرأ نع
 ش اهدالبو ةدوسلا ' ةنيدمب دمحأ نب نسحم لكوتلا مامالل ٠ ماضقلا ىلوت مث « لالحلا |

 الا فيس

 ى ريفظ

 | ةمامإلا
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 نك ا ا ا

 ٠م ه,< ةئس نيدلا فرش ىداحلا : مل واس رسع عبارل نرقلاب نملا ةمئأ ش هع ميا زا نرقلاب نما ةمئ

 ىفو فرشلا دالب ىف لكوتلا مامالل ءاسضقلا ىلوثو « هنع للا ىضر دم ةالمإلا 0

 1 هن وعد 5

 لصو 1١؟8.0 ةنس بجر خلس ىف دمحأ نب نسمي لا ىلع لكوتملا مامإلا ةافو هتذلب ا
 ىمأب مايقال ىناعنصلا نيسحلا نب مساقلا ةمالعلا ديسلا هخيش ةعجارأ 5 ىلإ ربل نع
 نب دمحأ مالسإلا فيس ريبكلا ذيبجلا انخيش ىنريخأو . كلذ ىلإ هفعسي لف ىمظعلا ةمامإلا
 موقي نم نأش ىف هتعجار لكوتلل ةافو ماع ىف هيلا لصو هنأ هنع هللا ىضر نيدلا ديم ىسماق
 نأل اهب موق نم معلا كلذ ىف ءامنصب دجوي ال نا نعم اب مالسإلا فيس هياجأف ةمامإلاب
 كارتألا ىرجس ىف اهم مايقلا بوجو نورب نيذلا ءاعنص لهأ نم ةيوبنلا ةرقعلا ءاملع لج
 ش ش ةديدحلا ىف

 نب دجأ نب هللا دبع نب دمحأ ن دم نب دمع ةمالعلا ديسلا ىلإ همزع باوصلا نأو

 . ىلإ ًايرغ نادمع عالض ىف نك املا مماقلا نب نسحلا نب دمحأ ىدبللا نب ميها ربإ نب قع
 دج“ نب دمت نب هللا دبع نب دمع نب هللا دبع نب دمع ةمالعلا ديسلا ىلإ وأ . ءاعنص نم.لامثلا ١

 نم مالعألا ةداسلا ىلإ وأ . ءاعنص بونج عانس ىف نك اسلا ىدهملا نب مهاربإ ن ىلع نا

 مالسإلا فيس ىلإ عجرو مهعيمج ىلإ راسف « رامذ ةنيدم ىف نرذلا ىثيدلا لاو ثيرولا لآ

 ةميظعلا مهتلوصو كارمألا ةوق عم ةمامإلا ىصأب مايقلا نع مهعيمج عانتمأب هريخم مسأق نب دحأ

 فيس جورخ نيدلا فرش مامإلا طرتشاف كلذب همايق ىلإ مالسإلا فيس هدشرأ م
 مامإلا ةوعد دعب دوعي نأ ىلع مالسإلا فيس هفعسأف « هتوعد نالعإ دنع هتناعإل هعم مالسإلا

 ثيح نيدلا فرش مامإلا ىلإ رجاهي مث جحلا ةضيرف ةيدأتل ابهنم مزميل ءامنص دالب ىلإ
 0 ١ | ىهتنا 5 ناك

 ىداوب ريذولا لآ ةرجث ىلإ ريزولا هللا دبع نب دمت مامإلا ىلإ نيدلا فرش مامإلا راس: من .
 هتوعو ءاشنإ ىف عرشو ريفظلا نصح ىلإ مجرف كلذب همايق نسحتساف كلذ ىف هتمجا رأ رسلا

 ءاعنص نم لاهشلا ىلإ ب رغ مايأ ةعبرأ ةفاسم ىلع م ونهألا دالب ىف نادملا ةرجغ ىلإ راس م ةصاخللا م 1 ١

 ل 0
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 ىف ةعداو ةرجبم ىفوتلا 1

دجلا مامإلا ةريس ىف رظنلا ةهزنو ركسفلا ةفحت ةموسوم سراركىف ندلا فرش
 ,سأر ىلع د

 نبدلا فرش مامإلا 5-0-8 /
 ١ , ىثع علارلا نرقلا ةمئأ

 َ ! لصوو نيعسلو تس !؟ة ةنس رفص ف كلته نم هتومو نو لعص» نم وو نيغسأو تس : الع رب اك هرم ةيلإ

 ةحصا رو ا اس ما اك دالبو ربا نب دمحأ ديسلا اهدالي آ

0 

 ىف هور ظانو هوربتخاف اهريغو

 7 أ نم ناكو . هتعاط بوجوو هتمامإ

فيس لولاو قسحلا 2 ونهألا صاع مها را
 ديه رسال نب دج مالسإلا 

 ّئ رامذلا ىسشعلا ىلع ن نا ذيع مالسإلا م خيش 0 لا لظفاحلا ىضاقلا مج دق ناكو

 ىداملا مامإلا 5 ةريس لوأ فلأو ةئاعالثو ةدحاو 161 ةنس لاوش

 ابفلؤم ةافو ماع ىلإ هناحوتف و هماوعأ ىف ثدا ولا ركذ ابق فوتسي ملو « رشع ةثلثلا ةثال

 هصالخإو هرذص ةعسو هين حالصب نبدلا فرش ىداحلا مامإلا عاطتسا دقو ٠ ىلاعت ُّن هجر

 نارين دمخم نأو هيلع كارتألا سئاسدب طاحلا هزك رك تبثي نأ هربص ةدشو هنيقي ةوقو

 ش ةندلاواةوقلا نم هيلع هيل ام عم داوسلاو ضايبلا ملاعو كرتلا نم هيدئاسم نم نيلعبل !

 71 1 ْ | ماوعألا ملتب هتيلام ثفضر

 دالبب قوتملا ىلناعتصلا ىرادنجلا هللا دبع نب دحأ رصاعملا ريبكسلا ذيبجلا ىلولا لاق 0

 : : زيربتلا ىوذ ءاماملا تايفوب ىفاولا زيجولا مم اجلا هياتك ىف نيئالثو عبس 151/ ةنس مونهألا 0 3

 يلع ممجأو ؛ عرولاو ةداه زلا نم يلع دح ىلع دمت نب نبدلا فرش ىدالا مامإلا ناك
 ا ىلع ث ثحب ريزولا هللا د دبع 0 روصتلا 1 ناو اص لأ ةقل ءابلع هتمامإ >

 ةرادبلا نصح ةزام كَ

 و .ىعتا للا بوق تن /دقرأل بماي
 نصح  هداجأ أ حوف, وذ قأيسو . 0

 , م توغاطلا خياشم رفاظأ همولقتو اهدالب هولا : ايس

0 

 . ىايحضلا ىبانلا هلا دبع نب دمش ىضاقلاو ىدعصلا ىمثملا

 ةيلاا | نالوغ دالب. ىف نيتيبظلا نصحو ةجح ريفظ

 ْ ١ * نيتسو ثالغ لعلي ةن م امن ةعوبطلا هاله ؛ ةيمال نع 0 1



 5 ةنمص نيدلا فرش ىداحلا

 ؛ فلأو ةثامالثو عبس ١

 0 س#آآ 600 رشع عبارلا نرقلا ةمئثأ 006
 6 ةنس لاوش ىف نيدلا فرش ىداهلا م امإلا ةافو ركذ ١ مس
 لَو ىأ 0 0 ؤ ناي راي

 هدلول نيتس كعا بغيأ هو

 وبأ مامإلا نيدلا فرمث ىرولا ىداه

 ا ىلإ نيماسملل هنوعد ثبو

 نمو هنم مالعألا هبا هتعإ ايف

 تردتبا» كارثألا مقوي مارو
 رخ ىفو ثوح ىف برحلا تناكف
 هتوعدل تداقناذ ةدعص مأو

 -و ريفظلا نصح هموق * نتف و

 تبهاف كا رثألا صز تلبقأ ذإ

 ذي .ةالعص ىف مادو

رك 0 بي ىلا ةملقلا ىنب دقو
 

 ليج ىلإ اهم جزار ىلإ ٌةدسصصب رمل ىلابلاو ماشلا دهم

 ىلع طبس مونهألا لبج ىرن ىو
 ىلأ باتكلا ام مالس ىنسأ توسيملا نولاب نرقلا س أر دهمملا ىلع

 ةنس ءامنصب ةعوبطلا ةرجبلل رشع عبارلا نرقلاب نبا ةمأ ةماسشإ ىفو

 رشبلا ةداق وعدي ماق ةرغ ىف
 1 ليطلب

 رذسسبلا مئتاخ هلا طبس دمت

 رجح ا فد أعنص قو رامذ ىفو

 رفص ىف مونهألا ند لا قش

 رذع سس لاطبألاو ةدعص دالب

 رمح ىلإ اعنص نم ضك رب هيلا

 ىرخلا ةيرق ىلاوحو روسو

 رظنلا نع ىنانلا خماشلا حزارو

 ريغلاو 530 5 د دانا 00000

 ى رج لك لذ ىتح
 ا

 ريس ةريخ :٠

9 

1 

 : نيعبس 1



 نب ل روفولا و , رضلا مامإلا

 ١ نيدلا فرش ىداحلا

 0 : ةديدحخل ف كارتألا ن نجسب اعن " مالعأ ن نم ىداملا مامإلا 5

 00 قاعنصلا شيشع ليعامسإ

 ديسلا (مواظم ًاديهش ةديدحلاب كا رثألا نجسإ تام نيعسناو ع

يز نإ نسح نب دمت نب ىمع نب ليمعسا .
 لا دبع نب ىلع نب د

 ةوعد ةنس ىف ن تام نمم

 نب دم ديسملا

 ا١؟ةك ةنس رفص ىف

 2 ناعتصلا 'ينيسحلا شيشع

 امإلا أ نم
 م2 حوبش ربك | نم وهو

 ىرابشلا ىشبحلا دمحم نب نمر دبع ىناقاو رنا يملا نب لع الو ند دم

مالبإل فيسو ىرادنجلا هللا دبع ن , دحأ ىئاقاو ىرمعلا ىلع نب نما
 1 

 ىحي نب دم للاب روصنلل مامإلاو نبدلا فرش ىداحلا

 ىئاقلاو

 ممريغو ىدسلا دمحأ نب ىلع ديسلاو نيدلا ديج مان نبا

 نب ليعامسإ نب دمع ةمالملا ونسلا نيرصاعلا هلدفح 00

00 0 
 َى ولعا عاطملا دمحأ نب دمت ديسلا

 نب ىلع نب دمحأ نب دمم ةمالعلا ديسلل ةنسلا كلت ىف ةديدملاب كارنألا نجسب تامو

7 0000
 

 م 0 1 نمو ناسا كا ىنسا 0 0 0
3-0 

 اهيف

 ةلقق ىلإ
 سلا ةدايقب

 هذ نارمع

 هذ ثوح

 | دومصلا'

 ءلا مهعبخا
 ابكارتألا 27١

 1 0 .ماطلا نب نب مساقلا نب ديز نب عاطملا نب نابلس نب بم نب مهارإ نب نسحلا ن دم نب نيسح

 قع ٠ عوبطلا رطولا لينب هتمجرتو.ع ىناسنصلا ىولملا بلاط ىبأ نب ىلع نب سابا نيل يع 1 تلخدو. .. 9 - نب نسحلا نب هلا ديبع نب هللا دبع نب هلا ديبع نب دحم رفعج ىبأ نب لمع نب مهارإ نإ
 ىبشعلا ىلع 0: قوتلا فقولا رظان عاطملا دمح نب ىلع تل نبرصاعلل هدالوأ لبنأ سا
 ةلاقو ماع 0 1 0



5 0 

 200 رشع عبارلا نرقلاب نيا ةمثآ

 يا هرج رشد ىلا رفا فانص ىلإ ىلع ني دحأ ديلا مدج اهنم لقفا ةدعص دالبب ةريدج ةيرق ىلإ ةيسن ميجا مضي ىريدجلا و ةنع هللا ىضر ىحب هللا ىلع لكوتلل انمامإ رياشم نم وهو « ةرشع تس 7 ةنس وتل 1 / 59007 ىردبا لع نب دمع ىوسألا ةماعلا ديلا

 ١4 ٠ ةنس
 ” 2 دشاح دالب ل مامإلا لاقتنا

 كارت ألا ةلئاق دونجلا هزيوجلو ش

 هشويج ذقأو ةيدشالا رخ ةنيدم ىلإ مث ثوح ةنيدم ىلإ عومج ىفاهنم راسو رذع ةلفق ىلإ مونمألا لبج نم لقتناو « كارتألا ةرغاثم ىلع مزعف ىدامل مامإلا ةكوش تنلكسمت اهيف ٠
 دالبو نوبلا نس ابملإ امو ةدمح ةيرق ىلإ ىمونهألا ماع مسأق نب يكب ةمالعلا ديسلا ةدايقب

 ةنيدم ىلا ىرجلا ةيرق ىلإ رمح نم لقتناف مامإلا ىلإ هدياق داعو شيجلا كلذ لشافتف نارمع
 يقل ىرخللا ةيرق ىلإ مهضئادع اومرو ثوح ىلإ لاوش ىف كارتألا هتد صنف ثوح
 ثوح ةنيدم ىلإ كارنألا عمجر ىتح باعشلا ىلإ مامإلا لقتناف ةرّودملا نصح ىلإ دومصلا“

 نم الجر نيرشع وحن قارحاب برعلا ضمب لاتحاو « نوحرجيو مهن نواتقي برعلا مهعبتق
 .٠ 06 ءاعنص ىلإ كا رثألا دامف دورابلاب كا رثألا

 مهتردايف « نصحلا مل عتف «ةمال روسم نصح ذخأل لتتم ةثاهالث وحن مامإلا زبجو 1

 8 مامإلا اباعأ جرخ كا رثألا نم دالبلا لهأ فاخو « لاملا ىف كارثألا ركاسع
 0 : مونهألا دالب ىلإ ةدمقلا ىذ ىف مامإلا عجرو كارتالا هيلا تلخدو.

 ن هللا دبع هرصع هيف ةمالعلا ىئافلا رامذ نم ًارجاهم هيف لو ةللا ىذ لوأ قو |

 ىلإ هناوعأ رباك أو هتصاخ نم ناكو « مارك إلا ةياغ مامإلا همرك أف ىرامذلا ىسنعلا ىلع
 ةئاقو ماع 0

1 

 نبآ بالو نع ماع قمصم دما لاصفنا
 هتبالو ماوعأ بورحو

 ثبل 1
 نأ دعب . مصاع ىنطصم ريما هو ناس ياك



 00 30 !إ آ

 ا! ةمأ 5 : ' سنع عبارلا نرتلا ةمئأ 3

 ةددح أ يملا كلت ىف ناكو نيعستو ىدحا 199 ةئ 1

 ٍ 0 اواسرأو اهملع اولوتساف نا ١ نس نبل ىلإ فوصو ناك نبل ف ناونم ع ْ
 *| 2 ضمب اوأسراو اهملع اولوتساف نايم تيب ىلا كلا ءألا كاما

 ١ | ماظلا دالب 5-5 قادرا مهدصقف بحرأ ةليبق فالخ راشقا
 1 وداع هلأ د 0 دنا انه ٠ ًّ 1 . ء

 1 نالحل م 0 نري يع لابج لهأ نلعأت ءاعنص رمق ندس ىلإ لالغألا ىف ابلهأ

 ' ةنيلم ىلإ اوراسو اهريغو اهوبهتناو اهملع اولوتساف ىلراحلا تيب ةيرق ىلإ كارألا مهئدصقف

 3-2 ريبكسلا مهعفدم اوذخأو مهنم ةدعااولقو لئابقلا مهيلع ثعمتجاف دشاح نم رخ

 انص 2020203 7 لخدف دشاح دالب ىلإ ةريثكشويج ىف مداع قاعصم راس نيمسنو نينثا 85 ةنس ىفو
1 0 

 الامث | ١ مجرتسا ىتح مل هتالص راو ةبهيرمو نايفسو ةعداو دالبو دشاح لئابقل فطلتو رخ ةنيدم ّْ

 اففاح ا دارفأ مباتف ةيمامإلا دالبلا نم اهوحتو نابرغ ةنيدم ىلإ راسو « الل ماعلاب ذوخألل فدلل

 دايفلا 71 ا 7 500 1 .

 و ٍ رطضاو ةدوسلا دالب ىلإ ريشملا لقتناف « مهمايخو مهحراطم ىلإ ىرلو اليل كارثألا وزغ دشاح

 7 ا ءامنص ىلإ كارتألا عوجرو مونهألا لبج ىلإ ثوح ةنيدم نم لاقتنالا ىلإ لكوتلل مامإلا. رف ا .

 نم ىناعتصلا ىميكلا دمع نب دمع نب دمحأ ريبكلا ةمالملا ديسلا لوصو ناك منا

 .نارمع دالب نم ةملضلا ةيرق ىلإ ةيدشاملاو ةيطربلا لئابقلا نم ةريثك عومج ىف طرب لبج ْ

 رطضاف لئابقلا عوومج ترقف ةيطبضلاو كازألا نم ةريثك ع ومج ىكاغأ ديعس داقلا مدصقف 20202020
 امنصب مولعلا رشنل داعو مصاع فطصم ريشلا نيم وبق | 1 1 ءاعنصب مولعلا رشنل داعو مصاع نطصم ريشا نيمأت لوبق ىلإ ىسبكسلا دمحأ ديسلا 1

 'بصنم ىلع ءاضقلاو لكوتملا مامإلا ةدراطم مماع قطصم راس نيعستو عيرأ 44, هنس قو ل

 هما هعومجو ةديدملا هتادم» ىف راسو ًافوتكم مامإلاب ىنأي نأ هل دب ال هنأ حصفأو نيب ةامإلا 01
 .سارلا ةيرق ىلإ دمص م م ونهألا دالب نم رج ل : ىلإ م ثوح 0 ا

 رافقلاو باعشلا ىلإ هسفنب لقتناو طرب لبج ىلإ اهتم هلهأ لسرأ دق مامإلا ناكو « ةيمونم

 هل
 .ّ 5 ؛

| 
1 

 9 .٠ ١ 5 5 و »| ء | .

 . 5 0 5 0 ١ 1 5 ١ ولا 5 ىلإ ةبناخ تعجرو سارلا ةيرق ىف مامإلا انكم ناك ىلا ةبصقلا كارل تفرحاو
 روجح دالبو رشا دالب كإ ىلضلا دحأ نبل دم خيل ش 7 ا را دجأ نب هلل دبع خيتلاو كب قفد :2 ١ لسرأو « ىلع روصنل نب يم ب دحم نب بلاغ ذهسلا خب ةنيدم يف الفا ريل بس 00 007

2 



 0 ا اا ا

 4 هر سما دف تم ل

 أ نجس ىلإ نيطوبضم اليل ءاململا

 سلا < رشع عبارلا نرقلا ةميأ

 مهن لئابقب فرصتملا كن |
 اينايعأو ءامنم مالعأ مساع قطعصم سبح

 .وووبب ةنس ىدالا مامإلا

 .ىنب ةليقو مهن ةليق تراث لكوتل مامإلا ةدراطم ءامنص نع مصاع قاعصم ةبيغ رهشأ ىف
 ةمجاهم ةينب لئاقم ةئامامت وحن ىف اولصوو ىمبنلا جوعالا ىنثم دمح بيقنلا ةداهقب شيشح
 تاعاس ثالث ةفاسم ىلع هلوح امو ىحالصلا عاق ىلإ ملوصو دعبو ؛ ريشا ةبيغ عم امنص

 ليمسإ فرصتلا ءامنص نم مدصقت كالانه فبك ىف اوناب ءامنص نم قرشلا ىلإ الامش
 تاشنفف فيكللا لخاد ىلإ هريغو مفدلاب ممامرو كارنألا نم ةثامنالث وحن ىف اليل اشأب ظفاح
 فرصتلا ذخأو ؛ مهنم ةنالث سوءر تعطقو ءىش ىلع نوواي ال نيمزهنم اولوو لئابقلا

 : ءاعنص ىلإ داعو ليما دايج نم تناكو ىمهنلا جوعألا سرف

 رتولاب نيفوتكم حبصلا اوماقتو مهعجاضم ىف 8 بكي -ارئاب

 ربتمل ريصت رجلا ةصقو 2بمجاهرابخأ ىف فبكلا ةروسو

 .قنأب سلا نيلايش ضمب هل سوسو ةلبقلا دالب نم ,ئاخ مضاع قطصم عوجر دعب

 مامإلا دوب نم اهنص نايعأو ءاداع
هنيعيو دمحأ نب نسم هللا ىلع لكوتملا

 ٠ مهسبح نسحب هبأو 

 مامإلاو ىميكتلا دمع ن : : ذ ىف ىمأف
دجأ ديسلا نبلا ءابلع سيئر نجيسب 44 ةنس ةدمقلا ىذ ىف مأف

 مامإلاو ىسبكل دمع نب 

 ليعامسإ نب دمحم ديسلاو ىدلا . 1
 نب دم ديسلاو نيدل م ب نب دن روصنلا مامإلاو ىنوملا مساق نب دمع ىدهملا

 ناضمت ىلع نب نيدح ديسلاو ىريدجلا دمع

 .نب دمحم هيقفلاو نانج ل

 نمح رلا دبع نب دجأ

 جاحلاو ىميملا حيفز دمع

 لسرأمل . اعنص

 نب ىلع ديسلاو عاطل دمحأ نب دم ديسلاو شيشع

 دز ديسلاو ىسكللا
قلاو ىدبكلا دجأ نب

 يعمم نب نيسح ىئما

يسلا و رهاز يم
و ىااشلا لنسح د

ان ْن دجأ هيقفلا 
 هيففلا و ىماملا سم

 ١ 1 4 .٠ 3-0-4 ٠

 املا 1

نهو. مالعألا نم ىدوملا
دمخ ن ىلع خيشلا نايعالا 

 ١ ع و ليابل 

 لانجري مام لير راي ال رمهلا ىق مهن ا
 * 0 ابن نجع ىلإ نابعألاو راجتلاو ةديدم



 ,ب ويب ةنس ىداحلا مامإلا 0
 ْ ١

 |. ءالعأ سيح مساع نيسح قطصم ىلا ىلع انا فا ليم فرست ركتأ دقو
 1 "٠ ىلإ ىلاوأل ًايضانم فرمتملا راس ققح هريغو كلذ ىلع فالتءالا امنبب لظعو امنص نايعأو

0 ْ 
 ١ ليعمسإ نب دمح خر وللا ديسلا مدلل نرجس نيماع وحن مالعألا ثبل نأ دعبو

 5  ثعو سو هلآآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حدم ىف اتيب نيس وحن ةديصق ىنالوللا ىسبكلا
 1 ظ ٠ : اهنمو ةرونلا ةنيدملا ىلإ ام.

 1 ش اورصح دقوا وقاضدنق ىراسألا كف ىف عفشي شرعلا لإ بيبح ىلإ
 1 ريغلا ومهملان دق رفلا كلآ نم انترسأ هللا دنع كهاجم ثغأ

 0 - اوردغ الو اوناغالو هوْثأ بنذ مسيل بيرغتلاف نيماءرسألا ىف
 0 : 2 رمت سانلاو اللا باقعاوشخم ملو هوروز مهيلع آبو اذظ
 رهتشم هللا دنع كردقؤ عرب لو ناصي مل باقا كيلا مل

 رثألا اذك ىبرقلا ىف ةدولل رجأ انريخي. ليزنتلا مم ىفأ دقو ٠
 رفن موعايشأ نمو كيلإ اومني ةمطاف ءانبأ نم ةلالسلا من
 اوركت ىذلا سمألا نم ركنب اوءاج الو مولظلا دنع: امر اوبرقي م

 ررض مهم ىدوأ الو اوميضأ الو اوضهال للا دنع كهاج قحب

 رطما مه ام اماود مالسلا عم هترتعو هل ىلع ةالصلا دهاو
 ةنطاسلا نم اشاب ظفاح ليعامسإ لوصو

 ءاململا قالطإو نبل ةيالد يمألا
 « مهددع رثكو هريغو ميعتلاو ىمرلا اونقتأف ةيدوجلا ممامو ةيني 7 0 مماطعأو نيينعلا برعلا نم ركسع ليكشتب أو ؛ م ىل 9 دل مابأ ةحلسألا | 0 2. أ, , اميرص ىلإ همم مولصوأو ةديدخلا نجس نم ءاسلملا قالطإو ندلا ةبالو ىمأب ةنطلسلا نم امثأ ظفاح لومع] لك ١ 0 5 و 5 ةنسلا هذه ىف

 تناك امنصب ةقورعلا ةرارش ةقرغ ةيومتب يمأو مهعومج نم حالا من 47 1 ١ 7 زيناو

)1 

 ظ
| 



 أ ل يت يسوم صم بقسم مي مم دمحم ممم ل مل سمس د .ةيدم جورج محل

< 

 ءءو

 2 دن : اد يسوي“

 ةمساولا ةمانلا تادايزلا هيفو هلوحاهف ترمعو

 200 رشع عبارلا نرقلا ةمأ

 (امنص روس بونج نك اهلا ةلصاولا لوهسلا بعوتسن
5-57 

0 ٠. 
 أ 5

 5 سف « إبلا حلاصم ىف لج د هيف نكسو ةجرفمو ةدأر 5 ةقرغ نم برغلا , ىلاهش ىذلا تيبلا ةرامب رماد

 : 5 ا 1

 نم مدع نم هل
 20001 ل ةرو تيل اذع ناك ف6 ٠ رج كارتألا ةالو

 نب ىلع دورابلاب تريبلا قارحإو داسفإلاو صصلتلا 0 ؟ هيب ةنس هذه 0
 كلارتألا تزوجو . كلانه لتقف با دالب نم تاادعب ليج ىف سيعدلا بأ بلاغ خيشلا تيب ارم ىيلكسلا بهذ مث. يو مة نيا ف يحذف لهسالا تير راف يد 0 ءارمأ نم كب قراع دمع تيب دورابلاب هقرح امو.

 ا ىبيلكلا عابنأ اودراطف ءادحلا دالب ىلإ كب فراع دمت ةدايقب امص نم اهركسع
 بادآلا يلستو ةعاطلاب اونهذأ

 ةنس ,١١9

 ,ىلإ راس مترذع ةلفق ىلإ مونهألا لبج نم ىدامل مامألا لقتنا اهنم لوألا عيبر ىف
 لئابقلا نأش حالصإل ثوح ةنيدم

 ةدهص ىلع مامإلا ءاليتسأ

 مالا دالبو ةدمص ىلع 4 ةان رم نيسح نب دحم دبلا ةدعص ىلإ مامإلا لسرأ اهف

 بامصأ : لئابقلا ضعب نيب تلصخل ىرامذلا ىسنملا ىلع نب هللا دبع ريبكسلا ىضاقلاب هبتعأ م

 اهرصاخل ةدمص دالب ىلإ ةجحملا ىذ ىف ءاملعلا نم ةعامج هعمو هسفنب مامإلا ضبنف « ةنتف مامإلا

 0 لا برح ةشوانم تناكسف «راحس نم لئابقلا ضعب اهمفو

 ابلمأ نمآو
 .نود ىرخأ 240) مث تريلا مسا

نم تفقثنا ةميظع ةلزلز تمقو اهنم بجر ىفو
 رد ىرخ رلز م تويبلا ضمب اه

 ىلوألا



 179١م ةئمم '
 ه1 رشع عبارلا نرقلا ةمئأ

 أعنصي ةيريكبلا عماج قيوزت لاك ظ
 ءأي لإ 0 كلذ مع د

 .مالا ضعب كلذ خرأو ءامنصإ ةيريكسبلا عماج قيوزتو مرت كارألا لكس أف

 : اهنم ةرجح ىلع ةموس رم تايبأب.

 بيرق حتفب هللا نم رن هلك خيرات ىنأ اذل

 ١؟ةؤم

 ريزولا وه اللا بابقلاو ةرانلاو تآضوتملاو حورمملاو ةيريكسبلا عماج ةبق رماعو

 .خيراوتب ءابدألا كلذ خرأو هيكلأو سمح ٠٠١8 ةنس ىف ةبقلا ةراع لك أواشاب نسح.

 أدجس انكر مارت : وهو بارحلا ىف وه ام اهنمو « ةديدع
1 507 

 ضعب ىف جرف هيلا اشاب نسح ريزولا كييلام بحأ اغأ ريكي ناك ديرما ةيغب بحاص لاق

 ضكرو هسرف بكرف هطسو ىلع رجأ بهذ هفيسو هرجنغ مازحو ءاقرز ةفيطق هيلعو مايألا.

 اغأ ريكب نإ نيدلا فرش مامإلا نبا رهط نب هللا دبع ريمألا لاقف « ءامنص رق ناديم ىف هب

 سرفلا ابك ىتح همالكم تب لف . عماللا قربلاك ركسلاو فيسلاو همازحو ءادوس ةباحس هبشي

 ناكو . همساب ةبقلا هذه رمحو نسح ريزولا هيلع نزل هنيحل كلهو هتبقر رسكت اغأ ريكي

 . رشاعلا نرقلاب نيدلا فرش مامإلا مايأ نوعاطلاب ىتوملا نم ةميظع ةربقم ةيريكبلا عضوم

 لقنو « بوعش باب بيرق ىلإ اعنص روس لوح ام دخو ةيعرلا رقب راضحاب اشاب نانس رمأف»

 اهنم ةبيرقلا تويبلا ضعبو ناديملا مام نسح ريزولا اهملع فقوو ةيريكسبلا رمو ىنوم ا ماظع-

 .هزيغو ىشبحلا ساملأ خيشلا ةافو

 خيشلا زاجحلاب ةرودلا ةنيدملا برد ىف صلخ حرطمب تام ةنسلا هذه نم مرحلا ىف

 هتافوو لاما تيب كيلامم نم ناكو ىنامنصلا ىشبحلا هللا دبع نب ساما ققحلا ريبكلا ذبيجلا
 ةشبحلا نم جرخأ . ةماقلا ليوط داوسلا ديدش ناكو ةشبحلاب هدلوم نم ةنس نيعبس وحن نع :

 نسحلا نب هللا دبع رصانلا مامإلا مايأ ىف لام مث. هلل دبع ىدبلا مايأ نينس رشع وحن ىفوهو-
 4 / : : : 0 1 ٠
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 رثع عبارلا نرقلا ةمئأ ا 1
 ل

 مريغو ىثبملا ساملا خيشلا م مشا أف

 1 لجأ ديسلاو ىسيكملا دمت نب دمع ديسلاو نش 1 ن ىلع ديسلاو 15417 ةنس قوتملا ليهم دمح ش ىضاقلاو رماها نمحرلا را
 رع لج ماريو ةمراوا انو 0000 666 ىدبم دمع ىناقلاو ىارمصلا دم نب دمع ىناقلد 9 لا ميج معسأو . ىدمضلا ْ

 سلما ىسنآلا ىفرشلا ىداه نب ىيحي خيشلا هرصعب
: 

 ٌ ربرضلا ديسلاو نيدلا ديمح هللا دبع نب دمحأ ديسلاو ؛ لضفلا ليز نيت ىئانلاو. قايك وكلا دمتو رباع دم ند دجلاو بلاط وبا دمح نب م : : او لاط وبأ دمحم نب مماق 2 رر , لا ديسلاو ى رفا دحأ ن نيدح ديسلاو عوك الآ نمحرلا دبع نب نيسح ىئاقلاو ؛ قلما ليممسإ نب دمحأ ىفاقلا نع ذخأو « كال :
 ممريغو ىدألا ىلع

 عونقلاو ةداهزلا ىف ةناوهو « سيردتلاو ءاعدلاو نآرقلا ةوالت نع رتفي ال ناكو

 ىناقلا تلع زخأو سيردنلا قلح مزالو معلا ىلإ
 زخألا ىبحي نب دمع ديسلاو ك رفظلا دمحأ [ نب دمع ىضاقلاو ىلارمعلا دمت نب نتحرلا دبع
 | ةجاجد بقاملاو ةرديح مما

 ىماقلاو ىديؤملا دمع نب دحأ

 ىلع مالسإلا خيش داو ىلاعلا ىلع نب دححأ نب ىلع ىضاقلا ءامنصب اهنم بجر ىف تامو
 ىناملا ىلع نبا

 : ىئامنصلا لالد نيسح نب هللا دبع هيقفلا اهمارحم مامإ ءامنص ةضورب لاوش ىفو 9 َن
 نسح نب ىبع ىناقلاو دهاجلا مساق نب نسح نب دمحأ ىضاقلا ةلبج ىذ ةنيدم ىف تأمو 1 1
 دهاجلا ميسماق نبا 1 ل

 ءاعنص خيش ضيعم نسحن ةافو : اهم

 لهأ دارفأ نم ناك. ضيعم ىلع نب نسحم خيشلا اعنص ةنيدم خيش ماعلا اذهم تامو 8

 0 1241 ةنس فو . ضيمم ققحلا ذوفنلا ناكو « دمحأ نب نسم لكوتلا . : 1 0 هم

 06 مم جرغاو « امنص مامإ مساب هماقأو عالض نم رورعذلا بقللل هللا همحر لكوتملا نبا 201 2 ةئ
 -و ضيعم ىلع ضبقلا رورعذلا لوال « لكوتلل نس ىلع ضبقلا ناكو ةصقلا تكمناف هيمو 0000000 20

٠. 



 اهنع هجرخأ مكامنص ىلإ ىدالا دمت نب نيسح ديسلا لخدأ 15+ ةنس ىقو . رورعألا

 جرو لخدم و دعقيو ميقي لاز اف دححأ نب نسحم لكوتلا باحسأ لخدأو

 ةدئاز ةوظح مهدنع ضيعم ىظح 1748 ةنس رفص ىف اعنص ىلإ كارثألا لوصو دعبو

 ١ ىسلبارطلا هللا دبع ماخلاو هنإ ليقو . ةذفانلا ةلوبقلا هتاكو ةرادإلا سلجيسءاضعأ نم ناكو
 زمتو ةديدحلاب اهنايعأ و اعنص ءاهلع نحسب مصاع قطصم ىلع راشأ نمم

 ,لفك ىتح لققلاب هددهمو ضيعم نحسب اشاب ظفاح ليءاممإ ىلاولا ىمأ ةنسلا هذه ىفو

 راد ىلإ اليل هاعدتساو « لاما نم هنم ىلاولا هبلط تناك ام لست ىف امنص راجن ضعب هيلع

 لاير فلأ نيعبرأ وحن ىلإ وهو ةليللا كلتب هتم هبلط ام ملف قوناملا بصن دقو ىملبارطلا
 . . اهنصب هرادب تاف هنوم ضرم هيف عرش دقو ضيعم قلطأ مث ..اليل ةيكرتلا دانجألا اهنلمح
 ,ىبونج نفدو « اهيف ام رصح ناكو هتيب نك امأ ضعب ريمستل ظفاح ليم ىلاولا لنرأو
 ش ةريغص ةبق هيلعو اعنص روس

 .ةروهشلا ةنودللل ىنيؤلا هتديصق ىف ةراقلا نيالا فرش نب دمحأ ديسلا هركذ دقو
 0 ش : لاقف

 ضيرفو قرطاهبف لف دق ضيم نينمؤأل ريصأو
 للا الإ هإال ىلع -ضيرعو ليوط اولق هبداش

 تا : اهنم ةليوط ةديصقب . .... .نب دم خرؤملا ديسلا هضراعو

 ضيرفو قرط اهالخ نيح -ضيعم ثيدح ىوارلا قدص
 هللا الإ هللال هبت . شيرم دلعو هلوق قلصت

 ” ٠ اهنم ةليوط ةديصقب ديمح ىح ةيقفلا 196١ ةنس ىف امهضراعو |
 ضيفب هيلا اهنف ىقتبام ضيمم لجنل اسعنص ثريس ..
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 00 االالا



 0 الا مامإلا والاس رشع عبارلا نرقلا ةمتأ ا

 .هريغ

 وتشي ةدبا 1 الإ هل ال قع ماسيق لاقو ةوعد رشنو
0 

0 

 هلا الإ هلإ ال ركحب نم نيمس مو ضيبلاو جاجدلاو 20 ١
 ا ىلإ اكع ىلإ هتفن مث ى ملص دحأ هللا دبع خيشلا كارتألا تبرق ضيعم توم دعبو ١

 قأيس اك اهب هتافو ( | لفك

 | 084 ةنس
 تالاير ةميرأ مامطلا جدلا ةميق غلب ىتح ىلظعلا طحقلا ةنسلا هذه ىف عقوو « ةللف ْ ةرجم ىلإ راس ناضمر رهش ىفو « نابعش رخآ ىلإ رام ةملقب قبو حزار لبج ىلإ م نيقاس ٍْإ . اع ةنبدم ىلإ راس من اهتاوج حالصإل نايحض ة ةرهغ ىلإ ةدمص نم ىداحلا مامإلا جرخ ايف ٍ
 ظ 5 ةرو | ىلاولا لوصوو نييلا ةيالو نع ظفاح ليعامسإ لاصفن | ش٠ ١

 ٍْ نبلا ةبالو نع اشاب ظفاح ليعامسإ ىلاولا لرمب رابخألا تلصو ةنسلا هذه لوأ ىف

 هلوزن ناكو امنص جراخ ىلإ ءارمألاو قباسلا ىلاولاو ركااسسلا هتلبقتساف « تزرع دمت ريشملاب
ْ 

 ردحأ ناكو ةململاوحن لق 3 ٠
 نسحأ ناكو ةنطلسلا وحن ظفاح ليعاما مزع نيعوبسأ دعبو « بزعلا رئي ةالولا تدب ىف إ

 ' كلارتألا ةالو. نم ةريَغ

 3 ةمدخللا ديو هم مدختسا . (/ َ 4 5 ١
 ا هرب نم لحتسا اناتب اعنمصب

 ْ 1 تانكسلا ةرامج ىف أدتباو . ةيطبض مماب برعلا ركسملا ١ ا روس بونج فرت ا رمأو ْ

 1 رادو رقبلا قوس ىف تناك ىتلا ةربص راد ضاقنأو .اححأ 7 0
 صام او راح اهترامل تلقنو « ىضرعلا ىف امنص

 ٠ اهريغو بهذا

 راملاو ةيهافرلا ىلإ ليم اشاب تزع دمت ناكو ٠ وب مدقتساو « ةراملاو ة
01 

 دحأ للا دبع خيشلا ةلسا
 ىداحلا ةريس هج +٠
20 



 هد ِ 55

 ا
 |... ةئس ىداحلا مامإلا ْ

 رشع عبارلا نرقلا ةمتأ

 رمأف « ةموكسحلا قودنص لطمت قح : ْ
َ 

 ٠١١ ساه

 و
ٍ! 

اح لئابق خباشم ىعاضلا
ا تاشاملا مه ررقو دش

 لطمن ىتح ةيرهشل

 0 7 ةدشو فنعب ةيعرلا نم ةيريمألا لاومألا ليصحتب
 ْ 5 ٠

 هيلع ترءرجتو كا >

 و ءاهوحتو ىنآ لئابق نم هيلا مضنا نم سلا
 ! تبرخأو ب

 ظ ةئر دالب دودح ىف دادقلا

 نامو . ىعساولا دمحأ نب هلا دبع ىضاقلا سْنآدالب ةدجج اح تام ىلوألا ىداجج ىفو

نب ىلع مزاحلا هيقفلا اهتيدلب سيئرو امنص لماع ةنملا هذه
 الماك اممقف ناكو «ىنألا هللا دبع 

 ه . لثلا برضي هتيافكو هتميكَش ةدشو همزحتو « ةسايسلا كرادع ًاقراع مزاح

 طرب ىف نوخلا دمش ىدبملا مامإلا ةوعد

 « طرب لبج ىف ىنيسملا ىنوملا مماق نب دم ىدبملا مامإلا ةوعد تناك ةنسلا هذه ىف

 ىداو ىف هلهأ نيب ةدم ىتب دق 1١80 ةنس ةديدحلاب كارنألا نجس نم هجو رخ دعب ناكو

 هنافو ماع ىلإ هتوعد ىلع هيف رمتساو طرب ىلإ ه4 ةنسراس مث « شيشح ىنب رم رسلا

 ش هللا هجر هنافو ماع ثداوح ىف هتجرت دقو . 116 ةنس

 اهفو . ةيدشاحلا رذع دالب ىف موطرخلا حرطم ىلإ ىداحلا مامإلا راس اهنم مرحا ىف 5

 ةيحانو قارشلا ةلزع ىلاهأ كارتألا ىلع تفلاخو ةجبح دالبب ريفظلا نصح هدانجأ تحتفتسا 2

 ةراسب امبنأو كب ىدشر دحأ ةدايق كارنألا عوج تزع دم ريا لسرأ « اولا ب ظ
 مينلا ريفظلا اورصاخل كب قيفر دئاقلا عم ىرخا

 ىثتخاو

 ل ةراخلا ثزع دمي ريشملا دمتسأ و و ةعبرا
 ةكم نم نرروباطب هودمأف ةنطلسلا نم ةناعالاو 0 1

 . 14 ىذدا هام .ىراأ دق ىداحل امإلا ناكو 31 ا
 ُ ا

 ةمودلا قوس هلوصو دنعو « ريفظلا راصح كفل ةدعص نم 1



 ءاطر

 ىدار

 ةراغلا

 ةمودأ

 خ هغلب فرشلا دالب دودح ىف

 دع عبارلا نرقلا ةمئأ
 نيل فرش ىداملا وس. ثداوح -11 5

 يا نسل هادا 5 ٠ ا نير. ار ب نخل يقوي نزلا أ 20050320 مظعم 8 5 هلأ 5 1 ١ اء دقو . ريفظلا نم هباحأ جور

 ١
 ْآ

 تعاهو اململا ةيناملاب عوب را قوس ىلإ ةيلاعلا نالوخ لئابق تعمتجا اهمفو . مونهالا لبج

 . يلو ماحلاو ماقمأتلا هيف نيع ءاضق نالوخ لمجو . مهمرك أو ماسكتف تزع دمع ريا ىلإ مهنم ءالقملاو ياسا صعب تاغدو . اونعذأ ىتح مهم اولكتف نالوخ فا رطأ ىلإ
 ىعتا ام ىنآلا ماعلا ثداوح ىف ىقأيسو . نيتيبظلا نصح هيرق ىف كارتألا نم ةبر عضوو

 هباصسأو دادقلا ةدراطمل نالوذم تناك ىتلا كارتألا هيلا تراسف»

 تفرحأو ريفظلا ىف كارتآلا تن

1 

 0 يلا ا ا اال ا

 نيداجم ىف عوبمطلا ةرجللر شع ثلاثلا نرقلاب نيل ءالبن مجارت نم رطولا لين باتك ىفو
 ْ مالبنل ةدجرت ةئام طوطخلا هيلع كردتسملا فو « نرقلا كلذب اوماق نمل ةمجرت نوسمخو ةئامسخ
 ا | نيعلا هللاو . رطولا لين عبط لبق:مهمجارت رسيتت مل نيرخآ

 ١.١ ةنس ثداوح

 ةنيدمب هنع هللا ىضر دمع نب نيدللا فرش هللا نيدل ىداهلا مامإلاو ةنسلا هذه تاخد

 جيرفتلل دالبلا كانت نم اهم جرخ ىتلا دانجألا نم هتبحس ناك نمو هعوجر ناك نأ دعب ةدمسص

 ريشأ ةمبرأ مهترصاح ىف كارثألا تبل ندذلا ةجح ريفظ نصح ىف هءاصأ نم ناك نم ىلع

 0 9 5 1 َ مالسإلا فيس هدلو ىداحلا مامإلا ذقنأو

 8 00 ا در/ نم هعم نمو وه راسف « امنص نم قرشلا ىلإ

 ل + تزع دم ريثلا جرف . كاربألا نم نصحلاب ىتلا ةبئرلا اورصاحو ايلملا ةيناملا

 1 نهسح بيغ !ناثم خيش لصوو : نالوخ لئابق ل ثعؤأف كارتألا نم ةربثكت دونج ىف

 1 يأ 06213 رب أف «ءاعص ىلإ بث عمار دو اش نم ىرخ ةوصلا ىجان نأ

 آ] نم اىراتا دم هيفا لال ريدم مالا نبدأ ن مهارإ دما هيل

 ئآ



 وع رشثع عبارلا نرقلا ةمئأ وم. ثداوح
5-15 

0 

 اهي ريدم نيعو « يونس لاير فال آ ةئالث ةيعوطقم اهلهأ عيمج ىلع لمجو « نالوخ دالب

 ىدبكللا ةوجملا دمحأ نب يبي ديسلا اعاحو « ىلعربلا ماكملا ليعاممإ نب ملام ىناقل
 ١ : لقالتلا اهم تنكسف

 دق ناكو « ىنامنصلا نارنج ليعاممإ نب نيسح ىضاقلا ءامنص ىلإ ةناتسالا نم داع اهفو

 نميلا ىلع هتيالو ريرقت ىمأب ماملا اذه ىف مجرف « ىضاملا ماعلا ىف اهملا اشاب تزع ريشلا كشرأ .

 هيف تثاع دقو « ةجح ريفظ نصح ةفايطل اشاب تزع دم ريثلا اعنص نع راس اهفو

 . ىغالل ماعلا ىف هنم ىداملا مامإلا باحسأ جورخ دعب تبهنو تبرخأو تقرحأو كارتألا

 .مهضعب لقتناو « عئاظفلا نم هيلع ديزم ال ام هلهأ نم ءافعضلاو ريفظلاب نيذلا ةداسلا لانو

 ظ مونهألا دالب ىلإ مهلهأب

 مامإلا نأ ئوربو : ىلاعت هللا همحر ىرادنجلا هللا دبع نب دمحأ ريبكلا ظفاحلا ىلوملا لاق

 ىعتنا . ًاروهش ماصو ىلصو ريزلفلا هركسع لانرإ نع ردك ىداحلا

 [ضيررم راسو ضرما هكردأ نابكوك نصح ىلإ ريفظلا نم اشاب تزع دم عوجر دنعو
 رمعو ءاعنص ىلعأب ةيريكسبلا مماج .قرش ىف ربقو ماعلا اذه نم بجر ىف اهب تاف ءامنص ىلإ
 نم ةيريكسبلا عماج حرص ىلإ لخادلا ىلاعث ىتلا ةبقلا اشاب ىدشر دجحأ فرصتلا هليكو هيلع
 مامإلا نبا نسملا نب دمحأ ىدبمل مامإلا لآ نم ىرتشا دق تزع دمحم اذه ناكو . ناديلا
 الاهش ةعاس فصن ةفاسم ىلع بوعشش ىداو ىف ىدبملا ليغب فورعلل رهنلا ىراجم دمح نب يساقلا

 .دهحأ هليكو ثبلو « راحشالا عاونأ هيف سرغ ًاناتسب ةضورلا عماج ىبونج رئاشبلا راد نادي .٠ ِء 0 8 1 1 20 5 8 لمجو ةضورلا ىلإ رهتلا ءام لصوأ ىتح ةنوذدللا هيراجم حالصإو هعبنم رفح رمأو « ءانص نم
 , ماملا اذه رخآ ىلإ ةيالولا ةلاكو ىف اشاب ىدشر

 ةيلاعلا نالوخو ريفظلا

 ءارلابو ةنكأس ةيتحت ةانثم ءايو ةروسكم ءافبو ةمجسملا ةلاششلا ءاظلا حتتفب ريفظلا
7 

 مالكا مدقتو . ءاعنص نم الامش اب رغ مايأ ةثالث ةفاسم ىلع ةجح دالبب ريهشلا لقملا

2 

5 8 

 كفو يرش سو ب جت هضم 50

2 .24 

6 

 أ 0ك



 1 ع اح. دققت ام اح هس صصص طسخ . سم بسب عمه صحم

 رشع عبارلا نرقلا ةمئأ

 وم. ثداوح

 ” م ١. ٠ (50 ةيمارتم ةيحان ةيلاعلا نالوخ ا
 0 و 6 * ىارطألا ةيمارتم هيح 1 وخو

1 
 , - ال لاقي دقو « ءاعنص نم رش

 ةخعاشلا 0 واو تايواني نحر اة

٠. 

١ 
 .٠

:| 7 ّْ 57 

 ءأ نمو . بونجلا نم شقارو فدا للعو برغلا نم برام ىلع لطملا ناليه

 ها
 4 0 ناّيِبَظ ونبو دا دش ونبو راج رهشأ نمو . بون / 7

3 1 
 ةورعألاو نامهسلا و ماحس ونإ)

 2«سورغ و نامهسلاو م ْ ايلا ةياملاو لفملا ةيناعلاو و

 هئالبنو نملا ءابنأ باتك ىف اهملع مالككلا انلطأ دقو . ةيلاعلا نالوخو نوكسلاو كسراكسلا ىلع ىلص مسد 0 هلو هيلع هللا لص هللا لوسد نأ ثيدحلا ىفو
 ماعلا اذه ىلإ اهلوصو دعب نم كارتالا اهتعضخأ ىتلا لئابقلا
 ىطربلا ماكملا ليعامسإ نب ملاص ىضاقلا ١ ةنس ةيلاعلا نالوخ ةيحان ريدم ناك

 دالب لئابق نم اهدمب اف فلأو نينئامو نينامو ةعست ١م. ةنس ىف نما ىلإ اهوصو دمب نم كارتألا مهنمضخأ نم اهف ركذ انبي نيعبسو ةعبس ىلإ ةديصق ةريهشلا ةماسبلا ةديصقلا نزو» ىلع لفن دق نيروبشلا طرب لئق ةاضق ىمنلا ىنبو ماكملا ىبب باقعأ نم ىفانصلا م" ىنعل
 ءاعنص تازاوحو نالوخو مهمو دشاحو بحرأ لئابقو زارح دالبب ةينطابلا ماي لئابقو ريسع
 تسسفنا اهنأبو  نولفياوناك اك يبل دالإلا راس ىف بهنلاو بلسلل مدالب نم جورطلا نع مريغو مهودص ىتح طرب دالب ريغ ىف مهرب ةيطربلا نيسح وذو دمع وذ لئابقل مهعاضخإو»
 ةتديصق ىف اهركذ ىنا ماقألا ةثالثل ىلإ يكرتلا ودا اوعأ لوأ ىف ةينادسملا لئابقلا مومع
 هن يصف نم تبثأ دقو . نادمه نم سوءرملاو سيئرلا وأ نابجلاو مهعاجش نيب قرف نودب

 ١ يشل ارب ؟المإ الر اهنالع ىلع تايبألا هذه
 رفلاو رملا نيب كرثلا قرفت مل

 ممإ هبوحصم ةيلاط رأثلا ةطلسم دنج

 رف ا تمام نا



-2رصرزر1ر1]1]1]1]1ذ ا
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 ,قلا هم : 2

 1١١ ثداوح تارا رشع عبارلا نرقلا ةمئأ

 : رقس ىلإ اهبعاد حور تاجعو 0 تفخأ ام لك تجرختساو

 تكف ابلبق (ريس) عوج ىفو

 مهرظانم نم ( ىعيم لآ) تلززنأو

 تبحر اهب ايندلا تقاض ( بحرأ )و

 مهلوخإو (نايبذ ) لئابق تلجأ
 قلق اهاتني لْز مل (دشاح)و

 اوفرتعاو دبجلا لك مل اوشوان دق

 تولو اهكح طيوش ىف تذقأو

 تننهو دق نارجلاو ( تامصملا ) اذك

 ابلقاعم نم ( دمت وذ ) ثجرخأو

 اورمع ام ناينبلا نم اوداشأ دقو

 اوئبلام (رحبلا) مث( ساروبا لآآو )
 ددم ال مادقإ ال برضال نمطال

 ابقترم نصحلا طسو ( ةباوث ) ىو

 هدعوت لامألاو نيربشو ماع

 دك نم تام ىتح مارام باخو

 اومنص ىذلاب مهرج نيسح وذو )

 اومزهناو حامرألاو ليخلا اوكفت

 مدشني رقلا نيح ( نان )واوز
 ةيفاع رانلا كرود بئاصلا لك

 مهلداع 0 ىلا مهتجرأو

 ترمد مهباوثأ مل هوجو تهاش

 رمسلاو ليخلا عومج اهتحح امو

 ردكلا نم اسأك ( اقسلاب ) مهتقس

 نيالا وتشاكو و (بعش) عاق ىف

 :(ىرذملا) لعل وتساو (ناّم>)نايبص

 ردصلاو شججلا دروب قالت امم

 ريطصل رييص قيام هنأب

 رقبلاك ناك ىتح لبحلا هديج ىف

 .ىرس ناكر ونام م نادمن لازو

 رصحلا مدانلا نانب اهنم ضعت

 رذحلاو مزحلا لا مدني مو

 رذنلاب مالعألا تءاج ام دب نم

 رختفم « رخال ءوزغال «ريصال

 رهسلاو تازحألاب ليلا طق

 رفس ىلع اشابلاو رك اسلا نأ

 :( ىربصلا ىنب ) ىف ًابيرغ بلق حرق

 ركسن نمو ىغ نم رهالا مداق ىف

 مذلاو عايرألاب ( نارمع ) عاق نم
 رطخ نه لح ايف لاحلا دهاش

ج ريغ كار ألا كوس مصخ لكو ١
 .ىر

 رهنلا بناج قمت ملاوسلا ىز

 ركبلاىف حابرألاو ( فوجلا ) ةبرت نم



 رشع عبارلا نرقلا هنأ

 ( نمي ) ىف ماقألا ىوذ تلاقأ الو
 (اوكلمامناح رس ىنب) نم تعجرتساو

 تحمام(بعشلا) لهأ و (ارفعلا آو )
 تبلغ ناطلسلا ركسع نم سأب ال

 ترسأ دق مايألا مدق ىف(مهن)و

 مهمجاضم ىف مان ( فهكب ) اوناب

 لحيىف ليخلا بوكر مهتعتمأ ام

 بحي اهرابخأ ىف فبكلا ةروسو

 ىتف لك( نالوخ ) ىنب نم تكهنأو

 نونو اك مهنلع ( ةقاتع فو )

 ةرعسم رودلا ران ( شيمارقلا فو)

 دلب ىف ( رابجالا ) قب تزاجأ الو

 اهب ملأ دقاعنص ( تازاوح ) اذك

 اولزع و اولو و اولذأ دق .

 هترصن ( ناحنس نم ) ةفيلخلا اذه

 تبرخ مهاعفأ نم ( نيتاتسلا رود )
 ةلئاد مايألو كلذ اذ-ه

 اهشباعم ىف ( ثالث ) تحضأ (نادمه)

 امنطاوم ىف ( اياعر ) اهنم ضعبلا

 دهني نالولسلا ةمدخ ىف ضعبلاو

 ضعب ىدأ مهنم ضعبلاو'

 لجو ىلع فختسم ٌلولذم فيمض

 المه ابلك تحهنأ ناده نادم

 مل #8

 ( رمشلا ىف) عاطقألا ىوذ ترقأ الو

 رتأ نم (نايرش) ىبل عدت د
 رطولب (نابش) ىنبل الو مث
 رذح نم رف نم ىلع مالم الو

 ريخ نم ناك دقام ريسفت كاهو

 رثولب نيفوتكم حبصلا اًومأتو

 ردفلاك مويلا حبص ءوسلا ةعاسو

 ربتمل ريت (فرجلا) ةصقو
 ريصلاك ( ناسمش ) ىف رلا مهنقس

 رعتجك ( ىرعجلا ) ىف موقلا رخو
 رفن نم رودلا ىف نم رف أم دعب نم

 ( ىربج ) انضرأى ىرب نأ اذ دعب اي

 رجض نمو سْؤب نم مفدي سيل أم
 ريّسلاك تقولا كولع او_بعالت

 (ردَج) نم راصنألا ىف ءاج رغآو
 رصحلا ىف باوأألا اودش ام دمب نم

 رعشلاك قد اف سانلا فصانت

 ردق نم مايألا ربظن ال بجيذ

 رشع نم كرتا ام مفدت منراب

 رفتلاك ناديلا ىف لوا ف 1

 بم ) ف شعبا ( بعرش ) ىف ثيننب غياث

 رففلاب «لمقلا كب ربت ( ىليبض)
 (رمتاو لمثلا نيب. كرتلا قرفت )

 وم. ثداوح
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 رشع عبارلا نرقلا ةمئأ

 ردقاو. لبرامج ممل رع ا ىلع ةالسلا م

 رطملاب داج باح ىداوق تنش امو يتلا بعام رثلا 1

 . نيسح وذو. دمش وذو بخو طرب

مجلل ءاطلابو ءارااو ةدحوملا ءابلا حتتفي طرب ىلإ ةرسن : ىطربلا
 ىلع نوما روهشلل لبجلا ةل

 نم نيموي ومن ل عساو هالعأ لبج وهو امنص نم ىرشلا ىلإ الاعث مايأ ةسخل ةفاسم

 عرازلاو ةديدملا رابألا هالعأ ىو « بونجلا ىلإ لامثلا نم اهنودو برغلا ىلإ قرشلا

 لابج هبونجو حلمأ ىداو طرب لبج لامثشو « ةيدوأ نيب لاع لبج هالعأ طسو ىفو « ةيدوألاو

 طرب ةيحان كرم نآلا نانملاو . هقوسو نانعلا ةئيدم هبرغو فوجلا ةيحان مث « فاعشلا

ه ىلع بصتنم ريغص ليج وهو ةبكرلا لبج قرشب نانا ىلاثو
 نانعلا برغ نمو ةرانملا ةئي

 واولا نوكسو ماللا حتتفب ذولا لبج طرب لبج نم ةيقرشلا ةمملا ىفو « ةيشمعلاو باذم ىداو

 1 ةمحملا لاذلابو

 علطمم نيبو ثراسحلا ىنب نارجن نيب نيلاب لبج : ذر . نارلبلا مجدم ىف توق اي لق

 ه . فرعي لبج ةيحانلا كل نم سمشلا علطمو ذوللا نيب سيلو « سمشلا'

 ىو . فوجلاو نارجن نيب نويءو ريثك ليخن هيفو . بخ ىداو طرب لبج لامعأ نمو

 باذكلا ىلا دوسألا ةرإب بخ ىداو

 ةسخ مداثعأناورم بزل د مه طاع ضيفو ري نيو نسخ 10 ةس
 رايدلاب بوهرملاامسأيو ةيليكسبلا ةينادسملا لئابقا ةرمج ةيطبل لئبقلا تلازم من قرف فالآ
 نب ةمهد نب ورمع نب رشي نب ناعبش نب دم نب ةمجعلا نينلاب ناليغ وذ هنكسب نم لجو . ةين

 و. نيس لاذ ومسقني ناليغوذو ..نادمه نب نا بج نب مثج نب ليكب نب رك اش نب مد

 رلا نرقلا ةمأ

 دمحم ىلإ ةبسن

 نمت لكو

 هقلا نيسح وذ
 هلا ضعب ةدايق

 و بهنال ةينملا

 بلا لاق

 وذو

 اني اه

8 

 ىف لاو

 كلا دعو

 ثلاثلا نرقلاب

 امإ لاقو

 او ةئام ثالثو

 . نيذلا كارتألا
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 رشع معبارلا نرقلا ةمثأ
11 

 دم وذ سقت مث ناليغ نب نيسح ىلإ ةبسن نيسح وذو . ناليغ نب دمح ىلإ ةبسن

 ٍ 0 ىلإ ةبس
 ىلإ و نأ لاقيف « ماسفأ ةينامث ىلإ نيسح وذو .دحت ود ساهحأ لاقيف « ماسقأ ةسخ ذ سقي مب . ناليع نب لت

 دل ةفورعم مالو عوزن ىلإ مسقني ماسقألا هذه ميمج نم ىسق لكو

 . نيسح وذ َن

 2 0 أ مس 2 ءانتلا 5 ٠

 ءء ىناثلا نرقلاب ةيطربلا لتابقلا ضعب ةدايق را نق, . ىلا مو لاو ىعرشلا لآ لاقيو ماكملا لأ ةلضعقل نيو
 ١

 اليلاب تاهج ىلإ ةرحبلل ء*ع كلاثلا ضعبو رم

 دالباب تاج ىلإ ةرجبلا م 000

 ؛ 4 ةديصق ىف رشع ىناثلا نقلا ىنسحلا ريمألا ليعاممإ نب دحم مامإلا ديسلا لق
 نائحو نويشقو افصلا برد اهدئاقو اهيضاقو نيسح وذو
 ناطلس ناطلسلا ىوذل مييع الو داعلا مري نم نوفاخي اف
 نارين ضرألا ىف مهلذ اوبرخأو اوبن 37 اوفاخ امو اوفاخأ كنف

 : ةيناث ةديصق ىف لاقو

 ىلاوتلا انرمع ىف ريسأ وأ ليتق نم اهم ىتأ ام طرب

 لاعألاو لافألا حيبقب ًارهد سانلا ف نوثعبي ملو

 جلل لاهمإلا نم ةننج ملو ًاعابت اما نوتسىدنع ىه

 اههاونو ةودلا سماوأ نع ةجراملا دالبلا نم ةيطربلا دالبلا هريغو ىناكوشلا دعو

 رشع كلاثلا نرفلاب

 رشع 1٠١ ةنس اهمظن ىلا هتديصق ىف نيدلا ديمح ىمحب نب دمت لاب روصخملا انمامإ لاقو

 نم ىرسألا اشاب ىضيف دحأ ىلإ امميلت ةيطربلا لئابقلا ضعب ردغ دمب فلأو ةئام ثالثو

 طرب ىلإ مالسلا هيلع مامإلا مهلسرأ ناك نيذلا كارثألا

4 
 5207 رك مقامأ متخ نإو

2 
300 

 2 تما ترم ميو حر مما

5 



 رقلا ةمئأ 17. ةنس تايفو 5

 0 5 مهتلودف  [حبص كارثألا تللس اذإ مرا هيدملاب ١ ىلوت مهتودف
 مهتلود ضوملا دوروب 2ققح نيلقالا ىوس ةءاي يدم هيصر : 9

 نب دمع هيردغألا ناش < ذخا هز , 0 1
 ' : ناشب م ذخاوت ل نإ راصنألاو ليملا انمدع

 .رد .هيدرلا ميشلاو ردغلا حبقب دس هللا نوذمي نم لعل

 ١ باررأ ةلودلا ماوعأ .ميج ىف ةكررت ! ش 0
 قنا من ماوعأ .عيمج ىف ةكورتم اهعيمج قرشلاب ةيطربلا لئابفلا دالب تلاز اف ةلجلابو

  ةييناب » م 101 ةنس ىلإ ىضوف اهرومأو ءاهريغو ةيكره
 «ةكبو ردسقلا الطب ( ديؤلا ) هكيلس مامإلا طالوم زييمت نكي
 0 رخألا معلا نونو نيلملا نسسكرو نيل يأ دبع ىو
 م ىرس ريخ نيدلاسمهةفالحللا فيس هرئاط نوميلل رفاظظلا رمانلا

 56 رعولاو لبسملا عيمج نم ( ةمهذو ) (طرب) ىف نيدلا مح فيسلا دخل

 صصاخسملا .رزو الو نوع ىلإ هيف جاتحي الو قاطب ال. رس  ةداعسللو _

 ىف نأتو 0 د 0 اهزك يم ةيحان اهلعجو اهرومأ ريزقتو ةيطربلا دالبلا حالصإ هللا دمحب متو

 رقكلا ابماكحأ ةاقإو اع ةنيرتلا مكاحو لماعلا بصنو اهيف توغاطلا ىلإ ماحتلا عنم منو

 ايس ألا هثداوح ىف ىنأيسو . اهبف نم عيمجو اباهنأ مومع ىلع ةيمامإلا ةفيرشلا ىماوألاو ةيعرشلا
 ىلامت هلا ءاش نإ كلذ ىف ليق امو اهلاعأو اهحنف ىلع مالكا ءافيتسا 10١ ةنس

 . ماعلا اذهب مالعالاو ءالبنلا تايفو ظ

 ١ ش ىاابنلا ىلكبملا دم نب دمحأ يالا 5 بيتل

 00007 هداوم . ىلابتلا ىلكبلا ىلغ نب نسح نب دمحأ نب دمحم نب دحأ ةمالملا ىئاقا |

 هم سورد مزالو بلف رهظ نه ًانقتم ًالظنح نآرقلا ظفحو 1787 ةنس ليم نبأ هيقفلا تدي

 . . هنب دمع هيبأ نع ذخأو . نونفلا نم ريثكى ىلكبيلا نسمح نب دمأ نب نمح را دبع ظفاحلا ٠
 2998+ ةنس ف ديبز يدم ىلإ رجام مث « ىلكيبلا لاسإ نب دمع نب لع ىناقلا نمودحأ

 د



 1 . آلا ث هو

 ,م.١ ةئس تايفو 2-5 تالا
 7 يسلم ل ا لرعألا نابلس نب نمحرلا دبع نب

 مريغو ىناعصلا ىدرلا ىلع نب ىبي ىص دس ا و 9 : مالا ىلع نب ىبحي همعو ىناكوشلا ىلع نب دم
 .ا ءاضقلا رشا هيقفلا تيب ةنيدم ىلإ مجرو نيا ىلإ كارثألا لوصوب رعش ام نم لاقتسا مث « ىلع نب نيسححلا في رشلا ماأ ةديدحلا ةنيدمب ءاضقلا ىلوت : لاقف نييلا لهأ نم لاكسلا باررأ . مب ىلع نسملاءاثلا رشف ىف ىلا ىنسحلا ىلشولا دم نب لعاب سصامملا دهسا همجرو

 ف ىلإ مث شبرع ىبأ ىلإ راس 15 ةنس ةيسحلا ىذ ىف هدلاو تام الو . هيب نع ةبايلب
 .ةياين ةديدحلاب ءاضقلا مث « عرب لبجي ءاضقلا ىلونو « 100 ةنس ةديدللا ىلإ جرو « ةكمو
 . .اخلاو زارح دالبو ديزو هيقنلا ثيوو ةيحللا ىف ءاضقلا ىلوت مث « ىريص دخت اهك اح نع
 .ضرعتلا مدعو ةرهطلل ةمب رشلاب كسلاو ةهازنقاو ةفعلا عم نادلبلا هذهب ءاضقلل هتيالو تناكو

 .دحأ ىلع نيدلا تبجوت اذإ تناكو . ًارجاف الو أراب نيميب هاف امو « دحأ نم بلثلاو بسلا ٠
 راقوو ةنيكس اذ ناكو . هنم اهفوتسي نأ هناوعأ ضعب ىمأ ءاضقلل هتيالو مايأ هيدل نيعصاختملا
 ' . :ةموادمو نآرقل ةوالث مم هراهن رثك أو هليل ةماع هرفسو هرضح ىف كلذ كرتي ال بتكلا 0 أ .ةملاطلا ىف ةبغر هو « مولملا ىف ناقنلا نم هيف وه ام عم «تمصلا ريثكءرومألا ىف نأتو

 هتيب ىلإ عجرف ءاحغا ردنب ءاضق ىف وهو ضرمل هارتعا مب . مضاوتو ةماقتسا نسحو راك ذألا

 دمت ديسلا نع اهم ذخف

. 

 ةئأم ثالثو ىدحا 1٠1 ةنس نابعش ةرغ موب ىف هيف تام ىتح اضبرم هيقذلا تبب ةنيده "ا

 35 م . لأ هحر هدلوم نم ةنس نيتسو عسن نع 0
 | :تلييو . ٠*1 ةتس ثداوح ىف دحأ نب نحرلا دسم ةمالملا هدأو ركسذ ىتأيسو ش

 0057 مارال دقو . ةمابث ىف ءالضفلاو ءافملاب ةروممما تويبلا رهشأ نم ىلكبلا 0
 .نينمؤللو انا هللا مهجر رشع كلاثلا نرفلا ءاله مج نم رطولا لبن ابنك رينامأ :

 قأيس ليجع نبا هيقنلا تيب ةنيدمو ٠
 .نمح دحم وك ألا امم ةجن ىف امم مالكو



 | | ١و ةئس تايفو

لل كاد ثلا لعو فار
 ةهجرتلا هذه . ةركذ

 0 0000000-545 يشع عبارلا نرقلا ةمئأ

 ةثاعالثو نامث 1مم ةعم قوتلا جرف

 م : ىلاعت هلل ءاش نإ باتكللا اذه ضمانا و

 37. قاعصلا قعا نب نع نب ليعابسإ -

 نب نسم ن نب ليعام ريبشلا ذيهجلا خويششلا خيش ريبكلا افاحلا ةمالملا لا >>

 57 ل نب نسما نب دحأ ىدهلا نب قمسإ نبت نب دحأ نب ميركما د

 ديسلاو هيبأ نع ذخأو . فاأو نيتئامو نبرشع ١55٠ ةنس ًابيرقت هدلؤم . قاعتصلا ىنسملا

 ترو اا ديسلاو نطاق دمحأ نب ديجلا دبع ىضاقلاو ريمألا دمت نب الا ظفاحلا

 ٠ هللا دبع ظفاحلا ىضاقلاو دهاجلا مل هلل دبع نب نم- رلا دبع ةمالعلا ىضاقلاو ةرابز دمحأ نب نيسحلا نبا“

 ننسوإل سمو ىراخبلا حب ىناكوشلا لع نب دحت يشل ناقل معأو اغلا لع ن عنا

 . مهريغو ىسبكلا ديز نب دمحأ ظفاحلا ديسلا نع ذخأو . ةماع ةزاجإ هزاجأو الاب دواد نأ

 ئرمعلا ىلع نب نيسحلا رمعلا ىل ىلولا انخيش هنع ذخأ نم ةاعأو هتذمالت لجأ نمو

 نب دم ىضاقلاو ىنسحلا ىضورلا ىدسلا دحأ نب ىلع ثدحلا ”ىرقلا ظفاملا انخيشو-

 ميهاربإ نب هللا دبغ ىلوملا انخيشو ىلاعلا ىلع نب ىلع مالسإلا خيش ىلولاو ىسنألا كلل دبع |

 1 رباك | نم مثريغو ىبرفلا نيسح نب ىلع منألا فم ةماعلا ىللل اخيشو مامإلا نإ دحأ نا

 فلل ىف هرصع ةّيآ ًانقتم (ظفاح ناكو . ثيدحلا ىف هيلع ةلاع امنصب ممرثك أذ انرصع ءالع

 .." ىف رحبلاو عضاوتاو اياضقل قيقحتلاو بردا رامشأ ظنمب درو قالخألا مراكمو ايس
 1| - | ةيعادملاو ةكافملا ةبحو بناجلا نيلو ةحامسلا نم هيلع ناك املو . ثيدحلا مولع نونف .

 . | ” *: ٠7 ةنس ىقوتملا ىيكوكلا ةراقلا نيدلا فرشش نب دحأ بيدألا ديلا ءائر ناكدق « ةفيطلا

 ...٠) ٠.77 دقت هب ةراقلا تام اذإ نأ ءاوعد ىلع هنافو نم ماوعأ ةرشع لبق تايب نينو ثالث 19

 5 0 0 ا ا 000 7

 21 ٠10 012 همر رع قرا قفا ارق .: هض بادو قمل ا عيل ١ يأ
 . هسيمب تاو 1 هيلع تلات: ١ وع سا



 رشع عبارلا نرقلا ةمث

 بسس ل اال

 لا طببمو رورسلا عبر ىلإ تقاتف
 هءاقل بحي نم ىتلي كلانه
 ابميمجج تابيطلاب هفحتيو

 هرصق نادلو بوبحلا ىمأ دقو

 ,ءادغ روصقلا روح تاعف دقو

 البمم نلعفي نويراوج تماقو
 ١ ىلع كنالل هنئاو هتقفرو

 ةلمش هلم هقوف بيعش ءاجو

 سنوبو ملكلاو طولو ثيشو

 فسوي فكن محا رلاساكف سدقو

 ىتلا هتلييل هنم تند نأ ىلإ

 ةرسمو ةحار ىف اهل تابف

 الو ةيمسر طق هيلع سيلو

 الؤافت ءايضلا خيرات ءاج دقو

 قتحسا نب نيسح نب دمت ديملاو نسحم نب ىلع هونصو مساق هلجن ىلإو هيلا اضيأ ةراقللو
 ملفنب برحما خيلبلا هرثنو همظن اهف جرم ةروهشم ةلاسر ىسنألا نيسح نب كاللا دبع ىضاقلاو

 . ىنيجلا نوحللا لظنلاو ةيماعلا ةغالا نم هيف رثنو

 ىوكشلا ىل عمسي ول كرتلا نم وكشأ

 ىوكلا ومحأو ةممج سانلاو رض ذق

 : اهوأ ىتلا ةديصقلاو

 طياسالا نم كراج انأ لاق ىمئاحلا

 سمس 74

 هسنأ 7 هحور ىوأمو روبح

 هسفنب هيدل هاوتم مركسيف

 م ءانبأ ناتس هلخديو

 هتك دعب سدنس نم هشيرفتب

 هسرض قفو ىلع ناوضر مجالم
 هسمل دنع 4 والحي لسع ىلع

 هسبمب ال ىعشلا تاقلاب كئارأ

 هسبل ريغ ايضل زخ سالم

 هسح ديق نم قالطإلاب هونهب
 هسلل هيلع ملإ الو ناهد
 هسرع ةليل هتسأ اهراونأ

 هسؤب دعب هضاتميام ةياهن

 هسدس نمي وأ قيلثبلا نم لفأ
 هسنأ راد ىف ليعاممإ دلخ لجأ

١5١ 

 : اهوأ ىتلا ةديصقلا اهبفو

 ىوأبلا مفدي ىلإ نم ىئرأو

 م ىودم موب لكمنمد قرف قوقح ىريم

 ماورأ قيام مدبج نبلا لمأ

 و6.9 ةئس تايفو
 ل آ

 1 ايمو رسم هع حا ع

 اههدجب اي م

 0-5 تيس مهدي



 ١7.1 ةلس تامفو

 تالا تح رشع عبارلا نرقلا ةمئأ

 ١ مام 7 ميشا وءا ى ل

قيزاوخ لافرك
ناخشاش مفادم

 مزال هيف أم طبرو 
 ر مع و ١ كس

 5 م

 كا زألا ١

 : اهنم داوق نم اشاب ىوعو ىلضف رك ذامفو سيلب| ناسل ىلع ىتلا ةديصقلاو

 انألا ؛
 4 ا كارا لذ ىبس ذفني سيل سيلإ نأ

 مانطلا ىف ميرمأ لثع مهف فم ساوألا ذفتتال
 ماثألا عيمج نع تبرشأو ساسقلا ةضراعم نع تين اذإو

 ماسقملاك اهتهرك قاسيحو ىرابطصاو ىتليحو ىدبج لك

 مادقملا ىتفلا قنوع نم راط ىاوعو ضف بنج ىف ضف عا

 مامز ريفب مهبذجأ تك ”ذليكيو ادهاع لا ىرإ

 ىامأو ممارأ ىقلخ مث ىلجرو ليخو مث ىدنج ناك

 ا مايصلا رنا ةالصلا مطقتل طلق مهلضف سنأ ل اياعرااو

 سام اهم . موليكسشتو نينامو عسن 1148 ةنس رفص ىف اعنص ىلإ كارت ألا لوعو دننو

 ىرادنجلا هللا دبع نب دمحأ ىلوملا لاق سلجلا كلذ ءاضعأ نم هل,جرتلا ناك ىعرشلا فانثتسالا“

 نوعنصت ام موب هل مجرتلا لثس هنا : زيربتلا ىوذ ءاملعلا ت دال علا عماجلا ىف يناعنصلا

 ه . ةريثك فئارظ هلو . دي ل ا

 دالوأ نم كرتلل نويمموتلا سلم لهأ نم هريغ ىلإو ةراقلا دمحأ ديسلا هيلا بتكو

 اي ةديصق مهيلع ( لالأ تي عايض ) ىفاوصلا ذخأ دعب ماصتعالا فنصم مس ءاقلا مامإلا

 (مايق ماوق نيناملا دعب )

 مادقما ةداس مأ طببماو 2نويسف م أ سلجماو مالس
 ماصتعا ثفنص مانألل نم نول ىف نبا ما أ الأ

 مالظما ىلإ وضما نم كيلا نومي وحارب ام كاثني
 مايدما تيه اهب اوبحي نوطيلز سي قيلاشم نوي

 مالكلا رثعد ءاج سمأ نم نونجي بنج لاتمي نون



 رع مبارلا نرقلا ةمهأ 0١

: 
0 

 1 اها لام تيب طلز رطب كم هدسترج 27 خلا م 1 | 4 .٠
 هل  نونم رييصع ىعس مكيعسف

 مانألل قزرا رداسسقي نونلا عم فاك نيفرح نع# ىف ماظع الو كين قورع الو نوتخم ريغ تندر تن ماوق ماوق نيالا دسب نوبغم تنأ ليعامسا ىخأ اي رس ماقملا مفرأ ىف نوعر نوزح 0 َن 1 مك . 5 1 "اكو 5 :
 وهو ةنس نيناكو فين نع 1١١ ةنس نابعش عباس دحألا م رخل ىف امنصب تاهو

 ىضاقلا هديل ةردانلا هايا'رم ضعب ىلإ اخ دقو . ريغتي مل قاب هظظذحو هساوح عيمجب عتمج
 : اهنم اهم هاثر ةديصق ىف ىسنآلا ثلا دبع نب دم ظفاحلا

 فوخ ىف ىلايقا روج ىف ناكنملا 0ةمصعو ىلتيلا افبك ناك ىتف ا

 نبلاا ىلع انوع فوبللا راحو ًامنمو الصأ نورعفلل ناك ىتف ساي

 فنع ىلع اموب رج مل هتالخأو هعابط ماجنا نم تقلخ ىتف ىراذن

 ظ نتكتلاو هجولا ضرعمءارنتسلو ةلحع لجأ .ايلملا ف لان ىتف نوعنم

 ْ فلا خماشال ناك نم عم حزعو مرينص عابمطلا فطل نم بعالي
 ٍ شب هب فشكب اهالج ملا نم . لضمم لك ىحر تراد نإ ناك ىتف دالوأ
 ىلا كمه ةحار نم هب لوزي ام تممس ثيدحلا ىلمأ نإ ناك ىتف ءآ

 فحصلا ىلعالايع ىنلت نمرثك أو هريظن تدقف ناقتإو ظفحم

 فرملا اهقتمم نم ًاقيحر كاقس مهئيدح سأاك بادآلا ىف راد نإو

 فيششلاو ردلاب سرطلا هجو زرطت هركسف بقاث ءاشنإلا ىف لاج نإو

 فلإلاك اة : 00

 0 ف ف دارك تحصي ةهعطق ةانز ىننأ ال اوف
 هلبأم ىخويش ىف ىنيع رئا رف تراتلاو نطعلاو معلا ىف ومهام مو



 0و تايفو
 0 سلم

 فيضلل حوراك ملئ لب يسب

 فاخ الب ادعو نللا دنع ىالو رو

 ىلخ نءد نيفسااو ىلو ينيب

 احا

 اديؤم سس

نح ىف ىبأ لب ال نا ىخأ
روأ سمألا ىف تردصأ اذإ < لع ٠ هو

 اد

قحسإ لآ ايف نك رقي
ىلع اوعو ابك انن ناكر ةيز 

 , ىدرلا 

 . ىدلل 55 ثقي لمفو لوقب ماد دشرلا ىل ىلإ انيدهي ناك دقو

 رسثع عبارلا نرقلا ةمآأ

 ىرج نإ توال عاتري ال ناكدقف

1 الإ قالو
 هيرب نط 

 نب ىلع ةمالعلا هونص ءلئرو '
 نب نسح

صلا نكي نار ١
 أذيشم ىدنع ري

 نينمؤللو اناإو ىلاعت هلل مهجر

وم ٠ نسخ نب ليعمسإ نب ىبحم ىتنلا خألا هدلوو
 | ومن ىف هد

اعنص تاهجب ةيياملا دالبب انماع ىلإ وهو
 أ نم ريثكملا ددملا انرك ذ دقو . ء

 | لآ مالعأ رباك

 نيل بللكو قولا رن نكس بسب
 يف نم نيأب ىلا توبا بان كذب

افو ىدهملا نب قحسإ ىلولل مدجو نينسحلا
 نيرشعو ىدحاأ ةئنس ةبطعق ةنيدهب هن

قت اش م عوماو ماقد نه أو ش
 1 ش ألا دج نأ البف فر

 ' ىسلعلا ىلع نب هللا دبع .

 دل كولا هاف دل ها تل 0

ش ىداملا مامإلا ةريس فلم « ىراعذلا ىسنملا نسح نب ديعس نا
 8 ينيسحلا دم نب نيدلا فر

 0 لأ دبع ىضاقلاو ىسعلا ديعس نب بع نب دمت نب ىحب ىناقلا نم ذغأو راذب نأثنو هوم

 ل ا ا م
 ٍْ ناكو ىليدلا

 نأ وهو: هقفلا ىف ىننعلا .عوومجمب فوزعلا عومج ا هلو 0 ا

 : هئاس علا د ا طيس 1

 ةئام ثالثو ىدحا م.



 هى ع عب

 ع
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 ذل رشع عبارلا نرقلا ةمئأ

 ديسلا ىوداغلا بهذا ةراتخخا لاوقألا نم

 ىرامذلا ىسنملا دمأ نب دمحأ لضافلا

 نيدلا فريش ىداحلا مامإلا ىلإ ةمجرتلا 0 رج : ةمحرت اه
 هيلع ديارم ال ا ىداملا مامإلا هاقلتف نيءدسو عبس

 باهولا دبع ةمالملا

 + ؟,هيإب ةنس ةجحلا ىذ ىف دم نب
 ىلولا هنم زاجتساو ٠ هعوجت هنع ذخأ دقو . مامإلا ةريس ناك "94 ةنس ىف هلسرأو مارك إلا نم

 ىتح ليمللا لاح ىلع ىمئاقلا لاز امو ٠ نيدلا دي مس

 عمج ىف عرشو ةدمص ىلإ نيعسنو
 اك نب دمحأ مالسإلا فيس ةمالملا
 ىلاعت هللا هافوت

 ةمالعلا ىضاقلا : لاقف راقألا ملطم ليذ ىف دمع نب دوم ةمالملا خألا همجرت دقو
 ىف ناك . مالعألا ةروظانو ملا ةروكأب « قفدتلل ىناطلا رحبلاو قئدلا ةمارنا ردبلاو ققحلا
 ايف نسحلا الو ىور ايف ىعمألا الو سايإ هئلاكذو هظفح ىف هينادب ال ىوصقلا ةيافلا همواع
 1 ش خلا لمأو دنسأ

 هتمجرت دقو . ةثامئالثو ىدحإ 15١ ةنس لاوش ىف دشاح دالب نم مساقلا ةعداوب هتومو
 هنافو نأ تققحت م ءرشع ثلاثلا نرقلا رخآآ ىف هتافو نأ داقتعا ىلع ع وبطل رطولا لين ىف
 ديمح مساق نب دجأ مالسإلا فيس ةمالملا ىلولا انخيش هذيملت نم ماعلا اذه نم رهشلا اذهم

 ثلفو « روكذلل رهشلا ىف مماقلا ةعداوب هنفدو هزيبجت ىلوت ىذلا هنأو هنع للا ىضر نبدلا

 : هتافو ركذ دنع اعصب ةعوبطلل ءالبنلا ةيمال نم ىلوألا ةيفلألا ىف
 لوألاب نيلاتلا قحلم دشاح نم ةمداو لاوشب اهمف تامو

 لحز ىلع ىلاسلا مطاسلا اهمجت ر مذ ردي نادبع ربطلا وأ
 لزنلا نم اهيف امو سنع ضرأو ةبطاق ىسنملا ىنب ةاضقلا رفع

00000 

 لسو لسو هلع ةدمص لسو اموتنهو نادلاو ةوعو ارايث لغو

 ىلع لمم رهدلا ذفزذ اخرؤم
 ارم

 ىداحلأ ةريس اج م

 .. ىناقلاو ثيرولا ىلع نب

 و تي 5

 . 0 ووو موا ذو و ويقع ©

5 

7 

2 
0 

3 
0 
2 

 نه

 هع
- 
0 

: 



 ل0 ومو روع وهف كعكه ل حج 2و مقوجم لم سس م ينام م يااا

 ١7.١ ةئس تايفو
 رشع عبارلا نرقلا ةمأ

 لع

 فلأو ةثامئالثو نيسحخو فين ىف مونهألاب و نإ
يع نب رهطم ىلا ةمالملا مدفوو

 و و 2 ١ ل (دا> الب وخلا هللا د

تام ىذلا ماملا ثداوح ىف رك ىتا
 نيمأ نينمؤملاو انايإو للا هجر هيف 

 سنع
 0 . 5 ٠

 0 ءاإ

للا نيسلاو ةنكاسلا نونلاو ةلمهلل نيملا حتنب
 0 دالبلا سنع لآ ىلإ بست 

00 
0 

 هلا

ساي بنمو . هلي
اع هدفوو ىمنملا ر

ل ىشر رسأب نب ر
سفعو . اعنع هل

نب كيري بقل 
 

نب بشي نب أبس نب نالبك نيذيز ني ببزع ن سن ظ 1
 

 نب ديز نب ددأ نب جحذم بقلما

 : هيوبيس دشنأ . ناطحق نب برعي

 سنلقلاو ضيبلا طابرلا لهأ نيب قيلت ىتح لبم ال

 ىرامذلا ىجحلا فسوب

٠. 8 
 ْ

 .٠ ذخأ . امذ هن

 هريغو ىسنعلا دوعس نب هللا دبع ىشاقلا

 عورفلا خيش : مامإلا نبا دمت نب دوم ألا هتمجرت ىف لاقو

 رالا حرش ىلكو « بلق ربظ نع نآرقلا ظذحي الماع ًادهاز الضاف [ملاع ناكم ابهببو

 ةئاعالثو ىدحإ اء ةنس ةححلا ىذ ىف تامو . حلا ةقثاف ةباجنو ةقئار ةباطخ هلو . (يغ

 نينمؤااو انايإو ىلامت للا همحر اهلبق ىتلا ةنسلا ىف وأ

 لوصألا ظفاحو اههستفو

 راهزألا

 ىلع نادمه دالب نم ةروبشما ةنيدللا ةددشلا مجلاو مهلا ءاحلاب ةجح ىلإ ةبسن : ىجحلاو

 روجح دالب فارطأب ةلصتلا ةجح دالب نكم ىهو . اعنص نم ًايرغ الامث مايأ ةثالث ةفاشم

 نب نايلع نب لسأ نب ةجحب تيمسو . اهريغو ةليوطلاو نابكوكو ةدوسلاو ةميلظو دشاحو
 5 . لا دشاح نب مشج نب ديز | دشاح نب رش د
 ىلو مالسإلا فيس ةمالعلا ىلوملا ةرامع ركذ دنع ةجح ىلع مالكا ىف انمموت دقو

 ىلاعق هللا ءاش نإ ىنأيس كس اهل قرطلاو رودلاو رابألاو هيف عساولا عماجلا هللا هدبأ دهعلا
3 



 رشع معبارلا نرقلا ةمئآ
 6 ا

 ل 1 ىناقلا ةمتع اح ةمجرت ىو
 هيراقأ نم فسوب ىضاقلا نيتسو ةعبس 1 رامع ىلإ هبسأ د هرم قرملا رشنب فلأو ةثاعو

 باس قوقل نس

 اذه لملو ٠ هنع هللا يضر ف انيصلا رص

 اما بما دع نب
 ١ دمحأ نب دم نب دمع ةمالعلا ىضاقلا

ّْ 

 ١ ديلا همجرت ٠ امنصلا
 1 0 0 يري بنل لع لكون ١ مامإلا ةريم ف ىسكسلا ليعامسإ
 9 ردا ذوللا يوجنلا مقملا ىزرملا بيطخلا بيرألا رئانلا م ظايلا بيدألا

: 

 وه ىئ
 و , ةءاصالا ضرغ ىمرف ةباطخلل ردصتو لامعألا 3 8 , ةماقمو هرفس ىف هنايعأ كلس ىف مار وفل مالا تالم تك

00 
 مع نب نحر دب ديلا بك الو امم أتش قالخألاو عابطلا سلس ناكو ةكحلاو بلعلا رعف ةكراشم هو ١ ت ناودألا ىف رفاو بيسعب ذخأو « تايلسلا ىف فراش نم وهو . ضرنل اهنع رذعا م ٠ . ةيالوا هنم ندحو ةيافكسلا هنم تروظف ؛ ءابحق ءادتبا ىف ءامنم ةلاعو باهش ىبب ةدح فو ىلوت

 + اهرأ تا ةديصقلا لكرتلا مامإلا ىلإ ىريفظلا فاحج
 قاعإي صوفنم ريغ الكم قارشإ ريخىف ادب مرد ا
 ملا قارحإب دو ىذ بلظاكن الو ندخ ىلإ موب اسأ ام انسحمو

 : هنم ةديصقب مامإلا ناسل ىلع ىميملا دمع ىضاقلا باجأ

 قابس دو نع تأنأ ةكولأ قارشإب ارغ ةقوطم تءاج

 قاروا لاوفأ رهاب ترزأ ارد توح ؟دوقع نم اهسالهأ
 قاب مهفام اف رهد لهأ ىف ةقتع لاوفأب تينأ دقن
 قاتثمي مهنم دحأ ىلإ نكت الف بايثلا تحت ىتلا بائذلا م
 ىعتنا قاثيع موب مهنم س الو اوغدا دقت دىذرذح م رذحاو

 فاأو ةثامالثو ىدذحأا ١01 ةنس ابيرقت هتوموع



 و7.1 ةلس تايفو

 + 0000-5 رثع عبارلا نرقلا ةمأ

 1 . ةعيحلا
نم ًيرغ ةفورعم ةيحان . مهلا ءاملا حن

 ةلحرم أني ءاعنص 

شلا هللا دبع نن نسمح
 ةيرض وأ ىأ

حم نب نسحح نب ىلع نب دمحأ نب هللا دبع نب نسمع دجالل
 ددجأ نب دم

الص نب دمخ نب نسحلا
 7 ىاالوملا ىوداحلا قسحلا ىءاشلا ح

 الماك ًاسيئر ادجام اديس ناك ىداشلا ليمعسإ

 سئ رلا ملاعلا ديسلا

 ديملا نبا ىلع نب ىداه نبا
 نب نيسحلا ديسلا ةمجرن' ىف ىنأتس بسنلا ةيقبو

 ءاضق ىو سن دالب ىف ءاضقلا نالوخ دالب كارتألا لوصو دمب ىلوت . ايمملأ امزاع مزاح

 .لامعأ نم ةناحجم هتومو . ىلاعت نا همحر ةبرض ىبأب فرعي ناكو . لفسألا نيلا نم با

 فلأو ةئامالثو ىدحا ٠1.4 ةنس ةيلاعلا نالوخ

 ةفاسم ىلع نالوخ روسم ىداو ىلعأب ةفورعم ةيرق : ةلمهملا ءاحلاو مبجلا حتنفب ةناحج ْ

 ربغلاو ونحلاو فيرشلا رادو رابز : روسم ىداو ىرق نمو . اعنص نم ًافرش ةل-رم

 ةميعتلاو لواقو نسحلاو دهبلاو ندجنلاو ةلجحلاو ضايبلاو

0 : 3 

 وهو نميلا ةنازخ ىمسي هنإ برعلا ةربزمب نالوخ روسم ىداو ةفص ىف ىنادمحلا لاق ا ٍ

 و روسم ىف تيأرو . ةريثكلا ةدملا مضاولا هذه ىف ربلاو ريعثلاو ةرذلا قبتو مساو فالحم 0

 لا ريفتي ل ةنس نوثالث هيلع ىنأ 0

 ةروهشملا ةريثكلا بايعألا هيفو : تلف ْ

 - ىواسلاو نلاو مركتلا عير روسمو ةناحج مرك مركلا ريخ ليقدقو 1

 1 .  ىناهلا لدهألا نسح نب نحرلا دبع
 ظ .ىورلا ىنابنلا ينيسحلا لدهألا ىرابلا دبع نب نسح نب نمحرلا دبع ةمالملا ديسلا
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1 ْ 

 و” ., ةنس ثدارح
 1 -, . ىريغو هيبأ نع ذخأو . نيعبداذ ع

 رخآ ىف ةحايسلاو رفسلاب ىف دالب فارطأو رصمو دنهلا دالب فاطف « هرمع رك ىف ةحايلل رز وب ا اهلل ىلإ جوع الواعي مالا« تسلا دثك فالغأل ءيج الم : : 956 ملا ثك قالخألا 1 0 نيسخو نيتثثا 101 ةنس قوتملا نت رلا دبع نب دمم . هريعو هع
 ١  0ناليس ةرجو هواجلا دالبو نوت . ,_. :

0 
 ع ماع لك ىف بجر ريتال كرك جي 0 0 ب
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  7ةنس ةبحلا ىف ىف أديب ىفونأ م + نيل  17٠١درو. دما دالي رطب ةثانالثو ىدحإ
  0:امملطم ةديصقب روك ذلا هدلو

4 
 دمبلاو برقلا ىف دنملا عوبر ىبحأو ابسب مزح دنهلا ضرأ قل قس

95 

  09نيما نينمؤأاو انايإو هللا همحر

 ةعوارملا

 ىلع ةماوتب ةروهشلا ةيرقلا وولا رسكو ءارلاو مبلل حتفب ةعوارما ةيرق ىلإ ةبسن : ىعورما
 ءالؤه نم ةعوارلل نطوت نم لوأو . ليجع نبا هيقفلا تيب ةنيدم نم الام ةلحرص ةفاسم

 لدهألاب قورعلا رمح نب ىلع دج نايلس نب دمع ممدج نينيسحلا نييلدهألا ءالضفلا ةداسلا ةقاس
 ءالضفلاو ءامللا نم ريثكتلا تببلا اذه لهأ ىفو . ألا ةصالخ ىف اك ةرجبلل عبا را نرقلا ىف ربغلا

 هلم ىف هللا ءاش نإ ةعوارلاو مهنأشب حاضيإ ديزم ىنأيسو
 فرعن ةيديزلا دالبو . ءاردكسلا ةيحانب فرعن ةيروصنملا ةيحانو ةعوارملا ةيحان تناكو 55

 لاشف ةيحانب فرعت تناك ةينيسحلا ةيحانو . مجبل ةحاف و

 فلأو ةثامتالثو نيتثا ١.0 ةنس ثداوح

ف ىداملا مامإلا عرش اهف : زيجولا عماجلا ىف لاق ْ
 « ةدمص دالبب ةراسلا نصح ةرامس ى

دالب لهأ شعب نم قاشم ةاماقم ىف كلذ عم وهو
 ئ . هتعيب اوئكنو هوعبأب ةعامجو ةلبقلا 

 1 00 6-0 ناو برعلا نم ًادحأ ىذؤب ال ريفظلا ةثداح لبق نم كارتألا تناكو

 10 تلصخ كاف معلا تئقيت ريقتلا برح دب نمو . هيل ةاكسدلا هسيلسن وأ ىداملا :
1 

 ىعتنا . سائلا أ 9



 : ة#م.و ةلس ثداوح | 20 ان

 01 دم لا رع رشع عبارلا نرقلإ ةمبآ

 0 يساق نب دجأ مالسإلا فيس ةمدإ 3 1

 15595 ةنس مونهألا ىف هتوعد دنع مامالا 0

 . دنع ىدبللمامإلا ديلا لزمو ري ينو, تب دق نكد « نب ديح هل دبع ب
 ١ مم ُ 5 دنع 5 3 2 9 6

 طرب لمج ىلإ ىفيسحلا ىثوملا مساق نب ش

 جحلل همزعو اعنض ىلإ هعوجر ىف هنذأتساو .هداز
00 

 6 50 3 ٍ و ىداملا

ارا اهنم جرخ ماعلا اذه ىف ءاعنص ىلإ ةكم
 : ْ 0 رمتساو ئداملا مامإلا ىلإ 

نس هيف هتوعدو
تو غسن 15965 ة

ىلإ راسف نيعس
 7 : .مامإلا 

 ا

ةنس ىف جحلل راسو
 و ةثاعالثو ىدحإ ل". 

0 5 

 نم هعوجر دعبو

 ا 5 0 رعيس ساب ةنس ىف هنافو دنع ىلإ هيدإ 9

 10 بحرأو دارم ىتلسقب هكتفو نييلا ةيالول ضيف دححأ نيت 3

 10 ا لا 5 00 0
 أ ا لل ومالا ليصحت ىف ىضيف دل « نيرومأدل ةكارتم تاشامللو الطع امنسل

 ١ 00 0 8 00 قرشلل نم دارم لئاق تجرخ اهو . اهيا ةعرا
 ل ل وح مهعم لجر ةثامامث وحن مو باصو دالبو سنآ ءاضق نم :

 1 ...٠ ٠ كب ديعس ىالآلا ريمأ ىلع ىضيف دجأ رصأف قرشلاب مهدالب ىلإ كلذب عوجرا اودارأو رفقلا .

.. ميضيقف رامذ دالب نم سنع برغم ةيحان ىف موكردأف ةيناثعلا ركأسملا نم ةئئاطب ماقلتي نأ
 .٠ © ||.

 . 2017 7 :ةيرومألل نم تاشاعلا لهأ شمبل ملاج تلسو ءاشنص ىلإ مراصوأو اهيلعامو ملاجو 0

 10007 ت6 تارمع دالب ىلإ امنص نم ةذفانلا قيرطلا بحرأ ةيحان لئابق ضمب ناخأ اهيفو : ةموكحلا ٠ 2٠

 , ...... ش8 .....نيفطتتلا طبض ىف هيلع ددشو:ىحرألا حرم باهرا دع بيقتلا بحرأ ردم ىلاولا بلطف

 ٠.010 1.5 لئابق هيلإ تيتجاو هدالب ىلإ ءاستص نم بريف « هفاخأو هدعوتو بحرأ نم قيرطلب

 | . از” ء.اهومت وأ اننص لاعش ةضورلا ةنيدم ةجابم ىلع اومزعو بحرأ نم ريهز ىنب ضعبو نايذ
 .ةئاهيف ىلإ لخدف بحرأ ىلإ هسفنب جرخو ركحسلا نم رياوط ةمرأ ىضيف مهيلع يخل. يف

 اوداسو' هيلا اولصو ىتخ بحرأ لئابق مضخأو ماير ىبسملا حرم تي نصحاهف برغأو#

 هل باهولا دبع بيقنلا بحر ىلع اريدم ىغيف بصنف . حرص باهول دهغالإ مهئاغ
 ممم

 00 م 0 1 : 35 هدير 5
 702 ص عيس صب يدمج جيس يحج صمم د عصي ععب عع سد هم حبيس هدو سس دمج سدو سيور ب بعما م صرخ سيور
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 3-5 رشع غبارلا نرقلا ةمبأ

 .. اع خيشلا ءامنسب ةيرلإلا ةسائر نيعاببفو جرو ناتس حجار 5 .- [و .٠ و . اعنص ىلإ : و نائس |
 ليلبلا دم نب ىلع خيل ىئاعنصلا

 كارتالاب نوارم ىنب كتف
 ناك دزألا كتم نم نيكو وحد يشل مام ل نم ناك دن 0 ايفو 0
 ىلع ام الإ ةناخيجلا ةريخلا نم مزلي م نييحصتسم ريغ رامسم وب كلب د دل ا
 دئاقلا فختسا دق شيللا ناكو . قازرألا نم مهيفكي ام الو مهقدانب صاصر نم درف لك
 ىب نم لئابقلا ضعب نيكحوابلاب تطاحأت ةماهن لهأب ةقباس هل تاكستفب رتغاو روكذلل
 كازألا راشبتعا كلذي طقسف « مهتحلسأ اوذخأو ممرخآ نع موانقو ةبج لكن م ناورم

 - . ةفيظولا نم هدرطو هسبحب اوكح مث ءاعنصل برح ناوبد ىف ةكاحلا تح هوذخأو رامسم ىبأل

 دقو . ءاعنصب كارألا ىرومأم نم ءالبنلا ضعب اذه دافأ اك « اهب تام نأ ىلإ ءاعنصب ىقبف

 هلالبنو نيبلا ءابنأ باتك ىف اهدالبو :اهنوطبو دامو بحرأ ىتليبق ىلع مالكسلا انيفوتسا

 , عبطال أيبلل

 ىرامذلا ىظاكلا دم نب ىح

 نب دمع نب ىبحي ةمالعلا ديسلا رامذ ةنيدك قوت ماعلا اذه نم نابعش ىف
 دمش نب ىبحم

 فوولل يننحلا دمت نب مساقلا مامإلا نا هللا دبع نب ىلع نب ليعامسإ نب دمحأ نب ىلع نبا

 لل دبع ىضاقلا نع ذخأو . نيسخو تس 170 ةنس هدلوم ىمظاكلاب
 ىلا هلل دبع نب

 ىرامألا عوك ألا دمحأ نب نيسحلا ىضاقلاو نيدلا من ىلع نب دمحأ ديسلاو
 مهريغو

 رامذ ءاملع ركذب راقألا علطم ليذ بحاص همجرتو
 : لاقف

 كاردا هلو . نإ : م 09

 0 00 د عورفلا لع هيلع بلغ ايدأ ارعاشو يبرأ ناعو ابين اديس ناك
 ةرصاح و ةبسانم ةقثال ةروصن تام سلما ين 1

 د 0م هللا ةروصب تاموصخلا لصفل ةرشابمو ةيبدألا مولعلاب ةياردو ةيبرعلا مولعل

 ىلامت هلا همحو ةبئاكمو ةقئار ناوخالل



 »9 هم تايفف
 11.8 ةئس تايفو - ا

 بأ نب فسوي نب ىلع نب دمع لضافلا قتلا باثلا ماعلا ديلا دم مامإلا ديسلا نبا مها
 نب نسحلا نب حالص نب نددلا فرش نب نيدلا ظفح نب ىلع نب دمع نب حالم نب ليعامسإ نإ

 ناهس نب ةزرج نب ىبمي رييكسا ريمألا نبا دجأ نب دمع نب ىلع نب سيردإ نب دمع نب ىدبلل
 ءاقلا نب نسملا نب هللا دبع نب. ىيحم نب نمحرلا دبع نب نسما نب ةزرج نب ىله نب ةزمج نب

 ىنامنصلا بلاط ىلأ نب ىلع نب نسحلا نب نسحلا نب مهاربإ نب ليماهتإ نب مهارإ نب ىمرل
 نارقلا ظفحو ءاعنصب أشنو . نيعبسو نيتنثا 7١1؟ ةنس ًابيرقت هدلوم . ريمألاب هفلدكف ورعلل

 كلما دبع ىضاقلاو ىنارمعلا دم نب دمت ىضاقلا ىلع مولعلا بلط ىلع بكأو . ْبلق رهظ نع

 سمح 1796 ةنس ىف هسفنل جحو « مثريغو ىفرشلا دمحأ نب ىلع ديسلاو ىسنألا نيسح نبا

 كولسو راقوو تعم نسحو قالخأ مراكم عم تاريملا لمفو تاعاطلا ريثك ناكو . نيعسنو

 لاز اف عرصلا ءادب نحتماو . ءايفتألا ءالضفلاو ءادلعلاو ءايلوألا ةادملا ةداسلا هفالسأ ليبس

 نابعش فصن ةعجللا موب ماصو . هل هتريخ ىلع هلل ًادماح هب نحتما اع ضار وهو هدواعي

 عرصلا هباصأف ةمنجلا ةالصل أضوتي اعنصب ىحيلفلا دجسم ىلإ راسو . ةثايلثو نينثا 1001 ةنش

 بيقعو . ًاديعس ًاديهش ةعجلا ةالص .ىلإ ًايشام ًامئاص هني تامو ءامل نيب طقسو أوتي وهو

 دمع نب دمحم ىضاقلا ءاعنصب ظافحلا ةيقب هخيش نابعش نب رشع ىف تام مايأ ةعبرأب هنافو

 ىتلا ىنارمعلا ةمجرت ىف ةتبثن امب هريغو ىسنآلا كاللا دبع نب دمع ىذاقلا امم اهاثرف ىنارملا

 ةمجرتلا هذه دمب

 قاعئصلا ىنارمعلا دم نب دمع ءادردلا وبأ
 لمع نب دمت ىلاملاو مولملا بايرأ ىلع همدق ام هتلحر نم دافتسا نم ةعاخ و ىلاعلا دئسلا لهأ هد ريبكسلا ريهشلا ةلاحرلا طباضلا ظفاحلا ىضاقلا

 قامتصلا ىنارمعلا
 ش

 ادردلا ايأ هدلاو هانكو

 مياش نب حلاص نب نيسح نب ىلع نب

 . نيتثامو نيرشع ١١١ ةنس ايرقت هدلوم . هنع هلا ىضر لا .٠



 رشع عبارلا نرقلا ةمبآ
 سل 41 <<

 سوماقلا ىو مزح نب 00 ا را عوفر مكمل نب فو مرح نال لحل حشو هيشاوحو دضعلاو هيشاوح و وطلاو نزاحلا ريسفتو هيشاوحو ىاسكسو 200 هر بر ناككلا عاملا كردتسمو ىرادلاو لبنح نب 12 دنسمو اطوللاو قرا نو ألا قلو سو يانيل حم هه 7 ع 2 هلأ هنعب ذخأو هب 7 رذتو هدلاو رجح أكنو

 ةزاجإ هزاجأو تالسلسلا ضعبو هتافلؤم ضعبو سم تكي 50 0 0 ١ ا . ثلا لي ني دع راوتر ءاطوخو ىلثل عنز ارسنال
 نفسو ةمالعلا ديدلا ىلع تالساسلا عمسأو ريمألا دم نب هللا دبع ديس : 00
 ةدملاو مالسلا لَيِع ىرفظلا نسح نب دمحأ نب ىلع ديسلا نع دخاو . ريم | ىيهاربإ نبا

 ىدمضلا ىدبم دمع ىضاقلا نعو . دضعلا حرش ىو لواملاو ريغصلا عماجلا ىلع ىوانلاو
 دمي نب دمع ديسلا نعو . ناليس ةيشاحو ةياغلا ح رششو رفظم نبا نايب ميجو راهزالا حرش
 ىفو دضملا نيسح نب نسحم نب ىحي نب ليمامسإ نب ىلع ديسلا نعو . قاشكللا :,ىسبكللا
 ذخأو . راخزلا رحبلا ىفو ةدمملا حرش ىسبكتلا ديز نب ديز نب دمحأ ديسلا نعو . لولا
 خوابلا نود وهو تالسلسلا عمسأو ىدادغبلا نيسح ديسلا نعو رهطملا نب ىبحب ديسلا نع
 . هنم زاحتساو اهريغو تابمألا هنع ذخأو ةكمب همزال من ىدنسلا دباع دمع خيشلا ىلع ءامنصب

 ىرابنالا دمحأ نب رهاطلا ديسلاو لدمألا ناهلس نب نمحرلا دبع ديسلا ىلع ديبزب معأو

 دمع نب نابع خينلاو عرشلا يللا دعاد## خيشلاو ىجاجإلاا دمج نب عار ئئاقاو
 دهزااو لوصألاو ةآلاو ريسفتلا بتكو تابمألا ىف ىديب زلا ليلخ ناملس خيشلاو ىماسلا
 ةمجرتلا بحاص لقتنا نيتسو ميرأ 1584 ةنس ىف ديبز ةنيدم هدلاو داهمشتسا ديو .. بطلاو
 فسو, خيشلاو ىلايبصلا معارإ خيشلاو جارس هللا دبع خيشلا نع اهم ذخأف ةكم ىلإ

 1 0 ناكدقو . ىنارعشلا ةمفلا نشكو ريسفتلاو ثيدحلا بتكى ىواسم
 ل و ( هلا بلط ىف دهنجاو دج ةجرتلا بحاص نا نجا ىلعو . نينس ثالث

 0 ممل ىلاملا دنسلا لهأ ةماخ ناكو . نونفلا عيمج ىف عرب ىتح موسرلاو اهدودح ىف هب املأ لن ١ ةياخ 1 :

 دمحأ ن : 5 : غ
 نب ىلع ديسلا ءارقلا مامإ نم زاجتساو هنع ذخأ نم لجأأ نمو . نوميملا نيلاب هرصع
 ىس 7" تالا دبع نب دمع ىضاقلاو ىنامنصلا ىنسحلا ىفرشلا دمحأ نب ىلع ديسلا انخيشو ىبنآلا كامل 00

 حرش قو ىفمراا



 ىضاقلاو ىضوراا ىدسلا 5 8

 ىئافلاو رك اش دم نب فلعل ققيملاو 5
 ءاعتصن ةيجرافمإ. .فاقوألا مث ةدم الث

 ماوعأ ىف ةداعلا تاك اج عوبسأ
 0 ةرادإلا ساع

 امالبسا 0 ىدمأ .
 كلوي داما تا م

 ا كلا لا نم ذأ 0

 تاقااغ :٠ هر :

 قب ريل 5 ىدو' قفص: ب ةرأ ا ع

 نأ قدح ىتاق ع بلبأ ٠ ش1
 ل ل تيمأ 0 0 00
 رد كلنا 7 سَ س

 ا سو 586 نأ
 . قاوقلا بر 0 0 0 :

 0 دق دق قولا 35 0

 47 ا

 00 0 سل لا
 ِ 1 0 00 يلا

 .مهديغو دهاجلا هللا دبع نب قحسسبإ
 ةئيدم فاقوأ ىلوتو . ٠

: 1 : 

 1 0 .لك نم هداقمنا ىوب ىف ةرادإلا سامم رضح .نآكو

 : 1 ١ ةيجراخلا اق وألا رظانر وضحم ءاعنصإ ةيكرتلل ةموكسملا

ب دم ىضاقلا هذيبلت هنم بلط الو . هيف ماضفألا رئاس عم
 م 1 .ةزاجإلا كلما دبع ن

 : تايبألا هذه اهبعم بتكو ةلوطم ل منو ت98 / د

 رو رص ىرأ اف م0000

7 

 ؟امم# ةلمس تايفو .

 ب2000 هرشن'  نوكلا رطب
 07 ةرشب.- :لئاسصألا -ىلع

 هرهز.. رهدلا ٠ نيز دق :
 ' مدادؤ هرذلقو لب“

 - 2 هرد

 .كاذ
 تنأ.5

 نع كينيا

 . فقوم ىف

3 : 9 
 دبا هرثث

 هردب

 5-3 وق ةموضم هقنيش تايأ ىأر نأ ققحت

 ٠ ردا ىلا زراجاعأ
 3 هرسأ ساثلا كرذيال .

 1 10 0 رق 8 نم راب
 ظ -'هركف مث ةركس ىف“

0 
0 

 ١ . .. ةرطنس كازا: ةطخو



 46.9 ةئس تايفو >5 م رشع عبارلا نرقلا ةمأ

 هرضأ ضورلا نم ىهبأ مسيل ا 1
 امو رهن ضرألا ىف رجام
 ىلإ كتيدف رذعاو

 ارتس لضفلا كل لبساو

 | دبع نب دم ىضاقلا بتك م

 . رضخ ضرألا ىلع

 هرسعبب رد تلباق

 هروع ىمظن توه

 هخيش ىلإ ةئامالثو ىدحإ 101 ةنس رفص خلس ىف كلل 1
 .: هجام نبأ ننسو ىب نب ىحي ةياورب كلام أطوم عامسل هداعسإ بلطي تايبالا هذه 4 مجرتلل

 هجات تسبلف ىتبحأ لاصو

 هجاح لك قانم نم ىضقأ

 هجاجع ىنيع نع ردبلا هجوب

 هجاجللا دومم دعسلا نيرق

 قايح ارهد اًضرلا بحس قس

 ىدو لهأل ميدنلا انأ تنكو

 ىلجأو ًاررد ىعمسم ىلحأو

 ىلاعما ردب ىوس ىنعأ امو

 ًاريغص ىوقتلاو للملا عيضر
 عدب ريفق تامركلا ىلومو
 ىفقيأ ىلولا ابهأ ىل نأ
 تقو دوصقملاو لمشلا عمجم

 اضغ ملا ضور رهز ىجيو
 يدق [مي اقل ىحنو
 موي عوبسألا ىف كنم ىل ببف

 هجازم اراص دق هالفك ذمو

 ف هجافن ايلملا هب تدبأ اذإ

 هجاجوما ىدبأ ىذلا رهدلا انل

 هجام ناو أطول ءالمإل

 هجاهل هب ثيدحلا ىف كلنو

 هجاجش انيئانت نم مسونو
 ةجاجز انل هيف سنألا ريدي

 451 ديبو سوم سردل ع وبأ لكم ةعجلا ةالص دسب ةججرتلا بحاص نييمت ناكسف

 ءاسبرألا ةليا تاف اهسرد مامنإ نع هل مجرتلا مام قاع ىتح هجام نبا نإس سرد ىف اعرش

نس نينامو نيتنثا نع ١م. ب ةنس نابعش نبرشع
 ىونج ىدعسلا ىف ربقو « اييرقت هدلوم نم ة

 ةعرأبهبق وتلا ريمألا ىلع نب دم ديلا عم كلل دبه نب دحم هذيهلت ءائر دقو . اهنص ةنيدم

 : هلوقب مايأ

 يبكلا )١(
 ةممممسللا



 نو ا 7

 سثع عبارلا نرقلا ةمبأ

 حاولا تارعا زا موجتلا ودينا
 اولا ف ةلفلل كدبزث تبثو

 تديغبرتلا ف ضرألا موهن ىذهو
 .  هم تذخأ 9.٠

 نع أ نودلل بير اي ديور

 للا فسوب نبا لجن هللا لوسر ىهبم

ا دنسمو داشرلا بطق انذاتسأو
 ل

 اعرست ماجلا درو ىف ناليلخ
 : تفرشأو انيلع اباغ ىده اردو

 أظفاحي ىبلا ىده لع اناكو
 ىفتلا عم في رشلا ممل مبكحييل

 مهلثع ىل نف ىبابحأ تولل ىنأ
 ىرت لهو ءاضقلاب انيضر نكلو

 اهنأب انيلع ايندلا تدان دقو
 اهديد عئادولاك الإ .نمم لهو

 هقوف سانلاو هال الإ هامو

 ١17.9 ةلس تايفو

 داص رجقلا .مو
 تي ند فورعم قشنيو

 6 | دكسبلا ريظ ىلع ىو خاوملا دالبلا لن

 عماطلا اهاقل نع اهاسع تقيإو
 عر را دالبلا ىثشت مهتم اع لأ 0303 5

 . عقاب رهو ىذه جبن لعرب
 عزاتلا هيمدي ام عدف دالب

 عراب يذارملا ىف لك نام يس
 علاطم نيتجلا ىف هروب
 اوعباتو تاملا ىف هوت دنت

 مماوجلو افآرت مهيدنيو

 عماجللا ىدو ناي انتم اذإ
 عئابجقلا ةايحلا ىف هيلا 5

 عراصم ارط ل .قلختو انل
 مئادولا درت نأ موب ذيب الو

 مقاقفلا لوزت برق نعو بابح

 عراشم عيبجلل اهيف ةقيرطلا هذ-هف للا بطملا ىلع اربسن
 مضاوتملا ىقتلا باشلا دم

 عبار ©” طبختلاو مع بلاطو
 * عماط ةباثإلا ىف لفن مئاصو

 1 عنام هاسطعإلام هلإ نم هب

 مماوجلا هتوح ام ابمف ءاج دقو

 عماسلا اهبستحت مولع رشنل

 ىوح> دق ةداعسلا ىذهام نو

 ةعمج دجهم وحن شامو قيرغ
 هبلق رهظ ىلع نآرق ظناعو
 ةيانع ماجلا ىقال هذه ىلع

 هب ىقترت هذه نم ةدحاوو

 هرمع بأدب لازام انذاتسأو

 عرصلا ءاد: طبختلا 0(

 رلأ نرقلا ةمأ

 ىو

 كإو

3 

 دقو

 رف
 ايو

 اجو

 اصو

 أ لبنأو

 مه نب دمم 1
 اأو ةئامثثو

 ارمعلاو

 ديسلا

 للا دبع نا

 ءو هيبأ نع

 4 نب ىحي

 ذ ىفو

 و مولعلا ىف
 ع نرد ىف

 اىأ 0)



 50 ل و رشع عيأرلا نرقلا ةمأ
 ومي هس تا

 ةكمو ةهرب ديبز ىف ىو

 هئالص ضع كانيع تقمر نإو

 هتوم اقع مالسإلا لث دقف
 حنتاف نيديقفلا نيذه لثم ىلع

 ايئارم مهيف مالعألا ظن دقو

 ىسألا نماك اممظن ينم كر

 مبان مل ى 0 | دل اعئص فو انامز

 عكار خيشلاو تحبس هتابخإو

 مداج مراكسلا نينرع عالجو
 مجاوسلا رويطلاو ىئارلا لاوط

 عئادبلا ىهو بوشلا دقع رثأ تك
 ©” ءراضملا ىورلا اذه ىل قر دقو

 مجاضملا من ثادجألا هب قيم اضراب نيديقفلا ربق رز برايو

 ىل نات الضف متلعا نسحب ىل دجو
 عناص ضرألا ىف مادام هبامسأو -هلآو لوسرلا هط ىلع لضو

 ىملألا قكذلا قتل لملا بلاط نيتسو ىدحا 11 ةنس انماع ىف تبا اذه لهأ لبنأو
 نيعئرأ 14٠ ةئنس لوألا عيبر ىف هدلوم . ىنارمعلا ىلع نب دم نب دمت نب ليممسإ نب دع

 فلأو ةثاثثثو

 مئاش ىرقف ريغ ىل امو ابونذ

 نارمع
 ءاعنص نم الامث ةلماك ةلحرم ةفاسم ىلع ةلمهملا نيعلا حتفب نارمع دالب ىلإ ةبسن ىنارمعلاو

 ىرامذلا ثيرولا باهولا دمع نب دمحم

 ليممس| نب دمع نب دمحأ نب بحب نب ىلع نب باهولا دبع نب دمت قتلا باشلا ملاملا ديسلا

 ذخأو نينامتو نيتنثا 1545 ةنس هدلوم ىرامذلا ىنسملا دم نب مساقلا مامإلا نبا هللا دبع نبا

 ىئاقلاو ىناعنملا ىلر غلا نيسح نب ىلع ىماقلاو ىسعلا دجحأ نب دمأ ىشاقلا نعو هيبأ نع

 هيلع هناءورقم رثك أو ىسنعلا ديعس نب نسحم نب ىحم

 رهمو دراولا ديقو دئاونلا كردأ ايكز الضانو ًاينت باش ناكسينأ راقألا علطم ليذ ىفو ٠

 وهو لوقنلاو لوتملا ىلع قفحو لوصألاو عورفلا نقنأو موبفلاو قوطنملا ديقو مواعلا ىف

 رامذ ةنيدمب نيتثثا 11 ةنس ةجحلا ىذ عباس ىف هثومو . ةئس نيرشع نود ىف
 0 اب ا تارت حج هذا

 ١ هباشلا ىأ 0)
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 1 وب. ةعص تايفو 0 هاهنا 1 ع عبازا نرقلا.ةمأ

 ١ ٍ 0 رامذ 3 3 9 .٠

ونج اهدالبو . ةفورعملا ةئيدللا ةمحملا لاذلا حتفب
 0 نع ةعاس 5 0 ىفاع اهني أعتض ٠ ند ي

 .  مالضقلاو ءانعلاب ةروسعم اهتبدمو . تارتم وليك رشعو ةئام أ لدنيا ريسلاب اطسرف رشع ينام

 ياللا ءاحلبملا
 ىضورلا مث قاعنصلا نسما دمج ني بلان 20 ٠

00 
ب ىبحي نب دم لكوتلا نب ىداملا بلاغ دحوألا دنسلا ديسلا

 ىدبملا نب ىلع روصنملا ن
 ١" مامإلا نا ننسحلا ٍ 1 ١

 نب دمحأ ىدبلل نب , نيسملا نب مساقلا لكوتملا نب نيسحلا روصنلا ْن نا"

: 4 1 
 قاعتصلا ىنسحلا دم نب مماقلا»

 0 انس ناك ؛ءامسب لو , , يرق نيثالثو عم 115. ةسرغأل عيد ىف : هوم
 دابا

0 

 ْ مهقفلا لوصأت

 1 , فيس نا ىبحب نب دمع لكوتلل هدو ةوعد نيمو ىدحإ ٠١41 .ةنس ىف تناكالو "

 00| 0 0 ىذابا فلل نب دسحأ نقلا كذ ىلإ رشأافالخ
 : اوف هدلاوب ها

 رهزأ كمر 3 رق : لاق ةألا 9 3 ش

 مدلل ١5 ةئس قوتلل قحسإ نب ميركلا دبع نب نسححا غيلبلا ةمالعلا ديسلإ هحدتماو 1

 ٍْ . (هقيلطا نبا بلغ ) اهنايبأ فورح لوأ نم جرختسلل ةنوحللا ةينيملا ةديصقلا هذهب نيتسو

 10 يقال رق ىرطاخا نغ وهو ٠ ا را اىرثلا نع ا غلا

 5 مولقن اومزلنال يل ل 00 3 كلام ريغ ىوطلا لهأ دنع .:
 بئاخ هيف ىلذاع .فشكتاو ' نيب ىرذ

 1 نفرملل رشف نم عوبألا ىف اهيلع نملك دقو . ٠ ةديدع ابعما

ل با لام ازا عده عم اجلا دال
 ا م نب 06 مم

 ْ 0 8 لعل ىلبفلا تب نينا ا ادار بلت

3 

55 2 

 فو 0

 | نب دحأ

 مصو لعب... 0 7



 وس. ةنس تايفو مل اا رشع عبارلا نرقلا ةممأ

 براغو ملاط نيب ام قرف نيبملا نسحلا نم هل ام لك سيل 8 رم هزسح دادزي رهو نيح كالاك صقني 28 - قيقملا 0كللس قوف نيملا ردلا هرغث ف 7 ٍض 9 د لك نتفو نيقشاملا بولق هنسح داطصا أمدعب 95

 نئاحع نساحلا نونف نم نيماملا بر هاطعأو للا هسخ

 براقع اذهو اذملاه نيكنادجولا نملاءنسحلانم#
 باوم هللا نم ةياغلاو نيفصاولافصوو اهنعلوقلا زجسي
 بضاوقلا ظاحللا نويس نم نيزحلا بلقلا ذوع اش تلق اذاق

 بكاولل نيز ليما سر نييلب هحر زه مك هدقزه
 باغ لكل كال ىف ماد نينمؤملا ريمأ ةفيلحلا نبا بلاغ

 نب نسحم ىضاقل نيرهاطلا تببلا لهأو نيلوألا ءابنأو نيحايرلا ضاير باتك ىفو
 دمحأ نب دمع ظفاحلا ةمالملا ينضاقلا عوجو « ىمنآلا ىزا رملا ىلع نب ليعمسإ نب دمحأ
 ايف بورحلا تناك نأ دمب : هتصالخ ام نيعسأو ثالث 1791“ ةنس ىفوتملا ىناعنصلا ليهم

 ينابتلا زديح نب له نب نينا فيرشلأ عدلا هقيدصو قاما ىع نب دم لكوتملا نيب ش

 ةناتسالا ىلإ ناخ دومم نب ديجلا دبع ناطلسلا ىلإ ماوكش راجتلا ضمب عفر « هداهم دالي

 « كارتألا نم ةفئاط ىف نوع نب دم في رشلا ةكم ريمأو اشاب قيفوت دياقلا نملا ىلإ ثعبف

 مزع ىلإ مهنيب ةلسارملا تهناو « امنصب وهو لكوتلا ىلإ اوبتك ةديدحلا ىلإ ملوصو دعبو
 «دمح نب بلاغ هدلو هعمو نيتسو سم 1518 ةنس نابعش ةرغ ىف مهملا امنص نم لكوتملا

 نسح نب ديز بأ مب هرو ىسأو امنص ىلإ اطلسلا نامرفلا لكوتما لسرأ مهني دب ةعجارملا دعبو

 موي ىف عاملاب بيا المأف « سال يملا ىلع هنءارقب نص عماج ب بيطخ ىمأي نأ ىلا نا

 ل ا يح كولا بسن نال ن نأ نمضتي وهو ةنسلا كلت نم نابعش نيرشع

 ةديدملا نم لكوتلا داع مث «نيتسو عبرأ )مج : ةنس بجر ١0 هخيرات و ىنيلا يلقإلاو اعنبص

( 6 6 2 2 



 و1.9 ةئسأ تايفو
 لح كما

 رشع عباولا نرقلا ةمحأ

 « ءاعنص ىلإ كارثألا تلصو ناضمر سداس سيجا

 مهجورخ ناك ىح رصقلاب مهتيفب رصحناو (

 لع برخ ينمو تبوس يروا

 نابعش 15 سيجا

 !9 الصوف ءاعنص ومن
 موب فو. ٠ نابعش

مهب كنف ناضمر ب ةجلا موب ىفو
 ءاعنص لهأ 

لاوش لوأ ىف ةديدحلا ومن
 ؟5 دحالا موب ناكو 

أ نع رصقلاب ىحي نب دمم لكوتملا
٠ هلل دبع ىدهملا نب ىلع ىم

 مدي فو 

 ماما ةوعد تناك 7 ةنم
ع لكويلا نب بلاغ

إ لخدو يحب نب دم
ن راس مث د ل

 وح

ا هريزو هعمو ةميملا دالي
ىاشاا ىلع نب دم ديسل

ميملا غياشم هتبجاوف 
 ةنم مرحا فو. ٠ ة

ريب هيلإ لصوو زارح دالب ىلإ راس 1١54
 دالب ىلإ مهب راسف كارتألا نم ةءاج ىف أشأب م

 ىداهلل شافح لهأ قرفو شافح نم لئابثلا ةاغب اوج

البو ريسع لئابق ىلإ كلانه ٠
ىلع هترصنل راحس د

 

 ةرخآلا ىداج 1 ها موي ىف ءامنص ىلإ

 رخأو نيقفصلا ةنيدم اولخدو شافح

 نم بتكو لاير فلأ نيثالثو ةتس

3-7 0 

 ةباصع ىف اهنم هجوتو 3 0 ان نيكل ل جرخ مث

 نع راسو رحبلا ىنب نم ةأرماب كلانه جوزتو طرب ليج ىلإ ناسرفلا نم ةفئاطو ههابثأ

إ م“ رمجو نايفس ىلإ ةجحلا ىذ رهش رخآ املهأ نم عومج ىف دالبلا كلت
 ليزي لايع لبج ىل

نم ةعسن وعر جاع قو« ليا لو دعأ نيب يول لكن
 لبجلا لهأ ىلتق 

 نيتسو ةعسن ١758 ةنس لوأ ىف مدقت م . . ءاعتص رصق باب ىلع تقاعف اعنص ىلإ اهلسرأو

 لزن تح اهيف نمو ةبيط رصاحو ءاعنص لامعأ نم رهض ىداو ىلإ اهنم راسو نارمم ةنيدم ىلإ

 ىلإ مْ ةضورلا وحن راسو لكوتلا هدلاو مد ىف ىداحلا هحاسف هللا دبع ئدبملا نب ىلع هيلا

هم هليكو نيبو هنيب امف فالتخالا ناكسف ءامنص ىلإ عجرو لئرأو عانسو اعنص
 دمحأ ديسلا ا

 نابمش نماث ىف هلهأب جرخو هسفن ىداملا علخن . بلاط ىبأ لآ نم ليلا عوش هللا دبع نبا

 هراتخا نمل لاوش لوأو ناضمر رهش ىفو نابعش ةيقب اعنص ىف ةبطحلا ترمتساف ةضورلا ىلإ

 ثلاث ىفو . هريغ هضراعو ليلا عوش دمحأ ديسلا امنصب ايعاد ماق لاوش سماخ ىفو . هلل
 دالب نم عالض ىلإ ةضورلا نع دمح نب بلاغ يداه لا راس نيعبسو ىدحإ لفيف ١ وص : : : ١ ةنس لاوش

 احاول . 4 ا

 | نرقلا ةهثأ

 | مب نادمه

 ىلإ هبامصسأ

 ع نب سابع

 ”و نيعبسو

 ل ةيرق ىلإ

 هبعابتأ نيب
 وتملا مامإلا

 || تسباتتو

 نلعأ رفص
 بو ةضورلا

 و رامذ ىلإ
 و بحرأو

 به ناكو

 ىو ٠ ماعلا

 . نادمهو

 ا مئاعص
 0 حفو

 اهب ىبيملا

 مهن لئابف



 مل 44 رشع عبارلا نرقلإ ةمثأ

 العإلا ددجو لئابقلا بت اكو بيش لبجو روضح دالب ىلإ م ناده
 ةمالملا ديسلا لسرأو ناتسبلا دالب نم مدر تن 4

 سا رق ىلإ لقتناو منريو رامذ دالب ىلإ هباصأ
 هنيئا 98897 ةنسس مرحم ىفو . نارم هالب ىلع 4 الماع لكوتلا نب نمح را دبع نب سابع
 9 ىلع راق مهن دالبو دئاح نم لئابقلا ضعب بلاغ ىداف ىلإ لصو نيمبسو

0 : 0 
 ةاعحم ىلع هباحسأو بلاغ ىلوتساو عانس - ىلإ لكوتملا مامإلا رطضا ىتح امهعابتأ نيب ايف برحلا تناكو دمحأ نب نحل هلل ىلع لكوتما مامإلا اهفو انص نم ايونج عانس ةيرق ىلإ نيد مع ا 1

 نم هجورخ :

 رهش ىفو . بورح دعب اهيلع ىلوتساف ةميحلا دالب
 ىلإ مهم راسف ىداحلا ىلإ ماوقألا تسباتنو

 قو ايف ىو مظم بكرم اه ىإ سف دل مب ايفو دس له ناأرثم
 نالوخ لئابقب راس من . نالوخ دالب ىلإ ىاشلا ىلع نب د ديسلا هريزوو وه راسو ةضورا
 نالوخ نم لئابقلا بلط نيعبسو ثالث 1771 ةنس مرحلا ىفو . سنع دالبو رامذ ىلإ

 ميري دالب ىلإ راس من . موبهنو سنع دالب لهأب مقوأت هيلإ اولصوف مهنو دشاحو بحرأو

 اذه نم ىلوألا ىداج رهش ىف ةضورلاو ءامنص ىلإ ىداهلا عجرو اهلهأ ضعب بهن ناكو
 بحرأ ةليبق نيب حالصالل بلاغ ىداهلا راس نييعبسو عيرأ 1574 ةنس مرحلا ىفو . ماعلا

 ىبونج ةيفاصلا ةيرق ىلإ لوألا عيبر ىف هباحأ لصوو . نالوخ ىلإ راس مث . نادمهو

 ىنيحلا هدسف نبا بلب ىلا اومرو ىبرغلا ىضرعلا ناكمب تناكو ةديدجلا ةيرقلا ىلإ من امنص
 دمحأ أو شيغد حلاص بوغش خيش داسفلا نلعأو ةركس رثب ىبونج هنم ىلعأ اياب حتفو

 مجأ ىلوألا ىداح ىفو . اهاشخأ ضعب امنبمب ركسملا داقيإل ىئاوطلا راد مده ىبيحلا

 نم ةعامج ىف ىداحلا راس ةدمقلا ىذ ىفو . ىداحلا بلاغ ءاهدتسا ىلع ءامنص لهأو ىبيحلا .

 ةديدحلا نم اماب دمحأ ةوعدل ةباجا ةماهم ىلإ مهريغو مهن لئابق

 0 : ليهسو ىزارحلا لاق

 : ةعبرا زييأب ةاعدلاو نيعبسو.سخ ااه ةنس ثاخدو:

 نسحلا هللا ىلع لكوتلا مامإلاو سن آ دالب ىف ريزولا هللا دبع نب دمحم ىلا روصنملا هن

 ىفاقأ ةريس هج ع م



 176.19 ةنس تايفو
 سس ©.

 رشع عبارلا نرقلا ةمئأ

 ةديدحلا ردنبب ةمامت دالب ىف دمع نب بلاغ ىداهلاو . نمل
 نب

 ةليوطلا دالبب منا مئارقلا
 جات نالك دالب ىف دمأ نإ

ب نيسح ديسلاو نصح ىف ىداملا دمم ْ
 دمخ ن

1 0 

خو موك لإ اشأ دق تلق
ىف ةراقلا دحأ ديلا مي

يلا راشإلا ىأتس ه4 ةديصق 
 ا

 راشأ دقو :

 ديح دجأ هيئزإإ اهضا
ْ 

 : رع ىلإو
 مم

 ول 8 - 9

دت ةيمساقلا ةلودلا تفمض امل اهناف ةلجلا ىلع
 داسفلا رشنناو نادلبلا ىلع لئابفلا تبل

 د

لع رشلاو ليكب خياشم نم ةعاج بلغت
 دشاح خياشم نم ةعامجو « لفسألا . نملا رثك أ ى

 لئابق نم ةعامجو ءاهلا امو ةجحو ةعال و
 « ةميملا دالبو زارح دالب ضعب ىلع ماي

ىلع ةماهت فارشأ ضمبو ءاهريغو نارهج روج دالب ىلع ادحلا اشم ضعبو
 كارتألاو ةماجت دالب 

لا دالبلا لهأ قرشملا ”لهأ دغو دورشلا تعباتثو . ردانبلا ىلع
 ةيبرغ

 ةيلبلا مومع ىلع ًاريصف كل_ , كل مساقلا ىنب نع لازاذإو

 مهريغو دمحأ لكوتلا نب نيسحو هلل دبع ىدهملا نب ىلعو دمش نب بلاغ ىداهلا بتكم

 اشاب راتخم لوصو مث ىتح « لئابقلا ةاغب يلع هنودجتتسي ةناتسإلا ىلإ زيزعلا دبع ناطلسلا ىلإ

 دمم نب بلاغ ىداجال اوررقو نيناكو مست 1584 رفص ىف ءاعنص ىلإ ةيناطلسلا رك اسملاب

 ساب لاير ةثامو ةيدشاحلا دالبلا نم اهملإ امو رخخ دالب ىلع ماقمأف مس !ب لاير ةثامامث ايرهش

 نب رشع ىف ءامنص لامعأ نم ةضورلاب هتافو تا

 كرتي ال ناكو . اييرقن هدلوم نم ةنس نيتس نع ةئامئالثو نيتئثا ١*1 ةنس ةجحلا ىذ

 ١ .هدالوأ دحأ اذه ىنريخأ اك دبعتلل ليللا نم ريخألا ثلثا ىف ايل

 محار 7 ىنأتسو . دمحأو فسوبو رداقلا دبعو سابعو دومحو دم هدالوأ رهشأ نمو
 ىلاعلا نا ءاش نإ اهمضاومع مهنم ءالبنلا

 ١٠1 ةنس اعنصب تامو ناحنس دالب ةيحان ىلع المع ناك بلاغ نب ,سحلا هذلوو
 ”نيمآ نينمؤللو انابإو لا مهمحر هدلاو توم نم ةنس لبق « ةدحاو

 رلا نرقلا ةمأ |
 مشمس

 أ ةضوراا
 مهنبب اعئص نم.

 م ىلع نملك
 ذ باتك ماسقأ

 الا ديسلا

 | عئاذ نب دم

 اولا دلوم

 :انوو . فلأو

 روكا ةننوإ

 رمدقتو

 دل فرعلا رشن
 717084 ةنس

 رمل ريثك ئه
 م ىف ةباتكلا
 ىلامت نا همحر

 لا لام لع
 و ءاملا ةكرب ىلع



 رشع عباارلا نرقلا مئآ |.
 عه

 1 ةئس تايفو

 ء 53 5س.
 100000 ًس دقو متاح ةضور وأ امنص ةضور وأ ةضورلا

 ث وو ما ةنيدملا . دمحا هصور لاقي 00

 و . ةيزملا دالبلا زراذع لمجأ نم ىو : 3 0 ٠

0 
 ناألا دعب نملا ءالبنل فرعلا رشن باتك ماسقأ

 نم هعبط ل :

 ىناعنصلا عئاف حالص نسح
 نب ىلع نب دم نب حصص نم لادم شا يو ., لع نب لش نب ليعامسإ نب حالص نب مساق نب حالص نب نسح دجاملا بيدألا ديسلا

 نيتئامو نيئالثو ثالث 8١1م ةئس نابعش رهش 1١ ىف عئأف حالص نس دلاولا دلوم | . 7 8 3 5 5000 ا
 ةنس نيتسو عسل نع فلأو ةناك و ' ثالث ١م. ةنس رفص رشع سماخ هنافوو . فلأو

 رهشأ ةتسو

 اناتك نم ع وبطل مسقلا عاق دم نب ليعامإ ديسلا هجر ف بدلا ةيقب مفر مدقتو

 ىودلل ىنايحضلا مئاق نيسح ديسلا بسنو هبسن عمتجيو . فلآلا دعب نبلا ءالبنل فرعلا رشن
 ليمج ريخلا اب ًاًقودص ًادصتم يد ًادجام ًاديس 4 مجرقملا ناك. قأيس اك ١904 ةنس

 كلارنألا مايأ ىف ىلوتو . تابثلاو لاكلا لهأو ءامنصب تاوذلا نايعأ نم ةءورملا ريثكةثيملا

 ةيلاه نس نع ةئامئالثو نيتنثا 1707 ةنس ىف تام نأ ىلإ امنصب ةيدلبلا سلجم ىف ةباتكلا
 بيدألا ةمالعلا ىئاقلا امنص لامعأ نم رهض ىداو ىف هناتسب جرفمب لَن امو . ىلاعت هللا همحر

 هو 0 0200 5 4

/ ةنس ىف با ةنيدمب ىفوتملا ىنملا ىسشعلا حلاص ىلع
 . ةعرشلا نسح ىارو نيئالثو عبس 1؟8

 : لاق اهوحو ءاملا ةكرب ىلع

 نزحلا ىف نع جرف ًاجرفم تلزنا دقل

 نأ م نأ بسن ريش تبصن دق هتعرش

3 
1 
 ا
3 

 الأ عسل ل عجم يسال

 0 ا اا



 ٠7.9. ةئس تائفو
 هسهوألاب

 ىشع عبارلا  نرقلا ةئأ

 17 تالا انيق نكس نمل رهاظ .

 0 .٠ كن ها دو

 ندعلا وحن اهنحن نم سلف ب ءاللو

 3 97 نا ,  تمرغتب ىجشب اهريطو

 فنغالا اشرث هلأط اهراه ف 98
 هسحلا 1 7

 نسحل ىو جرفم  هالرقمت ىف لوقي

 : هلوقب نسحلا ديسلا هيلع باجأف

 نمزلا ءانبأ قف دق هريشىف (بنؤإ

 نلعو رج 5 اع هين ان ىبأ

 ٠ اهنم هتديصقب رهض ىداولا :

 | نطفلا ىذ لقع شهدي ىقئار 2 ظن هللا
 نسللا وذ بيجلا 9 4 ىثنلا عدبأ دق

 نكس هيف نمي الإ ' ىديس جرفم نادزاا»' 2 ص

 نمزلا ماكح صنب لسحلا حور مم ىانلا ْ

 . نطولا كاذ ىف ديش دق جرفم نم مكف رظناو

 نك دق هيف ملاو ةناك هم رت.

 .نح. قافآلا ىف دعرلاو .. تعج باحسلا قس
 ع نفكلا بهأن ال وأ اجرخغ كش رظن

 : اهنم تايبأب ىدنعلا ىلع ىضاقلا همجارف

 نغألا . ديج ىف .رهك ىديس الن تدجأ

 ' نيا ىماظ نم محل -ضةتمس ىنإو

0 

 محلا ضرتعي لاق ىسنآلا كلل دبع نب دمع ىضاقلا باوجلاو لصألا ىلع ملطا امو

 و

 و . دمسأ

 رغاوب
 ارالز نم

 او

 2مدرو

 3 ةورك



 دو ع عا
 نمحلا ىديس جرفم 4 ىح 8 لم أدقتنم

 ا
 «نأ هاظأو نم رسبهص ىالو 3 .

 و من ى نأ امبير مدحت مع

 0 و هل دق امل رظناو

 نمؤي انيش لاقام اذإ تيبلا بحاصف

 نظ كاذ ىف لهو هيف امع ىردأ 1

 نسحلاو ىلع ىره َناغ نكن لف

 ةبساحلا سيئر اذه انماع ىف ةمجرتلا بحاص دالوأ لبنأو

 ناهيف تلقو

 ألا نملا ءامنصب ةيمامإلا
 نيعستو عسن 1؟4+ ةنس لوألا عيبر ىف هداوم . علأف نسح نب مس لم ِ -- ر لوألا مير ىف ,اؤ نسح نب ساق لماكلا لضافلا ديسلا
 : فلاو نيتفامو

 ربض ىداو

 نب رهض ىلإ بوسنم وهو . اعنص نم برغلا ىلإ الام نيتعاس ةفاسم ىلع رهض ىدأو
 هج رخو . هعايض ىتسب مع رهن هيتنج ىلعو . ةرمثلا راجشألا عاونأو بانعألا هيفو . دمسأ

 صقنف نآلا هيلع وه ام فمض ناكو « نادهه دالب نم ةؤلؤل رهنب لصتيو ناعير لفسأ نم
 نم زلا ءابنأ ىف اك ةرحبلل نيتئامو نيعيرأو سده 74ه ةنس لزالز نم

 ةملق هلفسأ ىفو « ةدف يسن ةيلاع لبج ةلق رهض ىداو ىف : ليلك إلا ىف ىنادمملا لاقو 0

 ليغ هلفسأو « ةورك ىلإ نابقث نم عطاق ىتش هيفو « روني لبج امنص نيبو هنييو « مورو

 ىهتا . روحسملاو ضير هب ىشتسي ةورك

 لدهألا دم هضوعم
 لدعألا ماظلا ىف

 نبرصاعم ا 0 4 : ا ىرابلا دبع نب مساقلا نب هضوعم ن دم ئ هضوعم ةمالعلا ديسلا

سملا ديسلا نع ذخأ . ىبابتلا ىنيسحلا 007
 سعب هجرتو . لدهألا ىرابلا دبع نب ن

 ل هياط بجيب نأ وبطل هه 1: يع.

20 

 هل ل فني



ةلس تامفو
 وم. 

 سس 608 <

 رثع عبارلا نرقلا ةمئأ
 ل

 يي

راكسب لاقف ةعوارملا ح اداس نم
 ريخلاو رك ذلا سلاجم ىلع ةرباثملا نم مظع بناج ىلع ت

قح ةعاطلاو : ايملا 0
ةنس ةماهتب تام ّ 

هحر ةئاهلثو نيتنثا 169 
 ىلاعت هللا ه

 « ةءارقلاو
 ه5

: 

 ىاعتصلا مهاربإ نمحرلا دبع نب نيحأ

 ن , منا نب لمعأ يل تل حب نعل دبع ع

سلا دعا بل ل ىدبلل
 انا 

 ىئاعتصلا

الضاف املا ناكو اهئانلع . نع ذخأو اعنصب أكن
لبب ءاضقلا ىلوتو ءايقت 

 ,مايأ ىف ة هحح دا

 ةضورلاب ءاضنلا ممةدم ةدوسلا دالبب ءاضقلا ىلوثو اعنص ىلإ | عجرو اع لصفنا مث . كارألا

 اناع ىف هتيرذ لبنأو . فلأو ةئائلثو نيتنثا ؟م.؟+ ةنر انصب تامو . امنص لامعأ نم

 قف هدوم: دحأ نب دم نبع ةماللا خأل امس ةاشمالاةعرشلاةكسملا وذ هدبنم

نم وهو . فاأو ةثامالثو نيتثلا لوألا ٠ ؟ ةنس ةدمقلا ىذ
 ىلاعت هَل هللا هااع رصملا ءابلع لضافأ 

 فيرظو بيدأ لكل فيرخلا ةبكاذ

ح ةجح ءاضق نع روك ذم لاصفنا دنع
 نلأو نيتئامو نيمسنو نيدثا ١95 ةنس ىف ر ر

 8 نايب ىف ةيبدأ ةلاسر ةراقلا دحأ ريجشلا بيدألا ديسلا هالعأ 2ك ذللا ناونملا ثحن

 هناي م ىبلاغلا نيسح ىضاقلا هفلخ لاصفنا مث ةجح ءاضق نع روك ذلل دجحأ ديسلا لاصفنا

 ف لمعتساو رهشأ ةئتس ةدم باتنما روسم ةيحان ةموكح ىف ءاضفلا هتيلوت ةدم ةراقإل ناك ام

 . نملاب ةماعلا نيب فورمملا نوحلملا ىنيجلا رغشلاو ةماعلا نيب ةجرادلا ةيفرعلا ةغللا هتلاسر

 : لاقف كلذ ريغو كارألل ةيلوتلا نم رذحو

 فرش دجأ لوقي ام اوعمسلا هيك ازا لوقملا له اي عام

 5 8 .٠ هاضق 9 لاق

 فرشلا تيب نم نيبثا لق م نم هبدابلا ىف هاضق هنالأ +
 . لاف 9 هلا كأ

 فلس ايف اضقلا ىف مهشامم هيدا ىف ىبانلا كلاشاد

 لا ةيئآ |

 و « هدو

 نومجار



 رشع عبارلا نرقلا ةمئأ

 وم, تايفو
 هيماس ةمهب اوضقيأ اوماق
 هناك ليصاح ىف نيعماطو
 زا, «لضاحلل . .ةزتقدلاو
 لحي اج ناحتمالاو

 فصنلاو ةيانعلاب شوبلا عم
 ضع اوقيبال لهألا وناكي

 نرك اج نم طاز لوادجاي

 نطتلا حاورأ ضبق ىف ىأرب
 فلاب لبقا ليئارزع ونصلاو

 ٍ رسلاب هببصن ذخأو « مايأ ةدع اهبف هل ىضمو « ةجحلا حضوأ ةميرشلاب كلسو « ةجح دالبب اضقلا لأ الا دالوأ نم نمحرلا دبع نب دحأ « لضافل ةمالملا ىديس كرا « ىبغ مهنعيشو ةداسلا ناديبا نيرغ قا هير يح
 لصأتساو ؛ هلوصح ىنفأو « همظع نهوأو « همسج لحبا ؛ مالألا نم ءالتباو « ماقسألا نم ضراعب ذإ « ماسجلا هللا منن نم 8 - ١

 ناهو ءافك نم ةكمالملا نم ليئارزع نيبو هنيب رضحو ءافشلاب هيلع هللا نم 6 هلوقنم
 ىئاقلل ماقمئاقلا لسرأ « ضراملا كلذ لالخ ىفو ءافنلا ايندلا ىلع لاقو ؛ بهذ أم هيلع
 قرصا ىلإ بتكيي نأ ماقُاقل حجرو « هردانشلا ىف ناكو ءاضقل هبينتسي ىباغلا نيسح
 كامب اواسرأف « هرداقشلا م اح لسروو « ةجح ىف ىنصلا ىديس ماقم « ىباغلا ميقي تأ
 ىديس بصتنا اف ءةجحالو لوألا احلا نم ل « ةجح ءاضقل م احو هرداغشلا
 «هدلو ىلإ ثفتلاف « اعونممو امو رحم الإ ةموكسحلا نم الو « اعوفرم الإ « ض رملا نم ىنصلا
 : لاقو . هدبك ةزفنو

 انلا ضار اهلك هينا مق دقام ىلع نا دمحن مت
 اناهأ دنع ىلإ بديدن ايه سلا ىف الإ ةليللا ىسنال

 د للا عمي اندصقت متفإ  ىدنع لهألاب عجباذ

 هيفاو

 ايس "

 هيماسلا نالم مم اسن تومك

 ةجوزو هتجوز تومب « ةيزمتلا باجنب ذإ « هلواحلاو دادشلاو « هلوازملا ىف مم اهييف
 4( شط نإ 3

 هيلإ انإو هل انإ ؛ نوحلاصلا فلسلا لاق اك لاف هوو هت ىلإ حرتلا موجغو ( دو

 حلا .انمألا تكتتباو روبللا مهنم تمصق دقو « امنص ذئنيح امزعو « نومجار
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 | عب نرملأب نيلا مآ

 .ورلا داليو 1 فلأو ةئامالث 9
 8 . و ٠ 72 م 4

 دارص دالي ْ : 8-3 اند هنس ثداوح

 0 هخدي لو حزار لبج تاج ىلإ ةدمص نم دمم نب نيدلا فرش ىداهلا مامإلا راس اهنف

 او ناب“. اه عدبلا ضمب لطبأو رومألا اهدالبو ةدعص ىف هل تدلفننا دقو تاهجلا كات ىف لقنت لب
 و نابوبو ٍ 0 ١

 لءهملا ءاحلا ٍ 5 روهملا اف هل نادو

 هلا ءايفر | اف ند © تدل نسا هلع ىو ءاعم حاج مبإ ىيترا قرا دع يتق له
 00 فصن ىلع ديزي هضعب نم ةدحاولا ةدّربلا نزو ةضورا ةنيدم ىلع هرب نيصلا رطم لوأ
 1 ةليبق لهأ نم رارشألا ضعب فطخم اهنفو . مايأ ةينامك وحن بانعألا تحن هضعب قبو لطر

 .ادملا خياشم نم اشأب ىضيف دمحأ ىلاولا بلطف نيرفاسلا ضعب اوبهنو قرطلا ضعب ىف ادحلا
 . امنص رصقب مهنجسو ىموقلا ىلع حلاصو ىتيخبلا ملاص هلل دبعو ىتينبلا نيسح ملاص
 قارطأ ىف لمشم نصح ىلإ رفاسف كب ىلع دم ةدايقب رك اسعلا نم روباط ادحلا ىلإ لسرأو
 6و ٠ |١ ءادحلا رارشأ ضمب طبضو تويبلا ضعب برخأت نالوخ دالب دودحو تين ىنب ةليبق
 ١ مهضعب ميو نيرفاسملا نم هيف اودجو نم اوبهنو ةلي“زلا حرطم ىلع املا لئابق نم ةعامج تمجبف
 دححأ نب ديز ةمالعلا ديسلا حالصالل ءاعنص نم ىلاولا لسرأف « كلذك ةيشنلا حرطم ىلع

 اهنأ اوعمجأو كب دمت دئاقلاب اعمتجاف ادحلا ىلإ ىفا رجلا دمت نب ىلع لماكلا هيقفلاو ىسبكسلا و
 ش ىلإ ظفحلا تحت ىلاولا مهلسرأف ءامنص نجس نم مهخباشم قالطإب الإ دالبلا لقالف نكسن ال )

 و 1 : اهرومأ حالصإو اهيف رارشألا طبض ءادحلا مملوصو دعب مهناطساوب ناك.سف كب ىلع دم

 .ىلايشك هريغو نونييو ءادحلا لا للخنو 1
 0 : 3 دالب نم ةديدع فيلا ىلع ةلمتشم ةرييك ةيحان : نيتلمهملا لادلاو ءاحلا حتفب ءادحلا

 باع | نب دايم ني املا مسا تيب اهنا لاقي . نانلح م مهي امنص نم بونجلا ىلإ نرش حام
 000 | هو .أبنوينالكن يدين ني بع نب بجشب نب ديز نب ددأ نب جحذم بقللل كلم



 د رثع عبارلا نرقلاأ ةمئا
 وم.9 ةئس ثداوح 1

 ١ ل ءمو نأ يح دالب 5
 ءّرورامذ زع دالب اممونج نمو نارهج دو سورأ) دالبو 1

 . ادر دالب نم هعيفو رامدو س 00

 ان دارص دالب

 سامألاو سدسلاو ناكسلا مذب مكلا اهيلاع نمو ةجادز ةيرق دخل ةيحان كو
 ىنبو توخي ىنبو دايز بو ةجارزو هردخو ةيسباملاو هديبعو ددهصلاو نايونو 2008

 ةدحولل ءابلاب نونيب رصق اهنم نابوث فالخم ىفو ناموك فالخمو لادلا حتفو ةلءهملاءاحلا
. 

 ابمفتأو ةيريجلا روصقلا رهشأ نم وهو نونلاو واولاو ةمومضملا نونلاو ةيتحتلا ةانثملا ءايلاو

 ءامنص نم مايأ ةئالث وحن ىلع ةجارز ةنيدم فرش هتنيدمو نوني رصق مقومو

 اههف رعاشلا لاق , مولعلا سمش ىف ىريجلا ناوشن لاق :

 ارافظو الازأ كتننأ نونيي ىرت ول

 اراهن زعلا انس نم اهيف ليلا تيأرو

 عبت دعسأ لاقو :

 ىراصنألا تبان نب ناسح لاقو :

 رخفمو ميدق كلم طصان ىقو ددؤسو نع نونيب ىف ناكدقو

 أر ىلع نوني رصق ناكو سفن ىف ةروفحم هفيرطو نيلبج نيب ايف ليطتسم لبج س لبجلا سفن ىف ةروفح هقيرطو نيلمح اف الع
 ليجلا حقس ىف ةراغ ليغب فرعي 1

 4 رمت نم ىتسأ تناك ةريثك عرادم لابجلا ةنالثلا للخت

1 0 
 .ء- 5 هذ 1 355

 اقند انغ لبجلا سفن ىف ةثوحنم ةقيرط رمق نم ىونجلا لبجلا ىفو رصقلا نم ىلامشلا

عسنب عارذ ىت؟ام وحن اهلولط سد بف
 دورص امضرع 

 ىريملا دنسملا ملقلاب ةياتك قيرطلا
 لادلا ديدشلو نيتحتفب ن 0

 , “ تحتسب نودربلا ءادحلاب. َ ريجلا راثألا نمو

 نبدللرصانلا مالسإلا فيس ىلولل اهلا راس دقو . ميكلا فالغت ىف ارحلا ةلخدلاو

 هذهل باوبألا قوفو هلمحب امو لإل

 ةليبع فالمم ىف ةلببملا

 1 ريمأ نبا دحأ



2 
0 

2 
5 

2 

 1 رثع عبار نرقلاب هلا :
 ناقنإلا ةياغ املحع نقتلا ةبيجملا ليلا ني 5 . نيلا ةمئأ

 1 3 9 حرختساو ١ ف 1

 قو . ءاسسلا ىرجخلا لولا تيل 18 ؟ سأو هلا هدبأ نينمؤل

 ا فال قولي مالتألا دو املا 90
  ةعارزلاو ةحالفلا لهأ كح دياز نب ىلع ةرجبلا <" بست ةيراملا روك ذلا نالخلا
 3 0 ا رح داسلا نقلا ان ا و '
 صوصنك ريثك وهو رهملا اذه 000 0 كرقلاب اهنم نا لاقيو ىنشرملا

 7 نم موو ةعرزلا نيب ايف همالكلو دلل

 نيعارزلا ضب دنع

 قب ىف ريزولا ىلع نب هللا دبع ديلا لاو
 ىهتتا . صمم .روارولا ,٠ 0 .٠ 6 لهأ جوخ ةرجبلل فلأو بهذم نع ءادحلا 510
 0 نم ناعبلا اذه لصأ نا لاقيو . ةينلا هذه ىف أ

 ماعلا اذهب ءالعلاو ءالبنلا تانفو
 ىرامذلا ىنجشلا نسح نب ديت نب ليبع

 ىراعذلا ىنجشلا نسح نب دمع نب دمت ةمالعلا نانا

 م نب د نب ىحي ىضاقلا نع ذخأ . فلأو نيتئامو نيتسو ناك ٠؟+ ةنس ءداوم

 نيسرأو سه ١٠ه ةنس ىف هنإ : ىولملا

 رايالا براقتاو ةيدب زلا بهذم ىلإ ةيمئاشلا

9 

 اهريغو ىنشملا هللا دبع نب هلل دبع ىضاقلاو ىسنملا

 : لاقف راقألا علطم ليذ بحاص هجرتو

 الب مولعلا مضخ نم لبتنماو راخفلاو دجللا ىف لفلغتلا  ةياردلا ساربنو ةباورلا سومأق

 ٠ 45 ردو هليل ةجبمو « هلاجو رهذلا ةنيزو «رابخألا جذومنأو راصقتلا ةطساو « راكنإ
 فلأو ةئايثثثو ثالث 17.08 ةنس تامو . ًاققدم [ظفاحو اتم املاع ناك

 ىرامذلا ىسنعلا هللا دبع نب هللا دبع

 ىرامقلا

 لل



 رشع عبارلا نرقلا ةمبأ
64 - 

 وم, ةئس تايفو

 ىضاقلا نعو هيب لا الا هيأ نع ذخأو . نيئالثو فين ليقو « نيجدأد ن ١ هنمم هلا وم ١ مه نامت ؟ غم ةنس هد
 نى ىضاقلا هنع ذخأ . مفادم ريغ قم رف (ظفاح (لاع ناكو .اهريغو ىنجشلا رصان نب دحأ نب ىلع نب نسح نب نب ىلع

3 
 5 .؟

 دبع ىماقلاو نسم 3
 ٠ 4 ل نا

 هلز ل فرمت لو ءاضقلاو لئاسلا تاباوج ىف ىلأتلا ريثك ناكو
 . امريغو ىسنملا ىلع نب

 : لاقق راقألا علطم ليذ ىف همجرتو

 1 5 : هال هقنملا ريثك تاور عساو . هنارقأو هيرصامم ىلع ىلا هنامز خوبش خيش « ذيهجلا ةماهقلاو ذفلا ةمالملا
 مواعلاب طاحأ « ةياغلاو تاهمألا مامإو ةياردلاو ةياورلا ملع « تالوقنمل ريثك تاءورقلا

 « رهاملا حباسلا ثيدحلا ىف وهو ؛ ًاظنلو ىنعم اههوبفمو اهقوطنم لقنو « (ظفحو اك اردإ

 لحاس ىلع فقوي الو « ىرامب الو هلع ىف ىراجي ال ءرخازلا رحبلا بدآلا لعو ةيبرملا ىفو

 « هدراوشو هدباوأ ظفحو « هدئاوفو ه«مولع نم ىورو ,هدلاو رحح ىف فر ٠ هيصخ

 « هتدافو دنع برغلا ملاع جلثأ ىذلا وهو « دسأ دعب البش راص ىتح . هدهاوو هترضاع نقتأو

 فب رف راسمألا ءالع ثحاب و راطقألا باج دقو . هنداقإو هتلئسأ لاكشإ لحب لعام

 ش هايإ الإ هتلغ ىتس الو « هاوس هتلع

 : هوقب ىسنعلا ديعس نب ىبحب نب دم ىهاقلا هلاخو هخييش ىنري هرعش نمو

 ديمصلا هاوح قبض دحلم هاوحو ىدملا ردي انع باغ ٠

 ديفم كاذل هدب اف ىىبقحت لك هدتن ةدتنف

 هادا ل هنهلف دلخ لا نانج ىف هحور هّللا حور

 1و

 . مممحر . فلأو ةئايثثاو ثالث

س ةجحلا ىذ رشع كلا ةمجرتلا بحاص تامو
 1١ ةن

 نيُمآ نيدم وااو انايإ و ىلاست هللا



 -الع

 رشع عبارلا نرقلا ةمبأ-

 ةميظع ةبأ تناكف ةددعتم تابهج ىلإ ةدحاو ةءفد ةعبرأ وحن طقسي ناكف املفع
 نايأ نم

ري ةدج نم رحبلا اوبكز نهلا جاجح عجرو ٠ هىش لك ىلع رداقلا
 مهم راسف ةديدحلا نودي

نكي مل نإ ندع ىلإ مهجرخأ ىتح ةديدملا قيرط نع لضو بكل
 ,  بحاص لعف نم كلذ 

 هرايتخاب بكرلا

 ماعلا اذه بجر رهش نم ةعجلا موب ىفو 1

 . نب بلاغ ىداحلا نب دمت سيئرلا ديسلا ىداهلا مامإلا عم ةدعص دالبب دهشتسا اهمفو . بنعلاب

 هريغو اشاب زيزعب نهلا ةيالو نع ىضيف لزع
 قيرفلاب دونجلا ةدايق نعو اشاب زيزع دحأب اشاب ىضيف دجأ نبلا ةيالو نع لزع اف

 لاومألا لصحتساو ةنشح ةريس ديدجلا ىلاولا راسو ةميظع ةبمأب الصوف اشاب نيسحت نيسح
 ىرومأ+ ةلماعلإ نسحأو ةينولا تاهجلا نم خيش هيلإ تلصوو ةبسانم ةروصب ةيربمالا
 ءارمأ ضعب ىدامف لوألا هتيالو ىف شيطلا هفختسا اششاب ىضيف هفلس ناكدقو . ةموكسملا
 و ةسدل لعل اشاي نيسحت نسل اخ اشاي ىريخ نسح لصوف ةناتسإلا ىلإ 0 ىلاولا مفرف نيسحت ندح قيرفاو اب ززع ريزولا نب فالعخالا لصح م ةكمب كلا دونجلا ةدايقل هلقنو هلزع ناك ىتح ةنطلسلا ىلإ هوكسشف مهيلع سسجتو امنصب ةيركسما

 ظ زاك يماضُم 5 . نأ ىلاولا دارأ اهف
 نيمف ءاشاب مصاع نطصم ريشا مايأ تناك يءاضق ةدوسلا دالب ديمي ل ىلاولا دارأ اهيفو

 0 ط5 ةيالثو اشاب ىريخ نسح ٠  ناديمرتلا هنم لسرأو ىاهتلا ىنسحلا رديح نب ىلع نب نيسحلا نب ديز فيرشلا ا ( .
 ىلإ :ةموكحلا ترطضا ىتح ابلفالف رقتسن مل داب كرتو اهف ةيباقاا ءالإ 1 ١. ت ذإ - الق 1 ماظنلا نم ريباوط ةن 08

 ل

 . وب .و ةنس تايفو

 5 ١ 14 ىدشاحلا ىمشتلا ناربج خيشلاو رشان لأ اهخياشم رظنب ديزل ١ ءان لآ ايخئاشم رظنب اهد



 .  ةرهاقلاب عوبطلل 1

 00 ساكل رشع عبارلا نرقلاب نملإ ةمئأ
 وم . ع ةنس تايفو

 00 انما كل دالبلا ةفايطل ةديدحلاو زعل دالب ىلإ لاولا راسو

 « 4 ةينملا دالبلا ءاوه ةقفاوم مدع / ؤ كا 3 ْ و دمي التمم نملا ةيالو نع زيزع دمحأ لاقتسا م . هريغ لكوو

 ةلانال ىلإ لسرأ ايلاو اهيف ماقأ ىتلا ةنسلا ةدم ىف اشاب زيزع دمحأ ريزولا ذه 0 0
 دمع ديسلا : مهنم امنص نايعأو تاداس ءابا سات ةيناطلسلا 0 عب ىف ةماردل
 .دمحأ هونصو ىنسحلا ميال نب ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا مامإلا هبرذ نم ىموم هللا دبع عيا
 ىناهفما دحم نب دمحأ ديسلاو نسحلا نب دمحأ ىدبلل مامإلا ةيرذ نم رجح دم ديسلاو ىموم
 . ىئرقلا 'مساولا دبع ىبحي ىضاقلاو ىسحلا سابع ديسلاو ىنسحلا هرايز هللا دبع ديسلاو ىنسحلا

 نينس ثالث ىناطلسلا ىبرحلا بتكللا ىف اوسردف « ىناسنصلا ىبظلا ىبحي نب دم جاحلاو
 .ىنابملا دححأ ديسلا ةيقيتو كلانه هريغو ىموم دمحأ ديسلا ةاقو تناكو . ةيصوصخ ةروصب
 نمبلا ىلإ نيرخآلا ةعبسلا عاجرإو ةناتسالاب ديجلا دبع ناطاسلل نييصوصحلاا تاروايلا ةلمج ىف

 ىلع مهنم قي ملو ةينامثلا ةلودلا ةمدخ ىف نيينميلل ايغرت نإطاسلل ةيرخل تاروايو طابض ةبترب
 ,ىنامالا شيجلا ءارمأ نم ىبظلا ىبحم نب دمع لضافلا جاحلا الإ اذه ريرحت ماع ىف ةايملا ديق

 ةريخأ تاونس ىف اومزع نيذقل نيبنعلا نم ةايحلا ديق ىلع ىتب نم نأ ايت امنصب ىروصنلل
 ماوعألا ىف اوسرد نمو نيلب ةيكرتلا بتاكملاب اوسرد نمو ةناتسالا بتاكم ىف ةساردإل

 .اهتموكح راد ىف نيمدختسلا نم اضيأ م ةيقارعلا ةيبرعلا ةموكحلا سرادم ضحبي ةببرقل
 ماوعألا هذهم ةيمامإلا

 ماعلا اذه ءالبنلاو مالعألا تايفو

 00 ديبز ىفم ىجاجزملا ميهاربإ ىحي

 8 3: 1 0 ع 2 يي دز ةندم فم ريبكلا ظفاحل ةمالملا ىماقلا
 .فولا رش 5 3 يو ىننخلا ىجاجزملا قاب دحم عب نب زلا نب ىلع نبا

 ا ا ىلثلا مسقلا ىف ءالضفلاو ءاملعلاب رو.سملا تيبلا اذه لهأو ديبز ىلع ٠

 ا

 لا و ا

000 

 جس. يحسم

 ةيسيبسلا

- 

 روك ةيبع دبع

 ا اللا ص ون ما دع حل

 5 وفود اه ماج ب دقن مرا
 0 مل ع نر سو هضم
 م تيا

 اح حاد م هيي م عم مع كدا” دج



 دمج

 وريسعبجب وسم 3 تما شا هللا لها ماك ا

 و « اعنضب هرصع ىف مالعألا راك | نم هريغو ىمبكسلا دمحم نب د

 15 رفع عبارلا نرقلاب نيا ةما ٠.4, ةلس تايفو
 5 5 اح أ 6 14

خأ نع ذخأ ةمجرتلا بحاصو
م ميهاربإ نب دحم ةمالعلا هي

 هرا“و ىد جز

 : لاقف ٠ جلا ءايثلا ثةلاؤ [ذ

 نسخ ءانثلا رشن ىف ىلشولا دمم نب ليمعتإ ثحابلا ديسلا همجرتو
 هر دمم نب دم ةمالملا خيشلا هتذمالت رو ., .

 نب د ةمالعلا خيشلاو ىدج فسوب نب دم ةمالملا خيشلاو ىجاجزلل
 . مهريغو ىزاب م

 ظ فلو ةئالثو عبرأ 184 ةنس مرحللا رشاع ىف تامو

 ىرضحلا ىولعلا راضحملا لمحأ نب ديم

 ىومعلا ملاس نب ركب ىبأ خيشلا نبا راضحلا ىولع نب ددأ نب دمع ىقنلا ةمالعلا ديلا 0

 هياتك ىف ىولملا ىثبملا سورديع فوصتملا ديسلا هذيلت هجرت . ىلا ىيرشملا ىنيسملا

 : لاقف ةيرهوملا تيقاويلا دفع.
 «ةيهشلا ةيهملا تارابعلاو « ةيملإلا فرامملا وذ لحاللملا مامإلا هللب فراعلا لضافلا ديسلا

 نعود نم ةربوقلا هدلب ىف هترز . راربألا ةداسلا ةيقب . ةيمجلا ناسلو ةقرفتلا ناسلب ةعونلل

 سيلا ةليل ىفوت : هتدجرت رخآ ىف لاق ىتح . ىنزاجأو رك ذلا هنع ثيقلتو هتيب ىف ةريثك تار:

 قوتملا نمحرلا دبع نب راضحلا رمع ديسلا بقل راطحلاو . ةلايثثو عبرأ 18٠8 ةنس رفص عباس
 . بحاص هعجرت دقو . ةرجملل ةثاعامثو نيثالثو ثالث #80 ةنس تومرضح ميرت ةنيدم ًادجاس.
 نيمآ نينمؤللو انايإو هللا مهمحر ىواعاب لآ ةداسلا ركذ ىف ىورلا عرشلا

 ىناعنصلا ناغج ليعاعإ نيسح
 !إ بيدألا ةمالعلا ىماقلا

 " 7 لصألا ىنالوملا

 ىف ءاعننمب هدوم

 ”ضئارفلاو عورفلا ققح

. #1 
 ل

 ٠ نب ىداه نب نسح نب نيسح نب ليعامسا نب نيسح ىجمآلا
 ةظولاو ةأشنلاو دلولا ىنامنصلا ميلا دعب ةمجعلا نينا تاينج حالص نب هبي نب عام

 ل 2 نادحأ ريكا ظناحلا ديسلا نع امنصب ذخأو 1045 ةنس مرح ١

 اةمأ



 ١ رشع عببارلا نرقلا ةمإ 5308

 لا ءامالل اىتعالا باتك ىف هريغو ىراوشلا ىشب د# نب نمح لا دبع زل ديم لاو رف نوف وم نعي ادنعب سكل 2 . 0 0 اهريغ ىف كراشو ًايفاش ًايقمن
 مامالل ىلامألا باتك ىو « ةرابز نيسحا نب فسو نب ديسلا قواك نساك يو طفلا

 اهريغو ىتفلا دحح ديسلل ىراسلا ردبلا باتكو « ورام نيسحلا نا ٠

 ش ةرتا واس (بع ةدورلا ليمج ةدصتم انس املأ ارث ارعاش ايكذ [ظفاح الاع ناكو .
 ماقو « هترضح لهأ نايعأ نم ناكو دمحأ نب نسح لا هللا ىلع لكوتلل مامإلا رزأو « ةيوبنلا
 نب دمت نب ىلولا دبع نب هللا دبع هيقفلا ارييطخ نع ةناين ةدم امنص عماج ربنم ىلع ةباطالاب
 ىلاعت للا همحر ىناعتصلا درولا ىرابلا فطل

 هللا ىلع لكوتمل مامإلا ةريس ىف ىنبكسلا ليعامسإ نب دم خرؤمل ظفاحلا ديسلا هجرت

 دادولاو ديك ألا عيشنلا ىدن عيضرو ديدسلا كسملا بدير ناوألا ةنسحو نامزلا ةردان ٠

 حلا ديبششلا هدلاو جبن ىلع ةرتعلا بهذمب كسملاو ةحيرصلا ةحيحصلا ةديقملاو ةديصنلاو

 ىهحب بلاط يبأ

 نم ةريخ نم نينامو عسن 1188 ةنس رفص ىف اعنص ىلإ كارتألا لوصو دعب ناك من

 ريثثلل هسبحو مهيدل نينمؤلا ةلاعإ ىف هعسو لذيو مل ةيبرعلا ةباتكلا ىلوتو مهم لصنا

 ليعمس] نب دمج مالعألا ةداسلاو نيدلا ديمح ىبحب نب دمت لب روصتملا انمامإ عماشاب مصاع قطصم

اضمت ىلع نب نيسحلاو ىسبكتلا دخت نب دمع نب دجحأو ىنيسحلا شيشع *
 مامإلاو ىسبكللا ن

ربدجلا دمج نب ىلع ديسلاو عالما دجأ نب دمت ديسلاو ىثوملا اق نب دع
 نب ديز ديسلاو ى

 ا ءح لأ ذيع ٠ ٠
 0 نب ع 0 دجحأو ىمللا رسان دمحأو رهاز ىحب نب دم مالعألا ءابقفلاو ىدب.كلا دمحأ

ن "164 ةنس ةدمقلا ىذ نم ةديدملا ردنب نسب من ءاعنص رصقب مهريغو ىدوحلا
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 0 3 , ا لالا اشرو لامسا نم # نيل ملا ىف ركىأ 5 ظ 5 0
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 رشع عبارلا نرقلاب نبا ةمإ

 مالعأ هل تهز ىبنلا نيد

 الماش بوث راص هنم ر ونلاو

 محاضتم هتاضور ىف روثلاو

 ندتها اهيف اهراونأ تعشعشن مشن

 انباث ىحنأ ىلا نيد دومعو
 اندلا لك ىف راتخلا ةعيرسشو

 قباوس نيسحلا نبىبحي صنلو
 اهم ترثكدق رابخألا حفاونو

 هل تفر دق مالسالل رصنلاو

 ىهنلالهأ اه, تدهش دهاوشو

 ناو ىحضأ ا نيد طاسبو

 ةلمهزعو ةيوبن ةيجسب

 اهوحبف تعمج ريغ لاصخو

 ىذلا نيدلاو قحلل ةحاضوو

 ةببك ىف تممج اياجسلا ريخ
 دجن م نيرئازلاب تبحر دق

 ىرولا ىلوم اهناز دق ةرضح ىف

 ؛ لاقف ةدحاو ةلبا ىف 7
 نم نيسرف جاتنب نسحلا ا ىبي هرعش نمو

 لئاصألا تايداعلا لكش ةحينت

 قحاو حق ىف مرقم زعو

 تلبفأ مثالطلاب ىبر ةدامس

 سو

 مايألا اهب تحب هيج

 ماثآلا انضرأ نع تفع هد

 0 ناهربلا هب تقار
 ماوعألاو ءامملا انضرأ ىف

 95 امل تبث دعاوقب
 9 ل تذفن دق ضرألاو

 ماكحألا هصنام ال وامي

 مالعأ تدغ ىتح اهدارفا

 مالعأ اين ةيحان لكىف

 مالعأ دحم ند رابحأ

 مالعأ اهديم تبثأ ضرألاك
 ماحلالا امل ونس ةيولع

 اوماهو نيكسانلاعيمج أوماح
 ماهوأ الو محو ال هيفام

 مارحإ املوح ام ةحوتنم

 مارحإ الو عنم اهحوس ىف

 مازح نيفسفل همزح نم

 اهرخآ ىلإ مارحو ةعدب م لوزن

 لئامألا تايرولا نانك لصفو

 لباق ريح نع ءاج مم ريخو

 لئاضفلاو الملا ىف مام
 ىفاقأ ةريس © هس م د



 توج :

 000 لماع ريخاي هللا ل

 00 : لا لهاص ريغ تجتأ دف اهنيلب قلا ةعجلاو نامملا قأ هلاذإ

 تاياجلا شورأ ردق ىف وح
 ١141٠ ٠

كت ىلا تايانملا شورأ ريدقت ىف ةموظنلا هذه هل
 0-0-3 ا لجرلا هسجو وأ سأر ىف نو

رلل ةيدلا عيمج وه اهنم لاقثلا فنألا و ةفورعلا 5 ١
 تالايرلاب ليقاثملا ليدبت.ديرأ اذإو لج
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 مل تالايد ليقاثلا لعج نوكسيف نينسلا نم نيثم ذنم نيلا دالب ىفامب لماعلل ةيوانل
 نيابي ةعيرشلا لهأ دنع ةفورعلل نشفبلا نم شقب ليفاثلا نم يملا لثمو . سألا اهنم طقسب

 ةشقب نوناه اهم دحاولا لايزاو نينسلا نيثم نم

 ةيدلا حصت ةشقب فاأو لاقئم انثام امس ةيدلا لاقثلا فاألا نم :طقسإ : كلذ لاثم

 و ناكو 0 ا طقسي الاقثم نوعبرأ اهمشرا قاحمسلا ةيانجلا الثمو . افصنو الاير نينامو ةعبسو لاير ةثاعبس

 ,ةنس نيسحلو |  نيئالثو دحاو تالايرلاب اهشرا حصي لابر فصن نع ةشقب نومبرأ مث . ليفاثم ةينامت اهسخ
 ه هدلاوو | + 4 0 اذكهو افصنو الاير

 لن ىفءانجر> ] : ةموظنملا هذهو ةفورملا ذجيأ فورم ةيانج لك ىف ليقاثما نم مزاللا ددعلا نعربع دقو .

 هسهتفو ناتج 3 لقت نم ةلقم ظفحاظ هبلاطل -رسيم اظن ملا ظنح نا الأ
 نب دم بيجتلا 3 2 ملا ووذ هوررق دقك اهانج ىذلا ىلع نيجو تاينج شورأ ليت كاد انج
 ه وهو «ابيزقت | مذلا ف ( لادلا) اهتنثي (ةرمح) اهم ىذلااذكو (ةدوسم (ةرضخف) 4 * 14

 برقلاب ةفورعلا . 3 20٠ ( مرت ىتلا) لثم (ءاهلاب ) اهريدقتف  امطسو مالا رهظب مل(ةصراحو) : 8 5 0
 امنص نم قرشإ 3 5 هيف لبق اذإ ( عبر عمواوف) ' لسب مو اف ( مدل تخل ) نفر . 4 7+
 او ءمينممبلل 7 مزج دق زملاوذ هيف( فصتوابلا) عم... امشرا (ءالق) ملا امس (لاس) نأ ا و 6

 0207... فاي ررق شرالا امل( ناكف ) .٠ هرطش نود حلا و(تضيلا» “6 36 2١
 7 133. مكتساو رزقت شرا امل (مالف) ”اذاةقوفاف (ارطم تحال) نأ 3

 210 عساك راف راع نع رزقت ىف درت (مس (اتحن) ذا 5“
 للا دبع نيدحأ 1
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 5 رشع عبارلا نرقلا ةم
 ىم.6 تايفو

 0 توأ ) ناف زاف ه0. موس

 هتناو رظنت هيف ىذلا فصنف ىتفاي ءرملا راس ىف تعفو ل مقلا | وأ ءوجولا ىف اهنم ناك اذإ هتمظن دق عتاد 7 : ها لا مالس هيلع 0 ركسلا ( ووذ ءوررق ثلث (فبجت) ىتلا مم( غل امدلا م 0 19 وا ”5* 2 0 505 ىتأ اهشرا لقف 0 ٠6١ ذا ةلدن (يضرا(ىاقلاف) ظملا ىف (تمشه) ناذ ٠٠١ لحل اسرع شال ىل(نوف) هج ررقت اع (
 3 وأ نادبأ نسنلاف ةأرمإ نكي ناف لاجرل 2 م 00 | و ًائيح اذه

 مركسلا ىلوأ ماركلا لآلاو زملا4 ىذلا ىلع نيح | ىلصو ظ
 سخ نع ةثايلثو عبرا ٠7٠١8 هنص بجر روس . 1 : ةئانل | ؤمسوعاةن ىف ءاعتصل هل مجرتلا ةافو ناكو ١

 رهشأو ةنس نيو

 . نسحلا نب هللا ديع رصانلا مامإلا عم ديبشلا ناهنج ليممسإ ةمالملا ىذاقلا وه هدلاوو

 ليعمسإ نب دمت نب دمت ةمالملا ىضاقلا تيبلا اذه ءاباغ نمو . عووبطألا رطولا لين ىف هانمجرت
 دلولا انماع ىف تببلا اذه لهأ لبنأو . دشاح دالب ىف نيرشعو ثالث 1078 ةنس هتافو ناينج
 نبرشعو ىدحإ 1771 ةنس هدلوم ناهنج ليممس| نب ل#ت نب دمت نب نسح نب دم بيجنلا

 ةيرقلا عياش ىنب ةرجث مهفالسأ نكسمو « منصب ىلامإلا ملم شيجلا طابض نم وهو « ابرقت
 يونج ةلحرم ةفاسم ىلع ةيلاعلا نالوخ دالب ىف ةيناملا نم سبكسلا ةرهغ نم برفلاب ةفورغلا . :

 لاق نم موت كال ةمابنب دييز ةنيدم لهأ الل نيملاب ناعج تيب ريغ مهو . ءامنص نم قرشإ
 اذه ممباف ةمجملا نيذلاب ةلمهملا نيعلل فيحصتلا ناك امئأو « مهنم مهلعأ

 . ىديرلا لدهألا دمج نب نايلس
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 و اقل دبع نير نب بع نب نايس نب حرا دبع ندمت نب نابلس ةنالملا ديلا ١
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 رقلا ةمثأ | وم.وةلس تايفو 0 ا 0 1 ظ
 ١ . ناك .١6/4 ةنس قوتلا هيبأ ا : ص | رشع عبارلا نرقلا ةمآ ٠

 3 0 3 « ىرابنالا رهاط ن نيسح ديلا ْ 3 رطلا لع . .مريغو ىدبي زلارصان نب دم نب دجأ هيتذل نبركب ىنأنبإ 2020 07 0 1 قوتلا هيبأ نعذخأ ٠ ىديبزا ىنيسملا لدهألا ريع نب ىلع ع ركب ىلأ :١
 1 نمحرلا دبع نب قابلا دبع همع فلخ السإلا خ نعو « نيسخو ا
 مالسإلا خيش ةمالعلا ديسلا نسملا ءانثلا رشنب هتمجرت ىفو 1
 5 | .نم البج ناكسف « ىوتفلاو سبردنلاب ميقا ىف نيمبس ' 1

 571 نوريثك ةذمالث هلو . مواعلا راس 0 ا ا
 3 مج 7 0 7 5 5 ثحبلا 9 1 0 2 ناقتإلاو قيقحتلب ًاروهشم (امإو ملا لايج 0

 هللا ىلع ٠ ل 1 ىف سفنلا ليوط ناكو . هريغو ىدج فسوي نرلحم مهم . ءاذع اوراص 0 1 رس د

 نة * ةيمارش ىف ليي « ةعفانلا مولعلا بتك ليصحتب املوم ناكو « ةسا ركب اهنع باجأ ةثداح نع
 | نب ىلع ' .اهرخيي هنأ ىتح اهميظمتو اهظذحم ةيانع هلو « ةريك لج اهنم عمج تح هيلع زءامابلق وأ 5

 00 رافبو .« رم نب ىبي مدج لآ ةيافكب ماق ثيح هتريشسب ةمحرو ةقفش هل تناكو . كسملاب

 نم ةنع مويف تام ىتح هلاح اذه. ,لاز زامو «ملل فصقنفريلا نمةيذأ مهب تلمح اذإ مهله

 ىتيسملا نيمآ نينمؤلاو انايإو ىلاعت نا هجر ةثاياثو عبرأ ١08 ةنس ةححلا ىذ "9 سيجا

 ودل . .قاحضلا دحأ نب عياف نيسح 1 ء”قوذلا 0 ١

 و 1
 8 .حالص نب عيا نب دحع نب ىدمصلا دحأ نب ع نبدأ نب عين نيمح الا ديل

 1 5 يلع ىداحلا مامإلا نبا نسحلا نب حالص نب ىدامها نب دمحأ نب يحب نب حالص نب دحأ نبا

 هدواو 1 00

 | 1 دصاا لآ : 3 0 هنوبقلي عقل نيكد , ىدمصلا ىبلا ىدؤلا ىنحلا ليد نب دلل نإ ١
 و ةمفص 2 ْ

 ١ ول 1 ' 5 6 1
 دوجومللأ ا 4

 انقأوهون مونة قول يضف عزت ريق يدار هدبق <: ا
 روبشلا ' 00 0 ليدبج نب ديؤلا دالوأ ىف ليثألا للا ةورذ هياتك ىف ةدمصب ةثاملثو نيعبراو عبس 1

 لا م 7 0 . نيسحلا مالسإلا فرش دعازلا عروا .ةمالغلا دلازلا : نايحش ةرهث ءالع نمو ياا 6 ةرمم ءاماع ن ' :
 ةو . نط ا 20 قيس و ةعاجشو ةدابعو ايمصو اعروو ارهز هنأمز لهأ نايعأ نم ناك٠ ميال بقللا

 0 6 دي هيخأ دلو ةسائرلاو رم نم" نال 0



 رشع معبارلا نرقلا ةمثأ 3 ٠
 س4

 ده لا ملا بل ىلع أ ىح نب دمع وه دأو ىلع نب دمحأ نب ىبحي ءافعضلا فهك 0
 0 را عر وز دج ب نيا امال ديل ل01 نود: ةقيرطلا ع

 ىعتن . ىنسملا ىثوحلا ديز دمحأ نب مساق ظ

 ىنسحلا قوملا ٠ بانو درعا نب نسحلا نب نسحلا نب مها نب ليعمل نب نب م نب نب نب ىحن نب دمأ الا نب نيسحلا ١ نب ىلع نب رهطلا نب , دمع نب رمطملا نب مساقلا نب روطلا نب نب ىضترملا نب ىحي نب رهطملا هللا ىلع. . لولا نب هارإ نب دع نب ني زم ل د نبدأ نب لا نب لش نب لا دج : ديز نب دمحأ نب م ةماهفلا ةمالعلا ديسلا

 ْن نيدلا زيمأ نب هللا دبع نب ىح 3

 ذخأ نمو. 007 اهئالع نع ذخأو « دشاح دالب نم ثوح ةنيدم هنطو أشن
 ىثوحلا ىراس نيسح نب نسح ديسلا ةمالعلا دلاولا اهبف نيرصاعمل مالعألا رباك ا :

 ىراس ىلع نب فطل ةمالعلا ديسلاو « نيثالثو سمح 7١مم ةنس مرحلا ىف ىفوتلا ىنيسحلا
 اهريغو « نيثالثو عب عبرأ ١75 ةنس وتلا:

 ؛ لاق ىسبكسلا ليم ن دمع خرؤملا ديسلا همجرتو 0

 ةيقع لكزرملاو اكسل بحاصلا فالي ىرزلل بناكلا غيل ءىشنملا ةمالعلا ديسلا

 ىف عجرماو « هنكسمو هرإب ىف ةرفلاو قدصلا فيلحو قحلا ريصن : « ىفاشلا هلع نم دول 01

 تقولا ةنيزو دوجولا نيعو « فيرولا مراكسلا ضورو « فينا ةميرثثلا لع« « هنطوو همثص 0 1

 « ثوح ةرجي ىف ءامضفلا ةبالو هيلا ا ا م

 املاعو « بيينلا حنج ىف ريبلا اهرديو بجرلا ابقيذعو ءاخؤس ةباغو اهاحر بلف وهون. ..:

 ةعاط ىلإ ءاعدلا ىف ديشرا جبنلاو « يملا ىمسلا و رومألا تايفنع لجل أبمتفمو روبشلا + 00

 2 نادإا لمأ ىلإ لسرتلاو « ْنا رمألا بلجو « نامزلا م امإ >*

 صدم نعل دم دمنا بك ياو ثالث اكد ةنس فو 6
 لإ

 8 1 0 ءااهوأ 0-0

5 

 مه

 إ



 00700 ا

 ع لو سل

 ْ رشع عبارلا نرقلا أ

 ع لك تجشأف تناو ْ 138

 ملغم ليلب ةجان تيأرأ

ديستب هل مجرتلل باجأف 1
 : اهوأ ة

 . تمم يف نم ظباالعأ
برأ 1١٠5 ةئس هناذ لمل

 رقت ةثاملث و ع

00 
 5 ٠ نيرشعو

لا نوم دمت نب نيل
ةنس ناحل وتلا ىنسم

 حل 9559. 
 م

- 

 2 ى ١ نيمأ نينمؤللو

 كسلا بس نابل ا
 .مامإلا ديسلا هبيرق ةهجرت ناس هللا هر أي

 انايإو للا

 توعسطح
1 

و ةكأسل راولبو مهلا امل مذ ثوح ةنيدم ىلإ ةبنن : وحلا
 ةقفورعملا ةئلثملا ءاثا

م م الشي :الث ةفانم ىلع دشاح دالي
 

 عيبسلا نب ثوح هيكاسإ م نازل كرم : مولعلا سمنش ىف ىريجلا ناوشن لاق ْ :

 له فنعم د ناونت مام نك توعر» ةفوكلاب ناثوحلا هدلو نم . نادم نم

 , :ناوشن لاقو . باتكلا 8

 ,ىهتنا ىلق يذم  نايشأى . برح تب زاد نم ثوح ءىلاش 5 <

 ٠ , : ملاطلا ردبلب تجر ىف ىرجنلا ل دع هيطدازو 0

 نكرم قشكتو ىف نم ف ةدوع لزاسللا كلت ىلإ ىل ليغ
 :رثالا د ل 1

 0 منأ رث را ىلع تارينم ممل ميمأك هل لآ نم ةفلساج 0 ا م را تنارو تقاو : 8 بل زق ع ةرغد ْ ش

 سل ضر لع يعم عشب جاجا ٠
0 

 ١ نرقلا ةمإ . ,م.4 ةنس تايفو



 .َ رثع عبارلا نرقلاةيإ ض7

 ا ميعاد ذب قي

0 

 اقلا نب هللا دبع نب بحي نبا مجرتلل ١

 دن سصتي ابظح 7 دراوم م“

 انل تدب لوبقلا تالالد ناو و 8 3 ْ

 ان تجلبناو سحدلا كاذ لاز دقا_ ل.
 نأ دمب لصولا اذ نمحرلا ىل حلتأ 00 ٠١

 اهب نا عوبرلا كلث ىلإ نحأ.. .٠١
٠. 

 اهركذل ىبلق حلترب ترك ذ اذإ ١

 نب دمع نب دمحأ نب حالص نب دمت نب ىلع نب مهاربإ نبا هاربا نب دم نب مهارب 0-0
 ١ ءاذ 8 7
 يي دحأ نب هللا دبع نب دمحأ نب

 ذواد ريمألا نيا ىبحي نب مساقلا
 اقلا نب ىلع نب ىبحب نب دم نب ىلع نب ناملس نب مس :

 ىراهشلا بقلملا ىلهاشاا فرشلا : بلاط بأ 0 ب ىلع نب نحل نب نما ن هارب نب لماع نب يارب نب مساقلا نب م نب ىزارملا

 : لاقق هلل هحر ىدبكلا ليعامسإ نب دمع خرؤملا ديسلا هجرت 00
 دقع ديتست نأ ةرهازلا موجنلا دوت ىذلا مظانلا درفللا بيدألا ةمالملاو دنسلا ديسلا 0 ٠

 007 بدألا ىف ةقيرطو ةيوق مولعلا ىف دب هلو « هتاكن رطاعو هظفل ىهاب ريمتستو هنادرفم د1
 دئاوقلا ىف اورحبت , مهناوأ ةباهجو مهمامز مالعأ نم اوناكدمح نب ىلعو دم نب دحأ 208 هامعو ةمجرتلا بحاص دلاوو . هدراومو هرداصم تدمحو هدعاوق تخسر ىلع تيب نم وهو |

 دقو . ىلع روصنلا هنباو « سابعلا ىدبلا ةلود ىف ءاعنص سورحم ةيبدألا فئئاطللاو ةيدعلا
 نب نسحلا هلا ىلع لكوتللا مامإلا ىلإ تايبألا هذه أثنأو مراثآ ديمح ةمجرتلا'“بحاص ذدج "3
 ريمأ انالوم ) تالكلإ هذه ىلع اهمترو نيعبسو ميرأ 64 ةنس بجر رهش ىف دحأ . ْ

 : ىهو اذ نم افرح تيب لك لوأ ىف لعجو ( ا هدبأ هللا ىلع لكوتلا نينمؤلا 1

 دححب سيل اهرشب دمس راونأو

 دعسم نبلب رهدلا نأ ريخت
 اودتبب سانلا اه تارينم سوم

 دصوم بابلاو رمعلا ناوفنع ىهم

 دقوم بلقلا ىف قوششلاو ىوجلا هارب
 دكأت ماد قوشو قتلو

 هكسستما
 16م قوش يب هادو



 رشع عبارلا نرقلا ةمأ
 ون. ةنس تايفو تاع

 مكنت اسس

 اهتم ىنضَأ ديلا كاذ هروم
 . هلودو بيبح نم ىنا دبلا دول 9

 ىل هيف حص ًابهذم ىل ىوملا تيضر 1
 اهب ىتلا عورلا كات ىلع ىمأ ؛

3005 1 9 

 انل ةدوع له ىضاملا انشيعايو و

 اد رف ىغيص تاه ىركف حئاتن :

 هىشنم لك اهظفل ىنمل قرب ى
 اهجاجوعا دعب نيدلا ةانق مقأ | انه. مالح قرأ زرت

 هنأ ةيربلا لك تدبش دق ل

 كرز هرمصانع تفاق هبقانم

 فاي راص ذم دجلا وأش لقوت
 0 ول[ كين درجو

 مار نيلاولل دودو مركح
 لا هنأب مانألا عامجإ حص دقل
 امأ ملفملا نمي مرك اع

 اك ىأ عبدجص

 00 مل 0 0 ل 501 ايقئاو فيسلإب ناينطلا ىوذ دلبأ 5 ْ 3 ١

 ْ ترك ذلئاملا مازآ بعالم

 دهمسم هنم. بلقلا عرق 17

 و مورب نم ىدرت دنلا ابظ
 كدئسم قشمتلا ف حي ا

 دهعمو ىنغم وبللا لهأل هاهو د_مصت ةبابصلاو ىلقإ فيلأ
 دغرأ شيعلاو رمعلا ىضاعاقوشم
 دجوم بلقلاف شيع اي ىغم ام ىلإ
 دم-أ دوءلاو تلقامع تدع دقو
 دد ملا نينمؤلل ريمأ اذهف
 دشنتو ارق نيح ا دادزتو

 دشرب قلخلل ماق نم ىرولا يخل .
 دمغم لبق نم وهو ًاقيس ربظأو

 ادموأ لو تلج هلافن دهشي هللو سانا عيج ما
 دنهم لصن نيغابلا ىف وه اهو
 اودتما كحيو ىفلا لهأل لوقي
 هد شتم هئادعأ ىلغا مع

 ددرت اذ ىف سيل هيلا راشم '

 , ٍ ةلاج لك هبر نع حيع 42 دمصتي اهقلخ نم ىدملا رونو ام

 داهم هيسصخ هير نع هل دابأ

 دضمت ناومسلا كالمأو ”رصنو
 هدمتم بر "ترم 4 لضنو

 كيسي .هل لازت ال. موي لك فد >.

 ديؤي لم هللا لوسإك 4.

0 

 ل

 يجن
 و فرشلا . .

 5 4 ةنسا

 را ام
 نادنم ولا

7 
 ؛راع

 هلا ضال



1 : 0 3 ٠ 

 نا هاا ا ا ع ب يحس ل لح 0 ةئس تايف داس رشع عبارلا نرقلا ةمأ: ' 9

 9 5 .٠ هأإ »ا 2 076
 1 رول لسرم دبحأ رهطلا دعب ناك اذإ |[ ريشب مل نرذلا اذه هدم ادغ نم درفلا لكوتل ماقلا وه 011 5

00 
 ْ دصتمو جبن قحلا ديغ رب د هنانع يني سيل ناو ريغ اعد د. دجوب سانلا ىف رصعلا م له 5 0 ِ لعب سن 1 ايا ايف  هحدمع ًاولغاذ ىلوق رمغلا ىرب ى ذإ ت

 | ١
0 

 2 نك

 500 اذه اي ليولا كل ةفيلخ ريخ حدم ىف ىع ال ايأ ١

 دكؤال حيحصلا دولا هل ض رفو 2 ىرغم راص 3 2 3 00 1

 دبي وه نم نحر اضراذ ىفو أدضنم المس ردلا هيف ظنأ ١7-8
 هدمت هلل دب ةالص هيلع انامز مأإ اذه انل اينه ه0:

 ةثاثلثو عبرأ 1 ةنس ًابيرقت هل مجرتملا ةاظوو

 ىرشلا ىحي نب دم هنبا 00
 ميار نب بع نب دمع ةءاسصلا سيئر ةماللا ديسلا وه ةمجرتلا بحاص نباو 000

 ايرس اديس ناك. ىراهشلا ىفرشلا | ١

 دمت : روصنلا انمامإ ةريسب روثنلا ردلا ىف ىتايرالا هلا دبع نب ىلع ظفاحلا ىضاقلا لاق 00 1

 ىف ةودقلا ىراهشلا ميهارإ نب ىبي نب دخت ةمالعلا ديلا ناك « هنع هللا ىضر ىحب نبأ 03

 ىف روصنلا مامإلا ىلإ ةراتكسلا ردصتلا وه ناكو « فرشلا هيلا ىعتني ىذلا ديسلاو فرشلا . 03
 مهمارص نأو جملا نم فرشلا دالب ىلع روجلا داز هنأب لهاشلا ةنيدم نم نام 1« ةنبم ..

 ظ ظ 1 ا اونطف مجملا نأكف « ةينبأا تاهملا نم ةهج ىأب مهيلع برحلا ران مارشإ < 1 دم « كلذل اونطف حملا نأكف ؛ ةيبلا ٠ 1-0 ا

 ١ ناد تان و ل ع 9
 2 ت ىراو برضلا ىف رخفلا زاحو « تببلا كلذ ناكم ىف هسأرو الإ موهلا ثأ*.. تادان كلل خ هم "خا ب لا 55 مث « ىرامشلا ىحن نب دمع ذيسلا تيب ىف الإ ىدغتي ال هنأ فا مفأ . 1

 نيك نب دم ديملا ىلإ ابق ندهاحلا هالبلا كالت 5 ع ئمَو
 ل او لا كلن ىمأ مامإلا لمجو « لئابقلا ضمتل

ْ 4 

 00 ا مما



 0 56 ةنس ثداوح تسال َ رشع عبرلا نرقلا ةئأ

 -__ . ماتت دو ك0

 2 ةبح ةنيدع ىبحي نب دمت ديسلا ةفوو . ىهتنا . ىفرشلا مماق نب مهارإإ ديسلاو « ىرابشلا
 هو | ىلامت هللا همر فلأو ةئائلث و ةرشع ةينامث 1814 ةنس ىف ًابيرقت

 ص فروشلا
 ءاو

 ١ نم الاعث ابرغ ةفورعلل دالبلا ءارلاو ةمجملل نيبثلا حتفب فرشلا ىلإ ةبسن : فرشلا
 و 1 5 0 5 ٠

 ١5 1 , ةريدعلا نوصاملاو ةعاشلا لابجلا ابمفو « ةعستم دالب ىهو ؛ مايأ ةسمح ةفاسم |هنبب اعنص
' , 1 1 
 ظ نإ راي فرع نم قوقحت رشع,ىلاثلا نرقلاب ىلابشلا ىميملا دم نب دمحأ ىضاقلا اهبف فلأ دقو

 نم | ا ا ا ل
 0 52 ريثكلا اهو ءرجم افو لفسالا فرشلاو ىلعالا فرشلا لاقيو . فرشلا دالب ىلإ

 ىذا ]| لمآ .4 مجرتلابل ىف روك ذلا دحأ نب حالص نب دم ديسلا مهسسن عمجي ةينسحلا ةداسلا
 5 ش1 ةريزش تاكفف مل « ةءابجشو سأب سانلا دشأ نم ةيفرشلا دالبلا ميمج

 ءكلاو 1 هعاعدو هسأ نءط ناح اذإ عبلأل ضيرعلا رخنلا فرشلاو ظ

 هق ىلإ | 2 فلأو ةئامبالث و سمخ ٠م ةنس ثداوح

 ترقتساو « هنع هللا ىضر نيدلا فرش ىداهلا مامإلا ةعاط ىف اجاوفأ سانلا لخد اهمف ءاعنص +
 م ةمالع رصعلا قتفم هيخأ ناو « ى رامذلا ىحامشلا دهاحلا دمسأ نب نا دبع ةيوداحلا ع رف مامإ 8 ا ا ةمالعلا ىضاقلا هيأيإ ىذلا وأ ماعلا اذه ىف ةدمص ىلإ رامذ نم هرمأ نع رجاهو . ءاعنص نم ْ هيلائش نيتلحرم ةفاسم ىلع اههحاونو ةيدشاملا رخخ ةنيدم ىلإ اهتاهجو ةددص دالب ىف هنأطو
 .نب ىح ىداهلا مامإلا عماج ىف للا دب ىناقلا سردو . دهاجل دحم نب باول دم يأ مك َ ْ 0

 0 0 0 هريغو ىنامنصلا ىغنايسلا

 هلل و2 0001 0 ا ب ير لع امص ىلإ لصو نبا هلع ف ظ 80 ش جرعألا اشاب ىرون ناع ريشملا 0
 5 1 7020 1 ومن ديو . اياهم ةدارإلا ذفان ةوطبلا ديل 2 ملظم وعزا + 0 ظ 0 ١ ىرو ا ها - 08 ا 0 وهزو بيجي بجت ىف جر*“ ىزاببملا 0 شام : ناّثع ريشلا نما ةيالو ىف اشاب زيزدل افلخ ءاعنص ىلإ لصو د ف1

 و 2 8 1 2 3 5 1 2 5
 * 0 ا

 8 0 1 0 ب يد ل ل ل ل ا
 7 ا م . 95 1



 رشع عبارلا نرقلاةئآ 15 ١  3ثان ١

 ؛ اهلطم ةديصقب ىزاجللا 0

 ءلرسبتا ىدنفأ قطصم اهتساير ىف نيعو رإرلا دمحم نب ىلع خي ثلا لزع هلوصو نم نيرهش
2
 

 *ء لطر را 8-5 ىف ل

 ا ءر.زلا نم سانلا )١و ةماعلا
 0 اضع مهضعإ نمل و رضوا نس سانلا نع افا : رخزرو

 .رياشم نم ناليغ طبضأ عدرو ربل رامذو سنا تاوضق نم ةيربمألا لاومألا ليصحتل ريشا 1 325 , فلأ ةئام وحن هب ,زرقلا ف 0
 .ىرع لا طبق رامذ ىلإ توجسم ناليتب راسو « ةيسنألا دالبلا ىلعام عيمج لصحتساو سنآ
 اهنم مهقلطأ مث ءامنص .ىلإ هعم مياشلاو ءركسعب داعو ةميسجلا لاومألا ضبقو عادر ءاضق ىلإ من مسرب ءاضق ىلإ .مياشلاب راسو يح لاومألا لصحتساو ميناهأو داليلا كلت عياشم ند نارمعو ىردنشلاو

 هب كارتألا عاقيإ و ىرعتلا دهاجلا يحي
 ن لع نب حن ع نيدحأ نيب نق دلل قم عيبا ملل ىلا لك...

 ,نب نيسملا نب دمي نب ىلع نب دحأ ناد نبدحأ نب لع نب نمل نإ لا هع.
 ةدابملاو ةعاطلا ريثك نآرق) (ظناح اسردم الءاك لاع , ىزعتلا دهاجلا ىلع نب
 ثدحلا ةلحرل ةمالملا ديسلا انخيش هنم زاجتساو هنع ذخأو همزال نممو ٠ ةوالتلاو ليلا ما

 راطف ةميظع ةورن دهاجللل تناكو ٠ هرفو ىضورلا ىلا ىدسلا دجأ نب ىلع ءىرقل رسل 01 .٠

 ىرهوجلا ديعس نب دمم نب دحاولا دبع بردألا خيشلا هحدتما نمبو ؛ نارلبلا ىف هرذا ل

 ايمراج مل ع ا ثنوأ ذإ اهمراحي تاب 3 بكام ٠



 موب تداول 2 ل دعم 5 0000 ظ

 | 0 ش : اهنمو

 ل ا 01 5 1 ايسراق ردع ىف ار ةيكم 0 * ماو تفر نماي

 اني ع ند د لضفلل ةركاش كتتءاج

 1: : اهنم ةديصقو

 ادو انا تظفح اله ىلفلا تقسو ادمعلا ركذت نأ دولا عرشو ثيسن

 د مديباز ايغ ىرولا ىندأل مهنا ليقام نيشاولا ف كبسحو

 0 مهرزأ لكلا ىماقو روز مهعضوب مهيلع ىضقي ىذلا اذ نف ش

 ىدبأ ههف اجب نأ لرش امور موق نطلا نم ىمب ىلا( قو )
 ادحللا قراف هبح ىف افولا تيمو هريغب داؤفلا ىحم الو (ىأ) ش

 ادهجلا فو ىتح صقنلا شيج (دهاجب) انولاو تنكذإ ناكدق اءرما ونجنا ٠

 اد-عتشثا رعضلاو حارفألا اهم زم .افولا نم (زمت) تسمأ دق كدقنل 0

 ادوملا رظتأل. قاوششألا مدق ىلع انهنلا لضولب تذوُع ا اودونف .

 قو ًاينايثع هذ هينج فلأ ةئ ةثام ةرمم ة ةئام ىف مضو هنأ هناوعأ ضعب نع ةقثلا ىريخأو

 . (يسنرف بهذ هينج فلأ ةثام ةثلاث ةرص ةئاض ىفو ًيزياكإ بهذ هينج فلأ ةثام ةيناث ةرص ةثام

 ةنأو . ررصملا كلت ىف تاهمنجلا نم غابملا كلذ ىلع هل طاخ ىذا وه ىوارلا كلف نأو

 اهعاتمو ايندلا ةايحلا ةفيز نم اه ريغو عاركلاو عال ةحلسألاو ةدبشلا ةريثكلا ٌاخقلاو - سئافنلا ادع « لاير كلأ ةئام اهتميق رابكسلا ءىلآللاو زذلا نم. ةبح ةئام ةحبس هعم تناك

 رمل رخآ رح نوكتت ىلا. ترم اهنا لإ كب انو
 رمث ىمل ىف لصوت كتاصاو وأ . ةيراح تدبأ دقق كلاس نإ ١

 صلب ديشلا كيتو انإتإ .ةتان رطإلا لإ د كيث
 ع / / 1 03 ١ 03 1 7 0 31 .٠

 لالسو

 يي

 عباأرلا نرقلا هي 1 ا

> 
 ريشملا ناكوا

 درثلا لها درج
 لا نم ةريثكر

 أرب دبنسيإ هزعتلا

 ةريثك ال ومأو

 أ نم ةيفب هيدأو

 و دهاجللا نيم

 ا نا 9 ٠

 لا لفنأو

 ,ابلا ىلإ ندع
 لا نم دهالا

 ىرجلا ىلاولا
 مالعلا ديسلا

 -رلأ دبع نبا ٠

 و فرمتلا

, 

 أف .

 ١ نيا نع

 لاره دمقو
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 3-5 ىلع عبارلا نيتي 8
 ورم. ثداوح

 ةيعراو تاوذلا نم تاورثلا لهآ وج 8
 لاومأ ىف نيمالع 5 هاجر 4 عب «

000 
 لاومألا نيرومألا نم هتينابرو 4

 اإل تفم دهاجلا نأ هتاوعأ ضعب هيلإ لقنو . ةديدملا تابججاب مهريغو عياش نم ةريثكلا

 :رم ةموكسملا لاومأ ليصحت ىف هيأرب ديني
0 

 ةورث معج دقو . ىزعتلا ٠ له 5-7 1 1 8 9 ١
: 

 دا ب ما ارهاب كج األ لو ع هك ذو عمه ويك ار
ف امو هلاومأ ذخأو دهايلا نبي

ءامنم ىلإ (ظوفحم هلاسرإو هتيب ى
 

 تقح ناو فيعضلا نإ 0
 كنافلا ىرقلة سيرف هدصاقم

 لطبلا

 ردنب ىف 4 ءاقدصأ ضعب ةطساوب هنم ةيقرب دهاجلا بحس و ألا كلذ فرصعلا ذفنأف

بس ةيلختب ىماولا ىلإ ةيناطاسلا باوبألا نم ىمألا لصوف ةناتسإلاب ىلاعلا بابلا ىلإ ندو
 .لي

كي نأو دالبلا فرصتم لزعو نجسلا نم دهالا
 فاح « ةناتسإلا ىف ةكاحسلل املوصو نو

رصتلل هنم ىمألا ْذإ كلذ رش ءىرجلا ىلاول
نعل الع سيئر سمألا ىف طسوتو « ببنلاب ف

 

ل أ دمت نب دمح نب دجحأ ةمالملا ديسلا
دبع ةماعلا ىضالاو « ناعنصلا مب كس

 دحأ نب نحر 

 لمف نع دهاجلا مم ىناقلا حفصي نأ ىلع اهريغو ىناعنصلا دهالا نحر دبع نا "1

م هيلع ذوخألا عاجرإ نوكيو فرمتلا
 «انسإلا لاكافلا ا تر نو هنيب ن

 ادعو 5 رفلا ىتي ىذلا ام نإ كرم

وبنو ةيركس ار لول ل :
ل نأ يشم رعت ع

 دهاجل يو و. جا

لع ءاوعد ناو نيلا نع
ضو اهل ةححال فرصتما ى

 هلا كلت ال

يا لاحأ ةناتسإلا ىلإ دهاملا لصو
 تصصخو ىلاملا بايلا ىلإ بأسم نا

 : ةعيظفلا ةيضنلا كلت ىف ةكامم نودب تاونس ثالث كانه منو . .: 3

هزحعأز ًاقح تبلط ةمأ و
 مد قطان ناسلب هبالط ا

 ا 5
 ١ اذ أك ءي ٠ 0

 اح تقطن اذإ ىتح 0 7 3
 | م نا“ نم امجحل ىنصأ اممراوص



000 حيي
 

 ..- صف." يحمي هع حاس

 0 تحال مدل داع ان ...١ توت يطمع

 0 ا لا ا ا ا

 م.م ةلس ثداوح 0

 ش رشع عبارلا نرقلا ةمبأ:

تاب دق ىذلا فيمضلا نع هنذلب لوغثف ىوقلا امأ
 لأ اذ 

ملاو ةطلاغمل ةرثك دهاحلا ىضاقلا مانو
نير ن نما ىلإ ع وجا دارأ ةناتسإلاب هل ةلطا

 خم 

نم ضعب ىور ىتح ةلاملا هب تدتشا
ةناتسإلا ىلإ هبتاكي ناك 

 م 1 نأ 

 و ةدوعلل هصيخرت'

 ربك لا ديملا كلذ موي ىف قلي مل هنأب هحاصفإ .
 ١ نمضتي ىضنألا ديع 00

 رظنلاو ءارآلا بقاث اجلا ى از اهتجحببو ايندلاب رتنإ فيكن

 رطخللاو ردقلا زيزع نم تمجرتساو تبهوكو تكب أ من تكتنأ

 رقتحمب اهيف ظظعوذ لازو اسم ناك ادع تأ 7

 نامزألاو روهدلا هريغل ال نم ناحبسف

 ذك قدم ىري ىتح هنيع ىلع تبع اليوط ايندلا بح تب نو

 ىحي ىضافلا ناك : غوبطلا هخم ان مق عساولا دبع ىذاقلا رصاعملا قيفرلا لاق

 : لاق ىتح ةلودلا مم حصنلاو داهنجالاو ةيانعلا ةياغ ىف امل قفم دهاجلا:
 ىلاعت هللا تمدخ وأ

 ًامومبم قبو ًافورعم عرت ل ةلودلا نكسلو « ميم نب ىنيع ةجرد تغلبل كرتلل قتمدك

 ىعتنا . كلانغ تام نأ ىلإ نينس ثالث اروبقم

 ءارسمأ نم ةملظلا كثلوأ ىدمأب ةيابلا نم ىضاقلاب لزن امل ةديحولا بابسألا لمل : تلق

 ةيع رلا نم لاومألا مهل هلاصحتساو نيملاظلا ةمدخ ىف 0 هدابتجاو هتناعإ ىه هيكرتلا ةلودلا

 ابرق البل همر يب شاقة: ملا هل الغ طار
 نلأو ةثاهلثو مسآ .٠"

 لوقي نأ هدمتعي نم ضعب ىلإ راشأ هنافو ةيزعنلا دالبلا فرصفم تغلب ام اهنأ كورو
 اسف . ةناتسإلا نم هفالطإ ىف ىمسيسف ةرووشلل ردلا تحبس هوطعأاذإ ملأ ناقل لهألا

 ءبارلا نرقلا ةمبأ ©

 فرصتلااهذخأ

 رصان نب هللا دبع

 ادبأ ا

 3 ىلوتا مث

 . ىنفاشلا ىألا

 هاوملا بحاصأ 5

 'البن نم اهريغو

 ء نب نيسح نا

 ع اك اح تام

 رحبلا حطس نع
 ةئامبرأب ةرحبال

 اعو ءاسنلل رخآو

 لا ءاوللا :كرع

 مامن ءاوللا لهأ.

 انا ديلا

 رمع نب لبوللا



 0 رشع عبارلا نرفلا ةمئآ *
 وم .م تايفو

 .  .لإ ر ىكلا ماطعأ مهتم فرصتملا اهذغأ 2: 0 00 و و يبس صم ل ل ل
 ةنطلسلاب ىئاقلا توم ريخ نمضتلا بوتكسلا م يدار هدم

 نملا ىلإ هتوم دعب ةجرقلا رصان نب هللا دبع
 هقيفر عجرو ٠

 لزم ناك اهدوج تبلاي م األا بهنام درتست ادب 0

 : 0 ُماقلا رصاعملا هقيدص هنثرو نيب هتكر ب ةيقب ةمسق ىلوت مث
 وبلا سنؤم نب هللا دبع ىضاقل 1
 ءاضنلا ىلوت نم لوأ وه دهاجلا نيسح نب نيدلا ىح ىف يب اقلا هدحو . ىعفاشلا ىنألا

 هدلاوو هانهجر دقو «تيبلا اذه لهأ نم ةيزوتلا دالبلا ىف رشع ىناثلا نرقلاب بهاوملا بحاصل .

 00 1 ىضاقلا انمجرتو . ةرهاقلاب فرعلا رشن نم عووطلا مسقلاب مهنالبن نم اهريغو

 نأ ىلإ ىلع روصنلا هدلول مث سابعلا ىدهلا زعت ماس دعاجلا ددحأ نب ىلع نب نيسح نب |
 : رشع ثلاثلا نرقلا ءالبن مجارت نم رطولا ليذب هريغو زعتب اك اح تاع. |

 تحن لفسألا نملاب ةميلظع ةنيدم . ىاز اهرخآو ةلمهملا نيعلا رسكو ةيقوفلا ةانثملا حتفب < - |

 زصت عقترتو . اعنص نم ايونج ةعاس نيسمخ نع مايأ ةيناع ةفاسم ءاعنص نيبو اهنيب ربص لبج

 رشع عبارلا نرقلا اذه لوأ ىف اهتويب تردقو « رتم ةثامسخو فلأ وحن رحبلا حطس نع

 لاجرلا مساو مامح اهبو « ةمسن نيسخخو ةئامسحو فلأب اهلهأ سفنأو تيب ةئامبرأب ةرجبال

 نمو . مهكتلم ةمساع تناكو لوسزلا ىنبل سرادم عبسو عماوجلا نم ةدعو ءاسنل آو .
 سوفن تردقو . ةيوامو نيدملاو ةيرجحلاو الا تا وضف ىلع لمتشملا ىزرمتلا ءاوللا نكرع

 عبر ليم ةثاعامو فالآ ةعبس هتحاسمو ةمسن فلأ ةئامئيب ءاوللا لهأ

 ماعلا اذهب ءاملعلاو ءالبنلا تايفو

 . ىاهتلا ليوطلا ثيغلا ىبأ نب دححأ
 دجأ هن لي ٠ هرب 3 0 2

 0 نب ليوا ممقلا ىلأ ن دمع نب ثلا يبأ نب هدأ لضافلا ملاملا ديسلا ١..

 3 نوب جدلا دع ندلإ قوبل ىو رول ىو للا



 و.6 تايفو
 - مم

 ظ نع عبارلا نرقلا ةمئآ
 ربع نب دمحأ نب دمع نب دمحأ نب ركب نأ ع

 نإ جاحلا دجأ ٠ نب دع. نإ ركب ىلأ ن

 نب نب دمخ ..ا رد نوكس لب واملا
 ونب فارشألاو . ليواملا

 ىئاهتلا ىنيسملا لدهألا ىلع خيبشلا نبا /

 ةماهتا نم نفد نال

 : لاقف نسحلا ءانثلا رشثن بحاص هجرت

 , «ايندلا نع اضرعم «راحسألاب دجبنلا ريثك رز .مئأد نيملاصلا هللا دابع نم ناك

 7 كلم ريغ « ركسلا نع ايها فورعملاب اىمأ « قالخأل الا نسح ؛ ًاعضاوتم ةرخآلا ىلع البقم

 لياص لئابق ىلع خيش نوكي نأب + كارتألا ر راك أ ضع هنحتما دقو « لئابقلا هب كل هذ

 كاوزلا نا دبع نب دمم ةمالملا ديسلا نيبو هنيب ناك . لبقي لف كلذ لوبق ىف هيلع ددشو

 .مل-و هلآو هيلع لل ىلص ىبلا رازو ؟رارم ةمجرتلا بحاص جحو . ةديك أ ةدوم ىابتلا

 مرح رهش ىف عوبسأ وحنب ةريخألا هتجح دعب ىردملا ةلدب تامو
 ةثائاثو سمح 106 ةئس

 : اهنم ةرماع ةديصقب كاوا هللا دبع نب دمع ديسلا هقيدص ءاثرو . نلأو

 هدقفيو ىربص ىمح حيبتسو هدمت 0 ىلا فرطل . ىفاو

 هددؤس تاداسلا ىف قرشأو اس نم دمحأ نيدلا ىنص دقف لح ذم

 هديس هاقلز ىلإ هاد ىتح هديس تاءاط ىف بأدب لازام

 هدحوم ىلولا ركاش هبلقو ةنوآ لكىف ركاذ .هناسل '

 هدجست تاعاطلا ىف ىهو تحبصأو . ابل زإي ايف تقرغ هسفنو 3 ٠

 هدقرم هيوؤي الف ىلايلا بحي ةمجاه راسبألاو ليلا ف تيب ظ

 هدسوت نارقفو رون طاسب ىلع ديدجلا تيلا ىلإ تلقتادق
 هدب اهب ثنم ةمئا نسحو . ,هتءاط كإلوأ ذإ كالوم تيفل

 نسر هاعرت هللا ةحرو © ثدج ىلإ ىوأي نأدبملا 5

 هدغ . هداميم هموت تفي 7 ةردنقم ةلاجو متح تولاو

  هدبشت كالمألاو كحيرض ىلع ٠ ةحرمو ناوضر بيبأش تحاج
 نيمآ نينمؤما و انابإو للا هحر ٠

١ 
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 ا 22 3 3 رح زير ل" 2 006

 لما <
 ,م.5 تايفو

 ىلا ىزارحلا نيسح دمحأ
 ىزارحلا ولم نب دمحأ نب دح نب دححأ نب نيسح نب دحأ لماكلا ةمالعلا ىضاقلا

 .٠ 9" . ٠

 فلأو ةئامالثو سخ 1٠٠6 ةنس لاوش ؟4 تامو . زارح ءاضف ةموكح ىف نيسح نإ ىلع هونص نع بانو ا ةممحلا دالبب ةموكمحلا ىلوت . القاع ًافراع الماك املاع ناك ىنملا لبباقلا. ر
 ىزارحلا نيسح ىلع هونص

 ىلباقلا ىزارحلا روطم نب دمحأ نب دحع نب دمحأ نب نيسح نب ىلع عرابلا ةمالعلا ىضاقلا

 ٠م. ةئس امنص لامعأ نم لباقلا ةبرقب ىفوتلل دمحأ نب نيسلا ةمالعلا هيبأ نع ذخأ . ىنولا
 دنع ةبعادملاو مضاوتلا ريثك ةرضاحلا نسح ناكو ؛ هرصع ءادع نم هريغ نعو نيناكو نيتنثا

 . هنساحتو هقاصر ىف ريظنلا ليلق هندب ىف ضراوملا ريثك ةءورلل ليمج ةأيهلا نسح « هحارشنا
 رومعلا تبلا اذه لهأ نم قيقحتلا لهأ ةيقب وهو . زارح دالب ءاضق ىف ًارخآ ءاضقلا ىلوت

 نم رطولا لين ىفو « هقحلمو ملاطلا ردبلا ىف مهضعب مجارتو . نينس ذنم ءالضفلاو ءاملعلا

 ةينولا بعكسلا نم فلألا دعب نيلا ءالبنل فرعلا رشنو رشع ثلاثلا ثرقلا ءالب مجارن

 ةبرصلا رايدلاب ةبيرقلا ماوعألا ىف ةعوبطلا
 ةنائلثو سخ ١٠8 ةنس ةدْمقلا ىذ رهش ىف نيسح نب ىلع ىضاقلا تومو ظ

 اهوحتو بناكسلل فشاكسلا ىزارملا ىلع نب نجحرلا دبع لماكلا ىشاقلا وه هلجنو
 ةبيرقلا ماوعألا هذه ىف ةديدحلا ردنبب

دمع روقولا ىضاقلا نرفلا اذه ىف ىزارحلا تيب ءالضفو ءالبن نمو
 نب دمحأ نب دم نب 

 ايرقت نب رشعو سمخ 178 ةنس قوتملا ىزارحلا دحأ نب دمع |

 نيمرأو نام 1844 ةنس 2 روبابلا ًاديهش ىفوتملا دحم نب نيسح ىضاقلا هنو
3 

1 / 

 نأ 2:

دم نب دم نب دم نب ىلع فراملا ىضاقلا مهنمو
 ىزارحلا دجأ نبدي نب دمحأ نب 

 ١9 ةئس وتلا

0 
 يداقأ ةيس 8 5 م , اهلا ة ةرخخابلا )١( 00 0



 1 9 5 5 ا 0 ., ا

 0 7 7 : 0 ءيانطص 0

 0 3 ها وأ او كا اللا راو نع

 00 : : 0 و و اي دك

 ةميآ © 2393 وم.ه ةنش تايفو 575

 0-0 يا و رسشع عبارلا نرقلا ةمئأ

 ك0

 نب دوم ىئاقلا هونصو
 نب دمخ نب دجأ نب دمي ع روع

و 8 ةايحلا ديق ىلع ىزارملا 1
 ود 1 ىتتلا فرأاملا ىذافلا مهمح

 057 - الإ 7 8 .٠

 ادنو : ةعبرال نم تناك . ىزا رملا روطم ن دجأ

 دلو : ىلإ رشع ١1١٠١ ةنس ىف نملا نو ىضيف دجحأ ريشلا مافن نيذلا ىزارملا تيب ا

وصنو ةداسلا لضانأ نم ريغ ا 7
عو الل 195 ةنس ىلإ مه

 1 1 « نبرش

وهش نم يك ىضاقلا 0 0
 7 ْ هنتاقوو . ءامنصب ةئلاثلا ةكحلاب محلا د

8 ره نيثالثو 7 - 3
 نيمأ نينمؤلاو انايإو هللا ممر 

ٍ 5 

 زارح
 7 ظ

 نبأ 13 2 ىاز هرخآو فاأ اهديب نيتلمبلا ءاراو ءامل
 حتفب . زارح دالب ىلإ ةبسن : ىزارملا

 0 ْ رم زارح دالب زكصو «امنص نم يرغ فورعلل عقملا

 3 9 واتم, ةلاوبخو ران ىنلا وح رحبلا حطس نع زارح لايج عقترتو . اعنص
 نير دعو سخ ةفاسم ىلع ةخانم ةنيدم

 نم ًابرغ ةعاس
 نروه فلاحمو ةيجراخلا ةميحلاو ةيلخادلا ةميحلاو نافمص ةيحان زارح ءاضق ىحاون نمو

 ىدع نب فوع ن زارح مس زارح ىو .٠ ليعامسإ ىبو ثالاو لتاقم ىبو باو راسمو

ب سم“ دبع نب مشج نب ةيوامم نب سيق نب ورمع نب لهس نب ديز نب كلام نب
 ولع ١3 نب لئاو ن

 ام ]1 ١ تيب مهنمو ٠ هلبنلاو ءالضفلاو ءانلملا نم ةعامج زارح دالب ىلإ بسنو . ىريلا ثوفلا ”

 5 ظ , لباقلا ةيرقو ءانص ىف ىزارحلا

 “| ىديي زلا فرشلا نمحرلا دبع نب دمع

 ىيحب نب دم نب ند رلا دبع نب دمع نب نمحرلا دبغ نب دمت رمعلا ةمابفلا ةمالعلا ديلا
 5 ريمالا نبا ىحي نب مساقلا نب دمت نب دمحأ نب حالص نب دمت نب نسحلا نب ديز نب دواد ريمألا .با محم ٠ الا نب دمت ني دحأ نب ااص نب لت نب نسحلا نب ديز نإ

 دم نب مساقلا نب ىلع نب ىبحب نب دمع نب ىلع نب نابلس نبأ مساقلا نب هللا دبع نب ىحي نبأ

 نإ ىلع نب نسحلا نب نسحلا نب ميهاربإ نب ليعامبإ نب ميهاربإ نب ىسرلا مساقلا مامإلا نبا
 حالص نب دمع ديسلا وه فرشلا لآ ةداسلا بسنل مماجلاو ىدييزلا ققرشلا بلاط ىبأ

 نم لقتل عابملا رطولا لينب فرشلا نحر دي ديلا مرن انكذ دقو . دوك ذل
 00 ا 58 0 2

 00 * 0 : لا 3 كلج



 © جا مل

 )2ث

 رشع عبارلا نرقلا ةمإ © :

 د  ىدهلا برغتسيو لقع ىذإ تبج 000 3

 ل م75 <

 أ 07و غ ةنس ديبز ةنيدك هدلوم
 هييزئام و ني رسعو عير : ا 9
 رعبا 0 0 نيسحو ىدحإ 1١61 هنس ديرب قوتملا هدلاو رجح أنو

 , الا يم نب ناملس ب ق مسلا و ؟ 0 9 2 ور يجز دع ., درع خيشلاك مالعألا ديبز ءالع نم هريغ نع ذخأو . وحنلاو مفلا ىف هب جرو " لا : 0 0
 نينوعا جفلاو حاطبلا نيسح نب فسوي دبسلا و ٠ لدهأل يمي نب نابلس نب قابلا دبع
 نب دمع ديسلاو « ىجاجزلا ميهاربأ نب ى 5 ا١لا مهارإ نب دمع ىضاقلاو , ىنامنصلا مث ىديب زلا رصان دمحم:

 ممريغو لدهألا ناولس نب نهر لا دبع

 دم نب ىلع فيرشلاو نمحرلا دبعو دمحأو دمع هدالوأ ةمج 0 اص نع ذخأ نممو

 ديسلاو دمحأ نب نمحرلا دبع هونصو ىلكيملا دحأ نب بلاط وب أ ىماقلاو ىزاخلا رصاف نبا
 ىزاب ملاس دو ةروبع للا دبع مالعألا ةاضقلاو حاطبلا دمت نب ىلع ديسلاو ىمعنلا ليعمسإ

 مثريغو ىدج فسوب دو ىرضألا رورس دخحأ نس>و ىجاجزملا رمع نب لمحو قنطأ

 : لاقف ىمابتلا ىدمضلا شك اع دمحأ نب نسحلا ظذاحلا ىضاقلا همجرتو

 رهز فاعتقاو « مامإلا هدلاو رجح ىف أشنو . هراجن لوطب ابرثلا محازو « هراخفب امم ديس

 اهنم ةدم رصفأ ىف لانف ى ذ بلقو رضاح نهذي مولعلا ىلإ تذنلاو . ماكسلا نم همواع

 فراعم هنم ترخزف هدللاو جين ىلع ءانفالل ىدصتو . مووفلا بئاصب اهراح ىف حّبسو ؛ موري ام

 فيلل وهو . عافتنالا لاك مع ريبحتلا نسح نم ةياغ ىف هيوانفو « عالطالا ةعسإ هل تدهمم نع

 ىهتتا ٠ لئاضفلا نم هيلع ىوطنا ال امساب الإ كاقلي ال قالخألا نسح لئامثلا

 لم نع ةيلقنلاو ةيلقملا مولملا عيجج ديبزب ذخأ ةدجرتلا بحاص نأ نسحلا ءانثلا رشن ىفو
٠ 

 الوأ نأ .ْث
8 ٠ ٠ 

ف عربف درقم ءاك ذو داقو مهفب اهئانلع نم
 لف الوأ ذخاو . ثيدحلا ع هيلع بلغو امميج ى

. 

 ْ] ىعتن . ةيوداملا بهذم ىلإ لوحت مث هقتف. ىنفاشلا مامإلا بهذم

علا حجر دابتجالا ةجرد ىلإ غلب هنأ رهاظلا : تلق
 ةقيرط كات ؟ هياد هل حص امب لم

 داقتلا مالسإلا ءادلع رباك أ رئاسو مالعألا هفالسأ

: / 
 .. ةييرغلا قيرطلا جن ىلإ ىدب.“



 ةنس نيناعو نينثثا نع 3 ةثاهلثو سد :

5 
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 17.6 تافو

 - ميك رشع عبارلا نرقلا ةمئأ 786

1 
 7 ةحيصص 20 8

1 
 ا :
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 ١)  8اخناو هيدي نيبو هزاطخ ريثكملا ىأرلاب

 ثتبثمو ككشال نان 1: 0 1
 0 ةركشلا فانلولالإ دع وف الل 1

 قتعأ مارك اذه لقي مل لقي ىبلا لاق دق تاق ناذ !

 5 لك ءاضيبلا ةنسلا ىفن ىهذم لوقحرطاو ىخيشلوق عدف 0 ةقيقح هانم هن 1

 ةنسو باتك نم انادبف هب ا دحت ةاتأام الإ ملا 0 1

 .ىناعنصلا قياحلا فال نب نسحم لضافلا جاحلا هيقفلل ةمجرتلا بحاص نم ةزاجإ تيأرو ا

 نيعسنو نامت ١١94 ةنس لاوش اهئ راث نذؤملا م

 ١٠6 ةنس ةجحلا ىذ عبار نينثإلا موب ىف ديبز ةنيدع ةمجرتلا بحاص ةافو تناكو
 د# نب نمحرلا دبع رمعملا ةءالعلا هدلو ةمجرت ىأتسو .

 انايإو هللا مهمحر « ةنس نيعستو عيرأ نع ةثامالثو نيسمخو عيرأ 184 ةنس وتلا فرشلا

 نينمآ نينمؤلاو

 دحشت

 ةفاسم ىلع ةفورعملا ةيماهتلا ةنيدللا ةمحمملا ىا زلا حتفب ديبز ةنيدم ىلإ ةبسن : ىديبزل

 نع ةعاس ةرشع ىلامت ةديدحلا نيبو اهنيبو اًحسرف نيعبرأ نع ءاعنص نم يونج ًبرغ مايأ ةتس
 نيب ىهو ةرجهلل نيتئامو عبرأ ١" 8 ةنس اهترام لوأو . طسوتملا ريسلاب اطسرف رشع ةينام
 سردتلاو ءالضفلاو ءادلعلاب ةرومعملا ةينعلا ندملا تاهمأ نم ىهو ٠ عمر ىداوو ديبز ىداو

 هريغو فرعلا رشن ىف اهيلع مالكسلا ءافيتسا ناك دقو . ايف مولع
 عادلا دلاو ىنايحضلا ىماقلا ىلع ىحي

 نب دمحأ نب دم نب ىلع نب نسح نب مساق نب ىلع نب دمحأ نب ىلع نب ىحي ةمالعلا ديسلا
 ايحضلا ىدي وما ىسحلا ديلا نب ىلع ىداملا مامإلا نبأ مساقلا ىبأ نب دمع نب ديز نب نسح



 رشع معبارلا نرقلا ةمث
 د م6 <

 0 ل 00006 086 الا ديسلا هجرت . ىمساقلاب هفلسك فورعلا
 دجلا ةورذ ف ىدي ول | ىرجعلا ىهحب نب دما رمح

 ءايلعلا جاتو , ماكحألا عجرم ىلوا ةمالعلا دلاولا
 بحاص « ةيعرشلا ماكحألا كرادم ىف ةليلج ةفرعم
 ًاديعس نايم ةرجغ هنطو ىف نامو

 00 0 رحخو عدو
 ءاململا نم نادلو هلو ٠ نلأو ةناهلثو سا

 م56 ةنم

 كلذ رك ذ ىنأيس جس نير شعو نيقنثا 199 ةنس ىعادلا ىماقلا حي ان نسلا ديسلا وه اهدحأ : تاق

 ءاح اهنبب ةيتحتلا ةانملا ءايلاو ةمححملا داضلا حتفب نايح ةنيدم ىلإ ةبسن : ىنايحضلا

 ءاعنص نم الاعث ةعاس نيسفخو سف نع مايأ ةعسن ةفاسم ىلع ىهو . نون اهرخآو ةنكااس ةلدبم

 ءاسلملاو تاداسلا لضافأب ةرومعم ةرج ىفو . تاءاس سدح وحن ةدعص ةنيدم نيبو 5-6
 ىنايحضلا ىلاغلا للا دبع يهارإ ةمجرت ىف اهنع مالك ديزم وسو . ءالضفلاو

 ىداهلا دمع نب نيسح ديسلا انصب ىفوت . فلأو ةثامثثو ابيرقت سهخ ١8 ةنس ىف

 ةربفلا كلن ىف ةبق اهريغ سيل امنص روس ىلونج ةءزخ ىف هياع ترمع ةبق ىف نفدو ىنامنصلا

 ريبكلا عماجلا لونج تناك ىتلا شيورد راد ىف هماوعأ رخآ ىف مركس ناكدقو ؛ نآلا

 نأ ىلإ يرهش ًاشامم كارثألا ل ترجأو نبل ناب ند يزل ليلا جم قرح داعش

 هنوعد لبق نيدلا ديمح ىبحب نب دحح ناب ر روصلل ابابا. هلرو ني ةنلع نبق لري نام

 هنع هللا ىعرت

 أ نب سابع ىقنلا دها زاا ةمالعلا خألا هتنب نا ىندافأ ا” ىداحلا ني
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 ١7.6 ةلس تايفو
 : هس ماكل

 رشع عبارلا نرقلاب نيلا ةمئآ

 ن نيسحلا : :وه رمال 9 فاعئصلا ىنسملا

 لفأ
 ؟/+ نب هلا دبه نب حالمص نب نسح نب دوت نب دوحأ

: 

 , ةزمح نب ن لس نب ةزج نبل دبع لب روسنا مامإا

 مماقل ا نينا

 ا

 نب هللا دبع نب ىمع نب رغ ريم ا نبا دمحأ نب دمم ن 5 أل

 نمحرلا دبع نب نسملا مث

 ىس ىمز 0 للا ىملا
5500 598 

 مئازءلاو ىلا ريرحتل هنودصقيو ريبك داقتعا ىدامل نيسح ديسلا اذه ىف ةماملل ناكمو
3 

0 فرلا لع ىف ةكسلم هل تناك اهنا لاقيو ,
 اه .٠ هَ 0-2 تناكاهنأ أ اه رض 

 بئارغلا هيلا ةماعلا ت تبسن نهمأاب ةميظع ةاوص

 هناقو دعب نم

 و هبسأ نع ثحبلا ناك ديف

 كلذب مهدع نظب نمم هانلأس نم

يلع انرثع ام قوسن نأش ىف ىلا فالعخالو
 نسما نيالا بعكس نضع ىف نأ ه

 1اس جالا محلا دوب نأ

 لكدفي لق هب هفيرعت نوكي امو معلا ىف هخياشمو هدلوم خيرات

رلا ىب نم باذكلا ةثداح 2 . ءاناملا ٠ نم هب رصاعم
 ممم

ك ءاضق ىف ةبايح دالب نم ةنور ةيرق ىف ةثاهلثو عسل
 ني نا دم هنأ ةءذاكلا هاوعدي نايكو

 : لوقف ىداحلا نيسح نينمؤملا

 ف نيمساو ثالث 17 ةنس وتلا ناعنملا ليهس دححأ نب دخت ةمالملا ىماقلا ل

1 

 .: ةطخم عومج

 دمع نب نيسح ديسلا ةوهد تناك ن نيهبسو سه لفيت ةنس لوألا عيير فصن ىف

 ٠ هللا نيدل ىداحلا للاب ا للاب روصنملا ب بقلثو ةليوطلا نم ىداحلا

 رفا م 0 كا ع نزلا تع و اك ضررا

 فنا ايوا 0 هم ىف عي ١
. 



/ 

 ' 0 رشع عباارلا نرقلا ةمئآب ..
 وم , و ةئس تايفو 0-7

 نب دمع خرؤلا ةمالعل 9 3 ا ا لاطأو ىسيكسلا ليممسإ / ع ,5لا ةمالملا ديسلا همجرت و . دمحأ نب نسحلا هللا ىلع لكوتملا مامإلا م“ ريزولا .نبا ىلا رع ني دم لاب روصنلا مامإلا عم أريذو ىاشنا ىلع ن د - 0 ظ ' ل

 ديسلا لتقب ىداهلا نيسح ديسلا نم ىذا مالا ءامتصي هللا هديأ هلل ىلع وتمل رصعلا مامإ , انالوم ماقب ةثاماثو نيعبدأ 00 | ىلا لكوتلا 5 9 0
 سلا لتقب ىئاشلا ىلع نب دمم ٠

 ىزارحلا ىل* نب ليممس نب دمحأ نب نسح ىضاقلا رشع ثلاثلا هر رخاب خرؤملا 3 ملا
 : طقاس ريبعتو ' يع ليوهم نم هانعم ررك ام فذَح ناك دقو نيحايرلا ضايد همي رات نم دوجوملا ىف ىسنألا هنو

1 

 ىديس نأب نابكوك دالب نم رابخألا تءاج نيعبسو سمح 68 ةنس لوألا عيب ىف
 رض ىداو ىلإ ىميحلا دمحأ نب دمحأ خيشلا نم ابرا» امنص نم جرخ ىداحلا دم نب نيسح

 نايكرك ىلإ لقتا م . هبلطم ىلإ هدعاسي رف (مايأ ىنادمهلا ىلع بييقنلا دنع ةبيط ىف ماقأو

 ةكربلا هيف دقتعاف هاوادف اًضيرم ناكو ةليوطلا لهأ نم ىلع وبأ نسح خيششلا هاقلتف ةليوطلاو
 ىلإ موعدي سانلا ىلإ لئاسرلاو بتكلا ثبف ؛ هلام ىف هضوفو عنارقلا ىمسأا هنصح هعلطأو
 مهدعوو ؛نوعروم هيلا سانلا لبقأف ضرألا زونك نم هنكم للا نأ رابخألا تعاشو ءهسفن

 ةراملاو ةوذلا رهظأو ةبافكلا هيلا لصو نم ىرجأو ماملا اذه نم بجر رهش ىف ضوبنلاب

 ىموحلا ةب رض ةدش نم سانلا لان دق ام ىلع ةصلاخ ةضف ةب رض برضيس هنأ ربخأو نصحلا ىف

 عادلا لثم ىهو « تالماعلا ىف زو نزوت تناك دقف « نامزألا ميدق نم اهملا قبس ام ىتلا

 00 0 0 00 ش 5 1 - ليزا فرسو ءريك أو

 لا ا يل

 طل رد الإ لو وول تشل ا د ل ا يا ول للا
 اح مهتلصو دق اهنأب هيلع اواجأف ةميبلا مهنم بلطو ءامنص لهأ ىلإ هبتك تلصوو
 ب



 ١م ثداوح

 -- مجال
 داما 50 رشع عبارلا نرقلا نأ
 نب نسحلا نإ ىلع لكوتملا مإمإلاو ريزولا ل دبغ نب دخت هللب روصنلا

 بلاغ ىداحلاو دحأ

 ناعأو عئارقلا نصح نم ىداحلا دوم , ىبحي نب دحت نب ظ 2# نب ىمخ نبا
ذ ترداقا كن لولخ قا

 < دوضدلل ةؤع

و هتعاطب برغلاو قرشملا لهأ
 ةصلاخ ةضف ةكس برضو ةضفلا هل ىلإ رسيو . هتمارك تربظ

 ديه نأ عدوأو رودصلا تحرشناو رومألا تنكسو
| 

رح نيرشعو فرح ةلاثث نم ةيرنلا لمجو رسمألاو داو
 نيتسو عبرأ نع 

فورح ةسهخ ةريبكل كس ةريكس
ىف هفرعن انكو ةضفلا دجوأو 

خار اك الع ام ةنيدملا 
 اد

ا نيح ىلع ماعطلا ماعطإب سمأو
سلاو ربلا هل هلا دجوأو . طحن

 لك هنم لكأف محللاو نم

أو « نملا لهأ عيمج نم هيلا درو نم
 دارصو ةقيق دالب لهأ هيلإ دفوو . ماعلاو رضاحلا هعاط

طقنا تناكدقو . جف
 فراملا تم

 هتبيط نعذأو بواقلا ىف مامإلا اذه :

 لك نم ودبلاو سيق ىنبو

 ءاصتص لهأ جارخإ نم ناك ام هفعرات ىف زارملا رس ذي

 ةرخآلا ىداهج ىفو : لاق لب ٠ نيعبسو تس 177/8 ةنس ىف ضيبألا 0

 ىلإ لباقلا -ةبرق نم ىداحلا دمت نا نيسح

 امنص لهأل ةني

 و
 ىداحلا نيسح ديسلل

 نيسح ديسلا هريزوو

 روصنملا مامإلا كرحن نينامتو نينثا 17م9 ةنس

 ضمبو عالض لهأ فصن هباجأو ةكسلا برضو عالض
 ابملاب اودتباو نادمهأ

 ةقفن رقحأ هب ذولي نمو هتقفنو ءىث مألا نم هل سيل ىداهلا مامإلا فقوو لكرتللا مامإلاو

 اوملسي لو دحأ هبجي لف لئابقلا ىلإ ىدافلا بتكو . رومألا هصمقت عم ضيعم نسحم دي نم
 نادلبلا لهأل هتناكمو ناطبس تيب ىف لكوتلا مامإلا قب عم ايش قوفملا نم هيلا

 مامإلا جورخ ىلع لئابقلا رارشأ ضعب طسوت نينامثو ثالث !؟م ةنس مرح رهعش ىفو

 ءانص نم جرخ ةنسلا هذه نم رفص رشاع ىفو . ةفالخلا ةبهأب امركم الل امنص نم ىداهلا

 ىف هسفن سبح ريغ ةديقن هنم لصحن مل ثيح هصاوخ ميمو دنجلا هقرافو عالض ىلإ هتيشاحم

 هبي رق نابكوك دالب ىلإ راس م" « راوس ىنب ةراق ىلإ عالض نم راس من . رصقلا ةرامإل 2

 لكوتملا مام.الل امنصب ةبطحلا تناكو تايلملا ةيرق ىف رقتساو « دح

 0 هع ص ىف اك يحب ديسلاوه (1)



 رشع عبارلا نرقلا ةممأ

 2 لطاملا ةيلح هولحو لطابلاب تالوقتلا ىف اومسوأو جراخلا ىف دوجو اه سل ر رود ١ وماكنت

 ملا دع رب نيرح رونا ملا كرحت ننامو عيدأ "1 ةنس ميبر فو
 ش 1 3

 ني هنا نعال ,ركذ عاشو . هناطاس نونظبو 0 ردقتمب ااعراو «دالبلا قارطأو ريسع دالب كإ بتكلا ثبو منارقلا نصح ءرم ىد , نب
 هخم رات نم

 ,هناهر ن

 دوجوملا ىف ىزا رحلا لوقي

 ةندا قوقل ىسيكلا ليما نإ دمع رممملا روما دقانلا ظفاحلا ةمالعلا ديسلا لاقو

 مايق قفنا : نالك ىف لكوتما مامإلا انالوم هان لالخ ىف ةماسإلا تايبأ ةلكسن ةمامإلا راوزأ رش ةماقلا ةبانعلا هياتكي دمجأ نب نسحلا لكوتمل مامالل هتمجرت ءانثا ىف ةناملثو نام ١٠1م
 دوهملا ضعب ءاعدتسا هنم روظو « ةذبمشلاو رحسلا نم ءىثب اكسمتم ناك هلعل و . ةليوطلا نصح نم قمن هنأو ةيلكوتملا ةريسلا ىف هرومأ انحرش دقو ٠ ىداهلا دمح نب نيسح ديسلا
 . نارلبلا ىلإ مهاسرإو ناجلا ءاعدتسا ىف ةكسام هل نأ ماوملا ماهمإو تاهم وهلا دمتعاو ةرحسلا
 مهنأ ىتح قفانم لكماضعأو ىتعان لك عابنأ منو ماه وألا هذه مثدنع تجارو ماوملا عدناف

 نمو ماوعألا نم هيلإ سانلا لاثاو . اهنارين تلعتشاو اهناخد العو ةنتفلا كلت قاطن مسناف
 هل ناو نابكلا رابخأ قدص دقتعا نم مهنف 5 ماهوألا كالت ىلإ داقنا نايعألا نم رضح

 ةضفلا جرختسيو ءايديكلا لعف ىلع ردنقي هنأ ربخأ نم مهنمو , ناجلا ةفئاط نم انكمن
 ةفئاط هب تأ اهنكلو ؛ ءىث لاوحألا كلن نم هدنع الو اهل ةأس ال يراد ىهو مدعلا نم

 . (مايأ ةلبوطلا نصح ىف قبو مارجألا كلت ماهمإو مافطلا كئلوأ ىلع هيوُتلا ىف ةعانص مل

 « ناكملا كلذ لا هيلا لصوو نابكوك نصح ريمأ ناتوملا كللذ ىلإ عدختا نم ةلمج نمو

 ممتمم مامإلاو هللا ىلع لكوتملا مامإلا ةزجانمل مدقتلاب مثرمأو الث نصح ىلإ لقتنا مايأ دعبو

 00 0 ٠ لوقلا روز هعزفأ الو لوحلا كلذ هلهم ١ ا ىلع لكو نم ناب

 3 د نم ةيراحمو ىشب نم لاتق ىلع ممصو نيداملا ةعألا ةقيرط

 : و ءوسب هولاني مل مهظيفب كئلوأ درو « نانتمالاو فطللا بئاحس
 فضي هرمأ لاز ام هت "ل 28 5 .٠

 و هنله تلقنو هتكحوش تفمض ءامنص ىلإ الث نصح نم هلاقتنا دعبو



 0ا1 00

 1 ١
 50066 ةنس ثداوح ش توه

و « هرصأ مل نيبث دق الحألا ظ ١
 4 ةفئاط قب

 ١ م منلا نامع 3

لا نم سانلاو فخم هناك
 م وأ ا هى لهأو نابعأ

 - 8 م ذل 5 -. 59 .

 هيأ رهظو نينيع ى حبصلا نأب تح ةرب سلا حبقو هاقعالا ىف ةوولا نن ىلع وه

 دوبملاب طالتخاإلاب 5 ىز
 ؛

 مل معزو رارشألاو توغاطلا لهأ ىلإ طسباو راحسألا لامتماب 95 71 0 0
 اماطلا كفل ث هنا . 0

وأ رقفاف « قرحلا ةلا منو قرخسل اذه ةدط ىلإ مو هنأ
 ع ىلإ ءوبحصو ماخ تان

 ىذلا لزنملا ىف ديسلا اذه ىدإ رقتساو ةليولعلا
 لو ماوعألا دنع ةصيقنلا اع حضتفاف هنكس

صالخ هذبف ٠ هيمأ ىف كش نيفسلل دنع قبب
 هرارسأ ةئيبخو هرابخأ ة

 ىليدلا باهولا دبع نب نسما ةمالعلا ديسلل هتمجرت ىف اضيأ ىسبكلا دمم ديسلا لاقو

 ةيمامإلا ةريسلا رخآ ىف ىداهلا دمم نب نيسح ديسلا نأش ىف ةلاسر هان رك ذ دقو : ىرامذلا

 :ىهتنا . ةيلكوتملا

 نيسح رابخأ ىف ىدنلا فرعلا هل نأ ع وبلعلا رطولا لينب ىللبدل نسحلا ديسلا ةمجرت فو

 ىعتنا . نيعبسو سمخ ةنسس ىف منأقلا ىداهلا دمحم نا

 #١١ ةنس قوتملا ىناكوكلا هراقلا نيدلا فرش دمحأ بيدألا ةمالعلا ديسلا لاقو

 5 مث ىداحلا نيسح ديملا اهف ركذ ىتلا ىنيجلا ةنوحلملا هتديصق ىف نيعستو ثالث

 : ةماملا نيب ةجرادلا ةثللا اهنف لمعتساو

 افط جارسلاو ىوشع طبخ افلحلا ىلع هبعصلا تعاض

 هلل الإ إال اسح  ةو مث نأ قتال

 اورقع رقبلل منارقلاىف اورضح دق نجلا نا اول
 هللا الإ هإال بهذ 1 اوربس امكحلا لغشلو

 اوبدج اولبقأ سيق ىنبو . اوبغر مهل قئالخلاو
 هللا الإ هلإال توسد < اوبرض موي لك هيبرضلاو
 اوتعو اودفأ دقام دسب اونأ دالبلا نيطايشو

 | ىدوبم مهنمو لحن ثيح ىلإ مهماعدتساو ةرحسلاو

 علا ةمأ
131 
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1 

 هر

 رشع عبارلا نرقلاب نملا

 وت مالكسلاو اوج اورص ١

 ةرييك ةديصقب ديج دجأ هيقفلا 174٠ ةنس ىف اهضرامو

١ 

 قيمع جف لكن م بتكسلاو
 قيقكو ضم نم متازعلاو
 بس ري لبوق اوت

 ببع تامف ول لاق هئراو

 الأ: نصح: سانلا :هروتلطا
 لرب م ةيدززأ

 هيلع تيل شال لعاف لثم

 هيورب اوص ىف بئابقب

 ضييعم نيئم ملا ريسمأو

 ضيرعو ليوط اولاق هبراش

 بومش قح مالا شيغدو

 بولت لويخلاو بتارلاو

 ىوعر وهو راج وبأو

 ىوخبلا ضراع هنأ هبسنع
 جه .لنرام قلا اذ اياعرو

 جدو كم ماما هاعد نم

 لازا لهأ بنذ ىف ابلك

 لاله داسفلا اولهتساو

 ابقفلا نم تماق ةنطيش

 اهدب هبي اولخد

 4 3 5 ع

 س11 <

 ىل الإ هإ ال أو

 قيبشو اوهلا ف فئاوملاو
 ل الإ هلال قبم قيذ

 بلطو مع ماملا نيسحو

 لل الإ هلال ريخم ناك

 الو لصو ناروض هوملطأ

 هيوذحفو هعونلا ردم

 ا الإ هلال عبضحلا

 ضيرفو قرط اببف لمف دق

 نا الإ هلال ىلمجم

 بوزو عوشو راج مالكىف

 نا الإ هلإال سيت لقع

 ىورف هورزيو قاحسا تيب

 9 الإ هلإ ال ملس

 جهر نالم اينالا اولخ

 هللا الإ هلإ ال او:

 لاك ريب طافيع اوطفيع

 نا الإ هلال نرد

 اهسس نيح سيلبإ اونواع

 لل الإ هلال نيسنم

 .نيسح رك ذ ىف اهنزو ىلع



 هازع مازع اهلك
 همدخم رجلا لاق نيح

 حلص لاقو هدر لصو نم

 حفط 3 لوصحلا فافل

 ادن ريغب اعنص توجاو

 انين نسا جرخ اه

 ضيعم نال اعنص تربس.

 ضيع مالك ىميحلا دمحأو

 لازا لهأ ضاوخأ اهلك

 لابغ ريغب ىثلل اواخد.

 سايق ريب اه اوطفع
 نيانوب نق ناك نم عجرو-

 مال رستكو زاكع عم نم
 مايق لاقو هوعد رشنو

 نينش نشب رىلقلا اوتشب

 نيمس مللو ضيبلاو جاجالاو

 هللا الإ هللال قيم قيز

 حبر همم مازع هيقفلاو

 هللا الإ الإ ال مكنو

 ادب لاح رصقال ضبق ول

 لا الإ هكإال ؟زاق

 ضيغم هيلا اهنف ىتا ام

 لا الإ هللال ىضم دق
 لاتق ريغب كاردالا اولش

 هللا الإ هلإ ال هلطفيع

 ساحن برض رصقلا ىف موي لك

 للا الإ هلإ ال ىركحع

 ماما نوكي ىتشي وه لاق

 لا الإ هللال هفليخ

 نيحم هولعفي قنات نم ُّ

 ” هللا الإ هللال ركب نم

 ش م.م ةنس ثداوح - ولا : ا
 7 2 هاما رثع عبارلا نرقلا ةمئأ ا

 6 | : هلوق ةليوطلا بحاص مادع هللا دبع هيقنلا هريزوو ىداحلا 3

 باج هيلا سانلا بولقو بمآ ريب ىداملا سي

 ْ .٠ 1 ٠
 93 س25

 هلل : هلإ ال ريس ناك. برضو ماقو هفيس ربشو

ضع جف لك نم اولقأ
 بهد عوصي وه اولاق نيد ن

 هللا ال هلا ال كرتحم بحر رومشل مدعوأ نك

 ريزغ بذكب اهندلا لمشأ ريذو ناك مازع هيففلاو

 هلل الإ هلال اوعياب ريسع لهأو رصم ناطاس لاق

 هفضع ل ولا اذلملو 4
 و



 أل ديسلا ضي ةراقلا ضراعو

 نالم كشكي هرعم ىثملاو

 ناهي ليبسأ | نباو فيمضلاو
 م رصاف هللا ن وكي تك 1

 مم رطاخب ىثام مهنا
 نرئك دق سانلا بونذو
 تسب دق بانعألا :ةلوح

 ضيعم ثيدح ىوارلا ىوردق

 ضير داعو هلوق قدصف
 ىغبو ماركلا لآلا دناع
 ىغو موق هللا هازؤل

 اوممتجا ةضورلا ف ىذلاو

 أومعم دقو هنت اولمف

 لزنو ملط اهيف شيفدو

 لمك لفع رورعذلا ىقل
 درطو ضيعم هرط عجرو

 دمرو اكب ىف هنويعو

 هانغ ضيم نس مقن ام

 هالبو هتطرو ىف بنح دق

 امملاو مالسإلا كته

 امو طلس عماسجلا رقفأ

 كلا ليممسإ نب دمت خد

 ناكم لكب مدخت داود
 نإ الإ هلال مج 0
 ممر ضاسحم ىف رظان وهو

 هَل الإ هلل ال ٍ “م

 كربلا دق نافآلا هذه

 هلا الإ هلال تفرح

 ا الإ هلال هباق

 ىنطو ىتع هميثلا ىلعو
 ىلا الإ هللال هوزوح

 اومجر مهرورعذ ىلإو

 للا الإ هللال اياد

 لطبو هيلع هقذح حجتو
 هللا الإ هلال هنكرا

 داوو هرم جرخأو هجرخأ

 ' لا الإ هلال رشم
 هاهد رثكو هنهك الو ال
 هللا الإ هإ ال ىعتنا ام

 :اظو امم امنص كرتو

 0 هلل الإ هال انتر

 5 اهنم ةليوط ةذيصقب ى



 0799900000 بيحب أذ ذل

 ٠م. ةنس ثداوح 8 »

نصب ضيعم نسحمو ىميحلا دمحأ ةرامإ
 أاع

اعتصلا مل بيلا دحأ نب دجأ خيشلا ناك
 ةنس ىف اهبلع خيش ميقأ مث اعنصب رجتب ىئ

ركسملا اوج رخأو اهلهأ هل داقناف نيعبس .١٠
 ددلا عباوتلا 

 دحأ لمس هوذنص ناكو . هريغو ىسبكلا دمخ نب دح أ ذيمجلا ةمالملا ديسلا

: 
 هعابتأو ىميحلا دجأ ا

 هتحيشم ماوعأ ثادحأ نمو . ةل

 راد بارخا
 ش 0 كلف لهأ 0 نيهبسو سه ١1/6 ةنس فو. سانلا رداصي ىميحلا

 دالب لهأ هضيق امنص ىلإ كا رالاو اشاب دجأ عالطال ةماهت ىلإ هلوزن ديرب 050 5

 نجس قبو هنجسف ةليوطلاب وهو ىدالا نيسح ديسلا ىلإ هواصوأو ه واوشو هوغترجو كربلا

 هنجس نم ةنس ىطم دعب هيف تام نأ ىلإ ءامنص رمق

 ةالوم حجرف ضيغم ىلع نسحم نيش مل اوبصنو رصقلا نم ضيبألا بي ديسلا هريزوو
 لكوتملا مامالل ال ضيممل امنص ىف قيقحلا ذوفنلا ناك دمحأ نب نسحلا هللا ىلع لكوتملا مامإلا

 دجحأ لكوتملا نب نيسح ديسلا ضيعم ىعدتسا نيناعو ىدحإ.1؟41 ةنس ىفو . امنصب هبئان الو

 هجارخإو لكوتملا نب نيسح ىلع ضبقلا ناكو ةيضقلا تسكمناف « هنجسو ضيعم ىلع ضبقلا
 لخدأو اهنع هجرخأ م ىداحلا دمع نب نيسح 14 ةنس ىف. ضيعم نس# لخدأو ءامنص نع.

 كارتألا تلصو نأ ىلإ جرخيو لخديو دعقيو بقي لاز ام اذكعو . لكوتلا مامإلا باح

 ءاضعأ نم ناكو ةدئئاز ةوظح مهعم ضيمم ىظحل نيناعو عسن 1944 ةنس رفص ىف امنص ىلإ

 انثاب مماع نطصم زيشلا ىلع راثأ نم نا ليقو . مهيدل ةربقم هتلكو موعم ةرادإلا سلج

 لحكوو مصاع ىطصم لزع ىتح ةد.دلا نجس ىلإ مطاسرإ 3 امنص رصق ىف ءادلعلا نجسب

 نه ءاملعلا قالطاب ةديدحلا ىلإ نيعسنو عين 17 80/ ةنس لوأ اشاب ظفاح ليممسا ىلاولا فلخ-

 نجسلا ىف ضرف ضيعم نس سبح روك ذم ىلاولا ىمأ 4١1م ةنس فو . ناطلسلا ةرضح

 بارلا نرقلاةيإ
0 
  ةتيب ىلإ هقاطأو

 ءاقيإ رك ذ ىآلا

 ىضاقلا لاق

 رفص ثداوح ىف

 ىضر نبدلا ليج

 اهللاو ذملا دا رطأ

 ١ لامفألا و ةيهعلا

 سد هل وألا ماإل

 كاكفو تدنو

 ىعدب راص ةميمل

 ة> تابوتكلاو

 قو ..اليوط ارهد

 أ هب اودقتعا دقو

 مرا ع لسا
 . لاج رلا ليمتسو

 ؟ نلءأ ور وك ذل

 قاذآلا ىلإ بنكي

 روصقلا ةرواسقلا» ٠
 ذلا عافدلاو ديدشلا 5

 يوه مو "ل
 اهلا يبنو ةالبق



 09007 عا ياا

 ' ' وه رشع عباأرلا نزقلا ةيإ
 176 ةيس ثداوح

 4 جحأ هللا كو 5 | ىلا ربع خيشلا هناكم كارتألا ماقأو « ةنسلا كتب هيف تأمو هتيب ىلإ هناطأو
 507 ءاقبإ اركذ آل

 ىعلضلا د :

 ىداملا نيسح نبا هنأب ىرتفملا ةثداح

 ىحب نب دم د ىصملا مامإلا ةريسب رد 9 سلا ةجور هياتكب مسن وكن 9. ةنس رفص ثداوح ىف ةئايلثو نيرشعو عس ىلإ 18956 ةنس ىف ؤوتملا ى ةرعلا دمحأ نب نيسحلا ةمالملا ىذاقلا لاق
 1 0 ةمملا اذ نابل دراوم 7-00 دروم دماهلاو 7 دا ارم م دجال ديسلا 0 امإلا مأ روكذملا رفص رهش ىف هنع هلا ىضر نبدلا ديج

 9 يفب 200 55 لبملا لهأ ىلع ىتلا ةدقملا ل
 تاسيلدتلاو تاريرغتلاب سانلا ليمتسيو ىداهلا دمت نب نيسملا نبا هنا ىعدي راص ةييحلا
 رمتسا !ذه ىلعو ؛ نينمؤلا ريمأ نبا دمع نم دالبلا لهأ ىلإ بتكسيل هنا ىت> تابوتكلاو
 55 مهل أيشالو هنم ءىش ىلع اوفقو اف بلطلا دشأ لبق نم مما ..اليوطارهد ٠

 لي هشو ال رت لشأو 0 لب يل ل

 لجرلا رهظ ماثنلالا دعب قرفتي نأ لطاب لكل نأ دقو مايالا هذه 0 ألف . لاج 1 0 5
  لمجو ساببتالا ةديكك نلنلا ىمأ دسفي نأ داكو هب ىمست ىذلا همساب نلءأو روك ذل
 روكذلا فوبسلا ىف روكذلل ديسلا هيلا هجونف . قاطأ امب هرمأ رهظيو قافألا ىلإ بن بنكي
 0 1 مهاقلتف « ةبابح دالب نم ةنورأأ ةيرقي ذ دكموب هرقمو «روصقلا ةرواسفلاو

 0 مهيأ ديزم هيلع سبل ىذلا عادلاودبدثلا .

 راصو لحل كلذ نودفاملا لغد ىتح اهني برحلا ناكف « مهتيوعأب ؛ رطل هل رص ا
 وفرحأو ةيرقلا كالت ىف ام نودهاجلا بنل ميجرلا ناطيثلا كلذ ىلإ اوضفأو اها 1 ١

0 



1 2 
0 
َ 

0 
0 

 "كلما ةنَس ثداوح

 0 رثع عبارلا نرقلا ةمثأ
 دقل : لاق هيف نم روك ذل ديسلا ىل يح ىإ ١

 95 د و ا /| ريغ احرج 8 ع

 : دن 5 ٠ ةوححارح َن دعب هيلع | .

 هيدضع ىف اندجوو هياع ىتلا هبايث ١ : هيلع اوضبقق
 انعزيف ةلسد 1 4 .

 وص ىف وهو قربيل ههجو ناو هيأع ناو

و اهانشنفو اهلزج.ب ميكس
 !ٍ ءارق عطتسن ل

تردكستو تريغت لب ىلوألا ةرومعلا
 كلذ نا انف 

ال ناك لي اذه نأ لو
ا هتأر اذاف « كلذ ىف 1 اق از

 الو ماوعل

1 
 تدر نولوقي هتيل- تملط دف هوأر اذإ

 !و « درمأ داع دق نولوقي هل ةيحل
 ءايشأو « أدر هيلع :

سيو اهم قاعتب ال ىتلا ماهوألا هذه نم
 مهنأ ىل كح دقلو . ماعنالاكو هف لض نء الإ اهنسحت

يلع نوسرتي هديع نم لمج هيلع اولخد ا
ثيغتست تاءج ةأرما مهتامج نمو ه

 نأ اةوخ ىكبتو 

ردق اف لاجر هيلع لخد دقلو . *ىث هبيصب
و هنع أوعجرف هوملكي نأ او

 5 ولاد الو مهأسب 

 نم ةعامج هيف دهشتساو « ةيرقلا لهأ نم ةعاجج ةيضقلا هذه ىف تو , نوع ام ناك من

 ديسلا هب لبقأو . ديشرلا زيزعلا تنأ كنإ قذ هل ليقو « ديدحلا هيلع

 وه لوقي ناكو روبح ىف هب اوممتجا
 لاذ ريزو

 .نجس ىف ناطيشلا كلذ تام

 زن الف ٠ ةيبرع ريغ ىه ذإ اه

 نم ّظَأ تعءمسو .٠ راحسألا ةبج نم

 ىقلأ 9 « نيدهاجلا

 را لغر يور وصنملا مامإلا ىلإ روك ذل

 قىتح مونهألا نم نادملا سورحمي نحسف روحدملا ناطيشلا

 ىهتنا . رخآلا لجرلا قلطأو مايأو ماع دسب ةلفقلاب مامإلا

 ةريس نم روثنما ردلا ىف ىنيرالا هلل دبع نب ىلع ةمالملا ىضاقلا ركذ اذه لئمو

 هنع هللا ىضر روصلا مامألا

 فلأو ةمامتالثو تسس +.٠١ ةئس ثداوح

 ةدعص ةنيدمب هنع نا ىضر دمت نب نيدلا فرش ىداحلا مامإلاو ةئسلا هذه تلخد

 دالوأ ضمب فارحتا نم ماعلا اذه ءادثأ ىف ناكمام الإ ةحلاص ةنكماس ةيمامإلا داللا لاوحأو

 انصب كارتألا ىلإ ملوصوو ىداهلا نع نسحلا لكوتلا 0

 هب كارتالا عاقيإو ىلضلا دحأ هتا دبع
 هنم الاهث عرس لايع ةيحان خياشم خيش ىنبلا ىعاضلا دحأ نب لل دبع خيشلا ناك

5 

 1 كلت هيلع رنا هنم تعال

 لا نوفل 5 0

 االسم
 مخ دف اع
 كارألا دونجو

 ىلا مايأ مردف

 خبشلا ةافو دم
 لا ةبتر كا ألا

 اجحو ةدوسلاو

 ارثألل نيعانل

 » ةنس ىفو

 و هنيب ايف ةوادع |

 أ جرعألا ىرون

 مح نسح جورخ

 اهقدصو ةلعبضلا

 |اولا ىلإ تلصر

  ةلئاطلا ىملشلا |

 ىضاقلا ل 1

 .ىلاملا بابلا لإ

 | هلاسراب باوملا

 م ةقئاط رضحأا
 أ مشان |

 1 هراداورغأ

 ١ اولسرأ م



 كن
100 

 ا و رشع عبارلا نرقلا نإ ||

 نشا ىلع لكوتلا ماإلا مايأ ىف اهوحنو دشاح دالب ىلإ كا 0 7 ريشا م ردق دنع اهملع ملاقثأ لقتل اهوحنو لاما ليصحتب كارثألا مدخ د يي

 هنطمعأو ةدئاز ة سوم د أ ىف لقو قاما ضيم لع نإ 1 5 2 لضمو  يقفلا نصح ىلإ دفا املا بامسأ ىلع تزع دمج ريشلل مابأ مهم
 فلا قو ناكو « هتعجا صو هيراشتسا دعب الإ نوكن ال اهومحتو ةبجحو ةدوملاو نارمع دالب ةسايس مم نداكو امنصب امنصب ةرادإلا سلجم ءاضعأ نم ناكو ةيوشابلا ةبتر كا رألا

 كلارتالل نيعانا
 ماغب ليبس الإ ملاظ الو اهقوف للا دي الإ دب نم امو

 تلصحل ةحح ءاضقل انادنموقو ماقم ملاق كب ممدأ دئاقلا نيم سخ ١٠6 ةنس ىفو

 ناي لاول ىلإ مهم نم ريرحت ياشلا ضمب كب مدأ جيبف ىعلضلا نيبو هيف ةود
 دنعو نيقالا كارل الو مم ةنزكسلا ت تاكرملا داسفإب عاس ىعلضلا نأ ج جرعألا ىرون ٠

 كت غياشلا لعق , كلذ ريغو ةدوسلا دالب ىلإ ةيناطلسلا رك اسعلاب كب ىريخ نسح جورخ
 الو . ةيركسعلا طابض رئاسو ىبلضلا ودع كب ىدشر دمحأ ىالاريمأ اهقدصو ةطبشلا |

 ةورث نم هيلإ لن امو تاورثلا لهأب عاقيإلا ىلع كلاهتلا نم هيف وه أه عم ىلاولا ىلإ تمر
 نبا نع هداعإإ موزلب ةناتسالا ىلإ بتتك ةلئاطلا ىملذلا

 انارتلت ىلاولا بتكف ىملضلا كالهإ ىف نورومألا ىعسو : مساولا دبع ىضاقلا لف
 دامف « هيلا لسرب ىذا ناكللا نييسن بوجوو ىعلضلا دامبإ نم ديال هنأ ىلاملا بابل لإ أ

 0 ا سيسيسملا

 ك1 006 ل

 ىعتنا ٠ 0 ارم ا

 املا ةريس 20-7
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 .؟ ةئس ثدأ وح
 و ويا

بارلا نرقلاب نمل ةمئأ
 رثع ع

أ ةيئاملاو ءاهملا دبع نيمبق
 ىنملا ىعلضلا اشاب للا دبع ن

 تك .
 ميلس باتك ىفف . نيثالث سس, ةنس

بلا دبع ىلإ 53 4
 نيءوس سابع ءا

 : شرق فلأ

دبع جرختسا ىمعلضلا تام ادلذ « 0 لوح سال د ناك نا
 . ءاهملا 

خ ىعلضلا نبا ىلإ الو
وم نأ نبيا ءاعنص جرا

 ت 

شرق فال ةرشع ةموكملا نم
 شرق فلأ نيناملاب لسرأ و « نيربمشل ىعلضلا ش شاعم 

 . ىلإ

داعو , ىعلضلا ةنبا
شب اكع ىلإ لوسرلا 

رشلا ةكحلا ةدار
ولا ءاعنص ىف ة هيع 

 نم ةطبضمو ن

لبو اهمرادإ سلع
لبملا لوصوب | ميد

لا ةئبا ىلإ روك ول ذلا غ
 ىهتنا . ىعلض

 ىلطلا تيب

 ىرق نم ةيرق . ةروسكم ةلمبلا نيملاو ةنك الا او ذب ىملضلا

 د
 1 قن

 ءاعنص لكوتما ماهإلا لامتأ ض٠ لوخدو
1 

 ةدغص 2 531 فرش ىداحلا مامإل ىلإ 06 ,كا رألا ىلع ا حييرس لع ةيحان

 «نا رمع ىلإ مودقلاب اومهو لئابقلا نم هعم نمو لكوتملا مامالا ن نبا دم مالسالا فيسب مدمأت

 لايع لئابق تمزهماف كب ىدشر دجأ ةدايقب كارثألا نم ريباوط ةئالث ريشلا مهلع نخل

 ىلإ نجلا لكوتلل نب دمت مالسألا فيس بتك مث . كارثألا ن 10

 ٠ وك الآ نينح نب نع ىضاقلاو ىسيكلا دمحم نب دمحأ ةمالملا ديسلا ةطساوب كارتألا :

 لكوتلا نب هللا دبع هونصو هلؤصو بلطو هنيمأت ىلا جرعألا نايثع ىلاولا دعاسف « ىنانصلا
 اشاعم اهل ررقو .بزملا رب راب راد ىف اهلزنأو روسلا جراخ ىلا ايفابقتسا ناكو ؛ الصوف امنص ىلا

 نه برقلاب ئرخما ة ةنرق امهلحم ىلا امجرو ًاموب نيرشع وحن امنصب ايلف « لاير ةثارعبس ًايرهش
 ٠ ةدم املا ىرمشلا شاملا لاسرا'رمتساو دشاح دالبب ثوح ةرجغ

 ١ نرقلا ةيبأ.

 ىذ ىفا

 اب ىرون نائه

 ار قاوسألا

 كسملاو سانلا .

 ميدأتل جورحلاب

 ء دالبلا خباش

 اصل « فعو

 , ارتلا تاشثاملل

 اعلا اذه ىف

 1 ههحر قئاعنصلا

 رضخلاا ىلع رهزلا

 دال ناك

 كو 3 لاقم ماقع

 دصنل يبدأ الاؤم

 و « ايابخ اياوزلا ف

 3 بواطلل لاؤنلا

 ةن اذام

 ومطاقلا
 7 اذلم



 ْ رشع معبارلا نرقلا ةمئأ. ْ
 ْ ا 2

 ةئرم ثداوح

 هيقفلا شاب ىدوت : نايثع ىلاولا
 نملا ةبالو ىف جرعألا يرو 0 داع ىلاو | ازه ناكو هللا اشاب ىرو ناؤ ايل اقل ءامنص ىلإ لصد ةنسأ

 | ١

 وم
 واف 0 1. طر دك انف علا ءاي أ ؤ ناولصأ ري ن لاوحأ نم سحفوأ رغم مو , هسفنب موك امو ركسملاو ساثلا 0 كاع ات ا ىو ر قاوسألا |

 / 1 ةررلل ة 35 ١١ لاوم الا ت تبل كدر

 نم ملام عيمج ١ نقل تنأو تاب تردو ةكارتما تاثملل

 رضخألا نوصغلا قدد مأرهزلا
 دبع نب دمع ببدألا ةماللا ىضاقلا ررح يرق رقت مالا اذه ىف

 ءاعنص ةنيدغ 0 ىلإ ىملاعت هللا ههحر ىامنصلا

 سكملا وأ ةرضحلا ىلع رهزلا

 نما ناكل

 ء لكل و 6 لاقم ماقع

 ىننألا نيسح نب كلا

 ةب ور ليضفت ىف ىلدألا لاؤسلا اذه اهدالبو

 دا رووا سا وخاو
 تررح «لاوزلا ىلع فرشأ دف تقلا اذه ىف هتيأرو « لاجر لا

 نأ باوملا ىلع فقي نيح لوهجلا ميل نامذألا ةضايرو ناوخإلا ةيكانم دصقل يد الؤم
 اذهو . بيطر هضور نصغو « بيشف بدألا لنأو٠ اياقب لاجرلا ىو « ايابخ اياوزلا ىث

 2 : هيأ وح بواطلا لاؤسلا

 اورم ةرسلل و ةهاقرلا ىلعو مهشيع هزمتلا ىلع نومطاقلا:

 يع عيرا نمز ىف ءاشنإ لئال باوملا نمنورياذلع , ٠



 || نرقلا ةمثأ نط وم عيت رشع عبارلا نرقلا ةمثآ

 ةنو رطخم نوصنلا اهفإ ةطف نم فراطم ضايرلا اسك كر ل

 رهز اهارب ذإ ارد نم لب امهشو فلأت دق نام نم لب

 ريثع ىثع وأ مير به ذا ابنانفأ نم تلا امئأكو

 رحدي امم وهف ةرسلل قفأ ىلإ وندي نأ ملا ىر ببش

 روثأ دب تلق تقو ىأىف  اهرهزو ضايرل ىلإ ترظناذإو

 ( رمقم وه اناكنف ىبزا رهز هباش دق اسم ًارا) ىو
 ردحألا اهيف توفايلا غرفأ دق ةلح ىف ادب دق هنم ضمباو

 رطقي ةراضفلا نم داكي انسح ستكم دروتلاب د لثم وأ

 رهشألاو انمايأ هب تضمو 2ابهناوأ روهزل ىفقت اذا

 رتخبت ناسحلا الو درمزك ةفيطقب انضاير نوصغ تيك

 رؤي لوق هنو هنأراهم اهؤاشغ نويملا وامي اهنولبو

 ءاجأو .( رضخألا نوصفلا قرو مأ رهزلا) رضنأ كنيذ ىأ ىلاؤس بجأت
 دم ةدوصقم

 رصعألا اهتريغ دق ةرضخ عد  ابصلاو ةبيبشلا تقو ىف دصقلاو
 ربك ألا جاجللا هب لوزي من ىف سبل اذه فشك متم ديرأت

 رينملا هاذش نم رطعت اقع ًقعاضم مالسلا ىنم ييلعو

 ار ا

 0 د يمول

 نو مدا ربع مأ ىل جف دن كذأ
 وهف ململاو ىقتلاو ةح 0

 م رم نكست نادك ١
 / ١ إ رذابف حيحشلا لاو فرطلا هس ناسنإلا فرصي ىْش ىأ ىف



 ةرضخلاو قين الار ه رلانملا وسلا باوج ٠١١ - رشع عبارلا نرقلا ةبنأ

 ركب هنم محلا هرهز مأ ١ ًارضخم بوطرلا نصغلارظني له
 ربظب ال ىذلا ىلع ناهرأو افصنم الوق لوقأس ىننكل

 رضنأو بيطلا نصغلا نم ىدنع ًارظنم ىهمأ رهزلا مص لوقأف

 رخأ وه ىذلا درولا مم اذه ةردخو ضايبلا عم داوسلا ممج

 رفصألا اناثأ هضيبأ لاز نا اهنول فئاطقلا كح ةرفص عم

 رخآ اناتأ هرفصأ لاز وأ معان ناوحقأ وأ رفصع نم

 ربخيو دودحلا ىح ىذلا درولا عم نامر رهز وأ سجرن نم

 ركنيال الوانتم هماودو ابميمج نوصنلا ,عدق رهزلاف

 ًارظنم ىوبأ حابصآلا جزوريف

 6١ما/ ةنس ىفوتملا ىرادبجلا نا دبع نب دمحأ ظفاحلا ىلوملا رصعلا مامإ خيش باجأو

 : اهنم ةديصقب

 رطعي هنم رحسلاو هزرط نم رتخبتي هظنل ماظن ىفاو

 رسمتم هيطقت هنوصغو . ىبرا رهز ىف تايبألا صخلمو.

 ريغتي دق راظنألا ىف نولاو ةعاضوو ةمفر نول لكىف

 رهز هيف سألا صوصف بوث اهرهزو نوصفلا ىلإ ت رظن اذاف

 رمال ترظن اذإ ضاييلا كو نول تروا لك ل ضفي ردلاو
 ركذي ايف نوللا لصأ كاذو هم رونلا نأب الضف ل ىفكو

 : هللا لم  اهلاختف تهز اذإ نوصنلا نا 0 0 نم كاذو لوزي ضرع هنكسل

 رمتيو ناصي نأب قيقملا وهف 2 هيكم ريكي 'ىشلا تير اذإو
 ب جالا 4و هتقوأ هولمت را يار

 رهظبو هنم حال ايف ريرحتلا لئاسا ظل يملا ىلوت دقتو



 نرقلا ةمئأ

 481غ ةنس قوتملا ىنامنصلا ىنايسلا قزر دمحأ ةمالعلا هيقفلا ىرادنجلا خيش باجأو

 ابنم ةديصقب

 رشع حبرلا

 ابصلاو ةبيبشلا تقو ىف دصقلا

 ةواشغ مكلا ىلإ توكّش اذإو

 املأ نوصنلا نم وهو مركلاو
 هب انبكسفت ام ىلحأ نيلاو
 لك أم بيطأ ءا رمسلا ةطنملاو

 أرظنم ىببأ حابصألا جزوريف

 هنو نم اهنول ندع نانجو

١ 

 رتخبلت تابقأ رد طومسأ

 دئارخ رودص ىف ربت روذشو |

 . امهجوونيجللاكضرأب تكبس

 امكيرظن اهممقت ىحاصاي
 هباش دق اسمشم راهن از

 ىفم دقو ءابصلا نمز ىتركذ
 معان بيطر ضغ ابضلا نمز

 هدودخ درو لثم هنم رونلاق

 بارت سم لثم هنم سفلاو
 اهراهزأ تطقاستن وصغلا اذإو

 ابنوأ ددغو اهساحم تلحر

 دس هبال

 رصعألا هتريغ ام عد نصفلا

 رضخأ نول كاود لاق فراعلا ىف

 رهزب هارت الو هنم ”ىش

 رطقي دهشو ادوس ةلج ىف

 رضخأ كلانه نول لب هتمدع
 رفسي ذإ هب ىرابلا مسقأ دق

 رفزت اهم ُنْمَيِبت دق رانلاو

 رثني ةحاصفلاب ظنل رد مأ

 ربخت رودص ىف ظفل - مأ ٠

 رهوجلا اهن» داصي ىبحاص اي

 . روصت فيكض رألا هوجو ايرت

 رمقم وه امناكف ىبرا رهز

 : اهل عيدبلا حيشرتلا دمب نيديبلا ذهل نيمضتلاب عدبأ دقل

 رظنيو ىلإ وندي هس ا

 رعزي ام ذإ دلعا قا قمتي
 .رصهني هماوقك هسسماوقو
 .ربنعلا هنم هاذشو ةداغ نم:

 رضخألا راذملا كاذ اهب ادبو

 رحألا ةايملا توم اهب ىرسو

 ةلاب نيلا نإ .ةرضخلاو رهزلا نع لاؤسلا باوج

 هقربتو

 ا ذو

 باجأ و

 اوجن 11+

 راجأو

 هنم باوجي



 ةرضخلاو رهزلا نع لاؤسلا باوج س5٠ رشع عبارلا نرقلاب نبلا ةئأ

 روظت نأ امو قاروأ فيثكب تمثل مث لذلاب تمقربتو

 رتسي ال حضاو جلبأ قحلاو ًابذبمو انيبم باوجلا ذؤت

 ىخأ اي رضخأ شيعلا
 ةنس وتلا مامإلا نا دحأ نب ييهاربإ نب هلل دبع ةمالعلا ىلوأل ىاايسلا ذيمت باجأو

 : هنم باوحج امر

 روظت ةريبظلا سميش هفكىف ىنأ دق ريخ ريشب مرلا رهز

 ريقي ةفيطقلا بوث ىف هاررو هركذ ىنفيو ىنفي هنكل

 رشحلا هنم ناحو دوحللا مز نم سابل ضايبلاورتحأ توملاق

 رثؤيو ماقي لظ نم رهزلل ىرتلهو ىخأ ايرضخأش يملاو
 رثمتو موقت ذإ ىلاملا لثم لزي ل ةفيطقلا سبل نا نصغلاو

 ركع ةبربلا لك هل اكلم هتلخدرمزاب متت اذإو

 ربصيو سومشلا رح نم هيقيو هسفنب هانأ نم ىمحت هارتو

 رضخألا هيلتسبو روهزلا ىرب نأ دب الإ هينأت ال ريطلاو

 روظي ال متن رتس نود نم تلقت ناجلاب امهم دينلاو
 ١ رتخبنت اهتادر تحتف ارضخ ١ ةفيطقب تي ىراوت اذإو

 كيلملاك الإ رهزلا ام

بع نب نسحم نب ىلع ةمالعلا ديسلا باجأو
 115 ةنس قوتملا قاحسإ ْن مركلا د

 ” :  هنم باوجي

 ركسع ىضامنأك نوصغلا قرو هزمت كياماك الإ رهزا ام
 ركسشنو هيلع هب لدتسنام

 رجأ اه هارثأ رانملاو
 همنص ىف انل ىدبأ دق لاو

 نس وهام راهزألا ند كف رتف



 00و بيييحححح سس لااا ا

 !ارلا نرقلا ةمثأ ةرضخلاو رهزلا نع لاؤسلا باوج 1٠١ رشع عبارلا نرقلا ة
 عبارلا نرقلا ةمعأ '

 ظ

 رفصأ ص ضعبلاو همنص ىف  ةكح نع برعم هنم ضعبلاو
ْ 

 0 5 9 1 وملا رت اهللخ ا راهزألا رئانتو

 رصخا رادع ةضرامل ودين ىفضقنا اذاف ابصلا وه عيبرلا نا
1 0 

 ردني هنم راصف بيشملا ءا همايأ تاباكيت و ىغتنا اذاق

 رك هنمو هجري ءاج دق هننح رظني ناك دقىذلا ىرتو
7 

0 

, 

 : ظ . امم امهطالتخا ىف ةراضنا
 نم 6 ترام 104 ةنس ىقوتملا ىميكلا ليعامسإ نب دمت خرؤمل ةمالملا ديسلا باجأو

 27 : هنم باو

 8 ةدالولا بايث ىف نيعستلا رشع مكل اهجرخأ ةكسيكرا ظافلألاو ةكوأألا هذه نا
 قبس ١ : : لوثسملا رتسلاو « لوبقلاب اهولباقف ٠

 جوا 1 0 1 55 0 رت
 1 رهطأو حارقلا برش نم ذلاو رطعأو فالسلا نم قرأ ظن

 2 و 5 1 0 3 | ريقم ضيبأ وهو رعز رودبو امسحوضايرانعلاؤسلاىرحب /

 0 ١ رهظأ رظاونلا ىف ةراضنلا ىأ . ىف ركسفلا تلجأ هيئار لوقيف ٠
 ورد ف و :

 8 : ١ رهشتل هنوأب وهو رضا هقاروأ مأ رمؤلا هرهر له

 | ْ رثؤتو هنايع د راتخت . ىذلا ام كركفديدسانشكاذ
 0 .روصتو نوت نيتلح ىف امم امهطالتخا ىف ةراضنلا ىرأو ٠

 0 ريك # وهام ليزيو هتابرك نع بلقلا ولجيو ولحي ىذا وهف
 0 رس حراوجلاو امور مسلاو لاس ارو راإألا ىف ديو
 دا ١ رظنت رظاونلا لك ىلإ رظن هتيأرو ترتخا ىلا اذه



 رشع عبارلا نرقلا ةمأ

 ما |_:ءامإ باجأو
1 

 : هيع لأ“

 رطمت هنمزطللا بحس و ترطخ
 اهرشن جئاود تحاف تدب

 انللاو رتسنلا بيبالج تمظن
 ابلح قمريو اهقمري مار نم
 اهدنف تايناثلا لكب ترزأ

 ماع ربح ركف جاف نم
 مب ىدتراو لئاوألا قبس
 ايو ارد ارطسأ ىوحت ترجو
 ةكو ميبرلا رهز كي

 زر ءارشخ دم زك ةسفيطقو
 اتضاير هيلع تامتشا ام ل

 نع فشكلا ىلاعلا عاب مو رد
 ارظنم جبمأ رهزلا نا تاق نا

 اصلاظ الظ تلضف لهلوقتو- ''
 ىذلا بيشلاو ت وللا بايث كح

 هنأب ريضنلا قرولل تلق وأ
 رونأ ضايب نم ىلصأ لوقتو-:
 بيط ع ف رضخأ ريصأو-

 اقاوم عيرلا الوق تلق وأ

 ”"يرتحلاو رهرلا قلاؤسلا بارج - ٠٠6
 ةلصخ نول لكب

 .١ ضر هفوقب 159 ةنس ىفوتلا نبدلا ديح ١ ىحب نب دي للاب روصن

 رؤت اهنع راكنألا جاتو
 قحألا ارتنبلا مينا راتخا» قفالا ىف

 مهلا رجمزا ىري نينبملا نم |دبق
 1 رهوجو كانه را ونأ هتعدر

 ميركلاورماشلا رقسسلا هلإلا تريكو تدجس

 نقنلا لالا ريتسلا وهف مثلا ىماورلا دعم
 تقم رثمبم وهو بادالا قطنءو

 رضخألا ىمدنسلا ولتيو أتوق

 ليوطلا ردمقلا بيضقلا اهب ناز ءارمح

 رعاشلا رفنشلا هنم راغ ىتح هيف ده

 ناحمرا ريندبّلا اهب وهزي ةلح نم

 ربختو هيلع تلمتشا ام ليضفت

 ةرحش  ردنسلا هيلع ىننناأ تداج

 رصقأ رمع مايألا نم هو

 عر زاولسي تبن رصودلاو انجلا ىوذب اكىوذي

 نشا بقو ىدربلا رقنتلا ءاج هنم اناكم ىلعأ
 كسلا تبي رتعصلا هاقس اذإ نيجلا ىحم

 فيمضلا رقيلا لوقياك لوقي اذ نم

 رظنلا قينألا ضورا هب يضرب



او رهزلا نع لاؤ.لا باوج
 عبارلا نرقلا نإ ةرضخل

 0 رع عبارلا نرقلا ةمأ

 رعزألا عيدبلا اهب ناز تابوق نا ةلصخ نول لكسز
 مكيلاو 01[

 اهماظنو 2. | بلمثا  رتبح غوارو انرو تدرغام ةمالسو ةينىف مدو لسا

نلا ىرويملا م نب لا دب هنا
 اننا 0 ْ 0 ةايلصاع ةعيدب ةديصقب 1"! نس فو

 املك نساحللا ىف سن رهززا
 ملاتنأ ٠ ]1

 ضيرعلا ىلع نب نسحلا ىفاقلا باجأو . هتمجرت ىف املج اننيثأ ايس
 1 ةنس قوتملا

 ة لاز ال

 : اهلصاح ةديصنب
 ْش

 ةلا باجأ دقو |

 اىسيكلا ليسا | ١ ارهاظ افصو زاح لك لشن ال ش

فارجلا دمحأ نب دم هقفلا باجأ هنأ يس
 ةح ىضغ | هني ىلع هيقفلاو ئراغملا دمش نب دمحأ هيقنلاو ى

اقلاو و لالد نسح نب دم هيقفلاو ىفا رمعلا لا دبع
وملا ىثرعلا هللا دبع نب دجحأ ىض

 ”ردزاو .ىال

خ ير نأ هنضتم اهب ةيوجأب مريخو
 ةيؤد نم رضنأ بيشقلا ب بيلا نصنلا قرو ةرض

 مكاو

 سكملا امشنبو عيدبلا عير رهز
 ١ مفراو 1

 ا
 سلجلا نيز . ارضخلا ْ

 ١
 .ماضدق .. |

ع نب للا دبع ةمالعلا دلاولا ب بتاك ةبوجألا كلن دسو ١
 ل 118١ ةنس وتلا ردافلا ذبع ىل

 115 ةنس وتلا ىسنآلا كلل دبع نب دمع ةمالملا ىاقلا لثالا ىلإ نيسمحو ىدحإ 3
0 7 

 : 1 : ةديصقلا هذه ةرشع 1
 ملظأ 5 00 ا

 0 حودىومت تنكنا سلجم نيز ءارضحلا ىلإ حنجا
 لثم وأ 00 ل

 ا سلمأ دوعب راهزا نم ىهزأ .اهنسح لمجاو نازحألا اهم ولو

 0 0 ١ , *- ى... نسلط نطقت كاوثأ تيبلر تا 0

 00 89 0 سفنتب ةمأ ددرب, ادغو ابانأ ىلع ىنغ دقريطلاو

 لل ا ا م نزح تبن را

 ظ 0 ا لالا :لكو قخ اهراتلا 0 وكت
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 سلملي رشع عبارلا نرقلا ةنإ

 لفطتم ىد يس اي اهماظنو

 خسامب في رشلا رظنلا انل ردأف
 قودقو ماظنلا ىف 4 1 4
 الواطتم ىرولا ىف كردق لازال

 سجرألا نويع اي كنوفج ىفغ
 ىذلا درولا اهمأ كاك ررزاو
 لقو راهن اي كروبظ مكاو
 ًابطاخم رازه اي كتوصب كا
 ىذلا ضورلا وتنأ كنسح عاض دق
 ىلعلا زاح نم ماظن نسح بنج ىف
 ىدملا مس ىدنلا رحب ىدملا رك
 ةغالب هفاص ملغأ ُْث

 رينع نم هحير دبش لثم وأ
 هدودج ثرإ بادآلا» .ورغال .

 نارواعل تيدا ىسأ

 ىتلا نوللا ةرضخ وأ اهرهز له
 الاس اىدق ىمنأ ميو 5
 اوججر اف باصألا تقرتف _

 ةرضحلاو رهزلا نع لاؤسلا ناوعل ذه:

 : امم امهطالتخا ىف ةراضنلا نا نمضتملا ىسيكلا ليما

 6 1 هباوج ليلكسلا ىنهذ نم تبلطو

١ 

 ' ىببلل قلخو فض ىف كنداج
 ىستكست كماظن نم رد دوقمل

 . ىدتحن كئاكذ نم ركف دزن نم
 ىسب نم ىلثم تأطخأ دق ناك نا

 سكنو قيقش اي كحمرب مضخاو
 .سلجلا طسو راهزألا ةكوش كل
 ضربلاب ىعنقت راشلجلا ارهز

 1 سقنألا ىعبلا رمزا ةيعكل
 .سنكلا تارينلا ولع العو ِ -0 .سلنس نم ةفيطق سبلب وهزي

 .سفنألا ماركا ةحجاحجلا لسن 00

 .سلألا رغث باضر ا : .سوك ألا ماده هنم ىل رادأو

 :نوشأ دف هحولا قلط لك نم
 سلي ل هضعب ىدايإلا نك

 .سيلا ضايرلا ف حجري ام

 . سلم ىلحأ ىعف رظاولا ولت
 .سيك بدن لك اذه لثم نع

 خم م ةبح بزح لكلو



 | ىمدنح نمأ لكو لاؤسلا لاكشإ ىويوع

08 
 ىستاتلف انؤايدأ

5 0 ملام اضور ةرضخ هزئاذ
260 

 ظ - سا هب لف لكف ب او اذه

 سبت 2 ىل>أآلا وه تار . قلا رشاناو رهزإ عامجا نا

رياظنلا ةاعارم اذكو ديؤم عيدبلا جهبدت لوقأو
 سيفالا 

 رهظي دادضألا عمجتو
 سأتسملا ةهزلا نئفتلا اذكو اهاح

 ىسنؤم اي انكح اسهللع ىبن ىتلا ةدماثلا جاتحم سمألاو

 سرغما كاز لكب عيدبلا ضورا اذ ىلإ عيبرلا تقو انب ضبنا

 ٠ سلمألاو ابثيثأ نوصالا دع داني مالسلا ىم مكيلعو

 ماعلا اذهب مالعالاو ءالبنلا تافو
 ظ

مع نباو ىوامسلا دمحأ نب نسح نب دعس
محأ نب ىلع قازرلا دبع ه

 د

لمحأ نب نسح نب دعس ةمالعلا ىذاقلا
امسلا حالص نب ليعامسإ نب ىلع ن 

 نب ىر

 ظ ل نب هل دبع نب راف ن ملاص نب دم نب ىلع نب اق نب له نب هل بع نب نايس نا

ل نب ىلع نب ىبح نب نسما نب نسحم نبا
لا نب ىلع نب رداقلا دبع نب نس نب 

 نب مماف

 كرامسلاب .هفلمك ةجرثلا بحاص فورعلا هنعهلا ىضر ىثرقلا قيدصلا ركب ىنأ نب دمع

 نع ذخأ . تملا ىسنآلا ىنلا
نب دخع ىنخحلا ردبلا ظفاحلا

كم“ هدلوو ىوامسلا بمب 
 دم نب 

 مدقتاو ةحاسملا لامعأ ىف أييث الماك اعرو الضاف الاع ناكو , اهريغو ىرامسلا يح نيا

 ل اجلا دبع نب د نب دم رصاعملا ىتنلا تبثلا ةمالعلا ىضاقلا انقيدص هجرت . ةياتكسلاو

تل ىواحلا طمسلا هباتك ىف ىوايسلا
 هداج ىف هنافو خرأو 8 ىرامسلا ىبب نم ءالينلا مجار

 : ش 1 فلأو ةئاملثو تس ١05 ةئس ىلوألا

 أعيد ف هدلوم  ىرامسلا ديحأ نب ىلع نب قازرلا ديف ىتتلا ىضاقلا همم نباو

 | دحأ

 , لئامألا 0
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 رشع عبارلا نرقلإ ةيثإ

 معو ثالث 19م

 | ةبسن : ىوامسلا

 ءاضق نم ةمقع ةيحان ىف

 ةهج نم ةمتع ىلع لطم

 رم كتب و « سلع برغم

 حلا ةرهه رجحلا نم هينو ٠

 ىوامسلا ىنب نم ةاضفلا

 رنا تبثأ دقو ىراغلا

 ب ليعامسإ هدلو ةججرتو ش

 ةلا نم هامس ىلإ بسن

 مهنم نييشرقلاب مهمج

 ةمالعلا ىفاقلا
 | نع ذخأو ٠ نيتثامو

 » بحاص ههجرتو

 ةداقالا دسب هيرصاعم

 اذ ردصلا عساو زدقلا

 . ةئس تامو

. 



 و؟م.5 ةئس تابفو مجم] ا رشع عبارلا نرقلا ةبإ

 تسال“ .5 ةنس هذه نم ةدمقلا ىذ ىف هناثود ٠ . فلأو نيتثامو نيرشعو ثالث 1578 ةنم
 ىواحلا طمسلاب هج رو نلأو ةثاعالثو

 هام

 ىلا فالخلا . ءاه اهرخآآو نيتحوتفلا ميلاو ةلمهملا نيسلاب هام ىلإ ةبسن : ىوامملا
 لبج ىف فالخلاو اعنص نم يونج ًايرغ مايأ ةعبرأ ةفاسم ىلع سأ؟ ءاضق نم ةمتع ةيحان ىف

 ةيحانب بودجلاو قرشلا ةبج نم لصتي هالعأ نم عساو وهو ىق رشلا ةهج نم ةمتع ىلع للدم

 . نبلاو تافلا راجشأ ريثك ءاوحلا بيط وهو « لامشلا ىلإ بونجلا نم دتمبو « سنع برغم

 اهيفو رملا ةرهمو . نيينيسحلا ىزومرجلا ىنب نم ةداسلا اهناكسي مورحلا ةرجغ رجملا نم هينو

 ونب ءابقفلا ابنكسي بّصرو « ىجحلا وتب ةاضقلا اهنكسإ ىرزجو « ىوامسلا ىنب نم ةاضقلا

 ءالؤه ىوامسلا ىنب بسنل عماجلا ىوامسلا دمحأ نب حالص ىضاقلا ةمجرت تبثأ دقو ىراذلا

 نمبف نأ اضخنوأو فرملا رشن باتك نم عوبللا سقلا ىف حالص نب ليعامسإ هدلو ةمجزو ظ

 اأو ءهنع للا ىضر ركب ىلأ ىلإ مهبسن ىعتتي ال نم نييوأمسلا ةاضقلا نم هامم ىلإ سني

 ٠ فرعلا رشنو رطولا ليني مهنم د جاراعباوا هامس ىلإ ةبسنلا مهنم نييشرقلاب هج

 هعضوم هللا ءاش نإ ةمتع ىلع مالكلا ىنأسو 1

 ىرامذلا عوكالا ىحي نب دمحأ

 1[ يل نيتئامو

 8 ما

لاقف راقألا ملطم ليذ بحاص هعجرو
0 7 ةيفبو مالعألا ةجح : :

 

وكا رهاوج صافم نم صنتقا و ؛ بللطلا مايأو ةدافالا دسب هيرصاعم
 7 ناك بح م

 ةريسساال

اب لم « ليوط عرفو ليثأ دج اذ ردصلا مساو ردفل
 ٠ ؛ لاقل ت

 نا نيسؤلاو الو لل هجر , ةثاعلثو تس 1 ةنس تامو .٠ ٠ نأ ١
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 ا .٠

 9 ستع عبارلا نرقلاةمبأ

 نب نيسحلا روصنملا نب دجحأ ن اهلا

 : ينس ا ىلع نب دم ئ اقلا مامإلا نبا

ح ناضمر رهش ىف
ىتح ةنس نيثالث و

 نارقلا نقتأ 

 كش ةئس تايفو

 تا

. 1 

كاسح نب مساق
ا دوصنملا نب 

 3 عل

لا ةمالعلا ديسلا ىل |
ريهشلا رب رحنلا دقانلا طظفاملا ريبكلا ٌذيبج

 نا نب حلا نب مساقلا 

 .ملا 3 دمحأ ىدبملا .ن ملا 4 2 ' 5 وما

 ن مساقلا لكودملا
 90 نب نيسملا

 قامتصلا ىلا

 «فلأو نيتئامو نيعبرأو سل 6 ةنس ىلوألا يداه الا ت

 سلا موب ىف هدلوم
 ش

امإ هيقذلا ىلع هدوجو اسنصب نآرقلا أ
 دمخ نب ليع

 رقف نينس عبس ىف وهو هدلاو تامو

 مزالو « ىدنملا نيسح ى رقلا هيقتلاو ىدلاحلا

 ىنغلاو ىصيبخلا : ىسيكلا دمي نب دم نب دمحأ ريبكلا ةمالعلا ديسلا نع ْدْخَأو

 ح رشو ىزاريشلاو ىجوغاسيإلاو

 ديرجتلاو فاشكلاو دواد ىبأ ننسو.ىراخبلا ىفو ؛ دمت ن نيسحلا ريمألا

 ىوال ةيانلا حرش ميج ىناعتصلا عوك ألا نوحرلا دبع ني نيسحلا ةمالعلا ىضاقلا نعو
 

ىلع نب ديز مامإلا عومتو ساسألا حرشو مساقلا مامإلا نبا نيسحلا
 | يضاقلل ةئامسجلا حرشو « 

 نبا ةيفاك ىلع ىتفلل نيدلا زع نب دمت ديلا ةيشاح ىفو « ىرحبنلا للا دبع.
 بجاملا

اجلا نمحرلا دبع نب دمحأ ظفاحلا ىضافلا نعو
 حيو ىراخبلا حيصصو دواد ىأ ناس ده

 لوطلاو نايبلا عماجو راخ زلا رحبلاو هيشاوحو فاشكللا ىفو «لسم

اذلا حرش ىف ىنيسحلا شفخألا ىبحب نب ذم ةمالعلا ديسلا نعو
 ١ ىلع ديبلا ةيشاحو « ةي

 : ضْنا رفلاو ةيفاكسلا“

 ىراخبلا حيم.ىف.ىسفلا ىرفظلا نسحلا نب دمحأ نب ىلع ثدحلا ةمالعلل ديسلا نعو.

  ثحبلا بادآو. ركسفلا ةينغو.ديعلا قيقد نيال ةددعلا حرشو.مالسلا لبسو سم حيصو.

- 

 !ارلا نرقلاةمثآ .٠

 ١ نايبلا عماج و

 راهزألا

 سلا نعو

 ' ةمالعلا ىضاقا»

 وو فيرصتلا ىف

 ,غاقلا نعو

0 نيعسأ د ثالث
 

 ضاقلا نم د

 ش :راحبلا حب# 0

 ديسلا نم و ش

 يع ظفاحلا ىفااقلا '

 حج رشو دواد ىأ

 رشو ناشكلاو

 سلا هزاجأو

 اهم ما وح ام عي

 أ دق ناكو

 7 ةزاجإلا ةجرتلا

 رتلا بحاصو ش

 وصأ و هلاجرو لمد

 7 .مولملا

 لاو لضفلا تأمن

 لئامشلاو ةرضألا)



 ا ا
 هلاو ناشكملاو نايبلا عماجو 0.5 ةلس تايفو

 لوامالو تلو ريخصلا حم
: 

 3 انملاو
1 1 

0 

 حرسد ةباغلا حرشو له
 نةاملا ديسلا .

٠ : 
 ع, , نايبلا مماج ىف ىرفظلا نسما نب دمحأ نب نيسحلا ىقنل ظناملا ديسلا نعو ١ 0

 «؟٠ اس
3 

9 
2 

2 1 

8 . 0 1 
َ 

 لهانملاو ضئارفلاو رمد 4 ةباغلا حرش ىفو فيرمتلا ىف نما و ضئارفلا اهزألا حرش 8 نا ىنامنصلا من ىناهلا ىدمضلا ىدوم نب دمت ةمالعلا ىذاقا»

 نب دمحأ نب دمع ىودنلا ةمالعلا ىذاقلا نعو

 ضورعلا ىف ةمحلما حرشو ضئار لاو لهانملا ىف نيعستو ثالث 5 ةنس ىفوتملا ىنامنصلا ليم ىلع 1 000
 ىمييملاو ىلا ف ىلامنصلا ىنلملا نسح 0 وسمح نب ليممتا - 7 ش . ,_ى نب يممسإ ةمالعلا ىضاقلا ن

 ش نيصحلا نصحلا ةدعو ىذمرتلا لئامثو ىراخبلا حبو
 ةباغلا ح رشو راهزألا حرشو قفاشكلاو مدل لوطلاو بيبا ىتمو ثحبلا باذآو ركسفلا بمن حرشو ةدمسلا حرشو واف أ ناسو سمو ىراخبلا جيمس ىف نانصلا ىنارملا ىلع نب دمع نب نمرلا دبع طياجلا ذاق نعو «راهزالا حرش ىف ىنامنصلا ىنسحلا ناهتل هللا دبع نب دمح ةمالعلا ديسلا نعو ' 1 0 د .. حأ ةمالعلا ديلا ٠

 ىف ىنسملا ىرفظلا نسحلا نب هللا دبع نب نسحلا نب دمع نب دمحم ةمالعلا ديسلا هزاجأو
 ىناكوشلل رتافدلا دانسإب راك لا فاحتا هاوحام عبمج

 بحاس بلطي لو. اهرغو رسم عيصصو قاشكنا ىف رك ذل هخيش نع ذخأ دق نكد
 اضاوت هخئاشم نم هريغ دحأ نم ةزاجإلا ةيجزللا

 ثيدحلا ظحم هرصع ىف درفتلا نونفلا عيمج ىف رحبتلا مامإلا وه ةمجرتلا بحاصو
 : 0 9 الملا راك أ نايعأ ىف ًانيمو ةدايسلا ام ارش ناكو . موسرلاو مدلل الا هيوم ٠ 0 طيملا موبفللو قوطتلا رامضم ىف قبسلا املا ندلا ىف هقفلا لوصأو هلجرو كلل“

 0 0 لآل ةمأ نم ماركا هبآ جبنم كلاس , لاكسلاو لضفلا تأ“ ةيضرا قالخألا ىف لآلا م ١ لإ تايب
 3 ”5 2 5 .٠

 بكلاو رينصال مضاونلا ريثك , قالخألا نسح « ةيضرملا لئامثلاد ةرضألاا 2 : لا .
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 1 ةنئس تامفو 5-35 - . : 1

 ذب رشع عبارلا نرقلا ةمأ

 ةمقانلا ب و تادال نم هدع قئاقلا هطخم لصحو ثاحألا ريرحتو مولملا دراوش 9” ايلا تتكلا نأ | .٠ 0 555 . 67 : 2 00 يصل ا ريقملاو ليلحلل فاملا

 ىلاو اشاب مصاع ىنامعم ريشا مايأ ىف ءرك أو . ةددعتم نوف ىف ةديدعلا ثاحألاو لئاسرلاو
 فاقوأ ةراظنب ماسيقلا ىلع رشع ثلاثلا نرقلا نم رشاعلا دقملا ضعب ىف .نيلا ىلع كارلا

 ىلع فكع دقو . سيردنلا نم ةفولألا هتلاح ىلإ داعو فقول كرت مث «ةدم اف ماقأف ءامنص

 ش نمو . نايعالاو ءادعلا رباك أ نم ريفغلا ملا هنع ذخألا

 ناب روصنملا مامإلاو ىبسحلا 00 نب نيدلا فرش نا نيدل ىدالا مامإلا و للا دبع نب ساما

 ,نب ىلع ظفاملا ىضاقلاو ىسنالا نيسح نب كلا دبع ظفاحلا ىضاقلاو نيدلا ديمح ىبمي نب دمع

 .نب نيسحلا ىلوللا ةنسلا مامإو ىنامنصلا ىغايسلا دخت نب دمحأ ظفاملا هيقفلاو ىبرغلا نيسح

 .دمخ نب نمحرلا دبع ةمالملا ىضاقلاو ىناعلا ىلع نب ىلع مالسإلا خيش ىضاقلاو ىرمعلا ىلع

 يدم ظفاحلا ىضاقلاو ىناعنصلا ىحيقرلا نسحم نب قازرلا دب ظفاحلا هيقفلاو ىراهشلا ىشبحلا

 ىديسو ىناعنصلا ريطلا ىلع نب دأ كسانلا عرولا ظفاحلا هيقفلاو ىسنألا كالا دبع نبا

 .ليممإ نب دم نب ىلع ةمالملا ىديسو ىنسملا مامالا نبا دمحأ نب مهاربإ نب هللا دبع ةمالملا
 دهاجلا هللا دبع نب قدسا ةمالعلا ىضاقلاو روصنملا < نب دمع ةمالعلا ىديسو نيدلا دينح

 : ش لل -  ريثك مهريغو ىناعنصلا

 .ثببسلا موي ىف اهب هللا ءافوت ىتح اعنصب زانركعا دجسمب مولعلا نونف ىف سردي لزي مد
 .روس ىلونج ةعارخ ىف هربقو « ةنس نيتسو ىدحإ نع ٠7.5 ةنس مارحلا ةححلا ىذ سواس

 ف هيلع ةالصلا تناكو , ناطاسلا ناتسب ىلإ ةذفانلا ىمربلا ليغ ةيقاس نم برقلاب انص ةنيدم ٠
 .سانلا نم ةماعلاو ةصاخلا هيلع نزحو ةيمفاشلا اهنكسي 'ىتلا ةينملا ندلا راسو ةديدحلا رذنب
 عيدوتلا ناوأ اذه معلا عوبد تلاقو « مينلا هنكر مالسإلا نم هتومب دهنأو

 : اهنم ةديصقب سدقلل امنص عماج بيطخ لالد نسح يد لجل او
 دقفلا لوم ىلع اريص ىدملا نكرو دجولاو نزال نمالبم ىلعلا عد
 7 دحلا .نع لي زر ملفعأو قمم هدز مويلا كيف ناك نآف

 . خيشلا ظفاحلا خيشلا هتذمالت لجأ ن

 ارقلا ةينأل

 رو



 اج قااةةطاطلا

 27 تاور رشع عبارلا نرقلا يآ

 دجلا قدصأ ىلإ اللا ب تماست ىذلاو ذفلا ملاملا توم كلذو
 دبللا ةاسنمنامحإلالماكلاوه هقيرط ىفاق هللا لوسر نبا وه

 يديتي اج نل سيردتو كاذب هيي ايف تالا مسالا ره
 دلثلا ىلأ لثك قالخأ ناس>إو دما نع لجن تاعاط رئاسو

 للا .دجو نم كوسأيرايخألا ف لسلا نم ىضم نمو ىبلاب ىمأتلا ناف

 :اهنم ةديصقب ىسنألا كاملا دبع نب د6 ىضاقلا هاثرو

 نيمأ ريخ سانلا ىف ادغاذهلا 9 هلاصخ ىف ةمأ انيف ناكيىتف

 ند ملم وأ رع نادبع ايلصم الإ هاقلت ال ناك ىتذ

 خلا نيزح ريغ داع دق ىتف ىأل امم ةرفح ىف ناولسلاو هادفد

 هيقفلا تيب ىفم جرف نسح دمت
 نب نسح نب جرف نب نسح نب جرف نب دعس نب نسح نب دم ةماهفلا ةمالعلا هيقفلا

 نيتئامو فلأ ةنس هيقذلا تبي ةنيدم هدلوم . ةماهتب هيقفلا تيب ىتقم نسح نب فسوب

 هيقفلا تيب ىتفم ىولعلا قزر نب قزر ديسلا هخيش ىلع ذخأو « هظفحو نآرقلا أرقو نيسرأو
 اهحرشو ةحاماو ماكحألا ةدمع ىلع دبملا قيقد نبا حرمثو ىوونلا جاهنمب دبزلا ةموظنم

 حرشو هقفلا لوصأ ىف هحرش عم عماوجل عمجو بجاحلا نبا ةيفاك ىلع ديسلا ةيشاحو قرحبل
 ضورملا ىف كلأم نبا فلؤمو قاعنلا ىف ىجوغاسبا حرش ملطلاو نايبلاو ىنامملا ف صيخلتلا .

 , ةمجردقو « كلذ ريغو تارم ىراخبلا هنم عمسأو ضورمعلا ىف ةيزازجلا ةموظنملاو ىفاوقلاو

 : لاقف نسحلا ءانثلا رشن بحاص

 ال
 هيقفا تي قم روبشلل 0 ءوسأو ةءارقا لعو ديحوتلاو قلعنلاو ضورملاو
 1 ديسلا هخيش نع سانلا نيب ةلوادنملا مولملا امو لدجلاو

 ..هبح روكذلا هخيش ناكو و 5 قد 3 و ا

 ىاقأ ةريس جب هس م , ج ر# و ىواملا ىبحت .نب فزر نب قزر هنقو ىف هيلإ عججرلاو



 |. «حرشو .ةين الب ىناسللا ركذلا ىلع با وثلا لوصح ىف ةينسلا تاننفتلاو . ماربأ ناةلسأ ٌ ري
 - 7 .”تاكرتلا ةمدق ىف تاكَرلا لواحو « ناوخالا فاحنإ هامس ةلقالا ىف ناولع ةموظنم
 .. اهوا جا رسلاو . جاجشلا تايبأ حرشب جاتحلا ةلاغإو : ةيضرفل نابقلا ف اس را ل وفألا :

 ' ..”  لوصألا ملع ىف ىهاونلاو صاوألا تايبأ حرش ىفاوبلا رردلاو . جاسبنلا ةبطخ حرش

 رع عبارلا نرتكاةمئا

ةباغ ىلع وه ناكو «ةمركيو هيو ْ
ح هل امذالم لزي ملوي« هعم بهألا نم 

 رهش ىف فون ىت

نيتئامو فلأ 1839 ةنس ناضمر
 و 

و دعب كلذ ىلع .رمتنساف « هتايح لاح ْق
حصلا ءالمإو ةئسلا ةءارق مزأو « هتاف

 بجر رهمش ىف حي

 0 "هاو هتزلا - هلآ 1 1 ا

ىف ادضتم ناكو «نبلا ىف يالا ةدملا لع
 ا ر ٠ 0 ملص اسد ىوتقلا لون . مولا 

ةيحان لك نم ةءارقلل دصقو « سنردتلابو
و « نابكرا هيواتغي تراسو « 

 هلو هل ةلغش ال ناك

خشم اهلكهئاقوأو , ةملاط ماو معلاب الإ ذاذنلا
 .نآرقلا ةوالتو فينصتلاو ءاتفإلاو سي ردنلاب ةلو

 . لع نوديزي هنع اوذخأ نيذلاو . راكذألاو لفاونلاو ننسلاو تاماماو تاعمحبل ةمزاللاو

 ,جحلو ريدإلاو تاريجلا دالبو ريسع داليو نا رهزو دماغو ايصح ىقتش حاون ْنم ةثامالث

 هئادلبا نم اهريغو تومرضحو رصمو ةيروصنملاو ةعوارلا لهأ نمو ةمرو ةبرجحلاو

 , : مرغ املك ةريثك تافلؤم هلو.. لئاوألا هب تأي ملاعب ىَأ دقق ةملابو . ةيرقلاو ةعماشلا

 دلع ىف لسو هل آو هيلع هلا ىلص ىدلا ىلع ةالصلا مترف اشم اموات حرش : اهنف

 فاجتإ ثيداحأ ىلإ ٌبيبحلا ةليسو هامم جارعلل خرمشو . ةليسولا بحاص ةمدخم ةليسولا هأيم

 هايم وألا لع ىف ةينوقيبلا حرشو . حيسفلا جبنلا هايم دلجم ىف يدلل ةدرب حرشو . بيبا

 ٠ .' لسوتلل انهألا درولا اهاممأ ىتسملا ءامسألا ةمواقنءو . سيراركسخ ىف« ةينملا بهاؤلا
 ' .٠ لاومألا بابرأ ىلإ لاقلل ريرحتو . تاءاجلاو تامجلا ىف تاقثلا ريذمتو . ىنسحلا هللا ءامأب
 0 عش . وحنلا ىف نيودتلا ماسقأ حرش نييبتلاو . ديفلل لاسر هامم ديوجتلا ىف ةلاس را حرشو
 . | - ىلع ماارلا مضوو . رضحلا ةأيح ىفرضنلا لوققأو . مهتاورو ةمبسلا ءارقلا ىاسأ ىف هل تايبأ

 . فلي ىف ةيناجرلل ىلع بارعإلا طاوق حرش باهولا نمو . هحرشو زاجل اولد
 تالوقلا حرش . ضيخملا ةموظنم ىلع حرشو . مخض

3 

 : 7 ٠ .سيردتلاو ءانفإلا قف هخيش هل نذأ دقو . نيعسلو ىدحإ

 “ ,ىنعم ىلع سبلا فشكو . رثملا



 6 - رشع عباارلا نرفلا ةم
 .٠ ةنس نايفو

 لصفلا ةموظنمو . ةراعتسالا حر شو . هانبمو ءانعم ىف ريظأ هل دجوي مل سلا ساوملا
 حرش ىرحلا لوقلا ةلاو . جحلا ىف ككسمد

 ش تادل# عب رأ اهرثك أ راثننا دعب اهنم عومجللاو اهاونم ىلع جسني مل ىتلا ىواستفلا هو . ةيهقفد ةيونلو ةبوحت ظ لئاسرك فيناصتلا نم هذه ريغ هو ٠

 نايبلاو ىنامملا ق ةموظنمو .٠ امحرمشو لصولاو

 ةلباقماو ربجلا ىف ةموظنمو . ثدبلا ىف ىرتدبلا تايبأ

 زنا ردو دئاصتو تالصووا لئانوو

 ىهتنا . نيسردم ءاملع اوراص

 انايإو هللا هر . فلأو ةئامئالثو تس 105 ةنس رخآلا ميبر ؟8 ةعججلا ةليل هتافوو
 نيُمآ نينمؤلاو

 عبس ٠17ا/ ةنس لاوش 19 ىف هنع 5 ىضر دمت نبدلا فرش ىداحلا مامإلا ةاآقوو

 مالسإلا فويس هدعب اوشاع نيذلا هدالوأو مونهألا لبي هنفدل لقنو ةدعصب فلأو ةئامئالثو

 .نيتسو نيتثثا +6 ةنس لوش عسان ىف مونهألا لبجم ىفوتملا ىداهلا نب دمت هرصع ىدباع نيز

 رهطملاو ؛ نيرشعو ثالث 1١م9 ةنسرامذ ىف ىفوتملا نيدلا فرش مامإلا نبا نيدلا فرشو

 ةنس رفص ىف ىفوتملا مامإلا نبا تباعلاو . نيتسو عبدأ ةنس مونهألاب قوتال ىداحلا مامإلا نبا

 مهمحر نيميرأو عبس 1949 ةنس ةدير ىف ىفوتلا ىداملا نب نيسهلاو . مونهألاب نيعبس ٠/18

 ا ميج هللا

 ىداحلا مامألا ةريمس تونا

 نبدلا ديمح ىحي نب دمع نب روصنلا مامإلا ريس اهيلي

 هدحو ل دجلاو .



0000 

 هم مم نس حاج

دلا فرش ىداملا مامإلا ةريس
 ىنيسحلا دمج نب ني

 ةحفص

 و

14 

 هم

 5 أ | باتكلا ةطخ

 ىداحلا مامإلا بست
هل هلو 2 هدأ ومو 

 ويسو « 

 ةاقو بقع هتوعد

 ىواعلا عاطملا دمحأ نب دم دسلا

 ىريدجلا دمم نب ىلع ديسلا
 : ١ ةلس ثداوح
و نع مصاع قطصم ريشملا لاصفنا

 هتيالو ماوعأ بورحو نولا ةيال

 امنايعأو ءاعنص مالعأ سيحو « مهن لئابقي فرصتملا كلف

 ءايلعلا قالطإو , ةنطلسلا نم اشأب ظفاح ليعامس] لوصو

 ةدعص ىلع مامإلا ءاليئسأ : )ومب ةئسس

 1 هريغو ىئبحلا ساملأ خيشلا ةانو

 ءاعئم خيش ضيعم نسحم ةأافو

 5 :11796 ةلس

 اشإب تزه دخت لوصوو « نيلأةيالو نم ظفاح ليما لصف
 طرب ىف ىثوحلا دمت ىدبملا مامإلا ةوعد ١

 ريفظلا نصح حتف : 17.6 ةئس

 اشاب تزع ل تومو 0١" ةلس
 ٠ ةيلاعلا نالوخو ريفظلا 00 ,

 ماعلا اذه ىلإ اههوصو ذنم كارتالا اهتعضخأ ىتلا لئابقلا م١
 : 'ىطربلا ماكملا ليعامس] نب ملاص ىضأقلا ةماسبلا نزو ىلع ةيخيراق ةديص ١

11 ةئس بجر ىف دمحأ نب نسحم هللا ىلع لكوتملا مامالا
96 , 

 : 115 ةنس هتوعد نم ىلوآلا ةنسلا ىف مالعالا تامفو .



 سل

 ةحفض
 نيسح وذو دمت وذو بخو لرب 7

 :ومس.و ماعىف مالعألاو ءالبنلا تايفو 3

 ىاهتلا ىلكملا دم نب دجأ 5

 قاعنصلا قاحسإ نب نسح نب ليعاممإ ديسلا 7

 ىبنعلا ىلع نب هللا دبع ىضاقلا مب
 سنع نأ

 ىرامذلا ىجحلا فسوي ىضاقلا م,

 قاعنصلا ىميحلا دمح نب دمخ ىضاقلا مو

 . ةميحلا مو
 ةيرض وبأ ىلاشلا هللا دبع نب نس ديسلا 5

 - ةناحج مو
 ىاهتا ىيسحلا لدهألا نسح نب نمحرلا دبع ديسلا مو

 ةعوارملا مب

 : 8٠.9) ةنم ثداوح مب

 بحرأو دارم ىليبقب هكتفو نهلا ةيالول ىضيف دمحأ نييعلا موب

 كارثآلاب ناوسم ىنب كنف مو
 : ماعلا اذه .ءانلعلاو ءالبنلا تايفو مو

 ىرامألا ىمظاكرلا دمي نب ىح ديسلا 3“

 ىناعنصلا ريمآلا ىلع نب دم ديسأا “6

 قاعاصلا قارمعلا دمش نب دمح نب دمع ءادردلا وأ “2

 نارعع ؛ه

 ىدامذلا ثيرولا باهولا دبع نب دمع ديسلا ؛ه
 1 رامذ 1

 . ىذورلا قاماصلا ىنسملا دمع نب بااغ ديسلا 5

 1 ةطدورلا ه١

 قاعنصلا قاف حالص ن.ح ديسأأ ىلإ

 ربض ىداو و



 ا

 لدهألا لم. 0

 1 مهارإ نب نحرلا دع ن أ قاعتصلا مها دك ديدلا او
 ةداقلا لوحأ كييملا ن >املا 0 00 كديدسأأ 6«

 5 رحالا ىب | رعشلاب فيرخلا ةبكان 5

 0 م.م ةئم ثداوح 0

 هديغو :نوئبيو ءادحلا هو

 ١ مالا اذيبءالملاو ءالبلا تايفو هه
 ىرامذلا ىنجشلا نسمح نب دمع نب دمع ىناقلا ب

 : امشأب زيزعب اشاب ىضيف لزع : 1.4 ةلس +,

 : ماعلا اذه ءالبنلاو مالعألا تايفو 4

 ديبز ىتفم ىجاجزملا مهاربإ نب حم ىضاقلا ١
 ىرضحلا ىواعلا راضحلا دمححأ نب دمع ديسلا 1

 قاعنصلا نافج ليعام] نب نيسح ىضاقلا
 تايانجلا شورأ ردف ىف ةموظنم 1

 ىدييزلا ىنيسحلا لدهألا دم نب نابلس ديسلا
 ىدعصلا ىئايحضلا دمحأ نب عياق نيسح ديسلا

 ىنسحلا وحلا ديز نب دمحأ نب مساق ديسلا 55

 ثوح ٠

 ىرابشلا ىنسملا ىفرشلا مهاربإ نب يحي ديلا ١
 ىفرشلا ىحي نب دم ديسلا هنبا فو

 1 فرشلا 4

 م ةنس ثداوح 374

 اشاب زيزمل افلخ جرعالا اشأب ىرون نامثع لوصو 4
 5 كارئآلا ماقيإو ' ىرعتلا دهاجملا يحي ىضاقلا

 رعأ 4

 ماعلا اذه ءابلعلاو ءالبنلا تايفو 1

 ىلا ليوطلا ثيغلا ىبأ نب دمحأ ديسلا +

 ةحنص

4 

4 

 دل

11 

 هل

 مو

 مث

1 

14 

51 

1 

1 

14 

14 

411 

11 

00 

 ل

 لذ

 ليو

 لذ

 ٠6١

 ٠

 ىلإ

/ 

 يسح دمحأ ىضاقلإ
 ذارح

 دبع نب دمع ديلا
 ديبز

 ٍ 0 ىلع نب يحي ديسلا

 - نب نيسح ديسلا
 ىيمحاب هيف ةديصق
 ميحلا دحأ ةرامإ

 "أب ىرتفملا ةثداح

 .5 ةئس ثداوح

 ضلا دحأ هبا د

 ىعلضلا تيب
 حرس لايع ةروث

 رون ناهّْنع ىلاولا

 مأ رهزلا ةديصق
 هعلا مامإ باوج

 مام] خيش ٠

 جلا خيش 8

 سلا قيلت ٠

 لعديسلا ٠
 1| ديسلا ه

 اا مامإلا ٠
 : ةمالعلا د

 وجلا ىلع ٠
 , ءالبنلا تايفو
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 ةحلص

 ملا
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 دب

11 

 4م

 دن

 مة

 1١
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51 
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14 

414 

11 

14 
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 لحل

 لذ

 لذي
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 ٠

 ىلإ
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 ليل

 ساورو مسا

 ىزارحلا نيسح ىلع هونصو « ىزارحلا نيسح دحأ ىضازلإ

 نارح

 ىديبزلا ىفرشلا نمحرلا دبع نب دمج ديييلإ

 ديبز
 0 ( ىعادلا دلاو ) ىنايحضلا ىمساقلا ىلع نب ىحي ديسلا

 قاعنصلا ىداحلا نت نب نيسح دسلا

 اهتاضراعمو « ةراقلا نيدلا فرش دمأ ديسلل قبلا هيف ةديصت

 اعنصب ضيعم نس و ىبيحلا دحأ ةرامإ

 ىداهحلا نيسح نبا هنأ ىرتفملا ةثداح

 : ١.5 ةئس ثدارح

 هب كارئآلا عاقيإو ىعلضلا دحأ هللا دبع

 ْ . ملا تيب

 ءاهنص لكوتملا مامإلا لاجتأ ضعب لوخدو ىعلضأا ىفأ دعب ب 7 ةروث

 ْ هيقفلا اشاب ىرون نامثع ىلاولا

كلما دبع نب دمج ىضاقأل رضخالا نوصغلا قرو مأ رهزلا ةديصق
 ىنالا 

 ىحي هللا لع لكوتملا رصعلا مامإ باوج

 ١ ىرادنجلا هللا دبع نب دمحأ ىلوملا رصعلا مامإ خيش 1

 قابسلا قزر دحأ هيقفلا ىرادنجلا خيش ده

 ميهاربإ نب هللا دبع ةمالعلا ىنايسلا ذيملت ٠

 قاحسإ نب ميركلا دبع نب نسح نب ىلع ديسلا ٠
 ىسبكلا ليعامس] نب دمع خرؤملا ديسلا ه
 نيدلا ديمح ىح نب دم هقلب روصنملا مامإلا ه

 9 رداقلا دبع ىلع نب هللا دبع ةمالعلا ه

 ىثالا دمع ىضاقلا ىلوالا ةديصقلا بحاصا باوجلا لع ٠

 : ماعلا اذج مالعألاو ءالبنلا تابفو
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 دحأ ني ىلع ن قازرلا دبع همع نإ ,

 ىرامنلا عوك آلا ىح نب دحأ

 ىضاقلا ٠64 . 2 قاعنصلا 0

 دوصنملا نب نيسح نب مساق ديما ١١

 وش ١9 ىف نيدلا فرش ىداحلا مامإلا
 ١.9 ةنس لا

 ةافع رز



 نيدلا ديمح ىحي نب دمع نب ىحي نب دمع نيملاعلا بر هّقلاب روصنملا نينمؤملا ريمأ
 هلافو هتوعد ١ هدلوم
 ةيرجش 0000 ا ليل

 5 دك سبا رح نسال لع نب ص سرك نس عاج

 هيي ينال لاول ل دفع ى فانتي او ار اص با

 ىهابأ ال ةصحيصنلاو قحب 2ىصاوتلا ىف ةحارصلا ىلع تابج
 ىهاستلا تابآب يناوخإو ىسقو ىدالوأل ىريكذنو

 ىهام نيوارا ىلإ ىييمام اهتوَح ثاحمأ لك ىوزعو

 ىهانلا بئتمب دانسإلا ىلع ضارح قالسأ بواسأ ىلع

 ىف اك قاحيأو ىييماجم قار عبط ةبيحلا تبجوأو

 ( ىلإ ىل رفغب ) ماعلا ىلؤسو ىلؤ- قيقحم قااغ وجرأو
 ةيربغ 8

 * تعط يشاع 2 ١ انك ماتا 5 م ءمنإ معيش 26
 118514 نويل ةّصو للا تلاع عاش؟)





 ا و ب بييصسسم < و

 نيدلا ديمح ىحي نب دمج هللا روصنخلا مامإلا

 1 هتافو هن وعد هدلوم
 ممول ةئسس عويموب ةلس 1060

 ىلع الع ىذلا هل نيبملا نيدلا ماكحأ ددحلا نيملعلا بر هللا رونا نينمؤما ريمأ
 نبدلا ديمح ىحي نوح نإ ويح نيل بع و (يناقق رتصلا نإ ىذلا هفيسو « ىماورا

 ىعادلا فسوب نب مساقلا ن لشألا فسوب نب دمت نب ىيحي نب ىلع نب نيسحلا نب دمحأ نا ردا لع نيج ني ص ب ذل نياق معلا نإ: نيب نب دلك نإ لم تل نبا > نا ظ
 لبعامسإب نب هاربإ نب مماقا نب نيسحلا نب ىيحب ىداطلا نب رسانل دمحأ نب روصنملا ىح نبا
 بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا نب نسحلا نب مههاربإ نإ

 هيبأ نع ذخأو . حصألا ىلع فلأو نيتئامو نيسمخ 196٠ ةنس ىف ءاعنصب : هدلوم
 دمحأ نب نيسحلا نب مساقلل ديسلا نعو ىهك افلاو قرحبلا ىف ز اش دمع نب فطل هيقفلا نعو
 نعو . ةيانلا حرشو ىرشمعزلل اشكتلا ىفو رثألا لع ىف ركسفلا ةبخت ىنامنصلا روصنلا نب
 ىبأ نبال ةفالبلا جمن حرشو راختزلا رحبلاو ساسألا حرش شينشع ليعاممإ نب دم ديسلا
 دحح ىماقلا نعو , ضئارفلا ىف ىرظانلاو ىلع نب ديز مامإلا عوجم عروك ألا نمحرلا دبع نب نيسحلا ىماقلا ىرعو . ةزح نب هللا دبع مامإلا ىفاشلا فو فاحج ةقيرطو ديدحلا
 نعو « ىرظانلا حرشو راهزألا ح رشو ثيدحلا ىف نيسحلا ريمألا ءافش ىمارعلا دمحأ نبا
 ىئاقلا نعو . مماقلا مامالل ثيدملا ىف ماصتعالا باتك دهاجلا نمحرلا دبع نب دمحأ ىماقلا
 نعو . هريغو وحنلا ىف يماع نب دحم نب دمع ديسلا نعو . وحنلا ىف ىنامنصلا لوس دمحأ نب ل
 ثيدحلا لع ىف ذخأو . ثيدحلا ىف ةيويحبلا ديناسألا ىمبكلا لجارملا نسح نب دمت ديسلا
 نب لعامسإ نب دمم هيقذلا نع ذخأو  ىسبكسلا دحم نب دمم نب ددحأ ريبكلا ظناملا ديسلا نع



 متملا ماعإلا هتذمالتو هتازاجإ
 س4 ل

 ةنسلا بتكأ ليعاممإ نب دمت خرؤملا ظفاحلا ديسلاو دجأ .. : , يب نب دم هقاب روصتملا مامال)

 ب كلأ ريسبتلاو ًانلمتلا دجأ و ل 8 1 نب .نسحم لكوتمل مامإلاو « ىرمملا دمع
 9 : نب ىحي هيقفلاو ىاروضلا مث ىنامنصلا روثلا هللا دع .. رم

 هدانسإ رك ذو د ٠ ديلا 7 5 2 دبع نب لم هيقفلاو ىسكلا

 هريغو نيسحلا ًّ مما كيسلاو . ىل وذا م قئامتصلا : كو مسو ٠ ىنيسحلا ىتوملا مق نب دمم مامالا ليلا و. دال لما

 ام ىورأ دمخ ىضاقلا عامسلا خباشم نم ةيمالسإلا مواملا 500017 0 0 4ك

 افايسح روتلا 00 ليعاممإ نب دحم ققحلا هيقنلاو شيشع ليعامسإ نب دمم مامإلا دبسلاو روثلا هللا دبع نبا
 دنع هلمف امسح 00
 1 قامنصلا ىرجلا

 يم نعو ديسلا لاو نيتئامو نيعبسو عسنا 15178 ةنيم ىناثلا ميبر يراقب ةماع ةزاجإ هزاجأو

 نيد ماسلا : ىلا م ىرامذلا ىنسحلا ىليدلا ىحن نب نيسحلا نب باهولا دبع نب نسحلا قفحلا مامإلا

١ 0 
 3

 , لا ىلع لكوتل ١ 5 : هصن ام هتزاجإ ىف لاقو ّ

 1 ١ ديلا 0 4 0

 3 ' 5 1 دجيأ لك نع هيورأ امل ىحن نب دمع ىنعأ لألا لجنل تزجأ
 م لكوتلا م 7 لسح ماظرإل هيف هلمؤَأ ام قوفوكاذل لهأ هنأ امل

 ١. رحم ن ىماقلا ل ا : . :
 دج م | 5 دفوي : ناك ىتح امحيباصم ىنطنتو ىوطن داك مولع رشنو

 *لجأ نمو ددجم ل لك نم مهريغ نعو اهرشن باط قطصملا لآل مولع
 /| فيسو ىرلا 5 ىدتبمو مامإلا ىدهم هب ساسأ هنأل مالكلا لع اهو

 ملاص ني نيح | دصرم لكى سمشلاك ريغ ىلع ٠ ةليضف باتكلا ريسقت لع ىفو
 مرهف دشرم ريخ نع نآرقلا هنسضت ام ناب ىهف ءارغلا ةنسلا فو
 وفنع ىف غبو دصتمب زيزملا ليزنت ضراي نكي مو امنم حص ايف كفو
 ىنالو ما ىسبكلا -  ىدتتمو ناقل رارمأ مهنت  هلبيفب دار ىلا لك فو

 5 « ةماثلا' ا 1 ْ ش هاد 9 لأمم : زأ

 كلر دقو 01313 2 فاورقمو قاعوسسم ىف ةياورلا قرط ىدحإ ىوقلا علا لها في اد 067 4
 و, فيرظلا ب ١ بدك اهنذ . مولملا ر ىف مهمم هنرجتساو ش 0 ٠ 5 كلا 1 1 | اس( ميم هناحتسا هتممسو هتأرق ام هتزجأ دقف . مالعالا ىخباشم نه

9 



 د هب جب ىحي نب دم هقلاب روصنملا ماعإلا
 <« ذمالث هيازاجإ

 امل قتل كاذكو قياتد قا : نم اهبلع امو تسلا لا تاهمالا ةنسلا بيتك
 يلا 1 ريثكملا رك دلل

 0 ةذقاو ريسفتلاو ثيدححلا بتك ص د درصو مما ريسبتلاو

 : هلوف ن ..رلا ريح ىبحي نب دمع روصنما م امإلا طخ ٠ هريغو نيسحلا فر دمع نب مماقل مامإلا تاز نازاجإ باتكن م ةخسن ىلع تيأدد 00 ٠٠

 ساسألا ةءارق لاك ! دنع هلمف ابسح شيشع ليعامأ ندمع ةمالملا دلاولا نع هنمضت أم ىور )كةذكو . هطخم هلمف امسح روثلا ا دبع نب دمع ةماللا ىخبش رم علا زم نب كت ذم ضن اكو

 يد ا ريا ونت نارا ا

 00 ل و لا نع ليما لل ىلع لكرل
 ددجلا رغعألا مامإلا هيبأ نع مساسقلا نب د هللب ديرؤملا فعألا مامإلا هيخأ نع لكوتلا ألا مامإلا نع ,راز دحأ نب نيسملا ديسلا نع ىشلا نيسح نب نمحرلا دبع نب دمحأ دجلا ن ع
 ملا دم نب مماقث

 ىلع نب نيسحلا ىناقلاو ىبحي هللا ىلع لكوتملا مامالا ديحولا هلجن هتذمالن لجأ نمو
 ىضاقلاو ىرادنجلا نا دبع نب دمحأ ىلولاو نيدلا ديمح مرق نب دحأ م السالا فيسو ىرمغلا

 ىئارالا هلل دبع نب ىلع ىضاقلاو ىفارجلا دمع نب دمحأ ىضاقلاو ىدجلا لسم اص نب نيسح
 ممريغو

 ليممسإ نب دمت خرؤملا ظفاحلا ديسلا لاق . ةيماس معلا ىف ةبثر ىلإ هبابش ناوفنه ىف غب ٠
 ةيانعلا هباتكب 0 ياا للا 0 0

 وه نت قوس ها 4 لسجو « نيه دام اذه نا كراب دقو

 تسدلا رودص سأرو « تفولا نايعأ نيع « فينملا ماهللا سيئرلاو , فيرظلا باشل
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 محاط لوم منحوت هويام عسا ع 7 قسم وتم دايم مس 2000000

 هتذمالت

 فراعلا نم ز رحأ دق ءةررسلا لاصو ٠  وادلاو « لوقتلاو لوقنما ىف ٠
 ريرسلا حلاص ةريصبلا ذفاز 9 وقعلا ىف

 كلسعو بلطلا ىف حدكو ,

 08 0/٠ بيس ىوفأب

 : نيحايرلا ضاور ةباتك

 ا

 ىف ةرجمال رشع ثلاثلا نرقلاب خرؤلا

 لكو ودللمامإلا دقع فاأو نينثامو نينامتو نيتنثا 145 ةنس م مع
 دمحأ نينسحلا هلل ىلع

 دج ةرالل ىديسل ناتسبلا دلو ةيزجلاو 0
 فو ٠ نيدلا ديمح ىبمحج نب

 ىلإ اوهتناف ىعايلا ىطابلا ركل لع .. ل
نب دم بامصأو ةينمابلا نم ةمبحلا دال

 ها ىلءابلا ى ىلع نب هللا دبع 

اي لئابق لافع نم نابضه نا ابمفو ةلي زا ةي رق
 لكوتلا مامألا باعسأ طاحأ هباحأو م

 رودلاب

ساق نب دمع ديسلا ابيف لعق ةكرمم تناكو روصخاب قانا ةطاحإ
 بامصأ نم هريغو ىدبملا ن م

 ! تلجناو دورابلاب ةينطابلا ايف ىتلا رادلا بحرأ لئابق تقرحأو ماي لئابق نم ةلمجو مامالا

 باحصأ لسرأو « نييمايلا نم.ريثك ل تق نع ةكرلا
 ن* مار تيب ةيرق ىف وهو هيلإ مامالا

أق ةينطابلا ىلتق:سوءر نه اسأر نيسبرأو ةسمخت نتا دالب
 لا ءامنص ىلإ اهاسرإب م

 ضع ىلع ىلوتسا نم جارخإل مهريغو بحرأ لثإت

 ةبيرقلا ةدلا ىلإ ةليزلا ةعقوب ةرورشم لازتالو ةليبم ةعقو هذه ةليزلا ةمقو : تاق

 , رفص ىف ءاعنص كارثألا لوصو ىلإ سن آدالب لكوتما مامالل كلذ دعب ىلوتو

 ءاضق ىف ةءموكسلاب مايقلا هفلكو هيلإ اشاب زاتخم دمحأ ريشا هبلطو « نينامو مسن 1186 ةنس

 . م0 ةعب رشلا مالعأ امفار ركسنملا نع ًايهان فورعملاب ًارمآ ةدم اهبف رقتساف اهدالبو ةجح

 ةرظانلا نيعلا ناكف لباقلا ةيرقو بزرءلا رثيو اسمنصب هرود ىلإ داعو ةحح ءاضقلا نع لاقتسا

 نم دوصقملاو مظاعألا ةداساا نيبج ىف ةخداششلا ةرغلاو مساقلا مامإلا لآ اهلع نم نايعألا ىف
 ههملا ماوعألا مسدتب هحدتماو . مصاختلاو عازتلا لصفو مئاظملا تالكسثلا لحل مومعلا

 شميمسشسسسشلل

 1 دجأأ بي دألا

 ا 5 9

 ىذ نم ةديدحلا

 9 ىلإ دامف

 معلا تاحراطمو

 :لاؤسلا

 وت اذام

 هيلع باجأف

 طخ
 ردي امل

 . تدلظن

 مار م

 تور

 اهرخخأ ىلإ

 !اوش لوأ ىف

 قمحآلا ٠ )١(



 ا ىف ل ىجي نب دمج هللاب دوصنملا مامإلا
 هتمامإ لبق هت رامإ

 اشاب ظفاحح ليعامسإ ىلاولا ناطللا نم مهقالطاب ؟بهبب ةنس لوأ ىلإ نيعسنو برأ هبغ ةنمم ةدمقلا ىذ نم ةديدحلا و ءاعنص رق ىف ءادص مالعأ رباك أ, نم ةريغو مصاع قاطصم ربثلا تبسم ارو ل رطا لك ةرق 306 املا بدنلا دجالاو ش .0 مند زف | سديلا دحاملا رخافلا بابرأ ليلسو رخاوألاو لئادألا َ

 نجس ىف
 لصوو . نيعسنو عبس

 سانلا نيب عازملا لصفو مولعلا نونف ىف سيردتلا ىلع رك ءاعنص ىلإ داعف

 لوأو « لضفأ امهمأو رهزاو ةرضحلا ةبؤر ىف ىنامنصلا ىسنألا كالا دبع نب دم بيدألا
 :لاؤلا

 ركحتت ةمادلل هنم ىذلا فن بلملاو بادآل» ةمئأ لوقت اذام
 : اهملطم ةديصقب فلأو ةثامالثو تس 170 ةنس ىف هيلع باجأت

 رثؤت اهنع راكفألا جئاقو رطمت اهنم فططللا بحسو ترطَخ

 ©9 معا ىرب نينيملا نم ادبف افحلاو رتستلا بيبالج تمظن "1
 رهوجو كانه راونأ هتعدر اهماَح رظنيو اهقمري مار نم
 يأ تحبسو تدحس اهدنمف تايناغلا لكب ترز مل قسلا هلإلا ت 1 0

 اهرخآ ىلإ

 +٠ .0/ ةنس ةدعص ىلإ اعنص نم هترجم
 دهاجلا لضافلا جاملا ءامنصب وهو هيلا لصو فلأو ةثامئالثو مبسم ةنس لاوش لوأ ىف
 ميركلا رعاشلا )م( مهسلا )0 قمحالا 0(
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 1 2 0 يح حس بج وسيبوو تسمم يصل يسعد

 ك0

م هناي دوصخلا مامإلا
 يحي ب د

 مامإلا هفعسب لف « ىف لثمتي نأ نابت .

 هيلع هللا ىلص ىنلا همانم ىف ى

نن نق ل ل لاو ير نو
 قوقل نمانين تد

للا ىلص ىبذلا هياجأف «نمدلا نع هو
 سو هل او هيلع ه

هريخأو ناتسبلا دالي ةممو .
 د هنأ 

عنص عماج ىف لو 7
 ريبكللا ءا

ف لو هلو
منص عماج ى

 ْ ا

 مامإلا ىلإ خالي ديرأو ةيباوب

ىلا يل
هلآو هيلع 

وق عم ليسو 
 ل ىلص هل

 كردي هنم ابسغبقي نأ ن رصخ ل
 ىنلا ةيؤرب هزوف كلذ

 بيل اق وه نأ ىف آر نمو لو 7و هو

 ةموكح» ماوعأ ىف ناك ذإ اهضيق ىلإ ر وصنلا

ليكو مم فرصخاهلسرأ م . كارثألا
 ىداحلا مامإلا 

فرش مامإلا ىلإ ينسحلا ىاشلا دجأ نب دوم :
 ةنيدم ىلإ اهم لصو الو « نيدلا 

ردلا كلت ظنُخ ىداملا مامإلا , 00
 1 ناك ىتح اهريغو مثا 

 فرصو مهاردلا كلت ضعب ضبفف فرحلا !
 اهضعب

 رذحم ةذيدحلاب هنجس دمب ءاعنصب كارلا

 توم ربخ هغلب نايفس دلي نم ىفرلا

نص نم روصنلا مامإلا جورغ
 هلوصوو ءام

1 

 اماع نمم ةعاجو فرصخ :م املا لا مامالا :* ءاااو م

 هذهم ربخأ دقو « هآر نميف
 و روصنملا م الا ةثداحلا

 رصنم جأ

ريغ اهوحنو اهدنسأو مالعألا ةداسلا نم
 نيخرؤملا نم دحاو 

: " 

 اوشاو تلاءو ة دعب :
 قل تبسا موي ىف ةذدعص ةنيدع نيدلا فرنش ىداملا مامإلا ةاقو تاكالو

 ميهاربإ ن مساق ن ىحي ةمالعلا ىلوملا ةدعصب ةرانسلا ةعلف ىف هترضحب ناكو

ىلإ ابكى آعنصلا نيدلا ديم مساق ن دمحأ مالسإلا فيس ةمالعلا ىلولاو
 . مخ روصنملا مامإلا 

 ثوم كلارتألا مي نأ لبق ةدمص ىلإ هلوضوب ةردابلا ىلع هاثحو كلذي نص ىإ يح نا

 نسم
 يمأرعلا دمخأ نب د ىنضاقلا هلايش مهنم ءالقملاو ءادلفلا رواش.باتكسلا هيلا لصو او

 هك امبنأ قايرال هللا دبع نب ىلع ظفاحلا ىضاقلل روصنأل مامالا ةريسب روثنلا ردلا فو

م قيي مل هنأو نيدلا فرش ىداما مامالا فوت دف هنأ ءاعنصب وهو هيلإ
 ةءامالا بصنم حلصي ن

 انف نيداسللا رومأ ةلرادتو جولعلا نطفي نأ لبق ردابف « جورخلا كيلع محن دقو « كريغ

 منملا مامإلا
 ك0

 ف ىناعتصلا

 كتم ءاعنص

 ب مالسالا

 ارثألا غلب انو

 بحرأدالب

 ” ىلإ بتكو
 ةدعقلا ىذ

 ميجا

 مطعما ةلك عج

 وقنملاو اهوقعم

 دعقلا ىذ ةيقب

 .: تلق

 ةداملا بسح

 ” ةءاس فصن

 راوبأ نم رخ 1

 وطلا تيب ىلإ

 , هجورخ ربخ 1

 م ءامنب هراد
 ةيك رتلا هَ ودلا

 ٍنرعال

 يماضيوأ هينا
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 - 6 دم هّللاي هَ
 ةدمص ىلا هجم 3 يبي نب دولا مامإلا

 ىلامت هللا راختساف « جورحلا هيلع متت دق هنأ اوأر مهلك ىااعتصلا
 نم جرخو راحسألا ىف

 نم بمش فارطأ ىلإ اسراف نيمبأ وم ,رثأ ىف اواسرأ ءامنص نم هجورخ كارلا غلب و , يحرأ دالب نم نادنز ةلوغ ىلإ لحترا هيلإ لصو ألف ؛ قوحللا ىلع هثحب ىبمي مالسالا داع هنبا ىلإ لسرأو ٠ ماعلا كلذ نم لا وش نب رشءو نماث نينثالا موي ىف اّاكستم هامنص
 « اهب ماقأت ةدمص تارج ىف راحت دالب ىف ارفصلا ىلإ لصو ىتح لمت مث « بحرأ دال
 رشع عسان ةعجلا موي الصوف ةدمصب ةرانسلا ةملق ىلإ لحترا مب ءاهملي امو ةدعص ىلإ بتكو
 . ةدعفلا ىذ

 الإ همه نكي مل هنأ مهمهفأف نايحو ةدمص نم نايعألاو ءاملعلاو رباك ألا هيلا تعمتجاف
 مولملا عاونأ ىف ةرك اذلل مهني ترادو . ةفالخلا ءابعأ لّمتال مهمعش "لو نيبلسلا ةلكمج
 ةرانسلا ةملقب ثبلو نارلبلا مج ىلإ هتوعد رشنف هيلع عامجإلا ريغ مهعسي لف لوقنماو اوفس
 حلا . داسفلا ةدام مسحو تاتثلا هجو «دابعلا رومأ حالصإل ةجحلا ىذ ميمجو ةدمقلا ىذ ةيقب

 ةرودلل هجورخ نأ ايروم ءامنص روس باوبأ دحأ نم مويلا الذ ىف هجو رخ : تلف
 ومن ىلع بومش ىداوب قوطلا تيب ىلإ لصو نأ ىلإ ء هوحت وأ حالس نودب ةداعلا بسح
 باب كرم مويلا كلذ ىف بح مامالا ديحولا هلجت هيلا ج رخ مث ءاعنص نم الام ةعاس بفصن
 راهزألا حرشو اهرجنخب مامإلا ةيدجو فيسلاو فحصلا هعمو ءامتص روس باوبأ نم رخآ
 كارألا نع متكتناو . بحرأ دالب ىلإ اليل راسو « ليللا لوأ هيف ايشمتف « قوطلا تيب ىلا

 ىفام مم موحنو ةدادلا نم هتصاخ ضعب لقن ىتح ءاثالثلا موبو نينثالا موي هجورخ دا '
 بابرأل ةشهدو ةعور تلصحو ءامنصب نينمؤلا ضعب تووب ىلإ هلاقثأو هبتك نم ءامنصب مراد

 : ماع مساق نب ىبحب ىلولل لاق . هجورخم ةيكرتلا ةلودلأ

 نم هرصعب سانلا ىف سيل هنأو هيف تعمتجا دقةربتمملا طورشلا لكن أ ةدعص لهأ نرعال

 هتوعد رشن كلذ نم دبال هنأ ىأر الذ ىملطملا ةمامإلا يمأي مايقلا ىف هيلع اولوع هيهاضيوأ هينألب
 روصنلا مامالا ةريس 2ك 5
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 اق . خطا ةنءاب 3 نإ دش هللا دوصتملا مامالا

 ةدوقلا ىذ ْن ع 1 +
 بطخو مارحلا

 سأنلا ىف
 ه4ءوأب ةيطخ

' 

 (رسعو ىلإ# ةمرلا و

 تا

 نيملاغلا

 ةغلابلا هتوعد ةلاسر. .

 بس 17*10 ةنس مارحلا ةدحلا ىذ براتب ةئلالا ثا
ت ةقلابلا ئاسر لوأو هتوعد ةلاسر ءانثأ ىف لاو

 58 مارحلا ةد ىف خيرا

١ 

 بر هللاب ر وصنأاب بقاث و

 : فلأو ةثامالثو
1 ' 

للا نبدأ ىداحلا نيئمؤما
 رون ظأ 3 نيملاملا بر ه

 : ريما ظعالا مامإلا ىف وث امل هناذ أ لظءألا مامإلا ف

 ردع راصو ؛ نيل ىما ا ءالخ دق هل وجلا نأ انعاز ةحار فلا 0

 هذه تنياعو « اهذلا هذه تدهاش و 5 0 7 “معو ؛ نيفيا
 ' , هللا ءاياوا ْلظ ىف تحال دف ةصرفلا نأو

 الع « ىقلاخ نيد ىلع ًارباغ لاملا ىف ثطهنو « ىقئاع نع' ىنر لبح تملخ « ىدلفملا ةيبصللا

 ىلع منح دق مايقلا بوجوو « ىلإ هجوت دق موزألا نأ ىنم

 موعدأ . مالعألا ءابجنلا ألا ماركا هال نعال يرام رعد لل داع

 فورعلاب ىمألا ىلإ موعدأ . باوصلاب قطن نم لضفأ ةنسو « باتكلا مكحمب لمعلا ىلإ

 ٠ مالسإلا مانس وه ىذلا هللا ليبس ىف داهجلا ىلإو ءركسنللو ءاشحفلا نع ىعنلاو « ربك ألا

 مومدأ . هللا ف ضفبلاو « هللا ف بملاو ؛ هللا ديحوت ىلإو « مالسلا راد ىلإ ةلصولل ةثبلاو
 ربو « مارحلا هللا تيب ىلإ جحلاو « مايصلا رهش موصو ؛ ةاكزلا ءاتيإو « ةالصلا ةماقإ ىلإ

 تابجاولاب نايئالاف . ماتيألا لاومأ ظفحو ةجاحلا ىوذ ةاساومو , ماحرألا ةلصو نيدلاولا

 رانلا ىلإ قيرط ىصاعملا باكست راو ,ةنجلا ىلإ قيرط

 بجو كياع « تح اوهوقو ادن اوبلو « ىناعد اوييجأ
 بيرلا قثو «ممقلا برضو  مجعلا برحل « محلا اودشو

 هنبذ ىلع ةريغو , ليلجلا برلا ىماوأل الاثما « ليفثلا ألا اذه تلممن دق كإوالأ
 5270 ه ريعث ء «.ىملا

 .نث ىتلا اهراضنو « ايندلا ةايحلا ةئيز تضفرو « نيدللا ةءالا كلس ىف رظنأ نأ ايجار « نبا

 دكه

 0 ىفت ةلاعإل

 . ال اهف موايي
 اوناك ام لطاب 5

 امحأ « ننس موفأ

 ود رومألا دراوع

 دل ايندلا مالح
 ا مياس « ةيرللا

 ىف قوقملا عضوا
 ءل الذاب «روبجلا :

 املا ةيوبنلا ةرثعلا

 « نا دابع

 . ةحئرلا ةعيرشلا

 لع مهيداك رثكد
 ,زئاقلا ةيلالا ممل

 .اضر ىف مهسسيفتو

 ءأ برحل اوبهأتو
 زود نم ىمألاب

 زم 2 معلا

 ةلاملا قرفلا راع
 5 دب ىفام زغأ

 | ىبلو نا )

 لاقم ىف نأ '
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 بوو ىجحب نب دمح هللاب رومنملا .مامالإ

 ايندلا ةايملا ديري ناكن م ل انبر لوق هنمضت ام قلق « ىنفت ةلاعإل
 (يذ اومنص ام طبحو « ران الإ ةرخآلا ىف مل سيل نيذلا كنئاوأ . نوسخيي ال اف مو هذ

 ىلإ كل يداه « نيب ملمشا امماج ىومتدجو ىنومتمطأ ناف ( نيكرشأا نم انأ اموهلل نا « ىنبتا نمو نأ ةريصب ىلع نا ىلإ 0 لق . نولمعي اوناك ام لاطابو
 ًاقراع « ةحيارلا 5 راجتلا لين ىلإ مكشزأب ذخاو « ةحاولا ة>حلا ىلع مدامحأ 1 نئس موفأ
 جيم «ءاوسلا ىلع ايماق ءءاضقلا ىف الداع , ةيعرلا لاوحأ ىف اعروتم « ةيئدلا ايندلا ماطح ىف ادهاز ؛ مارحلاو لالحلا نيب ازيم « ماكحألا ضماوذب املاع ءاهرداصمو ر رمألا د راوع
 الوذب « نيدلا ءادعأ ىلع نانجلا ديدش « نينم وملاب ًاقيفش « ةيربلا ىلع باقلا ميسا ةيوملا
 لاوحأل (سناس , رومألاب ًاريصب ؛ ىغولا ران باهعلا دفع امادقم « اهعضاوم ىف قوقملا مضرل
 نم بسنلا فورعم « هتاضرم ءاغتباو هللا ليبس ىف ٠ ىدي هتوح امو « ىتجهملالذاب ءر ربجلا
 ةيمطافلا ةيولعلا ةيوبنلا ةرتعلا

 باوبأ حتفو « ةجومملا نيدلا ةانق ميوقت ىلع ىنودضعاو « ىنوعد اوبيجأ « نا دابع

 «نايصملا ىلع مهفوكع لاط دقف . روجفلا لهأ ران دادْإو «روغثلا دسو . ةجيرلا ةعيرشلا
 بابرأ نبأ .رابجلا بضنل ةبضانلا دوسألا نبأ . نايدلا دحاولا طخس ىلع مهيدام رثكو
 مهسوفن نولذابلا نبأ. ةيفنل ةللا ىلع « ةيبلا بابرأ نبأ . رانلا نم نوزرافلا ةيلاملا ملل

 . اوبغراف هللا نيد ءايحإلو ءاوبضغاف رابجلا بضخاف الأ ؟ ةيربلا بر ءاضر ىف مهسيفنو
 « بابرألا بر ةرهاجم عاذو عاش دقف ءُش لامعألا اوصاخأو « للا ءادعأ برم اوبهأتو

 تادبنو «لاجرلا لوخل ترفصو ؛لاو.ألا تذخأ . جايترا الو در نود نم ىمأتلل؛
 نم مهكراش نمو ةيئاعلا ةيصملا هذه ىلع اورصناف الأ . مارحلاب لالحلا جرا و, ماكحألا
 « نوبلاغ منا ءاش نإ دابملا للظ نم مهد دق امبو « نوقئاو للاب اناق« ةيواغلا ةلاضلا قرفلا را

 '' مرصني نا . نيحلاملأ 'ىلوتي وهو باتكتلا لزن ىذلا هللا يلو نأ )ئ بااغ الف نا <رمني نا 00 0 3 00 مي“

 ظ :حلا ( نيدباع موق انالبل اذه ىف نا

 ملاعأ مهلإ "فون اهنيزو



 و دول
 3 ع 2

 هم ةهعب د أل هيج ماسايم و مل بيج.

 دج: ةلاههو ملص وجو و ميم ب

 ا ا ا او تمول ال

 ا
 1 يحال هةسمل

 أ خط

 هت ريس تافلؤملاو ةتاقور
 مس ١89

 ْ يمي نب دم هللاب دوصتملا مامإلا

 ,كفبع ناطلسلا 0 4 هتاباوج ىف ةممادل هتاجادتحاو ةغلابلا هوما

 -اشاب يضيف دجأ ريثلا نبل ىلاو ىلعو هيلا ديجلا
 "وح ىف فاي أم

 هيلاماا فرشلا دالب نم لماشلا ىف لساوبلا هراصنأ ةكستني هل رثألا لاتق ىف عرشالو

 0 مالا تالاحتتالا كارثألا عومج نم هنم نمو كب فراع دم ريبكلا دئئقلاب

 كارألا ةوص ةدش عم « محاللل نم مالحألا هل تشئاط ام ناك كاررألا ىلع دالبلا لمأ
 1 نيسحلا خيلبلا ىضاقلا هتاحوتذو هيورح مظعم قاس دقو . ماوعألا ف ترن علا

 بيدآلا ظفاحلا ىئاقلاو ءر وتلا مامإلا ةريسب رورسلا ةجهس هباتكىف ىنالوملا ىثرملا دحت

 .ىلولا ركذو . هماوعأ ثدا وح نيتريسلا ىف الكتسا امو روثتلا ردلا ىف ىنابرألا للا دبع نب ُش

 زيربتلا ىوذ ءاهملا تايفو ىف زيجولا عماجلا هياتك ىف ىرادنلا هللا دبع نب دجأ ريبكلا ذيهجلا

 .ىف ءاج ام ضعب ع وبطلا هخرات ىف ىهساولا عساولا دبع ىضاقلا لقنو « ةردانلا هايازم نم ةذبن

 .لأسأو . نيعبرأو ثالث 1848 ةنس ىف ءاعنصي ةعوبطما نودجلا ةمئألا ركذد ندشرتسلل ةنْمت

 هوجولا لمجأ 0: هتريس عيمج عبط ىلع ةناعلا للا

 زكذ دنع نيتسو ثالث 18م ةنسم ءاعنصب ةعوبطلا ءالبنلا.ةيمال نم ىلوألا ةيفلألا ىفو

 5 1 : مالسلا هيلع هناقو

 20 لسرلا متاخ اوبإلر شع دعب ث الث بيقع نرشعو نيتنثإ ىف

 لوألاب نيلاتلا حلم دشاح ىف ' ىف عيبر نم ترم ةرشع عمال

 ىلع نينمؤلا ريمأ لياص ىبحي وبأ نينمؤلل ريمأ مامال ىفق

 لبج ىو لبس ىف نيلضلا نيع اذق نيلاقلا فتح نيا دج

 لسرلا متاخ هل ةعرش ماكحأ تشعتنا هب نم ىحي 0
 ليصأ قو حبص قو ليلي ىيظعسسسلا ريب ف سيردتلاو ملل شما
 لسالاو تافآلاب تيفاوطلا نيط ايش لذم اسنثلا عدبلا ددب
 لجألاب رابقلا ىذق ىتح هلل لو بسر لآل ىلملا ةودلا دبم

١ 
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 ىو
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 هريس ن تاقاؤملاو هتاند ل 0م ا يح نب دمحش هاب دوصخملا مامإلا 5
 5 لمصلاو ملتاو نيدلا شعنلا ىف هعمجأ درت درفلا هر*د 1 لمألاب نانا هبر اعد ىبل هتفالخ نم رسع 5 نع ١

 لمعلاو للا سم دمحأ نيدلا ب اهم زيجولا رفسلا عماجلا عماجو ' 9 لسرت قثال ظني نيقلفلا لجأ نيسملا ىضاقلا ظعءاولا ظفاحلاو ىل ىلع نيقتلا لامس ةاضقلا ىضاق هنريس نم اهنم ضعبلا تبثأ دق 5 لم شرع باس نرك السما يتم نمىمحأو دعأ مو ْ « لهو ىذ ريغ روع دانزلا ىراو ظقي مزاح روقو داؤفلا و ك لازاو ىنبلا لهأل فيخع رحب ممم نيدلا ٌلهأب فوءر رب 3 « ىلع مامإلا لع ىف فنحأ لح ف ل
 , ىلت باتكلا ام ”مأ مالس ىبحي ىنأ نيبملا نيدلل ددجلا ىلع ف
 .لا

 : 889/٠ ةئم بجر ىف ءامنصب ةعوبطملا ةرحبلل رشع عبارلا نرقلاب نما ةمئأ ةماسإ ىفو

 رهزلا منأل ةادملا ليلس ىجحب وبأ مامإلا امنص نع راس هدعبو
 ررغلا ةرتملا ردب نيلضلا نيع اذق نيملظلا فتح نبدلا ددجم

 ركحدلاو روجلا كاحش ماهلا ثيللا انرخفم روصنملا سهببلا انمامإ
 رثألو نيدلا ديم ىجحب نب دمت نإ ريشألا ىبح لجن دمع
 رهسلاب مونلا عابو نيفلسلل هتوعد عبسلاب ةدعمص نم ث

 ١ .10/ ةلس 1

 لا رغ ىلإ ايل ىلإ ام كرتل ةضضاخ نوسيلا نيب برعلاو
 رطبلاو ملفلا عوبر روهظلا ىلإ تزرب ذإ روصنلا ةوعد تازازف
 ردحتمو لاعىف رصنلا ركاوب 2تركتباف بارعألا همساب تنلعأو
 رصع ىلإ انان_هو ًانابش انارسمع ةليوطلاو ً؟اريفظو الهاش لس

 رعثلاب دوطلاو ةبطمق م يرو اا

 رثتا عناب مهلع كاذ مادل اوركسش ول برعلا رصن هللا عياتو



 ظفاح ليعامسا ىلاولا

 ردبلاب ماوقألا ىف فزاي ىذيف

 رّوخناو ىزملاب اوباقناذ

 ىععن اولباق مبنكل ام هلإلا

 اهمدقي كرتلا شويجب اواجومف

 ىوذ ضب عاطالاو لامل لاف

 مامإلا ناخ نم لاح ىلإ رظناو

 نه مول نم (اند ىلع) _ مامالا ملقن هرم امو

 افسأال ركلا دعب ركلا دوامف
 رضح نمو ودب نم دعافت نك

 ضارغألا
 رظن الب ىضيف ىلإ ىراسألا ييلستب

 سمزلاو نيب وطلل ذخألاو روب
 كلا فرشلاو دادقنلل محاللل لس

 ركتسم ريغ اهاوسو اهرمخ

 5 انتمطق م اعنص تاراصح لسو

 سعدعتم ريغ سشيحب تامجلا لك اوال ذإ ءادعألا ةرثك بعلو

 ريل ةريخ نم ىوث عيبر ىف ثوحيو ( بمشك) ىف دشاح ىف ام
 1119 ةلس

 نلا ةيالو نع هيقفلا اشثاب ناثع لاصفنا

 ظفاح ليعامسإ ىلاولاب

 ىف لصو ةدعص ىلإ ءاعنص نم نيدلا ديم ىبح نب دم لب روصنللا مامإلا جورخ دب

 نم عمجأ دقو « نيلا ةبالو نع هيقفلا اشاب نامثع ىلاولا لزعب ةنطاسلا نم ىمألا ةدمقلا ىذ

 عماولا دبع ىضاقلا خيرات ىفو « نيمأب كلا ةالو حلصأو لدعأ ناكدنأ نيني نم هنع بتك_

 سانلا مجأ هنأو هشامم عيم# قدصتي تاقدصلا ريثك امضاوتم ناكهنأ : عوبطما ىعساولا

 ىلا ةموكحلا 0 ل

 عم الو. ةلغب ىلع ًاراان م نو « روايلاو « شواج » ههمو ًايشثام ءامنص رصق ناديع

0 

 ندا ل

 0 ١ 0 01 دلأ هم “ الل

 4 لضحم نيلا ةيالو ىف هءاقب نأ ةطلسلا ىلإ ةطبضم اولسرأ ءاشترالاو ملفلا نم نيدوم
ديدحلا ىلإ هلزمب ةيقربلا لوصو ةليل ىف راسف « كعب مالا لصوف ىنومم ل

 لسرأ مث «ة

 لبلاك

 ىلا نادم وف

 هنييعتب ىمألا

 ةليا ىف

 ىبب ىف رسلا
 , ىداحلا نبأ

 ع نب مهارب

 ل١ دم ربمألا

 ا نبا مياقلا

 3 بلاط ىبأ

 1 نهرو

ٍ 

 تامو 1

 نيناعو عسل

 لا نعو هيبأ

 خا تاواصلا

 نأ نع ةرابز

 / لاجراا ىبأ

 أ نع مماقل
 م لا لوسر



 مالو اس . يحي نب دمج هللاب روصنللا مامإلا
 ا ب بع حست م ا

 لصوف « ريان

 ىهتنا . هتافو 0 ةكم ةيالو ىف هني و

 ريزولا هللا دبع نب دم مامإلا ةافو

 ١م ./ ةلس تايفو

 قئاز ىلعأ ىف ريزولا تيب ةرجهم تاه ةنسلا هذه نم ةرخآلا ىدادج 7 ةعججلا ةليا ىف

 دمع نب هللا دبع نب دمع هللب روصنأ مامإلا ءامنص نم قرشلا ىلإ الامش شيشح ىنب ىف رسلا
 نيدلا مراص ديسلا نبا دمحأ نب ىبح نب دمخ نب سودقلا دبع نب نبدلا حالص نب ىداحلا نإ

 نب روصنم نب لضفلا نب ىضترلا نب ىلع نب ميهاربا نب ىداحلا نب هللا دبع نب دمع نب ميهارإ
 نب ىبحي نب ىلع نب جاجحلا بقلم هللا دبع نب لضفلا نبا ريزولا بقلملا فيفعلا دمع ريمأل
 نب نيسملا نب ىحي ىداملا مامإلا نبا دمحأ رصانلا نب ىبحي نب فسوي ىعادلا نب مدان

 نب ىلع نينمؤلا ريمأ نبا نسملا نب نسحلا نب مارب نب لبعام»ل نب مهاربا نب ىسرل مماقلا

 هدلوم نه روش الإ ةنس نيعست نع بلاط ىبأ

 1؟؟19.ةنس هدلوم ريزولا دمم نب للا دبع نب ىلع نب دمحأ دلولا انماع ىف هتيرذ لبنأ نمو

 قاعنصلا لاجرلا ىبأ دمحم نب حلاص ىضاقلا ةافو

 نب لاص نب دمت نب حلاص رمعلا قذحملا ىضاقلا ماعلا اذه نم بجر ىف ءاعنصإ تامو ش

 نع نامنصلا ىنايلا ىرَمدلا ىشرقلا لاجرلا ىبأ حلاص نب دمحأ ريبكلا خرؤلا ىضاقلا نبا دمع

 نع ذخأو « فلأو نيتئامو ة ةرشع مبس 17117 ةنس ناضمر ىف هدلوم نم ةنس نيناكو مسن

 ىردعلا ىلع نب نيسحلا ىلوأل انخيش هنع ىورو هريغو ةرابز فسوب نب دمحأ ديسلا نعو هيب
 فسوب نب دجأ ديما هخيش

 حلاص نب دمحأ ىضاقلا

 نب دمت نا ديول مامإلا

 ىلإ دانسإلا بتك

 نع اهيورب وهو « ىدي ىف هع ةروبمثملا س هللا تاولصلا

 نع ةرابز دجأ نب نيسحلا هيبأ نع نيسحلا نب فسوب هيبأ نع ةرلبذ

 نع ىروثسلا نيدلا دعس نب دجأ ىضاقلا نع ريبكلا لاجرلا لأ
 نم هريغو راكألا فاحنإب فو رعملا هدانسإب مساقلا مامإلا هيبأ نع مماقلا

 | لسو هلو هيلع هللا ىلصاللا لوس
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 م. ةنس تايفو 0
 يمحي نب دمح هللاب روصنملا مامإلا

 : ءالبنلا ةيمال نم ىلوألا ةيفلألا ىف هئافو ىسذ ني

 لقملا ةرق اسدنص رخل ملاص 5 0 5 5 0 00
 ١ 2 بجر ىف ثامو

 | لبجلاو لهسلا ةاضق رك لاج . را ىنأ لآ مالعألا انملا ةالس

 للا نءاولج نم هنع ىور اردو ةظافح ةيوار ناكو'

 لج نم ناسنإلا قلاخ اعد ىبل هدلومل نينامثو ةمسن ع

 هدلوم ؛ لاجرلا ىبأ نب حلاد نب دجأ نب حلاص قتلا ىماقلا انماعب هتدفح لبنأ نمو

 عوبطملا رطولا ليف ىف مهنم ءادلعلا نايعأو لاجرلا ىلأ تيب ىلع تءلكست دقو . ه 1008 ةنس

 ا.هريغو فرعلا رشن نم عوبطملا فو

 ىاهتلا كائكرلا له نب دمحأ

 كاو زلال دبع نب دم نب دمحأ ةمالعلا ديسلا اثوطبم ًاديهش نام ةنسلا هذه نم رفص ىف

 نيتسو عبرأا 54 ةنس ةجحلا ىذ ىف هدلوم نمةنس نيعبرأو نيتثثا نع ىد.دملا ىناهملا ىيسحلا

 عرب قح ىمدقلا هلا دبع نب نمح را دبع ديسلا نع ذخأو . بلق رهظ نع آر ظفحو

 ىاهنلا رجابخ دجأ نب دحأ ىضاقلا هاثرو . تاقدسلا ةرثكو رثالاو ةفايقلاب ًاروومشم
 : اهم ةديضقب

 رتثلاو لظنلاو هقفلا هاكبو « من هؤاسلج ىمألا ليلحتل هتكب ركفلا هفيكي نأ يقي راع ” ىذلا رعوجلاو بوبحلا ديسلا ره
 إلا ةوعو ماع نِلا مالعأ نم اوناك نمو

 « ىفامنصلا سعادم ىلع نب دمت
 1 ىف مناح نبا فالي

 ىلوصألا هيقذلا ىبحب نب دم لل روصنمل مام
 فو « ىننألا روثلا نا دبع نب دمي ىماقلا ناروضبو

 ظفاملا ديسلا ةناتسإلا فو « رهاطلا فرج هللا دبع نب دم ىضاقلا سن 0
 نء نسحلا هونصو ىسنالا ىمشفلا ىلع نب دحأ ىضاقلاو ىديي زلا ىميدقلا 0

 مريغو ىلاعنصلا عوك ألا نسسحلا نب نسحلا ىمناقلا مالسإلا خيش امنص ةضور ىفو « ىرضحلا ىواعلا دادحلا نسما نب رم دهس تدم 1 . 1| نب رمع ديسلا تومرضح ىقذ ؛

 ,اهو ٠



 وسب ةئس تايفو و ا | يحي ني دمج هللاب دوصنملا مامإلا
 : ىلوقب ءالبنلا ةيمال ىف مالعألا ريك الا ءالؤه ىلإ ترشأ دقو 0 يي مص علا ير ل ال

 قرم تح عانك نب دلك. .٠ تف «مارخلا زيشلا -طمقلا تلايو
 للخلل حاضيإلا اهب ام ىنصلا لاق 1 ىهو حاضيإلا ىلع ىئاوحلا وذو *«'

 ىلع لجن نبدلا لوسسعأ لع خيش ل ازاب ىوه نيسمح دعب ةعبس نع

 للا ىلع ًايدق الع نم دمع اهسردم ناروضب اههف تامو

 لوألا ىف ىمألاب اوبفل نم ةاضق 0١ ةرخفم نا دبع لحن دمت

 لصألاو حبصلاو ىحضلاب اسردم اعرو ةدابع ةمالع ناكو

 لسسلاو للملا مامإ يحب نيد م نينمؤلا ريمأ زاجأ دقو
 لحز ىلع البق اومس لازأ ىف 5 ادّهو انيغابس دمحأ ربحلاو

 ىلت باتكلا ام مالس هيلع ىفق هب مث ناروض ىلإ امنع راسو
 ىل ناك سنألب نم سن 1ناروض نم متاح نبا فالخمب ابق تاهو .

 لج رحاب ضيرأ ضورب ها لا قاحلا وذ نا دبع لجن دم

 . لدجلاو فطللا ءلم ذةلارهاط 0١1١ نرج دمت ىذاقلا هللاقي دقو

 لسثم نع بادألا ىف لج ابي دأو ةظافح ةمالع ناكو

 لمح نم ا قلاخ اعد ىل هدلوا نيمبسو نيقثثا
 ىلو لجأ دواد لجن دمحم الضنلا رخنم اذه ماعلاب ّ

 ىل قتلا لاق ةمسم لا ىلا نوكس مل فاقلا مب

 لبجلاو لبسلا رف محرتلا نع ةلص هل نع ا 1

 لغش اذ سيردنلاب ناك نم ظافح ا ةرخفم مالعألا ظ دب
 لوملاو ناوخإلا نع دز مورلاب

 ينسأ لوبنات اب نيفد دواد دحم ىلع ا
5 

 ه

 ابرتنم رهدلا هايبر نم د



 مي يسستحا هو حس سيب صو دس هيعس

صتملا مامإلا لاقتتإ
" «دعص نم قاب دو

 2 . ل

 نه روصنلا مامإلا لقتت ' ماعلا اذه مارلا
 مرح رمش ١

 ىداملا مامإلا نبا ل مالسإلا راع نم نيرشملاو سماغلا مويلا ف

او مونهأل لج ىلإ ةدعع م ْ
لب ىلع فاختس

 يس ةدعص ا

قللو نيدلا فرش .
مع ىثاقلا اهيف ءاض

اغثا لل دبع نب د
 ىلءو ىب

 ىضاقلا

فيس ىلولل اع ن 24
ق نب دحأ مالسإلا 

عو نبدلا ديمح مسا
 حزار دالب ىل

 ليمعمإ

ىلإ مامإلا لوصو دعلو . ىسنألا ىلضفلا ىلع نب
ضيم هل ضرع مونهألا 

 هافش مث ربهمت وح 

بالا بي نبل دبع بيدألا ديسلا لاقو ىلا لا
 : اهنم ةديصق مامالل تهم قرشلا 

 اسنيلاملا مف 3 1 مس لبسعإ هريب ةثزبم _-

 .انينأ اشحألا ىوج نماونأو نيج ميسل ءاعدللب اوجضف را

افثلاب لجتف
 هر فر 

علا ىلع نمو
نيجرلا داي

 . 0 ا

 كارتالاو ف ةراع دمحم دئاقلاب فرشلا دالب لفأ ةكتف

 «نالوخ دالبو نيفاس ةنيدم

 كارفألا دابجل سانلا مه شمن ىف روصنملا مامإلا عرش ماعلا اذه نم ىلوألا ىداج ف

 ” اهتصالغو . ف ةرشلا دالب نم لهاشاا لهأ ةعقو: هتوعذ ببقع كارتألاب ةعقو لوأ تناكسف

 رضأ دق هنأ مامإلا ىلإ بتكن ينسحلا ىفرشثلا ميهارإإ نب ىبحم نب دم ماقمقلا ةءالهلا ديلا نأ

 تابجلا العبد ل يش قرط ل هدر را هر رو تا دما

 الو . مداوق رباك أ نم فراع دم دئاقلا فرشلا ىلإ اوزهجو كلذ كازتألا نطنف ةينهلا

 مدقت لا ث 7١ موب ىفو . كارثألا نم ةسمخ لتق نع تلجنا ةكرعم تناكم ش « لهاثلا لهأ

0 

 0 ل يل

 . هفادم نر نا .١ مل ةنس لاوش نماث فرشلاب رمث لفق ةنيدم ىلإ شجألا هيج ىف لصو:

 ن7 0١ قورع دب ىلإ رجقلا عولط نم لهاشلا لبج ةضراع ىف برحلا تناكسف « هضادمو هعومجم
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 5 والا | ىحي نب دمش هللاب روصنلا مامر
 ونمو ةن 9 5

 . الجر رشع ةئالثو كارتألا نم ةئامو كب فراع دمت لتق نع ةكرعلا تلجتاو سمشلا
 ٍ را رصنم خيشلاو لهاشلا لهأ ةداسلا برحلا هذه ىف برعلا ءارصأ ناكو . بري
 , مريغو ريجلا ةيبق

 .نب ىح نب دمع ديسلا تيب ىف الإ مويلا كلذ ىدنغتي ال هنأ فراع دم مسقأ دق ناكو

 « صانم نيح تالو صالملا بلطو هفيس ىلع اكسنا صاصرا هتباصأ الو « ىرابشلا مهارإ

 .دمع ديسلا تيب ىلإ مويلا كلذ دغ ليبق كصوأو هسأر زئحاف برعلا نم هفرعب ال نم عراسو

 ١ روصنلا مامإلا ةرضح ىلإ هلاسرإ ناك مث ىراهشلا بي نب

 : كلذ ىف ليقامبو
 | ١

 مل عيظن نيدمؤلا برضف بوأت نأ لبق تبت وأ تبأ اله فراعأ
 00 عبقت هنم مسلاو اورلا تلخو مهدنع توم ال موقلا تننظ كارأ

 ميفش وهو باغذإ ىجالا باغو اضأ دقرحفلاوب رحل رادتسانيحو

 عون نوفرتلاظ ممرامجأو . مهئارس نيملسلا ةارس تحابأ .

 ميس تاراآلو همدنس هنقت فيسلا رطع حرج مهنف

 ميرصو قئوم ريسأ مهنمو يراه بان قاسلا دش رخآو

 ' شد اهادعأ ىوس 5 لهانم تارئابلا فويسال امو

 ى علل فو نابكزا اهب تراطو ٠ ةنمو نميب تنأ :ةمقو اف

 ٠ عوجر هيتفاح نع اهل نأ اف , اهركذ قمحلا بعوتسا ةمدص ايو

 حب هللا دبع ببدألا ديو ( ىئثرعلا دمأ نب نيسحلا ةمالملا ىضاقلا ةديصق رخآ كإ

 : ش 5 : ةديصق نم بشاملا

 ارهزأ رسنلاب نآك مون ةحيبص ةركحب نملاو لابفالا ةرغ تلا 20“

1 
 ٠ ارساوكلا ةاككلا صخ

 . هب زها  رهاف بر نم ظوحللا فرشلا نم" : .٠
 أرخفم ناك" مل ىراذللا ف

 مجافأ لاب و ىحضلا تو لبق تحن ف راع ا :



. 

 «  ىحح نب دمع هللاب روصتملا مامالا

 سم4 ثداوح

 هجح دالبب ةرجنو ةعالو ريمان حف

 ماعلا اذه نم ةدعقلا ىذ ف

 ىداحلا نو. . ا

 هتعاطأف هيلإ ملوصو ةليل م رخألا هنو 1 د0 5 هت ءانب ل ماهل ديلا ةدايق
 دلإ ملوصو ةليل نم ريخألا تقلا ىف ريفظلا نصح ملوخد ناكف ىدشالا ألا

 ر

6 

ءاج مامإلا لسرأو « ةجح دالب كلذ دم
 نب نسحلا لكوتملا مامإلا نبا هللا دبع ديسلا ةدايقب ة

و املقاعم ىلع ىلوتساف ةءال دالب ىلإ 5
 نيربظلا_ ةنيدم تحتفو ةعاطلاب لئابنلا مل تنعذأ

 تاجيأ ةكرمم مهي تناكسف نب رمظلا ىف نم ىلع ةح نم مجعلا تجرخو ةجحب
 كلا رثألا مازهماب

نصح ىلإ الجر نيس ةئام ردق مامإلا لسسرأ
 ةجح ريفظ 

 توخبم رصا" خيشلاو رئادلا بحاص

 تجرخو . ةجح ىلإ مهعوجرو
 تماد ةكرعم ىدشالا ىفرافلا ىضرا حملاص نب ديز جاحلا ةدايقب نيذلا مامالا بامعأ لي

 نم ىلتق ةرشع ىلع ةدايزو كارثألا نم اليتف نيسمخو ةنأم وحن نع تاجناو « نيمو 5

 بامسأ اهدصقف بيصحلا قوس ىلإ قيقدلا نم لمح ىتثام ردق كرتإ ةلومح تلصوو . برعلا

 نم ةرج ىف نم كلذب لعامل . هل+ نع اوزمتام اوقرحأو اهنم هيلعاوردف ام ارذخأو مامإلا
 اهريغو ةرداغشلاو ةرجن ىلع مامإلا بامصأ ءاليتسا ناكر ؛ ةرجن نع اوبره نيروصح ا ربما

 ظ اهريغو نارمم دالبو روسم لبمي رجملا ةرسصاحل مذوفنو

 بحرأ دالب ىلإ ىنيسحلا ىعرشلا دمع نب دمحأ ىكلا ديسلا مالسلا هيلع مامإلا لسرأو

 رمش ةرغ ةليل ىف ناكو « كارتألا نم |بيف نم ةرصاحل امنص نم ةيبرقلا دالبلا نم اهيل امو

 لبج ىف اهريغو ثراحلا ىنبو شيشح ىنب دالب لابج ىف اليل نارينلا داقيإ مارحلا ةجحلا ىذ

 نابرج ةيرق ىلإ ةجحلا ىذ فصن موب ىف ىعرشلا لأ ديسلا راس م. امنص ىلع فرشلا مق

 لايعو نارره و بحرأ لئابق نم لئاقم فال ةيناه ومن !ممف هيلإ مهتجاف نادم دالب نع

 رغألاو ناتسبلا دالب نم نودهاملا مهملإ مضتاف « ناتسبلا دالب وحن اوراسف اهريغو 3

 دالب وح كارتألا نم ريباون ةثالمث ىف امشاب ىلع امنص نم جرخ رهمشلا نب رشع ىفو ؛ اهوحنو

 برعلا مهاقتلاف , ةدح ةنيدم ىفو اهسذ نيروصحلا ىلع حبرفتلل نارم ىلإ اهنم ذوفنال نادم

 ءاقلا لاق ٠
 فلا ىذ فصن

 | ىلاو بتكو

 أ. نتفلا نارين

 لاو رابكسلا

 ألا دئارج ىف

 و ميوشلا ىلع

 ومس 59 اماأ

 نب ىلع تناقث
 أو لبج لك

 ايخألا ثلصو

 فل ردقو كب

 ءامإ لاقو

 و ةرزاثا ماس
 , قوسملا اذ
 ةرشل ناراث

 لو فوم
 ا



 هس لإ ىحي نب دم هلاب روصنملا مامالا

 اسس

 نايكرك مابش ةنبدم ىلإ ميسم ىلإ مجعلا رطضا ىتح مولا كلذ ناجرذو معنأ تيي ىف مهني 5 برحلا تمادو منأ تب ةبرقو نابهذ ةيرق وحن اومجرف 8 0 قرذألا لوح ىلإ
 لعل اهلا اولصو ىح نارمع ىلإ ذوفنلا ف ةليح لكم موو خياشللا نه موني نمو اوامعأو

 ىو تداوح

 ةفاسا نأ عم بوطخو بورحو لاوهأو قاشم ىلع امنص نم مهجورخ نم نيعوبسأ ىفم
 تاعاس رشو زواجت ال نارمع ىلإ اعنص نه ةكولسملا قيرطلا نم

 دحألا هليل ىفو : روصنلا مامإلا ةريسب روثنلا ردلا ىف ىنايرالا للا دبع ن ىلع ىضاقلا لاق ْ

 لبنا فصن ىلإ رمتساو ءاشعلا تقو نم رمقلا فسخ ماعلا اذه نم مارحلا ةدعقلا ىذ فصن

 مارطضاب ناطلسلا ةرضح ىلإ فارغلتلا كالسلا ىف اسشاب ظفاح ليعمسإ نملا ىلاو بتكو
 تاوصأ وحت ءاوهلا نم ةفلتخم امنص ىف ائاوصأ سانلا ممس ةدملا هذه ىفو . نيل نتفلا ناري

 محملا كلذ رك ذو دجاسملا ىلإ امنصب سانلا عزف مايأ ةثالث ومع كلذ قبو راغصلاو رابكسلا

 نب دمع ديسلاو كب نايلس ةبحس نيتئام وحن مجملا نم جرخ ةدملا هذه ىفو . رابخألا دئارج ىف

 كله اونقوتف فرشلا دالبب رمث لفق مث « ةجح دالب اودصقو دعس نب حجارو عيوشلا ىلع
 ةفئاطو « لهاشلا نم نيليم ىلع لفقلا ىلإ تمزع ةفئاط نيتفئاط ركسعلا اومسق مث أمي

 نم ةراثلا تممنجاف مفادلاو قدانبلاب مومر دقو الإ ماوقألا رعشب لف لج ىبب ىلع تما
 ةجحلا ىذ لئاوأ ىفو . نيعبرأ ومن مجملا نم لتقو لذقلا ىف كارتألاب | وطاحأو لبج لك

 ىدشر دجحأ هممو هلوصوبو نبا ىلع ايلاو اشاب تيفاني ىلاولا يس راجخألا ثلصو

 ىعتنا . ةجبح ىلإ اهنم راسو ةديدملا ىلإ ركأسملا نم نيفلأ ردقد كب

 ن* ناك رمقلا فوسك نإ : ىجسيفرلا قازرلا دهع ةمالملا هيقنلا امنص مماج مامإ لاقو

 : د لاجرلا نهيبلاهتبالاو ءاعدلاب هللا ىلإ سادلا عرفو فوسحلا 0
 عماجم فوسكلا ةالص ةرشاو ل وهلا ةدشل تا 7

 تابجلا ىف نارينلا لئابقلا تامشأو رمقلا لجتد نو



 را 2
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1 

م هللب روصنلل مامالا
 نوح اهيل نب د

: 
8 

١ 
 -

 داهجال روصنملا مامإلاةكض [ سا 0 :
 د

العالل رهاظلا ىف امم .
ما اهفو فومكلاب م

 ١ 1 ل 2 راشبتسا م
 ش

50 
 اذبم نملا ىف ةيناثملا 00

 دابطضالا 4
وكملا ءارصأ ءاشن

 دهم ن“ ىف هم ةه

لا نم اوساق دقام ةدشلو.
 م 1 مءاشنو . : د اغ

 قتح مثرن أم ةرصاخمو رامنسألا عاقتراو مهملع دالبلا لالتخا نم هبقمت امل ف ردكم
| 

١ 
1 1 0 : 

 1 0

5 

ههو بحرأ دالب ىلإ دشاح دالي
ع.ناكو ءاهريغو ةضوراو ناد

يدشتلا ضب كارثألا هو ن
 د

م اهنص لخد نم لكل ع
ةيشخ موشيتفتو لئابقلا ن

اوذخأ م « ةماعلا ةروث 
 نذلا ودبلا لام 

َ 

 اعنص ىلإ اواصو
ةلومح فرشلا نم

ع اودشو حلالا نم 
ا لاقثأ صعب اما

ناك نيذلا نكسومل
 َّ 4 

 ظ
 ظ

 طمعا
 حلا نارمع وحي اب ىلع عم اعنص نم مهجورخ-

أذهب ءالينلاو مالعالا تايفو ّْ .
 و ظ | ماعلا 

 1 خب ؤْلا ىسبكلا ليعامسإ نب دمي

نب دجحأ نب ىبحي نب دمخ نب لوعمسإ نب دمت رمعملا خرؤملا ظفاحلا ةمالعلا ديسلا
 7 ١ نب ىلع 

نيمسح نب دجأ نب دمع نب ىبحب نب هلا دبع نب مساق نب دحأ نب دمع
 رع ب ىلع نب رمصانلا نب 

نسحلا مذاه ىبأ ن ةزجح مامإلا نا ى# نب مماقلا نب ناجيما نب قتملا
 1 نب نمر أ دبع نب 

 ل 8 ٍنسحلا نب ميهاربإ نب ليمسإ نب ميهاربإ نب قتسرلا مساقلا نب نيسحلا نب هللا دبع نب ىمم

 0_0 ش٠ ىنالولعا ىديكسلا بلاط ىأ نب لع نب نمل
 0 8 0 ىلوألا ىدامج رشع نماث ىف ةيلاغلا نالوخ نم سبكلا ةرجبب هدلوم

و هب ج رخو هيبأ رجح ىف سبكملا ةرجهس أشنو « فلأو نيتئامو نيرشعو ىدحإ ش
 | | هم ذغأ

فو ىرماعال لفاحلا ةجبم و ضايع ىضاقلل افشلاو فاكسلا حرشؤ بارغألا.ةحلم حورش ىف ٠
 

 هج نيو ىتسحلا .بلاط ىتأل ىلامالاو ميقلا نوإل داعلا دازو ىرذنملا بيهزتلاو بيغ

 3 5 ش مااا 0 ماله نيف
 كو

 ةنييلع . ىفؤتلا ىسبكلا نينلغلاهللا دبع نب دمحأ نب ليمسإ ها ولا مامإلا دينلا نعو

١ 



 مم لا 0 يح نب دم هللا روصنملا مامإلا

 0 1 ٠
 ىسيكسلا ديز نب لمحا ديسأا نعو٠ ةهحام نباو يالاو

 ناشكلاو راخزلا رحبلاو راهزألا حرش ىفو ةباذلاو لفاكسلا حرشو لهانملاو ىصيبملاو جملا نبا ةيفاكى ع ىتفما ةيشاحو ةحللا حور ىف نلأو نيتئامو نيس 1١6٠ ةنس رامؤ
 دواد ىبأو ىذمرتلا نيسو لسم حبمص ىف ىلاكو ثلا ىلع نب د ىضافل نع ًأمنصب ل و 8 : : . امج و 5 ءاقلا .٠ 1 ذأ

 رحبلا ىفو راهزألا حرش عيمج
 اهريغو ىذمرتلاو دواد ىنأج لسمو ىراخببلاو فاشكللاو راخؤا ٠

 حرشو ريغصلا حررشلاو ىمييملا ىف ىسبكلا هللا دبع نب دمحم نب دمت ديسلا نعو

 ىماقلا نعو ةياغلا حرشو لهانلا ىف ىناكوشلا ىلع نب دمت نب ىلع ىضاقلا نعو « لفاكسلا
 ىضاقلا نعو ؛ هيلع ثاوغلا هللا نطل ةيشاحو ريغصلا حرشلا ىف ىزارملا' دمحأ نب نيسحلا
 « نيسلا ريمألا ماوالا ءافشو ةياغلا حرمشو ىدزبلا ةيشاح ىف ىبلاذلا ىلع نب ىلع نب نا دبع
 نب ىلع ديسلا وو « ةيافلا حرش ىف ىسبكسلا لجارملا ىدهم نب ىلع نب دمحأ ديسلا نمو
 ممريغ نع ذخأو قطنما ف ىجوغاسيا حرش ىدهملا نب نيسح نب نس نب ىحي نب ليعمإ
 هلمث ام عيمج ىف ىلكرشلا ىلع نب دم ىضاقلا نم زاجتساو . اعنصو سبكسلاب هخعاشم نع
 هدلاوو ىحب نب نسحلا همع نم هيف زاحتسا ام عيمج ىف هلل راع رباك ألا فاما هفاؤم

 هرابز دمحأ نب نيسحلا نب فسوب نب نيسحلا ديسلا نع هنايور امفو ىسبكسلا ىحي نب دمت

 نع صاع هللا دبع نب صاع ديسلا نع دم-أ نب نيسحلا هيبأ 1 نب فسو هدلاو نع

 بحاص ناكو ٠ فورعلا هدنسب دمت نب مساقلا مامإلا نع ىنابرغلا حابص دمع نب رصان ديسلا
 التان « رابخالاو باسنالاو تايفولاو مراتلا ىف ةبآ ًاريهمش [طباض [ظظفاح ًارييكةمالع ةميرتلا
 :تافاؤم هلو. ةركأقلا بيل عابطلا فيلل ار

 ىف ةيملا مجارتلا و ةينسحلا ةيكوتلا ةريسلاو ةينسلا تازاجالا و ةيكسملا تاحنلا اهنم
 دانسالا لهأو ةيبادالبا ءايلع ربك أ نم ريثكلا ةلماك جا رن ايف درطتسا نيمخض نبل

 دال ؛ نم نارإبلا ف سادلا قرفت ببسو نامزلا مت 5 لا



 ٠17م ةئس تايفو

نم هلامعو نِكلا كوام هيف ركذ ةينهأ كللايلا
 مالسالا لوأ 

ا 96 كلأو ةثاييب
 حرش ةماتلا ةيانعل

كن ةمامالا را ونا
 ل

 لكوتملا مامالا هنم زا>تساو « نيىدشرتلا :
 رابخأ ىف ةينسلا فئالإ بانك ث

 ب سن 18 ةنس ىلإ نيلارابخأو
ع ةببك ناكو 1 كلذ ريغو ةماسلا ةديصتلا

 9 وض

 امج ملعلا لضف ىف ئيدح نيببرأ امف لن ةولم ةا

 .٠ ىديكللا دمم نب ليممسإ نب روع ةمالللا دلاول

 ةزاجإ هزاجأ ىسحلا دجحأ نب نملا

 ١ . هايفح هنع ذخَأ نمو « ىرذنلا طفاحلا ءامالإ
و ىش رعلا دجأ نب نيسحلا ةمالعلا 0

 ىثرملا هللا دبع نب دجأ ىثاقلا
 مثريغو

 ىرمعلا ىلع نب نيسحلا ىلولا رشع مبارلا نرقلا ءاسلع ناك ني راطلور

 ديسلاو نيدلا دج مساق نب دححأ مالسالا فيسو ىضورلا ىدسلا دحأ نب ىلع ظفاحلا ديسلاو

ا دبع هيقفلاو ىفارجلا دمع نب دمحأ ىضاَقلاو قامنملا ىريدجلا ىلع نب دم
 كرست نب قازرل

 ىننالا كأللا دبع نب دمع عرابلا ظفاحلا ىناقلاو ىقرشلا دمع نب دعس ىاقلاو ىجيقا

 . ىقايسلا دم نب دمحأ هيقفلاو ىغايسلا زر نب دصحأ ىضاقلاو ىهنملا

 : كلا دبع نب دمت ىماقلا هتن ىف لوقي اس وهو

 سرولا تيم انل لك ا ىبحيو 2نيعأ بسن لوألا ىدبي أع ديمإ

 سيكللا ةنيزال قالطالا ىلع عاقب لا ةئيز ربلا رخازلا مولعلا رحبو

 يدركلا“ 81 تالت كرف < ةنج ولو ساطرقلا ذخأ ناو

 ىسنعلاعرابلا اموىضاقلالضافلاامو ةئابن ناو ذفلا ديمعلا نبا اف

 سبعىنب برحوطخلاا نود تاهو هوي توقحلي سانأ مدرب

 ين ةمألا نم ةينام هيف ركذ ةماسبلا ةديصقلا ليذ هرعش نمو

 هقحسأ نب دمع رصانلا مامالاو ىرابمشلا ديوملا نب مساقلا نب نيسحلا هللب روصنلا مامإل

كسلا سلفملا دمحأ نب ليعمإ هللا ىلع لكوتلل مامالاو ىدهم ا
 .نب دحأ ىداملا مامالاو ىب

 'نسحلا نب هللا دبه رصانلا مامالاو ىناديحلا ىديولا" ىلع نب نيسحلا مامالاو ىجارسلا ىلع
 هفوتلا دجأ نب نسح ا هلا ىلع لكوتما مامالاو نسحم نب ماه نب دمحأ نب روصنملا مامالاو

 وصو



 م.م ةنس تايفو مم | يحي نب دمش هللا روصنملا مامإلا
 رطولا لينب مهمجارت ىف هئايبأ لظمم انرك ذ دقو. نلأو نيتثامو نيعسنو سمح ا؟ة6 نس
 نب مهارإ نيل مص ممإل دس هابل ذى هذ وأ فرملا رشن ىفو « عوبلعلل
 وه ايليذو ةئامسنو رشع عبرأ 511 ةنس ىوتملا ريزولا دمت

 رغثلا ةماسب مأ لباب رحس مأ رردلا نم طمس مأ دهشلا نم بروذ

 رولا ىف ءاديفلا ررط اهناك 00 مالعأل اهالئ امو
 رحسلا ىف ردبلا ريغل ركسف سورع اولجو مهمأ اظأ نم الح ام اودروأف

 ردصلاو درولا 2 دابجلا ىعس ىف لون ىرج دقو
 ريسلا ىف مظنلا ميدق نع اورخأت نم ةمنألا مالعأ ركذ هب ىرجأ

 7 0 ررطلا نع ىرلي بدأ اهظفا ىف بحجم اهمظن ىف ةماس كلس ىف
 نإ عدفض تباجا ام هعاب 2تسبح ىدهلاردب مهعبار نكل |

 رذتملا رذع اهحاضيإ ىط ىف هل ناكو تاراشإب ىنأ دقو
 رمعلا رخآآ ليزج رجأ لين ىف اميط ممركذ ىلجأ فوس ىناو
 ركذ ىلإ اريثم دحأ نب نسحلا مامإلا ذ دعب لاق نأ ىلإ ةمئألا ةيناغلا رك ذ مم

 : هيف مهنم ناك ام ضمبو نيناو عست 15م8 ةنس ىف نبلا ىلإ كاريألا لوصو

 درملا ضقان لامقب ىدملا لهأ ىلع دومت ايدلا هذه لزت و ِ

 رص ةورفىف نعي ابر ىلإ ابكلام ىمقأ نم مبسلا تداقق
 5 ءاو 5 . هاو 5

 0 ىنبو قوسف ىو مهب ارب امم ةلفغ ىف برعلاو

 وسلا كأي || 8 7 5 5 ١

 0 قءاجاف ضفرو مهنديدتوغاطلاو بلسلاولتلا
 5 وءاف الو لب اووعرأ اف ةدحاو ريغ تاظقوم مل تنأ .

 مد قت ل رجلا مهلإ 2 تردتبةقملا ىعادرمأ اوفلاخو ردن م

 روبل اإل يس ب ما, ش حلا ءام ىف ىف )0(



 قم نب دم هللاب روصبملا

 رثأ اذ كالمأل لع. ابضع ناكو و 5
 روخعاو ىدملا بايث موس

 ٠ ,درغ ىف دبعلاب اًنئاو مرسأ ىف

 رهتحمو داب ىلع دوبعلا ضن :

 رقبلا ةلفغ ىف مهو

 مامإلا:

 اولاثو ىريسسلا اولا

 هرشاعم نم بعص لك اوللذو

 هراد ىف ركل | واواَضو
 ادنف

 مهاعو ًادبع 4 اوعارب ف

 ادورغ ملا ةمئال ىهو امنص ومن اوقرأو

 ةمركمو .زع هذ لك اصح
 رقتفم بوث ىف اودنف اباهأ م

ح مهبرف نع ادغ نم اوازانو
او ىفدلا قعاولاصو مهم ارذ

 ىرذمل

 رفحلا نم :طهو ىف هاورأف بج  هطلاخو فاعلا مهلاو هاتف

 رثاده يع نابكوك ابر ىلإ مهمدقب هيتلاو هجالمأ قاسف

س ىلإ مهاوأمو عابسلا .يط“ !اودنفا هنا ىف لخف
 رق

نلاب حتفي شرعلا لإ وجرت نحنو 0
ىرق باتكللا ام (ماود نيبلا رص

 

 رضم نم عايشألاب ملا ربظيو ةنوآ لكعو مهسأب ميقيذي

 ربطلا ةرتعلا ةاده ما ركلا لآلا نم ةاكللاو ليكبو دشاحو

 رقعلا صاخ نم هجهن ىلع ىم نمو ىنلا ىدامل ىلع ةالسلا م

بحسلا تافكاو تهامو مع اسرام اماود مالسلا عم
 رطملاب 

 ا

 رك ذ ىلع لمتشي تايبألا هذه ىلع ليذ ريرحت ىلإ ىلاعت ىلا هعاس اذع عماج ىدصت دقو

 ىلع لكوتألاو نيدلا ديمح ىح نب دمت لب روصنلل انامإو دم نب نيدلإ فرش ىداما ممإل

 عقب ةعتاوب ل كلذ تركذ هس هدأ دمحأ رصافلا مامإلا رصملا ةفيلخ هنو ىبحب ل

 . هللا حر ريزولا هللا دبع نب دمت كلب ر ,وصنما مامإلا ركذ ىف كردتسم ا

 سمخ 186 ةنس ةجحلا ىذ ىف هزاجأ نأ دعب كللا دبع ندم ىضاقلا هيلإ بيتك انو

 : اهنم ىتلا هتديصق فلأو نيتئامو نيحستو



 ىح نب دمج هللاب دوصنملا مامإلا

 قركف ضور ىلع دحن ابص تبهو
 رق بيبحأل امدن تبو

 ىلعلا ف رخفلا ىبأ ىلوللا ةلزئك

 ةمعا نيع ىف ىالوم اي تلز الف

 : اهنم ةديصقب هل مجرتملا هيلع باجأ

 سمشلا ةعلط لزم ىف ترفسأ من

 هلودس خرم ليالا بوثو ترازف
 ترطخو تناناو تهابو تهاثو

 متسم دبل سيل نكمل ردبلا ىه
 فاعمم ىلظال سيا نكل ىلفلا ىع

 ابمصلاو ةييبثلا ناز نم ةليقع

 فراعم :ردبو باذأ ةضورو

 ها نيني نما اه

 قنلاو نيدلاو بادألاو معلا نم

 امفايو الفط دمللا بايث ىدزت
 الورجو سوأ نباو ىتابنلا انارأ

 هلق ديتلا ظنت اظن للا 4

 امركست ىلوأو الضن هب نابع
 قرف لاط بيشلا بوث نكسلو. .

 : ةدو ١ نيعبسو مخ اهتزواجو:

 ةغالب اذ (ضراق ىراجأ فيكن
 رمق تراهن ذإ (مقمو اوف

 ل 107 -

 سأرلا سك اذ هناك أ نم 3
 ىسنج ىنب نود سمشلا جربب هي

 سنألا بيلع ىرولا قابس لضفلا ىو
 ا ىسكم قتلا بوثب ايلعلل براغ ىلع

 سقلا نم سودس ىف ردخ ةبببر

 سبل ىذ لك اهراونأ نم قرشأف

 يشي نأ ليلاب داك اًثيثأ تخرأو

 سل ررد ىف بذعلا باضرإا لوحي

 سرولا ةقبع هل دخ الو نيلي

 سق نم حصفأ راص نم ىتنلا نيرق
 سردلا صلاخ هزاح مولع رفسو

 سخبلاب ناز هنازيم ىهذلا اذك

 سرطلا ىف بطرا ؤاؤالاك هليبارس

 سرغلا رمثم هبارأ ىلع لخَو

 | ىمدح ىلجو ىرظان ىف ىلح مب

 سلسلاو دئالقلا نيب اهدايجأب

 ىمنأ نم .فعاضو قطع هبا زف

 ىمخ نم دلبو يهذ نم ردكف

 ..سبنلاب ةحيرتلا قاص ىلع تملا
 قمكم همس ىف زدلا فاز رداني
 سقنلاب تاباقف ىطوش 5 رصقف

 1١.م ةنس تايفر



 170م ةئس تايفو

 ملا ىسبملاب أزهتو ىئاطلا ىف ل

 ةرخآلا ىداجج ! ”  هسأ دن بادآلا ىف كني
وش 15 سيجا

 هرهح ىد 1 ر

 6 ف سيكلا هس وة اعكانو
: 

 5 :0 ١
نم ةنمس نينا 0

 هدلوم 

 يس نع فلأو ةئاغالثو نام م.
 00 " د

عوبطلا ءالبنلا ةيمال
 : اعنصب ة

 نم ىلوألا ةيفلألا ىف هتلو ىسب 2

 لك نع تاداسلاو سبكلا :رع ىد اه ا. 0 ١

 كا فاشكلا طاخلا 53 0 2 0 هك لجن لييسمإ لن نع

 لا للجإل) ف باضلا ةباسسنلاو خرؤلا ىعاولا ظناسحلا اهب

 ىسبكلا دمع نب ليعابسإ هدلاو
 .فلأو ةئامو نيعستو نيتنثا 9+ 5

ف سبكللا ةرجج هدأوم
س بجر رشع عبار ةيل ى

 0 / 111 ةن
59 

 رعاك ابيدأ الضاف ايتث اًءرو الماع لاع ناكو
 نب ىحب نب دخت ةمالملا هيبأ نع ذخأ . اران

٠. 1 9 5 
5 

 ,

 ,  ةمالملا ديسلا . غو الا ٠ م : ١
 5 نمد « اههيغو ملا نبال دام داز ىفو ماشه نب ةريسو دواد ىنأ نمو [ اف *

 نع ذخأو . هربغو راخزلا رحبلاو هيشاوحو فاشكتلا ىسبكسلا ىيلغلا دحأ نب ليمعإ

 ٠ يو راخزلا حبلا ىشورلا ىبكلا نسما ندخم ني دحأ ن لمع الا دي
 هزاجأو . هرصع ءاسمع نم هريغو ىميكملا ىدبم نب ىلع نب دجأ ةءالعا ديلا نم ذخأو

 5 : اهوأ ةماع ةزاجإ ىحب نب نسحلا همع

 حلا ليزملا هنم لاضفالاو نلا ىذ ليلا لما ىف دجلا

 ةرشع مسن 115 ةنس لوألا عيبر ىف ىمينكلا .ىبمي نب دم ىلولل هدلو ىفوتافو

 ش : هاثر ىف 4 تايبأ نم دحم نب ليممس| هله لاف فلأو نيتئامو

 عيد رهشب هيلا تفقت هدابمع لمت نيدلا زع نا ال

 عيمس ريخ هللا مأل راصف اهئاضقادبت ولا ىدانمىدانو

  روصنملا مامإل)

 كك

 اعلو

 ريتةأمو نيد و

 .عوبطلا رطوا

 زيمآ نيئمؤلاو

 وسبكلا

 الب ىف ةفورعلا

 4 نم بت وثملا

 روسم ىداوو

 هلا ةيناعلا دالب

 لاو نيقرخلاو

 مماجلاو

 بيرق بسألا

 ثالث ١17

 ظ اهم ىفوتلا

 نم رلا لبق

 انعأو اييرقت

 موب نمد

 سرب تيب )

 0( مول



 1 بسسس

 ىدحإ 6١" ةنس لاوش ىف سب.كلا هنطوب دمحم نب ليمم“إ ةمالعلا ديسلا تامو

 لين ىلع كردتسملا ىف هتمجرت دقو . هدوم نم ةنس نيدمحو مست نع فلأو نيتثامو نيه

 نايإو ىلاعن هللا همحر رطولا لين عبط لبق هتافو خيرات ىلع رثعأ مل ثيح هريغو ع وبلا روب

 نبنآ نينمؤلاو

 ةيسايكلاو سكلا

 ةرجملا ةلمهلا نيسلابو ءابلا نوكسو فاكسلا رسكب سب كلا ةرق ىلإ ةبسن : ىسبكلا

 ىلإ قرش لدتملا ريسلاب تاعاس نام ةفاسم ىلع ةيلاعلا نالوخ نم نيتيناملا دالب ىف ةفورملا

 فائسإ دالب ىرق ىلع ةلمتشلا ىلفسلا ةيناملا دالب نيب ايف ةطسوتم ىهو « اعنص نم بونملا

بابضلاو بيزاعلاو ةيناشلاو عوطقماو مدس ىداوو دهنو رضضحو روسم ىداوو
 ىرق نيبو ةن

 ىباثلاو سرفلاو ةنيملاو رعوتو نيتيبلظلا نصحو نيعلاو مودي ىذ اهم ىتلا العلا ةينهلا دالب

بوره ىداوو نصحلاو نيرجملاو نياعلاو نيقرلاو
 ةرورحلاو ىريقلا دالبو 

 اذه لوأ ىف روكذلا ناحيملا نب قتعم نب ىلع ديسلا وه ةيمابكلا ةداسلا بسنا مماجلاو

لعلا ديسلا م ريا نك انذلا نم ةعامج اهملإ بسن دقو بيرق بسألا
 وتلا ىرابلا فلعل ةما

 ةنس امئصب ىفوتملا ىرابلا فطل نب هللا دبع ةمالملا هدلوو . فلأو نيعسنأ ٠١8.0 ةنس امنسب

 ىسيكلا نسحلا نب دمتم ةمالملا ديملا ةضورلا م احو . فلأو ةثامو نيعبسو ثالث ١١7

 : 9 ةمالعلا ديلا اهنص عماج ملمإو . فلأو ةثامو ةرشع تسس ١١115 ةنس اهم ىفوتلا

 فلأو ةئامو نيتس ل. ةنس وتلا ىمبكتلا ىدبملا نب مساقلا نب لم نب نمح ري دبع

 « عربطلا رطوا ليث فو فرعلا رشن ىف ميكا كل د مهتابارقو مهمافعأو يرقت

 تبب ) رضاها رصعلا ىف اهريغو سبكسلا ةرجهم مهتويب نمد
 اونا تدي ) ( نمحرلا دبع

 ريب ل و دم م لسمو
 ' */ ؟ مثاه تيب ) ( ةطوحقلا تيب ) (انديس تيب ) ( ةقلحلا تيب ) (تل



 ؟؟.م ةنس تافو' 08

مج هللاب دوصنلا مامإلا
 أ نب د

 / ظ
' 

س ةعاج ف ءع 1ص هق
ص اونك

 اعن

( ىلا تي
لعأ بلو . 

ب. تيل ذه 
0 اح ي

 7 ش 

ريغو ناومسو ةضوراو
 م !نمو . اه

ْ 0 

مسإ نب دم
مخس نب ليم

 ىحي نب د
 . ىسب ١

نبا ليمجسإ نب د ةمالملا ديسلا
 خرؤأا ديسلا 

نس ىلوألا ىداجج ىف سبكسلا هدأوم
 15.88 ة

 نب بي نب ىلع ةماللا ديا با ىو دو
 هدأوم . ةطوحقلاب بقل ىسبكلا لصاو نيا

لا ظفاحلا ةمالملل ذيسلا خألاو . فلأو نيتئامو نيمست
 عرؤ

ح نب دجحأ نب هللا دبع نب دجأ نب للا دبع نب دج
 مماقلا نب دم نب نج رلا دبع نب دم

ملا نب دمحأ نب مي نب هل كبع نب مسقلا نب ىدبلا نبا
قتعم نإ ىلع نب رصانلا نب نيس

 

ىنامنصلا ىيكلا ناحيبلا نبا
 للا هاقبأ فلأو نيتئامو نيعستو تس !١ ةئس هدلوم . 

 ل7 نم نيرصاعلا ءاملعلا ضعب لوقي اسم وهو . نيم هلثمأ نم نيلمالا املا ىف دازو

و . فاأو نيتئامو نينامثو سيخ
 ةيحان مكاع

 نإ ىلع نب ىداه نب نسمح نب دجأ
 بي

 ٠6٠ ةنس ةرخآلا ىداج ىف سيك اب

لا ةردان دها زلا كسانال تناثلا
 رمع

 هناديم ىف قبسلا لهأ لاج نا اهرفنو ماركلا لآأا ةمالع ٠

 هنامز سمش نيدلا دقع راصتت مئاه ديب هاوألا كسانلا

 هنارقأ ترم لاقف هلئمال نم لصألا ميركل بسحلا رهاطلا

 هنايب فيسب هرصان مالسإلا ةجحو تالكشلا رون ةاكشم

 ىحزارلا ىسنألا ىلضفلا ىلع ليعامب]
 ءزدزإ < مالا

 ب

 ٠ ةاقولا ىحزارلا لصألا ىننألا ىلضفلا ىلع نب ليممسإ ىتتلا لضافلا ةمالعلا
 م١ دع ةمالعلا ضاقلا .ى رامذب لملا ذخأ

 انصب ذخأو . هريغو ىحامشلا دهاجلا دمحأ نب هللا دبع ةمالملا ىضاقلا نع رامذب معلا

 هج . ايف ءاملعلا ضعب نع
 .رو دالب ىلإ دمح نيدلا فرش ع ور 1 ,و . ةدعص ذل دمج ..ردلا فرش ىداملا .امإلا ىلإ رجاه م , 24 1

 1 )ا ءانلا ردبلا لضافلا ةمالملا قتلا باثلا
 ٠ هنا رقأو هب رصاعم ةئيزو هنامز دحاو لماكسلا مانلا ردبلا لضافلا '



 ناعوت - وح نب دمج هللاب روصنملا مامالا
 ؛م .مب ةلس تايفو

 دان #سإو تاءورقمو خيام 4 ٠ دصاقملا ن ة ىلع وفلا نقن ١ .رم ةياغلا لع ىلأو دئارفلا ز رحأو دئاوفلا نأ

 ىعتنا . كلانه فوتو ٠ . حزار دالب ىف نيدلا ديمح ىبح نب 2 هللاب روصنملا مامالل ءاّضنلا ىلونو . بدالاو ةيبرعلاو هينب.1ل' / 0 لإ , ةيد ملاو ةينيدللا مولعلا ىف نعفتو نيدلا فرش مالا ىلإ رجاهو . تازاجإو
 مامالل م « ةدمص نتاببجب ماشلا نالوخ داليب ءاضقلا ىداهلا م امالل ىلوت : تلق

 ةنامبرفص قف هوم“ (ناو ًارهاز ًافيفع ناكو «دالبلا ككتو حزار لبج ىف ءاضقلا روصنلا
 ش فلأو ةئاثلثو نامث ٠18م

 حزار
 روهشلا لبجلا ةلمهم ءاح ةروسكم ىاز م فلأ اهدسب ءارلا حتفب حزار ىلإ ةبسن ىحزارلا
 0 00 ا ا

 اخ يطق ةرضوبلا ه1 درعا ممح
 دحأ نب ناهاس نب ىلع نب نسحم نب هللا دبع نب نيسحلا بيطالا قنا ةمالعلا ديسلا

 دمع. نبا ساسألا حراش ىفرشلا دجأ ريبكسلا ةمالعلا ديسلا نبا بيطخلا هارب نب دمت نبا

 مرا نب دواد ا 000 نب دمع ع نب دحأ نب جالس نإ

 0 00 ىراعفا

 ايرقت فلاو نينثامو نيسبرأو سخ 1١40 ةنس راعذب هدوم
 ملطم ليذ بحاص هجرتو . ىليدلا باهولا دبع نب نسحلا ظفاحلا ديسلا ن اع لاو '
 5 . , لاق راثآلا

 حتصلا بيطملا راخفلاو دجلا قيرعو رامذ عماج بيطخ ريطخلا ةماهنلا ريبكسلا ةمالملا

4 



 ١٠7١م ةنس تايفو

هللاب روصتملا مامالا
 ىحب نب دمج 

لح «هاسنل بأ ب
إلا فيلأو نرنل ي

 لكي ال ناء

 غلب او ءاغلبلا
0 

 ا

ناكر بادألاو
مالكى ةناكل هي 

اسل بارطضاو ه
 وهو(« ن

الا نايبلا
تاعخ ف م

اهظع قو التو 
 هتافوو ٠ 

 حسفأ ( عزملا مذحلا ظعاولاو

ي الو نأ هلا 000
 كاك ركذ > نع لم

 بلغ . اني افرع درعم بسلا غياشم

 ريسفتلاو عورفلاو 0 فا

 ةرالت ىف بحاص ةناطخلاو نآتلا

 هللا هحر فلأو ةناماثو نامت م٠ عب
 ربت ىف

 رامذ عماج بيطخو : تاق
 هديفح وه اذه انماع ىف

 نب ىلع نب ليعمسإ 5

 ةمالملا خألا همع نباو . ايبرفت فلأو :ئاثنثو رشع 1م٠٠ ةنس

 فاأو ةثامثثو ةرشع ىلا ١١1١4 ةئس هدلوم . .ةوسوسلا
| 

 ناعتصلا ىحقرلا لمح نسم

 كي دحأ نب دمخ نب هللا دبع نب دمع نب ؛ نس ءىرفلا ىقتلا دهازلا ةمالملاهنفلا

 ىاعنصلا ىجيقرلا ىلع نب ليممبإ نب ىحم نب للا به نب نيمح

 نارقلا ظفحو « فاأو نيتئامو نيثالثو سخ ةنس نابعش 14: ىف اعنصب هدلوم .

 ىسنألا قرششلا ىداه نب ىبح ريهشلا ءارفلا خيش ىلع عبسلا تاءارقلا ممم أو ء بلق ربظ نع

اعتصلا مث ىشبحلا نا دبع نب ساما خيشلاو رمع ليعس نب ىلع 9 قامت لا م
 ق

 ىضافلاو « عوك ألا نم- رلا يع قي نيبللا ىمانلاو :دهاجلا نمحرلا دبع نب دمحأ يضافلاو

دمت ىناقلاو ىلاغلا ىلع نب هللا دبع ىّمافااو , ىميملا نسح نب نا دبع
 يسارغلا دمحأ نب 

 ١ شفخألا ىحي نب دمت ديسلاو

 هدلوم . ةوسوسلا نيدلا

 نيسح نب دمش نب نا دبه 200

 11 ةنس وتم ا اءنص مماج مامإ ىحيفرلا نس نب قازرلا دبع ةمالملا هدأو هنع ذخَأو

 أو ةلايثثو نيرشعو ثالث
 ناكو . هجام نباو ىذمرتلا ننسو لسمو ىراخبلا حيم: فلأو ةثاملنو نيرع

ضاف نت ارو الماع لاو ةمجزالا بحاص
 نباو ى لس ال

 : لاقف قازرلا دبع هدلو همجرتو
 لا اا(

 لاىنئسف) 1

 دوصتملا مامإلا
 ع
 ارق الل ىدمت

 جهنلل ليالا نم

 ىلا ىذ رشمو

 : ةحبللا قدام
 انع دحأ لكن

 ةلاو دينحلا نم

 ةنرهجلا ةالصلا

 هللا تيب جحو

 سيما موي ىف

 اج مانإو
 يحي راا نس

 م هدلؤوم

 قرغاوت

 وك ذلا سيرا

 صاوع ىلع نإ

 ىلع نب لمع
 نب ناولس نإ .

 لج نانم دبع
 0 يق

 ميق راد



 وم .رب ةنس تايفو ب ىحي تس دمت هللاب دوصخنملا مامالإ
 ريخألا ثلثلا موقي ناكو . ةبلطلا هسفن لذي « ةنس نيس وح امنص عماجي ءارقاالل ىررز 2 د د ار حس كل د ل ل كح لا
 نابعشو بجرو مرح لا ىف ضييلا ماأ ايس موصلا ريثك ناكو . هفرعأ ام ةدم دجهنلل ليلا نم
 امضاوتم ايندلا ىف ًارهاز ناكو . فعضلا هكردأ نأ دعب الإ كلذ كرتي مل ةحملا ىذ رشمو
 اذاف « ةيينلا نع ناسللا رهاط ركسنملا نع ًايهان فورعلاب مآ نا نيد ىف ًابلص ةجمللا قدام
 بلقلا رهاط . ةباحصلا اهس نيملسلاب نظلا نسح . هرجزو هاهم دحأ ةبيغب هدنع دحأ لكن
 . كلذ, ًارهاظتم ناكو ؛ اهريغو ىنفاشلاو شورطألا رصانلا بهذم وه اي ةيربجلا ةاللا ف مامإلا فلخ ولو باتكلا ةحنا هءارق بوجو هبهذم نم ناكو . لغلاو دممحلا نم
 امنصب تامو . ملا ةءارق ىلعاراثم داروألاو ةيعدألا ىلع امزالم ناكو . مارحلا هللا تيب جحو
 ىلاعأ نا همر فلأو ةثائنثو نامث ٠1ه ةنس نابعش ىلاث سيجا موب ىف

 ىحقرلا لآ بسن

 نب قازرا دبع نب نيسح قتلا لضافلا ملاعلا هديفح وه ماعلا اذه ىف اعنص عماج مامإو

 ىحيق رلا نسم

 فلأو نيتئامو نيعستو ناك 1١94 ةئس رخآلا مور 4 ىف انصب هدلوم

 ايلع نأ ىنلعلا رجشم نم لقن هنأو ٠ سه دبع ْن ةيمأ ىلإ ىهتأي مهمسأ نأ ىنربخأو -

 ىجحن نب نسح نب دمت نب نسح نب ىجم نب ىداه نب حلاص نبا وه هالعأ روكذلا ىسينرا

 نب ىلع نب دمت نب حوتفلا نب دمسأ نب دم نب حوتفلا نب رامع نب نسح نب صاوع ىلع نب

 فسوب نب .ذ نب ىلع نب لأومسلا نب دم نب ميهاربإ نب مركملا نب دم نب ىلع نب لبحتأ

 نب سم سمع نب ةيمأ نب صامل ىبأ نب كسلا نب ناوررص نب كاملا دبع نب نايلس أ ْ

 ٠ ىقعلا ىشرلا بقل ىداه نب حلاص نأو . سو 4.آو هيلع هللا لص هلل لوسر دج نانم د
 | : .٠ "ىف

 نيدح نب دمأ رعاشلا ةمجرتب هياع انماكست . ةحوتفملا فاقلابو ءارا 95 ىحيفرا» | ١

 تاألا دمي نما ءالبنل فرملا رشن نم عوبطلا ىف أ ا



 0 2 ةئس تافف 00 آ

 يس تامه

 قااعنصلا ةرابز ىحص نب ني
 ديسلا ىدلاو امنصب تام فلأو ةئام ثالثو نيت سرب

 1 / نم لا 4 7

 ,نم ةنس نيعبسو ىدحإ نع ىناعنملا ىنسحلا عساف

 ةرابز هَل دبع نب يهم نب دمع ىتتلا لشانل

 ىلاعت ل هه ر هدلوم
ٌ 8 1 

تاعاطلا ريثك ًاندصتم ننعم اننا رب الضاف ًاديس ناك
 . قالخألا ثمد راكذألاو 

 ١ 0 1 ١ ٠ . ٠
 هم ه6

 ءايفتألا هتوخإ هلفكسف « امنصب فلأو نيتئامو نيسخو ىدحإ 1761 ةنس ىف هدلاو تام

 0 ْ 7 ءاحلصلا

 .. هيقفلا تيب ىتفم جرف نسح دم

 قينارزلاو ليجم نبا هيقفلا تيب

 نيبو اهني «ةماهم' ىف ةديدع نورق نم ءالضفلاو ءادعلاب ةروهشم هيقفلا تيب ةنيدم
 ةديدحلا ردنب نيبو اهنيبو «ادنص نم بودجلا ىلإ يرغ لدتملا ريسلاب مايأ ةسخ ةفاسم امنص
 ةديدحلا ىلإ اهنم برقأ ديبز ةنيدم ىلإ ىهو , ةديدملا نم بونجلا ىلإ ًاقرش تاءاس رشع وحن

 ليج
 دمع نب ديلولا نب قنرز نب دماح نب رمع خبشلا بقل ةحوتفلا مجلاو ةلمهلا نيملا مضب

 ظ ٠ نزعل بزعم نب دماح نبأ
 هيقفلا ىلإ هيقفلا تيب ةنيدم تبسن مث , كع ىنب نم ةيزاعلا نم نطب سورعلا جات ىف لآ

 ل لمع نب رمع نب ىلع نب ىموم نب ص دس .ةرجبلل ةئايتسو نيعست ++. ةنس ىف اهب ىفوتلا ليم نب رم نب ىلع نب ىموم نب دحأ ريشا
 - نأ رابتما عضوملا اذه ىف ىتفملا اذهل مجرت دق هتايح ىف هللا كراب فلولا ناك ( 0
 .ةجرتلا لقنب راشأف 0م. ةنس رخآلا عيبد مو ىف هتافو نأ هل نيبت مث . )مم ف *90

 تامواعملا ةبسسانملا هذهل بتيك دق ناكو . ىداحلا مامإلا ةربس نم 0 - ١١6
 دجوت الق ن , ةيناررلاو ليم نبا نعو ليج نبا هيقفلا تيب نع "ا
 2113 كانرطب قو« قزادإلا» لج ف اممأل انه امانبئأف رخآ ردصم ىف

 وصنملا مامإلا
 سل

 ثلا لاق

 نأ 57 دارأف

 كف هيأ رد ا

 فاضملا اوماقأو

 فق : تلق

 .راش لاق

 بتبارقو سيلع

 ,و : تلق

 ء اهمظعأو اسأب

 - اهل وص تلاز

 ,دل دب ولا دبملا

 | طبضو اهخيول
 همجو هيقفلا تيب
 ا مماوج ربك
 | ماوعأ هتتامأ م

 نم اهريغ قوفتو

 2 ابلهأ ال
 اتا غلب دق نكد

 ملا اهيلع مرقي ال



 3 م

 موا 0 ىحب نب دمج هللاب روصنملا مامإلا

 0 ولد مزق و 0 0 5 5 ١ ١ - , مرو ,رح ىزفو الجي يزف هريتلولدلا نوكسل نكي لق هباود تسي نأ امويدارأ راو ب يزن ري ايفا حاج وو هلل رخال ل اا ا

 فا . يرق ىف كلذ رعت ليج رع اواو ةفاكم هيلا تال وأو
 ةدحوم ءابف ةروسكم ىلز فلألا دعبو ةلدهلا نيملاب ةيزاعلا لبق : تلق
 ونبو هابقفلا ليحملا ونب : مهنم ةقنارزلاو رفعج نرو ىلع قنرز : سوماقلا حراش لاق

 ىعتتا . نيلاب بقع هل قترز نب قونرزو . لاوذب ةيدي زلا ةيفوص نم مهتبارقو سبلع
 ةيءاهتلا لئابقلا دشأ نم ىهو « قينارزلاب ةماهت ىف ةفورعملا لئابقلا ههقع نمو : تلف

 امو . رشع معبارلا نرقلا اذه لوأ ىف هارتألا ىلع ةديدع تاروث الو « ةلوص اهمظعأو (سأب
 ىلو مالمإلا فيس ةمالملا ىلولل لل ديبأب مت ىتح ىضوف اهرومأو ةبوهرم اهتل وص تلاز
 فلأو ةثايلثو نيمبرأو نامث 1644 ةنس ىف هللا هدنأ نينمؤملا ريمأ نبا دمحأ نيرلل ديلا دبملا
 ةنيدم مأوج مم رواهرومأ حالصإو اهدالب عيمج ىلع ءاليتسالاو اماهأ رارشأ طبضو اهخيود
 ىف امل ةءماج ةبتكم ىلإ هتبلط ىلع ةفوقولا لمعلا بتك نم ةرثعبملا بتكلا ممجو هيقفلا ثيب
 ءايحإ ىلع ارلهأ نم ةك ايلا لهأ ميجشتو ةديدلاب ةنيصحلا عالقلا ةرامعو ةنيدللا عماوج دك أ
 اهب جسنت تناكىتلا دوربلاو باوثألل مهجسن لامعأ نم نحفلاو فاوخألا ماوعأ هتئامأ م
 نم نيقحتسلا ءالضفلا ضمبل ةبسانلا تاررقلل ريرقتو ةينملا تاجوسنملا نم اهريغ قوت

 « لبجم نإ هيقلا ريق ىلع تناك لا ةريبكلا ةبقلا بارخإو « ءاهفلا طبضو ٠ اهلهأ ءانسش
 ةاح ىلع اهب نوفددلل مهسيدقتو مهخارصتسا ىلإ اهم ةماعلا نم فولألا ناتفا غلب دف نآكد
 00 َّ ريبطت ناك . ةديدملا نادلإلاب كلذ مهنء رهتشا كلقنلاو لما هيلع مرقي ال
 امو ةنيدلل هذه تحبصأ ىتح ةرايزلا مسوم ىف لاجرلاو ءاسنلا: عوج عاتجا دسافم نأ
 ا ماوعألا هذه ىف اأو ؟اعإو ؟ارمع ةيمابتلا ندملا نسحأ نم املهأو لنا"
 واقل“



2009 

 ب م وج يا يح فوك

 لهل يو ةييجا مدلل هيتس م ا طا ملا

0 0 3 

 ع م ا و ع ل سوا ب تحوم

 يل

 ا

 م .مل ةنس تام
 000 - مج

 سس

 ررشلا داحإلاو قينارإلا حالصإو قيحسلا قى نكس

لاوس وكلاب
 لكل ًاَءاَق نيلضلل اب .احش نينمؤنلل 

 ىرج

 ١ اوناك نيذلا ءالبنلا ضمب هلاق امو

0 كلذ يف قينارولا خيودن اه
 ْ : لاتقال 0

 ناورهنلا موب نيطبسلا وأ ايف 0 ىلداي كنأك .

 ناومفأب ةافبلا ىلع لوصي 7 ا

 ىامآلا عاونأب مم ىوغ ٠ مهب ماقأ قِفارز“ 20:

 ناألو مهغ وخل الو بو علما دن ماي
 ناعرلا -نم نانقلا هل ديت ديدح نم بهشُب مهتذق ا

 نامزلا ممل اهوحل بيثت ىداعألا ىف كل ةفقو نس كو ْء

 لا ناكلا عقترم تيصلا ديعب حتف دمعلا ىلواب كنب

 قو ل ف هك دان رو« موقق لغة لدا تظ فو

 ؛ للا ءاش نإ

 ىجللا لبجلا ميهاربإ

 ندح نبأ ةدحولل ءابلاو يلا حب بلا يهارإ نب لع نب نمح نب مهارإ قفلدبنلا

 نب نسح نب دمحأ نب ةماش وبأ. ىلع نب ىلبجلا ركب ىبأ نب ليقع نب دمع نب ىله نب حجار نبا

 نب دمع نب دمحأ نب ىلع نب ساهو نب طلوح نب دمحأ نب ساهو نب نسح نب ركب بأ نب ىلع

 نينيو نب رفمج نب سب ردإ نب ىلع نب دمحأ نب ىلع نب عفار نب ليلا ىلأ نب نسحلا ظ

 لل دبع نب ىموم نب للا دبع نب ناولس نب دواد نب ىلع نب ربك ألا ةمعف نب نشيرق نب نابلح

 غلا [كييضون هرم انكم ىبحلا ىلبتلا بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا نب نب نسحلا نبا“
  ءاقارعز تلو لا هجر ىنابتلا ىنسحلا ىشرل دمع نب ليهابسإ رصاعلا دوك ةمالهل

- 

دبملا ىلو ىلولل عم
لا ءانثأ ىف هللا هديأ 

 ا ناك ىتلا بورح

 دوصنملا مامالا

 لاقو . نمل :

 ىف ىلوطلا ديلا

 ةالخألا نسح

 ةيديزلا ةنيدم |
 بلقلا ةمالسو

 * 8 ةنس ةيحلإا

 اللا مضب

 ١ روغت دحأو

 اهو « لدنعلا

 , ليعامسإ نبا
 و ةلامو ةرشع

 ؟ هرإوم 5 0

 وتسو فين ىف



 020177 ةئس تايفو عال ىحب نب دمج هاب دوصنملا مامإلا

 ىلإ كاوزلا نا دبع نب دمع ديسال ةرابزلا ريك ةريرسلا بيط « ةريسلاو قالخألا نمح «امضاوتم «هالاو امو ةيحلا ردنب ىف ادقتمم ارك ديس ناكو . بطلا لع ىف ىلولعلا ديلا هلو . ليلا ماق نم ريال ةداسملا نم مع بناج ىلع ميهاربإ دهسلا ناك : لاقو . نمملا ٠
 ةباغ ىلع 4 مجرتلا لاز امو . ةديك أ ةدوم اهنيبو «ةيديزلا ةندم
 هاوس ا ضارعإلاو هل ةبقارملاو مضاوتلاو بذاجلا نيلو بلقلا ةمالسو
 ىلامت هلا هحر فلأو ةثام ثالثو نامت 104 ةنس ةيحلل

 ةحللا

 .ةماقتسالا نسح نم

 ةنيدم ىف تام ىتح

 رحبلا لحاس ىلع ةماهنب ةروهشلا ةنيدلا ةيمس نزو ىلع ىهو ةيخل ريخصت ةيناثلا ماللا مضب

 ىلع بيدألا ديسللو . ةعاس نيرشعو نيتئثا وحن اههنبب « ةديدحلا ةنيدم نم الامثو « لدتملا

 ىدحإ 111١ ةنس ىفوتملا ىنامنصلا ىنسحلا مماقلا مامإلا نبا نسما نب دمت نب ليعاممإ نب

 : ةيروتلا ىف نسحأو لاقف ةيحللا ىف هرظن حيلم مالغ ىف فلأو ةثامو ةرشع
 انيل نابلا نصخخص دق ىلع ًانح قاف ةلازنلاك لازغ

 انينسلا رشملا زواج كي و ارجو هنم ةيحللاب ىدبت
 ةثاعبسو عيرأ 7١4 ةسسس ىهثاملا ليقعلا ىعلي لا ىلع نب دمحأ هيقفلا تام ةيحللاو ١

 ٌْ لا هحر

 ىرضحلا ىولعلا نيددلا باهش نب دمحأ

 ىولعلا نيدلا باجش نب دحأ ميركنلا نسحلا قدصتلا يظملا دجال ديملا 0

 0 ا / ىرضحلا ىنبا
 3 ٠ رفامو «فلأو نيبئامو نيم نال 1 : :

 1 1 و ٠581 ةنس تومرضح نم مرت ةنيدمب هدقوم ٠

 را وأتب ةنيدم نكسو ؛ ةواج دالب ىلإ نيتسو فين ل 5 را عج قح ةراجتلاب لئتشاو « ىواتي 1 من ىف ٠



 ةلج هنع للا ىضر هتوجرت ىفو . ةريكس

 ةواجو تومرضب دجال
 ٠ اذدسم ١ ريحيلا و ةناقس

 نوويسب اذجسم ىبو « ريحتلا ىف هب د 2نومد ىف ةياق
 . 3 ومد ف ةباقس : :ت

 آم نمو

 ءانب ىف كرتدشاو . مك .٠

 ةراحب ادجسم ىو . لاير فالآ ةعبرأ هنمت ام
ْ 

ام اليخنو (ضرأ هيلع نئوو 4 (نر ًامئاح هيلع
 . لاير فالك ةرشع نع هنع فيني 

أ رشم ةسخخ نع اهنم ديزي ىواتب نوي امرأ 0
 . نم ًافل

 ةقيتحأ

ا هلام نم هيلع فقوو « نوويسب طاير
 صاخل

٠ 

جسم هامسو « مرتب ةرديونل
 « بدلا باهش د

0 0 
 ١ رضحم د ا

صو هئانب ىف كرتشاو« تايبورا
 ريمعتب ماقو . ٠ مرت ىف هتقد

 تو وه ىف ةبق

وه ىداو ى ًادجسم ىبو.
 باهش لآ هيي انقر هلدجو د

 نبدلا

 . الاثم ىلاعت هلا همحر نأكو . ٠ عيني ضرأ ىف انب ىذا مالا دجسم هراج ىف هر «نموا 5

ب ىموأو : ةمملا وأعو ةينلا برسح ح عم هريذأ نسيج.
 ءارقفلا ىلع اهعيزوتل لاير فاأ نيرشع

 ىلاعت هللا همحر فلأو ةئامثثو نامت 1:4 ةنس تامو . نيكاسلاو.

 انناوخإل لاثم ريخ هيلع للا ناوضر نمحلا مركلا دجاملا ديسلا اذه ناكدتل : تلق

 هناقدصو هتاربم ىلع ءادجلا ريخ هلا هازخ نيماسلا نم مريغو نيبولعلا نم ةلاطل تاورألا لهأ

 ددغني ديبشلا نينمؤملا ريمأ نبا دمع ردبلا مالسإلا فيس نينسحلا مامإ هلل حربو . ةفانا.

 : لوقي ثيح فاأو ةثايثثو نيس 0٠") ةنس ةجححلا ىذ ىف ةديدحلا:

 لج ركذل وأ ليزج رجأل متم مسك ىوساؤنالا هذهامو * |
 لبقتلل لضنلاو (سصقن الو 0 اخ نكي ملاهنم الج نف ْ

 نمحرلا دبع نب ركب وبأ مامإلا ديسلا نرقلا اذه ىف نيدلا بابش ل [ةدالا مالعأ نمو ا

 ىواعلا .نيدلا باهش دمت نب ىلع نب سورديع نب لا دبع بهل دب نب لع نبذ نب" ا
 نب دمج ريبكملا نسحلا ةمالملا نيسلاو . فاأو ةئالثو نيسرأو ىدحإ معا ةنس قوتلا' ْ ,

 ديعل
 ,فلأو ةئامثثو نيب رأو مس لواط ةنس وذل نيدلا باجش نب نم ل ا ١

 ظ ديسك /

 الملا ديسلا

 هربا دمع يهاولا

 ةنس هدلوم

 ب ىلع نب نسملا
 ىسنتلا لع

 الا همجرو

 أ الاع ناك

 فرعو ةدئاقلا ىلع

 و انايإو ىلامت نا

٠ 

 مالملا هيقفلا

 , ىرامألا ةمجسلل

 ءاطم ليذ بحا#

 مالملا هيقفلا
 ملأ ةرمالاملا ىنافل '



 ١مل . ةنس تايفو ت53 ىح نب دم هاب روصنملا مامإلا

 ديف نع اوزمت باهشلا لآ
 نوبغم ريغ ًاديح لخت ده

 هتملب هأ_ٍند نم هيضري ناك دق
 كرودلاب هايلع نم عنقي سيلو

 ناو راكذألا نم تامركنلاو .العو ةفر انلقف ثارتلا اولق
 بيرو لاورأ هضنثنقو لهو ينل لاومألا ل ثيراولا كت

 ىرامذلا ىنسحلا نيسح نب دمج

 بحاصص ىدبلا نب ميهارإ نب لوعاممإ نب ىلع نب د نب نيسح نب ذ# ةمالملا ديسلا
 ىراملا ل ىنسحلا مجالا مامإلا نبا نسحلا نب رجأ ىديملا مامإلا نبا دم بمهاوملا

 ىضاقلا نع رامذ ةنيدع ذخأو يرق لاو نيتئامو نيعبسو سة 11718 ةنس هدلوم

 ْن ىبحب ىناقلاو , ىميدلا هللا دبع نب دمع ديسلاو « ىنجشلا نسح نب دمش نب ىلع نب نسحلا

 ىسنالا دمت

 : لاقف راقألا ماطم ليذ ىف دمت نب دومح ةمالملا ألا همجرتو

 فرشأو ءبحأ ام ملا نونف نم ىقتناو بلطلا ىلع لبقأ . ابيدأ ًارعاشو ابيرأ املع ناك :
 هجر فلأو ةئام ثالثو نامي ١١١م ةنس ىف نامو . هدراومو هرداصم فرعو ةدئافلا ىلع

 نيمآ نينمؤملاو انابإ و ىلامن لل

 ىرامذلا لمشمعلا دمحأ نب دمح

 نيثلا نوكحسو ةلمهلل نيعلا حتفب ىلمشملا ىلع نب دمحأ نب دمت ىتدلا ةمالملا هيقثلا

 همجرتو . هريغو دححأ نب نيسملا هيخأو ىل.ثملا ىلع نب ددحأ هيبأ نع ذخأ , ىرامذلا ةمجعل
 : لاقف راقألا ماطم ليذ بحا#

 مر#ةو؛ ديأع 0 ًادهاز تك لبنألا ةماهفلا ردبلاو : الا ةمالملا هيقفلا ال ا ما : 0 6 8 .٠

 تت و . ةمزالم امذ 8 رتاج . , 5 35 .٠

 نيمأ نينمؤملاو انايإو ىلاعت ىلإ همحر فلأو ةئام ثالثو مسن 1 ناك م.م ةيس أ 1 0 ٠ 3 0 4 رولا قيدصلا ديز نب نسم نب دحأ ةماعلا ىن"



 ج15 د اتوجه ردد فرات يصر طاع مي تالدط ب كجم عع دعي هاد ا

 د

 ,مل ةنس ثدأ
 7.7 هنس تداوح 6

 يح نب دم هلباب ردوصنملا مامإلا

 ىناعتصلا مفاصلا درع لجأ

 منصب هدلوم . قامتصلا عناصلا دمحم نءدحأ قتلا ةمالملا هيقنلا
 تس 1755 ةنس ىف

 فلأو نيتئأمو نيتسو

دن نب دحأ ةمالعلا ديسلا نع ذخأو ٠
 ىما علا دحأ نب دمت ىضاقلاو ؛ ىسبكلا دمت ن نب 

 « دافتساو دافأو 0
يغو راهزألا ح حرش ىف سردو

حالص دجسمع هر
 نيدلا 

 ةنس ىف 000 تالا حا عب ايفت الضاف اع ناكر , و ٠ معلا ةبلط نم ةع

ا همحر ةنسلا كلتب جحلا دعإ تامو . فلأو ةثاملي
 | نلت 

 ىئاهتلا ىرشانلا دم نمحرلا دبع

 نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ نب نمحرلا دبع نب دخم نب نجح رلا دبع ىقتلا ةمالملا هيقذلا

 لجابلا ىرمئانلا قملا دبع نب يهارإ

 نب نسحلا ديسلا نع اهم ا / 5 ىلإ لحرو « ةماهنا نم لجاب ةنيدمم أشن

 «قرشلا نمحرلا دبع نب دمم ديسلا نع ذخأف . ٠ ديبز ةنبدم ىلإ لحر مث . لدهألا ىرابلا دبع

 همج ربو . ىرشانلا دمع نب دمح هيخأ نع ذخأو . اهريغو 4 اا

 لا ليس ظل ثا عم هلع : ع ع
 ف تاواصلا ةماقاب دحسأا ةرامعو ةماقتسا نسحو المعو ءاتفاو اسيردتو ًاسرد هيلع لابقإلاو
 مهمارك]و نيدفاولا ىقاثو  ماعطلا مامطإو ىلاعت هللا باتك ةوالتب لزانلا ةرامسو اهنا وأ لوأ
 1914 ةنس ىف دم نب دحم ةمالملا هونص تام املو . ةسئاوئمو رشبو ةفالطب ماركإلا ةيف
 ءاضقلا ىف هدعب ةمحرتلا بحاص هونص ماق ةرونملا ةنيدلا قيرطب قلأو نيتئامو نيعبسو ناك

 يأ مل ةول للا ىف قاطع ال هب عدصلاو قلاب اضقلا م عروو فافعو عازب لما ةيل
 ( 2 تاكلبلا ف عوقولا نم ًافوخ هسفن ةوجرتلا بحاص لزمف نيا ىف موسرلا تلخد نأ

 و نامث 1".

 مامالا

 لاز ام

 ءاوتلاو

 « ههجحر

 مس © انييسلا

 تناك



 لإ م

2 

 ىو ا 0 ىحع ني دمج هللاب روصنملا مامإلا

 برقا مم « هوجولا لك أ ىلع مي 00 ا - * / .٠ ,المإلا ريثك سانلا حلاصم ىف ايعاس كلذ دعب لاز ام
 ىعتتا . ىلاعت للا هجر نيأو كالو نأ 304 ةنس ىف نام ىتح ؛ قالخالا نسحو فخضتلاو عصاوتلاو

 روصو دب كارثألا همضو ناك ام موسرلا ارأ
 اهوحتو ةموسقلا تاكرتلا ىلع مالا ىف ذغؤت تناك

 لجأب
 ةفورعما ةيماهتلا ةنيدما يلا رسكو ةدحوملا ءابلا حتفب لجاب ةنيدم ىلإ ةبسن : ىلجابلا

 «لدتملا ريسلاب تاعاس رشم ةديدحلاو لجاب نيبو ٠ مايأ ةعبرأ ةفاسم اههنيب « ءاعنص نم ًابرغ
 اهامجش دحأو برعلا سراف نسحلا ءانثلا رشن ىف اك ناكو « مماقلا ىنأ نب لجاب مساب تيم
 ءاضق رك ع ةنيدملاو . فصولا ليمج , سفنلا ميرك « ةنايصلاو ةنايدلاب اةورعم « هرصع ىف

 ىتلا سوكسلاو تادئاعلا نم نما ىلإ

 دعس ىب دالبو ةيديزلا ءاضق نم حبارجلا دالبو ةرباشحلا دالب الاش هدود>و 75 عساولا لجاب

 ةيحان نم ةيسبملا دالب ابونجو ؛ دعس ىنبو نافعسو زارح لابج اقرشو « زارح ءاضق نم
 مغب ىرحقلا لجاب ءاضق لئاب و . رمحألا رحبلا مث ةديدحلا ابرغو « ماهس ىداوو ةعوارلا

 لبجو ةلبجحلاو لابعو حيحبلا ىرحقلا دالب نمو . كع نم ةلمهلل ءاحلا نوكسو فاقلا
 رجش اهب ةيامر امضعبو ؛نالجلجلا مسسلاو نطقلاو ةرذلا اهب عرزتو ءاهريفو اغلا
 اهروبدو ىرحقلا دالب ىرقو «اعلاو ةلسيلا ءاحلا ضب ململا هنم جرختسي ىذا لسملا»
 : شاشملا نم اهرثك أ

 فلأو ةئائلثو عسن 1م.ه, ةنس
 ناستسلا دالب ةيحان نم لزاي ةيرق ىلإ تلصو ماملا اذه نم مارحلا مرح رهش فلاث ىف

 ؛اهريفو ةيطلملا ثم لصاولا ديربلا ةتسوبلا امنص نم ايرغ تاعاس سخ ومن ةفاسم ىلع

 روصنلا اقل ل ىقح هيف نمو لزاي ىلع لئابقلا عومج تراثف « اعنص ىلإ ىلع اوضبفو ديربلا اوذغأ ةح هن 3: / 0 نمو ديربلا ىلع ةظفاحسلل مهليخ ىلع كارثألا ةلايخ نم ةرشع ىف كب فسون امنص نم جرن
 ف



 099999000900 ل

 ' باوقإ فسوب نب ميركل دبع :

 | ةنس ثداوح

 هللاب روصنأا امال 0
 2 5 ع 3 ىلإ مواسرأ 4 || 35

 ديسلا كارالل ةيحانلا ريدم لق ىلع ناتسبلا و مهلبخو مهريمأو ةيراوملا

 مرح ا ثلاث ىفو . ىنابكوكلا نيسحلا نب ومع لئابق نم دارفألا ضمب مدنأو . دالب ةيحان اق 50 3 0 ٠

يدأتا أممقادمو افدونج ضعب | .
6 مهلإ نهو لزاي ةيرق لهأ ب

 تعمتجاف 

 نيبو مهيب ايف برسحلا تناكو « ءاعنص نم 0

 مهنوبرحي مهفلخ لئاسبقلاو مويلا كلذ

 نم برعلا ف لتفو 5 كارثألا

 نب مهاربا

 نم كارثألا تاسرأ

ع ةمسحلا ةيرق لوح ايف لئابقلا
 ةحاموع ىل

 راهن امنص مهعوجر ىلإ اوشا ل رخألا

نم ةريثك ىل_:: تناكو « امنص باوأ لوا ىلإ
 

 ظ

احل لئابقلا كلذ بيقع نر
حلا عبار موي ىف لصوو . امنص ةرسم

 58 مر

لا دبع هونصو دجأ ل ا
ن فسوب ديسلاو « 

 بلاغ ْ

 امنص نم الامث فصن و ةعاس ةفاسم

 ٠ ىجملا مقادم

 نب نسحلا هللا ىلع لكوتلا ن دمع مالسألا

ا ةنيدم ىلإ مهريغو ىدبمل نب يحي ند
 ىلع ةضورل

 هنماك ابانملا اهذ ةدعو هنفاصلا دايجلا هيف بكي

 هنهار اهماع ريطلا تلظ دق هنراحلا دوسألا هيف لفعو

 نبا

 فصنو ةعاس ةفاسم ىلع باهش ىنب ةدح ةيرق ىلإ ابإ نمو ناتبلا دالب لئابق تلزنو

 راد ةيرق ىلإ ةضورلا نم لكوتللا نب دمع مالسإلا فيس لقناو . امنص نم بودجلا ىلإ رغ

 فارجلا ةيرق ىلإ دانجألا نم ةضورلا يف نم ضع لخدو . امنص نم قرشلا ىلإ يونج لس

 لبج ىف اهومنو ماك آلا ضعب لئابفلا ضعب ضبقو ءامنص نم الاعث ةءاس نصن ةفاسم ىلع ٠

 سداس موي ىف اهرصقو اعنص سفن ىلإ ىرلا ناك اهنص ىلع قرشلا ةرج نم فرشلل مق
 مرح نم نمأث موبو

 راصنألا اهتيار ترشنو راصحلا ددشت انهاهو '

 1 . راهت هل ربق ىذ لكو .رانلا موصخلا ىلع تججأو

 . قاطو اهب ةطيحلا لئابقلا حراطم ىلإ اهرضقو امص روس نم مفاد كرثألا تمد
 دب ىف ا-وملإ لصوف امنص ىلع ةظفاحملل نارمم دالب نم اهب ىلع اومدقتس اه كارنألاب قانحلا

 اب روصلملا مامإلا

 اال

 مرحلا رع ىلا

 و بقنأاو ناشوح

 خدأو «اعنص روس

 رغا ١٠6 ىفو

 : ةلح م ةفاسم ىلع

 نه ناكو « هريغو

 دهاجلا نمحرا دبع
 هرحغلا 17 ىفو

 ونج ءادرجلا ةيرق ىف
 - برحلاو اعنص وح

 رللا هذه ىف كارثألا

 خيشلاو ؛ ىدشاحلا

 هلا تجرخ م

 نم هيدل نمو حالم
 م برعلا نم نيرشم
 أو ءامنص لإ كارألا

 ةبرفلا نيب ام بورحلا

 , كلا رتألا ركسع ضع

  لئابق تسميد
 ناكو ,اعلص نم برغ

 يف ناكو ةخانم 9

 . يمن ذازا لممال“ 8

 ماع برملا نناثا)



 لئابقلا ىلتق سودر نم ةيباع مهمم كارئالا لخدأو «امنص روس بح لف نم بزل ءادص نمر رصع لجو مرو فاو الشو عاقو نارمم نم هلاَزنألا نم هعم نمو هقيرط تناك ذإ ماظع لاوهأ دمب مرحلا رشع ىلا 0100 يي ويصل حج ا ,م .و ةس ثداوح دب م .. فك ناد ل نوفل ماإلا

 ةيرملا ةيحان زكيم رعلا ةنيدم ىف !وناك نيذلا كارنألا ءاعنص ىلإ لصو مرحغلا 1١ ىفو
 يحال اولسو اوفس مهب تلطاحأ لئابقلا تناك دقو ٠ ءامنص نم أبرغ ةلحرم ةفاسم ىلع
 5 دبحأ نب :نعحرا دبع ةمالعلا ىضاقلا كارل رعلا م اح ىرسألا نم ناكو « هريغو

 ىنامنصلا دهاجلا نجا دبع

 نم ىلع اهسفادمو كارنألا نم ريباوت ةنالث ىف كب ذفان ءامنص نم جرخ مرحخلا 17 ىفو
 كلارثألا تمجرو مويلا كلذ راهم رخآ ىلإ معنبي برحلا تمادو امنص ىثونج ءادرملا ةيرق ف
 ناوعأ نم ناكو . ءادرجلا ةيرق روس لوح ريثك مرنم لتق دقو ؛ مهفلخ برحلاو اعنص وحن
 ىمحي نب لبقمو ؛نادمه بحاص ماوشلا ىلعنب دم فيرشلا بورحلا هذه ىف كارثألا
 ىنامنصلا ىليلبلا دمع نب ىلع خيشلاو « ىثراحلا شيغد لبقم خيشلاو , ىدشالا

 نب ىلع ديسلا : ممو انم نم الادث فارجلا ىف نم ىلع امنص نم كرثألا تجرخ م
 وحتو كارألا نم نيمبرأ وحن برحلا هذه ىف لتقف , نادمهو برأ لئابق نم هيدل نمو حالم
 عجرو . ممريغو ىنادمحلا ناس متاح ىيميو يثراملا هرهد ىبحي ددحأ : مهنم برعلا نم نيرشم
 ترركسنو ٠ امنص ىلإ رئافح نم ىررلا عباتي مقن ليج ىف برعلا ضع ماقأو ءاعنص حل كارأألا
 تمرو ةيبودجلا راقلا نيبو متن لبج لئاوسو اهتئابجو امنص لوح اف نيقيرفلا نيب ام بورملا
 اهراوسأ ضيبو امص عماوص 5 نم كاربألا ركسع شب

 ,ومم اوراسو مهتحلسأ اودلسو نامألا اوبلطف مجملا نم 520507 اهنمص نم(رغ نيتاحرم ةفاس ىلع قحفم نصح ةرصاسحلاهريفو رطم ىنبو ةميجلا لئابق تسجتل

 ما هول ريو برعلا مهنع قرفت دقو « قحفم نصح ومن ذازلا لمح 1 0

 ايناث هيف نم ةرصاح برعلا نيالا

0 



 يي“ نب دمج هلل روصتملا مامإلا

 مامإلا رّمأو «كارثألا نم ةحح ةنيد 37

عا محلا ريش اذه ىف
 ل نع ىلع داصملا د

 مامإل 0 7 0

عبأت نم ىلع ىدنجلا
اسو ةيذحاشلا نم ه

 رو -<و « عر
 تيوحل

ناك ن م لسرأو «ةليولملاو ثيوحلا
 ىرومأم نم اهيف 

 رافعو روسم نوصح ةرصاحمو نالك .

 نسح فيرشلا

 ىلع اولوتساف « اهريخو ةيولعلاو اهدالبو

كو . مامإلا ىلإ هلا هي
صح ىلع ءاليتسالا نا

 ن

00-06 
 كلذكو ءمهيدل كادألا ني

 امذ دالب لهأ

دخلا هداج لفل كرو ارو
 مهيد كارثألا لم لع ءا

 رامذ دال

ريد تاروضو
 م

 ْ اهريغوةب رغملادالبلا حاتفتسا

اذه رم مارحلا مرحم ربش خلني و
مامإلا باحسأ ىلوتسإ دقو الإ ماعلا 

 دالب ىلع 

بو ةليوطلا دالب و ناحلمو شافحو ةعال دالبو
 .نابكوك هال

 .ىنبو ناحنس دالبو لوابم ىنبو
 .نادهو ثراحلا

 كازثألا مح تحن ناك ام ىعتنم ىلإ اننم نم وج نارهج دالب دودح نمو « نالوخو

 ترصحتاو . زارح دالب الخ ام ةماهم دودح ىلإ ةيبرغلا دالبلا ىو . امنص نم ةيلآيشلا ةبجلا ىف

 بيصحلاو ةجح سفن ىو . فرشلا دالب نم هخيدم ىنب لبجو رمث لفق ىف كارثألا ضب

 هقحفمو ةخانمو نابكوك لبجو باننا

 روسم دالبو ةجح دالبو فرشلا

 سورلا دالبو ناتسبلا دالبو نيتميحلاو

 روسم نوصح ضع ىفو . رافع نصح ىف ةمذرشو

 هميحلا نم

 تارجلا لكن م روصنلل مامإلا ةرضح ىلإ دوفولا تدفاوت ماعلا اذه نم رفص رهش ىفو

 ءافعضلا نم اهنم نيجراخلأ نيمأتب مامإلا ىمأو « مجعلا نم ءاعنص ىف نم لع رامحلا 0

 00 -..انع رصق ىلإ مق لج نم برم ا
 4 2 نر ءاهنص روس لوح بورم او فكشملا : :

 . ةىثرعلا دجأ نب. نيسحلا ىضاقلا لاق . نكس ل

 1 منأاف اريثك التخا لجرلا اذه ىف سانلا فلتخا . اهنصل نيرصاحلا نم كلذ ذإ ناكو

 ا

 < هللا, روصنملا ماما
 آذآ

 هونر ذأ ةمعص مه يقي رز

 كف « ةيبرعلا قاب
 ' هنيع تمعقو اف رمز)

 )احر ةسق دحاو موي

 اذإ : مهل لاقو برعلا

 ٠ ج رخل ء الابر نين

 ٠ لتقف هقدنبب مهمريخ

 » ءام هيف ءانإ اودجوف

 اجر لتف ىتح لجرا

 ٠ رفص ١ ىفو

 ةعب دصقو ( بّوعش

 لوح ىلع نيلا با

 « بابو بوعش باب

 ! لصو ىتح برحلا

 و ربج ىنب لئابق نم

 لكوتمل نب هلل دبع
 . وحن مهنم لتف دقو

 ءالذ راهن ىف لكوتلل

 وه ام سائلا فرع '

 مق ىثرملا نيسح لا
 يأ لا

 دسألاو

7 ْ . 89 

 أر دقو



 ٠م .و ةس ثداوح 0-2 0 تا روصنملا مامإلا

 ىلإ ىمرب لزب ملو «ضرألا ىف ةريفح هل رفحيف رصقلا نم وندب ناكف « ةيبرملا نوبي
 ف مهنم لقت هنأ امص لهأ نم ب قثأ نمعىنليو . هتف الإ ىعجم لع هنيع تو اف ري
 نم كارلا نينواعلا ركسلا نم الاجر امنصب ىلاولا بئان ىعدتساف . لاحر ةسّؤ دحاو موي

 تم دحاو لكسل لمجأف هتاصاصر اننكلهأ ىقلا لجرلا اذه مثلت اذإ : مل لاو بري
 ترارتس باب نم مبجورخ ىأر انف « ةدحاو ةمفد الجر نوتس هيلع ج رك « الابر نيتس

 هدمتم ىلا اواصوو مهنم رفف وحي اومدقتو هب اوثبعي لف الجر مهنم لتقف هقدنني مهيرز
 هذه ىلع و .اومأ ام اورفظب مو اومجرف ضرألا ىف ةريفحو ءام هيف ءانإ اودجوف

 ةداع ترج

 امنص رصقب ىتلا ةيدارملا عماج ةعموص ىف كارنألا نم الجر لتق ىتح لجرا

 باب نمو نبلا باب ىف ىذلا حرطلا نمو نارتس باب نم مجعلا تدرخ رفص ١١ ىفو

 نم مئادملا ضعب تمرو متن ىلإ رصفلا نم عفادما تمرو ممن ىف نم مهضضعب دصقو ؛ بوعش

 نم ج رخ نم ضب دصقو . اعنص نم ةيبونجلا رقما نيب و همدلا لج ام لوح ىلع ندا بإب

 ران ترعتساو ؛ برعلا نم ناوعسو ةديبللا تدب حرطم ىف نم نارتس بابو بوعش باب

 برعلا تناكو ؛ هنم رخآلا فرطلاب مجملاو ةنابجلا فرط ىلإ برملا ضعب لصو ىتح برلا

 مييلع ريمألاو « ثراحلا ىنبو شيشح ىبو نادمهو بحرأو نالوخو ربج ىنب لئابق نم
 امنص وح كارتألا عجدو « ليلا ثلث ىلإ برحلا تمادو دمحأ نب نسل لكوتملا نب هللا دبع

 نب دم مالسإلا فيس لاعصاو . ةتس برعلا نمو الجر نب رشعو ةسخخ وحن مهنم لقق دقو

رو « هسفنب اعنص ىلونج برمحلا مويلا كلذ راهم ىف لكوتلل
 ىتح هلثم ري بر مجملا ىلإ ى

ارثألا عجرو . سأبلا و ةدشلا نم هيلع وه ام سانلا فرع
 ىضاقلا لاقو . اعنص ىلإ ميج ك

 : اهنم ةديصق ىئرعلا نيسحلا
 0 د ايرتسفاو قحلا ,اج ربك أ هللا

 ١ مجملا تربع ام لكو اهسنار# تفاو ذإ رأزت دسألاو

 اجنلا هيزح نم مهمرحهل بع دقو نيئمؤملا ريمأ تيأر دقو



 كل ةنس ثداوح 58 5

 مالا 1 145 ىح نب دم هّلبآي دوصاملا مامإلا

 05 ا ١ | / ا .

 ا اب" :نيلاسلا : جاوب. ارعاقنا» ميلك قاتلا ىزذ لما نينو
 ةلغأ اببس ىغتبت ال ةملاط هيلا تدرغا ءايلاب ه ظل

 ايطتحم هاسقلأ . 37
 ١ بطح هنأك هلدجي عورصم قوف عراصو

 اهريغو ميدي سن أو رامذ دالب حوتف

 ةنيدم ىلإ عاطلا دم نب دمم ديسلا لكوتلا نب دمم مالسإلا فيس لسرأ رهشلا ىفو
 دالبلا لهأ بلط دعب اهريغو ناخشاشلا قدانبلا نم كارثألا نزاع ىف ام ضبقل ميرو رامذ

 ثالث قداسنبلا نم تناكسف ميري نزاع ىف ام ضبقي نم لسرأو رامذ ىف ام يتق كلذ
 - نيسرفوةلغب ةرشع ىتنثاو نيعبسو

 رافع .ن ىحي نبد#ت ديسلاو «رامذ دالب ىلع الماع عاطل دخت نب ىلع ديسلا مامإلا لس رأو

 . سن دالب ىلع الماع قرشلا دمح نب دعس ةمالعلا ىضاقلاو « ميري دالب ىلإ ىرادلا ىداملا
 نم ةمالعلا ديسلا مامإلا لسرأو « دمحأ نب نسحلا هللا ىلع لكوتمل نب ىلع ديسلا هعم راسو

 قو ْ لسرأو ل مجعلا نم عل دالب ف ند ةرصاحمي سصأو با دالب ىلإ ىاشلا ليععإ َن نيسحلا

 3 ةبطمق دالب ىلإ ىنالومعا ىناشلا حي نب بحي نب نيسح ديسلا
 ر 0 : َ
 1 .ترائف عاقلا ىف ةعورزملا راثلا نم ملل اوذخأول ادص عاق ىلإ مجعلا تجرخ رفص "4 فد

 1 دححأ نب نمحرلا دبع ىضاقلا لكوتملا نب دم مالسإلا فيس لسرأو . ءادحلا ن 00
 يو : 3 8 ٠ ع هب ا | لها |

 : : ىلع هيكرأو ةليوطلا دالب ىلع مالا 4 لءجو هسا ىدأ من مامإلا هنمأأ مامإل لإ ١

 لا ا 1 لب ايلف , ةليوطلا دالب ر أ رقتل هلسرأو ةلغب
 ْ 0 97 مس 7| ١ نيذلا ركسلا نطفو . هرسس رهظالث نصح ىلإ غلب الث« ةير نال

 اي 30 دم ةمالعلا ديسلا هج دقت مامإلا ناكو « امنص ىلإ نيحرلا دبع ىضاقلا راسو لأ 2 7

 35 1 | ةميملا دالب ىلإ ًمدقم ىناثلا دمحأ نب
 ْ 2000 ' : لا ىدق 3 ا دوما طاحأ رفص رهش ىفو

 اسم 1 ددشو قدحفم نصح ىف .نم ىعرشلا دمش نب لح د ف 57 ٠ مهيلع راصحلا

 ط  دجأ ديسلا مهاقلتف مهنم قحبفم ىف نم دادمإل ةخانم نم مجعلا ت 000

٠ 



 روز ا

 وم .و ةنس ثداوح ب عرس ا يحي نب دك هللب دوصتملا مامإلا 00
 ا ا يي < اك ا عل

 تباصأن مجعلا نم ةصاصر كلذ لالخ ىف هيلإ تلبفاو ؛ ءاحأ ماعاد هعم نميف ىعرشلا

 : لباقلا ةيرق ىلإ الوم هل دعب هتوم ببس تناكسف هرهظ نم تجرخو هدي لمانأ نم ةلب
 لارج هنع تمطقا مأ ةمصع رجملا نع ىنغأ اقحفم اوس

 ىر ىذلا ريغ كارلا كي و ًانئاط داقناف برعلا هتمر دق ىلب

 مولم نارفغو ناوضر اوبآف هقاذع تيم شيلا راذتسا مويو ةنيدم
 ماو برع نيب أم م ىراسأ اوردوغ نيناملا فصن ال نينام دالبلا

 متم دعب ملغم نيح لك ىفو ةمقو دعب ةعقو موب لك ىفو ثالث

 نصح مهنم نيروصحلا ىلع فيفختلا نوديرب ةجح نم مجعلا تجرخ رهشلا ىفو

 لوخد ىلإ مهنيي برحلا عقوف هعم نب ىماع مساق نب ىي نب دمحم ةمالعلا ديسلا ماقلق رافع 7
 ىلع راصملا دتشاو ؛ ةرشع وحن برعلا نمو نيسحخلا وحن كرتلا نم لتقو « رافع نصح جملا 0

 ىوسحلا ةبصقو قوسلا ةبصق بنارم ةمبرأ اعيفو مجعلا نم روسم لبجو هقاذع تيب ىف نم ةمالم

 ىراهعشلا سابع نب دم ماما ديسلا روسم دالب ىلإ مامإلا لسرأف . ةعنصملا فو حيم رلا باب ىفو لظر

 ةمداقلاو ءارمألا نم مهملع نمو لئابفلا ةجح ةنيدم تطاحأو قوسلا ةبصق ىف نم لسنف ىنسحلا

 نب دمع ديلاو لكوتلا نب دحأ نب هللا دبع ديسلاو ىفوملا ىراسىلع نب فطل ةمالعلا ديسلا ثو 1

 ىنالح كلا نسح نب بم ةءالعلا ديسلاو ىراهشلا سابع نب دم ديسلاو ىفرشلا رقيزم نا دبع 0

 قبلقلا نسحب خيشلاو ىدشاملا رحألا توخبم رصان خيشلاو ماع ىبح نيدحتديسل» | 77
 مهتين ناكو كب ىدشر دجأو اغاب بيدأ نسح ىلاولا ةجح ىلإ لصو دق ناكو . مريغد 7

 ا ىو . ةديدحلا ةنيدم ىلإ اومجر ةجحب راصحلا مهملع دتششا امو « امنص ىلإ عولطلا ا

 فلأ وحن مثو زمن دالب فرصتم ىلإ تمبجن دق كارثألا تناكو با ةنيدمل ةرصاحملا تناك ١ نا

 ٍ 1 بأ ىلإ مهم ةثامس و بأ ةنيدم لوحو لوحسلا دالب ىف بورملا تناكو . با ىلإ مهنم ةئاّيس ومن تراس لئاقم. ظ ت
 1 لسر تدفوو . اهريغو ةبطمت دالب ىفو ةيزعتلا دالبلا نم ةدعاقلا حرطم ىفو ةلبج ةنيدمو

 : 4 مهنأ ريسع لئابق لوسر هيلإ دفوو . مامألا 0 لإ نولا يام ددشو
 1 مامالا ىلإ اهريغو ةعر دالبو لفسالا ني 8 دج

 نواثتمم هرمآلو نإ



 عر

 يعي يمتعا
7 

 يس

 تح عبس ووجب

 د تعمم جيس - ْ

 ب 00ج تيم يب جم عع

 ٠م. ةنس ثداوح

 يي نب دم هللا روصنملا مامإلا

 رامذ ىفو اهدالبو ناروض ةنيدم ىف ءاضنلا ىلالملا

 : 0 - انب ىلع ىضاقلا مامإلا ىلوو ىفو « ىنابخلا دمح ىلع ىضاقلا :ت
 زعل دالب ىفو « ثيرول

 ىقارب ماكح ىحاوتلا نم دالبلا هذه ,ا إب
 0 0 باهولا دبع ديسلا اهدالبو

 : 1 1 د « نكايرالا هللا دبع ن مالا

 ىلإ رفص ربحت ىف هيدل ىرسألا تغلبو « ءال: *ه تبراغملا 0 0

 ةيلخم ناك نيذلا مكس 0 ىف هلو « ةنامأو نيد مهن
 َ - 5 هك مركسع نم هي مرارف ناكنم ريغ مجمل نم نسخ ةثا

 5-10 ديع ن 6 : 6" ١

 5 املا ١ 0 لم ةمالعلا ديسلل زوجرأ ىئبنلا م ربشلا اذه ىف ليقام

 هلئاز نم اهل اي لازا ىلع هلئاه تاكنف عمساف كاهو

 هللاق# تائب ةفان هلئاس ىداعألا حاورأل ثراص

 نك ام باوصلا رون نم عاشو نيل ندم تحتفتاذ دمبو

 نتفلاو لالضلا ران تدمخأو نكس ماقلا ىحرو ىفاو لدعلاو

 : اهنم ةديصق ىلايرالا للا دبع نب ىلع ىضاقلا لاقو
 ١

 ملاوعلا ميمج ترس هل حتفب مشاه لآ نم رهطلا نا اي كينغأ

 مجاعألا موق رابدألا تلو دقو هلك حتفلاو نأ رصن ءاج دنف

 مراك أ لاجر نم اريح دقاعو بحرأ هللو فنادق ُثو

 مقدس (مئأق اميمج هونب اذكهو ايلع امدق اورصن ومع

 .. لا مأأبتلا ىف نمو امنص مهنع لسف ٠ الهاج تنك نإ موقلا لك موقلا#

 سمأ ترم هللا ىضقي ام رظني ىتح ىعرشلا دمع نب دمحأ ىكسلا رفتضنلا ديسلا هالوتي ناك أم
 ظ ظ ش ىعرشلا ضرع

 نولا ىلإ ةيكرتلا ةراغلاب ىضيف دمحأ جورخ
 ةعبس ومن ىف ةديدحلا ردنب ىلإ اشاب ىفيف دمحأ ريشا جورخ ناك اذه رفص رش فد

 مامإلا

 نالآ ٠

 ”و دعبو

 ىراسألا

00 



 عرس حلا

 و... هس ثدارح ل غو 1 يمي نب دمج هللاب دوصنملا مامإلا

 ءامنم ومن هعومجي ىضيف دمحأ ضبن دي دحلا ىلإ اهنم اشاب بيدأ نسح ىلاولا لوصو ديبو « اهيلع جيرفنل ةجح ىلإ كاربألا ضمب لسرأف . ةيب رحلا تادمللو ةينامنلا رك املا نم فالآ
 دج ةيمع ىلا ةيكزتلا كالا تجرخ معلا اذه نم لوألا عيبر عباس تبسلا موي ىفو
 رح الب ارطأ ف بر نيو مهني برحا تناك ء امم وح 00

 لاققلا متلاف ةدملاو ةدشلاو ةوقلاب قحفم نم مجعلا تجوب هنم ١١ ءامنرألا موب ىف
 . تابثلا ضمب دالبلا لهأ تبثو ةردم قرشملا لئابق طالخأ تلوف برحلا رارش 55
 من . كارألا نم نيثالث وحنو برملا نم ةعبس اسوبف لتقو برحلا تناك ىناثلا مويلا ىفو
 رشع ةينام وحن سيجلا ىفو . هكراعم ىف ىلتقلا تناكو ةبيصح تيب نال ىف برحلا تناك
 لوح ىلإ اولصوف امنص ومن ةمججلا ةليل ىف اومزعو . كارنألا نم نينامث وحتو برتلا نم اليتق
 ىف ناكو , لئاقم فال ةئالث وحن مثو امنص ىلع ةيبرغلا ةهجلا نم ةفرشأا نارذع تيب ةيرق

 فصن ىلإ برملا تمادو كازنألا مهبلع تمدقتف برعلا نم الجر نيعبرأ وحن نارذع تي .

 بوبح نم هودجو أم لك اوذخأو كارثألا اهملع ىلوتساف ةيرقلا نع برعلا جرخو ؛ ةيناثلا لي
 العأ ماتمو

 حراطم ىف نم ىلإ ىضيف راسو لوألا ميبر ١6 موب ىف اعنص اشاب بيدأ نسح لخدو
 ترهاور بص ادارما 0 ىسوم دمت ديسلا لتقف ماوقألا نم ةضورلاو فار
 تريب ىلإ ةصاصر ةرشع عبر 1 رايق عادلا نسي يروا( ودع حس ساو

 ردج ةبرق ىلإ ىناثلا مويلا ىف اشاب ىلع راس مث . فارجلا وَ شعب قارحإل مجرد مدلل

 ىلع ناطلسال ةبطحلاب ىغيف سمأو . اهنم بهنلا امنص نم دوهملاو ةماعلا ضعب جرخو *اهنرحأ

 ءايف نم رف نآك دقو عمج نان اهمماج ىف روصنملا مامالل بطخ نأ دمب ةضورلا عماج ب
 ةيرق ىلإ م نان نم ديحلا راد ةيرق ىلإ مويلا كلذ راهش راسو امنص ىلإ ىفيف لغد(

 م هيدإ ناك نم رجح مساق نب ددحأ ديسلا راس دقو . رامذ دالب ىلإو لواهم ىبب نم نأ

 0 مال رم ميرا هالي نم ىلا
 1 7 روسم دالبب ىوسملا ةبصق ىلع مامإلا باصصأ ىلوتسا ةدملا مله للا
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 تي نب دمج هني ؛ روصنملا مامإلا

 نب ىحب خيلا 000 ىرواحلا ةيرق ىلإ ردم

نم اب ىلع راسو . كارنألا نم
ب ردد مهعيب تناكن 1: 

 كفل اشاب ىلعرامو .ةك

 ب ردل الجر نيسجخو ةثاممن

 ىلع حير فتال كار ألا ضدي ىف كب ىدشر دجأ راو وب 0 و ةدود ىحب

 نعر هدم نصح نع راصخلا

 ةجح ةنيدم

لا ىف نادلل ةنيدم تقارن مايألا
 « مهناوعأو كارتألا تنم ىرسألاب مونهأ

 1 لسرأف
م نينا وحنب

: ىراسألا ن ن
ل نكن 3 ةدعصب ةرائسلا ٠ يح 

 موصو

 م
نر

6 2 ن ن 
 

00# 
 ف

 كارنألا نئارخ

لوح امم هدانجأ رارف مامإلا قفحن نأ دمبو
لسرأ موملع كارألا ر وهظو اعنص 

 ىلوأا 

 8 كب مهيلع اهدرب نأ كارنألا تيد بحرأ ةليبق ىلإ نبدلا 0 دمحأ رفطظلا ةمالعلا

ضيف دحأ ل اوبتكف « « ربل موجنلب مهيمرو
 مثْرَع زكيم امنص اح رامذ نم عجرب نأ ى

ن مساق نب يحي ةمالملا ديسلا يأ مامإل لسرأو . رايدلا هذه
 ىونهألا ماع ميهارإ 

 نب دمخ مالا سيئرلا ماقمقلا ديسلا مامإلا هجوو . نارمع تامج ىف ديزب لايع لبج ىلإ

 تيوحللا دالب ىلإ ريسلاو لاجرا عمج هرمأو هدالب ىلإ ىنابكوكسلا سابع نب نيسح
 امو

 لصاولا فين ىتتح مورلا نم كارتألا ركاسع لوضو باتت لوألا ميبر رهش اذه ىفو امباإ

 لئاقم فلأ نيثالث ىلع مهنم

 لئابقلا ىلإ 5 ديمح مساق نب دمحأ مالسإلا فيس ةلاسر

 مث ىف بحرأ دالب ىلإ نيدلا ديج مساق نب دحأ مالسإلا فيس ىلولل لوطو دعب

 لثفلاو بعرلا نم مهلخاد امل دابجلا نع لئابقلا لقاثن هققحتو ماملا اذه نم لوألا عير

 : اهنم ةلاسر لئابقلا ىلإ بتك امنص ىلإ هدونجو ىضيف دجأ لوخدب

 هذه ىفو.

 ري روصنملا نينمؤملا ريمأ ةرصن ىلإ ىعادلاو هللا وفع ىجارلا لوقي ! ع 0 4 00 ارلا لوقب
 , ش 0

 ب



 ددححححي<_

 : هللا هقفو

 1 : 00 1 ١
 : ةيدب زلا ةباصملا ادحنتسم تاق . تفقو دف قحلا هوي لوطو , نيكد الا داما تالوو ثقف دق قاقلا قوس ف قالو ترده دف قافنلا قشاقش تيار مل ىناف دمبو . هللا دنع نم الإ رصنلا امو هل دحلا

 ركنا لع تاركسلل لهأ عمجأو .مهتيد رصن نع نيدللا لهأ لذات
 رسألاو لتفلاوءارضلاو سؤبلا ىلع متدين د تابئانلا ف مهتدشو
 رحبلاو ريلاب ناطوألا نع دعبو ملاجرو مهنيد ىف ةلسق ىلع
 ربكم لع اربكو بجي لع ابجيو لم لك ىلع أيت اورهظأ دقت
 ركاو لئضفلا لعأ مهتسيشو ددحأ لآ نم نبدلا ةامح نبأف
 ره زلا دشاح نم نمطلا لاجر نيو بحرأ مد نم وزغلا لاجر نيأو
 ردقلاو لاحلا حضاو داهتجا ماقم مل نم نادمه ربصلا لاجر نبأو
 رهدلا ةثداح لبق نم اهزرحيف هسفن هللا ةعاط ىف عئاب الأ

 : اهنم

 رثكلاو ةلالضلا بابرأ دهبي مسمانإو مايند ىلع مفكع
 رسسبلاو رسعلاو ءارضلاو سلا ىلع اورباص ةدح ل اوح نم ةبصع الخ

 مألا ىلع نيمم منم امو اديحو هسفنب مامإلا قي نأ نبدلا ىفأ
 رقفلاو بئاصلا عا وأ ا امملا رطت نأ لبق ا ويينأ اويبنأ
 ىردب ال ثيح ةتغب اياناا هتتأ منم حيمص نم 5 اواعت مأ

 0 0 ْ مرا نيقا كارنألا نم ةفئاط تددقت ىلاثلا 8 0 اهدالبو ,تيوحلا ةنيدم وحن ةليوطلاب يذلا كا ' مر 5 1 00

 نم اديس ةباصع ىف هجوث دق سابع نيسح نب دحم ساربنلا ديسلا ناكو ةنيدلا اوبن"
 شبح ىبب نب دحأ بيقنلا هدضعو تيوحلاب نيذفا كرتلا ىلع راغأف دالبلا كنت ومن ماإل

 ل راد ىف كرتلا نم ةعامج لئابقلا ضيعب ىأرو 5 كارتألا اورصاخل لاجر ل : . خحدأف راد ف هك تلا . ه 55 2 ٍز ايش اسبملا 0



 لك ةنس ثداوح 35-6

 اهحي نب دمج هلأ

لا قوذ راإ كلت تمدهناف دورابلا .. :
 دتثا الو « نيناعلا وحن اوناكو ب اوكتلبف كارثأ

٠ 
 0

برعلا مهتةنلاف نكس لي وطلا
 لاتقلا دتشاو 

م دل عيلصو كرا نم عي ا
 , * لوألا ن

 . ل +

 « ىلثلا عيبر 1١ ةعجلا ةليل كلذ نم

 برعلا نم دحاوو رش ةينإه كلر 0

ح نبدا جواز بع
 ماوعلا ىنبو ةعال دالب ل تام ب ي

 ةوخ رجم برق ىلإ ليال فص دعب نم ر فصن نينثالا ةيل ىفو

 كارنألل لمحت لامجو 1" لأ فو . هعيجج دوسا ىتح هيد

مم ةجح ىلإ بيصحلا نم لافنألا
 رجالا توخبم رصان خيشلا ماقتلاف ء لاجرو ركسع 

| وعجرو لامج ةينامث برعلا ذخأو اواتنتا ةعادجوب
 عباسلا ءاعيرألا موو . كرثلا اوكنأ دقو 

مب ةسماخلا ةعقولا تناكرهشلا نم رشع
 سورح

ف كلانه شابحد تيب ىلإ عفادلاب مهسمرو
 مويو مويلا كلذ ى

 برعلا جرخو تيبلا ميج تمده ىتح امتحن ىتلا قبلا ىلإ برعلا لزب فادملاب تيبلا

عبس مهعفدم قوف مهنم اواتفف نمطلاب كرقلا اوردابو.
 تمجرو ةخمدم ىنب ىلإ كرتلا ترفن ة

رثألا ىلع امنص نه ىذيف دجأ راغأ رهشلا اذه ىفو . تيبلا حالصإل برعلا
 نيدوصحملا كا

 روسم ىلإ ىراهشلا سابع دمع ديسلا ىلع رمشلا ؟؟ ىف كارتألا تمدقتو « رافع نصح

 تناكو ةعال دالب ىلإ سابع نب نيسح نب د ديملاو
 ليمصلا قوس ىف كرقلا نم اهيف لق حالم

 نيدوك ذل نيلحلا نم برعلا رفو اعرج نيئالثو اليتق نيدححو سخن وحن اهربخو لالكماو 0

إ هريغو ليعرلا ىف كارثألا نيبو مهاب اهغ بورحلا تمادو « اهريغ ىلإ 7 1
 ٠ رهشلا اذه خلس ىل

 دربلا لزنو امنص ىلاعث نادهه دالب ىلع ميظع رطم عقو قلاثلا عيبر ؟١ ةعججا موي راهن قو

 باذ مث تبا راهم رخآ ىلإ قبو اهابح ضعب ىلع لابجاك
لإ ديم | ديع ناطلسلا بودنم ئعافرلا باتك

 دوصنلا مامإلا 

 هقلا فسخ رهششلا

 لاغبو ريع ثملط رهمشلا
 5 ف

 ذر د د هرج هيمو جدع هوجو و مسج دع دييضعخ طع د

 عد ني ل م ا

 كرتلا مدقت ناكو . فرشلا دالب ,نم لهاشلا

 نم ةقبط اومده الو ءسيجلا

 . 2 دكت 1

 ؛ هصنو ىلا ميبر عبار ىف مامإلا ىلإ لصوو « باتكسا

 ىونلا ىعاقرلا ىررحلا ىلع نب دمع دي.لا اعنص ىلإ لصو ماعلا اذه نم لوألا عيبر ىف
 اذه ديجلا دبع تراطلنلا سمأ نع هللا روصنم ا مامألا ىلإ بتكو « هامح ىتفم ىروسلا

 يدملا

 الإ

 ءالإ



هفاب دوصنلل مارب
 هس ملال يل“ نب دك 

 ٠م .4 ةئس ثداوح

 « لاصخلاو اباجسلا رك لاكلاو لضقلاب ىلحتلا « فلل ةكرو « فلسلا ةيقب « فيرا :

 هو انل هلل ناك نيدلا ديح بح نب دمع لضافلا ديسلا « نيمركسلا دجامألا ةداسلا لي

 ةاض ةكحلا : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع دج نأ « ريخلاب هل مربغأ كربخأ نينو

كسناف فيكف « للا ءاش نإ ةكملا لهأ متأو . امطقتلا اهدجو نبأ نيو ْ
 مع دقو اهفرش 

 ايدلا نأب ةريثك ثيداحألاو فيك مارب اندلا نم « ماظنلا مكنالسأل حمس ام نامزإ نإ 0

 مب توفو تكد لق زر مج ملا: مالو ةالعلا هيلع لاق دقو .4آو دل و 7

أو . ةحييحبمملا ثيداحألا نم كلذ ريغ ىلإ ,
 مج بوجوب ةلئاق اهفالنخا ىلع ةمألا بهاذم ن

 . مظعألا داوسلاب كيلع : لسو هلآو هيلع هلل لص ىبلا لاق دقو . ةقرفتلا مدعو ةراكسر ١ كك

 8 ىوبنلا صنلا اذهب حرصو . ثيل ْ 5
 مظعألا داوسلا لهو . « رانلا ىف ند الش نم هنإ

 ا ءاول تحن نيعمنج ا « مجعلاو برعلا نم « نيدحوما فئاوط و + نيدل_ا ةعامج الإ بر

رابمل حلاصلا «ملاملا ىف للا لاف , ممالا 8 تم
 « نياسلا ناكلتا# رلا ديؤلا كللاو « قتلا ك

 ءاهذا ىلإ هكسلم لل دلخ . ناخ ديملا دبع داني ناطلسلا انالوم « نيدلسلل ناطلس ناو 7

لايز تلا ةءامإلا نأ ديسلا اهسأ ملعت كنأو .ناروللا 3 روس
 مامإلا ةديس ةرضح اهنع لزانت نآلا اب

نع ضومت هنأو « هيله همالرو هللا ناوضر نسحلا لمس
م دحأ امبلط امو « نانملا فرغ اه

 ن

أو الإ « ماركسلا تيبلا لهأ ١ نيروك
نم غلب امو « الين امنود حبص

ماكحأ ت وت دقو . مارم ام
 

 "ب. ساطاب دا اهعدصف . نامزألا نم ( ) ةيمابعلا ةرهاطلا ةلئاعلا ىف«ةيضرلا ةقالملا 033 2. رهش

لإ « نينمؤلل قافئاو نير عامجإب ةيعرشلا ةنالملا نأ لو. اينانز ءانقاو دربلا ٠
 كالا ى

 ا هير يب كأم نات خيا نيني ليكن «يعلجلا يافا 7 ١

 اب ا نأ نإ... “فولو اي ثناغ نايلس ناطلسلا موحرلا | 0

(دب نيالا افلا ىلإ ءدسجمال 01 9 ظ
 ل نأ ةفيلخ نم « دي دب 

 1 « حيرصلا عاججإلاو حيحصلا دقعلإب « لالجسإلاو دهملاو , لابقإلاو ذيب

 ا

 وصنلا ىزانلا :

رش ديؤم « مالسإلا 08
لم اني ةعب 

٠ مالسلاو ةالملا ه
 روصنلا ىز انمامإ هب قع 



 ٠م.و ةلس ثداوح 9
 مال ااا ع دمخ هللاب روصنملا مامإلا

 لازال  ليلملا همسا رك ذ قبس ىذلا «ناخ ديلا دبع ىزاغلا ناطللا نبا ناخ ديجلا دو

 3 نيمآ . ليلظ الظ مالسالل
1 

يملسملا دالب ةروصاملا دونجلاب ظفاح أ دمحي وهاهو
 تيب ةرورإملا لامعألاب سراح « ن

 «نيلماعلا ءاسململاب هتلحم لفاح ء فارشألا ةداسال زعم ٠ نيلسرملا ديس 39 و مارحلا 1

 نسحلا دج هب ءاج امب كسمتم « نئسلاو ضورفلا ىلع بظاوم . فالملا ماكحأب نيالا

 بداح وج ليج ب دعيت تجد را يمك يجوب دامس هيما عديم رصاق « هيلع هانثلا قوقح ءادأ نع هللاو رصاخ ناسألا ناو « هتاربم تمعو هتاريخ ترشتنا

+ 

 « ةعءورشم هتمدخو ةضو رفم هتعاطف . هيلإ ةيدمحلا قالغألا ا لا دعا ام حاضوإ نع.

 رفكست كنأ كنع هغلب دقو . كتهناودعو ىغب هيلع جورحلاو «ةبجاو هلوسراو هَل هتبو

 كلم اهب تاسرأ لئاسر ةلمج كبتك نم ىأرو . ملت عرقا طرت

 نيب برحلا ران ترثأ ىتح « لئالد كرتلا رفكى لع ميقت اهو ٠ لئابقلا رثك أ ىلإ كمتخو.

 . نيرفاكسلا رودص اهم ىنت مانآ نع فكلا هيف بهي نامز ىف اصعلا تفقشو « نيلسلل
 « كيدل ةعمتجلا موقلا داهبجل ركاسملا زمجو ؛ كيلع ملقملا ناطلسلا بضغ كلذ بج وأن

 صمأب تئج كنأ ىلع . كدج مفيسب كبت نمو كلتق ء كدح دنع فقتل نإ دب ال هنأ رسقأو
 هنايح ىف لا دمأ ناك امو . نايغأعلاو داسفلا لهأ كببسب ثجيهو « ناكرألا نيدلا نم مدهم

 بحأ . نيدحوما ىلع ةقفشلاو ةمحرلا هذخأت « نيهاسأا ءامد نقح ىلع ًاصيرح «هرصأو.
 رومأم كحصنا ىنلسرأو « ماشلا ةامح نم ىنبختناف . ىدرلا كب قي َّنأ لبق « كدصن
 دقو . ةيبرملا ةيجلاو « ةيمئاهلا قارعألا كايإو ىنممجت اهنأ ىلع « مالكتلاب ارجوم اصوصخم
 ريبكلا ىلع الكستم «لاثتمالا بجاولا « ميركتلا هرمأل الاثتما ىناطوأ نم نيلا تينأ

 . مواعم ميكسلضف نآف . ايلمتو ًاداشرإ ال « هزمت ًاراذنإ الإ كلذ نكي ملو « ىدرلا ىحي
 كلذ « بيختو عمدت ديسلا اهيأ تنك ناف . ترخأو ثمدق « تردقت اذإ رادفألا نكس
 « كي ام كنأشو » ةنوصن كتلزئممو . ةظونحم كمر . بيصن رفوأ ناطلسلا فطاوع نم

 - ىلإ بغار ىإو كسفن ريخ نموت الف تيب نإو . ليكو كل لوقت ام ىلع للو ليلج كماقمو» : و : ِ كلماقم هب

 ت3

 0 نب دجأ لضافلا مكيخأ بانج عم ةركاذملا مم مستر ضحل باتكلا اذبم تردابو . لاعتلا

 كك

 هبل ٠ كب عامجالا

 / انينأ تيبحأ نا

 ةرسفحلا ( ةعاليلا 7

 نا ىرمعلو
 دلا رابآ مهسفأأل

 نم هيلع ىغابلاو

 نيهسأا مهئاوخإ

 لا ىلعالإ ناودع

 هققر ناكو ,

 سا

 د ديأ ملا

 « ةرخازلا مولع

 ؛أ نم كنع مد

 مهن . بارما
 ديسلا . فيرزل
 , ىوفألا لجل

 هلل لمد:
 0 ١

 , ؛ رب امأ" 0

 انافاو ناو"



 و. ةلس كثداوح هدسوو يح نب دمخ هللاب روصنملا مامإلا

 . ريرحتلا اذه لماحل اهافش اههضمب تغلب دق اهريدصن غ وسي ال رومأ ضعبل « كب ءابنمب
 عسلاب او تك اذ كذذ ىعتشن ال تنك ناو . ريسي ريسملا لا ىلعو انينأ تيبحأ ل

 نأو اذه لماح دنع عدوأ ىدقا ىمافشلا مالكا انمضتم « نيملسألا ناطلس ةرعشملا « ايزو
 هب رسي امم رمشأو , بوغرلا قبط ةيناطلسلا ةرضحلا ىدل هيف كتمدخم ىلا ءاش نإ مون

 . لاومأو سفنأ عاضو « لاققو لتف نم عقو ام ىنكو « دوصقلا متفرع دقو . ةيقنلا لوتبلا أ

 اورفح لب « لاوحألا رم لامع ةيلملا ةلودلا لاتق ىلع ردقت ال برعلا نا ىرمعاو

 , لامّزلاك نما ىلع تدرو دق ةيلعلا ةلودلا دونج هذهو . لاكسنلاو رامدلا رابآ مهسفأل

 ءامد اونقحيلو . نينمؤم اوناك نإ مهسسقنأ ىف هللا اوقتيلف . لابولا“ للا نم هيلع ىفاللاو

 الو «نينمؤلا ريمأ انالوم ةءاطل مهدايقناب « هلوسرو هللا ةعاطل اوداقنيلو « نيدلسلل مهناوغإ

 نيململا بر هلل دجلاو « نيقتالل ةبقاملاو « نيملاظلا ىلعالإ نارده

 ىعتنا . فلأو ةئاثلثو مسن .١8٠9 ةنس لوألا عيبر ١9 ىف أمنص سو رح هقر ناكو

 ىوحلا ىتافرلا لع هللاب روصنملا مإلا باوج ٠
 راحم مهف « نيلهاجلا ليج مهنكربب فشكأو « نيلماعلا ءاململاب ميوقلا كنيد دبأ ملا

 « ةرئكسلل لئاضنلا لهأو « ةرخآلاو ايدل ةنيزو « ةرها زلإ ىدملا موجنو « ةرخازلا مهلا

 هلارب ةحارلا لجو « هجاهنمو قملا قيرط قراقو ؛ هجاهع هيلع لمجلا راثأ نم كنف م

 هضور رمثملا بدألاو «فيرشلا خذابلا بسحلاو « فينملا خماشلا دجلا وذ مهنم . هجارع)

 كاستل ىلإ هداقو « ىوقتلا بايلج هللا لأ « ىوملا ىنسملا ىرلا دوم دسلا . يال
 ىنعألا مارك لاو« ىنسألا مالسلا ءايع ىلع داعأو , ىوفألا ل ١

 راد « ءاجنلا ةنيفس 47 ىلعو ءلينأ مئاخ دمت ىلع سو للا لصد.

 و ا ل 0
 ا 72 "وس ىشخنو وجرن ال ىذملا كسي هللا دمححت اناف : دم امأ" 8

 و6 ميرك ب يسلا اهب ش 1 رم داقأ . يف قئار روطسمو ءمرك باتك كيم ديسلا اهسأ انافاو 40: 1

 «هانرقو باتكلا ةجا

 د



 و6.6 ةنس ثداوح 5 0
 م1 يحي نب دمج هللا دوصنملا مامإلا

 ةدحصلا :ثيداحألاو ةيئارثلا تنال 1

 «ةلصاوللو ةيناكسملا ىلإ كتدح ةدولا ثعا نو قا زإ - نا
 , , 3 تعاوب و « ةلسارملا تضنقا ةبحلا اود ناو « ةيورلل

 طانأ نب ا«رومالا ةالو ايس الو « ناوخالل ةحيصنلا لذي « ناعإلاو ةبحلا مزاول نم ناو.

 « نيلسرملا ةالولا نيبو أئنيب ىرح امل ركسنتسم هنأ هلا هدعسأ دافأو وهجلا الص بت

 8 28 0 ا ملا
 قئاوتلا مدعو « فالتخالاو برحلا نم « ةيناقاحلا ةدسلاو « ةينائملا ةلودلا ةرضح 4

 . نيملاو كالملا ىلإ ةيدؤلا ةنتفلا عفرو « نيبلا تاذ حالص ىف ريحا ىرب هنأو « فالتثالاو

 ناطلسلا نأو . باررآلا بر اضرب طانم هنأو . باتكسلاو ةنسلا ىف هيلع ثحلا درو دق هنأو

 نيمرحلا ةمدخم فرشنو « نيداسلا لاوخأ هب تمظتاو « نيدلا هب هلل مافأ رم رئمألا

 «نيدلاو ايندلا حالص ىف .هتبغر نأو . رارشألا ةذيانمو « راغكلا داهجم ماقو نيفيرشلا

 دلو ديس نع درو اع ناعإلا لحم هلل سرح ا ىناملا رطقلا نأو . نيدتماا راجفلا عقو

 ش ةيناكإ ةبحو « ةينيد ةحلصم كلذ ىف هيعس نأو . ناندع

 اهب هللا زعأ ةرهاقلا ةنطلسلاب قامت نم نيبو اننيب عقو ام متركذ اك سمألا من : لوقنف
 ف الو« بلط ةيويندلا ةسائرلا ىفانل نكي وْ مافطلا داحلإلا ىوذ اهم عقو « مالسإلا

 هيف نحن ام ىلع ديزم الو « بستكلا ةرفوو لاما عمج ىلع لوعن الو « برأ ةيندبلا ةحارلا

 نم ةمرح اوعار الو « هللا قوقح اودؤي مل نيرومألا انيأر انكلو . بسالاو بسحلا نم

 ةنس الو « هللا باتك + ءرم .ىثب اواسعي مو « هللا ىصاعم ىلع موي اوبضغ الو « هللا مرح
 سانلا اهملإ اومزو « ىماعلا اوبكستراو . هللا هب نذأي مل ام نيدلا نم اوعرشو . هلل لوسر
 ٠ زودفلا باكتراو « روك ذلا حاكسنو « روج ا برشب هللا اورهاجو . ىماوفلا فارطأب

 « ةيدوبلا ةلك تمقئراو « ةيرذلا تدسف ىتح « فيرش لك اوناهأو « فيعض لك اولظو

 الو الإ .نمؤم ىف .نوبقر الو. ةيربلا ىف كسحن شوبحلاو دارك ألا تراصو ؛ ةيئارصنلاو

 نوكسن ال ىتح مهولتاقو ) لجو 00 4 ةنتف نوكست ال تح مولئاقو ) لجو زع هللا لوقل الاثتما . ادبج دابجلا ىف اناذبو هي 0 1 انلكوتو هب انمتسا « دم هللا مأ نع دهم مل اذف . ةححر الو ةفأر نيدلسلل ىف مذخأت الو . ةمذ

 ا لص هر :١

 فال ١
 ل6 8 | ركشلا نع نوبتيو فورعملاب نورمأيو ريملا ىلإ نومدي ةمأ دم

 هللا مامإلا

 م كياوأو
 ركسلل نه
 د ناسل ىلع

 سنبل هواؤ

 نع نونتلو
 ابتكل
 | ناكرأ ا

 ١ نيدلا يع

 ال نذل نا
 وتو نبل

 ءاق نآف

 ديس ةعبرش

 لوسرل رف
 يفطصا نبل

 ١١ لضنلا رع

 , هللا باتل

 ,. ع شرما

 أي نامأ نإ ٠

 رنا 7

 ّس ؛



 وم .وب ةلس كثداوح مالا يحب نب دمج هللاب روصلملا مامإلا

 رملاب نورصأت سادلا تجرخأ ةمأ ريخ م دك ) هلوقو . ( نوحلفلا م كئلوأو
 ماورفك نإ ررذلا نمل ) هلوق ون ن نم هب هللا انفوخ امم افوخو ٠ ( را كسلا نع
 كلم نع نوما ال اوك + نودتب اوك اوصع اع كلذ مك يم نب ىسيعو دواد ناسل ىلع
 غلب اذإ ىتح « © م ىل باحتسي لذ راي ديف مرار مساع نطلسيل وأ ركنا نع نين فورعلاب نرمأتل د لسو آو هيلع هللا لص هلوق وتو . ( نولعفي اوناك ام سنبل هواه
 هللا زءأ , ةرهاقلا ةنطاسلا نأ ىخوتت لزن مد ٠ . هسفنل رصتنملا وه هللا ناكهِلِجأ باتكلا
 اهذخأت نأ « نانثا امءوقو ىف فلتخم ال ىتلا جئبقلا كت اهملا تعفر اذإ « مالسإلا ناكرأ اج
 را طرف اهسسمالي الف « نامإلاو نيا ةيمح
 نم السنا الإ ىدملا لوط عم اودادزي مف « ةعافشلا مهعابنا نودب قحتسن ال نبذل نا
 نيدتملا ةرجفلا ريمأت ىف اعسوتو ؛ نبل

 نوهنتو فو

 ليثارسإ ىنب ن“

 عابتأ 0 ا م 1
 نأ ديسلا اهأ تركنأ ناو . ليلض الإ كلذب لوقي الو . ليلدلا مبف ٠ مانألا ديس ةعيرش
 يكف رار ) ىلامت هلوق كب حاص ٠ لوصألاو عورفلا ىف ةجمحلا مم « لوسرلا ةرث
 ل ا م انيفطصأ نإ ري

 . ( فرقلا ىف ةدولل الإ ارجأ هيلع ملأسأ ال لق إل ىلامت لوقو . ( ريبكسلا لضفلا ا
 دبأ ىدمب نم اواضن نل هب منكسمن نإ ام مسيف كرات ىفإ » سو آو هيلع هلل لص ل 1

 ىلع ادري ىتح ظرتفي نل اسهنأ ىنأبن ريبملا فيطللا نا ء ىتبب لهأ ىترتعو للاب“

 لهأ » هوقو . لا 0 ا تيا . ع ضرل

 0 0 نم هب انتفوخ امال . ةجحلا حضوأ « ةجحلا نايبب ل 1 ل ملا « ضرألا لعأل نأ

 رشأ نم | هلل ليبس ىفانسوفن لذ دمن الو , لامآلا بذاوك اضع ال

 .لامآلاو ركبلا ىف ءاوس ومدن الو « لالجلا ىذ رغدان
 أآراؤ اننم : امرثمو ًاراع فح ٠

 روصنلا مامإلا ةريس ه 9 د اننم تول ب : ىوق نأ ل
 د



 ١ ْ ةئع كردأ 36 2

 ىحن نإ كمي هللاب روصنملا مامالا
 نم مسارنب 1

 د نعل سبلو 00- الإ نورئاكلادنإ نحرا نود نم كرصني مل دنج وه ىذلا اذهْنَمأ) 7
 سس ١

 5 نا | هنا ©

كذا اذ نف ملاذ نإو كل بايو نيب |
 ا 0 7 . ”٠ متي 

 رصني نأ .
 5 5 موهاعجو هع [؟.# و ض ألا فاوفضتما نذل ىلع نن نأدينو كنا ٠

 هك اوهنو فورعملاب او أو ةاكزلا | 1 تبثو مرصني
ساو ةالصلا اوماقأ ضرألا ىف مانكس نإ نيذإ لإ

 1 ره و

 كناو. نيقتملل ةيقاعلاو « نبقي ىلع امر دع 00 4 7 تدر

 نإ اجاكس ان وأ عا ىو ١110 يب( دومألا يقع قو ركسدلل نع
ب نال «ةروصل انسب قالا ْ

 ل رب سل سأذه
 نجا امأو ٍ « هللا باتْذلا

 ل ةرئاكشللا ش جلاب 0
 باتكلا إن 0 3 سو# 000 بوما كا اذه . لشفلاو

ريس لايذأب كسمتنو « ةوقلاو لوملا نم أربن لب « ةئاع نرمأ تمن
 انيسخو ؛ نق : ةوبنلاو ةعألا ة

 00 هير هللا ءاينأ ىلع تققلاف لضفلا فر ىف تباط سرا.

 00 ءاوا لك مقنلا اشم مهافع ةنالع ءاوللا سائلا لج اذإ

 : ىف اضر دبشر قحأ نيقيرفلا ىأف . انيداعأ لامفأ ةقيقح كيلا فلسأو ءانقي انقيرط ديسلا امأ كل انحنوأ دقق ٠

 , : هقاملأ

 مفرلو « لاملاو لاحلاب اننتاعإ ىلا عراسل « لاملا ةقيقخم معألا نكللاب ولو
 7 ىلإ نيالا ) نرّومألا

 ( 6« ةيكزلا ةرتملا ةيراح نع مهجتمو « ةيرفكسلا ةقرفلا ةبراحمب مرمألو « ةيناملا حلا نع
 | سو هلآو هيلع نا ىلص نا لوسر اندج ىوألو « ةنوبنلا ةفيرشلا تاذلا نم ةعضب ىف ىتلا
 ا ( ىبرقلا ىف ةدولا الإ ارجأ هيلع ملأ اسأ ال لق ) ىلاعت هلوقب هيلا راشلل « .انألا غيلبت رجأ
 | عم لتاق اهأكف نامزلا رخآانتاق نم نيينلا مناخ مهيف لاق نم ةهباشم نع دعابتلو:

 : «نودتمم مو ألا مل كنار لقب مين اولي لواوتآنيلا) نوت متكنإ سأل 0 ْ
 ٠

 نتعب

 6 ديسلا ب | ؟مئاس نأ لس « ميرا نم برح انأ ف هتيب لهأل هلوق ىف ةيوبنلا ةوعدلا نعو 6 لاجالا 01 1

 , بوت : اونوكو هللا اوقثا وبما ل دقو | | 0 ْ

 را ةمزعف لوا ليس لع لق: نقال مكتوأ الي مسقأو ماومأب م
 ' ملا ةءادغاو هنا .ىعاد اوبيجأ انموق اي« « نيكرشلا نم ' نأ رايس اا 0



 مودا 1 ىحي نب دمخ هللاب دوصنملا ماد 8

 ُض رانلا ىلإ ىنوعدتو ةاجنلا ىلإ موعدأ ىلام موق ايو ؛ ءايلوأ هنود نمدأ نبإ ا وربه وم بياتم لاب تاربو عا من |
 ب : لق لاحلاف « نيقواخلاب فيوختلا كنع مدرب لوسر ةنسو 0 0 ٠ ىلا ىاتك نم انتدفا « هلل سماوأ نم اصالخ انل ديسلا اهأ تدجو اذا

 .ءاو ا 5 اع 5 اح

 «ءامرإل اقح « كلاسلل لجأ نم اندنع وهف الاو « كلذ انل نيأ نف ةءلكسلا عاتجا امأو
 ىلع اهعسجيو ؛ نحلاو قيضلاو هوسلا ةيدمحمل ةمألا نع مفرب نأ هللا لأسنو . ءاهدل مرر |

 تالشمو جرا ناطيشلا نم انذيعي نأو « نمتؤملا ىبنلا تبجي لهأ هئانرقو باتكسا ماب ْ
 . نيدشارا هباحسأو آو دخت انديس ىلع ا ىلصو ٠ ليكولا منو هل اخو نت 1

 فلأو ةثاهلثو مست | هءقهب ةنص رخآلا عير سداس قررع)

 دمت ديبلا ذاتسألا انقيدص ىوجلا ىعافرلا ديسلا ىلع ىبامإلا باوجلا اذه رشن دفو

 يوسي

 . دب لاقو . فلأو ةثاثلثو نيرشعو تس ١74 ةنس لوألا مهر رهش ىفاضر ابثا |

 شويملا لاسرإ ىلاوت ىم مم . باوجلا اذه لشم أرقتو رازخألا هذه ةلودلا عمت :هلمنأ |
 مانلا كلذ ثداوح ىف همالك نم هانقس ام رخآ ىلإء نبال ْآ

 قاعنصلا ىدرلا دمحأ ىضاقلا بوتكم

 ظ روصنملا مامإلا ةرضح ىلإ
 : قانصلا ىوزا ٍِط نب ىبم نب دمحأ ىضاقلا هللاب روصنملا مامإلا لب بك ا

 عمت 15٠9 ةنس لوألا عيبر ؟9. ىف ىوجلا ىري رخل ىعافرلا دمت ديس 7

 , بوت 1
 ٠

 2 عل

 داشلا « ناسنإ نيلا نيه ىف لهن:
 حالص هيف ال هدشرأو ءدادسلل هللا هقفد ٠ نيل دب

 هم زع نم « ديرفلا لألا دقو
 نب دل « نيقبلا لهأ نيع ةرق ء نايا هيلا

 هل 0 5 تفارشأب هتيحت نم هصخو ؛ داعيا

1 



 و؟.و ةنس ثداوح
 هس تملا

 ىحص نب دمج هقلاب روصتملا مامالا

 مالسلاو ةالصلاو . ما ىلإ لك لاو . ماركلا هلآو دمت ىلع
 00 و. ماركإل عاونأو تايحتلا نسأو « مالملا

 كيس ةعارش هب رينيو . نيدلا هب ميقيو ٠ نيفلسللو مالسإلا ناطلس انالوم طيز

 .ىأو « اهماع هلامفأ فقوتل ةكح كلذ ىف نو , هعوقو هَل ٍط رع ذلا

 ةيهادلاو « ىمظملا ةليضفلا هذهم هنأق . نيملسملا ناطلس انالوم ع 0
 .ققحت «اهدلا

 ريغ نميلا ىف نيرومألا نأ نم « ةفيرشلا همماسم ىلإ ةعوفرملا رابخألا ل ا

 ًاجورخ همايق نكي مل «نهلا ىف مئاقلا فيرشلا ناو . نيملاظ لب نيعار هتيع رل 00

م « نيرئاجلا روجو « نيرومألا لظ الإ لماحلا سيل لب . ةءاجإ اقيرفت الو « ةعاطلا نع
 ع

اث ابلصأ ىذلا ةيواعلا ةحودلاو « ةيروبنلا ةلالسلاب هنظ نسح
 بجولل « ءامسلا ىف اهعرفو تب

ايف ١ضرألا لهأل نامأ مهنأب هلعو هباق ىف نكمتملا مهل
 ةحتمو ؛ ةفيرش ةلصخ نم اهل 

 « نييلا ىف مقلا فيزرشلا اذه نأب « ةطلاغملاو ةضراعلل تراص اذه عم نكل . ةفيطل ةميظع

 .اصعلا قش لب « ةعاط هيلع هل ام زيزعلا دبع نب رمع ةلادع ناطلسلا انالوم نم لصحت و

 | : ةعاط ُن ل « ةعاطلا ملخو

 نم لضفلا ىلوأ ضعي هللا فد الول ءرارق هب رقي مو , ناطاسلا انالوم ظيغ راثتسا

 مسجل ا ءبعلاو « هومتلمحت ىذلا سمألا اذه نإ . مكنهذ ني
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 ش ةبارقلا قح هركذ هللا هاج ىعاقرلا دخت ىدملا وبأ ةقيرطلا مامإ كسانلا ديسلا وهو ؛ هئاسلج

 نظن الو . كلذ ريغ ىلإ « ناب ناميإلا نأ نم نملا لهأ قحصو هيلع مهبح نم مل بج امو
 ٠ روجلاو ملظلا ببسب ًارارف الإ نملا لئابق هيلا تزنءا الو « اريخ الإ هيلا ىولا فيرشلاب ْ
 اا هب ناك ام ناطلسلا انالوم نع لازف 3

 ٠ ىلعو دمت سانلا ديس كقرعو هقرع فل الجر « هلقع ناحجرو هلضفو هتأيدب 00
 هد كإ عوجراا هدارصو ' فالقلا لبق هل ىفالتلاو ىمألا ا

 مه وجو « داعسإلا مكسنم لصح اذاق . لاوزلا لبق مألا مك ا ردتساو « لاصتتس لبق

 .٠ امال نوعصو و وفم لهص سن ا يي

 ا 8 ماا
 ا 1

 . "كريرحلا دمع ديسسلا هيراقأ ضعب ناطلسلا انالومرمأ, روك ذملا ديسلا بختنا لذ ىلع ءانبو



 . :هكريرملا

 نواح و نادك هللاب روصنملا مامإلا
 وم .وب ةنس ثداوح

 وضم قارفلتلا ىف برضو عارسإلا ىف دج. « دايقنالاو ةبانإلاب هيلع
 لهأو نأ دارملا ملنو , ةيفاعو نامأ ف مترصو « ةيأاملا

 لابو كلذف « هيلع مثنأ ام ىلع

 باوأألا ىلإ مباوج ن
 رك املا نم اندهاش دقف « هيلع ديزم ال ءىص نإو . دابلاو رضاملا نم نم

 لع دقو . ىرخألاو ايندلا حالص كلذ ىفو « دابعلا لاحو اح حالصو , قافولا هيف ام ىلإ داسمإلا ميتم نوكي نأ ىلاعت هللا نم ا ا

 ةردق ال ام حالسلاو

 راقملا مسي ال ةمدقمو ؛ ةلجم الإ

 لسو هلآو هيلع نا ىلص ىبلا لوق م
 ايدتقم نم لإ اذه ىف نكنف . ثيدحلا « ديس ىنبأ اذه نا هنع هللا ىضر نسحلا هداول
 : ريزولا مهاربإ نب دمع ريبكلا مامإلا لاق اك. نسحلا

 نسما هيخأب ةردق ىلف نيسحلاب ايدققم تنك ناف

 « قنعالاكدحاو بهذم وه لب ؛ جورملا بوجوب لوقي نم دنع طرش ريئأتلا نظو
 ةرفكلل ةرفاثلا «ةيامملا ةلودلا ىف ايظع رس هللا عدوأ دقو « نظ دحأل لصحم فيكو
 هلرتلا اوكرنا 9 نيمألا قداصلا نع تبث دقو , كش ًاناسنإ ماع فيكم أ « ىراصنلا كوامو

 ا
 « مثار تامومعلا كلن صصخمو « مساو قيرطو ؛ مفان قايرت ثيدحلا اذه نأ ىرمماو

 « هيبأبو هي فراع تنأف . هيف ريخ ال نم قدصت ال دمع ىديس هللا للف . مفاش هللا دنع رذلعل
 ؛مركل همجول ةصلاخ لاعألا لمجي هلا هلل الإ ىعملا اذه ىف هدوصقم امو . مستر ضح لأ | همج ) ةصلاخ لامعأ ١ | د لصيسو ؛مباوج ىف متدذأ هتهجاوم ىف كدارم اذإو « لضافلا ىديس بوتاكم زدصو اذ*

 مدأو مكيف لمؤم وه اك هلسرم رست ةداقاب الإ لوس لا دوم ال نأ ىلامت هللا نم جن" السلاو . كف مذ 7

 هتاكرو هلل ةحدد

 فلأو ةثامنثو عسن ٠18ه. ةنس لوألا ميبر 36 ىف دل“
5 
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 18.5 ثداوح 5

 دمج هللاي روصنملا مامإلا
 ىحب نب

1 

 ىدرلا ىلع هللاب روصنملا مامألا باوج 1 ا

 امالسو ةالصو «هيلوو دجلا قتل نجلا
 ةمي رشلاب ثوعبلا « هيفصو هبيبح ىلع

ءايحإ ىف هرثا نيمئاقلا هلآ ىلعو « ةيفينملا
ا ىف مهسوفن نيلذارلا « ةيوبنلا ةنسلا 

 5 نع بذل

 ةيدمحلا
 ظ

ركملا فرشلا لوصو دمب اهرودص ش 3
 بانج نم ميخفلا روطسلاو مي

 ةمالعلا ىضاقلا

نيزو نبدلا ىنص ةمابفلا لجألا ةودقلاو /
 لمعلا حلاصا للا هقذو ىد رلا يحي نب دمحأ نيملسملا ة

 لامتساب ةذؤم - تاكربلا ىاونو تايحتلا ىنسأ هفنأو ء لئزلاو اطخلا نع هسرحو

 هب بيصأ امب مالسإلا ناطاس شقين مدعب ًاحرصمو « ةديصنلا ءاديإل انمضتمو « ةحبرقلا 1

يس مدعو « ةيعرلا عيجل هلاع ملظ نم « ماملاو صاخلا
 هل نم ىلع ىف الو « ةيضرملا قيرطلا مهتر

 « هلكنو نيدلا مده ىلإ ىدؤب ام هلثمأو هيلا مرشأ ام نأ « قس ريغ مهفو « ملس لقع

احم كاهنناو « ناعلاو رسلا ىف ىصاعملا باك راك
 دودحلا ةعاضإ عم « نظ ريغب ماعق هلل مر

 في قحو « لط مد نم اندهاشو تدهاش مكف ٠ اهلاهإو ءارثلا ةمب رشلا كرو ء افاطبإو

حق « مظعملا تيبلا نع دصلا نم دحأ لكه لعام عم. لضو
 ؛ للا نيدل ةريغ « مايقلا انياع م

 اذه ىلإ هتمه شمت نم دجن مل ل «ّللا مرح ام ليلقتو ةلزإ ىف اممطو «ّللااوأل الاثنماو

 ردي ال ةلفنب ةرعشألا دلل لوط عم « نايدلا كلا بضغب ام عفد ىلإ هتمزع هتااق وأ «ناشلا

لا ةحيصنأ ميدصت اذإ مسياع بجاولاو . لفاغتم وأ لفاغ نعالإ امم
 اهوبجوت نأ نيملسم

و هلآو هيلع نا ىلص نيلسرملا دهس تيب لهأ أوان نم ىلإ 000
 35 للا هبجوأ ام هريك ذتو ءللس

 ' هلع ىبن ال نم ثيداحأو ةدولل ةيآ هب تحرص اكمهندوم ىف صالخالاو مهعابنا نم 0

 نم ةناجيو « دابعلا حالصإ ل نم وجرت نحف : ا
 داعرإلا نم مركذ امو . داحو قملا فلاخ

 انئابآ نم زاق نم ىف ةودقا انل ناو « قالحلا كللا ءاضرإ هيفامع كلذ اندصي الف « قاربإلاو ا

 نم ترك ذ امو . ةدايزو ىنسحلا هللا هلاأو « ةداهشلا نم ىضري ام 4 منخو « ةاعسل

 1 نار نهسإلا حسنا ناسف نلف انا توع ىلعأب كمالك ىف ىدانملا ريثاتلا نظ

5 
 ع

2 
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 م
0 
0 
ًِ 

 للا مالم

 لص

 | ضرأف

 5 رومأو

 اشالا هذم

 :م نذإلاو
 000 ئ



 1 _ < ل 0 ىح نب دمج هللاب دوصنملا مامإلا

 5 ةويملا هب رق اه © : ةدافإلا ريدجم هنم انتلياق ىتلا ةنوءملاو « ةدايزو رصنلا نا دمحم

 ا 7 نك .ىثلل لوقي نم ةردقب الإ اماصتعا امو « نونمؤلا وب .
 انسأ درب الو . ءاشن نم ىجننف انرصن ممداج اوبذك دق مهنأ ارظو لسرلا سايتسا اذإ ىتح )
 1 1 5 4« نيمرجللا موقلا نع

 . نبا وفلسأ اهراس لا قتلا ةريس الإ نرسالو  اندج بلا مدام ىلإ الإ نوعد امو
 «هلال هب لدتسلا ىلع ةجح كلذف « 427 ام كرقلا اوك رنا 9 ثيدح نم هيلا مرشأ .
 | مالسلاو . انودصق دقو انوكرت ىمو

 ناطلسلا رواي ىنيلا ىيسحلا باتك

 مامإلا ىلإ ظ
 ىنيسحلا ىنثم ىلع ماقكاقلا ديملا دبع ناطلسلا ةرمضح نم اعنص ىلإ لصو ماعلا اذه ىف

 « تاونس لبق لوبناتسا ىلإ لخد مث , نيلا نم هلصأو ناطلسال روايلا ىنيلا ىشيشملا ىاجرل

 ديسلا ىلع للاب روصنلا مامإلا باوج عوجر دءبو . تاروايلا نم ناكىت> كارثألا مدخو

 : لاقف ماعلا نم لوألا ميير ١6 ىف مامإلا ىلإ امنص نم ىنيسحلا بتك « ىعافرا دمت

 تييلا لهأ تايعأ نيع ؛ ةمالعلا ؛ فيرشلا مامإلا انالوم « فيونما ىلاعلا بانإبأ

 /. تيرشو (هتايحب ىنعتمأو «مالوتو للا هظفح « نيملاعلا بر للاب روصنملا مامإلا . نيرهطلا
 000 هللاو دمع ىلع همالسو هتالصو . هتاكربو للا ةحرو . مضخم هلل مالم

 لصح ام ةفرعم يدل نم ىمأب هزه ماد ناطلسلا انالوم ةرضح نم انلوصو دعب اهرودص ٠
 « رومألاو ريمالا ةقيقح ثشكو « هبجوم و كلذ ببس افو ؛ لاتثلاو لتقلا نم نءلا ض رأف

 باوجلا دادمتسال أف رط همم هيب شا 7 معس 6 دصقلاو 4 اثملا الإ ١ ل امانممر ومار ل 25250000 ' انلمج دقف . نتفلا داحإو نيماسللو مالسإلا 0

 : وصولا دنعو ؛« قيرطلا ىف نامالا هب نوكي حيمص حصب ميإإ لوصولا ىف جنم نذإلا)
 ا سس قبلا لو 2« ىبسحلا هللا دبع نب دجأ خيشلا دلاولا انيدل 5 مزاملاو ؛هافش كريدحلا

4 



 060606 6 6 ا آآ7
 1 ا

 1.04 ةنس ثداوح

 ا 0 0-12 يحب نبدمح لأب رومي مامإلا

لوألا عيبر 1١6 ررح
 1١ ءقب هس 

سحلا ىلع روصتملا مامإلا بإب
 قيي

| 

 أ بصنلا 1

( 
 نم ىلإ انباتكا 000

 ةدوم لعج
بمصنمل هبحخو

 ال ىولعا 

اثد نيا ريخ نم همورب
 ثاذأ باطف ءأر

 ش ا ْ /

رأو « ما ل ضر يلع ىلا 4 فرو نا يو
 هلدجو « ممقلا خماش ىلا ىوقتلا نم ءدش

 كلاب عوضتيو « اجرألا هي رينت ًامالس هيلا

 اراعش هنيدلل للا لوسر لآ

ةئيفس كسك نم
 هتعاو ةا-حنلا 

 ىدهأو 4

 أجرلاو لمألا ةناغ ىلا ةلضولل ىلا ةمحرو « اجرأ ىلإ

 مهرقأو ةداعسلاب سانلا قحأ نأ كنلمنو «وه الإ هلا ال ىذلا كيلا

« ةيضارم ةياغ هب غلبي ام لقعلا نم نأ هحنم نم « ةدايزو ىخلا هيف ام لين
 هل بنجتيو 

ب اتكك نم لصو هنأو « هيصأعم
 . باطخو » مرك

 ) انرمأ ةةيقح هن ثءاطتسا

 . .اننيب « ةيراقللو قافتالا

دوج انا : دعو
 هللا 

 تاقبوم

 مدعو « ةيراحلاو لاققلا بابسأ نع تحبو « انرم تفشكستساو

 ديس ةعب رش ىماح « مالسالا ناطاس نكؤملا ناطلسلا ةرضح نم « نيل ىف نرومأل نيو

 نيدتمملا لمشل مالسالا رعب تنشلاو « نيدحللاو ةرف ا رمدللا « مانالا

 لمعلا ىلع توظفاحي ةلزئلا بتكملا لهأ نم ةلم لكل هأ نأ : هللا كدمسأ عاق

 « مالسلا هيلع ىموم مهين مالكو « ةاروتلا ىلع نرظفاح دوهملاف « ملوسر رماوأو « مهماتكب

 متاخ دمع ةمأ نحو . مالسلا هيلع ىسيع مهب مالكو « ليجنالا ىلع نوظفامب ىراصنلاو

 سانلا ىلع ءادهش اونوكستل [طسو ةمأ كانادج كلذكو )ف هلوقب هلل انفصو نيذلا نيب

 هل لج ىذلا نآرفلا انباتكو . ةنسحلا فاصوألا نرد كلذ ريغو ( را '
 (ديح ميكح نم ليزنت هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هينأي الل باتكل كى ع بق |

 سي ميج 7 طال. هلطصصح رس سده 2 كا3ناج طم ني

0 

15 
0 2 
3 

 تجرخأ ةمأ ريخ مك ) هلوتبو ( دوش ميا لوسرلا نوكيو
 ' 2فورعملاب نورمأت « سانلل

3 

 مذملا مامإلا

 وئاللال
 ف ةنسإ لمعن

 كناو

 أو .6 ناع

 عولاو دعولاو

 ملا لثاسملا ىف

 م فالملا أئن
 اظ ىف نوهسلا

 ,م هيف اوفلتخا

 ظ ةبوبنلا تاذألا

 ىلع
 صاصتخالاب يالا إل

 ةرطنلاو

 ءءاصو الو

 م دحأ كابل
 دحلا نوزرابت 8

 تءنأ الو

 لا إإ ندم
 , ةيرذلا ت

 تامرحلا نيل

 ظ مارح 7



 لود ىحي نب دمع هللا روصنملا مامالا

 «( اوبتئاف هنع مان امو هوذخل لوسرا ؟ انام ) هلوقب ان رمأ اك انيبن ةنسب لمعن نأو , هتاكمع صوصنو هتانيبب لمعت ؛ هتيامر تح انبر باتك ىعرن نأ انلاحب قئاللاف ىو ةنس ثداوح
 ألا لئاسلا ف نبلا لهأ بهذم نأو .«نا نم ءاج منامإلا لح نيا نأ سيئرل اهيأل

 ىلعالإ هيف نودمتمي ال . ديعولاو دعولاو

 نامإلا » هلوقب ناندع دلو ديس
 ,لدملاو ؛ ديحوتلا ىف بماذملا لدعأ ةيل

 | ( مقتسم طارمم ىلإ اشي نم ىدب. لاو « ذاب قملا نم هيف اونا حلا وبمآ نيا هلل ىدوف . مهني يب ملا مءاجب نأ دعب نم الإ اوفلتخأ امو ). ةلظ ىف نودلسلا راصو . ةمألا نيب اوقرفف . مهكك ارص ءوسل ريمبلا مهمدنو « مههذم ىجرخم نم فال أثن ىتح « ةيكلا ةرقعلا مولع راحم نم الإ « ةبرألا بهاذملا لهأ فرتغي مل . ةيعرفلا لئاسلا ىف كيذكو . لوقنملا تايمطق وأ « لوقملا تايرورض
 نوبنيو « فورعلاب نورمأبو ؛ هللا لوسر ةنسو هللا باتنكب نولمسي اوناكو . ةبوبتلا تاذل نم ةعضب ىه ىتلا « ةيكرلا ةرتملا نم انفالسأ ىديأب تناك نما ةبالو نأ لمآ كناو

 ةاكزلا ريغ مهيلع نكي رف اعوط هلل لوسر ديع ىف اوملسأ نولا لهأ نأل « صاصتخالا ل لدلاب ضرألا جارخ نوذخأيو « صاصقلاو دودحلا نوميقيو «ف وذا ركنلا نع

 ا
 رطخم مل « مالسالا ناطلسب نظلا نسح عم نما ىلإ ةرهاقلا ةنطلسلا رك اسع تاصو الو

 الو « هللا مرحام نوبكسترب الو ء هلل لأ ام ريغب نوكحي مهنأ مانألا نم دحأ لاب لع ْ)
 هللا تيب نع جحلا نودصي الو نا دابع رظ ىف دحلا نوزدا#“ ْ

 فارطأب سانلا اهلا اومزو « ىماعلل عاونأب هللا او رهاج « نملا ىف مهماكر | تئانأااو

 قد ءاملاك رولا ترهظو . لالحخلاك راصو , طاوللاو انزلا رهزشل و . ىماول 1 ]
 روبل تارو ؛ ةفارضلاو ةدوبلا ةلك" تمفتراو , ةيعرلا ىف للا راجو « ةيرذألا نام ْ

 هدرا لأ نيناوق تب رضو . تاناخو تارادج اهراجحأب رمعو , تام | نب
 هم لب الف «هعز عم ملستب ىشري عارزلا ضمب نأ ىتح «لاطلو مارلا تل“

 و

/ 
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 كلا ماما | 21.4 ثداوح دوه
 لا أ ىلإ رطض .

 نا ىلإ رطضيف « هن قوف هنم زخع 0

 ويف وحتو نورزاكلا نم الام ىرتشي رجاتلا نأ ىت>و
 :و « ةنسلاو 27 نوف

عضلا نم هعيبو ريساخلا نا
 . 5 ب هنراحي ريصتو « هنُع فاعضأي ءاف

 اوبقلاب ريثأ ا | ل 7 قوف هنم ذوخألا لمجي

 0 مقرطل رصح الف مكاحملا ىفذخأألا بايسنأ امأو . الاير

0 00 
 ' ىف ةمااقلا ' لمت كناو . ةثءاملا ل

 س باناو . هيب امفألا ضعبو « 6 ةثعابلا لاتقلا بابسأ ا اسأ ك

 سيئر 5 كال انحنوأ دف :
 اسلا و ٠ انيلع 5 السإلا 5

 ىلع رافكلا ررق دق هتلود م لل ماقأ لفعألا'ناللسلا نأ
 ْ رر“ و م 5 نم كلام

سر مدج ىفويو « ةيثاولا ةطخلا ىف مهتكللم ىلع للا لو ردالوأ 0
 «ىو كاعرا تاب رجأب هللا لو

 ض 5

 ث ىدبم نإ هللا هذيعن اناو . « ىبرقلا ىف ةدوملا الإ رجأ هيل مسا ال لق) لات هوت اما رشا 1

انأ د هتبب لهأل هلآو هيلع نا لص هلوق ىف . ةيوبنلا ةوعدلا موع ىف لخدي نأ /
 لاقثاو امنص | نأ برح 

 < لاحدلا عب لت اماكسف «نامزلا رخآ انلئاق نم » هلوق فو « متلاس نأ لس« 2 0
 ءاشلا دمحم نأ |

 ٠  هنم لاب ذومن 00
 روسنل

55 اهدلا نيكسنو ءامدلا نةحامأو
 0 « كلاسملا لجأ نم 0

 0 هللاعت هللا لوقب نوام.إ ننأ دوو اليبس هللا لوسر ةنسو هلل باتكي لمعلل اندجو اهم
 ' لها دي

ب نإف «اعديب اوحلصأف اوأتتقا نينمْؤْأا نم ناتفئاط نإو )
 : ش اواتاقف ىرخألا ىلع اهادحإ ]| تع

 ناك ةطبضم» 8
 هللا رمأ ىلإ ءىنث ىتح ىثبت ىتلا

 58 5 ٠

 7 0 ٍ نا هتروض اع د نأشلا كلذ ىف ًابوتكم ىعافرلا دمع ديسلا انيلا بتكدلو

 لئاصاتخ ١ لابس اني ك ب كلسو ؛ مالمالا اب هل زأ ةرهالا طال ةرضح للا عيا خال رج وجر: . اذه
 7 ارا

 000 < - ' هاضريو هبحب ام ىلا اميج انقفوو « ةاحنلا

 رحببلاب ل 00 ش
 ناررلا كلت 8 2 فلأو ل و عمت 10.4 ةس و عبر "8 ىف ررح ١ ٠

 لعو ب نانونلا ْ 00 | 'وه 57 ىيسحلا ىلإ روصتملا مامإلا نم ىواحلا ةروصو |

 د ' ةقيفد الو ةلياج هيف ةرك املاو ةمداخمل نكي لو » ةقيقح حالصلاو حلصلا دارلا ناك اذإ

 لا مرياف 3 6 07جوانتمج نم سانلا نيمأتو « مهنمو انم نيذلا ةصلاخلا عفر نيفرطلا نم قدصلا ناونف
 ايفر ٍ 1 0 ا قفاوي , ام ءارجإو « ةرضم الو ةرعم الب رات بارق تالا

 لا



 ل را ادي
م ناوي تمم

آ
 

' 

 م.وب ةلس ثداوح ا إى نير دمج هللاب روصنملا مامإلا ا
: 

 وم. ةلس ث
 لضنتلا هللاو ايلا تيتك « مهدنع كمالك لوبق تدجو ىتمو . نياق مهروغت ىف ةمداقل نقونو « نيلاس مهنم نيووصح ا جو انك ذ ام لوصح دعب نحش . لوصوم لوبقااب ريثأ مدن كاك« لوف ناألا هذ ناكل . فاو ةناا لع لوبق مدعو « ةنملاو
 مالسلا و ٠ انبلع

 ةريبح نم سئآ دال لعأ نمو ةمملا دالب لعأ نم ةعامج تيهلا ىلا عيد 35 ىو ٠
 دحأ ديسلا ةلوجلا هذهل ةازلا ءارمأ نم ناكو . كارتألا ءارمأ نم ىجوتكسملا لاقثأو انس ومن كارثألل اهوحتو ةحلسألاو قازرالا لمح لمج ىتث ام ىلع ةدايز ةخانم كرش ىدبم نإ
 مامإلل سنآآ دالب ىلع لماعلا قرشلا دمع نب دعس ىناقلاو . ةميملاب ىدقأل ىلذلا دمع نإ
 | ' روسنلا

 « ىريرحلا ىعارلا دمع ديسلا ةديدملا وح امنص نه رفاس ماعلا نم ىناثلا عيبر ىف ا
 هركذ قباسلا روصنلا'مامإلا باوج اهممو « ةماهت بحاص املا ىلع ني دحأ دلال ٠

 اب امنص لهأ ىوكش اهيفو , ةيناطلسلا باوبألا ىلإ امنص لهأ ضمب اهررح ناك ةطبضما
 ضعب نم ىوخأ ةطبضمو . م ادلا برا ةعيرش ماكحأ رادهإو مراحل كاهتناو رلغلا نم ملأ ش
 دمع ديسلا ىلع اوذخأ اوناكو . ملاظلا ىرم نيرومألا نم مملان ام ضم ايف لئاهقا جنم ]

 نوم رومأم هنأب ىعاقرلا مداقأ نأ دعب ناطلسلا ةرضح ىلإ اهاصيإ ىف قيئاولا أنا .
 ترعأ اهتيلو . نحلاو نتنلا هيف ةبجولا بابسألا فشكو نيلا لاوحأ نع ثحبلا نامل ١

 بلاطلا سرم هنوذخأي اوناكام ىلع نيرومأللا نم نيلاب ناك”نم راصتقا تاررملا |

 | مالا كلذ دس ايف هتفعاضم مدعو تلال
 ةلغقلا ىلإ مونهألا نم روصنملا مامإلا لاقتتا

 م ىلإ مونخألا لبج نم لب روصنما مامإلا لقننا ىلوألا ىداعج ثلاث ةسمجا ماي 017 ذع ةلفق ىلإ ْ 4 ]|
 نايفس دالبب نايم ةرج ىلإ هلهأ لسرأ دق ناكو ان مث" 8

1 

: 

1 0 
 ١ ذ ّْ

 3 قا :
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 )1.؟ ةلس ثداوح 558

 ناكو « ةميحلا دالب وح اعنص نم كارتألا ع

 ىضيف روحأ لوخد كعلو . داهجلا لوو

 هيب نب دمش هلأب ىوصتملا مامالا

 ثحرخ ىل وألا .ئداجح ١ ,سبجلا

 موب قو
 نم ىاشلا دجحأ ٠ ن دمع ةمالملا

 ديسلا اهسف ىدفلل

3 

 ىإ هناراغب.
اهريغو امنص

 فءشس لفن 
جأ مالسإلا

مساق ْن د
نيدلاا ديح 

را نم ةع ف 
 ) عب

 ا
 ابوي دب

؟ اول
 

ا لإ ىعهي زيشملا 00
 0 ةالوأ ةميجل

 نب دجحا

 0 ةيلكا وحن كا كارل ترا 7 4

 تمادو « امريغو ةبلحلا نسحم دمم ت

ئاهم ءاه' رن زيدهاجللا نم
 لئاقم ة

يع دمألاو ىدرا بع
 ثم نم شا

 ع بدع شيرشلا لسرأن
 4م عيش

رق ىف برعلا نيبو مهني رمل
 تيب ىف م ندعم تبي ةي

رع ىلع كارثالا ءاليتسا من تح كرام
 ' هريغو يملا 

 ند هعم نم ضعبب ىغيف دجأ مق تبسلا مويو روك ذلل رهشلا ثلاث ةعجلا موب ىو ٠ ٠

م نم ضعبب دخأ ةراق نم اشاب ىلع مدقتو « ليعرلاو دادهو قارشلا ىف نم ىلع كارت «الإ
 هع

 بيصحلا ىف نيذلا كار "الا تمدقتو « مهعفادم نم ةتسب اومرو ليعرل قرمش ىلإ كار "أيا ع

 زم هللا دبع نب دمع ديسلا ةمداقما نم هيفو ساّرد نصح ىلإ
 نب دمت ديسلاو « فرشلا رقي

 برحلا رهتساو « نصحلا ىلع كارتألا تجاهو . ٠ توخبم رصان خيشلاو « سابع نب نيدح

 سابع نب نمحرلا دبع ديسلا ريمالا دهشتساو . نينثالا مو ىلا كلذ دعب تمأدو « ليل ىلإ

 ةليوطلاو ناكوكو ةعالوةجح الب ف« ع م را ع لا تاو: . هريغو

 اعل ءاسنص نم ىيسملا د ىنثم نب ىلع مامالا رشح ىلا ةبئاكسلل هاعأ مايألا هذه ىفو
 ىنصأ نا هنأ ربشلا اذه ىف هباتكن ومضمو « مدقتلا باوجلاب مامالا هيلع باجأ نأ

 ل نم لطب نأو « ناطلسلا ةيالو تحن نم ةكم فارشاكن وكي نأ طرشبف حلصلا ىل

 ش 115 ماسم اب مامإلا هيلع باجأت , اذه وحتو كارنالا ىرسأ نع ظ

حب كيلع انبجأو علصلا ل 2 9
 ّىع برمحلا رازوأ ط

 101 أر م 6 ٠ حلصلا

 00 ا 8 « نادلبلا ىلا ترم 00
؛ ناكم لك ىلا يسعسو 0

 0 0 اقتحتف 
3 

0 0 
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 * يجب هيي ب نيف رجب يب بيب جبح ه7 يب عج سسيربتتج علا

 ور

 6 4 - يد 58 دمج هللآب دوصنملا مانإلا
 واو, نيم نم هأ هيف كذب وج دعأ باول اذه هيا لسد الذ اذه ومحو . 2 1 * وم. ةنس ثداوح

 ش قبس اع 5 هيب ملام هيف رركشو «قرأو دعدأد نيبلا حالصإلاالإ ةيناطلسلا باوبألا نممدقام 3 ىف
 ' ى هلوق تديصق نمو ٠ ل لإ لكي ذل لئابق رك ذبو روصنلل مامإلاب دجتتسيو مت .« مضلاو لفل غلا نم رامذب م وو م نام هذ كذب ءىراجقلا ىسنلا دحأ نب دحأ 18 ْئ لضفلا لهأ نامجرو ىلاعما نص ةمالملا ىضاقلا نم ةديصق تلصو رهشلا ذه ىفو | ابمف.
 رارض نم انيف ناك دقن تفلبأ تسلأ نينمؤلا ربمأ 9
 راحم نم بحس كينيع ىلع تلظا اني ام تدهاش واف 2

 رابب نع ا مهمذل ىوأم رامذ نأ اوللع انآ نم هم راوع نمانيف ناك ذقام ن ادمه لهأ عماسص تلص امأ
 .ىرامألا انيماع .لثم اومست ابللا انبهذم ني فر بيصح ىرافل وذ كب ملو ىديزب <-ىمسي ا ليون * الو امأ 0
 راوج الو اشر الب تيت اهف ليخل اررحأ 20 5 ررابنلا ف ىتح تاواملا نم 00 برملا رز نلبي لع فاني قا كانه ى مضر ظ نب دم
 ارق الب نيفقفئان ارارف 1 داو لكى ابلهأ راهو ١ ةليو

  راتسلا نم كيف ةاركش ا لح اه هلل كا 1 ١ مامالأ رخل نأ مامإلا بح ىوس هرتأ اف فذ الوأ 000 ءأ

 زد ره يضم ا نب نادمح نادم ! يلا ]| نم

 لور 007 نوبل 9 ىضاقلا روسنلل املا | نامل ترا رقو 8 دعا ل را ع 5 0 000 ف
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 اهي نب دم هللاب دويل مامالا ©

 اوطلا احالر ء ْ

 ىراوطلا اهحالم نه ورطنو ىرارألا اهتمي : :

 ا ْ
 اعو.ا شذ ش

 ىف 5 ل لك تجاهأ :
١ 5-8 

 1

 هن
 امد 5

0 

 0 اهحوسب 00 دجولا هاكح ام ىى ١
 لاطبألا و

 ٍ 0 7 ١

 [بم رصأ رارضلابو حيبتلاب اوبامت ني نأ ىوس مانألا ذا .
 98 را ل 1 ْ ”٠ ىوس مانالا رز امو.

 انس د روجلا ماقتساف وراح 8
0 . 

 | اوقلا ريراوتلا .ر َ ١

 جلا هبا ظ اا ولا ل لا األ

 نم ىلإ رافشلابو حامرلب لويخ تداهم اذإ ن وكي ام نالت :

 الل قدانبل رازن ىب ماركلا سوشلاو ن اطحق لآ نم.ةرسأ بلع 1

 وف « مادا راسس لك ريصتلاب خليس أبص باجألا أ ايمن 1

 ادي مهن وعد دقانإو ْ ْ ١
 راض مفدلو ةبيصم مفر

 اسي ىلج

! 

 رمل هك“

 ىرارألاو ةوبألا دقو ًارط لضفلا نيلساا لوو

 نم برحلا ٍْ رارشلا ىلع نيئساغ مارت ىتح راثلا هدي دقونو

 الا ' راسجنملا ىلع نيقيلا تارانم  ىلنو ىل ىمح ام ىمحو

 3 راسملا لبس اندهاو ٌكديبعت انآ مجالا كنيد منو

 , لاا سيلا موب ءامنص نم رفاسو «اشاب بيدأ نسح نبا ةيالو نع لزع رهشلا اذه فو

ىلع هتيالو ةدم تناكو « ىلوألا ىداج مسامح
 ولا هذه | ٠ *جح ىف هرصح ريبعأ اهنم رهشأ ةتس نملا 

 ملا ىناقأ 4 © نب دمش ديسلا مامالا بئاكربشلا اذه ىفو : اشاب ىضيف دمحأ ىلإ نملا ةيالو تضوفو.

 ةيلاملا نالوخ دالب دصقي نأ هرمأف ريزولا نامع نبل
 , ]| كعتارالا ني مهيلع ًاريمأ نوكف

 ر تناكو . ىدملإ روع نب مساق ديسلا ةبعص سنآدالب ىلإ مهنم بئاتكسلا زوجيو « كارنألا

 1 2و نوتفمو لئابتو بوعش فذ عم مهو أريمأ مامالا ثعبب نأ تبلط دف نالوخ لئاب

 نالوخ ىلإ روك ذم وسلا زبجتخ



 ةجح ريفظ برح
 نصح ديرت كارنألا تمددقت ىل وألا ىدامج اذه ىف

 فال ةمالعلا دهسلا مثريمأو 0 لاطبألاو

 لاجرا تاداس نم هيف نمو ريفافلا نصح
 و « ىيسحلا ىثوحلا ىراس ىلع نب 3

 لايم ءاهزو مامالا باصأ نم ةصاخلا ضعبو رمحالا توخبم رصان
 هاثلا قدانبلا لمحت ةرشع ءاهز مهذ

 خيشلا هت ْس

 « ماوقألا نم لئاقم
 هقدانبو همقأ دع هزم ىرب نأ هزكمأ ودملا هضبق اذإ هنأل يوي رحلاب فورعلل لوجلا هباحأ ضءبو تودبم رم 0 مان خيشلا ضيفو ٠ نيئرالاو نا

 كرواسحم مهلك كازتألا نم ىنالآ ةئس وحن ىف هيلع ىذيف دمحأ مدقتف « ريفظلا نصح ىلإ
 اذه ىف نبل ىلإ امجورغ لوأ ناكو . ليم عبرو ليم ةفاسم ىلع لتقت ىتلا نيترالل قدانب
 بيترتب ىمأ دق مامإلا ناكو . ةراجملاب هنأ اوجئرو ريفظلا نصح قيرط برعلا رعوف ؛ مايل
 الثا ىنالسكسلا نسح نب ىحي ةمالعلا ديسلا مهماعو ه رك اسع ضع هيف لعجو اسين لبج
 ءادتبا ناكو . ىرخأ ةطحم ىف ورمع لبج ىف طحو هدونحي ىف مدقتف ..كرثلا هكا
 ميملا تذخأو ةمألا راهن رخآ ىلإ ترمتساو ىلوألا ىداجج فصن ءامبرألا موب نم برملا
 مجملا ترفو ًابرذ التق كللنه اوان ريففلا روس ضعب ىلإ اوضفأو بنارملا نم املبةأب
 اوذخأف ريفظلا نم اليل ماوفألا ضعب تجرخل اهماع امو مهالتق اوكرتو ةعجار ةمجلا رات رخأ

 تابثلا ىلع مهتمجش ةمينغ اومنغو مهاونأ ىف بهذ نم هودجو امو قدانبلا نم لتقل بالم
 ىرشبلا لئابقلا تنلعأو . ةعبس برعلا نمو نيتئاملا ومن كرتلا نم لتقلا تاب , لاقلاد

 لاقو . مامإلا ىلإ ىرشبلا تلصناو ؛لابجلا قهاوش ىلع نارينلا تدقوأد ةكستفلا هذ“
 : اهنم ةديصق ىئثرعلا دمحأ نب نيسحلا ىناق

 لكلا وه ' |
 ا 5 هذ ف .

 هبرادعب نميف ثيللا تايرض ىذو 2 هيرامم نميف قحلا تامدص اذك
 : *و هنأ تبشن اذإ ةلوص شحولا ىف ثيلل منام الو هيلا-, 5 « 4 . ' 1 ١

 و نيعرادلا لكب تقاضو هينا جلا رظأ برح نادبع
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 ثعءمالت قوربلاكف

 هي ويم ضيمو

 ماث ىف اهداغأ 32

 لزانم كانت .
 رانم نيلاظلا بولاق ىف ل

 بناج لكن ممورلا تن تاويمأو

 لئاسب ىداعألا ماه ن رطمأ دقو

 تفلتم انثلا ابف َم ودام

 ةعاسو نيحو مايأو موبوا

 ةور دجلا ةحاس ىف مل موقب

 اهدوقي ماركسلا ناطحق 1

 ةودغ معلا ىلإ تراط ةمقو م

 امك سيلبإ دانجأ مومن تدق

 رصان لك او رسمنتساو ا وأ دقو

 هحوسب ةاكلاو ريفا اومارو

اسمم هلك راهن ناكو
 ةمط

 اهمأك نيملاظلا ءامد تراصف

 مهتارُس تحيبأ دق ايازخ اورفو

 عقالب ىف مداسجأ تلطع دفو

 اهمارض اوبش ناطحق ىب هبأف
 اهراث رح اولطصاف اهون متأر

 اهنإو تداع سمألاب يكتسيرف
 مكافك دق له ماخألا هيأ و

 مترفظ ذف نأ ملا ةئب بح

 «راعشو هير نيرو

 هبطاش بلمشلا محأ دق ةزلوزر

 هبهاتتو اهر ومان أابمهاني

 هبئاحس نيل دنجو دوعر

 هبتاكيف مهقاب 4 فقر

 هبباحي نم هءاج بح تفلت

 هبعالتو امدلا فرم اهعالت

 هبحاص ءوسلا اذ مارام ةمنئ

 هبئاصعو ىغولا دامثآ دملا ىلإ

 هبك اوم ودعلا ىنعأ اف ثنأو

 هيراعأو انسانا ع

 هبلاغي اذ نم نمراو هنا ىوس

شم تفيع راعلا نا ىرةاج
 هب را

 هبلاطي نم هحور ىف اذ بلاطإ

 هبك اوك ديدحلا را ّ عشمشت

 هبناج ”رفصا فورعملا قفشلا نم

 هبهان وه نم لاما ببني زافو

 هبلاقت فوكملا ريطلا اهبجو ىلع

 هبهأل هانسأ برملاف ابغرعب

 هبكأر هواي دملاو اهلابجأو

 هبئاجع ودبت توملاف قمر ىف

 هيراض فيسلاب برضلا داعأ الإو

 هبراش رحبلا صقني ىأ تابهو

 ملا مامإلا و6.6 ةنس ثداوح

 ميسسسمل



 71/1////رر,.. ييغلل دة 7-5كتك

 ؛م.ه ةنس ثداوح بى ل | يحي نب دمخ هللاب روصنملا مامإلا

 هيضاوقو هحامرأ هل تءاضأ لطسق دتشا اذإ مرق مكمامأ

 هبحاص نيالاو سفنلاو هنتوبأ  نطوم لك ىف برشلا هتلع ىتذ

 هبهاوم . لك ىنغأف دامو تقرشأ نملاب ماألا هل مامإ
 هبذاجيو الملا وحن هيذاجم ةيجو لك نم دج ا هيلا ىوبو

 هبئاكر تزأمثا مار ناو هاوس ىلإ ىدتمب نأ رخفلل ىنبني امو
 هبكاوم لكل تسرأوه ليق اذا هنأ ىنابلا ىملا لع دقو

 هبتامي ال هيأر بيست ىخس ةظيفح وذ كاف عاجش مبلع

 هبلاغ ءازجلاف لكلا لكت لق ناو هضعبل ءزج لكلا لك لكلا وه

 هيراضمو هلف هنع ثدحم هداؤن مسصلا ىلاودنملا وه

 ةيكرتلا ركاسلا عومج كرتو ىلوألا ىدامج ؟5 موي ىف اعنص ىلإ اشاب ىضيف عجر من
 ريفظلا نصح ةرصاحل

 لاضفملا ةمالملا هيقفلا كارتألا نم نامأب امنص ىلإ عجر ماملا اذه 3 ةرخآلا ىدامج ىفو
 « روهشلا ضعب هماقمب ماقأو روصنلا مامإلا ىلإ رجاه دق ناكو « ىناعنصلا لالد نسح نب دمت

 راحبلا ءارو ام ىلإ مموفنو كارثألا هريغبو هب تردغ م

 ممريغو نالوخ لئابق نم سنآ دالبب ناروض نصح ىف نه ىلع كارتألا تراس هيفو

 ناك هيفو « سن 1 نم نم علسأ ىف كارثألا نيبو مهنيب اف بورحلا تناكمن مامإلا بامجأ نم

 اذه ىف ناكو ءامنص لاعأ نم ةضورا ةنيدم ىلامش ىعابسلا ةراح ىف تيبل دورابلاب قارحإلا

 كارلا نم الجر نيس وحن تببأ

مساق خيشلا ىلع كارت ألا ضمي تمدقت هيفد |
 «رداخللا دالب جم نم ىربصلا حلا نب 

 هزم فرع الو . عفادلا هلحع ىلإ اومرو هنيبو مهنيي برحلا أل
ا هرود اوبرخأت كارتألل وزغلا عل
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 0 روصتلل مامإلا ةبسا هس هنمأو لا وش ىلإ بجر نم نايرأ نصح

 رفقلا ىلإ مرَع مونم واقم نع

 ىنايرالا لآ مالعألا
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 أقو
 ٠ لاومألاو لاغبلا هم و اينارج

ب هنأ باجأت 7
2 نا ةحايلا دير

 وحب هكرعتب 

 جرب ف ىرتثلاو ة رهزلا تنراقت بحر مسات ىفو

 سمشثلا ىلع ًايدقنم

 ؛ تاهج ىف ثعمس بجر رهش رخآ ىفو : : لاق

 كلذب ربخأ اكض رألا ىف ة ةجر تناكو ءاهملا
 نم دوعرلا هبشت ءاوها

 ةداسلا نم ةعاج

 نالوخ لهأ ةيسابكلا
 ةرحح اورظن مهنأو ٠

 ضايب ضمب امفو ءادوس
خأف رمرملا راجحأ هبششت

ن تمفقو 38 تبر
 نم ماحس ا

 ىهتتا . نالوخ

 وسلا دانا ل يمتلا عا اقلام

 رامذ ةنيدمب كا رثألا اك اح ىناعتصلا قيدصلا ديز نب نسح نب دمحأ ةمالعلا ىضافلا ناك

 ه ىرجأف « لاب روصنلا مامالا ةرضخ ىلا هواصوأو ماوقألا هترسسأف . ماعلا اذه ىف اهدالبو

 هحارس قاطأو روصتملا مامإلا فطمتساو ءاقبلا مس م «هنم هل دب ال ام هيلع م منأو ةياقكلا

 مامإلا ة ةرضح ىلا مقر دق ناكو . ماعلا اذه نم بجر رهش ىف امنص ىلا داعف . همرك أو

 توديز نبا ةلاسر نم ذوخأم ءرثك أو بوتكلا اذه ًاربسأ هترشح ىلا ةوصو يقع

 اموصخ لئاقلاك دبشتسلل نوكي دفو « دمحأ ىضاقلا ةمجرت ىف كلذ ىلا انرشأ اك ةروهشلا

 هلل همحر لاق.. بابلالاو مالحالا ال شيطن لا وهأو. راطخأ نسازدإل اهب قنة دلو

 .* قيفوتلاو هللا وفع' ىجار « قيدصلا نس> نب دححأ لل ىلا يقفل ريقملا نم

١ 

 رحفلا دعب دراطغ عولط مقوو « ولدلا

 فهو حراوقلا كلت دعب ءامملا نم تلق



 و« .و ةئس ثداوح الورع يحب نب دمح ةقاب .روصنملا مامإلا

 بحاص نيملسلا ديسو ءروصنملا نينمؤملا ريم أ هللا نم هه مئابلا هاوالا مامالا ىلا
 نه ثدغ هلع نع تثدح اذا نمو « جيلاو حاورالاب ىلا « رووشلا لضفلاو «روشنلل

 سايل هللا كزعأ ىتبلس نا . لمالا دنز ىداو مزعلا دح ىضام ا هاقبأ . جرح الو رحبلا
 ىمعألا رظن نأ دعب , كتياح قرط ىنع تضضغو ؛ كسانيإ ىلح نم ىنتاطعو « كماعنا
 ضني دق بحي الف كل ىداجتساب داهلا سح أو , كييلع ىنانث ملا معمو ؛ كيف ىلمأ ىلإ
 : حلا ىلا ىلع رمت دق بئاصلا لك. حلا ىندقلا را

 مل نيتماشال ىدلجتو

 هضرع ىريعسو « فقاص ضرألاب هقصلأ ىقرشمو « اهراوس اهامدأ دب الإ ىه نا لوفأو
 . مدقت بيرق نع بئاحسو « ىلجنت مث ةرمغو « هبفاوع دمحم ثوغ اذهو . هفقثم رانلا ىلع
 باحسلا لقثأو . اهؤلمأ ءالدلا أطياف انع رخأتو ؛ هللا هظفح ىلوملا عماطم نم ىنيبري امو
 باتك لجأ لكسلو ؛ دغ مويلا مو .!ملفجأ

 هئارو نم تأي مل ىذلا لهجلاو , كوفع هعسب مل ىذلا بنذلا اذه ام : لوفأف دوعأو
 الإ . لضفلا نأف ًائيسم وأ ء لدملا نبأف ًائيرب نوكأ نأ نم ولخأ ال ىنأ ىلع . كدلح
 « ىبإلا ليساا غلب دق كينانح . مسوأ كلضفف بنذ ىل ناكوأ « 0
 « لظعأ كونع ناكل اممظعأ بوئذلا نم تفرتفا دق تنك لو . ىكو هب ىبسح ام ىنلانو

 هب ءاج أين وأ «حشاك اهادهأ ةميغ نوكن نأ الإ معلا . رعأ اب اهف ىل ينذالو نيكف

 نمو ٠ . احيحص امدأ نوكرتي ال نيذلا ةاونلا نوشاولاو « ةميذلاب نوؤاشملا نوزامملا مهو , قس

 ةفي رشلا ةرضحلا ىلإ ىم مدقت دقو . مهنم الإ دوت قدصلا : سيق نب فدحألا مههفالا#

 : مث نمو انأ نم مهناتبمب اوذاظ نيذلا لميسو , ىربلا ديغيأم

 بهذم ءرفل لا ءارو سيلو ةبير كسفنل كرت - رف تفلح ٠

 امه مم أسأ اميأ 0 مغاصلا دعب تف رحبا الو ؛ ةحيصنلا دعب تشش ّّ 30 ىلا لع

ّ 
 نم دعأ نأ كاش كيلع ناظلا 05 هذخأ ديعو , ةديصالا هب كافكم ل ةيضانلا ةلداعلا |.
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 ؟م.و ةنس ثداوح ظ يباع | يحي نب دمخ هللاب روصلملا:مامإلا
 1 1 ا ا 1 ع د يو رت ص سس 0 2 م

 ريفظلا نصح ىف ةمحلم

 ريفظاا نصح تحت ىتلا فوهكسلا ىلا كارتألا تمدقت نابعش ١ دحألا موبىو : لاق

 لاوطلا ملالسلا نم اومنص دقو « ةثام نيرشعو اسمح مددع ناكو رجفلا تقو ىلا اوفقوو

 امو مفادم ةينايب اومرو مهبتارم عيمب نم غلاب اوحاصو ةسسسجرد نودبرأ دحاولا ىف ام
 برعلا ملعب و ملول ىلع اودمصو مهنم فووكلا ىف نم مدقتو « قدانبلا نم ىصح ال

 ىتح راجحألاب كارتألا اومرو ريفظلاب مهمتام نم موقلا جرخل . نولصي اوداك دقو الا مه

 وحن مهنوقوسي مهطابض ناكسف « عولطلا نع كارتألا ركسع اومنمو ملالسلا كلت اورسك
 ةئام وحن اوكرتو مهومزه ىتح بابلا لوح ىلا قدانبلاو ةراجحلاب برعلا مهامرف . بابلا
 برقلاب ىنبسحلا تيب ىف مث « رطام تبي ىف ةكرعم تناك م . مهقدانب ىلع برعلا ىلوتسا ليتق
 مهنم لتق كرتلا نم ةعامج هيفو دورابلاب ىيسحلا لآ تيب برعلا ضعب قرحأو . ريفظلا نم
 نم هيدل نم ضعبل لاق قارحالا اذه ريخ ىضيف غلب الو . الجر نيئالثو ةسمخ ومت دورابا
 نم هنورب أم نا : 4 ليقف ؟ اذه برعلا عنصت فيكنف نودلسم متأو نوهلسم نحن : برعلا
 كارتألا تنلاب م« دورابلاب تويبلل ىقارحالا ةديكمب اهتلباقم مهفلك مهم عفادملا لاعفأ ةدش
 لامي هيلا لوخدلا ىلإ برعلا نم دحأ ردقي مل ىتح ريقظلا ىلع راصحلا ديدشن ىف

 | : هريغو نابخ نالك بورخ

 تآ .. ققاكوكلا سابع نب نيسحلا نيدحم ماهملا ديسلا روصنملا مامإلا ذفنأ نابعش رهش ىف
  3 8 7 1 0ْي 3 ١ 5 ,

 07 للا ىلع ناكو اهم نم ةيدا دليلا مايا امو مري دال ىلإ ماوقألا نم عم ف
 : : 5 6 نايعألا ضمب بتكن « ةيعرا اوكجنأ دق متري دالبب هغم نذلا كاربألا»

 6 5 5 500 0 ١

 0 56 امنص نم ابونج مايأ ةسخ ةفاس ىلع نابخ دالب نالككن صح طبض مولا ل
 ايات ىف و... لع فرشت ةعيسولا كولو ةوق ةرامع را هنو بث ر ا 1

 هع 000 هيلا مضنا ادملا دالب ىلإ ىلضو املو . مامإلا ىأنغ 1 راسف هعم نم ىلإ .ءاوقأ هيلا نإ ا 1

 ” لن ىفيو ناطمر رهش فصن موب ىف نالك نصح ىلإ هلوخند ناكو ٠ك“



02999 | ل
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 كارتألا تردابف , هلقن ىلع اوردق ام. ةنن

رقلا نم نصحلا لوح امذ ماوفألا
لع اوردق ام نصحلا ىلإ اولقنذ ى

 ربا تردابف « هلقن ى

 2 الا | ةسأ حج ْ 0

ف برحلا تاكو ير نم بد
ح كرا ف نم نيبو عدي ا

 هلارت ْ بلع ىلوت ي

دفان قطصم زجمي نأ داك امو . نصملا ا
 نصحلا ذخأ نع كارتألا دئاق 

 ىف نم او رصاح

ْ 

0 
ذلا تدفن الو . مهاردب الإ

 ةريخ

رخ نكمي ال هنأ ىضيف دجحأ ىلإ بهيك
 برعلا نم هيف نم جو 

لا لسرأ نصحلا ىف نم ىلع
ا دالب نم نينمؤملا ضعب مه

 مدقتك ٠ قدانبلل ةريخذو صاصر دومل

ع اومجيو مهعفادمب اومرو كارثألا تبملا
 معردأب هنم اوبرق الو « نصملا ىل

 اومجهف مهطابض مهتداعأو مهتيقب مزهناو تقلا ىف |: 00
 000 07 للا عوق ورك ]قنا يزعل را ترا

 هباوب الأ دبع نب ىلع بيقتلا ذفان قطصم لسرأ م“ . عيرذ لتق دمب ةيناث برعلا مهزوف ين

 نايعأ نء لتق دق ناكو . دوقتلا نم ملومأم مهلطمي و ندعحلا نم مهجورخ ىلع حلصلا ىف

 نم ةناعبرأ وحتو ىسوقلا دجأ نب ىلع خيلاو ٠ نالقع ن ركع بيقنلا لئابقلا ءاسؤر

 ةدعاسلا يلإ ىدقما رطضاف , نصحلا ىف ىتب نم تاجاتحم تدفنو « ىح رجلا ريغ برعلا دارفأ

 نميف نصحلا نم جرخو . كلرنألا نم ردغلا ةيشخ نئاهرلا ذخأب قثونو حاصلا ىلإ
 همم قب

 وحن مهمبتف رمشلا دالب من ءدوملا دالب ىلا مهب راس الجر نيثالث وحت ىلا هو ركسملا نم

لصو م كلارتالا مزهماف مهدي برحلا تناكو كارثألا نم نيروباط
 قطصم نم دادمالا مه

 دالب نم قرشملاب نايبض ىنب ىلإ اواصو ىتح عادر دالبو ةفيق دالب ىلإ برعلا لقتناف . ذفان
 لايطلا نالوخ

 ةمالعلا يلوملا روصدلا مامإلا ةرضح ىلإ اعنص نم رجاه ماعلا اذه نم نابعش رهشش ىفو

 مارك إلا نم هلهأ وه اب مامإلا هاقلتف « ىنامنصلا ىرادنجلا هللا دبع نب دمحأ خويشلا خيش

 دمحأ نب ىلع نب ىلع مالسالا خيش ةمالعلا ىلولا انيأ مامالا ىلإ رجاه ناكددقو . ماعنإلاو

 نم هيلع ديزرم الام مامالا ماقلتف . نايعالاو ءالبتلاو ءالضفلا نم هريغو ىئمنصلا ىنال
 ' . ماظهالا

 اهريغو دشاح دالب ىلا ضيف دمحأ جورخ
 ادص نم اشاب ىضيف دمحأ جرخ ماعلا اذه لاوش نم نيرشعلاو ثلاثلا تبسلا موي ىف



 5-5 ١ واكمل تداوع هر 02 شح ب
 .
 مسإلا ناكو . ةدير ىلإ راس من ٠ نار ىلإ لصوف هلل روصملا مامإلاو دشاح دالب ديم
 رأثلا ذخأل راغملاو س'رتحالاو هابقنالاب ليكبو دشاح لئابق ىلإ بتكدق

 . مهئئاهر دشاح نم نيتنسلا لهأ هاقثتف ببحت ةلوغ ىلإ ىضيف لصو ةدمقلا ىذ ةرغ ىفو
 رح ةنيدم ىلإ ىضيف راسو. رحملا نم مهملا اولصو نم نيبو دبع ىنب نيب أيف ب رحلا تناكو

 ومت ىف لكوتملا نب دمع مالسالا فيس ىلإ لسرأ دق مامإلا ناكو . ةدمقلا ىذ سداس اهلخدن

 قرفو دشاح لاقع نم ةعاج اشاب ىف جردتساو . كارثالا هعم نم ضعب ارذف لتاقم ةئاهس

 لحب لك نم وأ ةليبق لك نم اونهرو لاومألا مهذ

 دتشا اذه مالا هيلع مامإلا فرع امو : هللا هحر ىثرملا ددحأ نب نيسحلا ىضاقلا لاق

 : لاق ىلمأا ىلع نب ىلع مالسإلا خيش ىنريخأو . همن

 نم ءىثب مهناج ىف ثدحتي هتممس هرصن نع دشاح لئابق لذاخت مامالا فرع امل

 ىلع ائبش قبب نأ لق مالسلا هينع مامالا ناكو ؛ اذكو اذكو مهيلع دامتعالا مدعو عادخنال
 هترامطل هبلق

 اذه عمو « مهنوهي نمأم الو مهنع عزمم انل سيل دشاح دالب ىف انا ىسفن ىف تلقف : لاق
 ىهاس هترك ذو تاينأب كلذ نه مامإلا تيلسف . نودتتفي نوداكي ال رذعو تابصملا لاجرف
 1 رجا لاوس يذلا

 : تلقف ىلع ىماقلا لاق

 ىلع نينمؤلا ريمأ ىمولبو لسرااب هللا لوسر نبا اي سأت

 راتخلا نع بو ركلا فاش ديصلا دم
 ٍ لطحلاو 0 لاص نا

 لملا نم ىعرصال للا نم هرم ةيواخ لاطبألا كرت ةمقو

 تمضخ نم روصنملا مساقلا مهيفو 1:

 للقل نيبارض نينارعلا

 نع قلما ريخ ةنس راثآ

 لبج ىو لهسم ىف مجاعألا 4



 روصنملا مامإلا الا ةنس ثداوح - مءال 9

 .د ىلا . ذلا ّ 0

 0 لب © سل .نميبلا نيد ىو ميفاعأ ىف نيو ريف
 فرعف ٠ مامالا لطحلا ضراملا ميمت هيف لاسو اه.راغ دس 11 ةثأ هع َّت

 فراس مل لحز ىلع ورام دجلا نم مل نم دشاح ءانبأ نم دسألا تلاج ذإ

 كلا ةددل لجلا ةراد ىف تنرف ةيأ مه مل رغ ةداسس مهدوقي

 52 لبسلا حضوأ ىف اوشم ىتح ساجر ألا سند نم نوميملا نملا اورمطف
, : . 

 0 لوأناو لال ياعإ هللاب امصتعم لحنلا ريمأ ناي تقو

 كل رتألا مدق لسكح الو ىع الب ةاغبلا ليكشتب هلال ةاضرع ةاجنلا وجرت

 لمعل َح اترصو ناخشيشو ةدنهم تاهذهل مهنيرفأ
 را

 لمثلاو حابنلاو ريطلاو شحولل ةكرعم لك ىف رنج مهتكرت
 2 ناد ةرإب ص

 رشألاو . ةزح لفك ىف راصنألا ةحاسأ مادام مهل ءاقبال نأ اونقيأ مهنكل

 ةيمارطتلا فلا ليحلاو ركسملاب اونأ حافكلا نع مهكلسم قاض امل ركفلا اولمعأت

 7 1 لجج ىف لحي ىلعال ماظن نوذخأي ىك ةمالخم نيمأت بذكأب اوءاج
 ا تريز للم ىذ ريغ ليكبو دشاح نم ةبطاق بانلآ دسأ بئاتك مجاف

 .رولظ نم ةفقلا لسألاو ضيبلا بارضب براجت مل ديز نبا نادمه لآ م م

 للج نم هوق الامو ريفظلا نصح لسونوتلاتاساكك رقلا اوعرج
 لطبلا عرادلا لجنت وخبمن ا ىنعأ مهرصان كانفلا منيضلا مهفو

 لحز قو دهر ىف مسلا مقانب هبئاحس تبصنف حال فرابو
 ىلج هيف رصنلا اذهو فينحلا ني 2دلارصن نمرصنلاىطسسكالوع قف

 © ءاسرألا 12

 رشا سيف ىب

 وهو رخخ فارج

 وربح لمتنمو فاح نم ىداعألا مر ىلع تييحام رورسىف مدو تبثاو

 مغ موي ىفذ ىلع مامالاو هط دعب ىحضلا سمش تعلط ام شرعلا لإ كيلع ىلص
 ماوفألاو ةداسلا لسرلاب كا لوضر نبا ا نضع ةلماق نابكرا تراس ام لآلاو

 ىهاقتا لاق كاذب جرختسبل حلصلا مامالا نيبو هنيب نوكي نأ ىخوتي ىغيف لزي م مايأل هذه ىفو '
 اكو , نيام دم فيرشلا هناوعأ نم اذه ىف ىعس نم لجأو . سانلا عيمج ىف كلذ ربح ثبد اكترس



 ا ىإ ا 0 ىحي نب دمج هللاب روصتملا مامإلا
 ؟.و ةس ثداوح

 . هيلإ لوصولا نع مهمنمو ةعداخحم ثلد نأ فرعف ؛ مامإل لإ رطوصو ارواسو . ىدتنملا عر وأ هيت ا
 مفادلاو نيئرآلا مهتحلسأ ىف لئاقم نالآ ةئالث ءاهز 3 0 1 ىضيف 1

 ىدشاملا قرابلا دوم خيشلا كلده مم دينو . ةرعبلا ليش < هعد و ىلإ رابكسلا ةديدملا
 تندر او مواقف علا نحرلا دبع ةمالملا ىض هلا هبحصف . لئاقم ةئايسمح ءاهز ىف
 ةححلا ىذ ىلا نينثالا موي لل“ ينويب نم ةنالث وب رحأف ث وح ىلإ معلا ضعب راسو , برم
 ىلإو ىلمشلا ىلإ اهنع لنا دق ءامالا ناكو رذع ةلففب هتاطحع ىلا مامرالا ىلع كارلا مد
 ىو اوسحأ فقل ىلإ كارلا لوصو بيضعو . كله ىبحألا ديعو نيبطق ىبرغ ريل ليج
 نب ىبمب مامإلا .ةيرخ نم مهلملو ةحيبش ىلأ ونب فارشألا اهناكسي ةيذقلا قرش ناءد ةدلب نم
 تقطساف , نيسملا نب ىحي ىدافلا مامإلا ةيرذ نم مولملو تارك و نب تارشألاو . ةزمح
 نم مجامرف هلا براغ رثب نم مهمرشل ءالل عزت مجالا دارأو . اوبرهف ةلفقلا نم محملا مهلع
 مامإلا تيب اوقرحأ من ء مهنف اوفتقف ناشاشلاو نيئراملا قدانبلاب لئابقلا نم رهأ لبج ىف
 مجملا فوقو ناكو . نييوبملا توييو ىمحودلا دبا خيشلا ةبصق و نييسنملا ةاضفلا توييو
 اهبل مامإلا بلصصأ مجرو اهنع اوراس من . .ةثالثلا موي رصع ىلإ نينثالا موي رهظ نم ةفقلا
 نم عيبسلا ىلإ ازغ مث « مساقلا ةعداو ىلإ ءاسرألا موي ىنيف مجرو ةححلا ىذ ه ءاسرألا موب
 ىلإ اوراسو . مايأ ةسرأ قيود لاغ قيس ساو قرخلاو امنف توخي رشاح سيق ىنب

 طرت لبج نم ىرسألا جارختسا ىف ىعسي وهو رخ فارج
 طرب ىلإ مجعلا لوخدو ريفظلا نم مامإلا باحصأ جورخ

 نم ةيدأ نمو اراس ىلع نب فل ةمالعلا ديسلا رطضا مارملا ةهحلا ىذ ةرغ موي ف١
 0 نم جارخإ ىف ةيملا لأ دق ىضبف ناكو : ىثرملا نيسح ىضاقلا لاق نم ميلا ىف نم جلرخإ ىف ١ ش ةماك ةن هيف اول نأ دسب ةح ريزأغ نصح نم جورحلا ىلإ ماوفألاو ةداسل

 ذبب و لاوقألا هلل ضيف كاك و



 16 ةهيمم ثداوح

 07 417 0 ىحب نب دم هناي روصنملا مامإلا

 ريفظلا ىف نم جارخال ءاودلا

 انك دقل : لاق ريفظلا كاع
 نمو "ل فرع دقو « بهو غرو لاورألا م

 نم هيأ روظنلا وهو رجألا توخبم.رصان خيشلا ىنريخأ
0 

 اودعقي نا اوباو جورخلا ىف اوبغر دف مرسم ىبب انيأر امل انأ الإ هنم جرم نأ نيف وعا

 بلح فالتخا اديأر دقو تاكربلاب هايل تبضنو لاومأل انيلع تدفنو لاتقلا انبمتأ دق انكر

 هن ل ل انجورخ عقوف مبرص ىنب نيب |يف

 تالوص هل تناكو احرف هجادوأ تخفنتو ىفغيف دعاس كالذي

 موئاهر ضبقب ميرص ىنب لئابق نم نكسمت ال ىضيف نإ : ىيرالا ىلع ىضاقا لاقو

 جب نب. لبط يذلا تاكو اعط عذف قئاقزو ف أر قئانو ةرقب قلي بف قز

 ءركلاو ةميدخلاب نوريسي دشاح لاقع ضعب ناكو « جملا ناوعأ نم ىدشاحلا عراف وأ

 لاير فلأ رشع دحأ مجسلا لب نأب ريفظلا موق معز توخبم رصانو رجلا نيب اوطسوتف

لت ببسلا نأ معز نم امأو . اذه من ريفظلا نم نوجرخمو
 توخبم رصانل ىغيف ددهم مهجورح

 دساف بذاك رذمف دشاح دالي نم ىرخنا ةيرق ىف ىتلا هتووي بارخاب

 لهأو هللا هظفح ىبح هللا ىلع لكوتملا رصعلا ةفيلخ هلمن لاقتناب ىمأ دق مامإلا ناكو

 نم فارجلا ىلإ هلوصصو دعب شيف دحأ لاز اف . طرب ليج ىلإ كارتألا نم ىرامألاو مامإلا

 ىلإ ركسملا نم ةمذرشش ىف راسو . ةليح لك طرب نم ىرسألا جارختسا ىف ىعسي دشاح

مهنم اهوذخأف ةدحولل ءابلا حتفو ميجلا مشب ربج ىنب لئابف وحن فطع م“ ةلوذلا
 فارجلا عجرو 

 ٠ لاضفالا نم ليزجلاب ىراسألا جارخإ ىف ىعس نم دعوو « لال نم عساولا ءاطملا لذبو

 ىعفلا ناربجو عراف وبأ لبقمو نايفس خياشم نم ىمئملا كلذ ىلع هناعأ نم لجأ نم ناكو

 بأ ىبب نب لبقم ىمسي لاز امو . نايفس فرج ىلإ ىضيف راس من. لاعلا نمولثمأو عيوشلاو
 كالمألا لهأ ناليزج لآو سار بأ دياق نب ىجان بيق مهنمو دم وذ ءامؤر نيبو هن عراف ْ

 موبهرو ىرسألا ميلست ىله اهابإ مهو طمي لاومأب مهوبغرف لفسألا 00 3 00

 وأ دمج وذ لاجر عدخني نأ ليحتسملاكس انلا ميمج دنع ناكو رس رباجأف ميك المأ ذخأب



 ل مك كاران 300 مدا ماهرزا

 هنأ ىتيف رهظأو . طرب لبج ىلإ مجالا غلي
 ىمع لحم ىلإ نارجلا نع لحرو ةدعص ري

 ذح ىلإ ىرسألا لاسرإ حجر دق مامإلا ناكو .

 مامإلا بامصأ عري مل كلذ رييدت لالخ ىو

 ساخأ ميهح نم ةققر مم نانملا نم هنار

 دقو كارثألا قدانبو مفادم تاوصأ الإ
 طرب نانع نم ىرممألا ذخأ ىسبفل متو ٠ طرب لبج ىلإ لبنلا بعش نم اوفر

 ليلبلا ىلع لتقو سنأ بورح

 مرو ناب دالب نم قاكركتلا سا نب نيسح نب دمع دجال ديلا لوصو د
 نب ىلع خيشلا ةنباب جوزت , لابطلا نالوخ قراثم ىف نايبض ىنب دالب نم دعار ىلإ هعننو
 دمع وذ نم لئاقم ةئامبرأ ودنب هيلا لسرأ دف مامإلا ناكو . ىنايبضلا ىديجلا دله
 ىف روكذملا ديسلا رعشب رف . ىضورل' دعس نب ىدا جاحلا مهعمو طرب لعأ نم نيسح وذو
 هنودلعب ريج ىنب دالب نم نييطربلا موقلا نم هيلا بوتكم لوصوب الإ اهنف جوزت ىتلا ةبلا
 هيلإ مه مامإلا لاسرإب

 موب فقوتلا هنكمي ف ىلع ةسائر اذ امش الجر ناكو : ىثرعلا نيسح ىضاقلا لآ
 كان ىفو ءايملا ةابلا ىرق نم سرفلا ىف اونا نايبط ىنب نم همم نم مهاقلت لب ٠ ًادحاد
 نأ الضف دمقب نأ عيطتس اله همم ببنلب ةدملا ىف ءىش وهو هينأي ناك ىذلا مألا همه ةبل
 ىلع ل. .دفاو منو دصاقلا درت مناوم لابج اهمأل سن 1 دالبب رع نأ نحتساف ؛ مب

 بتكو . ملسأ قوس ىلإ راس م  ةيثنلاو رفا لع هقيرط تناكسف سرفلا ةيرق نم لم

 سلا نأ نابخ نالك ىلع اوناك نرذلا كرثألا ىف سنع دالب ىف اهو ذفان قطصم نادضوقلل
 هل ٠

 0 أ ف ادت يللا راف ؛ وكردتسا ماوفأ ىف رمش دق سابع نب نيسح نب“
 ليقنلا ركسملا نيبو هنبي ناكو . ةيكرتلا كاسملا نم ةئايس ءاهز هعمو نارتس ليقن لعلزنو هنن“



 000 بيييييِِح لل

 .. ةنس تايف ظ ظ
لاب روصنملا مامإلا

 يح نب دمج هل
 دس م6

 م تاضو

 هقيرط تذخأو دقتو ركاسلا ليلللا أع : :

 ئ : 00 لجألا ابع حابصلا ىفو . الين برملا انف طاحوش فو مما
 نم لجر ىرف . أري ادص نيدهاجلا مم اومدطصاف ةبقلا قرط ثالث

 مس باصأو مهماقعأ ىلع اودرو هل 0
 0 ١ 0 0 رح نم مزأف « هفرع ال وهو هلدقف ليلبلا ىلع دخن وذ

 ورم حلو هسأر وزو ِ حجو ىللبلا حالس اوذخأف ؛ تاحارج هلوح نيذلا برعلا

 مازهما دعبو . كارئألا ىز هررغتل هصيف بيج ىف اهودجو ىتلا بتكّلاو همتخم الإ هرصأ

 و ةع'املا تءقوف ح لق ثث اف عب 0 م

3 مرالع دقو الإ برعلا رعشب ملف محملا نم ةفئاط تفلخ هلوح ناكنم
 ىف ةعزهل 

 دمك ديسلا امأو ٠ اهنع حازرف دادقلا ىلع خيشلا اهيفو ةعجلا ىلإ مجمل تاخو . ممإلا باعأ |

ىلإ هسفن ىلع ىعحي زي مف هرا ىمسي لحم ىف ناكهناف نيسح نبا
 لبج نم حازناو ليالا 

نم تذخأو . لجر ىتئام وحن هعم نيذلا ركسملا نم ةلللا هذه ىف برهو قرشلا
 كرقلا قدانب 

 ىلإ لصو الل هناف كب ذفان قطصم امأو . الجر رشع انثإ برعلا نم لتقو « اقدنب رشع انثإ

 ىف هدبطضا ناك دق ىليلبلا نأل هانت ترفظو هانيع ترقف هتقب ريخلا هغلب ليلبلل اسبات رامذ

 فاأو ةئامالثو مسن 1.9. ةنس ةجحلا ىذ رهش سداس ىف ليلبلا لتق ناكو . رومألا .

 : لوقأ هلق ىلوت نمو ليلبلا ىلع لتق ىفو ىئثرعلا نيسح ىماقلا لاق

 طاحوش ىدل اهوقالو ادع ألا مهقال ةباصع رد ّ

 طامب تاذ ريغ هينناوجب 2 ةبيبط نامطلا ىلإ شبل سوش

 طاو_كألا ةفاحم هومسفتو الدحم ءاج نيح ليلبلا اوكرت
 طاريقلا ةقيرط جايملا موي تقفاو دفىتلا لالا ف برمغلاب

 دالب نم ةجحلا ىذ ؟م. ىف ًاشومنم لمح هضرم سابع نب نيسح نب دمت ديسلا دواعو ٠
 ىضر . رشع ٠١-١ ةنس مرحلا ىف اهب هتافو ركذ بيرق ىنأيس اك نالوخ دالب ىلإ سن
 ش هيع هللا

 0 ١س, ةنس ماعلا اذه ىف مالعألاو ءالبلا تايفو ا
 املا نارأ قايكوكلا فسوب نب ميركلا دبع ا د : ا

 . 4 7 ١

 نام من د انب دمت نب مهاربإ نب بوقعب نب نسوي نب ميركل دبع مظعلا سيئرلا دجال ديسلا ش ٍ
 1 ا



 ااا حل

 0 م يي ني دع فب دوصتلا ماب
 نع لكوتلا هادو نا والا نيت ني لع نة هرب تبل ت33 32 نيل

 نامنصلا م ىتايكو كسلا ىتلا ىنيلا منزلا نب ىبح نب دمحأ قل نيه ىديلل مامإلا نبا نيدفا سمس نب نيدلا فرش يب

 لوفد نانو . ناكوكبًشنو . فلأو نيمو نيسخو هم 188 ةغس يرق فوم ٍ
 منا ٠م ةنس ىف اصنص ىلإ ني فرش نب دمع نب دمحأ مظملا ميركلا ديسلا اهربأ
 . ناوخإلا عانجالل بح « لئامثلاو نالخألا فيلعل ادجام اديس ناكو « كارألل الامأ ىلوتو « لضفملا سراقلا ماهلا سيئرلا ديسلا ده مهم اهنايعأ نم ةعامج هلوخدي لخد نينامو
 ىف ةيحانلا كلن لهأ نم ةيعرأ ضب ةيغ هتق ىتح امنص لامعأ نم ناتسبلا ةيحان امم ىلونو
 فرش ن دحأ ديلا هبعاد دقو فلأو ةئاعاللو مسن .٠٠8 ةنس مارحلا مرح رهش لوأ
 : اهرأ ةءوحلم ىنيمح ةديصق اهنمو . هرعش عوومم ىف ام روهشلا بيدألا ةراقلا نبل

 منن, ”للظا .لخ ق4 ."قودتي. ..قفل
 / بودنم هنم بملاو

 بسني راص هيلا اذإ فسوي نسمح ىوح دق
 بوقس نزح اأو

 يع يدل مربع لعن رع
 بولقم ضوحلا دق فيك

 بسلا ىلع ىربغ قا عاد هللا ةراغ

 لا بوبأ رض ىف وهف

 ش ىنيسحلا ىعرشلا دمع نب دمحأ
 071 ا ا

 نبدأ ىداملا مامإلا مث ء دجحأ نب نسحلا هللا ىلع لكوتلل مامإلا نال هي نيف قرع لل دف دال ةزيخ نب بحي لب دلل ممإلا ىلإ سن كم
 7 3 نبدل ديح ىبع نب دحم لب روصنللامأ (
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 يحن نب دمج هفاب روصنملا مامإلا

 رف مث « دوعب نأ ىلع أ ادهعتم ةكم ىلإ 0
 ةكم نم

 ٠.9 ةئس تايفو
 -- مك

 امنصب الجر ا يي ىرادنجلا نار
 و

 ع ىح ايراه رف مل, ةحلط

 ىفقا . . بوعش ىف يفدلا ر راد نم ىفدلا

 ةيرحبلا بك ارملا نم بكم ىف هوقبأ

 لاتق ىف هل ناكو . ةكم

 نب دمحأ ىلوملا لاو

 ةراح ف قداصلا نا هل لاقي
 نيسح ن هلل دبع عم ولأ

 ١؟مله ةئنس رفص ىف كا ألا هت

 كح

 أو ةديدملا ردنب ىلإ اريسأ كارل كرر

 ةيخم راتلا بتكسلا هتكح ام كارتألا

 : رورسلا ةجّم ىف ىثرملا دجأ نب نيسحلا ةمالملا ىماقلا لاق

 مه نميف هعايم سرجاعألا تمدقت فلأو ةئامئثو مسن 95-5 مرت ناوأ 3

 دق مهنم هيف نم نأ رابخألا مهل تقتحم امل « قحفم ىلإ ةراغلا نوديرب ةينطابلا مهئاوخإ نم.

 مهيلع رغت مل انبإ برقأ مرسأ و «ةابحلا نم برفأ مهتوم نأو « قسد نأ مهلبح داك

 جلا نميف لاتقلا مزرابو «هعم نميف ىعرشلا دم نب دجأ ديسلا ماقلت . هابتنالاب لاجرلا

 ةلببق نم هعم قبي ملو « اودعتو ايندلا ىلإ اولامو « ضرألا ىف اودسفأ نيذلا هياحسأ هنع مزهنا

 وه رم « روك ذملا ديسلا اذه ناكو . بصعلا كالت نم ًارفن رشع ةثالث الإ بحرأو مهن

 فومللا ريثك/ نيقيلا ةلح سبلو « نيدلاب للجت دقو . روظنم ةماهشلابو ء روهشم ةلوصلاب

 « سأإلاو ةممد زعلا ةدشب « سانلا لوأ ىف ناك« برحلا تناك اذإ . هبضغ نم ء ًابراه ءهبر نما

 لكب زوفلا ىغببو « هداه هباحبس هللا اضر.بلطي . اولق اذإ سئنبب الو « اولو اذإ ىلو يال

 اذإ همساب فتهبو « تدمخ اذإ برحلا نارين برضإ . لاجرلا هدهي ال نكر وهو . هدابنجا
 عبسلا سرتفي اك هئارف نم سرقفا ام لاطو ٠ بلاغ ريغ موي ىف نوكي نأ لق ٠ تنك

 ٠ نيج أمو دالبلا لهأ نمو ءالملا كئاوأ نم همم نميف ماق ىلو نم هنع ىلو الو . بئاولا

 ا؟ مجاعألا برضيو ءدسسألا ديثز رأزب لعجو « نتتفت نأ انو سانلا ةعامج عجشو.

 نيضرألا قلاخ اوضرأو . تاينلا اوصلخأ ًارضاح ناكن ل لوقي . دمحم نأ + هريغ عيطتسبال
 * دادتشالا ىوز لع نابل انفو 3 نانا يقرا وأ« مئاقزع اماف . تاواملاو.

 "9 لام

 ف رخآ ىرف
 ىرح و هلي

 .هردص ىفام

 تيعدتساو

 يلا غب
 .وب ىفو

 بق هيأ تافثل

 .أ اوبتر

 و , نمزيال

 و: لاق
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 ,كو 000 ىنفأ رج ناك 0 5 ٠

 ظ الملا هنعاجشب تئدعتو . ىلتلا هل زع دقو هلثم نف ءالبلا يف ذأو « ةرزتلا هماهس لباو مهيلع رطمأ , ةريثك تابورح نادللا هذه ىف مجملا نيبو

 . هؤح حو هميصإ رظ

 هنن ترح لق تا

 ىلامل يندب الكا ةميشلا ماإو لولا لأ عرق . لاخلا ىف ىف اهاود ب ور انه تيثأو
 نئمطب هتياورب ىألا٠ ىعنلا ىف ناوخإلا ةنيزو ٠ اهلا دقع . ةيبسلا رخافملا سمو ؛ ةيضما
 نيالا لهأ ةدمحو .الضفلا نايعأ نيع . راها ريت هيو ٠ رانمل وهز“ هتباطخم و « رطاملا

 لالد نسح نب دمع . ةيوتسملا ةرطفلاو ٠ ةيزيرغلا ةنايدلا بحاص . الجألا

 رف دفو روكذملا ديسلا ءازإب ًانناو مويلا كلذ ىننيأر دقل : لوقي . دادعألا ةاقالم دنع نانملا

 ةامر مهنم ةعبس انبلا عبط نم لوأو . ةهجو لك نم انيلا مجملا تلبقأو . رف نم
 داعو « هتلتفف رخآ نأ تيمرو ؛ هلت هامرف مهنم دحاوب ىل دهشا : روك ذملا ديسلا لاقت

 نم ةأ ةصامرلا تذخأة ؛ مهم لجر هامرف . هتلتقق رخآ تيمرف تدعو ٠ هلتقف رخآ ىرن
 ىئارأف « كبلع سأب ال 4 تلقت . هئارو نم تجرخو هردص نم تلخدو هقدنب ىرجو هب

 تليحف . انه ىتنأ الأ ديرأو سانا لشفب ال : لاق ىريغ هدنه نكحي ملو هردص ىفام
 يتح نولثفيف سانلا ترمب الثل يون هيلع تيقلأو امدحأ ىلع هتلمح نيلجرب تيعدتساو
 يبا غب

 تربغأ دقلو . ًحلرلجا كقن نم لبا ةيفب هتاذو تناك لوألا عبر نم ةسلا موب ىف

 ' مل مالكة لج نف . سانلا ضرحي لزي مل ةعاسب هتوم ليبق هنأ تانث
 ءا

 او ونمأت الو ؟رودصو مبولق اوملصأو عرومأ اوبتر
 ألا كلانا هوت ألو ود

 رفح ال مهليلق ناو ٠ نمأ
 َ خيش «ناعإلا رهاوجي مثلا جاتلاو « نامزلا نايعأ 3 قريعأو# : لاق « مالسإلا



 ةنس تاف

م هللاب روصنملا مامإلا
 - مم قي نب د

 وم .6 ةنس تاو

 ىناوللا ماكحألاو )2 ناهذألا ا ثدحتت ىتلا ةنطفلا عام

 ' . مانألا نم نيملا دقملا ةطساوو
 ىاكأب فورعلا ىوديلا دجأ

 نب ىلع ئ ىلع ىلاعملا لامج ٠ ناحتمالا اهمدبم ال
 هتلأسف ةديدم ةدمب هئوم دعب ىعرشلا دمع ن دمحأ ديسلاب تقفتا ناك

 أر : لاق
 نيحلاملاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييدنلا

 عه ىلزنأ : لاق . كب لا لسف ام

 ًاموب كلذ ناك« هراوج هل راتخا دق نا نأ رابخألا تءاج ارح ىئاقلا لا

 لمتشت و « ةبراملا برعلا هب ءاسنو « نينمؤثلا نافبأ هيف رو « نيدحولل تاريح ه 5

 نامطلاو بارضلا بابرأو ناعجشلا بولق هيلع نجرتو « ةيلاق ىوللا لهأ بولق هب

 8 هلبقو ىبق نم ةداع ترج سا ارم تلف

 رمح هيفيع ىف دسألا
 رتساو كتكحاض ىه نا رتقتو رت: حاص اي مايألاو رهدلابأ

 , رشلاو ملا ردصي اهنعو اهنف ًاذجاون كترأ ىتح تكحأ امو

 رمل اممعطم تاذللا فنأتسيو هدعب كبت لف ًاموي تكسمضأ لهو ٠

 ا : اهنمو

 ا مألا مظع و مألا هيلع ناهم 'هراقتحا نيعب اينالا رظني نمو

 رسي هي رسعو جيرقتو بركو سلك ال سبلم نامز لكل

 رطقلا مهلكو لك مميدحاوف مهدعت لاحر ايدلاو ندلاو .

 ربصلا هيأر ىف ناك نم ايكرديم ةبوتسم ةيار الإ د#جلا امو

 اورتغاو زمملا ةمه نع مهقباوس ترخأت موق دجلا نفلبي ىتم

 ركو: الو تيب ىكسحلا ىلعل الو تبنم زعل ناك ام ابقلا الواو
 0 رقما اهم نابنسا ىتح اهلاوهأب دجام لك تمر ايندلا ىذ هللا ىلا

 ركن الف ايمأ تركتأ ناو بيج هلك رهدلاو مايألا 0

 ١ رهد ب رثمقلاب رهد اب هتيدوأ ىثم .١ نم ريخ دحأ دجلاو ىلملا فيس

١ 



 12121حهككعاْ

 مود حب ندم هقأ روصنملا مامإلا
 إو

 ريملا_ثدجلا عدوب ًاميطم امي هياجأف ىلملا ىدان ىذلا لثمأ |

 رف ادبأ املام هادع ىلإ تضقناةت ولا هحامرأ تعدوأ 0 7 ىلا
 ركب ةدقو ىذ ليق تحل انوثك هك فيلا ماقسأ ةعقو كو

 اورق مهضعب مأ لكلا ىفأ ردن ره مدان ام هفك نم ملل حاتأ هتلأ
 رتفم مزحلاو مزحلا دري مزحو قداص مزملاو مزملا درب مزعب

 رخصلا لسأ دق موق اب الأ ىداني هعقو رع نمرخصلا داكي برضو موب
 رمسلابكوكلاو شيجلاايلاله هفيسو ليل مقنلا نأك مويو لمت

 هلام ىف ىغولا ناديم لواطت
 ةداع برحلا كرعم ىف هلو مل

 تلا .هرآم تنامام تام نئل

 هسأب مجملا توب ويت تامأمو

 هنأ ءاح ىذلا مهسلا لع ولو

 هلاصنا لبق كاذ وه اه ليق ولو

 ةبيهو افوخو اماركإو الالج
 هلامف ىف ًانهاو ال ىوث ذإ ىوث

 رهش هلادعأ نيعىف هتاعاف

 رك هتداعو رف مهندامف

 رخفلا الو ال ىلملا تام الو اهانب

 ( رح هنيع ىف دسأل» ) هامفأو

 ربش الو بخم ام ونديس هيلا
 رح الو هيدا در الف باذا

 26 سافي ىتح هلم نمو
 رز فرتم الو الك اعئاط الو

 ا 1
 اهنم ةديصقب ١ ىنايرإل للا دبع نب ىلع ةمالملا ىضاقلا هاثرو

 | دسلا نا
 عرولا ديسلا نبا عرولا ديسلا ىربا عرولا ديسلا نبا عرولا ديسلا

 هكناف برحلا ثيل مالسإلا ىنص

 هبسحت فلألاكىفولا موب ناكدق

 هقنر سودرفلا ىف مفري نو

 ىعرشلا ديسلا لحي ةفالحلا فيس

 ممتم ريغ ىحنأ دحلا هدب
 عزفلا "نم هيحنيو داملا موب

 عرولا دها زلا طباضلا ءاوألا ظفاحلا مامإلا دهسلا
 فق

5 
 هنا دبع نب مركلا دبع للا دبع وأ

 روصنلا مامإلا ةريس 0-7 ١



 00 يبس ااا

 دفع عنتر اوه اف مط هسعد لل 0 5 ع دلل وسلا

 0 و يمد نايتس طع دب دج و

 ا: ارم ويصعب معجم ا هيصصإا هج 0008 3

1 

1 
2 

3 
5 
3 
 م
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 ااركمللا ةئس تايفو

 ىحت نب دم هللاي روصنم ا مامإلا
1 

ىلا نمل دع نب مقل
 يغورا 

 ١

ص لامعأ نم ةضورلا ةئيدع هدلوم
 نيتئامو نيرشعو عبرأ 1ع ةنس ةجحلا ىذ ىف اعن

 حالصلاو ”ىوقتلا ىلع أةنو , نإ

فيمن ةماقلا لدتعم نوللا رهسأ ناكر 0 قول
 نلاخ نم ىلع 0 هيداح مسجلا 

 دنع فلأو نيتئامو نيعبرأو عسل 1749 ةنس ىف ةدءص دالب ىلإ ءاعنص نع رجاهو . ىلا

 كانه ةومدلل اعنص نم ىدي ؤلإ'ىلع نب نيسحلا ديسلا مامإلا
 مرع

 نيئس عسن همزالو ىلامنصلا ناهج نيسح نب ليممسإ ىغافلا نع ذخأو

او « ىداملا مامالل ماكحألاو راهزألا حرش هيلع هْنآو رقم نمو
 «نيسحلا ريمألل .افشل

 « رابخالا سعثو « ىلع نب ديز مامإلا عومسو « فسوي نب قحسإ ديسأل بوركلا جيررفتو

 ةياهنو « دعاوقلا حرشو « ىرظانلل حاتفلا ح رشو « رفظم نا نايبو « لفاكلا حرشو

اريثلاو قرح حرشو « ىهكافلاو ىراخبلا رصتخمو « بلاط ىبأ ىلامأ فو« هيونتلا
 « ىز

 «ةاضتنأل مراوصلا ىهو روكذملا هخيش تاعو#و اهحرشب زيربإلا ةلسلسو « ديسلا ةيشاعو

 ىلع درلاو « ليزغتلا دهاوش رصتخمو « رطولا غوليو ء دضتنا ىذلا دقعلاو « باذما دجسملاو

 نيعبرأو تس ل ةنس رغص خيراقب ةماع ةزاجإ هزاجأو .رودبلا ةثالثلا ةمحرتو « ىلحلا

 ْ ش "0 فلأو نيتثامو

 ىدامج ىفةماع ةزاجإ هزاجأو « ىدلاخلا حرش ىف ىجارسلاىلع نب دمحأ مامإلا نع ذخأو

 لفاكسلا حرش ىف ىدبؤملا ىلع نب نيسحلا مامإلا نعو . نيمبرأو تس 1,45 ةنس ىلوألا

 نيسحلا نب. هللا دبع نب دم نب ليسمإ نب دمع نب هللا دبع نب دمحأ ديسلا نمو . ىهكافلاو
 « رففم نبا نايب ىفو سافل مامالل ماصتعالا : نانس راد بحاصب فورمأل ساقا مامإل نب
 5“ عيمجو « ىضرلا ىموم نب ىلع ةفيحو « ريغصلا حرشلاو « ىصيبملاو راهزالا حرشو
 حج ىف ةماع ةزاجإ هزاجأو . ىدي ىف نعدعب لساسملا تاولصلا سما ثيدحو « ةفالبلا

 ملل ال

 | .ةاو نأ 3



 3 لهن

 ٠.6 ةنس تايفو 0
 هي نع صاع هللأ دبع نب ثم اع هللا دبع نب اع ديلا هضيش نع ةرابز دحأ نب نيسحلا هيبأ نع نيسحلا نبا فسوي هيبأ نع ةرابز فسوب نب نيسحلا هيخأ نع ةرابز فسوي نب دمأ هحيش نع هيورب ام
 3 الا مامإلا نع نيدلا دعس نب دحأ"

 فلأو نينئامو نيتس ةنس رفص خيراتب د نب مم
 هزاجأو قاشكسلاو ىذمرتلا ننس ىف ىنسحلا ىرفافلا دمحأ نب نيسحلا ديسلا نع ذخاو : 000 ةانلا دمحأ من نيسحلا ديسلا نع ذخأ

 انطقلا دمحأ نب ىمي هيقفلا نع ذخأو . نيعبسو تس :١١75 ةنس لوألا عيبر ىف ةماع ةزاجإ
 ىدحإ ١241 ةئس لاوش ىف ةماع ةزاجإ هزاجأو ةغالبلا جهنو ةياذلا حرشو ساسألا حرش
 فلأو نيتئامو نيناعوم

 حرشو ىراخبلا ىفو ؛لسم حيصص عيمج عوك الا نسحلا نب نسما ىهاقلا هذيبلن نع ذخأو |

 نلأو نيّئامو نينامو نام ١؟م ةنس ةرخآلا ىداعح يراقب ةماع ةزاجإ هنم هلو ركفلا ةيخم

 رئاقدلا دانساب رباكألا فاحنإ ىف ىناكوشلا ىلع نب دمم نب دحأ ىماقلا نع ذخأو ش

 ٠ هيلع لمتشا ام ميمج ىف هزاجأو-

 ديسلا ةيشاح ىفو « ساسألا حرش ىناوردلا قرشلا دم نب نسحلا ديسلا نع ذخأو
 قاشكلا ىفو ةبافلا حرش ميمج دهاجلا نم رلا دبع نب دمحأ ىضاقلا نعو . ىصيبحلاو الار.

 حرشلاو افثلا ىف ىميحلا لل دبع نب ىلع ىضاقلا نعو . ىزاريشلاو لهانملاو ريغصلا حرشلاو-
 رانلاو راخ زلا رحبلا ف ىميملا نسم ن هللا دبع ىئاقلا نعو . لفاكلا حرشو ريغصلا

 ىناقلا نعو . ىرهزألل دعاوقلا حرش ىف ىلانلا ىلع نب ىلع نب هللا دبع ىضاقلا نعو . هيلع:

 ةماع ةزاجإ ريزولا هللا دبع نب دحم مامإلا هزاجأو . ىاحسج ةقيرط ىف ليبسس دمحأ ني دمحم
 ىناقلاو ىسبكلا دمع نب دم نب دحأ ريبكل ١ ظفاحلا ديسلا هل ,جرتما نع ذخأ نمو

 70 نب نسحلا ىئاقلاو ىننألا نيسح نب كمللا دبع ىضاقلاو ىمارعلا دمحأ نب دمك
 4 | فمع دحأ نب لع هىرقل ديدلو لالد نيسح نب للا د هيقنلاو عرك 3

 ترا و ىبرغللا نسحم نب نيسح ىناقلاو ىنرغللا نيسح نب ىلع ىضاقلاو مشاه نإ

دنلا هلا دع نب دمحأ ىناتلاو ىردجلا ىلع نب دمي ديسلاو ىجيفرلا نسم نإ"
 ىمالاو ىرا

0 

- 



 07990000 | لل

 وصنملا مامالإ 1 ]ل1 4 ةنِط تانفو
 ناجاح ىو ديسلاو بلاط وبأ اق نب نسحلا : + روصنملا مامإلا و” نب دم هاب روصن 0 و7 ىحي ن 5 ْ

 «هسفن ان دق 0 :, دجأ رشف ىلع 3 0 د ىدنلادخأ نع ديمو قزرإب رع
 : هلق 1 , نسح ىض و عوك ألا نمح نب دمت ىضاقلاو بلاط بأ 0 - دم نب دجأ

 < سانلل ةلماعل م : نب دحأو ميركلا دبع نتا دبعو مركلا ا ٠ ءانق ةماعلا .مركلا دبع ن دجأ 1 * د. اكرم" نيسح نب ساق
 .ناعإلا لهآ ٠ 000 نيل هدالوأو سيرت

 رشحمزلا ريسفت نيب اهيف مج تارإجي أ ةئدتلا ءانر - نسا نم ىرشحمزلا ريسفت ن : 0 1 0 ١
 ا 3 عبر : اهم ل

 ذ 7 00 فامسإلا نم ع زتنملا قاحتإلاو .ىفرشلا هللا دبع ديسلا ربسفتو ناثكو
 00 ءني وص ىف ىداما ديلا ةءوظنم حرش ىلإ دال داشرإلو «ءرمنغا مث ناثكنا 0: تلق 2نب و ةموظ هود د

 . نيناعو عير هيبملا رودبلاو ءاهريغو ربنملا تاحفن نم رصقحلا رمسلا ييط ذاك 3

 1 0 ا مم 51 دهاعم نم عزتتنملا صيصختلاو « ةيربلا ريغ 0
 5 ل ندعو 75 : 30 ١

 مسالا مامإلا حرشو « لآلا ةعأ ىف عوقولا نع لاضلا ريذحنو « ئميخلتلا دهاوش ح رش صيصنتلا

 كلذ ريغو ىهغايسلل ىلع نب ديز مامإلا عاومم ح رش ةلكنو « قرح ةبطخ
 در نحمو

 ادبت ١ 8 دافأو « ثامعألا ضمب ررقو « هطخب ةديفلا نونفلا لك ةديدع ابك ينو تا هاركلإاا . 5
 0 عرولا ظفاحلا ىلوملا هذيملت هجرت دقو . نيبلاطال ةدافإلاو سي ردنلاو ةملاطملا كرقي ال ناكو
 7 : اهئانثأ ىف لاقف ةمفان ةججرت ىنامنصلا ىفارجلا دمحأ نب دمع نب دمحأ تبثلا ىقتلا

 نبته 0 | مهمولع ددجتو « ماركسلا دمع لآ خفمو ء مالمإلا ءالع خيشو « مالعألا مع ىلولا ره
 0 هعلا ةمالع « لاصحلا لاو لاكلا لاصحل ماجا « لوسرلا ل1 نايعأ نع لوقتلاو لوفعلا ٍ ١ ١ 5 1 ل 0 0 71 مف لع ظفاح . ندهتلا دمع لآ قاب و ,نيققدملا ناطلسو « نيقتحلا ةمئاخ « مايألاو ىلايلا لك ىف 0
 7 ا اهنم قوطنملا تاباستكأو مولعلا بلط ىف أن . لحاس رحب لكساو « ىعتي ال ىذلا رحبلاو 0

 7 حب ؛ ةيئاصلا تاداهنجالاو ةيقاثلا راظنألا هلو . عمجو فصو ء ايظع ًذلبم غلب ىتح * مولد
 ريف عصاوتو ؛ ميظع عروو د هز عم « هلافأو هلوفأ ىف قودص ٠ ةقراخ ةمهو ةفداص ةنايد

 حنصتي الو . مهريغ نع الضف هتذمالن ىلع مح هل ىرب الو . ادعلا نم هسفن دعي ال  فشفتو

 هتلقامه 2243 70002 لب « سوبللا ىف
 ٍ ”هلازمتم مايألا ضب ىن تراص دقو «ةياؤذ احل ةريغبم ةمام يلع رصتفي



 ١١.6 ةلس تايفو ب هعادلا | يحي نب دمج هللاب روصتلا مامالا

 ةصاخم لافتشالا هدوصقم لج . !مليلجو اهقيفد رشابيو « هسفنب قوسلا نم هتاجاح ىو
 :ا دحأ دج فاقوأ ىلوتب مايقلاو . هلهأ ىلإ لملا رشنو ء هفن

 ا ند رالم هيلع ضرس لو اناا كلذ ىف هتريس نسح ىف فاتخم مل ثوحت سانلل ةلماعما

 هتمهم ةضورلا مماج اح راص ىتح « ةفورعملا هنرجأ الإ دبش فقولا نم ذخأي ال . ناعإلا لهأ '

 فاتخم الو . ادبأ ةءارقلا لاح لمال .٠ دحأ ىف املثم تدجو ام ةمه هل . عماوجلا 1

 ىعشا . ىفابلا ىلع لدي ضمبلاو ؛ لوطب امب ةديجلا هلاصخ دعو . ًادحاو نوب

 نع فلأو ةلاملتاو مسن .١.9 ةنس ىلا عمير عبار ةمجللا راهن لوأ ىف هتاظوو : تلف

 نسح مم ء مس اقلا مامإلا ن

 روش ةنس نينا و ميرأ

 نا دمحأ نب دمع هدج راوحت ةيهملا ةضورلا مماج ةمموص ىلونج ىتلا ةبقلا ىف هريقو

 ماثجلاب بقنلا مساقلا مامإلا

 : اهنم ةديصقي ىقامنصلا ىسنألا كالا دبع نب دم ةمالملا ىضاقلا : هاثر نمو

 ماظن تانزل دج نم ددبو اهدقع لحناو راوطألا تلدبت

 مارض مالظلا نارينل تبشثو 2 ىدهلاو نرامملا مالعأ ران تبخ

 اقع ىمو مبسلا بابتلا ىفانيب درب احر للملا ريرس ناكو
 مارب داكي ل م 07 هءارغ راطيال اسفر انيتم

 ماعد 7 هنم شورع ترخو اهلويذ تاسمادلل هيلع ترج

 مات هاتحار نم ىدملا هيجو قتلاو دجلاو ملا مامإ توم

 اتخ 1
 0 0 نم دحأب ةودقو ليلجلا ءزرأأ ىلع ًاريصف

 ظ 7 ماخلا ىدفي نأ تابهف ىرثيا نطاب ىف راص مامإ نم و

 © مازا سوفنلاو الانللا نيبو نبابت دولحلاو اباربظ نين

 ىضاقلا ةانوو هتاؤو < 1

 00 00000 2 دف ةعوبطلا السلا ةيمال نم ىلوألا ةيفلألا ىف هتلق ملا
 أيا

 سا



0 

1 1 . 

 10.6 ةئس تايفو
 مس 44

 اوذ هاوألا ىز كد
 .لجولا وذ هاوألا تناقلاو ؛لآلا مولع دوط نإ

 *بم لاط ء رلظ

عامو ميركل دبع
ىوس ميركلا دب

ل ميظع دوط 
0-0- ام ا

 

ةداب ملآق ماع
 ده مشاخو عرو 

 لبتبم رون هالع

 لسعلاو للملا بطق ىتايلا عزو '

دل تيم اما أرمعم
 .لدجلا ى

 دبع نب مبركلا دبع

 ىفت لازأ ىف ناضمر نم فصنلاو

 اعرو ةدابع ةمالع تاكو

 ىلع لجن نيالا سمشنب نيسحلا ىف هدوم نيعسلا دع ةعس نع

 ىتامنصلا ىتاعلا دمحأ نيمح ]

 يانا نبأ ىلع نب دجأ نب نيمسح تبل كاملا ا ةماعلا ىذا

  امنسب ذخأو . فلأو نيتئامو ةرشع ىقثا 1؟١؟ ةنس ةرخألا ىداج ٠4 هدلوم

ابثلا ةيقب وهو . بث ساحو ء اضاف (لاع ناكم
 .نم جورخلا نع هرم رخآ ىف دقأو . ت

10 ةنس ناضمو رشع عبار موي ىف تام ىتح هظفحو هكاردإ لتخم ملو . امنصب هراد
 عسل 8

هدلوم نم ةنس نيمستو عبس نع امنصب فلأو ةثاعلثو
 نيما نينمؤااو انايإو هللا هحر 

لاملا نالوخ دالب ىف ايلملا ةيناملا دالب ىلإ ةبسن : ىنانلاو
 ةي

 ظفاح ليعامسإ '

 سيئر نبا ىلع اشأب مصاعب ىناعصم ةيالو ماوعأ ىف امنص ىلإ لصو : ىتح ظفاح ليعاإ

 بضانملاك ظفاح ليممسإ راسف . مصاع فطصم نيبو هنبي فالتخالا لصحو . برحلا ناكرأل
 افاغو نملا ىلع ايلاو ةناتسالا نم عجر م“ . فلأو نيتئامو نيمسنو عبس 1741 ةنس ىف 4

 نم اهدالبو اميص لهأ نم مالعألا ءاملعلا قالطإ ةبقتم ظفاح ليسمسإل ناكو . مصاع ىنطصم
 ظفاح ليممس| نأ عاشو . نيقنس ىلع ةدابز ةديدحلاو امنص نجس ىف مهبل دب ةديدحلا نجس
 الوم ىلع ةنم ىل ترا : ه4 لاق ىتح ةديفم ةمجارم مهقالطإ ىف ديلا دم ناطاسلا عجاد» |

 هناك هنإ ليقو . مهقلطأو هتعافش لبقف . نآرقلا 4 ىهيلت نم : لان ؟ ىهام 4 لاق . اطل

 مسا

 9 ١“ هه. ©»

١ 



 ١ .و ةس تايفو هولا | يحي نب دم هقاب روصخلا مامإلا

 دحاولا دبع ببدألا هحدتنا دف ناكو . بلق رهظ نع نآرقلا ظفحب نمل ظفاح مسا لمج مدني

 : اهنم ةديصقب ىلمنلا ىزاجحلا ىرهوجلا ديمس نب دم نإ

 لجلا هجر ركشب كيلع ىني همجأ رطقلا ثرأ دهشتل انا | :

 ليملاو لمسلا ىتح لهألا هبحر ىف تحيد ىذقا نملا نبل ضافو
 لبقلا امتنه اك [سشح هادي تمنص نم ليما امنص تينه
 4 لطبلا اهأ ا, لجر نم تدمس لطب هلض ىف الجر هل ىنوط

 مءاطعأو ةئاعب أ وحح ةيديجللا ءامس برعلا نم ًادنج دنج نا ىلع ىلوألا هتبالو مابأ فو

 ةفرخزو حالصإ لك أو . ةرارش ةقرغ نفدو . كرقلا نم ماظنلاكمهميلعتب يمأو قدانبل
 ىف هيلا احل ءانبلا لصأ امأو . اهيلع نآلا وه ىلا ةفصلا ىلع امنصي ةيريكسبلا مماج ا

 ىف ادملا بحاص ىيلكلا دمحأ نب ىلع لتق ناكو . ةرجملةنس فلأو سمح ٠٠١٠ ةنس. ]| نم

 طبضل ريباوت ةثالث تق دسب ىلا ونا رهجو . سانلا نم ءافعضلا بهنب رضأ ناكدقو . با دالب عس

 ىعسلاب ني.هنملل نم وهو . ضيمم نسحح خيشلا نجس همايأ ىف ناكو . اهرارشأو ادحلا دالب ١

 ١١94 ةنس ىف هفالطإ ديب ضيمم ةافو تناك م . مماع قطصم مايأ امنص ءاهلع نجس ىف

 همحأ نم دب ىلع كلببس هنأ هوربخع موحن وأ نيمجنملا ضسبو باكسملا ناكو . نيمسنو ناف
 وحنو رن نجس ىلإ هلاسرال ببسف امنص نايعأ نم روثلا ليمعسإ جاحلا هنأ موتف « ليما

58 ةنس ىف نيلا ةيالو نع هلاصفنا ناك مل ظفاح ليممسإ دي ىلع ضيمم ماقتنا ناكو . اذه د اب
" 

ىف هلوصوو ةيالواإ ريخألا هنييمأ ناكو . اشاب تزع دمحمب نيمستو مسك 0
 ةدعقلا ىذ 

 م بحبي ندو تامو 15.4 ةنسمولا ىساخ ىلإ اص ف ثيظ مدمس | ال
 ادم العأ ىف ةيريكسبلا عماج ىلإ لخادفلا ىلاعش ىتلا ةبقلا ىف اشأب تزع 2

 ىرام ذلا ىدبملا نب نمح لا دبع نب ىلع 000

 ب ىدبلا نب ميركلا دبع نب نيسح نب دج
 نإ نحرلا دبع ني ىلع ةمالملا ديلا 02 3 ناك

5 



 لا ءامالا .و ةنس تانف
 مم نلنوكلحا مو وكمل , 7

 2 5 يح نب دمح هللاب روصنملا مامإلا

 م نا املا ١ دمع
 دبع املا ىنحل نب م الا مامإلا نبا نسحلا نب دمحأ ىدبملا ن , دم بهاولا بحاص

 أ
 و ىرامألا

همجرتو . رامذ ىف هرصع ءالع ضعب ىلع ذخأ
 : نب دحأ : : لاقف راقألا علطم ليذ بحاص 

 لامج « ءايفصألا ة هحبهم و ؛ ءايلوألا ةبخت . . لماكلا رينا ردبلاو « لضافلا ةمالملا دلاولا

اديس ناك. مالعألا نيع ناسناو « مالسإلاو نيدللا
 0 ىلع لوعي الإ « الماع لاعو« الضاف ً

 . غبنلا ظفاحلاو « هيقفلا حلاملا وهو . اهنم هتاف امب ىلابيالو « ايندللا

 ىنع ل نم. .ئاؤا مضب ديبز ىدأو ىف مارع ةيرق هتربغ لحم نفدو . فلأو ةثايلثو مسن 1.8 ةنس

 ىهتنا .رامذ ءاضق
 الا نع

 اروهشم ىتاهتلا لدهألا دم هدبع
 3 ١

 رايك لوأ

 اا رهاطلا نب دمع نب ىرابلا دبع نب دم نب ىرابلادبع نب لامج دمت نب هدبع ةمالملا ديسلا
 دف ريصح | ىابتلا ىنيحلا لدمألا

210 
 احلا ىلع

 : ىراإلا دبع ن نسحلا ذديسلا نعو « لدهألا دحأ نب دمت مالسإلا بيش نع ذخأ

 0 : : لاقف انرصع ىف ةعوارما ءالبن ضعي هنمجرْبو ٠ ىمورلا لدهألا

 ةفرعم هأو . بادحألاو داروألا ريدك الضاف اديس ناك. لماعلا معلا ؛ « لضافلا ديسلا
 3 تا يكب ل000 لل بطلاب
 نيُمآ نينمؤللو انايإو هللا هحر ٠ . نلأو ة ةلامثثو وامس . 9 ةنص

 ش ىديدحلا ىناشلا هللا دبع ىلع ف
 نانع نع 1 1 3

 رت كت ىديدحلا ىنادكلا ىئاثلا هللا دبع نب ىلع ثدحلا ةمالابلا هين 12
 لا هبقفلا هليم اشم هخماشمو « هريغو ىديدحلا بيطخلا ميهلربإ| نب نمح : ٍ هيققلا نع ذخأ 101

 ربياشم هأ مجرتملا ةذمالت نمو . فلأو نيتئامو نيعسا 1 نيعسنو ثالث دل



 م٠. ةلس ثداوح 0 يمي نب دم هقلب روصنملا مامالا

 امريغو لدهألا رداقلا دبع ىراب دمع ديسلاو ني رشعو مبس 17 ةنس وخلا ماركم قا ده
 مالسإلا 20 ولا هجح ماع ةدجب فاو ةلاهنثو ةدحاو ليلا ةنس ىف هنع ْذخَأو

 ؛ لاقق هخحاشم ركذ ىف هتموظنم ىف رك ذو . ىراخبلا حي ىف نيدلا ديمح مساق نب دحأ

 ماع لضنأ ىلع انخيش ىلع ةدمب ىرتخبلا ىف أرطش تيلمأو
 : لاقف نسحلا هانثلا رشن بحاص ههجرتو

 هل تااكسف ثيدحلا لع هله بلغو . مولملا ىف نيفتلاب ةديدحلا ردنب ىف هللا همحر رهثش

 ىراخبلا حيمس ىلع ةديفم هيشاح هلو . ديناسألا لاجرو ثيدحلا ىنامم ةفرعم ىف ىلوطلا ديلا

 ىف فلسلا ةريس هترهس تناكو . ثيدحلا لع ىف هملضت ىلع لدن لفاوح تادلج ىناك مب

 تراكو . سنلملاو مظملا ف فشقتلاو فاذملاو ىوقتلاو عرولاو ده زلاو ةماقتسالا نسح

 هيلع تأرقف هرمع رخآ ىف ةديدحلا ردنب ىلإ تاصو دقو . عالطالاو لملا ةرثكب ًاروهشم
 هتحن « ضرألا نم ةبيرق ةريغص ةدامق 8ع ًادعاق هتيأرف ىوونلا جاهنم نم ع ويبلا باتكلوأ

 لاز امو . بتكلا نم هدنعام ىوس رصبلا درب ًائيش هتيي ىف رأ ملو . ةداموو ميدق ريصح

 ىعتنا . ةديدحلاب تام ىت> ىضرملا لالا ىلع

 فاأو ةقايلتو مسنأ 158. ةنس ىف هنافو تناكو

 مامإل ةديصقو طرب نم ىرسالاب ىضيف دحأ عوجر امإلا ةديصق لاا ف

 كا الاد ون اعنا :: 5 : 5

 0 7 ب ىضبف دجحأ ريشلل مجر مارحلا مرح رهش ىناث ءاميرألا موي ف
 ىلإ للاب روصتملا مامإلا مهلسرأ ناك ندا هز 5 ٠

 ب الا ىرسأ جرختسا نأ دعب طرب نانع نع

 ١ | مهلإ يارس ا مبان دسب نادملاب تناع دق كارتألا تناكو , دالبلا كلت

 دحا ناليزج حلاص نديأ توب . :
 . هريغ 0 0 ل ا

 و ناخشاشلا قدانبلا ىرس ١ جارخإب مل نيمزنملا طرب خيم



 - وما مح نب دمج هللاب روصنملا مامإلا

تاوكز همز نم ىض عج
 يود نيالا نم 

 ملا نب د ع.

 و

لينلا بعش قيرلم نم عج من « ىتوحلا :
 تعبتجا دق تناكو . نابغس دالب نم فوملا ىلإ 

 نيرشعو ةسمح وحن ءاحلا من ىازلاو واولاو ميجلاو ءارلاب ةزوجر ىلإ
 نيفوجلا نم لتاقم ةئام

 لئابقل لمي نأ دارأو . ليحرلا ىلع هنيح نم مزمف « نانملا ىف وهو هبرحل نيسح وذو ةمهدو

 ىؤر فرملا ىلإ م ل 'ذو + هعوجو دنع هرهظ ءارو نم هبرح ديرب نه اهب نوهنم اد دمع وذ

 ءاهز ىلإ 0 تمعمتجاف . ٠ كاذب اباهأل بجكو ةدعص هالب دصق ديرب هنأ

 ىلإ م 0 دالب نم فارجلا ىلإ ىضيف راس م. لئابقلا ميمج عم لئاقم فلأ رشع ىنثإ

 دالب ومن راس م“ « ةدوسلا دالب ىلإ هدونجم كانه نم فطعو ؛ ناره دالب ىف دير ةنيدم

 رار لتاقم فلأ رشع ىنإ ومن فرشلا دالب نم مث لفق ىلإ عتجاو . فرثلا

 هيف اوناهف كارتألاو ىذيف دحأ هلخدف . اومزولا مث برعلا نم هيف نم لئاقق « لهاشلا

 يمأو . دارجلا طقاست اوطقاسنف نوعاطلا مهعومج ىلع هللا لسرأف . هروصقو هرود اوبرخأو

 هيلإ ٠ ماملا اذه نم رفص روش 5" ىف اعنص ىلإ عجر مث . لهاشلا ىف ركسملل عالق ةرايب ىضيف

 ه ٠ : ىثرعلا لق نأ

 كذا مها طرب نم ىرسألل بف جارختسا نم ناك ام رونا مامإلا ىلإ غلب او
 هريغ نبا هل نكي لو هدحاو هناف هنبا لجأ نم ءىش هبلق لخدو ًاديدش اه

 رقتس و اعومد ليسنل هينيع نأو مامإلا تيأر دقل : لاق هراز نم هب تثأ نم ىفريخأ

 .نيبطق رع ريملا لبج فو ملا 0 00 00

 هنيرشع ىلع فوني 0 ير ل
 : ىه مامإلا ةديصق لصأو . اسيمخت

 هيرغأ رومَديَع مدس هيقدش اقع ءاضا ىلع
 هيبرغملا ىحاونلاو قرشو ماشو نع ىف ضرألا بوجم

 ,منملا مامإلا ْ وسو. ةلس ثداوح

1000001111“ 



 م44 - 0 ٍ ىحم نب دم هّلباب روسهنملا مامإلا ِ

 سانأ ىلع مالسلاب يبي
 مارص ايندلا نم ملل سيلو

 لام سيفن دابجلا ىف اونفأو

 موق لاهجلا نيعأ ىف 2

 ىراسألا اولقتعاو رخفلا اوزاخل

 مينم ليج ىلإ 0
 ًاردغ كارلا نم موعاب

 مردغ فكرا دمح رذاي الأ

 ع ؟فامأ رع متخ نإو

 27 كاضأ

 كيا روسأم لك انقسو
 : اونا كنك 1 ترق انو“

 جلع تاولعس مهف متو
 احبص كارتألا متلاس اذإ

 ىح ا "امو

 ام ؟دالوأ ىف راملا قف

 ًاراهج انتيبخ ىف اونوخم

 قح تاوطس منقار ولف

 درت عدم ناك نم من
 مل نإ راصنألاو ليخلا انمدع

 لاوملا فارطأب ماذخأنو

 ًادس ىللا نوخم نم عيل

 اراخ طرب ىف نأ مسظ

 هين نسم داهجلاباوصاو

 7 نتاصوصن اومبتا لب
 هيضر مهنم 00 0 اوعابو

 هيعرا ىلإ نوبسي ف

 هيصقلا ندملا نم مهوداقو .

 هيدر موق لإ طرب كا

 هربا بر مهسح يو

 هسجلاب ىأي نا ركحف
 هيضم ايه اندنع كو

 هيندلا دسب ؟ركذ ىبحنل
 هيعرا لضف نم كاذ نكلو

 هيلبلا ف فوخأ قحلا فيسو
 هيثملاب ىلوت مهتودف

 هيضر مهللود ضوحلا دورو

 هيبغلا لهج نا نالقألا قب

 هيبلا ىسنن نأ لا ىنأيو

 ظ كردغو

 هينلا عرداو تولا بايث
 هيردغألا تاعي مذخاؤت

 هيفرشلا فويسلا باطشأو
 هدرا ميشلاو ردغلا حبفب

 هيرخألا نبأ ردغلا ديو

 سو . ةس ثداوح



 وصنملا مامإلا

 م 1 ةئس ثداوح 7

 راحنأ مح رجملا هيلملا «بترلا ىلإ مهب تمس ىلالل قف نيحوذ امأ

 ة ١ لاو لا هيندلا فو سوبملا ىف لاجر  مهينو مهتئامأ اوناخ اف
 انقلاو فاينل : هيقرزألا رورش | مهدنجو ارعو و مهند مازج

 ثلا ىف لقنن هيلا بنرلا ىذ راخلا ىلع موب عابس لكي ىلصو

 جال | : وأ سيمختب ىثرعلا دجأ نب نيسح ىناقلا مسخ نم لوأو

 1 0 يللا لهأ ىلإ اهب دانو هيوسلا قرط ىف رابخألا تس

 8 ا هيبرعأ روهديع مدخلص

 ةيطربلا نيسح وذ لاقع نم فئاشلا ىمم نب نسح بيقالا نمأ دف اشاب ىضيف ناكر
 ءاح دالب نم 5

 اطلا ةقيرشلا ديدحلا لسالسب مهولغو هتريشع ىلعو هيلع ضبقلاب ريثما ىمأ نارمع ىلإ لصو امو . هعم راف“
 ' لزي لو . امنص رصق نحس ىلإ ظفحلا تحب مهولسرأ مث «نارمع ةنيدم نجس موعدوأو-

 بامشلا ىلإ لقتني مامإلا

 0 ريعلا لبج ىلإو مامإلا ىلإ ديشر نب دم دوفو ٠
 لا ىاثلا

 آلا لبج ىلإ نومم“ نب ديشر نب دمت ريمألا ماملا اذه ىف مالسلا هيلع هللب روصنمل مامإلا ىلع دفو
 « ىرادنجلا ٠ دجب ناطلس ديشر نب دمي ريمألا هنأ نملا نم تاهج ىف رابخألا تراطف « ىتزيجلا ىئاجنلا

 نيفوجلا ىلإ ش ةماه فارشأ نم هنأ دقتعا نم مهنمو-
 ىمألا اذهم ر هو «ةماهجىف نوكتلا راتخاو «ةرم ريغ دنقلا تيب فاطو . ةنم شخ دحأ لا تي . ناميقلا ىلإ دواج دقو ضرألا باتي لزب مل هنأو . هدلوم نم ةنس نيثالثو نيقثا ىف هنأو عوصم ردنيي الاجر يصأي دولوم هنأ فاريخأف . مامإلا ىلإ همدقأ ىدقا امو هنسو هاشنم نع هتلأس : ىشرعلا لاق

 ملا لاوحأ فرع ال هنأ هنم تصمسو . هفرعي نم هفلاخم داكي ال دقتمم وهو ٠ ايبص ىف لهأ
 هنبب ىرج ناكو . ةماهت نكسف لخر نياسرملا ديس ةميرش تلطعتو « ىراصنلا وطلخخا لد
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 ٠#سو . هس كثداوح د. < يحي نب دم قاب روصنملا مامإلا

 آلا نم ايبص ىذاحب نم مض نم هيلإ مض نأ دعب ءابشأ مجملا نيبو
 زاحتأ م جملا

 8 هتساتمو هتنواممل مامإلا تدصقف : لاو

 لئاقق مريغو فارش

 ىف انيحصي لزب لو «راوجلا مامإلا 4 نسح

 مامإلا لزي لو . ًباوج الإ مكسعي نأ لق ةيحالصلاو نيدل مي سب

 من ءرذع ىف ريج ةكرب ىلإ همم انلحرو لحر م . نيبطق بمش ىلإ داعو ٠ باعشلا ىف لقيت
 وم + مقأر ةعق لبج ىلإ لحر من , ةلففلا قرش وهو ناند قرش ىرغص لبج ىلإ لحر

 مامإلا ىدل نورقعبو فا نو رفغتسب تايصملا نم دشاح لاجر تنأ هيلإو . موب رشع ةسخ
 دنع ىف لع لإ لقتنا م . اهومت وأ ثوح ةنيدم ىلإ ءاقثرالاو مهنع وفملا هنم نوبلطيو

 روصنلا مامإلا جونو . ماعلا اذه نم لوألا ميبر ىف ثوح ةنيدم ىلإ راس م « ةعداو ىنرف

 رذع فق ىلإ داعو ةدم اهس ىتبو دمحأ نب نسحلا هللا ىلع لكوتلا مامإلا ةنباب ثوح ةنيدم ىف

 هتنبا مجوز حجرو طرب تاهج ىف اوناكن يذلا هلهأ ثوح ىلإ هبلا لصوو « دشاح دالب نم

 ْ ةكسانلا ةرهاطلا ةفيرشلا

 تلحت تاحلاصلا رومألا لكب ىتلاو ربطلا قطصلا لآ ةليتع

 نا دبع نب نيسح نب ىرحزا دبع نيدلا هيجو نيقتملا بطق ةمالملا ىلولا هلاخ نباب

ف للا هديأ ىبمم نا ىلع لكوتملا رصملا ةفيلخ هلت دومص ناكو . ىنسحلا ىاثلا
 ماعلا اذه ى

 نمحرلا دبع نب دحأ ىلولاو « ركاش دمع نب فطل ىلولل ىلع هب ذخألل مونهألا ليج لأ

 ديشر نب دمش ريمألا مامإلا ذأ هيفو . ىحامشلا دهاحلا ددأ نب للا دبع ىضاقلاو , ىرادنجلا

 نأ معلا عزأ م. مارا كذ يب رف دابجلا تبصص وذفنل لاجل عجم رسأو نيفوملا ل
 دب لك ف مهنرغ امس نوكي من مهن دالب ىف مهني مردلاب نيبسح وذ ناسرف نم الاجد صأ
مجاوعأو ميلا نوفي ءامنص لوح امو ةبحرلا نم نايل أ

 ب9. ل داشأ ذو ٠ 

 0 2 اجش مرق ناكو «نيسح وذ ةلضقأ نما ىعرشلا دبع نب دجحأ ناقل سأل ذب

 ل ظ ظ مزملا اذه ىثال



 ا
 ١

 ا
1 

 م
0 

)0 + ' 
ذ ةنس تائفو

 ا

 -س ل م# د

 يك نب دمج هللا روصنملا ماي

0 
ْ : 

 .٠ م ع

 ايظع ًانوسخ رمقلا ف رخألا
طبلا ةلزنم ىف اليهم

 جرب ني

 07 ش 3
 ءاشعلا ب رغملا ني ْ 5

٠ « .٠. 

 ١

3 
3 

مي ىف ةرذلا عوز كسا نيس تريل 000
 رس دامو اهنص دالب نا

هدالوأ ةرثكو مام دال قفاه 00
 تالجلجلا تاك اهمأو « ابدلاب امل ا

 روبظب هكا أو.
: 

 هريغو عورزملا

 سدودو ريمزإ ىلإ نيلا لهأ نم ةءارج 5

 ىضيف دجأ ريشأا ىمأ هدعبو روكزمل مثلا ىف
 دالبلا ىف نمم ةعاج ىلع ضبقلاب اشاب

00 نّمأ دق ناو“ مورلاو ماشلا دالب وحن مهقتو كارلا ك4
 

 فاس لدم ربو ل بال أو مغ
 نسح نب دمح لاضفللا ةمالملا هيقفلاو « نيدلا دعس جالا ةنبا روصنلا

 دجأ ن ىلع ديسلاو'. هب ردغ م هل شيف نيمأت ناك
 نب دمع دسهنلاو ؛ ىئشلا مئاه

 تيب ةاضقلا نم ةبرأو « ىرفقلا لا دب
 2 قباسلا لباقلا ةيرق لهأ ىزارملا

 ةوجملا دمحأ يمي ديسلاو « ةيرقلا نم رهاز ىم هيقنلاو
 دحا هدلوو ىنالوملا ىسبكلا

 * قي نب ليممسإ نب ىلع ديسلاو « ناروض نم لكوتلل نب ىح نب هللا دبع ديسلاو « ىحب

نب نيسح همع ناو « ىنآلا ىببشلا دمع نب يحرلا دبع نب دمت ىناقلاو :
 « ىببألا نا دبع 

 - ١ رقيزم فرشلا هللا دبع نب دم ديسلاو.

 « ىاحسلا ماعد  خيشلاو « ىنالوملا ىنبلا رسمي ملاص خيشلا لئابقل غاشم نمو
 خيشلاو « شيشح ىنب نم ىرجهألا ديا بيقنلاو « هنباو ىلولببلا ىرجلا برا دبع بيقتلاو-

 مهلسرأ الجر نيسمخو فين ىلإ مهريغو ناليزج لآ ءابفنلا ضعبو . ىاجرلا دهاسم ملاع<

 كل ادلقت مث « ةدم اهب اوسبخلريمزإ ىلإ رحبلا مموبكرأ اهنو « ةديدحلا ىلإ ظفحلا تحت ىضيف»
 امبف تام هنأ ىلإ اهب ماقأف ةناتسالا ىلإ هولقنف ىريبلا نيدلا دمس جاملا الإ سدود»

 مكبس حراطمو مرقس رابخأ اهم ةديصق ىبيشلا هلل دهم نب نيسح يىناقلا لن دقو

+ 5 

 ؛ دوما مامإلا
 ل

 نرخبلا مهموكرو

 عن ناكو « تام

 1 نع اودعابتو

1 

 / رجش ىف
 او نيلا لاوحأ

 دامج ىفو

 لع نب قل دبع
 هو ماركلاب

 اهلا لاق

 : هلق ام

  اوناكم أ

 < امأو

 لق نم عفو
 لبتف نالآ

 .امأو

 راجأف

 ارمني سان



 1.6 سا 0 بي نب دمج هللاب دوصنملا ماماب
 ةنس ثداوح

8 1 
 1 و

 نم مهنمو . كللانه مهضعب جوز دقو . ريمزإ 0 0 0 را مجركرو

 لئابقلا ءاسؤر .نرم ضعبلا فاخ كلو . مل بنذ ال نمم ءالؤه ضعب ناكو , نإ

 مامالا ىلإ ىضيف ريشملاو قمان فشاكلا ةياتك

 نع فشكلا ناطلسلا ةرضح نم اشاب قمان امنص ىلإ لصو رخآلا ميبر رههش ىف

 هيف ةروثلا بابسأ نع ثحبلاو نهلا لاوحأ

يف ريشملا لسرأ ماعلا اذه نم ىلوألا ىدامج ىفو
 ةمالملا ةيقفلا اشاب قمان فشاكلاو ىض

لإ ىنامنصلا ىروضملا ىلع نب فل دع
ف ثوح ةنيدم ىلإ روصنلا مامإلا ةرضح ى

 مامإلا هاقلت

راجو هقيدص وهو ماركألاب
 امنصب هنيب 

سلا ماوفألا ركسع ىراس نم فشاكلا دي ناكر : : ىئرعلا نيسح ىضاقلا لاق
 ةيناطل

 : لفل ام

ا .ال مأ بناجألا نم ةدام هعم له نميلا ىف مئاقلا فيرشلا لاح دقتني
 كلذو ىعتن

اعأ جترفإلا نأ نوئدحتيو نور اوناكمج .
 مهتوقل ةبلاذملا هنم اوأر م مامإلا اون

ق بلط ىف وهف ىضيف دحأ بوتكمامأو
 دف ام 00 0 رج 0 د

 ةيناهاشلا ركاسلا نم ليتق نالآ

 فشاكلا بوتكم امأو
 لالا ىف ةثقاانلل مم لاحلا رابختساف

ج كف ممل يب
 ناكو . دادي ا كو روي تا

هيلع مطب مو, ساب
 ا. إلا ماب ماذه 

ىلإ سلا ىهتناو : تلف
لاو ىزيبف نها ريل نيب ىالتخالا 

 مان فشاك

 ةممض وكي هو نم

 مس ااب



 سس أ.قع وم١٠ ثداوح
 ىحي نب دمج هللاب روصنملا مامإلا

 . أم 2 ١
 ىلع هوعصو ا رالاو اهي هي وي ل كس لوألا دج ىو

 د ا

000 فو دأب نيرا وادب هارى
 ا .ح ةنس ىف ةيناطتسلا 

 5 ردنب نإ امنص نم ىذيف راس ماملا اذه نم لاوش و ىو
 تيب كاد ةماهتب

مجرو لفسألا نبأ نم زعن ةنيدم ىلإ مل ديبز ةنيدمو هينثلا
 ةححلا ىد سداس ىف اعنص ىلإ 

 اعنصب تابج ىف بارتلا قارت-ا روبظ

 ةرسعم قرش فورعملا ضيبألا قوس ىف رهظ ماملا اذه نم ىحضنألا ديع موب ىف
 نب دم

 ردي كحب سم قرشو ةعزخ 5 ةحبسلا بابو ةرارش ها

نم ملطب ناكدوسأ دامر اهريغ ىفو امنصب لكوتما دجسم ىلونجو
 لوحيف ضرألا ن نطاب 

 هذه ضعبب كالذ دهاش نمم تنكو «هعوفو رركسنو دوسأ دامر ىلإ مضاولا كلت ىف بارقلا

 تاناكرب اهلملو عضاوللا

 ةنبدم ةرحبلل نكلأو ةنائلثو نينو سمح 1766 ةنس ىلوألا ىداج ىف ترز الو

 ةينجألا تاكرشلا راهتسا ناك ىتلا ةديدعلا طفنلا راثآ اهيف تدهاشو قارعلا دالب ىف كوكرك

 جاملا ريك ألا انذاتسأ تلأس نيرشعو سمح 18 ةنس وحن نم اهل ةيقارعلا ةموكحلاو

 رابألا هذه نع هفعي اع ىلاعت ا همحر دادغبب ةينيدلا ةيبرعلا مولعلا راد رب ردم ىماظعألا نام

 قارتحا نيياحألا ضعب اف رهظب ناك ام ةياغ لاقق ٠ اهرامتسا لبق اهنك امأ تناك يكو

 نم ءاربخ نرقلا اذه ىف اما او «دامرلا هبشي ضرألا هجو ىلع نوكي ىح بارتلا ضعب

 رابآلا نم اوجرختسا ىتح ًايسدنه رفح اورفحو طفنلا نداعم امنأ اوحنوأ جيرذإلا ىمانهم
 ١ . * 51| طفنلا ةديدملا

 اهاندهاش ايساهريغو افيح ىلإ بييانألا هل اودمو ريثكسلا طفنلا ةديدمل
 رخ ةجحلا ىذ "97 فو 7

 دحلا هلو مهمحرو رطلاب

 مهلع هللا نرف مهماعنأو ماقطأ ءاقتسالل امنص لهأ ظمم ج

 ناب روصنملا مامإلا

000000 

 هبرألا موب ىف

 سلا ةيلاعلا نالوخ

 نب دمع نب مهارإ

 ىلع لكوتللا مامإل
 راق دق ناكو

 - ىبحي نب دم نأ
 بن 1708 ةئس ىف

 7 ىنسحلا ىدافلا

 < نصحو نالوغ
 ةذ رك ذ قبساك

 ,يماسملا نم ءافمضلا
 لا دمحأ نب نيسح

 ضيم هأدتبأ

 ءاصسأ هلم فلأو

 الو ءراسف ءايلا
 أ (راص اورصأو

 , ةقصتللا باحسلا
 ولا مهم *, زسأ در

 .ر را



 وم. ةنس تايقو ' 0-5 يبي نب دمج هللاب روصنملا مامإلا

 ماعلا اذهب مالعألاو ءالينلا تايقو

 قايكوكلا سابع نب نيسح نب دم

 ىف ايلملا ةيناملا نم ىلبنشلا ةيرقب تام ماعلا اذه نم مارحلا مرحم رشاع ءامرألا موب ىف

 نب سابع نب دحأ نب ىلع نب نيسح نب دمع دجألا يظملا سيئ رلا ديسلا ةيلاعلا نالوخ

 نبا نيالا سمث نب ىلع نب برلا دبع نب رصانلا نب رداقلا دبع نب نيسحلا نب دمت نب مهارإ

 ىناكو كلا ىنسملا نيدلا فرش ىبمب هللا ىلع لكوتملا مامإل

 روصنملا مامإلا ىلإ رجاهو , اهدالب و نابكوك مابش ةنيدمب هرودو هنطوم قراف دق ناكو

 مامإلا هزهجو . هدانجأ داوق مجشأو هناوعأ لجأ نم ناكسف . نيدلا ديمح ىبحب نب دم لل

 نيسح نب دمت هنأب ةبابح دالب نم ميحرلا تيب ىف ىرتفلا طبضل هع هب ةنس ىف

 دالب ىف ةديدملا رحاللا كا رثألا مم م هل تناكو . ةيلاعلا نالوخ دالب ىلإ مل « ىنسحلا دام

 ار ل سن دالب فو ميري نال نطو نال ع

 تامرح كوبشاو نيدلا ىلع ةريغلا مظع امزاع امزاح ايرث اديس ناكو . كلذ ركذ قبساك

 ةنالاللا ىناقلا ةقيفر اهيقلو : نياق نيدفلل لع ةنيكتلا دقو للا نت ءانشل

 : هدواعب ناك ىذلا ضرملا قايس ىف لاق نأ ىلإ . مالسإلا فيسب ىثرملا دمحأ نب نيمح

ةيقب ىف هيف نا هضبق ىذلا هضم هأدتبا
 ةئاهلثو مسن ليلا ٠ ةنس ةجحلا ىذ نم نيموب 

 لوخفلا نم اها هعف ىنآآ دالب نم دوح ىذ ةيرق ىلإ شمنلا ىلع هباصأ هن فأ
 هيلع تاقرطلا ذخأب مهنومعب رامذو ربهم ىلإ اوبتك مهناف دق هنأ رجملا ىأر امو «راسف ؛ام ءاريا

 هللا لسرأ نأ تاماركلا نم قفتاف « نارهج دالب ىرق ميمج ىف خرصب نأ (راص اورمأل

 ادحلا ىلإ 0و مس ةيرق وذاع دقو الإ باحسلا عقر مف ل سو ضرألاب ةنصتل باسل

الوخ نم ىلينشلا ةيرق ىلإ لصوو . هذخأم عوجلا مهم 3
 اودارأف مرحلا ١ تببلا موي ن

 بارق نم هيد قب ؛ تومأ اكرتا وق لثم الكنم اوممو اوميطتسي ]ف دم
 رومللا مامإلا ة ةريس ماد



 .٠ ةلس تايفو -_12

 ل
 « ءانالثلا موي هيلع تاخدو . 117

 تعفو دش

 هضرم نع ةئلأس مل هنم توندف , ٠ مووق اي ىحاي : 00 ١
 هوص قخ دقو

ْ 
 هل نا راتخا ةليللا كثالب رحس ناك املف ء هضرم دقشأ مرهغلا ع

 سلا نم
 م ةضوررلا بس ران داق هززم

رلا ناكو . عقو ام ىلابن الو هبانمرك أ للا نا لوف لإ
 935 ةءاطق هني ىف دمت ىذلا لج

 هربقل اهفقوف ةريغص ضرألا

 ما

 ٠ م نبطلا د ا مو 0 ير

 0 ا

 : روك ذا رهشلا نم رشع ىداملا سيملا موي ىف مامإلا ىلإ اهب تلسرأو 4 ايئرم تاقو
 متكسفلا لاح لاحلا اذا ىنويع مدني هيجزماو عمدب ىف

 ظ : اهنمو ١
 مصعتلاو اهرهظ نع انليار بكارم قف ىل نأ اللب سنألو

 مظنملو هات ىف هللكو ىلملا جوت نم ريخ اهئزرةلدغ
 لم لك اهلوه نم تدهدأ دقو ابلثم قاما ىزتالام ةبرك ىدل

 معأو برع لعف نمال لا نم "بطشم فيس تك 2 ْ

 ىمس وأ رك ذلا ىف دع نا هدودعمو هلك رخفلاو دجلاو ىلعلا تتيح
 ممتملا جايملا موي ىدل ميقم هفك فن طع ىف توما نأك فيس
 ميغا ءالملا قوف هزوال ىلعلا ىتثرم ىلإ قارا داي 0 ا 3 دعا رول نأ
 مدعمو ىنغ نم نيع لك تأر ل نم ريخ سابع نب او نيسح لجو
 "'  مركللا ىبنا لآ ىبب رايخ هيف ىنم ليس فل
 : مجرقملا ' ميفرلاب : ىرو اينو هلك مزعلا كرتي ' 7

 ) تلفون



 .٠1 ةنس تأيقو 1.0 يحي نب دمج هللاب روصنملا مامإل» 1

 مهيم لك هفايسأ تحف دقو اديك أ قزمو ناعأ أطأطو

 أك ديدحلا راونأو ءابم هنأك جامم ىف ىداعألا رازو
 سبا لهأل اين مهسوعر تحبصأف ةاغبلا مجعلا عرص 0
 منبج نم هرح ىهاضي ميمح هبرش لج دروم ىف مهدروأو
 مهلا بيمكلا نيب هب قاس ةدلبب ماعنلا قوس مهقاسو

 مسي دارقلا ءطو اوئطو دقو 2عورم 8 لك ف موعورو

 مهم دبب ًادجتم ىصايصلا لاوط هبوكر ىف ًارفاظ ًاراغم نشو

 مدمدم خيلس وأ حيرج نيبف برنمو قرش نيبام مهنتشو

 لكتلاو هضىف هثم نمو هدحو لضفلاب مايألا هل ترقأ

 حتا و هفلخ ىف مهنزاو عما ىف اوممج ول ىرولا نبأو

 مساو هقالخأ ىو 0 ادتعمو الضفو 7 مهقافو

 مظملا زر مالا لوهمفنإمبت دنح#م نينمؤملا ربمأل لقف

 ىكولو ىرح نزحلا ىف ىنكراشب امنا ىناري ًاريصال تلق ناو
 مرح نم ًارشاع (ميطم هيلا ًاعرسم باجئاف هايحأ ىذلا هلعد

 : هباقو ركذ دنع ةينألا 00

 ,ء 0 ليك الب ايلا ةيابا مقص ىف محلا رهشلا رئاءىف ن
 لسألاو شيبلاو ابظلا ندخ سابلا ديدش ريبشلا نتا طش دع

 لبجلاو لقملاو سنآ ىفو نالحكب دابجلا نئفن ق قا: رمثم
 لوخ نعو لهأ نعو نابكوك نه اكرتمم ناطوألا 0 8

 ىلع لاو ارهزلا قب .ثويا ينو دعاوي ذا دم و

 ىلت باتكلا ام مالم لايطلا نالوخم ىلبنثلا ىداوب نيفدلا ىلع

 0 .. ىضورلا ىسحلا برلا ديع م ميركلا دبع نب دم

 نم لايمأ. ةعشن ةفاسنم ىلع نيبطق ىف 0
1 6 

 8غ

 ماعلا اذه نم رخآلا ميبر رهش ىف



 .71٠+ ةئس تايفو
 0 18-  قحينب دمع هقأب دوصتملا مامإلا

 نع نب لقابلا ندعهلم نوير

 .ىلإ اهدالب و ءامنص نع رجاه دق ناكو ء ىنعلا ىنسملا دمم .. رن ١
 1 3 ع 7-0 نب اقلا امإلا نأ نيسحلا .

 ةافولا هتكردأف لامعألا ضعبب ماقو هنع 0 ل
 .٠ هلل 3 ١ ةفيلملا 1 ٠ الا رع ول ا ةافولا همث رداف لامعالا ضعبب ماقو هنع هللا ذر ىلإ و ٌ 5

 0 و و يل لمع ناك د نب مركلا دبع لول هلو . كاع
 8 دبع ثلا ع 0 . «» 0 5 8

 نب هللا دب ىقتل اهبل 2 رك ذ ىلايس يك اعنسب تأمو . ةجحح ءاضق نم نيم ىف هل

 ظ ْ 28 ميركلا دبع

 ةداسلا لاف نم مو « نآلا ىلإ ةجح ءاضق ىف لاعأب نوموقي نولازبال هدالوأو
 حل . دم نب ميركسلا دبع نب هلا دبع نب هللا دبع ةمالعل دولا زن بلان مهنمو . هاقنأا

 ئديدخلا كاوزلا هللا دبع دحأ

 نب رهاطلا نبا كاوزلا بقللا هللا دبع نب دمحأ نب لل دبع نب دحأ ىتالا ةمالملا ديسلا

 ىيدقلا نسحلا نب بيجنلا دم نب ليعاممإ نب نايلس نب رهاط نب نيسح نب رفاط نب نسح

 نب سبردإ نب ضاق نب ىلع نب نيسحلا نب هللا دبع نب لس نب ىبح نب نسحلا نب فسوي نا
 .ىلا نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع دم نب رفعج نب ىموم نب ىضرلا ىلع نب دم نب ىلع نب رفعج

 كيسلا هيخأ نم ربك أ وهو . فلأو نيتئامو نيدبرأ ةئس ةديدخلا ردنيب هدوم '

 ءانثلا رشن .بحامض هرك ذ ةمجرتلا بحاصو , هتججرت ةينآلا كاوززا هللا دبع نب دمت مالا

 00 3 ا

 ظنحي ةوعدلا .بايع بناجلا نيل ردصلا يلس قيفعةماقتسالا نسح حا الضا 0
 . هلايح ةدم ةديدملا ردننب ةعمجلل ةباطحلا ىلوتو . هل داشنإلا نسحو ديجلا رمشلا نم رثك

 ءاطملاب قوببلا لهأ هدمأ قولا ىف ىثم اذإو . ردنبلا نايعأو سانلا بدت ف 0
 ديثك جوك نأكو . ةرجألا .اهريغو فحاصلا بتكي طخلا سرسج ناكو . لاؤس نذل
 ا مو رشع 11١ ةنسر فص ىف:هثومو ٠ مضاوتلا

0 

 هنملا مامإلا

 اوزلا

 لاب قودل

 العلا ديلا

 م



 ١7١ . ةئس تايفو | # 0.4 يحي نب دم قلب بوصل ممل

 ةماهت ةداس نم مثريغو كاوزلا لآ عماج

 رهاطلا نب نا دبع ديسلا بقل . ناكمرخآو نينددشملا نيتحوتفلا واولاو ىازلاب كاوزإا
 نلأو نيتئامو نيثالث ١١٠ ةنس ةديدحلاب وتلا

3 0 

 دلاو وه ةديدحلاب كاوزلا لآ ةداسلا بسنل عماجلا نإ : نسحلا ءانألا رشن بحاص لاقو .

 عماجلا وه نسحلا نب فسوب نب ىميدآلا نسحلا ديسلا ناو بيجنلا دمت نب ليعامسإ ديسلا
 :مثو ةماهم نم ددرس ىداوب نينيسحلا ةداسلا توبب نم تيب رشع ةئالثلا باسنأل

 « ليعاممإ لاو « فوصلا لآو ؛ىلولا لآو « دمحأ لآو  رجشلا لآو ؛ ىميدقلا لآ

 خلبلا لآو « قيدصلا لآو ء رجح لآو « ىفورجلا لآو ء رحبلا لاو. هسرفلا لآو

 اهبف اهريمأ نينسحما مامإ داب هتساو اهتاوضقو ةديدحلا 3

 ةانثم ءاي اههنيب نيتلمبملا نيلادلا حتفو ةلمهملا ءاحلا مب ةديدالا ةئيدم ىلإ ةبسأ : ىديدملا

 رحبلا لحاس ىلع رصعلا ىف 4 ةضرف ربك أو نملا ءانيمو ةفورعملا ةنيدملا ىهو « ةنكأس ةينمت .
 اهي 0 - 00-0 5 8 :

 فلئايا يلا تا ا ل ا ا يارا يول

 نيثالثو هسم## نرقلا اذه لوأ ىف ناكسلا نم اهم نم ردقو
 0 , اهويبو ةمسن فلأ

 ف انلا ءال 0 8 .٠

 عباتلا ةديدحلا ءاول زاك ىمو . ادجسم نيمبرأب اهدجاسمو ناكد ةثاهسمم انيك اكدو

 اهني ةديدحلا نم ًاقرش لجاب ءاضق 1 ل ا
 1 1 : ىهو ٠ تاوضقلا نم ةيناع اهلع كارلا ةيالو ماوع

 الامش هيدي زلا ءاضقو « ةعاس ّ: ه ايثإ 8 0 1 1 5
 00 رم اهنبب ابونج ارش هيقالا تيب ءاضقو « تاعاس رشع

 ٠. 9 ١"
 كلذك ةمير ءاضقو « ةعاس ةرشع امم اهشبب

 52 نا“ اعنيب ابونج اقرش ديبز ءاضقو « ةعاس ةرشع انثإ اهني
 0 9و نو رش ”اعنثا اه. 30 8 ١

 هم الهش ٠ 6و نتا اعنيوالامث ةيحلل ءاضقو ةهاس نورشءو سخ اعنيو
 نم ابرع اه نئيرع وأ ءاشقو ءةمات 1100 * ]1

 0-7 لوب الثو ناتنثا اههنيب ةديدهلا نم ارش الامش روج ٠
 . ملط

6. . 



تناك ىتلا ةينالا ىه
. ةديدحلا ءاول ةعبأت 

ا ,انرصع ف امأو 
 .ءاولب قحايف رضاحل

 ةيديزلاو « ةيحللاو «هيقنلا تيو

رصنلا باب : اهم 5 تاراح ىلإ
 64 نيبلا ةراح « 

اح « كوحلا ةراح « عرشلا
 4 ةيراصشلا ةر

 هذبف
 تايو « لجاب تاوضق ةددملا

« ةرخاف ةينبأ ةديدملا ةنيده ىفو
 مسقتتو 

راح « ماشلا ةراح
ا ةراح « كرتلا ة

 ةراح « دونم 

 مادخالا ةراح

و «ةدلبلا قرش رابآ نم املهأ برشو
تسب ىرخألاو ىلاحلا ىف اهادحإ : ناتقيدح امم

 .نا

 ءاول ريمأ ريامع نم رسنلا

 نيئمؤلا ريمأ نبا دمم نيللاو

 هدلاو ىلإ تمفرو . هدلوم نم ةنس نيثالثو عبرأ نع فلأو ةثامالثو نيس )مو.
 ةنس مارحلا ةجحلا ىذ 1 ةمجلا راهن ةديدملا رحم ىف ديبشلا

 ,مامإلا

 : مالسلا هيلع

 ربلاتناقلاىدهلا فيس ىتتلا قيلح دمع ل 5-0

 رخ هلال نم رخذ ىلتيلا لامع دم نينسحلا ماإ قون

 ركذ 4 رطق لكى هلضف نمو هرطق رخفم رحبلا ديبش ىفوت
 نيتتنللاو ناط هلوق أيقن ايت اعروتم امنت ادسيبش ىفوت

 رجألا كلوىنطصلاوحنردبلا ىضم ًايزمم نينمؤلا ريسمأل لقف

 ردبلا دقتفي مءادظلا ةليلا ىو هتوم ليا ردبلا ءايض ىراوت ١

 روحلاو كلاللا انيراب ةحرب هفحن نانلا ومن رسم يشب
 يصق هل أابيونق نيب فحم  دصحم نيلسلا ردب : هخزأو

 مو, ةلس
 . لفأ ءام دس رديابو ىضقت رحبإ دوج ميا . 5

 .لمعلاو قتلا كيلع انو تارا كقالخأ م |

 - ره

 فيس نينسحلا مامإ ريبكلا حاملا ىلولا ةديدحلا
 ,نيالا ردب مالسإلا



 وم . ةنس تايفو 1112 يك رب دكفأب دوصخلا مامإلإ

 للكلا نانرعب ال نك ليصل 8 رهدلا ىف تدون
 ذا

 نيمبرأو ىدحإ 14١ لوألا مذ هرعش نم 2 000 5 0 ناكو

 كلاب“ ىقوس ىداؤنو كله 07 ةلمح .نم انأ

 كالته اع لدبي قرطو يبيت ءوس ينموسي ىنامزو

 كلالا ديعب بنذم ىلع تا هدمت بنذ ىأب ىلامزاب

 كلذ لك نع تدم رفع لهأ ىف وأ بسحأ كوللا ىف ال انأ

 كلاومأ نم نواكأي ةبتف ىف الو الك نايعألا ىف الو ال

 اهو ىمقن لحتسا ايف 1
 كلاتق ىف ةلظأط تق امو ىد

 كلامعأ نم رملا لاما م ًالظ كنأ تمهف ىلأ ريغ

 كلالذإ ىف دمي ربص ىأ ىدنن ديرت انيك نكماف

 كلاه تنك امبرف ىحورب ك.يهاود ىتتأ اذإ ىلابأال

نلا رمملا مامإ هقيقش ىلإ هتعفر اهب اهتليذو اه رطُش دقو
 138 ةنس ىف هللا هديأ دجحأ رصا

 0 :تاقن فاأو ةئامئالثو نيتسو عمأ

 كلاما لاج .ىدنلا مامإو كلاوحلا ءايض ىدملا ردب لاق

 4 نيقيرنلا ة-هح نم انأ محوقلا ىلملا عيبرو

 0 ىذؤي عمسا مالكلا شحفبو ىذهي ءوسلاب لازال ىدوسحو

 3 ىمو همنإ يبامرو ىذبنو ىلاعملا نع ىلمح مار

كن وثاعا ىنامز إب
 ب دصت في

 تيدح دحلو ادتءالا ىلإ تت

 هأ | .٠

 ل بنذ  ىأ قامزال تيدمإ 0 وحي ا

 ىفحضو ىزجم تفرع نب 0



 ارحل يحب نب دب أب دؤتلا مما

 كلذ لك نع تدس 3
 قرأ بسأ قران ىازبا ١

1ذ لك نع تدمب رق لهأ
. 

نعو سأبب الس كيام وأ فص لك ىعو لاعاللأ
 ف

 شي ظعاولاب ناتك وأ
 كلا

 الو الك نايعألا ىف الوال
 ومآ نم نولكأب ةيتف ىف

 كنانج ىف تبلطت وأ
 ىع ص

 00 ىعسي كماطح ىلإ نم تن
 امم تيقلأ كادع ىعادل وأ 1

 تلات ىف ةظمل تقامو د اإو ظليت ا

 ىلتت لصاوفلا اهب ناغمو لصلاوافسلاىوس ىدصق سيل ظ ١

 ىلجتت اهزودي روديو 0 ْ

 كلامعأ نم رحلا لاهظ م الط كنأ تلع ىنأريغ 4
 ددرو تافقثم حامرو دنرفو مراصب دمعت

 دنجو تاموسم لويغخو

 كلالذإ ىف دمي ريص ىأ 2ىدنف ءاشت انيك نكساو

 ىهاجتا لك هيلا ريجتسم ىلإ ىوقلا رداقلاب انأ :
< 

 ىهاس ريغ هريجتسم نع وهو

 لا كلاه تنك امرف يور كارد ىنتأ اذإ ىلابأ ال ٠

 اف هداوم . ىرامذلا ىنجشلا ىلع نب نسحلا نب دمع نب ىلع نب نسحلا ةمالعلا ىضاقلا
 نب ىحب نب دم نب ىبحن ىضاقلا نع ْذخأو . (يرقت فلأو نب نينئامو نيعبسو سم 19178 ةنس

 ذخأو « عورقلا ىف ثيرولا ىلع نب باهولا دبع ديسلا نعو « داهنجالا مولع ىف ىسنعلا ديعس
 : لاقف راقألا علطم ليذ بملاص هججرتو « ىهيدلا نيسح نب هلل دبع نب دم ديسلا نع

 «رخافلاو ىلامملا طمسو رياكسألا ليلس « بيرألا ةماهفلا ربملاو « بيجنلا ةمالملا:ىناقلا
 فلأو ةثاثتو رشم لئف ل يرام عاوا العألا ءالعلا جات ةردو مالسإلا فرش 00 00

, 
23 

 يأ

 مسلسل

 ابنع | 7
 ةمالملا ديسلا

 ءتااو هقفلا ف ذغأو

 ٠ ديسلاو ؛ لدوألا

 هداو ههجربو . هلع

 سائلا ةمالملا

 خيشلا ةلزنم ىف أر

 ؛ . اهريغو يزازا

 بطلا سنالملا بي

 رقإ ال تاواصلاو

 شن دجأ ديسلا

 ماعطإ نم ةدومحلا ٠

 ءربرهلاو ريسفتلاو

 رع )منع

 ءالملا ديسلا
 وبصل ان“

 هع .ريهسشلا ظلام 1

 ما بسمات 8



 ,م . ةنس تايفد ]0م ب ىحي نب مخ هللاب دوصملا مامإلا

 ىعوارملا ىاهتلا لدهألا دمي نب نمحرلا دبع 0/7

 فحاص ىابتلا ىنيسملا لدهألا ىرابلا دبع نب دم نب نمحرلا دبع ةمالعلا ديسلا /'

 رقم لل رق نسال ظفحو . فلأو نيتئامو نيسمح 6 ةنس هدأوم . ةعرارل

 ةضوعم دخت ديسلاو « لدهألا ىرابلا دبع نب نسهلا ديسلا نع اهريغو وحنلاو هقفلا ىف ذأ

 ذخأو . لدهألا ددحأ نب دمت ديسلا مالسإلا خيش مزالو ..نبزاب هللا دبع ديسلاو ؛ لدمألا

 : لاق نمح رلا دبع نب رهاط دمت ديسلا هدإو ههجرتو . هني 1

 ناكو . نونفلا ىف ةريثك ابنك ى رشو هنلقب ةريثك ابتك ل صح « حلاصلا كسانلا ةمالعلا 70

 خيشو ىرابلا دبع 'نب نايلس ديسلاو هدلاو روضحم ربظلا دعب لدهألا خيشلا ةلزنم ىفأرن 1

 ريسفت ىفو ملسم حيمصو نيدلا مولع ءايحإو روثنلا ردلا ىف لدهألا دمحأ نيدمح مالبإل 8

 « بايثلا فيظن «ةحئارلا بيط . ةالصلاو ةراهطلا ىمأ ىف اصيرح ناكو . اهريغو يزازا

 راكذألا نم داروأ هلو . هدالوأ بيدأت ىف ةيانع هلو . ةبيه هل تناكَو . ةبيطلا سناللا بمب

 هونص ممْرال هدلاو توم دعبو . بطلاب ةفرعم هلو . رفس الو ربذح ىف اهكرتإ ال تاولصلا)

 لاصخلا عيمج ىف ةميظع مدق هلو . ةعوارما ىفاك فيضال الح هك رمعو ء دمت نب دمحأ دينلا .
 هقفلاب ةماث : رممو « ىويندلا ماطحلا عمج مدعو ةءاجشلاو عرولاو مامطلا ماعطإ نم ةدومجلا |

 ب رهش ىف شافح دالب نم نامن لبج ىف تامو . خيراتلاو وحنللو ثيدحلاو ريضتلاو 0

 نيمآ نينمؤملو انايإو ىلامت للا هر هدلوم نم ةنس نيتس نع فلأو هئايلثو رشع )م٠٠نع |

 ' : ' ىعورملا لدهألا هنا دبع دم

يه نب دمع نب للا ديم نب دمحم ةمالملا دلا . ِ
 يثورلا ىلبتلا ىيبحلا لادعالا ىرابلا د

 ديسلا 9 . 3 50 0 : 258 ١

 نع او. فلأو نيتئامو يعبر. و نيتنثا ١7 ةنس وتلا هدلاو رجحت أن“
 هم .ءرخ ل 1 5 5 .٠

 00 50 0 لوصالاو وحنلاو هقفلا ىف لدهالا دمحأ نب رم .ريهشلا ظلال 0
 0 ' : ىلاعت - 4 _ 1 ١

 : 1 ظ ىلامت هيأ هافاع لاقف لدعألا ىرابلا دبع نب دمحأ قتلا خالا ةءوارملا بصنم انفيام“ 1

 وجب هيدي دع سيصل 06 ا

 وياي سس يي 03 اة ال يل

 1 * دوووم د وس سوم



 .نايبو ةباردو ناقتإو مهفو ةدح هل

 ره 6 هلام ةرومعم انسلاجم 7

 1 رق دق : ناكو . فلأ

5 الضاف ادي نام
لا ليج قالخألا ٠ نو 

 رشاع

و «ديفتسيو ديفيو ةرك اذلا 50
 

 و ةثايلثورشع النول
٠ 

 رعسو

 يرو نة نو 1
 ةساناضمد ريش

 ربق اقرمش نفدو . ْن 4 عدوملاكهماحرأ ع
 ىرابلا ديع نب دمحم هدج

 تويب لخدو ١ زرجلا ةروس

 انايإو لل امهر
 نينمؤلاو

5 

 ريزولا هللا دبع نب دمج مامإلا نباهثادبع

ولا هللا دبع نب دم هاب روصنملا مامإلا نبا 0 ةمالملا ديلا
 .ىسحلا ريز

 هنع ل ىتكر مامإلا هدلأو ة

 رسلا ىف ريزولا لآ ة ةرحهم فلأو نيتئامو نيتسو ن

 نسح الماك الضاف اناع ناكو . ةءاع ةزاجإ ين اةيحأ نب

 تاموصخ لصف ىف هالاو ناعأ 0 نيتم قالخألا
 لصفب هدلاو دعب درقنا

للا هل ناكو ةديدملا تاهجلا نم نيكاحتملا نم هيل درب نم لك عازن
 «ىف راسو . نسحلا طخ

0 تام م « جف ةكم ىلإ عجر من جححلا لبق رازف « ةرايزلاو جحلل 11١ ةنس
0 

ايإو ىلاعت هلا همر. 2 نس نم ةجحلا ىذ رشع
 ش 0 ان

508 5 

 هزاجأو 5" نع ذخأو .
 كفل

 ,م «سانلا ت

 .  ىقامنصلا ىنسحلا ىسبكلا قسما

 فلأو نيف هرقل 16ج لا

 ردو . موأملا هن انونف'ققحو ٠ . مالع آلا نب كوت سارت جا د

 .: دوصللا مارإ ]

 نب 5 نب 6 و نب مس نإ ١

 يناققا « سيكا دمع نب دمع نب دج زيبكملا ظاملا ديسلا نم ذخأت « ءامسب أ أشنو
 ين

 , دمج هللاب

 « الضاف ذاع ناكو

 كالت ىف كب تان 5
 ا>حهلا ىذ ف ءاعنسب 1

 بيلا اذه لهأ لبو
 هلا مامإ ىك

 وسكلا كسانلا

 امش نب بح دم أ

 ١» ةرشع ىنثأ 1811 ْ
0 

 .اما بي رألا بدأل

 أ رباك | نم ناكل

 5 تاوضق ىلون .ةرب
 ىتلا نارإبلا ءابدأو ا

 ! ءالبن دحأ اهمج لد

 ام زلا حمسإ ٍ هأ

 دأو ؛ ءافو منأر ذإ/

 ردبلاو “© ريهمشلا لا

 رسحلا ماقماقلا ,مالإ

 احس قاف يقل

 ثمتخ ىقأ

 دقم ىف امرأ أ |

 ريناو هيناكلا



 ظظ0007 سولو يم نب دمت هللاب دوصنلا ىو

 ةئامئالثو رشع ٠6٠١ ةنس ىف جحو . اكسان ًادهاز ؛ ايقت اغرو ءالضاف لم نوم

 يكن مب ندع دل لوا أ سك وعول كاب وو
 نيمآ نينمؤللو انايإو ىلاعت نا مهجر ٠ نيسخو عبرأ 4 هنس ةحملا ىذ ف ءاعمب ب

 ىقتلا دهاجلا خألا ةضورلا عماج مامإ اذه انماع ىف تببلا اذه لهأ لبنأو .

 ةضورلا ضور بارحلاب باوأ لا تبا نيتئاقلا مامإ ىك

 ةرتملا دامع انرخفم ءارق لا خياشم خيش ىسبكتلا كمان

 ةرخآلا ىداجج ىف هدلوم . ىسبكتلا فسوب نب دمع نب دجأ نب دمع نب ىبعب دم رأ
 ىلاعت هللا هاقبأ فلأو ةثايثلثو ةرشع ىتثا 1م؟ ْ

 ىلا مث ىرصملا ىف نسح
 ىنملا « لصألا ىرصلل . ىف ىدنفأ نسمح ماقمتاقلا مركلا دجال بيرألا ببدأل

 ةرجبلل رشع عبارلا نرقلا اذه لوأ ىف نملاب ةينامثملا ةلودلا ءاملع دجامأ رياك | نم ناك. ذا

 نم رباك الا هب لصتاو . عادرو رامذو ةبطعقو منو سنأو نابكوك' تاوضق ىلوث . ةربأ

 حيادمب مهم دحاو ريغ هحدتماو . اعنص ءابدأ نايعأ نمو اهم ماقأ ىتلا نارلبلا ءابدأرءال

 : هلوق اهنم. ةميظع فاصوأب هفصوو « فيلل دإ# ىف هرسمعمب نملا ءالبن دحأ اهمج هناا

ةريس دسأو ءألع عسوأو ءاركذ فلو ءردق أب نامزلا حمس ل4
 .صلخأو . 

 «رييكلاردصلا . اطلس مفرأو ءاماب داو ا رثوأو « ءاخس أو ؛ءاو مئارذرم]

جحسو ؛ ةحاهنلا متأح . رهفتسملا قرشللا ردبلاو « ريهشلا يزل ١
 .فرش « هحاصنلا تتاو

 0 : ىنفلا نسحلا ماقألا م

 بلهلا لو داع نبا قفو لاغ نإ قزو 6س قفزت

 متاح ةحامس هيف تمتخ ىقأ بذبم لكب ىدسأ ام ىرزأو
1 

8 5000 8 

 يدب عيطاقمو ةقثارراعشأ هلو . ةدلابلا نإ والا نم عومجلا كلذةمدقم ىفامرعأالأ 17

 ىئاعيصلا ناهنج ليعامسإ نب نيسملا ةمالعلا ىطاقلا هحدتماو هيناك نذ ا
 : املم ةديصقب



 ىحت نب دمخ هلياب -ه ]5
 3 تع و

 | هدعو راقوو مزحو رب ١ هحاجرو ةف

 3 وسكي مزع م اقةح ةعاربلا - لسم ا . هحابص مالظلا م #8 ةاسلا

 و بصقب ىنايرالا ىلع نب ىبمب خيلبلا ةمالعلا ىضاقلا : اهملطعم ةديصقب ىل !/

 نم ريغ نم هاقلاب مسا
 ىرحب دحلا ىلع ةربع ىحراو 3
 اوه ىف ىتجيبم ىساقت 8 0

 .ىل امل اوقرت نأب ىنلظ ناك
 لاجر مارغلاو ىميدن اي 5 1

 ىاثلا ركذ ضيرقلا ىف ةداع
 نكسلو امج ماظنلا نونفو
 الكو ًاددؤس سانلا دحوأ

 جاهو ررطم ةافكلا عيجج

 ًادرف ىمألا ذفان زملا ىف ماد
 فضل انيوهلا 00

 أ نينمؤلاو انايإو ىلاعت ١
 ١ت

 ىنمو ىنيدعاوو 'ىبيلس اي

 نشك مارغلا ىلع اءواضو
 فىجبو ةوفحو" دودص نم

 ىنط مأس هب ىذلا تيأرف

 نزحو لبس لك هيف اوكسلس
 قدو ىماك تاهو ىلاوثلاو
 ( يف نسحأ ماقماف ) حدم

 ىني زملا ةورذأ ًاراخو
 ىنذأب تممس .هلثم الو ال
 ( ىنامقرادلا ) ىف ةالولا ميمجو

 ىنثم ريغ اوري مف هيلعو

 نمأو نسيب :اوزاف ىلاهألاو
 ىهم ضعبأ مهمضمب :ادغو . رورص لكب مهلك اوحبصأ

 نهو لك ًاراجو اياجسلا ىف
 00 ملا

 ىرامذلا ثيرولا ىلع نب دمع

 نيد ةماللا دل .٠٠

١ 

 ةنس تايفو

# 

 000 روصنملا | هكا
 ا مامإلا نبا هللا دبع نب دح نب دمحأ نب ىحي نب ىلع

 ملا هنا
57 

 نعذخأ, ١

 ىراخبلا عبس ْ



 00 اا 0 ى# نب دمخ هللب دوصنما مايو
 1 ببر بربس

 ل

 : لاق مامإلا نب دمخ نبدو» خألا راقألا ملطم ليد هجرت

 0 هدلوم ٠ ىرامذلا ثيرولا 0

0 

 عروتم ًادهاز الضال ناك مالعألا نيع ناسنإ « ناسحإلا لياسو  نآرقلا فيا

 «رثك أذ ءادملاو للا قالخأ نم مضرو رأ رم« اذو ثحابو « معلا رجح ىف عرعرت «امضاوتمأرإ ا

 ةلاثلثو رششع 15٠١ ةنس ىف تامو . نسحأف هداروأو هتالص ىف هالنو « نقنأف نآرتلا نر
 .انايإو ىلاعت هنا هر . سنا دالب نم هعوجر دنع نارهج دالب نم ةماحلط ةيرفب لأ 1

 نيمأ نينإلا ْ

 ١  ىناهلا ىثيرعلا كرابم نب فسوب 00
 ةماهنب شيرع وبأ ةنيدم بحاص كرابم نب فسوب ىةحلا ةمالعلا هيقفلا

 ًاببرفت فلأو نيتئامو نيمبرأو ىدحإ 174١ ةئس هدارم

 ..ف هبيردت ةقلح مامإ ناكو . ىنامنصلا ىئارمعلا ىلع نب دمت ظفاحلا ىضاقلا نعذخأو
 شرع ىبأ ةنيدع ىراخبلا عبس ا

 : لاقف نسحلا ءانثلا رشن بحاص هجرت دقو ٠ مياشلا نم ةدع ةمجرلا بحال

 أوتو « مواعلا رئاسو وجنلاو ضئارفلاو هقفلاو ثيدحلا ,ىف ىلوطلا ديلا هل تناك

 ع هرك ذرهتشاو )ع ماملاو صاخلا| هب مقتناو )2 اهالاو امو شير نبل ش

لعلا ديسلا هنأ
دس نسج ةما

م كتم ناح ق
 8 ةيدنملا دالبلا ٠ ند لابوب

 .هيلإ لسرأ

ياردلاب ريسفتلا نيب هيف ممج ىذلا نايلا ف هويضتال
 بحاص تنرع دقو . . ةياورلاو ة

 رار“
.ةديدملاو ةعوا رلاو ة هيدي زلا ىف ءاملعلا

 

١ لك دفي فكاكدنأل -
 ةروازل 



 ئامبألاو تارك اذلا مهيب رودتو انا

 ىلع لابقإلاو ىوقتلاو عرولاو دهزلاو لما

 ىنالخألا نسحو راقولاو ةنوكسلا 7 ىطملا

 يف ةرينملاو ديزو ةيروصنلاو

 و ملا نما نم كلف ةيلحم ًاياحتم

ساما ف فشقتلاو » ىا
 و 

رع ىلأ ةنيدع هل ا وت نأ ىلإ
 امل ةنس ىف ش

 هتيأرو . ةعفالا

 وس امس ضارعإلاو هالوم

 و ٠ مضاوتلاو ىكر ما لالا اذو ىلع لاز امو .
 0 1 فلأو : ةئام

 الثو رشع

 امو

 نيمأ نينمؤملاو انايإو ىلاهث هُنا ةمحر . هلم هدعب تام ل هنوكلا

 ىنابتلا ىجرزخلا ةىعيبسلا دم نسحم

ظأو ١. ةئدم نيعبس وحن ند
 ) ءاجرألا هتوملا تف

صاخلا هيلع فسأو
 ماعلاو 

 نع

 أ نب دم نب ركب بأ نب دحم نب ىدبم نب حم نب نسمح دجال لا اه خيشلا

 نب ميبس نب نيدلا ىتت نب سب ردإ نب ميهربأ نب نيدح نب دخت نب رع نب دمج

 نب سيق نب جرزحلا نب ب 1 هي وم ع

 نب ناهع نيا:

 || ةمحفلاو نازاج نيب ان رحأل ريفر روم سل نات نع

حاص لقتأ من. ةدساو ضرأ ايبص ىفو اهف مو . اهب . هتريشع نمو.
 ايص ةنيدمنم ةمجرتلا ب

 ةديدحلا ىلإ

 هلا ءانثلا رشن بحاص لاق

نمحرلا دبع نب دمحأ ديسلا هحدتنا ٠ امرك ًاداوج ناكو.
 : هلوقب رهدلا مئاص 

 نيش ص . نسم 1

 جازم وفصي سيلو ملاربلا ىف
 م تي عرطم الب هيدلف

 .. ففلأو ةئاع المو تثيس 105 هس ام كدي 21 01

 . ماهم فا ل ءاضقلا ىلوتو « لملاب ارو ناكو : نس

 . نب دمخ هللا روصنملا مامالإ
 امس 1

 ' ايس ال ًانقتم ماع ناك

 بلغ م « ةذم ةديدحلا رديب ش

 ٠ لامعأ نم جحل ىف هللا هز

 اس> هونص

 ]والا ىدامج ىف هدلوم
 لا ديسلا نع ذخأف ةعرارإ

 او ثيدحلاوريسفتلاو هقفلاو.

 ,دحلاو ضئئارفلاو هتقلا ىف .

 ىزاحلا ريمان نب دم مامإلا

 و ىفدملا لبس ديعس نب دمت

 ايلس نب نمحرلا دبع نب ذحع ٠

  ىفاكو شنلا ىلع نب دمج نإ

 ىلوت الضاف (لاع ناك ٠.

 ملا ةمالملا ٍديننلا لابوبم

 هيب ةطساولا ناكو . هلل

 وي دص دمع ديلا اهفلأ ىنلا

 بتكلا 4 باهي ةجزل

 هوب ىف تام ىتح دنملا لأ

 ,ذيملا هيجرتو : تلق“ ظ

 ولملا دجيأ ابك أ
 ايف هج دلل



 ورود يحي نب دم هللاب روصنملا مامإلب
 )م1. ةئس تايفو 2 :

 0 اح د ل 2

 ةينامعلا ةلودهلل ءاضقلا ىلوو ٠ لوصألاو ضئارفلاو عورفلا ىف ابسال انقتم اع ناك ٠

 تكزأ ىلإ للاب الغتشم لاز امو , فوصتلا هرمع رخآ ىف هيلع بلغ مح « ةذم ةديدملا رديب

 ىاهتلا ىجرزخلا ىيبسلا نس نب نيسح هونص

 ةدلب ىلإ راسو « فلأو نيتثامو نيرشعو سمح ١١76 ةنس ىلوالا ىدامج ىف هدلوم

 وحنلا ىف هنع ذخأو ؛ نينس نامت همزالف لدهالا ىرابلا دبع نب نسحلا ديسلا نع ذخأف ةعوا رل

 ىراخبلا حبم ىعيبسلا نسم نب دمخ هيخأ نع ذخأو . هنم زاجتساو ثيدحلاو ريسفتلاو هقفلو. |

 | فيرشلا نع ةديدع تاونس ىف ةكمب ذخأو . هنم زاجتساو ثيدحلاو ضئارفلاو هقفل ىز .
 خيشلا لئاوأو ىذمرتلا لئامثو ىمرادلا دنسمو تسلا تابمالا ىزاملا رسصان نب دمع مامإل

 نب نابلس ديسلا اههتفم نع دوبزب ذخأو . ةماع ةزاجإ هنم زاجتساو ىندملا لبنس ديعس ندم

 ددحأ ظفاحلا ىماقلاب ةديدحلا ىف عمتجاو . هنم زاجتساو لدهالا نايلس نم نمحرا دبع نب لمع .

 : لاق نسحلا ءانثلا رشن بحاص همجرتو . ةمأع ةزاجإ هنم زاجتساو ىناكوشلا ىلع نب دمت نإ

 كلم بحصو ةيدنملا دالبلا ىلإ لحر م“ « ةدم ةّيحمللا ردنيب ءاضقلا ىلوت الضاف (لاع ناك ٠

 هتلزنم_تمظفف ىراخبلا ىجونقلا نرسح نب قيدص نب دمع دبثيللا ةمالملا دينلا لوب

 بتكلا لاسرإو ةبئاكلاب مالعالا ءاهاعلا 5 نملا كه نيبو هنيب ةطساولا ناكر . هلع

ققه ريسفتلا مهملا قيدص دمت ديسلا اهنلأ ىنلا
 بحاص ناكو . اهريغو مولعلا دحبأو نايبلا ح

 نم ددرتي لاز امو . نمت غابأإ هل اميرتشيو نملا نم ةسيفنلا بتكسلا هل بلي ةجرل

 | ىعتتا . ىلاعت هللا هجر دنملا دالب نم ىموب ىف تام ىتح دنلا لأ

 ةثاعالثو عميس 115017 ةنس فوتملا ىدنحلا نسح قيدص د# ديسلا هذيمل: هعجرتو :تلل ظ

195 ةنس وحن ىف عوبطملا مولملا دجيأ هبات قدا 00
 لاقف . فلأو نينثامو نيمستو عر 0

 ةيثيدملا مواملا ىف : اهيش هجر الأ ظ

 نبل

أ هنع تذخأ ,
 اهريغو تسلا ؛ تابمالا رثك 



 م١. ةئس تايفو -- ١796 ىحن ن

اشم رك ذ يف دجسلا ةلساس ىف اندي
 هيلع أرقو . دنسلا خي

نم هل لصحو ةيثيدحلا
 هتايورم ميمج ةزاجإلا 

 هل 5و . هتاعومسمو

اطل ىربكلا ةمينثلا وهو . .
 ' ايضاق ىضم اهف نأكو . نيبل

مو لابوهم ليزت لاحلا
 7 هلو . ةيسايرلا ةسردملا سرد

 ىف وهو ؛ نيلا دالب نم ةيحبلا ةولي
ع انءاجو .٠ ةعيفر ثيدحلا

 ءاملع تافلؤ

ىف ةههو ةحبمص ةركشواملاص لمعو مقان
 ملع ةعاشإ 

 ا ثينلاكب عكا نئئغ ايلعرطمأو « نوييلا ني

نه نم عجرو « اهريغو زاحملا ضرأ ىلإ 1
و ةريزغ عيماجو ةسيفن لئاسرب كلا

 حورشلا بتك

 نود ةقيقحلا ىلع مولعلا نيواوذو نوفللو
و ىلإ نسحأ اكسميلا للا نسحأ . زاجلا

 ٠ ىلع لضفت

و بتكلا هذه:ليصحت ىف انلذي دق ناكم نإو
 دالب نم هدي ىلع اهانعمجو اجالام فصلا كنت

نملاو شيرع ىبأو ديبزو أمنص وحن ىتش
لا نيمرحلاورصمو ةرصبلاو ةديدحلاو 

 وهو . نيفيرش

نيلا ىصقأ ىلإ ام غلب ىتح اضيأ انئافلؤم ةعاشإ ىف ءايلملا هيه ن رص هللا نا
 ىكإ ايذابأو 

ديمبلا نكامألا
ب تراس ام ىوس ة

لب ىلإ نابكرلا اه
ه نم ىلاعت هلل دا

رمو ةدلبلا هذ
 ةكم ك

 ىعتنا ٠ ةنلاو دحلا لكدجلا ُضو . ةنرشما

رشعسخ ىلع ةدايز ىف ةءوبطم ةلاسر ىناعلا ىرانألا نس نب نيسح خيشلل تيأرو
 , ة

 ا
ٍ 

١ 
 .١ :

 فلأو ةئامثلثوةرشع ىدحإ 11-1 ةنس دنملاب عوبطلا ىئاربطللر يغصلا ربملا بنجي ةريبك ة فيح :“

 ىذمرقلا لوق نع لاؤئسلا قو دقو . ةيثيدحلا تالك_شلا ضمب لح ىف ةيضرلا ةفستلا هان

 ثيدحلا هل“ مجرتملا نابأف « ملا لهأ دنع هياع لمغلاو لاق افيمض ميدح رك ةاذإ همماج ىف

ششو نيثدحلا بتك نم لقنلا ىف مسوتو . هريغو فيعضلا
 نبا ظفاحل اك ىلا ةمئأ لاوقأو اه>ور

قملا اص خيشلا لاوقأو . اهريغو ىطويسلاو ىنالقسلارجح
 زيمألا ليمم"إ نب دحم ديسلا و لب

ئأ نم ىناكوشلا ىلع نن دمع ىضاقلاو ىنايكوكملا رداقلا دبع ديسلاو ١
 "تيبلاب داهتجالا ةم

 31531 ةنس دعب ًابيرقت هلملو ةيدنملا دالبلاب هنوم خيزات ىلع فقأ مو ..داجأو دااف مريغو

 ثابثألاو نيرامفلا سربف باتك نم لوألا ءزجلا ةمدقم ىف تيأرم . فلأو ةثامألثو رشم .

افب ع وبطل ىنرغا ىنسحلا ىاعكلا ىحلا دبه دحم ديسلا نزيجتو انليمزل "500
 غبت 181 ةننم س

  ثيدحلا بتكبلط ىف بهذ < نودم

 أ

 ب دوصنملا مامإلا -
 000060ا

 ةامالثو نيسبرأو

 بح خيشلا هخيش

 ك ذملا ديسلا نأد

 لب ةيدنهلا رايدلاب

 - فاؤالل هتزاجإ

 ١ هذيملت امأ

  رشنب نيددملاو

 هللا فلعل نب ىلع

 - ىف هدلوم

 وثلا حتفو فاقل
 زاقف ةشيمللل الط
 : و سمح 6

 ةيلوب هجيوز دعب
 ةخاو ةلودلا كل

 موللا اتسم
 واه رشنو اهبل

 همجر دقو“
 ناخ نسحلا 01

 لجأ نمو

 زاك شلا كلسأ ٠ ا

 رردلا رمال ١ ا



 ١0 لا يحي نب دمخ هللاب روصنملا مامإلا .
 ٠1٠ ةْنس تايفو كت

 ا ىدنلا ريا بأ دحأ عيش نأ دقي فلأو ةلاكالثو نييبرأو
 ىف نلأو ةثامئالثو نيرشعو ثالث #1١ ةنس ىف ىراصنألا ىعيبسلا دم نسح خيشثلا هخيش

 ةلا كت ىلإ ىييسلا نسحم نسح خيشلا ةايح ىلع لد ام اذه ومنو روكذلا ديما نأ
 ركذ ىف ك ىلامت لا هحر فلأو ةثامالثو نيرسشعو سم 159 ةنس ىلإ لب ةيدنملا رايب
 ١١78 ةنس كلذ هل ةيلوألا ثيدح فلؤدلل هتزاجإ

 ىدنملا ىجونقلا ىراخبلا ناخ نسح قيدص هذيبلت
 ندجلاو ةيمالسإلا ةيدعلا ةضبنلا ناكرأ دحأ ريبكلا نسحملا ظفاحلا ديسلا هذيبلت امأ

 نو قرم للا : وهف اهريغو ةيريسفتاا بتكللاو ةيوبنلا ةنسلا بتك رشنب نيددجللو

 | ىجونقلا ىنيسملا هللا فطل نب ىلع

 رسكب جونق ةدلبب فاأو نيتئامو نيعبرأو نا“ 1544 ةنس ىلوألا ىدامج ىف هدلوم
 دنملاب لابوهب ىلإ رفاسو ىلهد ةنيدم ىف متو ةيدنهلا دالبلا نم ةددشلا نونلا ختفو ناقل

 ةنس ىف رازو جح نأ دعب كلذ ناكو لابوهم ةكسلمب جونو ةرفاو ةورثب زافف ةشبممل بط

 ةيدنملا لابوهم ةكلمم ىلع اكلم جونف زاجحلا نم داعو فلأو نيتئامو نينامو سخخ 8

 ةكلم نوئش ىف (ئان سلجل ( مي ناهج هاش باون ) ةكلملا كلت دهع ةيلوب هجيوزت دع
 نيتس ىلع ةدايز فاأو . مولعلا رشنو مجملاو برعلا ءاملع نم ةعامج هدومي عفتاو ةلودلا كت

 ىف ةقلؤلا فوأألا لذبو ةيدنهلاو ةيسرافلاو ةيب رملا تافللاب ةينيدلا ةمفانلا ولملا ىف افنمم

 ةيمالسإلا ناولبلا مودع ىف اهب عافتنالا ميمعتو اهرشنو اعط
 بيطلا وبأ هدلو همجرتو ءرشع عيارلا نرقلا مالعأ ىف رشبلا ةيلح بحاص هجرت دقو“ ٠
 : ةناتسإلا ف بئاوجلا ةعبطم هتجرت ترشنو نأش نمحلا دون

 ارمفكلس ةمخض تارا ةعبرأ ىف نآرقلا دصاقم ىف نايبلا حتف ةعوبللا هتافلؤم لجأ نيد“ :

 ةيدنلاةضورلاو «ريسفتلا لع نم ةياورلاو ةياردلا ىف نيب عماملا ريدقلا حتف ىف ىناكويلا كاس : أ

 , قافملا لعلا « ماكحألا تانآ ريبسفت نم مارملا لين ؛ كلذك نرجع ىف ةيبملا رردلا .حرش ف

 روصنلا مامإلا ةريس هب , : 5 ١
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 يي نب دمح هلنأي دوصنملا مامإلا
: 

 ا
 ل

 ءالبنلا 0001

 هيب نوكي | ةءاذإلا « ءاوتسالا أ ااا ا

ملا ءابقنلا نمي
ءاوتحالا « نيثر

 همني ىلع 
ِ 

 نيب

« ةرجحلاو ةداهشلاو دْزغلا ىف ءاح ايف
فلا رادقع خويشلا ةدافا 

 خسا

فريك,
اغ يلا لوصأ 

حرم ق يكل ر
 ىف ةغابل 4 0 

 زم ةماعلا هلمعتسا أم ىن ” ىلع طابقلا فل ؛ دئاز ا
0 ىلا ا ل

 نم ةم 

, لوصألا مع نه لؤمألا ل وصح « طالغألا
بلا ةلدأ لحن ئرابلا نوع

 (تادلجم عيرأ ىف ىراخ

نم لوألا فلا مولا ده
علا. لاوحأ ناي ف وقرا ولا 

 «موظنلاو اهم رولا مول

 . فاشكتلا ةصالخ « مولعلا ءامسأو نوينلا عاوتأ نايب ىف موكرللا باحسلا ىلا لاو

قتعالا حرش ىف حيج رلا داقتنالا « ةمامالا دصاتر
 ةمبع « حيحصلا دا

 ناوكألا ةئيمخ « ةئسلاب ةنسحلا ةوسألا ىف ةنجلا « ىنلا ثيدح

 ءايحأب نيهتملا

 ةربعلا « ةعاسلا ىدي

 نايبت ىف ةماركسلا لوطا

 ْ يدح نم نيعبرألا ةمجرل' ىف ىبملا

ا ليلد ؛ نايدألاو بهاذا ىلع ممألا يتارتفا ىف
 قدجسملا ةلساس ء بلاطلا حجرأ ىلع بلاطل

 «ثيدحلا هقفن ثينملا حتف « ىضاقلا ىلع ءاضنلا ىف بحي امم ىماللار فاظ . دنبلا خباشم ركذ

 مارفلا نك اس ريثم « لبوأتلاو مالكلا مذ ىلإ ليبلا دصق لهأ دئاقع نم كلا فلق

تخلا كنف « مالسلا راد تاضور ىلإ
َْق مارما غواب حرش ما

صولا جابنم » ندا 
 ِ ىلإ لو

 ىإ لئاسلا ةياده « نال..لا رك ذ ءابهص نم ناركسلا ةوشن:« لوسرا :ثيداحأ حالطصا

 منك نم كلاذريغو . رانلا باعصأو رانا ركذ ىف درو ام رابعلا لعأ ةقفي «لئاملا ةنأ

 ةمدخ كلف « ءازملا ريخ ابعبطو اهزذ نع هل هازج اهس مالسإلا لعأ عافت
 ههأو معلا

 ل ةجرتلا

 ظنا حرش ىف بعوتسا هنا. : ىناكوشال 'ةئلضملا ىراردلا حرش ةيدنلا ضررا ناك اينخ

 رمل كرر فاس هر د
 .بحاص لوق درج نا نيرنماعم ار صم مالعأ نم ءاقدصالا:ضعب لاق.ناو .ةليلج ”>

 ِ 307 0 84 | :ءاقش 0 7 0 0

1 

ا كلذ هيل بسني نأ 4 رربي ال اهريغ نو ىاكوشل ماوالا:هافش "ل
 | 2 لا حرشل

 نس ك.ف بام كانو“
0 006 0 6 74 1 

 انخأ نينمؤلاو نايا هللا همسزت فلأو هثاماللو
 1 عداد
04 5 : 9 11 1 2 

 اي دوصنملا مامإلل
 يا

 1 للعلا ا

 - ىف ةديدحلا ردن

 بحاص ناك

 ٠ لاقخ :

 «نمزلا رخل ٠

 ْ و م تاق

 ثلا دئاصق ةضرامم

 فرح لك ىلع هو

 هةب ةمجرتلا بحأص
 رف اهابمو «(كاملا

 1؟ 6.٠١ ةنس للرألا

 هبحر هلوق ةمجملللا ٠

 ل 0 ِ

 انهم
 رذ قاض

 دمع لم

 0 مين
١ : 



 مع سا يحي ني دمع هقاب دوصتلل مامالل
 حسو .ةنس تايفف 3

 ىنيلا ىدنملا ىلعلا دبع نيدلا دعس
 رج نب يحرا دع نب نيف ةه نب لا دبع نيل دعس عيل خل ماأ ديا ٠

 كاملا ىنبملا ىبلا ىدنملا قدم نسج ريجشلا 0 قيفش ى راصنألا ىلا ىدنملا
 ش فاأو نيتئامو نينامو 2 ةنس ىف ةديدحلا راش.

 ةيدنملا رايد ءامملا ضمب هجرت « ادبجم ديل ارعاش الضاف (ملاع ةمجرتلا بحاص ناك
 0 0 : لاق

 ةياعلا اننلود نم بقللل « نيصلاو برغلاو قرشلا ءاهلع ةدمع , نولا ةمالعو « نمزلا رخل ٠
 ِ حلا نيدلا دعس خيشلا انالوم ؛ نيقتحا ءاماعلا ةدمعب ةيناملا

 ىلإ ىدصت رثنلاو للا ىف رفوألا ظحلاو ىلوطلا ديلا نم ةمجرتلا 5 الو : تاق

 «روصنأأ كلما حيادم ىف روحنلا دئالق ةموسوملا ىلخلا ىنصلاب ريهشلا خيلبلا خيوشلا دئاصق ةضراعم

 اهضرامف « اهنيفاق فرج اهنم تيب لكرخأو لوأ ةديصق مجملا فورح نم فرح لك ىلع وهو
 كلذ اف كاس لسو هلآو هيلع هللا لص هلا ىلص هللا لوسر حدم ىف دئاصتب ةمجرتلا بحاص

 ىدامج ىف اهمظن نم هغارف ناكو ءروحنلا دئالق موظنمل نزاوملا روحبلا دئارف اهاممو « كلملل

 داضلا فرح ىلع ةديصق نف . ةرجهلا نم فلأو نيتئامو نيمبسلو ىدحإ 14.١ ةنس ىلوألا

 ١ 0 : ىلا لل بحر وق ةملا ا

 ضارت .نع  اهملق.. نع اهنم ناك 2ضارملا . ظاحللاب بصلا 1 0

 شارعلاب املاوط: ؛نم :لتب" ابنم عدوت ام دنع انهم

 ىبمابلل . .نامزلا ىف : هيف هله دقت اب لوذنلا نم امرذ. قاض

 ضارتعا لوق هزجهيت لا نممسا اوبس لاحلا عراض ذإ ادمع للمخ

 ضاقيإلاو:...نيمئانلا ىف . نيه ؟رس ءاسنأ دا وفا امين

 نضار» :نبسجأ . ميهشسملا لسجن مث ىف هانا .اهنأ تخين :٠

 يئافتلا: عرفو: ىوملا فرص ومن 2 ىناج لصأ اهنيبج ماب هو 0



 دوصتما ممإلا
 : 00-5 لع

 6 لدعال نأ و5 لوصحم ءاص

 0 ادغ 9 بجد كيلا ىل له ىوزح لا

 0 ايل لق هيب سيل نم نارجملا اذه مان

 0 اس لوقا شاملا مد نيد 0

 ضايب ىف أرحأ رثثا ادن 2 0

 .ضايرلا دعب نوفل نهر

 ,ضايرلا ءام ونص قف هونم

 احلا 0
 عيت هطوح ىوح نم هللا فصو ىف روطسلا اذه نيف

 لا ءايض قاف لوسراا هجو ءوض 0

 ذإ هشأ'رجأ هلا فعاض

 اولوت نيذلا هلا نم

 اولاقث دق نإ قطسلا بر

 ىراصنلاو . لب دوهملاب هيرض

 ضاضيباو انض ف سمشلاو رش

 ضافوألا نع اوزاتماف اويبا

 .ضايتعالا ف ةاحنلا هلل لآ

 .ضامغالا مم القلاو الولا ىف:

 ضافرالاو باصتلاك مهف

 هضار لكلا هبا جبن اذهو ىلا طسولاو نيبزحلا ىعم لض

 , ضارقنا ميدع هب اناقبف هسط ءابأ بح روس انمض

 ءضاهبالا ةدش مظع نم قلخ ١ لك رشحلا ىف لوسرلا ومن عض

 ىماك تنأ ىذلاب هللا .تنأو مفشاو ست انل لسو مفرأ ان رض

 ىفارألاو لامس ىف امل هئإ مفر ةبنج ضرالا ىلع مض

 '.ضاخلا ىف مهف ىرابلا 'ابييحاب مهنع بركلا جو قلفتا تفاض ١

 هضارمألا افشاي لآلاو كلا نال ةلصاب هللا نمت
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 ىح نب دمع هللاب روصنلا مامإللل 01 ٠

 1 ا ب د ص و جس سم ل 0 ا

 : : ةمجسلا ةلاشما ءاظلا فرح ىلع ىلاعت هللا همحر لاقو

 ظاملألا ة وعدل وبصإ لظ

 اهايظ هسنم هتلك ةيبظ

 امم دنتا ىف لدملاو هتلظ
 رصخ تحن نم هنع فد رلا رهظ

 تبنت ذإ ا-متازجعم تروظ

 ىحنأ ةريرسلا نك ًرهاظ
 اذ لم اسف نيقيلاك هنظ

 بيرق اهنم ءاقللا نأ نظ

 باو76 <

 ظاملألا ةرتنب هند ذإ

 ظافلألب هتمكام دعب

 ظالجلا ةروس زه نم راج

 ظافجلا َة وبنك ونش فر

 ظافقالاب بولقق اهلج
 ظايملك وهو هنم اهدنع

 ظافحألاب ةاشولا هولباق
 ظاظلملاك لظف دس دعب

 اوصاونو اسهم اهلهأ اونمظ

 منرب ادع جودملا ىف تنمظ
 ًارارطضا اهملذاع برح نم جظ

 هيلع مر لاصولاب رفاظ
 اهيف ببشي امبح نم لظ
 واسأ نسحأب ىركف ترفاظ.

 ظاكع قوس ىوثلا نوكي نأ

 ظاظف نيرق نكي مل نا هنم
 ظاعرالا ىدل ىغولا ثيل وهو

 ظاظتكاو هناحتما لوط دمب

 .ظاقالل سيلختلا ديجأو
 ظافحلا قار حدللا نم. ب

 ىطافلأ نع رجألاب الزن رلخلا ردص ىدصقو ابك وفقا تلظ
 ظاللللا ف تقدص لد قوشم ىلا داؤفلا ىلاخ نا:

 ىلئاقوتسا ىفو ىمون ىف قلطصلا حدم ركذ ىنطاب لدم ىرهاظ:

 ظاظشلا نمآ وهو ةبيط

 ظابفإلا ةدش نم بدج دبب

 مل نإ ةحيرفلا ةقان تفلظ

 ىخوتلا ىف اهفيفح ىف .نعاظ- '

 ىف نم ملك حلطبلا كات ىلغ
 رد رارداب تمرك أ هرئظأ :

 ١٠م٠ ةنس تايفو



 ىمنأ ”ىلاو _- هتالظ 200

 ٠ 5 ىلاعت للا هححر لاقو

 ع 5 6 لاقو

 ةتحأ: نسحو هنم عاضر

 طظافحا نم دوبملا هنم فاخ

 ظايتغا: لام عم م هع

 ظايقلل قي ىحني هوحن

 ظاكسنالاو .راسعالاب اولتباو

 ٠ ظاظحا ىلوأ هلهأ ادغو

 ظالطا اديؤم مالو ٠ ةالسب

 تلو ذإ 0 ترب

 ملأ 0 .ذخأ دا

5-5 

 صاصرلا بوذ ءاشحألا باذأو 2ىماوللا د وش :باشأ س ص

 صاالدلاو انقلا اغأ ىرسا دب ةظاحل ني :اديعلا '

 ىمايتعا لكلا ادغ دق ببس مغ ظاحلا ىوحن 0 ْ

 _ ىصانم نيحم ال نأ تخوأ نيح فرطو داؤف' ىنم .(_هاقدص

 صافقألا ىنكاس راط كساو راطم' نيأو .انحبصأ اهديص

 صاصق نم اهلصول ىجزمل له ىتحرج اهرب نمل ام تح

 صاصتغالاب نيلذالا لك هئردكص:؟ بلا نبع ونس
 ضاصرلا تاذن ىرج هنم ناك 2ثيدح قدصلثم روزلا اوزوص
 ىماعلا طش ءاقلا دعو نا الاحقنا اول مهنغ“ ةنام

 هرخأ ىل ىماقب 00 0 7 ةلعب 0 0

 هطستي راونلا كاحاض 7 ف 7 0 باط
 طقنلا لالا ضايب -.نم هنعو 0 شار ىلع 07 |
 9 5 1 هم م 3 0 6 يع 1 ع لاكو

 زاجلاب هقيتحم : نم“ ىور لا زم .قرب ضناوا" 0



 وب . ةئس تايفو
 راهإلا نم ةيجحأ زف ١ ىسأ ةينثلا ورم نع هديز

 : ةينحتتلا ةانثلا ءايلا فرح ىلع ةديصنلا ىلا نورح ىلع ةروك ذل هدئاصق هل مجرتملا ىفوتساو اهرخآ ىلا زاسغلإلا م نطفتض هيف

 مسالاو تقشع دق هذيز

 مس )107 <

 ىبصلا اذه رغث قربلا لج
 ىباصتلا اذام داؤفلا اخيلز اي
 وأ هيدخ درو دسألا بهري
 ايجلاو هرذل ردلا حضني

 ظحلب نكسل نيقشاملا ركسب
 هاب طيمشلا دهازلا قشمب
 ءادتقا داؤفلا ةرهز ىعنري

 ىنغت نا هتوص ريطلا فقوي
 ع ازإف هلاغ .كسملا هبشي

 دق هدق فيفب نم هاي
 ام نم وهو هفرط عردلا مطقي

 .ىقاا دخن محاض ادب نا

 قسويلا نسحب الاس لاق
 ىلا لوح رودت امارتف
 ىلسلسلا ةقير نم لالز
 ىجنغلا هريتفث نم ىقهذم

 لبا ىبألا رطاحلا وذ وهو
 ىشحولا ديجلا هيأ
 - قسولأ هنحلب ىيس ف
 ىدسجللا هقيقش ىف اهلا
 ىرومسلا فقثلا لثم سام

 ىمقلا ناكسلا ىف تحبصأ تاوضر نع كلام نانجلا ىبصاي

 امم صلختلاب للا رسب
 ىدانأ هيأ حدلاب فرح ءاي

 ىحيدم كيف نمحرلا بيبحأي
 ىرعش ضور نم بحلا هينتجم .

 ماقلتي

 ىوملا ىواب حيحصلا ىف امو
 فور“ ىمنأو ىجرخم هئلث
 ىمنا باب نم وذصلا ةوفص

 ىمو ديخ لوتبلا جوزو
 ىرطلا ءابجلا ةذل انئاذ

 . كذلا نيطنلا نمذ مكيف حدا لجألا . لوبقلاب

 هذه اهنم هل ٌةديصق رخآو « مج



 ىعدت مفشما مساقلا ابأاي

 هءافثلا ىف ظملا قرب
 ءاول كانه ىطصلا حنع

 هيلب نم هضوح ءام قتسإ

 ىئظن كاه نايدلا لوسر اي

 ةالص عم انثلاو حدلا لمحي

 ءانلعلا باطم قدصلا نسح حا

 ىلجن هيف دوجولا اذه رس 0س

 ءافسوذ هدجم ءايلع رون +٠ دن

 ليلد لك حي هنم حص ص
 ىواعدلا ىرجي هانأ دف نمماد د

 : وعزام دوو صم وب و

 56 كرس تلوم هجن اه رو ا ا ا فس يي ا ا ع
 ٍك ا ونانب هطعاتم عع همم جه ا دس سها دع

 سلخ

 روصنملا مامالا
كد نب دم هقاب

 4 ي

 قلاب حاب كايلع ا
 نأ بنذ لكّشا رفي

4 
 ىفو لسمو مامإ ” نم

 | ىحب ريغ ودفنو م

 ىمدقلا هبانج نم اهدنع

 هد تيري 0
 ىلعلا مالسلا رولا هلإ نم هلي 9

 ىلع ءاغإلا ىذ فك ىف دجلا

 ىلو لك بلق قيرابألاب

 ىوبنلا كهاجن هنلق

 ىّسملاو انحبص ىف ىدهت كي

 اكسل دصقمو همرت نا

 ءاناملا زمرم ءافغإ دبب

 ءايك ذألا ءاكذلاك قرشم

 ءاصضضقلل فئاظو ىسأ وبذ

 2 تائيبلا اضنراب

 وم. ةنس تايفو

 فئاظو هامس ىذلا هياتك نيلأت قدص نسمح ديلا ةجرتلا بحاص ونص لكأ و

 و نيتئامو نيناعو مست ١48 ةنس ىلوألا ىدامح ىف تانببلا ىدحإ حيجرتو ةاضقلا .

 اهريغو ةيماهنلا دالبلاب هرصع ءالبن نم ةدع روكذملا باتكسلا ظرف

 تايالا هذهم هونصأ ًاعدامو باتكلل اظرقم ةمجرتلا بحاص نيدلا دعس هونص لاقو

 «فلأ

 حسبه نم ا دله



 ىجحي نب دمج هللاي روصنملا ماهإلا

 الصأ باط ةمالع نم هلاي

 ىضقَأ وهف هناذ هللا ظفح

 محو ادع نا رقألا لكق اف

 دفامنوناصتلا ف هنعترهظ

 ىواعدلا دعب تانيبلا ىف نه

 ءافخ دسب تالكشأا حضوأ

 راشتتا ىف هلبق ناك ام فل

 ءابنألا ندم عرق وهو

 ءارغلا ةنسلا ىف ضاق لك
 ءاتفإلا ىدل مهخيش ادغو
 ءانيتلإلا نم هنأ تدهش

 ءاضيبلا ديلاك كلا ىوذ
 ءافتخا دمب رابظالاب تنأف

 ءاشرلا ىلع دعألاب ءاوطو

 ءامدقلا ىف نايبا وذالو زنكتلا بحاص هتك فاؤي م
 ىكحم فئاظولا ةخسن هذه

 ىلملاب هتاذ هلل ديأ

 هاوس انفلأ ام هانفرع ذم

 لآو هط قحم ىلإ اي

 دق ام مركلل ديسلا لون

 شيع دفرأب هرع لطأو

 قانث نمضي هتلفام قدص

 ءالالا ىذ اف رملا ض ويف نم

 ءاشلا مج خيش هنوك
 ءاشنإلا !ثنم لصأ هل م
 ماجر لكو بلطم نم مار

 ءارسلا لماوك ىف هقباو

 ءالولا قرب ىرولا ىف نم ندلا دعس ءادهأ ظيرفتلا هيلاو

 فارقما اذ ادغ نامصلا نب

 ًارتمو ًادنحم ىنافلا

 لع لك ىوح نم هلل ةبع
 ىفضأو عيمجلا للا رفغ

 ءاف رملاكف ارعألا ىف م نم

 ءازتعالا ىف راصنألا ليلسو

 ءالو قدصو ملل حصبب ل

 ءانفلا بحر ميح للا دبع لمي

 ءاخإلا ليهأ ىلع رتس بو

 ٠م. ةْنس تايفو

 ءاهنألا ىف راتشطلا هلع هللا لوسر ىشنت مالسلا ةالصو

 ءايلسلا 0
 بلطم قدصلا نسح ىتخ ناك ام بحصلاو هينبو
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 سردو ؛ معلا ةبلطل لزانملا اهم: ترمعو « ناملع ةئيدم ىف ةبلطلا ترثكو مهاردلاو بلا 59 7
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 ىضاقلا اهف سزد نادملا ةرغ كلذكو .

ريسفتلاو هقفلا لوصأو فرصلاو وحنلاو ثيدملاو
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 . هنأ : اهنم نتف ببسب مودهألا لبج ىلإ ةلفقلا نم مامإلا ملط م, ةبلطلل لزانم نات نادلل
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 مسيقرلا لاق
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 هنأو « نب رسولا
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 وسو لا يمي نب دمج هللا روصتملا مامالا
 ومو ةنس ثداوح

 مليقتو نيدلسلا ىلع ىنايلطلا ىنارصنلا طيلستو نملاب ةينامعلا ةلودلا ةالو نم ثادحألا ةعبات
 8 و' ادنص لهأ نم هل نيمثابلا نيك اكد ىف نتنلا نم دوجوملا لكسل هذخأو كايتلا نتيل
 , كلذ ف ىف دمحأ ىلاولا ةمجارم مهعولطو اعنص له أ نم ةعامج ماجا ناكتف «هميب نع
 ليبقت ريرقتب كالاه ترم مييلع باوجلا عجرف . ةيناطلسلا باوبالا ىلإ مهتعجارم من

 .باوجلا اذه ىنايلطلا لاطتساف . هنم ةصخرب الإ نكتلل مهعمب نع سانلا منمو كالذل ىنئايلطلا !

 نورثمي ام لكذخأو لخدي نم لك شتفتل انص ةنيدم باوبأ ىف هناوعأ عضوو نيدلسلا ىلع 1
 كابنتلا نم هيلع

 جاجحلا نم راوزلا جعزأو جاجحلا ىف مظدلا ءانغلا لصح ةنساا هذه ىفو : ىحيقرلا لاق

 لوصح ةنيدملا ىف مهتيقبت ىف نأ اكسحلا ريرقت بابسأب ًادحاو ًاموي الإ ةنيدملاب ءاقبلا اوعنمو

 0 ند ةينارصن ةسيسد اهلملو ؛ ىودملا

 ااعبصلا ىسيكلا ناضمغ دجحأ نب دمت ديسلا ماعلا اذهم نولا جاح ريمأ ربخأو : لاق

 .ةرشع ىدحإ 11١ ةنس هذه نمرفص رهمش ىلإ ةيضاما ةنسلا ىف ةدمقلا ىذ رهش نم تام هنأ

 نم مهمامسأو مهلهأ مهنفك نيذلا ىتوملا ريغ مو ةكم فيرش مهنفك افلأ نيتسو نينثا زخم

 الجر نيتسو نيتئام ومن ةنسلا هذه ىف جحلل ةينملا مفأي ةليبق لهأ نم لخد هنأو « نب رسولا

 0 ل - 2 اوتام مهتيقبو الجر نوثالثو نانثا الإ مهنم مجرب مف

 ىلإ مجملا فئاوط امنص نم تجرخ ةرخآلا ىدامج ىفو : ىشنرعلا يح ىضاقلا لق
 .ىدنفأ نام نادنموقلا مهملع الجر نيتسو ةئام ى ةيلاملا نال وخ لامعأ نم ماحس ىنب دالب

 دالب مهب اوخودف ىفوصلا نيسح نب هللا دبع بيقنلا نالوخ دالب ىلع كارتألا لماع ةياعس
 «مجلا اوزغب نأ اومهو مل اوف ريج ىبب دال لوخد اودارأ مث . نالوخ

 كذب اوسحأ اذف

 5 ' , ١ نالوخدالب ىف نوقتتي اولازامو :زوسم دالب ىلإ نيمجار اوفطع

هيلإو ةثائس مثو نوبلإب ةدير ىف اوناك نذل ملا تعجر هيلو ْ ٠
 .مم اوناك نذلا ةثاغالث م

 اماه ىلع نيملا اوصل اعنص ىلاوش نادمه دالب ىلإ اوراسف :؛ثراحلا ْىب ةيحان ىف كب عاذم ْ ْ ١



 يح نب دمج هاب روصنملا مامالا»
 ليرخ
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 ذخاب مهم لد موا راج ىب لئابقروصدملا مامإلا صار( نوميملا نملاب بوبملا 2

 ةمينغ هل نيبلاجلا عم نيعونلا نم هودجو ام لكناو ,

 كالسلا باشخأ مطقل اليل نوريس بحرأ لئابق

 ىلإ اهنؤلصويو هتلآو هطويخ نم هذخأ

 رعس عافترا دتشا

 نمسلاو مثلا نم جعل بواهللا لك

 كرم لاجر ضعب ناك هيفو . نيذخآلا

خأو امنص لوح نم كارألل فارغلتلا
 مهثكمك ام ذ

 اذ ىلع مزيجيف مامإلا
 > ظ

 نوحصقي الجر رشع ىثا وحن ماي لاجر نم ىدنما لآ مامإلا لع دو ببر ىف

دحأف « هتصاخو مامإلا ةعاط ىف اولخد دق مهنأب
ص ماي لاجر ثحم ابنك مل بتكو مهملإ ن

 

 لهأ ناورص ىنب نم دبعلا دمحأ نب ئدبم هيلا دفوو . لامعألا ضعب مهيلا ءىوأو دابجلا

ب ناورم ىنب ىلإ همم بتكتف « مامالل ةعطلاو مسلبةلت 2
 ىلإ وأ هيلا مهتم نئاهزلا ملاصيإ

 هعم الايخ نوثالثو رامسم وبأ ممريمأ الإ مهنم جني مل يملا نم ةلامبرأ وحن اوكتفو

 نارم دالب نم ددملا مهاتأو « رافع دالب ديرت ةجح دالب ىف تناك رجعلا تضهن هيفو

 ةنيدم ىلإ امن نم ىضيف ددحأ راسو . لتاقم ةمام ةريشع ىلا ىلإ رافع ةهج ىف اوغلب ىتحت

 ىلإ ألا مويلا ىف مجرو « نارمع ةنيدم جراخ ةعساولا ةئيصحلا ةملقلا طاطتخاب ىمأف  نارمع

 ققحت الو . كلذ ناك ةملق هناك رمعتنأو ريهشلا هرصق مده ىمأو «رامذ ىلإ راسو ءامنبم

 ع سف برملا تف مهتدارإ نظ هوحنو ددلل مهين هأو هدالبو رافع ىلإ جلا عمت ممل

 ' مجنلا حراطم ضعب ىلإ نوزغي ةدوسلا دالب نم بهوم ىب لاجر ضمب لاز امو ؛ اهالاو

 جراخ فارئلالا طويخ مطق ةدملا هذه ىف .رمتساو.. مامإلا ىلإ هقدني لصوو ء رفو تدنج 1 ٠٠ اعنص
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 امو ةيكو ةبج ىلإ ىواملا عاطملا هللا دبع نب دمحأ دهاجلا ديسلا ةبحصإ لتاقم ىتئام زحت

 ١] 0 ةجح تاي هتمطف « كارتألاركسع دحأ ىلع ىيويجلا تباث دجأمادقإ كلذ لبق ناك ٠

 0157 فداو ىف. كارتألاب ةيماشلا ةماهت لهأ ةغقو :تناك ب جر نم نماثلا مويلا فق :-:
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 ذيرشلا لاق .
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 ناماب ىف نوفل
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 كءاوأو ةمزاوملا 8

 نابعش ىفو

 ١. لوح ىلإ امنض
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 دق اهالعأ برخ

 ,و ىنئافحلا ليلز

 نكن ( ناحلف

 » هتلغب ىلع هوت

 نم الام برع



 و١ ةئس ثداوح 1 52 يحي نب دمج هللاب روصنملا مامإلا
 ذل

 ن دج ريمألا ةياعسب كا رئألا اونياب دق مهريغو ةمزاوملا فارشألا نم ىنيس> ةدلب لهأ نآكو
 ايم ةنيدم لهأ ناكو « مج ١ ةعاط نع مهعنمتو مهملغت لاط ألو . هريغو نوممبث نب دير
 ٠ .ىجح ديسلاو حرفم 5 دمحأ نب دمحأ ديسلاو ىجاو> ىداه ديسلا ايبص لاقع نم راس « مهسكع
 مهريغو ىليبصلا مساق ىلع خيششلاو حرم

 .رجملا ايبص نم لاقعلا كئلوأ داقف : ىماهتلا ىزاحلا ىلع نب نيسح نب رصاف فيرشلا لاق
 .ىيدشغ دقو الإ ىزسع لهأ رمش رف « فرصقلاو مهعفادمو لتاقم ةثام ةرششع تس مو

 . ىلع كارثألا تلوتسا ىتح مهني برحلا لزي مف لاتقلل اوردابنق ررضلا كلذ مهانادو ركسلا

 الجر نوسخو نانثا جملا نم لتقو . مهسوءر تزحو موفارشأ نم ةيناه تلنقو مهالع ْ

 بوبملا اوذخأو لاومألا تبهن دقو كارتألا تحازنا م . مهليخ نم سارفأ ةعبس ترقهو ١

 .ةمزاوملا فارشألا تبلقتاف . ادلب طبضت لو كارثألا. تراسو . ضرألا نطاب ىف ةنوندلا

 فارشألا نيب اولخم نأ ايبص لهأ ىضرو . مهيشاوم اوذخأف ايبص لهأ ىلع ىيسح لهأ, 9

 . اهبص نم طهرلا ةعسنلا كثاوأو ةمزاوملا 8

 .نم ابرغ ناتسبلا دالبب نامبسس عاق نم فارغلتلا طويخ مطق رمتسا اهنم نابعش ىفو
 .لاجر ضعب قرحأ هيفو ءرصع لبج تحن امنص روس نم برقلاب ىتلا ةنابصملا لوح ىلإ انم
 .مابش نابكوك نصح جراخ فورملا مطقلا قوف كارثألا اهترمع ىتلا ةملقلا دورابلاب بحرأ

 ,نسح خبشلا جرخ هيفو . نانثا جرخو ةئالث اه ىذلا مبعلا نم لتقو طقق اهالعأ برق
 ىلإ ركسلا نم نيتس وحن ىف ناحلمو شافح دالب ىلع كارتألل الماع ناكو ىئافحلا لبلذ

 .ضاصرلا هعم نم ىلعو هيلع اوبصو قيرطلا ىف ناسلم نم لئاقم ةئامئم هل نكمف , ناحلف
 | هعم نمت ةينامثو هتلغب ىلع هولتقت

 0000 دالب 5 رثألا لماع اف ىتلا ةموكسحلا راد دو رابلاب تف رحأ هنو 1 8

 عيت شعل رايتلاو عطقلا ناكو . همم نم ضيعبو لمعلا اهنو رادلا ىف نم فا 1
 ْ ١ . اسنص نمالامث برش . 8



 . ىحت نب دمخ هللا روصنملا مامإلا“

الب ىف نيذلا مجعلا نأب ماهإلا ىلإ زابخألا
 ثبسلا ةليا ف نومدقتيس رافع د

و ى نم ىلع نابعش نم رشع نثلا
م ركسعلا ضعي لاسرإ لجمف ؛ه نم ةيك

 هيدل ن

م رصان خيشلاو ىداحلا نب ىحن ن..دمت ديلا ةدايث,
 دحأ ديسال انوع انوكسيل رحألا توخب

جعلا نأ ققحت مث هيدل 0 1 عاطل هللا دبع 9
 ىلع اممودق رابخأ متانإ تدارأ امإ م

مإلا بامسأ عجرو ةجح وحن اومزعو كلذي ةيروتلا 7
 مهمرك أف هيلا ما

 ىعروبلا نيرجاتلا مانغأ ةلفقلاب مامإلا ماقم ىلإ تلضو هيفو
 الإ سأر ةئاعبرأ شايجو

 نم اهقوس نع اهعنم دق مامإلا ناكو «ةعبس. ٠

 اهب نيدفاولا زئاوج نسحأو الاير نيسمخو لاير ةثاهسن ايف

 لطم مق لبج ىفو . امنص رصق نم برقلاب اليل رانلا نالعإ ىهو ريصانتلا تمقو هيفو.. ٠

كلذ عم عقوو برغلا نم اهملع لطم رصع لبجو قرشلا نم امنص ىلع
 ىلإ قدانبلاب برحلا 

 ىنلعلا دمت نب نمحرلا دبع هيقفلا ةياعسب نابعش 7 ءاثالثلا ةليل ف صقل
 تكيف ئح رألا

ظع مقوم كلذل ناكسف « نيدلباقتم مقنو رصع ىف ناتلل نارا
 1 هبحص نمو ىنلملا دفو م“ . مي

 مهزاجأف مامإلا ىلإ كلذ لعفل بحرأ لئابق نم

ا برزمعلا ريب ىلإ اولخدف ببح رأ دالبب وجرلا لهأ نم لاجر راسو
 ةليدم نه ةيبرغلا ةهجلا

 كارثألا ةيطبض نم هيف ناك لجر مهب سحأف « هولخدف اهمف قارضن تب ىلإ اوضفأو ًاعئيح-

 ,مامإلا ىلإ هضعبب اودفؤو تيبلا نم عاتملا ضمب اوذخأو هواتنف تيبلا سرحم ناك

 ركسع مهم نطفف ءاعتص:روس عاقلا باب ىلإ فارغلتلا باشخأ تمطعق ةليلا هذه فو 1

 اواعج هل ءلعقتلا . راك ام رجسلا ناك دقو . هريغو روسلا ىرم مهنومرب اولمجل كارتآلا

 0 0 0 ا
1 2 

21 50 

 .١ ةمالعلا .ىضاقلا نم ةديصقلا ذه هلل روصتلا مامإلا ىاإ' ثدزو مالا 0
 1 ( ٠ فدانيو لاجزلا مه هنالك 7 دالبب .رايرأ نصح هنطو نم ىئايرالا هللا دبع نب ىلع-

 يآ

 كك مامإلا سف ءامنصل كارثألا ىلإ ةدمص دالب

 0 : 30000 0 : 0 د 0

 3 01 4 1 3 01 ا ل 1 9 0“ 0 -



 01011 ةنس ثداوح سول يبجي نب دمج هللاب دوصلملا مامإبإ 1
 ا د ا د بص يح مس اي حج ا ا الل

 ليبقت حلا ( كيلع مئرفلا ميكسحت دعب نمأ ) اهيف هلوقب دارأ هنأكو كارتألا لاتقل لامبأل
 اييرق كلذ انرك ذ اكن ماب كابنتلا ىنايلطلا ىنورباق فسوب كارتألا

 بضاوقلا تافهرملا دكل اقم

 هلأوق ودالبلا ىف ابونج بوجي

 مكنبد سانلا اهمأ مكر مالع

 ةسبل حبفأ راملا بوب ميضر
 ملذخو ؟ءادعأ متيلاوف

 ةرهج هللا ىلإ وعدم ادغ مامإ

 ارمشم ىفاو نيدلا ىف ةرتف ىلع
 ةلالك نع اال ا صو ها

 ادعاوق فينحلا نئيدلا دبف

 ىتني قينالا نيدلا ىلإ نم ايف
 دشاحو مهنو نادمه ىح ايو ١

 كدودج اهب دق وضع مدع

 552 ماثلا قابعأ مطقي

 براتلا ف غر قلبو اقرقو
 بسانلا زخم اينالا معتباو

 بقاوعلا رش راعلا لءف نإ الأ
 بلاغ نب ىؤل نم م انأ امامإ

 بجاو لك نم فورعماب ىمأبو
 بناج لكن مم ءادعألا ىأ نيم ٠

 بحاص لك نم هاوان نم قرافو

 بكاوكلا موجنلا رهزاهم ودىرب

 بماذلا ريخ ىدب زلا بهذمالو

 بصاخملا مارك اي ليكي ىحو

 بلاثلاب مئدبتساو دجلا نم
 بصانملا مارك ىننت ىذلا اذاف هلص ع نقلا ند ملاذإ (ٌ
 بذاكل رابغ لضف ل نورب كيلع جئرفلا ميكحمن دع نمأ :

 بجاو بجوأ مورلا دامج نأب رولا ىف خرممي هللا باتك اذهف ظ
 اول لجأ نم لصقل اوله لف لكىف مايألا ىنبل لق 4

 ير تسرقم كد فوسدحلاران) 3 ١
0 

 بئاق لك 58 5 52 ا قلح دقو 1 ا
 * تاوفه ىلع هنوف ءلم نيملا مانت فيكو 0 ا ا

 هذه دعب اوبضنت ١ نأ نك“ 2



5-0 
 --153   يح نب دمحم هللب دوصتللا مامإلا

 بات لك نع وفعلا دعو ءاج دقق

 بئاتكلاب مهراثآ ىلع وزيت

 ما مامإلا

 اوردإبو ميركسلا برا ىلإ اوبوف
 17 اورمنتو مادعأ ىلإ وموقف

 بتارلا ىلعأ هللا نيد ةرصنب 1وئلتو اريمت ب ريا رمزا

 بلاطل ريخ شيلا ىف الو بيلعت ملل ةايح اذه ىلع سيلف

 بئاصلا لك بوركسملا نع كفت ةحفنب كلان نم انشغأ ىلإ

 بئاونلاب انثادعأ ىف لزنتو هلهأو فيلا نيدلا اهب دمت

 بك اوكلا رهز قوف لضفرئال» ملل نم لآلاو هللا لوسر قم

 بئاحسلا نم دع وأ اصحلا دعب همالم مث هللا ةال مهيلع

 ظ تضم ىلا سوفنلا كيتاه نيأالأ

 : اهنم ةديصقب ىثرعلا دمحأ نب نيسح ىماقلا اهضراعو

 بلاطل ميمصلا دجلا ةورذ ايو براعألا ةاحاي امس ماي

 بجاع قوطنب مايأو ميلا ةخرص مويلا خرصي لايل ءادن
 بهالسلا حامرلا قوف ةعردم اهدوفو مكفتأ ءارآ فايضأو

 بضاوقلا روكذلا ظفا هدوع ىلع تكسو .لات هيف ىننت ىنممو

 بلاثملا لكب ىبت ةرمشم ' تدغ دف مجملاو برعلا لاجر ماين

 بئاوشلا جات ربقلاب مكسوءر اوللجو لذ بوت موسبلأ دقو

 بلاغتلاو ىغولا موب مدودج ابهسفنل هتنب زع ىوق اردعوب

 تاع نم ةروع هورتس امب افشاك ميضلا نم قاس كل اوزهو

 براه فخ ىف دجلاو هنونيدت يىذلاو نوليلق متأام نادمأ

 مف 0 بماللا مابا تول مت اذإ ىقنجايملا موب متأالو
 0 بزامتلا دسإألاب الو لد ورم موي: لكى مدج الو
 ناك ن وللا شيبأ كذ ريغ يل  ًاركاذ ىم ىف نيفص ناك الو



 ل فيس ىحي نب دم هللاب روصنملا مامإلا

 هدنجو سبق نبأ اهيف امس ةادغ

 ةلمج تولا لمحت اقلأ نيمبسب

 ىدمال نيعاص عاصلا ليك ليكب

 انك دجلا ى نم لاز امو

 ىرولارعذتىذلا دسألا نكي نم و

 هسفن ءرمل دوع دايتءا ريخو

 ةحود دجللا رمثت سرغ نسحأو

 ايناج ناك نم دنع اهانج رع

 اهديرب ال نم توما بارش ىلطعتو

 اهل ةبار ىلإ ىأر برعي ىب

 لزع ريغ اهب متتل نإ نوئولت

 متأو ىوقل اي ىوق نيدلا اذف
 الزنم نويغبلا معلا هل ىخوت

 رجاف لك نم داقني هب لازه

 هلصأ باط ىذلا عرفلا مسيو

 ةدإب لك تخود دق مكلوصأ

 قباس لك نم ليما اهيا تدشو
 ةوحض دنقرمس ىف اطوطخ اوطخو
 انئاعظ اوحابتساو اولاجو اولاصو

 ًاددؤ-و ًاراخل اوءاج امو اوزاحو

 (تضم ىتلا سوفنلا كيناهنيأ الأ)
 اهدوط فح دق دجلاب هنلجم

 ىتلا ةنمطلا نعالعلا نيأو يأ

 بحارسلا تانب نم تيك لكب
 براتب ةفوفحي ةلضفم

 براحلا حور لاتكن اهدشاحو

 بحاصألا مشا زعل مع ادب

 باامثا لف شري مل هتوب
 بناقلا رودص ىف نمطو بارض

 بئارحلا ماع قست ةنفم
 براقم عاد دنع واحيو اهملع

 بسائملا بلق ءادلا ءافش قسنو

 بلاغ نب ىؤل ىف تلاعت ءامس
 بصاخملا مارك نم ّمأو نا

 بهاذلا نيب راح ليلذ زارغ

 براس ىثلا نم عاق ىف روجلا نم

 بصان لك نم ضقني هب سو

 بك ان ريغ هرس ىدبأ باط نمو

 براغلا روبع تداتعاو قرشلا نم

 براقملا دوس لاوشن مهم لوشن

 بجاورلا طوطخ نم ًاسوسط :عأ

 بسابلاو اهماطا ىف مجملا نم

 بناجالا كوللا كيد نم مظعأب

 بئاونلا ىف ةلافخم . ةعورم

 بادلا ضارع رمس ةينيدر

 بذاجتلا دنع راملا ىو روثت
 ف



 10 ىح
 صئملا مامإلا : وما ةنس ثداوح

 م” نب دمج هللا روصتملا مامإلا
0 

 1 0 براثا ساك بارضلا لمثأ اذإ

 بأ ريغ ىلملا دجللا ىلإ مْري 1 هتيأر ًادرف ٠ ناك ول هرجأ

 بحاضتلا دنع رهدلا هع رصقي - ةمه مزملا ىلع هيرجفف ادهيو

 د بكارللال ذغألا مين اهروهظ اودعتست مل نإ ليما اودع

 بناجل انع مويلا كيلإ : كيلا تنر ىتلا تافهرلا“ دمل اولوقو
 انا

 مو بقاعو لصأ نيبام اوريخ اذإ ” لبو ماظنلل مينب اولخو

 بئالجلا عيب ريقلاب اهنوميب ةتئانر الإ ناوسنلا اوبسمت الو

 بلاطلا هدب راثلق مهيرلا قماع لك رايي اوظات مل اذإ

 لوأ ىف براقلا ٠ع نرسلاو ىلع 1 تبأ نق سوقنا تناول

 بناج لك نم حيرلاكت فصتعا دق اهنأك (اضغ نمش ايس. :اوتأتو
 ريمأ بوذتح

 || نممضتي هنم براذملا نانس تدخأ هتنمأ ادملا علطأ الك لاجر ابلع

 هنااا بئاحسلا عاق ماقلت اك مهلا صخاش لك نم لاطبألا ماقلتو

 هلا ناريف مهن بذامتلل مدنملا ءاع اليس ريم اميرم يوم ممرطمتف

 رب دمع نب ىلع بئارتلاو الللا نيب ام قءاوص اشحلا ىرفت ىذلا نمطلا مهيرفيو
 ىلع اولوتساوب بئاوت ىف اهفاثلأ ةسحتشم ةريغم .اهارأ له ىرمش تيل الأ

 : ريسلا هيلع بكارلل نيب حاورألا ةمطقم ةئج مل ىذلا ليسلا لمي لهو ٠

 تاكو : زال“ | بساح راجحأ دع نم كبسحيو ٠ كرعم لك ىف موقلا نوبسحت اذإ

 / نبا نا كلذ“ بنازلا لالق مكيلوتف مسيلع ةماللا دبب .مانألا ملطف

 نم لعو هيلع بباحتلا دنع بملا روظن ميلا تنر ىتلا نامزلا نيععرظنتو

 اتق ..اذك ىلخ بلاخلا ليوط ثيل متويع" تأر ىذلا مامإلا يبي ابأ نا

 كو 0 0 ْ ٌْ 0 ء ىلإ اومبلقتو» بئابحلا"لصو قدصلاو انحلا نيبو ةقرف زملاو لذلا نيب قرت

 بطاختلاو ولا دنع .هفرعيو دمحم. ىبلا 08 1

 مد

 ١ ١  1ا 7

 قو ريع



 01 : و١ ةئس ثداوح ب مو - ىحي نب دم هللأب دوصنملا ماهإلا

 راض نيس هلاضمإ ىف وهو هب ىرولا نّوك ىذلا ىضقي اعىضفيو
 نراقألا لكل هاضرتو ءاضر هداهعا كيلا هنم محب انيضر

 نامل نيظن ىسسأ هل امامإ دمع مامإلا ىلولا نكي نمو براض لذلا نم قوس ىف زعلا نم مطاوق لوقي ايف هلو انل

 كارتألاب ريسعدالب لهأ كتف

 ىريسلا نسح جاحلا للاب روصنملا مامإلا ىلإ لصو ماعلا اذه نم ناضمر رهش لوأ ىف

 بوتكك ىريسلا ىعيم نب ضياع نب دمع نب ىلع ريهشلا ريمألا ريسع دالب ريمأ بودنم.

 ىف تناكو « نادإلا عيمج ىلإ اهتوصالعو نابكرل اهب تراط ىتلا ةعقولاب ىرشبلا نمضتي هنم.
 تمرضناو مجملا نم للا ىهانت امل هنأ اهل ثعابلا ببسلا ناكو « ماملا اذه نم نابعش رخآ
 ريمألا ناكو « ضارملا لاومألا اوذخأو ضارعالا ىلإ اولواطت و برعلاب كتبفلا نارين مهن
 فلأو نيتئامو نينمثو تمت 194 ةنس ىف هولتقف مجسلا هابأ ذخأ ا ضياعنب دمع نب ىلع
 دقو : كلانه لي لف مالغ وهو ريسع دالب ىف روطلا نكسف لحر « مهتاكسلمم ىلع اولوتسلو

 كبش بصنيو رابآلا مل رفحي لزي مل مث . مهابج ىف قرت الو مهابحب قاعتي لف مجسلا هتبلاع
 جيه امم ناك ملا نم ءالبلا دتشا امو . لب روصنمل مامإلا مث ىداملا مامإلا بتاكو :راشلا 1

 ناكو اش نيمأ دحم رومع فرمعتم هبلط مل لاجر ريبك باهولا دبع نب ميخاربإل انبا نأ كل" 1
 مطن#ا نا : لاقف . افلأ هنم بلطو اشابلا هيلع ظلغأف لاير ةثامس هتيالو تحت نم لعؤ هيلع 3

 اضرلا رهظأف « هتبل قلحو هوذخأ مث . لاير ىلأ لسنا نأ دب ال : فرصتملا لاقق ..اذك ىلخ

 راملو يضلا نم هقمل امو هتيل- قاح مارأف ريسع لاجر عنمأ اوناكو هموق ىلإ جرخو نيفألا |
 نا كارثألاب كتتفلا ىلع اونلاحتو ريسع لاجر رابك تممتجاو لئابقتا ترمشف . ضرملا كتخو

 نادنموقلاو فرصتلا مهعسو دلبلا جراخ ىلإ جملا مهبلع تجرخ نيبمشلاب لمع ىلإ اوهقتل
 دك نينللا تلام الو . اهدانبو اممفادع ىعرت تللز امو . كارتألا نم لئاقن ةثافام اعذ“ 1

 5و مج لؤي لف مومرف مرجانخم فك ألا نه نمطلاب كارتألا اودصقو ريس 7 ١ ١
00 : 5 



 دا دا و لوك ماو رج بر

 461١. ةئس ثداوح : ا .

 يحي نب دن هقلب روصنملا مامالا

فرمكلا هبحاص هتيم ةقواملا يش
مرمف لتفلا مقوو محملا تمزهناف . هلت 

 بيرق ىلإ 

 .نادنموق فرصتلا عم اولتقو مهقدانب نم اجو دك

 .تزاحتاو . برعلا نم مبئاوعأ 0 0

سيئر نيدلا ريخو اغأ دجحأو كارنألا
 فتن مهجاوع نم مديثو ةلالعا 

 الو . نيبعشلا مركرل كا رثألا
غلاو ةكستفلا هذه سانلا ع

 سوءر ىلع نارينلا اودقوأ ةءين

 ايظع الام جمال نأ اولع دقو نارإبلا كزت
ا كل نم ماوقألا ىنأت تاز 06 ٠ ىرشبلا نالعإل لابجلا

 مجعال نأ اوملع د نادلبل

رارف اوئاغويم دالب نم هوم امم
ثإب قيرطلا اوبترف ء لاما اليل جملا 

 ,لئاقم ةلام ةرشع ىن

البلا م هل نيفتحم
 هيف نمو ةيريسعلا د

 ١ ' كارثألا نم
: 

ح جاملا مالك يوارى ىشرعلا نيسح ئماقلا لاق
 ل 0 ذملا ىريسملا نس

 ريغنلا مجلا 2 رألا طسوت اذإ تع.

 لمد
نا نم 0 اوبلجأ ام و 0

 ,لبخ

 34 ص

 ةةعبس ريسع 318 نم نوب ف لو رجا م ةرأ م لق م كرا كبر 9

 0 نصح ةقو اهبأ ىف كا رتألا نم قب نم رصحنأو باهولا دبع نب مهارإ مه الجر رشع
 نيتثإلا مويو نيرشعو عباس دحألا موي, برجلا كالت تناكو . لئابقلا مييلع تققابتت اهف

 0 نيعست ىلإ 0 حملا نم اقسلا نصح ىف زاحنأ نم بلط مل . نابعش نيرشعو نماث

 00 نأ ىل مم« لبق 97 نم جورخم اع ورشم رص نب د نب لع بألا نم نا ش
 . مهجورخ دنع حالسلا هيلا اووي

3 

 نيسخ ردق ىلإ لاجرلا ممم تظاخأو 59 ميلا تبدف اهبأ ىف نم امأو :.لاق

 - ماا ريمألا باتيكب تلحرو : نلاق . لاجرلا نيمأ ءاسنلا ضني كترضختو ٠ لتئاقم

 ميلا ع 2 3 ا اذن 0 ىرثبا

1 



 ك0 111111 إأإبُكك+بْظى“جسشثظ)ثؤ)“)_
 ٠ ىحب نب دمج هللاب روصنملا مامإلا: 5200

 وك ذأ ريسع ريمأ ىلع هياوج روصنملا مامإلا بتك من
 وتكم نايبألا هذه ريسع دالب لاقع لآ نم بوتكم لك سأر ىف لمجا دل

 ملاوقلا دادمحلا ضرأ رهطنو مناتلا دب تاراثلا ذخؤت اذك
 عراوشلا حامرا ءاوفأب تدانو

 مطاوقلا تايب نابط نك أ نعاضم ىغب خوفاي اهب نط
 عزاع زلاو الا دنع مدوسأ تباون ريسع نم لاجر ىديأب 9

 عراضم نم 4 قئب الف أمينم ًاعاش دجلاو ملا تويب نم اوني
 عراقنا ىذلا رجألا ماطعأو ( مردق هلا فرش ريسع لاجر ).
 مثاوجلا ىتح شحولاو امسلا رووط ١ وعبشأو التق كرتلا ةاغب اودابأ
 1 ناطحقاي دجلا وه ةحار لك هدمب لياق ربصل .

 / عماسو لات نيب ام هتحاحم تقلح توللا اذإ مرق عدوقي

 عزانتلا دعب مورا جولع ماتق همزع قش ىذلا ىعرم نب ىلع
 عياملاب هناوغإ ىف كي ملو ملاظ هسندب مل فيظن بوثب

 اهتاغلب تتوص تابريذ ىدص

 . عراوقلا ريخ .برغلاب مهوظلو اهمارنض اوبش ناطحق ىنب هبإف 9

 عاتسو كدب نم ةبرذأ همده لبق نم مالسإلا ىلعاوماحو... ٠ نأ
 الا نامأ مهتم اوليقت ْ
 .  عماكا نامأ مهنم اولبقت الو مضرأ ريبطت لبق اوناوتت الو...

 0 َ لعلا 5 03 1 0.

 » : 3 لرع لاو 00 م لتق لمي نم 7 وف 5 احا و

 ةنوعدطاب ال مسأ و نإ
 مجنأو نارينلا الما, 0 27



 لا مامإلا 1 , مور ةلس ثداوح

 0 ٍْز : نإ دمخ هقلاب روصنملا مامإلا

 ميو ةقرحلا عم نب دم نب ىلع ريمألا ىلإ هنم بوتكس الم ىف حس 1 :
 لا ىلع نبا 2 000 د ةيذاكلا كارلا تنبأ

 0 رفظلاو ىنامألا ىجرملا تنأف رغألا دحام اهسأ 0 55
 قو . : 1 : ١

 الم نا“ ربغ نك الإ منلاب نيكرب الف امتافظ نم كارثألا طلاخ نمو

 جلا نع تروم نب ديشر نب د ريمألا زوج ماعلا اذه ناضمر رهش نم شاملا مولا

 ٠ ةيمأبتلا تابحلا ىلع هرمأو هيآأ ملوصو ناك نذلا نييماتلا ىمسحلا دابا 1 00

 ظ بياكصو مارد نم اني هطعأو شبرع ىو اهبعو ده ىدوك رب دو اخ .لإ بيئاكمو. ماردفأ نم نيش دامأو در د .٠ ا ا تعنا لاو
 0 كلف بقا ةرثع ثالث اطلع ثداوح ىف قآيسو نأ

 ملا .ىابال ركع ادع ةيطبضلا ركسملا نأ دنموق كلب حازرم امنص نم جوخ ةدعقلا ىذ ىفو

أو اهلهأ رداصف اعنص لامعأ نم سب تييو عانسو ةدح ىرق ىلإ مريخو ةيلشلا نم 0
 ا ذخ

 50 عب كإ ماطلا رامسأ تنقئراو راطمألا حيشل ةدشلا تملغع دق تناكو . اهوعنو وبما 000

 م قلو لايرب فصنو لطر ىلإ نمسلاو لاي رب نكو حدق ٍْ

 نع ذغأو « بزعلا رثب ىف دورابلاب كارتألا' رباك أ دحأ راد قارحإ مقو اهنم ةجحلا ىذ ىفو

 ا مهارإ رادأ ًاراهن' قارحإلا ةبحملا ىذ 4 سيملا موي ىف هبقعتو « قيفوت دجسم نم برقلاب .

 يقفل نع أنو . ةيريكبلا عماجل ىبرخ امنصرصق ناديم ىف هيلإ نمو ةينخلا ما اح اهيف يقي ىتلا ةموكسملا ٠>
 لانا 3 دحأ اشابلا جعزناو ضانلا عومجو نيرومألا نم اهب ناكن م لكع اثرا اهيف دورابلا قمص 7

 لاو رمت ةقرحلا رادلا ىف ناكنم لكاجتو ناديلا ىلإ اروف ج رخل اهبنجي ىتلا رادلا ىف ناكو ىضيف

 رحرلا دبع .تاديلا مام ىبونج ىتلا يارغلتلا كلل تيب رادل دورابلاب قارحإلا كلف بقتو 0

 , نابل - .هقارغلتلا طويخل مطقلا ةمباتمو رار مقن ليج اليل ناريلا لامشإ ناكو امنص رصق ىرغو 0

 , ىامنسلا نم انسل ةيرودلا ركسملا امنصب ىلاولا فعاضو . ثادحألا هذه ةمباتمل كارثألا تعاتراف ش

 : .نارقس باب حيف عنمو « أمتص نم جرافلاو لخادلا ليسلا قدانخ دسب ىصأو « مهريغو ماظنلا

 ةرواجلا تويبلا لهأ ضعبو بومش يداو لهأ ضعب حو « رصقلاب 5
 , وكلا رادل



1 

0000 
 نم ملطلاو قيقحتلا ءاول لماح مالعألا ةعألا رعو مالسإلا خبش مامإلا ةمالملا ديسلا 0 ١ ٠

 ومو ةلس تايفو 1 دل ع7 يحب نب دمج هقاب روصنملا مامإلا 0 ١
 سلاابف نيعو ىرمعلا لع نإ نيسحلا ةرالملا لولا انص فاقوأ ةراظن نع لزعو . برعلا نم ةكسحلا ةبتك ضعبو ةقرحلا

 لاولا رواي ىدنفأ مئاه دمج :
 نب ىلع ديسلا مامإلا دانجأ ءارمأ نم ادحلا دالب ىلإ لصو اذه ةجحلا ىذ فصن موب ىفو

 قيدص ىئاعنصلا ىولعلا عاطملا دمحأ نب دم نب ىلع عرابلا د

 لامعألا ضمب حتفل شيشح ىفب ةيحان نم رسلا ىداو ةداس نم ىسحلا نيدلا حالص دجأ ٠

 تابمجلا كاتب

 ماعلا اذهب مالعال او ءالبنلا تايفو
 ىديدحلا كاوزلا هللا دبع نب دمح

 ىنيسحلا كاوا هللا دبع نب دمحأ نب هللا دبع نب دمت كاسنلا ذحوأ ريبكلا ظفاحلا ديسلا

 دمحأ هونص ةجرت ىف مدقت اهريغو ةديدحلا ىلع مالكلاو بسنلا ةيقبو . ىديدحلا . ىابتلا
 فلأو ةئاملثو رشع 1٠١ ةنس ىوتما هللا دبع نا

 نيعبرأو ىدحإ 1141 ةنس بجر ؟1/ ىف ةديدخلا ردنبب هدلوم ةمجرتلا بحاصو

 . بلق رهظ نع نآرقلا ظفخ ةديدحلا نم ةيلامشلا ةبجلاب ةيدب زلا ةنيدع أشنو . فلأو نيتئامو
 نب نسح هيقفلا نع ذخأو . هب جرختو رهدلا مئاص ندحرلا دبع نب دمحأ ديسلا هلاخ نع ذخأو

 . ىووتلا جابنمو ىراخبلا حيصسو وحنلا ىف ةديدملاب ةيفاشلا ىتفم ىمهيردلا بيطخلا يهارإ .
 نب دحت ديسلا نعو . هنم زاجتساو ةديدع بتك ىف ىمهمردلا م"ركم دحم نب ىبح هيقفلا نع

 ىف :ىرييشحلا يهارإ نب دمت هيقفلا نعو . لوصألاو نايبلاو ىناملاو وحنلا ىف ىنغرلا ناي

 8 ةيديزلا ماح نعو . ثيدحلا ىف ليممسإ نب ردافلا دبع هيقفلا نعو . هقفلاو رحنا

 نب هلل دبع هيقفلا هخمياشم نمو . ريسفتلاو ثيدحلاو وحنلا ىف لدهألا لا دبع نب نحرا دب
000 5 5 5 1 

 نارمعلا ىلع نب دم ىفاقلاو لدهألا ىرابلا دبع لرب هللا دبع ديلاو , نيب 00

 مريغو ىتامنملا

 ؛ لاق نسحلا ءانثلا رشن بحاص هجرت



 نونو ١ ةئس تايفو

 تناك نيذلا هيرصاعم نمو . قروتك ناتمال نيب
 لدهألا ىرابلا دبع نب دمحأ ن نب دمع مالسإلا

 ناياسديسلا و . ىعدقلا رجح نو لا لي

 نطماغ ىنم لك ىلع مولملا كرادم

 م سم

 ةيشاح هلو . هخويش ةايح ىف سردتلاو 00 00 0 1 ةعوارملا بح

 ولو هما سر ا

 ةيشاحو « ىرماملا ظفاحال لفاحلا : ةجوم ىلع ةديقم
يف ةلاسرو « نيلالجلا ريسفت ىلع

 ماقتي نم

 0 1 3 7 0 1 00 « ناضمر نم هنأ وان موب موسب ناضمر
 ةزوجرأو « ًرثف روك ذا لاؤسلا ىلع ةلسرو «رافكمل

 ىدرألا ب

 غاب ٠ نيصملا نصملا ةدع ىلع ةديفم ةيشاحو لالا ثبداحأ جيرختو « ىريسلا فما

 ع هتفو ةردان هنمز ىف هنأ لصاحلاو . نلئاسلا ضعب ىف تارايتخا هل تن د . داهتجالا ةبتر

و . عروو ًادهزو ًًيدأو ءاكذو ةغالبو ايتمنو المجو
 انم بتوكو « قافألا قه هركذ عاش دق

 ىراخبلا ىجونقلا نسمح قيدص ديسلا لابوهم كم هيلإ ىدعأو . اهريغو ةيدنحلا نارإبلا :

حا ىف ةريثك نك ةجبلا بحاط عجب. . نايبلا حتف هريسفت نم ةخسن
 ةقاو ريدا ثيد

 ٠ كلذ ريغو فوصقلاو ةلآلاو نيلوصألاو

 اذإ | هناف مهقلاو ظفحلاو ريرحتلا ةكلم للا هقزرو داوشتسالا عب رس ةرضاحلا نمنح نآكو

ق اذ ناكو نان ةقالطو ةضراع ةوقو ع نيل ىلع هناكف هياسلب ربع
 مد

بتك ةفرعم ىف ىلولطلا دبلا هلو . نيكسملاو ةيالولا ىف خسار
 نسمح ناكو فوصنلاو موقلا ب 

لاو اهنع ضارعإلاو ايندلا ىف دهزلا ةياغ عم عوبسأ لك ىف هت نآرقل ةرالق
 ةرخآلاب ءانتعا

 رس الإ بقا ليل ف ليال « نول از« لو سبل ف ادعم . هع لقد
 عساو « هجولا قلط « قالخألا بذع « ءانثلاو رك فلا ندح « رهظلا تقو ةدحاو

 هيئاوح ةنم لمحيف قوسلا لخدي . ريبكلاو ريغصلل بناجلا نيل «ردصلا بيحر

 : ةيدن زلا ةزيدم نم هيلإ دوعلا ىلع هندحتسإ

 هلا

 . ,؛ لابلا
ِ 
7 

 دوخبلا د نم تالصو 00 را هلاخ هيلإ بتكو

 ١ نمو

 بلاط يبأل
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 2 ١ موو ةئس تايفو 0اس | يح نب دمخ هللاب روصنملا مامإلا

 ب عسب ملم امو 1س هاف وم
 تاداسلا اهسأ دمبلا هقش ديمم وحن هنم نيعلا اوحتفاف

 سانجلا كلذ ىفو . فلا لوصح مايأ هيلإ لوصولاب هدعو دق ناكو اضيأ هيلا بتكو

 ْ ١ ةبروتلا م

 ىونلا ىف رضأ دق ننماظ لصولاب ىل كنم دعو وهو ىفاو رثلا

 نئاثلا تيبلا نيمضن هيفو . توفدم هل بح ليخم ىف ةمجرتلا بحاص رعش نمو

 ش ٠ : بلاط يأل

 انوفدم هفورعم ىلاط نع ادغ امل هبل ليخبلا لاق

 انيفد بارتلا ىف دسوأ ىتح مهعمجي كيلإ اولصي نا للو

 لوخد ديرب ريسع نم افلأ نيثالثو ةسخل ىف ىريسسملا ضياع دمت خيشلا لصو امو
 ف ابلهأ بهن ةيديزلا ةنيدم ىلإ مجر كلذ نم نكمتي و هيلع ءاليتسالاو ةديدحلا ردنب

 ش نلأو نيتئامو نينامتو عبس 1781 ةنس ناضمر ربت

 ضغاب غلب لمف نم ىرج ابو 2ضئاهلا ليلجلا بطمللاب تداعأ

 نب ملاص نب دمع هيققلا رهش ىنب ىضاق ىلإ بتكو « هبتك عاجرتسال ريع ىلإ راس من

 : اهوأ ةديصق كلذ ىف مهارإ

 7 م كن ىف قتلا نيلح ملاص نبا ليبنلا ذفلا لضافلا ىلإ .

 'ملال ةمالم شخم الو هنعا هع هد ءل ضف

 ملا تافيوم نم 45 35 0 9 5 1

 نب مارح ٠ .انلامو توماسم سانأ نحف. -: 4
 ...ماليعم نم هلام



 1 جسم لا ا ا يس ا نصب ل 8

 80 ان هيد 1 1 : ملا نافع 0 2 0 سمج ع

 هللاب دوضنملا مامإلا ىو ١ ةْنس تايفو 0-1488 يحب نب دحم هللاب روصنملا مامإلا

 مداه مفعأ معلا عبر اوناكو

 مطلق ءابإأل الافطأو ءاسن

 . الماح لغ ِِ ىأي املغ نمو

 : اندالب نامألا دعب اوبهم دقل ش

 اوعورو دابعلا رتس اوكسنته دقو

 مثآ ةوفص قلخلا ريم ًامامذ اوعر الو مايصلاربش اومرتحا امو

 3 ةديممقلا رخآ ىلإ

 هقفارو ًارضحو أرفس هتيالو مانأ رديح نب نيسحلا في رشلا ةجرتلا بحاص بحصو

 ةديدحلاو ةيديزلاو ءارهزلاو شيرع ىبأو اخناو فئاللاو ةكمب هتماقإو جحلا هرفس دنع

 نيتئامو نيعبسو ثالث 171/5 ةنس ىف ةكم رديح نب ىلع نب نيسحلا ٍفي رشلا تام انو

 .. ةينبرلا مولعلا نم ىلاعت هللا هحنم ام ًارشان ةيديزلا ةنيدع هتيب نإ ةمجرتلا بحاص داع فلأو

 يىراخبلا حيحص ةءارقل بجر ريش ىف ةديدحلا ردنب ىلإ ةدحاو ماع لك ىف ناتلحر هل تناكو

 ةقيرطلا هذه ىلع لاز امو « ةديدحلاب هماحرأ ةرايزا لاوش ىف ىرخألاو « ردنبلا ءاملع ءاعدتساب

 وهو نام . ا ١1١ ةنس رفص رشاع ىف تام ىتح

 صالخإلا ةروس ولي

 : اهوأ ةديصقب ىجدقلا هلل دبع نب نم لا دبع ديسلا هذيل هاثرو

 خلا مامإلا انلال دقت ىلع مالا لبو قلقم ىأ
 4 8 1 أ ا نيمآ نينمؤلاو انابإو هللا همحر 9

 . ةيديزلا
 ,قثلا ةفاسم امبنيب ةديدحلا ةيدم مالا يب هققلا تي وأ ةيديزلا ةعاب

 َ 0 : ةا ةعاس ةرشع

 ل

 ا

 . .. :دوجشلا 'ذدرسا ىداو ةيحان ىف ىهو . اهونكس كع لئابق نم قمل ديا
 أ هالو جبارجلا لب دالب نادلب نم . عملو ءاضقلاو . ةيدلل لب ةيدبزلا دالب ءاضق ماو

 ليلص دالبو ةرباثملا 1

 57 ىرجملا مللا ندعم

 مرألا هجو ىلع ىف طرملا

 ..اهدالبو برام حلم

 ايرقو صوانقلاو ةرينلا

 مم قبب ملو « ةريبشلا

 ةرجلا سمامللا نرقلاب

 . ةثاعسو نيعسلو تس ا

 امسو نيسقحو ىدحإ ْ

 حو . خرؤلا لدهأل 8

 و . دعس ىنبو ناحلمو 8

 سابع نبا ةيديزلا دال 1

 تو ءاهومنو مسسلاو ١

 دباعلاو ناليجو رهذا

 م نابعش رخأ ىف

 01 دبع دهاجلا بنل |

 ركب ىشرلا لق
 :رامدص ميلا نين“ 5 1 ١

 أو برشا ١

 هذ وقافولا



 2 ىبح نب دمح هللاب دوصنملا مامإلا
 و١ ةئس تايفو

 فيلصلا ىفو . سابع نبأ ردنبو نارك نم ةببرفلا فيلصلا ةريزجو ليلص دالبو ةرباثيل
 .هيناج نم رهظي ضرألا نطاب ىف لبج وه . هنوف ءافص ىف رولا هبشإ ىرجملا حلال ننمب
 55 ميال اذه نم رخآ ندعم فيلصلا قرش ىو ٠ مدق تنام وحن ضرألا هجو ىلع ىبردل
 : ةيديرلا ءاضق ىرق نمو . حلل نم مهجاتح ةماجن لهأ ذخأي هنمو ..اهدالبو برام حلم
 . مجول ةنيدم ةيديزلا ةنيدم قرش ناكو ٠ حبارجلا هيحان زكىم ىحضلا ةيرقو صوانقلاو ةربنلا
 ىحيلصلا دمع نب ىلع لتق جهلا ىفو ٠ اهمماوج دحأ ةرانم الإ نآلا امنم قبي ملو « ةريبشل
 وج ةنس ىنزيلا ىريجلا دمم نب ليعامإ خيشاا نفد ىحضلا ىفو .. ةرجهلل سماحلا نرفلاب

 د١ ةنس ىف ليج نب ثيفلا وبأ نفد ليلص دالب نم اطع ريد. ىفو . ةثاهسو نيعسنو تم
 نمر لا دبع نب نيسح ديسلا ىلإ ةبسن نيسح تيب ليلص ىرق نمو . ةثاتسو نيسخخو ىدحإ 1
 .شافح لابج ًاثرشو . روم ىداوو ةيحلا ءاضق الاعث ةيديرلا ءاضق دودحو . خرولل لدهأل 1
 ةضرفو . نارك ةربزجو رحألا رحبلا يرغو . ىرحقلا دالب ابونجو . دعس ىببو ناحلم» |
 .ىوجلا ندتلاو خيطبلاو نطقتاو نخدلاو ةرذلا ةيدي زلا ىضا رأ عرزتو . سابع نباةيديزلا داب |

 .متاصو يي 0
 ةداسلا نم مهريغو دباعلاو ناليجو رغد |

  :ةيدشاملا رذع نقب 1 ةلاثلثو : ةرشع ىدحإ 3 08 نابمش رثآ فا

 ةيطربلا دمع وذ لئابق نم ةنيمد لآ نم ىنيمدفل ىجان نب لل دبع دمال يهل 1

 - دق ناك . تام نأ ىلإ معلا نيلا تلخد ذنم نيدهاجل نم ناك: ىشرملا لق 2

 د ذو ؛ همق تاذ نم اهضعو ةمئألا ةعباتم ىف اهنضعب تامقوو تامدص مبسلا نيل# |

 تيل اجو لولا نم هيبعو هحالس نم خلو هتيضو ىلع مديبتأو الجدر ا

 ش ش ب ةهم ماقم نم عض قام لل 1



 إ
 0 ٍإ

 ١

 1 11 اا ل : -ه- أةمحملاس

 ىحي نب دم هللا دومنملا مامإلا

هتزاند مييشنل روصنملا مامإلا َج رخل ةلفتلاب تام و
 , نآرقلا سردب ىصاو « هيلع ةالصلاو 

دمحأ نب دم نب ليعامسإ د
لا رصان نب دمحأ نب دم نب 

 ىرامذلا ىنجش

 فاأو نيتمامو نيعبسو سم 6 ةنس هدلوم >

 ؛ىشلا دحأ نبدأ ىضاقلاو « ىسنملا ىحي نب دعم ٠ نب هم نتا ضذغأو

 ٠ ألا ملط بف بام جر 3
, 

ايألاو ىلا ةنيزو « مالعألا ةجج
علا ىف ققحو ؛ داقتناب علا بلط . . م

 دافتساو مول
٠ 

ئاف نم ىوئراو «رودصلا مالعألا نع ذخأو.
 .ةجحلا ىذ رهش ىف هو تامو . روحبلا ض

ر ٍفلأو ةئايلثو ةرشع ىدحإ ١11 ة هئص-
 ىلاعت نا همح

. 

 برغم ةيحان ىف « جلا نوكسو ةمجمملا نيشلا رسكب نحش ةلزع ىلإ ةبسن : ينجشلا

 00 ونج مايأ يال ةفاسم ىلع رامذ ءاضقب سنع.

 . آلا ىنفاشلا دادحلا يجان ىلع

 جادحلا دجأ . نب هللا دبع نب ليممسإ نب ى ,جان نب ىلع ىحب وبأ بيدألا ةمالعلا ىضاقلا

 ١ ادع ةيلاو« عدي دقلا رجح دواد نب دمت ديلا ن ع ذخأ . ىبإلا ىنيلا ىفاثلا»

 مريغو ىلا ىثييمل يتفلل ىلع نب دمت ىفاقلاو ءىلبجل ننملا

 ىدحإ 1١ ةنس ناضمر اا دحألا 4 ب يدع نانو .
 '  فلأو ةئاماثو ة ةرشع

 ؛ تايأب ىننلا ملص نب لع ىناقاهذلت هدو

 ٠١ -وصملا ماعإلا 1

 ؟ اسم

 هلا تكي

 دوم وه

 ع ىنعأ
 هيك

 ىلع نب
 رامعألاف

 روسو

* 
 ةهرعس نم :

 ىف فاأو ةثاثثو

 عدت

 دل |



0 

 0 ا 3 سلا 00 8

 (مو ةلس تايلد

 0 : أمم

 للك ”لأ دق بطخ مظل امد كبت نأ ق-و نويملا كب
 اهتلا قلطتسلا حضوأ نم انرصع قفمو انلاع توم وه

 انتو ةدادحلاب امدق ناك وبأ جان نم ردقلا "ىلع ىنأ

 سلا باوبأ كاذكو اهب هنم ةعاطل عاقبلا ضرألا ىف هيك

 انمو اركم لع هيلسمي ناكدق ىذلا هقنلا يلعن
 امببم ىحنأ وحنلاو امحورشو هدعب ىلك_-: تسلا تامسألا

 جلا اهسلل قرت ل د ىتلا دحألا ةليل موص رهشبو

 امنا اعامس ىدملا تحس له

 ميس ١٠ 1/ ةنس ىفوتلا ىمبدقلا رجح دواد نب دمت مامإلا ديسلا ةديصق اسم هرعش نم

 :هنم هتلق ايف هلإ ابوسنم هتدجو كسيمختلا اذهم نيعدتبلا نيفوصتملا نأش ىف فلأو ةثئر
 0 افرك نوعدملا اثذ دق

 الا مسر عم ىدملا نواهاج

 2 ٍ نم لوق نممساوأ

 بونك تنأ شارفلا ميجض ت اب دقو كولسلا ىعدي نم لق

 هلع رابخالاب اتترالا عزت ش

 هنصو ا لرقا اذ لخ

 .بوطعم كلاه كودي
 تنأ هنع تنب دقو اكلسم ىعدت

 قحب لوق ةاسقلا لكلام

 قدصب ىدنع نومسرب الو ال

 را ىخأ اب باقلا حلصأت

 تنأ 2قدص نيمار امل ىزاندل



2 
 نط سو

 تورم 0
 ا ول# طرد ل

0 

 منملا 0 ةئس تائف
 روصخملا مامإلا 8 مرو ةنس تايفد الولد 50

 ل
 ا

 | ٠ 1

 دايزاو امرك ذي ير

 دانع لوقب مهف لقتال

 5 ١ بونج مهنم عوجبلا تنج دق . داهنجا لهأ قيرطلا لهأ نا 7

 ظ
 عولو ىأ مارحلل ملام

1 

 عواه بح لالحل نر

 عوشخ رثكو ىده ىف م لب

 بيحتو قب ىجدلا ىف مهو ٠ عوجو تمص لوطو قاطو.

 قرتو 0 ةمه.ملا

 اقشع هللا ىف بينت بولقو .
 قنا ةلدألاب سانلا فرعا ٠

 0[ ل ش بودنلاو ناب ضرفلا عع اع عرشلاب نوملالا 24
 ظ ظ , عنه ىعنلل نوفرمي الوال

 ىكزأ تالكلاىوذ نم م لب 0
 ١ بويع عيخاور نيّرلا مثو كله سانلاو نولالا 3

 وللاو ليطابألا نع نؤضرعم

 ٌوض مهل حاص نيبملا باعكسلاو

 ا 00 . اوضمأو هاده ىف مزعلا اودرج

 000113 0 بيرق ميلم ليللا بانجو .اوحنأ لوقلا ل عرش اوكح
 2 ش مافق دق نم بيبللا بيبحلاف

 مابقطصاو ةمنأ ماضتراوب

 .ماده قفاوو مرمأ لئتملف .

1 0 

2 



 ومو ةنس تايفر : هس المو - يبي نب دم هللاب روصنملا مامإلا

 56 مهرمأل له ىرتأ ماوه قيرط ىعدملا اهأ

 انيبم اًقح قيرطلا تكلس له

 انيفراملا ظفقيت ظقيتف

 بينن ال امتد عرشلا نع له انيقي كنم ءافصلا تدجو له

 انهذو ًاركف ساوحلا تفرص له

 ىنفي دبلا اهب ىتلا مولملل

 انتمو فرط ثيدحلا تفرع له

 بوءد تنأ لوقت ام ىلع له 2ىنممو ظفل نآرقلا تفرع له
 اعوأ قحلل راص بلقلا كل له

 امج عرشلا جهنم تربدت مأ

 أعبس ةدابعلا ىف ماكحألا نا

 بيبحلا | هط لوقي ام ًاقراع امنمو الح ماكحألا تفرع له

 امج رك ذلاب ناسالا تفرص له ش

 موو اشم اندلا تيأر له

 امنأ .اءامس ىدملا تين له ا

 بيلصلا هم لإ 5 0 6. يل علا

 سب .* تحادا ىعأ بأ تنأ دضلا ىلع مأ ٠

 دوق ىف ىبتا ىوذاب نكنال
 ىذب عوقوو 1

 رويجحو لابو
5 

 | لا نبد راسخ ىف مقتف

 بي 0 ناطيشلا ىعادلو دوزو دورغ ىف رمعلا مطقت

 دجلاو ردقلا ىذ مالك رسسفت ال

 دكتحلاو لقنلاب. مولعلا ظفح نا

1 



 , ةئس تايفو 0 188 لا ىحي نإ دمع هللاب روصنملا مامإلا

 ير ا ا ا م

 دحجتو هيوذ نم قملا فرد

 بيكرا ىبدو اهات ىر ' دن الو لاصولاو لصولا 4 5

 لايخ ريغ لوقعلا ف ' ىرأام

 لاجر ناسل نم قحلا ركنت
 لالسضإ ا ريللا كضنب

 بيجتلا دقي م هيدي ىف لايخ مو رسأ للو تنأ

 ىغلاو بيذاكألا ىلإ انثطم

 ىلا ىلوأ مسرب ىدللا نظتو
 ىل ىل د سب دوم كرمأ نا

 بولت مالكلاو ليقلو رينا نع كنم روفنلا ليلدلاو
 ىبسم قحلاب  ىلولا بلق نا

 بتكلو ةنسسل نئطم

 : ىلو ىحور قيقشاي نرذحاف

 بولقم ىوحلا ىف بلقلا اذ نأ بد لوق نع كنم بلقلا رفني.
 موقت باتكلا .نم ءىشبال

 مو تنأ بيبحال الو ال

 موظر. كتاه عرشف تأ
 بوذك تنأ ءاج عبصلا اذإو مووت تنأ ءاج ليلا اذ

 '  ىضم رون ماهقلا رون نا
 ىهب دأشرا ىلإ قيرطو

 بوسن سانألل تنأ. الو ال  ىع تن ل . يزأ ام هلإلب انف . ىسم بولقلا . ىلإ ' يناوستلاو 1

 ا ٠ ىوتفو لع نسحب ردت تعا
5-5 

 هزملا مامإلا

8 

 بس لقو

 م ذاهذاتي



 نور لوك 1 لام يلح داع#ا بحاصو بنذم لهاج ظ
 ىمعت و 7 ىلع نوهقن ال
 اهوو كش باقعلا نظتو

 الع قف نم لاقم ربدقف

  نريراو نزلا هه تي سيل -.1م (ىرت :فوسف بنت اذ
 يف ًقيرط اذب انكلس دق

 ايضر الوق حاص تلقاذإف
 بويعو ةمسو هطلاخت م اين ىثضت ىهلإلا ةالصو

 نم ىلثلاو لوألا تيرلا رك ذ ىبدقلا رجح دواد نب دمت ديسلا ةمجرت ىف قبس دقو

 نيس ىلإ انه اهنم تبثو ٠ نيعدتبلا نيفوصتلا مذ ىف ةيئابلا ىرقلا ليممس| خيلا ةديسصت
 : هوقب اح ىرلا لاعبو ملا ملاوقأ شعب كذا

 بملاو وبلل اندجاسم تحنأ برملاو مجملا ريخ ةنس غرب
 بصقالو سمزالو فد برضب انرمأي هللا هيلع ىلص ناك ام
 بملا هذه نع انلو اه اثوص هعماسم ىما رلايمزمنع دس لب
 برعلا رشم نم كل فنمنخأ  مهلعف .ناك موق كبر مذ دف
 بقحلا لاس ىف ةيدصتو اكم مهتالص ًامدق هتيب ىدل تناك
 بنت الف سبت مهلض نمدشأ مكلف اقينصتو اري عي

 بصقلا ف رنصلاك يف رينص امو هنقومندلانودنكلاببرضلا
 . بسنتحم اذه عرفك مم سيل ذإ أل ديأ قيفصت مذاه

 روصنلا مامإلا ةريس 3١3 _-م - نا دل 0 9 ٠



 ىحي نب دم هللاب روصنملا مامإلا

 انرذحم 5 5 5 '

 هدجاسم ىف يبث فراقي نأو
 هشارثا هيالئام نر
 اندجاسم منريصو 0

 هنا ميغ نيدلا 0-6

 ةرش ىتبا لل نأ كيف لق نم
 1 ميحاص لاق اذامل نأ نإو

 قبو هسقق نع ىنفف اكز مث
 مقام ىركذ نم هللا رفغتسأ

 مكتءاسإ الصأ دحأ اسأ اف
 ةكحضمو اؤزه هنيو ريع

 جوع .هنيد ىنام ناو تاهه
 هب باعي ءىث ىلإ اناعد الو

 ىلع عاتنجالا ملي نم تبي
 مليا الف مرحي لاقو
 اندجاسم ىف ًاايجا مابأ دقو

 مدجاسم ىف اذه لض مايضر
 اندحاسم ىف .انيلع .اولوطت الف

 بعل ال حيبستلاو ةالصالو

 اوبكحتراو هللا توبب نع اوفناج
 اوصقر دق شوبحألا اك اندعقر اولاق
 اوبمل مهنكسل اوصقر ام شجلا
 هي. شوبحلا لاق ام .لدتسأ

1 

 حس ]هي ل

 بضنلا بجوم ىف مهكراشن نأ نم

 برقلاو نآرقلاو ةدابلا ريغ

 بقعلا ىلع اهنم كصكتأف كني
 بصال تاناحلاك ةنوصلا ىهو
 باعحلا ىف راثلا لمف هيف ملف

 بترلا ىلع وست .ةهترمو كيف
 برذلا فرامل لاقم اذهو اذه

 بلقتم لك ىف وه وهف هبر عم

 بهللا "نم ىندي نم حفلي رملاف.
 بذكتلاب سيل الاثم :ىنلا ىلإ

 ىن لك موق نم ةلم ىذ لكل

 بسح ىذب ىرزت ةلعف ىلإ الو
 بجر وأ نابعش ىف بئاغرلا لمف 1

 بصنلا ىوس رجأ ابلعافا اف
 بصقلاو فدلا برضو ىهالملا ىلع

 بأف بأ نع ثرإ وه ملفو
 بتكلاو فحصلل تامج اهيناف

 ىض ريغ وهو ىباصتلاب اءرما ىرغي

 ' بكرا ىلعاوئجاو اوصقراو مش ام

 بايلاو تايارلاب برحلا ةلآ نم

 د و ركبي لف ىنلا دنع

 ؛ روصنملا مامالا ومو١ ةئس تايفو



 ىح نب دمج هللاب روصنملا مامالا

 هعمسم دس دق ىذلا زاوح ىلع

 هدحسم هيزتت ىف هنم ىلأ دقو

 ةسعخئاض داشنإ ىف هيف هلوقك

 ابرط اوصقراواوحيص كبر لاقام

 هتداهش ىف الدع صقرلا وذ سياو.

 تمدع نا نيدلا لصأ ةورملا نأ

 تربعل دق فدلاب اسنلا نا تاقو.

 اهب .يرصصت## اياضق ءاسنللو

 امب لوسرلا قح ىف تقدشت دقلا

 سرع ىف فدلاو انغلا حابأ اذإ

 هب نورفكت ال ىذلاب مي-هأم

 قلح دمحأ ىلاوح ترادتسا له

 ميلشك مهم مهف ماو
 مهعضسب راث نأ ىلإ دومق مو.

 براعضم وهو اذه صقرب تابو.. ا

 لكل نقلا :كومأو قوقالاو# ٠

 تمفو دق ءاضيبلا كتنس بر اي

 تمرصنا دقايندلا هذه نكست نان

 اهرهاوظ نم ريخ ضرألا نطابغ

 داز اهلاكب ةديصقلا هذه لماونقر اخ
 'ىلإ ةديصن نا همحر ىرقملا لاق . . مهدانع ىف

 : اهنم كلذ ىف نيب نيمرأو نيناذ نأ“
 ٠ ٠

 نئاث ةراخب كل لوسرابالأ 0

 اد مو <

 باقنم ريغ ًاعيرم ىلوو هنع
 للطلا ىوذ ىنفي ام ثيداحألا نم

 برحلا ركستملا لوق ل اهدرال

 ىضغاورذحاواوموصوا واصل اقلب

 بتعملا ىف ساقرال ةءورمال ذإ

 بصت اهم هظفحاف كنيد تمدع

 بمل نع نرجزي ملو ديع موي ىف
 بمهذلاو زمللا سيلك لاج رلا نود

 بنجلا بناجلاب هضرع هلثم نع
 بتكلا ىف موقرلا هنيد هتلمج

 بححلا ىذ نا تيبب نيفئاطلاو

 بحصلاو مالسإلا ىوذ نم ىغمايف
 بصقلاب ريمزتلاو فدلاب برضلا

 بلجلا ةرؤن اوراثف مايفلا ىلإ

 برطضم ريغ 8 رص رخم اذو

 تح اركز نكت طكوو

 بطعلا ىلع اهنم تفرشأ ةطرو ىف

 بونلاو تابآلا لوأ هذهو

 : برأ نم شيلا ىف برأ ىذأ ا

 رامشلاو هتامرح يع رويغ

 وم ةنس تايفو



 اي

 0 ةانلا 00 ا

 بحي نب دمج هقلاب روصنملا مامإلا
 هس هلو

5 
 2 5 هَ 9

 رتاقصلاك اهدنع ىماعلا راك ثداوح نيبلساا ف تئثدح دوف

 | ةامم ةديسق مهف لاق مث
 .ىراصن اوناك مهني ع ارنا مب

 ارارتغا اولاق اب س انلا ىلع ىئخم ال ناكم

 ًاراسبج هوعاطأو ًارس نمحرلا وراح

 .ىراجي ال رفك لك اونخأو اكن اوربظأ
 ؛ارارض نيدلا ىلع ني دلاب سانلا اولتناو

 «ىراوي ال بسب هللا هيزنتلا اؤريلأ
 :اراصتخا ْ لكلا مج داما : ا

 .ىرابي ال ءوس خيش  مهنم ناطيشلا رمن

 راد ليطعتلا ىلعو 2ثيبخ تكبد هنيد

 ."اراع ملا اود مف معلا ىف كلاهجلا عداخ
 "ارايتخا لبجلا اوضزو ايأربلا هنع اوبنو

 :ارابف هولضأ نم اواض نيح اولضأت

 ”ةراشتسا هوراشتسا نا نم ادع اوعداو

 اراقخا كثيداحألو همم نآرقلا اوذبن

  ةراجحلاو ميدل هللا دبعي نم ىوتساو

 : ؛اراذح رفكحلا نم سانلا اهعأ ًاراذخ

 : اهنم ةديصقب ىلوسرلا رصانلا كاللاب رصنقسي ىرقلا لاقو

 هاظع - ىور الو مهميعز ريغ هلا هازج الف كلاقو ١
 هناركس دوبعم لكل :نأو .قح مانصألا . ةدابع- برأ 5 5 30 ةواوعا "رأي

 7 ْ ١
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 و١١7 ةئس تايفو
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 . ةرهاقلاب ١ نرملا

 ٠ لبنأ نمد :

 بكندا



 ل ىبالا 0 ىحذا دم هللاب روصنملا مامإلا
 ومو ةنس تايفو

 همالع مف رميف مل سالو لاجر هف رعت هللا ناو
 ملا هىاقأ اير. هسفنب مفي انم ءاش نم هنأل لاقو

 : ىلوسرلا روصنلل كالا ىلع ىثثيو ةفئاطلا هذه مذي لاقو
 ىوقتلاب كتفلا ىلع ىوقتلاب هواعأ ىدملا ىلع موق ناطيشلا بلأ دقو ىوكسشلاب هيجاني نمم كان امو ىوكتلا بجوبام مالسإلا نع تلزأ
 ىوشع ىلع طبخ ىرخألا ىلعامأو اهب اوعفتنا دق ايندلا ىلع لوقع
 ىوثلا ةرعو ةررهىف اومقتت الو ىدملا ىلإ اددوع ءاقجلا رشمم ايف
 ىوحت اهب قوسفلا تالاقم اصوصف ملم ضاتعي هللا باتكحب اهب
 اونللا عمتسي ماضيبلا ةنسلا نع هعمس در نم مالسإلا فرع لهو
 ١ ' ىوغأ نم لك ىف مالسإلا ىرع لحو هراث ذخأ ىف ناطيشلا عمطأ ف

 ىوتألا هرلج ىرولا دنع موهومر مهناف صوصقلا تالاجر لثك '
 ىوثم مهنرقأ ءرلا ىدعأ قوخأو اهضعيب الإ راحشألا مطقتاف

 ْ ْ بأ 0
 : ل ش ل : . نى ايلا باب ءاضق ىمم اهمو «ةينعلا ندللا لمجأ نم ىعو مايأ ةتس ةفاسسم ارهنيب امنص نم 1 ونج لذمألا نيل ةرومشل يلا ةددشل ةدحوللءبلو ةزمهلا سكب ب ةنيدم ىلإ ةسف :فإلا .٠
 2 : 0 رقم لك رغ قلأب رحبلا حطس نع بإ ةنيدم عافترا ردق دقو . ةديدع ىحاون ىلع لمت
 - ا ظ رشن نه عوبطلا ىف اهيلع انملكست دقو « نيلاب نآلا فورعملا عارذلاب عارذ فصنو عارذر# 0 : .٠ 3 1 5 5 زون

 : 3 | ..ةرهاقلاب 'فرتل
 يل 0 : 53 1 2 9 | ١

 ا ىجان نب ىلع نب يع ن دمع قتلا ةمالعلا ىضاقلا ةمجرتلا بحاض دافحأ لبنأ نم
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 يبي نب دم هللاب روصنملا مامإلا
 ومو 7 ةلس ثداوح

 فلأو هب

 -- أهم

 امالثو ةرشع اتنثا مو م ةنمس

 هللاب روصنملا مامإلا ىلإ ىضيف دحأ ديشملا بوتكم

 0 و 7 40 نم مارملا مرح سماخ موب ىف
 مم ىلإ ىامتصلا ىروضملا ىلع نب نا دع

: 

ماركلا ةحجاحجلا ليس « عينا ليمألا دج وذ « يفر 220 ش
 .لسنو « 

 55 0 ةماعلا دسلا . مالعألاةنبابل

 ' للا هظرعم هوز / ًايماسا

 9 هناكربو قل ةمحرو ؛ اشف ليزجلا همالسو : كالوتو لل كل

 موجنلا هبامحأ ىلعو ؛هلأو دمحم انديس « ةلاسرلا هب تمتخ نم ىلع سو هللا ىلصو

 مطاوقلا فويسلاو « علاوطلا

 دو ادكؤمو أديع ًاددجت كيلإ رودصلا رودصف : دبو

 ةرضحلاو « ةيناهاشلا تادقا بانج نم « ىرمأ باطخو « ىمسريمأ لإ لصو هنأ هبجوأو ١

 معلا كل لصحنو « ًائيطم انمآ نوكستو « ةيلملا ةفالما راد ىلإ رضحت نأب « ةيناطلسلا

 ةركفلاو « ةنيصرلا لوقملا لهأ نم تنأو ثيح . ظفعألا ناطلسلا فرط نم ؛ ىمظملا

 ىمأ نيدلسلا نيب رهاظتلا ناو . دوبملا برا ءاضر فلكم لكن م دوصقلل ناو . ةنيزرلا

 ىف هنع ينغتسي ال كلثمو . بزال سمأ نيدللاو ايندملا رومأ ىلع نوامتلاو رصانتلاو « بجاو

م تنأو ثيحو . رطخو رومألا نم لج ابف ةدايزلا كب ناو « رضح الو ودب
 دله تنأ 

 كاش قيلي ال تنأ ثيح كؤاقبو « كلانه ام ىلع ركشلا هلو « كلذ ىلع لل

 تدك نإو . ديرنام ليصحت انيلعو ديرت ام حرتقاف ةسائرلا بلاط تنك نإ : دصقلا

 لدصق ناكنإو . ديزم نم له : لوقي نم انلثف « ركتملا نع ىهنلاو فورعلاب ىمألل أدير

 4 انوكن نأو.. ةملكسلا عمج الإ دصقلا سبلو . ديرنو لمؤت ام قوف كيلسن نحف لال
 ترم زه لاقف زير لا هياتك ىف كلذ ىلإ ىلامت هللا اندشرأ دقو اذه . ادعاسو ادضعو ةدحاو

 وصنملا مامإلا

 هن الو ) لثق

 3 هعم نيقاو

 6 صوصرم

 لم ٠ نيلقالا
 مسلا ل هلوقو

 ام نوكن نأ



 ا ىو لا يحب ني مح هاب دوصتمل] مامإلا

 هلا لوسر دمع ) ىلاع لاو عسكر انككملا ىلع ءادشأ همس ُك امن لاقو . حصل رب ىا 1 مث د) لثذ : رب ىأ ( محير بعذتو اولشفتف اوعزانن الو )
 يل مه” 3 8 1 5 2 نابي يناكم) نيللا قح ىف لاف لقو ٠ ( مي "د

 0ك ب ىشب نانا رأ نادلك نونمؤلا »سو آو هبل هللا لص هلوق لثم . نتا نم ريفنلا ىلا وح نيام العام ةنسلا نمو مالا همسي ال ام ثلاذ رهف ىلإ ( صوصرم
 ٍ كلذ ريغ ىلإ « همولي الو همتشب ال لسلا وخأ لسلا » هوفر

 ىلع كلذ كف . كلانه كرارقتساو ؛ ةيناه' ثا تاذقلاب لاصتالا ديرت تنك نإ دصقلاف
 نارشألا سيئر . ًامرتحي اللمع ءاظمم عيمأو . امركم ًاببجو « ابارسلا مدقم نوكنت نأ
 وألا حلا لات لصألا ميركن م 5و ٠ ىناطلملا ماقملا هاوح فيرش نم مف ؛ كلاه نبق
 كابا لححو . كثدنمو كدلوم نطوم امنص ةنيدع ءاقبلا ديرت نإو . ىناهاشلا ريرسلا نم
 نو رملاب ىمآلا تنأ نوكت نأ كدارص ناك نإو . كدصاقم تحرققاو كلذ ف كادادجأو
 الوبقم . ةعرلا رومألا مريمو . ةيعرشلا ماكحألا ذذنم . لامفلا لاوقلا « ركنا نع شالو
 انيلعو . باحح الو رقس كنود ىخرب الو « باب كنع قاشب ال . ماجحإلاو مادقإلا ىف

 ىلع ؛ ةياطاسلا دوبملاو « ةيناقاخلا قيثاوملا نم تبلط مأ ىأ نم كبلق هب نارطب ام لبصحت
 نم هيلع تنأ ا رام أ « ىلادلا بانجلا نم ثقنم ىلع لصحم نأ لب ذايملاو نكمي الأ
 كلن ىلإ اهريغو دانجألاب لوخد نم مقو اممقو دقو اذه . نيقبلاو قدصلاو « نيدفاد ملأ
 ثبح كنك رو امنص ىلإ تجر من . اهلي امو نيفرشلاو طربو اهملإ امو ةيدشاحلا تابجلا

 الو امن اه تب رض الو ءاضداوت رف كنع ضارعإلا و . كلضهداوم كلب ادصات . تأ
 لزمن نأ كيلع بجاولا ناكو . راصام تاكيرحتلا نم كنم راص ل . اسشكا نود تال

 نا يضر بلاط ىبأ نب ىلع ةزنم ىف تنأ نوكتو . نييضرملا ةيالثثا ةزنم ىف ناطلسلا
 نيمجبأ من

 مج كوم ةعاجلاو ةسلا رضحو « مهعم لاجو لاصو « ةرلل دب ةرلل هضنب داهجلا جرم اخ الكا ءاللا ماغي ماق ء بلاط ىلأ نب ىلع نأ خيراوتلاو ريسلا بنك نم تط أل

 نبقاو
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لس ولف . مربلأ
كاملا كذ تك

و « نيدحتم انك 
 ةقيرطلا كلت ىلع

 مالسإلا ناطلس ريغ نيلا ىمأب موقي نأ ردقي ال هنأ « لقا لك تنأ مت كلنأ ىلع

 « لفسألا نيلا نم دح وذ مفر ىلع ردقت تأ. هنأشو نبا ارت ن لاع ني زذاو .(ذو

نم ىلع ىنب ليزت نأو « ةّيحللا ىلإ ةرداغشلا نم ناليزج لآ فك ؟ فكتت نأو'
 ةمطق 

 اذه . ناكرألا ةخعاشلا هنوصح نم ىرركسللا وأ « ناكذفا هر زج مرش قلاوأ ؛ قاف

 تانارقلا لب ذايملاو تراص دقو فيك بارغأ دالبلا كلت ىف دارفأو . بارعأ لئابق ىف

يكو . هفارطأ ىف نآلا اوراص دق مهسأ لاحلاو . نيل ىلع ةينارسنلاو ةيجنفإل
 كرحن دقو ف

ىف نآلا اونب دقو . ةريسبلا ةعطقلا هذه ىلع همور رصيف وهو ىنايلطلا نارقلا
 ىلع انف لمع 

يضفلا هذه ىف كتنطفب لمعاف . ةريصب ىذ ىلع خم ال اك بصنلا ةبج
 « ةيلكلا ةيمطقلا ة

 ديرت ام نيبو « داحتالا هب لصح ًاباوج انيلع بجأو ءابنف ةرهابلا كتياردب رومألا ددرو

 لاو . كانفرع مزا ام اذه . كدصقم لصح ىتح تنأ ثيح تنأو . دارلا ليهست لجأل

 ماتخ مالسلاو . قيفوتلا ىلو

 رشع ىنثإ 117 ةنس مارحلا مرحم سماخ ىف ررح

 ملط ىذلا دم ىلع سنو ىلصنو . ءاخرلاو ةدشلاو « هارضلاو رك 7 ش

 مولعلا حيئاقمو ةءادملا حيباصم هلآ ىلعو « ىضقاو هلس نيح هماسح 00

 3 ةبآ ريغ مهيف لزعلا « ةياردلاو

 رامغم ف لوقعلا تاضاير . ةيدممصلا تاداشرإلاو ) ةيدبألا 0 4 : 4

معلا ٠ أو هدرا 1 9 د 0
 ؛ رجزو هع ىبنام طوس 

 ٠ ةكتم ةعدب لك نيم ةبحلا ماوسب أذفت كانه . ربدتو نآرقلا لقع نم ةيصذ فج 38

ةفئاط لكد محن و « ةيبولا نتفلا ةميخو عنارم نع ةيبالا سوفنلا وجد
 ةينب قطتو ءاهراث 

 مامإلا

 داحألا

 |مئارسإ

 .نوهن

 الا
 ا دقو

 نت دفع

 ىرذل

 [رغللو

 ركل
 ليتاد



 © طظاخع م

 كير

 هل

 د لكب باسألا تاملتخاو , ةليح لكب لاومألا تن" ئ

 نفل م ةنس ثداوح ١10 ل 0 يحب نب دمج هقلاب روصنملا مامإلا

 ةرضح نمانيلإ درو اك. اهرازوأ برحلا ضن يتح « اهرارشو فالك نارين باونلا دامتألا

 عج « يخ باطخو ميكب بكا شام ل هب اشاب ىضيف دحأ مخل اشاباو مركسلل ريزوف
 : باطتسي امو هقوذ رم ام ىنامملا نم لمتحاو ٠ بانطإلاو زاحيإلا نيب

 نمل نم ىهدأ حيبلتلا نم سوئك هريدت نمر هنم ظفل لك ىنف

 نأ انيلإ تكي نأب « ىناهاشلا فيرشلا رمألاو , ىنطلسلا رمألا هيلا درو هنإ هيف لوقي

 . اهاهتنمو اهدابم ىف تركف دقو . فاصوألا حيلمب ةفوصوما « فا رطألا كات دحأ رات

 فرعت ال م. اهتاكرح دس الإ تايراجلا نكست الو ءاهامار نم ةراقلا فصنأ دق : تلفو
 نم معألاو صخألا فرع دف : لوقنف . تابمأ جاف كامشار ؛ اهتاكسلم الإ مالعالا

 ىلع ةيمالسإلا ماكحألا ءارجإو , ةيدمحلا ةعيرشلا ءاضما الإ ديرأ ال ىفا ء رجملاو برعلا

 ىف ملظملا برا رماوأل الانما . ةيوبنلا ءاضييلا ةنسلاو « ةينآرقلا تابألا هب تقطن ام بع
 «ركنلل نع هناو قورعملاب رمأو ) ىلامت وق نم ميركلا ىبنلا ةنسو « يكسحلا نآرقا

 ىب نم اورفك نبذفا نمل ) ىلاعت لوقو . ( رومألا مزع نم كلذ نإ كباصأ ام ىلع ربصاو

 نوهانتي ال اوناك. نودتمي اوناكو اوصع امب كلذ ميرم نب ىسيعو دواد ناسل ىلع لهئارسإ

 نبقلا انينأ هب اوركذ ام اونن اف ) ىلامت هلوقو ( نولعفي ! وناك ام سنبل هواعف ركلم نع
 ةنسلا نم كلذ ريغو (نوقسفي اوناك ا سيئب باذسب اورلظ ندذلا انذخأو وسلا نع نوب
 تامرحلا اندهاشو « اهايذأ ىف ترثمتو ترثك دنو تاركسملا انيأرو ٠ ماقملا 4 مسقب الام

 هل عرشو « هقئادح ناطيح تقاوم دفو نآرقلا انقمرو « اهلالغأ نم تقلطأو تحيبتسا دقو

 نامألاو « ىراصنا مهلع ترمآت دقو نيدحوللو فارشألاو « هقباوس ىدبأ ترصاقت دف
 وقل ا ءاضققا ىلوثو . ىراكسلاو لاذنألا ميقوف تمفترا دقو « رابخالا ىرذا
 مماب كا تي نع جاحلا اد صو . لوسفلل بصن الو لعافلا عقر فرع الو كولا
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 نم ودسبو « ةنيقب لل ىلع اوككشبل ىراصنلا كلذ ىلوتو ؛ ةنيت :

 اماهاض امو لاوحألا هذه . قيم

 لك



نب دم هللاب روصنملا مامإلا
 وم ةلس ثداوح - اول يم 

 ىتلا ىف تاركسملا نم

 ةالفلا شوحو ةاخاؤم

 نوكي ال ام يماوألا نم

 ةبحألا نكاسمو « ناطلسلاو ةملكلا ولعو « ناطوألاو لاما نم هيلإ مرش ان امأو

 قحلا قيرط قراقو « هجاحم هيلع لهجلا راثأ نم « هجارعمو هقارب املمجي امئق « ناللاو

 0 كابو

 تاولص بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤلا ريمأ ىصولا ةريس نم منركذ امامأو ظ
 همالسو ها

 حسب ايأ نأ عم ءاصحلاكردلا الو « اصملاك ف يسلا سيف خياشلا عم هيلع
 دهزلا ىف ناك ر

مو « دابحال نكاوسلا 50
 ىلإ تعدو « داقرلا ذيل قامألا تن

ةحارا ققاي فيكو . ةامرلاو لاطبألا ذاخناو ,
 ىأر نم «نوكملاو 

 الا ل 4 ل جو قمل عاج روس ويس جم 90د وعب نهب ءج ا دخلا ب يسم جو

 هس يال يي ام ا يل يا اعد م زي

 9 1 ا يطل يدل

 ادح هداو دلج هنأ تح « ةياهنلا نيدلا رومأ ىلع ديدشتلا ىف ناك رمع نأو « ةيانلا فشقتلاو 5

 نيدتلاو دهزلا نم هيمأ ءادتبا ىف رهظ نامثء كلذكو . هيدي نيب تام ىتح 03 ١
 ىلع ديزي ام «

 أرفغ مهلا ؟ خياشلاب نيرومألا ءالؤه سايق فيكف . فصاولا فصو 20 / 1

 اه ملعب ولو « للعب ال نملا ىف ثداوحلاب هنأ ىلع لوح وهف « رظعألا ناطاسلا باجج امأو 1 :

 دقل تح «ركأنلاو لظلاب مهيونذ لمح نأ ىضرب الو ءركاسملاو نيرومألا عفر نقلا ىف : ع
 ًاوامعو مينم اوناك ال : لاقف  كارتألا ءالؤه كح نع لئاسهلأس دقو  دوببلا ضعب لاق .

 « ةحيبذ لك تولكأأب « ليجنإلاو ةاروتلاب اوامصو مريغ نم الو « ليزنتلاو نآر قلاب

 انسقأ ناف . هكيصحت كسيلمف هترتخا امو ريقحلل رييخنلاب رمألاب مكبوتكم لمتشا دق « من |
 دهغ ىنمسي مف هللا رمأ بوجو ىلإ انرظن ناو . ةحزان رادلا هذه نأ انعطق «ةحرابلاب ةبلا ٠

 ىلع نينو « هيهاونو هللا رماوأ هيف رب ءاندادجأو .انئابآ ةكسلمن نم ًاريسب باج راخأ
 < نأسلاو ضنا ارفلا هيفا وماقأ نا. نيرومأما ىدبأ نيل ا لج ىقببو « هيفسلاو 7

 * ةيناقاملا ةرتملاو «ةيناهاشلا تاذلا ىلإ بسفي ال ىتح « نطبو روظ ايف هللا ةعيرشب ادلمبو

1 

 0 هكذأا : لوقا ( اهل حدجلاف ف اوحنج نإو )ل ىلاعت هلوقب المع « بوتكللا رهاظا فاعسإلا

 اطعمألا

 ,دعأ

 1 ركل



 ١ ةئس ثداوح ل اا ىحن نإ دم هقاب روصاملا مامإلا

 «دابلا بر نيد ةرصن انني مماجلاو «داحتالا لصحم كلذ دمبو « ريسيلا بناجلا كلذ الذ لعاب مونت ءةيبرحلا تالآلا نم ريسيي ةناعإلا نم راتختو « ةريسلا نم ههضترت امال
 ++ ميراتب . دارللا ةريخألاو لاومألا ال ءداسفلاو ىثبلا بابسأ مار نم ىلع دضامتلاو
 لفح ةنس مرح

 .بوبملا راعسأو فلأو ةثايثثو ةرشع ىتنثا 171١ ةنس تلخد : ىلاعت هللا همحر ىحيقرلا لاق
 فصنلاب ةعجلاع موب راهن قورش ىف م . ةليلق راطمألاو « ةميظع ةدش ىف سانلإو « ةمفترم
 .تمباتتو ندع دودح ىلإ ةدمص دالب تاهج نم ةميظعلا راطمألا تناكمرحم رهش نم ريخألا
 .ىفو . هتفضأ ءادوس ةنبتك عورزملا ىف لصح ةعورزلل ةرْلا داصح مايأ تبراقت امو . راطمألا
 , ًاريثك تصقو ةعورزلا ةرذلا ةرم قرحأف ةداعلل قراخ قرحم درب عقو ىناثلاو لوألا عير
 ىهتتا ةموكحلا بوبحلا نم بحلا قوس ىلإ لصوام ءارشب امنص لهأ ةموكسحلا تقياضو

 ريشلا ملزنأف نارجت نم ةينطابلا ماب لاجر نم ةعامج اعنص ىلإ يليصو ةرخآلا ىدامج ىفو
 .نيرشع ون اوناكو امنصب نهلا باب لامث فورعلا ىديجلا دجسم راوج تيب ىف ىفيف دحأ
 ركاسع تراظأف . دورابلاب اهب م ىتلا رادلا قارحإب الإ ىلايللا ضمب اورعشي مو ١ الجد
 رثك أو . نييمايلا نم رادلا ىف نيذلا لك امنو ءامنص رصق ىفو نملا باب ىف ةيترملا كارلا
 ةرارش باب ىف مهنم ةعامج ضبقو . دورابلاب مرود قارحإ نم ًاثوخ اعنصب شيتفتلا كارلا

 ىف هم اودجو مهنأ اوعاشأو .امنص رصقب هونجسو هوبرضو كارتألا عم نيماخت

 .ةفصلا كت ىلع هعم د اهلا ل 50000 . ْ و نيسبك هصبأ

 ْ ورابلا لوصح دمبتسا دقو . لبابذلا امهيلع دورابلا نم نيسب

 هني ف فاغخاا امابسأو « ةعونصم ةيضقلا كت أب لو « بردا نم ءادحلا
 روف ىلإ را روايا نأو«ةيرع لج ةأرما لع ىرو.لا ىدنخأ مئاه دح ريش روان

. 

ىلع حرم ديج رم ادف « ةينعتلا كلل عانطصاي ةحبسلا باي ىف نيذألا ماظنلا ظ
 هنم هسرف 

 هبرض نم ناك ام ناكو . دورابا نم نيسيكب ءاب مث هيدل ةوهقل رومألا ةاعتسا .« م

 ةقيقااب لعأ هللو اد | إ

 3 نا
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 ها ا ست سات --164  يحي ني دمع قلاب روصتملا مامإل 1

 ازا نادل“ ]| ناسملا ىزيزللا دحأ جاحلا ىلع روكذلا روايلا يام بابسأ فرامل ريبخلا ثحابلاو : ظ

 وشو ةفزأ ىف ْ ١ دقو .اهرءاظنو ةيضقلا هذه ىف ةرظأ تام ىتح اوني رمتساو نج ىذلا امنص راجت نم 1

 ريسم ْ : . 5 نيلداملا لدعأ ىلإ مهعيمج ىف 0

 1 8 ميعتلا .عطقتا | 1 هوفادأ  سانأ نع ذززتلا ملعنا دق '

 دونا مالبإل 7 موصخلا متي هللا دنعو اوشنأ نبدا موب نابد ىلإ 1 ١

 راسن .سالا 3 ىمبكسلا دم نب خم نب دحأ ديسلا انسب نيماءافع يئن لا ىشيف دجأ نأ ماشو - 1

 ب ايفل ربو 3 باوج ركذ مدقتو . دورابلاب تويبلا قارحإ نأش ىف رودنأل مامإلا ىلإ اوبتكي نأ هريغو.

 ويبلاو رودملا خخ مفادلاب مثرودو مهممر نم هنودهاشب امل كلذ ىلإ نبل لهأ لودع نأب ىضيف ىلع ءابمنلا ضعب 0ك

 نيسح ندع 18 | كم _كارتألا نم ةميظملا 0

 ىلع ديسلا امنص ىاقوأ رظان ىمأ هيفو . كارثألا نم مهسدل نم ريسع دالب ىلئابق نم ةميظملا 0 00١ ةكدنلا لوصح بابسأب ةماجت دالبو ةديدحلا ىلإ شيف دحأ ريشلا راس امم نابعشىفو < 202000 1!

 ©  هميصجتو اعنص ةنيدمب ريبكلا عماجلاب فيمضلا ميدقلا شارفلا ةيقب نم ناكسام عقرب عاطلا < ا

 اسر نم 0 نم ناكو . اهنص تارانم ميج صيصمتو ةنمح ةيبج ديجاجسب مدقلا ضعب شيرفتو « اميه 00

 ةرصنو | ا. ةدبدع نسا هلو . ىئانصلا ىليلل دحم نب حم جامل لاير ةثاسخم عماجلا نير فت ىلع ناعأ 0

 لاح كة دونما عب قو ريغو كارتألا داوق رباك! نم كب تسفر راس ةئسلا هذه ىو

 عسا 7 كرم ةموكحلا ةنريمألا لاومألا صالختسال نالؤخو بحزأ دالبو شيشح ىنب دالب ىلإ
 لاأ - 3 اثأب ىفيف سأ اهيفو . مظلاو روجلا نم ملظملا ءالبلا ةيعرلا نم ايف ءافعضلا لانف .  ابلهأ

 ل انو يصيم
 تي

 نير 18 مق لبج ىف ثالث اهنمو . ةديدحلا نيبو اهنني ايفو امنص لوح ايف ةديذملا غالقلا ءاشنإب ا دمع

 دا ره ه0” ضعمب قارحإ عباتن نأ دمب هريغو بومش داوس ىنؤ . اهريغو رصع لبج ىف ثالثو

 ) ابق

 . اول"
 مانإلا ىلإ راس ناك دقو ء امنص ةنيدمم اليل عينق خيبشلا لعقو وراباب تابج ىف ةموكسحلا

 ندعي دارضإلا ىف ىعسو :« اصنض ىلإ مامإلا قدنيب رف مث ًقدنب داطصأو هيدل قبو روصنلا
 كلذ دنع تلذف ..هقتاق فرعي ملو مامإلل هيدل ىتلا قدنبلا ذخأو هلقت ناك تح مامإلا باحأ

0 



 مل

 كلذ

 .+مو نس ثداوح 01ه يحينب دمت هللب روصخملا مامإلا

 ةرامع كارتألا ضعاضو مامإلا بامصأب ةباشولاو ةوادملاب رهاظنلا نع كارتألا ناعإ“
 سيئاوفلا جارسإو بزعلا ريبو اعنص عراوشو ةقزأ ى

 ىلع مهناودع فكو مهناوعأو كارألا ىلع تاراغلا نشل نيدلا ديمح مساق نب دمحأ مالسإلا .فيس ىلولا ةيلاملا نالوخ دالب ىلإ روصنلل مامإلا زوج ماعلا اذه نم ناضمر رهش ىف
 قلتلا نسحأ هوفلتف نالوخ قراشمب ودبلا نايبض ىنب دالب ىف دعار لبج ىلإ راسف . سانلا
 نوم ىماهإ اهيف تيبملل نووأي ىتلا مهنك امأ ذإ « هنكسإ ام مهينارهظ نيب ايف هل رو

 .سيئرلا ديسلا لعف اك نيينايبضلا ىديجلا لآ نم مهلقاع ةنبأ جوز 9 .رعشلا تويبلاو رودحلا

 مسأ ١1٠ ةنس ىف مزانم هلوزنو هلوصو دنع ىناهكوكسلا سابع نب نيسح نب دمت

 بهأتو بحرم اهو دمت لزانم فويضلل اهنف لزانم

 .ىلإ ابعاد نيبلسلا مومع ىلإ نيدلا ديمح مماق نب دمحأ مالسإلا فيس ىلوللا لئاسر نم

 : هلوق اهنم . نالوخدالب نم اهثب نيب نيسخ ىلع ديزت ةديصق نيبملا نيدلا ةرصنو دابا 0

 لغش ىف ةياونلا ىعاد نع حبصأو 2لبهجلاو ةبيبشلا ركس نع بلقلا ام

 لجعلا نيعألا ىفو ىليل ىف ببشأ ةجح نيسخلا رسملا غولب دمبأ

 سرا

 ىعنلاو بيشثلاو مالسإلاو للا نأ .
 ىتلا ةجحلاو هللا باتك نير
 يتلا ةنلأ وه ىمظملا ةبمعنلا ره

 ةأرج ىلا اوفلاخ موقل اف
 اوحبصأف قالحلا بصن ىلع ار

 ملاظ لك اونواع سانأ مهل ْ ا 8

 لضفلا وبأ نينمؤملا ريمأ ىلأيو

 لبر نع ىبلا لآ اهثراون
 .لغلا نمز ىف ثينلا ماقم مونت

 .لدملا جنم اونباب (لظو و

 . لجعلا ىلإ اولاع نيح ىسوم باو كس
 ..لفلا ىلإ اوراس ردقلا مافترا دمبو

ٍ 



 ١و5 ىحن نب دمج هب روصنملا.مامإلا
 1لا 1

 مم واو ةبرص ريغ نم هللا قلخزمش مهف لغبلا ىلأ نبا نم مه الاح أوسأ :١

 ألا ىف ةهانرلا الإ
 0 5: 0 007 9 ىجح الب نويرتم سانأ مهنمو
 اي ْ ا لم كيبنت ملافأو 2 ىمتن سلا ىإ الق ةئامو | ١

 ١ : هدلوم ع لحلا ةياغ ىف هللا ضورف نع مهو مهريفل هلإلا فيلاكت نورت 1

 ا 0 29 6 ةدلب ُِ 0 كو ١

 00 ْ و رعولا ىف ا اتمامث عمج هللا لمل اولاعت م ٍلع باوج هو 1 0 9 ١ < 5 د كرار را و ش

 ا ٠ ا م ماما ادن اوعمساو قحلا ىعاد اؤبيجأ | وييجأ
 00 سأ ْ ْ ياا لرلا ريغ لهو ' كرات, ىلا لسراا ريغ لاق دق 5

 بردا 0 ىلدت هب جاجحلا ىف ليلد نم لهو ةجبح كلا له لب اعاقاو. ا
 0 : أ | لزهلاب لاو سيل نيقي قحو م الب دج سمألا نأ لمتسا 7

 نام 1 لذعىذ لوق هتاضرم ىف شن الو اعرسم كير ةاضرم ىلإ مدا ْ 0 دولي , تار 8 : 7 قئالحخلا للا عمج اذإ .دغ ىف كبلإ ىتات هب اذان 7
 وريح ١ لقعلاب 0 | هناز نم !مابقيس حصا لوتن.نعل من اهوذخ اهوذخ. 1 :

 00 لعنلاب موق اب لمنلا وذح ءاج اك .يفم نيجينوكلست نأ مالو: 01
 13 ا لك امر هناحبس هنكبلو التف يبالا ,لسب اع لاو و.ىظءرم 7 1 ْ 0 ١ ”١3 لسرلا نم نايبلا دس اوفلتخا مه اومدقتا نيذلأ :نيباتكلا لهأف: 0-1

 3 لزجلا باطملاب رانلا لامتشا لبقو هعوقو لبق طيلسنلا, نم را ورق,

 . اذه ىلي ىذلا ماعلا ثداوج ىف بؤ رحلا نم نالوخ:ف .ناكيام 67



 ٠1١ ةلس تايفد : ف او ع... نوح نب ديك هلله دوصنملا مامإلا

 هلا اذهب مالعألاو ءالبنلا تايفو
 ىنارجلا دمحأ دمح

 ىنامنصلا ىفارجلا نيسح نب ىلع نب دمحأ نب دم ىقتتلا لضافلا هيقفلا

 نلأو نيتثامو نيثالثو تس ٠١11 ةنس ناضمر ىف : هدلوم

 مأ

 ريزولا هيقفلاهدج انمجرتو ٠
 . عوبمطما طولا لين ىف فلأو نيتئامورشع 19١١ ةنس ىفوتلا ىفارجلا نيسح نب ىلع عراب
 ظفحلا عيدب « ةءورمل ليمج , ةرضاحلاو قالخألا نسح ناكو « اعنصب أشن اذه هديفحو

 « ةيمساقلا ةلودلا ناوعأ نم ةمعنلا ىلوأ ةيقب «ةدابملاو راك ذألل ةمزالمل ريثك « تايرجالل
 . «ةرضفلاو رهزلا ةيؤر نأش ىف ىسنآلا كالا دبع نب دمت ىضاقلا لاوس ىلع باوج و
 كلازنألا لوصو دمب هنييمن ناك دقو . فلاو ةثامئالثو تس .1٠1 ةنس ثداوحوف هيلإ انرشأ
 نم ناك . امنصب ةرادإلا سلجم ءاضعألا ةلمج نم رشع ثلاثلا نرقلا رخآ ىف نما ىلإ
 تام نأ ىلإ كلذ ىلع لاز امو « كارتألاب لصتا نم لمأ

 : هتصالخ ام لاقف ىلامت هللا همحر دم نب دمأ رسمملا ةردان ةمالعلا هدلو همجرب دقو

 ًابع راهنلاو ليلا ىف ةيءدألاو راك ذألا ريثك« ةعاجللا و ةمجللا ىلع ابظاوم تراك

 دجسم ةضورلا ىفو « هلهث ىبأ دجسمو ءامنص جراخ ىذلا كوسم دجسم مزالي « تاولخل

 ىنلخدأ بر ) نمو مويق اي ىح اي لوق نم رثكي ناكو . اهوحنو روصنلل دجسمو « نافرل
 ١ ( نيملاصلاب ىنتملأو امكح ىل به بر ) ىلامت هلا لوق نمو « ةبآلا ( قدص لخال

 و
 . هاد ىلع مالكلاو ةيو 46 | نس ْ

 نبا مالكةيلاطم بحب ناكر . قالخألا .راع 00 0 ,يرقا
 اوك نذل ةفوسلا ل قالا نس قف قاخلا ةرسدابا 6 ٌّ

 1 مالك ىلإ هليم مدع.عم , هكحن نم ريثكسلا ظذحيو , ىفوصلا 5

 مث 2



 - )خد ىح نب دمخ هللاب روصنملا مامإلا

مإلا نيكي اوفلاخو رهاظلاب لمعلا
 15١ ةنسرخألا عيو ٠١ اصب تامو يول ةي

عو ىلع هدالوأ نع فلأو ةثاملثو ةرشع ىنثإ
 نم اوتاكو ىو: ندعو دمحأو ميركلا دب

م هن إلا لج لع انج قو. يدب سل ءالبنلا
 ل عر مكن د

 : رجلا دمحأ نب دمت نب دمحأ نب دحأ ةمالعلا يضاقلا انماع ىف تببلا اذه لهأ لبنأو

 | . ىفارجلا دمع نب ميركسلا دبع نب هللا دبع ةمالملا ىضاقلاو . مالعألا هلايغأو م. ٠ال ةئس هدلوم

 ةرشع مسن 1819 ةنس رفص ىف هدإوم

 .تازإلا
 ةلامث نيموي هوب ةفاسم ىلع هش داب ملا رسكسب فا يؤ ىإ ين ىارجلا :

 امنص نم

 ش ل لع لكرلا ماما 2 اعنص نم الام ةدحاو ةعاس ةفاسم ىلع : اعنص فارجو

 بابرألو هل ةرجم اهذئاو اهرودو اهروصق داشأو رشاعلا نرقلاب ىن ةحلا نيدلا فرش ىح

لاب « اهنأش عقرف « هترضح مالعأ مظاعأو هتلود
 7 - ديسلا لاق تح « اهتساحم فصو ىف سانلا غ

 .هف تافواحلا رماوبلا ىف تاقوشملا رهاوجلا باتك ىف ن نبدلا فرش مامإلا نبا هللا دبع مامإلا

 1 . . : هذه فارجلا ةرجيركذ

 / ريظت معان هيف ضورلا ريظن أدبأ نازيبلا»
 روفغ هب نمل هبرو ' رودسلا حرشنت هبيطل

 ' © ليلبتاو سبنأتلاو رشبلاو . 9 ليهستلاو بيحرتلاب كاقلي
 لوقعلا عماسم هكردت . لوقلا م قلع

 ميدبلاهنسح ىأرمنسح ىف عيدبلا .مئادب امب كرت
 عيمجاب ماج اشمب كاف ميبراو فيرحلا ةحر ف
 ملطملل . لالطألا عرابو 35 لطم نسح كاقلي ام لوأ 0

 'اب روصتملا مامإلا 8
 سمسا

 ة ءاهرجأ ىلإ

 ام فا رجلابو

 يمل 00 هلم 0 ٠

 كرا ظفح لكأ
 دلو يكرأو ةييلس
 و ناصحلا رت ن'

 | مامإلا لاقد يل



 ىحي نب دم هللاب روصنملا مامإل
 )م١1 ةنس تايفو ا

 ,دنر ثيم نحوالكش  هديشلا هدوصق تنام ظ
 لثمأ 2 عون لكد هلباقملاو قابطلا اهم ىرت

 سجل ساوملا تازلل واع 2 سنج لكدتم اهمف مركلا

 قئاظ لوقل ممساف ةيروت قار اذه مئابلا حاصو
 قزاراب اومن ةمسن ىف قزار نم متأ امص لهأ

 ' ناجرلاو توقايلاب كينأي نامراىلإ تئشاذإ رظناو

 لاكشإ البقوذلاىذلودبي ىلاحلاو هضماح عم رألو

 ليبقلا كاذنمكل خوخ لكف 2 ليحتسيال هكمب ىذلا امأ

 ليسلاولويسلا نعتفتكادي  ليبسلسلا حارقلا ءالل مبانو
 اناولأ تممج نول لكنم اناسح هكاوف اه ؟و

 حبلكلا نم دلما ىلإ وهف حيلم بجسم نم اهب كو

 هرضحخم ةيبار اهتيأر ةهريشم اهداوعأ ىر انيب

 : ةغيلب ةليوط ىهف ءاهرأ ىلإ

 مرح نم نيقب عبرأل ءاثالثا ةليل نيدلا َْفَرَك مامإلا نبا موهقلا دبع تام فارجلابو

 الو. ءاكذلا ف

 ةبأو مامإلا
 ةرذان ناكدقو . ع امرت ىلإ ني ةاهنلو نياك 6“ 7

لا ضمبو لق ربظ نه نآرقا ظنح لك أ
 ءداو لم مولا ف رسصتحلا نوت

دد ىلع وهو دارا ةاز ف سانلا ناك انييو « ناصملا ىلع هدلو بكرأو ةمبط
 ه

 ا 15 : ٠ همويل 0
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 قي نب دمح للاب روصنملا مامإلا
 عروب هم كاف

 ٠711 .ةبس تايفو تاوالءال

 ايلإ هبا تيعن لع لم

 ١ 5 اهنباب فر هللا ترو

 نم كريق بارت تينت

 ايبص يراولا ىلع هه تمدق

 اهلإ هتفز برا لاق

 ايرثلا ماه ةءج تنئطو

 ال حوراو تشاد

 اييغ رك ذلا تمتخ نا الو

 , ماع فصن عم ةرشع ىدحإل

 ىلاعلا نم تألتما دق ثنكو

 تضصفن

 ايش ناسحإلا ند كرت: 7

 مامإلا ديسلا رجارم اعنص فارج ةرهو

 : ةحورشم هل ةديصق ىف هلوق دوجأ امو . ٠ فلأو نينامو عبرأ
 لي ةنس ىلاثلا عيبر

اوبأ ىف سيلاطسر تحهاز دمحم قودق ةحب الو
 . هي

 هباقعأ ىف ريسأو هنبأ انأو هماقع ىرولا ىلوأ تكل
 ٠

 تلأو ء اياعأ ىتست تاك يارانألا نويع ترلغو فاول ةه ةس ن تريغت دقو

د راثأ تفعو نيدلا فرش مامإل اهايحأ ناك ىتلا عايضلا
 : اهب هروصقو هرو

 لصحم 1 هنأك ريصب قمح ىفم ام ىسني :كاذو كاذ لاوزف

 8 ةهلومم لك ملفع ءاقيلا : راد ىلإ فرصاو انقلا راد ىوه ملخان

 : نيتثثا ١357 ةنس بورح ىف اهيفادمب كار سألا تبرخأ مث

 فارجلا لفسأ يف مريغو

 7 ةكلادن ىرامذلا نارطق دحأ دم ٠

  يرامذلا نارطق ىلع نب دمحأ نب دحم ةمالملا هيقنلا

 اعاد جشم ا وذل فلأو نينئامو نيعبرأو مسن 1144 ةنس : هدلوم

 . .. مهريغو ىرامذلا ىلمشملا ىلع دمأ هيقفلاو « نيدلا ممن ىلع

 ل 8 ىفوتملا ىنسحلا لالجلا دحسأ نب نمحلا

 , ٍبهرع تب دود نيرشعو نيتنث

 نيب دوصنملا مامالإب

 ا

 ماللعلا هدلاوو

 |أ هتمن ىف لاق

 ذل رخآو « نيدباملا

 االو متي ضرما

 . هلئاضف ءاقيتسا نع

 ةجرت ىأتسو

 و سج 188 نع

 ةئس هذه ىو 1

 ل عاطل لع نب دمخ

 ماو عبس نع ىنأل

 دبع نب نحر د 8
 . نسحلا نهللادج
 1-0 ناو ةثايثثو

 ليعرف
 . ةدانف ةرثع ميز

 ذاالا لاقثألا لمت 3 | ١
 راو للظ 1 0 مقار ةانثو ,ةرشع م ىتنا 149 ةنس تام , اكسان ايت مرو الضان د



 2 - < رج ىو هيا عا يجب ك# 6 مدس تيسير ل
 ٍ هاون ننتج

5 

 رزس ثداوحح لالا < ىحت نإ دمج هللاب دوصنملا مامالا
 ل ١

 نفل :

 نلأو ةئامو نيئاكو سخ 1م ةنس هدلوه نارطق ىلع نب دمحأ ةمالعلا هدلاوو

 ارو ن7 ةيقب ا بحاص ىف ةجشلا نمح نب د ياللا

 ساط و تلف ق دا جاي ضال ور

 000 هلثم انيأر ام ةرابعلا ةءاغو ٠ «فتانتلو

 ىهتنا 0. للا هجر . كلأو

2 3 5 6. 
 رامذب ىفوتلا نارطق ىلع نب دمجأ نب دم نب دمحأ هيقفلا هل مجرتملا دلو ةمجرت ىنأتسو ا 1

 فاأو ةثاملثو نيسهحو سج انباع

 قتلا ةمالعلا ديسلا امنص لامعأ نم عانس 5 ةرحبم 55 ةرشع ىثإ فو ةنس هذه ىفو :

 ءالضفلا ءاهلعلا نم ناكو . ةنس.نيعبس و. فين نع ىوأملا يفند مال لغو

 ىدذملا ىلع نب نسح نب هللا دبع نب ىلع ةمالعلا ىضاقلا : سنآ دالب نم هنطوب ثامو ٠

 . ىناقلا نع اهم ذخأو اهنص ىلإ رجاغ م الضاف ناع ناكو.. ةنمس نيعبسو. عبس نع ىنأل
 رصانلا مامإلاو « دهاجلا نحرلا دبع نب دجأ ةمالملا هدلوو « دهاجلا هللا دبع نب نمر ده

 ةرشع قنا ١15 ةنس ىف تامو.. اهئالع .نع ناروضلا ةنيدم ذخأو . نسحلا ني هلل 8

 نيمآ نينمؤلاو انايإ و ىلاعت ا مهجر .نلار 1

 فأر ةاثثو ةرشع ثالث ١سم ةنسا.

 0 4 . ' ْ هنو ني ةيلاعلا نالوخ نه نايبض ىنب ىفدعاربورخ +

 هش ا تدع لأ هه مل صو 8

 الغب نيسخ وحنو ءالمج نيسخو ةئام ومت ىفو ,ةيكر ثلا ركأسملا نم : ةثام ةريشف أَ ِ

 بابسأ نف ناكو . نالوخ دالب ىلإ اسراظب نيئالث وحنو « ةرنخألاو وازلاو لاقثألا لمت 0

 5 8 ربدع قولا جن نب ينس نبذل دم بيا ءادمأ قبل



 !وموم ةنس ثدأوح 8108. يحي نب دمت هللب روصنملا مامإلا
 2 ا يي ب
 6 عنطصأ ن وح ١ لبج ىلإ نيدلا ديم مساق نب دمحأ مالسإلا فيس ىلإ.فوصلا ناسل ىلع (باتك منطصا نالوغ

 ا , ةعار 1 . ميسلا كاله هب ام ريدي هنأو « روصنلا مامإلا ةعاط كللس ىف ىفوصلا طارفنا نمضقي ةعار
 مباوجلا كلذ برعلا نم فوصلا ودع ضبنق . دارملا دافأ باوجم مالسإلا فيس هيلع باجأت

 جرخأو هفنعو هيلا فوصلا بلطف ىضيف دمحأ ريشا ىلإ كارثألا ناوعأ ضب ةلعساوب هلخدُأو 1
 نييعتلا ىلع ال فكالوخ نم مهنأ فرع دقو نيقللل بدؤي نأ دارأو رذتعاف باوجل هيلا 1

 ,نم نأ اهرا ذخأو نالوخ ىلإ رك املا جورخم ىغف دحأ ىلع راشأف عمطلا كلذ مس هلخادو

 ' ايلا ةيناولا دالب لهأ نم نااهرا اوذخأف اشاب دشار عم ركاسملا ىضيف لسرأ م . امخئاشم

 دمب اوممزأو نالوخ نم اًهريغو دادش ىببو ماحس قبب ىلإ اوراس مث . اهريغو تايافكلاو
 هنيب قبي مل هنأو مهنم دسجلا ىأرالو . نايبغ ىنب ةعار ىلإ مالسإلا فيس وزغ ىلع كلذ ١
 .نع اواقاثنف لئابقلا ىلإ لئاسرلاو بقكلا مالسإلا فيس :ثمب خسارف ةئالث وحن الإ مهنيو 7
 جملا قيرط تناكف : ءدصق َِض مهدصو مجملا برحل ةريسي ةققر نم هيدل نم ثعبف ةباجإلا عا

 لبج 'ىلإ ليلغ ىداو نم دتمم دايفلا بعص قيض وهو ”وب قينض هلفسأ ىفو محالتلا قيض ىلع ٠
 ةياضع مالسإلا فيس تا ىف ناكو . كلانه بورحلا تناكف : ةمئاملا لابجلا هتفح لق دعار

 «مريغو قيدش ىديم ىلع خبشلاو « ىنايبضلا ىديملا ديمس لآو ماحس ىبب لئابق نم ةللق
 ْ لإ ةباأ ضئبو ىديجلا ديعس نب رصان خيشلا ردتباو . الجر نيثالث ىلإ نوغابي مهعيمجو

 لإ ميقدأنب نم ةضاصر كثجرخ اف « ةريصب ىلع كارثألا اومرو قيضلا لفسأب ةك أ ضبق

 نم ةتسو ىديجلا ديعسر ضان خيشلا لتق نأ ىلإ «اكرع كفادهن برعلأ مهتكرعو « ايمجأ ع
 - نيعبرألا ىلع فونت مهاح رجب سانلا دهاشو 4 نينايث . ومن كارثألا نإ لاقو < برعلا 0
 ١00017000170 يس كارثألا قداتب نم برعلا تذخأو

 قف
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 مديل دعس لل ةبا نإ : لوقي يعل ممإلا تمم : ىثرمل نيج ىلا لع
 3 '... كتابا :رلوقأو ةسلخا ةلقلا هيف وللا _رن ةقداص ةمقو هذه .تناكويب نيقدن تأ

 0 21 وايج .نيدصألا يف اجرارسأل . ..ةيف. سلا .تزمب وب قيضافاا
١ 



 ىلا يحي ني دمج هللاب روصتلل مامإلا
 ,زثإم ةلس ثداوح

 راقح روبقلا الإ ا سيلف ةظم ىف مهنم ءامد اوقارأ
 رامش مالصلاو ايمرو ةاط يبرأ برشلا ةدع نم ملل أو دعو
 لا رازب روزلا نا تضق ًاقويس ةنرك موي ثبحاص ام .اذإ ديأو

 دوقنلا نم هيف مهتاوطخ عيسوت اردارأ اوناك ايف مالكا كو مهسوفت كارلا عفرو «لاحلا حلصو « نيروصحلاب لصناو «حالصالل عيوشلا ىلع نب دمع فيرشلا ىضيف دحأ ندل نم لصو ىتح هيف اوناكىذلا لحلا توبي ىف مهسفنأ اوظفحو هعم نمو ماقمالا زاحناو نيلجر مهنم اولتقف جملا ىلع بلا لختو «بررحلا ران حادقنا تراكسف « دالبلا لهأ ميت ىف مهتاوطخ اوعس وأف رمألا دالب ىلإ اوراس دق اوناكو كا رثألا نم. همم نيتثام ءاهزو ماقماقلا ةرصاحل نابكوك ءاضق نم رجمألا دالب لئابق ضعب راث هيفو . حزار دالب طبضل نيدلا ديم نب هللا دبع نيدلا رخل ماملا "ديلا مامإلا زمج هيفو . كلارح تالذ ىلإ اهب سيل ىرأل كلذ نع ةحزان ادملا تناك دقو . ةعار ىلإ لوخدلا نم اهاب دشار نكمتي نأ لبق ةجيتت ادحلا زم جنت اليلادحلا الب ىلإ ميملا نم ةقئاط رامذ نم تبجوت روك ذلل رمشلا ىو

 ىلا رفمج بيدألا ديسلا نم هنع هللا ىضر بحب نب دمت هللاب روصنملا مامإلا ىلإ تاصو
 ْ : ةديصقلا هذه فرشألا فجنلا نم قارع#

 . لودلا ىمأتامال كرمأ سمألاو 2 لثنم مويلا تنافمكحاو هناو نم

 اونس م مأ ارا تدز تنأآ اودع امو (ربعاوبثا كوللا كنع-
 ليقاو لكلا كاسع نا هنأل . هضالم كيلي نأ انلاىذ صالخ

 لضتم ماللا فذحب هنم لزملاو يمنا الرع فخم م اديس اي
 ها 0 ءايلوأ ككاطعمأ هه. تنأ نإ لوسر ليبس اذغ 0 نيو سما كيال. .ةرتما هل هيد ف ناك نما 1 0 1 ل 4 | 1 3 ع

 رع , 3ك ىرشب  ةمطاخ ءاببأ ىف 'مويلا" ةلؤدلا“
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 ب بسسس

 ا ياس راب اا وعم 0... . رت يال

 م
 : ا وعل 1007ج 006

 1 وب مول

 هل ١ سك تس 104 ل حم نب دمع هلل روصتملا مامإلا
 ءاوئلاذف ا اونق الو ةوتامأم طق. مهنا نس ىبب ىحأ دق مويه دحم 9

 اةرغاإ 2 1 لمهني رمحلا ىلالا -عيبن اهنم ةمطق لآاي لزب 0

 ب رقنعو 2 .تاراقع+ ول .نمانلا ةادمل 3 ناو مفرشو ًاردق ؟العأ نا 8 ١
 و مل-او اا .لمعلاو للا تاتاصخ هنيزت مركوذردقلافيرش متملكلاو 5

 السلا مث 20017 .لصقنت سيل لاصخ هنمكيفو هترتعو ىداحلا ىأر كآر نف

 ش ,لبقلاو فيسلاو اعدلاو اطملا اهب ةمبرأب ىراهلا اهصخ دق كانع
 5 .لبذلا ةلاصلا هكمفت سيلاه تلف دقءادعألارسسلا كمالقأ |

 لإ تلصوو 208 0 .لبإلا اهرازَج ىلإ لذت ل ةبطاق فارمألاوب كلذ كالو

 سلا 0١ .ةلصلص كارتاللو انضهن انإ
 ' 00 1 .. ٠ :مالللا هيلع هلوقب روصتلا مامإلا هءاجأف

 "ا ل 0 فلاو دافوألا دفأام نحلصي لسألاو ليما رودصو ابظلا ضيب
 اذام 08 0 لبإلاو ليلا, تانفاص اهل تنح فمن نم قرشلا تامنن انل تبه

 بالا 0 ف 2 لسسرلا هب تءاج امر صن ىلإ قوش نيب جيه ءارهزلا ىنب نماظاناب
 رلظ ا هلودلاو .مالسإلا ةرصن مل موق مهنأ ءارهؤلا .ىنب نم ىتتركذا
 امعأ 003 3# 2 7 5 لخد مهقاتعا د الاطو اودهتجا امو اهنع اودمق مهنكتل
 يلوا ١ ةولقع ول فنلا وهو ةفالسلا عرد 1اوعرداو ءلبآلا ننس اوعيضو
 5 لمتشتت رانلا هيفو .ناوملا سأك مهما مالظ لك اونمأتساو
 7 , هولفغ اجحلا كح نعو ريجتسلا» رطو .ريقملا .لظ ىلع 0
 06 .لجر .. هضاتعي. لجر الو الك عبس الو 00
 1 .لبجلاو لبسلا اهنم قاض ةدشو قلي ملص كارتاللو انضم افإ
 ْ + لجألا ٠ .اهنيب قاوب :ىنامألا لإ اوبلعءامو ايأدلاو نئدلا اودسفأو
 هلك فارشألا ١ 2 دازو ئئط 3 .نابلصلا ملباع اورمأو ش



 ىحح نب دم هللاب روصنملا مامإلا

 ًارصتنم ضرألا شحو تيخاوكاذف
 ةعرسم ريستسلا يثح هللا ةراغ |
 || نع ءادصلا لاز دقو بي رقنعو
 هضرامي ال من ىف مدو ملساو

 رضم نم راتخلا ىلع ةالصلا م

 ا ولو <

 نع شيجلا دعب شيجلاو لب
 لفسلاو شابوألا دسقمت ام لحل
 لوألا انمايأ تثعبناو بولق

 لحز هسحن ىف هقاع الو رش

 للا اهجرب ىرجت سمششلا تماد ام
 اروثنم اندنع كرد تاب دق

 نو ةلس ثداوح

 هذه ماعلا اذه ىلملا ىنجنلا رفمج ديسلا اذه نم روصنملا مامإلا ةرضضح ىلإ تلصوو

 اروصنم ًاديؤم كاوا رشنا
 ةرسب وأ ةنع كارخب دصقاو
 هيمو دمحم ىنلا نااي

 ىلولااودحج ىلالابكراظتنااذام

 يذلا سجرلا كلذأ نيمباتلا
 اورداغو موقلا جبملا نعاولدع

 .هنيد ف ةطسب كبر كاطعأ
 اهض هب راقفلا اذ كفيس سيل وأ

 ىفتنت ال عوج ك رمس رودصو
 هلأبآ ترم ءايلملا ثراواي

 تابتف مكباتك قارعلا لصو ٠
 هرشنو باتكلا لبق اهناكسف

 هدوب قارملاب كلل ديس 1
 ةبع لايللا فيط ىف كاريد ...٠
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 ازيمت قداضب سبل فيللاو

 اروستلا كءاول هللا 5
 اروذحم فخم ال كراج هللا

 اريخأو الوأ كروحح تباط

 اروشم ابهه ممريصت ىتف
 اروبقم هلادب ىبلا تام

 اروجبم ميفلخ كدج نآرق

 اريبطت هضرأ ربطو ضبناف

 ارودهملا مدلا الإ قتسال

 ارودصو ارحانمو الكالا

 اروثنم اندنع كرد تاب دق
 ش ارورسم اهب نم حبصأو احرف“

 ارون تلاحتساف امالظ تناك

 اروسيم اقلا ناك ول كالي

١ 



 ىجح نب دمخ هلئأب .روصنلا مامإلا

 اح ةكب قيل و
 ية يرش لع ف ١

 ىذلا فينلاب 5 نيد ترعو

 تبنشا الإ ةليبق كنتلتاق ام
 رمعم شيعت نأب هلال ءاش ٠

 اريرحت املاء ًاريبك اكلم
 مكحدم قداصو كل لوقأ اذام
 ىذلا سجرلا كنع بمذأ للا
 نكت ملونيدفاولا ىطمت تازام

 مهنأك ءارثلاب كنوبلاعيو
 اهقوفامْمم ضرألا ىلععتتنأول
 ىذلا كرعاشسفنلاكتدفر ذعا

 ةوخم كبانج نم ىنتكردأ ول

 هلآو ىتنلا ىلع ةالصلا م

 نم ناب روصنلا مامالإ ىلإ اهوصو ماع ىف ةديدع ةبوجأ ةديصقلا هذه ىلع ثررحن دقو

 يف لا 5 لكوتلا رس دملا ةفيلخ 0 ا لا را

 هللا هذيأ

 َ اهنم

 بيع نم بيل كماظن فاد

 يمص هلل ف مل رغ ةئاس نم
 دف كارألار شممودرمفلا فيك

 نيب هل للا .دارع اوملظ

 اروسملا هتيب صخش جحام
 اروس اهيلع تبرض دق كابلظو

 اروبق نوكت اهل ماهضلا ج رع

 اريسست .هتلخم دارأ لل

 اروصنم اديس أ روعه ًادسأ

 ادهطتا مسني ريطو : ىشني
 .اروكشو مهم ًاءازج ن

 اروخدم مهل ازيك اومدوأ دق

 اريذبت نكي كردق ظع نم

 اروعش نامزلا هل طق قبيل

 اريسأ مو.هلا لبق ىف تب ام
 ' اريخأو الوأ لئاضفلا لعأ

1 

 ارونلاو ىدحلا عمج رصنع نم

 اروصق نيملاظلا ديزت تالا
 1 .اروجلو [ركانم .دالبلا اوم

 اروجبم مهف ىتسمأ لدهلاو

 ومو وم ةلس ثداوح



1 
 ١ ىح نب دمج هللاب روصنملا مامإلاب

 ًارتفد .اموب سردلل ىرث نل ىتح ململا عوبر اومده
١ 

 ىف ًَ وأ لع ةرغ انقأ دقلو

1 

 ملاع نم عرما خويش اهمو
 د هنرهث ام دوعيل
 امو هوضقرا ب تسير نأ ينحل ألا

 "7 ندهأل تيقب ف

 ١ ىنجنلا ىلا اماسرأو روصنلا ملال :

 ١ ريسام مانالا ف يذل ملغ

 تقرشأ انولع ردب هن اكن

 هراجشأ تهز ضور هن كو
 تففدنو هراهزأ تحتشو . و 5 -. 0

 ' اوهلا تقبطف هحتاور ثحاف .:
 انضرأ ةحاسءاجرأ تجرأتف

 اجاوس نوصنلاريطه تدشو
 ًادوأت نوصفلا هنم تحنرتو

 انرصع ىف اظان كرد ل
 [ناق ًائيتش اوني تيدهأ'

 الولا .اوكرت ىلالاب.يراظشنا امأ :..-:“ 1 1

 ىأر امالقاب نأ نايحس
 رتاس شيج سانلا ظن ناكف

 هت خفلس
 ٠ ةلس ثداوح مم٠

 اروشنم
 ارون تناكف انترجم لظ

 اروكشم هبأر ىحضأ دوطلاك

 قرامتمم اهناطلس

 يس الل
 اروجيدلا تحازأف هراونأ

 اريثبت هرايطأ تمجارتو
 ”اروطمادغاا هزابلأ :

 اروطس هيأع تقر اهناكو

 اروبنط هتلخ مج هالوإ
 ارورش نوصفلا بءش تابامتو

 ايس .اربحو ًادرفتم
 *”اروقلاو“ مول ازال

 ارينأ يف لظ دق مزارطو
 .اريصنو ايداه وجرأ هلل

 اروهشما

 ار
 لإ اروبظو 6 نررشالو

 اهداجتسا ةديصقب ىرادنجلا نمحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحأ ةمالعلا ىلوملا باجأو ٠
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 0 ومو# ةنس ثداوح 5056-5 3 8 5 ا ما مامالا دم فرو

 | 5 سما ك١ 92 3 هاب روصنملا مامالإ 1

 4 اريمدت ميرال اصدمو مد الكم :
 لا اروصق نوملظلا داشأ دقن 9 1 ٠١ ةمدقلل ل اروصق نوللاظلا دافأ 53 2اكنمو الجعمو

 ٠١ ٠ ةرابش 1 "نصفي هللاب انقونوو
 . ةديصقب 5 02 1 ١

  ناثديدش ش / ' ىثرعلا دجأ نب نيسح ةمالعلا ىضاقلا باجأو

 /ىو ريبخ تلهج نإ لآساو دجلاو 2 ىلدلا الإ امم 35 0 اريح تايب نب وإياد مق سراب الأ رورس رورسسلا هب داز 6 1
 0 ١ ّ 5 1 . نم

 رش ابرمأو ريذو مركلا ىري ميركل نا. ديبأ سيلو ادو ان ىحو
 وسأو ةنبم 0 الح راصو ىسمأ ًامدبم ىنلا داش ىذلا ىرأأ .٠ | هل 0

 ْ ا 520000 7
 172 9 / : +! ةناللا روخو أركتم اهي تبرش  ةيثيو تشمدقو جولملاىرأو

 | هيفو اروجحم الملا ىريو 4 ادج دمع ىبنلا ناك نم رذعأم
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 بلا زياش ْ حلا اريسأ نيلاظلا ىديأب ىجحنأ مد اذهو مكفيس فيبلا | 00

 ىف 8 00 ىلإ نيالا ديح مساق نب دمحأ مالسالا فيم لقتنا ماعلا اذه نم رفص فو . 0 0 0 !
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 راي | ”لبصقب مجعلا نم برعلل هريذحت ىف ىشرعلا نيسح ىضاقلا اذه ىلإ راشأ ناك دقو . مريغو 0 0000
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 : ا 5 دوعبملا نوكي :ىدأا ليقنلا لفسأ ىف ىتلا ةبصقلا مامالا ركسع لوخد ناك هيفو



 ومو ةنس ثداوح ل رول يكانب 4*2 دوسعلا مامإلا
 .ديلا مونهالا نم مامإلا زهج هيفو . كلذ ريغو ال ةكربو حمو ةنيصح ًاراوسأو ةنئ ةرامع تلك ح نيتنس وحن ةراهلا ترمتسأو مونهالا نادعس نصح ةرامع ىف عورشل ابربأو مونهالا لبج ىلإ رذع ةلفق نم روسنملا مامإلا لقتنا لوألا عيير رشع عباس موي ىفو 1 لقسألا نبلا نن .رت ىف ناك قذكو . ةدحاو ةي ىف ةثث ةديدش ةلاز م ةفينش ةفجر امد تنأك ناد راف وز انو : يقرا لك .ظدالبو اغلا ىف لزال لا نم ةدع تلصح هيفو .ةابد وسرد دج نبل دبع ديل طاش هلع( 7 ءاليتسا ناكو . ةمدنال ىمدتو اهتمت امو قي رطلا كلت ىلع ةك أح ىهوريمألا ةراهش ةنيدم 0 نم رصنا بل لإ

 .مث ةميرشلا نع مهضمب هرم نآك دقو ربل ادالب طبضل ىناشلا ليعامسإ نب نيسحلا ةمالمل ١

 مامالل انئاط اداقنم كح نب حلاص خيا ممريبك لسد ْ
 ديسلا حتفتساو . نالوخ لافع نئاهرب امنص ىلإ نالوخم نيذلا كارتألا مغمم تلقتنا هيفو

 ةموكح راد قارحإ ناكو . روصنلا مامالا فرشلا دالب نم حلفأ دالب رقنع ىننم نبدأ
 .« لواجس ىنب نم شاتم حلاص خيشلا راد كلذكو « دورابلاب ادحلا ةيحان ذكى م ةجارز ىف ملأ

 دالبلا ىلع ملا يانا ظ

 تناكف ريسع دالب ىلإ اهنمو ةماهت ىلإ ميملا نم ةقئاط تراس ىلوألا ىدامج ىف ْ

 . باهوا دهن نب مهارإ خيشلا تيد نيبمشلاو علا لح ىف محالم ريسع لعأ نيدو |
 دمش راد ىف رهشلا اذهب ةفاص تناكو . برعلا نم اهنودو مجملا نم ةريثك لف تن ٍ

 "مث نينس عبس وحن اهرمعو ىامنصلا مد وأ مساق جاحلا ةنبا تدق هيفو . امنمبإ زر

 'امنصإ بوعش باب ىنونج صدزا دجسم ىلإ هاما ةيقاس ىف ةتيم رهش ىلع ةدايز دعب تاما ]

 اهبؤر سانلا نم ريفنلا ملا رضحو هرانلاب يللا قارحإلا لأ ١]

 ةمالملا ىلولا ةدالو مونهالا ليمب ناك نسل هذه نم ةرخآلا ىدامج سيلا هيف
 ودنا نينمؤل يمأ نإ ىبع هلل لع كوتا نيمو .ريمأ نبا دمحأ نيل رمان دلل ١
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 لفو 66غ

 همامالا فيس ل أوس رلا ىعب قل 0 0

 همالسلا ليبس ىرولا ىداهو هلل ديؤ لا راسا ن4

 | هماكحأ اددجب ؟ريسن نيلو انيك نينيؤلل ماد

 ةرخالا ىدامج 1 ىفو

 | وه ىتلا ةفصلا ىلع.

 ند يرب بايلا عضوم ا

 . ,امنص باوبأ نم ةحببلا
 ىلإ لصو بجر ىو
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 ذاع ديجسم قرش ىتلا اصلا يما دمم نيد راد تفرحأ وشاف ٠

 ىلوملا روصنلا مامإلا بلط : اهنم نابعش فو

 كلاراد بارخإب ضيف دمحأ ىمأو , ماما ىلإ نالوخنم دعار ليج لعأ ىديملا نب نم
 © نب ىلع ديسلا ىضيف لسرأ م« اعنصب دواد دجتسم راوج ىلا نيه ديح مساق نإ دحأ
 اوخ خباشم ضعبو ىامنبملا عاطلا

 ىف .ةيقابلا كارثألا تعقراو

 امنم روس'ىف نِلا باب ةرامع سيسأتب ىضيف دمحأ ريثلا أدتبا

 رثسلاو ماكحإلا ةياغ ىف ناكو « لوألا بابلا برخأ نأ دمب

 : لوصولا نم الو بايلا سفن ىر نم جراخلا نم لصاولا نكتب ال نك كيم ةنيدمللا

 سقن جارخإو ةريخالا ةراملاب , راصف « هل ةيماملا تامدقلا نم هل ناك ام مم ةقشمب الإ ًرمخ

 بابو ةرارش باب هلبقو بوعش باب كلذكو «ربلا نم ةديسب ةفاسم نم يرب باي

 دحأ هيقنلاو « نارمع لهأ دحأ اعنصب ىنارمعلا ىعانيلا دأ تيب

 لازاف هيب ةرجحىف نمطلاب هاردايو ةليللا كات ىف اماق من ىعانيلا ىدل تيبهل ىنامنصلاريوش ٠

 | قد «اهونجسو نيطعافلا ىلع اوضبفف ركسملا ضعبو سرحلا راغأو « سانلا عمس يتح رص.
 ْ 7000 تانعطلا كلت نم تامو ثلاثلا مويلا ىلإ ىعانيلا

 ةاجج ىف راف نيدلا ديم مساق نب دمحأ

 ااننم :
 | ىلد 9 0
 ظ ىلإ اواخدف مهمرك أو .منمأو ىديجلا ىبب ةمجارمل نال

 , ٠ اعنص ىلإ نالوخ نم,ةنا-ج ةر#
025 
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00 

 هل ىفو
 لع ام لادبإب

 ارحإلا ناك

 | نب فا دم

 ملا لق .٠

 راكو ل“

 داملا ىف |
 نب نأ اوبحأ 0

 نم | د



 هه ع

 لازاف

 ىبحب نب دمع هللاب روصلملا مامإلا
 .ومو0 ةنس ثداوح 20

 اهبف نم اجنو رادلا تمدهف « هب لهأب رارضإلا هيلا بسني ناكو . نالوخ دالي عت ةيرق نم قاهد دحأ خيشلا اهيف ناكو

 دببو . هاوعد مهيلع ررقيل عانس نم ركسملا دوع رظنتي امنصب حجشم قبو « ةياشولا كلن - ٠ ىف ركملا ضمب كارثألا عانس لهأ ىلع تذفنأف « رونعتلل مامالا ىلإ مهتاوك ذ نوقوس عانس ةيرق لهأ نأب كارتألاريخي لصو موب اذه ىفو . مماردب سبملا نم قاطأ مث « نينم . ندوب رم مدل لوني بيج نزاكو ءاويق عاسررم ماعلا وتخ نادحا كا لك مهتم لوتقلا ناكو ءالاح هحود تقهزأ تانعطب عانم ةبرق نم حجشم عراف ىلع نب ليعامإ ديرلا ةليغ امنص عماج مدق نيراشملا ةالص نيب لتق ماملا اذه نم لاوش سماخ ىفو
 مجشم قباوس نع ثحبل ةموكسحلا ظقيتت لو « عاطلا دمح نب ىلع ديسلا انصب فقول رظان ةليزج لاومأب مهقالطإ ىف ىعم ىتح ةنس وحت عانس ةداس نم ةعامج سبح ناك هف
 ةندسلاو هيف نينذْؤلاو امنص عماج مامإ سبحم ءايمعلا اهتسايس تضق لب « هلامفأو هلوفأر
 موضعي برضو مديدهتو مهعيورتو ءافعضلاو ءالضفلا نم عماجلا ىف ناك نم ضمبو

 . ةيكرتلا سباللاو ةيكرتلا رحلا شييارطلاب مالسإلا ناجيت مئاملا نم مهسوءر للعام لادا.
 .ةمالعلا لولا ةوخإ ضب اهنص لامعأ نم ةضورلب اهنلكسي ىتلا رادلل دورلبلاب قارحإلا نك

 .ةيفنحلا ةكمحلب ةبتكللا سيئر ماملا كلذ ىف ناكو . ىنسحلا دحأ نب يهارإإ نب ادب ظ
 امسب

 .نبا ةرجح ىف ىايلطلا ىنارصنلا لتق ناكماعلا اذه نم ةجحلا ىذ ىفو : ىثرعلا لآ 5
 .لغ اهيف نقلا عمجل زارح دالبب ةخانم ىلإ لوصولا ديرب امنص نم.مزع دق ناكو ٠ك“ ٠

 .«اعنمم ىلإ مجملا ةخانم نم ةملاط ًاهارد نأ ةميملا لهأ ضعب غلب لق ناكر. ةداعلا ف“
 'تطوالو ..مالأ ةثالث ومن ةرحملا ىف اونكسف ةرشع وحن ربنم راف ءاهب اور نأ اك

 هنابلطلا :لضو. مث « جملا ركسع نم .نيتنم وحن اهعم ناك ذإ اهذأ نم اونكتي ل1“ ظ

 سلا

 ل
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 ىحي نب دم هللاب ووصنملا مامإلا'
 ,مو و ةس تايفو تام هنملا مامالإ

 اي 7

 عنب نسح التق همم ناك سدسم درفب مهلئاقف هيلع اوبثوف ماي لعأ دحأ هعمو ةنو راو ىلع روك ذا

 ىلاغلا هلا اهبم اونأو ةلغبلاوراجلا اوذخأف ىليلا ةقيفر هنع برهو « هواتف هيلع ولم هناك«

 ىهتنا مامإلا ىلإ
| 

 لاو ءاكذلا

 ماع د . 1 8 1 5 1

 5 ىورباق فيسوي هعساف وه امأف ٠ نتنلل مزتلا ىئايلطلا ناوعأ نم لوتتلل اذه لل تا

 ظ ف 8 4 .

 هع نيرسعو نيتنثا 1875 ةنس دعب ىلإ اعنصب شاع دقو,
 لاق : هيلع اعلا 1 37 :

 . ناحتمالا ماعلا اذهب مالعالاو ءالبللا تايفو

 لا هل رمل ىرامذلا ىسفعلا دم ىحب ظ

 دعس نب نسح نب ليعس نب ىب نب دم نب ىبب ذبرجلا حلا ظفاحلا ةمالعلا ىناقلا ٠
 والو

 ىرامذلا ىسنملا دمحأ نب دمع نب نا دبع نبا
 رعم لصحم ش ١

 ”أانح هبص ب: اق :

 ١ 5 5 نع ذخاو . فلأو نيتئامو نيغبرأو تس ١؟45 ةنس لوألا عيبر ىف رامذي هدلوم
38 4 : .3 

 00 ثيدحلاو هقفلا لوضأو نايبلاو ىنامماو وحنلا ف ىندشلا نسح نب دمت نب ىلع ىضاقلا'
 لع ىنامز ١

 انالثلا و ىماقلاو «ىليدلا باهولأ دبع نب نسحلا ديسلاو 01 قحشلا نسح ن لمع هدلا وزءو .ريسفتلاو-

 لوقماا ىف امامإ تاكو. مريغو ىشلا ديمس نب هللا دبع ْ
 1 عورفلا ىف ًارحبتم « لوقنلاو

 : ين ١ ا : 1 ْ ٠ لوصالاو.

 هانرو ٠ ش م 200 هاج " زس ا لإع

 : ىلاعت هللا هافاع ىرزيعلا دمع نب هللا دبع ةمالغلا ىضاقلا هذيفت لاق

5 25-006 0 7 , 

 - أ[ يئاقلاو « ليمم"إ نب ربطملا نب ىحي ديسلا كرداو « هابش ناوفنع ىف امنص ىلإ لحر 00

 ' ش 3 0 0 1 58 0 5 7

 5 نزلا دبع نب دجأ ىضاقلاو « ىعابرلا دمحأ نب ندخلا ىضاقلاو  ىناكوشلا دمع نب دح

 : ( ئملعلا ديعس نب ندع نب ىبح ىماقلا هنء ذخأ نمو. دافتساو دافأو مهنم زاجتساو « دهاجلا ْ

 و / قئاقلاو « نيد ىلع نب فيز ىلولاو « ىتشلا يحزل دبع نب ىلع نب هلل دبع ةماللا ىباقاو 0 : ل ا ., هلا دبع ةمالثلا ىاقلاو-
 8 نسحب لا دج يناتاو يوم ىلهو نسح عب د يتلو + ىلا قادم نب لمص

 .١ .اهاقاونع نارطق دحغ نبدأ ةيقفلو .. وك ألا دحأ نب.نيسخب ىلع ىفاقلو هدم
0 



 نضل : ةئس تايفد 0مم ا يي نب دم هللا روصنملا مامالإ

 ىنجشلا دمع نب ليممسإ و « ىنجشلا دم نب ىلعزب نس لات

 قيقستلا ىف ةسائرلا هيلإ تهتناو . مهريغو ىلاغلا هلا | ا

 اماّدم هلو » شأجلا تايثو ةحاصفلاو ءاكذلا 1 ْ

 دبع هيقفلاو ٠ ىجرحلا نيسح ديسلاو ٠

 ىف ةيآآ ناكو . ليلدلاب لمعو حجدد “
 ريشملا رامذ ةنيدم ىلإ لصو او .ةدومم ت

 . هل مجرما ريغ راعذ ءاهع نم هيلع لخد مل ةديدحلاب ءامنص 0 امشاب صاع قاعصم
 ناجأف . ةيبصع ةوسوسلا للا دبع نب نيسح ديسلا وهو رامذ بيطخ ىلإ ىزسي اشابلا هل لاي
 لبق روج اهدحأب مطقلاف بذكلاو قدصلا لمتحي ريما ناك اذإ ءاكسملا لاق : هيلع
 مل اذإ « اسضاوتم رهدللا تانسح نم ةنسح ناكو . تنسحأ : اشابلا هل لاقف . ناحتمالا
 هدافأ اذاق , ةدافإلا مهم بلط ةبلطال سبردتلا لاح ثحبلا هل ربظب

 فور

 هبجو رفسأ مثدحأ

 نأ ًثوخ ةنيدلا جراخ ىلإ هاقتلا عسأ 1.8 ةنس ىف رامذ ىلإ اشأب ىضيف لصواملو 20018
 هلابقتسال هجورخ ىضيف نسحتساف . رامذ ءافعضلا بهنو هعم نيذلا شيجلا نم ةرعم لصحت

 هتجار اذإ ىرمملا هللا دبع دحأ خيشلا ل لاقف . ةمجا ملا دارأف . رامي ءاضقال اكأح هبصنو

 ىننآلا كللا دبع دمت ىماقلا نيبو هنبي تناكو . لاقتساو ةريسي ةدم ءاضقلاب ماقق .كمهلا 3 تن

 ىف تام ىتح هضرم لاطو ةمجرتلا بحاص ضرم من . ةيباع تالسأ مو ثحابم ةدعىاعنصلا ٠
 رامذي فاأو ةثامالثو ةرشع ثالث #11 ةنس بجر ليقو رخآلا ميبر سماخ ءاثالثلا موب |

 ةئس نيتسو عبس نع

 :اهنم ةديصقب كالا دبع نب دت ىضاقلا هائرو

 هبعان حاص ذإ ناذآلا 4 تمسو هين بكرا نقوتساف ىعن عانو

 هبذاك أ (ييرتسم هيإإ تقو هلع كشلا ياخ ابق تمجارف
 هيذاك هان 5 أ ل 5 . م نفل نمحرلا

 ءىم م اوفلا نم هرزو تلمح ام اةحأ تاقف 7 «ىسلعل

 000 قح ىبأ ريما | اذ كثراف نوفجلا مد لذأ لاقف . 5 قطافلا

0 0 
 0 ها

 هبئاحس ًارازغ تلبناو دما ىلع ىرجاذإ عومدلا رهن رهتتتالف 8 نما

 أ تيل 0
 هبداون فينحلا نيدلا ىلع تماقو هنكر .راهباو ململا دوط كد دنت ا | اىفاقلاو
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 يجب د اهسم عدل اي

 010 ل

 ومو ةئس تايفو 5
 144 -- ١ يح نب دم هللا روصنملا مامالا

 8 ش ًاقداض تائام ناك نإ هل تائف

 ماو ىوهم راودلا كلقلو اه

 هبئاجم ودبت رشحلا مويل قو
 رون دوسب قفألا سمشل و

 هرو-ص خفني ليفارسإل قحو

 نيمآ نينمؤللو انايإو ىلاعت نا هج 71

 ىرامذلا عوك آلا أ نب نسح

 ىرامذلا عوك ألا دجأ نب نيسحلا ةمالملا ناقل ام

 فلأو نيمو نيثالو ثالث 1م ةنسم: : هدأ
 ديس نبأ د ىلا نمذغأو

3 
 خاقلا ريدلا

 ىلع هي 00 3 دبع نسحم هيتلاو « بغل رع

 ا ا يسوم
 راق ات

م . مثلا ةيز معألا ب را ليج «ردمل ش
 ار

 .نسح توصب ةوالتلا لتربو « بيغ ُنآرقلا ظفحي ناك عورشلاو ةماخا ىف قبسلا بصق

 ف ىوطلا ديلا هلو . ٠ بلق رهظ نع هحرشو راهزألا نتم ىلء ام ًاريثك ن اكو . بابلألا بلسب

 . ىلاعت للا همحر فلأو ةئاملثو ةرشع ثالث ١18 ةنس بجر ىف تامو . نونفلا رئاس

 . ليلا عاجلا يي ىلع

 . اه نعو هيبأ كلا لا 1 ل '

 ٠ فلأو ني نينئامو نيمشتو نام :١74 ةنس ىفوتملا دهاجلا نسحلا نب دمحأ ريبشلا ىفحلا ةمالعلا

 0 ءأهللا ةيفب وهو . نلأو ةئاملثو ةرشع ثالث 18 هنس ٍبِحَر ىف ةهجرتلا بخاص تامو

 1 ىئاقلا مزك ذ نم هو هدلاوو وهو ؛ةتيب لهأ نم ةلبج ةنيدع شيردنلا ءايحإ ىف مالعألا

 مامإلا

 واما
 ناكو

 همزال

 قتلا
 هال . 00

 الع. 8
 هني 4



 وريم سا يحي ني دمج للاب دوصتملا مامإلا

 : مرك ذ دنع لاقف . ةرجبلل رشع عبارلا نزقلا اذه نم

0 
 , هع

 ومو ةنس تايفو 1
 ٍ ور ,َعلا هتديصق ىف ىنايرإلا هللا دبع نب ىلع ةمالمإإ

 لوألا ميرا ىف وتم ندا ءالا لج اهب فد ىتأ

 * هدلاو دعب "لعو

 عربألا مالا ريسحلا همس عم ىرن +01 7 >2
 عفمأ كلذ دسب ةبج نيب امد دق ةثالثلا توم ةلبح ىف

 ٠ نيمآ نينمؤملاو انايإو للا هحر

 ملام اهنع تبتسو . ةرهاقلاب فرعلا رشن ماسقأ نم عووبطلل ىف ةلبج ىلع انملكسن دقو
 عضوملا اذه ريغ ىف كلانه نكي

 ىنايرإلا ىلع نب ىحب

 نب ىلع نب هللا دبع نب ىلع نب ىبحب بيرألا ظفاحلا بيدألا غيلبلا رعاشلا ةمالعلا ىضاقلا .

 ىئايرإلا قيسلا دمم قيدصلا نب دحاولا دبع هيجولا نب حالص نب دت نب رباج نب نيسح

 يحب نب دمع ىناقلا نع ذخأو . فلأو نيتئامو نيعبرأ 174٠ ةنس ًابيرقت هدلوم

 . اهريغو ىنامنصلا ىسنألا نيسح نب كالا دبع ىضاقلا نعو « ىقنملا ردبلاب بقلملا ىواهسلا
 هناف ىايرالا هللا دبع نب ىلع ظذاحلا ىماقلا هنع ذخأ نم رك أ نمو . اقتحم اذيهج ًلاع ناكو

 .ثيدحلاو نايبلاو ىلاملاو نيلوصألاو ةيب رملا ىف هنع ذخأو ةنس ةرشع سخ وحن همزال

 ينافلاو ىليرإلا هلا دبع نب نيسحلا ىناقلا اشبأ هنع ذخأو . باسحلاو ضنا رفلاو ريسفتلاو
 نب عيب نب د ةمالعلا ىناقلا نيمن امو . ممريغو ىراعذلا ىرزيعلا دمت نب هللا دبع ةمالعل . |

 نرقلا رخآ ىف رامذ ةنيدع ءاضقال ىنامنصلا ىدرلا ىله 3] ٠١
 : اهنم ةديصقب 4

 ًابناكم ةمجرتلا بحاص لاق رشع كلاثلا

ىمسأ دع مودق
 ارامذلا ىحن .ىذلاب تهاخا ١ رامذ 

 لعدم نم اهشيع بصخأو ٠
 اراختفا اهلئالغ ق ترف

 ارابد ت ذ 0 ٠
ب تلعو انكم تباليف لذ دمب تزع ندلا

 1 

0 71 4 9 
مامإلا ةريس « 1م # م

 روسنلل 

 هج



 هنملا مامالا ةنس تايف 5 نب دمج

 ليغ )00 هنس تايفو ١186 يحي نب دمج هللاب ووصنملا مامإلا

سسسسااا|
 00 يس

8 

5 1 

 ارايخ الا رايخلا دلت الو . ىحن ليل نيتحارا م

 اراروزا ىدبأ ناو هاوهأو ىرايد تحزن ناو هبتاكأ

 اراقن اولم ناو موحدمأو باهعش ىنب تييح ام 8

 . لا اراخفلاو مراكملا زاح نإ ىلا الإ مل ىبح امو

 ةأرجلا لعأ رارشألا نم هوحنو ادا دالب بحاص ىيلكلا دحأ ىلع ردات نأ دو ظ

 . هدورابلاب اهم ءاضقلا هتيالو ةدم رامذب امنكسي ناكىتلا ةجرتلا بحاص راد قارحإ ىلع

ونص قارحإلا كلذ نم دهشتساو
 ىحن ىفاقلا لالا لا ىح ن عطس ماوعلا 9 ه

 ا  ؟ اهتم ةديصق ئايرالا ىلع نا

  نزحلا باوثأ رهزلا موجنلا ىدكو ' راطقأ مف ؟لأ بخ

 تما ءانبأ قاق دق هلضف ىف ىلا ربملا حلاص ىبحي نبا توم .٠
37 

 0 , نعلا نم رينا ردبلإ ةمالسو نع ريك أ نبدلا ءايض ىدقت 0

 1 نسحلا فصولاو ركذلا ليمج اذأو لزنم ىلعأ سودرفلا ىف كازإف '

 م نهولا كلش أ ىرشلا دسأ تأت ماركلا يب ىنب ايم .

 9 0 لا نحم نم اوبيصأ ايف هلآبو ةوسأ_لضفأ قلخلا ريخب مكلو 0

 00 | اعرصلل ىف نسح بيدألاو قيدصلا نسح نب دحأ ىفاقلا ةمجرن ىف هزعش نم مدقتو ... .

بس ٠0.9 ةنس ىف ىايرال للا دبع نب ىلع ىطاقلا لك ألو
 تامو>ا 3 - هيبتا ملغن فلأو ةثاثثثو ع

 لع : ظ جرت ىف ىتآلا ةيبلا نسا هف ىف
 دبع نب ىلع : ا ةريك ةب ةزوبرأ ةجيرإلا بجاص ايائرت ادني رت ىف ىف

 5 | هديوطل . اهدوقغ: ةموظنم / _ هديرفلا ” ةيفلألاف ”دلهو .

 ىتعملاو . .ظافلألا . ةعنيمص  ناحإلاو ندخلا ىف ةقثاغ ..
 دردلاو .يراردلا لف ةقئاف شل ديس 07 ع :



 وري ا. يحب نري دمج هللاب دوصتملا مامإلل

 ليبنلا ةمال ملا حلاءلل :

 : | ةئس تايفو

5 
 ' ليزنتلا»و ةنندلا عبتم

50 
 مس

 مهيد ىف اذه لرخحت: ا

 1815 ةنس نابعش ىف نايرإب تامون..

 ناقئالاو قيقحتلاب زاف نم
 ىوبنلا ثيدحلل نوبلاط اي

 هزوجرألا هذهب ميلع

 دلاو نم ةداهش لقت الو

 ذجاونلاب ظنلا اذ ىلع اوضع 1

 ىوطنا دق هلع ثيدحلا نا

 رطقلاو انرصع ىف دن لو

 الع هللا هداز لع ىوس

 نالعالاو رارسالا ملاعاي

 ش دالبلاو دابعلا ىلع جرف

 نسحن نئماو انبر اي
 همعاجلا

 لوألا

 هرشع ثالثو عبس ماع ىف

 نايسنلاو جملا وذ هررح

 مالملاو ةالصلا , لضنأو ٠

لا ةامو
اهنم ةديصقب ايرإ

 : 

 .ضدنلا متتماف لج بلم: ىأالا <

لبلا ف .ىدادمل يدانو..
 نم كلذك ابك دئا

 ايهرنمأي ١ موللا يح ١ تدل 00

 ىنايرال وعدلا ىلع

 ىوقلا ب رلاىلا ىندلابهذلاو
 ةزيزع ةرهوج ابهناف

 دحاجلا دحجم ىفخمت ال سمششلاو

 ذخآلا فرشأ نم هذخأل

 ىورلا هنم ىوه دقو هطاسب

 رحبلا اذه ضيف نم ًافرتغم

 ناميالا ةرطف انياع ظنحا

 داشلا ةبصع "نقزمو

 همك اح اهملع ىنقت ىذلا ىعف

 لسرما ىبنلاب ىلامت رهش

 هرجحلا ىنس نم تمت نيئم

 ىئايرالا ىلع ليلس ىم

 ىاتخ هب باط ىذلا "5

 باتكحلاو ةئسلاأ ىاكمو

 ىناقلا هذيدلن هاثرو . فلأو ةئامالثو : سثع ثالث

 لئادلاو لوطلاو ناوكسألا ن تاظأو

مف 4 7
 ا 

 ضرألا صقنت اهنارطأ

 حلا



 ااا ,ؤ1» ةئس تايفو 530000 د ا 0
 نق 1 5- 188 -- يح نب دمح هل روصللا مامإلا

 أر 0 ضحم هنأ ىرولا لك تدهش دقو عم عدي نيدلا داع نر

 9 1 عقنلا هما 6 ا 37 ٍ

 4و / شضقنلا هماربإ دعب نم الز دنت اهؤامد كبت معلا نونفل لتف

رعلاورشنلاورشملان وكي نأ ىلإ سلع لثفأ نما
 5 0 ا ْ ض

 | ' نايدإ ا
5 

 هق ايرث ىو ٠ نون اهرغأو ءارلا نوكسو ةزمملا رك نبيو ىلإ ةبسأ : ىنايرإلا
 ةفاسم ىلع مر ءاضق ىف رتم ىنلا وحن رحبلا حطس ارو

 نم هيلع
3 

4 

1 

31 

 كك
 كا 0

 ١ ش رتافمك سرت 7 نع عقترب ىذلا فيس ىنب لبج سأر 9

 ان نم ون مأ اخ ٠ ىلا ]| ل لع نب فاو
 أ | 0 اب يو. هريو نبا دالب ىلع هفارشإل

 ب ا را تويبلا نم مهنيبو . ىئايرإلا لآ ءابدألا ءالضنلا ءالبنلا مالعألا ةاضنلا اهفو

 0 ١ 7 د فارع 3 جرخ دحت نب قيدصلا مدج لملو ٠ نورق ذنم ءابدألاو ءاملعلاب

 1 0 ' .ددملا نرقلا اذه ىف ءايدألا ءالكلا ءاثملا نم تبيلا اذه لهأ ىفو . ةرجبلل نماثل نرقلا

ح ىلع بترملا انعومش ىفو . مهتايفو ماوعأ ثداوح ىف مهانهجرت بيللا ريثكما
 5-3 ١ ْ 0 مجعلا فور

 1 ْ ف - مولع اسيردت مرثك- أو مهلأو . اذه رحت مغ ىلإ يما ديق ىلع م نم رز

 ْ اارإلا هللا دبع نب دم نب ىحب ظفاححلا ةمالعلا ىلولا نرقلا اذه نم سداسلا دقملا اذه

 _ 0 َ فلأو نيدئامو نيمستو مسن 1748 ةنس هداوم . امنصب ةيانثنالا ةيعرشلا ةكمحلا سبر

 هبيقع نايرإ ىف هماحرأ ضعب ةرايزا فلأو ةئاثو نيسْخو عسن 109 ةنس ىف مزع الو

 ' < | اهتم ةديصق امنصب هلا ىف هناوخإ ضعب ىلإ بتك امنصب هل ضرع دق ناكض رع

 5 ْ ما .اهتزح الالخ ىسنأل نك ألو تحزن دق ىفإ ىالؤمأ

 0 ماض مجو نافرع مساوو ةكيرع نيلو قالخأ مراكم

 : 5 مام 'ءاقئاو كواس .نسحو ةريرس بيطو تامإ رفاوو

 1 مرام نوصو ًاناسحإو هارع ."تقثوت هلإلا ىف .ءاخإ نسحو

 ١ كارل كلظف نمار تسحخ : ةيحس ىو للا يشأ كيو ل ل
8 . 7 3 . 0 0 
 0 35 ا اخ 3 . 5 اديب خو

 ا ا .٠ - 2 0 01 د



 مو لا | يحي نب دمش هللاب روصنملا مامال

 ةليضف رشن تمر نإ ىذلا تنأف

 رفاو كءفلعو لايس كعارب .
 ء .
 مهمفص نيدها زئا سار كالجنو

 ىونلا ملأ هضم ركسف تنب اذخ 0
 سس

 ' ةحصب نيماعلا بر نم ذمو

 و09 ةنس تايفو

 محازم ريغ فكتلا اهيلإ تدم

 مطالتم . ىدملاب رحبك جوي
 منان ريغ ىدملا ريخ نع وه نمو

 مناك ريغ هبط ىفام ىحنأف
 مئاوسلا نيب ىتلا عاري تمبأ

 ىلاعت هللا هاقبأ هيلع باوجلا نم ناكف

 ةريسسشب رازملا دعب ىلع اننتأ

 قتلاو مراكملا سم ىدملا فيلح
 ًاددؤسو ًاردق ءايلعلا ىوذ لجأ

 ع

 'هصيق بيج رز دق ةئبانو -

 لَز قوف ىشم ام. لك ردبو
 [ضهان .( ةسايرلا ) ءابعأ لمحت

 ةلالم نعال ءاعنص نع لع

 نطوم لوأ ناين ىبأ نكلو 0

 تقرشأ كب ىذلا (نابرإل) اقبح. ٠
 . ىتتلا ملعابو ايئآلا ماع ايف

 . اهقوش لاط دتف ( امنص ) ىلإ ارادن

 انهي كمامأ ولتن أب“ ينأك
 3 كاششي هللا مالس شارت 0

 نم لكو ماركلا رغلا كلاجنأو ”:.:
 لا ىعتنمو مايصلا رهش مولهو

 هونغ هيف انبر اميجانابح:» 4

 مراك ألا دامع ىلولا ةيفامب

 مراكسلاو ىدنلا رحب ىعنلا دوطو .

 عاجلا ردص رصملا ةاضق ىماقو

 محو سيقو سق ىلع ىرشل'
 مالا ليبس نع الإ لض الو
 مئاظملا تالضملل ًاقشاك اهب

 ملاعلاو امحوس نع ةبغر الو
 ملاعدلا ىلع هيف دي تيب 4

 مصاوعلا دادع ىف تحضناو ًارورسم

 ماه رخافلاب ضاق ريخايو

 مداوق ريغب تراط تردق ولو
 مداق ريخاي نوميلا رااطلا ىلع

 ١ ماحلا فرو ناصغألا ىلع ثندت

 متامدل عفرا(كشكلا) لقملا لع

 3 و تارقلا لاسفا مارم او ترا ١

 ماوفنا نحل ىدلل: ناوشرو

 قدس



 1 ع 1 ا

20# 

 ع 1 5 525007 57 0 ا ا ا ل

 عث07 ةئس تايفو توق

 هبي نب دمج هفاب روصنملا مامإلا
0 

 | 0 200 قايحضلا ىرباطقلا لعاسإ
 ]ل هللا ديع

 "ل لع حلا 2

 ٍ 200 نب ن 0 _

 0 نيد
ب دم ن نا دبع 7

 ى* نب حالص ن
 نب

00 قل ربمألا نبا
 : س4 : نبا 

 .ىداحلا ني .هانلا دجحأ ٠ اتُخأ سءاثلا «

با نيسحلا نب ىبح ىلا ىلإ
 عع نب وأ ن

00 0 ب ضار
 

قايحضلا ىراطقلا بلاط ىنأ نب ىلع
ب دحا ديسلا هجرت . ٠ 

 اقف ىرحملا ىح ن ن
ْ 

ازلا ةمالعلا ديسلا
هنطو ك كرت نم « ده

اغتبا هلهأب رجاهو 
فو . نا دنع أه ء

 ' .هناي# ة هنيدك 

 ةثاهاثو ةرشع ثالث 11 ةنس لاوش ىف

 رباطق

ةعدق 30 ةرجثو ةنيدم ىقو رباطق ىلإ ة ةبسأ : : ىراطتلا
 ْ نم برغلا ىلإ ةيلامثلا ةبجلاب ة 

0 0 
 ك0 0 الث ريا ىف

ل لول قفل ني
مالا هونصو . ةزجبلا 1 رس

 - دمحم ندلا ردي ري

عو عبرأ 7.4 ةنس بجر ىف ىفونلا دجأ نا
 نينمؤلو واناإو هللا مهجر. اهريغو ةثامتسو نيرش

و ةدحولا ءابلإبو ةلمهلا ءاطلاو فاقلا حتفب ىهو . نيمآ
 دل ءارلا

 " ىتايحضلا ىديؤملا للفلا ىرجملا دحأ ىتحي

 1 نب ديشلا دمع نب بحب نب ىرلا دمت نب نيسحلا نب دحأ نب مب قتلا ملل ديما

 .هنب ديؤلا نب ىلع مامإلا نبا نسحلا نب نيد زع مامإلا نبا نمحلا نب ىلع نب حالص نب دمع
 5 كرما لصف يدل برادو هاو

0 ىرجعلا ةبرق ىلإ ةبسن
 : حبق ةاشم ءايف اور 

 نيمآ نينمؤللو انايإو للا همحر . فلأو



 وادا | يحي نب دمخ هقلاب دوصنلا مامبيإ
 وم10 ةئس تايفو

 ىنايحضلا ىلاثلا ىلع نب هلل دبع ىضااقلا نع ذخأ ةمجرتلا بحاصو . ةدمص دالب نو عا
 + لاقف ليصألا دجلا ةورذ باتك ىف ىرجعلا ىبحي نب د

 ةرجه ىلإ ةللف ةرمع هنطو نم لحعرا . دهازلا عرولا ةمالعلا دلاولإ .
 نلأو ةثايلثو ةرشع ثالث 11 ةنس اهيف ىفوت نأ ىلإ اهب من

 أ هدلو هججرتو ٠ ةماع ةزاجإ هنم هو

 ململا بلطل نايحض

 ةرشع عسن 101١ ةنس هتافو . ىرجملا حي نب ىلع ديسلا : مونم ءاملع ءابجن دالوأ هلو
 نب هللا دبعو . نيرشعو نام 1074 ةنس ةعامج ىب ىف فوتأأ ىحي نب دمتو . فلأو ةئائثثو

 ىوتلا ىح نب دححأو . [بيرقت نيمبرأ 154٠ ةنس ةدمص تاهحب ناديح ىف ىفونلا ىهب
 ش فلأو ةئاملثو نيعبرأو عبس 141 ةنس ةلعس

 الف

 ةعامج ىب دالب ىف ةميدق ةرجه ءاه اهرخآو نيمالبو ءافلاب ةللف ةرجه ىلإ ةبسن : ىلاغلا

 مامإلا نبا نسحلا نب نيدلا زع مامإلا تام اهمو . رباطق ةرجه 9 رم برقلاب ةدعص تابجي

 نيدلا زع مامإلا نبأ نسحلا مامإلا هدلوو . 4:٠ ةنس ىفوتملا ليربج نب ديؤملا نب ىلع ىداملا
 رباك ارخآ نمو . رباك ألا مالعألا نم اهريغو ةثامعستو نب رشعو مسن 908 ةنس ىفونلا

 رفص ىف ىفوتلل ىديؤلا ديورش مساق نب ىلع .فاولا ةمالعلا انزيم اهب اوناكن يذلا مالعأل

يإو امي لا مهمحر . فلأو ةثاملثو نيسمحو نامت اهم ةئمع
 نيما نينمؤللو انا

7 | 1 

 ا

 ب دمع نب مساق نب نمح را دبع نب دواد مالسإلا خبش ريبشلا ريبكملا لظفاحلا 0 3
01 
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 ركس نب ميهاربإ نب دم نب دمأ نب ىندلل نب ىفاعلل نب نسحلا نب ىلع نب نيمهسس نب دجأ

 تيب بسن ىلع مالكلا مدقتو . ىديب زل يببلا ىنيسحلا ىعدقلا بقلم نسحلا نب رجح نا

 5 0 | مرق مريفر ىلا

 , ديبز ةنيدمب أشن ةمجرتلا بحاصو. ْ
 ديسلاو « ىرابنالا رهاط دمت ديلا نع ذخأو



 9011 ةئس تايفو '
 ملول

 دع د صويمل م سس

 000 ديسلاو . . 0 ٠

 0 0 ل اعإلا عرقا دحأ نب دمت خيشألو , ىرامنا ةنمانث ُ

 مامإلا ديسلا نعو . ىنيسحلا لدعألا نايل . ا ١
 * ” نب نمحرلا دبع نب دمت ديسللو عا :
 نيتئامو نيناعو ثالث هلم 1 ٍ و « ىرابنالا رهاط 7

 نيكو نيكو تال ١241 تم فعتملا ماس 5

 ْ ديب , قوتملا فاعنصلا 1 : .

لا اظفاحلا ىضافلا نع ذأ ناأ
 ىنارمعلا نيسح نب ىلع نب د ثدح

 برب قوتملا فامنصلا

 و٠. ابلاو

 70 : 0 مريغو نيتسو مبرأ 17 ةنر
 ظفاحلا مماثلا هج ٠ رت

 ءاضقلا بصنم ىلونو . دصاقلا مولعلا 0
 نم هتغلب ةبغرو « دعاسم نهذ اهعاونأ فالتخا ُّط

 . نم ءاضرو فافع ةقيرط ءاضقلا ىف تركش :
كشو « تريم تدم ةدم دين نو

عزو ع « هقيرط ءاضقلا ىف تر
 نم و د 

 0 يو حي خس نم لع خو. فكل ةشيملل
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 ديب مراف « لاولا هنم تر دك رومأ رطقلا ثاذل نيلوتلا م ن ذ فاقوأ رار

زرو 0 ف 9 0 0
 اولاز اف هتبج لهأ دنع ل وبقلا ق

 0 : ٍ ومن لغتشاو

 قحلاب مايقلا نم ىضرملا لاحلا ىلع وهو ديبز ءاضق ىلإ ديعأ ةدم دمبو . هناكي كإ نودراوتي

 ىف عجرملا راصو . ىعرشلا هجولا نع هتلامإ ديري نم ىلإ تافتلالا مدعو « راجشلا لصف ىف

نت نع عرولاو ماكحألا ىف ىرحتلا نم هيلع وه ام ةيعرشلا اياضنلا لصف
 نم وهف . ماطخلا لوا

منال ةمول هللا ىف هذخأت ال . الاب اطنو اعروو ةمارص لدملا ةاضق
 ردنبأ ىلإ تاصو املو . 

 ةرك اذلا لصحمت اهئانثأ ىفو « ةميظع فقاوم هنو ىنيب تلصح ايف ءاطتق ىونلل وهو ةدبدحلا

تركسف ةدوجو هللع ةءس كلذ نم تفرعف . لئاسملا نم لكَشأ امع ثحبلاو ةيلمل
 هنكسلو . ه

 ةححوا

 ىلع ةرباثماو تالضافلا مايألا مايبص ىلع هتظفاح لاكمم هنم ىلاعت هلل ىشخأ تيأر امو  هدنغ

 كس م ديم قيوم و هن عد 5-9590

 مح تا سس يي

 يريد

 دعاسإالو « هينعب ال ايف ضو ال . ةحجارلا لوقملا لهأ نم وهو . ةمحال هقالخأ ىلع راقولاو ل 7

 ىف هتقو مامإب معمتجاو . ةرايزلاو جحلا ل رسيت دقو . هيفاني وأ عرشلا فلاخم ام ىله ادحأ

 مامإلا انخيش ذيمالن ربك أ نم وهو . ةقيرطلا هنع ذخأو ىنغرم نائع دم ديسلا فوصنلا

 | تاحضاولا نم هنأ عم «رضح نم ماهفتسالا ليبس ىلعالإ لاكسشإلا لح ال هعرو ةدشل

 .. ةنيكملاو «ةحضاو هتملط ىلع حالصلا حاولو . اهريغو ركذو ةوالن نم تاءاطلا فئاظو

 هان داوصنملا مامألا ش

 1 سيردإ ن دوجأ

 ك1 هيلا لب
 امعيدتج ىلع باجأت

 ءاملعلا نم ةعاج

 ٠ "لجأ نمو
 ١6 ردح دواد نأ

 ىنايرإلا رباج نا 8

 1 زاجأ نمو

 : لاق يندم

 إء مالس
 اور أمأو

 .ىورأف |

 لاه
 :ىماقو أ 5 2

 .جولا(١1) 1

 و نيتئامو نيس
 ب ديسلا هدجلع 38

 نع (؟)
 ودلال | ةرتما نيدشلا © ٠

 رداقلا(7) +١1



 ومو ةئس تامفو ل647 - يحب نب دم هللا دوصلملا مامإلب

 ماقم ىلإ غلب هنإ ذ لوقيو هيلع ءانثلا ليطإ روك ذلل انخيش تممتو ٠ ىنرغألا سيردإ نب وي
 . ةلئسأ ةعبس ديبزي هتماقإ مايأ هل مجرقملا ىلإ تثنبو . ةيفوصلا خويش رباك أ هيلإ لسب | ١

 مجرملا نيلا رطق ىف راصو . عالطالا ىف هعاب ةعمم ىلع ةلاد ةديفم ةبوجأب اهعينج ىلع باه ٍْإ

 شكاع مالك خآ ىلإ « ةيضق لكى هتموكح يضرم « ةيعرشلا اباضقلا لمز ف |
 هنع ذخأ دقو . نيقتلا ةذباهجلاو نينقتملا ظافحلا نم ناك ةمجرتلا بحاصف « ةجلابو

 مالعألا ءاملعلا نم ةءاج

 دمع ظفالا ديسلا هدلو ءالملا رباك أ نايعأ نم هنم زاجتساو هنع ذخأ نم "لجأ نمو

 نيسح 0 ىلع نب هللا ديع ءانبأ ىلعو نيسدو لع مالعألا ظافحلا ةاضقلاو 6« رجح دواد نأ

 ىديمضضلا ىزاحلا رصان ن دمع مامإلا هخيش : ةماع ةزاجإ ةهحرتلا بحاصل زاحأ نمو

 | : لاقق يندملا
 ىوهم ام ىمعأ باوألا ىنلا ىمس 2 ىوقتلا حنم نم دواد ىلع مالس

 ىوري مهلئمنعقدصلالهأموقلا م 2 ةمئأ نع ذل ىياورامأ
 اولت هخايشأو دح نعو هوبأ ْ ةيقو 90ه لوملا نع ىورأف 1

 ىوحفلاو نمضلا هب تبث هل لكو امم مهمسيج 9 يس هبلا ىلخنلا وه

 ىوفألا دنسلا وذ هيف ناو لاجز تور هفامتا "”رصملا ةاضق نانو

٠١٠ 
نس وتلا ىيسحلا لدهألا ربع نب ىحي نب ناءلس نب نيحرلا دبع هيججولا
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 ٠ © ةنس ىفوتملا نابلس هيبأ نع . فلأو نيتئامو نيس ١١91 و نيتثامو نيعستو عبس .
  8نيعبرأو عبس 1140 ةئس ىفوتملا لدهالا رداقلا دبع نب رع نب ىحي ديسلا هدجنت

 نايبل نيبلالما ةيغب فلؤم . كلا ىلخنلا دم نب دحأ هخعاشم نع (؟) 6

م كملا ىرصبلا ماس هلل دبعو ,.نيثالث
 قدادمالا فلؤ

  1ةنس قوتملا نبدا .#١١

 ش . ىكملا ىديجعلا ىلع نب نسيلاو , نيئالثو عبرأ 15 ةنس ىولملا دانمإلا 1 ا

 رئافدلا دانساي رباكالا فاحت فل وم ىناكوشلا ىلع نب دفع ىضاقلا (1) 8
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 يم نب دم هللاب روصنملا مامإلا
 | لفارس تايفو هالوك

ةسوهش دون اندلا ىنب بلهتو
 قروهأ هل .لع لك هنعو تيور 1 

دح لك ىورأ ٍ
هطىدانسإو ىخيكل را س

ىوقيال لكلا ا
 

 ر
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 مشاهنبا ريمألا ل00 رب. كسلا انس
 ىوجع الام مهتابثا مهتتالث

 | - 0. ىوعدام ريغ هنباو ىنارمملا نع اهلك نطافا تابثأ ةئالث

 ا ىديسل ثزجأ ىورأ ىذلا لكو
 . ىوتفلاوبتكلا

 اوهألاو ربكلا | اوبناج رب انس قتلا ربلا هنيا اذ

 اهل اب ةنمو اريغو النا 576
 دباس

 ىوعدلا كلسم اكلي مل املثك ةدافإ قحأ لضفاذ رأ زنا

 ىوجنلاو رسلا قداص ًابحو ادعو الوأ لساسلا نبأ ايهتزجأ

 ىوألا ىلإ بوث ىتح اعدلا لذيو 2ىتلاو ةماقتسالاب اميصوأو

! . 
 ديز ةنيدع ًابرقت فلأو ةثايلتو ةرشع ثالث ؟ماعةنر ةمجرتلا بحاص تامو

٠ 
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 ديبزب سوماقلا بحاص دجلا ىلع ىتلا ةبنلا ىف هربقو
25 

 ىف رخال قاتكلا ىلا دبع دمت رضاع دنسلا ظفاحلا ديسلا خألا انزيم و انليمز لاقو

 140 ةنس ساف ةنيدمب عوبطلا تابثألاو سراوفلا سرهف هباتكى ىماقلا ىسيردإلا ىسحلا

نسإ ركذ ىف نلأو ةناماثو نيمبرأو عبس
م ١818 تايفو دراشلا رصح هباتكم دا

 0 دمج ديناسأ ن

ةرونملا ةنيدملاب قوتأل ىدنسلا دياع
تئامو نيسخو عبس ١781 ةنس 

 1 ةمالعلا ديسلا نا فلأو ني

06 
شلا بحاص ىاطخلا ىمونسلا لع نب دمخ ديسلا

 ةيراغملا ديناسأ ىف ةقراشلا سومش
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 نيجلا خيش وهو , ةقراشملاو,

 ىدشسلا دباع دام دين أسأ ىف دراشلا رصح )0

 ص نم لام 0 5 همآلا دمع نب دحيو , اهئ دحبو قشمد ةمالع ىربركسلا دمع نب نحرلا دبع ()
 و ا 1 ا 1 :

 د0٠ فلأو ن نيتئامو نيثالثو نينثا ١٠مم ةنس ىفوشلا ىرصملا

 3 1 11( ةسؤوتلا تارسلا لع نب دعو + و4. ةسدفتلا لقد ندحأ ()
 * يح #رإا#ل باب 9 ١

 . اهنغأ:خ (ه) . نطقت دربأ نب ديحا دو

 هللاب دوسنملا مامالا

 ك0

 لا دبع نب دواد رمملإ

 ' كوري فلأو ةثاثثو

 هك ذ نمي وهو

 حاص هخيش رد كو

 1 ديسلاو ش

 د هب ىنعأ

 بأ دييزأ

 ةباور قيرطو

 مشلا فانثتسالا كم

 .ا ىهليدلا نسما نإ

 ىانرإلا ىلع 0 ص

 محرتلا بحام هخيذ

 لا انحش نغو .

 | ديسلا هخيش نع 0

 س ىف زرعت ةنيدم ليز

 نينم لو اناإو امج

 أ ظفاحلا هيقفلا ٠
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 وسو م ةئس تايفو 7-0 مودل | يحي نيدمخش هللاب روصنملا مامإلا

 .ةرشع مبر | )م14 ةنس ىقوتلا 6 لدهألا لوبقم رجح نب نمحرلا دبع نب دواد يب
 42 لا . دياع خيشلا نع ةماع ىوري فلأو لاب

 .لاقف . ارضسب ىف اس تا لا 0 1

 عرش نراملا رحم ىف ناكدق ىذلا ربحلا ةمالعلا ديسلاو

 عروس لشق مع رحب ىيدسقلا لجن نم دواد هب ىنعأ
 0 .ملوم لئاضفلاب ماهإ نم. 3 هلم ىبتو هيكبت ديبزأ

 .سيئر نع ةياورلا ةججرتلا بحاص نع ىلاعت هللا حماس مجارقلا هذه عماج ةياور قيرطو ش
 ىلع نب ديز ريبكلا ذيهجلا دلاولا ىديس اعنصب تاضورعملا اجو ةيعرشلا فانثتسالا ةكحم
 .نب للا دبع نب دمي ريهشلا ظفاحلا ىناقلا هخيش نع ىلاعت هّللا هاقبأ ىتسحلا ىليدلا نسملا نإ

 نع ةنس نيعبسو ىلا نع نيئالث و ث ؟ ١مم# ةنس ناضمر ىف ىفوتملا ىنابرإلا ىلع نب ىلع

 ةمجرتلا بحام 4 هخيش
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 أ ىلا ىدملا نحل دهن نب دحأ نب لع يرق فال دولا يسلا انخيش نموا

 / ىتكلا ىرابنلا نيدلا رون هللا دبع انيسلاو رجح دواد نب دمحم ظفاحلا ديسلا هخيش نعل

 هلل مهجر . ةجزلا بحام اههخيش نع فلأو ةثاثو نيت 117.19 ةنس ىف مل ةئيدم ليز

 | ْ , نينآ ءآ نينم لو نيا امج

 لياقلا فلا وندم 0

 نم لئاقلا ةيرق نكس . ىنبل باقل خيشلا نسح نب دعس ريرشلا ىرقل ظنامل هيفا
 .ماوعألا لباقلا ةيرق عاج ىف هيلع نآرقلا يوه عامس ىلع سال فكمو ءامنم لأ.

 او 00 ا نمياك أ نمو“ /



 قا دولا 0 وتو هلل كداوح تالوك يحي نب دم هللاب دوصنملا مامإلا»

حأ نب نسحلا لكوتما ةريس ىف ىسكلا ليعامسا' نب دمع خرؤملا ديسلا هجرتو
 9 مف « نورخآ مهيب ١ : لاقف دم

 أ اواتقف مهيلعاومجن ١ رونم وعو ريرشلا صلخا دهازلا ل فاح بلا نارا غش ما هت

ا عباتو « ناسحإلا ءايضإ رظنو « نامإلا رونب ءاضتسا دق . ٠ ةريرسلا ملاص ةريصبلا»
 دب تحاطو حاطن ليلا ا ١ ىلثمو قحل

 خيشلا نيب ايف برا | : لقاعلا ريصبنو لهاجلا فيرعت .ىف ةيانع هلو . . هياهنو هيادب ىف هللع تحت فقوو «هتبار تملا

اط ىلإ هفرع نمو هلحم لهأ بلجو نامزلا مامإ ةعاط ىلع ثحلاو.
 رامصسأ نم لتقو . امج ِْ ٠ هلو . هتعاطب للا مأ نم ةع

ممامإو راردملا ثيغلاو رهاملا تيرهلاا وهف نآرقلا مولع امأو . ىحنلاو هقفلا ىف ةكراشم ٠
 لبج ىف امم مو ةرمان ' 2 ىذلا ا

اشي نم رصملا اذه ىف قبب لف . اهرارق هيلإو اهرادم وه. ١
 عيل دادش ىبب ىلإ رام[ ش ىهتنا ٠ . نقلا اذه ىف ههب

 ن نسحلا هللا ىلع لكوتملا مامإلا ةريسب ىسبكسلا ليعامسإ نب دمت دلاولا هجرت اذكع ٍْ
 مامإلا بتكه فو ْ

 . نب نيسح خيشلا رامر ا 101: سو ىلا مضرالا تكردأ لو فلأو نيتئامو نينامثو سل 1/86 ةنس ىف دج ا

رق ماجي نآرقل ديون ةبلطلا ءالضف ضعبأ عمسي وهو.
 وو شافح دالب ىف ما 0 ءايس هيلعو في رخل رهعشأ ىف لباقلا ةي

 ثلا تفعاضت هيفو ةعاج ركذ قأيسو . نأ رقلا ظافح نم رباك ألا ةلالجو نامبإلا رونو كسنلاو لضفلا لهأ

 رابآلا تضر 5 ف 8 عدلا ةاقو لمأو + قاامنصلا ىرادنجلا .ىجحب دم هيقنلا ىرقملا ةمجرت ىف مرباك أ نم
 2050000 || ١ نينآ نينمؤللو انايإو للا هحر لباقلا ةيرقب ابرقت فلأو ةلاملثو ةرشع ثالث 11 ةنح

 لا ئ فلأو ةئامئالثو ةرشع عبرأ )م1 ةنس 2 1 ل ْش #ث00
 نيل 1 تبه رفص رخآ ىفو انما الص دمب ةزز ثق ذا هذه مرع ىف: : ىحيقرلا لاق

 , ةلوجلا عم نو ٠ أ 8 قاوسأ نم سانلا عزفف « ءارمح ضرألا تراصو ءاهسلا تظأ ىتح رصملا دعب ءارخ حير.

 ملا ةازفلا ضعب ناك + .كلت تلاز ىتح هللا ىلإ ميجلا عرضتو عماجلا ىلإ نايبصلا عمتجاو ٠ ريبكلا عم كا
 ر 0 اب هلأ ا ا ش درأ أ اج نيثالثو ةسن ةسل ا .رابكلاو راغصلا ىف طفنلاب امنص ىف ىمسما ىردجلا ةلع ترهظو. سمشلا بورغ ليبق ةنالا 1

 : ١ 2 ْ : . ةرشع»و
 0

 ءاخو ايلا باي فلل

 ارا علا 3: معلا فتاومعأ نم نيلجر نبا ررتم «وينرعارأ مساوي اوني وئام 0 ّ ١ 0 0 000 ةرجح لإ بجرأ دالب لاجر ضعب ىثشم مرحلا ف : 7
 اهز 5*2 / 0 : |

 ا ا 0 3
 0 ش 1 اا ره ع : : هيجي سم عويس 50 وول يجب عسر يلبس 5
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 وو لا 0 يح نب مخ هللا, دوصلتلا مامر

 نورت
 1 دقو نيلجرلا ن

 00 مه قلأو « هحالس اوذخأو ممدحأ اولتتذ 8

 هبناج زع دق دادقملا نأ مةدش رظن اسلف . نارضح لبج ىف امم مو ةرهان .دادقلا نيبو هنيب ايف ةوادملاو ملا بامصأ نم ناكو ةئالث مقدش باحسأ نم لققو . اب .مرومأ تقياضتو دادقلا ىلع خيشلاو ىننآلا مقدش نسمم نب هللا دبع خيشلا نيب ايف برا رمتسا هيفو . مامإلا ىلإ ةذوخألا مهخدني رغنلا كاوا لبفأو . هقدنب تحاطو حاطف للملا
 الجر نيميرأ وحن مهنم هعم راسف هودضعيل دادش ىبب ىلإ رام

 . لحم ىف هفاخأو

 . داهجلا سنآ داليب قوحللو ريفلاب مرمأي لايطلا نالوخ لئابق ىلإ مامإلا بنك هيف

 مامإلا ىلإ امهم اولصوو شافح دالب ىف سا

 :ةيراجلا ءايلل تراغو « ماعطلا رامسأ تمفتراو فرشلا دالبب رورشلا تفعاضن هينو

 رابالا تبغ

 .سنآ داليب دادقلا دنع نيذلا ركسملا نم الجر رشع ىنئإ وحن اليل ازغ رفص رهش ىف

 ىلباقلا تيب ةيرق تحت اهوكردأف المج نيسخخو نينئام وحن ىلع ةماهم نم مجعلل عل ةلومح ل
 ءاهوكرتو لالا روهظ نع لاحألا اومضو دق نولاجلا ناكو . اعنص نم نيتلحرم ةفاس ل

 « لباقلا تيب ف تبيملل اولغد دق كارتألا ركسع نم نيظفاحلا نم ةلوجلا عم نو ٠ أ

 ”اوضم تح موب ىحم مهضبو « لاخلا روبظ ىلع ةلوملا دشي بزعلا ةازذلا ضمب لكل
 .. ليلا كقت ىف ةةوجلا نم اهريغ دالبلا لهأ ضمب ذخأو , اقيقدو زرأ راح نيثالثد اسم
 .. اهنم ةلوجلا ذخأ مقو ىتلا تالحلا ىلإ راسو ركسلا عج ةثداحلا 100 ماقم مانع

 0 هدهلو دعوتو دالبلا لهأ بطاخو مايحلا باب ىف ل

 .« مايملا بايب مجمل ةميخ ىلإ اومهنو برعلا نم ةئاربرأ ىف راس ثلذ دادقلا ب“
 ,ىسخ وحن موفدانب نم تذخأو معلا نم لفق نم لعق . ةئايس ءاهز اوناكو مسن تأ ظ

0 3 5 

 ل
 03 ياو مس

 ةصرفلا مهتنكمأ ىتح مهموذاحب اولازي ملف

 .ةبتر ىلع نيقدنب اوذخأو شافح ىلإ هلاجر نم ةثالثو ىعلضلا ىبحب نب نيسح خبشلا رام



 ل

2 

0 
00 

 قرص نب دمج هللاب روصنملا مامإلا:

 اقدنب نب رشغ و

 وزو 4 ثداوح اوجد

 اكدمسأ 7 اج ا 0
 ان ىنب نم نيلجر ىلع درا موقلا راثآ مجملا تعبت حابصلا علطالو .

ناقدنب اههممو ةرذلا ة رك نيب ايفتخا
اوذخأو اهواتقف امهملع مجملا لاف ٠ 

 :قعاذيتلاو ٠ اممم ام 

 ةرك نيب

 ليمج ركذ ةعقولا هذه ىف ىرلعلل

 نم دانجألا تراسو . سنآ دالب ىلإ تاهجلا نم كارثألا اع تبا اهدمبو
 نم ىنوحلا نيدلا دجم دم نب نيسح ديسلا نييدشالا

 مو سأ] ىلإ دشاح زال

 كار ألا ضعب تراغأو . لتاقم ةثام ةرشع عيدأ كإ ا
 سآب ماوفألا ثفلبو . . مأمإلا ةرضخ

ىف سنآ دالب ىف حالم برعلا نيبو مهنيب تناكسف , ءا عادر دالب نم
 ناكو . هريغو طاحوش 

لع ضبافلا ناكو . ململا مي >رلا دبع نب دجأ ىفاقلا تيب لخأ
 مذ دادقلاو دشاح لاجر هي

 دبإلا ىلإ هواصوأو كار الا ناوعأ نم هنأ

 دحأ ديسلا روصنلل مامإلا لسرأ هيفو
 طبضن . فرش ثلا دالب ىلع اللماع رتنع ىنثم نب

لهأ نم نئاهرلا ذخَأو فرشلا دالب رومأ
 اوذخأت بحرأ نم ةعامج مزعو . ام

 قحفم نم

 اعنص نم برقلاب فارغلتلا كلسلا طويخ عطق رمتساو . مامإلا ىلإ اهواصوأو ةلنب

 | فيس هجوو . نادمس نصح ةرامل ًماطتمو تاز مونهألا لبج ىلإ مامإلا راس هيفو

 مهنعش *ملو املهأ رومأ حالصإب هرمأو بحرأ دالب ىلإ نيدلا ديح يدلق نيدع أ مالسإلا

 4 .حلاص بيقنلاو « ىفوصلا نيسح نب هللا دبع بيقنلا نجسب ىضيف دمحأ ريشلا أ هيفو
 : ىربجلا ىمبجلا ىجان نبأ

 .هنأ نظو هللا لجامف المج هنم سانلا حيريو لتقي نم لمج دق مامإلا ناكو . سانلاب نيرضما

 ةنلمب قشو ةريق نم شبن من. نفدو تامو هدردزاف سلا بهذ اصف راغتساف مومسع

 ' 'ماجر لهأ ىنيسحلا تيب نم هكلاف بلط نع صفلا كلذ هنم اوجرختساو
 0 2 ميهارإإ .نب مناق ن ىبح ةمالعلا ديلا روصنملا مامإلا هجو ة لوألا عيبرا قو :

 0 .. مودهألا لبج نم سا رلا ةيرقب هتيب ىف ايقم ناكو «روجح دإلب ىلع الماع ىونحألا

 هبمصأو نيدلا فرش

 :وخم مجعلا تاسرأ

 نالوخومم اركسو

 | نيدلا ديح مساقنإ 8

 وا هسا نم قرسلا ٠

1 0 

 اوألا ىدام+ ىفو

 سحرأ لهأو مهني ٍّ

 دو ىبحرألا ىامرتلا

 الذ دعب مبسلا تبلقأ ا

 دأو الجر نيمبسو لا ع

 ءلا املهأ اولانأو ديسمملا 8

 ملا نم مدس ىداورلل

 و "0

 نب لمان أني.

 زولا لآ لقتنا هبفو

 ١ لواطت كلذ ىف بسأ
 ف مامالا ىلإ ابك
 ىف زا



 ا ىو سا. يبي تي دمع هتلأب دوصتلل مابإلا

 ىداملا مامإلا نبا دمع مالسإلا فيس يحرأ دالب ىلإ مامإلا هجو : اسم رخالا ميبر ىفو
 مدالب ىف ةيْحيل بحر وودح ىف شيغد تال ىلإ مركسع 97 5 وح مجعلا تاسرأ « مامالا ىلإ اهتئاهرب سحرأ لئابق هتقلت (ملإ لصوادف «ماردلا و ةريخذلا هبمحأو نيدلا فرد 00 0000 . | خش نلا ١ 1 ٠

 5 57 نبأو هتمداقم بلط نم ادي مامالاري رن. كلذك ةيلاعلا نالوخوحت اركسو
 لتاقم ةئام نيرشعو نينإ ومن كارلا ركسع نم ةجراخ امنص ىلإ تلصوو . امنص ىلإ سن أ ىف نيذلا مجملا راسو 8 . نايزج نم قيسأ .ةيو دف اراحخ رك ا: ةثايسح وحن عم راسو هسبحم نم ىفومل رع ا تل ل . نيبيذ ىف نبدلا ديج ما نإ رججأ مالسالا فيس ىفب

 . اهف نمو رادلا قرحأت ميملا نم نين وحن اهنف راد ىلإ دورابلا لخدأف ىبحرألا ىامزتلا نا دبع لاتحاف « تاسوب ةيرق ىلإ كارتألا تراس 7 . ةيصوع ىف بحرأ لهأو مهنيا برملا ناكف بحرأ دالب ىلإ شيغد تاب نم ميلا تراس اهنم ىلوألا ىدامج ىفو ّْ
 هقدنبب اليل مورفي لازاف ٠ كا ألا نينيابلل نم ناكو هوق رحأق ةيئاملا نم مدس ىداو لأ ىف ىنايبضلا قيدش ىدهم ىلع خيشلا تيب ىلإ تراسو ؛ ديدشلا باذملا املعأ اولانأو ديلا سود دالبلا لهأ نالوخ دالبي نبذلا جملا تسادو ٠ اهنص ىلإ مهولخدأو الجر نيعبسو لا وحن نئاهرلا مهنم اوذخأو باذعلا ءوس مهنوموس يحرأ لهأ ىلع كلذ دعب جملا تبث
 ناكو فوملا اونكسف.شيشح ىبب نم رسلا ىلعأ ىف مهترجه نم ريزولا لآ لقت بند ا | مامإلل تابجاولا ضمبل [ضابق ناكو ىفرخلا ىلع نب لع يقنلا ايا ني 1 مجملا قرحأو . هوكردي لو مثركسع نم ةرشع ومن مايأ ةينام ةدم ىف مهنم لتق تح ننزل
 ْ ' ىميف تفز متع عقوم هذه مهرج ناكو . فوجلا ىف تاياغكتلا ملل ىرجأف مامالا كل اويكرأب نرش بخ رب مدارلحرف « ويفك مهتاماسو رظلاب مهيلع ميسلا لواطت كلذ بأ

| ' 
 سنا اوقرف نيذلا مهمأو مهخعوب نيرومألا نم هتحن نم ىلع ىضيف باقناف : ىثرعل لف

 ىعتنا . موفق نيناوفلا ريب مز
0 75 
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 تي يلا ا يدوس هيرب © جر <7 ولا ذل



 - "نوح

لب دونما امال
 يحب نب دع ه

يني لوح ينو ١
مت اهب ةيفملا 

و . * كرها ديس د
انك اه املصو

 نبلا ءاسهب 

 تام
 ضرف ًارييك ًاحيش ناكو ىدننأ

 و.اعنص ىلإ هلوصو بيقع
1 

 اهوحنو نيتاسبللا ف تدلوأو 0 اهوح امو ءاعنص ىلإ
 دارجلا ثدراوت هيفو

 عورزملا تأ و

7 نيسبرأ ومن ةمات اهبص ةنيدن ىف قرتحا هيفو
 

 118 تحن ىفرشلا يهاربإ نب يحب نب دمع مادقلا سيئرا مالا ديسلا لوخد ناكهيفو

رأ نم انكر ناكنأ دمب جملا ةأطو
اعرك امبش الجر ناكو ملا ناك

 ٍ؛ ًاعاجش ً

البي هريثمو دابجلا باب كي رهو.
 .فرشلا د

 هدوجو همرك ىف ريظنلا هل زع : ىشرعلا لاق
 . دراشلا هيلا .ىوأي ناك نأ دغب

 مجملا ىلإ هلوخد ببس ناكو , ؛ لهاشلاب راع دحت لعقم دنع

 لاجر تعسو لالا ضمب هيلع ريذت لاما نم هريغ دلل ىلو ان ماإلا نأ دراولا هدصقيو

فقوو هنم لبي ملف مامالا ىلإ بتكي لاز اف « « هيلع مهقدصف هب مامالا
 الو . ةهرب اذه ىلع 

مب اهوبرخأ ىلا هتويب ةداعإ هل اوامتحاو هب اورسف كا رثألا بتاك تنولا ءابعأ
 لهاثلا لح

 اهوذخأ ىتلا هعايض عاجرإو
 ُ .اوفوو 0

 . هب وهو لهاشلا ىلإ داعو . . هوامرشام عيبج ف
 3 1 . ىهتتا

 ٠ :ةيلاعلا نالوخ دالب ىف رجعلا ثيع ش

 ن , هللا دبع بيقنلا هع : اهم 5 >5 ىداج فو

اشلا ىحت نب ىبحي نب نيسح ديسلاو « فوصلا نيسح
 ْ | وحن اننع دحاو ديق ىف ىروسملا ىئ

ق 0 ةديظع ةوادع انني تناكو هدارقتا ىلع اسهم دحاو لك ديف مث« « مايأ ةعبرأ
 : ةعد

 . هقلاخم نيسح ديسلاو « اهلعأو نالوخ نع عفادب وصلا ناك

 م كتيب ىف نالوي نامهسلا دالب نم .ةفّصالا ةيرق ةعقو تناك هيفو

 5 بلاط نالوخم ةيكزتلا ركأسملا ريمأ كب نسوب نأ اهمبسو . عواطلاب فورعلا ىنالوحلا

 1 0 هنأ 00 ا 00 دنيوي وس

 ىصنملا مامإلا' “

 مظفف هبباب لأي
 ءبس ىف هراد ىف

 اولتق ىّتح رادلا. ٠

 س مث اهقارحإ ىف
 ,الوخ لئابق نم

 ةد دق ةيناعلا نم

 نهرا نوشبني

 لتقو « مايأ ةيناك .

 رسل ىلإ هنودؤ ٠

 ربمشلا قو 2 1

 1 نوبرخمو رودأأ 1

 | ءاهقنلا نكس
 نصب ملام بحرأ 0

 دمع خيشلا نأكل
 ١ هدصقل ,,داللا 8

 ملا ضعب لق لإ"

 هرملا تمون ىنخ

 »نب ميس كمل 8
1 ١ 
  4نم وجر لل



 م. ا يحي نب دمج هللاب دوصتملا مامإلا

 ٍ َ ث هم - 1 موقدان هيدل نمو قلطأف « مهمفدمب مجملا رادلا تبرضف « هلاجر نم ةعبس ىف هراد ىف ىنبف « ميج نامهسلا هلل : 0 1 ١ ىت هيناخ ةفصنملاب هتيب ىلإ كارتألا هتدصتق صمالا هيلع ملغمف هنباب ىلأي
0 3 

 اليل اوجرخ مث « الينق رشع ةعبس مجسعلا نم أولتق ىتح رادلا
 تعرشو ميلا الخد رادلا نم 8 ١

 ةرلب ةدلب نالوخ دالب كارثألا تقرتخاو ٠ (يجج اهتذخأو اهب جملا تنطنف اهضعب نع نشف ليسلا ,اخل . بارآلا تحت ةئاس نم بئاج ىف مهتستمأ ضعب اود دق ةهئابا ن رضح ةليبق تناكو . كلذ نع رياك نيش اوذخأف « بوعثلاو ةيدوألا ىلإ نالوخ لئابق نم
 برحلا تناكو مهمرحل اوعمجتف ربج يب ىلإ اوراسو . لاومألاو نئاهرلا نوضبفي
 بعصم ةبرق ىلإ جملا تدامف . نئاعر نود نم سلا ىلإ هنود 0 حلصلا ناك ىتحربج ونب ترفو ٠ كارتألا نم لتق نم لئقو « مايأ ةينام

 نادصو بحرأ دالبب مهتيع

 ةدم مهني

 ءىث ىلع مهني

 نومدبم اهيف اولقنتو رابدللا لالخ اوساجو بحرأ دالب ف تناع اذه ربشلا ىفو

 ماير هوبرخأ امتو . ةنيهر مهنحص نم هودجو نم لك نم نوضبقيو روصقلا نوبرخو ر

 دالبب اومنصو « نايرش مازح نب ىجان دهاجلا جاحلا رادو ةناجد ىبأ لآ ءاهقنلا نكس

 . ةنيهر نينامتو ةثأم ىلإ مهنئاهر نم ضوبقلا غلبو « دالبلا نم اهريغب اومنصي ملام بحرأ

 هسقن نع بذي نأ دارأف « مامإلا ناوعأ نم ىحرالا نامدر ىلع نب دم خبشلا نأكل ((

 رودفلا نم اوبره مث « برحلا موشوافف يملا ركسع ىف اشاب دشار هيدل نمو هدصقف . هاالبا 0

 مجملا مهتدصقف ؛اهريخو ةبهرم لئابق نم برعلا ىلع تاراغلا تداجو . يملا ضعب لقأ ل
 ا و هيكرا اوفلب ىتح مجملا مهتمبف « رافظ نصح ومن برعلا تمزمنا خخ

 اراب نم وحم راسو مثلا كلت قاتساف بجحرأ نم وجرلا ل و 00 م
١ 

 0 :
 بحرأ دالبب بو رمل هذه ىف 5 58

 ا نم ةلمج لتقو هريغ ىفو هيف ترضأف وجر لع 6 1 0 مر ع هلع 5 ها « سا ٠ 1 , ا

 ربا



 ماا

 قم نب دمع هللاب روصنملا مامإلا

 ةيلهاجلا ا ل عيب نب عش خيش ثي لادم م

م ةديدعلا بورحلا كارثألا نيبو هنيب ىرد
 ىلع» هوححاص 

 ىف فقوتف تالاّتحا كلذ ىلع 4 اولجو (

 مجعملا تح رخ : هيف و 1

اكدق وءامئتص ىلاوهث ناره دالبب
 > ن

 «رح تفي الو ديرب نم ىلإ ىزنمب نيب ىف هنوكس

بب كاسملا مايألا هذه تناكالو . هزاو
ود نم مهل أيهم دق هنأ مجملا نظ ء بحرأ دال

 ةد

يلإ اوبتكنف ( مارأا
رك املا نأ مايألا ضع راهن رخآ ه

ل أ رم م 
 

5 
ويب ىف نم رعشب مف « هنونمؤي اردلا نم نيش هيلل اول رأو

 تطاحأ دقو الإ مهت
١ 

 كارب هلا ةلايخ امهمعبتف هدود ىلع نب كيعس

 همت نبأو هدود مي نب ىمي رفف . ةليللا كلت

نب دعس نيب نايس
ةاحع مدحأ نيبو ىلع 

لاو هيلع ضبقلا نم ًادبعس هلا لس 
 ىف هلوخدب لقق

 هضبقو هلتق مزيأو فبك

 ىرسأ مهولخدأو ةدود تيب لافطأو ءاسن اوذخأف اوداع نالج را مزجتأ دق هنأ اوأر انو

 ' ءاعنص ىلإ

 ناحلألا بئارغ ىدبت حا ونا 00-5 3

 نامج دقع عومدلاب ترث اعم باقلإ 5 00
 نامز ىف عقرب تاذ الو ل افطأو ءاسنلا رسأا انبلع ام

 0 اهريغو الاومأ هنم تذخأو طمان ةبرق ىلإ كازثألا تزغمث

 امهريغو نالوخ بورحو دشاح دالب ىلإ مجعلا وزغ

 فيس مامإلا لسرأف « دشاح دالب ىرق نم ةيرق ىلإ مجملا تزغ : : اهنم بجر ىفو

 57 ةباصع ىف ماع مات نب ب ند ديلا م هال ند مالمإل

 رشع ىنثإ وحن مامإلا باحسأ نم راسو ..ريج ىنب لئابق ضعبو كرتلا نيب برحلا تناكو

 ريذولا لآو ناثع تنب نم ةداسلا ضعب مهعمو ماجر ىداو لهأ ىبسحلا تيب نم الجر
 ىكإ اولصو ادلذ  ةيلاملا نالوخ نم زوللا لبج ىلإ ريزولا دحم نب دمحأ ةمالفلا دوسلا مهبلع

 نوضار مهنأ زوللا ليجو ماحس ىنب نم خياشلل مهلإ م كك و 5 ل ىدأ

 ١ ىفو

 امع ىناعنسلا

 رامعو رفحو

 ل هب لصتللا

 ةراملا ناقل. ا

 م لاقو

 لا سفن ىلع



 ا يل ا يح نب دلك هللاب روصتملا ماما ١

 نعيد

 ومو ع ةنس ثداوح
 ركذلل ديلا ىدقلل راف ؛ كحاش ةبرق ىف مجملا نأو مل دالبلا نوحتافو ملوي.

 0 5 ىرقلا نم هيلي امو ركسع برذ ىلو زوللا لبج نم ةثرعلا ةيرق ىلإ همم 000
 . اب, لا ضياع دمع خرشلاو كارنألا نم رهثك هيف لق ةغع ةمحلم تناكو «فآألا 0 ١ تناكو , نيدهاجلاب اوطاخأو كحاش ن* جلا مهيلع تجرخل . نارعش دي ىلإ

5 ْ 
 ف 1 1 8

 لا لياخ دمع خيشلا لتقو برعلاب كرتلا طلتخاو سيطولا ىهح م٠ برعلا
٠. 

 ١ 9 5

 بالا
 برعلا نم ىقب ن امنو ةخنم تامارجي ميغ بيبو ركسع برذ لع أ

 سنآ دالبب كارثألا عومجو دادقلل ىلع خيشلا نيب ايف بورحلا تناك نابعش ىفو .
 ىنامنصلا رادينسلا ملاص نب لاص جاحلا راد قارحإ ناك اهنم ناضمر ىو,

 ميج اهفوقس تطقس ىتح دورابلاب ةضورلا ىف ىلع ديسلا دجسم ' 8
 ىبرغ ىتلا

 لييبلا دمع نب دمع ءامنص ةيدلب سيئر قدصتملا نسحلا جاحلا لك أةنسلا هذه ىفو
 عانسو ةدح ىلإ اهنم جراخلا نيم ىلع ءاعنص ىنونج ةيفاصلاب فورعملا دحسملا ةرامع ىناعنسل#

 ضوحلاو فرتغلا هنم فرتغيو قيرطلا نم راما هنم ب رشي ىذلا ليبسلاو رثبلا ةرامجو رفحو
 ىف قةنأو «دجسلا اذه .تايضوتم ىلإ دوسألا ليغلا ءام لخدأو « مامنألا برشل هب لصتلا ©

 ! ةريثكسلا لاومألا ةراملا ناقإ 1
 ةموسرم ابهلماو ؛ تايبألا هذه ءامنص ءالبن ءالضف نم هترامع لاك خرأ نم لاقو

 7-0-5 : عماجلا سفن ىلع 0
 دوقنلا رثكو تاثاثألا مج 0 نمل ايندلا ىف رخال

 دودو بر ةاضرع هلضفب ىنتيب نمل رخفلا امنإو 01 1

 دودنملا .نينك ارا البسم ادع هرع ىف ىفب نك 5 0
٠.6 : 

«* 

 دوسحلا ليدي زع ىف لازال ىدملا :ع دجال هب قعأأ

3-85 

 1 . 0 ان د 1 يا ا يف ع



 وم

, 1 1 0 

 20 000/1 0 لوط جدا بن جوا ينال دوور وحي جرن جت هج 17722282: مام هج روع تع المدور صصص, هيج جنرال دوم هيمن! دعومب دم بعل هددت دددموو مصل امد اب عاب ع

 ا ايي 1 ال وجل طلال واو ع اشعر هولا تدل لوط طلو وع جسر": 001 تجسد مير( يانا قل

 0 هيعمل

 ا 5 8 كا ع

 1اهج تاك

0 

 جوا ةنااع

 دييد <

 ١ ..دحأ نب ىح نب دمت نب لوعاممإ نب دمع مالسإلا خيش نبا ليعأمسإ ىقنلا ةمالعلا ديسلا ش |

 0/ 1 ا 1 ءأعنصإ سابع 1

هيي نب دم هللاب روصنملا مامإلا
 -س #همع ال 

 ومو( ةئس .تايقو

 .دواحلا رادب ًانيب هب زاح 2: هم رات ناك وإ

 اشم :
5 

 37 نالوملا ىسحلا ىيكلا

 « فلأو نيتئامو نينامثو مسن 18+ ةنس وتلا ىسبكلا ليعامسإ نب دمت هيبأ رجح أثن
 © ,نلأو ةثاثلثو نامت 18.04 ةنس قوتملا ىسبنكلا ليعاممإ نب دم خرؤللا ديسلا همع رجحو

 1 . «كلانه تام ىتخ نارعع ءاضقب ةموكسحلا ىلوتو . هرصغ مالعأ نم اهريخ نعو اعنع ذخأو

 درا ش ١ فلأو ةئاثلثو ةرشع عبرأ 18١4 ةنس رفص رهش ىف

 لوألا عيد ىف ريغ عم ًاديهش تام.: ىسكسلا ليعاممإ نب 7 قتلا ةمالعلا هلجنو

 هكدهلا ةسبق ةرانمب هريغو هتقرخأ ةقعاص نم فلأو ةئاملثو نيثالثو ىدحإ 151 ةنس

 ْ هناك دق . ىنادمحلا ىطربلا ليكسبلا فئاشثلا باهولا دبع نب ىجان دعاجلا ماملا بيقنل ظ
 ١ رمهياتدق ناكّنأ دعب هل ًامزالمو روصنملا مامالل امياتم قبو بابرألا بر ةاضرم بلط ىف 3

 ف .نيتتس وحن هيلطحع قرافي ال مامإلا عم ىتب من . لئابقلا نم هريغ ىف نكسن مل ةهازن ىلع كانا
 ( نم هعبت 57 نيدهاجلا نم نوكي نأ دارأف كارتألا دابجل بحرأ ليبق هلاجر تكرحن ىتح
 5 1[  هق ىلع ىب نم لحل لصو اهلف . ىداحلا نب دم مالسإلا فيس ةيار تح اومضناو هلا
 0 ٍ 2 روسنلا مامإلا .هاثرف « كالا معو زير ةفرغم ل تاكد 1 1 3 3

3 

 2 هكا م

 20 اا م يل ير د



 0 م ا

 _ يي يي دع هاب دوصقلل مو "3
 لظلاب روجيدلا سعسع لحلح نم ْ 7 ١

 : هلوقب ىشرعلا نيسح ىضاقلا اهزاجأو .. 3

 ومو وع ةلس تايفو

 ةعاس ءابيلا ىف ليغ هك ٠ نينمب ايلملا ف سبل اهراغم ىف مراكسلا قابس محاللا 597 مدسقلا تراث هنع ميشنلا ىحر ةرئاد تبيبلا لحأل ًابطق ناك نم 0 مقلاو نيسلا صو ًادرف راودلا كلفلاو باسنالا ىلع ىف ناك نم 35 مدملاو توثلا ناوطس نيمو اتيزو ايندلا ضفر ف تومب 0: مركلاو دجلاو لملا نكر دمنا
 سل ناطحق ىلإ نم هكبيلو 0 ش

1 

 مذحلاو رمسلا نامزع هكسبتلو

 مره نمو داع نم لسأنت نمو

 ةملاب بابألا ىوذل ًاركذم أبطتخم ماق ءىش ظعوأ رهدلاو
 مدملاب هينأي نم ريجتملاك ةيركم لك نم هب ريجتسلاو ...

 مكسلا ىف لوقلا لزه لثم هدجو هبسحم بابلألا ىوذ نم نكي نمو.
 لع ىلع دج ىف تام دقق ايلملا بلط ىف صخشلا اذه تام نكي نا."
 كفار ديلا ملايموم تق اصب رتل فلخو ١١3

 ماو مزتلا ىئاومب مرادفأ اور ىلوألا ءانبأو هونب مد 00(
 .. مثلا ريصلا ىلإل ىف داشام ترمع هفالخأ ىذلا توب ام
 مألاو سنإلا عيجج نم هقلخ ىف هتردق قالمطلا دحاولل دجلا» .

 مصلاب سيل ىنغ اقم ىلإ هعمجي ثمبلا مويو تام شاع نم .٠
 ةماقلاا 00(

 ل 5 كل .٠

 ملا رلظلاب ماثالا وذو هيلع ىزحي 21ج هيلع روكشم ريخلا لماعو 0

 ىلاعت نا هح كلأو ةئاناف هه هَ ا 000000

 7 ىثبحلا ىنبلا ىولعلا ىىرضحلا سورديع رمع نب سورديع :: 8
 7 نإ ىنسبع نب نما دبع نب سورديع نب رمع نب سورديع خرؤملا ةمالملا ديبل 0 ظ |

 منن فاؤم . رضحلا ىنيسملا ىولعلا ءاهلاو ةلمبملل ءاحلا ميتفب ىثبحلا معاش هلع باتك فل ؛ . أ |
0 : 



 ووو ع ةلس .تايفو
 ا 7

 ىحي نب دمج هللا روصنملا مامإلا

طمسو « ةيرهوجلا تيقاويلا
ةداسلا قيرطب ةيبهذلا نبملا 

 ثالث #17 ةنس : هدلوم ٠ ةوأعلا 

 اهيرقت فلاو نيتئام و نيثالث 9و

 فوتلا سوردبع نب دمت ه* نعو « 1+ 0+ ةنس ىفونلا سوردم نب رمع هيبأ نع ذخأو

 ضو ويقأو نعانو قنا وابم بذل
ىولملا طيمس نب تيل نازك راد ديك

 > 

لا نيذ نب دمحأ نب رفعج نب دحأ ني دمحم ديسلاو
 سو رديع نب حاص نب نسما ديسلاو « ىشبح

ديدلاو ءرهاط خب نحل نيل دبع ديسلاو ىلا ريو
 « نيدلا باهش ىلع نب هللا دبع 

لاو « ىواهاب ديما نوره نب ىلع نب دجأ ديملاو
 نا دمحم نب فاقس نب ىولع نب نسحم ديس

 هن عوبطملا رطولا لين ىف مهمجارثو تيفاويلا دقع هفلؤع مدع نم مثريغو فاقسلا ىفاصلا رم

 نم هل ناك ام ىلع ةلاد فاصوأب هخماشم هل
 مجرتملا فضو دقو . رشع ثلاثلا نرقلا لاجر..

 عالصلاو معلا ىف ةيلاملا ةناكسلا

 ظعاولا خيلبلا رعاشلا ةمالعلا دسلا ألا ةيمرضحلا رابدلا تم اعنص ىلإ لصوالو .

 مسن 1548 ةنس ىف فاقدلا ىولع نب نسم نب هللا ديبع نب نحرا دبع مقصلا بيطملا

 . اذه سورديع ديسلا هدلاو خيشو هخيل ةمجرتلا هبشب .ام رباح هنم ثبلط ةثائلثو نيمبرأو

 ش : هتصالخ ام ررخ

 ,قاتلاو ذخألاو دنسسلاب ىننعاو « موهفللو قوطنلا ىف علضتو « مولملاو نراعلا ىلع أت

 - نأثلا اذه ىف بئاكو زاحملا ىلإ ةيلاعلا ديناسألا بلط ىف لحرو . تومرضحن لاجرلا نم

 « ةرشاعلا نسح « نيكاسملاب فوم « مسبتلا مئاد «رشبلا مج «شاشبا ريثك« راقولا 0

 .نكمب ال . ةرمش ديق اهنع ديم الو ةمي رشلا مزئلي . ءالا بلط ىف هدبمل ىتح ىمألا ىف مزجي

 ةاهملا هقيازق ىف ةتريشع نم فلاب ىذأ ىذوأو . لخد اذإ مايقلا كروكي نأ ةيهارك د عوللا 9

 5 7 ل 9 5 - ا
5 # 

 نم اهب نم ةرثكل نويس لام ل
 ةراع نم غرف دقو « ار ضاح ةرخآلا راجت دحأ ناكو.. نويس ىلإ ةلقلا 4 اوهيزف . مالت ٠

 / ا 00 ادحأ

 لبق رداب عامتجا ىلإ نعد اذإو . سانلا 4 موقي نأ هركيو . هتصاخ ىتح هدي ليبقت نم أادح



 6 دا

 1 ىحي نب دم هللاب دوصنملا مامإلا.

 هيلع دك أف . ةمجرتلا بحاصا هيف امو روكسي .

 الا ىف ىشبحلا دم نب ىلع ديسلاو فاقملا نم

 ومو ع ةلس تايفو
 تيبلاب هنم زبلا نمضتت ةقروب ءاج م ديعب ريغ باف « هلثم دهعلا كلذأ نيب مل هل ني

 نب هلل ديبع ديلا صاخلا هذيبلت مهنمو هيا"
 دنعو . كلذ ىلع قفاوف « نويس ىلإ لاقت 0

 مهتفلابم نويس ىلإ انتا دسافم نم نا نايبش رم خيشلا همداحل لاق ةفرغلا هتيرق ىلإ هعوجر
 نولخي ال نويس لهأو ةءانقلا داتسن اننا و يظمتلاو ةسايرلا ةبحم نم سانلل دسفأ الو انمارتحا يف“

 ةيارقو اريج انا كتاو ؟ ريصلاب اندالوأو انئاسنل نذ مهعابتا نع انربص انبهو عخذبلا نم

 ةرسسح ام كاردأ امو . اف امو رادلاب انل هسفن تباط ىنغلا اذه ناو «انقارف نم نوشحوتسي
 اممحاص كلم ىلإ هكلم نمايبف امو رادللا لاقتنب هءاضمإ بتك من. اهملع هدالوأو هعأ

 زتهيو خيلبلا مالكلا هبجعي ناكو . هتيرق نم لاقانالا نم هيلع مزع امع فرصناو لوألا:

 كيو ماش لحرب / 0

 هلو ٠ تاقلؤم ةدع هلو . ريكفتلا مج « ةدابملا ريثك ناكو . هداشنإل حاتريو لزجلا رمثلا

 ةرشع عبرأ 114 ةنس بجر عسات ىف ديحوتلا ةملكب بطر هناسلو تامو ٠ نوريثك ةذمالت

 ىلاعت هللا هحر تومرضح مابشو نويس نيب اهف ةقرغلا ةيرقب ةنس نينامت وحن نع « فلأو ةثاثثو

 : ىراخبلا حبمص هنع هدانسأل همظن ىف نمحرلا دبع نألا لاقو ٠.

 رحم نب سورديع مولملا رحب ألا انمامإ نع حيحصلا ىورن 1

 لدهألا هيجولا نابلس لجن لدبلا مامإلا بطقلا هنييش نع

 ىناكلا لجملا نيدحأ نع ىنلفقلا ةسسس نبا هخيش نع 0

 سوفنلا ةجبيس ىورحلف سوواطلا 2ع ىلاورهنلاف 0 :

 الخلا لبقم نبا هنبيش نع ىناغرفلا لضافلا .لاجلا نعأ 0٠

 ىراجلا ليبللا مولا رب ىىرتبلا نع ىررقلا نع 7
 اسمللا قاتلا هنتر اهفاىف دس دمأ اذهأ 7

 تع الب الاظ انثأ دقو



 د تاف 55 ش

يح نب دمع هللاب روصتملا مامإلا
 وم4 ةئس تاقو انك 0-7 

 تومرضح ظ

 نزو ىلع ميلا مغب ليقو يلو ءاراو لمملا ءاحلا حقفب تومرضح ىلإ ةبسن : ىرضم ا

 أبس نإ تومرضح مماب ىم ليقو . نبلا فيلاخع نم » عشأو. فالخعم وهو . توبكنع

 كاذ ريغ ليقو . رنصألا
 ظ ْ

 « ىلاملا عيرلاو دجت دالب لامر الامث هو ٠ مراضح عخباو ىرضح هيلإ ةبسنلاو

 ىداو بعش ارشو ش

 برغلا نمو ءأموب وب رشع ةسهخ وحن بونملا ىلإ لامشلا نم اهل ةفاسللو . ءاضيبلا دالبو روحاو

 ةفاسملا هذه لجو . لدتمملا ريسلاب امو وب رشع ةسخخ وحن ةيبودجلا ةيقرشلا ةهجلاب ةرهم دودح ىلإ

عام نويعلاو تابنلا نع ةيلاخ ةلحا ءادرج ةيرخص لابج
 : ةئاثث وحن 0 ليلقلا اد

 | تومرضح ةيدابك مهف ةرهم لخدن ال اوديو ًارضح ةمسن فلأ ش

 ؛ ةجرد ةرشع ادنثا اهضرعو « ةجرد نومبسو ىدحإ اطول : ناولبلا عم ىف لاقو ٠

 ىف ليقو . ثسسرف نوعبسو نانثا نص نيبو اهنيو انسرف نوثالث ءادنم فال نيبو ابذيو
 ةريثك لامر اطوحو « رحبلا برقب ندع قرش ىف ةعساو ةيحان ىهو . موي رشع دحأ ةفاس

 ةريسم ندعو تومرضح نيبو . توهرب رأب امرقبو ء دوه ريق اجو. ناقحألاب فرعت :٠
 ىعتنا . رهش

 رج َن لئاو ملسو هارد ذل ماقالو سر ل نري ولو

 هللا ىلص لل لوسر ىلع همودق لاح لئاقلا ىرضحلا بيلكن ب دسأ نب بيلكو * ىرضمل
 30 : لسودلآو هيلع لص

 لعتنيو شم نم ريخ اي .كلإ . 000
 2 لبإلا تلكام اذإ ًاونع دادزت ا. هكعاتم اريغ فصفص ىف بوجي :

 لجرأ للا .باوث كاذب وجرأ "لغو ىلع أابصن ابلمأ نيربش ا

 - لسراو ةاروعلا كب اترشبو“ هيت انكم ىقل ىلا تأ | 0 ١

 ةيلثدو مفايو دبعم اي نيع ًابرغو « ىدنملا رحبلا ًابونجو « دوه ىنلا
, 

 ةاب دوصنملا ماما

 لوسر ل ش

 | رجاهو 3 ىففأيبلا

 نب نيسحلا ن نب له 1

 ؛رذ نم اهيفو :

 ممم اهملا امو ىياي

 < وحن مهنم يني
 هللا همحر ىوالا

 ' رهشأ نمو

 ,هاوعلا  رباج لآ 8

 مريض 8

 داليلا ةعساعو

 .٠ احس نيئالثر

 اكسس نوي ةنيلر

 ” اهناكس ىدرسلا

 ومابنكسايرلا |

 داو ترص ١

 تونلأو

 :ة 0 دال :

 ةئاملا وحن امناكما

 نخدلاوو را



 ا 0 ٌ -

 داز وه تومرضح ىلع لسو هلآ هيلع هل ىبص هللا لوسر لفأعو .
 ربع نب ىسيع نب دمحأ رجأبملا مامإلا ديسلا اهبلا رجاهو , ينيب
 ماا7 ةنس بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا نب لو 1 ا

 ىراصنألا ديبل نب

 نب دح نب رفعج نب ىلع نب

 ةرحبلا هل ةنامالثو ةرشع عبس

 520 ةمسن لأ رشع ةسخ ومن ًاثانإو روكذ رضاخلا رصملاب هتيرذ نم اهو 3

 ةيدنحلا دالبلا نم املا امو ةروفاقنس ىفد ٠ ةمسن فلأ نير شع ىلع ةدايز مهنم اهلا امو ىياب ْ
 ليقع نب دم دشرلا ثح كحابلا ظفاحلا انخيش ىندافأ اذكه . ةسسن فالأآ ةياع وحن مهنيا

 ١ هللا همحر ىوانإ

 « ىرجاب لآ « ريثكل آ « جحذم «ةدنك « دهن « حاون « ةعاضق : اهلئابق رهشأ نمو 01
 هنظونب ؛ ةثياوملا « نايبسلا «ناسحلا « موجلا « ةدعجلا «ريرخ لآ « رماوملا « رباج لآ

 | مض
 ةثام وحن امفو ؛ ةمسن فال ةرشع وح اهماكس ميرت ةنيدم ةيمرضحلا دالبلا ةعساعو

 . ادجسم نيرشعو ةسخ و حنو ةمسن فأل ةسخل وحن اهمف مايش ةنيدمو . ًادجسم نيثالثر ْ

 ةضومق ةنيدمو . ًادجسم نينا وحن اهمفو « ةمسن فلأ رشع ةسخ وحن اهئاكس نويس ةير +
 ةنيدمو .ةمسن فال ةعبس وح اهف ةضيرح ةنيدمو . ةمسن فال ةرشءوح اهناكس ىدوسا 9

 قو «ةسن نالآ ةمبس وح اهناكس نوديق ةنيدمو . ةمسن فالآآ ةعبس وحن اهماكس ةيرخلا
 البلا ءبدألا شب لول 7

 اجر امنبم لضفلاب هتف نسم تومرضح ىداوب تدم 1!
 ابرغ الو نرش نوقلي ال لضافأ الملا ةذءاهج نم هيف تيقأد 00

 اهنامرو نامبو , ىلنوبملا رافظب ةلصتم ىو نرُع تومرضح ىلإ فاضت ةرم أل.

 « ساو * ىوألا قالا يمرشملا دالبل تاور نم نمو . الأ نيئالثو ةثالا وحن 0

 نخدلاو مة 1

 00 : ني رصاعلا هيب بلا



دعو عزم رقم وليك فلأ نورشعو :: ةئام اهد
 انئام اهناكس د

 ودح ىلع تومرضح ةداسو 3 > تدهاعو . نييريثكملا ةمواكحو « نييطيمتلا

 كح ٠ هم
 9و مقو . ىفاش لسم فلآ

رهه فلأو ةثامثالثو نر م
ىطيمقلا ناطلسلاو . ةي

 ردصم اهيف 

 ليكمل ةنس ىف زيلكتالا نييطيمنلا

 حرش سو رعلا جات ىفو ٠ ةطلسلا

 انرغو ةيسرم فو. ةريبك ة ةقيمح

حلا نم نيثدحلاو ءابقذلا ءامسأ نم سوماقلا
 ءالمإب نييمرض

ريغو ةبطرقو سويلطبو ةيليبشإو ةطان
 ةيسلدنألا دالبلا نم اه

0 تومرضح ىلإ بسنت نم
ما 0 0 ىف 0 

 هلل 00 ةيم رق

 نال ىناحلا ة ةشيع ىدبم 59

اص كسانلا قتلا عرولا ةمالعلا هيقذلا
ا يناعنصلا 3 م ىئايملعا ىدهم نب حل

 ةشيع بقلمل

 « ىننآلا نيسح نب كللا دبع ىضاقلاو « ريطلا ىلع نب ددحأ ةمالعلا ىضاقلا نع ذأ

اعلا نم ناكو . . هرصعب امنص مالعأ نم مهريغو كالا دبع دمت هدلوو
 ءالضفلاو نيلماعلا ءام

لاو للملا بلط ىف هرمع مطق . نيعروتملا نيتئاقلا داه زل ءايقتألا داّبملا ءالبنلا
 كارو ةدافتسا

م ةخيش ىلإ رولا ةالص نعو ةيوبنلا ثيداحألا ضعب نع تالاؤس 4
 .هباجأ ثلا دبع نب د

 عبط م . ةينهلا لئاسرلا ةعوجم نمض ىف اهلمج ىلع تمزع تنكو « ةوطم ةدينم ةبوجأب هن

 .ناكو . ةئسلا ةقفاوم ىلع ةمات ةظفاحو ةباحصلاو ةبارقق ةقداص ةبحم اذ 4 مجرتلا ملاص يقفلا

 ىرادنجلا للا دبع نب دحأ ىلول ا هليمز اذه هفصو اكهشيع قيض عم هيدل نم مهاردلا مجرب

 ٠ هتجوز الإ فام ملو « نيكاسللاو ءارقفلا ىلع اهّسيقب قدصتيو هبتكم عابت نأ: ىصوأو

 مآ نينمؤللو اناإو هللا هحر فلأو ةثامالثو ةرشع عبرأ 1514 ةنس ناضمر ىف امصب هتومو ٠

 نابخ

ا نم تاباوجلا هذه هيلع تامتشأ ام 19٠ ةنس ىلإ اهنم لئاسر عبس
 © ناكر . ةلماكلا ةدافإل

 ءدلا ديمح ىبحي نب دبع ل 8

 د# ديسلا نعو « ضئارقل) ا

 يملا نب مساقل ليسلا نعل

 1 ١ ةيسن : ىنابحلا

وهشم داو وهو « بارغ نزو ىلع نابخ ىداو 0-0
 © هكرفو عرازم هيف ر

00 
1 |: 

 0 « ةيراج نويعو : ا

 و“ 1-5 برقب + باذو

 لا عرابلا ةمالملا ةيقثلا

 وللا ىنامتصلا لصألا ىنأيلا

 هس ٠ ةنس هدلوم

و لللاو ةلأسلا نينالثار ْ
 بنلا

 ديسلا ةيشاحو . ىبكأنلو
 و ةلأسملا نيثالثلاو ساسألاو

 و« ىدارلا روصنم نيل

 كش ]|

 لا نئسو دواد نأ كما

 ١ رس حيصو راغؤا رشا |
 ء نب املا خيشلا نعد

 يدزيلاو ىزاريثلاو دل
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 سالو ىجح نب دم هللاب زوصلملا مامإلإ
 ومو 6 ةئس تايفو

 تعم هيو . ةريبك ةرهش هلو « ةيراج نويعو ةيدي
 ءابلا ديدشتب : نامخو . اعنص نم ًابونج مايأ ةدج
 يع مالكا متو « نارمأ برقي باذكم

 ىف اعنصلا ىنايسلا قزر دمحأ
 نب دمحأ ىملألا قتلا عرابلا ةمالعلا يقلل >
 ةاقولاو ةأشنلاو دلوملا ىناعنصلا لصألا ىنإيلا

 ةفاسم ىلع مد, ءاضق ىف ناب ةيحان

 ىسنملا دوسألا ةيرق بخ ةينثت ةدحولا

 . ىربجلا رباج نب ىلع نب رباج نب ىلع نب قزد

 شيشع ليممسإ نب دمع ديسلا نع ذخأو . فلأو نيتئامو نيتس 180 ةنس هدأوم
 لفاكلا حرشو ىض ىلا فو لالجلا ظفاحلل لوصفلا حرشو ساسآلاو ىبك افلا ىنسملا

 دعاوتلاو قرحبلا ىئايسلا دمت نب دحأ هيففلا نعو . لحفلاو لللاو ألا نيثالثا
 لفاكلاو « رجح نبال ركفلا ةبخنو « ىجوغاسيالاو ققذأل ديسلا ةيشاحو . ىبكأنل
 وكلا باتكو «راهزألا حرشو «ريغصلا حرشلا ىفو « ضئارفلاو ةلأسما نيثالثلاو سامألا
 .ماصتعالاو « ىضرلا ىسوم نب ىلع ةفيحصو ؛ هللب ديؤلا ىلامألاو « ىدارما روصنم بده
 رباكإلا فاحنتإو ءريسفتلا ىف نايبلا عماجو « نيسحلا ريمألل ءافشلاو « دمحم نب مساقلا ممإل

 | ىنكول

 روصنلا مامإلا نعو ؛« ضئارفلاو راهزألا حرش ىف ىمءارعلا دمحأ نب دمع ىهااقلا نعو 0
 راهزألا حرش ىفو بارعإلا دعاوقو ىهكافلا هتوعد لبق نيدلا ديمح ىبمب نيدممل

 «ريغصلا حرشلاو مالملا لبس ىف ىرفظلا نسح نب دمت نب دم ديسلا نعو « ضئارثلا
 .« ريغصلا حرشلاو « ىراخبلا حيو « ىهك افلا روصنلا نب نيسحلا 7 مساقلا ليسلا نك

 ءدضملا ف ىسيكتلا دم نب دمحم نب دحأ ديسلا نعو « ىئاسنلا نئسو دواد لأ نأ“
 ْ ْ 3 مبسم حيصصو راخزلا رعبا

 ٠في رشلاو لوطللو ةيفاشلا حرشو ةيفاكلا ىلع ىصيوملا هلل دبع نب سلال خيشلا نعل"

 .ىذمرلا ناسو ةياذلا حرشو رايملا حرشو ىلجلاو زاجيإلاو ىدزيلاو ىزاريثلا» دضلا ْ



 هب
5 

 )14 ةنس تايفو
ح نب دم هقلب روممملا مامإلا

 -س ١0 ب ىم

 موضو راخزلا رحبلاو دواد ىبأ ننس ىفو , نيسحلا ريمألل
 ١ ءافشلاو « مبيدلا ل 1 5

فسوب هيقذلل نارلا و ء لالجبل راب
 ريسفت ىفو « 

ات ةماع ةزاجإ سالل خيشلا هزاجأو . نارا
 امخير

 نلأو نيتئامو.

 نيعسأو ىدحإ ١١91 ةنس ىلوألا ىداج

 ىو « يذرلاو ىجوغاسيإلا قاحسإ .ميركلا دبع نسحم نب

ا ليمعسإ نب دع خرؤلا ديسلاو « .لكوتملا نا
لا نسما نب نسحلا ىضاقلاو »2 ىسكما

 عوك أ

 مربغو
 « ىفارجلا دمحم نب دحأ ىضاقلاو « ناينج ليممسإ نب دمع نب دمع ىضاقلا هنع ذخأ نمو

او « ىسحلا دجأ نب ميعاربإ نب هلل دبع ىلوللو.
 1 مهريغو يىرادنجلا هللا دبع نب دحأ ىلول

 ظ | : لافف زيجولا عياجلا ىف هججرتو

 رطقلا ىف هيلع تأرق . باغ ةيبرعلا ىف سيردنلل ابصتنم « حازللا ريثك ادج قالخألا نر © ٠

 ١ هٍ 5 ىعتنا . لهانملاو ينللو. 5-8

 دمت ىضاقلا هذيملف بتكي ناكدقف « ةيالولا نع هدعابتو هتفعو همضاوت ةدشلو :تلقا

 هرك ذو . امنصب ىوتفلل نيعب نأ لبق ناتسبلا دالب ةيحانب ءاضقلا هتيلوت"ماوعأ ناينج دم نبأ

 : ةمجرتلا بحاصو هلجنو ىسنآلا كللا دبع ىضاقلا ركذ دنع لاقف . رشع عبارلا نرقلا اذه

 عرفت فراعلا ىرس اهياف هنو ىنآلا امنسب ىوثو

 . عيصم كلف لت دحأل ىنأ, امان مريال ال؟ تبادح .
 . لأ عيسبو حاببصلا ثيداحأ ىوري قا يملا ىنايسلا هب يعأ

1 0 00 

 هلا 1 3 0

 يا سيرو 9 تخدلحت
 م

2 3 0 

 لاا س#

 , ليم ديسلا نع ذخأو

 . نم لوألا عبرلب اونام نيذلامالعألا اهم ىثر ىتلا هتموظنم ىف ايرإلا هللا دبع نب ىلع ىضاقلا

 دبع هللاب دوصلملا م 3

 باوجلا هملظن نمو د:

 للا دبع نب دجحأ ىنيو

 ١ بحاص لازامو *:
 ١ ةنس ةدعقلا ىذ رذاي

 ”ر ءاعنص قونج شورإ

 ىلإ ةبسن : فيلا
 .امنص نم ايونج نادم

 سن تاورفلا ىداو اب

 او هريخ اشو كلم

 ه ىلع بلع اره“ ناحنم

 هذه ناحتسدالبو “|
 ,رق ىلع لطلا ناك لج

 ةرأ نم وهو ( قرم

 راحنس لئابق نمد
 ابق نمو . ةدمس نلت ٍْإ ش



 د

 ل ماع سا يجيني دمحم هقأب دوما يي
 ومو و ةنس تايفد يه

 : ىسنآلا كاللا دبع نب دجحأ نو ظ

 ثداوح ىف هركذ قباسلا باوجلا هملظن نمو .

 ) رضخألا نوصغلا قرو مأرهزلا ) 5

 نينثإلا موب ىف اهب تام ىتح انصب سيردتلا ىلع افك اع ةججرلا بحا لازامو ٠
 ةبرج نفدو ٠ يضر اا 0 رأت

 نا كان

 ةيحان ىرق نم ةنرق . ةددشا ةانثلا ءايلاو ةلمبملا نيسلاب نايس ةيرق ىلإ ةبسن : الا“:

 اعنص نم قرشلا ىلإ ًابونج ناحنس ةيحانو . ل يمس

 : ىم ىداولا اذه ىرقو . ىباحصلا ىدارما كيم نب ةورف ىلإ ةبسن تاورفلا ىداو ابن

 :ةيحان ىرق نمو . ريد ةرجثو دوعسمو ىشحجلاو ورمع رادو فريجلاو هريخ ريضو كياد

 ىناعنملا ماه نب قازرلا دبع ربق اهو ءامنص نم ًابونج ةعاس ةفاسم ىلع بلع ارم ناجنن

 افابج رهشأ نمو . برعلا ةريزج ةفص ىف اسةرج ىذ فالخم ىف دمن هذه ناحنس دالبو
 نم ةينالوملا الملا ةينابلا دالب ىلعو برغلا نم اهيلإ امو ضعن ةيرق ىلع لطلا ناكل ج
 ةراملا راثآ هيفو «ةعدق ةربشدلو ءاهنصحأو امنص امنص دالبب لابجلا عفرأ نم وهو ا قرب

 1 اا

نلا نوكسو مهلا حتفي ٍبْدج ناحنس : نيلاب ناحتس لئا سو
 بنج فالخمو . ٠ نو

و نابنهو نارعثو ىلملاو ناحنسو ثراحلاو هينم : : هلئابق نمو ٠ ةدسم ل
 « جحذم نم مث

ىلإ ءادص ماخأ اوباج مهن ل (هجاوعاأ)
 نادل ميسو سوماقلا حرش ىف ام رخآ 

س ف دم هلي قس لاقل
 ابل سيدو ب تاعن

 لاؤس ىلع فلأو ةثائلثو تس 105 ةنس



 تسبات" عزعز حير تبه ةنسلا هذه نم مرحلا ىف ؛ اهنم

 عماج مامإ ىجيق "را ةمالعلا لاق
 ضعب تماتقاو . أهنص لامعأ . نم اهريغو عافسو ة ةدح ف زوجلا

 رجش ةركك تطقسأف مايأ ةنالث

 ضعب تبرخأو زوجلاو خوالا راجشأ.

عماج ىف ةعامج نيتيكر ةالص تناكو. ٠
 اه نم فوخل اعنص 

 ىتلا توببلا ضعبو ىباطخلا تيب ىف رطم نودي: ةقعاص ثمقو : 3 لوألا عير ىف | ب ْ

ىلع ىغأو سانلا ضمب هل قمص ديدش ىودو ةءيظع ةدعر اهل تناكو « هلوح
 قاقو « مهضعب 

 رثؤت و ٠ عزفلا ثداحلا نع ثحبلل هركسع ضمبو ميطابض دحأ اواسرأف كا ألا كذا

 ىف رطلل لوزن دنع ةيناث ةقعاص عوقوب ريحا لصو م ٠ . ىناطحلا تيب ىف ءىث ىأ ةقعاصلا

ح ىف ةموحدلا ىضاقل ايبص تذخأ اهنأو . ربظلا تفو.
 ىعتنا . نينس رشع و

 ىف ىنالحكسلا نسح نب يحي. ةمالعلا ديسلا مامإلا :مج : اين رتسروبلل كن قو |

 ىف كراعلا ضعب كارثألا نيبو مهنيب تناكن انس تاب ةءيملا دالب ىلإ ماوفألا نم ةباصع '

 ١ ' دالبلا كلت

نم ةديدعلا تابجلا ىف طحقلا دتشا هدمب أمو بجر ىفو
 نم ريث ا عار دالبلا 

ةيماونلا دالبلا ضعبب ًاعوج سائلا ضعب تامو «راطمألا ت تاقو « مهعايضو مكاومأ لقمم سانلا ش
 

لب ىف هيدل نم“ ضعيب دادقلا ىلع عبشلا ازف غو . ةيلبجلاو.
 ديبعلا ةنيدم ىلإ ركسعلا نم سن دا

 ىيرلا ىبحب خيشلا ايف لتقو كلانه بورحلا تعفو
رثألا ىتفم لتق ةلوا ناكةئسلا هذه نم ناضمر "٠ ةليأ فو ٠

 نب دمح ىضاقلا انصب كا

 ادص ىحاون نم اهريغو ناتسبلا دالب ةيحانب ةموكسحلا ىلوت دق ناكو نامج ليغ نب ذم ٠

 نم ندلا حالص دحسمو ريبكلا اعنص عامي ايمو سرالا لا يدك ماوعألا فكعو

 أعنص دجأسم نم,

 0 ةيرق قف ترويبلا
 روضح دالبب

 8 7 تاما

 روصنملا مامإلا ش

 مم 5

 17*15 نس نم

 أ كارتألا ىلإو

 اوق نم ناكب

 سيلا و نييثإلا

 ل 1 راد رتفدلاو

 رمل ةموكملا

 اك أب هلاسناو

 لا هفلس ني ٍ

 درفنم ناضمر

 مو هيلإ لصو

 ب نيييفلا نم
 اهم تابرضو

 قو تايضونلا'

 همدو هبايث ىف

 مومعب ريخأو

 8 نم ىدبلا

 ياه رعدوأو

 | دبع نا يع

 ديسلا قاللإ

 -راذمأطلا كلن
 0 14 1 ١

 هنعط لبث هل
 [كالذ نكد



 موو ةئس ثداوح ماها يحين دش قلب دوصتملا مر 8

 « كلذ م عوك ألا ًافلخ ىوتفلا ةفيظو ىف روك ذل نيبعت ىف هريغو ىغيف دمحأ كارنأل ىلاو

 ىموب ىف دقمنملا ةيالولا ةرادإ سلجم ىتفملا رضحي نا ةيكرتلا والا نيناوق نم ناكر
 ةيجراملا فاقوألا رظانو ىتفللو ةيفنحلا كاح هرضحيو « عوبسأ لك نم سيملاو نينا
 ىلاو ةسائر تحن دالبلا تاوذ نم نيبختنمل ءاضعألا نم مهريغو ىجيوتكتلاو راد زفير

 سللا اذه ىلإ روكذلل ىتفلا ددرتب ناكسف « ةيالولا رومأ ضعب ىف ةعجارفلل ةموكملا
 هلثم ردصي الام رودص هنع عاشو . هينعب ال ايف هلخادت مهئاهدو كارتألا ةالو رباك أب هلاسناو ظ

 رهمش نم ليها فصن وحن ىف لصب نأ هئداع نم ناكو « ءاملعلا نم هريغو عوكألا هفلس ني
 ةليللا هذه ىفو « هتبب نم بيرقلا نيدلا حالص دجسمب ةريخألا ءاشملا ةالصل ًادرفنم ناضمر.
 ىئامنصلا بل زلا دمت هيقفلاو ىدهملا نب للا دبع نب دمت ديسلا دجسملا تايضوتم وهو هيلإ لصو

 تانمطب ءوضولا هلك إ بيقع هاردابف « امنصب فاوكسلا قوس ىف نيناكذب نيميقلل نم
 كتل ءالا ىنصم ىف طقسف هانخمنأ ىتح هدسج ضعبو هسأر ىف تانعط نامت وحن اهنم تابرضو

 عي 5م ءازو ثنا لع هك احلم ع شقور دقو تاو
 دجسلا نم الوم هواقتف سانلا نم ةعاج هيفو دجسملا ةينب لخدو « لئاسلا همدو هبايثف ف

 نب هللا دبع نيدمت ديسلا طبض ىلإ ةليلا كلتب سيلوبلا ردابف « نياءافلاب مهضعب ريخأر

 ءامنصب ىئاواعلا دجسم نم بلزلا دمت هيقفلا طبضو . ىاوكلا قوس ىف هناك نم ىدبلا

 ديسلا اشاب ىلح نيسح ىلاولا لسرأ ىتحو هيف بلزلا تام ىتح اعنص رصق نجس اهرعذوأ

مل يام نم هريغ عم ىدبملا نب هلل دبع نب ل
 ناك مث « برغلا سلبارط ىلإ هلاجرو ن

 1 قلل قبو نبثأ ىلإ دامف نيرشعو ثالث 1مم ةنس ىف روكذلل ديسلا قاللإ
 لاك ام هالب دشأ ناكسف هتفيظو ىلا داعو هضررس نم مانو « رههشأ ةعبرأ وون تاططلا كل

نس ىف اعنص نم هريفست ناكم نأ ىلإ هنعط لبث ظ
 « دشاح دالب ىلإ نيرشعو ثول 1558 ة

 هب دبملا رخآ كلذ ناك
: 



 ةئنس ثدأ ا ا

 ل0 5 ا 8 سوة ثداوح 11 ير نب دم هقاب روصنملا مامإلا

 ىأيو هسقنب 3 ا 5 اه ُخ 0 0 5 ٠

 يدل | 1 اهيغدفرتلدال برر
 وألا ثداملا 7 نم ةيفرشلا دالبلا لهأ راق « فرحا دالب نم لج ىبب ىف ةييف تاصح ةنملا هذه ىف

 فرشلاو لج 3 لكن م برعلا تراغأو مهتحلسأ اوذخأو مركسع نم ريثكسل اوني هر ىلع مل قوس

 سي لاجرىف 193 ىلع برعلا تلوتساو «كارتألا نم ريفنلا مج اهيف لتق كراعم تعقوو «مهملع ةيفرشلا تابجلا

لا لهأ هعابو كارلا عفاذم نم مفدم اهنم هود امو . لهاشلا ةيوب
 قب ىلإ هنم 3 روسنلا مامإلا فرش

 طيصنر لمح هو . :رورسلا ةجهب ىف ىقرملا نيسح ىضاقلا لاقو

 يبرطل ل2 2 ألا ءابأ ىف ةخداشلا ةرئاو مالإلا فيس لج ب ىلإ ثمبدف روستلا ماإلا نك

داجإلاو داهتجالا 1 دجلاو ةدايسلاو دهزلا بحاص مالعألا ا
 اذه ىفو 0 | 2 نيدل ىداحلا نينمؤلا ريمأ نبا دمحم ة

اشلا روجح دالب ىلإ غابف دمت نب نيدلا فرش هلل
 ىلاو ىلع لج ونب هب باجأ ام كانه هغلبو م

 , ىلع خيشلاك 1 ْ

 رات اذه بتي © ىلإ ةظوفحم قدانبلا نأ هوميفأ مهنأ الإ هناديم ىلع ايزج مهساوج ناكو « ىضبف دجأ ميلا

 رهشىفو ©“ () ءدوكذلا فيسلا ىدتلل طبثي ام مامالا ىلإ مهم كراك ارو هيلع نكرب نم وأ هلوصو

ا لبج ىلإ فيلا عاجرإ مامالا نسحتسأف
كرح ءىدايم رظتني مامالا ماقأ 06م ونهأل

 دل هنأ هوت 0 تا

 ,شيباولخأ 3 ناكل ا ا

ه ناكو « فرشلا دالب نم رمث لفق ديري بح نم كب ىدح هجوت ناضمر رهشافو ” ٠
 الزي ف لو 18 د

 تلوتساف مجسلا ا فب ليجو رمش لقق ىلإ ةيكرتلا ركآسملا نم هعم نميف رامف ةجح ءاضق ىلع نادسوتف .٠
 ' : 7 506 ١

 ا[

 )ناكر مج | 5 2 2800 لعاثلا ىلإ ددرتو عدم

 .ىل بتك كلا 14 لئاقةثاثث دشاح ميرس نب نم هعبحم ناكو:. كله ففوتلا هرمأو داجألا علو الج. ١
 «ةديدحلاف ةيمابتلا ةبجلا ىلإ رك نأ هرمأو كب دشار امص نم ىنيف دخأ لسرأو 3 1 3

 هع نأ كلاده ىلإ غلب وه نا ىضيف هدعوو « نيفرشلاو لج ىنب دصقف ركأسلا هل مضيف: +:
 هلم

 ع



 راسف ,دابملا نالذيو دالبلا ناكريف ةدوسلا ةهج نم هيلإ ىنأيو هسفنب: ٠

 ا

0 

 . مراسل 0 حينا دم هللاب روصتملا مامإلا

 قيرط نع كب دشار
 ., ىلإ رابخألا ترفاضت الو . ةدرفنم. : 1 هجو ىطنيل رمث لفقب الإ لحد

 ددرتي لزي لو ىلعألا قرشلا ىلإ لصوف نيفرشل لهأ ىنارهظ نيب هنكلو ةريسي لاجر ىف
 هريخ ىلإ رانلا نع لقنو هوجرخأ ىتح معدبي برملا ل رف «باصودالبو ةمندالب لهأ ايس برعلا نم لاجرو كب ىلع دمخو كب فيصف. دمت مو . دالبلاب نولكولل مملا هيلإ ترفف سآ داليي رانلا ليج ىلإ دادقللا نسمع خيشلا هجوت هينو 8 . لاوش رهش اذه ىف سمألا فقوتو مهز م ىلإ مجبملا شويج تلماكسنو . لج ىنب ىلإ هنم

 لفسألا نءلاو ةيزعتلا دالبلا خيام نيب نتنلا تكارت لبق ىذلا وأ رهشلا اذه ىفو 0 ْ
 ناكف مهني ايف برحلا تراثو .امريغو ثراولا دبع خيشلاو هللا دبع نب ىلع خيشلاك
 قرشلا لهأ نم ةباصمب خيش لكن امتساو « ةراث اذهو ةرات اذه بلتب
 دق ناكو لج ىنب نوديري كارثألا نم همم نمو كب دشار راس : ةدعقلا ىذ رهش ىفو 0
 ىنب نم تريبلا ضعب ىلإ اوأجتلا» برحلاب برعلا مانادف ىلوخ ىنب ىئاوم ضمب اوذخأ .ةخيذم ىب نم مجملا تمدقتو . رذع ةلفق ىف مامإلا ةطحمب الإ ىجألا ديعي ال هنأ هونت
 مهتلتقف ثويبلا اونادف برعلا نم ىرخأ ةقرف تنأو . ةروك ذا تومبلا ىلع تلوتساف مج نم .ىرخأ ةقرف تداخل . مهحالس ضمب اوذخأو اهنع مموجرخأ ىتح برحلا لزي رف ىلرغ
 روصنلا مامإلا بالو . هتف ىلإ لك مجرو ًاميمج تويبلا اوكرتو مهمالسأ بسلا ثلعأ «ةمست برعلا نمو « مهقداب ل زجأ تذخأ ني رشملا ىلع ةديز مجسملا نم ىتقلا ناكو ٠ مس

 درس اا ربل ف0 0007 ىذ نم رشع نماثل موب 3 م مدقتف كب دشار رمش لفق نم س خ ةدعتلا ىذ .م ثع .ماثلا مويلا ف5 هعوبجم مدقف كب ٍدشار رمث لقق آ 90 روبح ىف ىذلا حرطلا مهعدر هنأ الإ كاذ ن وكي نأ داكو ةدوسلا دالب ري هجوتبم ىضيف دجأ نأ ناب دقو . وظني نأو ناك اهب مهملعي ليكبو دشاح ىلإ بنك 8

 طحب لو , ةديدحلا ىلإ هوفاوف ريسع دالب ىلإ بتكو زارح :
 ةمقوب لج ىنب باقر زحيو ةدواعملا رام لوألا ثداحلا

 ١ وسو و ةلس كثداوح :



 رع اف عئاصلل مديت تلا هيفادمو جرب
 دالب ني ىرطط راسن مو

 ىلإ بسلا

1 
ا ل

 د امني لوخ 

 قف ٠ لتلا ىلإ فرشلا دالب لهأ لئاوأ ةمره تغابو يدامرا تيبو ناسمثو ةاغاسملاو ةرققلاو حاحلقو

 ذه نا 8 لاف تاحو . هعم نيف هن الرإل فيس ظفحو . اهدمب اف ةشياحلا ةيرق

 ةالثو هبراق دحأ نب حلاص خيشلاو حيرعلا ىبب ةداسلا نم لاجر'ةجخ هيفو ورقلا تيب ىلع
0 

 يب ناك ةراخ ادد حل لاف تنكو برها نم ةزهتلا مب تر لا رين بجي. رو 8

 ةرئادلا نورظتني ةيدوألا نوطب ىف ةيفرشلا لئابقلا نم مهريغو لسأورجحو
 أر 5 .. ىرلا قدصاف «

 3 برعلا لاجر تناكو . رصملا لبيف تمزجناف معلا ءاسؤر نم طابطلا تلتف ورقلا تي ىف 0

لرتلا نم نيمزبنملا اولبقتساف اصحلا دارعأ ةنماكلا
 ١ ١ نم ترفو « مهحالس اوذخأو اهيرذالتق ك

ا مهشوتحاف نيمزهملا دعب مجعلا نم ةرخآلا تويلا ق2
 لخادف فويسلاب مل نونءاكلا برعل

 ٍس 8

فرع دقو بالتسالل مهقداني اوفذنف بعرا مجبلا 00
 ذاجم ظ رهش ىف ةمدقتملا ةعقولا كرم ممدصق او

م نيمفدم اوذخأو مواتتف ميماع اوفطعمجسلا قدانبلج ب رعلا ذخأ انلف « ناضمر
 امد آ١٠  ممتفادم ن

ج لامع مجيلا لإ 55 مث جوجلا لئابق هب صتخا دحاوف
 هبلطتا ]| ١ ىحيبملا ىنب عم دحاوو « ليز

لا راس م . هعم وهو هيلع مزاجأف روصنلا مامإلا ىلإ هب اولصو 0
 ررحو ىف نم ىلع حابصلا نم برع

 قربو» ناطيملا رهاولظ نم مهملع اوملطو برحلا مهورك ابف مجسلا نم نيتئثام ءاهز مهو ىدام رلا تيب ٠٠

 جاهشوب .. اهالعأ اوقر ىتح تويبلا اوروستلب « كلذلااوبنهو اف « نيمبرألا ومن برعلا نم اولتقف

جعلا نس اهيف نم اواصأتسا ىتح ماسأ نم مهضمبو ش
 0 ةدشل نيواط برعلا ناكو . مبحالس م

 هني 1 ات ع تاو ل نأ عملو نيب نا
 هع | ترم سلس سلا تلوم مش م لل سا واق

 زن موي © ||... 3" مهند موايس اواخ نم مهنم ريثكقلخ مهتمرسأو ناضدمو قابلا نم
 لج نم اوناك ليقف ؛ كي دشارو كب ىدح ىف" سانلا فافخاو . مامإلا ىلإ ممولصو

 تزامنا

5-2 

 مث . رهاظلا وهو اورسؤب .ل ليقو « .ةريثك م اردب مهني نم موجرخأو ىرسألا

7 3 008 



 ندري اال عبرأ ىلإ امنيمج نم لدقو . نمريغو لعاشلا» رمث لفق ىلإو ةخيدم ىنب لبج ىلإ جملا
 لتاقم ىنالآ ةعبس وح برعلا نم عمتجا ناكدقف . ىلتقلا

 ياو ايل املبق مقي مل ةعقو تناك ةمقولا هذه نا
 كلا نوما كددحا

 هقراملا هذه ىف برعلا

 رك فرت لو مفرط |
 , نإ وحر ىشرعلا لاق ىتح

 ا مامإلا بتكو . لابجلا قهاوش لع ناريبلاب سانلا نلعأو مهبل دل ىتحاهلثم هنم برق اهفو لب اننمز ىف
 : تاقف نيملا كلذ ىف تعقو ءايشثأل ىدارطتسا عم نينمؤا ريمأ و نيمدقتللو تحدم ةديصق تلف نيدتملا بولق نم نامقولا هذه مقوم تيأر نيحو 0 ا لا بتكي ناك ةراخ مدمقأو ىضيف دمح أ نمألا / اأو . ةمداقملا ثعبو ةيولالا رشا سانلا دعوو قافالا عيمج ىلإ

 ٠ يزاع وهلا نع بلق ىلو تبرط ٠

 نرامألا هيف نيدلا رابم رانأ لطم حبصلا ىلع ىئافاوف ترحو بساسني اليلخ وأ ءارأ ًارورس ىرأ نأ تبلطت امل هتبلطلا لاودلا اهتكرح دمع ميجارت قليلو هد لوط ىف قبحاصو
 بصاوملا هتبحاص دق لجز اط ةليقث بحس قاتساف ىرش فرد

 اهنموب

 َة بغريب ةراتو

 نيردصتلل اهب

 يمهاذلل ىبت نيح ىريغل هاوس
 بئاع ءىثلا ركنللو هتيجس

 بهايملا لابجلاو الإ رادلا نم دهوأ نطب قبسام ىتح بصل ©
 برآسلا اهتقاو ىرسلا النم ةهجو لك نم كازألا ىلع طخ» 3
 اوبراحو كانه لج ونب اراخل ار هللا نم اهف ترتشأ اخ 1
 .. .بئاونلا اهيلع تراد دقو زم اهسومر الإ. كارألا رن مث - يئابلا دادموف حبر ديت ل .؟يسيسم انوي مويلا نكت 00+: 8 , بئاش لذلل هنت نم ربنم ىلع يطاخو ًاباش زملا ىعارت ميل 7



 ب لل لس

 دمج هناي روصنملا مامإلا
 ىحي نب

 عش لك فيسلا حابتسا كانه

 مجاكلاق نا نووإ رلا بذك امو

 رفتضغ لك نوعاملا اهوهن نوي.

توتحافرسألاوبالسألا لعام 1
 

دانب فلأ قوف ام ىلإ اوذعو
 اق

م كعب مثدم نع تمفاد امو
 مقد

 اهيزخم الإ كارتألا تباع الو

 تشم ىتلا لاجرلا كيناه هز

 ةيف (نادمه) ىح نم (برميىب)
 ةباصع دعس نا ىنعأ كح نمو

 ( حلفأل ) انلقف انلصف تن نإو

 (ل-أو) كانه (رجح)تبحاص دفو

 ةحامس الإ ( كوخ ىببل ) امو ش

 هقاس دم نمو ( لج ىنبو )اهل

 اهراثم ىف ىلوألا ( نييربجلو )
 ديس مزعلا ةداس نم مهدوقي

 دلح نينمؤلا ريمأ ليام

 اهو هيدل ( ناندع ) ىح نمو

 7 مامإلا انالوم ىأر نعو

 هودس ىخرأ للا ام اذإ مامإ

 ". برعلاو مالسإلا فيس مج

 1 1000 نيف دمجأ مأ هينو
0 

شلا .دالب ىلإ دوسب نأ كب تفر ىلع ىضيف
 , ةطلملا نم راف « نيفر

 بئاحسلا نونملاب تشاجو ىرزي

 برات وأ" مالتت تنَنَأ دز

 .بلاخلاو . هرفظ هاج رزه

.بعاوكلا راصإلاف ىتحكلاذ 0
 

 .بساحلا اهتضتقاو ىلاعلا نت

 . ء '

 .بعاشلا اهيلع تدسناو كله

 .بزاوشلا دايجلا ىعمت كاملا

 .بئارحلا وبخت نيح برد ريعاسم

 .بلاغلا هأطب الا زمل تاون

 .بتارص ثيدحلا اذه ىف( نإ ريخو)

 بسار زملا ابر ىف مزعو مزح

 .بئاصعلا اهمماع تراد دقو اهترع

 .بلاطلا هتضترا ام ( بمكو) اهيا

 .بحاصتلاو اهظفل اهاكح ناعم

 .بسانم مو دحم هل لوتف

 براقألا ىدن نيح رخ لكوخأ

 .براجتلا ابتكتح دق ىغو ثويل

 ٠براشلا ىذهو ىذه مهدراوم .

0 
 م! بذاج نيلضلل ءاده دين

 رشا ةسلا ىذ ىفو ١
 كنف ل

. 

معلا نم فرشلا داليب لهاشا ةملق ف نم لع راصملا نش ,
 احأ دقو 

 ىلا وصنملا مامإلط ومو ىو ةئس ثداوح

1 

 نم ةئامبرأ ىف

 خيشلا مهسبمعم
 +. دي ىلع لملو

 موي فو
 ل ىنب نم لس

 | اوطسوت اخ

 « كب ىلع دمع

 اذه ىفو

 . « ةرامش لهأ

 يب ةمدق مهني
 هذه قو

 .أ نب مسالا نبا 3

 بلاطف اسي

 ةداسلل لوبقلا

 رابتخالا دارأ

 1 نيف
 الا ىلإ اهلاسبإ

 منوي اوبرخأت

 ءاهقو 32

 ةيرق ىلإ ادا
 اهأ نم اواو

 [لسو ناك ٠



 ٠16 ةلس ثداوح ل م00 يحب نب دمخ هللاب دوصللا مامالإ

 نم كارثألا رع « ةماهتب سيق ىنب خيش اشاب فو هللا دبع هبحاصو كارلا نم ةئاميرأ ىف

 داسفا, نايمسيو لئاونلا ناينبي ىنوبلاو لاز اف « سبع بحاص باوب نبا خيشلل مبسم
 كارثألا ىلع هوذخأ ناك ىذلا عفدهلل جوجالا عاجرا امهمدي ىلع لملو

 لحم ىلإ دادقلا نسحم خيشلا سأآدالب ىف نيذلا مجملا تدصق ىحنألا ديع موب ىفو

 ديملا عم دادقلا نسحم خيشلا دنع سانلا ةلق اونظ دقو لحلا ىلع اومجهف رمصلا ىنب نم لس

 معريمأ مهنمو كارتألا نم ىلتق نع تاجئا ةمحلم تناكو برعلا مهملع جرخ للا اوطسوت اخ

 هريغو كب دشرخ مهما رمأ نم لتقف ىناثلا ويلا ىف كارتألا تمدقت مث « كب ىلع دمع

 نم هل نينيابلا ةداسلل ىلوبق ىلع دشاح نم تايصعلا لئابق مامإلا بئاع رهشلا اذه ىفو

 ةوادعلا تناكف « ىلكوتمو ىديؤم نيتقرف مساقلا لآ نم ةراهش لهأ ناكو « ةرابش لهأ

 ش ..نوعطاقتيو نولئاقتي ةمبدف مهني

 نيسحلا روصنملا ل 7 نم نمحرلا دبع نب هلل ديع ذيسلا ىلع لكوتملا لآ ادع ةنسلا هذه قو ْ

 نالجر اهو هيلناق ىلع مامإلا ضبَف؛ مامالل نينواعملا نيعباتملا نم وهو هولتقف ديؤملا نب مماقلا نا

 مدعو مامإلا ةباجإالإ رذعو اطولا تايصع لئابق سي ملف « لكوتملا تيب امهبذ بلاطف اعسيخ

 هن كو مهجارخإ داوج ىلع ضكرب مل نوذلاخم ال مهنأ مامإلا ىأر نيحو . ةداسلل لوبفلا

 نم دقرفلا هيقفلا نييدشاملا دبع وذ لاجر نم ةسخ لتق مايألا هذه ىفو . رابتخالا دارأ

 ديرب تابجاولا سس ليلق هعمو لصو ناكو ل ةلفقلاو ثوح نب ةورلا ىلعأ ىف سيق ىب

 نيلئاقلا ىلع اوراسف دشاح لاقع ضعب ىلإ هلتق نأش ىف مامإلا تكتف « مامإلا ىلإ اهيا

 داجتألاو راوغألا ىف مومطاقو مهيب اوبرخأت 0

 2 لئاوق نم مهبلإ نمو حاتفم دعس ونبو قتيخبلا حلاص نب رصان خينثلا اًرغاهفو 0
 « نا ىلع ايراجتو ضرألا ىف ًاداسف اهبف ام اوذخأف نارهج دالب لفسأب ةمئُص ةيرق ىلإ ادا

 دخأو . داثأ 5 5 0 8 5 : 1 1

 د ٠ اخ ةعبس نيدفلل مونلا نم للا لتقو . ةدشثلا عم دخن ىعرةعدص ىلإ لصف نأك



 8م ةنس تانفوا

 0 . عنك نم دوصنل ماي

دا نم :
س الو 

لإ ا مالا ر
دق عبر نود ى

ودل ح
 را م

ركل
الام 

 

 ناعبل رمل 0 اف
 :« ىأراو لضفلا لهأ نم اكريغ عم أل اذه ف ىنرواش

 أدي مامإلا كاز اف. ةمداقلا ع 0 را مجأف
 .بناقلا ليصحو بيج ملت ىف

 كلاوحألا عيمج ىف ىاعت هللا ةراختساو

 ىلب ىذلا ماملا ثداوح ىف ينأيسو
 ا اعلاااذهب مالعالاو ءالبنلا تايفو

 ,ىثيبحلا قيدصلا ليعامسا ىلع

 .ترسح نب ىحم نب ليعاممإ ني فسوب نب ليعامسإ نب ىلع ةمالعلا ىضاقل

 . ىشيبحلا ىرامذلا ىلاعنسلا

 1 نطاقلاو هيبأ 000 امنصب فلأو نيتئامو نيسحخ 178٠ ةئس : هدلوم

 مهريغو ىرامذلا ىنجثلا دحأ نب ىلولا دبع ىضاقلاو ىناكوشلا ىلع نب دحم ش

 : 4 لاقق راقألا علطم ليذ بحاص هجرتو .٠

 « مالعألا قفأ ىف ىجمتو «قفدو مولفلا ققح « ماكحألاو اباضقلا ذفنمو مالعألا ساربن

لا داوق زيهجت ريخ'!له
و اعنص دالب ىلإ دانجأ

 .اهريغ

 قدما

 . موهقلل و اهقوطنم نم حيحصلا

 يالا ولا نم كاع داق أ « ىدفا نيسرأ ع نيم ةيلف ءاضقلا ةيالوأ ال

 ن دج

 1 0 تاكد نالرب ا نم هكردي مف « « ىلملا بئارم ىلإ قبسو قرشأو د

مز نع لترا مل 021 ةدع رامذ ىف هلو . داقأو اهيفداغتساو اهيف ارفو اسمصب أتن : 0 :٠
 © را

 ا يفت ابق

 ًاراهنو البل

 رشع سحح,



 6 5 ومو ةئس تايفو 70م ا يحي ني دمش هلاب دوصنملا مامإلا

 00 د تم
 0 5 1 هه ةئ .٠ امذ

 مرحلا ىف اهب نامو . هكالمأ لح شيبح ىلإ عجد عت ا 1 ذىإ مجرو .
 ىلامت هللا همحر فلاو ةئاملثو ةرشع سمح 1816 ةنبي

 ندنخو شيبح

 ةفورمما ةيحانلا ةمجمم نيش اهرخنآو ةلمهلا ءاملا مضإ شيبح ةيحان ىلإ ةبسن : ىشيبحلا

 حتفب ةدلغ ةيحانلا نكرمو . عرازماو ىرقلا نم ةلمج ىلع لمتشت ةلزع لكو « هلزع نيرشمو

 ىف رعاشلا لاق . ةلبج ةنيدم لامث ىهو « برعلا ةريزج ةسسفص ىف ىنادمحلا اهفصو دقو

 : ةلبج فصو

 تاربن اهفح دق ةنيدك ةيريطام دادشب اه رصمام

 ىناع فينلا ىلاملا ركمتلاو 2قرشم بحو ماش امل ددخ

 ناك ىامنصلا ةدحولا حتفو فاكسلا ضب : سابك دحأ نب ّنلا دبع قتلا تناقلا هيقفلا .٠

 هولتي «ابيغ نآرقم الفان ناك: هللا حر زيجولا عماجلا بحاص لاق . اروقو اكسنت اييق

 1١18 ةنس مرحلا سداس ىف امنصب تامو . هقفلاف ةكراشم هلو . ًارئاسو ؟ملاجو ًاراهنو الإ 013

 نيمآ نينمؤلاو انايإو ىلاعت هللا هححر فلأو ةئامالثو ةرشع سخ .

 ىرامذلا ىسنعلا دمحأ نب دمحأ
 00 ١ ١ 50 ١

 ١ بمس نب نسح نب دم نب دحأ نب دمحأ ىحمألا لوقملاو عورفلا مامإ ةمالعلا ىضاقلا :
 ظ ىرامذلا ىسنملا هلل دبم نبأ
 . ذيخأف . ُث 51 .٠ 8 الا

 0 اهب أثنورامذ ةيبدع فلأو نيتئامو نيمبرأو نامث ٠١4 ةنس :هدوم © 3
 دخاو ةليوط ةدم همز 5 ِ :ويسلا“ |

 تع 5م همزالو هب جرختو ىليدلا ىف نب نيسملا نب باهولا دبع عنب نحلا ديس



 -. تأمف

 قي نب دم هللاب روصنملا مامإلا
 و66 ةئس تايفو -- 7 -

 نعذخأو .ةكحلاو فيللااو قاعنللو نيلوصألاو نايبلاو ىئامللو وحنا ىف
 لا دبع ىضاقلا

 ّ ا

٠ ٠. 

 ١

 -و

 ىلع نب دمحأ هيقفلاو « ىنجشلا نسح نب دمت ن

 ىشنعلا ميحرلا دبع نب ىلع ن نسح ىضاقلاو « نا رطق
 ذخأف اعنص ىلإ لحر م . ىرامذلا

 ناكو .اهريغو دهاجلا نوحرلا دبع نب دوحأ ىضاقلاو « ىسبكلا ديز نب دجأ ديسلا نعام

 ىلع ىضاقلاو . معلا نسح نب ديعس ني

 ' . لوفعللو عورفلا ىف امامإ الماعالاع

دجأ ريبكلا ذيهجلا انخيش ىنريخأ
هنع هلل ىضر نيدلا ديم رسأق نب 

 ' ةمجرتلا بحاص نأ 

 هلا دبع ظفاملا ىضاقلا هخيش اناعأ ىرامذلا ىنسحلا ثيرولا ىلع نب باهولا دبع ةمالملا ديسلاو
 3 ىمنملا عومجمم فورعلل هعوجم هيلع لمقشل ام رقت ىلع ىسنعلا محرلا دبع نب ىلع نب

 ها . ىدي زلا ىوداملا في رشلا بهذملا لهأل ةرادخغا لا وفآلا نم ةمخض تادلجم ثالث

 :لاقف . ىرامذلا ىرزيعلا دمت نب هللا دبع ىقتلا رضاملا ظفاملا ىمافلا هذيفت همجرتو
 ايهان فورعملاب |رمأ شأجلا تباث ايفت ارو ناك لوقملاو هقفلا مامإ عرولا ةمالملا انخيش
 ةمسق ىو اذإ هناف « ىافملا ىف لما برضي هبو «منال ةمول هللا ىف هذخأت ال « ركسنلل نع
 دادعتل انيهذ ولو . ةكرتلا لهأل اهنم ةيقبلا عجرأو ةرجألا نم ريميل ذحأ ةثرو نيب ةكرن
 هتممس امو . باحملا بحملا تيأرف نينس رشع هتمزال دلو . لاقل لاطل كلذ ىف هل عئاقول
 ردقب ةلبحلل ةيلاغلا ةداملا ىه مفارحالاو ولا لم باشا ترتسم ى كلنا لأ +

 نب هللا دبع انخيش غلبف انأ امأف . ىنابللا بحي نب دمع ديسلا ليمز كلذكو « ةباحصلا ن
 كلن ىنع للا بهذأت ىندده نو ىلع هبضغ دتشاو ةءارقلا تقو ريغ ىف هيلا ىبطف ىشلا ّ 00 ٠ 2 ىإ < .١ .٠ ء.ا--؟ . ليعس
 ها 5 ا! امأ . همالك ةكربب ةديقسلا

 لاق لا مك اًناع ةليللا كنت ىف ىأرف ىمح نب دمع ديسلا امأو 0
 ١ و هبجو هللا مرك اي ةلولل ام بسنأ : اددهتم 4

 امهضغبأ نمو « امهمحأ هبحبف امهنحأ نم نيذلا نا لوسر ىحاصو ىح : 0 ظ
 .٠ هفاطلأ ديزمب نوملاصلا مدابم هلل كرادتي اذكمم ذ ىدزيبلا ل" كاع“ ا 1 9 0 03 . نا دبع راقتا لاق مع . ةعزفلا 0 1 اثرلا هذه هريخأ تقو هللا ىلإ تيتو « وهبم انزف تيتان 0 ْ : ْ ٠.0 . ءاوعةيح ىف : آلا نصتلاو ةمج ىف قصن تير ف.: ىلامت هللا هحر لاق . نيفصن هدقق راقلا ذب هالثم را هعب

 : 7 هتذخأت ىطرفب ل“

 ورآرلل) ا

 دع وا
 5< سا ع +

 دم هقناب روصنملا مامإب
 سس ِ

 -رتلا بحاص نآكو

 ر الو ىل داز الو ثمر

 سن ال ةزافم ىهو ةيفرثل 1

 ىئ لو ليلا ىلإ انموب ل |

 - عوبملا انب دتشاف «رابلا 5

 م نسحأ رأ رع لااطرأ ٍ

 : هن اك ثدح ءامان مال ٍ

 »و تدفن ىتح اهنم برش

 راصو ىتح ةعرسلا زان ||
 أف ىثملا ىلع رافأاللب 8

 دم تالحلا كلت لمأدببا ١
 ع ىلإ اناصو ىتح بهل ١

 ةورصم دجن لو «فرفلأ
 تردممف ع دحأ مهم ىلا ١
 7 أو انمال ١

 ةري ٠١ 0 رعشق تكردأت لف ا

 الملا مخالا اضيبأ هن : . نأ هجرلا
7 

 / ةنيزو نيدشرتسلا
1 

 م



 ومو 6 ةنس تايفو رواج يك ندا دوصلملا مايا ظ
 ٌْ هل ترجو هبابش ناوفنع ىف جح دق ةمج رقلا بحاص ناكو

 نم انرفاس نأ دعب انطلغ دق انأب انملأف ءالا لمح عم لولذقب الإ ثللست ال ةزافم ىو فر قيرطلا ىف انذخأف ريسع دالب فارطأ ىف نارهظ اننصو نأ ىلإ انرفاسو « جاخلا ريسم مايأ ري ىف امم انمزمف كللذل ىنابخلا حي نب 2 م ديسلا الإ ىندعاسي ملو ةلحار الو ىل داز الو ثيزي ١ | ىلإ تقتشا : لاق . ةعقأو
 ىلا نم ةيبلتلاب بيجأف هتوص لعأب دمع ىديس اصف « ليللا معو تدفن ىتح اهله برش اىنز الو انمم تناك ةرادإ انيلمأو انيور ىتحح انيرشف ٠ ليل لزز هناك ثدح امال ما « كلهن اندك ىتح شطعلا اذب لتشاف « انعبش ىتح هنم انلك أذ « هنم نسحأ رأ مارك لاطرأ 4م درب | ةقلم ةرم قيرطلا ىف تيأرف . كلمن اندك ىتح عولبا اب دف «رإلا بر نأ ىلإ بر ةرج ىلإ اثم مث « يبول اهيسمأف لوح دش مو لهل ىلإ امي
 ردق ترخأتو . انعاطقناب مهملعل ءاللو ةبكافلاو دا زلا نولمحت اواصو ىتح ةعرسلا ةراث)
 ناحرت مث . ةمالسلا ىلع افرك هللا اندمف- ءانتمالسل بجعتلا نم الملا كلت لمأ بأ اكسو . تلصو. نأ ىلإ ىنلح نم مهنم ىلإ لصوف ىناكم مريخأ ىثلل ىلع ددقأ لب
 عمسن ةريسي ةدم هبدل انيقبو ىريسلا ىعرم نب ضياع ريمألا لحم ىلإ اذلصو ىتح لهل
 انعمتجاو ةضيرفلا انيضقو ةكم ىلإ انلصو مث : مج مج ةءارقل رضخم ناكد ؛ ىراخبلا عب
 لف اضرق تالاير ةينامك مهضعب نم تبلطف « جاملا عم هب مجرُل قورصم دن إو « فرغ
 ' مسالا وهو ءالل قدصب توعدو نيتمكر تيلصو تببلا ل تدق ع دحأ منع قاع

 هب نيتملاولا نينا نم تدفتساو « مهعيمج نم اهل قصرا 0 ل
 00 ىعننا .ديحوتلا رع نم تال“
 , :لاقف راقألا علطم ليذ ىف دم نب دومح ةمالعلا ألا اضبأ هع:

 ا عر 7 ذه زا لهأ جات ةرد نب دهتجلا ةنيزو نيدش رتل ١



 هنادعيو ٠ ةبلطلا نم 230

2 
ادما حاصمو «رخاؤا ارم. وبفللو

. رابللا سمشك قارشإلا ىف وه ىذل ة
 رم 

٠ 

لا ىف تهزو , لاومألا نع هتعانت 3 0
 ملا ةظانب ناك . كل نساثو هاياجس مالعأ

روبجلا ةجحو « مومحلاو اسشلا ىلاحو
 « مجأ لآلا مولع زرحأ . روضملا ءالع ةرخفمو « 

 و دابتجالا مولع طاحأو ٠

 ةأورلا ةفرعم ىف هلف « ىققحو

 بحاص نيلوصألاو ةيب رملا

اهمتك ىتلا ةديصقلا ضعب تمدقت دقو
لأو ةئامئالثو عسلا 166 ةنس ىف 

 ظ مامإلا ىلإ ف

مذ ةيده ناك اماهيف ركذي ناب روصنلا
ا كارتألا و ىضيف دجحأ لوخد دنع را

 )0 ابلهأ رارفو اهمل

 ضوع نب هللا دبع لضافلا عشلا لانامو
 ؛ اذوأو ميت

0 

 رارض نم انيف ناك دقام تشلبأ تنلأ نينمؤملا ريمأ

 دانسإلا قرط فرعو « قمعتف ثيدحلا لع ىف حبو , عدي م

ةفرعلل اهميقسو اهحيمص داقتنا ىفو ةليوطلا ديلا
 ىف وهو . ةليلجلا 

ا راشلا بدلا وريسفنلاو عورفلا ىفو . ةءازلا
 ىعتنأ . ةياغلاو هيل

 0 ره هيلع مامإلا باوج لوأو

 م ىراوطلا اهتحالم نم ورطتو ىراردلا اهايحبىف ىكمت 5

 | . ةرشلا ةيرق ىلإ م“ «رامذ ةنيدم قرش ناكوش ىلإ رامذ نع ةججرتلا بحاص رجاه دقو *:

ىلإ لقنو ضرم نأ ىلإ ةمفانلا تالصلاب هدبعتي روصنملا مامإلا ناكو . رامذ برغ
 4 قف رامذ 

 ةئامالثو ةرشع سخخ 116 ةنس لوألا عيبر ىف تامو « عوبسألا وحن اهب 8
 [[. عبس نع فلأو

 ْ , 020200 نينآ نيسؤالو انالو قاتلا هحر . نيتسو

 0 ٠ ىعالضلا ىناعنصلا ىدبملا نب دمج نب دم - 0

 ١ مل 61 نب قاحسإ ني دحأ نب هلا دبع نب دحأ نبدحم نب دمع قتلا مالا ديس 0

 1 وي يب الخلا من اعلا نمل دج نب ملا ملا نإ نمل ب دحأ نبل . ٠

 )1 1“ ناكر . انصب هرصع مالعأ نع ذغأو .'قلأ و نيتانو نيرأو 0 3ك

 | ا نيم حا دشلا ضال م هطودط
 ِْ ١ نتأمو نينا من ١؟م4 ةنس نف امنص ىلإ كارتألا لوصر



 د 3

 5 ا ل لى نيدمخ هللاب دوصنملا مامإلا ا
 3 نئأو ةثاكالثو ةرششع سخخ 116 ةنس لوالا عيبر ٠ ءاعبرألا مو ا مول 2و رورو نم وبل اع للا تا ع اسواق ّ ومو ةلس تايفو

 3 50 0 دانس علض 000 ع
 59 : ء م ىداو لاقيو . اعنص نم لامث 5 لو (غ :دحا ةدا ةفاسم ىلع نادم ىرق نم ةفورعم ةيرق : ماللا حتف و ةمجملا دامضلاب .2 8[ >

 امنص عماج ىلع ةفوقولا ةرهاش علض لاومأ ا 1 م .ىفو . ةرجبلا كلاثلا نرقلا ىف امنص عماج ضعبل ىماملا ىلاولا رفمي ىبأ نب دعسأ ربمألا 9 5 ريق هيفو ءداو ىف ةريغص ىرق اهنوك ىلإ رظنلاب علض ىداو لاقبو . امنص نم لامثلا ىلإ 3 0

 .امنص ىلع ةراهش اهليضفت ىلع ةجتح ةينيسحلا دمع تنب بيز ةييدألا ةديسلا تلو: 19

 نبامأ 8

 لقللو رحنلا قوف ةراهش امأ ملض عم رهظلا تحن ءاسص سيلأ 218
 نابكوك دالب ىف ماضلا لبجو « كلانه ءأم نيع لقلاو « ةراهش باوبأ نم رجنلاو : ش ْ

 ىعانسلا هللا دبع دمحم 2-08 ٠

 ١ ٠ ىدبلا نب مهارإ نب ىلع نب دحأ نب دمحم نب هللا دبع نب دمع قتلا لضافلا ةمالملا ديسلا .
 -ةفورملا عنس ةرجه ىلإ ةبسن ىعانسلا قامنصلا ينسحلا دمت نب مساق مامألا نبا نمحلا نأ ا عبس ن

 ظ انس نمر

 ْئ 3

 ا( قف ر

 ظناحلا ديسلا نعذخأو . ءامنصب :فلأو نيتئامو نيرشعو عسن .٠١08 ةنس ًاييرقت مدلو# ٠

 نع ذخأو هنم زاجتساو ثيدحلا َق نيسحلا ريمألا ءافش ىسبكلا ليعامسإ نب دمع مرزلا ْ 0

 .ةرجه ىلإ اهنع لزونا م ءاعنسب اهنف سردو مولعلا نم ريثكملا ققحو « اعنص مالعأ نم" ا

5 3 
 قنا ةمالملا ديسلا فلأو ةثامالثو نام ١م. ةنس نابعش ىف هنم زاجتسال * 2 الا

٠ 

 0 مامإلا دصقو ءًمدجنم ارو الضاف اكس ين الماع ماد ناكو ب ىنامنصلا ىريخلال ْ 9 .ىداهلا مامإلا هدصقو ءاسمجنم اعرو الن لل

 .ديحأ نب نسال ىف لكومل امألا قو بيذم هن هلل ىضر دو نب نيا فرش لل.
0 

 ا ل وا م



 ١716 ةئس تايفو
 - اي”. نب دمع هفلب دوصنلا مامإلب 3

 هك

 كلذ ..رع لتءاف ىماظعلا ة

 + 00 0 نيسأو سخ 1166 ةنس ىف

 3 يح يكل ذيج ول اخيش ىنرعأ
ج نيرشعو عبار ءاعبرألا موب عانسب تام ىتح ليجلا هلأح ىلع ةجرتلا بحاص لازامو.

 ىدام

نس ناو فين نع فلأو ةثالثوةرشو لع سا ا
 ْ] انايإو ىلاعت للا همر . 

 ١

 ىونمآلا ىنبحلا قادما مساقلع 00
ْ 

 0 0 ىونهألا ىنسحلا ىادلل نب ل ةمالملا ديسلا

 ' ىف ذخأ مل . ةريبك ةدئاف ىلع لصحو ًاريث مالعألا اهمال نع ذخأف اهنص ىلإ راه |

 دمع نب نامل ىلو لاو« ىحامشلا دهاجلا دمحأ نب هللا دبع ىمافلا نع نالعو نادلا ةرجه.
7 

مجرتو . ٠ ىرادنجا هَل دبع نب دححأ ىلولاو ء ركاش.
 : لاقق زيجولا عماجلا ىف ه

8 

لضاف ناك. نيدلا لاج دهازلا ماعلا ديسلا
الخأ اذ « نونذلا رئاس ىف اكراشم ابمقق ا

 : 1 ن

 0 0 مامإلا عم ءاضقلا ىلوتو . ماحرألا لصيو « ءافعضلا دقفتي : رطخ لاك لاصخؤ « ةرطع.

 0 116 ةنس ىلوألا ىداجج ىف مونه لج نم نادلة تاو دوج امر رتل

 قررا فدو م نيللا داع ١
 م

 1 0 ّ ىف ىايرإلا هللا دبع نب ىلع ظفاحلا ىضاقلا مرك ذ نيذلا مالعألا نم ةججزتل بلم

 : )0 0 تلد رشع عبارلا نرفلا اذه نم لوألا عيرلا ضعب ىف تام نم لجامب فر ىتلا هتديبمقا
يبزو رامذو املصو م ونهألا دالبو ةدعضو نايحن ةنيدم مالعأ لضةفأ |

 / ) 0 ا لفمألا نملاو ةلبجو د

 < (0): 3 ضب ف ةقرقم اهتايأ نمرينبلا اذه انانكن 0 0
: 0 0 0( 0 

 1 0 ا ْ
 لا 06 1ْ

 ٠ عزفت أ نيح لك ”بئاونو مقال ةربعو مودي“ نزج“ 0 ش
 عطستا .ةيربلا ىف لع موتو © ىدولا ىف رون م تاه



 ىحح نب دمج هللاب روصنمللا مامالا ١

 م ٍ

 ١ نحأ ) 0 ا

 دق ضرألاو مهملع ءاهسلا تكب

 اهقادح ناك مهدعب نيملاو

 ىدملا وبأ ( ديبهشلا ماع نبا )مث

 ىلا فيرشلا ( مق لطد). ٠
 ( مساق ةورذ مهارإ ) كاذكو

 سماع مسأق لجن ( نيسح ) اذكو
 ( هلنو ىدنألا ) امنصي ىوثو

 اهانس ماريال اناع ناردب

 ىذلا ريلا ىنايبلا هب ىنفأ
 ىذلا ( ىعانسلا )ردبلا كلذك» 28

 مل ا

 ٠٠ ةنس تايفد

 مجوتت مهتارف بألا تسسأ
 ممدت اروع ىعف كوشب تل

 مقري ايربلا نع مالا كك
 عزنألا نيللملا سيئر م6“
 60( عرتم لئاضفلاب مخ رحب

 مفسأ كلذ دعب كلر“ اهضايبو
 29 مديل هلق ساق نب

 عرج ىوتلاو ةباكسلا سك
 «© عروألا مامإلا ريحلا اذبحاي

 0 رولا كاذ ىفرشلا هب ىنعأ

  ءديعس ماري ل ماع راسخ

 كلر نراملا نس امهيلف

 ("* عرصم كلذ لبق ( دحأل ) ىتأو

 و حاحصلا كثيداحأ ىوري

 0ع سرادلل لك هب ترق
 )١( ةرشع سم ١م6 ةنس ناضمر ىف نايحضب ىنسحلا ىرثنعلا دمحأ هللا دبع '

 ةرشع سخ 0م10 ةئس بجر ىف مونهألاب ىنسحلا ىماع مساق نب يحب (1) 0
 ةرشع سخ ٠م06ه ةئس نادملاب ىنادملا مساق ىلع (؟) : (0) 8

 نيرشع .١٠ ةنس مونهآلاب ىفرشلا مساق يماربإ (4)
 نبرشع ١٠٠ ةئس نايحضب ىنسحلا رماع مساق نيسح

 هتسسم 1715 ةئس أعلصإ دمع هلجتو ١16 ةئس لاوش ىف اعنصي ىنالا كلملا دبع ١)

 : تم ةرشع عبرأ ١١4 ةنس اعنصب ىتايسل 00
 ..ةرشع سخخ )م0١ ةلس عاتسب ىنسحلا ىعانسلا هللا ديع حم ( 87 8



 34 تانف 0

 ١ د( نبا رجا لاو ىلا الا لي 5258 : ْ

 ديسلاو ١ 0-3 0 ش 7 سَ ىف ناكنم ( حلاص ىنابملا) ىوثو

 هب ىعأ 03 0 50 مش ماهل (ىسارتلا) ىونو
 1 ديبزف- 1 3 0 5 1 . . 3 نادكو 0 علب اراب ن# ىريدجلا لجن لاف ريسخ (ىلع ني دعو )

 ىفواذه 4 0 2 9 باش ىققفلا لجم دمحأ ( ىارجلا ) ناو
 م عقصم غيب ريح ةنالع اذبح (دحأ ىبكلا) ديسلاو ٠

 حان ' 7 662 عا 5 1 ١
 6 عروتم لضاف (دجحأ نب ديز)  ىغترما ماحلا ديسلا ديسلاو

 ٍ 4و 1 2 ش

 هر 0 لا هسا
 ,لعو) 1 مفشي اقح نآرقلا هل ارقلا خيام خبش (فرشلا) كذكو

 0 ا عمات رجاحلا هنم ثداح نم. هلاي دحأ لمن اياع ىنفأ' 0

 كاذكو) 1 0 لئاسأا ىف مهلإ اع“ هج مهتم رامز ضرأب ىوثوأ ١ ا

 ىضاقلاو 3000 مجم موال ملمإ يحب هلقو قتلا” (دحأ ىشلا)
 ارم [ ©50هفدي ال هلضنف لالا زاح ىلا ملا (ثراولا نا ديسلاو) .

 لا ديسأاو ©"وممجأ ةيربلا لك هلضف ىف نم( ليهامإ نا دبع نا اذكو )

 نسال 0 ىو 2 'ةرشع عبرأ ١م) 6 ةئس امنصب ىئابخلا هشيعطاص )١(
 0007 0 ةرشع تس ١15 ةّئس رفص ىف روض ىداوب ىاعنصلا ىمارعلا دمحأ دمحم )0

 هولا ! ا ةرشع تس ١71 ةئس ىف اعئضإ ىريدجلا ىلع نب دم (؟)
 : 0 0 7 ش ةرشع سم )م15 ةئس انصب ىبكلا دم ني دمسأ (ه) ءدلا اع (1) 9 : ٠0 ةرشع كس 1١م1 ةنس اعنصب ىنارجلادمش نب دمحأ (4)
 2 م ةرشع تس 115 ةئس اعنصب ىمبكلا دحأ نب ديذ (1)
 0 1 ' ماد 2000 ةرثع عسل ةنس اعّصِب ريطلا ىلع نب دخأ (7)
 ىضدحأ [! 9 0702002003 ةرثع عيضووموو ةئس اعنصي ىرقملا قرشلا دحأ نب ىلع (4)
 ١ ىحي ىلع ) ١ 5 ةرشع سمخ +016 ةئس رامذي ىسنتلا دمحأ نب دمحأ 0( 3

 نأ ا ١ م ةئس رامذب ىسنعلا دم نب ىحي )000
 5 رديعأ :رامط ىننعلا .هللا: ديع ليعامس] )0 ل :. نيرشع ,مو . ةتسراهذب ثيرولا ىلع باهولا دبع ( : 00 000 تك دنع 01(



 ىذلا انديس ( نيدلا دامع اذكو) ّ
 ىذلا ريخلا ةمالعلا ديسلاو 5

 ىبيدقلا لسن نم ( دواد ) هب ىضأ
 هلثم ىكبتو هيكسبت هينا

 امهدعب رّشعو عسل ىفو اذه 8

 (دمع ني دمحأ ) رخافلا جاتا“
 (رثنع دجحأ) مادقلا ديسااو '

 ىوث هدلاو دمي ( ىجب لعو)
 دق ةلالثا توم ةبجف

 ةمأ لمن وهو (يبيكاذك)
 ريملا ةمالعلا ىضاقلاد
 7 ) منا رهطم نب دحأ ) ىأ 9

 نم ( دجحأ ) داجملا ديسلاو ."
 ةلث نم الاي ميج ارا

 ارم الب ليلجلا .بطملا وعاذه. ْ

(0 

 )د 1

1 7 
0 0) 
0 

 وسلا ف مث شغل ولم نب دمحأ (!)
 ديحأ (1)

 )002 عركي عب

 0 نراعملا رح ىف

 60 را لضاف ع رح

 وم لئاضفلاب مامإ نم 1

 يلا سبر نبا سيئ رلا تام

 «”هفر الإ 00 ىناكوكلا

 06042 . ٠

 0 ماهلا رملا هم

 مفسأ كلذ دعب ةلبح نيب

 ها مهنم مراكلا 6 )002

 يس باط نيح اييرغ ىدوأ

 1 نميبلا ىلولا ناك دق

 مفرالا للا ناروض حوس ىف

 عتب سرادلاو دجاللا اهم
 عدصتت امي بولأقلا هئم

 ةرثع ثالث 1016 ةسأأ قايرإلا ىلع نب ىحي نيدلا داع (!] يل

 ةرشع ثالث ١19 ةلم دييزا ىمدقلا رجح نإ دواد (')
 ةرشع ىنامت ١مم ةنس اعنصب ىنايكوكلا دمت نب -

 نيرشع ٠٠ ةئس مرح ةرغ روجحي رتثع نم دخأ |
 ل 2 )م10 ةنس ةلبحي دماجلا يح لع
 ه ةنس ةناتسإلا ىف ىرعتلا دهاجا دمحأ يح

 ابيرقت 7

 - ن, ن د



7 0599090000٠ 
 وصنملا مامإلا ١ 8 مو م ةنس تايفو 2- 5 0 را 000
 0” ا[ ري راس دك 2025 يبو روصنملا مامإلا 2

 "م. عيوب ١ ٠ فري اقع مملا نا دبال ناو لوب 2

 هناكنأ ديو 0 اومجأو ماطحلا بح ىلإ اوله |
 ةلاح ريغ رهدلا اذه بي

 كرثلا حام | ذا اطعأ .

 ِ رجامم (١ اوعرس د اذإو اوافاثت هلإلا ىعاد امد“ اذان ا 0 0 | 0 يلح اعو اذ 5 0

 رثألا ىلوتسا 1 : مقري ال ثزع ةايحلا م تفز مايد ىب اومفر

 دي تحن نم | متصتم ريسبجتما ريكتم هلا مهنم ريرستلا ملاملا

 مونهألاب هر 8 عيمجيو اندلا ليصحتل عني 2 بقار مهف قوسلا دها زلاو
 اوكرتواللا 8 عرفألا عاجشلا ول ىوملا نإ  مهلضأت ىوملا عانأ لكلاو
 هان فورعلب || عوضتي .هتررك ام كسلاك مهئالخأ ىنلا موقلا ىلع ىنل

 جر خلمف 3 عيت فلأ دعب ةرشع تسىف دحاو ماب مهتو تاك
 رتل بحام )3 2 عدصت ريسبلا نمزلب لبق نم مهضمو نيثلا نم ثالثا دب
 عدو مونعألاا 7 ١ عزجن بك اوكا هنم ثداح نم هلا رشعو مسن ىف ضعبلاو

 2 رهو ةدمص 8 عزمت مئاخسلا اهيف ةنج ىف مهب اسمو انحرب لاو

 صوب | ش٠ ملطت ةلزغلاو قري حالام هلآو ىنلا ىلع ةالسلا مث

 رو مرمألا ١ نا دبع نب نيس> ىضاقلا هونص اهليذ نيرشعو ثالث 101 ةنس ىف اهمظان تام الو

 ءنم ىف ماتم“ 1 ْ 0 هتمجرت ىف اهايتبثأ دقو ضادلا هودص ةاقو رك ذ ىف تايبأب نيرإلا

 ىنسملا ىونهألا مساق 9

 ا 1 اجب نب مهام نب ساق نب ىب دمحأ وبأ ريهشلا سيئرلا ريبكلا ردصلا ةمالملا ديلا

 0 ا ىرعأل 7 1 ظ وتعألا لج 1 ىندملا دم نب ىلع نب *, صاع ديهشلا ديسلا نبا دجحأ نب مهارإإ نب دم نب لعام نبا
 أ / ج0 1

 | 01:9 .1) .مللا بلط لحرو ء عيرقت فلأو نيتئامو نيسخ 180٠ ةنس مونهألا ليج : هدوم
 : 0 9 .٠ 0 7 زيخأي 5 :
 يجارسلا مساق ديسلاو: ىنحلا ىنوحلا ديز دمحأ نب مساق ديلا نع اهب لح 7 5



 وع ىح نب دم هّللاي دوصنملا مامإلا ش ا أ
 و16 ةنس تايفو ّْ

 . نوال هنو ل دانون دم تانج قو لعألا بارت 331: ةءرتلا دام .ايور
 هيلع دفو نيعبسو ىدحإ ١ ةنس ىف دمحأ نب نسحمل لكوتلا مامإلا ةوعد تناك نأ دعبو ١
 مونهألا ىلإ لكوتملا لصو نيحو ؟ هعم مايقلاو هترصن ىفدجو هعباتو هعبابو ةمجرتلا بحاص

 الو , هناوعأ نايعأ نم ناكن يناعو مسن 1984 ةنس ىف امنص ىلإ كارتألا لوصو دعب ارجامم
 دالبلا كلت عاجرتسال ةراق لبج ىلإ لكوتلا ماعلا هلرأ روجح دالب ىلع ل ىلوتسا
 مامإلا ىلإ مهنئاهر لسرأو نعاض دالب نابعأ مث ناهرلب اهنابعأ طبضف كارتألا دي تحن نم

 كلانه نم مهب تجرخ ىتح ميبلا لخادلا عنمو ةدم ماع ىف كارتألا رصاحو مونهألاب وهو 0

 ًارمآ اهنيالو ىف رمتساف . هل مجرتما ىلإ روجح دالب ةيالو مامإلا لعل « ملاةثأ اوكرتوالإ 8
 .لكوتملا تام نأ ىلإ ةماقتسالاو لدعلا قيرط اكسلاس ةعيرشلل اهقم ركسنملا نع ًايهان فورحلب
 مايق ىلع هترضح لاجرو هباحأ نايعأ مجأف « نيعستو سخخ 1748 ةنس بجر خلم ف
 دالب ىلإ ىنبسحلا دمح نب نبدلا فرش ىداهلا مامإلا لوصو ناكن أ ىلإ ابستحم ةمجرتلا يحاص 8

 ىف هتافو نيح ىلإ هتصاخ نم مالعألا نايعأ نم هل مجرقلا ناكو . هتءيبو هتوعدو مونهألا؛

 هللا روسنلل انمامإ لاجر ةصاخ نايعأ نم ناكمش ء كلذ رك ذ قبس اكهترضح وهو ةدعس |

 ىف مب ةدمص ىف هترسضح مزالو روءألا نم ريثكى هتناعإ ىلوتو نبدلا ديدح ىبحب نب دج ْ

 مولملا نون نم ريثكل اقنع ناكو « رذع ةلفق سورحمب فيرشلا هماقم ىلإ ددرتو مونهألا 1
 امئاق داشرإلا ىلع انوع ًارك ذم اظعاو اغيلب ائشنم ًاريدق اهتاك« موبفملاو اهقوطنم ىف امان“ ا ْ

 لح ؛ ةءورلا ليمج « تاعاطلا ريثك راك ذألل امزالم ء دابملا ءافعضو نينمؤلل ةناعإ 8

 0516 ةنس بجر رشع ىلاث ىف مونهألا لبج نم سارلا ةيرقب هتبي ىف تام ىتح ةيضرلا ةريملا ٠
 ف راصع دجنب نفدو هدلوم نم اهيرقت نسل نيتسو سخ نع فلأو ةثامئالثو ةرشع سل ,

 : هلوقب مالسلا هيلع ناب روصنملا مامإلا هاثرو ٠ موتحألا لمع ا

 م اهايقسو سم اهشيع مومو. مومه ايندلا اذكه 0. 1 08

 ذه ىوألا هب صين 5 ا ل نه نا ضني انف تحب نإ لوطا ىنتال 2 | 7

 3 0ك ا 0 8 5 9 ىببأال 0 0
4 2 

 هع 0000 7 000 م ا وأ خا
 010 ص ةنضسل  ا



 ومو ةئس تايفو
 ١ ا 5547-  قحيني دع هقأب روصتمل مامإلا

 ردم
 : ا ا دسم عيوش اء: <

 مدعو اكو لضف تبهذ ىرولا كله نع ربخت اهنإ

 ميرك قاخ اهناز ناممو هر ىف تفد ض

 مضي ال ةأانسو انالو اني تكدت نيدلا دامع اي
 ميسا لضفلا هلح دق اثدج قسو ايسخأف هللا كانو
 ميقت ( راصع دمي )ف ظعأ ىلع . للا ةحر تااونو

 97 5 هديأ ىح 000 رمعلا ةفياخ انالوم هنافو ماع ىف هاثرو
 قو. ']

 0 0 7-0000 نيعأ 7 راواعو ِ

 5 ملإل نمو نيم ىح رو نينمؤلا مم ملظع بطخ

 امد ام لح ىتح بئاصلا ىلع دج ؤرما ىنا ىرأتنكو بطخ

 مكح نا قملا لهأ لدعأ ىضرلا قلما ىذ نيدلا دامع مامإلا توم

 ايسلا امدع نإ ىأرلا كازو نيبدجلا ثيغو نيقتلا مامإو العلا جان
 لح نب ىلع امعز نإو افورعمو ًاردقو رق ..انلثامأ نم درف هيواسي ال نم

 , ديؤلا نب ٠ امد نيدحلملا 5 هايظ ترعأ هك رازإلا دش نم ةمنألا نوع

 لمعلا نيعلإ امدق اذإ ارش اهل حازأ من تمزأ نا مايألا ىلع مامإلا نوع. . ظ

 1 امسق انلام اندزو اندج هيوحت اميو انن لافطأب ىدفي ناك 3
 عوكل امدملاو توملاتيضر مهنم تنكو اناضانأ نم فلإب ىدني ناكدأ
 , بلاط نأ الع ومتعيش دق نشمنلا ىلماح اي هعيشن تماق 1و لوفأ

 الاف 3 2 اقالع را خل نين تلع ذم ترمبأ اموزتسانبك
 موهير 3 02 امسو ةنبجيف هزانم تباط دقف هال هيلع ىسغنل ىبأ ْ



 سهلا

 ل يحي نب دم هللاب روصنملا مامإلا

 اىلظ سيلو ىنأي اهب رح سيلد لقتنم سودرفلا ىلإ نم تميّلو
 امسملاو برعلا قافو ىلاعلا زاح يتاحمدم نع 0-2 2

 5 رك همأ ىلوأو موسلا ىلع 4 نينمزلل < نجا: هلا قخ
 الألا يعذت اسوثكرورسلا مم اسد مهتاحاس ىف ريصلا غرفأو
 انام ىناثلا يخل باصلا ىلع اريج نك كودسب ال ربصلا دمأ ب
 حام كنع ىنني كؤاكب لهو فرط ىلإ له ىكبت تنأ ىتم ىلإ
 امزإ دق كاذ نكلو ةايحلا نم ةسل# ىلع انأ ال كيزمن انا
 5 امهتايح تلاط ولو ىزملا الو هتلئيم لسب قابب ىزمملا اذ:

 تس 060+ ةنس وتلا ىحم نب دمحأ ريبكملا ةمالعلا هدلو ةمجرت تابثإ ناكدقو
 انايإو ًاعيمج نا مهجر امعضوم ىف 108 ةنس ىفوتلا ىجح نب دمت ةمالعلا هدلوو نيسحو
 7 وهو ١٠١٠م ةنس ديهشلا ماع ديسلا وه صاع لآ ةداسلا بسنل عماجلاو: . نيمآ نينمؤلاو
 هنع هللا ىضر دمع نب مساقلا هللاب روصنلا مامإلا

 ىنايحضلا ىرثنعلا دمحأ هللا دبع
 0 نسح نب دش نبى نب نيسح نب دج نب دمحأ نب هللا دبع ريهشلا ةمالعلا ديسلا

 ىرثنعلاب فرعي ناكو . تمدقت بسنلا ةيقبو ىنايحضلا ىديؤملا ىسحلا ليريج نب ديؤلل نإ ىلع ىداملا مامإلا نبا نسحلا نب حالصص نب ىلع نب نسحلا نب ددحأ نب ىلع نب نسح نب ل
 041 ةاثلا ءايلاو ءارلاو ةثلثلل ءاثلاو ةلمعلا نيك 0
 ع اعل رقر هلا هيو دع حرم يش ياست لا

 ىلامأ قايحضلا مث ىلاءنصلا ىبلاغلا ىلع نإ ىلع نب هللا دبع ىذافلا نع ذخأ مث ءاصريفذ عك أل ١
 رابخألا سمثو ماكحألا ىفو هللاب دشرل مامإلا ىلامأو ىريع ن.دمحأ ىلامأو بلاط ©

 0 7 حرش ىفو ماكحألا لوصأو د نب نيسحلا ريمإلا ' ب0 راخ ولا رحبلاو هللاب ديؤنلل ديرحتلا 0 , 0 ء كراش ١5
 :ماصتعالا .وضب ةفرشلا مالا راونأ ةموسولل هتمنتو دم نب مساق مانالل ماصنعالاو هيف

 يعم 5 0 . 5 0
 واهو + ديس وج مع هوو ل ب يسم صم : : 84 ا



 هادو 0 تايفو - 588 . حي نب دمع دقي دوصتما مامإلا

 0 0 زخأو . ةثآلا مواعو نيلوسألاو ريسننلا ىو « ةرابز نيسملا نب فسوب نب دج ظفاحلا ديل

 ذخأ ايقنت ًاعرو الضاف ًاريرض الماع ملا ناك , و٠ هريغو فاعلا ليعامسإ نب دمحأ ىفاقلا نع
ْ 0 

نس ناضمر عباس ىف نايحضب تامو . . اهدالبو ةدمص ءاملع نم ةعاج هنع
 را ةرشع سمح ١15١16 ة

 م 00 : اهنم ةديصقب تابجلا ىلإ هناقوب رابخالا باتكهنبا ردصو « فلأو ةئامالثو

 3 - 00 انارين ءاشحألا ىف بطلنا بهلأو انازحأ بلقلا راثأ اناهد بلمغ

 3 1 انافجأو الق هتيزر تكبأ اديس معلا مامإ توم كاذو

 دالبب قرشلا ا ْش .انامزأ معلا لهأ مجري هيلا نموماركلا لآل لاءىدملا رف 202٠00

 رجب هنا ْ انالعإو ًارارسإ لئاضفلا هيف ٠ تربظ نم روبشلا ملا ماا

 ْوف لاقو اناونع لضفلل هلئامر دخن هلهاج رورغم اي تنك اذإ لسو

 باتك ناب انايبنو رون ىحضلا سعث روبظ ترهظ دفا هيواتفو هراظنأ

 اهم تاحرغ ] انالأ نآرقلاو ركذلا ددرب هعبست ليلا داوسىف ةداع

 دد-أ خيشلاو 0 ا اآرقو 0 روأ ركذي ليلاو اهرشنيلآلا مولع رابلا فو

 ةمالملا ذيع ف2 نال ردع اهاوح مولع نمو مح نم ثيراو مربقلا امأ ا

 مارش هيلع 200©3- 0 اناسحإو الضف هلاي ىدحلا رك هتبرب لح دق ذإ نايحض نبلف

 املا هللا ىلع لكولل نبال مالبإل فيس باوج اهيلع ةبوجألا نمو
 رقو ءىنارتل 7

 : اينلطب ةيرط ةنيضب
 رشو لفاكلا 8

 1 00 7 لملاو اذ ىذلا دهزلاو لضنلا تان
 مر دب 0 ش

 ألا لوصأ نب 0 د 00 نيمآ نيمؤلاو الد لل مبحر

 سيختلا يش 8 202007000 ىتاعتصلا ىسفآلا كلما دبع ٠
 ناغلا حرش هل ا

 ّ آ 1 ظفاحلا ىهاقلا
 رميتمللا عرش ٠ 0 1 دجأ ني حافلا دبع نب دحم نب نيسح نب كال دبع دحم و قفا عير 5-5

 را 0 0 دع نيد 2 نب دحم نب لع نب د نب لع نب هل د نب الص نب م



 20 7 ل نب دمح هللاب روصنملا مامإلا 1

 و نم لأ ١ ىف مدقتو سلا ىجيحذملا ىدارملا ةافولاو أنا ىنامنصلا دلوملا ىنألا
 ١

 و قوتلا ى نألا 3 0 يبي ىناف 00000 رشن نم ىناثلا مسقل

 ريم نم ناروضب ىوتملا ىشملا دمم أ | هلا نب نيسح
 مهفالسأ نم حاضيإ نم كلذ ريغو طرب ىفو اعنص ف نيذلا ى

 لبج ةيحان نم ىنألا ىح نب دعا قيام : رع عطس هدلوم ةمجرتلا بحاصو
 ظ ةروكذل مخرجي فو رجح ىف أشنو «فلأو نيتثامو نيثالثو نام 1954 ةنس لاوش رهش ىف سأآ دالبب قرش.

 َى راهزألا نتم بيغ ىف تعرش مم كلاه هللا باتك تأ : هسفنأ هتعجرت ىف لاقو 0 "٠

 ,فنلأو نيتئامو نيسمحو نينثإ "6" ةنس هللا همحر ىدلاو ىو م مايصلا باتك تغلب
 ةناودنهلا نيسح هيقفلا ىلع زوما لا باثكد وجت ىف تعرشو اهنص ىلإ ارجابم تاغ

 مياشلا خيش نع ديوجلا ىلإ تلقتا م. ىميملا دمحم نب حلاص هيقفلاو نوره ٠ دمحأ خيشلاو
 كر كلذ لالخ ىفو « هرخآ ىلإ هللا ب باتك لوأ نم قرشلا ىداه نب ىجحي ةمالملا اديس
 نيسح نَا دبع ةمالعلا ىلع ىبك افلاو قرحبلا ت تأرقو « رييكسلا نيسهد نم رش يل
 حرشو الماكر اهزألا حرش باوبلا بقلم ىدشاحلا ىلع ىدعس .جاحلا ىلع تأرأو 2 قار ملأ

 ةيشاح ىلاغلا ىلع نبهللا دبع ةمالملا ىخييش ىلع تأرقو . ضئارفلاو ساسألا حرشو لفاكسلا :
 ًاراعشو ضئارفلا قو ىبحي مامإلا ةيفصت نم ارطشو داشرلا ز زباكو ىلع نب ديز عوجمو دبل

 ىو ميا باتك ىلإ راهزألا حرش لوأ نمو نيسملا ريمألا ءاَفش نصو ماكجألا لومأ نع

 الماكر اهزألا حرش : دهاجلا نمحرلا دبع نب دححأ ةمالعلا ىضاقلا ىلع تأرق رقو ٠ .صيخلالا حرش
 . رحبلاو نايبلا عماج نم ارطشو رونلا ةروس ىلإ تارُثلا فو سايقلا ىلإ ةبافلا حش أ“

 يبا 000 ١
  1باتل ٠ ىراخبلا حبمس ىئارسلا دحم نب نححرل دبع ظفاحلا ةماعلا ىضاقلا ىلع تأرقد



1 
 نا نيسحلا ةياغ ف

 و « ىلاسنلا ننس دؤاد ىأ

0 
 0 يك لئارأ لو

كلا حرش ىفو ىجوغاسيإلاو ىصيبحلا 0
 لفا

0 

 هبي نب دمج هللب ىوصنملا مامإلا
 416 ةلس تايفو ل وا

 ٌةديعلا حرشو « ساوقلا نم مامإلا

 مالسلا لبس نم لوألا , ءزجلاو لهانماو و حيقنتلاو

 رق ىلا خيشاو نيس نق
 وب

تارقو . ىرفظلا دجحأ نب نيسحلا ةمالعلا
 

 ىلعو ٠ بارعإلا دعاوق ىفو . ىسبكللا دمم نإ

و « لئامشلا حرشو نايبلا عماجو صيخاقلا حر
 ..شفخألا يحي نب دمخ ةمالعلا ىديس ىلع

لما مالا دبس لع «مكألا لدسأ نأ ا
 اج ف يكل دبع نب نس نب 

 ىديس ىلع ضئارفلا تأرقو . اهريغو © ةروصقمو رانملا ةيشاحو رحبلا ىف ارعشو «ل اوصألا

لع رخآ اةريشو بلاط ىبأ لا دبع ن ميركلا دبع
 لرحرا دبع نب نيسح ةمالملا انديس ى

ب دمح ةمالملا ىضاقلا ىلع سرا لإ ىف تأزو عوكل
 .. ىلعو « ليهس ا ن

لع تأرقو . . ساغم نيسح نب للا دبع ةمالعلا ىديس
 .قايكوكلا مشاه نب دمأ ةمالعلا ىديس ى

 .دحأ ةمالعلا ىديس 1 لنك نبفل ريمألا

يسح نب مساق ةءالعلا ىديس
 ىف رودنلا نب ن

 دحأ مالإل خيش نم ةزاجإ ىلو . نوريثك ياشف نف لك ةريسب ءايشأ عامس امأو

 فاؤملا ردبلا هدلاوب ةلوصوم رئافدلا دانسإ ىف ربكألا فاحنإ ىف اع ىناكوشلا دم نبا

 : ةمجرتلا بحاصل هتزاجإ ءانثأ ىف ىناكوشلا دمع نب دمحأ ىضاقلا لاق : تلف

 راقدلا ىف هل ىئاياور زوج 1م لكب كيللا دبعاي كتزجأ
 رباك لل ةفحن ىلظ دنع ادغ فاؤم اهو دياسأ لكو

 امامو © ىسقتل .هتاصح ام اهم . ًاريثكم ولعلا بتكن م تخسنو : ةمجرتلا بحاض لاف

 ةينابرلا ثداوملا ثودح دنع لئاسر تلمفو « نمؤلا ءابنأ ىمفنل ترصتخاو « ةرجأب وهام

 باطلا مايأ" باحصألا و بارئألا نيبو ىنيب رادام امأو-. هللا ىلإ عوجرلب دابمل ًاويبت ةعزفلل

 دحأ هللا دبع ةمالملا ىديسو انأ تملاطو . ةريثك ءايشأف ًارثثو اظن ةلجاسلاو ةهناكسلا نم

 0 تل 0 فخرا عش « رودبلا ملطمو نيقيلا راونأو « ىاثلا ريصبلا ىناوحضلا

 0 لصالا ىفاذك )١(

 يا قه
1 

 روم سده ديوس يع وو : مه
011 

 ب م0 م لا ل 222



 يحب نب دمح هللاب روصنملا مامالا
 ىموو ةئس تايفو 5 1
 ةدانإلا ةمزالم مم لات نع أ ىلع ىلإ درو نم نيب تاصنف ىناكوشلا دم نب دمحأ مالسإلا 2 * ةحاشم ةدم أ نص ىف ءاضقلا تياوبو ٠ . رصحنم ريغف تايظعولاو خيراوتلاو ريسلا نم 1

 ليلا انآ هللا باتك التو ةدافتسالا» ةدافالل تيلختو نينئا نيب ضوخنا نع تضبقاا هلهأ 195 ريغ سمألا ىلوتو 7 رم مر جورخد ( السإلا خيش ةافو دعبو . ملكا ىف ةدافتسالاو . ىد
 لا ىلع ءانث ىمحأ ال ىتلا فاطاألا لوصحو ةشسيعلا رومأ ىف داصتقالا عم راهنلا فارطأو 3

 سمألل ةلك عامجا الو ريكن نود كرم ةعي رش ةفلاحلا نيناوقلاو شحاوفلاو تاركنلا عما روهظ مم نبلا ضرأ ىلع ءالبتسالاو اسنص كلر رألا مودقب هلهأو لملا ماقم ريغت دقو

 نم هيلا ىدؤي املو ريثأللا مدمل نينثالاو دحاولل ةردق الو « ركنا نع ىبنلاو فورعلا م
 قب لممالهقفو نم ملا راص ثيح هلل الإ ةوف الو لوح الف ركنأ وه ايذ ع وفوا 3-
 ةفاكلا ىلع ظنح هللاو ءابرغال ىبوطف نيدلا بارتغا نأمز اذهو « جراما ىف هلامعأ نود هسف 1 ىلعو
 وقملا هلأسنو ءهلوطو هلوحم هاضر هيف ام ىلإ ميملا قفوبو هيلع انافوتي ىت> > مالسإلا ند فاك

 فلأو نيتئامو نيمست 174٠ ةنس نابعش ربمش يأت نيمآ ةرخآلاو ايدلا ىف ةافاعملاو ةيفاعلاو
 نلأو ةثامئالثو ىدحإ ٠0 ةنس ىف رازو جح م٠ ,هأ دج

 انخيشو ثكلا دبع نب دمت عرابلا ةمالملا هدلو هنع ذخأو ةدحرتلا بحاصب جرخت دقو

 « مالعألا رصملا ءالع نم مريغو ىجيقرلا قازرلا دبع هيقفلاو ىرمعلا ىلع نب نيسملا ريعلل
 لفسأب سابملا ىدبلل ةبق دجسم سالحأ نم اسلح ةدابملاو ةداه لا ىف ةعيفر ةناكسمي ناك

 نم ترك ذ دقو .ربلا لامعأ ىلإ مطقنا ناضمر رهشش لبقأ اذإو . نامبإلا روث هولعي امن 5
 ند را دبع نب دمأ ىئاقلا هخيشو ىمبكلا ديز نب دمحأ ديسلا هخيش ةمجرت ىف هرغش ةينابرا
 نم ةخسن هنقنل لصح دقو هلو . رشع ثلاثا نرقلاءالبن ىف عوبطلا رطولا ليث ل“ 3 بالو
 : ىرذنلا ظفاحلل ةيوبنلا لئاهثلا ب" دجأ ن
 هلئاخو ىدملا دون نع مجرتي ىذلا ىلع تفقو ذم ىمم فنشن ع : 1 ههتملاط

 ' تثممطط ىلأ ىبسحو ىلمانأ تافصلا ريز ىلإ تقاتد : هلنامشب «٠ رهو 4 0 .

 اي يه وعل هل



 ” وملو ةنس تايفو

يلع ورق دنع ناضمر ربش ىلإ اًموشتم 4
 : ماوعألا ضعب ىف ه

 دعبل

 لوقف نآرقلا ةوالت ربشب العأ نمرا ةدام ريشي المأ

 تاملاو نيل هنود ًابحرمو لج هلا رهشب الهأ
 أ ىف تامو

 ناطيشلا دب انتلم لهأ نع هب تاغ دفاو نم هب العأ
 اللص بيع هياو

 اق ناكو . ةداوم تنالعإ قو رس ىف روش لل هس اني هاقو نأ ىبوط

 سابملا ىدبنل تاسإلا جئاوحلال شل هياتو هن ماض ديعل قوام 1

 1 ناوضر ىدإ دف موب تاريخا نم هل دعأ دقام هلهأو ؤ

 رولا عم انئراي راوج انحلا هلو : ا
 1 نادلولاو نيعلا ناسملا

 هاثر دقو

 ناحير نمو حور نم ءاشام هل تقلخ نمل اهف ة ةنج ىف 0

 نارحي يراض ىحضأو انيف هر ىقلأ ناضمر اذ براي :
 باصم.

 1 ناسحإلاو فورعلاو نلل اذ ب هيف كدوج رح اني ضفأف

 نارفنلاب كيدل لالجلا اذا اذ طسباو هب انعرشت لبقاو .
 قىو

 0 ناكم لكب انل نامألا بحس هردفق ليا ن رب نمردأو

 او أ نافجألا ىركراحسأ درطبو ..انعوجو بر هن اا لاو

 َ 0 نارينلا ىلفل نم جراعملا اذاي ةنجو تائيسلل ةرافك

 0 نامقأل ماج بول نبثي ١ اج تيجسأن لم شن لو
 . مل تدهش نمبحصلامأ لآلاو

 تكنارقلا نم تابآ لضفلاب
 ْ نإد

ا ضعبب ناضمر رهعش مايأ ىضقت دنع هَل مك
 0 0 در كولا وعأل

0 
 كيب

 كبت, 03 كاع اذإ مايصلا رهمش . الخام لبس "ىدل بواملا لك

 27 2 37 ا ” هماظن روهمشلا لك ىله ومس ظ

 3 0 1 000 همايص هيف بيب مالكتلا وفل 0 باتكسلا واتب 1
 ةحارو 2بواقلا حور هب ربت



 يحي نب هللاب روصنملا مامإلا 0 7 0

 اذسبحو مودقلا هنم هنم اذيح اي |

 ىلع افسأ هقارف دنع 0

 < ١إلاس

 ناثآ اذإ هنع ترفك نم

 مل هبامت هنم ناع ذم هتاقوأ
 ةالصلا تناكو « فلأو ةثائالثو ةريثع سخ 1616 ةنس لاوش ١ ةمججلا ةليل ىف تأمو

 نم ةنس نيعبسو عبس نع امنص ةربقم ةزخ ىف نفدو ٠ اءنص عماجي ةءجلا ةالص بيع هيلي

 ةبقلا عماج ةرانم تمدهنا اهنأ هناقو ليبق ءالضفلا ةداسلا ضعب ىأر دق ناكو . ةدأوم

 منصب سأبعلا ىدببل

 اي ريغب كيلملا دبع همساو ىبأ
 : فو اهنم ةديدع ثارعب كلل دبع نب دمت ديجلا رعاشلا ةمالعلا ديحولا هدأو هاثر دقو ظ

 هلهأو فينحلا نيدلا ارع باصم. 0
 اللا | ب هخيه كدهست 1 0-20 2: - هع ر عءاغلا 41 0 : رحبلا و ةطيسلا ربغا 0 دال ا! ف # 00 1 5

 ىرولا هب ساقي ال نم ىرثلا ىفىو

 قتلاو دهزلاو نيدلا مولع مامإ

 اي ريغب كيلملا دبع همساو ىلأ

 ةيانع نيم ايندلا رن ام
 ةدابع رابنلا تاعاس عزوو

 هتيأر مالظلا ليلا سبل نإو 0

 دج .امهاخ ىير لس ىلصإ

 ىحضلاو سمشلاو ليللا هيلع كبيو ..

 اههرون راكذأ نا ت تويب كتر ٠

 اهبتكو مولعلا بالط هيكسبتا <

 .ةحر ,لباو كايح يقاس 0 | 1

 ١ داعم قلو 6 0 ايندلا |

 رصعلا رختفي هلو هب مامإ

 ربلاو لئاضفلا رح ىدملا هيحو

 رحلا هريغ امو ادع هب مناو

 رعتلاو برتلا هدنع اهنم نايف

 . رمعلا ىغم نأ ىلإ اسبردتو اسردو

 ركو هوهر بارحملا سبل دقو

 ركذا هكييلف نا باتكس وابو

 رصعلاو رهظلاو رجفلا هيلع كييو

 رفق ةيلظ هدب ترم اهزاحرأت

 رطقلاو رحبلا , اهود د ا

 . ريق ع وفملاو كالمألا ن كب تنجح

 دونمو ؛ اهدبام و دحام ى]
9 : 1 

 م م

 ىو و ةنم تايفد

 يجف



 ندع د

 اب ب

 , م16 ةنس تايفو 000

كن ءاعدجامو
داه زلا كالمو ) ةدابملا ك 

 ة

 هب رل اليزن ىنأ نم ريخ ىلأ

 هاوأم َ

 بعحرلاو رشبلاو ميركستلاب لبوقف

 سودرفلا لجو « هاوثم نإ

 جدام هيف هل الإ برغم الو قرشم قبب ا ل

 اهركذو ىأرملا هيف تنسح نال

 كضرأل أ لع نم هموي ايو « حداق مالسإلا ىف بطخ نم هعرصمل ايف

 اس ط# نا 0-0

 اطدصتا نذإ نزح نم بلقلا ع تكسمأّنا ةسصع الز

 هلثع مهل ددساو . لهأو مالسإلا باصم ريجا 7

 ىعرصم توما لبقتساو ىدلاو ىفم

 ىدلاوو ىناك انقرقت الو

 ةذأ لك هب ىنع تضف ىضع

 هذق) دعب نم تئشام ذخ رهدايف

اناحتح ىقاأ نأ دب الو“
 عرفو 

 اسم ةليآ تبن : عامجا ل أوطب

 اعم امطقناف) ىانيع اهب رقت

 امضوم برحلل قبب : هعرصف

 ايم مث ايرم ىلازملا ابلع تغرفأو اذ هم ةرفح قم

 امسوم وفع درب هيلع دمي 2لطاه لك اضرا بحس نم هايحو

 ١ ىلع سائلا محدزاو 6 كمل ال نم هتزانح رفحو 04 راطفإلا ديع مو نم هضم ناكو

 دوسألا رجحلا ىلع سانلا ماحدزا هريرس

 ش رطفلا اذبح اي سودرفلا ىف رطفأو ةذأ لك نعو اينألا نع ماصف
 ' حلا رجألا هرخذ ىزلا لاحر طحم ابنا رلخلا ةنج اثيرم ًالينه

 :ىرابشلا ىاشلا دمحأ نب لع

 «ىرابشلا ىاثلا دمجأ نب ىبمب نب دحأ نب نس نب دحأ نب ىلع قتل ةمللا ىف ٠

 هنيدئامو ة رةرشع 0 11 + ةس ودا دحأ نب نع بيل ةمالملا هدج انجر ٠ ىونعألا
 ا عوبللا رطولا لي بلعكب فأ

 ب دوصتملا مامإ 3.
7 
 ار

 , نما دبع نإ

 يمألا ليممس| نإ

 و يراخبلا عم

 آلا فكعو

 اجتساو « بلر

 تراكو هيو
 كبشلا تاموسملا

 ١ بتك نم ةازغ

 : فاأو ةثامالثو

 26 ةنس ىفو

 | نب ىلع روسنلا

 و ةسردلا دج“

 ترام ىتح ناطبس ْ ٠

 نيمآ نينبؤللا

 طق
 ىذ ؟ه4أ

 نب لو نب لأ ا

 نطلع 3
 0 ا



 ومو ه ةنس تايفو. ا موس لا 0 ىح ني دمخ هللاب دوصتلا مام

 سابع مامإلا ديسااو « ماع دمحأ نب ىلع ديسلا نع ذخأف ةراهشب أشن ةمجرتلا بحاصو .

 دمع نب هللا دبع ريبكلا ظفاحلا ديسلا نع انصب ذخأو . ىراوشلا لكوتلا نب ندحرلا دبع نإ
 تارا ىلع نب دمع ىماقلا نع ذخأو . شفخألا دمع نب ىبحي ديسلاو ريمألا ليممإ ن "1
 1 ةماع ةزاجإ هزاحأو ىراخبلا حبم ْ ا

 هرصعب مالعألا نم ةدع هنع ذخأف «ةرابش ةنيدع سيردتلا ىلع هل ىجرتما فكعو

 لال رار قيل ناجل ول يما ني دا نقم را ا

 لصفو سيردتلا» سردلا ىف ةراهش ةنيدمب همايأ ىف عجرم 4 مجرتملا تلاكو . هربفو
 عمجو « همولعبو هب عافتنالا مف « همايأ تلاطو « ةيماس ةمه هل تناكو ؛ تالكشلل تاموسملا

 ةرشع سمح ةنس لاوش ىف ةراهعش ةنيدمب ةيلاع نس نع تامو « ةمفانلا مملا بتكن م ةنازغ

 نيمآ نينمؤأاو انايإو ىلاعت نا هج زي قلأو ةلامالثو

 قاعنصلا روصنملا ليعامسإ دمع

دمت لضافلا ملاءلا ديسلا اءنصب تام ابيرقت ةرشع سمح 116 ةنس ىفو
 نبأ ليس نب 

 امامإ ناكو «ةنس نيعبسو سخخ وت نع ىنامنصلا ىنسحلا ىمابعلا ىدبلا نب ىلع رومتل

 تيبو سو ةدح فقو ىلوتو « راهزألا حرش ىف اسردمو ةدم ءاسعنص ىف ةسردلا دج“

 انايإو للا "امر دمح نب للا دبع قالا لضافلا هدلو هدمب اال ّ وت مث . تام ىتح ناعم

0 
 تلم

 0 ا ل ١

 نم مهريغو هماعأ نب 0 و ىجحلل لد ىلع نب | لشف نس نب ل

 نولي ل عدا راسي يشل

 (نمزلا ةيده ) دو دعا وألا انا“



 ةنطلس ىلوت : هتصالخ ام كلذ ضعب ىلع لدي ام لاق.دتف فلأو ةزاهثول م تلا ده 2 844 ا. يحج نب دمع هاب دوصتللا ممإللا

 نيعدص رشا « فلأو نيتثأمو نيعسنو ىدحإ ١١91 ةنس ىلوألا ىدامج ىف جل

 ةدناعمو ةسفانم ىف هرمع ةيقب ىضقو . ذوفنلا لك هل ناكو ءاهلاومأو ةلودلا مامز ىلع اشياق

 سا ا ان

قيرط سأر ىلع اراد ىنبو لضف-
ئابق هلوح فتلاو « جحلو ندع 

 هوفااحو ةرصاخملا دماحالا ل

 ( ىشوح لا 6 0 ىلع ناطلسلا هرهص دهاعو رميسما ىلإ راسو « هعم اوموقي نأ

 حلق مياسألا ىف نذأف ايئاغ نس دمش هدرف جحل ىلإ ةريقمب هللا دبع نب نسحم هنبا لسرأو

 .نسحم هللا دبع هتايح ىضقو « كلذأ ىزيلكنإلا ىسايسلا ندع ىلاو نواعم متهاف « قيرطلا .
 ًاريثم ايعجر الهاجو حالمم لك ليبس ىف ةرثع رجحو نيناوقلاو نيطالسلا لعل ايثحو. ٠

 ىبشوحلا عم ءاوعش بورحل هتنتفي ًارارم جل ضرعو « نيطالسلاو لئابلا نيب نتف“.

 كلم شوبرطلاو نواطنبلاو ةرتسلاب نسح هلل دبع لضف هنبا ءاج مم « ىحبصألاو ىلضفلاو

 ظ هل
 تدقعو ىلع, نب لضف ناطاسلا ندع ةموكح تضواف نيعستو سمخ ا؟56 ةنس ىفو

 : خيشلا ةيرق عاب نم لوأ نسحم دمت ناكو : لاق زيلكسنإلا ىلإ نامثع خيشلا عيب ةدهامم همسإب

 نم اومزه مش لدابعلا هدراطف « ارارم اهازغو ةدئاز ضرأب ةبلاطملا ىشوحلا داعأو . نايثع
 .ةحارلا ىلع ةركسلا !وداعأف « ىلع نب لضف ناطلسلا ةراغ مهتكردأف « مهالتق اوكرتو ةحارلا 00

 دفعف ندع يف .زيلكبنإلا يلاو ىلإ هتياكش ىشوملا مدق يتح مهنيب عازنلا لاطو ء اهولخدف"
 ىثوحلل ىلدبملا ىطعي نأب ةدئاز ةدهامم نيمسأو نامت 1؟ةمه ةنس ةرخآلا ىدامج 7 ىف اعنيي

 00 ظ ظ ْ ٠ 0 . حلا لاير ةثامسخو ةدئاز ضرأ نم دعم ةثاكالم 1

 ها

 , نسحم نب نا دبع حياصألا دالب ىلإ اخ نم عجر نيعسلو عبرأ 1584 ةنس ىفو . هيخأ نال

2 

 دوصلملا مانإلا

 0 ل

0 

 بلا لخاس ىلع

 دب لحاسلا نم

 أو «ندع ىلإ ©

 نأ ةيزيلكنإلا

 , الإ زيلكنالا

 رط نع لفاونإ
 * تام مْ

 د77 ىو

 اخ ىلبلا لل |
 ىلدبملا عيب

 نب رشعو ةسمغ

 مع ةلدابملا دودح

 ةنسىفو ١

 الب ىلإ لدا

 هم ةنس لإ

 لو نام“

 هلا ىذ فد“ ْ ١

 لاو عاجلا تأ 007 ل ماا 5 0
 ايليا 0 ٠ لصحم ام لكي بطاخلا هنأب ىلدبعااو نيطكسنإلا نيب ةدهامم روك ذلل مويلا ىف تدقعو

 ٠ نم ةدهامم دقمي ال نأو « هضوع وأ هنيمب بوبنما عاجرابو مباصألا نم يدعتلاو بهل نح . ([
. 

 ةكرخأ تاوامع وأ اءالق رسمي الو ؛ زيلكنإلا ءاضر نودب ىزخأ ةود ىأ مم تناك عون ىألا
٠ 

 ندمأو.«ن



 ل موو يحي ني دمج هقلاب دوصتملا ماما 38:
 هلهم الماع لدابعلا ت”راطلس ماد ام هنأو : نزف ىلإ ألإ ىلع اسمكم ذخأي الو « ندع ىلإو ةصخر نودب لحاسلا ند وأ اقيقر وأ رئاخذ وأ احالس لطي وأ لزني الو ء رحبلا لخأس ىل

 تناك ةبج ىأ نم ةداج

 حلا . جحلل ىلإ ةداتعلا اهقيرط نع لئاونل . قيرطلا ليوم نع ىبشوملا عنمب ندع ىلاو مذغيد ٠ جمل ناطلس نم ىصاوتب الإ زيلكنالا

 نيمستو نام .٠١ ةنس ةجححلا ىذ ىف ىلدبعلا لضف نسح دمت تام مث 1
 . نب لضف ناطلسلاو زياكتالا نيب ةدهامم تررقت نيعسأو عسأ ةنس لوألا عيبر 17 ىفو

 : اهتصالخ ىلدبملا ىلع

 : . ندع ىف ديدح لبجو هطسو ىذلا ناديلاو رسكم روخ ةرطنق زيلكسنالل ىلدبملا عيب 3

 ..نروكيو حللل لوصحتو ءالل لوصحت لباقم ىف ةرهاشلل ةدايزو لاير فلأ نيرشعو ةسنب
 لا زيلكنالا ةيارحب ةيمع ةلدابملا دولح !

 . قلاوملا نم شيج ىف هونصل ناطلسلا زيبجت ناك فاأو ةئامئالثو نيتنثإ "٠" ةنسفو 0
 , جاصألا لئابق بولف ىف بولا ريثأتلا ثدحي مل هنككو ابملع ىلوتسا و رومخألا دالب ىلإ لدا ١

 ةدهامس 'طورش اهنيس ىنلا نحلاو بئاصلا نم ناطلسلا قيض دتشأ لسد م ةن لإ
 وكش ضرعأف « نحلاو بئاصلاو قاشلا تبلجو حباصألا صوصخ نيغسلو ناك )"48 ا .هاوكش ش 00 0 هاذ : 0 | 3

 1 0 ركسع ىلع عاصألاراث ةثائالثو ث 5 ؟م.+ ةنس ةدمقلا ىذ فل“ اورصاحو ناطاسلا ظ جب لسا مدع موزل بايسأو ندع يركع 0
 ا 0 لققو « ناكم لكىف ةنئفلا تماقو ؛ اهريخو ةعبسو نيتربنعلاو عاجل تا ©

 ٠ راو «اسراف نيسخو قدانبو ةريخذي ناطلسلا ندع ةموكح تدمأو « نأ“

 :خينلا ا يك ومما ءالغإ نم هعئر تدك رأس 4
 ْ )1 ”اكالثلا ىبشوحلا نم ىلدبملا ىرتشا سيو عسل

0000 ِ 

 ..مياسألا دوذح ف ةراملا لاوم

 . ةلودفا ىلع مزليس اهوحتو طورشلا



, -. 
 تاق : ش

١ 
١ ْ 

 تي 5
 يم ا ا ل ا

 + دودح فا مس وتلا
 0 عسوتل اهم لواح تاعزانمو ىواعد ىدبم ةرديح ن هللا دبه.

1 

 رمش 0 هلا و لدابعلا نيب برحلا تراثو . هنوحس ىلإ مهقاسو لداوعلا ضمي

 ةءااو ةردعح
 ,لاطب ا تابت برافعلاو ةرده للا دبع خيشلا تيثو . . اهتقرحأو دحأ ريب لدابعلا كلغدو .

ك نم ةرديح هلا دبع باعسأ ةيسبمألا لئابنلا تفلت
 مهيشاومو ملاومأ مثوبلسف فرط ل

 كراسءملا تناكو « لفاوقلا قيرط تا
 ىلع ر « لفاوقل قرط وحتو ضرألا م6 تفاض ىتح ىعارملا ثومنمو..

 زياكنالا طسوتف ةيزيلكنإلا دودحلا

 ل نيب ناكلا لحاس بلا ةرديح هللا دبع نمزيلكتالا ىرتشا سل ٠18ه ةنس ىفو

 نرثك ةرشع ىدحإ 1١ ةنس ىفو . ىسرلاب ةطيحلا لحاوسلا تاكتساف ناس>إ لبجو .

 جحل ناطلس بدتناو ىبثوملا مهيلع ابضرفي ىتلا ملاسلا نم لفاوقلا لهأو راجتلا ىواكش

 : بشاوملا ضرأ لع ىلوتساو دودجلا حستكاو تاماللفلا كانت ةلازإل

 ةعاطلاب ميمازتلا بشاوملا لاقع نم ررخن ةرشع ىنثإ قشر ةئم مرحم ثلاث فو

| 
ىث ىأ نهر الو عيب مل سيل هنأو جي ناطلسل

 دحأ ىلإ بشاوملا دودحو ىضارأ نم ء
 نم

٠ 

 ظ جمل ناطلس اضر نودي ةيوابورألاو ةيمالمإلا لود
 ْ انإلا دي ىلع جمل ناطلسا بش اوما ناطلس لس ةرشع ىنإ مطو؟ ةنس رخألا عير فو

 روكذملا جمل ناطأس ىأر تحن نوكي نأب 1 ماقم ملأق ىرارصملا رصان:دمم خيشتلا

 2 درلب ىلع ىشوملا عوجرب ةدعاقلا تور قر ثالثا“ 50 ىذ ١؟ ىفو

 هل ىطمتس ىقلا: ةقرولا ب بجو جمل ناطلس ر اظنب هدالب ىف روشملا نوكي نأو بشاوحلا

 سو قيرطلا .ىلع ىماحي نأو مدحأ سحب الو زاجنلا نم ًادحأ ضبقي نأ ى شوحلل سيلو

 56 ثري ىلا بشاوملا ناطلس ةرهاشم ج جمل ناطاس شبقي نأو «اهبف بوبدملا ميمج
 الديص داينل .ىلدبغلا دب نم ىشوحلا امهاتسيو ندع:

 8 تب ثحن بشاوملا دالب نأب : ةرشع ثالث و ةدس رفص ىف ةدهاعم تززحت دف تناكو

 [.ةيام-
 0 ىأ 6 طئارش وأ وأ ةدهاعم رة ةبنأ كم ىف بشاوملا ناطلس لخدب هل نأو , زيلكنالا ةب 0

 ل بي يييصيسيجسسم ب معصب تن



 ءاه مث ةددشم ةددوم ءابو ةأنعم ءايو ةحوتفم 0 1 0

 0 ل دمه هللاب روصنملا مامإلا
 ملا نك تفو 1 أ ىف ةيزيلكتالا ةلودلا ىوع رخآ صخش ىال اهمحاونو بشاوملا دالب ىف فرصتياالو ٍ رجؤي و نهري 7 0 0 3 5 ل هل الو مي الو نيلكسنالا ةقفاومو عالطا نودي ةموكح 1 ةرد 0

 . ى هيف

 ندعو ةطوحلاو عراءرلاو - »
 ةمده ىف لاق . نيبأ الع نم برقلاب وهو سنا نب كلام طهر عياصألا جحل ةييدم فد 1 "اطمن نب برج نب بشي نب أهم نب دبع نب عيدا نب نكأ نفذ نب بمر نب ل ا نب ثوغلا نب او يح ىلإ نسم مول يتب ل الك لإ حا : ىجحالا ٠

 بالو

 نال ىتمصاع هبيمو عراع را تناكو « ةطوحلا ةنيدم رضاحلا انرصع ىف جملا ةمجاعو 0
 8 ةبيمو . ةلحرم ندع نيبو اهنيب جحل لامعأ نم ةيرق « ةلمبم نيع اهرخ أو ةريخألا ءارلا رسكو نيتلمهملا نيملاو ىلوألا ءارلا حتفب عراعرلاو . كارتالا م نييعيد زلا مايأ ىف جل

 . ودع حوارقيو روصتلا مامإلاو لكوتلا مامإلا لامع جيل ةعصاع ةطوملا ذا نملوأ»
 نما دربج .قمابقو ترعب سن فلآ رك ىتثإو فال ةرشع نيب نآلا اهناكم ©
 برشا ًارثب نوثالثو «ادجسم رشع دحأو «ءاطاخو لاموصلا نبذ ْ ١

 ؛ لوا رافجلا محارم ىلإ ةبسن ةيراذجلا ةط وح اهل لاقيو « ةلءوملا ءاملا ذب : ةط وحلاو 0 ْ
 . :رعاشلا لاق . ٌةراح رشع ثالث : اهناراعا ا ! 1

 ٠ الهتبم تيفاو دقو ىسيعلوتت ٠ ندع نم مالمألا “ل تنابواججلا <
 نبا بسم وكتو الح تلف .اب ديت ذهاب ضرألا نأ... 3

 ءر ؟م اهدومو .ربلا ىلإ قيرط هل راصف ديدحلا ريزب باب لبجلا ىف ملف قير“ 2

 3 يهبس“

- 
 3 هو رجح ويسرا
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 منا مام ىو ةنس تايفو 54ه يي نب دمع هقاب روصتملا مامالا

 ىف تامر #8 0 :نيبأ تردع سوماقلا فو . ةحلم رابآ ابو « مرا ةالف بئاج ىف لمر ىف ءاحا قيملا

 ىهتنا . نيبأ اهب ماقأ ةربزج
 ف علرأ نع 2ك

 عبس ىلع ندع اولوت نيذلا سرفلا اهانب ةرانق : رسكلاو
 : لازأ ىفو ريهز نبا وه نيبأو ٠ دعاوق

يمهلا نب نبأ نب ثوذلا نبأ
ندع تيمس ليقو . ٠ ريمح نب مس

 ١ عبس نو . هب تفرعف امو ندع مساب 

 0 عل ناديمو ةراحتلا قوس ديالو لف دحا لور
 ض ضرأو طقن 1 57

 ىف ىوث دنر تكردع ةبيحيو . 00 0 امم اب ش

 مش تقال 7. تفغتكاو حيسلا لبق نم ةميدق ىهو « ءام نولاج نويلم نينا عسن ءالل دادسأ حيرابصلا

 ,راوج ىلإ ش ىعتنا . ةرحبلل نلأو نيدئامو نيعبسو نيتنثإ 1597 ةنس تمسرو

د نم ةيناملا تايفوب ماملا باملا ناكام
 ' ىنآتسو | 0 مونهألاو 27 رامذ دالب قل 

 يبا 0 ايمو ايظع مالا اذهب مهتاقو ركذ مدقت نيا ناوحضو
 : تايبألا هذه اهوحتو مهضعب رامعأ ةدمو مهتايفو حيراوت تابثإ

  لسرا متاح اونأل نلأ دب نيم ثالثلا دعب نم ةرشع سمخ ف
 لبجلاو لهسلا ىف ىرولا ةاده توث < ىدن روحب تضاغ ىده رود ثباغ

 لجلا ىلع ىلعت ةينامت بهش ةنفراطغ رغ ةئبابج تنام
 ىلو ىأ ىبشلا اهدجحأ هقفلا ع امإ رابذ ىف عيبر رهش تا

 لثماك روبشلا هلضف نه نيالا با ابد كرم نغسل ابا نع عدا

 لجولاو فوحلاو قتلا فيل دنسسمم عالض ىف عيبرب ىو لد

 ١.. . هلزلاب زوفلا وجرب هلا ىلإ ارج يب قاب ويس عاد
 .. لغالا نع ىلاغعا ىذدملا فيلأ دسم عانس ىف ىداج ربت ت'د ا

 ' لوألا ةناقف ةرهف كلاب ترم نينا دعب تس نع ظ



 44- يحي نب دم هللا روصنملا مامإ ع

 مراكسلا دوط بحر ىف تأمر ا
ْ 

 لحنممو لح ىف ةعألا ىر اوح توم نوتسلا اهلبق عبرأ نو لبجلاو مونهألا ذبهج سماع ىحت ْ
 لْزي 1 نمحرلا قاما ةمحر هيلع نام نوءبسلا امابق س عبس نها 0 رو رفا ملي تارلوسسشب كيللدسىوفلار |

0 
 ىلع تاحلاصلاو ىتتلا بطق مونهألا نم نادملاب ىدامج ىف ىو دنر ظ ىلع نيبلسلل ةاضق ىناق نيدلا ل امج تأم لاوش ىف ةراهش ىفو م ش لطبلا ديلا ىرثنلا لا دبع اهذيهج تو..اهيف نايحض ضرأو ألا ب

 ش لك نع نوميملا نالاو ءاعنص ادلع نم مالعألا أنبهش كيان

 اونمآنينلا لو هلا _ىلو نينمؤلل رتاس ماد وذغو منم م.ركح راوج لإ
 للللاو بيبلا رتسو باصملا ربج ىلع نامتسللا مبحرلا راوج ىلإ

 امنصب توه ) ناونع ثحت ةرشع تس 1516 ةنس مالعأ تايفو رذ دس قأسو ع
 ع . ١52 و

 : ءامنسب اه اوتام نيذلا مالمألا ب57 8 : 7 َء ء, اخ لو ةذءاهجلا ةتسلا ايازم ضعبو رامعأ ةدمو تايفو اهف تبثأ ىتلا تايبألا ( ءادتهالا مري © ش
 ظ لمملاو ملا لهأل ريصقلا ريع لا ىضم فيك ريصقتلا ولوأ نرظنبل ٠

 0 | لك نع قلخلا ريخ ةمأ معو مهب باصلل لوه انتعطق صخ نف
 . لططلا نع انسرحف كنيدل ىلوأ تقبس م ىرخأ ةبرغ اندأب

 لسرلاو هللا ءانمأ الاب . اهذب اهفارطأ نم كضرأ صقل: 7

 انايإو هللا مهمحر هلبقو ماعلا كلذ ىف مهتابفوب ماسلا باصلا لوه ك ردأ نم تنكر 0
 : ني سلا ا

 فلأو ةثائلث و ةرشع تس 0م ةنس
 5 د مجعلا عطتسن لو شاعملا كاربألا فلتأ دق ناكو , اهبلع للاب د 3 : 0 ف مدا هناء: . ١١ ٠ سلا“ ل : 0 ودل لهاشلا ةملق ىف نم جورخ من : اسهم رلى ارمسأ , ب 4 ؟ 6م ا . . 8

 روصنلا مامإلا ةريس 4 1

 "ل
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 هي اج وير
 5 من م درلعا ا ا يحس 0 كَ ج0 ا اج وب وجوبا " يون ا
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 ا ا تال هءالا

م هللا دولا مامإلا“
 ىحي نب د

9 

لسأ نوماسو نيملاس
في ناكو « « مهتح

 ىدافا مامرلا نب 1 

ل امرف هنم نامأب كاز
فخيف لئابتا مهكرقن ا

خيو مهف همامذ نور
 ىث

ف اهوحنو ةحلسأ ٠ ند ةملقلا
لا نيب رم لأ مقي

 ناكو ) برمع

 ا 1

 قام عومي ىلا رسأ» ةاغنب نأ

 ألا لاط ا
 ص 1 ٠ ىأرا ديدس

, 

 2 93 5 | : مز .٠

هيي م عرخو نوسة أر
تك صعب 000 نم ةثالث 

 نم مم ارحب 

 وحتفو

 لطي مهقوف مهو الإ اورعش اف برعلا

 اراجع ل

لا كالذ ىلع فيطالا دبع عم عج ملت مهلا برعلا تفلبو جرخ نم دري جرف
 نم جني لو باب

 لكم اهب. نمو يذاذلا ةءاق ىلإ بره دحاوو ةثالثلا مهنم راقنأ ةعبس الإ ةماقلا ىف.ناكم

فيطللا كيع هبتناق 3 57 8 توما نم
 

بف ام اوذخأف لهاشلا ةب رق برعلا لخدو . كارن لا
 نمو « قيفدلاو ةريخذلاو قدانبلا نم اه

 اليتق نيرشعو ةسهح وح ىلإ ةماقلا لوح برعلا نم ىلتقلا غلبو ٠ هذخأ ءىش ىلع هدب تءقو

اجت ا مجعلا ترلجتو « اهل ةرصاحلا ةدم ميمج ىف عرج نيسحخ وحن ىلإو
 .مهنأ ىتح ايظع ر

 مهجر و و مويلا ىف ءاملا نم فصنو ةيقوأ ردق الإ مهنم دحاولل سيلو مايأ ةينمثةدم اوربص

 مهليدس ىلخ ىلخ من ةدمأ مهاقبأت مامإلا ىلإ مهم ى نسأل امانا فيس لسرأو ؛ ءامل مدع ريغ

 ا ةطاقرلار نك 3 اعنص دالي ل املا زوجت ١

 ةدمعلاو للا قص ةمالملا ديلا 0 ملمإلا هجو : رو ل ةحبهم ىف ىشرعلا لاق

 لاجر نه لصحت نم ىلع هيمأو و نيدلا ديح نا دبع نب مماق نب دحأ لاج رلا نم ةيئمسلا

 « عاطل هللا دبع نب دجحأ ديسلاو + ىعاجلا ىلع نب نم رلا دبع ةمالعلا ىضاقلا هبمجأو دشاح
 ركسملا ترانس نلوم ديلا نب لا ديع نب سابع ديسلاو « ىزارحلا دحم نب دحأ هقفاو

مأ مهعنمب اما ناكو كا رعألا ىلع
 | مان هو مرن فيطالا دبع مهري

 ٠ قيس ني ةشوالاو برم رمتسلو 6 تمدبف لهاشا لق دهب مأو « مل املا مهيصأو .|

 |(. فالآ ةثالب ني هل لصف هقيرطم ا



 7 ىحت نإ دمخ هللاب روصنملا مامإل)
 | ةيِس ثداوح

 ٠
1 

 وذي لا م 0 0 ىلا امنص ةهج نادم دالب فارطأ ىف هك هنري نأل مامإلا ءرمأ دقو « مرحلا رشاع نينثال راهن دشاح دالب نم مهب هجورخ ناكف“ |( لالاك :

 5 لاجر ىلع هرمأو دمحأ نب نسحلا لكوتما مامإلا نبا د مالسإلا فيرس مامإلا هحوو.
 و ع دبع وتم رطل قبال دو ل تعا دعك ع ف 3 940 ن0 لضافلا ةمالعلا دوسلاب هيحأو اهالاو امو امنص لامجأ نم ةضورلاف لاوحالا هتدعسأ.ناف شيشح“ 5 ةيحأذ نك ماجر ىدلو ىف هتطمع طحن نأ هيمأو دشاح لاجر نم ةناطب هل لعجو ليكب.
 55 عمقا «دشاح مهاوخإل هاطعأ ام مهموطعيو رك اسملا تاقفن نولوت» 0 ىجارسلا
 نون لإ ايلا دبع ىب نم هعيو لام الاد رشف نما ءاهز ىلإ مهو بحرأو .ةبهرم نم

 كلذك ناك ماجر ىف طح ىتح بحرأ دالب اراعأ نم نينثالا موي ىف هجوتف ءنيسني.ا
 ثسب دق مامإلا ناكو , جرفلا هنأ سانل نقيأو هلفسأ ىلإ هالعأ نم نولا هل نا ميظع بكوم
 ادعابتي الأ نيبمدقلا ىمأو « هتبج ىف لك امهم نمو نييمدقملل داوزألا لصحب نم اذه لبغ
 قارطأب اهرمأو ؛ دحاوك نانوكي ثيحب ايحاصتي الو «رخآلا ىلع امهدحأ ةراغ .نكمي ثيم
 ' جتنا . ةديدع ٌْ

7 

 لكوتلل نب دخم مالسإلا فيس ةضورا ةنيدم ىلإ لخد رهشلا 5 دحألا مويرام فو .. |
 ٠ ثراحلا ىنب ةيحان مياشم خيش مهتنتاقمل بدتناف ةديدعلا لئابقلا قد ادع ةريثك شرجي | ٍ

 ةيطبضلا كرتلا ركاسع نم ةيناهث هممو نصحت ناكدقو ىلراملا شيغد باص نب. لبقم خبشلا
 ىلع ءانبلا ةرودم ةبون ىهو ليلا عوش دمع ديسلا ةيون ىف ةضورلا ةنيدم لاقع ضمو برع

 اف ءاهريغر قرطلا لعاكأح ةضورا نم ةقرشلا ةيبودلاةيازلب فوقس ال6 ١
 . نمو شد مرداب ةضورلا مساج نم برقلب عساولا ناديلا ىلإ ىلمإلا شيملا مقسم“ ظ

 ل لل ل ا ل 0 ايفو باعألا نيتاب نيب نم اوقباستف ماوفألا نم ةثالث الت لالا ©
 ضعي لو لثنلا ا 0 0 تكارب
 000 نم ىرسمأ اوجرخ دقو الأ ةلولا كلل 0 + مه ماإلا مح ىلع ةنبسملا ب 2 0 0 - 0

١ 
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 تل 0 تثداوح -5-58 50 7

 0 0 ع ةريثكلا بووحلا نم شيفد لبقم تم 5 ْ - 3

 ل ريمضل 7 000 00 5 ىُ لئابقلا تفطع من ٠ طقف ليما نم ةدحا 0_0

 ء نب دخت ديلا 0 00 َ 0 لكوتلل نب دم مالإلا فيس "3
 50 9 ل ذإ 0 الذ ىف م انو « وق هيد ام عجب ل نمو قولا نم 0

 ناكرالاوع | سس ل ىب | يما ا ةوفق بوينل ماكل نم سام يأ لثإت
 »أ ريشلا جورخ ْ 58 0 00 ققح نيتليبقلا نيب رظفت نأ ةنتفلا تداكر هلتنق دبح
 ١ ا ا 0 0 0 ىناثلا م 0 0 . مامالا رظن ىكإ كلذ ىف ىمألا عاجرإو ىحرالل

 ١ | .قالطو ىف .نب دعس ةمالعلا ىؤاقلا طس «” ةفقلاب زر رد 0

 ١ موي فو .ةراتسلا نصح ىلإ هلقن ناكر ءدرلا ىف أ 1 4 0 0
 ش مم. مامالا اريمأ هنطو ىلإ هعاجرإو هل مامالا

و .:(1815 ةنس) شيغدي ماعلا خيرات ناكو  ةدعص دالي
 . .ءىلإ ةيمامالا ماوقألا لوخد موبي

 نم الجر نيمبس ومن سبب ىضيف دمحأ ىلاولا رمأ ةضورا
 .ءاستص راجتو نايعأو. تاداس

 ةضورلا ىف هيل

 /| عومج جورخ

 اعنص كارنألا تمم ناكو « تاطبختلا هذه ومنو مامالا بامجأ املخد دقو ةضورلب هيئات نا ةارغو

 1 مو ىفوأ ٍ صو ميهاربإ نب هللا دبع ةمالغلا دلاولاك كارتألا مس نيم دختسما نايعأ ند موب 1

 نم ىلع ةبصملا | ىسيكلا .دحم نب دم نب دجحأ ةمالملا ديسلا ءالعلا سيئر طسوت ىتح « ومنو ىفارجلا

 وبومش ىداو © .-ىتلح نيسح ديدجلا ىلاولا لوصو ىلإ نئاهراك مهبراتأ نم ةرششع نود ةيقبتو مهفالطإ ظ
 , مقادملا صاخ» 8 ىلوللا غلب انيحو . .اعنص وحن ةديدحلا نم اوجحرخ دف اوناكو.« ةيحالصالا ةئيلا نم هعم نمو ظ

 ءتيبو فارلا ظ ا 5 ةئيحلاو ديدملا ىلاولا جورخ نادمه دالبب وهو نيدلا ديمح مساق نب دمحأ مالسالا فين
 : نرفو , هلأ ٍْ برعلا نم لئاقم فالآ ةمبرأ وحن ىف ناتسبلا دالب ةيحان ىلإ نادمه نم لقتنا زارح دالب
 ضب ىلإ ةريثل 0م مة رص ىنبو فراخ خياشمو عراف ىبحي نب دمحأ بيقنلاو ةدود حي نب ىحي خيا مهبف

 مرو ةضْؤر) || 2 هديغو رغاد تيبوأ ىنذقلا ىلإ مهضعبو بيسم ةيزق ىلإ مهضعب ناسو ه مريفو دشاح
 ىتلا تريبل : 5 0 ف مجسلا نيبو مهيب ايف بيرحلا تناكو «اعنص نإ هعم نمو ديدجلا ىلاولا رورم نم اولواحو

 [0 ارش «تويبلا باوبأ ىلإ برعلا اونادو..تارم عمن فنذقلا ةيزق لع مجعلا تدهفو « نامهس عك 8
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 ومو. ةئس ثداوح“ ممم سا يحي نب دمج هللاج دوصتملا مام

 ةليل ىف ىرقلاو تالحلا ميمج نع اوجرخل م داوزأو كسلا مهقدانب صاصر برعلا ىلع دين.
 نامل هر لسرأ دق ىضي روحأ ناكو . نادم دالبب الإ اورقتسب و مرخ نبرشع سيلا

 ةمدخ هلءع لمصف زارح دالب نم ةخانم ةنيدم ىلإ ديدلجلا ىلاولا لابقتسال ىروسلا ىئاه دمج
 ىملح نيسح ىلع سمألا ليون ىف غلاب اك غلاب و ىضيف همودخم يمل

 حرام ىف ةترلا كرا ةزرفلا ىلع يمألا ىئاتصلا ىنسحلا ىموم هللا دبع نب دخت ديل
 همم نذلا ركصلا ضيبو هتيعمب اليل ذوفنلا ىلع هعم نمو ىبلح نيسح عيجششتب سيجلا ةيرخ
 ناك دقو . مرحلا نيرشع سيخ ةليل ىف اسنص ىلإ مهب هلوخد متو « امنص ىلإ كارثألا نم
 نم ةعبس مهو ةئيهلاو ىلح نيسح لابقتسال كاربألا رك اسع ضعب ىف ىضيف دمحأ ريشلا جورخ

 ١ ناتسبلا دالب ىرق ضعب ىلإ كارثألا ادلع
 ىلا ماوقألا نم عوج ىف لكوتمل نب دمع مالسالا فيس لقتنا روك ذملا سيما موي ىفو ش

 ناكف ؛بومش ىداوو فارجلا ةيرق ىف اهريغو بهرع ثيب رود ىلإ ةضورلا ىف هيل

 تمجرو مويلا كلذ راهن ىلإ مهنيي ايف برحلا تناك و مهيلع امنص نم كلرتألا عومج جورخ
 ظ ظ 00 اعنص كارثألا

 ومن ةناث ةقرفو « طسوألا بوعش ىف نم ىلع اهعفادم ىف. مهنم ةقرف-تجرخ ةعججلا موي فو ٠
 ىلع فرشلا ةيشيشملا لبج وحن ةثلاث ةقرفو « فارجلاو بهرع تيب رود ىف نم ىلع ةبصللا .

 قيدانص نم جرخأ دقو « ىذيف دمحأ ريشلل مهعمو ةضورلا ضعبو.فارجلاو بومش ىقاو
 لإ بوعش ىف نيذلا لئابقلا رارف نم ع رسأب ناك اف: , ةريثك ةلهج قدانبلاو مقادملا صاص»»

 مج نم 'ممئادع جملا تمرو « اهدالب ىلإ ةضورلا نع بحرأ لئابق نرفر أ ا 0 تدب ىلإ لكوتلل نبا مالنمالا فيس راسو « بهرع تيوو ل
 2 5 يا

 1 . زم ةيبونجلا ة ملأ كد ٠ 0

 مامح نم ةيبونجلا ةبجلاب رادج فلخ اهعفادم دحأ تيسر نم مل ةضورلا ضعب ىلإ د 1
١ 6 

 0
 دش فول بل

 : 0 هم دم نم برقلاب ناكو « ليلبلا راد هب تمرو ضار
١ ١ 1 

 ' 1

 م1 5 راد لوح نم برعلا مب ءامرف., مامالا بامعأ اهب ىتلا تزيل وح 0 يم
- 



 26568ايااااا6ا6ا6ة6ةهةهكهةبيبايممسسسساا ا

 11 وح 06-5 + ةنس ثدأ 7

 اهي نب دمج هاب ىوصتملا مارالا ©

 دالب ىلإ ىليلبلا راد نع مرحلا»؟ تسلا ول ىف ىو

 نه ةقرا ةيرق ىف عمدجاف نادم

 . مايقألا .٠
| 1 

 قف 5
 ٠ ةص ا ناك 03 هلأ

 نم ةضوراب ناك نم ىلع ةرما ةعرس نم مه ل نأ دول دب وار لو
 .ءاعبرالا راهن ىف رابخالا هيلا تلصو اهنأو ةدانبل ١

 اجمل سد ساصرلا مدع الإ ماءالا باعسأ
 الم وخدل مهعم لو اتم ةيرق ٠م نامااع ىذ ش :

 :ىش . - للا ه4 و

0 4 « قيرطلا ىلإ موقلتل قدانبلل ةنؤم مهعم ناك وذ
 

ر امو « مهنع رصنلا داح اذبلف . دابعلا ذأو ضارعألا
 0 د كب

 هلؤسرا رثإ ىف لوسرلاو بوتكسلا رثإ ىف بونكسلا كلي اذه لبق مالا ناو

دعو نا مرام نع ثكلاب مهمزلي
بذلا موقلا ناكو : هللا بضغل ضرعتلا م

 .ةضورلا َق ن

 ةنئاكسلا ةدثلا عم توصلا ةباجإ ىلإ اوعره ننانلا نق فالآ ةيبرأ ومن اهالاوام 4

 .كلتهو داسقلا

 | ىنسيسح ىنبو دبع'ىنب و بحرأ لئابق نم اليتق نيرششعو ةتس وحن تاذقولا هذه ىف لو 0

 ةعامج باصأو لضفم هللا دبع نب دجأ ديسلا فارجلا ىف دهشت.او د شاجو ناتسبلا دالبو .

 « اليتق نيس وح .ةعجلاو سيجا موي ىف رجفلا نم لققو . ةريثك تاحارج. برعلإ نم .

 .ليمج خيشلا اهملا كارتألا داق ىتح نادبه دالب ىف ناروكذملا ناديسلا لاز امو « ليفق :ةسرأ ٠

 كلذ دمب مثراسكنا نئادلا ىلع ظمف امنص راصحل ماوفألاو ةمداقلاو مامإلا ذاوق مودي نب 1

 : نحر لا دبع ن لجأ نب ىلع ىضاقلا نادمه دالب ىلع ريسلا لماع نم مامالا ىلإ تدرو ةديصق ّ 1 535

 * ىلع ديزت جملا ىرم ىلتقلا نأ مامالا ماقم ىلإ اعنص ةبج نم ةدرا ولا بيتاكسلا ت ربخأو | ٠

 :كارسألا ريسمو ماوقألا نم.ةءاصعاعبجم .بتك كلذ مامالا ىلإ راجخألا تاصوالو ٠

 . ال1 كلذ ىف ليق رمشلا نم ًاقيش نرعأ ملو اصنص نم ًابرف اهالاو اهو ةميخلا ذالب كإ مج.

 < هقاب دوصتمل مامإلا 1

 تلا نود نم ماعإلا هلبأ

000 
0-0 

 راس رقص رهعش ىفو

 ممقف ناتسبلا دالب ةوحأ

 أ نسم دمح تبب لخأ

 كلذ لهأ بهذ درا دلإ ا

 ةلا ةيلملا نسحم دخن ىلإ (

 ذل رفص رمش ىفو ١

 بع ديدجلا ريشلا لوصو 0

 :ْن دحأ ةمالعلا دببلا ' ١

 وح هيلا مضنأو رطم نب
 1: ناتسبلا دالب نم هن

 فتق «اهنم اذخأ هلقأ

 ١ ليلالل

 » ىناثلا موبلا ىف 0

 ... ليلا فصن ىلإ من

 حلا ىم ىلع نزال

 سلا مامإلا ٍس 1
 نم همم نم ضعإ لو :

 أ ءاضرب رثص نيرا



 : 0 1 8 ١ 2 ل

 ومرب ةنس ثداوح 0 يك نب وعلا مامإلا ظ

 دقو , نامألا بلطو مامإلا لسارف يا نأ ىنت لباقلا ةيرق ىف ناكو « دهرا
 : هتديصق لوأو . هيف وه أم ىلإ تافتلا نود نم مامإلا نإ

 ملا ًادرو انل تابئانلا ىف لجأ ادصق انل نينمؤلا ريمأ يدم ظ
 سورلا دالبو ةمتعو ةميحلاو ناتسبلا دالب بورود

 ىلإ لئاقم ةلاتس ىف نادمه دالب نم لكوتلل نب دم مالسإلا فيس راس رفص رهش ىفو
 ةميملا ةيحان ىلإ راس م « ةيحانلا ياشم نم دسألاو شايع ىتنيهر ضبةف ناتسبلا دالب ةيحاإ
 حط ىلع مربك أ لعق هدالوأ الإ قبب لو تام دق ناكو ىميملا ةبلخلا نسم دمحم تبب لخأ
 عسآ 15٠8 ةنسنف لسرأ دق مامإلا ناكَو «سانلا نوففكستي تيبلا كالذ لهأ بهذورافا
 ةميابلا نع منتماق هتعيب ذخأل ىغايسلا ىلع نب دمحأ هيقفلا ةبلملا نسم دمت ىلإ

 غلبو ةديدحلا وحن امنص نم هلاقثأو هلهأب ىضيف دمحأ ريشملا مزع روك ذل رفص رهش ىفو 7 ا

 راسو . ركاسملا نم ليلق ىف زارح دالب نم ةخانم ىلإ اسشثاب هللا دبع ديدجلا ريشلا لوصر .
 دالب ىلإ ميغو بحرأ لئابق َنم الجر نيتس وحن ىف نيدلا ديم مساق نب دمحأ ةمالعلا دبدا |

 ةيرق ىلإ هلاقثأو هلهأ ىف ىضيف دمحأ غلب امو . دشاح لئابق نم ةثام وحت هيلا مظفاو رطم
 ىلع اوراغأف ةرفصع دن تحن ىلإ بحرأ نم الجر نيمبرأ وحن هاقلت ناتسبلا دالب نم هن

 مهنيي برحلا ران تحدقناف مومبتف ناعوب حرطم نم مجملا ريفن رقنف ءاهنم اوذخأ هفأ
 ظ . ليال

 برحلا ترمتساف برعلا نم باحر ةيرق ىف نم ىلع مجملا توجوت فنا مويلا ف
 هلل دبعو ةخاتم ىلإ هقيرط ىف ىضيف مو « باحر نم برعلا جرخل : ليلا فصن ىلإ م“

 0 اعنص وحن اههةيرط ىف ىنيسحلا ىنثم لف هعزأنأ
 م

 ىو يون. كسلا نسح نب يمي سيئر ةماللا ديسلا ممإلا لم“ نا
 00 ِ ٠ رملا ةنيدم ىلإ مهريغو ديزب لايعو دبع ىنب لئابق نم همم نم ضع لل
 ةهروصنملا ٠ د 000 68 5 8 كَ 1



 يح نب دمع هللاب روصنملا مامإلا م١1 ةنس ثداوح
 - ؟«هو-

 خيشلاو رعلا بحاص نيسح نسحم نبا مهعمو ةروصنللا ىلإ مجملا نم ةرجملا ىف نم ب رهو

 مقدلا الإ حالس الب نينمؤم مهجورخ ىلع برعلا نيبو مهنيب ىعسي ىعاسلا لاز امو ليك

 : | 0 اعنص نه مهماع مجعلا ةراف تلصو ىتح

دمحأ ديسلا رطم ىنب نم نبدا ديمح مساق نب دجحأ ديسلا ثعبو
 نيدلا ديمح ليعامسإ نب 

 اوداعو داهجال ةناعا اماهأ نم اوضبقف شفاع ةيرق ىلإ اوذلبف سورلا دالب ىلإ ركسع ىف

اجتسا دق اهيف كارتألا لماع ناكو « ةمتع دالب ديرب دادقأل نسمح خيشلا راسو
 ر.خبشلاب ر

 2ك دادقلا نيبو مهنيب برحلا لزي لف «اهدالب نايعأ نم ةضوعم نب ركب وبأ هيقفلاو ىيرا ديعس

 لزجأ حلصو مهاردو نيتقدنب و نيتلغب ىلع هعم نمو لماعلا ليبس ةيلخن ىلع حلصلا ناك ىتح

 هنصح ىف هرصاف دادقملا ةيراس ىلع ناليغدمم نب دمع خبشلا رصأو . مامالل ةمتع دالب

 ١ عاطأو نهرو لزن ىتح رحب ىنبب بارغ ٠
 سأر ىلإ مدقتف رامذ نم كا رنألل ةهلاط ل ومح ىقلتل ىنالخلا اح دمحأ ىلع خيشلا راسو

 تاوف لمج هئاهتالم ءاهز مهعم لتاقم ةثامئالث ءاهز مهقتلاف سورلا دالب نم حلسي ليفن لبج
 ا ءىشب اورفظي ملو اهيف لتق دب رابدألا برعلا

 لئاقم ىئام ىف حجار ىبحب هدبغ لل دبع خيشلا هبدل نم دادقلل ىلع خبشلا لسرأ مث
 الإ رعشي مف ةشحاوم دالبلا لهأ نيبو هنيب تاكو سورلا دالب نم 0 ةيرق ىلإ اوغابث
 اهريغو اهزافل ناحنس دالب نم كماس ةيرق ىلإ مث ةبخ ةيرق ىلإ حازتاف هقوف ام مهدت

 9 5 .٠ هلآ 7
 ٠ تالاير ةيناع ىلإ هنم حدقلا ةميف تغلبو نميلاب مامطلا ءالغ ديأزت روك ذلل ربمشلا ىفو 5

 روحأ ةمالملا ديسلا ىلإ هواصوأو ناحنس دالب زب رح يرق نم برقلاب بدن ارصان ديعس ىلع مد ةيرق لهأ ضب يف
 ىعتثا . هسيخ مامإلا ىلإ هلسرأف ضحارملاب وهو نيدلا ديمح مساق نب د ١

 ظ ةميلفم ةلزاز تمقو ماملا اذه نم ىدامج ىف ١
 5 ١> ةمايتدالب نم ناورم ب قايرف كمأ يف

 رابخألا تءاجو ملظع مجن طوقس اهمقعتو

 3ك

 ع



 ٠١ ةئس ثداوح ل ممل ١ يحي نيب دمخ هللاب نوصنملا مامإلا ا
[ 

1 

 |هريغو اعنص ىلإ كارثألا عوج لوصو ميك ريشألا هذه ىفو.. : نم ةنالثو

 رذع ةلفق كارتآلا لوصوو دشاح دالبو فرعثلا دالب بورح غيشلاو رع
 مقادملا ىف لتاقم نالآ ةرشع وحن كارتألا عوج نم تكرم ماعلا اذه نم بجر ىف .. مندل الإ,

 ىداملا نب دمحم مالسإلا فيس لقتثاو برحلا تعقوف فرشلا دالب نم لهاشلا ىلإ ةديدملا ْش
 ْ ىنالحكلا ندح نب ىبح ةمالعلا ديلا ايف بيصأو تللانه برحلا تعقوو ةشباحللا ةنيدم ىلإ نيدلا ديمح

 ىلإ برختو قرحتو ةيفرشلا دالبلا ىف لقتنت كارثألا تلاز امو . هتحارج نم هلأ هافاع 9 اودا
 ناكو ةيتحن ةأدنثم ءاياعنيب نيميكو مبجلا حتفب ةميجلا تحن ىلإ اومدقتو ٠ ناضمر رهش رخآ
 اواقتاو هعوج ىف ةدوسلا ةنيدم ىلإ اشاب هللا دبع ريشلل راس مث « مهتارو نم ريسيلا برم

 رخيشلاب راد

 : دادقلا نيب

 | هنم بلطي روصنملا مامإلا ىلإ بتكو . رهاظلا دالبو ديزي لايع لبج نم ةرارصلا ةيرق لإ لزجأ 2

 ظ ىئاملا ماملا ىف فرمشلا لهأ نم هارش ىذلا ذأ ١ 43 20م ىف
 مجملا ةالو ىلع نيدلا ديمح مساق نب دمحأ مالسإلا فيس باوج

 نم ىلح نيسح كارتألا ىلاو بتك ةرشع تس 7015 ةنسلا هذه نم بجر رهش ىف . ش ا سأر فام

 امنص هنطو هتدوع ىلإ هليمتسيو هبغرب نبدلا ديم مسأق نب دمحأ مالسإلا فيس ىلولا ىلإ امنم

 ىضر بيجلا طم هتيأر اكةنمو « ةحناولا ةلألاب ديؤأل منقل با وجلاب هيلع باجأف ء اذه ومنو

 : همز ام هنعالأ

 جلنوت 

 لئاقم ىب
 | ٠ '

 ف عدزو الش لآ ليبس للا ةمملأ ىلح نيسح ملا ريذولاو ' مخألا للاولا ةرضح 0 / 54

 , تاوحتلا ليزج هترضح حوس ىلإ ىدهأو «دابملا ءافمضا ةجرا بق 5
قبس اب ريك ذتلل نمضعلل « ميركسلا ميوتكم لصو هنأو 7 0 ١

 ش ديس قيرأم نم « خاصتا نم 
 « ريشبلا ىن«« ةحارلاو ةيهافرلاب بيغرتلاو « ريذحتلا ىلع ةلمتشملا ىسبكلا دمت ن دمأ مالا ا 0

 متع ألو ملا لوصحو . رارشألا ىدبأب لهاشلا نوكمم ةحيصنلا لوبق مدع بيلا 3 0

 مدري ل ةيناهاشلا ركاسملا ىدبأب لهاشلا لوصح ناو « ةيناهاشلا ةيركسسلا تاكرملا رخأ * ْ 79 -. ١
 ءامد نقح ةبغر ءاعنص انلوصوب حسسنلا ريركتي قفرلا ةدايز ىلا الإ 2 مو , امضاوئال رابخألا ت

 نيملاعلا ىلع فاعلا بوثل رشادلا ملفعألا ناطاسلا قلل ةياعرو ل 17 5

 ح دسسل سب جري 5

 01 7711-7 2201 ال ا ل



 ومو 5 ةلس ثداوح

تابقلا بكترب نم ىلإ هجوتن امبأ « حئاصنلا نا
 « ج

اتكسلا ءانرق دمتم لآ انإو « باتكلاو ةنسلا
 « ب

"د
 

0 

 هب ثدرو اك« مي ط

 علل مي لفأ اكو مجرلا الو نظلاب لمعز الو « باسحلا موب ىلإ هقرامن ال
 درو

 ' كاف ىف رورملا كرت رب ملاطلا ميطتس ال «راصمألا مهمج ىف مقاولا هقدصو «رابخألا ن امص

ر هب ىمأ ال ةفلاخلا الو 0
 براغلاو قراشلا ب

لمعلا « باتكلا ةنراقم 7
او « ماكحألا نم هيف ا 

 ىحنلاو فورعملاب سأل

قا مل كاما رب نر
لا ىلع جئاصتلا هيلأ هحوتت « 'ةييل

 قرف م لهو « ةقيقح

 ةيهافرلاو ةحارلا ىلإ وعدي نم نيبو ةينابرلا ماكحألا ءارجإ ىلإ 06 8

 نم تاكرملا نع لحلاو « لهاشلا وه حباصنلا كلآ لوبق مدع ىف ببسلا نوك اأو

 نع بز ال هنأ اناع ىلعو « هللا ىلع دامعالا لب « كلذ ىلع دمت لف « لعانو فاح لك

 « لو هلآو هيلع لل ىلص لا لوسر لآ دروام, « مظملا ناطلاسلا رطاخ الو ء كعاخ

 مالسلا هيلع هلوق وحنو ( ىبرفلا ىف ةدولا الإ ارجأ هيلع مسلأسأ ال لق )ل ىلات هلوق وحن نم

 منا « مكقفرمم لاك ىلع اندمتعاف « مهملام نم لس « مهمراح نمل برح انأ » هترتع ىف

 نوعمجت من راصمألاو ةمظملا ندلا مالسإلا رايد نم اوذخأ دقو , رافكلا لاتف نوكرتتال

 نأ « قباسلا باوجلا ىف انفلسأ دق نأ ىلع , ةرهاطلا ةرتعلا ةيراهل « ةرثكستلا عوجلا هذه

ةفلاخلا ىلإ .انوبسنو « ناطلسلا بضغ اوبلجتسا نيرومألل
 فالتإل مهنم ًادصق نا ارقكلاو 

 ةقااغ 3 وجرنو « ةيكرلا ةرتعلا ةبراحل ال « ةيرفكسلا لالا دارجل ةدعلل , ةيريمألا لاومألا

 , هلآو ىنلا ةبحمو « ةلادملا نيو مرمشأ# « نيرومأل كئثوأ

 نم ىلإو

 ةيراحتلل هجوتلا سيلف « نيدلسما ءامد كقس نم هلل ىلإ رن انأ انفلسأ ام مله دقو ..+
 [ نمو « مهاومأو مهتويب نع ةمفادملا ريغ انيلإ انيلإ ىمتني نمم سيلو ٠ . ةيناهاشلا ركاسملا نم الإ الا

 « نينفادلا نم ةراق ركسملا ىف لقتل نأ له « عرب ليج ىف فارألب ولف ا« اد فاي يب
 . مطاوقلا فويسلاب طابضلاو ء عفادملاب ةيجيوطلا مهنبرض اومزهنا اذإ ةراتو

 : روصاملا مامإلا

 هح اشاحو

 و ةدمعلا مث نبا

 م هلتق اهإ « سا

  ةوقلا امأف

 انفعضب نوفرثعم . 2

 و « رهاقلا برا

 ملا امأو « انبال

 و « رادغ لك

 م كلم نم ةريم

 ءملا باجأو . : 03

 دونجلا داق اشاب

 لا ةرضحلا

و ءاشام هاضر | 0
 

 دا ةاح نيربطل ْإ ش

 ناف : دعبو + ّْ ٠

 عامجالاو نبل

 ةيراخل ليما

 تأ ننال |
 ناو «ناللا ١ ١١ ا

 هاربا ١



 " تلاع

 ومو ةئس ثداوح مهو ا يري نإ دمت هقلأب دوصتللا مايإلا

 نب رامع لقف نيح ةيوامم لاق اكاولوقت نأ ماشاح م « نيرفاكسلا لاتق ىف ةدمما م ني
 هيلع للا ناوضر ىلع مامإلا هب ينعي . هب ءاج نم هلتق امنإ «

 انإو « لقاب ةحاصفب انف رخاف نكسف اهم مكرخاف نف « لقاع اهركتي الف ةونلا امأل |

 ةوقب مفادن انا «ركأسملا انيلا تهجوت ناف « انبر ىلإ انئاجتلاو « انرقفو انفعضب نوفرت . ا

 اذإ شوحولا ةرواجع ىف فهترن الو ءانبلغ اذإ اهبلع فاخت ةكسلمم انا سيلو ءرهاقلا برا
 نم ةليحلل اهتعاشإ تراص اهنكسل ءراودلا كلفلا اهوبقب انل دهش دقف ةحلاصلل امأو « انبلإ

 . .متش نإ اوملاطو ء فوصوم مخيرراوتلا ىف اهركذو «فورعم امايبسف الإو «رادف لك

 . دنحلاو مورلا مل تنعذأ اك« ليكبو دشاح هل تنعذأ له « سمشلا ىنرق نيب ام كلم نم ةربم |

 ىعتنا . بجر 98 : مثرفو ممرك ملطقيو « مرش نكسي امب موحلاص مأ « ليج لكو دنبلار

 اشاب قا دبع ريشملا ىلع ًاضيأ هباوج نم ٠
 هللا دبع ربشلل ىلع هنه للا ىضر نيدلا ديمح مساق نب دمحأ مالسإلا كح قولا اغار 5

 : هلوقب ةلفقلاو دشاح دالب ىلإ ةنسلا كلت ىف ةيكرتلا دونجلا دئاف اشاب

 ىف للا هنلب ءاشاب للا دبع « مركلل ريذولاو ؛ مخألا ريشلا ةرضح « ةيماسلا ةرضحلا ظ

 0 فيرش ىلإ ىدهنو . داشرا قرط هل نابأو « دابعلاب قفرلا همطأو « اش ام هاضر 0

 هلا ىلعو « ةلاهجلاو ىلا قرططل فارلا « ةلاسرل مناخ ىلع سنو ىلصن و«تاسسجتلا ليزج

 57 - ةلالك نعال نيدلا ةمح نيربطلا

 . ىف قافتالا نم هب هللا سأ اس « ريكذالا ىلع لمتشملا مكفرشم انيلإ درو هاف : دعو:

 2 ف نم عادطتسلا دادعإو « عادتبالاو ق رفتلا نم هنع ىهن امو ؛ عاتجالاو نبا

 -« نا ىف نيدومألا هىواسم نأ ىلعو « ليلاو رفكشلا لهأ نم بناجألا ةبراحل لأ

 2 مدهاش نف « مهسفنأ ىلع مهمونذ لب « نتفلا ران مارضإل ةليسو نوكست نأ ننال:
 ٠ فيرشلا هبانج ناو «ةلادملا ءارجأب معألا نالئانلا : شع وم نووؤمأم مكناو «نالا

 عل فار



 م1 ةئس ثداوح 0

- 

اي روصتملا مامإلا
لا ىحي نب دمخ ه

 ”ءادب

١ 

تملا مامإلا ةرضضح ىلإ لصو ًاًضيأ بجر ىفو
لا دبع نب ىلع ةمالعلا ىضاقلا روص

 ىنايرإلا هل

نب نيسحلا ةمالعلا هونصو
اقلا ! ناكو؛ « كلا رثألا نم نيبراه نإ دبع 

 نم لسرأ دق ىلع ىؤ

وأ ىف متريدالبب نايرإ هنطو
 فيس ىلإ ةديصق ماعلا اذه ل

ديح مساق نب دجأ مالسإلا
 نيدلا 

ص دالبومن ةيمامإلا دانجألاب همودق دنع
اصدمأ أخيشلاهذخأ « اعن

وسر ىلع ميري ىف ميلا حل
 ل

سح كارثألا ىلاو ىلإ اماسرأو ىضاقل“
 هتافو ماع ىلع ىضاقلا ةمجرت ىف كلذ ايمنرأ م ىللخ ني

مز رهش فصن ىفو
ماعلا اذه نم ناض

وملا ةدالو تناك 
 مالسإلا فيس ىل

 نب نينسحلا مامإ

ملا نينمؤملا ريمأ نبا دحم ردي
ؤاا ريمأ نا ىبح هللا ىلع لكوت

 ىحب نب دمخ للاب روصنملا نينم

اب روصنملا مامإلا هدج ةرمضح نبدلا د ديمح
 : دشاح دالب نم رذع ةلفق ىف ن

 بدألاو معلا سمش ردبلا ةدالو  رذعىف ناك ناضمر نم فصتلا ىف

 برتقمو صاق ىلإ نينسحلا 0م امإ نيفعضتسملا ةمصع دحم '

 بسحلا رهاطلا نبأ بسلا رهاطلا نبأ بسملا رهاطلا نبا بسحلا رهاطلا

 برعلا ىماح ىلاملا لاله اذه ؛ ةخرؤم * اىرثبا تءاج ماملاو 2036

 ١15 ةنس ْ

مدا عاج 00 50 مجعلا هللا روصتلا مامإلا دعني م.
 هارش ناك ىذلا 

نألا عومج ىف اشاب هللا دبعريشملا مدقت ىهالا ماعلا ىف فرشلا دالب لهأ نم.
 دشاح دالب ىلإ كار

 ف لاب روصنملا مامالا نبا ىح للا ىلع لكوتلا انالوم بتك اهفا رطأ ىلإ مكوصو دنعو-

 مماق ن دجأ مالسالا فيس ىلإ تيب نيعسنو ةنس وحن ىلإ ةديصق ماملا تالذ نم ةدمقلا ىذ»

 : ةروك ذلا ةديصقلا تايبأ نمو . لكوتملا مامإلا نبا دم مالسالا فيسو نيدلا ديه

 .لسلاو لابطلا ليعأو مشلا .ميببلا ىف نع دع"

 . مركلاو رخفلا نوصحج نم مهل نيذلا :وحن ىثاو .

 ملألاو .تازإلا مداه ٠ همدهي سيل .نصج لك .:

 ملا ىف لاطبألا ةداق مهدجمب اوداس ةداس

 ملا مامإلا

 سأدقو 8



 تا علا

 مرو ا يي ني دمع هقلب دوصتلاا مانإل
 قي لك ىلع جورخلا اونس ةداص

 مرتجمو

 محلا ىغبلا لاتق ىف
 مدلا و جانم | وكلس

 مدينم ريغ رخظ لك ةكربم لك ىف مند
 ىنب لكد مثألا لك مهف
 الحم ىللسمم اي ممرقاو

 مهعوبر ىف ىدان من
 انتيحأ اي انورب

 تملط نكت نا متأ فيك
 ددع املاه شويجب

 اهمنادم نم تدعأو

 تحرق نا دعراك اهتوص
 تبسح ام نيئرالا نمو

 اهتواقش نم تنامتساو
 لج ىلع تءاج نإ فيك
 عبس اهنأ تامهاز
 برأ ىريج اي مل له

0-35 

 مهظ باخ نماورصنت
 مما ءارهزلا ىنباي
 ةبطاق عايشألا اهأ

 انتبوقع ىنأت نأ لبق...

 مدعلاك مايألا

 للاب ثيد مالسب

 لا حضا و ناسلب

 مرحلاو: لحلا ليهأاب
 جملا نم ادعألا ةرسأ

 ألا مفرأ ىف تنطق

 ع لاو دوطلا تانحاط
 مصلاب ناذألا نعت

 مقلا لصأتسم اهنا

 مع لك بارعالا ىنب نم
 مجملاو دركلا تايراض
 متم نبدا مابا
 مدس ىذ ران اوبشن نأ
 مالا ىف دجلا اونظ نيح
 : مهل ىذب الهأ الئان
 محراو هللا اولئات

 ا مجعلا نم وأ ءامس نم

 0 هامل ةطحمب ناكو نيدلا ديج مساق نب دحأ مالسالا فيس اهيلع باجأ دقو 2 ش ة

 ارم
 : # ١+
51 0 : 

 ع



 يحي نب دمخ هللاب روصنملا مامإلاب

 00:0[00077 بيبي ل

 مرحلاو تيبلا بر دي

 4 تبدن دق ارمأ نا

 اندصقم لاما مج يبل ١

 .دلإ ىلع انم فضال

 ىتأ دابج ىنبن انإ

 ادلملا ىلع ىحت اذكو
 انسقنأب مهين نحن
 ادع الو امج فخم 0

 + ةئس هدأ
5 0 1 

 معنلاو سؤبلا ف بجاو

 م طلب هولهأ نحب

 مقلب. قازرألا نإ
 ميشلاب سانلا ىلوأ نمن

 محرلاو نبدلا امو

 مرحلاو رصملا مامإو

 محخإو انياهأب و

 0 م هلل ماقو نم

 مخلاك بطملا 7 دق كوالا نم زها لازم 0

 ملا محلا ىذ قملا م ةمركتو هلم ةيمن

 ىف ى هريغو راس دق ناكو ةليوط ةديصقب 0 دمحم مالسإلا فيس باجأو

ف بولا ضعب تناكسف داج نم ميرص ىنب دالب ىلإ لئابقا ضم
 اهوحنو ةمداو ىفو اي

 . امنع لقتنا نأ دعب رذع ةلفق ىلإ ةلواطتم ةدم ىف ملوصو ناكى تح مجملا نم ريثك هيف لققو

 وح ةلفقلاب فت”ناكو « فرشلا دالب ىلإ اع مس ترامو برك لج ىلإ دولا ممل

 اما قبف ةل ةلفقلا ىلإ هعومج ىف امثاب نا دبع ريشما لخدو «اوقرفتف برعلا نم لئاقم هن ةرامأمع

 م ءدشا داو ةعداو ىلإ 20000 رم دلو ا |

 * ةلفقلا ةئيدم

 ل ةققاإ مل يك اب و لا علش دقو |
 ْ نايإلا 00 , ىلع ةمالملا ىهماقلا مل ف امم مهؤارتغا 5 ةرثكعا كارتألا ءاقب مايأ تيضغ 5

 1 املطمو ( بلاغلا ريغ بواغملا اشابلا ) ناونع' تو هنهجرت ا اد ْ

  3 1مامإلا ١



 يحب نب دمع هللاب روصنملا مامإلا 0
 ل

 انأ لاقو العو براغلا رغب ءام اراختفا لاط“
: 

 .الا) ناونع تح تيب نيتس نيتسو ةتس ىلإ اهبلع باوجلاو لإ ىاع ضع هاذو نوئمالتي بك روا:ىرو# مهنع تيراو ىئاوذ ىلع نترششاف ىلوح اوعمجي نيح مورا تيآرام وأ براشلا قيحد
 ٠ ىف ( دحاو سنج , 5 -

 57 ٠ أير كلذك

 نيسمحو ةتم ىلإ ةديصقب قاعنصلا اشايلا رك راصتنالا 2 ىلع
 " 0 لئئابفلا)اممف نام ىلا نبرشعو ثالث ١ 5*ةنس ثداوح ف ىلع ىضاقلا

 اق نب دحأ مالسالا فيس ىلإ هل ةديصق ىف مهبرح نع تدعاقت ىتلا لئابقلاو اشاب لا دبع ريشملاو كارتألا برحم تماف ىلا لئابفلا ىلإ ىلايررالا هللا دبع نب ىلع ىضاقلا راشأدقو ”
 : اهم ماعلا كلذ نفدبع

 مماق

 هنيد ديزي ترأاالإ لا 'ىبأ
 اهلك م جاعألا دانجأ مازمو

 + 0 مورا جلع رت ملأ
 مصرع شيجو. دانجأب قاوف
 انمامإ وحن ماشلا مانط. داقو
 اهلثم نيفصب | وقاذ ىذلا ١ وقاد 5,

 .اوقل (ة مداوي. ) مايأ و
 ةمقو مجاعالا ىفال دق (ليغلا) فد
 لجحم موب ءارغلا (ةلفقلا ) ىفو
 ةعزمب اودهاج' لاجر ىدنألا

 ملا ن 0 نذلا ( تاهصعلا ) موقو

 ىغولا ىدل ةاكلا ( نييرذملا ) مم
 : ايلعلا اوزاخ دهم ىلع اولماوت 3 مكاو 0 موق 4 و

 ايهاو ناك ام 0 مرو

 ايناع سانلا ف مورلا كلم حبصيف
 اينمألا رورغلا هانمو الام

 ايناع نا ىلع ًارابج حبصأو .
 ايراسم اواو ًامدق مؤابأو
 ايداعألا اودابأ دق موق هلف

 اماررادل 0و (ةمق) فو
 ايفاخ ةيللا : ثيل مأجافو
 , اسيئاق تولا رخأ اوفال كلانه
 اهعارو انوع كا ناكف 0
 : ايراوضأدوسأ | وفالذا برحلا ىدل

 ايابلاو .الملا نك اوديش دنت



 و١81 ةئس تايفو

 ايضاوم فويس ابهف ماندجو ىلعلا (ةعداو) مث 0 م

 ايناف ناك ام اوضاي مل نا نر ْ 0
 نمموقو ممسوفن اوعاب (مونهألا)

 7 ء ْ

غ)و (م«رص) نمموفيوابو
 ايناب زملا نم اثيب اومده دل (فرا

 ايواسلاو املك ىزاخلا (وزاؤ

 ذيك ( تراث ىب ) هياو ٠
لاو ادي ىراصنلا مر

 ايواعتلا ودب

 خلا ايعاد سن ماق نه ىدملا ىأ ْ هبزحو ىنلا لآ /

ب ىكح نيدح ىلاولا
اهزنص ىلإ هلوصو كع

عراولا ديسلا لاعب 
 ْن ىلع 

بختني نأو امنصب ةيلخادلا فاق والا
 اءدص ءاملع 

 ميسو
 ىمأ ةنسلا هذه ىفو

 ٠ هنو راتخم نم

 ةراظن نع ىتاعنصلا عاطملا دم

 ثلا دبع دمع ىضاقلا اوراتخاف اهيلع ةراظنل مهم
ىلع نب نيسح ىضاقلا وأ ىسنالا

 ىزملا 

إ كلذ ىف تاعجارملا تهمنا « ىفارجلا دمش نب دحأ ىضاقلا وأ
 ىرمعلا نيسح ىضاقلا نييعت ىل

عتلاو هاذا لع ةفوقول ياسو قالا دحأ ىذقلاو خال نقولا
 « مومو ءارققلاو نيد

 نع ىروسلا مشاه دم لزعب ىلاولا رمأو ١
م اهنصب برعلا ةيطبضلا ركسملا ةرامإ

 رمأو هنجس , 

زريم ةيطبضلا ىالاريمأ لدسبو « هتك احم
مشاه دمو هريفستب م هتك اهو كب ا

 0 نملا نع 

 نجسو لزع ناككلذكو ٠ ىضيف دمحأ مايأ ءاشترالاو سانلاب رارضالاب نيروهشلا نم اهو

 2 ٠
0 . 

3 
 ا ف :

 ”>ا ةيالو ماوعأ ىف ءاشترالاو روجلاب نيروبشلا نم هريغو فوءر دوحم زارح ماقماق

 ماعلا اذه مالعالاو ءالبللا تايفو

 .ءاعنص ىتفم ىسارعلا دمحأ دمج"
 وبأأ اهدالبو امنصب مالعالا ةذبابجلا عنوبشلا خيش مانالا ىتفم ةمالعلا ىضاقلا

 حتفب ىسارعلا نيدلا ىح نب هلا دبع ريهشلا 00

 د 1 م : ْ . 5 : هلآ

 ظنخ ا اشنو « فلأو نيتئامو نيعرأو ىدحإ 1 ةنس اصنصب اب

 لمع دجحأ

 . ةلببلا نيملا

 انوتلا



 نو

 ىح نب دم هللاب روصنملا مامإلا

 0 قولاو ؛ ىرملا ىلع نب نيسملا ىلولاو « ىبرفأا نيسح نب ىلع ىلوم او ؛ ىتبأأ 00
 4 ىلولاو قاما ىلع نب ىلع ىلوللو « ىدسلا دحأ نب ىلع ىلوللو , ىرادبجلا للا“ ِْ هللا دبع 1 -- :

 و ضيرملا ىلع نب نسملاو  ىئامنصلا مناصلا ملاص حل

 0 5 الد ص
 م15 ةلس تايفذ 0

 نع ذخأو 4 ةديفملا ةديدعلا تارضتخلاو :

 نايبلاو ىناعملاو قطنملاو فرصلاو
 لا ريمألا ءافشو فاشنكلا ىف

 وحنلا ىف باوبلا بقلملا ىدشاحلا ىلع نب دعس ةمالعلا 1
 ىنسملا شفخألا ىبحيب نب دمت ديلا نو « رفظم نبا نايب ىف ىميملا نسحم نب هللا دبع ئئاقلا نعو « نايبلاو ىناعلا فو سباح نبال لفاكسلا حرشو ؛ ىلع نب ديد مامإلا عومجم ىثلعلا ليعامسإ نب دمحأ ىضاقلا نعو « فرصلا ىفو تارملاو بيبللا ىنثم فو لؤسلا ةناغ عيمج قامنصلا ىدمضلا ىدهم دمت ىضاقلا نعو . اهريغو نيس ىئامنصلا ىيدرلا ىلع نب ىبحب ىضاقلا نعو «عورفلاو نيلوصالاو

 اعلا ةياغلا ىفو راهزألا حرش دهاجلا نمر دبع نب دمح ا ىضاقلا نعو؛ دواد ىلأ نأس ع 3 #  .اس 5 ٠٠١

 دشرملا ىلامأو بلاظ ىبأ ىلامأو راهزالا حرش ىلاغلا ىلع نب للا دبع ىضاقلا نعو «نايبلا» >> ١

 ىف ىرظانلاو راهزالا حرش ىفورلا بلاط وأ للا دبع نب مركل | دبع ديسلا نعو هل

 ىفو ةبآ ةثامسملا حرشو تارثلاو ةباسفلا ىف ىنسحلا مشاه نب دمحأ مامالا نعو ء ضنارفل
 ديسلا نع ذخأو ؛ امحرشو عضولا ةلاسرو قطنملاو نايبلاو ىناعلاو فرضلاو وحنلا كك

 روصنملا مامإلا ىلع ممسأو : عوك الا نمحرلا دبع نب نيسهلا ىضاقلاو ىسيكسلا ديز نب دحأ

 نينئامو نيتسو سه 156 ةنس ةدمص دالب نم ناديج ةرجهس ريزولا هللا دبع نب دم نا

 رباك ألا فاحنإ ءاوحام عيمج ىف زاجتساو دمت نب نيسحلا ريمألل ماوالا ءافش ضعب نلأو

 ديسلاو « ىناكوشلا دمع نب دمنأ ىناقلا نمو نيروك ذلا هخياشم ضعب نم هريغو يناكوثلا

 مريغو ىسبكلا دمحم نب دمع نب دمحأ ذيجلا

 : مهنم اهدالبو امنصي رشع عبارلا نرقلا ءالع نايعأ نم عوجلا هيلع ذخألا فكع دند
 فيسو « ىبح هللا ىلع لكوتللا مامإلا هلجنو نيدلا دج ىحب نب دم هللاب روصنلا مانإل
 نسحم قازرلا دب ههقفلاو « ىفايسلا دمت نب دمحأ هيقفلاو « نيدلا ديمح رساق نب دحأ مالمإل

 ٠ ىلا نا دي 1 َْه 0
  0اا .* حلصو « ىفارجلا دمع نب دححأو « ىسنآلا دم نب دمع ءاهقذلاو « ميعارأ

  | 0ممريغو هللا دنعو ددحأ و دهم هدالوأ

 روصتلا مامإلا ةريشس الي ب ١



 ,م١1 ةنس تايفو

يبا لل هاد
 «لا أ كر ع

 هللا دسسبع نب ل

 : لاق 0

 عورفلا مامإ> ٠
 و ٠ باغ ىلإ عورفلا ىةيآاع

ب عامجالا هبجعي قالخألا . نسح ناك هبلطلا نم نيمب رألا 0 ردت ةقاح ٠
 بلاغ ىف ناوخالا

 هياع تأرق؛ ايتفلل ايدصتم هتيبا امزالم « هلحر ىف سرقتلا ءادب ناحتمالا ريثكع لإ وحألا |

فاشكلاوراعزألا حرش ىفو«ةةرملا ياخ *
 دال «

 ل 0 0
 مالعألا هدصتق اهنم الامث ةضو رلاب هراد ىلإ اعنص , نم هماوعأرخآ ىف ىف لقتاَو :

ا هدصقو «هراد ىلإ ةائد شم هذ
مج نم اهوحتنو تالاؤسلاب سانل

 مي

 1515 ةنس مرحلا ىف لئئابقلا اهملا لخد ىتح ةضورلاب ليجلا هلاح ىلع لاز امو . امنص امنص تابج

رعو امنص لامعأ نم لباقلا ةيرق ىلإ ًارطضم لقتناف ةرشع تس
 ثام نطابلا ىف ةلع هل تض

مف روبقملا ناقرب , ةربقع نفدو 115 ةنس رفص م 0000
 ديبشلا مامإلا ا

رهاب ةبآ بهذا ظح ىف نام ا
يز نونفلا رئاس ىف اكراشم « ة

 ايد

دع ابتك هطنم بتكو
ردتلل امزالم ناكو . و٠ ةدي

 ىف عمتج ؛ س 

 ا ههمحر هدلوم نم ةنس نيعبسو سو ن نع رهض ىداوب نسحلا نب هللا دبع رصانلا

 لالا ىبب ملع ذاتسا 2

 : ب ةديصقب ىئرعلا دححأ نب نيسحلا ىضاقلا هاثر نمو

 درضلا فراع اهنم عقنلا ركسنلاو ذي رورغماي كرهد مايأ

 ردصلاو نيبلاب هرلقت ايده ابئءارب نم ىح لك ىلإ ىدمت
 ردقلا نم ائيش امنام نكي ملم اهصمالد نم اهيط نم ىستكيو
 رفس ىلع اهنمانأ انلوفف تفرعدفوتلافامو تناخو تهد

 رظتنم ريغ وأ ًارظتنم .تولاب ..ةبراض دسملا ضيبال تلافو
 . ٠ رهسلاو مونلا دنع توللو توفلاو ةرهاس نمحرلاو كن منا
 . .رطخ ىلع اهتم ىرولا لكتاو .اهنكم تول ناماذاولا



 ادنجلا للا دبع دم-أ ىلولل هذيملت هاثرو-

 حما ب

3 

 دي جمب جب ع« 5

 508 الو 586 عدت / اهنأو

 لل 77 <<

 وذ الو ىثنأ ىلع قبت سيلو

 رمتخعو طو سبب عزفمو مهتسسفمو ىبل ىنب مع 202 نيو ىلا لآ ىب رعالتسأ رطخلاو رصملا لعأ خيش ىف هانل
 روسلا ىف روصقلا بهذلاو لوصول داملاو روظنلا ر ٌْ 1 ٠١ , ىظنملا رظانلا دمحم

 دلبلاو رصعلا لهأ خيش دمك

 دكن ودو مج صخغل وذ رهدللا

 اكلم ادغ نم هنم دصقلا غلي مل
 هالم تراث هما وق. تماق

 ةلكسم ربقلا نأ مايد هترأ ١

 لع < ضرألا عاقب امبلا تمض
 ىف ىأ نادقف أربتمم كيفكي
 قلخ ىفو لع ىف هيواسب اذ نم
 ةمطاق ءانبأ نع بهاذملا ىاح

 اهو ليلعا فاشو ليلغلا ىورم
 اعفئرم راص دق هب ةادهلا ند

 هتكسإ رلخلاو هقطني للملا
 هتيؤر دعب نم هنساحم تاي

 مممارح دصقي مل موقلا نع دان
 ىلإ مانألا' ىدهتسبو . ىتفي مافأ
 ةرضان راتخلا بهذملا قئادح

 افم نينمؤالا ١ ةيسسج. هحيدم
 و

 : ةرحشملا هذه اهنم نيتديصقب ىر

 دكلاو نزحل عماج هبطخو

 ددملا رفاو امامل هيف دوش

 دفا وأ مويلل همئاعد تراه

 دقتنم ريغ اهبلع ىح لكأ
 دشرلاو تاريملاب هامسم ناكدق

 رلبلاو رصملا لهأ خيش دمع

 دنسملاو سيردتلاو عضاوتلا ىفو
 دقتنم ىأ مهنع بئاجملا ىدبم

 ٍدوأ وذ لاءام اذإ ليلدلل د

 دكن ىف ملا داع هاندق ذمو
 دي تاذ كسلاو هقتلخ ياي

 ددع ىف نسل هيف بقانلا نأ
 دنسلا ىف سيدلاب ند الو
 دلولاو لصألا ميرك ماركسلا نيد

 دوألاو صقنلا اهب ديرلا مع

 دبك اذ ناك نم ظئاخ ءركذو

 وسو. ةلس تايفد

 نك.



 : وصنملا ملمالا 40( ةئس .تايفو

 48 يح ني دمج هاب موصنملا مامإلا 0

ُ : 
 دحب 8 راد م 0 كيح نإ

 مل رازكلا .ةرديح راوج رص ف .سودرفلل هالوم ماعد و

 تال د 7 ديعلاك مالسالا كلنأ
 رعي كاندقف انا

 مالسالل كنا .سانلل ادبو ىدملا

 1 ظ

 ١
 ا

50 0 1 
8 1 ْ 

 9 وأ 5 داقتفا ى باملل يب ل
 0 داقتفا باصم نإ

0 
58 

 5: ٍ : ثلا

 هلا ران قل لأ لهأ ب 1 0
 والت و.- ظ :

 دقلو : 1 . لح نم ر 0 30 1 :هب .ةادملا راس دق لا ىلع هآ ا

 .دبألا مئاد رصنب 08 الوأ . تاقبس اك .ىرخأ ةبرغ انبرال 0 ى ١

 لاا ةليل ىف 6 0
 , ىبجحب نب دمج ٠ رمجنو نويتلا ىكبت .مهلثم ىلع لضاف دمب الضاف ىعنأ تلز الو
 0 دخلا ةبمك ةبك ىمازقلا ءزرو .تنوافت .ةادهلا ازرأ ىرأ نكل

 ع

 رراىر و ْ
213108 

 ايكصو : 5 ٍ 5 0 3

 ٠ . هيأع مالسإلا د اورثست الإ مالسعألا هناديع هراجي .1ل دجام مام مانإ

دم نم. ثيرولا دمحأ نب باهولا دبع ةمالملا دلاولا هاثرو
 : اهنم ةليصقب رامذ ةني

 ب |

 ص 200[ 0 طم ًاريص عدن .مل ةيزر 2-حرفىذ لك تكبأو نزحب تمر

 0 0 لل
 [ايد | ] ,ريسلا بيط ”اليلخ : ةامنلا نئعن دقو عومدلاب نيع لخبن فيكو

 ضال هاثروو ف ا 0 رغصلا نم ايندلا فرخز نع داحو .هقلاخ تاعاط ىف رمفلا قفأ نم

 0 ؛لآ رضولا نم ىلاملا هبصنم ناصف .عمط ىلإ اموي هسسسقت لم مف

 520 هر دو يوكل نيش مل ايف مدد
 نا

 مما وخإلا 6 .نالاو ىدلا نع يي نوأرودبلبأ نمش خيش



 ناعإلاو نيولا نكر ديماو ةمأ تنام“ نبدل رع تامل. خالك" مف «يدلا ٠ «ئال نايدلا دحاولا ضرأ لابجو اًضفاا لمر هلضف نزاوب ال نم رو ف و ا 35 5: ا يو. يحي نب دع هلي روصتلل ماما
 نأ 3 شوقنلا هجم رمل ىجسمو د هيكباف نيع اي

 ناقر ىف رولا ماعلا اءدلاو ار. راكذألا ةوالتو. نآرقق دسورتلاب هند هراز نم لمأت نسحم ىعراو.
 07 1 لإ ناثكلاب سيلا ازمع ضعبلاب . هفصو نم هحمرض-تشقن دقلو

 نيمآ نينمؤملاو انايإو ىلاعت هللا همجر»

 ىحب هللا ىلع لكوتملا نب دمك
 هلل روصنلل مامإلا ديفح مونهألا لبجم تام ةنسلا هذه نم رفص 56 تبسلا ةليل ىف'

 ةئيه هيلع تناك دقو . رهمشأ الإ تاونس عبس نع نبدلا ديمح ىبح نب دم نب ىجب نب دح ش
 . فيس هدأاوو للاب روصنلا مامإلا هدج نزل هتوم سانلا نزحأف ةنيب ةءايكصو ةنسح

 :اهتع ٌتامأير ودعنا مامإلا هدج هاثرو . ىردجلا ةلمب هلوم ناكو . هياع مالسإلا

 اضنلا نارينب بلقلا ىوشناو .اضقلا- م. ىلع ل دجللا

 انهن روج روجيد ىف ءىطي  اذب ًاردب ىدبلل نراك
 اضبح تح ءارج ةماهخ هب تفح هعامش ادب املا
 اضنلا قاض مأتلص هيلعأ رول .هترصبأ له. ىردبلا اهأ ايا

 8 ا د 5

 انريمأ دف دع دئادشلا د هب

 3 2 0 1 4 000 ربص. طيخم .داؤفلا 0 دشو. 001
 5 ْ ش

/ 

 1 7 رح ىروا ٠7 ةزر موج نمصخ م ب انو د

 رقيقا
 انحأ

 . فيشر كاب ميال الدو 1 1



 وجو ةنس تايفو
دم هللا روصنملا مامإلا

 يح نب 
2 

 ا قىعم رشحلل .هريسم حابص اليا ترمبأ ىلا ايندلا ىرأ

 انوأو اناهوأف ديف ىغ :١

 واو اناهواف انف ىغم مع مويادستمت ور

 :كليع توسلا اذه نك انلقل بام توص هنأ الوو

 اةسسمو هبهإلا حف كف نيح لك عا اي#أ

 'انح نودحن ' انيح وأ هط للا

 8 ىبن متوسأو

 ىىشرعلا نيسح ىضاقلا لفن مونهألاب نيدلا فرش ىداحل
 مامإلا ريف راوجي هربق دسبو

 : هربق قوف ةرحجح ىلع شقنتا تايبألا هذه

 هللايللا بحمل اهسأ انل تدب 1 امو روطناا هذه ىلع فق

 .للاعلا لهأ ءامسىف (نلاط جبل تاج نإ ريقلا ىف نا

 .لاوهألا مصاق نبا محي دجلا ليل نبا دحم ىنعأ وهو

 .قكاوحلا نينسلا نم عابرو ثالثا هوحن تولا عراس

 .لاثمألا رخافم هيف ماش آر دق نم لك ناك دلو

 .لاجرلا ىف ام قوق مهفلا نم ز اح دقف ريغصلا هنس ىلعو

 ىلايخ ىف .هركذ دنع لزن 1 انأ ريس هبر هنلكي /'

 .لآ ريخ هلآو هطو هللا رواج دق هيلع ملف

 .لاح لك ىف مودي "لم ثكهنلا نم حيرضلا ةبرث قسو

 قاعتصلا قاحسإ نسح نب ىلع
 هب قاحسإ نب دمت :نب دمحأ نب ميركلا دبع نب نسحم نب ىلع بيدألا ةمالعلا ديسلا

 . .هقااعتضلا_ىتممللا دج نب ىسقلا مامإلا نبا نسح ا نب دمححأ نب ىدبما

 ماعإلا ىينلا هيخأ نع :فخأو ..كقلأو_نيتئامو نيتسو ثالث ودب نو“ ةنسم : هدلوم

 هنهسح نب كلما دبع ىضاقلاو ء دهاجلا نجلا دبع نب .دمأ ىضاقلا.نعو ٠ نسحم نب ليععأ .
 59 . دك ش . 21, +. مريقو ىلامصلا ىننألا

 هامإلا

 لاؤ

 ركذلل
 مل انذ

 مخ ةدم

 هلا مف

 ءالعب 4“

 م



 .6ن

 ىجحب نب دمخ هللاب روصنملا مامإلا

 امنصب ةفورعلا ةهزنلا بزعلا رثب ىلإ روكذلل

 مل عيجاو « م ةمالعب دمع ىضاقلا تايبأ ىلإو « ع ةمالع 4 ؛ ووو . ةينآلا تايبألا ةيقب تايبألا كلت نزو ىلع دمم ىناقلا لفن ْ

 ىلا لا ديل دي. مم يلا ماج 5-5 5 رمح مو اح

 الا 9
 ,مو «ةلس تايفد

 نيج , رداونلاو رابخألل (ظفاح الضاف الع ناكر |
 مدقتو / ا اظان ابيرأ اهيدأ ًاعضاونم

 آلا كيلا دبع ني. دمي ىئاقلا لاؤ

 ءافيطل « ةئيهلا ليج « قالخألا
 أ ةوجرت ىف هرعش نم
 ىناقلا هقيدص عم جرخو ٠ ةرضحلاو ره ةيور ىف ىن نا كانك 5

 | مايأ ىف رهزلا ةلح ضورأ سبل دقو ' ٠
 ميبرلا م : 00 0
 وشم هضمب قبو ةرضخ شضمب رهزلا طلاخ دقو ةهزنلا كالت ىلإ اوجرخ ةدم درب م“  ينآلا تايألا نم عمانلاو علسلاد سماحلاو ثلاثلاو لوألا تببلا هل مجزتلل ف

 لم هباوج ضمبو ليعمإ هبخ

 ةرمح ضعبب
 مجزتلا تايبأ ىلإ نرش

 : ىشاعم

 سومشلاب ىر. راهزألا نم رو ضرألا عيبرلا 'لصف ىلج 3 ٠
 سورتلا ىف نميهلا عنص ىلإ رظناو رهزلا ضايد ىف ركسفف
 سورماك سال عاوتأب  ىنأت دقو بيطرلا نصفلا ىرت
 سوءرلا ناش نم جاتلا بلو سأمب ًاوهز هسأر جونو
 سوبألا رضخ ىلع ةهصضنم رارد نم بئاصعلا كش دقو

 سواسلا كيناه نيب رهز ن اجرمو مارهع اباصفو .
 سوسفنلا ىلع ذليام ندحأب 2 تنغو تبرط دق رابيطألا هب
 ىسونت فرعىذ لك هيدأ رطع حاف دق هئاجرأ نمو
 سوئكحلاك قاملا هب ريش ممم انل نامزلا حمس دقو

 سوبو متىذ لك درطنو داو لك ةرسلاىف كيسنو َ
 نوبلا رح اهبوص ببشب م لك ىرت ضورلا. جود
 00 سورسمللا ىف ردصتلا»و .سلاجلا رودص 7 ةقفر رظننو نأ ىنأ نم تلشام هب نيل نم ضور وحن ردا

 ىلا | سم حالك . : 0 ,سأ نع فشاكلا اب قمان امنص ىلإ 10٠١ ةنس ىف لصو ألك ديلا دبع نالملسلا :

 ل دورش كلذ دعب ايف هل اقوو ةمجرتلا بحاص هب لصتي نأ ةثبلإل فورطل 3



 م١ ةنس تايفو ب :
 اللا ىح نب دم هّللاب روصنملا مامإلا

 ١

 ,؟ ذملا فشاكلاب اولصنا
ب قي لو هناوعأ ئاسدو ىضيفدحأ

 "نم رو واصنا نم هريغ هيف مقو 

 2و
 0 تب ةاضفلاك تاوذلا

 سرودر ىلإ ىفيف مولسرأ نيذلا
 مو

 ةرششع تس 1915 ةنس لوخد (خرؤمو كلذ ا ةبالو نع ىشيف دجأ

 1 : : هلوقب

 ( ىغيف دحأ لاوزب انيلع هللا نم)
 اث15 ةنس

 ةنسلا كلت نم رفص ىف امنصب مجرما تا همن

 ىلع تامركملا لامج ىلاعملا دوط رقص نم مايألا ىف ءاعنصب ىو

 لودلاو نيدلا هيجو نبا: نسحلا ليلس تام نيسجلا مم ثالثلا نع

 نب ىلع نب نسحم لضافلا ديسلا خألا هلت نييمتب كارنألا ىلاو سمأ هنافو بيقعو»

 امنصب ةيكرتلا ةموكتحلا رئاود ضعب ىف ةياتكسال نسح

 قاعنصلا دهاجيلا دمحأ نمحرلا دبع

 ةمال_ملا ىضاقلا ناحتس ماح امنصب تان دانا ذو سارق را كلو

 رك ذ دنع هتمجر تايثإ ناك دقو . دهاجلا
 هيخأ ةافو

 فلأو ةثامالنو 0 ا و

 انفع 1 ىئايدلا 5 دبع نب نيمح نب ىلع نب دع ةماعلا ديلا

 هدلاو ةجر ىف يسنلا .
:1 

 هاقبأ ىليدلا لع ا وازلاب ناو هلا نغ احاو: رامذب أشن

 ليذ بحاص همجرتو . يسرا ماسر صب

 ظ : لاقف راقألا مالم
 رت ًاباشو أك ار اهرأااءو اين اديس ناك ٠

 نمح رلأ دبع نب دمحأ نب نما دبع

 سس * سبقلاو « هدلاو ْز زجح ىف عرعر ؛

زع نم هانمتي ناك ام هللا ققح ىتح ةفيظو نودي اعز
 1  ريشلا ل

 ْ روصنملا مامإلا

1000001 

 : هراونأو هدئاوذ

 :الثو ةرشع تس

 ءالعلا ديساا

 أ نب رداقلا دبع

 :صن : هدلوم

 نيسح هيقفلا ىلع
 ريدملاو لوصألاو

 نب ل دبع ىلولا

 حوقرلا قازرا دبع

 115 ةئس بجر

 ثصنلا ىف . ٠
 ءالثلا نع

 هقيذصم ماثروب ١

 ا



 مرج ةنس تايفو' ناهس دمع هللاب دوصنملا مامإلا) . 1
 نيما نينمؤلاو انايإو نأ هقحر ٠ فلاو ةثاكالثو ةرثع كم و ةبأ :

 ىناعنصلا رداقلا دبع ىلع دمت
 ربه نب ىلع نب دمت قتلا ةمالملا ديسلا

 ىناهنصلا ىنملا ىنسحلا دمحأ نب رداقلا دبع
 دمقلا ىذ ىف امصب : هدلوم

 ,مسو» ةنس. نامو . دانسإلا

 ةيهجلا ديسلا نإ مار نبل دبع نب نمل

 عورفلاو وحنلا ىف ىرمعلا ىلع نب نيسحلا ىلولا :رعذخأو . بصعملا نيسح هيقفلا ىلع ُنآرقلا أرتو . فلأو نينئامو نيعسنو نيقفلا امو: ةنس 5
 هيخأ نعو « نايبلاو ىلامأاو . ابمف ىفارجلا دمي نب دأ ىلولا نعو « ثيدحلاو لوصألاو
 رشع عبار لي يق اش امدصب تامو. . بتنكسلا نم ةدع هل خسناو . ىحيقرلا قازرا دب هيقفلاو فايل د نبدجأ بقا هاشم نمو . ثيدحلاو عورفلا ىف لع نبل دج زل
 + ءلاوم ني رهأو ةنس ندعو ثالث نع اهرخ قل ريقو + ةرشع تس ١ ةئس بجر

 ىلع لجن نيدلا زعربلا رداقلا دبع ةلالس ىوثم نينو اوم فهلا ىف
 لمألا نم ىندلا ىلإ بابشلا نيز الجع ىضم نيرشعو ثالثلا نع

 : اهنم ةديصقب ىناعصلا ىريب زلا: دمع نب. فطل ىماقلا هقيدص هاثرون .
 "لالا نارأ هن تنمو لاوملا عيا لوز باسس ١

 ٠ 5 0 شيطن 0 هنم مالحألا تراص هزرو

 7 موي ىف بانل دوسأ ار رفلا لوتبلا ىنب سأرو : ا 8 دوم لصالا 31 اياحسلا ندح دمع تومي ' ا

 0 ٍ 26 لون دوسم رخو
 لاسناب اناود اهكاوك « ايت 0 6 ٠

 1 ترانتسا ال ىلاوألا لاي اش

 .٠ 0 : 7 هثم معلا نونف تا دقن 3 للا ”لايللا فيل اهسسج ىلع ٠ مي يرلا را لابلا موس مما نلف 928 :

' 



 ة'سس تأف

 وم ١ ةلس تايفو 1 54 -- حي نب دمج هللاب روصمملا مامإلا

 : اهنم تايبأب ىارمعلا هللا دبع نب ىلع دشنملا هيقفلا هاثرو

 بضغت هنم راذغل اضرا هبو برهملا هنم نأف ءاضقلا اذه

 برقالا تنأ لاملاو تيم كنا راتخال لاق نميهلا نا ةالا تنأ تي

 بهرتست ةبيصم دنع ريصلاب انريشب ىبلاب ىمأتلا ايلف

 بلطي ىحنأ دجلاو ىلعل وه نم نيدلا نع ردبلاب انباصك

 بدني نم مهلثمو نولاءا ىقالاىلوأما ركسلا ةسجاحجلا لمن

مآ نينمؤأاو انايإو ىلاعت ا ههحر
 نيْ

 ديسلا نبا ىلع نب هيب مك مشل ل ةمالملا ديسلا

يأ ىف اعنص ىلإ دفوف « ةدعص الع ني قارانملا لع نانغأ ديس ا
 .ىدولا ما

 اييف' تام ىتح اهب ءاضقلا ىلوثو ةرجلل رشع ىنالا قلاب نيسحلا روصنلا نب سابملا
 وتلا ىريدجلا دحم نب ىلع ةمالملا ديسلا ةمجربلا بحاض دلاو مهنمو . اهنصب هتيرذ تنكسف

 ٠ مصاع فطصم ريشملا نجس ىف فاآو نيتئامو نيعسنو تس 1985 ةنس ةديدملا ردنبب ًاديهش

 ةدعص دالبب نالوخ ىف ةريدج ةيرق ىلإ ةبسن ىريدجلاو . عوبطملا رطولا ليف ىف هانجرت دقو

 ل أشنف « فلأو نيتئامو نيمبسو ثالث 198/7 ةنس امنصب هدلوم ةمجرتلا بحاصو

 ىمارعلا دمحأ نب دمت ىضاقلاو « شيشع ليعمبإ نب دمت ظفاحلا ديسلا نعو « هيبأ نع ذخأف

 ىضورلا بلاط وبأ لا دبع نب ميركتلا دبع ديسلا نعو « ىامنصلا سابك ىلع نب دحم هيقفلاو
 دم خرؤلا ظفاحلا ديسلا نعت « ةضورلا ىلإ امنص نم موب لكى هنع ذخألل درتي ناكو

 ..زاجتساو . نيمستو نام ١9 ةنس يجر ىف ةماع ةزاجإ هنم زاجتساو ىسبكلا ليممإ نبا
 : ىرادنجلا هلا دبع نب دمحأ ىلوملا نم

 ْ : الاع ناكو ا قرف مع عيل سنجة نأ

 م15 ةنس

 ىف ناو
 أ ىلولا

 ا
 يسسلا# ه8



 لو ىمب نب دمج هكلاب دونا همز ْ

 دايو شيع هب ذي الو مدرت رادك ألا < رهد نسح ام .. 4 ش : اهنم ةديصقب ىرادبجلا لا دبع نب دمأ أو رل 3 ندد كلذ رف قأبس اكددلوم نم ةئس قمرا ثالث نع اعنص ةربقم ةميزخ ىف نفدو امنص مهاجم ةممللا ةالص بيقع هيلع ةالصلا تاكو . فلأو ةثامئالثو ةرشع تس 1815 ةنس لوألا ىدامج رشع سماخ ةملبا موب حبص ىف اهب تام ىف ىح ءامنصب هرادف ليقبا هلاح ىلغ لزي لو . نيقحتسلا ىلإ ناسحالاو نيالا عن ىف د“ لكلذبي . نيك اسلاو ءافعضلاو با 0 عونصلل مامطلا نم ةيمويلا بتاورلا ريرقتو « نيجاتحلا يله سلا ريثك مطار لالجلا نب (روظنم . هفسلاو تاركتلا لهأ ىلع ةميكسشلا دبدشأ . ةلودلا بابرأو ءارمألا را ناكو . ةمفانلا بتكسلا نم ةلمج نسسحلا :هطخم خسنو . ةفعو ةقداص ىوقت عم سانا ةاوادمل ادوصقم رمام بط مالكسلا لعف رحبتم تاببشلا نع اديمب ًاهرو امنا راكذألاو ةوالقلا ري < ةءورملا لماكةرضاحلا ن .رح الضاف يق ًاعرو الما“
 مح وأ 8 قئاوبلا لوم أهق قئاوملا ضورعم قئارطلارعو_.: 0 1 37 هلكأىف قرخ هيك ىف قرش هبرش ىف قنر ةرتعف 35
 مس هباتني ام 7! ةمح ىف الجر هئاجرأ ىلع انيأر نا
 7 توما نابعصالا هدابأ ردك هيام ىنه شيع بيط ىف. 1 2

 0 00 الفعأ ةثجو هبنامزلا ىدنأ تشطب دقو ىسنأ ُ 34 ركسلاب راظفألا ىلع راسو رابنج : كام م3 -؟ ١

 ل ١ اد تيا أ اب ايل م برأ الف لقعاذ تنكنادمت :٠
 5 ًالاوراج لاو امنأ وأ اقبل اهنأ لن

 ل 2 ىري قيرطلا لثم ةلصو ا 35 راكوشلابطمو
 ميجملا 1 1 راد . ىلإ مولملا را هلل اعد ار
 9 برتلا هايف نيلاملاب دف ديف ناك نكمل.
 ١ 0 ول تف مي 0

' 



 هللاب روصنملا مامإلا 1

 ءلا دلاولا هاثرو

 ءوطو امم 9

52 
 و تاأمف: 5

 ٠9١ ةنس هو ل ب يحب نب دم هلال روصتملا مامإلا

 مهلا هللف نم اهسأر تأطأط دق + زن الفورا ش
 0 نم مصار تاطاط لا لحجز ىلع واف ةهه سخش

 اوذعام لك اياربال مهمياعت مهمناع ال ط نويل تان

 ىلا لا هحر 03 مدخ الو ليخالو فيرص الو بهذ ميش 1و كولا تام
 لاو قحلا لهأ : :

 مكسحلاو 3 لهال ىلولا من ابو ىصوا لجنابو ىبلا نبا ا
 اومع هنع ناك ام ىلإ لوحفلا ىداه ايو لؤسرلا طبس انو لوتلا نا اي

 1 اومسح دق ناينطلا ةّكذ لهأل اه ع الع 1
 ا و9 0 00 رمش الع نم ( ىلع نب دمع)

 ىئامتصلا ىنملا ىنملا ظ مطتلت جاومالا هب أري أرحم هبا تدجو نوب هركاذت اما
 0 مأس الو الك قزن هب ىر الف ىدرلا ربكسلاب مضاوتلا ىرش

 ىف امنصب هداوم 08 متنلاو رايطالا اهبو ًقراظم 2ترشن دق ءانغ ةضور هفالغأ

 انو . فاأو نينار مك رايخالا ةداقلا ةعضبو ' ةبطاق رابطالا ةداسلا ةبخغاي

 ب٠١7 ةنس ىف هرللاو نأ 0 معنلاو ءاشلا ال اسنل ليلدلا ءادبإو ليبسلا ءاسيحالا ىجرملا تنك

 احلا ديسلا نعةجزلا | اومهف نا خيزلا لهأ هللا كب ىده نأو مولملا يمت نأ لمؤملا تك
 دححأ ظفاملا ديلا زن . ميلا كل ىنبت قطصلاةحاس ىف محطم سودرفلا ةنج ف ترف

 1 دمحأ نب دع ىئاثلر مدر: امل فتراام ةملث انراصأ نزح ىف عايشالا رشعم اننكلا

 شرصب فك الو 3 ١ مف كالقام اح قئالطلا ىلوع اي قئاقدلا ىدبماي (قئاقحلا) نم

 وضح هسورد تبل ل :ئ مدر اهباوبأ ىنلا مولعال نم لب كدعب ( حاضيالل )و( ساسألل ) نع

 ه نإ لع لكرتلا رسل | 2222 مرك هلئمام مركح مكيف مك كح نم تززح ؟ مكن م تشك

 مل انخيشو «قارملا#“# 5 مسقلا هرب هيف لقنلاو لقملاو هعجأ محلا نأ' فامي ءاش نم
 زج نم ناكو ٠من | 02 مهقلاو صاخشالا تتوافت اذإ بسن ىفو عوف ةداهسلا تلا
 ليو ميرأ كك“ 1 | مدع هنادجو نم كيواسي لهف ةرهاط قارعالاو متلاو 0

 لا ةمالعلا ديسلا

 نيعسأو ٍ 0 7 5 ْ] 0

 اقف ىرادبجلا علا 0 4 مدلا هقوخ ىمبت ( ىردفبا )هيف © ثدجن ىف نم رلا نم لازت الوم رتلا داعم نأ ميشلاو قارعالا رعاللا كسب تفرش ةبرت ىرت نا -



3 7 
 ١ وبل ىح نب دمج هللا روصنملا مامإلا ا

 و1 هس تاير

3 

 لك نع سانا بلاغ هرمأذ ىلزألا دحاولا ميلا اعوطو امم . : اهملطم ةديصقب هللا هاقبأ بلاط وبأ ىزملا نيسح نب مساق ةمالعلا دلاولا هاثرو
 نيمآ نينمؤملاو انايإو ىلاعت ا هجر

 راك ريا ديز

 0 نيس يأ ا 57 0 ىدبل 8
 ىلاعتصلا ىنبلا ىنمملا ا

 و ىدحإ 1851 ةنس ناضمر رهش نيرشعو نماث نينثالا ةليل ىف امنصب هدلوم ْ
 00 ديز نب دمحأ ريبكلا ذببجلا مامإلا ديسلا هدلاو رجحم أشنو . فلأو نيتي
 بحاص ذخأو . عوبطلا رطولا ليذب هتمجرت ىف م َنيعبسو ىدحإو 1117/1 ةنس ىف هبلاو كأن
 .ذخأو . ةلئاط ةدم هب جرخنو ىنيسحلا شيشع ليعمسإ نب نب دمت رييكسلا ظفاحلا ديسلا نع ةمجزلا
 ء عوك ألا نمحرلا دبع نب نيسحلا ىضاقلاو « ىمبكتلا دمم نب دم نب ذأ ظفاجلا دبسلا نئ

 ممريغو ىمارعلا دمحأ نب دم ينال |

 .ىلملا وه ةمجرتلا بحاص ناكدماوعأ رخآ ىف شيشع دمت ديسلا هخيش رمب نك الو
 .مامإ مهتم ءاسملا راك أ هنع ذخأو . لا نونف ىف ققح دقو « هروضحم هسورد هبل

 .نب دمحأ ىلولاو «ىرادبجلا لل دبع نب دحأ ىلوللو « هللا هديأ ىمحي هللا ىلع لكوتلا رشأ 3
 .ضيرعلا ىلع نب نسحلا ىماقلاو ؛ ىلامنصلا ىبيرلا ىلع نب ليممسإ ىلوما انضيشو « ارجل“ 1
 ند 0 امنصب اشأب مماع قطصم ريشا مهنجس نيذلا مالغألا ةلمج نم ناكل ى. غربا آ

 ل

 ا ١ لوو ادم لإ ةلإ دب مقل / 0 يلا
 ش : لاقفإ ىرادبل دعأ“ ٌ



 -. تاف 7 :

 ورود هس تاو "فن يم نب دع ب دوصتلا مل

 و مالسإلا ءايض ملاعلا نب نبا ماعلا وه

 حرش هف هيلع ت تأرق . ٠ هريغ ىف ةكراشم عم عورفلا

 | هدلاو ةداع ىلع .

ناك ةدم فقولا ةيالو ىف قب : تلق
 ةبالو 0 ةداعلا تناك ية رادإلا ساجم رضي ء 

ثثلا هلزع مث نما ىلع كارتألا
خ ىلوت م ىجراخلا فتولا ةراظن نع ىفيف دجحأ ري

 ناز

 .امنص ىاقوأ

 ةئيملا هس ةروصلا ليمج قالخألا نسَح الضاف اكان( 7 اعرو المع (لاع ناكو

مس هيلع شاشبلاو عضاونلا ريثك ةءورملا لس
 ًاروقو رودصلا ىف الظمم معلا ةلالجو ىوقتلا ءا

 عدل ريزغ باقلا قيقر ءافعضلا ىلإ انسحم تاعاطملا ريثك ريخاب احم ًانيصر ٠

 ةيجراخللا فاق وألل ايلوت وتم ناكو «راه زألا

 مهتارخ مث

 ْ  3كي ٠

 5 الإ ىف هعورش لا ةمجرتلا بحاص بلغ مهنم 3 تا ءالب دئادشلا كلت أ
متي ب | ىتح ميلا ءاكبلا ةراكسملا 1

تلا كرت لب؛ هال ءالمإلا نه نك
 0 ٍ ١ موبلا كلذ ف مه سي رد

 1 4 0 ها رخآناكس ىلإ مو

 . خي ال يخيراتلاو ثيدحلا بتكن م اهريغو قئادحلاو '؛ -

 سس دق عبر ىلع ةدايز ايموي - .اندب ةزرتلا راف ىف نسب نأ 2 أي ةجرتلا بحام 1 ماعطلا

فب املاع ناكو نيمايملا ةرتعلا ةكربو نيدلا
 ع اهنشأ نون

 3 ةياكح قوراملا ىنسحلا 57 نب 9 بلاط ىبأ 0 لأ ني

 1 'جقاا يبأل نييبلاطلا لئاقم بلك و « لع ىف ناب انيلإ راشلا ةياكحلاو 20202 .

 ناك هنأ مالعألا ةيسايكسلا ةداسلا نم 4 مجرتلاب صاصتخا ديزم ل نم فبخأو

 | علطقلا نودي هرإو باي ىف ءافضلاو نك لاو هانا لع را 0 00

 - هللاب دوصتملا مامإلا 2-8

00 

 دعلا ماوعالا نم زج
 :انلا ايازأا هذهو:-

 ديلا ّة رخآلا يف ىلإ

 مجرتلا لازامو .

 ءةرشع تسال [

 7 لا دمت نب دمحأ

 ' لو ىفا رجلا دمت نإ

 .1 ا ىضاقلا امم اهائر ْ ْش

 ٠ ىرجأ ١



 نشل 7

 ماوعألا كلت ضمب تكردأ ىلا ىلع ةديدعلا ماوعألا نم لج

 ملطتلا ةدشو ايندلا ةراقح ةطاحإلا ةوقو ىلاعت هللا نم ةيشملنا ةجينن 0 ايازلا هذهو ٌ
 : ىدنألا 5 رخآلا يف ىلإ

 سانلاو هللا دنع ريخلا لنه ال هزئاوج مدعي ال ريخلا مدق نم

 ةنس بجر نماث ءاثالثلا ةليل اعنص ىف هرادب تام ىتحليج | هلاح ىلع هل مجرما لازامو . ٌْ

 ديسلا هخيش ةمجرتب كلذ ظن ينأيس اكمدلوم نم ةنس نيسخحو عيرأ نع ةرشع تس ٠01
 دمحأ قتلا ىلولا هذيبت امنص عماجي ةمجرتلا بحاص ىلع ىلصو . ًابيرق ىسبكسلا دم نب دمأ
 نمو . ماعلا !ذه نم بجر نيرشع ىف هدعب تام لب هتاوح هدعب لطت لو ىفا رجلا دمت نإ

 : اهنم ةديصقب ىونهألا م ىضورلا ضيرعلا ىلع نب نسحلا ىماقلا امم اماثر

 تيفص ىف ىفاو نأ دعب نع : 0 ا

 انازحألا ددجو عومدلا ى أ

 تلظأ ىتح للا رانم ىنطأ
 قتلاو ًاميمج هبهذأ ملحلاو
 هئانب سأ هنع .ىقعأ رخفلاو

 دحاو نع دحا ولضافألا ت وم

 هلانمأ اميين عرش ظافح 07
 انل اوناك ةبحأ دقفا هآ

 باررأ مالعألاو داميألا ةداسلا , دقفل 2

 تالاحلا انب تقاض دقل مدقنل هآ

 مرقلا ديسلا دقف دمب اشيع نظنأ
 (انخيش دمحأ نب ديز )هب ىنءأ 5007

 ةذإ ىف ىنأ بسحت كاذكو ع ا
 5 أ اهخيشوا مولملا رحم

 انامذألا ردكو بواقلا قش

 اناشام اهماشو نونفلا ضرأ
 اناعإلا فيضأ امل دجلاو
 انابأو همس هنم لازأو

 انكرأ انئالع انتاداس

 انيعأ ال اوناك هيد ىف
 نامأ نامزلا ىف بئاودلا دنع

 :انادهأ الملا

 اناكو ناكو مدعي

 .اناوضر 1 انه ميركلا نأ ميركصلا

 ةازحأ ؟ياح ًامونو ًاثيع



 تا ا م٠ -- 00 ىحي نب دم هللاب روصنملا .مامالا أ .مو» اةئس تايفو د ا صقملا مامإلا | .. ةئم تاف: ش

 ”اهفو #8 0 اناميا هلاصخو هلاضفأ ىف دوحملا دجأ قارملا ىنعأ

 هيل ناجشأ مزالمو ردكحتم اذواذ ىدقق دب ىنا او
 .ذخأو 4 حلا انانج نانجلا العأ مهلحبو ىضرلا مبليني نأ لأسأ نو

 فسريهيتنا 5 نيمآ نينمؤملو انايإو ىلاعت هل مهجر

 ز نيسملا نإ 8 قاعئصلا ىفارجلا دم دمحأ

 هي نب ىلع نب دمحأ نب دمع نب دحأ دجحأ وبأ ىتنلا ىتالا ظعاولا طباضلا ظفاحلا ىلولل
 لا ثيد : 5 : ٠ 0 8 000 ىناعنصلا ىفارجلا نيسح

 0 ةنزل) ا اذنو ءاعئص ةنيدع فلأو نيتئامو نيناع ١4٠ ةئس مارحلا ةدعفلا ىذ رهش ىف : هدلوم

 26 ْ | ىف مفانلا معلا بلط ىلإ ةيماسلا هتمه فرص م ةريسب ةدم ىف نآرقلا ظفح ةفعلا بايث ىف اه

 |ىضرلا سن 8000١ آ ! 1 ' 2 0 ١ ش هررادلا
 باح نبالةألا || ىدنقلا سمش هقاؤم ىنامنصلا ىبكلا دمع نب دحأ ريبشلا ريبكلا ديسلا نع ذخأن

 سوي نب قحسأ . أ حشو « تاراعتسالا ىف نبدلا ماصع حرشو « ىلوحسلل ةلأسلا نيثالثلا حرشسو قطنلا ىف : 1

 5 1 هو 3 هالو ديز نب ىسيع نب ددحأ ىلامأو « قطنملا ىف ىدزيلا ةيشاحو « مساقلا نب نيسحلل ةيانلا 0
 0 نيعبر 5 0 5 8 نال 1 0

 ؛ ريم مدر ١ 8 ١ : ديم م درأرل ىذمرتلا نيسو ملم حيو ىلاسنلا ناسو هجام ' نبا ننسو كلام أطومو ىراخبلا حيحصو .

 ش 0 ضع | ديؤلا مامالل ديرجتلا حرشو ىغايسلل ىلع نب ديز مامإلا غو جرشو هود اما تنحف
 ٠ حرشو لولو ىلعويبسلل ريغصلا عماجلاو هل فولل ماالل نفرالا ةلسو نيالملا الرساة...  هالل راغ رار 0 : نور لا ىلع لجلا ةيشاحو نيسملا نب ىلع نيدناعلا نيز ةنيحو ضايع ىنافلا ءافثو فاشكلاو
 : نع زنأو" 3 دضلاو لبنح نب دمحأ مامإلا دنسمو ىرذنملا بيهرتلاو بيغرتلاو عضولا لع ىف ةيدنقرمسلا ا

 ىلإ ىداظاالثأ 3 نبا ةريسو ىلبقدل .خماشلا لاو ريمألا ييهاربإ نب ىلع ديسلل ىحلإلا حتفاو ريغسلا حرشلا»و

 اسال نم غر .اف مفعم ةءاوق لكس أو , نيدلا دب نب نسحلا امال نقيا راونأو رمال احلا ةجيو اشم .٠
 ىف ىدي فن“ 3 حئرششلا ضمب ةجارم : ةررم ريغ هيلع اهضعب ةدازق داعأو روكاذلا هخيشب لع بتكسلا هذه 1
 ء مسأت يضر ال كك[ اهريغو هناءورقم عيمج ىنةداع ةزاجإ هزاجأو ءايبط ىناوحل و 0

0 
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 ةند درابعش خيرات ىناكوشلل ربكألا فامتإو مشا ىنمألا غولب باتك هلمث ايفو

000 
 ةنس يعض خررأ# /

00 
 | لا وأ لل دبع نب مي ركملا دبع ةمالعلا ديلا نع ذخأو ١ ير يروم تريب ويب هناا

 نبال راغألا حرشو لالجا لوصفلا ماظنو دم نب نيسحلا ريمألا ءافشو ةرابز نيسحلا نإ
 : م 1 1 5 5

7 
 ديسلا بوركلا ميرفت ميججو « فرشلا دمحأ ديسلا ساسألا حرشو « سباح ناالقألا | نيثالثلا حرشو بلط ىلأ ىلامأو  محشم دحأ نب دمت ىضاتال ابهحرشو ىضرلا سرب | نب ىلع مامإلا ةفيمصو « رولا ىلع نب هللا دبع ديس ةبازلا لاسرإ اهتيشاحو ةباحضلا نأش ىف شفخألا نيسحلا نب حالص ديسلا ةلاسرو « لك :|) نب فسوي نب قحسإ ديسلل نسحلا هجواو 8 «ليقلل ةددسلا ثاحبألاو « قاحسإ نب دمت نب ليعمسإ ديسال لصاوقلاو « ءافشلا ثيداعأل ىدمضلا جيرختو ةغالبلا جبن ىفو « لاجرلا ءامسأ طبض ىف ىنغلاو ىوامسلا حلاص نب دم خبشل مالإلا ىعتامو ناهلس ن دمأ مامالل ثيدحلا ىف ماكحالا لوصاو هاب دشرملا ىلامأو ناربم .٠

 لاؤسلا باوجو ؛ ةيردلا ةكحلاو ةفرملا قئاقح ىو ءزررإلا كارو“ فيدطلا نيمبرألا) ٍْإ « ليممسإ للا ىلع لكوتلل مامالل حيبقتلاو نيسحتلا ىف حييرصلا نايبلاو « فسوي نب قحسأ ٍ
 « ىوامسلا ّملاص نب دمم خبشلل اهو ىعابرلا ىلع باوملاو « تافصلا ىف ةككم نم هنأرأ ا

 معلا فورح ىلع ةبترلل محشم دم ىضاقلا ديناسأ ضعبو ؛ ىدبملا مامالل راغزارعبا 8 قد' 00 00 تاداي لا ضعبو « شورطألا رصانلا مامالل طاسبلا شضعب
27 8 

 “و ١ ٠ أس 0 هالحال ب

 لساسلا ن 0 0 عبو ىداحلا ديملا ةموظنم ىلإ ىتالا ل1 1 فاح تاو 2( ق . قت ٠م: م
 0 واي لا لص هلل لوسر ىلع سملا تاولصلا ىف ىدي فان" ةزاجإ هنم هلو ءلسو آو هيلع للا اص هلا ل 5 ةزاجإ 7 و( هيه سومشلا نم ع زنا ةيهملا رودبلا ضعب و « قاعسإلا نم تب هلا سومش 5 نا ١

 ظ

0 
 اهخيرات ىرخأ ةزاجإ

 : 2 ئ
 . هراج و فلأو ةثاعالثو 3

5 3 
 درأ ١04 ةنسدو

 روسنلا مامإلا ةريس ا 19 م عبدأ 1٠4 ةنس ةدمقلا ىذ رشع عم اخرا َ

0 

:» 
 ن رم ريسلل هتمتثو مس

000 
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 3 جو دوا بيوع ل

 - 5852 7 يحي نب دم لاب دوما مامالا

 نب نسح ' 9

ب لع ىضاقلاو نيدلا ديمح يم نب د روصنلا مامإلا نعو نامت وسب يل رفص
 ن

 ث قاعنصلا ىبايسلا قزر. نب دجحأ ةمالعلا هيقفلا نع ذخأو « وحنلا ىف ىنغملا ىناعلا ىلع

 ,فاحج ةقيرطو ؛« ىرحنلل ةيآ ةئامسجلا حرشو « لفاكلا حرشو ؛ نيفرش 5

 , ةيناكلا ىلع ديسلا ةيشاحو : ةحلملا ىلع ىلع ىوكافلا حرش ىفو « نيسحلا ريمألا ءافشو

 حرش فو « ضئارفلا ىف ىدلاخلاو

إ هلمش ام عيمج ىف نلأو ةثامالثو ث ثالث 1708“ ةنس ةدحلا
 ياو ىناكوشال رباك الإ .فاحن

 ا خم ديملاو قاحسأ نب مركسلا دبه نب نسح نب ليمجإ ددلا هاش نف هل روكاذلل خيش

 ةياورب .ىراهشلا د نمر لأ دبع نب سابع مامإلا ديسلاو ىسبكلا دم نب ليممسإ نا

 | وة | ىناكوشلا هقؤم نعل مهذال ش

لا ظفاحلا ديسلا نع ذخأو
سبكسلا ليممسإ نب دمت خرؤم

 مامإلا عوج ى
  ىفو ىلع نب ديز

 8 ىف ةولطم ةءاع ةزاجإ عبرأ 18٠ 5 ةنس ةجحلا ىذ ٠٠ ىف هزاجأو كلب ديؤال ديرجتلا حرش

 .مييطلا ريثكسلا دئاوفلا دراوش نم امفوزيجلا طخمب ةحفص نيمبرأو ةعبس

 نب ديز د ىعو# ىاعنططلا غاَيسلا 5 ْن دمحم نب دمحأ ظفاحلا هيقفلا نع ذْحَأو

 لا ل هما | امريغو ثيدحلاو ىعقفلا ىلع

 ماللا ليسو دواد نا قانقلا ف درخلا نيسح نب ىلع ظفاحلا ىضاقلا نع ذخأو
 ةبخمت حرشو رظنلا تارمثو ىلع نب ديز مامإلا عوجيو ديعلا قيقد نبال ةدمعلا حرشو

 3 ظ نأيب ىفو راهزأل حرش قاعتصلا ىم ارمثا دمحأ نب دم ظفام ا ئضاقلا نعو راهزألا حرشو. ظ

 ١ ديلا ةيشاحو ضئارقلاو ىهك افلا ىف ريطلا ىلع نب :دمحأ ةمالعلا هيقفلا نعو « رفظم نيا 1

 | قفاغسلا نرخملا نس نب نيسحلا ىضاقلا نعو « نيلالجلاو لهانلاو جابملاو ىصيباو
 9 هزأل حرش * ىف ىمبكسلا دحأ نب ديز ديسلا نعو رفظم نبا نايو ىهكافلاو ىصيبملا ..

 ا | 096 ضئارفلا ىف .راهزألا: مبرش ىتيقرلا نسمح نب قازرلا دبف هيففلا نعو « ضئارفلاو .
 ع «راهزألا حرش ف نامل ىبي نب دم ينو آل ليدي دك دج هن

 ىذ ىف هزاجأو .٠ ببيللا ىغموؤ لهاسللو نئانألا

 ْ 1 ركفلا ةيذم

 روصخملا مامإلاب ا

0-83 
 دحأ

 زاجتساو

 () ميرأ لوم ©

 , ىلازقلا نيد#ا

 الا قزف ظ

 نب دم ظفاملا
 هش نع ىلاصل

 اب ىناكوشلا ىلع
 دل قدوم

 يش نع ىهتايسلل
 ءاق دمع نب دحأ

 رشملا لهأ داتسلل.ا

 -اأص فش.

 :انلأ حصتنا“ "

 ف راهقلا ليلفلاو

 .رمقلاو ىرارإألا

 37 يسرا ح)ا

 ممر قليل

0 ٍ 

 اصلا لاف مح ف

 و 00



 _ مر ا يحي نب دمج هللا دوصتللا مامإلاب
 ش ىهبك افلا ةرحبلا ىف ىلامنصلا مناصلا دم نب رمأ هيقفلاو « دهاجملا دححأ نب نمح 0001 سو. ةنس تايفد

 وعلا 0-0 '
 ةنس 0 5 عيشلاو : رز لا دب نب رمع اب روصتلا مامإلاو « عيرأ 16ج ةنس لاوش ميار ىف هزاجأف ىراهشلا ىاشلا دمحأ نب ىلع ةمالعلا ىضاقلا نم زاحتساو اهريغو ىهن اهلاو ىرت#

 1 ٠
 4 هَ

 1 ش 5 ١ : ش |

 1 ممديغو نلأو ةثامكالثو ةرشع عبرأ ؛م1 4. ةنس ىف ةكم ليزن ىئازقلا نيا
 عوبطما رويشا افلا دانساب راك ألا ىامتإ باتك ىف اه ىاكرشلا دانساب ىلاكوثلا لع نب دمع ىضاقلاو ىديبرلا لدهألا بحب نب ناولس نب نمحرلا دبع دوسلا هخيشش نع ىنانملا ىارملا ىلع نب دمع نب دمع ىفاقلا هخيش نع ىلاعنصلا نضال كولا هع دج ادلب ىضاقلا هليمز نع ةحلاصلاو ةيحلابو ددملابو ةيلوألاب ةلساسملا ثيداحألا ةعبرألا ىورو

00 

 دمع نب دمحأ هخيش نع ىنايسلا قزر نب دحأ هخيش نع فصلا ةروصب لساسلا ىودو .
 ىماقلا نع ىئابرلا فسوي نب دمحأ هخيش نع ىعابرلا دمحأ نب نسحلا هخيش نع ىهايسلل#
 .. برعلا برطلا هباتكى هل هدانساب ىنإلا كدكل يلخ رداقلا دبع خيششلا نع نطاق دمع نبدأ

 ش فورمملا برغااو قرشملا لأ دانسللا

 . هتذمالت ضعبو هل مجرتملا تافنصم
 : اهنم هرصع لهأل ةديفلا ةعفانلا تافنصلا هنع هللا ىضر ةمجرتلا بحاص فئص» ..'

 ءدانغلا ميرحت ىف ىوتسلل لوقلاو « سبرارك ىف مطاسلا رجفلا دنع ناذالاب مفانلا حصنخا ©: 01

 ءابيجتلا هنرتعو راخلا هيلع ناك ام ررقتو «رارشألا ةيفوصلا ىلع درلا ىف رابتلا ليلهلا» 5
 هللا مسي قاعتي ابف مبسولا هجولاو « رابخألا نم. نيفراملا ةواس ىف اهف راونلا رمقلاو ىراربألا 3 ا

 00 2 ىف بالللا ةاقرم نع باقنلا فشاكو باححلا مفارو يحز نعل ١ ا

 ا ودلا
 مله" الط ىف باوجو « نيملدملا نم ةالصلا مطاف مح ف | ثروودب تاعباتتم ثالث هتجوزل ىلا قاللم > 00 0

 حورجم ةدابش يح قف تارعوا ةمجر للحي ١

0 

 ةتلاب ايليزا ةصق ىف لاكشإلل باوجو 58



 0و نس تايفو
 يم نب دم هللإب روصنملا مامإلا

 ..تلحرص اك ديدج دقع ريغب نينس تسع دمب امجوز) اهعاجرإ
 و لسو هلآآو هيلع هللا ىلص هللا وسر

: 

 دميلاط وبا ميركلا دبع ديسلا هخيش هع نا 1 00
 ْ ىذلا رمسلا بيط رصتخو ٠ سابع نبا ةباور هب

 روك ذلل هخيشل ةلوام ةمجرت جو « اهريغو ربنعلا تاحفن نم
| 

ادايز ىرذنللا باتك ىف ام ىلع دازو . هوحنو بيوبتلا
 ءيحاص ناك دقف ؛ ةديفم ةديدع ت

ىنأ ام باب لك لوأ ىف الوأ دروب هنع للا ىضر ةمجرتلا
 آبيغرت ةينآرقلا تايالا نم بابلا نف 

« تسلا تابمألا ىفو تيبلا لهأ بتكىف ىتلا ةيوبنلا ثيداحألا م اييهرتو
 .اهضعب ىلع ملككتيو 

 ؛افه لاك لبق ماسلا هلجاعو . مض دلجت ىلإ هنم عججو نيصر نيتم ىوت حجار مالكي

 .باتك ءانثأ ىلإ وهو هيلع هعامس ىق هرصعب ةبلطلا ءالبن .ضعب سفانت دقو . عفانلا فلؤلل

لع ىنب ىتلا باوبألا.ةياهل ىلإ هعيمج فيلأت هل 6 وأو ةالصلا
 .نم نا دجوأ وأ هباتك ىرذتلا اهم

 ' .نم دعو ًادج هب عافتنالا ممل ميدبلا بولسألا كلذ ىلع هلك نم هدمب ظافلا ءادعلا رباكأ

 .ةيديدي زلا بتك ىف ام نأب ةيمالسإلا راطقألاب .فئاوطلا مومعا ةنهربملا ةينعلا بتكلا عفأ

 ١ ةيوبنلا ثيداحألا نم ةريهشلا تادنسلاو تسلا تاهمألا ىف ام ىه نبا
 ,مفانلامعلاو ةيشخلاىفهمالك - 020202 0
 .لوق ىلع روكذلا هباتك ىف هلضفو ململا لعت بوجو باب ىف ةمجرقلا بحاص هدروأ مو

 .ىلع لئالدلا نم هوجو ةيألا ىف : ىلامت لا همحر هلوق#( ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخم امإ )ل ىلاعت هلا

 . .ىتخ نم كلذ نع اوضرو مهنع هلل ىضر ادب ايف نيدلاخ رابألا اه نم ىرجت ندع
 :ةالملا هذه ىتمدقم تابثإ نكميو 4 ناتنج هبر ماقم قاخ نلو )ل ىلاعت وف ليلدبو ( هبد

 .لاحتسا ”ىشلاب [لاع نكي ل نم نأل كلذف.ءاشخم نأ بجي هللاب ملعلا نأ نايب ءافثا 1 |
 : ةثالث رومأب لغلا نم هل دب اللب ىنكي ال تاب ملا نا مث نم ئاخ نوكي ن

 .هفقد ىلع نوردقي ال مهنأ هلل
0 

 0 ١1
 3 5 ©: مهفانع ال هدكل ةحييبفلا هلافأ ىلع هتيمر .عالطاب لع تالا نآل ةردقلا معلا ( لوألا ])

 ا مج

 نع تلخ

 راف قئاقدا

 و عورتلاو

 زاجا مس[
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 ةقيقدلا هذهو . ىلاعت لب ملا مدع مزاي ةيشللا مدع دن 1

 سردلا ىلإ مطقنأو ؛ حقتو حمسو حلصأو « مهخئاشمو هخياشم تازاجإو. هنازاجإ ممجو | م
 « نيبلاطلل ةدافإلا ىلع هسفن رصقو ؛ ةعفانلا تكلا سنافن مجو ف لاو سيرفتقاو 5

 0 ةلثسألا نع تاباوملاب نوار ورا <11 دمع نب دم نب دعأ ظ دهسلا نبا ءاهلع سيئر هخيش ناكو . ةيكرتلا ةلودلا ةطلاخمم ميفرلا ملا بصنم سطيإو 17
 ١ نم ةعطاقلا ةلدألاب ةطوبرملا ةلوطملا ةبوجألا غلبأب اهنع بت“ 8 ناقنإلا ةياذب ةئسلاو باتكسلا .٠ يطا 0 1 2 2-6 03 5

 ناهرو .نايبو ةبح حما” 2

03 
 نب م ةمالملا ديسلاو.« بلاط وبأ مدركملا دبع نب ُليادبع ةمالملا ريبلا» ١ ا ىزملا نيسح نا ت1

4 21 

 ا يروا يي ني دع هاب دولا مال
 |لا لام نم قراسلا نأل [للاع هنوكب ٍلملا : (ىلثا)

 هفاخع الف هتقرسب ملاع ريغ

 | ناف.ايكح هنوكب علا : ( ثاثلا )
 دق هنأ اب هنكل هلامفأ حمابج

 ,مو+ ةنس تايفو

 هنأ سس هيكلو هترذق م ناط

 وما لصحي الف ىفبفي ال اك ىضري ١ عا. حرا نركب لع ناطلسلا ع رتل 0ك
 يضرب ال يك نأ عر همم لع تردق و هلأ ىلع ناطاسلا متابق عالطا 7 امأ

 «هب رملا مزاو نم ىلاعت هللا نم ةيشملا نأ تبث“ هنأ كلذو ديدش فيو# 6( هبر ىلخ نا كلذإل ىلامت هوق ىفو « هبلق ىف فوخلل لوصأ ةبجوم ةثالثلا مولعلا هذه تراص هتهافسب

 اذإ تضحنو فد نإو تالداجلا عاونأ ناو «ةيشلنا ثروي ىذلا ملا وه ىلامت هللا نم برققا ببس وه ىذلا مفانلا معلا نأ ديفت
 ةفرعمو « ةرخآلا قيرط لع رملا لك رملال . مومذلا ملا نم تناك ةيشملا ةدافإ نع تلخ
 ىلإ ملطنلا ةدشو ءايندلا ةراقحم ةطاحإلا ةوقو ؛ لاععألا تادسقمو « سوفنلا تافآ قئاظ:

 ىالكرخآ لإ . بلقلا لع فول ءاليتسلو «ةرخآلا مت ١

 نايبلاو ىناملاو فرصلاو وحنا ققحو « هنارفأ قاف ةمجرتلا بحاص ناف : ةلخبا ىلعد ٠

 . ةياورلاو دانسإلا قرط ظفحم ىنتعاو ؛ ةيبرعلاو ثيدحلا ىف عربو ؛ لوصألاو عورقاد

 « ىناعنصلا
 ديمح دجحأ نءدمم : : | ش
 نب دمع ةمالعلا ىطاقلا هب دافتساو هنع ذخأ نم نايعأ نمو: :

 هوو اع
4# 97 
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 2001010010000 وأ

 ىلع نب دمع ةمالمل يقثلاو « ىريرا دع

ا نس نب ىلع ةمالملا هيقثلاو
 ٠ مثريغو 

 اهريغو

لع ةدشلا تمظع الو .
مدمل نفلاب سائلا ى

. 00 5-7
 

قع ةمجرتلا بحاص ماق.ي « اهداليو ةرشع ثسو ةرشع سخ
 لسع برغملا ةالص بي

عوجرلا ىلع مهتحو سانلا ظعوب اعنص ىلعأ ىف ةسردلل
 .كقذ وحن و هللا مايأب مريكذنو للا ىلإ !.

 .نأك ىتح ةديدملا. مايألا هداشرإو هظعو عامسال امنص لهأ

 اعنص ىف :

 موب نم عوبا رضحب ناكسف
 سانلاب قيضي هحارصإو ددسأل

57 رحفلا ناذأ نيلفاغتلا نينذؤلا ضعب نذأتب نينمؤلا ىلع ىولبلا تدفع لو
 .لوق 

ذه ىبن ةمجرتلا بحاص ماق « ةمحلا كلن ةدم تلاطو ىعرشلا تقولا
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 ربح ا اجلب هتافول هرك ذ دنع ىرادنجلا هللا دبع نب دمحأ ىلوملا لقوا
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 عايض تالصاح اهنءو . نيدعتلاو ءامما ىلع ةفوقوملا اياصولا لاومأ ىلع ةراظنلا ىلونب ما
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 يب نب نع را دم
 نب لا نب مهاربإ نب

 نسحلا مث ها يأن زح نب لع نب ةزمح نب نابلس نب ةزه نا
 ا اربإ نبا ىسرلا مس تا نب نيسحلا نب للا دع نإ
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 هلا دبع دواد نب ل دبع رمأل امص ريمأو « ةاعبسو ةريشع عيرأ 1١١ ةنس ىفوتللا نيلس | ٠١ نب ةزح نب ىرب نب ل دبع نب لع نب سبدإ ريشا خرؤلل رمألا : : هبراقأ نمو ٠

 هيخأ نباو « ةثاعبسو نينا ال١ ةنس رفص ىف أهنصب قوتملا ةزمح نب نسحلا نب ىبحي نإ

 قرأ كل دنع وذل ةزخ نب نملا نب ىبي نب للا دبع نب دواد نب دمع نب دواد ريمألا

 هريغو ىجرزملا هجرت دقو « ةرحبلل ةثاعبسو نيناعو ناك /ه4 ةنس ديبزب ىلوسراا .

 5 امنص ؟ احو هذيهجو نيل ةمالع نم مطافلا ىعرشلا محلا ردص دق ناكو .
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 ةريزملا بتكسلا نفذ ةسفن هيلإ تقان ام لوصحت ىف امم

 باوبأ نم هل حتفو رو ارش كا هواز 0 ا ١

 اا رع دبع نب دم خيشلاو « ىدبن لا ىذلب ماس دمت خيشلا نع
 : لاقف نمحلا ءانثلا رشن بحاص همجرو . مريغو ىدهيزا .

 1 أ

 م5 ةئس تايفد 0 تأمق

 رصان دجأ خيشلاو ٠ ىجاج

 نيسح لإ . ب دم خيشلاو « ةريقف فسوب نب دمت خيشلاو « هم 2. ةمالعلا هيقفلا هتذمالت نمو . ةالصلا ريثك ناكو ديوجتلا لع ىف ىلوطلا ديلا هل تناك
 رطفلا ديع ةليل فوتو . ممريغو ةرديح ف : ىك نب ىلع ريصبلا ديسلا و « ديبزب رجاتلا ىدنملا
 ىلامت للا همحر فلأو ةئاعالثو ةرثع تس 115 ةنس

 ىاعنصلا ىسنالا كلما دبع 3

 «ىنامنصلا ىلا نيسح نب كالا دبع نب دمع ىتتلا عرابلا طباضلا دقانلا ظفاحلا ىضاقلا

 بحاصو . ةرشع سخ 116 ةنس وتلا هدلاو ةمجرت ىف مدقت هيلع مالكلاو بسنلا ةيقبو

 أشنو ء امنصب فلأو نيتئامو نيعبسو ثالث #17 ةنمس ةرخآلا ىداج ؟4. ىف هدلوم ةمجرتلا

 : لاقف فلأو نيتئامو نيعسأ 1؟٠9 ةنس ىف هدلاو همجرتو « هدلاو رجح ىف

 بتكللا لخد هناق « هرغص نم تالاكلاو ةعاطملا ىف قرتي لزي ملو اكرابم ًاءوشن أشن |

 هيقنلا ىلع بيغ هدوجو نآرقلا بينأ م « ةدم برقأ ىف نارذلا زرحأف نينس تمس ىفوهو .

 نئمو ةيرزجلاو ةحلملا نئم بينت م رب رضا ىغايسلا ىحت نب دمت تاءارقلا ىف خيششلا ةمالملا

 :ءاتلا نمو ةياقلا نم ا طشو ثدحلا ؛: ١ نار
مو بجاحلا نتمو ضئارفلا

بدحلا ىف ةدمملاو راهزألا نت
يح نمو ةباغلا نم أرطشو ث

 ص

 ةيرزجلا حرش كلذكو 4 ىتكراشم عم ىفايسلل دمع هيقذلا ىلع هأرقو ىلاجلا حرش مسن 6

 عرش لئكلا حرشو ىميملاو ديلا ةيشاحو ىبكالاو قرحبلا أرقو ايكز فاق 17
 مالسلا لبسو ضنارفلا حرشو نايبلاو ىناملا ىف لخدملا حرمشو نميخلتلا ٠ أ

 حرصت قو .ناقثالاو

 حرش ىف ةءارقلا يلع بكم نرآألا ىلإ وهو , ىراخلاو راهزألا ش

 ورابلا وضو ةديسلا حرشو لهاذملاو افشلاو لوطملاو ىغرا حرشو ش

 دواد ىفأ ناسو راهزألا
 ولع عمم رافثلا ةحنم هتيشاح

 ةءارقو ةكرابمل هذيب 3 ةدمئملا :

 فرم هدمأو «اروتسم ناسا فراس

١ 



 715 ةنس تابفو

هادهو « حلاسملا ثفاسلا مام هب ايحأو 71
 .مراكم ىلإ 

 ورسو ًاطاش ش
 .ىف نيرقلا مخ ىل راص دقو . ٠ تاملا دسبو ايحللا ىف, رسو ا

 رب اقزرو . بارا رجب من ىه ىتلا قالخألا

 مث مزاللا هلئاشم لجو . نيدلاو اهندلا ر ومأ

 و مركللا دبع نب نسحب نب ليهعسإ ةماللا
يف ام ىلإ عيبا قفوي نأ لوثسلا هل هللاو

 هلوحن ه اًضر ه

م غلابلا هدلول ةهجرتلا
شع عبس كاذنيح هر

 ةنس ةر

 .دعب نم غلبف « ةروك ذلا هتاوعد ةباجإ تالالد تربظو هدلاو ىوجر نا ققح دقو

 طاشن عم مول عانأ ىف ألا حلا ىلإ مهلا كاف
 .عابط فطلو قالخأ مراكمو رورسو

دتهاو «روتسلل فراعلا عاونأ نمانشك و روج
 رحتملاب زافو « حلاصلا فاسلا ىدهم ى

 هللا لضف كلذو . روشنلاو تراب هذه ا ىلإ لصولا « جيرلا

ىديسو ممل نبا نيسح نب مساق ةمالعلا ىدير
. 

نيسحلا ةمالعلا دلاولا
 ىرمعلا ىلع نب 

 ريقحلا هدلاوو

 . ف 4 مجرتما لاو هررحام هنا . لولو

 نم « نيعسأ ٠ ةنس بحر

 ١

 ا ٠ ءاشي نم هينؤي
 ش .ةمالملا ىضاقلا تار ش

 .« ريزولا هللا دبع نب دم مامإلاو « ىناعنصلا ىفارمعلا ىلع نب دمت نب دمع نيدنسمل ظافحلا ةمئاشا ٠
 ”اهريغو رامذو اعنص ءاملع رباك أ نم مهريغو ىمبكسلا ليممإ نب دمحم خرؤلل ظناحلا ديلاو
 .ىضاقلاو « هللا هديأ ىحن هللا ىلع لكوتلا رصعلا مامإ انالوم هنعذخأ نم نامأ نمو 3 ٠

 « قتامتصلا ىتسملا روصتلا نب ىحي نب دمع ةمالملا ديسلاو « ىفارجلا دم نب دمحأ ظفاحلا 0

 .دمم نب فطل ةمالعلا ىماقلاو ء ىبكلا دجأ نب للا دبع نب دمأ ةمالملا ديسلا خألاو 0
 .ثب نيسح نب ل ل 1 ا

 1 3 مريغو ىرمملا ىلع

 : لاق 57 اجلا ىف ىرادبجلا هلا دم ني دمحأ لولا هركذو
 نا بم. ا ليال 0 ا دملا ىفمهملاو 31 ىلع ةريثك ةءارق هلو قطنلا ىف كر انمامإ عنيش وهو ةريغو بمألا ىف ةمالع ناك



 ىمب نب حم قاب دوستلا مالم ١ ٠١ 5

 مراكمو شاشبلاو مضاوتلا نم هيلع ديزم اليف.
 بدألا ىف تا ركشبم هلو ٠ بابلالا بلسي فااو 3
 ) ناونع تحن نلأو ةئامتالثو تمم 5+1 ةنس. 1
 ماعلأ كلذ ىف اهدالبو اعنص ءالبنل هيلع ةيوجألا | :

 نب ليعاممإ ديسلا هخايشأل هاثر ركذ مدقتو . روثنلا يلا نب كلذ ريغ هلو . سكسملا“ ش
 دمع ىمئاقلاو « قاحسإ ن 55 ,

 ُ واف و حرتملا
 ناب ,ةديدملا يللا ةديقل بنكتلا نم مب نس" قئافلا هطخم هل مجرتا ممجو

 ثداوح ىف مركذ مدقتملا هاؤس اهنم ةفيلل ماستباب ريغصلاو ريبكلا قلتو قالخألا
 لجو ( رضخألا نوصفلا قرو مأ رعزلا

 موضعب و رهزلا ةيؤر موضعب حبجرت

 ضعبل مجارقلا ضعب قاب عم مهريغو هدلاوو ىفا رمعلا د نب
 مهنم الهأ هنوربو هنوضترب نم رايتخاب امنص ءاهلع ىمأ هل مجرتملا ةأيح ماوعأ رخآ ةرشم تس: ؛سو + ةنس لوأ ىف اعنص ىلح نيسح ىلاولا لوصو دعو . هنيبو مهنيب ةبتاكسللا نم هيرصاعم

 هليمزاو هل مهرايتخا ناكنف عاطل دمع نب ىلع ديسلا نع الدب امنص فاقوأ ىلع ةراظنلاب مايقال: 5 ١

 ىلاولا ىمأف ىرمعلا ىلع نب نيسحلا ةمالملا هيقفلا هخيشو ىنارجلا دمت نب دمحأ ةمالعلا هيقفلا: :
 ةيالولاو .ةسائرلا نع ادعابتو معلا ىف ةبح عانتمالا ىلع ممصف هل مجرتملا باصأف مهني عيتلابا

 تح هتعجارم ىف غلابو ىلاولا راد ىلإ اليل لزنو « همم اهوحتو ةورثلا مدعو هدب تاذ.ةلق عم < :

 1 ريبخلا ىرمعلا نيسح هيقفلا : لاقف اه حلصي هارب نميف هراشتساو هراذتعا لبقو هفعسأ" 3
 0 م٠" 8 4 0 ١ .٠ ١

 ٠ ةارعأو ىفيف هلزع نيح لاح نسحأ ىلع ةديدعلا تاونسلا هيلع ةراظنلاب مناقلاو فقول: _

 هترايزا هددرت هتظحالمو همالكل ىلاولا داتعا ناكف:« عاطلاب» ِ

 تدرو ةديدع َةلئسأ اع ةحتنم تارا تا 5
 ا ىلع ةحقنم لاك ةبوجأو ةفان ةيلع ثحابمو لئاسز هل مجرتفلاو .* 0

 | ديسلل ةلاس 1 0 نالولم نامفا ناباوج اهنم«.يل
 مما دي دامب بقت ةلاسرو « كلذ ريغو رتولا ةالص نأش ىف: 00

 لورا دب تاكو. كف رخو شل يمض ممإلاو دجسلا يحن ةالص مح ىف ىنامنصلا ىناكوكلا“ 1
 .ير يف ٠ث دئاولاو ةردالاثاعألا اهني

 اينجا لئاسرلا ةعومم نمط ىف ةب رمعملا رايدلاب اهعبطل نيس 3 ١

 قامنصلا ىلا شيع ملام ةمالملا هيقنلا نم نيل
 دحأ نب رداقلا دبع مامإل 1

 نأش ىف ةلاسرو « ةمجلا مول

 هعيماجيو هتارانمو هلاسرو هلاعأ ١

 188+ ةنسالبق هلع شبل ليسمن
 مافتنالا مين اسنمب ع 5 ىقلا

 وي



 ١1١ ةنس تايفو

00 2 

 نا . 1 3

إلا فيس ةمالعلا ىلولل ةقفن ىلع امس 7 3
نب لع ةديدملا ءاوأ ريمأ ردبلا مالس

 هيلع نين وأ ريمأ 

0 
 اب الإ

اهشتسا لبق مالسلا : ١
لذ رخآ ىف ةديدملا رد هد

إ ة وذ الو ماعلا ك
 :ُث ال

 ١

 ننف» 3 دومشلا ردبلا اوللا ريمأ ىلع
 بدألاو 0 ربصأ

 6-5 و ثاحبألاو .لئام آن
 نينمؤملا ريمأ نبا دمع 2

 ترش هريع ىف .ك 1 .ءزإ < 11

 برقلا ىف روكسشلا هقافإو اهم 58 0 و 0

 رثو ريضنلا ضو رلاو نيملا ةرثك

 برعلاو معال ةمدخ اهرشن ىف ةيئاع دهسا نم اهريغو |

داحألا نم ىراخبلا حيحص هيلع لمتشا ام رصح ش 0 0
 ابعاون أو ثي

 ثيداحالا نم ىراخبلا حيمص هيلع لمتشا امرصخ ىف تايبألا هذه 4 هل مجرتلآ رعش نمو !

بو رركسملا ريغ نايب عم ىرابلا حتفب نامإلا بك وح ظفاحلا اهدع انت 2
 قلعملا ناي

 كىعع هراثآ عيمجو ىراخبلا اهجارخاب درفت امو رركتللو قالاو لوصولاب امعيج ناو... 0

 ليني هتحرت ىف اي ىنعلا نسج ا تيبلاو . نيعباتلاو ةباحصلا

 , 2020707 . ٠:4 مجرتللل تايبالا ةيقبو عوبطلا رطوا

 رجح نبا ظفاحلا اهدع ارك ا ىراخبلا : يم

 : ريمتا رايغ نع تررك امو ابقلسو 00
 رظنلا اذاي نانثإو ونامت اهعبتي  .فالآ
 را م نقع فالك نيه نو هم

 ! 160 >8 رشالاىفام مم ابقلم_ لق ةدينهلا دعب .نوتسؤ

 دا نم اهدع اين يوما ١ ماوس مذ 0
00 

 0 2 8 و 1 3 نورشعو نيم نام

 بوشلاو نآرقال بيااسألا حيج



 قو ذه هللاب روصنملا مامإلا 208

 افلا ءونصو

 7 نفأوا ْ

 قاكسلا(١) 8 :١>

 < ةنس ةدعقلا ىذ ثلاث ىف |هنصب تامو

 هدللاو ربق بنجي نفدو ' هدلوم نم رهششأو ةنس نيعبرأو 8

 لطه بيص عمدب تداج نيملا
 ةتحص دعب نم عذصنم باقلاو

 اودقف دق مايألا ىنب نا ليق ذإ
 هبقانم تحضأ نم ردبلا ىدحلا زع
 تمي ام قيقحتلاو ظفملا نم ىطعأ
 هتعارب نم الإ ةغالبلا امو
 ادنا همايأ ىف "”فسوب ناك و

 هولا تحضأ ًثداح هلايف

 اهرشني معلا نونفل هدعب نم

 نع لطمت رصع ىف ةغالبلل نم
 تزرب نا مادقالا هل نوكي نمو

 ةبطاق رافسالا نيعأ هكبتاف

 ةدلظم ىعف ارط ضرالا هكبتلو
 همدقت ذإ تدع ةنج نهنلو

هدالوأ نم ةايحلا دق يلعو
 : اذه ريرحت دنع 

 ١ ةنس بجر 16 هدلوم كاملا دبع نب دمحأ ىضاقلا 0 1

 عيبر ” امنصإ هدلوم كلا دبع دحم نب دمع ىغ

 2 اهاوسام ةيناع

 : هلوقب ىرامذلا

 لزي مل دبمسلا اهنعو د مونلاو
 لفتنم ريغ متم هيف نزحلاو
 لمعلا ىفو اد هيلع ىف ناك نم

 لجلا اهجرب ىف ةقرششم سشلاك
 لك نع مالعألا ركف هلبن نع
 للملاو نسملا لمع تنيزت

 لجخ ىفو .ىعىف ةهارنلا نم
 ' للغىف قيقحتلاو ملا ماعد

 لمالاب هنم ىظحيا ندئارل
 لخ وهف ماص اي هليج اهدوقع 1

 لدجلا ةبلح ىف هبتثم شويج
 لبهلاب رادقالا دي اهتمر دقف
 لم ىلع اهنع ىدهلا ردب باغذإ
 لذج ىف نيعلا تابعاكلا اهناسح

0 

 ثالث نع نلأو ةثاغالثو رم

 نمو . امنصب ةفورعلل ةيزخ ةريقم ىف

 ءامنصب فلأو ةئاعالثو ىدحإ 1.
 ةئامالثو ناك ١٠٠1م ةنس رخآلا



 ا 8

 بووالد ىحي نب دم هللاب روصنلا مامإلا

 ا نا ىلا د# دمحأ ش

 تمدقت يينزلا ةيقبو . هرمصع ىف ءاداعلا سرب توعنلا ىنامنصلا ىنسملا ىميكلا ناجبفا نإ قتعم نب ىلع نإ ىبحب نب هللا دبع نب الا نب نسسحلا نب ىلع نب نح . نب ىلع نب هللا دبع نب دم نب دمع نإ

 أدنو . امنصب نلأو نيتثامو نيثالثو مسأ 5 ةنس لوالا عير رش ىف : هدلوم

 يأ ىبنألا ىزارحلا دحأ نسمع هيقفلا هرصاعمل نيحايرلا ضير . ا ىف م نلأو نينئامو نيمبسد ىدحإ ٠51/1 ةنس عيبر رهش ىف امنصب هلاقوو .ىناومسلاب |
 دمحأ نب ىلع ظفاحلا ديسلا نعو ؛راخزل رحبلاو اهوحمتو ديناسلاو تسلا تابمألا تاياوأو هلا لوصأ ىف بالا حرش عيجج ىناعصلا ىسبكتلا ديز نب دأ ظفاحلا ديسلا نعو ؛ ةمفانلا يكللا نم هريغو ثيدحلا ىف نيسحلا رمألا ءافش روك ذلل هدلاو نع هل مجرقملا ذخأو |
 نئس ىفو «روكذلا هخبشل اهحرش عم ىفاسنلا ننس ميمج ىنسحلا مسقلا نب نيسحلا نب قي نب ليممسإ نب روطم نب ىحب ظفاحلا ديسلا ثرعو ؛ امريغو كلام مامإلا أطومو هجام نبا نتسو دواد ىبأ نسو سم حيمو ىراخبلا حيمص عيمج ىنسحلا ىرفظلا نسحلا نإ
 ديرجتلا حرش ىف ىلاغلا ىلع نب ىلع نب للا دبع ظفاحلا ىضاقلا نعو « اهريغو ىزيرتلا
 5 لا : اي م َ ليممسإ هيقفلا نعو ءاهريغو راخرلا رسبلا ىفو دم نب يساقلا مامالل ماصتعالاو لب ديزل

 2 00 نب مرك دبع ديسلا نعو « ىذمرتلا ناس ىف ىناعلا تانع نسح نب نص ان ْ
 مح ىف ةماع ةزاحإ ه : 20106 1

 عيمج ىف ةماع ةزاجإ هلاو نم 4 مجرتلا زاجتساو . ضنا رفلا ىف ىضورلا بلاط وبأ لا أ
 روصنلا مامإلا ةريس م ع 5 5ك هيلع لمتشا ام 1 ١ اى وأب هباتك 59 نيربطلا لآلا بتكدانسإب ىلا ىناتلا نع هتورب ىضورلا ىميكملا نسملا نب دححأ نب ليممسإ ماإلا ديسلا نع يشل" 3 0 ماثلا ءو هتناو. ان ا

 يجب مشم دعأ ن

0 
5 

0 



 2 2# 1 03 زال ترم دج ع عج ب 5-5

 00 ا ا | ظ 0 ش

 00-001148 يح نا دع
 ةئس تايفو :

 يح نب دمش هللاب روصنملا مامإلا
 انه

00 

 ب
 ١ ىدنسلا دياع دمت ظفاحل

 عج نم فدل ى 1 كيش نع هدو يورب ام عج ىفو « نر يلا

يجو ءاهريغو تامأل
ظفاحلا ديسلا نع هيوري ري ام ع

لا ريمألا ليعمسإ نب د ن هللا دبع 
 ىنسح

 لمتشا امو لولجلا دنسلاب لياعلا ءافش فلؤم يدنسلا قداص دمع نب ىلا ىلأ هخيش نع

رشا لهأ دانسإب برا برالا باتكد يلع
لخ رداقلا دبع دنسملا خيش برغلاو ق

 كدك لي

إ خيشال مألا باتكو ؛ ىددلا هداز
دادمإلا باتكو ىيدركلا ميه رب

 دانسإلا ىف 

نم مجرقلا زاجتس او 1
ملا ديز نب دجأ ديملا 

 « ىرفظلا دهحأ ن نب ىلع ديسلاو ؛ ىسبك

فاحنإ هيلع لقا وعي دل نع ديسلاو
 نب دمم ىضاقال رئافدلا دانسإب رباك ألا 

 . دانسإلا بتك نم هريغ هيلع لمتشا ايفو روكذلا هفلؤم نع هل مهئئالث ةياورب ىاكوشلا ىلع

 دحسملا هقلم هيلع لمتشا ام عيمج ىف ىلاغلا ىلع نب للا دبع ىضاقلا نم زاجتساو |

 هيفنلا هخييش نع هيورب ام .عيجج ىف ىلملا نسح ليمعإ هقفلا نمو « وللا دياسأ ىف مولا

 دعأ ىضاقلا نمو « ىناكوشلا ىلع نب دمع ىضافلا هخيش ن نع ىنامنصلا نازولا نينح نب دحأ

 نب. درس 0

 نيسح نب نسحم نب ىبحب نب ليعمإ نب ىلع ديسلا هخيش نع هيوزب ام عيمج ىف ليوطلا نيسح

 ا ٠ يداه نب حلاص نب دحم ظفاحلا هخيش نع هيوري ام وهو ىناعنصلا نسما نب دحأ ىدبلل نبا

 ' . دمع نب هللا دبع ظفاحلا ديسلا هخياشم نع ةزاجإلاب هيوري ام وهو ةوبرح نباب بقلم ىواسلا

 دم ديسلاو رينعلا تاحفن بحاص ىنوحلا كلللا دبع نب نب ميهاربإ ديسلاو و ريمألا ليمعإ نبأ

 ىامنصلا ىدبلل نب نيحلا ني لع نب دحأ نب بي 5

 1 مونرو اهدودح قيق قيقمن ىف ماقو دهنجاو مولملا بلط ىف دمج ةمجرألا بحاصخ ةجلابو

 ّآ راصو دهنجاو ققحو رظنو « نايعألا ءايلعلا راك أ ذو دقفاو ققدو منوف ىف خبتو دقو
 ف يصراعو « هيلع ن تالكب ثا لح ىف لوعل م العألا ءادلملا سيئرو هيلإ ع ريجرملا املا ١ مامإلا
 ةقبط دعب ةقبط عنويشلا رب اك أ هنع ذخأو ةينيأا دالبلا عيمج

  ىناقلو نال 0 نيم نب تا ديلا مدع راك ل 5

5 

 ع

. 



 ىو, يبي نب دمع هلاب'دوصتمل مامإلا
 ىو. ةنس تايفد مكس

 7 هد اعلا ا ملا ذحأ
 :, دمع روصنلا املا , ىبدآلا نيسح نب كلا دبع ىح و ؛ ىمارعلا دمجأ نبا

 ., نيسح ىضاقلاو « ىبرغلا نيس لل ىف كك 2: ىو نب دمت روس 62201 تسلا نت ىلع ىضاقلاو « نيدلا ديم ٠
 *  ثادسلا غايرلا دمت نب دمحأ هيقفلاو « ىب دهأ نإ ىلع ديسلاو « ىرمعلا ىلع نب نئح لك هتزلاو « ىدسلا دجأ

 00 روع ىضاقلاو , اجلا دمع نب دمحأ ىضاقلاو * ىحينرل 5 2 « ىسبكلا ديز نب دمأ نب ديد < 0 لا رازرلا دبع هيقتلا
 نيسح نب مماق يسألون © : ؛ سا ” لاو , ىذا ديج دمع نب لع ديسلاو « ىلليدلا ىلع نب ديز ديسلاو م نانج

 دمحأ ظفاملا لولو « نيل ديمح مساق نب دمحأ مالسإلا فيسو ٠ ىناملا ىلع نب ىلع مالمإلا ص و 1 7 0 5 7 1 ١ :يش ىلولاو ءىسنألا دمحم نيد هيقنلاو , دهاجلا هللا دبع نب قاحسإ ىضاقلاو « ىزعلا
 اهريخو نايحضو ةدمصو اهدالبو امنص ىف ءاملعلا رباك أ نم مجريغو ىرادنجلا هللا دبع نإ 0

 عوبطلا رطولا ليني لبجلا دهاملا مماق نب نسح نب دمحأ ىفاقلا ةجرت ىف انيثأ دقو
 لافسلا ىذ ةنيدم ىلإ اهنم هلوزنو ةلبج ةنيدع هرورص دنع ةمجرتلا بحاص ىلإ ةقئافلا هتلاسر» ظ

 ابهحرشو ؛ مولعلا عاوفأب اهن هجو ًادج ةميد ةلاصر ىعو لفسألا نويلاو ةيزعتلا دالبلا نع 0
 ش ىرامذلا ىمليدلا باهولا دبع نب نسما ظفاحلا ديسلا

 بلطل مداقلا ىابتلا ىدمضلا شكا ددحأ نب نسحلا ظفاحلا ىضاقلا هرصاعم .همج ردوا ظ
 دمب هغنص ىذلا رردلا دوقع هباتك ىف فلأو نيتئامو نيعبرأو ثالث“ ١417 ةنس.ىف:امنصي م
 1 : لاقف ةنسلا ثالث نم ةديدملا ماوعألا

 ىف هب ءانع وذ هدلاوو رخصلا نس ىف وهو هدلاو.ىلع ةءازقال انصب ىتماقا مايأ ىف هتفرع 0 ٠ ٠

 عيمج ىف هرصع ءانبأ قف ىتح قياس هيلإ قبس مل رهاب ظفحو.قئاقملا ىلع ضاوغ نعفاث 8
 مايأ رومألا ىلاعمل ةعلطتم هسفن تناكو « فلاخلاو فلاوملا هنامز ققحع هنأ هل لبو فرالا ْ ا

 لهأ هيلع لف  لواصو ةلودلا :بابرأ نم ةددق 4 نم حصان ابرو «اعنصةف + | هنحلا لهأ هيلع ألو 1 هبات“ ١
 بيش هيلع اوردأو ماركإلاو لالجإلاب.ابلعأ ءاقلتو طر ىف ماقأر امنص نم جرح ل 00

 « هان 5 0108 5 .- : ١

 مافدو. :مهنيد رومأ ىف مجرما هوذتاو «.منرومأ عيمج ىف :لدملا عادلا .وريصو « مالا



 ءامالا) 8 موو ةنس تايفد - ه6
 وما قص نب دم هللاب روصنملا مامإلا

 منور بتك ف ةماالا ىلع فك اع وه اذه منو ملا ف يلطو نكاألا هب تهب 5
| 000 

 حتسا 3 ةعم ايف ماقأو . هسهف رردو هلع ةبطلا لعابف شذا ةلسص دس ل لاشي
 لدوأ 01 .دوب ناكو « تابتاكم اهب هتماقإ مايأ هنييو ىنبي ترجو ءائبطو امام ع 3
 || 2 5 . : نم ريثذ هب دافتساو

 .دلا 8 لحال نأتي و هفيلكست ةرياد ةمسل لالا هب قاض امو , كذ 8 مل هنكلو انب عامجالا

 ينكللا 83 .هتشيض مامنإلا هيلع اوفعاضو ابلهأ هب رسف طرب دالب ىلإ مجر هب فاكم وه امم مايقلا ةدعص

 ءىيمأل 3 .بلي مهف ةملكلا ذفان مهمنارهظ نيب ميقم وهو روطسلا هذه قر لاح ىف وهو كوالا ةنيع

 رطل 8 هل . نيمآ هلاثمأ نم رثكو «ءالوأ املا هداز ءرعلا نوف ىف

 ةامع اع .ىفو هاشم اهيف مجرت ىتلا ةذبنلا ىف ىرادبجلا هلل دبع نب دجأ ىلولل هذين هجرتو

 لالع 1 ْ 200 :لاقزيجولا مساج ظ

 7007 3 تم خوس رلا لهأ مامإو خويششلا خيش رهدلا ةجحو رصملا ىتفم مامإلا ديسلا انخيش 1

 .لاجرلاو ثيدحلا ظفح ىف ناك« نيدحوملا ةدمعو نيدللا ىفص « لثام هرصمب همولع ىف ف سيئ 0 ٠-2

 .هلجرو هقرطو ثيدحلا ةعانص ىف كردي ال ىذلا ظفاحلاو ءهرضع ديرف قطنللو هقفلاو ٠0 ا

 هب قوفي امو ىلوطلا ديلا مولعلا لك ىف هلو . تاياورلا فالتخاو فاتح نيب عحجباو « هلاو 0

 .قوفي مولعلا رئاس ىف هنأ ىلع , هيف ىنادن ال ادرفت قطنماو ثيدحلاب درفت هنأ ريغ ؛ هريغ 0

 ا | 4 حشو بيرق باكو مو ىدتل شاب بيع فاؤمقلنل قو هيرماس
 00 "تبجوأ ىميلا دحأ اعنص خيش عم ةصق هل ترجو . ىرجتلا دع نبل دع ةماللا رضنخ ا
 مه اه ْ . اهبلإ مجرو 0 كرقلا لوخد دعب ىلإ اهم ىتيو طرب ىلإ انص نع هجورخو هعيب بارخ 0 ظ

 ذ .فح نم اهسمس نم ويحي ةءارق ثيدحلا ىف ماوألا ءافش امنصب ىحيلفلا دجسم ىف هيل تأرقو 20 "1
 اجالع

 نال | ديرجتلاو ىلاسنلا ننس ىف هيلع تأرقو . اهنالتخاو كثيداحألا قرطب هقفرعمو لجل ِ 1

 رمأ نع عمألا ىور كرينا نأ : لاوقي هعسمو ناوزاملا نينملا نب دححأ هللب ديؤما مامالل ثيدحلا : ا
  ههتاح || / سو يمد هلوأ ىف ةروك ذملا قرطلا .
 يبث ضال سلا ىشفي هلا سر ناكو . ىلا هزكذاكال 2-06

 مه لا 3 ا 7 .مومظ نم نيبد م“ : 1
 0 ا ٍ 6 اه تام ىتح امنصب لزي لو « وسبح و 0 : . ىعقا : ىلا 5 5 ِ
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 خيب هوبنآو ىميكلا دحم نب دجأ ديسلا قلملا دحأ ىناققا نع ا

 ىح نب دمج هللاب روصنملا مامالا:

. 

0 
 ةماتلا ةيانملا هباتكب فلأو نيتئامو نيتسو تس

 -_-- عا يمس
6 

 ؛؟5 ةنس ثواوح قايم ىف و يب كسلا ليم نب دع رملا خرولل احلا ديلا لقوا ىمو١ ةنم تايفو
 م ةعاج نمحرلا دبع نب سابع ةنسلا كلت نم بجر ىف اعنصي ىعادلا مامإلا ديسلا لسوأا هنا ةماسلا تايبأ لكس ةمامإلا اونا حرش

 دم نب دع رييكلا ةمالملا ديلا هيلا لصوف « مهسبحد
 ؟راعتسا همايقب ةدتفلا ران تداز اهسأ هافرعو لوقلا ىف هل افلغأو نامزلا ةمالع هدأوو ىسبكلا
 ققحلا ةمالملا دلرلا باتك مشاه نب دحأ روصنلا مامإلا لصوو : لاق نأ ىلإ . امهسيمم مأق
 هيلإ لوصولا نع هيلا رذتمي ىسبكسلا دمت نب دمت نب دحأ راطفألا ىف قلاب عداصلا راظنلا
 بجي  امب عدصو قحلاب هل قطن ثيح سابع ءادتعا نم هياع لصح امو ءادعألا نم هقاخم امب
 : اهنم تايبأب مامإلا ىلإ هباتك ردصو « نيلماعلا ءاملمقا ىلع

 ىلا لآ آم عر تا امركلل بأ ىراطسا كيإ
 ىهذلا ىوملا موسر ىحامو دي نع انملا لهأ رذ سمو
 ىبلطماي كلملا .ةرمز ىوس الملا بوكر نع ىندص اه

 بزنألا نئسلا نع اوداحو ىدملا عرش مده ىلع اوطاوت: < ٠
 . هلا ببسألا ىلع باطحلا تأسأ لطاب اذ لاق نمل اولاقو»

 مهمطاحإو اهنص ةنيدمل مئاه نب دجحأ مامإلا دانجأ ةرصاحم ءانئأ ىف كالذ ناك : تلقا
 0 لوخد ناك مث « نيتسو برأ ١514 ةنس ىف ةدعصب هتوعد مدقت مه اهج

 . ا بحاص تيب بارخإب مميمأو اعنص لعأ نمح
 مل هيفاح

 ضاير هخمرات ىف ىزارحلا نسم هيقفلا لاق ٠

 الدب اومافأ دق امنص لعأ ناك. 57



 بوو ةنس هتايفو 5 1 0 0
 23 1 ىص نب دمي هللاب :نوصتملا مامإلا

 هنوك ىبيملا دحأ لوقي ب الإ ةعرشلا ىف حالو تعالو الو لون هيرو

يحلا ىلإ بتكو امنص ىف ىسبكللا السإلا أ
 لزمف هيلا لزني ىم

 مالسولا خيش رمتسا و « امنص ىف ةفيلحلا

 )» ةوام ىسكلا مادخ فسوبو نومألا وحلا نيسح نب 6 ديسلا نيب

 ىسيكسلا تيبب لفسألا ناويدلاب ىميملا مهفقوأ نيذلا ءالقملا مم ىتح تاوصألا تمفتراو

 ىتح ةيكلف ةعاس الإ ناك اف « ىسيككلا تي رادهاب ةال حو ةقع نم ىيملا جرخو

 مئادولا تذخأو ةعاسلا كلن ىف هناقاطو هباوبأ تعيبو هوبرخأو تيبلا ىف ام عيمج اوذخأ

 ظ موعدوأو ىسيكلا ىلعو هيلع اوضبقو هسأر ىف ىنوملا مساق ديما اونمطو سلال هدنع ىلا

لا فسويو ناقزر دمع اورزعو نيرخآ موب اوقطلأو سبحلا
 ؛ قاوسألا ىف امهم اورادو مادخ

 نيبو هنبي عفو

 « قاكوشلا دمع نب دحأ ىضاقلا ةنسلا هذه نم رخآلا عير ىف امنص ىلإ ةضورلا نم لخد منا
 ا . ةضورلا:عجرو قيدصلا ديز نب 0

 يدم 000 زهبشا ا ا

 طرب نانع ىلإ عجرو ةدم نايحضب ماقأف ىلاغلا ىلع نب هللا دبع ىنضاقلا هيث اهيو نايحض
 تونا ل كاحقلاب رعالا نمدالب 0 ملازأر ناار 2 ّ

 "0 فاول د ل ْ

 1 نب دحأ ةمالملا ديسلا انخيش كلذأ كرحنف ةميحلا ذالب ىلع ةينطابلا تلوتسا اهو: :زيجولا 0

 ]| فارع دالبب ةدير ىلإ لصو ىتح مهف.جرخو طرب لئابق عحجو لئاسرلا ثبو ىسكملا د. 5
 و7 نيسح ىضاقلاو و دهاجلا نحرا دبع نب دمخأ ىضاقلا ع

 تقطخاو . مهريغو ىليدلا باهولا دبع نب نسحلا .ديسلأ زامذ نمو «عوك الا نحرلا ص 0 مرا
 دمع . ري لح كييف دق قاكو ةينطابلا برز وكونادط اس6" 5 جاه : نسحللا لكويملا ىلإ لام نم مهنموب «.ريزولا هلا بعيب دمج د روصنلا ىلإ لامن هتف ءار ! ىلإ لام ءارالا»



 تي را م ا ع
 1 © كل

 ل .
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 5 ا يي ا يح نب دمع للاب دوصملا مامإلا
 ومو + هس تايفو 3

 ةلمبلا جارخإو ةقتلا هذه ةليضف تناك ةينطابلا داهج هوسززأو .
 ماا . اييج مهنع نا ىضر لكوتلا مامإلاو ءامعلا ءالؤهو اشيش ىنا 08

 وعرب درو د لف ق ىبكلل لعل ني دع ديسلا لو ١١١
 ررشلا ةلزج برك ماسيحلا لع دبه لابئر وص لاصو 0

 .رشألاو رفكلا لهأ طمارقلا ىلإ ةلئأم قحلا قيرط نع تدغ دقو
 ركبلاو لاصآلا ىف نيماع برحلاب اهحوارو ىركسنلا ةقرفلا مباصف
 رذفمل هجو ىلع هلإلا ىلإ ةرذمم حاضولا هيأر ىأر تح

 ما رظ ىو لهأىف وهو هرقم | ىلإ داعو أرومأم ملسلا عولطق 5
 عوولا ةمالا بحاص عج ايف نمو دالبلمهعاضخإو نيلا ىلإ كارثألا لوصو دعبو

 داهم عوجلا نم ممريغبو مهم جرخو ةيطربلا نيسح ىذو دم ىذ لئئابق نم ةريثكلا
 مهنيي ناك نارع بيرق ةءاضلل ةيرق ىلإ م ديزي لايع لبج ىلإ مهم هلوصو دعبو كارثآلا
 نع ليكبو دشاح نم لئابقلا عومج ترفو ريسبلا لاتقلا اغأ ديعس مريمأو ؛ كارتألا نيبو
 ءىث ىلع نوولي ال ةدرقلا را رف ةمجرتلا بحام

 , رظ ىف ىببكلا دئاقلا ىدملا سمش اوك بجوم لاتق نودب اورف
 رختفل رخال برذال برح ال مد سشتت نوبلاب مرارشأو اورف 59

 رح نم موقلا ىف نمو ليكب ىلإ ترس ناك ليق ايف ليطاربلا حمد ٠
 ناكو الجر نيتس وحن الإ لئاقم ألا يسوع نم ةيجنزلل عا دنع يب 1 كح 1 3 َ

 0 م مدل |
 ١ 0 0 افلأ هل اوررفف ةمجرألا بحاصل ىرهشلا ررقمل 050 كارألا ىلا ٠ ا : : 00 تاج ليمج] نب نيسح ةمالملا ىذاقلا هذيدت طسوتو هاه هرارقتسأل ” | ١ يرق نكلا وح 2

 سئيردتلا ىلع فلكس ةنسلا كتب اعنص نإ جرد 3 58 د ةلاموم 0“ ْ

 كت علت 110 داع نم نآلا ىلإ ةميحلا نم

. 

 محا لج

 ل ويا مثلو ا

1 4 
1 5 
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 01 ةئسم تايفو 6( » 0 /
 الآ ا لفلم : ؟ه4- يحي نب دمج هللاب روصنملا مامالا

 هال. دسافملا ءرد ىف ةديجلا ىق 3
 , ماظماو د 8 2 0 30 تنآكو « ريك ذتلاو داشرإلاو ظعولاو علا نردف

 و .م ال ةمول هللا ىف هذخأت ال ناكذإ مجاعألا ةالو تاجا م ىف ةريبشلا ةلوصلاو
 عوجر دعب

 0 7 أو ىملاعلا اذبم ملاظلا كلذ ردغ هن :#غ 5 :
 ا ُ ىف هسحن مو : 0 ماظل كلذ ردغ نينح ينم مونهألا دالب نم مداع ىفطصم ريثما

 ناضمر ىلإ اءنص رصق ىف مارك ءالبن هريغ عم نيعسنو عبرأ ١94 ةنس مارحلا ةدمقلا ىذ

 لصو ىتح هيف اولاز امو ةديدملا سبح ىلإ ظفحلا تمت مهلسرأو نيمسنو سمج 1796 ةس
/ : 

 رفص ىف اوقلطأف ديلا دبع ناطاسلا نم مهفالملاب امئاب ىق> ظفاح ليعاممإ ديدجلا ىلاولا

 ششع ليععإ دمت ديسلا ةديدحلا سبح أديهش مهنم تام دقو . نيعسن وبس !؟81/ةنس

 : لينب مهمجارت ىف كلذ انركذ مك عاطملا دمحأ نب دمع ديسلاو ىريدجلا دمت نب ىلع دبسلاو 01

 دن اوناكو ةقباسلا ناينج ليما نيسح ىضاقلا ةهجرتب مهعيمج ءامسأ انرك ذو . عوبطملا رطولا : 001

 هعوجر ذعبو . هريغو لسم حيبجص ىف ةمجرقلا بحاص نع ْذخألا ىلع مهنجس ماوعأ ىف اوفكع 0

 ةماعلا حلاصملا ف ىبعسلاو داشرإلاو سيردتلا نم ىلوألا هتلاح ىلإ داع امنص ىلإ ةديدحلا نم

 ىرجلا ىلاولا ىلإ لوزنلا ريركستو ؛لئاسرلا ريرحتو « ةديفلا ثاحمألا ربرقتو ءانفإلاو « دابسلل

 ' رخآ ىف ناك هنأ غابو . هبانذأ نم وأ هنم ردصت ملاظمو مئافف ضعب ىف هتمجا تيا 1
 يكل 8 فم نذإ نودب هتيب نم جورخلاو هيلإ لوصولا نع هعنم ىقيف ةيالو ىنس نم ةنس
 سلاربغ 0 ىف دجأ

0 

 سدا 8 ١ ةحيصنلا ضحي

 ذه

 :ايعأو ' : 000000
 0 0 دا . 5 ممريفوأ ممل ةبلطل مظملا 3 59 حبنلا ىلع ةلمتشملا تايبألا هذهم همتخو ىدتقلا سمت هبانكب قانلا لع ةبلط عفتا دقو ا

 امماىلع 8 انجلا يم مهقاذم ماركلا نا . اهمويب .لاوطلا كيابل .ع لا ماطخ ا ْ ١, اع الب لايت ايلملا اف ريساو ىنلا ممتع معلا ناف 97
 رمسب لأ 8 2 + يفض الو لالمال ثحبو صخ مدصق ىف محا دا روما

0 

 هما 30 ١ 1 0 هع و هلا “لا او لاا ل



1 000 

 2 ا

 ,م١1 ةنس تايفد
 ٠ قَد 2 ىلا ندب رهام خيش مارق هذ الاحو لاح امضاوتو

 0 . ىننلب رت سفنلاب ةحامد

 وبما ارك فادر هايم

 اه نإ ةعانقلاو كدسناو بدأ

 دوسم لكسف ىوقتلا ىلإ فتماو

 اهرامز هلإلا ةبقايص لعجاو
 ىنتقي نأ هلاي رو معا

 نع نإ راع بتيسبوباو 3ر9 لد لع عنماو
 5 ىنل راف سانلل ةمقنالا ةمحر كنأب لعاو

 انما اذاي زفت مل اظف تنك ول ةظاغ كرتاو قالخألا ىلح سبلا و
 انيلأو للا ن* قرأ اف هوس بلطي كافاو نأ لذباو

 انذالم ماركسلا بحصلاو لآلاو ىبلا ىلع ةالصلاب كداؤف حرشاو
 انه لزتو اذكع ىلاعلا رم اهماظن كانأ دق ( ةحيصنلا ضخم )
 انس رأ ابك هش تنك نإ هحصن لذابو اهلئاقل عدااو

 امنص مماجي هيلع ةالصلا تناكو ةدعقلا ىذ 8 ءاعيرألا راهن رخآ امنصب هراد ىف تأمو
 بجي امنص روس لامث ىلاحصلا ىدارلا كيسسم نب ةورف دجسم نم برقلاب هنفد م . ريبكسلا
 «هنع للا ىضر هدقوم نم رهشأو ةئس نيعبسو عبس نع ريزولا معاربإ نب دمم ماعإلا ديسلا ريق
 كارتألا ءارمأ راك أو سانلا نم نولألا هتفدو هيلع ةالصلاو هتزانج عبيشت 5

 مو هلوم موب ناكو . نماب ةدوهمم ريغ ةداع ىلع اهتحلسأ كك ممدونج ضعبو مهنايعأ
 دجس؟ نآر هلا سرد ةمزالم ىلإ انصب سانلا نم ريثكلا عراسو ٠ . نينم وملا ىلع ايظعو ابلظع

 نم فلخب ملو بةعي لو ؛ ثوم بيقع مايأ ةثالث نيئاشملا نيب امنصب را دم بيرق ل
 نيكلاهتملا نم هلأ عسش غلبب ال نم هناعضأ فامضأ 2 كات ام ناقل اهرورغ عمو يالا(

 0 تاببآلا ثر رح ءالبنلا نم دحأل ةردانلا هيأ لص ضب ا اكشل وا
 نيمأ نينمؤملاو واناإو للا مهجر انصب ماعلا اذه ىف هلبق اوتام نيذلا م ديس / "1



 م أ ال

 ا ا

 ا

 عل ةم تم د

 6-5 د

 دعيت شت عدس ووو

 وا تاما مل د مران اونو ل م ول رف“ كي فر مت فأل ثلث

 ا

 © للخلاو روحلا ماقم ريصلا راد“. كإ ريصقلا رملا نع نصل 7 ا

 ا
 ل

 يك عد ,موو ةنس تايفد مل

اع دل ءاملع رباك أ نم ةينامب تايفو
 00 0 امو ر

 سيئر ةنسلا هذهب اهيف تام ىتلا مايأل ركذ ف تاوألا ذه اهو ىلع تبل اهو

 لوه كردأ نمم تنك ذإ « مهايازم ضعبو مرامعأ رادقمو اعنصب مالعألا ةسجغلاو مالعألا ءادلعلا

 : مالعألا نم مهلبق تام نمب باصللا لوهو ماعلا اذه ىف مهنايفوب ماعلا ميقملا باسلل 0 ٠
 لسرلا ديس اوبإل فلأ دعب نيثم ثالثلا دب نم ةرشع تس ىف
 ىلزألا مئثادلا ءانمأ هاينألا ء افلخ ادنهالا موجن امنصب توه

 لبسلل مالعالا اوحنوأ نم مالعألا انتداق ماعلا روهمش ٍضعبب تون

 لا توا نيدلا او اهفارطأ تصقتناف ضرالا فىدحلارودب تباغ
 ىلع لآ لع ىعاو قفار طيس ف رفص نم نيرشعلا سماخ ىف تاف ش

 | لصلاو للعلا خويش ديفم دمج مالظلا حابصمو مانالا ىتفم
 . لدجلل قالا سابتلا دنع قاخلا ذ الم توم نيعبسلاو سجل هرمع نع 0

 ىلع لجن نيدلا زرع ىريدجلا دمع لازأ ىف ىداج فصن تامو 01
 ظ للملاو ىعلا بيبط ل زوصالا خيش ىو نيعبرالا بيقع ثالثلا نع
 .لططلا ةكسملا ضور ةلالس ديز ٠ بجر نم ملبالا نمث ف تاو
 ش | ىلو ىأ ىدبكسلا ىقتلا بطق ريما ديز اولا نيس دعب عبرأ" 0

 .. لمع نم ناسنإلا ىتلاخ اعد ىل بج نم نيرشملا ثلا ةزحن :
 / ىل ديشت مالعالاو سرادملا ىبحأ نم دحجأ نيدلا ىفص ىفارجلا لج
 ٠ . .لطت مل رمملا ىذه ماوعأ لكو . ىفنم نينملا سحناو نيثالثلا نه

0 
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 ناد +

 عيراوت ىل

 سيئر ةن
 لوه كرد

 ىحي نب دمح هللاب روصنملا مامإلا 1 ش

 نلقا قخ دم <
 نم عربأ طاخلا رخفم دمحم

 جز داع

 ىسبكلا ربك ألا 0 :

 وط دلوأ نيعبس دعب نم عبس نع

 رظأ نع دودمملا دحأ وأ ىهم

 اهتضورو امزص ىف سانلا سردي 0

 : ىلإ دابعلا وعدي

 مو عوشملاب بولق نالأ كو
 هتبتر بيرقت ارمألا لواحو

 | ع

 لترا قراو نف ةفرعمو 4
 لدي نم ملا لاجد ىف 4 كر

 لججلاو دارفالا ىدل داجتسم ظءوب داشرلا جبن لهو الو نهو الب ًاحبصو الب

 لوخلاو مادخعاو . ليما ىف جولعلا ىلإ جورخلاو رورغ عاتم نعو لودلاو ناطلسلا نع فيف مهم
 اممو اندلا مادخ قؤوف الع دقو

 هيجو نيقتلا

 اجأ نبأ بيفع ثالثلا 4

 نم دحأ

 لحز ىلع ازوملا ىلع كامسلا ىلع
 ىلع دولخللا رادىف دحأ ماقم

 ٠15 ةنس
 .لتلاو فتايعألا ةرق دمت

 .لدبلا كسانلا كيللا دبع نبدلا

 ,لسر قئار لظنب سورطلا ىلح
 لمألاب نانلا او ىنألا ب
 .لبجلاو لبسلا ىف اهاملاو ملا م

 .لطملا ضراءلاك اهضيف همولع

 لك نع ممل لهأ بوسي مملاد

 للجلا لكشلا لحب نيبلاطلا ديفم نيدتقلا سم نيديفلا خيش

 لغسلاو ءامتص اهفسأ نم ذاسفالا ىوذ فتح ماكحلاو مالسالا خيشو

 لازلاو غيزلا لهال دابجلا تاير مقار ماسمصلا ضهانلا ظعارلا» ٠.٠
 0 طرب. نم نانملاو ةدمصو انايحو امنص هنع لمس . لسو لسو .ىنانلا 1 39 0
 31 00 نيدلا 1 دابج ىلإ طر رب نم“ دانجالا .هتدايق 1 0 1 ش

 م اذ د مايحلا ضرأ نع ةينطابلا ماي ناودع ٍفكو 0 ١



 / 3 ثداوح : 5

 ملا فو نارمع ضرأ ىف كرتلا د ا

 0 هلإلا تاذ ىف ةديدملاو 0 0 8
 ١ اال ةاذهو ةيحسر

 لمطاو كرت ةدسفم مفدو ةللئب هد ىف ىعس انصب

 لسالاو ضيبلا عقوحح نيبجالا بولتب انفو ناي وص 1و

 لجت ىلع نوجسم قالطإو ف5 اخ ناءالا ني هدب ىلع و ٠

 ىلت باتكلا ام ىفر ةمحر هيلع هبقانم نم ىمحأو ىعأ 1

 لمعلاو معلا لال ريصقلا رمملا ىشم فيك ريصقتلا ولوأ نرظنيلذ

 ىلزالا مئادلا هلإلا راوج ىلإ اوقبتساو ماعلا روهشب اوسباتت

 لسرأا متاخ هلط ةمأ ميو انتمطق ناكس مي اعلا يح

 لطفتا نع انسرحاف كندا الوأ تقبس اك ىرخأ ةبرغ انبراي

 ليإلاو ءاثلا ةاعرو اهعاعر العو اهفارطأ نم كضرأ صقنو

 لبسال مالعالا هب نيلماعلا ٠ انملاو نيدلا ع ضبق نم كاحر |

 لبسلا نع اولض دقو اولضأ نم اسؤر ملل البج ساللا بستيف

 لك نع مالسإلا ىب محراو نيدلا زعو نيملسلا نأش حالصإب ناماف

 ىلو نيرفذتسملو نيثيسلا م اتخ نسحو نارفغو وفعب دجو

 ١ مدع ١ 06

 ةرشع عبس )م0١ ةنسثداوح
 روجح دالب بورحو ةراهشب سيردتلا ءايحإ

 8 ع را رشنو سردتلا ءايحإب نب روصنملا مامإلا ىمأ ةنسلا هذه نم رفص رهش
 لل دبع جور لب هوما يدا كرر

 م . ةفم هيخأ ناو ىرامألا ىح
 0 مونهالا لبي نادملا ةزبه نم دمت نب باهولا دبع رصعلا ىتفم هيع ْن 0

م اهيلإ امو ارباع المع بضفو اهب سيراتق ةرا
 ١ ْ لمهافلا ماعلا ديسلا ةيمودهالا دالبلا ن

 "دهاجلا دجأ ْن

1 

 8 5 : . 5 َ : ا 1

0-3 



03 

0 

 ) مودها

 نجسب روكذلا ىلاولا نمأ ابيرقت ةنسلا هذهب ٠ 16 لغاف

 ىحي نب دم هللاب روصنملا مامإلا 2 ا
 ١

 1 لفسألا رسجلا ةرامع اهملع هتبالو ماوعأ ىف ناكو : نيرشعو تاىمويو ةنس اهم تام نأ ىلإ اهئلامع ىف رمتساأق ؛ ىنسحلا يات دا نب دمت قبلا

 رادو ةرصانلا راد ممرد شيفلا ةراهش نيب و اهنيب لصافلا

6 < 

 .جقلا قوف ىلعألا رسجلا م
 اهمف اهريغو نادعس

 رقتضفلا لسابلا دئاقلا ديدلا فرشلاو روجح دالب ىلإ مامإلا لسرأ ةنسلا هذه لوأ ىفو
 ماتمأف «دايقنالاو ةعاطلا ناو رب اهنايعأ بلاط دالبلا كانت لصو املف « رتنع ىنثم نب دجأ

 .ناكو ترمتساو مامالل دالبلا لماع نيبو هني امف ترخا تزاو « ىدنلا خيشلا اهنايعأ نم
 .ىدنحلا تبي ىلع ءاليتسالا ةنسلا هذه نم نابعش رهش ىف م تح نيدسفلا توب ضعب قارحإ

 رتنع دجحأ ديسلاب ردفلا ةيروجحلا دالبلا لهأ نم تاعاج دارأ : اهنم ةجحلا ىذ ىفو
 .ماعلئابق مهملع تراغ ىتح هباحسأ ضعبو ديسلا زاحناف مهنم ةعامج اوأتقو هب امصأ ىلعو هيلع اوراث

 مثوجرخأو مهنعراصملا اوكنو 8

 مامالل مهتبتاكمو دالبلاب كارثألا ىلاو ىلح نيسح لوجب

 نع ثحب# لفسألا نيبلا نم ةيزعتلا دالبلاو ةيبونجلا تاوضقلا راسو بإو ميربو رامذو
 فك أ فك اهنم ةموكحلل ةريثكلا لاومألا جارختساو اهلع غيلشلو كارتألا ةالو لامأ . ١

 .تاوكزلا ضبقب ممرمأو ىرقلا نم ريثك ىف لاقعلا بصنو اهماع ءارمألاو خياششملا نم ةاثلا

 .لزعب يمأو ءاسييف لخادتلا نع غياشلل هعنم مم ةيعرلا دارفأ نم ةموكسحلا بلاطم راسد

 اهب مهتكاحل اعنص ىلإ ملاصيإو امريغو ةبطمق ءاضق ماقكاق ىلايابلا دمحأو نم دالب فرصنم

 رمش ىف م «هللب روصملا مامإلا نيبو مهني اف حلصلا كالا بلط : اهنم بجر ىف
 زيجولا عماجلا ىف اكمهبسانن ل طورش ىلع مهماجأف كالذ ىف مامالل اوداعأ ناضم

 ىلح نيسح ىلاولا مثافن وأ مهنج نم نايعأ نم
 اعنص فافوأ رظان عاطل درع ْن ىلع ديسلا

 و
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 م
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قييضتلا ةدشو امنم رمق نحس ةنالوال ةرادإلا سلع وضعو نبا
 هب طالتخالا عنمو هع 

 دنع هنجم ناكم راد هيقبتو هيلإ هلاخدإ دع نيجسلاب لك أيل ع ونسلل مالا شيتفتو

 امنصب ىلاوأل ةكستافلا ديلا كب اضر سيلوبلا ريدم دنع رخآ رثادو رصقلاب ا نر نب

صقلاب هبايثو هتعتمأ شيتفتو اربخلا دافأ اك امم نيرثادلاب الإ ناكسملل حتفلا نوكيلال ثيم
 ر

 هيلع اهوذخأو قيقد شيتفت دعب هعم اهيلع روثلا ناك (يزيلكسنإ بهذ هينج ةئامالث ذخأو

ةديدع تاونس دمب اهاضتقا ىتح ةموكسملا نم امنف ًايسرأ دنس هوطعأو.
 ةموكسحلا نم هليكو 

هنيح ىف كلذ روما كهقالطإ نم نينس دعب ةيكرتلا
 ىلاولا ربخأ هنأ هنحس بايسأ نم ناو. 

 بامأ نم ةءاج اعنصب رهسألا ةراحم ىعانسلا عاطملا نيدلا ىقث دمحم ديسلا ت تدب ىف دجوب هلأب.

رومألا رود ضعب قا رحإل تورابلا نم ةلح مهمعم روصنلا مامإلا
 لسرأف« «اغنصب 1 ني

 مهي رعتب عاطملا م أو ةعاجلا طبضل هريغو ةصاخأ هتيراوس نم ىسكرشلا ردنكسا ىلاولا ٠

 ةيرقلا مداخ نيزملا هعمو ناتسإلا دالب ةيحان كتم دبر ةيرق ىلاهأ دحأ هيف ناكو تيبلاب 0

 هالتقف نعطلاب هارداب اهطبض دارأو 2 لصو الو « تورابلا شنب امهسدلو ةروكذلا

 امأف «تيبلا نع راهنلا ةعبار ىف رفو اههطبضل نيلصاولا نم ىنامنصلا تاحرف نبأ التق مث

 ضعب حر نيزأا مداحخلا امأو . ةتبلا رثأ ىلع هل اوفقي مو [ملاس امنص نم جرخو رفف ىديرلا >

 هيف تام ىت> امنص رصقب هرحسو ةيلعاوهبت انش اهرب كيلا ورع دعاركجلا

 روضح مقاولا نع هلاصفتسا دارأ امو 6 ىلاولا ىلإ تيبلا بحاص نيدلا ىتت نبا طبض ناكو.

 ( ١ فرغق هنم اج فرعأ وهف عاطلا ىلع ديسلا نم ةقيقحلا لصفتسب نأ باجأ عاطل ىلع ديسلا
 ؛ هنع هغلب دق ناككام ىلإ مامإلاو كارثألا ىنص نيب بعاللاكعاطلل نأ هريغبو ثا 3 اول حرالا ىئمرفلا 7 1

 الوجسم 0

 ش يب هراد نم مالا حم ن و ف يقاوم أم عم ركسملا نم ةلث ىلاولا لسرأو ١
 د ي دمج ديسلا تام حب. هيخأ + هدجيسو انص نم يونج سورا دالب ةيحاف ىف شف ع

 مالتسا كعب هريغو هقالطإ 0 0 عاطملا ىلع ديسلا ىقبو قوحص ١ وح ًافتص رغقبا

 ٠7 5.٠ ءامننع مامإلا بامصأ :
 اهنع كارثألا جورخو انيرشعد ثالث 150117 ةننم ءاعننع مام ا ٠

 اب ماما ام
 م.دقلا ةقي دم داع نم 5

 | ةناحح ا نول ل

 > نيسح قلاولا مأر

 هعب ىف ناكهنأ ىرمي ا

 رتألا قدانب نم تيبإ

 هريغ مم نك

 رولا طب نآكو
 و هيف نام ين

 هذه ىف لمرأر 1

 ؛ ىلإ اهنص رمق نيم

 درع ديسلا مهنو

 دعب |يف ناكر ىلعمأ
 | نيدلا فرش لع

 َ رق هراذ نم الامل

 ىكسعو درا



 ,موب ةنس ثداوح 0 ع 5 دوشنل مي

 املا كلذ نم بجر ىف امنص ىلإ كارتالاب ىضيف دمحأ ريشا ميدقلا هقيورم 0
 امنص ىلإ اليل ةيلاءلا نالوخ ىف 0 1 رف

 اهف لاز

 لسن« ش
 ىضيذ هدفوأ ىتح اهم لاز امو ىغيفو نم غانا

 , هعضوم كلذ حاصفا ىئأرس اك ةناتسإلاب ناثوعبملا سلجم ىلإ نيرشعو تس 1111

 ةرهز ىبي نب نيسح خيشلا اسنص نم بزعلا ربي خيش نجسب اضيأ ىلح نيسح ىلاوإ أ, |
 نك انكر يملا ماظنلا راسا دخأ لتقف بزرءلا ريب تويب سعب ىف ناك نأ ىرهب 0

 ةروكذملا ةنسلا ىف امنصب كلارتالا - ىلا نجسلاب ةرهز ثبلف « كارثالا قدانب نم تييل

 هريغ مم قا

 اهنص رصقب هنجسو لفسألا نيا يشم رباك أ نم ثراولا دبع خيشلل ىلاولا طبض ناكر

 ظ هلم هل ناك هريغو هيف نأم ين

 نمالجر نيمرأ ومن نب دالبا ضمب نايعأو لاقعو خباشم نم ةدسلا هذه ىف لمرأب
 امب مهتجسأ راحبلا ءارو امم اهوحنو برغلا سلب ارط دالب ىلإ امنص رصق نجم

 ناهنج دمع نب دمع ىضاقلا ىتفلا ميرغ ىنامنصلا ىدهملا نب هللا دبع نب دحح ديسلا مهن
 نيمح ديملا طباضلا ةيعم ركسملا ةيطبضلا نم ةفئاط لاسرإ ةدع كلذ دعب ايف ناكو نان

ا طبضل سيلوبلا ءارسأ نم ىتامنصلا دلوملا حتفو ىناكوكلا نبدلا فرش عال
 نانس خيشل

 هيأ تأم نأ ىوعدب اننص نم يونج تاعاس ثالث ةفاسم ىلع لترا ةيرقب راد نمل

ملا رفف ) مامإلا باصأ نيعب هنأ و ىبحرالا ىئامرقل 7 /
 هي ناكن هراد نم طاه

 ل يرحل اص لوقو طابا رود ىف ا ذخأل مكوك
 3 مالكلا ةيفب ىفأب و٠ تالابرلا نم نيثلا تارشمب هعيمج ردقي ام هرمل

 ا ثداوح ىف نبلا ةبالو نع هلاسصفنا وذ دس ىلع نيحالا

 ىلامت هللا ءاش نإ فلأو 7

 زلال”
 هخعراتب ماعلا اذه ىلا

 ىمذاقلا رصاعم ا اليمز لا
هنم ىف ىعساولا عسا ولا دبع

 0" اذه ثيارع قا
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هلاب روصنملا مامإلا
 يأ نب دمج 

 اول

 : هتصالخ ام عوبطمل
 : ظ

 امإلا ع اوم اذا انعم و
 مامإلا بحت صخشب اومهس ذإ انص ىتفمو اشاب للا دبع ريشلاو ىهلح نيس ىلاولا ناكع

ا اورمأ لاصتا ىدأ هيب و هئنب
خأو هتيب ىلإ ةمجاجملاب سيلوبل

لحسو قاروآلا نم هيف ام ذ
 . ه

 د ةعراوم منام سمر 0
لا ىف ىتفلا عمجو . تومب ىتح ةئبب نود ةملقلاب

 ار الجر نيعبر وحم مسال كب نجس

ابلا ىلإ ريشلا بتكف « ىلاولا هدعاسب 3 نملا ع مهيق ريشا
 قو « مهق ىف ىلاعلا ب

 1 . نع مومن ري
 هلاسرإو نيعبرألا ىفتب باوجلا دامف ءركسع مماب ريشا مهعمج لجر ةئاعبرأ وبن لاسرإ ٠ . ١  0 0 5 0لاص يمر ل هنن با ول *

 برغلا سلبارط ىلإ ركسملا
 ماعلا اذهب مالعألاو ءالبنلا تايفو

 ةضورلا عماج مامإ بلاط وبأ ميركلا دبع دمي

 ماعلا ديسلا اعنص ةضور عماج مامإ تام ماعلا اذه نم مارحلا مرحم ةرغ سيخ ا موب ىف

 الاف (لاع ناك . ىضورلا ينسملا بلاط وبأ هللا دبع نب ميركلا دبه نب دحم ىتثلا لضافلا

 ٠ تام ىتح ةضوررلا عماج بارح ةماماب ماقو . هريغ نعو هتمجرت ةقباسلا هيبأ نع ذخأ . يفت

 . : ميركسلا دبع نب هللا دبع ةمالعلا هيخأ نم ربك أ وهو

 هاوألا ظفاحلا هيجولا لحن هلا دبع ةضورا ةمالع

 ْ ىلاعت هللا هاقبأ

 ىئاهتلا ىنسحلا نيسح رديح

 «فلأو نيتئامو نيسخو ثالث !؟#0 ةنس .بجر رهش ىف هدلوم . ىلبتلا ىنسحلا تاريخ
 ش ٍ 8 : لاقف نسحلا ءانثلا رشن بحاص همجرتو

 ' نيدفاوال امركم « مامطلل امطم « ًاداوج ءاجش ؛ قت ادباع « نيلماهلاءافعلا نم ناك

 ةطلاخلا ليلق « تمصلا ريثك « قالخالا نسح , نيكاسلاو لمارألا ىلع قاقنإلا ريثك

 5 2 نع . 3 . : #

 ,صنملا مامإلا

 ماد « سائل : 8
 هك ىف ةملاطلا“ 8

 بئاكلا نم 0

 ءأ ىف كاوا

 ٠ مولملا نم

 هلزنم ىف ىلمأ

 + 171 ةئس

 ٠ هللا دبع نا |١
. 

 :يعأ



 ,مو0 ةئس تايفو _ مم # 0 يحي نب دمج هللاب روصنملا مامإلا
 اع اضرمم « هالوم ىلع البقم « رك ذلا مئاد ء سان ١ ا

 ل دبع نب دم مامإلا ىديس مقتناو ٠ . اهريغو سوماقلاو ىراخبلاو ريسافتااكب تكلا نم
 اءاونأ هيدي ىلع ذخأو ءارهزلا ىلإ اريثك هيلإ ددرتي ناك هناف 2 هايندو هنبد صأ ىف كاوزآ ' ل

 تنكو . ىلإ ناسحإلا ريثك ناكو ٠ ديك أ ةدومو ةديدش ةبحم اعني تناكو . مولملا نم
 نمح را دبع مامإلا ديسلا هاثرو ٠ ءارهزلا ةنيدم ىف فلأو ةئامئالثو ةرشع عبد ١1 ةنسا رفص ةرغ ىف هللا هاون ىتح ىضرملا لاحلا ىلع هلْ لو . ىراخبلا حيصصص ماع لك هلزنم ىف لمأ

 : : هتوم موي هلوقب ىمدقلا للا دبع نإ ا
 نيرشلا نإ فيرشلا دقت لع فيرطلا فكو ابكسا ىلنأ
 فوكحع ىرك لاو نافرعلا ىلع مرك د دس سمأز مامإ
 ' قوءراا ربلا ىدل نم صم ميخ ءافصو دتحم ةفاظن

 فيطلا قاخلاب نييزتلا نم . لخن نيح لفاحلا هيكحبتف فيلا لففار نبدا لمأل  نوإ لك نم تفز نا

 ريثك ناكو ٠ طق ةيالو ىلوت ام ء هاوس
 ةدع ىئنتقا ٠ ىنارعشلا مامالل رهاوجلاو تيفاوبأ

 ىرامذلا ىسحلا ديز ىلع مساق
 97 نس ال د 1

 سخ 66 ةنس هدلو ىرامؤلا ىنمملا | مساقلا مامإلا نا نسحلا نب دمحأ نب ىدبلا ا 1؟68 ةنس هدأوم , 1

 ' و نيس و نيح ًابيرقت فلأو نيتئام و

 ديملاو « ىدنملا يع نب دمع يئالاو « ىدملا ميحرلا دبع نب ىلع ىضاقلا نع ذخأو . : :

 ادي ناك
7 

 و ةثاعالثو : قارس يهني يي تملا بالا دج نب نسما ديسلاو « نيف ين ىلع يد ر؛ رامذ ءاماع ٠ نم 1 دلا 9
 . راقألا عسا ْ 1 جدل 6 0

 روصنلا مامإلا ةريس هال م



 وسو ةئس تايفف تمل يحي ني دحم هللب دوصتللامامإلا

 ىننآلا قارضحلا مهارإ دمحأ اا

رضملا دمت نب مهارإإ دجأ ملاعلا ىضاقلا
 0 الضاف املاع ناك ىنهلا ىمنألا ا

1+ سوف ملا مع نب دمأ مامإلا ىلإ بتكو
 رذتمي فلأو نيتئامو نيتسو تس 1

 : اهنم ةديصق هيلإ 0

 لازلا نع وفمت ًارذتسم كينأب نا تحرب ال [نمن تأسأ ى

يعس ةضورلاب هبامحصأ لتف ىلإ ةراشإلا امهف تايبأب 7 هباجأف
 نع نيفرحنملا نم جلا د

 : هلوقب مامإلا

 لجلا نع لأساو انتضور ” ىطخما عم فويتلاف انع لأست تنكنا

وت نيناتو عسن ١43 ةنس ىف اعنص كارثألا لوصو دمبو
 نم ءاضنلا ةجرتلا بحاص ىل

 ةرشع عبس 1117 ةنس اهم تامو سآ ناروض ةنبدم ف من «اهدالبو راذ ةبد ىف مه

و نيرشعو ثالث #15 ةنس هنافو دنحأ نب دمت هدلوو . فلأو ةئامئالثو
 2 د نا

 ةايحلا ديق ىلع ميهاريإ نب دمحأ نب دمع نب دمحأ هديفح 71

 نارضح

 اهدبب ةنكأسلا ةمجملا داضلابو ةحوتقملا ةلمهلا ءاحلاب نارضح ةيرق ىلإ ةبسن : ىنارضحلا
 ٠ مايأ ةعبرأ اعنتص نيبو اهني لنآ دالب نم قرشلا لبج ىف ةفورعم ةعق ةرهث ىهو . ءأار

 ف ىزومرجلا دمت نب ربطم ديسلا لاق « ءاململا نم ةعامج اهم جرف دقو امنص نم يونج

 لضافلا ىماقلا مهنم : ةرجبلل ْرشع يداحلا نرقلاب ءانلعلا نايعأ ركذ ىف ةرينملا ةرهوجلا هتريس

 صألاو طايتحالاو عرولا لهأ نم ناك. ىسنألا ا ١

  : 1ركسنملا نع ىهنلاو فورعلاب ٠ «ىلاغا ىلع ناحو ىضاقلا ع 5 ىمأ ىف باص ١

 ةنس نارضح ف فوتو ٠١07 فلأو ,نيرشعو نام وأ عبس ,

 0 ىلع نب دج نيرخآلا ناملسو نيكاسلا بأ قا يب دبا هاذا | 4 7 ا زلا ملاعلا دلو



 ومو ةنس تايفد انف مروي ىحب نب دمج هللاب روصنملا مامإلا“
 همك ةنس قو ٠ ٠ قارضحلا جالب 0

 نيمآ نينمؤلاو الح ش

 ©” ىناعنصلا ىنسحلا ربطم نمحرلا دبع نب ليعمب]
 5 ةدالولا ىناعنصلا ىببلا ىنسحلا دمع نب مماقلا لب للاب روسمنملا مامإلا نبا نيف ىبحي نب ليعمسا نب روطملا نب ليعمسأ نب نم مح رلا دبع نب ليم قتلا ةمالعلا ديسلا'

 ةافولا ىدل#

1 5 5 5 ٠ 0 . ١ 

 هلل مهجر نارضح ىف نلأو نيبو عبس وا -ح

 داضقلا ىلوت الضان الاعو ًدجام ادي ناكو ٠ اهئادع نع ذخأو انسب هتأشنو هدوم ظ
 ديو يي نب دعم هللب روصنلا مامإلا جورخ دعبو ٠ . ةدم ةحح ءاضق نم ماوعلا ىنب دالب ىفع 00

 ديسلا هونصو ةمجرتلا بحاص هيلا رجاه.فلأو ةئامالئو عبس 11:17 ةنس ىف ةوهدلل نيف : |ظ ا 5

 بحاص ىلوتف ٠ للا رودنملا مامإلا براقأ لضافأ نم اهريغك نمحرلا دبع نب بلاط دجافلا

 نم تابجاولا ضعب ضبقو دشاح دالب نم رايخ ىف .ليغلا قوس ىف ءاضقلا مامالل ةمجرتلا
 ةئامئالثو ةرشع عبس 117 ةنس دشاح دالب ىف ئماقلا ةعداو ةرجب نام ىتج مامالل اهلعأأ

 ؟6)9 ةنس رخ ةنيدمع ًارجاهم نمحرلا دبع نب بلاط قاطلا منركسلا هونص تامو . قلأو

 نلأو ةئ ةئامالثو ةرطع نم

 لضافلا عألا ةماهنب ةعوارلا ةيحان لماع اذه. انماع ىف  ةايملا ديق ىلع اهدالوأ نمو

 فاأو ةث ةثاثالثو ىدحإ لف ٠١ ةئس لاوش ىف امنصب هدلوم . ليسا ىرينم الر

 ةمالعلا أل ةدعص تابجي نيفاس دالب ةرظان مب ةماهمب هيقفلا تيب ءاضق لماع مونصو ٠ ٠

ع عر بولس
لج جل

 فلأو الا" 

 ش ظ ظ

 ىلا َن ا

0 ةئامالو نيثالثو ثالثا 7
 مه ملا نوف قيق سم ماقال 

 3 ءك ٠ ١ 596 "0 يف يرو 52

 07707 )هزأو ةئس زخآ هتافرو تحص (3 ١)

0 



 ' سوو ةنس تايفو - 8500# ىحم نا 5
 ؟17- يحي نب دمع قلب دولا مامإلا

 هي لع نب نحال دم عأل اهيل دي لع ير نر وير

 ةريفو نمح أ دبع
 . ةعداو ة

  اهابق ةروسكللا ةلمبلل لادلابو ةلمهملا نيملاو ولولا حتنب ةعداو ىلإ ةبسن : ىعداولا

 ةعداو لاقيو . ٠ دشأح دالب نم اعنص نم برغلا ىلإ العث مأ برأ ةفاسم ىلع عاق ةره و

 سعت قو. ةاعبأو نيتسو نام ةنس ىف اهب نوفدلل ايلا فم نب ملقا ىلإ بن انلا

 : بلاط يأ نب ىلع مهف لاق . ٠ نبأ نم ىح ةعداو مول

 ماسح نيترفشلا قيقر لكب اهعاصم . ىشخم لاطبألا ةعداوو

 ذزألا نم م : هريغو ىلكلا نبا لاقف . نيا ىلإ مهبسن ىف باسنلا فلتخاو
 دففو نم

 نادم نم مث : نادمه باسن لاقو . ٠ ىدزألا ءامملا ءام ماع نب موطلللا نب ورمت نب ةعداو

 هياف لاقو . دشاح نب مج نب ثلا نب فاد نب جشاف نب ماع نب ورم نب غو هاو ف

 لع دقو عبت دمسأ لوقي .اوحتحاو . ةعاقفلا نب ورمع نب ةعداو ا ريخ |

 ” :  ريح لئابق .
5 

0 1 
 ىعتتا دادتراب انإ اومه امو وأن دق ماركا ةعداوو | ١

 .. ةدمص تار ةعداو لئاق اذهب دار لعاو
 06 ديلا دالوأ نم ءالكشلا ءالضفلا ءالبنلا ءابلعلا ةداسلا نم ةءامج مماقأ ةعداو ةرجث ىو

 ع ىندلا دمحم نب مساق هللب روصنلا مال ندعم هل ديزل مامإلا نبا دحأ قنا مالم
 نها نرقلاب مسقلا , ن نسحلا ني دمحأ نب دمت يهاوما بحاص ةقود مايأ رامذ ة ةنيدمب : قوت

 . [| هقتلا ةمالملا فاولا توحلا ءاضق كح رصنلاب ةايلا ديق ىلغ مهمالعأ رباك أ نمؤ . رف
 0 نبدمم ابدي ول ماإلا نبا دحأ نبى نب له بدم ني فاد ب نسملا نب لمحل.

 ني . هفلأو نيتثامو نينامو نام ياا 7
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 ىحي نب دمع هللاب روصنملا مامإلا

 مس نم هللا هاقبأ وهو . نيعستو نيتثثإ 1997 ةنس لوألا

 ديصب نيل ريرض ناك هللا باتكخ يش ادتودقو انخيش .٠.٠

 ٠ ىوتي ناكو . رصبلل اهنع :جعي الامفأ لمقيو ء ةحيسلاف 7

عنص ىف ءارقنلاو لافطألاو ءاسنلاو ماتيألا توهب فرو
 ”.و 'ا

1 

 ىعلا ديدش نأ عم همساب امد الإ هده دأب

 هس ماا <
 عير هدلوم 1 ٠ ىف هدفوم , نسحلا نب دمع ريهشلا ةمالعلا ألا اهدالبو ةدمص ةرظان هونصو ومب ةئس تايفو

 ءارم اهريغو « | مالعأ رب

0 
 كرم امريغو « رصعلا م

 امنصب ءىرقملا ريرضلا ىرادنجلا ىحب دم
 ىنامنملا ىرادنجلا ىلع نب ىمي نب دمع ريهشلا ربرضلا ءىرقلا ةمالعلا هيقنلا

 علا هباصأو. اه أشنو فلأو نيتئامو نيعبرأ 1178٠ ةنس امنصي هدلوم

02 , 

 نم هينيع ىف ررع

 عبسلا تاءارقلا عمسأو « ناقنإلا ةياغ هنقتأو نآرقلا ظن نينس رشع نود هرمعو ىردجلا 0
 هيتفلاو « ىنامنصلا ىسنألا ىفرشلا ىداه نب .ىبحي كاملاب ريهشلا ربرضلا ءىرقملا هيقفلا ىلع

 دهاجلا نحرلا دبع نب دحأ ىناقلا نع ذخَأو . ىناعنصلا رم ديعس نب ىلع ريرضلا ءىرقلل ٠ْ

 امنص عماج مامإ نع ذخأو « قاشكسلا ىف ىمارعلا دجحأ نب دمت ىضاقلا نعو « هقفلا لع ى

 هَللب ديؤلا مامإلا ديرجت ىفو ء فسوب هيقفل تاركلا ىف ىحيقرلا نسم نب قازرلا دبع هيقفلا
 نم هريغ ةءارقلا هذه ىف هكراشو ىدملا مامالل راخزلا رحبلاو ىنوراحلا نيسحلا نيدحأ ٠ ظ

 ةركاذم مرثك أو الع هل ءالمزلا كنلوأ مسوأ 4 مجركلا ناك دقو . ءامزصب نآرقلا خاشع 1

 مسلتل امنص عماج مدقمب مهعانتجا دنع ًارارمو (مايأ هتممس ك”سوردلا كال لاح ةمجارصو

 ةقبلم ةمجرتلا بحاص ىلع أديوجت اههماجي نآرقلا عامس ىلع امنصب سانلا فكعو . سور

 : لاقف هريغو زيجولا عماجلا ىف ىرادبجلا هللا دبع نب دحأ ىلوملا هذول: همجرتو . ةقيط دج

 ينم ءايندلا بئاي نم بقا ْ
٠ 000 00 0# 

 ْ

 « أ لإ

عاشلا ةقلح امزالم « مولعلا نم ريهكل (ظفاحأ « نوتلل
 تارقلا ظنح ىف ةرهاب ةيأ « خ

 اعنسب ءايغألل تاركا عن نبل ىف ةبالصو ىوقت عم عيسلا تلءارق لا كش هلا هربونت نمو . نيتم عيشتو نبدلا ىف ةبالصو ىوقت مم ميسلا تلءارقلا» هيدي ةربإلا كلش هلا هريونت نمو . نقم شن
 كسي الو « هدحو رفاسيو

 الإ مهف دجو الذإ هبراقأ عيمج ىلع ةنلا هلو



 ! 00 قب نب دحم هللاب روصنملا مامإلا

 نم نآرقلا هيله تعبأ , هبيسب نآرقل ظفاح
 دبع انخيش ىلع ةعاجو وهو انأ تأرقو « نارعألا لوإ 48

 ىجيزا قازرلا
 وأ ىلإ ناطللا

 ويف“ ىلع ءاضيبلا ديلا-هلو « ىل : و ةيبطاشلا 7
 « تزاكرفلا ىنظفح ىذلا

 مي و ,ىلع ةماش ىبأ حرش
 ها . الماع ًاناع الضاف

 ناكف .ةابو هدير خيط تم انأويكر

يس ؟8 موب ىف د خنأو
 ةيإ لل همحر « ةرشع عبس ن

 .  نينآ نينمؤلاو

 ءاعنصب هل مجرتملا ءالمز نيريرضلا» ءارقلا خعاشم نم ةيامث

 0 نب قازرلا دبع هيقفلا امنص ماج مامإ نع ذخألا ىف ةجرتلا بحاص هالمز نم

 تاوألا باتك ىف ةرجبلل رشع عبارلا نرقلا نم لوألا عبرا ىنس ضعيب يقر

 0 مماجب نيرب رضلا ءارقلا :خويش رباك أ نم راخزلا رحبلاو لاب دبؤلا ديرجتو فسوب ٠

 ىتاعنصلا ىجن زلا دحأ نسخ ريرضلا ءىرقلا هيقفلا ( )

 تاعنصلا ليلملا فلل دمم ريرضلا ءىرقملا هيقفلاو 2 ؟)

 .نانملا ناكرش دحأ هلا دع ررشلاىرقل بقاو (؟)
 ٠ ٠ ىقاعنصلا ىرشاملا حلاص دحأ ريرضلا ءىرقلا هيقفلاو (4) - .

 قاختسلا فطل نب نسح ريرضلا ءىرقملا هيقفلاو ( © ل

 ىئاعتصلا مث ىلا ارضنا نسح نب ىل ريرعقلا ءىرقأل هيقفلاو (1) ٠
 كواهبلا عاطقلا هللا دبع ب ةزمح ريرضلا ءىرقلل هيففلاو 00
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 ١ 0 ىح نب دم هاب روصنملا مامإلا 0

 : ٍ امش نيململا هلإ فوخو
 بهار ىأ .هوحت ملم دعنو 6 ء 0

 هيقنلا وه نيسخ ,سو٠ دعب نوم مرخأو نرقلا اذه نم لوألا عبرا مهايثو لفعسو
 هع هلازألاو ءارسمألاب لاصتالا نع دعبلاو تاعاطلا ةزثكر لأ ممر ظفحو حالصلاو ىوقنلا نم ةيلاع ةناكسب امومج اوناكو ىعذولا ىل

 . .٠ م

 نوصحلاو حيباصلا مه موق قارف نم ًافسأاو

 نوكلاو نمألاو ريملاو ىساوراو ثزماو ندلاو
 برقلاب هلزنم ىف نآرقلا ديوجت هيدصاقل مسي رباك آلا نآرقلا ياشم نم مهنفرع نميو 2-0

 نيمآ نينمزللو اناإو للا مهمحر . اييرقت فلأو ةئاحالماو نيرشع 1٠ ةنس

 اهضورو أعنصي رصعلاب عبسلا ءأ رق خياشم

 ىدسلا نجرلا دبع نب دجأ نب ىلع رمعلل قتلا ءىرقملا ثدحملا ظفاحلا انخيش )١(
 هاقبأ : (يبرقت فلأو نيتئامو نيمبسو ىدحإ 177١ ةنس ةضورلاب هدلوم . ىضورلا ىنسحلا

 هريغو ىدسلا دمحأ نب ىلع مامإلا ديسلا اههف هضيش « هافاعو

 هنطوب هدلوم « ىناعنضلا ينالوملا رصان دحأ ريرضلا ءىرقلل ةمالملا هيقفلاو (؟)١ 213
 ا 1١©1 ةنس نالوخم ةينابضلا ةليبق نمو مرج تيب ةيرق 0

 0 طال يلع يكل تيودتا ف 6-0 ةضورا عماج مامإ ريرضلا هىرقملا ةمالعلا خألا هذيهتو 6
 , ١ 6 (دادانارقلا مولع ىف ةيل ةجرد ىلإ غلب دقو . ةرشع ىتثإ 1م16ةنم
 5 ىدسلا دجأ ىلع ديسلاو ىناعنصلا دباز دمحأ ذم هيقفلا عبسلا
 0 | دبع نب ىلع ابلاح اعنممي ةاوللا ىب 5 0 : ١

 ىف هخيشو .ارشع امو 1 هديا | ري ضلا ءىرقمل ةمالملا ديسلاو ( ل 0
 نيئالثو عمقا 000 ةيا نولي يو( ا فاتصلا ىسحلا قئاطلا ندع دا ا 1 ١ ١ هلم هير امه هدإ 05 7 8 7 6 : 3 ١

 د(* ىف هتجرا ةينآلا ىلاءنصلا دياز دوحأ دم هيقفلا عب |



 ىمت نب دمش هّللاب دوصنلا مامإلا

 ريرغلا ءىرقمل هيقنلاو ( ه)

 ظ 0 ايف هخيشو «رشع 181٠١ ةنس ايرقت

 ام ٠8818 ةنس اعنصب هدلوم «ىلامنصلا ىنيفلا كرايم نحن ل ظ
 راكم نلا كلرابم نب نيسح ريرشلا ءىرقلل يقلاو ()إ
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 رصان دمحأ اهيف هخيشو « فلأو ةثامئالثو ةرشع
 ىلالوملا

ا دجسم مامإ دشرملا ءىرقملا ةمالعلا هيففلاو )0(
 نمحرلا دبع دمحأ امنصب نيديهشل

 هلا دفلا ايف هخيشو ع .يدرد : 5 5
 ١مم. هنس بجر ىف هدلوم « ىناعنصلا بوبح

 ثيغلا نيسح هيقفلا اهف هخيشو « نيثالث

 دياز دمحأ نب دمخ هيقفلا

ح اعنص عماجب نينذؤملا سيئر ءىرقملا ةمالعلا هيقنلاو 2( :
 : ىحب نب دمخ نب ىلع نب دم

قفلا اهيف هخيشو « نيرشعو مسن 188 ةنس هدلوم « ىناءنصلا عوكألا '
 ىثينلا نيسح هي

 ىناصنصلا ىنسحلا ديؤملا نب هللا دبع نب سابع نب هللا دبع ءىرقملا قتلا ديسلاو (4)

 ىسكلا دمي نب ىحي ديسلا اهيف هخيشو: « نيرشعو عسن ١888 ةنس ًابزرقت هدلوم « ىفارجلا

 ش 00 7 ىضورلا

 مست 158 ةنس ًابيرقت هدلوم « ىنامصلا ديص اب نسح فظل نب نسح هيقفلا :٠ )٠١(

 ىئامنصلا عوك ألا دمج نب ىلع نب دمع هيقفلا ابف هخيشو « فلأو ةثامالثو نيثالثو

 فلاو ةمامنالثو ةرتشع ىنامث 01٠م ةنس ثداوح 3

 سنأو روجحو ةدوسلا دالب بورح

 لماع نيبو بلغش ةدوس دالب. لهأ ضعب نيب ايف برحلا تناك ةنسلا 0
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 دوجح نم ةميجلا دالب ىلع هل الماع مامإلا نيع لوألا ميبر ىفو «اهيلع هللب روصنلا ( 1

 نب نيسحلا سيئرلا ديسلا اهنع لزعو « ىنالجكملا رح نب ىمب ةمالعلا ديسلا امجد

 امإلا لسرأ ىلوألا ىداجج فد. 1.
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 سردف امنصب نيبلعأا راد

 ذو ديلا نيب يبو" نايكوك تايج ىف ةعال دالي لخأ نب ةنتفلا تنال بجريد 8

 انقلا نارطأ قطنت همساب
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 هتوطس نم لاطبألا تلذ

 (انقلا فارطأ قطننا همساب ) 01 0
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 و بكف تأرارش سة ب وع ون با
 دىو 2 ' ! : اهنم نايرإلا للا دبع نب ىلع. ظ

 رسأأ دالب ىف < .اماظنو ارث بحلا ىف ىورو اماه عزجلاب نم ناجشألا كلرح ْ
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 ل ممل ا يحي نب دمج هللاب دوصلملا مامإلا 1

 7 نع تبنال ملا عمدلاب روم ضألا روكو
 امانس ناك نأ دمب ًافخ داع ذا تاليولاب فحخلا ىدانيو
 امارح الكأ تقراف تالزاه تنعم موق نادبأ ىرتو
 0 اباز رنكلا ىتاذاوباجأ دق مسا ىعاد اوسمجي وأ

 كارتألاو دادقلا ىلع خيشلا نيب ايف بورحلا تناك ةنسلا هذه نم لاوشو ناضمر ىفو ٠
 اف روجح دالب لهأ ضعبو مامإلا بامسأ نيبو سنآ دالب ىف
 راطمألا ثودحو اعنمب كارتالا ىلاو حر 220

 لوزدلا بق ءاضق مق "”ىبكرشثلا ىنابلسلا ىنببلا دمحأ راث ةنسلا هذه نمرفص ىف .٠
 راد جرد ىف هدومص لاح هردبسص ىف دورقلا نم سدسمب هامرو ىبلح نيس ىلاولا ىلع
 ليبق كلذ ناكو « ماجلاو اعنص رصق ناديم ىنونجو زربالا دجسم ىلامث ةراعتسملا ةموكحلا
 نيمأ ناكم ىلإ رادلا لفسأ ومن اعرسم ةصاصرلا هتباصأ نأ دب ىلاولا دئراق « رهظلا ناذأ

 بايب هارقملا ةيطبضلا ركسعلا ضعب هاقلتف هريغ وأ رارفلا ديري ىئابابلا هعبتو كلانه قودنملا ْ
 ىنبلا سيدلا ىلع مهنم هامر ىذلا نأ مويلا كلذ عاشو مهقدانبي هومرو ىبرغلا ةموكسملا راذ

 نم نييبتو هراسفتسا لبق هلق ليجعتل بضغ ىلاولا نا ليف دقو . هنيم اليتق هادرأف ىطبضلا
 ىتلا قاروألا ضعب تلد اهنا عوبسألا كذب امنص ةديرج ترشن دق اهنا لع هش 8

 ممو هلم انصب نيدوولاو نيلوزمملا كارتألا ءارمأ ضب عيجشتب ناك همادقإ نأ همم تذجإ ٠ 7 ٠

 هكوصوب ريشلا عرسأ دقف « سفالا نم ىكرشلا اشاب للا دبع ريشملا نيبو ىلاولا'نيب نك" ©
 « موخنو نيركسلا بألا يثلل بلطو «ىلاولا رايز روف انص روس ىبونج غرمان ١
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 لاير يوي يل م ام يسب كف لبق 4 ناكذإ رز را نايا نسا
 بحاص هل ليق م كب لح نيسح ةفوطملا با”

 ءاشاب ىلح نيمح ربزولا ودل

 , 30007 لصولا لاش يدرك س00:



 اننا بحب نب دمع فا دولا مامإلا
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 1 ,ناطلسال روايلا ىلامتصلا ىسحلا ىتابخلا دمت ٠ 0 , لوعأ ديسلا هعيفرتب ىناطلنا سمألا قلعرا»

 ورا لصاولا لبوقو « سائلا نم فولألا هرضح ًامئار الابقتسا رمألاب امنص هلوصضو موب لبقتسات

 - . لاصيإ ىلع ةيمارك ا لاير فالأآ ةثالث وحن لالا اطعأو «مافعإلا نم هيلع دم ا اب

 ا ةروك ذملا ةموكسحلا راد مامأ هتءارق 5 عارتسال ريفنلا مجلارشحو « ىئااسلا ممألا كلذ

 لويسلا تلزنو مامطلاراعسأ تعجارثو ةريثكلاراطمألا تاطه : اهنم لوألا عيبررهش ىو
 حرأ

 رج و تبرخأف امءنص نم هايلاوش ةلحرم ىلع ناره ةنيدم ىلإ اهضسب ذفتو اهدالبو امنص تارج ىف

 م ' طقسو « دوهملاو كا رتالاو بزعلا نم 0 نيسجحو لام وع 'ثكلطأو امم تويبلا ضعب 1

 111... ىو و تويلا شنو « ناكر مال توتا لش ترغاو#سورلا لع شيب ١
 0 زاقلا راطمالا كالت دعب تحلصو «روض ىداو ىف ًادحسمو ؛ ثراملا ىبب ةيحان نم ةيحرلا 37

 ةغلابلا ةكملا هللو ةعورزلل 00 ٠

 ظ تورابلاب نالعو ف راذ قا رحإو ةضو رلل بحرأ لئابق هزغ ظ
 بحرأ لئابق نم عوجلا تزغ ةنسلا هذه نم لوالا عير نيرشعو عبار ةمجلا يل ف .٠ هاا
 لغأ نم ايف نيكسلالا نم ريثكتلا جرخ دق ناكو « امنص نم العش يبا ور ةبدم ىلإ 0000

 ظ / © ةظورا بحرأ لئابق تمهد دقو الإ سانلا عار اف « ماع لك ةدامل بسح فيرخل أمنم

 |( ١ ثيب باب اورسكو ةفورملل ديشانالو لماوزلاب 'نوخرصي ا 4
 اح ىلاعث ىنامنصلا ريطم نيسح جاحلا 0

 نم ثيل ا
 ا ف نم معيورتو مهازفإ دب يف ام اوبهنو ةضورل عاج

 | لاقل ريم تيب ىلإ وادع ام ملماو , هرسكو بالا حف مايا امن لعأ ان 0 ْ 6# دادنلا حلاص نيدم جاملا تيب بإب سك وقواجو « موحنو نايبملاو ةوسلا نم ا

 2 1 هك الإ قاقزلا سنن 2

 8 نمح ىجان تيب اضيأ اوبهنو «راذينسلا تيب باب فالخي وهبسل ورا دادلا 0
 8 + قيرط نم ةبيرقلا ت توييبلا ىف ةميظع ةجضو ةعور تناكو + , راج دمت تيبو ىلا 6 7

 2 1 َت وأ بحرأ اا

 - رعشب لف ةضورلاب ةيئانلا :تويبلا لعأ امأو «اهرلخج ىتأ 9 ا 3
 9 عر ةينل يلح نيسح ,ىلاولا نر نويع تناك دقو ٠ سف



 م ف نلس

 0 يحرأ ايف كم يدل كل رخآ لسرأف ؛ ةليللا تالت ةضورلا 5 يع هدا نادل
 نا دبع ةمالعلا ديسلا ت

 0 يلا طال برأ لق منا ذو
 راكم ريت توص بحرأ لعأ محام درج «(ابف نمو هو

 0 ل وف بحرأ ترف ذ ةضو رلا قوس لوح اج مس 3 وحم اب 2
 ارا ؤ ةضورلا نعار

8 3 
 ديسلا رهشلا كلذ ىف تعمتو ٠ .ةدرتلارارف

 : الوط ىلع ةديصقلا تاظذحو « ةليللا كلتب بحر ] مئظف نم ءافضلا ىلع جيرفتلا ثا ةر رص 17 ةاثإلا اف ةرسرغ ىيع يشأ ل أ 0
0 

 :ةسملبا هليل اوزغ نيطرم بحرأ لهأل بئاجمع عما
 مج ملل اوورهو |بشأ اوقدص مهتخس نم :

 هعرق مأ تهأ دق خيدلاو بسم سانو ةرارغلاب سان

 هملس هشرفم سابل سان بهي لصياب هلصتتو
 'هعرس مهب فسخم بيرق بر هب داع نا اورد امو |

 هزل قابلا رمثو 2بطقلا قوزح نم ديملاو -.

 ١ هعرشلو ردجلا برخ بنرألاو لمتلاك رو

 هعثللو سافلاو لجلاو بسرللو  جرطلا تو ٠
 ٠ هملو الو هنا الو بح ىقابر ىتشأام لقد 0 هدرا كولا بطمو بملا قوف عهتلا مكندأ 220 8
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 ا

1 
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 مزز ةنس تداوم ل ماوس

 هم# ىف موقاي بهو بد 37 لح ىف

 هعربص ةثم انوعرصيو ' بين 5-7

 ةمكسنلا ةمكنلاو رفلل . بحرأ ٠ ملك تب

 دالب ىلإ ةيكرتلا ركانسعلا نم عومج ىف اشاب دا

وبرخأو ةضورلا نم مموذخأ نيذلا ىرسألا ةسملاب مثومزلاو موبفاعف بحرأ
 نويبلا ضع ا

 مرا رشأ نم ةعامج اوسيحو بعزأ ىف

 ريدم امف تثيبي ناكىتلا رادلا دورابلاب اليا برعلا ضمب قرحأ اه ةدمقلا ىذ ىفو

 ص نب نسح نب دمخ لضافلا ديسلا نالعو حرام لولبي ىنبو "سورلا' دالب ةيحاف

 ١ حلم ةرشع ىلع ةدايزو روك ذل ريدا تامو « تبرخو رادلا تعصف ىلا عباق

 . هاو قارمعلا لا دبع قدصتملا نسحلا أعنص راجت نممهنم ةليللا كالت اهيف اوناب نيذلا نيرفاسملا

 ,ىوبقلل راد ىف اناب و .امنص نم لوألا مويلا حبص ىف ارفاس دق اناكو هللا دبع دحأ قنلا باشلا

 .عيظنلا قارحإلا اذه .نيكلاهلا نم ىوبفقملا اهكلأم.ناكو ةرجألاب سانلا نم اهرينكم ذه ٠ ٠

 ظ قافرلا طالخال ةعماجلا رادلا هذه لثم قارحإ ناكمإ لابلاب رطخم نكي مو.

 5 أ ٍ : 0 جرعألا ؛ ىدنفأ - طباضلا ن 5907 اد اهقارحإ ب بلم نإ 7 دقو

 5 را اودارأ 000

 اف ىرخا 5 حرطمب راد ىف هركسعو اضر يي ريل ولا مر

 .. ةليللا كالت

 1 ريدلا نبا نييعتب ا كارا ا سر انو

 نعل برعلا ةيطيضلا ركسملا تاكواي ضعب ىلع ياض مياق نصب ب دمع نب هلل دبع دوسلا

 ذإ ؛ةيكيا نيناوقلا ىضتقم ىلع. ةفيظولا ا كي لا مرام اظن

 لب نيناوق فلا ةمدخال |موليمتسب نيذلا نملا تاوذ نب عم ىلاولا اذهل ةساب 2
 1 ةفيظولا هذه يو

/ 



 ريل نأ لاب رومنل 1 امإلا ىلإ غلب باةنسلا هذه ىف 5

 ةئاقو ىعرم نب ليل نب ىلع ريم | ها لا نم 0 :
 ءرم مدالب ىف ن ميركل ْ

 : اهم و ىلإ ماعل نم ل 00 تويب

 , ,ةطنعو « باحسلاب معتق ةنألا 0 ( مل هركسر لاتقلا ممسيلع بنل يي قش رب زو ؛ قنا ريش هب

 كا اورصنت نإ . مثدادمإ باهذو ؛ مثدادع نب 7 © نكن ادعأ ليلقت دعب « رغاص اوبلقناو كلانغ اوباف 0 5 «رشنملا دارجاك لأ نيمبسب ىف ماعلا ف ازيا رعرخ يتاخال هاو اطر نر مانع جو ءادلا يل الذ دقو « بارشلا » ل ا در رك ) ريا
 ادقأ تبئيو ؟رصني 2 8

 0م - 4 هدارو

 نايكلا قوف ةكلا زاجنراو تانفاصلا مب ىناممسأ © .ىوبتا

 جاوزألا ىلع أسنلا جيجضو جاجملا تحن .لاولولا ىنامعأ ْ 0 .عيظنلا

 : :اهنم ىرخأ ةبيصقو / يا

 7 ماجنلاب رشباف نيالا ريصت ىلع نع ذا .قدف اذ: ناك

 حابصلا شيسماث نشكل اريخم اهقمرت ريسع نآف 2105 8
 . الفلا ىلع ىمب ناطحقب نذأ مث كمزع قاس رمشف ”' 6 عام 0 ا 3 هلتقج :
 ١ 3 :١ ١ قل ىوم

 حامزاسؤر ىف تايارلا ىلوأ ٠ ريع ىلع ءادنلا ىف رركو رع
 خافصلا لوقصمع كدضمأو جين ءادعألا لئشن انإو 0 ' 7 ركل

 الا مايراك ىلأي . للا رصنو ًاميح انتلاخ ؟و 0 ْ 1
 ١ و دع ىو ا املبصلا

 ماعلا اذهب .مالعألاو ءالبنلا تايفو . .- 3
 نب دمم نب ذأ قتلا لضافلا | نيمسح نب ىلع نب مسأق نب ىلع نب لمت نب لأ ع دع م نيل موكل

 داوأل ىناعتنملا ىراذلا ا جل قت
 "ابل د مق ب م نب ديس نبل ضان(“ ظ 2 1



 قي نب دم هقلاب روصنملا مامإلا 0

  5د 0 0 ١ 2

ت فلأو نينئامو ن نيسحخو سجل 6و ةنمن هذإ
 أنو انصب ب رق

ساق نب نسحلا ةمالعلا ديسلا نع لوصألاو هقنلاو
 بلاط وبأ م

شلا لالد نيسح نب هلا دم
.الطنلا ترم هريقو روه

 وحللا ىفذغأو . ةضورابو ا 
 قنا ةمالعلا هيقفلا ة ةمكو رلاب بحو

«ةدم اهب بوبملا ناز ةياتك
 ىنب ةيحان ىف الماع هنيبمت ناك 

 شيشح ىنبو ثر راحلا

ةضورا ةنيدم اهزكر نكسؤ
ذ ءاضق قودنص ةنامأ مت « 

 ا ةليوطلا ءاضق قودنص ةنامأو رام

 ىف هبغرب ةليوطلاب وهو نيدلا ديمح ىح نب دم لب روصنمل مامإلا هيلا بتكو . نابكوكو

هلهأو هدالوأب راسف « هيلا ةرحملا
لا ة ةنيذم ىلإ اهدالبو اعنص نع 

 ىلإ هسفنب وه راسو « ةدوس

ةثامالثو عمن | .قب ةئس ىف مامإلا ةرضح
 ك”ذأتسا مث « ةنس وحن هترضحمب قيف فلأو 

ف « امنص ىلإ مجرف مامإلا هل نذأف امنص ىلإ هدالوأو هلهأب هعوجر ىف مامإلا
 © - لجأ 5 ولا لفاذت

 أ نا دبع هدأو ةرشع ىدحإ ١11 ةنس ىف لسرأ ثيح هتبقامم نع اشاب ىضيف

 راد 0 ىاعتصلا ىئايملا دمع نب هللا دبع ديسلاو ىنامنصلا ىدنألا دحأ ناقل عم ىراقملا .

 أ نم ةثالث ةموكسحلا بلط ىلع ءانب ةيناطاسلا اممئاكم ضمب ىف ةسارزلا ةينامملا ةطلسلا

 0 0 هبل انج اك ةلودلل لمع ىأ ىف هنبيمتب ضرب ملو نضيف دمحأ ىلاولا هافج دفو . امنص نايعأ

 ثاونملا تلت ضني دئادش ىلع ةمجرتلا بحاص ريصف . قاحسإ نب نسح نب ل ةماللا
 : هلوف هل مامإلا ركسفتتماوعأ ىف هطخم هراد باب ىلع تيأأرو ٠ ماركلا ربص

1 

 زيو 4 ىدجي يفغلا تيبو هاب لق اذإ رجيم يبا دأ

 4 ل ع : : هلوق هرمش نم هطخم ثيأرو 1

 انيمم نامل” ىلع 0 7 و لاف نأ لمؤن انك
 2 انيضر بايإلاب ةمينغلا ..نمو :كرايدو“ مضرأ الصو ىتجج- 3: 0

 | 0 2. انيفكح زيزملا هللا ةزيبو ..ةمالب . اناطوأ .ىلإ انه 1: ل لا

ىلوتو . نآرقلا ةوالتو راك ذألاو تاعطلا ريثك تاك يد ل عدن نك
 - كارألل 

 الو

 محأص نا

 يع
 و . فاأأو

 و هللا همحر ٍ



 سمو, ا يحي نب دحع هقاب نوصل مامإلا ١ أ
 : هطخمي هتيأر امم تظفحو

 ىيصن ممم رج لى '
 ودع نا_ملا قيدص موحش نإ مملكسف

 مب تان نامزلا ازِه ءالخأ تيار

 بيغ
 نآلا كالا دبع نب دمت ىضاقلا لاؤس ىلع باوج هلو . فلأو ةرامئالثو ةرشع ىناع ,ما ةنس مرحللا رشع سداس ىف اهب تأم نأ ىلإ اهنكسو ميري ةنيدم | ىلإ هلهأب راسف متري دالب ءاضق نازؤع ىف 4 مجرقملا نييعتب رمأ هتقفرو ةمجرتلا بحاص نا ' ةناتسإلا ٍ هتيمع ناكو ةرشع تس 111 ةنس لوأ ىف ىلح 0 0 د الو

 نيمآ نينمؤملاو انايإو هللا هحر

 ى رافعلا دحأ لو هدلا و

 ناكو نسحلا نب هللا دبع رصانلا مامإلا رزاو . ىرافملا دمحأ نب دمع لضافلا هيقفلا هدلاو

 نكت ىتح هلجأ ءاقوف نيو تس 1١65 ةئس ىف روض ىداو ىف رجحلا رادب هلتق موي هعم
 رزاو مت « ىرذملا تيب خياشلا ندل ةدم اهب قبو بحرأ دالب ىلإ رهض ىداو نم رارفلا نم
 « سو عادرو ميرو رامذ دالب ىحب نب دم لكوتفلا ىلوت مث ءدجأ لكوتملا نب دمع ىدافا

 نيتسو سمح 1؟56 ةنس ناضمر ىف كارتألاب انص لهأ مقوأ املو «رامذ ةنيدم نكسا

 مهجورخ ىف رصقلاب نيروصحلا كارألا مم ضاخو رامذ نه لصو اعنص رصقب مثورصح َْز
 .دمحأ نب نسحلا لكوتلا مامإلا و ىداهلا نيسح عم ىلوتو « كلذ مت ىتح نيلا نع مهمل

 نلأو نيتثامو نينامتو سخ 10م0 ةنس لوألا عيبر ىف امنصب تأنا

 ةرضحلاو رهزلا ةيذر ىف ىب

 ىرافعلا نيسح دم هميرق ا

 كدا. م ىنانملا ىراغلا ماق ن لع نب ماق نب نيسح نب دمع ىزرلا يبا يقل 0
 ٠ هدو يبي نب دم لكوتل أ ىف امنص ناززع ىلوت . ةبي انراع هي ناك. دعب .ه 0 ٠ 01 1 س١
 نيم م ءاعدصب ةبساحلا ةرئادب ناك نينامثو . ارجعي دنس 1 اننعلا هلازألا لوما
 روصنلا مامإلا ةريس عالم ع وق : ا

3 



 ىحي نب دمج . لاب روصتملا مامإلا

ميرب ءاضقب لاما ةي ريدم ىف
ةيريدم من ( نارمع ءاضنبو 

م ىبو سورلا دالب ةيحان ة 
 

 . ةثاكالثو ىدحإ 01*18 ةنس ثداوح ىف كلذ انحنوأ اي ةدم : ةيلاعلا نالوخ ءابضق لام 0

دالب ءاضق مث , نلأو
قع فو ثراحلا ىب ىب دالب م «ةدوسلا 

ورا ركسو شي
 5 مي ف

م نكسو اهنع لصفنا
م نأ ىلإ رامذ ةنيد

9 ١مءاع هنس اهم ت تا
. نلأو ةئامالثو 

 ناكو

لا عيرس جازلا ديدح
نم لقانت دقو ؛ ةرداب

ا نم همزالو هفرع 
الك فئاطل تاوذل

 نيح هم

ا همحر هيرداب ة هعرس
نيم نيئمؤملاو انيإو هل

 

 . دع ن دحأ ن نب دم هيقفلا امنص عماج فيلح ماهل اذه ىفامسب تيلا اذه لهأ لأ

حلا ءاول قودنص نيمأ ةونصو مساق نب ىلع نب دمحأ نب
 اعنصب ىمامإلا في رمشلا ماقملا مث ةديد

 ٠١؟ ةنس لاوش ىف اعنصب 000 ىراقملا  دمحأ نب كلل دبع لماكتلا 0

 .:فلأو ةثامالثثو نيقنث

علا حتنفب .رافع دالب ىلإ ةبسن ؛ ١ ىرافملاو
50 ةددشملا ءاقلابو ةلءوملا ني

 5 داليلا ءار 07

 امنص نم برغلا ىلإ الامث مايأ ةثالث وحن ةفاسم ىلع فورعملا رافع ريهشلا اماصحو

ييزلا ىجاجزملا دم نب دمع
 . ىد

 ىننلا ىديب زلا ىجاجزاا رمع نب دم نب دم ةمالملا خيشللا

 . ىفقخلا رصان دمع دجأ خيشلاو ىجاجزلا مهارإ نب ىمي ديسلا ديبز ىتفم نع ذأ ”
 انا رن بحاصا هجرت. . ىرشأل : ةريقق رمان دم نب فيو خيشلاو ف ١ :امنصألا
 : لاقف نسحلا

 ٠ علا : هتذمالت 000 1 8
 هاو ملا دنملا نس .نب دحم م نب دخأ ةماعلا شا هتذمالث نم

 ْ اهريغو ىدج فسوب نب ٠ ةرشع ىنام 1216 ةنس ةرخآلا' ىدامج ؟؟ ىف تامو . كنف دمت ةمالعلا 9 ١ . رشسع

 . نلأو ةثاعالثو

| 

 | 2 5 لآ بسن نم الكلا م
نيمآ نينم م او اناإو هلا

 ضب رك ذو مج ل : 
 0 مهم البلا

 هد ويتخ 4م.



0 

 ا م د يك نما دمج هللاب روصنملا مامإلال 0-87

 ىتأيس ام فاأو ةثامالثو. ا

 ىراهشلا بقلم ىلهاشلا ىندلا ىتسحلا فرش ا

 هللا دبع نب ىلع ىضاقلا هب هتمن امو : فلأو 8

 َ  0 00 0نواح «٠ 5 4 ٠ أ . هبا ١  6؛اهوذخأ ىتلاهءايض عاجرإو لعاشلا لسمم اهوبرخأ ىتلا ْ
 و لهاشلا لحم ىلإ داعو هوطرش ام عيمجم هل اوفوو تايطملا هوطعأو هوفأ#

© : ' 
| | 

 3 ١  1ىشرملا ا ا ا

 ةنس ىفوتلا ىجاجزلا دمم نب 35 5 6 ش .0 رع نب دمت ريغ وه مجرتلا اذهو

 دمع نب مماربإ نب يي نبك + ف ىكل , مي رجلا والا ىكلا دجاملا ةمالعلا ديسلا
 ةئامالثو عبرأ اك ثداوح ىف مذلاو ةأذو وذ رزع هل لوخا رك ذلاو هيسل ةيقب مدقت

 'دمع نادنموقلا لتق ىف رخفلا زئاحو كازتألا ىلع داهجلا حتفب ر وصنما مامالا ىلإ ةياتكلا ردضتملاو « فرشلا هيلإ ىعتني ىذلا ديسلاو « فرشلا دالب ىف ةودقلاو رس أديس ناكها ظ
 دالبلا لعج حجر روصنأل مامالا ناو. فلأو ةثامالثون نام ا! ةئس فرشلاب كلب قراع: 1 ا

 لإ ىونهألا ىفرشلا مساق نب ميهاربإ ديسلا رظنو رطب 01
 دالب ىلع الماع رقنع ىثم دمحأ روصنلا مامالا لسرأ : ةرشع عبرأ | غ ةنس رفص ىف 00 ا : روصنلل مامالا ةريسب رورسلا ةجهم ىف ىثرعلا نيسح ىضاقلا لاقو

 ديسلا لوخد ناك اهنم ىلوألا ىدامج ىفو ؛ اهلهأ نم نئاهرلا ذخأو اهرومأ طبضف فرشلا
 نم انكر ناك نأ دعب كاألا ةأمو تحت ىرشلا يهاربإ نب ىحح نب دحع مادقلا سيئرل ماهل ا

 باب تف وهو « هدوجو همركى ريظنلا هل نع اهاجش رك امهش الجر ناكو « قحلا ناكدأ 1 ا

 ىلإ دحتديملا لوخد ببسو . لهاشلاب كب قراع دمت لتقم دنع فرشلا دالبب هريثمو دابجلا
 03 نم هربغ دالبلا ىلو ا مامالا نأ : درلولا هدصقيو دراشثلا هيلا ىوأي ناك نأ ب يس

 اود ورسف كارتألا بناكت قولا هايعأ الو , ةهر اذه ىلع ترغو هنم لب“

/ 

 نب رشعو سخ لم

 1 مهارإ ن

 اواو يب يوشك 0

 امركم ةجح ةنيدمأ لخذف



 01م ةنس تابفو دم
 حي نب دمج هب روصتملا مامإلا

 نا مالعألا رصملا ءاملع نم هريغ لاو 1

 هتلواحم فرشلا ىح دمحم ديما
ماحرأ ضعب حيدر ىلع هرابجإ

 .ناك ةروصب تاديسلا نم ه

 5 0 أو نيشختلا نم ىلوأ اهبف ةمجارملا ني
 مامإلا هيلع فسأف . ابيرقت فلأو ةئامالثو ةرشع ىناه 1١م ةئس ىف اهب تام هن

 ةجوز همس ىف تعس ىتلا نا ليقو « كارثألا نم (م

نثم دمحأ ديسلا هيف ددشتلا رثك ؟ ا
 ىلع رتنع ى

 .ىلإ مهملا هلوخدو كا رثألا ةملاصم ىلإ رطضاف :ةدشل

 أرد

 ومسم تام هنأ هريغو نظو . روصنملا

 ْ ةقيقح اب معأ لاو « فرشلاب لوتقملا كب فراع دمع دئاقلا

 ةئبم لوألا مهد ىف فرشلا نم حافأ دالب حئتفتسا رتذع ىنثم دحأ ديسلا نا مدقتو

 هركذ م ١ ضرك ثداوح ىف رتنع دجأ ديسلا ةافو رك ذ دنع ىلأيسو 1 ةرشع ثالث 35-5

 .نيمآ نينم والو انيإو (ميمج هلل مهر هيف قمح ليلق دوجو نم ىئرادنجلا هللا دبع نب دمحأ ىلوم

 مونهآلاو ةدعض دالب ءاملع نم ةتس

 .نب نيسحلا ملاعلا ديسلا ةدمصب تام ةرشع ىناك 18 ةنسلا هذه نم ناضمر ىف

 ةدمصب ةدافإلاو سبردتال ًاردصتم ناكو « ىرابشلا نا دبع

 .ناكو « ىعاجلا ىلع نب نجحرلا دبع ةمالملا هيقفلا ةدّسص دالب نم ةءامج ىنب ىف تامو ظ

 تاكو . رامذو امنصب هتءارقو مولع ىف كراشو اهملإ راشي ةجرد ىلإ هقفلا ىف علب الضاف لع
 1 ْ ىلاعت هللا همحر ةناغ ىلإ الضاف ادهاز

 ةئاكو+ ىخاصلا لونك اس ىونهألا ىلع نب هلل دبه لضافا ملم ديسلا مونهألا ف تأمو
 .الهك تامو ربصف مالآ, نحتما مث « نالع ىفو ثوح ةنيدمب هنءارقو مملا ىف ةجرد ىلإ غلب دف

 دق ناكو « ىناكوشلا حلا نب ىلع ءىرقملا ةمالملا هيقفلا مونهألاب دعما ىذ ىف تاو ٌ

 .نآرقلا عامس ىلع سانلا نكمف نيدلا فرش ىداملا مامإلا مايأ ىف مونهألا 9 رامذ 0 0
 ... .نآرقلا ىف ديفي قبو معلا بلطو مايصلاو ةدابعلا ريثك « نآرقلا ىف اخيش ناكو . هي

 | ةدعص دال ناي ةنيدم ىف تامو
 هكددحصلا ىزجلا ىلع نب نسحم نب نيسح ملاعلا ديلا ةدعص دالبب ناين ةني

0 1 
 الضان الاع ناكو

 .ماعإلاط

5 9 

 ة ناكر



 ممم ا يمص نب دمج هللاب روصتملا مامإلا
 نيقاس ةنيدع ةجحلا ىذ ىف تامو مو م ةنس تايفد :

 5 دي 1 3 املا ديسلا ةدمص تاهج م 3 ١

 نيمأ نينمؤلاو "او 1 د 0 ناو ينج هلل وحر زيجولا عاجلا ىف اك احاص أبقت الضان ناكر
 | : لإ 7 نايكوك ريمأ نيدلا فرش دمح نب دمحأ

٠6 
 ١

9 
 ' ىناعنصلا مث ىناكوكسلا ىنسحلا ىضترلا نب يب نب دمحأ ىدبلا مامإلا نبا نيدلا سمش نبأ نيدلا فرش ىبحي هللا ىلع لكودلا مامإلا نب نيالا سم نب ىلع نب برأ دبع نب : ْ دحأ نب ندلا رع نب دمع نب دحأ دجالا لضافلا ماهل ديسلا ده ريطحلا ربمأل |

 ربمألا نبا ريمألا نا ريمألا نبا ريمألا وهف

 رصانلا نب رداقلا دبع نب نيسحلا ن دم نإ

 أثنو اييرقت فلأو نيتئامو نيسرأو عبرأ ١7144 ةنس مايش نابكوك نصح ىف : هدلوم ٠
 دالبلا ريمأ هدلاو تام امو . ةراهطو ةنايدو ةعاجشو فافع عم ةرامالا رجح ىف روك ذأل هنطوب
 ةمارصو ةراهمو لاكو مزح ةدشب هماقم ةدجرتلا بحاص ماق ةينابك وكلا

 ملل متو فلأو نيتئامو نينامتو مسن 1988 ةنس رفص ىف امنص ىلإ كارثألا تلصو الو
 ناكل نصح لع البنيالا اودارأ ماعلا كلذ نم ةريسب مايأ ىف اهريغو بحرأ ةليبق عاضمأ
 نب دحأ ىلوللو «ةمانلاةبانلا اوك ىف ىسبكسلا ليعامسإ نب دم خرؤملا ظفاملا ديسلا لل
 : هتصالخ ام زيجولا عماملا ىف ىرادنجلا لل د“

 نايكوك بورح

 ل 5 4 نب دحا ديملا ماهلا تايكوكدالب ريمأ ىلإ اوبتاك ماقأا امنصب كاراالل باط 1.
 هن« لوي . 1

 ىو ١ يسن نك 36 مرش ىفكسيل ميش ىلإ تبارق ضعي لسرأف نيم “ألا
 6 نك م هدالب ل مل ءاىمألا ةلح نم نك هترامإ ىلع ةنوقيو مه جعااملا وأ

 كارل رو ثاعلا ,* "ان : 170 .ةردلا ىف اوناك اس 5
 سال

 مهلا هوصو الإ كلارتألا لوقي رف ؛ اههضارقنا ىلإ“
 الاد

1 
 الم
 لك يلا



0 

 ومو م ةنس تايفو 35 ' 5
 54 - ١ يحي نب دحح هللا دوصنملا مامإلا

 ,مدونج داوق نم هيلا راف ةدرجم مهازن) فويسلاو ةدعم مهاتقل دونجلا نا

 نمضتي اب ىلع اومدقف « برعلا نم ةفئاط مهعمو ةيكرتلا ةيماظنلا ركاسملا

 نم ةفئاط ىف اشاب لاك
 0 050 5 5-5 .َ "م ىلوم

 هنم نوبل ماظرمضلا ىكسلا ثيل ء ماقمقلا دنملا ديسلاو « ماهل ريمألا كلذ طئاسولا
 1 0 - مهب 8 دارا ىف جار عامتجالا ىلإ داعسإلا

 وا ممم فرع انو . دالبلا ىلع هنورب نم نولوبو امنص
 ' ١

 ةفئاط هعمو هن نابكوك ىلإ هعوجر دب الإ ىغبني اك مألا مني ال هنكلو «دوشنلا مارللا

هعم بدنف ؛ هلاجرو نابكوك ركسع ةروث نكسب ىقح ةيكرتلا كاملا نم
 .نيتمام وحن كارتألا 

 « ممحرط# مهمدل ةنيهر نيالا فرش نب دمحم نب لل دبع ديسلا هونص اوقبأو مركسع نم

 «ةكاملا رودلا بيترتو ةمهلا كاردألا ظفحم ةيفخ ةراشإ نابكوكلهأ ىلإ ريمألا راغأف

ثدوجو ىتلا بتارااو تويبلا ىف مجعلا ركسع لخدأو
 كارنألا كئلوأ راص ىت> مدعلاك اهب م

 | . نابكوكي نيروسألا َََ ىف

 هناكو كح جراخ نم برحلا ران اوبش كلذب كلزثألا تل اذف « هسفن ىف ام ريظ م

 اشاب نيدلا ىلو دئاقلا امنص نم مهدادمإل لصوو
5 

 06 ريغ نابكوك قر ىلإ هلق ىف رورغملا مهملاو راغأ

 رقخلا نو ظهو ف معاشقلا معط 2. تدف هرصن هيف نا لأ ١

 , مهتمتمأو مهتحلاسأ ضمب ذخأو مهيف عيرذلا لققلا دعب نيرغاص هنع
 .نصحلا قيرطب جيفلاقوف ىتلا ةلومحلا ةلازإ مشمشفلا دنسلا ديسلاو مدقلازيمألا حجر مث

 ةفومحلا ةلازإب :تءطقنا دق قيرطلا اودجوف ىناثلا مويلا ىف كارنألا تاصوو , هناب نم ةبيرفلا

 لك اوممج مل , بارتلاب جفلا كلذ دس مجعلا دارأو ؛ رثك | تكلفأن نابكوك رك انع

1 

1 4 

 . "اوبلقناو نيبئاخ اومجرف برحلاب هركسعو ريمألا مهلباق نايكوكة مجاوم مجعلا دارأ ا

 . مهيلع تلاصف ريسلا ركسع ضعب ةيبلع ريعو الاوط ايش اومنصق ليما اوبلطتو اوراحات

 ٍ .. موعتمو ملا برملا نايكوك لهأ عبأتو « اذ نع اوزجعف راب وأ ليل ىفهدس هب نكي اه



 هن

 مو لا يحي نب دمخ هللاب روصنملا مامالا

 تناك اليل ميل تردابف كارثألا مهب ترمشن هلهأ دادمإل نابكوك مهوخدل ةليح نوبللتي .

 تارك لهأ 2. ميدقلا مدلاب ىرزا ىلع امهم ريمألا ناعتساو نايكر وكب نيروس مح 5

 نم بورملا ا 0 0 كاسي
 هوفلعاث نيدلا فرش دمم نب نا دبع ءاخأ نوقاطي م2
 نم مادمألا لو ٠ ماعلا كلذ نم ناضمر رهق ىلإ لوألا عير رش ْ ٠

 و 6 * مابا كلتب دالبلا هذه ىف مانألا ميجج نم هوقلي لا 1
 ادنعب هفوقوو ماظعإلاو لالجإلا ىلع نابكوك نم ربمألا

 ١ 1 ةئم تايفر

 رئألا تلذخو « ممدوصقم لإ لوصولا
 نم

 ركاسعو اهئاوق تفرصو نادابلا ف ليكبو دشاح لئثبق نم

 شاح لئابف نم ةفئاط تناكدقو . نايعألا مراكألا ةداسلا

 - .. نالذخ ظعأ كا
 ةيلاثلا ةاصعلا لاتق 38-3 نيح نالذخ مظعأ ك

 ءالؤه لاتق ىلإ ةريثكلا اه

 ١ دأب م ىلإ مدصق هلع كارألا ءاليتساب مي نأ ًاةوخ نابكوك لهأ ةنواعم اودارأ براغ دالب ىف نينطاقلا دس 0 0-2 _؟-.
 دالب نم مهب

 كله اوتو نابكرك نم بيرقلا ركب نصح ىلإ دشاح نم الجر نيتس وحن راسف برادلل

 ناوهو لذ ىف مولسرأو نييدشاحلا ىلع اولوتس' م « كارثألا نم ةعامج اهمف لتق ةكرعم

 . ميلقاع مهنمو برشلا ةدشل مهعفعب اوكلهأ ىتح برضلا دشأ مهوب ضو امنص ىلإ ىرسأ
 هقيسب لتقو لاجو لاصو لاطبألا لمف لعف ناكدقو ء ىدشاهلا رجحألا ىلع نب رشان بيقنلا
 رصفلا مهنيقب اوعدوأو اعنصب هعم نيرفنو هحور اوقهزأف كارتألا ناعجش نم ةعبس

 عانطصاو ةرامع ىف دجو نابكوك لوح نيذلا مجملل ةدايزو ةدامب امنص نم اشاب ىلضف راسو

 ديدحلا باب نم اوند الورك اصلا اهملع تربعو باشخألا عضوو صاصرلا نم مهركسع ىب ام
 قدانبلا ناكوك ركاسع مهيلع تبص عينلا نصحلا لوخد اومارو ناي رحتي نورفلا

0 وحن مهنم لتق دقو نايكوك نم ةبيرقلا حراطملا نع اورخأتو مايش ةنيدمم كإ
0 

 ىف اوناكو هءم مهوخد ناك نيذفلا كارتألا ركسع نم نارفن نابكوكر يمأ ىلإ طرخنا دف ناكو

 نيمجيألا نم هدنع نإ نابكوك نطمي عقدا ليات تع ف 1 لا اممنص ىتلا تالآلا ضمب مقدملا ليانق تمطحخل م ١ بالا اوف نمرورلل ميلا امعص تلا تالآلا ضمب مفدلل لباق تم

 ماقمقلا لطبلا ديملا اذه .

 جرخو ٠ حلصلاب نولعسويلل لم:



00 
 ماهو ٠ ا نفي و انارطمأ ىحن نب دم هللاب روصنملا مامإلا

 2 وقام : دو دص تايثلا

 ىلع ماودلا مهم نوكيال برعلا نأ هلا ربمألا
 2 ْ دقو ٠ ناكدق ام لعب ما 1١ ىف امنا

 سوءر هل تأطاط م نابكو كب برملا هذه تاك
ا ديع ةوحأو ريمألا لخد م٠ ماورألا

 ظ : ا : ُْن

هنص ىلإ نابكوك نايعأ نم اهريغو
 نينامو مسن ١ لهب ةنس لاوش ف أ

 ْ ظ ا ١

 ْ فرش نب دم نب ىلع ىئارلا رهشألا رفنضغلا لطبلا ىكسلا سرافلا ديسلا هونص ناكدقو

كسلاو باذعلا عاونأ ناكر ك بوَرَغ يا ىف كا رآلا قاذأ ندلا
 دحأ ريشألا صصأف 2 لا

 ىلإ كا رثألا ركسع - ةعاج عمااظ وف هطيضب 4 « امنص ىف هياع ضبقلاب اشاب رات

 ا ا . هنع هللا ىضر ماعلا اذه ىف كالانه 8 هلتق ص كارثألا نيب ةرما قلل

 ىلإ اهنكس ىتلا رادلا كارتألا هكسلمو اظعم امركم امنصب ةجرتلا بحاص هوئص ماقأو

 : 1 الضاف ًاديس ىلاعت هللا همحر ناكو . اعنصب ىلعلا ةراح ىف هدافحأو هدالوأ اهنكس مل اهب هتافو

 قارعأ بيطو قالخأ فطا ممأ ردن ًارعاش اعرك ادجام املأ اقراع ايخس اعرو ًاعاجش ايفت'

 ةءاط ىلع فوكسملاو هنيب ةمزالمو ءارمألاو كارتألا ةالو ةرايز نع دعابتو اياجس فطلو
 تايهإ هرثك أ رعش ناوبد هلو . ةليلجلا ايازملا هذه وحنو ءارقفلاو ءافعضلا ىلع ةقدصلاو لا
 فرش نب دخت نب دمحأ ىلوملا دجسملا طومس ىف دضنما رهوجلا هيراقأ ضعب هاممو تايوبنو
 ىف ىتلا هناي أ ىسبكلا ليممسإ نب دم خرؤأل دوسلا ةمجرت ىف تمدقتو ٠ دمحأ نب نبدلا

 امنصب هل ,جرتملا تامو . ةينابكوكسلا بورحلا ركذ ىلإ ةراشإلا امفو.« ةمانإلا ىلع هليذ رخآ ٠
 0 نيعبصو سمح نع نلأو ةئامئالثو ةرشع ىنامت 114 ةنس ةجحلا ىذ عسات ىف
 :لاقف اهركذ قباسلا هتديصق ىف ىنايرإلا هللا دبع نب ىلع ظفاحلا ىضاقلا هرك ذو . هدلوم نم

 اسان ام دس

 و١

 0 ةهطبر كيج 0099

 0 مخ

 020 عورألا سيئرلا نبا سيئرلا تام .اهدسب رشعو عمت واذه
 07 مفرألا مايسقلا ىناكوكلا دمت نب هدسحأ رغاقل علت

 م. (| . هللا لوسر ايف لاق ىلا ينسحلا للا ءامسأ ظن ىف ةديصقلا هذه هعاللا ىثد هرعش نمد
1 



 ا لاا ىجحي نب دمع هللاب روصنملا مامإلا ل
 وهر(سودقلاكلما) وه اندجو ( ر) بر ن“ كرابت هلالح لج ( نمر ) وه ىلا ١ (ُنا ره ) لوقن نأ انرمأ كيلم وه الإ دعي بر ال نك تأدن تن - نم ردملا اهظفح نم ةاور ىف «ةحجا لد اهاصحا نم أمن نيمسنو ةمسن هلل نأ د يي وسو مب ةنس تايفو

 5. 0 0 7 مانوعد نا (مالسلا)

 م ماخخناو ه ركص
 ا, (ردق .العأ اف (ززع) نملج(نمببلا) برلا (نمؤلل) ره :

 ل : 0 ل انملا قلملا قلخ ىذلا ( ريكستلاو راسل ) وهوالأ
 ١ دال ءاضق انف بلغ الو انفلاو توملاب (رارقلا ) وهو الأ
 " هاياطع تلج (قازرلا) وه انلقو اطملا هنأش ذإ ( باهو اي ) هانومد
 ١ ءالوم ءاطعأ (حاتفاي) لاق نف هدننع قئالحلا قازرأ حيتافم
 ١ ءاسنخأ قئالملا لكلعىخ هفعو دابعلا رارسأب ( ملع)
 « وه الإ شبقيو ىطسب ال ىمألا 4 ىذلا(طابلاو) ازرألا(ضباقلا)وع
 رفا ذقون ءاربكللا نأ سن... علل 0 ضفاملا ) وهف ززمت

 ؟ ءادعال (لذلا) وبف ةاحبسو اشي نمل (زلا) وهف همسا ىلات *
 ١ ءابأ رضلا ىف هادان هدبع اذإ اعد نأ ( عيمسلا ) وهف همسا لجو
 ١ هابقنل حالسلا اهف هلافأب هديب (ريصبلا ) انالوم دجلا 4 :

 اشفنا (ريبملل :أ ) فطا فاطل هىرما لكو هقام هقلخي ( يطال لدملا يحل )وع 3

 0 3 كبف لظملا كناشو ( مللا) تنأ ىرولا 4 7
 د 9 (دوفنلا ) تنأو باو كلا وذ ردنا( يملا ) تأ 1 8

 رطل كعاطأ 0 ممللا 00 6

 ً 5 0 للا بيلا )و ثينل ا |

 ثلا تأو دينمو مركنلا (مركد) كل 0

 مح | مح

 ا

 اول عل و
> 



 ىح نب دم هّلفأب روصنملا مامإلا 7 '

 امد نا (بيجلا) مناب تكرات |

 هتلعف ايف عنصلا ( : )١ تنأو

 امم الب 0

 ف(ليكولا)تن أ (قحلاديبشلا) تنأو

 م( نيتلا) تنأ لبحلا (ىوقلا) تنأو
 ةئيتح (ىلولا) تنأ رم فو.

 نوكم لكل ( ىمح ) اي دجلا كل
 مهمتام دعب قلخلا (ديمم) تنأل

 هريغ ىح ال ( ىلا تيماا) تنأو-

 انير كريغ ( مويقلا ) نكي نمو :

 ىذألا ( دحاولا دجاملا ) ىمست نمايو

 ىذلا (رداقلا ) ودوصقلا (دمصلا )وه

 (مدقم) و هناحبس (ردصتمو)
 نم لج (رخؤلا ) برا وهوالأ
 ىذلا (رخآلاو ) قالحلا ( لوألا )وه
 انثلاو دجلا بجوتسملا ( رهاظلا ) وه

 انرومأ عيمج ( ىلاو اي ) .كاللا كل ٠

 هانف رع 0

 ىدعاو ربت نم ( مو )

- 

 هانهأ دوجلا ( عساولا ) تنأ تيلاعت

 هانوجر نا ىهتتلا ( دودولا ) تنأو

 هاصقأ قلما ( ثعابلا ) تنأ رشح و

 وه الإ بر ال سانلا رومأ ميج

 هانمزا قيثو لبح ىوس قث

 للا وه نم اي لعفلا ( ديجلا ) تنأو

 هاشنأ ءاشاام ءايشألا ( ءىدبم )ايو

 هالبإ دعب نم معلا يمر ( يمحو )

 هابشأ كا الو لاثمأ كلالو

 وه ىمستملا ( دحاولا ) تنأ تيلاعت

 هالوت اهف درفلا وبمن درفت

 هاديأو هاضق ايف ةردق هل

 هاضرأو هاضق ىلوأاه ءاش امل

 ماتذ سم برو مائمطأ كيلم

 هللا اقلاغ نيرادلا ىف كلا ذل

 هانعم قد ىذلا لملا ( نطابلا ) وه

 هانوعد اكياماي ( ىلاعتم )ايو

 .ةانرقتسا اههم ( باوتلا ) وه نم ايو

 هاندجو ( ونع) ىلاجلا لهاجللو

 هاير هابر .مابراي ( كمال كلام ) تنأو ( فوءرا ) تنأ املا 9 |

 ةاناطع تاح 0 وذو "07 انير اي ”

 هنأ

 0 1 وه 5-0 منو ىلمب. دحأ 37 اشن نا هقزرا ) منال ١ تنأو 7

 و١ م ةئس تانقو



 ا ان ل م1 ىحت نب دمس هقاب روصنملا مامإلا ْ
 وموم ةنس تايفد

 انرضي اذ نم ( راضلا ) تنأو ىلإ

 ارمال دبعلا ( مفانلا ) تنأو ىلإ
 محا

 هالوم دنع نم دبملا رضو كاوس

 هانساب ىدهم (روتلا ) تناو ىفإإ
 : هامسم باط ىذلا هط هب اندشر ىذلاب قئالخل (داه) كناو
 م هانوعد موسهلاىف فاكو قاب ك اوسالو (قاب) منصلا (ميدبلا) تنأو
 ءاابج اهف كنم الإ دشرال ( ديشرلو ) نوكسلا ( ثراولا ) تنأ تسدقت
 ١ نا انبر انبسح هءىشب سافقت ال (روبصلا ) تنأ هللا كناحبسو
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 وهاي اهراونأو ىنسحلا كئامسأ» هرسو مظملا مسإلاب كانوعد

 هانأرق دق ىذلا ىداملا كنآرقو دي نع بحصلاو لآلاو ىناعملابو

 هاضر براي سانل نم كبيبح دغ ىف مفشلا ىداحلا ىلع لصو

 هاشفن تامركلاب نمو بحت هل نمو ماركلا لسرااو لآلا اذك 0

 كلل كلام ) مس ا ارمف سب تيب نيسخحو ةعبرأ ىلإ ةديحولا مألا ىف ىهو
 اذه تدزف (

 مو ىنسحلا أل عاف أية لاو. ني يسخر ةسخ ىلإ تاك مل

 : اهلوأ املكي

 ينسألا ملفعألا كساب ىملإ انذأو ىنسحلا كلئايمأب انلسوت ىلإ 98 ٌْ

 : اهوأ ديحوتلا ةلكىف اتيب نيعست ىلإ ةديصقو ٠
 1 ال هلال ايدو من الإ هلإ ال افئايح :

0 

 ١ 0 ل

 تييلح مهيف لمعأو كارألا نم هفرع نم رك ذب اضرعم يد مهبف لمعأ ؛ نيل نيالا نيممالا نم ند اضرعم هو
 ٍْ ,ي رن نب هو م لعو مهي ل ل اهون تاو

 و ا تانج

 نحلاب ابن نسيب 5
 نانلا ضرألا ىف حاصاب ا تراك.



 ادساف أر لهاجلا ىأرو

 هئارآ ف ناطيشلا عبات

 دغر سيعو زع ىف تراك

 ًاركاش ادعم ل انا

 همن تدسف ال مش

 هريسمل7  مرييدت ادن

 سن داسسفا سرغ هرغ

 ةهمجح ال عيبلا ىأرو /

 هلتع هدني مل نم اذكه

 نم رش امنع فك ىهلإ اب

 نكو رشلا ىلوأ رش انفكا

 قطصلا هل ربطلا ىننلاب

 اسكحلا لهأ ىلعو هيلعو '

 00548 تس ىحص نب دمع هنلاب روصنملا مامالا

 نلعلاو هنم سلا لضأف

 .اهنقو نم تزرح هيلعو

 د ىلا ريداقلاو

 نجش وأ مم ضرألا ىف هلام

 نألا بر هلوخ ىزل

 ثوغ مهف ىمألا ىلوأ لضفب قملا كلل نامأ ىف
 تممزلا

 نجلا ربظ هل رهدلا بلق

 نسحلاب حيبق لك ىرشو

 5 رمدلا ءارضخم رتغا دقل

 نزخ اهبف ىذلا نيزاخلا ىف

 نملا ىف نلاغو تالرا فلوزجلاو يلا فا من

 نظ ءوس نم هب ناك ىزإل

 نملا ناطاس مخم اسبهنإ

 نجأ هنم لب نونلاك و ف

 نقفلا عا اون ءاشدنإ ىزولا

 نم“ نم اناهد مف اننوغ

 نمو 5 انمرك أ هب نم

 نمزلا مادام هللا تاولص

 نح دعرلاو اه ثينلاو قربلا ىرشام مهيشتني مالسو

 : اهنم ةليوط ةديصق ماوعألا ضعب ىف ناضمر رش مودقب ابحرم هلو
 1 كك 2
 مانإلا .لزنم ريخلأ طبييم» ”.مايصلا رهشب 2 5
 مايألا نسحأب المس مث العأو مظلا ربشلاب ابحرم

/ 

 ١8م ةلئم تايفو



 فلأو ةثامالثو نامي ١ م ةنس رخآلا عميد 1

 وم1م ةلس تاب مب ةنس تايفو سوو لا | يحي نب مش هللاب روصنملا مامإلا

 ماعلا نيبج ىف رونلا ةمط َ ةرغادغ ىذلاب ابحرم
 مانألا ىف ملص لك هب ىزجأ انأو ىل موصلا شرعلا وذ لاق
 مالسااب . تيمس دق ردق ةليأ هب رمش ابحرم ابحرم
 مارتحالاب ىتحألا وهو ركذذلا هيف لزنت ىذلاب ابحرم
 مالآلاو تالؤلا نم بلقلاو مسجال ءاودلاب ابحرم
 ماركإلاو ملل تالوأ رشعلاب نيزت ىذلاب (بحرم

 ماظع رشمل ىبوط اهنف ءايشألا تباط بيط نه تابيط
 مايصو ةضورفم تاولص ىف هب اندعس نمل ىبوط من

 مارك لاو لالجلاىذ نعهنم 1ناثأ رون لك اندعسو
 مالظلا رون ءادصالا ىلاج سانلا ريخ مفشلا مفاشلا دحأ

 :اهنم ةليوط ناضمر ره عيدوت ىف ةديصقو

 اقسلا ىربأو بركسلا الجو ةنرازوأ احم ًارهش اوعدو

 انظأام احبو رون ركذلا لزنأ دق هب ًارهش اوعدو

 م لك الج ريش لاي نرش ىلت ايش اوعوو

 امرك أ ام ةيظعأ ام ريللا بلاجلا رويشلا ا
 ريخ اوعدو

 | النو :
 4 اياربلا بر اهو تازبأ دق هب

 ردقلا ةليل

 1 / اعنصن و دل 3 ٠ مو 1

 0 : 0 دع ن نعرا دبع هدأو ركذ قىلأيسو .٠ ةريثك هللا ههحر هراعشأو

 فرش هداوو . نلأو ةئامالث .يفولو "نا 7

 خلس ىف امدصب هداوم , لجأ . و نيثالثو ناع ١١ 50 : بال م هنص

محرلا دبع نب دم ىملألا بدألا ةماعلا ألا رفح ماعلا
 نب ن

 0١
 املا 06 1

 ١
جش ةنيلب ةريثكرامعأو

 3 هما الو ٠ ةري

هتيلاطم اهنص لاعإ ٠
هوكل قتلا رادلا ىف م

 :ا

 نم ناومس ىف نكاسلا نابق ديز دجأ نب دحأ



 اأمامإلا ]3 ومو مةنس تايفو 59 017000 ١
 دس 1 ا , روصنملا مامإلا

 .اهص وصخ ماكحألا تمدقت نأ دعب اهملإ ةراشإلا تقبنو انمَف كارتألا 5
 50 ٠ خألا 5

 رف ٍ ىف نيسحو مسن 0 ناضمر ربش ىف نا هدبأ مامإلا انالوم ىلإ نحر 0

 و حلصلاو برحلا نم كارثآلا نيبو مهندب ناك ام ىلإ ةراشإلا اهفو ةديصنلا هذه كلذ.

 ط م : كلذ ريغو

 ىوابلاو رضلا انب ىدوأ دقق كيلإ وكلا مفرن نأ نك دق املا لإ
 . ىوأم انل تابكوك ىلعأو اكولم 2ةزعأ كياع قت الو انكو

 ١ ١ 0 ىوطيال كاذ نعريملا طاسباكيلم هلثم بقعي كللاو تضم نور
 ف - ىوقتلا ىوذ نيعناسنإ ىدهلاؤص هديفح بر ثنك نم مرخآو.
 أديس ىوقألا هلقعم نيزاغ مهلابناو 2مهظح مايأ كرتلا شويج هتنأ

 و ىوأللا هعورتال نم مهتوطسب اوفوخو ىلا رطقلا اوخود دقو.

 بف نم اومش مهتشاب تاراغ تدغ اهبو رهشأ ةسعبس هللب ميلباقت
 و , اوعألا وكسلت ىف بابلألاولوأ هيلع تمعمجأت ىأر حلصلا ريغ قبي ملو.

 لكوتلا ىوعلا هرهاوج جان هسأر ىلع امضاودجلا جرخم نأ ىلع ناكف
 0 ىو افيكح هقزز ىرجيو انصب هتاذل اهونيع ارد نكعسيو.'
 4 اذوسألا نع اديعب أرد ع لحو اذكع براي حال مابا 0

 0 ىوس ىذلا هاعد ىتح هقلاحخل ةعاط ريسغ هلغش اهيف كيلو

 7 ىوعد الب نينبلا نيب هبتاور توم دعب نم مورا جولعتدرا 0230-
 9 ىوتف الب مهنم قملا نوبقفي مهل انضغب .ردق ىلع .اوناكمجاف» ٠ ْش

 لم ىوضر هل قيلعي ال ميض لمحت ١ 'ىلإ انب نامزلا راد بثك نعد:
 زب لايع اوصقلا بحاص ىنب نم ماهإ نامز ٠ ىف نوكن اري لاح ا نأ اكو

 1 ”' ىوصقلا تناكىنلا اينالا تناكدقف  هطورشا لكقيم د _ '
 ع ٠ .اوفشلا“ ىهو اهاينأ' ترشك نأب .:اهروج فكي | دولا بواشنالا 7

 / 1 ىولباذ دمب نث براي لهررادلا نم :.انجور# ةديدهلا ىلإ تداح

 ١ م
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 52112 ىح نب دمع هللأب روصنملا مامإلا ١

1 
| 0 

 ىمأ ضعب ىلوتسا ناك دقو , مامإلا بامسأ نيبو مهن

 اهريغو مهتسلمأ 8

0 
2 

 ٠م ةنس ثداوح

 ىوحنلاو رسلا ىلاع ابف قفاوث : 1
 هقلخ لاوحا كالوأ دق كبر
 ىوري ام لمت تنأ عاد لك فد 000
 ىوضأ لب سيشلاكريصقنلالىرذض ىهاوم ىلع تنام ىذلا ىناو

 اوهألا نع ًاديمب اروكشم كلب لماع تمدام هللا مالس كيلع

 فلأو ةئامثالثو ةرشع عسن 1019 ةنس

 ةماهت فو ةدوسلاو سنأآو روجح بورح

 ممدالب نع اوجرخأو فرشلا دالب نم حلفأ لهأ ثكن ةنسلا هذه نم رفص 50

 هركسعو روصنلا مامإلا بامسأ نم هعم ناك نم ضعب اورصحو رتنع ىنُم دمحأ ديسلا

مج ازغو ؛ مامإلا باحأ اهبف رصتناو روجح دالبب بورحلا تناك لوالا مهر فو
 ةعا

 مهضعب اوباصأو مهنم اواتقف مونهالا فرط ىلإ اليل دشاح لئابق نم
 ما ىنونجو رجح دجسم قرش كارئألل ىتلا ةناغزجالا راد دورابلاب تقرحأ هيفو ' '

 ةيبطلا تاجالملاو ةيودالا نم ةريثكةلمج اف ناكو امنصب فورعملا لكوتلا

إل رامنأ ماوقالا نم همم نمو دادقلا ىلع خبشلا ىلوتسا رخآلا معيد فو 3
 ةوح لع مب

 نيب اهأ بورملا ترعماو مبملا ركحسع نم اهيلع نيظناحلا ضعب اولتق نأ دمب كالا
 ةيسنألا دالبلا ىف ةديدع تالحم ىف كارتالاو دادقلا

 ايف بورحلا تناكو اهدالبو ةدوسلا ةنيدم
 ىلإ امثويمج كارتالا تح رغ زر

 لبج ىف ةردمعا ةيرق ىلع مامإلا ,ا ا
 نيفرطلا مم اعتلاءازز 9

 8 تقلا اهيف برحلا لوصحو مامإلا ةأطو تحن تناك امم ىهتو ديزي لابع

 عموم ىف اوقتلف سنآدالب ىف دادقل 2
 0 دم ه6. 5 2 2 1

 برعلا تذخأو كارثالا .٠ ةءاو ٠ 1 مالا ةرضح نم شيج لزن لاوش 02
 ١ : ند هعاج تاتفو «ًاريثكح اومارتف جملا ركسع ضعبب قمت

5 

 3 نيو
0500 32 



 00 ةنيدم نم برقلاب حملا ركسعو برعلا
 ةيحأت ىف نزاع لبج ىلإ 2 اس : ل درع تادف ىو
 : ٍ راس مت « نيقي فلا نم ىلققاهيف تناكو ةيسنألا دالبلا كرم

 لاقثأ هيف ةميحلاب هصوم أوبهنو هعم نميف رفف كارت «آلإ ةدصتق انف )

 1 ا نم ابرغ ةيجراحلا ةميملا .

 ديلا مامإلا روك ذلا عضولل ىلإ اهوجرخأ دق وثك رملا ةيرق لهأل
 رو ةماهب ةيديزلا ءاضق نم ىحضلا دي 0 له

 ءدإ دالبلاب فا رغلتلا طيح ة دل باش 9 3

 1 ١ 4 .٠ ئ هبا ب

 ا «ألا لماع ةلماغم هوسل تلاجو تلاصو
 و هيبأ نع : ّّ مهارإ ةداءق هدودج جمل ١ تزبخل .

 0 انثأ
 00 ١ 0 شعب ىلع تلوتساو مهعومج تقتشو لالا برشلا برجا لئاقتمهتررضف 2٠

 ملطم ليذ لئابقو برعلا ركسملا ةيطبضلاو ماظنلا نم فولألا كارثألا عومج ىف ناكدقو .اهريغ 3٠١ - رش

 الملا 000 اومزهناو ًاميمج اولشفف

 ةمهب رمل مهعاضخإ نم نكمتي لف فقون نودب رهشومن هنيبو مهني |بف
 الاع ناكو كا رألا دونج داوق نم ىنامتصلا ىنسحلا ىموم هللا دبع نب دمع ىكسا ديسلا بدقنا مث |

 ل قا لحم ىلإ ةيءاهنلا ارحقلا ةليبق نم لتاقم ةئاعبرأ وحنو ماظنلا ركسملا نم نيكولب وحن ىف ازنف
 0 دقو مهشاومو مهاقثأو مهدالوأو حبارجلا ءاسن عيمج ىلع ىلوتساو « برحلا عضاوم نم ديمب

 ديسلا اهقاس نأ دعبو « حزانلا عضومأ كالذ ىلإإ اهوبره اوناك
 لئابق تشهدبا هعم روك ذملا

 ىف ناك نم اذهب ىنربخأ . تفمضو كارتألا تالاصو تقرتساف تقرو تلذو اهريغو حيارجلا ,

 وو نيحلا كلذ ىف كارتألا ركسع طابض نم اوناكن يذلا نييندلا تاوذلا نم بورحلا كت

 ءاغنم ٠ ٠3 ميلع لاتحا ىراصتل نرغاث ميسا نأ غلب اهنم نابعش ىفو : زيجولا عماجلا ىف لاق 00
 ءاملاعو 01 ناطملسلا نأو مالسالا دالب ىف اورتشا جئرفإلا نا اومعزو مهنم ةعامج هب اولقق مسب جيرفإلا 0

 دع ا مهمامأ ثيح ريسو اهيلا لوخالا نم مهعم ديئا دبع
 . نابعش ىف ىحضلا تفو ىف سمشلا فوسكس عفو .
 جاحلا برطضاو قلخ هنم تام مارحلا هللا للي ىف ءابو لصح : : اهنم ةخحلا ىذ فو
 ظ جح ب يبا لأ نم لأ رعد



 : 5 دل معو يحب نب دمت هللا دوصنملا مامإلا

 ١7١6 هئس تاو

 : لاو ءالشلا تافو

 ىرامذلا نيدلا من دمحأ ىلع
 ىلإ هبسن ىعتني . ىراعذلا ىنسحلا نبدلا مجن ىلع نب دمحأ نب ىلع ىقتلا ةمالعلا ديلا

 . هريغو راهزألا فلؤم ىضترملا نب بحب نب دمحأ ىدبللا مامإلا

 اهم ذخأو . فلأو نيتئامو نيسمخو نيتنثإ 1١87 ةنس بجر ىف رأمذ ةنيدمب : هدلوم
 دم ىماقلاو ىبرثلا نسح دم ىماقلاو ىمنعلا ديعس هللا دبع نب هللا دبع ىضاقلاو هيبأ نع

 بحام همجرتو . مريغو ىنجشلا هللا دبع نب دم ىضماقلاو راصقتلا فاؤؤم ىتجشلا نسح نا

 : لاقف راقألا علطم ليذ

 بلاط ؛ ماركلا لئامالا ةصالخو ؛ مالعالا ليلس , دحوالا ةمابفلا « دححالا ةمالملا

 امسو « ققحو ملا أرق . اعروتم أدداعو , امضاوتم ًادهازو . الضاف اديس و « الماع الاع ناكر

 رفص ريش ىف زارح دالبب ةخان» ةنيدم لوح ةرحملا ةيرقب فوتو . قرا ةدافإلا قافأب

 ع حر أنسلا كاتب جملا نم هعوجر دنع نلأو ةئائثالثو ةرشه عسن 19-1. ةنس

 نيدلا جب ىلع دمحأ هدلو
 هديغو روك ذلل هيأ نع ذأ . يدل بن ىلع نب دجب]

 الضاف اديس ناكو . هتازاجتسمو هناب
 نب ىلع نب دمحأ ىتتلا ملاملا هدلوو

 درسو هدلاو تاظوفحم ظفحو . رامذي هرصع ءاملع نم

 تا هعم جحو هرضشحو هرفس ىف هدلاو مزال الماع (لاعو

جو كم نيب ام ةرحب ىف اهب نفدو ةرشع مسأ
 هللا هجر ةل

 57 ءاعنصي ءأ رفلا مامإ ف رشلا 55 5

 لس 0 عرولا دها لا ءارقلا مامإ ةمالعلا ديسلا :

 يراد مهاربإ نب حالص نب دمحأ نيد ٠

 )19 ةنس رفص ىف ةرفسلا كقت ىف

 روصنلا مامإلا ةريس هما
 م

0 7 ١ 3 



 ٠15 ةئس تايفو م48 ىحي نب دمع هقاب روصنملا مامإلا ةنس تامف : .
 0 0000مابييايايايااااااماااااااااااللل

 ٠١١٠ه ةنس ىفوتملا ىديي زلا ىفرشلا نمح لا دبع نب دخم ديسلا ةمجرت ىف بسنلا ةيقب تمدقتو
 3 فلأو ةئامالثو سخ

 تيب ةداسلا بسنل عماجلا وه هيلا ةدجرتلا بحاص ةبسن انذرس ىذأا قرشلا دمت ديسلاو
 ةداسلاو ديبز ةنيدم ىفو لفسألا فرشلا دالب نم ةعيوقلا ةرهغ ىفو ءاعنصب نيذلا فرشلا
 ا ىروطحلا تييو اهريغو رامذب ةوسوسلا تيبو دياعلا تيب

 فلأو نيتئامو نيعيرأو سب ليقو عبرأ ١4 ةنس اعنصب هدلوم : ةجرتلا بحاصو ٠
 نب دمحأ نب للا دبع نب ىبحب نب نيسملا ريرضلا .ىرقلا ديسلا ىلع هدوجو نآرقلا ظفحو

 ريرضلا ءرقلل خويشلا خيبش ىلعو « ىانصلا ىنسملا ةرابز دحأ نب نيسحلا نب لام
 نب ليممسإ نب دمع .ىرقملا هيقفلاو ء ىناعنصلا مث ىسنآلا ىفرشلا ىداه نب ىبحي كاملاب ريهشلا

 « يناعتصلا رمع ديعس نب ىلع ريرضلا ءىرقملا هيقفلاو « ىلاءةصلا ىرمعلا هللا دبع نب ىلع نب دمع ش

 ءىرقملا خيشلاو « ىنامنصلا روثلا فطا ءىرقملا هيقفلاو « ىنألا ىلع نب دمت ءىرقملا هيقفلاو
 . نيروك ذملا هخاشم نم ضعبلا ىلع اهنقتأو عبسلا تاءا رقلاتعمسأو . شراخم رصان نب نيسح
 ديسلا ةججرتي ىرزجلا دمت نب دمع ءىرقلا مامإلا خيششلا ىلإ ىفرشلا نع اهل هتياور انبثأ دقو
 نع ةيناث ةقيرط اهيف هلو . هريغو عوبطمل رطولا لين ىلع كردتسما ىف ةرابز حي نب نسما
 ىنامنصلا دياز دححأ نب دم ءىرقلل ةمجرتب ىو اكىرمعلا ليمع] نب د# هبتفلا

 نعو « يراخبلا حيمص ىف دهاجلا نمحرلا دبع نب دمحأ ىضاقلا نع ةمجرتلا بحاص او
 نب دمع ديسلا نعو «ريفلا ىف ربدقلا حو راطوألا لين ف اكوشلا د نيدعأ ىذا

 ىذمرالا ناسن ىف ىرقتلل دجحأ نب نيننح ديلا نعو + لالبلا راها ءونض ىف كرفت
 نيسحلا ىضاقلا نعو « فاشكلا فو

 دمت ىناقلا نعو « ضئارفلا ىف ىمارعلا
 تسلا نابمألا لئاوأو « ىتاريطلل ريغصلا
 ام عيمج ىف نيمسنو ثالث 1395 نس

 مجعلاو كلام مامإلا ًاطوم ميمج 'ىنارمعلا دم نب
 نابعش ىف ةماع ةزاجإ هزاجأو « آلا بتك ضعبو

 ديسلل ىورا لهنااو )2 ىاكوشلا رباكألا فاحنإ هأوح.

 اة ادن امص ادب

 ايفا نا دس دا

 . ىجأ نب دمي ىماقلاو « عوك ألا نمحرلا دبع نب
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 عوكألا . سمح نب نمح ىناقلا نع ذخأو ١ 1 ٠ ا ع داتا ..ء ذخأو . ىديب زا لدهألا رمع نب ىحت نب نايل.

 , ىرذنلل يهرتلاو بيغرتلاو « ىراخبلا حيمصو ؛ ىدونلل هحرشو ملسم حي ىف ىنامنمملا
 ترايلس نب نمحرلا دبع ديسلا قرط ميمجو راك ألا قاحنإ هيلع لمتشا ايف ةماع ةزاجإ ٠ فلأو ةئامئالث 18.٠ ةنس ةدمقلا ىذ رشاع ميراتب هزاجأو ٠ طومسلاو ىراردلاو ضئارفلاو

 عومجمو ىراخبلا يمص ىضورلا بلاط وبأ هلل دبع نب ميركسلا 5 ملا ع ارامل
 حرشو «.ناهلس نب دحأ مامالل ماكحالا لوصأو نيسحلا ريمآلا ءافشو « ىلع نب ديز مامإلا

 ىو . بيبللا ىنفمو قرحبلاو لهانملاو ىدلافلاو ىرظانلا حرشو « مساقلا نب نيسح## ةيانلا

 4 رشلاو ؛ مماقلا مامالل ماصتعالاو ؛ ىداهلا مامإلا ماكحأو ىغايسال ىلع نب دز عومج حرش

 ىاشلا ىفو «راهزالا حرشو راخزلا رحبلاو رافغلا ةحنمو راهملا ءوضو ساسالا ىلع ريبكلا

 ةزاجإ اذه هخيش نم هلو . ىدنقرمسق مضولا ةلاسرو « ةزمح نب هللا دبع هللب روصنملا مامالل

 نم ةريخالا ماوعالا فررلا هباصأ مت . بتكلا نم ةدع هطخم هل مجرتما خسن دقو . ةماع

دبع ن دمحأ ىلوملا هذيلت هجحرو
 : لاقف ىرادنجلا هللا 

 تاءارقلا خيش ماها ةمالعلاو مامإلا ديسلا انخيش 0
 ديرف تاءارفلا لع ىف ناك . مملاو

 نم ىلع لوصيو فاسلا مفي . ثيدحلاو ةنسلا بتكي ةيانو هلو .

 « نارقلا عاممإ ريغب لاغتشا 4 سيل ؛ :

 ببنلاو كتهلاو ةضورا

 اهريغ. ىف اكراشم ءرصخ

 ةدابملاو موصلا ريثك ناكو.. ةنسلا ىلإ ليعو مهصقفأ
 دزع عقو ادف ءارهد ةضورال ًايطوتسم ناكو . ريفنلا جلا هياع داقتساو:

 ١١ش 5 5 0 :٠

 . ثيدمحلا بتك ضعبو ْنآرقلا عمسب اهيف ىتبو امنص ىلإ لقتا اخ ش
 ىعتا

 0 انه 8 5 0

 وس هك اقع الز اكس ايت جرو لل هه ناكر : تلق
 ب ياو.

 كا ل 0 موفي .٠ ماوغالا نم ريثكى ف ناضمرو نابمشو بج»
 ىلع طظفاملا :ديسلا «ذمالت نو لأ 0 نمو . ةديفم ةءارقلا ىف تافلؤم ردا 2 ىماقلا هنم زاحتسا .مب عام سال ل ١

 وانيتلامو نيعستو سه 198 ةنس رفص ىف م



 ةئس تأيف
 تع 00

 روصنملا مامإلا فلحا تانفو

عجلا ةالصل امامإ ناكو « هريغو ينسحلا ىدسلا دمحأ نب
 عامس ىلع ًافكاعو 2 ةضورلا - ة

 لققا من« ةضورلا فيرحلا رهشأ ىف نآرقلا ضعب ديوجت هيلع ممسأ نم تنكر . "3

 ةنس لوألا عير رشاع سيلا يل ىف امنصب تامو . ٠ ةرشع تس 191: ةنس ىف امنص ىلإ اهم

 خنمأو : د ةعيرخ ةربقم هربق و ةنس نيعبسو عبرأ نع فلأو ةثامئالثو : ةرشع مست

 .ىنايدإلا هللا دبع نب ىلع ىهاقلا هركذو . ماعلا اذه نم نابعشب ىرادجللا دمحأ ىلولا هنو
 :٠ لاقف اهركذ قباسلا هتديصق ىف

 عفشإ غش نآرقلا 4 ارقلا خياشم حبش فرشلا كلذكو

 2 رجالا هنم ثداح نم هلاي دحأ لجن آيا ىنعأ

 .ىونهألا م ىضورلا بع 0 نب .ليردحلا ىتاقلا هتذمالل نم هاثر نمو

 0 1 :امنم ةديصقب

 اهموذ نم سرادملا تلطعو : اهبلع نمو دالبلا تريغلا

 اهنكصاس نع تاخ اهزانم ارفق ىمو تحنأ رمل ضرأو
 .انبيبلاط نع ادنهالا سومش تباغ نيح مظأ نبللا وجو

 اهنا قالا الع وهزو راختفاب فرشأ لبجلا اذهو .

 .اسهف .شيعنا ىتلودل .طون . نيدو رع 4 نا كوفي
 اهيكحلاس عيت ىنلا لبسو لمي ل مآ لما

 اهمحضوم كلاسملا تانيب» 0 7 تانأ دفو
 انلا ةاده

1 
 .ابيبينطاقل نيذقنم رخو ندو "ص ىف ِس

 .هيهبنطا# ركذأ نيج ىنأد مويلع ىنل ىرثلا تحناودغ ٠ اييفرامب . مولملا اقفرعو ىلامملا ايل هلإلا ايحأ». مهب اي صئانل مولملا يف روحي يح راتخلا ةميرسش ةاسمح

 مامإلا



 رولا لله
 00 ناك مامإ قت رب دسم مش : 00 يس يسعد ل تاف مع ىحب نب دم للأب روصللا مامإلا

 7 امركم ناكو ربح ريخو نيفراعلا لجأ
 ذب نم اندع نم لدعأو انفرع نم لضفأ نيدلا لامج

/ 0 
 اهبركاش انحرباه ماظع دايأ نم انيلا ىدسأ جف اببطو نم فرشأ ىفرشلا وه الع ىنعا دما 5

 اف ىالوم ىضرا هيلوبو

 ايحلاص نم كلن لمجيو أريخ هيلعأ ىلع هقلخمو
 ةححلا ىذ ىف امنص لامعأ نم ةضورلاب هدلوم . ىفرشلا ىلع نب ىلع ةمالعلا خالا هلجمو

 نلأو ةئاكالثو سه ٠706 ةنس

 قايحضلا ىديزملا ىرجعلا ىح ىلع
 ىدمصلا ىنايحضلا ىديؤملا ىنحلا ىرجملا دحأ نب ىبحب نب ىلع ىتتلا ةمالعلا ديسلا

 ةزيغو هنفأو ةيرث ق نبنلا ةيي تندقتو .:قللا

 نايحضب أشنو « فلأو نيتثامو نيناثو ناك ١1م ةنس ةجحلا ىذ رشع نماث ىف هدلوم

 نيسحلا ديسلاو ىرثنعلا دجأ هللا دبع ديسلاو ىرحملا ىبحي دمحأ هونص نعو هدلاو نع ذخأخ

 نسحلا نب ىبمب ديسلاو ىناحضلا ىمسقلا ىحب نب نسملا ىعادلا ديسلاو ىثوحلا دمت نبا
 ١

 مهريغو ىنومل م 6 نب دمع مامإلا دبسلاو ىبلاغلا للا دبع نب دمت ىضاقلاو ىواسلا بوطلا

 نب دمأ ظناحلا ديسلا نكلا ءالع سيئر ىلإ :

 نم نما لهأ ىدبأ تحنام
 ها 35 ىف: اهنم ةديدع تالا وس ىناعنصلا ىبباكلا دمت نب دمي

 ةساحنلا لسغ نأشو « ىءلعتلا ليلدلا نإ ل

 0 ش امم ميو ,سابتلالاو ملاظتلا,مم لاومألا |
 رمق ةفاسم :رادقم نعو «ةعجلا الص ىف زئمأل

 اهرإ ىف ملفعألا مامإلا طارت رتشا ىفو «ءاملا سحني هب امون

 2 و ريغ اهجوز ىنلا ةريغصلا ف 3- 1

 َح محو « ةأرملا اكن ىلو ةبيغ رادقمو ةالصلا

 نم ةيجانلا ةقرقلا ىه نمو , عباتتملا قالطلا مسح

 لا كيدحلا بتكا

 ةرشع ثالث 1017 ةنس لوأ ف لسرأو

 نم هب لسلا حيجر ىلوألا امو « ةمألا



 80. 0 حب نب دمع هللا دوصتملا مامإلا

 وحت ىف ةينايحضلا لئاسملا ىلع .ةيكرلا ةيوجألاب ىسبكسلا دحأ ديسلا ابنع ناحأ
 ١ مسلا اهنع باجأو

 ٠ الع ةلدألا مم ادح ةدئشم :
ا عم أ دج ةديفم ةبوجأ ىهو « ةحفص نرشع

 اهم ةلدال

 ' : لاقف ةدعص ةبحي ديؤلا لآ ةداسلا نم هبراقأ ضعب هجرتو

 « ةمدمحلا 0 نيد نم سردنأ ام ددجيو ةميرشلا ظافحو ةيدي زا ءابلع رباك أ نم ناك

 ايحرش معمأ مث « مولعلا نونف ىف تارصتخلا بيضي ملا بلط ًأدنبا . ةيكرلا ةرقملا نسل ًايفتقم

 زووحأ دقو الإ ةنس نيرشعو ثالث ىلإ هرمع غايب ملف « ةههو مظع ءاك ذو ةطرفم ةدح عم

 قرم تازاجإ هلو . ةنسلاو باتكلا نم ةيعرشلا .ماكحألا طبنتسأو لضانو داهنجالا مولع

 افوخشم ناكو . ةنشلاو باتكلا لعو لوصألاو ةنالاو فرصلا ىف هتذمالن ارو . هفئاشم

 ريسغتلا ىف ىنوملا مساق نب دج مامإلا نع ذخأو .6 طرب لبج ىلإ لحرو . دمع لآ

 تآرفلا نم .داروألاو لفاونلا نم راثكإلاو تاعاطلا ةمزالم عم سانلا نيب حالصإلاو ركتملا نع ىعنلاو قورعملاب ىمألاو .معلا ءايحإ ىف لاز امو . ةماع ةزاجإ هنم هلو ثيدحلاو
 .« نيملاظلا ىلع (ظيلغ اظف « تاطنحلا نم هلامعأل .ةسارحلا ديدش ناكو . ةروثألا ةيعدألاو
 - نينمؤدلو هلل امضاوتم « هقزر ىف نيتبحلاو ةبملاو « هباوج ىف نيتظفلاو ةظفللا نم عروتي
 - ناوألا داّبعو نامزلا ءالع نم دحأ -هتبت ص لئي لو « ريش قوف هربق فرب ال نأ ىموأو

 ,اثالثلا روظ تامو .. راهزالا نتم ىلع رصتخم آ ىف ةريثك ةبوجأ هو . عورفلا ىف تارايخالاو « عساك وهو الملا لئاسم نم قملا .حيضوت ىف فاصنإلاو ؛ ةيفاثلا ىلع ةيشاحو ةيقاكلا ىلع ةيشاحو « اهظع ًاحرش هحرشو لوصألا لئاسم نم مهملب ىفاكسلا هنافلؤم نمو
 ةنس نيثالث نع فلأو ةثامالثو

 حرش ىف عرشو « هيلع تدرو تالاؤس

 2 ا : هل نيدلا ديفح ىمحب نبدحم هللب روصنلا مامإلا ةاثم نم“ '- ةعامج هاثرو . نايحض ى ربقو هدلوم نم رهششأ ةثالثو ةنم
 لإ

5 

٠. 
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 .٠ 0 5 1
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 ٠5 لعشم يطا هيت ءاضق اف انقلاخ لا ءاضق ام ىلع أريص ليحلا هب تقادع نم ألم ربصلإو | لصتمو نورقم ريصلاب رج :

: : : ١ : 

 عسووةنس تايقو



 ع1 ءذامك
 ,مرو ةنس تايفو - سلا كل جر

 لمتب فوس فيضو لوزي لظ اهعجأب اينالا هذه انإو
 ا اهفام لك نع تنأف اهتحسو اينألا كنرغت الف

 لحز هتمر هالعام ديسب تعجل ذإ رهدلا تانب رد ردال

 لعتشب حابصماك ناك ىذلا ىلع اهنربع ىمهت نأ نيعال قدحو

 .لجرا هنأ اقح سرادملا هل تدهش نم ريرحنلا لضافلا ملاعلا

 لكي باسحألا ىلع م وب سيلف اوجرد هل ءابآ ةريس رام نم

 لج مل اهيف نمو ءامسلا اذك ةيكامضرألا ىبحي نب ىلع ىلع

 لمسلاو معلا نمضرب اذكهو همقوم لج باصم .نم هلايف

 : ىلوحلا مساق نب دم مامإلا ةاثىم نمو

 ماع ىدان ثمل ىداوع ناك اههساور ىعست ضرألل ام ىللخ

 اهنامأ نيلضفألا ىف اه بولعملا '

 نم تومان نماف .انيز منيف سمغاقأ ابسعان توص انإ ْ 0 . 5 0 أ
 | 057 لففأو اههان تام" ىروافمنأ ذه نا امأ
 نا ول رهدلا اذه ناامأ

 امجاد ليل ردي امف ناك دقو

 5 ابصاقو دالبلا ىلاد هب

 هذه نا قفأ ىهاللا اهأ ايف

 ىرثلا ىف فراعملا حابصم باغ الو

 هل نم ملعلا وذ نيدلا لامج كاذو
0 9 

 ماكو هع قلحلا ىف مع مولع مامإ

 : امنم ةديصقب دجأ .. .لا :
 0 : نب نسحلا هلا ىلع لكلا نب دو مالسإلا فيس هاثرو

 ٠
 رادجخاو دوجلا

 ها رك لاو لضفلاو لملاو قتلا نويع

 ةربعو ىوجشو :4ل امدلا نقرأ

 هئأيض رو قحلا هوجو لاج
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 121395 - «ه8 ل حب نب دمج هللاب روصنملا مامإلا
 يت

 لا ردصلا ىف باقلا أدم ىلع دعبأ ىركلاب نيعلا ضد ىلع دمبأ

 | ْ : اهبنم ةيناث ةديصقبو

 لؤالا انتاداس نم عرفلا مرك أ تكف دقو ايندلا ىلإ نوكرا في

 لا لبج ىو لهس ىف تاماركلا هل تربظ نم نبدلا لاج ىحم نبا كاذ

 نيما نينمؤملاو انايإو هللا ههحر هل ىلارملا نم ةدع همجرت نم ركذو

 نيسحلا هلل روصنملا مامإلا لآ نم مساقلا نب نسملا كسانلا دها زنا عرولا ةمالملا ديسلا

 ىراهشلا ىنسحلا دمع نب مساقلا نب دمم هب ديؤلا نب مسقلا نبا

 ثيدحلا لع ىف لكوتملا نب نمحرلا دبع نب سابع مامإلا ديسلا نع ذخأو ةزاهشب أشن

 نب دمحأ ىلوملا لاقو . اهريغو ىليقملا فاحتإلاو قاشكتلا ىلع ىولملا ةيشاحو ريسفتلاو

 | : ىرادنجلا هللا دبع

 هدجسمو هتيب مزالو ةاكزلا برقي ال ًادهاز [للاع ناكو « ًأريثك اهريغو انصب أرق
 فرش ىداحلا الو دمحأ نب نسحلا لكوتلا ةمامإب لقي ملو . ةنس نيذاملا ىلع فيذو ةراهشب

 روش ىف هتومو نال هتيأرو . ىح ن دم نا روصنملا ةمامإب لاقو . دم نب نيالا

 ”  ىلامت هلا همحر فلأو ةئامتالثو ةرشع مسن 1516 ةنس هلبق وأ بجر

 ىئاهثلا لدهآلا نمحرلا دبع ىلع
 ىئاهتلا ىنيسملا لدهألا ىرابلا دبع نب دمت نب نم>رلا دبع نب ىلع

 دمع ةمالملا هيخأ نع ذخأو . فلأو نيتئامو نيناهتو نيقنثإ 1١1 ةنس ًابيرقت هدلوم
 ١ 0 د الع

 ههجرثو . ةماع ةزاجإ هنم هلو هريغو ريسفتلاو ثيدحلاو وحنلاو هقفلا ىف نمحرلا دبع نب ره

 ف 00: لاقق رصملا ىف ةعوارلاب ءالضفلا ةداسلا نم ءالبنلا ضعب
 .. الاف (ىلاع ناك. بيسنلا بيسملا لضافلا عرولا ةمالعلا دبسل

 ىف هنافو تناكو . ةنيكسو عرو

 ةمالعلا ديسلا

 عم سردو ىتفأو
 للا هحر فلأو ةئامئالثو ةرشع عسأ 1616 ةنس بجرإ



 م1 ةلس

 لا ر

 ل
 لا لبج

 نيسحلا ل

 ثيدحلا /

 نب دجأ

 مدحسمو

 فرش ىد

 روش ىف هن

 دمحم ةمالعل

 ههحرو .ة

 عم سردو
0 

 هللا هيج
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 هيا روي ا 21 دراعلل هلا

 ىطربلا ىنوحلا م
 نعل يعير ام 2

 ىلع نب دمحأ نب هللا دبع نب ىلع نب دمحأ نب لا دوغ نب ىلع

 نب ةزدح نب ىبحم هلا ديؤملا مامإلا نا

 نين يسحلا دمع نب نسحلا نب ليعأعمأ دبل ىعادللا مامإلا ديلا
 دمع نب هللا دبع نب ىلع نب نيسملا نب

 ىطربلا مث ىنوحلا ىلاءدصلا ىلا ىنيسحلا ىلع نا
 عو ةيبرعاو هقفلا ققحد هريغو شيشع ليمسإ نب دمع ظفاحلا ديسلا نع ًامنصإ لح

 لكوتما مامإلا ةوعد تناك الو . الضان انت (ءرو الضاف املا ناكو . اهريغو مالكلا
 هناوعأ نايعأ نم ةمجرتلا بحاص ناكنيعبسو ىدحإ 1١1/١ ةنس نابعش ىف دمحأ نب نسحلا
 هجرت دقو . ةفالملا فيس مساب لكوتلا نع انئاب نيعبسو نامت 19/8 ةئس اعنص ىلإ لخدو
 : لاقف ةماسبلل هتمقت حرش ىف ىسبكلا ليممسإ نب دمت خرؤلا ديسلا

 نابحسب ىرزألو لئاسلا تالكشم ىلع ضباقلا ريبكلا ذيمجلا ةماهفلا ريرحنلا ةمالعلا

 ىتلا اباجسلاو ةرطاملا قالخألا ىذ « لئاوألا هعطتست مل امب هنامز ريخألا وهو ىتالاو لئأو :
 انالوم ىراوحو ؛ مالسإلا فيس « بئاسصلا رظنلاو « بقاثلا موفلاو « ةرضان ةضور ىف

 «لاصخلا ديم ىف لماكلا درفلاو «لامعألا ىف مدقللاو « هتبب ناءاسو « هتوص ادصو « مامإلا

 9 ريك ألا ءاضقلا ىف مالسإلا خبش نع ردصتو ءاعنص ةنيدم ىف مامإلا نع ةباينلا كو

 ا 2 قبو ردج ةيرقب وهو مامإلا ىلإ جرخ مث « هريخو هارت باطو ؛ هرثأ كلذ ىف

 اةياوب ءاورألا اكد نأ لإ رك ا ان . ىذ ءصح ىلإ لقفا م
 ىلإ ل 5 ىلإ ةريثك اماوعأ هيف قيو يمرس ىذ نصح ىلإ لققا (
 هيلا و نيتئامو نيناكو مسن 15م8 ةنس ىف امنص ىلع اولوتساو « رايدلا لال

 لا بتل ةمجرتلا بحاص نإ لكوتملا مامالا ةريس ىف (نعب أ لاق هلا ةيرق
 مامإلا ةريس ىف اب لاقو . رسلا ىداوب ةكسنحلا يرث
 ْ : اهنم ةديصق لكوتملا ةريسل ًايعدتس“

 رممملا ىف ةرتعلا دسحاوو 0

 1 رحبلا ىف ردا ءاغتبا

 : ردبلاو سمشلاب ىزر ضقن

 ىرولا نيع ناسنإ اي ىالوم
 صاغ ترا داشرو ع ريو

 تعال هناص 3 ردبو



 ىلا تارهازلا موجعلابو
 " اهراونأو ىحضت ذإ سمشلاو
 . ىرولا ىف ىدملا ردب اي كنإ

 ىف درقلا ةمالعلا كنإو

 اذإ .ىلاعلا قفأ ىف سمشلاو

 هلخي ىلع رهذلا كب داج
 ”ىلىف رحبلا تنأ هقفل
 ةباغلا ةضفلا لوصألا ىو
 هنقفأ ىف مجنلا تنأ وحنلاو
 اهرديباب مالعألا ىلع رخل

 اكذلا قو

 1504 -- يح نب دم هللاب روصنملا مامإلا

 رخفلابو . زملا+ : .كالوم .. ميصخ نم تيبلا لهأ رقو
 راتتملا :ةحراش ةريسأ ىديساب درعا اك

 كلذ ىف قليحو ىلطم اهنود هانت دنت

 ىرذعلا ىوحلا ىف ىنمت الف اهرذع وبأ اهالوم أو

 ىرجي امب اهيف, ىكرتت نم دوصقلا ظممو

 ريصصلاو ددؤسلاو ململاو قتلا مامإ انالوم ركذ نم

 رهدلا نم :ىضمأ ةمزسس ىدلا ديس نيا ددجي

 ١ فرت ىبكلا ليس ىدعديلا ببلا
 رولابو مقشلابو اقع . ىرسي اذإ ليللاب مسفأ

 ىرسي اذإ ىراسلل ءىغت
 رحفلا رشتنم نم مطسأ

 رهدما

 قرقتست ملا لهأ نونف

 ردبلا انس تطغ ترفسأ ام

 رصعلا

 ردلا

 ةردان

 ةرغ هيف ترصف

 ىغتبم ههف صوف
 , مالا ىو ىعنلا ىف ىوصقلا

 ورمح نعو ديز نع لجن

 ركحشلاب كبر ىلإ مجراو

 موو ةئس تايقو

 نيمرحلا لهأو ةكم فارش *أ ىلإ لكوتملا ناسا ىلع * اهيتك"ةلاسر ةمجرتلا بحاصلو : لاق ٠
 : اهوأ ةديفم ةريبك ةلاسر ىو . مهريغو برغلاب ةسرادألا فارشألاو ' ١

 ٠ ,حتمو « ةنسملا ةظعوملاو. ةكسحلاب هليبس ىلإ ءاعدلا باب هئايفصأل تف ىلا ل دحلا



 م6 ةئس تايفو اف اس موو ئح نب دم قلب روصنملا مامإلا ٠
 نيبجاوو نيتمزال نيتْضي ملا . ةنكسألاو رايدلا تدعابت نإو نيبواسنم |وو نيتمزال نيتضيرف اهلعجو ةنمزألاو ماوعألا رورم ىلع لوبقلاب قتلا هئايلوأ بوق

 ليا ةديدملاو انصب مصاع نطصم ريشا مهسبح نبا 0 بحاصو 5
 هتميايم ىلإ سانلا اعدف طرب ةبج ىلإ راس ةذم دعب نبا( مدقت ا نيسلو خب 000
 ممدالبل كنب سانلا نم ةقئاط هتمامإ دقتعاو هللا نيدل ىدهملاب بقلتو نيعسنو مسن ةنس يف

 ىف ىئرملا دحأ نب نيسح ىضاقلإ لاقو . دمم نب نيدلا فرش ىداملا مامإلا ةوعد مدقت
 - ةروصللا مابإلا ةريس يف رورسلا ةجوب فلأو ةئامالثو رشع 11٠١ ةنس ثداوح

 .نونف ىف ىلوط دي لو . لب روصتلا مامإلا هنع ذخأ نمو . انرصع ءاملع نم ديسلا اذه
 اعد دق ىداهلا مامإلا ناكو . هنيدي ًارجاهم ةلبقلا دالب دصقف رسلا ىف هلحم نم جرخو ؛ ملا
 ةريبك ةلئاعاذ ناكو هلهأ ىف طرب ىلإ غاب امو « هتنوامم ديسلا جرخ اعإ هنأ كش اف هلل ىلإ
 هسفن ىلإ اعد ىتح ريسبلا الإ ثبل اف ًاخوجو ( الاير ) ًاشرق نيتس ىداحلا مامإلا هيلأ لسرأ

 هللا لاومأ مضخ نم ًانام هللا نيد ىف ًاديدش ناك ا ىداحلا مامإلا نأ كلذ ىف ببسلا ناكر

 روك ذللا ديسلا امدامو . نيدلسلا اصع اوقشب نأ اودارأف ءاململاو ءاهقفلا نم ايندلا لهأ باع
 هنأملأ م ءةدوسلا دال ىلع ةديدش ةدياكم ىداحلا مامإلا ناوعأ نيبو هناوعأ نيب ناك

 ىهتنا ٠ ىنخ هرسأ نأ ريغ عايشأ هو(« هيف فقوف طرب لبج ىلإ مجر نأ ىلإ ةرورشلا

 ىلع نب هللا دبع نب مهارإ ظناحل
 باجأف . طرب ىلإ ىلا ىثوملا
 ةهايحضلا ةئسألا تاباوج ةينازوبلا
 ةرجهلا فلأو ةلامئالثو 56

 ىضاقلل نرشعو ةمسن ىلإ ةدب دع تالاؤس تيأرو

 مساق نب دمع ىدبملا مامألا ىلإ ابلسرأ ىناوحضلا ىبلاث
 ةاكشلا اهامم ةحفص نيتس ىف ةديفم ةلوطم ةبوجأ اهبلع
 ١1 ةنس لاوش بيلا ةخسف :نم ةلوقنلا ةنطسلا هيراو

 ل ١ ١ 1 : نالاؤسلا ةصالخا .ني

 موب لاوهأ نم هريغو نمؤملا عزفي له (1)
 خلا 1 هوحند ع



 وم19 ةلس تايفو يحي نب دمع هقلي روصنملا مامإلا ش

 مو هتجوز ناسنإلا بحب دقو« نيقسافلا ةهاركو نينمؤلا ةبحم اوبجوأ دق ( ؟ ْ

 | لا . كلذ نيب مجلا فيكف ةقساف

 نسح فيكف « ءاشي ثيح هللا نهعضي ناتزيرغ ةأرجلاو نيجلا » ثيدحلا ىف (ع)

 حلا للا ليف نم اهنوك عم اهنع ىعنلا

 ذعأ ها قوقملاو زبلا ام ( 4)

 ؟ هدلو لام نم
 مثرمأ نمع ثحبلا ماوعلا نم مامإلا عابتأ ىلع بحي لبف ةيمطق ةمامإلا مققاذإ (0)

 ايندلا مدصقم نأ فرع نم ةاغبلا ىلع راصنتسالا مامالل زوجي لهو ؟ قساف وأ رفاك نم هلتقب

 ؟ ايلملا ىه هللا ةكن وكت نأ ال

 خلا .رئابكملا تبدا ام اهني ف ةرافك سس لا تاولصلا ثيدح ىف (5)

 حلا . اهومحتو لضفتماو دمصلا ىلامت همسأ ىف 000(

 لا ؟ روصتن فيك بلقلا ىف ناطيشثلا ةسوسو نع (4)
 حلا ؟ بولقلا لامعأ ىلع ةبتيكسلا ةكسناللل علطت له (5)
 أرق وأ بتك نميف لاقي امو ةراوتم عبسلا ت تاءارقلا نأ روهجلا دنع تنث )0

 ا ةيداحآلا تاءارقلاب

 لوقلا ىلع حجا رلا وه امو « بات مث را * ا عاطأ نميف لاقي ام 01(
 ع لا ؟ ةيزاوملا+

 حلا . بنات ريغ تامو ىصع نميف )1١(
 ةيمطقب لوقلا ىلع (19)

 ؟ ناميإلا نيض راعتملا ىف دقتمن

 اف ءاغإ مووفمو ءانثقسالاو ىتالاب رصحلا مووغم تاصصخلا مظعأ نم نأ درقت (4)
 ا جلا . ميدل حجارلا

 لهو ؟ عدم لك ىف اليصفتو ةلج أ لج ةيمطق له « ةمأمإلا



 ل وبس 0 ع نب دمج هللاب روصنملا مامإلا
 5 تأش

 قتشلا هل مضو ىذلا قيقحلا ىنملا ف (16)

 أ هلو قلاط ىتجوز لاق نميف (15)

 وق ةءارق ىف نيونتلا كرت ىف (10)

 ٠ ( راج

 ملا , ( كلهأب رساف ) ىلاعت هلوق ىف (14)

 ا ار م ال ( لع ترك هلا ذه ثيأرأ) كات اوقف (1)
 1 ةيفرملا ةكرشلا ىف تالاؤس ةتس (2)

 فوك فيك اهعرز ةيرقلا لهأ دارأ مث «عرزت ل ةيرق لوح لاومأ ىف (51) ٠
 ظ ] مل . مهني انس

 حلا . ءاكرشلا تكسو دجسمل اكرتشم امضوم فقوأ نميف (19)

 ملا . دجسفلل لام الو اهحالصإ نع زحتو دجسمب ءاملا ريهاطم فقوأ نميف 0

 لستب الإ كلذ مني ال ثيح هجوزيل مارد هتجوز ىلول ىلطملا جوزلا كح ام (؟4)
 3 ؟ ىلولل مارد

 محلا اف « تول وأ قالطلا دنعالإ ةجوزلل رهلا لستي ال هنأ فرعلا ناك اذإ (؟8)
 ملا ؟ جوزلا نم رهملا ةجوزلا تبلط نإ

 : رجاحلا ميب نأش ىف (؟5)

 املخوأ اسجر مقو لهف قلاط تنأ لاقف ىربمب قالط كنم تيرتشا تلاق اذإ (9)

 لا ؟ جوزلا ةمذ أربت لها

 حلا هب فرامتلا اجرلا ميب ىف (8)
 ترهظ دقو اهقلط وأ امجوز تام نم (؟9)

 جلا ؟ لجلا رثكعا ىتم

 راصتخاب ةروكذملا تالا ؤسلا ةصالخ تبتنا

 لا ؟ال مأ لحم كلذ ىف فالخلل لهد ؛ |
 8ع ؟ نهنم قطب م« ةوسن ع

 ريكتم بقت لك لعذفا لب كذك ) لاذ *

/ 

 دعب جوزنت نأ اهل لف «لجلا تارامأ



 رفص .ىف قوتملا 0 ليهس نيسح نب نورا دبع قتلا ةمالعلا ىضاقلا لاقو

 ىلاغلا "3 دبع نب مهاربإ ىماقلل هتدحرت ىف :ةدمصب نلأو ةثامئالثو نيسفخو مسآ 1604 ةنس

 : نب رشعو عبس 1/ ورا داعحلا

 دم ىدبملا مامإلاو دم نب نيدلا فرش ىداحلا مامإلا اه ربتخا ةينايحضلا لئاسلا هل نأ
 : تايبألا هذه لاق اهنع ىدبألا مامإلا توم هلا امرأ ارد ىثوحلا مساق نبا

 ارهظ ذإ سمشلا رونك ءىغب روت امل حالف اليل . انلئاسم تناك

 ارمع دق دجملا تيبا نم اهضفف ةمتخم اركحب انلئاس تناك

 ارهم دق لقعا ام تدهاشو ىلؤس . اهب تيأرذإ بركران تئفطأ دف
 ارذح افئاخ ًاذاول ىمه لنا امترظن فيسس ىمه شيج ىلع تاس

 اريل هسقس هارب نم هقاذ ول . اهبكخاوف نم ءانج اهم تقذو

 ارهظام مثلا رد مل هاتس الوأ هرصنع باط نمم وهوال فيكوب .

 ارهتشاو قاف ىتح لئاضفلا هل >تربظ نم روهشلا لماكلا ملال
 ارصن دق للا نيدل وهف ماق ذم .اصترثع للا لاقأ دف ءرمأب
 ارمقلا فرعي ال هلبأ ىلع الإ هئاضف ىصحن ال. رخافلا ىواح

 ارردلا تهاض دق اهحابصم ةاكشم ١ ترهظ ةنوتيز ةحود هب تن
 ارتتسم راص دق هلجأ نم, رحبلاف "ترخز اهجاومأ ىتلا مولعلا ىلع .
 ارهش دق رفكلاب ىذلا ودملا ىلع ترشن 4 تايار رصني فَ
 ارم ذإ ءونلا لثك ةئينم اثوغ أسجتلم مالمالا بتي هاو
 هلام 53 ل فام 7 اه كيرفاو ملا لاز ب دجلا»

 58 ولا ع املا ىف ىرادبجلا لا دبع نب دمحأ ىلوما لاقو:
 اسو ةيبرعلاو هقذلاب اق راع ةجرتلا بحاص ناك.

 ىهتنأ ةزأ لو مالكا“

 ىف !قيت قوقحتلا هيلإ بنو نونفلا



 ا سوو الا | ىحب نب دمج هللاب روصتملا مامإلا
 ,مرو ةنس تايفو

 +. ةملا ويف تام تح هقوهد ىلع ارمتسم طرب تامين *8ج ف ل رق

 ردضو طر ناغ جراخ ةخرلا ف نفدو فاأو ةثاعالثاو ةرشع عسن 119 ةنس بجر 0
 نايأ نيدلا ديمح ىحب نب 4 1 ٠ ىإ . . 9 . : 0 7

 : اهوأ ٌٍ

١ 
 1

2 

 1 انالع اذعاب مولت مالع ّْ
 : تايبألا هذهم روصنملا مامإلا باجأتا ٠

 ااصو للص نم من بطخو امانلا نذجلا عنع باسم

 ْ؛ امالغوأ البكم لضفلا سمثو اقح تيبلا لهأ باهش تول
 اماطو ىحن مالظلا رحم ىنط ام اذإ ىوقتلاو للا فيلح

 امانسلا ولي نأ فلا داكي ىتح لج دق ًثداح كلاف

 اماذهنا دهني لضفلا هاب اندجو انا ةشحو لظعأو ...

 اماه ىقنأاب لاقو اواق تاعإلاو ثلا لهأو

 امازحلا تالابحل أاودشو  اوفاطو اوشاف دق لبجلا لهأو

 اماسحلا هضرمت ءابألا نمو ١ بر ناك ةعايع وقاعد

 امال هن 0 : 0
هنم وكرات نأ ىلع  ًاريص دالوألا اهم ًاريصف ١

 1 

 ذ دحأ 5 ن / :

 امازنلا 7 قب“ او ةايانلا هكردتس ىتف لكف 2 1
 وسلا 4 افخم هتسرو ريع ءاشنبا هللا مالسا

 روسنلا مامإلا ىلإ ىف ىلا 1 1

 98 0 : 37 مساق نب دمج نب دمت ديسسلا هدالوأ ربك أ لصو هتافو مو

 ,رسعو ثالثا 188 ةيس ثوإ 00 ا نوكالاب اقف 8

 وح ىف هئرك ذ دقو « ثوح ةنيدم ىف قبو م 4 ْ >

 نيمآ نينمؤلاو انايإو هللا همر اهبف تام 8 ٠



 ٠١ م16 هلم تايفو ١ - "و. ىحب نب دم هللاب روصنملا مامإلا

 قاعنصلا ريطلا ىلع دحأ

 نب ىلع نب دحأ مركلا دبع وبأ فشقتل قتلا كسانا دها عرولا ةمالعلا هيقذلا

 ىامنصلا ريطلا ربطم نب نيسح نب ربطم

 نيتئامو نيكسو ثالث لخلايا ا مرح ١١ ءامبرألا موي ىف امنصإ : هدلوم

 عومججو رطقلا حرش ىنسحلا روصنلا نب نيسح نب 95 اق ةمالملا ديسلا نع ذخأو . فلأو

 شيشع ليممس| نب دمحم ديسلا نعو . ىناسنلا نسو ىذمرتلاو ٍلسم حيمصو ىلع:نب ديز مامإلا
 ساسألا حرشو برحملا ف فاحج ةقيرطو بجاحلا نبا ةيفاك ىلع ديسلا ةيشاح ىنيسحلا
 ريغصلا حرشلاو ىصيبخلا حرش ىمارعلا دمحأ نب دمع ىضاقلا نعو « ناديمج ديسلا عوبتو

 نايبو ٠ ىضرلا ىفو راهزألا ح رش رثك أو ىسيع نب دمحأ ىلامأو لب دشرلل ىلامأو ةياذلاو
 ىنفلاو ىرظانلا ىنالا نيسح نب كالا دبع ىماقلا نعو « ىرطظاناو ديرجتلاو رقم نب
 ديعلا قيفد نال ةدمعلا حرشو تارملاو دواد ىبأ نئسو ىراخبلا حيمصو مالسلا لبسو

 ظفاحلا خيشلا نعو «راهنلا ءوضو فاشكتلا ىو نايبلا عماجو طسوألا ناربطلا ميسو

 راظنألا حيقنت و ةباغلا حرشو لهانلاو لوطلاو ريغصلا حرشلاو ىصيبملا حرش هللا دبع سال

 ىلع ظفاحلا يضضماقلا نع ذخأو . ةديدم ةدم روك ذلل هخيش مزالو راثألاو ثيدحلا مولع ىف

 ىغايسلا دمحم ْن دجأ ةمالعلا هيقفلا نعو « ضئارفلا ىف ىرظانلا حرش ىبرغلا نيسح نبا

 ىنايسلا قزر نب دجحأ هيقفلا نعو « نيسحلا ريمألا ءافشو لفاكسلاو بلاط ىنأ ىلامأو قرحبلا
 نال ةلأسلا نيئالثلا حرش ”ىسسكلا دحأ كب ديز ديسلا نعو ؛ لف ٍ كلا

 نيفرش سباح

 لعاتكأم ادع ادهاز ًاقيفع الضاف اكسان ًاعرو (يهجو الماع نا ةمجرتلا بحاص ناكو
 : اكلاس ؛ هينعي ال امف مالكا نع ًاديعب « سانلا نع الزعنم « امن. عماجب سيردتلاو سد للا

 ةداه زلا ىف حلاصلا فلسلا جينم
 قزرلب تاببشلاو تاهمتشلا نع امناق « فاذملاو مضاوتلاو .نوشوإ لالغا

 3 ىف

 امإلا

 سو
0 

 , دجأ

 نأ دبع

 ًامزالم
 . ايندلا

 فو رصم

 و ء كلذ

 امو

 .ذأو ةنس

 سو

 ءَل مول
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 يَ 6 6 »سم 0

 جس لع

 م 3 ْن ْ لاب رودنملا مامالا .
 ةنس ت

 0 ل
 ضقن ىحب 2:

 مف

َ . 

 ١ و 4 9 42 مم موو ةلس تايلر

 َ مدل : هيذمال: ٍك ءمو

 ١ ظ

 ل 5
1 

0 
 مالسإلا نلرسوؤ؛ ناغح د َن دي خاقلاو ع ةرم و تى :

 ىئ , ْ
 ش

 0 خأ امزصلا دي لوعأ نإ دا 1 3 3

ْ 
0 ْ 3 

 2 دحأ ةمالعلا الاو . ىف
 رج ديسلاو , ىريبزلا دمع نب فطل ىضاقلاو ؛ 3 ادب

 ظ

 ١) نا د

 34 2 م

 : لاقف ىرادنجلا دمحأ ىلوملا همجرتو

 ع ىناع ١٠م. ةنس ىف هتازاحتسمو

 مهريغو رتنع ىننم

 , تيدطلو يلا قاف بردت لاو ايو نرصو رح ةيردا ىف نت لم نأ |
 هل ناكو ةرشع تس 161١ ةنس ىميكلا دمع نب دمحأ ظفاحلا ديسلا فو الو. : أ اظن وت الو . اهلا ىف ًارهازو « اليلق ةنسلا ىلإ ليم ناكو . روفتلا ملا هب عفتناو « امنص عمأجي سردتلل ًامزالم
 ءًارطش اهنم لبقي واف ةعاجج ل مجرقلا ىلإ ىلأ « ربشلا ىف لاير ةئام قوف مججملا نم فورم
 نم ىوعد ٠ نوفدم كلانه انأو هدعب وأ ادغ - لاقو ةيربلا ىلإ راشأو ناكلا ةقاط ملت

 ىعتنا . ىبأو كلذ

 . : هلا ناسلو . هتورب مدعو هدي تاذ ةلق عم هنم كللذ ناك: تلق

 ,ىوجنلا ري ىذلاو مادإ ريغب ملام ريغ دراب ريمش صرقل *

 ىواسلاو نلا نمم ىلق ىلعذلأ قلاخ ةعاطو ىتيي ىف زملا مم

 نيسخحو تس نع فلأو ةثامالثو ةرشع مسن 18*٠1 ةنس نايعش ؟7 ىف اسنصب تامو
 رهشأو ةنم

 | مهبسن نع مالكا نيرشعو سخ 15؟8 ةنس ىفونلل ميركلا دبع هدلو ةمجرت أيس

 ١ نيمآ نينمؤملاو انايإو هلل مهلا

 ىننآلا ىنارشحلا نيسح دمحم لضافلا ماما هيقفا



3 

 لسا تاق
 ١١١١ ةنس تايفو 2 مو يل نب دامك قلاب دوصلا مامإلا

لا نع ذخأو .مونهألا دالب ىلإ رجاه
جولا عماجلا ىفاك اريثك امف مالعأ

 كراكو 5 زي

 هجر ةرشع معسل ١15 ةئس ناضمر را فرشلا دالب ىف قوتو . الضاف (لاع

 | | ٠ ىلاعت نا

 . .ىديبزلا ىملاسلا سابع دواد

 ىديب زلا ىئالسلا لاقيو ىملاسلا سابع نب دواد ةمالملا خيشلا

 نعد « ىرابألارعاطلا نب نيدح ديسلاو « لدهألا نجرا دب نبدحت ديلا نع ذخأ

 : لاقف نسحلا ءانثلا رشن بحاص ههجرتو . يتاعتصلا رصات دمحأ هيقفلاو « سابع خيشثلا هدلاو

 نم ريثك هيدي .ىلع بجنو « هسيردتو معلا رشنب لفتشاو « ديبز :ادع ريهاشم نم ناك

العلا ديسلاو « ىديي زلا ىرضحلا رورس دمت نسح خيشلا : مهنم ةبلطلا
 نب دمم َن دم ةم

 ىدج فسوب دمحم خيشلاو « ىميدقلا رجح دواد نب دمع مامإلا ديسلاو « لدهألا نمح

 هللا هحر ةرشع عسآ ةنس ةدمقلا ىذ عبار هتاقو تناكو . مريغو

 قاعتصلا ىسارعلا دمي دمخأ

 ىءارعلا نيدلا بحي نب هلل دبع نب دخت نم دمحأ نب دم نب دجأ قتلا ةمالعلا ىضاقلا

 ١ ىناعتسلا
3 

مامإلا أ نع ذخأو . امليق وأ فاأو نيتثامو نيعسل ]58 ةنس بيرق هدلوم
 ىغثورفلا 

 نعو « دواد ىبأ ننس ىرمعلا ىلع نب نيسح ىلوملا نعو « ملا نم نونف ىف دمحأ نب دمع

 ديسلا ةيشاحو رفظم نبا نايبو راهزألا حرش ىف ىناعنصلا يبرخما نسم نب نيسح ىضافلا

 باتك هاوح ام اه عيمج ىف ةماع ةزاجإ هزاجأو . هقفلا لوصأ ىف ناهقل نبا لفاكو ةيفاكسلا ىلع

 ١387 ةنس لا يش مراتب بلاط وبأ هللا دبع نب ميركل دبع ديسلل ديالا ىف دوضعلا دل :

 دجأ ' ىضاقلاو ء بلاط وب أ ميركلا ديع ديسلا ن نع ذخأو . فلأو ةئاعالثو ةرشع عبس

 : ١ | مثريغو ىنارجلا دمع
«2 

1 



 نم 4

 يالا

 ىعررفلا

 نءورءد

 ديسلا ةي

 باتك ها

 1117 ةن

 ن دجأ

 نب دحأ ىناقلا هني دعب ةبلطلا نم ةعاج

 : قالخالا نسح آلا ...> ايت الماع املاع ناكو
 ةضورلا عماجت 0 ح را رك

 ١ و هسبردن ترضحو « قارجلا د 5

 ةبعشلا دجسم ىف | :أ ىف ةدم راهزأل حرش ىف ةضورلب
 نر لماما 00 فيرحلا رش

 .م ةرحح نيالا ديم اق نب دمحأ مالسإلا فيس

 . اهنم ةديصقب اهنع باجأ ؛ هل مجرتلا ىلإ ةديصق عمه ش

 ىنانجأ نم سالا ريزغ ىرجأ ىنزحأ ىف 1 ا 7

 نازمألا دا ىف هيتو ..اهسد بكست نيتيملا تنذأفا
 نانسولا ةرسمو انل مونا ىببجتف ىتلقماي م
 نافك ألا بيطو بارقلا نيب ىدلاو بيغأ دقو ىركسلا فيك

 ىلا ديلا امل شيب مت اسنل تجتت نإو واسال لل

 نارقألاك توما ملط قوذنو ىرثلا بيط هدعب دسون ىتح

 نايدولاو ضرألا 5 باجو ميرضلا لمح لماخل لوقأ دقلو.

 ىنادا دولا تنك مأ كادهأ 2نسحم لهانل لقو تئج نيأ نم

 نازحألا نم ادمصلا سفنو رصقم ريغ لاخلا ىف ىنباجأ»
 ىنادملا ةميشو لوسرا ىبب ىتجلا لحلا نم تينأ ىنإ

 قالا ريع ؟لاو ذل سمو ماظنلا ىئننملا ةريضح نه:
 نامحإلا وذ ريفا هيلإ ىدسأ مباقا ةوفط ندا قاع ىنمأ

 هعومدو ةل-عص .نم هتقرا'

 مسو هدلاو قارف نزح دق هل مجرتلا ناكو "٠

 :أم ملف نب 00 6 مك ىف كلذ ف
 لودلا تاداس ريخ

 ملا نازمألاك هيدخ لع ى رب

بألا حضوأ اكمدعب ةايحلا
 « كلذ هذه تاي

 لمان باحد مل 2

 لحد ىلق ىوث دفو قيد دمإ يرضاه.



 ل .ههاب روصلملا مامالا ىحب نب .دؤم أ

9 
 رفلا الإ ىرضام

 .قيرغ الإ رضام

 سالحأ تمزاو

 تقلع ىلذب لج

 فو 88719 ةنس .تايف .. هاو عمن

 : كل قجألا كاذ ىدلاوا ق

 0 ا 4 اهسف ةذلب ىف

 _ 00 هتلأسو

 < لبق نم ناكو ن

 6 لح اذ سيأو انزح

 ولا فيس هباجأ دقو

 لصو مواطن العا
 ىذلا ىلولا ةرضح نم

 الملاو .ىلاعملا مش

 5 ظن ام قاف 7

 0 مر

 ,لطبلا خلا دجام ا

 م .نيدلا ىنص ىنعأ اذ دخ# لب يدل .لجألا كان
 مهلك عياشلا خيش .
 اهلك دماحلا بر

 اضكلا نمز ىفناكول ّْ

 .لفسلاو بصاونلا ظيغ

 لش ابأ 4 نإ
 كالت ىستكا !ام ىف .للحلا كالت ظ

 و تييبثلا نمز ىف ناكوأ لبق نم باش ىسهوبلا .لجألا لبق
 , نم تحبصأ دف هلق

 يشأ سردلا سرا دمو

 رع دعب بئاصلا لك

 ومت نأ ىلوأ ناك ام

 .اضقل قاض نإ ورغ ال:

 .امجلا هزني 0

 هدالوأ نع ليزو

 عباتك ناو اذه

 لاش ىف مراكسلا فك

 .للخلا لك هدمب نم
 .للج بيرال نبدا
 ,لدي هنع و

 .لصنا 0

 .لحع العأ 7

 للملاو بئاملا لك

 0. .لص



 لرفا رث جيتك . مخ 1 . 2غ لأسأ هلل لصح ىبوفطم تلف لل 1
 هجر ابلبق ىتأ ل ذ ىلامت للا اذ علا ىف 1 قلأو ةثامالثو ةرشع نب امون اب هع بحاص تامو

 ىناحضلا لرطلا نسح ىحن ْ
 نا وو راو زل وبيع قلل قل داو دب 7-22 ا

 ىوا لل نب ةفيطع نب ىواسم نب ركبأ نب ةفيطع نب رهاطلا نب ىواسم نب ناليج نب رعاطلا
 هللا دبع نب نمحرلا دبع نب دواد نب ىحي نب نمح نب ةورذ نب نسح نب ايرك ذ نب ىحي نبأ
 ضحلا هللا دبع نب نوملا ىموم نب لا دب نب ناهلس نب هللا دبع نب ىسوم نب دول نبأ
 ىايحضلا من ىلهتلا بلاط ىلأ نب ىلع نب نسسحلا نب نسحلا نأ

 نعو « هنم زاجتساو ىنايحضلا ىديؤملا ىرتنعلا دمحأ نب نا دبع ةمالملا ديسلا نع ذخأ
 ىلع نب هللا دبع نب دمع ةمالعلا ىماقلا نعو « هنم زاجتساو ىنوحلا مساق نب دم ماعإلا ديبلا
 0 هم زاجتساو ىلات*

 ةرجغ نكس نممو : ليثألا دملا ةورذ هباتك ىف ىرحملا ىجح نب دجأ ديسلا لاقو
 طابرلا مهنطو نم اولحر ؛ بيل لآ ماخفلا ءالبنلا ماركلا ةداسلا انطو اهذنمتا و نايحض

 0 لاومأ ةماببو مهوب ملو « نايحض ىلإ نالوخ لابج لقسأب فورم
 ب "2 وراصو نايحض ىف اورمعو مدالوأو مهلهأب | رلقتناف « قافعو نيد لخأ . 03 0 05 0 0 ٠

 او اناعالثو ةرشع عسن .١18 ةنس ةحملا ىذ ىف نايحضب للا 0 هرب دو. فلاو هنا ها . : 00 هال نم سيخ 0 و صاقنا ةكرو « مالنالا ردب , هللا ةعاط ىف هرمع ىلا ٠ بيط نب نسح نب ىحم ماملاو ىماملا ا 5 0 0 حيحصلا سلاما نيدلاو , حيحشلا عرولا وذ  ةديدسلا ءارآلاو « هللا دنعام هاغتبا رجابلل اي د ةديملا راقنألا بحاص قتل عرول ذيملا ةمالعلا ديملا : مهنم ءالع مهنف أشنو . مها ؛
 0 او هللا مههحر مهبضمب ركذ مدقتو . تييلث ل ا نيبأ نينمؤإاو انايإو هلل ْ لأ

 ع



 41616 ةنس تاننفو - 586 0 ضحنب دحم هفلاب روصنملا مامإلا

 .ىلفاعنصلا .دباز ىلع .دمحم

لا دبع نب ىلع نب ىلع نب دمع هيبلا كذلا ةمالملا هيقذلا
 ىامتضلا دياز هل

عسن ١ "لمه ةئس ا: هدلوم
 و نيناعو.

 ديسلا حرشو « ىرجنلل ةيآ ةثامسملا حرشو راهزألا حرش ىف يارجل دحم نإ
 ميركسلا دبع

 .قازرلا دبع هيقفلا نعو . نيدلا لوصأ ىف ريزولا ميهارإ نب ىداحلا ديسلا ةموظمل بلاط وأ

 .. واخ زلا رحبلا ف ىروضحلا ىلع نب هللا دبع ئضاقلا نعو « راهزألا حرش ىف ىحيفرا

 هققلا ققحو . ىغايسلا دمم نب دجأ هيقفلاو « ىمارملا دمحأ نب دمحم ىضاقلا نع ذ_بخأو

 . ةعاطلا ريثك جازم ديدح « ادج يكد ناكر. فاش ًاقيقحن مالكلاو ةيبرعلاو ضْنارفلاو

 ذخألا ىلع مهريغو بارغألا نيرجابملا نم معلا ةبلط لاثناف امنص عماجم سيردتلا ىلع فكعو

 اع ًاعداص « تاوذلا نم كارتألاب نيلصتملا نع روفنلا ديدش ناكو . اهريغو عورفلا ىف هنع

 هبنع ذخألل ةزثكي لملا ةبلط لايثنا عمو «ريمأو رومأمو رينصو ريك ىأل قملا هدقتم
 بجر هدصقو . .ةريبك ةريبش هل تناك دقف «.ايمؤب امنص عماج رخؤم ىف ةيقرشلا ةروصقلاب

 ابعدي تر ةينيدلا مولعلا ضب .ةفرعلا ضعب مهل نيذلا ةيكرتل دانجألا ءارمأ نم ىدنفأ

 لوق نم مزاللاب هل هريفكست نمضتي ام روك ذملا بجرإ هل مجرتلا حاصفإ ىلإ ندأ ةركاذم
 رفكسم الهأ : هل لاق كلذ دعب هب عمتجا اذإ ناكف « بجر

 هل مجرتلا هيلع ناك ام

 ءافجو ةءيطق تمادأ

 عم هرارضإ ىف مسقي لو « ى و
 .نسغنلا ىومل .هماقتنا نأ ولو ةمزملاو ةدارإلا ةوقو ةنيتلا ةنايدلا نم

 حلالا هيبأ م 4 مج راسو

 نلأو ةناعالثو

 5 1 8 6 هنأام
 هلأ هححر هدوم نم ةنس نيثالث نود نو ةدعقلا ىذ زخآ ىف ةلج رددي أديجش تا ر ١

 | 2 ل يو للا لاو

 مسق 1818 ةنس .ةجحلا ىذ رهش ثداوح ىف ىرادنجلا 00 1

 هرهد ةردانو هرضع كيرف ةمالعلا هيقفلا ةافوب ريمعا لصو هيفو : زيجولا ' لدلقف

22 

 .دجأ ةمالملا نع ذخأف امنصب أشنو . فلو نيدئام

 . ةرشع مست ١815 ةنس ىف جحلل دياز ىلع نب ىلع قتلا



 ., دمع هللأب روصن ْ
 ش 2 ا يح نإ هللاب ىوصتملا مامإلا

 ىضاقلا ىلع هيف در نلؤم هلو . هنس رغص ىلع ريثك 2 عم ثيدحلا ىفالإ رصقي إد ,الكلاو قطنماو ةيبرعلاو ضنأرفا رفلا ةميثلا نم ناكو « ةدعقلا ىذ رخآ ةدجم اجاح نا دياز لعن د نإ , ةئس ثداوح
 هجر قيليالامو ةءالملا دح ىلإ هيف جرخ نيدْضلا
 نيُمآ نينمؤلاو

 هقؤلا ققح ؛ ةط

 م

 000 | دمت
 نيب ملا زيوجم ىف هي* 0

١ 

 انايإو ميج لا مهجحر . ىععتتا . لا

 نيرشع .١00 ةنس
 سنأو ةدعص دالس بورحلا

 نيب نال ا نين ايف بوح تناك فق ايفو مان اذه نم .مارحلا مر رهش ىف
 نارإبلا كلت ضمب نيبو ةدمص دالب ضعب ةيمامإلا دونجلا نم ىداحلا مامإلا نب دم مالسإلا

 اع ليج ىلإ برعلا ركسلا نم ةهاج ىف دادقلا ىلع خيشلا ازغ : لوألا يبد فو
 ذخأو مهبلع ىلوتساف كارنألا ركع نم نيعبرألا وحن ةبتر هيفو ٠ ةيجراحلا ةميحلا دالبب
 مهنع جرفأو مهحالم

 نم ةعامجع اوقدحأو راحس ةيبقو ةدمص دالبب مامإلا ركسع نيب بورحلا تناكمت
 بورح ترجو ؛ مهم رشع ىنثإ نامألا دمب مهلتقب اوردغو مونمأ مث مورصحو ركسلا
 ممومرف طر لئابق نم نيسح وذ مهضرتعاف ةعامج امم طرب لبج ىلإ ةلومح تلخدو ةليوط

 ةلوجلا اوذخأو اجو ةتس مهنم لتقف رجح فلخ مهنم لجر ىراوتف , ةتس اولتقف شدانبلا 8

 ريجولا عماجلا ىف ام مايأ قيرطلا كلت تعطقناو
 نم هعم نمو فشاكلا ىدهلا وبأ لوصو ةنطلسلا ' 704 : ٠

 تثكلا ةدارإ اوزيظأَو ندل نم امنص ىلإ لصو رفص روش ل ' + نسح ديسلا ديجلا دبع نالمللا ن 500 ديسلا نا دلاخ ٠

 نوكتو ؛ةكم فا
 0 نمو اب نح قيرفلاو ريهشلا ىعافرلا ىدملا وأ ل“
 207 لإ دوصنلل مامإلا نكي نأو « حيلصلل ىعسلاو نبيا كاذع“

 نبيا



 - وب . ةلس ثداوح 7 دس موس ١ يح نب دحع هلا روصملا مامإلا

 | «حلصال عاتجالا بطب 0[ ا يا وبأ بتك تاصو لوألا ميبر فو
 ٍآ ش ١ 2 الا دحأ لقلا نأ و عامجالا نع راذتعالاب مامإلا هيلع باجأت

 طسوت 3 " هتلس ىفو . ماعطلا راعسأ تعجارتو رادلا تحلصو راطمألا ترثك رخآلا عيبد ىو

 رطل ب ظفيتسلل اهكردأ ةطسوتم ةلزلز ليلا ثلث ىف تقو
 رك ألا مث «هدعس لق مامالاب عاّتجالا بلط ىف ةبتاكملا ىدملا وبأ داعأ : ىلوألا ىداجج ىفو

 تناك مث : همن مامالا مف مامإلا ىلإ لصيس هنأب رعشأو نا رمع دالب ىلإ ءاعنص نم عع

 ىئاشلا دمأ نب دم ةمالعلا ديسلا ةراهش لماع مامالا لسرأف « هتاقالم ةقث لاسرإ ىف ةعجارملا

 تايم ةيرقب ناقيرفلا ىقتلاو « نيدلا ديمح مساق نب دمحأ مالسالا فيس رخ ماح هبحو

 1 ةدارإ ىلع اوقرتفا 27 نيف رطلا نم ميظع عمج ىف كلانه ةمجلا اولصو دشاح دالب فارطأ

 ْ ' بجر رهش ىف حلصلا

 1 ىنامنصلا ىودنلا ىلع جاحلا عم مامالا ىلإ امنص نم بوتكمب لسرأ دق ىدملا وبأ ناكو

 لتق ناك هنأ رابخألا تعاشف « باوجلا رظتني دشاح نم رذع ةلفقب مامالا ندل (مايأ ىتبق
 اب | 2٠ ىلح نيسح ىلاولا نم ةسيسدب هلتق نأو بيتاكم نم هعم ام ذحأو « قيرطلا ىف ىوحنلا
 دردالب ال رارتسلو هني نم جورملا نعىلاولا عاتماتضقفا ةثحاوم ىدملا وبأ نيو هني تلسغ

 ممن | بجوملا نأ حضوأو اسمنص ىلإ مامالا باوجم ىوحنلا لص را .ةطيلنلا ىلإ هنم ةمجارل ١
 نا 2 تاياكش نم ةلمج همم نمو ىدملا وبأ ذخأو . طقف باوجلل مامالا ماقمب ةرالظعأ مران
 0 ٠ ملو اعنص نم اهم اورفاسو ناطلسلا ىلإ اهنولصويس مهنأ ىلع نيرومألا ظ نم ني الا

 تدوم هلا 8 0 يما لاك
 ةارطألا ]  نهلا ضعب ىلإ ندع نم ىراصنلا جورخ

 ندي مأ | جورخ غلب ةرشع مست 0م. ةنس ىلوألا ىداجف : هللا همحر زيجولا عماجلا بحاص لق
 ا ؛ نيدللا ضعب اهيف لتق ةكرمم تناك اهنأو مالسإلا دالب كأ ف

 نبأ معازلا عزو اضيبلا ىلإ جيرفالا دأ دش رهظ نيرشع ةنسس لوألا عيبر فد مامملا مس
 ا جور 4



 ركسملا هب قدحأ دلبلا طسوت 1

 ال يسلل لبق « متازعلا ديدجت مهمزانو « سنا ىلع ةجحلا ددمت نآلا اناو . انزمج# كارثألا مهعييب نأ لبق « مثانملا ديدي مهلويراحم وأ مهنومفدي < 5 01 1

 هداق « براجتلاب ربتعا نمو . ملاملا ع

 . نكو ىنخامل ذشك « ندع نم تالآلا جدت” ٠
 1 ْ ١)

 56 ىحب نإ دمح هللاب روصنملا مامإلا

 02 ر در ىف لاتحاف ىراصنلا ىلإ رفو تاطلسلا ىلع فلاخ لزنأو هلهأ دشي نم مهنم نأ نملا كرت نوديرب كارثأل

 موب. ةنس ثداوح

 نائعاشابلا نأ ايف دئارج تلصدا
 لن . هلابقتسال سانلا جرخو اللجم

 ناطاسلا مم لصح هنأو نبسلا 16 00 0 ةثالث هل ىنبف ماهوأو فوخ
 هتصاخ ناكي هنأو نيقدنب الماح كاري 23 ا. ةرك أم نم نم لك نم لكأل

 ديدشلا ءالبلاو رسألا ىف هنم قشأرصقلا ىديجلا دبع ناك

 ول مط زادسب الو ال 15

 ديلولا ءاكب وأ جير ةرطخ ىو مدلطلا بكري ردع
 هب عاقيإلا ركذ دنع ةينآلا ةديصقلا رخآ ىلإ

 روصنملا مامإلا ةلاسر
 نملا ضعب ىلإ ىراصنلا جورخ دعب

 دودح ىف ءاضيبلا دالب ىلإ ملاقثأ ىف هوحتو ندع نم ىراصنلا ضعب جورخ روهظ دعب
 ةديدملا تابملا ىلإ ةماع ةلاسر هَللب روصنلا مامإلا بتك ةينهلا دالبلا نم اهوحنو عادر دالب

 : مالسلأ هيلع هلوق اهنم نبأب

 . ٍطو مع ىذلا عرش نم نيهسلا حارأو « مثلا ماهسب هللا مامر « ميملا ةفئاط نا

 ضرتفا نيذلا «ىرعلا ىنلا لآ ةكوش روبظ نم نوهأ , ىبولا رفكلا ةمفر ممدنع نراص

 مهقانعأ اودم دق بناجألا ناو . باسحلا موب باتكلا ءانرق مهلعجو ٠ مهتدوم د
 ناغب ناك نف « نحل عاوتأب برعلا ىلع نوضار كارلا نم نورومأملاو « نملا فارطأ ىلإ

 انلذبو ءانرذأو انرذعأ ام لاطو « نفلا هبذك أ دتف

 ليلب رارقلا فرعي ال ناك

 شيملا ةرثك ىفو . بقاوملا ديجح ىلإ راسبتعالا

 ةيرق لك نم لاجر ةثالث جزع و هياو



 590: يحب نب دحع اب دولا مامإلا ١م ةئس ثداوح

 ١ هىنب درف لكنيميو « نما ىرق نم
 سانلا ظءعو هرامع نب روصنم نأ ىور دف . نا لوس ىف هتناعإو هلع دحأ رقحتسي الو

 تلاقو « لإ اين تمرو ايننار لوو تمطقف « هظعوب ةأرما تعمسف « دابجلا ىلع ةناعالا

 ىنحرب نأ ىسعو « هللا ليبس ىف سرف ديف نوكي نأ وجرأل ىفإو ءاهريغ كلمأ ام : لو

 اومنفاف « راربألا عيبر ىف ىرشخت زل هاور « ءاكبلاب سلجلا حتراو سال جضف , كلذ لل
 ةمداقلاب « ةلوذبم ةناعإلاو « مدالوأو كدالب ظفحو ؛ م ايندو متيد حالصل « مامإلا دوجو

 ىف ررح . دهشا معلا . هموقو هتريشع دنع « ةعومسم ةلكهل نم ىلع للا ةححو « ةريخفلاو

 ش ىهتنا . نبرشع 1٠٠ ةنس لوألا ميير 7

 : هتصالخ ام عوبطلا نمزلا ةيده هباتك ىف ىجحللا لضف دمأ ريمألا لاقو

 ىف ًاراد ةرعاهلا ماقْءاَق ىرارصلا لبقم رصان دمت اشابلا ىنب ةرشع ىنامث 181م ةنس ىف

 لحلا نأ يعدم كارتألا ركّسع نم ةيماح اهمف لعجو بشاوملا دالب فارطأ نم فوفكسلا

 ىبشوملا ىلع نسح نيبو هنيب ايف فالملا كلذأ ماقو « ةيناثملا دودحلا فارطأ نم روكذلا
 ةيدنملا و“ ةيناطب ربلا دونجلا نم ةلمج زيلكنالا قاسف « ندع ىلاو ىلإ هتياكش ىشوحلا غلبأو

 عومجو كارتألا تاجأو فوفكتلا راد تمده ةحيردلا ىلإ ةيرجم ةرشع مسن 1614. ةنس ىف

 ببسلو « ندع ىلإ موقاس ىرسأ ةلمج ىلع زيلكسنإلا ضبقو « ةكرعم دعب رصان دم أبل
 دودح فارطأ ىلع كارتألا ىدمت ندع ىلاو ىلإ مااضلا ريمأ فياشريمألا ةناكشو ةثداحلا هذه

 نم ذثموي تلكشو دودحلا صوصخم ةيناطيربلاو ةيناثملا نيب ةليوط ةرلخم تحف « علاضلا
 . باب ىلإ مفاي دودح نم دالبلا ةيناطيربلا ركاسلا تفاطو « دودحلا ديدحت ةنجل نيفرطلا

٠ 
 رديلا 37 95 3 5

 سمح 1876 ةنس ىلإ ةرشع مسن 119 ةنس نم اهتاقحلمو ملاضلا تابعو
 ش ىحتنا . كلذ دعب اهنع تاج مب نيرلصو

 ةنسلا هذه ىف امدص ىلإ لبقم رصان دم خيشلا ةرداقلا ماقكاق كارتألا تطبض دف : تلق

 ةجحلا ىذ ىف اهل مامالا باحسأ ةرضاحي ءانثأ ىف اهنم رارفلا نم نكس« ىتح اطوبضم اهب قبو
 ل

 «نيقيرفلا رش نيد هللا فكل «لق نإو تاقفنلا نم

 ب

 03799 ةنس |

 أ حرطم ىلإ
 ود ىلإ داع 0



 ا ىم نب دمح هللاب روصنملا مامإلا

 ىو. ةلس ثداوح :
 يالا د م قلو ةثاعالثو نيرشعو نيتثثإ ١577 ةنسا

 12 0 ايش ب ةذحم امالا تامسإ رطم ىلإ كارنألا سيلوب نم امنصب 4 نيظفاحلا ضعب عم د 9

 اوكأإلاب مامإلا بامجأ هاقلتف ءاعنص نم ايون بلاك أ 0 5-6
 0 نام نأ ىلإ الاس لفسألا نييلاب ةرعاهتلا ءاضق رك 1 1 000 ىلإ داعو

 نهلا ةيالو نع انثاب ىلح نيسح ىو 5 . 0 ,ىيشل
 هلع ناك ام ضعبو

 كبل نأ دمب نملأ ةيالو نع اشاب ىلح نيسح لزع ل يرحم رو ريشافا

 .ةيحالصإلا هنثيه ةيقب هعمو ةنطلسلا ىلإ أعنص نم رفاسو « رهمثأ ةعب رأ الإ نينس ميرأ مف
 ىلامنصلا نانج ليعمسإ نب دمم نب دمت ىضاقلا ىتفلاو

 مم ىلع مردقأو ةسايس مهعربأو ءاهد كارثألا ةالو مظعأ نم ىلاولا اذه ناكدقو
 تاوذلا يولق ةلائساو ةيكزنلا ةمايسلا ذافنإ ىلع ًاصرح مدشأو ةموكسملا لاومأ ةفعاضمو
 هتايس بيلاسأو هلاوحأ نم اهوحتو ةنياعأاب هتفرع ام ةصالخو . ةبالخ رعاظمو ةقيقد روصب

 ةديدحلا ردنب ىلإ ةرشع تس 181١ ةنس مارحلا مرحم رهش ىف رحبلا نم هجورخ دعب هنا
 هتمهنب روهشلا كب ىسح نيسح روقولا ةمالعلا مهسسيئر ةيحالصالا ةئيملا ةعبسلا هعم
 امضي خاسنتساو ةمفانلا ةديدملا ةيدلعلا ةينعلا بتاكسلا ءارش ىف ةميظنلا

 هنم ةيقرب ىناطاسلا راشملا بتكم يرخ ىنامتصلا ىسنألا دمحأ ظفاح ىضاقلا بحس

 عم انجرخ : ىنعم ىف امنصب ةيالولا ةبساحمب بتاكلا ىجرسلا ىرابلا فطا هقيدص لإ

 انصب ديرلا ريدم لقف . كديفن كمن هنم انتكرح دنجو ةديدحلا ىلإ ىللح نيسح ديدجلا ىلا
 9 7 9 هريغ دنع الو هدنع ريخ ال ذإ شهدناف ىضييف دمحأ ىلاولا ريشا ىلإ اهم
 ران ىنم نب ةيالول رادرقفد كب ىزاين ةنس وحن لبق ءامنص ىلإ لصو ناكدق لب ٠ كا

 ىفتتا أم اهومنو ءرادأو هلا : 50 5 هل لا ةيلالل

 . 0 ما د3 ج2 ضعبو ىضيف دمحأ ىلاولا لامعأ نم ىأرف ٠ ةينبا
 و اشأب هاك 1 قيرفلا رادرتفدلا ىلإ هنا 8 1 لا ل ١

 ا مقنأو « ىضيف ىلاولا نيبو هنيب التخالا لوك
 ةعجارلا رارهتساو ةديدخلا ىلإ امنص هلازد : كن ١

 0 اقتنا ىلإ رادرتفدلا رطضاف اههنيب فالتخالا
 دو ىضيف دهأ ىلاولا نأش ىف ةبلما_لا ىلإ هنم اهوصنو ةيفارخت#



 امي هّليأب دوصتملا مايايب 1

 'إ ريختا كدي اعز

 داسقلاو لاو ريب ا : 0 لعيد الإ مال الر توف هللا دب الإ 58

 تيدحا
 رة

د دخأر ءاعنصي
 و ا

را قوس بهم نب
 و

دو لاسرإ لهم مل حرس نم
و.لا ماه دج زهللل صا ه

مومو ةيراودلا ضعب ىف ىر
 ملا ىف رثؤلا تورو 

 ع لف وراراوو « ذارخ ىف هغانم ةنبدم ىلإ ديدجلا ىلاولا لاقي
 و 4 نيعماسلا ضي م

 :'همودخم
: 

 اوأ نم ناكو

نم نوع نكي نإ 1
كاةينو ىاملوأل هللا 

 هةي
 نفكر

يدجلا ىلإ ولا اذه نأ ةءامثالا نب رم
دقت نم لكل ع نوزاتع هتئيهو د

 صألاو ىر لس ن* مهم

بب موو نيشنفلاو ةاو
اممسبلي ىتلا ضيبلا أملا س

هنا و هتاوذو نمل ءاملع 
 ممو مهماو م

 مألاو ءروبشإإ

ا نم اهمنرسضاحل منصب ةيمامإلا دونجا ةطاحإ
 لثمو هلثم مل ىلاولا رطضا ةيبردلا ةبجلا ضعبو ةيلامشلا ةهجل

بس اليل امنص لوخد ىلإ هم نمو
 كلذ ركذ ق

 لاومأ ليصحتر

بق اهبلا هلوصو ةليل ةحيبصو ٠
 نم تاوذلاو ءاملعلا ضعب ل

 : هلوقب مل حصفأو املهأ
 لكى ةهارزلا

علا دالبلا مدخن نأ نالما_ل) ايسأ
« ةلادملا مكحو ابلهأ ةحارو ةين

 :ىف ةموكملا نإ لاقي فيك هنأو 

هذه لهأ نط بنو ءالكو ءالضفو ءاملع نملا ىف ام
نو « نا نامإلاو هوجولا 

 لوقلا اذهوص
 اموكسملا نم

 لان دق ام عم بابلألل بالما
ر فسعو ىغيف دجأ ريثما تاطب نم مومعلا

 راط م « هلاج
 | ناف همضو

راطم لكديدجلا ىلاولا اذه لوف
 ؛ سانلا نيب 

 لك قوبن

 ميلس نع :لئاسن انلز امو
 ميلس اذنأ اه ليدي لاقز

 ماو

 م ىضاقلر

لألا عره ىناثلا مويلا ىفو
ىلإ سانلا مومع نم فو

ج لوح ةموكحلا راد ناديم 
 ما

 يل برا

دق ناكو ىذبف دمحأ ريشلا رضحو ىلاول قاطاسلا ىمألا عامسال نص عأب ةيربكسل
 7 جرخ 

اعاس تال ةانب لوا نإ
 | ركسلا نغ مهتياحو ةئيلاو ىلاوا لاخدإل امئص نم رف ت

 كسلا ىفيف دجأ

 روضحت هلم ساق ءاعرإل قامنصا ىسبكلا دم نب دحأ روقولا ذبيج لا ديسلا

 1 ١ ش 8 هءرلإ] رادع ىزلاا ١ ١ زف ) : الج

كلام. علا لف) و
 كلللا ىؤت كاللا 

ا عزمتو ءاشن نم
علو ءاشأ نم كلم

لذتو ءاشن نم ز
 ل 



 هم:

 7 1 8ك

 57 7 ا يني دك قلب دوصتتلا مي
508 - 1 

ار 1
 

ا
 

صلا ىلع ثح م . ( ريد ءىث لك ىلع كنإ 17 و ءانثل ني.
 نع ىهنو « حالصإلاو حال

 ىضوفلا دسافمو داسفإلاو داسفلاو ملفلاو 0 ش
 مايألا كات ىف لئابقلا ضعب نم ناك امو «

ويب ضعبو ةضورلا قوس بهب ني
رصنلاب نيءاسلاو ناطلسال اعدو « اماهأ ت

 .كلذ ديبأتلاو 

 هوجو ءاعدلا اذهل تضيباق . روينلا دهاجلا ظع ظعاولا ذيبجلا كلذ نم رودصلا ىف ف رولا توما

 ضعبلا هوجو تدوساو هل نيعماسلا ن

ولا اذه لامعأ لوأ نم
ءر دو# مولظلا لزع ىلا

 اضن ما فو

لا ركألا ىضيف دحأ رواب لزعو ء ابهف تا
 مئاه دمع عراب

دم نب ىلع عرابلا ديسلا راه دم قيدص لزعو « هندي م“ هنك احم
 عاطل 

 موم ىلع سألاو , دوهشلل
 سلب مجعلاو برعلا ةيكساما نم ةينعلا ةيالولا رئاودب نيمدختا

نمو « هنيه لئمو هلثم مل
د دالبلا لك غياشلا موع “ ع

تاوكحزا رمأ ىف لخادتلا ن
 

ىأب ةموكحلا لاومأ ليصحتر
ول نم ةدثكلا و جلا نينو ةروص 

 لأ سول ن

لاهأ راهم نأو « ةيحان لكى ةمارزإ
 تم نيا سصراللا عم كلازتشالل محأ ةيرق لك ى

م ىف يوكو
مزالا رق

دف لك ىلع 
لن لهأ نم 

بعكيال نأو ير ى ك
أل بتاكتلا 

 نيم

وكسم ا ني
را عم ةم

مال صد
اساققتا ا

جدريدق ىلع 
 ل 1 

 ةموكملا لدع
ناك ةيعرلا نيمأو

 ! 
 ١

نيمآلا لفاعلا ةطساوب
 

 ىلإ هطبضو زارح

 رسال و هانم
 ؟ مألاو ىروملا

 نبح ىف هرادقم هيلو
1 

 فاتخا ناف همضو
' 1 . 

0 

 ىلع نب ن ديسلا نيبمتو
ساو «ناكركسو نو

 ل دي
7 

01 5
55 

ب ين )
اخل هرو

 نادال دو

5 
 كو ' ةقئار ةروصب

ا ليمعسإ ىح ىماقلاو
 * ( دل اطابض فاعنمل اعنصلا ىد ,رل

 0 رك نر
 وكلا لاومأ نب ةيعرا

 و“ عنم عم كلذ 8

م ماظنلا ركسملا
هدا وفو مجمل ن

نع ثفالحألا م
اف ف لغادتلا 

 ا ك

يقاس ىف ةديدشإ ةغلابلاو « ءاشترالا
 كإ لوصول ليم | ةزهف ةوه 6 ا 

 . رفذإ ال ىذلا ربك بنذلا ةريثكلا

ب صألاو . لاصألو 5-6 ٠
 ريم لزع

 6 د و



 . ةنس ثدا ا
 نرش داوح : -س 30/6 ىح نب دحم هللاب روصخملا مامإلا:

 0 .٠

 رواولاو هريقست م « هتك احم سمألاو سانلا برضا ةكسنافلا ىميف ديو « اعنمصب ةيطبضلا

 0-0 00 ءاول فرصتم لزعو . .مهيانذأو ملف نم هريطتو نبلا نم مئاهدحع

 ل 00 0 : هع كنب صصالاو « هريغو امنص رصقب لفسألا نعلا طاشم

 ويسموقلاو فرادملا سلجم

 لاخدإو ةيدادعإلا نككم سسأت و « مهههذم ىلع اهمف سردتلل ةيديزلا ءاملغ ضعب نييمتو

 ريب ىف عئانصلا راد ةراعو « ىلا سابللا مهسابلإو هيف هريغو ةداسلا نم تاوذلا دالوأ

 ةداد_حلاو ةطايملاو ةراجنلا مهميلعتو « هيف برملا دالوأ نم تاءامج لاخدإو ء بزعلا:
 «ةيدلبلا لاومأ نم ناجم مهئاوادمو ءابرغلا نم ىضرملل ىنشتسمو ءاهب اهومنو ةكايملاو

 رقتسم تنسح اهلك ماع ءالبنلا ضعب خرأو . امنص ص رصق ناديم ىف ةمخفلا ةبالولا راد ةرامعو.

 ١١١م ةنس

 هريرقت ناك ى ذلا شاعما لمجت ىمأو « نكمت لكب ءالكملاو ءالضفلاو ءاهللا ببرقت ظحالو
 عماج بيطخو ءادلملا لضافأ نم ةعاجج هتافو دعب ىسيكسلا دمع نب دمحأ ديسلا ءامملا سيئرل
 ىغايسلا دمع نب دمحأ ةمالملاو «ريطلا ىلع نب دجحأ ةمالعلا نأ الإ « هبارحم مامإو ءاعنص
 ش ال شاملا لوب نع امتم

 «زم) ىف ةيدادعإلا بتكم سسأو ء مند ىلاعث بوعش ىف دولا غب دل ةغابدمل رو
 ةديدحلا ىف 5 وأ مئانصلا بتكلو.

 مهدعبأو هنطبي ام فالخم رهاظتملا رتس كته ىلع كارث ألا زالو ردقأ ىلاولا اذه ناكون
 هلاجرو ىفيف رارضإ ن .م دشأ ةيفخ بيلاسأب ىدي زا يمذلا مده ىفو « هباصسأو مامإلا ىلإ نيلئاملاب هرارضإ ناك ثيحن كلذ ىف ةيفدلنا هسيسأوجو هنويع ثبو « هباحأو مامإلا ىلإ ليما همهنا نع ليكدتلا ىف ةقيقد روصب لابو سلب ارط ىلإ م+ ارأو للاب روصنلا مامإلا بناج ىلإ ليملاب مهمهنتا نمم ممريغو لئابقلا نم الجر نيعبرأ وحن طبض دقو « سانال مهفرعأو ًاروغ
 اح نيل مايأ ىف ةديدع مئاظف مولا ري دلل اذه ناكو ٠ ر سبأ ا كلب اضر سب وبلا ريدم هتيالو» 1 امنص ىف رانلاب ةكراقلا ىلح نيسح دب ناكو , ةورثلا مجو شرا درجم مهم َ



 ىمي نب دمج هللاب روصنملا مامإلا

 نيسح ىلاولا ةلاقتسا ةنطلسلا لوبق بيقعو . ةقثلا كا“ :

- 0*7 5 

ْ 
ْ 

7 
 و. ةلس كثداوح

 -. 57 3 اى 5 3 5
 م

 1500 را ريب ررشلا ريدم راد نم مامإلا ركسع ضعب جرختسأف . ١608 ةنس ىف هللا هذي

 سيب ل تدع ارحم لإ ةرضو درعا ةرارج ىف "2م ةيدعإو# 0
 هنأ ىوفتي نيل دبع ناطلسلا ىمأ نع هونجسو هفيسو هسابأ نع هودرجو ةيكرتلا ركاسلا

 «قيلب الام اعمل مامإلا باحسأ ةرصاحم نيح ةيئانسلا ةودلا بانج ىف وأ هبانج ىف مكن
 ش : هتائيطخ هب تطاحأ اهنكسلو ليق اهف كاذ سبلو

 هر مادقا قاخام ةرغ وأ هب ىرسس هين ليل الإ فلا امو

 هرسأب نيلاظلا لمش قيزل 2تهجوت رودص نم رون كلذو
 هرسكو مولظلا مصق ىوس ءىشب  .اهقورب تءاضأ ام ءاعد فويس

 : كاذ نم ريرشلا ريدملا اذهو

 لابوو ةذو باذع نم اسأك ردداقملا دي هتعرج

 هترع نم لك عاجاب كارثألا ةالو ىهدأو رطغأو عربأ ىمل> نيسح نأ : لصاحلاو

 نب ميهار نب هلل دبع لاجرلا لوحل راصقت ةردو لآلا رخل ةمالملا دلاولا تمس لب « مهفرعو

 نيرشعو يس 1551 ةنس ىف ةئاتسالا نم ىلامإلا دفولاو هعوجر بيقع مامإلا ماقمب مامإلا
 . ىلح نيمح نم لك أو عربأ وه نم ةينائملا ةلودلا ءارزو عيمج ىف رظني مل هنإ لوفي

 : لوقب اعنص نم همزع موب ىلح نيسح عيدوتل اورضح يذلا اننص تاوذ نم هريغ تحمل

 . ىلا بيلا الإ ني و «همامإ ةملاصم ءاوفاو , نبل ءاد تفرع دق همزع موب مل لا أ

 كساد طنب انزل واي نب انطحح ل ناك ام ناكو ةيفايطلا ةلورلا ىلا
 مدحاف

 30 هال ةرشب اهريغو ةيناعلا هبتك تيب و ءاهح تامو ةنطلملا
 رهش ىف نيمآ هلزع وأ ناب ىب 50" ١
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 . 9م٠0
 ةئس ثداوح 801 بح نب دمع هقلب دوصتخلا مامإلا

٠ 

 ءاطقرلا ةجاجدلا مايألا تدعاسف اشاي هللا دبع ريشلا نها ةءالول اليكو ماعلا اذه نم ناًضمو

 ناك امم « هانفرع ام ىلإ ريشنسو « ءايهدلا ةيهادلا و 'ىفألا و ةيحلا ماقع مايقلاو باصقالا ىلع

 1 هلاصقنا رك ذ دنع ىناثلا هيلع

 تءاج مث : كالانه برحلا عمسو رحبلا ىف ةميظع ران ليقاب رهظت تناك نابعش ىفو

 اهنأو «اهوبرخأ ىتح عفادملاب هومرو ةماهّب ىديم ردنب ىلإ اوجرخ ىراصنلا نأ رامخأل

 ويم نم الجر نأ كلذ ببس نأو « الطر نيرشعو ة ةسهخ تناكف فئاذقلا ضعب تنزو

 ىراصنلا بتيكف « ليعافألا لعفو اهظع الام ىراصنلا ضعب ىلع بهنو رحبلا بكر ىديم

 نإ: نيذخآلا نم مجرتسي نأ ردنبلاب هبئان ىلإ ديجلا دبع ناطاسلا ىمأف ةنطلسلا ىلإ كلذ ىف

 ىفاوب رخأف ىراصنلا نيب و مهنيب ىلخ اوعيطي مل ناو ىراصنلا ىلع ذوخألا هتيعر نم اوناك

 تأ الإ ىراصتلا ضرت مف « ذوخألل اولذب ةيلامثلا ةماهتب ناورم ىفي لئابق نا م «ردنبلا

م اوجرخ نا مهمرح ىلع اومزعو اوممتجاف ذخألا لجرلاب اونأب
 ةدم ىراصنلا قبو رحبلا ن

لسلا ةبيهب رعشب ام اذه ىو « اوحلطصا فيك لعب ملو اومجرو
 520 مرودص ىف ناط

0 5 

 ا د 00 ىدشاملا ىشلا ناريج غيشلا م را

 5 دالب ىلإ هلاقتا كلذ

 , ىلامش ثراحلا ىنب ىرق نما ردج ىقييرف ىلع امنص نم مجعلا تجرخ ةدمقلا ىذ ىفو ةذدمقلا

 لهأ نيب اهف برحلا لوصح كلذ ببسو « مثوبهمو نيتيرفلا لهأ نم اورسأف « « امنص

 رولا هل من طقن هيفو « سن آ دالبو ةدمص دالب ىف بورحلا تناك : ةجحلا ىذ ىفو
 0 ١ قرشلا وحن راسو

  ىضاقلا ىتفلا اعنص ىلإ ةناتسإلا نم عجر اهيلت ىقلا لوأ وأ ةئسلا هذه رخ فو

 م١ مامإلا
 اا

 35 دمح نإ

 و ماركإلا

 م هل ررقو

 زلا ةمالعلا

 ١م ةئطلملا

 ف اذه امأ

 ما امم ازه



 ا ةيوح ىمب نب دمخ هللاب روصنملا مامإلا :
 1 ةئم تانفو

 رلاو ناطلسلا ةوق فصوو ىنامنصلا ناتج دمت عبإ
 ّ أام ريغت نال شعم ا اذ منج موب لف هل ررقو ماركإلا
 ادي ربخم هعوجر ب ىف نأ ىنامنصلا ىغاوسلا دمحم نب دحأ قتلا دهأ لا ةمالملا ش 13 5 0 سيقع هيمك و ٠ . ةيايح هدم لاير ةئام ىلع ةدايز اي د رهمش * [شاعم هل درفو

 نم انلمجو )ل ا 0 1 ءادلل تاياقد ةنامللا

 ىتفلا هل ضعتما ام اذ
1 

 لك همك ناطلسلا ن نأو . ةينامملا ةو

 هخيش هر

 ةمصاع ةناتسإلاب عراوشلا صعب

 : هخيش لاقف ( ىح ءىأ" لكدالا

 . ومنو رافكلا دابجف يهذلا اذه لثم قافنإ ب

 ماعلا اذهب مالعألاو .البنا فاقد
 روجح لمأع رتنع ىنثم دمحأ

 ىروجملا مث ىطمقلا رتنع ىم نب دمحأ رهشألا ىكلا ثيل ةمالملا ديسلا

 ىلإ رجاهو ءامنم نم يونج ةبطتق دالب نم ةردانلا ةيحانو دوملا فالخمب هنطو أن 7
 5 و اهم ذخأف « اءنص ىلإ م رامذ ةيبدم

 دمع نب فلل ىلولا نع ذخأت مونهألا لبج ىلإ رجاه مث « مهريغو ريطلا ىلع دمحأ هيقفلا

 هسرأو . اءاجش ادهاز الضال (لاع ناكو . ريسفتلاو فرصلاو وحنلا ىف ىنامنصلا ركأث
 عيد ف فرشلا دالب نم حلنأ دالب هل حتفتساف نيدلا ديم ىبحت نب دم للاب روصنلا منإ

 3 هال ىلع المأع هكسرأ ةرشم عيرأ 1914 ةنس رفص ىفو ةرشع ثالث 11 ةنس لوألا
 0 هلسرأ ةرشع عبس 1619 ةنس ىفو . اهلهأ نم نئاهرلا زخأو اهرومأ طبضأ

 ش رد نيالا لهأ نم 4 ناك امو كلذ ركذ قيس اي دالبلا خودف فرشلا

 : لاتق ىرادنجلا هللا دس

 وج ًادهاز هريغ ىف اكراشم هقفلا نذي راع ناك

 ىغتنا . مس هلا مهلاو «ةأخل ح نامو . هيف ناك ليلق قع أل

 مال ةمول هللا ف هذغأتال - 1

 نب نإ ىحم ديم قرش 1١ ىراهشلا مهار

 دوصتلا مانإلا ةيبسس وم 0 سيئر ةماعلا ديلا ةظو ركذ دنعانرشأ دلل ٠



4 

 .١79 ةلس تايفو

 - 528-- يحي نب دمع ةللابروصنملا مامالا

 موي ىف حيحصلا ىلع هئومو . هل مجرقلل عم هل ناكاام

 نيمأ نينمؤملاو انايإو للا همحر . فلأو ةئامئالثو
 ضعب ىلإ ةرشع ىناك 14"1 ةنس ىف

 نيرشع 15٠٠ ةنس مرحللا ةرغ ءاعبرألا

 نك

تس اعنص نيبو اهني ةروبسشم ةنيدم ىهو : ةنك اس ةلمهم نيع
 كرم قرشلا ىلإ ًابونج مايأ ة

 نم ةدع ىلع ةلزع لكو « لزع ةدع ىلع لمتشب فالخم لكو . اهريغو رعشلاو رامعو دويلا

 ا ىهتنا . كولمألا اهزع نمو « ىرقلا

 . تمرضح قف ىواعلا روبشملا دمج نمحرلا دبع
 ىواعلا روهمشما دم نب نوحرلا دبع ةينملا ةيمرضحلا رايدلا ىتقم ةماهفلا ةمالعلا ديسلا

 ةيرهوجلا تيقاويلا دقع فلؤم ىولعلا ىشبلا سورديع ديسلا نع ذخأ . ىيرضحلا ىنيسحلا

 ةريبشلا ىواتفلا تافاؤملا نم هلو . ةيمفاشلا ءالع صوصن راضحتسا ىف ةنآ ناكو . هريغ نعو

 . كلذ ريغو هقفلا ف تارصتخم هلو . دايز ىبأ ىواتف رصتخاو « سانلا ىدنأب ةدالب ىف

 ةنيدع تامو 8 هنذمالت نم تومرضحن نآلا ءاهقفلا نم قب نم باغأو 0 هدالبب ملا سردو

 فتراوخإلا نم ءالبنلا ضعب همجرت اذكهم . نيرشع 17٠ ةنس رفص ىف تومرضح مرت

 . ىلاعت نا هجر نب رصاعملا ةمراضحلا ةداسلا

 ىونهألا ىفرشلا مساق ميهاربإ
 مامإلا ىلإ ةبسن . ىمساقلا ىنسحلا ىمونهألا ىفرشلا مساق نب مبدارإ قتلا ةمالملا ديملا 1
 بسنلا ةيقب مدقتو ىمرلا مساقلا

 1 0 ١ ع طز
 ىلوملا همجرتو ٠ رامذ ةنيدب معلا بلطل رجاهو هئالع نع دحاو مونهألا لبجي 0

 : : لاف ىرادبجلا دحأ

 ها . تاموكحس ضمب ىلوثو ء نشقتلاو ةداملا ريثك ريف هقفل ىف كراشم الضان ناك

 .يسا

 رهو كي

 2 دحلا

 وأ نبا

 رضا
 نداص:

 لاجو.

 لآل ٠

 لوو



 # مرو سا يحي نب دمش هب دوصنملا مامإل)
 .٠0٠ ةنس تايفو

 م.م ةند ركسعلا نم ةفئاط ىف نيدلا دوح يب نب دمر وصنل مابإلا 2 : تلف 1
 راع دمع دئقلاب مالا كلذ ىف ةكنافلا دانجألا ةمداقم نم ناكسف فرشلا دالب ىلإ ناي
 ىتح ةدمص داليب حزار ليج مامإلا ءالو مث « فرشلا دالبب مجعلا 0
 ةرشع ثالث 15١ ةنس ىف داعو هتيالو نع لصفناف حزار لهأو هنبب 9 والا لصح
 ةئامتالثو نير شع 1٠ ةنس رخآلا عيبر ىف ةرمعم ةرجهم هيف تاهو مونهألا لبحت هنطو ىلإ

 : لاقف ةقبالا ةينيملا هتديصق ىف ىنأيرإلا نا دبع نب ىلع ىذاقلا هرك ذ نمي وهو . تكلأو.

 عروألا كاذ ىفرشلا هب ىنعأ مساق ةورذ مبهاربإ كاذكو

 نيمآ نينمّوماو انايإ و ىلاعت للا هحر

 ش سلبلا ىرامذلا ىدبملا دم نيسح ىحب

 ش ىدبلل نب نيسح نب نسحح نب ديز نب مساق نب دم نب نيسح نب ىبحب ةمالملا ديسلا

 ' سلبلاب هله اك بقللا ىرامألا ىن-ملا دمح نب ماقلا مامإلا نبا نسحلا نبا دحلا

 هل دع ىناقلا نع ذخأو . ايرقت فلأو نيتئامو نيمبسو سف 19 ةنس : 21

 ؛ مالا نب بع نب دمع نب يحب ديملاو « ىليدلا نسح نب ىلع ديسلاو , دهاجلا دحأ نب
 جراد ٠ ىرامألا نعل دجأ نب دحأ ىناقلاو « ىسنملا ديعس هللا دبع نب للا دبع ىضاقاو
 : لاقف راقألا علطم ليذ بحاص»

 «ريطخللا ةماهفلا ربخلاو ريبشلا ةمالعلا

 ةبقانع قافو « لثامألا هيكانم مجازو «لاجو»

 داوجألا قباسو « لازذ داحيألا لواط
 قبسف

 تافصب هفاصتاب بميأو , لالملا ٠

 نساح؟ ىلحتلاب زو , لآللاو رهاوجلا زرحأو ؛لآلا ش ٠ لوقنلاو .لوقملا ىلع ىقنأو

 « لوصألاو عورفلا ققح « الضاف ًادهاز (ملاع ناك. لاكسلا'

 راظنأو هازآو ( ةديج اياحس هلا تناكو . ءاضقلا ىلوتو

 ٠ قرأل لع هيلع بلغو « مولملا ىف انفتم  ةنسحتسم
 كدا ىف عادر ىف تاف . اه ءاضقلا ىف نيسح نب ل

 ىلامت هللا هحر فلأوب

5 . . 

اوقأو « ةنح ةئيهو « ةديد
 ل

 2 الك عر ةنيدلم ىلإ راسو
 آ

 هناعالمو نبرشع 18 ةنس ىلوألا



 يحي نب د هللا روصتملا مامإلا

 2: ىاعنصلا لكوتملا نب دمحم نب مساق

 نب مساقلا هللا ىلع لكوتلل نب فسوب نب ليممسإ نب لمع ن
 نب مماق ىلا ةماعلا ديما

 ملا نىاهنصلا ىنسحلا ل ٠ نب مءاقلا مامإلا

 نبا نس 0 لا ٠

 رآمتلا وض ىف ىسحلا روصنملا نب نيسملا نب مسءاقلا ظفاحلا ديسلا نع ذخأو . اهنمب أن

 ع ريمالل ةركسفلا ظاقيإ ىفو . لقتل ةددسلا .ثاحبألا ىفو « ريمألل رافغلا ةحنمو «لالحلا

 ىبنآلا نيسح نب كللا دبع ىماقلا نع ذخأو . ريذولا مبهاربإ نب دمع ديسلا حلا راثيإو

 « نيسحلا ريمألا ءافش ىف ىغايسلا دم نب دجحأ هيقفلا ٠ نعو « هريغو هقنلا لوصأ ىف ىناعنسلا

 عوم حرش ريضنلا ضوزلا ىفو «راهزألاو لل . ديول لامأو « ماقلا مامالل ماستنالو

 نوم زاحتساو . ٠ ضايع ىئاقا افثلاو « ىسيع نب دحأ مامإلا اأو « ىلع نب دز ممإلا

 ١  قخأو . فلأو ةئاعالثو ةرشع ىلاع ١14 ةئس ةر ألا ىدامج ىف ةماع ةزاحإ روك ذا هخيش

 ىلع نب نيسحلا ىلولل انخيش كراشو . هريغو ىناذنصلا ىمارعلا ذدأ نب دمت ىضاقلا نع

 .ءاوللاو لفسألا نما ىلإ اعنص هنطو نم ددرتو هذئاشم نم ريثك نع ذخألا ىف ىرمعلا

 روصنم خيشلا : هنع ذخأ نممو . كاانه اهوحنو عرازلل نم عايضو مل كالمأ دوجرل ىزتنا

 4 مجرما تامو . لفسألا نيلا نم لافسلا ىذ ةبحان خباش خيش جمل هلل دبع نب رصن نإ
 .ةياتك ىف كلذ تيأر اك نيرشع ١6٠ ةنس ةرخآلا ىدامج ىف اهم ربقو لافسلا ىذ ةنيدنج
 : اهنم ةديصقب رصن نب روصنم خيشلا هذيدنت هاثرو . لافسلا ىذ ىف هربق ىلع

 ا ىدتمت كفورص تلاز ام رهداي
 دهاش كبطخو ًارادغ تحبصأ

 ةرايخ نفل هبت تكا
 ةيشع عوبرلا موب ىهد اول

 دسسعتب ىرولا.ىرت اهماهسب

 دي سسوأملاع نم ىلعلا ىوذل

 ات نب .مساقلا ماهلا نبأ

 ددرت ريغب همهاد باجأت 0000

 ىدتها بكاوكلابو راكلا كنم ىنج 6 ل 8

 0 ىدتبا امهم كيدي نيب دمسلاو 07 رك
 هلا



 أ اهنف ةمفاذ بنتك نازخ امنصب هل مجرتلل تناكو
 ىف هرادب ةديفملا مولعلا بتك عاون 0 1 5 ايفا ءاعتتب ينازل 1

 وحن ًاقيرغ نامو ٠ بلك يق مما 2 :

 نا ا هروعس

 نينمؤلاو انايإو هلل نيكل ورش لافسلا ىذا:

 ةنيدمو ةلبج ةنيدم نيب ابض ىداو ىف ةروجشم ةنيدم : ةلمبلا نيسلا مضب ؛ لسا

 ةبصخ ةيحان ىهو ؛ةيحانلا ت تيع ابو« امنم نم برغل ىإونج ماأ ةعبس ةفاسم ىلع زق
 550 المو قرشأ ىذ ةرلب اهسفو « نالخم ىداو اهلامعأ نمو . ةيعارز

 ىفاثا ةلدبلا نيعلا رسكحب ىئارمعلا ريما ىبأ نب ىبحب ىضاقلا ت تام لاغسلا ىذ ةنيدم

 رصملا ىف ةنيدملا نايعأ دافأ اك ةيمفاشلا هقف ىف روهشملا نايبلا بحاص

 حرطمو لافسلا ىذ نيب ةدتملا نابدولا نم هب لصتي امو ةنيدملا ىداو لفسأب ناكو

 نيناكو عبس 041 ةنس ىرصملا بوبأ نب نيكتنط ناطلسلا اهرمع ىتلا ةروصنلا ةنيدم ةدعاق#

 «ًماجحو رصق اهيف رمعو « نالخت ىداو ىف ةدعاقلا حرطمو دنجلا ةنيدم ىلبق ةردحبلل ةثايسحو

 دقو . اهب تامو . ايف ةماقإلاب هدنج لظمم ىمأو « 2" ريض لبج نم اهملإ ربنلا ءام ىرجأو

 ةمرحم ابو نادإبلا مجعم ىف ىوجلا لافسلا ىذ ركذ دقو . لوسر ىنب مايأ ىف اهعيمج تيرخ

 دمحأ ىضاقلا ةمجرت ىف ترك دقو . ءاوه لفسألا نمل لدعأ نم ىهو , اهريغو همجعم ىف

نيمساو نامي ١١ ةم ةنس قوتملا ىلبجلا دهاجلا مماق ني نسح نبأ ٠
 باتك ىف فلأو نيتثامو 

 « لافسلا ىذ نأش ىف ىسكلا دمحم ن دحأ ديسلا ىلإ ةلولملا هتلاسر عوبطملا رطولا ليغ

 ب ةدحلم ىدح ةديصق اهف هو ء تاحقص عبس ىف ادج ةفيطل ةلاسر د

 دماشو اهيرارب رظناو لادا ىذ فرق ةدازق حور

 * لتخا نأ دعب امنصب هراد رثب ىق نيد +١ ةنم .

 دئاز ا لبقاو لالزا ءالاو رولب ىوملا اهف

 أ دم ف يح ةديعق ىلا ىديكتلا دمع نب نيس ديفا ١
7 

ا لافسلا ىذ اهلاكدأ لع ت رفاق
 ت

 : ارش لج 0 :

0 
 ظ



 سالو سلا ىح نب دمج هلا روصتملا مامإلا

 تل

 لاثم نم اهل هلبج ام بإ ام

 برشمو  اهيعطم ذو لايقاو انمايأ اهم تباط

 بح نمو ىوهي نمل ًافوش لاب لك تحيه ؟ اهمين

 ىنايحضلا ىونهالا ضاع مداق نيسح ْ

 ا[لاع ناك. ىنسحلا ىئايحضلا ىونهألا ماع نب مساق نب نيسح قتلا ةءالعا ديس
 .ريثك « قالخألا نسح . مالكسلا ٍلعو .وحنلاك هريغ ىف اكراشم هقنلاب قراع الضاف الماع

 .ىضاقلا هركاذو . نيرشع ١٠ ةنس نايعش ىف ةدعص تابج ىف نايحن ةنبدم تامو . حازلل

 : لاقفب اهركذ قباسلا هنديصق ىف ىنايرإلا لا دبع نب ىلع

 بحمأ كنشال اب

 .عدتمس ماريا ماه ريسصح ضاع مساق لجن نيسحاذكو
 .نء ىحم ديسلا ةاقو ركذ دنع ملل عماجلاو ماع لآ ةداسلا بسن ىلع مالكسلا مدقتو:

 نيمأ نينمؤملاو: انايإو هللا مهر . ةرشع سخ ١1 ةنس ىف ماع مساق

 .ىرامذلا ثيرولا لع باهولا دبع
 كثيرولاب هقالس اك قورعملا ىرامذلا ىنسحلا دمج نب مماقلا مامإلا نبا هللا دبع و ليممسإ ْن دم نب دمحأ نب ىبحي نب ىلع نب باهولا دبع نسحلا وبأ ةمالملا دبسلا

 ا آ 1 7 * و رامذ ةئ : هدل
 .ذخأو . فلأو نيتئامو نيسمحو ثالث 191 هنس ىدامج روش ىف رامذ ةنيدمب : هدلوم
 .-هّللا دبع ىضاقلاو , ىثطلا ىلع نب دوحأ ىضاقلاو « ىلبدلا ا
 « قالخألا. مبركء اهريغ ىف اققح اع عورفلا ىف ارحبتم هدا 0 7 *مسريغو 5 ادم نب نسحلا دلا ولا هلجنو «ثيرولا دمحأ نب باهولا 37 : َ و .نسحلا نب ىلع نب ديز ىلولا ذبهجلا انخيش: هتذمالت لجأ نمو ٠ ر 0 ري رهطم نب ىلع نب ىمحي نب لل دبع ديسلاو .نيدلا مم ىلع نب دحا 0 8 9

 قمت -ةئبدم لهأل اسرع بناجلا نيل ؛ دماوتلا نسح ؛« ةءورلا لم

 نذر ةئس .تانفو

+٠ 

 ١ مامالا
1 

 اهدالبو

 7 ىف ام

 ةف راقألا

--_ 

 ب

 ةيبرعلاو

 راب لجل
 ١/ فولأم

 لج هلم

 محر

 بسلا

 لوم
 ملا دبع نبأ" ٠

 ماطم لبث
 رقل *
 - ىف عر
 سب نع



 .٠ ىبو يرو ىوداملا بهذا لعأل ةراقخلا لئاسمل نم هعوجم ىف ام زنلا ىلع نب هللا دبع ىناقلا ناعأو « مهتاموصخ لصف ىف اًموح أمو اهدالبو
 : لاقف راقألا

 7 2 ريمبلاو « دحاولا درقلا ماو «دجالا دها زلا « برعلا لاثمأو ةيبرعلاو راو لوصألا ظفاح ءبدألاو هقفلا سوم « ,يكسملاو ماكحألا هير

 «ةقيقملا لع بالا نيل « ةقيلخعاو ردصلا مساو « راجملاو ليلا ىف عوطتملاو «راحسإلاب ليتل
 فك وتسا الو , هعاطق الإ المع ىلوت ام , رعاسأاو ةداعسلاب نوفحم « دعابألاو براقألا فوأأم

 ىوصقلا قرشلا لئابق ءابسابم ةواعسلا لومأم « اهمايع ةوعدلا لوبقم « هعفن الإ دتمم هنم ٠
 م ارمطقو تاراجشلا عاونأ ىف ةماءلاو ةصاخلا رثك أو « هيلإ ةدفاو تاموصخلاا لصفل
 ةفحت هامس : تاقوألا ةفرعم ىف فلؤم هلو . طاسبناو شاشبو « طابنتسالاب رصب عم «هيلف

 ملطم ليذ بحاص همجرتو , اكذب

 لاقو . ةنس نيتسو عبس نع نيرشع ةنس نابعش نب رشع ىف رامذ ةنيدع تامو . تاقثلا

 : ةينيعلا هتديصق ىف هرك ذ دنع ىضاقلا

 منديال هلضفف لكلا زاع ىنذلا ريخلا ثراولا نبا ديسلاو

 نيم نينمؤملاو انايإو ىلاعت هللا همحر

 ثيرولا باهولا دبع دمحأ هني أ

 ىرامذلا ثيرولا ىلع نب باهولا دبع دمححأ لضافلا ملاملا ديسلا

 نسحلا هيخأ نعو هيبأ ٠ نع ذخأو . فلأو نيت

 امو نيعسلو ثالث ١6 ةئمس هدلوم
 بحاص لاقو . ثيرولا ىلع

 و ب نعو باهولا دبع نإ" :

 « هذثا يف دكا

 ١ 2 ةةارثو هدراوش ومو هذها
 تغمر: ةرغ ىف لاف 0 ل ةدئاؤلا ىلع افرع م خي

 ا
 هدو ايإو 1

 ابر هاو توم نم مم ةرشع دعب هب نيرشع 1 ل 1



 م0. ةئس تايفو ش ١
 ' قم نب دمخ هقلب روصنلا مامإلا

 وحلا شيع دحأ نحرادم

 ىنلا.ىنيسحلا فوحلا شيشع دجحأ م

 الضاف ماع ناكو . معان
 نب نم را دبع لضافلا ماعلا ديسلا

 ذخأ
0 0 

 نع ذحاو .

 : ايم ةديصقب ادملا |

را 00
 اهنم ىر 

 هقلا كب هل "4 1

 ر فسكب ن 0 1 انمحني لج بط انثزر دقا

 او 4 :

 رصتفي مالساللو أن 1 ىثمب نملضفأ ناكدق ىذلا هيجولا اذه

 رذحنم عيفاو باسنم حوراو بكم نوكلاو بهم باقلاف

 رجحلاو راجشألا ىمز هحوس ىف ٠ .تدجس ىذلا توماننريأ نكل

 رختفي سودرفلا ىف مولا هنا هتقرف دعب ًاربص ثوحاي تنأو

 ١ ْ ١ ىرامذلا ىلمشعلا دمحأ نيسح

 نيشلا نوكسو ةلءمملا نيعلا حتفب ىلمشملا ىلع نب دمحأ نب نيسح قتلا ةمالملا هيقفلا
 ىرامذلا ةمحعلا

1 1 

 . عبسلا تاءارقلا ظفحو . فلأو نيتئامو نيتسو عبس 1537 ةئس نابعش ؟؟ : هدأوم

 ىلءديسلاو ٠ ثيرولا ىلع نب باهولا دبع ديسلاو « شنح دمع نب هللا دبع ىضاقلا نع ذخأو

 دوح خألا هجرت و . ىرامذلا ىحامشلا دهاجلا دحأ نب نا دبع ىضاقلاو « ىبليدلا نسح نبا

 : لاقف راقألا علام ليذ ىف دمع نبا

 0 لتتم 0-0 2 لها زا هيف ويملا د ةمالملا هيقذلا

 « نايعألا ها 0 رم 012



0 
 ...٠ يبي نب دم هقلاب دوصتملا مامإلا

 ومال هن
 ا

 دا
 سيلو « ناهز مو لجلاو « ناديملا سراف راصف « نارقألا قافو »مو . ةنس تايفد

 للم هزم ال , غار هتوالت مواديو « بلق رهظ نع نارقلا ظفحم
 ” يباح ىلإ نآقلا ةمئف نم ةوالدلا نم هددو لك أ دقو الإ مي:

 كراك نايملاكربخلا
 هيلع ىضمي ال ء برك الو

 هرسي نم ىلع ريسب كلذو
 ةلامئالثو نيرششع 106٠ ةنس مارح

 0 او انايإو ىلامن هلا هجحر . هدلوم نم رهشش
 ظ 1 5

 نيمآ نينمو

 ىرامذلا م يفاعتصلا ىنتدلا ىنسحلا دمع نب مراقل مامإلا نب نسحلا نب دمحأ ىدبهملا نبا دمع بماولا بحاص ىدهما نبا مهارإإ نب ليممإ نب ىلع نب دمت نب د ةمالملا دهسلا

 ؛ ملا ىذ رشاع رحنلا ديعموي تامو .هتوالن لا | الضف 0
 أو ةنس نيسخحو ثالث نع فلأو

 ةنس ىف هدلاو ةافو دسبو . اييرقت فلأو نيتئامو نيثالثو سمح © ةنس : هدأوم 1

 ةنيدم ىلإ ةمجرتلا بحاص لقتنا عوبطلا رطولا لبيب هتمجرت ىف [نيعبرأو ىدحإ 1

 نب ىلع نب دمع نب دجأ نب دع نب دومح ةمالعلا خألا هتبارقو هتيب لهأ نم همجرتو . رامذ

 : لاقف راقألا علطم ليذ ىف بهاوملا بحاص ىدبملا نب ميهاربإ نب ليعمتأ

 فيرشو ةبمألاو ؛لالجلاو ةييملا وذ « لئاوألا ةنيزو لئامألا ةبخت ءةمالعلا دلاولا 0 8 5

 داوطمألا لع ةسييعو « خيراوتلاو ريسلا ةظافح « لئاضفلا رحبو « لفاحلا ةحبم «لالخلا 8#

 لثومد 2 مالعألا ممتجم لا همحر ناك. ماركلا ةرتملا خيشو مامإلا لآ ةكرب 0 خيرامثلاو |!

 « لع ال ةرضاحو « ةفايفو ةهاجوو « ةفاقثو ةهابن هل  هرصع ديحوو «هرهد ديرف ٠ ماخفلأ ب وو

 ةرومغم هلفاحمو « بدألا لهأ و ءاملعلاب : هلع ند > ةالظانمم
 0 0 , 00 0 ا 0 0 مل درع ألا

 ةمجر فارق نع ايف ب ل 71 ل ا
 نيناعو سّحخ وحن نع فلأو ةئاهالثو نب رشع ١60 هم 8

 نيمآ نينمؤملو نايإو ىلامنَفأ 4 2 ليلا ف ل
 يغتأ . ةلودللا تييب رامذ ىف تببلا اذه لهأ فرعيو : تلف

5 5 



. 
 .ل تايف

 وب . ةلس تايفو ل 7 ىحي نب دمج هللاب روصنملا مامإلا

 قاعنصلا ىد رلأ ىحي دحأ

 ىنامصلا ىتدرلا ىلع نب ىبحي نب دجأ بيدألا ةمالعلا ىشاقلا

 ريبكملا ةمالعلا هيبأ رجح أشنو . فلأو نيتئامو نيتسو ثالث 14+ ةنس : هدلوم

 عوبطلا رطولا ليني هتمجرت ىف ١150/8 ةنس ىفوتملا ىلع نب ىحم

 «اهريغو ةياذلا حرش ىف ىمارعلا دحأ نب دم ىناقلا نعو هيبأ نع هل مجرقلا ذخأو
 تاوضق ىف امنص كارئألا لوصو دعب ءاضقلا ىلوثو © امنصب هرصع ءاملع نم اهريغ نع ذخأو
 ,ششدح ىو ثراحلا ىبو ناحنسو ناتسبلا دالب ىحاون ىفو « نبدملاو ةجحو ميربو زارح,

 حازاا ىلإ الايم قالخألا نسح ؟يدأ الاع ناكو . اعنص دالب ىحاون نم نادمهو ةميحلاو

 نيدلا ديم ىحب نب دمع هللاب روصنلا مامإلا ىلإ هبوتكم رك ذ مدقتو ٠ ناوخإلا ةبكافمو
 فلأو ةئامالثو عسل 1١9 ةنس ثداوح ىف هيلع باوجلاو

 هيلع بتك« ىرتلا ناساب ةيبرعلا ةمجرت هيف عوبطم باتكى ع 4 مجرقلا علطا امو
 :: اهعلطم ةديصق زارح ءاضق ىف وهو

 هناطرلا نونف ىوح بيجم باتك اذه

 هنب رشع ٠+١ ةنس ىف ءاصنص لاعأ نم نادمه ةيحان نكرم رهض ىداو ىف تامو
 نلأو ةئامالثو

 ىتلا مهرادل ءادملا لهأ رارشأ ضعب قارحإ نم ديهشلا ىمب نبحلاص ةمالعلا هتوخإو
 . رامذ ؟اح ىبحي نب دم ةمالملا هؤنصو . شع ثلاثلا نرفلا رخأ ىف تورابلاب رامذ ىف

 ةلامالثو ةرشع ثالث 1م ةنس ىفوتملا ىدرلا ىلع نب ىحي ىلا هجر ىفركذاهل مدقت
 .ثالث 1مم ةنس هلومو ٠ مدر تيب ةيرق ىلع ايش ناك“ ىبع نب ليم مونصو . فلأو
 نلأو ةثاعالثو نيرشعو

 مدر تب
 ١ ماك : )هيلا: /0.

 ةميدق ةريبك ةيرق ىهو . نيتل.بلا لادلاو ءارلا حتفب'. مدر تيب ةيرق ىلإ بس ىدرأ

 ماصحو اهلربش

 أ مدقتو . امنص

 و ةلماك ةلحرم

 آلا بابش يفب

 ,عو « ىدسألاو

 ىرق لع لمت

 رم رفص ىف

 هدأ للاب روصنلا

 مامإلا هدلاو ىمأ

 ءاشلا ليصمسإ نبأ
 :رضح ىلإ مجرو

 اهأ موت ةيدشاملا .

 لع رئاقملاب لئابقل

 ىف ناك دقو

 تس ةليوط ةرمأت

 جرت اهب ىرب نأ

 نم
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 ما < ىح نب دمج هللاب روصنملا مامإلا 5
 ١ 0 0 ةيرق ةئامالم ومع اهارقو بونجلا ىلإ لامشلا نم ديزت وأ اهلثمو ةلماك ةلحرم و دام زو فد عا سدر نم ايرغ تاعاس عبرا و لاسم ا الب ةيحان ن روضح ىلع مالكلا مدقتو . امنص أ وا قع ناشبل دال ةيحان نم روضح دالب ىف اهتصحو اهنرهش :

 7 5 5 ْ

 يلا نمو
 ىعقا . ةديدع ىرق ىلع لمتشي قوم ل  ةيوو راوس بو « بيزاملو « بنجو ٠ ىمارلاو * شايعو « ىدسألا , تاياور « كلثاو « بدحلاو « سيق ىبد ؛ رم ىنبو « لفسالاو ىلعالا باهش ينب

1 

 نيرشعو ىدحإ 1١ ةنس
 رويح ةنيدم ىلإ هللا ىلع لكوتملا ةلحر

 نينمؤلا ريمأ نبأ ىمي هلل لع لكوتلا مالسإلا فيس لقتنا ماعلا اذه نم رفص ىف
 نع لامعألا ضعب مار مايقل روبح ةنيدم ىلإ مونهألا نادعس نصح نم هللا هديأ هللب روصنلا
 نيسح ماقمقلا ماهم ديسلا ةداقلا ةداسلا نم هتيسمب ناك نممو . مالسلا هيلع مامإلا هدلاو أ
 « ماعلا نم ةرخآلا.ىدامج رهش ىلإ ةيروبحلا دالبلا ف قبو ىنسحلا ىاشلا ليممسإ نب

 دالبلا ضعي هتدوع ىف هرورم دنعو « رذع ةلذق سورحم ىلإ مامإلا هدلاو ةرضح ىلإ مجرو

 هتمبق لحترا مب كاته دجسمب فقوف مهقدانيب همن اومرف اهوزخيس هنأ اهلهأ موت ةيدئللا .
 ةءاسإلاب فارقعالاو عوضخلاو ةبوتلا نالعإو فاطمتسالل ةفولأملا ةداعلا ىلع رئاقملاب لئابقلا

 مهنو#ب بارغإ ناضمر ريش ىف ناكمن « مامإلا ةدلاو هدمسي لف مموزغ دارأ دق ناكر

 يمسح مامإلا هدلاو ةرضح ىإ عفر « روبح ةنيدع هنوكس رهشأ ىف ناك دقو إ

 هوجولا نوم مونهألا لبجو هترضح ىلإ ةدوملاب هل نذإلا ىف اهم هفطستس ةليوط ةرما*

 ١ : هتديصق نمو « ةدوملا هحيجرت اهم ىري قل
 البقو الع بيذدل ليهأو . ىلصلاو ىجلا هقاش نم نش

 ؟ 24 فيسإ حبلا اديام اذإ ىتح انقنتعاف



 55 - الص م عادولا كاذ .راص | نكلو عادولا دسب انقرتفا

 00 ىكنح نمي ًادزف دالي .. ىحأف نامزلا اب ىلزتف

 0- ىلخت قوشلا فئامس اهبف ثيح 2 ضرأب اقل ىف تسل

 داو 7 الصفو الصو هيف تققحو تدرفت ىتح مارغلا تآرق

 وأ المش سانلا دمسأو مارثب اسمع سانلا دحوأ مويلا نأ

 اللف سائلا مرك أل صلع لإ ةبابصلا ىرع واسأ ثمل
 ن

 | رق العفو الوق ءاسأ نرق لك ىدرأو تام ركسلاب ىدرت نم.

55 
 الت حتفي قدي ىنمل طاح رفوأ مولملا ىف لو
 ال ةعالا ةروظان وهو ءاحسم نامزا ةروكاب وهو.

 ىلج فييحألا ىلصام اذإ محلا ىو « ىرديح سأبلا ىف وهو

 لق الوق سانلا نسحأ « سانلل سانلا ريخ ٠ سانلا لسأ « سانلا ديس
 7 نا الظتسم الملا ىف تلزال «مايألا ةتيز اي «مانألا مامإ ب

 رمد ْ ىلوت ىربصو ىساجي ىنام نأ ىلإ روبح ىف ىاوثم لاط
 ناو 00 + الوخل الوح ءايشألا ترمأب ىضرأف,دابجلا ةبلح ىف تسلا

 : فاو 0 المأ نأ ىنلت يلا نم ار. افسأ ىباج نكي ملاذكو
 1 الضف نا كداز ملا و دد قسلاو مراكلاو دجلا .ابأ اي

 / ىلوتو انبر كافاعو زملا كل ماد روبح نم ىنضا

 1 الك ركحفلاو ةايملا تمثسو ىماقم ءاقبلاب قاض دفف

 5 ْ الجأ لصفااب لاومألا وامدلا ىف راجش لك راصو انغرف د 0

 50 الوسس غابت ىتأت دوفو لاؤس ضحل هيف ىثكم راح 020202032000 ْ

 4 الحو ادقع كولملا ىفاوكحاؤ» هيف نذإلاو باوجلاب اوما: :
 ' ىلوأ ددرتلف هيف اقباب . الص نوزت متك اذإ» 0



 ىلتي ركذلا انو هناحلإب ىد احلا ادحاع مكيلع مالسو 00  ول#م عيفرلا ليعامتإ لت 3 نيسح ليلخلا هيف قبي وأ
 مامإلا ناسل ىلع ماعلا كلذ ف بلع ةديدعلا ةوجألا دوجأ نمو

 .؟ اهثم ةديصق روصنلا
 ( ىلصلاو ىجلا هقاش نم نم) تلاقو ًادجو ءاوملا ىف تدثنأ 0
 الالف الو ازذكه ازكم . الاق نايحسو اهملا افارولا' :

 الرق ميس نيف ةزهع دق تلاقل ًاثبرق اهب ىدحت وأ ..
 الهسا روبح ىفو ىروبح»و ىرورسو قين* ىلصول نم 1

 ' الصأو اعزن مانألا عيمج د اس نم رهدلا ةرغ نوكلا رق ْ

 ١ ىلوت نمم امماقو ىلاوب نم ىحب ةيربلا ىف هالوم فيس

 0 عربلا مح ىتح تيفاوطلا ف ضيبلا يح
 الحملا هيلجيا المس ردلا ظن ريهاجلا ىف ألا " -
 المرو دمع داسفلا ريصإو ىحم قحلا كف 00

 8 ١ ماما ىلا الاله جوربلا ىف تلقنت نا المو قمع 0 0
 0 - و مين ىف نيع٠ ةرق 2 نيرظانلل تمد دو هد : 0

 نم نيبيذ ةنيدع كاذنيح ناكو هسفن
 ناو هسق نع ىئبرإلا هللا دبع نب ىلع ىضاقلا باجأو ْ ٠

 5 :هلئاع ام
 وا نيببذ . 1 ل

 الم 5 4 9 أروبح مالم مينا مق .

 [ ىلب 0 دارولا دارولا
 5 و 0 ' ىف ابمفر ةديصقب ىنامنصلا مامإلا نب دعأوإ 0 06 0 ةرضح ىلإ ماعلا كلذ ل : 0 :اهنم مامإا ىلا نابكوك ءاضق ؟اح ماعلا كلذ. باجأت . مهارإ نب للا دبع لآلا رخل ةمالملا دلا لا ناك

. 

 0 دنسن . ةاورا
 نض#او رمسلاف ثيدحلا ةاوراي ا 8

 هنغو لبسقتلا دنس ىف 000 4



 ني (دامع ) تحن عيجلا نوكبر
 5 ٍ ع ما نص تباث هنأ داما ضان برقا سو و ل

 لتت رهدلا ىدم هنانآ لك : موق ارا 1

 ىلوت دق ام التبالاب هن ريدج مارغلا 5 لين
 20 ه٠ + ىذلاو .
 الهم موق اي نابملا لوق لثم يوب نيملا لثق لقب |
 البق سانا ماركلا ابتسأ دم 00 7

 0 5 هرعو اذكو ريع وهو دودصلاب اوضرو
 الهسو الهأ لاصولا تقوب ن ولاني نيح نيساحلا 57
 القتسا نيح لاعنلا تحت تنك , ىنا تيلابو ةسن الإ

 الك نيلضلا هبل ىفأوللا . هدبأ مامإلا اهار 5

 الضفو زع هيجبرب اع تز ظ دقت هيلإ انر ام اذا ْ

 الطع بنذلا نم اهقاروأو هلا ىلإ ىنأت داننلا مويإو

 المش عمجت لاصولاب لهو لل ١ كظنحي داسبلا م ىلا

 ىلوت ىدشرو ثفاي ىب نم ةادع نيب نأمزلا ىنامر د

 اىلحن" ىنءو هرثإ ىف ناك ىنكلو مامإلا قر لا

 العلا ( روبح ) ىرزي ملظنب ىالوم ككلفيس تمم ال مث
 اليوو اليو لوقي نم انلثم الهم تيدانو ىتلاح ىف ترح

 الو اشاب روبح ىف لهو ك رقلا قراق نمروبح ىدزي نيك

 الصو ىبوصل ةقراكب تئكابت نا انأ ىتأ ىتأ
 الهسو نوح عاقبلا لكو ريطلاو بحسلاو ديدحلاو دلج

 المح ريصلا ىف تيقل دق امءاس ٠ تلاقو ىلا اهلك ترو
 الصأ باط نم (داملا) قارف نع ...اريص كلثم عيطتسن ال نحب

 الصفو الوق ديجلا مامإلا اياريلا رخذ مانألا كمم لح



 210 ل دم هلاب روصنملا مامإلا
 مو ةلس ثدارح ١

 ١ كلام ايو امسلا هلإاي 2000006 ْ
  5لوو ءاهللاب م

 لبي 2 1 0 ا ادوف ا رخذ مانالل امد
 ال 7 و 7 كاسل

 ال نا يصملل نابأ دف ىوج نم

 ىلكر كرتلا نم اسنلا قبأف وس

 ىلوأ (رخقلاب ) كاذو عافد نم
 ةناتسالا ىلإ نهلا دالوأ نم ةلمج لاسرإ

 نبأ عوملا اشاب هلل دبع ريشلا نيلا ىلاو ليكو بلط : ماملا اذه نم لوألا ميبر ىف

 دالوأ نم هل متجاف , كلانه ةيناطلسلا بتاكلا ىف ةساردإل لوبناتسإ مهوخدل نيا دالوأ

 نب نسم نب ليممإ نب ىبع ديسلا : مهنم دلو "ننام ىلع ةدايز اهيف نمو امنص لهأ ضب
 « ىلع روصنلا نب ىحب نب هللا دبع نب نسح نب هللا دبع ديسلاو ٠ قاحس] نب ميركلا دج

 دمحأ نب دمع نب دجأ ىماقلاو , ىنامنصلا ىريدجلا دم نب ىلع نب دمع نب دمحأ ديسلاو

 ىبامو ىدسبو ىتبرغ امحراو
 ىلاو كدع ديعبلاب انأام

 ىعاطتسم ىف تاقباسلا ىل لب

 ليسا ديز نا نسح ا ذيع يناق, قاذنسلا 0

 7 رخآ 0 0 رم سانلا رب هام دال وأ نم

 م يا دع رشم ةتسلا ممينمو ليلقلاو « مثك أب نبل
1 

لإ مجملا ركسع نم ماظن صضعب جرخ لوألا مهر فو
 4 9 ىلع ناعوب قوس ى

 ىب ن* لئابقلا لح ام ذخأ اودارأو اعنص . نما رغ ناتسبلا دالب ةيحان ىف تاعاس سخ

 و لتقو كلذل ةنتفلا تراثف

 ةيمجملا قدانبلا ع 7 « يمجملا قدانبلا نم كلسلاو نيتراما قدانبل نم ممريغو رع
 تنك دإ كا لطب رعلا

 دعأ ىلع ديما دال كلن لأ يف يك انك ل و « مهفعض مجعلا نمو ةرشع حت ب
 ا لها ينارهظ نيبو « برعلا ىديأب 5
 ٠ مهن وصخ 9 9 نه ب

 0 ظ 0 اينرا
 ن“ "ملا نم ىرقلا ضعب ىفو « مامالاب ىوق لا 1

 رالل دارما



 )79 ةنس ثداؤح هيو :

 ٍجح ةماهتب راء 3 : 7 يي نب دس هقأب دوصتلل مامإلا

 ف تناكو ١ ةماعلاو هموقل ةقفاوم مامإلا باصأ ىلإ ليلا ا 8 دحأ خيشلا رطم ىب خغياشم :

 زكوتلا مالسإلا لوخد نم همادتماو كازنألا ىلإ هلوصو مدع عم م الإ عزك 3 لاو وح الؤبلا 1 .٠ 5 وي 3 هلآ ءالو ءالو ْ

 ْ . : ىم ظفح هريغو هل ب ال ىذا 8
 اسن الما قايد اان كي أ اك م 3

 0 ٍ 3 : ريخآ ناكدق هنأ ىلع هريغك هب ردنلا ةيشخ امنص

 تاهج ىف رابالا ضعب تبضنو بوبملا راعسأ تمقتراو ةدشلا تنم رخآلا :
 هني نم مجملا ش

 ناكوءرصنم | 2 راجتلا هيلي ناكامالإ امنص ىلإ بو ل
 نص «لإ بولا ماعلا مدعو طجتلا داو راطسألا تلقو هانم

 3 0 ظ 0 5 م

 برح مقيلو تيب بوبح نم لصي ناك ام وأ ندعو ةديدملا نم زرألاو قيقدلاو ةمدنملا ةرذل
 / ١ ش . 4 ؛دنفا هردلا نم

نا رمع تابحي اهكحم ىتلا دالبلا فا رطأ ىف مامإلا ىمأب ةنوفدم تناك ىتلا
 ةستىفو ا الع امجاإ امو 

 ماسطلا جدلقلا رمس غلب و «ء امنص . :
ير ةتسييلا هريغو نوفدملا

 دارجلا رهظو « تالا
 5 ةبطعق دودح : تفمصاف

 + نيعبرأ ومنو ا - ةعورزملا راملا

 اوفو اومعزو راحبلا فلخ نملا نع ةيئانلا دالبلا لهأ نم نوممعم لاجر امنص ىلإ لصوو

 قولقامب | ىلوتسا نيذلا نيملسملا نم ليقو « ىراصن مهن اعنصب ةماعلا ضعب عاشأو « نورجاوم ع

 ٌْ . نيرجاهملاب مومسو مثدالب ىلع ىراصتلا
 لكوتما ديحولا
 دعب تام ىتح

 ( :ايفر 0 || 2امج مهتجس مادو مهب لاصتالا نم عنلا ىف ىلاولا لابو امنص رصق العأ ىف ساخ ناكمي
 ا | 2 اونكسو ةناتسإلا نم نييفنلاكأ هو ةممنلا رثأ مهملع نيذلا ناطلسلا ديبع نم ةعاجج لصوو ,

 قحتسأ : ىلا 537 ظ ش برعلا ريبو انصب ةديدع تويب ىف

 0 حئرفإلا نأ ىنابحلا ىبمي هيقفلا نم باتك لصو ناضمر رهشش ىفو : ًايجولا عماجلا ىف لاق
 00 | ١ ةكبش اوعضوو هفارطأ ىف مقادلل اومضو كلاته مضوم ىلإ اواصو او «مفاي داب ىلإ اداخت
 0 0 مهملع تفتلا اوطسوت انف عقاب شرم الجر شع ةمبرأ لصوف « فأي قيرط ىف ديدحب نم

 ىداو نم عفترا .ًاراج نأ هش ريخأو . مهنيقب عجرف ىراصنلا نم رش كلاو ّه 9 ثلا ىف ْ : 2 0. ناك نم مفاي نم لتقف « عفايو ىراصنلا نيب برحلا.راث مث « جورحلا ىلع اوردقي مف ةجبشلا

5 

0 



 00 دمس هللأب روصنملا مامإلا

 5 كلانع (( ىأ اريج ربك مرتعالا لمجال لو اقح شما روب
 4 الا راح

 ١ يد ارت لرد الم لب ين رجس ان كا ١+ 520
 ا : يمن نب دحأ ةءاللا دسلا هللا هظفح ىبي هللا ىلع لكوتا مالسإا
 ىونعألا ىلع ملام 2150 م ا بح تاهج ىف اهيلإ امو اسين ىلع الما

 ,موا ةلس ثداوح

0 
 ترق ةوقملا ضعب ليصحتل جرخو ؛

 2 0 3 مال 3 ا هذ 71 , * ىف كلذ ناك 1 0 عينا اهيف لفق برح ةشوانم تمقوو « ىوثلا ىنب ىلإ نجح نيم نم جدل

 هباحصأل ةدايز لسرأ كلذ لكوتملا غلب الو « ةنسل ذه نم بجر رههش ش 1 رد

 رك برح عغبإر
 ىرامصنلا نم ةئاما وح اهمف لتقو برحلا تناكو ْ لئابقلا تراثف ةشحافلل فرع لق ىف ملاطلاب ترم ىراصنلا نأ غلبو ٠ ش سك قرشملا نم رمقلا ملط بجر فصن ىفو .

 زيجولا عماجلا بحاص اذهم داقأ « برعلا نك نيعبرأ وحنو

 روهظب نيدلا ديمح ىحي نب دم هللا رودنما مامإلا ىف ضرما عرش اهنم لاوش ىفو

 هل لاز أمو  رذع فَ هراد ىلإ ةرودلا نم رهظلا تقو هعوجر بيقع هدب ىف ملافلا حاير

 اهم عافتالا لطبو ءىث ىأ مجني رف اهناوادم ىف هدورجع لك لذبي هللا ىلع لكوتملا دبحول

 ىنأوس كر هشأ ةتس نود دعب تام ىتح

 هللا نورقفتسب دجاسلا ىلإ امنصب سانلا عمتجاو امومع نول ىف طحقلا دتشا : ابمفو
 « سانلاب اهاهتنم ةدشلا تغلب و « ةنابجلا ىلإ ءاقستسالل مهجورخ رركسنو « ةالصلا بيق

 فيعضلا نيكسملاب ءاينغألاو ءاربكلاو ءارمألا ىردزاو « فيحنلا نيمسلا ضختساو
 ١ ل 10 1 000 1 7

 ونطقف ةيفخ ىرامتلا نم ةثالث لوخد اههبس ةدج ردنبب ةنتف تلصح : ةدمقلا ىذ فو
 اوريخأو حاححلا يب اصي 0
 ورع 5 را ب.( 201 اوعجرو ححلا نع نيا جاجح ضمب كلذ ريحف م<
0 : 1 5000 

 له نم جاجحلا ضعبل لاومأ ضعب اهنف بهن ةريسي ةننف تناك اك امأ :

0 507 



 1787١ ةئس تايفو تا
 : ي”م نب دمج هللاب روصنملا مامإلا

 ماعلا د مالعالاو ءالبنلا تافو

 قاعتصلا ىنادملا ىدعصلا .دحأ هّلإ

ب نا دبع ةمالملا ديلا ٠
لدلا ىدعملا دجأ ٠ ن

 ىلا نصلا ى

1 
5 

 بق ناو . ىدعصلاب ربتشاو « هقفلاو وحنلا ةءارق ىف هتمزالو ءًاريثكءاعنص ١ رق

أ ىف (مردم,ضئارفلاو نايلاو فرعلاو وحنلا ىف اكراشم
 ما . ةليوطلا نكس م نونفلا رثك 

ع ىف اهم تاف ًاضيرم امنص ىلإ لصو من : تلق
 نيرشعو ىدحإ ١ ؟1 ةنس رفص رشا

 | , فلأو ةئامالثو

 ىتاعنصلا قيدصلا نسح دمحأ 20

 ىلاعنصلا قيدصلا نسما نب ىيحب نب نسما نب ديز نب نسح نب دمحأ ةمالعلا ىماقلا ْ

 نيتئامو نيعيرأو نام 1544 ةنس ىلوألا ىدامج نيرشعو نماث نينثالا ةليل : هدلوم ١

 ىف ةيانلا حرش ىف ىمارملا دمحأ نب دمت ىضاقلا نع ذخأو « هريغو هيبأ نع ذخأو . فلأو

 راصقتلا فاؤم نينامثو عبرأ 1544 ةنس لاوش خيراتب ةماع ةزاجإ هزاجأو هريغو هقفلا لوصأ

 : لاقف ىنجشلا نسح نب دمت
0 

 ادحوألا مشألا ذفلا ململا ادحأ تزجأ دقف هدمبو

 هيف خنويشلا ىنزاجأ امو هيورأام عيمج .هتزجأ
 راظنألا ةمأ مهناظ رامذ ىف هقفلا خويش مهنم
 اوزرب اهيف لآلل ارتد اوزرحأ ام مهميجج نعت ذخأ
 ناتسبلاو حاتفملاو ثيغلاو نايبلاو راهزألاو رحبلاك

 ىايرلا ىلاملا ةاضقلا ىماق ىناكوشلا ذيهجلا ويلا خبش ديس ) امإلا .ايندلا ملاع نع ىديب رفسفاحنإلا ىوحامو

 امال



 ىو... يبي وي دع لب دوصقلا مالا
 5 7 هلاك هيلع 8 امإو

 نرخ كش ام كنع نا هنأب ذ رحألا زاجأ اذإ طرشي ير تي ل

 لأسو هقيفع نع لحب 27 : 0 تلاع لق

 سرد 2 ثا اأو. رع داقتا وذو مهندذ أ :

 اتيفر ىدبل نوكي نو ا
 نالطا ةبملا ابنا ناسنإلا بناها ايعارم“

 سس 31و ىلا لع - فز ىلصو ل دجلاو

 هل ناك ٠؟مه ةنس ىف ابف ةاضنلا ةلمج نم ادلب اضقلل هل مجزلأ بصن كفو 37 0 0 ئة«ءإ *ثةلإ- 4 ءاصق ىجرتملا : دقو

 زارحو ةلبوطلا تاوضق ىف ءاضقلا ىلوت نيا ىلإ كارثألا لوصو دعب م . هدلاو ةافو بهقخ
 ؛س.هب ةنس ىف اعنص داليب لئابقلا تراث الو ٠ ايرأ ًايدأ الاع ناكو « ميريو بد رامدو

 ةلذق ىف وهو روصنلا مامإلا ىلإ لثاقلا هطبض رامذ ةنيدع ءاضقلا ىف ناكو كارتألا ىلع عمت
 دالبلا كالت ىف ءاقبلا مسو ةدم ثبلف « فوقولاب هرمأو مامإلا هلجأف مونهألا لبجو رشع

 . ىتلا ةينهلا ندلا تارمأ نم اهريغ ىف دجوب ام دوجو مدعو ىعيبطلا اهعضو ثيحح نم ةينجلا

 نم ةذوخأم اهرثك أ ءاه هفطمتسي ةاسر روصنلا مامإلا ىلإ بتلكف ..هل مجرتلل اهنكس

 اهركذ قبس دقو « ةثامبرأو نيتسو ثالث 455 ةنس ىفوتملا ىسادنألا نوديز نب ددحأ ةلسر

 داعو 29 لذ نم بجر ربش ىف اعنص ىلإ عجرو مامإلا هقلطأف عسن انة ثداوح ق ش

 بنك ةقباسلا ماوعألا ضعب ىف مبرب ءاضق نع لصفنا الو  ءاضقلا ىف هيلع ناك ام لثم ىلإ

 : امم ةديصق ةرشع ثالث 18١1 ةنس ىونملا ىنايرإلا ىلع نب ىحب ىناقتا هينغ

 ناب الو دنر مدمب بطب و

 ناريج ناريملا الو راد رادلا ال

 اوناخ هناكس دعب نم ( ناملاو )

 اوناب ذإ بابحألا عم ىربص ناب دق

 مهنقرف دعب ( ميري ) ىل تركست

 ادغ مومهلل خنانم ( خاتملا ) نا
4 2 

 'الذح

 > باقلاو تم لمثلا»و تنل مايأل ايعرو ايقس

 ةعرتم حارلا سوثك انيلع ترا>



 يتيم :ىكلا
 يا 1 مج 0 سا دن سس ا

0 

+ دينو مقا م وو د
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 . وجوو ةنس تايفو ْ
58 5-5 3 37 . 4 3 

 5 يحب نب دمخ هللاب روصنملا مامإلا
1 

دق مالعألا هل خيش ءالمأ رع ذآ 000
 اولد 

 1 ل 8 رز باد راسفسأ ثينع

 : 0 ١ تبابحسو بق الو ريهز الو هب ساقي 'سقال ةحاصنلا ا

 ناحجرو قيق لكتلا ىلع هلا هزظابي درفالا ملا
 3 : نم رحمي

 هناقتإو طبض هل ثيدحلا مع فو ميدقلا ريسقتو عرفو لصأ

 تانحإو لاق لق كل
 َ هيلا .لع هل فرشوذ (قيدصلاف)قحلا ركييال

ع سجل ةليل برغملا ةالص دعب ميري ءاضقب .اك اح هل مجرغلا تامو
 47« ١ ةئسم بحر رشا

 .للإ مثدرحم هتبازرق ضمب ردصو ؛ ةنس نيمبسو ثالث نع فاأو ةنامالثو نيرشعو ىدحإ

 .هللا دبع ونصلا نم مهيلع باوجلا ناكف « ةيبيم ةديصقب هئافوب مالعالل اعنصب مالعألا ضعب

 :مريغو ناينج دم ن د# ىفاقلا فلو «ىبرغلا نيسح نب ىلع ىضاقلاو « رداقلا دبع ىلع نبا

 : , : ايم ةديصقب

 ماكحألا ىف فورعلا لصيفلاو ديم لك دجبو ماألا ضان
 مالسإلا ىلإ انيدهم نيسو ىدنلاوةحامملا وأو الا ىلوم

 ظ ' .مهبسلو قيدصلا تيب
 ٠ قيدصلا ديز نب نسح ةمالملا ىضاقلا وع : ةمجرتلا بحاص دلاو
 نم 0 فلأو نيتئامو -:ةرشع سخ ا؟16 ةنس ىلوألا ىداوج ؟؟ ىف :.هدلوم

 | .ق هتافوو : قاكوشلا دمم نب دحأ مالسإلا خيش نع نوال طيات ئ

 قيداصلا نسح نب ديز ىضاقلا ءدجو . فلأو نينامو نيناعو 0 0 00
 دب و 0

 مقه لوأ روكذما قيدصلا .نب نسحلا نأ نزلو .ةئاكالثو نيسخ 19: نسل نسح نب 3 0 .ىيدملا نأ نا ليما ىاقلا ةمجنرتلا بحاص نبا ىنربخأو . هلل دبع ك هدو « دمحأ نكوتلا هدلوو .« سابع .ىدبلل نب ىلع دوصنلا مايأ فا / 5

« 

١ 

000 

 هم هس هتك .ةثلي كل بدل ها

0 



 0-5 ع 0

٠ 

., 
 ا 3 ىجحي نإ , روصنلل ملمإلا ا دمي ةللأب روصنملا اا

0 

 تدب ةاَضق سنا مماقخلا وه ة 0 اس
» 

 لفسألا نهيلاو رامذد امنص ىف نيل قيدصلا تي ةاضقلا عيمج بسنل عماش وه ةمجرت#
01 

 : ش
 درلبو اع 0. 3

' 

 ., رحأ يؤاقلا اذه ىب ذ هنأ ء
 ٠١51 ىدحإ ةوتملا

 ةنس ىفوتملا ةدعص ا سباح ىب ن ىف ينس رك

3 1 

 ىهتنا . نسحلا دصقلا هياتك ىف فنأو نيتسو.

. 
 ىداوسلا رصان نب ماسر نب قيدص خيشلا ةيرذ نم مهح لاق.نم فلا“ اذه هلوقو : |

 ..قلأو نيمبسو مسن 9١1:ةنس هلاقو نأ هيفو ؛ ىئاكوشلا ملاطلا ردبلاب هل مجرتملا ىدمصللا
 نبمآ نينمؤلاو انايإو لا مهمحر « ءالبتلاو ءالضفلاو ءاملعلا مهنف َ حلاص تلخشإا ا و

 ىرامذلا ىسنعلا هللا دمع ليععس[ ش ش 7

 لل دبع نب ديعس نب نسح نب ديعس نبهَلل دبع نب هلل دبع نب ليسسإ ةمالملا ىضاقلا 002 17 3
 0 ىرامذلا ىشألا

 ىناقلا نعو هب جرختو هدلاو نع ذخأو . فلأو نيتثأمو نيتسو تس 19+ ةدمس : ةدلوم

 دمع مامإلا ديسلا تائلؤم هنع ذخأو ,ةليوط ةدم همزالو ىبنعلا ديعس نب ىبح نب دم نب ىحم

 .مريغو ريمألا دع ديسلاو , ىلبقلا لاس خبشلاو" «لالجلا نسملا ديسلاو «ريزولا معاربإ نيف

 نب دحأ ريبكلا ديسلا نع ذخأت
 مسأو ناكو.. ثيدحلا

 ةركذتلاكراهزألا

 ءاعنص ىلإ لخرو « ىبنعلا دحأ ن دحأ ىضاقلا نع ذخأو ْ ْ ل

 1 حرش تاهمأ نم لئاسلل جارختساو ةعلاطلا ىلع سانلا صرحأو عالطالا 000
 ' 0 نب لعنينانم " ١ لاضمخ ىلع نين : ١ قامنصلا ىسكلا ناني وو 5 ١ . ١ أع ' | نيمأ نينمؤتلو 1 ش ْ جر وأ ناب | 3 ْ د.فلأو ةثاعالثو نيرشعو ىدحإ 1081 ةنس جر أ رق وق انايإو ىلاست للا هحر . كيأو ةنا ناكو . اهريغو ىمريحلاو روهزلاو 00 تاو مولا عاونأ ىف نفت « ةداهلا ريثك الو (ل 000 1
5 1 | 

2 
 1 نب دمت ئ دجأ ن مك قب ! ش ْ .قيد نيسملا ن دج . 0 قب نب نيت بارع نيف دبا ةمالملا ديلا 0 ١ 3 0ث : بئقلملا دجأ 5

: 
 يك | 05.1

نب لصأو نب يمن نب عمال نب هللا دبع ٍْ 8
 06 عل نب ادن 



8 
 535 تت ص 0

 م8 ةنس تايفو 8
 914 -- يبي نب دمج هقإ دونما مامإلا

 هقلك فورملا ىئامنصلا ىزجلا تملا بكر
جيملا نب قتعم نب ىلع ني رصانلا نإ

 “ نا

ب فرع بق وهو «ناضيإ
 روك ذل ناطغ دجأ ديما ه

 هداوم هلا

 .نب هللا دبع ىضاقلا نعو :دهاجلا ٍنمحرلا دبع نب دجأ ىناقلا نع ذخأو كلارك

 ددرقي ناكو « هيلع هاءورقم رثك أ أو ىسيكللا ليمعسإ نب دحم 0
 سبكلا نع خلسنا فلأو نيتثامو نيمبس 147 ةنس ىفو . . ةدارقلل انص ىلإ سبكلا نم

 ,مامإلا اورزاو نيذلا ءامنص مالعأ نم وهو . اخلاص بقت الضان[ ناكو . اعنص نكسو

 مهنجس نمو « ريزولا للا دبع دبع نب د مامإلا دعب هتبأباب اولاقو دجحأ نب نسح لل ىلع لكودلا

 .« مدقت يسر حشا رس نينثامو نيعسأو عبرأ 1584 ةنس اشاب مصاع ىنامصم ربثلا

 ىف لاقق . دمحأ نب ندحلا مامألا ةمامإ دقع نم ىمبكتلا ليممسإ نب دحم خرؤملا ديسلا ءدعو

 ٠ ١ :ةمانلا ةيانملا هاتكأ

 مولا ء ماظنلا نسحأ ىف ةمامإلا هذه ىف كالسو.« ماعلا ماظن كلس ىف لغتنا نمو 1

 <« رظنلا بقاثلا « تالضعلا قانم حاتفمو « تالكشلا لج ؛ قفدلا ةمابفلا « ىتحلا ةمالعلا
 فيرش « لاصخللا ديم , رطاملا باحسلاو « رطافلا ضورلاو « رهالل تيرملا « رهشألا ظفاحلا
 جس ؛ « لئامألا دقع ىف ةردو « لئاضفلا نيبج ىفةرغ آلا وهو «همدق لأ تب «لالما
 هيف هلل مج دق ٠ . امنص ةنيدع ريبكلا فقولا لامعأ ىف ةراظنلاو اضقلا ةيالوو « ىوتفلا.ىف

 هلا . دوسح لك ظبغو « دوجولا ني رانمو « لاصحلا ديح
 : لاقق ىرادبجلا دحأ يلوي هجرتو

 «دالوأ ٠ اكلب دلل بف سرد[ مراوح ضيقوا وبيلا مم سأرتو , ةديدحلا .ق ءانبلا عمر نضاحو « فقولا ىو“ ٠ . ةديالع نونف ىف اكراشم « هقفلا ىف الع ناك
 ناو 1 ىتنا . قون تح.

 مايأ ىف فقزلا هتبالو ماوعأ ناك: تل

 7 .نيمرأو ىدحإ 4١*٠١ ةنس ةيلاعلا نالوخل» 0 نيك 8

 . هتعموي ىف امدصب ةيالرلا ةرادإ نسج رضحي جفلا

 نادو

 زيممسإ

 مو

 ريسح نبأ

 ممل 1

 ألا سا



 لا هيتك اميو . ءاسمنص روس ىبونج ضورل ةيرجم نفدو
 اهنم ةديصق 4 مجمل ايئار ىسبكلا ليمعإ

 ,ياو نألا تب مو مالو ريصتلا ىدجي لهأ ١"
 ءافرلا نيش قلا ريبظ اري ناك دق ىذلا رحبلا ىذم
 ,او هل قاطي ال مزحو -مزعب هرمصتت قحلل نش
 ءامدلا عمال جزام كلذل ىتيلاب ًافوءر يأ ناكو
 ءاضنلا ل قاض نيح كنوملا 0بطخ ىأ لمارألا فيك ايف
 ءادقلا انب ناك مايضر ءادف انا ماجلا لبق ولف
 ءاسإلا هلظع بطحلا اماذإ أريص دجلا لهأ هينبل لقف
 دما ابو مئأ انيق ربقب تلفأ ىدملا سمشاذإ
 ءاصحلا هيصحب سيل ًادحو انف للا ءاضقام انيضر

 ءازجلا منايو امنا اب .د/خرادةعيرشلا نع تيزج
 ع ندع هلال ل داق اح ديو: نينح ند ال هوو

 اما وع مهمجا ر , نيسح نبأ

 نب دم نب , دم لذامحلا ةمالعلا دي

 ىرامذلا ىعيضلا دجحأ ىلع

 ديسلا نع ذخأ . ىرامذلا ةلمبلا نيملاو ةءجملا داضلاب ىعيضلا دنحأ نب ىلع ةمالملا هيقفلا

 لبذ بحاص هجرتو ., ٠ ىلبدأا باهولا دبع نب نسحلا ديسلاو ء ىطيدلا نسح نإ لب ةماللا ب

 : لاقف راقألا ملمم ٠



 0000-2 يبي نب دمح هللاب روصنملا مامإلا

 . «راقولأو ةنيكسلا بحاص ؛ عشاخلا هللا هلأتلاو « منام مالا دوللاو < مشاوتلا ماا د

 , ةفايقلا بر 0 لِ لكوتلاو لابفإلا ميظع « هللا ىلإ هجوتلا مناد « راقتفالاو هنينأماملاو

 «ققحوت للا ذخا « اهنايغا تاسنإو ةلهألا ردبو «اهتاجرتو ةللل لاجج « ةفلكسلا ليلق
 55 دقو « فلأو .ةئامالثو نبرشعو ىدحإ 181 ةنس تامو . قفدو دئاوفلا كردأو

 نيمأ نينمؤملاو انايإو للا همحر. ةنس نيمبسلا نع هرمع

 ىديدحلا ىرجشلا نسح ىلع

 نب ثيفلا ىبأ نب نامع نب رمع نب دمحأ نب رمع نب دحأ نب نسح نب ىلغ ىلا دبملا
 ىديدحلا ىاهللا ىنيسحلا رحشلا

 نآرقلا طظفحو . نيتئامو نيمو ثالث !١؟#8 ةنس ىلوألا ىداج ؟8ق : هدلوم ٠

 177٠ ةنس ىفو . رفاو ظح هنم ذخأف لعلا ليصحت ىلع بك أ مث . هرتص ىف ةباتكلا كردأو

 « مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع هدج ةرايزو جحلا ةضيرف ءادأل راس فلأو ةثامئالثو نيرشع

 ًاضيرمم ماقأف قيرالا ءانثأ ىف ضرما همز دقو « ةديدحلا ردنب هرلب ىلإ عجر مث , كلذ ىدأف

 ةنس نيرشعو عبس نع نيرشعو ىدحإ 1881 ةنش ىف هبحن ىضقو . ًاموي رشع ىثثا وحن

 : اهم ةديصقب نيرشعو نام 17م. ةنس ىفوتملا هدلاو هاثرو . رهشأو

 ىاسنإ نم عمالا برغ لاغأو | قانا ىتحار ةبحألا دفق

 ىاكبأ مدقإلو مدنبلو مهقارف رع ىرهد ىنغأو
 ناصغألا لجحو رودبلا ردبب ىلع فسأنم نيملاءومدىرجأ

 ىنأثلا قيرفلا ىلإ نونما بير هداقف ةايملا مق ف ناكنم
 نامزأ هب ثعو هب ترع ٠ [و تحضأ قب ىنأ اف

 أ نم نايل فدورجأ مهو قفا اوكم ةدجا
 ناسإلاو تاريمخلاو ربلاب : ىعس نم ةريخ تاداسلاةداس م
 ا ناأوت ريش ىنقو هتاذىف هشطب بلاخم تبثن ىذا ايس



 ىو ةئس تايقر : 1 لا دع. ٠
 : لا ريلاو ن 2 اة
 زابأ اهرمح دع كافصو ةدوحع ةديس نع 4 2 2 | شا عرعلا هبر نم قتلا ذا ىذلا راو نب 3 ١ 2 .,راقولاو

 0 ا 5 أ لع وس ا :
 ربي ندع طب عزم .141:127ل ق7 اال يللا

 اا وأ نو هيف تنكل ىدفيول هاوأ 1 ١
 ملا ىناالوأام ضعيب مل قسد 1 بيار

 فسوب نب قحسإ نب مهارإ نب دحأ نب مهارإ هلل دبع بأ نيدلا مراص ةمالملا ديل ( نب ثيل
 ىنامنصلا ىنسحلا دمع نب افلا مامإلا نب نسحلا نب دمحأ ىدهملا مامإلا نبا نيسحلا نب

 ةدابشش ىلوت . الضاف ًالاع اليلج بجو اليبن اديس ناكو . اه. أرقو امنص ةنيدع أش 02 ]3 2 نكرقلا ظن
 ىفاك اح مل ءابف ةرادإلا ساحمب ًاوضع ناك م « ءامنصب ةيعرشلا ةيفنحلا ةكح محلا ا ؟م + ةنم

 هراد ىف رفتساو ءاعنص لامجأ نم نادمه ةوحان ىف ءاضقلا ىلوثو ء اهنع لصقنا مث « ميري ءاضق 1 ؛ مالسلاو

 ىدحإ 191 ةئس اهب نامو امنص ىلإ الوم لقفف « هتافو ضرم هكردأ ىتحح لباقلا ةيرقب ًاضيرمم ماق

 ىلامت لا همحر ةيلاع نس نع فاأو ةئاكالثو نبرشعو ( ةنس نب رمل

 « لل همحر مهاربإ ني لجأ دلاولا ريك ألا هدفو امنصي تام نينس ثالث وحن لبقو

 ةمالملا ىلوأا انخيش ءداو مهمالعأ رباك أ نمو . هيلإ ةبسن ميهاربإ تيوب فرعت اعنصب هتيرذو

 بقانلا تاعشأل عماجلاو , لئاضقلاو تالاكملا عيمج ىواحلا « ييهاربإ نب للا دبع لالارف

 هابازم ضعب ىلإ راثأ دقو . لئاوألا هعطتست مل اء هنامز ريخألا ناكمنإ ١ ىنألاو , دماحلاو ْ

 نك ١ أ : 0

 ىلع لكوتلل رسملا مامإ الوم نيمبرأو عبس 1407 ةنس ناهعش ىف هئاؤو بيقع ةردانأإ

 : ةعبدب ةديصق نم هاثر ىف هلوقب لل هدأ

 هنارقأ ىلع قاف ديس ظ
 ةوذج اخسو دوج رحب لع دوا ١

 قئرلا بمص ءارآلا بقاث

 ١ 1 رملنألا اذه ىف : رثغلا وهف

 ماسنإالا رثد قالخألا ثم 5



 لا مامإل م00 ةنس ثداوح
 2375 - يحي نب دمع قلب دوصتملا مامإلا احح سس

 ىننمعلا دجلاو ناسحإلاو لضفلاو فورملا حر ايهق شام

 ىاشو ىبونج نم اياربلا حصنو ربلاو ىوقتلو

 نب دع ماذو باع نم ضرعلا ىقنا وهو هللا هيلإ هاونو
 ا ء.ب رهارإ ن دمحم ةمالعلا ةجح تلا 0 0

 الخ ماوعأ 0 : 0000 عاق ةاازإ نسوا اهعضومب هتججرت ىنأتسو
 ةنس لا 1 هفلاو ةناعالثو نيثالثو نا اندرو هند ناروض ةنيدم ىف سن | ءاضقب ام اح ىفوتلا دجأ

 رم

 1 ميهاربإ نب ما اعنصإ ةيعرشلا فانئتسالا ةكحم نم ةيناثلا ةرءشلا نفل ةمالملا خألاو
 قو أ زن ل : 1

 لا ليج ١ فلاو ةناعالثو ةرشع ثالث #11 ةئس هدلوم . دمحأ نا
 محى 5 5 5 0 ١

 لا يناقا ن ىلع لأآلا لاج منألا : انماع ىف ةايملا ديق ىلع هل مجرقما دافحأ نم ءالبنلا رباك أ نمو

 8_3 هللا دبع نب ىلع ةمالعلا خألاو « سن ءاضق مح مهاربإ نب دخم نب دمع ةمالعلا خألاو

 ىف مهجارت ةينالا مدالوأو مهناوخإو ةجح ءاضقب ةرداششلا ةيحان ع احو لماع يهارإ
 نيمآ نينمثأاو انايإو هللا مهنحر . اهعضاوم

 ؛

- 



 ل يمال يحن دمج هقاب روصنملا ماما د
 هس ثداوح 1

 نبرشعو نيتنث| )#00 همس ظ

 مالسلا هلع قلب روصتملا مامإلا ةافو
 و ةئاعالثو ميه ةنس ثداوح ركذ ىف مدقت

 .هللب روصتلا انمامإ داوم رد

 ئداوح نم اهمَتسي امو هتوعدو هتأشنو هياشم رواج 0 0 هيب نب
 أ ىضاملا ماعلا ثداوح ىف انقس نأ ىلإ هتفالخ ماوهأ ١

 : زيجولا هعماج ىف ىرادنجلا دجحأ لوملا لاقو . 25 ةنس لاوش ا

 ةءارقلل مامإلا نبا بم هلا ىلع لكوتلا علط نيرشعو نيتفثإ 19 ةنس رفص ربشش ىفو
 .هتباتك ىلوتي ناكو « ةباتكلا ترذمتو روصنلا مامإلا ىف رمتسا دق جلافلاو مونهألا لجىف

 لكوتلا ىلإ ءاج لوألا عيبر رشع عباس ناك املذ « ىنايرإلا هللا دبع نب ىلع ةمالملا ىنانا |
 ايندلا نم هتفرعم تبهذو دقرو رجفلا ىلص مامإلا نأ ليالاب باتك هللا |

 لكوتلا بتكف . هالوم ةباجإل نعذأ دق هتيأرف هيلع تلخد ىناثلا مويلا ىفو : لاف

 ىلع نب فطل ىديسو « ركأش دمع نب للا نطل انخييش مهم , لوصولاب ءادلعلا ىلإ نا لع

 ىئاقلاو , دهاجلا دمع نب باهولا دبع ىضاقلاو ؛ نددلا دي مساق نب ددحأ ىديسو « ىرا

 نب ىلع ىماقلا : مهنم ةلفقلا ىف ناكو . راصن نسح نب ىح ان ديسو ٠ ضي رملا ىلع نب ندح

لاو ء ديم دجحأ نب دمع ىضاقلاو « ىئايرإلا هللادب
 .نب نيسح ىديسو « ينابخلا ىلع ىضاق

 ىااشلا لبمعأ ْ

 هنو هال اوممتجا ادف . لوألا

 تاكو . اومجارتف « مايل

 امو«

 دور نم ىدعلا ريظأو مهنه جرخو هقلخم نم اورظنا : لاو م
 و ههغ هماقم موقي ل نأ مساق نب دهأ ىديسو « هللا فلل انخيش مهمل

 'ط عنتمأف هيلع اولخد

 اق« لئابلا هافلتو
 ٠ عملا مهموتخ اومضوو ةعيبلا ساق نب دمأ ىديس بتكا ' 1

 ثوحب نندف ةمجلا موب روصنلا مامإلا ملطأو : دمسأ ىتح هب اول |



 يم نب دمج هللاب روصنملا مامإلا:
 ةرتيو ن2: تاهو ١ 2

 نيرجابهلا تاريرقتلا :امنم لبق نم تأتي مل ام حلاضمل نم لف دق روصتملا ناكو

 ىف توغاطلا ةلازإ : اهنمو « دج ريثك
 ء*ىث وهو ململا ةبلطو ءاملعلل فورصألو ؛ بحلا نم

قحتسي نم زازهإ ىف عرشلا عابتا : امنمو . ةلبقلا دالب رثك أ
 ريغ نم هقحتسإ نم لالذإ و ه

 «ةفوقولا بتكلاو ةبهاذلا فاقوألا جارختسا : اهنمو . ةبئائرلا يمأ ىوقي ام ىلع ليوم

ملاو ءاملعلاو «ةذوخألل عايضلا نم لالا تيبل ام جارختساو.
 تاربرقتلا اهنمو . رثكي ام نيماءت

 ةمسقم تناكو ةلبقلا دالب ىف مطقلا ملق : اهنمو . ماتيألاو لمارألا نم ريثكو نايبصلا نىلم
 0 0-6 5 2 .٠

0 8 

 ' . ةنيدم ىبحاو « مضاوم ىف نوصحلارمعو . اءزج اهنم ل درو « ممريغو ةراهش لهأ ةداسلا نيب

 ىهتنا . رثكي .امم ثاذ ريغو . مجبملا ةفاخإ ىف قبسو « مملاب ةراهش.

هدلوم نم ةنس نيعبسو دحاو نع هتاقوو : تلق
 3 درأ نعو «هدلوم اع 1 0 دقن م 

 ا 2 11

 : اهنم ةديصق هل ىنارما نمو . هنع للا ىضر هتفالخو هتوعد نم رهشأو ةئس ةرشع

 لمعلاو معلا تام ربك أ لا 50000 نم دششني ملا

 لثملا برضي هالعو هدجب نمو نينمؤملا ريمأ مامإلا تام

 روصتلا مامإلا رك ذب ةصاخلا ةماسبلا ليذ ىف انئايبأ 8ع رش نم هانررح ام ىعتنا انه فاد ْ

 ١ هنع للا ضرب.



 وسلب
0 

 ىف توغ

 ريغ نم

 تاربرفتلا

 ةمسقم ت

./ 

 عيرأ نعو ٠

 روصنلا مام

 0 مل مود يل“ دولا مو

 نيلاب كارت مالا ىلاو ةلاقتساو هتافو ربخ ىدص
 ظ دص لب روصنلا ماءإلا ةاقو ريل نام

 نم ناك ام دعب كار يأ تاغ يلا ندلا تابمأ ىلإ هداوفو هدونج ثعب رت حجر هننالي ماوعأ ر لآ ىف هنأ ىلع ٠ نيلا مومع ىف ملظع ىد 7 ما“ 0 ْن
 اهريغو اعنص ةضور ىف بوملاو باسلا نم ةرشع تس 11 ةنس ىف لئن 0

 درك تبث نأ لع ميألا «ةدهاسدق اب لا بع ريشا كارألا ن نبيلا ىلاو ليكو ناكو

 « بوركو ةميظع لاوهأو بوطخو بو رح ودب ةيريشأل مم نيتئس وحن امنصب ةيالوإ كر
 4 وهام لغاش لغش ىفو مامإلا باحسأ نأش ىف هريغو ىلح نيسح هفلس نم فخأ ناكر

 هجورخ د ل ةمسألا رهاظم غلبأب روبظاا ةظحالم نم هنس مدقتو هتخوخيش مم

 .نف ىضرعلا نف بزملا ريب نف كلانه نم ريفنلا خرمنتي بزعلا ريب ىف اهناكسي ىتلا رادلا نم

 همامأو امنه هرورم ليبق ءالإب امشرو اهقيظنت ناك دق ىتلا عراوشلا ىف رميف اسعنم رمن
 .نم هيلع ديزم الام رابظإ مم بجو وهز ىف ابلاغ داهجلا ليما ضعب ىلع وهو ةيراوسا
 ومنو «هنم رميس ىذا عراشلا نم سانلا رورص هركسع عنمو « بايثلا رخأ هسبلو طاثن

 .هتخوخيش مم هحيجرت ةلدأ روهظو « هراد ىف اهوحنو قيسولاو ىهالملاب هعولو راهتشا عماذ . 3

1 

 يرتلا ىضرعلا دسم نملاب هتماقإ ماوعأ ىف رم دق ناكا. ا !ٍ

 : رعاشلا لوقب للا

 ىناصتلا تابجومل القعو عك اردإ لكأ ليشلا اذ ىرأو' .

 باحسلا قاب لصوا ىعدأ قيرفتلا ةثحو ىف بارتالا ىراوتو .

ىلع نإ ةماعلا ةروثلاو دابمللا تاكرح تامدتع سحأ الو
 ,نع راسو لاقسا كارلا 

 6 «ةناك ام اكو «ملا كذ كلذ حاس ضوخ نم سف « ماعلا كلذ نم بجر ومن بأ |

اجحلاب وهو ةينائملا ةموكسملا هتمابأ انو « زاجحلا ىف نين دعب ب
 01 0 ز

نإ تزه ليف نما ىلا جورخمل هيمن ريخ فارغا فلأو ةلاماللو نير"
 58 

 زاجلاءابجو ضعب كلذب ىنريخأ ادي ةيقربلا لوصن#
 هن ىلع دج ةمخنلا هيرايمو



 ةنس ثدأ 3

 ريو هةر عداوع 1031 يح نب دحح هفلاب روصنملا مامإلا

انساو ةدح لإ نما باب نم جراما
 هقوفامو فرغلا ىعرعلا بايو ع

 كك امالا نم هلوحو

 بابو بزعلا ريبو ةميزخ ىلإ ةذفانلا قيرطلا قوف بالا كذ ىبرغ ىتلا روسجلاو ركسملا

 ىلامث ادج ةريبكسلا ةبانبلاو بزملا ريب ىلع ةفرشلل نكلمألا
 نم هأوحو هقوذ امو ةرارش

 ا .

 باب ىنونج ىتلا ةيمي ولعلا ىضرع نكامألا هقوف ىذلا فقسلاو اهنم لفسألا فقسلا ىفو نملا
 ىضرعلا نم ةيقرشلا ةهجلا ىف اهل ةلباقلا ةيضرألا ةديدعلا نكامألا ربعو 5 ديدملا ةمساول

 « ماظنلا ركسعلا ءارصأو طابض نم ةلئاع هل. سيل نم اف تميل ةناخ رفاسم اهامسو ىبرتلا

 باب نم جراخلا راسي ىلع ىبرغلا ىضرعلا ىف برغلا ىلإ قرشلا نم دتمما ىلامثلا مانجلاو

 ٠ ىلع زمت ءاولو بإو ريو رامذ تاوضق ىلإ اءنص نم فارفلتلا طيخ دمو ٠ ةعدخ ىلإ نملا

 دسم ريظن ةيربنملا باب ىف ةنوبنا يدلل ىف رو ءاعنص نم يونج مايأ ةناغ قاسم
 مالسلاو ةالصلا لضفأ اهنك اس ىلع ةيوبنلا ةنيدملا ءامجو ان ريخأ اك اهنصب هرمع ىذأا ىضرعلا



 ملل 207 <<

 سرس
 نيدلا ديح نب ىحي نب دمح هللاب روصنملا مامإلا ةريس

 هخويشو هتأشأو هدلومو هيسن

 ةيناطابلا عم ةبزلا ةعقوب همايقو ؛ لامعألا ماهم هتيالو
 ١7.1 ةئس ةدعص ىلإ ءاعءنص نه هت رجه

 ةغلايلا هتوعد ةلاسر

 ظناح ليعامسا ىلاولاب نعلا ةيالو نع هيقفلا اشاب نايثع لاصفنا
 لاجرلا ىبأ دمع نب حلاص يضاقلاو « ريذولا هقلا دبع نب دمع مامإلا ةافو
 : ىاهتلا كاوؤلا دمت نب دحأ

 مونهالا دالب ىلإ ةدعص نم هللاب روصنملا مامإلا لاقتنا . .1١ ةنس

 كارتالاو فراع دم دئاقلاب فرشلا دالي لهأ ةكنف

 ْ ش ةجح دالبب ةرجنو ةعالو ريفظلا متف

 خرؤملا ىسيكلا ليعامسا نب دمج : ماعلا اذهم ءالبنلاو مالعالا تايفو

 ىسبكلا دمي نب ليعامسا هدلاو

 ةيسابكلاو سكلا
 ىحذارلا ىمنالا ىلضفلا ىلع ليعامسا
 دامذ بيطخ ةوسوسلا هللا دبع نيسح ؛ حذار

 قاعئصلا ىحيفقرلا دك نسمع

 58 ىحيقرلا لآ بسن
 ليج ؛ قيئادزلاو ليمم نبا هيقفلا تب » ةرابز ىح نب دهت

 ىحللا ىلبجلا ميهاربا
 ىرضحلا ىولعلا نيدلا بابش نب دمحأ ف

 ' ىدامذلا لمشملا دأ دمع , ىرايشلا تسلا نيسحفدحم

 0 ىاهتلا ىرشانلا نعرلا ديع ؛ عناصلا دمت دحأ

 ْ ١.8 ةئس « لجاب



 7 ]11 دوم 0 ت5

 - 44 ا

 م

 00 7 1 33 هل 1 حاتفتسا 44 اهريغو ةيبرغملا دالملا انفتسا 0

 6 آ 1 روس لوح بورحلاو فكم دءملا 11

 آ 00 1 دهغو ميرو سذآو رامذ دالب حز
 8 إ لئابقلا ىلا نيدلا ديمح مساق نب دجأ ا 0 فب

 5 1 ىصملا مامإلا 5
 ىوخلا ىعاقرلا ىلع روصنملا مامإلا باوج وم

0 

 +1 هاب دوصتلا املا ىلا ىدرلا دحأ ىناقلا بريك. ., ري
 1 ىدرلا ىلع هللا روصلمللا مامإلا باوج 5 ” ]| 1

 ١ ا مامإلا ىلإ ناطلسلا رواي ىنولا ىنيسحلا باتك ب اين

 1 ش ىنيسحلا ىلع روصنملا مامالا باوج 04
 14 01 روك ذملا ىيسحلا ىلإ روصنملا مامإلا نم ىواحلا ةروصو 55

 ا" | ةلفقلا ىلإ مونهآلا نم روصنملا مامإلا لاقتنا 0
0 9 4 

 0 : لكلاوه ةديصق ؛ ةجح ريفظ برح و
 ا" روصنملا مامالا ىلا قيدصلا دحأ ىضاقلا بوتكم "ع

 18 هديغو نابخ نالحك بورح « ريفظلا نصح ىف ةمحلم ىلا

 53 أ : اهريغو دشاح دالب ىلا ىضيف دمحأ جورخ 5

 ضل طرب ىلا مجعلا لوخدو ريفظلا نم مامإلا باصأ جورخ ل

 01 ليلبلا ىلع لتقو سأآبورح مع
 م | .  قايكوكلا فسوي نب ميركلا دبع: )".و ماع تايفو

 مم رح هينيع فدسالا م ْ
 2 ىضورلا بلاط وبأ هلا دبع نب ميركلا دبع م ْ:
 - ىقتح ظفاح ليعامسا , ىتامنصلا ىنابلا دحأ نيسح 4 ٌْ

 53 ىرامذلا ىدبملا نب نمحرلا دبع نب ىلع 1 ْ
 3 ىديدملا ىاشلا هللا دبع ىلع , ىاهتلا لدهألا دم هدبع 01
 4 * مامالا ةديصقو « طرب نم ىرسالاب ىضيف دحأ عوجد : 151١ نس 1

 14 ريعلا لبجج ىلإو مامإلا ىل] ديمشر نب دمخ دوقو ٠
 لدي سدورو ريمزإ ىلإ نملا لهأ نم ةعامج يأ
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 امئممب تابج ىف بارثلا قارتحا دوولظ مامالا ىلا ىضطيف ريشملاو قمان فشاكلا ةبانكح
 ىديدحلا كاوؤلا لا دبع 8 ىنايكوكلا سابع نب نيسح نب دمج : ماعلا اذه تايفو
 ةماهت ةداس نم مريغو كاوزلا لآ عماج

 ىرامذلا ىنجشلا ىلع نسح ابذ اهريمأ نيئسحنا مامإ داهشتساو ' اهتاوضقو ةديدحلا
 ىعوارملا ىاهتلا لدهألا دم نب نمحرلا دبع
 ىعرارملا لدهألا هللا ديع نب دمحم
 رزولا ا دبع نب دمي مامإلا نيا هللا دبع
 ىناعتصلا ىسيكملا فسوي نب. دحأ
 ىنالا مث ىرصملا لف نسح
 ىرامذلا ثيرولا ىلع نب دمي
 ىاهنلا ىثيرعلا كرابم نب فسوي
 ىاهتلا ىجرزلا ىعيدسلا دمت نسحم
 ىعيجسلا نسع د هنبا

 ىدنملا ىجونقلا ىراخبلا ناخ نيس قيدص هذسلل
 ْ ىنإلا ىدنولا ىلعلا دبع نب دلا دعس «ملإ . 1 9

 مولهألا ةعولط و لعلا سرادإ مامإلا ءانحإ 1 0 ١ م

 ماعلا اذ مهئادحأو كارتالا فاك
 هركذ دلخم فوس دجي اولاعت

 تضم ىتلا سوفنلا كيتاه نيأ الأ
 50 1 كارتآلاب ريسع دالب لهأ 5

 . : هلل :,

 هيقفلا تيب وأ ةيديزلا ةئيدم
 د ىليكبلا ىئيمدلا ىجان هللا دبع

 رز ىجشلا دمح نب ليعامسا مش ةلزع . ىرامذلا ىنجش
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 ىلالا ىتفاعلا دادحلا جان ىلع 00

 امنأ اهامس ىدملا تميس تعمس له و
 / ةئيدم 6١هاب

 هللاب روصنملا مامالا ىلإ ىضيف دحأ ريشملا بوتكي : 0 5
 ةمدم

عيف دمحأ ريثملا ىلع روصنلا م أم 8
 ىن

 م الا با ٠

السالا فيس 38 0
بخ دالب ىلإ 3 دحأ م

 ةيل اعلا نالو

0 

م ىبف اهوذخ اهوذيع
 حصان : لوق

ْ 

 و لحال
5 

لاو ءالينلا تانفو
ماعلا اذه مالعأ

ارجل دحأ كم 
 ق

 /1" ١

 3 فارجلا ةبرق ١54

 وو ىرامذلا بارطق دجأ ديب 12

 ةبلاعلا نالوخ نم نايبض ىب , ىف دعار بورح : امام ةنس ربو ٍ
ْ 1 

 2 ا 7 | نسح ىنب ىحأ دق مويلا دمع 0س نو

روثنم ان دنغ كرد تاب دق ذيل
 ا

 ' يىرامذلا ىننملا ديم ىلع ماعلا اذه تاقاو> <
 قايدالا ىلعنب ىحب 6 )َ . لبجلا دهاجلا حي ىلع , ىراملا عوكألا دجأ نحوي آ ْ

 فيس ىنب لبج 'سأر ىف نايدإ ةيرق 77 /

 ١
 ٠ اعئم ىف هلاوخنإ ضعب ىلا ىنئايدإلا دمم نب ىح ظفاحلا ةديصف 0
 ' هيلع باوجلا 4

 .ه
 1 . رياط# ةئيدم ٠ ىئايحضلا ىرباطقلا ليعامسإ هللا دبع 5-5

 ىئايحنعلا ىديؤملا ىلفلا ىرجعلا دحأ ىحي 35
 ىديبولا ىميدقلا رجح نمحرلا دبع نب دواد ٠ .ةللفةرجه لوا 5

 ىلباقلا خيشلا نسح دمس 06 :
 ومع ةنصس 4 1

 ةيلاملا نالوخ دالب ىف مجملا ثيع ٠ ١
 ' نادمهو بحرأ دالبب مهتيع ٠١ 2
 _- ايو امه ريفر . نالوخ بوزحو ؛ دششاح دالب ىلإ مجعلا ىزغ 5 2



 "م0

 للحل ١

 4١س

 ىليكبلا فياشلا باهولا دبغ ىجان نا رم ماس ىبكلا ددحم نإ ليعامسا : ماعلا اذه تايفد

 تومرطح فال ىشبحلا ىنيلا ىراعلا ىرضح ا سورديع رمح نب سو ردع,

 7 قاعئصلا ىنايسلا قذر دمحأ نابخ ىداو . ىناعنصلا ىنارمخلا هشيع ىدهم حلاص
 ناحئسو نايس
 0116 ةلس
 اهريغو فرثلا دالب بورح
 ىثيبملا قيدصلا ليعامسا ىلع : ماعلا اذه تايفو
 ىرامذلا ىبنعلا دمحأ نب دحأ سايك دمحأ للا دبع ؛ ددخو شيبح
 ىعالضلا ىئاعئصلا ىديملا نب دمحم نب دمحج

 ىعانملا هلل دبع دمحم , نادم ىرق نم علض ةيرق :
 ىررلا ىف رودب مث نيذلا تام . ىونهآلا ىنسحلا ىتادملا |مساق ىلع
 هل هلاب روصنملا مامالا ةيثرع . ١ ىنسحلا ى ونهألا مساق 'ىح
 ى هللا ىلع لكوتملا هلت ةيثىم
 ىايحضلا ىرتملا دمحأ هلل ديف
 : _.  قاعتملا ىنألا كلملا دبع
 ب ريغب كيلملا دبع همسا 1 ىأ
 ا ىرابشلا ىاشلا دحأ نب 5

 قل ثداوخو' ىجحللا ىل دبملا ىلع لضف هو و مادونا لمس دع
 ندعو ةطوحلاو عراعرلاو جحل

 يلع مامالا بامسأ ءاخيبتسا : 1017, ةئم لماعلا ةمل ةبنامت بش ةذباهج تنام
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لب بوح
و ناتسبلا دأ
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 ل 45 كار

 ىلاولا نم ءارغإ ةلاس بو رح

 ناحل

دبع ريشملا ىلع
 اشاب هللأ 

 هياوج نم

اعلا اذه تايفو
لا نجأ محم : م

 ءاعنص ىت ىهدم ىسارع

 نيس ىضاقلا ة هم ص
 ىشرعلا دمحأ نب

 ىرادنجلا هللا دبع دفحتا هذيبلت م

 ىحب هللا ىلع لكوملا نب دمحم

 قاعنصلا قاحسإ نب نسحب ن

 ىرامتلا ىليدلا نسح ىلع دمج . . ىقتاعنصلا دهاجملا دمحأ نحرلأ دبع

 قاعئصلا رداقلا دبع ىلع دمع

 ىاهئصلا ىرب دجلا ىلع نب دم

 ١ قامتملا ىيكلا دجأ ديز
 ىامنصلا فارجلا دمي محأ

 هذيمالت ضعب و هتافنصم
 عفانلا ملعلاو ةيشخلا ىف همالك

 هتومو اياصولا ىلع هتراظنو هجح

 هعارض عيمج فقاولا و رصع

 ىديبزلا ىواحلا نمي دمحأ

 ىتاعنصلا ىسنالا كلملا دبع لمع

 . اهعاو أ'و ثيداحألا نم ىراخبلا حيمحص هيلع لمتشا ام رصح
 ءايلملا سيئر ىتامنصلا ىبكحجلا دمي دحأ

 ( يضل يحمل كاب من تاير ) طيصتلا يع

 ( ةديصق ) ادتمالا موجب امنصب توه

 روجح دالب بورتو. ةراهشب ا ١11 ةنس ثداوح
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 ىئاهنلا ىنبسحلا نيسح رديح مرو الم أ ميركل دبع دم : ماعلا اذه تايفو -5 مااا ةتاكمو ؛دالبلاب ىلح نيسح كارلا لوحب 5
 ىرامذلا ىف حلا ديز ىلع مساق ملم
 تا ايبا دعا -

 نا ةرجه ىلا

 امنصب ”ىرقملا ريرضلا ىراد لا حي دمت #1
 ءاعنصب هل رتملا ءالمز نيربرضلا ءارقلا خبامشم نم ةينامت ماا

 اهتضورد ٠ امنع رضملاب عبسلا ءارق خباشم مل م6

 ىلاولا ن

 سنآو روجحو ةدوسلا بورح : ةئس ثداو> م6
 ( ةدمصق ( انقلا فارطأ قطنت همجأاب مول

 , اهريثع ىف مهدلاب اممق م1؟
 زاطمالا قو دو ءاهتضي كارتألا ىو نمو

 تورابيلاب نالعو ىف راد قارح]و . ةضورأل بحرأ لئابق وزغ 4
 كارتآلاب ريسع لئابق كشف

 ىريلا ىفاعنملا ىرافملا دم نب دمحأ : ماعلا اذه تايفو 5
 ىرافملا نيسح دم هيبرقو . ىرافعأا دمحأ دمح هدلاو 714

 ْ ىديبزلا ىجاجرملا دمش دمت 0

 قرشلا ىرابشلا مىيهاربا ىحب دمخ فق
 مونهألاو ةدعص 5 ءاملع نم ةتسا 0”
 نابكوك ريمأ نيدلا فرش دم نب دمحأ *

 نايكوك بورح ؟؟؟
 ىنسملا ءايساللل همظن 555

 وسمآآو روجح بورح : ومو ةنلس 147
 د ؛ ىرامذلا نيدلا مب نمحأ ىلع : ماعلا اذه تايفو "4#

 '”' اعلصب ءارقلا مامإ فرشلا دمحأ ىلع ؟4* 14“ 3

 دلا ةماج ىفو ةدوسلا

 5 مناط: هد



 هس 1494 -

35 

 قايجنملا ىدبوملا يىرجسلا ىح لع سو

 ىرابشلا مماقلا نب نمملا ل
 لدمألا نمحرلا ديع ىلع ٠

 ىاهتا

 مساق نب دم مامالا نانو
 ىطرلا قوحلا

 ةديضق ) امالع اذه مولت مالع موو
 ( روصنملا مامالا

 قاعنصلا نيطلا ىلع دأ مب,

 قارضحلا نيس دمع ”

 ىديبرلا ىلاسلا سابع دواو غر
 ىمارعلا دع نجأ |

 قايحضلا بيطلا نسح يحل

 قاعنصلا دياز ىلع دمحس مب

 سف آو ةدعض دالبب بورما : )107. ةلس موو

 ىدملا ىلأ دلاغ نيبح لوصو فنا
 ةنطلسلا نم هعم نمو

 نم ىرامصنلا عيبرخ و
 نيلا ضعب ىلإ ندع

| 

 ىلإ ىراصتلا جورخ دعب روصنللا مامالا ةاسر ايفل
 نيلا ٍضعب

 ىلح نيسح ىلاولا لاصفنا ميو
 ناكام ضعب و نيلا نع

 هيلع

 دحأ : ماعلا اذه تايفو مب
 وتس لماع رتتع قي

 نمحرلا دبع . ةبطعق ةئبدم مبوب
 ىتفم ىواعلا روبشملا دم

 تومرضح

 ىونهآلا قرشلا مساق هاربا ميو
 ىرامذلا ىديملا دم نيسح ىحت مو

 سلبلا

 ىئاعنصلا /لكوتملا نب دمع نب مساق مم.
 نيكشغط ةروصنمو « لافسلا وذ مهو

 رماع مساق نيسح "لل
 ىايحضلا) ىونهألا

 ىرامذلا ثيرولا ىلع باهولا دبع مو
 ثيرولا باهرلا دبع دمحأ هنبا مهم

 قوحلا شيشع دمحأ نحرلا دبع موو

 ىرامنلا لمشعلا دحأ نسح لكما

 ىرامذلا ىدهملا نب دمش ني دمخ 140
 يتامنصلا درلا يحب دحأ عود

 مدر نيب ,
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 58 ةنيدم ىلا هللا لع لكوتملا ةلمحر . 117171 ةنمم
 ناتسالا ىلا نبلا دالوا نم ةلمج لاسرإ
 ىلاعنملا ىنادما ىدعصلا رحأ هقا دبع : ماعلا اذه تايفو

 مهسن و قيدصلا تيب
 ىرامذلا ىننعلا هقا دبع ليعامسا

 ىنامئصلا ىبكلا ناضمغ ىلع نب نيسحلا
 ىرامذلا ىعبضلا دمحأ ىلع
 ىديدحلا ىرجشلا نسح ىلع
 ' ىتامنصلا دحأ نب هارب

 مالسلا هلل هلي روصنملا مامالا ةآفو : ١0019 ةلس

 نيلاب كارثالا ىلاو ةاقتساو هتافو ريخ ىدص



 يلدا شل



 رجل شع عبارلا نعل
 . ديهشلا حئافلا ةريس

 نينمؤملا ريمأ نبا ىحي هللا ىلع لكوتملا ديبشلا مامإلا 56

 هنع هللا ىضر نيدلا ديمح ىحي نب دم نب ىحي نب دمج هللاب روصنملا
 هنع هلل ىضر هداهشتسا 0 هتوع5> هدأوم ظ

 كهلا١ ا ١5

 ا م سال أ سلا بع تبى 0 عيماجب تع

 نينو نينا لولو ل دافع ىف نصل نش امرا رص نبا

 ىعابأ ال ةحيصنلاو 2 قحي ىصاوتلا ىف ةحارصلا ىلع تلبج
 ىهانتلا تايآب ىناوخإو ىقنو ىذالوأل ىريك ذتو >>

  ىمات نيوارا ىلإ ىييماحب ايتو ثاحبأ لك ىوزعو

 . نادل .بتحت ”دانتإلا, ل... .ضارخ .فالمأ .تولمأ له“
 ىه مي ىناحبأو ىبيماحمع قاب عبط ةيجلا تبجوأو

 ( قط ىلرفغي ) مالا ىلؤسو ىلؤس قيقحت قلاخ وجزأو
 ةيرسع ١؟اك

 ١ له 5

 - يي و .

 7 ده . #0 >0

 مل 00000 1 1 1 هر و





 هتأشف تاس نيدلا ديمح ىحي مامإلا

 م لاسم

 دمع للاب روصنلل نينمؤملا ريمأ نبا مي ديهشلا مامإلا هللا ىلع لكوتملا نينمؤأل ريمأ
 ماعإلا نبا نيسحلا نب دمع نب ليعامسا نب دمت نب نيدلا دي ىبحب نب د نب ىحي نبا
 ةرجبلل 15 ةنس لوألا عيبر ةرغ ءاعنصب هدقوم . ىسحلا دم نب ساقلا

 ىناعنصلا ىرادنجلا هللا دبع نب دم-أ ذببجلا ىلوملا نعو روصنملا مامإلا هيبأ نع ذخأو ش

 ديسلاو ىنامتصلا ىمارملا دمحأ نب دمع ىضاقلاو ىناعلا ىلع نب ىلع مالسإلا خيش ىلولاو
 قازرلا دبع هيقفلاو ىريدجلا دمع نب ىلع نب دمت ديسلاو ىسبكلا ديز نب دوحأ نيديز
 كلا دبع نب دخت ىضاقلاو ىناعنصلا ديمح دمحأ نب دمت ىضاقلاو ىحيقرلا نسحم نبا

 ىنامنصلا ىعيرلا ىلع نب ليعامسا هيقفلاو نامغج ليعامسإ نب دمع نب دم ىضاقلاو ىسنألا

 ىقرشلا دعس نب دمخ ىضاقلاو

 نب فطل مامإلا هيقفلاو ىرادنجلا هللا دبع نب دمحأ ىضاقلا نع مونهألا لبحي ذخأو
 . ىرامذلا ىحامشلا دهاجلا دمخأ نب هلا دبع ىضاقلاو ركاش دمت

 ىنامنصلا ىبرثلا نيسحلا نب ىلع ىخاقلا نمو ىناملاو ىرادنجلا هيخيش نم زاجتساو
 هونصو ىناهحضلا ىلاغلا ىلع نب هللا دبع نب دمع ىضاقلاو ىرمعلا ىلع نب نيسحلا ىضافلاو
 ىقرشلا دمع نب دعس ىذاقلاو هللا دبع نب مهاربأ

 ىبنآلا كلملا دبع نب دمع ىماقلا هخيش ىلإ ةنس رشع ةعضب ىف وهو ايوحن الاؤس ررحو
 : لاقغ

 حضاو وحنلا لكسشم هيدل امامإ ا ملا ىف لازام الضاف ايأ
 حضاف ةلابجلا بابرأل لاؤس امهيف نيتيب كولملا ممن دقل



 و 9

 ل حم - نيدلا ديح ىح : مامإلا

 ا ماربعلا حاصلا امر اور نو
 ءاءذلا نرد عارم هد

: 
لاحلا ىف بصنلا

 : ماو

 00بروجو هجوو  ايبيف 6 1 0 مفر ىضتةم اذ
0 

 ءادم نيلضافلا تافم ىف هل
 ف .٠ لئاس رجأ مثتغاو ىلاؤ- نع يجأ

 يار اك هريغأ وهو هلقن لئاسلا نأ موتو « هنيح ىف لاؤسلا اذهب لردنملا كنها دقو

 : هباوج ىف لاقو . بيجللا طخ كلذ
 د

 ,حراطي ماظنلاب مهقو لعو ةقالب وذ فام لاؤس ىنانأ
 جلال فيضلاو قونلا فصول تيب جئابذلا عافترا هجو نع لئاسب

 جتابذقلا نردتبي ًاعارس نينأ اهماعر نم انفايضأ تمس اذإ

 حراسم ةاحنلا مالعأ دنع ا هيوأ ةثالث هيف ىل 9

 حجار لوقلااذومرفاظ«تعمساذإ» هلوق لم مفرلاب .اهوأف

 . .حراش لوقلا اذل ىوجنلا ةيآ ىفو ٠ هلبق لمفلا لعاف نم الدب لقو
 4 اوطلا تيب روهمشلا دهاشلا نم عراض عفر ىف ليق !م اهلاثو

 حضاو فءضلا هب هجو اذ نكلو لئاس ةباجإ ىف لعف ردقتب

  حلاص كشال هيف لعن ريدقتف ريثم هنم لمفلا نأ كاذو

 : ”اوحجاسو ىتورذعاف ىريغل الاقع القان رأ مو ىدنع ىألا اذيف

 1 ياس لبجلا نم رحب ىف ىلا طخ نإو دارملاف اقح ناك ناف

 ىف. سكملا وأ عيبرلا مايأ ىف ةرضحلا ةيؤر ىلع رهزلا ةيؤر ليضفت نأش ىف ه كلأأ دبع

 3 لوش ىف ةدذعص ىلإ ءا_ءنص نم هذلاو ٍج هثرحه تناكو. رهزلا ةيور ليضف" هباوح

 سارع ا روصنلا. م ةلئاع عم طرب لبج ىلإ ىلإ ٠ .و ةنم ىف زاسو 307 ةندعا

 ئ



 ١99 ةئس هترعد ةلاصر دس هاد نيدلا ديمح ىحب مامإلا هس وعم

 ءايلع ىعدتساهدلاو ةافو بيقعو . سيردتلاو سردلا مونهألا لبج ىلإ 18٠١ ةنس لقتناو
 رك اش دمت نب فاعل ىلوملا موممو ةيدشاحلا رذه ةلفقب شاونلا نصح ىلإ اهربغو م ونهألا دالب

 ديسلاو نيدلا ديمح مسأق نب دمحأ مالسإلا فيس ىلولاو ى رادنجلا هلا دبع نب دجحأ ىلولاو

 نب هللا دبع ىضاقلاو ىماشلا ليعامما نب نيسحلا ديسلاو ىيسحلا ىلوملا ىراس ىلع نب فاول

 دي دحأ نب دمع ىماقلاو ىحامشلا دهاملا دمت نب باهولا دبع ىضاقلاو ىنايرإلا ىلع

 ىضاقلاو رابصن ناح نب ىح ىضاقلاو ىئاشلا نيسح نب نمحرلا دبع ديسلاو ىتاعنصلا تراك

 ةبافك ىلوتف روصنلل مامإلا هدلاو ةافوب مهربخأو « ممريغو ىضورلا ضيرعلا ىلع نب نسحلا ظ
 ةمجلا موي ىف توعد نلعأف « نيدلا ديمح مساق نب دجحأ مالسإلا فيس ةمامإلاب هل ةءيبلا

 نيملاملا بر هللا ىلع لكوتملاب باتو 18؟ ةنس لوألا ميبر نيرشعأ

 يب هدلاو ةافو ريخ نالعإو هنوعد ةلاسر ١)

 ريسي كاذ نود باصم لكف ريبك نيملسمل باصأ باصُم

 ريسك هنم قحلاو ىدملا ريظف هلك دعب نيدلا باصأ ءزرو

 ريفزو ةنأ هنم فوجلا فو ىبذا لمذأ ادق طع كلايف

 ريعس هنم دادزب (ماد لب اهي ىفطي سيل ران بلقلا ىفو

 ريست تاحاشلا ىماور تداكو 2 اهللاو ضرألاو كالمألا تكبدتل

 رودت فيك كالنألا كلفايو ىبجراف سابو ملطت ال ردبايف

 روغي تامركملا بايع داكو قئلاو لملاو نيدلا نكر ده دقو

 ريصنو ىدبلا ءدر وه نمو ميفبكو نينمؤلا ريمأ توم

 ريرم فينلا دوطلا مسي لهو هريرس نوامحي موقل لوقأ ١

 دوك لاكرا ربع هنا . قف تف نال ىلذ .سل

 ريك مانألا درو ىف قبب ٍظ املهأل رجهو ايندلا ىلع مالس 1

 ماها رخو دز دعمو دعاوي

 جامو مو



 6 نيباسلل " مامإ ديب
 اجلمو فيهضلا انكر ناكل

 ًادنبمم ًافيس دولا عع

 ةديع راس دق ىلا ماع يز
 مانع مورا تراص تانقاو . كو
 هلك لاصخ ىممت نأ تمر ولو

 لفانب كنع هللا ٠١ ياش اين

 ةركب نمي نأ 0 هللا ىسع

 ىدهلل لئاوغلا ىثبي ىذال لقو
 ةراغ

 أنمام

 ند نه تشعام ىل ديالو

 هبر رواج رلأتا ىف هنأ ىلع

 هفارق رمي انع الحارايو

 قرافم ريغ نا مالس كيلع

 درفت . ناك دق امو نوكيس ام. هملع لمثو « ناوكألا هنوك قبس نم اي كد همن

 تولل مومعب هدلع قبسو « ناف هاوسام لك نأ, هكحي ىضت « ءايريكلاو زاب د رفا ءابل
 دهشنو ٠ ليلج ردق بحاص الو « ليصأ فرش ىذ ىلع قي مف « ناجلاو سذإلا عبمج ىلع
 هلوسرو هدبع دمت نأ دهشنو ؛ليثم الو هل هيبش الو 4 كيرش ال هذحو نا الإ هإ ال نأ

 0 سيم لوأ قحلا

 هتوعد ةلاسر

 : دم

 سار ريمتو هبات ىف ٠
 و اد لاب 1 1 5 نر ذودبو ادار

 ريع وهف هأ وأن رثاج

 دوم رضاح ليول لوقت
 ربح وهو ف رطلا داع و ّت زحع

 ةلا دل نإو

 دودصو ةلغا قشتف مهي

 . ريب هنم ديلي هنأ ل

 ريشب و .لصرم ل تام ف

 روفغو مسأو برو رادف

 . روصق نانجلا سيدارف فى. هل

 ليجبتلاو معلا نيصوصخلا هلآ ,لعو هيلع سو هلل لم ٠ . ليزئتلاب ديؤلل

 نزلا 5 بواقلا ىف حداقلا خف ل 7 بطملاب ة 0 راحم اهر ودصف لعب امأ

 .امإلا

 ممسشسسسل

 راكسلاو

 نينمؤملا

 م هتانح

 نأ دعب

 ما ةمالظلا



 دمع ةلاس 6-00 نيدلا ديمح ىحي مامإلا
 ر 2

 ريمأ اندلاول 5 راو هلا هراتخا ام وهو . نبكلا راطقأ ميمج هل تملظأ ىذلا ثراككلاو
 حيسف هنكسأو هناوضر ليم لل

 نانجلا فرغ ىلعأب هراوج ميرك ىلا نادحألاو رادك ألا راد نع لاقتنالا نم هتان

 لذ و نيدلا ددحو 3 هدالبو هدابع ىف هللا م اكمحأ ماقأو هدامح قد هللا ىف دهاج نأ كوي

 هدمعت نيملاعلا بر هّللاب روصنلا نيءاس 1 كيصو نيئمؤال .

 دقو نيقباسلا ةمئألاب هقملأو هلل هلقت . نيدسفلا رمز صصقلا عرج نأ دعيو نيدتعلا ةملظلا

 ميللا . نوءجار هيلإ انإو هللاناف ةيماد هدعب نم نوفجلاو ةيءاه عومدلاب نويملا تحبصأ
 . هنامز لهأ نع (مامإ تيزاجام لضفأ هنامز لهأ نم هعيابو هعياش نمو انع هزجأ

 1837 ةنس لوألا ميبر ١5 سيئا حبصب ترفسأ ىلا ةلياا ىف هنع هَل ىر هتافو تناكو

 مأ نم اوأر انو ماقلل اذه ىلإ ماخفلا تاداسلاو مالعألا ءاملعلا رضح ىناثلا مويلا فو

 انياع اولوع . مالسإلاو نيملسملا حالص هيف نوكسي امي مايقال جاصي نم بصصن تابجاولا ١

 كات لمحنو « فيرشلا بصنلا اذهب مايقلا من ةجحلا انومزاأو اذيلا مهباطخ اومجوو

 رادصإلا ىف هللا ىلعانطو تف . دامسإلا نم ادب دمت لف . فياكتلا قاش ابيف ىلا ءابعألا

 حلصي نأو « دادمإلاو رصنلا زيزمب اند نأ ةوقلاو لرخلا هقي نم نيلئاس . داريإلاو

 ش دالبلاو دابعلا انيس

 مكبزانف؛ ةنورقم تاريدهلاب ىه ىلا ةنوميال ةوهدلا مويلا كلذ ىف انريشن دق انإو

 كواسلاو حصنلاو ةعاطلاو ممسلا نم مكياع هللا هضرتفا اب نودولل ةعيشلاو ن ونم ملا اهيأ

 نم هللا ضرأ ريبطتو « داهجلا ةيرف ىلإ ةعراسملاو داهّمجالاو دجلا لذيو ةءاجلا كلسم

ا انبسحو « داسفو ضرألا ىف ةنتف نكت هوامفت الإو «داسنلا ضرألا نيب
 . ليكولا معنو هل

 ىمحو دابعلا حضن ام لاطف كلذ باوث هلف ءاعدلاو نآرقلا نم ءىشب اندألاو لصو نمو

 0 هلا ىلصو . هاضو هيف ام ىلإ قفوملا هاو . نيقيلا هانأ : ىح داهتجالاو دجلاب ةغيرشلا

 15: ةنس لوألا عيب د ني رشع ىف . ني عاق هلاودم

دلاو ةافو ربخ راشننال ناكف
 ىف مانع ىدص هدعب ةماعإلاب 56 ه

 نيلا موعع



 دا 2 هدي

 ىنابحضلا ى 3 فوم

 نم رازلا ف ماق
يسلا ةدمص دالب

 ىلاي - نا ْن للا د

سل ةتوعد دعبو
 مايأ ةت

لمهأ نم ءاف رعلاو لاقعلا
 - ةدمص ةبح 

لاب بقاتو ىديؤلل
صضعب هعب أو 6 ىداح

 

 ولأ قم عوجلا عراسو ةوعدلا كاتب ءاريملا ءالكل لاو ءاملعلا نم ريثكلا :

 ةعراسملاو هللا ىلع لكوتلا 5
كعبو . ه2 رار تحن دامحال

 7 دعاوقلا هذخأ 

 بلسلا نع داليلا ءائوض نوصو دامجلا طورش ف لل ايقلا
 ةوعد ةباحإ لإ ل

 ءاسؤرو نايعأ ىلع طباوضااو

 كارتألا عفادم نوكت نأو نيدهاجمل مئانلا نم هسجخ نوكسي ىذلا امو دامفإلاو ببنلاو

 لالل تيب ةصاخش اه وحن و

 قا ىنالحكما نسح نا ى 2 ريبكلا دنا دناقلا لع بلا هزيوجت ناك
 : ةناغاع ون ف

 ش دئاقلا ديسلاب هعبتأ م م . ةميحلا دالب ىلإ هنمو نابك وك مابش دالب ىلإ نيدهاجلاو ةدانلا ن

 برغ روصحو راعم ىب دالب ىلإ ىاشلا ليعامس| نب نيسحلا ريبشلا
 ' ىلولاو ٠ ءامنص نم«اب

 يم ديسلاو . اهاعثو ءامنص ةضور ىلإ ةءامج ىف نيدللا ديمح مساق نب دمحأ ريبكسلا ذيبجلا

 . ناروج 'هالبو نادحنم دالب ىلإ ىدنألا دادقلا ىلع نيدلا ريصت خيشلاو ىريدلا لع نبا

 دالب ىلإ ىئورأا نتطارفلا ىلع نب نسح ىماقلاو ىداحلا مامإلا نبأ نيدلا فرش ديسلاو

 دمحخ ديسلاو املا امو مرد رامذ دالب ىلإ ةراهمش لماع ىهاشاا دحأ نب لدغ ديسلاو رامؤ

 1 مار ١ نب هللا دبع ديسلاو سن 1 ءاضق نم ةمتع دالب ىلا ىسبكسلا ليعام“ا نب دم نبا

 نب هللا ديع ذيسلاو ءاعنص نم رشف هريغو بإ ءاضفو نادءب دالب ىلإ مامإلا نب دجأ نبا

 ْ ْ :نودقو فارجلاو ءامزص ةضور ىل ! داوقلا نم مريغو اهدالبو ةجح ىإ| ردنم وبأ ىف ا

 اهريغو تيوحملا دالب ىلإ مهريغو ١-2203 ٠.

 ١ 0 6 3 نم رح ةنيدم مْ ثوح ةنيدم ىلإ ةلفقلا نم هعاالح لاقتنا ناكو
 تابجلا ميم ىف ةرود م لججأو لك أ ةمداقملاو داوقلا 9 06

 0 ١ سايقلا نع تلج. ةيانع نانلا هإ ضر هنلفحالو
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 ' 2 مامالا داوقل

 598 زاجل
 ْ (ةتوعد ماع حوتف) 1

 ىونهألا مث ىنامنصلا ىرا دنجلا هللا دبع نب دمحأ خويشلا خيش ريبكسلا ذيهجلا ىلوال دار
 نم نع رردل هاك مآ م املا اذه ضعبل مامإلا تاحو ماع ةديصق , قفارتلا امإلا م اع هذي فولا ن

 : هنع هلا ىضر 7 ن -
 ش كارتألا
 رغلا ةداقلاةداسلا ضرأ ثوحىلإ ةمه ليذ نع لاوش ىف رمشف 0

 1 ةناعام او رحبلا ىلإ قيرطلاو زارح وحمحو ةميهل كاذ لق ف « زمجو ل

 رفسلا ىوذ قي رط ىف تن اكل قاعم ىلع مهتمايق تماق رطم ونب : ىزلاو

 رهدلاىنب رخل ءايلملا لهاك ىلع الع ىذلا ءايضلا نب نيسح مهبفو ىحي ديب

 رمج نمموقلا طاوبش كواحالس اوبلسو ىميأ نم اولنق مكف ناز
 رمش وأ ن نيروش وحب املع اولازي و اورصاح ال دنم مم ةنتمو دالب ْن

 ريكلا نم هيلماحلاب انأ اريك امفدمو اريثك اترم اهب اوزاحو دمحد

 رمسلاو ةيفرشلاب وههرانم اورصاحى السلا نصح ىلإاوراصو

 او>وارو ةاكلا كلتمهحاصو

 امميج مايخلاو دعم تيب فو

 اوزواجي ل ًاربسشأ املع اوطغ

 اوملسو اهنم كارتألا تجرخأو

 ىدرلا نمامألا ريغاوبلطي ملو

 روجلاب نارهج لع بخل بونملا ىلإ ىلا دالبلا رابخأ تئش نإو

 اهب اواتقاف ماوقألا اهومن ىتأ

 رممملا بصن نمءالجإلا ىلإ اولاف

 ”رملا ةروصنم ريغ ايف قوي لو

 رشعلا ىلإ اهانع اوم الو اهانف

 ىرغت ىلا تافهرملاو ًامضدم اهب

 رسألا ىلإ نيمضاخ اميجاوءاجو

 ردقلا نع لحن ىعرصاهبناكف
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 ونمياف موي تاد 0 000

 ه

 نم دامف

 تاي م مابإلاا ةالرقب لراز
 ارصبتم ىناف رامذ تابج

 اوماسأ ةادعلا فيح اند ان

 ,ماعو مامإلا نأ اهبلا راسو

 مهكري وحن ىاثلا ىتنلا راسو

 اوهجرأو فاص أل

 . 4 سنآ ىف ىسبكسلا ىدملا دعو

 اهملوصح تالنتم انس حتتف

 ةعمجم ىعدي قوسلا الإ.ىئيب لو
 مون شيجلاو لولا صيق ىف اورس
 الذبأو الاجالق اهب اوزاحو

 ةقرق رف ةجح نم لوأ ىو
 3 ماه نم ءاجرألا ثخجرأو

 مهشونت عابسلاو اعارس اوراسف

 مهجورمم اورداب دق دغ مويو

 ب . دوعراك ىرب اوءاجو
 اهب ىلوألا رفو مايأ ةثالث

 مومن كرثلا ىنأ ىتحاولصو اذ

 ةبصغ 5 لهأ نم اهب ناكو
 ا

 رهزلا مجألا 3 ىف اعب 1

 رجفلا ىسالإ ما وفألا نم و

 ىردتال تن نإ نينثالا .٠ نمار 5

 رصعلا . ىب رخل ىاثلا دجإ

 ىر اذوح نم شيجلاو اهرصاحو
 ربت ىو نيمفدم ىف ل

 رمألا لماع اذو اهبف ماع اذن

 رغث نم قافتام اهنم حنفي
 ردب نعو نينح نع ىحت كراعم

 رسألا قوهو ىدرلا ىسيمعلا قاذو

 رفلاب هيف نم ذال قىك- رصوحو

 . ميغ الو مهبلل ملع الب اوراسو
 رخذلاو عفادلل رغ- نم نينثا عم
 را ىلع نيرباص اوناكناروضب

 ردا يع كاكا يلو
 رشملا لوأ ىف ءافنص ىلإ اوءاجو

 رفولا نم فارجلا تاحاسب نم ىلع
 ردج نم بهرع ثيب ىفا وكر يزف

 رثسلا ىلإ ربلا وكلا نماونا ا 0 5 ردنلا ةبصع ةنيف ناوتي د



 يحي مامإلا |

 ةل ضايرلا لوح تيقب امو

 ةضورا ابرح كارتألا تدفوأو

 رفنضغ ربز» نم 1 3 ناكو

 ةعيسب ماودلا رم ىلع اهومر

 اهقوس قوسلا زواج نأ ىلإ اهيلا
 درمأ نيقيرفلا برح نم رعشأو

 ةدلب لكى تاك رلا هب تراسو

 نظوم لك نم نوتأي ان نافأو

 ةسيرف موي لك مهيف توملابو

 اوقلغأو اعنصا اليل اورس نأ ىلإ

 عمتمأف ةجلل الاوحأ تش نإو
 لقمم لك ىف راصنألا ومهمف ترس

 نذام مْ اودرختسا هنم ناسمشف

 الث ىلهاجلاو ىدبملا دبشم نمو

 ١) ةيمكو دالبلا سأرةححاذك

 ةشتفو ملظع رع اه ناكو

 مموحن لبقأ نارمع هدعب نمو

 مهبرحخل ,ىدانو مهئم اند انف

 مفادم نم اهب اوزاحام لست

 .اوملس ةليوطلا لهأ اذ دمي نمو '

 ثجرخأ مفادملا نأ اوأر انف
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 دجال 7

 رشلا نم نيبراغ سانأ ريغ

 رهدلا ف لاس ىلع بتكسي ملو اهظع

 ركسلا ىف ةباحنلاو ًاراع رفلا ىري

 ىرسأ_مركسعو ىدحت ل مفادم

 ا رمظلا عماج ىف ا رافتأو

 رعشلا كل واح لاوهألا نم باشو

 ركنلاو مضنلاو قاشملا هب .تنغو

 رضلا نماوقاضو اوعاج مركسعو

 رسألاو رقلابو فانصأ لتقلابو

 ردجلا ىلإ مهيف برالاو اهباب ىلع

 .ىرقتست مماسلا لك 4 ًائيدح

 رصحلاب فح دقو الإ لقعم اف

 رمع اتسلق هدمب نايكوك نمو

 رفظ نمو معاذ رافع ىعضوم نمو

 ركنلا ىذا دارلل ىب ها

 رصنلا ةتط هزاع يلظع برنو

 . هعرجم رفاو قايف ىف ىرولا مامإ
 ا

 رذع .الب البسو الهأ هل اولاقف

 رض نم ناكأمو ترم ةحاسأو

 رك ولا ىلع ىرب الإ اوجرخ امو
 ربملا ىف ةمالسلا اولق مهلوصح

 هتوعد ماع حوتف
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 ه سمع مالعأ نه ةدمل

 راصتناو هتاحوتفو هتربس ةصالخ ظن

 هتاجترم 0 شافح كاذك

 اوخود ةميتعلا لثم نع اذك

 اونمأيل مامإلاب ىدلنت اعنصو

 تاحوتف ةمواظنم 5

 نع عيب روصتنملا هبحن ىف امل

 .مصم موأحلا رايتو مولعلا دوط

 مث لباس ىمي قتنلل - انمانإ

 نو دوفولا هتفاو لكوت ذمو

 الثا بيقع نيرشعو نيقنلا ف

 وحن .رفتضفلا بحي هزيوجت ناكف

 . هزوج  ليعامسا نب نيسحلا مث

 ىلإ راس لآلا فيس دمحأ ربخلاو

 امذ ومن ىلاثلا ىدهلا زع مهشثلاو

 هزيج ميارإأ ٠ نيد

 اس 5 ىرولا زع ردبلاو

 ىلع لاص هللا دبع رخفلا اننيلو

 اين نا ريدر اهم فون خل:

 ىلإ نينمؤلا ريبأ ىميداس
 الب 9 نا ردع ىإ راس نمو

نص دقو؛ هتوعد ماع
 ثداوخ 2 تف

 18/٠6 ةنس ءاعنصب ةعوبطملا شع عبارا نرقلا 1 ةماسب ىو 0
 ىف

داهشنسا من كارتألل كلسو هيا
 نيموس ف هارب ام ه

 رعو الو مهيد لبس نم قبيو

 كرسي نعي ف شيجلاو ةبمتو
 روع ك نمولتقو بهم نمسانلا ىلع

 رفظلاب نورقلل- هلت ئرولا تاد

 رظنلاو ىأ رلأ ديد مودنلا حاس

 رتألاو نيدلا ديم ىمحي نب دس

 رذع ىف شاونلا ىلإ دونجلا تاد

 رذنلا متاخ اويإل رشعدمب ث

 رملا ةلوص تلاصف نيتءيحلا

 رطم نم راصنألا. عمم روضح ىلإ

 رفن ىف زبض ىداوو اعنص لايش

 رعشلا ىلإ اهاجرأو مر عم 1

 ربص ىلإ نادمب ومن.ةبصع ىف

 رفظلاب هلا هابل ةميتع ىلإ

 ركيلاو لامآلا ىف ةجح ءاجرأ

 رعشلا كالواحم اهلوه نم ضعيني

 رح ىف رايستلا ىمع ىقلأد 5

 رظنلا ةهزن ماهش نابكركد

 هيفو

 1١م و

 , دام

 ١ امو

 ايتو
 ناكو

 وع

 هد -أو



 2 ىح مامإلا
 هن وعد ماع حوف

 رفص ىف يلستلاو حلصلل ءاعنص نم ةموكسملا ناسبيءأ 5 هيفو
 و و لا مامإلاو الإ ماعلا ىضقنا امو

 رصحنم ريغ سيمحو ةلعب بحر ىف ءامنص ىلإ ىغيف دامف
 رزلا ىف  طوطخلاو ةموكحلا نايعأو مامإلا نيب ةمذ ىعر امو

 رشأ ىفو هيت ىف ةراهث ىئن» هلفحجب نابعش خاص ىف راسو

 رعولا ةموالا قوس لوح اممب 2 و.هريفل ىلوألا ةمدصلا تناكو

 'رحسلا ىف ورسال اورسو ةراهبث ىلإ ميرسلا ىمرلاو فحزلا اوعباتف

 رغثلاو تابالا ىف نمطلاو حتفلاب هتبتر ورملا بابب مهسلبقتساف

 رز اك رحنلا بابو لالصلا باب ىدل ريبملا نءطلا نم مهورداغو

 رمسلاو ضيبلا برضب كالملا ىلا ميكردأ كارثألا نم فاأ دعو

 رسعلا لقعملا كاذب ىدرت ميس 8و رارقلاب مهتمذال نم ذالو

 روخلاو لالا فيلح ثولثلا قوس ىلإ دونجلا ضءب ىف ىضيف رفو

 رذحلا رئاطلا لثك روبح ىلإ ًابحتم رسألا فوخ رفلا عباتو

 ربكلا هتابآ نم مخضلا مفدلاو هتدع لج ىلخو ًاديرط ىلو
 رمح نم برقلاب ههعم نمو أشاب اضر لتقب ىرخألا ةمدصلا تناكو

 ررشلا رئاط رش دب تهتاوت اونس اهبرح تماد ةدمص ضرأو

 ريما قنور نع ىغ نايملا ىفو هرظنت نايعألا تناك ام ناكو

 رزمجو محورحم نيب ام كرتلاو ةينامث اءاوعأ برحلا ثماد ذإ

 .مصقنمو موزهم نيب ةروتوم ةرثث ضمبلاو ةرفان 5-

 زن و راهنلو  ةعيرشلا ماك نييمت ناكؤ كر ا

 يك © رج ىو حراز هركع نيرفإ لفك ىف قاف
 ةبرجه 18+
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 هت رعد ماع مالعأ دس وه - : ىذ ماما
 كة ا ب ا ا ري يح

 رغعؤل اوجاتحا امو حلصل اور ايت دوءسلا نبا زيزملا ديبعو ىبحن

 ررّضلا ةح برح ران اودخأ ذإ
 ض رم موساص نم ىدحلا بوأق ىفو

 ىرشبلا ملدا شوحو اميج اننيدل ةادملا لامآ هللا بيخو

 رذنلا متاخ اويإل رشع ولت ث الث بيقع نيتس دعب نم عبسلا

 رشبلا رسخأ نم ةبصع زيزح ىف . .تردغ رخآ عيبر نه مياسل

 رضح نمو ودب نم نيياللا ىعر نمو نينمؤما ريمأ ىحيب تدوأ

 ْ ريغلاو توغاطلا ةدمعأ رارشألا ,قتناو راجفلا دهاج نمب تحض

 0 ركك البارضحلا نيلا ىف نامإلا مم نامألا مالعأ عفارب تحض

 ! رفملا ىلإ ىرمملابو ريفصلا هطبسو نيملسلا مامإ ىبحيب تدوأ
 رمملا نم نينامو دحاو نع ىمُف قطصملا لآ ةبيشب تحض

 رحسلا ىف داجسلا نسح عم رادلا بايب نيسحلا مويلا كلذ تادجو

 ىرس ريخ نيدلا ديمح ىبحي م امإلا ىلع نيبملا نيدلا ةعمد تابسأف

 رهزلا مجألا هينب نم هموي ىف اولتق نمو ىبحي ىلع مالسلا ىنسأ

 ردتقم دنع قدص دمقع, ىحي نأ خرؤت ىرشبلا انو انهلا هل

 نضل . 6 00

 6 هتوعد ماع مالعأ )

 ينئاقلا هخيش ثوح ةنيدع تام 1887 ةنس ىبحب هللا ىلع لكودلل مامإلا ةوعد ماع ىف

 0 ل ل
 1 نب ىلع نب ىلع ديسلا املماع مابش ةئيدم ىو . ناامنملا ديد دمحأ نب دمت

 ىنابك وكلا نيدلا فرش نبا:
 دبع ىئاقلا ةمتع دالبب هامم ىفو

 هةينيذم قو ىوأمسلا رونلا

 دمع ىضاقلا ابك اح ةحح ىفو . 0 0 ١
 ىضاقلا اب بح لو . ىبشوحلا دم نب حلاص هيقنلا اهعماج بارع مامإ رامذ

 نب نسح نب نسح ىضاقلا رملا كاح رمح فو . ىنامنصلا عوكألا ْ
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 21 1 اب رود د15 ا ل ع ا تال #١0 ةنس ثداوح 0 را ْ

 سعاذم مساق نب هللا دبع رعللل ييكحلا ميري ةفيدم ىو * ىنامنصلا عوكألا نسمح
 ش | 00

 : ءاسنصي ةع وبطملا ىلوألا ةيفا لاب مهتعبس خياوت طبض ىف ءاجو

 لجولا وذ لاضفلا ملاعلا رخخآ . ميبرفصن تامثوحةنيدموف

 ىلزألا مكادلا ىل نيثالثلا هب ةيناه نع ديح نب دمع

 لوألا نيلاقلا ةذئاسألا قاف نمو نينءؤلا ريمأ ىحي ذاتسأ

 لزنلاب زوفال بحار ًارجابم كعرو الاع ديح لع ناكو

 لبتلا ةنيذ ىلع نب ىلع ابلماع رهشلاب ىضق مابش فو
 لظبلا كتافلا ليلس نايكوك . لام ةافو نيثالثو ةتس نع

 لخد ىلع ناعوبب ًاردغ هايأ تاتقدق "رمايف كرتلا تاكو ش

 ىلع لحن نيدلا دابع طيس رونلا دبع بذهملا ىضاقلا دق هامس ىفو

 لجع نم ناسنإلا قااخ اعد ىل ' هدلوأ 0 عبرأ نع

 لصأ ىفو احبص اهمءاج بارحم .ققدابعلا فلح ىضق رامذ فو

 لقااو نيدلا هءايض ىبشؤحلا لجن لاص هاوألا لصضافلا ماعلا 7 ٠

 لمألاب نانا هير ادن ىل هدلوإ نيعبس دعبةس+ نع 70000

 لبم الب ىواثلا عوك لا د ارك اخ ماهلاب يعي تاور

 لاحم نمناسنإلا قلاخ ىلإ ىفم

 لجألاب .رابقلا هب ادن ىب

 ٠ للملا ىف تيردلا ىرولا ميك

 لمألاب نانلا ةوعد يبلع ىوثنيسرألابيغ

 هدلول نيس دعب ةعيس نع

 , ريح ىف ماعلاب ندح هونصو
 سءادم طيس ثا ديبع#.ر يفد ٍ

 ثالثلا نع
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 5557 كثداوح هع اذ 5 ىجحي هللا ىلع لكوتملا مامإلا

 نرتعَو ثالث )»0م ةنس ثداوح

 ةن الا ةيكرتلا ةراغلا عومج ديدبت م ءاعنص ىضرع ةمجابم
 ءاعنص ىلع هب ةيمايلأ ةراغلاو

 دمع نب دمت ةمالعلا ديسلا ىدقلا لسرأ ماعلا اذه نم مارحلا مرحم "1 ءاثالعلا ةليل ىف“

 ن نيسح ديسلا ءاعنص ىبونج دايعم تيبو ريما عادب هت نم ىنيسحلا ىب ويلا مساق نب

 فورهلأ ى خرملا ىف نم ةمحا ما لواهس ىبو ناحنس دالب نم ركسفلا صعب ىف سيشع 8

 ىلإ ملالسلا ىلع ركحسلا كلذ نم نيرشعلا وحن ىتنراق « كا رثألا نم اعنص روس ىنونج
 0 00 هنو ءاعنص رصق ةماق نم اهريغو مفادملاب عياتتما ىئرلاب كا رثألا مثردابف 04 ىضرعلا

 أ نم لجرو صاصرأا ىداح دع ىبامالا ركسعلا نم اممق لتق كرش هيف مهيب تناكو 1

 نم 00 نع أوجرخو كار ءأل قدانب ضع مهمل ذخأو مهنم ةرشع وحن حرجو نادئس

 5 هيلا اولخد ث تيح

 ةرشع ىلع ةدايز ىفاشاب اضر ريشلا ةماهتب ةديدحلا ءانيم ىلإ لصو اذه مرحلا ىفو .

 لوصو دمبو ؛ ةينطابلا نار لهأو ماي لئابق نم لئاقم فلأ ومن مهأإ مضنا و لتاقم نالآ

 ةءاس نيرشعو سمخ ةفاسم ىلع زارح دالب نم ةخانم ةنيدم ىلإ ةميظعلا ةراغلا هذه عومج
 االول نم مهعم ام ىلإ زارحو ةمامم لهأ رقبو لاج نم نيثمل اوممج « ءاعنص ةنيدم نم ًابرغ

 صعب هيجوت اشاب اضر دارأ مل « لاقثألاو مامطلاو ةيبرحلا تادعملا عاونأو رقبلاو لاغبلاو

 جرن ءاعنص ةنيدم وحن اهضعبو مابش نابكوك نصحت وهو لل هديأ مامإلا وخت عوجلا كت

 ٠ 0 ىركسلا ىلع هلل دبع عادلا ةينطابلا معز نعو اهب نيروصحلا كارغألا نع

 : ةيزار دالبلا ,. اف (امإا .نالوم دانجأو ةراغلا هذه عومج نيب الوأ برحلا كتناكف :

 مانألا تاداق تاداسلا نم اثويل اسوش انمامإ قاسو
 مايد مش نم ءادعألا ىلع  ؟دنج ناطحق ىنب نم طاسو 2 1

 م ابشل ةمعط ةينط اهلاو كلا
 هللا ىلع لكوتلا مامإلا ذ هريس 7 6م ابلاو 2 رثألا ةراغ تناكن

 ع دعب وه افجوعج فما 3 هه ادخس دهم راها تامل بلم دلت... دتط حي#ا



 يم هللا لع لكوتملا ماما» ٠
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 ىالسلا تيب لسو -1 ١
 هناد 1 و اناعوبو . 5 5 5

 مالنا الب ماظنلا ع ١ تاع دارعابرأ لسو

 مامإلا 1نالوم ىلا ا“ الع كزي ةيزقو
 وحن ىراسأ ثقيسو ماي

 ابشىف كدا
 ماسي ىف " قدانبلا لك 55500

 ماعتلاك كلازأ ىلإ كدب

رصوح امفو :
 ثت

 نم مهضعب قلطأف

 ١١ فوخ كرثألا ةيفبا ارفو

 00 ع
 . ْث 4

لوالا كراعلا دعب
دالب دودح ىف ى

 تاهارارح 

, 

' 
غو سياو ىالسلا تي

ملا دالب نم اهري
 « ةمي

ناتسلا دالب ةيحان
مو رسم عاق ىلإ 

 لوح ا

 هذهو مامإلا باحضأ نيب ةديدملا كراملل

 و قحفم عاقو ىدبم نبا ةرحح ىف ةراذلا

م اهريغو نامهس عاقو لزاب ةيرقو ناعوب ىفو
 ن

 ىف اشاباض ر لوخد ناك نأ ىلإ اءذص ةئيدم باوأ

 ددعلا كراملا هذه ىف لتف دن و « مرحللا ؟8 ةمجلا
 ظ

 لبق نملا ىف فرعت ال تناكو « رزولمل قدانبلاو لاقثألاو رقبلاو لولا نم ريثك ىلع مامإلا

امعيب بلطتب لئابقل نم رزوالا قدنبلل مئافلل ناكسف « مايألا هذه
 ضاتميل ناعألا صخرأب 

ارجنو ماي لئابق امأو . نيبأب ةفورعملا نيترالل قدنبلا اهنع
 .مهعم ريثكللا لتقلا دمبف ةينطابلا ن

ا مح ىلع' ىراسأ مهجورخ ناك من « لزاي ةيرقب تويبلا ضمب ىف مهنيقب زمنا
 « مييف مامإل

 اا مهضعب قالطإو مهحالس ذخأب ىمأ هترضح ىلإ ملاصيإ دمو

 بامهأ ىلوتساو « كارتألا نم ريثكلا

فنلا كارثألا نم نيفلأ وحن دارأ مالا نمرفص عبار موي ىو
 .١" .. محل فو عم قحفم نم ذو

 اقدم اونفد مامإلا ركسع 0 طاحأ او « مفادللا نك“ ةعرأ مرعم ناكو امنص وحن ريك

 . اولتقف مهريغو ةميحلا لهأ مهعبتق « ةخانم وحب رارفلا |ودارأو رْخآ افدم اوكرتو بارتلا ني
 ش ٠ نيرخألا نيمفدملاو بهذلاو قدانبلا نم موعم أم لكو د ريثكلا مهم

 امنص ىرولا مامإ تدان اهمدقت“ امو قحفم ىف ىربكلا ةكتنلابو

 ءاعنص ميلستو مهنيمأتل مامإلا ىلإ كا رئآلا دوفو
 ضر لوخد ناك ال

ِ- 1+ 

رتألا نم هدم نم ةيقب
 0 راهم قف ءامئص: كا
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 ؛لاوحألا اوسأ ىلع ءاعنص ىلإ ةراغلا عومج نم هعم نم ةيقيب اأ :١ معا ع ا 1 ءث ير اشأن

 امو ءاستسع

 نايعأ نم
 . مهارإوب

 ,داقلا دبع

 لع مامالا“

 ءارحأ مقر

 بأ وعأ 1

 | قدانبلا

 ءو ةخانم

 لوب.



 اووادس 0 ىحي هللا ىلع لكوتملا مامإلإ»

 221011110 1 ذآ ااا

 ل ةفف ةنئس ثدأ وج

 ىلإ ءامنصب هنم دحاولا عاصلا رعس عافترا عم ماعطلا مدعو اهب نيروصحملا ىلع ةدششلا تمظع

 لك أو « راجشألا ضعبو رقبلاو لاما ةهقب لك أ دمب لاير ىلإ دحاولا دلاو « تالاير ةمبرأأ
 مهتموكح نايعأو كازألا دارقأ عجأت 6 بالكسا صءب م ريجلاو لاغبلاو ليخلا مههعي.

 ىلولا مدفو سأر ىلع ناكو نابكوك مابش ىلإ مامإلا ةرضح ىلإ مهدفو لاسرإ ىلع ءامنصب
 عيوشلا ىلع نب دمع فيرشلاو « ىناصنصلا ىرمعلا ىلع نب نيسحلا رمعمل ريبكلا ذيبجلا
 الوأ ناك . نانس باهولا دبع نب هللا دبع بيقنااو « نادمح ةيحاذ خياشم نم ىنيسحلا ىزجلا

 . مهعمو مهلسرأف ةضورلا ىلإ نيدلا ديح يماق نب دوأ مالسإلا فيس ىلإ اأءنص نم موجورح

 ىلإ مامإلا ةرضح ىلإ ةضورلا نم بلاط وأ ىزملا نيبسخ نب مساق ةمالمعلا دلاولا هيدأ نم

 : ىف كارتألاب لاحلا قاض مامالا ةرضح نم ةدافالا راظننال مابشب ًامايأ دفولا اذه ماقأ الوأ

 مهميلست ىلع مهنيمأت بلطل ىناثلا مدفو رفص لوأ ىف اواسرأف « كالهلا رش اوفاخو امنص

م اهوحنو ةدعو قدانبو مفادم نم اهمف امو ءاعئص
 دفولا اذه لاجر نم ناكو ٠ لاملا ثيبل م

6 ىحب وتكسملا ىدنأ بحجر أمئصإ ةيكرتلا ةموكسحلا نايعأ ند
 « ةبساحللا سيئر كب رفلظهو 

 ا 0 نم قيس ميعارإو
و.؛ ءاعئعب ةيالولا ةرادإ ساحب ءاضلا نم رداقلا دبع ش

 مابش نم رتلا ىلاثلا دفولا اذه مجر

 نو 0 زارح ءاضق زكيم ةخانم ةنيدم ىلإ كازثألا لاقتناو ءاعنص مومولست ىلع مامألا"

 كاراالا نم لفسألا نملاب ةنيدم ىف أ
بل هناي رع دالبو بإ هنبدم ف نم ةرسداحم نع مامالا باص مقر.

 ر ذ

 فمم رزوام قدنب ةثاماع مل كارثألا ذخأي نأو ةلماك ةنس ةدمل ةنده

 .ةصاخلا كارتالا لاقثأ لقد ْ
 4 لقنل لاما ليصحتب مالا مامإلا ىلعو « طقف امنصب ىتلا قدانبلا

 ىلإ .ةب رال
 تدفعو مهاوعأوب

 حرقل | نم نيملاظلا باصأ اذام

 نيييذ ةنيدم نم بتك حاصلا اذه مت الو.

 , ىلع نب هللا دبع ةمالعلا ديسلاو ؛ ةيركحسءلا ىجبسا# و برحلا ناكرأ

 . ىلإ ىئيرالا هلا دبع نب ىلع ةمالعلا ىضاقلا

 نيت و ضع جبل 6: كشر لله "همن لباب أ هم حان كيووت لست ع وك ضم ع ساطع اه معد هل اص علل عمم أ ل كو معامله مع جان مم



 و نصح ىلإ للا هدبأ مامإلا انالوم

 ميلا لاا مت ذم لاز امو
 اهءاجر ميركلا للا قتح دقو

 هسقتب هلإلا اهالوثا روبأ '
 ةليضف لك كالوأ نا ٠ ادم

 دحوم لك لان دورس نم ف ش
 اوأرام ظيغنم ءادعألا تراص دنل

 امم للا رشنأ ديز 0
 ىرولا عهج دحاو ىف نم ناحبسف

 ىدملا مصاق ىدنلا رحب ىدملا مامإ
 هلذف رصح نع مالفألا تاكدقل
 رعاش مار واف 'ىرعشلا تماس دفو
 ًامئاصن كيلإ ىدمأ نأ نآدنو
 اهعيمج نيماسلا د ومأ :دقفت

 ملظ ةبالو نم ىجري ريخ الف
 ةدالج نم ةطسب هيف ناكواو
 رم لوقلا ىف ناو امو ودملا ريوق اكل

 هعممحو ماطحلا ريغ . ميه انو

 دع عابتا ىف الإ ريخلا امو

 ةاالض ىف صوصنلا فلاخ امو
 عرشم وهن لاوفألا جرُج نما

فب 4 ثابم نايك
قلا هذه اعنص حت

 : ةىصاعلا ةديص

 ححنلا نم ةيف نمح را ليل انو

 حبصلا قو ىثملا ىف انايتشا نمت
 حدصلاب قلعت حا رفألا ةعجاسف

 حلك ىذأ كيلع ايف ةنمالف
 . مدلا ىذ لوق اهفاصوأ نع ا

 حرقلا نم نيملاظلا باصأ اذ امو

 ”حسلاب ثيفلا لضفأ سايا دعبو
 .حبسلا ىلع تالكشلا ىف هل انيعم

 عدلا خفرأ الملا مهمس ىف زاح نمو
 ىحرش اهم لاط ضعبلا دعتسرولو

 .حطنلاب مدسقلا هاقلت لوقي

 .حصنلا ىوذ لاقم ىدهي أم لضفأو
 .. .حرطلاو لزعلاب روجلا لهإل ردأبو
 .حعطنلاو نيك امملا قوف نمناك ولو
 حبر نم ملظلا ىف ناو اف قذحو

 .حطش ن

 حزما نم ءاايرط نا ديعو نوري

 .حبق ىلإ ًاسبقو دعب مم 9
 .حلفلا مي هلآ مم 07
 .حرشلاو شماوملا ىف هوررق ناو

 حبق نم  نيدلاب ميرشقلا ىف ءاج مد

 د

 ظ مامالا:



 0١م ةلسشداوح د + 7١ ىح هللا ىلع لكوتملا مامإلا:

 حنصلاو ةحيصنلا لهأ هنرتعو ىرولا ىداه ىلع املستو ةالص

 ةسيقس نينمزلا ريمأ كيلإ ..
 اوحاسف كيكر نم اهيف ناك اف

 ٠ ةفرط لكى هللا مالس يلع

 ىونلا ملأ «سسادق نم ةيحن

 حبضلا ةدش نم مثلا هارب

 حمسلاو مراكملا سيماوق مثأف
 حدصلاب نامت رايطألا تماد امو

 حرجلا نم ىلاود هيف ىدعو ىسع
 ماعلا اذه نم لوألا ميبر ىف !ممظان ةافو تناكدقو

 : اهوأ ةديصقب

 ادبع ك١ ىحضأ رهدلا اذهف ائينه

 قطان ركسشلاب لالا نامل اذهو

 ةباصع وحن دانجألا كبمجوتب
 مهلانو باذعلا ءوس مه قاغ

 اهون الإ كارتألا تءاج امو

 ادنج 32 راص هللا رصن رممنلا اذو

 ادكك ىدعلا قوذ دعب لازأ حتفل

 ادر 4 اوميطتسي مل ام ىزملا نم
 - ملا .ادرو تدغ فويسلا نا الغ ىلع

 : اهنم ةليوط ةديصقب ىناعنصلا ىنسحلا ىرفظلا مساق نب دمحم ةمالملا انخيش هأنهو

 همدق#ع ايندلا ترس ًامداقايب

 هراش ايندلا تع امداق اي ا

 ةقطان لاحلا ناساب تدشنأو.

 تمل هراونأ ىذلا مامإلا اذه

 همدقم ناسحإلاب ع ًامداق اي

 ١ تحمس اع يرشبلا انلو انهلا كل '

 ثحتف اهنا اعنص راد ىلإ اوعساف

 ةرهطم تراص دق ل دجلاو

 رفص ىف نوميملا كمدقع الهأ

 .رهزلا نم تغيص اللح ترثنتساو

 رطوا .ةيلغااذعو: رورنسلا ١ اذه
 ريثلا ىجاد تازأن تقرشأو

 رثؤمو رامأ ةيريلا لك

 رهشلا نم سّح ىف ريداقملا دي

 رفص قو اهله. ةعاق'ىف كرتلاو

 هع مب
 2 مم هس

 252510038 دوام هنت دعما انفاق فس مدن د يامسلا د 700



 رمح نمو ودب نم ةيربلا ىلوم و ' هبي هللا ىلع لكوشلا مارد ٠ول*“

 أي كلذ تيطعأ دق ل +
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 0 8 هلل ٠ و 5
 مو و ' /

دب و لباقلا ةيرق ىلإ مامإلا انالوم لاقنبا
 : مدد ت

عأ نم لباقلا ةيرق ىلإ نابكرك مابش
 .لام

 ,ىسحلا ديؤملا نب هللا ديع..ب 5 5 1 ْ

؛ لتاقم فال أ ةسخخ وحن ىف ءاعنم
0 ربع 0نب سابع م ديسلا لسرأو 

 9 ذا 

بج عالق بيترتو مالتسال
ا يع نب ىلع ديسلاو « من ل

ف ام مالتسال ىزملا هلل
 .ءاعنص رصف ى

فويسلاو قدانبلاو مفادلا نم كارتألا نزاغعو
 ديمح دمت ىلع ةمالملا ديسلاو ءاهوحنو 

و حلاو ةموكسملا رود ىف ام مالتسال نبدلا
هلخدف ءامنص ىلع الماعو اهوحنو رئاودلا

 موي ا

 ءاعنمص دجاسم نم ةحبط دجسسم ىف ىناثا مويلاب ةدملا الص ماأو « رفص ربش فسن سبملا

 عزمت تناك ىتلا رقبلل كارألا ذخأ دعب ءاعنص :

 نم مامو لقتا ماعلا اذه نم رفص رهش ىف ' هه مامالا اني كك

يغ و ريبكلا مماجلا ف ءاملا مدعأ
 مهأ وج نموه ر

 ناصحلا ةدم ىف ال مهلك أو رابآلا نم دجاسفلل هايلل

 "817 تبسلا موي ىف مامإلا املسرأ ىتلا لالا ىلع مهمالثاعو كارنأل ةفاق لوأ مزع ناكر
 دعا كارتألا صعب ىلع ناتسلا دالب نيطايش ضعب نم ىدمتلا لصح املو « هخانم وحن رفص

 مدر تيب ةيرق ىلإ لباقلا ةبرق نم رفص”؟يل ىفهللا هظفح مامإلا لقت ءامنص نممهجورخ
 .دانجألل اهوحتو تايافكلابو كا رثألا ىلد نبدتعملا لاصيإب دالبلا لهأ 7 ولو ناتسبلا دالب نم

 مهئاسنو فال ةءسن وحن مهو ةخانم ىلإ مهالئابب ءاسنص نم كا رثألا ةيقب مزع عباقت م

 ,قتفم ءامنص لهأ ضن هيأإ لصوأ اهيلإ و .« لباقلا ةيرق ىلإ مامالا عوجر ناكر ؛ مدالوأو
 . .ءاعتص لهأ نم ةماعلا هيلع تراث دقو « ىناعنصلا نامنج دمع نب دمم ىفاقلا كرثألا مي انص

 3 ل ا و الا مدمل ةقلفلا ءاعنص دجاسمل ارث نيثالثب لسرأو ةضورلا ةنيدم ىلإ مام لاقفنا ناك م ظ000 00 امالا لاقتنا ناكم
 .٠ م اهومتو مفادلا ضمإ لقتب ىمأو « ةلم نم

 ,اهلإ امو رشاح دالب ىف اهوحنو

 اءاس ثالث نود ةفاسم لحروهشلل

 2 ب م . ا
 ةضورا نم ت .ىصيص ىذ نصح ةفايطل ةضو رلاب هتمافإ مايا ىف راسو «

0 

 «9 #10 ةلس ثداؤح

 . .توصحلاو نزاخلا ضعب ىلإ ءاعنص تن

 والا مامإلا
 تيا

 0 ف 1

 حد ناكو

 و ةرخألا

 ىلاهلا ىلع
 داقلا دبع

 ءايأ قو ا

 وو

 اص رصف ١

 ةمالملا



 وتعب كبارع 0 يمي هلا ىلع لكوتم ا ماإلا
 كي سس سس رس 0 0اسسسسساللا.

 ءاواص مامإلا ل وخد

م مالسلا هياء مامالا لققنا : لوألا ئد 1 تببلا موي حبص ىف
 ءاعنص ىلإ ةضورلا ن

 ىداج خلس ىلإ بزعلا رثوب نيراد ىف رقتساو ءاعنص رصق الع أب نارتس باب نم هلوخد ناكو

 دودحلا ذافنإو ماعتمسإ ءاضقال نيعو ةرخآلا
لع مالسالا خيش ىلولا ابمةدتسم ىلع ةيعرمشلا

 نب ى

 ىلع نب للا دبع ةمالملا ديسلاو « ىنامنصلا ىبرغملا نيسح نب ىلع ةمالعلا ىضاقلاو « ىناهلا ىلع

ريغو دهاجلا 5 دبع نب قدسإ ةمالعلا ىماقلاو « ردأاقلا دبع
 ةضوراا ىلإ مامالا عجر من 3 مه

 اعنص ىلإ داعو ةريسإ امايأ قبو

 ىلإ ةديدملا تاهجلا نم تاوكزلا عاونأ تقيسو ةينهلا نارلبلا نم دوفولا هيلإ تدفوو

 ءامتص رهف

١ 

 .٠

 مهر 73 1 و ف
بيطخ ءاهئص عماج ربنم ىلع ب بطخ لوألا

 ىماقلا مامالا ماقم 

 دجحأ , نب نيسحلا ةم الملا
رودح هنع 5 ىصر ىثر لا

 ةبطخ نينمؤما نم فواألاو مامالا 

 ١ : هلوق اهنم ةغيلب

لافتأ هئايلوأل حتف ىذلا هل ُ دجلا '
 دالبلا نم هو ءادعأ قاغأ م 

 ىإ هيصاؤأ ديلاقم قلاو .

 ١> ةوق ىذ دب ىف 55

 لئاضفلا ىرذ نم اهملع نيم هاضترا نم
 ىد دب ىف هماكحأ أ مامز لعجو 5 داجمألا

 ىف هوف

 ا ٠

 300 ئ
لا دلوأ أ « سانلا اهسأ ٠

ضخمو ربا نامز
ةركذت هيف اع : رهدلا 

 00 نم 
: 

وناك ىذلا موقلا لا
يذلا صصدو « دالبلا نوفءضتسإ ا

او رثك أذ انف اوقسف ع ن
 0 اهفا

 ب يا ماو, بنك يكد - ال اوحبصأف
 دز أ منال از

0 1 
 « لامعألا * ِت

ثيس صصخلا مهتعرجو « لاقثلا ماثألا مهتكلهأو , لالضلا ممزتبا ١
 0 "5 ا

سلا ىف اهوبرش ىتلا بونذالا
 ومرو؛ مهم نمل للا ىر ( ا 

: 
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 يونذلا تدهو , تقاف اهب م

 ١777 ةئس ثداوح
 الا 3

 يبي هلا ىلع لكونملا مامإلا
 نواتت اك مهنب ءانبأ نم « مهئاعد ىلع نيلا لهأ نولتو

 « ططشلا ظاعتو « طمالا سانلا نيب رث لف «ايرجلا قونلا نع دعابت اهينع ا نمار

 اولدعو « قعأن لك اوءبتا 0300 : نأ" كابن © مهنع اودعابتو ءلب رملا
 تت 1 :

 جلا مجعلا ماوأ 2 مح هب اوعزانو « توغطلا ىلإ ىلا ؟ اهنو

 5 _- . 3 3 نم مهد أم مهلا لطخو « طياسنلا مهلمع مهلا بذل قداس مامإ لك نع
 -. | 0 هاش | 5

 د ىلإ مهماوعلب دمح لاو « طيمت مهملع تناك
 لف مهعل 6 ا

 ش « هباكر جرفلا ب رق « هلجأ باتكلا

 نحالا هيف تراكتو نتفلا هيف ٠

إ ىتح , دئاحو عمط وذ ممناجو ؛ دشا را
 غلب اذ

 0 ٠ 0 - ٠
 * ىثأأ شي ٠ بلل

ل ريغو نوتفملا هف رعو « نويعلا هترظن ام ناك « هبضاوق لسو
 نوتف

 ىلع هيف سانلا قوقح تلاع و « عاطألاب ةمألا هترمع نمز سائلا ىلع م هنإوالأ

 ' | هيف تعجر نمز سائلا لظأ هناو « نددلا ايندلا تبلغو « نيمسلا فيحنلا لك أف « ءايضلا

 متدقأ هللا 'دابع اوروطف ء اهلجأ نم قوقملا تميض ىتلا لاعلا تلازو « !ملهأ ىلإ قوقلا
 ترمز برغ دقف « مانألا بر للا ماوأ ىلإ اوردابو « ماثألا نع اوبتناو « ةبوتلا ها«

 ةمزالمو « ىوملا عابتاب مسفنأ كاله ىلع اونيعت الو « لثاوغلاو ءى راسل مب لأ و ( لطابلا
 ًانادخأو « ةعواطقم الحرأو ًايديأو « ىافت اسودزو قرارت ءامد ىرأ ىف كف « ىوثلا

 («صسهذت انوهو يلق الاومأو « برخت اتويبو « ةعوضوم ضرالا ىلع ةموجرم ةدواجم
 0| < رمت نأ مرذحأف ,هبساني ام بنذ لكلا بدأ دقو « بهذم الو لل ىمأ نع رفم الو 7 0 : ل . 1 ع
 هلذ هتاف هبر 1 4 ةظعوم هءاج نف 0 ٠ ةياقو الو 31 ىمأ نغ ةياح الف ) ةباملا لع

 اورع هريذب ًاموق هللا لذأ

 0 لا ياللا اعأ : نم ةبطخ كالذك اءنص عماج ربنم ىلع ىناثلا ميير < ةيناثل ةمجلا موب ىف اضيأ'بطخو

 ٠ع كتع ةمأ باقر قل 1 8 3 | نجحم لطتخ ةخاو « ةقئابو ةمرحم لك اهب اوقسأو ص 3

 38 اطيح تضقناف ةوق ىذ ةينبأ

 0 ش لإ ( هب اورذنيلو سانا غالب اذه هللا ىلإ هرسأ

 ' 2 (موق نا لذأر ءتقفو ام

 راقألا

 :روص

 ناو

 .أ ام

 ماوأ

 كَ
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 )م07 ةئس ثداوح سله - يحب هللا ىلع لكوتملا مامإلا
 لى ا ا و ا يل ل ل بي

 « هماسح ردقلا مهيرهضو « هماوسب نائدملا مامر ء اوززمت ةيعرلا ءيصاوأ ىلعو وفرك
 اولحو اورصقف اولاط ؛ ابصو بونج نم بئاصلا مهقوف تددرتو 6 يكس هلا مملع تبهو

 لالحلا اوبناجو اوجوأف دابملا اومظو « اورصن اف هلا اوصعو ءاورهقف اوربكستو « أورقخ

 منقفارو « تاتثثلا مهيلع رادف « تاحبقلا مهتيكنأو «تائيسلا مهب تطاحأ . اومقنف
 : الو ا ةوقع اوبسح اف « نيلمزتم ءىواسلا قالخألو « نيرثدتم مهنا رحت اونأب . تافآلا

 اوحبصأف » لامآلا تاوهصو رارتغالا نوتم ىلع ؛ لالّصلا ميكرأ نيح « لايخلا ةروص

 «هَللا دابع هللا اوقتاف . ربتعلل ةربعو « رصبملل ةرصبن كلذ ىفو « مهنك اسم الإ ىرتال

 ه مهسقنأ لع ىذلا لابولا نم مهم لح ىذلا ىلإو ء اوبجو هب ىذلا مهعرصم ىلإ او رظناو

 5 9 تايه ند 3 راذنو « هفتح ىلع نيعمو «هفلظب ثحابك اوناكف «اوببس

 اونسيتو « ىمظملا ةداجلا ىلع كسننأ المنا للا هَل . مهمان ام اهعم مكيونيو « مهماصأ ام

 ُااوركذاو « اوموصو اوجحو ؛ةاكزلا اونآو : ةالصلا اوميقأت . ىمس كلا ىتلا للا رماوأ

 لا . هل اوفظنتق فياظن مالسإلا نأ اوماعاو . ًاركذ دشأ وأ هاما رك ذك-

 هلامنأ 1 هو ىتامنصلا ىسنملا نسح جاحلا ةنياب ىنب انصب مامإلا ةماقإ رهعشأ ىفو

 هونصو « سابعلا مالسالا فيس هونصو ؛ مسماقلا مالسإلا فيس ةحصلاو تالصاوملا ريزو

 طبضا سن آدالب ىلإ ىداشلا ليممسإ نب نيسحلا ةمالعلا ديسلا ذفنأو . نسحلا مالسالا فيس

 ىلإ مامالا ةرشح ىلإ داعو مهطبضف قيرطلا ىف ناودملا مهنم ناك نيذلا رارسشألا ضعب

ألا نم ةياصع ىف ىسكلا فسوب نب دمع ةمالعلا ديسلا لسرأو . ءاعنص
 ضعب طبضا دانج

حلا دالب لهأ نم قيرطلا ىف نيفطختملا رارشألا
 ىلإ راسو موطبضف ناربج دالب قارطأو اد

 ١ ١
 اح ندلا نر ىلع 3

 نيعو . لفسألا نملا نم نادعب لبج
 دي دمح نب ىلع ةمالملا ديسلا مامإلا

 اكاح نيدلا

 هيقفلا همم اعنص . 5 . 0

 و اعنص هنيه ىلع الماع ىاارمعلا رعصلا هللا دبع نب مازح خيشلاو « ةجح دالب ءاضقلا

 كارتالا ابكي ىتلا رفصلا رابكملا مفادملا عيطة ناكو . ىفارجلا دم ن ميركلا دبع هيجولا

فنأو ( مامالا اهحجر ةحلصمل ءاعنصب ندادحلا ىدبأب رمقلاب
 2 هيعرشلا دودحلا ضعب تذ

 اهعقدتسم



 )1171 ةنس  ثداوحا

 خبشلا لعق نا 0
 ةراحر دوثلا ليممسإ نب دج أ عييد ىلا نم ليا ىف نع

 ام

 سم نم هيسفأتم

 عوجدو بالقالا لعب

 0 ةسردملا

 ضمت هلتقي مأو « تيا كذ

 ل : 3

 م «ةالمل ببن را م قافز ىلإ لي لو, ا
 قاعأ

 رام“ نججسو « ريغ ليقو 1 ٠

: 
 دمع لاضفملا ةمالملاو نيللا ىلع كا ”* نع رفو « ءاعنص ىلإ كارنألا

 كارثألا ىلاو نوإ 1
4 

 ر د ثوأعم كب 1

 هيلع قافنالا 7 مع مم » كارتألاو امإلا ب مل دومن مامإلا ىلإ 0 0

 ( © نيب رخأ حلش ىف مالكف اسي لالد نم 1

 هيلإ داعسإلا دا 0
 ةنس ةدم ةدوقعملا ةندبلل كارت لا ضقن

 4 اعنصب كارتألا ةموكح لاح

 نيب ةندهلا دقع ٠
"نايعأو مامالا

 ر 

 نم رهشأ ةئالث ىغم 4 كا رجألا نم ءاضفلا المع
 شويج ىف اشاب ىغيف دجأ ريشملا هخانم

 ىإ ىلوألا ىداج ىف و

فخ نع مالا هعجارف « دوقعلا
 وللا دوبعلاو 8 5 ا ر

رد دا نيف ةزثكب
 

 هن او

 ةمذ 5

 حاصلا ضقن ىف عرشو

 هلوس ر ةمذو ىلام' نا
 ناطلس ةمذو

 را ةعجا رملا ك كالت هدر )ف « مهند أ نيملسملا ىلع 1

ف ضقن ام 9 ثيدحلا ىفو
 مو

دان ااا لوم رو دلي
 ل برحل من« 
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 دورشلا درش دقو اهب ماقو 2اهاظل ىحأ نم نابعش لسو

 ::  ةرخآلا ىدابج 5م. ءامالثلا موب راهن ىف اولصؤ ىتح دالبلا ىف بدت كارثألا تلاز امو

الب نه ةراقلاو ىلهاجلاو نيضوملاو قحفمو
ش وح كالايه بورحلا تمادو « ةميحلا د

 مت «رم

 / .١ هشللل ىحر باطقأ نم تاكو ناتسبلا دالب نم اهريغو لزاب ىفو ةبوربلا نابعش ةيرف ىف

 '/ 30 70 : ىاشلا ليممسإ نب نيسحلا ىكلا ةمالملا ديسلا مامالا دانجأ داوق نم بورملا

 < وامل .بامسأ مهامر مهمايخ ابيف اوبصن امو ءاعنص ىبرغ رصع لبج تحن ةفورعلا ةنابصلا ىلإ ٍإ

 وثملا مامإلا

 دما ضعي

 7 ةيام رلاو

 و> رعصلا

 ماع رهصلا

 داك دق هنأ

 " اهريغو

 يلمالل نم
 قو

 ١ © ءاعزص

 الا نيبو

 اهريغو



 53707 0 سا 0 يحي هللا ىلع لكوتمل مامإلا

 مازح هللا دبع كارتألا عفادم ةيامر نم بيصاو . هريغو رصقلا 0 موهعقادع مهم ةيامزلاو

 هللا دبع نب مازح هدلاو نوموتي سانلا ناكو « ءاعنص باوبأ نم ةحبسلا باب لوح رعمملا

 ىلع كارئألاو ىفيف دمحأ ريشلا ميدقلا هقيدص ىلإ فارحالاب اعنص ىلع ماهإلا لماع رعسلا

 ىدرلا ىبحب نب ليممإ ىضاقلاو « ناينج دع نب دم ىضاقلا ريفستب ىمأ مامإلا ناكدق هنأ
 ىميحلا ليك دجأ خيشلاو « نادمهم ةيلهاجلا ةيرق بحاص هدود ىلع ديعس خيشلاك اهريغو

 ٠ سانلاب مهرارضإ ةيشخ اهوحتو دشاح دالب ىلإ كرتألا ىلإ نيلثالل نم
 نم الامث بحرأ دالب وحن ءاعنص نع مامإلا راس ةرخآلا ىداج لس سيخلا ةليا ىفو

 مامإلا باحسأ نم هريغو بوءش ىداوب تويبلا ضعب ىف نم نيب برحلا ترمتساو « ءامزم

 كارتألا نيبو

 رود نم بيرقلا اهروس بناج مهحتف دعب بزعلا رثب كارتألا توهد سيما موب ىفو
 نيب برحلا تمادف « كلذ ىلع مهل هتنواسسعم عم ةرهز محب نب نيسح بزملا رثب خيش

 ماوقألا ميمج ترف مل . سيملا راهن رخآ ىلإ كارنألا نيبو اهريغو ةحبسلا باب ةملق ىف نم

 هبوبملا نه رمقلا نازح ىف ام اورو نيزك ةعجلا لب قاتم بئارلل عيمجت ىلا

 ناك ىت> بوبحلا كلت نم هيلع اوردق ام ذخأل امنرم لهأ نم ءافعضلا ضعب راثق « اهريغو

 عيمجد ءاسنص رصق بيئرتل بزعلا خب نم كارلا نم ةفئط دوم ةلبقا كل فصن لهبق ٠
 اهم بتارلل

وب كارثألا ةالو اهنكسي ىتلا رادلا ىف ىغيف دجحأ .ريشلا لبقتسا ةمجلا موب حبص ىفو
 , ر

 اةدم ىف مس : 1 أ

أ نم هيلإ وزن ناكنم بزعلا
ىلع فسأل ملل رهظأل اعنص نايع

 ترا م ىف مج ناك ام 

 ءامنصصب. تويبلا لهأ نم ءارقنلا ىلع ةيئاطاللا تافدمملا قيرفتا ةثيه ليكشنب رمأو « ةيضاملا

لا اشاب ركاش ريشللا رظنب اهريغو
 تفرفف « ىضيف دمحأ عم لصاو

4 
٠ 1 0 : 

 ّْ

 ةناللا 5

ريثكملا دوقنلا نه
منصب هللا فطلو « ة

ارعم نع اهلهأو ءا
اوض 0“ ويلا ت

 هب 

٠١ 

ريغو ةطورلاو ءاعنصب
 ةلمج م
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 110 م ىو مري يمطسل صو عت يامدسع

 ةرضح ىلإ مفاقتناو ْ

 ذلا ديلا موعف لم.
لذل شهدنا 4 روك

و مامالا باصأ كا
 وج رخ

 ل ا

 5 ىحي هللا ىلع لكوتملا ما

3 - 2
 هلا امض راشأب 0 

ةفئاط ىفزار < هالب
 9 رألا نم 

 ىلإ

 ىثرفلا اض

0 

ا لوغدو
لع ناكو . كارأأل

 3 34 را ١ ى
1 ل 9 1

 7 
 0 ش

5 . 

( لف ألا نها
و هنيب ناك 

 م : نم نيب
0-0 

ةديدعلا َُك
 تب ىف 

غو ةثاشخ
ش ن“ هري

 ر

 رادملا ىسكلا
 58 ا

9 0 

م ليان 3 ءاليت ب
رطة انت

ئابقلا و
 ميمج ر *ل

يح :
 

ع باحسنالا ىلإ ةيبونجلا دالبلا نم
 ابن

 نم اهريغو مريو عادرو رامز

 غادرو ر د دالب ىف نذلاو
1 

دقو . مامالا 5 5 9
لإ هلاقتنا ناك 

 رمح ةئيدم ى
شاح دالي نم

 ىميف ر م « د

 ١

ابكوكدالب ىلإ هش
 ةجح دالب ىلإ من من « ن

م برحو ةرساحلل
 لقمأ ريفلل نصح ىف ن

يسح ديسلا ةدايق تح
 ليعمسا ن ن

 مامالا باصأ

 ةقيذق نم ةمطقب بيصأ

 اص
 5 نم لئابقلا لوخدو ء كا

 نهراس دق

 فرشملا نادر

 فسوب نب لوم

 هم رووح ىئ

 نمةعامج هيف ناكو « ةجح دالببريبشلا

 تح روك ذلا نصملا ىلإ مههفاددع ىرلا كارثألا عيا « ىاشلا
 ,كارألا هلخدف ريفظلا نعا

 ءاعنص ىلا ىهيف

ا ا 0
 اهبحاوض ىف ك

 ا همازهم :| ناكمالا ىف سيل 1 5 00

 عجر من

 اعنص نم نابعش خاس موب ىف راسو . نارإبلاو تاوضقلا نم ة هريلكلا دونجا عمل «ةناكخ

 لئاقم فلأ نيعست ومن هعمو اعنص نم بر ,غلا ىلإ الامث مايأ ةعبرأ ةفاسم ىلع راه ةنيدم ديرب.

 ' ىف حصفأو « ةلييلا مفادملاو لاغبلاو لويمخاو ناسرفلا نم ةريثك عومجو كارتالا ركاسع نم.

 ةيدشاحلا دالبلا ريمدتل مريس هيأ هعإدوتل ءاعنص نايعأ نم راس نمل ءاعنص نم هجورخ موي

 مامالا ثيح اهدالبو اعنص لأ ةبقامم دوعب من هيدأ نمو مامالا رايدو املهأ رايد بارخإو
 ىلا اهمال لقتنا دقو « مخ ةنيدم ىلإ مت نارمع ىلإ راسو « امنص نم هدانجأو هتمااقمو
 |١ «ةضاخ ىضيف ىلإ ةيدشامل لئئابقلا نم اهريغو رص ىنب لاقع تلصوف « مساقلا ةعداو

 امالإ



 , ,كآ

 200 ش يحب هللا ىلع لكوتملا مامالإ
 )٠مم ةنس ثداوح

 ا شن ال كلانه برح ةشوانم تناكو ٠ اوقرفتو ةمداو ىلإ راسو هرورغ ىف 0 دازف

 يدا وطرخلا لح نه ناريس لبج ضعب ىلإ كارتألا لصو
 , هوحنو ثولثلا قوس ىلإ هتاهجو م 50

 ءاز "لإ ٠ هعومج ف اشاب فس ةيغاطلا اقتلا
 7 ها ا66م أ دعصو , كارثالا نم وم ىف . ب مم ر

 دونحلا ضعب ىف ىهيف لح 9 500 5

 52 ىلإ كارثألا ضعبو . ةراهش ةنيدمل لباقملا ةرزايعلا لبج ىلإ مفادملاو
 اشاب فسوبو ؛ مير لبج ر ' 0

 ةنيدم ىف دعأ دق مامإلا ناكو . مهضفادع اهومريل ةراهش نم اوبرقو ٠ فوهكسلا ضعب ىلإ

 ىئاشلا ددحأ نب دمع ةمالملا ديسلا اهلماع مهمم . ءاسؤرلاو ءاملعلاو تاداسلا نم ةعامج ةراهش
 ىبحي نب للا دبع رفضنلا ديسلاو ىخامثلا دهاجلا دمع نب باهولا دبع ةمالعلا ىضاقلاو

 خيشااو نايبش رصان نب ىبحم ماما ديسلاو ىراذلا ىلع نب يد د ديسلاو رصنم وأ

 فرشلا دالبو مونهألاو ةيدشاحلا فراخ لئابق نم مريغو ىسنألا دادقملا ىلع نيدلا ريصن

 مسير ةيج وطلا نم ةنالثو مفادملا ضعب مهمدلو مهوحنو شيشح ىنبو ثراحلا ىنبو ةميحلاو

 ةراهش لبج ىلع عفترملا شيفلا ةراهش لبحت دعأو . مامالل نيصلخلا نم وهو ىكرتلا اغأ دمحأ

 للا دبع بيقنلاو ىنامتصلا ىسبكلا دحأ نب نا دبع نب دحأ ةمالملا ديسلا هب لصتملاو ريمألا

 ران ترعتساو . اهريغو سنآآو لايطلا نالوخ لئابق نم ةءامج ىف ىنالوخلا ىربجلا ديعس نبا

 ترواملا مفدلل اهنمو « ةراهش رودو بتارص ىلإ مهعفادع مهممر كارثألا عناتو « بورحلا

 ةيمامالا عفادلا ضعبب ىمراب اغأ دمحأ مهلباقف ؛ دوصقالا لحلا ىلإ لزنت مث ًاولع هتفيذق دعصت

 اودمص م ءاومجرو ةراهشش وحن أرارم كارنألا تبدو « برملا مادو « باذءلا دشأ مهقاذأت

 ديسلا ناكو . كارثألا نم ةعامج اه لتق ةميظع 'ةكرمم اه تناكسف « نايقل ةطرش ىلإ

 نم ةباصمب عقوأو اهيلإ امو روجح دالب نم اشي> عمج دق ىنالحكلا نسح نب ىبحي ةمالملا

 قازرألا نم ةريثك ةلوح ةيمع تناك ةمودلا قوس ىف كارلا
 « كارآلل ىتلا تاوفألاو

 1 لوأ تاكو . امل نيمهنا نيدهاجلا نم سافلا ىنغ ىتح برمعلا اميمج ىلع ىلوتساف

 "و قوس نم ةريثككلا قازرألا ثقن برملا نيدهنلا ماتخال ةرزاملاب وهو ىضيفل
 وب ب تسد لنا فوغ كو يجو راه ىحاوض ىف بورملا تبا

 .٠ اه ©: ةدأ 4غ و , 0 5 3 1 .

 ىلع اهريغو هراوسم ف نيئمؤملا نم ريثكلا لبقأو 5 اهذءأتس كارمآلا نأب مهنم



 و8 هيض 000

 مامإلا 110 ةلس ثداوح 20 ا اشبلا
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 ارثألا ةيارلا هذه لاصتتسالا كررت : اب |

 دعا دالبلا ءلإ "أ 5 1 : ,

 9 . بقاوعلا ف رظنلا ل وقعلا لهآل نإ ظ 5

 12 0م بيطخ بايخ ماعلا اذه نم راطفإلا دبو 5
 راهش

 ةبطخ الب 1١ ريمدت نعو ةرامث نع كا دألا 35 مدي 1

لا ىلع مهضيرحتو سان ظاقبإ ىف 1
 رر مفدو د بم

 ١امفا

 : وق امم ١
 هاجلا يباب 'ء

0 
 رباط نيد بصنو « هتب املا

 رو « لمفيو مهم ىغابلا حبصأ احم 3 معبأ كلا « للا أ ا

ع ع : هتوص ىلفأب حاسو تيار | 1
 ما ىلا 8 و.دعاسمرب لير 

 لاو

تم ريغ ىلإ هناكو د « ناو لاو لالذإلا . نم كب ديرب ري اع نوقف مثأو «لمسبو رش 1
 2 .هجو

 : ريشإو 1 1

: 

 داوجا نع ىغاصتلا رمثي ايفو « بقاوملا ىف رظنل لوقملا لهأل ٌنآدو , نادلبلا هذه ىلإ ال :
 نم

طاعلاو بئاونلا عاونأ نم
ولقب ردع اوفالف « ب

و « رارفل ةدعتسم ريغ ب
 ةيلقنم ريغ ماسجأ

 يدم

حام ءاغتبا ىف اونهمالو . ٠ راذتعأو بره ىلإ
 « نوملأت مك نولأي م

58 

 نوجري ال ام نأ ن نم نوجراو
 انما

 9 ايلاومأب انلبفألو . هيدي نيب انلتاقل 0 للا لوسر ناكول سال نم لثاق لوقب الالأ

 ميديأب هل هللا مهمذعإ مواتاق . هشار هذفهو « هيد اذهو « هئبا اذبف . هيدل ةقدص انسفنأو
 دم

 0! : نينمؤم موق رودص فشيو مهل «رنيو : مزخيو
 ماو

 نب ىلع ماذألا ىتفم ةمالعلا انخيش ريخم كارثألل نملا ىلاو نواعم كب ميدن دوم تعمسو 1
 الا

لاث مو! أءنصب هراد ىف ىبرغلا نيسح :
راك دق هنأ ماعلا اذه نم لاوش ث

 0 لوخد تك
 3و

 5 َ 0 ٠

 ف ةيناهثملا رك اسعلا نأ هباجأل « ةرارمث ةنيدم ىلإ رحنلا باب نم ةيناطلسا كا
 اير ىداجلا نرقلا

 8 2 : 1 ٠ 0 5 * ةدملا تدع ةرحملل رش ا

ىف دمحم رساقلا مامإلا ةرساحل ا دج ةيزللا ذل - 1 1 ْ
 ب . ؟مهدي دوم لاقف «ةراممث 

 : وم 1 ؟بب ءاومع 4 ٍ

 )1 ٠ . عفدلل لمف ليوبت ى غلابو « نآلا ةدوجوملاو رصعلا كلذ ىف ةيبرحلا تادعلا نيب هاو ١

 -. مازبم 1 نم ةدم كعاو . مامإلا باصتال 5 ةمينغ عوبسألا كذ رخا قف ٠ 311 زاك يذلا نواحلا و



 وم0» ةلس ثداوح ف . ىح هللا ىلع لكوتملا مامإلا
 اهس رومملا رسجلا قوف ىلثلا دحأ نب دم ةمالملا دلاولا اهلماع انربخأ ةراهش نع كلرتألا 0 0
 هنأ هللب مسقي ءاهوحنو ( نينمؤلا ان صن اني تح ناكو ل لات هلل لوقب اونو ناكمنأ
 اهل كارنالا ذخأ 8 ال

 باوبأ نم ورسلا باب وحن كارتألا عومج تمدقت : لاوش سماخ تسلا موي ىفو

 نم ضعب دا رأ ىتح بتارأا ضعب ىلإ هريغو نواهلا مهمفدع كلذ عم ىرلا اوعباتو ةراهش

 ديسلا مهمفدل بدتناف « ورسلا باب نم ةراهش لخدت نأ كارثألا تداكو « اهنع رارفلا اميف'

 ىنسحلا رجح دمت نب دمحأ دهاملا ديسلاو « ىنسحلا ىاشلا نيسح نب هللا دبع ىكسلا دهاج ا

 نمطلاب هلو> نيذلا كارتألا اوردابو « ورسلا باب اوحتفف « نيدهاجملا لئابقلا نم تارفنو

 طسو هتفيذق تناكف ىلامالا مفدملاب اغأ دمحأ تقولا كلذ ىف ىرو « ىرلاو برشلاو

 سانلا راغأو «ورسلا باب لوح برعلا نم ممركذ مدقتلا ةمبرألا دهشتساو « كارثألا عوج

 ةعامج طقاسأو مهنم ريثكلا نذأ دقو تمزهماو كارتالا تاشنفف « بابلا وحن ةراهش نم

 برعلا رمثثو « هيف ناك ىذلا فيكلا نم اسشاب فسوب رفو . قهاوشلا كلت نم مهنم

 ةيبظع كرامم تدقوو . كارثالا نم اهلوح ايف ىقب نم نودراطب ةرامش نم اوجرخو

 ىلع ثدلثلا قوس وحن ةرزايعلا نم كارثألا ضعب ىف ىذيف رفو . ىلتقلاب اهمم عاقبلا تألتما

 لإ رمألا فو رفف « تامجلا لك نم لئئبقلا هيلع تلاثناف ء ةراهمش نم خسارف ةثالث ةفاسم

 ءاقألا نمةلج عماوا روبح عاج ىف كرت دقو ( ةدوملا بدم ىلإ مث «روبح ةنبدم

0 
 فالآن لور

 ةرامث ىحاوض ىف ىلتقلا ب 0 5 7 06 7-0 ا ع

 3 0 0 مارا ص رق هز
 اهريغو لتنملا مفدملاو نواهلا 7

 - ىلع برعلا تاوقساو « كلارتالا نم ليتق فلأ ىلع ةدايز ىلإ .

و لالا سال لو
 نا ليو جاع يقول

 ىكإ تنلب امقنن "91103 رس قفا



 ء لكوتلا مامإلا 1777 ةنس .ثداوح

 0 وا :

 ظو لجولا مهملع د سماخ موي ىف كلارا لا نأ ماما

 ةلقب معلا رخاوأ مك « لبا كلذ نم لعق نم ةعيمو و 0 مجعلا نم ليتق نأ

 مو أداسف ةدئألا لحجب اةرززك ليرفرت 5 لم ةرثع سف ون ىلإ ني
 ها« حييرلا بلقنت 0 حسارف ةثالث وحن ىلع ثوبي 3 5 0 . نع مهذب جرخأ

 يلف « ةنامأ ابل مهتعتماو مهتحلسأ تذخأو ليجت ةلاسا لع نبي 00 ثا «داجالا مهتنأ
 هلا نيابو « دناعلا هيلع تعمتجأف « ثولتلاو روبح نيب ىو 59 9 ْ 0 "6 مويا كذ هدونج
 فلا ىلإ رظنا 20٠ الجو اريبجو الاغبو بهذ سال ١ ماسر و « لوألا ىلإ ناءذدمو

 تذخأو « غلا كلذ لم 1 :٠

ملأ ميلا كلذ مهنم لعقو ماوفالا
 2 

 هلام تدقر ًانويع هرسهنب هللا ظفبأ 1 ٠
 ذو رمعملا ااب اضر ع 1 بيقع ْش 0 بيطخ لاوش رهش نم مايالا كلت ىف بطخ ةراهش نم كارالاو ىضيف مازهلا بيق 0

 ةراههش نع ىفغيف 700 0 ما ىثرعلا نيسح ىماقلا مامإلا ماقم
 اارتألا نم لتاقم 5 ل 00 2 وص عطقناو « ابرج ىف لما لوره ل ا

 فرعي عمضو» ىلإ ش ١ 0 0 0 7 تلا ضقنو « لواطتو هقنب بارشأو « لواعف
 أ راصتنا اهظقيا ؛لجرلا 7 ىلآلا مل نعذأو « لاكنلا باوثأ مهنع تيوطو ؛ لابقإلا مهدمسأ دق هنأ هولهأ
 لئابقلا ىلوتساو 0 هللا قوةح نم اوعيضو ؛ اعنثلا ةعانشلاب اوهو ىفلا اورق (لاتال يرفاقر

 رشح ىلإ كارألا ( ظقيا« رصانلا لقو رزاؤملا لذو «رجانملا بولقلا تذلب اذإ ىتح « ىعرب نأ بي ناك
 لا نواب مل نيذلا او اومرو ؛ ابكنلا - 00 0 ا 7
 ىفمامإلابامأ 1 3 ةمارب تجرخو :ابصأو هر فاخأف هدئادح تبشختو ؛ ايف لا 0
 رارفو برعلا نم * مق ني نا عيط ع ددوتللا عزز اع ةدئفأ بعزا نطوتماو ؛ ةدودشلل 7
 /| نملا وحن زارح ١ مهمات .رابقلا زيزملا هرصصن هباس امل همراوص هتمقن الو« رابدإلا 0
 . لاسر ىو 1 1 ىفضرملا داجلا ميك الو « ىضقلا ردقلا.مهمقتلاو اوطتق ريجتا مهلصادو اول 7
 اهرودص هصن ام ِ 0 قبطأو « هتائيسو لمعلا مهكرع نوبلم مهلاسو 5 فوتكم ما

4 
7 
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 م ىح هللا ىلع لكوتملا مامإلا
 ؛ ففلا ةئس ثداوح

 اورفنت الو لا اودمحأف ٠ ددملا مهنع تدر الو 0 مادا ١ هتاءاظو لجولا مهملع

 نا . اهلئان ىالختف مسقنأب ام اورينت الو «ايلثاوا 0 ركذلا ةلقب معلا رخاوأ
 نأ اورذحاق هللا منص متفرع دقو . اءارصو رومألا ىف ىدغم تابنللو ؛ اعالصو ًاداسف ةدئألل
 « محلا ذجاونب داهجلا ىلع اوضع . حيرستا وأ كاسسإل امإ تاينل سانلا اعاف « حيرلا بلقتت
 هناكحأ عدوأ ا نا . نينمؤلا هينابهرو , نيدلا مانس داهجلا . مدقو فك لكب هيلا اوردابو

 دماج رم اونوكن ء ايضقخ نم مورحلا هنيرش فرو . هظفمت نأ اني « ةثامأ ال
 لا . نول مثاو الإ نتوم الو للا اوقتاو . دسافلا لاضلا نيابو « دناعمل

 رمخ نم برقلاب هعم نمو اشاب اضر لئقو ىربكلا ةكتفلا ىلإ رظنا
 فارجلا ىف اشاب نيدلا ىبحم هرهص ةراهبش ومن همودق دنع ىتبأ دق ىضيف دمحأ ريشملا ناك“

 ىلع ناكو « لاومألاو لاقثألاو ةيطايت>الا ةيبرحلا تادعملا نم ريئثكسلا هيدلو دشاح دالب نم

 مزهما املو . رخ نم برقلاب فارجلا ةيرق ىف نيدلا ىبحم ندل ىئثرقلاب فو رعملا اشاب اضر
 فلأ وحن ىف فارجلا نم مردف ىضيف نع فخ نأ هسفن ىئرقلل تلوس ةراهش نع ىغيف

 لصو امو . دشاح دالب نم نابرغ ةنيدم وحن لاقثأو تادعمو نيعفدم ىفو كارثألا نم لتاقم

 ناك دقو دالبلا لئابق عومج هب تطاحأ رخ ةنيدم نم برقلاب شبخع فرعي عضوم ىلإ

 « رف نم الإ التق ممودابأ ىتح شبخم ىف هعومجو ىئشرقلا تمجاهف مامإلا دانجأ راصتنا اهلفقيا

 نم هريغو ىثرفلا سأر اولصوأو لاقثألاو قدانبلا عيمجو نيمفدملا ىلع لئابقلا ىلوتساو

 كارتألا داوف لظاعأ نم ىئرفلا اشاب اضر ناكدقو .رذع لفت وهو مامإلا ةرضح ىلإ كارنألا

 و هنبب تك رب هكرامم رخآ رهشأ نم ناكو . ةديدملا تاونسلا نولاب مل نيذلا

 اليتق نيسمحخ وحب لتق نه تاما امنص ىبونج نارهج داليي ىماملا ماعلا ىف مامإلا باحسأ

 نم ىئرقلا عوجرو زارح ىلإ كلذ دمب مرارف مث ناروض ىلإ كارثألا رارفو برعلا نم

 50 ماملا اذهب شبخم ىف هتينم هب تدوأ نأ ىلإ لفسألا نبلا وحن زارح

 ىثرقلا لتق دعب ماملا اذه نم لاوش ٠و امخمرات هللا هديأ مامإلا انالوم نم ةلاسر فو

 هللا ىلع لك ودلا مامإلا ةريس م س م : ةلفقلا نم اهرودص هصن ام



0 إ نينمؤلل ىلع هللا نب
 ةراهش نع مزهف ٠ تاتا. الكل | 

 كإ مث «روبح ىلإ اهنم من ا 0 036 تابثلاو رمي دو

 يتح ٠ مانغو ىلتق ام

 ددعلا هب طيح الامو ف ع
 تاسوألاو مكلا نه

 ١

 ا 00
رثك ًاوءرارشالل اهوباج ىلا (

 د ةثامام نم

ضر ىلع ناو . ريصقت الور : 00 2 ١ عفادأل نم ةثالئو
 أ

 ٠ ةمداقلل نم هيف نمب مزيف نابرغ مهم ملأت . فأل

 ىلإ قدانبلاو ةسخ ةادملا تناك 1
 6 0 2 نذللا ءز |

 0 0 قاد مين 1
 دقف « برقأ رسألا ا 0

 0 ,. 3 مد تارجا قل الإ ةيدقنا رإزإ
نأ ةلذ مجملا هللا لذأ دقلو

 ىلع ت

 أاريعب نيسخو ةئام اوبع

 اذه رب رح دنعو

 عيمج ىلع اواوتساو

 ىف قبب لو . ىلوألا

 نمو ىفيف مهكرتو « برألا نو ا

رل و مثادغم ىف هتبحاصو حاورألا
 

اهدارأو لاير فالآ ةئيسو ةز رولا لمحت
 ! 

م الإ التق هيف اذليجلاو دبع ىنبو موبكألا
 ىلع اولوتساو «رسأ ن

يمج ىلا تارا انسب دقاو ٠ برعلا هب زعأو « برا , وسار
 ملا انشعفو « تابجلا ع

 لاثمألا ساذال انبرضو « تاياوغلا ىوذ ىلع فلاحتلاب سانلا انرمأو « تامل اهكردأ تلا

نلا انم زلأو « تابانعلا لهأ امملع لمتمإ ل ىتلا
 م اهملع دنتسي ىتلا ةيلالا تابجاولاب سا

يست الو طبرفت ربغ نم « ةيوبلا بر ءادعأ
 ُة دن اناو . ليلقا الو ريثكي منك الو « ل

«هدنج زعأو « هدعو ايارأ ىذلا
ىت>]) . هدحو كارئألا مزهر 

اونظو لسرلا نمايتشإ اذإ 
 مما 

شن ند ىحانل ان رمت مهءاج اويذك دق
مرج ا موقلا نع انسأز درب الو ءا

 لاوش اخ رردح .٠ * ني

 :ةينرغوأ هب

ةثامرح نأ ىتح «
 مهعم 

مازهما لبق ةدونلا ىلا اهلاصي
 1 « امم ىضيف 

 اوبلجأ ام ميج

 نم ضعب

 ىعغتنأ . ننرشعو ثالث 17 ةئس

ندا يب هريمص ىلع قاخ همم نمو ىشرقلا اضر لتق ربخ ىضيف دمحأ ققحن الو
 2 سد 



 ,٠700 هلم ثداوح ةئسم ثدا ىمحي هللا ىلع لكوتملا مامإلا
 نكمي لو مهئادلبو مهماطوأ ىلإ ةراهشب اوناكن بذل ؛برعلا نم ماوقالا لك مجرو - ىخالل مالا رخآآ ىف كارثألا قادم اهنيرخأ تناك ىتلا ةضورلا عماج ةرانم ةراما سعأ كلذ دعوو- . ناوذلاو لذلا نم هيلع ديزم ال ايف اعنص ىلإ ىهيف داعو ٠ ىلتقلا ةرثك نم مضاولا ضعب تفاج اهماف ةبيرقلا ما وعألا ىف املم هلهأو نملا فرعإ ملام كرامملا هذه تناكو . مهناويرحع مهفاخ برعلاو ل 0 . اخ برعلاو نارمح وحي هلارألا ةيقب ىف ىضيف راسو ٠ لاوهألا نم هيلع ديم ال ام دمي. ءالذ هل مق «فارج نم نيدفلا ىبح جارختسا ىف ةلوح لكل معأو لاومألا فرصو برعلا: نم لاقملاو مياشلا ضمب ةلاتسا ىف غلابف ؛ لاقثألاو دوقنلاو كارثألا نب داع فارحي هيد
 : لذا زمملا ناحب و « مل ضرعتلا ىلا

 ةذأ تحضأ كرتالام نولوقي

 مثرارف م اوبحمن ال مل تاق

 ضيف ادي شويجلا ثعب ىف كرتللو
 ىضف ادب تبن هللا رصن ءاج اذإ

 هرصن تابآ هللا انارأ
 ثلا ردنبب ىفودلا ىنالوحللا ىثرعلا ملاص نب دمحأ نب نيسحلا ءىشنا غيلبلا ةمالعلا ىتاق#ل

 : نيرشعو مسن ١8 ةنس مارحلا ةدحلا ىذ ىف ةماهم نح

 همدانب نم ىلملا ىوريل دحاللو

 همزاليو هبا ىتعي نم زمللو
 همئاوق تابثلاب ىشمتو بخت
 هملاسإ ميقم مهنم الو يب

 همرامم حابس ال 8 رح مهم

 هقار لضالا لنيلف ىرمخ اذب

 ةونع زرلا لوقال دق رشعم نعو

 هريمن تايآ للا انارأ مويب.

 ممدنع زجملا ىرث ال لاجر ىديأب
 ةراهش تسسمأ رارحألا نم لاجر.

 عمضو» لك ىف شدولا رحب شاي

 تدغ ذإ ماشلاو ماورالاو كرتلاب 10

 ةيقب الإ بارعألا دحخأ دقو.

 همجاعأ لابجلا ف قرتو اهلا
 همداوتو ىئغولا باق 4 ا

 ه«لاغأو هداوق مهدوقت
 هلاظم ءاطت نأ نم ىلملا اهاهن



 ظ
 4 ##ع ةئس ثدأ

 شقا لع كرش ماما
 8686 ةنس ثداوح 53-0

ود نم ىتلا مأ و
 ظناح هللا اهم

 . ههار ىقحلل هللاو هراصنأو

2 

ٍ 

وملا كتاب نعط و
 هلصت دح نم ت

م له الأ ىداني
 همداصأ ودع ن

0 

 3 0. منا

وي مويلا لبقو موو
 هلبق نام

م ادهو اذ اذ
 هرجصا

 بناج لك نم تول قدو لبخيو

 ' ةئر بناوجلا لك - نم بولعلاو

 همحالم بينت ال اوم مجعلا ىلع  تعلطأر تدش بارعألا هب كانه

 الفم ايجي الإ رت ش
 .همجا#جو هبالصأ تعطقنا دق

2 

 هله ماع

 .«هاتث ةباحسلا قدو نم "لها ايي

 :همراصي عاجشلا بلق اهم داكي

 .همداصم مادصلا دنع م رفعي ارخاو ا ع نس ةرطش اذ

 . هسا وحني سيل دح ةفاعم قهاشب اهامر دق سفن حورطمو

 '. هكالي الأ هاقال ىذلا ىلأإف ذيب ىو نقي بلع اذ

 همراوصو العلا رمس مهتحابأ مهقوف لبق اال لينق فلأو
 .همداع نديلف دجلا اذه وحن الأ هتوصب ىدان رصناا باب ورسلانم

 .هملاس مجملا ملاسام كرتدمو 2نطومو كانه موب نم كلايف

 هاه نيمجعألا سوءر ًاباج- هتيبج ىف اوقلع دقت لق نمو
 .هبارك سرغ لكن م اهل مارك سفنأب ةادء اوقال رشعم نمو

 همواقي اذه دمب نم-رخفم لهو رخفم لك مل ىمحن مومئانغ

 .هجاوف سيلا ضيب ىقتلا ام اذإ ةزعأ برح دامآ مناع ف

 ةيتف مراك ألا مشلا برعب نمو
 ينأل لايطلا نالوخ تمدقو

 نراغ لآ انلاوخأ دشاح نمو

 ..هجارب تغاز فكتلا ام اذإ دوسأ

 .هقارج مهملإ ىزملا بسن و
 .هّمآم تفح مويلا ام اذإ دوسأ

 ”فيئاووز. هلا ىلع ناس نإ. ٠ عمال شيرت رخل 8
 . ِ ..هم راكم تلاعت دق نم ةدنك نمو سنأ ىح نمو ضمإ بحر ' نب 31 .٠ 1 مو

 -همسالخ ىمدت نيح دجم مصالغ ثراح ءانبأو نادم ءانباو نأ ماني



 ىحت هللا لع لكرتلا مامإلا

 ًاراغ .اج ىذلا ىالسلا طهرو

 مونه ءايحأ هللا ىبح موتهو

 مثريغ ىملا ىفأ ىردأ الو نما

 غبن دجملاو رخفلاب م افينه

 ًارمآ ناك ىألا ىضيفل اولوقق

 نقلت: نينيزلا ”ليتأل - "ازقو

 هذدح تيطعأ تنأ فيس تبرعض)

 ىلملا وخأ تنأو اجيهلاوخأ تنأو

 ةكم فارشأل ىرشب ال كار شبف
 هدنج قافخأ ”ماجعألا اطن حعتفي

 ًابحاص ناكن م ءادعألا نيب دقو

 رجاف كباب وحن وبدي كزيإف

 لفاغب مهنع لاو ال نا اف

 مهنإف اريخ باحصألاب كيصوأو

 ًاضغاب للا كل قبأ الو ثمدو

 نب دحأ خوبشلا خيش ةمالملا ىوملا هنع باجأو

 : اهم ةديصق 17797 ةنص رقص

 همظان ردلا نم ىدهأ ىذلا تدعم

 هرغل رتفاو نصفلا ةم دوأت

 ًاينامم نيمملا ءاملا كرم قرأ

 ارهاوج تدبأذ تصاف هرطاوخ
 هلك نسحلاو ناسحإلاب ءاج دقت

 07٠م ةئس ثداوح تس

 همئازع لفت ال مرعب اسيلع

 همئاش انأ ىذلا رصنلا قراب اه

 هال رعشلا رذميف مهم موف

 هملعم تلغ نيح دمي ملام

 همزاع تنأ ىذلا مزعلا نع حنت

 هكار تنأام نا كدر ركش

 (هئأق تاومسلا رابج فك ىفو
 همزاح تمداام نيدلا اذهل تنأو

 همئاق دجلا لمح ال ىزإل الو

 هئاوح تماح هيف موب لك ىدل

 هلع تنأ اع مهنم ىذلاو انل

 همنام البق لا دودح تطخمت

 همساع قدلل لَو فخمتال الو

 همزالم لالجلاب ىلوأو كووذ
 هكاح تنأ ىذلا زملا ىلع تنأو

 هكاحو نينمؤلا ريمأ نال

 هعاسو هقرو هيلع تيفو
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 56 تك ابن صور نم رهناو

 هان حفلا لطاع اهنم يلقن
 هعاق ه عانا هل

 سانلا ىف عاض ضرفب ماقو

 ف مونهألاب فوتملا ىرادنجلا نا دبع



 تاو ح
يمي هللا لع لكوتملا مامإلا

 
 ةرايش وحن هلاقتاو دشا

 : دشاح مالستما دمي

 اوعنقت مدرص ىذ نم اند الز

 ةراهش وزغل ىفدتسإ لاز امو

 مده دعب ًامفدم املإ ىجزيو

 ” ىذأا ةرزاعلا دوط الع نأ ىلإ
 هثوص نوكللا لزلز ىراوءاجو

 . هعازو تراثتساو هيلإ تباثذ

 .هسقا رأ ر) لص اهملإ و 03

 .هجاعأ ابيلا قرثا نأإ 598

 ههللاوعو انمالعأ هب تيارت

 همواقت كاذ لث» ىف انراصنأ

 .ههأو لض دق مولا كاذو ماجر 2 تييخ مئادلا نا ىأر انذ

 مههجاوه كانه تكدناز بابلا ىلإ عرارش تراطتساو امو اوعاد

 .همداوق تباخو اليعافم اودامف لعاذ لك مهعفر نم اوبصن دنق

 ةمزاوجو هلق هنم ىغلأف لماع لكمهلسن نماورتك؟و

 ةليمج ةلوط ىعف ءاهرخآ ىلإ

 ةرابق نم رابخأ مام الأ

 ةرجب قولا ينحلا ىاثلا يهارإ نب دمحأ نب دم خيب ةمالعلا ديسلا ألا ظنو

 ,نب دحأ ىلولا امسخو؛ ةرماءلا ةديصقلا هذه نيئالثو ناع 1804 ةنس نابخ دالب 0

 ' عادتي اهلع ماطب مل هلو اهسخم رق نم تايأ ةنالث الإ ؛سيضعل ذوب ىرادجلا كا دب ظ
 ةئالثلا انلمجو « اهلل ءاعنص مالبن نم هريغ سيمخم عم 0

 : ساوقأ نيب اوسيمختو تايبأل 9

 .لوقنم سلا اذناجوأ فرحسلا مأ ١ لوس عراب م . :
 لوبقم قدصلاو قدصلاب ةيضيو اورق اذك عدلا لا

 لوصرمب . رعلاب قلاو ©
 1 ل ف

 0 هرم نس

 :ةراتس ءارو نم رك

 ةةراهش ىف نم راجخأ م ١

 بام دبش ةديقع :
 أ

 ةراشيب ثار 0 5



 مل؟ نم ث وسام ةند ثداوح 2 ال يبي 7" لع لكوتل مامال

 ليلاملا نومرك ألا و ىرشلا دوسأ

 الئسأ راص ىدعلا دخ هب برضو الوأ طق نكي ا 0 فاصوأب

 الفحج مدقي ىضيف انءاج دقت الفجأب هنم قالسألا تءاج امو

 ليطمتو روجو ريبسج مههادم

 متاخر لص وتعب لال نو ..: مرا هتلذهوأ ند 0

 مئاه لآ نم لاطبألا مهتفالف ماهو مارم نم ك قتعم ىفو
 ليم الو كانه لزع ال موقلا مم

 اريج اضرأ ودزفلا ققععاو 1 رخفم زاحدف ىاشلاىدهلا رختك

 ىرولا ىف ندلا اوديش ملع باب رأز ارضخأ جابيد رمحملا مدلا ىسمأو

 لوقنمو ع لوم مع ماقو
| 

 ماعم تادايتلا مث مهلماعو مهمكر وهو ىدطازعىدملا هيجو

 مهعاظ لايطلا نالوخ نو مهل ديصلاو نيدلا رفنو ميلظع

 ليعافأ نيمحصألا ىف اهل ماهس

 دعاسو فب اوناص دق نمو دصاوح ىأ كرتلا ماهل اوناكف

 داو ماركلا مثلا بحرأ نمو دساحو ىبصان 1 يو

 ليصانو حبص دجلا ىف مل لاجر

 ين نم دق نم تامافل اونطقعو ٠ ىني م ضرأ ف نيترل اوسرغم

 ىثنولا ىف نييئراحلا رد ىو امل مهطرش نم مورلا لهأ لماعو

 ليبارس ليثألا دجلا نم مهملع

 امتكرو بورحاا ًادومم اوناكو اهملاو علا ةحاس ىف اوفطق ومه

 ىغتلا ىلوأ نيتمجلاو نضل نمو اهكاه لاق سراف 000 5

 ليسارم ابارسلل برح عئالط

 حري ءاج ىذلا يالا لجئو حتفم برحلا هللا دبع نب ىلع



 حسو ىوأ# مونهألا ىف دجبزبو
 لوبشم دحلا يمت ردا هذ نم اهريغو ٍ
 و املاي : ا

 ركن مانألا نود هب اوصخ ف وف كو ام

 ن< ممعيإ ىف ام موفلا وه ةع نم مهيف كو ةراخ 1 5 ةراهطو ة : ا مح اف ميل (لبقلا قدصإ مهب ىف مترف . اهسلا ىلع وات دل اهمئاو ليثألا دحلا .فرشلاو ازا فايدرا درج اولمح ومه)

 7 هلل ةراسبكال ن ب

000 ' 
 هنمأ امي مالسإلا 7

 0 ماسلا ىلع مويل هنا ورسلا ىف ثيسلا مو كلذو

 قتح برحلا ناخد راثو هنكر ده ني ىثبلل افيد هب

 ليكستو لابو مهف اه باحس
2 

 انعذأ رسألاو لاكتنالا ىلإ فنصو اند هقتح نم 1

 انقلاو تول انتم مهيف رطمأو انقلا كلذ ىف ماورألا تادجو

 ليبابأ ريط ناشبحلا تمر نم

 معو ءىث هبجحم ل توا نم عرسمب ميدبلا ترلا مهءاجو)

 مفدم لك نم تاوصألا مهمدانو عمسم لك اهماوص نه مهب مد

 ( اولوز انضرأ نع: نارينلا ةنسلأب

 موقف نم د ايلاوع تلعو مهسوثك برش دعب اها أوس 2

 ةراهش باب نامجلا قتلا الو

 مهسسرءر قوف برحلل ىحر ترادو مهسومت نم مراونأ تبهذ هب
 ليبارغلا هتلسرأ ًانيحط اومنأت

 ممموب لبق تنطوتساو مهوحم تنأ مهم تمس ذإ ريألاو فل عابس
 ش مهم وسج قوف ىملا روس تراو مهموح نع مهماه اولبا اف

 ءامإلا



 و م06 ةئس ثداوح 0-2 يبي هلا ىلع لكوتملا مامي
 ماج رو مهفايسأ مك 0 ا
 ملامو ببي فيس موحاورأت ملام اده راس ىلا نم مال

 لوكحأم ريطلل مللاو انتمينُع

 اوحلفيو اهرلخدي نأ مهلظ ىفو اوحلصأو مادم اونس ام نيب ف
 اوحبصأف اليل ورسلا باب وحن اوس اوحز>رو اودوبأ ىقح ةنيف ىوس

 لومأم رصنلاو رحنلاب اورحت دقو

 مهسورغ تتامو تفج ةمود نمو مهسوفن تحيبتساو ماجر باخو

 مهسومر لالصلا باب ىلإ تاصو مهسومر تارئاطلا تايواط ىفو

 لولفم نوف سيل فويس دحن

 ةنيزو هوبلس دق بعذ نمو ةنوصم تارئاب نم اوكرت سن
 ةنيزح نيب مورلا ءاسن تحضنأو ةنيصح ناس ترم ةحلسأو

 ليك امم تابمألاو ةلمرأو

 2 هنم مويلا نأب نظو هفن 6-50 ىدرت الو

 هسفنب ار نظ جلع برايو هسكسب دابعلا بر نم بقومف
 لوبكم ديفلاب وهر أريسأ ىمضأت

 امدسمو مهنم ءانب لثو امهنأو اذه مويلا رع دجنأت

 امناو مهوردق ليف فلأو اممج ىف مهحاورأ هبا تسمأو

 ليلقت فلألاب لوقلا نأب لوقأ
 ةأسسمج دانا لكف مهو ةباوغ ايدو ايد مهمش دنا )
 ةباصع امنص لوح انم ناك وف ةار وق نها كفو ان

 0 (ليرامألا اهزفأ ام اواصو دقو

 . 0 0 نمو نس كلذ ناك بر اد
 كلذو هبظ نا قدص دق انكلامو



 ١71 ةلس ثداوح

 لوذم ثا ترا

 ىعتناو لضفلا ىف لاط دق ديم

 اسهناظ نينمؤلا ريمأ لطنو

 * لحم ىلع

 ىعنلاو نيدلا ىلوأ نم ءاعد باجأ
 مف ىهتنع اوخانأ 7 تث

 طا

 مءاقل ىنب 1 م
 ل ليوط لكي مءاجو ةانبلا دم ىذا كاذن

 ممارو نأ ىنبلا برا اولوقف مءاسو ةائبلا رض ام ماك

 ليقاثلا ىصحت هيف اسوبع موي 0

 هدودج تلاون نم رانب ىلصيو هدودخو ىدتعلا ربظ برضيو

 هدورش موقت موبىف كلذو

 لولسم ىغبلا ىف وهف باقر

 درجم نيبو روسأم نيب مهف درحجم نم مهقانعأ ىف لس ين

 دمحم دعب هللا ةالسص هيلع ددجم نم هإق مسح دق لف

 ليضفتو رون نوكحلا ىف اه ةالص

 دهشت سانلاو ءايلءلا جرد ىلإ دعصب لاز ام دعسلا ىف ابكوك ادب

 ردنم لاقام رايخألا هلأآو دوأتيت انقاام مالس هيلع

 لوبقم قدصلاو قدصلاب ةربخمو

 هدودج هتلع مامإ فيسو

 ردنبب قوتملا ىزجلا ىنسحملا ىفيصلا ىلع نب نسحم نب حلاص ىوغللا ةمالعلا ونصاو
 : ةليوط ةديصق نم نيعيرأو مسن 149 ةنس ناضمر ىف ةديدحلا

 تيس مى هدبع هللأ رصف

 اماهغا جازأ ذإ ركشلا هلو اماود لالجلا اذ نا دحأ
 اماضي ىنل انبر دنع مثد# ىبلا ةرتع ممم ودصق ع مكص | امادصلا دوسألا ابعور نم فاخ ًاشويج اوءاح نيحكرتلا خود



 ىحب هللا لع لكوتملا مامإلا

 قح ةمنأ ةداف ةداس

 0 جلملا دحأ هلا لذغ

 الجرو ةدع عاقلا ألم

 ًادابع ميلي نأ هللا ىأو

 سأب ةدشب مهقوف اوردط

 2 سوؤك مهوعرج

 اتمط ةنسألا نم مهومعلأ

 ولأ بوعش ىلإ مهودروأ
 الاكن صاصرلا نم موقوذ

 اودعتسا اه اوباسو مهويذ
 اماهو ًاهابج مهنم اوتتف

 اولاثو ةك مهقوف اودعو

 لالتك هلال_ق ذلا نواه

 اولا_ي ملا ميظيفي مونثو

 تامكاخ مهقوف ريطلا تل

 شاهتنال تقباست رونو

 ىعست ىفقو اوملطت ى وق تيل

 مهنم قهاوثلا نه ىدرت 1
 ةارع ولع نم نودرتي

 امل ٍورسلا نم انمه ىرسف
 تيك ةوبزرلا *نم ايازراو
 تبس موي هد_بع هللا رمن

 ويلا كلذ هنيد هللا دش

 هد ج7

 امايقو ًادجس نوتيبي نم
 امالتسا درب احسم انءاج

 اماصتعا هنم نلت ام اعرمسم

 امامإلا اودوو ةن اوصلخأ

 امامر ءاقللا ىدل مموريص

 اماذَو صخش ضفنك مموضفن
 امامزلا اولاش ذنم هوقوذي ل

 اءادم ميجنلا نم مهوتسو

 اماضتسم ابئاش لفطلا كرت

 امارغ باذملا نم مهودوز

 ىلايأ 7 تايناذلا اوك َر
 امازهنا كيرب> وه امندم

 امادهنا نب ىدبلا اولواح
 اماقتنا ودمل نا لحب

 اماه نم اهليجم تامئاج
 امامط مهتمسقت تادجنم

 اماظملاو هلك ملا لكأت

 اماؤزا ابص بصي نمط نوخ
 ىارث ىوهلا عم لك جر
 امازهما اودملا هللا بتك

 اماقع جولملا ىلع تافذاق
 اماشتحا ١ونادي نإ
0 : 00 1 
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 ١7077 ةلس تامفو

 .- مامإلا: ها 044- . يعفا لعركرلا
: 

 !'قعو ش وحو ةدعص تاهج ىلإ نييجتلا 3 نال خو ند 5- ل 0 ا تصطسا ا

 اعنصلا' ىلع ولوتسا نم لاتقل هركسع ضب لاسرإ ىلع امالا .. املااز 1 10
 . 0 رم ده نم ةدمقلا ىز ىف

 ليسلاو بطخو « ىمساؤلا ىعادلا دينا باحصأ نم ةدعص دالم ع ا
 قز + تابج ىف ةيمامألا كان

 لب« : هلوق امنم كلذ ىف ةبطخ مامإلا بيلخ
 0 ل فول ةادحلا اويناح اي ملأ م مآ أ لاق 2 ١

 ارشلا ا ن 7 .٠ دهاجأ ميلف . اوحصتنا اف اوحصنو ءاوحص اف اوجلوع ؛ ةءالولا اوفلاخو
 0 دن ذلا 52 ع ةدص 1 01 .

 نم هيدن ىدلا ىلع هرجاو ؛قد ا هلوسر هللا نعهي ءاج نيد جبن ىفو « قفح ىوتسم ىف هداج

 ل ٠ هيدب نيب دغ ةادغ هيقال وهو « هيلا
 اولاو . ماعلا اذه نم ةجحلا ىذ ىف : زيجولا عماجلا ىف ىرادنجلا للا دبع نب دحأ ىلولل لاقو

 هأ. ايش رمثت مل برح ىمساقلا باحصأ نيبو مهني مقوو نيفاس ةنيدم ىلإ مامإلا ركسع لخد.

 3 ألا ةيدشالا رذع“ةلفق سورحمب هماقم نم مامإلا زوج : مارما ةحلا ىذ رخآ ىفو
 نس دادقملا ىلع نيدلا ريصن خيشلاو « ىنسحلا قاحسإ نب دمحأ نب ىلع نب سابع ةمالعلا ديسلا:

 ذ ىف 20 نيبو مهنيب ناكام حاضيإ ىتأيسو . ءادملا دالبو ةيلاعلا نالوخ دالب ىلإ ىسنألا حجار

 او ا ىذأا ماعلا ٌُتداوح ىف .رالوخ نم مباشو ءاددملا نم ةجارز ةيرق ىف عماملا نم كارألا

 وأ ْ ١ اذه لي

 لق | ماعلا اذ مالعألاو ءالبنلا تايفد

 7 ءاعنص عمأج مامإ ىحيقرلا قازرلا دبع
 . »م © 5 ا - احلا“ 4ي 0 ش مامإ ءاعنص لامعأ نم باهشش ىنب ةدح ةيرقب فوت ماعلا اذه نم رفص عم انث ةمحللا ةليل ىف

3 

 "1 ىئاعنصلا ءارلا مب ىحيقر ل هللا دبع نب نيسح نب دمع نبأ' رو لا دبع نب دبع نب نسمح نب قازرل دبع ىتلا ةمالملا هيفا ءاهصب سدقلاريكسلا ع
 ةنس لوأ ءاعتصإ هدأ انلا

 ١ 5-0

 ال ا - ههأ نع ذخأو . فلأو نيتئامو نيتسو تس 7*1 ةنس لوألا عمور 7!١ ءاعيصب هدوم



 -(غه- يحي هللا ىلع لكوتملا مامإلا

 ىثبملا هللا درع سالا خيبشلا و « ىامنصلا يدكتلا ديك نايك يدعأ دج و

 . ىمارعلا دحأ نب دمع ىضاقلاو « ىناعنصلا ىنيسحلا شيشع ليممس] نب دمحخ ديسلا و « ىاعنصلا' .
 ديسلاو  ىسنآلا نيسح نب كاللا دبع ىضاقلاو « ىنسحلا روصنما نب نيسحلا نب مساقلا ديسلاو

 « ىرفظلا نسحلا نب دمت نب دمحم ديدلاو « قحسإ نب ميركلا دبع نب نسح نب ليمع#
 دمأ نب ىلع ديسلاو ء ىسبكلا ليسمإ نب دمع ديسلاو « ىغايسلا دمش نب دمح| هيقفلاو
 زاجتساو « مهريغو ىتامنصلا ليهسس دمحأ نب دمت ىضاقلاو « ريزولا هللا دبع نب دم مامإلا و « ىفرشلا

 34 مهريغ نمو مهءظم» نم

 «٠ ىنايلا ىلع نب ىلع مالسإلا خيش ىلوملاو « لنا هديأ رصملا مامإ انالوم خياشم نم وهو

 رصملا مالعأ رباك أ نم مريغو نبدلا ديح مساق نب دمحأ مالسإلا فيل لولاو

 ضيبلا مايأل مايصلاو دجبنلا ريثك « اظعاو (اظفاح الضاف ارق اعرو الماع ًاملع ناكو

بارحم ةالصل (ءامإ نيعو « مرحلاو ناومشو بجرو ةحمحلا ىذ رشماو
 نم ءاعتص معماج 

ىلإ كلذ ىف رمتساف ةثامب الثو نامت ١١04 ةنس نم
 سب ردتلاو مماجلا ف ظعولل هتمزالم عم تام نأ 

 «ةمفانا دراوشلا ديبقتب ًاعولو ناكو . ريفنلا ملا نآرقلا“دي وجت هيلع عمسأو « ملا نوف ىف

لملا ديسلا هخيشل ديناسألا قرط ىف ديضنلا دقملا باتكممتخاو
 نا درع نب ميركلا دبع ةما

 تامو نييلاب نينسحلا ةيرذ نم ةداسلا باسنأ ىف (اتك عمجو ؛ ىضورلا ىنسحلا بلاط وبأ

انلا ثداوحلا ىف ةذبن ررحو « هل هلك لبق
 هنمز ماوعأ ضعبب ةيخ ر

له ) ةماهت لهأ ضعب لاوس ءامنص ىلإ درو الو
 ههجو هللا مرك بلاط ىلأ ن ىلع 

 صاخ كلذ امإ وأ لسانتلا ةرورشضا اجيوزت امإو ءفكب سيل وأ ءاره زلا ةمطافل ءفك

 ةدألا ليخ هيف ضينتسا ليج ليول باوجي ةمجرتلا بحاص لاؤسلا اذه نع باجأ ( هب

 جامي الام ةنسلا بنك رئاسو تسلا تابمألا نمو ةدقملا ريسفتلا بتك نم لقنو « اهلجرو

خ ةمجارم ىلإ هيلع الطالا د مب فصناا رظانلا
 فيكف ) لاف ق* نأشلا كلذ ىف هري

 أب فيكو ةلهابل ةيآ عيرمصب لو لآ 5 ْ ظ
لص للا لوسر سفن وهو (زفك نوكيال

 , حرص مو هلو هيلع للا 
ْ 

ال نأبهتمأ لسو هلآو هيلع هللا ىلص ىنلا
 وهو ىلمب هتنب| جوزيو ءافك الاالإ اوحكتي 

 *فاك ريغ

_ 



 ١
 ؟ا/ ةلس تاف

 يت و 0 2

 .ِء لاو
 ا َرلقم ىذ لع تينخ

 : ع نإ سمشلاو . ملكنا" نم داسفو لوذلا , نم لامخ الإ 0
 مهد ق رارو ةسفقنل جح ا 59 اذه ام؟ اى> .

 10 ةنس
 لا ند ىداحلا

 ادنجلا نا دع
 01 انما ٍ

 لكوتللا انمامإ 0 ناكرأ دشدق ىذا اهيحامن العأ
 1 ام ل ل

 ديلا ةمالملا 3 ىف“ هرورسس -تدغ همدقع امئم

 ' باهولا دبع : اتم تايبأب لالد نسح نب دمع لاضنلل ةمالملا هأنهو

 دعسأ لصولاب كنم لازأل نف اهحوسب تاز ذإ امنسل بنو

 4 درطيو بولقاا مث هب داذب 2 هسبح دعب نم ءاج ثيف كنا

 ددقي مالظلا بوث هب ىحأف رون جلبت نأ ال حبصلاكو

 دعصإرصقلا كلذ نمانسلانحضأف اهئاهسىف تقرشأ ال سمشلاكو

 نيمآ نب 0 انايإو ا هجر

 لقلل ةرق امنص مماج مامإ رفص نم مايألا مسان ىفق
 5 للم الب المإلا ىف نيريرضلا ارقلا دمتعم ريرحتلا ظعاولا ظفاحلا

 لبعلاو ملا ندخ ىحيقرلا ءانبأ رخفمقازرلا ادياع ىقتلا بلطف بل اج
 لمألاب كانملا ىجار اهب ىون دق ةدمم نيسمخ دعب ةعبس نع

 لا ابيل اهب تكسب رقم فا
 , مولملا ضعب ىف كرام نأكو 7 م
 نا ةراطملا ىف ةديدعلا تاونسلا م هاو

 ةفملا نم هب هيلع ناك اه

 شيحو ىلع نب دمع نب ىلع ىقتلا ةمالدا هن
 ةريثك ةلهج هب لقن نسح طخ 4و

 امنص عما سان

 6 فح امصملا نم

 3 رو 1 206 عررلاو ىوفتلاو دصلا ىف ريثأت هظعوا ناكر ؛



 )م07 ةئس تايفو 52 0 يحي هللا ىلع لكوتملا مامإلا

 ىداملا مامإلا نبأ نيذلا فرش

 مامإلا نبا نيالا فرش ةمالملا ديسلا مامالل املماع رامذ ةنيدع 0 0 5

 نب دحأ ىلولا نع مونهألا ىفذخأ . ىببأ | ىنيسحلا دم نب نبدلا فرش هللا ند ىداملا

 ناكدقو . مريغو ةريش دحأ نب دمأ هيقالو كاش د نب فل 0 ىرادنجلا هللا دبع

 ىًضاقلا ءاضمال هعمو اهحتف دعب رامذ دالب ىلإ الماع هلسرأ هللا هديأ هللا ىلع لك ودم ا انمامإ

 قتلا ةمالملا دلاولا اهيلإ بتكو . ىونهألا ىضورلا ضيرعلا ىلع نب نسملا ةمالم
 : ماملا اذه لوخد ًاخرؤم ىرامذلا ىنسلا ثيرولا دمحأ نب باهولا ديع

 لح ىلعأ ةدجنلا ةوبص ىف هل نمايو نبدلا فرشاي

 لسك اهبصي مل ائيثح ىعت ىلملا كيلإف الص تزح 00
 لبي مل ًاعرسم ىداعألا برح ىف ماق نم دجاملا كونصو

 لزب مل ملح اهيف لفرت ةلسح انتدلب انيك
 لسلاب هناز ًاريثك الع ىوح دق ىذلا ذنلا كلذك

 ١ لمألا غول ىظحن هيفف ىنأ دق ىذلا ماملا كانه

 (لصح رورسواناتأ رسي) قطان هخمرات دج لسو

 ١ 7 ةنس

 : هلوقب ضيرعلا ىلع نب نسحلا ىضاقلا باجأف

 لح ململاو نيدلاو ىقتلااهيف ةرلب ىف دارا لبنأ اي

 لحلا عيفر نا نم ردق ىرولا ىف مل تاداس لمتو

 لجألا مامإلا دالوأ حدم ىف اظان هلق ايف تنحأ

 لق ايف ريسشلاب ؟رثبم انماع بيض اخرؤم

 لصح وأ لكّشم نم ىرع ايف أحلم انل انالوم كاقبأ

 و



 ' | ' ' تايفو سلة  ١79

 ظ هيو يحي تلا لع لكوتماءامإلا ٠

 ىيسحلا قوملا ديت نبا نرجع
 اهوا وع نان 0 د

 ٠ .0ع 5 د تاما : 1
 هيباآ نع ذخأ . ىناعنصلا ىنيسملا قر د حطم ت اهنم رفص 37 ىفو

 طرب لبج ىلإ اهدالبو امن 01 1 8 نب دمم ىدبلل مانإلا نبا دمع ةمالملا ديسلا

 مسن ١١19 هنم ىف كلانه هدلاو ةذو لعإو « نيعستو مسن 1؟ةقةنس ف كانو

 لكوتلا انمامإ باحصأ دادع ىف ناكو وة ش 6 ةنس ىف كلانه هلومدو
 ب 0 و توح هنيدم ىلإ ةجرتلا بحاص لقتنا ةثامئالث ءو

 2م تي ل نم لع ريمأ ىضالل ماعلا ىف هلسرأ من هلا ىلع ركحسمءلا نم ريأنا عادو دايعم تيب ىف 0 00

 ىلاعت هللا همحر كلانه تاف « ءامنصل نرصاحلا

 ىامعنصلا ىكرلا نع

 ىميرلا ىلع نب نسح قتلا ةمالعلا هيقفلا ءاعنص لامعأ نم ةضورلاب ماعلا اذه ىف تامو

 مع ىلوتي « لوما ىلإ الئام اففحم ًايوحن ايضرف بقت اعرو اكسان الضاف ماع ناكو . ىنعنصلا <
 ىتلا فحاصملا نم اءنص عماجم مالفلا نئازخ ىف ام ظف> ىبرلا ىلع نب ليعمجإ ةمالملا هيخأ

 امومسي ردت مم رصعلا ةالص دعب ىلإ ايموب ربظلا ةالص بيقع نم ابمف ةوالتال سانلا رضحم
 اهنص عماجم لملا ةبلط نم لضافألا امهم عفتنا دقو « تاقوألا نم ريثك ىف مولعل

 ىنايرإلا هللا دبع نب ىلع

 نم دشاح دالب نم نابرغ ةدل ىف ارجارم تام : مما اذه نم لوألا عيال (وي ف ْ
 2 0 0 5 5 1 0 | ةفيلخ انمامإ هلجنو نيدلا ديح ىمحي نب دم للاب روصنلا مامإلا ةلود ءاسلع نايعأو لاجر ماعأ

 لع نب هللا دع نب ىلع دهجلادقلا را ماشا مابا ظناملا ىناقا ىلا أ هاا رحم
 ىببلا ىنابرإلا ىنسلا ٠ دم نب قيدصلا نب دحاولا دبع هيجولا نبأ حالص نب دم نب راج نب نيسح اب ل ان

 دج مأ ةسخ ةفاسم ىلع ميري دالب نم نان رجب لل

/ ٠ 



 وموسم ةنس تايفر 44 - يي هللا ىلع لكوتملا مامإلا :

 « ىنايرإلا ىلع نب هللا دبع نب ىلع نب بحب ىضاقلا نع ذخأو . نيعبسو ىدحإ ليفاك
 ىئاطلا دم ملاملا خيشلا نمو

 ديسلا ةكم ةيضفاشلا ىقفم نم زاجتساو . نيمستو عبرأ ١١914 ةنس ىف جحو « ىلبجلا دهاجلا

 « ىديب زلا لدهألا نايلس نب نمحرلا دبع نب دمع نب ناهلس ديسلا نمو « نالح دىيز دجأ

 ىمدقلا رجح نب دواد ديسلاو « ىديبزلا لدعألا ىرابلا دبع نب دمحأ نب دم ديسلا نمو
 . ديبز ىف ةيبطع تارظانمو تاثحابم مالعألا ءالؤه نيبو هنيب ترج نأ دعب ىديب زلا ىيسملا

 . دقتاو ققدو « ققحو رظنو « دهجاو حجرو ؛ ةيلاع ةبنيص معلا نونف قيقحم ىف غلب دقو

 ءافعضلاب ةفأراو ةفملاو ةيلهألا لائكمم ةماعلا داشرإو ةعيرشلا رشنل نايرإ ةرجهم ةدم ىتبو

 هللا دبع نب نيسح ةمالملا هونصو وه دفوو . فلكتلا مدعو عضاوتلاو قالخألا نسحو

 لبج ىلإ نيدلا ديمح ىبحي نب دم هللب روصنلا مامإلا ىلع ةثامئالثو مسن 1٠ هب ةنس ىف ىنايرإلا
 هغلب الو « مامإلا نذإ نع نايرإ ىلإ امجر مث ءةدم هيدل ارقتساو ماركأإلاب اءبلباقف مونهألا

 ديمح مسأت نب دمحأ مالسإلا فيس ىلودلل هماقم نم روصنالا مامإلا زيهجت نايرإ هنطو ىف وهو
 بمتك كارتألا ةتاخم امنص دالب نم اهريغو نا دمه ىلإ ةرشع تس 181+ ةنس رفص ىف نيد

 , اهنم ةرماع ةديصق ةمجرتلا بحاص هيلإ
 رفظلا هب الوصو» نيالا حبصأو ردكللاو ملا لاز ربك اهلل

 نا. نسح نب ىبحب ىضاقلا نعو ٠ نايرإ ةرجم ىلإ لصاولا

 .حرف ىف نوميلا نملا حبصأو

 لذج فو قوش ىف رمسلاو ضيبلاو
 مهب لالضلا ماق ةينف مل امدج
 اوفرع ام نوئاقلا مهئيد راص دق

 رفص ىف مورلا لود لبق ناك دق
 أميط اودهاج سانأ رد ف

 مهلق باط .انيبهو ملل نوط
 ترخدا ىتلا ىلا ةيألا هنان

 رطلا اهل ىفاو نإ ضرألاك يهم

 ردتبت محملا موح# تحبصأ ذم
 اورف مل ناوعألو مل 013

 رقتحم موقلا دنع ع رشلاو ءاوس
 رفص مهجر ىلجأو بان مويلاو
 اورفظ دق بواطمملابو نيبنسحلاب

 اورصن دق قملا مامإو اودهاج م

 فل ىلع لكوتلا مامإلا ةربس بو , ردي زيكلا منو نررخآل



 مم ةنس تايفو
 د 0

 ّ يبي هللا ىلع لكوتملا مامالا
 روسلا سرد هيفو ل وسرلا صن

 1 : مهحنادم ىف اناث مدل
 ركعتمم وهو ىفاو ليلا اذبح اي هدا 4 0 ناي

 ٠ وش  انقأ كايقل ىلإ ربطت نري 0 رمبلاو عمسلا تنأ كنأل ا 00
 ر

 تدرو دق هللا لوسر نبا اي كيلإ

 مصراكم نم الضفف اهوابقت نإ

 هدرو نع انربخ ءاملاو

 ريد . .٠ ٠

 رصف هعاب ىف اهؤثنفال ءنأ

 وسر دارأ او

 لهو طخنأ هياشن رظنيل هيدل هلم بتكي نأ ىلاولا هرسأو اعنص لصوف هيل ةجرتلا حام
 . طخللاو هما ىف رظني امير هيدل نم جرخ من ىلاولا وضحي بتلك هراكتإ عم هلم ىه

 همس دقف كاردإلا ةدشو ةعاربلاو ةسارفلاو ميما ءاهدلا نم ىلاولا اذه هياع ناك ام ممو

 ءاصنيص نم همزعب ةمجرتلا بحاص ع رسأف « دحاو طخلا نا : لوقي ءامنص نم مالعألا ضنب

 مامإلا ىلإ ىنايرإلا هللا دبع نب نيسحلا ةمالعلا هونص عمراس من . لباقلا يرق ىف تيبملاروف
 ىف جوزتو «اهوحنو ةياتكسلا ىف هل ةناعإ مرثك أو ناوعأ لفعأ نم ناكو هبحصو روصنلل

 بلطو هبضغ دتشاو اعتصب وهو ىلح نيسح

 . اهم تام نأ ىلإ نابرغ ةنيدم مث روبح ةنيدم ىف مث نيبيذ ةنيدم ىف ةدم نكسو دالبلا كان

 نافلؤم هلو

 هتافل رم

 ةيوحنلا لئاسللاو ةيعرشلا ماكحالاو ةيوبنلا ةنسلا 48ق لتسم 000 1 ع 5 5000 ها. 0 ها 1 نم هتفرعم بجي ام ىلع ةلمتشم نيو نيثالثو فلأ ىلع ديزت ةمواظنم ةءفانلا هئافلؤم نم

 ' : هلوق اهنمو .٠ نلأو ةئامئالثو عيمم 10.0 ةنس رفص ىف هنم غرف « ةفوصلاو ةينالخ 0
 :ء ىنايرإلف قيسلا لع نمحرا ةحد ىجاب لوقيإ
 انارحلاو لالحلا نيبف اماكحألا عربش دق نم ادح

 ع .٠ ه4 #
 1 ا ةيفلالا وله نا .لسعل و

 اهذخأ ميرب ةنيدع تييل مالسإلا فوس ىلإ اهم هل
 , ميلا خاص دحأ هنم

 امال



 00 يحي هللا ىلع لكوتمل ماماوو ١
 ها هز

17 
0 

 ىدمحملا جينلا ليس مزتاو . ددشا كيديو اهبلع ضع

 ىلع روصقب ىفارتعا عم ملفنلا 1 او

 قاكوشلا ررد نم طقتلم ناسللو ”ظاقالا 3

 ةنجلا ف مهب هللا اننجج ةنسلا ءادلع 0

 هلصحلا ىف مت ىوحتلا ىف لكتب اهتقدرأ دقو اذه

 ههئالعا نسحل ناسحإلا مع ىف هءاخم اهدتع تدتخ م 2

 لجألا ىفاو نإ عفانلا حلاصلا لسملا مكلاب دوصقللا امو 0

 الكشأ دق امو هدارم قفو ىلع نب ناعإلا لوألا :

1 
 الاكللا فاني ام لك ره ىلا هلع هيل لكن

5 
 ىلمج عيملا اه مم نك لسر بتكو كئالعو

3 
 ريخألا موبلاب ناعإلا بحيو

 ريصن رادلا ىذ دعب هياإ ام ىأ

1 
 راحل دوروو داملا ىلإ ربقلا باذعو لاؤسلا نم

هظيرافت ضمب. كس قدموا
 ةرشع ثالث 11 ةنس ثداوح ىف ا

٠ 
 1 !

 : اهلوأاكملا : ةفخم اهامس ع

نلا بادألا ىف ةزوجرأ هلو
اهامس ةيعرشلا مكحلاو ةيوب

 وأ كلا ةريس امديلا ةزون 

9 
 را ةليق ريع الطق انصخو ةكحلاب انفرث نم دجحأ

 ١
 . اهبءاذآو ةراستلا قة لأ

 ا
احلا فشكت اهاهس هلا هل

 1 ماكحأ ىف ةلاسرو . هلاإلا لاسم نع « هل
 ع

 ظ
ثك أ مالكاييف لقن ( ناسحالاو لوي افادإر لاتقل

 لهأ ر

 ل ىلامت هلوق ريسفت ىف ةلاسرو
 د ' © هل نإ

 ا

00 

 اها“ ةديصقو , دملا :

 ردلا اهاهس روصنأا
 ةديصقو , روصنا مامإلا ةريمس نم روثنما

 مامالل ةريس ممجو

 : اهوأ « ةداسلا ةمثألا 'يسز ىف ةدافإلا



 5 | 9718 ةئس تابفو
 دادو الاصو ىمسج اوبلطق و 0 يل ا

 دادو نع ل تاحام هللا
١ 

 3
 .مونهألاو ةدعص دالب العأ رباك

 َ نم تام نم اهف ركذ ني اب نيتس ومت ىل

 ْ 0-0 3 ١
 د اهوأ نيرشع 1 ةنس ىلإ ةرشع

 سخ ١8 ةنس نم لفسألا ع نييلاو ديبزو رامذو اعنصو

 عزفت نيح لك ىف بئاونو ملقت ال ة ةربعو مودي نزح

 5 2 :هرخآيف لك نأ ىلإ

 2 معلا نأ دب ال هناو لوةي ام لوسرلا قدص

 اومججأو ماطحلا بح ىلإ اولاه ةلثح ريغ رههلا اذه قبب |

 0 ميداس نكات مريخ ىجري سبل ماثل موق

 مقرب ال افزع ةايلا مس تقرر مهايند اه اوفر

 عنصتم رإسسجتم ربكتم هنا مهتم ريرحتلا ىملاعلا

 محبو اندلا ليصحتل ىسب بغار مهمف ىفوسلا دها زلاو

 ملا عرقألا عاجشلا وهل ىوملا نإ مهلضأن ىوملا عابنأ لكسلاو

 نق هاثر ىف هلوق هللا دبع نب نيسحلا هونص ةديصقلا هذه ىلع داز 4 مجرتلا تامالو
 عقصلا بيدألا كاذ الملا زاح نم نيدلا لامج نايرغب ىوثو

 مجم ىلاعفلا نم اذسوح اي ثدحم لك مانإ مولملا ره
 , 0س لف مملا نونف ىواح دجام مامإ نم هيلع ىن
 د مفني ءىث لكو مولملا اوعمج ةسمنأ لج رظنلا اذهب اثر

 00 7 ةيحتو ةمحر 1رم بي (2 لك هارز تف
 اعنص ىف اش املا رب ب. تأ ق لا براي رق رام ةرغافما ١

 اب 0 امإلا زفتنا ا دالب نم رذع دق ةنيدم وحن ةيكرتلا 0 ةريكللا فولألا ىف اب لا دبع ريثلا راسا



 )م0 ةئس تايفو 0 يمي هقا ىلع لكوتملا مامإلا

 رانلا اوئفطأو ةلففلا ىلإ روف مامإلا باحسأ دامف ءاوراسو اهمتويب ضعب اوقرحأ مث لاوحألا

 رثب اهب كارثألا ةماقإ مايأ تضن اهنأ نسلألا ىلع عاشو اهمتويب ضعبب كارثألا اهمرضأ ىلإ

 ينابرإلا هللا دبع نب ىلع ىضاقلا ظنف « اهنم الإ ةلفقلاب مافأ نم لك برشب ال ىلا ةلثأ براخ
 عم ةيوداهلا ةينامنصلا اشابلا رب ءامو ةيدشالا هلأ براغ رثب نيب اهنف اك اح ةديصقلا هذه

 هنكلو 794 ةئس ةدمصب قوتلل ىمرلا مساقلا نب نيسحلا نب بحي ىداهلا مامالل اهمنأب لوقلا

 : هيلإ تبسنف اشاب دم ريزولا رشع ىداحلا نرقلاب امو

 بلاغلا ريغ بولخملا ىثابلا

.َ 

 ىتبوذعو ىفخم هايلا تقف
 مزسز كرابلا ءالا نم ىلصأ

 الطلا ساك نع كيبات ىترالخ

 الخام نول ءادل اوفرعي مل

 ام ىأ ىف ةيوذع تيأر و

 اجلك دراوملا ف دراودلل لق

 رحفم ىدنع ىثئابال قبب ل

 هص هل لاقو ىثابلا هاحأت

 امص الب هايملا تقف ىذلا انأف

 مميمج نودهشي اعنص لودعو

 أ رخفم ىتافك اشابلا لإ يد

 ىراشم لوح دارولا ىلإ راظناو

 الوطن روباي رخفت كلم
 دجأ مف كا ىلإ ترن دقو.

 بغارلا تادرفم نم آذإ انأن
 ىبحاص اي هنئش دق ل برشاف

 بعاكلا قير كيسنت ىتبوذعو

 بئارلاك ضيبأ كلدف ىثام

 ىبئارت قبحر نم ىرحي لصألاف

 ىفانم ضعبب ىلدي ىذلا اذ نم
 بهاذلا سمك هرغافم تبهذ
 بذاكلا هجو دوس نأ دب ل

 ىراشم دوييلا مثد ىلع تقصو

 ىئاحس ذاذر نم قتملا ترا

 ىبراوشو ىتيحل كاط كاذيو

 بئاشو نوفتسي بابش نم

 يلام كيف نبشني نأب رذحو
 بلاعثو رفابو دو رقلا ريغ
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 ىلع لكوتمل مامإبإ ' 8 81811 ةئس تافو
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 و باجأ دقو اا يب هللا لع لكوتملا مامإلا

 ىص كنأب ا 00 : 8

 هيست اسعمو 8 ' ع ءاسمو بلاثم تايون

 ام لك عاج مهنأو جواملاب رختت "اع
 ءلإ 14 1 . هبراءمو فراثع َى ك١ رح» لع

 .ىناجي ماقأ دق 0 ةمأ  دشاح ىلهر نأب تلعاب وأ
 0 ش مامإ نم ؟ رخفم لوطأ تيبلا لهأب او

 .بعاسمو قئاسم لكل لاق هلآو ١

 ها ىنأل بحم ان
 .ىناود ىلع ترشننا دق ىلوح /

 وعمجت نبح مورلا ثيأر ام وأ

 9 9 0 ْ 0 3 قروص مهنع تيراو
 ١ 0

 ١ تبحبصا ىنأ لثؤلا دحلا نه ىسح

 0 بنلق ةالعا نم قالك رتخ- ٠ .غروشتم دع لآ بوش
 ىف بجاولاو هيدنب ماقو اقح انعرش ملام ىحأ ىذلا اذه ئ
 4و هنيلابلا بنا اردغ ىح ابك مجاعألا جالعأ لذأو 0

 هلأو | .بهاذم رش خاسوالا ابأ بهذات ارم كل ىرأ ام اذه دعب نم

 55 ' ىصانمو ىفانم ”ندحمت ال  هبكو - ولا را نم رذحاو ٠

 7 هيبراسمتو لضانتب ةذاؤمو  ؟ضانم حار ىثابلا كاف
 ' .بئاتكو قدانبو مفاد ىدعمأو مجاعألانمشوبجلا مج

 7 | .بناولا رزلاك مم نم ع اهلك دشاع داب تمججنو
 و '' بئاذلاب اوفذاختو اوكضانتو اولئاقتو انو اواواحفف
 7 .بلاتلا ريغ بواثاا ىثإلاو ”ابلك را 9 ت6
 ش .بضاقلا إلا فيس ىلإ ًاعربش اوك امتو رسام

 ٍ .براجتو ةنطفب لاكلا زا 0 1 00 8
 ماو مركأ نحرا نمالضف .. ىبنا زاح ىذلا دوطلا ماك
 هتاذ ىمحو هبساظفح كَ

 و
 .بئاصمو بئاوت لك هيقبو

 براغ وأ ملاط نم ىجدلا بجش
 ' ملآر ىتلا ىلع ةالملا م

 | 6_.1 ذو 0



 ومو ةئس تايفو 202
 هذهب هتدايس مايأ ىف هللا هديأ رمعلا ةفيلخ نينهؤلا ريمآ انالوم حو باجأ دقو ا 9 70 مي سس

 : ةليصنلا

 ىلاغلا ىنلا ىلع ةالصلا مث بلاغلا هلالا دمح دعب نم

 برانلا رب نيب لالزلا بذماا ىرج امو بيذعاا رك ذ ام لآّلاو

 ىناج نم ىل ميكحتلا ىرج دقلف

 هيلع لاطو ارضح نأ دعب نم
 ازربأو ةاضقلا ىضاق ىدل اريؤ

 الواحو ماصخلا دنع ايفاكذ

 امقلم رازللا دب ىلع ىتأف

 ىذلا انأ لاقو ىلثألا هبنيو

 ىدتحم فرعتو ىنفرعت برعلاو

 ال ثيح ةنيدملا ىف هلإلا سخ

 اذإ ارخ ىرماع وه نب كو

 قتلا بحب ىداملا ىدملا ىمم

 ىذلاو ىراختقأ مفر ىذلا وبف

 قوك دصقت عايشألا ىرت اذلو

 ىذأا ىدابلا روبشلا دحسلاو

 نم لك ىلوق دوبشو ىتحاس ىف

 املح دق نمو ىل دبش لازأو

 رشمم ىلام وفصل نودراولاو

 مجارث لالزلاو ىراخ مهف

 بسانث ليلق اهنيب نيئأم

 براقتملاا سيلف قاقشلا لبح

 بقاوثب اينأب الو يجح
 بناكلا دنع كاذ ذإ ارضحم نأ

 باطمو فراطب ميشا
 ىفانم ضعبب ىمماقلا قح دق

 فراش ةبربلا ىف رخل لوطيو

 ىناج ىئادب وأ براقي ىريغ

 براضلا مامإلاب اموب ترخاف

 بغاشل هدم لاقم نم له

 ىحاص إب فوكل ءانبلآ دب

 ىلاطلا كاذ لضفل فارتغالل
 بهاومو براضع العلا غلب

 بحاصتا ريغ خيراتلا رافدل

 ىبصان وأ عيشنم نمؤم نم

 براميو ةهقر لك لهأ م

 براشش لبجأ بارعألا نم وبل



 يكب هلل ىلع لكوتملا مامإلا

 مفاف ىلثس نب نوييب
 4 وهز. ىلثألا كرينا مث

 ااش ةعيرشلاو واب قملاو

 بذملا وه ىلام

 رهاط ءام لكل سيئرا انأو

 لضءم ءاد لكل ءاودلا انأو

 ةسسئتاك ريطتم رهط ا

 امناق ضورفلا ريهطت كنع مد

 . ىفخو لالزإ

 باقع [(بيهئاتك هيلإ اونأل

 بذاكسلا لوق تاق اعنص ءامار

 نمماؤ ةم وصلا لسن
 ىقانم

 براشلا فالس انأو ةفورعم

 ىئاتك ضع ءالاو ىل رخفلاو

اصم ىأ نبدا لدأل انأ 7
 بح

 بجاولا ريغل ريبطت ديدمت

 ىناوج ضورفلا لهأ نم لذ م

 ىبحاص اي اهل رخلاق اسئاصخ كيف نأ الإ "ىلعكيف لضنال

 شوشح نم كبارتقا اهنم
 اصنلا نيك امك نم كبارتفا م

 ةنيقو كانف.ىف ءانغ مل 1

 ةنس ةهافسلا ىوس نون ال.

 دهاز كلئام برش نع لق«
 نم فارطألا فقثم تنأثسل وأ

 ىروال ملاوبلا راج اي تجّور

 ةدامسو ةماهش كيف نأ وا

 ةليح كام نيسحت ىف تزرأ

 راش مث ! ل تك
 راش كنا نم ىفدت تاالو

 هتالذ دق لصألا م نم ؟

 ماوس لودملاف كدوبعت 3

 اويقار كدوبمش ىنعأ من أر

 ىناج اشاح كاذ نم ةنيطب ىهو رهقلا

 براشو راقتلاب لعم 5 ىر ٠

 براط مك صاز م سنار 1

 بجاولو ةفنسا نوبغر.ال

 برا» كحوس برق نع نموه 1

 بغارلا ودع اي 'ةدابعلا لعأ

 بئئاخلا لمف تامف ةالصلا كر

 بلاطلل ةوك ًاموي تجتحا ام

 بذاك لوقب ومسن نأ تدرأو

 ىناجوأ عيضولا كبناج تفرعل

 بئاملا نبااي كرتل هدوقتو

 بئاس كلل براش نم ىرت كلو

 براغلا ءام ليصأو قتلا له ا

 بجاولاب اوردابل هلإلا 2
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 ىحب هللا لع لكوتملا مامإلا

 ًارشسم اولوت املو اورجاهلو

 اولواحو سوفنلا كلنا وم رك ألو

 ار الو تاركسنملاب اوضر املو

6-5 ةعمألابو مركسلا انأو
 

 ملاع ىديشم انفب ىرت نئاك

 اذب لسو ليفكسلا مرصنب انأو

 مهءامد تقرأ دق ةاغب نم 31

 ةراهش وحب 2 ريسأ سلو

 الضنم نوكح: نأ ىنبت "لأ

 ىر ولا داس نم رصعلا مامإ ىلأي

 امد نم لضفأ روصنملا هب ىنعأ

 حضاو اذ ىف ىمألا نإ لوقأو

 ب م لح

 بزاللا باذملا ءوس مموماس

 بتاع عافتراو رخو رع

 بلامو ةيرفب كاذ راج اي

 بناجي ناوبلل بآ لكبو

 باماخ م ظعاو مك لماع مك

 ىئارغ ضعب كاذو نيسحلا موي

 بهالسو بنا مهتيت ْ

 بلاس مهنم بيلس كلو

 ىضاوقو ىركسعو هلإلا ىبأي

 بئاورز ةداهعو ةدايسب

 ىقاوعو ىوطس رذحاف ف

 بانو فلاخو يقاوم

 بهاذم ريخ روهشلا بهذملا ل هأ لوقاذ دحاو سنج هاما

 ىذلا وهو دمحم لوقي هبو

 زجاحم تسلو ىدنع ىذلا اذه

 هللآو ىنلا ىلع ةالصلا مْ

و رطخأ مكحلاو هب ىضفأ
 بجا

 بلاكشلل ماد8 هنفر نع

 بساحل باسحلا دنع انفوقوو

 براثلا رب ءام برشي مادام

 00٠م ةنس تايفو

مانلا ةديصق تأ نم ماوعأ ةعبس ىضم دعبو
 اهيلع مامإلا انالوم باوجو ىنابرإلا ىلع ى

أ مامإلا حتف دمب نيرشعو ثالث 1مم ةزس امنع ىف كالذ ىلع علطا
 ماملا ثاذ ىف اهل نا هدب

 ويشلا خيش ةمالملا ىلوملا
ادنجلا نا دبع نب رجأ خ

رهتنم ةديصقلا هذو مظنف ىر
 ْ ىنابلا ءام 

 : ىتامنصلا
ْ 

ْ 

يسملا نب يح ركبلو 2 برانلا ركب هال راجشلا لاط
 بهازا ن



 يحب نأ ىلع لكرتلا مامإلا ع
 ىدرلا نو ىدملا شمن ىذفإ وهو

 ىذلا 3 امو الاق ام
 لواطت يأ

 تععسو
 ىودبلا تيأرو
 نكي مل ىمأ كبفةوالملا ىوعو

 قاف ىلازألاو ,ا ا

 تنأ ا نيلقالا نوع تكن
 كرب نأ يجحييأ ابستع 7

 تباث رثل وهف ىراختفا امأ
 ديس وأ ا وأ ماع نم

 ًادحاو موب كرتلاب رختا ا
 اسباث ةمألاب كل ار تعزو

 لفاع كالي مل ةرورضلا الو
 بغارا راوجلاب الإ رخنلا ام
 تللح ادق ةتيم ةرورضلا دنع

 ىتعيش لضاأألاو ةمنألا نا

 مون ىف انروصنم نكي موأ
 ىلا ىه باعشال الإ رخفلا.ام

 دم مامإلاب كراخقفا اما

 ىدي ىف ىبرت دق لجن سباوأ

 هدودجو 4 ءإآ كاذكو
 دق كرلا دابأ ذم هازتام وأ

 تحوانت شودولاف كراوج امأ

 نأ ليبق كورواجم باتكلا لهأ

 1179 ةنسا تايفو

 بجاو قح لك
 ؟ مانالا قاف بئاص لوق 0 و 9

 بكارلا تادرفم نم يأ
 بذاككلاب نكي م دش ليو
 براغال ىعدُم فصو لك ىف

 بلاخلا عادخ ن« ىداوبلا 3

 بئاملا لاقم ادبأ هرب ىف
 ىناجي نيألا ءامنم لابي
 6 وأ لداع مامإ ا

 ىراقأو قوخإ مث الو الك
 ىضاوقو ىريج ةمثألا نإ

 تزاشو قرا نأ ل

 بغارب كيلا ًادبأ ىف نم له

 بغاشمو قفاوم لك لوقت ىف

 .بلاطم لك وحل كيلا اوءاج

 بلاط نم الو ربح نم كيفام
 بهأر نم 3 سانلا كيلإ تدأ

 .بئاصلاب نكي مل روز لاقف
 ىناجو ”مولملا أرق ىمماجيو

 .بغارلا ذالم ىبي هلياسو

 ل عوجد هل>اور تءعجر

 براشلا دنع ماعنألو نجلاو

 بئاتكي انمامإ كيلا أب



 يحي هللا ىلع لكوتملا مامإلا

 او- نمفص ف اصنإلابتثج نا

 رقاب وأ طلاق وأ ثراح وأ

 ضيبم كانأ ام ةرورضلا الوإ

 ىأر نا كرو نا كلذ ليلدو
 صقان ند ىتمذم كيتأ اذإو

 سم4 --

 براغلا لوح نجلا لابج نم ال . لصأ لازأ نم ميثنلا نإ
 بلاح وأ براض وأ بساك نم

 بغاش وأ بمال وأ ملاس وأ

 باجي كنع٠ ضيبلا بايثلا نا

 ' .براهلك كرا باوثأ ضيبم

 .ىنأرع مفرب ىف ةداهبتلا ىهن

 براحم لك لوق نكل ءاضشحفلاب رهجلا بح ال نمييملا نا

 قرسأبو ىتبحصب نيرخقت ال
 تروثف نيرجاهم كيلا اوجرخ

 لئاقم كيناحي ىلعقلاو

 لقو. ضوعبلا مهموهل تلكأ

 تررق دق اهلك مئارمالا نا

 ام دعب اباذه ىوقأ ال نات

 ىتخا كرتلا ىلأ ذم كنا تمعزو

 اندنع ار سيلف تقدص نْئاذ
 ةريدج ءاودلاب كنأ تعزو

 دوسأاذ برجأ اذ رفصأ اذ

 ةلفتب معاقبلا "أ ىنزاونأ

 روام شوشدحال ىنأ تمعزو

 4 تضرع ةحاح نإ ىذلا تنأ
 ارخآ وأ ال وأ ةمألا لك

 ولا لوق ىعجاروباذكّلا نعدذ

 مهنكل ىثريج مام كرتلاو

 بصانلا ما رخاقملا سبل

 .بلاخمو نيربب ضوعبلا كنم
 .بجاحلاو ىتجو ءامألا برش

 .براقعو دواسأب تفشتو

 بمال بيرغلا اذبإ ميرمت
 براشلا البنم ىلمج مهمد

 .بئاوذ ءاخنراب مهنع كادخ
 بجاو لوأ رتسلا ءاسنلا ضرف

 .بصاولاك 'ىرما لك ىرأ ىلام

 سن كبف [قا
 برانب كنم نوبيلا ملاطلاو

 .ىقانم ضعب كلت لب ىرخفم ىه

 بعات نم هايف هيلع تقاض

 .بلاصب سبل ناتبملاو روزا

 بمن اتكددو مفادمب انل اوماج

 , مربرب هس تايفو



 هللا ىلع لكوتملا مامإلا
 0 ةل

 : افأ : براط وأ صؤ|ار

 دبع نب دمع مامإلاو . ىلاطلا قيرفلا ل مال. ىفتربال ىنلا اسدق
 ١ قيرفلا عم باحسلا له © 0 5

 نب نس نب ليمهسإ ام هللا «بيلغ لص غو

 لا ىضاقلاو ن
 ىو ىضورا البنلا

 0 ريماسل : ءالبنلا ةيمال ىف
 أ رباك أ نم ةمجزإا ىلع نيللسلا ىئاق ربملا ىف دشاحم ريهشلا نابرد :

 أ هع أ فاز لبجلاو لهسلا ةاعو لاج 1 الإ عيد ىفو
 نع أرفان « ليلدلا 0 نايرإ رخفم ربرحنلا ظناللا نامل

 دص عماج سيرددلا لسرلا مناخ هلل مفشلل ةنس ةمدخم ' ىلثعا نام 4 ٍ :٠7
 -. 5 24 - ع ُ 10-- 1

 نع مهّقيط ى نمو 1 1 ملظن ىف ةيدمحلا محلاو بادالاو هقفلا هملظنو ,

 أ مالسإلا فيم . لوالل ريسفتلاو ةراجالا ىو مكمل ةريس ىف امدنلا ةفحتو

 و ىنعلا ىلع نب ىلع ىلو ريخ نيدلا ديج ىح نب دمخ نينمؤلا ريمأ ندخ ناكو

 اك أ هنم زاحتساو لهم الب نيتس دعب دحاو نع هته ماوعأ هتبرنب ىنق

 ىلا ثيرولا دحأ ْ قاعنصلا ىغايسلا دمج نب لوحأ

 : ةزاجإلا هنم سل وحلا اظفاحلا هيقنلا

 دحلا فص 1 ممافل 0 "5

 ذفلا وه .  دحأ نب دمت ىضاقلاو « دهاجلا ىرجرلا دبع نب دححأ ىناقلاو «روصنما نب نيسحلا نب

 ذكي ملأ روثلا نا دبع نب دم ىناقثو « عوكل نمحرلا دبع نب نيسملا ىضاقلاو « ىسارعلا

 لاز الف أ وما مساق نب دم مامإلا ديملاو « شيئع ثء ليم نب دمع ديسلاو « نا روضلا مم ىامنصلا 1
 :لاق مث 8 دم نب ليممسإ نب دحم ديسلاو « ىرقفلا دمت نب دع ديملاو ء كاش دحم نب فال ها

 1 و
 - 0 3 9 رار زاب نحن

 ١ لو. نيرشا يذلا قيقحم ف ا ري ٠
9 

 2ك

 077072202222002 او ما يديك



 و0 ةئس تايفو ا ص هقلاىلع لكوتملا مامإلا ظ

 ىرابشلا لكون نب نحر دج نب اع ممإاو نيروك ذل ياشمنمملعأا راس ,زيإ
 ديسلاو ىدمصلا ىرثنملا ىديؤملا دمحأ نب هللا دبع ديسلاو ريزولا هللا دبع نب دمح مامإلاو ظ

 بلاط وبأ هللا دبع نب ميركلا دبع ديسلاو قاحسإ نب ميركسلا دبع نب نس نب ليمهسإ ظ

 بحاصف ةملابو ءافطقلا دحأ نب ىحي هيقفلاو ىعابرا دمحأ ا ْ
 حيجرتو ةيوبنلا ةنسلا ىلإ الئام ناكو « دابعلا داهزلا داقنلا ظافحلا م العألا ربك أ نم ةجزإا

 ىلع قكأع , هوالتلاو راكذألا ريثك امضاوتم اقيذع يفت اعرو « ديلقتلا نع ًارفان « ليلر)

 انغايشأ نم هنع اوذخأ نيذللا مالعألا رياك أ نمو . . مولعلا نونف ىف اعنص عماجي سيردبل

 ىلولاو ىرمعلا ىلع نب نيسملا ىلولاو ىب رغملا نيسحلا نب ىلع ىضاقلا هنع مهئقبط ىف نمو

 مالسإلا خيشو ىرادنجلا هللا دبع نب دمحأ ىلولاو نيالا ديح مساق نب دهجأ مالسإلا فيس

 . مهريغو ىارجلا دم نب دحأ ىضاقلاو ىحيفرلا نسح نب قازرلا دبع هيقفلاو ىناعلا ىلع نب ىلع

 نب باهولا دبع ةمالملا ديسلا دلاولا هيلا بتكو . اهريغو امنصب مالعألا رباك أ هنم زاحتساو

 هبلطي يلب رثن عاام اج يناسب راف لعن يرامتلا يضلل تروا دع

 : ةزاجإلا هنم

 ةبئر مظعأ تقولا ىف قر دق نمل >ىمنادم رشنو ىظيرقت لمجأس
 ةرانإ ىأ ملبلا رام رانأ هب ىذلا نامزلار دب ىدحلا نص

 ةايشف لك ندخ ىلاملا فيلح اكذلاو ظنملاو قيقستلاف ذفلا 3

 ةلح نسحأ رخفلا بايش نم اور هدوجو اهاسك نأ امنص فكي ملأ

 ةممنو ممس ريغىف لاز الو ىلملا جينم هنلع ىبمحيش لاز الف

 : لاق مث

ا لهأ تنأو ىفص اي كتبلط
 عار الب كيف تلمأ امل

 دو ريسأ زيجن نأ كتبلط
ماب ريصقو ةهابف صيصخ

 

 عاربلاب ,رادسبال ًاديلب امدف معلا بايث نع برع



 د
 وما مامالا 5 ا هن تايفو

 مل 7070 كي هالعمر مامإلا'

 دا تايأل مقرا مغ يقر ل
 ر 1 مقرا ملف مذ نيد لح ىلمأ 1

 6 ١ | عاطقنا الب ريسملا | وثح اطل رظ 0 3 4

جإ ةرشع ىلع ؟14ةنس رغألا عير رمش ىف ةجرل اع ها
 , ٍْ ةوطم ةماع ةزا

 ةلظنو رثث نم روك ذل هخيش يلح ىف هنع نا ىضر ثيرولا باهوإ ا

 5 6 7 9 00 ١ ةكناومرزاود “م : 4 مدا

 ٠ د در" قيفحتلا ىف حبصأو 0 ََ '
 يئاعنصلا در الب لبقاف كانثج دقل تلاقو هبا تغانأ دق ىلع ناو

 أوم 020 دعب نم شخم الو ًانيع هب رتو انلاصو بطن ءنك ان تأت

 ىضاقلاو عاقرلا نوطب هريدصتب تفرشت نم « رخافملا ندخ ريبكلا ةمالعلا ريرحتلا انذاتسا

 ' نب دجأ / 2. نيقتحلا نايعألا نيعو «نيدنسلا ءاعلا سيئر « رباغلا هاوفأو عاربلا سوةرو+

 فئاطلاو 1 ماتخ ىلاعلا بابرأل وهو ابر هرخأ ام هلو

 بتكلا 0 ماقللا اذه نسحأ امل مل اماتخ ناكنأل الإ

  ةءالعلا ؟ .دابنجالا لهأ ةيقب انخعاشم خيشو انخيش : 5 للا دبع نب دمحأ ىلولا هذيمت لاقو

 لع رهزلا | فيلأتلاب لغتشا . كوللا ز دارس الضاف ادكيفا ماع ناك داقتنالاو قيقحتلاو

 0 لع ىف ثيأأر نم ملعأ ناكو ٠ نآرقلا سرد ىلع ريجأتلا نم الإ ابلاغ لك أي الو « سرردقلاو
 ناكو . لاوقألا نيب حيجرتلا ىلإ ليمو ؛ ةرهاب ةيآ عورفلا ىف وهو ٠ ثيدحلاو لاحارلا

 ىعتتا . ىلاعت نأ همحر قوتف هيلع ىوتنلا ةلاعإ دارأ 0

 يك هلو:
0 

 ام ومن ف « شبل دهس ةباص ليت نع ءءراظنلاو ةديقملا ةنايص » باتك هلو:
0 

 بتك دقو هدلوم نم رومشأو ةنس نيتسو سم“ نس نع نيرشعو ثال 0 م10 ةليزخ الا مييرا ظ

 دلولا هيقفلا هديفح هربق ىلع اهعضوو ةرجح

 ا 0 ثلاث نينثالا موب رو ل ءامنصب هتومو ٠ . نيناكو س

 هذه ىيغا_يسلا دمحأ نب دجأ نب نيسح



 مح هقأ ىلع لكوتملا مامإلا

 : هئافو خيرات ةنمضتألا تايبألا

 نم نيدلا ىنص ىلوألا ىتف اي رز

 )م0 ةنس تايفو م

 دشرتسلل نيدلا مولع ىبحأ

 دفلا ىفو ةاملا ىف ىلاءملا ىوحو

 دحأل ممتلا راص دس سودرفلا ىف ململاب هخيرات ىأ اذلو

 ةئس هذأ وم

 هريغو ىسكلا هللا دبع ن دجأ

 نسح 6 فئاطقاو

 لكيع َن دم ةمالملا

 : اهنم ةديصقب ةرضخلا ىلع رهزلا

 علل ال
 ليفي

 44 ؟و6

 رسعأ ةجاجللاو رسيأ ىمألا

 ىنأا قوف اهب تءاج نع ىل نم
 ابءاز بئاوذلا ةكسلاح ءارغ

 نم عادبإلا بااق ىفابغاصدق

 امعبط ةفاطل نملثاست تءاج

 ةجهم ىدبت ذإ رشضنأ ره زا

 اهبح ديازت امل اهتبحأف

 ىميحلا ىرويجلا دمحأ نب ىدهم نب دمت نب ىلع نب ىلع نب هللا دبع قلل ةمالعلا هيقلا

 روصنملا نب نيسحلا نب مساقلا ديسلا نع ءامنصب ذخأو . اييرقت نيتس

 ةمالعلا خألا هنعو . ءاعنص مالعأ نم اهريغو ىنامنصلا ىسنآلا نيسح نب ثاللا دبع ىضاقلاو

 دراوشلل ةظافح قالخألا نسح اكسان الضاف املاع ناكو .

 نم ةلمج قئافلا نسحلا هطخ لقن « راعشألاو رابخألا فئا راقل دا ريالا

 ىناقلا هقيدص ظن الو . ةداهزلاو لوما ىلإ هليمو هدي تاذ ةلق عم ةرجألاب ةيملعلا بتكلا

 ةيؤ» ليضقتب هيلع نيييجل نم ناك ةرضحلاو رهزلا ىف ىدنآلا كالا

 رهزأ ةباصالاو ربظأ قحلاو

 رطخم بواقلا تاحاسب الو

 ركسي ةفاطللا نم داكي قلن

 رخفت رخاوألا هبو ىلوألا قاف

 رحسإ ظفلب اهّنطن ءاكذو

 رضخألا نوصنلا قرو هتوف مأ
 رعشتسنامو ىدبنام نسح نم



 ىحي هللا ىلع لكوتملا مامإلا

 هحر ءامنص ريغ ىف نيرشعو ثالث الفنلا

 ةراضن نامزلا مم ديزي اذه هرهذو عيرا ضورفذأثلا ام
 اهلك نساحلا ىف صن رهزلا

 هر رس قوف ناطللاكرم 3 هناقط نم لحبلا ىعرمايفكي

 هنصغ رانم ىف ىلع هارو
 هقنأ ىلت دق حبص رهزلا اهرهز كاوقلا مالا لأ ةراشإ فطلب أريكذت دبزو
 ًرئانو حالفل ارث كيكع
 . اهفصو كتوفي ناولأ رهزل
 اهئاير رارضخا عم ءانببلاو
 ىوتسي اهيف قاروألا ةراضنو
 ةهرب عتب ناك ول هنسح ا
 انماع ةنيز لكسلا نا حلصلاو ةياذ ىانع راهزألا نساحمو
 ابصلا ىف ةديلولا نسح هل اذه
 كلاس ةفالبلا جيم كلذال
 ةسيمحم ضاير ينم ملا

 ةروبشملا بتكسلا نم اهريغو مالسلا لبسو نماحمب هباوج ىف هيجوتلا 4 ىثأ دقو
 هيستللا هفيدص دافأ اي هتومو

 مسا

 رهزلا عيبرلا رهز وه نأثنا“ لل
 رك نوصغل 1و رثني رهالاو

 روثالا باتكلا ءاج هركذيو
 ردقألا ىلامت ةعدبم 1 ركسمم نوصفلاب هارتام وأ 1 , هحاورأ نم بيبطلاو وظقتسي هحاورأ

 5 هيف تركف نا قولا 2 نم نبأو ليحرلا برق
 ردغأ ىلدت دف ليل قرولاو

 رتفي ال اذو رتفم كاذه
 6-0 ىلجت ام ةياغ قرولاو
 رهشأ وهلب سوواطلا لضفت له
 رذؤجلاو ابظلاو ةحاجرلا لهأ
 رصقت رورسلا مايأ نكس
 ررقم راهنلا ءوض ىرت اهو
 رخآ اذهو قبس هل ازه

 :رضغأ ةلوهكلا دعب نم قرولاو
 رفوتلا كظحو مالسلا لبس
 ريحم روهزلاب ٍِس جور

 0 ةغالبلا جهنو رانا ءوضو ةياغلاو راهزألا

 ًْ ةنس رفص لبق روكذلا ىفايسلا دبع نب دحأ
 هللا

 و790»# ةئس تائفو

 مثريغو

 هلاومأ
 اما دقو



 4 ا ىحي هلا ىلع لكوتملا مامإلا

 ىت اعنصلا ىبرغملا نسح ناسح

 رولا ةمالملا ىضاقلا ءامنص لامعأ نم ةضورلاب ىفوت ماعلا اذه نم ىلوالا ىدامج ىف
 ىبرفما دمع نب نيسحلا ريهشلا ىضاقلا ن نأ ىلع نب نسحم نب نيسح نب نسح نب نيسح قتلا
 ىضورلا ىئامنصلا

 ميركلا دبع ةمالملا ديسلا نع ذخأو . اييرقت نيميرأو عبرأ ١؟44 ةنس ءاعنصب هدلوم
 زاطعناز هريغو ىراخبلا حيمصو ىتفلا دمع ديس ىراسلا ردبلا ىضورلا بلاط وبأ هللا دبع نبا

 نب دمأ ىضاقلا نع ذ-بسخأو ؛ هزاجأو ىنيسحلا شيشع ليعمسإ نب دم ديسلا نعو « هنم
 ديسلاو ىبيملا نسمح نب هللا دبع ىضاقلاو ىدرلا ىلع نب ىبمحب ىضاقلاو دهاجلا نمحرلا دبع
 ىرادنجلا هللا دبع نب دمحأ ىلوللا هنعو « مريغو ىدبكلا دمت نب دمت نب دمأ ريبكلا

 ىسبكلا تلا دبع نب دحأ ةمالملا خألاو بلاط وبأ ىزعلا نيسح نب مساق ةمالملا خألاو
 ةماقإب لغتشي ٠ عضاوتل ريثك قالخألا نسج ًاديفع ايقت اعرو الضاف [ىلاع ناكو . ممريغو

 . هنع ذخألا دارأ نم لكل ةضورلاو امنصب سيردتلا هسفن لذبيو « ةراجن ضعبو هلاومأ

 : ىسنألا اللا دبع نب دمع ىضاقلا ىلإ  هنف ريغ رمشلا ناكناو  لاؤسلا اذه ظن دقو

 كلذك ءابتالل ىلإ اولقو اهئادتبال نم تايانلا ىف نولوقي

 كالنه باتكلا ريسفت ةنآب ىور ل نيفملا موص ناكدقو

 كلذك ءاثملا ىهو هيتملا ىلإ اوور اك ءاشملا هو همتعلا نم

 لانه هوررقام ىضتقم ىلع ماص رطفي ناك تقو ىأ ىفن

 : هلوقب كلا دبع نب دم ىضاقلا باجأف

 تااؤس باوج ىنع ذخ ملا فو ةريصق مولملا ىف ىعابو لوقأ
 كاذب اليطتس انو نومسي

 اكراب مادام تقولا كاذ رخآل
 اككلاس رطفلا اشملا ىفارطأ ن

 هما ىلع لك وخلا مامإلا ةريس ه

 اهؤادتبا نيملسلا موص ةياغو
هؤابتا ناك ماتعإلا لوأ ىفو

 نيبامو ٠ ا

 ؟

 عسا و



 امال آو مو»م ةنس تايفو :
 تو

ٍ 

 27 كلاب خص 8 هادم ىإ مايص هما 0

 3 1 1 كللا_ئه ايف لاكشإ الذ اللد 0 0 ةمو

 | نب 0 كلاقم ىف هتردعم 17 0 ن5 اذإ اذهو
 0 8 4 . 6 لاق تاك -تشنسا ىذلا اذهو

 1 نإ كلاسلا ىلغ ناطيثلا نمل
 , : 2 ” نم نباو ربلاو كاحضلا

 7 كلام ابحر قلت ثحاف ىلا 0
 ١ اكلابلل ”تيقو فو >7 فد  لخدم لكلا ىف ليوأتل ناكناو
 ا - 0 فورعم كادو اذ ريغ ريراحنلا لاوقأ رمشأو

 ا ١ هل 7
 ءاسملا ىلإ ءاشعلا نم ناك مايصلا نأ مل لاوقألا ربمثأ ىأ

 َض ىلإ رطفلا هل لح ىسمأ اذاف «

 ىهتثأ . كلذ لبق ماني نأ الإ ءاشملا ةالص
7 

 : ةعوبطلا ءالبنلا ةيم ال ىفو
 نمل ٌ : : 4 5

 ل
8 

 ظ 1 لدبلا كسانلا ىبرغملا نسحم لياس نيسملا ىفاقلا ىذق ىدامج ىفو

 15 00 لمعلاو ىلعلا فيلح ايتن ان اونع ةذانتسف ةمالع ناو

 5 ىلناعنصلا ىبيحلا اص 7 :ش 3 أعن ْ

 ظ . ىعيحلا هلا دبع نب حلاص ةمالملا يقفل امنصب تام ماعلا اذه نم ىلوألإ ىداج رهش ىفو
 ةمكسذملاب فورعملا ىنامنصلا

| 

 ىكإ 8 فايسلا دمع نب دحأ هققاو ىمارلا دحأ نب دع اق نع ذغأو ءامبأث
 حف 7 4 * ٠ بيك نم ةدع نسحلا هطخي بتك. الضان ادهاز يفت اءروالماع الع ناكو . مريغو
 ش ٠ ةلوطم ةديفم تاباوجي ىسنألا كاملا دبع نبا ' دمع ىشاقلا اهنع باجأ ةيوبنلا ثيداحألا ضعب نع تالاؤس هل تيأرو « ةرجألاب ةبادملا

 ًاديبش نام ماعلا اذه نم انابعش نيرشعو ثلاث ىف

- 

 20 ل كلا ل يي



 34 1 ب اا < ى ع .٠ ب هللا ىلع لكوتملا مامالا
 وم0م ةئس تايفو 1 ,
 | نب ىلع نب ليمم-إ نب نيسحلا دهاجلا ىكلا
 ملا نب حالص نب دمت نب نسما نب ىلع نبا
 دمع نب ظوف نب نّسمْلا نب ىبحي ماهإلا نا

 ىداهلا نب ىدهم نب ىح نب نسحلا ن ليعع

 دمحأ نب ناهلس نب دم نب ىجحي نب لابج نب ن
 هلا دبع نب نسما نب رصانلا نب ىبحب نب ىحي نب

 انلا نب نيسحلا ن ىع ىداحلا مامإلا نبا رصانلا دمحأ نب راتخملا مساقلا نب دمخ نب رصتنملا نا
 و ايرقت نيناكو سه 1146 ةنس هدلوم ٠ ىتالوخلا ىاثلا ىنسحلا ىمرلا

 نب نيسحلا ىلوأا نعو نيدلا ديمح يي نب دمع للاب روصنملا مامإلا نع ءامنصب ذخأو
 امإلا جورخ بقع امنص نع رجاه من « ىحيقرلا نسحم نب قازرلا دبع هيقفلاو ىرمعلا ىلع

 هللا دبع نب دمحأ ىلوملا نع مونهألا لبج ىف ذخاو « ١.7 ةنس لاوش ىف اهْنع هللاب روصتم ا 000 : . ١

 ركاش دمع نب فلعل ىلولاو ىرادنجلا

 ىف هزهجو « اهلا امو ةميملا دالب ل ىلوتو «روصنملا مامإلا ناوعأ نايعأ نم ناكو

 دمب هالوو « كارتألا :كارم ىف اهريغو بإ ةرصامو لفسألا نمكأا ىف داهجلل 1". ةنس

 ةفيلخ مامإلا انالوم قفارو « مونهألا لبحجت ًاريخأ رقتساو ةجح دالب نم اهيلإ امو اسين كلذ

 روصنملا مامإلا ةافو دعبو « روبح ةنيدم ىلإ نيرشعو ىدحإ 191 ةنس ىف همزع دنع رصعلا
 ىلاعت هَل هظفح مامإلا انالوم هلجن اوعباب نيذلا ءادلملا نم ناك

 دابجلا ىف ةدومحلا هتاماقم ضعب هلبق ىذلاو ماملا اذه ثداوح نم قبس اهف انركذ دقو

 هنافو كلذ بقمتو « ماعلا اذه نم نابعش رهشب ةجح ريفظ نصح ىف محملا عفدم هءاصأ نأ ىلإ

 ءاغلبلا نم دحاو ريغ هاثر دقو . روكذملا ربشلا ىف مونهألا لبج نم رسن ىنب ةياص ىف

 ديشو هجم سيلف © نيسمحلا ردق تابج ءللهالا دسأ

 ىلاثلا تيب ةداسلا نم هيراقأو ناوخإ ىلإ هباتكءامثأ ىف للا هديأ مامإلا انالوم لاقو
 0 : هصن ام ةيلاعلا نالوخ روم ىداوب

 روجألا نم ممدعو اف نيدهشتسملا قوو ؛ ةداعسلا ليبس هليبس ىف ةداهشلا لمج نم ادح

 تولاب كلب يذلا « ةدايزو ىلا لزانم هب اوذنب ام ىورخألا ريما نم ملانأو ءةدافالإ

1 



 - هد

 قةوسأ ه ىذلا ةقيث يك. هللا ىلع لكوتلا مامالا
 . وهذم# أ 2س ةهوضص ٠ ىئ 0 ىلع ىلصن 0 . 1

 ٍ رار ا رادال رم

تب مهمأيأ اورمعو «دابجلا لهب ىف مبحا
 .بر هللا ىوق

 ا
 ةفاكسلاو ىئاشلا ليعمسإ

 رل ايندلا لعجو ءرامعأل لابح

 درا اولذن نذلا هلا ىلع .
 ن نهرا ادع“ 0 د ' نيماتلا
 ا 8 رلا دبع ماهل دحوألا ونصلا ىلإ اذه انباتكسز ا

 هن ريك برلا هب ىضر امي مهل « مالنا مهلا ىدمأ ىلاعت 5 و ٠ داب

 قا هلافسلا ناس زينو نوي 1 فانا قل اال ف
 ىماشلا ليعمتإ نب نيسح ةمالعلا ونصلا ةلفو ٠ مهلا 5

 « هذ ملا شيب ذغأ ام يلا قوم لا نيو( سل تاق ساب ظفر
 مقدم نم ريفظلا ىف هباصأ «هتنج حوبمب هنكسأو , هيج
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 راهن ًاديهش اديعس ديم ىلاعت للا هافوت سو . سف قب لإ بك 9
 .هليدس ىو ءايصس هي 0' ةتس نايا 6 4 1 تا ىلإ هنم مث روبح ىلإ هنع جرخو
 0 لم هير كر دقلو #2187 ةنس نايعش رش نم نيرشملاو ثلاثلا دحألا

 دهاجو « لالحلا لج ؛ فوخلا ركدلا نع ايهان « فورعلاب ًارمآ «ايقالم ًادماع

 هتجرد هللا دنع تلعو « هتبفاع تدم ؛ لالضلا ىوذ
 ىلإو « ةلصوم قيرط ىف ىشم دقلو .

 « نيرخفلا زاح ىتح ؛ كلاهو ذاه لك ناييو كاملا ملدب لاز امو . ةلصتم اهرب نسامم

 .نيع لك نينمؤلا نم هلامعأب ترقو

 : ليف اكوأ

 'ليسآ تابظلا ريغ ىلع سولف انسوف تابظلا دح ىلع ليسن

 ”انشحوأو « هقارف انيلع زع دقلو . هحور حورو ( هءجرص نسحأو « همجضم هلل دكر
 : ' 0 ١ ال ا ا لل

 مرح نس باصلا ناف اوجراف هابإو اوقثف لابو اذه . نومجار هيلإ نإو شاف « هفاللنا

 «دارب ىذلا ملا نم هانب ام اورمعتو « داهجلا نم همزا ام اومزان 00
 7 0 :أ اعادت
 .نابعش 95 . مسيل مالسلاو . ميلا عيمسلا ةريخ تضف هب ال 6 ييلستلا لاذأ ىلع اوضبقتو
 0 ا املا“ ةنس

 : ءاعنصب ةعوبطلل ءالبنا ةيمال نم ىلوألا ةيفلألا فو .
 ولا ةرخفم مونهالا لبج ىف تامو

 و ىلع لجن ليعمسإ نب نيسحلا ىد

 وثملا مامإلا

 ا

 منح

 مي

 ناك



 ع يح هللا ىلع لكوتملا مامإلا
 )00م ةنس تايفو

 لسألاو ضيبلا فيلح ىكلا ثيللا لطبلا ديسلا ىنسحلا انيماش

 لكب الو ماتت بخ الاب اع احش ةماصمس ةمالع ناكو

 لزناب زوفلا وجرب هللا ىلإ ارجاوم ناكو نابمشب ادهش ىفق
 لجع نم ناسنإلا قلاخ اعد ىبل هدلوأ نيثالثو ةعبس نع

 ىناعنصلا نيدلا ديمح نب ىلع

 ىلع ةمالعلا ديسلا نايف دالب نم نايع ةرخث ىف ًارجاوم تام اهنم ةدعقلا ىذ نماث ىفو

 نبا نيسحلا نب هللا دبع نب دمع نب ليمإ نب دمحأ نب ليممسإ نب دمحأ نب ليممسإ نب دمت نإ
 نيدلا ديم هيراقأو هفالس أكف رعيو ىناعنصلا ىنسحلا دمحم نب مساقلا مامإلا

 ديسلاو ىسبكلا دمت نب دمع نب دمحأ ظفاحلا ديسلا نع ذخأو « امنص ةنيدمب : هدلوم

 ىلع ىفماقلاو نيدلا ديمح بح نب دم لل روصنأ ا مامإلا نعو روصنملا ني نيسحلا ْن مساقلا

 سردو « ممريغو ىغايسلا دمم نب دمحأ هيقفلاو ىل رغما نيسح نا
 دحس« اهريغو عورفلا ىف

 لضافلا مايحلا ةمالعلا ديسلا : لاقف ىرادنجلا هللا دبع نب دمحأ ىلوملا همجرتو . امنص نم ىحيافلا

 جرادم ىف دمصو لضفلاو ةدايسلا ىلع ىنرتو امنصب دلو . مالعألا ةدالا جات ماكحألا لصف ىف

 ماس ىف كراشو ى ةذلا و ىلا و : دا د
 راس ىف كر و ثيدحلاو هقفلاو وحنلا ىف لاكسلا غاب ىتح انفماشم ىلع أرقو . لقعلاو لاكلا

 لا مولملا
 هناراغ نشو « هلو : : :

 . 07 ؛ «ومدو امع روصنملا مامإلا جورخ دعب نم امنصب هترهمث تدازو : تاق
 ٠.6 ريق 3 7 كلا ثلا ٠ 0 ا 9 2-6 1

 نم بث“ نيب تاراجشلا لصفو ىوتفال دصتي ةدجرتلا بحاص ناكىتح « كارئألا ىلع ةديدملا

 ةءورملا ليمج ناكو « اهريغو اعنصب سانلا
 دصقو اهنم لسنا نب دعو ثقل * 0. 32

 رو نيتلأ 1571 ةنس ةجحلا ىد ىف اءنص ىلع راصحلا دتشا او

ُ 
 ذذنأ م هما

 ةءاعنص
 ةنس

إ ىلا هديأريمعلا مامإانالوم ةرضح
هذفنأ م همزالو ناره ةنيدم ىل

 رفص ىفءاعنم ىلع الماع 

 الإ راسف ةجح ءاضق ىلع اىاح هنيمو جسم ربنم ىلع مامالل بطخو ثالث ١م٠؟ * موب !هانعي ةحلط د 00 ةبطخ لوأ ىهو رف ١ ةعجلا ماعم :
أ م اعنصب مامإلا ركذ اهيف ناك

 امن ةلامم نم مامإلا هل



 فو ةئس تايفو

 -س اثءا

 ىح هللا ىلع لكوتملا مامالا
 ش ْ] 3 5

 1 نع لقتنأف ماما كلذ نم بجر ىف امنم هرم ش
 0 ا يا تالا عوجدو بالقلالا ناك تح هتلر نول, 7

 ا 3 ا نيمأ نينمؤللو انايإو للا ههحر هتاؤو تناك '

 : ْ :الوخلا د نع ةنيد ىلإ مامالا أ
 اييآ

 »أ

1 

 ش | 1 نى ةوخا ىسكلا هّللا دمع نب دمع

 آ ىلإ ' ءب نيسحلا "ب نم ., 5200 ١

دمت ةمالملا ديسلا اهكاح ةيلاعلا نالونع اهو
 : ْ .ىح نب نيس نب دمح نب للا دبع نب 

0 
نب دمحأ نب ىمحم نب للا دبع

 و | .ن نيسحلا 

0 
 او ءروسم ا مولا .٠ سس مشاه ىلأ نب ةزهح نب ىمحم نب املا نب ناحيملا /

 نب قتعم نب ىلع نب رصانلا

 بردتلا ىلع ىسيكلا ىسملا ىسرا مماقلا نب نيسلا نب نا دبع
 نب ىحي نب ن+ را دبع

 1 0 00 3 ْ | 0 3 ١
 , 6 اعلا ش 1

 احرص | تف تبو هريسوراطأ نعذتأو .نيضد عل هان يرق فو
 0 | «.تناعاطلا ريثك الضاف يفت اعرو (للع اديس ناكو . هريغو سنآ ءاضق ىف كالا ءاضنل

 | ريك لا هخمرات ىناءنصلا ىغايسلا دمحم نب دحأ ظفاحلا هيتفلا هقيدصو هلومز نم هيلع ًاباوج تبأرو

 و « ءأمي : : ةج د ف 5 ا م

 : ةمجرتلا بحاص ايارس ركذ ىف هنم « نيعستو عبرأ 18.4 ةنس محلا
 و « ءامثص

 بالطلا ةبعحح لما ىو لب بادآلا ىف مامإلا تنأ تنأ

 مو باهشلاك ةنطفو ءاكذب ىلا تنثك ىلا تنأ تنأ

 ظن باصأ ا 7 .بانطإلا ةرثكب ىرح تنأ ادملا ظيغو ىدنلا رحم تنأ

 1 ْ ١ ا 1 .بارعالاو ميدبلا هوجو نم ىخ ىعم لك فاثح ِتنأ
 راس نسح

 هبامصلا لحل هىاطعأو هلا كصخ ىذلا كنهذ ادغو '
 ش باوملا ضحم دوقي ”ىملأ ىكذ بدن لك ركذف الا '
 5 ' 800 .باتكح لك فيلأ اهيف درفلا ترصو مولا ىف ترحبتو 1

 .ىنسحلا 08 بآلا موي نيعضلا فيك قسما عيفش هل لآ رع ايس
 )ع 48 ام ال رخافلا ازكه اذكه ا حر مالا ا 2 باطما لصتو هتزح ىتالضفلاو حلاو داقرلد اذ 0 8 ش 0 7 ةراو ذولا ١ هر هللا دبع 000 .باحسلا قوف ءامملا ىف ايار يفر وأث لك تلن دقق 5

 هبارشلاو .مهماعط نم ىعتشب
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 مر هم تاي 0+ مةنس تايفو اوك ب يضلل

 ىنيع رون اي ؛ئىرحلا تنأ تنأ

 اب

 باتكملا ىف ثدغ ىقلا تاصلاب

 باوصلا رحب نيقيلا كلو ىو بسقتثا ندمم اي ىبلا تنب نبا

 بابُع نم اذبحاب اجو ظ ًارد كروح نم ترلتت دق
 ْ ًارانو اظن باوجلا .رخآ ىلإ

 نم ةناحج ةره نكسو ةيلاعلا نالوخ ةيحانب ءاضقلا ةمجرتلا بحاص هالوت ام رخآو
 فورظلا كان: هدعاسآ ملو نب رشعو نيتثثا 125 روهش ضعب ىف اهنف هب تءمتجاو ءروسم

 كلذ ىف بوطمللاو بورحلا لفالقو ءاضقلا لامعأب هلافتشا عم رووشلا كالتب سيردتلا ىلع

 هررقف نابكوك مابش ةنيدم ىلإ هللا هدبأ مامإلا انالوم ةرضح ىلإ ةاحج نع راس م“ ؛ ماعلا

 هدلو للا ءديأ مامإلا بصن هتافو دعبو « #15 ةئس اهب تام ىتح نالوخ ةموكح ىلع

 ىلإ كاربألا عوجرو بالقنالا ناكىتح. نالوخ دالب ىلع الماع دم نب دمحأ خألا ربك ألا

 ها . ةيسابكلاو سبكلا لع مالكلا مدقتو « بحرأ ةيحان ىلع لماعلا نألا وهو « ءامنص

 ندحلا لكوتملا نب ربما
 ىنسملا دجحأ نب نسحلا هلا ىلع لكوتللا مامإلا نبا رهطملا ةمالعلا ديسلا ثوح تام اهمفو

 نب نيسح ةمالعلا ديسلا ىلع اريثك أرق دق ناكو « تاف قدنبلاب رايتخا نود هد تان

 هلل همحر . داقتساف ىتوحلا ىنيسملا ىراس نسح

فاعل هيقفلا ىلع أرق , ادهاز الضاف (لاع ناكو . ينسحلا
 ىفاقلا ىلعو نادملا ىف ركاش دمع نب 

 ال ت 1 ذعأ 5

 دهم تام ىت مامإلا داضعأ نم ناكدالبلا ثحتن الو « ىحاهثلا دماحلا دوحأ ن هللا دبع

0 
3 0 

 4 آ و

 نب دمع ةمالعلا ديسلا ةجح دالبب فول اهفو
 ىروبملا فاحج ىدبملا ن مءاق نب مساق

 ا هللا همحر ماعلا ٠

 ١  00عج ودويس ووو وخر عش د دم مصطما ل جس عب 0



 ءاه نب دحأ 0 نا لن بيلا 7 ديسلا
 0 خا 7

 5 ةيحان ىف م « ةليوطلا ىف ا ءاضقلا ل الا يك ىسإولأ ىنملا ٠ فايا وطملا ىلإ ٠
 كو ءاعنسب كارل
 ىلاغ نا مر

 ش ىبإلا رطيوشلا نسح ىلع

 نشل نب نسح نب ىلع قتلا عوولا ةمالملا ىف اقلا لفسألا نبلا ؟أ نم بإ هنبدع ىفون امو
| 

 ىبأ ىلإلا رطاش ريخصت ” رطيوشلا ىعب نب دمع نا .

 0 نب ىحن ىضاقلا نع ا ةنيدع ذخا نيعبسو عيرأ 191/4 ةنس ؟ هدأوم

 نب باهولا دبع ديسلاو ىلا دمحأ نب دمحأ ىضافلاو ىسنلا دمع نب ىمي ىضاقلو ىلا
 ىضاقلا | ءرع ةلبج ةنيدع ذخأو « ىحاهثلا دهاجلا دمأ نب للا دبع ىماقلاو ثبرولا ىلع

 دهاجلا مماق نب نمح نب ىب فاما
 ْ ١

 . ماعلا اذبم بإ ىف تام جحلا نم هعوجر دعبو ؛ الضاف ًيقث اعرو الماع الاع ناكر
 تس 1685 ةنس بإ ةنيدم ىف تامو الضاف ذاع ناك رطبوشلا نسح نب ىلع نب دمت هنباو

 نارمع دالب ىف دابجلا ةطحمب تام 0
 ىنيسحلا ىنوملا

 و ثوح ةنيذع :هدلوم

 هقفلاو ثيدحلاو

0 

 هب دبع نب ىلع ةمالعلا ليسلا

 هقفلاو وحنلا ىف سردو , اهريغو ريسفتلا)

 هلا ربع نب دحأ ىلولا جرد

 رضوا راس نيسح نب نمحلا ديسلا نع اهم لخأو

 ٍإ 5 ,ما للملا ةقيرط 0

 00 يل

 ميركللا قاللعاو

 4 نيمزاعلا نم

 - رمش ىف

 نب دش نب لوحأ

 / : هدلوم

 نب ىلع نب ديز
 دحلاو لوصألا

 كو . ىرامذلا

 رو ىو

 ماب ىفوجل لاب ىب ىلا

 0 ذخأ

 م نب للا دبع

 7 اهعفو

.. 
 ,ع دخأ

 وتو . مهريغو

 | دالوأ رغصأ

 ه اهمفو



 وم ةنس تايفو 0 يمر هللا ىلع لكوتملا مامإلا
 د يي مح مج حا سل

 ناكم مث « نيقحتسملا ىف تاقدصلا قي رفت روصنللا مامإلا مايأ ىلوتي ناكو « ميركل قلملاو
 ىلاعت للا همحر نارمع ف نامو « لكوتما 8 امإلا 0 دعب ةدمص نابحر ىلإ نيمزاعلا ند

 ىرامذلا نجلا ىلع ىحب

 نب ىلع نب ىبمي ةمالملا ىضاقلارامذ ةنيدم تام ماملا اذه نم ىلوألا ىدامج رههش ىف
 ىرامذلا ىنجشلا رصان نب دمحأ نب دم نب دوأ

 ظفاحلا ىلوملا نع عورفلاو وحنلا ىف ذخأو .نيعسنو نيقنثا 18913 ةنس مرحللا ىف : هدلوم
 ىو . ثيرولا دمحأ نب باهولا دبع ةمالعلا دلاولاو « ىنسحلا ىديدلا نسحلا نب ىلع نب ديز

 ىبجشلا دمع نب ىلع ىضاقلاو . ىسنعلا ديعس نب نسحم نب ىحي ىضاقلا نع ثيدحلاو لوصألا
 للا هحر اهسبن ًاملاع ناكو . ىرامذلا

 ىرامذلا سامو نسح دم

 ساهو نسح نب دمت ةمالعلا ىضاقلا نابخ دالب نم ىراذلا ةرحهم ىفوت ناضمر رهشش ىفو

 ىزامتلا مْ ىلوايملا ميجا قلوحلا

 ةمالعلا ىضاقلا هنعو « هريغو ىسنملا ىح نب دمع نب ىحب ىضاقلا نع رامذ ةنيدم ذخأ

 ىلاعت هلا همحر ءاكذلا ىف ةنآ ءابحلا ريثك الضاف ًالاع ناكو . هريغو ىرزيعلا دع نإ نا دبع

 نامنعلا نارعتلا نيبح
 ىاعنصلا ىنارمملا ىلع نب دمع نب نيسلا ةمالعلا ىضاقلا ءامنصب تام 5000

 دم نب نمحرلا دبع هيخأو دمع نب دم هيخأ نعو ريهشلا ريبكسلا ظذاحلا هيبأ نودع

 وهو ءاهم تامو ءامنص ىلإ هءاوعأ رخآ ىف داع ما. ةدم ةجح دالبب ءاضقلا ىلوتو . مريغو

 0 لا همر هيبأ دالوأ رغصأ

 ىمسفالا ىنارضلا دمحأ نمي
 دمحم ن مهارا مدوأ . د



 وم9 ةلس تابفو
 75نصسسلا 0 ا "47 20 يجي هللا ىلع لكوتمل مامإلا

 دو .٠ هلأ ا 8 "ذل 5 ا 1

 - قوتلا هبا نعاذ أو . ًابيرقت نيناتو ىدحإ ١؟م ةنم كرب
 رصلو 2 |  نايبصلا ميلعل ةديدملا نينلا اهب مقاو اسم نع م ىلا ىلارضحلا
 00 3 5 .٠ 2« هريغ ءعو5و ع -

 خو ١ رومالا ىلامم اح ةثيفا ليمج نآكو . بوعش ف 1 0 دنا ا
 01 2 رز ٠ بوعس بأ نم برقلاب مدزا دجسم ةراح ىف نآرقلا

 0 .نايبصلا مزلاو « نارقلا روس عيمج ءامسأب اهبف لسوت ةزوجرأ امنصب هنوكم ماوعأ لظنو لقف ا 00 0 ةزالا ابع ؛ سول لمجأب لمجتلو

 0 نم اهيف ٠١ عم ميألا بلاغ ىف اهب نوخرصي اوثكو « مهنم يثكلا هظفخ اهداشنإ ريركش
 1 ش : اهنمو «كارتألا ىلع ءاعدلا

 ا نيعماي مويفاي ىحاب نيعتن ملا كاب
 20 3*1 200 مال تأتي ميو كيالوفا ودخ 5-0 ُ ١
 ٍراتق ش انتفع الو باتكحلا نم انتقزر ال ظنملا لبسو

 ا فتراسألا ةدقع انع لحت ىناثلاب نآرآلا فرحأب

 هرربلا ماركسلا نارمع لآب هرقبلا ىأب بر اي كوعدن
 رز بورح 0 ةدش لك بهذت انبراي ةدئاملاب ماسلا ةروسل

 . 08_ فافكلاب نامألا انل رسب  قارعألاب مامنالا ةروسب
 7 ائياع بن ةبوتلا ةروسب انع فعاف لافنألا ةروسب

 و 5 د

 : اهرخآ نمو

 و ش جلا جولملا ةلود انع مفر ع 3 ٌ , ٍ لا, مث قاقشنالاب

 و ظ >. تام نأ ىلإ هيف ماقأو سنآ دالبب هنطو ىلإ امنص نم عجد ( ْ
 ا 5 ءاد» ١ ىزلا مامالا ةريسب روثنلا ردلا ىفو

 لوأ ىف ' وورسلا ةحبمو ىلايرإلا هللا دبع نب ىلع ىضاقلل روصنملا مامإل ريسب روثنلا ر
 واى 0 دو و : 1 ,٠ ء.سسملا ىضاقل روصنلا مامإلا ةريسب

 لع نيدلا ريصن املا ىلإ يت هيجرتلا بحمص ا ى 1 1 : دل ١ ,لإ يبك ةدجزتلا بحاص نأ ىثرعلا دحأ نب نيسملا ىتاقل دوصمل ( *؛
 54 : 1 .ء 1 1 و لئابقلا لشي و هلاح فصي روم

 هقرلا 7 : اهنم ةديصق عسل 1156 هنس ىف لا 3
 ادمانمةسحخ 8 ةرسلاو ىلملاب لوق حصفأ ود لك ىلع ا ظ ة مهصفأل ا ةح تنغ انهلا رويط ص نم قرشلا
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 ىحن هللا ىلع لكوتملا مامالا 5

 ىدملا ىلع راصتناو نيبه حتنو

 ىذلا انروصنم قحلا مامإ رصنو

 ًادهممو دابجال اموسر ىبحيو

 انقلاو مراوصلاب ىنبت رام

 ىذلا مك افاو مورا جولعا لقف
 ءاه ةباؤذ ترم ميرك ماه

 هلاصنب مكيبني (ةراع) اوس

 هتامحو ىدملا داسجأ ضو

 منيه ال روصنما ع اوذخ

 ريع ءاج دق ماعلا اذه خيراتف

 ل لوس

 ةرلب لكىف نيالا ةانق ماقأ
 ةنيفسلا لهأ هللا لوسر لال

 ةلملاب ال“ ديحوتلاو لدعلابو
 ةللا لك باجنت هتوطسب

 ةقيلللا لكرش اي مي ريبخ
 ةديعبب ب ( ادرجلا ) ةمقو امو

 ةقيقللا لاجر نادم نادهو

 ةعاار دبل جالعأ مطاط

 ( ةحرفو جاهتباو مزعو زعب )

 ,مو 6 ةئس ثداوح

 .٠ ةنس ٠١+١٠

 فلأو ةئامتالثو نيرشعو عبرأ 194 ةنس

 رومثالاو ةردخلاو ىدوجلا تيبو ربج ىنب فوبكو ةجارز بورح

 هجاحملاو مقنلا ريثت برح

 محاللا

 : دوعرا ةببذ اهبرحو
 هيما * ةندنع“ ران
 هرذيح ليلس ثيللا انرخفل

 خيشلاو ىسحلا قحسإ نب دمحأ نب ىلع نب سابع ةءالملا خألا راس ماعلا اذه لوأ ىف

 ىلإ يونج نيموي ةفاسم ىلع ادحلا ةيحان كرس ةجارز ةيرق ىلإ ىسنآلا دادقملا لع نيدلا ريصن

 هجارز ىف نيرشملا عبارب

 مباش فوهكىف اهالت امو

 ىدوجلا

 هليوطلاو نادمه ىرق ىفو

 هردحلا دعب رومثألا ةعقوو

 نم ربج ىْب قو

 ةيرق ىف كرعمو

وج ىف ناقدرب اشاب فسوب مدصقف « امنص نم قرثلا
 قو .زانثو امنص نم كارثألا نم ع

 نم عفادملاب اهبلا مجاعألا ىرو اهئابج ميمج نم اه اه ىتلا رادلاب اوطاسأف مفادملا نم ةسخ



 راهم ةعبا راا ةعاسلا

 اى. هلل ىلع لكوتملا مامالا
 هننابو ب

 ركسملا نم ةيناع الإ ! نيروكذلا نيريمألا

 ملوسر هنم اوجرخأو رادلا فاخ .
 عج نك لد للا نما ىلإ(

 نم عبمج نم لوسرلا كردي ف اهنوي ىف نيت م «ةقيتسلل ثويللا لاق اولا ل 35 نم ًاريسي هنأ
 دز ةيرق ىف ىقب نم ىلإ

 نع نيريمألا عم ناك

 رح ىجانو

 كلارنألا ل

 ةرفلا مركشم ند ةحارز

 ىنالوحلا ىربجلا جالا دغش

هاجلا ببقزلا الإ ماوفألا
 جا هللا دبع ريهشلا د

 ءأ 0 ١
 ءالسبلا ءابقنلا ةثالثلا راغأف « ىحرالا ىرآب لا نيس> بيقنلاو ىريجلا زب

 رادلا وحب دحاو لجر هله اولح الحر نيسخ

 ون ىلإ جو ميلثاق
 اوجرخأ ىتح لافطألا اهوط بيشي ة 00

 7 4 ٠
 دحأ ملأ

0 ماقام الا 0
لتقو مها" أو موليخ عيمجو 0 

 رشع برعلا ن 

 كارألا ٠ نم مهفاضأ فاعضأو الحر

 فدسوب مدصق ةيلاملا نالوخ نم لايطلا لوو ىبب دالب ىلإ برعلا راس نأ دمبو

 مب ةثالث ةدم كراعم مهنيب تناكن ذ مهعفادمو كارألا نم فالآ ةتس وح ىف ناقد رب اشاب

 0 نيف رطلا نم ىلتف نع تاجما ربج ىبب ىرق نم ماشقي رق لوح امو لابجلا فوبكى ف

 ءامنص ىلإ كا رثألا عوجرو تابجلا كلت نع كبرعلا رارف

 مامإلا نا ىلع نب ىلع ىكلا ديسلا دئاقال تناك ةمحلم ماعلا اذه مااللا هذه ريلظنو

 نارعع تابحب ىدوجلا تب ةيرق ىف ركسعلا همام نمو نتملا نداردلا لف يدع

 طاحأو كارتألا نم عومج ىف برحلا ناكرأ اشاب فسوب اهيلإ مددصق هناف اعنص نم الامث
 اوضادف راصملا دشأ اهم نم اورصاحو اهل كا رثألا ةمجاهمو فادملاب هيلا مرا عباتو ةيرقلاب “
 مازهمالل ةقي رط ماجيألا ملجرفأ ىتح عاقبلا كلت كارتألا ىلتقب اوألمو عافدلا دشأ مهسوفن نع
 اشاب فسوب ةيغاطلا مهعبتف ةميحلا دالب ىلإ ذوفنلا نودبري ماللغلا داوس ىف ةبرقلا نع اوجرفل
 ةديدشلا برحلا تناكو كالانه او زاحتاف نادمه دالب ىرق نم مدلاو لتارق ةيرق ىلإ نارمم نم
 مولعبتف ةينايكوكلا دالبلا ف ىرفلا ضعب ىلإ ةيبرعلا ماوقألا تلفتنا مث « ليللا ىلإ مهني
 . اهريغو طايملا ىنب ةلزع ىف ىرفلا ضعبب مهني ايف ةليهلا مح الملا تددعتو كالانه ىلإ كارب - كلا كا 5
 ةليوطلا دالب نم

 .٠ ا

 107 ةسم ثداوح

 | اذو قو

 ءاسم ىلع هانز

 ىحن نب هللا دبع

 كرهم هيلي ىزإ

 قدانب صاص ر

 ا ل وصولا نع

 هأ ىذلا لاتنل

 رم هللا هافاع نأ
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 اذه ىفو

 اب ىلإ ىشرعلا

 ىلإ مهلسرأو

 7 كلذ حض و

 إلا دانجألاو

 أ هيفو

 يوملا ىنسحلا
 لأ مدومص#

 ناكو
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 وموب4 ةنس ثداوح لا يحي هللا ىلع لكوتما مايديب

 دالب ىف ديزي لايع لبج نم ةردخلا ةيرقب ىهظع ةكرعم تناك اضيأأ ماملا اذه ىفو
 لآلا رخ رفئضنلا ثيللا رهششألا ميظملا دئاقا نيب ايف ادنصص نم الام نيموي ةفاسم ىلع مانو
 لوأ وأ ماملا اذه رخآ ىف اهتلت مث ٠ كارئالاو اشاب فسويو ىنسحلا رصنم وبأ بحب ني نا يب

 كارثألا نم عوبجلا اهيف لتق نارمع دالب نم روعثألا ىف اهنيب ادج ةميظع ةكرمم هيلي ىزإ
 نم ةصاصر هتباصأ ىتح روك ذل ديسلا دئاقلاب روهشملا برحلا اشاب فسوب طاحأو , برعلاو
 ” كارثألا اوداذو ةمفادملا دشأ ةكسلا نيدهاجلا نم هباحصأ هنع عفادف كا رثألا قدانب 57

 مضوم نع هلق نم لاطبألا كئلوأ نكسم تح ةلاسبلا نم هيلع ديزن ال ام هيلا لوصؤلا نع
 ىلإ فيخلا هحرج ةجلامم تناكو , هنمأم ىلإ هب اوجرخو لابئرلا تللذ هيف بيصأ ىذلا لايت
 لامعألا نم هيلع ناك ام ىلإ داعو ةلئاقلا ةصاصرلا فت نم ديدشلا هف هاناع نأ

 لاطبألا عراقم وجنيو فصلا رخآ ىف نابجلا باصي دق

نيسح ةمالملا ىماقلا هنرضح بيطخ للا هظفح مامإلا لسرأ : ماعلا اذه ىفو
 دحأ ن 

 ضبقف دالبلا لاقعو خياشم نم ةيوقلا ةعاطلا نئاهر ضبقل ةيلاعلا نالوخ دالب ىلإ ىثرملا

 منال رو خباشللا دالوأ نم دابجلاو ةعاطلا نئاهر نم ةنيهر نيثالث وحن مدالوأ نم

 ى نيسح ىمماقلا راسو « ةرابش ىف نئاهرلل داتعملا ررمملا مل ررقف مامإلا ةرضح ىلإ مهلسرأو

 اي ناخب دال عام خبش مئاه ىبمي دم ديسلا طبضل هيلي ىذلا لوأ وأ ماعلا اذه رخآ

ةرضح ىلإ نالوخ نئاهر لوصو بقمتو « بيرق كلذ حضون
 داوقلا ذوفن هللا هديأ مامإلا 

 ءامنص نم ةيبونجلا دالبلا نم اهريغو ةينالوهللا دالبلا ىلإ ةيمامإلا دانجألاو

 ىمنللا مهارإ نب دجأ ةمالللا ديسلا رذع لف مامإلا ةرضح ىلإ لصو (نيأ هيفو
 تنراكو ةلفقلاب ةدم مامإلا مهفاضأف ةدمص دالب نايعأ نم ةءاج ىف ىدمصلا ىديؤلا ني

 ةدمص ىلإ موعوجر مت ةراهش ةفايطل مدوص#
' 

لا م ىننالا لضفلا هللا دبع نب حلاص ةمالعلا ىضاقلا نيبعن ناكر
 ف 4 ىونهأ

 ىدامقلا قباسلا لماملا ابمع لزعو روحح دالب ضعإ

 تق

 تي 0
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 50 9 يحب هللا ىلع لكوتملا مامإلا
 ,دحن و هلع 'ةئمالعلا ديسلا نم بدئاكم ثا هدبأ امإلا : :

 دشاح رئاشع ديما ٠ دبع ناطاسلا ( 1 ”رضح ىلإ تاصو مايل اذه لوأ ىفو
 ر ناطاس 00 ا نم هريغو كلالل ش 7

 احأ ىلوي ال نم نأو كارلا ةحلاصم ىلع مامإلا ثح

 و زعلو اعنص . ٠ كإ مالا ٠ ا ةلمك ةيف 0 ع 5 0.
 3 لناد) لانو ةشب مق حلصلل

 :* نيرومألا : ١ مامإلا طورش
 1 نيبو هنيي ايف حلصلا نأشب هللا هديأ مامإلا ماقم نم ررحت : ماعلا اذه نم رفص رمش ىف 02 || 25 .

 لودلل ةعحار 1 : هصئام كارثألا

 انت نا تراطلس ىرومأم نيبو 0 حلصلا طورش ىلع ىلامت هللا نومب ًادمتسم تقفاو

 ةايناعإو ىضوفلا لديتست نأو « ةدقوملا برحلا ران ءافطول هكلم ديؤي نأ هلا وعدأ ىذلا مالسإلا

 « ةرثك نم | ةمقبلا هذه نم 0 لورد ءامدلا نقمتو 7 نم دالبلا 1 ةقادصلاب اب ةردلاو

 نورسخيف ةاضقلا نييمتو لزع عجرب نأ (؟) ا

 || طورشلا مامإلاب ةطونم نيشئرملاو نينئاملا ةبقاعم نوكت نأ (" ) مامإلا ىلإ عرشلا ماكحو

  ماكحألا ةلاحإ ( ه ) ءاشترالا ىلإ ةلقلا مهمفدن ال 5 نب رومألاو ماكحلل ةيفاك بنا ور صيصخم (؛

 " : ىلدبع يكتم ىلع ةيعرشلا دودحلا ةماقا ( 5 ) دالبلا هذه ىف فراملل ءايحإل انثديع ىلإ فاقوألا

 ذو -- نك نورومألا اهلطبأ ىلا هلوسر اهارجأو للا ىمأ اك نييليئارسإلاو نيهلسما نم مئارجلا
 .امنص ىلإ 7: ىلا امأو « ءامسلا ءاع ىقتسن ىتلا تاعورزملا نم رشملا ذْخْوي )0( ) ًاروك ذم ايش نكس م

 1 0 فالتخا لصح اذإو « ةربملا لهأ كلذ ردقي نأ دمب رشع نقض اهنم لغوي رابآلا هايك : قتلا

 ظ 0

 1 ك0 يباصنلا م لاو رقبلا نع ذخويو صرحا ىف ةحاور نب هللا دبع اهعضو ىتأا لوصألا ىلإ 6
 ف ع خيب هر وأ رشعلا فصن اهنع دعوي ا 5 وأن نيثىم لقت ىلا ىضارألا 0

 ء-008ه : ١ 8 ذيلاكلا نم تالذ ىوس

 3 ع و نو 2 ةراظن تحن دالبلا

 : 0 فيلاكتلا ىلع ةدايز ذخأ ىلع دح ارت اذإو « ةلودلا ىرومأم ملا ىلا



 ومب ع ةئس ثداوح و ىحي هقلا ىلع لكوتملا مامال .
 ىنمت ( «.) ةيريمألا لاومألا ضبقب ةقالع انل نوكي الو انيلإ عجار 4 ءازجلا ديدحت وأ هل ا ب ب يس خ62 م

 نيذلا نينئأفعا انم لك سب )1١( فيلاكسفلا نم بحرأو ادحلاو نالوخو دشاح رئاثو
 نأ (19) هيضام نع دحأ لأسي ال ىدالبلا ىف ىوسعلا وفعلا نالعإ )1١1( هيلإ نوئجلي
 اهركذ راما داوملا هذه ماكحأ لمشت نأ (18) نيملسملا ىلع باتكسلا لهأ نم دحأ ىلوي ال
 ىنييعت ىف ىنضراعب .الو سنآ نوثش ىف ةموكسح ا لخادتت ال نأ (14) اهتتاقحلمو متو امنع
 ةطلاخحم ىف روظحم عوقو نم ىثنخم امو مهنالصاح ةلقو مهر قفل ءاضقلا اذهل ىلبق نم ثرومألا

 ةيبنجألا لودلا تايدعت نم دالبلا هذه ىلع ةظفاحلا نوكسن نأ ١6( ) مل ةموكسحلا ىرومأ, ١
 ْ ةلودلل ةمجار

 دالبلا قرتو ةب رشبلا دارفألا ةمالسل بس نوكي ةينملا دالولا ف طورشلا هذه ذيفنت نا

 نوديفتسي ضعبلا نأ ىنؤمالو . ريثكر يخ هنم لصحو هرهاظم ىهحأب نمألا رهظيف ءاهئايحإو

 مولملو « مل ةيداملا ةدئافلا نم كلذ ولخم الذإ ةينعلا دالبلا ىلإ ركاسملا قوس ةرثكن م

 رطقلا اذه ىلإ رك اسلا دورو مطقنيو نمألا بتتسي اهعابتاب نأل طورشلا هذبم نوضر ال

 هذه لوبق نمضتي ىناطلس نامرف رودص بلطا كلذل . نولمؤي اوناك ام كاذ رو

 ءارجإ ىف نورومألا ىنضرتعي الو مهيولق حاترتو نويفاعلا نئمطي ى اه رك ذ راملا طورشلا

 ىلإ سنا دالب هباشن تا نيلا نم ةيقرشلا دالبلا ةلاحإو « طورشلا اهبنلوخت ىتلا ماكحألا

 ىعقا . فلأو ةثاع الثو نب رشعو عبرأ ١7514 ةنس رفص ١ : ىندبع ٠

0 
 ىلع عادلا بابسالا ضمب ركذ هيفو « زاجحلا ءاملع نم امنص ىلإ .

 8 هيلع مامإلا ةرضح ىلإ اهريمأو كم فيرش دفو
 رهآالا © 1 ْ

 ل ل
 نوع دمع نب نا دبع ن ىلع 5 | ا ظ

 وو ريم نم بتكب ةيوبنلا ةنيدملاب سرأملا ىننخلا

 دبل اا
 ع



 َ دهم ١
 ا ' . .. نيت فا ىلع لكوتملا مامإلا

 ىف .مارحلا 3 نو كارئألاو ديجلا دبع نامل ةقفاولل ىف مامالل بيخرتلا .. 9

 ه للا 50 : 1000 هكرالا نمضتي ةكم في رش ىلا

 0 امالا تاحأ امإلا امعأ . 0 مما ن ف «دارأ اهيأ مقي

 ني رش ىلع مامإلا باجأو . مامإلا باع م«: بجعأ اهملاجرو مامإلا داقنعا نسحب وبعأذ

 1 ا 1 انلإ .ي : 0 لمأك باوجي ةكم

 نصب ىلاولا 03 راد نم مثوجب هب مكسمت نإ ام ىلع مكلدأ

 لبيع ة 2 ش
 لا ني إلا مقم بيلطعخ ةمجلل بخ روكا رشلا ف 0 . روضحم ىثرعلا نيس> ىماقلا مامالا ءاتم شاع د ا

 7 3 كة : هصن ام اهنم ةبطخ ةكم في رش دفو

 ١  0 14و 2)

 وملاو مامإلا 13 ءىوطتل لامعألا ناف « هللا ىلإ مبرقت ةعاط لك ىلع الابقإو « للا دابع للا ىلإ اعوجر

نوردت ال ككاو « وذيل اندلا ناو ش
معلا عطقنيف « لجألا كتقرطي ىتم 

 لا حالصإ 4|[ « لمالا لسفي و « ل

 و . نأذلا , ؟راخفلاو قبسلا بصق مثزحو «رانلا نم متوجن هب متكسمت نإ ام ىلع يسلدأ لهالأ
 رتلا دونجلا م «هيداقو ريما مامز مهناق « مكين تيب لهأ قو « هاضئرا ىذلا هنيد اهناق « هللا ةعب رش

 زاب حلصلا 1 نع ا الو « لالض ىف عواخدأ الو «ىده نع كوجرخأ ام « هتصاخو قملا ةعأو

 الذ بقعتت ا اوكلس الو « قح نع مكب اوداح الو , ىؤه ىلع «وامح الو ء ركن مورسأ الو  فورعم

 « ةيصعم ىلع ؟ودروأ الو « ةعاط نع موردْضأ الو « لطاب ىف عب
 ش لذ ىف مكب اوشم الو

 ىضيف ىلع ؛ ش
 : , هب أ 5 كورسأ . ةيبد ىلإ موطبهأ الو «ةبتر نع موطح الو' زع نع كب اودعق الو

 1 ةينايهرو « مانسلا ةورذ هناف . لا ليبس ىف داوجلاو « لسرلل مهيبأ ةنسو « لزنلل باتكسلا '
 0 ك0 صيق ١ لماكلا ءادرلاو « لماثلا رئاسلا وه دابعلا ابمأأ اي « داهجلا داهجلا . مالسالا لهأ
 0006 ١ . «ةنظلاو روجلا ةفيمص تةزمو « ةنتفلا نيع تئقف هب . ءايننآلا ةنسو « ءايقت برسو « ءايلو سبمامإلا 8 + فهي . ءامنألا ةنسو « ءايقتألا لابرسو ؛ ءايلوألا

 | سلا ا 0

 زتق ا 7 : : 4 97 2 1 : لو 7 3 مارمعمو « لذلا قالغمو « دجحلا حاتفمو ءزملا حافل داهجلا . ةنسلا ترشقاو اعد 4

 دحأ نا ١ | 4 نينمؤللا ليبس عبتي مل نم اودهاج . لقتت وأ فت ىتح فرط ىممب لا كر نيمل لحم 1... دابجلا ىف ريملاو ءريخلا دابجلا ىف . نيهأ لذ نمو « لذ كرت نم + ثلا ادد 0
 .ىلامنصلا ا 9 57: لوس

 ٠١ : نه ىبثا امو « ماثألا بكرو « نيلسرلا ديس ةعيرش نمو ؛ نيل بر ماكحأ نع ةعب مث ,' نيملاملا ب كحأ لدعو



 كك ع ىحب هللا ىلع لكوتملا مامإلا
 )م06 ةئس ثداوح

 . راع امع نلأستلو « ءدق ام ندحتل « ةمسنلا أربو « ةبحلا قلخ ىذلاوف . مارملا
 لوقب 0-0 د 1

 0 ليبس ىف لئاق نم  مسو هل أو هيلع هللا ىلص هللا لور
 ةدير ىف كارتآلاو مامإلا ىبودنم عاتجا

 نواعم جورخ كلرثألا ةموكحو مامإلا نيب ةبتاكسملا دعب ناك ماعلا اذه نم نابعش ىف

 دلاولاو بلاط وبأ ىزدلا نيسح نب يساق ةمالملا دلاولاو اناب دمو كلب مدن دوم أمنصب ىلاول

 ةفاسم ىلع نارمع دالب نم ةدير ةنيدم ىلإ اعنص نم رداقلا دبع نب ىلع نب هللا دبع ةمالملا

 في. ةمالعلا ىلوملا مامإلا لاجر مالعأ تايعأ عم اهيلإ مهاقتلاو « اعنص نم الاهث نيموب

 نبا دمحأ نب ميهاربإ نب هلا دبع ةمالعلا ىلولاو نيدلا فرش ىداحلا مامإلا نبا دمت مالسإلا
 ىف ةمجارما تناك م هعاّتجا دعو . ىنسحلا ماع مساق نب ىبجحب نب دمحأ ةمالعلا ىلوملاو مامإلا

 حالصاب ناطلسلا ىمأ ىلع ءانب برحلا ةنتف ران دامحإ هب امو كارتألاو مامإلا نيب نأشلا حالصإ

 قوس كرب ىف 1 حلصلا مامن لفرع كلذ ىف ةبغر ىضيف دمحأ ىلاولل نكست ل الو . نأشلا

 ىف مالكلا لاكإ ضرتعاف «هل ةيداملا ةدئافلا نم نملا ىلإ اهوحتو تادعلاو ةيكرتلا دونجلا

 «ةلقرملا هذه ومو كرقلا ةحلسأ نم اهريغو امنص نم هذخأ ام مامإلا لست ميدقت موزلب حلصلا

 مجملا رك اع تاروثو دالب لك ىلإ ةيمامإلا داوقلا زيبجتو داهجلا نم هبقمت ام كلذ بقعتف

 اشاب ىضيف ىلع

 ف ىئينملا ىلجرا ىنيسملا ىجان نب هلا دبع خيشلا لتق : اهنم ةرخآلا ىداج ىفو

 اميف ماقأ ىتلا ربشألا ىف ناكدفو ءامنص ىحاون نم شيشح ىبب ةيحان ىف ماجر ىداوب هلم

 امنص ريصق باهب تناك ىتلا ةيئرلا ىلع ةفيرع ىضاملا ماعلا ىف امنصب مامإلا

 ناك ماعلا اذه ناضمر رهش نم لوألا رشملا ىلايل نم ةليل ىفو
 ل | نم روض ىداوب

 دمخ ءئفاقلا ةحاب 8 0 0

 مهلا ىدبملا نب قحسإ مم مان وك ب ا ري جانا ؟ حو ادصلا شح دجأ نب ىلع ىضاقلا ناديه ةيحان ريدم لت امن
 نوب ب تي فحسإ نب رصان نب دجأ ىلا لضاقل ديلا اعمم لعقو « محشم دحأ نإ
 م ناكم ىلإ مريغو نيلوتتلا لوخدلاب ةافملا ائابتلا ان هاك :؛ (ايلخ نامنصلا
 0 لأ لع لكلا مالا ةيساو دب 00 لئابفلا ضمب مادقإ ناك ذإ (طلغ ىنامنصل



 همس مال

 ا
 1 0 اا

 مهبلع لوخدلاب لئابتلا كئاوأ ماجا « راطفالاو بري

 ماعلا كلذ ىف مهوحنو كارتألل نوفطختي اوناك نذل

 ىحن هللا ىلع لكوتملا مامإلا

 ةالص دعب ةداتملا ه نمسلل مهعاهجا

 مهملإ اهصاصر قالطإ ةعرسو مهقااني

 ردج ةيرق لهأ نم لئابقلا كيلوأ نإ
 1 تاقرطااب

ح لف ةنسلا نم ةدعفلا يىذ 1 ءاثالثلا ليل ىفو
 ةضورلا عم . ىجراخلا حرصلا لو

لا ىب ةيحان ريدم برخملا ةالص بيع امنص لامعأ نم
 ن نيسح جاحلا شيشد ىبو ثراح

 تاق « ةضوزا لهأ نم ماوملا ضعي هسأر ىف ديدح سأفب يرض هلتق ىناعنصلا نييللا وطن

 ًاريدم ىنراملا شيغد مازح ىلع خيشلا نين نأ دعبو . ةليلل كلت ىف هسأر ديدشلا خدشلا نم

 يم ىتح ةضورلا لهأ تويب ضعب ىف هتقفرو ريطم نيسح جاحلا لاق هل نك ةضورلا ىلع

 لب «هحرج وأ ريدلا لتق نم اونكمتي ملو مهقالنب هيلع اوقلطأف تببلا كلذ مامأ نم هركسمب

 .لتق ىت> ةيكرتلا ةبترلا نم ةضورلا مماج ةرانم ىف نم مهعم هامرو هركسع ضعب مثدراط

 | هربق عضوم نم برقلاب قباسلا ريدملا لئاق

 رعشلاكق د ايف سانلا فصانت ةلئاد مايألو كلذب اذه

 اشاب ىضيف دمحأ ريشلل مايآلا ركست

 ىضيف دمحأ ريشملا نملا ىلاو رابدإ ماو تحال هيلي ىذلا لوأو ماعلا اذه رخاوأ ىف

 ربالاو كوشلا دادح اهتشح نكلل اهب نيكحلالل !هذ تشرف
 .رفس ىف رمملاو همهدي مويلاو هقرطي ليلاو ام ريجتسللو
 ' ١ ررشلاب . ءاضمرلا نم ريجتسلاو هنبركح دنع ورسم ريجتسملاك
 ررغلا ةداسلا دمبو ىبللا دعب تفرع وأ نوميلا نملا تصخو
 رضحلاو ودبلا قئو روصقلا مده ابةعاوص ىف بوطخ نم فصاعب
 3 "اا اعنصب ملأ ام

 روع ىف نوميلا نيلا روسي دمر نم مالا اهب أ امو



 ومنع ةْس ثداوح لم ىحي هللا ىلع لكوتملا مامإلا

 قربا ةرئاد تيب لآ نيدومأللو ةيكرتلا رك الا طابو "ارمأ نم 3 0

 مينأب هورمشأو ةكارزل مهتاشاسم ملست ىضيف نم اوبلطمو 'هنم رسث نم برقلب ديربلو
 كلتب اونصحنو ةنطلسلا ىلإ تايقرب اوبحسو مهيولطم لسإ (نإ راععب يل هج نردنيم
 سانلا روررم عنتماو + تابجلا ميمج نم رادلا لوح ام بيترقل أ ركسع ريغثا لسرأف ءرادلا
 « مهرورش سانلا نمأو طابضلا كئلوأ ضمب ىلاولا ىضرأ ىتح ناديلا ىلإ عراشلا كلذ نم

 مهدالب ىلإ ةدودلل مهصيخزت نوديرب نارمع داليب نيذلا كارتألا رك اسع نم نيتئام وحن لصوو
 ىضيف منتماف « تبا تناكدق ةمولعم ةدمل افيدر اوجرخ ماشلا دالب نم برع هرثك أو

 ىفام اوبهنو هامنص ةنيدم روس ىلامث كيسم نب ةورف دجسم لوح اوطخ « مهصيخرت نع

 ةيلاعلا نالوخ نم ركسملا ضعب رفو . بوعش لهأ تويب نم مهنم ةبيرقلا تويبلا ضعب ٠

 ريشملا ةنيابمب اورعشأو اعنص روس ىنونج فورعملا ىذرملا ىنونج اهوبصنف مهمايخم اواصووب

 مهدالب ىلإ رفسال مهصيخرت نكي مل نإ

 عماجلا اوضبقو اعنص ىلإ ماظنلا ركحمملا نم ريياوت ةثالث وحن ىضرعلا نم تلخدو

 عنب هبأب ىلع حالسلاب مهنم ريفملا اومضوو مهريغو نيلصلا نم هيف نم اوجرخأو اببف ريبكسلا

 ماضرا ىتح رهش فصن وحن هيف اوماقأو هاب نم رورما وأ هيلإ لوخدلا دارأ نم لك

 كلذك هيف اوئبلو ءانصب نيدلا حالص دجسم مهنم ةعاج لخدو . مهصيخرت ناكو ىضيف
 اهقاوسأ ضعيب ميضعب فطختو امنصب نيكاكدلا ضعب ىلع ركسملا نم ةعامج مادقإ ناكو

 مني امب مهل اعنص لهأ عفد نوكي نأ برمعلا ضعب ىلإ راشأو مهناودع فكن ع ىضيف :جمخ

 هودسجو نم لك اومبتتو ةماعلا ضعبو قاوسألا لهأ مهيلع راثف « مهلع ميعاقدلا هب

 مقلو اب رضو اجر ممومبشأ يىتح ىمتعلاب برضلاو ةرادحلاب مجرلاب ماظنلا نم قاوسألاب

 ىفيف نيبو مهنب ايف ةعجارملا تبتناو . لاوحألا أوسأ ىلع ىضرعلا ىلإ مومجرأ نأ ىلإ

 مهصيخارت ىلع

 هبلع اومسرو ريشملا ربص اشاب نبدلا حم اوضبفف فيدرا ركسملا نم طونرألا تراثو



 هلا ل وموو ةلس ثداوح 5
 دا ا ؛(-- 200 حي هللا ىلع لكوتما مامإلا

 ةداننب اهو ا مهميخرتو مل نذإلا اوبلطو امن العفو « مهعم وهو ةصخر نودي مهمزع ناك الإو رفسلل :
 يم مهعمو ةصخر نودي مهم٠ع ناك
 اشاب نيدلا ىمحمو ةديدملا قيرط ىف نآلا ءاعلا ف هاما نإ: 0

 6 د ٍ قيرط ىف ىلآلا ماعلا ىف ةلصاولا ةأيملا مهتقلتو « اباهرإ ءاوملا ىلإ

 'عيجللا صيويخحرب تواك فد كلذك ةديدحلاب نيذلا فيدرا ركسملا راثو. هوقلطأ 5 57 ١

 مهنادلب ىلإ مدوعو

 مضطلا ءاقلف هرظنم ل زلاو دس عاضأ نو
 ابورحلا دسشي نيح لذي ابواتلا طلطفمال نم ناو
 ْ مهعاجأ نم نومحم الو الك مهعاضأ نم نوعربال دنجلاو

 لف 00 ابلها ملاظلا ةغما

 ٠ : لاؤسلا اذه دشاح
 ىف بلاط ىبأ مامإلا ىلامأ باتك مالعألا انخويش ضعب ىلع ماملا كلذ ىف انتسارد دعب 1
 - هبيغرتلا ىف وهام اهنمو « ةمجلا ةالص ىف ةدراولا ثيداحألا ىف اننيب ةعجارملاو ثيدحلا
 هتلسرأو ىاسل نع لاؤسلا اذه ظن سردلا ىف ءالم زا ضعب تذلكف ىرذندلل بيهرتلاو
 ْ ٠ : هصلو ىطخمي مامإلا ةرضح ىلإ

 ش رهزنو ىدنت للملا ضاير ثيحو رشنت مراكسملا هيف لقشم ىلإ
 ريا ظمأ نيراد رثن نم جرأ اهلا قتثاو ماو نينا عير ثعدا

 007 رطر انف سه اذيب مع هلم ملإلا الرع كأن 0000 ش رخآتلا هيف ركفلا ناشو هيلا ىتنركف ميدقت تلواع الط و
 ئ نوطلا وهو هللا ىف سمأب هلأ ديش ىذلا هانم مسا



 ىحب هللا ىلع لكوتملا مامإلا

 مالعب قمل هلا ىدأو
 هتالص هيف ءرلا نيزحب لبف
 هروضح اهف رضلل راج لهو

 اهتقو ضرف طقسم هنم لعفلا له
 اهاحر تقلأ لاكشإلا اصع مكيلإ

 امركت باوجلا عارساب اودوجل
 ًامجرم ةمامإلا 2 لع ممدو

 مسيلإ ىدهب هللا مالس انمو
 هتالص دعب شرعلا بر ملسو

 اذه لصأ نطاب ىف فيرشلا متللا تحن في رشلا هطذم مالسلا هيلع مامإلا باجأف
 : هصن اع لاؤط

 ماظن اًفوش انزه دقل

 ًاددؤسو اتهذ قاف نم هرب

 هناحتمأ معي صأ نع لئاس

 اهلها ملاظلا ةمجلا روضح كاذو
 ىذلا بهذملا وه اف انيهذمو

 جئافصب ىدهلا ىحأ ىذلا ىحيف

 هاتملا اقلطم اهنم عنلا ىري
 دحأ رهطلا ىنب نم ًاريثك ناو
 ملوقب نسحأو تامامج لاقو

 ثم, و ةئس ثداوح ٠

 رمعلب نبأ هلام ال ةورفل

 رضحب نيح نمنأب مأ ىتأام !ذإ

 ردقي نيك لمفلا ازه زاح ناو

 رهظأ ةعاملا ىذه ىف روظلا ما
 رسسعب لحلا هل ىدنع امي تءاجو

 ريفم مانألا ىبعأ ىذلا هيفو

 رهعيو وهزي دمسلاب مكظح ر

 ريع حافام لآلاو قطصلا ىلع

 رهزيو وهزي لضنلا هيو ىنأ

 رهشب مملابو ومسب نأ هوجرو
 رصح ىنبلا ىذ تحن قت لكل

 رضحم دحأ عرش ىف رتاج لهو

 رمطلا قتلا انم هديشب
 رسكي سوءرلل برضو درجو

 رهزت لآلا نم تاءامج هممو

 درحب ليلدلل لكو اوزاجأ

 ركنم منام ثيح نكلو زوجي

 ريظأ وهو هل وعدي نم ايرج هنن نإو مولظ ناطلل مهامد

 ملاظل مساب حي رصن ال ناك ناف

 اهريغك الإ قيقحتلا ىف ىه اموب

 ركبلا ديعسلاو اهبف سأب الف
 رونأ قتملاو سما تاولصلا َض



 - مخول 5
 7 ا 5 ثم هللا لع لكوتملا مامإلا

 رسيأ وه اهكرت اناقو انعنم هى
 : بط فاجأ رجع سيل هنأ اذ نم حال دقو اوربدتق اهلف 5 00 00

 رخسلو ىح هللاو ةيفح . 300000

 َح 1 ىلع ايلصم ماضي ال رورس ىف مدو رهوج دجأ ا 1 رهوج الام لآلا 0 ع

 17574 ةنس ةححلا ىذ 5

 .ىناعنصلا ىروضملا ديعس نب دمحأ نب حلاص نب نيسح نب ىلع نب هللا دبع ةمالملا هيلا
 نلأو .نيتئامو نيسخو عسن 1؟ه5 ةنس لاوش ىف : هدلوم

 « ىمارعلا ددحأ نب دمع ىماقلاو « روصنملا نب نيسملا نب مساقلا ديسلا نع اءنصب ذخأو
 ىنوملا مساق نب دم مامإلا ديسلاو « ىاروضلا من ىنمنصلا روثلا هلل دبع نب دمت ىضاقلاو
 خيشلاو « ىرمعلا ليعمسإ نب دمت هيقفلا نع ذخأو . ةماع تازاجإ ةءدرألا هزاجأو « ىنيسحلا
 نيسح نب نمر دبع ىماقلاو « ىنيسحلا شيشع لومعسإ نب دم ديسلاو « هللا دبع سالا
 ةمالملا دلاولا ءاسنصب هنعو . مثريغو ىببكلا ليممإ نب دم خرؤلا ديسلاو «عوك ألا
 فكو « ليللا مايق امزالم ًاينث اعرو الضاف اع ناكو . مالعألا نم هريغو ميهاربإ نوع
 اب روصنلا انمامإ ىلإ هنم بوتكمي ةرشع ىتنثا ٠01 ةنس مرحغا ىف اشاب ىضيف دمحأ ريثلا هلمرأ كلذ لبقو ؛ هتايح رخ | ىف هرب

 4 ةنس محملا ١١ ىف امنصب تامو
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 بعذم نم ادن ام للاو الو . ةيدمحلا ةللا ةرئاد نءاننوجرخم مرو ةضفارلاو جراوحلا ىلإ أ
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 ابن َى ملا بك هن زيجولا مماجلا ىف ىرادبجلا هللا دبع نب دمحأ ىلوللا لاقو.. 4
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 ٠ اونرو مهنأل ءردنلاو ةنايمخاو روجلاو ظلا وه هيلع نوربصي الو هلاحا نوقيطي 2

 0 .:بورحلا هذه مأ نيلا ىف ةودلا نّوِفكي هب نبدتبملا عرشلاب نيفراملا لودعلا نفل مكح<- ٍ َ
 قلو لوا اواي تاتودل يذ ايم تا

 0 ةيولا ةرتعلا نم اهل مامإ مف بوجوب نيدُن  نولا .برع نم ةقئاط ةيديزلا نأ + !
 ةلودلا ميقت ول نونمتي كلذ عم مهناكسلو « ةينائملا ةلورلل عوضالا مدعب برعلا ردجأ كلذ 0 1

لد ام بوجو ”الؤه ىلع رنا ةححلا مق نت نأ ةر ريغ ةودل تلواح
 .تا

 ا
حل بلو داء

 ْ قيم "ي

 يب ار 2 مما ةييس# ا



 ار ةثامالثو و

 ملا كف ابب ٠

 5 وع 1.

 . يمحي هللا ىلع لكوتملا مامإلا

ىلع مايألا هذه ىف انرثع دقو
 أنإ هب باجأ ام صن 

و قتفم ىرب ,رحلا
ذلا بوددلا ها

ناطلسلا هلسرأ ى
نينس نم هيل 

 

 0 ل" مامإلا باوج ةروص هتلمي ىف قام مث
 م.و. ةنس ث

 او ىف ماعلا ىلإ ىئانرا ىريرملا بوتكحم لصأ, عم هانتبثأ دقو
 مذ

 :باوهل نامدأ دب الل بام لق

 00 7 شوبجلا لاسرإ ىلاوث ىع مث « باوجلا اذهزثم أرثتو رابخألا هذه ةلودلا عيسن

 0 ل ءةيديزلا مامإ ىلع ةجحلا مبقي نم نييبلسلا لسرلا نم تاسرأ مراسكلا ىلاوت اذان« نملا

 ٠ ٠ (نيرشع 167٠ ةنس ىف نيا ىلإ نيلصاولا) ىدايصلا دلا نسحو ئربرملا دمت قافغإب رت

باوج انقس ٠) مهقبس نف ةجك مهثجح تناكذ 3كم ءاذع ٠ نم ًادفو ىهالل ماملا ىف تاسرأف 0
 

 ( نب رشعو سخ الب هني مهبل رسنلا مادإ

 3 الداع يلا و تارأل نيسالا نيمصانلا نحن انمالكت ممس ولو : زانلا بحاص لاق

 و اذاف «ةلردلل ن ملا عضخمتو ةنتفلا ران ىنطنت ه هاوس ال كِيذبف « ةماقتسالاو نيدلا لهأ نم الامصو 50

 3 0 5 ل ورطاو يلع جوا فني عهنتس برعلا دال عيمج نأ معتق جالب اذه ودل زرعأ :

0 

 : لاقف ماعلا اذه نم

 هذه نأ عم , طل اذه ىلع هلك ند .ءولا نأ اهب عمانملا نب هايلأ ْ ظ احصب ةطخ اهم :! الإ « ةديمسلا ةيبرعلا (مدق اقباس ىمسن . ش .تناك اذهو يسخ و ةورئبمظعأ اكس اهرثك أ و ابا بما دالب دوجأ نيل
1 0 

 د خيشلا هيلإ يي ةديزلا

م لسرأو اعنص ل مف :ىر رحل لصو ىتلا فلأ
 1 ش مامإلا باوج قلتو 0 هيوتك

 لرش ريش ف عوبطلا شاملا هلا ف نبل جالمإ نع هالكرال 527 داعأ م

 ةلياق رحلا ةديدش ةضفخنم ةيلمر ىر

 لغادلا ىلإ دمت ال ىراحصاا
 1 ةنالث ل رثاحلا اه 0 اليم نيتس : نيس نم



 تروس يحي هلا ىلع نكرتلا ماإلا 0 ظ
 سس سس سس ١

- 

 : هلوق اهنم ةبطخ مهريغو 0 1 .٠

 و «رئابكللا ىماملل نم نإواالأ , نضال ان نرذعأو
0 

 فئاوط اهسال ( ( مل ديوستلاو مهم هبشنلا 1
 مهب هبشتلاو « مهملإ نوكرلاو « مهني لوخدلاو مهيلإ ليلاو ..

 ووو ةلس ثداوح ٠١

 اآمنصو ةدمص لابجو تومرضحو رحش دالبو ةارسلا لابج ةلساس ىرب . ثيح ماأ ةميزأ

 . ةريزغلا عيبانيلا تاوذ لابجلاو ةرضخاب ة ةوسكملا لوهسلاو ةبصاللا ةحيسفلا نايدولا ثمح

 3 لولا مل ع ا ردقب ةراجتلاو عرزلا ىلع نو رفوتم لمعو طاشن لهأ نيلا ناكسو
 : ىف حالصإلا لوصأ مأو .٠ ريثك حالصإ ىلإ ةرقتفم مثدالب نافاذو '

 عدت اهرثك أو ا ةريزت راسألا ايا + الوأ

 نزاخلا هذه ناظم تعبنت اذان « راتمأ ةعبرأ وأ ل ' قمع ىلع ضرألا ناب ىف نزاخم ىف

 كلت تلوحتو ةماع ايقسلا تلج تانازحلاو ضايحلا نم رثكستسا مث رابآلا اهنف ترفحو

 .٠ لا عرضلاو عرزلاب ةلفاح تانج ىلإ ىراحصلا 7

 ع رتتو «ريمو ماما تايالو ثالث ىلإ نملا مم :ىلاثلا

 همالكر خآ ىلإ. ةديدحلا فرم حالصإ : كلاثلا .
 كلذ ف

 ه0 أ

 ةيدشافلا ثرح ةرغ اا كا ارأل مدخل ا دشاح دالب . :٠

ردبلا ىبمي نبه دبع ىقتلا ةمالعلا ىضاقلا .
 ثوح عماج . .ربنم ىلع بطخم ىثوملا صاصرلا ى

آلا ىداجج ١١ ةعججلا موي ىفب . 1
ثكلا روضح ةنسلا هذه نم ةرخ

 ثوحو دشاح يلا نم ري

 اوم .هدبأو 1
 ا هنيد ماقأ ىذلا ّش دجلا .

صاوم ااا ألاف 6
 نم 

 . « ىصايصلا نم نولزنيو « ىصاعلا
 مهب نودوذب « نيدلا و ىلإ هانم 0 ال

 .ةلظلا ةئوامم رقاونلا تابوا مدي ىلإ م,غانم ىلع نولازي نينمؤللا

 تاك ك ذ رن ىف اج دقو. ا 5
 نيملسملا ةعامج لايتغ

 2 عا ةيذاكسلا ىلمأل ب. ضفاف « نبدا اذه مده مهتذارإ 0
 ف 00 عرقت « تاحضاو لئالدو ؛ تاني

: 1 

52 7 

09 



 05 1 ..ةمانعمو « روتسدلاو ةيرحلا ةيناّلا ةموكسملا تدلعأ : مانا اذه نم ةرخآلا ىدامج ىف 0

 1.٠" ٠١ م مقلط ىف مهن دوضحلا لأ مرات نم نيا لمت نأ بلوق نثومل ىلج لك...

 2/27 بقلم ىرامتلا ىنسحلا دمع نب نيسح نب ىلع ةمالملا ديدلاو « ىامنصلا ىوللا علا دل .٠
 . حر ىدنفأ رهاطو , ىنألا ىلالملا نيسح نب ىلع ىناقلاو « سلبلا

 0 +  اهريغو ةيزمتلا دالبلا نايعأ 0

5 5 

 7 و 3231 7 بج توم 1و ل دوجتر ا نحب زوع دبه هوم سياج ب نججعسيو بر

0 

 ٠ ىضرلاو مهتيهادمو مهرايزو مهتيلاجتو مهثبحاصمو ْ
 : ل 2 ل 1 2 . 6م 0 2 مهتبحاصمو

 : 6 0 5 7.٠ ١ ٠ :/ لاقو 04 ريسيلا ىلا 5 : 71

 وأ ماك اوتاكو ف  | 1رقع لبلا وه نوكر ناذ « ملل ملظعت هيف اع مركذو « مهترهز ىلإ نيعلا دمو 0 0

 أر لع «كينالس ىف يب دوتسلو يلا بلف... ةروصب عاملا ىلع ديبلا مهنم مزع نم كدأو 5

 , 0 يح هللا لع لكرتلا ماسالا

 ولظ نيذلا ىلإ اونكرت الو ) ىيلامن هللا

0-2 

 1 : 000 1! ب

 لا ؛ نورسفلا هالعلا لاق ( نورسبت ال

2-7 
1 

 وسدو هلا داح نم نوداوب رخآلا مويلو هاب نونمؤي (موق دمنال)
 5 - لإ أف ةرائعاثملا هكا ع د 5 0 5 هاو

 . تع رجزلاو ىمملا ىف ةميظع ةنلابم ةبآلا هذه ىفو ( مهتريشع وأ ممناوخإ وأ ماببأ
 ْ 0 3 مهتطلاخم نع سارتحالاو مهسدعابمو هللا ءادعأ ةيناجم ىف بلمعتلا هيمو ال 0

 8 ةماظ ناعأ نم« مالمسإلا نم ءىرب دقف ملاظ نأ لعب وهو ملأظ ىلإ ىشم نم سوو هي 0 0 هللا ىلص لا لوسر لاق م ىمظلا بهذي و ىمعلا فشكي ام راثآلا ىف اج دقو « مهترئامو " ظ

 ظ 0 ِ كئلوأ «نوخي. ال اهف موايف ملاعأ مهملإ فون اهتتيزو ايندلا ةايحلا ديرب ناك نم )
 كب حلا ( نولممإ اوناك ام لطابو اهيف اومن ام طبحو رادل الإ ةرخألا ىف ل سبل نيا 0

 1 : و
 00 ا 2 7

 وللا ل علا 0 نو ا

 همي ءايلوأ نم هللا نود نم حك امو رانلا مستفا

 1 1 4 : , مهبلا عاطقنالاو « ماوه ىف طاطمنالل لوانتم

 2 7 4 مهبزب نيزتلاو مج هبشنلاو « لامعأب

 ١ »و و | ل

 2. نم ممريقو ىديدحلا بجد

 ب ...٠٠ راق نم لوأ ناكو . اعنص نم هر
 : 3 700, .ىدادنلا اشاب تكوش دوت قيرفل

 نإ ىلإ 0 َ



 ةممم ا هيلرح ١ ١ ١> توج... يب الع تل هاا 7
 ديجلا ذبع .ناطلسلا رطشا 56 ىزاينو كب رونأ ناطباشلاو كب قداص ىالاريمألاو 1 ظ 1 ظ

 تاياخستنالا تناكو ماما اذه نم ةزخآلا ىدامج ؟5 ىف هتدارإ تردصو روتسدلا نالعإ 9 0

 رهمشألا دمبو , لمع ىف باونلا سلجم رمتساو ناثوعبلا سلجم ءاضعال 0.
 ١ كللانه ةنتفلا نم ناك ام ناكو كلذب سأل لع ا ا

 ةئطل لا ىلإ تصاخ شعب هلاسر إو مامإل ىإ ىاطلسلا فول /

 نب دمأ نب هلل دبع ديسلا رذع ةلفقب وهو مامإلا ةرضح ىلإ لصصو ماعلا اذه رخآ ىف 50005

 بقال ىنيلا حلا ىفرشلا هللا دبع نب دمع ذيسلاو رورعذلاب بقلللا ىنيلا ىنسحلا ل لل
 5 1 رشع 1٠١ ةنس ىف نيا نايعأ نم اهريغ عم اهافنو ىضيف دمحأ مهنجس ناكن ماهو رقم ا ٠

 ' 777 بعكب مانلا اذه رخآ ىف اعمم نمو الصوف ءاهوحنو ندورو ريمزإ ىلإ فلأو ةثامئالثو 1 ٠
 ١  مامإلا بيغرت اهف ةينآّسلا ةلودلل مفعألا ردصلاو ىناطاسلا ىلاعلا بابلا نم مامإلا ةرضح ىإ 70 0 ١ ظ

 ةودلا ءارزوو ناطاسلا عم ةءجارفلل هلاجر ةضاخ نم مثدمتمإ نم ضعب لاسرإ ىلع هثحو. 00 ّ

 مامإلا حجرف ءاهمورح ٍران ررش داخإو اهلقالق نيكستو نميلا روم أ حالص هب ايف ةيناملا 0 : 0
 ا ةراهش لماعو ىنامتصلا  ىنسحلا مامإلا نب دمحأ نب يفا ربإ نب هللا دبع ةمالعلا دلاولا لاسرإ ا

 ظ مهمزف ناكو قرشلا دمت نب دعس ةءالعلا ىضاققاو ىسحلا ىنثلا دححأ نب دحم ةمالملا دلال 050

 ظ 'ةديدحلا ردنب وحن مارحلا ةجبملا ىذ نم ةيقب ىف ةلفقلا نم! 4 ١

 ْ ىلص لوسرلا ةنيدم ىلإ ىذأا روباولا لصو ةنسلا هذه ىف : زيجولا عجل ىفلقو 20 3:
 ا اودصرو ليذهو برح.لئابق مبملع تزاثف « هوحلصي نأ كارتألا ا 5 ا

بو مهنيب قيب ملاو « نيلاو ىواجو ىرافم نم ةريبك ةغاجج لوخد ققتاف «راوزال 1
 5 ا ةنبدلل ني

 34 | - نيتثالا ومب مُهنس لققو ةرايز الب راوزلا مجسرو اواتقو | وبهنف لئابقلا تراث « نيتعاس وحن الإ

 : 1 0 م ءقرايزلا تبراضاو ةكم ىلإ اومجرف « جحلا لبق ةدعقلا ىذ ىف كلذ ناكر «ليتاك

يع دعب حلصلا ىف في رثلا بح
 0 3 : ىلا ادجيز نيت * عنتمأو ةرايزال اولخدف ىحضألا د

 يو "17 0 نها ةيالو نع ييخآلا ىضيف دمحأ لزع ٠
 0 7 0 ل انيس مال اذه نجلا ىف ريش ف

 ناطلدلا مدن ةليلقلا



0 

 8800 ةنس ثداوسا 20
 م, ”"-»-١"ع سا

 يمي هللا ىلع لكوتملا مامإلا

 يا « ايف ةيئاطلسلا دودجلا
 7 ده دس ىلا 0 9

 ١ | .« ريسع دالبب افرصتمو ًانادنموف ناكتم

 * رم نأكو .
 ةدايقو ةمملا دالبلا ةيالو

 هيلرث لانو

ىو ناك ذإ «هلهأو نبلاب مريخأو لإ ومألا
 

 رو ةبراثلاو هنم تاهج ىف ددرتو ىهابز ةيثرء نلأ
 0 ٠ :

عل نادنموقو ًايلاو اه وهو 0 0
 دجو ب لصوف « نما مود

 ب

و يع ل فقع و ةيبألا لالا نم اويو قويا عب ل
 يم جب ل

 يع ا 7 ا. ان" هديعو قاوبلا عيج ليتل زي

 ١٠4 ةنس ىف نملا ةيال :
فلأو لامالثو عبرأ

كمب وهو أيناث نيمنو «
 6 ادنموق ة

ةيكرتلا ركاسملا عومج نم هعم نع 0
 :كلذ ىف اهريغو اعنص راصح 

 "٠ ةدس ىف نين مث

 كنف مسن 1805 ةنس ىف

 3 8 ظ
 ,سأ ا ةمع 9 ةم م

لع ةيناثلا هنبالو تمادو « طرب ىلإو دشاج دالب ىلإ راسو . مالا ظ
 .لسرتسا تاونس عبس نملا ى

لاظملا عاونأب دابعلاو دالبلا كاهنإو ءاشئرالاو لا ومالا باس ىف هبانذأو وه اييف |
 هلزع ناك ىتح « م

 .هفلاو ةثامالثو ةرشع ثس ١815 ةنس لوأ ىف شاي هللا دبع ريشألو ىلح نيسح ىلاولا لوصوب ش

 . :هلوقب اهنص مالعأ نم ءالضفلا ضعب مالا كلذ خرأو .

 ىفضيف دجأأ لاوزب انيلع للا لرم

 1 .19ا5ةئس ا .

8 

 ,اه 3 ء ءب:

 00 ةخرؤاا نيرشعو سخ 0*١ ةنس ىف مث نيرشعو عبرأ ا19 6غ ةئنم ىف

 ١ 1 1م9ةةنسا 300

' 
 ةةرفوالامت ةديدملا نادلبلا ىلإ ةيمامإلا دانجالاو ةمداقلا ذوفن نم ركذ مدقتام

٠. 

. . 
 ةيكرتلا .ةموكسحلا ىرومأم .نم تاءاجج ةنيابب ىلخادلا لالتخالا مث ءاعنص نم يرفو ايونجو

٠٠ 
 ىلإ كه كالا ءارأ ضمب يراجتف « لفسالا نيب ىزعتلا ارا ىلإ ىضوفلا هبشو ىلخادلا لالاتخالا دتماو .ة هل دانجالاو ماظنلا نم ذأ رفالا عومجو طابضلا»

 قا
 يدنا

 1 3 0 م

 م ل 0

 .بلس ىف كارثألا هالو عيطأ

 ْ هعم نع نِيلا عودف « نب رشعو ثالث 1018 ةنس ىف نمبلا ايلاوو انادنموق الان نيمت م |

 9 . , اهرك-ذ قباسلا تابرضلا اهيف هل تناكسف ةزاهمشو دشاح دالب ومن راسو « ةريثكلا دونجلا نم

 .. اهبقعتو . سوفنلا ىف ةبيه نم هل تناك ام هتبلسو ةمباتنما تابرضذلا كلت هتعضخأ دقو . ابرق

 | اهتوم ٌ ا

0 

 هش

 ظ 300 يرن لانا

 ا مامإلا “7
 لال“

 اوببمو أ

 ةلاطيخمت 0

 أ

 . ىف اثأب

 هذ هيزح

 1| نأ ْ 0

 نكن

 ,يرشعو | :١

 .دال وأ 9

 لو ىلإ

 هياهذإ



 ةر امدقع 00
 2 ؛ سحأ الو . فرشلا دالب ىف. ني رشعو نينثإ ٠مسمس؟ ةنسىف > 4

0 

 هاش ري ا ل ا ٠797 ةئس ثداوح سرلوو مم يحي هلا ىلع لكوتلا مامإلا 1

 نم دالب بدال ارأ يرق كف ىلإ رقما مل اذه رثك ف هاومأ اون
 ىف عج دق ناكو ةناتسالا ىلإ راسف « ماعلا اذه رخآ ىف هز اف شيدعا تاع

 ًادج ةلئاطلا ةورثلا تارص ثالث نلإ اهمف ىلوت ىتلا ةنس ةرشع ثالثإ 8 0

 .ىضيف دمحأ رمع هنأ : ةيمامإلا انتموكح ةيجراخ ريزو بغار دم ىضاقلا ها فربخأ

 فال ةسخ وحن اهيف نينكاسلا نم اهمرجأ ناكد ةئامسخ وحن ةناتسإلاب ةروهشم ةبج ىف اش

 .اهومنو تايابو ىرخ# ورث نم ل ناك ام ادع غلبلل اذه ناو « رهش لك ايناثع بهذ هيج

 ةزحتو هفعضب رذتعاف نملا جرخيل ١٠م9 ةنس لوأ ىف ىفيف تعدتسا ةيكرتلا ةموكحلا نأو 2

 عسأ ١799 ةنس رخآ ةناتسالاب ىضيف دسسهأ ةافو تناك من « اشاب تزع نييمن ناكف

 نيلاب هعم تناكىلا هتجوزو الإ هتافو دعب تاونس سم وحن تضم امو « ابيرقت نيرشعو . 1

 موي ىف هتجوزا نفك ةميقب قدصن امو «ناوملاو رقفلا ةدش نم هيلع ديزم ال ايف اهدالوأو

 لازي ال نيل فورعلا ىضيف دمحأ نبا كب رهاط ناو . نيقدصتلا نم هملعي نم الإ اهثوم

 سر اكدلا ضعب باوبأ ىف تاورضالنا نم هوحنو لسسبلا عيب ةبيرقلا ماوعألا هذه ىلإ

 5 اي رفحا كب هيف عيبي ناك ةرجأ نم هرقف عم نكمتي ملو ةناتسالاب اهوحتو غراوشلا 1 5

 0 نم قب نم نأو . اهوحنو تاءالخو راق ىف اهريغو نيك اكملا نم نيئملا ثالن ةميق هءاهذإ ْ

 . ,«لألل علل سس نم هيلع ديزم ال اف ةايملا ديق ىلع اشاب ىضيف تانب : .: :١
 ا نامزألاو روهدلا ريغ هريغت ال نمو. ©

 .برح لا ناكرأ أشاب فسو ةيغاطلا
- 

 اي ضف الأ سف نب كذا وب دا أو تأ من * 1

 دو حت 15.4. ةن ةمل دال نم اع ليج بوح ىف ناب فرع ام وأ ناكوءاا 0-1

 كو
 5 "هر معو ريوس ىف مخعما مث« بح ناكرأ ىماخأ وق ة ةبترب وهو فلأو 0

 نييلب ةيموسسلا ة



 0 5 محل ا 34

 د 00

 2 0 1 00 2 0 0 ا ٍ 5

 7 رفح ةنم ثداوح ' 0 5 0

 هللا له لكوتملا مامإلا © 2٠

 خياشم صدتقأ مانلا كلذ لوأ ىف كارثألا لع
 [ ١ ع لفق ىف هيدل مهاقبأو فرشلا دالب نايعأو 7
 17. يرمدعوتو اهوحنو ةيكرتلا ركسلا ثالافك نم هنا ل

 ظ 1 ؤ ظ ني ةيم وءءلا بو رحلا ةدم.ىف هب ةق دا راطخألا خد كلذ 0 ا 4

ا 5 بجر ف ءاعنص ىلإ كازثألاو ىذيف دخأ عوجر ا نورنا كنز
 ٍ. ْ 

. 0 

 يبد, جا عج وج عاج حو جه صمت عيصعم مصمم هرج.
 م ل ْ ا : .. .١ ةيرطعو ثالث

 4 ابن ىضيفو همازهسا دعبو ةرابش ومن كازألا ضمب ىف اشب فسوب ةكرح ناك من 5 1 7
 “” * ”رصنم وبأ ىبح نب هللا دبع ةمالملا دلاولا مم ةليبم ةراس هدونجو نسوي تاكو قيم 4 3

 ىدوجلا تب ىف ىجارسلا ىلع نب ىلع مادقلا ديسلا عمو روهتألا دالب ىف مامإلا دانجأو >0
 1 دالبو

 3. .. نم ميريغ عمو نادمع دالب ىف نيمضلا دحم نبل دبع مالا فيرشلا عمو ةيوللاو ناكرك
 1 ماذقإلا ىلع ةأرجاو ةدشلاو ةعاجشلا نم اشاب فسوب هيلع ناك ام عمو . ةيبامإا دانجألا .٠ ٠>

 1... . مهتم ركذي لجر ىأ ضبقب رفظ ف مامإلا باحأ ةذراطم ىف ةيكرتلا شويلناب ةرطاغلو ٠"
 9 همايأ رخخآ ىف ناكو . دابغلا نم ءافعضلاب ميرذلا كتنلاو دالبلا كالهإو ريمدن ةلآناك انو "أ

 1. ءامنص نم الامث تصنو ةعاس وحن ةفاسم ىلع ةضورلب ةيكرتلا دانجألا نم عومج ىف ماقأ دق ٠ م

 1 , .  مل هدابطضاو هملظو مهب هتيرخسو هتنأ نم مهريغو املهأ ءافعضو مالضف نم ةهاجج ىماق 0
 / 17 07 قيرطلا ةعراقب ىمركى لع مايألا رثك أ حابص ىف دمقي ناك .ريمأ.نم هلثم ردصب الا
 2ث  ةيبرملا ةيماملا ةغللا هتداجإ عملي هوغو زجاعو فيمض نم قيرطلا ىف الأ ىمدتسيف
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 +. هلم ام طلخغ وأ اهطاقتلا مث ضرألا ىلع بوبح نم هجم ام بصب هرمأي دقوهسامم - إلا

 . ١ نأو ركسسلا نم هنأ 4 هوم نيك اكذلا لهأ ضعب بطاخيف قوسلا ىلإ الل كسلا نم... 14 ١ ١
 1 5 9 ٠ نه د اهشاب فسوي ْ

 . . 5. هيرضيف هنم يطاخلا كلذ ىدتسي نااثلا مويلا ىقو « لمفيو لمفيو مهلا 5-0 َ

4 00 
 0 ا دا



 "٠ د 8 نا نتيدحوو 0 1 0 9 00 : 1 060 3 » 1
 تيل ا 6 ا

 َ وم ةنس كداوح ملم 170 ىحي هلأ لع لكوتملا مامإلا 0

 نأ هللا ىلإ ءاعدلاب ءاجملالا ىلع ةضورلا لأ تلجو « هنع ترهمشا ىتلا ىزاخلا هذه ومنو ١"
 : هرورش مهسفكي :

 اعزفم هللا ىوس هنم اودجي مف ةأرمب مانألا لج ىلع راجو 0 ' 7

 : هنع ةمفادملل دادعتسا ىلع هنأ هملخ لبق ديجلا دبع ناطللا 1 ىلإ اهمحس ةيقرب ببسب هفتح ناكو هلامعأ هب تطاحأ كلانهو ةناتسالا ىلإ نن رشعو تسب 1

 .اشاي ايركز ةيغاطلا 0
 نيلا ىلع ىضيف دحأ ةبالو ماوعأ ضمب ىف ةيكرتلا دونجلا داوق ىفطأو ىتعأ نم ناك 2.

 امنص نم ًابونج ةيسنآلا دالبلا ىف دادقمل ىلع خيبشلا نيبو هنيب تناكو ءاشاب ايركز اهريغ قو 3
 ةثدراطم ترمتساو « ةديدملا كراصلا نيرشع 109٠ وخت ىلإ رشع ١8٠١ ةنسدعبنم ]3

 ةيرق ىأ ىلإ دادقلا لوصو هغلب اذإ ناك ةلئاط ةدم سن آ دالب ىف ىرقلا نم ةلمج ىلإ دادقنلل
 ' هعم نمو دادقلا رفي مث « ةءيظملا كراعلا مهب نوكستف مفادملاو ةيكرتلا دودجلاب اهبلإ عراس

 لك نم اهيفام نوبهميو اهرود برخمبو عيظفلا كلتفلا اهلهأب كتفيو ايرك ز اماخدبف ةبرقلا نع |

 شعب ىف يركز بيصأ مت « ةيسنآلا تالحلا نم ةدع ىف عيظنلا لمفلا اذه:ناكو « ةيعرل ءىث 13 ٠

 , بابلا ىلإ عفرو نيرشع ١9٠١ ةنس وحن ىف امنص ىلإ لصوف هدي ىف ةصاصرب بورحلا كل 13: .

 1 هلا نإ ليقو «نبباب هلاعأ كارتألا ىرومأم نم اشاب يركز ءادعأ ضعب ةناتسالاب ىلا "1:

 ,أ 0000 :«ديألا دبع ناطلدلا كيلاع سيئر براقأ نم ىدنفأ لالب قوتملا ةمنع ةيحان ريدماهب فد: 3.
 1 1 1 ؛ةدم هيلع بوضنملاك انصب قو هقيرس عزت ناك ءامنص ىف ايركز ةك احم ىمألا ردصف 0 ٌْ ١

 00 1. ولا ف ريشوف ءامصب نيروصحلا كارثألا ءارمأ نم نيلوذخلا ضمب ةسايس تضف 013

 ب ييسر أد لعاعس نم بلغني عرنو تا 8*8: |:
 ' در روصو نم ىلا مويلا ىف اهم جرخل ءاعنص نع راصحلا كفل اشاب بلاغ رهشلا . ٠

 ناك موب يرشع مهني برحلا تمادخ؛ ماعإلا بامصأ نم ةضورلاو .امنص قارج ىف نملع
 معن : 1
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 ١ يو هوجو وسور جا جيبجإو م وم

 لع لكوتملا مامإبب 55 ووو ةنس تايفو
3 0 

 هل ىلوتوأ ثرشح ا

 م رامذ ةنيدمب ىلإ

 يحكم يبا ع لكلا اإل
 57 اعلا ءأف ٠ | 3 6 م 00 055

 ل نير 7 نم صدرا ىف هب اورفظ نم لكب مبدا كا د انكر اين
مارخإو ءاسصنص ىلإ اهنم (نأ 5 رادو ز نم اهف

 ماج ةرانم مه

رإو مهسومر ملقو رارفلا نع
 د نيثالل وحش لاس

 ١

 ع
 ٠ ٠

 | 5 انلأو 1-5 || ٠ مز

غنص لهأ ضعب رود نم ربثكلاو ةضورا
 | قو رانلاب تويبلا ضعب قارحإو مفادملاب اهيف ا

 رسهتناو ره ةرضخلا 1
 بنعلا راجشأ لس

 رخز ٠

 ديصق هامش ٠

 0 . . رشلا نم نيراه سانأ ريغب . ةلمع ضايرلا لوح تين 3

 د لأ نص مهين دبو ءاعنص كارألاو اركز عوج ناك
 9 ا

نم هيلع ديزم ال ايف ةناتسإلاب وهو نولاب هل نيفراعلا نم ةهاج هدهاشو
 ' رقفلاو هلدلاو ناوغل 

 0 .اهوحنو نيك اكدلاو ىهاقلل باونأ نم طفتلي تاك تح داعإلاو درلاب هيلع كحاذقو 0

 0 1 'اذه ومو نتتلا نم أميف ىقب اب عفتنيل ةراكيس ةيقب نم ضرألا ىلإ سانلا هجر ام ةناتسالاب

 , نلأرةليالو .| ...امج انسب نيلاظلا ضمب ىلوت كاذكو ) ءاريغا ندحاو ريغ يخأ ؟ لل ىرطا نم
 557 .داوقلا رهشأ نم كارألل داوقلا ةثالثلا ءالؤهف «ملاقب ىلبيو الإ ملاظ الو . ( نوبسكياوناك

 0 1 ةرجبلل رشع عبارلا نرقلا اذه نم لوألا ثلثلا ىف نبلا لهأ مهلتاق نأ

 00 ا ماعلا اذه مالعألاو ءالبللا تايفو

 رعاشو دي 0 يا
 ل نع ]< ىوتهألا مث ىضورلا ىدشاملا ضيرعلا نسحم نب ىلغ نب نسحلا ءىرقلا ةمالعلا ىناقل
 : .أثلو فلأو نيتئامو نيعبسو عسن 1778 ةنس امنص لامعأ نم ةضورا ةنيدمع : هدلوم

 7 .ميركسلا دبع ديسلاو « ىنسملا ىفرشلا دجأ نب ىلع ديلا ارقلا ممإ نع ذغأن ءاعصيو اهب
 العلا ديسلا ؛ نب دمع ىضاقلاو « ىنامنصلا ىميكلا دمحأ نب ديز ديسلاو أ ىنسحلا بلاط وبأ هللا دبه نبا
 يىحيفرلا نسحم نب قازرلا دبع هيقفلاو « ىب رغلا نيسح نب ىلع ىضاقلاو « ىمارعلا دجأ
 ىديردملا ىلثل ١ .افتع عبسلا تاءارقلل ًاظفاح « نآرقلا مولع ىف خيش الضاف انفتم الا ناكد .مريغو
 كاررا فاد 8 لهأ نايعأ نم ناكسف « نندلا ديمح ىبحم نب دم هلل روسنا مامإلا ىلإ ةضورا هنطو نع أوبقم ىحب و :3 رجاه : مضاوتم « قالخألا نسح « نيل ارعاش « ضئارفلاو هقفلاو ثيدحلاو ىلالاو وحنل
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 وم, ةنس تايفو ه1 ا ْش

 يا . ةمفانلا بنكلا شم هلض شو + قا ورحم قلم: ةطراش يب ه1
 00 ةيوز تناك ىف ىسنألا كلل دبع نب دم ىناقلا هي َّ

 7 ش : اهنم ةرضحلاو رهدإ ا 1

 رظنم ءار هادا كلو ةيئرم ( هروهزو هنوصغ عيبرلا اذ 5

 رصقي وأ ىدلل لاط اتساعو ًارهاظ ادعو زاح لكل ضفال
 رطمتو حوفت دف متاورلا هيف هيام دودحلاو رونأ رهزا

 . خلا رطخم حايراو ولي رهزلاو ًارضخأ أدق هالحأام نصيثلاو ...
 0 ني رشعو تس 177 ةنس رفص رهش ١ موي ىف تأمو . هس يف هرامشأ نم كس دو 0

 . نيمأ نينمؤلاو انايإو ىلاعت للا همحر . مونهألا لبجت ارجاهم فلأو ةثامالث, ف

 0 | : ةعوبطلا ءالبنلا ةيمال ىف تلقو 1 ٠..

 0 ..ىلع لجن ريرحتلا نيسحلا ظفاحلا رقص نم مايألاب تام مونهىف
 0 ظ 2302 لاملا ىجد ولجب مساح ئرقم ايتو ةداّبع ةمالع ناكي

 0 0 ل ا ٍِ

 ىاهتلا لدمألا رداقلا د دع لوث ظفاحلا 0

 ,ىديدحلا ىابنلا ينيسحلا لدهألا ىرابلا دبع نب رداقلا دبع نب دمع ظفاحلا ةمالعلا ديسلا : 0 ٠

 هللا دبع نب ىلع هيقفلاو « مكركم دنع نب ىحب ىغاقلا نع ذخأف . ةديدجلا ةنبدمب أن: 7

 .« ةعوارملا بحاص لدهألا ىرابلا دبع نب دمحأ نب دمي

 نب دمت ديسلاو « هيقفلا ثيب ىتذم دعس

 ٍ دهسلاو « ىديي زلا

 مالسإلا م خيشو « ىدبدملا ىاشل ا ٍ :

 جرف نسح دميو « ىمهبردلا ىتفم لوبقم بي صو 1 ا .

 هن دبع نب ا ' 0 ١ نادم 8
 74 4 م * م ا
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 هيد يزاوويبج ماجي تاع هيو د اتوا او

 عز

 00 7 دع دك

 يا
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 انف
 0 نسحلا و ءانثلا رشن بح بحاص انقيدص ههجرنو

1 

ع ناكف ظفحلا للا هقزر « (ملاط علا ءامس ىف
 ل ورمل ةرابعلا ىل

 ةطوسبملا حورشلا تارابع ىلع ةديدحلا ردنب ىف أرا
 .«ىثا وملاو

 ملا 00 ةدع 2 ةبلطلا

 ددبو ًامساو ارحب ناك

 1 2 مم هتف و ' بلق رب نع
 00 0 ىف ةديدحلاب سيردنلا

 ا ُ 00 هقفلا 3 هدرسأل را 5 هم *الا 5 5

 0 ش 1 1 . ديما ملا هيلا رردلاو ( اردص رف ةكتلاب حرش نم نكسلو )ل ىلاعت وف لع ارق ةذباو
 ماع ىفاقلا نإ ٠ 1 ا : ىدصلا قودنص مح ى « ىدملا راوثأو . . نيثسلا لئاسلا نب « نيدتبلا نامناو . ةيسنا

  :ةيأوم 13 كوكل راصتنالا ةبافو . ةآرلل قيقش قطانلا نم نأ ىلع « ةادهلا ةداسلا هيبتو
 , دمع ديلا نع 7 _ مابفإ نع « ةيمالسإلا ماكحألا دارم رسأ باجتحاو . راحسألا نم سيل قطانلا قودنصلا

 « ينجثلا نه 0 ..ملاطللو . بيكرتلا دعب عزامتال موق ىعم ىلإ «بيبللا داشرإو ٠ ةيرفكلا فئاوالا
 لإ رجاهو 21 ' .ماسقأ ىف ءزاجيإلا ةباغو . . ةيدانقزمنسلا ملقنب «.ةيبملا رربلاو ٠ ةيرهمالا ةلاسرل مقنب « ةيردبلا

 فلأو ةثامأللو 1 ,نع « نينمؤملا ريذحنو راججلا بضغ بجو ام نيطاعتنلل راذنإلاو ريذحتلا ةياغو . ناجلا
 داحلا مامإلا م1 ١ : : .نومبتيف لوقلا نوممتسي نمل ةئسحلا ةظعوللو . نب رشبلل ميسقأ نيرانلا نب رسخألا لاقم
 | يمأ نع لققأ ” 0 ”قودكلا ةلأسم باوحي فولا حشفو ٠ ةيذاكلا ةئفلا ةدئقأل ةبقاثا بهشثلاو . هنسحأ
 يدع سيردتلا | . املا ىلص ىتح ةملاطللو فيلأتلاو سيردنلاو مما ةمدخ ىلع افك اع لزي ٠ , كاذ ريغو
 ,ردعا لالا 3 انورششعو 'تس ةنس رفض خلس ةليل ىف هب تاف . هتيب ىلإ مجرو « دجسلا ىف ةريخألا
 00 0 ةديدحلا هيد و آ نينمؤلاو انابإو لا هجرد , فلأو ةثكالثو

 كنز ل ا : 2 8 .:هالبلا ةينال فو
 لجأ نمل ٠ ما

 0 0 00 نأ / زم .م مايألا رخآ ىف تامو نب بطول ل 07



 قل : ريسفتلا ىف فيناصتلا هلا" نم ل قا لهألا ١

 :٠ ىلج لك ىوتفلاو وحنلاو نايبسسلا ىفو عورفلا لع فو لوصألا ىنو 0 0
 لوح ىذل داشرإو لوصألا ىلإ هللس زاجيإلاو . علاطلل ..لم * 0 ٠

 اهريغو سنآو : ةبحو ابسو ا دالب ف اقرصلا ءاملع نم ةعاج ردع يبطل 8
0 0 

 1 0 را هل
 , س# ا 1

 1 لبنل هيبذنلا :هفاحمإ ناوألا» رردلاو . ءارغلا ةذهنلا , ةذبلاو

 .لازااو 7 رع ةاصعلا راذناو هنم ريذحتلاو حصنلا ةيافو :٠

 9 ىلشولل_رشنلا ىف مك ةافولا ةليلب ةالمملا دمب هراد ىف هاوثن 3 "9 ||

 ىرابشلا ىجامشلا دهاجلا دمحأ هللا دبع :٠ ٠

 حلاص نب دحأ | نب ناواع نبدمسأ ن نب لل دبع خووشلا خيش * عورفلا مام ةمالنلا نناق.

 ةمحعلا نيشلاو ةلمهملا ءاحلاب ؛ ىحامشلاب فورعملا دهاجملا ىرامذلا دم نب ماع ىضاقلا نإ

 . راش 0 . فأو نيتامو نيسخو ثالث ١؟ه8 ةنس ىف يد ةنيدم : هدوم

3 

 تس 166 ةنس ةدعقلا ىذ ىف ىنيملا لحم نب' نيإلا فرش : ىداملا ا املا 5 32 : 1 1

اجلا دخت نب باهولا دبع رصعلا ىتفم هيخأ نبأ هعمو فلأو ةلاماللو 1 ١
 نع ةدعص ةنيدم لإ ده
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 0اا ش ١ هنظعومو رهذا 1
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 ْ ريسأ نم: ةفيلخلابو نب رسما نم مهن مفعأ 0 ١
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 تلصوالو . امدص لامأ نم ربط ان ىداوب باق يرق ىف نكسو نادم ةيحانو سورلا.دالبو'

 فلأو ةئامالثو ةرشع ثس 115 ةيس ىف نيدلا ديد- ىحي نب دم رومصنملا مامإلا دانجأل 07
 اهبيف بلط ةديصقب مامإلا لسارف هسفن ىلع فاخ « كارثألل !هيلع لماعلا وهو لباقلا ةيرق ىلإ ش

 هرشن ضورلا لج مالس ىزأو“
 ةنيط ريخ نم هللا هارب مامإن
 انقلاو ضيبلاب مالسإلا ة ةورذ ىهخ“

1 

 ادرو 5 تافدالا ىف لحام

 ىدبهم ةحوس ىلإ تايحن طمس

 '.ئديأ امو هاذش ىذأام هلف

 ادشرلا ' همأو ىونتلا .هسبلأو
 لل اًمسقادللا ماه كنق ماه لكو

 ةيمألاو لكلا مايل وام ند هفج نام لإ. امضاونم قالخألا منك ا

 هنييمت ىف ىمألاب اهنم داعو ديجلا دبع ناطلملا مايأ ىف ةناتسالا ىلإ مزع دقو . رادقتالا 0 1 ْ ْ 0

 اسنص نع راس مث. ةباتكسلا كلت . هبلط نع كلذ لملو ء انصب ىجراحلا فقولا ةياتكب 0 م
 0 0 تالا رخال ةنيدجم تام نأ ىلإ لفسألا نيلا نم بإ ءاضق ن .كسو ب | ١

 3 فلأو ةثامئالثاو نيرشعو 3 م ! 01 ١

 . قانا دماجلا نح رلا دبع نيك آلا هونص :٠
 قاننملا دهاشلا دحأ ُ نحا د دبع ةمالعلا 20

 لب 7 ير ا نمت هنيمأت ' 1

 ًادصن ا نوم ع 000 ا
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 ٠ دمع هاو  لجركسأ نعرل دم |

 ووروا ةلس تدب 0-30
 ييجي هلا ىلع لكوتما مامألا

ْ 

 : . ةميااب ١ ةيحانب كلا أ 5

 م هاف م لضقلا لوو «هريغو بأ نع ذخأو ابا
لاو ةئاعالمو ناع ١٠:4 ةنم نأ ا 1

 ةميحلا ىلإ ف

خ ف روصنلا مامإلا دانجأ تلصو 011
 ر

هو دمحأ نب نسحلا لكوتلا نب دع السإلا 5
 امنص لوح ايف و

 | مث «ناحنس ةيحان ىرق نم رضاح ت 0 ١
 هلسرا م6 ها يافا

 روصنلا مابإلا» ةريس ىف ىلاي رآلا ل هللا دبع ع ْن ىلغ ىمااقلا لاق
 لالجإلاب مامإلا ههحاوف :

 هانكو ماقللا نم هاندأو مارك إلاو
0 امو . ماطحلا نم ًائيش هاطعأو

 رهشاحيتما لازو هشأح 

 « دالب ىلإ غلب الو. ركسع هعم بمصأو ةلثب هبكرأو بوما دال ىلع رسأ 4 املا لمج

نيذلا ركسعلا ضعب اجنف نماكلا ربظأ
 حلا مامإلا ةرضح ىلإ ةلذبلاب هعم 

 < عسنا 18808 ةنس ىلوألا ىدامج رهش ثداو> ىف ئئرملا دمحأ نب نيسح ىضافلا لاقو

 _ هلأ ىلإ اهنق فطلتي رافلا دهاجلا نجحرلا دبع ىضاقلا نم ببتاكم تلصو مايألا هذه ىفو ش

تاج مج ف لوخدلو ترا ديرب
ااقأ نوب هادهأ امن عم 

 عا نم تاكدقو

 0 0 0 ناكام

 تامو. نم لاعأ نم ناحنس الب يح فاك احا رثألا نم هنييمتت ناك مث : تلف

 - ىلا ّ هقحر نلأو ةئامتالثو ةريشع تس 15"17 ةئيم ءاعنصل

 ىديدحلا مركم ى م هللا دبع
 اارثا ىديدحلا ىرمل ةلمهلا ءارلا ديدشنب مركم دم نب يب ن لا د ةمالملا هيقنلا ْ 1

 ني دمحأ نب دمت ديسلاو « ىديدحلا ىلشلا هلل دبع نب ىلع هيقفلاو « بيطخ نمح دك ش هلاغ 7 نعو هيبأ نع ذغاو: نلأو نيتئامو نيعبس 1١7 ”ةنسس ةدعفلا :ىذ ثلاث : هدلوم
 عدلا جز نس عيدج يتلو لوضع يجب نب ل دجلا3 ظ ْ لدعألا ىرابلا دبع
 0 كهبملاو ىدمت نب نايس ديسلاو  ىهدقا رجح نب دود دسلاو ؛ كوز دبع نب

 00 ,ىوتفلا ىلوثو .٠ . مريغد 6
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 قايحضلا ىلاغلا هّللأ دبع ميداربإ 5
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 وبس | يحب هللا ىلع لكوتما مامإلا 0
 ايفل ةلس تاو

 تيبو ىربلا تيب انا رعب نينشلا الا نم اينو انش نسال ١ 15 ا

 عياف تيب و ىرثبملا

 من « نيدلا فرش ىبحي هللا ىلع لكوتملا مامإلا رشاملا نرقلا ىف اهحتف دق ناكو . ةماهم نم
 رولا ديسلا اهركذو « دمحم نب مساقلا م امإلا نبا نسحلا ةرجهلل رشع ىداحلا ثرقلا فامحف 1 0

 - :لاقف مدا يرد نب يزل مسرلا رجل يلح كيرير لاو حا 0

 3  ةحدتم لايت مو ةعساش اهماكحأو ءارغلا ةعيرشلا نغ اهلهأو « ةعساو دالب : ءافيف
 . لآو ليحارش لآو دلخ لآو ديس آو لع لآو ةيلس آو ريثك آو كلام ىب نم 00

 هدفا . لئاق ىلإ ةبق لك مسقتتو ٠ ةلظ لآو رفاس 1
 . ىنابخلا ىزاذلا دمحأ ىلع .

 0 ىرابلا فال نب دمحأ نب ىح نب نيسح نب دمحأ نب يلع ىح وأ 00 ديسلا 0 ا :

 ' نب ىحبب حالص نب دمع نب دمأ ندع نب يل نبدعأ نب لع ى هللادبع زن نيملا / 1 ش

 نب دمع نب ىبحب نب ىلع نب ىجلمالا نيسملا ريمألا نإ دمت نب نيدلا نع نب دمع نب ىدهلا 020 .٠
 ]ب ىداهلا نب رصانل دس نب ىحي نب ىعادلا فسوب نب مماقلا نب لشأل 5 2 1 ا

 نب ىلع نب نسما نب نسما نب ميهاربإ نب ليعمس نب مهارإ نب ىمرلا يباقلا ْن نيسحلا ع 1 0 م
 3 1 ىلع نابخ دالبب ةثورملا ةرجملا ةيرقلا ىلإ سن « ىراذلابهقلدك فورعملا بلاط ىنأ 21 ا
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 ب ش 0
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 98 3 0 00 ا كاش 55 ب نيس ينال نع را هني لك ذخأ ةهحرتلا بحاصو : 0 ل

 . : لاقف راقألا ملظم ليذ بغا 1 0 ش
 ظ َ
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بف « هوما ف (ذنم ناكس ْ
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عو عبس ١917 ةنسم ا
نا تاأو ةثامئالثو ع نيرش

 ' ىلاعت هللا هجر ىغ

 * ئرقوحلا ىودبلا ىلع ىحي >

  قراملا ىزتوملا ىودبلا ىلع نب ىم ةمالملا هيننلا

ذ ة هيلع ذخأو . فأأو نيمو نيتسو ثم 1755 ةنس : هدلوم | .٠
 . يفك ىضاقلا نع رام

 امهريغو ىسنملا ديعس نب هللا دبع ىشاقلاو ىمنتلا محرل دبع نب

 (لاع ناك . ءىرقملا ظفاحلا « ةماهفلا ردبلا « ةمالعلا يقال راقألا علطم ليذ ىف لاق ”

 ٠ نآرقلاو عورلا لع يلع بلغ ًادهاز [ظفاح «دباع 1
 تك

 0 ىلاأ نا هحر فلأو ةثامالثو

 ' ىدامذلا ىضلملا 75 كيع ليح

 0 نع رامذ ة ةنيدع : ذخأ . ىرامذلا ىمللا ذا مما ةمالملا هيلا 1

 دا ديسلاو « ىدبلا ما ن5 نب ةتج ن يرام ينل ؛

 | مريغو نبدا م

سردو سلاجو مالعألا مزال: راقألا علطم ليذ فو
 ار رحب ضاخو رادو مولعلا. 

 | ىف بهنسأو زرخأو ئاوفلا كردأو سرامو
00 مبأو ذرع ةنس فلأو :

 
 ةاالثو

 .يسألا ىلالحلا ىلع نيمح
الما ىلع نب نيسح ةمالعلا ىضاقلا ٠

 ىنآل ىل

 : هدأ

 ٠

لأو نيدئامو نيتسو نيقثلا ةنس : هساوم ٠
 ن

ع ىضاقلا ىلع اهنص ىف أرقو . اير « ىمارعلا دجأ
 . عب دم

 0 ىمارلا دج ِ



 0 تايفو. سردوباسلا 0 يحي 318 كام 0

 - ىناث ىف ىلع نب نيسح اذه تومو ٠ . فأأو ةامالثو - ا ع
 فلأو ةئامالثو و ني رشعو عبس 159 ةنس لاوش نيرشعو ٠

  ىولعلا ىرفجلا ىلع نسح 20202005 8

 ىرذملا ىوللا لع نب ىواع نب لع نب ىداع نب ىرغجلا ىولع وبأ قا لضافا ديلا ب ّ

 لصألا ىرضحلا ىنيسحلا
 هيخألو هل تناكو « جحلا ىلإ ددرتي ناكو « هدلاو رجح ىف هب أشنو اخ ردنبب :هدلوم

 جمل ىلإ اهاعدتسا مث « ىلدبملا ىلع نب لضف ناطلسلا جيل ناطلس ىدأ ةناكم ىولع نب دمع

 نيتئامو نيعستو عبص ١١ 0/ ةنس هتلئاعب نسحلا هونص راسو ىواع نب د# ديبلا رذتعات 0

 ديسلا ناكو . هرمع ةيقب هرزوتساو مارتحالاو لالجإلاب روك ذملا جحل ناطلس هاقلتف فلأو 21

 لعال مهحمسأو مهمرك أو مهاقتأو اقلخو افا مهنسحأو ةيواعلا ةداسلا لك أ نم نسما ا 1

 ىلدبملا لضف دمحأ ناطلسلا هدفوأ مث . ىلع نب لضف ناطلسلا ءاقدصأ قدصأ ناكو . هتسلاجم 0 ظ

 نم هعوجر دمن تاف ىلع نب نيسحلا فيرشلا ةكم فيرش ىلإ نيرشعو عبس ١مم ةنس ىف | :٠

 7  ىرفملا ىواع نب نسح نب ىواع راما قا ديسلا هدأو فلخو جحب ةنبسلا هذه ىف ةكم

 0 1 ْ لاننا بل قاتم زو: 3 0

 سخ نع نيعبمو سخ 1010 ةنس بج ىف جمل ف نسح نب ىولع داو نتام دقو ' ا

 , هلل هجر ةنس نيسنو " 01

 قاعنصلا ىارمعلا هللا دبع ىلع دشنملا ٠ ظ
 قاعتصلا ىارمعلا للا دبع نب لع دشنلل بيدألا هيققلا - "٠

 | ل
 امس ديل هيل كسلا نم الل يق نو .امدضو ىرمللل | ٠

 1 روم ىلأءا بع« وبلا ةثيلا ليج امسي قولا ف 01 ْ



 اي ا طووول د نمر تكور لاقل ان مسلم“

 تح أا/ 6 0 هللا ىلع لكوتملا مامإلا

ا تاج نما هوو مالوم اش مير نم راح ألا هي
 ل

 5 ديجلا دبع ناطلسلل روأولا ينامنصلا ىنايملا دم نب'دجأ ديملا لصوامو . .اريثك ءالبنلا

 ' ىلع هيقفلا رايتخا ناك« نيرشعو سخل "مه ل لرأل ريب لاعب ساو ل

ةلمتشم ةزوجرأ روح دقو , . دفولا كلذ مم مزعلل
 : 1 0 داس جرو 

 ' .: اهوأ ديما دبع ناطلسلا

 7 مارك الاو لاضنالا .لزجو ماعنالاو دجلا ىلول دعا

 0 هللؤلا اع تافآلا عفديو : همن فاو ادم هدمحأ

 ارئدلا لمْزلا دم ىروا ريخ ىثنتت ةالصاا م
 ىرقلا مم ىلإ ىدالاادحامو كى رش ف ربام بامحألاو لآلاو

 لاكلاو رخفلا لهأ سيئر لاضفالاو دجلاوذ ىنأ امل

 ناحالو لاضنالا مينو نامألا ةلالا لن دحأ ٠
 عيفر وأش امل هم ةئيهم |>' ' مهر ىف اسنيإ ناك هلوصو

 ها ىلدأ نم معمج دوفو ةسينس ةدارإ .اوفلبو

 ش :ريسلإ حالصإ دعب اهنزو مقتسلا اهمايبأ ع نمو

 000 ديب ةنس كانو 0

 هرفصع دوقع انرج اذإ تح

ن داشنالا بحابصل
 ش حرا يش

 هبخانم انلك انلصو ذإو

 .ةديسسلا ةملا .حبص ناكو
 ماركالب مسجلا لباق
 تمألا ىطانا ىكثاسل
 ٠ دحأ ملا اشابلا ديلا

 هلوبنسلا ةبكر "ىحأ عك
 ىرولا ناموا كرت

 م

 هرحضمو ةنح انباع تاج

 هلغبلا رهظ قوف نم هطوقس

 هخاسولا عماج اج تيب ادنج

 6 رسب اماوزت

 ماظعإلاو لييببلاو نسحلاو

 مخألا "وللا ' ىثرقلا

 2 ديلا: دجالا وف ورغال
 هاولمملاو كلاملا ىلع ثقش
سلاموقلادمحن حابصلا ىو

 8 10 . ىر

 مدي هيلا



 اسوس تأيفو ٠002030 لالا << بي نا عادل 0000

 اصلا كيلا: مم مروضح .هاكح ايف الئاق ريشبلا ا

 (اذك ) ةبقلا كلت تحن شرع نم ىف ةعجلا ةالص ىلص نا لبقو 00
 #0 مالسلاب ريش .[ففتلم م فرطلا كاذ راذا 9 و 000

 9 همصرم بهذ . نم مونايسأ همبرأ رودبلا لثم هدالوأ ...-.0ذ 1

 م 2 ناسحإلاو رشبلب تقرشأ دق تنراطلسلا ةعلط انيأر مث 2 07
 اجرت دق ىدملاوبأ هدعبو اسم هيايىف ايصتنم 000 1
 ملابتا اثم نيمركحم مكرايد . مكسمجرت 0

 انيلغ بجاو اذبف ىرجب ابيلإإ ممدق انيك 6

 3 ىرولا ناطلس فكو انضهم انلك اذه دسبو ....

 ا .تمو .هوحنو فاحزنا نم مبقس طخم ةدوجولا ةنيسنلا ىف ام عم ًادج ةليوطاو , '

 نا ةعار قلأو ةئامالثو نيرشعو عبس ١مل ةنس ىف انسب لع بنتا

 ىطيعقلا ىفايلا ردع نطوعع© -5- _

 الب نم امهملإ امو الكملاو رحشلا ناطلس تام : : نيرشعو عبس ١807 ةنس هذه قو. 0 1 ١

 لوأ وهو ؛ ىبرضحلا ىبفايلا ىطيمآلا ضوع نب رمح نب ضوع ناطاسلا ةينالا تومرضح . 1

 | رجح ىف أشنو « ةيدنملا دالبلا ٠ نم دابأ رديح ىف هدلومو . ناطلسلاب ةلئاعلأ هذه نم بقل نم“ 75 0

 .ناكو . دالبلا كلت ىف ةلاعبلاو ةعالخلا نم نكارللو هاجلاو ةورثلا لهأ هيلع امم ًاديعب هلا 3...

 00 هلذبو عفاب هموق ةرصنب دابأ رهسيح ىف ماقف « دنهلا ىف ةيمرضحلا ةيلاجلا ءارمأ دحأ هدلاو: 4
 عبرأ 17174 ةنس ىف ىلوتسا ىتح لذبيو حدكيو دكي كر لو « كلذ ىف ةريثكلا لاومألا ا

 ع اذه هدلو ماق هلوم دعبو . ًاردغ توءرضح مابش ة ةنيدم ىلع فلأو نيتئامو نيعسا 1 0

 0 نا دبع لآآ ءارمألا نم تردص رومأ هبولطم لين ىلع هدعاسو هدلاو كلسم كالسف رم نبأ 01

 0 .... ةوتهو برع نم ارارج اشيج نيمو عبرأ ١744 ةنلم ةمجرتلا بحاص : هوجو « ىريثكلا

 »ا يا اهدي لع وتم من «يثكل رام اهنه ضوفو رحشلا تف .٠
0 

 م 4 035 0



 ا

 ا
0 

 ل ا ا و د دج 2 كات "4 هات بانت نحن جة طنط او يس وي ع ا جا

 لققيو الكسل ةرامإ

 انكلا لضنف , ربلا نم الكسلل

 سس ل
 ' سلط هنلاو لالا ىف ىلوتساف « رمع نب نا دبع هيخأ

نعود كلمتو دالبلا ىف عسوتو « ةيمرضحلا
مرضح لئابق هتباهو ءيمأ لحفتساو 

 مت تح تو

 هرمثب روهشلا رجح ىداو ىلإ قرش ةرهم نم تومرعضح هىطاوش عيمج ىلع ءالينسالا 4

 دجو مزحتو مزح لجر ناكو . هليخت ةرثكو
 ىلع ةظفاحم عم قالخأ ةئامدو ةعاجشو دإجو

 ةروكذال ةنسلا ىف تام ىح مايصلاو ةالصلا
ىولملا ليقع نب دم ديسلا انخيش دافأ كس

 ىمر 

 هنع هلل
 : داع

 هدف تلقف «ءاخسو لذبي تابتيم هلاجرا مفدي ناكو «ريثك لآل هيورح ىف طيعتلا رمع

 ىف هذوفت دم نأ هل ادب مش . لاير فلأ ةثام وحن ىليمقلا نم نادتساف « كلذ ببسب لاومألا

 ؛ يطيمقلا ضوع هبلاطف « ىداسكلا حالص نب رمع هناكم ىلوت تام الو . تومرضح لامث

 ىداسكلا نيب ةروثلا ثددحت م . كرما لصاح ىف ىداسكلا اورطاشو ةليحلا ةروصب

 ةيزياكنإلا ندع ةموكح. ىلإ اكشو ندع ىلإ ىطيمقلا ضوع راسف : ىطيعتلا باحأو
 ندع ةيزكح تاطسوتف « هفص ىلإ ندع ىف ءارمألا لعجي نأ هئاهدي عاطتساو الكسلا ريمأ
 راتخي نأ ندع ةموكح ىلإ محلا ردسن «حلملا لوبق ىلإ ىداسكلا دعسأو علصلا ىف
 كرم ىلختيو هتمذ ىف ام ىلع فلأ ىتئام ىطيعقلا نم رشي نأاما : ثالث ىدحإ ىداسكلا
 نع لزانتيو ىرخأ فاأ ةثام سي وأ لاملا ىف لاير فلألا ةثالل مفدي نأ اماو اهلك ةرامإلا
 ىداسكلا ضفرو « اليم رشع ةءبرأ الكسلا ىلا دعبت ىتلا مورب كإ :
 ايفو ةيبرح ةيزماكسنإ ةجرإب ندع نم تاب « ىليعقلا نع ليلإب ندع ةموكح ىرو كلذ
 : "1 ضرر مل اذإ هنأب ىداسكتلا اوريخأف نويزيلكنا طابض
 ةرصاحل عفاي لغأ هباصصأ نم فلأ وحن ىطيعقلا لأ كلذ لالخو . ماي ةلا هوامأو مفاد

37 

 . والبلا زم رجح ىلع فلأو ةثامالثو رشع سا. نب

 8 لكلا ريمأ ناك : تومرضحل ىمايسلا همعرات ىف ىفايلا ىركبلا حالص لافو
 2 م 5 ء 2 ا :
 لان كأبي 0 ' ١ نن ضوع ةدعاسع هرمأ ءىداب ىف موقي ىففايلا ىداسكسلا بييملا دبع نب دمع نب حالص

 ةثالث هل .بعأو اهلهأ ىلع ءاقبتسا الكسلا نم ليحرلا ىد

 اةيخ“ "1

1] 

7 

 11. اللا تويرضي ميناق مكمل

 اك ىف 00 7 1

 ع لكوتلا مامالا 0 إ

 رش اكرم رشم

 فحزو « هنصح 006

 تغني ل رن, 1 ١
 وعن هل 21

 و ٠ ىداسكلا

 جلا ىف فاي نم

 دعت ماق ٠

 ءلا لضف دمحأ

 مسوأ هنالغأ 8

 .دوقنلا اماأو 1

 جلا قو.

 ١ نا نيمبرأو

 ىلع نيثالثو 1

 و (ماث ذوق

 ب نمو هس



 مس 11/7 يحي هللا ىلع لكوتما مامر
 ندنفص

 0 ل 000 نأ نأ كتان ذا بطي مل 00
 تبرخأت اممفادم ةجرابلا تقلطأف ةجرابلا ىلع هعفادم قلطأو ىبأف اهنع لزانتي نأ "ع ١
 0 اهواتحاف مورب ىلع عفاي نم ىطيمقلا باعصأ فحزو « هني . 1
 ةكحم تكح ىتلا ىطيمتلا نم فلأ ىتئاما ذخأي لو رابجنز ىلإ 6« ا

 ةقرافم نم دالبلا لهأ ءاتساو «اهتاقحلمو الكملا ةرامإ نع هيلختل اضيوعت هل فر
 | دا لتسأر ترتتمل 1 ارجو الكل لسنا سف اح ُ 000

 دقعو ًاريثك احالس جرافلا نم بلجو شيجلا ىلإ مهمضو اديبع عاتبأو ةيدالا ىف مفاي نم

 .. غل .ءاطاب ماضرأو نوبي اوتاكن يذلا موحلا لثابت ممآسم 1
 ىميعقلا صضوع بلاغ هنبا

 داود 00
 د ماس

 هيف دنللب هتافو تناكو . همزحو هتانحو هنلحو همركسل ماعلاو صاخلا هبحأ «دوقنلا اهلأو ٠

 فلأو ةثامثالثو نيميرأ 01 ةنس لاوش 1 1

 ٍُس 11417 ةسلس مره رههش ىف عوبطلا ةيواعلا ةطبا را ةلم 50 ءزجلا قو .

00 
 نام لمس :

 ةنس رخآلا عيب 8 ىف دهعت دف ناك ضوع نب١بااغ ناظاسلا نا نيعبرأو 1

 نم هماقم موقي نمو هسفن ىلع نيثالثو 0
واعلا ةيعجلا ةماقإ ىف نيعاسلا ةناوامع هدعب

 ماطعأو ةي

 و

1 

و هيأة ليما رض نب وعفا وةقو إم :
 رمال بألا نزلا يله 

 2 كل رفا

 ٍِ ٠ أ ساق كاف ل ذأ تاحالإلا عج ف د ةيرسو وف 0

 0 رش لسع سا 1
 ا ناطلسلا ضوع ريغهوخأ . ْ

2 

 11541 ةئس

اسلا كلوام بالكف
0 نا : ”ةلورصاعملا ني

ع نب بلاغ ناطلسلا 
 9 ضو



 ا 1 : يمي هللا لع لكوتملا مامإلا

 1 7“ ةنس دابأ رديح ىف هدلومو . ثا 1 هيلو

ناطلسلا هوخأ هفلخل « نيمبرأو كيو
 00 0 ٍضوع نب رم 

0" ْ 

3 
 : 1 محا وزلأ ء ةوسأ ةي“ ذ الأ ندع

وك نم بنار لو نيو عم
 ' حلا مسنلا ىحاو 1 اا هوس يفك نإلا ندع ةم

 ' او رحشلا ةنطلس مسا تحت ام نا : لإ حر انتي
 | وكلا د 0 لأم ن : هلا هجر ليقف نب دمع ةمالعلا اولا لاقو

م نيع ىبرغو ناعووو رجحو مابشو
 ةسمخ ىلع ةدايز غلبت لئاب كتم اهب قحلي امو دبع

 لا .ةمسن كلأ نيسخو
| 

 نيرشعو نأ ١م ةنس ثداوح ش

 7-9 قلم ثداوح

 ابيلع لاو نيعنو « اشاب نيسحم نسح ريشلا نملا ةيالو نع لزه : ماعلا اذه لوأ ىف

 ٠.١11 ..ًادوقو هقلس لثم نآكو « رفص رش ىف ءاعنص ىلإ لصوف « كب لئاكرت ءاول قرصتم

اصسأو مامإلا ةلماجم ىلإ اليم « سانلا ىلإ يحتم كاس
هأ هيلإ لقني اسمع ًايضاغتم « هب

 ْ 7 ١ 00 ل

 ١ْ رهشأ ةئالث وحن الإ اعنصب ثبلي ل هنكلو مامإلا ماكح ىلإ سانلا ددرن نم داسفلا

 ' ىلع دمج شئاطلا ىلاولا .

 ]3 ىلع دمت [ادنموقو ًايلاو ةناتسالا نم امنص لصو ماملا اذه نم ىلوألا ىداج 1؟ ىف
 2 ةفاسفف غلابو ةدشلاو فنملاب سانلا لماع افراغ (ظف اثدح ًاربجتم ات ئاط ناكو اش
 .ناكنم هياع ناك ام فالخم امنص ريغ ىف هماكحو مامإلا بامصأب لصتم هنأ هيإإ لق نم

 0 ش 01 : زيجولا مءاجلا .بحاص لاقو . هلجت

 ١ .لاقق ريغب هلع مل منيا تا 8 زلاو تايابجلا اهيف سانلا نع اوطقسأو ضرألا اوعرذو ةلملا ام .

 هلنسأ نمو نانثا اهالعأ نم نيدلو مونهألا دالب ىف ةأرسا تدلو ةرخآلا ىداج فو. ا
 3 . ريثك درو ةميظع راطمأ تعقو هيفو . اكله ىتح ًاعزف اهعاض. اهمأ تكرتف نييح دحاو ْ
 10 عا وعل سلا بع ملو ةقعاصلا اهتعرصا اهرهتح نم هب تعرف ةأرمأ ربح ع : ١ ' ىف لفط ناكو «.ءاسن تعرصف مونهألا لبج ىف اقيب تلخذو ةقعاص ا ْ

 ب
 ا 9



 | ا ظ بي طعم

 ةدعص دالبب نتفلا ىلع ءاضقلا ْ
 ١ ادع 20000000 00 4

  090ق نارحضلا ىمساقلا نسح ديسلا ىعادللا عابتأ نيبو ىداحلا مامإلا نبا دمح مالسإلا فيمي 1

 : ةلف ةرجث ىلع ةيمامإلا دوبجل ءالهتسا اذه ماملا نم بجر رهش لوأ ىف مت ىتح ةدملم تاج

  1.قيسجت نإ قرح ديبلا + هريهظو هريزو رسأ اهم ناكو « ىعادلا زكام ىهو ءانيعلاو رازلاو

  + 1هلا أ نايعأ مم ةثالثلاو « متأشو ىلذاشلا دم ىضاقلا هكاحو ىنسحلا ىديؤللا ىلافلا نالدع
 1 3 ٠ دالبلا كالتب 0 أ لبج ىلإ يمساقلا رقو ءهلاجرو

  0ماوعأ 500 نار نارين ا اذهب ىرشبلا نالعإ دمإو .

  00 3موب ىف و وع ىشرعلا نيسح ىضاقلا مامإلا ماقم بيطخ بطخ « نارلبلا
  0 2هلوق اهنم ةبطخ بجر رهش عسات ةيجلا :

 4 0 : ٠ زازعإ نم رواسأب انالحو « ءامعنلا فراطم اناسك ىذلا هلل دجلا 5-07 :

  1ا ا

 : ءامسبام اهوسحاف . ل ا 1 0

 هرزأ دش دق ناكل ًاردع نكرأ و «هرسهنو هلوق قادعم لل كارأ « اهسسئافني اهوقوطوب

  0ا «يلي لاأل ون بني ندألو سوقا نو ذا اء: ىو
  51 1ار ر لوم هاوق حبصأف . 26 لا فالخ ىلإ وعدو.“ 00 9

 ٠ نبأ قم ىع مع نب تأ  مازأ كل تملط سن ياله لحني نأ داكهسفن 0

  1ا 0 ممأامب اهنم اورثكتساو ءاه ركسش ءادأب .معنلا أوديقو نا اوركذا . ”امحارقأو اهحارتأ ناك
 ١ 7 ٠ ماوعلا لف اوداوتو « دحاو بلق ىلوأ اوك تت تح اومكانت . اهركذ ريغو اهركذ دنع# 7
  1ا يع دقي مهب نينا طهرلا مثأ. هيااو ارا 1
0 0 

 بامصأب د ' مد دعفو أرزه م 5 . ناديا ىسفأ ف كول

 1 م ةنس كثداوت 0



 د م ووجه و لاو اة دج طاف ونوعو ل ماهر لل م

 وسو ةسفضاوسل لل 1
 يبي هللا ىلع لكوتملا مامإلا

دوص ىف يل اهونيز ناو ؛ةدوم لم «ةرورضلا مبئألا
 « ىلتت لجارم الإ ىه نإ ٠ ة

 | ةوءد اوقتاو «باوبألا فرشأ هناذهلل باب اوم زلاف : ىلعألا ىلملا 1 0 و

مهف ءةنض ازقتو ؛بابح هل نواب باهي ١
 «قملا اولوقو « نورصنت 

ة اطوح نأ ىلا كيد هذه . نال :
 نع رف الو « قح ىلإ عدت « ج

 ١ ١ الو « تح

ومزالو « نينض حيحش ةضبق اهملع اوضبقا 0
 . خلا . نيثولا دسجلا ةمزالم اه

ىلإ ةمداقملا ضعب مامإلا لاسرا
 1| دارجلل لئابقلا ضاهتسال طر 

 1 7 نبا ميهاربإ نب هللا دبع ةمالعلا دلاولا كاسرإ مامإلا حجر : ماعلا اذه نم نابعش ربش ىف

دمخ نب ىبي خألاو « نيمضلا دمع نب هلل دبع في رشلاو « مامإلا
 56 .ىراادملا ىداحلا ىبحي نب 

 ىلإ مفر دق ىداهلا نب دم نب ىبم خألا ناكو . كارثألا داهج ىلإ مهثوءدو مريغ
 مامإلا

 : اهنمو كارتالا ةلئاقم ىلع اهم هضحم تايبأ ةعسنو تيب ةثام ىلإ ةديصق ىلوألا ىدامج ىف ةنففلاب _ ''

 مايهلا انض دعب دصقلا حجنو  مارلاب رفظت كابغ كاع

1 

4 
ٍ 
 نامأو 0

 دشحاو هللا نوعب ضيا الأ

 ,ًارمن تدوع دقو اهسالو
 ش دج ةفاخم دمت“ الو

 ا تناك دادجألا ةرعم كتف

 نم مالمإلا ىباي متأل
 مكسيلع ينخأ دف تولا اذهأ |

 - .اوموق ناطحق“ ,ىنب اب اعامس

 , امل مكئان نع اوماعو

 هللا دبع دلا ولا لسرأ : ناضمر روش ىو

 - ماشو نمب نم هللا لاجر

 مالا اسيا لإ ميد.

 خلا ماجعلل ىدمت ىمو بيرق

 ماع دب ' اماع نمحرلا نم

  مالسلا لبس ىلإ .مدوقت
 مانألا ريخ ىنلا دبع ىلع

 ماصتعا ىنذأ مهيد ىف م

 مامإلا نبا مامإلا رصن .ىلإ

 0 ش لاقع نم ةعاطلاو دابجلا نئارب يهاربإ نب و تر

 هنأ, اهيف هلي لاوش ىف ةديصق هيلإ بتكمن ءمامإلا ةرضح ىلإ اعدل لثال



 مس 11/7 يخي هللا 0 6

 ٠ : لاق مالا اذه نم رشا ره

 ها ف تانركتل دف #نا ةيآ اي نامزلا مامإا 0-2 13
 دادجألا نم ىضم نم اهلا البق كي ملو اهتلن امنم >0: *:
 داو لكن م شويجلا تارخاز تءاج نادمه لاجر نم هذه 0 : 1 ١ 1 ١

 دامتنألا نم العام الع مويلا اهرايتف املهس تقبل 0 ش

 دانجألا نم ايقتالل رصنلا حيرب ىرجم حوتفلا نيقسف ْ
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 1 - ىلع تاملاصلا وذ ا امزتعو هكا ةادحلا رخ سنآ ىف تامو 2
 0 تاطلملا ٠ 1 2 أديب 0 ركل 0 َن 00 0 ١



 ومو ةلس تمارا - #14 - : ا هللا لعاكولا مالا +

 :ىلزألا مثالا هلإلا ءاعو ل نر نيتسو ناعلا كك« 0 0 1

 نيرشعو ست )م٠0 ةنس ثداوح' . 2.1
 | اوصو مياتني دوفولاو لشاح دالب نم رُخ ةنيدم سورحمب مامإلاو ةنسلا هذه تلغو : 0 5
 - ' ىف ةيلبلا نيلأ دالبب كارثألا زكأرص نم ريثكلاو ةديدعلا ٍتاهجلا ىف هدانجأداوقو هيل 1
 ش : هلوقب ىداحلا نب دمح نب ىبح ةمالعلا ونصلا ماعلا خبأو. 5 ةرماع, 3
 0-0 تدس ىذلا 1 اهأاي 7 - 1

 0 ند“ : 3
 0 ١ م4 ةئس“ . 0 ا

 بوعشو ةضو هورلا ترض 2 00 1

 | 0 ةئيدم لوحام ىلإ مامإلا دادجأ داوق لوصو برقي اش ىلع دحم نبلا» :ىلاو شبا 1 1 ١

 6-00 هنأ ًاعاز امنص ىلإ كارنألا ةبتر نم ةضو ىلا ىف ناكنم بلط امن نم الاث 0 , ' ١

 ' .. لفو ةضورلا عيمج بارخإل امنص نم مفادللو دانجألا عيبجت جرخيس اهيلإ لئابلا لوخ 1
 ٠ ٠ ٠. مرمع رش تمل نينثالا موي ىف ةضورلا ىلإ مامإلا بامسأ 0 0

 00 جورخ ناكو « لئابقلا لاقع نم ةعامجو ديؤلل نب لا دبع نب سابع مادقلل ديلا ع ألا مسيو :

 5 سا 0 0 اعنص نمر 1 1

 0 ا ف نم متل ١ ومر كارثأل عسا م 0 ناوسسو لزم زق أ ْ
 ش 1 0 ش | 50 3 8 .. امنص اومجوو ممهفادم روف اوبحسو موفاخ 0 1

 7 وصولا يرث ءاعنص نم اهدونجو اممفادم كارتألا تجرخأز .؛

 1 5 ةفاسم ىلإ 0 0 ةيعرال نوفدل مالا نم ايف امذغأ لإ ارسم
 جايت» و عد 05001 9 ض0

 يو و يو ا

 را 900 رجل مواشي دي 8 ا جوع وصمت 7 ةيضصت تعد
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 9 يييع ةافاو عل يجو طوس جم دلوع حولطمسملا دم

 اخ اع يع 3

 تو نجدهم نق ججس 60-72

 0 0-41 يحب هللا لع لكوتملا مامإلا

 قادم برض مادو « اعنص 91 58
 نيو 5: 3 نا "ينو ع

ل. ممجورخ ناكو « ةبيملاب موبلا كلذ امنص
 2 مو

لئابقلا مهملع تلي ) ان
ص ىلإ مويلا كاذ ىف موداعأ 08 

 . امن

 ءاعنص نم مهجورخ ناكم*

 ةدايز اومضوو

حو ءاعنص رصق ةملق ىف ىتلا عفادملابو مفادملا كلتب اومرو
 بونلا ضعب ىو« مثث لبج نص

 . ىكلا ديسلا اينو بوعش ىف ةيطع تببو مشقلا تيب ىلإ امنصل قرشلا' روسلاب جاربألا

 |. رئاف ىف كلانه اوتبق شيشح ىنب نم لئابقلا ضعبو ينسحلا ديو نب هللا دبع نب سابع

 كا رثألا ير رمتساو « اهومنو ش
 نيراقلاك اوداعو ربذلا تقو ىلإ ل

. 

 ءاعنص ىلإ

ورخأ نس ادا راتتملا 00
 ْ مان ىرب 0 ويعاد 

 . الجر نيرشعو نينثا وحت ىلإ مو هيف فقس لفسأ ىلإ هيف ناكنم لزنت تويبلا دحأ العأ .-.
 | اوقرحأو مهقوف نم فقالا ضمب اوقرخو كارتألا مهلع مهو ثراحلا ب ىف ىلا يرق نم ب

 كارتألا لإ مهسفيأ مبلست ىلإ كلذب اورطضيل ميملا هولدأو بصقو بطح نم هودجو أم
 ( ٠ مهلا هنولديو هنوق رحب ام قلتو ةيامزلاب م مسقنأ نع ةقادلل وعاطتساو عاتمالا ىلع اومسصقا ش

 . اوداعو رابنلا رخآ موكرتو رسألل 'مهجورخ نم كارثألا سيأ ىتح بصقلاو بطحلا نم
 نيروكذلا مهباصأ ىلع جرفتل ثراحل ىب نم ثابتا تلق اد نوخامم وأ
 اقدم ن نيثالث ىلع ديزي ام كارثألا تجرخأ ابنا مالا اذه بورح دشأ وم مال اذه ف  بوعش برح نأ :. نمانلا نم ةعامج لال فو: مهعيج ةمالسب فقسلا تحن نم موجرخأو
 | هولا اقاذق نم ةزيذق نيتئو ٠ نالآ ة ةالث لع ديزي اج اومدو

 9 .هجخ

 0 اففطا ةئس ثداوح

 الارث يومك ىذا نم ةيفرشلا ةهجلا ومن
 ا نم

 «ةانض ىلع فرشلا مق لبج تحت راخلا ريظ ةكأ ىف انفدم نيرشع له

 ياخ 0007

 ,ماىدايزا 1
 ءةن العأ ىف

 زم ةنيكمو

 فو

 ىف تناك

 لا تاصوو 0

 هو مياقثو

 لا كارلا 1
 ةو نالعو -1



 0 ةئس ,ثداوح 55 10 0 ىحت الع كولا ما مالا

 اهلإ ابو ناتو رصع بو رح 4 . 007

 0 عالق ىف نم ةرصاحل هريغو ىجأ رس رسل ىلع نب ىلع ديسلا مدع
 مادو كارنألا نم عالفلا كلت ىف نم ضعب سب وح ير بل ا

 دحأ مامإلا لسرأ دقو « ناتسبلا دالب ىف عالقلا نماهريخ ْ
 1 ماللا تبا

/ 

/ 

 ضعب /برشل رخ نس قابلا

 نق نا و لب ساو لا ةيمامإلا ركسعلا نم ةمذرش تمدقتو '': 0017

 تيب ىف نم ىلع !وراسو « اهودلتساف ناحنش دالب ىرق نم ربظلا ةيرقب ىتلا كارثألا ةبنر ىلع 31

 ناقتع ةملق ىف نم اك ال قم بزغا موفلف سدر دال ع زو 00

 عفدمو صاضرو قدانب نم ميدل امو مواستف رهج عاق ىلع لطملا حلسي ليقن العأ ىف ْ
 تفيسو 0 ةئام ىلع ةدايز بارما ةئالثلا هذه نم ىرسألا تناكو « زوييلارقم ةئيكمو 1

 ” للا .دبأ مامإلا ىلإ زويلارقمو عفذلل عم اعيجج 0

 ىلا ةبارملا اتسوليملا لا اغا ةيكت تلصو رخ ىلإ هيف تلصو ذل مويلا سفن ىفو 00 ا 0.

 « كارتألا نم نصحلا كلذ ىف ناك نم مالتسا دعب نابكوك دالب نم ركب لح تا 0

 «باتنلا روسم لبجيكارتألا نم نيبترال ىاثلا ليعمسإ نب دمت ىضاقلا مالتساب ىرشبلا تصور 0

 نم ةجح دالب ىف نم ملتسا م« مامإلا ةرضح ىلإ اهوحتو مفادملاو ىرمسألا لوصو عباتتو 0

 ,مفدم هيف ناكو ةجح ةنيدم سفن نم بيرقلا ىلهاجلا نصحي ىتلا كارتألا ةبتر مامإلا باحصأ . 1 ..

 ةملق ىف نم راحلا تحت ىو «ةجح ريفظ نصح ةبئر كلذكو « ليهم ريبكلا لكلا ارت الا 8

 ش كارتألا نم رامذ ةئيدم سفن ىفو ناره ربهم ةيرقو نالعد 0 0

 . انه مهبمنو ميري ةنيدم طرب لو ابق ةمجابم ةنتف

 ىناقلا طرب لئابق روج ةدشو عرب ةعيذم لهأ بينو ةجارلل هله ةنقركذ دق...
 رخآ ىف نادوخ لج ةكرمم رعم دعب هنأ هتنع ىذلاو . . عوبطلل هضيرات ىف اب ىعساولا عيب ءاولا دج. 1

 0 7 ىنيسخو ىدم نم . دل نيل م تال ها ربح ىفربش» 1
 هاو 4 3 ' 0 3 1١

 35 1 7 3 5 ا 20 0 وت ين ا دل يح اة لاح يا ورك ره لجل ماتو خا 1 ل سل جا رم لل حرم عصي ل ل سو 0 مف 3 . ١ ا د ا 2 يت وجا دمك حا كيو ار سايل ياو دولا وا ويلا 1 دمع 5 2 5 :

. 5 8 5 1 5 
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 ظ يي قا لعامل مامإلا

 ّ ركل راد 3 راو د لاا ظفاح كارتألا
 1 : ىلع لطلا كل

 3 نسوي نب دمع ديبلا

 امم ماقفأتلا ناكو ءميرب

 كلا رثألا ةيقبو ةنيدلا سفب

 0 ربعش وحن نب اسأ ىلا يل ةرماع
ْ 

 9 لح رغم ريش لل نم ةل اهم يب اا

 اضرب الام اوامفو اهيف هودجو أم اوبهنو اهلهأ توي اوججاهو | وثاعو اهوخد نم اودكمشخ 0 3 د 3.

 بلم دتشا و « ءاسنو لاجر نم سفن نيئالث ومن اد ميرب لهأ نم تلا تاكو مإا 0 : ١

 1 هماقم نم ةديدعلا لئاسرلا تررحتو ءدقو لما كذأممإلا قو « بركلا رهو كلذ ا 0

 0 3 6 لهأ ىلع املظ هوذخأ ام لك عاجرإ ىف مارفأو موقلا غياشمو مبرب ف ةمدالا ىلإ 0 0

 ْ ةبطخ رفص رهش نم ةعمج موي ىف ىئرعلا دمحأ نب نيسح ىفاقلا مامإلا ماقه بيطخ بطخو اا

 5 6 دالب نم ىطربلا شيجلا ضمن ضب راش م« مهد, ىف عيظفلا لعفلا كلذ نم ةءاربلا ايف نامأ -

 +17 فيرشلا ىلع نب دمع ونصلا ىعسب مامالل ندع ةبج نم تجرخ ىتلا ةنيكالل لابقسال
 سورع ىلإ افلسيإ مث نأ ىلإ ةبطمق دالب دودح نم اهلقن ناكسف « جيل ناطلسو ىنالوملا .

 00 ,ةيمامإلا ةلمعلا ةكسلا برضل ىهو دشاح داليب رذه ةلفق

 ٠ ةنيدم دم مالا اذه نسزقم ليسا ناكر ىئيزإلا دمت نب هع ةمالملا ىنانلا بتكو 8

 00 لأ تا بباب م نو ا ا 0

 بتل ل 3 لاا حوا قام ميس
 01 3 ْ قر نم طنا لقب نيشان 5 را مآ عارم

 012 يو اهل لاغ نياو لاخ قدصلا اه ةلاسر مكيلع ىلمأ ايد او

 .١ لس ىذو ىلس فصو نع ةوغشمو ..بنيذو كيل نيك
 3 20 مهني لوقي اف اهبر او اهتلحف ند تحي

 1 ٠.4 7 مدلل لو نيم نأ" مث, افؤم لام عنا دجلا نمل

 رسل

2 

 دواي جدولا 2 ب ل جوي سرع ويجي ل جتوتوط جيرو جبر جمب
 3 و ١ ل و قاموباسمب ميسرخي درا هارد 0

1 2 3-6 5 

5-5 



 ال هيلإ تغلب اما بكار ايف
 ىرج امو ميري ىف اقح ناك اهب

 موميج نيملسلل اوكرتيرظ 00
 ضغبمو بحم نم مموذخأ دقو . 0 201

 امنا ةمثآلا ىلوماي كيعانو 0.

 مهلظب قيذأ دق فيمض نم مو. 0 أ.

 ] 0 0 اسيأ 00 0 0 : اك

 . هلق هنع نوهان ا 1

 ملوخد نأ, 0-00 7-3 ممالك نومسي ال مهنكلو 2: 1

 هب اوغادق ىذلا لمفلا 0 306 1 ٍ
 . اهب اوذخأ ىذلاتاندق كيذنإو اهب اوملظ نم كلس ىف ادغ نمو. . 0
 , مدادو ىرخذ هلا ل وس رلاأ 1 0 5 :

 .. مب نوكب نأ الكو اشاحو 0.
1 

20 8 

 ١ انمامإ 0 7 نأ الكر ش

 رن لوط قال يقول قا ساوقإ 00 0 ١

 مدع مال ريغ ىرن انسلف ٠

 نا اوقرفامو

 ومر ةنس ثداوحأ ش

 ٠ ,٠ م نيح

 3 سس جدك وأ رحم ىف ىجبلك

 د نمل ىهنب وأ فرعب .مأإ

 مألا كل مامإلا رابخأ ريغ نكي

 ' مرهلا فلفطلا مقوأ امم موقلا نم
 لس الو عيب ب ىذجم ام لاملا نم

 ١ .قلاىذو

 .مرتحب .سيل هشرف نم اهدجسمب
 مرحلل كتملاو ديدهملا عم اطابر
 . «مهقلاب مّوقي ال ريقح طرقل
 ,مخرلاو رسنلا لاساو شامت ديب
 0 مل رانا تلف

 مك نم طق مهنمام ملوقو
 ' مح امب ئدقلل اواثما الو
 . مزادق ةحلالا لكذ عيبما
 مو نم كلذ حبق ب الئاق اذب
 , ٍلظ ىذل ًايضار وأ 7 اذ

 شن ىذلا ريل انما '

 0 نيملسملا دو



 .. يي قا لع كتل مامإلا

 ةديصق ىشرملا نيسح ىئاقل نال ىلع بيم لماو اإل الوم بلع بلجأو

 : امنع

 ص ا

 مو نم ليقأم كنه عديبكب :

 الك دئارخلا كيسني نايحأو

 .ةببج لكىف ءادعألا ىلإ تقسو
 ال امو لالضلا فص اهم قش

 هصانتؤا ناكنيكن صح لكلسو

 مهنيو ىني كفتال تبلآو
 ىف نم كلذ ل "ىرما باتك هؤايض داب مويلاو ىلءاج دقو
 ةنأك ىتح لفنلاب انروازي

 اهدنع نابحسل دو ىذ باذآو 3 ٠
تفصارئ اياجسلا حوا تايبأو

 : 

 اهتلخ بئوتلا دنع تتفتلا اذإ
 ةيننم مدي نع انتربخ دقو:

 . اوقلمت دق ىذلا شيجلا لمف امو. ْ

 ' لزنم لك هب اومع ًاركنم اونأ
 ملام ف ىضرأ تسل ىلا كديفأ
 مهلمق ءوس اوأر الل اولبقأ دقو.
 مهيوفن نع افولا قيئا وماوطحو

 1و

 - نا دنع ىوملا ميكو اهات سكر با لالا تاذو ىو

 مدخناو لالاو 0 ًُك 8 لت
 سس لكى داعألا ق ساو 7 نأ
 مذخماو رمسلا اهفامشا ىلع الابج
 مزتلم نيداعلا حاورأ ضبق ىوس
 مزمماو رف نم ريغ ىلتقو ىراسأ
 ما نم صالا لقاعلل هب اذامو
 مصتعمو ىجنم فيسلا اهف كرامم
 لقلا دغاكلا ىف رج دق ىذلا باطخ
 ملظن ىذلا ضيرقلا كاذ ىف فرصتا
 ضتناف. ردلا هناز نأمج دوقع
 مسقناو بسلا ىوتساف فاعلا نهم | متبلا يسم ةناغ ىعارخألا
 اقر دق لاخلا هب دخ نع تفلت
 م اهل ناسل نع .اهيف ناك
 0 بابلا قلغأ ذإ اهرا وسأب
 .منولا نعفي رشلارمألااوهزئامو .

 ظ نم لظالو ركت :ىذر كك الو
 محلا ىعدلا اذاي تنأ اولقو انلع
 ٠ مرح لك 0

 2# وو هم تلوح



 4 ةئس فداوح ١ وول يح ها لع لكرتلا هس ا 1

 ٠ 0 اوهزنت قدسب اوفاو نات البف ٠ 01 ا

 و م لكمهلإ قوس ةبرك مييمهتشنأدقئالو 3 1
 3 ةلوص ىفو تيكبتو ءافو مهنهر قوسفف موربملا هدألاىفو 000 ٠

 ةهسأ الو هونج ام الك تافامو مهدنعناك ام تافدق مز ىنأ

 و ىلا واوأ اهاعربو مامذ امل ىتلا الإ مالسإلا ةمذ امو

 0 دوجلا هناحنبس هدنع نمو ةيرك حيرفت نمحرلا ةرظ ىفو

 | 0 ثداح اذإ وعدن هبو هل اقناو رسو رسع ىف هانوجر

 0 لا ترعب 0901 كرلل هذا ْ
 ش

 اكشلا نم مموحنو هيلإ نيلصاولل هآر ام ليوحتب هللا هديأ مامإلا لاضفا ناكسدقو 0 ٠
اا تزع نأ عب م 00 0 1 0 ٠

 3 لاملا 0 نم م لاحأ مايل و هلوصو دبب 

تزع ةيناملا ةدملا مي. 0 1 ل
 . لع ررعواكم فير شوال 

 . نيا ىلع جيرفتا 00

 ناكو نببلا ىلإ اهئاوقل اماع ًادئاق اشاب تزغ دحأ ةيئاثلا ةودلا تبدتنا ماما اذه لأ َؤ

قو «ةناتسالاب ةيبرملا ةراظن ىف برلا ناكرأ سيئر اذ 00
 ... مه نيلأ ىلإ هلوصو قبس د

 ةناتسالا نم ماملا اذه لوأ ىفراس. من م « نيرشعو ثالث 8*1 ةنس ىف شاب يضيف دحأ 00

سح فيرشلاب : ةدح ردنب ىف عمتجاو ْ:
ا_ن م ىمألا بجوك ةكم ريمأ نوه نب ىلع نب ني

 1 ىاناتسال

 ةيراخل ةماهتو ريع دالب ومن ةكم في رش جورخ نوكب نأبو نبلا عاضخإ ىلع امهنوامن >1

كاسل مممرعلا هشيج عبمج هيجون نم اشاب تدع دئاقلا نكمتيل ىنيردإلا دمم ديسلا 1 |
 1 

 ل , 1
 ؛ ةروضحلا 0

 ٠ حلل ةانسالا: ةنجللا هتر ةدرق م 00

/ : 01 

 1 0 5 هلا



 7.١ يي هش لع لكوتما مامإلا 2000

 ةلودلا براحي نأ هركيو قافنالاب

هموق ىف هتماعزو مامإلا ةماءإب 5
 رن مدعو 

5. 

 ْ اولا

 هرقث و هتماعإر رب 4 فرتعتف نبلا مامإ عم قذنت نأ

الا نم كلذ لباقم ىف باع
ملا ىلع ةلودلا ةداوسب فارتع

نمبو ءامل سبات هنوكو ن
 

 مي اع هنم

ع قافتالا لهسب نينكرا نه ىلع قاقنالا
امإلا نأ نقوم ىننا : لاق . . 'ىش لك ىل

 1 َ .* ضرب م

 و
 0 .ةودلا ا

 ب رعلا تلاز اف «دالبلانيمأت ىلعو اي
 مالسإلاو يلهم ىف ءافولاب نيدت

 : . مالمإل ماظنلا مضو لجأل ل ىلاعا  بابلا ىف تفلأ ىنا نجلا اهئررق لا لوصألا امأ

 0 ' : ماسفأ ةرثع دئارلبأ ىف نام لع ىعف نبل 2

 نير ( اا تاالو ثالث لإ بسمو نبأ (لوألا) 00
 0 : : . لئابقلا عياشم

 ا 5 فرصي نأ (ثااثلا ) ىح حاونلا ىف نيريدثو ةيضقألا ىف نيماقمئاقو ةبالولا ىف نيفرصتم ٠

 ْش ..محت ةيعرش ماع اهب لدبتسيو كله ودل ىف لمعلا هلع ىلا تاكا لوسأ نع رن :

 7. .ةيئادتبالا اهصخأو سرادملا سسؤيو ةيقاكسا ربعلاو قرطلا ءاشنإ ( مارا ) ىواعلا ىف ٠ “٠
 0 1 ْش . ىلع ظفاحت تافاسن عاتبت نأ (سداسلا ) ةيحورلا نمل ةسائر مامإلا حم نأ ( سماغعا) : 8 ٠

 0 ةيركسعلا ةمدخلا نع ةفاك نويناملا ىنمي نأ ( عباسلا ) ة ,ركسلا لقال انو لماوسلا 5

 0 1 خيا محو بئارثل ىغلت نأ ( مساتلا )اقم حالسلا لحي نابرعال حمسي نأ ( نماثا ) 2 ٠ ةدذم يأ ن 0 ب 0 0 1. ”ةرجألاب ناب رملا نم سانأ ملل ذخأي وأ كانه اهب نوموقي سانأ سلبارطو ةيروس نم دفوبو

 ا ةكتحلاو ةنطفلا ةنطفلا بامأ نم ةالولا نيعب نأ ( رشالا) السلا بيرت ليس أل نظل | .٠

 افك العا ىز ايف تسيل لوصألا هذه : لاق مث . ةمساولا ةطللا وحدو ةيارفلاو ١

 قفوت نأ نمت « مهنا نححسنو نيالا ىضز انكلو نم 0 4
 0 4 0 ةالولا رايتخا ىلإ ةلودلا

 ا 1 2 الو ضرألا ىف نودسفي نبل ا الرا كرأ ال ن نم 00 نتفلا كرحامو 1 0 3 . .٠ 15 ١ لونا لج اذه مف . لسلاو سالخإلاو ةنايدلابو رشاملا لصألا فرك ذاب نيوسولا -0٠

 : مك 0 08 0 4

 ل
 ١ 1 3 ع

 وخل

ح ةموق ق 5 ىلع
يقر و مداقتعا بس

 إ ظ 0: 

 روس ٠1
 | ةيزالا 0 3 ١

000000 0 



 وع يح هللا ىلع لكوتلا ها ) 21

 ءاعنصل ر ءاصحلا ةدمو اشاب تزرع شيج عم كراعملا .

 ْ ىف ني رشلا راس م ل 03 2

 زيزع ىرعلا ريهشلا دئاقلا هعمو اشاب تْرغ جرخو « ريسع دالب وحن كرتلاو برعلا نم

 باصأ نيبو مهنيب بورحلا تناكف ءزارح دالب ىلإ من نيم لإ ىرسلل كب

 يار نلقو ىالد تيو قشر ىدم نإ ةرجح ميال الا سس قواد |
 فرثشثلا رم مع لج ىلإ ناتسبلا دالب ىرق نم اهريغو ةيوربلا نابعش ىف من ةميحلا دالب نب ©

 نيذلا موقلا رادقم نا :اشاب تزع ةيم ا وناك نذلا كا رتألا ءارصأ ضب لاقو . اعنص ىلع

لا نم جي نقر امل رغ قش ف نر مؤ:
 برح ف بنر

ةئامام ومن اميف ناكذإ ل
00 تت“ + لتاقم 

غ ها 5 
 ظ 1 5 ري

 درا لكس رن م و يع بي ل نام

 ْ ىاثا مويلافو « اهنع راسحلا كنق رخآلا 0 رهش "ف امنص ىلإ اشإب تزع 8 ناكر : 1

 ةضورلا نع لئابقلا ترام.
ولا 5 نيذلا بناجألا ضعب لوق رانلا بحاص لقنو

 اا ماا اذه ىف امنع نز

 5 قا 1
نم ةدع ناقي رفلا امف قفنأ

منصب ةيماملا تناكو رئاخذلا 
 وحن ءا

 نع عقدا اناا ىف نكي مو هدير م 00
5 0 

 ماالدا دعأ ناك مامإلا نا :.لاقيو لاق . ارتم وليك ر شع ىنثا هطيحم غلي ىذلا روتلا

 ْ همزع نع. رف 7 هيلإ نيبرقملا ضعب نكلو ٍراوسألا قاسنل نزلا 1 ا 0

هتو ةقذلل نم جرخن؛ ةيماحلا تاكو د 0 00 ِ ١ ّ ْش
بقار رسخ ةليدش كراعم اهنين بشاتف راوثلا مجا

 ا

ناكو نيعبسو عبرأ رايع دزوام قدانبب نيحالسم راوث د ناكو ظ .ناقيرف 5 1 0 3
 .  ةرثوتم رئاخذلا ت

 راوسألا يلع اوقلطي نأ 06 ىح 1 2 0 0 0
 ءرهشأ ةلالث نم رثكأ ةيماح أران اهريغو

 هللا ىلع لكوتملا مامإلا ةرين . *؟ م ١ ! 5 ا : 5-65 0 0 0

0 

  ومولو ةلس ثداوح



 م 3

 ا ةلس ثداوح“
 #0 هلبأ ١ لع لكوتملا مامإلا ص م

ْ 2 
 ةرز زج هيش ىف رئاخذلاو قدادبلا ٌ :

 ايلات موييصت أعن صب نم مفعم نأل كارت هلا اهومتغ | ينس ١ برتسااو 3 ٠

 . انص هنيلا دودجلا نم اهودنغ اوناك ىلا ةديدلا عادل راوثا
عب جرخ رولا حر تفسعالو « مهاب

 ن٠ نيد ض

 ١ مولظعاو ةنيدلا ىف دونجلا ءالؤه نم ىتب نم ىلع رومألا ةالو ددشف ؛را كإ ْ
 «راوثل لااومشناو 8 ٠

5 

 ا اذه ىف الإ اوددشب مو راصحلا ىبننا نأ ىلإ للاهألا نم مهيف اوهنشا نيل رس

 2 .. اهص تطقس اذإ برعلا مايق نم مهفولت تانكسلا فنن ىف اوه نذل بم

رسأ نيذلا نيريثكللا دونجا ة ىلع 2
 اشاب تزع فحزو « برملا .مي

 00 0 لَم .هشيجب

 :. "يف اريثك لاق هنأ 3 ل
 ٠ يف اريثك لتاق هلأ ىلع « ابعقوتي ناك ىتلا ةمواقثلا قالي نأ ريغ نم دالبلا ةيلخاد ىلع ةديدحلا 0 ٠

 2 01 ةمف| لم ةديدحلاو اعنص نيب ةيشلا ملم نم لقس نع اوفي اولا نكلو هقيرط 00 0 :٠

 / ' يلب و مامإلا نم ةكح تناك ش يملا ةمواقم نع مهدعاقت نأ مئات تلد دقو «ركذلا قحتسن ١ 0 0 ١"

 : للف طم نأ نيطتسي ال هنأ ىأر امنه اها تزع شيج غاب الو .٠ هلجر نمو هنم نيج . .٠

فنأو اباصو قاشم هقيرط ىف ىتإ هنأ كلذ ىلع دزو اهءارو اه 5
 نم لاقتنالا ف | ثك الام ق

 0 عر ةراهش ىلإ مدقتلا يوان ناك يبل نأ راصحلا عفر دعب عاشو  ناكم ىلإ ناكم 0 3 ٠

 ١ 0 : رومألا ةالو رطضاف « ةموثثملا نازيج: ةعقاوب ىههشنا ىذلا لاتقلا اوقنأتسا لجاوسلا برع 1 0 0 0 ٠

 مهتاوغإ نم

 ةئيس نع ارزرمتو 0 0 ٠

 .... ىلع بلذتلا نا لالا مهءالوو مهعوضخ اورتشيل لابما برع عاشم ةضوافب اوعرسب 3 ا
 + "لالا النت :كلاسملا ة ةرعو دالبلا نأل ةمج يغأصمو راطخأب فون ن ملا ىف ةيلبجلا دالبلا 0 0

 موق امنكسيو الا لقن مل نا ادج امص ايمأ تالماولا لف ءامنألا عيج جنم اغلا 00
 ظ ةبلكللا و ودحتم مو « تاراغلا نشو برملا ىلعا رم أل مادقإلاو ةلاسبلاب اوفر عمادشأ 0

 0 ثدقف « مهطاضخإ و مهالذإ بجوي ام لك تع ورا ىف ةدحاو ايو ادحاو الق م ار 1 3 ١

 0 ١ .. مهتم ةئاطلا لاومألا ةروثلا ءامعز ت هير أم دعب ىبحت مامإلا عم . امل ةينامملا ةموكسحلا

 ا 05 كاع هزك ضف "تبثو هيأ عم 5 ناكام رثك | كذب مامإلا لاف , حالمإلاب ٠

 : .:نوكنم كارتألاف , لادتلا ءدب لبق ةيلع 5 اع كلذ ىوسايف لاما يتب مو «ةيدبلا ٠
 ْ 0 0 0 كلي د النا 0 ا 23 7 : 7 . 0

57 3 

 3 3 نايزحو 3 7

 ااا ا اا ا ل اا



 ٠ ةئبب ثداوح 014
 عادل دو «دونلا رول لسانا عادة قد. 07

 0 8 راو عينا قامأل ب 0
 5 ا لولا الا نبا هلا دبع ديتسلا شاعملا ىف اهم هي عراس نمو « ينل نادللا لك نم: 1

 : َ 0 5 7 مرغد : ىرشاطعا قرابا وسم جاخاو 0 3 توخبم رصان خيشلاو د دزأ نأ

 املا ناقل 5 أامزص هلوخد لع اشاب: تزع ناطر

 : ضء ش نوريثك ضم

 ّ 1 0 م شاملا زا نبا خياشنو ' نايعأ نم ريثكل اشي تدع ةلايشسأ عمو.“ 0

 ؤ 1 نب هل دبع فيرشلاو فسوي نب دمت لاواو هارب . نب هللا دبع ةمالعلا اولا ةيقبت ممإلا

 ياا كالوغ مال ىداملا نب دمع نب ىبمب ونصلاو ىلاشلا ىلع نب د“ ونصلاو نييطلا دمت 4
 م طار 55 23 ىلا 1 كارألا مآ ام كلذ ناكفاسص نم اقر"

 000 0 : سيد ير يروسلا لمدد ذا ماثلا ططخ باتك نم ثلاثا لجل ىف 78 ّْ
 1 0 ٠ ْ 1 1 18 : هصن ام ماشلا قشمد ىف ى يد 90

 داع 1
1 ١ 7 

 ل نسا غيب ربل تامر « فل ولو رشم عل 101 ةنس نيل تبل
 : 00 ف نم ًافولأ نفدت ةرنم لكات ذاك كغ فولأ ماشلا ءأنبأ نم اهمرح ىف لتق ريسلاو اني : ْ

 0 ظ ١ ل : ىروشلا لاجر ربك أ ناكو كارثألا نم . نم ميلقع ىادح . ةيصاقلا دال ملا كنت ىف ابيئانبأ ْ

 0 .. زر. فض لك نفدت تاك شيملا ءاصحإ بسحب ةلودلا نا : قشمدب نيماقلا قابقلا ىف ةيركسشلإ

 0 00 0 .ةلقلاو .نتفلاو ضاررمألاب نوكملج ىدنج فالآ ةرشع وحن نما دالب ىف ماثل املا زابأ نم ١

 مامإ نيب حلصلا دقع ىتج ةنس نيس وبغ كلذ ىلع تمادراوما يلو
 م15 دلع نب يح نبلا

 ' ,002.5٠ ليلق ناطلس ريغ كانه ةرلل قبب ملاذ و « امثاب تع ةيناولا ةلجلا دئاق نيبو نيدلا ديمج

 0 0 م ىف كلذو ذو اإل ىلإ 0 0 تاقفا 1 لاجل د ذالبلا ن نم 0 امو 0 زو امص 0

 اج دع حمو حا

 ك0 ماك للا
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 وهرب ع ديوإ جد عويض ريل يروي جال 7 بويات

 د

 سؤ
5-5 

 يع

 هيرب ب روج هي بوب عاج ابو ومحبوب م جووتة جلب دع روي فيت الأجل ١ قتلهم 3:

 همم # 0

 3 كح 52

2 

1 00 1 

 5 ها 5

2 53 

: 7 :' 

 8 92 5 ١

 3 تب - ا للا يس م هديل تس

 لب مه ل دوو افعل حد د راو حم نيكس امج و نع قو دعو ورق يسم وإلا ويلا وس م وخل

 ديال

 | 56 5 2-0 ' ىح هللا له لكونملا مامإلا:

 ٠ علصلا نآشب مامإلا نالوم ىلإ باتكروأ
 7  دالوم ىلإ اشب تزع سسأ نع ىنامسلا اىرمصلا ىلع نب نيل رمعل اشيش بنك"

 : هصن أم هنم ًابوتلكم ماملا اذه نم لوألا ىداج فهلا هدأ اإل
5 

 03 ةيم نِلا رطق ىف ةمقاولا ةميظعلا ثداوحلا هذه ةفب رشلا عماسلل ىلع ناخ ريف .

 . رود مدهو لاومألا باهذو ءامدلا ةقارإ نم اهالخ عفو امو « ماوعأو نينس ذدم ىرخأ

 ةبيبسب نعوو « راطقألا ىف ةعمس نِلا ثداوح . تراص قح « ماظع مرح كاهتاو توهبو

«رومألا ةبقاع نوذاخم م ٌوالتع راصو « رامثلا نيالا
 1 لصح ةيرفكلا للملا لهأو 

 . قيرفتو ديحوتلا لهأ ىمأ تينشن ىف ليملا نوربدي مهنأ عاذو. عاش دفلو« رورسلا كلذب :

 | برضي نوماسلا ذإ « ةرئاح . راكسفألا تراص ةيضقلا هذه « ديعإ نم ولو طااسولاب مهمج

 51 . اشابلا ةرضح ةديكسملا. هذه ممل ,راصو « ةرفاكلا قرفلا نوعديو ضعب باقر مهضعب

 : : 1 .. دشأ قسأتم نيملسلا لمش هب هللا عجج اشاب تزع ددحأ مومملا نادنموق منفلا ريمألاو مرك ألا

 1 ٠ . هدجالذاب راصو ؛ ميفا ا 6 وك يلا ش

 رت 0 لا مدحو مهن أش حالصإو مهلمش ممج ىف

 نم مالسإلا نيطالسا امانالوم ددع مولممو - مرئاعت تافيخ مل لوسق ام لطو مرومن
 | 00 مظعتو نيمرحلا ةياحو ءادعألا روحن ىف مايقلاو رولا ظفحو ةقباسلا تاحوتفلا

 1  كلذو مالسإلا دالب ىلع بناجألا بلغت نم ملاقألا ضعب ىف مقو ام اضيأ مولعمو « مالسإلا
 1 0 اهريغو ةيناهثملا ةلودلا ريغ ةلقتسم ةيمالسإ ةلود قبن ملو ماثلا ءادعألا دئاكم مهبل تعاش اف

 2 1 00 اهتةيتك ١ ءءاسؤرو هءادلعو هميلقإو برغلا ةلود فيك« ىبيو | ميلع حاني راع
 00 - قس. كلذ نع ًابنأو ةحلاص ةين هل للا هظفح مرك ألا نادنموقلا نأ ثيحو ؛ امر تحن
 . هب بغر مالسإلا حلاصم ةاعارمو ظينلا لفكر وفملاو ةحامسلاو ىاصنإلا نم ةرهاظلا ةرعاظلا هلافأ
 0 ةكرابم ةرتاكلا هنم تردصف « مينتت حالصو سفح ب باو نم فرب ١ مشساوم
 ا فرش ظح 006 ميلا

._- 

2 

3 0 

- 



1 5 22007 0 

 ] ظ 0 ا يح ياهل لالاط بيدا كعاولو ١

 00 ّق ةرشلا ةدايزلو « هقيذبأو رفكلا مرمر ميو ؟ هكر مالسإلا كللذب واعيل كردق ةفرممو. ظ
 وجرذق «هعقف لدي م ةاعارم ىف هلثم هفالسأ نم دحأ .تأي لف هلالج لج برلا دنع

 لوبقلا في رشلا ل

 هبل نسحل « لوبقلا مكذم ايجار الإ كلذ ررحي مل هناف « ىفاشلا باوجلاو تا
 دبا تدرب هه نوس يح لهأل هتيامر 1

 نيدلسلا زعو نيدلا ةلك ةيوقت فورست
 : مق ؛ اناضتلا دارفأ نم ضرميو بوني امو نيرومألاو اياعرلاب ةقلعتملا روبمألا اأو:

 لؤووقلا لوقلاو ةذفانلا ةماكلا هل نم هيلا امولاو ايس ال اهرمأ لهممي 20-7

 فا 5 ىلع رومألا حلقت ئمف ةيرتكلا لئاسرلاب ضي ةعجارلا| تعفو اذاف « احالص آ ةارايخ

 7 نسحمو مالسإلا لهأ. لاوجأ حلصي نأ مفعألا همساب هللا لأسنو « ناهس للا ءاضر ةقباطم .د*

 رهش ىف ررح . . هتاكربو هللا ةحرو مييلع مالسلا في رشو يملاعت هل نحو ولا. ََ

 3 م اق ةمالعلا دلاولاو روك ذلا ايخيش جورخ اذه بقعتو : لمح ةنس ىلوألا ىداج > 0 0: 1

 لا تهزم هرغآلا اج هيروشفو وما تبسلا موب ىف رخ ىلإ مامإلا فا ىزملا نيس." 0

 هلاجر نايعأو ا ءارباف

 ىلإ ةرك اذلل ف و نول أ ب يس نا بتكو : ىزدلا ما دولا لق“

 املا 0 ىلاف ةذوخأم اب ردانبلاو ةّيحللا اوله 0 >1
 | ىنألا ا ش نا | . 8 00 ش

 ضارغ 4 ثتبصن مهئايار تدب دقو نيمبتملا راصتنا ىلإ 1 ٠>

 5 1 7 0 5 : ١ 1 ْ 0 9 ا 1 0

 8 ضاعب عيفرا دجلا هب ذاع ةندنعام انلوقاما ةرثعام 0232 32
 1[ 233522 ,ضامتإ هب انو بيبللا مان: 3 1 1 لاششالا م 0

 يح
 ااا يو وب ملق داو يم بأ ١ ا

 8 ش 0 0 ةحلصملا انا عاشت 0 1 0 ١

 2 7 2 7 . ع

 ع

 هج وج رفجوخ يجوع جس
 ه6

0 0 
 ش ح

-_ 
 سس

3 

1 0 000 0 

 0 الا م وج تجد بلا ما يفي وسمح دينو 700000 5 0 5 4

 1 0 عج ءلوجملا نامت وأ رم نك ل يتلا نامل 0 1 ١

 1 |, * 3 ا 506 و :

 3 8 0 ء 5 ا وف 35 3 4 5 5-3 ايد ب د 3

 0 4 2 1 م 5
 بد أ 4-5 . 5 .٠ + ءااوث< : 5 ٍِ .٠

 2 5 5 . 5 .٠

. 1 

 هب
8 

 همن

5-5 
0 

0 



 #0 باسط
 0 نا 0 | فقولاب نيسح ىئاقلا هباجأف 0 . .٠

 ضاحدالا اذ نشف عشار ١ دسافف تروق ملاملا تلف كل 1 ١

 0 ا اوت ملأ رايب 5
 8 را ةفرغو مير يدم لئلا ببل نم نام لع ىف ُ : 0 0 ' ضاىمأ اهيولقو اها ١ قبب ىدلا فرش الك دام نا 0 9 ل 3 3
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 ا مالسلا ىدهأ مهلإو . السب تالا ىنثأ .مهملبف

 ١ .السيلد داشرا ناك امال: :اوبيجي نأ اوناثن موق يو 0
 ” 2 . لوصأو - ةقينم

 2 ورق ب' ال نم ذفلا بذيملا مامإلا
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 اليث .تبط اذإ مااا ىفإ ىف هلع انمسام
 ”' 

 اليخ 5-0 شويجلا دمتساو . .اامفو الوف رومألا ىف مقتسأو

 .  اليبلا .اولضو 56 هللا براح ا 1

 0 0 ةديمقلا :ءلع . قالا رطبا دحأ نب ب عكقدم بلل الا ىناقر

 7 0 0 ماتلا 00 ا ا ب ف 7 0

 0 .". لاصقالاب مهيلع مامإلا رظن فطع نم هتوخإو هوجري ام ىلإ ةديصقلا رخآ ف هنم ةراشإلا مم ٠ ا

 0 رف د ع 0 4

 0 0 ٌْ 0 : نيرو عبس 10900 ةنس 4

 رسل ' بيلعلا اها 5 رشا: ةرطأع لابثإلا ةمسأ ترس
 : ربا قط ناوكألا ةحف ىلإ ٠ . مخ دما يربو تمد ا

 ْ : اهنمو 00
0 0 74 

 | ركام

 2 وسخ 00

 )13 20 رضملاو وديا ىلإ ىدسأ منك ارد هللا رصملا -مامإ 0 00
 ا ريضلاو دنلاو با رضألا نع. نربك ... اجت م  نامزألا 'ريظت ملأ ع

 ْ م رم 0 0 00 3

1 

 1 710007 سف ىف مادقإو باهزإ ةرلصأ



 ةدش نيؤهتو نازيج ع

 ةريرف نبعب هال نمؤم دفا

فراو نمألا اهم الإ ةدلب الو .. 01
 

 الع نم بقانلل كيتاه دمب لهو 1 00 ْ .٠

 ىرولا لقتاكنعكايلع تعفر عَ ُ
 لضمم كنف ىف كانيع تربس كو 5

 0 كذا لح 0

 اهرسم يقم تأ دوسي .

 بارد لردع : ١
 ”ةيزم ىهو هللا لوسر لبث :

 ةحنم . نينمؤملا ريمأ نبت :

 ةليضف ' لكب اوصخ ماه 0

 ' نولاو دمسلا كيغ ديملابو

 : ةثفن رحل نقلا ' نما ..كاعز.

 0 _-- كفار 1

 ايل

 ةووسسو هلع الإ .كاذ: .اموأ :

 ٠ ىدزرلا 2 الإ دحلم 5 0

 0 ريم وهو لقملا نينغقي لهو

 . ىتلا كيه ّث ىدملا مامإ

 ْ 30 عزأ م ظ
 : 0 2 1 0 ١ كا نيتبطابا ىل أ نا

 ا عدس شياب نفس 3 لع

 96م6 ةنس ثداوح

 ع ىذل راحو مواظم فاصنإو

 ريللا ترم ملا رابظإل تان
 ئئ :رديالو ىردب ثيح نم ىنلا هاتأ

 . رضلا نم. لالا ءادلا هرداغو

 , ريجلاب صلقت الإ ركحنم الو

 ركحف ىف روصي وأ فرطب لاني

 2 , رخفلاو دجلا ةلآ اهاوس نأب

 ش رسنلاو نيك امدلا جوأ بنقم اه

 .ريصلاب لباقتال . امدق ملاظم ٠

 رسألا ىلإ دابملابىدوأف وحلا نم
 ” ريلا ةحفن نه وأشلا لينل رشبب

 ركذلا ىف مدقملا ريما انل تحانأ

 ْ رفح ىف ملاصلل سأ ىلع تذيشو .
 2 2 نم تركت

 0 هد لا لما م

 ظ 0 بدلا 0 ىعتا م

3 1 0 0 "0 0 

 ل و لا 0
 1 00 ع ع 3



 13 /ووةس تداوح 2000 سول يعد ف وا ا
 00 ا

وفعو اهاوثم ناسحإو انطوبق م هؤدحر ام ' ةبافو
 ١ ىرصح نع ك

 ' رزألا كدش نوجرب رف ىلع دج فكن نمناعلا ضحم لازنإو

 رمعلا ىدم ءاجرلا فبكىلإ ترشأ ٠ . انئلاو رع
 مي ا تون اهب ىبسحو ٌٌ ع 5 7

 . روجلاو مغلاو ميضلا عدر اذالم ىرولل تالاهكلا ردن اي تاز الف 1

 .. ردقلا ةعفر ىف قفالا موجن ىرابت ' .لثؤم دجمو كلم ىف قباو مدو ظ ١ ١

 ٠ ريطلا .هترتعو ىداهلا ىنطصلل ىلع . همالس مث ا ةالص. ىنسو 200-
 ريخ ىلع ىح قملا يدانم - . .طراغ ىف رل 6 0

 * : يوتيب تاف نص ةاظدجوس هبي ويس ممم دوس مب يسصسوو مصمم تودع ل

 . ةاهم مالسإلا دالب نع عافدلل ضوبملا بوجوو ؛ كا ربألاو مامإلا نيب نالئثالا

 - " مايقراو ةاشولا . مازتنا ىف.. ىثاتتلا دب لاصولا كأم
 ' مانهالا ىف للي لاو نم انوي ةبحألا عم ىل ىشمس ع 02020300007

 ءاروزلاو . قيقءلا . .حفسبو ىوزجو البق بيذعلا ىنبو ا
 ءايصلا ليذ تبحس دق هحفس 350 درفلا قريبألا روطو

 ءاوالا عوبر ىفو ىلآللاك . .ىل تضم .دف رجاح لإ

 . ءاهيلا سومش .مهنيي تقرشأ نكحلو .موجنلا مث مم“ عب
 ٠ , ءاطتلا نشكحا ضماغ نعهيف .. انررس دق 8 عاتجالا اذيح

 : ءايملا لعب 7 وفنلا انعرأو ءافش دعب رودبلا اد :

 ل يوم ىذا ووك ىلع نكت [13 ب
 ءالبلا لعب ىطم هد نم 20 .دلبق ني 5 3 0 لسا .ثيعأ

 1 1 1 2 وم 1 3
 #0 2 3 5 1 هم 10 محا مالا كو

د فرع هدام كارلا
 . ”ةيىئل نايف ثا 1ك 

> 

 0 دلما أ شويللا .اهتطصاو تلات برح .رانث دوسان



 امل كراعلا ىجد ٠ اسف 00

 انيلع دالبلا ىف 0 ف 9 '

 اب تزع ماهلا ىسسبو
 اموع دادشلا ىوقلا روكا

 اوفاصتو الآلا رطسأ .اوحف 00
 اذ هو بع اذ نولوقي ال | 1 1 1

 ايجعو 1 رسال جنا 2 1[

 ضرأ لكف نوالا نا
 محنمام ىلع مير اوركسشاو

 متمأو ةبحأ متودغ ذإ 2014
 البق .دشاحتلا كلذ !| وامجاف 00 0 1

 ارسأو التق ءاسنلا اوجابتساو 7 1 ظ رك سابارط ىرذ ىف اونأ نم
 ' هط ةعرش دابطضا اودارأو 0 1 ! ثأهف ىلع ًاروز نيبذاك اورتفاو 0 0 ١

 < لاتق عوج مم اودعأو 1 01 م لسنو دشاح ىنب اين 7

 0 ير وراق اير 1
 9 ضر نع. مقفل اور ب 1 1

 ا 0 8

 بوالو انا

 0 ماسلا نودو 3 0 دق

 وامور ةنس ثداو> ٠

 ءاخالا سمش م عب ترفسأ
 ءارهزلا ىأ قطصلأ ىنب نم

 ءماوسلا جيني ىنم شام ريخ
 ءافولا نيرق ردح دحأ
 ءاضملا ديدشلا ىضتنملا اهفيس
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 + ل هك سا ركل

 ىئانتلا دمب عاتجالا اذبح .
  ماقشلا نيهر الو ال بضان
 هارتجا ليهأ م كرتلا الو ال

 ءابلاك وأ نانباك .ةوخإ
 احمر ضيقت نب

 ةاهملا برل ةمعأ اوركذا
 مانثلا لك افجلا لاوز نم

 00 ١ ءادعأل ديبما دابجلا ىف ااا 0 ءاطبش يو برح هو

 0 ءامدل كفسو اهفارشأ كنه
 0 1 ءانآلا حيبف 3 اوحابأو

 ْ مانبأ وذ ,هلإلا
 ءامسلا 'بر نأتي. ارقخماو

 ءاد_عألا 000

 ءابقللا

 0 كا ست و 00
 3 0 ا نزلا نب

 كل ينتشل 0252-2-6



 4. لا ا ا 20 اي هايج هلبو نوال مص موي يملا مل د

 ءاضيب ةنار تحب تضم دق رصنو حف دونج نماذبحا .- 1

 1 3 ب

 م 7 1

 2 دست ج2 زي ءاجج دم اصمم هوم و بس عاطل ل لسصسسومل

 3 0 تهت

 ةثالث ةفاسم ىلع بظش ةدوس 5 ةنيدم ىلإ هير لايع لبجم نامد ةيرق ظ 0 ' 0
 مالسإلا خيش ىل ودلل :نْدأو « امنص نم 3 0 3

 ما ةمالعلا <:

 رغ .ةنئيدم 0س - مقم لوسرا اب شرأ من ما رف 000 8
 ءاعألا دنع دابجلا رك .. مكيلع مامإلا ىضق دق ايسح

 ءارهزلا ىبأ ىب نم . غولا . ثويل ,ثويغ ةداس اهداق
 ظ ءارغا م ىفم .دق 2 شيج كربلا رك اسع نم مهم

 . ١ اموق سلباطىدجللنا ظ

 0 مانملا لبق روبظلا الوب نأ الا دجلا نم مظح اون .' ظ

 0202 -  ءاب  ىأب هكر اوديش موق سلبارط دجلل نإ
 ْ 3 1 ١ تقلا موب ىرشلا ا اجعو ع ءاخإلا لاجر نم :

 0 ءاوللا . تيح مو مدي : يري م ىسونسلا ىلإ .الاجرو ف

 1 , ٍ ءاجلا ىماح: سشيج قوف اقفاخ " دابج ءاوأ نم 3 1 0

 ”.. ماخإلا جينل هيزح ىدهو _أرط نيلااذ لمش للاعمج 2202020
 0 انما 5 انتببأ لي . .ارط ةيلجلا .ىوقلا "سيئراي 00

 ش م رد هْذِذ ىمظن كاه م

 ظ دوس ىلإ 0 مامإلا انالوم لاقتنا :
 نم مالعألا هلاجرو مامإلا انالوم لقتتا ملا اذه نم ةدمقلا ىذ ةرغ ءاثالثلا 0

 0 ىلإ .الامش مايأ

 1 يفاقلا_هماقم 'بيطغتو نامل ىلغ نب ىلع ىضاقلا
 ١ 00 دقع دعب هب املا لوصل 00 ةضارف 4 ف 00 0



 ىرسألا كارتألا ءارمأ نم مونهألاو ةراهمش ةنيدمو رذع ةلفقب نم لكل وصون ىمأو املسوت

 ظ هير رسولا اقرا عاش ل مانا مهما رك أو ترحلا ةدي نب
 ش < امضي اشاب تزع ىلا ةدمقلا ىف نإ دابنرخآ ميمو

 ماسلا

سلا رست كنق راقت 0
7 ىضر يد ب يدخل وعلا 

 7 

 ىف ةريملا ةريخو «ءاسنلا نم تادباملا تايقنلا تايقتلا تادها ا

  00سدو ١ 1

 3 020120 5 ىوجللاو رسللا ا

 تاحت - تاحلاسلا روعألا لكب ىتلاو رهطلا ىنلعصلا لآ ةليتغ .:

 ممأل لبج ىف ةعفان نساحمو تاياقس الو « ينيب عبرأ ذنم مالألا امتضراع نق تار

بع نب دجأ نبدلا ىنص ةمالعلا دلاولا مأ ىو . . ةريقو
 نيسح نب نم رلا د

 نيمآ هتمارك راد ىف الز: نسون حول

 ظ : اعيصب ةعوبللا ءالبنلا ةيمال نم ىلوألا ةيفاألا را سا 0 5 ْ
 لجع نم ناسنإلا قلاخ انبر ىو ان مرحلا رعد :

 2 اي د ثاءاصلا ت٠ اوعدلاو نآرقلل سردلا ةفيلح 7 000

 00 كربو تامفانلا ت : اقدصلاب لاضفألاو نساحلا تاق 5

 : رذع ىف قاما قرطب ىئاوللا اهنم :: ظ

0 ديم
ةداج 00 

 ر

3 

 0 ا م كفو 7

 ” ”اهيف نوصحلا ةرامب 0 ةيبدم خانم ممإلا 9 بالاول ةيناملا ةدالا, 8

 0 لل هاشنت « ىلا

 رو ا . 0 نم يف ام حالصإ فوليلاو ظ
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 554 - يحي هللا لع لكوتملا مامإلا
 لبجلاو فقارشملابو مودقلاباه ايفِض ناد 6

ا رفسلل اهرامع نم
 اوفعض ن

 ا ةجر مونهألاب ا
ادكححلا ام اماود . ابماع

 : لآ ب

 ةئياخ انالوم حجر دقو
لل ىلع لكمولل رصحلا

قولا ىىلاعت هلل هذيأ ه
 8 اهجوزا د

ا باق كسانلا تناقلأ ةمالملا
بأب للا هلغفح ىماشلا نيسحلا م نب نما دبع نبقت د

 ةفي رشلا هتئ

ا سارعالا كلذ ةيلو تناكو . ٠ نينمؤلا ريمأ تنب ةرهاطلا
 - هليل ىف رذع ةلفق سورحم؟ ديعسل

ةنس لوألا عيبر عباس ةمجلا
 506 1؟5 

 مأ

 ىلا نيسح نب نجحرا دبع

 ىديدحلا كا ىراحشلا دم . ندمحأ

 عيبر روش "«4 ىف

 اهطوتساف ةديدحلا ىلإ ردشلا نم نسح نب ىلد هدج لقتا ناكو ٠ ىديدحلا ىراحشلا نسح
. ” 

 نع ذخأو « ةديدملاب أشنف دم نب دمحأ هديفح امأو . اةفنم الاص الجر ناكو 3:
 | لاس ديسلا

 َّ ناولس هيقفلاو « كاو زلا هللا دبع نب دم ديسلاو ءشئاع ملاس نب دخت هيتذلاو , ىولعلا ىشبحلا

 للا نم نونف ىف ىمبسلا نس نب دمت ىضاقلاو « دوم نبا

 الشم « هليصحم ىلع لابقإلاو معلا ىف ةبغرلا ريثك ناك نسحلا ءانُثلا رشن بجاص لاق

 : دعب ةديدحلا ردنب ىف س ردتلاب لغتشاو . هنم نونفب (لاع راص ىتح تافرألا رثك أ ىف هب 3

 ْ ا . قه ام للغش امو «ةبلطلا هب مقتناف 1555 ةنس لدهألا رداقلا دبع نب ىراب دمم ديسلا توم
 2١ الاوق ناكو . ايدلاو نيدلا نيب هل هللا عمج لب ء كلذ نع ةراجنلاو ةميظملا ةورثلا نم هيف

 ٠ - كر 0 3 ا م ناخمالا :

 ّ ش : نقلا للا هحر رو دل إل لا لاحلا

 ٠ مامإلا 5 ةدعص تابج ل ةئيدع 5 مان اذه نم لل عيبر فو 0 ْ 00 1

 | موو ةلس تايفد
 أ ظناحلا 3 َ

 نب دمحم نيدلا ردب بيجنلا دلولا

 98 ىلع نب دمحم نب دمحأ ةمالملا ةيقنلا تام ماعلا اذه نم لوألا .

 ٠ مامإلا 1



 ىرجملا ىبي نب دمأ يصاعلل ديسلا همجرتو . نيدلا ديمح ىبحي نب دحش هللب روصنلا مامإلاو ' ١
 امدو ماق نميف ليثألا دجلا ةورذ موسوملا هعوجم ىف ىنيحضلا ىديؤلل ىنملا ' 4

  دالوأ نم

 لكوتلل ماموللا ةافو دعب نيعسنو سم 1١98 ةنس لاؤش ىف نايجض ةنيدم ىلإ صو. 2 : 7

 نم ةعامج دافأو داقتساو « ةياغلا غلب تح .مواعلا ىف أرقف « ثوح ةنيدم دحأ نب نسل 1

 .اهقوطنم ليصحت ىف ًادهنجي « مواملا مف بغار ناكو . نايحض ىف يب هل رمعو جفزتو ؛ رايخألا“ -٠ ا

 عم قي رعو نا لع توق اوكو هوبا <( ةل فرس موا
 د نع هلإ لصب ام ضعبلاو « تاوكرلا تاجاولا نم ثلذ ضو مهتما ٠١

 وب رب يس يتلا دورسلا نمؤلل ةجاح ءاضقب رسب هنأ لب سقي هتعس دقو :كق ٠ ١ ١

 ا يا ا اتقان هيقو . نيبلاطال حلاصلا هيعس ديسح لصحو 3

 نب“ هل هزنم وهو « هلغف امل لورخ نم ةبح لاقثم ادم لظي نأ ىلع ابهذ ىوضر لب“. 1
 | ةزتادق اهلك أ ىلع رثك ألا ادم ىلا تاوكزلا هذه  تايبثلل لكعل كلزاتو « تابشل

 ول اهنأ هللا مسقأ دقل ىتح ابكت املك أ نع هدالوأو هلأ 0

 و وه ال هظعب الو كلذ لكأب سفن تباط اب هل لالح نيب
7 5 

٠. 

 5 ةنس تاو حله يحي هللا لع لكوتملا مامإلإ

 نبدلا ريمأ نب هللا دبع نب ىبحي نب ديز نب دما نب نيسح نب دمخ نب نيسحلا ىتتلل ليزا .
 نا اربإ نب دمحم نب نيدلا زع نب هللا دبع نب دمحأ نب رهطملا نب لشهم نب هللا دبه ىب 0

 ربطلا نب مماقلا نب . رهط نب ىضترما نا ماغناب للا مم نب رباعلل هلا ىلع لكوتلل مم
 . ىمرلا مساقلا نب نيسحلا نب ىبحي قملا ىلإ ىدالا مام نبا دمحأ سصانلا ني ىلع نب دم ىبإ

 ىنايحضلا مث ىثوحلا بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا نب نسحلا نب ميهارب ا نب ليعاما نب مهاربإ نب"
 .٠ ىديؤلل ىرنعلا دحأ نب لل دبع ديسلا هنئاشم نمو . أشن اهبو ثوح ةرجهب :هدلوم +

 ِ .ن 1 1
 ١ هيقفلا ,ترمو مهنم زاجتساو . هللا دبع نب ميهاربإ هونصو « ىبلاغلا هللا دبع نب دمع ىؤاقاو 0

 - ىنوملا مساق :نب دمع ىدهلل مامإلاو ىناعنصلا ىفاّيسلا دحم نب دمحأو ركاش دمت نب قليل

 ندلا ماعم 4 نا

 ةاكزلا_نم ناتبح وأ ةبج ايت

 ٠ كلذ نم هلو نحنو « هلوعب نم

 ١ هفأ ىلع لكوحلا مامإلا ةريس © ' 1 ١6

1 0 



 ا ١

 مسموع يد م ا ا م

١ 
 ؛
0 
 ٍإ
 ا
ْ 
 ١

 : .. موو ةنس تايفو ا يحي هللا ىلع لكرتملا مامإلا

 دماوق 4 اورو هومظعو « ةنسملا ةديفملا هيف اودقتعاو
 - لئابفلا هبحأ دقو . نبق

 .هلو . لاجرلا ةلك" هماقم قلو « لاحرا اي ب
دشو « ريغملاو ريبكلا هزعأو « ريجبنلا

 ظ هيلإ ت

حالصلاو ريما لياخم ميملعو « رارألا دالوألا
 جلا حالفلاو ىوقتلاو « 

 هعجريو
 ( هئاضفو هلضف دالبلا ىف راسلا ؛ ملظعتلاو لالجإلاب قيقحلا ةمالعلا ؛ حرا هلأتلا انخيش'

مزلا سبوأ « هامثو همراكم ىف لثلل ب بورشلا
 .. الم اذهل قلطلل « ناوألا مهدأ ناو نا

1 

 | هبإ لصب ام مانيألاو لمارألاو نبرجاولا نم ةثام ومن لع قف ناك نارام ذي :

 .. ريق رقحأ بلم ىواسي ال هقرع ايف هسبم نال ماع دعب (ع تاقدصلاو روذنلا نما
  سانلا ظعو رابكسلا لفاحملا لخذ اذإو « ةنكسلل لهأ ىلع ننحتلا ٌريثك « ةعمدلا رزغ ناكو

 لاح الإ هللا ركذ نع رتفي ال ناكو . هظعو لاح ةربملا هتقنخ هممنوهلا ةيظع ذاذإو ٠

 ]| ... تيبلا لهأ ءامدق بعذم ىلإ ليعو ء ماقسألاو للملا ريثك ثاكو . ريكذتلا وأ هسيردت
 1 3 « ليلبنلاو ءاجتلالاو ماعلا نم رثك أ نأ دعب نايحض ةرجهب هراد ىف ىفوتو . مالسلا مهيلع

 : لوقي هتعمسف هل ادنسم هدأ تنكو

 70. عرقأ باب ىنأل تددر نآف ةيح كبال ىعرت ىوس ىلام
 1 : . نايحض ةرهي ىبرغ هناذو نم ىناثلا مويلا ةحيبص ىف هنفد ناكو . هسفن تضاف هئدمقأت

 ل كا نيمآ نينمزلاو اناإو هللا هحر . ءالضفلا ءابجنلا دالوألا هو

 ٠ ىلع غرف نيا رمأ طبس نيسبسلا اهقتع نايعضب تأمد
 0[ 2 ل نعلم (تانيصارح . رو اع اخ نك.

 لمآ قز عيص ركل مو. هسالع ىرتلا لع ًأهازو 2 00 5

ا ىتسحلا ىديؤلا ةيروح ميهأربإ نب دمت رصاعملا ةمالعلا ونصلا
 | :لاقق «ىدمصل

 7 00 3 . لزنلاب زوفلا ايجار يار اهنع زجاهف توح هطوم ناكو 0



 0ك يبي هللا لع لكوتلا 7 1
 مسو ةلس تايقو 200 3

 ةرارش لماع ىاشلا دمحأ نب دم 7

 ديسأا دلاولا اهلماع ةراهش ةنيدمب تام : 0 هر ظ هر

 ْ نب مئاه نب نمحرلا دبع نب دمحأ نب دج : قارا يرو ماكل رع لل عاما 1

 دمع نب حلا ن ىلع نب دمحأ ىعورفلا ققحلا ديسلا نبا ىحي نب 5 اه ماموإلا ديسلا نبا دحم 0 00

 ثمدقت بسنلا ةيقب و « ىراهششلا مث ينامنصلا ىنسحلا ىلاثلا حالص نبا كا

 . نم ريا مناير فأو نيتئامو نيعبسو سمخ 177/8 ةنس ىف اعنصب : هدلوم.“: 1 ا

 ىماقلا نع مونهألاب ذخأو . ىنيسحلا دم نب نيدلا فرش ا نيد ىداملا مامؤلا ىلإ امنع .:::8 ٠ هيل

 ًريثكأرقو . اهريغو دهاجلا دم نب باهولا دبع ىضاقلا نعو دهاجلا دجأ نب للا دبع.“ مك

 امهاسيإو ىداملا مامبالل تاوكزلا ضبقل امنص ىلإ ددرتو . اهريغو عورفلا عوف داقتماوب 000 ٠.٠
 هدقوو « نيدلا ديمح ىمب نب دمت لل روصنملا مامإلا لاجر نايعأ رب مغ أ نم ناك من «هيلإ: . 00 لان

 ١ روتتسفلا مقؤلا كقاأوأ: ماهملا لامعألا ال ىلوثو « هللا هديأ ىبحي رصملا ةفيلخ انالوم .. 143 - تب

 ا . اهحتف بيقع نم اهدالبو ةراهش ةلامع هآلو من . عرفو ةيملا داب ىلإ مت 1سموةنسوف. 2 1 .٠

 « قالخألا رك« تاناشلاو تاقدصلا ريثك« تاريخلل 5 0 مه ايما ادب اير هال طا اهشارع ال ققعأ ساتستو ٠ | ٠١

 07 : لاقق ىزادنجلا هلا دبع نب دحأ ةمالملا ىلوال هجرت قافشإلاو ةيخلاو ةمورلا ريك

 ءطمأر ةدايسو «امركو اح هرصع ءانبأ قاف « لوهأ لح زارطو « لولأ لع ليج“. 7

 ١ ل األا ىلع صو  ىنألا لاحاو ء حبس داقتعاو « عيش عرو«الوالظنو :

 ١ ظ 0 ظ 7 1 0
 55 راو ا ع رك لك ىف ف مامإلا م 02007

 1 ىلاتيلا ثوغ ىمسلا ناو هللا ىن ىمس 0م اه وبأو ل 0 ْ 0

 رف الب لإ نر ن را 00 1

 نيتنثأ 19 : ةنس ىف هل للا هذيأ مامإلا زيهجمن رك ذانمدقو

 لقا نرد و رشا مم
 ! نال

 1 5 ا 4 0 ل 1 ع يع ل



 ا

 ' ومب و ةنس تايفو -رو سا 0: 2000

 ” 6ث عياد ٠ ام وحن ىاقلا ىدملا زع مهشلاو
 « نيرشعو تس 1875 ىف ةناتسألا ىلإ

 رعثلا ىلإ اهابرا
 . هف هضم رهشأ تلاط من 0

 أهم تام ىتح ةرابمش ٠

 : هالبنلا ةيمال ىف تلقو
0 

 لحز ِِض ىئاسلا اهلماع ىاثلا ةرابش ىف ىداجب ىضق دقو

 كو ىأ هاوألا تناقلاو راوذلا لطبلاو ماقدقلا اا دع

 ' لمألاب تانلا .هبز امد ىنأ"“ هقول نيم دعب عبرأ نع.

' 
 ةلايماب ىداطلا نب دمحم نب يي ةمالما ألا مهنم البلا نم دا هاثردقو

٠ 
 8 ةيرل

1 

 ٠ و ليحراب نذؤتو .عادطاب لجات ايندلا |
ىلإ ٠ ارط ناوخإلا امأإب او 0

 2 ىعأو ناكام اذإ ىمظن 

 اهوضفراو ةيندلا اينالا اوعد

 .انم فيضتل ال تزر. دقو
 ايارك مهي ميدان

 ناوت الب باجأ دق اذمل

 البت فاصنإلا ةبلح ىف ىثم
 ترث بتر ىلإ ىانلا وه
 ذف مل لآلا لع نال عيضر

 : هيبأ ىبب ريغ ضرعلا ىقت 30
 هيلإ .تقأت. دف ركذلا فيلح - >-

 الودع ايندلا هذه قلطف

 ما

 . مالطاب انشأ اهنرشن
 . عاسبتلا ةفشاك ألا . اهب

 . .ىنأاقم ىلإ ىنباي اوله

 عارتلا . موقلا مم 00
 ش ,عافت رااذ اس دجلا ىف ىبب

 0 عابتالا ند هاوس ناكو.

 : از الين كامسلا قوف -هب

 ماريلابو  ناسسللاب هاور
 .عارقلا ىنب نيب سأبلا ديدش

 5 عاسنالا ٠ تاذ لكلا .نانج

 ا .*. عاجترا. الب ميعنلا ىوأم ىلإ:



 )مرو هس تايقو ١ 5- يحي هلا ىلغ لكوتملا مامإلا 2“ ل 3
 عاقبلا ىلع. فانأ دحل ىلإ ًاردب ص ذإ هقارف مو

 ' ءايضلا ٌنابيدج انعمدأب ىورأو البجىرثلا قكدك لت ظ

 عامي كاوكلاؤفقوأو الف مالسإلا مراصب لفو- 00
 عاريلا لقم نم ربحلا عومد ىرجأو ان اسانس كصو'

 عاشملا محلا انلإ محل ريخربصلاف اوربصا ىاشلا ىنب .

 عاسجشلا لطبلا ىتفلاو اياربلا ريخةافو باصي نم ةوسأو 00 1
 . خل مازنلا برك اوجلاع ماركح لآو هتجوزو هيلجنو ٠ : ا 3

 قايحضلا ىمساقلا ريزو ىديؤملا نالدع نيسح نسمح >
 نب نيس نب نسحلا ةمالعلا ديسلا ةراهمش ةنيدمب ىفوت : ماعلا اذه نم بجر ربش ىو. 3

 نينا ن ىلع نب حالمص نب نسحلا نب نيد زع نب ىبحب نب دمع نب ىيحب نب نيسح نب مسلخ / 1

 ةبسن « ىلافلا ىنإلا نبا ليربج نب ديلا نب ىلع مامإلا نبا نسحلا نب نيدلا زع مامإلا نبأ ١
 نالدعب فورعلا ةدعص تاهج ىف هلف ةريىلإ : ١

لع ةمالملا ديسلا ثيدحلاو ريسفتأا و ةييرعلاو لوصألا لع ىف هنع
 ىنسحلا ديؤأا نب, مساق نب ى

اصا تناكو . هريغو ديورش بقللل 4 1: 0 7
جي هدالب اى ةريبك ةربش ةمجرتلا بح

 ' رزاوو « ةدمص تاه

 ديسلا رسأ ناك من. هلاجر مئاعأ نم ناكو ىئيحضلا ىمساقلا ىنحب نب نسحلا ىعادلا ديسلا ” 1

مساقلا لاحر نايعأ نم هريغو نالدع نسح 1 ظ
 قبس اك نب رشعو ناع ١78 ةنس بجر ىف ى

 57 ةرامش ىف مهنوكتب هلل هديأ مامألا ىمأ مث ء كلذ ركذ
 له 4 .٠ .٠ مها ع اه 0 : 1 0

فوث : ىرادنجلا هللا دبع نب دححأ ىلولا لاق ا
 / 1 0 اسوبح ةراهشب ى

 ف اعمل 1 08 ِ 8 0

ألا نسمح ناكو « نالدع نب نيسج نب نسح ملاعلا ديسلا ا
 - ىلع ابظاوم « قالخ

- 

 ل ا



 0و دج ب جوني عجرم نعيش ومع مرعب هدا حييوسس جس يع موج ب ب ريب ل صيبا وب 5 »

 خب للا دبع ىئاقلاو «دحأ نب بوغسي نإ ْ

 ا

يدي نا : اهنم نابعش ةرغ ىف
دحأ ندم ةااا درا 

 نب ىلع نب دمع نب 

38 دكا وللا بحاص ىدبلا نبا مهاربإ نب ليممسإ
 

 ىرامذلا ىوداملا ينسحلا دمم نب مساقل

 نيتسو عبرأ ١1١54 ةنس: هدلوم

 نب دوح نو خألا هلجن هجرتو . ىرامألا

 .: لاقق رامذ

 :عورفلا فرفاو ظح هل . افؤءر اراب امضا وتم « هللب افراع للا هر ناك نيدلاو مالسإلا:زع

مذ عم ؛لرأ
كا ةركفو« بل 

هجر. يف لاضفو 
 '. هنو 1 هللا 

 نيمآ نينمؤللو

 .ىتاعنملا حلا ةرايزا لش نب مساق

 ْ 3 .نب ىح نب دحت نب ماق تناقلا دها زلا قتلا عرولا كسانلا لضافل ملدا ديسلا ىخنأ 5

 ا .ريمألا نبا دمحأ نب حالص نب دمحأ نب نيسملا ظفاحلا ديملا نإ ليمما نب دحأ نب فل دبع

 ع يش مدقتو . ا ىسيكلا «ةأثاو ةدالولا قاعئصلا « ىنسحلا ةرابزب فورملا نيسحلا

 كَ ١0 ةنس ثداوح ىف همعو هدلاو رك ذ دنع بسفلا

 دم ىنا نع اهبذخأو فأر نياروا تاي يارا 2

 نع راهذب ذخأو . :هنلأو نانو
 ش  نمحرلا دبع ديلا

هلل دبع ىضاقلاو « دهاجلا دجأ 8
 ع ' ١ شلح دمع نب 

راقألا علم ىلع لذ ىف دخن
 0 ىءاماع ركذ 

 . 000.  ةنس تايفو
 يحي هللا 5 لكوتلا مامإلا

| 1 

ىرامذلا ىسحلا ىديملا ن لوحأ ٠ نب 0 :
 1 

 آ بر ,مامإلا نبا نس ملا نب دجأ ىذبأ

ألاو « في رشا ةمالعلا دول 00 5
«دماحلا قيرعو « دجانألا 0 دو

 ش | .

 ١ ع ثيدحلاو ل 1 املا نادم بدع قو لن

غتشم ناكو . امنضب نآرقلا يشم ىلع تاقعزا#
 0 0 5 نآرقلا سردو معلا با باطب ال

00-6 

 0 0 عالم نا فري ني نك دو مدخ مق تالا ريثك « ن ا |



 | م09 ةئس تأ ئ مو ةئس تايفو ا يع هلأ ىلع لكوتملا مامإلا
 هتلئاع ع اه تح ةنس ةرشع عرأ يبدا ةقيظولا كلق ىف قبف منصب فوود نيو.

 ظ 1 9-2 لاوش فصن ى ةيلاملا نالوخ روسم ىداو نم دو ر# ىلإ امنع

 7 م ةئس ىف امنص حتت هللا هدمأ ىبحي هللا ىلع لكوتملا رصملا مامإل مث نأ ىلإ نب رشوو ّ ٠
 ردا و ناكمش . اهيف ةفيظولا كلت ىناو امنص ىلإ 6-5 هل ا يرش 7

 ةرجمو ب أو « نالوخ نم سبكسلا ةرج ىلإ نب رشعو سخن ©11١6 ةغس لو عين ف »

 201 نس لاوش رشع لك سيحلا موي ىف سبكلا ةرجهب هللا هوت تح امج.
 نيمبرأو عبب نع ًاديعس ًاديهش أر جاهم فلأو ةثاعالثو نرش:

 : 1 . هدلوم نم ةئس

 ظ 0 نيما نينمؤلاو اايإو

 : امنصب ةعوبطلا ءالبتلا ةيمال ىو
 0 لجولا وذ هاوألا انقتاق داجبلا انمساق لاوش ىف سيكلاب تامو ...* .:

 . ىلع لجن نيدلا حالص مامإلا عم اجب ةالصلل مامإ يطق ناك 2.373

 مسالا انيف تام 7 الغ نيدهازلا دهز ناك وأ 0 0 ا ل

 ىلت باتكحلا ام ىبر ةجر هيلع ىخأ توم ناكتسونيمبرأنع 200000130

 ش : اهنم ةليوط ةديصقب ىداملا نب ىحن نب دمت َن ىحن ةمالعلا خألا هاثرو 0 0007

 دي نع ةيربلا ىف جان هنمام دّنيم دحم لاّوص ثولل :: 28
 دغ ىلإف هموي وأ هسمأ ىف ةينم هيشنغت نا ءرلاو ش 00 5

 دلخمب اندلا ىلع سيلف الك لخم شيب اربثلا ىلع اذ نم" . ١

 ىدتتم وأى دتتم وأ لهاج وأ ةمّالعأ ىلع..قبيال تولل. . 22“
 9 م م : 0

 دقرفلاو اهسلا ماه ىلع اراك مهن نمو نوفلاسلا كوللل نيأ +

0 
 دل



 072909000 ببي ا

 هاا
 1 ىح هفأ لع لكوتملا مامإلا

: 
 دحوأالا املا |

 ا ىلع عيجنلا قلع ىبصلو اممدأ ىدوج ني ا 1 ٠

 كدسسبعتلل كسانلا ' روبصلا ءر لا
 ' عدولا فشقتلا عيشختلا لماملا 5

 دهزتملا قداصلا ىللايللا د 0 717 '
 58 ف ماوقلاو ماوصلا ديسلا ش١ ا

 1 لربح هببشأ الإ نكن / رأدب ايندلا عئابلا

 دربمو نلسلس دوج دي . لها هيلع ىرابلا ةمحر اب

 تعا 4 9 8

 5 كلم لثم ًامالس ىنع لمحت ءابملا يداي هللاب

 دم نب دمت باصلا كاذ بإب ريخ لاضفلاألا ومن 4

 ىدجسأ مث ىتكراو مهبأ ىبو هنباو لاجلا انربك أ هيغأو ٌ

 دففم ريغ لوق ىلوثو ملو هلالج لج ُْث ىرفغتساو

 د# نيلسر م ريخ راب ةنسو باتكلا فرع نم ربخ اي

 دلخم ريغ لل ريغو أرط  انلآم تاللو ريغ ريصلا 5 0

 درحتم هند تع لصنتم مهاق فيض ريخ نم ىضم دلو

 | دحأ ةرتع روجأو انروجأو روجأ ديقفلا ىف ملغم ل :

 '  هدشتملا مماقلا لجألا دسج ترواج دق نأ سبكملا برت نوّيْلو

 دغ ىف انممتجا اذإ نامألا كنم اننآو تاثيسلا حماو براي

 ا ميقب نم رون ءاض ام هلآو ىنلا ىلع ةالصلا مأ

 ا ةرابز ١

 : ملاطلا ردبلاب

 : ةرابز

 | ىعقا ٠ نالوخ دالب ف

 هل
- 

 . رونو ةلس تايفو

 اذع ةيلاملا 3 >>

 ظ . ةرابز دحأ نب نيسحلا ن فسوي نب دحأ ظفاحلا يملا ةمجرت ىف ىناكوشلا لاق

 ٠ رابز هل لاقي لع ىلإ ةبسن . ميم ءار فلا دو ةدحوم اهدي زا حت

 مامإلا ءارمأ راكأ ىرم ىننحلا ةرابز نيسحلا ريمألا وه :ةرازب فورعلا

 ذ نالآ
 «نالآ

 سس 7
 و

 ةمالملا ١



 800٠و ةنس تايفو ت0 ٠ يع ا ىلع لكؤتمل با

 هيلإ ةبسن كير 8 لاق ناوغ روس علو لأ اج يولي

 ديسلل بهذلا بوذ ىفو ء لكوتما نب فسوي نب قحسإ ققحلا ديسلل سابا رثثلا ىف
 لأ نب نيسحلا ريبشلا ظفاملا ديسلا ةدالو اهمو : ىنسحلا بلاط وبأ سل

 ديسلا اهملإ بسني : ةرابز ةرثو . فرعلا رشنو تاحفنلاو تاقبطلاب هتمهجرت ىف اسرار: :

 مس 1115 ةنس اهب ىفوتلا امنص عماج مامإ ىنسحلا ىراب زلا هللا فطل نب نسحلا ىقنلا ظفاملا

 ٠ ةيرق نيب ابف ةطسوتم رابزو . ىراب زلا نسحلا نب نسحم ةمالعلا هدلوو . فلأو ةئامو ةرشع

 ةرلبلا كح ىف ىفو ضعبب اهمضعب ةلصتم امج اهانعأو « ةناحج ةيرقو تفي رشلا راد

 لصو نأ دعب : نيبنيلا نيخرؤملا نم هريغو ىجرزملا لاق . ةعدق ةرهش اهبانعألو . ةدحاولا

 . فلاخ ةرحبلل ةئامو نيعبرأو ىدحإ ١4١ ةنس وحن ىف نملا ىلع ًاريمأ ىناييشلا ةدْئاز نب نم 0

ب ص الو ٠ ٠ مهعلإ راسف توم رضح لهأ ضب هيلغ
 ١ نالوخ روسم ىداو ىرق نم رابز ةيرق
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 دعم
 1 5مم

 /(  0 ىزلا ىتسملا ىسبكللا .ناجيملا نب قتعم نب ىلع نب رصانلا نب نيمحلا ني دحأ ني دم

 ١» ىفو

 )2 ىديدملا

 ىلإ لف

 ماعلا اذه

0 
٠ 

 ا



 ,مم, ةس نيأرش م د ا 541 يبي هللا ىلع لكوتلل ممإإ

 ع نارخ دال أكنو . فلأو نيتثامو نيناعو تس ١785 ةئس 0 بحخاص دإوي 0

 . هيوخأ نعو . ىنألا نسحم ني دحأ هيقفلاو « ىنثلا نسمح نب دهحأ نب مساق ديسلا نمي
 .ءالضاف اكسل ءالماع اع ناكو . معريغو ىمبكسلا هلا دبع نب ىلعو « هللا دبع نب ل يب
 لعب نابخ ةيحانإ ءاضقلا ىلوث 1 هريغ ىف اكراشم « هقفلا ىف ًارحبتم ) م )2 ايخس ًاداوج

 . مانألا نيب ماصخلا لصف نم هبجاوب ماقو « 0 ةريسلا راسف « هللا دبع نب ىلع ةيخأ ثوب

 عار 6 دمحأ نب دمت ديسلا هذيدلت هتافو رأ تام امو . ماتيألاو ءافعضلا : لمارألا دقنتر

 ش : اهنم تايبأ ىف ىنابطعا ىاثل

 بكوكو را برتلا لحب فيكو . بجحملا لاكلا ردب الحار ادغ ٠

 بلقت اثورص اهنالا ةلاح ىرأ اذكتبف نيمرك ألا زع تام نال

 بيطأ دلالاىف هاوم هيراتف التيم ًاديعس ايندلا راق نال
 ١9 ةئس ْ :

 . ىديدحلا ىدنملاناملس 2320

 ىدنملا فياملا دبع نب دوخم نب ناماس ةمالعلا هيقذلا تاه : هبق وأ ماعلا اذه ىفو

 م « هتريشع بهذم ةيفنحلا بهذ هقفتت «؛ ةديدحلاب نينطاقلا دونملا نم ناك « ىدبدملا

 . .؟ رصملاب ىلتباو « لومخلل بع يضرف سقف ناكو : سردو عربف ةيمفاشلا بهذم ىلإ لفت

 ىوتلا ىديدحلا ئرادشلا دحم دمحأ هيقذلا هتذمالت نمو . تام نأ ىلإ الرج اريصرمسأ.

 ىلاعت لا مهحر ماعلا اذج

 مم. ةلس !
 ماكحلل مامإلا نييعتو ففالتئالل ةينائملا ةلودلا ريزقت .

 ل نب م0 كاواو نيدح نبل دبع ىضاقلا هلجنو ىرمعلا نيسح ىضاقلاو مين دل“
 ٠١ ١ كو نيالا ديمح يماق ن دجأ هالمسالا فيس ىلوملا ةافالمل بلاط وبأ كذب ٠ اعنص فارج ىلإ نبالا ديمح اق ٌ ١ أىرملا . 1

 نأ ىلع لكوتما مامإلا ةرهسم ها 0 1 ء 3 ول ١
 هدو



 م _ 1 549- _ يمي ا ىلغ لكرتملا ملمإلا ْ ,ٍم , ةنس ثداوح
 لا هيلإو مامإلا ةرضح ىلإ اهم ميقلا لباقلا ةيرق نم هريخ عم مزعل هوف كر اشاب تاهو 17 0 5 د٠ | نيدوقلا قالثثاا داوم امئاطلسو ةلاسالب بالا ةموكملا غن لوصو بخ هفلب 1ْ

 قارملا : رذع ةلفق ىلإ مامإلا ةرسن 5 ْ | نيدح ةرشاول ملاسرإو اياصولاو فاقوألا راظنو لكما قت ليت ؛ 5 3 006 : ١
 1 ١ : مامإلا ةرضح ىلإ مالسإلا فيس مزعف ؛ ملامأ 1

 00 مانالل تاناقإا افمالعأ ماّهاب مامإلا بصنو ظ

 مرام عاقبلا ىف هللا عرش شعنو عازنلا ىف سانلا نيب لصنل 1
 ىزارحلا اياربلا ف فورعملاب صمألاو اياصولو فقول ام ظذحو 0
 و زشو ةلمهنش ةعدبو رضو ثدحم لك سطو 1
 | ةراظبا دوحنلاو لوسسلاب ىصع نميف دودحلل ذافالاو محلا و ش 1
  ىضاقلا ١ ركسماو ىدراا ران تدمحأو 2ىرتجلا فك أ ثفك ةمزعإ /

 5 دالبلا ءالبنو ءالع نم ةعامج ىغاملا ماعلا رخآ ىف رذع ةلفق ىلإ بلط دق مامإلا ناكر

 حسا | ٠ لوصو بيقعو . اهريفو ةيعرشلا عكاحلا ىف مهنم مهنييمت حاصب نديف رظنل ةيلجلا يني 00 ١١
 5 ىلولل اننميش اعنصب ةيعرشلا ةكسملل سيئر هرصأب نيم رهشلا اذهب ىالثثالل ةدطلسلا ريرقت ا
 ,ءاضقأو نامتصلا ىتسحلا ىثوحلا ديز نب دم دلاولا اهمف ءاضعأو « قامنصلا ىرمعلا ىلع نب نيسحلا ا
 لا دلارا دمع ىماقلاو ىتاءنصلا ىحرسلا نطل نسج جاحلاو ىرمعلا نيسح نب للا دبع ىماقلا اه 0 نامت ' ةياتكسالو « ىفاعنصلا ىنسحلا ىسيكملا ناضمت دخت نب ىلع نب نيسح دلاولاو ىرامذلا حلا 1 لا دلاوا .”ثيرولا باهولا دبع نب نسح دلاولاو ىنامنصلا ىنسملا روصنلا نب بي نب د قاواو ا

 7 0 ١ لسا طع
 ١ « ىفاعتصلا فرغ 0 7 ص ىئاقلا اشيش اعنصب ىلوألا ةكسحلاب لوأ ام احو

 نالوكنو بوهنس ىردسح نب ىلع جاحلاو دهاملا هللا دبع نب قحسإ ىئاقلا اب مسا ةدامشلد
 مم ةيلاملا ' ىلاكلا دجأ نأ ىلع ىضاقلاو ىرادنجلا للا دبع نب دمع ىهاقلا اجب ةياتكسلاو « ىناعنسلا
 | ىناقلا 1 : قامنصلا ىدي را دمت نب دوك يناتاد



 ظ ام يمي هللا ىلع لكوتلا مامإلا ظ
 5 هس .ثدازح لف

 « ىرامذلا ىليدلا نسح نب ىلع نب دي ىلولا انخيش : :امنب ةيناثا ةكسحلاب اكساحو ' :
 : 3 نب دمع ناقل امم مسحلا ةدامشلو * فو رمملاب سمألاو تاركسنملا نع صحنلا هيلإو
 نب دحأ ىناقلا اهيف ةباتكسلو ؛ ىئامنصلا ةموحدلا دمحأ ىضاقلاو « ىبرغلا نيمح
 قداصلا دمت نب دمت ديسلاو ؛ ميماربإ نب دجحأ ن نب نرلا دبع ديدلاو ار

 دمأ نب نيبح ىئاقلاو « ىنكوثلا دمجحأ ن نسح ىضاقلا اهب 5 لا ةداهشلو « ىرابشلا ش لولا نب سابع ني دمع نب ىبب ديسلا خألا : اعني ةثلاثلا ةكسحلب الاث ساحو

 لالد مملق هيقفلاو ىرادبجلا كا ليع نب ىلع ى ءاقلا اهمف ةباتكسالو « ىزارملا

 اليكوو « بلاط وبأ ىزعلا نيسح نب مساق ىلولل انخيش : ةيلخادلا امنص فاقوأل ًارظانو :
 .. انصب الاصول ًارظانو « ىئامنصلا ىلاسفلا مساق نب للا دبع ىذاقلا ةيجراخلا ىاقوألا ةراظبل

 ىلاهلا ىلع نب ىبحب نب دمت ىماقل

 ن ذعأ مالمإ كيس لولا هل بحرا ىجاونا امباحو ٠
 ْ] | نيدلا ليمح رضا

 . ىرابذلا ىنسحلا ثيرولا دمحأ نب باهولا دبع ديسلا دلاولا : مري ءاضقا ماعو

 . :تابكوكهاضقاو . ىسبكلا ناضمغ ىلع نب نيسح نب دمت ديسلا دلاولا :رامذ ءاضفلو
 ىمح نب دمحم ديسلا : سنآ ءاضنلو . ىناكوكسلا نبدا فرش دمع نب دوم ديسلا دلاو

 00 هع ْ دمع نب نيسح ديسلا دلاولا : زارح-ءاضقلو : ىببكلا ناضمن
 ' ميهأرإ نب دمع ديسلا دلاولا : نارمع ءاضقلو . ريزولا دمت نب دمحأ ديسلا دلو
 ةبطمق ءاضقو عادر ءامضقل ريغ

 0 ا
 ناحنس ةيحاتلو , 1 8 * ل 000 را 0 ار

 مب ىبو سورلا .دالب ةوحانل و . ىريب زلا دع ن نامل ناقل 0 ا ا



 1110[0777 بيبي ل

 وك لس ثداوح دي 5-5

 - يحب هللا لع لكرحلا مامإلا
 . نور نا لمع نب ليممسإ دهسلا نألا : ةيلخادلا ةميحلا ةيحانلو , ىسبكلا

 /ش 1 * ناد# ةيحاناو . ىجارسلا ىلع نب لعديملا كولا ةيبرادب ةموملا ةيحانل
 0 | 1 نب 0 أ شيئح ىببو ثراحلا ىبب يار ل

6 
 . نإ , قبل" : سله برغم ةيحاناو . ىلا روضلا

 ىايرإلا نا دبع نب نيسح

 هبقعت امو ىسيردإلا ىلإ مامإلا دفو

 ديلا ةمالعلا دلاولا لاسرإ مامإلا ةرضضح حجر : معلا اذه نم لوألا عيبر ربش ىف
 دمحأ نب ىلع نب دمت ةمالعلا ونصلاو « ىلا ىوبهألا ماع مساق نب ىمي نب دمحأ ذيهجل

 « ىسحلا ىراهشلا لكوتلا نب ىحي نب زيزملا دبع ةمالعلا ديسلاو , ىناهحلا ىسحلا ىراذلا

 ىلع نإ ديدلا ىلا موعم نمو ىوملا ىيسلا ىعرشلا دمع نب. دمج ةمالعلا ونصلاو 0

 عم نيدلسملا ءامد نقحو « كارتألا نيبو هنيب ام حلصلا نأش ىف هتمجارمل « همام ىلا ىسيردإلا 5

 ةجيننلا نع 4 مهمءج ارم رفست مل ةماهتب ىميردإلا ندف ًامايأ اوئبلف « مهيلع ىراصنلا مايق

 دفولا اذه دعب مامإلا ىلع ىميردإلا باوج  خيراتلل

 ىنايسلا بوتككملا اذهب مامإلا ىلع باجأ ىسيردإلا ىلإ ىلمإلا دفولا اذه لوصو دس
 : لاقف نيئالث ٠8٠ ةنس لوألا ميير 15 قف

 ىححي مامإلا « ىلوأ دماحلاب وه ىذلا « ىلولا بانج ىلإ « ىديردإلا ىلع نب دمت نم

 محو مكيلع مالسلا . دج ننس ىلع هبنارم ىلعأو ء هدعس سوم لا قرششأ « نذل دبمح
 ىلع صالخإلا تاحفنو ءروطسلا هذه ىوجن ىدب نيب تاب ميدقت دعو . هكر

 «ءاسلملا ءالجألا ةداسلا ةبسصب وهام اهرخآ « ماركا مبتك تدرو دقف . رونلا 0

 امالعلا ونصلاو « ماع مساق ىبحي نب د.حأ ونصلا « مالسإلا ىنص ةمالمل ديلا ؛ مالمأل



 .٠77 ةلم ثداوح مج 718 يي هلا ىلع لكوتملا مامي أ

 5 9 دقو . ىوحلا ىعرشلا د نب دمح ىزملا ةمالملا ودصلاو « لكوبلا

 ف انركاذنو ( مهموبف فئارظو « مهمولع فئاطل نم لابلا حرشناو « مهمودف فيري

 ظ 200 ما
 انك «قاقرلا وه هيلإ ومدن امو موي لوأ نف « ةموكسحلا نيبو اننيب حلصلا ةدام أ

 اننيب تاصح ةركاذملا ناف « ةريخألا ةدما هذه ىف ناك اب ىنكو « هوضقن كلذ دنع اودارأ

 اذأف ءانيلإ مهلسر لوصو دعب ؛تارم عبرأ لب ء تارص ثالث عوضوما اذه ىف مبنير

 « قيفوت دمت ةطساوب « تارملا لوأف . انل اراقتحاو ريكو بث اوضرعأ « قافولا هيف اء انجأ

 اننيب مقو دف نكي مل تفولا كلذ ىف نأل « ةطيسب داوم نيرك اذ مهانبجأف « ريخألا نيب ىف

 نع نيهان «فورعملاب نيرمآ « انتابج ىف نوكن نأ ىه داوملا تلت « ءامد كنفس مهنير

 مهيلعو « تالصاحلا قاسن مهيلإو « مزك ارم ءاقب عم «داسفلا نم دالبلل نيطباض « ركملل

 ةبنرب نازاج اوقيب نأو «تايربلا ملاصم ىف نيددرتللو :ةاضقلا شاعم نم مزايا ماي

 نسمح نب حلاص ةكم ريمأ كفي تنأو « دالبلا ىف ةوقلا نم ةدايز اوثدح ال نأو دانلا

 « امم كحضي امم داولل هذه: حلصلا ىف مهنيبو 5 طسوتن نأو « جاجحلا نم هبحاصو

 « دارعلاو دالبلل ةحارا بح كلذ ىلإ انادأ نكلو « بلاطم نوكست داكن ال اهتماسب امأل

 دمسو « كب فار دمع اهمدقي ىنلا « ةوذلا كلن اوفاسف 6 كلذ ضيقنب الإ باوجلا ناكماف

 ىف عقو هك مهسيمل جاججملابلط ىلع (اودعاودادزاو « نالألاب اهوألمو « نازاج شاب لع

 نوع نب نيسح ةرامأل عبث ىريسعلا نأ اورمشأو , ماعلا اذه جح ىف مملا لاجر ضعب سبح

 َ 0 0 لوصو نيح ىف « رصم قيرطب انيلإ اواسرأو . ( ةكم بأ )

 00 8 9 ) ا ىلإ قيرطلا مل حتا « ةمالملا تهرأ نأ أ

 هيو دبا يكمل ىلع زيزع ) كسيلإ لصو ام دنع يساطساوب ه تار ف
 م. كاتسالا روضحلاانباجإ وهو « ليحمل مكح يف وه ام يلع قيلعتلاب مهنم بارجل



 0 ا

 م خا

22 

 هاون يحب هللا ىله لكوتملا مامإلا

جلا مذ دف نأ عم « ضارغألا ةياهن اذه نم يل قفمن
 هلوصو دنع زيزع ربخأ اك « ده

 ٍذخأو . تزع عنمو « كالاده ايف ةعجارملا نم هومئررك ابو ؛ كالذي انئاقدصأ ضعبل رسم

 | هم هب انكرادت ام « نا ميش والم لاح “
 ا 5 0 مهنييو اةليب لاح نأ ىلإ, ًاروباط نيثالثو ةعسأ وحن نمت ىف

س وه اي انامنو «ةمغلا انه ندكتت
 س ءو.٠ نينمؤأأ هدابع عم هتن

 طلسو « ةيضقل موملع

عو ناكو «رايدلا لالخ اوساخل « ديدش نع ىلوأ هل أذابع مهيلع
 الوءفم هللا د

 . باوجلا ناكسف « اذبجأف ءانناوخإ ضعب عم « ىعارشلا ديسلا ةظساوب ناك : اهااث

 توكسلاب مهنم

 ليهستلاو بيحرتلاب مهيلع انيجأف « قاقشلا رجبمو اناوخإ نوكك نأو « قاقولا ىلإ هن انوهدب

 ' ٠ 0 ( نب رشعو
 لجأل هروضخ هبطاخو « مركسعم برقب لصوو نأ ىلإ « انباحأ صلخ ضمب اناسرأف

 . ىف نأل «شاعمو قازرأ نم نكسمت نأ ىلإ لجاسي ناك «نأثلا عمجم اب ةركاذلل

 ريباوطلا دادعإو « ةظلغلاب باجأو « رّيدكست ىنغتسا دق هنأ ىأر اهلف.« امداع ناك تقولا كلذ

 ا كاذب انبحاص عجرف « نيفلاخملل لجل
 لك انكسمأف « فطعلا انذخأ ءمهب نايلطلا كتف نم هانيأر ام عم « ةدملا هذه ىف م ْ

 دمع نأ مهنم ناكسف « نوع انم ملف ءىث مد نأ : ىديم ةزرفم ىف نمل ابتكو « ةكرح
 قرحم ذخأ لب ءركحلا ةحاص6ب هلافتشا رصق رم ام هتيلو  ةذفنقلا قيرطب رم اشاب ىلع

 « نيدلا لهأل هتوادع ربك ! لجرلا اذه نأل « ءاملعلا تاداسلا تووب نم هقيرط ىف دجو أم .
 نبب عقو عزافت مايأ « ةنطأ ىف ملعل هش باب ناك « ةلاسألا ف فرشلا نم نامل
 . يه هذه نأ نافب ناكو «هيف ةمجلا ةماقإ تلطعتو « ةساجنلاب ثولت نا همهي الو « ةدلبل كات عماج الإ « ةناخ هتسخ ملل رتخي مل رك اسملاب نازاج مدق انو . كانه ىراصنلاو نيدلسلا
 ببسلا وه اذهو . همزايف ءىث نم قزر نم باب نم بترلاو نيشاولا هفازترا يف بيبلا

0 
 ا

 « نايلطلا ةنتف مهماع تماق نأ دعب « هباوج اناثأ م « ريمه فرمصتم نايلس عم : معبر

 . مسآ 1509 ةنس ثداوح ىف هيلع ىسيردإلا باوجو اشاب نابلس بوتكم ركذ قبس )

 ا

 اسس

 ازيمجأ ىف
 1 كا

 دو

 | مالكلا

 لإ بديلا

 ىتلا ةرإبلا

 ف كرثلاو

 !أملا دن

 6 ًاقباسو



 م. ةلس كداوح لح 8740/ يي هلل ىلع لكوتلا مام |

 ىلع ةقناحلاو « نايف .اذه ةعفادم لجأل « ماشلا ةهج ىلإ دنجلا نم هانبجو ام ةيبكىلا
 زا ا _ ناوكإلاو ندلا لع 0

 اسب قاس: نأ ىلإ لاوحألا هذه ىف ناوخإلا ءالؤه نيبو اننيب ةركاذملا اصح. دز .

 باب نم اهزكارسو ةردلا عالق برش دق نايلعلا نأ مانربخأو ىديم ةزرفم ىلإ جر

 خبش نأ عم . ةعلقلا هذه الإ قبب ل ةطلسألا مفاد نوصمأ كلت دهو « ةدج ىلإ بديإ

 نابلطلا نيب فالما لاط كوبنس ةداهش ةطساوب « نايلطلا عم 'ةيانج هل تقبس ىلا ةرلبلا

هنددهلو « خيشلا اذه ةداهش ىلع مألا فقوثو . هيف كرنلاو
 اذاف .:دبمشف اهل ةدابمشلاب ةلودلا 

 ٠ مهبلع اهخيش انج امل « دلبلا ثاثت ىلإ اهادعتي لب اهبلع رصققي ال « ةزرفملا هذه نايلاللا دز

 هتفرع اك ةدلبلا هذه اوب رض دف ًائباسو
ْ 

رض اذإ مضوم لك ىف نم ةلمجك رك املا هذه نأ دهاشلل نمو
 عقاوأل نايلطلا ب

دي لو « ةماعلا تالحم ىلإ كالث مهمقاوم نم ابره
 دقو . دحاو مقدم برب الو اومفا

وأ امم اذهو . انركذ اي اهم اوجرخو , روش وحن نم ةعلقلا ةذه ثبرض
 * بجملا ىف سانلا عق

 ةمفادملاب مايقلاو « ةيجراحلا ظفح اهنم ىجري ناك« ةيلخادلا حالصإ نع تزميع امل ةلودلا نأف

 ثتأالإ م قب اف ءاذهو اذه نع نألا ةلودلا تزحف (ءوس ممدصق نمم « اياعرلا نع

ا دتشا دق هنا م“ . نوقمي اوناك ول « قاما نسحم سانلا اومن
 مهترسماحمب نايلاعلا نم بطخلا

سملا عم انماكسنف : ةديدحلا لتحت نأ اهم ىشذخح ةلاح ىلإ « ةديدحل
 نأب « ةماقلا ىف نيذلا رك

 اهئاقحلم اهعبتي تلتحا اذإ ةديدحلا نأل « نياسلاو مالسإلا ىلع ررضامب مافي
 . كلذ نمو «

 م دياوج نولحلا ءاجو «ةديدحلا تاتحا اذإ اهنا ( موصأ بسح مواملا نمو . ةملقلا هذه
 ظ

ذإلا موعمو زكرملل امبت ةلعقنلا مزه مالتسال
ذه ىف نم ناف « كرثلا ءاربك نم ميلسقلاب ن

 : ه

يماسلا ىلإ الو مالسإلا ىلإ تذتاي ال ةطقنلا
 الاع لب « نطولا سمأب نومتبم الو « ن

 00 نولي

وب رغب نأب « نطولا لهأ مم برأ قيراعب واو « نيلتحلا ىلإ ميلسنلا ىف مزاللا بيتا
 ا

لحاسلا نم ريياوبلا برضتو « عالقلا نم 5
لا عقوم مللاومفديو « نيلتحلا اواصقي ىتح « 

 « برح

 ظ
 ناف « سلبارط نايف

زاف يب ىف اولمف ع ءرسألا ىلإ نطولا لأ اولسيو
 ” يدنم يدحإ ي

 ْ ْ ١ ٠ ٠ 7
1 1 

 2ع 0



 دلل امل ا ..ب منن ثدأ وه
 ش

 ما ىبمب هللا للع لكوتمل مامإلا 'ء ا 4 قرص وح اع
 ىةم 0-5 زك م ىلإ وغرس لحاسلاب نايلطلا ريياوب اوأر ام  نايلطلا لالقحا ةمشو املمأ

 مومزلاو كارتألا موعنفا « نيكم لح ىف ملاومأو مهيلاعأ اومدوبو « لاتقال اودعتسيا

 نراص اهعمجأب ةيفرصتلاو الإ اورمشب مل لبق نجح اذ. مهتويب ىلإ اومجرف « ةيب ا
 ءاسنلا نود لاجرلل الإ لزانملا كر“ جورملا نكي و « عافدلا اوماقف . ةيئايلط كاسم

 .بابسأب زامل نم ةلماعملا هذه نا ربئشاو . ناياطلا ةنطبق ثحن نآلا مو ؛ةيرذأاو

 زيئيح مماقب نأ نيبتف . ردصلا لاقتسا كلذ بابسأبو « ةيفخ نايلطلا نم مؤاربكهذخأ ام
 لب «نيملسلا ةزامإ ىلوتي نأ مزاللا وه اك «روغتلا ةبامحو عافرلا ال « ةيبرحلا عقاولا ىف

 .نمو م كرتلا نم هعنياف مالسولاا عني نف .ةيصخشلا ةحلصملل دالبلا عيبو « ةينافلا ضارعألل

 هيلا كفإلا قالتخا نم ملل امم هبدبيلف هيدبي

 اذإ ىتح « بنل انج « ةيبرعلا رك املا عم اوقبيل «انعم لولا ىف انبطاخ الف ..

 ' هللا بجوأ ام اهيف نودؤي « نيدلسلا ىدبأب ةيديلل ةزرفلا عقوب نوكيةديدلا تلتحا .

 .. اذهو اذه اوبأف « كلذ مهاف مهئاربكب قاحللا اودارأ ناو « مازإ الف اومنتما ناو ؛ مهملع

 ' ىف ببسلا اننأ نورك ذي (سانلا ءالؤه نم بجملاو . هلهأب الإ ءىسلا ركسلا قيميالو
 برق ىأو « هجو ىأ نم ىرعش تلف ..نولصاولا ةداسلا مهنع ىور اك «ةفادنلل مهكر
 " ةينامث ةديدحلا نيبو اننيب لفألا ىف ذإ « نيرانب ىلصن نأ ىشخن اولوقي نأ ةفاسلل ىف مهنيبواننيب

 ةعفادلا .نم عنالا امو « سلبارط ناولطلا لالتحا ىف مهباوج نوكسي اف ءاذه ملس ولو «ماأ .
 .نيلتحملل لاتفلاب نومئاقلا مه لب « ةموكحلل نيصلغلا نم ةبجلا كلن لهأ نأ 3
 ا | : ش . نالا نم

 . « ركسملاو ىلاولاو ةحلسألا تمفر نولتحلا لتمي نأ لبق ةموكسحلا نأ بئاجملا نمو
 . ًاباس مك انفرع انأ ىدبع ىفو .رقن وأ مردب الو نيدهاجلا ىلع مل كلذ دعبو « اليف ئيغالا
 هك 0

: 
 9 ي ٠ ا 5 . 5 1 ا 3 7 3-3 2 رحبلا قيرطب ةطسوب تءاج هدعب ىذلا مويلا ىفو نازاج نم كارتألا جورخ ةلي حبص ىف ان
 .هلأو ء ملل ايلاطيإ برح نالعإ ىلع اهتمجرت ىوتحم اهلئاسر ضعب اذاف « نيدهاج 0

 : يرأ هذه مهتلءامم نمح نم, انبجمتف « مهظفحر ل اا : : ع لطزح , نايلطلا ياعرب ةبانملا انه مريمأم مكي



 1 كل هل دار ِ 144 » يس ىلع لكوتما مامإلا

 « مركسلا بيحزلا يقلق « مركبتك كنم درو ذإ « عوضول اذه ىف نحن يو

 : كلوق نم هيلإ منرشأ ام امأف . هلا ءاشش نإ هقح هيلإ مرشأ ام ثحب لكي.

 دنع هناف مقرع م" اهؤارمأ ناكناو ةينامثملا ةلودلاو )
 ىلإ (داقحألا بهذت دئادشلا

 نآلا انرضي ال هلاف حالصلا نع ةينامملا دعابت نم مترك ذ اه ًقباس ناك امامأ ) متق نأ

 اممار نم تاراقلا فصنأ دقو «.فناسنإل
) - . 

بلس باتك ىنءاج او ؟اندنع دقح ىأ مافعالإ ٠
 ثقو ىف مما ىلإ حنجم ءاشاب نا

إ تردص ام. تبجأو ؛ تقفاو نايلعلا ماين
 انناوخإ ءاصخأ نم تلسرأو :هثروص مسدل

ىف مل انرشأ دف اكو لكاشللا هذه لم موقب نم
 قبس ام ىلإ تفتلن لو «باوجلا لوأ 

 كلاذأ نابلس باوج ماج اف . لماوحلا نولعب قش ىتح « كلابمل عاونأب اعيإلا نم مهنم

 7 ىفأ لمع نم فقوتن اناز امو « كلذ نم انبجمت « ةيبرتلل ريباواعلا دادعإو « ديدهنلاب خألا

باوصلا ىلإ اودي نأ ءاجر ؛ كرم 01
ىف اش ىلع دل“ دورس الإ كلذ دمب ناك اف « 

 - رمش 

اتكلا لوأ كسل نركذ دق اك « لالا لضافأو هاا ةداسلا توب ىقزحب جملا ذ . 1
 « ب

اصنإلا اذه نم مظعأ فاصنإ هيف لهو ء اذه دعب عنصن ام ىرعش تول! ْ
 نم .نأ ىتح « ف

 حالصفا اخ ناك لب ءىثل ال « ةدوملاب هيلإ بري انحبصأ « ًادودل اودع سمألاب.انل ناك

ولو هيلا انسفنأب ىرث نأ انل كلذ دعب لقملا نم لهو . ًاديزم
 ' نم اذه لهو « كلاهما ىلع 

 .( نينموؤم متنك نإ نواعألا مثأو اونزحن الو اونه الو ) لوقي نيلئاقلا قدصأو الك نيدلا'

مردن لو كك هنوك نع دري مل هيلإ مئرعشأ ام نا م
 ميا نم درج ذإ هلع ما

هعم ةبطاخلا نسحنت نم مهنابعأو
 نأل ةناتسألا ىلإ باطملا ةلصاوم ةيفيك ىفو « ثالذ ىف 

ينامنملا ةيالولا نع ةمطقنم نآلا تراص نملا ةبالو
 هيلإ مرشأ مامأو . ةيلاطبإلا ةوفلاب ةلولمو ة

لب مهنيبو اننيب ام نرتفا وا نا )
امإل اأ لعاف ( مهنيو كيب ام ح

 ظ « كلذ وأ ام دنع ىلأ م

ارأ نيح هنأل ء كلانه امم ريسكتي ىرطاخ دجأ
 0 7 3 ف صرفلا اومدتفإ نأ اود

 | 07 فال( ةيطرشلا ةنيزلل لوي نكل « حلصلا ىف ظسوتلا مترك دقأربخإلل



 لضرب ةئمم قيداوح -ه لوو

لا لم لكوتملا مامإلا
 ٠ يبي هل

 ذلا اهلعا لأ بح 1 . 0 ١

 ىلإ ىذألا لخعاو « ميدقلا ب 7 ىلأ عم ؛ ىلع مومترنات ( قفوأ مهتحلصمل حلبملا ناك

 : ميقم تامل
ْ 

 ىيوملا نم تنش ثيح كداؤف لفن

 1 00 ل ١ > د ' ١

 لزنم لوأل ادبأ هسسيتحو  ىقفلا امنلأل ضرألا ىف لزانمو

 لوألا بيبحلل الإ باسل ام

تفوف دق انفرع كك ةي رفكلا للملا نا ) هومتركذ امامأو
 نيدلا ىلع اهماقتنا ماسم 

 ةمألا هذه نأ ماني الف « ومدح ام رخآ ىلإ ( ليدنألا حف نيملاب تلو « ميقا ْ

 ناكل لاوحألا نوكسو « لاب نانثمطا ىف ىهو « ةليوطلا نامزألا هذه تذخأ د

 .. ةمآلا باون مهنا الإ مل ريظم الو ء فيرشلا عرشلا ةباح نياق ناع لآ نيطالس

 مده ىلع نورساجتي ال « ةفلتخللا .للملا لهأ نأ كش الو « نينحلا مهنيد قوقح ىف ةيمالسإلا

 ةرضأ الو . ةعساشلا راطفألا ميمج ىف هريغو نيماسلا نم ةروثلا ىعدتست اهنأل « ةسايسلا هذه

 لك اشلا دنع قباسلا ناطلسلا مددهتي ناكاهو « ةينيدلا برحلا هذه نم بناجألا ىلع

لوط مشعو انشع اذهلف « ةقثاولا ىلإ نوحنجيف ؛ ةيلردل
 ْ . «ةقاشم جرافتا ىف عمسن مل ؛ ةأشنلا 

 تلئحاو « نانوولاب ترفظ ثيح « ناكم ىلعأل ةلودلا مفر ام ةريخألا ةدلا رخآ ىف ناكلب
 « كارتألا نم ةريخألا ةأشنلا هذه تءاج املف ٠ ناشلاو ردقلا ملفع ةوق موكسلم ةمصاع

 ىلع هنم مه مالسإلا نيدب صاصتخالا ناو « ىرخألا للملا لهأ اوضربل « ةيرحلاب اورهاظأ
 , ةيمالسإلا ةعماجلا نم ابره للملا اودحويل « ةينائملا ةعماجلاب مهسفنأ اوم اذهو « كاكسف
 متببنو © بحاص دمت هداز ىرمس مالسإلا خيشل ةفلؤلا ةلاسرلا كانت انيلإ ميانج لسرأ دقو

 جض :نارمأ ثدح ذئنيخ « ةدانإلا كلت ًاريخ هللا مازجو داحلالا نم اهيف ام ىلع نا مانام
 ةيمالسإلا ةيمجلا روفنل كارثألا ىف للملا لهأ عبطو « مهنع كارلا ةيعر نم مالسإلا لهأ
 ىف مبكلم ناك نأدعب «راغابلا ةاالو تلقتساف « مهنم دالبلا باوننا ىف اوذخأف « مهنم

 « ةيفخ سلبارطو « تاع كسرهلاو ةنسوبلا اتيالو تسيبو « نارواي ةبئرب قباسلا ناطلسلا نمز
 مويديأ اودف « ضعب نم مهضعب راغي « بئاجألا تماق ذئنيحو ٠ ضو يع أضف قدصو

 ا 3

 دوو 7

 رمل



7 

 اع مس مس م سم سل ل ميس مس

ارثألا ةيوملا نوكل الو ءانبر انيلع بحوأ امنىدؤنو
 قم ريغلا ىلإ انودسي ك

 المسو قافولابالهأت « هلك كلذ نم نمأ ىلع نوكن لب «هّللا هجو ذايعلاو ٠

 09 ةئسم فداوح تالوا يبي هللا ىلع لكوجإ مامإلا

 سالو ريدب :

 كلم ةطاسوب اهنالقتسا ىف قباسلا ناطلسلا ىعس ةبيرق ماوعأ نم هذه ساف نأ عم «مناكز

 : « اهلهأ نم ةيمالسإلا ةسايسلا مايألا هذه ىف تريغتف . بناجألا لئاوذ نم .ظفحتا انإإ

 لك نم دئادشلا ىعادتت اهيف تابفأ ةعبارلا هذهو « تاونس ثالث ةفاسم ىف ناك ام نايز

. 
 ٠ هذه أئنم م انفرع دقو  تافاتخلا ىحاونلا نم ءاش ام ىلإ هدي دع قيرف لكو « ثامملا
« لالحمسسالاو ةيمالسإلا دالبلا قاحي ىف يبسلا مث نم اوفرعتل « لاوحألا

 ةمالملب قحأ مهف 

 ش ةماركسلا باسو خيبوتلاو عيرفتلا

 ١ نيكنلا دصقل ناك ناف ء ابملإ مترشأ ىتلا ةطبارلا ىف انم دارلا ام ىرعش تيل ابو .

ص مهعيبو اننيب نكي م نأكاوبثي 59 « رومألا مهعم قفاوت نأ ىلإ درجلا
 : ماعلاب ناك ي ةفاد

 « حالصإلاب مل اندبستو « قيرطلا مل انمأو « ككسلل دوع فالآ ةرشع مهل انمدق ذإ « ىهال

نم ناك اف « فرش لكب نودغب ونوحورب « ةقيقح ةلود اوراص
 ف ةلبحلا ريبدت الإ مه

إ مألا لآو هلا اناجنف « انيلع ضبقلل موجملا ٠
 لوح الو « ةريملاو ةناهإلا نم هيف م ام ىل

رومألا قفاونال وأ . ىلب الإ قالو
 , نيؤلا رااوخ اوقطمتسب مل نا « رظنتلا وه اكسب 

 ذا اشييالو « مل كارثألا املس ريا ىديأب دالبلا طوقس ىلإ لآنأ لاملا تدتشاز

 . هومربأو هواح ام لوبف
حلا ةماقإ الإ هذه ىف اذ

ماقلا كلذ ىف ةرذعلل امو . ل نم انيلع ةج
 

ىف ءاكرع مثو نحن نوكن نأ دصتلا ناك نإو « ىإلا
اسب ارب ام ل قح « ىأرلا 

 ء

 كوماش

 ىف ) هللا ديبأتب
فقلا ةيربلا هذه

 رمال « ءار

 ماق لجر الإ وه نإ ريقملا ةقيحلا فو

 مود انل زرح ال ىتلا «ةمب رشلا ةماقإو « ركنملا نع ىهنلاو فورعلاب

 ٠ امنومدخو ةيملإلا اهعلامتب. نوافتحي نمم انك

 5 ذه تاق

 « تا د

  ؟تارمدلاب ةيوحصلا ركاسإ اودشحو « كارتألا نم ةديدجلا ةأشنلا ءذه تماقن ٠



 ا اي دع ص هدوجم دل "

4 
 عزل

 6 هتيرب نم

 2 م هدف دع دعم وح لبيب موج م يد هت واو مع وج رو سيل مجوبي ع مصج عيب سوفا دع

1 

 ١ هزك ةئمم فدا وح 8 ا

 يب هللا لع لكوتملا مامإلا

 ْ ا ا ا

 هيلع دس نم علا ال نيتك الا علا مو نة نأ ري ار ااا

و اك« هاداع نم منيو هرمهني لب « هتماركل لعب ناعإلا نم هاكر
 هياتك ىف اندع

كير رمصننل انا )ل لجو زع لاقف « ( البق ىلا نم قدصأ نو ) دح ادعو زم
 نيذلاو 

مقتناف ) لجو رع لاقو ( داهشألا موقي مورو ايندلا ةاملا ىف اونيآ
 ناكو اومرجا نيذلا نم ان

 ٠ ( نينمؤلا رسن ادلع اح

 لاوهألا اهيلع تعادتف « ةاودلا هذه تذخأ نبأ نم لعأ « تايآلا هذه دنع لو ىناو

 اذإو ١) فولأم نابسحلا ىف ريد الو ؛ فورعم بواسأ ريف ىلع ةدحاو ةلج « بناج لك نم

 « لح لكدتمفادم ىف تمطقناو « تفي ىحلإلا رذلا اهداجأف . (هل هرم الف موس مول للا دارأ

 نم لبف « ةلدلا كالت ءاودب رعأل ناو ىو ( لاو نم هنود نم مل امو ) لئاقلا ناحبسف

 هللا اهمغشي ىتح « ةعاس ةلودلا هذه ثبلت داكست الو . ىنابرلا بيبلطلا نوكأ نأ ىلإ ليبس

 ١ ىلاحرا ميقتسلا طارصلا ىلإ اهتسايس تعجر نا نكل ,هاممأألا عيمج ىف

مألا ليصافت نيلصاولا ةداسال انركذ دقو ْ
او « ماقلل ىف حلصب ام مل انيدبأو « رو

 | انيفتك

 نوح يس اك« ةفلكع .ثحابمو « ةليوط تاماقم مالكسلل نأل انه كلذ حرش نع مجناهي

 .«هللا ىف دادولا صلاخو 6 فلآتلا مهنييو اننيب لمج نأ دجلا هلو هللا داع لضفأ نم مو مل

 دالبلا ظفحو مالسإلاو. نيملسلا حالص هيف ام نا « نيقي ىلع اونوكو « ناببلاب موقب مهلثمو

 2 كإ «فرشلا نم دودحلا ةدامىف مهنايب انيفتكا دقو . قافو ىلع هيف اًناف « عادخ نودب

 « رماع ىحم نب دمحأ , لآلا ردب « لاضفما ةمالعلا طخم ةقرو كلذ, تررحت دقو « ةعامج ىنبب ٠

 لوألا عهبر حل خيرات 2 هتاكربو ها ةمحرو ماقلا نمو مسمعي هانسأو مالسلا فيرتو ا“

 0 ىعتنا . نيئالث 17٠ ةنس رونألا

 رانلا ةلجم ىف اًضر د يشر دم ديسلا مامإلا ىلع يسيردالل باوجلا اذه رشن نمو
 .فلأو ةئايثثو نيئثالثو سف 10800 ةنس رفص ىف طقملا ىف عوبطلا برعلا ةروث باتت بح كل 59 هاو سوإ ف 0 05 تك ص



 ىيسسلاس . »5ج  يك 8 عاكتاموو
 مامإلاو ىسيردإلا ني بورحلا ءىدابم >0 0 كا

 هزعرات لبق ناك دق هنأ دافتسي ىسي ردوللا نم روك ذل باوجلا حيرص نم

 ىف ةعاج ىبب دالب ىلإ فشلا دالب نم دودملا ىف هنم مالكسلا نأو « ماشلا ةهج ىلإ هدب
 1 لب الإ ةوف الو ةيمامولا دالبلا نم هو ةدعم هال

 ريصصس من مم رحب يبد جزار هركسع سيردإ ( لش ) ىف قاس ذي
 نفر

 ردن 5 كلن تيل اي نوسيلا نبلاب يملا نيب برحلا ىحر تراد
 رفلا ىف سردإ نا ىو ىتح كلابج لاو ماهللا نيب مدت ا ابيل

 نايل هقامتساب رابخألا تعاش ىسيردإلا ندل ترم مامإلا بامسأ عوجر دمب
 - نالوخ دالب لهأ ىلإ مممفادم نمو ةباصلاب نيلا ىف ةفورعما مهقدأنب نم فوأألا هقوسو

 ىلولا ىلع هعابتأ ضمب ىدتعاو «ةيمامإلا دالبلا نم اهوحنو حزارو روجح دالبو ماثلا ١
 ىله مامإلا ةرظان ىفيسملا دمج نب نيدلا فرش ىداهلا مامإلا نبا دمم مالسإلا فيس ةمالعلا
 ش ش اهملإ امو رماع نبا نالوخو ةدعض دالب

 ٠ : نيثالث ٠8٠ ةنس ثداوح ىف ىرادنجلا هللا دبع نيدمحأ ىلولل لاف

 يسيردإلا نأ عاشو ماكسلا مامإلا ثعبو كارتألاو مامإلا نيب حلصلا ريرقت ناك أهبف' |
 مامإلا نيبو هنيب ايف ةاشولا عْرشو ناياطلاب نيعتسب

 فيس ىلع اوذمن هياحسأو ىسيردإلا نأ همايو « ةرابش ىلإ مامإلا علط : اهنم بجر فو
 مونهألا دالبو ميرص ىب نم ركسملا بلطو مهب راح ىلع مامإلا مزمف « ىداملا نبا مالعإلا 1

 اواسرأذ « محملا نم تاثوملا بلطو ةدعص دالبو نيقاس ىلإ دادمالاو ماوفألا عاتب زي إد
 ةريثكلا لاحألا هبل 1

 دوثت تداكو موي لوأ بيطملا عرشف « مامالل بطنم نأ اشابلا "م نابمش فصن فد.

 تافرطلا تنمأو تاركسنلا تلق دقو . ماملا اذه نابعش ىف اعنص .ترهاشو . كرف ا
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 مث .ًارابكو ًاراغص ؛ انانإو ًاروكذ سفن فال ةعبرأ لتقو « رحبلا لحاس ىلع ىتلا نالل ش

 و اس او ب جوجل ردود دياب يو شد» ديم تسبب ف - ع

 يحي هللا ىلع لكوتملا مامإلا ,موب , ةلس ثداوح - !نه4-
 , ىعتشا ٠ دعابألا نيب خاوت حلصلا رثأو تاعاجلا تمينأو

ع ىلإ مامإلا باتك
يدم تاداسو ءايل

 ْ ص ةل

 لهأ ىلإ مونهألا دالبب ةراهش ةنيدم نم مالسلا هيلع مامإلا بتك روك ذل بحجر لق

 ىبيردإلا ل 3) تو ”أشب ٠

 : ْ : باتكلا اذه دشاح دالبب ثوح ةنيدم

 مهمرح ثوح ةرجغ لهأ «ماخفلا ةعيشلاو « ماركسلا تاداسلا نم « مالعألا وانما

 اهرودص . هل أو دمع انديس ىلع لسنو ىلصنو « هتاكربو نا ةمحرو مييلع مالسلاو « ىلا هللا

 لك نينمؤلا ترم امه دقوتت رابخأو « ةحملاص هللا نع لاوحأ نع « ةراهش سورحم نم

 « ماعلا اذه ىف اهماع بيلصلا دابع ءاليتسا نم دالبلا رثك أى« مالسإلا مهد امم ؛ ةحراج

 ىعدي ناك ىتلا ساق دالب مت « كسرحلاو ةنسوبلا دالبو ديرك دالبو «راغلبلا دالبك بق امو
 اباع ىلوتسا هناف « نييسيردإلا تاداسلا .ىرم ظيفحلا دبع وهو « نينمؤما 1 ابملاو

 ناليج اهنم ىتلا ىلخادلا قارعلا,دالب ىهو ناريإلا دالب مث. ليعافألا اهلهأب لمفو « هاسنرفلا
 لهأب لمفو « هوكساملا اهياع ىلوتسا هناف ةيمامإلا نم مهو « جملا هاش وه اهملاوو . نادليدو

 ذخأو « نايلطلا اهملع بثو هناف « برغلا سلبارط دالب مث . نامزألا ىف ثم نكي ملام زيد

 هودحنمو ( نيفسملا عيمج ةقياضمل « نايلطلل نسرلا قالطإ نم ىراصنلا يمج نم ناك ام

 (ةينامملا رطضي نأ“ كيري © مالشإلا دالب نم ريثكب هرارضإ لمش ىتح « راحبلا ىف ةطلسلا

 ةحاسألاو « لاومألا هيلإ قاسو « نيلا ىف ىميردإلاب ثاعتسأو ٠ هل سلبارط 3 ١
 راو ١

 رحبلا 3س لنمو ىدي٠ برح ىلع اوممتجا ,ىسيردإلاو نايلطلا نا معي ص لك صو
 ىلإ لاومألاب ىنأت ىتلا بكارملا ناو « نايلطلا نم ىسردإلا ديب ىتلا بك ارلا ناو ١ ش 0 5 ١ نأ .ربلاو ش

 قلوانص نيمأ ىدردإلا ىلإ جرخد 0006 ١ ١ نايلطلا قرايب امملعو « نايلطلا بك رص ىسيردإلا

 7-3 نازاجي كلانه ناوخإلاو عوص“ نارللا



 ىومم, ةنس ثداوح ٠ : هيف مي هلل ىلع لكوتلا مامإ 1 - نبأ 1ع 6 د
 ه4 جرخ امن . ةرامم ىنمب ةلماعم وه « ناولطلا نم هل ج رأت ام نأ ىسيردإلا لوقيو

 كلذكو مفادم راجتل نيأ نمو ١ د ْ] ظ
 رحبلا ىف ىسيردإلا نمأي فيكذ ٠ ةيشابط راجتلل نيأ نمو ْش نايلطلا حالس نم قدنب نإإ
 نيدلسملا نيب عماج ىأو . راحبلا عج ىف نوءونم نيالا ميمج و « نايلطلا نم ريغال , 5
 ةءيرش ءايحإو « مالسإلا ةرصصن نايلطلا ديرب « ىسيردإلا ناولطلاب نيعتسملا لهو ؛ نييبرملا
 ىهانلا ىمألا وه هب ناعتسماو «نييبرحلاب ةناعتسالا نيلسل لهو . هتئاعإ لياقم لاومألا هيلإ قاسو « ىسيردإلاب ناءتسا نايلطلا وه مأ . مانألا ديس

 امو« ناولطاا قودنص نبمأ
 اريقلا 9 رادعتلا نم هيلإ

 نم كلذ ىف امو « عاطألا ىلع مهتقاهنو « ىسيردإلا ىلإ سانلا لايثنا تقرع دق : من
 نيدلا نم اوسبلو ,ىسردولا أ ةداشا ىلع نردلاب نيزهتسملا تلاجنو .٠ ةينيدلا ةدسفلا ١

 ظ ءىث ىف
 5986 رمألاب انادعب « نايلطلا نم لوسر انيلإ لصو هنا « للاب هك مسقن اناو

 «ندعب نايلطلا ليكو نأ ةقث نم باتك انيلإ لصو هناو . كارثألا لئاقنل هبلطن ام لَو
 ؛ ةبهذ فلأ اذك اذك نايا 4 لسيو ىسبردإلا ىلع زيوجتلا كرقي مامإلا نأ ىلع هب نامتسا -

 باوجلا دشأ انبجأو

 كلذف مريغ وأ ىمونسلا وأ رصم لهأ نم ىسيردإلا ديب ىتلا مهاردلا نا لاقي ام امأ - .

 «نادلإلا ميمج ىف ل نوبطخميو «ناطلسلا ةعاط بوجوب نونيدي كئاوأ لك «بذكلا نم

 ٠ ٠ لهأ «ىراصنلا ةيالو تحت نم ىتح « ةينائملا مهتب راه حيبق لكى لإ نيلا لهأ نوبسشيو .

 مهريغو سأ دنألاو دنسلاو دنما

 ٠ مهنمو « مهسفنأ نم سلبا رطب نيدهاجللا تاقفنب نوُمئاقل مم نآلا رصم لمأ 8 7
 لاو ىل اكو . دابحلل سأبارط ىلإ هباعصأ نم اريثك لسرأ دق ىمونسلا ديسلاو

 سلباراعإ ٠

 ىديددإلا 4 لوقب نأ جرحتلا ديربأ . !ماحتساو ىراصن ةماهث لحاوس الم دقو « نايلطلب
 ةنايدلاو ان 5 هلأ همت 5 0 : 01

 لاو لضفلاب نود سفلل رقسفي اهنا « كلذ نوكيا الأ , هل رمان « ناولطلا نيعم هنأ



 مقل | نضع ا
 ءذلا اهأ سسسس11حأ9كك ان 2 ا

 مال | ابا طع طع عسر ١
 نه لا دقو نارا ءذس دن | نأ بلا فوم كفو هي يشيد لال نو 02000 0
 ام «نالا < 3 0 ههنا فقوم فقو نم لسو آو هيله هللا لص للا لوسر 1
 7 , , مامإلا ىلع بلا هتوادع بوجو ىف كل « نايلاعلل ةناعإ ىميردإلا 5 ركب هلا لع :

 ىلحأ : ش ْن ١

 اداب ش ش كلش هين أ «ركاسلاو مفاد هلع زين غ
 <رمألاو دب نم ممو ضرألا ىندأ ىف مورا تبلغ ملأ ) ىلا فوق ىف لمأتا لأن اذإ من

 « نايلا لل رصنب نونمؤلل حرفي ذئمويو دعب نمو لبق نم مألا هلل نينس مب ىف نوباذيس مهلغ

 أ ووذو .لهأ نأ ريغل كلذ ناك أ « رافك عيمباو « سراف ىلع مورلا رصنب نونمؤلا حا

 لا دابع رافكسلا راصقناب نآلا حرفي نأ نمؤللل لهو ء سرا فالخ باتك لهأ مورا

 ؛ لعجاو 0 ١ ةهفاشلا تحن مالمإلا دالب رثك أو «ةيئاثسلا ىلع بيلصلا 3
 , يلع .نئارقلا, فوفحلا ربسمللا تلعج لب « نئارقلاب تلم دق ءاثل مب رشلا : ْ

 رح ظ | ملا دبفي

 و ةبح ميمزانو « كلذأ هل ؟دشان ناو « نايبلا نم ءاململا ىلع هللا بجوأ ام مقرع دقو 1

 ءإلا ىلع * . نيدلسلا ةمدخم هسفن لذيو « لاحألا لقثأ لمحت « نيملسلا دارفأ نم درف مامإلا املا «لا 01
 سيرد 71 مامإلا نأ ناظ نظبأ « لاوهألاو ناشلا نم هرداصب ام مامإلا ىنكي . لالجلا ىذ ةمدخو

 ناعتبساف ال الأ , هيف وه امب رارمتسالل للا ريغل ديرص « هيساقي امب حاتم « هيف وه اب حرف
 رم نف 00 ىأ مأ ءاهيف وه ةحار ىأ . هلل ةيشخالول «هلل هلع مب مهي هلاو « هللا أو

 و 00 - '«مامإلا رمأ لالبخا لكم نوكيي امم « ناءإلا ىعدم سبأ . هنم حارأ ابل لت . اهيلع

 لاسرإب 0 0 هيلع نايلطلا ناوخإو « ترغاطلا لهأ روبظو

 3 ظ . لالخ بامعألا نم ناك ام ىأر دقو « يملا ملام يلع امالا ملي نم بجعل أو
| 8 5 

 مالكنأ عم . عاذو عاش دقأم عم « ةمالسلا ىلع ىسيردالا لمحي نأ ديرب م . هدعبو دأب 5
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 0 يح تيوب يي م يم حس صحح حج ا ا ا ل | .

 اطو . مامإلا ريغأ ةاغبلا وزغ زوج ال هنا بعذلل لي

 مهتخلاصم ىلع انثحي ةرم ريغ انيلإ بتكو , مالو

 رو يعد اهب اياب« ومحب نأ مره هلا كن
 . امو . مزال ءىش ىف طيرفتلا مدعو « ىلاعق لل دارم ةقباطم وه امن دارما « ايفص ضارمالب

 ةنايص وأ ءامسفنأ ةصاخل عناكو مفادن انسلو . لاجألا فخأب لاغتشالاو توكسلا ىلحأ

 «ميتساعو نيبلسلا ةئألو هلوسرو هلل ةحيصنلا نيدلاو « ماع فيلكستلاو «انيلهأو دوب

 ةجاح تقو اذهو . نوم كلذب مو « ةماف ءاملعلا ىلع ةجحلاو « مظعرطحلاو « مسج رمألاو

 ! لابجلا نظب هنأل , زئاج ريغ ةجاحلا تو نع هريخأتو . نايدلا برلا دارم قبالي امل« .نايبلا

 10 000000 نوقرحيف رانلا ىلع شارفلا تفابت نوضاهنيف « نوه رمألا نأ ةأرجلا ووزو

 0 ا «ماقلا ةرفكلا لذخاو « مانألا ديس كدبع ةعب رش ديأو « مالسإلا ىمح محا معلا 1

 نيماسملاو مالسإلا نع مهفك أ فكو 6 مهنيب مهممأب لمجاو
 مالسلاو « دمتسم ءاعدلاو «

 هل رو هللا ةمحرو كسيلع

 . ىعتنا . فلأو ةئامالثو نيثالث س٠ ةنس بجر نيرشع خيراتب ررح

 اهبف عذقي سا ردإ نم ةلاسر تاصو ةنسلا هذه لاوش ىف : ىرادنجلا دمححأ ىلوملا لاقو .

 نبأ دانجأ تبد هيفو هسفنب ملا بطخم الوأ ناكو . مجعلا ريغكتت فلكستو مامإلا ل

 « ةدمص ىلع فيخو روصحلا هيبش ىداحلا نب دم مالسإلا فيس راصو ماشلا دالب ىف سياإ

 ممريغ ًاركسم مامإلا عجو ءاوراسو مونهألا ىبرغ ىلإ نالكك ىلإ ةدوسلا دالب نارمع نغ

 « جملا ناطلسل ايبصب ىسيردإلا بطخ .

 هالبلا نم روجح دالبو ماشلا نالوخ دالب ىلإ همفا دمو هدونج لاسرإب

 ١ من ام كلذ نع ماعلا اذه ىف هماكح ضعب ىلإ في رشلا هطخم مامإلا .
 0 هللا ىلع لكوتملا مامإلا ريس هاو 0 ش وب 0 نم رومأم هنأ ئميردالا لاضلا رمأ حضنا دقو نيب حاملا مث نأ دمب هنأل « نايللما
 م
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 1 غرك ةنس ثداوح -- "هوبا

 بمب هللا لع لكوتملا مامالا
 ا هئادمو هحراطم قرف « ةينامثملا برج نع ىسيردالل نايلطملا .

 للا ةحرو 2 مالسلا فيرشو « ليكولا مأو لا ع : 0 0
 اودعو نب انيلإ ى كلذ جرو

 16 ارز : 359 ةنس ةجحلا ىذه
 اناوملا دمع دمحأ في رشلا ىديل ىسردالا ملظق لقاع لكم عدا

 رودص ف هناي ن 01 9 ىف هتبيه هل تبْنيل ثالذ نإ بتل كف أ ع
 310 نم عمسإ بحاص

 هلاحي ؛ .ءانلا : لك ف
 ء نس سا هز

 دمها في رشلاب ممدجأ 5 أ فب

 هريخأو « نيئالثو يدحإ

 ١ مطق امأو « ةلصتم امهتويبو ابصلا نس
 ءانبأ هب قوفي مهس معلا ف هلو « تقول ءابأ بجنأو لك أ نم فيرشلا اذه نو «

 1 ىهتنأ . هنو

 " بيرق ىأي اف هعضومب ىسيردإلا نم نقولا رظان مالك رك ذ دقو
 .٠ رحمه نم هتلصو ةديصق ىلع مامإلا باوج

 00 اب ةديصق رذغ ةلفتب وهو مامإلا ىلإ تلصو : ماعلا اذه نم رفص ىف

 ىلع حلأو م ةوجملا دمحأ يمحي نب دمحأ ونصلا ذيسلا ابلصوأ رصم ملا هللا ديبع

 نب دج نب ىبب ةماعلا وتم مامإلا ناسل ىلعس باوجلا ررحخلا٠ ابملع اوما ىف امإا

 0 : اهنم نب نيس لإ ةديصق ىربادملا ىداهلا نب يمحي

 هماثل ىخزأ ىذلا أشرلا مأ ءهماهلا فلخ نم حال ردبأ ٠

 هماجملا عجس* ألو هلبالب انيدل تحدص ىذلا ثنلا لب

 همالع انتبحي نم هيلع -“ انيلإ اقاتشم رمم نم ىنأ

رخآلا مي عيبر ف عدلا اين
 3 | ما ةنس 

 نم لاصتالا لك ىسيردإلا ىلع نب دمخ ديسلا نيبو هنيب ناكمنأ

هنواهت ند فرع / هيديل يسيردإلا
 1 هفافختساوأ ' نأثب 

 مامإلا
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 ىو. قاس ثدازمح 0 هج ؟اوو يحك هللا لع لكواملا مامالا

612 
 هاثالا ىقخ ه4 امترضحب ىحنأ لوبقلا انلالب ناذأ
 © هناللا رفظ هلا لم ضبقاو للديبعاي كمت
 هءاصتعا ذخت نم زاف ةامت البَح نآرقلاو تيبلا .لهأ
 : ٠ هماللا شخ الو للمت الو . اننيلا ةبتاكم كرقت الو

 7 هماظ مْيذهو ميباتك انيلإ ملسرأ تابعش ىنف
 :هماتخ همدقم دنع انضّضَف .ىفاو نيح كرابملا رفص قو.

 : هماطفلا لبق نم,لفطلا بيش ماسج لاوهأب انأ .ىلع

 ع__

 1 همالظ. ولخن ةداس بكاوم اهمف ليالك تكاوَي رب هنا

 هناطتلا رطتلي رحبلا جوك ىداعألا وم بئاتك ميو 0
 هيامإإلا زاونأ تيبلا لهأب .تءاضأ هيف ىذلا نمل نم

 0 هماخفلا بارا ,ناطحف ونب مهنمو ىدنج مونم كنلوأ 1 7 هباختلا بارأ نات : 0 : هلا

 '  هناح للي نمماسح لقتل ادق ءاجيملا ىلإ مه 0
 هماه ناطق وأ لزانم رث نمط نا باتك نع مفدلا >0

 همامذ ضرب الو هيرام .نمع مالسإلا ةلم ونت

 مالك ,صادختف قدي ناف هتلم لهأ عدو
 | هناجلا ىلإ ليم ؟راوطأو دهز نيدخو ظعاو رواق
 هاعزلا بابسأ كتفلا ىف ىرب موثغ ظف ملاظ روطو.

 ْ همام نب بمك ام نيكل سس مرك حمس دجام[ر وطو.
 0 ىوهأ نم لضيل 4 ىدعأ نايالثلا ىذلا لالا 906 4

 . ةناذلا وم نك ةذيرعو © شطو ةنزاع وذ (روطو

 ١ ل ب لكلا روق لع لبي لانج
 0 | *88 نم رخأرفكلا ناك اوبابنُأ لف نودلسللا نط

6 

 ' همانلاو الإو ش فوبيجأ ىدوقل اب ىدازأ ىنأ ىلع | 05

6 
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 006 ' 77 2 يمي هللا ىلع لكوتما مامإلا
 لالب اب ةحيصنلاب تذأز

 نم رصم ىلإ ىلوخد دنع تذتمن دوو 5

 ناك اذه الالب نأ

 هماركلا بتر ىلإ قرت مدو

 .قاعصلا ىزا رألا ىلع نب نحرا دبه ىنيزإ
 « ةماهن' نم هنا هاوعدل ىناعلا لالب رسصمب هل لا

 ضعب ىلع طاسنلا نم نكمتف « ةراطشلا لن دج ةريبكلا تاورثلا لهأ هريظ نمو ةرهافلاب ف
 .ةريثكلا فواألا هتجوزو لالي ةفنأز 0 نم ةباذب ناكو

 0 رعب فك دقو . تبا جوزتو را ناي

 نوم ىزملا نيسح نب مدلول فقرا ان راس ا ذه نم لوألا ير
 ٠ 0 تاعجارمو أشاب تزء نم بيناكم مامإلا ةرمذح ىلإ اءنص

 .باب ةعلق برضو رمحآلا رحبلاب ةينولا لحاوسال نايلاعلا ةرماعم ماعلا اذه ناكو

 - .لإ اولققاو كي ةميظع ةقشم ةديدملا لهأ لانو اهريغو ىدبمو ةديدحلا ردو بدنلا

 نع نولئاقب املهأ ىقبو سلبارط نأش ىف نايلعلاو ةينائلا نيب حلصلا من ىتح ةمابنب تامج
 ' لئاقم فلأ ةئاع .كلارتألا ةناعال هدادعتساب ىلاعلا بابلا ىلإ ةيقرب مامإلا بتكو . مدالب

 | ا 00000

 مامإلا ىلإ هتقفرو ليقع نب دمش ديسلا باتك

 .يوأعلا ليقع نب دمت ريبشلا ديسلا باتك لصو ةنملا هذه نم ىلوألا ىدامج ١0 ىف

 ش : هيف :لاق مامإلا انالوم ةرضح ىلإ ةروفاذنس ةرإبب نكاسلا ىرضحلا

 .ىحن في رشلا « نينمؤال ليم انالوم « ةيمطافلا ةيرذلا ساربنو ؛ ةيدمحلا ةباصعلا جان

 3 ءادع لذخو « ةما ركاب هجاوتو (؛ همايأ دمسأو « هماقم نا ىلعأ « نيدفأ ديم دمم نبا

 لهأ هتاكربو هللا ةعنرو 1 مالسلا . نيمآ انايإ و « همام ريما نم هغلبو « ةمايقلا مويو اندلا

 لشق طابتخالاو « خسارلا مكوح نم « جئاوجلا هيلع تامشثا املجألف :دسو تبي

 .ديك أل ةالعإو ءةناب امالعإ « كيلا بوتكم م.دقتب « ىنعزانت كلل

 ١ 0 مادقالا نع دصن مايألا ىداوع لت لو « ةبغرل



 )م. ةنس ثداوح 0000 ٍ ل ىلع لكون مام ا

 « ةعماجلا طباورلا نم تومرضحو ديعسلا نيا نيب ام « ىلاعلا بانجلا ىلع ىفاخ ين

 تناك دقو . هب ناهّسي ال ذوفن اهيف ملا مج دن نيسلا لآ نم ابو« لمت

 اناناس ةرسئابع مكفالسأ رينل ةعضاخلا ان ىففم ايخ
 تالصاولاو تابئاكسملا مطقنت و ٠ .

 ' ل اهناف ءآرفق ادلب نآلا تناك نإو تومرضحو . ةدودعم نينسلا نم تارشع ذيمالإ

 نيمت نم ريثك ءىث اهمو « ناج الو سنإ دي هسمم مل ام نداعملا نم اممقو « ةراملل ةلباق ل

لإ تحزن : املهأ نم فئاوط دجوتو . ىلوألا نورقلا ران
 ءاهريغو ةواجو دنسلاو دئهللا ى

 تينم ام منلع دقو . . ندمدلا ماعلا ىدل ذوفنو ةرهشثو تي مهل لصحو « ةلئاه ةورث اومن

 تامبمو عالفلاو جالسلا نم اهواهع كلذو « هلا اهذخ ايلاطيإ نم نويل طواعنش ضعب هب

 57 الهإو « مريغ لَك ملاكسناو « مهفالتخاو برعلا فتاكت مدع اذه بيسو . . عادلا أ

 ةيقبلا ظفحتو « مدي ىلع هللا مهعمجيف « ةربع ىرج ايف نوكي نأ ىسعف . مهيدنأب ممفأأ | ١

 هودع قاح ىف ىحشو « هلهأو مالس الل القعم اونوكستف « كب ةيقايلل ْ

 عامل ةيلاق نآلا مهيفف «ةبجلا كاتب نم ىلع نوبلغتلا « تومرضحب رئاشملا ءارمأ امأ ْ

ظن هنأ الإ . ذوفنو ,ةلاد مهيلع انل نمم مهلكو « عصلا
 ضب مهطبرو « بناجألا نك ًارل

 ىتح ؛قذحم اهتقد رادن « ةقيقد ةسايمم ىلإ مألا جاتحم « اهملإ اورطضا تابناكمب كئثوأ

 - قوطلا نع ورمع بشيو « ىدوملا ىلع ةنيفسلا ىوتس"

 انبثكو « ةليوط ةدم ذنم «ريملا ىلإ .ةوعدب انناوخإ عم « هنوعو هللا قيفوتب انق دقو

ام ضعب ابنم لمهأ امو تيبلا لهأ قوقح نم طخن ايف
 هلا هللو اهل راص ىتح ( بجو 

 لاجر نا ءاش تا مو . اهيلإ نوحزني ىتلا دالبلا رثك ؟ أ فو « تومرضبح ىف بامأ

 حاصنلا ىمسن ةلاسر ليبسلا ك كلذ ىف روط.سلا هذه بتاك ب تكدقو . ءاجرلا لحصو « لبقتسلل

 . ريثك مهن أه لصحو ؛ ةيفاكسلا
إ عاد ماقام هنأب ىلإ ةنس تضق دقو

 هد ماق الإ ىده ىل

 ءاله لمأ 4 ىرئاف ءايبلع ور نانع نب نم نيلوذجلا مب بتك دقو . لالضلا ىلإ ة>
 ةمالملا انخيش ء عازت الب انقرش

 « ةيجلا ' بوجو ةسامل نب ركب وبأ ديلا

0 
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 0 م, ةئس كثداوح

 0 دل 1 د دقف مسن باتك عم ةيجلا بوجو بادكمأ
 57 دمع نم ا جردلا ناونعلاب ةروفاغتنم ىلإ نك اف ةباجإلاب ركن ناو

 .اهنودجم يصل هي للا ديبع نب نعرا دبعو دينجلا ىلع نب دحيو راضحللا دجأ

 ماودلا ىلع هتاكربو هللا ةحرو ميلع مالسلاو , هبناك مدا نمو رودصلل نهض

 ارفلا فوج ىف ديصلا لكديصلا
 ( 0 دب نمح رلا درع ةمالملا خألا ةيمرسؤحلا رايدلا ىتذل ةديصق لوأ ىف اهملإ راما ةديصنلا

 ش : ىهو ىولعلا فاقسلا للا ديبع

 ٠ ىرولا ماه ىلع ىبحباي تولعو ارخنمو كولا لع ترمس رش
 ارو ايلملا بنام عيمج تكرت  ةبئر ىلا#ملا بئر نم تغابو

 ارصنخطلا كيصخأ نم اوغليي مل الملا بسانلا ولوأ كنلواط وأ

 ارطسأ الإ كاول هرفسىف عدن ملو نامزلا كرخافم تألم

 . ارسم بازتلا ىلع عاطلا كلال كراتو عاجشلا لطبلا لدبجمأ
 . ةرتخبتم ىغولا ىلإ قاشلا ليما دئاقو قاقرلا ضيبلا ىؤرمو

 . . ةرافتضغ لقت جوجتع بكسل .. ةبدنب ثمن ةعاس لك نم
 ةرجحألا قيقملا اهيذحت برجلاىف امتاو نيجلا ابلعت ٍمللاف

 . ارّوصم لالحلا نم رودسلا ألم هلثت ادملا دمت ىفلا تأ
 7 اردك أ جامع تألتما اذإ اهنم  ىحضلا سش قطنت كل ةعفر 3
 .ىرثلا قلملا رطمأو سورضلا برحلا تشو سوءرلا ترياع 1

 ' . ةردصلا. ماؤزلا تولا دروم نع اوزوعأو كالهلا د - ْ

 ارييخو. ريضنلاو انين ىئسلا كامفب ىبنف نإ 000
 :ارديج ةلاسبلا ىفو مانألا ريخ ىنطصل | نيبلا رمنلا ىف 0
 ب ما .,م ناؤام انراو

 .ةرصعألا كلت مويلا انيف تددرو مهخيرات نم ع



 ىحبي هللا ٠ ىلع لكون مب

 هلظ رشنتو -هرصنت: تقفطو

 الاجر موجنلا ددع لفاحجو

 ىغولا ىف مفادلا ةرجيز نإ
 ادملا ىذأو ادرلا نم ذاللا نأ

 , ًارصان ينخلا نيدلا كالو

 هفوخ نم ىذلا كالا الأ 07

 ىدلا موف لاش لبذب إ
 همالكب ىلا معلا سماق اي

 ىتلا مهو تامزملا بحاض اي

 اوأر دقت .كورئاز ىلآت امدق

 ىلوألا اره زلا ىج نم ةمألا نبا ايإ

 ام دنعو ةايحلا ف ةدايسلا مل:

 هسيبق ىف ءىرسا لك مهئالوب
 مهتثروو اهلك لئاضفلا اومج

 نم بولنو كبح نيدن الأ

 مكافح فى ىضمام انرك ذ اذإو

 مهملعف 0

 . مئاضنب .ىلع باق .ىوطني.ال

 انه اه مهنع ءابقسلا لداج نا

 مزاج قبيسي ءامملا . لف /

 و

 ىرقبقلا ريثكلا عجر ذإ مالسإلا ةرصنو مانألا شمت ن 1

 ' ارتبأ ضيبأ)و كدل فق“

 اركحس ماعلا ىف ةرارلا دج

 ارهزم عمست نأ نم مهل ريخ

 ارعلاب ذوي نيدلا ىحنأ كالول

 اروهدئو هناكرأ تضوقتل

 اريبقتت نأ داكن روخصلا "رع

 ارهوجلاو ىعالاو نفاوصلا به

 اربنملا ىلاعت اذإ بواقلا يحن

 ارسكم جيشولاو لصانلا رذن.

 اردنكسالاو قاطلا كد رب ىف

 اررقتو مهحدم باتكلا لزن

 ارثوكلا

 ىدوأ نيب احرصمم نيلي ريخ
 (ارفلا فوج ىف ديصلا لك ديملاو

 كرج مشيدح ًاضرع اذإ برط

 . ارعشش نأ تارفزلا نم اندك

 ًارركحم ماودلا ىلع إلا نمل

 اربلطألا ىلا اسف دقو الإ

 . ارش لوبيا مه باسل تقوا

 رمل مصقت موب لولا ىف
 ىرقلا ران روبل ذب ابن

 روشنلا موي ىف نوقسي

 مم. ةنس ثداوجت.
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 ظ لالبملا ىف ىعمأوموق

 .: ةديصقلا هذه ربشلا كذ ىف هللا هذيأ مامولا

 ةرضح هيلع باجأ دقو

 اركسفم تاثداحلا ىف لزي مل نّم أركسلا بيط نع داحو داهسسلا فلأ

 ارفعو ماغرلا نيلللا شرفتو
 ىرشلا معن هئادعأ فكإ ىرسو

 ارذلا ىلمعأ ىلإ هب ريطن مه دحأ ةعرش رصن ىف هل "جر

 ارم وأ لادج الب باتكلا تن انآ صنو باوصلا جبن ىلإ وعدي

 ىرثلا ءىطو نم ريخ ةئسب مركصأ اهرلا وفقي ءارثلا ةنسلاو

 اربع موج لثم كيمل كاذكحو ًابعذم ضفاورا لحن ىفتراال

 ىرولا ام ىردي سيل لطاسقلا نتم همزع نم ىطتماو لفاحجلا داق

 ارقغم ددصرأ طقام ارسحتم ارهشتم هَراسسما انللا بح

 ارش دق قربك اهوش ىلع ودعب ىغولا ىلإ وبف برحلا هتس'رضدق
 ىرقلا ترومضمب ةقث هرثا وفقت شحولاو هدعب ودنت ريطلاو

 ارقشألا باعصلا نم ضارو ىجللا هرم هراكملا نم ضاخُش

 ارسخفم كلذب ىثبيي الو فخم الم الو كلم اباطال
 نم "نصت ماركلا ىآلا مطاوق ماسلا ىلإ هادح نكسل

 ىرولا داس

 ة ىرثلا هجو ىلع هب جحي لقع ,ىذ لك ةعب رشلا ناس ىلإ وعدي

 أرّصبم باوصلا جبن مهمريو حصان ةوعد نيلاب موعدب

 ىسألا عرداو راجحألا دسولو

 اه أارختفم باتفألا ىلع العو

, 1 
 ارركم حيصفلا لولشلا راتبا ةنسو باتكلا ىأ مل ىلع ظ

 5 ا ارفوم باوثلا هلو هلام مم هسفن 0 حصتنم روف ظ ,
 ١ | ْ . ارذش مهيف داع ظعاوملا دمت مو م م ًادنامم رمتسا نمو ]

 1 . ارطنأ راوبلل كيئاه هتقر و ملا لخ ال ظ



للأ ىلع لكوتما مام
 0 2 ١ .ىحي ه

 ا 1 نك ةنم كثداوح : 2

 ام نالخألا اننالسأ اهب ىصوأ ىتلا انظعاون ىذه.
 ىرس“ فرب ش

 ىر اهريشف تفحز اذإ سوش 8 : بلادكم هتمباش ول هل (ني

 ىرو ىزابل كرتت ىماوتلا ثعش .”رسسمض قحالا لآ نم ببن
 اشو رييش لجن نم تولار وحب اوضاخ م لاطبألا اهناسرف ظ

 انثالا نحصر دهو دانقلا دوقس لجو لالشلا تر مهيارتك
 ارمعي نأ نع ميلا لهأ ساياو  هسورد دعب قحلا نكر داشأو

 ارمسو ”ةانشرلا“ ران اهنأيلع ىف بشو حالفلا تارانم :ىبو

 ارحم نيرفاكلا نيدو ًاقح اظعم هلإلا نبد ىرب ىتح

 قرا ناد مدخلا ١ لا تانغ دق قرم دال
 اركسبم ىردع ىوزغ نع تنبجو . اسنقلا رجتشب : ىحامرأ تمدعو
 اكسب رك ةقيوففا كيلوا نوع نع مزخلا بوي تعاخو

 ارثصم نيرذاكسال نك أمل وأ غرام نيلاظل نك أ مل. ؛نإ

 ارتشا موقاي للا ثا سائل ايدام عاطتسملا لف لو

 اركنلا نوبناو نكتلو ىف ىذلا سسألا بقاوع فوم اوموق

 ارونألا فيرشلا عرشلاو ناعإلا تبثو لالضلا ىننأ ىعم اوموق

 ؛ارذلا ةعاش نانحإلاو لدملاو . ىدبل اوضح ىببن ىعم اوموق

 ارسبأ نبش قافنالا بجاز نم متذخأ < سوفنلاب : اوموقت الا

 كرف: سيف: رثق بسس ىف هريس لضأ نك تزرسادقو

 ١ اهكف هلل ابتينلا ىف نأ دا ف هتجاح ةيلعو 3

 ١ هرأام ةايبلا نم نوري ناوخإ دنحلا ىف ىل نأب تفرعاملا '

 0 ىرولا ريخ ىنب نم ايابخ اهنف . ان م ”اياوزلا . كيتاه نأبو ”

 "7 ارب لق ىوجشو ئوجش ىرذاو ىلي اشن نم كرحو قطع نم زه
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 ع سبع ,' ةنس ثدأ

 3 ظ وح - ا ' ىحبهقا لع لكواملا مامإلا

 ارخفلاو ىلعلا ىنابلاو لاوعألا ىرر ىلالاو لاضفلا ديدلا

ه هعم سبل ريهز امو اللاب ىحضأ نابدس هءأطن ٠
 أر

 ارظنم عابأو 4 يتاأأو ويم : 0

 0 و ينعم قاقو نيسحلا نا ضب ىرزأ

 أريغتي نل دولا وهو هللاىف تبا حيمس دو نع نابأو

 .ادوفألا ميخفلا 2 هاشنأ 2 ىذلا ىرحأام غلا كاذ

 ارهزاو ءاضأ مجم ام تحرزا ةحرو مالسلا باسن هيل

 ىرذلا مش هوأش ةبتر مهفر تأاطأط ”نثااي مايألادغاو [

 ىرولا ىف كدجم ماقم موجنلا كفن نم نيأو كامملا.كيبنر نود لب

 ارذنأو نابأ امو باتكلا ىأ آلا ىف ىلأ ام ةهشملع ا(
 و نابا امو باتكلا ىأ نم ركذلا ىف ىتأ ام ةهشدلع اما

 ىرتشت ةهافرلاب مومس نم ةن ايدلا دسج ىف "بدي هارن الو

 اريصي نأ ةلذب ةايحلا دب لقال فوكو أرب مطتمن /

 رس ىف ثنحن ن» انبأ نينسحلا ىنب ىناوخا هوءدأ نم قدأو ١
 0 ثا صمأ اذإ مهم راصتاالل ءهموق بلطب ءرلاو ىنأ ىنبا ْ 1
 , ١ ىردزي دجأ نيدف روفكلا هاا رث# له دجنم له ىلأ ىببا 00
 . ىرشلا دسأ مكيفو نيلسلل  مركم رئانح اورفح دق موقلاو 1

 . ىرولا ريخ دمحم ىبلا نيد .اورممناف ثؤرل ةحجاحج ميد

 ارصني نأ هدعوو ليكولا مت انيلو وهف هللا اويصتتماو
 ن نءرلا دبع ديسلا ةيمرضملا رايدلا ىتذم نم هذه دعب ةديدع دئاصق تاصو دقو |

 دئاصقلا كلن" عبطو 'تومرضح كرادت ىف ل هديأ مامإلا ةرضحب دجنتسي ىواملا لا ديبع
 ىف لصو مث «هياع مامإلا ةبوجأ اهيفو تايمامإلا اهامسو ةيرصأل ةرهاقاب نييمرم حلا ضعب
 تاداسلاو ءاساعلاو مامإلا .ةرمض# ممتجا و ؛.اعنص ىلإ نيمبرأو عسل 148. ةفس م 9
 ةقالطب ةديدملا عهلا امنمص عماجي ةعجلا ةالص بيقه سادل داشرإلاو ظمولب متو . ناعألاو

1 © . 
١ 



 ة ظ .بمحصأف « ةرك اذ ةوقو راضحت ْ
 ةرضحب لمأو « باجتإلا لك سائلا هب بجمتاف « رك اذ ةوقو راضحتسا ةفاربو نا ' |

 "تقل ثدي هب ىلا دهاشو ظنا قئاخ اذإ ىأ ةرذسب

 | لبتكااو قالا هيف عرعرت  ىذلا انرطقرف روجلاودعب نيدلا لم
 مزعلا مذ نبأ نكل نيدلا ىلع ةريغو مزع دادجألا ناك ده

 00 : ىلاعت هللا :ءاش نإ هعضوم' ىتأي ام رخآ ىلإ ١

 ش امنص ىلإ رذع ةلفقب مامإلا ةرمضج ماقم نم لصو : ةفسلا هذه نم ةرخآلا ىدامج ىفوأ

 نينمؤلل ريمأ نبا ىلع مالسوإلا فيس هعمو مامإلا نب دمخأ نب ميهارإ نب هللا دبع ةمالعلا لولا 0

 ربك ألا نم هريغو امنصب ريصن ةراح ىف هراد ىلإ هلوصو مويب اشاب تزع هرازف « ىواديل

 0 مامإلا ةرضح ىلإ مجرو انصب ةدم ماقأو « ءاظملاو ءانللاو

 ةرارش عاق ىلإ لويسلا تلزنو اهبحاوضو اعنصب ميظع رام لصح : اهنم بجر فو: ا

 ىهو اشاب تزع اهنكسي ىتلا رادلا ىف هوحنو مالا ب رخأف امنصو بزرملا ريب نيب طسوتفف ٠"

 ظ اهوح ىتلا تويبلا ىف برخأو بزملا ريبب ةيدلعلا ةسردلل نآلا .
 : عوبطلا ىعساولا عساولا دبع ىضاقلا خيرات ىفو 1

 نادهو ثراحلا ىب ةليبق نيبو نالوخو ادحلا ةليبق نيب ماعلا اذه ىف ةنتف تناك اهنا 9

 ُ مهشاوم اهاعرت ىتلا ًالكلاو دودحلا ىلع

 لجد عم مماخت امنص ىلاهش ثراملا ىنب ةيحان لهأ نم الجر نأ اهمينم اعنص ىف ةنثفو

 مهتم لخدف هلئابقب دحتتسي ىثراملا جرخ 9 « اًحاطصاو تايانج اهنيب تناكو امنصب دادح ظ

 بطمحلاو نبيراجبلاو نيدادحلا قاوسأ ىف ةئتفلا : راثإ اودارأو اعنص ىلإ الاس رأ تفلألا وب

 3 34 لهأ نم مريغو قاوسألا كلت لهأ مهبلع راثف ءابيف نم ضعب اوبرا

 00 0 0 تاكا مراك | رف يَ ًاديدش ًايرض ثراحلا .ىنب نم هودجو نع

 ١ تيسخ وحن اوضيقو سيلوبلاو طابشلاو ركسعلا.تراغأو « اعنصب ةميظع ةوص تنآكل
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 ش ١ ش
 ةئم ثدا

 وم. ةلس ثداوح 0” ديل 7 يحب هللا ىلع لكوتملا مامإلا

 ىب نم ذخأو « مونجسو لئابقلا ن

 ْ ش 5

 ٠

 ءاضرإ ريبكسلا مهاجلا بابو نراجنلاو نيدادحلا قوس ىف اهومبذ رقبلا نم رئاقو عبرأب

احلا ينب نم ةءاسإلاب ًانارتعا و امنص لهأل
 امنصي لتقلا نم هودارأ | وناك ايف ثر

رق لهأ نيب ايف برحلاو ةتنلا تناك ناش ومش ىفو : ل
 امنص ىبرغ ىتلا رصع ةي

 تاسرأ مك ٠ نيفرطلا نم ىلتقلا تناكو مننا ىعارم دودحلا ببسي بزرلا ريب لهأ نيبو

لك لهأ نيمضتو مهنأش حالصإ ناكو « مهتنجسو نبلحلا لاق ةيكرتلا ةموكملا
 ةيد ةيرق 

 ْ ا | ةرخآلا ةيرفلا نم لتتلا

 .فيس رذع ةلفق سورحمب دلو ماعلا اذه نم ةدمنلا ىذ ةرغ ةعجللا رخل ىفو

 نيسحلا مالولا فيسو نسحلا مالسإلا فيس قيقش وهو نينمؤلا ريمأ نب ربطأل مالسإلا

 00 ْ هللا مهظنح

 دئاقلا ةناتسالا وحن امنص نم راس : ةنسلا هذه نم ةدعقلا ىذ 11 نينثالا موب ىفو ْ

 لود نالعاب رابخألا تاصو نأ دعب اشاب تزع دمحأ عرابلا لماكسلا رعالل يعزل ريبكنلا 1

 ْ ةينامعلا ةلودلا ىلع برحلا دوسألا لبجاو برصلاو راذابلاو نانويلا

 نييمن 1 ىعسو ةيسايس تاشاعم نما, هوحنو لئارقلا ءاسْؤرل اشاب تزع ررق ناكدقو

 بواقب اشاب تزع نهلا لهأ عدوف « كلذ ىف مامإلا ةبغر ىلع ءانب نميلل ايئاو ميدن دوم
 اهيلإ ءاسأ نم ضفبو اهبلإ نسحأ نم بح ىلع بولقلا تلبجو . ه4 ةبحلاو ركشلاب ةمعفع

 ةدمص تايبجم ماشلا دالب لهأ نيب برح مقو ةدعقلا ىذ ىفو : زبجولا عماجلا ىف لافو

 لئابفلا .نكل « ماشلا لهأ نم ريفغ مجو مامإلا بامسأ نم تانثا لتقو مامإلا باعأو

 ' نأ ىداحلا نب دمت مالسإلا فيس "هه ىتح هوحو ءاسنلا لتقو بهنلاب مهياع مرحام 2
 هيلإ مهمئاهرب اوليقأو نالوخ تدعذأ كلذ دعبف « ملتقي ْ

 هف نكو ةحشو نصح ىلإ الصور ماثلا روجح دال لئاق ىميإلا شيث 202001
 هلزنو . اركسع مهيلع لسرأو رسشثكى لإ لقتاف « مامإلا لما قرشلا دعس نب د ىض 1



 ش 2 < هللأ ْ

 و ةياصلا ىلإ ناريس نم ةعامج ىف دهاجلا دم نب باهولا دبع ةمالمهب نا
 عمر .

 .روجح. لهأ لاومأ لئابقلا بهاو روجح 3 ىف بورحلا تمباتت ةيملا ىذ فر ٠
 رشم ةمبرأ نيموي ىف قفنأ هلأ هسسصصاخ ضعب ربخأ ىتح يمحي ال ام لاومألا نم مرو .قرفتساو ٠ مامإلا ىلإ اهواصوأو قدانبلا نم ةئامسمت وح ىسيردإإلا حالس نما وذخأو مرر
 .ممتجا هنأ ىسبكلا هلل دبع نب دمحأ ةمالعلا ديسلا نم ةلاسر تلصو اذه ربشلا ىفو ظ ٠ لايز نإ
 مك قداص لب ليقو مداخت هنا ليقف «ءاذعلا نم ةعامب محعو حلصلا بلطب هنأو ىبيروإ

 بجي ملف مامإلا ىلإ ةلاسرلا تلسرأ
 .لصو دقو قاب روجح دالب ىف ىسيردوالاو ماموإلا نيب ب رحلا و ةحملا ىذ خا ىفو

 ةنوو مو ةبهذ نلأ كرتلا نم مامالل ةئوعم تلصوو مامإلا دالب نم ماع قوس ىلإ هاعأ

 هذه نيئالث 1١٠ ةنس ثداوح نم زيجولا عماجلا ىف ام رخآ ىلإ « ةريثكى دانو

 ماعلا اذبب مالعالاو ءالبنلا تايفو

 ىد.دحل عارشلا اشاب دمحأ

 . . هنب نسح نب ىلع نب ىمم نبا اشاب دمحأ يظملا ريبشلا سيئرلا ميركتلا دجالل ديسلا

 لالا ىنيحلا لدهألا ىلع ريل ديسلا نبأ ركب نأ نب ىلع نب رمع نب اقلا بأ نيد
 ةماجت نم ةيسبملاب ةليبق «ةيعارشلا ىلإ ةبسن : ىعارشلاو . تمدقت بسنلا ةيقبو « ىدباملا 0[

 ةمجملا ىازلاب رداعزلاب ريشا دق مي ديسلا هدلاو ناكمي نسما ءانثلا رشن بحاص لاق

 تام نأ ىلإ ةديدحلا ردنب ةسائر ةينايملا ةلورلا ىلوتو . ةلمبلا نيمار

 "ثمظفف «ةديدحلا ردنب ةسائر هدلاو دعب ىلوتف اشاب دجحأ ةوجرتلا بحاص هدلو امأو
0 9 9 

1 
' 

5 1 0 

تبنر تمعفتراو هتلزمم ةينامعلا ةردلا دع
 دنع براق قح رداقملا هتدعامو ه

 مير هوذلا

 ةنيدك ةمساشلا دالبلا .ر رد. ش 7
 5 نم دئاصقلاب حدتماو « بتوكو « هتيص دمبو , هركذ عاشو  ةراذإلا



 5 تايف 0 1

 دد < نيصر لقع وذ وهو . ماشلا
 هلو . اهريغ ىرتشاو ةديدحلا ىف تاغعاشلا

 (باطللا لمع« قالخألا

 .كوللا سلاجو « بئاص ىأ دألب نم اهريغو قشمدو هاج

 توببلا ىنبف ءايندلا هيدل ترثكو , مهطلاخو

 ف رد ؛ د انم ىف سانلا لزب م ريثك وهو . ةريبش نساحمو ةريثك تاقدص

 0 و ل ل تلاع - 5 ا
 و ٠ ضئارفلا ءادأ ىلع بلثاو 7

 ْ ىهقا ٠ قلاو.

 ىلإ نيدو تالصلا و ريخلا لاضفأو . تافايضلاو تاقدفلاب ةرييك ةرهش هل : كن

 لهأ دعسأ نم وهو . ةينبلا تابجلا ىأ نم مموحنو جاجحلاو ءالضفلاو تاوذلا نم ةديدملا

 هيقنلا دارأ هايإ و . هلئاضفو همراكمو هايازم ىلع ءانثلاب نسلألا قلن نممو « تاورثلا

 مانع عم ١ ةنطلسلا ىلإ هتلحر تاءبأ ىف هلوقي ىاعنصلا قارمملا للا دبع نب ىلع دشنلا بيدألا

 ا :نلأو ةثامالثو نب رشعو سخ ١78 ةنس ىف ادن

 هديدحلا رهيب انور زن ١ هديعسلا ةعجلا حبص ناكو

 ماظعإلاو ”ليجبتلاو :رشبلاو ٠ مارك إلا, يملا لباق
 مخَألا ىولملا ىئرقلا معألا ىدطافلا ىهثامل

 دجمملا دجالا وهف ورغال دبحأ !ؤصلا اشارلا ديسلا

١ 

 ىزاححلا ىرهوجلا .كيعس نب دم نب دحاولا دبع بيدألا خبشلا هحدتما لدرميو

 "ىرطي ال كريغ ءايلعلا نسلأ ىفو ىرحأ هب وهو لضفلا ىزعيت كلت
 اردق هب تولع دق. ليثأ ديو ددؤسب نامزا ءانبأ نيب دف

 'ارينَط 5 ًاداسحو كادع اهب ظنت ءانثلا تارامأ كاف

 7 "رق دق كنود لابتإلاف دمسلا نم ياه قراو هلا نامأ ىف نكو

 . ارح يتق ماركا نيب نم ىنعب ىبرأ نأ ىانز فوجرأ تكدقا
١ 



 5 حي هللا لعلكوتملا ماما
 وون, ةنس تايد

 ابرغمو ًاقرش ضرألا تعرذ كازإ

 دحاو دمب ًادحاو وفقأ تلزامو..
 ' ىبادف هنم تسيأ دقو تدنن

 ًادحأ ىعارشلا مهشلا دصقا اولأقو .

 اجر نمو ىبحب نبا درفلا ديسلا وه ٠

 اهم ةمه هل مهم 01م نا 8

 ىف نم كارشبو ىلوم نم كيهانف
 هفك لباو لهنا ام اذإ ميرك

 ىذلا ديسلاو رصعلا اذه هرف ايأ

 ةكحو ًاماح دصقلا قوف تلئ دنقلا 0.

 اهتنفز اسورع ىنم نلبقا كيلإ

 اهراد ةكم ءاحطب ىلإ نحن

 تلبقأ كيف ىرولا حدم تمم اذإ ْ

 امنا كحدمب تحاب دقو لوقت

 اءرَح ابقوشت نم ىدبكو ىركسف
 ىركذ 4 ندجو ام ىتح لأساو

 . ىردأ ىلب اللا ىف م ىلوألا كيلع
 ارمع الو اديز جزال مدعي نمو

 "ار معلا بهذأ دق مودعلا ىنف هاوس

 ارهزلا ىنب رخل .ردقلا لبلج ميظع
 - ىرنملا اهعجريف ىريكلا هب "رع

 ' ىرشبلاو ةشاشبلا تئج اذإ كيري

 ارحبلا رصتست هاودج ىف ءاطع

 ارصق 4 تناكف ايلءلا هل تنادن
 اركفلا ريح ام لامفألا ف تكحأو

 ارذع ةدرفم روحلا ىف تدغ ةاتف

 ارجحلاو نك رلاو تيبلا كاذ رك ذو

 اركسشلا بجوب امان افك لقت
 ىرحأ هب وهو لضفلا ىزمي كلث

 هللا هحر نيئالث 1مم. ةنس لوألا عيبر نماث ةعجلا ةليل ىف ةديدحلا ردنبب تامو. ©

لف نب ىيع نب نسح نب ىمب لاعبلا لجألا ىكسلا لضفألا ةماصمصلا ةمالملا ديبلا ش
 

لا نيدلا جان ىداهلا نب ىلع نب هللا فلعل نب ىمحب نب دبز نب نسا 1
 نبا نالحكب رربق

ذكه « ىنبلا ىنحلا ندا فرش ىبحي هللا ىلع لكوتملا نب نملا 2|
 بحاص نبأ هبسن ىنربخأ ا

 نمح ىف ايرق فلأو نينئامو نيناكو ىدحإ 1 ةنس هدلوم ةمجرتلا بحاصو .ةمجرالا

 ا ف برحلا تاكو .ةجح دف نسحب لا بلل رجعو « نيا جت فالك.
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 0 تاق

 ىو و هلم تاكد - الل
 : يحب هلل لع لكوتملا مامإلا

 بعاص رجاه ةرجبلل هئاعالثو فلأ 1٠١ ةنس ىف هلهأ مديرشتو ش

 فرصلاو 2
 ةماقم ىف ىث نب نيسفدا ةمالعلا ىضاقلا ه

 دانجأ دوق ع و لاعَر نايعأ نم 0 8 00 ىف كراشو ىنامللو

 ةقياخ هدو ةقالخ ناكرأ ربك أ نم ناك من. هقالخ ماوعأىلاهريفو نيرو اي
 ةرشع ثسو 0 11١19 ةنس بورح ىف هو . هللا هظفح ىيح هللا ىلع لكوتلا رسملا

 ظ نمو . اهيلإ امو ةميحلا دالب ةرشع ىناع 118 ةنس ىف ىلوثو . ىلوطلا ديلا فرشلا دالي

 : بورح ىف هلو . ادهاجم ايت اعرو لع ًادنس اديس ناكو . اهعيمج فشلا دالب ىلو 1 '
 - ةنلا ل تناك . ماوعألا مكسلت ثداوح ىف هانردص م اهريغو رمملا مامإ ةوهد دس ةميلا

 ىلع اوبثوو روجح .دالب نم دونجلا عمج ال 188 ةنس ناضمر ىف ىلظملا ةكستفلاب ىربكلا

 ' ىضيف دمحأ ريشالل ةلصاولا ةريثكلا قازرألا نم هيفام لك ىلع اواوتاف ةمودلا قوس
 لوح كارتألل ىلوألا ةبرضلا كلت تناكسف « ةراههش مهترصاحم لالخ ىف هماهم نم كارثألاو
 ةلجلابو . ثادعلل نم اهئيم؟ امو .ةماهن نم ةلصاولا قازرألا عبمج ذخأ مههار ذإ « ةرابش

 ١١ ةعجلا موي رصع ىف تامو « ءالكلا ءامعزلا ةداقلا ةداسلا لئاعأ نم ةمجرتلا بحاصف

 . يضر مونهألا دالب نم نابلع ةرجبب فلأو ةثامئالثو نيئالث 18٠ ةنس ىلوألا ىدامج
 | هنع يل

 : ءالبنلا ةيمال ىف ىنالحكلا نسح نب ىبح دلاولا ةاقو رك ذ دنع تلقو

 لجولا وذ نيدلا دام ىحن ريملا ىد امج ربش مونهألا ليج ىف تامو: :
 لمألاو ردا ليثل زاس هنمو هتيسذ نالك ىلا نم ىدملا فيلح
 ' . لبجلاو مونهألا رجه نم ناملع ىلإ راس نرقلا سأرو ريفظلا ىلإ

 ١ 8 لقفاف زيلا فا ثدحت ايف ةقذاص ىو هثدح ىللا ذأ |
 + للم الو" فعض الب فيرولا هض .“ ورب فيرشلا ملا بلطف تعوم

 هل مجيرختو هيلع كارتألا
 مونهألا ليج ىلإ ةججرتل



 وبن, ةنس تايفو ”٠ ل ل يحي هللا ىلع لكوتملا مامإلا

 ل تاملاصلا ملصم ًادهاجت اعرو ةدابع ةمالع ناكو |

 يا يك (نيل الطب ةماصمس :اكناف امجاشو

 لكر الو باسيه ريغ هلي لقسم حمراردصك طاطش ىذو
 لمو ىلإ اجرألاو رعلا ةروصنم لسو مايخلا ضرأ لسو اروجحلسو

 لجلاو دارنألا ىدل ريبشلا عقصلا فرشلا نم احنألا لسو (ةمودو) '
 لسألاو ضيبلا ندخل ةلوص نع اهل راصحلا مايأ ةراهبث لسو

 لصألاو قارشإلا مم اماود انيف هدلمماحم ىلتت نم ربطملا ىلأ

 .ىت باتكلا ام مالم هيلع اند امع توم ناك ماع نيس وحن نع

 ىلع لماعلا نآلا وهو « ىمن نب دمحأ لماكلا سيئ رلا مدقملا دوسلا هدالوأ بحنأ نمو ش

 دلولا وه هقيقشو . برام دالبو ناحيب دالب ةدم ىو نأ دعب ءاعنص تابحي زارح ءاضق

 ٠ كراضمر سماخ هدلومو « ىنالحكلا نسح نب ىب نب رهطملا ريبكلا ٌذيهجلا ةمالعلا

 هللا داز «نيلماعلا ءادلعلا رباك أو ةذبابجلا رباك أ نم نآلا وهو نيرشعو مسن 151 ةنس

 . نيمآ هرمع لاطأو هلاثمأ نيلماعلا ءاملعلا نم

 ىدعصلا زيمتملا ليعامسإ ىضاقلا

 « انفنماقفحم ةمالع ناك: ىدمصلا زيمتللا لحم ن لما ندع نب لما ىئضاقلا

 سيفنلا ليملا طن لصحو « مولملا ىف ةيماس ةبتر ىلإ غابو امنص ىلإو نايحض ىلإ رجاه
 . هيلع ءانثلا لاطأو ىدعصلا ليهس نم لا دبع ىضاقلا همجرت دقو . ةعفانلا بتكلا نم ةدع

 ش ناثالث 18٠ ةنس ة .رخآلا ىدامج ىف ةدعصب هتومو

 0 : ءالبنلا ةيمال ىف تلفو

 ىلو ىأ لبعمسإ كسنلا وذ ةاده لا لع ةدمص ىف ىذَق ىدامج يفو

 00 حجزت نيسملا زيبتلا ةظافحلا عرولا لضافلا ..:
 لوألا رصعألب ةدمص ف ةاضقلا ةرخفم مالعألا اهلملا ةلالس ..'

 هللا ىلع لكوتما مامإلا ةريس « اه 6م 8

٠ 
 هه



 00000000001 تخف1ف1س21«1212

 وم. ةنس تايفو تح نال يمي هللا لع لكوتما مامالا

 لدجلا ىجد واجب مجرم رقم( امإو ةمالع ةسسسماو نم ١

ةمجارت ىف ليهس لمن 7
 احيفلا انتدمصب نإ 

 .لبنلا نم

امذلا ىليدلا نسمح نب لع
 ىر

 ىرامذلا ىحلا ىليدل 7 58

 | يسمح و عسأ 1188 ةنس رفص ىف ؛ هدلوم
 0 | | نيناكو ىدحإ 1١4 ةنس ىف ةكمب ىفوتلل هدلاو رجح

ورفلاو ضئارنلاو وحنلا ىف هيبأ نع ذخأ دقو . )
 « ىرعيلا ىلع نب حلاص نغ ذخأو « ع

 دم نب ىبحي ىضاقلاو « ىسنعلا دمحأ نب دجأ ىماتلاو « ىبنملا

 نب دمت نب دل" ةلحرلا ةمالملا ديسلا همع نبا ىلع ثيدحلا بتكف عجسأو . ىسندلا هي نإ

 بلط ىلع بكم لاز امو . دانسإلا بنتك هتوح ام ةماع ةزاجإ هزاجأو ىليدلا باهولا دبع
 اليل رامذ ىف ةسردملا مامي سبردنلا ىلع فكع م . ىوصتلا ةيافلا ىلإ غلب ىتح مولا

 نم ةعومجلا ةمفانلا بتكلا هنازخ هتمجارم نونفلا عاونأ قيقحت ىلع هتناعأو  ارابثو

 ثيدحلاو ريسفتلاو عورفلاو نيلوصألا ىف هنع ذخأ نمو ؛ مولعلا عاونأ ىف مالعألا هنالسأ

 نب ديز دلاولا ذبهجلا انخيش ظافحلا ةيقب هلت مالعألا هدود> تافلؤمو وحنلاو قطنملاو ةغللاو

 نيسح نب دمتو « ينالوملا ىشرعلا دمحأ نب نيحلا ىضاقلا هنع ذخأو . ىلاعت للا هظذح ىلع

 ديسلاو ؛ ىليدلا نيسح نب هللا دبع نب دمت ديسلاو « ىلضفلا ىلع نب ليممسإ ىضاقلاو « ساهو

 | ىلا لل 0100
 ظ : لاقق راقألا علطم ليذ ىف دمع نب دوم ةمالملا خألا هجرتو

 ملا نونف سوماقو « مالعألا ساربن « موبفلاو اهقوطنم ظفاحلا « مولعلا نابل عيضر !

 تالكششملا لمو « اياضقلا لصيف . محلا و ماكحألا ماسحو « لقت ناسللا مراص . ماما ىلع

 ا لاج . لوقتلاو لوقمملا ىف ةياورلاو ةياردلا بحاصو ؛ لوصألاو عورفلا ءأول لما «اياربل

 ١ 2 ن

 ىناهب أشنو . رامذ ةنيدعب فلأو نيتئامو نيحلو

 ميحرلا ديع نب ىلع ىهاقلاو



 ؤ لس يمي هللا ىلع لكوتلا مامي
 ومس, ةلس تايفو

 5 امي هلام. ردقلا لياج ءردصلا : مس او اهرحنو ةلدألا ناجب رثو «اهردي دلل 3 أ 5
 ا

 فنصن ىف راما َت
 نيمآن ينمؤملاو انيإو لا هحر . فلأو ةلام ثالثو نيئالث 1مم. ةيمع ةيطا ب

 : ءالبنلا ةيمال ىف ه هرك ذ دنع تاقو .

 ىلع تام 02 لامج ىلاملا دوط بجر نم فصنلاب ىضف رامذ .فو
 7 نع ملا لهأ ساربن قيقدلا رظنلاو قيقحتلا وخأ ىليدلا

 ىلج ,مامالل سنب لازأ هب 2ترخل نمو ديز ىدملا ءايض وأ

 لجألا رابقلا هد تامركسلا ل اج باجأ نيعبس دعب دحأو نع

 . ىنامنصلا ىرمعلا نيسح نب دم
 000 رورو لسمو ةمالعلا هيقنلا

 ىاامنصلأ ىرمعلا

 هيبأ رجح ىف اهم أشنو . امنصب ةرجبلا ةثامالثو فلأ 1٠٠ ةنس بجر ىف : هدلوه

 ةريسلا بتكو ريسفنلاو ثيدحلاو عورفلاو هقفلا لوصأو وحنلا ىف هنع ذخأف « خويشلا خي

 .نعو : وحنلا ىف ريطلا ىلع نب دمحأ دهازلا ةمالملا هيقفلا نعو . اهريغو لئامشلاو ةيوبنلا

 ىلع ظفاحلا ىضاقلا نع ذخأو . ضئارفلاو وحنلا ىف ربطلا دوحأ نب ميركحلا دبع ةمالعلا هدلو

 رابنأ نم عركو « مولعلا ف ققحو « ىرييزلا دمت نب فطل ىضاقلاو ٠ ىبرغملا نيسح نإ
 ءايندلا ىف ادهاز « نافكلاب (مناق اضاوتم ًانينع ادهاز ارو الضاف املاع ناكو . فراعلا

 ليمج ءداحلا ديدش « ناسلا رهاط « ةبواملا مياس « ىوقتلاو ةدايملاو ةرخآلا ىلع البقع

 ف هالاو ىلإ بتنك. ًارونو انيصر 1 ربان ًارعاش « ةرالتلاو راك ذألا ريثك ٠ ةءورلا

 : اهنم ةديصق امنص ةضور ىلإ هيعدتسي فلأو ةثامالثو نب رشعو سخ ١08 ةنس فيرخ

 اوبيغت نيذلا نم ءافملا وكشت بدنت اهابر ىلإ ضايرا ىذه

 م 58 ىدبي 0 لئاق اهنم لاملا اذه ناسلو
 لوذعلا منو ةعاس ىقاصو نم شاوادص لع



 همي عابس

 ل رول وار ا ووك سرج رمز داو م "لو تدلع وقطع » نال عع ةهخج ويه س نراناهيو 8 بم ربع نأ »صج ل موويح مس ل هع
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 نياق كم بستم هب تقسم لدع هن

 هم يي ودمع هياتم مت م عمايل

 يبي هللا ىلع لكوتملا مامالا

 ىلاثلا هلل دبع نا

 ىضاقلا هخيش ىلإ بتكو

 قاعنت ىم لاملا نال ىزو
 هفاصوأ ىذلا نع واسلا نيك

 فريصب رونو ىرفل هب ىعأ

 : اهنم ةديصقب فلل ىمافلا هب اجأ دقو

 قرشت رحب قوف رو دونعأ
 ةمالعلا ه اص من ظنا مأ

 اهنيزو تامركملا نيع ناسنإ

 هلم ايف رع نم ىدملا م

  «نيسحلا نب نمحر لا دبع نيدلاو ىدملا هيجو تناقلا ظفاحلا ةمالملا ىل ودل هدللاو زاجأ امو

 هف ىاشلا نيسحلا نب ىلع لآلا لاجج ةمالملا خألا ءونصو , ىنسحلا

ضأ نلأو ةثاهالثو نيرشعو تس لف ةنس ةرخآلا يداح
 .تايبألا هذهم ةراجإلا ةيح

 هدلو رمش نم ند نا ىضر ىلع نب نيسحلا ظافحلا ةمئاخ انخيش ن ناك ذإ ةمجرتلا بحاص

 : اهنم ةديصق ةضورلا ىلإ ىريبؤلا فيي

 48مم. ةئنس تايفو

 قفدت ىعومد عم ىمسج ماقسب

 قلفملا غيلبلا زج اهرصح نع

 لل قولنأ اهب” لع هن

 ٠  قنوم ةراضنلاب ضور رهز مأ

 قافملا ىملألا ىكذلا عرولا

 قبسألا مولملا رحب ابمانإو
 جلا قطنيو خيلبلا قىءل هفص وبف

 : هناسل ىلع هل مجرتملا هدلو لاقف « رعشلا ظني ال هتباعو ىنربخأ

 ءانرصع لهأ ىديساي مكنزجأ
 ادغ الك ايورت نأ كنزجأ
 مل منأ نع هيورأ نأ حص دقف

 انقرع طرشب ىنع ايورا الأ
 ادخ ذإ عابلا رصاق نم اياب

 ةينو نإ نسح عم دوف
 ةوعد ريغ 7 ىئاجر سلو

 .لضاف ريخ هونص "مم ىدملا هيجو

 لئاضفلا لهأ قامتا الماش هل

 .لفاحلاو ىلملا ف ىورت لئاضف

 .لحارما ديعب اذه نع تنك ناو

 .لواطتملاك كالفألا جرب ىلإ

 .لماح ملفعأ تيدبأ ىزلل تدغ

 ,لفاحجلا بونذلا رفغ اه ' نوكي

 : ةديرفلا هذه. ىلاشلا نيسح نب ىلع عرابلا ةمالعلا خألا امنع باجأ دقو



 مم. ةئس تايفو . الالب يبي هللا ىلع لكوتملا ماا

 لهاذ ناذيإ نود نم ةأجافقم ٠لطاع عردأ حنج ىف تدب سمثأ ٠

 لباب . رحس هنود قطنو ليلت هناز رهاوجلا ظمس ةدلتم

 لسارلاب ىفنري . نمع لسرتو ةياود .لعأ ءاسيلعل هنو
 لحالملا ميركلا ردبلا ةذبارجلا ةيقب مضحلا رخبلا ملا

 لفاحجلا تاذ ناكر اهي:تراسو قل مراكم تعاش ىذلا نيسح
 ىلزاغلا ناو دمسلاو ماه وأ : مهتيدحو مهماع : لصأ قف

 لئاصألاو ىحضلا ىف دهجو دجب اهرشنو مولعلا ءايحإل ىدصن"

 . لزانلا ميمج ىف ماك ذ فاوط اهفوطي ' نونفلا كلف ىف لاز امو.

 لئاسلل تاضماغ نمشك» تحضأف ًافدايص تايفاخ اهنم حضوأف.

 لفاحلا ىلعأ ءارقلا ةنسلا رم ىلعتما دق ذإ ًارخفم هنم كبسحو ٠

 لهانو داغ نيب اوحضأت مولع هدوج رحم نم بالطلا ىلع تضافو

 لئاس . ةباجإ ىف لهأب انسلو ةزاجا هادن ترم انبلط انو
 لواسنم زيجي ريرحتب مرك أف ًاعزاسم داج بولطملبو زاجأ

 . لئالرل ً(ضوم نيس لاز الو ةماحغ تلبتساام مالس هيلع

 ىلع ىلوألا نايألا لاسرإ ىلإ مير مجرقلا ىلإ تايبألا هذه تلضو الو

 : اهم تايبأب هدلاو ناسلا

 لماأ مكيلإ ارطس تقر ل دلاو ريخ نم سمألا لاثتما الولو

 ىرجملا دحأ نب دمع جالا طم : تيأرو « نيمضاوتللا لاثم ةمحرتلا بحاص ناكدق 0

 ضرع فلأو ةثائالثو نيرشعو عمت 18؟9. ةنس ىف اشاب تدع ريشلل امنص ىلإ لصو ل هلأ
 , رعش ىلإ اهأنعم لقن هنم بلطو نابلس نب ميس ناطلسلل ةديصق ةمجرت ةمجرتلا بحاص ىلع

 : اهنم أيب رشع ةمسن ىلإ كلذ ىف ةديسق هل مجرتلا لف : لاق « ىبرعلا نادل ٠
 ل ها كيلا ابطا لودلا ب تجات نمل لاقل اذه 3
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 هنأ

 د دحام جوج م مج عدت معلب م

 م و مو مج

 يبي هفلا ىله لكوتملا مامإلا

 ءاج دق مح هيلا تالبسل دن

حلا هجول هام هاي
 1 هتلسرأ نم مرك أ ب

 معلق ءالبركب رق نم قارملا رطاملا مدلابو

 نر ع

 ذب يا رم وع د عدل وتل ها 6 7ك

 -_ ايام

 اولأس هل اقح نمل اسن

 لسرلا لك دق هلو
 لزملا ةبجلا

 لمتني بحلا قيرط ىف ىذلا هجولابو قارملا ىكبت ىلا نويملابو

 اهقأ نزحلاب ىلا بواقلابو

 رقم فاعلا ميم ىلل لمجأو
 . مهل ارصان نك انمالسإ لهأو
 مهمجأب انع ادملا ىدبأ فكو

 نمو ىجشلا حور نم هآىلإ رظناو
 الو داهجلا باصسأ براي ممال

 ةكرعم لك ىف انل وع ظفحاو

 ةكساهم لك نم انمالسإ دنجو
 .انتقاطو انيعاسم نينس كف

 الو كنم ربغلاب ابحم ال بر اي
 ًادف تنك نبدلا اذه قئارط ىفو

 الو هنللذت ال انمالسا كلمو 0

 امرك انبر اي ههأ نرثكو

 نع هدعبو ةمجرتلا بحاص ضابقنا ةدش نم مولعملا وه أم عم ىرجملا داقأ اذكحه

 .نم اهيلع تملطا ىتلا ةديدملا عيماجلا ىف تايبألا هذه دوجو مدعو كارلا ءارسمأب لاصنالا
 ا " هرقل لعأ هللاو « تايبألا هذه رابنشا الو احل هتياور الو هدلاو عيماجم

 .ناضمر سماخ دحألا راهن ىف امنصب تاف « ىنسملاب ةمجرتلا بحاصل لل مت دقو
 نيئالث 1!" ٠ ةنس

 لمنلا ىنج امب ترثأ دق حورلا ىف
 .لوملا تقاض ذإ ىجتلملا كلظفحم

 اولذب دق حاورأللف ًانيمم نكو
 .لمعلا وه بنذ ىلإ ”نرظنت ال
 .. للعلا اهم تلخ ام لاط انحاورأ

 اولضتني لبنلاب هده مبلجت
 .لقلا هب ىكنت الف رابنلا نم

 .لبتي لكلا كيلاذ مهسرحأ
 . .لقتني وزفلا ىف انل ثتيص نسحو

 لغد مهب سان ىدل ىهجو دوسي

 لمعلا مح ًاعرد ركاسلاو

 لمألا هنود: ماتش وجرأ كنمو

 | مامإلا

 ف هالاو

 ثابألا

 -.ايألا ظ
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: 
 1 ىح هلل ىلع لكوتملا مامإل

 لرخ ةنس تايفو

 . هذه. هتافوب مالعالا باتك هدلاو ردصو «اعنصب ةيفاناتسالا ةيعرشلا ةكسحلا ةسائر ىف 0

5 
 . مس ىلع اقير داع مهسل احانج . هقيأر ىف رسفلا شيرك الاحو "م ىلإ رورس نم القنو فاو 2 ليدبت مايألا نم ت وكت ظ ش

 مرج ىذ ةيانج وأ بطخ ةيزر : دمحم ىقتتلا نادقف لثم الو

 اهني كن قيل اوس دمحم لكسشب قملتال بل
 مد ىلع ممر ساطرقلا ىف طخاك ايحام 0 نزملا تب يأر ىن
 مسملا ذفان انبر.ءاضق دق ل رباص هلا دجلاو ىنكلو

 هذبب لل دبأ ل ع لكوتل سلا ام الوم اد هنأ هنع هللا ىضر هدلاو 05206 ْ
 ْ ٠ + 2 ةكاوألا

 ربص نم فرعي فوس نكل تاهه دسم كدنمب ريصلا ام دمت

 رشبلا ىف دحت اي كدقفل ىتن امدشأ وهو مثلا انربق انا

 ىمألاو ىهاردلا هدأ هؤزرو دمت 1 انئزر دقو .

 رغألا طرفلا كنا ةراشبلا كلو ةوسأ ءزر لكىف' هب الو ْ

 ربألا عرولا كنأ فرعن تنأو تلقتناو ايتن ًادوحع تشع دق

 رحسلا ف دجبلا كنه قالخألا بذبم ىمرلا باعاا دهازا

 ركبلاو لئاصألا ىف كلا نم لمهت ناوضرلا بئاحس كيلع تماد

 نيمآ نينمؤلاو انايإو ىلامت هللا هحر. .
 :ه 200 :ءالبلا ةيمالف تلو 20

 لجولاو لضفلا بيبم لازأ ىف ن اضمر نم مايألا سماخ ىف تامو .

 ظ ىلع لجن بطقلا نيسحلا نب دبع اهب نيقتملا ردبو امنص دينج

 1 لمعلاو الملا فيا عيا ع ةداسبعلا كسانلا انيرم



 ظ ٠ يجب قأ لعركوتلا مامإلا ومب. ةلس تايفو تام

 ىاهلا ىدقلا هللا دبع نمحرلا دبع

 نب مهاربإ نب نا دبع نب نمح لا دبع « بيرألا ةمابقلا « ببدألا ذيب فا دنا

 نب د نب ميأربإ نب رح نب نيكس نب ركب ىلأ نب يهرب نب ركب ىأ ىداه نركب ىذ
 ىابلا ىنبسحلا ىميدقلا دمأ نب مها رإ

 نقلا نيتئامو نيسْحخو ميرأ 1764 ةنس ة * لامعأ ٠م ةيدب )ا 1 ١
 . : سلو عار 06 ةماهل | نم ةيديزلا ةنيدع : هدلوم :

 نرعو « كاوزلا هللا دبع نب دمع ديسلاو لدهألا للا دبع نب نم رلا دبع ديسلا نع ذخأو

 دحم نب دمحأ ديسلا نمو هنم زاحتساو « ىزاحلا رصان نب دمع ذيبحلا ريبكلا فيرشلا

 تاربم جيحو . ميريغو ىبرخما يسونسلا م“ ىنسحلا ىسيردإلا ىرون دمت ديسلاو ىوحشلا
 ٠ ؛لاقف نسحلا ءانثلا رشن ىف ىاهنلا ىنسحلا ىلشولا دمم نب ليعمسإ رساعلا ديسلا هجرو

 وهف مولعلا ىحر هيلع تراد نم ؛ نيخسارلا ءاملعلا مامإ و , نيقفحلا ةمناخ : انخيش

 ملا لهأ ةودق . اهمرو اهذيس وهف هل تالذف بقاثلا همهف.شيمب تاصيوعلا دبعتساو «ابطق

 اهميمج ىف هل راصو « ةمفانلا مولعلا عيمج ىف أرق . ماج بسنلاو معلا ىفرشل وه نمو « مفانلا

 « ةبيبشلا- تقو ىف سيردنلاو .ايتفلا كاوزلا هللا دبع نب دمت ديسلا هخيش هدلقو . ىلوطلا دبلا

 .ةديؤلل ةعماجلا ةبوجألا اهنع بيجيف ىتش تاهج نم هيلإ لئاسما درو ء سردبو تفي لازاف
 .. اهريغو رهشش ىنبو نارهزو دمافو- ريسع دالب نم ةبلطلا هتدصقو . ةنسلاو باتكلاب
 . ىلاملاو فرصلاو وحنلاو عورفلاو لوصألاو ثيدحلاو ريسفتلا ىف ريثك هيدي ىلع جرفتو

 ا ا ل ا

 ا
1 
0 

 ١
 ١

 ا
 ا
1 
1 

 ا ا
0 

 ا
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 2 مج د ممول هس هر نر مع

 « اعروو ادهزو ًاقيقحتو المعو دع ةكم ىلإ ديبزي نميف ريظن هل نكي مو ؛ عيدبلاو نايبلاو ظ 1

 . ةلامالثو ىدحإ 1-1 ةنس نم هل ىتمزالم مايأ ف تممجو . ايظع اعافتنا هب سانا عفتنأو 0

اتف نم نيمخض نيداجم وحن ةرشع عبس سوال ةنس ىلإ فلأو 0
 ريبعتلا ةلوبمم لل هقررو ٠ هاو

 1 0 ريرقتلاو ريرحتلا ةكربو 1

1 



 وول حا يمي هللا ىلع لكوتملا مايا

 هنأ هزصم >>

 ل رضوا ةعيرش خ رش ىلإ لوخدلا لبست : : اهنم « ةحاو ةلوس ةرابعب تافنصم فيصو 1
 ىلع « بقاوثلا ببشلا لاسرإو . باجعلا بحعلاب ةيشاحلا هذه ىف ىنأ « هقزلا لوس
 ةبسن ركنم ةبقر ىلع «لواسملا فيسلاو ٠ بعالم قيفصتلاو صق راب للا تويب ىذنمإ
 ةلئسأ ىلع : ىللا لوقلاو . ديؤملا ليفمسإ ديسلا ةلئسأ باوج ىف « ددسملا لوقلاو . لوسرا

 تابثإ نع « عوجرلاب لوقلاو ٠ صالخالا ىلإ نيث دحلا نم « صاوحلاا داشرإو . ٠ ىلع دبسلا
 «رردلا ةنيكو . نافرحلا دصقل رذنلا لاطبا حيجرت ىف ؛ ناوبلاو حيضوتلاو . عوب راب ناينرر

 برح ؛ حاجتلا ةيعدأو . بارحلا لئاسم تاردخم نع « باقنلا فشكو . رمقلا قاقشنا ىف ا

 . لدهألا لل دبمب نب نمحرلا دبع ذيسلا هخيش ةمجرت ىف « لك ألا نايبلا ريرحتو . . حابص لك ' ١

 منسو ٠ . ىواتفلاو تافلؤملا هذه رثك أ هيلع تأرق دقو . دئاوفلاو لئاسرلا نم كلذ ريفو ! ٠

 اهريغو لسمو ىراخبلا ىحيمص عيمجو « ىوونلا جابلل

 من ةنسح ةريس هيف راسف ؛ نيناكو ىدحإ ١7541 ةنس ةب ديزلا ةنيدمب ءاضقلا ىلونو 0

 نلاخم ماكحأو نيناوقلاب لمعلاب ماكحال ىمألا ببسب نينامو مسن ١١م8 ةنس هنع هسفن لزع

 « سيردتلاو ءانفإلاو ءاضقال هيلع ملابقإو هن هن ساتلا فش ىف كلذ دازف فيرشلا عرشلا

 نيتساا زواج الو . ايو زلا ريبعتب ةفرعم هلو . داروألاو راك ذألا عم كللذ ىف هتاقوأ تقرغتساو

 م « نين نام كلذك ثكمو « بتكلا ىف ةماعلا ةرثكل هرظن ىف فعض هل لصح هرم

 ا فلكسب الإ كلذ دعب بتكي ألو أرقي ال ناك هنأ الإ هرظن دوعب هياع هللا نم

ا ىنب نم هتريشع راز ال هلوق هنم . ليلق نسح اف
 ةنس يماضلا نم عبانقلا ةيرق ىف ىيدقل

يروت لوألا تيبلازح ىفو . فلأو ةثامالثو نب رشعو نيتثثا "١
 : ةفيطا ة

 جضقلا ىذه لئظ ىله هانت لج وذ صام اإ 007

 ١ زاع لا ٠ 3 0 «ء ا ىف , 2

 عزاعزلا لك نم نمألا ل اهيفف قثولا ةورملا بسلا ٠

 مفاد تابكسلل هنا نمخ بوطخ نم نصحنلا درب نمو



 | ثيدح اج دق ىرولا ريخ نمف

 نصح ءايلملا ةملكلا نأب

 : اهنم ةماهتب ةرينلا بحاص لدهألا ىبحب نب دمت ديسلا ىلإ ةديصت

 , عرجأب بيثكلا ومن امسيمو

 ةرمش نمو

 عرسلل داوجلا نئم ًايكارإب
 هب جف نيتقرلا قرب حال نا ٠

 ةرينم دالبلا لك ّط ىلإ

 ىرولا تاداس عوبد عوبرلا مف

 دقوت ريجملا قو نيمئاصلا .

 اهلك ةصالخلا رس ىلإ صلخاو
 اوألا تناقلا لمن تألف دمعأ
 مهما ةمومعلا انبا ىلع انطع

 .اهرخآ ىلإ

 امو ثداح نم اهلا قفأ ربغاو : : 'امدهناو نيدلا مولع دوط دهماو امد عومدلاب تداج ةعب رشلا نبع 0
 ْ نيُمآ نينمؤملاو انابإو ىلاعت للا همحر « اهرخأ ىلإ

 ةسباع ءاجرألاو فحزت ضرألاو

 -- يحب هللا ىلع لكوتملا مامالا

 مساش بيذعتلا نع هلخادو

 عّرشلا ءاظظلا عم بيذعلا د 7

 عوضت ىأ رطقلا ىف اهرشنلو
 مكرلا  نيدجاسلا نيدباعلا
 : مجضفلل ةذلو نيئاقا

 مفرألا بانجلا ىذ فراعلا رح .
 عنمألا باحرلا ىذ ىبحب ه
 عمجأ نم اومر ءاضنب ماهسب

5 

 .ىلإ لققاو ؛ ىدحألا قاملاب قاخنو « ىدمحلا مدقلا ىلع ىشم هنأ لصاحلاو :لاق 0
 0 وم

 ظ
 ةنس نيعبسو عبس نع نيثالث ةنس لاوش نم رشع ثلاثا ءاثالثلا ةليل فصن لا ةمحر

 : 1 : ءالبنلا ةيمال ىف تلفو

 لوألا فينصتلا دوج نه هللا ديبع لجن نمحرلا دباع ىلتلا دول لثم نع قيقحتلا ىف. "لج .نم نيدللا هيجو نام لاوش ىفةمات فو 020200

 !:مامإلا وم. ةئس تايفو



 ةثاعالثو نيئالث 18م٠ ةنس ىف اييرقت ةمجرتلا بحاح

 ومب. ةلس تايفد 7 يبن ل ىلع لكون مامي

 لمجلا ليضفتلا هب لوصولا ةعيرذ عر هقفلا لوصأ مب 4

 ىلزألا ملادلا تيبب نيصقارلا ىرت بقاوثلا لاسراب داجأ دقو

 لم لاو تامرحلا هدصق عم رورغملا نم روذنلا لاطباب ناببلا م

 ىلع ليجلا لوقلاو ددسلا لوقلاب ديؤملا لجن ىلع باوجلا اذك

 ىلشولا ظفاحلا لاق مولا م ًافوخت لاقتسا 9 أضقلا ىلوت دقو

 لمي نم ناسنإلا قلاخ امد بل هدلومل نيعبس دهب ةعبس رع

 ىابتلا ىلكبللا دمحأ نمحرلا دبع

 هحنابتلا ىلكبيلا ىلع نب نسح نب دمحأ نب دمع نب دهحأ نب نوحرلا دبع ةمالعلا نانا

 ذخأو . ةماهتب هيففلا تي ةنيدع فلأو نيتئامو نيعبسو ىدحإ 159/9 ةنس : هدلوم

 .ىمماقلا - لخأل ديبز ىلإ لحرو ؛ ةيودهلا بهذمو ثيدحلاو هقفلا لوصأ ىف هيبأ نو

 ْ ب ليجس ل يع نب دعسو « ىفرشلا نم رلا دبع نب دمت ديسلاو « ىدمضلا ب نب مهارإ

 .ليسلاو (« ىجاجإملا مهاربإ نب ىلعو « ىجاجزرما دمت نب نوحرلا دبعو » حلب نسح هيففلاو

 رجح ن#لا دبع نب دواد ديسلاو « حالعبلا دحم نب للا دبع ديسلاو « ىلدهملا نسح نب دمت

 ممريغو ىجاجزللا رمع نب دمت ىضاقلاو « دواد نب دمت ديسلا هدلوو ىمدقلا

 ٠ : لاقف نسحلا ءانثلا رشن بحاص هجْرتو
 هن رق 'ه ءاضث تأ 5 م ١

 مو اعف ةباون ىلوثو ؛ نونف ةدع ىف اكرام راص ىتح ملا خياشم نع ذخأ

 حج ىف كراشم وهو «ةيديزلا ةنيد ءامضنلا : : هلا ف
 ' 0 0 ةلآ ةيالو ىلإ لقتنا م « ةينامثملا ةلودلا فرط نم

 ل“ ٠ ةلعو ةهازتب ءاضقلا ىف مايقلاو نيدلاو ةماقتسالا نسح عم مدلعأ
 «ثومو « فلأو ةثاهثالو ١

, 
 دح ه6 .٠ ّه :

 7و ىدحإ ١ ٠ ةنس ثداوح ىف هدلاو ةافو ركذ مدقتو ؛ تلف

 ىلاعن هلا همحر فلأو



 ىو , ةنس تايفو امو ىحبهللا لع لكوتملا مامإلا

 ىابلل كادزلا نيسح نمحرلا دبع ا
: 0 

 ا نب للا دبع نا نيسح نب نمحرلا دبع بيدألا ماعلا ديا
 . كاوزاا هللا دبع نب

 ا
 أ

 1 للا دبع ديسلا هيخأ نمو « كاو واهلا دبع نب دم ديسلا همع نع ذخأو « ىميدقلا هلل دبع

ديسلا هلاخو « كاوزلا نيسح نبا
يغو ىميدقلا للا دبع نب ميهارإإ 

 ممر

 نب نمحر ا دبع ديسلا هلاخم هقفتو ٠ نلأو نبت

 : نسحلا ءانثلا رششن بحاص لاق

 روم ىداوو سيحو ديبزو ندع ردع ىلإ راقسألا ريثكو هو. . ةحلاص ةكسم لع لكن م 4

 . ءالضنلا نم مهب عيتجي نمع ذخألاو ةرك اذا م ولت الو  ةشبلا حالصإل شيو ايبصو

 امل ةديصق هرعش نمو . ةايحلا ديق ىلع ني رشعو نامت 1808 ةنس ىلإ وهو هسفنل جح دقو

 | : اهنم بنجلا عجو هب دنشا

 دايدزا ىف ىتلعب ىرض ثلا ىداؤ_فا ةرظن كللا كلام
 ىدامت ىف .ىندشا نم ىتايح تقاضو ىعرذ قاضو ىربصلاط

 دابعلا بر كاوس اهاهانم- ىردي سيل ةريح ترح دقلو

 ىداتعا كيلع نماي ىلطو ىرجأ بر كيلإ ىرتنبل

 , ىداسفو ىتلزز ذغاؤتال الضأ كنم ىقاعو ىنغ لماذ

 ىدانأ كاوس نف كرادتت . مل ناف كاوس أحلم ىل سيل

 ىدارص ىصقأب دج ىمألا كل ىاوكش براي كيلإ الإ سيل

 :داميلا قداصو (يركاي 'انبجأ ترمأ مانوعد دق
 داوجلا ميركلا ةحف ىسع ٠ رضلا شاك اي بابلاب انقرو

 داملا مزي ميفشلاب ثغأل نونو فاك نيبلاذه نأ
 ىدانلا مالسسلا عم ًاماود بس حملاو لآلو ةالصلا هيلمغ



 نيمآ ن ينم ؤلاو انايإو ىلاعت هللا هحر. فلاو ةثاعالثو نيئالث 1 ةنس اييرقت تامو
 فلأو ةئامئالثو نيثالثو ىدحإ )م١ ةنس ثداوح

 .مامإلا باحصأ نم مهعم نمو ةهاهتب ىسي ردإلا ىلإ كارتألا دفو مز
 ىلع نب دمع ديسلا ىلإ مامإلا ةرضح دفو ركذ نيثالث 188٠ ةنس ثداوح ىف قبين

 .ةرضح ىلإ امنص نم مزع نيئالثو ىدحإ 11١ ةنس هذه نم رفص رهش ىفو ؛ ىسيردإل
 .ىزملا نيمتح نب مساق ةمالعلا دسسموملا امنص فاقوأ رظان رذع ةلفق ىلإ ل هظفح ماإل
 «رومألا ضعب ىف ةعجاربلاو ميدن دوم اعنصب كارثألا ىلاو ليكو نم تار رحمب بلاط وأ
 .ةموكسحلا ةيروهمج سيئرو كاذئنيح انصب برحلا ناكرأ سير كب تءصع لوصو هبني
 تناكو « مامإلا ةرضح ىلإ ىرمعلا نيسح نب هللا دبع ىرخفلا ىضاقلا هعمو « مويلا ةيكزنا

 . نم ألا دورو عمم كلذ ىف هيأرو ىسيردإلا نأش ىف لا هديأ مامإلا ةرضحل مه ةمجارلا

 .مزعلا ةبدلع ةئيه فيلكتب ةينامعلا ةلودلا ىروش سلجم رارق ىلع ءانب كالذ ىف ىمظملا ةرادسلا

 :بورحلاو ةنتفلا ران دامو نأشلا حالصإ ىف رظنلل نهلا ىلاو ةسائر تحت ىسيردإلا ىلإ
 روك ذلل فاقوألا رظان مزعب مامولا نم و « اعنص ىلإ نير 3 ذملا ةثالثلا عوجر ناك « ةماعي

 9 | | ىسيردإلا ىلإ ةيكرتلا ةموكسحلا دفو م

 .كلب لماكنيدح ةمالعلاو روك ىلاولا ليكو اعنص نم مزع لوألا عيبر عباس موب ىفو

 .٠ .دحأ نب ميركلا دبع ىضاقلا ساهللا بتاكو ءاعنصب ةيفنملا ماكحألا تاقيقدت سلجم سير

ىتفم ىلاولا أ بسدح ميلا مضنا دقو ةديدحلا نم اوراس رخآلا عيبر ؟ فر
 ”ةعوارملا 

 نب دمي نب دحأ نب ىرابلا .ابع لضافلا ديسلاو « ىاهنلا لدهألا نمحرلا دبع نب دمت ديسلا

ملا ديسلا : ىنأثلا عيبر ني رشع ىف ةيحللا ردنب ىلإ مهما لصدو
 هب ىحن نب دجأ ةمال



 وب مو ةم ثداوح . 6-0-5-5 يمي هللا لع لكوتملا مامإلا

 ىلع ىلاولا حاملا ىلع ءانب فرشلا دالبو روجح ىف مامإلا ةمداقم سيئر ىونهألا يساع ا

 : مهعم هلاسرإ ىف مامإلا

 لاقتناب ةدافإلا هلصتأ نأ ىلإ ةيحلاب وه قبتو ىسيردإلا ىلإ مهم زع ىلاولا ليكو حجرو

 ةيحالا ىلإ برقألا ىديم ردنب ىلإ ىميردإلا

 ةرخآلا ىداجج ىلا ىف هن اومجرو ىنألا عيد 8 ىف تاج ىلإ اوصوو اوراض
 طباض نودب ةنسلا نم ةرخآلا ىدامج رشع ىناث ىف اعنص ىلإ اومجرو

 . ىسيردإلاو دفولا نبب ةعجارملا ةصالخ
 و خير راقب لا هدي مامإلا انالوم ةرضح ىلإ روك ملا اعنص فاقوأ رظان همفر ريرقت ىف

 : هلوأ 18 ةنس ة رخآلا يدا

 ةركاذم ارك اذئو انلوصو نيح هب انممتجاو ىناثلا عيبر "م ىسيردإلا رقم نازيج انلصو

 ثداوحلا نش ىف مهنم مالكمقوو فرصنملاو لماك نيسخ لوصولا ةليل بلط من ءاهي سأب ال
 هب ءاج امع هلأسف صاع ىبح نب دمحأ ونصلا بلط : ةيناثاا ةليالا ىفو . بناجألاو ةلودلا عم

 انوي اوءاج ام رظنن ىتح لزنت ال تبتك دقو تلزن مل : هل لاق . ىردأ ال : باجأف ةءاجلا

 لأسو.+ ارابك نوقملا بط مث . طقف ىلاولا باط نع تلزن : باجأ . مهضوخ هيلإ لوزيس

 . هب نوكي ايف ضوخلا اناوصو عقو هنأب مالكسلا هيلع تحنف من « اهئاوجو اعنص لاوحأ نع

 هذه ىرم سائل لصح اذاقو « ىوابلا هذه نم سائلا ةحارإو ءامدلا نقحو نأئثلا حالسع
 . سانلا درشو ءامدلا تكتفسو تويبلا ثبرخو مامإلا نيبو كنيب ايف سانلا يم تتر

 اذه 0 :أن نولئاقي نيذلا نذأ ) لوقي هللا ناو ىقتم ىنا : باجأ

 طباور 7 نحو .ىنكرتو كارثألا ملاصو « اهنم ىدنعو ههيئاكمد هلئاسر ىف ىفرفك لجرلا
 لع كرتلاب ناءمتسا هناو (« ةقباس

 ش نكسلو ؛ كلنم مامإلا هوك ام لإ رظنلب ريمي ءىشوح ٠ هوكسشن ام نأ : : هيلع تبجأ

 هريغ نم ىدتمل ب لو ب مو دق ا ا ةجاح الو هسأب بال اذه قت



 586-95 اور يحب 3 لكوتملا مامإ

 دبع تو دوامإل بك ماعلا نيو دي اف حالما هدأ نانا هيأ.
 كسول : لق . كرم نع لوي اف الإو هديغكست عقد تح مامإلا ىلع ريا عقو نإ, نإ |
 لهأو باج نم ةكم فيرشو بناج نم ديول ايد تمجوت نيح هيإ انزل ريلي ير |

 لشرتسي ىو لإ نيج اذك لضو رو ال * بناج نم لاي
 الإ ادحأ بي مو ةردلاو ةكم فيرش نيجهو « هتداع ىه اك هتمن لئاط ال مالكف يبي
 -  ناكمإلا بسحم باوجلا ىلإ يأ أو هيلع لوا

 ةرفاكملا نم و كيلإ بتكم هنأ ركذي مامإلا ناف ريغكسلا ةأسم امأ : تان ْ

 اذهىف بجن و نظلا ءوس نم كيف سانلاب قاع ام ةلازإل كمتخ تحنو كلم بتبكنر

 اطوطخ اذهب بتكا نألاو « باوجلا تلمهأ لب
 59 كمتخ تحتو كللقب ةددعتم

 قو امرثك أب مامإلا نيبو كني عقو امو ةفلألا عقتو ةداملا سسحتو مامإلا ةبج نم كرب ام

 ش ٠ 2 نأثلا حلصنآلاو « ةلودلا نيبو هلبق نمو اذه مامإلا نب

 ىذلا لال امأو «ءىش مهنيو ىنيي سيلو رفكلا نم للا ىلإ أربأ نأ اذإ >يناجأ ٠١"
 « مهلع اهكرحأ نأ نوشخم مدالب ىف رئاشع ىل نأل ىنم ًافوخ الإ ىنوطعأ اف نايلاعلا نم .

 4ذ بيبي ام دجو اذإو «رحبلا جراخ ىل ىلوتي ةقباس مايأ ىف يماع دمحأ ديبسلا ثبلط ىناو

 هريفكت ىف رغ هنأب مامإلا بتككي ىتح مالك انم ىضرب الو «هلأاو لاقل

 نم ةثالث' اولنق ألا أدتبم ىف كبامسأ نا ىدمتلا نم ركذ ام نأش ىف هيلع تبجأو

 ؛ كار اذه له كلأسو مقاولب مامإلا كيلإ بتكو ًاردغ ماشلا دالب ىف مامإلا باعأ
 اذه ةجاح ال نكلو « كنم تردص تاقفتم نم مامإلا وكسشي مو « بجن لو تيضان ظ

 كرتبو لإ مرجيو مهحلاصيس هنأو ليمأو هبهذم ىلإ برقأ كرتلا نا : لاق م . هلك

 لامو . نيالا نيب اف ءامدلا نقحو ةحلاسمقلالا انثجام ناش لك هللا ياصينس ادق . ممإل

 ؛رثك أوأ تاعام ثالث ردق ديب الإ ىجورخ نكي ملو « فقول اذه ىف مالكلا
 2 دبع نب فامصم خيراتلا اذه ىف رعم نيرا نإ هيف رتل نآكو

م٠ ارم بوق ثذوملا نم انقو « طقف ريغص مداخو انك ذ كو سيردإ نب دعأ
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 ا د

 وم0) ةئس ثداوح 508 500
 : 44 يحي هللا ىلع لكوتملا مامإلا

 :٠ ائئابو « هم'ع م ماسلا ْ 5

 ماب ودل عن ايسر تير يس” كد
 1 - و ماثلا ىلإ ةوؤماهبم نم لسرأ هنأ

 دو ر ى هدنعو تلخدف أد مزه ىبحي دمي و هيلع 0 يمال دك ألا دس

 فطالو حفاصو ققاثو « شاثبلا رهظأف « ع ا
 نه هب نييرفملا نم عيجلا رهاط دحعو

 بجو ام رذاحي دحاو لكو انرك اذتف « ءاودلا لش اوم ف شرم

 لصح ام هل ترك ذو ءاهدلا ةنامإو ءامدلا

 رمألاو ةماق لل 5 ةعارش ناو « ةلوذلاو مامإلا 2 ةماعلا للاصلا ىرم

 هنأو ةعي رشلا ةماقإ ىف هانقوشو « ملظلا نم مواظما فاصنإو رف سا

ئاقلاو بو رحلاب لاغتشالا ٍنع هراكنفأ جرخم تح ابئمانإ 4 ميال
 هنم عقيل الإو تال

 ْ ةعيرشلا ةماقإ وه دوصقلل ناك نإ لئاط ىلع فوقولا

 كردتسا من: ىمصخ نيبو يب ىومل الإ اذه ام لافو « نوكيس هللا ءاش نإ : باجأ

 - ىلعو ةداس انلك : لاق مث قنم ىنأل قحلا لَك ىنا دقتعم انأذ انأ امأو « هنم ىوه : لاقو

 برقلا ةيلكر بظأو لوصحم الو اهف ةدئاف ال ماك آو روعو ىلع براضت اذام

 لوسرلا دالوأ نم ةداس عيبا منأو فيك « ةلاملا هذه ىلع رارمتسالا قيلي ال : هل تلقف

 ه ضرع هنأب رذتعاو

 بورخمو ديرشو ديرطو ليتق نيب كفي ايف سانلا راصو هلكر يملا كيف نولمؤم سانلاو
 تاكرملا هذه ىف سانلل ةحاصم ىأو « روسأم وأ ةئيهر سوبحمو هلام بوهنمو هتبي

 .؟ هفص ىف ملكو انيب فصني نم : : باجأ
 55 (نئاك ةعبرشلا جبنم ىلعو قحلا ىلع هنأ انفرع نم فص ىف الإ انسل : : تلق

 «هياطأ لع ىراجتي لازال نأو ىداما اإلا نيد مالمإلا فيس نم ةرت كش (
 لاقو هيف لاق هنأ لاقو مامإلا نم حبصب ةراثو

 نيكسن ىف هل ةمجارلا نوكت فقوم لكفو ؛ ءاضفإو 4 هل ةارادم ىلع فقوملا ىوطناو

 ىلإ بتكي ىم نيدخ ويسر ب ىلكلا هباحصأ ىلإ بتكي.هنأو نيدوبجح ىف بزل



 يلح ذهل خلا م 2
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 مومو ةلم ثداوح
 هيلإ نيرذلا خياشلا ىلإ برحلل ةنؤم لاسراب فلخم و « نيكستلاب دعوبو هنأسلب دعاس "7 ْ 00 لا ب سدس ل م ا /

 ىبحم نب دمحأ ونصلا ىلإ ضرح لهأ نم ناذوح دمحأ نب ىلع لصو مايألا ضعب ىفو
 لمجيم وهو « روجح ىف برحلا نيكسنل كباحصأ ىلا بهتاكم ررحت لوقي ديسلا نإ 57

 ناذوح لعل اهلسو بيناكسلا دج ونصلا ررح . باجت لاسرإ نوكيو هباحصأ ىلإ ينو
 ىبيردإلا اهضبقق : . اصوصخت اباجن هةومح نم كيس امو ىسيردإلا اهب لسرو هيادامشوب ظ
 ةمفادم اومفادي لب ء اورمشابي ال مهنأ باحصأل انف دمحأ ونصلا ركّذو . 5 ا

 نفاذ و دعي دعي لب « وعرب لو برحلا نيكسن ىف هانعجار كو . مهماع ىلعت نإ رخال ا

 نبرشعو ةعبرأ دعب تمزع ىديم ىلا ىلاولا ةقفاوم ىلا هصورس ةنم ةددعتملا ديعاوللا عبو

 قيرط نم مزع كلذ دعب وهو « ةنيفس ىلع رحبلا ىف ىديم ىلا نازيج ىف ءاقبلا ةدم امو

 دعو امب ءافو ىديم ىلا ىديجلا روبإلاب ىلاولا لصو ىديم ىلوصو ىنأث مو ىو «رحبا

 نع ريم ىدبم ىلا ىبرحلا روبابلاب ىلاولا لوصوب لع اهلف « ىلاولا ىلإ هب ودكم ىف ىسيردإلا |

 نع ريحت ىدبم لخد ضاوع ىبحب نب دمت هفرط لزم لسرأو قيرطلا ضعب ىف لوصرا

 ةوصد ةلبل عب نمو « سألا لءوه ناكددق هنأل « روبابا ىف امو ىلاولا هب لبصو ىلا 3

 ىلع سمألا لوه دف هنأ هربخأو ىلاولا ىلا مزع مث م « فرممتملاو قوقدنلا سيئزو هيلإ ثدزع ظ

امإ راتخم ديسلا:فرع كلنا ىلاولا باجأ . هلوصو نكمي ام نآلاو ؛دبس
 ضرح وأ ةطماص 

 حبص ىديجلا روبابلا ىف انبكرو نازيج نيع م . نيع ام ىلا اناوصو نوكيو «: نازيجرأ

 « لوزنلاب انذؤم هفرط ط نم لسرأ انلوصو بهقعو ٠ ىلوألا ىدام ! /
 قاقثالا عقوو , انلزتف

 7 ظ 000 ل اذملا هيل دان لك 0 ١
 دوملا

 ليلا نم ثالث امون وللا ظ
 )2 ةيثدنلا

يئرو رصتلو لارا يدنا اهضعب ىفو « ىلاولا نيبو هنيب ففاولا بلغ .٠
 ىيادتلا س

 2 0 ا ١ + ىلإ

 هلا ىلع لكل مامإلا ينو لادب ابكر قلل <
 ةرهس «اكم



 ' ىووب لس ثداوح و
 يب هللا لع لك ونملا مامإلا

ج منأ نظأ تنك ىسومان رسكر
 ,ىثب مث

ج ؛ لاف تاررقلا لع اامل
 4 مث

ا عساك يع
حأ ع أل هذ رن

 ىردق لقي د
 ظ

عتلاو لماك نيبو ىلاولا هيلع لغد نم
 .. ىأل : لاق فقاولا شمب ىف مدحو فر

او ينو نيو يي يمه
 ا ل ىض وم ن

 006 جر م

 ةعادش هيف رخآ
 000 ظ

ا كفي نأ ديرب ناك
و مامإلا نيب ايف ةطبار

وجلا مقوذ « ةلودلا
ال : ىلاولا نم با

 ء نكم

اي يس عا
 كول لب وو 

دع طال وع
 تيتو« رتل 

 دوكي انج

 دامءالا هيلع

 ١

 ,.بايإلا ناكو ٠ ءىش لجرلا عم مني ال هنأ نيرمضم « هيلع نازيج نم انبهذ ىذأا اذهو

ث سيلا موي روبابلا ىلع نازيج نم
 لمع ةنس ةرخألا ىداج ىنا
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 .. شاملا نوذخأي ةعامج نم ةلكشملا رصمب ةيبرعلا ةيعجللا نم لئاسر ىسيردالا ىلإ تلصو

ثح اهدافم « اهلوبق لحم ىلا اهمسبو سئاسدلل نيامؤم زباكنالا نم ىربشلا
 ,مطق ىلع برعلا 

 مايقلاو « ةيبرحلا تالألاب دادعتسالاو دضاعتلا ىلعو « تاراجنثلاو ءامدلا نم مهنيي ابف قئالملا

 اورششب هب اورمأ ام لاك دنعو اهرخآ ىفو « اذه ومنو مهنعامج كلسم كسب نم ىله

نكسأ لو اهلاكي اهمملاط دقف « رصمب ةيب رعلا ةيمجللا ءاضمإ ابماعو « لاق اذكمت « لالقتسالاب
 ش 

 موفت نينس نام وأ عبس دعب هنأ هتسأاجب رثكيو هب لصتي نمب تعمسو . ةذيسأ جارختسا نم

 00 هعم هم.سإ امم اذه نأو « ةينامملا ةلودلا لحمضتو ةيبرعلا ةفالحلا

 ثانلف نم ربظو « لئالدلا تاحضاو هيلع تدهش ىنعلا اذهل حشرت ئميردالا دنعو

 5” دا ْ اذه ىف كشلا ىنني ام هناسل

 ٠ مورلا ىف نولئاقي نألا مم برعلا ىنم تمم ول : ىروضح ىف هفقاوم ضعب ىف لآق

 ةرص ا اذه ومنو « باذكر حاس اولاق مبف ترهظ امل نكسلو

 1 مامالإ



 مي ا 0 وتلا مابي

 هربوا لإ طيب ال هه هذه براك همالكو هئاسر ىف اريثكج ملي ره
 0 ةمدالا نف ىف عرب نمل * . قالا نم أ اهتجوتو « قيم اهطبو يأ رهان
 نكي ار , دق هلأ ىري ىتح « عابطلا روفت نم ًارذح يا تارابملاب هكل_
 , 2 نامدقم ةوبقملا تارابعلا كلت اهل لعج ىقللا ةثيبمللا هدام

 : همن ام هلوقب ةيلكوخلا ةرضحلا ىلإ اذه هريرقت روك ذل رظانلا ره مخ م

 ا « هتالاقم تعبتتو « لجرلا اذه تربخ ىفأ مالكلا لصاحو

 ياخو «هآر نم ف : بارسلاكالإ هتدجو ف « رثألا ىلع فوقولا ىلع صيرحلا لمأت هنأ
 قدشتم ٠ راثر“ راقرأ : راذبم راثكم ٠ رورسو نمأ هتبااجمو « رورغ هتقداصم٠ * هاجر نب

 دشأ طابو « نولل داوس ديدش ٠ ىربال هريخو « ىرثلاك هرش ٠ قهيفتم قطنمتم ( يمي
 ىجرب ال . رضلا عئاذ « رشلا عئاش . فيخس هيأرو « فيعض هلقع .. هرهاظ نم انور
 « ىل روظ ام 4 رهظ لمأت نمو . ىدلا قراقو « ىوم لا عبا : هريص نمؤي الو « هريغ

 « لالضلاو نالذحلا نم انسرحبو « هاضر ىلا انيصاونب رح ناو. ىل حضوت ام هل حضونو

 ب ا ناحبسو ؛« نيرهاطلا هل ودم رخل ىللصو .٠ ريدق ءىث لك ىلع هإ

 ىهتتا ٠ + بظملا ا ناب

 . ف ددإلا ىدل نودمتعملا

 هريرقت ريغ ىف ىنسحلا بلاط وبأ نيسحلا ني مساق ةمالملا دلاولا امنص فاقوأ رظان لاف

 : هللا هديأ مامإلا ةرضح ىلإ

 ْ ىسيردالا فرط نم نودمدتلا |

 قلعت هو ( جراخلاو لخادلا ليكر قرشا نيضاب ناو ىح لحم (ايص ن)

 داسفلا لهأ نم مريغو مياشملا عم ماشلا تاكرم

: 
 داسفلا لهأ ضاشما

 نيروجح لاعأب قلعت هلو « هتصاخ نم ىرشضحلا ايركز
 : له 4 ع"



 ش ةنس ثدأ 5 5

 ةرتقاملوو | ا سما -114- يب هلا لع'لكرتلا ماإلا
 ةسسيللل 0

 ثن دقو نيبرقلا نم ءاهبص غاشم دحأ رهاط دمت خيشلا

 هللا رانلا زب ةك امم ىلوتي «راحم هاربا دمع

 هن ىو اهريغو ةلاعب قامت هل « دوم نب نسمح فيرشلا : : ( ةينيسحلا ةيرق نم )

 « ةدالو رذو هنم برق هل « ىنيدولا نيسح نب هللا دبه فيرشلا

 اق 0 ا ا

 ميه لوح نب ىداه ةدايق | احلملا هي

 ةمامج ىفب ىف صان نب رارع : ايفا

 ةعامج ىنب ىف رفاظ نب نمحراا دبع
 ,ذه ىف | ةقباسلا مايالاب ريسع ىف ةدايقلا ىلوتم ىمعنلا دمم نب قطصم

 سلا نيسحلا . ابتسم ىف ةداوقلا ىلوتي « ناذوح دمحأ نب ندح : ( ضرح نم )

 جو رهشأف نِيلا روجح ىف ةدايقلا ىلوت « بححم رديح .
 ىضاقلا هبلإ ىديم ىف ةلمع ىلوتي « ديز نب دمحأ فيرشلا
 هالا ةعجار؛ لامع ىلوتي ىزاملا ليبثلا دمأ نب ىلع فيرشلا : (دمس نم)

 أب سرد هلع ماشلا دالب ىف ةدايقلا ىلوتي ليز وبأ نسح نب ىلع

 ١ . ةفامع ىلوتي « دمحأ ئ , دمع فيرشلا : ( شرع بأ نم )
 حلل ندمسو كرملا ىلوتم « مز دحأ نب هدبع: ( نازيج نم )

 ىالوب ىديم ىف خيشو كرمللا ىلوتم « دمحأ هدلوو ىلع نب رهاط : ( ىديم نه )
 كرر دفأ ظ كربلا ىلوتم «ىراهنلا دحأ فيرشلا : ( لبح نم )
 رررسأ وا ماس دمح :٠ مرعب قر ط نم هيلإ مهم جراخلا ىف ناياطلا نيبو هنيب ةلعساولا

 نر أ ةقباس مايأ ىف ضرح ىلإ ىسبردالا ىلإ جرخ دقو « نايلطلا عوصم كرمج
 4 ' ىهتنا . نايلطلا نم هيلإ لاما جورخ ىف ةظساولا « نالجرا ناذه ىتينش رهاط دو ١ دعم

 0 ْ كر
 اذ 5 ١



 :,ممو ةنم ثداوح تاكل يللا لم لكوتما ماإإ

 هترشن ىذلا للا هدبأ مامألا ىلع يسيردالا باوج 187* ةنس 2 ف انرشن دقو
 . ىضاملا ماعلا نم لوألا عيبر ىف هخيراتو ماعلا اذه ىف ةبرسملا راي ع

 ةلذق سورحمب تناك نيثالثو ىدسحإب 1٠061 ةنس مرحلا رشثاع سيخختا ةليل فصن ىفو

 هللا هظفح نيمؤللا ريمأ نبا مساقلا مالسإلا فيس ةمالعلا ىديس ةدالو رزي | ٠

 ةلفقلاب تناك اهنم بجر نيرشعو سداس نينثالا راهم نم ىلوألا ةعاسلا فصن ىف
 . نا هظفح نينمؤملا ريمأ نبا هللا دبع مالسإلا فيس ةمالعلا ىديسب ةدالإ

 ةلفقلاب نيدياعلا نيز ةفيحص مامإلا سيردت
 نب ىلع نيدباعلا نيز ةفيحص رذع ةلفقب هماقع مالعألل مامإلا ةريضح سرد ةئسلا هذه ىف .

 ابمتخ براق الو . ةيعدألا ىف ةفورعلا بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤما ريمأ نا طبسلا نيسملا

 بتكف ىنسحلا ىراذلا دمأ نب ىلع نب ىمحي ةمالعلا خألا لصو ماعلا اذه نم بجر ربش
 هنيعيل تايبألا هذه ىحايشلا دهاجلا دحم نب باهولا دبع مانألا ىتفم ةمالعلا ىضافلا لإ

 رضح نأ ىلع « ةراهشب هدالوأو هلهأ ىلإ ةلذقلا نم هدوعصل ىضاقلا صيخر ىف مامإلا ةمجارب

 ١ : ىضاقلا لافف . ىلع نب ىحب ألا ةفيحلا ةيقب سرد هن

 لفحلا ذه نيزو ماقلا نيز هذامحو ىدملا رقاب ىالوب

 :لسجعب مسليخل اعزحزمو البقم ىومن تعرسأ ذإ كيدفأ
 قزأم قاوح الن مهتررسو " مهملع مودقلاب ىلمأ تررسأ

 لضفتلا دجالا لاف اذمل مقيدص بلق رارقالا ترثآ

 طا لولاو راتخلا دوأ فثمم  اهتثرو ما ركلا تاداع كاناو

 7 ناد تسيل ةسينصب مترا ىنكل هع تر



 تلو يحب هللا ىلع لكوتملا مامإلا ووو ةسادداوخا

 بابأ م لوك لا ةفملا اع ىلا فج وش تاويل

 .يضاقلاةب لبنألا مامإلا عمج مروطحو  قنيحس مهلا بوو مكفلحأو

 أ في ةمالي لموتلا هدوج ىف هلثم اه انممإ نينمؤلا ريل يحب

 المأ .لسرأملا ند ظفحو تامركلل ىف مثرابغ قشب فكأ ام ةينف ىف

 5 لكششم أ لكل توحضولا ارسمب . تاقرشلا موجنلا مو

 ء األ لصحتم رم نيدلا دامع ىوبب ا لا ايمجت مثلا موي نوكيس

 ابأ إب ْ : هلوقب ىلع نب ىمي حألا هباجأ دقو

 .ليقتسلل قو ىضاملا ىف تا
 - سنو

 0 لزعألا كاملا ماه ىله ويسب . ىذلا انلاع رسنلا سمث ىالوب

 0 ْ .« لكششلا لجلاو ىلصلا ىلاتلاو قاسببلاو نيللا هيجو ىنعأ

 3 لذملا لاقم عمست الف هيف مماقمو مكمودق ماقلا تاز

 مسل وأ - ىلولا بدنلا فراملا تن هلق نكت الو مامهاي كباكر منأو

 5 .. لضفألا ماقلا اذ ىف مكئاقي هرارق كرت محلا نأب ماو

 كوري لطبأا دانع قنو ىدملا شف نم رييخو مامإلا انالومل انوع

 هاننبو لصيف نم انرهد ىف هلثم ام ىذلا ونكلاو ردصلا من تنأل

 : نب لك ألا باوثلاو دصاقلا ىذه نع كيبلي ام. بحو جاجلا عدف

 اع لموغل لوخدلا نم عوبرا ركسذ هتف ام كيثبي الو فرعاو
 اذإو لبقتسمل ىفو ىضضاملا ىف تاف دف امل ىىع ابنا كعيضر دقن

 انأل لصوم لصوو .ةيفطو ريخ ف دالوألاو مألا روزأ ىتح

 ١ انأو لظنلا ميقن ىلع ديزي طزج ىنقتاذأب مدمب ىناجش دقن

 انو لمؤم ري-خ ربل داوجلا وبف ىبلطمب "نع تأ و رأ ناو

 57 ىلت زكسذ ام هللا لم راخألا هباحسو 4آو ىلا لد



 ومع ةنس ثداوح عك ي# 8 لع لكوتلا ماير ش٠ ظ
 ديلا قحلا انخيشل ٠

 ظ5ظ20 ا ا يا او باج م

 لولب ىدهم سردب مال كقذ ىف اكو « لاف - ىذألا ف باهولا دبع ىنل بي ١
 ٍ : ةلفقلاب ردبلا هقيقشو دم مال.الإ كيم ةمالبإ

 لوألا زارطلا نع مالا فل ايتألف. اقفرت حاسس
 لزملا باتكحلا مح نم هينعي .ام لكل مامإلا تنوع انألر

 لوح لفط لكو رايكلا رن الق اله نارمقلا امأإ

 لضفلا . مسملا دوجلا اذ لاضقملا مأاقلا مامإلا انالوم رز

 لكشم ةحازإ ىف امو لاص ام اذإ" ىلوثل نيدضعلاب نوكنر

 لسرلا ىبلا .عم هللا كح - ىلأ نم ذخأتو (نوظم ميرو
 لدي مل منال ضرفو متع بجاو كلذ نأ انيأر دن

 لجعت اضقل لصف نم نوني ىذا ىلع رومألا تقياضت ال

 لصبفلا روطخ نم ىرحأو ىلوأ مهللع قوقملا -قينضت نوروو

 كرمت هب هنأ دارت وأ نيماع -ةهضقل .ميماشو
 لضتلا لاضتلا نم ءاشعلا اذه فاي ةييرشلا ىف ةحابلا نبأ

 لوألا نامزلا ىف اذ ىفني هعرش ام دم برو الك

 لكوتلا . اننايإل انوي قلاقم ..داقتلا ناديرت اذإو

 لضفم لك لوق نع ةين ل امو اذه ىف نائملا انأل

 ىلحرت لش. لوايلا ٠

 لحنم ريغ ناكز هنم

 لصتللا ميأل

 ىلأقبف . ةليصأ واسم ىدحجو ' ىذلا انأو

 سخي 7 اكإو بايثلا نيرمط نب انأو

 ؛ تكح انإو ديكسألا ملا انغبشلو

 3 لدمألب ماع ىلإو ىدنع اطاخن نيذلاب البسو العث

 | طرا لك طف نع نولي اللا لايفأ نات ان رأ



 07790999: أ لل

 ,وبوبو ةئس ثداوح -كاوك يحب هللا ىلع لكوتملا مامالا

 :ج مكحلل اونعذأ دق

 .. رلاولا ىلإ هتداعإ ناكو « مامإلا ةرضح ىلإ اذه هكح طمشلا ددحأ هيقنلا مدق نأ دمب

 ىفلاق ؛ ماوعألا كالتب ةفيرشلا ةرضلا اح ) مامإلا نب ميهاربا نب هللا دبع ةمال لا

 : ملا هدبكو
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 اجدلا وامي ىذلا رمقلا ابأ ! ٠
 هل تفر نم نيذلا قص ىنعأ

 نم نيدلا بطق نيبو داملا نيب“

 هامل بوصنم لاحلا ىف امالكو :

 هفاضم .لاكلا جرد اهلإو .

 لفحلا ردب رون نم سبتقا# نق

 لكشللا فالخاا [دتبم رابخأ
 لصحتملل قطنلا -حاتتفا ام

 . لدبتسال- ةلامل نايبلا هيف

 'لوطألا ليثألا دجلا ةفاضاك

 ٠ لفسألا ىنعم هيف ضافخنا ال شيع ضفخ ةفاضالا مكح اهاكو

 ا امزح هك ىدبأ كاذلو

 نكي ناف هيلع ىنبم ىألاو
 لقت الف تنطع اذإ نايبلا اذه
 هبشم لاقم ذئنيح توفيف“

 تعشنأ اعاور امل نم نوكيو

 ا رصبتسم هرونب تيم اذه

 انيلوو اننمامإ ماقم ىنع ١

 'بنبكو نينمؤلا ريمأ 'ىحم

 ىذلا ةرديح راركلا ةعاجبشو

 موأش غلبت تسل روذب هر

 اوزيم ماقلا اورضح اذإ موق
 مهنأثف هلإلا ىلإ نيقلزتم

 لدعألا .مأ حب نوكسلا مزا

 لوألا ىف-ةلما كاذف فذح

 لدا اذ_مب لدب اذ حصدق

 . ىلئا الأ ايرثلا حبصلا ىف حالدق

 ' لبرغتلا مم شطع ىذ هيبثن
 لزنم بحرأ رافسألا كب تفلب
 لكوتملا انرخذ ةيادهلا نمش
 لسرملا هط ع قات كابهو

 . ىلا سلا ءامنإ ىف هماقل
 للبت كبجوب ترغ ام
 . لزعألا كايسلا قوف ىف نوكسلاب

 لمؤم لك عقتو مولملا رشن



 اوال < ىهحم هللأ للغ ل

 لفعع وأ سلجم مالكسلا كري هركذب نيح هيلع لصي, ل نم 3 . لزعألا ىتدلا ىلع لسا نيس هلآو ىبلا ىلع ةالصلاو اها ىلولا عوج سردو موصخلا ني ”اه لكاو مامإلا ىلوملا ةناعإل : لمأبب احم هوجوأ دق لب محلل اوغذأ دق مهعيمجو .

 ذاق عسفب امال طعتسم نسما نورا دع ني ديز تلا ةماعلا ألا لق م.
 52585 ١ . : باهولا دبع

 للهم قراب نع تمسإنو . لبقم حبص رون نعانل ترفس
 لماك مثردب نع تجربتو
 ةلقع نيقشاعلا ءامد تكسفس
 هللح هاهبن نم ةبوت تضف

 دصاق ىنأك اهعبرا ىوهأ 7
 ىذلا للا .ملاعلا مامإلا حي
 اهرس أب تامركلل كيإإ ترد

 اهماظن خيص ىالوماي كيلو
 دجام ةلح كيف ىحيدم نم ذخ ئ

 . ىذلا خيشلاف خبشل افطعتم
 ىلعلا زاح نم نيدلا داع اذكو

 اسنل هلمْون نم لئاضف اشاح

 لطبع ىبظ ديج نع تنفلتو
 لبذل حامرلا رمسلا نم ىضفأ
 لمفأ مل نإو ىمش نم تملا
 لدنملا ريبلا جرأ ل
 لتبتلا لضافلا زيزعلا حوس
 : لفحمب' مانألا ىف مماسما ألم

 لسلسأ ىأو ع تاسلستو ش
 لصفم روذشلاب دعك تدفف
 للطخألا بلقب ترطخ ام ءارذع

 لك ألا ماذلا ىف دئاوفلا ىلع
 لذملا ةاشولا د لمع هادص نم لك ليي ١
 ىئدعت

 " هتفلربو مدن دوت ةيالولا ىلاو مزع ناك نابعش 5 5 مالسالا فيس ىلوملا هتقف رو مدن أاروشنم 1 ءاعنص ىلاو لوصو ٠ مامإلا ىلإ ناطلسلا تاروششنم مث



 ا
 ا

 ١

 2 >7 قرع 2 حا لص را رجال عج ع

 2 يوسف اوال املا تاق ةكعم عشنا هج يدا سرعت هدو اود هناي

 0 د ا ول ا

 29 هيدأ

 يحن هنا لص لكوتملا مامالا
 زم ةئس ثداوح - ؟و4-

 1 دات :

3 
 رظانو لباقلا ةيرق دا

 ذملا اعنص فافوأ
 دبع ىضاقلاو روك

 نب هللا

 نه ني

 كب نافرع برم ا ناكرأ سيئرو تاقيقدتلا كب ديم مساق نب دحأ

 اولصوف « مامإلا : سيئر كب لماك نيسحو ىيرمعلا نيسح
 صو "هم ةسضح ىلإ كلب ىقح نارمع مافعاقو كب

 , ايَغ انس> الابقتسا ملابقتساب ا 00 ىلح همردنجلا نادنموقو

بلظش ةدوس سورحم
« تف راج 

 

 امنص ىلإ اوداعو
 روما ىلاولا ىلإ 85 اهنم نام ع نب رشعو ىلإ 9 -

 رقت نمضاملا ىلاطلسلا

0 
ا ةلودلا ءارزو ريرقت ناكو امإلا ة

 

 ظ رز كو 2 ماهإلا ةرضح نيبو اهني فالبجالا ةينامملا ةموكسلا

 هس

 دان ىلإ كالذ نع هبتك ايف نيدلا ديج

 ا

 ناطلسلا نم موسم 52 رشبم نيز تاريللاب ترش
 ناطيشلل ماغرإلا» نيد ةوق فلازلا ىني ىنإ 5

 نآلا اذهل خيرات (شغال) ىنأ دنن ةاعرق رصنب رشباو

 ش للف

 ىلإ سانلا ةماعو ءارمألا و ءاهاعلا عمجم ىلاولا ىمأ اهنم لاوش رشاع سيلا حبض ىفو

 نم عفادملا تبرضو « مهيلع ىناطلسلا روشنلا ةءارقو اعنص رصق نادبع ةموكسحلا راد باب

 اعيمصب ةليالا ند م 0 تدقوأو « كلذ ىرشبلا نالعإل ءامنص رمق

 كلذب ًاراشبتسا

 بودنم كب هلا ديبع لضافلاو اهفاقوأ رظان امنص نم ىلاولا لسرأ تبسلا حبصو

 نادنموقو ماةمئاقو ىديب زا ىجاجزملا ريما وبأ دمج خينلا امنصب ةيفنحلا ىتذمو نيديآ

 نيسح نبا كب ناسحإو كب تح قحلا دبع نارمع ءاضق ماقماقو كب ىملح دم ةمردنجلا

 « روشنلاب ةدوسلا ىلإ مامإلا ةرضح ىلإ نيب ىناطلسلا شيجلا نادنموق ليكو ءاولل اش
 ةرضح ىلإ اواصوو + ةدوسلا ةنيدم جراخ ىلإ مامإلا ماقب ءارسألاو ءاململا نايعأ مهلبقتساف

 .مامإلا ١



 ,ممو هن ثدارح 144 - يحي هللا ىلع لكوتملا مامر
 تا اوشا ءاثالثلا ١ راهم 57

 مافإلام اقم ادع ردا هل

 3 . هللا هظفح مامإلا ابطانع لاقف كب نإ 7 يع ماقد وكذا مب ران ىف مملا ةرضح ىلإ ىناطلالا روش لاسيإ بني

 مكاو ءةرماذلا ةيوملا ةباصملا ةنيزا « ةرهاطلا ةيكزلا ةرجشلا عرفاي « ةدايسلا اذاب
 ) لبلجلا مامإلا تنأ تنأو ل 0 دوسلا تنأ تنأ ) 0 ةيماافلا ةلالسلا ىف ن

 ناحل دار دحش اناطل فرط نم مامإلا انديبم ىلإ لسرملا ىتاطاسلا روشنلل وه اذه

 كاذ ذإ ةيناملا ةطحللا ىف ةيناطاسلا رك اسملا نادنموفر

 « نيدلا ديمح ىبحي نب دمت نب ىبكي مم

 ىلاعلا بابلا نم نيصخرمو ةيالولا نم نيبودنم ىتففرو هللا ديبع دمت ريقملا كرم

 ريفنلا دبملا نأ اهف . مامإلا انديس ةرضحل لوصولا نسل ىلا هللا ذمحنف « ةنطلسلا نكرم نم

 : رعاشلا لوقب الثمتم هئدايس ىدي نيب هعضوب فرشنأو 6 مامإلا اندهس بانجل روشألل مدنأ

 اهروفن لوط دعب نم تسنأتساو اهروطس لالخ نم ةقيقملا تدب .

 1 اهروشنم نم نامرفلا هدرو ىف اهميطب حوفت ابتنيطف تراط

 « مسياح لظ تحنو )2 مسنوايس روضح ىف صاخشألاب نيف رشنم انلك «ديبع 56

 5 « هيلو وهو مامإلا انديسل ىمألاف . ةريطحلا ةليلجلا ةفيرشلا ةمدخلا هذه مايقلاب نب ختامو

 . ىهنا ٠ نيماعلا بر لل دجلاو نورمأت ام لكب انيلع ةعاطلاو عمسلاو

 هاعنص أوعجرو ( مايأ ة ةسح ةدوسلاب اوئبلو

 ةقعاص تناكو
 1 اع يرو مياظع رام ةوجلراا جب ١١ موي د



 ظ ا

 ىحب هللا لع لكوتملا مامإلا
5 

رانم ىف اوناك اهبعب معلا ةبلط نم ةشهم تباصأ ةميلظع
 0 ةفورعلا سابع ىدهللا ةبق ة

 0 ألا مهتم « لاملا كالت ىف اوناف « 58

ريغو ىسيكسلا ىبحب نب دمع نب ليمامسإ
 ةمالعلا خالا مهمبدل ناك نمي فوعو « ةيسابكسلا نم ه

لاعب نبت ند نب دع ني
 ال اذه ف ةزابش لمع ىبكملا 

ىلع قرشلا نم اهدالبو ةيوملا ىف ربلغ ةنملا هذه ىفو 0
 لع اننا ةعبرأ ةفاسم 

هدصقو « هركذ رهتشاو نيمألا قرشلل ودب نم ةوبس ْ
 قتح مهيلع هوف ٠ ءالمجأو عاعرلا 

 ران تدم مث « تافارحلا هذه ومنو ةيالولاو لضفلا ىلإ هوبمنو هرمأ ليوهم ىف ارنا

 هتسغ « ديبز ىف ةذبعشلاو رحسلا ىعدي نم ةنسلا هذه ىف رظ هنإ لاقيو . هنن

00 3 

 لكودملا مامإلا باصأ نيب بورحلا راذ تاعتشا |0019 ةنس ىف ؛ زيجولا عماجلا ىف لاقو

 وهو اره قوسلا م لكرا تدريج ىجح روجحح ىف بذت هدانجأو ىميردالا

 راحتلا لاحر طببم

 ءوحألا ىف لاومألا نم ًاريثك لويسلا تفحتجاو )م راثسألا تمعباتت رخآلا عمر ىفو

 ببسي روجحم هءاقب نأ اومعزو قرشلا دعس نب دمت ىضاقلا نم سان ىكشو « اطوحامو

 هيف ناك ام ىلإ ىقرمشلا عاجرإ ىأرف ءاولاق ام فالخ ىف باوصلا نأ مامالل نيب

 ةريسإ عضاوم الإ حزار لبج ىف

 0 نيقيزفلا نم ةرشملا وحت اهيف لقق روجح ىف برح عفرو
ٌ 

 ا
28 

ِ 
07 

 . ةحشو نصح ىف قرشلا دعس نب دم ىضاقلا رصوحو « روجح دالب ىف ىسبردإلا ديملاو

 ١ بامجسأ لزت و « كلانه نوقاب كرتلاو « بورح ( ةدمص تابجم ) ٍنالوخ دالب ىف كلذكو

 1 « نيدلا فرش ىداملا مامإلا نبا مساقلا ماحلا ديسلا هماقم ماقأو « مامإلا هلزمف « بيرحلا

 ىسيردإلا مم قبب لو ؛ ريثكل ثقو .« ةدعص تاهجم ةعامج دالب ىف برح مقو بجر ىفو

 اولدبأ ا

 فر

 أ مزبماو

 ١ ( ةءاج

 نا ماإلا

 وم

 و نينسو

 ١ لمتراو

 ( رحللاو



 حلصلا ب دمابنلاو واما رهظأ لب «دايب ىلظل ىسيردالا داب ىلإ ماع يمي نب دمحأ ةماللعلا يدا راع ةدلل هذه لبقو جوس مو ةنس تايفد

 جنو  ةراملاةفايطل ةدوسلا ىلإ ةلفقلا نم مامإلا مزع نابعشنلوأ ىفو
 رخآ ىف ةلفقلا ىلإ مامالا عوجر ناكو 3مل

 اعنص نم نيرخآب اولدبأو

 ٌةذوص دالبب اوناك نيذلا كرأأل م ) لاوش ءاسؤر ضعب قد

 ) سديد باحصأو 1 باحصأ نيب ةلبقلا دالب ىف 00 تدءفو ةححلا ىد فو

 0 0 كلذ 56 ) 0

 ماعلا اذه ف مالعألاو ءالبنلا تايفو

 ىبجلا لكوتملا نب دمحأ نب ليعامس

 نبا ىلع 2 نب دجحأ نب ليعامسإ نيدلا ءايض ةمالملا ديسلا

 | ينولا ىنسحلا دمت نب مساقلا مامإلا نبا ليعامسا نا ىلع لكوتلل ماإل

 عسل ا١؟ 19 ةنس ناضمر نك نرشعو ثلاث ىف لفسألا نولا نم ةلبح .ةنيدع هدلوم

 : ىباصولا حلاص نب دمع نب دمحأ ةمالملا هيقفلا ىلع نآرقلا أرقو . فلأو نيتئامو نينسر

 عورفلا ىف ىحامثلا دهاجلا دمحأ نب لا دبع يماقلا نع ذخأف « رامذ ةنيدلمب ىلعلا بلطل لمئراو
 ىمنعلا دمع نب ىبحب ىفاقلاو ىمنعلا ديعس نب نسم نب ىبحي ىضاقلا نع ذيخأو وحلو

 0 « ىسنملا دأ نب دمحأ ىضاقلاو ثيرولا ىلع نب باهولا دبعدبسا» |
 كَ ءواصو دهاجلا ا. مساق نب نسح نب ىحب ىضاقلاو ىلوجلا دداجلا دمحأ نب ىب نبال

 ( ذم و نيعسلو مسن ا؟96 ةنسىف جحو . ريسفتلاو ثيدحلا ىف ىلبجلا رهاجلا ن هدح نب لأ ١

 ٠ : لاقف هبراقأ ضعب همجرتو ٠ . مالعألا ضعب نا

 « ثمعو تابثو ةهابن هلو « فاو قالغألا نسح ادهاز 1 ناك سلا بع



 مسا ةنس تايفو م, يحي هللا لع لكوتملا مامإلا

 ا نيملاظلا نع لزعنيو « نيحلاصلا
 هيلع هللا 90

 امل ةمزالللو للا ىوقت ببسب اهسف

 نع 2 فلأو ةثامئالثو نيثالثو ىدحإ 1معا ةنس نادعمر رهش 1١ سبخلا موي تامو

 ىضاقلا لوف كلذ نم . ءالضفلاو ءالبالا نم ةعاوج ماثرو , . ةلبج ةنيدلم ىف ةنس نيتسو نينثلا

 : ةديصق نم ىلالا ىدعلا حملاص نب ىلع

 داعب ثح هباصم انم لح الجو ءزر ,ظع اناهد دن

 ىلوت دق هنأو انيف تقول لمأ ديس تو امس ذم

 ىلوأ رجاحلا 4 اميجنو اءومد نويملا نم انيكحبف

 ىلوو ءايضلا هنع ىراوت ذإ مالظ ىف تدغ اللاو ال فيك

 الح لكلا ىلع تاكشأ نإ ليع امسإ دعب نم مواعلا كلنا نم

 الج هالومل ًامئاق اه ل ازام تاللآ ةدابلا كلن نم

 " الك ةبيصملا ىذب امبس نه نلرم ةدعاو تاممألا تدف

 المإو لع رشنل هيف تنكح ًامافم موفي اذ نم ىرعش تبل
 ال مأ كيلم دعب نم رشن مق لبف تيولع ذإ لا ىرط
 الهأ مراكا تنكح ذإ قلما ريخ ىده ًارئن تق مل

 ىلحت دق مدوب بحم لكنمو انم ماللا كيلذ
 الجألا ماركسلا من من أرط كب ابآو كيوذ نم لكلا ىلعو

 .ء نيس نب مق او ىرسلا ع نب يملا لول نم هذ لإ انص نم تلو

 ينانا هداوو رهطم هلل دبع نب دمحأ ىماقلاو روصنلا نب يبي نب دمع فاولاو ىزما

 : : اهنم . هئاثر ىف ةديصق ميركلا دبع |
 ٠ ليجأت لاجألا نم ىجري فيكف 0 هرا لوه ةينلا ىه

 ليلقتو رسمك هريثكت مج ىف . 4 ءاقب ال أب مايل امو
 لممت هن مو زنا و. متم تا د



 نع تايفد

 ل ىلون امل ةفآ ىدهلا موجن تناب ني سس ليو هلامم توقأ ذإ دنجلا ىرث ا

 5 3 50 0 ١
4 : 

 8 مال 4 رصع هبكو ك نينع ردب قفألا نم ىوه
 ر 0 ١ ش
 ليلابللا رفلا م“ :.أ زوفالب لمآ هلاجنأ ىفو نيقيلا اذه لوطلا ,لضفلاىدوأو لاكلا ص خش ىغلد ىبلا ع تام دقا الك وصوم 4 لرصرب راتب وهو ددؤؤسو عد“ ليعامسا قتلا ردب دعب له

 ؛ اهوأ ةديصقب هدلاوو ىنمألا نا دبع نب دمع نب ىحم ةمالملا ىئاقلا هئرو |
 5 رام اهنأك عرملل ٠ ىرجأ رابخألا هنود رصاقت ريبشخ |
 : اهماطم ةديصقب رصن نب روصنم خيشلاو

 لإ ىرظانو نونجلا نع مانا نو ىرطاخ هنم قاض ميظع بخ .

 ىلا لا هحر ةلبج ناقوأ ىلوتم ليمامسا نب دمحأ دجامل:لضافلا ديسلا ألا هلمنو:

 « ثينأتلا ءاثو ماللإبو ةدحوملا ءابلا نوكسو ميجلا رسكب ةلبج ةنيدم ىلإ هبسن.: ىلجلا

 ريسلاب مايأ ةعبس امهنزب « اعنص نم ابونج لفسألا نعلا نم ةفورعملا ةنيدمملا « ةليج ىذ لافي

 « ةئامبرأو نيسحو نام 408 ةنس ىف ىحيلصلا دمع نب هللا دبع اهطتخا نم لوأو . لدثلل
 : اهنم . ةديدع ل زء ىلع ةلمشمْلا ةيحازلا ثيم ةئيدملا ملال

 ىباوثلاو ىلفسلاو ايلملا مأنأو بتكلاو شقولاو ىدابر او فاروو نالمألا ةلزع

 عيرألا هذه نم ةزع لكو . ٠ نييوعر لجو ىلبشلاو ى ءارشلاو مياصألاو رابملاو نيلوقتا»

 بج ةنيدلم ىمسنو ءاهبصخأو ةينا دالبلا لمجأ نم ىهو . ىرق ةلمج ىلع ليتل ةزع ةرشش

 : اهبف ليق امو . ركعتلاو بحو ددخ لابج نيب ىو ٠ « نيربلا تاذ
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 رعاك وع ف ا 0 سجس حم هم ججتل

 8 533 هاو ا الوم عمقا نع مع
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 يب ا يسب - 03 دع

 06 وسم رجالا هملول تولوا الجال جما ميغ زجاج دو جدوسوسم ب منجي هوو رد تنم

 ا نيف * 0 3 97

 نا ةيضانل ا ا
 تثئارهم اهفح دق ةنيدك

 تاع فوذملا ىلاعلا ركستلاو قرشم بحو ماش امل ددغ

اق نب دحأ ديلا ةمجرنب تاحفص ىف اهلع تملك دقو
 ىف ىلا لكوتلا نب ىلع نب مس

يقام ضعب تبثأو « ةرهاقلاب عوبللا « فرعا :
 مئادللا نم اهيف ل

 نيب ةرخافم رخآو ٠ نببلا مأ ءاعنص نيبو اهنيب ةرخافم نبلاب

 ةيربط ام دادنب ام رصم ام

 رشن» ماسقأ نم ىناثلا مدقلا
 ءايدألا ضعب ررح دقو

 بهاذم نوقشي ايف سانلو .ةلبج ةنبدمو بإ ةنيدم
 ىنايرالا نيسح دوج

 ىنبلا ىايرالا نيسح نب ىلع نب ىلع َنَللا دبع نب نيسح نب دوم ةمالملا ىماقلا

 . نايرا ةرجم هنطوب فاأو نيتئامو نيمستو عبرأ 184 ةنس ةجحلا ىذ ىف هدلوم ٠ قيسلا

 هوبتاكو مالعألا نم ةعامج بئاكو « رعشلا ظنو « هقفتو ٠ هريغو هدلاو نع ذخأو

 ظ ةلمجو با ةرخافم
 ءالضفلا دجامألا ةداسلا ةرايزا فلأو ةئامئالثو نيرشعو عبس 10997 ةنس ىف مزعالو

 ةرخافملا ىف ةفيطللا ةزوجرألا هذه ررح لفسألا نملا نم با ةنيدمو ةلبج ةنيدعب لكوتلا لآ

 : : لاقف نيلحلا ىف اهومحنو نيتاسبلا دعب ءامسأ ركذب اهمف دجو دقو « نيتثيدلا نيب

 ناسحإلاو وفعلا ىجار لوقي

 هللا دبع لجن نيسح لجن
 ادم ىثلا ُث دجلا

 بابلألا ىوذ بأد نم ناكو '

 ىاملا عدبأ ىف اومظنيو
 ىبر هيف نم امه نإو

 مالعألا ةداسلل ةرايز

 هرخافم تكح انايأ تلقف

 ينايرألاب ريهشلا دوح

 ا 0 اظوفع لازال

 2 تثرايبلاو رعشلا روم ىلإ

 بادألا رحأ ىف اوحبس .نأ

 ' نافألا نم نوري اهف

 بإو ةلبج وحن ىثللا
 ماركحلا اهجنلا ىنلا لآ

 هرصاق ىناعملا ىذب نكن نإو



 ىح هللا لغ لكوالا مامإلا

 رقسلا انب ىهتتاو انلصو امل

 هروهشم ةني لام 1 اهنأب

 ورم انئاج ايف كتنإو
 ءام ىربنب تقح ابهنإو'

 ءاوحملو ءاملا ىف اهلثمام
 لازأ ام دادنب ام رصم اها

 هريضن ةضور الإ ىه ام

 ىلاث نم هل سيل اهؤاوهأ 0.

 لضفي ايف ءاملا نإ ليف ول
 اصلا فيفا ءاملا هنأل

 ادج ريثكلا تاقلا نم اهيف
 فص لك راجشألا نم ايف:
 تلاق دق امل بإ تعسف

 مساخلاو لوقلاب تع '

 لوقأ ىذلل مس لوقت

 فتردلا عيمج تقف ىتتا
 ( هزكاولا )ريغ لعفلاب زحأ ملول

 راجشألا عماج ( ماج لوح) '

 نامزلاو صاجألاو نيتلاك ' .

 هفيطل ( ةنشم :) ىلإ فأي
 ءاتشلا ىفو فيصلا نف دربي

 ماقسألا نع تنفرت اذك

 ع موو وييوصتا

 ..ينأل

 ربختا بهط عامألا ىن 1
 لوطي هب بأ ط رغ

 هروك ذه دف اهلضفب ىمد

 ارودسلا حرشب اح ناك

 ءادصلا نم بلقلا ام للك

 ءاسألو نب اهذنمعأ
 لاثم اهنسح ىف امل سيل

 هرينم ةميدب ةرهاز

 لدعب الوف ناك تارفلا ءام

 وسمو ةئم ثداوح

 :٠ قادصألا ءىلال هنأك

 , ادمي نل ( ليوطلا ) كلذ ىف
 فطلا اذاي نامرلاو نبلاو

 تلاطتسا هب امو اهرخ ىف
 هماشلاو حدقلاب .تحصفأو
 لوضف ةلبج لوق لكف
 نِلا ضرأو ماشلاو مورلا ىف

 هزئاح ًانيج دجلل تنكل
 راثلا بيط عون لك رم

 ( نادعب ) نم هايلاو نبلاو
 هفيرش ةفيرظ ةعبدب

 ةبيط ءأ وحلا

  ىلقم ىف مالآلا ىرت الز
06- 
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 -- ا”

 ىداولا ف نم لك ىنم ثني

 (فرشلا ) لاجر نم ىسفن تنصح

 لع فيتم نصح ىنأل
 ( ارضخ ضرأ ) قوف نم يقناو
 هشورعم زرطم نيك

 باطتسلل عيدبلا ضورلا نم اهذ
 راهزألا ابحوس ىف تكمن د
 فصولا اذه نيلوقت اف

 هيلاعلا توييلا كنم تبرخ دف
 تهوأت ةلبسج كاذ تدنن

 قبسلاب ةقيقح  (بنإ
 هرضن ضاير تاذ اهنإو

 فيلا ( ركاب ) تسرح دق
 ماركللا لزم ىنإ لوقت

 تيم دق نيالا ىنإو

 ايمتخاو .الواحم كأ دبر

 الملا ماركلا لجن انبي

 ليلجلا ةمالصلا ىلاعلا

 لآلا نيعو لضفلا وذ كاذك

 دمحأ مامإلا نبا نيسحلا نبا
 فيزي الف هيف ايضق ام

  5)١(سضُإب

 قدنبو مهعفدم نم شغأ 5
 لاصملا هذه لكب تي

 ارذع دهن تاذ سورع هبذ
 هشورفم اهسيج ابمتانج

 .باط مث هيف رظانل قار ام
 راطمألا ابضرأل تمم

 فمضو , ةكر تاذ تنأو
 هيلاخ رومألا شضعب نم ترصو

 -تهوفت هب رخفلا نم ال
 الملا نيب ةنلعم ةحصنم

 قملا لهأ لك اذه فرعي

 هرضخ  نيرظانلل ةجب.و
 فيرشنلا مفعأب تكفرشو

 مالعألا ىنب مئاه لآ نم

 توم لق . راتخلا ىنيو

 اكحلا نوكحي نأ احالصا

 اهلا  ءايكذألا ءابجنلا

 ( ليعامسا ) ذفلا مامإلا لن

 ( ىلاجلا ) ةمالعلا ماعلا
 ددؤسلاو العلاو ىلاءلا لهأ

 فصنملا حيحصلا حلا هناق

 ومب ةنس تايفو
 يحي هللا ىلع" لكوتللا مامإلا

 هد قاليدم

 لو

 7880٠ ةئس أ

 نبا



 ل ا ىح هللا ىلغ لكوتملا مامإلا

 - اضرلا طا اللكسو
 ,ممو ةنس تايفد

 ألا ىلإ الملا م

 راجشألا ىف رايطألا تنغ ام
 4 يات مساق نب دحأ ديلا ةمجرت ىف ةليجو بإ قنبم ' ىلع مالكلا يقرا دقو « هللا هجر نيسح نب ىلع دللولا ةلبج اح ىلاجلابو 6 هتجز تقبسو « ني هو ىدحإ ليش ةنن ىفوتلا ىحب نب دحأ نا ليعاعسا هلوقب دارأ

 ناتو دل بى ننال 57 دام م رضعلا ءالبن نم ةعامج نيئالث 000 ا ٠ مرع ىف رذع ةقق سورخم هلل هديأ ى 07 بلا مما ما عمتجا الو
 0 "راد ا نيد نب خذ ميا بك ىو ذأ نب هم ف ا
 0 اهنم ةديصق ملل اهكافم  مامإلا مف ا

 دع نب مماقل ممإلا لجو دمأ نب هلإلا دبع ىديس ىلإ
 ىدترم ريخابو لب ىلالا بوثل  سبال ريخاي ليعاما ىالومو
 دمحم لجن ندا دامع ىحنو .اندومح ىلاعملا ىذ نيسح لبد
 ددحأ نب ىحب نبدلاو ىدملا دامح - انريحو داعلا 'لجب ىدملا ذعو

 ٠ هدؤسو ىلامم نم متصصخ دق ا“ .افراع تنك ىفنإ مادن تاج *

 دجسم لك تنيز ًاهوجو ىنيزي الئاس ىبر هللا .ىدانأ تنكو

 ”دعوم ريغ نم رادقألا مهم تنأ مهتيقل ما 5 نا وخاب .: "نف >

 :ىدصقم ةباغو لب ىداؤف لواح متاو نولصجرت بيرق امو

 دب نع نيبحلا نيب ام عرشلا وه ' هناف ١ دابعلا اونسنت الا كاف“

 ..ي اهنم ةديصقب نيروك ذل ىنايرالا ل كو ةمجرقلا بحاص باجأ
 ديخأ رمت ىلع ىرحبلا ؤلؤلا مأ دجرز صوصف مأ نامج دقعأ 00

/ 



 زوو ةنس ثداوح هس اء

 يع دعس عمات, . توي ججمرصم جوج

 ىحي هللا ىلع لكوتلا مامإلا

 دجنسب تان راجشأ سديس مماب رهزلا اهم اننلا ةضورا مأ

 :دامش ليلاس ىحم ىلمل داع ىددلا ىخأ مالا لفن مأرحسلا مأ

 , ديشسلكفءاض ال رههلا ىدم قو نين الا لو 1

 .٠ غي دنع سبا رشا غلا برأ لو ب نم وب ني ١
 ش : اهنم ةديصقي ثيرولا دحأ نب باهولا دبع دلاولا كاز

 ىدتبت ةرايزلب 2 اهتلخ امو : ةلفف نيح ىلع اموب ةرئازو

 | دقوا ىف هؤاثحأ ةقما ىذا اهايخ لي نأ ىوهأ تنك دقو |

 2 دهشم داعب ىذ موه فيا . مخل .ابلصو ليحأ انف

 700 وم ريغ ىلع مانيتأ تلاقو اهتارفب امجوم اهاقلب تفش .

 9 / ' ىدصقم ةياغ عطقلاب جلصوىرأ , يا الهسو الوأ املأ كق

 5 0 ىدترأ تنك هب برك اب لوزي

1 
1 
5 
 ا

1 
 ةماقاب ةعو ىذ ىلع ىنن

 ظ دنقلا ودملا مر ىلع حوبأ : احب ىتتأر امل تلخب اف ا

 0 دروم دخت اردب ال تدهأن. اهنسح رئاس ناك الا تخرأو ا

 ش دنقم ريغ انلاهف "0 ايليقم لاا ضور ىف لاز اف ا

 لا دجمم طنب اموي تفتش ” اهئيدح ىلآل ىلمأ ضن ظ
 | .: اهتم ةديمقب نيدفلا صان ليعاهما خألا باجأو

 ظ .درخ فالس مأ دبش ىذامو دجرز دوقع مأ ىلأل رس

 . ىديس كماظن مأ ىركس طقستف اهودش ريطلا لجخم رباع ةمقنو
 دنجم دنك بلق ىلإ ًابلقف انلاحر ماقلا اذ نع تلحر ناف

 لأ دام“ بولت ىف دادو ةايح هنا ٍدامعلا ىركذ نم ديالو
 .: اهنم ةديصقب ىوامسلا دحجأ نب ىبب ىئاقلا باجأو

 درخ بئارت ىف انيلإ ىداهت دضنم نامج مأ دوقع مق



 ار ىو عشا صكشت مسي دف
 0 .اطرقم ناك نإ برقلا نإ تابيهوأ .

 ١ ةدهيج ةليوط ةديصق يفاوا

 . ارألا فول 8 ىباو امهإب ضدوج نيغ 1 ارجأ : نيملا مسدل تثناد هولا 3 انب يضرو. رج ١ ءاثمألا ف واراص ف ارهص هللا ىمأل اربع ظ ا ..: امم ةديمق هدإاو هاثر دو ٠ .نايرا ةرجع مونطوب هنفدل هقتف « اهيلع ام اح هدلاو ناكو «رعشلا داب ىف فلأو ةثامالثو نيثالثد ىدحإ 1001 ةننم ةدعقلا ىىذ "7 ىف هل مجرقلل تامو
 ارد راص لاما ىف نم . قتلا 3 ةمالغع
 ارط زملا نوف ىواحإ نيسحلا 7 نب .دوح ىعأ

 ا ذإ 8 تق دف 6
 اين ليت األ اد د نب يب ةالل اا هر 90

 عيفرا بسنلاا انابآ ىف ىف 4 مو نيسحلا نب دوح
 م0 كبت عرشلا لع نونف هيلع.

 عيطتسإ نم الكشم نيب نيدوار ديف لل ْش
 م شنب يي د ل

 0 ا

 ادلى يدك هاف يف هلو ومد زق
 0 1 ب نيتئامو نيعبسو نيتنثا ا" ةنس يفوق

 ملا ىفو . نابعالا نويع يف اناسنإو « نامزلا يف اسمثو « داقتنالا لجأ دقع ةطمأرا
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 محلا زاب جر تما يقم 77: سوي رجب بج بدبس ب بيحوجمما رحم ع مهب جست ناك تطلقت 0/77

 يمي هللا لع لكوتملا مامإلا

 عب هجرت اي درفملا للا مركلاو

 وب فوتلا ىدبم ملاح ىب نب دم

 كلاث ىف ةهحرتلا بحاص ثومو

001 

 : اهنم ةديصقب روك ذلا داو

 هانرو

 دفني ال اهعمد كنيع لايام
 نم توم مأ جفم بطخ كاهدأ

 امم دقو مولملا ىبحأ ىذلا ىحي

 همولع سوم تملط دقو ادنف

 هنطب ىف ىوث ربق نم لِ

 أهسلا ىلع فينلا للا ملاعلا
 قالا مراكللاو لئاضنلا بر

 هلامفأ نم تانسحلاب كيبنت

 همالك مسألا عمس دق ناك نإ

 اهلااذأ ترمش دئادشلا اذإو

 هنأك رورسلا هلبيقب رظنت

 هدوجو ربسي العلا ثناك دق

 هعمدو داؤنلا قلق ادنغ نماب

 .3'هإ كليوع ىلع مالث نإ ام

 نمو ٠ هتئاكمو هلشف ىفراع
 , نلأو ةثاعالثو نيس 180٠ ةنس ةدمقلا ىذ ىف ةنط

 ا

 دقوتت ةرمج هيف كاشحو

 درفملا اميف وهف لئاضفلا مج

 دوسأ ماللظ هت. راونأ
 دجتتو روغت ةيفاص ءاضيب

 ديزم مضخ لب ' مثأ لبج
 دسيعتلا هوأتلا كانلا

 دب ةمركم لك ىف اذإ هن
 , ..دنسلا ثيدحلاو ىلاثلا روس

 دسمرألا هيتلقع 11 دقلف

 دمصلا قاضو اهكللسم دناو

 دقءتو رومألا ه لحت رق

 دوعلاو اهبيبط تامم ىنثت

 ددخم دودحلا نحض ىف نانملا

 دكنألا نامزلا هب كاَمر بطخ

 ماو ا
 "م م

 : )مم ةلس تدار
 ريم

 ىضاقلا هلت هنع ذخأ

 هاثرو ٠ ةثاعالثو ني

 . ىوامتلا ذمحأ نأ ىح خيلبلا ىضاقلا ىنايرالا نيسح نب .دومح ىضاقلاو وه

 13 7 31 ٍ . 9 م ,

 + دقرملاو ىركلا اهونجي نيعلاو دقو ءاشحللف م ال

 ' اء لن * دعزت 5 مثلا داكست ريغ ىجشلا ةيواطم ىف سرط ءاجذإ



 معرب نس تايفد هاف ىبي هللا ىلغ ىلكوتملا مامي

 دكألا نوزملا نمزلا هلاتفاو هناخ دق خماش دولل ىن
 دجنم وأ مهم ةطيسبلا قوف ىثم نم مرك أ ريرحتلا ماعلا .

 دهغأو روفأ ذإ دجتب انصح ىل ناكدق أدلاو بف نيماي
 - ١ : نيسح نب دوع ركذ ىف لاق ىتح

 ديني ال ارشان ايس ناك نم اندو», ةاضقلا ىضاق ىلع مآ
 : دوأتي هدقفل العلا راص رخاز مع راتب ىلع افسأ

 حلا دممتلا هفوسك نونا بير نم هاحم ءامسلا قذأ ىف ردبلا

 :فلأو ةثامثالثو نيثالثو نيتنث سنت ١ مع ةنس

 اه ابف ثداوملا تم انيلإ غلبت ملو « ةدوسلا ىف ميقم مامإلاو ةنملا هذه تاخد

 ركذلا قحتسي ام
 ةنسلا هذه ف ءالبلا تايفو

 "نب ىلع نب دحم نب دمحأ نب ىلع نب دمحأ ةماعلا ىضاقا متع دالب نم هايسب تام ابهف

ىلإ ةبنن ىوابسلا ناملس نب دمحأ نب خالص نب ليعامسإ
 ىبتنيو « سن دالب ىف هامس دالب 

 ىضر قيدصلا ركب يبأ ةفيلملا ىلإ هبسأ
 0 هنع لا

 ةمالعلا ديسلاو ثيرولا دمم ع نب باهولا دبع ةمالعلا ديسلا نع رامذ ةنيدع ذخأ

دبع ةمالعلا ىضاقلاو ثيرولا دمحأ نب باهولا دبع
 لل دب نب ىلع ىضاقلاو دهاجلا دمحأ نب هللا 

لحم نب ىه ىضاقلاو ىشملا
دم نب ىبب ىطاقاو ىوابملا دمع نب 

 دو كوالا دجأ نب 

 الضان الاع ناكو

رثألا نم ةعاج لصو 1م 5 ةنس ىفو
أ,م تيبلا ىفام اوذخأف هنطو ىف هب ىلإ كا

 اوقرح

هغلب لادم رب نس عأ لم از هو اص لإ ةبزلا يحاص وو تب
 م



 ند هع تايفو 0 0

 1 | ْ ةئس ُه هتان 0 8

 روصحملا مامإلا ناوعأ نم هنأ
قلطأ ىتد سدحلاب لزب و «

 لكوتلا مامول 1١798 هنس ف ه

 4 م انبح يب هلل ىلع
 ١7 ةنس ةرخآلا ىداج

0 | 

 نيسحلا روصنلل نب يحب نب دمع نب يب نب دحم قبلا ةماعلا ديلا اعنسب تاما

 .ىناعنصلا دمت 0 مامإلا نبا نسحلا نب دجأ ىدبلل ن نيسحلا نب مساقلا لكوتلل نبا

 ىلع نب نيسحلا لولا نع ذخأو « ًابيرقت 17017 ةنس ىف امنصي هداوم
 حرش ىف ىرمعلا

 ريغملا حرشلاو ةيناكلا للم ىميبخلاو ىجوغاسيإ
 راهزألا حرش ىفو نايبلاو ىناعلا ىف

 دواد ىلأ ننسو لوصألا مع يف لوسلا ةباغو نآرقلا مولع ىف ناقئالاو رفظم نا ناببو
 ىفو

 تارا ضئارفلا- حرشو نيسحلا ريمألا ءافشو ةدمملا حرششو مالسلا لبسو لم حي

 ةمالعلا ديسلا نعو « نيرذلا نيسح نب ىلع ةمالعلا ىضاقلا نعو . ماكحالا تايآ حرش

 ىسنآلا كاللا دبع نب دمع ىناقلا نعو « روصنلا نب دجأ نب مساق نب نيسحلا نب مساقلا

 .طرو الماع املاع ناكو . اهريغو ىبرغلا ىلع ىضاقلاو ىرمعلا نيسحلا ىلولا هزاجأو . ممريغو

 هاملعلا ةلمج نم ناكو . ىلخادلا فقولا ةراظن 7 انصب اياصولا ىلع ةراظنلا ىلوث الضاف اين

 داع هعوجر دعبو « ديجلا دبع ناطاسلا ىلإ 1518 ةنس ىف اعنص نم اورفاس نيذلا نايعألاو“

 فانثتسالا ةكحمب اوضع مامإلا هبصن 18٠ ةنس ىفو . امنضب لامتألا نم هرظنب ناكأم ىلإ

 ' / ١89 ةنس بجر رهش ىف اعنصب تامو ةديدع ًاربشأ ضرم ىتح كلذ ىف لزي لو .

 نع يسنملا رصان نب هللا دبع نب دم نب ىمح ةمالعلا ىضاقلا رامذ ةنيدمب تام ابفو

 | ىسنعلا دمت نب دجحأ نب دجأ ىضاقلا نع ذخأو نفح ةنس هدلوم نم ةنس نيسمحو' مس

 ديسلاو ىبنعلا ىحن نب دمت نب ىمن ىضاقلاو ىسنعلا دعس نب هللا دبع نب هللا دبع ىماقلاو
 مامإلا نب ىبحي نب ىلع نب باهولا دبع ٠

 ٠ ىلدبعلا لضف نب نسحم نب لضف نب دمحأ جحل ناطلس وت اهنم ىلثلا ميبر 1١ فو
 خ2. ةاهد نم ةركسفلا داح ناسالا حييصف ةلماجلا نسح ناك : لاق لضف دمحأ ريمألا هجرت

 واول

 : نبا

 دبع |١

 |ء اجب



 ةأن

 5 يبي هللا لع لكوتملا مامإلا

 هيلإ دفوأو « كلرتالاو مامإلا نيا ءامدلا نقيل ىعسي نأ ةكم ةرامإ هيلون لبق ةناتسالا ىلإ يالا نيرشلا ىلإ بتكو « ةيبرملا ةضقا مدخو « يم هلأ م روصعملا مامإلا ىلاوذ ؛مؤم ةنس ةححلا ىذ ىف ىلع نب ليف ناطاسلا .هم نبا قو دعب هيلا ىلو' ©« برملا
 نيب ناكو « ذيملا دبع ناطلسلا ىلإ
 براقملاو لدابملا نيب ةرفاناةيقب احد

 ىمي مامإلا نم باتكب فاقسلا ىولع نب دم ديملا

 « مازنلا نم برعل ءارمأ نيب ثدحيس امو كارتالا جن لوفأب أبن نم لوأ نم وهو
 ديملا لسرأو , جيل ىلإ ندع نم ةيديدلا كسلا دل ىعسو « مامإلاب هتقالع قثوف

 . ىفو ٠ كلذ ىف طسوتيل نيدملا فيرشلا ةضوافل ٠١097 ةنس ةكم ىلإ ىرفجلا ىولع نا
 ١ . 2 ىلإ رفاس 189٠ ةنس

 : اهنم ةديصقب ىدجنلا ةرينما نب هللا دبع رعاشلا هحدم نممو

 لجبلا ريسألا هموق ىف وهذ أرط سانلا ديس لضفلا دمحأ
 لا لئمتف هنهذ نوكلا روص .ىتح براجتلا هنهذ تلقص

 اناكس هيف ماقثت ىلألا ىحو انامل دصقاف هتفلب نإ ىلا وه

 ! : لاق نأ ىلإ
 ةاطوأو الآ ىلا كاذب تبصأ نم نب لضف نباب ىنأ ردن او ش

 | لا انازيم رخافتلا دنع مهحجرأو ١ مثديمع نيمظعألا كولما زمأ 2...

 7-00 ةمالعلا ديسلا اهبيطخ رامذ ةنيدع تام ةدعقلا ىذ رهش ىف اهيفو 7
 0 ر 0 ةهنس نيعبرأ نع ىنسحلا ةوسوسلا ناملس نب للا دب“ دح امد 1 . .

 ىضاقلاو ثيرولا دمحأ نب باهولا دبع ةجبلا ديسلاو ىهليدللا ىلع نب ديز ةمالملا ديسلا ىلع ام
 مالا . امئصب لأ



  مامإلا ١٠م1 ةنس تايفو 5
 0 74 - 2 يحي هللا لع لكوتما مامإلا

 اره هلو بوه نسح نب ىلع هيقفلاو ىغايسلا دج اع

 : اهوأ ابح ف:
 العال 5 : وأ امحرشو ةيمو رجالا هم لق

 ٍ انج باع وع يذلا لن فرز ث
 ثيرولا 1 سضبنلا ْن دجلا

 ' اربكحنت نم ضئاخا هن ارض دب نمل مقازإ

 ١ ةيفث ْ 8 «ىه ١

 5-5 الع ام اواقميل هدابع ىلع ةجح لوذنلا ل

 و ]خنث ع : بسن نم

 تلصو عطا 4 رم مالكلا دس عمو نإ ديفما ظنللا بكرم

 ا ةفي 2 نامم 1 ه ولع

 8-0 ظ رظ ن و هفيلعا دهاوشب عفان باك اهح رش عم ىو

 4 . 5 4 1 ءاله 5 0 5 055 .

 ١ نم ةيميدب هلو . ناثوعبملا ساحب نهض ديلا دبع نانا مايأ ىف ةئاتسالا ىلإ لحرو

 0 2 : اهوأ ةغيلب. 1

 ,ليبسا ىرجاحت دخ دخ ىعمدو الإ ىرطاخ ىف قتبحأ راد رادام

 رادقألا نم ردق ىوملا نأ راذعألا نم ىلو مول نأ كا /

 راصقالل كوعدأ الو ادبأ ىوملا ىفكدحأال كنأش بافاي ١

 ىراسأ تككتف ىدي هنأ وا ىوملاديبىوملاف كيسأووكرمأ ٠ْ

 "5 خلا راوسب ةيبظ اهنم ىانمو ىلا ىم دالبلا نم رامذ ادبأ ْ

 الصإر نيرمشعو ةعبس ىف الماكف اشكلا ديرجت هشماه ىفو افحصم خسن « طملا نسحب درفتو ١
 ريغب ماقملا بسح الاجيرا ةقئاقلا ةياطحلا هلو . اموب نيسخ ىف راهزألا حرش خسنو : موب : 1

 م رح

 : ةلودلا دو ةمالعلا ديسال رامذ ءالبن نم راصتخاب ىهننا . فلكس 1
 مح : 1

 2 ةيطع دجأ نب ىلع نب ىلع نب ىلع لضافلا هيقفلا رامذب ةنسلا هذه ىف ًايرقت تامو ْ

 شح يل . جمالا مزالو « هدبجو هدج ملا ليصحت ىف لذب « يلو رابو أيقت باش ناك .'ىراعفل

1١ 



 ظ200- ىخي هللا ىلع لكوتملا مامإلا

 دل لوصأ ىف هلف « ناقتالا ىلع فرشأ ىتح رقفي ال ةدع ماومأ

 لآلا بهذم قيقحت ىلع اكمهنم ناكو ٠ تاظوفحم ضئئارفلاو

 امال نب دمحم نب نيسح نب ىبحي ديسلا نع ذخأ . لاحم مالعال

 4 هيفذلاو ةوسوسلا نيسح نب ىحن ديسلاو ثيرولا
 ىسنألا نيسح نب ملاص هيفنلاو .

 امسال .ارففلل تاقدصلا ريثك ناكو « ءيمأ معد ةيرهبلا ةساير ىلونو ؛ ةريبك ةورب عمجل هريغو وقوم ياام لي مو مج لصت !148س ا كاألا كم لو. نم أشن . املا ليا دمع ني دحم قدصتلا جلل خيب ادعي تام ايو
 1 ظ سانلاب رارضإلا نع أديعب هيي هللا لوسر لآ نم

 الا لينلا لاخدإو اعنص ىنونج هدجسم ةرامع اهنم « ةديدع نساحم هلو

 ١ : هلوقب ءابدألا ضعب هخرأو «.رثبلا رفحو شوملاو ليبلا

 دوقنلا زنكو تاثاثألا عمج هدصق نمل اينالا ىف رخال
 . دودو بر ةاضرم هلضفب ىغتيب نمل رخفلا امإو
 دوحسلا نيعكارال ١ البسم استس هرم قا قبب نك
 دوسحلا ظيني نع ىف لازال ىدهلا زع دجاملا هب ىنعأ
 دواطلا رادب هيب هب زاح ىْب دق ام خيرات ىلأ دقو

 دحأ نب باهولا دبع ديسلاو م
 ىتوك دحأ نب حلاص هبقفلاو ىشوملا لص

 "ت6

 ليفي

 ةضورإ ةزمح عماجو ةربه دجسم عيسوتو « بهذلا دجسم حرص ميسونو حالصإو

 ىرجأ ةنس جح الو امنصب بحلا قوس ةرامعو ماخلاو ناروص عماج حرص جالسا

 95 ش جاجحلل ةياقس ةنيدماو ةكم ىرك

 هبصن 7 . هنيعي هنأو روصنلا مامإلل مفدم ةلآ ىرش هنأ ى وعدب نيتنس كل رثألا هسنحوا

 ثراحلا ىب ةلامع مث ةيدلبلا ةسايرا ىلع هداوو ؛ ةنسح ةريس راسف سنآل الماع ىف
 ْ شح يبا



 )مما ةئس تايفو

 هلوقب ندلا الص

 اناآرق ليللا ولتأو ىلاعلا 6 9 0 لص ىلع جاما ءئرو

 اناسحإ ناسحإلاب ل هدا 7

 انالعإو ارارسإ رهدلا ىف هيلع دمتم 0 ا 0

 . ناشنتو ءاعتت نا ةجز 0 50
 , رق ادهني تيبلا لعأ هو 1
 انارتغ خيراتلا ىف لان هند 3 هلل 0 1
 هيام العا 00

 'لقف كدقاب 7
1 

 ر ٠ كو
 مامإ لل َن 7 ور ناديا د عب ب

 ش لاير ةثامسخ ةنس لك :د

 5 هع 1505 ةنس انسب ةعوبطلا ىلوألا ماي 01

 ْ ظ ةنلا هذهب 01

 لمكو يح أارمه ةوح رمي 1

 ىلع لجن هاوألا دحأ اهربح ( ةاسب ) ل 1

 لودلاو ناطلسلا نع ادا < وع اكساأ ايتن اريح ناو

 .ىلغ لآ روصنملا ىب نم دمع بجر ىف ماملإب ىشق لازأ ىفو
 لطت لو امايأ فقولا رظانو اعرو ةدابع ةمالم ناكوب

 لجآلاب رامقلا هبر اعد ىل هتدالو نم اماع نيعبس نود نع

 لجولاو فوطلا مي نع يقتل داع مارحلا رهشلا ةدمقلا اذ تامو

 لسماو لا فيلح رامذ ىف ٠ ابطحنا رخفم نيسح ليلس ىحي

 2 2 ا لثم نع لج رامذ ىف نمو امنص ادلع نم نيدلا مولع قتلت دقو

 + م مل

 _ 4 ا هت بو خع جيو د دوور جوس وج وسسصو هييهحعس جو يسد ول م ل ب



 0مم ةنس تايفو 00 010 ممإلا
 ف ةطاف ةصالص ناو
 ليملاك وسلا مواسل ( ةثيشم ةؤثؤلا ) هام اي داجأ دقو

 لقلاو عا سسألا ىدإ ىناملا زارإ لفكت حرش املو ةزوجرأ ٠
 0 نا هدلوم ماع نم تضم نيعب رأ نع

 لبنلا ةيز ( لضف دحأ ) ناطلسلا اهمدمم جت ىف ىفق عنبر يفو ١
 .ىلو ريخ نيذلا ديح ىبحب نب دمم نينمؤلا ريمأ لاولا وهو ٠

 ىلع تاحلاصلا لاثمو ىقتلا وذ رامذ عقصب اهيرقت ماعلاب تامو
 لصأ قو حبص ىف مث بالطلا ةرخفم نابشلا ةئيز ةيطع ب

 27 للحلاو لالا لذيب اهيف داوجألا اسؤرلا نم امنص ىف ماعلاب نتامو 1

 لبسلا ىف رإبألاو دجاسملا هنع لسو ىخسلا ( ىليابلا نب دمع )
 لس هنع روهشلا اهعماج ناروض قوبوعش ىداو قواءنص بودج ظ

 لقلا ةهزن ( اعنص ةضورب ةزمحو ) هلس فورعلل ( بهذملا دجسسو )
 لك نع نابنبلا نم هيف هارت ام ديش بحلا قوسب لازأ ىفو

 لزنلا نم الل برش مار نمل اهيف ابفقوأ نازيكملا نطصلل ةبيطو ٠
 ىعطحشاطاحوش ىفمثسنآ ىف هلعقم كارتألا دئاق هونصو ش

 لذألا ىف رانخلا ةرهي ىنس نم نيثم ثالثلاو فلأ دعب نم عسنلاب

 فلأو ةثامثالثو نيث الثو ثالث و مام» ةنس

 « ةدوسلا ىف مامإلاو ةنسلا هذه تلد : ىرادنجلا دحأ انديسل زيجولا عماجلا ىف 1

 اهيلإ امو اعنص ىف ةرذلا رعس لصوو ( ةمودمم ةيوجلا ءايشألاو ؛ .ةنيغع ةدش راسألا

نك ىلإ موذنهالا دالب قو 2 حدف ع لإ ٠
ا 5 ثتزعو « حدف 

 زاغلاك ةبولجل

 5 ةراظعللو تيربكسلا»

سلا نم 0 لقت « لفسالا نبا ىلإ لاقثألا دشو مهسللا كارثألا نه 0 ْ
 ىلإ ةدو

1-11 0 



 072999900000 ببي

 هوت ن7 دببة وم ستس وج تدجسعودج عبو بع داب وضم طخ او هس يحسم هم اجمع م ا و قاد

 تاج ٠707 ةنس ثداوح
 يا تدارر 6 اعلا ولع نوعألا ا 0 يم هللا لع لكوتملا مامإلا

 © كل جب رقمأو « مو ربش ىف نارمع ةبوي
 ةليبق لك نم دوفولا نا ارمع ىلإ

 ايف ةءقو تناكسف « ىراصنلا ىلإ املإ امو من 3 ُْ 1 ىفو 5 . ٠ , السإلا 5
 امملإ امو ءاضيبلا ىف دالبلا ةقئوارما يرام ل ضعب ليم نم غلب مل
 60* صار ينب نم ربثكرسأ نع تاينإ ٠ ١ "61 نمو ءاصيبلا طاش اصل 9 0 ٠ مهنم ضعبلا فق دعب مهل نمو ءاشيلا نر ير ل نوال لجأ ن

لاو ديزل هللا دبع نب ساب ديسلاو دادنلا ىلع خيبشلا
 عم ىلخللا ىلع ديس

 امإلا :
 *« ىلا ل

0 : 
 ه5 3 . 415 85

 هذه ىف تلصحو « ببسلا كلذأ امللإ امو ةبلطمق دالب فارطأ ىلإ نيدهالا نم ةباصع

 نيرفاكسلل هليم ناك نمب ليكستلاو مامإلا بامعأ
 ْ ْ ءالينسا نع ثامنا لاوهأو كراعم دالبلا

 ةمالعلا ديسلا اهفاق وأ رظان مامإلا ىمأ نع اعنص

 ف ا | 7 9 و نه . 0 ١
ل فيس نيب ايف فشكلل عادر ءاضق ىلإ بلاط وبأ نيسح نب رساق

 مساق نب دح مالسأ

 « مالسإلا فيس ىلإ ىشرعلاب نيك اش حابصو ةيشايرلاو ةيشيبملا نالغم لهأ شعب عادر

 مامإلا بتكن ١ كلذ ىف مامإلا ىلإ امهم ةبناكملا ترثكف « مهفاصنال لوصولا نع عنتمأق

 « نيدهاجلا تيتشنو عادر ةبج لاوحأب قلعت ايف فالتخالا انيإ غلب : نص فاقوأ رظان ىلإ
 نأب نيسح نب مساق ةمالملا خألا نييمت بسأ بابسألا ةقيفح ىلع فوفولا دمي مل انأ عمو

 حالفلاو حالصلا 4هب مزاامو لاوحألا ققحمو كلانه ىلإ مع
 1 انرمأ نع 4 عا هاضمأ .

 رامذ ىلاق نابخ ىلإ تمد نم عفترا عادر ةنيد» ىلإ رظانلا لوصو ىئرعلا لع انو

 1 . ماإلا ىلا

 ١.  ةديدحلاو ةيحللا رصاحو رحبلا ىف هلوطسأو زيلكسنالا كرحت نابعش ىفو

 نيكل لهأ نم ةيبرعلاو ةيناطلسلا دونجلا نم هيدل نمب اشاب ديمس حتفتسا ناضمر ىفو

 عابنأو ةينايملا دونملا نيب ةليهم ةكرمم لوصح دعب تاذو ء اهيلإ امو ندع جمل دالب لفسألا

ب ىلإ شيج ىف نددلا ديمح مساق نب دوحأ
 ٠ عادر دال



 ماو يحي هللا ىلع لكوتملا مامإل

 . ب هيدل ناك نمو ىلدبملا ىلع نب دمأ نب ىلع جحلا ناليل_
 0 ”رفألا ركسع َن

 ا موج بيؤع رارغلل هتلواح دنع هراد بابي جيل ناطلس لتق ني
 ىنغو « ندع ردنب ىلإ جيل لعأ عب يجو هبراقأو ناظاسلا عابتأ رارفو هيف امو جمل ىلع دوبملا
 لى راو «داجألا نم سلفم لك جل نم ةذوخأل منان
 نم هيوم لكم لست اشلب ديعس نم ناك من « 100 ةنس لوأ ىلإ جترفالا ركاسع نم هب
 ٍس ىلإ م ندع ىلإ هلوخدو ىراصنلا ىلإ حالسلاو عفادملاو ةيمالسإلا دوبجل

 عربة يكل لانس ركشدم ىلا علا
 : اهوأ ةديصق مدن

 الالت حوتفلا رون اذهبو الجم ةيانلاو رصنلا اذكع ظ
 المن لئاحصلاو دجلاو لبفإلا شمتني حوتفلا اذهبو

 الجو تل اهركحش ىضقو اهانس هلإلا ضيق حم
 .المعناو ىفتنأف رفنكلا ةوق اهاوق تده كايللا عنص كل"

 الذ رفكلا قهرأ متفلا ام كار دأ امو جحلا حتف حتفلا انمإ

 البنسا راظقلابو ىرهوج جاب تامزلا لاك رفظ
 | 0 : اهنمو

 الضر: مز دينسلا نت[ ام ."كناوت نسوا انوع دقو
 النو اضرف هلإلا ىمارم ىف ىتافتلا موي دوسألا هتنأو

 الفت رفكلا اوددبو هوزرخأ زوف هل دونجلا ءارمأ

 ىلو ناك ام دابجلا رامش نم تماقأ اون ىدنأ ىسغببو

 الوقو الصف تاملاصلا اوقع ةاضقو ةداسو ةارس نم

 الغو هنم بافرا اوزخل رفثكصلا ةماه ىلع ةمه اوبوص |

 القفو اكنف قابسلا ماتم ىف ميج شوبلا مم اورابتو



 مامإلا )م77 ةنس ثداوح - :
 1 يحب هللا لع لكوتلا مامإلا

 ورف نوقبالا مهف

 ءاضر اوزاه مهر اومدخ

 انوصحو ةلسسوتم ًامالتو

 : اهوأ شاب ديعس شيجلل دئاقلا ىلإ جحلل لا ا
 ش 1 ١ توب هخ قف ةديصصف ربطم ميركلا دبع ىنانلو

 . | رهقلاب كحتف قملا حوتق ضيفو رصلاب كروف قلفلا راي ةيايع

 : ... الكو اضعب نوزافلا مو ع

 اليخو الام فويسلاب اورتشاو

 ٠ 01 الوطو اضرع ءامسلا ىف تخيش

 00 . : اهنمو

 ريظلا ةعئاق كاني ىفو ماوق  بئاه تال رثكلا روبل ثمسف
 زو نا بم باو الم ل من نوط . رشطلاو ةمايقلا لوه مهب / امنأك نونلا ضوح مهندروأو
 رقفلا ىلتل ىلامي رفق ىف حبصأت هعاصب لالضلا ىلو نل تلكو

 ردقلاو مذلا ىنبلا ةبقاو مهبزحو نيلاظلا لآم اذهو
 رمعلا ىدم مهيدل عمست ل قءاوص ىغط نم ناذآ تممسأ دفل ىرسا ا

 ربكلاو ربحتلا ىنعم مهيسنأو هكحم لاط نم لك مهنم تيكسبأو ١

 ردبلا بتر .ىدملا ند تحنم دقق اهنأش ةسضر ل ةففاوب

 'رحبلاب رفكسلا قصلأ فوتح جومب اهشيج بئاتك تجام ةكرعمو
 ريقلا ىلإ مامر نوعاطب تمهد ائأك زيلكنالا ةايح تنامأ

 رصنلاب فتهم هللا عنص تاماقم هؤارو اب حتفلا اذهل تناكو
 رشبلا ةحنأف مالسالل مدقو امدقن زءو اكاردإ لج دقن

 رصم ىف شيجلاو دنملا هنم ده ا هينب راد ىف رفكلا نكر عِزعز»
 رغثلا عم دالبلا بلق اهب طاحب ةولعس ناكرأ مالسالل تبثأو
 .رشنلا ىنه ترادأ حارفأ مالعأو رئاشب اهيفو الإ ةدب ام
 نيب تبحر ههض» ج76: بكي ل وصاحب جود وجيوح يي وم دعب لو عمون )دو ب جسد هيفي ب غبر يوسع ع دوعن ج حلا رشبلاب لاكسما حورلا نم ءانم هبلق لان دقو الإ نمؤم الو

 زاطلاوو مديد معرب ٠ تاق ودام



 لالا ىحي هللا ليغ لكوتملا مامإلإ

 هنارفغ هللا نم وجرب هرماعل 0 0 0 : او ماح نم رلا هل ءانب : هلوقب مامإلا انالوم هترام لك عرار 307 امفو 8 200 لأ نأ'ع ن > ةرامع تاك 1
 نارا عرتلافل لوم دشب ١ .اندؤم تلق هوت س 5 مو 0 .أخروم تامه ىوعتااب هأت

 و

 0 كالذ نم (ءاغابلا نم ةدع نحل اذه ةراهعب مامالا أره دقو
 ركلا دبع ىضاقلا هلاق أم ث

 2 : : اذ وأ ةديصق نم ربطم

 دوعسلا هب ساقيال كدوعس

 :لالج هب تحنم ام ىدأو !

 صمأ ذوفنو مفيضاةبيهو

 تلجو تمظع ةيانع رسو
 هانس ىرأ ديعسلا كعلاطو ٠

 ادجيو الع نيلاعلا ترهب
 نفج لكف نامالا تيمأو

 ' لدع لضف ةيعرا تغوسو ش

 ىدامملاو ىلاوملا تيفاكو

 ىمعن فو ةميرشلا :توبيحأو ٠
 امملع نمو دالبلا تحلصأو

 تازجعم كدجم تافص رغو

 قدح مامإ تنأ .زاجيالابو
 ىعع مزعلا قعم نيع كمزعو

 ىوملا مزملا كلذ كمزحو 1

 .ىرمت رادفألا كل بحت نمو

 دون لاو قجانسلا اهعلطمو

 دوجلا ضيفلا نم اهحخلاصو
 ديزي ادغ نامزلا ددم ىلع
 دعو انه نيقئاللا ىف م

 دوقرلا هل ذأ فرطلا ريرق
 دورولا الحو هلايرج افص
 ديب اذو كنم زوفي كاذذ
 دوتع امل نامزلا ديج ىلع

 دسك تناك ام دعب ترقف

 دودج ترصق اهلل اثمأ نعو

 دوجو يح دابما كدوجو

 ديدش نأ هنأش مدقيف

 دونجلا ترقبقت هنع امي

 دوعن وأودبلا ثيح كرنب
 لكوتلا مامالا ةريس © 0١ ب 1



 ل

2 
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 ل

 يملا يي

 ا ا
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 ةئس تايف

 دوجنلاو مهنا هب دين
 ديصو ةحجاحج لايقأو

 يبي هللا لع لكرتلا مامإلا

 فاخ ريغ كسأب راطفألا ىف

 كاب باغلرت يع

 * نمعحلا اذه هركذ ىف لاق نأ ىل
 لييشسس# واين

 ديطو هزكيم نيضرألا ىلم 5

 دوعسلا نيساي لآ بكا وك ابملع

 دو_-ع هل حابصلا ّ

 وعص هاق ا ام 2
٠. 2 2 

 ىبو هكر ىلعأو

 كالف ةنأ ىد_عو

 ثحأل ام كاذ الور

 ةنسلا هذه ىف ءالدلا تافو
 جات نف

 نب دمت نب دمأ قتلا ةمالسلا ديسلا ارم ةئيدمب مرحلا

157 ةنس ىف لصو مْ « ةيلخادلا ةميحلا ةممي امم ن
 ىلإ 4

 طخ هل ناكو « تابثلاو حالصلا ليا مامإلا هيلو ىأر

 «ةبنكللا ةلمج نم هماقع هنييعت

رأو تايبأب مامإلا هأثرف
 ايلس

 رمشع نمأث ىف ىف اهيفو
 اك. ريزولا مشاه نب دم نب دحأ

 : ةلفنلا سورحمب:مامالا انالوم ماقم

ارط فاطلو ىالخخأ نسحو ؛ ةنطفو ءاكذو نمح
 نسحتساف « ع

 « فوت نأ ىلإ هريضحو هرفس ىف مامإلا مزالو ةماه لاعأب ما

 : ىهو ةلفقلا سورم ىلإ ىءاشلا نيسملا نب نجا ,دبع ةمالعلا ىديس هربص ىلإ

 باضغلاو تده لابجألا هل باصم هلئاع ال باصم

 باهنلا بلقلا ىف هئم ارم ىذأت انب ملأ دق باصم

 بايإ هبحاصل ام اليحر انع نارفألا ديس لحرت

 بارتسلا مض ام هلل الو فكأ تلح ام اف

 باعيال هىتت هافاوو ىلملاو لئاضفلا مف دلل

 باهشلا لضفلاوذ نيالا ىنص ىلاعلا وذ دمحأ هيف ىراوت

 باتم هل سيل رابجلا نم مح توما اذه نأ الولف



 2 ىحي هللا ىلع لكوتملا مامإلا 0
ِ ,_لإ هيظملا تلمه اذإ مد ثيفلا لثك انيرجأل 1 ,باموم ةنم تايفد

 كرا لون هئاثب نمد ارط سانلا ريسخ باصم لثع ش اوباصت نآف لاصملا ذه ىلع اربص نبدلا هيجواي ًاريصف ٍ
 : هلوقب ىراذلا ىلع نب ىبمي ةمالعلا ديسلا تايبألا هذو ضراع دقو

 ياكيناو لامها عمال ٠ بارطضا اهل نينمؤملا بولق
 ياللا ملا هلوحل نيلث انامد دسق لم ترم كليو . باحرلا هعقوم ملظعل قيضت اليلج ابطخ هلا بطحلا
 . نب ارمزل ىن فوه نمو. ىلالا ندخ قتلا ىخأ توم
 باستناو عا رجلا ىف هل ًارافع مالعأ نيدلا فص
 بائتكا بان اذإ ديريخو نوع ديغد مامإلا ىراوح
 .”بانالاو ريفزلاو فوسساتلا ىئافش ول ىسقن فملاي هلأ
 ياللا بيطلا وه اقاخ# اندقق ترم لئامثلا واحلا ىلع
 - ٠ ٍلابقلا هترفح لوح برضتو هيلع ىكسبي نأب هل قب
 باملا مدنا رجألا لينو. انئزر نإ ىمأتلا ربصلا ىفو
 باجل ىعادللا وه هيءادو . انيلع ةرئاد توما. سأكو

 باهذلاو فقرفتلا اهتياغو بيل اهنالاب رتنإ لف
 بابر ةلطاه ناوضرا نم هاوح نارمعب ربق ىلع
 باشبال كبسخل نارفنب خرأف ماع هتافو ماعو

 "لقي

٠ . ٠. 
 ٠

.2 1 7# 
 ةمالعلا أك

 نيمبسو نام“ نع ىئايرإلا نيسح نب ىلع نب ىلع نب هللا دبع نب دم ظافحلا ةذباججل دعأ . ةنس نيعبسو نامث نع ىنايرإلا ع : : ْ ىئاقلا ميري دالب نم نايرا ةرجهم ىفوت ةنسلا هذه نم ناضمر رشأع ىفد



00099900 | لل
 

 كذا | )#07 ةلس تايفو

 هاف لكوتلا مامإلا
هملع ال ماع هدلاو ناك 3

 مامإلا فرط نم ا

 ديخ مر ةنيدمب ١؟هو ةير

 ل
 : هرصق 0 ار ل

 نم ىثطلا ىلع نب نوح نانا 1 ٠

لع نب بم ناقل هلو يز
0 0 دحأ ى اقلاو « ندألا ى

 ظ 

 كافل دعا نوع وبفر ورب دلبلا قفم نالحد ىنيز دهأ ديو
 ردوا

 .ه زاجتساو منو زد ءاهو
نع مريخو البلا بم نإ

 لق ل مهنع ذخأ 
 ظ | '

0 

 اضانو اموظنم هتزاجإ ءانثأ ىف هل مينزاجإو نيام ركذ ىلإ ةجرتلا بحاص راثأ دنو

ْ 1 
 ا

 مداعلا نم ىورأ ام لك . مومعلا ىلع هترجأ دنز
 | اءنسب

 خمامش مولعلا ىف دوط لك نم ىمناشم هب ىنزاجأ م

 ١ نيببتلا روبشلا ىثطلا نبدلا بطت دحأ اننيشك

 فالتاو قافولا بتك نم 2 فيمتإلا رتفد هاوح امي

لكألا مامإلا بطقلا انخيشو
 لدهالا ن دجأ ن دمخ 

هالا ليلس ركب وبأ وهو  ىلولا هدج عو# ىوح اع
 لد

 مارحلا للا ىتقم نالحد ماظملا بتكلا ىذ انخيشو

 تعا دق ءالؤد ريغو
 لق مهنمو موعع

 تزحتسا

 اوزاح دق هلو مولا نم اوزاجأ امب هترجأ دقن

 لوقتلاو لوقملاو وحنلاو لومألاو عورفلا ىنف نم

 , رابحألا بتك نم اهريغو رابخألو ريسفللا بتكو ٠

 اوطبض دق هل موأعم كاذو اوطرش دقام هياع انطرشو

 | ١
 و

 "اهوا ةعدب: لك كرو ءاضيبلا ةنسلا عابتابو
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1 
 م يح هللا ىلع لكوتملا مامإلا ٠

 طئاملا فاخ ديلقتلا ذبنيو

 او هط ىو اموصعم سياف

 : ابسإتم

 تيتكص ليزملا ريما رفص ىف
 حالا و ناأ لمص نم

 رك
 ل ةئسلا 1 ريفا « اقكدم ادياع الضانو

 اظفاح اجامل

 : نم د ةديصقب ى ليدل لع نب ديز دوسأا أءنصب

 حدافو خانأ دق مسج بطخل ٠

 ايددل ى رسم نيمعلا عسمدأ ليلق

 قئلاو رحلاو غلا مامإ دقفل
 ايوضوروبفاظنح نيرون ماج لملا عترم لب ىدهلا ضاير

 لماحلك نع خارشألا نع اهاور :

 , ىلا لامو ةياورو ةيارد ةيوبذ

 ل ا ل

 اسصخس

 اياعلا 0 درس س

 راس

 5 ناكو  نيريثكلا ذاجأ

 ناكو , ليلالا حيجر

 لولا لا وا نابتاكمو ت

 ليصل ةنم مثلا داكسنت ميظع

 د هنم هجولا تاحفص ىلع

 عديمسلاو ىطصلل مع ثراوو

3 

 فوسكملاب تييشأت ااستكا هلع رون ن* سمشل امرت رت ملأ

 اركحنت ىوهم قفألا موجم ناو
 هلع رسم نم دم امل رحبلاو

 اف اربع نأ ةيبعال انف
 دسم لحي نيدلا داع سات
 هلحأ مالسلا راد ىف ىرشبو
 دست :هوخرأ توم 18 فر

 موشأ نميف كالمالا عم ادوهش

 عزعزو هارع دق ضيغو بوضن
 عرتم نزملاب لكسلاو ميزع
 مفشملا نياسرأا ماتخ تومي
 عدوي لبق امبا وبأ ثحنن دفو

 مقوم كبسح سودرفلا ةنج ىلع
 مما

 هلل لسبع نب دش 0 ىحن فايئتسالا سيئر ةححلا ةمالمعلا قوخأا هدلو ماثر نيو

 :لاسق ىلايرالا
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 ا
 ا
 ا

 ا

ُ 
ْ 

 ا

 ا

 )78 ةئس تايفو
-85 -. 

 يمي هللا لع لكوتملا مامإلا

 ليلج دالبلا ىف افع بام

 اهعيمج نويملا ىرجت هلأ ٠ و . ١
 ليست دودلا لكم ىلع او
 لياق نوفجلا ىرذت امو ناف

 ١ : امعمدرمي نأ هاذ | ريع
 ليقم مواعلا ضرا ىف فيي لف اللا ذ اريثكسيلو

 لواف مواملا هيب ,نم تادينلاب ىوه باص
 ١ فيم ترلعا لدول هلهأ حابمصم 3

 ل ودع باصما) كالرنان م 9 مخ ىوثأ

  3هام ٠ دق ىدملا
 .ليدب وحتلا ىفا ع

 1 منع اجويل نكي [سمشا سشاو سلا لنك
 هناو ميظع بطخ نم كلايذ

 ليفطو ةماش هسلئم ىلل نيل

 لوبج فيرشلا للعلا نم يلع

 لويس تاملا لكداف اببنب
 1 . ىد رآ حشرت ايندلا ةداعىذو

 .ليوطو صقأت هنم نايسف
هريصق لثم رمعلا ليوط ناو

 

 صقانت نماانل ايندلا لست ىم

 | لج ليجلا ربصلا ةبقاعف ىلجاتسفنلا ابمأ اليمج اربصف

 .ليزأ ميعنلا ا انيقي دمحف ىرشبا وى ءاان ىارعت

 لوصف نامزلا مايأ ةاجو

 : امنمو « نيدلا ديمح مساق نب ىدحأ مالسالا فيس هاثرو

 ليدب هلا سيف نارب اقل ىضرلا ماعلا تام

 لمبملا هل زع نينوكلا ىو هاقث. ىف هيبش هل سيلو

 ليثالا بسحلاو دوجلا- باغو اقء ده زلاو قتلا تام دقل

 ليوطلا نزملا هلهأل ىقحو م اذ نيدلا زع قارن لئا
 لوري ال حرج كيبأ اربص نيدلا داع اي اريصف

 لوسرلا نس ام 'ريغ مرحي ىلا انقلاخ عرش نكلو

 اء. )6

 مامإلا

 ىلا دالبلا



 ىحن هللا ىلع لكوتملا مامالا

 هالواف

 ارط هيوذو هلي ىصوأذ

 ايويج انيقشل

 ارهجو ارس انبر ىوقتب

 امدق ناف موأعال. سردو

 يتب ام ريم ملز الو
 ارط لآلاو دمتم قحب

 : ىسبكلا دمع

 ىسفنهل تقاتف هأ رك ذب تعءعب

 دمع نب دمحأ اذه مهلوتل

 هءاعد دمتسأ هيلا تحف

 ىضمام لثىفلوق ام ىنركذأف

 عضاوت مويف للا لهأن اش نمو

 ملل مالا/ <

 ةنس تابفد
 نقف

0 
 لوقأ ام ىل اومن ريك

 ليبسلا ىه ميتا كا 3
 نيرطلا منسف لا ىف

 قدا «رفبي نأ .ينهاتلقو
 هردص ف ربل لابج مامإ

 أ يمت

 سمالا الواذه مويلا ىف هقلأ مف
 ىسنالا مأ ميدل ىسبكلا مكاذأ

 سرا ىلا اهدتسم ميدل نوكي

 3 نب دخع نب دمحأ ءارلعلا سيئر

 ىب رس لامأ نم ديسلا ثيب ةرجوم ىفوت ةئسلا هذه نم ناضمو نيرشعو عسات ىفو
 حالم نب يدا نب نسم نب دع نب دحم ن دححأ ىتتلا ةمالعلا ديسلا ةجح 235 شيثح

 دمع نب مهارب ريبشلا ديسلا نب دمحأ نب بح نب دمع نب سودقلا دبع نب ىدابلا نب نبل
 1١١ه ةنس ناضمر رهش ىف هدوم ناف ةنس نيسهو نامث نع ىودلا ىسحلا هللا همحر ريزولا

 للا دبع نب دم لاب روصنلا مامالا نع اهم ذخأو ءرسسلا ىلعأ ىف ةفورعملا ريذولا لاةرجه ىف
 نم نيكاحتلا نم هيلا درو نم لكراججش لصف ىف مالعالا هئابآ كلسم كلسو هريغرريزرأ
 ادهاز افينع الداع الصيف اك اح الماع املاع ناكو « ةيضرملا ةقيرطلا ىلع سأنأ

 صعب ىلا نيدهاجلا نم ةباصع عم ذوذنلاب هللا ىلع لكوتملا مامإلا هرصأ "1" ةنس ىف
 ىو داوجال امنص تاهج ىلا نيرشعو مست 1809 ةنس ىف هزهجو ؛ ةينابكموكلا دال



 وم ةنس تايفو د ملا

 يبي هللا ىلع لكوتملا مامالإ

جح ءاضقب اك اح مامالا هبصن نيثالث ةيم
شو 9 ويا د سانلا ف راسف ة

 0 ىلع هرك

 ضو ىتح 3 لزي مو « مومألاو مامالا هعبنص
 ىلإ الوم 0 0 شعب هل

 : اهم« ةيزعت مامالا ىلا هب راقأ بتكو . ىلإ هجر اهم للا هافوتف رسلاب ا

 'اريغ ىأر ال ماقل ًادصاتاي

 ةيزعتا هللا ند بلف ىلا لأ

 ْ : اهمم ةديصقب مامالا باجأذ

 يألاو مدفعا ىلاع ده ىذلا امو الع ىذلا اذهام ربكمأ ىلإ

 " امس وأ ضرألاب نم نزملاب مو  ةفالظم باعرألا ريم ىذإ 7

 امنلاو رينا هيف للا رطمأو

 حلا الس وأ زعاذ نمت ولا نم لقو

 .. امد نويعلا ىذهنم عمادملا ىرجأ

 امح دق قاحلا ءابف نأب انا

 اَمَملاو رصملا اذهب ديحولا ناك نم عرممم ىعانلا ىعن دفام حص مأ

 مكجلا انتاداس نم ليلاببلا راكيب ةطقن لاضفلا ىدملا نبد ىنص

 00 ىف ىهتنلا ىقر نمو اندحوأ ناك نم اندحأ تامأ

 امو بواقلا انم تفجر هل امو

 ةنامم روصلا ىف ةشئن هذعأ

 . فطل نب دمحم عرولا دباءلا ةمالعلا هيقفلا مونهألا دالب نم ةرمعم : رجهم تام اهبفو

 أشنو 177 ةنس هدلوم نم ةنس نيسهحو تنم نع ىئامنصلا ىونهألا ركاش دمع نا

 ىلعو « دهاجلا دجأ نب هللا دبع ةمالعلا ىذاقلا ّلكو « هيلع أرقو «هدلاو ربح ىف موهألا

 ءاضقلا ىلوت . .مطالتمل رحبلا و ملالا هيقفلا : لاقف همجرت دقو ىرادجلا هللا دبع ني دحأى رل

 2 ىهثثا . هقفلا ف سيردنلا امزالم ةرمعم هنطو ىلإ عجرو جح مث م ةدم ةراق ىف

 #١8 ةنسس مرحم عباس ةليل اهم ىفوتو « معلا ةبلط نم ةءامج هيلع دافتسا دفو

 لضافلا ةمالعلا ديسلا ةراهش ةنبدع تام ةنسلا هذه نم لوألا عيبر رشع ثلاث ىفو

 مامإلا نبا دمأ نب سساف نب م را

 نم ةنس نيتسو ثالث نع دمع نب مماقلا هللب روصنلا مامإلا نبا ليماعا هلل ىلع لكوتلل



 موو الا | يي هللا ىلع لكوتملا مامإلا
 ,مموةنس تابفو

 ديسلا هلو ربح ىف ةراهشب انو « اييرقت 525 ةنس:ىف ةراهشب هدلوم

 5 ررظ نء رجح نب المار ع رثك أ هنع ظفحو « نمحرلا .ليع
 اهببن ًادجام سيئر | ير اهيدأ الضاف اديس ناكو « هربخإ

 2 تاراغلا ن .شو ةدح دالب نم اهريغو روسم ةيحان 1".وب ب ا ل

 سابعلا زل ١

 1 لك ىف اردص ايش اهيجو

 تبيو رودسم نصح ىف نم
 كارمالا نم ةقادغ

 كاتب 8 ب رهو مر كارلا عوجو ىغيف دمحأ ريشلا لصو الو
 ع نيدهاجلا نم ةباصع ىف ةمجرتلا بحاص عجر ماعلا كلذ ىف مامإلا

 أ كلارتالا ضمب ىلع ىلوتساو « ةيناث اهمم مهجارخإ هل مث تح روسم ْ
 حملا مهيلع تءمجتف « ماعلا كذب اهروهظ دنع نيتراملا مهفدانب

 ردصأ وهو هللا هحر سارعلا نب نم رلا دبع ليبنلا ديسلا ةهجرتلا بحاص ونص أممف دهشتسا
 ىلا ةجرتلا بداص داع كرامملا , كالت ءال#ا دعبو ٠ كذا روصنملا مامإلا نك 1 هيخأ 5
 البقم تاعاطلل امزالم ناكو ؛ هنطو ةقرافمو ةيالولا ىف هبوغر مدعل امم فوقولا مزاو ةراهش
 هيلا ارظان روصنلا مامالا ناكو « ةلالجلا نم هلام عم عضاونلاو لوجا ىلا الئام تاريخا ص ا

 ةرخافلا ة ةوسكللا و بوبحلا نم ةمفانلا تالصلاو تاريملاب ةل ادهمقم ةياعراا و مارك إلا نيب
 دم نب نم-رلا دبع ظفاحلا ىماقلا ربق هنم برقلا,و ؛ ةراهشب هرقو. ا تاقوالا عم نيك ىف:

 ىحب قائثتسالا سيئر ربمألا ةمالعلا ديسلا ةمجرتلا بحاص لجن كلذ ىلإ راشأ اك ىثيحلا ٠
 / :هلوقب نحرلا دبع ىضافلا هخيشل هاثرس ءانثأ ىف لت ع نب

 باحس تلمهام ربقا را انيفد (بأ هاضر تمم غلبأو
 . باتكلا هجوأ محرتلا نم قح ركذلا دنع ءابالف

 بآلا كل مسلاو . نبأ رجأ مظع لالا كلص رأت ظ

 دنج نم بنأر /

 نصح ىف كار ,الا ةده

 : نم هعم نمو منغ اكرم

 ىمظع كراعم مغلي تناكو م>

 م | ظ
 املا ىو وهأل ناهاع رجم ىفوت 1"##“ةئمس لوألا عير 4 ءاثالثلا مول 7



 م ةئس تانف
 نفل و مل ما يحب هللا ىلع لكوتملا مامإلا

 ثالث نع ىونعألا مث ىنامنصلا كاش دهم نب ناي وبلا خيش ةيبرعلا مامإ ريبكعلا ظذاحلا

 ىبلاغلا ىلع نب هللا دبع ىضاقلا نع ذخأو «اعبرمب ايبرقت 1374٠ ةنس هدوم
 : : ل النبل يل ود

 لغذاحلا نعو « ليه دمحأ نب دمح ةءالملا
 نه ةنس نيعساو ىنارمعلا دمع نب دمم

 نعو ؛ ةماعةزاجإ هزاجأو

 . ريفو

 هن ل#م دمسأا ٠ . ماي
 00 1 يسلاو دهاجلا نحر دبعنب دم أ ىضاقلا نعو « فاشكلا ىراهشلا لكوتلا

 : ءأع 5 هريغ "4 ً 7 . /

نمو دمحأ نب نسحلا للا ىلع لكودلا مامإلا نه زاجتساو « شيشع
 ال ا 9 و « هريغ 

 0 كاد ىلع ارباثم عضاوتلا ريثك قالخألا نسح الضاف ادهاز اعرو
 تال صل

 جرل « كلانه ءاقبلا ىلا ةعامج ءاعذف مونهألا لبي مو جحو . فافكلاب ايندلا نم امنا

 ىف ذخأف مونهألا لبج ىلا فلأو نيتئامو نينا 19٠ ةن دودخ ىف ارجابم امص لم

 ش جوزو ةرمعم ةرجبم سإردتلا

 راغص نم مهريغو رصعلا ءاهاع رباكأل مولعلا نونف ىف نالعي سبردنلا لع فكعو « تام

 هلهأو ملءال هتبحمو ةقالخأ نسحو هعضاوت ميقمل < مفتناف « معلا ىبلاط تاقبلع عيمجو ةبلطلا

 ظ ْ نونفلا نم ريثك ىف ريغصلاو ريبكلا

 .« ىبحي هلا ىلع لكوتألا رسمعلا مامإ متونهألا لبجي دعب اف 181١ ةنس دعب هنع ذخأ” نمو
 . « ىداملا مامالا نبا دم مالسالا فيس ىلوماو ىرادبجلا نا دبع ْن دمحأ ةمالعلا لولاو

 « ىحامثلا دهاجلا دم نب باهولا دبع ةمالملا ىضافلاو « ماع بي نب ددحأ ةمالملا ىلوللو

 مف نب دمحأ ةمالعلا هيقنلاو

 « يناثلا نيسحلا نب نيحرلا دبع ةجحلا ةمالعلا ىلوللو « ىيونهألا ىفرشلا مساق نب مهارإ

 ديسلاو « ىنايحضلا هللا بع نب دم ةمالعلا ديسلاو « ىءاشلا نيحلا نب ىلع ةمالعلا هوخأو

 ديسلاو « ىسبكلا للا دبع نب دجأ ةمالملا ديسلاو « يهاربا نب دمحأ نب سابعلا ةمالعلا

 افك اع لاز امو : نيريثكتلا ءاملعلا رباك أ نم مريغو « نيدلا ديمح دمحأ نب دم ةمالملا

 ْ هتافو عوبسأ ىلإ نادع ةرحه ىف سيرذتلا ىلع

 ' نأ ىلإ هرارقتسا تاكاهب و نادلع ىلا لقفا مث « كلانه

 .ةمالماا ديسلاو « ركاش فطا نب دمع ةمالعلا هدلوو « طمشلا

 هدقو

 يبو 7

 همه

00 

 املاو



 , مم, ةئس تايفو 5000 يع هلل ىلع لكوتلا ماري

 و ديسلا ريق بيرق ريو“ هريغو د ة أر 0 هرم 0

 .ةريسب ةذم هرم رخآ ىف ىم دف ناكو « ةيبرغلا نامع ةربقع ىنالحكحلا نسح نب ٍىئ
 كرقي لو «ءارقإلا لاح ىل كراك تح هرصب هيلع عجرف هينيع ءاربفنا ضعب هل

 ش ةتافو ليبق هضرم دتشا نأ دعب مايأ ةرشع ومن ايلإ | سيردنلا

 .درفلا 7 اا « دحوألا انخيش : لاقف ىرادنجلا للا دبع نب دمحأ ىلوأل هذيات هجر دقو

 خويا خيش « همامز قيقحتلا ن 4 مذيب نمو )2 همانس ىلع أ لضفلا نك ىقاراو ةمالعلا هيننلا

 « قطن نار مزلا سر لضاف ٠ رهابلا لضفلا وذ ) رها زلا ردبلا « خوسرا لصأ ةودفو

 دلو ٠ زيربإلا نم ىدرلا زييكو « زيربقلاب ءالضفلا هل تدهش لم كو. قمحلا نم لطابلا نيبنيو

 لياكو درفت تح ملللا بلطي لاز امو 5 ةيبدألا مولعلا ىدث مضئرأو 6 ةيبرعلاب ينعو ؛ اعنمصإ

 .ناربلا ىف قافو 2 دربلاو ىنزالا ىلع نايسألا ليذ بحسو ( دوأتو بدألا ضاير ىف هنمث

 ملا لوصحلا بحاص ىلع « لوصالا ىفزربو . فاثلاو لوألا ةمالعاا ىلع « يناعلاو

 لع ىف ةيآ هنع للا ىضر ناك: لاقق ىعاشلا نيسح ن ىلع ةمالعلا ديسلا هزيم: هجرتو ْء

 نيلوصالاو نايبلاو ىناعااو قطنلاو ف ةرصلاو وحالاك ةيلألا مولملا نانلع ىف رشنو ب هيزملا

أرق روصنلا هيبأو رسمملا ماماك نوريث هيلع جرامو « ريسفتلا
 لدصحو « امنص ةنيدمب هيلع 

هتنمو فاشكل | و سوماقلاك تارلحم ةدع ةعركلا هذي طخم
 .هدلو ةافوو ءاهريغو مامالا ى

 نود الإ امهنب سياف ةنسلا ن< مرحلا لئاوأ ىف ركاش نب فطا نب دم ةمالعلا ىنافل

 4 رهشأ ةلالث
: 

 0 نيدلا ديج مساق نب دحأ نب دمت ةمالعلا ديسلا هذيدت اضيأ هجر

 -هرغلا ( ىيقدتلا لهأ دقء هذ

 .ليوطلا هرم مامق : مالعألا قب

 انخيش : لاقث

حوو رمعلا ديرف ياللا
ساوو قيفحتلا لهأ س قمار ل رهدلا دو

 ةط

 ىف قبلا تابصق زبملا « مايألا نيبج ىف ةيماثلا
 است ناديم



: 1 5 
 و موبب ةنس تايفو ٠ م بحب هلل لع لك وتم مامإلا 53 2 او

 م ءامضاوتم اهندلا ىف نيدهازلا شيع شاعو « ىراجمال امامإ ناكو « مولملا باستكأا ىف

 لا ءاضق الو ةسابر ىلوت الو ةراماب كسمتب

 :هكوقب ىناوحشلا للا دبع نب دمت ديسلا هذيلت ءاثرو
 ىلذت دق بطخ ىأ بطخو الجأ ام باصم ام باسم

 الطأ دق ةعيرشلا رطق ىلع لوه مسجو سداف هزرو
 العو المن متعرج دقأ . رح .لكل لوقت ةرفاذو

 ىلع دق كبلق هنم اوجشر .؟اطكا كم ىرأ ةلئقر
 الهجو (يتس ىلذع ىولو ىنع كيلو ىلحرت تقف
 السر تاربملا لسرم ىفرطو أايثك ىبق ىربال ىل امو
 النو افرعش امماج اعينم . ًادوط ملا لابج نم ىدقفل

 الجو اهفشك قملا ءامس تماغأ اذإ مولألا ىف امامإ
 هلا الهم بعصلا ديدشلا اهكلسمو ءابص اهاكشم ليل ريصو

 بحاص رك اش نسح دما هيقفلا ةمالملا ىلا ىهني . هبست نأ ءانلملا ضعب ىنربخأو
 03 0 عوباطلا فرملا رشت : نم لوالا رإؤغلاب هتمجر ر ةقباسلا راهنلا ءوضو ةحنملا نيب نازملل
 فاعل نب دمع نب ىحب ةمالملا هديفح ةمجر قأتسو ( 158 ةنس

 5 نب ىلع جحل ناطلم جحلب هراد بايب لتق ةنسلا هذ- م نم ناضمر فو
 وجبع بوقع رارفل هتلواح دنع ىل دبعلا

 ندع ىلإ جل لهأو هبراقأو ناطلسلا عابتأ رارفو جحلب زياكنالا
 نب دحأ قتلا ةمالملا هيقفلا ىفوت ةدوسلا ةنيدلم, 105 ةنس . لاوش نيرشعو عباد فد

 ا فرش ىداهلا مامر بنمو. 1 « ةداهزااو عدولاو لدعفا لهأ ة ةقيرط ىلع اشن ٠ دي نب دحأ لوقو « قبولا ة ةريش : دحأ
 < متنا ء ل37 . ةنس ةدعصب قوت قح 3 0

 . ىلع برعلا ضءبو كاربالا دونجو اهشاب ديعس م

 ثيدحلاو

 نإ باهوا

 دقو
 دلا ندحلا

 لا 5

 هبق ىلوثو

 وح ا

 + ةروهشم

 او :

 .٠ نم ىفر

 اقلا مامإلا

 نى قرثلا



 نايبلاو ىنادلاو فرصلاو وحنلا ب بتك ضعب ىو رقاغم نبا ناعبو راهزألا حرش ىفذهأو

 0 ا

 ا يب ييييسص سس 222 ا لا اس ومما ةلسم تافو 2 يي هلل ىلع لكوتلا مامإلا

 ديم ةمالعلا :ىضاقلاو رمإجلا دحأ نب هللا دبع ةمالملا ىضاقلا ةخعاشم نمو ءكب هدملاو
 ١ ش دهاجلا دحش نب باه 1

 «دجاسلا عكارلا دهازا لضافلا : لاقف ىرادنجلا هللا دبع نب دمحأ ىلولا هجر دقو
 .ناكو . ةءارقلل اهنف قبو ةراهشوىلا رجاه من « تيوحلا نم هلصأ . ةريرسلاو ةريسلا ندملا
 .( هناحبس هلل قل ىّتح 8 321 دهزلاو فافعلاو ةلماكلا ةنايدلا لهأ ند قالخألا مك
 للا حر . هيف ارقو مونهالا ىلا لقتناو « روصنملا مامالل تابجا ولا شب 0 رو

 (تيوحنا)
 .ةذي دم ىهو ؛ ةيك اس ةلمهلا ءاحلاو ةحوتفم مللاب تيوحملا ةنيدم ىلا ةبسن قبوحلا '

 ةيننلا ندملا لمجأ نم ىهو « ماأ ةنالث ةفاسم امهغيب اعنص نم لامشلا ىلا ابرغ ةرماع ةروبشم
 .« مايأ ةثالث امبنيي اهنص نم برغلا ىلإ الام بظشش دالب ىف هفورعم ةنيدم ( ةدوسلا )و

 2. نس اهف ةديدعلا بورحلا نياايم نم تناك دقو ) اهلقاعمو ةينعلا دالبلا نوصح نم هر

 دحم نب دحأ ديسلا لاق «رشع ىداحلا نرفلا ىف كارنألا نيبو هدالوأو مساقلا مامإل

 : ةماسلا ليذ ىف قرنا

 . رألا ىلع تدهساو قئالخ تنفأ اربع امم أ ىفاعلا نبا ةدوسو

 كي دعا مل ءىرقل مالا ديسلا ( 1م" مةنس ) ةنسلا هذسه ىف ايبرقت تان

 .ىسنألا دم ن مماقلا مامإلا نإ ليمامسإ هللا ىلع لكوتملا مامإلا نبا مساقللا نب قحسإ 5

0 0 
 .دالوأ 6 ديرملا ةيغب د 1 |

 ىف ىنسحلا سماع هللا دب نب دمي نب سماع ديسلا ركذ دقو

 عمج مث ءرشع ىلألا نرقلاب روكذملا 0 رصع ىلا هتيرذو د اهلا 00 .

2 
 .ن دم 5588 داو رشم كا ثااثاا *



 ةنئس تامف ش 33 نت
 وممم ةنس تايفو 794 يب هللا ىلع لكوتملا مامإلا

 دبع نب دمحأ ظفاحلا ىضاقلا نع ذخأو ءابيرقت 1998 ةنس هدإ وم ةهجرتلا بحاصو

 « الشنم ابك باق رهظ نع نآرذا اظفاح اضاف املاع ناكو « هريغو يناعنصلا دق نخحلا

ا عامس ىلع ساللا فكمف « هرمم رخآ ىف هرمي فكحو ؛ ناروض ةنيدم هنطوب ماقأ
 ' نآرقل

 نام ىتح ناروضب مماقلا نب نسحلا ىلومل ماج هيلع 7 وجتو

 (ناروض)

 ةنيدملا نادمتو نامع نزو ىلع ةمومضملا ةمحمال داضلاب نار وض ىلإ هبسأ ىتاروضلا

 لبج اهقوفو « سن 1 ءاضق اك ىم ىهو « ةءاس ةرشع سخ امهنيب امنص نم ايودج ةفورعلل

 ىنادمىلا هركذ دقو ؛هيف راهنألا نويع ةرثكا ةلمبملا نيملاب ممادلا ميدقلا همساو « ناروض

 ىف هيف حلصي ناكو « ةيراجلا راهنالا ريثك « رام ذو اعنص نيبام ممادللا ؛ لاقف ليلكالا ىف

 ةديشم هروصق تناكو « ىنارقبلا سيفنلا رجحلا ندعم هيفو (هكاوفلا راسو سرولا ريح ماب

 « ىلفسلا ةعنيصملا ىف ىناثلاو « ةلبقلا ةبج نم نصحلا فرش ىف ناك اهدحأ « ماظنلا روخصلاب

 نب سأآ لبج وه نارودطو . نوصحلا هذه ةشبملا تمدهف « ىلا هبقعلا طسو ىف نصحو 1

 ناو . نآلا ىلا سرولا بعش مسا هيلع قلطي ام لبجلا اذه بوعش نمو : تلف

 ناطحق ىخأ كلام نب ناهأ مساب بس سأ دالب ىف فورعم فالخمو لبج ناشظع نزوب

 مساقلا نب نسحلا نءلا كللم رشع ىداحلا نرفلا ىف ناروض نصح ةرامع ددج دقو وجة ابو يلم عج خ دهإ ويحل داعم أ نق م
 عباجلاو .ماجلاو رودلا رمعو , نيصحلا اهامسو ةنيدللا رمسو ؛ ةمجعلا نيل نو هامسو,
 1 ١ نم ىفرشلا الهملا دم نب ىدبملا بيدألا هيقفلا غمادلا ههبشن ىف هلق امو . كلذ ريغو مساولا

 :ةيوط ةديصق ىف ياقلا نب نسحلا باحسأ ناعأ ا

 قراشلا ةسبرج ىلا همداتم ثيل سورحلا غمادلا نأك ا
 ءتاشنل» كانلا ' ىرتنل اماشو امي هسأر بلقب م

 ظ



 ش 5108 هللا ىلع لكوتملا ,
 و ممم ةئس تايفر ميس سب ملإلا

 قئاش وهو براغلا نم ريس! 6 00
 أ 1 9 م مرأ ىلا م

 قراسب وأ سلخب مست رظ ضرأ لكب 000
7 5 ١ .٠) 

 قرافلا . نيداعملل غمدسيا رابتخا دعب اغماد ىم

 ىف نفدو نام نأ ىلإ هدالب ةماعو هكسلم ةدعاق ليعامسا لكوتملا مامالا هذذمتا دقو
 ةنس هالعأ ١٠١417

 هطتخا 2مل اب ليج ناروض : سوماقلا ربت ىف ىدبب زا ضيفلا وبأ مامإلا لوفيو

 ةنس دودح ىف ديشلا نصحلا هب ىنبو ينسحلا ىلع نب دش نب ىساقلا نب نسحلا نيلا كب ٠١4٠

 ةعساولا رودلا ىنبو هئاماحو هعماوج ةراعو هتيدوأو هضرأ ىحأو 0 غمادلا نصح هاسو

 نيرشع وحن لضفو « ةنج تراص ىتح راهنألا ايلا ىرجأو « امنص ىهاضت ةنيدم راص يتح

 ىهتتا . عرازللو تاهجلا ىلا ةجردم البق
 - ةنس لاوش ىف ناروض ةنيدم مساقلا نب نسحلا ةافوو : تلف ٠١42

: 
 ةنسلا هذه ىف تام نم ركذ دنع ءالبنلا ةيمال نم ىلوألا ةيفلألا ىتمواظنم ىف تلقو ظ

 لجولاو صالخإلاو كسنلا وذ مو هألا ىفم رجلا رهشلا عباساهم ىذق

 لمملاو لسملا بلق ركاش نب دس لمي هللا فاعل لجن دمع

 لعم الب يمي وبأ هيتفلا ىمق
 لك نع نابشلا ةئيز

 لوألا ىو, يد ضف نار ةنبدم ىف اذه مرحلاو
 |١ . 3 131 ء 0 0 5

 لضنلا مج د# وبا
 رصغالا ةاده ريزولا لا نم دجحا

2 

 لسالاب نانا هبر 6و قل٠ ف : 7

 279 0 ىف هدول نيرشع دعب فين نع
 لسر قي 9

 ماظن ردلب هريغو نينمؤملا ريمأ هاثر دقو -

 0-7 ع ون دس



 دقق 1 تايفو سا ممول يمي هللا ىلع لكوتملا مامإلا 1 ظ

 ىلع ليلس سابع لجن دحم اننراهش ىف مير ربش تامو 1
 لسالاو ضيبلاو ىتتلا فيلح ىبحي ىلأ ةافو نيتسو ثالثلا نع ٍ

 لبجلاب (نابلع) ىلعلا عوبر ىف عيبر رهش نيرششملا عبار ىف تامو ١

 لمسلاو معلا سمش ركاش نبا دمع لمن هللا فال دع وبأ ا
 لجلا ىف سمشلاك الع ىتح مولعلا ذخأ ابمالعأ نعءو امنصب اكن ش 1

 ليتل مالعألا ةذباهجلا هب تمقتاف مونهألا ىلا اهنع راسو 3
 ى

 لغش اذ رلملاب اكسان ادباعام امإو ًادهاز اعونق اربح ناكر 3
 لك نع رطقلا مامإ ىبيو دم نيننؤلا ريمأ مامالا غبش
 لدجلاو فيرصتلاو وحنلاو نايبلا ىف رباكأألا قاف نمو نامزلا درف
 لثلا نع اولج نه محار ريظنلل لكاش ريسفنلاو نيلوصألا ىفو
 ىلت باتكسلا ام ىرقت هللا ةحر هيلهف ىضق نيمسن دعب فين نع

 لبجلاو لهسلا رك نايرا روح ناضمر نم مايألا رشاع ىف تامو
 ىلع لميت هللا ديبع لجن زيبيشللا ةلامم ىبي وبأ ةادهلا ردب
 1: لك نع روغلاو ةكمن ىف ظافحلا الملا نع ىلاملا دنسلا لسلسو 1 لحز ىكنم ايلع قوف الم امتعو ةظافد ةيعاو ناكو

 ىلع ليلس ديز ايضلاو هلج اودانأو اوور هزع نم رباكأ نمو 1
 لحع نم ناسنالا قلاغ اعد ىل هدلول نيعبسو ناهلا نع ١

 لجولاو فوهلاو قتلاوذ دمحأ ن اضمر نم نيرشسلا مسان ىف تامو ا ظ
ْ 0 

 لمملاو لملاو ىدملا فيلح ةسجح مكاح نبدا باهش ريزولا لحب ْ :
 ١ م * لاب هنط هديسوعو ناملا نع ا
 لجألاب راببقلا اعد ىل رسلاب وع نيس 0 1
 : ناطاس - ندع ىف ماملا ناضمر ف تامد ٍ
 لصأ ىفو حبص ىف لل تاعاطلا وذ ( ةريش .ماوألا دمحأ قتلا ب ٍ ىلم ناك لضفلاب نم لاوشرعش ىف بطش نم هاب 0 01 ىلع نب دمحأ نب ىلع جحل ناطلس ل ا



 ٠ ىم هللا ىلع لكوتملا مامالا . ٠
3 : 

 كا ى ماه
. 

 ومو ةنس تايفد ش
 هتطوع ابيرقت

 ليلس ةاؤو نيعبسو ناملا نع

 ىلو ىأ ( مواربا ) كسفلا وذ ناداد“ ماعلاب تامو 1 املاب تام

 لزنلاب زوفل امجاد 5
 فلأو ةمامئالثو نيثالثو عبدأ )مو ةنس

 رامسألاو « ةدوسلاب مامإلاو ةنسلا هذه ت ]د : ىرادنجلا للا دبع نب دجأ ىلوللا لاق
 عدذد راطمألا تلصح م

 ترثكو اهيلا امو ءاعنص ىف عجارقت نامنسألا تعرشو ةملامآ

 لك ىف بشعلا تبنو ةميظع ةرثك

 تيوخو ماأ ةعس ناس ىف ليملا قبو مظع ليم ءامنصب لاو ءاعنصب ليما رثك و رهش
 * لالا رب بحق نم ةزجش ةثايلث وحن ليسلا لزنأو رهض ىداوب معنأ تيب ةيرق ىف توي
 فرع ١ ةلمجلاب 5 ةريتكلا رابألا نفدو نا رضغو رسلا ىداو ىف نار<ع ىف ليسلا برخأو
 راص ىتح راعسألا تعجرو « لحم لك ىف اهظع احالص راقلا تحلصو هذه لثم انرامسأ ىف

 هضرأو ةراسخأو هلاومأب لبج طقسو ؛ دق نع ناك نأ لعب لايرب حادقأ ةثالث نم ريمثلا

 ضرألا عضوم ىف لوجلاو ضرألا كلت تعقوو « ليسلا اهبحس لام اهيف ضرأ مضوم ىلا
 لئابقلا ذاضق نم الجر نأ ىتح رطفلا ديع ليل راطمألا ترثكو ةليوطلا دالب ىف رع
 خباشلاو لئابقلا نم ةعامجو عمتجم سيئر وهو ىرداقلا ىمي نيسح ديسلا هل لاقي نيطلخلا
 ليسلا مهفحتجاف برملا ىلع اوردقي لف نورعشب ال مو ليسلا مهيلع لبقأت نيرماساونأك
 تراس نأ هتردق نم نا مهارأو ؛تانؤثلاو قدانبلاو رئاخذلاو رقبلاو لومخاو ءاسنلاو لاجرلا ميجا

 6 بمهذأو « اتيم دجو 0 قوف ىحب نيسح ديسلا قبو ةجرمم ليسلا قوف مهتنكمأ

 ءتبهذو رقبلاب موملع اورج ص نوعبس هطسو ىف ليسلا دعب تا ومألا نم قبو لكلا 1

 00 ٠ مزن ملوة ١

 يرده ةر تءاجو سانلا ةمودمم ةبواجلا ءايشالاو ةسميظع ةدش ىف

 لاوشو ناضمر روش ىف راطمألا

 ىداو ىف ليسلان م تويب تيرخو ثالوح تعقوو لحن

 ٠ ١ 0 ا 00 ةما نيناورم ىبقال

 0 4 ةدوسلا 0 امالا 5 لا م لإ و /' : اهب نقبو هلهأ ةرايزل رذع ةلفق ىلا ة 1
 ا لكوتما مامإلا ةريس © 96 م نم مامإلا لزن لاؤش رهش كفا, 3 2
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 8 ا ا ا 1
 نم ىحامثلا دهاجلا د نب باو رادع ىمه مامإلا 9 ش ١ ١ 1: م. 1
 : 1 5 >- 1 قام ةمالولا أفلا : 'ً 7

 9 مولع سيرا ىلع رمتساو « هس ىف يا بهد ايفو 5 0
 ءىكل ة هحح دالبب ريفالا

 ىف معقو
 ا م

ٍ 

7 
 ةرابش 5م لك نع ةيلطلا هيل

دامك ريئظلا
ب ىأ ىف هن

يو لربي دل
 عرف ه

 نب دجأ قئلا ة ةمالملا دي ايف
 سان !| داشرإو ةعاجلاو ةمجلا ةماقإو سيردنل ١ 5 منع مامإلا انالوم رمأ كو

اف ة ةرحه ىلإ ل
 ءاونص وح ع

 مونهألا نم
 1 نم هعب نمو دادقألا

دح أ نسم نيبو ممخو
 

 لاقتنالاب ىسيكسلا دمحأ نب هللا دبع .

يب ةنف تاقو ارز و
 ىلع خبشلا ن

 , نا رمج لهأ نم هيلا نم 95
 ش

000 
مإلا دانجألا ءاليتساب ةلفقلاب

 ةيما

لا تاصو ةدمقلا ىذ ىفر
 ىرش

 لع خيشلاو ريزولا دحأ نب لل

ارفلا ىنب لاقع ن نه ةعاج ً
 زيزع ىنبو يد

0 
5000

 رسماؤ6 

 كَ ب
 ّك

 و

| 

0 
 ١ م 4

نأ كلور ادحلاب ةلاسبلا
ةكرع مأ إلا دانجأ ن نيبو مارب ترد 

 تامه دل م. 

ل ا ىلا
 0 وهو مامإ

 ىروذ نم مديغو

 | ن٠.” :لاقيلاب مهتم قب نم أ مئادحلا نم نيدثك ف نع 3
 مبا ىلإ ءاعنسب لوألا م ال لبا لغتي ديز اها ةيدلااييحاقلا نقاور 0

 راد خم ن6 5 ةماز| نع هيفعتسيو رحنلا ديمإ هني ةديصق ةدوسلا سورحم لإ ظ ْ

 0 :اموءامنص ةنيدمب ءاضقل «طو 2030000 |

 1 نم رضنو ردع .ماودو ةرسمب ل ديع اي :

 نميلا قنأ ىف  داسإلا ملاك نامزلا 00 ىلع

 ننلاب' انيلع ةقرشم .لدسلا سومش تدغو ْ

 نزح رأ اما قي ملا هدمس ٠ ملاط نارقو ش ا ْ 7 ٠

 0 انيك-6و ًاريصن هذوعس  رودت < كلف

 , نم قلاب ط . ءالآ قلنعألا دلت - دق

 نحملاو حداوفلا : 1 مهم ةءوسل ءاوأل فر. 0 نم

0 0 : 0 



 2 ندبلاو ىا رق تتح ظ | انبي  <تدنص ام ًاعنص“ نمئوملا . مامإلا ىع مليم نم كبل نس ليلا م اذإ رون سا ةيادحلا لع نكس هلا نينمؤلاب ريل ردبلا . دموي
 ءربأ رق انقو اهب 'نيبلا قحلا ف ربشأ ذم
 نأ لاعإ ىلع ابصغ ايضاق اويق .تبصنو

 ١ نسحلا نم حييقلا نم حيدصلا راثآ توغو. ٍ

 " ننسلا ءارجإل ىنردقمو ىراكفأ | ١ تعمجو

 نمو نم مناصأ ال نأ -ىتيوط ىلع تيوطو:

 نسولا هب ترجع دق ىلا ىتؤوأ معمجو
 نغأ . اضور اقرشم ًارون ناضنإلا : الع 0اظ

 نئزلا لهأ اني اولتحاو رارشألا .دضاعتف |٠

0. 

 نمودد ىذ لك ةناطرلو ةلطبلا ووذو“
 نما زيظ ىلع رلاجوأو عاجوأب 0 اونا
 الا رخ ىف انيردلأا "ل: ارق "ارت 7

 نظن ىلع الي اتيخيت ماكحألا اوطراع



 ا

 سكع ىلع مماياضق 00

 م رابتخالا دعب تربسو

 اومفري: نا 0 مهرايخ نأ ٠ تداعو

 .نهو هبا نوكي الف فيليصب

 ,ناعفلا ىف ةيضقلا

 .نأو انوع دجحأ
 .نذأ فرط

 ىمارت  اولق

 .نسحلا هجولا ىلع تنأ -”فديبسي طورش انا
7 

 .ننسلا ىاثلاب ةاعارم دي زاج' نيأ نم

 .نمو - هللا لوقب منصن امؤ' تبلل ةييغاب

 ( ا لزل اه كي سور 3

 ٠ ءايحتسا ىلع تردص

 اهنص موسلا ءاقيلا ٠ : لق دبعلا

 "نأ © ليصفتلاو ٠ لاجإلا لع ؟ابسأ نابأو

 .نطولا ما اذإ [ويع 000 'ادبو

 '( نميلا أعنص ىلع ٠ افطع ) م رم ش سو اذه

 .ناعملا هبو هحرش اذ  امبت ةقطان لاملاو

 ألم الاوقأو ًالامضأ باعمألا لياق

 نويلا
- 

 نم ٠ قولا ٠ للا ىحو اماخخو ابل

 .نغألا ضورلا اهبأو ضايرلا ىلا حورنو اودع

 ًادغ ةركب ىلا قاو' اذإ ٠ قكشال "لوقو

 نظي نم ةميرجلا بكر. * نإ رذملا لوخ .. موحنو

 .نأرو تاليا رثا كلا 7 نمل” ىدبن

 .نعذ نإ ًاحاص خص 0 0 نهادنو

 .نريصاف يا 2 ئذف نالثالا ١ :دقع“ :لوقنو

0 

 390. ةنس ثداوح

 . هنأ ةطارمم ةيحارا

 ا



 نيس حس
 ديمي

 "00 اة بسس كل
 اف ذخ انه ىلإو

 41و ىنلا ىلع ةالصلا م ءرعو هب ريقحلا ملك ىرخ
 نش نزلا ام 1

 نغألا ىبظلا ابيأ اي انتدوع الا ًةدوع
 9 رفأ لكب بوشلا لصولا اس

 ند .لك انيفقس ند كاا ىدش ال هلل
 نهرم كلصوي قمر هل بص ىلع افطع
 نسحلا هجولا كلزب فنالتلا لبق هفالتف
 نها ريح ىلإ ىساقلا كبت انوكش ال 00

 نف لكب لكلا زاح نم ءاململا ةمالع
 نسحلا لآ نم تاداسلا ديسو َةاَضَقلا ىماف

 نمحلا بأ رينلا ردبلا اهؤايض مولعلا سمش
 نبط نكح .١ نع. دالع تالكشلا لك كاتك
 نس , ماكحالا لصيف ىللاملل تاياغ قابس
 “ نا رقألا ديص رخآ وألا و لا وألا قاف

 نبأ وأ الوق مارو دوسحلا مال نإو للك
 نحإ رد ادع هالع رونل ءافطإ دارأو ٠ ١ 358 ١

 71 دقت ديز امو ديزا نملا مأ هب 500 1 1
 نمؤلا لوسرا ماكحأل ١ ءاضمإو 1

 ننسلا ءايحإ دصتل دنسلا 5
 ا نإو انقلاخ ءاضرو : لو نملا طخم ا 'نأو هب ٠ : 0 مكا

 ١ 1 ردع ال نيدلا ءايضأي ع 3 7 ش ' همولق نوكي ىنألا ربش ىف

 : نأ الب نيردابم .مودتل ان ' :
 3 قي اونوكت نأ نع



0 

 سمعا هنيددلا هيمح ىحي مامإلا
 و8804 ةلس ثداوح

 نمتلا امج. داكي مهرغا دس تحف انما

 نطق اهتعاس نم اب اما مترع دفا ذإ

 نزلا باقلا ىف ريثيو 2ىقتلا ىلوأ .وسيا اهتم

 .نردل الاوز 5 ؤجرأ ءاقبو 2 مكيعسبو

 نهولا ىثخي لقي نإو هلإلا ماكحأ ' نوذيت

 أل نأ انطو رشم نم سبلأ : تالبثالا ف

 ,نغضلا ولوأ هابأ نإو ماقي لب نيبال

 ٠ نجشلا هل ظافتسا نمو امرلا هلق . هنري نما

 نجأ ليلا ىجذ هلثني 'ىيآ جبأ - قلق

 نميلا بطق اي خارتت ال هللا ما نع بلف

 نم ىلغأ ىف ىهو ىلايلاو بهذي مويلا

 هنيمملا دبع نب دم نب ىلع نب نيسحلا اهفيرش ةكمبي ناعأ ةنسلا هذه نم نابعش رهش ىفو

 نب تاكرب نب دمع نب تكرب نب دمت ىمن ىأ نب نسح نب هللا دبع نب نبخم نب نوع نبأ
 ةداتق نب ىلع نب نسحلا دسسأ ىلأ نب ىئت ىبأ نب دمع نب ةئيمر نب نالجع نب نسحلا 1

 يدع نم يقاس عيلان ىدي ني ركادم «نعاح تا

 0 ره 1 0 اسعلاو نيرومألا 0 قاحملا 5 39 نم ةدبابمو ةناق وبلا

 دانجألا اهيفو ةكمي ىتلا بئارللو عالفلا ىلع نابعش عسات تبسثا موي رجف ىف برعلا ضعب
 ةبترلا ىلع برعلا محجته ىناثلا مويلا ىفو ليلا ىلا مويلا كلذ مهيب ايف لاقلا رمتساو ةينامعا]

 لوتسا ثااثلا مولا قرار الا سب ل وردا اا د تنال

 دنج نيب امف ف برحلا ترمقسا اذه دعبو ةكم ةكم ىلاو ليكو اهنمو كارنألا نم ةيديجلاب نم ىلع
 ع نم ىلع فيرشلا دنج ىلوتسا كلذ لالخ قو كرتألا نم دايج ل نمو فيرا .٠



 .- .> همس هوطع رش هوس و تام دعوا ايو ممم

 ب نيدلا ديمح ىحب مامالإ
 يَ . تاق - 7 2 6

 ومع ةئد ءاليثلا تاي و

 اضدم رشع ةينام اهنم اوذخأو نيعبدأو ةعبسو ةثامالثو فلأ مددع نإ ليقو كارثألا نم 8 ل ْماَأ مددع نإ ليقو كا الا .
 5 ىنالآ ة نام وحنو عقادم ةسخخ اهمم اوذخأو ناضمر عبار 9 الع !راودساف ةكب ىف اج ةملقب نم لعاهب عرف مقادلل ادلنو ةرهختل و حاملا رئاسو

 ىذ نم نيرشعو عبار ىو ؛ثبلثو رغثلا ىلع برعلا ىلوتسأ لاوش رثع سداعقو
 ةئالثو اهاب بلاغ ىلاولا ليق هيف فئاطلا ىلع نيسأا نب نا دبع ريءالا ىلوتسا ةدعقلا
 قدنب ةلاعبسو فاأو اندم رشع دحأو ايدنج نونامو نانثاو ةثاعستو فلأو اطباض نونائئو
 ناعأ اذه دعبو هليوم دئادشو ةمرظع كرام دعب فئاطلا ىلء ءاليتسالا ناكو . كلذ و

 هللا دبع خيشلل هديبمتو برعلا كلم هبقلتو برعاا لالقتسا نضت اروشنم نيسحلا فيرشلا
 نب هلا فرع هدلوو؛ هالكولا سيئر اليكوو ةأضقلا ايضاق ىواكملا جارد نمر دبع نبا ها رإأا

 برحلا ناكرأ ةسابرل ىلعنب زيزعلا دبعو ٠ ةيلخادلا ليك نع اليكوو ةيجرافما ةلاكول نيسحلا
 مفانملل ملام نب فسوي خبشلاو « فراعملل اليكو ىنالا ىلو خبشلاو « دنجلا ةساير ةلاكوو

 اليكو هجان اب نحرلا دبع نيدمحأ خيشلاو 5 فاقوألا ةلكوو مرحلا ةراظنل ًانيمأ دمخ خبشلاو

 للا دبع ديا ةيمفاشلا ىتفم هءاضعأو خويششلا ساهل اسيئر ىلا حلاص دمع خيشلاو ؛ ةيلاملل

 ىلع نب ردافلا دبع خيشلاو « نيسح نيدباع خيشلا ةيكلالا ىتفمو ىواوزلا حلاص د نب

 ريغو فاقسلا ىولع نب دمت ديسلا ةداسلا خيش لبكوو ىلع نب مها ربا ديسلا مرحلا بانو

 16م6 ةئس ءالبنلا تايفو

اه نب رأت نب رديح نب رصان ىقتلا ملاعلا ديسلا
 داوم ىماهتلا ىسملا ىلا علا ىد

 نم اهبسوشبرع ىلأ دالبنم احلل ةبرق فالسأ نطوو ةنطوب هدلوم ةافولا ىونهألا ةأشناو .
نب دحع ةمالعلا هيغأو هدلاو رجب ىف اهب أشنو (ييرقت 1811 ةنس ىفةماهت

 ذخأو « ىسعلا رديح 

ذخأف مونهألا دالب ىلإ رجاه مث ضئارفلاو هقنلا ىف روكذملا هيخأ نع
 فال ولا نع اهب 

تارمثاللث هقنلا لوصأ ىف ىفاكملا رشرك اش دمع نبا ٠
لاغ ظفحو وحنلا بتك نم هدعو 

 ب

ب نب دحأ 0 نعو ةياغلا نم ْ
فو وحنلاو قطنملا ىف ىءبكلا هلا د

 ديز مامإلا عوم# 

 . 1550 ةنس مرحلا ١ سيخلا موي ىف نيسحلا فيرشلل مهنم ةعيابلا تناكو« ءالؤه

1 



 نعو

1 نا هني دم
للا ديسسلا 0 د 

 عرؤ

 مأأ دع لا مو رخلا ءانقلا

ل هتهحر ف ةمايم
ديح نب دع هيخأ

 ارشن باتكي ر
 ةمال ل 4 نشل

 مان لابقإ هلو هريغ ىلعو دمحم هيخأ ىلع أرق بيج بلاط م ن كل 0 1

لو ادع بلا ل ةدئاز هيغرو
 مهفو نهذ ه

بسلا ثثيدح قوة: ةهويص 4 سيل با
 نا مهاظي نيذلا ةع

 نم ءاذت / قف وهو هالوم ىلع لابقإ ؛ هلو بقاث

نم كب رت بجع ثيدحلا فو ةييبشلا
 ث 

يحضو نادملاو مونهألا ىلإ لحر مثلا ةدابع ىف أش هلل باش هش هلظ الإ لظال موي هلظ ىف
 باطل | نا

 وهو ةليوطلا ةدملا ىف هريغ هكردي ملام ةريسب ةدم ىف كردأ هلاكذ ةدشل داهئالع نع ذخأت را

 نيضم ثالث مونهألا نم نادلاب هنا ءاقوت تح معلا بلطا | رعامم لو . إو بعذلا ىوده

 ةنس نيرشعو نيتنثا نع ىردجلا ةلءب 1884 ةنس رخآلا عيبر نم
 ةءارقلل ريح نب دمع ةمالعلا ربكألا هوخأ هلسرأ دق ناكلاقف مساةنب دمت خألاهمجرتو 3

 اذه ناكو ةماهن لهأ نم ةءامج عم مونهألا ىلإ مامإلا هلسرأف ةيلكوتلا ةفيرشلا ةرضحلا ىف

 بوغرو ةمهب ىلملا بلاط اهيرك امس اقالخأ مهمرك أو ماقتأو مهبجنأو مريخ رمان ليسلا

 ةعامجو وه اهيف ىلع أرقي اهتك انمتخو ةدم نآرقال ىنمزالو .ةبيرق ةدم ىف دافتسا ىتح لابقإو

 دجسمب هلزنم ىف ىراجلا ةلء نم همامح ةلجاع هنكسلو دوني مث ةمامت ىلإ هلهأ ةرايزل موقيناكو

 2: ه4 ايثار تلقن نادملا ةيرق ىف تاعاصرلا

 بطخ هلئاع ام 7 ناعو > يشي هئاذلا ليو 4 باسم

 57 مناوجلا ىفأرا ا انماك ناكام نازحألا نم راثأ

 بكس اهنافجألام نيعو بشي ءهوذج هيف ىرئال داؤذ ىأت

 تلف ءرفأ لاس انف لون 00
5 
 برآلا هتوف نم ليه أل عماسلا ت تكشف انع نيدلا ءايذ للون

 , ةنيدع قل 000 00

00 

1 



 ميل 0 دم يم طو ل دع هين مس + ست

 1 يمي مامإلا
 ؟ مام ع ةنس ثداوح '

 بذملا انلاوحأ ءام (ماجأ راصو هذ دوب نم سشيعلا قاص ردك

 بحر مسنم لضفلا ىف لزنم 4 2 ىذلاىلع عومدلاب ىدوج نيعايف

 ين موكوذ ريا مج لئاضفلارفاو ضرما عاط اباجسلا ميك
 بسكلا اذبحاي ناطوألاو لهألا نع ةبرغ ديق ىف ملعلل ابلاط ىضم
 بوثلا اذيجاي ربصلا بوثف مكاهد اا اوفسأت ال ىمعنلا ىب اريصو

 بكرا لفقام نا ةالص هيلع ةوسأ سانالل سانلا ريخب ناف

 بركلا مذ نإ نوزملا ةوسأ مه نم نيعباتلاو باحصألاو لآلا عم

 ١61 ةنس نابعش ىف ىفوقملا رديح نب دمت ةمالعلا هوخأ هائثر نمو

 امج تقر 0 لضفلا لهأل ًًقوقع ىعرت مل تايزر ىنم ىمسج تف دقل

 . امنمو

 اعرذىهنلالهأبت فاض اذإ ىعرذو ىدلاوو ىمأ ناو ىقيقشو ىخأ

 اعبر 0 مهعبر ىبح نايحضي 2 ةرحه ريخ ىف معلا بالط ىف ان

 امنم ىتتبلا لذاملا لوق فلاخو ةمهو امزع مونهألا لآ ىنثو

 امجر ىجرب له ىالوماي كاندقف دمع نااي ربطلا نبا اي ىصانأ

 امنص ىف ررقلا ىداحلا بهذم ىلع ةجح. نباو ةحح انيف تنك دقل
 , ديلا مامإلا لآ نم ىبمعب نب دجحأ ةمالعلا ديسلا مونهألا دالب 5500 ١

 ' نادلا عاتب نفدو هدلوم نم ةنس نينا وحن نع لل

 هللا فاعل نب مساق نب ىلع نب ىلع نب للا دبع نب دمع دهنجلا ظفاحلا ةمالملا ىماقلا

 1 ىلايحضلا مْ ىتامنصلا ىلاثلا

 هامل
 وع ! ددأ 0 1 ءاةرال' ش ' ْن

 ور نا اكلا كبد ةرالعلا كسلا ءقو رك 20 00 ,٠

 مم نخو هللا لع خويشلا خيش هدلإو نع ةذخأ



 00 4 طل نيدلا ديمح ىمحي مامإلا ١ ةنس ثدا اا
ململا سيئر نعو ىنايحضلا ىديؤمللا

كلا ردع نب دمع نب دحأ ديسلا ءا
 مهنثالث هزاحاو ىسب

 4 عرفنا ناك واعر وللا نيا 5 100
 سرد. هل مجرتملا ناكو « ىنوحلا مءاف نب دمم مامإلاو ريزولا نا دبع نب دمت مامإلا هزاجأ ات

 ٠ ريثكلا هنع ذخأو نابخص ةرجه نكسو ةيدعملا دالبلاب نونفلا لك ىفامجرمو :

 .مامإلا انالوم نم زاحتسا . 3 ةيساقز ىداقلا مامإلا نبا دمت مالسإلا فيس مونم

 ١ للا ىلع لكوتلل

 : ابلغنا نم ىمعنلا رديح نب دم ةمالعلا ديسلل ةزاجإ هطخي تيأرو
١ 

 بهذم لءجو نياماعلا ءادلملا نيب نيدهلا مولع ىلإ ةلصو دانسإلا 7 ىذل ثدملا
1 4 

 ةنيفسلاو نيتملا لبحلا مهف مهب كسْمْلاو مهعابنا بِجوأو « نييبنلا مام الوصو» مدنسو لآلا

 .غابم برف بئئاغلا دهاشلا غاييل لئئاقلا ىلع مالسلاو ةالصلاو نيلس رمل ديس نع رئاوت اكةيجنمل
 الو » : لاق نأ ىلا « هباحصأو ه5 ىلعو هنم هقدأ نم ىلإ هفف لماح برو ؛ عماس نم ىعوأ
 ” نع كلذ ىرأ لوقأف امومع مهمولءو ىنلا ل1 بهذم ىف للا دنسلا ركذ كربتلاب نبأ

 ظفاح هيبأ نع فصوي هيبأ نع نيسحلا هيخأ نع ةرابز فو نب دحأ هخييش نع ىدلاو

 .ليعامسإ هدلاو نع ليعامسإ نب لكوتلا نب دم ديؤلل مامإلا نع ةرابز دمحأ نبنيسملا ديناسألا
 .نبالا فرمث ىء لكوتال مامإلا نع دواد نب ىلع نب نمل مانإلا نءم.قلا مامإلاهدلا و نع

 .نيدلا زعو ىرخلا نابلس نب دمحم نب روطلا نيمامإلا نع ىجارسلا ىلع نب د مامإلا نع
 ...نيددلا حالص رصانلا مامإلا نع ىضترملا يمي .نب دمحأ ىدهلل مامإلا نع ىديؤلا نسمملا نب

 روضنملا مامإلا نع نيسحلا ْنب ددحأ ديهشلا مامإلا نعرهطلا نب دمت ىدبلا مامإلا هالو بي .نب روطملا لكوتلل مامإلا نع ةزمح نب ىمي مامإلا نع ىدولل مامإلا هدقاوو ىلع نب مخ ٠
 بااط ىبأ مامإلا نسح-و ىلوراغا نيسحلا نب دجأ ديؤلل مامإلا نع ناملس نب روحأ ماهإلا - نع ىحي نب ىحي نب دمحأ ىببا دستو ىحب لومرلا لآ ىخبش نع ةزمح نب هللا دبع هللاب

 مدلاو نع نيسحلا هدلاو نع نيسحلا نب ارحم ىداحلا ماعإلا هدلاو نع ىداحلا نب دمحأ رصانلا
 ا

. 
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 مام ظ - يحي مامإلا
 ١٠م6 ةنس ثداوح مسا 4

 ديئاسأ بتكى ةلصفم ىمف باتك لكسب ةلصتم ا ديناسألا امأو ل 0 لو لوم نع بلاط ىب نب لع نم ولع دب نع طبسل نسحلا هيبأ نع زمرلا نسحلا هيبأ نع ميعاربأ هيبا لك ْ | نع بع امما هيبأ نع ميهاربا هيبأ نع ىمرأا يدق مامإلا ممسص ب ابسس دسم
5 

 ؛ لرب ىدبكيلا دم نب دمحأ ةمالعلا شيش ىل ةزاجألا هب مخ امب كلذ مختلو . مريغو لآلا
 اءلاط قملا ىلإ اجاهمم تئش اذإ
 ةنسو باك ىجهم نع دعت الف
 دمع لآ جاهنم نع دمت الو

 م سدح

 زيا ىالتخا دنع هكلاسل
 زجاونلاب اهيفام ىلع ضعو
 ذئاع لك اجتلم حون ةنيفد
 ذئال ثوغ مم جاتح ثيغ م

 اسردم ةجرتلا بحاص لي لو . راصتخاب ىونا 155 ةنس مرا رهش نماث ررح
 رماع عباس ةمملا راهم ناوخصب هئافو تناك تح بطلا لع. ىف هقيقحت عم ساذال اديفم ًادشرم

 : اهم ثارمب نارحص ءايلع هاثرو 184 ةتسس ةدمتلا ىذ ش

 سار لك ةه نم جام بطخو ١

 ىلاملا ىلوأ نكر ده باصم
 ًارون ناكدق نم تول كلذؤ
 ادوط ٍتببلا لهأ ملا ناكو

 اقع مالسإلاو مللا خيشو
١ 

 ءارتما الب راختفلا راح نمو

 لمج ءافثل كره ام بيبط

 امشألا لبملا هبرك ىواسو
 امو اعبش نيدسلل معو
 امتسم ًاريدصسم ًاردبو
 ايس نمو نيفراملا أوو

 الأ بطخ اذإ ..انميرمو

 اناعو الع ارغاقن لعوا

 ..انقمو تمزا ةلعا ىفشيو



 ةنس ثدأ
 1١795 هب د ا ا

 00 0 تردو : اهوأ حئرخأ ةيث ش

 ابه راص ىلعلا مرج ريك أ هلا ابضن دق زل ع ا:

 بكس دق نابخص اضف ىف هساكو هدعا ى 0 0
 : : وف غر ىلع تده لضفلاو

 ١" عمسمو ممص هب ايلملاو دحلا
 0 ش

 ابكت دق نيددلا نع.سانلا اهيأاي ةيحان لكت مع ةبيصملا ىه

 اى 2 0ر4 0000 ١
 هرشني هللا لوسر معل اذ نم

 رم ن لك ىورب ءالاك هيلع
 و

 ةدءقلا ىذ فو

 نإ

 نيدمح نب نسح دهسا كدب نإ
 زدنعأ“ م ديسلا و ديعأ نب ن ىلا لكرتل مامإلا هاشم.

 ن؛ ن ودير

 ش ريم ناكو ةمئالل انيمم الضاف اننفتم املاع ناكو ىناهلا ىلع نب ىلع مالسإلا خيشو ىراص

 لبج اوقئراف لئاقم 000 اوناكو كارتألا تمدقتف « 19:8. ةنض هجح ريفظب دانجألا

 .اواتقف ةمجرتلا بحاص مريمأ نيدهاجملا نم رفن ةثامسخ يف ناكو زوشلا ىلإ اوضفأو ريفلا
 نمعحلا نم مه ريمأو نودهاجلا جرخ من كا رثألا ةيقب رفو نيتثام ن هرثك أ كارنألا نم

 و : ا 000

 اهداقنو رومألا"تاقث ةداقلا رخذو ةدايسلا لهأ نيع : لاقف ىراذنجلا ذمحأ انديس هفصوو
 ناكر وصنملا تام املو ةميلظ تاهج قربألاب روصنلا مامالل ىلوت اهداهزو ايندلا لضافأ ريو
 .ىلإ نياخادلا نم ناكو نواعو دضأعو 1899 ةنس ىف هلل ىلع لاكوتلا هدلو ةعيب رضح نم
 رأ و رمح ةطحم ىلع ةمجرتلا بحاص هفاخ نار ىلإ رمح نم مامإلا لقتنا الو ةدعص:
 . ىهنا الع نم نحأ

 تيأرف 1١96 ةنس 8 مامإلا انالوم ماقك, هب عاملا ةممحرتلا هذه مماجل رسإتو
 رك ورا زم مامإلا

١ 

 - لضافلا ةمالعلا ديسلا ةميلظ ةربألاب وم
 لض ةمالعلا دو 1١ ةميلظ دالب نم قربألاب ةنم نينأك وح نع تام

 ش ُنادبع: نب بمحلا ٠ بضعألا 30
 0 نب ىلع نب دمت ن ا

 يأ

 ابو

30 



 نا دبع ديسلا ةماهم نم ةغارلاب تام نأبعش رمش ىفو م06 ةنس ثداوح
 ىعورملا ىماهتلا ىيسحلا لدهالا ىرابلا دبع نبا

 .ىفع ٍ نع هللا + ىلع افك اع بلق رهظ نع هَل انك اظفاح انقتم املا ناكل اقف ا
 .هيقفلاو لدهألا ىرابلا دبع دمحأ نب

 نب ىلع نب دمحأ ةمالهلا ديسلا ةلف ةرجهب فوت ةدعقلا ىذ ؟؟ ىفو ةنس نيتس نع ةعوارلاب ةناخبجلا نأدو"

 .- ىلاج بقللا دمحم نب هدبع نب

 دمع ديسلا هخياشم نمو راوعلا فا رطأو ليالا ءان آ هتوالي

 ىف اقيرح اديه ىفوتو جررف نسح نب دمخ ةمالعلا

 نرو> نيسح
 .ةبظاولل هبأد لزي لو ملعلا ىف رفاو ظح هلو ًادهزو ةدابع هنامز رابحأ نم ناك ىلافلا ىديؤلا

 . هلل هافوت ىتح تاريملا باستك ١ ىف ىعسلاو تاعاطلا ىلع .."

 خيشلا ديبز ىف تام  ابيرقت  اهفو 1

 دمخ ديسلا نع

 .ذخأ ىديبزا ىدج فسوي نب دمش ةمالعلا
 .نعو هيقفلا تيب ىتفم حرف نسح خيشلا نعو لدحألا ىرابلا دبع نب دمحأ نب

 .دمت نب دمحأ خرشلا نعو رجح دواد نب دمع ديسلا نعو ىلاسلا سابع نب دواد خيشلا

 هاربا حشا نعذخأو ةماع ةزاجإ مهعي#ج هزاجأو ىلئاولا نسح هيقفلا نعو ىديبزلا رصان
 .لدهألا دمحم ناملس ديسلا نعو ىفنحلا ى رعشألا ريقق دمت نب فسوي نعو ىجاحزأا ىحي

 . دمحم ديسلا نعو ىدمضلا ىحي نب مها ربا ىماقلا نعو رجح نمحرلا دبع نب د واد ديسلانعو

 خيشلاو ىزاب ملاس نب دمحم خيشلا نعو ممن نب دمحأ هيقفلا نعو فرشلا نمحرلا دبع نبا
 نمو هنم زاحتماو نالحد 3 نب دنعأ ديلا نع ةكم أرأو ىجاحزرلا نب دمحم نب دمت

 .ءالؤم ريغ خياشم هلو ىطيقنشلا دومحم خبشلا نع ةنيدمابو ىناتسغادلا ديلا دبع خيشلا

 ٠ ظ :.لاقق نيل الا رشف يشاع ةمحرتو

 .لدعألا جبنا اهامس ةلاسر هيف هلو لوصألا ملع ىف اهسال ناقنإلاو نئفتلاب ديبز ىف رهتشا

 ةرينملا ىف هب تممتجا دقو تافصلا لك أب ايلحتم لمعلاو علا ىف ىوصقلا ةياغلاب وبف ةلججابو " ةرينملا ىف هه تءمتحا دقو تاف أ ' ٠ ش

 ةءاع ةزاجإ ىزاجأو رسيت ام هنع تذخأت ىدردإلا دمحم ديسلا ىلإ ههجوت دنع

 .ىدبدحلا لل : 4 : 3 1
 ىديدحلا ىريكشبلا ىدنملا عم نإ حوف نب ىح ةمالعلا خيشلا ةديدحلاب تام اممفو
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لا دبع نب ىلع هيقفلاو لدهألا ٠
 اس دمع هيقالاو ىعاشلا هل

 ىببو ةنس ثداوح

 ىزاب نب دمح ديسلا نغو 1997 ةنس ةديدحلاب ىف وتلا 1 1

 رمت بحاص ةهحرن دقو ىدميلا محلا دبع هللا دبع هيقفلاو ىوازلا هللا دبع نب ىلع هيقفلاو.

 ٠ 5 "5006 ' 5 لاقف نسحلا انثلا
 بلغ 6م كاردإو 0 باث مه هلو هديغ ىلإ هلصوي ام بدألاو يدل ل 07 ١

 راكذألاو ةالصلا ةرثكب هالوم ىلع لبفأن هيف ةعااطلل رثكأ و فومصتلا لع ف راظنلا هيلع

 مم هنأش ىلع لبقم ةديدخلا ردنبب سيردتلاو ةءلالطدلا مزالم دوجوم نآلا وهو رازو جحو

 0 . ىهننا قالخألا بيطو ةناقتسالا نسحو عضاونلا
 ل 7 ر

 مايصلاو راكذألا ريثك ًادباع احلاص الجر ناك مج نب حون حلالا هيقزلا وه هدلا وو

 .ةدروو ليللا-موقيو راهملا موضي دجسلاب 0 هرمع رخآ ىف مزالو رهدلا رثكأ موصل

 3 هللا هافوت قحرف الآز :و اليل اهرركي ةحتافلا ةرومع

 : ةنسلا هذيب تام نم ركذ دنع ىلوألا ةينلألا ىف تلقو

 لسرلا ديس ءاويإل رشع دعب ثا الث بيقع نيثالثو عبرأ ىف
 لجولاو فوحلاو ىقتلا بطق مانهألا نم نادملا ىف عيبر رهشب ىف .

 لبجلاو م ونهالل روغلا نم رج اهم ريخ ىمعنلا رهاطلا رصانلا'

 لحجع نم ناسنإلا قلاخ اهد ىلا هدلو_ت ل نيرشعو نيتنثا نع

 لسدألا َق توملا ىعاد ديؤاا ةلالس يباجأ ابيرقت نيناكلا نع

 ىلع لمي هللا دبع لمح دسحع اهذيرج نابخص ىف مالاب تامو
 ىلم مولملا لك نم ناك نم مالعألا ةرخفم ثيصلا ريبش يبق“
 للملا ىعلا بيبط أءبمج اهنا اجو ةدمص اجراب خويتللا خيش
 ' ىلع لآ مالعأ نر. نيمايلا ذاتسأو نينبؤلا ريمأ يمي ذيع

 الإ



 و106 ةنس ثداوح ها 7 - ىح مامالا
 ىل قؤحلا لاق ىرولا ردب 3 | ربع لحن رمع اماع نينادعا كد 1 8 ١ هينا_لا 5 .٠

 ىلع نب فال ابملع مامإلا
 لنت مل لصفلا ىف ةباغ ىلا اورسع
 لص'الاو حبصلاب ادباع ادهاج

 ىلت باتكلا ام' ىرتت لإ ةححو هيلمت هرمع اماع نيناملا وحن لاب زوفل ايجار دهاز اءونق دازإلا |
 ىلع لميت ربلا نيسحلا ليام

 0 لجآلاب رابقلا امد باجأ ىتح
 لجولا وذ للا ديبع ىقتلا هلا ةع

 ' ىلع ىلدهألا دينح لاجلاب ىع ديو ىمن رمل هلإلا دبع لل
 . لبم لب ةورحيو د ىو © هتدالو نم اءاع' نيتس وحن نع 3

 لماع ةءيلظ اج رأ ىف ماعلاب تامو

 اعرو املاع ايقت فلا ناكو
 دشذم ةمكألا نوع

 دحأ ديؤلا لآ نم ماعلاب تامو

 الفتشم للاب لاظ يف ناكو
 وارأل اجحرأ كل ماملاب تامو

 لئملاو معلا قتلا وذ اهردب ديبز عبرب بيرقت“ ماعااب  تاءو
 ' لبجلا لبسلا رخف ىديبزلا فسري ةونص ىدجلا ذيبجلا دمم
 لقلا ةرق ون نب ىحي بإ رقتلا ىلع تام ماعلا اذه ةديدحلابو

 لصأ ىفو حبص ىف ةديدملا ءاجرأب مولملا عاونأ سيردت فيلح ظ
 لشولا لضافلا مالح ءايقتألا 8 الضفلا نم ون هدلاو ناكو

 لهو الو نهو الب باتكلا مأ © ةنوآ لك ولتي ناك هنأب

 فلأو ةئامئالثو تار سمخ 1م ةنسا

 صب ديري دايع لبج لئابق ماغط نم ىالآلا عمت ناك ناضمر نم فصنلا.ةليل ف :> ..
 لصاولا ىئارمل راصتالل نيالا جات نالحك ىلع مودقلا ىلع مهم را رمشألا مهزفتسا نأ
 مرح مهك اهتناو هيف مهبسوعو نالحح ىلإ ةليللا هذه ىف لبجلا لهأ مو دك ناكف ميلا

 | لئابقلا نم ةريثكلا دانجألا مهلع مال هيلع مامإلا عمجف مي لاومأ بهمو هلهأ ضب 1



 ىخ امإلا
 0 ةئس ثداوح : همس ”ةآلاس
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ليكنتو ءافعضلا نم هوذخأ ام عاد رتسال
 لمأ ىلع مادقإلا ند هوبكسترا ا لوجلا لهأ 

 هيلع مامإلا باتعأب اوذالو نامألا هلهأ بلط ليلا يو و ه 0
 0 ش ملط لبجلا ىرق ىلإ شووجلا عباتت دعبو نالحك'

لا نئاهرلاو هوذخأ ام عاجرإ اولذبو حيبقلا مهلمف
 بدآلا ىف ةبوق

 ىلع مدنلا اورهظأو مال.لا

 و
 5 : و م 6 ١ ءافتك الا 5 تق . 0_0 0

 نوكي نأو مهلبوت لوبق نم أدب مامإلا دي لم ريغو
 م دالب ىف شويا رورمعي

 ناك ام رك ذ ىلإو هطورش ىلع مهتبون لوبقو

 لاوش ف :مامإلا ىلإ اهننك كتايارعلا قوافل: اع رعأ 0
 وس ىف مامو مح .ر ١ ماس ناح نب ىلع خالا راشأ مهتويب بارخو

لاقف لابطلا نالوذم هلهأل هترايز ىف هنذأتس ماعلا اذه نم
 : 

 رازم باطتسا نإ رح بذعتسي عزجلاو بيذملا ىناممىف 0

 راظتنا لاطو مهنع داعب ل اع ذإ ةيحأل نع ثيدح له

 رارقو ىغغ ”مهانغم بلاقللو
 داؤفلا ىف ٠ نوميق. مه

 مهراعش اووظو اوأت نإ ممفتقي ةراث راثدلاو

 راو اليل قاسام رصنب افوذم تاز ال ناءزلا مامإ اي

 راوبلاو مهيف فتملا اهركس 'ءادر سؤك ادملا قيذمو

 راتستلا اذبح مزعل نذإلاب ل الضننإ وجرأ تنج

 راون وأ امصخأ بابرأل -ارط لهألا ةرايز ىف ةهرب

 رامدلا نا> نيح هنع اومتب ئذأام ىريغو ىنءاسدقلو

 .رارشألا ىدتقي فوس موف ديني ..لابخ- نم ىغبلا لرأل

 رافغتسا الو ةبوت مهل م اوئدحأ ىذلا ىلعاورصأ دق

 ىرزمتلا ءاوللاب ةينامعلا ةءوكسملا رباك | نم كب ىنسحو كب سايلإ كنف ماعلا اذه ىفو

 ناليغ ىذ نم هتبارق ضعب دش>:ف ىزمتلا  ءاوللاب هواتفو سار وبأ دنا نإ نسح بيقنلاي

 نوديري ناضمر ىف ثراملا ىب ىلإ اواصوو هرأثب ذخألا طرب نم يظع عمج ىف اوجرخو

 ناك مث كلذا ميظع جهر ءاعنص ىف لصحو لفسألا نب ىلإ اهنمو نالوخ ةبج ىلإ دورملا

وليكتت نع هبارضإو مهتبوتا مامإلا لوبق نم
 . م

 ا



 _ سوم ٠ ىجحي مامإلا هللا ىلع لكوتملا
 ؟ م مو ةنس تايفو

 ىلع ةموكح ا ىلاوو ءاعنصب ةداسلا ضعب عاجإ

 هتعجا رمو فئاشلا ىحي نب ىبي مهلقاعو ناليغ 00 00 0
 هعم نمو فئاشلا ممصف ةعجارملاو ثراحلا ىبب 9 1 ْ 7 َق
 نيبو مهني تناكو ركعتلا نصح ىلإ اومزخد لفسألا نميا ىلإ لوزتلا ىلع
 كلذ نم ناليغ وذ قرفت نع تلجنا كلانه ةكرعم دابا لأ عنو كارتألا
 مالكلا ةموكحلا ءا رمأو لوتقملا براقأ ضعب عاجرإ م 27 2 نصحلا
 لوصو دعب متو مالسلا هيلع مامإلا ىدي ىلع هللا ةعيرش ىلإ ليتقلا اذه نأش ىف
 ىتلا ةيناطلسلا دونهللا ريمأ كب ىنسحو ىزعتلا ءاوللا فرصتم كب سايلإ
 ماقم ىلإ لوتقملا ةبأكق ضعب لوصوو سار وبأ لتق ةرشابم تلوت تناك
 نيروكذملا ءارمألل مامإلا مازلإب ليتقلا اذه ىف ةجحلا عطق ةدوسلاب مامإلا
 ىنسح ناكو اه ريغو ةيدلا لباقم ىف ليتقلا ةبارقل لاملا نم ةرفاو ةامح ماستب

 هحدتما دقو ةلاسبلاو ةأرجلا لهأ نمو ةيناطلسلا ركاسعلا ءارمأ رباكأ نم كب .

 : ةليوط ةديصقب رهطم ميركلا دبع ىضاقلا
 ىنفملا كمادقإب ىرابلا اهب كابح ١> نظلا ىلع قوفت قيفوت ةداعس .

 ىنعملا دسألا اذكه انلق كانيأر الك ةعاجشلا كيف اهب انفرع

 ىنغملا لطبلا كنأ ىدوهش لوقأ ىذلاب كراعملاو اذهب لوقأ
 لاصحتسا. نع ملامعو كارتألا ةالو ذوفن ًادج. فعض ناك دق هنأ ىلع

 ةيديزلا دالب لك ىف مامإلا ماكح ذوفن مظعو ةيعرلا نم مل ةبولطملا لاومألا
 . فالتئالا دعب نم

 - ىلإ مزعلاب مساق نب دمحأ مالسإلا فيس مامإلا رمأ ةجحلا ىذ ىفو
 0 لأ كارلا نم اهلماع ةدوسلا ىلإ هيلإ لصو ناك نأ دعب سنآ

 مامإلا طخب تيأرو كلذ ىف مامإلا ىلإ للولا نم بوتكمب رداقلا دبع ىلع نب
 : هصن ام هيفو كلذب رمآلا مالسإلا فيس ىلإ

 مكياع مالسلاو ىلاعت هللا مكظفح مساق نب دوحأ مالسإلا فيَس ةقاللغلا خألا

 5 ش . هتاكربو هللا ةمحرو
 هلاولا ةرضح نم باتك هعمو رداقلا دبع ىلع نب نيسح لا نإ فو

 اهذخأي اهفاعضأو ةم كيلا
 كرد موا هير يبا خا هعتعو سن نأش ىف ةعجارملا نوكي نأ 3 .لا أف 2 أ نإأف م ٠

 نب اق ةمالعلا ديسلا جورخ



 6١١ه ةنس تايفو 032200200 مو4 ىبجحي مامإلا هللا ىلع لكوتملا

 ىضاملا ماعلا لدبب نينا خياشم مازلإ نوكي نأ ىلع ءانبلا ناك دقو نياشملا

 نولك أيس خياشملل رمألا ضوف اذإ هنكلو ناصقن.الو ةدايز 5

 دبالو مكيدل ةفورعم ةموكحلا لاوحأو ريسبلا الإ نوملسي الو ةموكملا لاومأ

نع مكمزعب الإ دارملا متي الو اريثك ةيعرلا قوف خياشملا مضي نأ
 ةاصلا ءايثا د

 ناروض وأ نارهجي اقبلا نوكي مكتبعص ماقمئتاق ىفرشلا خألاو
 خئاشملا بلط مث

 ىرقلا لاقع بلط نوكي مث كلذ ريغو مانغأو بوبح نم ماعلا ردبب مازلالل

 خياشملا راشعأ مض دعب ةيرق لك ىلع نوكي ام ليزنتل مكيلإ ةيعرلا ضعبو
 مكتب نوكيو كلذ وحنو نئاهرلا رجأك ةمزاللا مارغألا نم مزالي امو

 مكتاجاحو مهتيافكو ركسعلل ام نييعت نوكيسو مكيلإ [لايتخا الجر نوثالث
حلا عفنل ًارذع لبقن الو مرمأت اذمو مزلي ام قوف

 | اذهو ملظلا عفدو ةموك

 ةيعرلل تادنسلا ذخأو هناحبس هللا ىض ري اب هلاك ] مكيلعو دارملا لصأب مالعإ
 . مالسلاو مافاعو مكيلإ هلل نسحأ اذه اودمتعاف ةداعلا بسحب

 0000 ه 87ه ةنس ةجحلا رذ# ٠

 ىدهملل .تايبألا ةئالثلا مامإلا ىلإ ىرمعلا نيسحلا ىضاقلا لسرأ اهيفو
 ا : ىهو اهليذيل ؟سابعلا

 .ىحارتأ ىف ديزيو .هشويجب ١ ىنعوريس هنأ معزي رهدلا
 ىحافك لوه شخيلف هبوطحلا دلجتم :ىتأ ىرهد ردي مل

 ىحالس ءاعدلاو ىنصح ركذلاو ىتنج ةعانقلاو ىعرد زبصلاف . .

 0 : تايبألا هذبب مامإلا اهليذف

 ىجاللا ىناحل مو داتقلا طارخ هنود ًارمأ تلواح ةرم 1

 حارلاك ةفاطلب اللذتم ىنءاجو ىبألا كاذ يل داقناف
 حانجل ىدتهي ال ىذلا وهف همامإ اجرلا لعج ىذلا امأ . حاصفإلا نع ىنغتساو كلملا بر ريغ نم اجرلا عطق نم رغ دق
 حابصإلا قلاف ىبر بنج ىف | نيه ءىش لك ةقيفحلا ىلعو

 7 + اليذم ىمليدلا ىلع نب ديز ىوملا لاقو .:
 به --- 2 حانفملاب حتفلا لولا آركش. ٠ بنجر نزلا د ش



 معو ةنس تايفو موو ا ىي مامإلا هللا ىلع لكؤتملا :٠ ا
 دب ًاعئط كرمأي ادغو . هوس تاكف 1م نامل فخ 2

 حارسفأ ىن راثآلا هب تقطن علا ترق لج رو كا ا
 ممم ةئس ءالبنلا تايفو

 نب نسحلا ىتتلا ةمالعلا ديسلا اهتدمح ثوح ةرجم قوت مرحنا رهش ف
 واتم بضعألا ىلع نب دمح نب دمحأ نب ىلع نب دمحأ نب برلا دمع نب نيسحس :
 رباكأ نم تاكو. 1765 ةنس هدلوم نم ةنس نيعبسو عست نع ىنيسحلا وحلا
 اءوجرم مظعتلاو لالجلا نيعب ًاروظنم نيمايما لآلا ءالضفو نيلماعلا ءالعلا
 ناك او نونفلا نم ريثكل ًاققمع رودصلا ىف الجبم رومآلا نم ريثك ىف هيلإ

 ىلع مالسإلا خيش ىضاقلاب هتدايس مامأ ىبحي مالسإلا فيس انالوم عائجا. '
 ديرح دمحأ نب دمحم ىضاقلاو ىنايرإلا هللا دبع نب ىلع ىضاقلاو ىناملا ىلع نبا
 ىضاقلا مزع مث اهب ديعلاب اقبلا ىلع مهنيب ةعجارملاو ةلفقلاب روصنملا مامإلا ماقمي
 نابرغ ىلإ ىنايرإلا ىلع ىضاقلا مزعو هلهأ ندل ثوح ةرجه ديعلل ديبح دمحم
 . ةديصقلا هذه هل مجرما ىلإ هندايس مايأ ىبحي مالسإلا فيس بتك هلهأ ندلع

 ريزغ هنم عمدلاف هبايحأي 2معلوم داؤفلا رورح ةيكش
 ريسأ بحملا نأ اوملع ..دقو ةبحأ هافج رودصم ةثفنو
 ' رودبو ادب مج هعلضأو ش ىوناا هقش" هقش مارغ ريثك
 ريعسو ملظ لياخ هافج . نم لكل فاصتنالا ىدرت نم لإ

 ريسظن نيملاعلا ى هل سيلف دبسب نع لئاضفلا راح ديس لإ“ -*
 ريبخ ماصخلا ع نإ وه نمو هرصع تيرخ ذاتسألا ديسلا ىلإ.
 .زهثأو سلطا هنم أطأطغ ةورذ رخفلا ةياغ ىصقأ لان. نمو

 ,رينم مالظلل ردب وه نمو ةمحلم لك فاشكلا ديسلا ىلإ. .
 .رودي راصتنالا ىف كلف هلل ىلا هب ىنعأ مالسإلا فرش ىلإ
 ريغص وهو هاطمتماف دولا ىلإ ىرسىذلا نيسحلا طبس نسح ىلإ:

 ديبتو امن ود ىوضر ىدجملا ىذل اظئافح ريثت اضع“ 5 ةاكش“ رومي طق سيل نم نسح ىلإ  اخسلاولعفلاو لضفلا ىذ نسحملا

 رورس ادججالا ىف انل عاتجا اذبحؤ ماقللاب 2



 يح مامإلا ؛هّلل| ص لكوتلا

 ٠ مامم# .اننه ردي . 0 ىذلا لوقب

 0 ىلع نارا نبا اذهو

 مها ردت مل رصلا اذه ىلح وه

 1 : اننم

 هنأب ديشرا رمر كلذ ىو
 . . اليكاش كاتنج رصعلا اذه دوادأ .

 حض وأ وحن اندها رضغلا اذه دؤادأ'

 ىجح "الو ىدأ بلق ال كتيتأ

 نإو ”مكدنع مهرارقا دهاش ىلو
 ىنأل قادع ام ىتادنلا نمت

 7 لخاب: ريغ .ميضري ام .مدقأ
 . هرمثلو ىصخمي سيل مالس كيلع
 آم هيلع ىلع انالوم كلطبسو '

 : هلوقب هل مج رتملا باجأف

 لاح فطل نم ىّسبت وأ اهب تمعن

 ادنضنم ازد حاورألا انل تدهأو

 !ءكغندوىدو ل نباايىوكشكنم تأ
 علوم "تاو ىومت اسمب تحبو

 كاما رك تحضأ قفألا رودب نإو

 دكه سفنلاو اطوألا ىلإ ونحو ..
 ةناطف كيفو تاجاح سفنلا فو
 السرم ثيداحألا ضعي ىف ءاج دقو

 ريصب |ف ولا طا 0 مال كديح وأ مالسإلا

 19٠ه ةنبم .تانفو

 20 3 1 مع اذا

 ريسي كثوحج وحن هارت ءاذهو

 ريجد ءاهسلا حول قو .تثداعو

 ريمبخ نيأ نبأ نكلو غاسأ

 ريسع ماصتخلاو .ىرمأب حوبأ
 .روجتتف انب :طلطشت الو .طارصلا

 . .ريعب سيلو ل .ىل ةقان الو
 .رودب نوقضتنملاو :ىنن فصننل
 ريتك نودهاشلاف الب اوبيجي
 ريدغو ةنضور ميدن لكل

 ريدسو ةنج ال هلأ ولو
 ريبعو ربنع اوي حاف اذا
 .رينه هنم ريخلا ناف كيلع

 ريشب تاحّركملاب ىنالاقو
 روت هتوح . دق ظ

 روبص ميركلا نإ كل اريضف
 رودت 'نيحو اهارس ةعرمت

 ريطظت هيلأ. ىوجت 16 لك ني:

 'ريسشأ هيلإ ىنعأ امي ريبخ
 ريهظ.ناك ليرريجر_ نم رهطلا_نع

 - ا ا ايس مستحي > ومس سا صم لل ملص م لاس م سام 1



 “١ هن ةنس تايفو ا ا ىجحب مامإلا هللا لع لكوتللا : ١

 روصع رسمت ام رورس نهب 0ةئثالث ماند نم ىوحن ببحو
 ريدج هولمأ دق امب تنأف اضرلاو وفعلاو حفصلاب مهلباقف
 ريسي بارتلا قوف ىذلا نإو نيه لاملاف دولا كنم حص اذا

 ريثك نيملاعلل هدفر نمو دي نع سانلل لضفلا لوم لاز الو
 رورس هان دق تقو لابقإو ةداصعسب ةنورقم ةففاعب
 ريسصن معن مالسإلل وه نمو ىلعلا جرد ىلإ ىاساا ىدحلا مامإ.
 روبدو اعم ابكنلا تبه امو ابصلا تيه ام هللا مالس هيلع

 نامحرتو ةرتعلا خيش لاقف ىرادننلا هللا دبع نب دمحأ ىلوملا همحرت دقو
 ةدع خياشم ىلعأرق « هباب نم ملعلل ىتآلاو هباضه ىلعأ لامكلا نم ىئارلا ةرسألا

 ءاهقفلاو ةداسلا نم ةمأ هيلع دافتساف نونفلا ف ثوح ةنيدمب سيردتلل ردصتو.
 . ةرثعلا نم ةيقابلا هللا ججح نم وهف ةلمجلابو

 ىلع ةمالعلا هنبا هتذمالت نمو هريغو ديز دحأ مساق ديسلا نع ذخأو.

 ديسلاو شيشع نمحرلا دبع نب ىلع ديسلاو ىلع نب هللا دبع ديسلاو نسحلا نبا.

 ىلع نب فطل ديسلاو ىعرشلا دمحم نب دمحم ديسلاو لكوتملا مامإلا نب رهطملا

 نوتايو تاموصخلا لصف ىلوتي ناكو مه ريغو ىردبلا هللا دبع هيقفلاو ىراس

 صيخلتلا تايبأ ىلع فلؤم هلو ةنس نيناعلا براق دقو ةديعبلا تالحملا نم هيلإ.

 رهاب حرش هنأب باجأف هيف هريشتسي ركاش فطل انخيش ىلإ هلسرأ همتأ او:
 . رظانلا قوريو رطاوحللا هل حرشنت

 لماشلا باتك ةي راع هنم بلطي هتدايس مايأ ىبحي مالسإلا فيس هيلإ بتكو

 : ةرمح نب ىبي مامإلل مالكلا مع ف

 بئاطألا لجن اب ال ميت + مكيلع مالسلا ىدهأ

 بعاوكلا لصو الو ال2 مبوب بينأتلا ع

 بلاط كيلا باتكلا دص  هنإف دسحاو ني

 0 عاج ذبفلا مامإلا انالوم باتكلا
 بسئاتكلا داق ٠. 3 د 5 1 0

 بئاجعلا لمش, 0 0 3 1 ف 7
 صن نم كدبييرأو

 نه



 ىف

 - "وو د

 براقألاو . ل ةانألا كح

 ١ا”"ه ةنس تايفو
 يب مامإلا هللا لع لكوتملا

 0 نم يىالس 5

 بجاو .ىلع كاذف اندلاو نا ار
 ١ ىرشلا دمحم هللا دبع نب دمحم نب لعيب .نم هنس نولاعو سمخ نع ىناعنصل هه ةكس مناع 00 50 . : ىلوألا ليقو ةرخآلا ىدامب ةرغ قو .ةمالعلا ىضاقلا وت ةنسلا هذه نم 0-0 فلا هلآو ىلا ىلع ةالملا مم

 1 2 317865 ةنس هدلوم

 دعبو اعنص ىلإ عجر مث هتافو ىلإ نسحملا هللا لع لكدتملا مامإلا بس
 .. ةكرشلا داو انققلا عامإلا هالوف اعنص نع رجاه هللاب روصنملا ١

 .دمحأ نب هللا دبع ديسلاو ىنيبكلا ليعامس] نب دمحم ديسلاو نسحما مامإلا هزاجأو
 .ىضاقلاو ىلعلا ليعامسإ نب دمحأ ىفاقلاو ىمعتلا دمحم نب ىسيع ديسلاو ىرتنعلا

 بحاص روثلا هللا دبع نب دمحم ىذاقلاو عوكألا نمحرلا دبع نب نيسح

 امئاق هيلإ هجوت اهف مدقلا تباث قطنملاو وحنلاو هقفلا ًاققحم ناكو « ناروض

 ناكو نيدسفملا نوفج دمرو نيدهاجملاو نيقتملا نويع ةرق هيلع بحي ام لكب

 .للوتو هريشمو هيراوحو هريهظو هريصن وهف نسحملا مامإلاب لاصتالا لامك هل

 هذه مجعلا فئاوط تقرط املو « ناتسبلا دالب لامعأ مث عانسب اضقلا هعم

 .للب ةيدشاحلا ةهجلا ىلإ نسما لكوتملا مامإلا عم .رجاه نمم ناك ةينعلا رايدلا

 دمحم مالسإلا فيس عم هجوت مث هبانجو هباكرب ذال نمو هباحصأ ةدمع ناك
 مجعلا داهج ىلع محو ىنسحو ىدمحم داجنتسال طرب ىلإ لكوتملا نبا
 ,مامإلا اعد املو ١898 ةنس بجر ىف قوت ىتح لكوتملا مامإلل ًامزالم لاز امو

 .هترصن قى هعاطتسم لذبو هناوعأو هباحصأ صلخ نم ناك 17017 ةنس زوصنملا

 هللا ىلع لكوتملا مامإلا رزاو ١787 ةنس روصنملا فوت ال مث هعم داهجلاو

 .مهاربإ نب هللا دبع ةمالعلا ديسلا هيقيفر عم 91815 ةنس ىف همزع ناكو ىبحي
 .لاوحأ حالص هب ايف رظنلل ةنطلسلا ىلإ ىناشلا دمحأ نب دمحم ةمالعلا ديسلاو

 .لئاط ىلع اوفقي ملو اوداعف كارثألاو نملا لهأ نيب لاتقلا بابسأ عفرو نما
 .٠ ديمحلا دبع ناطلسلا علخو ةنطلسلا ىف فالتخالا لوصحل

 ١178. ةنس ةدعقلا ىذ ” خيراتب ىبحي لكوتملا مامإلل ةزاجإ هطخي تيأرو
 .نيدلا فرش ىداحلا مامإلا ةبق راوج نادملاب نفدو .م ونهألا لبجي هتافو تناك مح

 م



 3 ب مهو ىحي هللا ىلع لكوتملا مامإلا
 8١ه ةئس تايفو

 نأ قوت ةئنملا هذه د قح :
 دبع ةمالعلا ديسلا ةعوارملا بصنم قوت ةنسلا ه 0

 -ىرابلا

دمحم نب ىرابلا دبع نب دمحم نب دمحأ نإ
 0 ابلا دبع نب 

 رهاطلا نب دم نب ىراب يملك للا 0 1 1 1 1

داقلا دبع نب رمع نب دمحم نإ
 ا هر نوعا 

 دمحأ نب دمحم نب رمع نب نسح نب نإ ر ا

 ضرارلا نايا يملا ليم ل1 لع تالا ريغ نع نب رمع نبا ٠
ً 2 1 

 : ةيقب و ىعورملا ىاهتل ى

 07 نآ فلا أ ١1/1 ةنس هدلوم تمدقت بسنلا
 دمحم نب هللا دبع ديسا ىلع نارقلا أرقو . . 0

 . هريغو لدهألا ىرابلا دبع نب دمحأ نب دمحم ديسلا نع ذخأو لدهألا هضوعم

 : لاقف نسحلا انثلا رشن فلؤم همحرتو

 راقوو ددوتو نوكسو لامكو لقع بحاص بدآلاو 7

خيش ىديس ناكف عمسلا ليم ناكو
 ىرابلا دنع نب دجأ نب دمحم مالسإلا 

 ديري ىذلا سردلا ردق هيلإ لكبو ريرحتلا حرش ىف هتءارق دنع هنم هيندي

 رافسألا ريك هرمأ ءادتبا ىف ناكو هدلاو ةايح ىف جحو هتءارق
 ةحاصملا ىف

ماقف هدلاو ماقم مقأو دقعلاو لحلا لهأ عدتجا . 1؟98 ةنس
 هب ماق ام عيمج 

 مالا ني احلم ءانلللا انتلكم هنا
 1 7 م ةوفزلا هلع عد

 مو تاعاجلا ىف تاولصلاو راكذألاو نآرقلا ةوالتو ملعلا رشنب هدجاسمو .

 هكلمل اكلم بابي الو هرقفل ًاريقف رقحب الو ًافوهلم ثاغأو ًافورعم ىطعأ

 ثيددحلاو ريسفتلا ىف ةريثك تك لصحو لالجو لابقإو ةميظع ةبمه ىف نآلا 5

ف رفاسو اهريغو خيراتلاو بطلاو
ديمحلا دبع ناطلسلا ىلإ 11١١١ ةنس ى

 عجرو 

 ٠ يعارشلا يحي نب دحأ ديسلا عم

 هايسلا مونهألا لبجي ىفوت ةئسلا هذه نم ه

 نم ةنس نيتسو ىدحإ نع ىونهألا

 ًارعاش الضاف أبقت الماع ًالاع نا ى
 رخآلا ىدامح 17 نينثالا موي فو

هللا دبع نب دمحم ةمالعإا
 مث قايحضلا 

 ةنس نايحضب هدلوم
 ر ناكو . )0.

يصق ركذ مدقت دقو ًآغيلب
لا مامإلا اهب امر ىلا هتد

 قى نبدلا فرش ىدام

مو /١7١1 ةنس هتافو
ش فطل هخييش هب اثر ا

 هولصو وهو . ١" ١ ةنس ركا

هللا دبع نب نسل ريبكلا ةمالعلا
 ٠ 17174 ةنس ناضمر ىف اههتدالو نامأوت 

 لوألا عيبر +١ ءاثاليلا موب ةليوطلا دالب نم ناحورب مب هوخأ تامو |

م لوا لقلوب بعت قأتسو 187 ةنس
سلا وه ىنايحضلاب تارغ ن

 ىااهم دي



 00 يع عمإلا هل لك كوتا ._ يحي مامإلا هللا ىلع لكوتملا ؟ 9.6 ةنس تايفو هه
 مامإلا نب نيسحلا نب ىلع نب حالص نب ىلع نب دمحم نبا

 خازم نب نيدلا زع

 لقتنا مم هريغو هدلاو ىلع نايحنضب ملعلا بلط ىف ةمحرتلا بح

 1 7 2 ءاسإ د ٠ ' هريغو دهاملا دجأ م, هلل 0 000

 وحن هريعو دها نب هللا دبع ىضاقلا نع ذخأف رامذ ىلإ 1؟9 ةئس

 قطنملاو ثيدحلاو هقفلا لوصأو ةيبرعلاو ضئارفلاو هقفلا ىف نين نحل

 مزال مث هتافو ىلإ همزالو 1٠١ ةنس رخآ ىداهلا مامإلا ىلإ رجاه مث نايبلاو

 فل نع ذخأو جوزتو هنطوتساو مونهألا ىلإ ةدعص نم روصنملا مامإلا
 ةماقإو ةداسلا خوفاي ةش ةمالعلا نبا : لاقف ىرادنجلا همحرتو هريغو ركاش

 ولوأ هنع رصقت رحب بابع نآرقلا ءانرق .ناسنإ نيعو نامزلا نيع ناسنإ

 نم الإ هئابآ ىف ام راظنألا بقاوث هادم نود لكت رايت سوماقؤ راكفألا
 ش . ٠ خلا قافآلا ىف هلضف نشتناو قارو قاف

 مامإ لواحو عمطلا نع سفنلا ةّرعو عرولاو دهزلا نم ةياغب ناكو تلق
 نآرقلا ةوالتب ليللا ىبحي ناكو كلذ نع رفنف لامعألا ضعب ىلوتي نأ رصعلا
 ْ . هللا همحر نإلعب تام ىّتح بلق رهظ نع

 : ةنسلا هذهب تام نم ركذ دنع ىلوألا ةيفلألا ىف تلقو

 لسرلا ديس ءاويإل رشع دعب ث الث بيقع نيئالثو ةسحخ ىف

 لسجالا وذ ريرحنلا نسحلا ديسلا اهنم مرحلا ىف ثوح ةرجبب ىوث
 ىلع نيلضافلا بابش نينبلا ريخ وبأ نيقتملا لاثم ثوح لاج

 لمحلا قسمشلا ريسمثوح ضرأ ىف هدماحم تراس نمو ىراس ليلس
 لزنلا نم ايف نم عسجرم لوماملا اهديس لوثسملا اهملاع ناكو

 لجألاب راهقلا هبر ادن ىبأ هدلوملا نيعبسو عيت وسم نع
 ىلو ىأ هاوألا ةعوارملا تاداس بصنم لضفلا وذ رفص ق تامو .

 .ىكلع ليدهألا طبس ىنيسحلا دمحأ ةلالس ىرابلا دباع ىتلا بطق

 لجع نم ناسنإلا قلخ نم هاعد ءهدلوملا نيتسو ثالسنلا نع
 لس ولا ىذ.هللا ديع ةلالسس دمحم هافو نالعب ىداج فو
 لتبفلاو مويبنهألا ىلإ راسو ةذم ةاعص ءاجرأ ىلإ اهنم داعو ليسهو الو. نهو الب فيرشلا معلا باط ىف دج اهيفو رامذ ىلإ لئسمألاو ملعلا ليتل راس هنمو هتبسن نايحض ىلا نم همك



 ١ ما"+ ةنس تايفو ب80 ىيحي مامإلا هللا ىلع لكي,

 لبا نيدلا لوصأ ملعب افنصمو هدابع ةمالع نان
 لسر قئار مظنب سوفتلا جيباو سورطلا ىلح ًارعاش ةماصمص

 لجألاب راهقلا هبر اعد مونبب باجأ نيتس دعب دحاو نع
 لقملاو نيدلا ءايض دعس تام ىد 2 امح ربش مونهألا نم نادملابو

 لك نع لآلا ةاعد نوع تقولا# 2 اضق رخف قرشلا دمحم وبأ

 لوألل نيلاتلا رخفم نع هاور امب نينمؤملا ريمأ ىح زيجب

 ىلزألا مئادلا ءاعد ءايضلا بل  هدلومل نينامثو ةسخ نع

 فلأو ةئامئالثو نيمثالثو تس و مم+ ةئيس ثداوح

 نم هباصع ى ذوفنلاب ريزولا هللا دبع نب ىلع ريمألا مامإلا رمأ ايف

 مهيب ايف حالصإللو مرومأ طبضل مهن دالب ىلإ عفادملا دحأو نيدهامملا

 ذفنف مهنم ةيوقلا نئاهرلا ذخأو مهيدل نئفلاو بورحلا نم لصح ام عفرو

 بجر رهش قو مهئاهرب ةضورلا ىلإ هعوجرو رومألا طبض هل مثو كلانه ىلإ

 نم نينمؤملا ريمأ نبا دمحم ردبلا مالسإلا فيس ةمالعلا ىلوملا ىديس بتك

 : ةديصقلا هذه ةدوسلا نصحب ناكو هدلاو ىلإ نيدلا جات نالحك

 قادحألا هنونكم تنابأو قارهملا ىعمد بحلا رهظأ

 تاكا مامن ل تي ياو ىومهلا ىدبتو

 تارصطإ هاما نبعوب يع ع ىنع ىراوتو

 قاوشألا تجاهو ىرابطصال 2 ط دق ىتتاف اي ىنملت ال

 قارهملا هئفج عمدلا قلطأ بص بلق ىوملا دبق اذإو

 قافخللا ىلقو ىرارفصا لد دف عومد تفخ ام اذإو

 قارتفالاو نيبلا كاذ ىنأف ىدهج متكتلا ف تئج دقلو

 قارغإلاو وسفلا تافو تاراعتسالاو زاجلا انينأو

 قاذي ال اهزاغلا ّىراصق تاراشإ دارملا ىلا انرشأو

 قاذملا هنم باطو ًاحير بال باضر بذع بيذعلا انلعجف .

 كارب افرق اقروا ريف" يم قراب ءاج اذإو

 لصو مايأ قيقعلاب ىلا سيل
 قاقرلا ةافشلا ىدصق اغإ ,



 ١مم ةنئس تايفو 0 ىبحي مامإلا هللا ىلع لكوتملا

 قاوطألا اهب تلح دق ةماق ١ هيف تمه اذا اهلا ناب نإ
 قاحملا اهلا ىزعي عورف ليللاو فدرلا وه املا بيثكو

 قاشعلا همظنب تماهف ديجلا ىف مظنت رد ايرثلاو
 قاتشملا متملا ايف راح اظاحل انردأ ابضلا ضيببو
 قاحبإ اهزاجأ تان 2 نكل ىالآ نم تسيل ىفاثملاو
 قارعلا الإ دارملا سيلو م ١ لاب متملا نأ انبأو
 قانحللا قاضو ةزاربإ نآ ىّتح ىب> تمتك دق ركلو

 قافولا متي ملف ىرمأ متك اديرم مارغلا دئاق ىنأو
 قافرلاو ىنريشع تءاجف برحلا مرضأ دقو الفاق ىتتناف

 قابطلا اهنم جترت دونجي 2قالف ديعصلا ىلا انيقتلاو
 2 قانعألا كلانه تدقو لتقلا قطو ميلإ انفحزو
 .قاسف ىبهذم ىف اودمعف فحزلا نم اورف كانه سانأو

 قافتالاو داعسإلا متو رصن نع كراعملا ومكلت تلجناو

 هقابإ هيف قبب مل ًاعيطم رمألا ٍملس دقو انوحن أو
 قابسلا ةمثآلا مامإ ان 2الومل كوململا . حس الثم
 ' قاقشلا هيف داز دق نامز ددعب ىدحلا نابأ ىذلا مامإلا
 .قارشإ هل هرصع ىف نيدلا ىحضأف لوفأ ىف نيدلا ماق
 .قانعألا هل ام تاعضاخ ًاهركو ًاعوط كلولملا هتنأو
 قافن هنم بلقلا ىف ضيغبو ودع لك نكر ده ىذلاو
 .فالتئا هانس نم لدعللف ر وجلا رهظ نأ دعب لدعلا زهظأ
 ٠ .قافآلا هفوخ نم تناد ثيغلا تافكاو هدوج فلخ تدجس
 .قافخ هرصع قوف اوللاف ايرط اضغ نامرلا رهز داع
 .قاديغلا اهداجو لآلا نم -دوقعب همايأ تاحنو
 . .قاسي كيلإ ىمظن اذه تاداملا ديس اي ىنلا تنب نبا اي
 .قاروألا همضت نأ تفنأ هيف ةئلحيدم الول بيع وه
 . قازرلا كدمأ رافتغاب هاطخ لباقو هبيع نع ضغأف
 1«  قالمإلا هميدن البق ناك .نم لإ ميركلا كفرط ردأو

 مايألا كلت ىف ةجنح ريمأ وه )١(



 مه يحي مامإلا هللا ىلع لكوتما
 هيت باوثاب الفار ىدتغاف

 ١م ةنس تايفو

 قالطلا ناحو هروط ىدتعاو

 قافشإلا اكل امين درمملا معلا ىلا ةرظن اورفلاو

 قالحللا هدري ال اعدلاف أريخ قلأ ةوعدب ىومركاو '
 قاسابع امهاذش ريثك مستو ةالص ىطصملا ىلعو

 قاحم مهيرتعي ال ًاودب كآلا ىلعو هدعب نم مكيلعو
 ةرضحب الاح أشنأف هل ةديصقلا نأ ىف هكشب هحراص مامإلا ىلإ لصو الف .

 : نيتيبلا نيذه مامإلا

 قابنلاو هقيقر ءاوسو بيع دنع ضيرملا باهتناو

 قارس الو بهان الف ىر  اكفأ تينب اهلق دقلو

 ىلع ىدعتلا ديزي لايع لبج رارشأ ضعب داعأ اهنم ناضمر رهش قو

 نيرفاسملا ءافعض نم نيريثكب مهنم لعفلا اذه رركتو مهدالبب نيرفاسملا ضعب
 ف مهنم مدقت دق ناكو نيرفاسملا نم هودرفتسا نم عم هودجو ام اوذخأو

 ىتح ةريثكلا عومجلا مهيلع مامإلا عمجف هانيكح ام ىضاملا ماعلا ناضمر

 اوبلسو ةريثكلا تامارغلا اومرغتو نيدهاحلا نم اهيف نك مهدالب تقاض

 اورهظأو ةدوسلا سورحمب ناكو مامإلا ىلإ رئاقعلاب اولصوو ةيوقلا نئاهرلا

 جا كام لك نع * ىف ناك املو مهتبوت لوبق الإ ة مهم ناك ام ل ا
 تقبس ام مهنم ماغطلا ضعب نم ناك ناضمر

 0 3 ىلإ ةراشإلا

 7 0 كلذ لعف ىف اولسرتساو مانألا ءافعضو ليبسلا ءانباأل ضرعتلاو

 ناضمر متاوخ َْق مييلع زيهجتلا مامإلا نسحتس ملف ناضمر
 1 0 الو

 «لوبف قى حب رس لابع م اشم“ لإ - , :
 7 1 1 2 حياس ضصضعبو رباكالا ةداسلا ضعب طسوت لاوش

 : 4 5 2 ٠ .٠
 0 دعساف 7

 0 6 اولصوو وفعلاو لبحجلا لهأ نم بئاتلا ةبوت

 د لع © فازيمو هللا ةعيرشب مهنم فاصنإلا طرش ىلع

 ٠ كلذ ىلإ مهداعسإ متي لف ءافعضلا

 رمخ ىلإ ةدوسلا نم مامإلا لاقتنا
 ةدوسلا ٠. نإ

 0 نم مامإلا لاقتنا ناك )مام# ةئسس لإ
 35 نع ةرفسملا ةليللا نم ةيقب ىف اهلصوف

 .نم دوفولا هيلإ تدفو

 وش ١6 نينثإلا موي راهن ىف

 00 دهشاح نم رمخ ةنيدم وحن اهجوتم.
 رفتسا الو همزع موي ىلي ىذلا مويلا ءاثالثلا



 0 ا ا 3 و الاانا لع زل
 كلائه مامإلا لزي 4 و دانجألاو نيدفاولاب ةنيدملا تقاض ل

 لك قوف كذبو فاصنإلا ىف ديزي لايع لبج ةافط رارشأ لاقعل ةعجارم ىف
 ىف اولسرتساو اوريكتساو اومصف ملل ةعجارملاو نيلا نم عاطتسمو بجاو.
 ىبحي لايع ىلإ هعم نمب مزعلاب هرمأو مار ةثاوسمل هعمو رصنم وبأ يبي نب هللا دبع مادقملا ديسلا هجوو مهرارش ةبقاعمو مهيدأت ىلع مزعف اوهتني ملو مهنايغط
 دونجلا لاسرإ مامإلا عبات مث اعيمج اهبترو كلانه طحف عفادملا دحأب هبمصأو.
 . ىرقلا تصغ ىنح هيلإ

 ناعد ىلإ مامإلا لاقتنا

 لبج ىرق ىدحإ ناعد ىلإ رمخ نم مامإلا لقتنا ةدعقلا ىذ ثلاث ىفو
 مار فلأ ىلع فونيام مهدارفأو ليكبو دشاح لامع نم هعمو ديزي كاع
 لبجلا لاقع نم رارشألا عيمج طبرو طبض اهيف ناكًاموي رشع ةئالث هب رقتساو.
 تويب قارحإو بارخإو ةدوسلا سبح ىلإ لالغألاو لسالسلا ىف ملاسرإو
 ةريثكلا ةيوقلا نئاهرلا ذخأو لبجلا لهأ مزحو نيرفاسملا ىلع مهءدعت ناك نم
 ناعد نم مامإلا لاقتنا ناك مث مهرارشأ دا رفأب غلابلا ليكتتلاو مهعيمج نم
 داك امو ةضورلا ةنيدم ىلإ اهنمو نادمهو حيرس لايع ىلإ اهنمو نارمع ةنيدم ىلإ
 هلابقتسال نيع ىذلا دفولا كلانه ىلإ لصو دقو الإ نادمه نم رمعملا ىلإ لصي
 دارفأو نايعألاو ءالعلاو ةداسلا نم ءاربكلا عرهو ةينامعلا ةموكحلا ءارمأ نم
 نييركسعو نييكلم نم ةبطاق كارتألا ءارمأ كلذكو نايبصلا ىتح ًافولأ سانلا
 موي راهن ةضورلا ىلإ هلوخد ناكو ًاجاوفأ اعنص نم سانلا جرخو ةاضقو»
 ش . هلثم نويعلا رفظت نأ لق ًامظعم الوخد ةدعقلا ىذ 17 تبسلا

 , ' بوص لك نم لئابقلا دوفو هيلإ تلبقأ ةبيبلا ةضورلا ةنيددمب مامإلا رقتسا امو
 مهكراغصو مهرابك هيلإ نودفي اوناكف اعنصل ةرواجما تاهجلا لئاق سالو ش

 ش 2000000 .هيإ نوجاحياع مل رمأبع ءاعدلاب مهدوزيو نسللاولحو نسحلا قلخلا نم هيلع لبج اهب مامإلا مهاقلتيو

 . مدئاصق ىف رصملا ءاغلب نم ريثك ةضورلا مامإلا لوخد ركذ ىلإ راشأ دقو
 مركلادبع بيدألا ىضاقلا هلاق ام كلذ نف هلوصو بيقع اهب هوأنه ىلا ةريثكلا
 : ديزي كايع لبجي ناك امو ىكلملا يكوملا اذه فصو دقو ناقصا رجم

 7 8 ا 7 هو اع حياج ١ ع مصر دع يجب مح سب سباب جاو



 ىجب مامإلا هللا ىلع لكوتملا

لا ىهركيف عنصلا نسح بهأوم
 نأش

 057 8 نه ىدبت امهمو

 عروصق ى ىعلاف مزن ثيحو

 ىنالتف ىلاغملا ضيب مب هين

 مكليخ كبانس ًاضرأ تلبق امو

 0 مترس ثيح ىلاعملا ريست

 بكوم رصنلا نم م ايلع مدقيو

 ةلالغ حوتفلا ءالآل هوسكيو

 : اهنم

 بكوم قار دقو ىباحيصأ لوقي

 هنأك رينملا ردبلإ رظنت امأ

 ةمحرو بوصي ًاثيغ نكي مل ولو

 ةملظم باح ىأرلا رصبأ الو

 ًابئاتك لبق كانيع تفرع لهو

او بحرا اهنم فاض دقو
 ال تعسن

 اهرورس سوؤك ىرشبلا مهيقستو

 اوايامتو مريس ىف اوطشن دقو

 الئاق تنك نإ تغلاب ام كرمعل

 ىاقمو ىئركف لثم ىناسل نأو

 انسلاو زعلا بكوم اي هدنع .لقف

 ةاح ةمامإلا نائج تسبلأو

 اهميدق دوعب تزاف ةضور ايو

 هل ناك دقل ىت> .ىوهملا قرو

 اماوخ نوصغلا ىديأ تسئلأ دقو

 لزان مويلا كرصق ىف نم نيردتأ

 هروسن ةفالخلا شرع ىلع حولب

 م6
 وم * ةنش تايفو

 ناوتعو لوطي وأش اه متأو

 ناطاسن دلو تحال ىدهل ني

 ناكرأ بقانملا تاتشأو نماسأ

 ناويك ديشملا اهانبم نود نمو

 ناحجر ضرألل ناكالإ نبيا ىلع

 ناوعأو فحت .دانجأ شيجلا نه
 اوناخ اذإ ةاغطلا فانكأ لزلزي

 هناتف هاندأ قارشإلاو نسحلا نم

 .نادزت ةماخضلا فيك هب 0

 ناكمإ دهاشملا قوف ام عار امك

 نالبم هيراوي ال دوط دبنلا ىلع

 .ناذآ عفادملا دعر تعمس مل

 ناظقي قفألا قس مشلا فرطو هيلع

 نابثكو لالت تحال امك تءارت

 .ناسيعأ ةباهملاب توقو رودص
 ناوشن عفادتلا كاذ ىدل لكف

 ناصغأ حيرلا نم تلام اكاروبح

 .ناصقن فصولا فرمألا ىراصق نأب

 .ناريح ىبلقو توببم فقومب

 .ناجيت جاتلل رخ ىتح تمظاعت

 ناساس هاوبم ناكام ال لضفلا نه

 .نامزأ كوحب تباط دق فطللا نم

 .نابضق ةيحتلل تلامو ليس

 .ناجرم ىهوأ توقايلاكر هزلا نو

 ناعملا هولعي نوميملا رئاطلا ىلع

 هناهلس لبق شرعلا قوف حال اك
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 ىبحي مامإلا هللا ىلع لكوتملا

 5 8. : م

 ةكفقف هيداعأ ىف نيح لك هل

 1 ىذلا لبجلا ىف نيغابلا رمز لسو

 مهخب ناطيش ناودعلا ىلإ ماعد

 ةطخ فسخ ىوس اولان امو اوباخف

 ؛كرورش ديزي ام ديزي لايع
 ىلع مارغأ مسالا اذه مؤل ىرأ

 متتكل مامإلل ةانأ الولو
 هملحو مامإلا انالوم نكلو

 هبلقو افوطع ىمرلاب لاز امو

 اهنإ لآلاو لامآلا دنس ايف

 ىري' لهف نينمإملا ربمأ تنأو

 ناهرب رصنلاب بورضملا لثملا اهل
 ناوخ قاذ امو اوقاذ ام عنمت

 ناطيش ىغلل هوعدي نم لض دفو

 ناعد ده ذم لالذإلا . مهعدو

 ناطشأو حامر هيندت صقنلاىوس

 نارسخ ءرملل هيف رورغ كولس
 نانكأ موبلل رودلا كلتو اديصح

 ناسحإ وفعلاو وفعلا لالز مابح

 نانفأ هيف ىدحلا فاصوأو ًافوؤر
 ناذيإ ريفناب لامآلل كؤاقب
 خلا ناونص ضرألا ىف سورحم ا بقللا اذل

 : لاقف رداقلا دبع نمحرلا دبع نب ىلع نب نيسحلا ةمالعلا خألا هأنهو

 ةمالسلا ىلع لوصولاب ًائنه
 انارأدق نميهملاف ىرشبو

 روفسس ىف ةمامإلا راونأف

 تحال قحلا رون ردب اذهو

 اعبي اينذلاو نيللا ماما
 ىكحن لابقإلا بكومب تمدق
 اذه نكل اهريبك ترسو:
 دعس يفر ليمجلا عنصلا كل

 : اهنمو

 حالص ىف ىلجت ام اهمو
 ىّتح رولا نكر ده لدعو
 بص ءانه كاه قحلا مام.

 ماظن اهقباس لثم انأ الو )

 ةماركلا رفس نم نهلا لينو
 هماقإلا فرش قى لابقإلا ىنس

 هماسولاب جوتملا رفظلا نم
 هماغلاك ةماعزلا مالعأو

 هماخفلاو بقاملا ةؤلؤلو
 هماعزلا همدقت رهزلا ماظن

 همارصلاو دماحلا كلف ىلع
 هماظن ىدبأ دق هللا لضفو

 همانم الك“ ابح دق نمأو

 همادهلا ىريو هسمأر ىوامت

 هماك ىديأ ىبرلا رهز اكح
 ( هماعزلا ىف كلثم ىدهملا الو

 #١ ةنس تايفو
 لكوتملا



 دل #97 ىحن مامإلا هللا لعنعوب
 ممم ةنس تايفو

 خلا همالع ايندلاو قلحلا نمأو نرسل لاا
 ىدهملا نوفدملا ديبشلا نيسحلا نب رمحأ ىدهملا مامإلا وه هيلإ راشملا 0

 نأ نيب نيعبرأو ثالث نعو هتوعد نم ننس رشع نع 101 ةنس رفص
 0 ل

 ةغيلب
 قو علل لوط

 ىحورل له هيلئاولل لق
 ادجت تللحو ةماه 58

 ىتاوللا كايان ىلع 1

 رج ىهو ةمادملاو نأ امو

 : اهنمو

 ىعبط لقن لذاوعلا ىنفلكي

 ىرمح ريخ حنمأ مفو مالع

 قورب تحال الك قيس

 مست نيرمألا مسأب كيلع ٠

 خمشاو مضلا لحم مأرت الو
 ىف ىلاقاف دمحأ ىدهملا ىلا

 ارط قلحللا تنزو ول نم ىلإ
 اقلخو اًملح ةهيربع هينش

 9 عذجلا نحت نأ قيقح

 0 جاتلا سابل نع عضاوت
 اق بطرلا مسنلا نم قرأ

 دعم نيأف سايقلا نع لحي

 همار مير ةيحتلاب حراطف

 همارغ ىدسج نم تفلتأ امو

 همابت نم دجن نيأو نبأو
 همامأ اي كلايخ ىرم انب
 هماشبلاو ةكارألا اهلبقت

 همادملا كتقبرو ةدسفمو

 همالع اهعم ىلا ليلاضأ .

 همادنلا ىنغت ال نيبلا مويو
 هماإح تحان الك ىكبأو

 همادن هبقاوع ىأر ْو ا

 ةمازخلا هل لذت ال فنأب
 هماعن اهبسحنو دعلا قا 9

 همالق اونزو ام هنم رفظب
 هماقتساو ةقيرطلا ىف انفو

 هماغلا هللظت نأو هبلإ

 هماعلا مدخخ نم جاتلا 1
 هماسأ نم عجشأو هلئاسل

 همام نبا بعك امو مره امو

 هماطف م
 غلب مو هتلدأ



 ؟ا"5"18 ةنس تايفو - "58 ىحي مامإلا هللا ىلع لكوتملا

 اسست لل

 ضرأ لكف نيسحلا نبا اي الع

 ءوس مدب نراق لهأب تنرق

 هماقملا راد اهرادب تقأ

 هماعزلا نم ميع زلا هب تجرا

 همامإ مومأم نيلقثلا نم دعي نينتلا ةدابش دعبأ

 ةتفاق طحللا ىرهمسك ماقف 1دهج نارمعلا عدفضك كانأ

 همامإلا ىف ةوبنلا ةزجعف اذه رغب حيسملا فرع اف

 هماحرلاو ةبارقلل كحانج ضفخاو فااطلألاب تارمحلاذخ

 ياعرب هنوف دعب" عملا تلا عاوو ليج

 هماعد هل :تناو :تيب و ٠ ةاوسا اه تنآو: نع

 همالسظ ولجت امأ دلب ىلع زاغم ىف علطت سيلا لقو

 همال ماللا درس قوف كمسجل مهنم ناكف توزغ امبرو

 همارص مهب تدرأ نم مراصو 2 ابالغ مهب تدرأ نم بلانف ْغ

 مد

 همامأ اوضمو مهفلخ هومح الا هودفقر ديس نم امو
 همايخ اوبرض اميح كمايخ 2 برضاو نينهلا فرتم زهانو
 هماكأ ماياعر تحطن اذإ ليلق اهبنع دمضت فوف
 خلا هماجلا اهتضيبب تيع ام" 20اويعو مهرمأب اومرب دقف

 هفوتملا ريزولا ميهاربإ نب ىداحلا ديسأ لميته نبا ةديصق ضراعو
 دمحم نيدلا حالص رصانلا نب ىلع روصنملا مامإلا فطعتسي . 877 ةنس رامذب

 مامإلا نع ديقلا كلف ىف . 84٠ ةئس اعنصب قوتملا دمحم نب ىلع ىدهملا نبا
 : 86٠ ةئس ريفظلاب ىوتملا ىضترملا ىبحي نب دمحأ يدهملا

 هناذلاوب :تادستلا ' :ةدناو ؛ '.:ةياقلاو: ةنامرلا :ركذ اعد“
 همارب مير نم هوفصو امو من نإ نم هوركذ امو
 هماغلا روم ىدملا اهل رومب روسمأ نع ىلاثدج .نكلو

 هماركلا روبشم لصألا ميرك ىلع نم ةمثألا كلم ىوث

 هماعلاب جوتت نم فرشأو  اباطملا بكر نم ريخ حالص
 هسماطتلا مطتلي رحبلا جونك ماسيشو نمي ىف سانلا جاف
 هماسم ءاش 'هبقع نحنف ىلوو انيعار تام لاو
 ةفاعا انتل ناكو اعرو اعد .كلام مييقع بائذلا انفطخم



 حالصاب كدعب سائل نف

 ,هط لآ مركأ روصنملا ىوس

 مضخ نم دوج موي مركأو

 ىتح لضفلا لهأ هيف سرغت
 الهج قحلا ىف اولمعتسي ملو

 ىأرب انتبارق انضراعف

 هيلا مهبرقو مهفطالف

 رهف عب . ريت طداخو

 اهوعيضو دوهعلا هوطعأو

 اماقتنا نوديرب هوءاجو

 ىداوملا ف عكري فيسلاو افع

 نكل روصنملا رفاظلا ناكف

 ىمأو ىلأ كادف هل تلقف

 ًاثيرق ىبعأ ىطصملا نإف
 الظ هوصقا هراد نع .

 نكلو هببارق كلبي ملف

 رعشب هقفاو رضنلا تخأو

 5#"١ ةنس تايفو هوم

 هماقتسا ضعب ىدهلا انل مق
 هماعزلاو ةفالحا اهعز

 همالع مالعأو مهاقنأو
 هماسأ نم برح موي مق

 هماش مالسإللو اه هوا

 هماعنلا هلب مهيد ىف الو
 همادن هبقاوع ىق بقعت

 هماركلا لظ مهقوف غبسأو

 همالسلا توملا نم مهضوعو

 هماخولا ةقداصملا مدع فو

 هماقتنا هبطشم نم اوقاذف

 هماه لك ق هثدح دجسيو

 هماظتسملا دويقلا مهقاذأ

 هماحرلاو ةبارقلاب .فطلت

 هماقم اوهرك دقو مهقلطأو

 هماح مهقفراف موي اومارو

 هماستبا هتقالط نم مهارأ

 همالك اهقطنأو اه قرف

 هما نم برقأ توملاو افع ضيفتسم ثيدح مالا ىف

 مكنم ىدهملا ديسلا نأو
 اليخ ىدهملا كدج كي ملأ

 اقاس هنم دربت نأ كتلأس

 ًالادساو الاون ةعسوأو

 نوجش هل ثيدحلاو ىنإف

 هيف ديقلا 'رمتسا اذإ فاخأ

 بنذ ) ىأب هلإلا كلأسيف

 نم هعنم ةمالظلا نم تناف

 هماخفلا امل قىحب ةلزنم

 هماحرلا ق كلذب ىكو هل

 هماظع ىهوأ هديق افيحن
 هماوأ ىاملا كدوحي ورو

 هماشحلا نيدلا قف قيلت سيلو

 همايقلا موي ًاديقم ضي

 همالسل : ةسمتو هديقت

 همادتسلا ةالصلا هنكمرت

 هماق نه ريدي ناكرأب



 ىبحي مامإلا هللا تسلا ش ١85 ةنس تايفو
 هماسرلاو ةظافحلا .ىلا هلكو ىلع لكوتملا

 خلا همالسلا كلو اضغلا تئج اذإ : اباب هنوخ قلغاو

 ةرخالا ىداج ىف . ىدحإ هرمعو هتوعد نم نيسمحو 0 9 ا مامإلا ريفظلاب ىوتملا ىبحي نب دمحأ ىدهملا نب 0 7 5-5 ضراعو حددمي ناري ىبحي نب ىسوم غيلبل ا 0 3
 : لاقف هدلوم نم نيعستو

 هماشبلاو ةكارألل أنه

 دوع رغثلا ليبسلس قسيأ

 00 : اهنمو

 هماسح اضن نينمؤملا ريمأ خي ناكف هول 1 همايخ ىلعأ دق حبصلا تيأر 2 ىتح ازوجلا رماس تب

0 
 50 ْ 00 اهنمو

 ْ مل ان» مارك ديص رشعم ةلالس
 همارك الو كالل ابح الف مهأوس مهريخافو اورختفا اذإ
 هماغلاب للظمللا دمحم اياطملا بكر نم ريخ موبأ
 هماقإلا ىفو ناذألا ىف ركذنو 2 اَّيح هيلع ةالصلا ىف ىلصن
 هماقتسا قحلا ىلع هل نكو حىدجو ىبأ ىبلا لاق نف
 همارم ىطعي ناو وعدي اذإ ىبي نأب نيقحلا وه كاذف
 1 3 . 0: اهلمو
 خلا همامإلا ىف كقوف ىدهملا الو اماظن اهلئاق نود انا اف ١ همالسلا كلو اضغلا تثج اذإ ىكحت ءارغ ةحدم كنودو
 مالسلا هيلع مامإلا انالوم ىلإ تدرو ومس ةنس هذه نم ةدعقلا ىذ فو

 نب نسحلا لكوتملا نب دمحم نيدلا ردب مالسإلا فيص نم ةديصق ةضورلاب وهو
 مهاربإ نإ دمحأ نب نيدلا زع نب هللا دبع نب دمحأ نب رهطملا نب لش نإ ربل نب ميحرلا دبع نب حالص نب نيسحلا نب نمحلا نب دحأ نب دمحم نب دحأ

 همامأ اي كرغت باضر فشرب

 هماغلا ءام قش اع قسيو

2 



 ١91 ةنص تايفو دما ع مامإلا ها لع لكرتلا

 هجح ناورذ ىف روبقملا ماغلاب للظملا ىبحي نب رهطملا لكوتملا مامإلا نبا

 : ةديصقلا لوأو

 ىلو دودصلاب ىزسحي سيل“ ىلمأ اي رجملا اذه لاط
 لبق نم كورغ مهن ىلو كيلع ىداسحلا ام

 الم لك ثبلل مكيف 0 ىنم فيخ فيلا ليهأ اب
 لحز ىلع ولعي كرخف انالاو تاداسلا متنأ

 العلاو نوداحلا متنأ امس رودب انيف متنأ

 للز نم سانا نوذقتت امس لك نولحت متنأ
 ابهتودق دشرلل متأ ابتيز ضرألا ىف متأ
 لسرلل نوناقلا متتأ اسبتمكح نولهأ متنأ

 : لاق نأ ىلإ

 اهرونو كولمم ركف اهرهظأ اديغ اهكاه
 للخ نم ناك ام اوحلصاو اهرسي ىالوم مكحدم

 راس هدلب نم جرخف ًارجات ناكو ةغيلبلا ىتيركتلا ةديصق ضارع ىهو

 بيرق طابرم انيم نم برق ىلع بكرملا هب رسكناف هتراجتب رحبلا ىف

 لخخدف هسفنب الإ مسي مل ىتح اهريغو ةراجت نم هعم ام عيمج قرغو تومرضح

 ىوحنملا لحكألا دمحأ نب دمحم اهناطلس حدتماف ءىش هعم سبلو طابرم ىلإ

 تاع هز انددع ىيركتلا ةديصق الإ سردني رعش لك ابدألا اهيف لاق ةديصقب

 لقن دق ناكو ندع ىلإ ىتيركتلا لصو الف قرغ امع الدب بكرمب ىوحنملا

 نم نما 0 تاورم نب داك نب بويأ نب ىبكطغط ناطلسلا ىلإ

 اق لاقو حودمملا ىوحنملا رقحتساف ةديصقلا هذه هوا“ تنس لاوش ٠

كتلا ضبقي نأ ندعب هبئان نيكطغط رمأو رعشلا اذه لثمب ايودي قيركتلا
 ىتير

 هل لاق ىبكطغط ىلإ ىيركتلا لاصيإ ناك ملف هلام عج ظفعو هلا هلصزيز
 حتفب اذح تلق امإ ىتيركتلا لاقف . اذح كولملاو سات ه كلل نك 1

 ىوحنملا ناطلسلا ملي نأ دنعو م 0 0

 رخل ننكر 0 ىو“ يدر مداعأو هباوج نيكطغط بجعأف ءاحلا
 مر هيلإ تعب ندعب ىنيركتلا ىلع لوألا بكرملا ضبق حودمملا



 ديما

 ا

 1885 ةنس تايفو بالا 2 ىّحي مامإلا هللا ىلع لكوتملا

 ضعب دنع ىيركتلل ىناثلا بكرملا اذه كرت ىوحنملا لاقو لاومألاب ًانوحشم

 ىلإ ىناثلا بكرملا لصي ملو جرفلا هللا نم هيتأي ىتح هنم قفنتسي دلبلا لودع

 ىئاثلا بكرملا ملست ناك الو لوألا بكرملاو ىتيركتلا قالطإ دعب الإ ندع
 ىلع باجأف كلذب نابكوكب ناكو نيكطغط ىلإ ندع بئان.بتك ىتيركتلا ىلإ

 ىف لوقي' نأ اذه حدالل قحب لاقو نيبكرملا ىتيركتلا قلطي نأ ندعب هبئان

 .ةديصق هذهو ىنعلا خرؤملا ىجرزحلا ركذ اذكه ءاش ام اذه حودمملا

 ظ : ىتيرككلا

 لزغلا نداشلا ىوأمبف

 ابق ناب اه اذإو

 م عومدلا رثأ ىف كباو

 امدن امدلا ديغلا بدناو

 لئثألاف رغلا بيثكلاف
 لبجلاو لاضلا لظ نيب

 ابتكلاو لسرلا تغلبو
 ل م تاربعلا لبساو

 امدع دق عمدلا ناك به
 لبإلاو نعظلا رثأ فقاو

 ىعأ تسل موللا ىنع فك

 مدعب عبرلا ىف ا
 مهدوسع مايألا «لأسا

 ىدجنت نيعلا عومادف
 ىدعبتو ىنيندت ىهف
 اثرو ىل رادلا ممر قد

 انيع مهدعب ىمقس سبل

 احض موسرلا ىف .قوفلخ

 ايسكو اعو ناركس لك

 .مهيبن نيبلا موي تنك دب تكردأ ول هآ

 .لبسلا .ىق لظ رام تر. اه نبأ نآلا ئىرعش: تيد <
 عمو ىرطاخ ى مهو ىعمط مهع ىتثأ فيك

 لغش ىف كنع ىداؤفف

 مهدعبو ىدجو ىكتشا
 .لمألاب رهدلا ىضقاو
 .قدعس كيألا ماحو

 لذجلابو ًاروط اكببلاب

 هدو (ةنضلا“ :قاكمو

 ظ .لب ناسحلا مار نم 0
 احئبطصم عم بدلا ىسحنا

 : ١ ىلإ ”براشلاك اناو



 -_ سار 7 ىحي مامإلا هللا ىلع لكوتملا

 احتسو ىوحلا داح ول .هآ
 اخسن دق ربصلاو ىوجلاو

 اسمجن مايألا ىرتأ

 ارن نرعشملاب ىرتأ

 ارجحلاو رجح ا روزنو

 اسأ نيتورملاب انل ما

 ىسعو امبر نع ىلجني

 ىمزل ايو ىلباحيصأ اي

 فيه اهرصخ َْق ةداغ

 فغشلاو بلقلا مايهف

 اهترغ حبصلا ضايبف

 اهلقم جنغ ىلاد لصأ

 ابلقمب ارمع ىرتأ
 بنشلا مسيملاو اهقير

 بجعلا انه بطر ؤلؤل

 اوفصو امو ادنه اوفصو .

 فرس مكنم اذه تلق

 ابجو اه ريغ ىل تلعف

 ابرحاو ءايحألا ىف تمص

 تعنم ىتلقم نع ارك 13

 تعنص ام ءاعنص تدب لم

 ىد ناه بحلا ىف نكي نإ

 مدقلا فلاس ق ىبدف

 انسولاو رادكألا بهذأ
 لمجلاو نيفص ىعقو

 اشضعمتت نيبلا فكاو

 لبجلاو فيحللاو ىمي

 ارفن دق بكرلاو مهسيع

 لبقلل نكرلا مضنو

 اسأ عوضحللا ريغ هل ام

 لجولا ةياغ ىف ىرولاو

 ىمأ مكنع فاخ ريغ

 لسكلاو لدلا تاذ ريغ

 ففلد اهب لك فلد

 لفكلاو رصحلا كاذ نيب

 ايهنرط ليللا داوسو

 لمحلا نم سمخ قل ىهو

 ابتجو مل ىلاودو

 ىلع نينمؤملا ريمأ وأ

 بيح | هقوف | سيردنخ

 لسعلا نم ىلحأ هرحب
 اوفرع امو ىنعملا اوسكع
 لحكلاب لحكلل سافنإ

 ابقر تبقار ام تبقاع

 لجعللا ىف لتقلا لحبأ
 تعنق اهنأ ول اذبح
 لفقملاب ظحلا كاذ عمج

 ىدت اهو ىلابابص اه

 لزألا ىف لض ىدهاشرو

 ١5 ةنس تايفو



 ىحي مامإلا هللا ىلع لكوتملا

 ةيراج ردب نم تردب

 ةيراج ىهو تلاق مْ

 ةضارعم ىهو تباجأف
 ةضغبم دعس اي ىل تنأ

 ىدنتا هيردبلا تلاق
 دوقلا نم ىجني ىذلاب

 ادبع ىوملا كيف ام لاط
 ادبأ هلتق ىحم سبيل

 بسنلا رهاطلا مامإلا

 بهللا بكاسلا باحسلا

 اذإ ىوحنملا رب زها

 اذح تكولملاو جات وه

 بحسلا تنض دق ام لاط

 همئامت اموي تمه ول

 همئات تطين ذه وهف

 ىمم . لبق لاؤسلا حنمب
 ىف لوسرلا دعب ىنأ ول

 هلذعي 2تاب لوذعو
 هلدعي. كاذ نم هدصق

 هلمانأ اونألا تلح
 هلئاذ زه ام اذاف

 هلثاع لثم هل 8

 اطس نيح رهدلا نك فك

 اطسو ةسمأ انودغف

 ب اال

 ةيراج نيعلا عومدو

 لجرلاب دنه اي قفرا

 ةضرحم 2 نفحلا ضارمو
 للع هو سفنلا تيفش دق

 ىدعو ىلتبملا اذ ىدعو

 لجع نم ناسنإلا قلخ

 ادب كيدل امم ادع ام .

 لسألاو ضيبلا ىورم نع
 بسحلا .رمهاطلا ىكزلا
 لطملا ضراعلا نوتهلا

 اذأ ناوعلا برحلا تقلأ
 للقلاك وهو ضيضخ لب

 بغسلاو لحما بأرشاو

 لصالابو ىمهت ىحضلاب
 همئاح تحان انقلاب

 لوحللاو ليخللاب علوم

 اتكس وأ رطضملا لأس

 لسرلا متاخ اح ناك

 دكه -لالا# دلو
 لذعلا ىلإ ىغصي ال وهو

 هلباقت نأ ىشخم وهو

 لجألل حاورألا برق

 هلكاشي لكش الو ال

 .لحز ىلع ولعت ةمه

 اطسب هوحم هاديو
 لجولاو فوحللا كاف دعب

 ١"م ةنس تايفو



 مالو 2 ىبحي مامإلا هللا ىلع لكيت

 انمزلاو دعب ىشحم فيك

 انسلاو ادم ىدترا

 هتحاصف ق سق وهف
 هتحامس ىق نعم وهو

 للخ اهمظن قف نكي نإ
 لغتشم كولمملا رطاخ

 اقر ىهف هللا ةولصو

 اقر وهف راتحملا غلبت

 معمم ةنس تايفو

 انل هلإلا دبع وبأو
 للح نم كيهان اللح

 هستحابص ق ىؤلو

 لدحلا ىدل سابع نباو

 لسمتخو

 لمجلاو نيعلا باتك نع

 لقرا هفرط ابحم نم

 ىلع نهفقس قابط ىف

 لاحلا ردعي

 نيموسرم نيمبدق نيتبب ىلع عالطالا ناك ماعلا اذه نم ةجحلا ىذ ىفو

 امو ةضورلاب مامإلا انالوم راد ىف ناورذاشلا جرفم ىلع

 ارظنم نيعلل قار ناورذاشو

 دمع وهف هل اهبشت تمر اذا

 نب ميركلا دبع بيدألا ىضاقلا ىلع حارتقالا ناكف

 رين كب ىدحلا نا ىدملا مامإ

 ةبيجع لك سو رحم ا كحوس ىو

 ابناف ناور ذشلا كاذ ةلظم

 ةميخ فطلا رولبلا نم كيرت

 لسالساهنم فارطألا ىلع تطينأ

 درمم جاجزلا حرص اهنحت نمو

 نم ابنأك ءاوتس اباهارت انيحو

 انك ميسنلا به اذإ اروطو

 ابنأ هبشملا لاق ابر ايو

 | دعا لآ ىرذ نم اهيدل نأل

 ارضخا ضورلا سدنس هب فحب

 رمني بطلا ؤلؤللا اهنم ساملا نم

 ل رهطم دمحأ

 رهيب دعسلاو كاع رت ىدملا نيعو

 رحست و بيبللا سفن اهب رست

 رطقيو ةايحلا ءام اهب ليسم

 رفست نسح ا قئار نع تحتف اذا

 ربنع قاسلا اذو فاس ىلع تميقأ

 رسهظم ةفاطلل اهيف ساملا نم

 روغت سولسلل هيفو حولي

 رضنأى ه لب سمشلا صرق فلا
 رشنب ةرسملا ىديأ ىلع ءاول
 ررحب اهف كالمألا ةبق تكح

 رظنت ردبلا ةعلط اهنم بكا رك



 ١85 ةنس تايفو مال ىبحي مامإلا هللا ىلع لكوتملا

 ىلع نب دمحم ةمالعلا خألا ادحلا لماع مامإلا انالوم زهج ةجحلا ىذ فو

 نيفلاخنا برضل ادحلا ىلإ نيدهاجما نم ةعفان ةباصع ىق ةضورلا نم ىااشلا دمحأ

هيب تناكو مهلإ نمو تيم ىب نم
إ امو ىسيع ىب ى ةليهم كراعم م

 اهيل

 لك نيكو ربا ترهو كلنا ىلع ةيمامإلا دانجألا ءاليتسا نع تلحنا

 مهكولسو ةعاطلا ىف ادحلا,دالب عيمج لوجد مث نايصعلا ىوذ نم اهب نم

 8 ْ .٠ ةعاملا كلسم ًاعيج

 . ىلع نب نيسحلا بيدألا ملاعلا ديسلا اعنصب ىفوت اهنم مرحم ٠١ ىفو

 ىنسحلا نيسحلا نب دمحم نب دمحأ نب نمحرلا دبع نب دمحم نب ميركلا دبع نبا

 به رعىلع نب دمحأ ىضاقلا نع ذخأو 1788 ةنس نابكوكب هدلوم ىنابكركلا

 مالسلا هيلع مامإلا لصو نيحو امهريغو ىلع نب هللا دبع ديعسلا ديسلا هيخأو

 الضاف ًاعرك لصاو لكل ىوأم ناكو ًارهش هتيب ىف ىتب 7*1 ةنس نابكوك

 . هللا همحر هدادجأ فاقوأ ىلع ًامئاق
0 
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 ا ب ا ا ل
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 ل صحم حل ميج مسجل مصيطت مس

 ل األا/

 تن

 « نمل ّمممأ» باتك

 هخويش - هدلوم - هبسن : نيدلا ديمح ىب مامإلا

 هدلاو ةافو ريخ نالعإو «© هتوعد ةلاسر

 هتوعد ماع حوتف

 هتوعد ماع مالعأ

 1657 ةنس ثداوح

 1 لستر 00 مامإلا ىلإ كارتألا دوفو

 ا . حرقلا نم نيملاظلا باصأ اذام

و لاقل ةيرق ىلإ 00 انالوم لاقتنا
 ةقورلاو مد تيل

 اعنص مامإلا لوخد
000 

 دالبلا نوفعضتسي اوناك 0 موقلا هللا ثروأ

 5 اوزع هريغب اموق هلا لبا

 . ةنس ةدم ةدوقعملا ةندهلا كارتألا ضقن

 اهحاوض ىف ناك امو ةراهش ىلع كارتألا زيهجت

 بقاوعلا ق رظنلا لوقملا لهأل نآ

 32 ا تدقر ًانويغ هرصتب هللأ ظقيأ

نم بقا هس نو نب ار لقو ىو كلا لإ را
 2 ل 

 ءرصن تايآ هللا انارأ
 ل

 ةراجث ىف نم رابخأ ماه الأ

 ..0.0  ثتبس موي هدبع هللا رصن

ا ةدمعص تاهج ىلإ زيهجتلا
 ا

5 ىحيفرلا قاز رلا دبع ماعلا اذه مالعألا و ءالبنلا تايفو
 0 

0300 
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 "خ1

امو دشاح ىف ةلثأ براغ ربِ ءام ةرخافم
 ءاعنص ىف اشابلل رثب ء

 بلاغلا ريغ بولغملا ىثابلا
 دحأو سنج ءاملا

 ةلفقب عاقبلا مأ ىنزاوتأ

 قاعتصلا ىغايسلا دمحم نب دحأ
 . ىميحلا ىدويجلا ىلع هللا دبع
 قاعنصلا ىلرغملا نسحم نيسح

 قاعتصلا ىميحلا حلاص

 ىسحلا ىاشلا ليعامسإ نب نيسحلا
 6. .. قاعتصلا نيدلأ ديمح نب ىلع

 7 . ىالوملا ىسبكلا هللا دبع نب دمحم

 نسحملا لكوتملا نب رهطملا

 ىروبحلا مساق نب دمحم

 مئاه نب دحأ نب دمحم

 . ىبإلا رطيوشلا نسح ىلع :
 . وحلا شيشع نحرلا دبع نب ىلع
 ىرامذلا ىجشلا ىلع ىو

 ىرامذلا ساهو نسح دمحم

 قاعنصلا فارمعلا نيسح
 ىسنآلا نار ضحلا دجأ دمحم

 . فيلأو ةثامثاللو نيرشعو عبرأ 7١"7؟4 ثداوح

 . دومشألاو ةردهلاو ىدومحلا تيبو ريج ىب فوهكو ةجادز بورح

 كارثألا ا ل 3

0 

 ةدير ىف كارتألاو مامإلا ىبودنم حاجا
 86 ١

 اهلهأ ملاظلا ةعمجلا
 ١ لع هللا دبع ماعلا اذهب مالعألاو 1 ا ءالبنلا تايفو

 دل مع ف ش ا د ..قامصل يررشلا 3 ١ .. ىمتعلا ىوامسلا دمحم ىلع
 ا و اولا هم كح اع دلرا .

 4 ةراهث لماع هلحي
 1 .. ىرامذلل ىننعلا نمح رلا دبع دمحم

 ”يرامنلا ىع رشملا رمحأ هللا دبع هقيفر

 نكي

 نيا
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 م .«رشعو سم“ 1786 ةنس ثداوح

 دالبلا لكب كارتآلا ةلئاقمل ماعلا اذه دانجالاو ةمداقملا زيهجت

 طم دن مورلا دالبو ماجرو ناحنسو نالوخ كراعم
 ىبو م . 3-

 .. تيوحخاو 1 : تيوحملاو نادمهو ةليوطلاو رعشلاو مريو عادر دالب باورح

 سنآ دالبب ةمتعو رامذ دالبب ةعنص كراعم

 3 . مجاور نج دعب موجن ريرخ

 ا ىلإ هدومص مث ةدعص ىلإ مامإلا ريسم

 تسر ةرحص نم هلأ اهانب ءارس

 6.66 . سمح و ردب نيب هللا عج

 .. ناطللا ىلإ اه ريغو اعنص نايعأو ءالع ضعب ذافنا

 : م ذج نرحل لع نم اسم لإ نيلصاولا لع ماإلا باوج

 ... ةمجأ تاعاطلا ىف رش مل

 .. رسملا ىف مايألا مطق دق داهزلا ةطساو مالسإلا فرش ىرت امأ

 فاعنصلا ريطلا ممركلا دبع

 . ىديدحلا لدعلا ىدعس هلأ دبع

 ىرامذلا فرغملا دمحم ىي

 ىديب زلأ ىجاج زملا دمحم نب دمحم

 نيرشعو تس ١١55 ةنس ثداوح

 م أذه ى هلامع ضعب و مالعألل هسيردتو مامإلا تاقوأ

 1 ا نيبت رملا مجسملاب مث سنآ دالب ىلع كاررتألا لماعب مامإلا بامصأ و دادقملا عاقيإ

 00 ماهم و مايحماو داده

 8 نأعب هلا رثألل رانملا ةلجم ةحيصن : : ُجراتل

 : ةملظلا ةناعإ

 00 . ناثرعملا سلجمب نملا ءاضعأ

 . ةنطللا لإ ا مامإلا ىلإ فاطلسلا دقولا

 نعيا ةيالو نع ريخألا ىضيف دمحأ لزع

 ١70865 ةنس : ىضيف كته

 برحلا ناكرأ اشاب فسوي ةيغاطلا

 . اشاب ايركز ةيغاطلا

 ماعلا اذه مالعألاو ءالبنلا تايفو
 ىرهألا ىض و رلا ضي رملا لع نسح

0 

 ىاهلا لدهألا رداقلا دبع دمحم ظفاحلا

 ىراجشلا ىحابثلا دهامملا دحأ لأ دبع

 ىديدحلا ىوحلا جرف
 ا و ىننآلا ىلالللا نسح ىلع
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 - "معا

 ا ا لولرلا
 1 ىعورملا لدهألا دجأ نسح

 ىماهلا رجابح ىجاوملا دجأ نب دمحأ

 نيرشعو عبس 17 ثداوح

 ةماهتب ىميردإلا رمأ روهظ لوأ

 نم 0 اعمسلا ةلوه نم كص

 ةناتسآلاب ىمامإلا دفولاو نا

 2 ريعلا ىريكو ربكلا ىدحإ

 : هقالخأو هتسايس و ديمحلا دبع

 257 كلفلا ةرود
 ... سمألاب كرمأ لثم مريللا كعمد

 . ريخألا نمزلا ىف مايألا ةربع
 ىديب زل ىزاب ملاس دمحم : ماعلا اذبم ءالبنلاو ءالعلا تايفو ديب زلا ىز 1 :

 .. قاعتصلا ىنارعلا دمحم نب دمحم
 .. ىديدملا ىلحلا نيسح دحأ
 ىرامذلا ىسملا نيسح ىلع
 ل ل ىلا ىلا... يي... ينلا قامفصلا دهاحأ دجأ ىلع
 .. لاعتصلا دهاحملا نحرلا دبع ريكألا هونص

 , ىديدحلا مركم ىبحي هللا دبع
 . ققايحضلا ىلاغلا هللا دبع مهاربإ
 0 ءافيفو نايحض

 . قابحلا ىراذلا دحأ ىلع
 يرقوحلا ىودبلا ىلع ىحي .
 ... ىرامذلا يصلملا هللا دبع نيسح

 ... ... ىمنآلا ىلالحلا ىلع نيسح
 , ... ىولعلا ىرقنجلا ىلع نسح
 , ىناعنصلا ىنارمعلا هللا دبع ىلع دشنملا
 . ىطيعتلا ىففايلا رمع ضرع
 ...  ىطيعقلا ضوع بلاغ هنبأ
 1 ا لاا ناطلسلا صضوع رم ةوخأ
 ش نبرشعو نامن ٠مم ةنس ثدارح
 .,. ... ىلع دمحم شئاطلا ىلاولا
 ... ةدمص دالبب نئفلا ىلع ءاضقلا
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 ل "خ1
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 , داهجل لئابتلا ضابنتسال طرب ىلإ ةمداقملا ضعب مامإلا لاسرإ
 مري دالبب نادوخ ةك ور

 م ١ وام وب رو اول وبلوب عوار وم 8 ” ماعلا اذه كا مامإلا دانجأ داوق ذ ذوفن,

 ماعلا اذهب ءاملعلاو ءالبنلا تايفو

 ك١

 ىمابتلا كاوزلا نيسدح دمحم

 ىديدحلا ىمدقلا ىرجش دمحأ نسمح

 ىدعصلا ىرجعلا ىمي دمحم .

 ... ىمنآلا دماح هللا دبع ىلع

 ليتل

 ليت

 ليت

144 
 ١١59 ةنس ثداوح

 . بوعشثو هضورلا برح

 امتلأ“ نك م 11 لوا ق6 عنو اهلإ امو ناحتسو رصع بورح
 ليث 00 0 ا مهيبنو مرد ةنيدم طرب لئابق ةحاهم ةئتف

 1 و لا لع عير لع يزعو كم يرش اشاب تزع ةيئامءلا ةلودلا لاسرإ
 لحال 0 1000 نملا حالصإل ةناتسآلاب ةئجللا هتررق ام

 )ف# 0... لل تى. ا... ... ... ... ءاعلصلا راصحلا ةدمو اًثاب تزع شيج عم كراعملا

 1 اقم وللا وللا زاب وق م أ . حلصلا نأشب مامإلا انالوم ىلإ باتك لوأ
 ١54 .. هم قو مانع علو نا ا لع دمحم لاصفناو 04 نازاج ةعقو

 148ه

 1 هبقعت امو ةكم فيرش جورخم مهنع جيرفتلاو « ريسعب كارتألل ىميردإلا ةرصاحم

 83908 ب ينم ل يي ... ... اهنأ راصح كق دعي ىنيردإلا ىلإ ريسع فرصتم باتك

 8391 يلم يمل مع ينم نم يب يم ب, ,.. ... شاي ناملس ىلع ىيردإلا باوج

 394 فلم ملم ملم يم ل تنل ... ...  قسيردإلا لع ىمديم ةزرفم رومأم باوج

 1794 مف فمما رن فيم يم ..م ... ...  فالعلالا ريرقتل اشاب ترعو مامإلا عامجا

 ؟لأ عنف لم ممم فمع فمه مع ينم يم يع هم. يم ...  حالصإلا لك حالصإلا

 فاالتئالا داوم

 ا يل ام ل مم ...”...  فالتئالا ماب اشاب تزع نالعإ

 للا 0 ... ... برغلا سلبارطب برحلا ريش اشاب تزع نالعإ

 - 1 0 منع ملف ينم يلع ينم يع يب... ًارضو أري نيقفاملا مطقأ

 7 ا رغلا كفالسأ نيب نم اهب تصصخ

 311 و وجمل و م اا وظل ... 2 احمر ضبقت نيديلا نيت نإ

 لإ تا : : :
 هع ثم ت6 م ل ... ...  ًاموق سنليارط ىف دجملل نإ

 000 ٠ ...  ةدوسلا ىلإ ناعد نم مامإلا انالوم لاقتنا



 - ا #خال

 ماعلا اذبب :تايفولا

 : ىديدملا ىاهلا ىراحشلا دمحم , نب دحل

 حلا نيدلا ريبأ دمع نيسح ذيهجلا ديسا
 . ةراهق لماع ىاشلا دجأ ٠ نب دمحم

 ريزو ىديؤملا نالدع نيسح نسح

 . ىرامذلا ىسحلا ىدهملا نب دمحأ نب ديمم
 . قامنصلا ىنسحلا ةرابز دمحم نب مماق

 رابزو ةرابز

 ةرابز دمحم نب مساق

 2 ا ...: ةلدلحو عانس

 ... قالوللا ىثرعلا دحأ نيسح

 لدهألا نمح رلا دبع ةزمح

 .قايللا ىسبكلا هللا دبع نب دمحم

 ىديدحلا ىدتملا نايلس

 ا11١“٠ ةنس ثداوح

 3 0 مامإلا نييعتو فالتئالل ةينامعلا ةلودلا ريرقت

 56 هبقعت امو ىسيردإلا ىلإ مامإلا دفو

 قايحسفلا ىمساقلا
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 همم ملل درا اذه دعب مامإلا ىلع يمي ردإلا باوج - حرر اقفل

 ا 1 مامإلاو ىميردإلا نيب بورحلا ىدابم

 ىميردإلا ناشب ثوح ةنيدم تاداسو ءالع ىلإ مامإلا باتك

 رصم نم هتلصو ةديصق ىلع مامإلا باوج

 منعا .لث لوننلا ب سيارت

 مس اذهب مالعألاو ءالبنلا تايفو
 ىديدملا ىعارشلا اشاب دحأ:
 ءاللم يىونحألا نالحكلا نسح ىبحي

 .... ىدمصلل زيمتملا ليعام] ىضاقلا
 ىرامذلا ىمليدلا نسح نب لع
 نامدصقا ىرمملا نيسح نب دمحم

 هرم

 هوه ءاطمعا ه6“

 1 نويل ووو ووو مع هعق ياهلا ىميدقلل قا دبع نمح ر لأ دبع:

 نرجوا يور مود اجر أل يابت كيا دمحأ نعرلا دبع
 ىو عسفعع ىنوهرملا ج6*

 ...  ياهتا هلارزلا نيسح نحرلا دبع
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 ١*١ ةنس ثداوح

 مامإلا باصصأ نم مهعم نمو ةماهتب ىسيردإلا ىلإ كارثألا دفو مزع
 ىيردإلاو دقولا نيب ةعجارملا ةصالخ

 0 ىسيردإلا ىدل نودمتعملا

 ةلفقلاب نيدباعلا نيز ةفيحص مامإلا سيردت

 ىفيلخ نوكت نأ كتصصع

 . لبقتسملا قو ىماملا قف تاذ

 ديك ألا قحلا انخيشل

 3 ا 6 ماقمب هللا ديبع لمان ةبطخخ

 ماعلا اذه ىف مالعألاو ءالبنلا تايفو
 لبملا لكوتملا نب دمحأ نب ليعامسإ
 ةلبج
  قايرإلا نيسح درح

 ةليجو بإ ةرخافم

 داهملا اوسنت ال
 قايرإلا دمحم نب ىري
 ١م“؟ ةنس ءالبنلا تايفو
 #١ ةنس ثداوح

 ةنسلا هذه ق ءالبنلا تايفو

 تيوحم ا

 »8 ناروض

 07 ةنس ثداوح
 5"١7 ةنص ءالبنلا تابفو

 قفاعئصلا هللا دبع نب دمحم ىفاقلا

 ا1١""ه ةنس ثداوح

 ١706 ةنص ءالبنلا تايفو

 :1١7 ةنص ثداوح

 نا ين دلل ل ا ا ةدوسلا نم مامإلا لاقتنا

لإ مامإلا لاقتفا
 +٠6 "مةءااوعسو هم ةهجهاام.مو نايل 0007 ناعد ى

 ىف
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 ك.وشأأ حافلا ة 0

ينمؤملا ريمأ نبا ىحي هللا ىلع لكونملا ديهشلا
 ن

 مامإلا نينمؤملا ريم

 هنع هللا ىضر نيدلا ديمح بي

 نب دمحم نب ىحمي نب كمخم هللاب 0

 هنع هللا ىضر هدابشتسا هتاحوتف

 ١517

 هثوعد هدلوم

 ١١557

ب هيمي عطاه
 نيف | لسكس هس را

 سالو ل طباع ى اعني اوف ار از نا
 نتا ل

 ىهابأ ال ةحيصنلاو قحب 2 ىصاوتلا ىف ةحارصلا ىلع تلج

 ىهانتلا تايآب ىناوخإو 2ىسفنو ىدالوأل ىريكذتو

 ىهام نيوارلا ىلإ ىعيمام اهتوتخ ثاحبأ لك ىوزعو

 ىهانملا بنتجت دانسإلا ىلع . صارح فالسأ بولسأ ىلع
 ىه امك ىفاحبأو ىعيماجم قاب عبط ةيمحلا تججوأو
 ( ىلإ ىل رفغي ) ماعلا ىلؤسو ىلؤس قبقحت ىلاخ وجرأو

 ةيرجه |"

1 3 

 ملل و تسقرفافلا 4 ةفورلاب علا شا





 ديهشلا حافلا ةريس

 ' نينمؤملا ريمأ نبا ىبحي هللا ىلع لكوتملا ديبدشلا مامإلا نينمزملا ريمأ

 هنع هللا ىضر نيدلا ديمح ىبحي نب دمحم نب ىبحي نب دمحم هللاب روصنملا

 هلع هللا ىضر هداهبشتسا هتاحوتف هتوعد هدلوم

 نرحل نسق ١1845

 نيس اني لكس لرأس طبع نبيك يردن عم | نم

 يأ نيو ل نينعومل لاولر ل لطارق ىف اون اين اور ار صأ ا

 م

 ىانلادَصلا .
 ص ب





 هن تي ا
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 فلأو ةئامئالثو نيثالثو عبس ١مم ةنس تلخدو

 كب ميدن دومحم ةيناعلا ةموكحلا ىلاو لصو رفص رهش عسات ىف اهيف

 نملا نم نيدئاع ءاعنص ىلإ اشاب قيفوت دمحأ اهدئاقو ةيكرتلا دونجلا سيئر.

 م.ريف بإ ىلإ ةيندعلا ةهجلا نم امهقيرط تناكو « ديبز تاهجو لفسألا
 ىناثلا مويلا ىفو امهلابقتسال سانلا جرخو « ءاعنص ىلإ اهدعب امو رامذو.

 فئاوط ءاليتسا ديفملا ليهملا ربحلاب ةضورلا ىلإ مامإلا ىلإ الصو رفص ٠

 كرتب روكذملا ىلاولا ىلإ رماوألا لوصوو ةينامعلا دالبلا مظعم ىلع جنرفإلا

 ةليلب مامإلا لجعف « ةينامعلا ركسعلا ةيقب نم اهب نم لك لوصوو نعلا

 ةعفان ةياصعو ريزولا هللا دبع نب ىلع ديسلا لاسرإ ربحا اذهب هيلإ ملوصو

 امهيترتو اهظفح كرادتو ةمهملا اهبنوصح بيترتل زارح دالب ىلإ نيدهاجملا نم

 ديسلا ىناثلا مويلا ف.لسرأو اهلع ةينطابلا قرف نم دالبلا كلتب نم نكمت لبق

 . اهكاردإو ءاعنص ةنيدم رصق بيترتل هريغو ريزولا دمحأ نب هللا دبع

 ءاعنص ةنيدم مامإلا لوخد

 نما ةمصاع ءاعنص ةنيدم مامإلا لوخد ناك رفص ١ دحألا رابن ىف

 عم ناكو تاقبطلا فالتخا ىلع سانلا جرخو « هلثم دهعي مل ًامظعم الوخد.

 اهعماج مامإلا دصقف « نالوخو مهنو بحرأو دشاح لاقع نم ريثك مامإلا

0 
 لبقتساو امب رقتساو بذعلا رب ىرمعلا.
 حلاصم ىرحتو رومألا طبض ىف عرشو مهتاضقو كارتألا ءارمأ ةفاكو

 لوخدلا عنمب فيرشلا هرمأ ردصأو عاعرلا ىديأ فكو نامألا ثيؤ رويمملا

 0 لك نم حالسلا ضبقل ءانمأ كلانه بترو حالسلاب ءاعنص باوبأ نم
 ءاسؤرلاو ةاضقلاو ةداسلا رباكأ نم هيلإ لصو ءاعنص هلوصو موي فو.



 هس 8قال

 . ىقلت نسحأب مهاقلتو ةفطالملا لك مهفطالف ةعامج زعت ءاوإ لهأ

 ف مهروفتل ةبجوملا رومألا نم مهيلإ مهتدسح هلقني ناك ام لك نم يق
 مييصنو مهدالب رومأو لامعأ مهب طانأ مث « ىنمإلا بناجلا نع ىضاملا

 .ةيوامو ةيبإلاو ةينيدعلاو ةيرجحلاو ةيزعتلا مهدالب ىف ًاياشمو ًاماكحو الامع

 نيب اهف هماكحأو هللا ةعيرش ذافنإو ملامجأب مايقلل مهدإلب ىلإ ةدوعلاب مرمأو

 عيبر ربش ىف مهمزع ناكو ابف ناودعو ملاظت لك عفرو اهاكسي نمو اهلهأ

 ىف نيدلا ديمح مساق نب دمحأ مالسإلا فيس مهبحصأو ماعلا اذه نم لوألا

 حالصإ ىلإ اهنم جاتحي امو دالبلا بتارم ضعب ريرقتل نيدهاجملا نم ةباصع

 . دوسألا ليعمسا ةينامعلا شويجلا ءارمأ نم اهعالقو زعت ةنيدمب ناكو . هوحنو
 عفادم نم عالقلاب ام لك ذخأ ليعمسإ نم ناك مالسإلا فيس لوصو دنعو

 ىلإ ةينامعلا ركاسعلا نم هيدل نمو كلذ عيمجب همزعو اهحالسو ةموكحلا
 ملص هنإف اشاب ديعس وهو جحلب تناك ىتلا ةطحلا ريمأب ًاقحال ندعب ىراصنلا

 اوناك نيرذلا ركسعلاو ددعلاو ةدعلاو ةريثكلا عفادملا نم هيدل ناك ام عيمج
 . . مهيلإ ندعب ىراصنلا نورصاحب

 نم خياشملاو

 رورملا نم هعنم ةيوام ىلإ هركسعو هتدع ىف دوسألا ليعمتا لصو الو |
 الب ... هيلع ىراصنلا ءاليتسا ناك ايف رمآلا ةقيقح قئحتي ىح نا ءاقيلا ىف كارتألا ءارمأ نم اهريغو ءاعنصب نمل هعجارم ىف مامإلا لاز ام كلذ در نمو 8 ريماسعلا ارد :اهضعي ئتاناو عقلي ليت نسا مايتم

 . مامإلا نم مل اقبلا راتخنا نم مهنمو « ةينيد ةيمحو هنم ةدبل ةيمالسإل

 مهدالب ن
1 

 .تاريرقتلا 00

 ذا فلا تيدزؤ لوألا بر رهش نم "١ فو
 0 ىحي خألا ن أ رمال لج اماق اكو باح

 روهشملا بح نصح ابنا 1 ا اوم :
 1 ا و هرومي

 00 00 1 0 ريشلا لئاوأ ال مافزلا 01
 يي و ةييدج زار لع المع كالا

 رابخألا ترتاوت روكذملا رهشلا

 . هللا دبع نب ىلع ْ
 ىو . ةيجحلا ةيحانو نافعص لبج نثذ
 رك اعلا نادناموق ىعس قفخأ نأ دعب كلذو نا كلذ .ةيبرحلا مهرخاوب ن* زيلكنإلا دنج جر 7 .لكزالا دنج جورحت ر



 هج نيب

 ديعس عاجرإ ىف هريغو كب مددن دومحم ىلاولاو اشاب قيفوت دمحأ ةيكرتلا

 زعت نم مالسإلا فيس جورخ

 نيدهاجملا ضعب ىأر نم ناكاشاب ديعسب هقوحلو دوسألا ليعتسإ رارف دعب
 تناكو زعت ىف اهنزاخم نم ةنؤملا بابتنا ىلإ مادقإلاو ةعاطلا ىلع فقوتلا مدع

 بابسأ نم كلذ ناكف دالبلا لهأ ضعبو موقلا ىديأ ىف تقرفتف ةريثك

 مساق نب دمحأ مالسإلا فيس جرخف . بولقلا نم مهتبيه طوقسو مهلشف
 نم داعو اهب رقتساو ةلبج ىذ ىلإ عفترا مث دنجلا فالخم ىلإ زعت نم

 مامإلا سبحف فيرشلا ماقملا لإ اولصوو نوريثك ةعامج نيدهاجملا

 ديسلا ءاعنص نم مامإلا زهج لوألا عيبر 6 ةعمجلا موي فو . عاشور

 مار فلأ امهعمو دادقملا ىلع نيدلا ريصن خيشلاو ىبسبكلا فسوي نب دمحم

 ناكو « اهيلإ امهعم نمب اهجوتف اهدالبو ةمير لابج ىلإ ناعفدمو بحرأ نم

 عاعرلا ضعب مهلباقو دالبلا فارطأ ىلإ اولصوف ةيسنإلا ةهجلا نم امهقيرط

 كلذ دعب مهلباقو عاعرلا رف مث لاتق ةشوانم نيقيرفلا نيب تناكو برحلاب

 خياشملا مهيلإ تلبقأو « ةعامجلا كلس ىف لوخدلاو ةعاطلاب اهلك ةبر تاهج

 ءاضق زكرم ىجلا ىلإ امهدونجي نامدقملا لقتناو . دالبلا عيمج نم ءاسؤرلاو

 ىلإ ةيرفعجلاو اهتاهجو ةمسكك اهعيمج دالبلا طبض راص كلانه نمو ةمير

 . ةمامت نم قينارزلا ةليبق دح

 ىدحإ وحن ىزيلكنإ لوطسأ لصو 1817 ةنس نم رفص ربش وحن ىفو

 نم ريثكب رضأو ةريبكلا هعفادعب اهبرضف ةديدحلا ءانيم ىلإ ةرخاب ةرشع

 زيلكنالا اهلتحاو اهنع لاقتنالا ىلإ اهلهأ رثكأ رطضا ىتحاهدجاسمو اهتويب

 لوصولا ديرت بوكوج لينول وكلا ابسيئر ةيزيلكنإ ةئعب ةديدحلا ىلإ تلصوو

 ةليبق تلاح لجاب ىلإ تلصو املو « ندنل نم باتكب مامإلا ىلإ ءاعنص ىلإ

 ىدنج ةئام مامإلا لسرأف ءاعنص ىلإ لوصولا نيبو اهنيب ةماهت نم ىارحقلا

 ةئعبلا قالطإ متي ملف هينج فلأو ميدن دومحم ىلاولا عم ًاسراف رشع ةئالثو

 نم ةرئاط زيلكنإلا لسرأف زيلكنإلاو مامإلا قافتا ةيشخ ءاعنص ىلإ ذوفنلل
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 رهسأ ةعبرأ دعبو « | ىث < 3 00 ع .دوعتل ةثعبلا اوقلطأ

 الا َة
 | ىسيردإلا دمحم ديسلل ةديدحلا زيلكنإلا ملس مث ندع ىلإ ةديدحلا

 ب ونجل ونج فحزب مامإلا رمأ كلذ

بيطقلاو دوعسألاو
 5 

 ءاعنص دهعلا ىلو مالسإلا فيس مودق

 مالسإلا فيس ءاعنص ىلإ ةرابش نم لصو روكذملا ربشلا نم 7" ىو

 نب دمحم ماسلا فيس هقيقش هعمو مامإلا هدلاو ةرايزل مامإلا نب دمحأ

 دهعلا ىلو داع مث « رومألا ماهم ىف ةعجارملاب اهيف ايظح ةدم رقتساف امإلا
 1 لا ىقبو ةراهش ىلإ امو ةدوسلا ىلإ دمحأ ةءارقلل هدلاو ماقمب دمحم ردبلا ىقب ةرابش امو ة 2

 ثحبلاو رومألا ىلاعع فغشلاو ةباجنلا ىف ةياغ اناكو مولعلا سردل غرفتلاو

 نب ىلع ديسلا مامإلا هجو ىلوألا ىدامج ربش ىفو . روهمجلا لاوحأ نع

 هيلإ مزعف دانجألا نم ةباصع هعمو عرب لبج ىلع الماع مهاربإ نب دمحأ

 ةعاطلا ىلإ لبجلا لهأ لبقأو لاتقو برح نودب روكذملا لبجلا لخدو

 . ةدم برقأ ىف هلاوحأ تمظتناو ةعيبلا ناميأ مهلع تذخأو نوعربم

 م ننيدهاجملاب كتفلاو مثإلا ظع نم هوبكترا ام مهنم فاصتنالاو مههجد محن ا وزر لبل نمار ويا د تال اا ةدايق تحن مساق نب دمحأ مالسإلا فيس مهيلإ اههجو ىتلا مامإلا دونجو شيبح لهأ نم نيفلاخلا نيب رمتساو برحلا لصحف ؛ ةعاطلا نع درُملاو فالحلا ىلع شيبح لهأ ةفاك مهعبتو فالخلل اوراثو مهولاتغاو ةرشعلا ىلع نوديزي ةعامج مهنم اولتقف ىئامإلا دنجلا نم شيبحب ناك نم ىلع شانخ رارشأو وه ًلامت نأ دعب باقعلا ضياع نب دمحم خبشلا بثو بجر رهش فو . رداقلا دبع ىلع نب نيسح ديسلا ءاعنص ىلع الماع نيعو نارهج ةيحانل الماع ىبثرعلا دمحأ نب هللا دبع ىضاقلا مامإلا هجو ًاضيأ ربشلا اذه فو
 رشي مهرصاح نأ دعب ب لإ إال يقي م عم نمد شي م هللا َةَّيِب :٠ ةمواث ا 00



 الا

 اببف لتق كراعم نع نيقيرفلا نيب عئاقولا لت ملو « ةملظ ىف راصحلا دشأ

 . ةعامج نعغابلا نم

 ةلامعل ىرادلا "ىلع نب دمحم ديسلا مامإلا زهج ًاضيأ بجر ا

 ناك نكل ىئامإلا دنجلا اومدقتساو ةعاطلاب مامإلا اولسار دق اوناكو ديبز

 نيباصو لهأ درع كلذ دود لوحن
 باصو ةلامعل ماهإلا نيعف . ةعاطلا نع

 ديسلا مامإلا رمأو ًاكاح ىضترملا مشاه ديسلاو ريزولا دمحم ديسلا ىلاعلا

 ريزولا هللا دبع ديسلا رمأو . تامهملاو ةدعلا نم كلذل مزلي امو نيعفدمو

 ديسلا ناكو : ةمتع ىلإ عيمجلا ىقلي نأو هرظنب ىتلا دالبلا نم ًادنج عمجم نأب

 كلت ةموكح هيلاو كلانه ىراذلا دمحم
 ءارمألا ىقتلاو ًاعيمج اوهجوتف ةهجلا

 مهنوبغ ريو باصو لهأ نولساري ةدم أوثكمو مهيدل دنجلا ددع رئاكتف ةمتعب

 ىلاعلا باصو لوح نيذلا ءارمألا نم ىرشبلا تلصو نابعش ءانثأ ىو

 راذنإلاو راذعإلا دعب ىلاعلا باص و ىلع ةيمامإلا دانجألا نم مدقتلا ناك هنأب

 تحن ريزولا هللا دبع ديسلا عم ةفئاط ٠ نيتفئاط ىلإ ىامإلا دنحجلا قرتفاو

 نب دمحم ديسلا عم ىرخألا ةفئاطلاو . ةهج نم اومدقتف ريثك مددعو هتدايق

 « ىرخأ ةهج نم اومدقت امه ريغو ىراذلا ىحي ديسلا هيخأو ىراذلا ىلع

 نودهاجملا هيف لسبتسا لاتقو لوهم برح نيتهجلا ىف نيقيرفلا نيب ىرجو

 داهشتسا نع ةكرعملا تلجناو . هيلع ديزم ال ام مادقإلا نم هيف اورهظأو

 نيثالث نع فوني ام نيغابلا نم لتقو ةعامج حرجو نيدهاجملا نم ةعامج

 . ةحضاف ةميزه اومزهناو ريسي ريغ ددع مهنم رسأو ريثك مهنم حرجو اليتق

 « ( ناللا ) ىلإ اولصو نأ ىلإ هيحاون عيمج نم لبجلا نودهاجملا ىقتراو

 تذحخأف نئاهرلا اولذبو نامألا اوبلطو ةعاطلا ىلإ اولبقأ برحلا هذه دعبو

 . هلك لبجلا رومأ تطبضو لفاسلا باصو لهأ مهدعب اولبقأو ًاعيمج مهنم

 ديبز لماع عم ًاهجوتم ندلا نم ديبز ىلإ مزاعلا شيجلا لصفنا كلذ دعبو

 ف ديبز لصو ىتح ًاديور ًاريس ريسي لاز امو ىراذلا ىلع نب دمحم ديسلا

 هتهجاو لب الاتق الو ًابرح هقيرط ىف قلي ملو ةنسلا هذه نم ناضمر ربش ءانثأ



 دات

 ب م ع
 دنجلا نم ةعامج لزنأو ر 8 ١ ٠. 20 متاح ىرابنألا نمحرلا دبع
 5 وم بوثرت ىف لماعلا عرشو « بيحرتلاب عيمجلا

 . ءانبلا ةعيدق ةمخض ةئيصح ةعلق ىهو ديبز ةعلق ىف

 ًامايأ دنحلا نم هعم نمي كلانه ثكم هنإف ريزولا هللا دبع ديسلا امأو

آلا ررق ةهرب ثبل كلانهو سابدو سأر لبج وحن هدنجي هجوت م
 د روم

 رارشألا نم عمجت دقو . سيح ىلإ لوحت مث هيلإ امو روكذملا لبجلا لاوحأ

 نع ترفسا ةميظع برح نيقيرفلا نيب ترجف هدصق ةضراعل سيح ةنيدمب

 ةنيدما ىمامإلا دنجلا لخدو 2« ىحرجو مهنم ريثك ىلتق دعب رارشألا ماربنا

 لسرأو رومآلا بتري ًامايأ ريزولا هللا دبع ديسلا كلانه رقتساو ًارفاظ سيح

 : هرومأ مكحأو هطبضو هبتر نم هخوحلا ىسرم ىلإ

 لفسالا نهلا ىلإ ريزولا هللا دبع نب ىلع ديسلا مزع

 ريزولا هللا دبع نب ىلع دْيسلا مإنبإلا زهج ةنسلا هذه نم نابعش ءانثأ فو
 نيفلاخلا ىلإ بتاك رداختلا ىلإ لصو الو « لفسألا نملا ىلإ هزهج برحلا تامهمو نؤملاو عفادملا نم هيلإ جاتحي امو نيدهاجملا نم نيفلأ وحن هعمو
 بوكر ىلع رارمتسالا نع مهرذحو ملاتساو حئاصنلاب شيبح لهأ نم
 ريغ مل ءاود ال نأب مهسفنأ ىلع اوككحو ةيودألا كلت مهيف عجنت ملف حئابق

 ىحر ترادف ء باقعلا ضياع دمحم ىغابلا مهسأرو لزعلا نم اطوح ام لإد
 ىتح مويلا كلذ راهن ضمي مل نكلو الوهم اموب ناكو نيقبرفلا 6-0 5 0 . « قر ىلا

 هتفاسم ام زايتجا نيدهاجملل متو اهوبهتناو روآلا رك أ اوقرحأو ةيحانلا زكرم هبال رام هنآ لإ ديوس هالي: لرطت ل نراماجملا علقو كرك
 رايمجا لنا /ش هل ا

 مهنم رسأو كوريخ مهم . اقعلا ضئاع دمحم رفو ةعامج *م ,مسأو نوريثك :, لتقو ةفلاخلا دالبلا نم ةبكلف ت عبر

 نإ برا دبع نب دومح خيا كرم شيلا مدظت نم ىلا موك لل ٍ هم 0
 نب دمحم نب باهولا دبع دمحم خيشلاو نيدعلا دالب خب سس -_- مع نب 00 ب 1

 ميسا



 ك0

 باقعلا لبج ى باقعلا ىب تويب ىلع امهتعامجب بإ خياشم نم مساق

 ىلع ىولي ال رفف ضياع دمحم تيب ىلع اولوتساو مهكاسم ىف مهرقياضو

 روك ّذملا ريمألا لقتنا ةكرعملا هذه دعبو . رقم هل فرعي ملو ىفتخاو ءىث

 كلس ىلإ عوجرلاو ةعاطلا ىلإ ًاجاوفأ هيلإ سانلا لبقأو نامآلا ثبو ةملظ ىلإ

 . هتاهج عيمج نم لفسألا نما اهل زتها ةميظع ةعقو تناكو . ةعامجلا

 دالبلا طبضو « ةيشيبحلا دالبلا عيمج نه نئاهرلا ذخأ ىف ريمألا عرش مث

 لايع نصحك ناودعلاب ابراهأ رهاظت ىتلا نوصحلا برخأو اك ًاطبض

 ىزعتلا ءاوللا خياشم كلانه مقم وهو ريمألا ىلإ دفوو « هريغو معاربإ

 . دانعلا ىلإ ليملا نم مبنم ردب ناك ام ىلع مدنلاو دايقنالا اورهظأو

 ةردانلا لماع شايع ديتع نين نم هديسلا ءامالا رمأ ناعشت كاتثأ فو

ا نم هعم نمي ابيلإ هجوتف ةبطعق ىلإ شيحلا نم ةلث عم ههجوتب
 نيدهاجمل

 هيلإ عجري نأ ىسنآلا دمحأ ىضاقلا ةبطعق لماع مزلأو اهرومأ طبضو

 ىلإ هتيانع هجوو اهفارطأ رثكأ حالصإب ماتلا مايقلا ةبطعق لماع نم ناكف

 نئاهر مهنم ذخأو ابنم ربكألا مثقلا خياشم بلجف اهل ةعباتلا ىسيرم ةيحان

 .":لاح نسحأ ىلع اوداقناو ةعاطلا

 زعت ءاول ثداوح

 ةبعص ىمامإلا دنجلا لوصو لبق زعت ءاول ىف ثداوحلا نم ىرج دق ناك

 دمحم خيشلا نيب لصح ام ابنم ناودعلا نم بئارغ رقرولا لع هيسلا رمألا

 مع ىلا برحلا نم نامع ىلع خبشلا نيبو ةيفوصلا ةقيرط ىلإ ىمتنملا ناسح

 ناك نامع ىلع خيشلا نأ اهيبسو ٠ سوفنلا نم اريثك تكلهأو اهررضو اهرش

 ريثكو رابكلا عفادملا نه ةلمج هيدلو ةينامعلا ةلودلا ةهج نم اًخْما ىلع الماع

 هدي تحن اهذخأو اهيلع ىلوتساف ٠ قدانبلا ةريخذو ةيبرحلا تامهملا نم

 ةعامج هلوح فلأو « ةيكرألا ةلودلا ءايأ ق تاكااش ينو قمار :ككمو

 دمحم خيشلاو « رماوألا ذافنإو طبضلا ىف مهمدختساو مهريغو ربص لهأ نم

 هذوفن ظع دق ناك كارتألا مايأ رخآ ىف ناسح
 ةيحان فو ًاموم انا ءاضق ىف

 قو هيبأ نكسم وهو ىشبح لبجو نيدعلا دالب فارطأو بعرشو ةنبقم

 ءاليتسالل هسفن تكرحتف ةذفانلا هتدارإو ةلوبقملا هتملك تراصو ربص لبج



 هه تك

 .نيب برحلا رهظو ناسح ةدارإل عونملا ابأف ناْيع ىلع ندل ىتلا عفادملا ىلع

 فيس لسرأو « ريفغ مج سوفنلا نم كلهو ةدم ترمتساو نيقيرفلا

 ةعامجلا دي ىلع متف لاخلا حالصإل هيدل نم ةعامج مساق نب دمحأ مالسإلا

 داعو هلحم ىلإ دحاو لك عجرو حراقلا ناكسإو حراطملا عفر نيلسرملا

 .فالتخالا نم لصح ام اهنمو مساق نب دمحأ ماسلا فيس ىلإ بإ ىلإ ةعامجلا

 ف 00 نامع ىلع خيشلاو ةيرجحلا لهأ لبقم نامعن دالوأ خياشملا نيب

 مهملإ ملسي نأ ةيرجحلا لهأ م ارم ناك روكذملا ندل ىلا عف ةادملا كلذ

 دار حارس كا ف فالتخالا 6

 . نيقيرفلا نيب عازتلا كلذب لصفناو ضعبلا ملست ىلع ةحلاصملا ىف

 دالوأل ًايدانم ةيرجحلا نم ىشبح لبحي ناسح نيدلا رون كرحت اهنمو
 لقأ ىلع لبجلا رومأب هلالقتساو مهتطلس نع جورحلا ًاديرمو لبقم نامعن

 تاعقوةبزيو نيروك للا نيب ناكك دارملا وهف ضالذإ نم نكح نإو لاوحألا

 . روكذملا لبجلا لهأ نم ريثكلا هموصخ دضعو هاعسم قافخإ نع ترفسأ

 نيلبحلا ىلإ شيلا ريمأ لاقتنا

 ىلإ شيبح نم ريزولا ىلع ديسلا شيجلا ريمأ لقتنا اهم لاوش فو
 .نيدعلا ءاضق نم نايعألاو خياشملا هيلإ تدفوف نيدعلا لزع نم نيلبجلا

 دايدزالا ف بوغرلاو دايقنالاو ةعاطلا نم مهعسو ى ام لك اولذبو هفارطأو

 .برلا دبع نب دومح خيشلا ىلإ نيدعلا ءاضق ةلامع مامإلا هجو مايألا ةلهعو

 .نب باهولا دبع نب دمحم خيشلا ىلإ شيبح رح لبج ةلامعو « نانس نب دئاق نبا

 . مساق نب دمحم

 .لفسألا نملا خياشم دوفو هيلإ درو نيلبجلاب ريمألا ةماقإ لالخ قو

 .نمو « نيدعلا ءاضق نم هراسلا ةلزع ىلإ لقتنا مث ةلباقمللا نسحأ مهلباقف

 ةلبقلا دالب نم نئاهرلا ذخأو « نيدعلا نم ىقب ام طبض لامك ] رشاب كلانه

 هل رسيتو باصو فارطأب لصتت ىهو ىثاوملا لهأ ودبلا نم اهناكس ىتلا

 .سأر لبجو سيح دودح ىلإ امهءارو امو نحازملاو نداعبلا فالحم طبض
 هع



0 

 هنااا ع

 دنجلاو لافس ىذو بعرشك ىحاونلا نم زرعت لوح ام طبضل هدي دم مث

 كلذ قو

 نأ سيحب مقم وهو ريزولا هللا دبع ديسلا مامإلا رمأ اهنم لاوش ىو

 لوخدلاو ةعاطلاب دالبلا هتهجاوو الإ هجوتف « دنجلا نم هعم نمب الا دصقب

 نامع هللا دبع خيشلا هوخأو نامع ىلع خيشلا مهمدقي ةعامجلا بزح ىف

 هيف ام ىلإ لابقإلا نم امهنم ماري امب اضبنو قحلا ىعاد ةباجإ ىلإ ارداب امهنإف

 نبيا ءانيم هنإف « مظع ناكمب ةيمهألا نء وهف انغا هيلع ام ىفخي الو « زافمل

ق خياشم هيلإ بلجو املا ةنيدمب دنجلا نم هعم نمي رقتساف . ريبكلا
 احنا ءاض

 « ةعاضبلا سفنأ هللا دنع وه ام ىلإ مهدشرأو ةعاطلا نئاهر مهنم ذخأو

 نامع ىلع خبشلا ديب ام صالختسا نم نكمتي مل كلذ عمو
 برا تال آ نم

ةحلصملل ةياعرو ةدسفملل ًاعفد كلذ نع ضرعأو دنازلاو
 ثكم نأ دعبو « 

 رامذ ةنيدم هب ةطونملا لامعألا زكرم ىنإ ًاعجار لفق نمزلا نم ةهرب كلانه

 . ريزولا هللا دبع نب ىلع ديساا ىلإ اخ لامعأ تفضأو

 زعت لإ شيجلا ريمأ لوخد

 نم هعم نمي ريزولا ىلع ديسلا شيجلا ريمأ كرحت اهنم ةجحلا ىذ ١ فو

 زعت ةنيدم ًادصاق ةدعو ًاددع ءاضفلا اب قاض دقو . هراسلا نم شويجلا

 الوخد ىئامإلا دنجلاو ريمألا اهلخدف ربص لبجو ةيزعتلا دالبلا نم اهالاو امو

 تناك اهلهأ رهاظم نأل برح مب كلانه رهظي ال نأ لمألا ناكو امظعم

 ىنامإلا شيجلا طحي مل هنأ الإ ء نوكسا| ىلإ دالخإو ةعاطلا ىلإ ليم رهاظم

 م ل ب ل عوبر ىف هلاقثأ

 ىح تاعيوس الإ ضم ملف « هب ملل لبق ال اب مهءاجو ةيمامإلا شويحلا ليس

 ىرذ مهءارو ىئامإلا ركسعلا محتقاو رابدألا اولوو رارفلا ىلإ نوداعلا لام

 00 دج ا ةميظع مئانغ ىلع ىوتحاو هباعش ىف لغوتو لبجلا

 ىرسأب ريمألا ىق بلا ةرا هبل اءازج متحاس تل نو لستلا ٠

 ىلعا 0 0 لل م عا 0 9 00
 ١ 1 ام

 : ب نامالاب ىدون مث ةريثك



 تاك

 لبقأ كلذ دعبو « سورضلا برحلا هذه مبسفنأ ىلع اونج مهنأ اوملعو

 خياشملاو ءاسؤرلاب هيلإ راشملا ريمألا ماقم ًالتماو ًاجاوفأ ةعاطلا ىلإ سانلا

 . ةراتخلا نئاهرلا اولذبو

 بعرشو هنبقمو هعمجأب ربص لبج طبض ءانثألا كلت ىف ريمألل متو
 ظفحلا دنجلا نم ةباصع ةهج لك ىلإ لسرأو « اهدالبو ةرعامقلاو ةيرجحلاو
 . نامألاو نمّتيلا مامإلا لضفب سانلا معو تاهجلا ىف لامعلا ثبو اهبتارم
 دعب رقأو ةيناهعلا ةموكحلا حالس نم ربص لهأ ىدل ناك ام ريمألا عمجو
 ناكو « لبقم نامعن نب باهولا دبع خيشلا ةيرجحلا ةلامع ىلع مامإلا ةنذاوم
 رصان دمحم خيشلا ةرعامقلا ةلامع ىلعو ؛ كارتألا مايأ رخاوأ نم اهيلع الماع
 غلابو « دنازلا ضعبو قدانبلاو عفادملا نم هيدل ام ملستل نعذأ نأ دعب اشاب
 فرعو بتتساو نامألا عاش ىتح نيالا ىديأ فكو نيدتعملا طبض ىف
 رون رفسأو حالصلا ءاجو « عامطألاو رورشلا نمز ىضقنا دق هنأ دحأ لك

 عادر ءاضق ىلع الماع عاطملا دمحم نب ىلع ديسلا مامإلا نيع اهيفو . حالفلا
 ةراتلا نئاهرلاب طبضلا نسحأو الاك رهظأف ىبامإلا شيجلا نم ةلثب هجوتف
 مهيب ايف رئاطتي اهررش ناك ىتاا نحلاو نئفلا دمحو داسفلا ىديأ فكو
 . مايألا رثكأ ىف

 ناحلم لبج حتف

 هجوتلاب ىعداولا نسح نب ليعمسا ديسلا تيوحنلا مكاح مامإلا رمأ ابفو
 دنجلا نم ةباصعب هجوتف « هتاهج طبضو هرومأ بيترتل ناحلم لبج ىلإ
 ةعاطلاب دالبلا لهأ مهلباقف هيلإ مهمض ًاموق تيوحنا دالب نم عمجو ىئامإلا
 ناردأ لازأو اهرومأ بترو ةيمامإلا دالبلا كلس ىف لبجلا لخدو « دايقنالاو
 ةعاطلا نع هلهأ نم فقوتو هفارطأ نم ريسبلا الإ قبي لو « داسفلاو فالتخالا
 ًاركذم ةورذ ىلعأ ىف هيلإ راشملا مكاحلا رقتساو اهلئام امو نادمه ةلزع
 ميهيلع داس موق مهنكلو « ريخلا ليبس ىلإ مل ًادشرمو لبخلا لهأل ًاحصانو
 ةعاطلا مدع نم كارتألا دهع ىف هيلع اونرمت امب مهدايقنا دهع دعابتو لهجلا
 . ةعاطلا ىلع مهتدتفأ رقتست مل اذهلف « كارتألا لامع ىلع ناودغلاو اهب نوامتلاو

 سلا مس سيصل
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 ىاظنلا شيجلا ليكشت ءادتبا

 دونج معمج ءاعنصل ةرواجملا تاهجلا لامع مامإلا زم ةنسلا هذه قو

 ناتسبلا دالبو ناحنس نم فلأت ةدم برقأ ىو تاهجلا هذه لئابق نم

 مامإلا رمأف . لتاقم ىفلأ ىلع ديزي ام مهريغو شيشح ىنبو ثراحلا ىنبو

 . مهرومأ ف رظنلاو مهتالفكو مهئانمضو مهئامسأ ديقل نويسق ليكشتب

 ىضاقلاو « رداقلا دبع ىلع نب نيسح ديساا : سيئر ن. ةفلؤم ةئيلا هذهو

 « ًاوضع ىناكوشلا دمحأ نب نيسح ىضاَقلاو ٠ وضع ريبزلا دمحم نب نطل

 كارتألا دونج اهنكست تناك ىلا ةيركسعلا تانكثلا ىف مامإلا مهزنأو . ةبتكو

 مهعامجا دعبو . ىضرعلاب ةامسملا ءاعنص روس نه ةيبونجلا ةهجلا ىف ةدوجوملا

 شيجلا لعجف ٠ ىكرتلا شيجلا دعاوق ىلع ( ايارس ىأ ) ًارمز مهيترت راص
 لوألا روباطلا اهنم لوألا ىلع قلطي ةددعتم « ًاجاوفأ ىأ » ريباوط ىلإ امهسقنم

 « ءاول ىأ» ىالآ مسا ريباوطلا ةثالثلا عمجيو . اذكهو ىناثلا روباطلا ىناثلاو

 ىناظنلا شيجلا مسا هعمجي عومجملاو ةقرف مسا تايالآلا نم ةثالث لكو

 ىأ » دحاولا كولبلاو تاكولب ةعبرأ نه ًافلؤم نوكي روباط لكو « رفظملا

 + اذكهو اثلاو لوألا هّقر دحاو لكلو لجر ةئام نع ةرابع )) ةيرسلا

 لوألا مزالملاب ىمسي ريمأو بيقنو شواشو هفيرع دحاولا كولبلا ف دجويو

 بتاك كواب لكلو « روباطلا ريمأ هيلع قاطي ريمأ روباطلا ىلعو « ىناثلا وأ

 « اميظع ًامائها هب متهاو دوهجملا ةياغ ليبسلا اذه ىف مامإلا لذبو . صاخ

 نيذلا كارتألا نم ءارمألا بلاغ ناكو انفصو امك دنجلا ىلع ءارمألا بترو

 سرادملا نه اوجرخت دق اوناك نيذذلا هلا ءانبأ نم مهضعبو نملاب ءاقبلا اوراتتخا

 شيب ةرامإل مامإلا راتحاو ١ ىكرتلا شيجلا فئاظوب اومدختساو ةيكرتلا

 تازمحلا فوجلا فارشأ نم نيمضلا دمحم نب هللا دبع فيرشلا رفظملا

 دق مامإلا ىلإ ىمتني نأ لبق روكذملا ريمألا ناكو شيجلا ةرامإ هيلإ دنسأف

 ةينامعلا ةلودلا نم حنم نأ ىلإ ةديدم ةدم ةيركسعلا ىف كارتألا ةمدخب ماقأ

 ماظنلا بيلاسأ ىلع عالطاو مات فوقو هلف ىشابكب « مدقم ةبترم ىأ » بقلب

 ةيركسعلا بعشلاو باتكلا نم هيلإ جاتحي ام شيجلا ىف ًاضيأ مامإلا بترو



 د14 تح

 ةئيطلا هذه ىلإو . برح ناكرأ ةئيهو تاكولبلاو ريباوطلاو ريمألا هتيعمب

 ٍبيردتا ا ا نوماعي كسلا ن 7 رو مارملا عرشو

 . كلذ 5 نوصحلا ءاقترا ىلإ لصوتلاو

 مهملع قلطي ناكو عفادملاب ةامر اوبختنا نوريثك ركسعلا نم درفأو

 . ىكرت ظفل اذهو « ةيجعفدم ىأ » ةيجيوط

 ةساردل اهيف لوخدلا ىف ةيولوألا ةاضقلاو ةداسلا حنمو نيملعمو ةذتاسألا

 همزاولو شيجلا ريبدت ىف ةراهملا هب بسكت امبو ةيركسعلاب ةقلعتملا نونفلا
 نم ةدابشلا لان هيلإ جاتحي ام ةسارد لمكأ نم نأ ىلع ةيبرحلا تاكرحلاو

 ةسردملا هذببو « ةيرس ىأ » كولب ىلع ريمأ ةبتر مامإلا نم حنمو هيملعم

 ةاشم ىلإ مضي نأ ماعإلا رمأ 30 طابضلاو ءارمألا نم شيجلا ةحاح لس

 ةيسورفلا بيردتل ًاصوصخم ًاريمأ ملل بترو ةلايحلا نم ةعامج شيلا
 . ةيفاكلا بتاورلا ملويحللو مل ىرجأو

 فارغلتلا بتكم

 « ىكلسلا قربلا ىأ »

 هكلس ىف طرخناف فارغلتلا نف سيردتل بتكم حتفب مامإلا رمأ اهيفو
 كلذ اوملعت دقو الإ ةريسي ةهرب ضمن ملو مه ريغ نمو ءاعنص نم ةعامج

 . كارتألا نم نيقباسلاك نيرومأم فارغلتلا 00 َْق اونيعو مم عفتناو.

 اببيدأتو هلصاعملا ةليبق فالخ

 فالخلل ديبز ءاضق لئابق نم ةلصاعملا ةليبق تكرحت ماعلا اذه رخاوأ فو

 انآ دنجلا ابيلإ زهجتف «الاتاسؤر نم رهاط:/ىلع ديسلا فالحلا اذه كل

 مف مهيغبو مهركم ةبقاع مهرذنأو مهدعوأو مهتحاسب لزنو ديبز نم ىنامإلا

 هلثمب ىنامإلا دنجلا مهلباقف برحلاب ىنامإلا دنجلا اوردابو حئاصنلا مهيف نغت

 يطا نوال ةييمدسمب مشمس ساو يس ل ل
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 نم رودقم لك ناقيرفلا اهيف رهظأ ىربك ةكرعم نيقيرفلا نيب ترجو.
 مهكردأف « ىنامإلا دنجلا ىلع نوكت نأ ةرئادلا تداكو ةعاجشااو لاسبتسالا

 بوصف برحلا ىلع هو مهلإ تلصو ىئامإلا دنجلا نم ةريبك ةباصعب هللا
 ةكرعملا ترفسأف مهيلع عيمجلا نواعتو ءادعألا روحت ىلإ مهقدانب نولصاولا

 تناكو مهاومأ ىلع نودهاجملا ىوتحاو أبس ىديأ مهقيرفتو ةاغبلا ةمي زه نع
 ديسلا مهنم رف نم ةلمج نم ناكو ريسي ريغ ددع مهنم لتقو « ًاميظع ًائيش

 . هتبارق ضعبو رهاط نب ىلع

 ةضورلا ىلإ مامإلا لاقتنا

 ىحضألا ديع اهيف كردأو ةضورلا ىلإ مامإلا لقتنا اهنم لاوش ءانثأ فو

 موي ىف عمجلا نم دهوشو مالسلاو ةئنهتلل ةهج لك نم لئابقلا دوفو هتتأو.

 اهنمو نايعآلاو ءابدألا نم ىناهتلا مامإلا ىلإ تلصوو هلثم دهعي مل ام ريدغلا

 : رهطم دمحأ نب مم ركلا دبع ىضاقلل ةديصقلا هذه

 الودأو مه رجه قايف بوجأ ريمس مارغلا ىراس قبو تيرس

 تثئاف ةداعإ ىرهد نم بلطأو

 حزانب بيبحلا عبرأل ىلايل
 اهدهع هللا ىقس اي سنأ مايأو

 : اهنمو

 ىق راص موللا ام مويلا كيبأ رمعل

 ىعمادم ثيغ لاسرإ مل ىلع

 ترك ذك ”نيدغلا نك ذ- ىرخ امو

 هونصل لوسرلا هيف ىضق ًاريدغ
 الصاو لاز ام عامسألا ىلإ توصب

 هعاب ةيالولا ىنسح ىلإ دمو

 ىذلا ىلإ هيف قحلا سورع فزو

 مهؤادف ىسفن نيطبسلا ىبأ ىلع
 مهيح لض ام رخذلاو ىتمصع مهو

 الوه روهدلاو ىلو سنألا نم

 ريسع لاصولا ريسي الو ىلع

 روجب سيل تشع ام ىوملا دهعو

 ريدج ءافولاب ىنإو ًاريدغ
 ريهش هاوس امه ًامويو ًاريدغ
 روضح ءامسلا كالمأ بارسأو

 روبع تانئاكلا نم قوف هل

 روح هزجن مل دمب مركأو
 رودي ثيح ىقحلا هيلع رودي

 رودب نيملاعلل مهف ًاعيمج

 رومت تايسارلا موي باخ الو
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 بكاوك مهم ءانبألا سلطأ ىو

 ةياده موجن مهنم تلفأ اذإ

 ذئال ةاجنم هللاو اوحرب امو

 ىدهلا ىلإ ةاعد ىولبلا نم ةامح

 مهرايد صارع ىوقتلا نم ءىضت

 مهركذ رم ام نيدلا هجو نادزيو
 ىلوألاو تايانعلا بابرأ موقلا مم

 ميد مج ليزتتلا روس توح

 اهنأ ةفالحلا كالفأب اوصخو

 قرشم ىأ اهرون مهيف لاز اف

 ةضبنب اهم ءالأللا ىوح نأ ىلإ

 دمحم ىده سوماق دمحأ وبأ

 هتيار «صيوعلا دنع تبضن اذإ

 امنأب ىضقي ىبهولا ددملا هل

 هرسو هلإلا ضيف هكاردإف

 هساردنأ دعب عرشلا مسر ددجف

 ةحسف لك قف لدعلا داوج :ئرجأو
 هليل باجناف مظلا فكأ فكو

 ةدلب لك ىف نمألا حور حبصأو
 ادع ام بيئذلاو ءاشلا عمج ءاش ولف

 انل اف نيملاظلا داهج امأو

 ةلوص رطقلا ىف ىغبلا ناشيد ىعد

 تند وأ نورشع ماوعألا نم ترف

 ةدع كراعم نم ماع لحي ملف
 ةماخض اذه ماعلا ىف ام ضعب قو

 رهظم ةيانعإل اهف بهاوم
 تعباتت حوف ىرابلا رسي امو

 اورهاجو باصإ ىف نم ىغط املو

 روفس توما دنع مهراون آل

 رورغ رستساو اهاوس ىدبت

 رورش هتمدق فوخم نمأو

 روهظ نيحلاصلا اهسل مهيفو

 روصق ةمن كسنلل مب ىقليو

 ريق ىهو» لدعلا فرط كايداك
 ريرسو ( ربنم مهلإ قوتي

 روس ةيانعلا لوح م لاطف

 ريفو هاطع قالحخ ةيطع

 رون ةفالخلا راونأ لثم لهو
 ريبخ نامزلا رارسأب مامإ

 ريصت نيفراعلا روحب هيلإ

 روفي عالطألا بذعي ًامضخ

 ريدق لوقعلا قوف امب هابح

 ريصق هيف لوقلا عابو بيهم

 روجف لازو تيغاوط تدابف

 روثع هاطخ ىهوي ال ضرألا م

 رينم وهو قحلا حبص رفسأو

 روبثت نيدتعلا ماضو عوضي

 روفن نب ىوقتسا الو اييلع

 روعشو هدادعت ىلإ ليبس

 روبق هلتبيغ دق ىدهملا صخشو

 .ىوشن داهجلل اهيفو اهلإ

 ريرص نامزلا لوط ابهترل

 روهد هتوح ام اهنع لءاست

 ريبك فزي رصن ىلإ رصنو
 .روفبسو ةحاضو ررغ اه

 الا ل ا
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 مهعوسج مازلنا موي مهنع لسف
 هباقع غاز نيح شيبح نع لسو
 ةياوغل هقمح نم هموق ىعد

 ماد" نحت :نقلا إب ':اؤإنف
 قدرلا ليف وزن اذ سعب قو

 هلهأ كدادق:ترالاو اورق امو

 رود قرحأو سور تعطق دقو

 رومص رامدلاب هيلع تلاف

 روسج روبدلاو انعطأ اولاقف

 روبد كالهلاب مهيلع تبهو

 ريصن زع نيح اوراب ملسلا ىلع

 روبص هيلع مهنم امو ًاديعب

 ريغي هيف قحلا دنجف فسخب  اولجوعو ارم ناودعلا رمث اونج

 ريشي هالع قابلابو تلاوت 2 ةريثك ىهف ملسلا حوتف امأو

 رودص ريدغلا موي تحرشنا هب 2ىذلا كبكوم هلل ىدملا مامإ

فانلاك سانلا ريثكب ةلع هيلإ امو لفسألا نعلاب تثدح ةنسلا هذه فو
 وأ ض

 ترسو « توميو مايأ ةثالث وأ نيموي ىلإ ضرمي هتباصإ نم ناكف « هوحن

 ىلإ مث نارهجو ادحلاو سنأ دالبو رامذ دالب ىلإ مث اهلوح امو ميري دالب ىلإ

 « ةفلؤملا فولألا ضرملا اذه نم تامو سورلا دالب ىف ةمولعم ىرق

 ىف ةئام ثالث ىلإ رامذ ةئيدم سفن ىف اهنم ىتوملا رصحب رابخألا ترتاوتو

 . رداقلا ناحبسف موي لك

و هنأ هطخب هتيأر اهف نيدلا ديمح مساق نب دمحأ دمحم خألا لاقو
 ىف عق

 نملاب امسال ريثك تومو نملاب ماعلا ضرملا فلأو ةئامالثو نيثالثو عبس ةئس

 لياقلا الإ نملا نم مسي ملو « ًابرغو ًاقرش نارهج دالب ىلإ ندع نم لفسألا

 دالبلا عيمج قف توملاو ضرملا رمتساو عادر ةنيدم ىف كاذ ذإ تنكو لاق

 سفن نم جرخ هنإ ليق « نوصح ال قلخ تامو لوألا عيبرو رفصو مرحم

 ديزي رثكملاو للقملا لوق ىلع اذه « ةزانج ةئام نورشعو ةثالث رامذ ةنيدم

 , عادر ةنيدم نمو نوريثك ميري ةنيدم نمو « موي نيررشع فرظ ى كلذو

 ةلبجو بإو زعتو ندع وحن ىف لفسألا نما امأو « ةدهاشملاب سفن ىتئام وحن

 نافكألا تمدعو نايبصلاو ءاسنلا نم توملا رثكأو مظع قلخف اهدالبو

 تاهج امأو . دولجلا ىف اونفك مهنأ غلب ىتح تقولا كلذ ىف زبلا مدعل ةيلكلاب
ه رخآ ىف اهيف ريثكلا توملاو ضرملا عقوف ءاعنص

 00 . ةنسلا هذ

 (نميلاةمآ ه5 قوم م)
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 نيثالثو عيس ١ ةنس ىف ءالينلا تايفو

 د 0 فو

 5009 رمل نع 00

لع نب ىلع مالسإلا خيش نعو هدلاو نع ثوح ةرجب لحخأ
 )2 ىناعلا ى

 سيردتلا ىلع ًافكتعم ثوح عماج بار ًامامإ ًايقت ًاعرو الماع ًالاع ناكو

 . هيلإ دري نم راجش لصفو هيف

 دمحا نب مهاربا نب هللا دبع ةمالعلا ديسلا هاثرو ثوحب هتافو تناكو

 : ةديصقلا هذه

 ىلت نيح كيردي امو باتكلا ىفاو
 نمشحوأ عمدلا ىرجأ عماسملاكص

 لهو دالبلا مع لب لج دق بطخلاف

 هتلاه طسو ًاطاحم ًاردب ناك دق

 اومهديفي داشرإو مع بالط

 هدلاو ملعلا دوطل ًاركذ داشو
 هكلسم هللا قلخ داشرإ فنيلأ

 نمو ءامسلا كبت ذإ ىكبأف امهلع
 هلباقو ىكابلا وه ىلصملا وأ
 لقو ناخدلا ىآ ى ريسافتلا اذك

 اهرون دادزي ةمحر امهمحرا
 مب مانألا ءزر ف رجألا ظعأو

 احلص ميت انقحلأو مهوذ ىلع

 لجولاو نازحألا نم راثأ اذام

 لمت نع ءايحألا ىف عمسيو أرقي

 ىلعب ألملا ىف ًاءزر براقي بطخ
 لمحلا ةراد ى هعلطم ثوح ىف

 لحز ىلع يقارلا دباعلا دهازلا

 لغدلا نع لاخ نسح هةيماك

 لككلا نع الوص وم ءاج دق ضرألا ىف

 لمعلا دعصم ىكبي تاومسلا نم

 لثم نع لج نم اي براي براي
 لمألا ةياغ لاني نانجلا قو

 لزألا ىف توملاب ىضق نم اي نيمآ

 ىبشوح لا حلاص نب لع
 ىبشوحلا دمحم نب حلاص نب ىلع ةمالعلا هيقفلا قوت اهنم مرحم ىو

 دمحم هيقفلاو هدلاو نع ذخأو « رامذب نيعست ا١مؤ٠ ةنس هدلوم « ىرامذلا
 ا 11 ا يدر هيا



 تالاف

 ديسلاو « مامإلا نب دمحم نب نيسح نب ىجحي ةمالعلا ديسلاو هيداد ىحب نب

 دمحأ نب نيسحلا هيقفلاو « دمحم"نب نيسح نب ىلع ديسلاو نيدلا من نب ىلع
 « بلق رهظ نع نآرقلا ظفحو هتيشاحب راهزألا حرش خسنو « لمشعلا.

 هبارحم مامإ ناكو « رامذب ريبكلا عماجلاب ةيادهلا مولع سيردتب لغتشاو

 دالب ىف جحلا نم هدوع دعب هقيرط ىق تامو ةنسلا هذه ف جحو « هنداسو

 . دشاح

 ىرادنجلا هللا دبع نب دمحأ مامإلا

 عسات ءاعبرألا موي مونهألا دالب ى مونه لبحي قسنعلا ىف ًارجاهم تامو

 نعو ءاعنص هنطو نع هترجه نم ةنس نيرشعو عبس نع 8١"ا/ ةنس رفص

 . هدلوم نم ربشأ ةسمخو ةنس نيسمحو عي

 لجع نم ناسنإلا قلخ نم هيلإ 2رفص نم مايألا عسات ىف هاعد

 لسرلا ماخ هط ىده هشعنو 2 هترجحل نيرشع دعب ةعبس نع
 لحن رمو لح ىف ركذلاو سردلا قف -هعمجأ نوسمحللاو عيسلا هرمعو.

 ىلع نيدباعلا نيز ةدابع ق ضايع ليضفلا دهز ىف (رماع) ظفح ىف

 لزألا مئادلا راوج قدمحأ ىحك نضأ خرؤت ىرشبلاو دلخلاب زافف

١” 

 نب هللا دبع نب دمحأ ىلع وبأ ثدحملا ةمالعلا ظفاحلا مامإلا ذبهجلا

 . ىونهألا مث ىناعنصلا ىرادنجلا نمحرلا دبع

 « نيعبسو عست ١1/4 ةنس نابعش ربش فصن ةليل ءاعنص ةنيدع هدلوم

 عمسأو « بلق رهظ نع نآرقلا نقتأف « ةفورعملا اهتضورو ءاعنص ةنيدمب أشنو

 دمحأ نب ىلع ديسلا ىلعو ىرادنجلا ىبحي نب دمحم ْئرقملا هيقفلا ىلع هديوجت
 قازرلا دبع ءاعنص عماج مامإ هنباو ىحيقرلا دمحم نب نسحم هيقفلاو « قرشلا

 ثيدحلاو وحنلاو نآرقلا مولع بتكو عبسلا تاءارقلا عمسأو « نسحم نبا

 ميركلا دبع ديسلا نع ءاعنص ةضورب ذخأو « ريسفتلاو عورفلاو لوصألاو,

 عيمج ىف ةماع ةزاجإ هزاجأو « مولعلا كلت ىف بلاط وبأ هللا دبع نبأ



 الا

 ' دافتسا 3 هتزاجإ 3 مسقأو « هريغو « ديضنلا دقعلا » هباتك هيلع لمتشا ام '

 ,نب دمحأ هيقفلا نع ذخأو « هنم وه دافتسا امج رثكأ هل زاجملا هذيملت نم

 ىلع قاف نعو © ١١5١ ةنس خيراتب ةماع ةزاجإ هزاجأو ىغايسلا دمحم

 ١55 ةنس ىلوآلا ىدامج خيراتب ةماع ةزاجإ هزاجأو ىلرغملا نيسحلا نبا

 0 سيئرو نيدلا 0 ىحي نب دمحم هللاب روصنملا مامإلا نع ذخأو

 دمحأ نب دمحم ىضاقلاو ىبسبكلا دمحم نب دمحم نب دمحأ ديسلا هرصعب

 هيقفلاو قيد ها نب ديز ديسلاو شيشع ليعمسا نب دمحم ديسلاو ىسارعلا

 نب فطل هيقفلاو ىنايرإلا هللا دبع نب ىلع ىضاقلاو ىنايسلا قزو نب دمحأ

 ىلع مالسإلا خيشو نيدلا ديمح مساق نب دمحأ مالسإلا فيسو ركاش دمحم

 دمحأ نب سس ىخاقلاو ىلرغملا نسحم نب نيسحلا ىضاقلاو ىناعلا ىلع نبا

 .هيقفلاو عوكألا هللا دبع ىخاقلاو ىبدبكلا فسوي نب دمحأ ديسلاو دهاجملا

 . ىعامجلا نمحرلا دبع هيقفلاو ىليلحلا دمحأ نيسح

 هنذأتسا مث « هيلع ديزم ال امب هاقلتف دشاح دالبب رذع ةلفق ىلإ ىبحي نب دمحم

 ١1٠١ ةنس ىف اهيلإ راسو « مونهألا دالب نم ناملع ةرجه ىلإ لاقتنالا ىف

 رباكأ نمو . اهب مولعلا نونف ىف سيردتلاو سردلا ىلع فكعف . رشع

 .ديسلاو هتوخإو نيدلا فرش ىداهلا مامإلا نب دمحم مالسإلا فيسو دمحم نبا

 ديسلاو ىحامشلا دهاجملا دمحم نب باهولا دبع ىضاقلاو رماع ىبحي نب دمحأ
 .نب دمحأ خألاو ىتاشاا نيسح نب ىلع هيخأو ىاشلا نيسح نب نمحرلا دبع

 ,خآلاو ىزاذلا ىبحي ديسلاو مهاربإ نب دمحأ نب سابع خألاو ىبسبكلا هللا دبع

 1 ءاملعلا رباكأ نم ر,هدع رّثكي نمو نيدلا ديمح مساق نب دمحأ نب دمحم
 1 مالعألا ءاماعلا رباكأ نه هريغو رصعلا ةفيلخ هزاجتساو

 .دجسعي هتذمالت نه ةعامجل هسيردت سلاجم ضعب روضحب تفرشتو
 . راخزلا رحبلا باتكو فاشكلا ىف مونهألا لبج ىف قسغلا

 ءاشنإلا ىلع ةلماكلا ةردقملاو مواعلا عاونأ ىف رحبتلا نم هيلع ناكام عمو
 ,علطتلا نع ًادهاز ناك دقف « ةعاربلاو ةراهااو ةرضاحملا :نسحو قئافلا مظنلاو
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 ' مساق نب دمحأ نب دمحم ديسلا همجرت دقو « ةسايرلاو ءاضقلاو ةرامإلل

 دهزلاو ملعلا ىف ةياغ ناك « نيقتملا نايعأ نيعو . نيدهازلا نمأَر

 « اللذتم اعضاوتم « ةرخآلا ىلع لابقإلاو ايندلا نع ليملاو ةعانقلاو عرولاو

 ىلإ ًاعطقنم « ةسايرلا بادهأب هسفن تقلع الو « ةرامإلا لويذب كسمتي مل

 رركيو ةبلطلا ديفيو ملعلا سردي . ىوقتلاو حالصلاو دهزلاو لمعلاو ماعلا

 : لاق نأ ىلإ « ةديدش ةجاح عم راهنلا فارطأو ليلا ءانآ ًابيغ نآرقلا ةوالت

 ق ثحوب اذإو « ًاباوج الإ ملكتي ال ء تمصلا ريثك هسفنب الغتشم ناكو

 ناك ةلمجلابو « باتك نم ىلمي اهنأك ةمكحلا عيباني هنم ترجفت ملعلا لئاسم

 ةجرد ىلإ هيف غلبو مالكلا مع قى رحبت دق هنع هللا ىضر ناكو تلق

 فصو هيف هيواسي وأ هيهاضي نم ةينملا رايدلا ىف هرصع ىف قبي مل ثيحب ةيماس

 ءاملع رباكأ ضعب هلأس املو . نيدلا لوصأ ىف ةديدعلا تافنصملا فنصو

 « لاؤسلا نزو ىلع تيب نيسخ وحن ىلإ ةديصقب هباجأ ةعافشلا نع هرصع

 : اهعلطم

 عفلتب ًادلغ ابيدريب اذ نمو عفشي رشها ىف لسرلا ريخأ تلأس

 اوعمجأو اولاصو اولاقامو اهبلع 2 دمحأ ةمأ لاوقأ تزرط امو

 مهاوقأ ىلع مهتاجاجتحاو ابف ءاملعلاو ةمنألا لاوقأ ةديصقلا ىف قاسو

 : اهرخآ ىف لاق ىّتح اهوحنو

 عبنمو نيع هللا لوسر عت ومه ىلوألا ةادهلل لاقم اذهو

 ررقو حجرو دهتجاو ققدو ققحف ةيوبنلا ةنسلا ملعب لاغتشالا ىلإ لام مث

 بهذعلا ىلع ليوعتلا كرتو ليلدلا نم هلهح ص٠ اب لمعو طبنتساو دقتناو

 هللعو ثيدحلا ملعب ةفرعملا[ةساير هماوعأ رخآ ىف هيلإ تبتناو « ليقلاو لاقلاو

 ليدعتلاو حرجلاو ةنامألاو قدصلاو تاداقتعالا ىف هتاور لا حا و :ةلاجتوو

 . بطلا معو ريسفتلا ٍع ىف ىلوطلا ديلا عم تايفولا ةفرعموب



 ا ا

 .ةيملعلا هبتك ضعب ةميق نم لاومألا بيطأ كلذ ىف قفنأو هسفتل جحو
 . مونهألا لبج ىلإ عجرو ايندلا ىلع ام زعأ هيدل ىه ىتلا

 طمسو . نيملاعلا بر ةفرعم ىف نيكلا دقعلا ىلع ةيشاح هتافلؤم نمو
 . ةزمح نب هللا دبع مامإلا ةموظنم . ناوخإلل ةعصانلا ةلاسرلا حرشو . نامجلا
 ىلع حرشو . دئارفلا تكن ع حاضيإلا باتك ىلع حابصلا رونو
 : اهوأ ىتلا دابع نب ليعامسا بحاصلا ةديصق

 ديبعل حيابق نع لجو ديدن نع لج برل ًادمح
 ديعولاو دعولا ىف هتدصو  ديحوتلاو لدعلاب هتيدأ

 هامس قايحضلا هللا دبع نب نسحلا رصاعملا ديسلل ةديصق ىلع حرشو
 ) داقتنا هلو . ةديقعلا صيخلت ىف ةديرفلا تايبألا حرشو . ةديدسلا ثاحبألا
 . دابكألا ةلك 5 نبا بلاثم ىف داؤفلا ضورو . ةحيصنلا عيباني نم ةحيرقلا
 .ىلع ةيشاحو . عومجملاو تايلامألا ثيداحأ نيب عمجلا ىف عومللا قربلا مث
 قيحرو .: .ةيلاط نأ مامإلا ىلامأ ىلع ةيشاحو « هللاب دشرملا مامإلا ىلامأ
 .مايق خيرأت مظنب ناوخإلا ةفحتو « راهزألا حرش لاجر مجارت ىف رامنألا
 نازحألا ريبمو . ضرألا لهأ نامأ ركذ ىف ضبقلا ةياغو . نآرقلا ءانرق
 ةئامو فلأ ىلع ةدايز هيفو ٠ نمحرلا ءايلوأ لاوحأ ركذب ناميإلا لهأل
 ةعامجلا ةالص قيرفت نع ىبلا ىف ةعافشلا ةنابإو « محض دلجم ىف مهنع ةياكح
 ءاملعلا تايفوب ىاولا زيجولا عماجلاو « مالعألا هخويش مجارت ىف ةذبنو
 .نم نيئالثو سمخ ٠*"ه ةنس ةياهن ىلإ ةرجهلا نم هيف أدب « زيربتلا ىوذ
 ! ديلاوم خيراوت ركذب دافأو داجأو ىعوأف هيف عمج دقو « نرقلا اذه
 نم هوحنو راظنألا تفلتست ىلا ثداوحلا ضعب ركذ عم راطقألا مومع ىف مالسإلا لهأ فئاوط ءاماع نم ريثكل ةرصتخم مجارت ضعبو تايفوو
 هللا هديأ ىبحي نب دمحأ هللا نيدل رصانلا مامإلا راشأ دقو « راعشألا فئاطل
 | ةخسن عم اهمدقو الاجترا اهمظن تايبأ ىف ديفملا باتكلا اذه ايازم ضعب ىلإ
 . ءاعنص ةضور سورحمب دمحم نب ىبحي هللا ىلع لكوتملا مامإلا هدلاو ىلإ هنم
 : اهم 19 ةنس مارحلا ةجحلا ىذ ىف
 ابتاك ناك نمل ىصحت ال بقانم هل نمو نينمؤملا ريمأ كيلإ
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 ا
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 لضاف لك نه هيف ًازيجو ًاباتك
 نمو ةيوارو ظافح لك نمو

 هعومج نأ ريغ هيف بيع الو

 ًادمحأ هللا محري لاح لك قو

 ىقنلاو لضفلاو ملعلا لهأ ددعو

 هئازج ريخ شرعلا بر هازاجف

 ابئاتكلا دبي رارك لك نمو

 ابقانملاو ىبذلا راثآ لسلسي

 اراض فيسلاب زاجيإلا اهمجاهب
 ًابطاق ماق ذإ نارقألا قباس دقف

 ايلاوغلا كواملا تاساس ديقو

 ابعاوك ًاروح سودرفلا ىف هاطعأو

- 

 هتادلجم تدازل ةلاجر ميارتو ةثاحبأ ىف عينرت راو ادجي خم دلجم وهو

 . ادلجم نيرشع ىلإ

 ةاجنلا مع

 ًاتيب نيعبرأو ةعست ىلإ ةديصق هنع هللا ىضر هل مجرتملا رعش رخآ نم )

 :ابنم
 مهأ ٍملع ةاجنلا مع نإ اومله ةاجنلا اوبلاطلا اهيأ
 ملظ وهف بناج ىف اوليمت ال 2 اوزوفت ناك ثيح قحلا اوبلطا
 مصيو ىفطصملا لاق امي قحلانعىمعيفالسألا بح نإ

 اوملأ هيلإ ىذلا ريغ قحلا نوفرعي ال نيبلاطلا ىرتف
 ضرأ بهاذم ىلإ صخش لك

 لهأ ملع ىلع رصاق هعمس
 مالكب مهباحصأ مهاتأ نإ

 اومؤي ثيح مؤي ايف بد
 مصأ لك ععس ريغلا نعو

 ملإ هيف نكي نإو هولبق
 مهوو بذك هيلإ ديعب نم

 اومسيو حولي اهلهأ ىف قي ملا نأب اقم لوقت ضرأ لك
 مهسو ظح نانحجلا ىف هل ام ءات ملههج ىفف اهادع ام

 مسق كلذ فالخ ىف ام نعل بناج ىف ةاجنلا لوقي اذ 1

 متألا ءاهسلا ىف ردبلا وه سيردإ نبا نإ لوقي فنص مث ا

 مسا كلذ ىوس امو هيدل قحلا كلام لوقي قيرفو

 مهألا وهف لوسرلا ثيدحي 20 ىردأ دمحأ لوقي قيرفو
 ممظ لقعلل ديلقتلا نأب صسنلا اوحرطاو عورفلا ىف اذكه
 نسيب يم سس ميس بح سم ملع هنم هدنع سيل نملو ًارارطضا ماوعلل ريغ رجب م

 تيس سس ب ا مع
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 مهس فطللا نم هل نم ىلع هللا ةجح ةنسو باتك اذ
 مهف كل نكي نإ سانلا عدف لقنب هط لوق حص نإ حاص
 مقس هيف نمل افشلا رهف نارقلا هزاح دق مالكلا ليل

 مهش تنأ اذإ هدعت الف لقعلاب ركفتلا ىف ملعلا لضفأ
 مه كل نكي نإ برقلا ىلع هللا فرعت ةرطف لقعلل نإ
 انأرق امل ىنلا تيب لآ

 انلقف مكيف لوقلا سانلا رثكأ
 ديدع ىدنع لاق ىامإلاف

 لا نأب لوقي ىرعشألا قأو

 ولوقي لازتعالل خويشو

 مييعدت ةقرف لك اذكو

 انلقو لك لاقم انعمسف
 اهقس ىفشي ليلدلا ريغ سيل

 مجنو كلف لالضلا مكنإ

 مسالا كلذ ءاسكلا لهأ نإ

 متأ ىدنع ةاجنلاف مهم
 مهو كلذو ىهذم ىف لأ

 ممح كلذ لكو اذهب ن
 ز ديق اهريغ لوق ىرتو
 مص لكلا ةلاقم نع اننإ

 مهف كل نكي نإ قحلا بلطاف
 مجر كاذ هملعف ليلد ععضو ىف لئاوألا دلق نم حاص

 آموق دص مك نونظلا نسح نإ

 اولاقف ًاموق لض سيلبإ نإ
 هاوح دق اننيد نأ اممعز

 ءىشب سيلف مهدعب نم لك
 ام اوحرطاو قحلل اوخوت ول
 ًارمع نوواسي ىلوألاب ربتعا
 سوفنب دمحأ نيساوملاب
 داهبتجا وذ مهلك نولوقيو
 برح هيف دمحأ برح نم نبأ
 كينيع بصن اذه لثم نكي نإ

 اومذف نانجلا نم ضاير نع
 يعز نخب فعلا روقادإ
 اومتو مهم مانآلا ءاهقف

 مث هلم هنيبج ىف ىنأ ول
 اومض قحلال نولوألا هلاق

 اوملأ هيلإ نمو دنه نباو
 مج هيف ىنأ نمو لامبو
 مهب كاذ ىفل مهنإ اوبذك
 مس هيف هملسو ىلع اذ

 اومص مث اومع ىذلا تعبت
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 اهنم ةليوط ةديصقب رهطم دمحأ نب ميركلا دبع ىضاقلا هاثر نمثو '
 رادقمو هتافو ركذ . اهرخآ ىف ةنمضتملا تايبآلا ةثالثلا الإ ةيتالا تايبالا
 : : اهتدزف هتافو ماع خيرأتو هرمع



 0مم
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 نم دمحأ ناكال اضقلا تيلو ىضق

 هعقوم هلل ىقتلا حور تامو

 تمدهناو قيقحتلا نم دوط كدو

 هدهعت لضفلا كاذ لضف ال مويلاف

 ةربحمم اهاقلت قئاقدلا الو

 ىلع ريثكلا وهو هفيلأت كاذو

 هدجبب ىنعم نم بيراحتابو

 هتءارق ىوقت نم سرادملابو

 تفرتغا هرحب نم ىلا سوفتلابو
 ةحزان تنك سنأ ةريفح ايف

 هنكسم ناك ردب كيف ىوه دقل
 ةحلاص لك الإ تنمضت امو

 ًارصتقم نامزألا قفنأ هلثم نم

 اهفرخزو ايندلا ىنبل لمي ملو

 رفص نم مايألا عسات ىوث ىتح

 هدلوملا نيسمخ دعب ةعبس نع
 هخرؤت ىرشلاف هلل دمحلاو

 رقتحم هيهلي ال رمعلا ىرد ىضق

 ركفلاو بابلألا هل شيطت ءزر

 رجحلاو ناكرألاو ملعلا ملاعم

 رشتني قفآلا قف ءاكذلا مسن الو

 ررسغ هلك نايبب هظفل نم

 رثآلا دهاشلا معن دهشي تلق ام

 رصبلا دهاش دق انك هارت حور

 رصعلا هب تلاط نإو مودي ىدص

 رظنلا ملاعلا ى هب ليسي ضيف

 رطملا امنود عومد كتّقس انع

 رختفن هانكس نمو بولقلا انم
 رخآأ امل ىنأت نأ زع هتوع

 ريغلا هب عمطت ملف داعملا ىلع

 رصتقيو نوه ىلع ىشع ناك لب

 رضح لاو ودبلا هاكبف مونه ىف
 ردقلاو لوقلا قحو ءاضقلا

 ركتبي س ود رفلا ق دمحأ ماقم

 لضضي

 لرغملا ىلع مامإلا

يش قوت ١11707 ةنس نم رفص ربش 76 تبسلا موي ةوحض ىو
 ىضاقلا انخ

 ىضاقلا نبا دمحأ نب نيسحلا نب نسحلا نب نيسحلا نب ىلع مانألا ىّتفم مامإلا

 نب دمحم نب نيسحلا « مارملا غولب حرش ىف ماعلا ردبلا » فلؤم مامإلا

 . قاعنصلا ءامنص براغم ىلإ ةبسن ىبرغملا ىسيع نب ديعس

 نآرقلا ةضورلاب أرقو « نيتسو ىدحإ 1819 ةئس ءاعنص ةضورب هدلوم

 « بلق رهظ نع مولعلا نونف ىف ةرصتخما نونملا ظفحو ناقتإلا ةياغ هنقتأو

 هتيافك ناكذ ملعلا بلطل ةلزنم ىف نكسو اهب ةءارقلل ءاعنص ةنيدم لخد مث
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 دافتسا ىتح بلطلا مايأ ربصو هتيب نم عوبسأ لك هلخدي طقف ريعشلا قيقد

 . برألا لينب حارتساو

 ش ءانع ىف لزي مل سفنلا بعتي 2مل نمو حارتساف سفنلا بمتأ

 هللا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحأ ىضاقلا اهتضورو ءاعنصب هخياشم نمو
 ن. دمحم ديسلاو « عوكألا نمحرلا دبع نب نيسحلا ىضاقلاو « دهاجملا

 نيسحلا نب مساقلا ديسلاو « ليبس دمحأ نب دمحم ىضاقلاو « شيشع ليعمسا

 « ىضورلا بلاط وبأ هللا دبع نب ميركلا دبع ديسلاو « روصنملا نب دمحأ نبا

 نب دمحأ ديسلا هرصع ءاملع سيئرو © ىبارعلا دمحأ نب دمحم ىضاقلاو

 نب دمحأ هيقفلاو « ىسنالا نيسح نب كلملا دبع ىضاقلاو « ىبسبكلا دمحم

 نب نسحلا ديسلاو « ىثرحلا مساق نب دمحم ىدهملا مامإلاو « ىغايسلا دمحم

 | . مهريغو بلاط وبأ مساق

 ىضاقلاو نيسحلا نب مساقلا ديسلا 1785 ةنس ىف تاماع تازاجإ هوزاجأو

 غولب هيلع لمتشا ام عيمج ىف بلاط وبأ ميركلا دبع ديسلاو ىسارعلا دمحم
 ديضنلا دقعلا باتك ىورو ىناكوشلل رباكألا فاحتا باتكو مشل ىنامألا

 . ميركلا دبع ديسلا هخيش هفلؤم نع

 ْ لباقلا تيب ىلإ فرحألا هذه مقار هجوت

 هذه بتاك هجوت ناك « ةنسلا هذه نم ةرخآلا ىدامج سماخ ىف

 هلشاح نم مار ةئامسمخ وحن ىف مامإلا رمأ نع هرابز دمحم نب دمحم فرحألا

 دنجلا اذه ىلإ مضناو ةيجراحلا ةميحلا فارطأ نم ىلباقلا تيب ىلإ ليكبو
 ىضاقلا نارهج لماع ةبعص سن 1 ةهج نم مهذوفن ناك نمو ةميحلا لهأ ضعب
 ا ىلإ شيجلا عيمج هجوت ناك مث « ىئامإلا عفدملاو ىشرعلا دمحأ نب هللا دبع
 خألا عرب لماعو نيدلا ديمح مساق نب هللا دبع دلاولا ىلع جيرفتلل عرب لبج
 | نم ريثكلا عمجت نأ دعب نيروصما نم اميل نمو ميهاربإ نب دمحأ نب ىلع
 ْ اهريغو ةماهت لهأ نم ىسيردإلا باحصأ نم مهلإ مضنا نمو دالبلا له
 | .كفنا عرب“ ىلإ ىتامإلا شيجلا لوصوبو « عرب باقر نصحب مهترصاخن
 . باقرب نم ىلع راصحلا

 .- متم عقاحا
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 كرتب لبكبو دشاح نم 'دانجآلا ضعي لخآ بتر نم ةعنج لو قو

 اوداعأو مهئناوعأو دالبلا لهأ اهطبضف اهب ءاقبلا اومكسو بتارملا ضعب

 عرب دودح نم مامحلاب نمو نيدهاجملا نم عرب باقر نصح نم راصحلا

 بجر ربش ءانثأ ىف مامإلا ذفنأ ىتح هذه ىلع ةلاحلا ترمتساو
 مالسإلا فيس

و اعلا داب: نق نقلا وع وأ نقلا حش نعال قيل
2011 

 دنجلا مهبرض نأ دعب عرب نع ىسيردإلا باحصأ رارف ناكف ء ثراحلا

 مامإلا عباتو عرب ىلإ اهولصوأ ىتلا مهعفادم نم اعفدم ذخأو ىئامإلا

 مس كلذ ءانثأ قو « نيدهاجملل تانوؤملاو تاقفنلا نم بحي ام لك لاسرإ

 فيس ىأر ىلع اوفقوتي و عربي ءامبلا ناتسبلا دالب نم موقلا لاقع ,ظعم

 مامولا نم اورمؤي مل مهنأ مهجاجتحا ناكو . هريغ ىأر ىلع الو مالسإلا

 جورخ ىلإ لاح لا ىمتناو « ةمالس ىف مهجارخإو نيروصحملا ىلع جيرفتلاب الإ

 عيمجل هذخأو هريغو عرب باقر ىف نم لك
 * عقادمو ةدع نم مهيدل ام

 رشعلا ىف عرب نم مهجورخ ناكو . ءادعألل هنأشو عرب لبج عيمج كرتو

 بيترتو طبض نم ءادعألا نكمتف . ةنسلا هذه نم نابعش ربش نم ءاطسولا

 دانجألاو ىسيردإلا باعصأ نيب برحلا لصح كلذ دعبو عرب لبج عيمج

 ىمثناو « هير دالب مظعم ىلإ داسفلا ىرش ىتح ةعير دالب فارطأ ىف ةيمامإلا

 همب ر لماع ةرصاحمو ىسيردإلا باحصأ ىلإ اهلهأ مظعم ليم ىلإ اهب لاحلا

مو ىبلا نصح ءاضقلا زكرم ىف ىاشلا ىلع نب دمحم خألا
 همسك ىف نم ةرصاح

اعلا اذه نم ةجحلا ىذ ءانثأ ىلإ ةرصاحملا ترمتساو « هير نم اه ريغو
 . م

رب ةهجل ةلباقملا دعس ىب ىف بورحلا نم ناك ام امأو
 نايب قبس دقف ع

 شويج ءازإب هبتارم ىف هفوقوو زارح شيج نم لاحلا هيلإ ىبتنا ام

 5 مهبتارمو ىسيردإلا

امإلا دنجلا نم ةباصع تلزن ىلايللا ىدحإ فو
 لهأ نم مهو ةئاملا نود ىل

 شيج سيئر لقيادلا دومح فيرشلاب اوقتلاف عوقرملا ىداو ىلإ ةميحلا

 ةلث امهعمو ىرحقلا خياشم دحأ هارح دمحأو ةهجلا كلت ىف ىسيردإلا

 ةروكلملا ةيميحلا ةباصعلا مهتمجاهف دالبلا لهأ نمو امبباعصأ نم ةريبك

 سرفلا تيمرو هسرف ىلع ىامإلا دنجلا ىلوتساو روكذملا فيرشلا بيصأق



 0 كيسا 551خييبصطحطبببببمسلبلل

 - خال

 . مهم ركألا عجرف مهيمأتو مهدالب ىلإ مهعوجرب دالبلا

 نيفلاحملل دادمإلا لوصو

 عامطألا لهأ كلذ ىلإ مهو ماب نما رتكامبج ىسيردإلا عمج اهيفو

 ' « نيدهاجملا ءازإب ةماهبت فارطأ ىف مهعومج ترئاكتف ليكبو دشاح نم
 نيبو مهئيب الاس برحلا ناكو لابع ىلإ ةرمحلا نم مهتاطحم تددعتو

 . عوقرملا ىلإ رهمش نم ىلراغملا ةفص ىلع نيدهاجملا

 فشكلل روس ىنب ىلإ مزعلاب قاحسإ ىلع نب سابعلا ونصلا مامإلا رمأ اهفو
 ملف شيجلا بتارم فاطو كلانه ىلإ هجوتف « كلانه ةمداقملا لاوحأ نع
 عاستا نكلو « ةمساحلا تاعقولا نع ىناوتلا نم ةمداقملا ىلإ دنسأ ام ررقتي
 تابجوم ظعأ ناك ودعلا لاح بس 2 بتارم ىلإ شيجلا عيزوتو فارطألا

 . رخأتلا

 ةساير هالوو ةهجلا كلت ىلإ مزعلاب ريزولا هللا دبع ديسلا مامإلا رمأ م
 ىنامإلا دنجلا رثك ىتح هيلإ دادمإلا لاسرإ عباتو فيثك دنجب هدمأو ةمداقملا

 نوقباسلا ةمداقملا هيلإ عمتجا كلانهو «٠ فرطلا لبج نم قرشملا تيب ىف
 ريمأ ةونع نوكي نأ ىلع ىأرلا رقتساو . ءادعألا تزجانم ىف ىأرلا اولمعأو

 ْ ةميحلا لهأ نم هعم نمو ىنورملا ليعامسا ديسلا رعلا مكاحو « اهيف نمو

 ٍ ةزجانمو هراقلا باب شيجلا ىقابو ريزولا هللا دبع ديسلاو « نيعلا باب ةطحم
 ىلوألا ىدامج رهش ىف كلذ ناكو . ءارمألا عيمج نم دحأو موي ىف ءادعألا

 مهنيب ىرجو ةراقلا باب ىلإ ليكبو دشاح نم هعم نم مدقو سباب لبج
 ةفئاط مهتكرادتف مازبنالا ىف ءادعألا عرشو ةلوهم برح ءادعألا نيبو

 ناكو « مهروهظ ءارو نم اؤاجو لابع نم اوجرخ ىسيردإلا دنج نم
 مهنع لابع نم ةراغلا دصي نم اوكرت دق هعم نمو ريزولا هللا دبع ديسلا

 -- دل. ماليلالط لاس سووسصصس مع سس سمس صل سا مسا
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 رخأتلا الإ هراقلا باب ىلإ مدقتملا شيجلا عسي ملو « كئلاو نم ررمذلا لصحف

 نم عقوو ريزولا هللا دبع ديسلا ةطحم تناك كلانهو « ماظتناب سباي لبج ىلإ

 نامدر دمحأ نب حلاص بيقنلا ذئموي دبشتساو ىحرجو ىلتق نيفرطلا

 . هللا همحر

 مهنيب برحلا تجاه اهنإف ةميحلا لهأ نم هعم نمو رعلا مكاح امأو

 مهعبتو ىسيردإلا دنج مزهف ثراحلا ىداوو ديوس لبج ىف ءادعألا نيبو

 يح هعمو كجم ىقبو حيحبلا برق ىلإ ءادعألا اوعبت لب « كلانه اوفقي و

 نيذلا ءادعألا شيج برقتب الإ مكاخلا رعشي ملف ثراحلا ىداو ىف ةرشع

 ىلإ ىداولا نم مكاحلا عفت راف + ةراقلا باب ىف ناك نمو لابع نم اوجرخ

 هوعضو امب نيدهاجملا تبث هللا نكلو . حيحبلا برق ىلإ ءادعألا ةعباتم ىف

 نوتآلا برقت نيحف . اهوزاتجا ىلا ماكآلا ىف بترلا نم مهروهظ ءارو

 عطق نم نكملاو ىداولا جولو نع بترلا كلت مهتدص ىداولا ىلإ لابع نم

 عجرو ميباقعأ ىلع مهودرو ةنسح ةعفادم مهوعفادو نيدهاجملا ىلع قيرطلا

 . نيعلا باب ىلإ نودهاجملا

 اومزهف عوقرملا ىلع اومدقت مهنإف ماظنلا نه هعم نمو شيجلا ريمأ امأو

 اولغوتو لابجلا نم هلوح امو عوقرملا ىلع اولوتساو مهودرطو هنم ءادعألا

 . هيف نونصحتي لحم ىلإ عفدملاب ةدوعلا نم ادب اودحب مل مبنكلو « تبحللا ىف

 اودصقو الجرو اليخ ةمابت نم شيجلا لبقأ كراعملا هذه ىناث موي فو

 بورح نيقيرفلا نيب ترجو مهاوق ةرلكب مامإلا دنج نم نيعلا باب ىف نم

ا تلصحو ةظامح نصح ىلإ اهرخآ ىف نودهاجملا رخأت ةميظع
 مهلع ةدشل

 نوكي اهف ىأرلا لامعأو مهسيئرو ةمداقملا نيب ةعجارملا تناكف كلانه

 ,حجرف ٠ ريثكلا ددملا هيلإ لصاولا ودعلا دنج طابحإو ريبدتلا نم هحيجرت

 شيجلا ريمأ هفلاخو ةراقلا بابو لابع ىلإ مازعلا هيجوت ةمداقملا سيئر ندل

 انيديأب ىقب ام ظفحمي لاملا سأر ىلع ةظفاحملا نآلا باوصلا لاقو هبأر ىف

 ممصف ؛ ظوفحم رهظلاو دودحلا ىف نم ىلع وزغلا راركت نوكيو لابجلا نم



 ماا

 يح ما عيب ا سف الن نورخألا عيت هيأ لع سيئر
 ديسلاو 0 0 3 ل 3 ا

 0 . . فارم لبج ىف قرشلا لهأ نم مار ةئام هيلإو ىملحألا
 نم ةمجمجلا ىف طايخلا ىبو ةميحلا نم ةباصع هعمو ىمساقلا نيسح دمحم

 نم ماظنلا نم مهعمو رهمسو دركلا ىلع ةميحلا لهأ مدقتو « ىدامح ف

 اوهجوتو نيروكذملا نيبترملا اودرطو ودعلا اومزهف « ةئاملا وحن ناحنس

 ةئاعبسو ىرحقلا خياشم ءادعألا نم لابع ىفو . ةثامئالث وحن مهو لابعالإ

 اومنغو ةليللا كلت نم ةسماخلا ةعاسلا ىف لابع ىلع اولوتساو مهومزهف مار

 2 رعلا مكاح ةلبللا كلت حابص ىف لابع ىلإ لصوو . لاومأ نم لابع ىف ام

 . رصنلا نم هولان امب نيدهاجملا 'ىنهو

 ةراقلا باب ىنامإلا دنا لوخد

 اونشو ةمايقلا ىسيردإلا ناوعأ ىلع تماق ةماهت ىف لابع ذأ عاش املو

 !واضارق» مهريغو ةيسبعلاو ىرحقلاو حبارجلا نم لاجرلا بلط ىف تاراغلا

 نيدهاجملا نأ مهملعل ةريهظلا تقو مهمودقل اومسوتو لابع لوح ىلإ

 رطملاك صاصرلا لابع ىف نم ىلع مهنم تلاهاف « ةماهت رح ىلع نوربصب ال

 ىراربلا كلت ىف مهودراطو مهلإ اوبثوو لابع نم نودهاجملا مهلإ جرخف

 ةراقلا باب اولصو نأ ىلإ مهفلخ اوراسو الظ سمشلا ةرارح اوبسحو

 نيمزبملا عم رارفلا ءادعألا نم ةراقلا باب ىف نمم ناك بعرلا ءاليتسالو

 اهقوف ىذلا لبجلا بيترتو اهبيترت ناكف ةراقلا باب ىف نودهاجملا تبثو

 لبجلا ءادعألا دصق ةعقولا كلت نم ىناثلا مويلا فو « دشاح نم نيدهاجملاب

 اب ةراقلا باب ةبتر اوهبني ملو ًاعيرس هنع اولجئاف دشاح لاجرب بتر ىذلا

 مهتحت نم ىلع اوفحزو ءادعألا هاقر لبجلا نويدشاحلا كرت املو . اولعف

 دهشتساف بناج لك نم ناحنس ىلع اوطاحأو ناحنسو ةميحلا نم بتارملا ىف

 . ةماهت نم عفتراو لابع نم ىنامإلا دنجلا جرخ مث « هللا مهمحر ةعبس مهنم

 مهيفو لفقملاو ةرمحلا ىف نيذلا ىسيردإلا شيج مدقت كلذ 0 فو

 دنحلا بتارم اودصقو مهريغو دشاح فافلا نم عمجو رمحالا 0 ىلع

 اوعفتراو مهنع اوفسكنا لب طايحلا ونبو زارح لهأ مهمادق تبثي ملف ىامإلا
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 شيجلا ريمأ لوصو تقو ملوصو فداصو قرشملا تيب ىلإ دعس ىنب نم
 ىلإ قباستلاو لذاختلا نم لصحو فرطلا لبج نم عفدملا هعمو كلانه ىلإ

 اولخأو نافعص ىلإ ماهللا شيجلا عشقناو « نابسحلا ىف نكي مل ام رارفلا

 . بتارملا كلت عيمج

 ىئامإلا شيجلاو سابع نب دمحم نب ىبحن خألا ةردانلا ريمأ مدقت ابفو

 ىلإ تلبقأ كلذ دعبو « هيلاوحو علاضلا ةنيدم ىلع ىلوتساف علاضلا ىلإ
 قفو اهلهأ ساسو دالبلا طبضف « ةعاطلا نولذبي ةهجلا كلت لئابق ريمألا

 ىمتناو هيلإ لصو دق فاحج لبج خيش هط ىلع ديسلا ناك دقو . دارملا

 طبض ىلاعت هللا نمب لصحو ةعاطلا ىف هلوخدب لبجلا لخدو . مامإلا ىلإ

 . ةراتما نئاهرلا ذخأو فارطألا كلت

 ىلع الماع ىناشلا دمحأ نب دمحم نب دمحم لجألا ديسلا مامإلا لسرأو

 فارطألا حتف لامك | ىلإ هتمه ىبح خألا ريمألا هجوو لامعألا رشابف علاضلا

 الزان فياش نب رصن ناكو . هوباجأف ةعاطلا ىلإ مههاعدو اهلهأ لسارف

 روك ذملا لبجلا لهأ لبقأو فرطلا كلذ نع هحازأف ريرح لبج نم برقلاب
 لسرأ مث . هفارطأو ريرح لبج طبض مت ةدم زجوأ ىفو « ةعاطلاب هرارف دعب
 طبض دعب بيري ام ةهجلا كلت ىف قبي ملو اوعاطأف ىحلفملا دالب لهأ ريمألا
 . قيرطلا عاطق رباد مطقو سوبحلا ىلإ مهقوسو رارشألا

 بيعشلا لهأ ةلسارمب سابع دمحم نب ىبحي ديسلا ريمألا مامإلا رمأ مث

 ىلإ تلام ةقرفو « ةباجإلاب ةلاسرلا تلباق ةقرف ٠ نيتقرف ىلإ اوقرتفاف

 مهخياشمو عفاي نيطالس هيلع مكحتي ريخألا هنمز ىف بيعشلا ناكو . نايصعلا
 اولبقاف اهلئابقو عفاي نيطالس بيعشلا لهأ نم ةعاطلا نع نولئاملا زفتساف

 مهبئاتك تعباتتو هوبترو هولخدف مكش نصح نومؤي معفادتملا ليسلاك مهو

 . كلانه ىلإ



 ةل## 6

يسلا ريمألا ىلإ هيلع اوعمجأ امو هرمأ الو
 هماعها هجو نيدلا دامع د

اطل لع ةايتااما رحل ار
 0 ال ال ع

نغ نع نويجنرب مهليلا يلارف
جا ناسف + اوعصو ودعفا مي

 .قحل ا

 مجه ةياهلا قو نيموي مادو نيقيرفلا نيب برح ىرج ناشيملا قالت امو

نكت نيس نم لع نودهاجلا
وجرخأو نصحلا لغ واوان 

 ارت هنم ه

 ,ىرسأ ريفولا ددعلا مهنم اوقاتساو « ىلتق ىلاورلاو داهولا مهنم اوئلمو

 .. ةعساولا مانغا اومنغو

 بيعشلا ةعاطو ةعرقلا بورح

 ,عفاي لئابق اوزفتساو مهعمجت ىلإ اوداعو ًانيح اوثكم ةعيزملا كلت دعبو

 بيعشلا فارطأب ةعينم لابج ىهو ةعزقلا نصح ىلإ مهعومجي اولبقاو ةيئالا

 مه زانو بوص لك نم ىنامإلا دنجلا مهيلإ لبقأف مهعسو ىف ام لك اولذبو

 5 اضلا ىف ىقبو همامأ شيجلا مدق دق ريمألا ناكو « نوصحلا كلت ىف

 دحأ هعمو رفاو شيحي قبس نمل ًادادم لبقأ برحلا ةمزأ دادتشا هغلب املو

 ىلاثلا عيبر ىف كلذ ناكو . مايأ ةينامث نيقيرفلا نيب برحلا تمادف عفادملا

 مزبناف نيدهاجملل رصنلا حير تبه مايألا ةيناعلا دعبو « ةنسلا هذه نم

 مهدارفأو مهثا ربكو مهنايعأ نم لتق نأ دعب داو لك ىف اوقرفتو ءادعألا

 م«يفو لتقلا نم نامألا مهبلط دعب اوملستساو « نيعبسلا ىلع فوني ددع

 كلذ بيقعو لالغألاو لسالسلا ىف اوقيسف « مهخياشمو مهئاربك رثكأ

 نئاهرلا مهنم ذخأو ريمألا مِهّتمأف ةعاطلا ىف ًاعيمج بيعشلا لئابق تلخد

 ريمألا داعو . داسفلا ناردأ نم ترهطو دالبلا تحئامو نازشألا طيضاو

 جاتحي ام بيترتل كلانه ىئامإلا دنجلا نم ةفئاط ىقبأ نأ دعب علاضلا ةنيدم ىلإ

 نالوخو مهن لاجر نم ًافلؤم ىنامإلا دنجلا ناكو . هفارطأ نم ةبتر ىلإ

 . هبجاو ءادأ ىف مهنم ًادحأ رصقي ملو « مهريغو دبع ىنببو ديزي لايع لبجو

 دوعجألا حتف

 دوعجألا نم روكذملا ريمألا ىلإ دوفولا تلبقأ ةعقولا هذه تربتشا املو

 لسارو.. مامإلا ىلإ اومتناو مهدالب نع فياش نب رصن اودرطو اوعاطأو



 تا

 دعب ناذهو نافدر لبج بحاصو ىولعلا دالب خيش لثم ماوس ريمألا

 مامإلا مهاقلتف ةرايزلا دصقل مامإلا ةرضح ىلإ اهجوت ريمألا ىلإ امهوصو

 . قيلي اب

 دمحأ نب ىلع نب دمحم لجألا ديسلا ىلإ بيعشلا ةلامع مامإلا هجوو

 . مايق ريخ هب ماقو هلمع لحم دصقف قاحسإ نبا

 هلوح امو نيملاح نصح ىلع ةيمامإلا دانجألا ءاليتسا ناك كلذ ءانثأ فو

 . ةعاطلا نئاهر ذخأو تاهجلا كلت رومأ طبضو ىوق نم

 علاضلا ىف ةعقو

 علاضلا دالب فارطأ ىف فياش نب رصن لوح رارشألا عمجن ناك اهيفو
 بيطق ىنب بحاص ىبرطقلا حلاص دمحم هناعأو هردانلا ىلإ ريمألا دوع دعب

 مل مهدادمإو ندعب زيلكتالا نيبو نيوكذملا نيب ةعجارم دعب كلذ ناكو
 ريرح لبج مهازن عضومو مهدصق نولعجيس مهنأ نونظملا ناكو . حالسلاب
 بترلا نم هيف نم ىوقو روكذملا لبجلا ىلإ هماتها علاضلا لماع هجوف
 اودصقو ةليلجلاو علاضلا ىلإ مهعومج اوقاس مهنأل كلذ فالخ فشكناف

 نيح ىلع ةنيدملا اولخدف علاضلا ىلإ اوهجوت نيذلا امأف . امبيلع ءاليتسالا

 ةعفادم مهوعفادف مل نودهاجملا ظقيتساو اهرود ضعب ىلع اولوتساو ةلفغ

 ى هعم نمو لماعلا فقوو ام اولخد ىلا ةهجلا ف مهوفقوأو ٍلاطبألا
 . مهدارمب اورفظي ملو نيقيرفلا نيب برحلا ران تلعتشاو ىرخآلا ةهجلا

 ىرقلا اوئلم دقو ابيلع اولوتسي نأ اوداكف ةليلجلا ىلإ اوهجوت نيذلا امأو
 دمأ مث ةميظع ةعفادم ىئامإلا دنجلا مهعفادف مهعومحجي علاضلا نيبو اهنيب ىتلا

 نيقيرفلا نيب ترجف سابع دمحم نب ىجحي ديسلا ةردانلا ريمأ ىئامإلا دنجلا

 نيدهاجملا هللا حنمو علاضلا ىلإ اهءارو امو ةليلجلا لوح ةميظع بورح
 رافقلا كلت ىف مهالتق اوكرت دقو رابدألا اولوو ةاغبلا مزبناف مظعلا رصنلا

 . مهاقثأ نودهاجملا متغو مولعم ريغ لحم ىلإ فياش نب رصان رفو

 نصح بترف نوصحلا نم مزاي ام بيترت ىلإ هتمه علاضلا لماع هجو مث
 . نيدتعملا لامآ حمطم نصحلا كلذ ناكو « نيصحلا ىزاغملا

 ( نميلا ةملآ ؟ قه م - م )



 لما

 ىلإ كانه 2ك نال ندل نيف لحب 00 0 ل
 : مايصلا رهش ىضقنا نأ : مام ٍِض لحف مامإلا ىلإ نوع نب دمحم نب ىلع نبا

 مهييدأتو لفاسلا باصوو بكرلا لهأ فالخ
 « ةديدع ىرق اوقرحأو هتوبب اوبرخأو « هيف امو هبزر ضوع نصح ىلع نودهاجملا ىلوتساو رارفلا ىلإ هبزر ضوع خيشلا لاح ىسبتناو « نيسمحللا وحن كراعملا ىدحإ ىف نيغابلا نم لتقو + هانم مع“ الك مرحأ شطب مامإلا دنج نم اوقالو ةاغبلا ىلع ةرئادلا تناك اهيف نيتهجلا ىف نيقيرفلا نيب برح كرب 6 فيم وهمي ركب نإ نب ليتنا هيقفلا لفاسلا باصو لماعو ىضترملا مشاه ديسلا باصو ع ةدايق تحت لفاسلا باصو وحن ىلاعلا باصو نم ىنامإلا شيملا مدقت ناك كلذكو . بكرلا برق لصد نأ ىلإ ديبز نم ىنامإلا شيلا مدقت دانجألا تعمتجا املو . ريزولا لضفم دمحم ديسلاو . روصنملا دمحم نب سابع ديسلاو ؛ نيدعلا خياشم نم اشاب ىلع نب ديمح خيشلاو نيددعلا لماع برلا دبع نب دومح خيشلا ةدايق تحن ديبز ىلإ مهزهجو دالبلا لهأ نمو ةيمامإلا ركاسعلا نم هيدل نمث ةرفاولا دانجألا عمجو لئابقلا ريمألا رفنتساف . ىئامإلا دنجلا م ديب ىف نم عم مهعاّتجا نوكيل ديبز ىلإ زعت نم دانجألا زيهجتب زعت ءاول ريمأ مامإلا رمأو لفاسلا باصو ىلإ سنذعو ةيمتعلا دالبلا نم ًادنج لسرأف « هرظنب ىلا دالبلا نم ًادنج لسري نأ ريزولا دمحأ نب هللا دبع ديسلا مامإلا رمأو . لفاسلا باصو رثكأ لإ دتما ثالحللا ناك دقو « ىلاعلا باصو ىلإ ةعباتتملا دانجألا مامإلا لس رآف مامإلا ىلإ عقاولا ةقيقح لماعلا عفرف « ًابئاخ عجرو كلذ ىف مكاحلا حجنب ذ هاوه نع هلازاتسا ىف غلابو هلزعو ما هيلإ جرخف « ديبز ءاضق اح هحالصتساب لكوو هحصنو ديبز لماع هلسارف ؛ ناودعلا براق بوكر ىلع هباحصأ لمحو راجتلا لاومأ ببنو ةلبسملا قيرطلا 'ىلع ىدتعافإل , لفاسلا باصو ىف ىوقلا ذوفنلا ىوذو ديبز ءاضق نم بكرلا خياشم خيش هبرز ىلع نإ ضوع خيشلا كرحت ماعلا اذه نم بجر رهش فو
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 هرارم نيفلاخملا قاذأ هنإف باصو نم مدقتملا شيجلا لاح ناك كلذكو.
 نامألاب ىدون كلذ دعبو . بكرلا ىن ناشيجلا ىقتلا نأ ىلإ ناوعلا برحلا
 ًاءارس ةعاطلا ىلإ ةهجلا كلت لهأ لبقأف «٠ ناطوألا ىلإ نيرافلا نم داع نمل

 ”ريمأ مامإلا نيعو ىئامإلا دنجلا نم ةلثب بكرلا نصح ديبز لماع بترو

 . كلانه نم دانجألا تعقتراو لكوتملا ىلع نب ديز ديسلا بكرلا ىلع

 لايتغا كلذ لبق ىرجو سار لبج ىف برطضاو نمألا5لزلزت اهفو
 ةفئاط هعمو ىشبحلا هللا حتف ىضاقلا ديبز لماع هجوف ٠ نيدهاجملا ضعب

 بيصأو مايأ ةينامت داسفلا لهأ نيبو مهيب برحلا ثبلف ىبامإلا دنجلا نم

 ةعاطلا ىلإ نوفلاحلا لام مث ددع نيدهاجملا نم لتقو ةعامج نيدسفملا نم
 ءاضق ىف قبي ملو لاوحألا تحلصف هدلو ملعلا دبع لبقم خيشلا نهرو

 . بيري ام ديبز.

 ركسعلاب مهردغو ريص نم تائصلا لهأ فالخ

 ء ركسعلا نم ةلق ىف ريمألا ىقب ديبز ىلإ زعت نم دنجلا رثكأ هجوت امل

 رعشي ملف اوحوأ ام مهنيطايش ىلإ اوحوأو لاحلا كلت ةصرف رارشألا م
 ناودعلاو ىغبلا نم تائصلا لهأ نم ناك امب الإ مقم زعتب وهو ريمألا

 زيسح ديسلا نم نيلسرم ميهيلإ اولصو نيذلا ركسعلا لايتغا ىلإ مهمادقإو
 نيعبرألا وحن اوناكو « ربص لبج ىف تابجاولا عيمج ةدملا كلت ىف هيلاو هلابج
 مهايتغاو نبروكذملا ركسعلا ىلع مادقإلا ةيناطيشلا مهسفنأ مل تلوسف « مار
 كلذ ىلع مهنم ىلاعلا دعب مهب ليثعلاو لايتغا حبقأ

 ريحنو هعيمج ربص ى نمألا لبح اهب برطضا ةعينش ةكتف تناكو
 ا ا رطخو دنجلا نم هيدل نم ةلقل ريمألا

 ىلإ لبجلا مانس اوقتراف ةعبرسلا عفادملا دحأ مهعم قاسو ةيفاك ريغ ةباصع

 ,لإ ةباصعلا كلت لوصوبو هلابج نيسح ديسلا ابيف ناك ىلا ةطحملا اولصو نأ

 . تاهؤصلا ىلع رصحتاو لالتخالا فقوت ةطخحلا

 دنجلا لاسرإب همالساب ليعامسإ خيشلا بإ لماع زعت ءاول ريمأ رمأ م
 نم دونجلا زعت ىلإ تلصو دقو الإ لئالق مايأ ريغ ضمت ملف « كلانه نم



 اواخ

 .تعمتجاف نيقابلل ًاددم ريمألا اهلسرأ ةفئاط تلصو املكو « اهاوسو بإ
 رئاخذلا نم هيلإ نوجاتحي اع مهدادمإ ىلإ هتمه ريمألا هجوو لبجلا ىف رك اسعلا
 ةددعتم تاهج نم مدقتلاب شيملا رمأ مث ريمأب ةفئاط لك طانأو « داوزألاو
 اهتينباو ةعانملاو ناصع ىف ةياغ ىهو مهتالحم ىف اونصحت دقو تائصلا ىلع
 .نوفلاخنا دعتسا دقو ًاماكحإو ًادييشت لابحلا لئامتو ةعفر موجنلا حطانت
 . تاوقألا نم نوجاتحي ام لك اوعمجو

 تبرضو ميياع برحلا حتقو عفادتملا ليسلاك ىاإلا دنجلا مييلإ لبقأف
 نأ ىلإ موجحلاب دونجلا ممتردابو « ديشملا اهم تمدهف عفادملاب مورو
 لئنيح اوماعف اهيقاب ىف نوقابلا رصحناو ابيف نم اولجأو رودلا ضعب اوضبق
 اولسناو رارفلاب اوذالف سورمفلا برحلا هذه ىلع ربصلاب مهل ةقاط ال مهنأ

 : مهضرأو را ىلع نودهاجملا ىلوتساو مارع اهفرعي ال قرط نم

 ةدم ىنابلا كلت ىف لمعت بارحلا ىدبأ تنكف مهرود مدهب مامإلا رمأ مث

 دقو مهرايد ىلإ اوعجرف ٠ مهنمأف نامألا نوباطي مامإلا اولسار مت
 ةرامعب ملل مامإلا نذأو مهسفنأ ىلع اوحاص مهنأ اوفرعو عقالب تراص
 . اهيراجم ىلإ رومألا تداعو مهب قيلت نكاس»

 نوكي زعت ىف ماظنلا نه ىالآ ليكشتب زعت ريمأ ىلإ مامإلا رمأ اهيفو
 مامإلا ردصأ كلذكو . ريباوط ةعبرأ ىالآلاو زعت ءاول ناكس نم مهعيمج
 ىتلا تاهجلا ناكس نم ىاظن شيج فيلأتب ريزولا هللا دبع ديسلا ىلإ هرمأ
 . هترامإ تحنو هرظنب

 فالخلا نسحت ديلا هيخأ نالعإو نابيش ىبحي ديسلا لاقتعا

 راد ىلإ هعادبإو نابيش رصان نب ىبحي ديسلا لاقتعاب مامإلا رمأ ايفو
 هالوت ام ىلع ةبساحملب مامإلا همزلأ نأ دعب كلذ ناكو « ديعسلا رصقلاب بدألا
 نيدلا جات نالحكو اهدالبو ةجح ىهو هرظن تحت ىتلا دالبلا تابجاو نم
 دوجو مدعب ًارذتعم كلذ نع ءىكلتلا رهظأف « مابش ادع ام نايكوك ءاضقو
 ءارجإ لبق مزعلاب مامإلا هل نذأي ملف هجحب هلمع ناكمب اهنأو هيدل باسحلا رتافد
 . هلاقتعاب رمأف ضهان ريغ راذتعالا كلذ نأ ىأرو باسحلا



 د مابا

 ' دق هوخأ ناكو « هيخأ لاقتعاب ربحا نابيش نسحم ديسلا هونص غلب الو

 ةجح نوصح ىلع بوثولا هسفن هل تلوس ةجحب مقم وهو:هلمع ىلع .هئابئسا

 فرعي نم رهشأ دشاح نم مار ةئامعبرأ وحن هيلإ عمتجاو « ل دالك

 دمحم نب باهولا دبع ىضاقلا مامإلا رمأف «٠ ىميدقلا بلاغ دمحم خيشلا مهيف

 كرادتل امهمزعب دمحأ نب نسحملا لكوتملا نب دمحم مالسإلا فيسو دهاجلا

 96 ىلإ داعسإلا هعم نمو روكذملا نم متي ملف « ثداحلا اذه رمأ

 هظفح مامإلا نبا دمحأ مالسإلا فيس ةمالعلا ىلوملا ىديس هتذبانمل درجتف

 ناكو ٠ ثداحلا اذه رمأ هغلب امدنع اهنم هجورخ لجعو هرابشب ناكو « هللا

 نم نيدهاجملا نم ةئامثالث ىف مامإلا رمأ نع قاروألا هذه عماج جورخ

 فيس لوصو ناكو « ءاعنص ةنيدم نم سوبألا عفدملاو ليكبو دشاح

 هجح نابكوك نصح مث هجح مدق ىلإ انلوصوو هللا هظفح دمحأ مالسإلا

 رارمتسأ دعبو دحاو موي نق انزكذ>: نم :ابع .ىلا نوضحلا ىلع فرشملا

 نوصحلا ىلع سوبألا عفدملاب ىرلا قالطإ ناك عوبسأ ىلع ةدايز مل ةعجارملا

 مده هللا هظفح مالسإلا فيس نم ناكو . رارفلاب اوذالف ًامايأ اهب اوناك ىلا

 ةرامإلا راثآ ىفعو رارقلا ىلإ كدف نيبم ىف ىذلا نابيش ىبحي ديسلا تيب

 دهمو اهفانكأ أطوف هرظنب تلعجو ةجتحي مالسإلا كييح رغماو ةنامكلا

 نيملاظلا نم نيمولظملل فصتناو نيفرجعتملا لذأو اهفارطأ مزحو اهرومأ

 . مهريغو لئابقلا نم ةماهت لوزب رهاضت نم بقاعو

 ىقبو «١ دشاح تالحم ضعب ىلإ رفف نابيش رصان نب نسحم ديسلا امأو

 مايقلل ةراهش ى بانتسا دق هللا هظفح مالسإلا فيس ىلوملا ناكو . كلانه

 مايق ريخ كلذب ماَمَف ٠ مامإلا ربص ىبسبكلا دمحم نب دمحم ديسلا اهلمعب

 . لمعلا كلذ ىلع مامإلا هرقأف

 حوتفلا راد ةرامع لاكإ

 خرأو « بزعلا ريب سورحمب حوتفلا راد ةرامع تلككأ ةنسلا هذه ىو

 : هلوقب مامإلا رهص ىئاشلا نيسح نب ىلع ةمالعلا ديسلا اهترامع لامك

 رورشلا عفد ىطب لدع رشن اهم نإ هذه رادلا تمعن

 روبح ىف انبر هاقبأ س انلا مامإب تنيزت رصن راد



 - #"خ

 ريعسلا تبالغ ف هيداعأو ُمْظ روجيد ليزم سم وهق

 رورسو ةمعنب حوتف راد اهميرات ناك ذإ تماست دن
 8" ١

 .نذإلا ماكإلا نم نافعصب ىذلا شيجلا ءارمأ باط ناضمو ربش ىفو

 كلذ قو . ريزولا هللا دبع ديسلا ادع ام ًاعيمج مل نذأف مهدالوأ ةرايزل مل

 مساق نب دمحم ديسلا اهمكاح نم ًايكاش رشب هللا دبع خبشلا لصو خيراتلا

 خألا نييعتب هفاعسإ ىلع مامإلا نيبو هنيب ةعجارملا ترقتساو « ىرفظلا |

 هعم ةباتكلل نيعو نافعص ةيحان ىلع ًاكاحو الماع قاعتإ نب ىلع نب سابع .

 .خيشلا ةبحصب روك ملا لماعلا هجوتف « نيدلا حالص دمحأ نب ىلع جاحلا

 .مارتلاو لدعلا رشنب سابعلا خألا ماقأ كلانهو نافعص ىلإ رشب هللا دبع

 هب تطينأو ةعحانلا ظعاوملاب سانلا داشرإو بانجلا نيلو باجحلا ةلوبم

 .خيشلا نم ناكف « ىنامإلا دنجلا نم اهيف ام ةرامإو ةيحانلا وومأ عيمج

 .فيفختلاب كلذ الاعم نافعص عيمج ىف ركسعلا قيرفت ساّلا رشب هللا دبع

 دق امب لماعلا ملعي لو دارأ امب لماعلا هفعسأف مهنيب هيوستلا ةياعوو سانلا ىلع
 روكذملا نم هيوملا ناك كلذ بيقعو « داسفالاو عادتللا نم روكذملا هرمضأ

 نم ىسيردإلا باعحصأ سيئر رهاط دمحم نيبو هنيب ىرحي ام ءافخإ دصقب

 ى هموقرملا رهاط دمحم نيبو هنيب ةبتاكملا ءارجإ لماعلل نسح نأب ةبتاكملا
 . هدارمب روكذملا خبشلا رفظف حلصلا داوم

 ىسعيردإلا دانجأ لوصوو نافعص فالخ

 ش هللا دبع خيشلا ةديكم ترهظ ةنسلا هذه نم مارحلا ةدعقلا ىذ رهش قو

 ٍْ موجب الإ ةيمامإلا هبتراا نم نورقلا ىف نم رعشي مف « دوجولا زيح ىلإ رشب

 بتكو ماظنلا نم ةباصعب لماعلا مهدمأف « نورعشي ال مهو مييلع ءادعألا

 مهيلإ اولصو دق ءادعألا نم ةفئاط نأ هوباجأف م دادمإلاب نيرج ىنب ىلإ

 مهورسأو سارغ نصح ىف نم اولاتغا دق ءادعألا نمو « ةضراعلا لهأو
 ,لهأو دعس ونب عمتجا دق هنأ ذئئيح رهظو « ًايماظن نورشعو ةيناع مهو

 مهلسرأ نمو ىرحقلا لئابق نم ريثكو قإ ونبو نيرج ونبو هضراعلاو لودم
 عربو دشاحو ةحراسملا لئابق نم لجاب نم ىسيردإلا دئاق رهاط دمحم



 ل موا

 موي ىف بناج لك نم هوشغف نافعص ىلإ اولبقأو لتاقم فال ةتس وحت ىلإ

 فالوللا اونلعأو مهيف جامدنالاب نافعص لهأ مهلباق ملوصو دنعو « دحاو

 رعصلا هللا دبع نب نيسح خيشلاو دعاسم دمحأ ندلا نوع خيشلا ناكو

دبع خيشلا تيب قى ىزغلا رصان نب نيسح خيشلاو
 ةباصع مهعمو رم هللا 

 . حوتم ىف نمب قاحتلالاو هتيب نم جورحلاب مهح صنف مهباعصأ نم

 ةنابجلا لهأ مييلع بثو لحما فرط ىلإ اولصوو هتيب نم اوجرخ املو

 نبلا راجشأ نيب نيقيرفلا نيب را تناكو « ةماهت نم مهمل لصو نم عم

 نيسح خيشلا اجنو رعصلا بامصأ نم ةرشعو ىزغلا ىلع ءادعالا ضبقف

 ءادعألا رسأو هتقفرو دعاسم دمحأ نيدلا نوع خيشلاو وه هسفنب رعصلا

 ىْب ق نمو . ماتعا نصح ىف ماشلا نالوخو ماظنلا نم ًارفن رشع ةثالث

 الو . مهريغو دالبلا لهأ نيبو مهيب برح دعب براغملا ىلاو زيحت نيرج

ا نيسح نب رصان خيشلا نم ةفلؤم ةراغ لسرأ كلذ زارح لماع غاب
 ىسلحأل

لاب نكت ملف زارح لهأ نم ةباصعو ليلخ بلاغ نب دمحم خيشلاو
 (و ةعفات

دنع ىقب نمل ةناعإلا مهنم لصح ام ةياغ لب الابخ الإ موقلا دزت
 ىلع عفدملا 

 ىلإ زارح لهأ عيمجو ماظنلا نم ركألا رف مث ةرهاقلا نصح ىلإ هعالطا

علا ندل ىقبف ىسلحالا نيسح رصان خيشلا الإ ةخانم
 ٠ حوتم ى لما

 اومصع دق مهنأ اونظو ةيمابتلا شويجلا عم نافعص لهأ عمتجا مث

 ةنيهر ةرشع تسب رشب هللا دبع لزنو ةيلكوتملا ةلودلا نافوط نم مهسفنا

 ًاموي هب ىر حاورجلا لحم ىلإ هعلطاو همزاولو عفدملا ىف اهعضو لجاب ىلإ

 نيسح فيرشلا ىسيردإلا شيج سيئر لصوو حوتمو ةرهاقلا ىلإ ًادحاو

 ةطحم ى ءادعألا شيج مظعم ناكو حاورجلا ىلإ اطع ىزعلا هعمو مداصم

 قو . بيعش لبج ىف هباعصأو ىوغبلاو نيرج ىنب مهعمو ىلعألا فرشلا

 لهأ رمألا كلذل اولسرأف راسم نصح ةلزانم ىلع مهيأر عمجأ كلذ ءانثأ

 دمحم دمحأ مهامع عم نافعص لهأ نم ًاريثكو فرطلاو دعس ىنبو ةضراعلا

 تباث دمحأو فرطلا دالب لقاع دمحأ مهاربإو ىلاهولا ىلع حلاصو رشب

 ىلإ حاجح ىب ىهو راسم ىبرغ نم ىرق تس اومجاهف ةضراعلا لقاع
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 هيف نم راصح وأ نصحلا ذخأو حوتم ىلإ

 راسم ىلإ دانجأألا هيجوت

 فيرشلا رفظملا شيجلا ريمأ زيهجت ىلإ رداب مامإلا ىلإ ربخلا اذه غلب امو

 ليعام#إ ديسلا رعلا مكاح رمأو « ماظنلا نم تاكولب ةسخو نيمضلا هللا دبع

 هجوتف ةميخحأ لهأ نم هعم عمتجي نم عم ةثداحلا لحم ىلإ روف مزعلاب ىنورملا

 راسم نع راصنملا عفر ىلإ رادبلا ىلع ريمألاو وه مزع كلانه نمو زارح ىلإ
 هعم نمو شيلا ريمأ نم نوكي نأ ايأر راسم لوح ىلإ ناريمألا لصو املو
 نم عفدب كوموقي هعم نمو رعلا مكاحو حوتم نع راصحلا عفرل هجوتلا

 ةكأو ىرابخلا ىلإ ءادعألا رفف نابيش ةمكأ ىلإ رعلا مكاح مدقتف « راسم ىف

 نيقيرفلا نيب برحلا ترجو مهيلع ةميحلا لهأ مدقتف « داقعأ نصحو مصاع

 ةروكذملا تالحنا ىلع نودهاجملا مجه مث راها رخآ ىلإ ترمتساو
 . اهنم ءادعألا رفو ةونع اهوذخأو

 أبرملا ىلإ لصو نأ ىلإ ءادعألا ىلإ ماظنلاب ضب هنإف شيجلا ريمأ امأو

 نع ءادعألا نم هيف نم عفادف ىلعألا فرشلا ةطحم ىلإ مدقت كلانه نمو

 عمتجاو حوتم قرش ىلإ ةميحلا ةفئاط نم هعم نمب رعلا ركاح مدقت ىناثلا مويلا

 تللت نان ىدابتلا م فرجا ىف تييشلل لرتو لا" شرطا بأ
 حالص ىداه بوبحألا ةفيرعو ىالسلا نيسح نب دمحأ دهاجملا خيشلا ةليللا

 اهلهأ اوئجافف ءاشعلا دعب ةمزرملا اولصوف ًارفن نيعست وحن امهعمو طبرم
 ةروكذملا ةيرقلا ىلع ءاليتسالا مل متف ةتغب برحلاب ءادعألا نم مهدنع نمو
 اهروهظل نافعص تاهج نم ةهج لك ىلإ اومرف تويبلا حوطس ىلإ اودعصو
 اونظ نارينلا لاعتشاو ةمزرملا نم ىلا ءادعألا دهاش املف . كلانه نم

 جرخف « ةرهاقلا نصحب نوطيحملا رفف مهيلع مودقلا نأ ةطحم لك ىف أاعيمج
 ء حامرلا ىلع نب دمحم مهو , نصحلا نم نوروصحملا نودهاجملا

 كلت ىف اوضبقو مهوعبتف رطم ىنب نم ةبترلا ضعبو ىوربلا نسح نب دمحمو

 ىسيردإلا شيبحو دالبلا لهأ نم عيمجلا مه نكي ملو « نايعلا لحم لاحلا



 تدع راح

 ءادعألا عيمج ءالج كلذب متو . ةالفلا ىلإ لقاعملا نم جورخلاو ةاجنلا ريغ

 . لجاب ىلإ هلهأو رشب هللا دبع رفو نافعص نم

 ءادحلا لماع مامإلا رمأ ةنسلا هذه نم ةجحلا ىذ نم ىلوألا رشعلا فو

 ىلإ اهنم شيج ف ادحلا نم هذوفن ةعرسب ىماشلا ىلع نب دمحم دمحم نب ىلع ديسلا

 لماعب هدمأو « نيروصحملا نم هيدل نمو هدلاو اهلماع ىلع !ء جيرفتلل ةعر ةهج

 25 1 ركاز اجلا ضهر ماسلا نا نم شع د ا

 ةنملا هذه ىف مالعألاو ءالبنلا تايفو

 ىمليدلا ديز نب دمحم ديسلا

 نب دمحم ةمالعلا ديسلا اهلك اح لفاسلا باصوب تام ابنم مرحم ربهش ىف

 ميهاربإ نب ىبحي نب نيسحلا نب باهولا دبع نب نسحلا نب ىلع نب ديز
 . ىرامذلا ىمليدلا

 ةمالعلا هدلاو نع ذخأو و فلأو ةئامثالثو عست ١709 ةنس مرحم ىف هدلوم

 ةثامتالثو نيرشعو ثالث 19 ةنس ىف رجاهو « ىمليدلا ىلع نب ديز ذبهجلا

 « ىراذلا ةرجه هيبأ رجاهم ىلإ داع مث ًاماع اهيف ىقبو « ةرابش ىلإ فلأو

 . هدج ندل رامذ ىلإ مث

 ذخألاو ةءارقلا ىف كمبناف هعم لصو ءاعن اعنصب ءاضقلا هدلاو ىلوت املو

 0 ا ا م

 ىق لفاسلا باصو ىف ءاضقلل .مامإلا هبصن مث ٠ ءاعنص ةنيدمب ماعلا ءاضقلا

 سانلا ىف راسف . فلأو ةئامتالثو نيثالثو عبس ١١ا/ ةنس ناضمر ربش

 : اهيف لاق ةديصقب هدلاو هاثرو . ةيضرملا ةريسلا
 بتكلاو نابكرلا ثدح هب امو  لسرلاو قربلا هنع ربخي اذام

 بجحلا اهراونأ ىلع تارينلاو احض ريئملا قفألا ملظأ هل امو

 بثكلا اهنار ىتح كدنت سمشلاو برطضتنوضرألاو ضقنت ببشلاو

 ببسلا ام ىيع نعناب اركللو 2 جعزني تب ام اذإ ىباقل امو

 بتكستي .نيعلا عمد تامالسلا هل 20نم لأسأ تلز ام ذإ تامالسللو
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فت نأ ىئخت تنك ىذلإ اذه
ا هل تناد نم تلقلا ةصامح هقرا

 بجنل

 بدالاو معلا سلم .ئعتلا هل" .”قمو ريثملا ردبلا . . معلا ديسلا

 ىوث ىقلا ربا لجن دم
 بحت نحن اه هبحن ىضق ًآربص

 بلقنم باقلاو ف عومدلا رجأ اني باصملا اذه ادغ باصو نمو

يكبأ مكف باصملا اذه
 بهللا اهم ءاشحأ تيلصأو انل جهم نم ت

 . اهرخآ ىلإ

 ىلاعلا نيسح نب دمهم ةمالعلا ىضاقلا

 ءاعنص عماج نيدخ ىقتلا ملاعلا ىضاقلا رفص سداس ى ءاعنصب تامو

 ىناعيا نيدلا ممن مساقلا نب ىلع نب نيسح نب دمحم هللا باتك سرد نيرقو

 . نيما نينمؤملاو انايإو هللا همحر هدلوم نم ةنس نيسخ وحن نع

 نيدلا فرش دمحأ نب نمرلا دبع ديسلا

 درفملا بيدألا ذفلا دحوألا ديسلا ءاعنصب تام رفص رشع نماث ىو

 نب نيدلا فرش نب دمحم نب دمحأ نب نمحرلا دبع نيدلا هيجو
 دمحأ

 نب, ىلع نب برلا دبع نب رصانلا نب رداقلا دبع نب نيسحلا نب دمحم نبا

 دمحأ ىدهملا مامإلا نبا نيدلا سمش نب نيدلا فرش مامإلا نبا نيدلا سمهش

 . ىناعنصلا مث ىنابكوكلا ىضترملا نب ىبحي نبا

 ءاعنصب اكو ) فلأو نيتئامو نينا 78٠ ةنس نابكوكب هدلوم

 ةموكحلا رمأ لامعأ مهأ نم الامعأ ىلوتو « مالعألا ءابجنلا هئابآ كاسم كلسو

 ةيوطلا نسح « بناجلا نيل « عضاوتلا ريثك « قلخلا نسح ناكو « ةينائعلا
 . ةيلوحفو هداقنو ةيعملأو ةيظفاحو ءاكذ ةدش عم ىلوطلا ديلا بدألا ىف هلو

 ةنس رفص رهش ى ءاعنص ىجي هللا ىلع لكوتملا مامإلا لوخد ناك املو

 ةريسلا راسف « ةيمومعلا ةبساحملل ًاسيئر هل مجرتملا بصن نيثالثو عبس اال

 ريثك الو ليلق ىف عمطي الو عضخي ال « ةلماك ةءورمو ةهازنو ةفع عم ةنسحلا

 . ةينامعلا ةموكحلا مايأ هتيجس هذه تناكو « هيلإ دري نمع

 : هلوق نمحرلا دبع نب دمحم بيجنلا ةمالعلا هدلو هيلإ بتك الو
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 لصاح ريغ هجاتحا ام ناك اذإ

 ىلأ نم ىل ام فشك وجرأ ىنإف
 : هلوقب هللا همحر هباجأ

 مكب امو ىل ام فشك وجرأ هللا نم

 هلالج لج ناسحإلا هنأش نمو

 ةملم فشكل هانوعد دق

 ةلاح لك ىف هللاب ًاقئاو نكف

 ىلا ةياغ اي فطللا ىفخ اي لقو

 ىمهأ ام ىنفكاو ىننغأ . . ىننغأ

 لجعي ريثكلا رمحلاو ضيبلابو

 لمؤن تابئانلا ى هريغ نف

 لخبي سيل امل اب ميظع ميرك

 لضفيو ليزحلا انيطعي لاز اهف
 لمأتو هنم هوجرت املك لنت

 لأسي سيل هلعف ىف ًاكاح ايو

 لضفتملا دجاملا ميركلا تنأف

 ١74 ةنسل ًاخرؤم تايبألا هذه هللا همحر ةمجرتلا بحاص رعش نمو

 : مامإلا ىلإ اهمدقو
 الين حاصاي تئش نإ
 اياربلا مامإ عطأ

 نيدو حصنب ىلامعاو

 كيلم نه ةيانع
 لأني ءاج ماعلاو

 خرأ لاق هناسل

 ربو ريخ لكل

 مازن“ ضقت نك
 ركم لك عدو هل

 ىردت تنك نإ هفرعاف

 ىرخجن سمشلا هرمأب

 رشبو ريسخحم هل

 رصنو (( حتفب رشب
 كح نخل

 ليفي

ص رشع نماث ءاثالثلا ةليل ىف هللا هافوت ىتح ليمجلا هلاح ىلع لزي مو
 رف

 دمحم ةمالعلا هدلو هائثرو هدلوم نم ةنس نيسمحخو نامث نع ةنسلا هذه نم

 ةديصقلا هذبب نمحرلا دبع نبا
 ىدارم ىمارم ىكلام ىدلاو

 ىركف ناديب ىرج ام اذإو

 انلا اهيأ اي هيجولا لثمك نم
 قانع رثكو قرسحاو هَ

 ىلاعملا هيجو ىلع ىفمل هآ

 داجمألا ةبلح ىف ىلجملاو

 ىداعألا نيب بوركلا ديدش ىف
 ىداقر تمدع هفاصوأ فرط

 داؤفلا نيعط ىجشلا اوديفأ س

 ىداهس لوطو ىتنحماو هآ

 ىداسف ىبع حازأ دق ىذلا
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 ئداشر حالو ىتطف تدبو 2 ىب

 ىدان لك ف لاثملا ميدع ن

 ىداولا ليسك ىرجت ىعومدو ىرعشب هيجولا بدنأ ال ىو

 دالوألاو لهمألل اذالمو 2 ًثوغ ناكر هع ارخلا

 دالبلا ىف ًارخفم تاماملإ ًانكرو تامركملل ًادوط ناك

 ىدابلو ىرولا نم م00 - نئاتشو ؟ةلعوت نإ وذ

 ىذاهلا طبع :ىوولا: تاما ىركذب ىبأتلا الول ىرمعاف

 دابعلا بر فوخو ًاعيمج قس ىلع راج تامملا نابو

 اا
 داسيجلا عبط مانألا هالإل ملسم لك دنع دمحلا امنإ

 دادحلا فويسلاب بطخلا انءاج امم دمحلا كل ىرولا هلإ اي

 اك دقو هيجولا بدنأ ال نم

 . اهرحخآ ىلإ

 مجرتملا ونص ءاعنصب تام اهنم لوألا عيبد فو
 لضافلا ىقتلا ديسلا هل

 انايإو ىلاعت هللا امهمحر نيدلا فرش نب دمحم نب دمحأ نب نيدلا فرش

 . نينمؤملاو

 ىريادملا ىداملا ىي نب دمحم ديسلا

 فرشلا دالب نم لج ىنب ىف تام اهنم لوألا عيبر نيرشعو سداس ىو 1

 نسحلا نب دمحأ نب ىبحي نب دمحم ةمالعلا ديسلا
 ىداملا مامإلا نب دمحم نب

محم نب مساقلا مامإلا نب دمحم ديؤملا مامإلا نبا مساقلا نب نسحلا
 ىسحلا د

 فلأو نيتئامو نيعبسو عبرأ 151/4 ةئس هدلوم نم نيتسو عبرأ نع ىريادمل |

أو « دمحأ نب ىبحي ةمالعلا ديسلا هدلاو رجحب أشنو ١
 نم هريغ نعو هنع ذخ

 2 هتهج ءاملع

 فطللاو ءاكذلا ىف هردان ًابيدأ ًايكذ الماك ًالاع ةمجرتلا بحاص ناكر

 هللاب روصنملا مامإلا ىلإ لصوو . ًاريدق ًابتاك لاجرلا ملعو خبراتلا ظفحو 1
 أ لإ« عبس ١1 ١٠ا/ ةنس ةجحلا ىذ قف هتوعد بيقع نبيدلا ديمح ىبحي نب دمحم

 ا هعمو ىلإ روصنملا مامإلا هذفنأو « هناويدب ةباتكلا مزالو هدعص ةهجب ةرانسلا

 | نم ماوقأ ىف ١04 ةنس مونهألا لبج نم ىدشاحلا رمحألا توخبم رصان



017 

 ةمجرتلا بحاص تاعقو ركذ ىلإ راشأ دقو .« ةجح دالب ىلإ دشاح

 ةمالعلا ديسلا ةجح دالب ىف كارتألا اهب ىتلا عقاوملا نم هيلع ىلوتسا امو

 : اهنم ةديصق ىف بشاحلا ىب نب هللا دبع

 ارفظم ريفظلا نصح ى حبصف ايزاغ 1 للا ما

 ارذلاو دجملا خماش زغب ضرع لع ىوتساو دجملا ةورذ ىلعأ مست

 ارصان كلذ دعب ًاروف لسرأف ةصرف كلذ دعب نم هل تحالو

 ارقلا اورد افشلا مث اهحوسمو اهلك هرجن راصنألاب خودف

 اركسع ليللاب راصنألا نم ابيلإ هفعبب تزع ىزعلاب ةجحو

 قى ميري دالب ىلع الماع ةمجرتلا بحاص روصنملا مامإلا لسرأ مث

 بحاص عوجر ناك نعيا ىلإ ىضيف دمحأ ريشملا لوصو دعبو ؛ 8١1م1: ةنس

 ةنيدم ق هرظان هنيع م نيروجح دالب ىلإ هلسرأف .٠ مامإلا ىلإ ةمجرتلا

 اهحالصإلا ًايناث روجح دالب ىلإ هلسرأ مث . ورمع نب نالوخ دالب ىلع نيقاس

 مامإلا ةوعد دعبو . هللاب روصنملا مامإلا باحصأ نايعأ نم ناك هنإف ةلمجلابو

 دادقملا ىلع نيدلا ريصن خيشلاو ١م ةنس ىف هذفنأ ىي هللا ىلع لكوتملا

 ىرسألا عم مامإلا هلسرأ ١79 ةلس قو . اهريغو لايطلا نالوخ دالب ىلإ

 . ءاعنص ىلإ اشاب ةزع ىلإ كارتألا

 : اهعلطم ةديصقب غيلبلا ةمالعلا ديسلا هدلو هاثرو

 دامعو العلل نكر دبناو 2 داوطألا اهناقذأ ىلع ترخ

 داق .تتفتوا اهنانآ  .؟تيلطاو ةاملا لبد كاطقاو

 تماظأو قابطلا عبسلا تزتهاو

 دمحم لآ باصمو انئباصمل

 اذكهأ ديرباب كناسل تصق

 ىذلا ىلوملل ىعنلا تعطتسا فيك

 ىدهلا ننس ىلإ ىعسي لزي مل نم
 ىذلا ىلوملا ةمالعلا ملاعلا

 لزت مل هنع رهدلاف ةباسن

 رضاحك نامزلا نم تايضاملاف

 دايم ملع اذهف ًانزح

 داعيملا هءاج ذإ دمحم

 داكي كادع ال ىعمد تيرجأ

 دادجألاو ءابآلا هب ترخف
 داشر مانألا مع هب ًايعس

 دادس نيبلاطلل هلاوقأ

 دالج  نيعماسلال همايأ

 داعو دوم ايحت هناسلب
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 هنأك لاجرلا باسنأب ىأي
 ةيضق لك ةآرم هردص ىف

 : ابلمو

 هرصع ىف ًادحاو الإ ناك ام
 هتافو ديرب اي ًاقح هللاب

 ىوحدق شعن لمحاوعاطتسا فيك

 اهكالفأ نم راقألا لزتت له.

 دمحم هجو قوف برتل هيا

 هنإ ةيادهلا ننس ىلإ ًاعجر
 هل ًادغو ىدلاو ًاقح تام دق

 داليم هل مهعم ىضم اهف

 داقولا هنهذ اهاري قأت

 دادضألا هل تدبش دق كاذبو
 داوعألا هلمح تعاطتسا فيك
 داوطألا لمحم نأ مكملعبأ

 داسالا بلغت له ىرثلا تحن

 داقولا هنهذ انع بيغيو
 داشرالا هلابرس ادغ نمث

 داسو بارتلا نم بارتلا تحن

 . نينمؤملاو انايإو ىلاعت هللا همحر
 « ةراهشب هدلوم دمحأ نب ىبحي ةمالعلا ديسلا وه ةمحرتلا بحاص دلاوو

 لقتنا مث . اهيف ةداقلا ةداسلا رباكأ نم ناكو « اهئاملع نع ذخأو اهب أشنو.
 « ًاغيلب ًارعاشو اننفتم ًاريبك ةمالع ناكو « روبح دالب نم ريادملا ةنيدم ىلإ
 ىلاعت هللا همحر . ًابيرقت فلأو نيتئامو نيعستو سمح 794١ه ةنس هتافوو

 . نينمؤملاو انايإو

 نيدلا جات نالحك نصحب ىفوت اهنم ىلوألا ىدامج نيرشعو عسات ىف
 نمحرلا دبع نب دمحأ نب هللا دبع نب قحسإ ىقتلا ةمالعلا ىضاقلا رافع دالب نم
 ديسلا نع اهب ذخأو «ءاعنصب هدلوم نم ةنس نيس وحن نع ىناعنصلا دهاجملا

 نعو « هللا دبع ىساملا خبشلا نعو « روصنملا نيسح نب مساق نب نيسح
 « ىنارمعلا دمحم نب دمحم ىضاقلا نعو « ىبارعلا دمحأ نب دمحم ىضاقلا
 ىببكلا دمحم نب دمحأ ديسلا نعو ؛ ىسنألا نيسح كلملا دبع ىضاقلا نعو

 نب نسحم نب ليعامسإ ديسلا نعو ؛ عوكألا نسح نب نسح ىضاقلا ىلعو
 . قاحسإ ميركلا دبع

 ناك الو « ادهاز الضاف نونفلا عيمج ىف ةمالع هل مجرتملا ناكو
 ًاكاح هبصن نيرشعو ةثالث ١77 ةنس ءاعنص هللا ىلع لكوتملا مامإلا لوخد

 ءاعنص نم مامإلا جورخو كارتألا دوع دعبو « ءاعنص ماكح ةلمج نم.



 . 0. اهاهاماس تما ف فص سادسا تيه ممقع

 د مالا

 لصفو « ناحنس ةيحان ةموكح ىلوت نم ءاعنصب هيلإ ناك ام ىلع رمتسا

 مامإلا هبصن حلصلا دمع مث املو . نيرجاشتملا نم هيلإ لصو نم لك راجش
 ١65 ةنس ىف مث . 17٠ ةنس رفص قى ءاعنصب ىلوألا ةكحم اب مكحلا ةدابشل

 ذخأف « سيردتلل نالحك نصح ىلإ مامإلا رمأ نع هلاقتنا ناك نيثالثو تس

 مالسإلا فيسو « ىداملا مامإلا نب دمحم مالسإلا فيس ةمالعلا ىلوملا هنع

 دمحم نب باهولا دبع ةمالعلا ىلوملاو « ىبي هللا ىلع لكوتملا مامإلا نب دمحم

 اوزاجتساو مهاربإ نب دمحأ نب سابعلا ةمالعلا ديسلاو « ىحامشلا دهاجملا

 . ًاعيمج هنم

 مرحم 18 اهخيرات ىماشلا نيسح نب ىلع خألل هنم ةزاجإ ىف تيأرو

 نمو ميركلا دبع نب نسحم نب ليعامسإ ديسلا نم ةزاجإ هل نأ +١7 ةنيس

 ىضاقلا نم ةزاجإو « ىناكوشلا ةذمالت نم ىنارمعلا دمحم نب دمحم ىضاقلا

 دمحم نب دمحأ ديسلاو روصنملا نيسح مساق ديسلاو عوكألا نسح نب نسح

 . نينمؤملاو انايإو هللا همحر ةيلبقلا ةهجلا نم نالحك عماج بنج هربقو ىسبكلا

 قارحلا دمحم نب ىلع ىضاقلا

 لماكلا بيدألا ىضاقلا ءاعنصب قوت ابنم ىلوألا ىدامج ربش قو

 نع ىاعنصلا قارجلا نيسح نب ىلع نب دمحأ نب دمحم نب ىلع بتاكلا

 نيتئامو نيتسو عبرأ 1554 ةنس ىف ءاعنصب هدلوم نم ةنس نيعبسو عبرأ

 كارتألا ةالول ةباتكلاب مايقلا ىلوت . ًاعضاوتم قالخألا نسح ناكو . فلأو

 ىلإ فلأو نيتئامو نينامثو عست ١549 ةنس ىف ملوصو خيرات نم نما ىلع

 دحأب رارضإ ىأ ةدملا لوط عم هنع فرعي ملو « نيثالثو تس ١85 ةنس

 فلأو ةئامالثو نيثالثو عبس 8١ا/ ةنس ىف ءاعنص مامإلا لوخد ناك املو

 ةبساحمب كلذب مايقلا مزالف ٠ ىزعتلا ءاوللا تابجاو رومأ قيقدتب مايقلاب هرمأ
 . هرمع مايأ ةيقب ءاعنصب ماقملا

 : لاف نيدلا حالص دمحأ نب ىلع جاحلا هاثرو

 امدنع“ هنم ىتلقم ف ىرج قوت امدنع عمدلاو نيدلا لامج قوت

 امحرت دق هل ءاعنص ىف ناك نمو هباصم اذه لضفلا لهأ مع دقو

 امس دق قارجلا فيرعتب ىلع 20هنأل ىلامجلا لضف ىفتخي امو
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 امّدعو ًاملع لان ءاكاذي مكو

 ١ ةعفرو زعب ايندلا ىف لاد ام
 املكت دق اهب قالخأ مراكم 2
 سلجم لك ىف سانلا دنع هيفكرو

 : ابنمو
1 

 امركم ىقبي سودرفلا ةنج ىف ه وبسحاف تخرأ لافلاب هل ىنإو

 ١
 ١”“م

 ىغايسلا ىلع نب دجحأ ىضاقلا

 ةدعص نم ةرانسلا نصحب قوت اهنم لاوش ثلاث دحألا موي خف قو

 كمحا لمحت نب دمحأ نب ميركلا دبع نب ىلع نب دمحأ لضافلا ماعلا قيال

 نب حلاص نب نايلس نب دمحم نب ىلع نب دمحأ نب ددحم نب دمحأ نب دمحم

خدلا ةميحلا نم غايسلا ىنب ةلزع نم نيعلا ةرجبب هدلوم . ىغايسلا دمحم
 ةيا

 « ةلبقلا دالب ىلإ رجاهو « اهتاملع ضعب نع اهب لخأف « ءاعنص ىلإ رجاهو

لاب روصنم ا مامإلا بارعصأ نم ناكف
 لماع ًافراع ًابيقف ناكو 2 ىب دمحم هل

ب ةفرعم هلو ةنسح هتريس تناكو « اهيحاونو ةدعص ىلع مامإلل
 نكسو بطلا

 .نيمآ نينمؤملاو انايإو هللا همحر . عمصلا ةرامعو هترامع ىف دازو ةرانسلا نصح

 ىئاعنصلا ىرفظلا مساق نب دمحم ديسلا

 دمحم نب مساق نب دمحم ةءالعلا ديسلا ءاعنصب تامابع لاش حسبو

 .نيدلا سم نب رصان نب دمحم نب نسحلا نب هللا دبع نب دمحم نب دمحأ نبا

 نب سيردإ ىدهملا مامإلا نب هللا دبع نب ليعامسإ نب ىبي نب ليعامسإ نبا
 . ىاعنصلا ىتسحلا ىرفظلا هللا دبع

 ذخأف ءاعنصب أشنو «٠ فلأو نيتئامو نيتسو سمح ١758 ةئس هدلوم

 2 وحلا مساق نب دمحم مامإلا نعو ىمارعلا دمحأ نب دمحم ىضاقلا نع

 .ىضاقلا نعو « هتوعد لبق نيدلا ديمح ىب نب دمحم روصنملا مامإلا نعو

 ىسبكلا دمحأ نب ديز ديسلا نعو « ىناعنصلا ىروضحلا ىلع نب هللا دبع

 .ى امسال ىلاعت هللا ركذ نع رتفي الو ةدابعلاب ليللا ىبحي ناكو . مهريغو

 ١ تيماللاو انابإو بت[ همز... ةراخلا

 ”بحرأ دالب نم هللا دبع لايع فارطأ ىف رفظ نصح ىلإ يمل ىرقطلا
 مهدج هيفو بحرأ دالب دودح ىف ءاعنص نم الامش مايأ ةثالث ةفاسم ىلع
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رافظ نصح رفظ نصح لباقيو « هللا دبع نب سيردإ ىدهملا مامإلا
 دواد 

 نايفس دالب ىق بطاشو رفظ نم الامش ًايقرش تاعاس ثالث ةفاسم ىلع

 : لوألا ةيماللا-تيوظنم .ق مهركذ دنع تلقو

 لهم الب نيئالث دعب نامل نم مرخنا ربشلاب ماعلا لوأ ىف

 الضفلا بكوك باصو ءاجرأب ىضق
 لبنلا ةنيز اييف ةعيرشلا ىضاق

 (ىلع لجي ريجاو ىدهلاديز) لآلا 2ديض مولعلا دايت لجن دمحم

 لزألاملادلا باجأ ( ىمليدلا ) طب دلول نيرشع دعب ةعست نع

 ىلع لجن ربلا ( نيسحلا نب دمحم ) رفص نم تسلل ىضق لازا ىو

 لمعلاو كسنلا فلح نيبينملا ىوقتلا وذ ردب نيدلا مي ( ىناملا ) عرف

 عماج ءاعنص عماج نيدح
 لجولاو هللا باتك سرد نيرق الضفلا

 لصأ فو ليل ىف ةضيرملا همأ مدخي ماوعألا ةلمج ىضق نمو

 لزملاب زوفلل ًايغتبم تيبلاب اه ةساطو رق لع انع دحر

 ىلت باتكلا ام ىرتت هللا ةمحر هيلعف هتوم ًاماع نيسخ وحن نع

 لمألاب نانملا ةوعد يلم رفص نم ضعبلاب ىضق لازإ ىو

 لسألاو ضيبلاندخ دمحأ نيدلاب به لجن نمحرلا دباع افصلا ندحخ

يسخو نامث نع الصأ ( ىنابكوكلا )
 لزألا مئادلا ءاعد باجأ ن

 لطت ملو مايأ دعب هبيقع 0 ىضق ىقتلا (ندلا فرش ) هونصو

 لمجلاو دارفألا ىدل ريبشلا ععقصلا فرشلاب هللا فوت عيبر فو

 ىلع لآ تاداس نم ريادم ىلإ بسننم ريخ ( حم لجن دمحم )

 لجألاب راهقلا هبر اعد (ىبحي ) 0 وبأ باجأ نيتس دعب عيرأ نع

 ىلو لجأ قمحإ كسنلاو معلا فياح ةافو (نالحكب) ىدامج ىو

ترخف نم هللا دبع (دهاجلا) لجن
لصأ قو حبص ىق سرادملا هب 

 

 لزتلاب زوفلا وجريو مولعلا سردي وهو تام ًاماع نيس وحن نع

 ىلع لجن ( ىميحلا دمحأ انيغايس ) ةدعصب لاوش ثلاث تامو

 لمعلا ف روكشملا حلصملا ةراسسلا ةرظان لاضفملا لماعلا ملاعلا |

ةافو ءاعنص ىف لاوش خلسو ُ
ظلا نمتاق نب دمحم ) 

 لجولا ىذ ( رف

 لمألاب نانملا اعد ىل لضفلا د وط دلومل نيعبسو ثالثلا نع ا

 (نيلا ةمأ هعقهع-م)

 ظ



 ىلت باتكلا ام مالس اكزأ هاوألا الل اع ( هللا دبع رخفلا ) ىبأ ىلع

 ىلع نييبتاكلا رخف قىارجلا لجن ءالبنلا نم ءاعنص ىف ماعلاب تامو

 لجألاب راهقلا اعد ىلامجلا با هدلوملا نيعبس دعب معبرأ نع

 فلأو ةئامثالمو نيثالثو عسل 1مم, ةنس

 هرمأ ردصأ اهنم مرحم ىو ؛ ةضورلاب مقم مامإلاو ةنسلا هذه تلخد

 ىجارسلا ىلع نب ىلع مادقملا لجألا ديسلا ىلإ ناتسبلا دالب ةلامع هيجوتب

 هجوتف « ةرصانملاو ةرجهلا ىلإ نيقباسلا مامإلا ناوعأ ربشأ نم روكذملاو

 . مايق ريخ اهب ماقو لامعألا رشابو هلمع لح ىلإ

 ةعاطلا ىلإ همير لئابق عوجرو ىلا نع راصخلا كف

 لبج ناكس ضافتنا نم ىضاملا ماعلا رخآ ىف ناك ام انركذ نأ قبس

 ةمداقملا عم عرب شيج عفترا نأ دعب ةعاطلا نع مهجورخو هتاقحلمو ةعرر

 نافعص لهأ فالخ نم هاندرس ام ناكو « ىئامإلا دنجلا نع لبجلا الخو
 2 ماعطلا دالب ُْى ثداوحلا نم ىرج امو. راسم ضعب ىلإ ناتتفالا نايرسو

 لماع ةرصاحمو ىسيردإلا بارضأ ىلإ ةمير لهأ رظعم ليم ىلإ لاحلا نينا
 ىبلا نصح ءاضقلا زكرم ىف ىتاشلا دمحأ نب ىلع نب دمحم خألا ديسلا ةير

 ىسيردإلا مهدمأو 2 ةيمامإلا بتارملا نم اهريغو ةمسك ف نم ةرصاحخو

 ىاشلا ىلع دمحم نب ىلع ديسلا ادحلا لماع مامإلا رمأف « ةمابت نم شبحي

 ةجحلا ىذ ربش ق هجوتف 4 ةعير لماع هدلاو نع جيرفتلل همزع ةعرسب

 . قيرطلا ىف ىحضألا ديع كردأو ىضاملا ماعلا نم مارحلا

 لئابق نم مار ةئاوسمخو فلأ ءاهز هعمو ةمير ىلإ ادحلا لماع لصو املو
 اهدادعتو اهحرش لوطي كراعم نيفلاخلا نيبو مهنيب تناكف « مهريغو ادحلا

 مهتاطحم ىلإ ءادعألا دصق لب « هشويجب ىبجلا ىلع ادحلا لماع جرعي ملو
 ىف ةهجلا كلت نوصح ىلع ىئامإلا شيجلا ىلوتساف مهدادعتسا نكامأو

 . ىبيبضلا ىنبو فيض ىنبو دوعسم نصحو محشم نصح لثم « تاعيوس
 قرميو ددبيو قرحيو .لتقي دحاو موي فرظ ىف ةليوطلا ةفاسملا شيجلا عطقو
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 فوحلا لازو ىلا ىف نم ىلع راصحلا كفنا حتفلا اذهب و «٠ فراجلا ليسلاك

 نالوخ لئابقب مامإلا نم ددملا هيلإ لصوو ةهرب الإ ىامإلا شيجلا رقيسي 7

 دالبلا لهأ نم مهريغو ىسيردإلا باعصأ نم ةمسكب نم ىلع مهمودق ناكف

 دق امم ريثك ىلع اولوتساو ةمير عيمج نع مهولجأ ىتح مه عبتت ىف اولازامو

 ةيوقلا نئاهرلا ذخأي اهرومأ اوطبضو « اهوحنو ةنوملا نم ةبر ىف هوقرف

 . نيفرحنملا نم.

 عرب ىلإ دادقملا ىلع خيشلا زيهجت

دادقملا ىلع نيدلا ريصن خيشلا ءاعنص نم مامإلا زهج اهيفو
 ألا حجار 

 برضو عرب لبج حاتفتسال عفادملا ضعبو نيفلأ وحن ىلإ لصي شيج ىف

 ءادحلا لماع هدلوو ةمير لماع مامإلا رمأو « ىبيردإلا ناوعأ نم هب نم

 ةمير دودح فارطأ ىلإ نيدهاجملا نم امبيدل نميف ةمير نم امهضوبنب

 نم نيدهاجملل تاقفنلا نم هيلإ جاتحما لك قوسبو عرب لبج دودحب ةلصتملا

نومو قيقد نم ريثكلا قاسنملا عم سنأو ةمبر دالب
 ؛ ءامنص نم اهريغو تا

 درطو ىسيردإلا باعصأ نم هيف نمو عرب لبج ىلع شيجلا مودق ناكف

 لبحجل ةيمامإلا دانجألا مست مث « لبجلا اذه مظعم نم ملل ةيمامإلا دانجألا

 هيف ىقب نمو باقر نصحب ةطاحإلاو عرب باقر لبج ىلع عفترملا نازع

 نصح نم ىلع ءاليتسالا متي داكو « رصحلا تحت ىسيردإلا باصصأ نم

قو ةماهت نم ءادعألا ضعب عمجت كلذ لالخ ىفو . باقر
 ةمانملا نصح اودص

 نم نازع نصحب نم ضعب راغأف « ةنوملاو لاقثألا ضعبو ةمعير لماع هيفو

عب لاصفنال ناكو مهنم ةماملا نصح ىلع ىئامإلا دنجلا
 نع نازعب نم ض

 مهكرتو ةمانملا نصح ىف نمي ىئامإلا دنجلا عيمج قوحل' ةيمامإلا دانجألا ةيقب

ب لبج سفن نع ىامإلا شيجلا عيمج عافترا مث « باقر ىف نم ةرصاحم
 ر

لبج كرتو ةمير دالب فارطأ ىلإ هتالحمو ًاعيمج
 لبجلا ىف نمو هنأشو عرب 

 ٠ نيملاعلا بر ةريخ اهب تضق ةككحل ىسيردإلا ناوعأ نم هلوحو

 ةمالعلا ديسلا هربص مامإلا ةرضح ىلإ داع ةنسلا هذه نم رفص قو

م نم ىاشلا هللا دبع نب نيسح نب نمحرلا دبع لاضفلا
 هأنهو. « ةمركملا ةك

 : اهوأ ةديصقب رهطم ميركلا دبع ىضاقلا:



 سهاد

 ,ليبق لوبقلا رخذ هل جحو 02-لوصو زافملاب ىرمعل لوصو

 . ًاتيب نيسمخ ىلإ ىهو

 ,عماتل مامإلا اهرفحب رمأ ىتلا رئبال ريمعتلاو حالصإلا مث ماعلا اذه ىفو

 اهءام ىرجأو عماجللا اذه ناتسب نم ةيبرغلا ةهمللا ىف ريبكلا سدقملا ءاعنص
 ما نمانلا رهطتب ناك ىذلا حلاملا ءاملا نع الدب ماجا ريهاطم لإ

 .لاكإ ًاضيأ ناكو « رابآلا نه عماجلا لوح ايف بذعلا ءاملا دوجو مدعل

 .لهأ نم ءاملل نيفرتغملل اليبسو ةياقس مامإلا اهترامعب رمأ ىتلا :ةبقلا ةرامع
 بيجع بولسأ ىلع ةياقسلا هذه ةرامع ناكو « ريبلا هذل ةرواجملا هتوببلا

 ةلازإو ءاعنص عماج ربنم حالصإ مامإلا رمأ نع ناك كلذ حالصإ ليبقو
 بارحملامامأ هتمي نم لوألا فصلا لصو .عاطقنا ناك هلجأل ىذلا ببسلا
 ربنملا جرد ليوحتب فصلا اذه لصوو كلذ عفر ناكف « ماوعأ لنم
 . ةيقبآ عم بارحملاو عماجسا نم ةيقرشلا ةهجلا ىلإ بارا قرش عوضوم لا

 رصعلا ءابدأ نم دحاو ريغ ةنسحملا هذه ءاشنإ ىلع هحدم دقو . هعضومي ربنملا
 : نيدلا فرش نمحرلا دبع نب دمحم ةمالعلا .خألا هلاق ام كلذ نف
 لسرلا متاخ هط ةفيلخ ايو لك نع ريخلا لاصحلا ًاعماج اي
 لمعلا لضفأ نم تدغ دق هبرقب ١ هقنور روهشملا عماجلل عك
 ,للعلا ىف ءربلا ىرجك هتافاح ىلإ لالزلا ءاملا كلضف نم تيرجأ

 : تايبألا هذه ليبسلا ريبلا حالصإ لام .اخرؤم ًاضيأ لاقو
 داشرلا ليبس اياربلا ىداهو 2مارسكلا ليبسص مانألا ماقأ
 داشأ دق .اه معن ايف ارنب ريبكلا ءاعنص عماخل داشأ
 هانم :ةيقرر. لكك اهتام نم بذعلا هل ىرجأو
 دابسلا فيلح ىف ارسكلا بدي امك هيلإ .ًاييبد ءاملا ئرت
 داشملا ليبسلاو انعماجل مامإلا اهانب ري هللف .داسبعلا عيمج هيلإ لامو _-ةضور انعماج راص دقل
 دارملا ىصقأ سانلا غلب دسقف امظان امهتحرا لبق اذإ
 داشرلا ليبس .اذ هخيراتو -هسحيرات لثم اهحيراتق

 ليف
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 بدهابال

 . خيراتب نمزلا ءانبأ هباتك ىف مساقلا نب نيسحلا نب ىبي ةمالعلا ديسلا لاق
 ةورف هانب « ءاعنص دجسم ءانب ناك ةرجحلا نم ةسداسلا ةنسلا فو . نمل

 نيب اهف ناذاب ناتسب ىف مِلسو هل آو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأب كيسم نبا

 ةمالعلا لاقو . لبقتسملا راسي نع قاطلا تحن ىلا ةسململا ةرجحلاو نادمغ

 نميف ةياورلا تفلتخاو « ءاعنصل هخيرات ىف ىزارلا هللا دبع دمحأ خرؤملا

 « ىثشرقلا صاعلا نب ديعس نب نابأ وه ليقف ٠ عماجلا ءاعنص دجسم ءانب سسأ

 بلغألا وهو ىدارملا كيسم نب ةورف ليقو «٠ ىبلكلا سنحي نب ربو ليقو

 نيب ام ءاعنص دجسم ىنبي نأ سو هيلع هللا ىلص ىبالا هرمأ هنأو « ةياورلا ىف

 هانبف ١ نيض لبج هتلبق لعجيو نادمغ ةعلق نيبو ءارضحلا ةسململا ةرخصلا

 ىب عراش ىف ناذاب ناتسب ىف هلآو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هرمأ ثيح

 رهشأ ةتسب دنحلا دجسم ءانب لبق ةرجهلا نم تس * ةنس ىف هانب نأ ليقو ةمامت
 مدقملا نإ لاقيو ىفقثلا ىبحي نب بويأ ءاعنص عماج ىف داز مث . نيتئسب ليقو

 ش . هئانب نم

 ةرجحلا نم نيتثامو نيتسو سمخ 716 ةنس ىف هرمعف مظع ليس هبرخ مث
 ةعنصلاو ةنقتملا ةرامعلا هذه ىلع ىلاوحلا رفعي ىلأ نب دمحم نب مهاربإ ريمألا

 جاسلا نم ىنرغلاو ىندعلاو ىلبقلا بناجلا ىف ىتلا هباشخأ عيمجو « ةكحملا

 ى هبيزايم دس ىطمرقلا لضفلا نب ىلع نأ ببسب هفوقس ريغت هنأ ركذو

 ةمالس نب نيسحلا هيف رمعو . فوقسلا تريغتف ءام تألتما ىّتح فيرحلا

 قرشلا حانجلا ترمعو ةئام عيرأو نيتنثا 40 ةنس قوتملا ديبز بحاص

 45٠١ ةنس ى ةيحلصلا دمحأ تنب ىورد ةديسلا ةكلملا نيسحتلاب هتمعو هيف

 . هلا ةنس ىف اهتافو تناكو « ةئامعبرأو نيتس

 ةربعو ةميظع ةثداح

 هبتار اهغ نيدلا ديمح مساق نب دمحأ نب دمحم ةمالعلا ديسلا خألا لاق

 ١784 ةنس ةرخالا ىدامج 7١ دحألا موي نع ةرفسملا ةليللا ىف هنأ هطخب

 ةميرخ ةربقم ى ليللا ءانثأ ىلإ برغملا دعب نم ران ترهظ « نيثالثو عست

 روبقلا ىف لفسألا ىضرعلا لباقم ءاعنص ىلإ ةميرخ باب نم لخادلا نيمي نع

 لبللا نم ًارلدقم راثلا ترمتساو ىضرعلا قيرطو بابلا قيرط نيب ىتلا



 لس ه8

 .سانلا لاثنا ىناثلا مويلا فو . نوريثك ةعامج اهدهاشو « تدم م اليوط

 تراصو راجحألا هنم تباذ ًاحضاو ًارثأ قيرحلا رثأ اوأرف « كلذ ةدهاشمل
 آوحن تدهاشف ثلاثلا مويلا ىف جرخ نمم تنكو « ديدحلا عجرك

 بيجعلا نمو « راجحألا ضعب تباذ دقو دامرلا راثآ اهبو روبق ةعبس نم

 « ءىش لك ىلع رداقلا ناحبسف قرحي مل لمرحو بشع قورع كلانه نأ
 اهنأ ليقو نيناوكلاك هبناوج نم رانلا تجرخ ضاضقلاب رومعم ربق مثو
 . ىهتنا ةليللا هذه ريغ ةليل ىف تيأر

 * دانجألا نيبو مهنيب تناكو عفاي لئابق نم فئاوط تعمجت ماعلا اذه ىو

 .نم ةرطاقملاو عزاعزااو ءارمحلا ىفو ةبطعق دودح نه دوعجألا لئابقو
 . ةيرجحلا دالب فارطأ

 ةمالعلا ديسأأ نم ةديصق ءاعتنصب وهو مامإلا ىلإ تدرو ةنسلا هذه قو

 .هتض راعمو هدلاو ةوعد تمددقت تناك ىذلا ىلايحصلا ىح نب نسح نب دمحأ

 فارتعالاو مهنم ردص امج راذتعالا هذه ةديصقلا قو . مامإلل 1717 ةنس ُْق
 ,مامإلا هباجأف ٠ ىنعلا رطقلا ىف هلهأو مالسإلا ةطايح ماتلا مايقلا نم مامإلل امب
 + ةديصقلا هذيم

 ماسقلا ردبلا اهيأ الهمو 2 مامحلا نطفلا اهبأ كديور
 ماجسنا اهل عيدبلا ءاش اك 2 قاوقلا طمس ىف ردلا تمظن
 ماظن اهتجهب ناز اروصق روح ىههو ىلاعملا ةددكسأو
 ركب ىهو ةفالسلا تبدهأو
 انتركذأو قيحرلاب انتتأ
 موق لاَقف ميمشلاب تيحو

 الإ ءانغلا ام كيبأ رمعل
 7 اهاتم: ىف ةعايضلا سمشالو
 .. اهارسؤإلو ةفيطللا ىهو ترس

 . . انيبأ ىب دوهع تلاز اف
 ابهنع دوننو ابيعرب موت

 ماستحلا ضف امو اهانفرع
 ماستبا هل قيقعلاب ًانامز
 مادملا ايح اذكه مكيلإ
 ماستا اهتحالم نم ضاير
 ماقللا قرحنا امدنع اهاوس
 ماللا سكع ترد ولو مولت

 مامذ اه نابي ال انيدل
 مايقلا عمج ام كاردأ امو



 فس سس  تمسخم ةيماش لل هامل. ةمل

 تي 80 تع

 ًاماقه اوكملعب انمق دقو

 ىتحح زجعلا اياطم انيرعو

 ىتح مزعلا داوج انجرسأو
 عاسم ف حراوجلا انلمعأو

 ناو ريغ ركفن رظن نف
 نوع هللاو همبس ددس

 ريخ لكب دمت ديأ نمو
 هط نيد ةطايح ءالفك امه

 ىعارت انل نيلتقملا ىدحاو

 موق راثآ ةلقم اوفقتو

 ًاديشر دمي داشرلا مار نف
 ًادونع دج دانعلا بلط نمو

 ًاماقم بايه ريغ لزاني
 ىلابت الو بوطحلا محتقتو

 ونري رفكلاو ايغ انلمح
 ىغبب ةحماش ىغلا فنأو

 ًامزع مالا سودن انلز اف

 ىّتح هللا ىضارم نع عراقن

 ًاولخ ءابالا نطوم حبصأو

 ىداعألاو ىراصنلا عمط امو
 انمو ةيداع لك مهنف

 شويج انل هلإلا نوع نمو
 متنأ نيأ انيبأ ىببل لقف
 داب قحلاو اومتفصنا ولف
 ًاعارس متردابو ملبقأ ال

 هط لآ رباكأ ىف منأف
 رمألا مه رظن اونعما ام اذإ
 قأت ةحلاصلا اوضمن نإو

 ماضتها هيف انميفر سيلو
 مالسلا نيلاوملل رسيت

 مامغلا مصعلا نم انتقلت
 مانسلا نيدلا ةورذ نم ا

 ماين ءادعألاو روجيدلا ىوط

 ماهسلا هيمارم ىف ذفنتف

 مادص اهرصقت ال لوهو

 ماقتنا هاقرم نود روسب

 ماضي الو عاري الف قيدصلا
 ماصفنا قحلا ةورع نع مه

 مارم هل سيل قحلا ريغب
 ماحزلا هحزحزت ال ايبأ

 ماطع ربص هلثمب لزي
 ماه نادبألا نع تراط نإو

 مامحلا اهظحاول ىف نيعب
 ماتق دومعم لك ىق هل

 ماسح هل لفي ال امر

 مالغلاو ةيادحلا خيش ىرد

 مالظ هب سيل لالضألا نع

 مارض هل حافكلاو صاقب

 مازل هل تاشلاو عارق

 ماظتنا قحلا بئاتكب اه

 مانألا هفرعي قحلا اذهف

 ماتكنا هل سيل هللا عنصو

 مايهلا هب قيلي ريخ ىلإ
 ماخف ميلي ال ماخف
 ماقس مهكرادم نع افاحن

 ماركلا هبا رسي  ىعس مهل



 هال

 ماسقنا هب. زوجي ال قل ة1وليغ نآب مانألا قوأ مهو
 ماشو نحمي اهل دعب رقو تحال هالع نورظني مه اهو

 ماها جيلا قو مكتحصن ىلإ عامسألا اوحتفا معلا 1

 مارص وأ كابتراو قاقش ١ ىقبي رفكلا لاحتفا دعب نمأ

 ماصخلا عطقناو قحلا ءاجو موق رذعل لوبقلا دهع ىضم

 ماظنلا هورعي وجشلا جومو  انلقل انقلاخ دعو الولو

 مارطضا اهل نوكي نأ كشويو ران ضيمو دامرلا للخ ىرأ
 ماهو ثثج اهدوقو نوكي 2 موق ءالقع اهفطي مل نإف
 ماري ال اه انءاج نكلو مثدهع امع مكل انلح امو

 مالسلا وه ماتحلاو مكيلإ ىندأ وفعلا رمأف متدع نإف
 دمحأ نب باهولا دبع لضفألا ديسلا ميرب مكاح لسرأ ةنسلا هذه ىفو

 : ةديصقلا هذه مامإلا ىلإ ثيرولا

 ركفلاب بقاوعلا ماكحأ ربدي 2عماسل غالب ىلوق ىو لوقأ
 رصنلاب ديؤملا ىبحب دمحأ ابأ ١ انمامإ ريخ لك انع هللا ىزج

 رمعلا لوطأ آغلاب رورس من ىف شيعيف همايأ ىف كرابو
 ردصلا حرشنم لابقإلا هدعاسي 2 ًارفظم ةايحلا لوط هل قحف

 رفق قناك نأدعب نمىدهلانيدل  مئاعد تماق هللاو هب نأل

 رفغلاو نيكاهسلا قوف ةمه هل  -دجام ةلوص ءادعألا ىلع لاصو

 ىرفم مراص نم هللايف ليقص  مراصب نيلطبملا شويج ىفأو
 روحلاو ضخحملا لطابلاب ةسوه  مهيغب اهونب ًاناكرأ ماغو
 رفكىذ فنأ تمغرأد قهبأد يشم 2 ًارماعةعيرشلا رصق هب ىحضأو
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 ةنسلا هذه ف نايعالا و ءالبنلا تايفو

 ىديدحلا ةريقف دمحم خيشلا

 هيقفلا هدلوم نم ةنس نيتسو عبس نع ةديدحلاب تام اهنم مرحم 15 ىف
 . ىديدحلا ةريقف ىسيع نب دمحم نب دمحم ةديدحلا ءاولب ةيفنحلا ىتفم ةمالعلا
 نب دمحم نب ناملس ديسلا هزاجأو ىديبزلا رصان نب دمحأ هيقفلا نع ذخأ
 ْ . ١788 ةنس لدهالا نمحرلا دبع



 2000 ا

 بهالد

 ةديدحلا ردنب ءاملع ىلع أرق : لاف نسحلا ءانثلا رشن بحاص همجرتو

 ىلوتو « هبهذم ىف عرب ىتح اهب ةيفنحلا ءاملع ىلع أرقف ديبز ىلإ لحر مث

 دويملا ةاعارم عم ةزجوم ةررحم هاواتف تيأر دقو . روكذملا ردنبلاب ىوتفلا

 ملع ىبلاط نم ريثك هيدي ىلع أرق دقو . دوصقملاب لالخإلا مدعو

 .ةيفنحلا

 ةعماجلا ةلاسر ىلع حرش ةمجرتلا بحاصل نأ رشنلا بحاص ريغ لاقو

 . ةنسلا هذه نم مرحم ١6 ىف هتافو نأو ةيفنحلا بهذم ىف

 ىعانسلا عاطملا دمحم نب ىلع ديسلا

 دمحم نب ىلع ىقتلا ةمالعلا ديسلا ءاعنصب تام ىلوألا ىدامج خلس ىف

 « هدلوم نم ةنس نيتس وحن نع ىعانسلا ىبابعلا ىولعلا عاطملا ىلع نبا

 ىبحن نب دمحم روصنملا مامإلا نع ءاعنصب ذخأو هدلاو نع هذخأ ناكو

 امه ريغو ىحيقرلا نسحم نب قازرلا دبع هيقفلاو ؛ نيدلا ديمح
 ًاديس ناكو ٠

 لهأ نم نيعزانتملا نم هيلإ لصي نم تاراجش لصف ىلوتي ًاكسان الضاف

 . اهريغو عانس ةيرق

 ىجا رسلا ىلع نب ىلع ديسلا

 مادقملا ىمكلا ديسلا ناتسبلا دالب لماع ءاعنصب ةدعقلا ىذ ىف تامو

 نع ىنسحلا ىجارسلا ىلع نب دمحأ مامإلا نبا ىلع نب ىلع طايحلا ىنب ىفو
 .نيفأ نيمزملاو انان]ودلا ةَيحَر . هدلوم نم ةنس نيسمحو ةسمخ وحن

 ىناعنصلا دياز دمحأ نب دمحم ةمالعلا هيقفلا

 نب دمحم ىرقملا ظفاحلا ةمالعلا هيقفلا ءاعنصب تام اهبنم ةجحلا ةرغ ىو

 « اهب أشنو ءاعنصب فلأو نيتئامو نيعبسو نيتنثا 1/7 ةئس هدلوم

 ريسفتلاو ىناعملاو فرصلاو وحنلا نم مولعلا نونف ىف اهئاملع نع ذخأف

 نيسح نب مساقلا ةمالعلا ديسلا هخياشم نمو . عورفلاو لوصألاو ثيدحلاو
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 .تاءارقلا ذخأ انك . مهريغو ىسارعلا دمحأ نب دمحم ىضاقلاو « و

 هخيش نعو « ىبدسلا دمحأ نب ىلع ىرقملا ظفاحلا ديسلا هخيش نع عبسلا

 ةعامج هنع عيسلا تاءارقلا ذخأو « ىسحلا قرشلا دمحأ نب ىلع ئرقملا

ي ريرضلا ئرقملا ظفاحلا خألا مهلجأ نم رصعلا ءالبن نم
 ىسبكلا دمحم نب ىبح

 ١775 ةنس ىف ءاعنصب ىحلفلا دجسع كلذب لافتحالا ناك هيلع اهمتخ املو

 رظانو لالد نسح نب دمحم ىرقملا هيقفلا ءاعنص عماج بيطخ روضح ىف

 رباكألا نم امه ريغو بلاط وبأ ئزعلا نيسح نب مساق ةمالعلا ديسلا فاقوألا

 : ةديصقلا هذه رظانلاو بيطحلا ىلإ ةمجرتلا بحاص بتكف

 ارق نمو باتكلا ظافح ديبشتل

 اركذم هيف تنك ذإ هتنيزو

 ارهوجو ارد عامسألا كفينشتو

 ارم الب ظفل رد نم هترهظأف

 اربنمو ًاريرس ولعي هل قمح

 ارتخبت تدازو ءاعنص ةنيدم

 ًارخفمو ًاركذ نيدلا زع كاب ىفك

 مهمولع هيف تيدبأ مل ًاماقم
 هظفلل بولقلا قاتشت كلنف
 اليخ ناك دق ركذلا لع كلبقف

 لضافو بيدأ ريح نم هللف

 هب تفرش ىذلا لالا مع اذك

 هلضفب مولعلا رشن ىف دج دقل

 بناج لك نم راونألا انب فحو
 مهدحو سنألل عمجلا كاذ كي ملو
 هرشنو باتكلا تايآ سرادم

 مهبارش نم ىثشم دق موق دعقف
 هحبر درولا ربنعلا حيرك ًابارش
 مروصخح يك لزهر ًافقوم الف
 هئازج ريخ نمحرلا امك ازاجف

 ارونو عاقب نم ًاتاوم ابجاو
 ارفسم حبصلاك راص ىت+ل ءاشع

 ارظنتل تءاج كالمألا ابنكلو
 ارديحو لوسرلا دالوأ سلجمو

 ارصبأف الثالث هولعأ ىمعأو

 ارفذأ كسملا نم ىدنه قوحسمو

 ارسؤم راص مهب الإ مدعم الو

 ارفوم اليزج ًارجأ امكاطعأو
 دمحم ىبأ ىرقملا مامإلل ىرهزلا ةمظان ىلع حرش_ةمجرنلا بحاصلو

 : اهوأ ىتلا نآرقلا تايآ دع ى ىبطاشلا مسقلا
 رهزلا ةمظان هللا مسب تأدب

 لق نيتئام عم نوعست اهتايبأو

 رهزلا نم ًانيع هللا نوعب ىجن
 ردلا عم نيجللا ىلجن ةعبس دزو

 ةئامالثو تس ١05 ةنس ىف سيفن حرش ةسارك ةرشع سمخ وحن ىف اهحرشف

 هلوقب اهضرقو فلأو
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لاو ردلا اهكلس قف تعمج دقو اربنلا اهظافلأب تقاف دقو تنو
 ارذش

 اردق تلع قافتاب ىتآ لصاوف تزربأو فلخ - تايآ تفشك دقو

حا نب ىلع ىرقملا ةمالعلا ديسللا ةمج رثلا بحاص حرش ضرقو
 دم

 : لاقف ىناعنصلا قرغلا

 ردقلا ىوذ نم دهاز مولع مامإ 2 هنمب ميركلا هللا رسي دقل

 رهزلا ةمظانل ًادقع اهمظنو ارهاوج دبأ ردلا راحب صاغف

 ردبلا ةعلط امي اهايحم تدبأف اهدرقع: لشوا ”نج انجلو

 ىرقم مكيف نكي امهم اهب مكيلع 2 افصلا ةوخإ ايو ءارقلا اهيأ ايف

 : لاقف لالد نسح نب دمحم ظفاحلا لوما انقر

 ردلا بكوكلاب فيرعتلاب صخخ اذك  رهزلا ةمظان رهزلا حرشب تأضأ

 روث ىلع ارون ناعإلا نع لانو 2. هلضف تاريخ هالما نم هللا ىزج

 نيءأ نينمؤملاو انايإو هللا همحر

قلا دبع نم>رلا دبع نب ىلع ديسلا
 ناعنصلا ردا

اما عير نيش كلان قو
 قلك ىلا ماعلا ديلا ءاعبصب ت

 رداقلا دبع نب دمحأ نب رداقلا دبع نب مههاربإ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نبا

 نيدلا فرش مامإلا نب نيدلا نب نب لع نب تلا دع ن رصانلا نبا

 . ىناعنصلا ىنسحلا

 « فلأو نيتئامو نيسمخو تس ١785 ةنس ةجحلا ىذ سماخ هدلوم

دمحم ديسلا هيبأ رع نبا رجح أشنو
رام دبع نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب 

 

ب دمحم هيقفلا ىلع هدوجو نآرقلا أرقف
 وحنلا' ف ذخأو . ىرمعلا ليعامسإ ن

ركاش دمحم نب فطل ةمالعلا هيقفلا نع
 ىضاقلا نع عورفلا ىف ذخأو . 

 ناكو , مه ريغو ىبسارعلا دمحأ نب دمحم ةمالعلا
 قالخألا نسح ًآيقت ًاديس

 هللا همحر تام نأ ىلإ نابكوك ةهج ىف فاقوألا ىلوتو « راكذألا ريثك

 . نيمآ نينمؤملاو انايإو

 عيبر ىف هدلوم « هللا دبع نب نمحرلا دبع هيجولا ملاعلا ديسلا هدلاوو
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 ةمالعلا يعل هديفح همجرت . فلأو نيتئامو ةرشع ىنامث ١؟؟4 ةنر رخآلا

 دس و ع ل
 ريخلا ىف ًايعاس قالخألا ثمد ًادهاز ًاعرو ناكو « هريغو بكا كيد

 رهظ نع نآرقلل ًاظفاح ناكو « ةيالولا بابرأ دنع ةعافشلا ل وبقم حالصلاو

 رخآ همزلو مهريغو دمض لهأ نم ةعامج هنع لخنأو بلق
 ىتح ضرملا ةدم

 نيتئامو نيتسلا رشعى ءاعنصب فورعملا ركش مامح ىف ةأجف ةيئملا هتفاو

 . نيمآ نينمؤملاو انايإو ىلاعت هللا همحر . ةعيزخ ىف هربقو ًابيرقت فلأو

 ىريفظلا راصن نسح نب ىبحي ىضاقلا

 ىبحي كسانلا دباعلا ةمالعلا ىضاقلا ريفظلا نصحب تام ةجحلا ةرغ ىفو

 . ىريفظلا راصن دمحم نب نسح نبا

 ذخأو « فلأو نيتئامو نيعبسو نامت 17178 ةئس ةجح ريفظب هدلوم

 مامإلا نعو « ىناوردلا قرشلا دمحم نب نسحلا ةمالعلا ديسلا نع ةجح ريفظب

 هيقفلا نعو « هتوعد لبق نمحرلا دبع نب دمحم نب نيدلا فرش ىداحلا

 ةمالعلا ىضاقلا نع اهب ذخأف مونهألا دالب ىلإ رجاهو . دعس نب ىداه

 نب دمحأ ةمالعلا ىضاقلا نعو ىرامذلا ىحامشلا دهاجملا دمحأ نب هللا دبع

 . ىرادنجلا نمحرلا دبع نب هللا دبع

 هللا ىلع لكوتملا مامإلل ةجح دالبب تابجاولا ضعب ضبق ىلوتي ناكو

 هيلع ردق ام لكب تاقدصلا ريثك عضاوتلا ريثك قالخألا نسح ناكو . ى

 رمعو « مايألا بلاغ ىف هتيب ىلإ نيرجاهملاو ءابرغلا نم دفاولا عطقني ال

 كلت قرط نم ريثك ف فقس ضعب ماقأو ًادجسم هجح مدق هتماقإ لحم

 هللا همحر . تاورثلا ىذ نم ريثك ىف هريظن لقف ةلمجلا ىلعو « دالبلا

 . نيمآ نينمؤملاو انايإو

 ىرامذلا دهاجما دمحأ نب دمحم ىضاقلا

 دهاجملا دمحأ نب دمحم ةمالعلا ىضاقتلا رامذ ةنيدب تام ةنسلا هذه فو

 . ىراملا

 ديسلا نع ذخأو ؛ فلأو نيتئامو نيعبسو ثالث 1١71 ةئس هدلوم

 هدد تيت



 هس؟"تأ ]ل

 دمحأ نب هللا دبع ىضاقلا نعو ؛ مساق نب دمحم نب نيسح نب ىبحي ةمالعلا

 انايإو هللا همحر . مهريغو نيدلا من دمحأ نب ىلع ديسلاو © دهاجملا

 . نيمآ نينمؤملاو
 ىئاعنصلا ىغايسلا دمحأ نب دمحم هبقفلا

 ءاعنصب تام 14 ةنس اهنم لوألا عيبر نم نيرشعو سماخ ىفو

ب دمحأ نب ىبحي نب دمحم نب دمحأ نب دمحم ىقتلا ةمالعلا هيقفلا
 نمحرلا دبع ن

 ىميحلا دمحم نب حلاص نب نايلس نب دمحم نب ىلع نب دمحم نب دمحأ نبا

 . ىناعنصلا ىغايسلا

 رجب أشن ابو ء فلأو ةئامئالثو مست 104 ةنس ىف ءاعنصب هدلوم

 نعو ٠ دمحا نب دمحأ هيخأ نع ذخأو . دمحم نب دمحا ةمالعلا هدلاو

 ىرييزلا دمحم نب فطل ىضاقلا نعو « ىرمعلا نيسح نب دمحم ىضاقلا

 هللا دبع نب .قاخ] ىضاقلا نعو + .قرقملا نيب ن ىلع ةمالعلا ىضاقلا نعو

 خيش ىلعو ٠ ىرسعلا ىلع نب نيسحلا ىضاقلا نعو : ىئناعنصلا دهاجملا

 ريطلا ىلع نب دمحأ نب ميركلا دبع هيقفلا نعو « ىلاعلا ىلع نب ىلع مالسإلا

 ناكو .٠ كلذب لغتشاو معلا بلط ىلع لبقأو ةعفان ًابتك هط هسفنل لصحو

 . نيمآ نينمؤملاو انايإو هللا همحر . ًايكذ اليبن ًاعرو الضاف

 ىزعتلا لكوتملا ىلع نب دمحأ

 رابجلا دبع نب ىلع نب دمحأ ديسلا اهلماع زعت ةئيد تام ةنسلا هذه قو

 تح نب مساقلا هللا لع لكوتملا ندمحا نب لأ دنع ني دمعة نابع نا

 . ىرعتلا ىسحلا

 ىننآلا دادقملا نب ىلع خيشلا

يشلا اهنم مارحلا ةجحلا ربش ىف سنأ دالب ىف تامو
 ىلع نيدلا ريصن خ

هنطوب أشن ىبنآلا حجار هللا دبع نب دمحأ نب دادقملا نبا
 قرشلا لبج نم 

 اوؤاسأف هتهج ىف كارتألل ىلوتو . هتهج خباشم نم ناكف « ةيسنألا دالبلا ىف

 ىتلا تادئاعلا ضعب ببسب هتناهإو هطبض ف مهرباكأ ضعب غلابو «٠ هتلماعم

 ةنس نم كارتآلا ةلتاقل مه ريغو هتبارق ضعبو هوحخأو درجتف « كارتالل



 كا

خاو برحلا تلاطو كا
عر دالب دودح ىف ىفت

 ة

و « ةليهملا تاعقولا
هعومج ىق هودصق

 م

 مهعم هل تناكو )2 ةيسنالا تاهجلا

اه ريغو سنأ دالب ىف ةمحلا كراعملا
 تالحم هداهج مايأ ىف تبرخأو « 

 ةديدع

 رباكأ نم ناكو « ةينملا دالبلا
 حميمج ىف هركذ راطو « اهريغو سنأ دالب ىف

 ىف بيصأو دادقملا نب نسحم خيشلا هونص هدالب نايعأو هتوخإ نم هناوعأ

 بلاغ خيشلاو « هللا دبع نب هللا دبع خيشلاو « )681 ةنس كراعملا فالح

 لا دبع خيشلاو حجار هدبع دمحأ نب دمحم خيشلاو « دمحأ نب ىلع نب
 ىاحنسلا هبر دبع خيشلاو « دوسألا حجار دمحم ىلع خيشلاو © هدبع نإ

 . نيمآ نينمؤملاو انايإو هللا همحر . مه ريغو

 : ىلوألا ةيماللا ىتموظنم ىف ماعلا اذه ءالبن ةافو ركذ دنع تلقو

 لسرلا ديس ءاويإل رشع دعب ث الث بيقع نيئالثو ةعبن 7

 ىلو لجأ ايتفم ةديدحلاب ت ام مرا ربشلا ىف ةرشع سمخلا

 نم مولغلا جارنا لك نأ وهون اهنيجف 6رظقز عدي نم ريغ (دبعو

 لقملا .رصأ هيلع تضاف ,ىفت ٠ هيلولا نيدو عي وغ نع
 ( ىلع ) نيقتملا لامج اهيف تاد اسلا رخفم تام ءاعنصب عيبر ىفو

 لمألاب نانملا اعد ىل لالا يسع كلو :قيماعلاو " قياثلا نع

 ( ىلع) نيلضافلا لامج عاطملا دمحم لجن تام اعنصب ىدامج قو

 لهم الب ءاعنص ىف هللا اعد ىبأ هتدالو نم ًاماع نيتس وحن نع

 (ىلع) ليثألا دجملاو ةدايسلاوذ ءعسنصب مارحلا رهشلا ةدعقلا ىذ تامو

 لسآلاو ضيبلا فيلخ نياسابلا ل 1جنيدباعلا رخف ( ىجارسلا لجن)
 لس هنع طايخلا ىنب ءاحنأو ناد مهلتارقلسىدومحلات يب هنع لس

 لطب كتاف مامه لجأ ىضق هدلومل نيسملو سمح نع

 لت نع ءارقلا ةرخفم تام ءاعنصب مارحلا ربشلا ةجحلا ةرغو

 لصأ ىو حبص ف ملعلاو ركذلا ف يلح خويشلا خيش دياز يع
 لزألا متادلا ءاعد باجأ يل را ف ع وع

 لام نع لج ني ىف زينل ةزييصتحمب مارخا ريدلا جبنا رخو

 زثألا هيلع تايدحت تفك

امت 08*17 ةنس داهجلل رهظ مث
 3 ن

لا ديمح ىحن نب دمحم
 مهب عقوأو نيد

 نم ريثك ىلإ ةديدعلا تارملا ةديدعلا

 هقكدفت تسمع عسسل ع ل



 . ييصما ان + هو هامل

 ل #ا

 ( لجرلاو ملعلاو هتجهلاب رذ)  ىبأ لاثم ( راصن ةلالس ىبحب )

 ىلآ باتكلا ام مالس هيلع ىوث 2 (هدلومل نيتس دعب دحاو نعو

 لمعلاو لعلا فلح ( دهاجملا دمحم ) رامذ ءاجرأ ىف ماعلاب تامو

 لجع نه ناسنإلا قلخ نم باجأ هدلومل نيتس دعب ةتس نع

 لبناو بابسشلاا ةنيز ( انيفايس دمحم ) ءاعنص ف ماعلاب تامو

 لجأللاب راهملا هبر ءادن ىل هتدالو نم ًاماع نيثالثلا نع

 ( ىلع لجن ماقمقلادمحأ ) اهتاداس ء اسؤر نم ماعلاب ىضق ( زعت ) فو

 لطبلا كتافلا نيسحلا نب مساقلا ل 05 0 :م اهيف مراكألا وبأ

 (ىلء( وهو) نيدلا ريصن) سيئ رلا سن أب مارحلا ربشلا ةجحلا ق تامو

 لهو الو نهو الب تالئاملا ت 2 اكنملا وذ (دادقملا) ربشألا لسابلا

 هب رجم كلأو ةئامالثو نيعب رأ ٠ع. ةنس

 اهدالبو اهنوصحو ةرطاقملا ةعلق ىلع ةيمامإلا دانجالا ءاليتسا

 ةرطاقمملا ةعلق ىلع ةيمامإلا دانجألا ءالبتسا ناك ابنم مرح لوأ 2

 ءانثأ ى ناك هنأ كلذ ةصالخو « ةيرجحلا دالبلا نم اهدالبو امنوصحو

 ةمرحم لا سوفنلا لتقب ةرطاقملا لهأ نم ىدعتلا ىضاملا ماعلا نم لاوش ربش

 ناك نم ضعب دجنتساف ةركنملا لاعفألا نم ريثك باكتراب مهنم ىراجتلاو

 تناك امهوةيرجحلا ءاضق ىلع مامإلا لماعو ةعيرشلا مكاحب مب ودعا

 لهأ ىلع زيهجتلاب مامإلا ناذئتسا هنم ناكف زعت ءاول ريمأل ةعجارملا امهنم

 حئاصنلاب ريمألا مهلسارف كلذ ىلإ هفعسأف « ء مل ةوعدلا ديدجتو ةرطاقملا

 « مهتوقو مهلابجو مهدالب ةبوعصب مهرارتغال لئاط هتحت نكي مل امب اوباجأف
 نيدهاجملا نم ةلث ىف نامعن عساولا دبع خيشلا زعت ءاول ريمأ هجو كلذ دعبو

 دمحأ نب دمحم خيشلاو . ةرطاقملا دالب نم ةيندعلا ةهجلاو ةلحاكألا ةلزع ىلإ

 خيشلاو ٠ ةيقرشلا ةهجلا ىلإ عفادملا دحأو نيدهاجملا نم ةباصع ىف نامعن

 ديسلاو « ةيلبقلا ةهجلا ىلإ نيدهاجملا نم ةباصع قف ىجحدملا مشاه دمحم

 برحلا لصحو . ةمداقملا نم مه ريغو لكوتملا اشاب دمحأ نب ليلجلا دبع

 ىلإ مويلا كلذ حبص نم ةلحاكملا ةلزعب دانجألا لوصو دعب موي لوأ ىف



 تاق

 تاع مياولا دبع خبشلا داهشتسا نع ةكرعملا تلجتاو: + يف بورغ

: 
 نيرشع لتق نعو 3

 ةسمحخ رسأو الجر

ةلزع عيمج ىلع ةيمامإلا دانجألا ءاليتسا
 

 « ةلزعلا هذه ةرهاش تويب نم هررض نونمؤي ال مهبارخإو ةلحاكملا

 و ا تا ناس ل

دجسملا ةلزع ىلإ ةيمامإلا دانجألا رئاس مدقتو « ةيقرشلا
 ةيلبقلا ةهجلا ىهو 

 « مهلتاق نم لاومأ لكل مهمانتغاو نيتلزعلا حميمج ىلع دانجألا ءاليتساو

 نم هنيمأت بلط نم نيمأت ةيمامإلا دانجألا نم ناكو . ءادعألا رفو
 لهأ

 ىلع دانجالا مودق مه « ةرطاقملا نم ةيوهلاو ةشمهدلا ةلزعو دوسلا ةلزع

 ثالثلاب ةليهم كراعم لوصحو ةشمجتلاو ةرباكملا ىداوو ةقيرزلا ةلزع

ع مامإلا دانجأ ءاليتسا مث تاهجلا
 . تاهجلا هذه ىل

حي راج ةعبسو دانجألا
 

 : : نم ةعبرأو

 مو « ءادعألا نم الجر نيرشعو

 نم ةجحلا ىذ نيرشعو عبار ىف هسفنب ىزعتلا ءاوللا ريمأ هجوت مث

 ةرطاقملا ةهج ىلإ ةيزعتلا دالبلا نايعأو خياشمو ءاسؤر ىف ةيضاملا ةسلا

 مهتعجارمو ةحيصنلا ةرطاقملا لهأ غالبإل موقلا فيارع دحأب هل هلسرأو

 . مهلإ هلوصو بيقع ريمألا لوسرب كنتفلا اودارأو لاتقلا ىلع اوممصف

 نوصح ىلع ةئسلا هذه نم مرحملا لوأ ىف ةيمامإلا دانجألا تمدقت مث

 التق ءادعألا نم ةميللاب ناك نم عيمج ىلع مهتاليتساو مهتعلقو ةرطاقملا

 نم اهوحنو فوهكلا ىف ءادعألا همتك ناك ا دانجألا جارختساو ًارسأو

 . لاومألاو لوقنملا

 هقرط عطق ىلإ اورداب ءادعألا نم ةرطاقملا ةعلقب نم كلذب ملع الو

 فارطأ ىلإ راجحألا اولقنو قيرطلا ضعب ىف دورابلا تاقدم اورفحو ةعاقلا

 مهعولط دنع نيدهاجملا نع اهاسرإ دصقل قيرطلا ضعب
 نم ناكف « ةعلقلا

 « ةعلقلا هذه تويب نم ةدع برضل عفادملا عيمج هيجوت ةيمامإلا مال

 فيك ءادعألا بلطف « ةلقلا تويب ىلإ ةهج لك نم دانجألا موجهو مودق م

رخو مهمالستسا نوكي نأ ىلع ةعلوقلا ىلإ عفادملاب برضلا
 مكح ىلع اهنم مهجو

 رصحلا لوخدلل مهداهعا ناك نم ءاوللا ريمأ لسرأف « مييف مامإلا
 هذه قف ام لك

 سفن ىتئام ىلع ةدايز ءادعألا نم ىلتقلا غلبو .لاومألاو ةريخذلا نم ةعاقلا
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 اهنوصح عيمجو ةعلقلا بيترت مث كلذ دعبو .٠ اريسأ نيسمخو نيتئام رسأو

 هتيحصبو ى زعتلا ءاوللا ريمأ ةدوع مث اهلاوحأو دالبلا هذه رومأ ريرقتو

 « مامإلا ىلإ ىرسألا نم هيدل نم لاسرأ مث ٠ ةيرجحلا زكرم ىلإ ىرسألا

سخخو ةئام وحن ىرسألا ءالؤه نم لصو دقو
 ةضورلاب وهو مامإلا ىلإ اريسأ ني

 نمو مهابقتسال جرخ هترضح ىلإ مهوصو لاحو . لالغألاو لسالسلا ىف

ا مهاردلاو ةوسكلاب مهعيمج ىلع
 مهلصوت ىل

 اس ل ل تل

 . اهيف ةعيرشلا ماكحأ ترشنو « رومألا قفوأ

 ديسلا ميري مكاحل تايبألا هذه اهنم ىنابت ةدع ءاوللا ريمأ ىلإ تدرو دقو

حم دمحأ نب ىحي نب ىلع نب دمحأ نب باهولا دبع ةمالعلا
 ليعامسا نب دم

اب فورعملا مساقلا مامإلا نبا هللا دبع نبا
 : ثيرول

 هنإ حققفلاب نيدلا لامج ىبن

 رظان هللاو هللا مسأ ىلع تضين

 بلاغ سانلا قف رصعلا مامإ ظحو

 تهجو نبأ ةروصنم هدانجأو

 هءاقب ليطي نأ ىلر لئساف

 ركشلا .ظعأ بجوم مظع حتفل

 رهقلاو فيسلاب حتفلا تلتف كيلإ
 رصنلا 8 ليمجلا هللا هدّوعو

 رسح ابو تءاب لذلاب هؤادعأو

 ركم نمو ءوس لك نم هسرحبو

 ةمالعلا هلجن نم ةديصقلا هذه مامإلا ىلإ تلصو ةنسلا هذه لوأ قو

 مامإلا ىلإ ةجح ةنيدم نم اهلسرأ نينمؤملا ريمأ نب دمحم رديلا مالسإلا فيس

 : ًارذنعمو هل ًاخرؤمو ماعلاب ًائنهم

 اعرج لاق رابىرسلا ىف لس ابصلا مييسن

 هدجأ ملف تبلط ىنإ مهربخأو

 ىتقم مونلا قلط دق ىمحلا لهأأ
 ىعمدمو ىداؤف ملسرأو متر سأ

 براضم نيقشاعلا بولق ىف

 مكتسح هنك ىف نسحلا لهأ ريحت

 مهعيمج ىف هؤازجأ تقرتفا اذإ

 مكلامحي ىحضلا سمش تننق دقت

 ىعرتي مه دنع ىوهلا دهع له ىحلا نع
 اعفن مهلصو ءاوس ىف ىلاق هلعل

 اعلخ هسفن نع عمدلاب اهدبأو

 اعدب مكنم نكي مل ءىش كلذو

 اعطق تبتنا لاصتالا ابيف مت اذإ

 اعدج مهنساحم تداع دقو اوحارو

 اعمج مكتاذ درف قى تدجو دقف

 اعبط ال مارغلا راص دقو تداعو

 (نميلا ةمنأ هم قوه م)
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 تار امب رينملا ردبلا تريخأف

 هل تربئاف ىوملا ءايبصب لامو

 5 مكفاحتال الاخلخ هتغاصو

 0 موجنلا ريهازأ تمضو

 اددوت كاذ لك مكللإ تدهأ

 اوملسف مارغلا ا 7
 : رو

 اج ةاهر لب 4 لاهو ماو

 مكر جه هللاو لاط ىلق ةبحأ

 مكئابحخخ نم ىحضلا سمش تقفش اذإ

 قليسو وأ مكلصو فق ىتليح اف

 هداؤف هاضن اممج اومحرت امأ

 ةعولو نزح بوص هيلع بصو

 هردص نارين قرشلا مسن ثيي
 ةءوبن تازجعم مكاوه ف هل

 تججأت رانو رحب

 تمسنت نإ ىضبق ى ابصلا حيرو

 تدغ مكشرع لإ ىلإ يشأ ةليلو

 ىسفنت ديدحلا دمالج نيلي

 ةيضق نم ىوهلا حرش ىف ىل مو

 ًابئاث تئج دقف بنذ ىل ناك اذإ

 هذ« نلعلا ني ناملا ركعا :اذإ

 ىيكش تعفر ىلإ وقرت مل نإو
 دمحم دعب ناك ول كلم ىلإ

 هتاذ لئاضفلا ىنعم كلم ىلإ

 ام دعب ىفينح لا نيدلا رماعلا وه

 ةمكحو الدع قافآلا 'ىلملا وه

 ىرولا ىلع نيملاعلا بر ةفيلخ

 هلم مد

 اعول ةجهم وذ وهو ىبمأو ماهف

 اعل هل قيطي ال ًاديق هتماسو

 اعدص تبعش تلسار نأ اهنأ ىسع

 اعضو هل هيض ماظن نسحب

 اعمدلا هنفج نم بص بص ةيده
 اعفشلاو رتولا هبارحم ىلإ اولصو
 اعنملا اه اودرت نأ ًافوخو الع

 اعفر افحلا ظفح دعب انولدبأ الإ
 اعسش مكلعن نم لضفلا ىف تلباق اف
 اعرذ افحجلا ىنم لان اف تقض دقو

 اعرد ىلقلا باذع نم هيلع غاصو
 ىعفألا مف باذعلا دعب هعدوأو
 اعملا رش امهم قربلا كحض هيكبيو
 اعست اهدع ذإ قاشعلا اهم اًددحت

 اعدص هب تعدص دق مارغ عرشو

 اعقن ىجهم اوج نم اهيلع ترثأ
 اعرص ىتبيه نم قاشعلا ةكئالم

 اعبج تعجر نإ قرولا ودش مهفأو

 اعرشلا فرعي نم لك اهيف ددرت

 اعبسال نيعبس تفط دق يكحوس ىو

 ىعرتي انعرش ىف ردغلاو ًارذتعمو
 اعنصلا نسحب همظن قف نم لاق اذك

 اعسي نم لضفأ هللا لوسر نبا ىلإ
 اعطق هدعب ىفطصملا ناكل ىذ

 اعبسلا الع ىّبح دجملاو ىلعلا ىف امس
 اعنش عدب ترهطتساو همسر ىفع
 اعلضلاو ئفسعلا اهماكح تكح دقو

 ىعدي نم مركأو ىجري نم لضفأو
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 ةبببإ ايحملاو اياجسلا ميرك

 هتالوص نم رهدلا فاخي مامإ

 ًارففضغ بورحلا ىف هارت ربزه
 ىغولا ةبلح ىف دسألا ةاككلا قوسي

 هلضف ةضيرعلا ضرألا ألم دقل

 هتافص الولو ول نع ةهزئم

 هفيسو عاريلا هانميب ىرابت

 لطاب هيومتب لاجد ماق اذإ
 هدوم ق حلاص الإ وه امو

 هزع درب ىق نيدلا اذه لاتخا هب

 ةديسصق نينمؤملا ريمأ كيلإ
 اهمضبف ىرلا تحل تضفختا اذإ

 ةرسسع ًامداق ًاماع تأنهو

 علاط كزع محب خرأ لافلابو

  5تف 1٠

 اعور امل موجنلا تارينم رخت

 اعوط انل ىرجت مايألا ا ريَّصص دقل

 اعرذ امل ناعطلا نايف قاض اذإ

 ىعرسي ملوهو ةاشلاك مه رظنتف

 اعون الو ىلاعملا ىف ًاسنج قبي ملو

 ىعدت ولو الولل اهم ةفص اف
 اعطق بتاك اذو الصو بتاك اذف

 ىعست ةيح همزع نم هل تقلت
 ىعسي هتأوانم ىف نم ىرولا ىقشأف

 ىعني نأ داك ام دعب ًارمت هو
 اعرج ىتيفاق كلس ق اهب تمظن
 اعفر تمس ايربلا قوف نم كركذل

 ىعن اجب ديرت اهف هريداقم

 ىعري هقيفوتب ىبحي اي هللا كل
 كهز 5ع 15

 الامل ل

 رهطم دمحأ كي م ركلا ديع بيدألا ىضاقلا مامإلا ناسل ىلع باجأف

 مامإلا رهاوج كل رهظي دب الو بيرغلا همازنلاو هسفن لوطو هيجولا دصاقم

 نعوب نأ متملا قدح نق انامآ

 ىوحملا هداق نم لتق ًاريسي سيلو
 ىوملا متح اذكه ام . . انتبحأ

 مكحدقب نوكردت عافتنا ىأو

 ىذلا قماولا ةرنع اوليقأ اوليقأ

 اهحيرج نإ ظحللا فويس اونوصو
 هثاع ليس الإ دحلل اوبسحن الو

 بذعم داؤف ىنم مكبسحو
 الطاب مار ؤلدقل انيشاو هللا ىحل

 اعرش هنسح قى راتخما ىلع ًابوجو

 ىعسولا نيعألاو حاورألا كرعم ىلإ

 ىعرص مكتبحأ ىقلت نأب مكيلع
 ىعرم مكل بلق لك ىف ىظل دانز
 اعبر مكل داؤفلا لعج ًانسح ىري
 ىعني نأ داك دقو ىقلم مكقحو
 ىعول سفنأ ىوس تلاس اف ليسي
 اعمدلا فزئتسي راكذتلا ىدل بصو

 اعدج هل ًاعدجف روز نع حصفأو



 كم

 ا هعو انيضاملا ايفسو

 : ابو
 ةفص ةغالبلا ديج ىف ردلا ىه

 مراصو لوحفلا دع اذإ مامه
 هنأتشو برت ءاسعقلا ةمهلا هل
 رهظم لمجأ هللا عنصل هيفو
 بكوك ةباجنلل ىكلبت هنمو
 هرون ةفالحلا قفأ نم لثمن

 ديس لكأ هللا دمحي ناكو
 هلصأ باط امك هيلاعم تلجو

 هبعك هللا عفري نأ لمأ ىلو
 امبإ بلقلا ةناحمر ايا دمحم
 هعرزب نعأف ىدهلا روذب تشاب
 دمحأ كدجو ىردت نم نبا تنأف
 ىذلاو عمجأ لبنلا ىناعم كيفو

 ديس ريمشت ملعلا سردل رمشو
 هرمع ريخ نم تاف دق ام كرديل

 هنأك ماظنلا كنم ىءاج دقو
 تمظن ةداجألا كلس ىف تيقاوي
 ةليضف دوط شرعلا بر كل انأ
 ًاجوتم ىعاسملا دومحم كاقبأو
 ىشم نم لضفأ هللا لوسر هاي
 همالسم مث هللا تاولص هيلع

 ؛اعرجلاو ةمارب انيقالت قيننأو

 اعمج اهكاردإب الج الع ديرف
 اعمل هقارشإ لاط ردبو لوصي
 ,ىعدتست هيف ىبلا رارسأو مظع
 اعئصلا مكحأ نم لج ىفاعملا 50

 اعشلا لسرت نأ سمشلا ىنغأ حال اذإ
 اعفر هداش ام رهدلا ديج رطعو
 اعّملا لعتناو مجنلا ماه قوف الع

 اعرف هلبن ن٠ دجملا لاطو الالج
 اعرض هلجأ نم ملعلا ردب مزعب
 آاعلط هل كاري باق نه كيدانأ

 اعرز ىكز لوقأ ىتح هتابنإو
 اعمج اهب ظعأ قارعألا كقارعأو
 اعرف هتمر ام عدصأف هل نيدأ
 اعفر ىلعلا قوتت ءاسعق ةمه هل
 .ىعسملا ةبيخ اي لهجلا ىداوب عاضو
 اعني تندو تكز تانج هكاوف
 اعنص هتككحأ ناسحإلا اهناسحإف
 اعاسالو ىوضر هينعأ ىذلا سيلو

 "عفن اهمظعأ لامألا نه ىنادت
 اعبسلا قرتخاف قالحلا هب ى رسأو
 ةعمج هبوص ايحللا بص ام لآلا عم

 .رقو ني عركلا دبع ماكل ناطللا جلت انالاط حملا لجأ امهو دعس حلاص ريمألاو نيبأ جحل نكاسلا ىبرضحلا ىرفجلا نسح نب ىولع لجألا ديسلا ةيبيلا ةضورلا ىلإ مامإلا ةرضح ىلإ لصو امم رفص رهش فو
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 ةموكحلا ةهج نم ىلاولا نمو روكذملا جحل ناطلس نم بتك امهعمو ىلدبعلا:

 دمحأ هقئاس عم مامإلل رتوم اهنم « ليق اك ةرخاف ايادهو ندعب ةيزيلكنإلا.

 كلم ةهج نم نيروكذملا ةبحصب لصوو « ندعب نيذلا دنملا لهأ نم نا.

 « فاقسلا دمحأ نب ىولع ديسلا دمحم نب ىلع نب نيسحلا فيرشلا زاجحلا

 نمضتت ديز رغصألا هدلوو لصيف هدلو نمو نيسحلا فيرشلا نم بتكي

 طبار دقع ىف عيمجلا بوغر ندع ىلاوو جحلا ناطلس بتك عم مهتك عيمج

 مامإلا مل نذأ مح ةضورلاب ةدم عيمجلا رقتساو « مامإلا نيبو مهنيب ايف

 جل ناطلس ىلإ نيلصاولل ةبسانملا تاباوجلا ررحو بزعلا ريب ىلإ لوخدلاب

 . دوعلاب مل نذأو ندع ىلاوو

 هنإف زاجحلا كلم ةهج نم لصاولا فاقسلا ىولع نب دمحم ديسلا امأو

 نيسملا فيرشلا هلسرم مارم هل متي ىتح بزعلا ريبب مامإلا ماقمب ءاقبلا راتخا

 ىولع نب دمحم ديسلا ىتلأ ةنسلا هذه نم ىفاثلا عيبر رشاع ةعمجلا موي قو.

 : ةبطحلا هذه بزعلا ريبب هماقم ىف مامإلا ةرضحب روكذملا فاقسلا

 اياعرلاب قفرلا ىلع رباثملا « هلعف نسحو « هلصأ مرك ىذلا مامإلا اهيأ

 . فولألا نسحلا ركذلاب قافآلا ىف هتربش تراط نم « فورعملا ءانتقاو

 هب قلعتت نأل بجوملا تبثملا هدوو تقو لك ىف هدهعب تبغتلاب فقاولا

 « رصانحلا هيلع تدقع ىذلا ىلوملا تنأ « لاحرلا هتاحاسب طحتو لامآلا

 بسن فرش نم هللف « رتافدلاو خيراوتلاو تالجسلا نوطب ىف هحدم دلخيو

 نادلاو ىصاقلا كلذب فرتعا دق « نادقرف رخفلا امس ىف امه بسح كاردإو.

 . نيمآ ةرهاقلا مكتلوص دبأو « ةرهازلا مكتمامإ هللا ديأ

 مكنبا نإ « نيكملا هساجمب نورضاحلا قداسايو نينمؤملا ريمأ اي دعب امأ

 ىديو مكيدي نيب ةدافإلاب ابيف فرشت مايأب رختفي « مكيداني رضاحلا اذه
 مكتماقتسا لئاضفلا نم هتيأر ام نلعأو ررحأ نأ ىل قحف « هدلاوو هديس

 ةرضحل اب مكفافتلاو « ًايموي مكعاتجا نسحو « مكتطبار ليمجو « ةداسلا اهيأ

 تالصاوم ذيفنتو « اياعرلا لاغشأ ليهست ىف دضاعتلل ًايبب ًاعيدب ًافافتلا ةفيرشلا

 نيب ايفو . رخف ظعأ هللاو اذه ربكأ هللا . اياضقلاو لئاسملا زيجنتو « اياربلا
 ةلدألا نايبو ةيملعلا لوصألا داريإ نم ةيهقفلا تاثحابملاب اوحلمتست كلذ.



 هالو ال

 .ىف وأ عيدبلاو نايبلا تاشقانم ىف ةراتو « ةينارقلا تامآلا ريسفتو ةشدحلا
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ديج مكب هللا لمج نم لك ىف لاسرتسالاو ةيكلفلا ف راعملا
 قدازو نمزلا 

 ىف ملعتلاو ملعتلاو سوردلا قلح ىف هتنياع ام وه ًاراشبتساو ًاحرفو أ

 5 سوفنلا ةويح هب هللاو كلذ نإف « ءاملعلاب ةصاغ تناك ثيح «

 .ىجورخ نيح نم تجبتبا دق ىنأ ىلع . ةرخآآلاو

 .نامألاو نمألا دهاش انأو انالوم كلامو

 رورس

 دجاسملا

 ايندلا ىف عفانلا لمعلا وهو

 دودح ى ىلوخدو جحل ةقطنم نم

 | ساما ىه ىلا ةعيرشلا ةماقإو « فاصنإلاو لدعلاو
 ةعمجلا ةضيرف ةادآ دعب ينس الفحمو ًايمامإ ايكوم ةعمج لك ىف هرظن كلذ ن

 كلذب فعاضتيف « أبرط هب هيتيو « ناسنإ لك عجشي ىذلا بكوملا كلذ
 ىلاعلا رصقلا مامأ ةضورعم شويجلاو ايسال ناميإلا هبلق ىف بيهملا رظنملا

 . ناسرفلاو ىقيسوملاو ركسعلاو ةحلسألاو عفادملاو لاجرلاب جاربلا ألمت

 .قداسو ىلوملا اهأ هللاوف « ةيمشاحلا تاماظنلاو « ةيوبنلا راثآلا هللاو هذه

 ,ميرشو « قاقشلا ةرضم ممضفرو « قافولا قيرافأ متعفترا دقل « دجملا وذ
 هتاذب اضقيتم مامإلا اذه امأ . افحجلا قيرط نع متلدعو « افصلا سوؤك

 .ىلاعلا هرصق باب ىلع اياعرلل عبرتم وهو « نيمولظملا ءادنل ةفيرشلا ةعيرشلا

 لاثتمالاب هل مكاق عيمجلاو مهلئاسم عمسيو مهبلاطم رشابي حابصلا ىف ًايموي
 ةداسلا اهأ هللاوف . ةيانعلا لاثكب هتيؤرب ًاعتمتم هماكحأب ًارشبتسم ةعاطلاو

 « لوألا ردصلا خيراوت روطس ىف الإ رظنن ملو « دحأ هيلإ مكقبسي مل اذه نإ
 . اهرخآ ىلإ ... ناوخإلاو ةداسلا اهيأ . لوعملا هيلع ىذلا ةبعكلا برو اذهف

 زاجحلا كلم ىلإ مامإلا بودنم

 عماج مامإلا رمأ ةئسلا هذه نم ىناثلا عيبر رهش نم ءاطسولا رشعلا ىف ْ
 .فيرشلا ةمركملا ةكمب زاجحلا كلم ىلإ مزعلاب هنع هللا ىفع تاقيرولا هذه
 « فاقسلا دمحأ نب ىولع نب دمحم ديسلا هبودنم ةقفرب ىلع نب نيسحلا
 ناكو « ندعو جحل ةهج ىلإ ىناثلا عيبر نيرشع ىف ءاعنص نم هجوتلا ناكف
 ىلإ هب انيقبو ؛« ىلوألا ىدامج عباس سيمحلا موي حبص ىف ندع انلوصو

 هذه ربشلا نيرشعو عسات ةعمجلا موي حبص ىو « هدج دصقل ىزا ريشلا روبابلا انبوكر ناك هيفو ىلوألا ىدامج نيرشعو سداس 0 0



 تالا

 دالب فارطأب اهفارطأ ةلصتملا عوصم ردنب ىلإ روبابلا نم انجورخ ناك

 راثآ ةميبتملا هولا هذهب اندهاشو « نايلطلا ةطلسو مكح تحن ىهو ةشيحلا

 ةنس ىحضالا ديع موي ىف ةنيدملا هذبب تثدح ىلا ةرهابلا هتاياو هللا ةردق

 هذه 34 انيقثلا نممث ريثك نم هاندفتسا ام ةصالخو . نيثالثو عست 1مو

 ىحضاألا ديع موي ىف ةميظع ةلزلز تلصح اهنأ « نيملسملا نم ةنيدملا
 كلذب بهذو « ةنيدملا هذبب تارومعملاو توببلا .ظعم هنم تطقس روكذملا

 « رافكلاو نيملسملا نم اهينكاس نم ريثك ىلع ةريثكلا لاومألا نم ةلمج

 هنأو مايألا مظعم ىف ةنيدملا هذهب نوكت فافجرلاو لزالزلا تلاز ام اهنأو

 تافجرلاو لزالزلا لوصح نم ًافوخ اهب تيبملا اهبف ىقب نمو اهلهأ نكمي ال

 ءالقع نم ةنيدملا هذبب هاندجو نم ضعبو نحن كلذ ىف ةعجارملا ىف نحن انيبو

 توصك ةفيفخ ةدعر انعمس ذإ هلهأ نع هرثكأ ىلاحلا اهقوس ىف نيملسملا

 نم مهنمو اوشهدناو نيرضاحلا نم انبطاخي نم كلذلؤتببف فيفحلا دعرل

 كلذ دعب ةدعر عمسن ملو لزالزلا هذه نأب خرصي انيديأ نيب نم رف
 تارومعملاو نيكاكدلاو تويبلا ىف ةميظعلا ةيآلا هذه راثال لمأت ىف انلز امو

 اهب ناك ام رادقم نأب انل ليقو « بارحلا راثآ هيلع هانرظن ام عيمج اذإف

 تيب الو اهب ًادجسم دجن ملو ًآتيب نيفلألا نم بيرق ةرومعملا تويبلا نم
 هيف انيلص ًادجسم اهب هانيأر ام لسأو « هضعب وأ همظعم برخ دقو الإ

 رخآب انيأرو « اهوحنو قاقشألا نم ةلمج هيفو ةنيدملا سفن ىف مويلا كلذ

 تيبملل مل شارف ىلع الاسرأ نوجرخي سانلا نم فولألا مويلا كلذ رابن

 مهفوخ ةدشل كلذ نأب انل عيمجلا حصفأو « ةيربلا ىف ةنيدملا هذه جراخ

 مويلا حابص نودوعيو ةليل لكب كلذ نولعفي مهنأو « لزالزلا لوصح نم

 نم عيمج داقتعا نأ اولاقو « موي لك راهن رخآ ىلإ ةنيدملاب ءاقبلل ىناثلا

 روبق ىلع اوثدحأ نايلطلا ةموكح نأ ىه لزالزلا هذه بابسألا نأ ةنيدملاب

 لضف ىلع ةلادلا دهاشملا نم ةلمج ابيلع نيملسملا لضافأ نم ريثكل تناك

 ىواهقو رمحللا عيبل نيكاكد اهعضاوم اورمعو اهعيمج اوبرخأف اهب نم
 . ءىش لك ىلع رداقلا ناحبسف اهب ةقسفلاو ىراصنلا عاتجال

 ةحيصنلا هذه زاجحلا كلم ىلإ هتاررحم نم مامإلا انبصأ ام ةلمج نمو
 « ماثللا ةرفكلا مهدالب مظعم ىلع ىلوتسا نيذذلا مالسإلا لهأ مومعل ةماعلا



 الا

 هرخآلا ىدامج سماخ سيمحلا موي ىف ةيكملا ةلبقلا ةديرج اهترشن دقو

 : ىهو

 ناد

 عائجالاب هلهأ رمأو مالسإلا دعاوق ىسرأ ىذلا هلل ًادمح . دعب امأ

 زعلا نم مهأطوأو « ةفاكلا ىلع ءادبش مهلعجو « ماصتعالاو كّشتلاو
 راطقألا مهمزع ىضامب حتفو « رومألا ىلاعم ىلع مهثحو « هفانكأو هتحوبحب

 ةنسلاب ماكحلا مهلعجو « باقرلا بلاغ تابثلا قدصب مهكلمو « روغالاو
 نيملاعلل هلسرأو ةمعنلا هب هللا لك أ نم ىلع مالسلاو ةالصلاو « باتكلاو

 هلآ ىلعو مجعلاو برعلا ديس هللا دبع نب دمحم انالومو انديس : ةمحر
 . ملظلا رانمو مثألا مصع . هباحصأو

 نيدلا ناوخإل ةيعاد « ةعفان هللا ءاش نإ قحلاب ةلئاق ةعماج ةحيصن هذهف

 2 ليلدلا رانتساو ليبسلا حضو دقف « عابتالاو قحلاب لمعلاو عاّتجالا ىلإ
 « نيمآلا هلوسر ناسل ىلعو نيبملا هباتك ىف ءاج امب نيدلا اذه هللا لكأو

 تيضرو ىتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلكأ مويلا ) : ىلاعت هللا لاق

 ائيش تكرت ام » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو . 4 انيد مالسإلا

 دقو الإ رانلا نع مكدعابي ًائيش الو « هيلع مكتللد دقو الإ ةنجلا ىلإ مكبرقي
 , ( هنم مكترذح

 8 ىعو نمل ةيافك مسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو هللا باتك ىف نإو

 + مالسإلا لبحي ماصتعالاو قارتفالا مدعو عاتجالا بوجوب قطان هللا باتكو

 كيلإ انيحوأ ىذلاو ًاحون هب ىصو ام نيدلا نم مكل عرش )ل : ىلاعت هللا لاق

 نيكرشملا ىلع ربك هيف اوقرفتت الو نيدلا اوميقأ نأ ىسيعو ىسومو مهاربإ هب

 ١ لوسرو . # بيني نم هيلإ ىدبيو ءاشي نم هيلإ ىبتجي هللا . هيلإ مهوعدت ام
 ريخو هللا باتك ثيدحلا ريخ نإف دعب امأ » : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هلا
 ىنسب مكيلعف ةلالض ةعدب لكو اهتاثدحم رومألا رشو دمحم ىده ىدهلا
 فو . « ذجاونلاب اهيلع اوضع « ىدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلحلا ةنسو
 باقر مكضعب برضي ًارافك ىدعب اوعجرت الف ٠ : عادولا ةبطخ ثيدح

0 



 ااال#

 قراف نم » : رخآ .قو . « ةعامجلا عم هللا دي » : رخآ ثيدح ىو . « ضعب

 اولصاوت » : رخآ قو . « هقنع نم مالسإلا ةقبر علخ دقف ربش ديق ةعامجلا
 : رخآ فو . « اناوخإ هللا دابع اونوكو اوربادت الو اوعطاقت الو اولدابتو

 . ةعامجلا نم جراخلا ذاشلا ىنعمو « رانلا ىف ذاشلا »

 نيملسملاب لح ام ةموحرملا ةمألا هذه نم رئاصإلا اولوأ فرع دقو

 مالسإلا دالب كلمتو قاطت ال ىلا هيهاودو رفكلا ررض نم قارتفالا ببس

 مهيلع ءادعألا مكحنو « عفر دعب ًاضفخ نيملسملا لازنإو « عقص دعب ًاعقص

 مهف اوبقار امو « كلاسملا قيض ىلإ ةعسلا دعب مهرارطضاو « كلاملا مكحت

 نيملسملا دادعأ هذهو « ةمرح لاح ىأ ىلع مل اوظفح الو « ةمذ الو الإ

 سفانتلاو عادختالا مؤشل هنكلو « ةريفو راطقألا لك ىف مهعومجو ةريثك

 لذلا ىلإ ةعجار ترقهقتو عومجلا تددبت عاطملا ىوهلل ماقتنالا ىف

 ةيمح ىذ لكل كلاسملا حضوي ام راصبتسالا ىوذ راكفأ فو « عوضخلاو

 . كلاهتم نيدلا ىلع

 فجنلا ءاش مويلا انلاب امو 2 نيرعلا دسأ سمألا انلاب اف

 فلصلا ىفنتو فولألا ىنفنو فوتحلا قوست فويسلاانيفو

 فذ :نيدلا ابني لاؤط نمتس .. > لاؤتلا دوس «لاجرلا انيفاو

 جن كولسل ًاعيمج انقفوو « نيدلا ناوخإو « نيملسملا لمش هللا عمج
 نيمآ هاضر هيف ام ىلإ انيصاونب ذخأو « ةاجنلا قرط انرصبو « نيبملا قحلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو نيمآ مهللا

 لكاث مايمت عمدلا ىرذتو مت 2 لفاحملا ىف ةروشنم ةقلعم

 لذاختلا ىلو نم مهالع نيبو مهزعو نيملسملا نيب لاح امل

 لئاسولا رم لامآلا حمطم ىلإ 2تهجوت مارحلا هللا دلب ىلإ

 لزاونلا مادتحا دنع مهذالم هلهأ عمجم مالسإلا عبنم ىلإ

 لئابقلا مورص ىشغت اهخراوص تدفنأو اباكر تطح ( ىرقلا مأب )
 لحارو مبقتم راضحو ودبب 2 اهفاته ىحضأ هللا نيد ناوخإ اي

 لذاعل حيصت ال نادو صاقب  ةيفخ نيملسملا معيمج صختن



 همسال4

 مهنمج  جيجحلا  عاشسأبا ىدانت
 تمرضأ فرعلا فقوم (تافرع) ىفو
 تنلعأو عرد بيج تقشو تجعو

 ىرع الل تافتلا موق اي نآ امأ

 اورذحاو نيدلا ةوخأ اوقيفأ اومله

 ىدعلا دي اهتدرج رافش دحو
 اومتنأو نيلفاغ مكارأ ىلاف
 اويهنتو مكمالحأ اوظقيأ الأ
 لا بلاحم نيشنت ال ارا

 اوقترت دئادشلا دنع ادي اونوكو

 اومكنع فسحلاو راعلا بايث اوطيمأ

 اودضاعتو اورمش اوبه موق ايأ

 الث نمو هط بارصأ تلعف اب

 اونصحو دالبلا ىصقأ اوحتف ومه

 ترصقو كولم لا ىرسك اورسك و مه

 هل اورصتناو مالسإلا اوّنَبر ومه

 اوروسو ًاعينم ًارصق هل اوداشو
 فراطم لغغأ نيدلل اورشن ومه

 ترمنأ تاللا هتاحود اوسرغ ومه نأ
 مكنأو ماركلا ريحلا فلس ومه

 اوقرفتت الو ىضوف اوحبصت الو
1 

 اومترمأ نيذلا رمألا ىلوأ اوعيطأ

 تكنز ًاسفنأ اولذبأو ربصب اوصاوت
 اوملعاف موقلا اهيأ مترمأ اذهب

 ,لفاحملا ماحدزا دنع (ىنم فيخو)

 لجارملا تابلغم ظافح رائي

 د

 لتاوقلا مومسلاب ثبيد ىهاود

 لتاحخ ديرجت نيدلا ميدأ ىرفل

 لئابح نم مكتاحاس ىف دم ال
 لكأ ةسيرف اوحضت اهب ةادع

 لقاعملا تامماش ىلعأ زعلا نم

 لكان ممضلا نع ءابآ ةوخنب

 لئام لك نع نيدلا رامذ اوطوحو

 لحالجخ نم مهراثآ ًايفاق ومه

 لوايطتملا ذي: نع تابت رو

 لفاحجلا عومج مهنم رصيق ىدي
 لساب ةدشو مادقإو مزعب

 لباوذ راما و قاس هامح

 لوانتملا معاسطلا ىج ىلحأب

 لئاوألا راخف اونباف فلخ مل
 لواصملا بذ ضارعألا نع اوبذو

«* 

 لئالدلا تاحضاو ىف مهتاعاطب

 ؛ لصطاب ةتامإ وأ قح ءايحإل
 لفاغب سيل هللاف اولفغت الو

 لفآ ريغ علاط هاده ردبو
 لهانملا بذع درولا ريمت نابعسلا اهرحبو نيلسرملا ريخ ةنسو

 كة وع حيل نب

01 

 .::ويش اوم دانه



 ليست معصم د. ةمهعت

 زوي تتاط ادم اج

 ل ا/ه

 اولمعاو دشرلا ةمأ هطب اوسأت

 تشنلا "ةياتعلا - :عديأ هل. قب

 هنيد رهظأ نايدألا خسن هب

 ةمأ ريخ تحبصأ دق هتمأو

 اورشبأو موق اونزحت ال اونهت الف

 لئامش ءافتقاو لعفو لروقب
 لئاضفلا تاغباس ىلعأ هللا نم
 .لصاوفلا تازجعملاب هديأو

 لداع مكحلا ذفان هلإ مكب

 ٠ لجاع هللا نم ديبأتو رصنب

 لدانملا بيطب ىرزي اهفرع اذش ةكولا ىنم مالسإلا ىنب مكيلإ

 لئاصألاو ىحضلا ىق ةالص منأ اهمتخ بحصلاو لآلاو دمحأ ىلع

 ناك ةنسلا هذه نم ةرخآلا ىدامج ىناث نينثالا موي حابص ةركب قو

 نم ةعامج روبابلا ىلإ انيلإ دعصو « رحبلا نم ةدج ىبمرم ىلإ ىلوصو
 نيكوبنس ىلع روبابلا نم انلاقتنا ناك مث « انلابقتسال ةدجو ةكم لهأ نايعأ

 ف اهيلإ انلوخد ناكو « ةكم ىلإ انهجوت ىناثلا مويلا رصع قو . ةدج ىلإ
 ىضاق انلابقتسال لصو نأ دعب ةرخآلا ىدامج عبار ءاعبرألا موي حابص

 نم ةريثك فولأ ىف نيمرحم ةكم ىلإ انلوخد ناكو « لورج ىلإ مربعو

 ديسلا ةكمب ةداسلا خيش انقيفر تيبب انلوزن ناكو 3 مارحإلا كفو قلحلاو

 ةكمب نم لك انيلإ لصو مويلا كلذ راهنو « فاقسلا دمحأ نب ىولع نب دمحم
 نب ديز ريمألا لصوو « ةئنهالل نايعألاو ءاسؤرلاو تاداسلاو ءاملعلا نم

 فيرشلا كلملا ةرضحب قافتالا ناك مويلا كلذ راهن رخآبو . هدلاو نع نيسحلا

 مانلا جاهتبالاو ماركإلاو لالجإلا نم هيلع ديزم ال امب اناقلتف ىلع نب نيسحلا
 مامإلا ةرضح لوصو موزل نم هاري ام حاضيإ ىف ةغلابملا لك غلابو انلوصوب
 مامإلا نم تاباوجلا نم هيلإ ام ملست ناك مث « مانألا ديس هدج ةرايزو جحلل

 . مالسلا هيلع

 ةاضقلا ىضاقو نيسحلا نب ديز ريمألا نيبو اننيب ةعجارملا تناك م
 فاقسلا ىولع نب دمحأ ديسلا ىمشاملا ناويدلا سيئرو جارس هللا دبع خيشلا

 ليكوو نعلا نم ىل قفارملا ةونص روضح عم ةداسلا خيش ىقيفر قيقش
 ةعجارملاب نيسحلا فيرشلا رمأ نع بيطحلا داؤف غيلبلا خيشلا ةيجراحلا رظان
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 ريرقت ىلع انتعجارم تبتناو « هيلع فوقولاو ءانبلا نسحب امف ًاعيمج اننيب اهف
 دمحأ نامت 8*7 ةنس لاوش ىف ركش نب رصان فيرشلا وهو نيسملا فيرشلا 2-5 بودنم لوصو دنع مامإلا ماقمب اهريرحت عقو دق ناك ىتلا داوملا تسلا
 ىسنالا دالب اهاندأو اهاصقأ ةيبرعلا دالبلا نأ اهنمو «٠ فلأو ةئامئالثو نيثالثو

 اوصخلا : . ضعب نع اهضعب كاكفنالاو ةئرجتلاو ةقرفتلا لبقت ال ةيمالسإ 9

3 4 1 
 ةنيدمب ةديرجب رشن ةنسلا هذه نم ةيناثلا ىدامج رشع سداس نينثالا موي ىفو ١ كيري

 رق ىلإ ش ةيمامإلا ةرضحلا ةديصق ىلع ةيبلت ناونع تحت تيب نيثالث ىلع ديزت ةديصق | ةديز ىروسلا بيطحلا داؤف غيلبلا رعاشلا ةيزاجحلا ةيجراحلا ةرازو ليكو ةلبقلا
 :ابم

4 
 ةرجه لذاعل خيصت تسيل ( ةلغلغم ) لئاق ريخ اي تعمسأ دقو توعد
 بز ىلإ لئامحلا ىشوب ىرزت ةربحم ةدرب (ءاعنص ىشو نم ) اف تجسن
 نما لقاعملاو ىرذلا قوف تمسف توه ام دعب ةريزجلا زه ىذلا نبا ايف فاكر لواطتملا ىدملا لايجأ كتوصل >توطناف ثيغلا ةفدس نم مهب تبهأ 0 لئاوألا تيم ليفارسإ ةخفنك >> ترشنا كنم ةخرص الإ ىه امو
 و لفاغب نيفدلا ءادلا نع تسلو قداص ةبضغ هللا نيدل تبضغ
 بيدألا لطاب لك نم صتقي نم كلثمو ىدهلا ةوبنلا عرف اي كلثمو
 نب لئابح نم اهئاجرأ ىف دتما امو وج نم ةزيزجلاب ام اثزح ىفك

 لكم ٍ نب ىلع ديسلاو « نيدلا ديمح مساق نب دمحأ مالسإلا فيس نب دمحم ديسلاو ولمتي بلاط وبأ نيسح نب مماق ةمالعلا ديسلا دمحأ نب مهاربإ نب هللا دبع ةم بلطي ْ ديسلاو نسحلا مالسإلا فيس رونألا بجنألا هدلو هتبحو نع 00 همساب ْ مامإلا جورخ ناك ةنسلا هذه نم نابعش عباس ءاعبرألا موي حبص فو اذإو ا . ةنسلا هذه نم بجر نيرشع موي حبص ف * 0 92 | هس 0 | ىدامج نيرشعو نماث تبسلا راهن ىف هنم انجورخ ناكو . ةرخآلا ىدامج 1 نيرشعو سماخ ءاعبرألا راهن روبابلا ىلع ةدج نم انبكر مث ٠ نحل كلملا هنطسق ةموكح نايعأ رباكأ نم هريغو نيسحلا نب ديز ريملا اعيش دلفو ةدج 0 وحن انهجوت ناك ا ىدامج نيرشعو ثلاث نيلالا موي رصع قو

 066تتئ6آ2آ2آ121
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 .ديسلاو « دمحأ نب نسحملا لكوتملا نبا دمحم نب ىبحي ديسلاو « ىهاشلا نيسح

 .كلملا دبع دمحم دمحأ ىضاقتلاو « فرحألا مقارو ٠ ىسبكلا ىب< نب دمحأ

 ليكبو دشاح نيب اهف حلصلا دقع دصقل رهطم نيسح ىضاقلاو « ىبنألا
 لايع لبجو حيرس لايع لهأو دشاح نه رهاظلا لهأ نيب اهف ةنتفلا لوصحل

 .ةيناثلا ةليللاو نادمه نم رمعملا ةيرقب ةليللا كلت مامإلا تيبم ناكو « ديزي
 ىلإ روكذملا رهشلا عسات ةعمجلا حبص هلاقتنا ناك اهنمو « نارمع ةنيدمب

 .مزعلاب نسحلا مالسإلا فيس هدلو رمأ مث « ةعمجلا اهب ىلصو نوبلا ةديز
 ديسلاو فرحألا مقار هتبحصبو ليكب قوف ءاقبلل نوبلا نم هدمح ةيرق ىلإ
 ىلإ ةعمجلا موي راهن مامإلا مزعو . ىسبكلا دمحأ ديسلاو لكوتملا ىي

 داع مث نابعش رشع نماث تبسلا موي ىلإ اهب ىقبو دشاح نم ديصلا ةرجه

 ,موي و . دحألا موي ةديز ىلإ نسحلا مالسإلا فيس هيلإ لصوو ةديز ىلإ
 « ةدوسلا نازع نصح ىلإ فرحألا متارو نسحلا هدلو هجوت ناك نينثالا

 ءاثالثلا موي ىف ءاعنص ىلإ مامإلا ةرضح ىلإ ةدوعلا من ًامايأ هب رارقتسالا ناكو

 . ةئسلا هذه نم تكابعش نيرشعو نماث

 بزعلا ريب سورحمب ماقملا ىلإ لصو ةنسلا هذه نه نابعش ربش قو

 ريهشلا هقيفر عم ىوسيعلا ىاشلا ىتوريبلا ىني نيطنطسق غيلبلا رعاشلا بيدألا

 زاجحلا كلم نم ةلاسرب املوصو ناكو « ىوسيعلا ىنانبللا ىناحيرلا نيمأ
 ةحايسلا ىف امهبوغر نمضتي نوع نب دمحم نب ىلع نب نيسحلا فيرشلا
 .بيدألا مدقو . ةملكلا عمجو داحتالاو قافتالا ىلع مهتحو برعلا ةمدخو
 : ةديصقلا هذه مامإلا ىلإ نيطنطسق

 'امالكلا تعطتسا اذإ ملكتو امارتحاو ةبهر فرطلا ضفخأ

 امامإلا زاجحلا نع ىبحتل هيدل وثجأو شرعلل مدقتو

 اماإ هلوق ناك لقي وأ اوبا موقلا رفنتست نإ ديس
 اماغرض دحاو لك ىقلتت داهجل مه زفتسا ام اذإو

 اماصمص ىغولا ى تاب همساف ديرم لك نوعضخ همساب

 .ىماعتي مهنع توملا رصب نكل برحلا ىف تامملا نوبلطي

 امارك اوتومي وأ نيلقتسم .ًامارك اوشيعي نأ نونمتي
 امادجخن هشرعل اوناكف ه  اياعر مامإلا مدع اذكه

 ديم

 0لا

 له ا يا

5 

13 ١ 

0 

ٍ 
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 ب
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 ااا

 د ملعلا ىعو دق
 ادع برعلل كاهسلا قوف قد

 اوداسو داقرلا نم اوقافتساف

 ىقرتلا لاله ادب ام اذإو

-0 2 نإ عدو هنإ
 ل 6

 مقأ نإ لدعلا ىلع كللملاو ةلادعلاب كلملا

 را

 اماقتسا

 امارجألا لا 0

 امامغلا نوقباس ىلاعملل

 امامت ًاردب راص برعلا ءامس ىف

 اماظعإلاو لالجإلا ىوحم كي

 اماقم بولقلا كل انلعج دق

مهيوطي 9 لب نوعا هع رت 1
 اماكآلاو لوهبسلا ىوطيو ا

 مع امث باعصلا هنود تفقو

 ازامو ًانبج مايألا هتع راص

 هيف دادزي هأدبم ىف ًاتباث

 امهم ثداوحلا همزع نبت م

 ىجريو ةياغل ىعس وه

 تارين رصعأ برعلل ناك

 اماسحلا باعصلا للذ نأ

 امايألا عراصبي ًاديدش ل

 اماليإ ادعلا هداز املك

 امابسلا اولتت ماهسلا .هتقشر

 امارملا لاني نأ ىالوم كب

 امادقلا روصعلا كلت ىبسنن فيك

 امارت دق مهكلم برغلا ىلإ قرشلا نمو مهكلم قرشلا قى ناك

 اماظع ًاروصق ءانبلا عيدب اوداشو نونفلاو معلا اورشن
 نك

 اماقرألا اوطبنتساو ىراردلا اولجتساو رحبلا أوطتماو بطلا اودجوأ

 امالظ ناك برغلاو هيف برقغتلا لهأ ةرانم اوناك رصع كاذ

 مدح ادبيش رسم ىشمتف

 ىديأ ىبتفف ًاحتاف ىغطو

 نيتح دعت مهر ومأ للوتو

 اوبهو ًانيح نيمغرم اوعضخ

 ىتح برحلا ىف ىمجعألا اوفلاح

 نم ةيشخ هدوعو نم اوقثو
 احضو مرصن دعب اورد ام

 أي نأب ىوقلا ةعرش هذه
 مهانخل اوحاتباو ةيرعلا ارعدج

 مهيلع ًاضرف بادتنالا اولعج

 اماين نيملستسم اوناك نيح

 امامذ :ىعاري  .نأ ' قود آس

 اماسقأ مهتقرف ةرسمز

 اماغطلا دالبلا نع اودريل

 اماسحلا نيدرجم اولقتس

 اماعط ران لكل اونوكي ن

 اماضتها هنم دالبلا ىقلتس م

 امارح الكأ فيعضلا قح لك

 اماهجلا باحسلا نم مهورأو

 اماغرأ اومغرأ دق هيلعو

1 

- 



 -_ ابو

 اماصتعاو اكسمت اوداز هللاب مهو مهوفعضيل مهوقرف

 اماوقآلا محراو روجلا نم ابص لذخف دالبلا ةلح هذه

 امالسسو ةيحن هيلع نوقليو افطع مامإلا نولأسي
 امالسحألا كيعسب ققحف كيف ةقلعم مهمالحأ نإ

 : تاممتالاو روفنلا ليزتل >20ضبناو لمشلا عمجاو برعلا دحو

 اماجعألا درطاو موقلا ررح ١ لب ىدتعملا ةضبق ىف مهعدت ال

 امامحلا نيبذعتسم ىشمنتو 2 كيدفن انإ مامألل انب رس

 امالسإلا رصنت برعلا رصناو  ايهف صالخلا ةعاس تند دق

 اماعف ًاماع مامإلا ءاول ىف ىشعي رصنلاو فيعضلا أجلم تمد

 ًاخرؤمو ناضمر رهش لوخدب مامإلل ًاينهم ًاضيأ ىني نيطنطسق لاقف
 : ةديصقلا هذه ماعلل

 امامإ دالبلا ىف كوماقأ دق

 وبل برحلال ماوقألا ىدانت نأ

 أرلا ىضامب ةادعلا كدض رشي وأ

 غلبي هللا ىلع لكتي نم نإ
 اطلا هحور نم هلإلا كابح دق

 سانلا عفن نم مانألا ريخ نإ

 اجا ريقفلا لاح ىتغلا ىردي هنم

 ًاننح هيف مايصلا ريثيف
 ًاعوشخ هيف ناسحإلا ديزيو

 تاعزتلاو ءارآلا قافتاب

 تاهجلا عيمج نم كوواجو كك
 تادعلا فوفص نم صتقت ى

 تاياغلا دعبأ هينامأ نم

 تازجعملاب ىجن ًاحور ره
 تاكزلاب هميص ًآامتم

 تاتفلا تاتف ىهتشملا ع

 تاقدصلا ىلإ هسفن ًاعفاد

 تاولصلاب هلل ًابارتقاو

 ةادمحلا رونب ًادشرتسم هلا رمأب ريسي نمل اينهف

 تامركملا رهاب لضفلا رهاب ىدفملا ىبحب مظعلا مامإلاك

 تابهلا لجأ هب تلانو نلملا نما همايأ ىف تأر دق

 تاكربلا نراقملا مايصلاب 2 ىنيك نيخرؤم هوه
94 17 1 564 

1 14 

 : تايباآلا هذه روكذملا ذآ نمو

 تلاقو قيرطلا نع ىتتلأس
 ىقيرطل ىدتها لبق نم تنك

 ىلرد تعيض باش اي لالدب



 تور نا

 ىبلقل ًاريشم انه اه نم ىه 502
 ناكو

 5 : ةحسلا بايب ىلا ةداعسلا راد ةرامع ًايخرؤم هاو

 و ١ نينمؤملا ريمأ ىبحي ىديس اهناكرأ انب دق كيم راد

 فس ' 3 حتفلاو مالسإلا ددؤس اجب نإ اهدهاش نم لاق
 5 نينما مالسب اهولخدأ ادش دق خرأ ريللا ربغبو

 15 16 ١م 547 00

1*4 0 0 

 هراثآ ' : ًاخرؤم مامإلا ةلظم ىلع هتباتك نسحب اهف لاقو
 ىضم 00 0 ةثروم ةلتسلم

 صناف رفا ار اهفارطأ ىلع ىو
 رفاظلا نامألا باب 2 هباب لظت خرأ

 1 له 4 4*١
 تناك

 م اف راطفإلاب ليللا لوخدو كاسمإلل رجفلا عولطب نلعي ىذلا عفدملا ف لاقو
 : ناضمر مايأب

 و

 ددحف راطفإلاو مايصلا ريشب ميلا ىف نذؤملا عفدملا اهمأ

 5 رارسإلا برغأب انيف قط انلا كف ىف راما تايجر

 فاو راوبلا ريذن ىقلت ًاروطو ريقللاب سانلا رشبت اروط تنأ
 رقت راشتلا حارطاب سانلا ظعو رطق لك ىف مالسلا لوسر نك

 شوت زا ' .ةديصقلا هذه روك ذملا ىني نيطنطسق ىلإ لسرأ ناضمر رشع انثإ قو

 عاشلا ا يلو لوا ةايخملا ردوا الا توتي هل دابا د

 دقو ٍْ ا : ناونعب تايبألا هذه مظن ناضمر تاقوأ قيضل كلذ ىلإ

 رص ظى ا . ءاعنصب رصقلا ريمأ هرابز دمحم ديسلا ةرضح ىلإ نادمغ رصق راكذت

 0 | انادمغ رصق اي ىلبلا تاثداح نم 2 ةيداع كتداع مك نادمغ رصق اي
 0 انايحأ ءايحألاب أزهب رهدلاو -ةدجوم رثإ ًاايح رهدلاب تازه
 دقي :اناينب برحلا ىذبب كنم دهو امل تدمص ام ًابرح كدض نشف

 ِء 0

 لت ا 0 ا ب ها141ة10



 00 000 مير

 -ملللا

 ةكلممو ناطلس كاعري ناكو

 ىلإ تنكتساو يح زعلاب تلفر

 هل ضوبن ال ًاموي رهدلل تمنو
 ةحنجأ ءاعنص ىف رسنلاك تطس

 مثأ ىلع ىلاعلا كدجم نم تمحو

 ةثراك لك ىف اهناوعم تنكو

 نزي ىذ فيس نع ىندحت الأ

 هعئاقو ىورت كلزت مل هراثآ

 هعبتت نامزألا تضم امك ىضم

 ديقلو هراثآ نم رصق اي تنأو

 ةمتاح حورلا نإ هاوجنل تصناف

 هئبني ليللا ىف فتاه هءاج له

 ةدئاس كلملا قف ةطسب هل تناك

 ًآنمز ىرألا قوف ًاحرم ىشم اف
 هلئاضف الإ هل دلخت لو

 نزيىذنب فيس نع موقلا ثدحف

 اناطلسو اكلم اه تيعر اف

 اناك ام زعلا نأك نامزلا بير

 انافجأ كيناب نم رهدلا ضمغأف

 اناظقي ءازوجلا ىف رسنلاك تنكو

 انازيم ساطسقلا نم اهيف تبصن

 اناوعم كايند ىف كل تدغ ىتح

 اناويك داش دق مكو اكلم داش يك

 انآ هماكحأ نع لقنتو آ

 انامزأو ٌةموق هرثإ ًافلخم

 اناسحإو ًادهع هل ًامدق تيعر

 اناوجنل ىغصت ىكل لولطلا لوح
 اناقشأ هاقشأ ىذلا دوجولا نإ

 اناحمرو ًادرز اهضرأ ةشورفم
 انامجو ًاحور ىرثلا هاوط ىتح

 اناسنإ رهدلا نيعل ًاموي لطت

 انادمغ رصق نع مهتدحأ انك

 : ةديصقلا هذهب باوجلا بلط ىف -ىلع هحاحلا دعب هيلع تبجأف
 ةهلات بجعلا لويذ رحت تفاو

 اهتبامس نم ًادعرو ًاعقن ريثت

 هل نإ نيطنطسق ذفلا رعاشلا

 احدتمم هادبأ امب داجأ دقو

 ةمركم لك ىواح نادمغ رصقف |
 ةبقنم لك هيف نادمغ رصقو

 ؛ تريشن ىلوألا هنم رك نادمغ رصقو .

 " ترصتنا هب دنج مك نادمغ رصقؤو

 اناعمإ فرطلا اهيلإ عيطتسي ال
 انابقع تايارلا رثأ ىف قوست

 انابحس قاف نم اهمظان حدمب

 اناونع رخفلل ادغ ًارثثو ًامظن

 انادمغ رصقلا راخفل ًايكاحو
 انالعإو ًارس ىلعلا تامركم نم

 اناجيت ءايلعلا فرش ىلع تحضأ

 انافكأو ًادانجأ نيلضملا ىلع
 انانينب قحلا ديزي حتف لكب'

 * ونلا ةنلا ءواو ةظ
 مايهم تاهيل ب ايام وول ك2

 ما ا سما ا

8 

38 
5 

2 3 
5 
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 - م9 دا

 ترجو تر نم (1)هرماع نأو

 سلتحم لاتغي ىنأ نإ هلاحو

 هعلاط لوقي

 قف نم نيعتسرو

 دوميملا انئياغ
 هخرأ ماعلا

 باجع هيف تاقلا

 ال ةاشلا هب ترد

 هتيذعتساف هكقاذ

 داقرب ترعشتساو

 لاح ب رتلا ىلع تمان

 اييمحي تاقلا اهلظي

 حيرلا هرمأب

 هامح

 ىوسي

 هذاعأ

 ببدل ١ 55و"

١*4 

 باحصلا لوقي اك

 بائذلا اهتدراط نإ

 باعللا اهنم لاسو

 بادهألا تقاضو

 بارتلا شارفلا من

 بايغلا اهادع نع

لا اوندي داك ىتسح لاح ىلع تلظ
 بايغ

 بالكلا هعمو ىعارلا ابنع ثحبي ءاجف

 داقر قى اهماشف

 اهاهد اذام ردب م

 دبي تاقلا ىأر ىح

 رداق ةاشلا مف ىفو

 ىتح تاقلا برجف

 بالملا اهنم حوفي

 بايترالا هجاهف

 تاجيشعأ' هئاكو

 باينألا هضقت

 بابسألا هل ىلمت

 بارشأا غامو هضم ملا عسا
 هلم عمجم ىبسمأ

 هنع ثدحب ىشم

 وقاذو هوقدصف

 ناع لك تاداع

 بارجلا ىلمت ىتح
 باوصلا ثيدحلا ىفو

 بائحأ هب ترم

 انامزأو اماوعأ

 اناظقي هاقلي ةلفغ قى

 انارسحخ مصخلا اندعار

 اناويك طاح ًارصق هللا

84348 1١8 

 : تاقلا لكأ مذ ىف ةديصقلا هذه ًاضيأ ىنب نيطنطسق رعش نمو

آ نم نادمع” نأ اهريغو ريثألا نبا ةياجن ىف 600(
 من ىف اك ال مالسإإ هيلع دواد نب ناملس راث

 |  ةجيملا نينلا مهي نادم“ نأ ةياهلاو سرماقلا فو « نزي ىف نب فيس راثآ نم هنإ نب 0
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 2 0 ةظككللل
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 هنم توق ال تاقلا

 تارظن هناصغأ
 فالغ ق درمز

 هانتقإ ى ىوئسا دق

 الوق لاق هب لك
 اوحدتما دق ضعن

 بايل هيف سيلو

 باطتسم هغضمو

 باذي ءلىلإللا نم
 بارعألاو شابحألا

 باوصلا هيف لاخي
 اوياع ضعبو هلكأ

 باطحخلا اذه نيلوألا هل نيحداملل

 هنم ءرملا نزخي نأ

 ىأنيو غامدلا اوفصي
 موي لك ى هوعدي
 اوماقأ نإ مهميدن

 هنم نزخي لكلا
 مهاسبلو مراغض

 هبيلإ نوسلجي مه

 بوجو توكسلا هيف

 باصعألا هب ىوقت

 باضرلا ولحيو ىركلا
 باصحألا ئىكتملل

 اوباغ نإ مريع
 باجحلاو 1 كلملا

 بابشلاو مهخويش

 ةبارعإلا منميو
 بابلا دسي مكيبابش دس دعب نم
 نيب ام ةعادملا ىل

 مثلو مض نيب ام

 مييبلع حولي ىتح
 ودبيف ىدني مسحلاو
 ؟ ىوئينا هعفت ام

 ًآعيمج مكيلع هنم
 اول تقولا عيضي
 ىرابتخاو هتبرج
 نكل تاقلا ىف عفن ال

 هينم لكألا جئاتن
 ديبيكأ مهو معطلا

 يلح ءديلا ىف ءاملا

 باسني مهعمج
 باعكلا مضت 1

 بابق ناخدلا نم

 بابح هوجولا ىلع
 باوج صخشدنع له
 .باستكا ال ةراسخ

 بايإ تقول امو
 باهسالا هب ىدحي
 ةبادِعْلاَو ءاقشلا هيف

 باثتكاو ىتخ نزح
 ميارس هله عفنلاو

 ءياص.. كللذ دعبو
 ا 2 اا

000 

 و ور
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 0 مهم لققأ م

 بارخ ريقفلا تيب بير نود هلكأ ن

 تاجيبلاو ةريرعشق ىنفلا مسج 5
 باصعألاو باقلاو هنه ا قهزتو

 باصي راودلابو ه٠ اأطو لقثي :سأرلاو
 تارشلا هيلع ىرقت» لام لكفي هنفو

 باع نويعلا ىشغي 0( ىتح لبذي نفجلاو
 بارتقا هيلإ ام 00 ولحي مونلاو

 بارح باذعلاو 1

 ةياويضلا تيفي -ةنه ضيقو مشه ءوشو

 بارطضالا لصافملا اذه دعي ىرتعيو

 باسنألا فعضتو 2 هنم فعضي لسنااو

 باجح هيلع لدسيل اوعرزت ال تاقلا

 باستكا هنم نبلاف ا هنع نبلاي

 بالط هل اين دلا ف جيار هقوسو

 بايترا بالك ىف ام 2 ربخ ةجيتن اذه
 باقتلا طيمأ ىم ىنايب نوكردتس

 باوثو مكل رجأ ىدو لآ هكرت يف

 باب لتقلل تاقلا ابير تخرأ قبي مل

 0 هوءا هالا

 ل ٠

 دمحأ نب ميركلا دبع بيدألا ىضاقلا ىني نيطنطسق ىلع الوأ باجأ دقو

 .ءىش لك نم فارسإلا نأ ىلإ ًاريشمو تاقلل ًارضتنم .هلوقب. ىناعنصلا رهطم

 : تاقلا صم دافأ امب ماعلل ًاخرؤمو رضم

 باوجلا اهيدل ولحي غيلب نم ةثفن .اي
/ 

 بارتقا عولولا شيع 2 هوهأو ابرق تسنآ
 بايإ هاقل ىتس  ىان ةروزب ترزو
 3 'تارتغا هيف عوري داعب لوط دغب : نه

 +2 هك ف يمتع كرد ةمندع



 دب مو ابذب

 مل نإو القن تيدهأ

 حارف حيدملا اوس

 ًاسوفن قاش هالول
 ًاقيرط تكلس دقف
 امذ تاقلاب تقصلا

 مذ تاقلل ناك ام

 هقذي ِ نأ الإ

 ءىش ريخ قذي مل نم

 داؤف ق ةقرو

 اروضح بواقللو
 امسح سفنلا معفريو

 هيوذ ىقلت تسلف.

 امنع سفنلا اورهط دق
 وندي صلئاقنلا الو

 ىدنع . ةوتفلا لك

 مهوف تمعز امو

 فرو مس تاقلا ام

 نفج لقاثت الو

 تمج هايازم

 ىعديو .روتفلا ىفني

 راخبل ففجي
 راخمي اذ ىرت مكو

 ىدبيو 'نخسم
 اذسهو كاذ ليق لب :

 باوص كيدل لقني
 بارشو ةلومشم
 بادآلا .اهؤانغ

 بارسلا اهيف حولي
 باجع. يش كاذو

 باع ققحن الو
 باي : رذعلل لهجلاف
 باجنلا لاق هبعي
 باركألا هب ىلي

 بارق طاشنلا هل

 بايلألا امل ونعت
 باحي ءاعدلا اهب

 باعي: وأ اهطحي
 تاريح مهليمت
 طوباخو اودعت اف

 باهش مهلإ اهنما
 باستنا اهيف تاقلل

 بايث هيف مهولاو
 باصوألا هب الو
 بتاقر تدامو . هنم

 بالخ اهعفنو
 باجيف ءانملا ىلإ

 باصعألا هب قرت
 باصم اهئم مسدجاو

 باق ىأشلا نم الع

 باسنألا اميّمح

 بارجلا هيلع ىرج

 يه يي هدو يصافس ع كل

 ها 2 يعل

 هاواي

 هبات 1 هع

0 



 دع مكخاح

 ايزرش ءاملا كىللذك
 1 تابنش هيف تنأ ام اذه دوق .ىلع منذاف

 لاق تاك مقأ اذإ ًايأر هاضرت تسلو

 نيكس هل 0
 امس ناحخدلا نم يلع يذلا
 ١ باكرلا هيلع تضم كابل
 2 .تاهرألا هبا ودبي هيف رسحلا ىرن مو

 باهذلاو هئيجم  هنمو اذه رطقلا ىف
 0 هباستكإلا ةياسمع هلي . ةاندهع امر

 ٍ «بارطضالا هب ىفني 2 انوع نا اغزت نب

 5 .باجح روتفلا هل نميف مزعلا ةعو

 «بايترا هيف قبي ىل قحخ تلق اه لكو

 اذإ بابلآلا هجمت  ءىش برقأ كعلاو
 .باختنالا هناصخخو  ًاماظن داجأ نع ا

 روم تابق لايخلا اه ًاهايحم تضبن اله

 بتاذت ذإ هبولق 2 اليحأ اماي تلقف

 - باصن اهيف فطلل نول تايدجربز
 ْ باضرلا اذ وأ دهشلاك 2ىبش قاذملا اهنم
 59 تاكل هب شيج ءاج املكو
 باحرلا هنم قيضت 2>ٍرك سفنلا طلاخو

 35 باقع نب زيكل اهنم 2 حاسيرب هتوزخغ
 باطخو الح الوق ايف رضحلا اهتايار
 كو باطتسم اهؤالمأ فحص ىل هقاروأ

 ظ . بابحتسا هصق ىق <>قح. تاقلا هخيرات
 هل 184

 ا .ىلع لكوتملا نيداحلا ةمثألا راصقت ةردو نينمؤملا ريمأ انالوم باجأو
 تلد 1

 تاوضر نيدلا ديمح ىبي دمحم هللاب روصنملا مامإلا نبا ىحي نيملاعلا بر هللا

 ةمالعلا ىديس علطأ الو « ىنب نيطنطسق ةديصق ىلع ةديصقلا هذبب هيلع هلل



 أ
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 - دمصتتن3 7 جسم مومو ور

 - ملا

 مالسلا هيلع مامإلا هدلاو باوج ىلع نينمؤملا ريمأ نبا دمحأ مالسإلا فيس
 | : هل ًاسمخم هللا هظفح مالسإلا فيس لاق

 اوباطتسا لالحللو 2 اوبانأو مهبرل اوباجتسا نيذلا لاق
 بامصألا ابيأ اي 20 باعي سيل تاسقلا

 اياجسلا بيطت هب  ايازرلا نوسهت هب  ايالللا لوزت هب

 بابسإلا اهصحب مل  ايازم هيف نأل
 هرصح كردت سيلف 2 اريتوو ًاعفش دعت 2 ىرتت لئاضفلا هل

 بابعلا ىوطيو اهلم 22 ارشع رشنت فوسو
 رثكتو  ءاوملا باطتسيو  ءانعلا لوزي هب

 بتاهذ يتسلل .ءالثع :ةوعلف

 ملاسي حارسقلا هب 0غاصي عيدبلا هب 20مغامدلا روفي هب

 باذي يىدرمز  غايص روفغنلو

 ءاوضألا

 ىحدم تحصفأو حودص تاذ اقرو ىحوبصب تدش اذإ

 باضر باذملا هل ىجحيلم رغب مركأ
 , اسملظ لذاوعلا نم ١ ًاموي هانضم مس نإ املأ دحلا دروم

 بابحألا هب ىفشي  ًاماظ هاليحأ اماي
 جورش رودصلالو 2 حوزن هله بركل | حيرتسم همكِدن

 بابش موسمهللاو  حيرم سوفنلاو
 راتم لوسقعلو ررارف نوجشلاو راسكتا هنم نزحلل

 بارتقا رورسلاو  راحدنإ مومغلاو
 عاهجا هنم ركفل عاسننتما مادأللو عافتنا مقسلاو

 باذجنا طاشنللاو عافدنا راسخبلاو
 هنملعاف ءافشلا وهف -وسهزي راص هب ًاعفن هنع سانلا در مكر

 بباصنلا هافك امهم هنم كلان نم لكل

 اسسستب كعءاد تيب اند زيسا انم اذإ اهذحخ ىتش صئاصخ هل

 بابنلا هنم فاي ١ ىّتح ركفلا ذسشيو
 نجهب ىلكأ سيلف نزحتو ايش ىشختال نأ هل بحمل اوعدي

 باتك سيلجلا هل 2نمح مونلا درطيو
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 : باحتلا دنع نابأ

 نعاض هنع هبلق نساحما لك زاح- دق ثداش هنع ءا ال

 باذعو ةوفج هنم هلان نم هافاو

 هيدي نيب ماقو  هيدل فوقولا ىقي هلإ

 بايث ىجايدلا نم هيلعو هرازو

 ىشي بلقلا ةلعل فرع بيط نغأ

 وش نح دن

 فطلو نسح نيدخ
 باوث ىل هلاصو 2 ىف ىذلا بيبحلا وهو

 بيرق فوطقلا ناد 2 بيطر ناب نصفك بيرت سنأ لارغ

 باّقع هنم نوكي بيبحل صو كنع عد

 ىلصو بلطي ءاجو 2 لصنو ظحل فيسب ىلتق مار نإ كاف

 باطتسم هرجهو ىل بلطي مل هلصوف

 سملت قحلل تنك نإ 20سردي سيل همسرف سألا وه لاقملا اذه

 بارس وهف نيطنط سف هلاق ىذلا امأ

 دهشي ىجاجتحا اهو 2 دعست ريخلابتحر نإ دست عمللاب كاب

 بارشلاو هلكأ  دحلا زواج نم سيلأ

 رقفو شيع دغر ىف ١ ربب داصتقا ىلع رح سفن مي ملو

 بائتكا هيرتعيوو 2ارض ةضرع نوكي

 الح حلصي سيلف ىلاوتي همقسو الاضع ًاءاد لاني

 باعت ماركلا هب الام برشلاو لكألاو
 ارم كلذ سيلف ارض هنم لنت ملام ًاردق تاقلا نم ذخف

 باجعلا ودبي هنم اف ارسإ بيعلا امنإو
 سرداو تلق مل عمساف سقلا اهيأ اي مبقت 2سملا وه ًاكح كاهف

 باوج انم نيطنط هسقاي قفلملا اذه

 هيدل رقتسا الا هيتلقم نع ضفف هيلإ ماظنلا ادح

 باققن ءايحلا نم هيلع كيلإ |ىدهب

 اودع هيف لقت الو 2 اوفع لضفلا نم قفني اونع' .كمظنا لقف

 بارت وهو ردلل فك سيل هنأل
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 ايا كاذب فضطلاف ايعي لغشلاب ركفلو اأيمت دق هنإف

 باوث هيف رتسلاف ىبحي قفلم رتساو
 روك ذملا ىلع دمحأ نب ميهاربإ نب هللا دبع بيدألا ديسلا ًاضيأ باجأو

 : لاقو

 بارشلا باطووبري 200بابح بيطتسا اذإ
 بابللا دنم شيطي 0قاس وأ ديغ نم
 باضرلا ناهبتسيو 2 ًاملظفرعيا لتقي دق

 بابي رشل ًابب 2 ءايمحلا نوكي دقو

 نب دمحم خيشلا ةجح ىلإ هتلالج ىلإ لصو ١4١ ةنس ةدعقلا ىذ قو
 نايعأ امهباحصأ ن٠ ةعامج ىف رصتنملا ىدهم هللا دبع خيشلاو « دوعسم حلاص

 دالبلا فارطأب ةلصتملا دالبلاو ةماهت ناودب ىف ةليبق ظعأ مهو نسق ب
 دالبلا نم ملوح ام حتفب هل اودهعتو ةيوقلا نئاهرلا هيدل اوعضوو « ةيمامإلا
 لئاسرو دوفولا هيلإ تعباتت كلذ دعبو « كلذ ريغو تانوملاو دوقنلاب مهدمأف
 ةباجإ تناك ىتلا تاهجلا لهأو ةمابت نايعأو لاقعو خياشم نم ةعامج

 . مهتبوتو مهراذتعا لوبقو نيمأتلا نوبلطي ةيسيردإلا ةوعدلا

 ةيحمحلا دالبلا لإ ههجوتو ىغبلا رمحالا نبا نالعإ

 نب رصان هجوت ناك 147 ةنس ةرخآلا ىدامج ةرغ ءاثالثلا موي ىف

 مهيلإ نمو دشاح دارفأ نم ةريثك عومج ىف ىدشاحلا رمحألا توخبم رصان
 نينمؤملا ريمأ نبا دمحأ مالسإلا فيسل ةذبانملاو ىغبلا نلعي ةيجحلا دالبلا ىلإ

 عيبر رهش ىف رمألا هللا هظفح هتلالج نم ناك هنأ كلذل بابسألاو « هللا هظفح

 ضعب اهب ىقبي ةرجن دالب قى نوصح ةثالث ةرامعب ةنسلا هذه نم ىناثلا

 « ةيماهتلا دالبلا فارطأب ةيجحلا دالبلا هذه دودح لاصتا عم نيدهاجملا

 ًاثادحأ اوثدحأو ةرامعلا هذه ثادحأل رمحألا توخبم رصان دالوأ راثف

 غلابف ماءإلا ىلع مل ةعباتملل مهتوعدل دشاح مهلئابق ىلإ مههجوت ناك مث

 ةيعرش ةقيرطب تبث نأ نوصحلا هذه بارخإ لمتحاو ملل ةعجارملا ىف مامإلا
 فيس ىلوملا هدلو نمو هنم فا.هنإ لك لذبو زمحألا تيب كالمأ ىف اهنأ

 نالعإب ىراصنلا ةمدخب مايقلا ىلع نارمحلا مصف « هللا هظفح دمحأ مالسإلا
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 ,مهلحم ىلإ لئابقلا اوعدتساو مانألا بر عرش ذبنو مامإلا ىلع داسفلاو ىغبلا

 . روبخ

 ىف داسفلا دصقل مهعمجت هللا هظفح دمحأ مالسإلا فيي“ ىلوملا غلب املو

 ةملك عمج ى غلاب ىسيردإلا باعصأ نم ةماهت ىف نمب ملاصتاو ةيجحلا دالبلا

 ميمج بترو ةنيهر ةئام وحن ىلإ مهام ذخأو دالبلا ظفح ىلع ةيجحلا دالبلا

 ةمهملا نوصحلا كلذكو ةماهتب ربكألا ودعلا ىلإ ةاغبلا اهنم لصتي ىتلا قرطلا

 اهوحنو ةرجنب ةديدجلا نوصحلاو ىبدقلا ىنبو قارشلاو رفظو لهاجلاو ريفظلاك

 . ةجح دالب نوصح نم

 دالبلا فارطأل ماتلا مزحلا ةاغبلا نم هعم نمو رمحألا فرع املو

 .,نصح اودصقو ةيجحلا دالبلا طسو ىلإ اولدع اهنم مهذوفن ناكمإ مدعو

 رافنأ ةعبس ىف ديمح دمحم نب دومح ةمالعلا ىضاقلا هكاح هيف ناكو « اسين

 متر صاح ةاغبلا مدقتو . اسين ق رخآ بترعي رافنأ ةرشعو نيدهاجملا نم

 .لك مهب اوطاحأو « ةنسلا هذه نم ةرخآلا ىدامج ىفاث ءاعبرألا موي ىف

 ةاغبلا غلب دقو « هلثم دهعي مل ىذلا لاتقلا هعم نمو مكاحلا لتاقف ةطاحإلا

 آنمٌؤم جرخف هباعصأ لتق دعب مكاحلل نامألا ةاغطلا لذبو ىبار فلأ وحن ىلإ

 اهذخأ ى اوعمط ةلغبلا ةاغبلا رظن املف « هل ةلغب ىلع هدلوو هتجوز هعمو

 ,لتقو هتلغبو هتجوز ىلإ نيمدقملا ىلع مكاحلا راثف اهذخأل مهيدبأ اودمو

 اهنم دهشتسا تاصاصر عيرأب ةاغبلا هامرو « هرجنخ ًانعط مهنم رافنأ ةعبرأ

 ةيرذ نم ايمع هفيرش اولتقو هيف ام اوبهنو اسين نصح ىلع ةاغبلا ىلوتسا مث
 .نم اسينب نم مرح اوكتهو اوثالو اوثاعو ىب# نب دمحأ ىدهملا مامإلا
 بلم لتق ركاحلا ةلغب ىلع مهنيب ايف فالتخالا لصحو ناوبقلاو ءافعضلا

 نيعبرأ ىلإ ةعقولا هذه ىف مهنم ىلتقلا تغلبو ةلغبلا اولتق مث « اهبسب نارع
 وحن ةراغ لوصو نم مهغلب امل لذلاو لشفلا مهرماخ كلذ دعبو . أرفن

 اوبهتناو نالحك دالب فارطأ اودصقف ةجح ىلإ قرشلا دالب نم رفن ةثامسخ
 «تلصوف « تاراغلا نش ىف مامإلا غلابو نالعث ىداو ىلإ اوزاهو ايي تن

 .لهأ .نم ةئامعبس عم رفظملا شيجلا نم تاكولب ةثالث ةجح ىلإ 2 كوأ

 .نيدلا رصان ليعامسا نب ليعامسا ةمالعلا ديسلا ةميحلا يكاح ةبحصب ةميحلا

 ىورملا
 | ديسلا
 | ةبحص

 1 دالب

 ىداو



 2 ع

 بهإلس

 .ةبحص مار ةئامسخو : فلأ وحن مهو نابكوك دالب ةراغ منتعبت م « فورملا

 ديزي لايع لبج نم ةراغ مهتبقعتو . دمحم نب دومخ نب ىلع ةمالعلا ديسلا

 دودح ىلإ مهذوفن ناكو ىدابشلا ىااشلا ميركلا دبع نب دمخأ .ىضاقلا ةبعص

 ن ةاغبلاب مهتطاحإ تناك ةيمامإلا شويلا عامجا دعبو « نالحك دالب

 هللا هظفح لصو ةنسلا هذه نم نابعش نيرشعو نهاث ةعمجلا موي فو
 و. مالسلا هيلع ىحن مامإلا انالوم هدلاو ةرايزل ءاعنص ىلإ ةجح نم

 ةديصقلا هذه ءابدألا ضعب هل ًاينهم

 مخفملا نينمؤملا ريمأ فيسو مظعملا كليلملاب الهأ بحرلا ىلع

 نيدلا ديمح مساق نب دمحأ نب دمحم ةمالعلا ىديس كلذ ىف لاقو

 : تايبألا هذه الجترم

 ماركلا لجن اي نيدلاو 2ىدحلا فيس اي ىالوم
 ماطفلا دعب نم ءاسعقلا ةمهلاب ًاغلاب اي

 ماقم ىلعأ ىف تللجو 2 اهتزح ىلاعملا بتر

 ماقملا 5 مزمرو مطحلاو ةكمب ًامسق

 مالمسلاب ىنح روصخن 1لا كدج الإ تنأ ام

 مالم ىشحت ال قحلاب هعاص لب هلعفو

 مامإلا ىشاخ ام رصعلا 2ىدحوأ الإ تنأ ام

 مانألا اذه ى لدعلاب 2تئش ام رمو مكحاف

 ماصفنا امل سيل ءارغ ةمعز َُى مدو ملساو

 لكوتملا مامإلا نينمؤملا ريمأ انالوم ىلإ لصو ةنسلا هذه نم لاوش ىو

 عضوم ةرامع ىق هتموكحل .نذإلا وجري ةيلاطيإلا ةموكحلا ريفس ىبحي هللا ىلع

 مامإلا هدلاو نيدل هديأو. هللا هظفح ناكو 2 تدنملا باب وأ احنا ُْق زاقلل

 : مامإلا ىلإ اهمدقو الاجنرا تايبألا هذه لاق نأ ىلإ ةريغلا هتلمحف

 ضرألا“ ىف ةعيرشلا ناكرأ ديشم 2 ًرماع نيدلل تلز ال ىدهلا مامإ

 نضرعلاو لوطلاب رطقلا اذهل نحو اهعيمج تاغطلا تاماه قلفم

 ضرقلاب  كلاسهمللا لك مهدرومو 2 ةقرف لك نم ساجرألا ةبصعلا نم

 بج وسم سرور

 مده رع دس نا حاز ج

 اهل

 ا
 أنآ

 ١
: َ 
 و
1 
 و
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 00 0 9 5 5 هذرو ريفسلا لوق ام كن عدف

 -- ربا نب هل دبع ىف يل اش عباد سيلا موي ىفو
 0 ا هل سو طل

 تايبألا ةثالثلل ازجعمو ارطشم مهاربإ نب هللا دبع دلاولا لاقؤ مقارن نأ

 هتلالجب اهفرشت ركذب امل اليذم 6 اهم ةفورعملا اهليعو ةدح ف ةروبشملا

 اهب مساقلا مامإلا نبا نيسحلا هدج ءاقب مايأ ركذ ىلإ ةراشإلا عم هللا هظفح

 1 : اشاب رديحل هن رصاحم مايأ

 نيعملا ءالا نم ىنتقسأو ( ىنتمركأ ةدح تنئج املو)

 (ىيبو ىوهأ نم نيب تلخو ) ريسفن ضور ىلإ وأو

 قيفعستل تننم نإ ًاقوش ( لازا نم كنتينآ اه تلقف)

 ( ىنيع قوف تلاق مقأ نيأف) ىدابف ناصغألا ةرمزل تنأو

 نيجللا عم كيف ربتلا لابج ( ًارون هللا كابح اهل تلقف )

 ( ىنيع كاذب تررق ذإ ءامو ) وهز بايث هلإلا كالوأو

 نيريتلا ءاهزا نيدلا ىفص ردب كافاو دقو الو فيكو

 نيسحلا هدلاول موي مكف  ًاعدب سيلو زع مالسإلا هب

 فلأو ةئامثالثو نيعب رأو نينثا مي

 ريمأ ندل ىتلا ةيمامإلا دانجألا نم ةمذرش تمدقت اهنم مرحملا لوأ ىف

 بدنملا باب ىف نم دصقل هريغو قيفوت ماصمص ربمألا ةدايق تحت زعت ءاول

 نونلعي اهب اوناك نيذلا رارشألا نم احا ردنبب ةلصتملا دالبلا نم هيلإ امو

 تناكف « ةوقلا نم هيف مه ام ىلإ ًآنوكر ىصاعملا عاونأب نورهاجيو داسفلا

 ىربنعلا رصان خيشلا رارف نع تلجنا كراعم ةيمامإلا دانجألا نيبو منيب

 باب ىلع ةيمامإلا دانجألا تلوتساو « دالبلا كلت ىلع نيبلغتملا نم هريغو

 نابلطلا اهبرخخأ ناك ىتلا عالقلا ىلعو ابيلإ امو بابذو ديعس خيشلاو بدنملا

 نابلطلا اهكرت رابك عفادم ةثالث ىلعو اهنم ةينامعلا دانجألا جورخ بيقع

 عفادملا حالصإو تناك انك اهترامعو عالقلا هذه حالصإ .ناكو . كلانه

 ةزئرب اهنم عفدم لك ىف عضو نايلطلا ناك ىتلا زنربلا جارختساب ةروكذملا

 : ردغلا
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 حتفو شافخ ىلإ نيدلا ديمح مساق نب دجأ مالسإلا فيس مزع
 ناحلم

 ديمح مساق نب دمحأ مالسإلا فيس مزع ناك اهنم مرح ربش ةيقب ىف

 هلوصو دعبو « ةيمامإلا دانجألاو ةمداقملا نم اهب نمو شافخ دالب ىلإ نيدلا

 مامإلا نم هيلإ رمألا ردص شافخ لهأ نم نيرافلل هنيمأتو دالبلا كلت ىلإ

 . ةاغبلا نم اهبتارمو اهنوصحو ناحام لبجي نم ىلع دانجألا مودق ليجعتب

 دانجألا ضعب مودق ةنسلا هذه نم رفص عباس ءاعبرألا موي رخآ ىف ناكف

 ةيمامإلا دانجألا ةيقب مودقو موجه مث هيف نمو ناحلم لبج ىلع ةيمامإلا

نلا هللا مهحنف هنم ناكم لك نم ناحلم لبج عيمج ىلع
 تمرجاو نيبلا رص

 .سأر ةيماعإلا دانجألا ثتمنست ىتح تاعاس رمت ملو « مازمنالا دشأ ءادعألا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ىسيردإلا باعصأ نم هيف نم لك رفو لبجلا اذه

 هيف نم لك مازبناو ناحلمب ةيمامإلا دانجألل مظعلا رصنلا اذه بيقعو

 نم مهيدل نم ةيقب ىلع ةماهتب ىبسيردإلا باعضأ جرفأ ىسيردإلا دانجأ نم

 ىسيردإلا ناوعأ نم مهلإ مضنا نمو ناحلم لهأ نم ناك نيذلا مظنا ا شيجلا

 . ىضاملا ماعلا نم بجر رهش ىف مهب ردغلا

ات ءاعبرألا موي حبص ىفو
هذه نم رفص نيرشعو عس

 مالؤه لصو ةنسلا 

 . ءاعنص ةنيدم سورحم ىلإ مامإلا ىلإ ىرسألا

 اهدالبو ءاضيبلا حتفل رامذ ءاول ريمأ مزع

م هجوت ةنسلا هذه نم رفص رشع ىناث دحألا موي ىفو م
 ربمأ رامذ ةئيدم ن

برأ وحن ىب ريزولا دمحأ نب هللا دبع ديسلا رامذ ءاول
 .نردهاجملا نم فالآ ةع

 هبيدأتو اضيبلا ةنيدم حتفل هقيرط ىف عادر ةنيدم ىلإ اهريغو عفادملا ضعبو

 هنايعاو لاقعو خياشم ضعب عادر ةنيدمب وهو هيلإ لصوف « كلانه ةاصعلا

 ىضاملا ماعلا ثداوح ىف انركذ نأ قبس دقو « اهوح امو اضيبلا دالب

 هلوخدلاو ةعاطلاو عمسلا الذاب مامإلا ىلإ صاصرلا نيسح ناطلسلا لوصو

ىلع الماع هبصنو هل وه امب مامإلا هاقلتف « ةعامجلا كلس ىف
 ررحو هدالب 

 هلإ تلصوف « تاهجلا كلتب مهوح امو هدالب نايعأ ىلإ ةينيد ةحيصن هدي

 * .هلهاو قحلا ىلإ. ءاتنالا ىف مهبوغرب ةحصفم مهمظعم ,تاباوج مامإلا
 : : ا ل
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 عقايزل تومزضتتب نايعأوءاملعو ا تادانسأ نم هيرو نعت
 لئابق نم فئاوط تعمجت ةنسلا هذه نم لوألا

 تاهنلا هذه ن٠ رمع دالبب تال ةدع ىلإ رفن

 تلجنا ةعقو مهيب تناكو ةيمامإلا دانجألا

 دو كلذكو

 عيبد عبار فو . اهريغو
 ' ةامعبرأو فلأ وحن ىلإ ىش
 : مهتدصقف داسفلاو ىغبلا اونلعأو

 نم اهوح امو دالبلا هذه ىلع ةيمامإلا دانجألا ءاليتساو ةاغبلا نارا نع

 . هناحبس هللا

 نايضعلاو داسفلل دالبلا كلت خياشم نم ىناقيمجلا نالعا اذه 5-1

 لاومأ نم هيلإ لصو امل هقيرفت مث « كايغطلاو ىغبلا ىف ىداٌعلا ىلع هميمصتو

 ىه ىتلا هنوصحب مهبترو هيلإ اوعمجت ىتح دالبلا كلت رامعأ ضعب ىف ىراصنلا

 ىمامإلا رفظملا شيجلا ريمأ نم ناكف « ءاضيبلا ةنيدم نم ةعاس ةفاسم ىلع

 «ء كلذل اوعري ملف « روهمجلا هيف لخد امذ هلوخدب هل ةعجا رملا ةهجلا كلتب

 برحلا تمادو نيدسفملا نم هنوصح ى نم ىلع دانجألا ضعب مودق ناكف

 ءىش ىلع نوولي ال امب نصحت دق ناك نم ةيقب رارفو مايأ ةثالث ىلإ كلانه

 ةيمامإلا دانجألا ءاليتسا ناك اهنم لوألا عيبر نيرشعو سداس قو

 برلا دبع ىلع خيشلا لوخد كلذ بقعتو اهوح امو ءاضيبلا ةنيدم ىلع

 هراذتعاو هتبوت لوبق روصنملا شيجلا ريمأ نم ناكف « هيلإ نمو ىناقيمحلا

 ىف اهيف نمو هرود ىلع ةيمامإلا دانجألا مدقت دنع ناك ام نع هرطاخ ربجو

 ىناقيمحلا نم شيجلا ريمأ ذخأو . داسفلا مهنالعإ دنع ةعقاولا برحلا ءانثأ

 . ناودع لك عفرو قرطلا نيمأتو ةعاطلا نئاهر دالبلا كلت خياشم نم هريغو

 ؛ ىبنألا ىنارضحلا دمحم نب دمحأ بيدألا هيقفلا لوقي ءاضيبلا حتف ىفو

 : اهلوأ ةديصق شيجلا ريمأ هبحص نمم ناكو

 لوبتم رادملا حزان نيح ءاضيبب ىتناب نينبلا مأ ىنأ لهألا
 ءاضيبلاب شيلا ريمأ نم لصو ىلوألا ىدامج نم نيرشعو سماخ ىو

 ْ : : هظفل نم ام ريزولا هللا دبع ديسلا

 مهدوارن انلزامو ةعاطلا نع دعابت مهضعب نإف نازع ىلع مودقلا ددحت
 رشع سداس ىلإ لوألا عيبر نيرشعو سداس ى ءاضيبلا انلوصو دعب نم

 مهنأ مهسفنأ نم اوليختو مهدنع ةعنملاو انيدل روتفلا وموت ىتح ىاثلا عيبر

8. 
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 عفدمو شيبللا نم ضعب هيجوت ىلإ لاحلا مزلف « لذاوعلاو مه انودصقيس
 كلذ لبق انمدقو نازع لآ نم ةرحسملا ريزولا ىلع نب دمحم خألا ةيعمب
 نيسح ناطلسلاو ىدنفأ نايلسو حجار نب دياق بيقنلا هيجوت نيمويب
 ًاطسوتم الحم هنوك هبيترتل نابد نم نيقوذم لحم ىلإ مهعم ةفئاطو صاصرلا
 نيقوذم ةبتر اندز ىزعلا خألا مزع مويو « لذاوعلاو نازع لآ نيب
 امهعمو ناشيورلا ىجان نب حلاص بيقنلاو ىربجلا دعس نب هللا دبع بيقنلاب
 ردقو ةيداوسلا لماع ىربجلا دياق دمحأ خيشلاو نالوخ نم ًارفن نيعبرأ وحن

 بيقنلا ىضف رحسملا وحن شيجلا مزع دنع اومزع هباحصأ نم ًارفن نيعبرأ
 فلخ نم لايكلا نم مهيلع قدانبلا حورق اذإو اليلق هعم نمو هللا دبع
 مهنأ فشكنا ًادج ريبك شيج مهمامأ اذإو اورظنو ءاضيبلا ةهج نم نيقوذم

 نابد نم نيعيطملا تالحم ضعب اولخدو نيفلأ وحن ىلإ اوعمتجا لذاوعلا
 هللا دبع بيقنلا مههجاو الو « ءاضيبلا نيبو هنيبام ىلإ اوذفنو نيقوذم لياهف

 وحن ىلإ شيبحو بحرأ نم مييلإ مضناو ءادعألا ىلع هعم نمو وه لمح

 ًاديدش ًادرط لذاوعلا اودرطف رحسملا ىلع مودقلإ هنميم لهأ نم رفن ةئام

 ناهلسو ناطلسلاو حجار نب دياق بيقنلا جرخو ةحضاف ةميزه ,هومزهو

 ةبرض آعيمج مهوبرضو بناج نم مهوصراغف مهعم ًارفن نورشع وحنو
 « نابد لها تاالمم نم اهولخد ىلا تاالحا نم م ىتح ةميظع

 . ديهش الإ ةمالس ىف نودهاجملاو ريثك ًاحرجو التق ءادعألا ف لصحو

 مويلا ىف اوركابو . هتقو نم مهلمش تتشتو لذاوعلل رابغ كلذ دعب ىقبي ملو

 بقعتو « ةعاطلا لذبو حالصلاو نامألا بلط ىف بتكلاو ةطاسولاب ىناثلا

 تمتو رهاطلا خياشمو مهتعبتو ًاعيمج ىلع مساق لآ نيطالسلا لوصو كلذ
 . دالبلا خياشم نم ةراتحنا نئاهرلا اوملسو مهتعاط

 ناك مث سمشلا بورغ برق الإ هوبراق اف رحسملا اوهجوت نبذلا امأو
 كلانه ىلإ اعيمج نازع لآ نم نودسفملا عمتجا دقو « موجهلاو مودقلا

 ردق اوذخأو ايظع ًارصن نيدهاجملا هللا رصنو اولذخف ةئاميسخو فلأ وحن

 رثاقعلاب اهءارو نمم- نوبرقألا لبقأو :« تاغاس ثالث وحن ىف تالحم ةرشع

 مرو دقو الإ ىناثلا مويلا .ىضقنا امو. ..ليللا.ق ىزعلا خألا ىلإ نئاهرلاو
 « نازع ل3نمف ىقب نم لمكتسا. ثلاهلا مويلاو . رئاقملاو :نئاهرلاب رثكألا

 . - هين سيو ووت موو 7
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 رومألا عيمج نآلا تحلصو لذاوعلاو ضرأ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو هناح

 .نيبو ةيمامإلا دانجألا ضعب نيب ةكرعم

 ةيمابتلا دالبلا نم امب لصتي امو ضاوع ىنب لبج فارطأب ىسيردالا ناصأ

 ةيماهإلا دايحالا طبضو دالبلا كلت نع ىسيردإلا باعصأ مازهنا نع تملا

 نينمؤملا ريمأ نبا دمحأ مالسإلا فيس ىلوملا ىديس ضوه اذه بقعتو

 : تاململا ورعت ذإ نيملسملا نكرو نيبقنملا سهش ةفالفلا ني

 تارابعلا جرت دمعا لإ نيو .يماط سلا هلا ىرشلا ثيل

 تاومسلا هاوهتو أرط ضرألا ىف ىف لك هيدفي ىذلا مامإلا لجن

 مه ريغو مظنملا شيجلا نم ريباوطلاو عفادملا ضعب ىف ةجح ةئيدم نم

 . هقيفوتو هرصن زيزعب هللا هدمأ ديمح نبا ةعلق ىلإ نيدهاجلا نم

 ىب عيمج حالص مت كاذبو
 مس هللا نعو لاوحألا ترقتساو

 ماهإلا ىلإ ماغلا نم باضقلاو مرقلا لوصو

 ةيورلا سورحم مامإلا ماقم ىلإ لصو اهنم لوألا هيو بك قر

 نم امهنأ ارهظأو باضقلا كيب دمحمو مرقلا ىبحي دمحم خيشلا ءاعنص ىلاو

 برعلا ءارمأ ةماك عمج امهضرغ نأو ماشلاب ةيمالسإلا ةيعمجلا ءاضعأ

 نإلاو رشقلا ةوهق برش ىلإ نامدقي ال امهنأ امهل ًامزالم ناك نم” اوخأو

 نيرشعو ىناث ىلإ ءاعنصو ةضورلاب اههرارقتسا ناكو . هريغو كابنتلا برشو

 ش ٠ ندع ردنب ةهج نم امهمزع ناكو ةنسلا هذه نم ىناثلا عيبر

 ةيمامإلا تاطحملا ضعب مهدصقو ةحيبصلا را رشأ نم ةعامح عاّتجا

 رارشأ نم ةعامج عاتجا ناك ةنسلا هذه نم ىلوألا ىدامج فصن ىف

 لاومألاب مهدادمإ هنم اوبلطو ىزيلكنالا ندع ىلاو لوخدو ةحيبصلا لئابق

 لماع رظنب مهدالب فارطأب ىتلا تاطحملا ضعبل مهدصق ناك مث « اهوحنو

 هتناكف « ىعفاشلا ىنعلا ناعن دمحأ دمحم خيشلا وهو ةهجلا كلت ىلع مامإلا

 مامإلا باعصأ تابث نع تلجنا ةكرعم نيدهاجملا نم كلانه نم نيبو مهيب

 ضعب لتق اذه مدقت دق ناكو « نيلوزخللا نم مهدصق نم مازبناو مهتارع
 4 ةنيسلا نم ىناثلا عيبر ربش ىف ةليغ رصان حلاص دياق خيشلا اهلماعل ةيوام له

 ء

 انلوأ
 بدش

 هاسلا

 محلا

 زاكو

 جلا

 غلابل
 امج

 هللا ١



 2غ 1]1 1 11000900ز 70 ا ا

 والاب

 بكيج مزع ناك ةنسلا هذه نم ةرخآلا ىدامج سماخ تبسلا موي ىو

 نيربش ءاعنصو ةضورلاب اثيل نأ دعب ندع ىلإ ءاعنص نم هقيفرو ىريلكنالا
 . امهرشي طباض نودب امهمزع ناكو

 لقن ناك هنأب مامإلا ىلإ ربحلا لصو ةرحآلا ىدامج رشع ثلاث فو

 حرطم ىلإ ع ءاضيبلا ةئيدم نم قرشملا دالب ضعب نئاهر نم نئاهر سمح وحن
 مهرارشأ رعش رعشأو داسفلا نالعإ قرشملا لهأ نم ةعامج نم ناكف « ةيداوسلا
 لذاوعلا ةليبق نم ناجرش لهأ راثف ةرابش ىلإ مهئئاهر لقن ناك هنأ مهتماع ىف

 زاحناف مهدالب ىف ليصحتلل اوناك نيذلا نيدهاجملا نم ًارفن نيثالثو ةثالث ىلع

 الاتق ركسعلا لتاقو دالبلا لهأ نيبو مهنيب ايف برحلا تمادو ركسعلا كئلوأ
 . مهرخآ نع اولتق ىتح دالبلا لهأ مهيلع تلاهناو ًاديدش

 زيهجتب لجع ءاضيبلا ةنيدمب شيجلا ريمأ ىلإ ىدعتلا اذه ربخ غلب الو
 برلا دبع ىلع خيشلاو هباحصأ نم ًارفن نيتئام ف صاصرلا نيسح ناطلسلا
 « ماظنلا ركسعلا نم رفن رشع ةعبرأو هباحصأ نم رفن ىتئام ىف ىناقيمحلا
 ءاليتساو ةاغبلا نم ريثك ىلتق نع تلجنا كراعم ةاغبلا نيبو ويدي :تناكو

 قارحالاو مهدداب ع ىلعو ملاومأو مهارق نم ريثك ىلع ةيمامإلا دانجألا

 ليكدتلا ناودعلا مهنم ناك نم ليكنتو مهتالحم نم هلع نيثالثو ةسيك

 سداس ىف كلذ ناكو ةفلؤم فولأ ىلإ اوعمجت دق اوناك نأ دعب غلابلا
 دبع نبا ىلع ديسلا ديبشلا ءادبشلا نمو . ةنسلا هذه نم ةرخآلا ىدامج
 . ىوابشلا لكوتملا هللا

 هيجحلا دالب ىلإ ههجوتو ىغبلل رمحألا نبا نالعإ
 نب رصان هجوت ناك ةنسلا هذه نم ةرخآلا ىدامج ةرغ ءاثالثلا موي ىف

 مهيلإ نمو دشاح دارفأ نم ةريثك عومج ىف ىدشاحلا رمحألا توخبم رصان
 نينمؤملا ريمأ نب دمحأ مالسإلا فيسل ةذبانملاو ىغبلا نلعي ةيجحلا دالبلا ىلإ

 ىبحي هللا ىلع لكوتملا مامإلا لسرأ ةئسلا هذها نم لاوش رشع ىناث فو
 كلت نم اييلإ امو ءاضيبلا دالب خياشمو نايعأو لاقع نم ريثكلا ىلإ ًاروشنم

 ريهجتلا ىلإ ةيعادلا بابسألاو قرشملا نيطالس لاح حاضيإ نمضتي تاهجلا
 : هظفل اذهو كلذ ريغو

 ( نميلا ةمنأ ه0 ق « اي - م)

 2320 هضمها سالما
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 نيرهاطلا هل آو نيمألا هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا 50

 . نيدلا موي ىلإ نيلجبملا هباعصأ و

 باتكلا اذه مهلإ انررح انأب ةبطاق قرشملا لهأ نم نيدلا ناوخإ لعل

 نم ا ا فرار ركل باعلي رو
 . ماعلا ريخلا نم هاندرأ امو امتاهجو ءاضيبلا لاوحأ

 نيبو صاصرلا دمحأ نب نيسح ناطلسلا نيب ام لالا مقافت الل هنإف

 لمحو انيلإ ناطلسلا لوصو ناك ناودعلا عئاقو مهيب تعباتتو ناقيمحلا

 ةمادنلا دراوم نع دعابتلاو ةماهتسالاو ءافولا ىلع دوبعملا برلا دبشأو هرقل

 هللا يع ةماعلا دلولا .انلطيراو:هداكتإ عونه: نعال وأو ها رمال ءانرسا
 حالصإب باوثلاو رجألا بلط روصنملا دنجلا نم ةفئاط عم ريزولا دمحأ نبا

 عفرو نيملاعلا بر ةاضرم ريغ ىف ةكوفسملا ءامدلا نقحو نيملسملا نم ةفئاط

 « ةعيرشلا ةانق ةماقإو « ناودعلا عنمو « نامألا ثبو « ةنخا ةلازإو ةنفلا

 ؛ ريدقلا برلا ىلإ برقم لكب ةركذتلا نسحو ةعيسولا اهجهانم حاشيإو

 نم ريذحتلاو ةيويندلا ةاخؤملا ىلإ ةوعدلاو « هلوسر ةنسو هللا باتكب لمعلاو

 دوهعلا لمحو دايقنالاو ةعاطلا ىناقيمحلا نم ناك مث « قاقشلاو قارتفالا

 ريحا نأ هل تبثو « هيلإ هانوعد ام نسح فرع نأ دعب قاثيملا مظعو ةديدشلا

 دلولا نم كلذ ىلتو هيلع هردب قرشأو هيدل لثمت دق ىورخألاو ىويندلا

 مهلع نوكرلاو مهيلإ ناسحإلاو ءاسؤرلا بيرقت ريزولا دمحأ نب هللا دبع

 ةياغب مهرابتعاو مهتايثيح ةياعرو « ماتلا نامألاو لالجإلاو ماركإلاو

 نيمأتو داسفلاو دانعلا ةلازإو «دابعلاو دالبلا حالصإ هللا نمب مث ىتح ماهتهالا

 عافتراو « دودحلاو ىرقلاو تاقرطلاو قاوسألا ىف عيمجلا طالخو تالبسلا

 نم ًاعيمج اوراصو لايتغالا فوختو رخآلا ضعبلا ىلع مهضعب نم ناودعلا
 طابتغالاو مئادلا ركشلاب اهقحأ ام « لالجلا ىذ هللا معن نم كلتو « ناوخإلا

 ناكام الإ انعار امف .ذئال لك عم اهيلإ لابقإلاو ذجاونلاب اهيلع ضعلاو مزالملا

 مهدعو مهلا نانئمطالاو مل نمألا ةيلك عم دوهعلا ثكنو بيعلاو ردغلا نم

 حالصالا كلذ اولباقف « بايترا ريغب مهب قوثولاو باعصألا ةصالخ نم

 ضيقن ىلع عاتجالاو دانعلا ىلإ عوجرلاو ةءاسإلاب ناسحإلاو داسفلاب
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 ء هفرشو هتسائر ىلع سيئر لك ءاقبإو مهعفنو مهحالص نم ,هاندصق ام.

 ًاريض اونياع الو ًارش انم اوري ملو « ًاريخ الإ نكي مل مهب اندارم نأ عم.
 عابتاو دوقعلاو دوهعلا ضقنو ناودعلاو ردغلاو ىغبلا كلذ لصح املف.

 لجو رمألا انيدل مظع هعم نمو ريزولا هللا دبع دلولاب ةطاحإلاو ناطيشلا.

 انم ناك ام ناكو « روصنملا دنجلا ضعب لاسرإ ريغ انعسي ملو هراكنتسا.
 لاومألا باهذو ءامدلا كففس نم ناك ام لك انءاسو . رورغلا ىديأ هتنج
 سانلا ضعبل فرخز ناطيشلا امنإو « نوملسم ناوخإ لكلا نأ لاحلاو.
 ريزولا دمحأ نب هللا دبع ةمالعلا دلولا انرمأ دقو . تامداصملا كلتل ًاببس ناك ام»
  ةعامجلا ىف كولسلا مزتلاو ةعاطلا ىلإ لبقأ نم نيمأتب

 هناحببس هللا هاضري ام ريغ ًارخآو الوأ درن لو ةنوعملا دمتسن هللا نمو
 ءامدلا نقحو ةعيرشلا ةماقإو ناودعلا عنمو نيملسملا نيب نامألا برض نم.
 هيف ام ريغ درن ملو دحأ ىلع ضرعتلا انمزع نم سيلو « ءامهدلا نيكستو.
 نايبو مالعإلا دصقتل اذه انررح امنإو . ىتالسإلا موزللا بسح حالصإلا
 ةفاكل بحنو . ماثآلا مظعأ باكتراو دوهعلا ضقنو ردغلا نم ناك ام.

 حالصإلا الإ ديرأ نإ .مالسإلا رعو مزع ديال مهدلك عبج نيملسملا:
 معنو هللا انيسحو تينأ هيلإو تلكوت هيلع هللاب الإ ىقيفوت امو تعطتسا ام
 . ه1 #47 ةنس لاوش ١7 ى هخيراتب ررح . ليكولا-

 ةيعرشلا ماكحألا تاقيقدت سيئر مزع ناكاهنم لاوش نيرشعو ىناث ىو
 نملاب ىقب دق ناكو ع ىفنحلا دعسأ ليلخ نملاب ةيضاملا مايألا ىف ةيفنحلا.
 ماكحألا قيقدتل هنييعت ناك مث ةيفنحلا ءاعنص ةمكدم ءاضقلل نينسلا نم ةدع-

 . نهياب ةينايعلا ةموكحملا مايأ رخخآب
 نيدلا ديمح دم# نب ىحي هللا ىلع لكوتملا مامإلا لوخد ناك املو

 ىقبأ فلأو ةئامئالثو نيثالثو عبس 8١ا/ ةنس لوأ ىف ءاعنص مالسلا هيلع.
 « عفانلا ررقملا هل ىرجأو هيلع وه ام ىلع دعسأ ليلخ لضافلا ملاعلا اذه
 ةموكحلا راد يف هب صوصخنا ناكملل مايألا ضعب ىف ةمزالملا ىلع نكعف»
 ةيملعلا رومألا ضعب ىف هل ةكافملاو ةعجارملاو مامإلا انالوم ةرايزلو..

 نم .ريثكلا جورخ مث هل نذإلا ناكف « مزعلا راتخا ىتح اهريغو ةيبدألاو.



 هسأةهع امل

 هلهأ امي هتقرافم و كلا أف -

 0 3 رسحتلا لك ملل رهظأف * همّرع مويب هعيبشتل نايعألا
 .نسحو قالخألا مراكمو ةفرعملا منيب ءاقلا ناك هنأ
 محبس 9 حجري ل هنأو

 520 - ليلقب سيل ام ةرضاحملا

 ىلاو محمص فلأو ةئامتالثو نيعبرأو نيتنثا 1م4+ ير لاوش ىفو

 رابتخا ىلع كيب ميدن دومحم ةينعلا دالبلاب ةقباسلا مايألا ىف ةينائعلا ةموكحلا

 مشحلاو مدخلاو عابتالاو ركسعلا نم هيدل نميف ءاعنص نم هيوذو هه زع

 الوم ع نقتافلا لازولا "تاهت ةنارتس عن نا
او شاعم . ةيربهشلا مهتاشاعمو مهماررقم ىرجت نيذلا

 انالوم ن رص ف

 ىف ىلاولا لزي ملو « ةيمالسإلا ةعماجلا قحب آمايقو هنم ءافو نينمؤملا ريمأ

 نذإلا ُْق مامإلا ىلع ريثكت
احنرالاو مزعااب هعابتألو هل

 : ةهدعسأ ىح ل

 هلهأو هلاقثأ ضعب دادش ميدقتو هلاقثأ ضعب عيب ى للولا

 نم هل ناكو «

 عرشو

 لاولا مزع ناك ةنسلا هذه نم لاوش نيرشعو سماخ سيمحلا موي ىو

 مامإلا هعييشتل جرخف ةديدحلا وحن آهجوتم ءاعنص ةنيدم نم ميدن دومحم

 هناكو « ةئيدملا جراخ ىلإ رفظملا شيجلاو سانلا نم فولألاو مالسلا هيلع

 .ىف نملاب ةينامعلا ةموكحلا ءارمأ لاجر لكأ نم كيب ميدن دومحم اذه

  هوحنو ءاهدلا

 ةمالعلا ديسلا ادحلا لماع عوجر ناك ةدعقلا ىذ نم ءاطسولا رشعلا ىفو

 رمش ةيقب ف هب هذوفن ناك ىذلا شيجلا مظعمو ىماشلا دمحأ نب ىلع دمحم

 لزالزو رومأ رارقتسا دعب قرشملاو ءاضيبلا دالب ىلإ ةن.لا هذه نم بجر

 ,نم هتيعمب ذفانلا شيجلا نيب امف ةددعتم كراعم لوصحو دالبلا كلت لاوحأو

 لهأ نيفلاخلا نم فولألا اهيف عمجت دق ناك ىتلا حراطملا ىف اهريغو ادحلا

 م ىتح عادر نم ةيداوسلا خرطمو ءاضيبلا ةنيدم نيب ايف عفايو قرشملا
 نيروصحملا ىلع جيرفتلاو نيفلاخلا درط روكذملا ةيعمب ذفانلا ىتامإلا شيجلل

 وفعلاو مل نيمأتلا نوبلطي نيفلاخلا نم رثكألا عوجرو اهريغو ءاضيبلاب
 ١ مهم ناك ام نع

 ربمأ رامذ ةئيدم ىلإ داع ةدعقلا ىذ نيرشعو عباس دحألا موي ىفو

 دمحأ نب هللا دبع ديسلا ءاضيبلا ىلإ ةنسلا هذه نم رفص ربش ىف ذفانلا شيجلا
 نم ةراتخلا نئاهرلا ضبقو اهدالبو ءاضيبلا حالصإ هل مت نأ دعب ريزولا :

 وار

 را
5 

 ع
 يشل
 ارك

 اا
35 

 او
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 نم ريعم فلأ نيسخ وحال ةضبقو ةنيهر نيعبس ىلإ ىهو اهئاسؤرب
 ريمأ بحصتساو ىراصنلا نم قرئشملا خياشم ىديأي ناك ىذلا صاصرلا

 لوصح ببسب هيخأ نياو ىناقيمحلا ىوقلا دبع خيشلا رامذ ىلإ هتيعع شيجلا
  داسفلا ف دج نم رظعأ نم امهو امهنيب عزانت

 م زادتعاو ةعاطلا نع ادم لئابق ضعب جورخ

 مهيدأتو ءاعنص ىلإ ىبرلاب

 ءادتعالا ناك ةنسلا هذه نم ةدعقلا ىذ نيرشعو عبار ةدمجلا ةليل ىف

 بوعش ىبرغ ىلا فئاشلا ريب لوح نم ىرلاب نادمه نم رارشألا ضعب نم
 لوصح كلذ بقعتو بزعلا ريبو ءاعنص ةهج ىلإ ةصاصر رشع ةس+ وحنب

 نيبو ء نافيذ نم هعابتأو ىحيرسلا ىنافيذلا صارف ىلع نيب ايف برحلا

 نم توخبم رصان دالوأ عابتأ ضعب هيلإ لصوف « مهتوخم ىف رياقعب مهاإ
 . نادمه دارفأو دشاح لهأ

 ناحنسو ناتسبلا دالب نم نيدهاجلا نم هلمج بلط دق مامإلا ناكو
 ىلع رارف نم ناك ام لصحالو « ةجح مه زيهج هينا وو نيتم.حلاو

 نيبو هيلإ نمو هيب برحلا لوصحو ءاعنص نم 1 قاافيذلا صارف

 ناد## دودح فارطأ ىلإ مظنملا شيلا نم نيكولب مامإلا لسرأ حيرس لايع

 . حيرس لايعو

 مكاح مامإلا انالوم زهج ةئسلا هذه نم ةجحلا ىذ ثلا تبساا حبص ىو

 دمحأ نب ىلع ديسلا شيخلا ريمآو ىنورملا ليعامس] نب ليعامسإ ىديس رعلا
 قو مظنملا شيلا نم تاكؤواب ةتس ىف ءارمألا نم امهتيعمب نمو مهاربإ نبا

 ةميحلاو ناحتسو ناتسلا دالب نيدهاجملا نم رفن ةئامسخو نيفلأ وحن

 ش . نادمه ةهج ىلإ نيعفدمو

 ةيمامإلا دانجألا ضعب مودق ناك اهنم ةجحلا ىذ عباس ءاعبرألا موي قو

 نيلحنا ىلع دانجألا ءاليتساو نادم نم ناضوط ةيرقو باطحلا ةيرق ىلع
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 .ءارمأ نم ناكو نادمه ىرق ىف ةيمامإلا دانجأألا ءاقب ناكو

 ميم ىدعتلا ناك ىذلا رارشألا لاصيا نادمه لهأ مازلا ةيمامإلا دانجألا

 تويب قارحإو بارخ ناك مث « مالسلا هيلع مامإلا راد لوح ام ىلإ ةيامرلاب

 ريغو خئاشملاو لاقعلا دوفو عياتت كلذ دعبو رجانحلا لحم ىف رارشألا

 ةدايز اهئاهرو نادمه لاقع نم سيباحملا ددع غلبو مامإلا ةرضح ىلإ

 + امهقارحإو

 . رفن نيتئام ىلع

 ىلإ مامإلا ةرضح نم هجوت اذه ةجحلا ىذ رشع ىناث نينثالا موي ىفو
 ىراذلا ىلع نب يحي ىديسو ىزعلا نيسح نب مساق ةمالعلا ىديس ناده

 ةليبق نم جراحلا شيلا رمأ ريبدتل ىرمعلا نيسح نب هللا دبع ىضاقلاو

 .نم هيلإ نمو صارف ىلع مودقلا دصقل ىئمإلا شيجلا ىلإ مظنملا نادم

 . دشاح نم مهيدل نمو حبرس لايع نافيذ لهأ

 فكلا نافيذ رارشأ نم ناكف « نافيذ لحم ىلع ىامإلا شيلا ىلإ مضنلا

 ىلإ نافيذ لهآ ىرف نافيذ لحم اوطسوت ىتح ىادمهلا شيجلا ةاقالم نع

 ,ىفمت ملو مويلا اذه راهن رخآ مهنب اهف برحلا تلصحو ىنادمها شيجلا

 .نادمملا شيجلا ءاليتساو مهمازهناو نافيذ لهأ رارف ناك ىتح ةعاس ريغ

 نافيذ قف فوقولاب ىنادمهلا شيجلا ءاقبب مامإلا رمأو ةونع نافيذ عيمج ىلع

 . هلهأ دوع ىلإ
 ىديس ًاحدتمم ةديصقلا هذه لالجلا حلاص نب دمحأ هيقفلا كلذ ىف لاقو

 : هللا هديأ نينمؤملا ريمأ نب دمحأ مالسإلا فيس ةمالعلا ىلوملا

 دادو ىذ بيبح نم مالس

 تقافو تقبس ىذلا فيسلا ىلع
 ًاقحم هللا فيس فيسلا تنال

 حيسسف ناديم دجلا ىف هل

 ىحضأ هللا فويس نم فيسو

 دوجو موك هل فيس أ
 ناكم ىف ىلاعلا نم تدعق

 دايألا ىذو تامركملا ىذ ىلع

 دادحلا سأب هسأب هسامح

 دايجلا رهظ ىلع ولعت هب
 دايجلا رهظ ىلع ولعت هب
 داه نبو داه رصعلا ديرف

 داب سمشلاك رهاظ لظو

 داشرلا بابرأ نباي نيكم



 آد

 نس ريغص راخفلا تكردأو

 دجمو ةمركم لكب تزفو

 : اهنمو

 ديدش سأب هل ًآثيل ايو
 ًآارسأو التق اهتاغفط تولع

 ىداعأللا ىرت وللا كادع

 ًارشب مث ًارشب مث ارشو

 ناعم روصنم مويلا تناف
 لتن تابآلاو تايزلا كل

 هيلإ ىعسي نم لجنب تسلأ

 داوس ىفل راخفلا نم تنأف

 داعألا مغر ىلع ةدمحمو

 داهجلا ق داهتجاو دجو
 دامرلا طبخ ىلع .اولكتا اذإ

 دارجلاك شيع دعب. .شيم
 دارملا لين هتحن حتفب

 داصحلا ىف ةلالضلا بابرأو

 داهجلا ىف ًاماقم ءالعألا كل

 دالبلا ىصقأ نم سانلا ةاحس
 امع نم كل اي قحلا دامع 2 ىلاعملا ىبأ نينمؤملا ريمأ

 . اهرخآ ىلإ

 ةنسلا هذه ىف نايعآلاو ءالبنلا تايفو
 دبا .ةعج نابحرب 3 ةنبدلا هذه قم را ثلاث ةعمجلا موي ف

 والا ا كا سال

 ةنس ةدعقلا ىذ سداس هدلوم نم ةنس نيعبمو تس نع ىدعصلا ىهشااهلا

 هللا دبع نب دمحم ةمالعلا ىضاقلا نع ذخأو « فلأو نيتئامو نيتسو سمخ
 مدعو قاعنصلا قمدكلا دمع دحأ ةمالعلا ديسلا نعو « قايحضلا ىب لاعلا

 . ىداملا مامإلا عماج ةباطخو راج دالب نومأ هيلإ تناكو

 58 تايبألا هذه هتافو اخر ؤم تلقو

 ىلع طبس مهاربإ دمحأ ربحلا 2رفص نم مايألا ىف ةدعصب ىضق
 لجولا وذ ريرحنلا اهدبهجو ةلصعص ةدسمع تيصلا ريهش ىماهلا

 لدحلا ىجد ىلاجلا مزاجلا مكاحلاو 2 /هب بيطحلاو اهيف فقولا رظانو
 لمحلا ىف سمشلا ريسك ةدعصب هبقانم تراس نم دمحلا ةبيشو

 لجألاب راهقلا هبر ءاعد ىبا هدلومل نيعبس دعب تس نع
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 ٠ْ ىئابكوكلا ىداوسلا ىلع هيقفلا

 ش ْ ىلع نب ىلع ىكذلا ةمالعلا هيقفلا وت ةئسلا هذه نم ىناثلا عيبر ىف

 7 ىلا ةليللا ىف هدلومو « نابكوك مابش داوس نم هلصأ ىنابكوكلا ىداوسلا
 رهش ىف ىهو « نيدلا فرش ىبحي نب دمحم نب دومح ةمالعلا دلاولا اهيف دلو ص و

 0 ويش معلا ىف هخويشو . فلأو نيتئامو نيتسو عبس ١7510 ةنس ةدعقلا ىذ

 1 ةاجن باتك هتافلؤم نم تيأر ًافلؤم الضاف آيكذ ًالاع ناكو « دومح دلاولا

 5 ةنس هعمج نم غرف « ةسمحلا مالسإلا ناكرأ ىف هسمر لوزن دنع دبعلا

 ْ ضعب هلئاس هنأ هتبطخ ىف ركذو « فلأو ةئامئالثو ةرشع عيرأ 4
 قو ةميغلاو ةبيغلا نع ىبلاو مالسإلا ناكرأ ىف درو امم هل عمج نأ نينمؤملا

 8 دنع دبعلا ةاجن لوآلا « بتك ةثالث ىف لاؤسلا ىلع هباوج لعجف . اهوحنو

 1 ةحيحصلا ثيداحألا نم ثيدح ةئامئالثو ةدئاف ةئام ىلع لمتشي . هسمر لوزن

 دامو ةهزن ثلاثلا باتكلاو . ءايلوألا نيح اصلا صصق ىف ءايقتألا ةفحت ىناثلاو

 ”نامو. ء ةصق رشع ةسمحخ ىلع لمتشي « ءايفصألا نيحلاصلا صصق ىف ءايكذألا

 خيشلا : تايبأ نم هلوق اهنم لوألا باتكلا ىف دروأ امو

 بر امرحلا كدصق موصو ةاكزلا ىه املا مث ةالصو ةدابش

 ص ْ امكح رهاق نم اهكرات ليوو ةلماك رشحلا ىف اهباج نمل ىبوط
 فو | امظن امل عمساف اهل تادسفمو تضرف ال ماكحأو طورش اهل

 0 | يام اتا دل اصلا نال ىلا را ارا ع والا لكحل
 أو ٍْ هقف ى راهزألا نتم مظن اهنمو « أرتنو أمظن ًاباتك نورشعو ةسخ ةمجرتلا
 نع ىبلاو ةحاسملاو بطلا ىف اهنمو « تادابعلا رخآآ ىلإ راهطألا ةعأألا
 . تاقلاو ناخدلاك تايهلملا ىطاعت

 20 : ىلوقب هتافو تخرأ

 داشرالاو فيلأتا فيلح ب دنلا لضافلا ىضق ىناثلا عيبر ف
 داليلا نم هل تضقت نيعبس دعب عبرأو روهش نع
 دابا ْ داوسلا ىلع ىكذلا ىلولا ميبرب اوخرأو ابلا اوطقساف

 هلع : ففي معد كي

1 ١*4 7 
 1 نيمآ نينمؤملاو انايإو هللا همحر فيس
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 ةمالعلا ىضاقلا اسين ماح اسين نصحب لتق ةرخآلا ىدامج ربهش ىفو

 ىرجحلا دمحأ ىضاقلا ميري فقو رظان تامو « ديمح دمحم نب دومح

 ريش قف تامو . ىناروضلا لكوتملا حي نب ىلع ةمالعلا ديسلا ةمتع يكاحو

 تامو . ةينعلا ةيعيدبلا بحاص ىنعلا ىعفاشلا رصن نب روصنم خيشلا بجر

 ىشيبحلا ىماشلا هللا دبع نب ىلع ديسلاو ىرابشلا ىشبحما هللا حتف دهاجملا ًاضيأ
 . لدهألا رحبلا ىيحي نب دمحأ ديسلا ةماهتي ةيروصنملا بصنمو

 : كلذ ىف تلقف

 لقملا ةرق دومح ءايضلا اسين ماح تام ًاديهش ىدامج قو.

 ىلع ليلس ىرجحلا اهدمحأ ربشلاب 2ىضق ميري اخرا ىف فقولا لماعو

 لمألاب نانملا هبر دمحم | وبأ باجأ نيتس دعب ةسمح نع
 ىلع نيقتملاو ىدملا لامج ةمتع ملاح ناروض ىف ربشلاب تامو
 لثم نع بادآلا ىف لج نم نيدعلا نم نييسنعلاب بجر قف تامو.
 لذجلاو فطللا نيدخ نيببانلا ع المكلا ةئيز رصن روصنم خبشلا

 لسرلا متاخ هط حدم ى ضايرلاب فرعتو ءامصعلا ةيعيدبلا بر

 لجألا ىلع نينامث دعب ثالثلا نع تامو سيرارك ىف اهحرشو

 لجع ى هللا حتف ثيللا ىوث ات 2 اهجو ةجح اجراب ضاوع ىو

 ىلع نيمظانلا رخف ذفلا ىباشلا 2بجر نم ضعبلاب ىضق شيبح فو
 لجألاب راهقلا ةوعد ًآيبلم 2 ىوث ثالثلا اهولدتت نيثالثلا نع
 لبجلاو لهسلا برغو روغلا ةيروصنم بصنم رحبلا ىيحي لجن دمحأو.

 ١141 ةنس ىل ققحنا لاق هتوم ىف بيرقتلا ىلعو هتيب ف ىضق اذه ماعلاب

 . ةيرجه فلأو ةئامئالثو نيعبرأو ةثالث

 دمحأ مامإلا دهع ةيالو

 لماعو اهيف شنجلا ريمأو ءاعنص لماع ىدصت نيعبرأو نينثا ةنس ىف

 دمحم نب ىب هللا ىلع لكوتملا مامإلا ةلالج ىلإ مهعفر ىلإ سورلا دالب

 ربكألا هلجن ىلإ ىمظعلا ةيعرشلا ةمامإلا دهع ةيالو دانسإ نأشب مالسلا هيلع

 مهنم ىعسلاب مهيلع باوجلاب مامإلا مهلماجف هللا هديأ دمحأ مالسإلا فيس.

 لا دم

5 00 

 تا ل
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 مما
 00 يا وامل

 ٠ نيدلا ءاملع رباكأ

 للوملا ةصاخ ضب نسخت نيعبرأو هيف نيا

ىأر عالطتسا هل نيصلخلا
 مالعألا رصعلا ءاملع رباكأ 

 فانئتسالا ةمكمع سيئر خويشلا
 نم مرا ىف

 دمحأ مالسالا 527

 مهنمو « كلذ ُْق
يهجلا ةمالعلا ىلوملا

 خيش ذ

 ىلع نب ديز ظفاحلا ىلوملا نيبإ ماكح سيث رو ؛ ىرمعلا ىلع نب نيا

لا ىلوملاو ؛ ىمليدلا
 ريطحلا ريزولا ةمالع

 ميهاربإ نب هللا دبع
 مامإلا نبا دمحأ نب

« ىنالحكلا ىلع نب دمحأ ريبكلا دشرملا ظفاحلا ةمالعلا ىلوملاو
 ماقملا مكاحو 

 فيس نبا دمحم ةمالعلا ىلوملاو « رداقلا دبع ىلع نء هللا ديع ةمالعلا ىلوملا

 رظان ةمالعلا ىلوملاو : نيدلا ديمح مساقلا نب دمحأ مالسإلا
 ىخادلا فقولا

 بيطخلا ةمالعلا ىلوملاو « بلاط وبأ ىزعلا نيسح نب مسقلا
 نب دمحم عقصملا

 « ىناملا ىلع نب ىلع مالسإلا خيش نبا هللا دبع ةمالعلا ىلوملاو « لالد مح

 ةمالعلا ىضاقلا سنأ ءاضق لماعو ىريبزلا دمحم نب فطل ةمالعلا ىضاقلاو

نمو منيب ةعجارملا تبتناو . مهربغو فارملا ديقل دعا
 مهلإ مضنا 

 ةمالعلا ىلوملا مامإلا لاجنأ ربكأ ىلإ ةيعرشبلا ةمامإلا كهع:ةبالو ةاتإ ءوزاب

ينمؤملا ريمأ نبا دمحأ مالسإلا كين
 . هللا هظفح ن

 اوعضوو مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ انالوم ىلإ كلذ ىف ًارارقإ اوررحو

 نينمؤملا ريمأ نبا نسحلا مالسإلا فيس هلجن ةطساوب لسرأو هيلع مهتامالع

لإ ًاضيأ مهتامالع اهيلع ةيناث ةخسن اومدقو ةيببلا ءاعنص ةضورب وهو
 لوملا ى
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 رارقلا صن اذهو نيعبرأو ةثالث 18" ةنسس مرح نيرشع ىف هل هديأ دهعلا ىلو

 دمحأ مامإلا دهع ةيالو ءاملعلا رارق

 ثعب . داشرلا ىلإ ةجحملا حضومو « دابعلا ىلع ةجحلا مقم هلل دمحلا

 حضوأو نيدلا ماقأف ةمحلدم كرشلا تاملظو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ًادمحم

فلختساف ةلاسرلا هب تمتخو « نبقي
 الإ, ( يي ٠ آد هترتع مهف 

 حلاصمل ًاماظنو « ماكحألاو عئارشلل ًانايبتو « مالسإلا نبدل ًاماوق قحلا هع

 ”ل ف آمامإ . نولدعي هبو حلا ىلإ نودبي . مييلع هئاوضزو هلل مالس مانألا



 سا هاللال

 «تقرشأ ىتح ىده هيلإو نيدلا هب هللا شعنأ نم ًادهع انم برقألا مهنم مامإ

 .لضف لكب عراشلا ناسل ىلع صوصختلا . نملا رطق ءاجرأب هلدع سومش
 رارش هتمطو « تالالضلاو روجلا لهأ تاملظ هتمع دق ناكو . نسح

 .ةقر نم هللا هذقنتساف « باذعلا ءوس هلهأ اوماسو . تالاهجلاو ىغبلا لهأ

 . هتيامحو هتيادهب مهيلع نمو هتمعن ءالوب ةيدوبعلا

 هللا معنأ نيدلا ماقم ىلإ قحلا هاعدو لوفألاب هتعلط سومش تنذأ الو

 . مههلع همالسو هللا ناوضر ءادبشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع

 هلجنو هفلخ مايقب لابقإلا قراشم نم ةماعلا تاداعسلا سومش هللا علطأ

 انالوم ممع فطلو « مسج لضفب . ملع مكح ندل نم صوصخلا مخفلا

 هللا سرحف هللاب روصنملا مامإلا انالوم نبا هللا ىلع لكوتملا نينمؤملا ريمأ

 . هامح هتادع نع ىمحو نيدلا هتوطسب ديأو « اهابرو ةمعنلا كلت همايق ةمعنب

 اطساب مايألا هلدعب ًارماع هماكحأ ذفنأو هلوسر عرش ماقأو همالعأ عفرو

 . هرمع ريخ لك ىف هللا لاطأ نامألاو نمألا هتيامحم

 ن*« ميهبهاذم فالتخا ىلع ةيدمحملا ةءألا هذه ءاملع نأ معيلف دعبو

 ةيعرشلا دصاقملا نايب ىلإ مهقفوو مهفقوأو هتكح فراعمب هللا مبصتخا

 ًاعضو ةعيضرلا اهتخأ ىه لب « ًاعبط ةعيرشلا ةبحاص ىه ىتلا ةيلقعلا ةكحلاب

 هلوسر عرش نم هتايئزجو هتايلك عجرمو نيدلا ساسأ نأ ىلع اوقفتا دق
 ًاصوصخ حلاصملا بلج ةثالث لوصأ ىلإ مسو هلاو هيلع هللا ىلص نيمألا

 .نعو :وهأب نيتدسفملا ىدحإ ءارد وأ كلذك دسافملا ذد وأ ةماعلا ان

 نع 6

 للص مامإ بصن باجيإ ىلع اوعمجأ « نيلوألا ني هللا ىلص هللا لوسرل ةفيلخ مامإ بصن باجيإ ىلع اوعمجأ « نيلوألا نيلصألا

 .ىلع هعابتا بجي ثيحب مالسإلا ةزوح ظفحو نيدلا ةماقإ ىف سو هل آو هيلع
 دراوتلو « القع لاق مهضعبف كلذ ىلع ةيلقعلا ةلدألا رهاظتلو ةمألا نم ةفاكلا

 .نيدلا دصاقم مظعأ نم كلذ نأ امل امهبلكب لاق مهضعبو « آعمس ليق ةلدألا

 فيرشلا بصنملا اذه نم بولطملا ضرغلا ذإ نيملسملا حلاصم متأ نم وه لب

 ةضيب ظفح وهو « بتكلا تلزنأو « لسرلا تثعب هلجأل امب مايقلا وه

 ' اهرسك ديري نم نع اهدودحو مالسإلا

 هشضورعملاب نورمأبو ريحا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلو )ل : ىلاعت هللا لاق
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 هيهاونو هللا رماوأب مايقلا إف . 4 نوحلفملا ه كئاوأو ركتملا عض نونو

 لاحلا هيضتقي امسح داهجلا رمأب مايقلاك عرشلا دصاقم لك هتحت جردنم

 اذهو . ًامازلإو ةياده ةعيرشلا غالبإو « ةيولطملا ةياغلا وه ىذلا لدعلاو

 هل آو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دارمو هدابع ىف نيفلختسملا نم هللا دارم وه

ىف هللا رمأ هلجأ نمو هتمأ ىف مئاقلا نم لسو
 هيخاو ةفلألاب زيزعلا هباتك ركحم 

 لماتيلو ةيآ ريغ ىف فالتخالاو نيدلا ىف قرفتلا نع ىهمنو « عاّيجالاو

قتا اونمآ نيذلا اهيأ اي ١ : ىلاعت هلوق ىف
 منأو الإ نتومت الو هتاقت قح هللا او

و ايمج هللا لبع اومصتعاو * نوما
 مكيلع هللا ةمعن اوركذاو اوفرقت ال

 : ىلاعت هلوق ىلإو .ه اناوخإ هتمعنب متحبصأف مكبولق نيب فلأف ءادعأ منك ذإ

رمأيو ريخلا ىلإ وعدي ةمأ مكنم نكتلو )ل
 ركنملا نع نوبنيو فورعملاب نو

 دعب نم اوفلتخاو اوقرفت نيذلاك اونوكت الو ٠ توحلفملا مه كئلوأو

 (  ملظع باذع ملل كئلوأو تانيبلا ,هءاج ام

 مث هتاقث قح هللا ىوقتب الوأ مهرمأف نينمؤملا هئادنب صصخخ ثيح

لا لبحب ماصتعالاب مث  مالسإلا ىلع تابثلاب
 قرفتلا نع ىبمن م « نيعمتجم هل

 هلك كلذ ىلع بتر مث « ةمعنلا كلت ركشب رمأو ءاخإلاو ةفلألا ةمعنن هول

 ماق نم ىلع حالفلاب لبس مث « صوصخل اب فطع مث « ًامومع ريخلا ىلإ ءاعدلا

 مهلع لجسملا نيفلتخلا نيقرفتملا كئاوأ لثم نوكلاب رذح مث « كلذب

 ريخلا ىلإ نيعادلا رمألا ىلوأ ةعاط نم بجوأ دق ام عم مظعلا باذعلاب

 رمآلا ىلوأو لوسرلا اوعطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اي ]ل : ىلاعت هلوقب

 ةيآلا م هللاب نونمؤت مثك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءىش ىف متعزانت نإف ركن

السإلا ثييداود ىف هنع تبث ام وه ملسو هل آو هيلع هللا ىلص هلل لوسر مكحو
 م

 هللا باتك يكيف اوماقأ ام مهوعيطأ 2 ةالصلا مكيف اوماقأ ام مهوعبطأ لاقف

نع جرخ نإف ربصيلف ءىش هريمأ نم هرك نم
 ةتيم تام ًاربش ناطلسلا 

ه رمأ قرفي نأ دارأ نم ثيدحلا يوب ةلماع
 اوبرضاف عمج مهو ةمآلا هذ

 اولتقاف نيتفيلحلا عيوب اذإ مسو هلو هيلع هللا ىلص لاقو . فيسلاب مار

هعزاني رخآلا ءاج اذإف ثيدح ىو . امهنم رخآلا
 كلذ ريغو هقنع اوبرضاف 

 دكأو نايبلا ىف عراشلا غلاب امو . ملسو هل آو هيلع هللا ىلص هنع تبث ام نم

 نم هتمأ ىف هدعب نوكيس امب ىلاعت هللا هملعأ دقو الإ رذحو ىبنو رماو

 ظ ٠
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 8 رمألا فاللتخا نع رخآ بصنو مئاق لك توم لعب ةمئاقلا نفلا كلت

 ةبرجسلاو لاومألا فالتإو سوفنلا باهذو ءامدلا كفس نم ءارالا تيتشتو

 . ىقب اميف هلثع ةيضاقو ىضم امذ كلذب ةدهاش

 ىلع هب هللا نم ام مالسإلا نيد لهأ نم صوصحخلاو مومعلا ملع دقو

 اهرادقم مولعملا ةفدارثملا معنلا كلت ىف هلهأ خوسرو هتيامح نم نوميملا نملا

 مامإ نينمؤملا ريمأ انالوم دوجو ةمعنب كلذ لك نأو « ةفلاسلا اهدادضاب

 معنلا ركش بحي اكو . تاريحلا ىلإ قباسلا هفلس ةمعنبو همايأ هللا دلخ رصعلا

 اهنيصحن ىف ىعسلاو اهشارح ى رظنلا بجو دقف « اهديازتل اهعقاوم رابتعاب

 ,متركش نال )ل : ىلاعت لاق . اهلزانت ىلإ ىضفت ىتلا بابسألا ىأ نع اهتيامحو

 ليئارشإ ب ىلع نما نأ دعي 4 ديدشل ىباذع نإ مترفك نئلو مكنديزأل

ا ىف ضعبل مهضعب نينمؤملا هللا لعج دقو نوعرف نم مهتاجن ةمعنب
 نيدل

 لك ىلع مهتصاخو نيملسملا ةماعل ةحيصنلاو قحلا هملك ضرتفاو نانبلاك

 ؛ نايا

 .فالتخا نأب ةينادحولا لئالدلاو ةيناهربلا تامدقملا كلت انتدان دقو اذه

 ابضارمأ ةكحتسم ةمئاق ءاوذأ ءازآلا تيتشتو « ضارغألا عونتو ءاوهألا

 .كلاهم ف عوقولاو ىصعلا قشو ةفلاخغاو ةقرافملا ىلع تلبج دق ماسجأ ىف

 .كلت دحأ دسافملا كلت ىلإ ةلصوملا قرطلاو عئارذلا دس نأو دسافملا كلت

 بجاو ءادأ نم بجي امل اهيعاد انبجأف . 0 ماوق اهياع ىتلا لوصألا

 .دعب نيلئاق مهتصاخو نيملسملا ةماعلو قحلا ةمثألو هلوسرلو هلل ةحيصنلا

 ةسارحو لاوحألا دهاوشو لئالدلاو ةلدألا كلت ىف رظنلا ناعمإو 7

نوميملا نعلا ةنايص اهنع ىلا ةلمجلاو ةفلألا ةمعن ًاصوصخ من
 .ةكرب ةيانعب 

 527 غالبإو « هيلإ مهقانعأ لواطت عم ةيبنجألا لودلا ىديأ نع لآلا ةمئأ

 اهساسأ اولعج دقو « هيلع بوثولا ىلإ لصو تاسايسلاو بايسألا مهبصنب

 عنمأو معنلا كلتل ةسارح 'قوأ دج 0 انإ « نيملسملا نيب داسفإلاو قيرفتلا

 ءاقبب لوقلا نم اهمناصقن نم ةمالس قفوأو « اهديازتل ًاركش مظعأو ًانيصحت

 . مالسلا هيلع رصعلا مامإ نينمؤملا ريمأ انالوم لاجنأ ىف ةمامإلا بصنم

 .مالسإلا فيس هلجنو هنبال ىلاغت هللا هرمع هدعب نم ب هئملا !ذبب دهعب نأو
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 ًايلاو نوكيف . هدماحم هللا ريك نينمؤملا ريمأ انالوم نبا دمحأ مامحلا ةمالعلا

 هتعبرش قفو . ةمألا هذه ىف نيفلختسملا نم هلوسرو هللا هدارأ امب ًامناق هدهعل

 ةاوروأ مشاه وبأ هيلع صن امك ةءامإلل ةتبثلا قرطلا نم قيرط هذه نأ ىلع

 صن نأ مئاوقأ حيرص لب « ةعبرألا بهاذملا لهأ هيلعو ةمثألا رثكأ هنع

 ىلإ دشرأ دقو « عامجإلاب هتمامإل تبثم هيلإ دهعي نم ىلع قباسلا مامإلا
 نتما ال مالسلاو ةالصلا لضفأ انيبن ىلعو هيلع ميهاربإ هللا ىذ اذه لثم
 لاني ال لاق ىتيرذ نمو لاق ًامامإ سانلل كلعاج ىنإ )ل : ىلاعت هلوقب هيلع هللا
 . مهنم ملاظلا ةيلهأ مدع هفرع هنأ ريغ هبولطم ىلإ هباجأف . 4 نيملاظلا ىدهع

 دصقملا اذه ريرقت هللا هرمع رصعلا مامإ نينمؤملا ريمأ انالوم نم دهتسنف
 حلاصملا كلت لوأل ليصحن نآلا نم هروهظو هب هيونتلا ىف نأو . ىبسألا
 ةعقوتملا دسافملا كلت ىلإ ةلصوملا عئارذلا كلتل ًاعفدو بصنملا اذهب ةطونملا
 . حلاصملا كرد نع ةدماج ةركف ىذ نم ًاصوصخ ةضراعملاو فالتخالا نم
 ىو « هدنع نأب ًاسيلتم همامأ هرظن روصآل ةصاخلا هتحلصم لعج دق ةماعلا
 فالحل نأ عم ةمئألا رثكأ اهربنعي امل ةمامإلا ىف طيارش نم ءايشأ هبهذم
 هناظم ىف ملع دق الوق ةمألا روذب نم هبهذم لهأ دنع اهرابتعا مدعب متاق

 تايمسملا كلت هب تسيل مئاق نم مكف « ةيضاملا راصعألا هب دبشت المعو
 نأ اكو « لئاقلا دنع ناسحتسالا ريغ اهتيطرش توبثل دنتسم ال نأ ىلع ةمئاق
 بوجوب وهف مومعلا حلاصمب مئاقلا وه هتدم هللا دمأ نينمؤملا ريمأ انالوم
 ىلوألاو لوألاو قحألاو قيقحلا ةحيصنلا لوبقو حصنلا صاحمإو رظنلا

 . ًاروصنم ًاديؤم هنع بئاونلا نويع بجحو هتكرب انيف ىقبأو هتلود هللا مادأ
 ةئامتالثو نيعبرأو ةثالث #١4 ةنس مارحلا مرحم ةرغ قف ررح

 . هتاكربو هللا ةمحرو نينمؤملا ريمأ ىلع مالسلاو ريخب تم . فلاألا

 داسفلا لهأ ركن نع اسين نصح دادحلا فويسلاب هللا رهط

 لوألا ديبشلا نينسحملا مامإ نم ناك ةنسلا 000

 لهأ نم ةعامج زيهجت هيلع هللا ناوضر نينمؤملا ريم أ نبا دمحم مالسإلا فيس:

 ةاغبلا نم انين نصح .ىف نمل .ةنباملا اونلعأف :ةليدج .ىي ةليق ىلع قرشلا
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 لهأ زهج م“ اسين ىلإ مهدالب دودح نم ذوفنلا دشاح نم دارأ نم اوعنمو
 . اسين ىلإ رهاطلا دالبو ديزي لايع لبج نم ةعامج عم فرشلا

 نم هللا هديأ دهعلا ىلو ىلوملا مزع ةنسلا هذه نم رفص سماخ ىو

 نصح نم ةاغبلا جارخإ ةيجحلا دالبلا فارطأ هلوصو دعب مكو ءاعنص ةضور.

 . ناوه لا ةياغب هريغو اسين

 حدم ى ةليوط ةديصق قاححسإ نب ىلع نب سابعلا ةمالعلا ونصلا لاقو

 : اهنم نيقيقشلا نيفيسلا

 ىدتقم نم لهف اشعن دق نيدلل امهارتف دمح ةعيرش ارصن

 دي نع غاط لك الذأ ىتح  اندلا لكى ف ىغبلا دونج ارهق

 دسحلا قولح ىف كاحش امههو  دناعم لك نيع ىن اذق امهف

 ىدتعملا باقر اعطق دق ناففمس  ًاخرؤم تلقف افاو دق لافلاو

١*4 

 برلا دبع نب ىلع خيشلا ءاعنص ىلإ مامإلا ىلإ لصو اهنم رفص عبار ىو

 ءاضيبلا دالب خياشم نم ىنازعلاو حامرلاو حيسلاو ءاضيبلا دالب بحاص
 ىلا ةميظعلا كراعملا دعب مهدالبل ماتلا حالصلا هب امذ ةعجارملل قرشملاو

 لصوو . مالسلا هيلع مامإلا دونج نيبو مهيب اميف ىضاملا ماعلا ىف تناك

 ىبلاعثلا زيزعلا دبع عرابلا رطاشلا رهاملا ديسلا مايآلا هذه ىف مامإلا ىلإ ًاضيأ

 . ىرصملا ىلرغملا ىسنوتلا

 ىف زعت مكاح لاقو زعت ةنيدعب ميظعلا رطملا ناك رفص سماخ قو

 ةلمج برخأ أو رطما اذه لثم لوصح اودهعي م ملأ 000

ف أه ريغو لاومألاو قاوسألا برحخأو زعت ةنيدمب تويبلا ن
 رداقلا نكاحبس

 و

 ىفطصم بامصأ نأ ديفي ام زارح لماع نم لصو اهنم رفص نماث فو

 ىسيمحلا خيشلاو ىئاهتلا رهاط دمحم ىلع لجاب حرطمب اولوتسا ىسيردإلا

 برحلا لوصح دعب ىرسأ ىسيردإلا دمحم نب ىلع ةمداقم نم ىروجحلا

 . لجاب ىف مهيب مذ
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 ةعاطلا نع نيجراحللا نيدرمتملا عاضخإ

 ,نم مامإلا زهج ةنسلا هذه نم رفص نيرشعو عباس تبسلا موي ىف

 دمحم نب هللا دبع دهاجلا دجاملا فيرشلا مظنملا شيجلا مومع ريمأ ءاعنص

 لايطلا نالوخ نم رفن ةئامسخ ىلع ةدايزو ماظنلا نم ضعب ىف نيمضلا

 ,نيذلا ةمداقملاب مهعامجا 3 نوكيل نارمع ةنيدم ىلإ تاجاتحملا ضعب عم

 ةمالعلا ديسلاو ىرادلا دمحأ نب ىلع نب ىبحا ةمالعلا ديسلا هو نارمعب

 مه ريغو لمحلا دمحأ نب ىلع ديسلاو ىاورملا نيددلا رصان ليعامسإ نب ليعامسإ

 نيرساحلا نم ديزي لايع لبج ىرق نم تايرصلا ةيرق ىف نم ىلع مودقلا

 دونجلا عيمج قوس دعبو « مهناودع رركت دق نيذلا دشاح ءاهفس نم

 ى نمل ةءعجارملا رارمتساو ديزي لايع لبج ىلإ اهريغو عفادملاو ةيمامإلا

 ةيمامإلا دونحلا ميهيلع تمدقت نايصعلا ىلع مهميمصتو دشاح نم تايرصلا

 ,نع تلجنا ةميظع ةكرعم مهريغو دشاح نم اهيف نم نيبو مهئيب تناكو

 دعب دشاح رارفو اهيف نمو تابرص عيمج ىلع ةيمامإلا دونجلا ءاليتسا

 ءبنجب حيرس لايع نم درطملا ةيرق ىلإ هريغو دشاح لاقتنا ناك مث

 .ناكو « اليهم ًامودق مهبلع ةيمامإلا دانجألا مودق ناكف « تابرص ةيرق

 خيشلا لتق نع تلجنا ًادج ةميظع ةكرعم كلانه تلصحو اهيلإ عفادملاب ىرلا

 .ىدشاحلا ميغ حجار ىحي خيشلا نباو « ئدشاحلا ىزغلا تباث نب تباث

 دشاح نم ليتق نيرشع ىلع ةدايز ىلإ مهريغو ىدشاحلا ىليغلا ديسلاو

 .نم عيمج رارفو درطملا ةيرق ىلع ءاليتسالاو نيدهاجملا ىف التق لوصحو

 . دشاح ىرق نم اهريغ ىلإ اهيف ناك

ف نم ىلع مث عيشب ةيرق ىف نم ىلع ةيمامإلا دونجلا دودق ناك مث
 ,قيقعلا ى

 هنيقيرفلا نم التق نع تلجنا ةميظع كراعم نيتيرقلا ف تناكو « دشاح نم

 . امهيلع ةيمامإلا دونجلا ءاليتساو نيتيرقلا نع دشاح رارفو

 كاردألا نم اهوح امو اهوبت رو رمخ ةئيدم ىلإ ةيمامإلا دونجلا مودق ناك م

 . موي ىف ناك ىتح عمجت ىف دشاح لزي ملو . اهريغو ةلوغلاو نيتنسلا ىرقك

 هىلع ةريثكلا مهعومج مودق ةنسلا هذه نم ىلوألا ىدامج رشع ىناث نينثالا
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 ىلإ دشاح ضعب لوخد ناكو « ةيمامإلا دانجألاو ةمداقملا نم ابيف نمو رمخ

 ضعبلا مدقتو رخ جراخ نم مهنم فولألا راثو رمح ةنيدم سفن تويب ضعب

 ضعبلاو ماظنلا نم ضعبلا اهب ناكو « قيرطلا قوف رمخ جراخ ةبون ىلع مهنم

 ناكو ةراغلا نع نيتنسلا ىف نم عنمل دشاح لهأ ضعب مدقتو « نالوخ نم

 ترمتساو « دشاح نيبو ةبونلاو رمح ةيمامإلا دونجلا نيب اميف ليهملا لاتقلا

 تغلبو « عفادملاب عباتتملا ىبرلاو ءاعبرألا ةليلو ءاثالثلا موي ةميظعلا برحلا

 كلذب نأ اوزوجو ليهملا مادقإلا دشاح مادقإ ناك هنإف ةميظع ةدش ىلإ ةلاحلا

 فيرشلا اهريمأو ةيمامإلا دونجلا نم رمخ ىف نم عيمج ىلع مهتاليتسا ناكمإ

 تابثلا ةيمامإلا دانجألا مل تتبثف اه ريغو عفادملاو نيمضلا هللا دبع دهاجملا

 نالوخو ماظنلا نم نيدهاجما نم ءادهش ةتس نع ةكرعملا تلجنا ىتح ليهملا

 دشاح عيمج رارفو ىلتقلا ةحلسأ ذخأو ء دشاح نم اليتق نيتس نعو ]
ْ 

 1 . ةيزهو رارف حبقأ هلوح امو رمخ ةنيدم نع ْ

 : تايبآلا هذه كلذ نف « ىنابتلا نم ةلمج بورحلا هذه ىف لبق دقو ا
 (ش

 0 اهاشحت لئابقلا لك تدغ برحب 2 ةعامج برض ناك تايرص ىفف

 : هللا فلاخ نم لك ًاديرط رفق كرعمب دارطلا ناك درطم ىو

 اهاخ اهمظعأ نيغاطلا نم تدابأ كراعم عيشب ىداو ىف عيش دقو

 اهابأ رثأ مهلقع نم اولقع امو ةبهر ليقعلا ىذ نم اوعلق دقو

 ةديصق رهطم دمحأ نب دمحم هيقفلا كلذ ىف لاقو
 : اهوأ

 0 بجع وذ نمحرلا نم حتف حتفلاو 22برعلاو مجعلا انه ءانملا اذه

 : اهنمو

 بضقلاب لصقلا تابرص ىف ناكف 1حض شويجلا كلت مهوحن تهجوت

 ىبن هنم رصنلا دارطأو درطم ىف مهوحن لاطبألا ممم تنغثنا ع

 بلغلاو رصنلاب اهرئاشب تتأ

 ةعج ماد انج جش طع يسع نعم دسعما

 تعقو ةرم بورح عيشي ىو

 ىبص وهو ءرملا بيشي برح لوه نم موقع تراط دق ليقعلا ىو
1 

 : بضقنم ريغ مزعب ىحاوتلا كلت لإ ميظعلا شيجلا فحز اهدعبو

 7 بلجلاو برحلا موقب نيتنسلاو رمخ نم ءاجرألا مكلت تبئرف

 71 اه رح ىلإ
 ا

* 

 (نمبلا ةمأ ه؟ قوم م)
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 مامإلا زهج ةنسلا هذه نم ىلوألا ىدامج رشع سداس ةعمجلا موي فو

 ل ل لا شيجلا ريمأ ليكو ءاعنص نم

 ةعفان ةباصعو نيدهاجلا ن م رفن فلأ وحن امهتيعمبو ريزولا دمحأ نب هللا دبع

 دادمإل اهوحنو دوقنلاو تانوملاو عفادملا ضعبو ىنامإلا مظنملا شيجلا نم

 دمحأ نب ىلع ديسا قيرط تناكو « ةمداقملا : نه دشاح دالبو رمح ىف نم

 « دشاح نم ابيلإ امو فراخ دالبو ةيقرشلا ةهجلا ن 'م هعم نهو ميهاربإ نبا

 . ديزي لايع لبجو ةيبرغلا ةهجلا نم ريزولا هللا دبع ديسلا قيرط تناكو

 فيرشلا ىئامإلا ظنملا شيبجلا مومع ريمأو ىرخفلا ونصلا ذوفن ناك مث

 ىرق ق نم ىلع نيدهاجلا نم عومج ىف رمخ ةنيدم نم نيمضلا هللا دبع
 ضعب بارخإ نع تلجنا ةكرعم مهيب تناكف « نيدسفملا نم دشاح فارج

 ميبلط مث فارجلا نع مهرارفو نيدسفملا ىف لتقلاو عفادملاب فارحلا تويب

 ماع هيف لص امي اولعدي نأ لع نانأللا لوح ىلا دفاع قم مهر يغو

 لئابق رومأ عمن طبضو مهنم دايقنالا كلذ دعب مو « دايقنالاو ةعاطلا نم

 ديصلا نايعأو لاقع نم ةريثكلا نئاهرلا ضبقو « دشاح نم ميرص ىنب

 ةمالعلا ديسلا نييعت ناكو « دشاح دالب نم فراخو رايخو سيق ىنبو

 « دشاح نم لئابقلا كلت ضعب ىلع رمخ ةنيدع الءاع ىراذلا ىلع نب ىحي

 نيبيذ ةنيدمب الماع دمحم نب ميركلا دبع نب هللا دبع ىرخفلا ديسلا نيكو
 نب ميركلا دبع ديسأا نييعتو « مهب لصتي نمو دشاح نم لبقلا ضعب ىلع

 رورمو اهلوح امو فراخ ةليبق ىلع نوبلا ةدير ةنيدمب الماع ىسمشلا ليعامسإ
 رئاس ىف اياعرلا نم مه ريغ لعفي امك لبقلا هذبب ةفايضلل ةيمامإلا شويجلا

 دالب ىلإ ةمداقملاو ءارمألا عم ةيمامإلا دونجلا ذوفن ناك مث « ةيمامإلا دالبلا

 نييعتو اهنايعأو اهخياشم ىلإ ةراتخلا نئاهرلا ذخأو ةفايضلا تناكو « بحرأ

 مومع ىلع نارم تيب ةيرقب الماع ىسبكلا هللا دبع نب دمحم نب دمحأ ديسلا
 . دالبلا هذه ىف لامعلا بنحي ةعيرشلل ماكحلا نييعت عم بحرأ دالب

 « ءىش ىف مل ضرعتلا نكي د ملف دشاح نم م رذعو تاميصعلا لئابق امأو

 ةمالعلا ىديس نم اودمتساو رذع ةلفق سورحم ىلإ اوعمتجا دق اوناك لب
 مالسإلا فيس ىديس نمو ىئاشلا نيسح نب نمحرلا دبع لاضفملا ظفاحلا



 ه١١

 مهنأش ى مامإلا انالومل ةعجارملا دمحأ نب نسحملا لكوتملا مامإلا نب دمحم.

 اوداقنيو مهريغ هيف لخد اميف اولخدي نأ ىلع هريغو ميرغتلا نع مهنوصو.

 حجر داهجلا ىف قباوس نم مهل امو مييلع مامإلا هاري ام لك لعفو ملستل
 مباع ءادللا صورت تقو . . طورش ىلع كلذ ىلإ هداعسإ مالسلا هيلع مامإلا

 ىب ىلإ بحرأو دشاحب تناك ىلا ةيمامإلا دونجلا عيمج ءارمأ لاقتنا ناك مث

 رشع عباس ءاعبرألا موي ىف ءاعنص ىلإ رفظلاو رصنلاب اوداع اهنمو ثراحلا
 ديع نب دمحم بيدألا ةمالعلا ديسلا كلذ َْق لاقو © ةنسلا هذه نم بجر.

 مامإلا انالولل ام ًاينهم ةنانطلا ةديصقلا هذه دمحم نب محلا نب نمحرلا دبع

 : مالسلا هيلع

 رمسلا بنش نع عقنلا رغث مست
 اولدبأو نيملاظلا هوجو تهاشف

 ىعد دقو مامإلا ةأوانم اودارأ

 مهيب عري مل" هللا“ مالس تيلغ
 جلبأ قحلاو قحلل اوعري

 لب لضأ مه لب ماعنألاك كئلوأ

 اوضرعأو مهيف توغاطلا اوكح دقل

 مهلمث هللا قزم ًآاملظ هود

 ل لا نس

 زمنا ةصرفلل هللا لوسر نبايف

 ةعدي لك نم هللا دالب رهطو.

 لفحج دعب الفحج مهيلع زهجو.
 نم صيخم ال نأ نوغاطلا معي ىكل

 اوتع اذإ مهنم راثآلل وحملا وأ

 رصنلا ههجو ىف حتفلا راذع بدو

 رسي نع رسعلابو الذ مه زعب

 رهجلاو رسلا ىف هللا قلخ هللا ىلإ

 ربصلاو ةحيصنلا لبق ىلبلا مهسب

01 

 ركملا ولوأ نودسفملا نولهاجلا مه
 ركذلاو هلل ةنس نع مهناحي

 رفق ةمهم ى نآرقلا اوذبني نأب

 رسخ ىفل نيلهاجلا نإ رصعلاوف
 رش ةعدب ىذ لك ًاضيغ تام ولو

 رشبلاو كنمع باوبأ تحتف دقف

 رفكلاو ىغبلاو لهجلا مالظ حماو

 رمذ دشأ ىغولا َْى قودص لكو

 ربلا دمصلا دحاولا دارم دوفن

 رحب ىف لهجلا نم اوضاخوأر مألا نع

إ هدشرأف مامإلا لل تايبألا هذه مدقو
 : لاقف الام ] ىل

 دشاح موق نم نيواغلا رشعم ايف.
 هديكي محجلا ران مكلخديلا

 ردقلا ضفخنم ناطيشلا مكالوت

 رصنلا ةروس نم موق اي مكجرخيؤو
 2 ا مخ

 00 لا ذي د ا كسلا وتلا ني

5 

 ار و ا ا سل را يي يي ا وا الا

- 
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 ةكوحم لذ باوثأ مكسبليو

 ةبرش ىغبلا فقرق نم مكيقسيو

 ةلاهج ىركس مكيراب نوقلتو

 مكباوج نوكي ام ىرعش تيل الأ
 مكنامذ .مامإ متفلاخ ليق دقو

 نيمهجاز هومتيراجو
 ءازملا ارق نم نمرألا نأ متدعب

 ةياذه هببش هللا لوسر لآ

 بكوك حال بكوك مهم باغ اذإ
 ىدهلا ىلع هومتيدبأ امب متأسأ

 ًاقباص نيدل راصنألا متتك دقو

 مكسوفن هومواح امب متملظ

 هنإ بنذلا رفغي نأ مكبر ىسع
 دقف مراصبأ توغاطلا نع اوضغو

 مءارو فيرشلا عرشلا مفلخو
 اوبتنا ىغبلاو ءاشحفلا اوبرقت الو

 بضاغ هلل قحلا مامإ نإف

 اوظفاحو ءامسلا بر ىلإ اوبوتو

 عيءاسن اوطعاو تيبلا اوجحو اوموصو

 اب ةبيط هللا قوقح اونآو
 املثا اودوعت ال نأ مكيص وأو

 لع مكيغبب ىرابلا اوبضغت الو

 هملع ثراو هللا لوسر ليلس

 مكبر هللا ىضر نم هاضر نإف

 رجاف لك ىلع ًانتوع هل اونوكو
 ةحيصن ىنم هلل اومكنودو
 ان هتلود قلخلا هلإ مادأ

 هتالص دعي هللا مالس ىكزأو

 ربكلا رجش نم ناطيشلا ىعبتمل

 رشحلا فقوم ىلإ ىعرص اهب اونوكت
 ركسلا كلذ نه رانلا نوبجوتستف

 رصقلاك وه امب ىرت ىلفل رانو

 رملا لبس ىلإ موعدي ناك دقو
 ردصلا ىلإ ريطت ايامر نأب
 رهزلا مجنألا عقوم نم ىرثلا نيأو

 ربلاو لضفلاو معلا ءامم ق تدي

 رهدلا رسخآ ىلإ ىقبت مهراونأف
 ردغلاو ركملاو ناودعلاو ىغبلا نم

 رمألا ىبتنم ى نيدلا ةادع مثدعف

 رزولا كلذ نم نمحرلا ىلإ اوبوتق

 رجح ىذ ةبوت بات دق نأ روفغ
 ريسغلا هماكحأب ًارهد ملماعت

 .ىرخجن مكنيد ْف سمشلاك هماكحأو

 رسألاو لتقلا نم اوجنت ىك ىغلا نع
 رشلا لمع مكنم ضارب سيلو
 ركّذلل سردلاو سمح ا تاولصلا ىلع

 رسلا ماع نم ضرفملا اميراوم
 رجألاب هللا نم اوظحت مكسوفن

 رسكلاب نذؤي ىغبلاف مكنم ىرج
 رصعلا ىف ةفيلخلا ىبحب ىدملا مامإ
 رمألاو ىبنلا وذ هللا باتك فيلح
 رهقلا ىذ هللا ةوطس نم هتوطسو

 رهطلا ىبلا لآ راصنأ مكب ىدهعف

 .ىرعش اهب ءاج قحلا مامإ رمأب

 رغلا همايأب ًارط ائعتمو
 رمقلا درغ ام لآلاو دمحأ ىلع

 يمتع كطحلم ماي عسسل مسن دن طر مطعمي ج0 .نا شح هه جب ةطشلا فدع مسعر هش مب هم ثم لس مج سجل مياس

 1 د زحل
 1 اسم يمل
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 ىلإ ىمليدلا ىلع نب ديز ةمالعلا ىديس فيرشلا ماقملاب لوألا ماحللو
 ايفو دشاح نم ةيمامإلا دونخلاو ةمداقملا عوجر دعب ةديصقلا هذه مامإلا»

 مهاربإ نب دمحأ نب نيسح ونصلل مامإلا زيهجت دعب فوجلا حوتف ركذ
 ءاعنص ىلإ فوجلا نئاهرب هلاسرإو نيدهاجما نم ةباصع ىف ماعلا اذهب. هيلإ
 مامإلاب نوثيغتسي ةماهت خياشم نم بجر ىف لصو نم ضعب لوصو ركذ مث
 . ةسرادألا نم

 معن نم كالوأ اب اليزج ًادمح

 اهمظعأ حتفلا اذه ربكأ هللا

 اهب حاط قافآلا هسمش تقرشأ ذم

 تسردنا ام هللا نيد ديدجن معو

 ميغ مط ليكبو دشاحو

 اهرعشم تاب برح ران تأفطأو

 مهوحن راط ال كمزع شيجي

 مهتحاس قحلا شويج تشاج نيحو

 عزف ىلع ًامغر ىوث معز 7

 لغد نع ىغبلا رس ًاريسأ و

 هلطبأو الإ الطب ىرت الو

 مخي فس, مه, يح

 مهدجن خيش ىحضأ نيسح ىرت ولو

 مكب نورت ال ام ىرأ ىنإف ًادوع
 حلق باخ ابلغ متبغ دقل
 هركذأ تسل ام نم ناك ام ناكو )
 ةفركم تيدسأ 5 تيضغأ تملح

 #3 "د

 ًادبأ هتحتاف ام حتفلاب هللا
 دقو راجحلاو رحب ةماهت تءاج

 رضحلاو ودبلا ىق اهركش اتي تمع
 ردق ىلع تفاو دق تاحوتفلا هنع

 ركنلاو نايغطلاو ىغبلا مئامغ
 رمخ ىف قحلا حوتفب همالعأ

 رعذ نمو بعر نع فوجلا دراختو.
 ررشلاب هيمرت اهب ًارييس ىلصي

 ريغلاب ريسكتلا مهعومج ىلع

 رفظلاو بانلا نيب سئارق اوراص
 رولا نم ًاروهدم ىغبلا ةرفح ىق

 رفصلا ىلع الولغم رصقلاو رصح اب
 رحسلا عم ءاشحأ بعرلا هلاغو

 روسلا مكحم ىنامب مهيلع ىضق

 ردتقم ركم نم ميهيف مهركمو
 رذح نمو فوخ ىلع حبصي مهب
 رظتنم مويلا اذهو فاخأ ىنإ
 ركبلاو راحسألا ف ضرألا اوبقنف

 ( ربحخلا نع لأست الو ًاريخ نظف

 ربجن مو ميف مهلع مييلع
 0 0 ١

 رفظلاو نيكلاب كلافو الإ
 رصعلاو حتفلل اهحيتافم تقلا
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 هلاعم دجبن ىبر ىف تدجنأ

 ةرثئاع كتءاج دق ةماهت ثغأ
 ادغ ءاوللا قرب اهوحن ىرش اه

 انرتقم قافآلل محاو مدو مساف

 هحخرؤن حتف نم هللا كرابت

 ررضلاو ىغبلا لهأ ًآيغط مطو

 رثعلا ةرثع اوليقأ ىئاهلا نع
 ردق ىلع تءاج اهتعيبو الإ

 رفظ قو زع ى رصنلاو حتفلاب

 رمح دشاح ليكب ىحب قح
 84 ملم ندري 00

 سو

 ناك هنأب ءاعنص ىلإ ربخلا لصو ةنسلا هذه نم ىلوألا ىدامج ربهش قو

 ركسعلا نم مهيدل نمي ردغلا قرشملا نم ءاضيبلا دالب ق لذاوعلا لهأ نم

 هللا دبع نب هللا دبع ىرخفلا خا آلا ء الا لقا نأ كلت تيسر تداخا

 نات مادو داب نع نجا سل تاج نبا بلط قمإ

 ركسعلا ضعب زاحتاف « ًاردغ ركسعلا نم مهيدل نم ةيامر بولطملا باعصأ نم

 ٍلهأ نيبو مهني اميف برحلا تناكو كلانه حامرلا تويب ىف ماشلا لهأ نم

 ةهيرج رشع ةعبرأو الينق رشع ةسخ نع ةكرمملا تلجناو « لذاوعلاو بيرع

 . لذاوعلاو بيرع لهأ نم اليتق نيثالث نعو ماشلا لهأ نم مامإلا ركسع نم

 .نم مامإلا ةرضح ىلإ لصو ةنسلا هذه نم نابعش ربشو بجر ربش ىفو

 ليلص ةليبق خيش ىزوقلا هللا دبع نب مها ربإ ديسلا اهمايعأو ةماهت خياشم

 ,خيشلاو « تبحلاا دالب ىف ىسيردإلا "ىلع نم ًابراه ناكو « ةيديزلا ءاضق نم

 ريغص مهاربإ خيشلاو « لجاب ءاضق نم رماضلا لبج بحاص دمحم ركبأ

 هفيس دهعلا ىلو ىلوملا ىديسب تاظعاولا خيش جيه ىداه ديسلا دجنتساو

 .نم ىلع هل ةناعإلا هنم دمتساو « هللا ل ريمأ نبا دمحأ مالسإلا

 ءالؤه ةثاغتسا ىلإو هب ةطاحإلاو هترصاحمل دونجلا نم ىسيردإلا مهلسرأ
 : انلوقب ةماسبلا ليذ ىف ةراشإلا تناك مامإلاب مهيلإ نمو ةماهت نم خباشملا

 ةحراص لابقإلاو ةماهت تءاج

 ةرثاع كتءاج دق ةمابت ثغأ

 ةعئاط كتءاج دق ةماهت ثغأ

 هكرس لكب ىبحي اي ةماهت ثغأ
 رطبلا ىذ نايغط نمو عاب لك نم
 رفظ ىف تمد ًافطعو ًاقفرو اوفع
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 اهحتفو ةماهت ىلإ زيهجتلا

 اهذوفن ناك ىتلا ةيمامإلا دونجلا تلوتسا نابعش ىناث ءاعبرألا موي ىف
 رصنم وبأ روجح دالب ىلع نينمؤملا ريمأ نبا دمحم مالسإلا فيس رظنب
 . اهيلي امم اهريغو رشن ىبب دالبو

 دمحم نب دومح نب ىلع ةمالعلا ىديس مامإلا رمأ اهنم بجر رخآ قو

 ةباصعو ىئاظنلا شيجلا نم كولب ىف ةينابكوكلا دالبلا نم ذوفنلاب مامإلا نبا

 زهجو « زارح ءاضق نم مهيلإ نمو دعس ىنب ىلإ دالبلا ركسع نم ةعفان
 نم هيدل نم هللا هظفح مامإلا نبا دمحأ دهعلا ىلو مالسإلا فيس ىديس

 « تاضعولاب جيه ىداه ديسلا ةثاغإل نيدهاجملا نم رفن ةئاحنامت ةجح

 هللا دبع نب دمحم ديسلا ءاعنص نم اهنم نابعش ىناث موي ى مامإلا زهجو
 تاهج ىلإ مهريغ نم ةباصعو سنأ ةليبق نم لتاقم فلأ وحن ىف رصنم وبأ
 . هللا هظفح مالسإلا فيس دهعلا ىلو ىديس رصنب ةجح

 مظنملا شيجلا مومع ريمأل نابعش ثلاث موي ىف هزيهجتب مامإلا هبقعأ مث
 ضعب ىو شيجلا تاكولب نم ةعست ىف نيمضلا دمحم نب هللا دبع فيرشلا
 هزيهجتب مامإلا هبقعأ مث . اهوحنو تانوملا نم المج نيتسو ةئام وحنو عفادملا

 نم تاكولب ةثالث ىف ريزولا هللا دبع ديسلا نابعش سماخ موي ىف ءاعنص نم
 تاجاتحلا عيمج ىو مهريغو دشاح نم ةعفان ةباصع فقو مظنملا شيبللا

 مهاردلا نم المج رشع ىدحإ كلذ نمو « ةرفظملا دونجلا هذهل مزاوللاو

 دونحلا هذه ىلإ لتاقم فلأ ديزي لايع لبج نم ذفنأو . ىددعلا دوقنلاو

 ةكرح رومأ ريبدتب هللا هديأ دهعلا ىلو مالسإلا فيس هدلو ىلإ مامإلا بتكو

 نم مالسإلا فيس لقتناف « اهيلع ءارمالا نيبو هنيب ةعجارملاو دونجلا هذه

 مهنيب ةعجارملا تناكو ةجح ءاضق نم هرداغشلا دالب ىلإ اهلابقتسال ةجح
 . كلانه

 مامإلا ىلإ نابعش نم ىلوألا رشعلا ف ىرشبلا تلصو كلذ لالخ ىو
 ةيديزلا دالب ىبامإلا دنجلا نم هعم نمو رصنم وبأ دمحم ونصلا لو

 نم ةلمجو عفادملا نم ةعبرأ كلذ نمو « اهئاضق زكرم ىف امل مهمالتساو
 رمأو دالبلا هذه نم ىسيردإلا اهضبق ناك ىتلا نئاهرلاو اهريغو تانوملا

 ع
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 85٠اا-

 فيرشلا شيلا ريمأو ريزولا هللا دبع ديسلا ةكرح اذه بقعتو « كلانه اهظفحم

 مامإلا ىلإ ىرشبلا تلصو 6 « هريغو ةرداغشلا حرطم نم نيمضلا هللا دبع

 نيعفدملا ىلعو ةرهزلا حرطم ىلع ءاليتسالاب نابعش نيرشعو عباس موي ىف

 سابع نبا حرطمو ةيحللا ردنبو ةرينملا حرطم ىلعو تانوملاو هيف نيذلا

 ىف ام مالتسال لاملا تيب ءالكو لاسرإو املس كلذ ريغو فيلصلاو ىحضلاو

 لوضوو « ًاعوط لاقثألاو ةحلسألا نم اهوحنو حراطملاو ردانبلا هذه

 دادقملا رمح ىلع خبيشلاو دمحم نب دومح نب ىلع ةمالعلا خألا ءاليتساب ىرشبلا

 ىرخفلا دالب لهأ حتفو لابع حرطم ىلع دونجلا نم مهيدلو مهلإ نمو
 خبشلاو دومح نب ىلع ةمالعلا خالا لوخدو « نعلا ةماهت لهأ نم مهيلإ نمو

 لاقثألاو عفادملا نم ابيف ام ىلع مهئاليتساو لجاب ةئيدم ىلإ دادقملا رمع ىلع

 لسرأو ريزولا هللا دبع ديسلا لجاب ىلإ ناضمر ةرغ ىف لصو مث « ًاماس

 ةديدحلا ردنب ىلإ ىمامإلا دنحلا نم رفن ةئام نامث ىف ىلع نب دمحم همع نا

 ميركتلاو بيحرتلاب اهلهأ مهلبقتساو ناضمر ثلاث ةعمجلا موي ىف اهولخدف

 . بلطملا دبع ديسلا اهنع ةسرادألا لماع رفو

 رداقلا دبع ىلع نب نيسح ونصلا مزع ناضمر عبار تبسلا موي ىو

 نيذلا ءاهقفلاو ةاضقلاو ةداسلا كلذكو « ةديدحلا ردنب ىلع الماع ءاعنص نم

 تلصوو « ةيماهتلا تاهحللا ضعب ى ةبتكو ءالكوو ًاماكحو الامع مامإلا مهنيع

 ةديدحلا مامإلا باعصأ لوخدب ناضمر عباس ءاثالثلا ةليل ءاعنص ىلإ ىرشبلا

 كلت ىف قدانبلاو عفادملاب ىرلاو ريصانتلاب ىرشبلا هذه نالعإ ناكف
 . ءاعنصب ةلبللا

 « نايصعلا نم هيف اوناك ام ىلع ممصتلا ىلع عرب لبج لهأ رمتساو
 « روكذملا لبجلل تاهجلا عيمج نم مهيلع ةيمامإلا دانجألا مودق ناكف

 دانجأ ءاليتساو ىلتق نع تلجنا ةكرعم ةيمامإلا دانجألا نيبو مهنيب تناكو
 . هنمأم ىلإ هنع ىروجحلاو ىسيمحلا خيشلا رارفو هعيمج لبجلا ىلع مامإلا

 دمحإ نب نمحرلا دبع نب دمحم بيدألا ةمالعلا خألا ةماهت حتف ىف لاقو
 اذه نم ناضمر.ربش رشع ىلا ىف ةديصقلا هذه نيدلا فرش نب دمحم نبا
 . مالسلا هيلع مامإلا اهب ًاينهم ةماهبت تحتف ءاج خرؤملا ماعلا
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 رفظلاو رصنلا حال ربكأ هللا

 امج مامإلا انالوم رصعلا مئاقل

 هقلاخ ةاضرم ًادبأ همه نم

 ةيلاع ءاسعق ةمه هل نمو

 ىف ريخ قحلا مامإ لوسرلا لجن
 دقو نامزلا اذه ىف نيدلا دجم

 كلم له ضرألا كولمل ًاحداماي

 قلخ وذ نيدلا مولعل ققحم

 ضقي مزاح ىىملا بذهم

 إو فيعضلاب محر فوؤر رب

 اومرك نمو اوداس نم دمحأ لآ نم

 لمق نع فنوميملا نملا هعاطأ

 ايما تقلا ” لف هنا نتف

 ةعئاط هتفاو نأ ورغ ال ورغ ال

 هتقيرط هنم تفرع دقو ًاضيأ

 هب مظعلا رسلاو هللا ةيانع

 ًارصتنم شرعلا هلإب نكي نف

 تيلت ام هللا مالس ىنسأ كيلع

 ردقلا دعاس ًامتح ةداعسلابو

 رختفي معلاب ىذلا ىحي نيدلا د

 اورفك نمو اولض نم راثآ وحمو

 رزتؤم لضفلاب ىدترم معلا
 رسكذم لهجلاب همناوق تداك

 روسلا هب تءاج ام معي هاوس

 رطملا هشر دق ام دعب نم ضورلاك
 ررد هلك ضيرع ليوط رحب

 روخ هبلق ى ام بورحلا ىاو

 اورهط نموالصأ ىرولا ىف اوكز نمو

 رضو انخلل اهنع حازناف هيلإ
 رصتنم هللاب هنأ ترد دقف

 رذنلا هب تماق ام قفو اهنأب
 اوربتعاو هللا اوفاخ هيداعأ ايف

 اوركم نإو موق هرساكي ام

 هدالوأل مامإلا سرعأ ةنسلا هذه نم ةجحلا ىذ ثلاث ءاعبرألا موي فو

 « مامإلا نبا نيسحلا هقيقشو « مامإلا نبا نسحلا مالسإلا فويس ماركلا

 ةليل ىف ةديعسلا هرادب ةمولا روضحل ىعدتساو . مامإلا نبا ىلع امهونصو

 ةعمجلا موي قو . ةاضقلاو ماكحلاو ءاملعلاو تاداسلا رباكأ همؤيو سيمخلا

 ضعبو ىامإلا مظنملا شيجلا طابضو ءارمأ تبسلا موي ىفو « ةبساحلا تبتك

 لوبطلا برضب كلذ ةعاشإو ةنيزلا راهظإ ناكو « رصقلاب لماعملا لهأ

 . مامإلا رادب ًامايأ ةناخ

 هدالوأو مامإلل ًاينهم قاعتإ نب ىلع نب سابع بيدألا خألا ىديس لاقو

 : املوأ ةديصق



 مت لازغ

 : ابنمو

 اميكل اذه ىل مسق تلقف
 ىبحن مرقلا مامإلا وه لاقف
 اقح فاصنإلاب فورعملا وه
 انيف هللا نيدل رصانلا وه
 0 سانلا قف هل لهو تلقف

 ىبأو ىلأ نباي تقدص تلقف

 تفحأ هب موجنلا ىرت تثسلأ

 ًادوجو ًامرك ىأر دقو لاقف
 ىهملا سرعلا وه ىدنع اذف
 الك داسملا نم ومهذيعأ

 مسأ لكو باتكلا تايآب
 تيبب هحرؤت لهف لاقف
 اذه دعب تيب معن تلقف

 ىلايللا ىف ًاسوش اوقز دقل
 قالا حي 1 <34

 ًآرط بابحألا

 ساب

 ةينس ةبترم سح مأ ىف هل

 هسيلج اجرد هن زوحأ

 هيكز مارست مار قدص مأ نيدح

 هينم مأ نساك ادع مأ قاس مأ وه

 هيدشر مأ قيرط مأ ىداه مأ وه

 هسيبغ 3 لهاجت م عد لاقف

 هيضم مأ سمش مأ انمامإ نإف

 هيب مأب ًانيقي ترفظ دقو

 هيجش مأ ىذه ىلإ رظنت ملأ

 هسيربلا بر مهر و رس مادآ

 هيشبخ مأ نويع مأ رش نمو
 هيشع مأ قو حابص مأ ىف انولت
 هيحصفأ مأل لماش قطنب
 هيكذ مأ نطف مأ ًاخأ اي لمجف

 هيلماك مأ رودب مأ حوس ىلإ
 ١ا/ اكدوا ل6
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 ةنسأا هده نايعآلا و ءالينلا تايف و

 ىنايحضلا ىعماقلا ىي نب نسح ىعادلا ديسلا

 ةنيدب تام نيعبرأو ثالث ١88 ةنس ىلوألا ىدامج سماخ ةليل ىف

 مساق نب ىلع نب دمحأ نب ىحب نب نما ىعارلا ديما ودعم ةكابج ا

 رك نب دمحم نب ىلع نب نسح نبا
 . ىايحضلا ىنسحلا ىووملا ىديؤملا ليربج نب ديؤملا نب ىلع مامإلا نبا
 رو درو نيناع ١ م عقد نا 3#

 . مهريغو .ىايخضلا ىلاغلا هللا
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 محا جحا خا خل

17# 

 .ةلفقب مالسلا هيلع ىب هللا ىلع لكوتملا رصعلا مامإ ةوعد تناك نأ دعبو

 ماق نيرشعو نيتنثا ١779 ةنس لوألا عيبر نيرشع ىف دشاح نم رذع
 تاهجي ةللق ىف رازملا نم ًايعاد رهشلا نيرشعو عبار ىف ةمجرتلا بحاص

 كلت ى رماع نب نالوخو ةعامج ىنبو را# لئابق نم ةماعلا هعبتو ةدعص

 بورحلا تمادو « هريغ قو حزار لمج ىف مامإلا باحصأ اورصاحو تاهجلا
 رباكأ ضعب ضاخو « دالبلا كلت تاهج ىف مامإلا باعصأو هعابتأ نيب اميف

 برحلا تمادو كلذ متي ملف « ةرظانملاو نأشلا حالصإ ف مالعألا ءاملعلا

 بجر ىف ءاليتسالا هللا ىلع لكوتملا مامإلا باعصأل مت ىتح امهعابتأ نيب اميف

 ةعامج ىنبو انيعلاو ةللق ةنئيدمو رازملا ىلع نيرشعو قلاع ١78 ةنس

 نم لذاشلاو مياشو ىديؤملا نالدع نيسح نب نسح ديسلا رسأو اهيلإ امو
 نأ ىلإ دالبلا كلت ىف لقالقلا مظعم تنكسف « ىمساقلا ىعادلا باعصأ نايعأ

 . ةمجرتلا بحاص تام

 .فاحنا هتموظنم ىف ىرادنجلا هللا دبع نب دمحأ ىلوملا هركذ دقو
 ةوعد هركذ دعب لاقف « نآرقلا ءانرق نم ةاعدلا مايق خيرات مظنب ناوخإلا

 : هصن ام روكذملا خي راتلا ف هتوعدو ىبحي هللا ىلع لكوتملا مامإلا

 متاهلاك الوأ هيف ناكو 2 ىمساقلا كاذ دعب نم اعد مث

 هلعلا كلتب نآلا ىلإ ىهو ةلبقلا دالب هب تبرطضاف
 املكو اوبتاكو اولصوف ءاملعلا لوصوب موق راشأ

 همامت ىبهذم اذه زوجي 2 ةمامإلا ىف نينثا لاق باجأ

 : تايبألا هذه هتافو ًاخرؤم تلقو

 ,ىلاكملا وذ ةدعص نم اماش م اب ىرث ىف ىوث ىلوألا ىدامج ىف

 ىفايحضلاب ريبقلا ىمساقلا ليلس ىه نبا ىعادلا نسح

 نالوخ :ىلإ حزار ىلإ م  اشلا رجه نم رازملاب اعد نم

 ناويك ىلع الع نم دشاح ىف هلبق اعد دق ناك نأ دعب

 نافرعلاو لامثكلا دوط نب دلا ديمح ىحي نيكملا مامإلا

 ناملا نيئسلا ىف ماشلاب ةنحملاو برحلا نم ترج ام ترجو

 نالدع عم ىعادلا ةاضق ل اصيإو ىبحم راصتنا بيقعو
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 ىنابملا عيفرلا خماشلا لقعملا ليل مأ نصح راصح للوتو:

 نامزلا مكجل ًاملستسم مت اب ىلإ هيوذ ىف دوعلا حجر
 ناوخإلاو نيبرقالل سير دتلاو سردلا ىلع ًافكاع ًايداه

 نأالشلا ميظع ىلإ ًابنم 2 نيتسو ثالفقلا نع ىوتو

 ىنامعملا ليلج هل ماظنب ' ىبي ربلا انمامإ هاثرف
 ىنايحضلا ىعادلا ىجحلا محر 2 ىدو خرأ ةافولا ماعلو

 * ١74

 دمحأ نب رداقلا دبع ديسلا ةعوارلا تصنم تام اهم نابعش ىو
 نيتئامو نينامتو عست 1789 ةنس ناضمر رهش ىف هدلومو . ىنيسحلا لدهألا
 . هللا همحر فلأو

 ىئاشلا ليعامسإ نب دمحم ىضاقلا اهك اح ةدوسلاب تام اهنم لاوش ىفو
 : اهنم ةديصقب ىنسحلا ىتاشاا نيسح نب ىلع ةمالعلا خألا هائرف « ىوابشلا

 داوحلا مامحلا اجحلا لهأ س اربن ىقتلا نيدخ ىدهلا زع تام
 دامجلا نيلي هل فطلو به اذإ مسنلا اوه قلخ نبا
 دالجب بتتسا اذإ ًاقح ماغ رضلا دسألاو تامركملا ىذ نبا

 داتقو هتمص ى عيبر وهف الع ىضغيو ىذدن ىاغتي
 دادملاو ىدنلاو ركذلاو مالتقأآلا هكبتلاو مولعلا هتكب دق

 فلأو ةثامالثو نيعبرأو عبرأ ١؟م(ع ةنس تلخدو

 هبلط ناك ىذلا ةضفلا ىدامعلا لايرلا ىلع مسرب نأ هللا هديأ مامإلا رمأ ايف
 ( ايزيرت ايرام ) ىواسفلا لايرلا مجحو نزو رادقم وهو نايلطلا نم هأرشو
 ءاعنصب ةفالخلا رادب برض ىدامع هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال ةظفل
 نيملاعلا بر هللا ىلع لكوتملا نينمؤملا ريمأ هظفل ام هنطابو 144 ةنس نعي
 هظفل ام هضرع ىو . #٠6 ةنس هللا هرصن نيدلا ديمح دمحم نب ىبحد
 عبر ةضفلا نم ةبيرض برضي نأ هللا هديأ رمأو . هلل ك لم لا هلل هز علا
 هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال هظفل ام اهنم هتهج ىلع مسري نأ رمأو ٠ ىدامج
 هظفل ام ىرخألا ةهجلا ىو ء ١45 ةنس ءاعنصب برض ىدامح عبر
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 .. 188 ةنس هرصن دمحم نب ىحي نيملاعلا بر هللا ىلع لكوتملا نينمؤملا ريمأ

 هلإ ال هظفل ام اهنم ةهج ىلع م مرو ىدامع رشع ةضف ةبيرض برضو
 هظفل ام ىرخألا ةهجلا قو 2 ١ "55 ةئس ءاعاصب برض رشع هللا الإ

 . #10 ةنس هرصن دمحم نب ىبحي هللا ىلع لكوتملا نينمؤملا ريمأ
 اهنم ةهج ىلع مسرو ىدامح رشع فصن ةضف ةعبار ةبيرض برضو

 : ل برض ١غ8غ ةئس هللا الإ هلإ ال هظفل ام

 , ١٠#م# ةنس هرصن لكوتملا نينمؤملا ريمأ

 اهنم ةهج ىلع مسرو ىدامع رشع عبر ساحنلا نم ةبيرض برضو
 ةهجلا ىلعو ١44 ةئس ءاعنصب برض رشع عبر هللا الإ هلإ ال هظفل ام

 3 كد بر هللا ىلع لكوتملا نينمؤملا ريمأ هظفل ام اهنم ىرخألا
 , #٠ ةنس هللا هرصن دمحم

 هنا امااهنم ةهج لع سوو ىدابك رعت نك * ساحنلا نم ةببرض برضو

 ريمأ ىرخألا ةهجلا قو ١58 ةنس ءاعنصب برض رشع نمن هللا الإ هلإ ال

 . ١8#م# ةنس هللا هرصن دمحم نب ىب< نيملاعلا بر ىلع لكوتملا نينمؤملا

 ةهج ىلع مسرو ىدامع رشع نمت فصن ساحنلا نم ةبيرض برضو
 ىلع لكوتملا اهنم ىرخألا ةهجلا ىلعو ١44 ةنس هللا الإ هلإ ال هظفل ام اهنم
 رظنلا قروو ديربلا ةرجأل لدبلا عبط ناك مث ء ٠١8 ةنس هللا هرصن هللا

 مديأ مامإلل ًاينهم هبطعق نم هللا هسرح سابعلا نب دمحم نب ى نيدلا دامع

 : كلذب هللا

 تابثلاو ىلعلو زعلاو ديب 2 |أتلاو ةداعسلا اذكه اذكه

 : هلوقب هللا هديأ مامإلا هباجأف

 تافص ىللاعملا ال الاعفو االصأ كبيطو انا كنم باط

 هق مالسلا هيلع مامإلا انالوم اهداز ىلا ةدايزلا ةرامع لاكإ ناك ابيف
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 ةدايز ىهو ءاعنص جراخ كيسم نب ةورق دجسم نم ةبيرقلا ديعلا ةالص نات

 . نيسمحلاب تردق ابيلإ جاتحم ةعفان

 نم هللا هديأ مادإلا زهج 144 ةنس مرحم ربش ىناث سيمللا
 موي قو

 نب دمحم ةمالعلا ىديس ءاعنص ىديس هونصو نبيدلا ديمح مساق نب دمحأ

 ريغو هربج ىنب ركسع نم ةعفان ةباصع ىف مساق نب دمحأ نب ىلع ةمالعلا

 فارشأ هللا هديأ مامإلا ىلإ لصو دق ناكو ؛ فوملا دالب ىلإ عفادملا ضعبو

 فون ىب ةليبق ناودع نم ناك ام دعب هللا هديأ مامإلاب نودجنتسي ليفلا
 هديأ مامإلا مهاقباف مارب ضعب ذخأو ليفلا فارشأ ضعب لتقب ملغ

 ةمالعلا ونصلا نيعبرأو ثالث #١6 ةنس 9 مهعم زهج م ءاعنصب ةدم هللا

 ناكو « مهريغو نيسح وذ ركسع نم ةباصع ىف مهاربإ نب دمحأ نب نيسح

 ترقتسا مث الوأ ةريسيلا بورحلا تاهجلاو دالبلا كلت لهأ ضعب نيبو هنيب

 ءاعنص رصق ىلإ اهاسرإو كلانه نم نئاهرلا ضبق ناكو ةدم كلانه رومألا

 كلذ بقعتو . نآرقلا نايبصلا معملاب لاسرإلاو فوجلل ةعيرشلا ماح نييعتو

 مهنيب بورحلا لوصحو دالبلا كلت لهأ نم هعابتأو ةرقص نبا نم داسفلا

 وحن ىلإ هذه بورحلا ىف ىلتقلا تغلبو « فوجلاب ةيمامإلا دانجألا نيبو

 ىضتقاف « دالبلا لهأ نم ليق اك مهفاعضأو مامإلا باعصأ نم رفن نيئالث

 هونصو هللا هظفح مساق نب دمحأ نب دمحم ةمالعلا ىديس زيهجت ىلإ لاحلا

 حالصإو لاوحألاو رومألا كرادت ناك كلانه ىلإ موو دعب انركذ انك

 اهوحنو دعاوقلا ريرحتو فوجلا ىلع قباسلا لماعلا عفرو هعابتأو ةرقص نبا

 ىقبأو ءاعنص ىلإ دالبلا كلت نايعأو مالسإلا فيس نب دمحم ىديس لصو م

 . دمحأ نب ىلع ىديس هونص فوجلاب

 لئابق ضعب نم ناودعلاو ردغلا لوصحب ربحا غلب مرحم رهش لوأ ىفو

 ميدل نمب لجاب ءاضقب ةلصتملا نملا ةمابت نم حيارجلاو ةيسبعلاو ةيمارلا

 ترتاوتو لجاب ءاضق زكرمب ناكو « لجاب ريمأ رظنب نيدهاجلاو ركسعلا نم
 فوجلاو نالوخ ركسعو ةيمامإلا دانجألا نم اودهشتسا نيذلا نأب رابخألا
 ًاردغ دالبلا لهأ نم ناودعلا لوصحل ديبش ةئامئالث ىلع ةدايز ىلإ مه ريغو

 ' . اهريغو ةميحلاو ءاعنُص نم تادايزلا ليجعتب هللا هديأ مامإلا رمأف
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 نيدلا ردب مالسإلا فيس ىديسل رست ةنسلا هذه نم رفص ربش ىو

 فرشلا دالب نم ةشباحملا سورحمب ناكو « هللا هديأ نينمؤملا ريمأ نبا دمحم
 خيشلا حالصإو تاهجلاو دالبلا كلت نم اهوحو اهيلإ امو لمج ىنب دالب حوتف
 ةذبانملاو نايصعلاو داسفلا نلعأ دق ناكو « دالبلا كلت خياشم نم ىحيزلا دمحأ
 كلت ىف تناك ىتلا ةيمامإلا عفادملا ضعب ىلع ىلوتساو هللا هديأ مامإلاو قحلل
 اذهب ناك ىتح هيف وه ام ىلع لزي ملو نيثالثو تس 15 ةنس نم تاهجلا

 هدالب ىلع هللا هظفح مالسإلا فيس ىديس ءاليتسا ماعلا اذه نم رفص ربش
 مظعلا حوتفلا اذه ربجف لاملا تيبل هيدل ام عاجرتساو هنيمأتو هيلإ هلوصوو

 مهيدل نمي ىضاملا ربشلا ىف ةيسيبعلاو ةيمارلا لهأ ردغ نهو 000

 . نيدهاجملا ن

 مالسإلا فيس ىديس ضوه: ناك ١88 ةنس ىلوألا ىدامج ربش فو
 فارطأ ىلإ ةجح ةنيدم سورحم نم هللا هديأ نينمؤملا ريمأ نبا دمحأ نيملسملاو
 دانجألل هزيهجتو ةماهت ىلع فرشملا هنديعك لبج ىلإ مث روجحو فرشلا دالب
 ىيسمحلا دالب عيمج ىلع ءاليتسالا متف « دالبلا كلت فارطأ ىلإ ةمداقملاو

 عفدملاو شاشحلا ريبكلا عفدملا اهنمو « نئاهرلاو هيدل ىتلا عفادملل هميلستو

 مودق مث مهيدل ىذلا عف دملا مالتساو ابتسم ىنب دالب ىلع ءاليتسالاو عبرملا

 هرداغشلا لماع ىثوحلا مساق نب دمحأ نب نيسحلا ةمالعلا ىديس مهنمو ةمداقملا

 نب هللا دبع ةمالعلا ىديسو ىديم ردنبب ةلصتملا ليتح دالب ىلإ عومج ىف
 ىرخأ تاهج ىلإ رصنم وبأ هللا دبع نب دمحم ىديس هدلوو رصنم وبأ حي

 ىلإ روجح دالب لماع ىرتعلا دعس يب دمع ةماعلا  ىضاقلاو « دالبلا كلت نم

 ترمتساو نادره ىنب نم نئاهر ضعب ضبقو املس اهلخدف ضرح ةنيدم
 عابتأ نيبو نيدهاجملا نم ليح ىف نم نيب ةليهملا كراعملاو ةميظعلا بورحلا

 ىف نمل ةميظعلا ةرصاحملا ف ىسيردإلا باعصأ غلابو ةلئط ةدم ىسيردإلا

 مهلإ اومرو ةطاحإلا لك مهب اوطاحأو رابألا ىلإ قرطلا مهيلع اوعطقو ليح

 تعمتجاو . ةزنرب نيثالثو نيتئام ىلع ديزي امب مايألا نم ةلمج ىف عفادملاب
 نوكي نأو مهمالتسا ىف ًاعمط ةفلؤملا فولألا ةماهت لئابق نم مهترصاحم

 اوتبثو دهعي مل ىذلا ربصلا ليح ىف نم ربصف ةماهت دصق نع مدص كلذب
 تلجنا ىتح ةدم مل راصحلا رمتساو مه ثيحب رابآلا اورفحو مظعلا تابثلا
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ارف نع كراعملاو ,حسالملا كلت
م مودق ناك مث . ةماجن لهأ ر

 ليح حرطم ىف ن

ىديف ردنب لع م رغو وهال
رقع ثلاث ةليل ف هيلإ موندو 

 يدمج 

ف نم نيبو مهثيب امف برحلا
 ىسيردإلا ركسع نم هي

 ترمتساو . ةرخآلا
 عفادملا نم هيف امو ىديم عيمج

 : ْ ىلع ءاليتسالا مت ىتح مويلا كلذ ةمابت لهأو

 رومأ دكا طبض مك « ىسيردإلا باحصأو ةماهت لهأ رارفو اه ريغو

 مسأو لج ىبو سبعو رسن ىبو ىسيمحلاو ابتسم ىبو ناورم ىبب لئابق

 هوجولا قفوأ ىلع ميلإ نمو لمحو ناركعو يىغفادو ناديحو حورسمو

ىلع نب دمحم نب ىلع نازيج نع رفو
 ناكو « ناسرف ةريزج ىلإ ىسيردإلا 

 .نيدلا رخف ىديس مهنمو نازيمي هدلاو سبحو هسيح ىف ناك نم جورخ

 ٠ هريغو نيدلا ديمح مساق نب هللا دبع

 ةماهم ىف ىتلا ةيمامإلا دونجلا مودق غلب ةنسلا هذه نم ىلوألا ىدامج قو

 نع تلجنا كلانه ةميظع ةكرعم لوصحو ةيسبعلاو ةيمارلا ةليبق ىلع نملا

سكو مييلإ نمو قينارزلاو ةماهن لهأ نم ليثق ةثام
 دمحأل ىذلا عفدملا ةلجع ر

 . ىهتنا ةيسبعلا ىلع ةيمامإلا دونجلا ءاليتساو مهرارفو قينارزلا نم ىييتغلا

 تارايط جورخ قرشملا نم ءاضيبلا دالب نم روكلاب ناك ربشلا اذه ىو

 دهاجشلا ىضاقلا اهضعبل نككف نيدهاجملا نم كلاته نم ىلع زيلجنإلا ىراصتلا
 .ىراصتلا دحأ لتقي ىتح اهامرو ىنارضحلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ ببدألا

 : اهلوأ ةديصق هللا هديأ مامإلا ىلإ بتكو اهريغو هتطينرب ذخأو ابيف يذلا

 ىوهو نيم لك نع ةروصقم  ةداغ نينمؤملا ريمأ كاه

 اخرؤم هب تلق ام قيدصت 2 الزنا دق جنرفإلا ةرايط

 ىرتما الب اهزنأ ىتنأب 0 ىضم دق ايف تخرأ ىتإف

نو بيثك تحن اوعقنرفاو 2 اقرماولو موقلا تيأر ال
 ىق

 ابشلا بوهرم لكابم قرفي 2 ةنيزب تلبقأ دق اهتمشو

 ىدع نإ ماؤزلاتوملابهري مل ًارفنضغ الساب ىكحأ تزرب

 ىوحل اهيف كامسلا حبر ولا ةقدنب ذئنيح ًايضتنم
 ,ىجحلاو نانجلا تبث الضانم ًاممصم ًازراب ىنتأر ال

 ىرولل ىكلا ثيللا ىئني له 2 ىتثنأ ام ىكل ىوحن تأطوت
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 عطتسا مل الج وه ىنأ نظت

 ةراتو نيمرت ًاصاصر ًاروط

 ىنإف ىبقأ ىوحم تلقف

 تقرخ نإ ىتيقدنب تبذكام

 هراكنا ةرورض اهل ىرسك

 اهرسك ىف ىنعزان نم لقف
 قأرج مامإلا ىلوملا ملع ول

 ىتعنمو ىبلذو ىّيفعو

 امك بقنلا ىف اذهلا ىعضوو

 ًاطباخ تيقب نكل هرسل
 ىنأ نينمؤملا ريمأ ىنأب
 لقارم ىازأ ديدعر لكو

 هداهوأت مس دق ًارهد ناكال

 امك ًاذوبنم ملاعلا حبصأو

 ىعدت سانإ هيف تحبصأو

 انرصع مامإ ىلول ةيلا
 ةيشخ هنع كسمأ ام ناكل

 قرحم نم ةئافن اهكاهف

 امولمح ماركلا نبااي ىنظببأ
 ةمعن دابعلا بر م اقبأ

 ىتأ دق اريخأ ًايرأت مو

 قأ حفاكم رايط لكو

 ىدحلا نم ىنأك اهرسكل

 الفلا نهنم ضفري البانق

 ارثلل امح كيقلأ نأ تيلآ
 ىدرلا اهيف نم قيذو اهليجنا
 اطقلا بارسأ هيلإ ىدتبت ال

 ىوغ دقو ادل ًاسعت ةطسفس

 اركق رطأ ارك ق رطا ارك قرطأ
 اغولا موي ىزربو ىتلمحو
 ءانحلاو ماطخحلاو مارخلا نع

 ءانو اتعت نم هيلإ ىندأ

 ارس هيف نم لض ليل حنج ىف
 اشحاناصخ فكلا رفص تيبأ

 اشحسرب سيلجلا ىذؤي دب رقم

 ارذلا بيخانشلا هيف تردحاو

 ىجسو هيف لهجلا ليل شطغأ
 ىرولا نيب ًافناعز مهو ًاقبس
 ىدهلا نيد هب ع ىذلا ىلع

 ارتجا دق ردنغ لاقي نأ نم

 اعدل الو ًابذاك طق هاف ام

 ىوقلا نوهوم تلظ ىّتح تندأ

 ادعلا ىلع ةمقنو هقلحل

 ادصلاو ليلقلا ىفشي ًارشبم

 ارب الو هيصاخ دمحأف
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 ةحلسألا نم ةلمج اولسرأ ىراصنلا نأ غلب ىلوألا ىدامج ربشلا اذه ىفو
0 

 00 ندعب ةلصتملا قرشملا دالب نم اهريغو عفاي ةليبق ىلإ مهاردلاو تانوملاو

 3 : نودصقيس مهنأب نالعإلاو هللا هدبأ مامإلا دالب ىف برحلا حتفب مهو رمأو

 7 (نييلا ةمنأ ه8 قهوه م) :

03 
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 هسا ا#"خه دا

 تققحتو رابخألا هذه ثغلب املو « ةبطعق دالب نم هومنو علاضلا نصح

 ماوللا .زيعا هللا هديأ عامإلا رمآ :ئراصتاا نم حفاي ىلإ اهوحنو عفادملا لاسرإ

 شيج ريمأ ىلإ زعتب هيدل نيذلا نيدهاجملا نم ةعفان ةباصع لاسرإب ى زعتلا

ب ةمالعلا خألا ةبطعق ءاول
 ةمالعلا ونصلا ةبحص مهلسرأف سابع دمحم ن ى

 ققحت ةدم اهب مهرارقتساو ةبطعق ىلإ موصو دعبو « لكوتملا دمحم نب ىلع

 اوناك 'ىذلا ومآلا .نيفافلاو ع ةعاراسلا ةيرع نم مهريغو عفاي لشافت

 دونج طيبثت دصقل ىراصنلا نم ناك امتإ كلذ لعلو « ىراصنلا عم هومربأ

 دالبلا نم هيلإ امو ىديم ذخأل مودقلا نع ةيماشلا ةماهتب ىثلا هللا هدأ مامإلا

 نم لكوتملا نب دمحم نب ىلع خألا زعت نم ةذفانلا موقلا عم ىدقملا بتك مث

ديصق ىرزعتلا ءاوللا ريمأ ىلإ ةبطعق
 : اهوأ كلذ ىف ة

 عشاخ داؤف نم دو قدص نع

 عساش دجم لك ىنبي مزعلاب

 عياش رخف لك ىف ىرذلا ىباس

 عطاق مزع فيسب نيكرشملل

 عفاي ةرمج داّخإ نع كينت

 عضاوتملا ةيحن ريمألا ىح

 هل لقو ةيصخأ نطاوب ملاو

 اي ءارزولاو ءارمألا دس ان

 ارعلا نم تمصق كف تنأ هن

 ًاديؤم تكاقب هلأسأ هللاو

 الفلا ةبطعق ىح نم امكيلإو

 عفاش مرق لكو دويزلا دسألا ةبصعب كيدل نم انمزع امل

 عفاي عورأ لكو فرونألا مثلا بحرأو فوتحلا نادمه لاجرب

 جماشلا ربزهلاب رد ركأ شيجلا ريمأ ىلإ ريسملا انلصوأو انرس

 عساو ردص بيحب ىرولا ىعسي خسار مح دوط ملع رايت

 تدهاشو نونظلا انققح كانهف

 انلابقتسا نسحب شويجلا رمأ

 ًابحرم ماقملا باب ىف ماقأو

 عطاس ردب مُنإ نويعلا انم

 عيباتت نسحب انعم ملوخدو

 علاو فلإ باحرت انمودقب

 عئاط دبع ربأ مامإلا انالومو مكتيلو هتيل  نسحبو

 انمودق دعب شطبلا ديدش ءاجف

 ملالض نكر دبناف ملذأو

 مهترايط ضرألا ىف تطقاستو

 عجاف بعر ءزري لالضلا برح

 عنام نصح لك مهيف كدناو

 عناص ةردقب لب لعف ريغ نم

ْ 
ْ 



 ب اا"!

 عفاي لذارأ نم موق ءاهفس ١ اوزهج بناجألا ناك نأ دعب نم
 عقفادمو قداسنبو ةنؤمبيو  ركاسعو مهاردب مهاوسو

 عفادمو ركام مظعأ هللاو 2 مهمعزب نيملسملا برح نوي
 عزانتو لزلزت ءوس نيباه 2 مهلمش قرفو اا
 عئار فوخب ًاقرف مهءارآ تقرفتو مللاصوأ تقزمتف

 عراوقو هدنج نم لزالزب مهاتق نينمؤملا هلإلا ىفكو

 علاضلل مهفاجرإ نم هودصق 22ىذلاىأرلا نم اوسيأ دقل ىّتح

 عفانلا باتكلاو ثداوحلا لك ىف هلل مكقرلو نسحل اذه

 عراشلا جبل ىلاحلا انمامإ نينمؤملا ريمأ ىلوملا ةداعسو

 عزانم لك سجر نع هنوصيو 2 اننيد ىمحي شرعلا بر هاقبأ

 رباكأ دحأ ءاعنص ىلإ لصو ١8 ةئسلا هذه نم بجر رشاع ىو

 ىقلتلا نسحب هللا هديأ مامإلا رمأف « هعم ةعامج ىف ةيزيلكنإلا ةموكحلا ءارمأ

 مامإلا نيب امف ةعجارملا ترمتساو « برزعلا رب ىف ةفايضلا رادب هلازنإو هل

 ضعب نيبو هللا هديأ مامإلا نيب امذ ةعجارملا تناكو « امايأ هنيبو هللا هديأ

 هديري ام ىلإ زيلكنإلا داعسإ متي ملو ىراصنلا هلواحي ام نأش ىف ءاعنصب ءاملعلا

 دالب ىف هللا هديأ مامإلا لامع هلبقتساف « ندع ىلإ ءاعنص نم همزع ناكو

 . لابقتسالاو ماركإلا نم ىغبني امب اهريغو بإو ميريو رامذ

 نيذلا دنهلا لهأ نم رباكألا ضعب ءاعنص ىلإ لصو ناضمر ربش ىو

مر خا ةمدخ ةيعمج مساب نيمرحلا ىلع دوجنلا ءاليتسا نأش ىف مالكلل اوبدتنا
 ني

 ةديدجا ةهج نم مهعوجر مث كلذ ىف هللا هديأ مامإلل مهنم ةعجارملا تناكو.

طألا نم ةلمج اهبف دنهلاب ةعوبطم تالاقم مهنم تلصو دقو ء ندع ىلإ
 فار

 . . ىدجنلا ىلع اهب اومقن ىتلا

 هديأ مامإلا لاسرإ ىف ىدجنلا نم تاررحم هللا هديأ مامإلا ىلإ تلصوو

 ق ةعجارملاو مالكلل ةكمب ىتالسإلا رمتؤملا سلجم ىلإ هيدل نم نيدمتعمب هللا

 نب نيسح ونصلا ةديدحلا لماعل نذإلا هللا هدبأ مامإلا حجرف « زاجحلا نأش.

دمحأ نب دمحم ةمالعلا هيقفلاو رداقلا دبع نب ىلع
 ةكم ىلإ ىرجحلا ىلع نب 

 : . كلذ ىف



 0 0-2 تح

 - ااا

 وهو هللا هديأ مامإلا غلب ةنسلأ هذه نم لاوش قو
 نم عانس ةرجهم

يس ىديس عوجر ءاعنص تاه زتنم
0 مساق نب دمحأ مالسإلا ف

 

ب فوجلا ةطحم نم هللا هظفح نيدلا ديمح
 2 كلانه نم هدالوأ عوجر دع

عألا رمنت مهعوجر دعب ناك هنأو
انه ن نم ةحلسأ ضعب مهذخأو ءاد

 نم كل

 رباكأ ضعبو ءاعنص ءاملع ىلإ هللا هدبأ مامإلا ررحف « ماظنلا ركسعلا

فيس عوجر نأش َْق اع ءارمألا
 كلذ نأو هعج وت ةدش دافأ م مالسإلا 

 .فانئتسالا سيئر ندل كلذ ةءارقل رباكألاو ءاملعلا عامجا دعبو . هدعقأو هماقأ

 ىديس ذوفن ناك ءاعنصب هللا هظفح ىرمعلا ىلع نب نيسحلا ظفاحلا ىلوملا

 ىلإ ىلاعلا ىلع نب هللا دبع ةمالعلا ىضاقلاو ىراذلا ىلع نب ىَع ةمالعلا

 هديأ مامإلا ةرضح ىلإ مهمزع نوكي نأ ىلع لباقلا ةيرق ىلإ مالسإلا فيس

 مالسإلا فيس لوصو 0 ىلإ لاحلا ىضتقا 7 « كلذ ف عانس ىلإ هللا

 . هللا هديأ مامإلا ترضح ىلإ مايألا مكلت ىف

 ١٠م8 ةنس ىناثلا عيبر رهش نم نيرشعلاو عساتلا دحألا ةليل قو
 دلاواا اهمك اح تابع نو ىراذلا ةرجهب قوت فلأو ةئامتالثو نيعبرأو عبرأ

 فطل نب دمحأ نب ىبي نب نيسحلا نب دمحأ ن , ىلع نب دمحم نيدلا زع ةمالعلا

 دمحأ نب دمحم نب ىبي نب دمحأ نب ىلع نب هللا دبع نب نيسحلا نب ىرابلا

 نب دمحم نب نيدلا زع نب دمحم نب ىدهملا نب ىب نب حالص نب دمحم نبا

 فسوي مامإلا نبا مسقلا نب لشألا فسوي نب دمحم نب ىحي نب ىلع نب نييسحلا
 همحر نيسحلا نب ىب< قالا ىلإ ىداهلا مامإلا نبا دمحأ نب ىبحي نب ىعادلا

 رهش ىف هدلوم نإف « رهشأو ةنس نيسخو تس نع ىراذلاب فورعملا هللا
 . فلأو نيتئامو نينامثو عبس ١81 ةنس ناضمر

 .باتك هللا هسرح ىلع نب ىب نيدلا دامع ةمالعلا خألا هونص ردصو

 : تايبألا هذهب اهريغو ءاعنص ىلإ هتافوب مالعإلا

 دم ىلع تابئانا فكأ اهتحم 22ةرغ ناك دق رهدلا نيبج ى نمو
 درفلا معلاو ضايفلا رخخازلا ىلع 20اننويع ءامد ىرجن نا نأ دقل
 .دمحلا ةبيش ىفطصملا لآ1خيش ىلع ىلا ىلوأ ماركلا لآلا ملاع ىلع
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 ىدنلاو دوجلاو فورعءملا ةبعك ىلع
 ةمهب رامذلا ىباخلا عو رأآلا ىلع

 دفرلل فكلا عساو ىئاتيلا لام
 درولادسألا ىلع ناويك قوف تلع

 دعلا نع لجت ءايلعلا ىف رثأم هلنمو فيرشلا عرشلا ماحلا ىلع
 دفولا محدزم قوف نم هشعن ىلع هليو نينانع 3 ًاريبث نأك
 ىدبت امو كانه ىفخت ام هللا كل هموي ناح ذإ قافالا انب تماغا
 در نم قلحلا ىف هللا ءاضقل اه هب ىضق اف هللا محب انيضر
 دعولل قداص نم هارأو ثدج ىلع الطاه ةيحتلا لهنم لاز الو

 هللا دبع ةمالعلا ىضاقلا نع رامذ ةنيدمب هللا همحر روكذملا قوتملا لحخأ
 ىمليدلا باهولا دبع نب نسحلا نب ىلع ةمالعلا دلاولاو دهاجملا دمحأ نبا
 نسحلا نب ىلع نب ديز ةمالعلا دلاولا فيرشلا ماقملاب لوألا مكاحلا هدلوو
 ةمالعلا ىضاقلاو ىرادنجلا هللا دبع نب دمحأ ةمالعلا ىلوملا نع ءاعنص ةنيدعبو.

 ةمالعلا هيقفلاو ىريدخللا ىلع نب دمحم ةمالعلا دلاولاو ىسارعلا دمحأ نب دمحم
 قارجلا دمحم نب دمحأ ةمالعلا ىضاقلاو ىحيفرلا نسحم نب قازرلا دبع
 نب دمحم هيقفلاو ةشيع حلاص هيقفلاو ىسبكلا دمحأ نب ديز ةمالعلا دلاولاو
 ةمالعلا ىضاقلا نعو ريطلا ىلع نب دمحأ ةمالعلا هيقفلاو ىنالوحلا هللا دبع
 عوكألا دمحأ نب نيسحلا هدلوو ىرامذلا عوكألا ديا نب نودع نع لع
 لكوتملا نينمؤملا ريمأ انالومل ىلوتو . ةماع ةزاجإ رامذ ءاملع ضعب هل زاجأو

 ةموكح مث ميري نم نابخ دالب ىف الوأ ةموكحلا مالسلا هيلع ىبحي هللا ىلع
 ةلامع مث سنآ دالب نم ةمتع ةيحان مث ةبطعق ءاضق نم رعشلاو ةردانلا ةيحان

 مامإلا ترضح ىلإ لصوو ديبز ءاضق ةلامع نع هلاصفنا ناك مث ديبز ءاضق
 امب لزي ملف . نابخ ةيحان ةموكح ىف هنييعت ناكو ءاعنص ةنيدم ىلإ هللا هديأ
 سورحم نم هللا هديأ مامإلا مهلسرأ ناك نيذلا ءاملعلا نم وهو ىوت ىّتح
 . ةماهتب مجانلا ىسيردإلا ىلع نب دمحم ديسلا ىلإ 1١ ةنس ىف رذع ةلفق

 ىدمعلا هللا دبع ليعامسإ ديسلا

 فلأو ةثامئالثو نيعبرأو عبرأ 144 ةنس لوألا عيبر 1١ ءاثالثلا موي ىف
 ىسنالا ىدمعلا هللا دبع نب ليعامسإ ىقتلا عرولا لضافلا ديسلا ءاعنصب تام
 ةديصقب ىرجحلا دمحأ نب ىلع هيقفلا هاثر دقو ًاكسان الضاف ًاديس ناكو

 : ابهنم
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 دنسمو وأر لك نع انلزانم تملظأف انع تبغ ىلاعملا ءابض

 .دديبت ىأ ثنازحألا اهددت  انبولق نإ هللا دبع لجن ايو

 ىدصقم قحلاب هيوري امب انيقب هتاعض» نإف .ةنعغ ةلئاس "انو

 دمحم راج تانجلاب تلاقل هتافو نامز ءاعنص تلأس ولو

١44 

 [ ءاسكلا بوث ى ةسمخللا محاز هب رهدلا قبس ول ديس]

 .دهنا « نيعبرأو عيرأ ١44 ةنس ةرخآلا ىدامج نماث ءاعبرألا ةليل ىف

 ةمئاخو نيفراعلا بطق ةجحلا ذبهجلا ةمالعلا ىلوملا ىدس ةافول « عيدوتلا

 .دومح : ةينعلا دالبلاب ةيوبنلا ةرتعلا خيش . نيلماعلا ةداسلا رباكأ نم ظافحلا

محأ نب نمحرلا دبع نب دمحم نب ىبحي نب دمحم نبا
 نيسحلا نب دمحم نب د

 مامإلا نب نيدلا سمشخ نب ىلع نب برلا دبع نب رصانلا نب رداقلا دبع نإ

 ةليوطلا ةنيدم سورحمب مالسلا هيلع نيدلا فرش ىبحي هللا ىلع لكوتملا

 5 هدلوم نم ريشأ ةتسو ةنس نيعبسو تس نع ةينابكو كلا دالبلا نم

 ىلع نب سابع ةمالعلا خألا هلاق ام كلذ نف « ءاغلبلا نم ةدع هائر دقو

 : ةليوط ةديصق نم قمحإ نب دمحأ نبا

 لوصعف ماركلا لاق امب لوتق دمحم لجن ىعسلا ديمح دومح

 ليزي تالكشملل ًادبجمو 2 ًازربم ناك ملعلا ىف ىذلا دومح

 ليني ميركلاو ميرك راوج ١ اضرلا ف راصدقلضفلاو ىقتلادومح

 ليزن ميعنلا نانجي فيرش خرؤم وهف هالوأ ام هانه ايف

 47 "ها هو6
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 .هذه هللا هسرح دمحأ نب مهاربإ نب هللا دبع نب ىلع ةمالعلا ديسللو
 : ةديصقلا

 اقرتفا ام ىل عجرت ول هآ |آقلق ًاداؤف ىحكبأ ام هآ

 نمل قبل 8 اقل ىدجت وأ بابحألا ةقرف هبعتأ نم عفنت ول هآ

 اقلخ ٌارط قلخلل نمو ال ةلع ىفشي سيل هآ هآ



 سس ا6”7ه-

 ىتبرك نم اهب اولسأ ال هآ

 نم تقراف ىذلاو اولسأ فيك
 لب ملعلا ندحن نافرعلا بحاص

 نم لآلا جات تاداسلا بكوك

 ىدهلا سمش ىلإ ىزعي نم متخ
 ىوللا دومحم دمحلا لبهك كاذ

 ًاعلاط ًاردب ءايلعلا ىف بش

 هجعزي ال هللا ى ادهاج

 ىلا تلن دق نيدلا ءايض اي

 عم نيلع ىف كحور ىوثو

 نيدلا فرش دمحم نب دمحأ نب نمحرلا دبع نب دمحم ةمالعلا خأللو

 : اهوأ ةديصقب روكذملا ًايثرم

 رادلا هذه ىف قلخلا ماود لاحم
 اندلا اونكس انلبق نم ىلوألا نيأف

 اهماود بحأ اهيراب نأ ولف
 اهشيع وفص ىلا ايندلا اهنإ
 انقلاب نعطلا هنود بطخ انتهد

 ىقتلاو ملعلا زرحأ نم اهب اندقف
 دمحم لجن لعفلا ديمح دومح

 ىبنلا ف رظانملا مودعم ناك دقل

 الصاوم ىاتيلاب اميحر ًافوؤر
 مثال ةمول هللا ف فخي مل أشن
 هلثمنادقف عرشلا نكر ده دقل

 . اهرخآ ىلإ

 . فلأو نيتئامو نيتسو عبس ١١51 ةنس ةدعقلا ىذ رشع سداس سيمحلا

 اقرام ىعمدو ًارح قرفز
 اقتو الضف نيضرألا ألم

 اقبس ايف بادآلا ندعم

 اسقطن مهيف ليزتتلا مك

 اقر دق ام دق ىدهملا ىلإو
 اقلط ًادومح هاليحأ ام

 اتلتعم هفيس ًامامعمو

 امسف نم وأ مثاللا ةمول

 اَتبلا راد ىف ناوضرلا ىف تزف

 اقللا عن اي رايخآألا فلس

 ىرابلا انقلاخخ نمحرلا ىضق اذبب
 رامعأب اولاطو لامعأب اوماقو

 راتحمو داه ريخ هطل تمادل

 رادكأب طيلخ ءاذقأب بوشم

 راجحأب حضرو فايسأب ب رضو
 ىراسلارمقلاىدنلا رح ىدهلا ءايض

 ىراعلا نمزلا ىف ملعلا لهأ ةيقب
 رادلا هذهىف دهزلاو ىقتلا قدصو

 راجلاو هيلهأب ا هماحرأل

 رارخديك نم قحلا ث رتكي ملو
 رانلا بل انئاسحأ ىف مرضأو



 الكاكا

 نب دباع دمحم ةمالعلا ىضاقلا نع راهزألا حرشو وحنلا ىف نابكوكب ذخأو

 اق نب دمحم ةمالعلا دلاولا نع عورفلا ىفو « دادحلا دعس ىلع نب دمحم
 ةمالعلا دلاولا نعو « ةينسلا بهاوملا فلؤم نمحرلا دبع نب نسحلا نبا

 نب دمحم نب دمحأ نب نمحرلا دبع نب دمحم نب ميركلا دبع نب ىلع ققحما

 نب دمحم نب دمحأ ريهشلا ريمألا ةمالعلا دلاولا هلاخ نع ذخأو :نايح

 ىتلا بورحلا ىحر بطق ناكو بدألاو خيراتلا بتك رثكأ نيدلا فرش

 نابكوك نصح ةرصاحم كارثألا جورخ دنع نينامثو عست 188 ةنس تناك

 هلاخ عم هللا همحر لقتنا م « خيراتلا بتك ف ةروطسم ةروهشم ىهو

 ريبشلا ةمالعلا دلاولا نع اهب ذخأف « ءاعنص ةنيدم ىلإ نابكوك نع روكذملا
 نب ليعامسإ ةمالعلا دلاولا نعو راخزلا رحبلا ق ىسبكلا دمحم نب دمحأ

 بتك نم هريغو ىصيبخلاو ثيدحلا بتك ىف قحسا نب ميركلا دبع نب نسحم
 دلاولا نعو شيشع ليعامسإ نب دمحم ةمالعلا ىديس نع كلذكو « وحنلا

 نب كلملا دبع ةمالعلا ىضاقلا نعو روصنملا نب نيسحلا نب مسقلا ةمالعل

 دمحأ نب دمحم ةمالعلا ىضاقلا نعو ؛ عورفلاو فرصلا ىف ىسنألا نيسح

 هيقفلا نعو « قيقحنو ناعمإو قيقدتو ثحب ةءارق عورفلا ىف ىبارعلا
 ةمالعلا ىلوملا نعو « نايبلاو ىناعملاو وحنلا ىف ريطلا ىلع نب دمحأ ةمالعلا
 ذخأو ضئارفلاو ثيدحلاو نيلوصألا ىف ىرمعلا ىلع نب نيسحلا ةجحلا

 « ىروضحلا ىلع نب هللا دبع ةمالعلا ىضاقلا نع هقفلا لوصأ ىو : تارغلا

 عفان ةءارق عمسو « ىناملا ىلع نب ىلع مالسإلا خيش ىلوملا نع وحنلا فو
 ىلعو « لالد نسح نب دمحم لاضفملا ةمالعلا ءاعنص بيطخ ىلع مصاعو

 « دوعسم نيسح هيقفلاو «٠ ىحيقرلا نسحم نب قازرلا دبع ةمالعلا هيقفلا

 هنإف ةلمجلابو . ىبسعلا نسحم نب ىب ةمالعلا ىضاقلا نع رامذ ةنيدعب ذخأو

 ةفحت باتك وحنلا لع ىف فلأو موهفملاو ابنم قوطنملا نقتأو ملعلا نونف ققح
 لماعلا هيف مدق ًاسيفن ًاحرش هحرشو بجاحلا نبا ةيفاك نم ةعزدملا بلاعا

 باتك هلو ديفم رصتخم وهو « ديوجتلا لع ىف ديهمت نسح هلو ء لومعملا م

 تاحيجرتو ةديفم ةديدع ةبوجأو لئاسم هلو « تاقوألاو موجنلا مع ف
 . ةديدس تاضارتعاو تاريرقتو

 ةجحو رامذو نارمعك تاوضقلا نم ةدع ىف ةموكحلاو ءاضقلا ىلوت دقو



 ب اال

 ى الدع ةيعرشلا ماكحألاب تاموصخلل الصيف ناكف « اهريغو ةليوطلاو

 لصحي ال ام مكحلا ىلع لالدتسالا نم هل لصحي ىوسلا ىلع راج « ءاضقلا
 ىوقلا هدنع ىوتسي لب « مثال ةمول هللا ىف هذخأت ال « هرصع ماكح نم ريثكل

 فكتعاو ءاعنصب ةدم ىقب دقو . فيرشلاو عيفرلاو عيضولاو فيعضلاو

 نيعت فلأو ةئامالثو رشع ىنامث 11١8 ةنس ىو . سيردتلاو سردلا ىلع

 دق تناك ةميظع ةميسج فاقوأ ىهو « اهدالبو الث ةنيدم فاقوأل ًارظان

 هذخأت ال نم لمع اهيف لمعف « اهضعب باصتغا ناكو ىديألا اهيلع تفلتخا
 هقوثو ةدش عم هل مثو هيلع باصتغالا ناك دق ام عزتناو منال ةمول هللا ىف

 دجاسملا ريمعتو حيلصتو فاقوألا تالصاح ريفوت هاوقتو هفافعو هللاب

 هسيردتو ملعلا رشن فو كلذ ىف فقولا لاومأ لولغ فرصو ؛ عماوجلاو

 ةنس لوألا عيبر رهش ىف تناك .ىتح كلذ ىلع لزي ملو «٠ سانلا داشرإو

 لكوتملا نينمؤملا ريمأ انالوم ةوعد فلأو ةئامتالثو نيرشعو نيتنثا 7
 نيقباسلا ءاملعلا لوأ نم هللا همحر هل مجرتملا ناكف « هللا هديأ ىبحي هللا ىلع
 مكح تحن خيراتلا كلذب تناك ىتلا دالبلاو تاهجلا هذه ىف ةوعدلا ةباجإ ىلإ

 ةراهش ةرجه ىلإ هدالوأو هلهأ لسرأو هلل هسفن لذبو . ةينامعلا ةلودلا ءارمأ

 كارتألا اهب ناك ىتلا لقاعملا نم هريغو نابكوك نصح رصاحو هللاب ةسورحملا
 . هداهج قح هللا ف دهاجو

 نع مزع ةيلكوتملا ةريسلا ىف ام ةدمب نابكوك نصح حاتفتسا دعب نمو
 دمحأ عم نما ىلع مهجورخ ناك نيذلا كارتألا لابقتسال هللا هديأ مامإلا رمأ

 #371"١ ةنس ىف ءاعنصب كاذ ذإ هللا هديأ مامإلا انالوم ناكو « اشاب ىضيف

 ءاعنص ىلإ كارتآلا عوجرو بالقنالا كلذ ناك الو . نيرشعو ثالث

 وه رقتساو ةلبقلا دالب ىف ةرجهلا ىلإ هللا همحر هل مجرتملا داع ماعلا كلذب اهريغو

 سيردتو هناحبسوهللا ةدابعل هسفن غرفأو دشاح دالب نم ناويخي هدالوأو هلهأو
 نيدهاجنا نم ةباصع ىف مزعلاب هللا هديأ مامإلا هرمأ مث « ًاراهنو اليل هدالوأ

 نيرشعو سمخ ١58 ةنس ىف كلذو ءاعنص دالبو نالوخ تاهج ىف داهجلل
 هدلو هعمو مامإلا هلسرأ مث « هللا هديأ مامإلا ترضح ىلإ كلذ دعب نم داعو

 روسمو تبحلا دالبو تيوحم ا ةهج ىلإ هللا همحر دومح نب ىي خألا ةمالعلا

 ناك م رهشأ ةعبرأ وحن اورقتساف 2 كارتألا نم دالبلا هذبب نم ةلتاقمو داهجلل
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 . مهريغ عم مهعوجر
 ىلع نكعو ناويخ هللا همحر هل مجرملا رقتساو

 عمت ءايحإو ةماعلا داشرإو ةدابعلاو سردلاو رك

 ةئس رفص رهش ىف م
 مامإلا نيعف « اشاب تزعو هللا هدبأ
 هدالوأو هلهأب دوعلاب هرمأو نابكوك دالب ىف

 مامإلا ترضح نيب دوقعملا حلصلا ريرقت نيثالث )مم.

 ءاضقلل ام اح ةمج رتلا بحاص هللا هديأ

 كلانه ىلإ داعف هدالبو هنطو ىلإ

 اهماكحأ ذافنإو ةعيرشلا ملاعم شقنل ماتلا مايقلا ماقو ةليوطلا ةنيدهب رقتساو

هتافو تناك ىتح كلذ ىلع لزي ملو 3 دالبلاو تاهجلا كلت ىف
 . هللا همح-ر 

 هرعش نمو
 : مالسلا هيلع

 بعاوك ضيبل برطأ ملو تبرط
 هلقع رماخ بلقلا ىف ةوشن الو

 هلعفب وهلأف رجم نه ىلإ الو

 ًاددؤسو ادم زاح لضف بحاصو

 ةحامس وذ دجام محر ميرك

 هنأك ىتح وفعلا هيلع ذلي
 هوفع ناسحإو الإ ىرت نأ الف

 هحانج ىخرأف ىلوملل عضاوت
 ةريثك سوفنلا تاجاحو تحدم

 عفشم ريخ دنع ًاعيفش هل نكو

 . اهرخآ ىلإ

 : هنع هللا ىضر هلو

 ىرولاو سانلا ديس ىلع بحب

 هتنبل جوزو ًاقح ىفطصملا وخأ
 دمحم ىصو ًاقح ىدحلا مامإ

 ءاطعلاو ربلاو ناسحإلاو لدعلا نم

 اخسلاو ربلاو ناسحإلاو لدعللف

 بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ انالوم حدم ىف هللا همحر

 براشب تسلف ءاببص ةقتعم

 بقانملا مل بح برط ىوس

 بتارملا ىصقأ دولا تامركملا فو
 بتاعب سيلو احلا نع وفع

 براشملا قيحر نم لالز حارق
 بجاوب نيينذملا ءاسأ ام احم

 بئاغرلا ىطعم ناسحإلا قف طسأو

 ىبناجب رظناف تيلو دقو ثايلإ

 هبهاوملاو ءاطعلا مج انبر ىدل

 بجنأو ًارط سانلا بحس لضفأو

 هبعشت هلنم صنلاب هترتعو

 برقم ”ىلو دجم وذو عاجش
 «بهلت ران هنم ىرت كلذك

 حبحصي كتفلاو ىطخلاو فيسللو



 5 نك

 .بجنأو ىف ىناحجلا نع ملح ىدعلا لع طف هلا نع فوؤر
 بهلت برحلاو رمسلا نعطب ريصب ١ هفيسب ةاغبلا قانعأل بورض

 1 . اهرخآ ىلإ

 ماقم نم نابكوك لهأ ىلإ اهلسرأو ةديصقلا هذه همظن ام عدبأ نمو
 : دشاح نم رمح ةنيدمب هللا هديأ مامإلا

 ركنلا وه اذهو ًاداعبإو ءافنج  ًابئاجع انترأ دق رهد ةبوكن
 ورمع الو كانه ديز ال سانلا مه ١ ةريشع دصب انتلقأو انتفج

 رهزلا مه ىلاعملا ىدجم ناوخإو 2 رهاوز موجب ةاوسلا لئالس
 رجهلا كلذ اف ًاضارعإو ًاءافنج مهرجه لاط دق باحصألاو موقلااذك

 رتبلا كلذ امف ءارهزلا ىنب لآل مههدادو عطقب انودصو انوفج

 رهدلا هب رينتسم ًاسمش راص نمل ءالولاو بحلاىوس بنذ انل سيلو
 ركذلا اهبولعي ناسحإلا نم ًادوقع مهلك موقلا قوط دجم ناخأو
 رمألاو كلملا هتاعاس ىف هللو  مهنيبو ىنيب دص ام ًابجع ايف

 رسيلاو رشبلا هبأد داجن ميرك مهلك ةريشعلا ىف اليلخ ىثاحو
 رصح هل عاطتسي ال هماعنإو اهدقع ديجلا قوط دق ننم مكف

 رسألا هقاع دقو نادمح نبا لامه ىقداسل الاثم كاح ىننكلو

 ردبلا دقتفي ءاملظلا ةليللا فو مهدج دج اذإ ىبوق ىنركذتس

 رصنم وبأ هللا دبع نب دمحم ديسلا

 الث ةنيدب قوت ١45 ةنس لاوش نيرشعو ىدحإ نينثإلا ةليل فو

 ىبحي نب هللا دبع نب دمحم رفنضغلا ىككلا ثيللا نيدلا زع خألا ًاديبش ًانوطبم
 نيثالثو فين نع ىمثاملا ىنسحلا رصنم وبأ دمحأ نب رصان نب بلاغ نبا

 نييبيدب أشنو « فلأو ةئامئالثو رشع ١١1١١ ةنس ىف ًابيرقت هدلوم نإف « ةنس

 بلط كرت مث « ملعلا بلطل اهريغو ةراهش ةنيدمب رجاهو « دشاح دالب نم
 ةميظع تاكتفو تاعقو هل تناكو دارملا قفو هيف ماقف « داهجلا ىف ةبغر ملعلا
 ةددعتم تاهجو ناحلم لبجب نيملسملا مامإ ةعاط نع جرخو قحلا ذبان نمل

 ةنسلا نم نابعش ىف ةماهت نم ةيديزلا ءاضق حتفتسا نم لوأ وهو « ةماهت نم
 هللا هديأ نينمؤملا ريمأ انالومو نيدلاو قحلا ةمدخ ىف لاز ام مث « ةيضاملا
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طحمب وهو هضرم ءادتيا ناك ىّبح.
هلقن ناك مث « ةماهت ىف داهجلا ة

 ىلإ الومحم 

 ظفاحي اهعيمج ىف وهو ربشأ ةثالث وحن هتيبو ةماهتب هضرم رمتساو ء الثب هتيب

 هناوخإ نم عيمجلا حماسيو نيثدابشلاو ةدابعلاو ركذلاو تاولصلا ىلع

 .هللا هافوت ىتح نيملسملا عيمج نم هل سردلاو ءاعدلا بلطيو نينمؤملا

 مهمراصو لآلا رخف ةمالعلا هدلاو ردصو
 رصنم وبأ ىبحي نب هللا دبع ركذلا

 + تايبآلا هذيعشا ةيعر رونآلا ردنلا ةدلو اذه ةافوب مالعإلا باتك

 نيدلاو هل ايندلا تدبنا ثوبم بوطخللا لك هل بطخ

 نيزح هياع بعتكم لكلاف مهعيمج مانألا هتيزر تمع

 نويع دودحللا نوح ىلع ابنم ىرج نإو نويعلا تكب نإورغال

 نيكم فينحلا نيدلا ةورذ ىف 2 هنأك مانألا ىف دوط ةافول

 نوكي ىرثلا ىف ًاموي دجلاو ىلعلا نأ هلبق بسحأ تنك ام

 نوفدملا هلبق ىنأ تددول ءاضقلا مكح هب امب ىضرلا الول

 : اهيلع تاباوحلا نمو

 نيزحباصملا لوه نمبلقلاو 2 نويع نويعلا نم باصملا ىرجأ

 نيدخ ليثألا دجملل شاع نم ىدنلا خأ تامركملا زع ةافول

 نيرع روصحلا ثيلل برحلاو 2 ىغولا مويىنأ اذإ بورحلا ثيل
 لساب ربزه نم هيلع ىفهل

 لضاف ميرك نم هيلع ىفهل
 ىرششلا ثيل ايو نيدلارخف لجناي

 ابصلا بهام كيلع مالسلا ىنم

 نيدب معيمجلا لعفلاب رم دق

 نيفد بارتلا تح رفنضغو

 دوصت ةادعلا ميض نع تنك دق

 نوكي ماتحلا بيط ىف كسملاو

 ةيعرشلا ةكحملا ءاضعأ دحأ ءاعنص ةنيدمب فوت 44*١1 ةنس لاوش ربش ىفو

 نب ىلع نب دمحم نب ىلع نب نيسحلا ىَقتلا لضافلا ةمالعلا دلاولا ةيفانتسالا
 . هللا همحر ىسبكلا ناضمغ دمحأ نب ىبحي نب نيسح

 ىوتفلاو مكحلاوسردلاو ىدهلا فيلح انربح لاوش ربش لازا ىف ىضق

 ىوقتلا كح ةنفانفتسا' .ةكحع - - ةدم. وضعلاو -ناضمغ قب 0
 ىوأملا ةنج ىف هللا لضفمب نيسح 2( ًاحخرؤم دانو ءاب هماع دزف
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 .نرقلا ىف فلآلا دعب نملا ءالبنل فرعلا رشن ىلاتكب هتمجرت دقو

 : رشع عبارلا

 ,ىنسحلا رصنم وبأ هللا دبع نب دمحم دهاجملا ديسلا الثب كا ف 0

 .نتفلا تجاه نإ تاداقلا رخفم رسمن» ىنأن ١,. ىرشلا ثيل الث ىف ىوث

 ناملاو دوجلاب نانملا هبر اعد دمحم ىبذ نرقلا ثلث وحن نعو

 ةمالعلا خألا ءاعنص ةنيدمب ىوت ١414 ةنس نم ةدعقلا ىذ سماخ ىو

 .نب دمحم نب دمحأ نب ليعامسإ نب ىبحي نب ىلع نب دمحأ نب رصان نب ىب

 ىبحي هللا ىلع لكوتملا مامإلا نبا رهطملا نب ىبحي نب ىلع نب دمحم نب ىلع

 مدلوم نإف « ةنس نيعبرأو تس نع نانسب فورعملا هللا همحر نيدلا فرش

 ربقو « فلأو نيتئامو نيعستو ىنامث ١744 ةنس ةدعقلا ىذ ىف ةجح ريفظب

 ةبق رصان نب ىبحب نب دمحم هدلو هيلع رمعو ءاعنص ىبونج ضورلا ةبرج ىف

 : تايبألا هذه اهيذ مسرو

 ارتتسم ملعلاب ىرلا تحن راصو اريسق دق نابيش ىدهلا دامع ىذه

 اربتعم رهدلا ىف هب نك هتوف همحري هللاف ىّتفلا اذ اي هرزف

 ارمألاو رايخألا ةداسلا نم اهنع 2اواحر مكف ايندلا ةلاح اذكهو

 اركذ دق نآرقلا ىف هللا ىوس ىقبي ًادحأ الف هاضمأ هللا ىضق امو

 ارفغ هل ىبحب هخيرات نل  هنكسي سودرفلا ةنج ىف هللاف
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 .نرقلا ىف فلألا دعب نعلا ءالبنل فرعلا رشن 00 جر و
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 نب دي نب دومح قتلا لضافلا دهان ةمالعلا باشلا 50 ةنيدعإ قوت

 ةرشعو ةنس نيرشعو عيرأ نع هللا همحر ىرادنجلا ن نمحرلا دبع نب هللا دبع

 نيرشع ١٠١ ةنس رفص ربش ى مونهألا لبجي هدلومو . هدلوم نم ربشأ

 دهتحلا ةمالعلا خألا نعو هللا همحر هدلاو نع هب ذخأو 2« فلأو ةئامنالثو
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 ربإ نب دمحأ نب سابعلا هقفتملا

 نبا

 نب فطل

 . راهنلاو ليللاب دبعتلاو دجبتلاو ًابيغ

 : نم ديصلا ةزجعم بحاص ىعداولا دمحم

 نآرقلل سردلاو راكذألا ريثك هللا همحر ناكو « قيمسلا دمحم

 اق ةمالعلا هيقفلا نعو « هللا هس رح مها

 ةمالعلا هيقفلا نعو « دشاح ٠

 ىلولا ىقتلا لضافلا عرولا ةمالعلا هونص هلاق ام هيف ىارملا نمو

 نب هللا دبع

 امنإف ةايحلاب اليلق عتمت

 اهقاذف اهل لفحت الو اهعدف

 ىجهمو ىلقب ًانارين لعشأو

 ىثم نم لضفأن يدلاءايض باصم

 العلاو لضفلاو ملعلاو ىلا فيلح
 ًاددؤسو ًادجم تاريح ا ىوح دومح

 ىف ىلع عومدلاب ىدوج نيعايف

 . اهرخآ ىلإ

ةلمج نم هللا هسرح دمحأ
 : ةديصق 

 نافكأ جاردأو توم اهبقعيس

 نارطقو ديدص نم ًانيقي رمأ

 ىنافجأ قرغأو ىئاشحأ قرحأو

 ىاويك ماه ىلع ىلرأ نم مركأو
 نافرعو ملعب اوزاف نم لضفأو

 ىناث نع سدق هللا باتك ليلخ
 نآرقل ًاسردو ًاركذ هرمع ىضق

 : اهنم ةديصقب ىرادنجلا دمحأ نب ىلع ىقتلا ةمالعلا هونص هاثرو

 ىاجشأو ىنامر دق مظع باصم

 . اهرخآ ىلإ

 نارينب ىرهد لوط ىباق لعشأو

 : اهنم ةديصقب مونهألا نم ىبرغلا لبجلاب ءاملعلا رباكأ نم هاثرو

 نأشلاو ةهابنلا ندخ ىضق ًامتحأ

 علاو: مراكلاا هيف تعالج نمو

 هنود رصقي تاجاحلا نع روبص

 هيع سانلا بسحن ءايح ثتومص

 هصخو الضف هللا هابح تافص

 ًافراع ناك نم لك هيلع ىكبيس

 ناويك ماه ىلع ىوقتلاب وه نمو

 ناجلاو ىسانألل رون وه نمو

 نافرعو ملعب [وقاف نإو ريثك

 ىاعلاو ةهاهفلا ىع هب سيلو

 ناسمإو  نميب تثنازا دق دما

 . قاث الو هيبش ايف هل سيلف

 ناصقنب ىأي هللا دوج دعب لهو

 ناي لك لع. كيرأ نقلا! ةالع

 هما اطا

2. 
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 نايصعو فاخي بتع الب بولقلا 2بهلتو عومدلا ىرجن هلثم ىلع

 جرفلابو حتفلابرشب ريخ كبر قزرو هاضق ايف فطللا هللا لأسأ
 اضف كيلا ل 1 ل 405 انكدللا ١م

 4١ه ١*4ه ١6

 اخ راوت نم نيعبرأو سمخ 6٠م ةنس تاخدو
 ةرهاقلا رصم نايعأو لاجر رباكأ نم ءاعنص ىلإ لصو اهنم مرحم ربش ىف

 انالوم ناكو « ىرصملا مث ىباشلا زيزع نب هيبن دمحم هقيفرو اشاب ىكز دمحأ
 ردصأف « لئاقلا ةيرق سورحمب ءاعنص ىلإ اممهوصو موي ىف هللا هديأ مامإلا
 هتويب نم تيب ى امهلازنإ نوكي نأو امل لابقتسالا نسحب فيرشلا هرمأ
 نذإلا ناك ءاعنص ىلإ هللا هديأ هدوع ناك املو . بزعلا رب سورحمب ىتلا

 هريغلو مالسلا هيلع مامإلل اشاب ىكز دمحأ حصفأو . هيلإ لوصولاب امل

 نيبو مامإلا نيب ايف ضوحلاو مالكلل رصمب ةيمالسإلا ةيعمجلا نم لسرأ هنأ
 دحاو ريغب لصتاو « ىدجنلا ىدوعسلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع ناطلسلا
 تنلعأ دق اهريغو رصمب ةعوبطملا دئارجلا ضعب تناكو ءاعنص ءاملع نم

 ةربخ هل نم عاشأو « كلذ ىف نعلا ىلإ رصم نم ىكز دمحأ لاسرإ ربخ
 لابقإلاو ةيرصملا رايدلا ىف ةميظعلا ةناكملا هل نأ ءاعنص لهأ نم روكذملاب

 ةيملعلا بتكلاو ةيادهملا بتك نم فقوأ هنأو ةيريحلا لامعألا نم ريثك ىلع

 مالسإلا فيس نينسحملا مامإ ىديس ررحف « افلأ نيعبرأ ىلع ديزت هتميق ام
 روكذملا مودقب ةئنبتلا ىنعم ىف ةديصق هللا هديأ نينمؤملا ريمأ نب دمحم
 : املوأ

 طوحقلا نامز ىف ثيغلا ىنأو 2 طونقلا لوط دعب قربلا عمل

 طورسملاو ىلحلا نيب ىنثتي 2ليسأ دق رورسلل ادبو

 طيطحلاو هقنخ دعب ًاحصفم  هودشل ةراشبلا رئاط ادغو

 طوقسلا دعب ىوذلا دعب ةجهبلا قرو تستكا ىلعلا نوصغو

 طوسبملا اهفطل درب ترشن ىطو ضابقنا دعب لليللاو

 طيلس ساق باطخ ًايدق ن 2 اكدقو قفر باطخ انتبطاخ.
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 : ابنمو

 طوبغلاو ءانهلاو ريبلا مدقم ممدقدوفولا انأ ابحرم

 تلحنو مكب انضرأ تف
 طومغملا اهردقل رخف دقع

 0 اسما ءاهوزطللا + امركم لظ كيلا كفا

 طيلختلا .ىلع تلبقأ نكت ملا 1 لهما قب ًاروج اهوبسن

 فق ىهف ترخأت دق نكت نإ

 ,ماوج قوقح مكدنع الو

 ٍش

 طيطغتلا :ئذ- عزنا داي ةنعزلا

 طوبضملا اهنيرات ق ترطش

 طوبحلاو ءاقشلا نيب ًاعيمج اول 001 الو نومعزي 5 ىداعألاو

 طيشنلا لعف نالعفي اخألا ىف الازت ملا اهتخأو آرصم نإ

 طيضاب اهملع نم مترفظ دق متنأ الو املاتم مكيلإو

 ىطوطخ ىهاضت هب ىظوظحف  ًانانح كيكرلا ىمظن اورتساو

 طياس لك عفدل ًاكابش برغللو ًانهك قرشلل متحرب ال

 مهمالعإ وأ مهيلع اهضرع الو نيروكذملا ىلإ ةديصقلا هذه ميدقت متي لو

 ةغالبلا ىف رفوألا ظحلا نم ةديصقلل ال اهنم تايبألا هذه انتيثأ امنإو ءابب

 ةنسلا هذه نم رفص ربش ءانثأ ىف هللا هدبأ مامإلا ترضح ىلإ لصو دقو

 . ىرصملا راجنلا نيدلا حالص رهاملا بيدألا

 موي قى ءاعنص نم هيبن هقيفرو اشاب ىكز دمحأ عوج ناك م
 تبسلا

دمحأ نب دمحم ةمالعلا هيقفلا لاسرإ متي ملو « لوألا عيبر رشع عسات
 ىرجحلا 

 دمحأل تافلؤم ىلع تعلطأ دقو كلذبو « راعشألا عفر ناكدق اك « امهعم

 امم ءاعنصب ءاملعلا ضعبل ءاعنص ىلإ هلوصو بيقع اهادهأ روكذملا ىكز

 ىف ةئامئالثو عست 1105 ةنس رصم ىف عبط دقو « مالسإلا ىف قرلا 5

 ةنس رصحب عبط ايفارغجلاو رصم باتكو « ريغص عطق ةقرمص نيتسو .ةثام

 ةعيدقلا ايفارغحجلا سوماق باتكو « فئاحص رشعو ةئام ىف « رشع 0

 00 000 ةئس ق عبط « اسنرفلاو ىلرعلاب

 نيعستو سمخ ى ةرشع عبس ١11 ةئس ىف عبط « ىواسرفل 08

ةنس رفص عسات ءاعبرألا موي حابص ىو
 .لماع ءاعنص ىلإ لصو 754١ه 

 1 : ةرشملا ونصلا ةديدحلا ءاول

 رداقلا دبع نمحرلا دبع نب ىلع نب نيسح قرشملا ونصلا ةدي



 عه

 نايلطلا نم هعابتأ نم هتيعمب نمو ىنايلطلا ( ىنيدابساغ ىريلافك ) هرمسأ ىلاوو
 ميظع بكوم ق ءاعنص ملوخدو 3 لابقتسالا ناكو « موتو ركسعلاو

 نمو ىلاولا لازنإ ناك مث « هللا هديأ مامإلا انالوم ىلع مالسلل ساو ملوصوو

 ةكم نم داع دق ةديدحلا ءاول لماع ناكو « بزعلا رثب ىف ةفايضلا رادب هتيعمب

 ناك ىلا ةعاسلا ىفو هتبحصو ىلاولا لوصو ناك مث « ةرمسأ ىلإ هقيرط تناكو

 ءاعنص ةنيدم ءاوه ىلإ تلصو ةرمسأ ىلاوو ةديدحلا ءاول لماع لوصو
 اهوزن ناكو « ءاعنص ءاوه ىف قلحت ةرايط لوأ ىهو « نارفن اهيلع ةرايط

 اهيلع بوكرلا ناك هنأب رابخألا ترتاوتو ءاعنص ىبونج ىلا ةيفاصلا برقب
 اب مهرورم ناك هنأو « ةديدحلا ردنبب مويلا اذه راهن نم ىلوألا ةعاسلا ىف

 ةعاسلا لبق ءاعنص ىلإ الوصو مث تاهجللا نم اهريغو سنآ تاهج ضعب ىلإ

 ةمالعلا ىضاقلا قباسلا بإ ءاضق مكاح بتكو . مويلا اذه رامن نم ةعبارلا
 لوصو دعب ةغياب ةديصق هللا هديأ مامإلا انالوم ىلإ ىنايرألا دمحم نب ىبحي
 : اهم « ةرايطلا هذه

 هرهاوز تحال العلا ءامس نمو هرظاون ترق دق نيدلاف ىارشب

 تقبع دق لامآلا ابر بيط فرعو

 هتعلطب ايح دق رصنلا بكوكو
 ةلمآ مالسإلا نيعأ

 طلغ مأ حيرلا قوف نايلس اًذأ

 ىهذو ًادحاو ًاطاسب ناك كاذف

 ا تحاف هب الل هابر

 رئاط كيألا قوف مرت امل

 0 دعسلا قارمل اهقاش ذم

 هرداوب ًانايحأ طلغت سمحلاف

 هرثاكي اذ نم ىرت اي ةريثك

 بحتمس

 ةدئفأ ءادعألا نم تراطف تراط

 تعفتراو راصنألا نم روسن تراط
 اهمتاعد تديش ذإ لقاعملل لق

 اهلد تيقلأ نإ اهقعاوص ىشخت
 اهعمست نجلا فيرغ فيرغ اه
 اهتيرقبع ىردي سيل ىرولا ىكذأ
 دقف نينمؤملا ريمأ ىلا كل

 هرئارم تقش نغض ىذ لكو

 هرصان زع دق ىدهلاف الفلا جوأ

 هرذاحت ام ًاومس كالع دق اه

 هرطاوم تح ذإ دعر تاوصأ
 هرخاوب تراط نإ وجلا عطاوق

 هرعاشم ابهنع ترتس امنأك
 هرئاوض ىفخت ام دعسلا كل ىدسأ

 هرهاق تنأ هاوه ىّتح ىنتملا كدي ىف نوميملا نملا حبصأو

 ( نميلا ةمئأ - ؟ق ٠١ -م)



 ا دحوم
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 هللا هديأ مامإلا ىلإ قحلا نب دمحأ نب ىلع نب سابع ةمالعلا خألا بتكو
 : اهنم © كلذ ىف ةديصق

 رهاط اي ىرولا ىلوه اي تاداسلا ديس اي

 رئمض هل لك  ىهدلا وذ مءاج دق

 رثأم هل لاو هرسمسأ نم كاذك

 رئاط مهنم رطو اه اؤاج ةليح 5

 رئاسح بيبللا هيف بلطمل اولصو دق
 رئاج رسمأ كاذف اوفعسأ نإ ميل

 رياغي امب اوج  مهعانقإ نكي نإو

 رباخ رومألاب مامإلا انالوم نكل

 رداق دابعلا ىلع ىذلا ظفح قى نبدلاو

 رهاش هيف زعلاو بيط ماع ماعلاو

 رفاظ مامإلا نإ  هخيرات اذف رشبأ

 1١١ ١١8١ * نك
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 ىلإ مايألاو نايحألا نم ريثك ىف ددرتب روكذملا ةرمسأ ىلاو لزي لو
 اهف ةعجارملا تبتنا ىتح امهنيب اوف ةعجارملل هللا هديأ مامإلا انالوم ترضح

 قبي لو رفص رخآآ ىف همزع ناكو .ةينآلا ةدهاعملا ريرقتو ريرحت ىلإ امبنيب
 نولمعي نيذلا نيسدنهملا رافنأ ةرشع نود الإ نايلطلا نم همزع دعب ءاعنصب

 مهنم ةأرتشملا ةيعفدملا ىضرع ىف ىتلا ةشرولا ةحلسألا عنصم بيكرت ىف

 لسرأ ءاعنص نم هعوجرو ىلاولا مزع ليبقو . مهوحنو ءابطألاو ءامكحلاو

 اهوحنو ةشرولا ةميق نم لاير فلأ نيتس وحنب ةفايضلا راد ىلإ مامإلا هيلإ
 لماع ىلإ اهلسرأ لاير ةئاوسمخ اهنم عماردلا نمد انمي ىلاولا اذه قرفو
 ضرعأ نم ىلع لماعلا اهقرفو ءاعنصب نيكاسملاو ءارقفلا ىلع اهقيرفتل ةديدحلا
 . مامإلا ىلع مهءامسأ نايب

 ناعإلا ةدبرج َْق انك ىهو 2 ةروكذملا ةدهاعملا داوم صن هذهو

 نيعبرأو سمخ 4١ه ةنس ىلوألا ىدامج ىف ءاعنصب فيرشلا ماقملاب ةعوبطملا
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 ةلودلا نيبو ةيوفطصملا ةيمالسإلا نعلا ةلود نيب ةيدادو ةدهاعم دقع ناك“

 نأ رورسو قوش لكب انيأرف تدّقع ةدهاعم لوأ ىهو : ةيلاطيإلا ةميخفلا

 هذه نتم ةروص ردصت ةخسن لوأي انتديرج ى ًاكربتو ًانميت رشننو جردن

 ناك ةعجارملاو ةض وافملا دعبو . هتودح امب نعلا لهأ عيمج مالعإل ةدهاعملا

 ويروتقيو » ايلاطيإ كلم ةمشخلا بحاص فرط نم اهريرقتو اهيلع قيدصتلا

 تحنو ةيهئاحلا ةفيرشلا ةرضح ىلإ كلذب ىمسرلا غيلبتلا لصوو « اللئونامأ

 نعلا ةموكح لالقتساب ايلاطيإ كلم ةلالج ةموكح فرتعت : )١( ةدام

 لخادت الف اذه عمو « لماكلا قلطملا لالقتسالا ىبحي مامإلا ةلالج اهكلمو

 رومألا نم را ل الا ا

 .ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا ْق أم ضقانت ىلا:

 . امهيدالب نيب ةراجتلا ىف لدابتلا ليهستي ناتئودلا دهعتت : ( ؟) ةدام

 بلجت نأ بغرت اهنأب حرصت نملا كلم ةلالج ةموكح : () ةدام
 ةدئافلا بلحي دعاست ىلا ةينفلا تالالاو ءايشألا ق كلذو ايلاطيإ نم اهتابلط»

 ةيلاطيإلا ةموكحلاو « نيينفلا صاخشألا ىف كلذكو هعفنو نعلا داصتقا ومت ىف

 ةينفلا تالآلاو صاخشألا لاسرإ ريصي ىح اهدهج لذبت اهنأي حرصت

 بتاورلاو نامثألاو عاونألا ىف هجو بسنأب ءايشألاو
. 

 نيفرطلا ةيرح عمي ال ةثلاثلاو ةيناثلا ةداملا ىف ركذ ام : (85) ةدام

 1 . تابولطملاو ةراجتلا ىف

 هعنمت امق رجتيو بلحي نأ نيتكلمملا راجت نم دحأل سيل : (ه) ةدام

 اهدالب ىلإ بلج ام رداصت نأ نيتلودلا نم لكلو امهدالب ىف نيتلودلا ىدحإ

 ةلالج ىلإ لصت نيح اهم الومعمو ةيراج ةدهاعملا هذه : (5) ةدام

 . ايلاطيإ كلم ةلالج نم ةقدصم ىبحب مامإلا نملا كلم

تاونس رشع ةدمل اهب الومعم ةيراج ةدهاعملا هذه نوكت : (ا/) ةدام
 

 ةتسب ةدهاعملا هذه ةدم ءاضقنا لبقو ةسداسلا ةداملا ىف امك اهقيدصت دعب نع
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 .. كلذ ىف ةركاذملا تناك اهديدمت وأ اه ريغب اهليدبت نافرطلا دا

 ,ىبحي مامإلا نآلا ثاله ةلالجف داوملا هذه ىف ررح مو

 ةدهاعملا هذه ايضمأ دق ايلاطيإ كلم نع ةلاكولاب ىنيدايساخ يرالافك ةداتسو
 نم دوجو مدعلو « ةيلاطيإلاو ةيبرعلا ةغللاب نيتقباطتم نيتخسن ىف ةررحملا

 نآلو « ن#لا كلم ةلالج ندل ةمات ةفرعم ةيلاطيإلا ةغللا نع ةمجرتلا فرعي

 افتلا ناك « ةيراجتلا ةيدولا ةدهاعملا دقعب نيف رطلا نيب تمت ىلا ةضوافملا

 ىبرعلا صنلا نأ دكأت دق ىنيدابساغ ىريلافك ةداعس نآألو « ةيبرعلا ةغللاب اهيف

 فالتخا وأ كوكش تأشن اذإ هنأب اقفتا كلذل « مات ىلاطيإلا صنلل قباطم وه

 مريسفتو ىبرعلا صنلا نادمتعي نافرطلاف ىلاطيإلاو ىبرعلا نيصنلا ريسفت ىف

 . ًاطرش اذه رابتعاو ةيبرعلا ةغللا لوصأب

 .مالكلا نم ةديرجلا هذه ىف اممو ناعألا ةديرجب ةروشنملا داوملا هذه

 : هظفل ام ةدهاعملا هذه نأشب

 اهيف داوملا نم ةدام لك نإ لب © ريسفت ىلإ ةدهاعملا داوم جاتحت الو

 ةلملا هذهل ةدعاسملاو ةمرحلا نم ةيلاطيإلا ةلودلا هتدبأ اب ةبفاكلا ةحا رصلا

 اهنم فرع امل اهلمو ايلاطيإ ةلود ىلع ىنثن انإو « ةعشعشم ةروصب ةفيرشلا

 .نم هتدبأ الو « قرشلا وحن ةيناسنإلل ةفلاخغاو ةرضملا لامألا نم ىربتلا نم

 ةيدادولا تادهاعملا دقع باطتو بغرت ةلمو ةلود لكو « قئاللا ءافصلا

 .ىرت ىمظعلا ايلاطيإ ةلود هترهظأ امي « ةقداص ةوفصو ةها زبي انتكلمم عم

 نيب ةلباقتمللاو ةيواستملا عفانملا نيمأت اهب نوكي اهب ةقثال ةقفاوم ةلباقم انيدل

 . بير الب نيفرطلا

 .نم برقلاب تازايطلل نكامأ ةرامع ىف عورشلا ناك رفص ربش ىفو

 ملعتل كلانه ةعساو ةهج نييعت ناكو « ءاعنص ةنيدم ىلونج دورابلا لمعم

 مزلي ام لكو اهقوسو اهيلع دوعصلاو تارئاطلا بوكر نيينعلا دارفألا سعب

 ةاقشلاو نييلاطيإلا نيسدنهملا نم لمعلا ًاضيأ رمتساو . كلذ ني تفرع

 ايلاطيإ نع ةارتشملا ةشرولا ةنيكملا ةلآ نم لصي ام لك بيكرت ىف نيينعا

 .نب دمحم بيدألا خآلا اهركذ ىلإ راشأ دقو « ركالا ايف لصضو دقو

 : اهنم « ةغيلب هل ةديصق ىف نيدلا فرش نب دمحأ نب نمحرلا دبع

 رأ اذإ ربشأ

 : )8١( ةدام



 اء اؤاحب

 ةيلاعلا ءامسلا قفأ ىلإ !اوراط دق ءادعألا ىأر امل ىرت ام هآ'
 هيفاكلا صاصرلاو قدانبلاو عف ادملا نم نينكمتم ومهآرو

 هيهانتم ةيشحو ى نيدلل  ًايماح اييف لح ًادالب ىأرو
 هيواسع هراوحيب ةلود ند حابه نأ ةرورضلا تضتقا كاذلف

 هيهابلا لاصحلا نم مامإلا ىف ام اوملعيل هيلإ مهدفاو لحيو

 هيفاعلا ةاغبلا نم فينحلا نيدلا هسسيف مارم ىلع هودعاسيو

 هيرانلا رومألاو ىضاوملا اهب غ ااصت مهم اهعاتبي هقيريف
 هيفاو ةمالسلاب تفاوو مهنم  اهعاتباو اهلجأل فولألا لذب

 انالوم ريزولا دمحأ نب هللا دبع خآلا ىعدتسا رفص ١١ ءاعبرألافو

 تيب ىلإ فيرشلا ماقملا لهأ نم ةعامجو هدالوأو هللا هديأ نينمؤملا ريمأ

 مويلا كلذ ىف لاقو لظنح دجسم نم برقلاب برعلا رب قف ىذلا ىدشر
 : ايروم رهطم دمحأ نب ميركلا دبع بيدألا ىضاقلا مامإلا انالوم روضحب

 ىدعب لاق دق اهفطلو قوشي راد هلل ىدملا رخف ايأ

 ديجو بأك ىلعلا مش ىوح دج ىرس راد زاذلا علل
 ىدشر تيب ةفاطللا نم ىدل تحصو اهب حايترالا تيار

 ةمالعلا ىضاقلا بإ اح ةلاقتسا ناك 4١ه ةنس لوألا عيبر رهش ىف

 ثيرولا باهولا دبع نب نسح ةمالعلا دلاولا نييعتو ىنايرإلا دمحم نب ىبحب

 ىلإ ىءاشلا ىلع نب دمحم ةمالعلا خلا دحلا لماع ميرعت ناكو اق ف افلا

 ميزعتو « تابجاولا نع مييلع ةنيعملا دوقنلا نم مهيلع ام ليصحتل ةعير ءاضق

 ىلإ كلذل نيدلا فرش ميركلا دبع نب ىلع نب نيسح نب ىبحي ةمالعلا خألا
  نابكوك ءاضق نم اهل ةعباتلا لزعلاو ةليوطلا ةئيدم.

 دارأ ناكو ءاعنص لهأ نم اطع نبا ءاعنصب ىتلا رتاوملا دحأ لتق هيفو

 . هتوق ةدشل رتوملا هلتقو ضرألا ىلإ دلولا طقسف رتوملا رخؤم ىف بوكرلا

 مويلا كلذب مامإلا ىلإ هبتك ايف قحسإ نب ىلع نب سابع بيدألا خألا لاقو
 . رتوملا هلتق اطع نبا: هلوقب كلذ ًاضرؤم

 ارا ل



 اعوإ

2 
 اوه ه

 دارأ نم لمحل رئاوملا نم ةسمخ وحن ءاعنص ىلإ تلصو دق تناكو

 رامذ ةنيدم ىلإ مث امهوحنو لباقلا ةيرقو ةضورلا لإ ةرجألاب اهيلع 3

 تاعاضا ثالث ىف رامذ 3 ا نم 0 ةثالث ةفاسم 22 0-0

 رافنألا ةيناغلا كود 00 ةضورلا ىلإو الاير نورشعو ةسمخ 0 ل

 حالصإلا مدعل دالبلا هذه قيرط ى ريحتت ام اريثك اهنكلو تالاير ةثالث
 . ال لماكلا

 ديبزو رامذ ءاول ريمأ هللا هدأ ماما 0 تبسلا لا موي قو

 دالبلا كلت 97 وير وحلا نينا 0 عيمج -

 ءاملعلا نم ةلمجو مامإلا جورخ ناكو « اهم رمأ ىلا ةروصلا ىلع 0

 ةبق ىلإ روكذملا عيبشتل مههريغو ظنملا شيجلا ضعبو ءارمألاو تاداسلاو

 . ةفورعملا ىرابج

 ريمألا نم ةديصقلا هذه تلصو هه ةنس لوألا عبر ربهش قو

 ميركلا دبع ناطلسلا جمل ناطلس ةطساوب ريمألا لآ ملاس دعس حلاص بيدألا
 ملاعلا ديسلا ندل علطا هنأ اهعم لسرملا هبوتكم ىف دافأو « ىلدبعلا لضف نبا

 قيلعتلا نم ةخسن ىلع جحل ىف نكاسلا ىرضحلا ىرفجلا نسح نب ىولع
 نعلاب ماق نمو نيددحما ةمنألا ركذي نيدشرتسملا ةفحن ىلع عوبطملا رصتخما

 ةرادإلا حالصإ اهامسو ةديصقلا هذه مظنف نببملا باتكلا ءانرق نم نوميملا

 . هرابز دمحم نب دمحم ديسلا ةفحت ضيرقت ف

 اهادس نم ةمحل حبست ىدحلاو اهادن نم ةرطق رحبلا اعإ

 اهادم نع ترقهقت تارئاح اهيدل ىراردلاو ردلا ىرأو

 اهامس ىف اهرمأب تاحباس ودبتو بيغت ىلا موجنلاو
 اهادع ام انطوطخ تاملظم ود ةمهمب رئاح انلك
 اهادتبم ىبهتنم دنع اهبطق 2 اييلع رادملا زكرملا ةطقن
 ( هط ل )9 هنمأ نوكلا ةنيز ىنعأ رخفلا ىبتنم رمآلا ردصم

 اهابتجاو هملعب اهافطصا بيغلا ملع ةرسأ حاص اي كلت



 ا وؤهاآ د

 اهاذش نم ةمسن مويلا حفن
 اهنم كسملا حفاون انتجهبأ
 تلوأو رورسلا ىلإ انتملسأ

 تيحأو سنأ بابر انترطمأ
 ىلاعملا زع ( نينمؤملا فحتأ )
 ًاضغ ردلا لوانت ىرهوج

 ردب اناتأ هنم ًارحب ضاخ
 تارهاز هموجن كلس حال

 ىدابهت نسح باعك اهالجو
 ًابارتقا اهامح نم مار نم لك

 تدنتف اهربهن حس ةضور

 قاطن غاصي اهتيقاوي نم

 رون وهو اهجات ساملا نصغ

 ماظن نابتساف ردلا بقث

 انيف كلملا ةساس كلسلا طسوأ

 ًاقح سأكلا ةبخم سانلا ةداق

 سارم وذ ةمنأ سأب لهأ

 انيف ةفالحلاو دجنلا اوثرو

 بيرتسم رئاخل ونيدي مل

 مهيلع تلامت دقو اولذي وأ

 ًافسخ مس نإ ىبألا ميركلاو

 ًابورح ةدعلا ىلع اهورعسأ

 نيبتسم مهرمأو اولابي 0

 اهوبرد ىغولا ىلع سوفنو
 ىناعملل اهءامد اوحابأو

 مهتلجاس اومهيلع ىسفن فهل

 اهافج اودباو اهّمح اودحج

 اهابر ىدذشلاب نوكلا رطع

 اهابرو اهضاير انتشعنأ
 اهانج ًاقوذ قالمع روبحب

 اهالج بولقلا ىلإ اهالجب

 اهادهأ ( ةفحتب ) اوناك ثيح

 اهاقتنا ًارهاوج ىدبي وهف

 اهامس نم اهب ىتأ ىراردلاو

 اهايض قوري العلا روحن ىف
 اهادرو ابنسحمب انلنميت

 اهاتلقمه هفتحل هتبرق

 اهاندري سجرنو قيقش نع
 اهاهمو اهؤايبظ هنحشو

 اهاش داب رصيق جات انس نم

 ىهانت انسد- ةادحلا رودصلاب

 اهاجلم اجنلل كلفلا عرسأ

 اهاله مؤت ةمأ تحلفأ

 اهالبو اهللاعف انتفرش

 هانم تارك نما عملا
 اهادب موق بولق بتار نيح
 اهاوه ديري ىذلاب ةبصع

 اهاضقب ىضتري ضيبلا هبسح
 اهاظل اوضاخو اهرح اولطصا

 اهانقو اهلوصن اوقالي نأ

 اهانم ايانملا نم اهودروأ

 اهادتحم ىمس دقو ىكزأ ىهو

 اهاولغ ىوغلا ىلإ تاضكار

 اهالعو اهءامد اولحتساو



  6لا9#اه١-

 اهتدوس ةبصعل اوفصت فيك

 ثويع ىذق لزي مل ىوملاو

 اهوبسحو اهناكم اهوسفان

 نوه فسللا امنإ سانلا اهأ

 اهافطصم ىدهلاو رونلاب ءاج

 ريخ قحلا ةمءال امدلف

 مكترواج دقو مكب ريدجأ

 هيلإ ىف ًادمحم متئسأ دق
 احاللف مهذبانم مير له

 ًاروز ةفالخلا ىعدب نم نبأ
 مهاب ىعادت مم نبأ مم نبأ

 تداب 7 ابكر هللا ضوق

 قبي سانلا عفني حص ىذلاو

 قحب سيل عرصم ىغبلل نإ

 لوسر ىذ نم كولملاب ربتعا

 دايز نبا هلبقو ىحيلصلاك

 ىبحي سم اومهارذ ىف تعلط

 اهاوغ ىق تلغوت تامذرش

 اهاود ايعأ فاغشلا ىف ةلع

 اهابأ رح لك نوحلا ةعرج

 هط لآ هماسي مالعف

 اهاعدو اهدول م؟اعدو

 اهاقشو اهميعن اهيدلو

 اهازج نوضقانت اهاقتب

 اهادعو اهمصخل برح وهو
 اهارن دق ةطخ لقعلا قف نأ

 اهارتفاو هسنيدب اهارتشا

 اهارت له مهشو رع تلحمضاو

 اهانبو اهموسر تارثاد

 اهاوه جزم حايرلل افجلاو

 اهاولف تربكت سوفن م

 اهاوك دق اهرانب ةاغبو

 اهاوس نم مو رهاط ىنبو

 اهاقشب طمرقو عيدزو

 اهايضب تقرشأ قحلا ىداه

 اهاولو ىدمحلا ةيار ًاعفار

 هداج رايه هنااا ىتحفللا حابص نم حضاوب مهاتأو

 اهالج ذإ ىبللاو دهزلاو ملمعلاو ىتلاب تديأت تاضيب

 ًابيث نيدلا ةفالخ ىف ىورو

 ةيرذا نع تلشابت تادنس
 ترش فلفت "قع

 اسمشش لدعلا ةصنم ىف الجو

 ءاعنص 9 ةدعص هتعاطأو

 اودعت ليخلاب ةاوغلا ةاغطلاو
 اهاوق ىهوأو اهناكرأ ده

 اهاوج قحب هئرإ ابنأ

 اهابأ دق نم مغرب قح ىهو

 اهاصع تقلاو ىونلا لوط دعب

 اهابب ىناعلا زكرملا دعسأ
 اهامحف اهريغو رامذو

 اهازغ تارمضم تاحلاك

 اهاوطو ايغي اهاحمو



 امها“

 اهادتبم ىوغلا ىف لاط امثو

 هينب نم ةفأأ هالتثو

 الوصأ تباطو ترهط ترسأ

 ىروقتب اهيف نينمؤملا اودوز

 اهيوذل ىدهملا نم فاحصب

 ًارود روجلا دعاوق نم اومده

 هيوذل كلهم ربكلا اذكو
 تدبتساو اهفويس ابتخنأ

 الاجر نامزلا نذآ اذإو
 تلوتو اهقيدص اهافحف

 شطبب مامإلا مساقلا قأو

 ًابابش ماقتساف نيدلا ددج

 ادع مهشلا ديؤملا هالتو

 امسإ ملعلا ىذ ريبكلا مامإلاو
 دوجنو متاهت تداقتساو

 اهيف ةعيرشلاو لدعلا رشني

 ًابورح ةاغبلا اهب تبش مث

 رسخ لك تفاكف اهتلعشأ
 ريح تماقأ امو اهتلعشأ

 اهاهتتم ءاكبلاو ىزخلاب لاط
 اهابضو اهرعم نيدلا تداس

 اهابحجلا اهارث ىف دحملا رفع
 اهارقف مل امب اودافأو

 اهاوغل ىدرلا نم حافصو

 اهاوشو اهمكح سانلا قرحأ

 اهامحو اهءامد حيبمو

 اهانقو اسهحامر اهارعب

 اهاوغ ى تقباست كالهب

 اهاطخو اهطوطخ تاربدم
 اهاطتماف ىلعلا هل ترقتسا

 اهاشو ىلاعملا نمو درب ىف

 اهالجو ةونع كرتلا جرخأ
 اهانم تومرض+ل قوأ ليع

 اهارقو اهنوصح تانعذم

 اهامحو اهحورص تديشاو

 اهاجر اهيف رومت تانحاط

 اهابخي اهكولم دالي ىف
 اهاذغو اهب رش رشلا امنإ

 اهامن اهيلع ىنج دق ىذلاو
 اهاجشو اهمس ناك دق روصنملاو كرتلا هلانت حبر ىأ

 هالت ىبحي نامزلا مامإو

 اهامد نم اهمأكب اهامسو

 تازجعم ةراهش ىف تأرو

 طورشل كنعذأو هتملاس

 راومأ ىفخ ءاضقلاو ترجو

 ًاقح لدعلا ةمامإ ترقتساو

 اهاهد ام اهدلا نم اهارأف

 اهارق ىف اهمول اهاذغو

 اهاضتقم تردابف تانيب

 اهالعو اهفنأل تامغرم

 اهاضق دري ال روجلا طقست

 اهاوتسم قى مامحلا مامإلاب

 اهارذو اهمانس اهاتف لآلا ةموثرج رخف دجملا رصنع
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 نيع

 رهط ةمارأ نم اهريخ

 طابتغاب اهداهم ىف تحبصأ
 تدجتساو اهدحجم مويلا ممر

 ىداوعلا تابراض مزحلاب لف

 قارم ىلاعملا نم رداغي 0

 امسإ ناكام داشأ ىحب نإ

 ىرابي ىذه نأ قرفلا امنإ

 هللا

 اهاسجر لحم اهضع اههددم اهفنهك ابصيع نايعأ

 اهابهتنم ىقتناو اهالع

 اهانعو اهرورس اهنلع بذ

 اهانس دهع داعأ مامإب

 اهابشو ىدعلا ةكوش اعماق

 اهاقر الإ لالجلا ىذ ىضر ىف

 اهانبو اهداشأ البق ليع

 اهاتشو اهفيص لاط ةوق
 اهاهدب ءامسلاو ربلاو رحيل ككاضأ ب لوف

 تدبتساف اهأشن نوكلا قلقأ
 اربإك ىبحب مامإلا نأ ريغ
 ايف ماق ةلود هللا ديأ

 رخفاف لالا ةرايز الضف تزح

 مارك نم كي نمو اهنم تنأ

 ماظن نم ةفحتب ايف تئج
 اهانج ءام نف انذذل نإ

 نامي قرب نيمو اهانس نم

 هاول ىركف نإ قورذعأو

 تاثداح ىسهنت تلق املك

 ىحن سيل ةبحم ىداؤف ىف
 اهوملعاف ىتنايد اهتضتقا

 ريب ماوه ىق ىداربسم نإ

 راد بحاص ريمألا ل 1 دعس نب حلاص بيدألا ريمألا ىلع باوجلا ناكف
 : ةينآلا تايبألا 14ه ةنس رخآلا عيبر رهش ىف جحل نم ريمألا رادو دعس

 اهانسب تقرشأ سمشلا ىه مأ

 اهامس ىف ةرينم رودب مأ

 اهاوس ال ىلا ةرد هذه

1١1* 

 اهارع مورت ام تامكحم

 اهالطصم هم زعب ىفطأ مه

 اهانهو املدع سانلا ماد

 اهالحو اهدقع تنأ امنإ

 اهانث ى اهكيرش ممص ىف
 اهابص ءامب ةضغ ةداغ

 اهال قيحر نش انركس وأ

 اهاثر ىضام ناعلا ماسحلاو

 اهاول نامزلا ىدل ىدوعوو
 اهاوس تادجوم رهدلا دجوأ

 اهاوح نم ءانهلاب زاف ةمعن
 اهاعر نم مكلثم نإ قداس

 اهارس حابصلا ىف موقلا دمحت

 سو ده مه
 هه دمهم 2م



 اهم
 ا

 ناسح روحت ىلع نامج مأ

 لالد نم بكوم ىف شورع مأ
 موق ظافلأب تفز ناعم مأ

 1 اهابنت ىلعلا هب ريمأ نم داؤف ىف ةباجن ابتذه

 5 اهاغو قى رفنضغ ربزهو  ىعذول مميقصمو ىىملا

 اهامنا هيلإ ةفحت ىوس دعسلا امو دعس لآ نم مامهو

 ا هلط ةرتع ماركلا دوي نم 2 ىمساو مانألا حلاص اي تاه

 0 اهانم سوفنلا ىلإ ىدبي رحبلا قيمع نم هتجرخأ رد ىأ
 اهاكز عابطلا ىطعأ عابطناو ماجسناو ةقر نم ماظنو
 اهاقتنا لصأ تارينلا نم رغلا هظافلأو هتعصر فيك

 : ًاسورع انيلإ هتيفر 5

 1 اهدنا لاقو الئاس ىنتناف

 د اهازه رع قرت قناع تاق ”اماكا؟لزقأ اذا ودا تينا

 1 1 اهاون ليوط ترصق دقو 2 رذعلا اف داعبلا ىلع بصانأ

 0 اهاج سانلا عفرأ مظعتو نسملا نم هتوح ىذلاب ًامسق

 5 اهاضتقم ى رومألا رجأو 2 نبدلا ددج نم نامزلا مامإو

 3 اهامس ردب ةادحلا بطق تملا دامع ىبحي مامإلا مامإلا

 40 اهانو اهلصأ بيط ترهظأ |ًآتح ةميتيلا ةردلا ابنإ

 5 اهاذشو اهقوذم انبس كسملاو حارلاو ليبسلسلا ىلإو

 اهالحو اهنسح كسنلا شدخي

 اهارس كلازإ ىلإ لالجو

 1 اهآر دق نم لازآ ىف تشهدأ

 اهاقلب ىشهدو قايلخ

 تمهانتو اهردق لج دقلو

 1 ١ اهادم حيدملا لجخي ام هللا وسمر لآ حيدم نم توح ذإ

 ١ اهالت نم تحور ىآالا اذبح بحو لضف ىآب اننتأو

 ش ( اهادن نم ةرطق رحبلا اإ) لاح لك ًاددرم لازإ ىف

 بدنلاو بذهملا مظانلا اهيأ

 هنم نبأ ىصحلا وهو ىلاوج ذخ

 اقح كركش تيأر ىنأ ريغ
 مكلثم نإ ) اه ريصقت نع حفصلا لبساو رذعلا لبقاف

 اهارذ ىلاعأ ىلإ ىلاعملا ىف

 اهاتف تنأ ديجملا ربمألا

 اهالع قاستناو ردلا ةبتر
 اهارت ام ًاتيثم تيدصتف

 :اهاجو ًاردق لجألا هيجولا لضفلا ىبأ ومسلا بحاص وغلبأو
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 هحط ةراص امج مل بطت واع يي“ ل أَو

 اهابص مسن اهءاجرأو جحلا ىف به ام ليزملا مالسلا

 اهانف بحر ريمألا رادو زع قو دعس راد ىف متيقبو

 اكو

 هللا هديأ نينمؤملا ريمأ انالوم لضفت 74١ه ةنس رحخآلا خيير نيك فو

 ف عوبطملا راهزألا حرش ب نم اهارش ناك ىلا خسنلا عيب نذإلاب

 « الاير رشع ةعبس ةخسنلل نقلا نما لعجو مهوحنو معلا ةبلط ىلإ تادلجم ةعب رأ

 ءازجلا لضفأ هللا هازجف ةدايزو الاير نيرشع نم قوسلا ىف فق عابت تناكو

 ا

 ركذ قباسلا ةديدحلا لماع 6 ناك روكذملا ربشلا نم ١١ قو

 ءارمألاو ىتاظنلا شيحلا ضعب جرخف ٠ ةرمسأ ىلاو عم ءاعنص ىلإ همودق

 تقلطأ ةديدحلا ىلإ لصو امل هنأ رابخألا تلصوو « هعيدوتلو هعيبشتل مهوحنو

 . همودق رب ًانالعإ عفادملا

 هتيعب نمو رامذ ءاول ريمأ لوخدب مايألا هذه ىف رابخألا تلصوو

 كلت لاقعو نايعأ عيمج لوصوو فوحلاب ليفلا حرطم ىلإ نيدهاجلا نم

 . هيلإ دالبلا

 نب دمحأ ىضاقلا ةيرجحلا ءاضق لماع مزع ناك هنم رشع سداس ىفو
 نم هديب امب هجوتلا دصقل ةرقنأ ةيكرثلا ةمصاعلا ىلإ ءاعنص نم ىبنآلا دمحم

 نملو لامك ىفطصم لوألا ةيكرتلا ةيروهمجلا سيئر ىلإ ةفيرششلا تاررحما

 اهيف مهنم تاررحم لوصو غلب دق ناكو « نيفورعملا كارتألا نم كلانه قب

 . مييلإ ًابودنم هللا هديأ مامإلا لسري نأ

 زعت ةنئيدمو نهال راد نم ىزعتلا ءاوللا ريمأ لاقتنا غلب ربشلا اذه ىو

 ضعبب هعاقيإو ةجيردلا حرطم ىلإ مث « ةيمامإلا دالبلا نم ةيوام حرطم ىلإ

 هلاقتنا بقعت هنأو مهنم ناودعلا لوصحلا نادلبلاو تاهجلا كلت ىف رارشألا

 . قرشملا نم ءاضيبلا دالب ىلإ ندع نم ىراصنلا تارايط ضعب جورخ

 ىرصملا ىبلاعثلا زيزعلا دبع رهاملا ديسلا ءاعنص ىلإ لصو ربشلا اذه فو



 تاهالا

الكلاو ضومللا ديري هنأ رهظي ىسنوتلا
 .نيبو هللا هديأ مامإلا ةرضح نيب ايف م

 ىلوألا ىدامج نم ىلوألا رشعلا ىف ءاعنص نم هعوجر ناكو « دحجن ناطلس

 لصو دق ىبلاعثلا اذه ناكو « ماركإلا نم هلهأ وه امب مامإلا هاقلت نأ دعب

١41 ةنس رفص رهش ىف مالسلا هيلع مامإلا ىلإ
 تقبس دق انك نيعبرأو ثالث 7

 . هيلإ ةراشإلا

 ةيماهنلا دالبلاو ةيحللا ءاضق فارطأ نم ءاعنص ىلإ داع رهشلا اذه قو

 دمحم نب هللا دبع دهاجملا دجاملا فيرشلا ىئامإلا مظنملا شيبجلا مومع ريمأ

اثم ًادهاجم ًارهش نيرشع ىلع ةدايز ةماهتب قب دق ناكو « نيمضلا
 . ًأطبارم ًارغ

 قرا

 لئاسرلا نم ةدع هللا هزعأ فيرشلا ماقملا نم تررحت ربشلا اذه ىو

 ليبش ىبو دمح ىنبو ةحراسملا لئابقو شيرع وبأو ايبص فال لهأ ىلإ

 ماتهالا نم نيدلا ءادع نم نوكي امب مه ةحضوم ماشلا ةمابت لهأ ةيقب نم

 ىراصنلاو ةسرادألا نيب امف نوكي امو نيملسملا نيب ايف ةقرفتلاب مايقلاو

 دالبلا هذه لهأل ءاعدلا ايفو ىراصنلا ىلإ مالسإلا دالب عيب ىلع ةمواسملا نم

 نإ نامألا مل نأو ةعاطلا نم نيملسملا نه مهريغ هيف لخد امذ لوخدلا ىلإ

 ةيمامإلا دونجلا زيهجت لبق نينمؤملا ةعامج ىف لوخدلاو ةباجإلا ىلإ اوعراس

 : مه داشرإلا اذه وحنو نيدهاجملاو

 ةنتفلا نأ هدافم ام ربشلا اذهب ىديم ى ةداسلا ضعب نم ىلإ لصوو

 ضرحو ىديم دالب فارطأب ةلصتم مهدالب نيذلا ةجراسملا ةليبق نيب ةرئاث

 دالبلا نم هريغو ريضنلا لبجي ةلصتم مهدالب نيذلا ةثراوحلا ةليبق نيبو

 هتكربو مامإلا ةداعس نم مهيب اوف فالتخالا اذه لوصح نأو « ةيمامإلا

لجس ناك ىسيردإلا ىلع نب نسح نأو
 زيلكنالا ىلإ ناسرف ةريزج عيب ف 

 قودنص ةئامسخو لاير فلأ نيعبسو ةسمخب
 تاعفد مهنم هيلإ قاست ةنوملا نم

 ةينارصن ةكرش ىلإ ناسرف ةريزج عيب مارو ىسيردإلا قطصم جرخ مث

 . اهوحنو ىسيردإلا نسح هب اهعاب ناك ام ىلع ةدايزب ىرخأ
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 امهةه١-

 ناك هنأ همانم ىف ىأر هنأ هللا هدبأ نينم ءللا اا رصخأ رفلاازو 1 * :

 برب ديؤملا هظفل هرون نم ىهبأ 0 0 0 5 0 ولط

 . ءامسلا ىف تاهح ىلإ رونلا كلذ نم دتمم مظع عاعش رمقللو 00

 الجر نيثالث هللا هديأ مامإلا ىلإ لصو: ربشلا اذه نم لوألا رشعلا قو

 حجرف « ةيمامإلا دالبلا ىف مهمادختسا نوبلطي نارجن لهأ ماي لاجر نم

 كلذك ماي لهأ نم ,هريغ لصو مث « ىزعتلا ءاوللا ىف ةمدخلل ملاسرإ مامإلا

 . نيملسملاو مامإلل ريبك ريخ حتف اذه ناكو

 تاداسو ءاملعو نايعأ نم مالسلا هيلع مامإلا ىلإ تلصو مايألا هذه ىفو

 نضيبالا زبلا نم ةعطق قارعلا ضرأب مالسلا هيلع نيسحلا مامإلا دبشم ءالب رك

 دوسآلا نم ةناطب اهلعو عارذ بيرق ضرع ىف عرذأ ةثالث ىلع اهلوط ديزي

 . ةقدلا

 مكحلا ءاعنص ىلإ ةديدحلا نم داع ىلوألا ىدامج نم ىلوألا رشعلا فو

 ممص هب نذأ ىلع اهنم ضعبلا عضوب متي ةميظع ةلآ هعمو ىلاطيإلا قير

 ىكلساللا ىوحلا راط ةنيكم ةلآ لوصو كلذ بقعت مث . هعمسي ال امل هعاّسا
 ماقملاب هتلآ بيكرت ناكو « المج نيعبرأو ةينامث ىلع طبض نودب ىذلا

 ةمصاع ىه ىلا ةمور ىلإو ةرمسأ ىلإو ةديدحلا ىلإ هب ةرباخاو فيرشلا
 ريوصتو :ممز:اهيف ًابتك مكحلا ىير هلصوأ ام نمو مهكلم رقمو نايلطلا
 ةرمسأ ىلاو ابنم رم ىلا لابجلاو ندملاو تالمحلا نم اهريغو ةديدحلا ةنيدم

 . كلذ ريغو ءاعنص مسرو ءاعنص ىلإ

 نم ةيرجحلا ءاضق فارطأب رارشألا نم ةعامج ىلاغ غلب ربشلا اذه ىو
 دمحأ نب ىبحي نب دمحأ نب دمحأ نب لضفم ونصلا لتق ىلع لفسألا نها

 هيدل نم ضعبو روكذملا ديسلا اولتقف « ىزعتلا ءاوللا ريمأ براقأ نم لضفم
 مهطبض ناكو ةهجلا كلت لهأ ىلع ريمألا زهجف « ليصحتلل ركسعلا نم
 ىلإ متي ملو ندع ىلإ اورفف ديسلل لتقلاو ةيامرلاب اودعت نم الإ ًاققحم ًاطبض
 . مهطبض نآلا
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 ىلع ىعرشلا دحلا فيرشلا ماقملاب لوألا ماخلا ماقأ رهشلا اذه ىو
 هبرش توبثل هدلج ناكف ءاعنصب نيذلا نايلطلا عم مجرملا ىسلبارطلا ديسلا

 ءاعنصب رمخلل

 ىلع ةماهت نم لجاب ةنيدم ف صاصقلا مكح ذافنإ ناك ربشلا اذه فو
 تاداس نم ةفيرشا هلتق اع ا كر سلا

 ةيدلا تن ملعب ةلوتقملا ثراو مازتلا دعبو « ًاناودعو ًادمع نازاللا ىن

 لجاب ىف ًاصاصق فيسلاب هقنع برض ناكو « روكذملا ىروجحلا ا

 , هللا هديأ مامإلا انالوم نم كلذب رمألا دعب

 فق نيذلا ريزولا تيب نم ديس نيب امف رامذ ةنيدمب ةنتف تلصح هيفو

 اهببس ناك نادعب لبج نئاهر نم رامذ ةنيدمب ملعلا ةبلط دحأ نيبو عفاي
 . هللاب الإ ةوق الو لوح الو ىنادعبلا ةنيهرلل ريزولا لتق

 ةسردملاب ملعلل ةبلطلا ضعب نيب ايف فالتخاو ةشحاوم تلصح هيفو

 نم رافنأ ةرشع نود سبحب رمألا مسح مامإلا رظن حجرف ءاعنصب ةيملعلا

 ةميدقلا شرافملا عيب بلطتي لازامو كارتألا دحأ ءاعنص ىلإ لصو هيفو

 ةشرفم ةيقب ىوقتلا دجسم ى رظن املو « هيلإ ةميدقلا ةيساحنلا تالالاو هيلإ

 فاعضأ امهيف عفد ءاعنصب رمدزا دجسم ىف ًادج ةمبدق ةشرفم ةيقبو ةمبدق

 دجاسملا شرفتو هيلإ امهعببب مامإلا و نم نذإلا لصحف ةميقلا فاعضأ

 عماج شرافم ضعب عيب ناك مث . نيتشرفملا نم نم عفنأو نسحأ وه امب

 عماخلا ضيوعت ناكو « ةميقلا فاعضأ وه امب ىكرتلا اذه ىلإ ةعيدقلا ةضورلا

 ندم نم اه ريغو ءاعنص ىلإ ًارارم ىكرتلا اذه ددرت م « اهريغ شرافع

 . تناك فيك هطرش ىلع ىتلا رئاخذلا نم ميدق لك ءارشل نما

 نعيا نم ةرئاطلا ىلع بكار لوأ

 مشاه نب دمحأ ديسلا بوكر ناك 5١ه ةنس لوألا دامج رهش ُْق

 ىق اهب اورادو نايلطلا دحأ بنج 0 ةناحنوراب ةلمع نم ىجارسلا
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 بكر نم لوأ وه ىجارسلا اذه, 5

 0 عا و اول ةئيدم ءاوه

 :ةهلهأ“ ةزيا تكلا
 نم نعلاب ةرئاطلا
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 تور تاك 176 لرا ٠١ ةعمجلا

٠... 1 
 ْ

 0 للا هظظففح

 مالرمإلا نيب بو
نبا ىلع نيدلا لامج

 "نام يلع هلل هظف نينمؤملا ريم' 

ةديعيا ةياقا لإ جوع راو + ةيماخألا تارالملا
 را لالا نم 

ةعاس فصن ةدم ,. ؛
 هنس ةثادحلو « ءاوحلا ىف مثار 

لل ةفرعملا مدعو راصبألا
رك دالبلا هذه ى نا ريط

 ت

 هللا دبع نيدلا رخف ةمالعلا دلاولا هلاق ام كلذ

 موي حابص ىو

 ١" تارايطلا ىدحإ

 عيدألا تاهجلا ىلإ اهب

 ةدهاشم برقو همادقإو

 نمو « دئاصقلاو ىناهتلا هيف

 : اهوأ مهاربإ نبا

 ةحنجأب احبم فر ىلع اذه ٍْ
 رمقلاو سمشلا ىرجت هيراجح قف 2

 قلو ىلا ل 0 ا

 . اهرخآ ىلإ
 : لالد نسح دمحم لاضفملا ىلوملا ءاعنص عماج بيطخ لاقو

 دمج لع لولاق ورق هلو ١ "يفر اذبحاي ىلع ىلع

 . اهرخآ ىلإ

 ميركلا دبع غيابلا ةمالعلا ىضاقلا لاقو
 1 رهطم دمحأ نب

 ءاسيلعلا اومكلت نم عورفل 2ىبوط الفلا ديس دج

 ءاجرلا فهك نامزلا مامإ هللا ىلإ ةاعدلا جات موبأو

 ءانخلا ةوري لركف  ىتكو - قاده ظافر نورس ةقلو

 ءاوهملا قابط ولعي ًايلعو -آيعملا مكنم تدهاش نيح

 ءاضفلل هقارتخا ابنع رصقي ال سمشلا عم ًاعلاط ىربناو

 : ابنمو

 ءايشألا بجعأب ثدحو ىوج ا ملاع ف تيأرام انل فص 5

 ءانرلا حمل لثم قفألا ةنباب 2 ًاحبسقفألا بهذت تقلح فيك

 ءاكذلا ةارس همهف ى راح ام ىلإ دابعلا خا نم لك



 ١ط -

 ءاخرلا تايراس نم ىراجت ال 2 ىلاجع ىرجت ءاوهملا ىف نفس

 ءافحلاا قيقد نم لقعلا نكم -02بر ماهإب ةعنص تمكحأ

 ءانل ىندأ ءاضفلا قرخف رسحبلا ىرخمت ال راحبلا نفسل لق

 ىفارلا فرط لبق قفآلا عطقت 2 قاهف دايج اي ضكرلا ىكرتاو

 ءادن فيزع اهتيوصت لس  رأ دقف ليهصلا نع ىشاحتو
 ءابحلا قوف قد دق مظع نم 2 شاهدنا ىف انلوقع ىذه بر

 ءابنألا بجعأب انتتأ رهدلا اذ فئاحص تبلق اذإو

 ءادتها ىأب ًاقباس نكف س لاو مزعلاب تقبس هط نبااي

 . اهرخآ ىلإ

 [ ةينعي ةديرج لوأ ]

 ريمأ .انالوم: نمأ ةزروك لا ةنيللا نم ىلوألا ىدامج ربشلا اذه ىو

 ةيملع ةديرج ءاعتنصب هللا هزعأ فيرشلا ماقملاب عبطت نأ هللا هديأ نينمؤملا

 هلوق وهو حيحصلا ثيدحلا اهناونع نوكي نأو ةرم رهش لك ىف رشنت ةيبدأ

 لوألا ددعلا عبط املو « ةينامب ةمكحلاو نامي ناعإلا سو هل آو هيلع هللا لص

اصقلا كلذ ىف رصعلا ءاغلب لاق ةديرجلا هذه نم ةخسن لوأ رشنو
 ةقئافلا دئ

ع رهطم دمحأ نب ميركلا دبع ةمالعلا ىضاقلا ةديصق كلذ نف
 ةئنهألا ليبس ىل

 : هللا هديأ نيئمؤملا ريمأ انالومل ءانثلاو نامبإلا ةديرج رودصب

 قدصت بولقلاو الإ تلق ام

 امنإو تدرفنا اف تجبتبا اذإو

 املكو حودصلا ىلثم نم قحيو
 هلاثمأ مظان انأ ام لعلو

 الع دقو رورسلل ىعدأ رمألاو

 ىلا كاردإو ىنسحلا ىلإ وعدي

 اهدشرل سوفنلا فاطعأ زبيو

 ةداقو ميركلا فيضلا اهيأ اي
 اهدانو نيمئانلا سوفن ظقيأ

 ىدعلا عمتج م ىّتح ًاحصان لق

 قطني ناس ىعم نامزلا نمو
 اوقبطأ هيلع ىموق ام تنلعأ

 قوطم حايترالا ىلجب ىلوح

 قفختو حايرلا هب بهت رن
 قدصب داه ناميإلا نم توص

 قوشنتت اهوندل ىلا كلت

 قنوملا حالصلا وه داشرلا نإ

 قشعي حئاصنلل عمس لك ىف

 قوشمو ركذم ءادنلا نف

 قرغتن ىدملا ىلع نحن م ىلإو
 (نميلا ةملأ « ؟ قه رو -م)
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 ساو

 و قثوم دهع دهعلاو ولهجت ملا امب مىرمأ هللا باتك اذه

 ققحم حاجنلاو جلبأ قحلاف اوردابو حالفلا ىعاد ىلإ اوبه
 و

 رايو قفدستت ًامراكمو ًامحارمو 2 ةباهم رودصلا ألم نم رصع ىف

 قنور ةبيبشلا للح نم هيلعف هبابش فينحلا نيدلل داعأو
10 

 الدو قفوم كالملاك كلم هش انمامإ نينمؤملا ريمأ ىبحي

 ' ايف قتعيو ريب فوهلم ذالمو مراكم ثيغو ًاثوغمدو مساو

 لوبع نب كامحم نب ىبحي ةمالعلا ىديس ىزعتلا ءاوللا نم ربص لبج مم احلو

 قف داني لكلا لع ينزع نقلا ةيودبص لتس ل

 ١6٠او/ا م4 ١ ٠6٠ اقري نان
 ديا

 .4*١

 بشلا نمحرلا ةعاط ى دي ىلعأ 2 ديحم لآ ءالوب نم

 ناويك ىلع هبتارم ومست 2 ىذلا ىلوملا ةمدخب نيمئاقلا
 يسح

 فقل نايدلا ةعيرشو العلا ىبح لآ انمامإ نينمؤملا ريمآ ىحي

 ءاعنص ىلإ قرشملا ءاضيبلا دالب نم مدق ىلوألا ىدامج ربشلا اذه قو

 ةبلط ىلإ مدقو « ىسنآلا قارضخلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ بيدألا ىضاقلا

 ةرايطلا ىلإ اضيبلا دالب ىف هام ر ىذلا ىجينرفالا ةطينرب هللا هدرأ مامإلا
 بملاب اهطقسأف

 الا سأر ىلإ ةصاصرأاا لخدم حضوم اهيفو هذه هتطينرب ذخأو ىجنرفالا لتقو

 امف فطعتس ةديصق مامإلا فقومي دمحأ ىضاقلا اذه ءالما و ىجنرفالا

 : اهمنوأ

 28 بيرقتو دخو كايلع ىدم ىف اطل 2 ةضيرع نينمؤملا ريمأ كيلإ

 : اهنمو
 وم

 بيجاعأ تاللكلا تارك دنع هل ىف ىلع نيمركألا نبا اي كينانح
 م

اسلبم نا ريح ترح لازأ حفسب
روعلم نا رح مجنلا ىعرأ تيسمأو ً

 و 00 ب

مألاب دشأ م نأك
 ةزعأ ًاموق س

 دحملا َْق مل ًاثويل
 بيدأتو حبص

 و

 بيبرغ دوسأ بطخلاو اهب تفشك 2 ةراغ برايف ًابولسم سمأ نإف
3 
 ع

 بيحانش فرنألا مش ةقر اطغ ةسوهل تلذ قرشلا ف فقوم 5و
 'ء
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 بيبأش صاصرلاو اهاغو تضخو اهران مرضت برح هب دو

 بيلاسأ تابئانلا ىف مل ةاك هب تنبج ذإ روكلا ف ثرتكأ ملو

 بورتم برتلاب وهو الإ داع امه  ًاقلحم اناتأ ًارايط برايو

 بوبع قدصلاو قدصلاب ةنه ريم امورت فينعلا جلعلا ةطينربو

 بولغم هللا بلاغ نم ةيرم الب 2 هنإ حتفلاو هللا رصن كالذو

 بورضم ةرجلا العأ ىلع ماقم هل ىذلا مامإلا ىلوملا اهيأ ايف

 بوجحمو يفاخ رمألاو كرادب هب توث ًامومه وكشي مديبع

 بوضرق قرتيو مه اهب لوزي 2 ةرظنب نينمؤملا ريمأ اي هذذؤ

 بوهلاو دجو ءاشحألا ىف ججأت ٠ مهتركذ نإ جحذم ى ةيبص ىلف

 بوسحمو دبعو بوسنمو فاضم مكبلإ فإو مضض  ىنكرديأ

 ةماهت نم ةيديزلا ءاضقل الماع نيعت84١ه ةنس ةرخآلا ىدامج ريش ىف

 ىضاقلا زعت دالب نم ةيرجحلا ءاضقل الماع نيعتو . دادقملا رمع ىلع خيشلا

 ف ًابتاك رجح نسحم ونصلا نييعت ناكو « ىسنآلا ىلالحلا ىلع نب نيسح

 + .نوك كما ءايفقلا

 قلتل ىلوألا ةنسلا لاك راص 40 ةنس بجر رهبش نم نيرشع موي قو

 ىبامإلا فيرشلا رمألا ردصو « مهسوردل ةيملعلا ةسردملا ىف مولعلا ةبلط

 ءاملعلا نم ناحتمالا ةئيه نييعتو ةسردملا ق ىونسلا ناحتمالل ةرشابملاب

 . ةيملعلا ةسردملاب ناحتما لوأ اذهو « مالعألا

 . كرابم مودق

 كإ لصو 4ه ةنس بجر نم نيرشعلاو ىلاثلا ءاعبرألا موي راهن ىف

 نبا دمحأ نيملسملاو مالسإلا فيس نيدلا سمش ةمالعلا ىلوم لا ىديس ءاعنص

 نم هتيعمب نميف هللا هظفح نيملاعلا بر هللا ىلع لكوتملا نينمؤملا ريمأ انالوم

 سبعو تاظعاولاك ةيماهتلا رئاشعلا رباكأو ءاملعلاو خياشملاو ةداسلا نم

 حورسمو كاورم ىنبو نيسيمخلاو ءابتسمو سيق ىبو روجحو رشن ىنبو

 رسام نب دمحن ماعلا ديسلا نييماهلا نم ركذلاب صخنو ىلعألا نعلا لئابقو

 خيشلاو « ناوضر رهاط نب دمحم خيشلاو « حيه هدبع ديسلاو « ىمعنلا

 . خياشملا نم ,هريغو ىسيمحلا دمحم نب ىلع
 حلاص هيقفلا المأ هلوصو دعبو
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 .قو مامإلا ترضح ق فيرشلا ماقملاب مويلا اذه رامت ىق قابلا ىللامخلا

 ,مالعألا نه مهريغو مار كلا هتاوخإو هللا هظفح مالسإلا فيس روضح

 > ةديصقلا هذه

 داسجأ ىرولاو حورلا وهو  دامغلا ةادعلاو فيسلا دمحأ '

 داشي ماركلا حدم هيلإو 2 دافتسي ىلغلا وأش هالع نع

 دانسإلا ال واعي هيلإو 2 ىلاعملا ىف هب ىدتبب

 .دداقنلاو ريصبلا ايف تيرلعلا اهرهام رومألا ىعملا

 داقولا هؤاكذ ابنع لاكشألا أدص اولحب تالضعملا لصيف

 داسالا هل اونعت ثيلو عورلا ةلاح مرايض مامهو

 دامت هاوس امو دوج رحب نم هب مركأ لاوتلا مويلو

 داشرلاو ابيده حابصم ساربنلا اهرخاز مولعلا مظخو

 داسحللا اهلام# نع تحصفأ اياجس وذ بدهم ىكرأ

 دادلسو هل ددؤس اهرشن نع ىكذ دق ةمورأ هتبجنأ

 دايأو ةعيبر اذحل هتعءاطأف ةبيهو لالجو

 دامعلاو اهؤامس هوبأو ٠ ىلاعملا مانس ىطتمي ال فيك ٠

 داعرألا هفوخ نم اهارع الل هل كولملا تناد كلم ..

 دانجأ هل مهف ًاقتح ىواعلا ملاعلا لبقأ دق هيلعو

 داعسإ اهلابقإ ظاحلب تلاو ةيانعلا نيع هيلإو

 داوجألا هدوج نم ىطعأف ه٠ اياطع لظ مانألا لظأ دق

 داشت فيك مالسإلا مواع هنع لس رولا هلدع نم انافتو

 اوداسو هنم ةانقلا اوماقأف -هينبب هكلم هللا ديش

 دايسا مهلكو ءاملع  ةاده ةامح ةداق ةداس“:

 داضعألا تدش هنم معو مههبأب مهل هللا ٠ عمج 0

 .خلس موي ىف ءاعنصب فيرشلا ماقملاب ةعوبطملا ناميإلا ةديرج تنلعأ دقو

 : ظفلب هللا هظفح مولسإلا تيس عودق ريخ ةئس ينجو

 ل رهشلا نم نيرشعلاو ىناثلا قفارملا ءاعبرألا موي حابص سقنت : ام

 هنوقباستي جوفلا وات جوفلا مهت تاقبط فالتخا ىلع ىلاهألا جاوفأ رون طسبنأو



 لاه

 هتدمع ى ىاظنلا روصنملا شيجلا مهولتي مههوجو ىلع ةيداب ىرشبلا متالعو.

 ةداسلا بكوم ةمدقم ىف مهلكو بتاكملا ةبلطف 0 هئارمأ عم ةةدعو

 رباكأ نم مهعم نمو هللا هديأ مامإلا انالوم لاجنأ مالسإلا فويس مظاعألا

 كلذ ىف ةبارغ الو . ةصاخلاا ةيشاحلا عم ةاضقلاو تاداسلاو ءاملعلاو ءارمألا

 لوملا لوصو برق وهو رورسلاو قباستلا اذه ىلإ عيمجلاب ىدح ىذلاف

 ومسلا بحاص ريبكلا ريمألا نينمؤملا ريمأ انالومل ربكألا لجنلاو ميظعلا

 ىلع عيمجلا صرحو . هللا هظفح نينمؤملا ريمأ نبا دمحأ مالسإلا فيس
 .. ةبانجي قيلي ان لايقتسالا مسارمب مايقلاو لافتحالاو ءافتحإلاب رفظلا

 نم عبرألا دعاس ةفاسم وحن ىلإ مه ريس اودعبأو لفحلا مظنتنا نأ دعبو
 ىلارلا ناكف «ء ةحيسفلا عاقبلا ىف نيتبثم كلانه عيمجلا فقو ةمصاعلا

 عبرألا تاهجلا ىلإ ةرظن لسرأ اذإو « ةمطالتملا جاومألاك مهترثكل مهيسحي

 مهراظتنا دعب و . نيعمتجلا سانلا ةربك نم هب شهدني ام ىلع الإ هنيع عقت مل

 قو ٠ مظعلا هبكومب هيلإ راشملا مالسإلا فيس ىلوملا لبقأ ليوط ريغ ًانقو

 تاضعاولاك ةيماهتلا رئاشعلا رباكأو ءاملعلاو تاداسلا نم ريفو عمج هباكر

 . اهريغو سبعو

 عيتعو « نيملسملاو مالسإلا فيس انالوم ةيؤرب عيمجلا رفظ نأ دعبو

 دوشحملا لفحلا ماظتنا ناك كلانه « ةيلاعلا قالخألا نم هيلع رطف امب سوفنلا

 عيمجلا مدقتي ريسلا بئاكر لامعأو دونجلا نم مالسلا مسر ذخأو عوجرلل

 ةرثك ىلع نولبقتسملاف « مالعألا هتوخإ بكوف . مالسإلا فيس انالوم بكوم

 « هللا هديأ مامإلا انالوم ماقم ةداعسلا راد ىلإ اولصو نأ ىلإ مهعومج

 روهظو عامجالا ى هلثم ةدهاشم سانلا دهع لق ًادوبشم ًاموي مويلا اذه ناكو

 . ردكم ثداح ىأ نم ةمالسلاو حرفلا تامالع

 ىلوملا ةريضح ىلإ تعفر ةغيلب دئاصق انتديرج ةزرادإ ىلإ تدرو دقو

 اهلكو نوميملا مودقلاب هومس ةئنبت ضرغ ىف هللا هظفح مالسإلا فيس

 ىناعملاو ةرماعلا تايبآلاب عماسملا فنشو ناسحتسالا ةجرد زاح ام نم

 اهجاردإل هتعس نع ددعلا قاطن قيضلو . ناهذألل ةيذغملا ةرهابلا ةفيطللا
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 ىذاقلا ءاضمإلا بحاصل ةيتآلا ةديصقلا جرد ىلع ددعلا اذه ىف صتقن اهلك

 ١ ىهو ؛ رهطم ميركلا دبع
 ىديعأ ىرشبلا اكذاي كتدشن

 ىنامأ نم فئاطللاب ىدوجو

 عولض ىلع مسالك ىهو

 ىسفن قيفر تنأو ىركف ايو
 اهمنتغأو كسنأ تالنح مسقأ

 حدم توص اهيلع ام عمساو

 تارماع ًتويب اهلسرأو

 اهارت الو روهدلا اهب رمت
 ضغ وهو حئادملا ءانث تاهو

 ءوش لجأ ءافولاف ءافو

 كلم ىأ كلم مودق قحب
 ىلاوعلاو ىلامعملا بستنتو

 هارت ذإ بكاوملا رختفتو

 هيضترتو حوتفلا همدخنو
 ًاملع كالمألا هفك متو
 دجم فاصوأ نم تئش ام ىلإ

 تقاضو ىلاعلا هصخش اهاوح

 ًاماستبا ايندلا مف ىف تحالو

 اهامس ىف بكاوكلا تلواطو

 ليبس نم نإ ام ردبلا لاقو

 رمع فيس ةفالخلا فيس امو

 هنم دشأ ليقصلا فيسلا اف

 انارد ةيكخ رشا دسأ الو

 ىناصملاو قاوقلا نكت مو
 ضيرم ىلع تركذ ول ايازم

 ىلايللا دوس اهب تبسك ولو

 ىديزو انل ءانلا ىنس ثيدح

 ىدوجن نأ اهاجر نم بولق
 دما" قوت > ءاقلل "هانز

 ديكأألا ىوس قيفرلا قح امو
 دوجولا ىلع زعت تارسم
 دونكلا بلق هفطلل نيلي

 دوقنلا تانر عمسلا ىف اهل

 ديدجلا اهسيلم ريغ ىف تتأ
 دوع رضحم ىرذلا لب امك
 ديدسلا ىأرلا ىتق هب نيدي
 دوعسلا دعس ههجوب حولي

 ديدشلا شطبلا ىذ ىعس هيلإ

 دونبلا ةقفاخ هيلع سيمت

 ديبعلا نم نهو ىلوم اهل

 دسيتع فرش نم مللا ىف ام
 ديرفلا دقعلاك رهدلا ديب

 ديشم مظع نم ءاجرألا اهب
 ديجو تابل قوف ًايلحو
 دوعصلا قبس امنود تزاحف

 ديزتسمل ولعلا اذه ىلإ
 ديحلا شرعلا ىذ فيس نكلو
 دوجنلاو مئاهللا ىف ًاءاضم

 دوسألا ىنفم هسأب ىندأو
 دونجلاك ًافوفص تمظن نإو
 ديعسلا ةيفاع حور كردأل

 دوربلا ءاضيب ىهو تداعل
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 ايا نع دمحأ ثيدح كاهو
 حيحص انيف دمحأ دنسف

 تارخاز مطمطغلاك فراعم

 ًاسدح بيغلا فشتسي نهذو

 عولو وذ مراكملاب بلقو

 انزجع نإو لوقأ ام ةلمجو
 ىلاعلا نم هارب نم كرابت
 ًايفخ ًٌارس هتاذ عدوأو

 ىدفملا همدقمب انفحتأو

 ًاءزج هنم انفصو انأ ولو

 تلجو هبقانم ترهب نمو

 هطب هتمورأ تباط نمو

 قح مامإ ىأ هوبأ ناكو

 اياربلا ثوغ اي قحلا مامإ
 دعم هتبيط تناد نمو

 ًاديص رغلا كينب قف ذوعأ
 اوفاضأ امب نامزلا مسقبيو

 اياطعلا وبأ ريمألا اهبس الو
 رطق لافقأ هب تحتف

 ىزعت ءانبألا بقانم لكو

 ىمعنو ىمظع دي نم كل مو

 همو  ةدلحم

 37 ءانهو هيت اعز

 راثآو

 نم ربص لبج م اح ىداهلا نب ىبحي نب ىبي غيلبلا ةمالعلا ىديسلو
 : ىزعتلا ءاوللا

 راونألا ةجبم علاطم تدعس
 نم نارقألا قئاف ةفالحلا فيس

 دييمملا ىعسلا نع .هيلاعم
 ديفحلا عم دودحجلا ىورمو

 دوجْما ضورلا نم قالخأو
 ديشرلا ريغ نكي : ىقارو

 ديهج دهج ق فاصنإلابو

 ديرملا نم دارملا ندي ىلو
 دوجولا اذه ىلع هب داجو
 دورولا دومحم عنصلا عيدب
 ديرملاو ةماخفلا قفو ىلع

 ديلا رودقم لك نذفنأل

 دوهحلا قوف همودق فصوف

 دودجلاو ةمثألاب تلاطو

 ديصقلا ءانث قوف هالع ردقف

 ديعملا ىدبملا انبر ةمصعو

 ديدعلا رفو ىلع ناطحقو
 ديدحلا ربز مهسأبب بوذت
 ديلتلا عم فيرطلا دجملا ىلإ
 دونحلا فيرطغ نيدلا ىص
 دوط بوصنم همزعب دامو
 دورشلا لثملا ىف ءابآلا ىلإ

 ديعبلا عم بيرقلا اهدلقت
 دولحلا ةفرشم لامأو

 دودولا بلقلا ىذش هب حوفي

 ىراسلا رينملا ردبلا جلبني
 رايخألا ةداسلا زعل ىعسي
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 هرمأ زكرم قفأ نم ادب امل

 هبرغ نم علاط ردبل ًابجع
 ىلا سمشلا هتاكرح ىف مادق

 هدعس جربب امهعابجا ًادغف
 العلاو ةفالخلا ةمصاع جرب ىف
 ىلا(ءاعنص) هجو ( ةداعسلا راد

00 
 ىذلاىلوملا دمحأ ةفالخلا فيس

 هدجعو هلامثكب ًادرفنم

 ةمهب ءابالا ىف هيبأ ىاق

 2 ىراج ديعسلا رفسلا لزانمي
 رافسألا ةياغ ى الماكتم

 ناديدال «نوتلا دعما "انعم

 رادقألا بعصتسم هل ونعب

 راصمألا فرشأب تامركملاو
 راتخما دمحأ ةرتعب تفرش

 راهطألا هفالسأ الع ىبحأ

 رايث رخاز مع رحسو

 رادصإلاو داريإلا ف ءاسعق

 راهطألا ةرتعلا ليلس ىلوم لآ رهاطلا نب رهاطلا نب رهاطلا

 رارسألا ةصالخ نيع دودعم لآ ةوفصلا نب ةوفصلا نب ةوفصلاو

 رانلل ةيده هادع ىدهم ل1 كتافلا نب كتافلا نب كتافلاو

 هوح مل ىذلا فرشلا حضاولاو

 هنأك فيرشلا بسنلا عفارلاو

 مههريخو نولسرملا هيفو ال مل
 مهنود نم ةمنأ هيفو ال ل
 هدقع ًالألت بسن هب مركأ

 اطس اذإ هلإلا دسأ ةزمحمو

 ىرامم كاذب امو طق نالقتلا

 راونألا صلاخ نم ىلع مع

 رابخلا» وغض مانألا ريغ
 راوجو ءامسلا ىف تباوث ًاردق

 رارسكلا ةونصيو دمحم

 راسيطلا رفعجلاو هماسحب

 رايخألا ةداسلا ماركلا لآلاو نينسحلاو ءارهزلا ةمطافبو

 مهوحن كئالملا تددرت موق

 مودع لاتَلا ف لزانت تدغو

 رارسألاو راونألاو ىحولاب

 راهقلا ةرصن ق اهفويس

 راكفألل قحلا رون حال ام

 رافغلا ىضر ىلإ مانألا ىدامهلاو مالسإلاو نيدلا فيس ىالوم

 اهعوبرتألم ذإ ءاعنص تفرش

 اهفرط ةفالحلا فيس اي تلحكأ
 راصمألا ىلع هب هيتت ًارون
 رارجلا كشيج دمنأ داوسب

 ىراردو بكاوك رهز دقع لب
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 هنإ ةطيسبلا ىلع (لازإ) ىهيت

 ىضترملا مامإلا نب مامإلا كيف
 ,مخيتفيلف هتلن دق ام لثمبو

 ىرولا تاداس نيدلا رصنل اومود

 ًاملسم هلإلا ىلص اومكيلعو

 راتخا ىلا ىنب كيف لح دق

 راسطقألا ىلع ىرختفاف هونبو
 راصعألاو نامزألا ىلع (بجر)

 رارسشألا ةدابإل مكفويسو

 راهطألا هلآو لوسرلا دعب

 ىورملا نيدلا رصان نب ليعامسإ نب ليعامسإ ةمالعلا ىديس رعلا مالو
 : ةديصقلا هذه

 هلازغ تغزب مأ حال قربأ

 الامج هترسم نم ٌأدبأو

 ىلت ذإ دمحأ هللا فيس

 ىداعألا ةدئفأ داوس دقو
 ًاماقم هتروز هللا ايحف

 ةمآلا لك جاتو نينمؤملا ريمأ
 حون كلفو مالسأا باب مه

 الك لضفلا هابح نم ةيانع
 5 ا

 ًارط لآلا مولع مهبرشأو

 قح ةاعد مانألل ةاده
 حمساو نيمآ لق نيدلا ىص

 اداش كالع ديزي ال ىحدُف

 ىركف هيف ريحن دق ىرهدو

 نأ ىلإ ىتبأ نأب ىنظ امو

 ىرمع ماتح نسح هللا وجرأف

 ىلص هيلع نيلسرملا مت

 نان + هيك ها

 : ةديصقلا هذه ىنايرإلا هللا دبع نب دمحم نب ىحي غيلبلا ةمالعلا ىضاقللو

 دمعملا بلق ظحللا فيس تعطق

 هل ادب ال نامزلا مستبا مأ

 هلاصألا رون ىلع رون ءاضأ

 هلامج تدبش نيعأ ترقف

 هلاصو ىغبت ًاسفنأ ءايحإو
 هلالخلا ةمصاع كلملا نسمع

 هلاثم اومدع اومهه ذإ

 0 يا رك
 هلاقم هدساحخل ىببأ اف

 هلالسلا دابكأ ذالفأ هل

 هلالدلل ًاموحت مهاقبأو

 هلالك نع ال امنارو مهف

 هلافإلاب ىلدجو ىريصقتل
 هلاك قاو ذإ ردبلا فصوك

 هلاعفأ وكشي القاب ىحضأف

 هلاعف هقباست ًادسأ ىرأ

 هلامج اهمتخأل ىلع اذك
 هلآ معنو انبر ملسو

 درفتملا اهنسحب هاه تبسو

 دقوتملا بكوكلا لثم طرقلاو



 اال.

 ىدتقم فك مث تممه الإ اهمسإب دنقلا قطن ام هادي
 ىدت مو نيقشاعلا عيمج تلتق اين ”ةةدكلا امتلقل

 دبهتو سفنتو قرح نسيب تيسمأ هب

 ىدتفيو مارغلا اهب حوري ًادبأ ش
 ىدعسم سيل ربصلا تلقف اهنع

 ىدسح ىل ام مظعل نرد

 دشرملا لوذعلا لاوقأ تعطأو

 دجبألا نب دجمألا نيدجمألا كل

 ديس نع ديس ةفالحلا ثرو نم لجن ةياصولاو ةوبنلا عرف

 دجنتسملا ذقئمو فيعضلا فهك ادعلا ىتفم ىدهلاردب ىدنلا رحب

 دوزم لك رف نإ اهضاوخخ  اهمارض بش برحلا ام اذإ دسأ

 دغ ىف ام هموي ىف ىري ىحضأ تفص امل ةداقو ةركف وذ

 دلقمو دلقم لك قاف دق همولعب نم نيدلاو ىدحلا فيس

 ىدتعملاو ىجتلملاو ىدتهملل هلاكنو هنامأو همولعف

 ىدرلا ىأرلا كل هلوسي ام عد هوأش غلبي مار دق ىذلل لق

 دقرفلا طانم نم ىلعأ هللا فيس نبدلا ىص انالوم ماقف

 لا عيبا ىم سل ايلفعا وق : ”اةلالج ترن اقل ءاسح دفز
 ىدتبملا ديعملا ناحبس راتخحي  هنأو ءاشي نم قلمي هللاو

 دجسعلا لثم راخفلا امن ًادحأ ًاينثم ال تاداسلا لكأ وه

 دقوستملا ءىلألتملا هنيبج حبص لثك ميببلا ليللا الو الك

 درسفتملا هلاك رونب تءاض اهءاج الل ءاعنص ىرت ام وأ

 ددؤسلاو العلا ىذ مدقمب ًافرش الواطت نرختفتلو أنهلف

 دعسم رهدو ريخش ق تلز ال مشاه ةلالس نم فئالحلا نباي

 دي نم كتيدف هل ضيرقلا فام 2 ىنذلا دبعلا حماسو كيلإ اهذخ

 ىدمرس رمتسم عيفر زع قتلوا هبوبغ هيلع رتساو

 : اهلوأ اجيب نيعستو ةسخ ىلإ لالجلا حلاص نب دمحأ هيقفلل ةديصقو

 اباطف ادن نامزلا بيطو  اباقرلا تقتعأ قحلا فيسأ

 ابامشلا هبقارم ى زواجو ىلاعلا بتر قر ًافيس ايأ

 هآ

 رجه نم هآ وأ

 ةيقب ريغ رجحلا ىف قبي مل
 ربصت كيدل امأ لوذعلا لاق

 اهرجهب تمقس دق ىفآر ام وأ

 ًابئات ةبابصلا نع تعجر اذإو

 اذ حيدمب ىلزغت روز ترفك



 لالا

 ابارحخ اهلبق امم تناك دقو >تماقتساف ةعيرشلا ىح تيح

 نيبملا قحلل رصانلا نيدلاو ةفالحلا فيس ىلوملا ىديس مودقب ىناهنلا نمو

 ىن ءاعنصب هللا هزعأ فيرشلا ماقملا ىلإ هللا مهظفح نينمؤملا ريمأ نبا دمحأ
 ةمالعلا ىديس ميري ءاضق مكاح نم درو ام 14 ةنس بجر ؟؟ ءاعبرألا موي

 نب نسحلا ةمالعلا ىديس بإ ءاضق مكحو ثيرولا دمحأ نب باهولا دبع

 . ثيرولا باهولا دبع

 ةليمج ةبقنم لك زكرمو 5 ةلرضف لك ندعم

 قلجو ًاردق دادغب ال تطحف هلاحر راخفلا طح اهب رايد

 قفحم ىرخفف الهم اه تلاقو تقرذإ و رغالو رصم ىلع تهاتو

 ىتحاسب ملي نإ ًاراخف ىنافك
 اذبحو نينمؤملا ريمأ ليلس

 ... عابطلا تحاتراو عامسألا تفنشت

 ناهتلا نوكت نم ىرعش تيل

 قلطم مجلا هدوج عاسم ديمح

 قرشم ق هردب ليمج ليلس

 ماظعلا حوتقلاو تارسملاب

 مالسإلا ةلم لهأ مأ رصسفقلا مامأل وأ مامإلا نبا اي كل

 : ىرييزلا دمحم نب فال ةمالعلا ىضاقللو

 رطفن ذإ انديعو مودقلا موي
 تقرشأ ةداعسلا سمت هب موي

 انرصع ديسو انالوم مودقب
 ىذلا فيسلا مسقلا ل1 ساربن

 مهعيمج مانألا تاداس نييلف

 مدقم ةطيسبلا ناكس نبيلو

 اهبابش نصغ دوع ءاعنص نبتاو

 اهلهأب ريطت تبرك نأ دعب نم
 نم دعبل رايدلا كلت تفسأتو
 هءارو نوكت نأ تعاطتسا ولو

 ههجوب عاقبلا تقرشأف ادبو

 رطعخأو لجأ اذه لب نايس

 ريشعو مومهلل ليل حازناف

 رصنعلا باطو هدت# باط نم

 رعذت ىغاوطلا لك هسأب نم

 ركشت ةيربلا لك هل ًافرش
 رصقب غيب هتجهب فصو

 رضخأ اهيف سانلا شيعو ًاضغ

 رأزتو نحت ال قحو ًاقوش

 ربعي ذإ امبرت بيطي ىحضأ
 ربنملا ىثمي راصو هيلإ تشمل

 ربكألا رورسلا حضتاو سانلل



 -االا؟

 دي نع قئالحلا هايقلل تتأف

 صلاخدو نيعب هيلإ اورظن

 نم نيلوح امترجهو اهتقراف

 اهمومه نينج تلمح اهنأكف

 ند ىو ىنأب

 هفيسو مامإلا انالوم لحن اي
 همامحو دناعم لك غر اب

 اهلهأو دالبلا فيسلاب تحلصأ
 خياشمو لفاحج نيب تيتأو

 قرشم رون لك ةقيقحلا ىلعو

 ىرولا ىف ةفيلخلاو ةمئألا جات

 ههجو هزغب ىبحي ىذلا ىحي

 هيبن دعب هللا هيلع 6

 رتوملاو هوحن عرست ليخلاو

 رونتت مهولقف

 رهشأ تدازو اهل عادولا موي

 ردقم مودقلا موي هلاصفو

 هدادوب

 رخفملاو العلا رختفاو تاداسلا هب تداس ديس ٠

 ركعي بطخ لج نإ هيفصو

 رصنيو دوي ىحضأ نم ىلوو

 رفكيو روجي نف اهتيمحو

 ردصي كدرول ىسمأ نم لك نم

 رهظي ةريهضلا سمت نم بهبشلل
 رهظألا تانئاكلا نيع ناسنإ

 رطمتسي هلضفبو ىدهلا تيم

 1 اذه 1 هيبن ىلعو ٠

 : 3 2 ىنايرألا

 هيك اوك دوعسلا قافآب تعلط

 ءانه بوث ىف رطقلا اذه لاتخاو

 آرشبتسم دحوم لك زهاو

 هنكر ىلاب نيدلا فيس مودقب
 ادعلا قاس ادصلا ىلاج ىدملا ردب

 ًارخاز ًارحب تيأرف هتنياع

 قفا قف انلاط ردم ودب
 يزف لك نو تدق اذا

 هلاز رويغ مزع ىذ مادقإ
 اهضاخول اهضار بوطخ نم م

 هل ةأوانم ىواغلا ىغتبا ولف
 هيبن نباو هللا نيد فيساي

 هبراغم هتبيعو راغ سحتنلاو

 هبناوج مالظلا دعب ترونتو

 هبهاذم هيلع تقاض انحلا وخأو

 هبقانم موجنلا وهز ترخاف نم

 هبراش ةينملا هب قوذي ًاسأك

 هبراضم لكت ال اليقص ًافيس

 هبلاخم لقت ال ًاروصه ًادسأ

 هبئارغ نيملاعلا بر هلل
 هبراحت هتكنح لف ريبدت

 هبئاوذ بيشم اب تءاضل ورمع

 هبراقع نونملاب هيلإ تعسل

 هبضاق بئاتكلا مزه نم لجأو



 ل اا/#8--

 هبقاث ىلاعملا قفأ ىف تنألف اللجمو الجبم تمدق الهأ
 هبك ارم كضخت مل ارحب تنك وأ هقاحم كارتعا ام ًاردب تنك ول
 . اهرخآ ىلإ

 + رهطم دمحأ دمحم بيدألا ىضاقلل يب نيعبرأ وحن ىلإ ةديصقو
 | : املوأ

 مودقلا بيطي اذ لثم ىلعو مورقلا كولملا مدقت اذكه
 مومحلا هنم حازت ىرديح |مزعو ءامسلا غلبت ةمه
 موجنلا هنم نيأف ًاولع بهشلا ىلع فانأ خذاب العو

 مولعم اهرمأ تاياربلا ىر اب نم تايانعلا ىه ىذه نإ

 مورسملا هنم حولي ءانه لك هب مانألل هللا عمج
 ل دمحأ تازجعم ترهظ

 انبسن امإ مامإلا لجن وه
 ًاقح نيدلاو مالسإلا فيس وهو
 ًارط دجملا راخفلا ىحم وهو

 . اهرخآ ىلإ

 .نيسح نب كلام نب دمحم بيدألا ىضاقلل ًاتيب نيرشع وحن ىلإ ةديصقو
 : اهوأ ىنايرإلا

 ترونتو ةرسب حابصلا حاب
 لتعاو ايرثلا ليدنق ظحلاو
 قتعاو ءانستمظع دق سمشلاو
 دافار. ةفيلخلا لت ٠ قأ ال

 همودق مامحلا قرو انل تورو
 تنثناو تقرو ءاعنص اهب تقرو
 ىلعلاو ىلاعملا ريط تدع دقلو
 .اهرخآ ىلإ!

 ميركلا ميخفلا كلاملا مدق

 مظعلا ىرسلا ىلعلا نذحو ه

 معزلا وهو مامإلا نكر وهو

 هبابلج نم وحلا ضور قفألا ىف
 هبابشل ًٌاقلاخ ىجايدلا قشغ

 هباهشب امس رون ءامسلا دبك
 هباسبع ميم نم دوج لويذب
 هباجح فشكب ةرشبم تدبو
 ٠ . هباحرت ىف فطعلا زب ال دج
 هباوبأ ىلع ةفكاع لضفلاو



 بطال

 لالد نسح نب دمحم لاضفملا ةمالعلا ءاعنص عماج بيطخلا ةديصقو

 : اههوأ

 ىضاقلا ةبطعق ءاضق ةيلام رومأم نيعت 1848 ةنس بجر ربش ىفو
 داوم نع ثحبلاو زارح ءاضق ىف فشكلل ةقدص نيدلا لالج نا

 . ةفيرشلا ةرضحلا ىلإ اهعفر ناك ىتش

 هلارك ف 0 ءاعنص ىلإ تلصو 4١ه ةنس بجر ربش رخآآ ىفو

 رمآلا نالعإ اهيفو اهاريغو رصم عباطمو ةيقشمدلا ءاحيفلا ةعبطمب ةعوبطملا

 نم نأش ىف ةيمامإلا ةفيرشلا ةرضحلا نم هرودص ناك ىذلا ىتامإلا فيرشلا
 ةديرج ى ام نمو . ىراصنلاو بناجألا نم ةيمامإلا دالبلا ضعبب ءاقبلا ديري

 : هظفل ام 5١غ ةنس بجر خيرات 2 ةعوبطملا ةيفشمدلا ءاحيفلا

 ةديدجلا اهقيرط ى ريست نمعلا كلم ىبحي مامإلا ةلالج ةموكح تذخأ

 امل هوجرن ىذلا بوغرملا مدقتلا ىلإ ىدؤتس قيرط ىهو اهسفنل اهنطتخا ىتلا
 ةعيرشلا ماكحأ قيبطتو ةفاك اهدالب ناكس َْق لدعلا ميل تأدبو « هانمتنو

 ماقملا نم رداص غالب ريخألا ديربلا ىف انيلإ لصو دقو « ءانثتسا الب مهلع
 ةيعرشلا ماكحألا ميمعتب قلعتي ىلكوتملا ىتامإلا فينملا ىكلملا فيرشلا ىلاعلا

 : فيرشلا غالبلا صن وه اذهو

 محرلا نمحرلا هّللأ مسي

 . نيدلا ديمح ىبحب هللا ىلع لكوتملا نينمؤملا ريمأ
 : نالعإو ماع غالب

 نم ةدلب ةيأب بناجألا ةعبت نم ميقم لك ىلع انطرش نأ درف لك ملعبل
 نأ وهو « قوقحلا ىف ةاواسملاو فاصنإلاو لدعلاب ةرومعملا ةسدقملا انكلام
 قوقحلا تناك ءاوس انتيعرك هيلعو قوقحلا نم هل ايف هتالماعم عيمج ىف نوكي

 لك ىف لصفلا عجرم سوفتلا وأ ءامدلا وأ لاومألا وأ ضارعألاب ةقلعتملا نم
 ًاقفاوم هارن ام ىلإو ةيمالسإلا ماكحألا بجوم ىلع ةيعرشلا انمث احم ىلإ كلذ
 ىأ نمو ناك دلب ىأ نم درف لك ىلع كلذ ىرجي ةسايسلاو فاصنإلاو لدعلا
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 الماح انكلامم نم ةدلب ىأ ىف ءاقبلا دارأ نف « ناك ةلم ىأ نمو ناك ةكلمم
 فلاخي ام هسفن نم فرعي نمو « انم نذإلا عم ةعسلاو بحرلا ىلعف انطرش
 انكلامم نم هلاحترال ًاعوبسأ هانلجأ دقف قاصنإلا ىلدعلا حلا اذه انطرش

 ١١ هخيراتل اذه انطرشب ىضرو لمح نمم دعي عوبسألا ىضم دعبو
 . 4١ه ةنس ىلوآلا ىدامج

 بناجألا لماعي نأ ديري مامإلا ةلالج نأ مهفي هنمو غالبلا صن اذه
 ةلاحلا تناك امك ةيلصنقلا همك احم ىبذجألا عجرم نوكي الف هكلامم ىف نيينطولاو
 غالبلا اذه نم انّرس دقو . دالبلا احم ىنطولا عجرم نوكيو « كارتألا مايأ
 ةيلاطيإلا ةدهاعملا نأ نم نعلا نع انتالاقم ىف هيلإ انبهذ ام هتابثإ صاخ هجوب

 اهيف ناك ول ذإ هدالب ىلع هتدايس ىلإ ضرعتت ملو « مامإلا ةلالج ةيرح ديقت مل
 رمأ وهو ديق الو طرش ريغ نم غالبلا اذه لثم هتلالج ردص امل اذه نم "ىش

 ةطخلا هذه عابتا ىلع ركشلاب مامإلا ةلالج مدقتن هيلع مادقإلا ىلع رسجت مل
 ى ماضت نأ ىنأت ةيبرع ةموكح دوجو ىلع ًاناهرب اهيف نأل دالبلا ةرادإ ىف
 مهسنج ناك امهم اهكلامم ناكس ىلع ةمات ةدايسب الإ ىضرت الو اهراد رقع

 اذه ىهاضي ىلرع كلمل رخف ىأو . اهيلإ نوبستني ىتلا ةلودلا تناك امهمو
 . ىهتنا رخفلا

 فره نملا ةرايزل ءاعنص ىلإ لصو بجر رشع ثلاث دحألا موي ىف
 ناكو « هتنيرق هعمو ةشبحلا ايبويثأ ةموكح ىدل ناملألا ةلود ريفس سياو

 مامإلا ةرضح ندل لوثملاب ىظحو « ءاعنص ىبرغ برعلا رب راد ىف هلوزن
 ةديدحلا ىلإ ءاعنص نع همزع ناك مث ءاعنص قاوسأ ضعب ىف ددرتو . هللا هديأ

 ءاعنص ىلإ لصو بجر نيرشع دحألا موي ىو . بجر ؟؟ ءاثالثلا موي ىف
 هلوزن ناكو « نييكيرمألا ءارفسلاو نيلاحرلا دحأ نبارك سلاج رتسملا ًاحناس

 ءاملع ضعبب قفتاو مامإلا ةرضح ندل لؤوثملاب ىظحو بزعلا رئب راد ف
 « ءاعنص ىق رصم ليزن ىاشلا ظعلا ديؤملا هيزن همجرتم ددرتو ءاعنص
 هلوصو ناك هنأ غلبو . ءاعنص نم نابعش ىناث ةعمجلا موي امهمزع ناك م

 ىلإ اذه ىناكيرمألا نم ةعوبطم ةسارك تلصو مث ؛ ميظعلا عقوملا ندع

 . نعلا ىلإ هتلحر نع هدهاش ام اهيفو ءاعنص



 تت ااطالكاس

محأ ىلع ةديدحلاب ىعرشلا دحلا ءارجإ ناك بجو عسات موب ىف
 هللا دبع د

 ..رمدللا هيرش بيسي ىديدحلا ةولب
 يف ىعرشلا دنا ىرجأ رهشلا ١4 قو

 بردلا ةيرق ناكس نم ةرحو نسحب ىلع تنب جيرف ةفلابلا ةرحلا ىلع لجاب
 هبرضب ىوزلا ةيرق نم شيرق ىلع نب ربنع ريرفتو ةدلج 5

 نيعبس
 : : ةثام اهب رضب

 رش تبث نأ دعب هدلج ىلعو ةنصحم ريغ ىهو انزلا ةيصعمل ةأرملا باكترا اع
 . هتمهت توبثل روكذملا لجرلا

 هللا هديأ دمحأ مالسإلا فيس ةدوع

 .هجوت ناك ةنس نابعش ربش نم نيرشعلاو نماثلا ءاعبرألا موي ىف

 .هتبحصب لصو نمو هللا هظفح نينمؤملا ريمأ نبا دزه مالسإلا فيس ىديس

 . هلمع رقم ةجح ىلإ ءاعنص ةنيدم نم خياشملاو نايعألاو ءاملعلاو ةداسلا نم

 تاعفد ىلع ةجح ىلإ ءاعنص نم هجوت نابعش نم ريخآلا فصنلا ىو

 . مهريغو دشاحو ادحلاو لايطلا نالوخ لهأ نم لتاقم فالآ ةثالث بيرق

 ناكس نم مداحلا ىسيع نب ملاس ىلع لجاب ىف ىعرشلا دحلا ميقأ هيفو

 . ةقرفتم سلاجم ةعبرأ ىف انزلاب هرارقإل ةدلج ةئام هبرضب ةنهد ةيرق

 سيياحملل رمخ ةنيدم ىلونج لهلهم نصح ءانب لمك 14ه ةنسلا هذه قو
 : هخرأ نم لاقو ء نئاهرلاو

 نارمقلا ىرج ام هللا نم اس ورحم لاز ال ءانبلا اذه نإ
 نامألا رشنو ىقتلاو ىلعا هالعأو هلإلا هداش لقعم
 نامزلا ثوغ باهملا ىبحي قحلا مامإ لضفب انعاش ىننناو
 نامبألا لقعم ريجحلا لفك هوخرأ اذإ هلاق ًاقطان

 لايتب

 صاصق مكح

 ىحي نب دمحم لتاقلا قتع برضب ىعرشلا دحلا ىرجأ ربشلا اذه ىف
 ةعنصملا ةيرق نم امهالكو نيسح نب دمحم نب حلاص ًاناودع أدمع هلتقل ىدرف
 . سل 1 ىرق ىدحإ

ْ 
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 قراس دي عطق

 لجابب ملاس رويد نم هليمز نسح ىلع قراسلا ىلع ىعرش مكح.ردص هيفو
 زرحلل هكفو حافلا ريد نم ىلميق ىلع نب دمحأ ىلع لاومأ هقرس تبث ثيح
 . لجاب ةموكح ناديم ىف هدي عطقو روك ذملا ىلع دحلا ءارجإ ناك كلذلو

 [ نوميم مودق ]
 مودق ناك ةنس ناضمر رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا تبسلا موي ف

 نيقتملاو نيدلا ردب مالسإلا فيس ةمالعلا ظفاحلا ىلوملا ىديس ترضح
 فيرشلا ىللاعلا ماقملاو ةداعسلا راد كل هللا مهلفح نينمؤملا ريمأ نب دمحم

 امهنيب ايف ةعجارمللو مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ هدلاو ةرايزل ءاعنص سو رحمب
 هظفح ناكو « مالسإلاو نيملسملل ماعلا عفنلا اهيف ىتلا ةماهلا رومألا ضعب ىف
 سورحعمب ىلاعلا هماقم نم ىضاملا نابعش خلس موي ىف لقتنا دق ماتلا هظفحب هللا

 ةمالعلا ظفاحلا ىلوملا ىديس هقيقش ةرضح ماقم ىلإ فرشلا دالب نم ةشباحما
 سورحعم هللا هديأ نينمؤملا ريمأ نبا دمحأ نيملسملاو مالسإلا فيس نيدلا سم

 . ءاعنص ىلإ هللا هديأ همودق ناك مث « ةرايزلل ًامايأ كلانه رقتساو ةجح
 اوعراس ءاعنص ىلإ هلوصو نايعألاو ءارمألاو ءاملعلاو تاداسلا ققحتن املو

 ءاغلبلا نم. ةدعاو: ريغ ىلظنوا : نوميملا مودقلاب هتئنبتو هترايزب فرشتلا ىلإ
 نب ميركلا دبع خيلبلا ةمالعلا ىضاقلل اهنغ « كلذ ى دئارفلا دئاصقلا

 : رهطم دمحأ

 ماجسنالا ةقاطل اهابحو مالقألا نسلا رشبلا قطنأ
 مادقإلاو مودقلا لالج س رطلا ىلع عوكرلا ىلإ اهاعدو

 مارتحا عمس نامزلا اهيلإ ىتلأ دقو ءانهلا ربنم تقتراو

 مايألا نم ىجترملا ةفرط ىدذهف هيا عاريلا بيطخ اي
 ماصع سفنو ىبللاو ىدحلو ىلاعملاو قتلاو لضفلا مدق

 مالعإلا ىف راقولا ىأ مل اعلا ىلع مودقلا ةفحت تلتو
 مايصلا كسن زارط اييلع كلملا ةببأ كيدل تلجتو
 ماوعألاو نينسلا تاحلاص 2 ىمعن مويلا كمامأ تءارتو
 ماقملا قفو قارغألا روحن ىف 2 حبساو كلادتعا ةلصخ حرطاف

 ( نميلايةمنأ ؟ ق- ١؟- م)
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 اظتنا لامج نم هيف ام
 َى 2 مداقلا ق تارملا نم فلأ : اسسلا ركلا 00 لإ 5 لق

 م لجن حامسلا مامإ رصلعلا ةمالع ةلذلا بنك كيم امإلا |

 ى نيقباسلا دح وأ ماوقألاو شويحللا دوقو لئاسمللا ةيلح
 ماهفآلا ىلع تقلغتسا اذإ ىف 8

 عم ] راد ام داقتنا 6 رفو قحلل هيفو قحلا مم ال ابل لع ىنف ذو  ميوق مهفو بئاص رظن ابألا ءاك ذ 3 ْه

 5 ماحدزا ىف هلضف فاصوأ ة ةركفاا فو لوقأ اذام ى 0

 ماعلا ردبك وأ سمشلاك قا رغثشالا 2 ا ١

 0 و ىلع اهيف لوصأو 8 مه ونبو هلط السإلا ةفغأ 0 0
 0 و جوته  كيلعمب اذه دجملا حارب دجم ىأ

 مانآلا قلخ لبق نم ليدع وأ ريظن ال نأ ريظنلا نود لاح انأألا قلخ ابق 0 0
 ل مج لئاضفلا نم تيقسو ىاوسلا لابحجلا اهدرف نزت ل

 ) 1 1 ّى ضورلاكو رطقلا هلاب ميسنلاك قلخ
 1 عضاوت ايازمو مرج نم كالفألا قام قوف هتدعقأ ضاوت ايا

 (ماكحألا ةدغو نامت زد انلا دراشلاب طاحأ عالطاو

 مالكلا ماظن ىف رحسلاب انعاج ناسل ىأ هلل ناسلو

 ( مارملا غولب )هب قوو رامنأ ةغالبلل هيف تعنيأ
 (مالسلا لبسل ) ىتفلا ىدهيو د شرا ىلع لدت ةمكح ىستكاو

 مادصلا ماحتلا دنع ءانغو ١ ًادح فيسلا نم ىضمأ عاربو

 ( مادإلاءافش) نم سفنلا نكم 20صيوع لحل هءاش اذإو
 ( ماغلا لبو ) نولمألا فرع جام ضيفب ىرج ام اذإو

 ( ماصتعالا )و حالصلا برو رمألاو ىبنلاو راخفلا عيبراي
 ماخفلا ف هناكم ىلعأ كنم روزم ري ارئاَز قرأ ال

 ماهإ ريخن نامزلا مامإ ان 2الوم قحلا مئاق لثم الو لب
 ماغرضض كلمم ىدهاو ثيغلاو ثوغلاو ذالملا ذالملا

 ماظن ف هفصو راشعم رسصخ الو غيلبلا رصحمب رصحب ىذلاو

 ارلا ههجو ى ديشرلا ديشرلاو
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 ماحو ماس لك سانلا ةداس هينب نودو هنود ىذلاو.

 مايألا قرافم ى ًررغ 2 مالع تمادو ىرولل اومتمد
 ماعنألا دي هحبست تككحأ ءانه ماظن ىنم مكيلإو
 مايصلا رثإ مودقلا دعب ديعلا ىعاود لوثملا ىلإ هتعدو

 مات هيف رهاظ ركشلا رثأ  اولوقو لوبقلا هظح اولعجاف
 مازحلا حورب ىرسي مالسو ةالص لوسرلا دعب مكيلعو
 ماتحلا نسحو ىتتلا لهأ باصتألا عم نيعمجأ لالا ىلعو

 بورضملا لثملا ىلإ ًاريشم الاجترا نينسحا مامإ ىلوملا ىديس هباجأو
 عضاوتلا ىف هنأش وه امك حدملا اذهب قيلخ ريغ هنأ ىأ . هبذكأ رعشلا بذعأ'
 : هيلع ديزم ال ىذلا.

 ماظن لكب ًاسح ىرزي كسمسقن ىنءاج دق مانألا هيجو اي

 ًافطل سانلا ىلع اوقاف موق دنع

 ماهفآلاو نافرعلا لهأ دنع

 ماجسنالا ةلالس نم اوقلخ

 : ىناعنصلا رهطم دمحأ نب دمحم ىبرعلا بيدألا ىضاقللو

 ماظعلا تارسملا سأك ردأ

 ىكاحت ةعشعشم اهلسرأو

 ىكحب سيل قتعملا ناك نإو

 تفاو نيح ةرسملا تدب

 ىلاعملا ناونع هيف مودق

 تقو لجأو ةلاح نسحأب

 ىلعأ ماس ةدلبب هل ناكو.

 ىلاعملاو مراكملاب الهأب

 هط لآل ليقصلا فيسلابو

 دجب نيدخو ةمنأ ليلس
 مركأ رصعلا اذه مامإ لجنو
 ىلحملو هط لآ ملعو.

 ماركلا ثيداحأ ىنلجاسو

 مامغلا موي ىف سنألا قيحر
 ماعلا ردبلا ةرسم سوؤك

 ىئاصعلا ةمدقمع تاراشب

 ماوتلا فرشلاو دجحلا ىنعمو

 مايصلا رهش ىأ هللا ربشب

 مارحلا اذشب هريبع حافو

 مارملا تاياغ هيف رورس
 مانألا ىف لئثؤملا رخفلابو

 مامهلاو ىدفملا ردبللابو

 مارك رغ فئالخ عرفو
 مامإلا انديسل الجن هب

 ماستباو ملحو بادآب
 - 0 وم
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 ,ماظنلا روسيع مهفرعأو 2 آرط تيبلا اذه لهأ لكأو

 اوسلا د رلا
 0 بترلاو لالجالاو زعلاب ندلا رع تيفاو دّقل

 1 م رتحم مالسإلاو نيدلا نباح ةماللا كل ترزو

 ماظعلا ىف اياجسلا دومحم لآلا ثئالخ جات نبدلا 1

 ادصلا اعملا ١
 الداح مهعفرأو

 مم و كر ف ًايصو

 ماضتسملا رصنل مه ريغأو انسقب مهملعأو 7”

 ياطنلا كحاب نينلا نصل... عفا لك ورلد ووو

 ماخفلا ديصلا نم مه ريغو ليكب نم لساوبلا دسألابو

 ماؤزلا توملا ىف ىغبلا لهأو 2 زازتعا ىف هط ند حبصاف ماسلا لاقلاب دوطلا دهت 2 برح حالسو عقادم لكو

 ماشلاو اوأش قويعلا نم ىلعأ نوميلا انرطق حبصأو ٠
 .نب دمحم نب دومح ةمالعلا ونصلا نم نينمؤملا ريمأ انالوم ىلإ تلصوو

 : نيدعلا ؟اح دمحأ

 ىرهوكا حادك نم ٌكحدمديج ىف رهوجلا مظن كيلإ عاربلا ثلأ

 رثوكلا قيحر نم انيعم ىوري امثإو هاور دق كدجمو وأش نع

 رصني مل هريغ هرصانف ًاقح ١ هترصن ثيح هللا نبدل ًارصن
 رصحنمل ىلعلا ف كتاذ تافصو 2 رفاو بقانلا ىف كظحف ًاعمس
 رديح ةلالس نم لسلست ىنسألا كهجو ى حئال ةؤبنلا رون
 رسعي مل ًامهبم ًارمأ تحتاف  اماكف ليمجلا كدوع هللاو

 رصيق عم سراف ىرسك كولمو ىرولاىف ًارط كالمألا كل تعضخ

 رفختسم نمأتسم دهاعمو لماجم نيب كيتأت مهدوفوف
 رتفي مل هلوقب ىبنلا دعو 2 ىذلاىدهلاكنأب كيف لاق نم
 روسق نع ًاروسق ةاور ىداملا كدج نع هدج خسونت مع
 ىرتمم وأ لدعم كدجب ديج نع 2ىرولا نيب اه نأ ام ةفالخو
 رخفمنمىلعلا ف كب اوزرحأ #5 2 نبذلا لآلا ةمنأ نيع ناسنإ
 رهشألا ماقملا وذ ةماركلو ةم اخفلاو ةماع زلاو ةمامإلا 4
 .ىرقلا د نمت فاس دع روت... ةتاينعىذلا جالا ره ادع
 .ركنملا ىهان فورعملا رمآلا 2انمامإ نينمؤملا ريما اذه



 1م

 اذحو فينحلا نيدلا ددجمو.

 روب رادب ةردابم تتأ لاسبمجلا ىلإ ترشأ ولف كيدي ددماف
 رصقم ريغ دجحملا ىف قلحف مهعيمج قلت رغلا كذب ددماو
 ىرتحم غاب لكل فوتحلا مه فينحلا نيدلا ةرصنل فويسلا مهف“

 رثكمو رقومو شعان نم

 مهدودج مع روح روحبلا هو
 ةجهب ىلاوملا نيعلا ةرق 2

 مهيبأب مرو د هلإلا حرش
 اديآ ةفالخلا دضع مهب ادغو.

 : ةديصقلا هذه ىنايرإلا نيسح نب كلام نب دمحم بيدألا ىضاقللاو.

 اهيبناج لازا تزه دقل
 ًارورس ةمساب ىهو تحالو

 نادو اييف ًايصاق ىنغو
 مع مامإل امدقم تيحو.

 ىلاعملا ناسرا رج مهشل
 انازإلا ١ نيت :انماقإ لجل

 روصه ثيل مزاح بييل

 ركفب ةرداب لك زرابم
 لذعب تدعو دق مايألا ذإ

 روقو هيدابم ىف روذلح.
 ودبت قالخألا نم ضور هل

 ايف فرطلا تلجأ نإ ناعم

 ريضو سؤب نم هللا هالك
 ىلايللا هدلاوب تلاد الو

 مالسس ةنوأ لك مكيلع

 ركتعملا ىجدلا روحيد رودبو

 ىردزري الام لك مهنم هارأو

 ىرط مهبصنم عيبر رون موديل

 ابانج تمسو ًارظنم تقارو
 اباقتلا اهايحم نع تضنأو
 اناعشلاو....قاملاو اهانم
 اباطو ترفص اذإ ايحن هب
 اباحس اهملاعم ى رطمأو

 ابابل مهرفوأو مهلضفأو
 ابابهش ةملظم لكل بشي

 اياطخلا لصف ىغولا ناد اذإ
 اباعي نل ردبب تفوأ دقف

 ابارأ هرداب بيرلا ام اذإ

 ايالحلا بلقلا نم تئطو دقو
 اباتكلاو ةوبنلا اهب تيلو

 ابانذلاو ةداعسلا هالوأو

 اباق دحأو ةياغ نك

 ايانألا ىرزي هرشنب داكي

 *0 جن يديها ها سل وحلا ريظنلا دوقفم نسحلا بيرغ ريضنلا ردلا نم اذ دقعأت
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 روقولا دلج. الح اهوأو 2 ةلاييشا  ترليشا ديا

 ريعاي تبيش ءاببصلا مأ 2 ايلباب اع تلات 1

 0 حودلا ىحضأف هتركاب ىداوغلا ضورلا مأ

 رينتسمل م رخفلا ديا هتفقث دق ىذلا مظنلا .مأ

 ريغم نم نامأ ق تحانأ ىلاعملا ثيح ىلإ هتفزو

 ريطتسم لضفو ملع ىلإ 2 دجم قاف دق ىذإإ ىلوملا ىلإ

 ريتسفتلا ملا لك ليي نمو! عش نع ديول ع ىو

 ودل ىلإ نينمؤملا ريمأ 2 ىدفملا لجن ىدملا زع ىلإ

 روبح قى امومع وجري الو ءوس لك نم انبر مالك

 .ىمعتلا رديح نب دمحم ةمالعلا ديسلا ذوفن ناك ناضمر ربش لوأ ىو

 ريمأ نب دمحأ مالسإلا فيس ىديس ماقم نم ناوضر رهاط دمحم خيشلاو

 نيبو امهنيب اوف ةعجارملل تاظعاولا دالب ضعب ىلإ ةجحب هللا هظفح نينمؤملا

 .دالبلا رومأ طبض هب مب ايف جيه دمحأ نب ىداه ديسلا ةيحللا ءاضق لماع

 عيمجلا حيجرتو « ةيماهتلا دالبلاو ةيحللا ءاضق رئاس نم اه ريغك ةيظعاولا

كحنو داهجلاو ةعاطلاو عمسلا ىف دالبلا كلت نايعأ نم ةراتخملا نءاهرلا ضبقل
 م

 لاّمعلاو نايعالا ضعب 6 نئاه رلا لوصوو اذه منو 2 ةرهطملا ةعيرشلا

 دالبلا كلت رومأ ريرقتو هللا هظفح مالسإلا فيس ةرضح ىلإ فارشألاو

 . هوجولا بسنأ ىلع

 تيب ضعب نيب ةنتف تلصح ربشلا نيرشعو ثلاث تبسلا موي قو

 ىميصعلا هللا دبع اهيف لتق ءاعنص ةنيدم ىلونج ىتتلا ةيفاصلا لهأ ىميصعلا

 ىلع الماع ميهاربإ نب دمحأ نب نيسح ةمالعلا خألا نيعت ربشلا اذه ىفو

 . كلانه ىلإ هجوتو نيفوجلا دالب

ونازيش روينسلا ءاعنص ىلإ لصو رهشلا اذه فو
 نايلطلا لاجر رباكأ نعم 

 موي ىف ءاعنص نم همزع ناك مث « بزعلا رثب ىف ةفايضلا رادب هلوزت ناكو
و هتيعمب ةرخآلا ىدامج ثلاث موي ىف لصو دق ناكو « لاوش رشاع

 ةرممأ ىلا

 ةدهاعملا داومل ايلاطيإ كلم ريرقتب ربشلا اذه ىف هلوصوو « ةدهاعملا دقعل
 .ًاضيأ لصوو عجر مث ةرمسأ ىلاوو هللا هديأ مامإلا انالوم ترضح نيب ةعقاولا

 )ف
 زاعلا

 ايعلا

 2كم األ ع
 ىذل
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 «بيبطلا قير روينسلل ًافاخ وينوراب روينسلا بيبطلا ءاعنص ىلإ ناضمر ىف

 . ءاعنص نم مزاعلا

 ةالصل هللا هديأ مامإلا جورخ ناك 4١ه ةنسلاوش ةرغةعمجلا موي قو

 1 ةضارعلل هدوعو ةداعأا بسح ةنايحلا ف ديعلا

 مالسإلا فيس ىلوملا هدلوو مامإلا عولط ناك لاوش نم ىناثلا مويلا فو

 ىتلا هيقفلا نيعب من لبجي ةفورعملا نيعلا ىلإ نينمؤملا ريمأ نبا دمحم نيدلاردب

 3 الجئنرم مالسإلا فيس ردبلا لاق كلذ فقو 2 مقن دجسم ىل ونج

 نيبلا ةطخ نع حازني هب صولخ دمحم لآ ءالو ىف هيقف لكل

 نيع ىلع هيقفلا لاق مقن ىلإ الوجت مامإلا ىلوملا ىأر ذم ىذل

 : هلوقب امهليذ هريغو

 نيعلا رظن ءالج خرأ اهرظنمل ىلا ةرضحللاو ءاملا اذهف اوميقأ

 ١46

 2 هريسسغو

 هيقفلا نيع ىلع تئطو دقو ١ ىرمجن حيرلاك انليخ كبانس

 مآ ىذلا نحسلا نكرشسود ميس و ةواع لاك | كاك رستلا اذه و

 ًاضوصخ نوكيل :برقلا ري ىف :ةيملعلا ةسردملاب ةئانب هللا ةذبأ مامإلا انالوم

 ىبضلا ىبي نب دمحم جاحلا اهثدحأ ىتلا ريهاطملا ةرامع لامك ناك هيفو

 ىبضلا نيسح جاحلا هونص ناكو « ءاعنصب لكوتملا ةبق دجسم ىف ىناعنصلا

 عورشلا ىلإ روكذملا هونص هللا قفوف ةنسحم ى لاير ةئاوسحخ وحنب ىصوأ

 مامإلا هملس امم اه ريغبو ةيصولا مهاردلاب ةميظعلا ةنس#لا هذه ةرامع ىف

 حوصلاب ىبرغلا حانجلا ثادحأ ناكو « لمعلا عاستاو ةثامسمحلا ةيافك مدعل

 « نعلا ةهج ىلإ حوصلا عيسوتو ريهاطملا هذه ىلإ دوسألا ليفلا لاخدإو

 . عافتنالا لك سانلا كلذب عفتناف

 دجسم ةرامع ىف عورشلاب هللا هديأ مامإلا انالوم رمأ ربشلا اذه ىو

 - سويا يي املا هب -
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 نيسحلا ىلوملا هدج دجسم نم ةبيرقلا ةهحلا ىفو « ةفورعملا لكوتملا ةبق ىلرغ

 . رجح دجسعي فورعملا هللا همحر مساقلا نبا

 جارخإل ءاعنصب نيملعملا ةسردم حتف ةداعإب فيرشلا رمألا ردم قو

 . نيدشرمو نيملعمو نب ريدق ةذتاسأ

 نم ةلمج جورخب ترشتناو رابخألا ترتاوت لاوش ربش ندا

 علاضلا دالبك ةيمامإلا دالبلا نم ةهج ريغ ىلإ ندع نم زينكنالا تاراط

 اذه ى تاررحملا نمو ةيزعتلاو يعل دالبلا نم اهريغو فاحج ل

 « سابع دمحم نب ىبي ةمالعلا خآلا ةبطعق دالب لماع طخ هتيأر ام نأشلا

 : هررحم ظفل نمو

 عم جحل لوح ىلإ ىراصنلا نم حرطم جورخ ناضمر ١8 ىف ناك

 الوأ حرطملا نمو ندع نم تارايطلاب نالوحلا ةرشابم ناكو ةريثك تارايط

 تلصو ىّتبح هيما ةهج نم ةيوام ءارو امو ةيوام ىلإ مثو بشاوحلا دالب ىلإ

 ةبطعق قوف ىلإ مث علاضلا قوف ىلاسع ىرخألا ةهجلا نمو . نادعب ةهج ىلإ

 تارايط ثالث كلذو لاوش ىناث موي ةبطعق ىلإ تارايطلا لوصو ناكو

 نع الضف كسلاو رزواملا صاصرلا اهات ثيحب ضرألا نم ةبيرق ترمو

 نم سانلا بجع دقو . ًائيش نيديرم ريغ مهنأك نكلو « اهوحنو توبلا

 ررضلا نأ عم رارضألا ىلع كلذ دعب ةردقلا ىراصنلل نأ اونظو نهجورخ

 ةقيقحلا ىف « نيملسملا ىف اهررض نم رثكأ نالوجلا درجمب تارايطلا لهأ ىف
 زكرم نم اوبرق نإ اهب اوفلأيل نيدهاجملل ةروانملا ماقمب تارايطلا جورخ امنإ
 ملوصو نوكي هنأب ناضمر ربش ىف عفاي ىلإ اوبتك ىراصنلا نأ غلابلاو ودعلا

 ىف ناك ىذلا دماح نيسح ديسأا ىراصنلا ليكو ةهجاومل لاوش ىف ندع ىلإ

 لاوش ١ هخيراتب عفاي لهأ لاثتما مدعل بره مث ىضاملا ماعلا ىف عفاي
 . 178١ه ةنس

 نم ناك امب ىرشبلا تلصوو رابخألا ترتاوت لاوش نم رخآلا رشعلا ىفو
 ىراصنلا حرطم غقومو جلا ةهج ىف اهعباتتو ةريثكلا راطمألا ا
 تارايطلا .ظعم اهذخأو كلانه ىلإ لويسلا عامجاو مهتارايطو مهركسع مخمو

 ةهج ريغ نم نأشلا اذه ىف تافارغلتلا تعباتتو ىراصنلا ركسع نم ةلمجو

1. 

2 

2 

 انف مجند |

 .ال ذه
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 هحيراتب رداقلا دبع نب ىلع نب نيسح ونصلا ةديدحلا لماع هبتكام ةصالخ وب

 : 48 ةنس لاوش 7١

 مايأ ةسمخ ماد رطملا نأ دافأ ندعب نيدمتعملا دحأ نم باتك لصو انموي

 برخأو ناّمع خيشلا ليسلا ذخأو ندع ىف تويبلا رثكأ هنم تمدهتو اييلايلب

 عمج دق زيلكنإلا ناكو « تلحمضا ىّتح ديدحلا ةكسلاو رتاوملا قيرط

 ندع جراخو ارا ىلإ ةيبرحلا تالآلا عيمجو عفادملاو تارايطلا عيمج

 ضعب ىلإ كلانه نم تارادطلا لسرأو « ركسعلل ةنئيصخلا تايانبلا هيف ىبو.

 لوزنو ةميظعلا راطمألا تناك ارجما ىلإ اهعوجر بيقعو « ةفايطلل زعت لابج
 تارايطلا لحم ىلإ نملا ةهج ىف تارايطلا اهتفاط ىلا لابحلا نم ريثكلا لويسلا»

 نييالم ىلإ اهنمث غلابلا تالآلا نم كلانه ام عيمج تذخأو ارهاب اه ريغو

 حلامملا نم تذخأو نا خيشلا لحم ىلإ لوصولا ناكمإ لويسلا :تعنمو

 لويسلا تردتساو ندعب راجتلا ىلع هذخأ ام ريغ فصنو نويلمب ردقي اه

 . مايأ ةرشع وحن

 ةرايزلا بجاو ءاضق هللا هظفح نيدلا ردب مالسإلا فيس ىديسل مت الو

 ىلإ همودقل ةبجوملا رومألا يف ةامجيت هيجل كيتا: مااجلا ردبلع _ةادلاوا

 مالسإلا فيس هقيقش غلب املو . نارمع ةنيدم هقيرط تناكف « 14١ه ةنس لاوش

 نينثالا موي حبص هلبقتسا كلذ هللا هديأ نينمؤملا ريمأ نبا دمحأ نيملسملاو

 قوس ىلإ هترضح نايعأو صاخلا هركسع نم عومج ف هه ةنس لاوش اذوب

 نم ةجح سور>مب نم جورخ ناكو « ةجح نم تاعاس ةفاسم ىلع سرش
 خياشمو ىلاهألا عومجو ناسرفلاو ةيمامإلا دونجلا رئاسو ىاظنلا شيجلا

 لابقتسالل سانلا نم فولألاو ماتيألا بتكم ةبلطو ءاسؤرلاو نايعألاو ةماهت

 عفادملا تبرضو ىكولم بكوم ىف نينثالا موي رهظ ىف ةجح اهلوخد ناكف

 مالسإلا فيس ىلوملا ىديس مودقب ىرشبلا نالعإل ةجح نوصح ضعب نم
 نب دمحأ نب نسحلا بيدألا ىضاقلا كلذ ىف لاقو « هللا هظفح نيدلا ردب

 : ىنايرإلا نسح

 انفأ دق ربصلل هللاو كرجهف انضملا مكبصب ًاقفر انبابحأ

0 

 2 يوم ع

 كسل دولا وصلا

30 

 ا اخ و ده
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 انسو هنيعارت ال ىجايدلا
 5 2 2 ةباك هملع آ 1

 7 انج نإ ليالا ف مجناا ىعارأ تيبأ ىونلا 0 00

 0 انزحلا ىل هدو اناوفإوب امرك: ٠ ناز قابل قربلا عمل اذإ

 وأ م مهطاصو فى ىرهدو ًامارك ني نيِتَقرلاب ركب

 35 ا
 ر َ دو هه

 ا انع 3 دقو قو فصت 7 6-0 0 ل

 4 انصغلا حضفت اهنسح نم هتماقو 00 :

 ظع ا * رع موفور

0 3 
 راوسلا ا الا تودانيىراكس  هنيع رس نم سانلاف انر ام اذإ

 0 ل اك فاص شيما دعيس تع ١ بذاوك ألو ىرمش تي
 كا انفي ىوجلا نإف 0 قضتالالأ امصان بصلل لاق الخ سنأ ملو

 0 انبل الو 0 تسلو 2 ىباطم ديغلاب بيبشتلاب تيدانف

 00 لو شرعلا هلإ هيلع ىذلا هدج نم ردبلا حدمب نكلو

 ا انغأ مدعم 2 انهأ ضغبم ًادمحم إلا قيس هبا. :ىعأو

 ل انهذ مهافصأو آقلخ مهنسحأو  آدي ملوطأو الصأ ىرولا زعأ
 ريكبلا اندأآلاو سانلا نم ىصاقلا اهلرقأ ةحايس هقالخأ تجزم دقل

 ةثوملا انتملاوحرشلا ققد نم اهذاتسأو 2 اهمامأ وهف عرشلا مولع امأو

 ا انعملا هنكلو ظفل ىرولا عيمج  بذهم ىحيرأ بيدأ ماه

 انس فرش ىف ناسحإلاو ريخلل)و 2 ددسم تالكشملا ىف هل ىأرو
10 

 اك هللا انكر ىلعلاو ىدهلل هارن ًافيسو 2 ًارصانم فينحلا نيدلل لازالف

 ريثكلا انسحتستك | انراطقأ هرصعىفو 2 امس ىذلا نيئمؤملا ريمأ هوبأ

 , ىتلا انبا هل نوكت نأ ًارخف هيفكيو 2 العلاو دماحلا عاونأ زاح دقو

 براق انهأ امو للأ امب هتلن دقف مكبرق قاتشأ تلزام ىدهل زعأ

 ةنيهر انع تحزدنز دق نازحألا هب انبأر كرابم مودق اذ البسو الهأف

 ًابصع
 نينمؤملا ريمأ انالوم فرشت 4١ه ةئس ةدعقلا ىذ عباس دحألا موي ىو

 ٌ ْ لصوو « بتكملا ةباط ٠. نم نيحجانلا ىلع زئاوجلا عيزوتل ماتيألا بتكم ىلإ ,

 ركاسعلا تفطصاو ءارمألاو ءاملعلاو تاداسلا نم ريفغ مج كلانه ىلإ



 امثال

 ىونسلا ناحتمالا زئاوج عيزوت ناكو « ةفورعملا بتكملا راد مامأ ةيماظنلا

 بتكملا ةبلط دحأ مدقتو ةيبرحلا ةسردملا ىلإ ةبلطلا نم ًاذيملت رشع ىنثا لقن
 ريمأ ىديألو ةناكم نم ملعلل اب داجأو ىتئأو ةباطخلا ربنم ىلع دعصف

 ءاعدلاب لفحلا متو ماتيألا هئانبأ ىلع ناسحإو لضف نم هللا هديأ نينمؤملا

 . ىكلملا مالسلاو

 4١ه ةنس ةدعقلا ىذ ١1 ءاعبرألا موي راهن نم رشع ةيداحلا ةعاسلا فو

 فيثك رابغ مث ءاعنص رصق نم ًادج مظع حراقب الإ ءاعنص ىف سانلا رعشي مل
 لوقع تبهذو ءاعنصب مظعلا عزفلا كلذل ناكف ءاعنص قرش رتس مظع

 نم نيرفنب لاحلا كلت ى هللا هديأ مامإلا انالوم لسرأو بهذم لك ءالقعلا

 دورابلا ليمارب عفر ناك هنأ ققحت مث عقاولا نع ثحبلاو لاؤسلل ةلايحلا ةيراوسلا

 دوربلل صوصخلا نازّلا هيابدلا ىلإ رصقلا ىف ىلا ةيدارملا ةبقب تناك ىلا

 همش ريغت دق ضييبألا دورابلا نم اليمرب اهعفر دنع اودجوف « صاصرلاو

 ديعلل ىرلا نوكيل ةيابدلا نم بيرق ناكم ىف هدحو هوقبأف ةرملاب هتحنارو

 كلذ ليمربلا اذه حرق روكذملا مويلا نم ةروكذملا ةعاسلا قو . هلاح نم

 نارتس باب قرش ىلا رصقلا رئادو نكامأ ةثالث برخأو مظعلا حراقلا

 عماج ىبرغ ناديملاب نيتللا نيتموكحلا جاجز عيمج رسكو ةيندعلا ةهجلا ىلإ

 اهيف ىتلا نيزاخما باوبأ عيمج حتفو ماتيألا بتكم جاجز عيمجو ةيريكبلا
 بهذأو ةميظع لافقأب ةلفقم تناكو ٠ رصقلاب اهوحنو قدانبلاو ةنوملا

 نم باشخألاو راجحألا ضعب لصوأو :قدانبلا نم ارجم نيعبرأو ةثامسحخ
 عفدو « اهريغو ناديملا مامح لوح ىلإوةمدلا لجام بيرق ىلإ ناكملا اذه

 دورابلا اهيف ىلا ةيابدلا باب حتف هنأ ىتح ليهملا حراقلا اذه نع رش لك هللا

 ةيلبقلا ةهجلا ىف اذه ليمربلا هيفاك ىذلا ناكملا بابف اذه عمو « ريثكلا

 هجوت ناك دمحلا هلو هللا نم مظعلا عافدلل هنكلو ةيابدلا نم برقلاب ىتلا

 الإ ًادحأ سانلا نم بصي ملو اهيف رابغلا مظعمو ةيبونجلا ةهجلا ىلإ حراقلا

 ناجاتحي الو امهنم ررض ال هلجر ىف رخآو هتببج ىف سحذ دشاح نم ةنيهر

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ًابصع

 لبخل الماع ىيلبلا دمحم نب ىلع خيشلا نييعت ناك اذه ةدعقلا ىذ ربش ىو

 . هتيحانو ناحذم

 لا يمول لا

 دعما دفع ديما 7 عسسل ديلا

 دير >

 »د هي يواووملا ©ج تل

 اوس عصي ألا

 ا

0 
 يآ
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 الأ هدبأ ريمأ انالوم بودنم ىبنألا دمحم نب دمحأ ىضاقلا ءاعنص ىلإ داع هيفو

 راو هنأ دافأ دقو اهب لصو ىتلا داؤملا هعمو ةيكرتلا ةمصاعلا نم هللا هظفح نينمؤملا

 5 . امتاسؤرو ةيكرتلا ةموكحلا نم افرشم امرتحم لحو بهذ نأ

 هلم نم ةمالعلا ىلوملا ىديس ءاعنص ىلإ داع ةدعقلا ىذ 79 نينثالا 50

 نبا سابع ةمالعلا ىديس هتبحصبو هللا هظفح نينمؤملا ريمأ نبأ دمحم نيدلا ردب

 ىدجنلا تنكو روطسلا هذه تناكو . ةجح سورحم نم قحسإ نب دمحأ نب ىلع نبا

 ع دالب نيددلل رصانلا مالسإلا فيس ىلوملا ةرايزا ةجح ىلإ ءاعنص نم هتيعمب, تمهزع
 مهعمو هرداغشلا ةنيدعب ماحرألا سعب ةرايزلو هللا هظفح نينمؤملا ريمأ نبا دمحأ

 لا هديأ . ةجح ءاضق ىحاون نم

 رب كم ةهج ىلإ ءاعنص نم مزع 114 ةنس ةجحلا ىذ رهش سماخ دحألا موي ىفو

 و نينمؤملا ريمأ نبا دمحم نيدلا ردب مالسإلا فيس ةمالعلا ىلوملا ىديس ةديدحلا

 رش ىلا ١ دمحأ نب ميهاربإ نب هللا دبع نيدلا رخف ةمالعلا دلاولا هتقفربو هللا هظفح

 ءاماعلاو نب ىلع ةمالعلا ىضاقلاو قحسإ نب دمحأ نب ىلع نب سابع ةمالعلا خألاو

 هيونتلاو ًارفن نيرشع وحن ىلإ مهعمو بغار دمحم ىضاقلاو ىرمعلا ىلع نب نيسحلا

 5 مهعييشتل ءارمألاو ءاملعلاو تاداسلاو مظنملا شيجلا جرخخو ركسعلا نم

 0 ْ ةرخافلا ليلا دايج نم عيرأ مهتبحصو ةفورعملا رصع ةنابصم ىلإ مهعبدوتو

 قرشملا ا اورقتساو . ىرخأ اياده ضعبو قاصلا نبلا نم لمح نيسخ ىلع ةدايزو

 هرشلو ىلإ ةديدحلاب مر ظتنملا صوصخلا روبابلا ىلع اهنم اوبكر مث ةديدحلاب ديعلل 1

 . . ايلاطيإ كلم رقم امور

 0 ريمأ فوجلاا دالب نم ءاعنص ىلإ داع ةجحلا ىذ سداس نينثالا موي ىو ١

 داسفلاب | ١> شيجلا تاكواب نم ةعستو كب تدوج دمحأ ىالآلا ريمأو ديبزو رامذ ءاول
 للا كلت "ل حست لو تراب ها اإل ا

 ةجح فون ىنبو نيسح وذو فارشألا نم طربو بخو فعشلاو نيفوجلا
 ١ هظفح لئابقلا نوطبو فارشألا نيب ناك ام لصفو « ىوذلا لآو هشاهملاو نادمحو

 ' ةلمجو . رابنألا ببس قاعتملا فالتخالا محو نتفلاو تاموصحخلا نم ةروكذملا

 و . ةعاطلا دودح نأ 0 ا ,

 مامإلا انالوم مهمزلأ ىتح مامإلا ىعاد ةيبلتو تابجاولاب ءافولا زواجتت ال
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 .نحإلاو نفلا داوم مدلحو راومألا عيمج ب

 . ةجحلا ىذ ربشب نامإلا ةديرج هريغو اذه . ةيلعأ دقو . ا

 لسرملا دفولا ءاعنص ىلإ مدق ةجحلا ىذ رشع سداس سيمحلا و فو
 باهولا دبع خيشلا مه و دوعس لآ نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع دجن ناطلس نم

 ىضايرلا نر ىكرتو « ريسع نارهظ نم ه هحلم وبأ دمحم نبا
 نم ناربش خيش زيزعلا دبع نب ديعس خيشلاو « دج ناطلس بتاك ىدجنلا

 الجر نيرشع وحن ىلإ عسا كيضار رت ار يل

 مامإلا رمأف « لامجلاو اياطملا نم رشع ىنثا وحنو ليلا نم نام مهعمو
 ةمالعلا ونصلا اهبو بزعلا رب ىف قحيوراد ىف ملارتإو مابشتماب هللا هديأ
 . قرشلا دعس نب دمحم ةمالعلا ىذاقلاو ىئاهتلا ىمعنلا رديح نب دمحم

 ةهجلا ىف مايحلا تبصن ريدغلا موي وهو رمشلا رشع نماث تبسلا موي قو
 تاداسلاو هللا هديأ مامإلا جورخ ناكو ؛ يقني نامل رهظ ءاعنص قرش ىتلا
 كلانه ىلإ ةرودلل سانلا نم فولألاو ىاظنلا شيجلاو ءارمألاو ءاماعلاو
 . ةداعلا بسح ريدغلاو مويلا اذه ىركذ نأشب هيونتلاو

 خيش نار نب رصان خيشلا ءاعنص ىلإ مدق رمثلا 3" سيمخلا موي فو
 نم دارم خياشم لوصو نيمويب همدقتو برأم تاهج نم ةبوجلا ةئيدم
 لخد نم ةلمج ىف لوخدلاو ةيوقلا نئاه رأا عضوب عيمجلا لاثتماو « قرشثملا

 . ةيمامإلا ةفيرشلا ةرضحلل ةمدحلاب فرشلو

 ىدعتلا لوصح ربخلا لصو 4١ه ةئس ةجحلا ىذ ؟١ ءاثالثلا ةليل فو

 رشن ىنبو مسأو سبعو ناورم ىنب ةليبق ضعب نم نالعإلاو ناودعلاو
 ةحيبص ق لاسرإلا ليجعت مالسلا هيلع مامإلا حجرف . نايصعلاو داسفلاب

 ىلإ روجح ىلع لماعلا قرمشلا دعس نب دمحم ىتتلا ةمالعلا ىضاقلاب ةليللا كلت
 نينمؤملا ريمأ نبا دمحأ نيملسملاو مالسإلا فيس ىديس ةرضح ىلإ ةجح
 ةيماظنلا تاكولبلا نم ةسمخو مهاردلاو تانوملا لاسرإ هعبتأ مث « هللا هظفح

 . ةجح ىلإ ركسعلا نم مه ريغ نم ةعفان ةلمجو

 .نب دمحم مالسإلا فيس ىديس نم لصو ربشلا 74 ةعمجلا موي فو
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8 
1 
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0, 
4 

7 
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 هساةع اد

 اذه ف ملوصو ديفي ام هللا هظفح
 ىهو ؛ لوبان ءانيم ىلإ مويلا

 نوكيس هنأو تاعانصلاو لماعملا نم ةدع امو ةيلاطيإلا ةل

 ل هنآل ايلاطيإ كلم ةمصاع امور كإ نومزعي

 . ديدحلا ةكسلاب تاعاس نس

 نينمؤملا ريمأ

 ْ ودلا ىناوم مظعأ

 م مايأ ةسخ وحن اهب مه ْواَعب

 مع زل للناتو اهنيب قبي

 لوأ ءاعنص ىلإ ةكم نم لصو ماعلاو ربشلا خيلس ءاعبرألا موي فو

 ىف جاحلا ةرثكو ةكمب ماعطلا رعس عافترا ةدش هب اوربخأ ام نمو جاجحلا

 بسس ماعلا ادب: ىرشملا لبخا قرعم جو ناو ب لك نم. ةنسللا هله

 ل ا عتمل ةداعلا

 نا جاجا لخعم لوخد عن هنأو © مهريغو هواج جاجح نم ةلمج هنم

 ىلإ ةكم نم بوكرلا دارأ نم لك ىلع رتاوملا لهأو ىدجنلا بلطل ةرايزلل

 .بوكرلا لع ةرجآ لاير ىتئام ىلع ةدايز ةنيدملا
 لامجلا ىلع عبكاازلا نمو:

 . اذه وحنو لاير نيتسو ةئام وحن

 كترصأو نقلا تاه وم روش و دارجلا ترهظ ربشلا اذه رخآ

 دارجلا ددرتب رابخألا ترئاوت اك ء اهريغو سنآ دالي ىف ضايقلا ةرمثب

 نينسلا نم ةلمج تباغ دق تناكو « مايألا نم ةلمج اهدالبو ءاعنص ىلإ

 . رابالا نم ريثك بوضنو راطمألا ةلقل ربشلا اذه ىف ةدشلا تمظعو

 فو

 امك « لخادلا ماعلا لوأ ىف اهريغو اهدالبو ءاعنص ىف عفانلا هىنهلا ثيغلا

 ءاش نإ مهمجارتو تايفولا ركذ دعب كلذ قيقحم ىلايس
 5 هن وعب هللا

 [ ريزولا هللا دبع نب بحم ديسلا ] تايفولا

قوت اهنم مرغغا هللا ربش ىلاث نيثالا موي قف
 ةفورعملا ريزولا لآ ةرجبب 

 هللا دبع نب دمحم لضفملا ةمالعلا خآلا شيشح ىنب لامعأ نم رسلا ىداو ىلعأب

 ريزولا هللا دبع نب ىلع هقيقش لسرأ دقو « ريزولا هللا دبع نب دمحم نبا

 . ارينو ًامظن اه ريغو ءاعنص ىلإ هتافوب مالعإلا

 : هلوق هيزعتلا علطمو
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 عرصم ةيربلا ق ىح لكلو عزتي ال ىرولا ف عاد توملل

 1 . اهرخآ ىلإ

 نينمؤملا ريمأ نبا دمحأ دهعلا ىلو مالسإلا فيس انالوم باجأ دقو
 : اهعلطم ةديصقب

 عجفيو رايدلا ىنفي هموجهو ١ عذمب ال بلاط انيف توملل

 . اهرخآ ىلإ
 هللا هظفح نينمؤملا ريمأ نبا دمحم ردبلا مالسإلا فيس ًاضيأ باجأو

 ّ اهوأ ةديصقب

 عورت نيملاعلل هفورصو معجفتو لومت ربع وذ رهدلا

 . اهرخآ ىلإ
 : هلوقب هتافو خيرات

 عتريو لوحي ىوأملا ةنج ى دمحم راص خيراتلا ىف رشبأو

4 

 8 نيمآ هللا همحر ةروكشم لامعأو

 ىسنآلا دم#م نب دمحم هيقفلا

 ةمالعلا هيقفلا ءاعنصب قوت اهنم نابعش رشع سداس ةعمجلا موي قو

 . ةنس نينامث نع ىناعنصلا ىسنألا ىلع نب دمحم نب دمحم

 ًاملعو االضف ىلللا ىتتلا ىنثلا ىبسنألا هللا محر
 اكحو ىواتفلا شقان مكلو ىئئاوطلا ف ىرولا سرد مكلف

 ىناعتي نمو ىمع نمأدشرم 2 ءاضقو ةيالو نع ًابئان
 ىناتيلا لامت ىوث لازأ ىف 2 ًاماع نينامث نع نابعشبو

 امود دمحم نع هللا ىضر اه هخنراتو ءاضرلا هيلعف

 الارل



 عا

 توعد

 مهاربا نب دمحأ نب دمحم ديسلا

 نب دمحأ نب دمحم ديسلا ىلع وبأ اهم ناضمر رهش ىف ءاعنصب تامو
 , ةنس نيناع و نيتنثا نع ىسحلا ميهاربإ نب نمحرلا دبع

 هحبدم انيف الملا ىيب نم دمحم ءاعنص ىف موصلا رهش تام

 هحير سانلا ىوهي كلسملاك هقلخخ نم كسنلا فيلح لآلا هيبش

 هس رض هللا رون . هوخرأ ىضق نيماعو نينامث نع

١" 

 ىنابحلا دمحأ ديسلا

 .ىف نفدو ءاعنص ةنيدمهب قوت اهنم ناضمر رهش نم ىلوألا رشعلا ىفو
 ىبحي نب ىبحي نب دمحم نب دمحأ خأألا ءاعنصب ةيمامإلا بتاكملا شتفم ةعيزخ

 . هدلوم نم ًاماع نيتس وحن نع ىنسحلا ىنابحلاب فورعملا ميهاربإ نب ىبحي نبا
 ىلإ ةينامعلا ةموكحلا مايأ ىف مزع مث « اهعماجي ملعلا بلطو ءاعنصب أشنو
 .ىالا ريمأ ةبتر زاتح ىتح كلانه قرتو اهب ةيبرحلا بتاكملا نم جرختو ةناتسإلا
 ,مث ةيركسعلا مزاوللا ةرئاد ةسائر مامإلا عم ىلوتو هنطو ىلإ داعو دعاقت مث

 . ةيمامإلا بتاكملل ةيشتفم

 « ىنابحللا دمحم نب هللا دبع خألا هونص ءاعنصب ىفوت نيتنس وحنب هتافو لبقو
 داعو اهبتاكم نم جرختو ةناتسإلا ىلإ لخد دق ناكو . هيخأ نم رغصأ وهو
 .نابكوك ءاضقو عادر ءاضق ةلامع نعلاب ةينامعلا ةموكحلا مايأ ىلوتو ءاعنص ىلإ
 ١م#ا/ ةنس دعب مامإلا هنيع مث . ءاعنصب فراعملا ةيريدم مث « اهريغو

 .ةيحان ىلع الماع نيعت مث « ديبز دالب نم سأر لبج ىلع الماع نيثالثو عبس
 . ةفيظولا هذه ىف وهو ءاعنصب تامو زارح دالب نم نافعص

 .ىحي نب دمحم ةمالعلا دلاولا امهادلاو ءاعنصب قوت ةدمب امهتافو لبقو

 ىباشلا نسحم نب مشاه ديسلا

 .نب دمحم نب نسحم نب مشاه لضافلا ديسلا ءاعنصب تام اهنم لاوش فو

 . ةنس نينامتو فين نع ىتسحلا ىباشلا نسحم

 ولا



 ربا ل

 لم

 مئاق ةدابعلل ليللا ىجد ن 20اكنم لاوشب ىضق لازا ىف
 مراكملا ليزج هرمع نع نيعسلل زهانملا ىناشلا مشاه:
 مشاه ربلا رمعملا روجأ ىلا ولا لزجأ هدوب . هوخرأ

 ١"غه

 ىسذعلا ىبحي ىضاقلا
 نإ نسحم نب ىحي ىضاقلا اهظفاح رامذ ةنيدمب ةدعقلا ىذ ق تامو

 . ةنس نينامثو ىدحإ وحن نع ىبسنعلا ديعس

 نسلاىف زواج نم ىبسنعلا اهظف اح ةدعقلا ىذ تام رامذ ىف
 نسحم ىملعلاو ىتتلا لهأ ىلإ 7-0 ناك ماعو نينا
 نسحم لجن ىبحي قالحلا حر . خرا هللا لضفبو

16 

 ىعداولا دممم نب مماق هيقفلا
 دمحم نب مساق ةمالعلا هيقفلا مونهألا لبحي اهنم ةجحلا ىذ ىف تامو

 . ةنس نيعبسو دحاو نع ىدشاحلا ىعداولا

 نع مونهألا ىف ةجحلا اذ تام

 ا ةيثر سبل ىق شاع

 زلاو سيردتلاو ملعلاب ىمسد
 انو ىتيراتل درفلا دزف

 ىعملا ربح نيعبسلا دحاو
 عناقلا ى هلام نم ًٌاقفنم

 علاط ردبك كسنلاو كه

 عماجلا ف هل كيمالت ىد

 ىعداولا هيقفلا ىرملا مساق ىلع ىداهلا ةمحر . هوسخرأ

"1 

 ةوجهلا ىسبكلا ىجحي نب دمحأ ديسلا

 ءاعنص ةربقم ةعزخمب نفدو برزعلا رب قوت اهنم ةجحلا ىذ عباس فو
 دمحأ نب ىبحي نب دمحأ ىكذلا لماكلا خألا لولهب ىنبو سدرلا دالب لماع

 ةيلاعلا نالوخ نم ىببكلا ةرجبب دلو . هوجهلاب فورعملا ىسبكلا ىحي نبا
 ةريزج ىلإ مث ةناتسإلا ىلإ هدلاو عم لخدو ءاعنصب مث أشن اهبو )م90 ةنس

 عم نيعتو هدلاو عم جرخ مث « كلانه ًاسوبحم هدلاو ناك ثيح سودر
 ( نميلا ةمئأ ه9 قه ذم- م)
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 ةيلاعلا نالوخ دالبب مامإلا عم ىلوتو « ىنائعلا باونلا سلجم ىف كارتألا

 ًاكنحم اهيبن ايكذ ناكو . لولهب ىنبو سودرلا دالبب الماع همايأ رخأ مث الماع

 . نيمآ هللا همحر . ةيماس قالخأ مراكمو ةءورمو فرش اذ اذف

 ١54 ةهئس تالخدو

 ىضرعلاب صاصقلا دح ىرجأ 145 ةنس مرحم ةرغ سيمخلا موي ىف

 دادحلا كولب نم ىميحلا نالجع ضياع نب ىلع لتاقلا ىلع ءاعنصب ديعسلا

 . ىبطقلا ىلع نب حلاص هلتقل

 اهييدأتو ناورم ىنبو ىديم ةثداح

 ناورم ىببو حورسمو مسأو باوث نب سبع نم ناك ربشلا اذه ىف

 ضرحو ىديم ةرصاحمو ةلودلا ىلع داسفلا نالعإ روجحو رشن ىنب نمو

 زهجتف « ركسعلا نم ضعبو ىسيمعلا ةيسيعلا لماع لتقو ةيمامإلا زكارملاو

 رماعلا ةماقم نم ةجحلا ىذ 5 ىف مامإلا نب دمحأ دهعلا ىلو مالسإلا فيس

 ةلماكلا ةدعلاو نيدهاجما نم نيفلأ وحن هبحصبو اهتاهجو فرشلا ىلإ ةجحب

 ركسعلا لخدف « ةيحللاو ىديمو ضرحو ةبديعك ةهج نم ةمداقملا تقرفت مث

 اولوتساو ىديم نع راصحلا اوكفو ةونع سبع دالب اوذخأو ةونع رشن ىنب

 نم الإ رصنلا امو « دمحلا ليزج هللو نيغابلا ران اودمخأو نيدسفملا ىلع

 . هللا دنع

 لوخد ًاخرؤم دهعلا ىلو مالسإلا فيس ىلإ مايألا هذه ىف تررح دقو

 : ماعلا اذه

 معنلا انماع ى هللا دمحم تلاوت

 انرطق لك نع قحلا فيسب تفكو
 انمامأ فيس لظ ى هفارطأب
 هداهج قح هالوم قى دهاجو

 ىرولل ةيادملا ناكرأ ديشو

 اوخرأ تلق ابمب ىف ةنس ىو

 ناملاو نمألاو نوميملا نملا ىلع

 نطق نم هللا دمحيلف ىدفلا فكأ

 ناسلاو نيردلا ديأ كيلم لظو
 نلعلاو رسلا ىف هالوأ امب ماقو

 نمزلا ف تالضملا بابرأ ددبو

 نما ىف ريحلاو ناميإلاو نما اهب
 ١7 ال خلا 11١

١845 

 اه
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 ىدوعسلا دفولا دوع

 ىلإ ءاعنص نم مامإلا رمأ نع ىزع ناك اهنم مرحم ١" ءاعبرألا موي ىو
 زيزعلا دبع ناطلسلا ندل نم هللا هديأ مامإلا ىلإ لصاولا دفولا ةيعمب رذع ةلفق'

 خيشو نابهذ بحاص طيشم نب زيزعلا دبع نب ديعس خيشلا مهو دوعس لآ
 ىكرت خيشلاو هحام وبأ دمحم نب باهولا دبع خبشلاو ريسع دالب نم ناربش
 نب بابشو ىدجنلا ناسيبع نب عاجش خيشلاو ىدجنلا ىضام نب دمحم نبا

 ف دصقلاو . قباسلا رهشلا ف ملوصو ناك دقو . مهعابتأو ىدجنلا كرابم
 دنع ةسرادألا ديب ىبب امو اللا دالب نيب دودحلا ريرقت دفولا اذه ةمهم

 ريسع دالب نأ ىجحي مامإلا ىأرو دوعس نب زيزعلا دبع كلل ةيامحب ف ,كوعدا

 نيبصاغ الإ اونوكي مل ةمرادألا نأو « نميا دالب نم أزجتي ال ءزج ىه امإ

 « كارتألا مكح تحت تناك امدنع ةينملا ىضارألا نم اهوعطتقا ىتلا دالبلل.
 تحت امئاد ناك ىناملسلا فالخلا نأب دبشت ىلا خيراتلا بتكب هلاوقأ ديأ دقو
 اوناك شيرع ىلأ فارشأ نأ تبثأو 2 كارتألا ئجم لبق نما ةمئنأ ذوفن

 ىدوعسلا دفولا بلط تاضوافملا هذه دعبو . نعلا ةمئأ نم مهترامإ نودمتسي
 ًاركاذ زيزعلا دبع كلملا ىلإ هعم هللا ىلع لكوتملا مامإلا بتكف . ةدوعلا ىلإ

 فالخ ىأ ىف ًاببس نوكي نل قيفوتلا اهب داري ىتلا تاضوافملا ليجأت نأ

 . دجن ىلإ مهرفس اواصاو كلانه نمو رذع ةلفق ىلإ مهعم ىزع ناكف

 هللا هظفح دمحم ردبلا مالسإلا فيس دوع

 ةديدحلا ىلإ امور نم ًادئاع لصو اهنم مرحم نم رخأآلا ةرشعلا فو

 بعشلل ةدئاعلا ةدافولاو ةقفوملا ةرايزلا دعب مامإلا نبا دمحم ردبلا مالسإلا فيس.

 لامعألا ريس ىلع علطاو حاجنلاب هتلحر تللك دقو « ريخلاب نيملسملاو
 هتالحر ى ردبلل ًاروص نيسدنهملا دحأ مدق دقو . ةثيدحلا تالالاو عناصملاو

 . نطولا ضرأ هلوصو لبق مامإلا انالوم ىلإ هتيشاح عم

 ىضرعلاب نيذلا ماظنلا دارفأ دحأ نم ناكااهنم مرحم نم رخآلا رشعلا قو

 ىضرعلا ىف نكامألا دحأب نصحت و نايصعلاو ةفلاغاو ماا

 لك فاحخنأ ىّبح هقرطو ىضرعلا سفن ةن ىلإ ناكملا ةقاط نم هقدنبب ىرلا عب اتو.

 رتاوتو شارقلا ضعب لتقو ركسعلا نم ضعب حرجو كلانه رورملا ديري نم

 + ادهعيل 2ك” 2 اماما اج

 : ا
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 ل ىتح ريشأ ةثالثل تاشاعملا نم هقحتسي امل ءارمألا عطق هلعق امل ببسلا نأ

 - لايو نمت فصن الإ اهنم هل مسي

 ةرايز ًادصاق نالحد هللا دبع ديسلا ءاعنص ىلإ لصو ربشلا اذه ىو

 .ىرضحلا فاقسلا ليقع نب دمحم ملاعلا ديسلا لوصو برقب هتدافإو مامإلا

 . امرت فيض لزنف
 ةنيدم سفنل عباتلا سابع لحم لهأ دحأ نم ناك ابنم رفص ربش ىفو

 عمج ةفيق خبش نوع رج نم ناكف عادر نم ةفيق دالب لهأ دحأ لتق عادر

 .نيتنيهر مهنم ذخأو مهطبضف سابع لحم لهأ ىلع مهب مودقلاو هدالب لهأ

 ,ماظنلا نم ركسع ةرشع ذوفنب مامإلا رمأف هفيق نم ليتقلا نأش ىف هميكحت ىف
 .ةعيرشلا ىلإ رمألا عاجرإو مهنم نئاهرلا ضبقل ةفيق لهأ ىلع عادر زكرم نم

 . هللا هديأ مامإلا ىلإ نيفرطلا نم نايعألا لوصو بلطو

 ناتديدج ناترايط

 ءءاوه ىلإ تلصو انه رفص ؟ ءاثالثلا موي حابص نم ىلوألا ةعاسلا قو

 راجنلا نيدلا حالصو اشاب سينأ نسح ابيلع ةليهم ةميظع ةرايط ءاعنص
 اولبقتساف « نيرايطلا ناملألا نيسدنهملا دحأ اهيلع ةريغص ةرئاطو ىرصملا

 ةموكحلا امهترتشا ناترئاطلا ناتاهو ةموكحلا ىلع ًافيض اولزنو هب قيلي امب الك
 ”ارارم ةديدحلاو ءاعنص نيب ام تارئاطلا رفس ترركت دقو « ايناملأ نم ةينملا

 . ةعاس ىلث ىف ةفاسملا عطقت تناكو

 ميرك مودق

 :ةمالعلا ديسلا ءاعنص ىلإ لصو ابهنم لوألا عيبر 7 دحألا موي حابص ىف

 .ةينعلا رايدلا ةرايز ًادصاق ىرضحلا فاقسلا ىح نب ليقع نب دمحم لضافلا

 ةزئاط لع ةديدلا هلوضو ببقع انآر لضو دقو < نيفؤملا نيمأ انالزمو

 .نم هل امل فيرشلا ماقملا هلازنإو هلابقتماب مامإلا رمأ هلوصو روفو « ةينمي

 هلوصو موي راهن مامإلا ةلباقمب فرشتو « لبنلاو لضفلاو معلاو ةدايسلا
 . ءابدألاو تايصخشلاو ءاملعلا لج هب بحر دقو . هانمت ام كردأو
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 ديسلل ًاينهم ىنايرإلا ىحي نب دمحم ملاعلا ىضاقلا ةعارب هب تداج امو
 : : هلبق دفو نمو ليلجلا»

 العفو الوق رب دق

 الصأ باط ام لثك ١> ًاعرفسانلاق باط نم

 العأو كامسلا قوف ىلاعملا ف ىثر نمو
 الضفو ًاملع زاخو راخف لك لانف.

 القنو القمع داس نم 0-20ليقع نب دمحم
 الح دعسلا لحم ىف 2 ميرك نم هب الهأ
 الهسو ماودلا ىلع الهأ مث هب الهأ

 الجن حابص رون | ىقاو نيحا هنأك

 ىلحمت تامرتكملاب 20نم اي كينهأ ىنإ
 المتت هقلخب 2مامإل ةروزب
 المت لئاضفلا هنع رحب حوس ىف تلزنا

 الجأو دالبلا نع _داسف لك لازأ
 2 الدع ٍِلظلا لدبأو ايف قحلا ديشوب
 ١ الدو ةاجنلا لإ ٌآرط سانلا دشرأو.
 3 الص دشرلا نع نلا اليلد انيف لاز ال
 5 الهأ ريخلل راص دق ليزتب ًابحرمو
 0 القعو ًارخف قاف نم 2سينأب ًابحرمو
 ّْ البن نولجي هل 2 قافرب ابحرمو
 العم اوأش نوقري لاجر نم مهب مركأ
 التيو لوطي انم ءانثب ةريدج

 الكش ةفيطللا كلت قاوقلا ثحتسيو

 الطح ميهيلع مدو  مهيدل قلخ ركش اي
 دشاد ةليبقل ةيبيدأت ةكرح

 ةلهسلا ةعيرشلا ىلع مكحتلاو توغاطلاب مكحلاو ىضوفلا مهنم ريك امل

 ١ مالسإلا فيس زيهجتب هللا هديأ مامإلا رمأ « ثيراوملا نم ءاسنلا عنمو ءاحمسلا
 . دشاود ةليبق بيدأتل نيد
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 رذع ةلفق ىلإ ةجح نم دهعلا ىلو مالسإلا فيس راس اهنم ربشلا اذه ىنف

 ماظنلا نمو ميرص ىنبو ديزي لايع لابجو دبع ىنبو روجح نم ًاشيج عمجو

 ةعاطلا نئاهر ميلستب دشاح نم تاهصعلا لئابق بلاطو « مهريغو ةيعفدملاو

 كراعم ترادو مهب راحف هلوبقو شيجلا ةفايض نع اوعنتما ًاضيأو اوعئتماف

 ةينعلا دودحلا جراخ ىلإ توخبم رصان نب رصان ممدئر رف ىتح ةليهم

 تعطقناو ىواعدلا تلصفو نئاهرلا اوملسو خياشملاو نايعألاو لاقعإا نعذأو

 تحلصو ةينيدلا بتاكملاو ةيعرشلا كاخنلا تماقو مهنإب اهف تاموصملا

 . مومعلا قف رومألا

 هللا هظفح دهعلا ىلو مالسإلا فيس مودق

 مالسإلا فيس ىلوملا ءاعنص ىلإ لصو ابنم ىناثلا عيبر رهش رخاوأ ىف

 ةداعإو نيدسفملا بيدأتو تاحالصإ ةدعب ماق نأ دعب هللا هديأ دهعلا و

 ضرحك ةيماهلا تاهجلا نم اهيلإ امو فرشلا دالبب رارقتسالاو نامألا

 ةلازإو دشاح نم تاهصعلا ةليبق حالصإ ًاريخأ مت « ةيحللاو ةيدبعكو ىديمو

 غلب املو . ةيلاع سوفنلا ىف ةناكمو ليلج رثأ همودقل ناكف . توغاطلا

 بئاتكو نايعألاو ءاهجولاو ءاملعلاو تاداسلاو ءارمألا عره هلوصو ربخ

 تاتفالو ءالولاو ىناهتلاب ًاراح ًآيمسر الابقتسا هلابقتسال ىروصنملا شيجلا

 نيب لوثملاو مالسلاب فرشت ةداعسلا راد ىلإ هلوصو بيقعو . بيحرتلا

 لبقتسي ًامايأ ثبلو فيرشلا هماقم ىلإ لقتنا مث . هللا هديأ مامإلا هدلاو ىدي

 . مهتاقبط فالتخا ىلع سانلا

 ةديصقلا هذه اهنمو « ةموظنم نابت ةدع هومس باتعأ ىلإ تعفر دقو

 : ىهو رهطم دمحأ نب ميركلا دبع ىضاقلل

 اءاظتنا ىراردلا ىكحي ماظنب  امالقألا دعسأ ركفلا اهأ

 اماحتقا دايجلا لثم اهعدو حا دملا ةبلح ىف قابسلل اهعدأو

 اماوق ناسحلا روح ىنثتك 2 ًاصاقترا سورطلا ىلع ىرابتت

 امارغ هنم فشرلاب ىنشتو س  وؤبلاب رباحما رغث ىبحنو

 اماتححا ضفو اهموتخم سأك 2 قاوقلا قيحر نم حلا لمأو

 امادم ءانثلا نم ىبحتت 2 ىنم عماسملا نأ نقيتو
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 امامزلا ابنم نامزلا كيلإ || دمتف ءانملا ةصرف متتغأو

 اماستباو ةجبب قار املك ايف مسجن ةصرف امبأ

 راخفو ددؤسو لالج نم
 مولعو ىلعلا قوف ءالعو

 ىلاعملا كامس ىلع ءاقتراو

 تدم لئاضفلا ىه ايازمو
 ىمعن ةيأ حوتفلا ىمعن كلت
 ىتحأل الت -حتاف ىنسو

 دعس معلاوط هنم انتفحتا

 ىماست ال ةبيهو راقوو
 اماطتلاو ةجوم رحبلاك ىه

 ىنارتت ةريغ ببشلا عدي
 اماقتساف هحورب لضف لك

 اماظعتسا اهركذب اودشن نحن
 امالظلاو هرون ليللا خسن

 امادأآو ءانملا ىدهأ مودقب

 امالسلا تسرح ىذلا تنأف رصلا علطم اي كيلع مالس لق

 امارتحا لالضلا ىلإ تعادتو الالتخا داليلا كلت تدام نيح

 اماكآلاو ىبرلاو لبسلا ألم

 اماغرإ اهرافظأ ايانلا ايف تبشنأ دقو ابكرادتو

 ىذلا دعب دشاح كل تناكتساو

 : ايمو

 قحب اهنم نامزلا فاضأو

 اماكر ءالبلا رج ًارورغ ناك

 اماظع تازجعم كيلاعم

 امالسإلا ترسو تلج هلا نيد فيس دمحأ نم تازجعم

 تايماس اهتيضر لاصخو

 : ابهنمو

 اماشو ًاقرشو تفرش انمب
 اماظعإ اهدنع دمحلا لوب

 اماحدزا لاطأ دق نهذلا وهو

 امادقم ًٌامداق تكروب هلا نيد فيس اي نيملسملا ةدع

 ىضرأو بلق لك رشبلا حنم

 . اهرخآ ىلإ

 امامإلا ىضرأو هلعف هبر

 د

 ل
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 اهيا رو دج 2

 ايه تايم

 د



 سالو هال

 ةرئاطلا قيرح ةثداح

 ىجارسلا يملا بوكر ناك اهنم ىناثلا عيبر عباس نينثالا موي حابص ىفو

س ىلع بيردتلل اوبختنا نيذلا ةبلطلا نم سبكلا كحل ديسلاو
 تا رئاطلا قو

 ةريغصلا ةرئاطلا ىلع ناملالا نيسدنهملا نم نيرفن عم ةرئاطلا ىلع ةيبدأ ةسردملا 3

 تال ضعب 0 اطال قو « ءاعنص ىلونج راطملا ءاوه ىف اهب اورادو

 تامو اليهم طوقس ضرآلا ىلإ تطقسو توهو روتوملا تنكسو ةرئاطلا

 مهسؤر ق تايانج ميهيف ثدح نأ دعب اهيلع نيذلا باكرلا ةثالثلا لاحلا ىف

 ليجعت ناكف « ىجارسلا ديسلا نيع تعلقو مهضعب ىديأو مهلجرأ تعطقو

 لبج تحن راطملا ىبرغ ةهج ىف ناملألا نيسدنهملل نفدلا مث نيديسلا نفد

 . راطملا ىلع لطملا

 تقلأو زعتو ةبطعق ءاوه زيلكنالا تارئاط تقرتخا ربغلا اذه فو

 ةدم ق اهنم جورحلاو اهب مه ىلا دالبلا غيرفتب نينمالا ىلاهألل تاراذنإ

 ءاقلإ كلذ بقعت هنأ ليقو « لبانقلا ءاقلإ ناك الإو ةعاس نيعبرأو نام

 . فطللا هللا لأسن . اذه وحنو ضرألل قرحم طيلس اهيف ريراوق تارئاطلا

 ىنرلا دح

 هنمآ ةرحلاو مهاربإ نب دمحم ىلع ىنزلا دح ىرجأ اهنم ربشلا اذه ىو

 . ةيحللا ءاضق نم امهالكو ةشحافلا عوقوب امهفارتعا دعب ىرداق دمحم تنب

 ةيدجأ ةدوع

 دعب دمحأ دهعلا ىلو مالسإلا فيس انالوم داع لوألا ىدامج ربش قو

 دمحم ديسلا داع امك . هلامعا زكرم ةجح ىلإ نينمؤملا ريمأ انالومل ةرايزلا ءاضق

 امهبحاص « ندعف ةديدحلا قيرط نع ألكملا ىلإ ةرايزلا ءاضقنا دعب ليقع نبا

 . ةماركلاو ةمالسلا

 نب ىبحي لتاقلا ىلع صاصقلاب ىعرشلا مكحلا ىرجأ اهم بجر رهش ىف
 هللا دبع حلاص بيقنلا طباضلل ةصاصرب ًاناودع ًادمع لتاقلا ةرارع هللا دبع
 . ةديدحلا ناديم ىف مصع



 به

 ىدوعس دفو

 زيزعلا دبع كلملا لبق نم دفو ءاعنص ىلإ لصو اهنم نابعش ربش ىو
 كر ناطحق بحاص ةثعل وبأ ملد نب دمحم ريمألا نم نوكم دوعس لآ“

 ءارزولا سيئر امهعم ةضوافملل هللا ىلع لكوتملا مامإلا نيعو . ىضام نبا

 نب ميركلا دبع ىضاقلا ناويدلا سيئرو ىرمعلا نيسح نب هللا دبع ىضاقلا

 ثعب دودحلا نأش ىف هداّتعا نسحي ام ىلإ ةضوافملا هتنت مل الو . رهطم دمحأ
 ديسلا ةليضفو بلاط وبأ ىزعلا نيسح نب مساق ةمالعلا ديسلا دفولا عم مامإلا

 ناكو دهعلا ىلو مالسإلا فيس ىلع مهقيرط ىق اوجرعو ةرابز دمحم دمحم

 . مهاربإ نب دمحأ نب سابع ةمالعلا ديسلا مهبلإ مضف ةلفقلاب

 دوعس لآ زيزهلا دبع كلملا ىلإ ًاباتك ىنعلا ىتامإلا دفولا بحصتسسا دقو
 : هظفل ام.

 : نعلا كلم ىبحي مامإلا نم

 كلملا ةلالج ريقوتلاو ماظعألا لالخ عمجتسملا ريطحلا كلملا ةرضح

 نم مورم لكب هللا هفحنأ دوعس لآ لصيف لآ نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع

 قيفوتلا بهاومب اهنازو هبغتبي ىذلا حاجنلاب ةديمحلا هيعاسم لاكو « هيضارم

 . قيوعت لك اهبنع فرصو.

 دادولا نساحأ نم ةرفسم اهرودص هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 حيرصتلا هب قوري امع حاصفإلا نسحو حاضيإلا راثيإ ىلع ةيوطنم حيحصلا.

 دمحم نب دمحم ةمالعلا دلولاو مامإلا نب نيسح نب مساق ةمالعلا خألا ةبحص

 مروضح ىلإ مهانلسرأ « مهاربإ نب دمحأ نب سابع ةمالعلا دلولاو ةرابز

 ريرقت موزلب ةيضاقلا بابسألاو هوجولا نع حاضيإلا ةيلك مهنم نوكيل ليلجلا
 نالوخ نم دودعم وه ام لك عم انيلإ ىسيردإلا بصتغملا ديب امف ريصملا

 ءانبو نيبناجلا ةمارك ىلع ةظفاحملا نم كلذ ىف امو ديز نب نادمحو رماع نبا

 لثم ىلإ انل عفاد ال هنأ مولعملا نمو . مكادلا بولقلا ءافصل نيتملا ساسألا

 ةرم هءارو نم ىنتجي ام ىلع لوصحلا و عيسوتلا ىف ةبغر ةيأ حيرصتلا اذه.

 ىمسي ام نيبلا ىف نكلو . اندنع امل ةلئام مكيدل لاحلا نأ دقتعنو « ةيدام



 هسه # د 6

 .مزاللاف ؛ هيكنلا تتفاعل نيبلا ىلع سسؤيو ىيب امذ ةماركلا ىلع ةظفاحماب

 لئاسو “ىبيي امع اولخن نأو نييناجلل ةعورشملا قوقحلا ىعارت نأ اهلثم ىف

 لكب نييقنتملاو نيصبرتملا داسحلاو ءادعألا نع الضف انلاجر نم تالوقنمل

 ىلع قب الو « زماهملاو زماغملا لع لوصحلا ى ةوقو ريكفت نم مهدل ام

 لع لا مهجر ةناركلا تن نع فاي لدار ايبا رح

 ىلع ةلالد حرصأو ًاردق ىلعأ وه ام اهيف لب ةعورشملا قوقحلا مكتباعر

 بوهرم ثداح لك نم برعلا ةريزجو مالسإلا ةياقو ق مكتبغر روفو

 بوغرملا اهضوهن نم عنمب ئراط لك عفدل ابيف ةعفانلا ةلتكلا نيوكتب مكماها

 موزل الماك ًاحوضو مكل حضتي ةيلجلا ةقيقحلا ىلع مكفاقيإ دعب نأ انلمأو

 نأ الإ ةيداملا دئاوفلا نم ددرتلا ةراك بجوي ام ةمث امو هب مكل انهي اذ

 وه ام بلط ىف فاصنإلا ةرئاد نع جرن مو مزال ةعورشملا قوقحلا ةاعارم

ىف انتماركب المع هارن اهف نوبغرت مكنأ نظن ال لب « لوقعم ورك
 راظنأ 

 ليبس الو نارقتسم نالصاح امهف داوتلاو فالتئالا امأو . مكئادعأو انئادعأ

 ؛« برعلاو مالسإلا ءادعأ فونأ امبب تمغر نإو هللا ءاش نإ امهئافتنا ىلإ

صانملاو ةرهاظملاو ةدهاعملا نم كلذ قوف وه ام دارملا نكل
 نم داحنالاو ةر

 .ةيلاجلا ةحلاصلا راثالا نم كلذ ىلإ امو داقتعالا صولخو بلقلا ميمص

 مهعامط بلاخم باشنإ ىلإ مالسإلا ءادعأل ليبس ال نأب دحوم لك نانئمطال

 ةياغ اذهو « هلهأو مالسإلا ةكوش نم ةيقبلا ىلع ءاضقلاو ةيبرعلا ةريزجلا ىف

 .لكل ًاعيمج هللا انقفو . داعملل ًارخذو لاحلا ىف ًاحالص مكلو انل هوجرن ام

 « نيلضملا لامآ هب مزهنتو نيملسملاو مالسإلا نأش هب عفتري حلاص لمع

 1 مكيلع مالسلاو

 .ه ١55 ةنس نابعش " ىق ررح

 ةقرسلا دح مكح ذيفنت

 .نيلجرلا ١لك نم ىبعلا ديلا عطقب ةقرسلا دح مكح ذافنإ ناك رهشلا اذه ىف

 « ةيحللا ءاضق نم ىراكب دمحأ نب ئراكبو كرابم دمحأ امهو نيغلابلا

٠ 



 موا

ن قرس دق امهيلك نأ امهيلع تبث نأ دعب
 وهو ىعرشلا ةزرح نم الماك ًاباص

 . عوس ىلع نب مهاربإ تيب

 صاصق

 صاصقلاب ةثرولا بلط دعب تاظعاولا نم جرف هللا دبع نبا ًآناودع ًادمع

 . ةرهزلا ىف دحلا ىرجأو ىعرشلا

نب دمحم لتاقلا ىلع صاصقلاب مكحلا ذيفنت ًاضيأ ناك هيفو
 ىشرقلا نيسح 

يف دمحأو ديز ىلع نب ىلع نيلجرلل ًاناودع ًادمع هلتقل ىظعاولا
 ةداس نم ىض

ب حاتفلا دبع ديسلا لتاقلا ىلع ةبطعق ءاضقب صاصقلا ركح ذفنأ هيفو
 ن

 لتقلا تبث نأ دعب مابالا نسحم نب دمح ديسلا ًاناودع ًادمع هلل مابنلا نيسح

 ةديدحلا ءاول نينسحم ا مامإ ةيلوت

 ةيلوتو نييعتب هللا هديأ نينمؤملا ريمأ انالوم نسحتسا ربشلا اذه ىف

 ءاول ىف ًاريمأ هللا هديأ مامإلا نبا دمحم ردبلا نيئسحم ا مامإ مالسإلا فيس

 تاللاقملا نم ةلمج تلصوو « ىغنني امك اهترادإو اهلامعأب مايقلاو ةديدحلا

يلع ءانثلاو هتكنحو هرادتقاو همايق نسح ىلع ةلادلا
 ناميإلا ةديرج ةرادإ ىلإ ه

 اهيلعو ركشو ءانث ةلاقم ناضمر ربش ىف ترشن دقو . اهرشن اهحاص 00

ا مومح نم راجنو خياشمو لاّةع تاءاضمإ
 نيصلخم ا لاجرلا ق هللا داز ءاولل

 ١ نيمآ هلاثمأ نم

 فاراعملل ةراظن ايكشت كي

 هراظن ليكشتب هللا هديأ مامإلا انالوم نم رمألا ردص اهنم لاوش ربش ىف

 كلذو « فراعملل ًارظان ىسنآلا دمحم نب دمحأ ىضاقلا نييعتو فراعملل

 مهأ نم اهرابتعاو ةراظنلا هذه ليكشت موزلب فيرشلا ريرقتلا رثإ ىلع



 د ا7هع ا

 ريس ىلع فارشإلاو فراعملا رومأ نم تشن ام ميظنتب لفكتل هب ىععي ام.

 . ةبوغرملا ةجردلا ىلإ هحالصإ ةيقرتو هدهاعمو ملعلا رود ىف ميلعتلا

 ءاعنصو ةديدحلا نيب تارايسلا قيرط قش

 نيب تارايسلل قيرط قش ق فيرشلا رمألا ردص ربشلا اذه ىو

 ر تططخ دقو . اهحالصإو ىربكلا ةيمهألا نم اهل ا ءاعنص و ةديدحلا

نمو سنآو ىلع مامح ىلإ مث ربعم ىلإ ءاعنص نم قيرطلا
 لبجب ردبعلا ةنيدم ىلإ ه

 تحلص دقو . قرطلا مههأ هذهو « ةديدحلاف لجابف لايع ىلإ مث قرشلا

 نارمع ةنيدمو ةمصاعلا نيب امو رامذ ةنيدمو ةمصاعلا نيب ام ربشلا اذه ىف

 . رعت ةنيدمو ديبز نيب امو زعت ةنيدمو الا نيب امو ناعوب نيبو اهنيب امو.

م قراسلا دي عطقب ةقرسلا دح ذيفنت ناك ءاعنصب ربشلا اذه قف
 نب دمح

نب دمحم ةرسمب نم زيلكنا هينج ةئثامالث هقرس تبث نأ دعب ىلوحما هللا دبع
 

 . ًاعرش ربتعملا زرحلا هكفو نسحلا

 تبث نأ دعب ىرافعلا ىدهم نب ىنثم ىنعلا قراسلا دي عطق ناك هيفو

 هديمح ةلقاعلا ةرحلا نيتينازلا ىلع ًاضيأ همبرب ىنزلا دح ىرجأ ناك هيفو

 ةثام امهنم لك دلحجب ىربصألا نيسح تنب ميرم ةرحلاو ىربصألا ناملس تنب

 . ةيعرشلا ةكحملا ىف امهياع توبثلا دعب ةدلج

 ةببرغ ةثداح

 نادعبل عباتلا لالد ةلزع نم ىدابع ىلع دمحم نأ نادعب نم ءابنألا تدافأ

لجرب ًاديقم ًانونجم ًاقباس ناكو « ًاحيذ هتجوزو همأ اليل هتيب ىف لتق
 هيديو هي

 اوقبأو هيلجر نع ديقلا اوعفرف هب امم فخ دق هنأ هيلع رهظ ةريخألا ةدملا فو

 فرع مث . ةثداحلا هذه لعفو ديقلا ةلازإ نم نكمت ةثداحلا ةليل و . هيدب

 عضو نم نكمت سماخ هليل ىو « مايأ سمخ قبو نجسلا ىلإ طبضو
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 الإ نجسلا ىلع نوبترملا رعشي ملو هب راحتنالا ةرشابمو هقنع ىلع صقشم

 . تامهملا نم هللاب ذوعأ . تام دقو الإ هوكرادتي ملو ليسي همدو

 ةدلاخلا ةنسحملا

 «بزعلا رثبو ءاعنص نيب امف ةبقلا عماج ةرامت مامإلا لكأ ماعلا اذه ىف

 : ىلونجلا اهباب قوف ةرجح ىلع مسرو

 هللا ىنالوأو ىقيفوتب نم هيناوت اوعوأ هل سدي تاكد

 هانرمع حنمب ام اذه دمحلا كل 2 ًاخرؤ» تلقو تيب هل تينب

١45 

 تايفولا

 ىشبحا دمحم نب نمحرلا دبع ىضاقلا
 .دم# نب نمحرلا دبع رمعملا ىضاَقلا ةرامشب تام اهنم مرحملا رشاع 2

 : فرعلا رشن ىف هتمجرتو « ةنس نيناتو ىدحإ نع ىشبحما هللا دبع نبا

 راربألا ةنيز لضفلاو ملعلا سمش مرحملا رشاع ىف تام

 راقولا دوط نمحرلا دبع ربحلال ا هاوس ةراهش ىف نم خيش
 راخفلا سمش نامزلا مامإ نبيدلا رصان دمحأ ذاتسأ وهو

 راكذألاو مولعلا سرد نيب اهاضق ماع مث نينامث نع

 ىراهشلا ىشبحلا هللا حر جانم . خرأ تلق هاوثللو
١"45 

 دمحم نب ميركلا دبع ديسلا
 .نب ميركلا دبع خألا نيبم لماع ءاعنص قشتسع, تام لوألا عيبر ىفو

 .نيسحلا نب دمحم نب ليعا#إ نب دمحم نب برلا دبع نب ميركلا دبع نب دمحم
 مساقلا مامإلا نبا

 دجمملا ميركلا نيبم ىف لم اعلا ىتتلا هيجو ىيذق لازإ ىف

 دمحم ريمألا بئانلا ةبيغ 200ى ةدم ةدعصب ىلوت نم
 ددسم ناكف ةجح ءاول ىف -اسين نيبم لبق :لوتو

 دي نع بحصلل تلقف لازإ ىف شتسم ًاريخأ هبحن ىضقو
 دمحم نبا ميركلا دبع لم اعلا ىلع محرلا ةمحر : وخرأ



 انهن ه بع

 ىاشلا ىلع نب دمحم ديسلا
 رمحأ نب ىلع نب دمحم دئاقلا ديسلا لوألا عيبر ىف ءادحلا دالب ىف تامو

 رهطم دمحأ نب ميركلا دبع ىضضاقلا هاثرو « ةنس نيسخو نيتنثا وحن نع ىاشلا

 : اهنم هتافو رهش ىف ناميإلا ةديرج اهترشن ةديصقب
 هلزالز انتعور بطخ كباصم 2امنإ ةرامإلا ردب اي دمحم
 هلجآ متنا توملا كلجعت دد ؤس لك نم لؤسلا تغلب نيحأ
 هلزان در ام هللا رمآو لومت ةملث كتوم نإ قدص هلا
 هلفاونو ءاضرلا هنم ىذلا روج ىلإ لحار نم هللا كندعبي الف
 هلزانم ميعنلا راد نم زاف دقو هنانج فيض هللا ليزن تنأف

 ىنايرإلا ىب نب ليقع

 ىنايرإلا دمحم نب ىب<ي نب ليقع ىخاقلا نايرإ ىف تام ىناثلا عيبر فو
 ناكف « هدلاو نم هتافوب مالعإلا لصو دقو « ةنس نيرشعو ىدحإ نع
 : هيلع ىلاوج نم

 ادنسأو ثيدحلا ظفح نم دامعو ىدمللا ىلع اي هللا مكحل ًاربص
 ادلخم نانجلا ىف ةماركلا لان نم تومب باصملا .ظع نإو أربص
 ادعس ةمايقلا موي ةعبس نم ادغ دق باشل دقف ىلع أربص
 ادمحأ نع اوححص دق امك ةرخ لا ىف دمحلا رادب ىظحت ىكل ًاربص

 بلاط وبأ مماق نب دمحأ ديسلا

 بلاط وبأ دمحم نب مساق نب دمحأ ديسلا ءاعنصب تام ىلوألا ىدامج ف
 . ةنس نيرشعو ىدحإ نع ىسحلا

 تافصلا ديمح ىدهلا مولع ب الط من ىوه ىلوألا ىدامج ف
 ةادحلا ليلس ىتتلا بطق بل -اط ىلأ نب مساق لحب دمحأ
 تاملظلا ىف بابشلا اهيف ناك ًاماع نورشعو دحاو هرم

 مشغلا دمحم نب ىُع ىضاقلا

 نب دمحم نب ىبحي ىضاقلا ناروض ةنيدمب تام ناضمر رهش متاوخ ف
 . ةنس نيعبرأو سمح نع مشغلا ىلع



 _ !اآها/للال

 ناروض قى مايصلا رهش رخ 5 ىف مثغلا دمحم ىبحي تام.

 نآرقلاو مولعلا سرد نيب 20اسمخو نيعبرأ وحن هرمج
 ناملع ىفو دشاح نم ةلفقلا ةرجه ىف سيردتلا ىلوتو
 نامزلا مامإ ىدحلا ميضر ١ نيدلا رصان دمحأ ذاتسأ وهو
 ناوت نودب سنأ ىلإ رسمعلا رخآ هدوع هللا ىضقو

 ىمدنعلا هللا دبع نب دم ىضاقلا

 ىسسنعلا هللا دبع نب هللا دبع نب دمحم ىضاقلا رامذب ةدعقلا ىذ ىف تامو

 . ةنس نيعبسو عبس نع.

 مولعلا ءايض ىدهلا ردب ىصض املا ةدعقلا ىذي ىضق رامذ ف

 ملعتلاو مولعلا ن دخ هللا ديع دمحم ىبنعلا ىتتلا

 ميوقلا ليبسلا جهنم ًاكلاس  ًاماع نوعبسو ةعبس هرمحج

 ةكم نم ىنهلا دفولا دوع

 زيزعلا دبع كلملا ىلإ ىنملا دفولا ءاعنص لصو ١741 ةنس مرخم ربش ىف

 ةيراوسلا نم انتقفرب نمو انمزع ناك دقو . ةمركملا ةكم نم هللا هحماس رؤملاو

 زيزعلا دبع كلملا نم لصاولا دفولا ةبعص ١45 ةنس نابعش ربش ىف دنجلاو
 دالب خيش ميلد نب دمحم ريمألا نم فلؤملا هللا هديأ مامإلا ةرضح ىلإ مداقلا

 . امهتيعع نمو ىدجنلا ىضام نب دمحم نب ىكرت ريمآلاو ناطحق.

 : ةلحرلا هذه هيلع تلمتشا امف تلقو

 رب ةكم ىلإ ءاعنص نم

 دودجلا ىكاز مامإلا رمأ بسح دوجولا ىراب نوعب انمزع دق
 دونج نم ةقفرو ليخب ن  ابعش عبار مويب لازأ نم
 دوعس لآ زيزعلا دبع لهاعلا ةرضح نم نيدفاولا ةبدص'

 دوفولاو انبتص حيورتل ن  ارمعب ناث مويب انمأو

 7 ةضسمصا ا ذل 7 لوا 6-ا

 7 دضشسابلا اتدششهبي اضار# سب سضاتشتا خلا
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 د ”5رالا

 ديشملا ماقملا ىلإ هنف ث وح ىلإ هنف رمح ىلإف
 .دوسهجلا فوتح دشاح نم ةلفتقلاب ةريبشلا ةرجملا ىمح ف

 دونبلا بيبر ىرولا سمش دهمعلا ىلو كيلملا رصانلا اهو
 ادوس ةكرب م مقفلا ىلإف
 ىبحي ةنيدم ةدعص ىف
 قرش وهف قصللاف ىمحا مث
 انمزع هلنمو قاب ىلإف
 احيص تيب هدعب نم انلزنو
 اطحق نارهظ مؤن انرس مث

 فيرش دالب نم طوحلا ىلإف

 دوسألا ثويللا رامعف ن
 ديحوتلا شعان قاحلا ىداه
 دولطو نصح لجا ليل مأ

 ديدحللا باب وحن موبلا كلذ
 دو دحلا ىصقأ هب اولاقو ن

 1 معلا مامإلا ةرجه ىلإف

 دودجلا ىكاز نيقيلا بطق نبدلا دجم ربلا رجاهملا نيفدلا
 ملد تيب لاوكلا هنم مث
 وبلا ىلإ اهنمو ةجرف ىلإف
 املس برد ىلإ هنم انمزعو

 طيشم لآ نزيزعلا دبع لجن
 ىلجحلا ىلإف ةحلم تيب ىلإف
 اهبأ نابعش خلس ىف انلخدف

 ديز نب ماي لآو ردب برغ
 ديفر لآ عرفف ًاماش ةط

 ديعس تيب ثيح نابهذف ن
 ديما ماقملا ىذ ناربهش خيش

 ديشم نم ابب ام ده ىلا
5 
 دولبو ةديدع لويخ قف 04

 انيوطو الئامحم اتلؤف

 ديدش رحو ىمظ ىف ةةفتقق ىف مث قرابيب انلزنو
 ديزم ىف انقوشو انرسو ثيللا ىلإ انلصو ىتح انلحرو
 ديبلا دعب ءاديبلا ىوطتو لسيلابو لاغبلاب لهجلا. عفن
 ريميل نميهملا تيب هللا نيد عينمو ىرقلا مأ وح
 ديملا ديمملا قزارلا قلاحللا تيب ردقلا ةليل ىف انلخدف

 3 ِ : ظ
 دوجسو مكرو مايق نيب ىرولا بر تيب لوح كىرولاو
 انفطو انملتسا 5 انررف

 ةدعقلا ىذ فضصن ىلإ هب انقأو
 .ىديبزلا مامإلا عييدلل ريسسيبلا فو تاهمأآلا ى اندخاو ١ : #4 4 23. أ

 ديغر شيعو ةصص َْق

 عو

 رو

 بو

 رو

 و

 ىلاو

 مإلا
 نإلا

 غو
 ل
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 دوجولا لامج ىتتنملا ىفطصملا هط ةببط مون انمزعو
 دوصقملا ةياغب انزفف  حجحلل ةرايزا دعب انعجرو

 ىدوعسلا كياملا ةريضخح عم ضرخلل هدعب ةكمب انيقبو
 دودجلا ىكاز مامإلا باو ج انملستو همارم انفرعف
 دومحملا نميهملا نيدماح  ءاعنص مرسحملا ربشلا انعجرو

 دودجو ىبطوم ءاعنص تدع ١ ىرشبب خرأ لاق ماعلا ىلو

 "١

 نهلا برضت زيلكنإلا تارايط
 انلبقتساف عوصم ةنيدم ةرخابلا انب تجرع ةكم نم نودئاع نحتو اهيب

 كلملا نيبو اننيب ناك امع انماهفتسا دارأو ىلاطيإلا ىلوز روينسلا ةرمسأ ىلاو

 ةلالج هاري ام ىلع اهذافنإ فقوتي ةيدو ةعجارم اهنأ هاندفأف « زيزعلا دبع
 تارئاطلا نأب روكذملا ىلاولا ان ربخأف « هتلالج ىلع اهضرع دعب هللا هديأ مامإلا

 باوبملا ناكو « ةينملا ندملا ضعب برضل ندع نم موقت تلازال ةيزيلكنإلا
 جحل ةنيدم ةيمامإلا دونجلا ةمجاهم بجوي دقف كلذ حص اذإ هنأب هيلع

 امنع لقتنا دقو « 1104107 ةنس مرحم 7 موي ءاعنص انلوصو ناك مث . اهريغو

 . تارئاطلاب اهريغو اهبرضب زيلكنإلا دعوتل اهلهأ نم ريثكلا

 عوبطملا نيرشعلاو دحاولا اهددع ى ةيناعنصلا ناميإلا ةديرج ترشن دقو

 ةينعلا دالبلا ضعب ىلع هتارايطب زيلكنإلا ناودع نع ١751 ةنس مرحم ىف

 تبعوتساو « ىئاالسإلا ملاعلاو ارتلكناو نعلا » : اهناونع ةعتمم ةيفاض ةلاقم

 ىف ءاج اممو . ةديرجلا نم روكذملا ددعلا تاحفص عيمج ةلاقملا هذه

 ةشقانملل انيلإ اهبودنم تلسرأ دق تناك هصن ام اهنم ةعبارلا ةحفصلا رخآ

 ببس نودب اهكلسم تريغ نيتنس لبقو « ةدهاعملا تادوسمو ةركاذملاو

 دعبو « ةيرجحلا ىلإ اهتلسرأ مث « اضيبلا دالب ىف ةمجاهملاب اهتارايط تماقو
 فئاذقلاب ىلاهألا نكاسم تقرحأف . بجوم نودب ةبطعقو علاضلا ىلإ كلذ

 ى ءاقبلا ىلإ اهلهأ رطضا ةريثك دالبو ىرق ترمدو ابيلإ ةاقلملا ةيرانلا
 تارايطلا تزواجت ةريخألا ةدملا ىفو . ىوأم الب مهئاسنو مهافطأب ءارحصلا

 تفلتأو ناودعلا قاطن تعسوو نبجو تمدو رامذو ميريو زعت تاهج ىلع

 ( نميلا ةمئأ ه ؟ قه ١4 - م) ش
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 نحن امأ ٠ خويشلاو ةزجعلاو راغصلا دالوألاو ءاسنلا نم ًاريثك فئاذقلا

 نقوقحو انكلم تباثلا ىضارآلا ىلع ىتح زواجتن مل نآلا ىلإ انإف نوينملا
 ةلماعم انيبت دق نحنف « ًابصغ زيلكنإلا طلست تحت اهنوك لاح اهب ةعورشملا
 مكح ىلإ اهانعدوأو ةيودبأا ةنيدتملا نعلا ةلودو ةندمتملا ةمظعملا ارتلكنا

 . ناميإلا ةديرج ىف ام خلإ ... لداعلا خيراتلا

 ةيبرعلا دالبلا داحا ةيعمج جاجتحا

 هذه ترشن ١954 ةنس ةيلوي ١7 قفاوملا ١741 ةنس مرحم ؟© موي ىف

 ةعبمم ةلاقم 5549 اهددع تحن ةيرصملا رابخألا ةديرج ىف ةيبرعلا ةيعمجلا

 ةسايسلا ) ( برغلاو قرشلا ىف ماعلا ىأرلا ىلإ ماه نايب ) : هصن ام كلذ ىف
 دجنتست نعلا ) . ( اهلها سوؤر ىلع ةينامعلا دالبلا رمدت ةيناطيربلا ةيراعتسالا

 رصم تعقو اك ةيبرعلا ةريزجلا عقت نأ رادقألا تءاش ) . ( ملاعلا رارحأب

 . ( ةيناطيربلا ةسايسلا قيرط ىف

 علاضلا ىف ةلاحلا

 دافأو علاضلا نم ىباشلا دمحم نب دمحم ديسلا علاضلا لماع ءاعنص لصو

 ىبيطقلا هللا دبع لبقم خيشلا نأ هتصالخ امب علاضلا لاوحأ نع هلاؤس دعب

 ىلع نب ىبنلا دبع خيشلاو علاضلا ةيحانل عباتلا دوعجألا بيطق خياشم نم

 ىلإ نيتنس لبق الصو دق اناك علاضلل ةعباتلا دالبلا خياشم نم ىولعلا رشان

 ريمأ ندل نيتنيهرلا امهعضو ناك هنأو امهدالب ىلإ اعجر مث هللا هديأ مامإلا

 نيبو هنيب امف فالتخالا لصح نأ دعبو سابع دمحم نب ىبي خآلا ةبطعق

 زعت ريمأ ىلإ ىبيطقلا لبقم مزع مث جحل ناطلس ىلإو ندع ىلإ ددرت نيخيشلا
 رظنب هتخيشم تحن نمو ىبيطقلا لعج ىف ةعجارملا تناكو « ريزولا ىلع خألا
 ةبتاكملا نيخيشلا نم تناكو كلذ متي ملف « ةبطعق ريمأ نع هدارفأو زعت ريمأ

 امهطبضب اهل متيل امهتويب نم امهطبضيو امهيلع لسري نأب علاضلا لماع ىلإ
 امهليمب هملع عم كلذ علاضلا لماع لعفي ملف ٠ جحل ناطلس ةمالم نم جورحلا

 ىف امهيلع لسرأ لب دعسي ملف ةبطعق ريمأ كلذ ىف اعجارف « زيلكنالا ىلإ
 اههباصوأو امهوضبقف هركسع نم ةرشعب نيعبرأو تس 45"١ ةنس نابعش ١١
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 امهتيهرل قالطإلا ىف اهريمأ امهتعجارم تناك ةبطعق امهوصو دعبو « هيلإ
 ٠١8 موي ى تلصو مث . نيتئيهرلا عوجر ىلإ هيدل امهءاقب نوكي نأ ىلع
 نيخيشلا قالطإ نكي مل اذإ هنأ تاراذنإلاب ةيزيلكنالا تارئاطلا نابعش
 تارئاطلا ىر نم دبالف نيروكذملا
 . مايأ ةثالث ةدم علاضلا ةدلب ىلإ تارئاطلا تمر. ناضمر 1١4 موي ىو . اهتويب ضعب تبرخأف « ةبطعق ةنيدم ىلإ تارئاطلا

 نيخيشلا لاسرإب ةبطعق ريمأ هللا هديأ مامإلا رمأ ناضمر ١ موي ىو
 مامإلا نذإ نع مايأ ةثالث دعب امهقلطأف زعت ريمأ ىلإ نيظفاحم عم نيروكذملا

 ىمر ناك ناضمر رهش ةرغ قو .

 جحل ناطلسو ندع ةموكحو زعت ريمأ نيب ةعجارملا تناك لاوش قو

 هنم 79 ىلإ 1*1 ةنس مرحم موي نم مث . زعت ىلإ ةيندعلا ةئيا لوصوو.
 ؟١ تبسلا ةليلو . ةفيذق ةئاعبرأ ىلع هدايزب علاضلا تارئاطلا بر رمتسا

 نصح نم جورخلا ىلع لماعلا رابجإ ةيمامإلا ةبترلا ركسع ةيقب نم ناك هنم
 فلأ وحنو هلجع ضعبو هتنازخ نودب سابسبلا عفدملا هيف اوكرتو علاضلا
 ناطلس مه ةعجارملل زعت اهوصو ناك ىلا ةيندعلا ةئيهلاو . ماعط حدق ةئامو

 ىرفجلا نسح نب ىولع ديسلا هريزوو ىلدبعلا لضف نب ميركلا دبع جحل
 نامجرتلاو لواف رجيملا ندع ىلاو نواعمو دعس حلاص ريمألا هبتاكو ىولعلا
 . نيرايطلا طابضلا نم ةعبرأو نامقل مههاربإ خبشلاو ردامب ناخو

 ةلاقم كلذ ىف 1*1 ةنس رفص 4 ى ةيرصملا مطقملا ةديرج ترشن دقو

 هدادعتساب حرص دق ناك زعت ريمأ نأ جحل بحاص ىلدبعلا لضف دمحأ ريمألل»
 ةيزيلكنالا تايمحملا دودح نم هتلتحا امع مامإلا دونج ءالج ىف ةضوافملل

 ريمأ رصن ريمألا دالب نم بناجي كسمتت ةيمامإلا ةرضحلا نأ رهظ هنكلو
 ىتلا دالبلا نوكت نأ طرشب اهسفن علاضلا ةنيدم نع ءالجلا لبقتو علاضلا

 نميلل تارئاطلا ةمجاهم ترمتسا اهنأو . ةيناعلا ةموكحلل ةعبات ةنيدملا لامش

 ديبزو ةنزو روقرعلاو كيلسلا ىرق ىف برحلا ترمتساو مرحم عباس نم
 علاضلا ةنيدم ىلع رصن ريمألا ىلوتساو ٠ مرحم ؟١ ىلإ علاضلا ةنيدمو:
 نيعب رأو ةعبس ىلتقو ةيقدنب نيعبرأو ةسخو ةشوطرخ فلأ نيسحخو نيعفدمو

 . خلإ ... بوبحلاب ةءولمم آنفدم نيرشعو عيرأو رشع ىلا ىحرجو.

--- 

 ادا 36 ملأ
 يووم وو 2 ا

 ا دج يم يعم
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 هال ًاصانم هتموكح ىلإ همدق ىذلا ىزيلكنإلا دوفرك رتسملا ريرقت قأيسو

 ياطيب ةحلصم نم هدالب نوصو نا كلم الج ةياعر ى امو عاف أب

 0 ا 0 ا

 اهريغو كبيعشلا تورح

 :اهيف لتق هنأو زعت دالب تاهج ضعب ىف برحلا ربخ غلب اهم رفص ىف

 . مودق ناكو . هريغو ىادمهلا ليهاجلا هللا دبع نب فانق خيشلا نراه نع

 ةرصاحخم علاضلا اومجاه نيذلا زيلكنإلا عابتأ نم مهوحنو عفاي لهآ نعي

 .دم#م ةمالعلا ونصلا مامإلا لماع هيف ناكو « ةبطعق دالب نم بيعشلا نصح

 .مث ؛ كلانه برحلا ترمتساو « ةيترلا نم هيدل نمو ىنسحلا قحسإ ىلع نبا

 7 5" اهميرات سابع دمحم نب ىبحي خألا ةبطعق ريمأ نم ةيقرب تلصو
 فال ةثالث ن كا بيعشلا ىف نيدهاجلا عم ةمينغلا اهيف 141/ ةنس

 0 قمح تيا وإ سعوا ةربكوزانقنو الدج ردع حقو ع

 ةنومو ثاثأو شارفو بوبح نم ىدلقسلا عم ام عيمج ذخأ هنأو تالحم

 ىلإ ملاصيإو هعم ةسمخو ىدلقسلا رهطم لبقم ىلع ضبقلا ناكو « ىراصنلا
 . خلإ ... ىرشبلاو ريصنتلا ريانم لاعشإ ةليللا كلت ناكو . بيعشلا لماع

 .ىلإ روكذملا اهلماع رطضا بيعشلا نصح ىلع تارئاطلاب ىرلا رئاكت دعبو
 . ةبطعق ةئيدم ىلإ رفص خلس ىف هيدل' ىتلا ةبترلاو هجورخ

 ةيحاتتفا ةلاقم /١751 ةنس رفص قى ءاعنصب ناعإلا ةديرج ترشن دقو

 نولوقي نإ مههاوفأ نم جرخت ةملك تربك ) ناونع تحن ةدمعأ ةتس ىف

 .هيعدم نم مالسإلا باصم مظع دقل » : هصن ام اهيف ءاج امو . ( ابذك الإ

 نوديكي نولازي ال مهف « هئادعأ ةحلسأب هباصم نم ًاريثأتو ًاغقو دشأ وه امب

 مهركم“ مابس بيوصتب نيملسملاء ا ناجا نملاإو ربو يت مالسإلل

 . ! ةعنمو ةوقؤو ةكوش نم: مالسإلل قب ام ىلإ نيبملا مالضو مهعادخو

 ةيمالسإلا انتموكح اوأر انيح مهقيبن انعمس امل ءايحلا نم ةورذ مهيف ناك وأ معن

 .نينو اهنيب ناك دق“ روصعلا هذه: ف بناجألا نم لخادت لك نع ةنوصملا
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 ءابإلاو ممشلا فقوم انتموكح فوقوو ,فالتخالا نم ناك ام زياكنإلا ةلود»

 رماوأ ةقفاومب ززعملا فقوملا اذه نإ . زيلكنإلا ةلود عامطأ مامأ مضلا نع
 كلذلف « نيكافألا ءادعبلا ءالخدلا كئلوأ نيعأ ىف قري مل « هيهاونو هللا:
 مه امم هئانبأو هتاداسو هئاملعو نملا ىلع ءارتفالاو لويقتلل مهنم قيرف ىربنا.

 . « هلهأو نعلا ىلع مم ًاراصتناو زيلكنإلل ةمدخ ءارب هنم.

 ءاعنص ىلع ةعفانلا راطمألا لوزن عباتت رفص نم ةريخألا رشعلا فو
 قعاوص ثالث تثدح رفص ٠ ةليل راطمألا لوزن ءانثأ قو . اهريغو
 « اطقف نيتميبب تلتق ءاعنص لاهش بوعش ىداوب ىداب تيب قف ةدحاو.

 ملوي« .ةافنح قرغ تاردلا سس ى :ناحاس هيي نم ايش "تيرخأ ةقعابو
 ةيفاصلا لحم رهطم ىلع تيب ىف ةقعاصو . ررض ىأ سوفنلا ف لصحي

 نب نسحم لكوتملا مامإلا نب دمحم مالسإلا فيس ءاعنص ىلإ لصو هيفو
 امهعمو دمحم نيدلا فرش ىداحلا مامإلا نب مساقلا مالسإلا فيسو دمحأ

 لئابق ناهرو ىدشاحلا رمحألا توخبم نب رصان نب نيسح خيشلا ةنيهر

 نب دمحأ دهعلا ىلو مالسإلا فيس مهنم اهذخأ ناك ىّتلا دشاح نم تاموصعلا

 . رمخ ةنيدم ىلإ دشاح دالبب هعداو ةنيدم نم هلاقتنا ناكو « نينمؤملا ريمأ

 ثحبلاو فشكلل رومأم قعنإ ىلع نب سابع ةمالعلا خألا نييعت ناك هيفو

 لامعأ ةفرعمو نيكزملا نم زارح ءاضق ىف تابجاولل نيمزلملا تاضوبقم نع

 . ءاعنص ىلإ عوكألا ىلع نب لضف قباسلا

 |" لوأ عار ثداوح

 دمحأ نب ىلع فيرشلا قنع برض ةماهتب ةديدحلا ةنيدمب ناك هنم 4 ىف

 معشف نسح نب دمحأ فيرشلا لتق ىلع همادقإ توبث دعب قوجلا ناحيضع

 . كلذب ىعرشلا مكحلا رودص عم ًاناودع ًادمع ىفوجلا.
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 و مالسإلا ع ىلوملا ءاعنص ىلإ لصو هنم ١1 ءاثالثلا موي رهظ ىف

 ءاعنص ةضور ىلإ هلابقتسال مزع دق ناكو . ةروصنملا ا

 ملنملا شيلا نم ةريثكلا عومجلا مهالت و نايعألاو ءاملعلاو تاداسلا ضعب
 ىتح هباكر طح نأ ا

 دئاصقلا تيقلأو مهتاقبط فالتخا ىلع سانلا نم ريهامجلا هيلإ تعره
 نب ميركلا دبع ةمالعلا ىضاقلل ءامصع ةديصق اهنف . ةقيقرلا ىناعملاو ةيبدألا
 : اهوأ ةليوط ىهو « رهطم دمحأ

 حيال زوفلاو برقلا تاهسن ترس

 ةيحنرأ ةزه ىلاعلا زهو

 دمحأ دلوم موي ى هب انرفظ

 دمحأ جوتملا انالوم لثم نمو

 . اهرخآ ىلإ

 حئارو قوشم داغ اهب ىجحن
 حطابألاو ىلإرلا هتداهت مودق

 حفاط بكاوكلا ردب اهلثم ىلإ

 حفان عرفلا لصألاو هنبا ءارمب

 حئارقلا هنم زتمت هل ًاذالم

 حجاحبمللاو ىرولا تاداس هيجرت

 ,نيدلا فرش نيخأ نمحرلا دبع نب دمحم بيدألا خألا نم ةديصقو

 : اهيف لاق « ىبسحلا

 رفسملا لالهلاب ترزأف تحال
 اهمالس ماهسملا ىداؤف ابسو
 اهالد بيرغ نم تديأو تفاو
 ةمادم سوؤك ىنيطاعت تدغو

 ابهباضر تفشر انقناعت امل

 نم تقشنو ًامعان ًاردص تممضو

 اهتيرأو اهقارف فوخ تيكبو

 روحأ فرط اظحلب ىلإ تنرو

 رهزمللا توصب ىرزملا اهمالكو

 0 لعف لقعلاب هلعف ام

 د ا

 رفذأ كسملاف رع ةحافت

 رهوخلا حام نم ىنوفج ىف ام
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 ىبيبش قارف ىكبأ ىنأكف
 ءاكبلا اذه ىلع ىنم تبجعتف

 ى "ىلع باتعلا ىدبت تنثنا مث
 رعاش حصفأ مويلا تنأ لوقتو

 ىرولا داس ىذلا حدم ىلع صرحاف

 رقسي م ىض راع ةليل حابصو

 رهظي مل ىنلا لاجد نإ عم
 ربكألا مامإلا نبا حدمل ىكرت

 رصحت مل هتانسح ىذلا كاذ

 راكألا ليزجلا لضفلا ىذ رصعلا ماسمإ انالوم ليلس كيلملا كاذ

 نبا رهطألا نبا رهطألا نبا رهطألا
 هدصم» :ناحسزلا نأ ١ انتحأت

 هوحن ىركف تنب مدقأ ال انأ

 نم نإف هيف تعطتسا ام لقف تلاق

 همودقب الوأ بحرو أدباو

 ًايحرمو ديعسلا كمدقمب الهأ

 ىبألا نم هاوح دق ام ىوح نم اي
 ىنتلاو ةدايسلاو ةداعسلا اذ اب

 ىبسلا ىلع كالع ابرأ نأ ورغ ال

 نم دعب نم ءاشن نم لضفأ تنألف
 انمامإ نينمؤملا ريمأ ىنعأ

 هلالج لج هللا كابح دقلو

 رهطألا نبا رهطألا نبا رهطألا

 ىركنتست الف ىركف هبوطخب
 رهزأ ظفلب ةنيزم الإ
 نشيالا :لوبق ىسملا هقالخأ

 رفوألا لادكلا شيج ىف ءاعنص

 رسكت مل هدجم ركاسع نم اي
 رشعم لضفأ مالعألا هؤابآ

 ردقأ مل هتافص دعل نه اي

 ىرتشملاو اهخيرم ىلع العو

 رذنملا مزعب انيف ماق وه
 رهظألا ليبسلا ىلإ مانألا ىداه

 رين نهذو ازغ ةياردب

 تا ةمهبب فينحلا نيدل هماقإل ًامزالم تودغ اذلف
 ةمهب : نبي 2 و

 دمحم ىبنلك انيف كوبأف

 ةفالخ فيس مويلا تنأف رخفاف

 ًاعلاط ةمامإلا ردب ىرن دقلو
 ادش ام كبر مالس كيلع ملساف

 ىلا ىهف ىدحلا سمش اهكيلإو

 ربشللاو لشم كاتاذو عاد

 ركشأو كملإ دمحأو ةيوبن
 رونأ اداب كنم هجو قفأ ىف

 رمثم نصغ قوف قئادحلا ريط

 رفسملا لالحلب ترزأف تحال

ةبطعق دالب ماظن كولب شوش ضعب رهظأ هنم ١7 فو
 ماقملا بابب 

 ًابرض كلانه مهبرض ناكف « مهنجسب مامإلا رمأل لاثتمالا مدعو فرجعتلا

نب ديمحلا دبع رارف غلب مث « كلذ لثم لعف نع مه ريغل ًارجار
 ىعلاضلا فياش 



 كك

 فياش نب رصن ريمآلا هيخأ ىلإ ةبطعق دالب نم ةردانلا ةنيدم نم نم

 . علاضلا ريمأ

 غلاب جاجتحا

 نيرشعلاو ثلاثلا اهددع ى ءاعنصب ناميإلا ةدبرج ترشن ربشلا اذه قو

 تارئاطلا نر ىلع لفسآلا نعلا نم بإ ءاضق ىلاهأ جاجددحا ةدمعأ ةثالث ىف
 : هصن ام جاجتحالا اذه ىف ءاجو . ةينعلا دالبلل ةيزيلكنإلا

 ةميكشلاو نأشلا ولع نم ديجملا خيراتلا انل هدلخي ام ملاعلا فرع دقل »

 ةعأ نم انتاداسو انكولم ةلادع لظ تحن ماع فلأ قوف ماتلا لالقتسالاو

 سيلو « لالقنسالا اذهب لالخإلا دارأ نم لكل انتلضانم ماودو انيبن لآ

 بورخا قالاعف | ناك دقف « ديعبب ةينامعلا ةلودلا نيبو اننيب ىرج امب دهعلا

 نع ىخارتلا ىف : ظعألا ببسلا وه نرق فصن نع فونت ىتلا ةدملا كلت

 راععتسالا دي هيلإ تدتما ىذلا ندع ردنب نع ىلختلاب ايناطيرب ةلود ةبلاطم

 دصقملا كلذ انغلب اذإ ىتح اندالب نع كارتألا ءالجإ ىلإ بلطلا كلذ نيتجرم

 هللا هديأ ىحي مامإلا انكيلم ةلالج مكح تحن انلالقتسا لامك انزرحأو ىنسألا

 نعلا رضاوح ىلإ اهتارايط بارسأ لاسراب ةمشاغلا ايناطيرب ةلود انتهجاو ذإ

 لتقو روصقلاو رودلا بارخإو نئادملا ىلع اهلبانق ءاقلإب مومعلا جاعزإو

 3 ءايحتسا الو ةالابم الب نيكاسملاو ءافعضلا

 مهدر بجاوب موقن نوملسملا انناوخإ اندضعيو نملا لهأ ةماع نحنف

 ةفاعلاف اروغري ملا) « ةوق نم هللا اناطعأ اه لادا معو هقدر ضاورانو

 انسفنأ نع انت دق بإ ءاضق نايعأو ءاسؤرو تاداس نحن أهو « ةميخو

 لامعألا كلت ىلع جاجتحالاب انئاوخإ نم نيملسملا فولأ هب انفلك امبو

 . « ةيزيلكنإلا



 دل 511/ ب

 قاتلا عيب ر ثداوح

 ةماهت ىلإ ءاعنص نم دهعلا ىلو مالسإلا فيس ةكرح

 ةماهنت وحن ءاعنص نم دمحأ دهعلا ىلو مالسإلا فيس مزع هنم ” ىف

 بيدأتو دانعلا رياد عطقو ةيمابنلا تاهجلاو ةديدحلا ءاولب مزاللا حالصإلل

 داشرإلاو حصنلا اهيف عجني مل ىلا قينارزلا ةليبقو ىضوفلا ىلع نيرصملا

 رصع لبج ىلإ هدهع ىلوو ربكألا هلجن عييشتب مامإلا لضفت دقو . راذنإلاو

 دق تناكو . هعيبشتل ريثكلا عمجلا عره دقو برغلا نم ءاعنيم ل لاملا

 تاداسلاو ءاملعلا نم ةعامجو ةريخذلاو ةدعلاو ةديدعلا دانجألا هتمدقت

 نم نايعألاو خياشملا ضعب نم لصو ءاعنص نم هتكرح بيقعو . ءالبنلاو

 ردبلا مالسإلا فيس ىلوملا ةديدحلا ريمأ ىلإ ليجع نبا هيقفلا تيب ةنيدم

 مزع ناكف ٠ ةعاطلا ف نولخديو نئاهرلا نوملسيس مهنأ مامإلا نبا دمحم

 مهريغو قينارزلا مهب ردغف لاقعلاو دنجلا ضعب ىف سيق دمحأ ىضاقلا
 . هيقفلا تيب نم

 ىلإ دهعلا ىلو انالوم لوصوب ةيقري تدرو ىناثلا عيبر ١6 ءاثالثلا مويو

 بونجلا ةهج ةينيسحلا نم تاهجلا عيمج نم برحلا ططخ عضوو كلانه

 نم ةمدقتملا دونجلا ءاليتساب ةيقربلا تدافأو . فئاطلا الامتو ًاقرش ديعصلاو

 فئاطلاب تناك عفادم ةعبرأ ىلعو قينارزلا دالبل ىسرملا فئاطلا ىلع ةديدحلا

 ىمءاشلا هللا دبع دمحم ىضاقلا ةدايقب ديبز نم ذفانلا ىتامإلا دنجلا ءاليتساو

 مالسإلا فيس لقتناو . قينارزلا دالب نم ةينيسحلا حرطم ىلع ىنابكوكلا

 نم باتك ىلع تعلطاو . فئاطلا ىلإ مث ىمهيردلا ىلإ ةغوارملا نم دمحأ

 : هصن ام هيفو ١غا/ ةنس ىناثلا عيبر خيراتب دمحم ردبلا مالسإلا فيس

نيدلا دسأ لطبلا لتق ةيزرلا ببسل سفنلا مخي ام لاغشنإلا نم انيدل 0
 دمحأ 

بوغ نيسح نب دمحأ شيجلا نايعأو سيق نسح نبا
 ىرمشلا ىداه دمحأو 

 لش ىلع دمحم الإ خياشملا نم جني مل حلفأو ناريخو فرشلا دالب نايعأو

 قينا رزلا نم نحاطملا لبج ةبترم داعو برضو نعط نيب نم جرخ حورجم

 فصنلا نكمي نكلو ةئامسخ مهنأ لبقو ليتاقملا ردق انيدل يتقحن دق نكي ملو
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 هللا ءاضر ضرغلاو مزاي ام لكب انرمأ دقو « ئآراام رب براه لكو

 . 4( ىلاعتو هناحبس هللا ملال وبال 0

 ا را ل

 هذه نبا و ةغم عجر مث ايلاطيإ ةمصاع امور ىلإ مامإلا نب دهتع مالبإلا

 اهتابجاو رومأ ريرقتل زارح ءاضق زكرم ةحانم ةنيدع ةنس وحن م ةديدحلاب

 . ءاعنص هعوج رب مامإلا نذأ ىدح

 اهباطخ هجوت انتديرجف :١ اهرخآ ءاجو ( جرمو جره ىف ايندلا ) : اهتاونع

 ىذلا مهمامز اودرتسيل اوفقوتيو مهتلفغ نم اوهبتنيل ةرومعملا ناكس ةفاكل

 . اهرخآ ىلإ « مهءامد كلذب اومصعيلو ارتلكنا ديب راص

 : اهناونع ىنايرإلا دمحم نب ىبحي ظفاحلا ىضاقلل ةديصق ترشنو

 ,نمحرلا دبع نب دمحم بيدألا خألا اهسمخ دقو ( اوبهرت ال تابثلا تابثلاف )

 : ىهو« ىتسحلا نيدلا فرش دمحأ نبا

 ادوحج ميظعلا هلضف اولباق ادع دوج رقع موقل لق

 ًاديور ًاديور ايناطيرب اي  اديحوتلا اوعيضو هوسنو

 ادهم ناك هنلالا- يقلق انإ ٠

 ول نم ضرألاو ءامسلا عيدب ل 2 وطلا ىذ نميهملا ركم متمأأ

 نوعرف كلهأ هلإلا شطب نإ وبلا ىلإ دوعصلا اوردقت مل ءاش

 ادومنو مكلبق نم ًاداعو

 دفنيس ًاعيرس مككلم هيف دعلاب رصحيب سيل طق مكيغب

 مدهلاو ضرأآلاى داسفلااذه نإ دحلا زواج دق ىغبلاف بيرق نع

 ايدس سيل تويبلا ىذه

 ىري سيل الباتق متيمر ذإ ىغصنو عيطن انإ ميسحأ
 ىهوي نئادملا مده اونظت ال ىبرو متأسأ اهلثم لقاع

 ادولص انمسأب نيلي وأ انمزع
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 ًايحف ًايح دالبلا اوديبتل ايرثلا ناكم ىلإ مثددعص ول
 مكنارايطب تويبلانم اوديبت نأ ايش طق اوكاري ال نم نحن

 اديشم انيدل ادذغ ام

 تومظع هل نمو ىراجي ال >20توربج هل نمب لهج عم

 تويب كلت لابجلا ى انلق 06-تومو ةايح هدنع نميبو
 اديبت نل انفالسأ ابتحن

 ركسعو برح تالآ ىف يكنأ رركت دق ىذلا مك اوعد نيأ

 ضرألا ىلع لاتقلا نع متنبجأ ركلا نسحي نمو مكلاطبأ نبأ
 ادوهفلا اوقالت نأب متبهو

 بازحألا ةلمج نبا ديلا 2باقرلا برض نيفراعلا انموق

 سئبايو بارا ىلإ متلدعف 2بأآملا موي رجألا نيجترملا
 اديزي نأ مككلم قى ًاداسف

 جنرفلا لك كاله بيرق نع 2 جري مل نم ضرألا ىف انم سيل

 .ذإ شحوتلا وه اذه نإ 2 جرع شحوت ىلإ انوبست

  ادوهعم اندنع سيل امب ماثج

 ندمتملا ملعلاب متيعد ذإ نجلا عزفي مكسأب ناك اذإف

 .نمم متك نإ لازنلا لازتلاف نسحم لك انلاتق ىف ,كلو

 ادونجلا بابي ال برحلا ىدل

 مكيف ناك نإ ضرألا ىف انولباق يلع راع مادصلل اولزنا
 .مكنمو انم تيبي نم اورتل مكي رتعت ةمابش وأ ةوخن

 ادوقصم همصخل  لزاع آفقتثوم

 مايجف اننيد: تا نا طخ ع قكا ا
 متيأرل اوملزن ول مكنأ متيغلو ىوسملا ىلإ ملدعو

 اديدحلا بيذت ةلش ىذ لك

 تابثو ةعزع عم ىغؤولا ىف تاو انتل ازمدهاشلو
 تاكتف مكباسنم متيأرو تافهرم ةيدنه فويس

 اديلولا بيشت ىمظع تاقداص



 هد ال50

 دحوملا مامإلاو نيددلا انلو دجوو ةريغ لهأ اننإ

 نيدلل مهبرقعم كرتلل انعضخام 2 دعسنو ليمن انأ اونظت ال
 ادذيعبلا ىضرن فيكف انم

 شيع بيطأ لاتقلا نوبسحي 20شيف داسآ لازنلا ىف اومههو
 شيج عجشأ مانألا ىف اومهو 22 شطبو سأب لهأ موقلا اومهو

 ادوسأ انوفداص له مهواسف

 لتقيو لوصي انم رشع نباو لمأت ىه ام ضوحت اوج رفا

 ضرألا داكترومألاهذهنم نإ --لصحب دصقلا اذ لثم هلل شاح
 ادي نأ ةشهد مشلاو

 لفاحجلا ىف ةرثك وأ ًاحالس وأ لبانقلا باهن نأ هلل شاح

 برعلادالب ىارتلكنا اوجرتفا لطاوملا باحسلا لثم انتتأ ول

 ادوست نأ اييعسل آب
 ىلوتت اندالب ى اهنأ  الهج مويلا ىرتلكنا اوجرتفا

 الإ ناك ام هلإلاو تبذك الصأ كلذ نوكيال ترسخ
 اد نت وأ انليبت نأ امدعب

 ربكأ وه لب كومريلا برح لثم 2 رمحألاتوملا ابىريبرح دعب
 ضرألا ىلعءامدلاق ربت نأ دعب 20ركذت نيفص نوكت ال اهدعب

 ادوجنلاو اهلوبس كىورتو

 روئملا فينحلا نيدلا ةامح اي

 رسعت سيطولا اذإ ةامس اي

 رفنضغ لك نونملا قيذم اي

 اديهش تومي نم زاف دقف ب رحل ىلإ ًاريفن اننيد ىنبب اب
 مولالو سأب قدوب اودوجو ح ورلا نكسي مكبر رجأ اوركذأ
 رفكلا ىدل اوحبصت نأ لبق 2 هوبومهلا  ومكنم حال دقف

 اديبعو ةلذأ ىراسأ موقاي

 دي نع قلحلا لضفأ لسرلا ديس دمحأ نيد ىلع اوظفاح اوظفاح



 ل ؟١-

 .دق ةنج ىلإ اوقباس اوقباس دحوو هلإلا حبس نم ريخ
 اديعس ًاديبش اهءاسج نم

 قدصملا ىبلا ةلم اوكردأ ققحملا داهجلا ىف دهجلا اولذبا
 قحلاو قيل عم مكنأ اوملعاو قحمب مويلا اهردبل رفك لبق

 اذديتحتماب مكحنع لسيفك

 ايحأ ضرألا ىف ءاقبلا اندرأ نإ 2 ايندوىرخأ نارسحلا ريغ سيل
 اويهرت ال تابثلا تابثلاف ايغب ضرألا ىف نوغبي موق تحن

 ادينع هلإلل تاب نم موق اي
 سس ؤي لالضلا رادلو 0حسبلي قحلا لطابلاب ىمتي
 مالسإلا وذو اديك نوعنصي امنإ سوسوملاكاذ ناوخإ نم اورذحاف

 اديك بهري سيل نيدلاو
 .صنلاب ءاج امك كل ليفك ريصنلاب هللاو نونمؤملا منأ
 لاتقلل ةعاسس اوربصاف صخ مكريغ ام نآرقلا ىف هبو

 اديمح ناك لاتقلا دنع ربصلا نإو

 بسك لضفأ وهو رجآلا هبو 2بلق لماح لك تيبثت هيف
 برح سأب مودع اوقيذأو 2برك رحب مهوفذقاو اوربصاف

 اديرط ىلوف هرييغ هقاذ
 مكادعأ ةينملا سأك مقذأ م ادعت دهاشم نم مكل 7

 ىدعتو ىغط نمل اونيلت ال ىدوأ قحلا نع ليام مكب

 ادورغ هئاع ىف  ىقثاو

 مادك ىغولا ىف توملا هدنع ماهو لسساب لك مكبو

 زاف

 مامإ ريخ ءادن اوبيجأو مامح درو نيدتعملا اوروا

 اديرف هلإلا ىلإ اوعدي ماق

 لوقلا ظلغأ نإو همال نم ةم ول ًادبأ فخ مل هللاو وه

 ناك ام دعب نيدلا دلج  اوعسا هرمأ ىلإ انموق ايف

 ادييشت هداشو ًابارخ موق اي

 ةاوقلأف ًارط نيرادلا ريخمي 2 هللا ىلإ مانألا ىده دق ديس

 دو جدولا اا
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 اوحضأف مانألا ىف لدعلا رشن 2اوفلأ ريبلا هب امدنع منيع
 ادذديهيعو ةداس نيواستم

 ًاملظ لمحي ضرألا ف ىتش نم 2 امضه طق هلضفب اوفاخي مل
 امود نوعدي فكاألا نيعفار ءاملا قلخ ىذلا ىلإ مهارتف

 اديلخحت هكلم هللا لح

 تمت

 (ىناعتت مأ بزعاي ىعأ تنأ)

 ةيقارعلا دالبلاب لصوملا ءاول ىتفملا انقيدص ناك . ركذي ءىشلاب ءىشلا

 ىديبعلا بيبح دمحم ريبشلا دهاجملا ةمالعلا ريبكلا حلصملا خألا ديسلا ةيبرعلا:

 طوقس دعب نييقارعلل ةظقوم ةعئار ةديصق نيثالثو نامت 1108 ةنس ىف ظن دق
 ىلع ةيقارعلا ىربكلا ةروثلا ليبق ترشنو هتديصق تعبطو « ةينامعلا ةلودلا
 ىهئاملا ىلع نب نيسحلا نب لصيف كلملا بلط اهبقعتو « ةنسلا كلتب زيلكنإلا
 : هللا هافاع هلوق ىديبعلا خألا ةديصق تايبأ نمو « قارعلا ىلع اكلم هبصنو.

 ليبقل ةيصو ىضرن سيل -(0ليجنإلاو نآرقلاب ًامسق
 لوتبلا جوز ىصولا دعبفأ لويسلا لثم ءامدلا ليست وأ

 ايصو زيلكنإلاب ىضرن نحن
 لوببلا عرف هللا دبع ىنأل 2لولطلا نيب قارعلا كلم نود
 لوسرلا طيس نيسحلا لكفأ', ..لعيتف ريغ ءامد تشير دق

 ايصو زيسلكنإلاب ىضرن نحن
 دجو تام دق قارعلا كلم نود 202<ىدرت هط لآ نم مامإ 1

 ىدفملا ىبسومو ىضرلادعبفأ هدصق لان امو ىضق ديبشو

 ايصو زنيلكنإلاب ىضرن نحن
 هيدجي ال ءاسنلا عمد نإ هينكاساي قارعلا انملظ دق

 هيخأو ىتتجلا للعب نفأ  هيكبن وأ نيطبسلا ىكبت نيح

 ايصو زيلكتنإلاب ىضرن نحن

 ماثللا كلم قارعلا نوكيأ ماركلا ىنلا لآ ىبي اي
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 7 مالعألا ةمنألا دعبفأ مانألا لآ ريح تار وهو

 ايصو زيلكتإلاب ىضرن نحت
 ا قيثو كانه دهع نم انل ك قيقعلا ىداو مالسلا ىداو |لثم
 0 قورافلاو قيادصلا دعبفأ قوقعلا رش ناطوآلا قوةعو

 3 ايصو زيلكتإلاب ىضرن نحن
 انيشو ًاراعو ًامنإ انلمتحاو انيدل ىبلا دسهع انثكن دق

 انيلع ىصولا طخسي الفأ انيوغو ةياصو انلبق نإ
 ايصو زيلكنإلاب انيضر نإ

 ءارهزلا ىنأ ىدملا ىبنل ءازجلا موي لوقن نأ ىسع ام
 ىئارماسب ىدحلا مامإو ءالبرك ىف ديهشلا مهقملاو

 ايصو زيلكنإلاب انيضر نإ 1
 0 كارشإلا ىف ءاقب رويط ال  تكلارعلا دسأ كارعلا لهأ نحن
 5 كارشإلاو رفكلاب انيضر دق كارتألا نم انريرحت دعب

 | ايصو زيلكنإلاب انيضر نإ
 ع ىتاتيو المارأ انسل نحن 2 ىئاعتت وأ برغ اي ىععأ تنأ
 5 اماظن تانئاكل انهقف ال ىباضنو ةياصو ىناعنل

 ل ايصو زيلكتإلاب انيضر نإ
 ١ : دالبلا ىذه بارت انيرش دق 2 دادجألاو ءابآلا ءامدب
 ١ ١ دافحألاو دالوألا قعأو  أبعلا رش ماوقألا ىندأ نحن

 ايصو زيلكنإلاب انيضر نإ

 : لاجح نهمضت ءاسن ال لاجر لاجراي نحن مكلثم

 0 لامآلا تباخ برعلا ىنب اي 2لاطبأ ىغولا موي ةام" لب

 00 ايصو زيلكنإلاب انيضر نإ

 1 ًايشرق نكت ملو ًايمشاه  ًايولع ندنل نبااي نكت مل

 1 ايقرش الو انموق ىنب نم  ًايبرع الو ًاملسم الو ال

 1 ايصو انيف نوكت اذاملف

 0 عماج وأ ةيموق وأ نطو 2 عماج كنيبو اننيب ام سيل
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 نانا دادب: وبلا ناري. * مساع عج اعني قو
 ايصو انيف نوككتت اذاملف

 انرث موي اننيد ناوخإ دهع 2 انثكن دق انلالقتسا عش
 اندصر ام انلالقتسا محب ريغ انكفس 500 ٌ

 اييصو انيف نوكت اذاملف

 اكانرزآو مهانذخو  اكارتألا انناوخإ اسنكرت ام
 اكالو ىف انلالقتسا لينل لب  اكاوس ندنل نان : فك

 ايصو انيف نوكت اذاملف

 هسيديز ةيعفاش لقت ال ةيفنح ةيرفعج لقت ال

 ةيبرغلا ةياصولا ىلأت ىهو 2 ةيدمحألا ةعيرشلا انتعمج
 ايصو انيف نوكت اذاملف

 قيرطلا ءاوس ىلإ انيدتهاو 2 قيرفتلا ةسايس انمأس دق

 قيدصلاو ىصولا نيب تنأ قيدص بوثب انل ًاودعاي

 ايصو انيف نوكت اذاملف

 ايرثلاو ىرتلا لهأ اي اودهشا 2 ًآيرف ايش تئج برغلا اهبأ
 اكيجأ .ارورم. الإ تشن ايش كن» نكن ملو انم تسل

 ايصو انيف نوكت اذاملف

 .لماع نم تافارغلت تلصو ىلوألا ىدامج ربش ةرغ نينثالا موي ىف

 هديفم ىرابنألا دمحأ خألا مك احلا نمو ىلابكوكلا ىئاشلا هللا دبع دمحم ديبز

 باعصأ حرطم ىلع قينارزلا ةليبق ضعب نم ىدعتلا لصح روكذملا مويلا ىف
 .لتق ةميسج ةمحلم تناكف « ةطحملا طسو ىلإ اولخدو ةينيسحلاب مامإلا

 . مهتيقب رفو مهتحلسأ تذخأو قينارزلا نم نيعبرألا وحن ابيف

 « اهتابجاو نأش ىف شيبحو بإ خياشم نم لصو نم امهعمو بإ ءاضق ىلإ
 . هنع تلصفناف رامذ ريمأ رظنب تناكو

 ثوح ةيحان ىلع الماع فاحج ريغص دمحم نب دمحم خألا نييعت هيفو

 .ىسحلا رجح ميركلا دبع نب نسح خألا نيعتو . نايفس ةيحانو دشاح دالبب
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 لإ ”عتو . دشاح دالب نم نيبيذ ةيحان ىلع الماع

 يضاقلا نيعتو:ةيقرشلا تاهخا نع اهبلإ ١٠و 20192 ْ ١ 0 نب لع خل 0 0 5 0 وحلا
 . ةديدخلا ءاوا ىف امك ا> ىعفاشلا دادحلا ىلع نب ركب وبأ

 ءاولو زعت ءاولو ءاعنص ءاول ىلع ةعفانلا راطمألا لوزن عباتت هيفو
 ةأرماو الجر تباصأ بحرأ دالب ىف ةقعاص تلصحو ةدعص ءاولو ةديدحلا

 . اهدلوو ةأرما تباصأ ىرخأ ةقعاصو « ةميببو

 دمحم نب دمحأ ىضاقلل ةديصق ءاعنصب .ناعيإلا ةديرج ترشن هيفو

 : اهنم « ةينملا دالبلا ضعب ةيزيلكنإلا تارئاطلا بر نأش ىف ىنارضحلا

 امعن امل تناك دقف دالبلا ىلع مكلبانق فدذق ناروجلا ا[ربلكلا

 امقتنم فيسلا لسف قافأ دل مكليو نوميملا نملا مظقيأ
 اطتراو باخ ًاموي روجلا ةعاضب 2 هتراجت لعجت نمو هيلع مترج
 املأ الو ًابرح مكل ىغتبت ال  ةلداع ارغ ةمأ ىلع مترج

 امذخ ًامراص ًابضع هيداعأ ىلع 2 ايضتنم قحلا شيج بلأت دقو

 امطتلم رحبلا حاصو عاقبلا كلت 2هبئاتك تمع دقو ليلق امع

 امألالصأتست ىتلا رورشلا كلت مكلمبتل تناك اف مكتلمهأ نإ

 امسو همار نم ىلعاردق زعو 2 امرح ادغ رطق نم نوديرت اذام

 نعلا ىلإ ايسور ةلود بودنم ةديدحلا ىلإ ءاعنص نم راط هنم / موي ىو

 00 دمحم ىضاقلا نما ةيجراخ ريزو نيبو هنيب امف ةعجارملا تبتنا نأ دعب هتقفرو

 بييانأو ءاملل ةنيكام ةرشع سمخ وحنب ىكيرمألا سدنهملا م

 . نيارك رتسملا نم ءاعنصو ةديدحلا مهرب ةيده

 رحبلا لحاس ىلع وهو ةقفيلغ حرطم ىلع ةيمامإلا دونجلا ءاليتسا هيفو

 ةهج نم ةيمامإلا تاطحملا تلصتا كلذ دعبو « قينارزلا دالب نم رمحألا

 مث فئاطلا مث ىمهيردلا نم رمحألا رحبلا لحاس ىلع قينارزلا دالب ىلرغ

 ٠ ةنيسلا ةهج نم ىلا ةوقلا هيلع تلوتسا نأ دعب حاملا ىلإ مث هقفيلغ ىلإ

 ةيشارقلاو ةيئيسحلا ىلإ حاجلا نم مث « ربشلا اذه ىف هيلع ءاليتسالا ناكو

 ( يلا ةمئأ «؟ ق- ١0 م)



 ا -

 ةليبق ترصحناو ةوقب ةبترم ديبز دالب نم نيحرطملا نيذهو « سليجملاو
 . اهتاهجو هيقفلا تيب ىف قينارزلا

 ريصانتلاب نارينلا لاعشإو ىرشبلاب نالعإلا ناك هنم ١8 ءاثالثلا موي ىفو

 لوبقم ديسلا لتقو قينارزلا دالب نم تاباغلاو ليخنلا تالحم نم هريغو حاجلا
 , ًاردغ هريغو سيق دمحأ ىضاقلا لتاق نم مه ريغو هدبعو هيخأ ناو

 ةلوطم ةلاقم ةرخآلا ىدامج رهش ىف ءاعنصب ناميإلا ةديرج ترشن دقو
 لتقو ةيمومعلا جراخناو ةمهملا عقاوملا طبض اهيفو . قينارزلا ناونع تحت
 . هانركذ امب هاتنصخللو مهضعب رارفو مهضعب ضبقو نيدناعملا ضعب

 ةلود لثمم كلب ىنس ىنغلا دبع ءاعنص ىلإ لصو اهنم بجر ربش قو
 ريمأ نبا دمحم ردبلا مالسإلا فيس انالوم ةلباقمي فرشتو زاجحهلاب ايكرت

 مامإلا انالوم ةلباقعي لوثملاب فرشت ءاعنص قو « ةديدحلاب نينمؤملا
 .٠ هللا هديأ

 نامع ةارس نم هدومح لآ ملاس نب هللا دبع ىلع ريمألا لصو هيفو
 لإ موضو ناكو « ةيمامإلا ةيموكحلا ةفايضلا راد ىف اولزيف « هتيشاحو
 . هللا هديأ نينمؤملا ريمأ انالوم ةرايز نيدصاق ءاعنص

 ىثورلا ليعامسإ نب ىبحي ىضاقلا دئاقلا هللا هديأ مامإلا زهج هنم 18 ىو
 طبضل ( مهن ) دالب ىلإ عفدمو ( ايارس ىأ ) تاكولب ةعبرأ ىف قاعنصلا
 . مايأ ةسمخ دعب ءاعنص ىلإ عجرو نيدتعملا ضعب

 مهاربإ ديسلا اهخياشم نم ةماهتب ةيديزلا ءاضق ىف راث ابنم نابعش رهش فو
 لماعلا بلطو هطبضو هيلع لاسرإلا ناكف رف مث ءاضقلا زكرم مجاهو ىزوقلا
 ىسبكلا هوجهلا دمحأ نب ىبحي خألا لاسرإو ةيدبزلا نم دادقملا رمع ىلع خبشلا

 ىف ىومعلا ناحتمالا ىرجأ نملا ىف ةعبتملا ةداعلا ىه ام رهشلا اذه فو
 تققحمو جئاتنلا ترهظو تايئادتب و تايوناثلاو تاي قم سفاسلا تن ىظ و تايئادتبالاو تايوناثلاو تايملعلا سرادملا مومج
 . ةماعلا ةدئافلا

 اهنف « دئاصقلا نم ةلمجو بعشلا ةفاك نم ىناهتو كيرابت رطفلا ديع كرابملا ديعلا لولح ةبسانمب هللا هديأ مامإلا ىلإ تعفر اهنم لاوش رهش فو



 ل ا[

 ةديرج اهتلس دقو « هضف دمحم ىلع ةيملعلا ةسردملا ةذئاسأ دحأ نم ةديصق"
 : اهلم ا” ددعلا َْق لاوش ربش َْق ناميإلا:.

 نسحلادروملا قوف بكاوكلا رهز تعمتجاف قحلا مامإ هيلإ ءافآو نملا ىف كلملا سمش نملاب داجو 0 نآحلا ضراعلاب ًارصع ءايحلا قس

 : ابهنمو

 ْ نسولل فرطلا قوش قلدللا كقاتشاف  ًاقلخ ىرولا ىلوم اي مراكملا كل
 . اهرخآ ىلإ

 0 رصم كلم فرط نم بودنم مودق
 1 ةرضح لوألا داؤف لجبملا رصم كلم ةلالجلا بحاص دفوأ ربشلا اذه ىف

 ١ ىلإ ًابودنم ةيجراحلا ةرازولا ىرومأم رباكأ دحأ كلب ىنسح نيسح روتكدلا
 0 رصاوأ دييأت لجأل ربشلا اذه ىف ءاعنص لصوف « هللا هديأ مامإلا انالوم.
 0 ةلكو لولا هكر رصم كلم نم باتك هعمو ةبحلا
 1 0 . ةدعقلا ربش ىف هتدوع

 0 اليكو ىثوحلا ديز نب دمحم لضافلا ملاعلا ديسلا نيعت ةدعقلا رهش ىو
 ! . عيفرلا بصنملا اذه ىف هتقايل ررقت ثيح ةيفانثتسالا ةيعرشلا ةمكحملا ةسايرل

 0 ماع“ خيلبل
 ةيعرشلا مالا ىف ماكحلا عيمج ىلإ ًاغيلبت ىتامإلا فيرشلا رمألا ردص

 ماكحلا نم لبقتسملا ىف اهبجومب لمعلا نوكيل ةيتالا ةفيرشلا تايلعتلاب.
 : ًايفرح قأي اك ىهو 2 نيك احتملاو»

 ماكحلا عيمج ىلإ ةفيرشلا ةرضحلا نم ًاغيلبت فيرشلا رمألا قبس دق

 : كمس دل ١ دم

 ا 0 مزجلاو ججحلا نم نيمصاختملل ام ءافيتساو تامكاحلا ىف ماتلا ىرحتلاب

 0 مقارملا ءاطعإو ماكحألا غيلبتو « قيلعتلا نع ىلاحلا زجانلا مكحلاب كلذ دعب

 1 8 سام لهم متت ل نع هاف و < هلع موكحنلاو هل موكحملا نيفرطلا ىلإ

 1 ظ ميدقت عجارملا نم نوكي اهثانثأ ىو . ةيعرشلا ةيفانئتسالا ةّمكحملا ىلإ هتعجا رمل
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 ةقكحملا ىلإ نيعجارملا نورا ابو . ام راخلاا ةكحملا ا

 غالباب 0 ل كلذل . الإ 0 0

 , عم هتعجا رم ريرحتل ًامولعم الجأ هل نأب مكحلا نم هيلع ردص امب عنقي مل نم

 5 انا ىلعو « هتعجارم ميدقتل هل بورضملا لجألا ءاهتنا لبق مكاحلا ىلإ هقر

 . ىلع در نم هل ام لاصحتساو هلاصحتسا دعب هل موكحملا ,قر كلذ ىلإ نأ

 نيفرلط نوادر .سرالل ديرب ةرجأ ذخأيو هيلع موكحنا ةعجارم "يف رطلا نم ةداعإلاو لاسرالل ديربلا ةرجأ 5 احلا ذخأب -

 ةلكحملا ىلإ كلذ ميدقتل ديربلا تاولعت بجوم ىلع ديربلا رومأل اهعفديو
 . مزاللا ردرقتو نيموقرملا عم ةعجار آلا ةعلاطم نوكتس كلانهو « ةيفانئتسالا

 نوص اذه ىو . هل وه ام مصخ لك ىلإ ملسيل م احلا ىلإ عيمجلا ةداعإو ًاعرش

 , ماكحلا نم نكي يلف ةعجا رملا ءابتنا ةفاسمل بيرقتو ميرغتلا نم نيعجا رملا

 ريصقت الو ةفلاخم نود نم هبجوعب ءارجإلا ىف ىرحتلاو اذهب لمعلا نيك احتملاو

 .ماكحلا نم اذه نع لبس نم ةبقاعمب هللا هظفح فانئتسالا سيئر انرمأ دقو

 ةيعرشلا ماكحألا

 . ىنتفلا مهرد ىلع لتاقلا قع برضب صاصقلا دح ىرجأ بإ ءاضق ىف

 قارا ءاق نب هللا دبع ًاناودع ًادمع هاتقل نادعب فالخم ىكشملا ةلزع نم
 .ةرحلا 0 صاصقلا دح ىرجأ بإ ءاضق ىف ًاضيأو

 تباث نبا وه الفط ًاناودع ًادمع اهلتقل نادعب فالخم نم ىحاوضملا تنب رون
 .بوبحلا نفادم نم نفدمب بج ىف نيم هتقلأ مث ًاقنخ ةروكذملا ةلزعلا نم دمحم
 ..هل اهلتقب ترقأف ةروكذملا ةأرملا ىف ةمهتلا تلصحو ةثملا ىلع روثعلا عق ءقو انو

 اضيبلا ىلع لتاقلا قنع برضب صاصقلا دح ىرجأ بإ ءاضق ىف ًاضيأو
 . قاوشلا فال نم اهالكو ىعفايلا ىلع اناودعو دمع هلتقل

 مودق
 .رتسملا ةدعقلا ىذ ربش ةرغ قفاوملا موبلا ىف ةمصاعلا ىلإ مدق هيفو
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 5 امالا ةسنن ٠ ءم هسسمل ال نهلا نع ًاريرقت رشن دقو 2 يصوصلا كيصلا ِ ناي 05 -. اص .٠ افض و ل رق فرو وسو امج الاكرأ نقتل هرغر امك
 8 إلا ةين نسح نم نعي

 ذه ترشن دقو

 : ىتأي ام ضرعأ نأ
 ةيناطيربلا ةموكحلا ىلإ ىمسر ريغ ًاريرقت مدقأ نأ نعيا مامإ ىه بلط

 ندع ةعطاقم نويناطيربلا اهنوعدي ىتلاو اهيلع فلتما تاعطاقملا ضعب ناأشب.
 دقو © هتلالج عم ةيراجن ةيقافتا ىلع لوصحلل ىعسأ ءاعنص فق ىنا .ةيمحلا

 . بغرأ امك لحت ال ىتلأسم نأ قئاو ًايصخش ىنإو . ةيسايسلا ةيضقلا لح نم. انكمت ىتم ةيضرم ةروصب اهيلع قافتالا نكميو . ةلهس كتلأسم نأ ىنباجأ
 ىمسرلا ريغ ريرقتلا اذه مدقأ كلذ ىلع ءانبو « ةيسايسلا ةيضقلا تلح اذإ الإ
 . ةيضقلا هذه لح ىف ًاطسوتم.

 فرشلا ىل : هصنامب ةيرصملا طقملا ةديرج ىفالا ريرقتلا |

 ةئس ذنم ىأ « ًاماع رشع ةسمخ وحن ( ةيمحملا ندع ةعطاقم ) ىف تيضق
 دهاشأ مل « ةريثك ةلئاط روهش ةدملا هذه لالخ ىف ىلع ىضمو ؛« م
 ةماتلا ةربحلا نم ىل نوكي نأ ًاذإ ىبيدبلا نف . ًادحاو ايناطيرب الجر اهيف

 هل حمست مل « ىح ىناطيرب لجر ىأل امم رثكأ ةيمحملا ندع ةعطاقم نوئشب

 نقتأ ال ىننإو « نييناطيربلا نع ًاديعب اهيف شيعيو دالبلا هذه ىتأي نأ فدصلا

 نم نكمتأ ىك ةديج ةفرعم اهفرعأ نأ ىل ىرورضلا نم هنأ عم « ةيبرعلا
 7 ىدصاقم مامتإ

 مهافتلل ةليسو لضفأ اهارأو . ةيصخشلا تالباقملا ةدئافب دقتعأ ىنإو

 ريرقتلا اذه ةباتك ىف مامإلا عم ةيصخشلا ىتلباقم ةجيتن ىنجأ اذ انأ اهو.

 : ةيمس رلا ةيسايسلا ريراقتلا نع اريثك فلتخم هنأ رعشأ فإو

 : امه ريرقتلا اذه ىف نيلخادلا نيقيرفلا نأو

 ١ ةيناطيربلا ةموكحلا نولثمي مهو ندع ىف نويناطيربلا .

 مامإ مهلثمو ةيمحملا ندع ةعطاقم ىف برعلا ضعبو نههلا برع - ؟

 . ةنس فلأ ذنم فورعم لصأ ىلإ ىمتني ىذلا نها
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 السوال

 ,خيراتلا ىلإ دوعن نأ انب ردي نيقيرفلا نيب مئاقلا عازنلا ىف تبن نأ لبق

 ةعقب اودجو اذإف « عسوتلا ىلإ ليم ( حومط بعش نييناطيربلا نأ ) ىرتف
 مهسفنأل نيلحتنم اهيلع ءاليتسالا ىلإ مهتيلكب اولام تاريخا ةريثك ضرألا نم

 نييناطيربلا نأ ىهيدبو . نييعرشلا اهباحصأ نماهتيكلم عازتنال ةيهاولا بابسألا
 ًادبأ مهو مهقوقح ىلع نوظفاحي مهنأو ٠ ملامعأ ىف نوقحم مهمنأ نوعدي
 كشالو « ةموهوملا مهقوقح ديبأتل مهاوق عيمج نولمعتسي نأل نودعتسم

 تارمعتسملا مظعمو ةيقيرفإو دنلاو نيصلا ف ىضرملا ريغ ميدقلا مهكولس نأ
 , دالبلا هذه ىف تابارطضالا ىلإ رضاحلا تقولا ىف ىدأ دق « ةيناطي ربلا

 [ريثك ىتلا ةيبرعلا دالبلا نع قئاقحلا نايب ىلإ ىنعفدت تابارطضالا هذهو

 برعلا نأ ثحابلا ىلإ ليخ اذإ . اهيف رومألا رهاوظب ءرملا عدخني ام
 نكلو ؛« ةمئاد ًابرح ًاضعب مهضعب نوبراحي مهنأو « ةينطولا ىنعم نوهقفي ال

 ىلإ نوليمي ايندلا هذه ىف برعلا عيمج نأ ىرن مهتقيقح ىف رظنلا انعمأ اذإ

 ةسدقم مهرظن ىف ىهو « برعلل برعلا ةريزج نأ ىه « ةدحاو ةينطو ةياغ
 ريسع ماح سيردإ نب دمحم ةيرظنلا هذه ةحص ىل دكأ دقو . سيدقتلا لك
 اذه « نييحيسملا ددع لداعي ايندلا هذه ىف نيملسملا سوفن ددع نأ كشالو
 . مهبلع دزي مل نإ

 نيب تافالتخا دجوت ام' نيملسملا نيب تافالتخا كلانه نأ لادج ال

 نأ قف كششالو . نوملسملا قفتي ةمهملا رومألا نم ريثك ىف نكلو . نييحبسملا

 .ىف نكامألا ضعبب نيكسمتم اوقب اذإ ةمج تابوعص نوقاليس نييناطيربلا
 .ميضلا ىلع نوتكسي ال برعلا نأ خيراتلا انل تبثأ دقو . برعلا ةريزج

 مهمصخ ناك امهم اورأثي نأ نم مل دب الف اودقح اذإو « نودقحي مهنأو
 « نييناطيربلا نم رثكأ ةقيقحلا هذه ىنوناقلا ناملس ناطلسلا كردأ دقو . ًادينع

 ةموكح حصنأ ىفإو . مهيلع برحلا نلعي داكام دعب « مهنأشو نييناعلا كرتف
 . ناعمإب رمألا اذه ققدت نأ كلملا ةلالج

 : ةينآلا رومألا ىف اهتيمهأ بسنكت ةيمحملا ندع ةعطاقم نإ

 . ةيركسعلا ةهجولا نم نييناطيربلل ىرورض ( ناكم مما ) علاضلا نأ : الوأ
 .كسمتن نأ نودو ةميظع ةبوعص نود هب ظفتحن نأ انناكمإ قو
 . ةيمحما ندع ةعطاقم عيمجم
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 ايأر ىدبأ نأ ىرحي طباضو ىندم لجر انأو ىعسو ىف سيل : ًايناث

 « ةصلاخلا ىنارآ 1 ضعب طسبأ ريرقتلا اذه ةحارصب ًابح نكلو « ًايركسع

 ةيمألا نم تسيل ةيمحما ندع ةعطاقم نإ . داقتنالل ةضرع لاحلا ةعيبطب ىهو
 1 نم ةعينم قراط ليج قيض ندع نأل ا ا

 0اس

 فلات نحنو . ةلئاطلا ) لاومألا لذبب 01 . مهتقادص ىلع ظفاحت 0
 ينس دل نع ع نا دف نا نر: ران مرش اه نعد

 | بلجن نحنف « ًادبأ ( ندع ةعطاقم ) ىف لوقلا اذه قيبطت نكمي الو
 نأب كشأ الو دنهلا دالب نم ةطنحلا بلجنو « لاموصلا نم كانه هلكأن ىذلا
 ةرغ نيح ىلع انيلع ضفتنت دقو « برعلا سئاسدل ةضرع ًائاد قبتس ندع
 . م1415 ةنس ىف كرتلا عم انبرح مايأ ىف كلذ انل تبث انك

 نكميال نكلو . ةيمحم ا ندع ةعطاقم ىف قبئزلا حالمأ ضعب دجوي : ًاثلاث

 تالصاح نم ةدافتسالا ًاضيأ نكمي الو . نمألا بتتسي نأ لبق اهب عافتنالا
 نأ ىناكمإبو . ةديجلا تالصاوملا قرط تدعأ ىّم الإ ةيعارزلا جحلو نييا

 ةيمحما ندع ةعطاقم نم ركذت ةيراجت ةدئاف ديفتسن ال انأ حوضو لكب حرصأ

 الاومأ ىضتقي كلذو « ةيقيقح ةيامح اهانيمحو ةيديدحديب اهيلع انضبق اذإ الإ
 ىواست له لأسي لئاس برو . ًادبأ ةعطاقملا تادراو اهعم بسانتت ال ةلئاط

 ةعيبطب مامإللو . الك باوجلا ؟ ةلئاطلا تاقفنلا هذه ةيمحما ندع ةعطاقم
 اندرأ اذإ ةيانعلا قحتست ىهو . ةلأسملا هذه ى ةصاخلا هتيرظن لاحلا

 اوظفتحي نأ نييناطيربلل نكميف سوسحملا ىف ةرباكملا انئش اذإو فاصنإلا

 ىبيدبلا نم هنأل مهاوعد ىف قح ىلع مهنأ مهسفنأ اومهويو ةيمحا ندع ةعطاقمب
 . اهيف لدع ال ةسايسلا نأ

 ىف ةموكح لضفأ اهنأ دقتعأو «٠ ىتموكحل صلخم « ىناطيرب لجر انأ

 ىإو برعلا نيب ةريخألا نينسلا تيضق دقو . نييناطيربلل ًاصوصخو ملاعلا
 سكعلاب لب « ةيمحمل ندع ةعطاقم نم نوديفتست ال مكنأب لع نع مكل دكؤأ
 ى مدنع دجوي ال هنأ قثاو ىنإو « اهتيامح ىلع تاقفنلا نم ًاريثك نورسخت

 هور ير قلل ملعب لع كفطلا ةراجما نيكل لما ناحأ دنع
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 اواصحت ملام ةيمحا ندع ةعطاقم ةراجت ةقيقح كاردإ مكنكمي الو « ةراجتل
 لوصحلا مكنكمي الو « ندع ىلع هتطساوب نوظفاحت نيمأ ىركسع ناكم ىلع
 . ةلالجلا بحاص ةموكحل الاسم نعلا مامإ ناك اذإ الإ نيمألا ناكملا اذه ىلع

 يركسع اعقوم ندع ببي نأ هدعب ىقأي نمل وأ « نعلا مامإل نكميو
 نع لزانتن نأ اناكمإ فو . كرتتو ةيمحملا ندع ةعطاقم ةلكشم لحن ذئدنعو
 نقوقح وأ انريغ قوقح عيضن نأ نودو انذوفن نم ًآئيش رسخت نأ نود
 نوكت ال ةحجارلا لدعلا نازيم ةفك نأ كشالف كلذ ريغ ميبأ نإ امإو
 . مكبناج ىف

 جاتحت الو مكل ةمولعم اهنأل نييناطيربلا تابلط نابي ىف تزجوأ ىنإ
 ىف ًابحو . نيهجو ةيضق لكل نأ مكيلع ىني ال نكلو ٠ حاضيإ ةدايز ىلإ
 ذنم مامإلا نيبو مكنيب مئاقلا عازنلل ًارصتخم آخيرات مكيلع ضرعأ حاضيإلا
 اوعلطت مل مكنإف مامإلا ةيرظن امأو . اهب ملعأ متنأف مكتيرظن امأ . تاونس عبس
 نكي لو « ماتلا دايحلا ىلع مامإلا ظفاح م1914 ةنس ىف . اهريفاذحب اهيلع

 برعلا ةريزج نم كرتلا درط املو . كلذ نم رثكأ لعفي نأ ذئتقو هعسو ىف
 سوؤر ىلع نويناطيربلا حرط دقو . ةأفاكملا لاني نأ هتلالج رمأ 1418 ةنس ىف
 ريش ىلإ مهيديأ نودمي ال مهنأ 1418 ةنسو 1415 ةنس لالخ ىف داهشألا
 ةقطنم تناكو . برعلل برعلا دالب نأو برعلا ةريزج ىضارأ نم دحاو
 مهتيكلمب كرتلل نما ةمأ نم دحأ فرتعي ملو نمبا دالبل ةعبات ادق ةيمحملا ندع
 « ءاشت نمل اهيبتف ةيكرتلا ةموكحلا كالمأ نم ندع نكت ملو . ندعل وأ اه
 هنكلو « هل ةيبونجلا هتعطاقم ةداعإ ربصلا غرافب رظني مامإلا ناك كلذلو
 ءازجأ ضعب لتحا م١197 ماع ىف ةيناطيربلا ةموكحلا ىف هنظ باخ ال
 ةثعب هتءأج املو . ةلداع ةروصب هبلاطم لين ىلإ قفويس هنأ نظو ٠ ةعطاقملا
 ةلعبلا هذه هتمهفأ نأ ىلإ هيح قرطب تافالتخالا لوزت نأ وجري ناك نوثيلك
 باطلا اذه نم مامإلا نقيتف علاضلا ىف ًايبرح ًاعقوم نوديري نيبناطيربلا نأ
 ىضري نأ لواح ًةثبعو أبنلا اذهل برطضاف « هدالب نم نوديري ام اولتحيف هريغل هنم اولقتنيو هونصحي نأ مهلكمي ىبرح عقوم ىلع اولصح ىنم مهنأ
 . نوثيلك ةثعب تلشف ةياهلا ىو نييناطيربلا
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 أ رمألا لوأ ىف مامإلا نظ ءاعنص كإ تلو انو
 نال ىنأ هل تدكأ امدنع نظلا اذه.
 ىتموكح ىلإ هبئاغر غالبإل ىعسأل ىطسوف . ةيراجتلا حلاصملا ضعب ءاضقا
 ةلادعلا بلطي هنكلو « ةيناطيربلا ةموكحلا ةبراحم نم ةدئاف ىرب ال هنأ ىمسر ريغ ًاحعيرصت ىل حرص دقو « هتابلط اهيف نيبب ةرك ذم ىيطعيس هنأ لاقو
 علاضلا لعج نأشب ةيعرب طوخ عضو ىف ةبوعص ىري ال وهو ةيئاطيولا
 نأ هنكمب ال ًامامإو ًايبرع اك اح هتفصب هنأب نيبيو . ايناطيرب ًايركسع ًازكرم
 قاكلا تقولا ىطعأ اذإ هنكلو ؛ ةيمحملا ندع ةعطاقم نم هتاوق عيمج بحسي
 اذإ اذه « جيردتلاب هتاوق بحسي نأ ذئدنع هنكمي هتمظع ىلع هيف ظفاحيل
 . ًاهافش لاوقألا هذه ىل لاق دقو « كلذ ىلإ ةرورضلا تضتقا»

 ةيتيفوسلا ايسور ةموكحو نميلا نيب ةراجتلاو دادولاو ةقادصلا ةدهاعم

 ةيتيفوسأا ةيسورلا ةموكحلاو نمبلا نيب ةدهاعملا قيدصت ناك ربشلا اذه ىف
 بودنملا لوصوب ىلوألا ىدامج قباسلا ربشلا ءابنأ ْق ةدافإلا قبس دقو.

 ركذنسو بغار دمحم ىضاقلا نعلا ةيجراخ ريزو عم هتضوافمو ىسورلا
 : ىهو نيفرطلا نم اهيلع عقوملا داوملا صن نالا

 داحتا ةموكح نم لك نم لباقتمللا باسنتسالاو باوصتسالا ىلع ًاءانب

 ةلالخجلا بحاص ةرضح نمو « فرط نم ةيكارتشالا ةيتايفوسلا تايروهمجلا
 رخآ فرط نم هتموكحو ندلا ديمح دمحم مامإلا نبا ىبحي مامإلا نما كلم.
 تالصلا حتفو ةيدايتعالا ةيمسرلا تابسانملا سيسأت ىف نيفرطلا ةبغرو
 ميظنت ىف قدصلا ساسأ ىلع اهئانبو امبتيقرتو امهيدالب نيب ةيداصتقالا
 نيب ىواستلاب فارتعالاو امهبوعشو نيتموكحلا نيب ةيدادولا تاقالعلا.
 . للملاو لودلا نيب ةيعرملا ةماعلا اهماكحأو قوقحلا ةفاك ىف نيفرطلا

 ةيقادصلاو ةيدادولا ةدهاعملا هذه دّقع ىلع امهيلإ راشملا نافرطلا قفتا دق

 دنع ةلبقتسملا فورظلا هيضتقتو هيعدتست الل ةمدق اهرابتعاو ةيراجتلاو'
 ىعسلاو تاركذملا ءارجإ نم اهعسوتو نيدلبلا نيب ةيداصتقالا تالصلا قرت'
 اهريغو ةراجت لثك ةمزاللا تاقافتالا ميظنت ىف امهيلإ راشملا نيتموكحلا نم
 : تآ وه ام نآلا ررقف « نافرطلا هيضتري امث

 ريغ هنكلو فظوم ىن

 هتبب ًارجات لب 0 ًافظوم الو ًارومأم تسل

 دي ج ب تيوس وجدد
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 ىلوألا ةداملا

 لالقتسالاب ةيكارتشالا ةيتايفوسلا تايروهمجلا داحنا ةموكح فرتعت
 .نبا ىبحي مامإلا ةلالجلا بحاص اهكلملو نعلا ةعطق ةموكحل قلطملا لماكلا
 نما كلم ةلالجلا بحاص ردقيو « هتيك احو نبدلا ديمح دمحم مامإلا
 ةموكح اهرمضت ىتلا ةليمجلا تابسحلاو صلاخلا مارتحالا ةروص هتموكحو
 بوعشلا رئاسو اهبعشو نعلا ةلودل ةيكارتشالا ةيتايفوسلا تايروهمجلا داحتا
 ةيمسرلا تابسانملا نيدهاعتملا نيفرطلا نيب سسأت دق اذهل ًاقافوو ةيقرشلا
 . ًافلآ ةررحملا ةمدقملا بجاوك

 ةيناثلا ةداملا ش

 اقافوو نيتكلمملا نيب ةيراجتلا تالدابملا ليهستب نادقاعتملا نافرطلا دهعتي
 دعب ىرخأللا ةكلمم دالب ىف نيتكلمملا اياعر نم لكل نوكي دهعتلا اذه

 ءارجإو ةراجتلا ىطاعتو اهتاماظن قبط ةماقإلاو لوخدلا ابنم نذإلا لاصحتس |

 نم لكل ثدحت ىتلا اياضقلا لصف نوكي نأ ةطيرش ىلع اهبضتقت ىتلا اهتلماعم
 اهتاماظن قفو ىلع ابيف نودجوي ىتلا ةكلمملل ةيلحملا م احنا ىف نيفرطلا اياعر

 عنم امهنم لكلف نيتموكحلا ىدحإ نيناوق ىف هب راجتإلا عونمم ناك ام نأو
 ادعاسي نأ نادقاعتملا نافرطلا دهعتيو كلذ نم اهكلسم ىف دجو ام ةرداصم وأ
 .ىف نيتكلمملا اياعر تالماعم ىف ةيلحملا تاماظنلل قفاوم ليهست لك قيبطتب

 . ةيكرمجلا موسرلاو بئارضلا صتخي اوف ةراجتلا
 ةئلاثلا ةداملا

 دعب نيتموكحلا نم ءارجإو قيبطتلا عضوم ىف ةدهاعملا هذه عضوت
 ةموكح فرط نم ةداتعملا ةيمسرلا لوصألا ىضتقم ىلع اهقيدصتو اهءاضمإ
 .حيرصتلا لوصو موي نم ًارابتعا ةيكارتشالا ةيتايفوسلا تايروهمجلا داحتا

 . ىبحي مامإلا نملا كلم ةلالج ىلإ اهيلإ راشملا ةموكحلا نم ىم"رلا
 ةعبارلا ةداملا

 .:ةعوضومو اهب الومعم ةيراجتلاو ةيقادصلاو ةيدادولا ةدهاعملا هذه نوكت
 .ركذ ىذلا خيراتلا نم ًارابتعا تاونس رشع ةدم قيبطتلاو لمعلا عضوم ىف

 رضع
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 ةروكذملا ةدملا ءاضقنا دنعو « ةثلاغلا ةداملا َْى
 ةاعتملا نيفرطلا تابغر لإ ًاعجار اه ريغي

 . لبقتسملا

 اهليدبت وأ اهديدمت نوكي
 كلذ ى هيلع ناققتيس امو نيدف

 ةسماحلا ةداملا

 ٠ 526 ىهو ؛ ءاعئص ةدهاعم ةيقادصلاو ةيدادولا ةدهاعملا هذه ىمست

 ل تمظن دقو « اهادحإ ةدالا هذه داوم سمحو قأتس ةمتاخو ةمدقم ىلع
 : . نيدقاعتملا نيفرطلا امهيطاعتل ةيبرعلا ةغللاب نيتخسن ىف

 : ةعناحلا

 : امسح ياهلا قيدصتلا ةفص اهباستكإل ةئيه» ةدهاعملا هذه نوكت ىكل
 ٠ نملا ةمصاع ءاعنص ىف تيضما دقو . ةعبار |او ةثلاثلا ةداملا هيلع تصن
 1 ةرضح ةيكارتشالا ةيتايفوسلا تايروهمجلا داحتا ةموكح صخرم فرط نم
 ١ ةرضح فرط نمو . اهيلإ راشملا هتموكح نع ةباينلاب فوخاتسا قيقرلا

 | دعب هيلإ راشملا مامإلا نملا كلم ةلالج نع بودنملا بغار دمحم ىضاقلا
 00 الماك ًامات ًاقافتا اهيلع ةلادلا ىناعملاو تارابعلا نم هتوح ام ىلع امهقافتا

 1 ىناثلا نيرشت ١ قفاوملا ه47١# ةنس لوألا ىدامج ١ ى اهريرحنو
 ْ : مل ةئس

 0 فوخاتسا .غ قيفر نب بغار دمحم
 ْ 1 فيسو دهعلا ىلو مالسإلا فيس انالوم نم رمألا ناك رهبشلا اذه فو

 ْ لاهشلا نم تاطحملا تلصتا نأ دعب نينمؤملا ريمأ نبا دمحم ردبلا دمحم مالسإلا
 3 زكرم نم ىكلسلا فارغلتلا طخ قينارزلا ةليبق قف بونجلا ىلإ برغلا ىلإ

 5 ديبز ءاضق زكرم ىلإو ةينيسحلا ىلإ اهبنمو ىمهيردلا ةدلب ىلإ ةديدحلا ءاول
 0 ءاضق زكرم نم ةيماهتلا زكارملا عيمج نم ةيفارغلتلا تارباخلا لاصتا مت اك

 : . ماعلا دئاقلا زكرمو زعت ءاول

 3 ىحضالا ديع
 ةالص ءادأل هللا هديأ مامإلا انالوم جرخ اهنم مارحلا ةجحلا ىذ رشاع ىف

 .,سانلا لبقتساو ىماظنلا شيلا ضرعتسا كلذ دعبو . هتداعك ةنابحلا ىف ديعلا
 هيلع مالسلاو ىناهتلا درل



 لا -

 بطحلا ءاقلإو ريدغلا مويب راعشالل جررخ هنم رشع نماثلا مويلا فو

 اهنم ةيبدألا دئاصقلا مامإلا ةرضح ىلإ تدرو دقو . مويلا اذهب ةهونملا

 : اهوأ رهطم دمحأ نب ميركلا دبع ىضاقلل ةديصق.

 ًابيجم مارغلا ىعاد اي تيدان

 : ابنمو

 ىوس امو نوصملا ىرس ًاحئاباي

 هتلسرأ ىوهلا ىف لسلسملا تنأ

 نيبم هيف رمألا كالم موب

 ىلعلاو لئاضفلا ثيداحأ موي

 ةيالو دورب هب ىصولا سيل

 ابيه مايهلا دكدلز نه تحدقو

 ابوجحملا هيفخخ حابأ ىعمو

 ابيبشت همويب ريدغلا لثم

 ابويغو ةمكح عماسملا دام

 ابيهذت هدايجأ اه تيلح

 ابيصن عيفرلا اهبصنم هلل

 . اهرخآ ىلإ

 مامإلا نب نسحلا مالسإلا فيس بإ ىلإ ءاعنص نم هجوت هنم ٠١ ىو

 نيرومأملا لامعأ ىلع فشكلل هريغو قرشلا دعس نب دمحم ىضاقلا هتيعم فو

 . رومألا ريرقتو ةيعرلاو ةلودلا حلاصم ىف رظنلاو لاوحألا حالصاب ماهالاو

 روكشم لمع

 ليسلا ىراجم حالصإ مث دق هنأ ىديم نم ءابنألا تدافأ ربشلا اذه ىف

 عرازملاو نايطألا ىلإ ءاملا درب لماكلا دسلا ةماقإو روبشملا ضرح ىداو ىف

 ىلإ برغلا نم هضرعو عارذ ةئاّتسو فلأ دسلا لوط ردقيو « ةريثكلا

 كلذبو . ًاعارذ نوثالثو ةعبرأ هعافتراو « ًاعارذ نيعبرأو نينثا قرشلا

 نم روربملا لمعلا اذه ناكو . ًانومضمو ًارسيتم ضوح ىداو ىر راص
 . ىشرقلا هللا دبع ىضاقلا لماعلا عيجشتو ىلاهألا ةفاك



 ل الامال

 ١٠م4 ةنس تايفولا
 قاعنصلا ىموم نمحرلا دبع نب هللا دبع ديسلا

 هللا دبع ىتتلا ةمالعلا ديسلا سن 1 دالب نم قرشلا لبج ىف تام مرحم ىف
 ليعامسا ىلع لكوتملا نبا مساق نب هللا دبع نب دمحم نب دمحأ نب نمحرلا دبع نبا
 انملاع ناكو . ةئس نيسمحو نيتنثا نع ىلاعنصلا ىسحلا مماقلا مامإلا نبا

 ىلع نب نسح ةمالعلا هيقفلاو ىلرغملا نيسح نب ىلع ىضاقلا نع ذخأ الضاف
 قودنص ةنامأ ىلوتو بلق رهظ نع نآرقلا ظفحو « امهريغو ىناعنصلا ىميرلا
 هتروتعاف نيعبرأو تس ١45 ةنس جحلل مزعو سن ءاضق ى لاملا تيب
 ةافولا هتكردأ سن آ نم قرشلا لبج ىلإ جحلا نم داع انيحو « ماقسألا
 هللا دبع نب دمحم نب دمحأ هدج ةيرذ ءاعنص ىف فرع دقو . هللا همحر

 .نب دمحم نب ىسوم ديسلا ةيرذ نيبو مهيب لاصتاو ةرابصل ىسموم تيبب
 ىلع ديسلا ةمتع مكاح مهنم نيدذلا ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا مامإلا نبا نيسحلا
 8 نيمآ انايإو هللا همحر روك ذملا ىدوم نب هللا دبع نب ىبحي نبا

 ىرجعلا ىبحي نبدمحأ ديسلا

 ىنسحلا ىديؤملا ىرجعلا ىبحي نب دمحأ ديسلا ةدعصب تام بجر ىو

 .لجولا وذ ريرحنلا لضافلا ملالا 20بجر نم مايألا ىف ةدعصب ىضق
 ىلع لآ تاداق هب ليثألا هدجم بح اص ىرجعلا دمحأ ءاكذلا مج

 .لم مولعلا لجأ نم ناك هنأب 2 اولقن دقف فيناصت نم هريغو

 ىت باتكلا ام ًامود هللا همحر هيهعف هتوم ًاماع نيعبس وسخ نع

 مهاربا نب هللا دبع ديسلا

 .هللا دبع ريبكلا ريمألاو ريزولا ديسلا ءاعنصب تام نابعش رهش نم 4 قو

 . ةنس نيتسو عسن وحن نع ىتسحلا مهاربإ نب دمحأ نب ميهاربإ نبا

 نأشلا ىلوأ ردص مههاربإ ةلالس انتاده من هللا دبع رخفلا ىضق



 "خا

 ىوه ىدملا 2 نيتسلاو عستلا نع

 ايدانم و ىلوملا ىضر هيلع

 انمامإ نينمؤملا نيمأ للصف

 ايلات نفدلل شعنلا ءارو راسو

 دلاو ددرف مامإلا ل1 ىبألا معو

 انرطق رخفم دللا دبع هلل ابح

 ىضرلاو وفعلاو نارفغلاب هازاجو

 ىل نودساحلاو ماوللا ىفركذيس

 ىمولي امدق ناك نم اي هلابف

 ىدب ىذلا ميركلا نبا لس نكلو

 1 ممعيو ىدان نم مدنيو

 هب ىذلا نامزلا تكردأ تنأ اذإ

 ًاعدوم ةافولا عوبسأ لاق دّقف

 ىلز نارفغ هللا وجرال ىإو

 . اهرخآ ىلإ

 ناث ىلعلا ىف هلام ًاديحو ءاعنصب

 نابعش عسات هللا دبع ىجنلا ىوه
 ١7

 ناندع رخفم موحرملا لحارلا ىلع
 نارسق تايآ قلحلا لثم ربقلا ىلع

 نالغإوب نس مم ةدجل 0

 ناوضرو مالسلا ىبسأ انذاتسأو

 ناوخإو بحص لك نع هوفع نع

 ناسحإ دحجي ناك نم ىنركذيو

 ىناحلي تببلاب ناك وأ ىندححيو
 ناسحإب ىزجن نارفغلا كلو انل

 ىلا ذأو باوصلا أطخأ هضارعإب

 ىنادقف ىكبت ال ريحلاب ىنركذتس

 نابقعو ردب ىرزملا هموظنع

 ىلادلاو سانلا نمىصاقلا نعى وفصب

 .ءاعنص ةنيدم ق ١10/8 ةنس ىلوألا ىدامج رشع نماث هللا همحر دلو

تقدصو « ةداقولاو ةنطفلاو ةهابنلاو ةباجنلا مالعأ نم آملع ناكف ٠ أشن اهبو
 

 خيش ناك ًأروطف « هتايح راوطأ تددعت دقو . نيددعتملا هخويش ليام هيف

 مظنو رثث ىف ةغالب مامإ ةراتو « هبالط فوفص ىلع اهيل مولع

 داهجلاو برحلا ىف شويجلا دئاق ةراتو « تالكشملا ىف ًايضاق ًانيحو « ءاشنإ

 مامإلا ةلود مالعأ نم ًاملع هللا همحر ناكو « تاغللا ىف عالطإ هل ناكو

 ىحن نينمؤملا نيمأ ةتاوع دعي .ةاثو دقو الاجر مظاعأ ن نمو هللا هديأ لكوتملا

 : اهنم ناعيإلا ةديرج اهترشن ةديصقب

 هتارسسقأ " - لع“ قاف“ "قيس

 ءاعسو دوج رحب مع دوط

 قترملا بعص ءارآلا بقاث

 مانألا اذه ىف ةرغلا وهف

 مامذلا ظافح ةنطفلا ةوذج

 ماستبالا رثد قالخألا ثمد

 ةدوجو



 ب ام#"6ؤ-

 سباع كوحض يىساق نيل
 ىئاصعلا دجحلاو ناسحإلاو لضفلاو فورعملا ىحرل ابطق شاع
 حصنو نيدلاو هللا ىوقتلو

 ىتن وهو هللا هيلإ هافوتو
 ًابيط ًاديقف هللا ههلف
 هلمحب ًاضر درب هسكاو

 هلح ًاحيرض بر اي قساو

 ىباشو ىبونج نم اياربلا

 مالسلا راد نم ندعلا ى الزم
 ماقملا عوفرم لضفلا لهأ نيب

 ماجسناب ىمهت ماركإلا ميد
 ىلااشلا دمحم نب دمحم ديسلا

 نب دمحم ديسلا علاضلا لماع ةمركملا ةكم ىف اهنم ةجحلا ىذب تامو

 ال نمو ىمكلا علاضلا لماع
 دمحم ريمألا ءافولا لاثم
 دحلا زواج ام تارئاطلا نم ف

 دمحأ لجنلا دلاو داليمل نيثالثلا بيقع ةعست نع تام
 ديسشم ديح رادو ءاعنصو نالحكيو ةراهش ُْق هرمع

 جحلا دعب ةكمب هبحن ىضقو
 دصقم فرشأل هلهأ نع ةبرغلل ةدابشلا رجأ هابح ذإ

 دمحم نب دمحم ىللاعملا ر

 ْ ةجح ةنيدمب ىدمحألا عساولا عماجلا ةرامع ىف عورشلا ناك خبراتلا فو
 نيدلا فرش دمحأ نب نمحرلا دبع نب دمحم ةمالعلا خألل ةموظنم ىف امك
 :٠ ىهو ىلنايكوكلا:

 نم هانب هلإلل تيب هلل
 مهرسأب نيمركألا لالخ ىواح
 ةوطسب ةاغبلا ىنفأ ىذلا كاذ
 همه نم انمامإ لجن لضفلا وذ
 هنأث ىلاعت هل داش كاذلف

 دف ىف ةباثإلا هنم هب وجرب
 هئازج ريخ شرعلا بر هالوأ

 امس دق ةيربلا لك ىف دجماب
 الا ىتاح دمحأ ةفالحلا فيس

 امرجم ةطيسبلا رهظ ىف قبت
 امأاد ىلاعت هقلاخ ةاضرم

 امجنألا هاور ىف ىهاضي ًآتيب
 اظلاو ةمادنلاو ةمايقلا موي

 امركأو نيبملا حتفلاب هابحو



 ساعة ثا

 امكحم اذه دعب تيب رطش ىف

 [ اهسلا ادب ىذلل ىهجوتهجو ]]

 #47" ١

 هئانب ءادتبا خب رات ءاح دق

ات لقف هف رعت تئش نإ
 هحي ر

 دمحم نب دومحم ىضاقلا
 ىرييزلا

 نع ىريبزلا دمحم نب دومحم بيدألا ىضاقلا اهنم لا

 . ةديدحلا ةنيدم ىف لجألا هأجافو + ةنسا نيعبرأو نمنح وع

شن امبو « ءاعنصب نرقلا اذه لئاوأ ىف دلو
 ةمالعلا مامإلا نع ذخأو أ

 . ىرمعلا ىلع نب نيسح ةمالعلا ظفاحلاو « ىلبرغملا

 « ةنبقم ةموكح ىف همايأ رخآ ىو « انا ىف مث

 وش رهش ىف تامو

 نيسح نب ىلع ىضاقلا

 سيح ىف ةموكحلا ىلوتو
 . هللا همحر فطللاو ةفارظلا نم ةباغ ىف ناكف

 لدهألا رهاط نب دمحم ديسلا

 .ىف لدهألا رهاط نب دمحم ملاعلا ديسلا اهنم مارحلا ةجحلا
 رهش ىف قوتو

 ًاعجرم لدهألا لآ نه ءاملعلا ةداسلا دحأ ناك. ةدب
 دحلا ءاول نم ةعوارملا

 سردلل ًادوصقمو ايتفلل
 . ىلاعت هللا همحر . داش الا , ٌةدامعلا

 ر 2 3-083

 ايحأ لدعلا رونلا نم

 .حالصلاب ًاروهشمو ةديدع تاهج نم سيردتلاو

 نينمؤملا ريمأ نبا دمحم نيدلا ردب مالسإلا فيس انالوم مظن ةنسلا هذه ىف

لا هديأ مامإلا ىلإ اهعفرو هبلتخم لوقعلل ىلا ةردلاو ةبذهملا ةديرفلا هذه
 , هل

 دبوسي داؤقو: مايه: ماربغو دونت ةوديغوا دعمت تارفز

 .دسحو لاذع نيب ماقع ماقمو دصلاودعبلااذه لاط دودصو داعبو

 هدبوركفلا شوش ىهاودلاب نابرف ددوتي ارهجو ضغبلا رمضي ليلخو

 ددحي ال قوفخو لوحمنو ماقسو دربي ال رحو ل امعأو تامهمو

 دقفي ةشهدلل داك ىلقعو لكىرظان دضنم دمع اهطمس عومدو ءاكبو

 دعبأو ىصقأ الو تآيس قانسح دبكتأ ايازرلا لكانأو ىرمع عاض

 دحنمرجهلل لهفك انضم ةلاح هذه ددشتو ًاروج داز ًاقفر تلقام اذإو

 دسبتتأ ىليل لوط ىدهسوىمقساومحراو دمحأ قفرلاواوقفراو ىلا رتغا لوط اومحراو



 ١اع؟ 

 ددبتي ىنلايحخل ىمأرب ًابيشاورظناو
 دماج ريغلا باق ريغلا بلقب هوسقتال

 دس# رحلا نإف ىداسحلوق اوعيطتال

 دق نم لوق متعمسو ىاضتها ف متلطأ نإ

 ديعي قحلاب نمو نيثيغتسملا ثايغاي
 ديش قحلل نمو قحلل رصانلا دعب
 دي نع ءاشحفلاو ركنملاو ملظلا حازأ نم
 دتشم فوح ا ناكو نمآألاب سانلاحارأ نم

 دجبت نإ قيقر هللا ةيشخ نم قفشم

 دلجن ول هنع ربصلا قيضيربص هلو

 دسفأو ىناجلا ىنج نإ وفعو ملح هل
 دعلاو رصحلا توفي لضفلا نم هايازم
 دمحي ريخلا نإف ريخلاب هلمشأاو همع

 دعسأ هللاو هبف هاضر ىنقزراو بر
 دهشي هللاو ىديس م اضر ىرهأاملف
 ددعتي ىبيغف ىريصقتو ىلهج نع فعاو
 دقعملا عون نم لخنلا اذهف رئسلا ركباو

 ددجتي رورسو رصنو زع ىف قباو

 دكؤم دو هدو ًافيعض ًابلق اومحراو

 دجوي سيل بنذل ًايغب ىضغبم نع اوضرعاو
 دمحت ةوسقلا اف وسقتال هللابا وقفشاو

 درفتي ءاقبب نم ايوبرايتلق

 ديأ نيدلل نم رصعلا مامإ ىلوملا ظفحا
 دحو نيلهأللو رفكلا نع رطقلا ىمح نم

 دمحأ ىغبلا رانلو ايحألدعلارونلنم

 دلص أ ةرخصلا نم سأبلا ىدل بلقهل نم
 دعصت راونأ لضفلاو هل ملعلا نمو

 ددشو ريغلا ىفطنإ قفر قلحلاب هلو

 دأوتي نكلو ليكتتب هلجاعي مل

 ددسملا ىألا هيأر لعجاونيدلل هقبأو
 دمحم ًافؤر ًابلق هبلق لعجاو بر
 دقدققرلا بلق رهدلا بير قحلا مامإلي
 دصقم ريخ ىدنع وه ءاعدب ىنثغاف

 دجوي كدنع نم هللا ىضرف ىنع ىضراو

 دمجأ ةدشلا نم راص دق ركفلاوم راص
 درغو ريطلا ىدشام ىلص هللا كيلعو

 نبا دمحم نيدلا ردب مالسإلا فيس ىلع هللا هديأ مامإلا انالوم باجأو
 : هلوقب هللا هديأ مامإلا

 ىروأو ىطع نم زه

 ىرورس رصق ىنبو
 هنم انأ مظن ىأ

 حورو ناحنر نيب

 ورلا شعني جابتباو

 دصلا حرشي حايتراو

 دعصو دجولا جيه

 دقوأو ىحارفأ دنز

 ديشملا رصقلا كلذ
 ددعتن ضاير ىف
 ددلجتي ميسعنو

 ددرتبي 2فطلو َح

 دح اذ حرشلل امو ر'

 ( نميلا ةمنأ ه٠ ١ ق ١5 -م)
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 ءارم هنم قرطلف

 ثاللثو رشع تنب

 اهيف كسانلا عدن

 ”ادخ ىصي نم

 دصللا ةلوّمصم هلفط

 دنهم ىلاولا اهفرط

 دديو كسللا قلط
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 ًافشر نعمأ نك" وأ

 اهحل فلك ضي ىنشناف

 ىراردلاك لظن كاذ

 ددرملا سأكلا ةقهق

 دمحم ما هغاص

 | هلخف ار اهسو

 تاحلاص ايازم نم
 هللا كراب عاسمو

 ربحبلاك ىه مولعو
 داشرو هادسو

 حال صب ماعهاو
 لصفم نم ماقتناو

 مولظ نم فاصتتناو

 ىلاعملاب مارغو

 ىضمأ ىه ناسلو
 قاصملل لحأ ىهو
 نا" نلجك هارت احم

 ماجسنا ىذ ماظن نم

 رحسلك وه ريثنو

 ميركلاو

 ددؤسو دجمب اهلك

 دجوت ثيح ابيلع

 دم املك ًاقافدنا

 دنفي ال داقتناو

 كييسح هل ١ ىلع املك
 دحتسفأو نقلا تلط

 ديوؤملا قحلا ىوذل
 يكتمل اول

 ددجم نم ىداعألا ىف

 دربملا ءاملا ىنه نم

 دوحجملاب 2 ىدحتت

 ديقو بللا صقرأ

 دص رب عامسألا ىدل

 دن الو الثم ال قلي

 دتحم بيط ىلعملاو

 دجلاو ءابآلاو لامغضفألاو لوقلا
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 تيبلاو ىأرلا ليصألاو
 تيدبأ امل عقو اعبأ

 درلاو ذحخألا نسحو

 دقوت قوش نم

 دس نم فصنأ امو كده. ئوت' نم ..كشلنو

 ىنأ ريغ ىبب ام كب

 انف رجألا ىتاجرو

 ا ريضقا تايبجنلب“ دق
 هللا ىضر ناك املك

 سفنلا ىنمب ىلابن ال

 دلجتأ ىرابطصاب

 دصقم ريخ هيف نحن
 دمحن ربصلا مازتلاو

 ددجبيلاف هيف

 ةداجحتيشتا# وأ قات
 دلقملا بحرلا ابيأ ًارعش كاذ ذخناف
 دوجأ برقلاو ءاقللب ىلبرف سأيت ال م
 ددرم مياسست ىأ ىنم رمدلا كيلعو

 درسغو ضورلا لبلب 20ىنغو ثيغلا ىمه ام

 فلاو ةئامالثو نيعبرأو نامت ٠؟عمب ةنس تاخدو

 نهلا ىق ةمثألا

 بيطحلا نيدلا بح اهبحاصل ةيرصملا حتفلا ةلجم ترشن ناونعلا اذه تحن

 : هصن ام 144 ةنس مرحم ١ ىف عوبطملا ١51 اهددع ىف:

 ى رخآ سلجم هرابز دمحم ديسلا ذاتسألا ليلجلا ةمالعلا ةرضحو انمض

 انفحتأف « هلاوحأو نميلا خيرات لوح ثيدحلا رادو « حتفلا ةفيحص ةرادإ

 « نِهلا ىف ةمامإلا » ىالسإلا ىلرعلا رطقلا كلذ نع عتمملا لاقملا اذهب هتدايس

 مامإلا هجرخأ ام حرش ىف ىرابلا حتف ىف ىنالقسعلا رجح نبا ظفاحلا اهركذ

 لاق امه هللا ىضر رمع نبا نع حيحصلا نم ماكحألا باتك ىف ىراخبلا

 ىنب ام شيرق ىف رمألا اذه لازي ال : ملسو هل آو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 راطقألا نم رطق ىف شيرق ىف رمألا ىب دق رجح نبا ظفاحلا لاقف . نانثإ مهنم
 ةهج ى هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا دالوأ نم ةفئاط ءاقبب

 نم ةثلاثلا ةثاملا رخاوأ نم دالبلا كلتل ةكلمم ةينميلا دالبلا نم ابيلإ امو ةدعص

 . خلإ ... ةرجهملا
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 . نامي ناميإلا : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق حرش ىف اضبأ لاقو

 . خلإ ... نميلاب الإ ناعإ ىتبي الف ناثوألا دبعت ىبح نامزلا ريغتي هانعم ام

 .نب ميهاربإ نب مساقلا نب نيسحلا نب ىبح قحلا ىلإ ىداحلا مامإلا ناكو

 ن٠ جرخ نم لوأ وه مهنع هللا ىضر بلاط ىلأ نإ ىلع نب نسحلا نب نسحلا

 اهدالبو ةدعص ىف سسأف . ةيرجه "رم. ةنس ىف ةينملا دالبلا ىلإ ةيوبنلا ةنيدملا

 ءاعنص ىلع ىلوتسا ةرجهلل "89 ةنس ىو. هتءامإو هتفالخ مالعأ رشنو هتكلمم

 هدعب نه هباقعأ ىلإ هتءامإ تلقتنا هتافو دعبو . ةعاطلاب ميلاقألا هل تنادف

 خيا مهاب ديكوت ق ميظع ىعس لل ناكو ه ماع فلأ ذنم مييف ترمتساف
 مهرخآ نيحنافلا مكح ىف ةتوافتم نامزأ ف نعلا تلخد دقو ؛ خذابلا مهكلمو

 ناكرألا ديطو لظ ةفيرشلا ةلالسلا هذه نم ةمئألا ذوفن نكلو + نوبئازعلا

 .ملاقألا ىلع مهناطاس طسب ىلع ةمتألا ترصق ةعباتتم تاراغو ةريثك نحإ نملا

 . رحبلا فيس ىف عقت ىتلا مئاهتلاو ةيئانلا

 بقاث ىأر راودألا فلتخم ىف ةمنألل ناكو . لوبسلاو فارطألا ءاغصتساو

 ًاعوف رم مهؤاول لظف ٠ ءادعألا ةيداع عفدو نتفلا دامخإ ىف قفوم لمعو

 ضعب تلفأف ةفلتخم ةلعرا فق فورظلا مهتناخو ةيرا ممكلو ًاعينم ما

 مظع» ىف بهاذملا ديحوت مل مثو نعلا ةدجو اوناص كلذبو « اهنع بضاخلا

 .ماوقألا ةدهاجم ناكسلا دادعإ ىف ىوَقلا هرثأ ديحوتلا اذهل ناكو . رطقلا ءاحنأ

 . ةمآلا ىف ةيبرحلا حورلا ءامنإو مهاذأ درو ةريغملا

 :فارطألا ءاغصتساو ةديقعلا ةدحوب ظافتحالا لغاشلا ةمثآلا لغش ناكو

 ىسايساا رطقلا نايك ديطوتو ءازجألا تاتش مض ىف ًاريثك اوقفوف « فانكألاو

 . ليبسلا انهى ةمنألا دهج غابم كردي ثيدحلا خيراتلا زاوخأ عبنت نمو

 « برحلل ةمآلا دادعإو روعشلا ديحوت ىف حاجنلا نم ًاريبك ًاظح اوتوأ دقو

 نع عافد قدصأ بعشلا عفاد بورحلا نطاوم ىو . شويجلا فيلأتو

 حسار تامإو قداص ءالو مه صاللخإلا ىلإ هودحب هدالب ةزود>و هتما هيار
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 ةدحاو ةثداح عارتنا هيلع رذعتي ثيدحلا خيراتلا تاحفص ضرعتسا نمو
 دضحلا دئاكملاو سئاسدلا نم ةمئآلا قيرط ىف ثب ام ,غرب ضافتنا ىلع لدت
 مهتانق ةنالإو مهتكوش

 نع تدصف ءاليتسالاو حتفلا ءاغتبا نملاب شرحتت ةريثك لود تماقو

 ءالؤه ريبدت نسحو هتمنأل بعشلا ءالو لضفب قافخإلاب تغلبو طسقلا
 ةيعرلا فاصنإو لدعلل ًايلع ةلثمأ مدقارم هللا رون اوناك دقلو ٠ مهتمكحو
 سانلل ةحارلا ريفوتو قح لا ساطسق ةماقإو ةحمسلا ةعيرشلا بادهأب كسلا

 بحو ةصلخم بولقب بعشاا 0-3 مهئاطلس رقتساو و فعاضتف

 حيباصم اوناكد قف « رصحلا نع لجت مييلع هللا ناوضر ةمنألا رثآمو . ىيقح
 هرقل ننو قفارملا حتي ير هايج وتمت قلو حالصإ سومو ىده

 ىوتسم اوعفرو ةيمألا تاملظ لوقعلا نع اوحازأف ٠ بعشلا دارفأ نيب

 ىتح ةيبرعلا بادآلا رشنو ةئشانلا نيزربملاو ءاغبنلا ملا اوبرقو « دارفألا

 يور ارتب كلا نعلا ىف ةيمألا تحبصأ

 داطلاب ىبعلا بدألا زاتما دقو

 ةيمالسإلا مولعلا ىف اور نيذلا مهئارعشو مهئابدأ ناسل ىلع ترهظ

 ةرهدزمو مهراثآب ةمعفم مهخيراوتو مهبتك كلتو . ةيهازلا اهتراضح مهلقصو
 عرذو لاع بعكو ليوط عاب نم اوتوأ ام ىلع .لدت مهراعشأ قيقرو مهتاقلوؤمب

 . ةيهازلا ةراضحلا تاذ ةيبرعلا ةفاقثلاو ةيمالسإلا بادآلاو نونفلا ىف عيسو

 راونأب اهونيزو اهلالغأ نم لوقعلا اوقلطأ نيذلا ةمئألا ىلإ عجري رخفلا اذهو

 ىبرعلا بدألل كلذب اوظفحف « ىاالسإلا قنورلاو فيقثتلاب اهولقصو معلا

 دهم ميدقلا خيراتلا ذنم تناك انك نملا دالب تلظو « هماقم دالبلا هذه ىف

 ىلإ تفلتيو بلق لك اهيلإ هجتي ىلا ةيفاصلا ةعقبلاو ءاملعلا أشنمو ةبورعلا
 مهرخافمو دادجألا ثيراوم ىلع دافحألا تلد ىلا ىهو « ركف لك اهعوبر

 رجلا كلج هيلإ مصادلا دع م نميلل امب دهبشت ةقطان راثآ نم تقبأ اب
 . رباك نع ًارباك دحما اوثراوت نيذلا ةمثألا دهع ىلع فيرطلا

 رخفلا ءاول نإف ةيمالسإلا ةيبرعلا لودلا نيب ةلضافملا تزاج نألو

 بورضو نهّلا فونص تساق ىلا نعلا ىف ةينسحلا ةلودلا ىلع بير الب دوقعم
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 ةيداع تدرو اهيصاون مزحلا ماسحب تزحو اهراودأ تزاتجاف . ثراوكلا

 ذنم فاصنالاو لدعلا ساسأ ىلع ًامناق كلملا اذه تدطو مث . نيعماطلا

 . اذه انموي ىتح ةينسحلا ةمامإلا سمش ق رشم

 هراثآ تيقب امم ةيداصتقالاو ةينا رمعلا ةيحانلا ىف ةعسار مدق ةمئألل ناكو

 دهاعملا سيسأتو نوصحلا دييشتو رودلا هنيبق اوف ٠ موبلا لإ ةصخاش

 نامزلا فورظ بسح تافاسملا بيرقتو قرطلا طيطخمو عماوجلا ءاشنإو

 بيردتو شويجلا ميظنتب مهتبانعو . اهيف اوشاع ىنلا روصعلا حور عم ايشمتو

 يل دونخلا
 ةميظع ا

 ةيركسعلا حورلا تناكو . بيردت نسحأ ةبردم دادعتسالا ةرفاو ددعلا

 ًادحاو ًاشيج اهلك ةمألا تناك ىّتح اه ريبكو اه ريغص بعشلا دارفأ لمشت

 اونكمتو « ةمألا ةيانع لضفب ةبركسعلا حورلا تقتراف . رطحلا ةعاس ىف

 بابسأل ةفلتخم مايأ ىف ةعاطلا نع تزشن ىتلا ميلاقألا ىلع مهذوفن طس نم

 اوداعأو نيعماطلا ةيداع بجللا شيجلا اذه اودوزف . اهدرسل انه لحم ال

 دئادشلا مايأ ق ىّتح ةمنآلا ناوتي ملو . دايقنالا ىلإ | ملاقألا لهأ نم نيزشانلا

 عم ةعنملا لئاسو ةفعاضمو لاتقلا تادعم نم راثكإلا نع دعسلا من لوفأو

 زانتكاو « اهيهاونو اهرماوأب ديقتلاو ةعيرشلا ماكحأب عمقلا لامعأ ميعدت

 نم متعطتسا ام مل اودعأو) : هتمظع تلج هللا لوقب المع عافدلا لئاسو

 . ليلا طابر نمو ةوق

 رطاخنا ءاقتاو بوعشلا ةسايس ىف ديدس ىأرو بقاث رظن مل ناكو

 رفاظأ ميلقتو ني ريغملا ةيداع دص ىلع مهقيفوت رصتقي ملف «٠ باعصلا ةزواجمو

 نادلبلا ىلع مدع قاور اودهو مهئاطلس مالعأ اورششن لب ء« بسحف نئفلا

 عضخم ىلا تاخيشملاو نملا ىلفسو ةماهتك ةينامب لصألا ىف ىهو ؛ مهل ةرواجلا

 هذه ىلع ةمنألا ةرطيس تلظف « تومرضح :ىعي مويا ةيزلجإلا ةيادجلا

 ىمحتو هللا لزنأ امب مكحنو لدعلا اهعوبر ىف ميقت الاوط ًانامزأ ةيناعلا ميلاقألا

 :ًايركسعو ًايداصتقاو ًاينارمع دالبلا ةيقرت ىف رصعلا حور ىثثامتو ةمذلا لهأ

 . لاجرو ةلود نمز لكلو لاحلا فورظ بسح ىلع

 ةمنألا مكح ىلإ هحايتراو بعشلا ءاضر دهعلا كلذ ىف ناك 'ىش رهظأو

 597 -ه- ١ >١. مل ذه
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 فاخ ريغو ةعيرشلا ماكحأ ذيفنتو فاصنإلاب سانلا ةلماعم مهراعش نأل

 . اهماكحأ ىلإ ةيعاوط نع نوداقنيو جهملاب اهنودتفي ىتلا مهتعيرشب نييناعلا قلعت
 مهبح ىلع ةوالع ةوقلاب مهتاموكح عاتمتسا سانلا ىلإ ةمنألا ببح امو

 ةاكزلا نيمأتو ةيابجلا قرط ميظنت ىلع مهرفاوتو مولعلا رشنو نارمعلل

 « رومألا تماقتساو ةراجتلا 6 ىتح نيملسملا لام تيب ىلع ناهئالاو

 ةثارحلا ميمعتو ةعارزلا ومع ومتو ةراجتلا قر نم 8 ى نآلا هارن ام لكو

 كلذ ق ا تناكف « ةمئألا مامهال رث أ وه ىلابملا ةماقإو جاتنإلاو

 مالا ضعب نأ ركني الو « ًاحاجنو ًابقر ةرصاعملا تاموكحلا لضفت رصعلا

 ى ًاطاوشأ اهتمدقتف « مالسو رارقتسا نم نميلل حتي مل ام اهل حبتأ ىرخألا

 نتفلا عقو بورحلاب اليوط تلغش اهنأ نملا رذعو « تاعانصلاو ةراضحلا
 ىلع اب تزرب ىتلا ةيلهألا تاعانصلا ءايحإ لمه مل اذه عمو . نيريغملا دصو

 تاجاحب ىت تاعانصلا هذهو « ةثوروملا هتزيم ىناعلا بعشلل تظفحو ريغلا

 تاجاحل ًاعبتو روطتلا ةنسب ةرثأتم تقترا دقو . ةيعاّتجالا هتلاح مثالتو نما

 . نمزلا

 لاقتنا ءانثأ ةيلبجلا 8 َْى ةيمألا ةحفاكم ىف صاخ لضف 0

 حبتأ ل ةيمألا لظ نس هلقتي داك ىح 98 00 ةءارقلا مي د يا

 0 ًارهاب ًاءاقترا مولعلا مهدهع ق تقترال ماد مالس 1 تاموكحل

 روذج ثاثتجا ن ء مهلغش ةعماطلا ملا عم اهب اهب اوكبتشا ىثلا ةنحاطلا بورحلا

 0 نمزلل اوكرتف « ةيمألا

 الدع مهتنس نوعبتي و نيدشارلا ءافلحلا وذح نوذحب مهامعأ ىف ةمثآلا ناكو

 فاضي بناجلا ةيوق ةميلس ةمامإلا ءاقب ىلع ًاصرحو ةيعرلا آ آبحو ةماقتساو

 اوناكف « « لثؤم دجمو ةرهاط ةمورأو ميظع بسح ةعصانلا ةريسلا كلت ىلإ

 ةيموقلا حرص ةظفحو ديما مالسإلا ءاول ةلمحو نيرباغلا ةعبابتلا ةثرو قحب

 ميظعلا نآرقلا ةفك تيقبو ةيبرعلا كلامملا جات ىف ةرد وه اكلم برعلل اوناصف

 ىديأ هتدهعت ناكرألا ديشم كلمب برعلا رفظف « لالجلا ةرفاو نأشلا ةيلاع

 مهتمظع رشنو دادجألا ثاريم ظفح ىلع اولمع ىلوألا ةرربلا ةمثألا كئاوأ
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 تل سوم
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 باجعإو هللا ناوضر كلذب اوقحتساف ملاعلا ترهب ىلا مهرث آم ديلختو

 ماعلا اذه ىف عيطت ةينعي بتك

 تيقبو ةيرصملا رايدلا ةمصاع ةرهاقلا ىلإ تمزع ٠1419 ةنس رخاوأ ىف

 مامإلا عومج حرش ريضنلا ضورلا باتك اهنم ةينم, ةديدع بتك عبطل ةدم

 ةياورلا نيب عماجلا ريدقلا حتف . ءازجأ ةسخ ىف ثيدحلا ف ىلع نب ديز

 نصحلا ةدمح حرش نيرك اذلا ةفحن . تادلجم ةسمخ ىف ريسفتلا ٍلع ىف ةياردلاو

 نرقلا ى نما مجارت ىف رطولا لين . دلجم ىف نيلسرملا ديس ةيعدأ ىف نيصحلا

 نرقلا دعب نم مجارت ىف علاطلا ردبلا . نيدلجم ىف ةرجهلا نم رشع ثلاثلا
 . تادلجم ةثالث ىف هليذو عياسلا

 نانويلا بيلاسأ ىلع نآرقلا 0 را

 ةيبدألا دئاصقلا ررغ هللا هد نر انالوم ىلإ 0 اذه ىو

 ةيواحلا ةسيفنلا تايبآلا هذه اهبنمو « ديدجلا ماعلا لوخد لولحم ىناهنلا ىف

 4 ىهو 4 را

 دصقي تارسملاب ديدج ماعب 2 ًاكرابم نينمؤملا ريمأ ىنهأ

 دهشي ةفيلخلل هيف رصنلابو ١ ىلعلاو 5 دييأتلاو زعلابو

 دشني رعشلا نم تيب ىف ىالوملا 0 اخرؤم هيف قربلا افاو كلذل

 دمحأ فيسلاو فيسلاب هئادعأل 9 لكنم كتف دومحم هب ىمحيل

 هع 4١1ا/ ١٠ ١7١ ١87 ه6 48م 7*
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 دايك وح نب نيرا دعوا عرولا ديسلا ءاعنص ىلإ مدق هيفو

 . هرومأ ضعب ضعب ءاضقلو مامإلا ةرايز ًادصاق هترامإ ماقم رذع ةلفق

 لإ ىزويبد ريبكلا ميكحلا ىلكوتملا ىنشتسملا ريدم ءاعنص نم رفاس هيفو

 ىشتسملل 0 ماق دقو « ةصخرلا مايأ ءاضقل هدالب ًادصاق ايلاطيإ

 . ايلاطيإ نم امهالكو اروناق مكحلا
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 هيقفلا تيب ةنيدم حتف ىف ىدمحأألا رصنلا

 دالبلا ريهطتو ةيمامإلا دونجلا ءاليتسا ناك اهنم رخآلا عيبر رهش ىف
 ل ل ا تاجر مالا

 0 قرشا

 يومنا عاشر فقل تب املا يكرخلا نكت يعل هي او

 ةيقفوملاو ميظعلا رصنلا اذهل ناك دقلو « ةليلو ًاموي ةكرعملا رارمتسا دعب

 تلعشأ كلذلو « عقوم نسحأ ًاعيمج نييناعلا سوفن ىف نيبملا حتفلاو ةرهابلا

 . هللا دنع نم الإ رصنلا امو نعلا نادلب عيمج ى راشبتسالاو حرفلا نا رين رين:

 ةموظنم رصنلا ةئنهت

 ةرماعلا ةديصقلا هذه ناعإلا ةديرج تركذ ىلوألا ىدامج ربش فو

  ةعيزه دشأ مهعيزهو ةاصعلا رارفو هيقفلا تيب ىلع ءاليتسالل ناك لل
 مهكولسو رورسو حارفأو نامأو ناميإ نم بورحلاو فوحلا دعب ناك ام مث

 « دمحلا هللو اهنارين دامخإو ةنتفلا كلت ءاضقنالو ءالولاو ةعاطلا لهأ كلسم

 ىئاهتلا مادقملا لطبلا هدهع لوو هللا هديأ مامإلا ةلالج ىلإ تعفر دقو

 دمحأ هيقفلا رعاشلا اهلئاق اهب داجأ ىذلا ةديصقلا هذه اهنمو تاكيربتلاو.

 2 : ىهو )2 لالا

 م ١

 اروكذم ريحلاب تلز ال ىدهلا مامإ

 لزت ملو نيبملا حتفلاب تزف دقل

 ةلآو ًاريفغ ًاعمج اهل تعمج

 لفحج دعب الفحج اهيلإ تقسو

 بناج لك نم دانجألا اهب تطاحأ

 اسفلا فئارط داهجلا دانجأب تيمر

 لزت ملو جيت ءاجيهلا اذإ دوسأ

 ةوطسو ديدش سأب هل فيسو

 ًارورسم ةفالحلا زع ىف تلز الو
 اروصنم هللا براح غاب لك ىلع

 ارودقم لاز ام هللا حتف نكلو

 ارينا مجلا كدنج ايف رثأف

 اروشنم راص ام لاط برح قريبو

 اروس اهتحاسب حم ملف ترادو

 ارومأمو ًاريمأ اوناك امي د

 ارونت برحلا ىكح وأ ًاران ججأت

 اروح دم فيسلاب لهجلا فيلح ىحضأف

 - سل ل ول ا

 دا
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 ا ؟هء ال

 ةلوص دعب ةلوص ىداعألا ىف هل

 اهرحو بورحلا رم ىلع ربصو
 هل ىرت م ىدرلا سأك ىدعلا قاذأ

 انمامإ نيبملا حتفلاو رصنلا كل

 هدارم لتيتب انالول أثينه

 بلاغم لك مالسإلا بلغ دقل
 كري مل ةفيلحلا معن انتفيلخ

 ًادهاجم يبي مالسإلا ىمح تيمح
 ىذ لكو نيملاظلا نورق ترسك
 ترسو نيملسملا باقر تكلم

 ةمحر سانلل تلز ال ىدملا مامإ

 العلاو دحماو لاضفألاو لضفلا كل

 انرسأ اروهظ ءادعألا ىلع ترهظ

 لزي ملو كامسلا تزواجف تومس
 مروهظب ىدملا سمت تقرشأ دقل

 ةحجبو: وون مالسإلل حبصأو

 . اهرخآ ىلإ

 اروهشم راص هب مادقإو مزعو

 اريبدتو ًايأر باط ثيل ةمهو
 اروسأم رخآو ءاجيهلا ىدل اليتق

 اروكشم كيعس رابخأألا ىف راص دقل

 ارون ادغ دق ىذلا حتفلاو رصنلا ند

 اروهقم حبصأ مالسإلا بلاغ نمو
 اريمدت رسمدي نمم هفلاخم

 اروذعم ىالوم تحبصأ هب ًاداهج
 اروسكم كب ادغ نرق هل لالض

 | ريخست لوطلاو ضرعلا تاذ ضرألا كل
 اروذحم سانلا نمأي ىك ةييفاعو

 اروبحم ترص هب ىلعألا فرشلا كل
 اروخذم هاندجو ًاحنم هب انبصأ

 اروبثم ةناهإلا لذ ى كودع
 اريرحت كلذ مالقألا تررحو
 ارومعم ضرألا ىق هللا نيد حبصأو

 برش دح ءارجإ

 .ةيلاملا ةرئادب نيرومأملا دحأ ىلع رمحلا برش دح ىرجأ ربشلا اذه ىف

 . زعت ناديم ىف ةدلج نينامث هدلجي نالقع زيزعلا دبع

 مظع درب

 ءاول تاقحلم نم ربص لبج ىلع مظع درب لزن ربشلا اذه رخاوأ ىف
 دهجي الإ اهلمح نم ىوقلا لجرلا نكمتي ال اهرغصأ عطق هنم تدهوشو زعت

 .دمحلا هللف « ركذي ررضب تاعورزملا الو ىذأب سوفنلا بصت مل كلذ عمو
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 _ا#هإآ

 هيقفلا تيب ىف حالصإلا لامعأ

 متي الام حالصإلا لامعأ نم هللا هديأ دهعلا ىلو انالومل مث بجر رهش فو

 رمأف لهجلاو ىضوفلا اهدجم تمده ىلا هيقفلا تيب ةنيدم تحبصأو هريغل

 اهمظعم بهذ ىلا بتكلا عمجو عماجلا دجبلا فق سردلاب ملعلا ءايحإب

 نم نيعو دجسملاب ال ةبتكم ىنبو اهحالصإب رمأو لهاستلاو لهجلا ةيحض
 « بجي ام سانلا نوملعي نيدشرم اهدجاسم نم دجسم لك ى دلبلا ءاهقف
 حالصإل اهطبضو فاقوألا مومع جرخ مث « ةيلكوتم ةيلوأ ةسردم لوأ حتفو
 ةدلاخ ةموكح ءانب ةريخألا ةدملا ىو . ةيمسرلا عقاوملا ممرت لمكأو دجاسملا

 ميمعتب هللا هظفح رمأو اهيلع ةلطملا ةاشقلا حاصأو اهب ةيمسرلا رئاودلا ءاقبل

 ءايحإ ىلع نيحالفلا دعاسو دالبلا مومع ىف نيملعملا ثبو دجاسملا حالصإ
 . امترامعو ضرألا

 ةيناعلا دالبلا نوئش

 نيت ريخألا نيتنسلا هذه ىف ءاعنصب ًاميقم ناك نييزاجحلا فارشألا دحأ نإ

 قينارزلا ةليبق بورح ىف دهعلا ىلو انالوم قفار دقو « 48 ةنسو 41/ ةنس

 ةديرج لسارم هلباق دقف رصم ىلإ مزع قينارزلا ةليبق برح ءاهتنا دعبو
 روشنملا ثيدحلا اذهب اهيلإ ضافأف ةلئسأ ةدع هلأسو رصم ىف ءارغلا ءاب فلأ

 ديسلا اهريدم ىذلا ايسنودنأ ىف اياباروسب ةعوبطملا تومرضح ةديرج ىف

 دالبلا نوئش ناونع تحن ١844 ةنس بجر 4 ةخرؤملا روبشملا سورديع

 . ةيناملا

 . ؟ نعلا ىلإ كرفس

 اذه ىف ريبكلا مسقلا اذه ىلإ علطتلا ىلإ عيطلاب لبمأ قدك نإ َج

 هايازمو ا ىلع ظفاح ىذلا . هنم مهملاو لب برعلا دالب نم دلبلا

 انديس دافحأ نم نيسحلا نب ىحي مامإلا جرخ امدنع 9٠" ةنس ذنم هتاداعو

 ىلإ مكحلا ةداعإل ةاون لوأ عضوو مالسلا هيلع بلاط ىلأ نب ىلع نب نسحلا

 ظفاحو ةميدقلا تاراضحلا لالطأ ىلع عساولا كلملاو دما اذه سسأو هلهأ



 كلا ا

 برعلا باجع] عضوم نما لعج امب ماركلا ةمثألا نم هدعب ءاج نمو وه هيلع

 تاروثلا لك دض مزحلاو داحتالاو دئازاا تابثلل . خيراتلا رابكإو نيملسملاو

 ةميظعلا لودلا دصو مهيديأ نم رمألا عزنو مهشو رع لثل تماق ىلا ةمادحلا

 اهيلإ اوقاس نيرذلا كارتألا دهع ىلإ ةيمأ ىنب دهع نم لوطلاو لوحلا تاذ
 اهزع ىلع تظفاح ادالب نإو . ةكلهملا ةيرانلا تادعملاو ةرارخحلا شويجلا

 ملاوحأ ىلع فوقولاو اهلهأ ةرايزل ىبرع لك بلق قفخي نأب ةريدجل اهمارتو

 ىتلا ةدملا نأ تملعف رافقلاو ىراربلا بعاتمو رافسألا قاشم تمشحت اذه

 لزعألا مههيف ىرت داكت ال عبطلاب ةيبرح ةمأ نعلا لهأ نأ ًانحاب ًابقنم اهتقأ

 نودلقتي مهنإف ءاملعلاو ةينيدلا دهاعملاو سرادملا ةذمالت ىتح حالسلا نم

 لصنلا ديجلا رجنحلا ةميق تغلب ىتح ةحلسألا ءانتقا ىف نولاغتيو رجنخلا

 عمست ال مادقإلاو ةعاجشلا نم هب نوفصتم مه امو اذه عمو ؛ ًابينج نيسخ

 هتموكحو مامإلل ةيذيفنتلا ةطلسلا نأب ًائاد نوملسي مهنأل رخآ ىلع دحأ ىدعتب

 نم نأ ًاينيد اداقتعا اذه ىلع ةوالع نودقتعيو ؛ ماصخللاو عازتلا غلب امهم

 « متحلا ءانفلاو راوبلا كلذ و ؛ هللا بضغل ضرعت هتطلس ىف مامإلا كراش

 ريغ ىلعو هسنج ريغ نم ًايبنجأ ناك ولو ناسنإ ىأ نم ىنعلا بضغ اذإف

 مامإلل نوملسي نوينملاو كتنعطل هللا هظفح مامإلا انالوم الول هل لوقي هنيد

 ةعاط نم هتعاط نأ نودقتعيو ؛ لكلا ف لكلا مهرظن ىف وهو « ءىش لكب

 لك ىف هنودانيو لجالاو لجاعلا ريحا هيف مهلف هقيرط نم ءاج املكو « هللا

 . . مهبيصت ةيخدنو لل ةبهن

 سلجيو هسفنب ةلودلا نوئش نم ةريبكو ةريغص لك جلاعي ةظقيلا ديدش مامإلاو

 ملظملا نم هيلع ضرعي ام لك عمسيل نايحألا بلغأ ىف ةماع ةحاس ىف سانلل

 مامإلا لمع تاعاس نراقن نأ اندرأ اذإو . ىنادلاو ىصاقلا هلدع لمشيل

 ىهو مونلاو لكألا تاقوأ زواجتت ال ةحارلا تاعاس نأ دجن . هتحارو

 لهأو . هتكلمم حلاصمو هتيعر ىلع ربسو لمع هلك تب امو « ًادج ةريصق

 مهديشانأ ىف عمستو ةماتلا ةرفنلا مهنم نورفنيو بناجألا ىلإ نوليمي ال نعل

 نع عافدلاو دالبلا ليبس ىف ىنافتلاو مامإلل ةبحناو ءالولا مهوب روجازاو

 سفن رخآل ةيحضتلاو ءالولا ىلع تابثلا ف تيأر ام بجعأ نمو . اهنايك

 نيب ةكرعم تعقو دمحأ مالسإلا فيس دهعلا ىلو ركسعم ىف تنك امل ىننأ

 نالا

 و



 ا ؟هالظا

 .برقي ناكو « ةكرعملا ءابتنا دعب ىحرجلاب اوؤاج مث قينارزلاو مامإلا دنج
 .هل تيرجأ نأ دعبو « ةيران تاقلط ةدعب بيصأ ىدنج هيف انأ ىذلا شيرعلا
 « هالكوتماي نينمؤمللا ريمأ اي الئاق هتليل لوط نكي لظ ةمزاللا ةيبطلا تافاعسإلا
 وهو اهئراب ىلإ حورلا ملسأ اذكهو . ةداهشلا ىلع هللا دمح رجفلا علط املو

 ةحيحصلا ةينطولل ىلعألا لثملا وه اذهو . مامإلل رصنلاو ظفحلاب وعدي |

 هلالقتسا ىلع ةظفاحملا نم نملا نكمت ةيلاعلا حورلا هذهبو « ديكألا صالخإلاو
 . ةدملا هذه لوط

 .كانه لهو ؟ زيلكنإلاو تايمحملل ةبسنلاب مامإلا فقوم وه ام : ” س

 . ؟ مهعم ةقباسلا تاضوافملا حجنت مل اذاملو ؟ زيلكنإلا عم تاضوافم

 .لايم هتعيبطب وهو « دالبلا ةحاصع صرحلا لك صيرح مامإلا : ج
 مهريغ عم قفتا امك زيلكنالا عم قفتي نأ هبلق ميمص نم نمؤيو « ملسلا ىلإ
 .حماي هتاحيرصتو مامإلا ثيداحأ عبتتي ىذلاو ٠ دنلاب دنلا قافتا لودلا نم

 « لودلا نه مه ريغ ىلع زيلكنإلا عم قافتالا ليعفبو . كلذ لك اهالخ نم

 نيبودنملاو مامإلا نيب ترج ىتلا تاضوافملا نأ ىبرع لك هل فسؤي ام نكلو

 نيبودنملا ىف ةرفوتم ةينلا نسح نكت ملو . حلاص وج ىف نكت مل زيلكنإلا
 تارايطلا اهتثدحأ ىلا ةعجفملا ثداوحلا كلت ءارقلا فرعيو زيلكنالا

 ًاماع ًاطعسو ةميظع ةرفن تئدحأ ىتلاو ببس ام ريغلو نهلا دالب ىف ةيزيلكنالا

 ىف مث احلا تافرصت نم ًائشان ناك لمعلا اذه نأ كش الو « نيينعلا بولق ىف

 اب ترهظأ ىلا لامعلا ةموكح عم تاضوافملا فنأتست نأ مويلا لمأنو ندع

 انيقي دقتعأو « نييقرشلاو قرشلا وحن اهاياون نسح لامعألا نم هب تماق

 لك اشملا هذه لك تبتنال ىزياكنالا ضوافملا ىف ةنسحلا ةينلا ترفوت ول هنأ

 . ماري ام ريخ ىلع

 0 . ؟ هددع كو ؟ ظنم شيج مامإلا ىدل دجوي له : " س

 .نوعزوم مهرثكأو ىدنج فلأ نيتس براقي ام مامإلا ىدل دجوي : جا
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 0 شيرعلاو ندع دودح ىلع نبجو علاضلاو بيعشلا لاثمأ دودحلا ىلع

 : : ْ ةيباهولا دودح ىلع نارجنو هدعصو « ةسرادألا دودح ىلع ىديمو ضرحو

 1 ٠ ,مف تعمتجا دقو . ةضحم ةيبرع مهتئيهو قينارزلا دالبو روغثلا ىف ةيقبلاو



 بت

 رثكأ ىف مامإلا دمتعي الو ةينيدلا ةعاطلاو ةيدنحلا ةعاطلا « ناتماملا ناتعاطلا

بقلا ذ وفن لءاضتي اذهب و . ميهيلع الإ هبورح
 ادادعتسا و « لبق ىذ نع لئا

 اهعاونأب عفادملاو تاشاشرلا مهيدل دجويف « زا رط نسحأ نر ةفاكاذو رمل

 تافوذقملا ضعبو شوط رخلا لمعل عنصمو ةيلوأ ةطيسب نا ريط ةوق : دلو

 ردقيو ءاعنص ف دوجوملا ىااظنلا شيبلا ض رعتس نأ مامإلا ا

الص دعب لتاقم فالآ ةيئ
 ىف رمألا ءايلوأ هبنن نأ انب ردجيو . ةعمجلا ة

تناك دقو . ةيب رعلا ىلإ ةيكرتلا نم ىركسعلا ميلعتلا ةغل لادبتسا ىلإ نما
 5 

 طابض فيلأت نم ةيبرعلا ةغللاب ةئبعتااو ةيعفدملاو ةلايخلاو ةاشملا ميلعت ىف بك

 ومسل اهتمدقف « قارعلا ىف ةيركسعلا مهسرادم ىف ةررقمو قارعلا شيما

وو اهب رسو اهب متهاف دهعلا ىلو
ميلعتلا نوكي نأب ىعسي نأ دع

 ٍ اهجذومن ىلع 

مجأب نعلا لهأ نأب لوقلا نع ؟ربت ف نحنو
 . نوحلسم دنج ةجاحلا ىدل مهع

 امو ؟ قينارزلا ةروث تبتنا فيك ؛ س

 , ةميكش اهدشأو ًاددع اه رثكأو ةماهت ىف ةليبق ىوقأ قينارزلا : 5

 قفوتت ملف ةبكرتلا ةموكحلا ىلع تصعنما « ًآفلأ نيثالث ىلع اهسوفت اوبري
 ىق قينارزلا ةليبق تيقبو . تاموكحلل ناعذإلا مدع اوداتعاو اهعاضخإل

 ىف ثبعتو ىذألا لواحت ةديدعلا اهروغتو فارطألا ةيمارتملا ةعساولا اهضرأ

 دقو . سئاسدلل ًابصخ ًاعترم اهيف ةيبنجألا لودلا تدجوو « ًاداسف ضرألا

 مجاهتو ءايربألاب كتفت ةيزيلكنالا تارايطلا تناك ىلا تقولا ىف تراث

 لكب مهعاضخإ لواحي مامإلا ناكو « اهندم رثكأ ىف ةفينع ةمجاهم دالبلا

 زهجي نأ رطضاف « مامإلا دنجي ًارارم اوردغو هيلع اوصعتساف ةيملسلا قرطلا

 لخادلا ندم رثكأ تلتحاف « دهعلا ىلو ومس ةدايقب ةفورعملا ةلمحلا مييلع

 رشع ةعبرأ ةدم اهلوح امو هيقفلا تيب ق مهترصاحو لحاسلا روغث عيمجو

 نأ ريغ . مد كفس نودب ملستلا ىلإ مهرطضي نأ كلذ نم ضرغلا ناك آربش
 ىلع لمحف « مهعاضخإب لجعي نأ دهعلا ىلو تلمح نملا ءادعأ سئاسد

 ىلإ لاتقلا رمتساو 158 ةنس ىناثلا عيبر نينثالا ةليل فصن ى هيقفلا تيب

 اهلهأ نمآو ءاعبرألا حابص ىف ةونع اهلخدو ةركلا دواع مث « رهظلا ليبق

 ناتللا مالسلاو ةنينأمطلا مهيلإ تداعو ىذأ لك نم اوملس هتدهاش اك العفو

 . ؟ ةنتفلا هذه بابسأ ىه
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 ام دعب ةمابت ىف لكاشملا تبتنا كلذبو . نينسلا تنارشتع هلنم امهنوف رعت الا
 هينلا لور ركض ىف هيم اموي ا رطخ رود ةيجالا هماملا !ههء اخجل
 قيرط نع العف مهيلإ لس 0 قد ءع العف 1 رأآ دقو « ةدعاسملاب ,هدعيو ةمواقملاو تابثلا ىلع 0 يصر كرش لل 07 00 7 ايف مبضرحم ىبرع كلم نم بتك مهيلإ تلصو قينارزلا ءاسؤر ضعب نأ

 . حالسلا نم ةليلق ريغ ةيف نا زيد

 وردا تيتح ماع قزطب ةرئام نللا قا ركملا قيرط له 15 نس
 . ؟ مامإلا فلخيس ىذلا نمو ؟ مثآلا دنع لوادتملا

 ةطورشملا تافصلا هيف ترفوت نم الإ اهالوتي ال نعيا ف ةمامإلا : ج
 يعاد نايحألا ضعب ىف نوكي بولسألا اذه نأ ثيحو « ةيهقفلا مهبتك ىف
 ىديرمو نمبا ءالقع ضعب ركف نتفلا ءاكذإل صرفلا ضارغألا وذ مانتغا ىلإ
 نوكيس ىذلا نييعتو لبقتسملا نوص ىف اودبتجي نأ ةينميا ةمآلل حالصلاو ريحلا
 ةسايسلا هسدت امب نملا تالاجر سحأ دقو اوس نما ىف مكحلا ةيصان ىلع ًاضباق

 رقتست مل ةيسايسلا لاوحألا نأل دادسلاو ةكحلا ىضتقي مويلا نملا فقومو
 لاجنأ ربكأ نوكي نأ اوررقو زيلكنالا عم ًاصوصخو ةرواجا دالبلا عم
 ءاملعلاو ةداسلا نم ريبك ددع قافتاب دهعلل ًآيلو دمحأ مالسإلا فيس مامإلا
 . هومس ىف ةبولطملا ةمامإلا طورش لامكتساو هيف ةزرابلا تافصلل

 لهأ نم عفاوشلا نولماعي فيكو ؟ ملابعأ ىف لامعلا ةريس ىه ام : 4 س

 لدعلا ىلع هدهاعيو مامإلا هراتخي نأ دعب الإ لماعلا نيعي ال : ج

 دويزلا نم ًاماع ًاروفن نورفني اوناك عفاوشلاو ةمابت لهأ نكلو . فاصنإلاو
 ةلودلا تثكم ىلا ةدسافلا ةياعدلا هتكرت ام الإ لوقعم ببس نم اذهل سيلو

 ًاذيفنت ةيديزلاو عفاوشلا نيب ةقرفتلل نينسلا تارشع اهمومس ثفنت ةيكرتلا
 لمع ناك دقل . ( دست قرف ) نييسايسلا ىدل ةفورعملا ةطخلل ًاعابتاو مهب آل
 لواح امهف « مويلا ىلإ ًايقاب اهرثأ لازي الو رفتغت ال ةيرج ةلاحم الو كارتألا
 لوبقلاو ىضرلا نيعب ىعفاشلا هيلإ رظني ال لدعلا ىلع صرحلا ىديزلا لماعلا
 دنع لوزتلاو مهفطع بالجتساو عفاوشلا ءاضرإل هب مامإلا موقي ام نكلا
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 ا ا مماراع نم ففح نوبغ ري اف

 0 ا ا هي مهدارإ

 سو وسو © ىشالتت
 ل ل »و

 .عفر نمو . دويزلا ىلع ىتح مثارولاو 0
اهب ةموكحلا ةىربس ةعمس ىلع

 لاظملا نم هبكترت 

 . الداع 5
 د ابيزن اضق دجو مامإلا ىلإ هتمالظ

 ضورلا عماج

 « لباقلا ةيرق ىف ريبك عماج ءانبب هللا هديأ مامإلا رمأ ربشلا اذه قو

 عضو دقو . ثراحلا ىبب لامعأ نم ضورأا عماج
 . ىباسألا رجحلا

 . فيرشلا هرظن ىلع تض رع ىلا قفاوملا طيطخ لاو

 فدذق لح

 . نم نسحم تنب ميرم ة رحلا ىلع فذقلا دح ىرجأ
 زعتب رهشلا اذه ىفو

محلا دوجول نابصلا ةلزع نم روصنم نسم ان
 .اهب ل

 زلاب اهفذقل نالوخ ةلزع
 . هفافعو هتراهط تبثف « ىنازلا وه هنأو

 مالسإلا فويسل سارعألا مثالو

 0 فويس فافزب حارفألاو مئالولا تمي نم نابعش ريش فو

 : اهوأ رهطم دمحأ نب ميركلا دب دنع ىضاقلا ل ام اهنم ة ةقئافلا دئاصقلاو

 اهينامت ىف داش مويلا برطيلف اينافم ىف لت بقالا ىه
 اهيراجم ىق ىراردلاو اهلامج مكبسحن مايألا تلاز امو منك

 . اهرخآ ىلإ

 نافيرش ناموسرم

 ٠ببسو « نافيرش ناموسرم فيرشلا ماقملا نم ردص اهم ربشلا اذه ىف
 تبجوأ ىلا فيلاكتلل ًارظن ةيابحلا لاومأ ريفوتب رمأ تاونس ذنم هنأ كلذ

 .ةموكحلا رئاودو ةيبرحلا تامهملا ءانتقاو ةيركسعلا تاليكشتلا نم كلذ

 .ردص ربشلا اذه ىو . ةيداهجلا ةناعإلا تيمسو فراعملاو ةيعرشلاو ةيلاملا
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 تادراولا نم ةيداهجلا ةناعإلاب ءافتك الاو نميلا ةيلخاد عيمج نم اهماغلإب رمآلا
 نيموسرملا ف كلذ تايلعت نمضت دقو « ةيبنجأألا دالبلا نم ةينميلا ةكلمملا ىلإ
 "02 ةصيخلا تاهجلا ىلإ كلذ غيلبت ناكو « نيفيرشلا

 لوألا غالبلا

 دالبلا ةيلخخاد ىف قاوسألا تادئاع ءاغلإب فيرشلا رمألا رودص ىلع ءانب
 اهئاقبب نوذأملا ةيربلا نم اهلثامي امو ةيرحبلاو كرامجلا ءاقبإو اهعيمج ةيمامإلا
 ةدايزلا نوكت نأ انسحتسا دق ءاضيبلاو حانسو سيلافملاو ةيوام ىهو انم

 لثم ةراجتلا لاومأ عيمج ىف جراخلا نم اندالب ىلإ تادراولا نم ذخؤي اف
 عيمج نم ةئاملا ى ةينامث نآلا نم ذخؤي ام نوكيف ةئاملا ىف ةعبرأ وهو قباسلا
 ى رشع ةسمخ هيلع ررقملا نوكيف هعاونأ عيمج نم نتتلا الإ ةراجتلا لاومأ
 تاجوسنمو لفنرقلاو زوجلاو ليلاو ةيرطع ةحئار ىذ لك كلذكو « ةئاملا

 ( كيبرتألا ) ةيئابرهكلا حيباصملاو شرافملاو بصقملاو فوصلاو ريرحلا
 ذوخأملا نوكي ًاضيأ هذهف « تارهوجم ا رئاسو تفبرزلاو ءابرهكلاو نيزئبلاو
 اندالب نم جراحلا ىلع ذخؤي ام نوكي نأ ًاضيأ انسحتساو . نئتلا لثم اهنم
 نوكي ال كلذو هريغو اص نم ةئالا ىف فصنو تنانثا ىرخألا دالبلا ىلإ

 خيرات نم ًارابتعاو . ةيمامإلا دالبلا ةيلخاد ىف ال ةروكذملا كرامجلا ىف الإ
 دالبلا لخاد ىف ذخأ لك عنمت « ميركلا موسرملا اذه ىف هانررق امب لمعلا

 َرمأن كلذلو « ريذحتلاو ديدشتلا ةيلكب مزلنو رداصو دراو نم ًاقلطم

 بيقعتلاو ريذحتلاو ىرحتلابو كرامجلا نم مرظنب امف هانحرش امب لمعلاب
 وأ لهاستم لك ىلع ةديدشلا ةبقاعملا ءارجأو اذه فلاخي ام لك عنمو لماكلا

 كرامجلا ىرومأم نيبعت دنع ةمزاللا تاملعتلا انم تغلب دق اهنأ امبو . طرفم
 طبرلاو طبضلا ىف ةلماعملا ةيفيك ىف اهقيبطتو تاملعتلا كلت داّيعا نكيلف

 لوئسم فظوم لكف ةظفاحماو ميوقتلاو ةبقارملاو شيتفتلاو باسحلاو ديقلاو
 ىأ ةروكذملا كرامجلا ىف رومأم ىأ نم رهظ اذإو ثحبلا ةيلك نم دب الو

 صاقنا ىف ًاببس نوكي وأ لاملا تيب صقني وأ ةنايدلاو ةلماعملاب لخي حماست
 اذإ كلذكو ةبقاعملا ةيلك نم دب الف هتادراو ىف ىرخألا كرامجلا نم كرمج
 ًارارف لاومألا بيربتل ىدعت نمو . هب انرمأ ام ىلع ذخألا ىف ةدايزلا تناك

 ( نميلا ةمئأ « ؟ق + ١١-م)



 هم

 افيتسا
 ل

0 

 0 ١
 كلذ ةاكز هنم ذخنؤي نأ ةن ءاعلا 3

بلا جراعن نم هلاعندا نو
ل ماب دقنلا نم دال

 وي نأ ةنواعم

 ادي ل

 ١144 ٠ ةنس نابعش ١ قأ

 ىأاثلا غالبلا

 دالبلا لخاد ىف ةنئاكلا قاوسألا تادئاع ءاغل

 اذه انررح كلذلو « تاهجلا

 رب رح

 فيرشلا رظنلا حجر دف
1[ 

 ( ضعب ىف ةحلصملا ةءاقبإ انيأو ام الإ ةعامابب
٠. 5 

5 ٠. 
 8 8

 ان

 قوس ىف هعضول نالعإلا
 0 : 3 , ان نم اك

نع ا راطما ناجم
اشر زيفعا نيفا مور 

 انم ناك ىلآق 110 لا ن

لإ انررحو اهب قحلي امو قاوسألا نم ءىش ضبق نع عنلا
 لامعلا ةفاك ى

 غي مامهالا مهاتهزلاو ليهستلا نم مهانرذحو كلذ مومعلا غيلبتب رماوألا

 نم ريثك وأ ليلق نم غلبي ءىش ىأ ىلع تادئاعلا اب ناك ءىش ىأل نيخألا

« اهريغ وأ دالبلا تالصاح نم وأ ةراجتلا لاومأ
 ًاعرش مزلي ام الإ قبي ملو 

 ء بلسلاو ضرحلاو ماخرلاو ضرقلاو هرونلاو صخلاو حلملا نم هؤافيتسا

ب رركتي الو لبق نم ذخؤي ناكام اهيلع ذخؤي هذه ىف
 نوكي الف « عيبلا رركت

علا عيمج انملعأ دقو . ةعفد لوأل الإ كلذ
 نم لك ةبوقع كرتن ال انإ لام

 البلا اذه دعب انرماوأل ةفلاخلا نمعىش ىأ هنه ردصب
 ضيق انيلإ غلب نإ هنأو

 ضبق ام فاعضأ لهاشتم وأ ضباق لك نيمضت نم دب الف هانعنم امم ءىش ىأ

ذ ىف ًارذع الو اليوأت لبقن الو عجوملا بيدأتلا نم هارن ام بسحب
 ًاعطق كل

قاوسألا ىف ءىش ىأ ميلست نع درف لك عنتم ةفاكلل ًامالعإ اذه انلعجو
 وأ 

 نوذخأي امسإ م اولعجي نأ رارشألا نم ىشخن انإف « تادئاعلا مساب اهريغ

 ريغ تادئاغ ماب ًائيش دحأ هبلط نف « انل مع نود نم سانلا لاومأ اهب

 . ةعجوملا ةبقاعملا نم دبالو انيلإ عفر ًاعرش هموزلل هانيقبأ ام

 ىلز دح ءارجإ

 هدبع نب دعحت رككبلا ىنازلا دح تيوحملا ءاضقب ىعرشلا دحلا ىرجأ هيفو
 2« ىنزلا ةشحاف غوقو امد ثبث نأ دعب فصانم ةرحلاو ىرفصعلا نفع

 ع ةدلج ٌةئام امبنم لك دلج ناكو
 نقل نت
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 رشيجلا
0 



 _”هؤا

 لجبم لاقتنا

 بترو تاحالصإلا دهعلا ىلو انالوم لك أ نأ دعب اهنم ناضمر ربش قو
 نمألا بتتساو هيقفلا تيب ىف ةيركسعلا تانكشلاو سرادملاو ةيموكحلا رئاودلا:
 ةلماح شيلا بئاتك تداعأو ةديدحلا ىلإ هيقفلا تيب نم لقتنا « ءاخخرلا معو.
 ريمأ لصوو ةيفاعو ةمالسب ءاعنص ىلإ لوألا جوفلا لصو دقو رصنلا ةيولأ
 فرشتو ءاعنص ىلإ نيمضلا دمحم نب هللا دبع فيرشلا مامهلا لطبلا شيبلا
 . مارتحاو ماركإ لك لانو مامإلا ىلع مالسلاب هلوصو لاح

 نيبعصملا لئابق ةعاط

 ىولع خيشلاو ناعرد نب ملاس ديسلا ءاعنص ىلإ لصو اهنم رهشلا اذه فو
 32 حلاص خيبشلاو 2 ىميعنلا حلاص نب نيسح خيشلاو 2 ىبعصملا دمحأ نبا

 لئابق ءاسؤر مه عيمجلاو بذملا هبر دبع خيشلاو « ىديمحلا ىولع دمحأ
 اوضرعو هللا هديأ مامإلا ةلباقمب اوفرشت ملوصو دعبو . اهخياشمو نيبعصملا
 . هنوقحتسي امب اولبوقف ةيلكوتملا ةلودلا كلس ىف ىلعفلا مهماضنا هيلع

 بيدأتلاو حالصإلا قحاول نم

 اننا نسس للا
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 نييبعصملا دفو لوصو بيقع هللا هديأ مامإلا زهج اهنم ةدعقلا رهش ىو
 ىناظنلا شيبللا ريمأ اهتاهجو ةبوجلا قيرطلا ف ىضوفلا نم هيلع اوكش نأ دعب
 نم ناحيبو بيرحو ةبوحجلا تاهج ىلإ نيمضلا دمحم نب هللا دبع فيرشلا
 نأ لعب لسرأو اهاوجأ بترتو نيدسفملاو ةاصعلا بيدأتو نعلا قراشم

 . نيملعملاو ماكحلاو لامعلا اهحلصأ

 ادصاق ىناملألا نامثو .رتس رهلا ءاعنص ىلإ لصو اهنم لاوش رهش ىو

 ةيعمج ءاضعأ نم روكذملاو ةيخيراتلاو ةيملعلا تاعبتتلا ءارجإو نعلا ةرايز
 خيراتلاو ةيلاعلا مولعلا ةنخجل ىفظوم ناكرأ دحأو ةيلاعلا ةيملعلا نيقرشتسملا
 . ةيديزلا ةيبهذملا لئاسملاب ةقلعتملا ماكحألل ًامامت :عبتتلاب قفوت دقو . اينامأب

 عم هلامغأب ماقأو ىتزيلكنإلا بكيج لينولوكلا ءاعنص ىلإ لصو هيفو
 ةديدحلا ىلإ داع روكذملا ربشلا ىف تاضوافملا ءاهتنا دعبو . نعلا ةموكح.

 ١ .. ندنل ىلإ اههو.

 اهب هيد امتع 5

 فتصل ديد
 اس اج ©

 7 8 - 00 هل



 ل

 ضرعل هري هب ليمأ روتكدلاو لراش ريليج ويسملاو هيبمرق شالبال ويسملاو

 ةموكحلا ىلع ًافيض ءاعنصب ةئيهلا تماقأ دقو . اسنرف ةلود مالسو مارتحا

عنص راوج تاه زئنملاو تالهملا اورازو
 5 روك ذملا رهشلا ىف تداعو ءا

 ةيزيلكنإلا زاغلا ةكرش قثمم دحأ نيام رتسملا ءاعنص ىلإ ليفوز

 . هيف ندع ىلإ داعو ءاعنص راجن مم ةيراجتلا طباورلا سسأو لش ةوعدملا

 ةيناملا ةكرش ىثمم دحأ كب مارك ىكز روتكدلا ءاعنص ىلإ لصو هيفو

 « ةمهم ى ءاعنصب ماقأ دقو « ةحلسألاو ةيبطلا تاودآلاو ةراجتلا ىف

 . هيلإ دنسأ امو

 .ةرازو ليكشت ىف ىمسر غالب ردص ١48 ةنس ةجحلا ىذ ىفو

 : هظفل ام تالصاوملا

 ىمسر غالب

 ىلاعت هللا هزعأ ىكلملا ىتامإلا فيرشلا طخلا ةروص

 ريمأ نبا نسحلا مالسإلا فيس دلولا ةرضح نييعت انبسنتساو انيأر انإ

 ةينوفلتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا تالصاوملا ةفاكل ًاماع ًارظان هللا هظفح نينمؤملا

 .ديربلاو كللسلا رظان بقل الءاح نوكي نأو « ةكرابملا ةينملا انتعطق ف لكشتملا

 رظانلا ناونعب بطاخي نأو « ةيجراخللاو ةيلخادلا تارباخملا ةفاكو نوفيلتلاو

 انب ةطوبرم هرومأ عيمجو نآلا دعب نم لوئسملا وهف « انركذ ام لكل ماعلا
 .ةرادإ سيسأتو ليكشتب .هانرمأ دقو . انتموكحل زاتمم ليلج وضع هنأ ىلع

 .ديربلا ىلإ نيبوسنملا نيرومأملا قيسنتو نييعتو باختناو اهيلإ راشملا ةراظنلا

 « ديدجتلا ةروصبو ميمعتلا ةهج ىلع هتاقحلمو زكرملا ىف نوفيلتلاو كلسلاو

 مهليدبتو مهلقنو مهشاعم ديبزتو مهعيفرتب ةماتلا هتيحالصل ًاضيأ هانحنم دقو

 ,ميظنت عم مهدرط وأ مهشاعمو مهتبتر ليزنت وأ مهتبقاعمو مههصنو مشزعو

 :القتسم ًارظان هانربتعاو ةروكذملا نوعشلاب ةقلعتملا تالماعملاو رومألا ةفاك
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 ناذئتسالاو فضيرشلا انماقم ىلإ تاءا رجإلا نم هيرجيس ام لك ضرع هيلعو
 ًامومع ةلودلا ىلإ ةبوسنملا رئاودلا نم ةرئاد لك ىلعو . رصتلا ةهج ىلع انم
 نوداملاو قوفاملا ءارمألاو بعشلاو تاقحلملاو زكارملا ةفاكو اهيرومامو
 تاغيلبتلاو رماوألا نم هنوقلتي ام لك ءارجإ نييكلم وأ نييركسع اوناك ءاوس
 ضوفم نوذأم هنإف رخأت الو ددرت نود نم نأشلا اذهب هيلإ راشملا نم ةرداصلا
 لالخإ لك ىلع ةبقاعملاو ةذخاؤملا ىف ةردابم انيلع ضرعلا عم انفرط نم
 نيرومأملا بيترت ةعرسب ًاضيأ هانرمأ دقو . ًاقلطم ةروكذملا رومآلاب قلعتي

 بيوصتلل انروضح ىلإ مزاللا اهرتفد ميدقتو ةمزاللا تايظنتلاو نيمدختسملاو .
 . اذه دمتعيلف حيشوتلاو قيدصتلاو

 .١4 ةنس مارحلا ةجحلا ىذ ؟84 هخيراتب داتعالا هللابو

 ءاعنص ىلإ دهعلا ىلو مالسإلا فيس مودق

 فيس ءاعنص ىلإ لصو ةجحلا ىذ رشع عسات تبسلا موي حابص ىف
 هحالصإو ةيبيدأتلا هتلمحب ماقأ نأ دعب نينمؤملا ريمأ نبا دمحأ دهعلا ىلو مالسإلا
 نع هبايغ نم نيتنس لالخ ىف قينارزلا تاهج لاوحأ ميظنتو ةيماهتلا دالبلل

 ءايدألا ةفحت هسمش عاعشو هردب لاله مويلا حابص ىق علط ىتح ءاعنص
 هئاملل سانلا عرهو 14 ىءاظنلا شيجلاو ةناجهلاو دانجالاو خياشملاو ءاملعلاو

 تاتفاللاو رصنلا ساوقأ تبصن لقو . هتايحن فاتهلاو هلوصوب بيحرتلاو

 مهريغو موقلا ةيلع نم نيئتهملا دوفو لبقتسا ىناثلا مويلا فو . همدقمب ةبحرملا
 « هومس ماقم ىلإ ًارثنو ًامظن ةيريرحتلاو ةيقربلا ىناهتلا لئاسر تدفاوت دقو
 « رهطم دمحأ نب ميركلا دبع بيدألا ةرضح اهأشنأ ىلا ةديصقلا هذه اهنم
 : اهم.

 ملغ حف حلقت حم لب
 ىضرأ قحلا ديش نيدلا مصع
 لغأ ىه ةدحو رطقلا حنم

 ىرجأ هيقاوس ىلإ ءاملا عجرأ
 فاسؤنا داسفلل هنم نكي نإ

 الاضع ءاد ناك رشلا اذإو

 ءاسمسألا ةيلح هيففوت ال

 ءامصعلاب داج قلحلا قلاخ
 ءالقعلا ةوفص هتنمت ام

 ءالولا ليبسلس هيراجم ق
 ءالتعا ىأ حالصلل هبفف

 ءاود لجأ هئاد نم وهف
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 ءاسفتحاب ىتنلا .ىديأ هتعفر
 ءابضلا رس هنم مأ اهنمأ ىر

 .ءالسبللا غياون ىلوحو ر

 ءانثإلا دراوه ىرحتي

 ءاقترالا رصنع رهدلل ىه

 ءاسمإلاو حابصإلا توص وهو

 .ءايطحلا رباتنم ايلإ زئمتو مورقلا اهب ىننتت

 ءاونألا ىلع ىلبرلا ءانثك اايلع ىنثي راخفلا ناسلو

 ءام اهالع نع حتفلا امو حفققفلاو رصنلا اهلضف نم تامزع

 ءاسيلعلاو حوتفلا بر هللا فيس كلمملا دمحأ نم ىه

 .ءافكآلا مجامج تراطو تل اه نإ كراعملا ىف هللا دسأ

 اهيلعو هلثم نيعلا ىرت مل
 دن اه اهاتس هنم تدمتساو

 دصلا حرش دقو ىلوق فيرظو
 ءانث ناسل انتم لكلو

 تامزع ىبش نع رهدلا مقع

 ًانورق اهادص قبي تامزع

 سلا ىف حببصأ اك بورحلا ىف ىأرلا تباث
 ءاسمكحلا لقعأ ماكحأب ىبهلاو رمألا ربدي ىأر ىأ

 ءاملظلا بكوكك ايهيف حال 2رمأ لكاشم تملظأ املك

 ءاملعلا رحبت هنم نيأ  القنو القع مولعلا مضخو

 ءالتجالا رهظم ى هيدل س انلا اهدهشي كلت هللا ةبه

 ءاقشلا فيلح هلهج نم ناك

 ءارآلا ذفنأ

 اليلع ترادو ًارئاح تدشرأ

 انم كفنا ام نامزلا لح ىهف
 لبق“ .لئاش هذه: .لإو
 اط نإو ابنم دعت تامعسو

 ءانسسس روهظ ىتتلاو ىدهلل

 ءانالاك ماد 03 ماسظن ل

 ءاهمش ىأو هئاد نم رسمدلا مسجل ءافشلا ىه تافصو

 اهارت ديج لك ىف دايأو

 ثيدج لك قاسي اهلإو
 مظع هاوس له كللملا لئاس

 هنع دمحأ عرش عرشلا لسو

 ءانبألاو ءابالا ىلح ىهو

 ءاظعلاو ةارسسلا ىداون ىف

 ءاجرألا رطاع كلملا لعج

 ءاحمسلا رصان هوعدي رهف



 ل

 ءاوزلا ةاحتقاو مرا نييك داو ةسايسلاو لدعلا رظناو

 ايفصألا عضاوت ىلعأب ورقم محلاو م :راكولاو
 ل دبشم ىف ًانايع دسألا عضخت م ىذلا نانجلاو

 ءالج نم اهدودح ىف ام قوف نكل رئارغلا نم هيف يهف
 و حتف دعب ةدوع نع ينلس م
 دار نيم اهلل نيف تارا" ركب يه ىلا ةدوغلا وكلت
 ءايلوألا بقانم اهسو كلسملا ةبهبأ مانألل تروص
 ءانئكسا الب ىرولل ةهزن -6<تناكف سوفنلا يم تحانأو
 ءالعتسا ةماقإ هالسع نيمهارب ركف لك ىف تماقأو
 ءاحمنألا ةنادزم مالسب  اهولخدا ليق ةادغ اهارت ام
 ءاضفلا عيسو اهضعب نع قاض راحب عومجلاو دسنجلا نمو

 ءالآلا عبنم َتلز الو هللا كديأ نامزلا مامإ اي

 ءالسعلاب اجوتم قفاو ر اونلا ربكألا بتوكلاب انيعرق
 ءاضملا ىف ةوقو ديدش س أبزع هنم ةبيه ضرألا فجرت
 ءابدألا بتارم ىلعأ لان ىضم ىأ برغلا ىف ردببو
 ءابألا ميظعلا ديسلاو فيرا دحوألاب هنم دحملا رفظ
 ءامركلا بقانم ىتشو لضفاا ةعومجم هيف قلخلا ىأرو

 ءامت ىف لزي مل لضفلا هبو 2 ًارخف رهدلا دجاو رهدلا ىف وهف
 ءادعسلا لزاينم ىف ًاعلط ىلجت بونجلا نم مجنبو

 ءارهزلا ىنب ىف رغلا مهف ًاولج بكاوكلا نم رهزبو
 ىلالو رفو نودو مكيف هاومأ ام نود قداس اي ىمظن نإ

 ءايحتسا ىف نودبشت "هو ادا

 ءارسغ ةدوعو ديع مث ءانملا هياح ًارشان
 ءاقبلا ليمج ىرولا عيمجل 31 مكلف مناد اوملسأف

 ءامس بغ ضورلاك ًامالسو ةالص لوسرلا دعب مكيلعو
 ءانغلا ةضورلا ف قوط تاذ تنغت ام مهلك لآلا ىلعو
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 [ ةجحب ىدمحألا عماجلا ةرامع لاك

ماتللا ةرامع لك ربشلا اذه ىفو
 هئانب مامت خرأ دقو « ةجحب ىدمحألا ع

مءاح ظن كلذ نم . ءابدألا نم ةلمج
 : ىراذلا ىلع نب ىبحي خألا نابخ 

 دولخلا رادب هل هط لاق ًاعيب هللا ىنب ًادجسم ىنب نم

 دوبعملا ةعاطل اءانب د اش دق نالها فيس اذهلف

 دودولا نوعب هدييشت مت خرأ ةجحب ًاعماج ًادجسم
 0 َح - ةعماج اذه

 ١

 تايفولا

دمحم ةمالعلا ىضاقلا اهكاح نارمعب وت اهنم رفص ىفو
 درولا دمحم نب 

 . ةنس نيعبرأو عسن وحن نع

 ناث الب ىنثملا ردبلا اهدمحم نارمع اح جحلا بيقع ىفوت

 نامزأ لبق نم رافسألا تنيزت مهب نمو ةادهلا درولا ىنب ليلس

 نارفغب نيملاعلا هلإ ههابح  هتافو نيعبرألا دعب عسنلا نع

 قالحكلا نمحرلا دبع نب دمحم ديسلا

 قتلا ةمالعلا ديسلا اهعماج سيلج ءاعنصب قوت اهنم ةدعقلا ىذ فو

ةنس نيعستو نيتنثا نع ىنالحكلا دمحأ نب نمحرلا دبع نب دمحم
 . 

 نامزلا بطق نيقتملا بكوك ءاعنصب مارحلا ةدعقلا ىذ تام

 قالحكلا دمحم ءاعنص عم اجلا ىف كسنلاو نآرقلا فيلحو

 ناوضرلاب هلإلا هبح نيعست دعب نم نيتنثا نع تام

 ىدعصلا قرشلا دمحم نب دمحأ ديسلا

 قرشلا دمحم نب دمحأ ةمالعلا ديسلا ةدعسب تام 58 ةنسلا هذه ىفو

 ش . ىدعصلا ىبسحلا

 : لاقف ىدعصلا ليهس نيسح نب نمحرلا دبع ىضاقلا هليمز همجرت

 ىضاقلا نع ذخأو اهب لهأتو اهطوتساو ةدعص ىلإ فرشلاب هدلب نم لحر

 عضاوتلاو دهزلا نم ةناكمب ناكو « اليوط همزالو ليهس نب نسحلا
 رتفي ال

 . تام ىتح سيردتلاو سردلا نع

 نينمؤملاو انايإو هللا همحر
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 مه ةنس تلخدو

 ' نسحلا مالسإلا فيس مودق
 نينمؤملا ريمأ نبا نسحلا مالسإلا فيس ءاعنص ىلإ لصو ربشلا اذه قو

 تالصاوملا ةراظن مامز مستو كلانه هلامعأ ىهنأ نأ دعب .بإ نم ًامداق
 تاموكحلا ىلإ اهماضنا لوبق ًايمسر ةيرصملا ةموكحلا نهلا ةموكح تغلبأو
 ةيلودلا ديربلا ةدهاعم مهكوتسا ف 4 ةنس سطسغأ ١6 ىف تعقو ىتلا
 تالاوحلاو دورطلاو اهيلع نمؤملا باعلاو تاباطحلاب ةصاخللا ةيقافتالاو
 ترشن دقو « ةيرودلا تاعوبطملاو دئارجلا ىف كاريشالاو ليصحتلاو
 ناونعلا اذه تحت 48*١1 ةنس ةرخآلا ىدامج ١94 ىف ةيرصملا حتفلا ةلجم
 . خيراتلا ذنم هب الومعمو ًامولعم راصو خلا ... ديربلا قافتاو نملا

 راطمألا

 ررض لصحو ةيزعتلا تاهجلا عيمج ىق راطمألا تمح ةنسلا هذه قو

 دالب ىف دارجلا ترهظو هنبقم ىف امس تويبلاو عرازملاو ىضارألا ىف
 . ةنملاو دمحلا هللف ررض ىأ ثدحت مل اهلكلو زارح

 تايفولا
 ىئاوعلا نسح نب نسحم ديسلا اهلماع حزار ىف تام اهنم مرحم رهش ىف

 . ةنس نيسمخ وحن نع ىنسحلا :
 ىباس قلخ اذ ناك نم اهلماع ت وم ناك مرحملا ربشلا ىف حزارب

 ماركإب نيملعلا هلإ هابح  هتوم رمعلا نم نيس وحن نعو

 الثب ةيملع ةسردم حتف ش

ةنيدمب ةيملع ةسردم حتفب فيرشلا رمألا ردص اهنم مرحم رهش ىف
 

 نم الث ةنيدمل ال كلذو « ةبسانم تاررقم اهتذمالتو اهخياشمأ ىرجو آلث

 هد
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 اههامجو اهقنور كلذب داعو « ًائيدحو ًاعيدق بالطلا دصقمو معلا ىف ةناكملا

 نييعتو اهمولعو اهفراعم نم ةدافتسالل مامإلا لاجنأ ضعب اهب قحتلا دقو

 . هريغو ىحامشلا باهولا دبع ريبكلا ذبهجلا ةمالعلا ىضاقلا اهنناشم نم

 مودق
 نمحرلا دبع غيلبلا هيبنلا لضافلا ملاعلا ديسلا ءاعنص ىلإ لصو هيفو

 « مامإلا ةرايز ًادصاق ةيمرضحلا رايدلا نم ًامداق فاقسلا لا دع نبا

 نينسحما مامإ ندل ًاميرك ًافيض اهب لزنو ةديدحلاف ندع قيرط نع لصو دقو

 اهيف لانو ءاعنص لصو مه « نيئمؤملا ريمأ نب دمحم ردبلا مالسإلا فيس

 موقلا ةيلعو ءابدالاو ءاملعلا هترايزب فرشتو هقحتس ام ماركإلا نم

 . نايعألاو

 مودق
 نم هرابز دمحم نب دمحم خرؤملا لضافلا ةمالعلا ديسلا لصو هيفو

 عبطلو كلانه ءاملعلاب ةفرعملاو ءاقتلالل اهب لزن دق ناكو « ةيرصملا رايدلا

 ثداوح ىف انركذ دقو « خيراتلاو ثيدحلاو ريسفتلا ىف اهردق اهل ةميق بتك

 نأ دعبو . روكذملا دي ىلع ةنسلا هذبب تعبط ىتلا ةينهلا بتكلا 1848 ةنس

 هلمع مامتإل اهنم ىلوألا دامج ىف ةرهاقلا ىلإ داع ةرايزلا ءاضقل ءاعنصب ماقأ

 . هدوجو هللا مادأ ملعلا ةمدخ 86

 رجأتسا ميركلا لوسرلا ربق ةرايزو جحلا مايأ ءاضقنا دعب رهشلا اذه ىف

 « ةيضاملا نينسلا نع ريثك ددع مسوملا اذه ىف اوناكو روباب ندلا جاجح
 نارينلا ناسلو الإ اورعشي مل هناكم لك ذخأو روبابلا ىلإ جاجحلا دعص املف
 جاجحلا نع ترخأتو رانلا بيل دازف ىبرملاب بيرق مهو هنم تعلدنا
 نم رحبلاو ةاجنلا نيأو ةاجنلل جاجحلا رطضاف بطخلا مظعف تافاعسإلا

 هسفنب ىر نم مهنمو « ريثك ددع مهم فلتف مهتاهج عيمج نم رانلاو متن

 قرغ نم قرغو هدج ىلإ ىجن نم مهنم ىجنو كلمي ام عيمج ًاكرات رحبلا ىلإ
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 ما
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 ربا

 نت خا

 كلا



 تكيس

 ا كال

 :اهتاقحلمو ءاعنص نم نيفلاتلا جاجحلا نأ نيبتو . اهلثم خيراتلل قبسي حلو
 . اهاوسو ةماهت نمو اهتاهجو زعتو

 ةيرجحلا ءاضق ىق ةبيرغ ةثداح

 .لامعأ نم ةمشنلا ىرق هبناوجم ىذلا اوشلا لبج 0 تلح رهشلا اذه ىف

 عفادملا تاقلطك ىود تاوصأ هنم عمست نيعوبسأ لبق نم لزي مل ةيرجحلا
 .هنم ةميظعلا تارخصلا لاصفناو روكذملا لبجلا ءازجأ ققشتب ةبوحصم
 ريثك بارت طقسيو ةريبكلا راجشألا لصتو اهلاصفنا دعب ءاوهلا ى عفترتو
 .مهررضو مهئابح ىلع آفوخ اهنم اولقتناو ةروكذملا ىرقلا لهآ عزف ىتح
 ش . ليثم اهل قبسي مل ىتلا ةهجلا هذه ىف اهعوقول ةبيرغ ةثداح اذهو

 رفص ثداوح

 ( تالصاوملا ةرئادب ةيبنجألا تاغللا ملعتت فص حتف )

 .جايتحالا لوصحو ةيلودلا ةماعلا تارباخنا ىف اهوخد نملا ناعأ الل
 ةرازو ترداب ىلودلا ىومعلا ناسللا ىه ىتلا ةيوسنرفلا ةغللا ةفرعم
 .ىوذ نم بلاط نيرشع تعمجو ةغللا ةساردل فص دادعإب تاالصاوملا

 اذه ىو . ميلعتلل اذاتسأ تمدقتساو سرادملا نم نيجرختملا تاءافكلا
 . سيردتلا ىف عورشلاو روك ذملا فصلا حتفب لافتحالا ناك ربشلا

 مهاربإ ديسلا ىلع ريبكلا وفعلا هللا هديأ مامإلا نم ردص اهنم رهشلا اذه ىف
 قبس دقو « ةيديزلا ءاضق نم ليلص لئابق ءاسؤر دحأ ىزوقلا هللا دبع نبا
 ىلع هباحصأو هموجهو هداسفو ةعاطلا نع هعالخناو 1417 ةنس ىف هتثداح
 مدنلاو دايقنالا هنم ناك كلذ دعبف « دالبلا جراخ ىلإ هرارفو ةموكحلا زكرم

 الإ مامإلا نم لباقي ملف مامإلا لإ رذتعاو ءاعنص لإ لصوو لعف ام ىلع

 . ًامرتحم هدالب لإ هيلع لاضفألا دعب داعو ناسحإلاو وفعلاب

 ايناملأ ةيجراخ رظان
 ايناملأ ةيجراخس رظان ةثاحبلا قرشتسملا ءاعنص ىلإ لصو ربشلا اذه ىف

 ةيملعلا راثآلا نع ثحبلاو مامإلا ةرايز ًادصاق رفورب تروكرحلا روتكدلا
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 ىركسعلا ض رعلا مسر دهاشو . ما رثحا لكب لبوق دقو « ةيح راتلاو

 . ةموكحلاو شيجلل هتاريدقت نع ربعو لكوتملا شيجلل

 زارح ىلإ لاجد لوصو

ع زارح ءاضق ىف ةموكحلا ترئع ربشلا اذه ىف
 هلوح فتلا دق لاجد ىل

 وهو تايحماو تاقرسلا جرخ و نيناغغاو ىضرملا ىوادي هنأ ىعديو سانلا

لا هدنع رك الو ًاعجطضم الإ مايقلاالو ءاقبلا ىلع ردقب ال دعقم كلذ 7
 ءاغوغ

 « لاجرلا قانعأ قوف الإ هلوصو نكمي مف هلوصول زارح لماع لسرأ

اس ًايذاك هدجو هرمأ ققحن املف
زع 2 هدرط ناكف للاضم ًارح

 زارح لإ م

 ٠ نيطايشلاو ةدرملا لعف لعفو

ءاول ق ةيئادتبا ةس ردم رشع عيس حتف
 ةماهت 

سردم رشع عبس ةماهت ءاول ىف تحتف ابنم لوألا عيبر رهش ىف
 ةيئادتبا ة

 ةدابشلا اولان نأ دعب ءاعنصب ماتيألا قاد نرش ند ةنتاسأ اه مدقتساو

 ردبلا مالسإلا فيس نينسحملا مامإ ةلحر رثأ ىلع هذهو « اهلا فصلاب

 « ةيعاتجالا لاوحألا هدقفتو ةديدحلا ءاول نم ةيماشلا ةهجلا ىلإ دمحم

 عيمج 2 ماسج لامعأب ماقأ دقو 1 ةينيدلاو 3 ةينارمعلاو 2 ةيداصتقالاو

 ةدم لظ ىذلا ءاوللا اذه ىف ةيمألا ةحفاكمو ةيميلعتلا ةلاحلا امس ىحاونلا

.هراهدزاو هقنور كلذب داعأف هلاوحأ كاكفت ىتح لاتقلاو لهجلا ًاحرسم ةلئاط
 

 حلاص ىلع زعتب فذقلا دح ىرجأ هيفو
 همصخ هفذقل نامع دمحم نب

 . ةدلج نينامث كلذو

 دارم نئاهر لوصو

 نئاهر هتيعمب و سبايوبأ ىلع خيشلا ءاعنص ىلإ لصو ىفناثلا عيبر رهش ىف

 رهشلا َق دارم خياشم لوصو دعب روكذملا خيشلا رع ناك دقو 0 دارم

 روك ذملا خيشلا مزعف « دايقنالاو ةعاطلا كلس ىف مهماهضناو مامإلا ىلإ قباسلا

 . ةعاطلا نئاهرب هلامعأ
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 عادر ءاضق ق حالصإإلا

 نركم ىلع عاطملا ىلع ديسلا عادر لماع رثع لوألا ىدامج ربش ىف
 ردع هوو عفاي دحب ديعبب لحم ىف قرطلا نيعطاقو نيب راحناو ىندوصللا
 مههربشأ ناذهو ىزعاطلاو هدالوأو مالا نوبح دمحأ من صاخشأ
 ,حتفو اهفاقوأ ! جرخاو جالا جالو رومألا تأدهو ليبسلا نمأو ميطبصت

 : ةعاطلاو هللا هديأ مامإلا ىلإ

 ةبوجلا دفو
 .خيشلا نم ًافلؤم ةبوجلا لهأ دفو ءاعنص ىلإ لصو ربشلا اذه قو

 . ىدهم ديعس خيشلاو « حيحب هللا دبع نب مماق ٠ نيفلا ودع هاو نإ لقا

 دواد دالوأو ناحيبلا ندسحمو رطاشلا ىلعو فينم هللا نيز نايعألا نمو

 ىرحبلا ىلعو روصألا حلاص هللا دبعو ىميحلا نسحم دمحأو دادحلا دالوأو

 . هنوجري ام لك اولان دقو « مامألا ةرايز دفولا ضرغو نارمت نبا

 فاذقلاو انزلا دح ءارجإ

 دح ىبحرألا حاتفم دمحم تنب ةجرف ىلع لباقلا ةيرق ىف ىرجأ هيفو

 اهيلع فذقلا دحو « سلاجم ةعبرأ ىف اهرارقإب كلذ توبثل ةدلج ةئام انزلا

 . كلذ مهنم ققحتي ملو انزلاب صاخشأ ةثالثل اهفذقل ةدلج نينامث

 قرسلا دح

 .عطقب حلاص هدبع تنب ةردب ةقراسلا ىلع زعتب قرسلا دح ىرجأ هيفو
 . زرحلل اهكفو نامدر دمحم نب ىلع لام اهتقرس توبثل ىنعلا اهدي

 ديبز ءاضق لاوحأ

 لاوحأ حالصإ ءاهتنا هللا هديأ مامإلا ىلإ عفر ىناثلا ىدامج رهش ىف
 .قوقحلا تبصتغاو تقرفتو ترععبت نأ دعب هوجولا لك نه ديبز

 تحلصف ضرألا تبرخو ةيملعلا سرادملاو ةينيدلا تاطابرلا تلطعتو
 .نييناسغلا لوسر ىنبو بويأ ىنب نم ةميسجلا فاقوألا كلم رومألا

 ايا طي

 اضل تسرد سين خا ل ىف ا # م



 سال

 ةساردلاو ةيريحلاو ةيملعلا اهفراصم ىف فاقوألا فرضي ةرمأ
 ا ل

 . سيردتلاو سردلل نيددصاقلل تاطاب رلا حتفو ملعلا

 . اهتايحو اهردق ولعو اهلامح 00 0 0
 9 -و - ةئيدملا هذمل عجرأف

 ىعنر غالب

 ماظن لوح ىمسر غالب هللا هديأ مامإلا نم ردص ابنم ناضمر ربش ىف

 : هظفلو تاشاعملا

 ةيمومعلا ةيلكوتملا انتموكحس رئاود ىف ماظنلا اذه ماكحأ
 ةياعرب انرمأ دق

 هلا انطخم هحيشوتو هقيدصت ناك كلذلو . ١149 ةنس ناضمر ١١ ىف فير

 تاشاحملا ماظن

 مومع نم ر مأه لكل ةررقملا بوبحلاو تاشاعملا نأ )١( ةدام

 نامزلل اهؤاطعإو اهصيصخت رصحنم ةلودلا ةمدخو نيمدختسملاو نيرومأملا

 . العف روضحلاب مهفئاظو ءافيإب نوفظوملا هب موقي ىذلا

 نم مرحب هتفيظو نم هكاكفنا عقي ةفيظو بحاص لك نأ (؟) ةدام

 . هكاكفنا موي خيرأت نم ًارابتعا بوبحلاو شاعملا قح

 ةصخرب هتيرومأم لحم نم هك اكفنا عقو ىذلا رومأملا ىطعي () ةدام

 ةدم فرظ ى ريغ ال شاعم فصن ةحيحصلا ةرذعملا ىلع ةنيبم ةيمسر

 ءافيإب موقي هلحم ىو هترئاد ىظوم نم اليكو دجو اذإ ةنيعملا هتينوذأم

 . اهتيؤربو هتفيظو

 هروصقل لزعي ىذلا رومأملا بوبحو شاعم عطق نوكي انك (4) ةدام

 هترذعم ىلع ءانب هتيرومأ» لحم نم كفني رومأم لك نإف « الاح هتفيظو ىف

 موقي هلحم قو هترئاد ىرومأم نه ليكو دجوي مو ةعورشملاو ةيحصلا

 ةمصاعلا زكرم نم رخآ رومأم مازعاو نييعت ناكو ةلاكولاب هتفيظو ءافيإب

 نوكي هنإف ةصخرلا باط ىلع رؤمأملا كلذ رصأو « ًايرورض رخآ لحم نم وأ

 هكاكفنا خيرأت نم ًارابتعا ىرخأ ةفيظو ىف نيعتي نأ ىلإ هبوبحو هشاعم عطق

 هشاعم ضيصخت نوكي هنإف ىرخا ةيرومأم ىف كلذ دعب نيعت اذإو هتفيظو نم

 الا

 تسي
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 و

 و

 و

 .ظ
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 ةفيظولا هترشابم خييرأت نم كلذو ٠ اهعقوم ها و هتيرومأه ةج رد بسحب ًاددجم

 هشاعم عطق نوكي رخآ ىلإ لحم نم هلقن عقي رومأم لك نأ (5) ةدام
 هتيرومأم لحم لصي نأ كإ هتيرومأم لحم ن* اا خيرات نة ًارابتعا
 . ةيلاخ امايأ ةدملا هذه نع ةريخآلا هتيرومأم رشابيو ةديدجلا

 ىلإ هتميزع ىلع روبجم هتيرومأم لقن ىرجي ىذلا رومأملا نأ (5) ةدام

 . ًاموي رشع ةسخ فرظ ىف هتفيظو ةرشابمو ةديدجلا هتيرومأم لحم.

 ءاسؤر نم ةموتخمو ةقدصم ةقرو ذخأ ىلع روبجم رومأم لك (1) ةدام
 اهيلإ بسني ىلا ىحاونلا وأ تاوضقلا وأ ةيولألا ءارمأ نم وأ رئاودلا

 هترشابمو ةديدجلا هتيرومأم لحم ىلإ هتلصاومو هكاكفنا خيرأتب ةديقم
 كلذكو اهيلإ بوسنملا ةبساحملا ةرئاد ىلإ اهميلستو اهضرع ىلعو اهنمعأل
 تاوضقلاو ةيولألا ءارمأو رئاودلا ءاسؤر ىلع بجي نونوذأملا نورومأملا
 نيرومأملا هينوذأم ةرشابم موي تابساحما ةرادإ ىلإ اوعفري نأ ىحاونلاو
 . اهيلإ مهتدوع مدع وأ مهتينوذأم ماتخ بيقع مهفئاظو ىلإ مهتدوعو

 ءافيإ نم نكمتي مل رومأم ىأل ةينوذأملا ءاطعإ ءارهألل سيل (8) ةدام

 . ًاديدش اذه نع لوئسم رمآ لكو نيرومأملا نم هئاقفر عم هتفيظو

 رهشأ ةثالث ىلإ ًاموي رشع ةسخ نم ةينوذأمللا ةدم ىطعت (4) ةدام

 ى دحاو رومأل ىطعيالو ةبساحملا ةرادإ ىف اهليجست نوكيو ةياهنلا ةيابن ىف
 . نيتعفد ناتينوذأم ةدحاو ةنس فرظ

 هتيرومأم لحما ىلإ دعي ملو هتينوذأم ةدم زواجت رومأم لك )٠١( ةدام

 ىلإ هتينوذأم ماتخ موي نم ًارابتعا هبوبحو هشاعم نوكي هتفيظو رشاب الو
 ةدم قوف دحاو رهش نم رثكأ زواجت نمو « ًاراركت هتفيظو هترشابم دنع
 . هتازاجمو هتبقاعم نوكت اهديدمتب ًارمأ لصحتسا الو هتينوذأم

 نيرومأملا ءاطعإ تاقحلملا ءارمأو رئاودلا ءاسؤرل زوجي )١١( ةدام

 مهترذعم ةمولعملاو ةتباثلا ةكرتشملا فئاظولا باعصأ نم نيمدختسملاو
 هذه لثمو ريغ ال ًاموي زشع ةسمخ ىكإ موي نم ةينوذأع ةعورشملا ةحيحضلا

 . ماظنلا اذه ماكحأل ةغبات نوكت ال ةيصوصخلا تاينوذألا



 اال

 .نيرومأملا ضعب ءاطعا زوحي ءاضتقالا ىدلو باجيإلا دنع (179 ةدام

 مهتاشاعم ةيدأت عمو ماظنلا قوفو ةداعلا قوف ةينوذأم رثكأو ربشأ ةنس

 ىلا تاينوذأملا هذه لثم نأ الإ مهتينوذأم ةدم فرظ ىف ةمات هتاوعو

 نم تاذلاب ةينس ةدارإب ةرصحنمو أسأر ىطعت ماظنلا قوفو ةداعلا قوف

 . اقلطم ىمظعلا ةيكلملا ةيمامإلا ةرضحلل فرشألا فرطلا

 ةفمتاح

 ءارجإ نع نولوئسم تاقحلماو رئاودلا تابساحم ىرومأم مومحخ نأ

 تاعوقوو ةلماعم لك نع نيمضتلاب نوفلكم مهو ًامامت ماظنلا اذه قيبطتو

 . قيفوتلا هللا نمو . ضارتعا الو رذع ل لبقي الو ماظنلا اذه ةفلاغع ىرخت

 ىف ةيملع ةسردم ليكشتب مامإلا نم رمألا ردص اهنم رهشلا اذه قو

 اهيمسقب ةيرادإ ةئيهو ةيملعلا ةءافكلا ىوذ
 نم ةذتاسأ اهل نيع دقو زعت ةئيدم

 . ءاسعق ةمهو غلاب طاشنب
 سيردتلاو سردلا اهتبلط رشاب دقو . ىرابللاو ىلبللا

 برثشلا دح

 ,ىلع نب دمحم ديسلا ىلع ةديدحلاب رمحلا برش دح ىرجأ لاوش ىف

 امبنم لك برض دقو « ةرمحلا برشل امهمادقإ ىلع فسوي نب ملاسو

 . ةديدحلا نادي ةدلج نينامن

 رمقلا فوسخ

 ةعباسلا ةعاسلا ىلإ مادو قفألا مالظ معو ةيلكلاب رمقلا مرج بهذ لماك

 فرسكلا ةالص ءادأل دجاسملا ىلإ سانلا عره ةلاحلا هذه ىلع اهعولط نيحو

 1 عادر ءاضق ءانبأ نم

 نيب لاتقلاو عازتلا مسح عادر ءاضق لماع نم ناك اهنم ربشلا اذه ىف

 نم راصو هكلم لك ىعدي كلانه نصح لجأ نم نيربش ونبو وصلا ونب .



 الا

 نقلا مسقت ى ىعسو لاملا تيبل هؤارش لقاعلا نا ناكل ةلرب سوفن هلجأ
 ركسع نصح اذه لثم . ةلقلا نصح نصحلا اذهل لاقيو «٠ ةحلاصملا ىلع

 نيلئاقتملا سوفن تباطف لاملا تيبل لقاعلا هارش دقف ةلق نصحل لباقملا
 . نيمصاختملاو

 مودق

 زاجحلاب ةميخفلا كنملف ةلود لثمم ءاعنص ىلإ لصو اهنم ربشلا اذه ىو

 قيرط نع لصو دقو . مامإلا ةرايز ًادصاق ( ناومد ناو ) ويسملا ةرضح

 هجوت ءاعنص هلوصو دعب و قحتسي ام هل ماقأو نينسحم ا مامإ رازو « ةديدحلا

 لاضفألا ةياغ دجو ماقأو لح اهيأو دهعلا ىلو مالسإلا فيس ةرايزل ةجح ىلإ
 ثُثيح ندع قيرط نع لحر ربشلا اذه ىف كلذ دعبو « ناسحإلا ليزجو

 . هتفيظو لحم ةدج ىلإ اهنمو ةيمرضحلا دالبلاب ةحايسلاب موقيس

 صاصق دودح
 عازه هللا دبع قتع برضب زعت ف صاصقلا مكح ذفن ربشلا اذه ىفو

 . ءاعنص لاهأ نم نينس دومح هلتقل ةربعو ةبوقع هبلصو روجشألا نم
 كلاتخو هتراجتب ندع نم هدوغ دعب لغ. ىت.فبوعش نق ةلسملا قيزطلا ف
 نم ةاعرلا ضعب هب رعش لاحلا ىفو . هتراجتو هباود ذخأو هلتقو هض رتعا
 ةرواجملا ىرقلا نم ةليبقلا تملو ةراغلا تلبقأ مهحايص ىلعو ةهجلا كلت

 لتاقلا نم بيرق لحم لإ ملوصو دنعو مهحالسو مهقدانب نيدلقتم ةعرسم
 نم نينثا لتق كلذ لالخ قو .٠ هيلع ضبقلا ءاقلا اولواح عازه هللا دبع

 ىلإ لسرأ مث نجسلا ىلإ قيسو هيلع ضبقلا ىتلأ مث اثلاث حرجو هب نيقحاللا
 نبا لتق نأ دعب هنطو نم رف هنأ تبث كلذ عمو هرارقإب هانج ام تبثو زعت
 . ًابلصو ًاصاصقو ًادح هيلع مكحلا ناكف ناحرس همع

 بلاغ نب هدبع لتاقلا قنع برضب ًاضيأ زعتب صاصقلا مكح ذفن هيفو
 ديعس ىلعو لمجلا رصان نب حلاص ًاناودعو ًادمع هلتقل ةدواسألا نم لمجلا

 2550 ْ ...  روفخ قبال لعحا
 ز « هشاربلا بلاغ ديعس ىلع هتوبث دعب ىنزلا دح ىرجأ زعت ىفو

 . امهنصحن مدعل ةدلج ةئام امهنم لك برضو ةشئاعب ةرخلاب
 ( نيا ةمئأ هده م)
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 لتاقلا قنع برضب ليجع نب هيقفلا تبي ىف صاصقلا مكح ذفن هيفو
 روجح نم هئاقفر دحأ ًاناودع ًادمع هلتقل ىروجحلا قراحلا ىحي نب ىلع

م تام تانعطب هرجنخي هلتمف
 . اهن

 مالسإلا فويس ومسلا باعسأ مودق

 مالسإلا يس ءاعنص ىلإ ةديدحلا نه مدق اهنم ةجحلا ىذ رهش فو

 برقو ىلع مالسإلا فيس هقيقشو مامإلا نب دمحم نيدلا ردب نينسحلا
 مامإ

. 

 ارب مايقلل لابقتسالا ةئيه تعراس امهلوصَو

 ءابدألاو ءاملعلاو رباكألا عره دقو « موقلا ءاهجوو رباكألاو ءارمألاو

 مضعألا دهعلا ىلو مالسإلا فيس ةمصاعلا فرش ىناثلا مويلا قو . امهترايزل

 ردبلا مالسإلا فيس قفار دقو . مظع بكوم ىف نينمؤملا ريمأ نب دمحأ

 هذهو هتيشاحو هبراقأ هعمو هيحللا ءاضق لماع جيه دمحأ نب ىداه ديسلا

 ءاجرألا تقرشأ ءاقللا اذهو « ءاعنص ىلإ هلوصوو مامإلاب هل ةفرعم لوأ

 نم نسحأو تاكيربتلاو ىناهتلاب ءابدألا ترابتو تارسملا سوؤك ترادو

ق ىف رهطم دمحأ نب ميركلا دبع ىضاقلا داجأ
 : اهعلطم ةديص

 دسجم لامجو بقانم لالج

 ابلق رسأو ًاعمسم فلنشو

 انيع رقأو ًآتماص قطنأو

 : ابنمو

 كلم حيدم ماظنلا عسي لهو

 ميرك هط ىب نم كيلم
 آلا ىوم نيذلا قص ىحي ىلإ

 ًايدهو ادشر قتلا ءاش امو

 : اهمو

 العأ نبدلا ردب هلل لقو

 الإ دما هاعد ام مظع

 لاعملل لوعف لاضفمو

 درف لك نياع كيبأ رمعل

 كدمح ريمثب ارطاخ ىرجأو

 2 دعو لوطمم امللاب فحتأو

 دهع ىلوو لضفم ليلج

 17 ةءاوتكعلا نم هلع

 دجنو روغ قى ضيبلا ىداي

 ديلا :ةةنحوأ قا ناع

 دمتسم مراقب هأيسبلو

 دقنو لضف ق لج لؤق
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 ل آب

 دع ىأب داج ضيفلا نيعم معد مربسك ىلإ ملح نف:
 : انينمو»

 دخنوو ببخ ق كايلع ىمح اوراز ديصلا دوسالاب كءانه
 له لك ١ قب ابهيف نمي ىحاونلا كتءاج ليقف كوتأ
 ... اهرخآ ىلإ

 قارعلا دفو

 ةيقارعلا ةموكحلا دفو سيئر ءاعنص لإ لصو ابنم ربشلا اذه ىو
 ىدنفأ كب قفوم ةزعلا بحاص ةرضحو اش

 ضرع لجأل لوألا لصيف فيرشلا قارعلا كلم بناج نم امطوصو ناكو.
 . نيتقيقشلا نيتكلمملا نيب ًاعبط ةرقتسملا ةدوملاو ةبحلا مكحنو دييأت اهب ىتلا بابسألا ممتتو ىرحتب اماق دقو مامإلا انالوم ىلع مالسلا

 ديبز ةنيدمل ةيئادتبا ةسردم حتف
 « ديبز ةبلط مومعل ةيئادتبا ةسردم ليكشتب رمألا ردص ماعلا اذه ىو

 ةقئاش ةروصل حاتتفالا ممرو لافتحالا ءارجا ناك رهشلا اذه ةرغ قو.
 ملعتلا ناك اهيبف « عورشملا اذهب هيونتلل ءابدألاو ءابطخلا و ءاملعلا ترابت
 ةفصب ميلعتلا حبصأ ذإ ًاروصحم ءاهقفلا تويبو توببلا اياوز ىف ةقيض ةفصب
 عمو ريدم ةسردملا هذه ىلإ مدقتساو فراعملا ةرازو جهانم لع ةيعمر
 . اتدئافو ةسردملا هذه لامج زرب ىّبح ءاعنص ةمصاعلا نم لوأ

 تايفولا

 ىاوعلا نسحأ نب نسحم ديسلا

 نب نسحم ديسلا اهلماع حزار ىف تام 149 ةنس نم مرحم' رهش ف

 . ةنس نيسمخ وحن نع ىنسحلا ىناوعلا نسحأ“
 ىااس قلخ اذ ناكنم هلماع ت وم ناك مرح ا رهشلا ىف حزارب

 مادقإو تابث عم مظع فطلب نسحأ نب نسحم ىلاعملا ماسح
 ماركإب نيملاعلا هلإ هابح هتومرمعلا نم نيسمخ وحن نعو

0 
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 1 هى ةنيو#

 هيا وه 02 سوس سلا وص

 * هايس هيج ١ اه و يوتا هنأ "ل

 لع ع هينا.



 سلا

 ىوامسلا دمحأ نب ىبي ىضاقلا

 ىبحي ىضاقلا قباسلا سنع ماح ميري دالب ىف تام اهنم لوألا عيبر ىفو

 . ةنلس نيسمحو عست نع ىوامسلا دمحأ نبا

 ىوامسلا ل ليلس ىبحي لضفسلاو ىلعلا داع ىضق عيبر ىف
 ىواسم نع هلام اهيف لج ماع نوسمحو عست هرمع

 ىوانم لك عدرو فافعو 2 ماظنو ةنطفو ءاكذ ىف

 السم .ىسأ نيلحازلا لع.١ لا هيمن دبع اف

3 00 

 و

 ىرضحلا نيددلا بابش نب نمحرلا دبع نب دمجحم ديسلا

 دمحم ديسلا ةيولعلا ةطبارلا سيئر هواج ىف تام ىلوألا ىدامج ىفو

 ةنس نيتسو نيتنثا نع ىرضحلا ىولعلا نيدلا بابش نب نمحرلا دبع نبا

 : اهنم ةرماع ةديصقب ىولعلا دادحلا رهاط نب يولع ديسلا ميعزلا هاثرو

 نوكسم لك ىف ىرولا نيب هاعني  ًاعمتلم قربلا راطف سيئرلا ىضفق

 نوزحم ريغ هيلع باق ىأو  لمبنم ريغ هيلع فرط يأف
 نوعلاو راكبألا نم تامركملاو الجو ةعفر انلقف ثارتلا اولاق

 نوراق لاومأ هسفن تفو لهو 2 ةيناف لاومألا ال ثيراوملا كلت

 نوجرعك ال ىلايللا ءىضي ًاردب المتكم دجملا تيقر بابشلا نبا اي

 نويدم لطملا لوطب كاوس كو ااهتدحي نباي للعلا قح تيضق
 نوم ريح ارحآو# ءاقللاا :تتع ٠ ٠ ةرتققمو ًاناوغو- قير“ لاقل

 ا رماع ىبحي نب دمحم ديسلا
 . ىونهألا رماع مساق نب ىحب نب دمحم ديسلا ةدعصب اهنم بجر ىف تامو

 . ةنس نيتسو عست نع

 مساق ني ىبحي ريبشلا مجن ماقمقلا دمحم يلا ينتلا

 ,متادلا معنلا يف ماد ىوثو  ًاماع نوتسو ةعست هرمح
 ربا



 ا
 ا ا ااالال-

 . ةنس نيسمخو مي نع ىديبزلا ىراتخلا ليعامسإ نب دمحم ىضاقلا ةماهب انه تجر قف تامو : ىراتملا ليعامسإ نب دمحم ىضاقلا
 راصمألا نم اهريغ فو ن ازيجو ًايبص عقصب ماع لك ىراخبلا سرد فيلح ىراتملا اماسع نيسخخو عبس نع تام |

 راعشأ نم راكبألا ميظن و .ضغلا بدألا 2 ىتتلا فيلحو

 ىراتحلا نب دمحم لوطب ىر -اسبلا محري امب اوخزأ ادلو
114 

 قعبإ دمحأ نب ىلع ديسلا
 , ةنس نينامثو ثالث نع ىنسحلا قححسإ ! ني نوع نب لزج نب قع كيسلا ءاعص فارم اهم نايغشت ىف تامر
 فاي هاما ورلا# هقلخ 1 خدي ماعلا ابأ هللا محر
 فرعت دجملاو دوجلاب نم دماحلأ لجن ىلع لآلا ةبيش
 فرغلا ريخ هبر نم ًايجار ىضق نينامنثو ثالث نع فرشلا بابرأ دجملا ةانبو ىرولا مالعأ قحإ ىبب نم
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 ىمليصلا حلاص ديسلا
 ىمليصلا نسحم نب حلاص ىوغللا ديسلا ةديدحلاب ناضمر قف تاهو

 . اماع نيسمح وحن نع ىنسحلا

 ىمليصلا ىوغللا ىكذلا حلاص ىناهلا رطقلاب تام
 ملعاف ىنم بيرقتلا ىلع ام اع نيسمخ نع سانلا موص رهش

 ىرمعلا بلاغ نب فطل ىذاقلا
 بلاغ نب فطل ىضاقلا ةيملعلا ةسراملا ريدم ءاعنصب لاوش قف تامو

 . ةنس نيسخو عبس وحن نع ىفاعنصلا ىرمعلا مساق نب دمحم نبأ
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 لتبلا ةدابعلا ىرمعلا م 2 ولعلا ةسردم رادل ريدملا تام

 للجم دولخلا تانجي فطل ًايخرؤم تلق نيسمحلا

 الاولا

 عباس نع

 ربوش دمحم ىضاقلا

 .ربوش دمحأ نب دمحم ىضاقلا روبحو ةميلظ ملاح ةدعقلا ىذ ىف تامو
 . ةنس نيعبرأ وحن نع ىناعنصلا

 ربوش دمحم ىتنلا ىتتلا اه اجرأو روبح ىف عرشلا ماح

 ردح ميصخ ىلع مكح دعب اديهش مارحلا ةدعقلا اذ تام

 ريغأ نميهملا ىرولاىرابوأت 20اودعو آيغب ميصخلا هامرف

 رركي مالسلا ىتسأ هيلع 2 لاز الف نيعبرأ وحن هرمع

 ىاشلا دمحم نب ىلع ديسلا

 نب دمحم نب ىلع ةمالعلا ديسلا لايطلا نالوخي اهبنم ةجحلا ىذ ىف تامو

 رهطم ميركلا دبع ىضاقلا هاثرو ةنس نيثالثو نامت نع ىنسحلا ىتاشلا ىلع

 : اهنم ةرماع ةدصقب

 ى دعو تام نيدلا لامج اولاق

 آلا سرافو بابشلادوط ىلع ىضقو
 ابهنأ ةسايرلاو بقانملل ام

 اه امهو دمحم دعب ىلعأ

 قباست لثم توملل اقباستو
 ىبلا نم هيلع ناك ام هلل

 ام نيردب قطصملا لآب اناك
 هثيغب مامغلا لهنم نيدلا لامج اي كح رض قسف

 ىبامرألا ىبكاسو دوحللا لهأ

 ىماركو رباتمل هتاممب
 ىسارلا ريبكلا ملعلاو بازح

 ىمابلا ديدش اهدحاوب ىلكث
 ىمايق لك قوف الاط نالبج
 سامحو دماحمل هب اماق

 سانيإلاو مادقإلاو لبنلاو
 سالغألا ةملظو قاحملا افرع

 ساجبلا

 لدهألا نة رلا دبع ديسلا



 د“ كبف

 _ا|/4-

 ءاعنصبو لدهألا ماجه دومح نب دمحأ ديسلا مما تعسر قيما
 هيقفلاو دهاجلا دمحم نب دمحأ ىضاقلا رامذ ىو « قريصلا دمحأ هيقفلا
 . ىرامذلا لجنف ىلع نب دمحم ريرضلا

 ىلع لسدهألا ريبشلا طبس هيجوسسسلا ةعوارملا تاداس بصنم تامو

 لهم الب ماجه كن نيدلا ىنص عيطقلا تاداس بصنم كاذك

 لسقملا ةرق رامذ ىف ىرولا مالعأ دهاجلا لآنم دمحأ تامو
 لسسمعلاو معلا ندخ لج نف نب دمحم قتملا ريرضلا اهيف تامو

 لبتلاو مالعألا نم اذه ماعلاب 2 اونفد نمو مهاشغت هللا ةمحرف

 فلاو ةثامالثو نيسمخو مه. ةنس تاخدو

 ةشيلا دفو

 باتك سيئر نم فلؤملا ةشبحلا دفو ءاعنص ىلإ لصو اهنه مرح رهش ىف
 سج روج هسد جلو نوبا كلمحاأ نيملسملا ليكو نهو 4 ةتسو هقلع رره

 ةيدادولا تاقالعلا ديطوتو مامإلا ةلالج ةلباقمب ةرايزلا فرش دفولا لان دقو

 ًادئاع هتمهم ءاهنا دعب دفولا رداغ ربشلا ءانثأ ىو . نيبعشلا نيب ةقادصلاو

 . ةشبحلا دالب ىلإ

 صاصق ذيفنت
 ىلع نارهج ةيحان زكرم ىف صاصق دح ذيفنت ىرجأ ربشلا اذه ىف

 . كلذل ةثرولا باطو ًاناودع ادمع هقفو ةردلا اهلتقل ةنمؤم ةرحلا ةلتاقلا

 ةيديزلا ىف ًابتكم نيرشعو عست حاتتفا

 نيرشعو عي ةليدملا ءاولل عباتلا ةيديزلا ءاضق ى حتتفا ربشلا اذه ىف

 عيراشملا هذهو ًابلاط فالآ ةثالث ةذمالت مضو داشرإلاو ملعتلل ايئادتبا ًابتكم

 ميقأ امك . مامإلا نب دمحم ردبلا مالسإلا فيس ىلوملا ماّيهاو ةيانعب ةيئيدلا

 . ةيليدلا مهتابجاو مومعلا فرع ىّتح ريد لك ىف نيملعملاو نيدشرملا كلانه
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 بنذ وبأ مجن

 ضقنا دهوش نأ دعبو بذذ هلو ريبك مجن زعت ىف دهوش ربشلا اذه ىف

 توص هل عمسو نويعلا نع ىنتخاو بونجلا 7 ىلإ لامشلا ةهج نم 7

 . رداقلا ناختبسف سانلا فاحخأو مومعلا بعرأ ىتح عزفم ىودو مظع

 شيلا بترم ةدايز

 ىلع ةبسانم ةوالع مضب هللا هديأ مامإلا انالوم لضفت اهبنم رفص ربش ىف

 مضلاو ةوالعلا كلت تلمشو روصنملا ىاظنلا شيجلا بتاورو تاررقم عيمج

 ةيركسعلا تاجردلاو بترلا ةلسلس ةياهن ىلإ مهقوف نف دارفألا حيمج

 . ةيباتكلا فئاظولا نم اهيذاحب امو

 هنكسي ىذلا تيبلا بيصأ رطملا بابصنا ءانثأ ىف ابنم لوألا عبر ىو

 دومح نب للعم اهيف لتق ةقعاصب ةمتع دالب نم رديح نصح ىف ةمتع ىضاق

 . كاصخش اهب عرصو ىرذعلا رماع نبا

 ىمليدلا ىلع نب ديز ديسلا نييعت

 ىلع نب ديز ظفاحلا ةمالعلا ديسلا نييعتب مامإلا رمأ ىلوألا ىدامج ىف

 ىضاقلا بإ ءاضق 5 احو ةيعرشلا فانئتسالا ةكحمل ًاسئر ىمليدلا نسح نبا

 . ةروكذملا ةكحملا ف اوضع ىنايرإلا دمحم نب ىجحي ةمالعلا

 ىلإ ىنادملا نسح نب ليعامسإ ديسلا طرب لماع مزع اهم بجر قو

 . اهاهأ حلصأو نانعلا لحم

 شويجلاب ريزولا هللا دبع ةمالعلا ديسلا روكذملا ربشلا ىف ءاعنص نم مزعو

 . اهريغو هديبعو برأم حتفل ةديدعلا

 ىلإ مامإلا نب دمحم ردبلا مالجإلا فيس نينسحملا مامإ جرخخ ربشلا اذهو

 روهشملا ىريمحلا لماكلا دعسأ ربق اهبو لولهب ىنب ةيحان نم ناهغ ةيرق

 ىلو ىلوملا ىديس مزع هبقعت 9 كلانه ةنوفدملا راثالا ن نع ا

 ةبوتكم ةديدع مسارب تحرعتساو كلاتخا: ىلإ دمحأ مالسإلا فيس دهعلا

 هنأ لدي ناعمل هل ريمح لايقأ نم ةأرما سأر لاثمتو ىريمحلا دنسملا مقلاب

 5١ أه  اأه اه

 عا
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 ةريدغ نيرشعو ىدحإ لاثعلا اذه نم نيبجلا قوفو ليمج دجسع نم
 ةماطو ةددعتم لجرأو ىديأل ًاضيأ ليئامتو ىوتسم لكش ىلع عنصلا ةكع

 ندعملا نم عطقو ةعونتم رويطو روسنو روثو ىظ كانو دل ةبوتكم

 قلبلاب انقتم اشرف ةشرفم ةرجح تحن ترهظ موسرلا هذه ظعمو ىريمملا
 نب نسحلا ىضاقلا كلذ ىف لاقو لايقألا روصقل ةرجح تناكو « ضيبألا
 : اهعلطم ةديصق ىاايرإلا دمحأ

 لالطأ مويلا تنأ نامغ نصحاي

 ةدهاش ىهف مهنع ليثاعلا لس

 نفروخصلا مص ىف طخلا اوءرقتساو

 لاكشأ برغلا بايث شقنل انإ تقطن دق راجحألا ىلع شوقن ىذو

 لاكشأو مهو اهب ام ةوقو دي هتمكحأ قيثو ءانب اذو
 لامآو ىجرت ةبلط هل ىضقت 2" رضقتنم كلملل سراح هنأك

 لافجأ وجلا ى ممهلو انرصعب 2 مهتعانص ىف اوقرت نيذلل لق
 اولان دق مويلا هومتلن ام لكل  اوفلس انل ءابآ نإ اورخفت ال

 ءارمحلا ةلخنلا ىلإ هللا هظفح دهعلا ىلو مالسإلا فيس لحن را كلذ دعب مث

 هليغو ىلكي ليلكإلا بحاص هامس ادحلا دالب فرط ىف نيصح لقعم وهو

 ناكو ادحلا دالب نم ةنداهجلا ىداو ىتسي ىللكي ليغ انرصعب ىمسي روبشملا

 ةرجحلاب ىريمحلا اتبلا راثآ رهظ لقعملا بابب رفحلا دعبو . كلانه بيقنتلا

 طسو رفح دعبو . ناعارذ ضرعلاو عرذأ ةسخ اهضعب لوط ءارضحلا

 ةشبح لا جورخ مايأ نم قيرحلا راثآو مظع رصق ءانب رهظ روكذملا نصحلا

 محض لماك ناسنإ لاثمع رصقلا تحاس ىف دجو مث « ةينعلا رثآملل مهقارحإو

 عارذ ماهبإلا لإ بقعلا نم همدق لوطو عرذأ ةثالث وحن هلوط تاذلا

 هسأر نم تلدت دقو جات هيلعو عباصأ ثالثك هعباصأ ضعبو ديدح نمئالا

 دنسملا مقلاب ناب وتكم نا ردص هردص قو رعشلا نم بئاوذ لاثمت هرهظ ىلإ

 0 تاصح .لاثع هيف متو :بوفثم ولؤل ةوجسو ناكو + ئريمجلا
 لاثمت و راجحا ىف قرولاو ديقانعلاب مركلا رجش ليثامتو ىريمح دسدو

 . كلذ ريغو ةبيجع ةيح

 لايقأ نبا مظع كلم نيأف

 اولازام دعب نم مهندمت ىلع
 لاشنت خيراتلا ةحفص هفورح



 و

 تارازولا مظنت

 اهريزو نيعتو ةيبرحلل ةرازو مظنت ناك روكذملا ربشلا اذه ىف

 اه ًاريزو نييعتو ةيلاملل ةرازو مظنتو مامإلا نب نسحلا مالسإلا فيس

 اهل اريزو نييعتو تاللصاوملل ةرازو مظنتو ) مامإلا نب ىلع مالسإلا فيس

 اه ًاريزو نييعتو فراعملل ةرازو مظنتو « مامإلا نب مساقلا مالسإلا فيس

 . مامإلا نب هللا دبع مالسإلا فيس

 هيف نها كارتشاو سدقلا ف ىالسإلا رمتؤملا

 نما نع ًابودنم فرحألا بتاك نيعت ةنسلا هذه نم ربشلا اذه ىفو

 . سدقلا ةنيدم ىف دقعنملا ىالسإلا رمتؤملا روضحل

 تايلاجلاو ةيمالسإلا راطقألا عيمج رمتؤملا اذه ىف روضحلا
 مضاد

 : ىهو ىرخألا دالبلا ىف ةيمالسإلا

 ةينيصلا ناتسكرت

 ايساقفق ندرألا قرش رثارزجلا اسيكرت

 نانبل ةقرب برغلا سابارط زاجحلا 9
 نقم قارسعلا ايسور اواج

 ىصقألا ب رغملا سراف ايروس ناليس
 اي ريجين نيطساف دنمهلا نعلا

 ايفالسوغ وي

 هئاضعأ نيب نم بختناو وضع ةئامنالث وحن هئاضعأ ةلمج فلأتو

 نيمأ دمحم ديسلا امل سيئر بختنا اك ع هلامعأو هتاساج ةرادإل ةئيه

 سيئر ىئابطابط نيدلا ءايض ديسلا هئالكوو « ةيسدقلا رايدلا ىفم ىنيسحلا

 ةيرصملا ةلودلل فاقوألا ريزو ةيواع اشاب ىلع دمحو ةيناربإلا ةلودلا ءارزو

 ريزو هرابز دمحم نب دمحم ديسلاو : ربكألا دنلا رعاش لابقإ دمحم ديسلاو

 : هذه

 . ضرألا عاقب ىف نيملسملا عيمجل ماع ىرود رمتؤم دقعي - ١



 ل 1م

 رشنو مهبهاذمو مهنطاوم ددعت ىلع نيملسملا نيب تواعن' ايمنت 0 5 0 : : 5 5 : ٠ ن ءاعتلا ةيمنت
 . ةماعلا ةيمالسإلا ةوخألا حور ءاكذإو ةيمالسإلا لئاضفلاو ةفاقثلا

 ةفرشملا عاقبلاو تاسدقملا ةنايصو ةيمالسإلا ' حلاصملا ةيامح م
 8 ةرطيس وأ لخدت لك نم

 .كلذ ريغو نيملسملا نيب ةيريشبتلا تالمحلاو ىعاسملا ةمواقم -
 . سدقملا تيبب عوبطملا ىمالسإلا رمملا تاررقم هلمش امم

 ءاعنص ىلإ ىالسإلا رمتؤملا نم ىدنهلا دفولا مودق

 هريغلاو ةروبشملا فقاوملا بحاص ءاعنص لإ لصو نابعش رهش ف

 تكوش نب دهاز مركملا هلجنو روبشملا ىدنه لا ىلع تكوش ذاتسالا ةيمحلاو

 هرابز دمحم نب دمحم سدقلا نه تاقيرولا هذه عماج مهقفار دقو 1 ىلع

 مامإلا ةلباقمب اوفرشتو ةديدحلاو ءاعنص ىف ًاعئار الابقتسا اولبقتسا دقو
 تاضمر رهش ءانثأ ف مهم زع ناك مث «© ءاعنص َْق ةديدع بدام مف تميقأو

 . ةديدحلا ىلإ مث ةجح ىلإ نينمؤملا ريمأ نب دمحم ردبلا مالسإلا فيس ةقفرب

 نعلا مبنم لصو نمو نامع لآ ةبكن

 تكوش نب نيدلا لامج ًائجال مامإلا ىلإ لصو ماعلا اذه نم ناضمر ىف

 داع مه مامإلا اهيف همركأ ءاعنصب ةدم ثبلف ناّمع لآ زيزعلا دبع ناطلس نبا

 رعاشلا ةيرجه ١417 ةنس ىف نامع لآ ةبكن فصو دقو « ىنأ ثيح نم

 لك تراط ءامصع ةديصقب ىنانبللا نيدلا رصان نيمأ بيدألا رصاعملا عدبملا

 : ىه ةيرصملا حتفلا ةلجم امترشنو راطم

 نامثع ىبب ام نكر ىوهو  ناطلسلا ىضقناو شرعلا ضرق
 6 را هب 0 هاجف عسينملا ىمحلا حيبتسا و

 0 / كاذو ىلعلا كلت نبأ 2 اهارذ ىشغي بطحل :او ( ًاقورف) لس
 . هلثم وح ملو رمدلا عشخ هل ىذلا لالجلاو

 ناسنإ هضعب زاح امو قفألا حطن ىذلا دجحملا كاذ نبأ

 نابكرلا هركذب تراسو صض رآلا مسو ىذلا هاجلا كاذ نبأ
 عَ

#١ 

 م

 اه نإ دي



 و
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 ىصاوسنلا هيدل تلذ زع نأ

 لايللا هيلع تتأ اذه لك

 ( ًاقورف ) اي

 ءوسلا ةمصاع كتم رهدلا بصان

 - .٠ .٠
| 

 ,. اسييف جردأ سومرلاك تحبصأ

 ٍ ضايرو

 نونم ملا عضوم درولا سناج
 رسعلا سلتخم مسنلا ليلعو

 ازالا روغت نه لطلا فشري

 أص ام رظني ( ديمحلا دبع ) تيل

 هسنع ىتفصقأ دق فينملا ( زدلب) ىريو

 دجناو ةفالفللاو كلملا نطوم

 دامج باصملا مظعتسا ولف

 رفلا ( قابألا ) هكحي مل رصقل اب

 ىرسك دهع ىف (ناويإلا ) هآر ول

 ًايهش بئاتكلا هب تفاطأ م

 ارغ ةفالحلا هيف تلجنو

 ًامخف نأشلا خذاب كلملا ادبو

 اولاقف كولملا هراوز عار

 ءاسمس جورب مأ ريصاقتو

 نا نيل ومن نا اع نإ

 حبصلا حضو اهريني نأ ىبأ وأ

 هيلع (لالهملا) ةيار تقفخ

 ريرس هيف ( ديمحلا دبعل)و

 رطلا عشان هنود رهدلا فقو

 م تفجو ره هزلا تطقاسُف توذ

 نارقألا هبرأ تداقتساو

 نامزلا تاضظعلا ظفلي اذكه

 ناثدحلا كبان فيك ىري حفققلا ابأ تيل ءايلعلا

 ناودعلا هنأش رهدلاو دد

 نابرغلا اهقوف موبلا تجان
 اوناب موي مهدجم ( نامع لآ

 نانفألا اهدنر ن

 ناسحلا دوتام ضورلا ىفو ت

 ناوحقألا مسايملا ىكاحو

 ناصغألا هقانع ىوهل ف

 ناركس هنأك ودفيف ريه

 ناحجلوصلاو ريرسلا هيلإ ر
 ناؤعألاو باجحلا

 ناهتماو ةضاضغ هتلع

 ناكرألا ( زدلي ) نم تعادتل
 (نادمغ ) الو هئايلعب د

 ناويإلا أطأطل ًآرخمشم

 ناسرفملا همامأ تراحتو

 ةارك ألا ةاهنوت - قاف

 ناير ةضور ديحلا لاح

 نائج مأ انتل ودبت ناغمأ

 نايعلا عامسلا اهيف ضقاني مل

 ناتف فرحخز سمشلا ىنس نع

 تامحجو دجحسع هنع ن

 نادلبلا اهلظب تاظتساف

 نارملاو فويسلا هترفخ

 تايصعلا هعوري ًاعيطص ف
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 ناصحعمل نطوم لك ىف كللللا ةرغ تقرشأ هيف افح نم
 اطغإ نيعلف ةييه تدبو

 ىّتح ( نامع لآ ) رهدلا بصان

 دصلا رغغاو مهامح ًاحيبتسم

 ديدش ريطحلا لهاعلا اذإف

 لجبل ةميمعالا ةفملا“ قو

 ريفقح ىبألا ديصألا اذإو
 ريقف فولألا بمهاولا اذإو

 هاجلاو ةلالجلاو .دجبملا اذإو
 اذإو
 ورلا اهرداغ ءانسحلا ةاففلاو

 اببم للبو ةعول ترخز
 تارلمق اهبلق نم هتجزام

 دلاب دادزت ناسحلا هووجوو :

 هيف تجرد نطوم نع اهودعبأ
 كلاقأ م ”ةرتطظتب :٠ ةسعالو
 نزم كداج ( روفسلا ) ضاير اي

 ناقفخ هدعيب  باقللو ع
 اوناكتساو مهعاقب نم اوطبه

 ناظقي هفرطو مييلع ر
 ناريع فئاخ بنجلا عراض

 ناجي عاسلما رمآلا اذإو

 ناريح قرطم باقلا فجاو

 نتارجح ةهردص نيعلا عماد

 نانبلا روطسلا سرطي امك
 ناصخ ذوجن ةايحلا مومه ابئكاشت ناصحلا ةرجلا

 نارفعز اهلخ ىدروو ع

 ناته عمدم رحنلا عصان
 ناجرم ٌملؤل نيب ادبف

 نادزت ىبسألابو الامج عم

 ناعير 2 ىبصللو
 ناوه كانع حوزملا لثم سيل

 نابت هلب ول موي لك

 صداتو

 ناب حّوصت الو كارأ فج الو ًاموي كيف رهزلا ىوذ ال
 نإف ( قورفاي ) تنأ ىنطو
 مكنع دجملا ىور مك ( نامع ل1)
 ًاحتف كلامملا ممعضخأ موي

 تنادو كوام تداقتساو

 اهلا أطت مكدايج تناك موب

 ملا رخاز مكلوطسأ ىزعي موي
 رصنلا روس مكل ابضلا طخنو
 رألا ةمصاع ( قورف ) تناك موي
 دعلا طبهم مكتاحاس تناك موي

 ناميإ ىل سيلف ًابح كلآ
 ناونعلا هبااتك نم مكمساو

 ناجيتلا مكيدل توب
 ناببعأ تأطأطو تاورس
 ( ناقلبلا ) اهليبص ىثحمو 7

 ناكرإلا هرانل وسضيو
 نآرقلا ابنأك ىلقف
 ناءألا اييفو ىدهلا ايفو ض
 ناكم مادن نه لي و ل
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 الورق مادف مككلم متدش

 اشرع ةرجملا ىللع متينب و

 حاب ضرألا طئاسب ممحستكاو

 عزجي ال ( ىدوييلا) ىتح مدعو

 اليسجر رومألا يلو 9

 اهوبسح ةيعر ف اوطسق

 دعلا ىوذ ةافكلا مريخت ول

 كوكا ىلإ 0 رم

 اندلا اوكلتت ونة جلا مكل

 اه دب الف رودبلا لمحت ىّبمو

 م0 مك نيا عاصم
 رآلا ىلع رن (قورف) مكترتن

 اولاطتساو اوتع انم طه را لق

 اعلا ظفلا اهب ةربع مكنود

 موق تاداس نامزلا لذأ ذإ

 اللابج ىداوعلا تحي اذإو

 اديص نوهأ بابذلا سبل وأ

 نانيضع دن ف تضع 7

 ناكسو دنهم هاف

 ناعجشلا هدوقي امس نةطنجتيلل او

 ( ناقاحللا ) همصخ ناك نإ

 نافرع الو لدع مهنزي مل

 ناصمنو ىردرزت ىهف اله

 ناينبلا كلذ كد امل ل

 نارسحلا طرسغفملا ظح

 نازيم ىرولا رهدلا اهمنإ

 اونناك ام مهنأك اوداعو

 ناصقتلا اهبوني نأ

 ناطوأ مكب تنب ذإ ددق

 نانعلا موجنلا ري امي ض

 ناسحإ مهمل امو اؤهاسأو

 د نم وجبنيفأ

 نابثكلاو لال قبتفأ

 نابقعلاو ةازبلا ددصت ذإ

 ةققعاص ةثداح

 سأرلا ةبرق ىلع مظع رطم عقو ماعلا اذه نم ةدعقلا ىذ * موي ىف

ن ءاضق رانملا فاللع نم
 س

 صعب تقرحأو ىابرغلا ديمحلا دبع ىلع ديسلا

 . ءاشي ام ىلع رداقلا ناحبسف

 ةبطخلا لاح بيطحلا بايث

 برأم نم دئاقلا ةدوع

 برأم ةهج نم ريزولا دمحأ نب هللا دبع ديسلا دئاقلا داع رهشلا اذه ىف

 جلاب
5 
 فلا

 علا

 و



 ل مال

 رفظملا شيجلا ريمأ ءاعنص ىلإ داع هيفو . برأم نأ دعب ءاعنص ىلإ ةيناربلا دونحلاو رفتفملا شيبلاب
 دالب رومأ حالصإ هل مث
 دمحم نب هللا دبع فيرشلا

 . اهرواج امو

 ماعلا اذهل تايفولا
 ىرضحلا ىولعلا ليقع نب دمحم ديسلا

 حلصملا ديسلا ةماهت نم ةديدجلا ةنيدع تام ماعلا اذه نم لوألا عيبر 5
 هدلوم نم ةنس نيعبس نع ىنيسحلا ىولعلا ىحي نب ليقع نب دمحم ةمالعلا
 : املوقي ةيناعنصلا ناعإلا ةديرج هتعن دقو

 هاصقأ لإ هاندأ نم نملا زيهاو ىنالسإلا ملاعلا عجف
 ود فوقوو نوصملا ءاكذلا ةلعش ءافطناو نونفلاو

 ناسللا ةحاصفو ةعناملا ةعماجلا ةبيزتلا تاداقتنالاو ةبئاصلا ءارآألاو ةعفانلا
 عماوجلا ىف هل سردلا تالفح تميقأ دقو . هرخآ ىلإ نايبلا نسحب
 تالوجلاو ةيملعلا فقاوملا نم ميركلا لحارلل ام ملعي لكو اه ريغو ءاعنصب
 لامعألا ىف ىعاسملاو راد ىلإ راد نم لقنتلاو راطقألا ىف تالحرلاو ةيملقلا
 ةنيدمل هرايتخا َّى ناك ةديدعلا ةليوطلا هتالحر نم طوشلا ةيابعو ةحلاصلا

 اطلسلا هتدراط نأ دعب ةديدحلا

 مولعلا ديقف ةافول
 ةريثكلا فيناصتلا بال

 ةنيدم نمو تومرضح دالب نم ةيزيلجنالا ت
 ةيفاكلا حئاصنلا هتافلؤم نمو . ةدم اهب ثكمو هتماقإل ًاراد اهذختاف ندع

 ليمجلا بتعلاو « ناولس ىبأ نبا ةيكزت درب ناميإلا ةيوقتو ؛ ةيواعم ىلوتي نأ
 . اهريغو ليدعتلاو حرجلا لهأ ىلع

 : نيرخآلا ىف قدص ناسلف هتافو ركذ دنع تلقو

 ليجبتلاب ىرحلا بيبحلا 2 قحلا ىف دهاجما ىضق عيبر ىف
 لحستع. نب هم قلصاو 0: ٠ ؛اطبعإا ةوصيمت ىلملا ىتتلا
 ليصآلاو ىحضلا ىف قحلا ىلإ ىع ادلا دشرملاو روققولا رويغلا
 تاهرت ى نيقراغلا ذقتنم

 جن حضوأ نييبانلا لصوم
 ًاماع نيعبس بيقع روهش نع

 ليلضتلاو ديدجتلا ةاعدل
 ليزنتلا ىده ىلع لاعملل
 ليمج لك ريم اييف ناك
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 لوبسلاو اهنوزح ىف ًابراض  ًآابرغو ًاقرش دالبلا ىف ًامئاس

 ليبس ءوس نع لض آيغاب ىلوتي نمو 0-0 احضان

 يلظ مامإلا نم لظ تحن اماع ةنيا هب تلحنو

ديمج يح 00 ثيب نإ
 ليعالا ا نكر نا 

ل ءالوس ة يا هادان م
 ليلجلا ميرسكلا يىدن ي

 "١

 ةيعمج رادب 1 ٠ موي ةي ال ا

 00 اقنأ يبات ةلس هل مقا اك مشو نيرا ءامؤرلاو

 ةيناعنصلا ناميإلا ةديرج اهنم ةديدعلا دئارجلا هتثرو ةيمرضح لا دالبلا ن

 انايإو هللا همجر . اهريغو ةيرصملا مارهألا ةديرجو ةيولعلا ةطبارلا 1

 . نيمآ نينمؤملاو

 ىوحلا دمحم ديسلا ءاعنصب فانئتسالا سيئر

 1 يا عب ارا راما نم لوألا عيبر 10 ف

 لعلب شاع خألا كاز خرأو <. ةنيدنيعم رع نع ل رق لا

 اهنم تايبأب قحلا

 0 ىرولا ىف ًالاع اي ا

 كلتا نم لعل راق و ايبهاز الماع ًالاع ايف

 كيلع مالس ندع تانجو 2 ىنملاب انماع ىف تزف دقل
 كنع هللا ىضر دقل خرأف اضرلا هللا لضفب تلنو

 لرثملا



 ايي” يك ا 6 24 1( ب جا "جلخ ع ع
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 دمحأ ةمالعلا ديسلا اهللاع ةديدحلا ةنيدمب تام اهنم وألا ىدامج ىف
 ةنس نيعبسو عبس نع ىنيسحلا لدهألا ىعورملا دمحأ نب هللا دبع نإ
 : هكللوم نم

 رهج او رسلا ق ركذلاو اعدلا فيلح دمحأ ةديدحلا ربح ىعورملا ىفضفق

 رهدلا نم ًاتيح ملعلا سرد ةهيدحلاب نيبلاطلل سيردتلا مزال دقو

 رمعلا بيطأ ى هللا لضفب اهاضق ةجح لنوعبسو عيس هماوعأو

 قباسلا زاجحلا كلم نيسحلا فيرشلا

 تفيرشلا سدقلاب نفدو نامع ق قوت ةنسلا هذه نم مرحم ربش ىف

 هللا همحر ىنسحلا دمحم نب ىلع نب نيسحلا فيرشلا قباسلا زاجحلا كلم

 . نينمؤملاو انايإو

 اضيبلا مكاح ىرابمشلا دمحم ديسلا

 ديسلا اهم اح قرشملا دالب نم اضيبلا ةنيدمب تام اهبنم بجر ةرغ ىف

 « ةلوهكلا نس ىف وهو ىرابشلا لكوتملا ديهشلا هللا دبع نب دمحم ةمالعلا

 همحر « تاونس ةدم اضيبلا ةنيدمب ًاكاح ثبل آبيبل ًابيدأ الضاف ًالاع ناكو

 . نينمؤملاو انايإو هللا

 ىاعلا ىلع ىضاقلا مالسإلا خيش

 دل 5 000 5 586 5 5 5 3

 3 ىضر هدلوم نم ةنس نيعبسو نام نع ىناعنصلا ىناعلا دمحأ نب ىلع

 تك هتمجرت دقو . ةمولعم ةروبشم مولعلا ى ةيلاعلا هتناكمو هترهشو هنع

 تحخراو ) ءاعنصي 7 35 ًّ ء 5

 : تايبآلا هذبب نيرخالا ىف قدص ناسل ىف هتافو

 يناسملا جرو عزلملا نايا. . وبما انقلاب هذاسقلا تش خاب
 8 - م 0 5 ل ب

 (نميلا ةمئأ هدو - مز
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 نارقلا فيلح دشرتسم نيب امماع اي ةيناحت نع

 نايعألاو مانألا تالكشم 5 ىلاج مالعألا ا

 ناوضرلاو مسعنلاب هزوف وجري ءاعنصي ءادنلا ىل م

 ىناها ىلع ىتتلا دوط مح 1رلا محري وخخرأ لاوشبو
 لاركللا

 ىايرإلا ىبحي دمحم ىضاقلا ىديم مكاح

 ىديم ءاضق م اح ميري دالب نم نايرإ ةرجهب تام اهنم ةدعقلا ىذ ىف

 نع ىئايرإلا هللا دبع نب ىحب نب دمحم غيلبلا رث ئاثلا رعاشلا ةمالعلا ىضاقلا

 تحخرأو و هدلوم نم ةنس نيسخو نيتنئا
 : للوقب هتافو

 نايرإ دوط ى قيطنملا رعاشلاو ريهشلا ماحلاو ريرحنلا ملاعلا ىضق

 نارفغب زافم نيسمحو نيتنثا ق وهو نيس ماع ىحن نب دمحم

 .٠ نيمآ نينمؤملاو انايإو هللا همحر

 رحبلا ديوش نينسحملا مامإ

 ديمح ىبحي هللا ىلع لكوتملا مامإلا نب دمحم
 نيدلا

 ًاقيرغ تام ةنسلا هذه نم ةجحلا ىذ رشع سداس ةعمجلا راهن ىف

 ىلوملا هر طق مالعأ ردبو هرصع ةردان ةماه ءاول رض 0

قلخ قئافلاو راحبلل هملع لجخلا
 1 :ل هدجمو هفرش عطاقلاو راحسألا مسن ه

 هائاضف لاوقألا لكب ىصحخن ال نم موجسلا ثيغلل هدوجو همرك حضافلاو

 3 هتافصو ةدومحلا هلاصخو هاضاوف لاوحألا لك ىصقتست الو 4 هتالاكو .

لقي ىذلا مزحلاو « لابشألا عوربي ىذلا مزعلا بحاص
 لايجألاو عومجلا لق

قولاو عوشللاو عرولاو هداهرلاو فافعلاو
 عوضحلاو عضاوتل 0 ا را

ىع ندع الإ روصتملا مامإلا نبا
ينالثو عبرأ نع قليلا نذل ديم 

 ن

 0 ا نار رح ل كفا هذا و رذع ةلفقب هدلوم نم ةنس
3 

 6 رو نا مام هلا هدح مايأ قى ةفالحلا رجح َْى أشنو 5 فلأو ةئاعالثو



 آت

 باطلا ىدابم ىف رذع ةلفقب ذخأو ؛ مالسلا هيلع ىبحي لكوتملا مامإلا هدلاو.

 ىدملا تأ دبع نب دمح لضفاقلا ديتسلاو ئيمسلا دعس نب فطل' هيقفلا لع
 ل 0 قدسي يا ىلا هد أ
 امدنعو « ىبسنألا مشغلا دمحم نب 5 ا ةرمألا

 نالحكب ىاعنصلا دهاجم هللا دبع نب . قاع تدع ىضاقلاو 5
 ىلوملاو بلاط وبأ دمحم نب نيسح ةمالعلا ديسلا نع ء ءامتضي ناو نيدلا جات:
 . ىناهلا ىلع نب ىلع مالسإلا خيش ةمالعلا

 اربإ نب دمحأ نب سابع ةمالعلا ديسلا نع ءاعنص ةضورب ذخأو
 ىراجإ مزابإلا هيو اخ احا ءاعنصب ذخأو ىنسحلا

 ا . مهريغو نيدلا ديمح مساق.

 نمز ىف .هريغ هكردي مل ام ةريسي ةدم ىف نونفلاو مولعلا نم كردأو

 ولعب برضتو لاحرلا مهي 0 م ريثك هزاجأ دقو . ليوط

 ريمأ هدلاو ةماع ها . لوقنملاو لوقعملا ىف لاثمألا مهتجرد
 ةمالعلا 0 هزاجأو 4 دعا هيلع ىحن مامإلا هللا لع لكوتملا نينمؤملا

 دمحأ ظفاحلا ةمالعلا ديسلاو ىمليدلا ىلع نب ديز ةمالعلا ديسلاو نيدلا ديمح.

 ديسلاو ىتنحلا ىدنفأ دعسأ ليلخ ةمالعلا ذاتسألاو ىببكلا هللا دبع نبا.
 بيبح دمحم ريبشلا ذاتسألاو ىنسحلا ىلرغملا ىرامغلا دمحم نب دمحأ ظفاحلا
 2 ةرهاقلا ليزن ىبرغملا ىطيقنشلا هللا.

 ثداوح ى ًايرهش نملا ءاعنصب ةروشنملا ناميإلا ةديرج بحاص همجرتو 1

 ناعير ىف وهو لامكلا بترم غلب : لاق نيح ١"ه٠ ةنس ةجحلا ىذ رهش.

 5 ملاعلا اذه ءامس ء ىضت ىلا ةيردلا بكاوكلا ن م بكوك هنأك « بابشلا“

 ج ًادبأ دوعت ال مث ةدحاو.

 ةيقيقحلا تانرجلا لك ةفرعم َْق ةداقو ةركف اذ هللا همحر ناكو

 رهدلا نم ىضمأ ةمهو نارمعلاو ىلاعملا ف ضرألا ةعفر نم عساو لمأو:

 « دئادشلا هيولت الو تابكنلا هعزعزت ال خسارلا لبجلا نء ىوقأ ناميإو-
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 .فيطل « دقنلا ندح « عالطالا عساو « ظفحلا مظع « ةركاذلا ىوق

 هثمد « ملعلا ريثك « ةمكحلا مج « رطاخلا عيرس « كرادملا اس « ةرابعلا

 مهو قعب سانلا نوردقي نيذلا ةايحلا ءامكح ن٠ « شاشبلا متاد « قالخألا

 1 . لاملاب ثرتكي الو دجللا بحي

 .حطانيو ءايلعلا ةورذلا غلبي ملقن هلو : هخياشم ركذ دعب لاق نأ ىلإ

 تادينلا هل تنحتاو ًاعركت بدألا بكاوك هل تدجب « ءاهسلا قفأ ف ببشلا

 هبابع ضاخف هفاحزو هرحبأ فرعو هغاصو رعشلا دقن . اهظعتو اليجبت

 ,جدم نإوأ : ببسأ فصو نإو « بجعأ لاق نإ « هبالطل ردلاب هنم داجو

 ,عماجي ذخأيو سوفتلا ىلع ىلوتسي « بولسألا ن زسح « ريثك هرعشو . بنطأ

 : هلوق امهو هبدأو همراكم ىلع نالادلا ناتيبلا ناذه هنف « بولقلا

 لمجب ركذل وأ ليزج رجأل مغم بسك ىوس ايندلا هذه امو

 لبقملل لضفلاو ًاصقان الو اهب ًارساح . نكي مل اهنم داج نف ور

 .دمحأ نب نمحرلا دبع نب دمع غيلبلا بيدألا ةمالعلا خألا همجرتو

جم ىف ىابكوللا ىنسحلا نيدلا فرش نب دمحم نبا
 .ةليوط ةمجرت ءا رعشلا ةعوم

لا ىضر هتوم ةيفيك امأو : هللا همحر هتوم ةفص ىف لاق
 ربخلا ةصالخف هنع ى

 .هجيشاح عيمجت ل لول ل ةنس ةجحللا ىذ رشع سماخ سيمحلا موي جرخ هنأ

 ىلع ًاريمأ ناك ىتلا ةديدحلا ردنب نع دعبي رمحألا رحبلا ئطاش نم ناكم ىلإ

 اوحارتساف تبصن مايحلا تناك دقو « ًابيرقت ةرايسب ةعاس فصنب اهدالب

 .فارطأ نوبذاجتي مايحلا ىلإ اوجرخ مث رحبلا ىف نومحتس اولزنو اهيف

 .ماقملا كلذ ى ةعمجلا ةايل اوساجو رورس متأ ىف مهموي ةيقب اومتأو « ثيدحلا

دعب لإ هئثيدح بذعب مهفطالب هللا همحر هومجو ماعنإو لضف ىف
 فصتنم 

 رجفلا بيرق ىلإ هرفغتسيو هللا حبّسي وه بو مونلا ىلإ عيمجلا ماقو ليللا

ثدحي ةعاس دعب ماقو هللا همحر مانف مونلا هيلع بلغف
 ايؤر نع عيمذلا 

 .ءادأل رفاسو ءارقفلا ىلع ىقابلاب قدصتو هلام عيمج نم جرخ هنأ ىهو اهآر

 « بواقلا هل نيمطت ًاريسفت ايؤرلا كلت رسفي لك لعجف « خا دغو

 -لوثدحتي اوسلجو ةالصلا ةضيرف ءادأ دعب راطفإلا ماعط اولوانت مهنإ 9

 هللا همحر رهظأف « ةعمجلا موي نم ةسماحلا وأ ةعبارلا ةعاسلا بيرق ىلإ
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 « حيرلا تدتشا ام ًابيرقو رحبلا ىلإ عيمجلا عفدو مامحتسالا ىف ةبغرلا»
 دنعو « ةموئشملا ةتيار رشني ناك ىذلا توملا بلاغيو دهاجي لك راصو
 نم ذاقنإل هسفنب عفدني ناكو هتماهشو مؤحرملا ريمألا ةعاجش تلجن كلذ
 هب قلعتف عبارلا ذاقنإل عجرو ثلاثلاو ىناثلاو لوآلا ذقنأو رطخ ى ناك

 عاق كإ طبهف « هنأش لج رهاقلا مظعلا ةدارإ ءاضقلا مح ةظحللا كلت ىو

 . ةمابشلاو ةعاجشلا ديبش ذاقنإلاو ةءورملا ديهش هبر ةمحر ىلإ بهذو رحبلا.

 ةيفيك قيقحم ىف ةديدحلا نم ديربلا اهب لصو ىتلا رابخألا ةصالخ هذه
 . هنع ىضرو لاعت هللا همحر هتوم.

 هسفن مركو هعضاوتو هعبط فطلو هقالخأ ةثامد ىلع لادلا هرعش نمو
 ررحمل تايبأ ةعبرأ ىلع ًابيجم هلاق ام هتبحم ىلإ بولقلا بذجو هبدأ نسحو.

 برعلا ريب ىف هتماقإ مايأ ضعب ق تلصو ىنأ اهمظن ببسو ةمجرتلا هذه
 « ةفيطللا هقالخأب ىلّملاو ةفيرشلا هترايز دصقل اهيف وه ىذلا رادلا ىلإ
 ماقملا ىلإ ىنلخدأ ًابيدأ ًامداخ ذئئيح رسيتف ًاميثل ًاباوب كلانه تدجوف

 راذتعالا نسحأف مامإلا نبا مهاربإ ريمألا كلانه تفداصو فيرشلا

 ًاساطرق كلانه نم تذخأ مث « هللا همحر ةمجرتلا بحاص ىلوملا نع

 اهضرعيل روكذملا مداحلا ىلإ اهتملسو ةروكذملا تايبألا ةعبرألا تبتكو

 : ىهو موحرملا ريمألا ىلوملا ىلع

 هتاذ ةرايز نم قوقح ىئضقأل ىبلاو عراكملا ردب ىلإ تلصو.
 هتافص هيوش نم قرطل حولي 2 افجلاو رجحلا ىرأ ًاباوب تفداصف

 هتاصرع قف رشببلا تيار ماقم 220ق ترصف ليلحلا ىنافاو دعب نمو.

 هتانسح نم قافآلا ىف سمشلا ىرأ ىف نم برقلاب ظحأ مل ىننكلو

 ف ىلإ اهلسرأو تايبألا ةسمحلا هذهب باجأ هللا همحر اهيلع علطا الو

 4 : ىهو ىناثلا مويلا

 هتافص نه هليضفت ىلع دوبش هل نم رصعلا ةنيز ىيبحو ىخأ

 هتانه نم هتدهاش امم مثل بجاحل تيضر ام لأ 000

 ا سا
 نع ىالوم اي هوليقآ ' دمحم نع اوحفصاو وفعب اودوجف»
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 .هتالهذ ى وهف مومه راب 0 بذعم داؤفلاف ىمظنل ًارتسو
 ةقيرطلا هذه ىلع هرعش عيمجو ةروبشم ةريثك ةمجرتلا بحاص نساحمو

 . ىبمنا « هنع ىضرو هللا همحر ةقيقرلا
 ريش ثداوح ىف قايرإلا هللا دبع نب ىلع نب ىبحب ىضاقلا هركذو

 هللا ىلع لكوتملا مامإلا ةريس نم هعمج دق ناك اهف ١0٠ ةنس ناضمر

 .نماث ىف هنع هللا ىضر ردبلا مالسإلا فيس رفس ركذ قايس ىف مالسلا هيلع
 : لاقف ةديدحلا ىلإ ءاعنص نم ناضمر ربش

 .فورعملا لعفو ةقدصلا نم تاريخا عاونأ هللا هظفح هدب ىلع ىرجو

 مادهنالا ىلع فرشأ ام ممرتو رثآملاو لبسلا ةرامعو تاجاحلا لهأ ةاساومو

 رثب رفحو ةقلحلا قوسب فورعملا ىلع دجسم ىلإ ءاملا لخدأو دجاسملا نم

 عفدو ةددعتم تاهج ىف ةعساو ًاضرأ ىرتشاو رببألا دجسم بنحب ةميظع

 .هقاقحتساو عئابلا جايتحا ةدش فرع اذإ ناكو « هريغ هعفدي ام فاعضأ اهنامثأ

 .ىقربخأو فقو وأ كيلمتب نّآلا عم هل اهعجري مث ىرشلا ةجح هنم ذخأ
 .ضرأ عيب هيلع ضرعو ناسنإ هللا هظفح ردبلا ىلإ لصو اهنأ ةاقثلا ضعب

 ناسنإلا كلذ داع املف عيبلا مدع ىلإ هدشرأف ناسنإلا كلذ ةجاح ردبلا فرعف

 .فئارشلا ضعب نأ هغلب املو . ةعفان ةلصب هتيب ىلإ ردبلا لوسر هلصو هلزنم ىلإ
 وأ ةرجألا ملستب كلاملا نييلع قيضف هكلام نم ًاتيب نرجأتسا تاعطقتملا

 .فئارشلا ىلع هفقوو هنم هعاتباو تيبلا كلامل ردبلا ىديس لسرأف تيبلا غيرفت
 : لاق هدوج هيرصاعم ضعب هيلع مقن الو . ىصقتست ال همراكمو

 ىناسحإب مانألا قانعأ قوطأ 2 ىننوري ذإ فرسم ىنإ نولوقي

 . هرخآ لإ

 هنع هللا ىضر ديبشلا ةمجرتلا بحاص برقو تاربمو نساحم نمو
 .موي لك ىف ةلماك ةمتخ سردل ءاعنصب ءايقتألا نينمؤملا نم ةيناعلو هريرقت

 .موي ىلإ فلأو ةئامئالثو نيعبرأو سمخ 4١ه ةنس ةجحلا ىذ رهش لوأ نم

 ةمتخ ةئامئامتو فلأ عيمجلا 16٠ ةنس ةجحلا ىذ ١١ ةعمجلا موي ى هتافو

 رهش لوأ ىف ءاعنص ىلإ ريخألا هلوصو موي نم هريرقتو « ةمتخ رشع سمخو
 .ءاعنصب سي ةروس ًافرش نينامت سردل هتافو موي ىلإ 149 ةنس ةجحلا ىذ
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 ءالضفلا نم لاجرل ةديدع ًارارم هراجأتساو راهنلاو ليللا ا لضفأ ىف
 ىلاثلا عيبر ريش ق ءاعنصب شارفلا هديدجن موي ىف هقدصتو « تاقوألا لضفأ نم ةنيعم تاقوأ ىف ةرم فلأ نيعبس ليلهلاب للعت هللا ركذل ءاعنصب
 هيدل رضح نم رورس نم هاربا بس ةدحاو ةعفد لاير فلأب 10٠ ةئس
 نم فرعي وأ هب لصتي ن اهو هبراقأو هماحرأل هّنالص امأو. نينمؤملا 03
 هنع ىضرو هللا همحر هرصع ى هريغ هلعفي ال امه ءالضفلاو ءاملعلا

 هتافو خيرات ىف مالسلا هيلع مامإلا هدلاو ىلإ تمدق هتافو عوبسأ ىو

 : تايبألا هذه هتيزعتو

 دمحم نينسحلا مامإ قوت
 دمحم لآ ردب ًاديهش قوت

 هرطق رخفم رحبلا ديبش فوت

 ًاعروتم ًاعناق ًاديهش قوت

 ًايزعم نينمؤملا ريمأل لمف

 هتوم ةليل ردبلا ءايض ئراوت
 هفحث نرق ثاث نع انردب ىضم

 دمحم نيملسملا ردب هخرأو

 ربلاتناقلا ىدهلا فيس ىتلا فيلح

 رخذ هلآل نم رخذ ىاتيلا لامن
 ركذ هل رطق لك ىف هلضف نمو

 ربحلاو باط هلوق ًآيقن آيقت
 رجأآلاك لو ىطصملا وحن ردبلا ىضم
 ردبلا دقتفي ءاملظلا ةليللا ىو
 رغلا ةككئالملا ايراب ةمحرب

 رصق هل ايف نييلعب فحب

 الا

 ةديصقلا هذه مالسلا هياع مامإلا هدلاو هاثرو

 ديرمشلا هلجن ىلع نينمؤملا ريمأ ةعمد

 ةعاطو ًٌاعمس دلل مكحب ايفر

 ىضم ذإ ردبلاب سانلا باصم معو

 بيآ ريغ الحار انيلع زعو
 اديس ةيقنلا نوميم هاندقف
 ارحبتف هماع امإ دحوأو
 اردصم باط امث هيعاسم امأو
 اهلمحب ءوني ءابعأ لامحو

 اعمدأ قرهأو ادابكأ تف نإو

 ىعن ذإ لاه ام هيدانم ىدانو

 ًاعتمم 1 تيل يح لع

 اعنيأ ضيب بأ لضفلا زيزع زعأ
 ١ ضوراك هاياس امإو
 اعمسم فنشو ًاحالصإو ادووو

 اعدصت اهنود ىوهميو ري

 ا
 دش
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 ' ةعزع ىضمأ ءاسعق ةمه ىذو'

 ايح ام مظلل عرشلا ةانق ماقأ
 اعطقاو هلإلا عرش قى فيسلا نم

 هسمأ مويلا هريمأت ىف سفاني اعزم ًادوط رهدلا هاه فرعيو
 ارقوم لوسرلا لآ نم دجمأو
 الحار هللا هل ًادوقفم هللا هل

 اعدوم ابينم ىرخألا هراد لإ الوحتم ىنفلا راد نع ردابو

 اعجضمو ىوأم باط هارث ىلبو 2 ىددرت هيلع ىرابلا ةمحر ايف'

 اعسوم الضفو ًاماركإ ءاش اب 2 همؤي هلإلا ناوضر لاز الو
 ًاعتمم ًاثوغ رسكلا ربجو روم  ًالاىهتنمو رودصلا حرش هل نم ايو

 اعورو ممظعلا بطحلا انب ىهانت 2 هنإف كندل نم ربص غارفإب

 اعديمس ايدن عابلا ليوط مشأ
 اعرسأف باجأ ًاوعدم هللا هل

 ىسهنا

 نيريخألا نيتيبلل هتباتك دنع مالسلا هيلع ىبحي مامإلا نينمؤملا ريمأ تيأرو
 ةديصقلا هذه هنم انلوانتف هيدخ ىلع ليست هعومدو ةيجشملا ةاثرملا هذه نم

 ةرهاقلاب هيلع هللا ناوضر ديقفلا نيبأت ةلفح ىف تيلمأ دقو « اهعبطل ةعرسب

 : :اهوأ .نلا غرضملا قوش دمحلا رعشلارمأ ةديِمق عم

 نمزلا بابش نيزب ىدوأو نما مامإ نباب رهدلا ىضم
 ندع ىف انقلا ىكبتو هيلع فويسلا ىكبت ءاعنصب تتابو

 ثلاثلا تيبلا ريطشت ى هلوق هنم ريطشتب نيينعلا ضعب اهرطش دقو

 : ابنم

 نسحلا زعف نيسحلا كلامو ىضولا زعو ىنلا ماقو

 : مامإلا ةبطاخم ىف هلوق اهنم تايبأب نيينعلا ضعب اهسمخو
 كيلع اياربلا زعأ ناكو
 كيدل ىلاعملاب مهمركأو

 كيلإ ىوأي ناك ذإ ركذتأ

 -. .. دب هصعصي سموم دعا اهح كداب س سيطر اسحب
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 نسرلا لضف رهملا بعال اك كرد انا راجل معدي

 ىنجنلا اطغلا فشاك لآ نيسح دمحم خيشلا قارعلا ءاملع نم هاثرو
 : اهنم ةديصقب

 نأ هللاو زع ىدحلا فيسأ

 رينتسملا ىدهلا نيد ردب ايو

 اهمظع ى ةريزجلا نأك
 ءاعنصي 2 تيعت

 لسجألا فيس كرارغ لغب

 لعتشا باصملا رانب داؤف

 لفقتملا كيلع ىرغلا داوب 20تقرورغاف

 لسفأ ءامب دجم ردب ايو يدل سيتي هرج يريصع اف
 لكحنسجألا ىبنلا هاكب ديهش ١ ظافحلاو ءافولا ليبس ىف الإ

 لمتكا ىّبح ريحلا ىلع بشف حالصلاو ىتتلا نابل ىذعت

 لذي ًاموي سفنلا لئس ولف ليمجلا عنص رهدلا ىف دوعت

 لذتبتلف عمدلا ىلاغ ايو 2 ىسأ نم رطفنتلف بلق ايف

 لسمعلاو ىتتلا هيلع حانو 2 تارهاطلا هقالخأ للعلا قر

 هنع للاعت هللا ىضر هريغو نملا ءاملع نم عومجلا هاثر دقو

 ةعوبطملا رشع عبارلا نرقلا ىف نملا ةمنأ ةماسب ىف هركذ دنع تلقو

 : 59"١ ةنس ءاعنصب

 : رذنلا مكان ءاويآل رشع ولت نيئم ثالثلا دعب نم نيسمخ ماعو

 رظنلاو ءارآلا بقاث ىدهلا ردب ىضق مارح ا رهشلا ةجحلا ىذ صن ىف

 رردلاب ضايفلا ىدنلا رحب لآلا ر دب ةديدحلا رايتب ًاديبش ىضفق
 ريسلاو بتكلا لامج نيمراغلا ل امن نيحلصملا لاثم ًاديبنخا وقت

 ىرس ريخ نيدلا ديمح ىبحن نب دمحم نينسحم ا مامإ بابشلا نيز

 ردتقم دنع قدص دعقمب ىو هتدالو نم ىضقت نرق ثلث نع

 رطعلا ءانثلاب دولخ لوطو مخض فرش هدعب نكلو ريصق رمع

 رثآلاو ملعلا نونف يا ل

 ىلإ هبتكام هنع هللا ىضر هرعش نمو
 ى ةجح ةنيدم سورحم نم هلسرأو

 ”ةنئسالا دعب ةليوطلا نم هيلإ ىلوصوب هتدعو تنكو ١841 ةسناتعش ريش

 ءاعنص ىلإ اهلسرأو ةديصقلا هذه كال ل
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 وهلا حرج
 رم بصلا ادؤف ىربي فيكو
 مأ

 ترهظ دق هيف رحم ضقني فيك مأ

 تعمج وأو عوفدم ريغ ىوملا نإ

 ملأ هفووح
 اذإ لابنلاو كلاوعلاو هفويس

 ًارصتخم ءاج دق هلكشم سوماق

 مكلو تررك مالو واوو نون

 ةفرعم هيصقتست تمر اذإ علاط

 ىبذعو ىانضأو ىمسج فش ذم

 تاجالعلا هيربت فيك ى
 تارارش هيف مك رانلاو () حالمأ مه

 تيلت دقو قافوأب قري فيك
 تايآ لعفلا دنع نسحلل هيلع

 تايلبابلا نويعلا هترب دقو

 تارامإ توراه رحت نم هيلع

 تاراغ نش هيلع وأ ىوقلا هل

 تابابصلاو ًاضيأ دجولاو ليولطضلا قرألاو حيربتلاو

 تاماقو لجن نيعأ مققح

 تارابعلا كللت هدعب تلكشأف

 تاداصدشرلا لهأ دشرلا نع تدص

 تارابعلا ىتأت ىسمع سورعلا جات
 تادارملا ىنع تضقو ىوحلا عرش

 تالاحم ثيداحأ تلق لاسصأولا ىل ليق بطلا ام هيابرأ تلأس

 ام ةبحألا لصو ىل نكمي ناك ول

 ةللعم ثيداحأ ىل مدنع له

 لهو تلق مركلا تنبب كيلع ولاق
 ام رهازملا تامعنب. لعت. اولاق

 ال نوعمست ام ىل باط ول تلقف

 ًادك تف ىغبت ىذلا انلهج اولاق

 رزو ىل قبي مل ىنسأ اي تلقف

 تاياكش مهانعم نم مكل تناب

 تايارسلا هيف تفقو ىسع ىلق
 تاساك ناركسلا لّملاب قيلت

 تاحار بحلا لهأل ايفف ىغبت

 هتالاؤس ىل ودشت ىهو تعباتت

 اوتام اوحلا لهأ نم كهاجت كف

 تاينملاف الإو لاصولا ريغ

 تاراشإ ىل تحالف ميلكلا ىكتضملا فندلا عفني اهف ىركف لاجو

 تاماقملا وهزت هنادجوب نم ىركذل ةايحلا ران ىتجهم تسنآو

 اكيب ةطقن لضفلا ندخ للملا زع

 تدبش نم روهشملا ملعلا درفملا

 انلو هراكفأ ف معلا ربازلا

 ًاررسخ مكيبني همسأ ىف اولمأت
 مهف ماركلا رغلا هؤابآ هيوري

 تالامحلا ليق اذإ لائكلا ر

 تامالعلا انيف هلضفت ىلع

 تالالد متكش نإ هائيعد اميف

 همظان تمت . نآلا تايرائلا رصنع ىهو ةحيلملا ءازحألا مهارملا ىف دمتعملا بطلا لهأ دنع )١(



 تالؤ4-

 دقف نيسحلاو هيخأو دمحاأب

 تدبش دقف هاسنأ تسل فسويو

 ا هفالسأ نم ددعأ و

 مهقافو اوزاح ام زاح ىذلا وهو

 ةمطمط رصعلا لهأ ردب اي كيلإ

 هتقاط بسح اوه ق اهلاق دق

 امرك هئادبإ ىلع ىملت الو

 : ةديصقلا هذبب هيلع تبجأف

 تانج ضرألا ف تفرخز دقف ارشب

 ترشندق فرطلا تارصاق اهروحو

 تيلت دق مظنلا ىلاعم روصق قو

 ةعلاط قفآلا ىف اهسمش ترفسأو

 ربصخ مهبح ق ىلو ىنعملا انأ

 ىّقراسم نع ىداؤف نع هتنعنع

 هب تفلك ىوهأ نمب مارغ ىلو

 اونكس نأ دعب مهاون توكس امو

 ىرطو نم هوجرأ ىذلاو ىيغب

 ًاحرشنم بحلاب مهل نيدأ نم اي

 ىل دهشي بحلاو مكب مارغلا باط

 ىمز نم رم ام ىلع ىلق نحو

 قدعسا رعشلا ام اذإ ىرعش تيل اي

 تحمس انك ءايقللاب رهدلا حمسي له

 ةمظاكب ىحال كلما ةليقع

 لل. ئرشا لهأ تدشرأ ةمننو

 8 ابنمو

 ةرطعم تفاو ةرئاز هل

 تاراخفلا رهدلا فلام مل تمن

 تايآ لضفلاب هدرفت ىلع

 تاومس ءايلعلا ىربل مهب تنيز

 تاقوأ هنم تلحتف انرصع قى

 تافارخ اهيف نكلا سرخأ نم

 تاءاسإ ىنلاسحإو زوجعلا وهو

 (تامالملا بح لا ىف كيدجب تابيه )

 تاريخ بحلاو ىوحلا لهأل اهيف

 تايار ءايلعللو ابيف لصولل

 .تايآ بحلا لهأ ربانم ىلع

 تالاقملا ىنع تنود ول تلقف

 تاياورلا هنع تدئسأ نم هيورب

 تابابصلا ايف تلمح ةرظنل
 تامارغلا هيف ترثك ولو ًارهد

 تاياكش ىدنع تدجو الو ىلق

 تانابل ىل تمجو توجر اذإ

 تاداقتعا هيف ىوهلاو هب ىردص

 تاقوأو تاعاس هيف لشذلو

 تانح هورعت 5 بصلا كلذك

 تايبأ هيف كاح فصو ىف قرف
 تايبأ تايبأ سفنلا هفرطب

 تاداع ناسحإلا امل ركف تنبو

 ( تاجالعلا هيربت فيكىوملا حرج )

 تارايزلا كلت اهلا الإ لمت م
 تارسملا ىدنع ابب تمادف ىع



 دلي: دج

 تاياطعلا هنم تمظعغ كلم اهبهاو نكل الل الهأ تسلو

 ادي نيملاغلا ىدنأ ةفيلحلا لحب

 تاريحم وأ راحب تضاغو تفج اذإ رومألا لك ى ربحلاو رحبلاو

 تاليا بطحلا ىجايد نمتملظأ نإ امهردبو ايندلاو نيدلا دحوأو

 تاماركلا ابنه ىلا تامركملا مامإ نينمؤملا ريمأ نبا دمحم

 تادعملا رتبلاو ضيبلاو رمسلاو  هتمهب ءايلعلا ىهدزت نم ريخو

 تايانع هيف ترمب مي رخفلا سمشو رينا ججنلاو دجلا بكوكو

 تاداعسلا هيف تقرشأ ًاددؤسو

 هني“ ”تباط اة مركأ

 هتمورا تباط ئى أعرف باطو

 ام" لوسرلا رون اهماه ىف حولي

 اي ةياصولا لجن اي ةؤبنلا نباي

 ىلع تعبط دق قلخ بقانملا كل

 تحرب ال كولمملا انأو ىنتتبتاع

 مركش ريط ىفإ قلخلا دبشيلف
 نإو كانث ىركذ ىضقنت نأ تابيه

 رو نينمؤملا ريمأ دهع ىو
 هرئاط نوميملا كلملا كقيقش

 ىف لك هيدفي ىذلا كيلملا وهف
 ادبأ العلا قفأ ىبكوك اًعلزال

 نمو مانألل ىوجر لك امكيفو

 ةقوطم تنغ امو قرب حال ام

 منا

 تايجسلا هيف تعمج نم عارو

 تامورألا ابنع ترصق ىلا ىهف
 تارينم راهقأ قفألا ىلع تحال

 تادايس تدع نإ ةماهإلا عرف

 تاتشا مويلا كيف ىهف اهليمج

 تاباتكلا اهيلمت قافص ىقئاه

 تانرو عيجست دمحلا نم ىلو

 تالالحلا كلت وأ مدقملا ىسني

 تاململا ورعت ذإ نيملسملا 0-1

 تارابعلا ىجزت هدمح لإ نمو

 تاومسلا هاوهتو ًارط ضرألا ىف
 «ةكادارلا انننلا "11 كمر
 تابيصملا هتلاغف اذه ضري مل

 تايحت ًارط هدعب مكيلع
 تايآ ناميإلا ىوذ نه ثددرو

 ىلإ فرشلا دالب نم ىلإ هبتك ام هللا همحر ةمجرتلا بحاص رعش نهو

 : ةديرفاا ةديصقلا هذه 1١47 ةنس لوألا عيبر ىف ءاعنص

 ًافطل ىنراز ىذلاب الهأ بحرلا ىلع

 هنيع قانعلا دنع ىنقوطو
 افغأ دق قفرطو ًانصغ ىنقناعو

 افرص هتقير رمخ نم ىنبرشأو



5 

 هنيبو ىنيب نيبلا باجح قشو

 اذ قاحم االول مثلا ردبك لازغ

 ادئالق ايرثلاو اهجو سمشلا وه

رسي ردبلاو ىجدلا ف ىرس
 هرونب ى

 ايدو ةيبو فافانفلا كلن

 هنيب و ىنيب بتعلا سوؤك ترادو

 لبت اال كؤادف ىبسفن هل لوقأ

 ايضغم كويس ماوللا نع دسو

 ىونلا نم قالأ ام هيلإ وكشأو

 ةفيخ فجري بلقلاو هبطاخأ

 دج ام هقرف دجو ىبللقب نأك

 ةبتر نيكامسلا قوف قر مامه

 هطتو ..رادأ نإ كالو

 تقراف ةغالبلا ضرأ ى لاج إف

 تقراف ةبيركلا موي ىف لاص نإو

 تملسأف ىلاعملا ىف الجو داجأ

 افجدا بش لزنم ىداؤف ىف هل

 بتاعب تسلو ىنع هبتك ىوط

 ىلمو دص نيح ىسفن للعا

 ةوفجو الالم ىرجه اونسحتسا

 هيدي م ”تلباألا ئيجلا زعأ

 هنامز ىضقت دق لصو ةمرحو

 لأ ىل مكفاطلا نم تناك امو

 اولص متئش نإو اودص مئش نإف

 ةديصقلا هذهب هيلع تبجأف

ونلا شيحل ىشثحن امو تلج
 افجر ى

 اه ايو رايدلا دعب ىلع تدازو

 افحتسا ةقئاعلا دعب هنكلو

 افشي نأ لق اهمولكم اذ ظاحلاو

 افطل افصلا حيرو اقلخ ىبرلا رهزو

 افرطلا ق رطتسا و بلقلا لحو ىلص ول

 افلأ هتلبقو ًآافلأ هتقناعو

 5 امو باتعلا ىلحأ ام هللف

 افسع اننيب ىغتبي لوذع لوقب

 دفتسي م ماوللا بقار نف
 افلإ

 افش ىونلاب ىذلا ىمسج ىل دهشيو

 افرذ تفرذ دق نيعلاو هتقرفل

 افوأ مسق العلاو ىلاعملا ىف هل

 افرظ ىعسو هنارسقأ ىلع قافو

 افتح بلجن هفيس وأ هريزع

 افوخ مهءاسجأ زيربتلا ىوذ لوقع

نادبأ برحلا دوسأ سوؤر
 افصق مه

 اننا كمغو: نإو ءانملا "ريق

 افطت اديأ نكي مث دجو ران هب

نم 3 ردلا مظنل م
 افك ألا 

 افعضلا فعضأ هفعض ارعش دشنأو

 افجأ نأو لمأ نأ ىنظ ناك امو

 انهك ىل تلز الو ًاداعباو ًاءافج

 افص افص دق نأ دعب ميدق دهعو

 افحخ وأ مداقت ام ىّدو دهعلا ىلع

 افج“ ىماق انهاه ىلوصو دنعو

 افطع ءافولا لكب تماق ةكلم

ا وي عع ده مسرع ادا حاسب
 2 ما



 ا لا

 تدشنأو تام ركملا روصق نم ترس

 همالس لثم هللا مالس ابيلع

 ورو فيرشلا ملعل وه كيلم

 هنيبج ق ىلعلا رون ىرت كيلم

 ىدهلاو فراعملا جاومأب رحبو

 قتلاو لئاضفلا بابرأب ربو

 مدقت نف لك قىقدهل هربخو

 ىستكاو ةماعزلا ديج هب الحت

 امو ىلاحملا درو هب ”نلو

 افراعم مامإلا وهو هلثم نف

 ةليضف لكوا هحسيادي 3 نمو
 : ابهنمو

 ةبسنو ىنعمو ًاظفل ىكلام ايف

 ةفأرو انم نيدلا ردب تفطعت

 امبإو باتعلا ىمعن ىنتغوسو

 افحلاو رجحلا نسحتساو ىوط ملقو

 ىرولل ثيغلاو نيدلا ردب كينانح

 هشيع باطالو دهع نع لاح ان

 . خلا

 «افطل نداز ىذلاب الهأ بحرلا ىلع)

 نكئرولا ىدنأ فيرطغلا كلملا ىلع

 ىفخي ال قحلساو قبلا فيس و في رولا هع

 افوأ هقفأ ىف ردبلا نأك حولي

 افرعلاو ةيادهلا مار ىذلا دمي
 ىنازلا نئملاب راربألا ىلع دوج
 افلخ هب نيقباسلا عيمج داعأ

 ىضألا هفرطم ءايلعلا فرش هب

 ىصألا برشملاو قحلا نيعم هارذ

 قو ىذلا ىحب قحلا مامإ لجنو

 ىنكت هلضف ىو ىزعت هتاذ لِ

 ىنكألاو حجاحمجلا نيب اهب ىرخفو

 افطع ايدسم هتبتاك ذم قرلا ىلع

 افص ناقل نايف نب هب تمزه

 ( افجأ نأو لمأ نأ ىبظ ناك امو)

 افجي ىذلاب الو وفجي ىذلا تسلف

 افش اب ىردأ بلقلاو اقللا ريغب

نم ءامصع ةديصق هيلع هللا ناوضر ىلإ بتكو
 ١41 هنس قرشلا دالب 

 : اهعلطم.

 ابص ًافند ًامئاه هومتريصو ابتكلا م انعم نع متعطق امالع

 : اهعلطم ةديصقب هيلع باوجلا ناكف

 ًابهش امجنأ تعلطأ ىلاعملا ءامس

 تدشنأ قاحسإو دواد ةمغلب

 . خلإ

 لوألا عيبر رهش ىف ةضورلا نم هللا همحر ىلإ 55

 ابرغلو ضرألا قرشم تنام ًاسمشو

 هللا ١41١



 ل يلا يا

 هيلع ىبحي مامإلا داهشتسا هيف تركذ ليوط ليذب اهليذو اهتسمخف تايبأ ةعيست

 انالوم ىلإ هدم دقو نيغابلاب هعاقيإو هللا هديأ رصانلا انمامإ مايقو مالسلا
 : ىهو هللا هديأ رصانلا مامإلا

 7 كلاوحلا ءايض ىدحلا ردب لاق

 كلامملا لامج ىدنلا مامإو
 كلاسملا ميوقلا ىلعلا عيبرو

 كلاهملل ىنقوسي ىداؤفو 2 كلاه نيقيرغلا ةلمج نم انإ

 ىذبي ءوسلاب لاز ال ىدوسحو

 ىذؤي عمسلل مالكلا شحفبو

 ىذبنو ىلاعملا نع ىطح مار

 كلانه امع لدي قرطو ب  هذعت ءوس ىموسي قامزو

 تيدصت فيك نوؤحلا ىلامز اي

 تيدح دخللو ءادتعالا ىلإ

 تيدم ىرحت وحم .كيفكلو

 تللاسملا دعي يندم لع قع نينا بذا نأ قايد 3

 قلخو ىامأ نم تزهج فيك

 قهكو ىخوك مدخل شاب شيج

 قعضو ىزجع تفرع نم انأو

 كلذ لك نع تدعب رخف لهأ فوأ بسحأ كولملا ىف ال انأ

 فحص لك ىعو ىلاع ال نأ

 ىتشي ظعاوملاب نامقلك وأ

 فنعو سأبب ىطس كيلم وأ

 كلاومأ نم نولكأب ةيتف ىف الو نايعألا ىف الو هي

 ىعسي كماطح ىلإ ىمم تسل

 ىعرسم كنانح ىف تبلطت وأ

 اعمس تيقلا كادع ىعادل وأ
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 .كلاتق ىف ةظحل تّقامو ىد اعبإو ىملظ لحتست اهف

 لصملاو افصلا ىوس ىدصق سيل

 ىلجتت اهرودب اردبو

 كلامعأ نم رحلا لامهاف م 2 الظ كنأ تملع ىنأ ريغ

 دنرسفو مراصي ىدعتف

 ماك

 درزو تافقثم حامرو

 دسنجو تاموسم لويخو

 .كلالذإ ىف دجي ربص ىأ ىدنعف ءاشت امفيك نكتلو
 ىهالإ ىوقلا رداقلاب انأ
 ىهاجت لك هيلإ ريجتسم
 ىهاس ريغ هريجتسم نع وهو

 كلاه تنك امبيرف ىحورب كل يهاود ىتتتأ اذإ للبأ ال

 قم .د لج ارب يلع عالصست
 ايلا ىهاب مامإلا قيقشو
 ايشا كدعب هتهد دودو نم

 .كلام محرا لالجلا اذ اي تنأ  اياربلا هلإ الئاق اذفغف
 فواخنلا لك عفدل ىبسح تأ

 فقاو بابلاب محر اي انأو
 فلاع كبابب نم هللا محراف

 كلالج قحب انناوخإو ا فطالو كاوس ىلإ انلكت ال

 دمحم ديهشلا انردب نع ضراو
 دمحم نبا انمامإ ىحب لجن

 دمحم طبس روصنملا مامإلا

 كلاهملاو ىوملاو نوحلا انفكاو 2 دمحأ ةمأ لكو انع فعاو
 تءسو ىلايللا تءاس مكلف



 اما ا وس وس موس يس م ل مس

 ال موا

 تركو ءوسل تنثناو ا

 ترم ىه نإو تلح نإ اهناش

 كلاحترال ةثالث روبشو
 | بطخ ناك

 ميسمس لك ْ
 حس 1 / َ
 عيرم رمأ ىأ قلحلا ىرأو

 كلاهتملا ذقنم ناك نم لتق عيبر نم عباس موي قف ناك

 اقح قحلا شعان ناك نم لستق
 اقرسشو ًابرغ هارسلا ىرسو

 اقدص نبيدلل ةهامحلا مامإو

 كلامو عاد لجأ ايف م املا كدلاو ديبشلا ىحب لتق

 6 ْ حدمم ىلوم لجأ ىبحي لتق
 "7 حلكت تيغاوطلا هنم داهجي

 حض وت هله داشرلا ليبسو

 / كلذك ديبسلا قتلا نطق نسسفلو كونص نيس .دييشلاو

 هد لدجبملا :كنسبأ قب ى'اهو

 لوطأ خماش مشأ دوط لثم

 لئاس كيرابل ةداّبعع وأ
 85 كلاجر مجن مامإلا نبا نسحلا كيخأ لجن ريغصلا نيسحلاو

 : ىوانملا ديك ةانب مهتلتق

 ا ىواهملا رسب توه ةاغبو
 1 1 ىواسملا لكب تتأ ةاغطو

 أ كلاعن عسش ضعب وأ لعن عسش ىواست ال ةباصع مهتتق

 : 0 ١ ىدرتت ةباصع نم اهليو 1

 7 ١ ادمح نطقتو ءالولا باش

 ١ ظ اده خماوشلا تده اسهلبو
 0 ( نميلا ةمسآ م.-م)

 وب ١ حب مع ع تاع



 ماصننت ا“ هةفعس تن سس ب

 كن

 كلأ رتاس راصح تلاوو ر ادلا ىن نزاخلا ىلإ تدعتو

 اهاسن نم مرودب نم تعر ام

 اهانف قى ةيبصو ىاتيو

 كلذ موي ةعورو ليوع نم اهاهد ام ىنلا ةرتع ىهدو

 هاشحي ناك نم هلإلا ثاغأف

 هالو» ىجايدلا حنج ىجانيو

 هاي
 ةي اه لوصصح ىجريو

 كلاطبأ نم ثويللا مامإ  هللاب ديؤملا كونص اعدف

 اياربلل ايدانم وعدي ماق

 ىحي لعقيأ ءافولا ةامح اي

 ءاسيحأ ةسش
 منأو هونبو

 كلاسملا ديمح ىلع(ىد وج نيع)
 اي ةجح نم حاص نيح انلعم

 ىلتت تاياك هبتك تدغف

 كيدي ءاهسلا نم توقك وأ

 ىلجن ام ابقع ىلجتو

 كلامملا جات صف نيدلا رصاز التقو ًارسأ ةاغبلا دابأف

 ابرعو ًامجع نيملسملا رخفم

 ابآاو ًادج نيفرشألا فرشأ

 . ابرضو ًانعط نيسرافلا عجشأ

 كلابنلا لهأ دابأ كلعت ىر الا هب نم دمحأ نيدلا رصان

 سدقت نم ايو ىرولا هلإ اي

 سحلاب كردي سيلو هيبش نع

 سعسع ليللاو مالظلا ىجتو

 كلالج قحب هرع لطأ 2 رسكلا رباج اي ءاعدلا بيجي اي

 ىدالبلا ىف ءاترلاو ريحا لبتساو

 دانبعلا :فاعض ىلع هنحمدأو



 ا خم ا/ل#س

 دا_سفلا لهأو ىغط نم مقتناو

 كلام نارين رح نم انرجأو داشرلا ليبس ائبر اندهاو.

 كالملا لبق راثعلا ليقم اي
 كاشو ريجتسم نع وفعب دج

 كابترا ىف هبنذل ىجشو

 كلاملا انوجر ىناثلا عيبر ىف كاب خرؤي فئاخ نع ضراو
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 نينمؤملاو انابإو هللا همحر.

 فلأو ةئامالثو نيسمخو ىدحإ |ه١ هين

 ندوب ةيمالسإلا نواعتلا ةيعمح سيسأت

 ةيمالسإلا ةينواعتلا ةيعمجلا ندع ةئيدم ف تسسأت اهنم مرحم ربش ىف

 سئابلا نيكسملا ةناعإ اهياغو ىرجحلا قيرعلا رشان خيشلا ال سسؤملاو.

 1 . ىبعلا داحنالا ىلإ ةوعدلاو.

 اا ةنيدم لوح ةيعارش ةنيفس قرغ

 ةيعارش ةنيفس ترسكنا اهنم مرحم نيرشعو نماث ىف ءاعبرألا ةليل ىف

 ةلماح ةنيفسلا تناكو « بدنملا بابو بابذ نيب ايف ىخوملا ى ربنع دمحم

 ءايحأ باكرلا نم ةرشع ذاقنا ناكو ًابكار رشع ةثالثو ةيراجت لاومأل

 قلاحلا دمعو ىعادرلا كمحأ نيسح و ةدماه اننج اوجرخأ ةثالثو.
 ىديمح ا

 . فلتلا نم اهكرادتو عئاضبلا لاشتنا ناكو . ىديب رلا ىجحنو ىبقملا

 م . قشمدلا ىروسلا ريقفلا اشاب نيسحن 0 ءاعئص لإ 00 5

 هوبا كلا يب نب لحل نب 00 ا

أ دعب ىرجنحلا دمحأ نب دمع ىضاقلأو»
 نم امييلإ دهع اب دادغب ىف اماق ن

 . ةيقارعلا ةينفلا ةدهاعملا قئاثو لدابت نم ةينملا ةموكحلا»



 ا ا

 .نايدولا تلاسف ةءاهتب ىديم دالب ى ةميظع راطمأ تلطه اهيفو

 .ضعب فاصنأ ىلإ ءاملا غلبو كلسلا بشخ نم ةدع لويسلا تفرجو ةعساولا

 ءاننأ تلمع لعاوطب صاخشأ ةينامث بيصأو شاشقلا تويبلاو تاعب ملا

 ٠ ءىش لك ىلع رداقلا ناحبسف رطملا

ص دالب لئابق نم خيشم لآ حالصإ
 ةدع

 ,حالصإل ىامإلا رفظملا شيجلا نم ةوق ةدعص زكرم نم مزع ايف

 ٌق مهناوخإ هسيف لخد اهف ملوخدو مهحالصإ امل مف خيشم ل 1 لئابق

 .ىلوملا ةجح دالب ن* ةضورلا سورحم كللِإ لصو ابنم ىلافثلا عيبر

 اهنم ىلوألا ىدامج ى هجوت مث نينمؤملا ريمأ نبا دمحأ دهعلا ىلو ةمالعلا

 .ثبلو نارمع ةنيدم ىلإ قرشملا دالب نم ةهد لئابق حالصتسال ةميظع ةوقب

 لامع نم ةعامج كلانه ىلإ هيلإ لصوو رمخ ةنيدم ىلإ لقتنا مث ًامايأ اهب

رش نمحرلا دبع نب دمحم ةمالعلا خألا فلأ دقو « نيسح وذ لئابق
 .نيدلا ف

 « قرشملا ىلإ دمحأ دهعلا ىلو ىلوملا ةاحر ىف قلأتلا قربلا هباتك نابكوك

دراش لك بعوتسم هعوض وم 8 ادج كيفم باتك وهو
 5 ةدراوو ة

 « نيتبعش ءاعنصب ةيعرشلا فانئتسالا ةكمم لعجي مامإلا رمأ اهيفو

 ةمالعلا ونصلا اهسيئر ةيناثلاو ىمليدلا ىلع نب ديز ةمالعلا ديسلا اهسيئر ىلوألا

 ا . مامإلا نب دمحأ نب مها ربإ نب مساق

يدوعسلاو ةسرادألا نيب فاالخالا عورش
 ني

 .ىف هنأ ةيناعنصلا نامبإلا ةديرج ترشن ةنسلا هذه نم بجر ربش ىف

 ,عيمج تمع ةروث هئارو امو ىئاماسلا فاللحملا ف تبشن روكذملا ربشلا ءانثأ

 .كلملا ءارمأ نأ هاؤعدي ىسيردإلا ىلع نب نسحلا ديسلا اهتماعز ىلوتو هتاهج

 هنيفرطلا نيب قافولا هيلع اوطنا < هل ءافولا مهنم نكي مل دوعس نب زيزعلا دبع
 ءارعألا نم اهيدل نم ىلع ةليبق لك بوثوو كلانه ةروثلا لاحفتسا غلب دقو

 هوجو نع هعابتأو دمحم نب مهاربإ مسوملا ريمأ رف كلذلو « نييدوعسلا

 .مامإلا ةلالج ىلإ عفر املو . ةيمامإلا دالبلا نم ىديم ةنيدم ىلإ را وثلا كئلوأ

 مييقلت نسحو مهتدافو ماركإب ىديم لماع ىلإ رمأ كتئلوأ لوصو ريخ ىبحي



 ا ماجا

 مامإلا ىلإ ىدوعسلا ريمآلا عفر دقو . مهرفسو مهتماقإ ف مه ةيانعلاو.

 هنولمأي امب هعابتأو وه هيقلت نسحو ةدافولا ف ةوافح ا نم هيقل ام هيف ركشي
 . ريدقتلاو مارتحالا نم

 راشملا ةيقافتالا ركذ دقو « اهبقعت ام ةاون ةروتلا هلك تناك دو
 ةيامح ا لاقف ,هودو نورصاعملا نيماسملا كولم هباتك ىف ديعس دمحم نيمأ اهيلإ

 دوعسلا نبا ةعاط ىف زاجحلا لوخد دعب ريسع ىف لاحلا تبرطضا ريس ]ع

 تاوقل لهس نسحلا ديسلا كدمعو عازن ىسيردإلا ىلع ديسلا نيب عقوف

 ةسرادألا فاخف ةرامإلا هذه دالب مظعم تحستكاف لمعلا ىبحي مامإلا

 ١4 موي ةدهاعم هعم دع ًادفو هيلإ اولسرأو دوعسلا نبا اوبتاكف اهضارقلا

 * اهصن اذهو هتيامح ى ةرامإلا هذه اهبجومب تلخد 4١ه ةنس رحنألا عيبرب

 55 ةهلدليحو هل كما

 نسحلا ديسلا مامإلا نيبو اهتاقحلمو دجن ناطلسو زاجحلا كلم نيب

 ةيبرعلا دالبلا نايكل ًاظفحو ةماكلا ديحوت ى ةبغر . ىسيردإلا ىلع نبا

 كلم ةلالحجلا بحاص قفتا دق برعلا ةريزج ءارمأ نيب طباورلل ةيوقتو.

 دوعسلا لصيفلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع اهتاقحلمو دجن ناطلسو زاجحلا

 دقع لح. ىسيزإلا' ىلع نب نشحلا ديلا: نوع مامإا ةداسلا نحاضو

 نب نسحلا ديسلا مامإلا ةدايس فرتعي : ىلوألا ةداملا ةينالا ةيقافتالا

 ةدقعنملا 1109 ةنسرفص ٠١ ةيقافتا ىف ةحضوملا ةميدقلا دودحلا نأب ىسيردإلا

 تناك ىلاو ىسيردإلا ىلع نب دمحم ديسلا مامإلا نيبو دن ناطلس نيب

 ناطلسو زاجحلا كلم ةلالج ةداس تحت خيراتلا كلذ ى ةسرادألاةعضاخ

 . ةيقافتالا هذه بجومب اهتاقحلمو دجن

 ةيسايس تاضوافم ى لدي نأ ريع مامإل زوجي ال : ةيئاثلا ةداملا

 ةقفاوملا دعب الإ ىداصتقا زامتما ىأ حنمب نأ زوجي ال كلذكو ةموكح ىأ عم

 ٠ امتاقحلمو دجن ناطلسو زاجحلا كلم ةلالجلا بحاص نم كلذ ىلع

 الإ حلصلا ماربإ وأ برحلا راهشإ ريسع مامإل زوجي ال : ةئلاثلا ةداملا

 ٠ ؟ماقحلمو دجن ناطلسو زاجحلا كلم ةلالحلا بحاص ةقفاوم دعب الإ
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 5 ىضارأ نم ءزج نع لزانتلا ريسع مامإل زوجي ال : ةعبارلا ةداملا

 . . ىلوألا ةداملا ىف ةنيبملا

 ةينك احن اهتاقحلمو دجن ناطلسو زاجحلا كلم فرتعي : ةسماحلا ةداملا

 هدعب نمو هتايح ةدم ىلوألا ةداملا ىف ةنيبلا ىضارألا ىلع ىلاحلا ريسع مامإ
 . هتمامإل نيعباتلا دقعلاو لحلا لهأو ةسرادألا هيلع قفتي نمل

 ةرادإ نأب اهتاقحلمو دحن ناطلسو زاجحلا كلم ف رتعي : ةسداسلا ةداملا

 كلذ ريغو لزعو بصن نم اهرئاشع نوؤش ف رظنلاو ةيلخادلا ريسع دالب

 قفو ماكحألا نوكت نأ ىلع ريسع مامإ قوقح نم ةيلخادلا نوؤشلا نم

 . نيتموكحلا ىف ىه اك لدعلاو عرشلا

 لك عفدب اهتاقحلمو دجن ناطلسو زاجخلا كلم دهعتي : ةعباسلا ةداملا

 « لوألا ةداملا ىف ةنيبلا ريسع ىضارأ ىلع عقي ىجراخ وأ ىلخاد دعت

 . ةحلصملا ىعاودو لاوحألا تايضتقم بسح نيفرطلا نيب قافتالاب كلذو

 . اهبجاوب مايقلاو ةدهاعملا هذه ىلع ةظفاحماب نافرطلا دهعتي : ةنماثلا ةداملا

 نم اهيلع قيدصتلا دعب اهب الومعم ةدهاعملا هذه نوكت : ةءساتلا ةداملا

 . نييماسلا نيفرطلا

 ظفحن نيتروص نم ةيبرعلا ةغللاب ةيقافتالا هذه تنود : ةرشاعلا ةداملا

 . نيتدقاعتملا نيتموكحلا نم قيرف ىدل ةروص لك
 . ةمركملا ةكم ةدهاعمب ةدهاعملا هذه فرعت : رشع ةيداحلا ةداملا

 قفاوملا 14ه ةنس رخآلا عيبر ١4 خيراتب ةدهاعملا هذه تعقو

 ربوتكأ ١"

 دوعس لآ ؤ ىسيردإلا ىلع نب نسحلا لصيفلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع

 ىسونسلا فيرشلا دمحأ مالسإلا مداخ روضحب
 .نبا ىلع ةسرادألا راث دقف « كلذ دعب ريسع ىف تلوحت ةلاحلا نأ ىلع

 .نبا لسرأف نسحلا ديسلا ةماعزب بجر ربش .ىف ١10١ ةنس ءاتش ىف دوعسلا

 نمألا داعأو ةنتفلا تأفطأو نيرئاثلاب تقدحأف دجنو زاجحلا نم ةوق دوعسلا
 ..ه -
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ح ءابتنا ناعأف ةصرفلا وعل تت 0 0 لإ
 ءاشنإو ةسرادالا مك

 ديسلا صصخخو . مويلا ةرشابم رادت ىهو ةعطاقملا هذه ىف ةديدج ةراوإ
 9 1 نتي لاير 7٠٠١ هردق ايرهش ابتار نسحلا

 طرشب دوعسلا نبا ةنيزخ نم اهلوانتي لاير
 8و ا ا ؛ مقب ال نأ

 باهولا دبع ديسلل ًايربش ًابتار لاير 80٠ صصخ اش ٠ ريسع ى مقي ال ن

 نيماسملا كولم باتك,ىف ىبتنا « ىسيردإلا ىلع نب دمحم ديسلا لن

 تادئاعلا نع وفعلا

 ةراوز لإ هللا هديأ مامإلا نم رمألا ردص ةنسلا هذه نم نابعش رهش ىف

 « رشعلا رشع ىهو ةيعرلا نم ذخأت تناك ىلا تادئاعاا نع وفعلاب ةيلاملا

 « تاوضقلاو ةيولآلا ىف نيلوئسملا كِل غالبلا اذه ةيلاملا ةرازو تغلبو

 ةيعرلا هوكشي ام هللا هديأ نينمؤملا ريمأ انالوم ةلالج ىلإ مفر هنأ مكغلبت

لع طلسنلل ةليسو تااللامعلا َْق هف رص ررقملا تابجاولل
 نم دودعم وه اع موي

 زواج دق كلذ نأ ليق ىتح ديمحلا هللا هب نذأي مل اب فياكتلاو ديدشلا ملظلا

 هذه لثم نأ مولعملا نمو . نايحألا ضعب قى تابجاولا ردق رطاشو دحلا

 ةءاسإلا تابجوم مظعأ نم هللا هديأ نينمؤملا ريمأ انالوم ندل دعت لاحلا

 لاقت الو هقحتسي امب اهلعاف بقاعب ةيضرم ريغ اهمنوك نع الضف ريدكتلاو

يذأ وأ لظ نم هتيعرب نوكي ام لك هتلالج ىذؤي هنأل ةرثع اهيف هل
 ميرغت وأ ة

 مهاوحأ حالصإ ماودو هاياعر وص نودب ىضري الو
 مهئامأو مهئانامطاو

اومأ نم مهيديأ فق م لك ىلع
 توهزلم مه . الإ باطخ مييلإ هجوتي الف مه

 فيرشلا رمألا ردص كلذ اجألو « هلا امضرف ىلا ةيعرشلا تابجاولا نم هب

 دئاعلا همسا ناك ءاوس تابجاولل عباتلا رشعلا رشع ءاغلإب انيلإ غلبملا ىامإلا

 6 هع ىوطنا امل قاوسألا تادئاع ءاغلإ قبس انك لامعلا وأ قوحلا او

 بح نم هللا هديأ مامإلا انالوم
 مهماور وم هبحمو هاياعرب قفرلاو ريدا

 عيمجلا ىلإ ةيمامإلا ةليلملا ةدارإلا هذه غيلبتب انيلإ فيرشلا رمألا ردص كو

 اهقوطنم قيبطت ىف ىلكلا ماههالا فرصو اهبجومب لمعلا ىف ىرحتلا نوكيل
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 صاقنإلا نم اهنوصو ةيعرشلا تابجاولا ريرقت قى ةيانعلا ديزم لذبو

 نوكي ام الول هنإف اهنامزو اهتقو ىف اهاصحتساب ءانتعالاو اهب بعالتلاو

 ناك امل اهصاقنإ ةبحمو ةوكزلا مهمالسإ نكر ىف ةنايحلا نم سانلا ضعب نم
 عاجيإلاو ميرغتلا نم ءىش ناك الو فاشكلاو فاوطلاو ةرباثملل !ةجاح ةمث

 مالسإلا ناكرأ دحأ اهنأ اوملعاو تابجاولا ءافيإ هب ال اورحنو هللا اوقتاف

 اهيدؤم لالجلا ىذ ةاضرمو لاومألا قاسم اهنأو مايصلاو ةالصلا تخخأو

 1 اهميلستب ناسنإلا رجؤي الو موجرم هللا ةمحر نع دورطم اهعنامو موحرم
 1 هلآو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : هسفن نم ةبيطب اهملس اذإ الإ

 لأ اهانذخأ اهانعنم نمو « اهرجأ هل ناك هسفن اهب ةبيط ةوكزلا اناطعأ نم

 4 اودمتعاو نأشلا اذهب مكمامها اوهجوف . انبر تامزع نم ةمزع هلام نم ًارطشو

 ِ نم اورذاحو مرظني ىتلا تاهجلا عيمج ىف هب فيرشلا رمألا ردص ام
 ا ١81 ةنس بجر ١١ هخيراتب مالسلاو لامعإلاو ريصقتلا نم دعي امو لالخإلا

 ةدعص ةنيدف نايفس فرج ىلإ دهعلا ىلو مالسإلا فيس ريسم

 ْ نارجنف طرب لبج ىامإلا شيجلا لوخدو
 ١ دهعلا ىلو مالسإلا فيس انالوم ةكرح ةنسلا هذه لئاوأ ىف انل قبس دق

 | | هضاوم مما تحنو رمخ هلوصوو هارد ةضورلا سو رحم نم

 ١ ْ يف فطتقملا هباتك ىف قارجلا ميركلا_دبع نبمللا دبع ةمالعلا خألا هرفس
 ٍْ 7 بيدألا خالل قرشملا ىلإ دهعلا ىلو ةريس ىف قلأتلا قربلا نم القن نملا خيرات

 راس ١"ه١ ةنس ىو : لاقف نيدلا فرش دمحأ نب نمحرلا دبع نب دمحم

 ١ بيدأتل نايفس فرج ىلإ ةميظع ةوق ىف دهعلا ىلو دمحأ مالسإلا فيس
 ةعاطلا نئاهر مياست نم نعلا لئابق هيف لخد امف اولخدي مل نيذلا ةمهد لئابق

 دوسألا لبجلا ىلإ لصو املو . داسفلا لهأ نايغط نم مهدالب تنمأ الو

 | ببللاو بلسلا اهيف لصحيو فوجلا ىتح دتمت رفق ضرأ هءارو دجوت ىذلا
 ةلاحلا رارقتسا نامضلو نمألا ظفحلا اهيف نوميقي دونجلل تانكث ءانبب رمأ

 هتلحر فلؤم كلذ ىف لاق دقو « مارجإلا باكترا نم داسفلا بابرأ عنمو

 : ىتأي ام نيدلا فرش نمحرلا دبع نب دمحم ديسلا
 دقرفلا ىلع واعت هيلاعم ىذلا اهانب دنج بتارم
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 ىرولا مامإ نبا ىدحلا ىنص

 موجرلا موجنلاك اهناكسو

 ىلإ فاو بها اوأرام اذإ

 ديا نيا ' قع لعأ
 دوسألا لبجلا ةمت ىلع

 ىدانعي نم قرحت ضقنت

 ىدر ًاداسف ديري اهابر

 و فارشأ هيلإ لصو ام ناعرسو ةقدم ىف هشيج مايخ بصن دقو

 وه ام هئيجم نم ضرغلاو ةياغلا نأ مه ربخأف ره ربع نسج ىذ ءاسؤرو

 مهنم بلطو ةرهطملا ةعيرشلا ةماقإو تاقرطلا نيمأتو دابا لقا عالسإ لإ
 ليج لهأ دمحم ىذ نم فالهللا رهظ م باط امل اونعذأف ةراتخا نءاهرلا

 باردا لحم لخدو ةميزه رش مهمزهو ىلكوتملا شيجلا مهيلع هو

 شيجلا مدقت مث ًاقرش فرحا نم تاعاس سم وحن ىلع لينلا بعش لوأ وهو

 هاخأ دهعلا ىلو مالسإلا فيس لسرأ مث . نانعلا ةنيدم حتفو طرب لبج ىلإ

 دمحم ىذ سامخأ ىلع شيجلا تاوق عيزوتب هرمأو طرب لبج ىلإ نسمحلا

 اهذخأ ةفرخزم ًاباوبأ دمحم ىذ ءاريكت ويب ضعب ىف نأ دهعلا ىلو غلب دقو

 نرقلا طسو ىف لكوتملا نب هللا دبع ىدهملا راد نم بزعلا رب نم مهفالسأ

 اهعالتقاو امنع ثحبلاب نسحلا مالسإلا فيس هاخخأ رمأف رشع ثئلاثلا

 نومضم لآ تويب ى تدجو لعفلابو ٠ روصنملا هميحم ىلإ اهاسرإو

 ىلإ اهضعب ديعأ دقو « مهريغو ديز ىذ لآ روحبلا تويبو ةنيمد لآو

 ءالخلا شوحو فون ىذ رباكأ دهعلا ىلو ىدي نيب لثم دقو . برعلا رئي

 دن دقو رعيصلاو بركلاك فرشملا لئابق وزغ الإ لمع ملل سيل نيذلا
 مدقتو . ةبيرغ تاياكح كلذ ف مهلو دجن ىلإ نايحألا ضعب ىف مهتاوزغ

 ىبو نيسح ىذو دمحم ىذ نم نئاهرلا تغلبو بخ ىداو ىلإ طرب لماع

 دارفأ نم مهب قثي نم ضعب دهعلا ىلو لسرأو صخش ةئاؤلث م٠٠ وحن فون

 مرك ىلع اونثأو دحأ مهضرتءي ملف ليخنلاو ىشاوملا ددع رصحلا شيجلا
 نأ ىتح لبسلا تنمأو ىبرعلا دحملا نم رابخألا بجعأ مهنع اوصقو ردبلا

 مايا ةتس وحن امهنيب ةفاسملاو قيفر ىإ جاتحي ال برأم ىلإ فوملا نم رئاسلا

 . ةرفاولا تاعامجلا الإ البق اهعطقي ال ناكو

 ةمذرش نأ دهعلا ىلو مالسإلا فيس غلب ةنسلا هذه نم ةدعقلا ىذ ىو
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 ديسلا طرب لماع رمأف ةعاطلا كاف اوكلسي ل دمحم ىذل نيعباتلا ةلئاو نم
 ريغو راح لئابق نم 1 سار ىلع مدقتف مهيلع فحرزلا ىنادملا ليعامسإ

 تلعتشاو عرفلا فارطأ ىلإ اوجرخو ماي لئابقب اودجنتساف عرفلا لحم ىلإ
 ماي تمزيملاف تادادمإلا لاسرإ دهعلا ىلو لصاوو نيقيرفلا نيب برحلا ران

 شويجلا دهعلا ىلو مالسإلا فيس دعأ مْ نارحجن ىف الإ اوفقي حلو الاجر رفو
 مدقت ”١6 ةنس مرحم فو . نارجن ىداو ىلع فحزلاب رمأو ةرارجلا

 ىولت ال اهنم ماي لئابق ترفو ةونع اهلخدو نارجن ىلع ىلكوتلا شيملا

 اولزنو نارجن سأر ىلع فرشملا موعر لبج ىلعى ملا شيبلا ىلوتساو ءىبث ىلع
 ةمراكملا لاومأ نم ًاريثك ىنعلا شيجلا مو اه ريغو اهريغو ةجفوملاو ةعداو
 ذخأو « ماي دالب ىلإ ددملا عباتو فاتك ىلإ نسحلا مالسإلا فيس مدقتو

 ةميظع ةعلق ىهو ةمراكملا ىعاد ةعاق امهيفو هوبحو نضحلا ىئامإلا شيجلا

 مضي مظع روس اهب طيحيو راغلا عاونأ لك اهيفو نيتاسو رود ىلع تلمتشا

 . ةمظنملا ةيوقلا سراحملاو جاربألا نم ًاددع

 دهعلا ىلو مالسإلا فيس لقتنا 8"1* ةنس رفص نم رشاعلا مويلا فو
 نوكي ىككل كلذو ىتاظنلا شيجلا نم ةفئاط ىف ةدعص ةنيدم ىلإ فرحلا نم

 نم لئابقلا ءاسؤرو امناملعو هدعص لهأ هاقلتف . لاتقلا ناديم نم ًابيرق
 ىلو ىلإ لصو كلذ لالخ ىو . لابقتسا نسحأ هولبقتساو اهريغو راع
 مدقو اهيف ىأرلا لهأو نارجن ءامعز رابك نم ديز نب نسح خيشلا دهعلا
 . مهتعاطو مهصالخإل ًاناض مهئئاهر نارحن لهأ ضعب لسرأ امك ةعاطلا

 ىلإ ىلكوتملا شيجلا قرف ضعب دهعلا ىلو لسرأ ىلوألا ىدامج رهش ىفو
 ىعاد اهنم رفف ردب ةئيدم ىلع فحزلاب اهيلإ هرمأ ردصأ مث « روشنا ىداو
 شيلا لخدو اهبأ ىلإ دمحأ نب نسح هيقفلا هلماعو نسحم نب ىلع ةمراكملا

 دجنو نملا ىتموكح نيب فالحللا ةره ضارغألا ووذ عسوف ردب ةئيدم

 ةيبرعلا ةريزجلا ىكهاع نم لك فرط نم ثوعبلا لاسرإ نم ناك ام نأكو

 ى نيتيبرعلا نيتموكحلا نيب برحلا تأدبو رشلا مقافت ىتح دودحلا ىلإ

 فئاطلا ةدهاعم دقعو امهنيب قيفوتلا ناك مث « نارجنو ريسع لابجو ةماهت
 .نأ ىلع قافتالا متو اهيراجم ىلإ هايلا تداعو ١"ه# ةنس رفص ربش ىف

 لا

 ا

 رآ



 ماو

 ةموكس نع هدناذو - برقا لبق هذيب تمت هناك ام نولهاعلا نم: لكل .نوكي
 دجن ةموكح نعو ريزولا دمحأ نب هللا دبع ديسلا حلصلا اذه دقع ىف نيب
 قيفوتلاو حالصإلا دفو لصوو . زيزعلا دبع نب 6 يمال زاجحلاو
 بيكش نايبلا ريمأو ىيسحلا نيمأ دمح ديسلا نيطسلف ىتفم نم فلوؤملا
 ىبحي مامإلا ىلإ مث زيزعلا دبع كلملا ىلإ ىساتالا مشاه سيئرلاو نالسرأ
 * ابنم انايبأ دفولا اذه ركش ىف نملا ىف ءابدألا ضعب لاق دقو . نملا كإم

 ًابحرم ةريزجلا ىلإ نيدفاو اي

 7 بلت ضل ةريرخل ذر
 كنإ ةليضفلل ةامح مهد

 ماوقألا دلختت اذ لثمبف

 مالسإلا رخفيلف مكبعسو
 مالعأ تسرام عنص ليمجو

 مالسو عفان فهكو رّزو

 ريثكلاب ماق ةدعص ةنيدمب دهعلا ىلو مالسإلا فيس اهماقأ ىذلا ةدملا فو

 ضعب حالصإو اهمامح ةرامحو ةنيدملا روس ميمرتب رمآف حالصإلا لامعأ نم

 تناك ىلا نفلا رباد عطقو ةيملع ةسردم اييف حتفو « اهدجاسمو اهقرط

 ىهتنا . ًامايأ اهب ماقأو ءاعنص ىلإ داع مث لئابقلا نيب ةمئاق

 ةنوميملا ةكرحلا هذه ىنابتلا نم

ج ىف ةديدعلا تاحالصإلا نم مث ام بيقع اهنم ناضمر ربش ىف 9
 تاه

لا لإ عفر ةمهد لئابق نم فون ىبو نيسح وذو طرب
 فونص هللا هديأ مامإ

 دبع ةمالعلا ديسلا ميري مكاح مظن نم ةغيلب ةديصق اهنم تاكيربتلاو ىنابتلا

 ' ىهو « ثيرولا باهولا

 هلطامأو ىوحلا ىعاد نع ضرعأس

 قبطم روجللاو ماق مامإ ريخل
 ملاعم تامركملا ف هل مامإ

 هلاحر طح رشخفلا هيدل مامإ

 ضباق مويلا هنأ ًارخف هيفكيو
 رهاظ ضرألا ىف وهو اذه ركتيأ

 هلئاق انأ اه ايبشت كرتأو

 هلئالد تاحضاو دادو قدصي

 هلصاح فيسلاب لاز ىتح كفنا اف
 هلئاضف هتليز رصعب تماست

 هلئاميو هرخف ىلادب اذ نف

 هطاخت وه. لي ىلا ةاول اندو
 هلطاب حص دق سانلا ىف هركيف
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 الفار حبصأ رصعلا اذه رت ملأ

 ادغ دق كرابلا رطقلا مكلذك

 ىذلا هنبا مامإلا نوع اذبح ايو

 ىغولا ةموح ىف مادقملا دسألا وه

 هل امب انت ربخأ دق هبراضم

 ةراسبع نسحو ريبدتو ىأرب
 لئاسل ثوغ ثيغلا الإ وه امو
 الثؤم ًادجم زاح نم ىدملا ىنص

 هفيسو مامإلا لحم اي كلنع
 تقرشأف لاككلا جوأ ىف تمدقت

 لجبم حتف راونأ تقرشأ انك
 تثدحنو هردق ىماست حوتف

 هشيج دئاق دهعلا ىلو حوقف

 هلفاك وه ذإ رخفلا لويذ رحب
 هلصاوم رورسلاف ماستيا فيلأ

 هائامش تباطو تلاط همراكم
 هلجاسي اذ نمو هيراجي اذ نف
 هءاماك مظعملا سأبلا سس ًانيقي

 هلهانم بيطت راذنا ميدقتو
 هلئاسم تضاف رحبلا الإ وه امو

 هلحاور ىجزت دجنلا هيلإ سيلأ
 هلئاسو ميظعلا رخفلا نم ىبن

 هلزانم كيلع لابقإو دعسب
 هلئابح واغ لهج نم تعطقنا هب
 هلهابج زاف ال نابكرلا هعقومع
 هلئامج تلاوت ءاسعقلا هتمه

 دمحأ نب نمحرلا دبع نب دمحم غيابلا بيدألا ديسلا اهمظن ةديصقو

 هئاليتسا ةبسانمب هللا هظفح دهعلا ىلو مالسإلا فيس اهب ًاتهم نيدلا فرش

 .: ىهو وجلا باع نم عنمأ وه ىذلا نانعلا حتفل ديلقألا

 ماظنب ىتغو ايطاع
 ُ ابم

 حامسلا رحب ريمألا حدم هيف

 حااتشسالاب ريدجلا نينسمؤملا ريمأ ىحن مامإلا نب دمحأ

 انأف ( بارحلاا ) هحتف نركذاو

 لحن بارخلا ذمه نكلو ال
 أتسا دق نانعلا هلعب ةونع

 حاتتفالا كلذ نم انبجع دق
 حالصلا نيع ناك دق بارخب
 حاسقتفملاك ( ناشعلا ) هذخأ

 حابص نم ةعاس ىف ًارهق موقلا هتذخأ اهسلا حطني لقعم
 حالس برض نود نم ىدوأف فيسسلاب ( فيسلا ) ركاسع هتحضف



 ب الالاج

 ا باق لك ىف بعرلا هللا فذق

 ل ل ل
 30 0 ا وعل شخت ال نانعلا نضال 38 ل نار. اير. انجل“: ماي نان مامإلا ليلس اي

 حافقا نهم رم هبا .٠ ”ركللا لضفأ مامإلا دعب تنأ

 حايرألا ةعرس ىق البس ءاج اهارم ةييبسيك توات نمأ لك
 حابصإلا قلاف تاومسلا

 ةديدحلا ءاول ريمأ تالوجبن

 ىلع ةلوجي ةديدحلا ءاول ريمأ نيسحلا مالسإلا فيس ماق رهشلا اذه ىف
 هباكر طح دقو « ةيرادإلا لاوحألاو نوؤشلل ًادقفتم ىناهتلا ءاوللا مومع
 ءاهجولاو ةداسلاو ءاملعلا هاقلت اهيفو ديبز ةنيدع

 بر اهب كابح ىديس ةحنم

 اوعفرو همودقب اورشبتساو :
 : اهعاطم لضاف ىلع نب نمحرلا دبع خيشلل ةديصق اهنم ىناهلا ضئارف هيلإ

 اهاوهأ ةروص ىنارأ ىتح هعينص نامزلل ركشأ تنك ام
 | ... خلإ

 هللا دبع مالسإلا فيس ءاعنص نم ًامداق ةديدحلا ىلإ ًاضيأ لصو هيفو
 ملعلا رشنو ايف ميلعتلا ريس ةفرعمو سرادملا ةرايز فراعملا ردزو مامإلا نبا

 . نيملعتملاو ءاملعلا لفاحم ىف ميظع رثأ اهل ناكو « نما عوبر مومع ىف ميلعتلاو

 ىدوعسلا زيزعلا دبع كلملا ةلالح دفو

 ةلالج نم هللا هديأ مامإلا انالوم ةلالج ىلإ ًاباطخ لمحي هعابتأو ىواض
 ًارارم مامإلا ةلباقم لانو ماركإلا لحم ىف دفولا لزنأ دقو زيزعلا دبع كلملا

 . عيدوتلا نم بساني امب ًاعيشم داع مث باطحلا باو مست ةياهلا فو

 ىنامإلا باوجلا صن

 نب زيزعلا دبع دجمملا بقانلا دوط دحوألا ريبشلا كلملا ةرضح

 مالسلاو ءاضريو هبحن م ىلإ همفوو هللا هسرح اصيف لآ نمحرلا دبع

 . هتاكربو هللا ةمحرو كيلع
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 - #خام-

 متن ام انررسو ىواض نب دمحم ن نادذلا مكمداخ نم ميركلا مكباتك انل وانت

 نو نحنف انع متلأس نإو « دال ةحصلاو ىلاعت هللا معنب عتملا نم هيلع

 نأرق دقلو . هيلع ءانث ىصخن ال ةايزج هنم دايأو ةايلج انبر نم معن ىف دمحلا

 هيهذم اذرسف هجردمو هكاسم نسح انفرعو ًآيلم هانلمأتو ًايفرح مارحت

 ةديحولا ةلاضلاو ةدوصقملا ةياغلا وهف مترشأ هيلإ امو هجبنم حماست و

 نم هنم انيأر ام انرسو ةرم ريغ مكبودنمل ةهجاوملا تعقو دقو . ةدوشنملا

 لياعلا ن نم انيدل ام فرع دقو قئاقحلا نم ريثك ىلع عالطالا و كا ردإلا نسح

 لقع نم ةكسم هآ نم ركني الو ىدولا لياجلا مكبوتكم هلمش ام ىلإ ىدجلا

 عامطأ كلذ ءارآب فعضتو ىوقلا فعاضتت رهاظتلاو رزآتلاب نأ نيد وأ

 نم بناجألل اولهس نوجنرفتملا الول هنأ مكيلإ انم قبس دق هلعلو « ءادعألا

 لانملا ديعب بناجلا عينم مالسإلا ناكل لاب ىلع مل رطخي ال ام مالسإلا ديك

 نيع وه كلذف ةيمالسإلا ةيمحلا اهتراثأ ىتلا تاساسحإلا نم مكيدل ام لكو

 احب. نارالا انم دو دقلو ةقيتحن نم كلذ. نوف رعت يكنأ ليؤتو انيدل ان

 نم هتوف رخزي ام ىلإ تفتلم ريغ سارملا بعص ةميكشلا ديدش لالضلا

 نإو جيرعت ىأ مهيداو ىلإ نولوذخلا انم دحي نأ تاهيه تابيهو تاهزنلا

 ميلد نب دمحم خيشلا موحرملا انيلإ لص انيح هنأو ةوفج ضعب اندجو

 ىمن ىلا تامدقملا ضعب ميهيلإ انضفأ امهعم نمو ىكرت نب ىضام خيشلاو

 قاحلإ عم داوملا عبرألا نم هومتحضوأ ام ىلع قفاون نحنو . ساسألاك

 رظنلا نسح ىلإ ةرقتفملا ىهف « دودحلا ةلأسم سفنلا ىف ىذلا امنإ مزلي ام
 لضفتلاو كلانه امل نانعلا ءاخرؤو كلذ ىلإ رظنلا فطع مكترضح نم وجرملاف

 ىلإ رظان ريغ دايقلا .سلس انم دجيسو هطحلا عساو هب نوقثت نم لاسرإب

 ريغ هتيوست ىف لاجلاو مربنا دق مالك ىف هعجارم ضعب ةمئو داعسإلا ريغ

 4 مالسلا ليزجي اندالوأ نمو انم مكيوذ لكو مكسفنأ اوصخو قيض
 . ىهمنا



 ل مص4-

 نايفولا
 ىحبقرلا قازرلا دبع دمحأ

 ءاعنصب تام فلأو ةئاملثو نيسخو ىدحإ ٠١مها نر رهش ىف

 0 وااما كج نسحم نب قازرلا دبع نب دمحأ قتلا عرولا ةما

 حبصو ليلب ىرولا مامإو ءاعئجص عماج بطق هللا

 حيحصلا ىعاو قازرلا دبع معسسسلا خويش خيش لجن ربلا دمحأ
 1 ىحوامب ىرح ا ديحأ انيطق ًاماع نيسمحخو ةتسس نع ثام

 1 ىحيقرلا ربآلا ىرقملا نحنا

 دادحلا ىلع نب ركب وبأ

 تبثلا لضافلا ةمالعلا ىضاقلا اهمك اح زعت ىف تام اهنم ىناثلا عيبر ىف
 نيعبرأو ا ل

 ل ا نع ا

 ةديرج ىف ةديصقب رهطم دمحأ نب 0 دبع يفاقل هاثر دقو « ير
 * اهنم « ناعإلا

 هللا محو اوخراو ةواصف

 ركب وبأ تام نيح انم عجوأب 20 رح ىلع ىكبت ءاسنحلا ام كرمعل
 ركذلا نسح ىتتلا روهشم هاندقف. هناوأ سايإ ىضاقلا ركب وبأ

 رك ىذ ةياكن بايه ريغ هب  ًامئاقو قحمب الوق هاندقف

 0 مجسم لاطه ههايحو ىدنللا هللب ضورلا هاكح قلخو
 عم هيف مجلا ءارثلا ىواست ةداهز لضفو كسن نم .تئش امو

 8 نص ديمحلاب رفظت ةديدحلا ابتخأو زعت ىرطق هب لئاسف

 رولا نع وفعو تاوضر لبمب هروزت هلإلا ىمحر ثحنرب الو
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 بترلا : 0 دينا دمحأ نب هللا دبع
 ةيفنملا دبع ةمالعلا ىضاقلا اه اح لافس ىذ ىف تام اهنم ىلوألا دامج ٠ ىفو

 روكشيم لافس ىذ 0 ىلوتو ًالاع الضاف الجر ناكو « دينجلا دمحأ نبا هللا
 ٠ ةغيلب هللا دبع نب ىلع ريبشلا ءاوللا ريمأ هزيهجتب ماقو مايق نسحأ اهب ماقأو

 ' ىوه . هللا همحر ريزولا

 أ دقل ىضورلا ىسبكلا دمحأ نب دمحم
 ١) ىوذ دمحأ نب دمحم ةمالعلا ديسلا ءاعنص ةضورب تام اهم بجار ىفو

 رب الو هخياشم نع ملعلا ذخأ آيقت الضاف ًالاع ناكو ةنس نينامتو فين نع ىسبكلا
 ر هاج ميركلا دبع دلاولاو ىسكلا دمحم نب دمحم نب دمحأ دلاولا مهنم نيديدعلا
 راغو . ىلرغملا ىلع ىضاقلاو لالد هللا دبع انديسو بلاط وبأ هللا دبع نبا

 ركاكو نارقلا نيرق ءايقتألا ةبيش ١ ءاعنص ةضورب بجر ىف تام
 باغو نا يعألاو ةأاد ملا ليلس ىسبكلا دمحم قتلا قتلا

 كدو نارعع ءاضق ىو نابكوك ىف ىضم اميف نيملسملا اح
 لازو نامألا ةبيسش دالي  نيناملا بيقع فين هرممع
 ' ايو نامزلا اذهب ءارقلا مامإ يحب ابأ كيشتغت هللا ةمحر

 رداقلا دبع ىلع نب هللا دبع ديسلا

 نيدلا رخف ليلجلا ةمالعلا ديسلا ءاعنص ى تام اهنم بجر رهش 7١ ىف
 00 ةريخ نم هللا همحر ناكو « ةنس نيتسو عست نع رداقلا دبع ىلع نب هللا دبع

 لاو نر ريش قا هذال تاكو“ م علا لهانم نم لبنمو رصعلا تاداس
 غلبم غلب املو ميركلا نآرقلا أرق نأ دعب هدلاو رجحب أشنو . 1787 ةنس
 ءاملعلا لحاطف نم ةلمج“' نع لخأف ليصحتلاو دحلا قاس نع رمش 3 لاجررلا

 هياع هللا ناوضر ىبحي نب دمحم روصنملا مامإلا انالوم مهنم ءالبنلا لضافأو
 مهن دمحم نب دمحأ ةمالعلا ديسلاو روصنملا نب نيسحلا نب مماقلا ةمالعلا ديسلاو
 ريخ نسحم نب ليعامسإ ظفاخلا ةيسبلاو سارملا دمحتا نيد قضاقاز ىسبكلا
 حلا ىضاقلاو ىبسنألا نيسح نب كلملا دبع ةمالعلا ىضاقلاو ميركل ل
 لع 0 ىحن, ىضاقلاو ةماع ةزاجإ هلم هل و . ىلارمعلا دمحم نب دمحم ةمالعلا



 لاا

 لزي مو ٠ ىرمعلا ىلع نب نيسح ىضاقلاو اير
 م ءاضقلا كارتألا 0 0 هتايح زي مايأ قف ىلوت دقفا < بيرو,
 ةروربم هلامعأ عيمجو هماقغ ءاضقلا هدلق لكوت 8 4 مايأ فو . ةيفند

 خيبماش, .لئؤلا دخلا نم فلور موجنلا تامه قوف ملا 0 ةفارش ردب تنياع امك باغو اس تنأ ىذلا رحبلاب رحبلا ام >فراعم رحب قيقحتلا نم ضافو بياتم دمتست هسلمو ضيفي هكح عوبني لضفلا قو نا عفاش رشحلا فقوم ىف هريغ لهو >> هدنع هاجلا ىذ هللا كرر ذا عساوو مج هللا لضفو لضفب هروزت هلإلا ىمحر 55-5 عراضتم ا هموظنم ىذش بيطب اندلا رصع اماط لضف 57 م عباصألا ابنم رفصت ةبيود ةبكبن تايئانلا انتظفيأ 5 ذان عمدلا امو هيكبن عمدلابأ زاص 3 1 مانع لبج ىوم : ابنم رهطم ميركلا دبع ىضاقلا ةيئرت ةديرج ترشن دقو . ةئيإ دئاصقب هريغو رهطم دمحأ ن , ميركلا 0 1 00 00
 اهتارس ليمج ايندلا نم كلازو

 ةميزخ نم ةحسف ى هربق ايو
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 عما
 علاط لببق هلاط ام ىرذلا مشأ

 عقاو كلوقف هيف ءاشت ام لقو
 عماهو ماه ىمسولا نم كاقس

 باهولا دبع دمحم

 هيجولا خيشلا شيبح لبج لماع بإ ءاضق ىف تام اهنم نابعش ١7 ىف

 انايإو هللا همحر ةنس نيتس نع مساق نب دمحم نب باهولا دبع نب دمحم

 . نيمآ نينمؤملاو

 ىمعنلا رديح نب دمحم

 ,بيدألا ةمالعلا ىلا ديسلا ًاديبش ماشلا ةفاهتب تام اهنم نابعش ربش قو

 نم هلا همحر .ناكو « ةئس يسمح نع هيحللا ىاح. ىمعنلا رديح نب دمحم

١ 
 ةريسلاو .ةمدخللا نسح ىف ةايلج ىدايأ هلو ماشلا ةمابت ىف ةاضقلا ةريخ

 ةدومحملا 1

 لدحلا ةملظ 1 5

 لاج ةيحللا مي اح ةمامت ىاش ىف نابعشب ىضق
 ( نميلا ةمثأ « 7 قو ؟١-م)



 ا

 ترخف دق ناك نم رديح دمحم لبحلا ىلع ًاماوعأ ةماهت هب

 ىلت باتكلا ام مالس ىنسأو
 ةيحت هيلع نيس وحن هرمعو

 ىديؤملا هللا دبع دمحأ

للا دبع نب دمحأ ةمالعلا ديسلا ةدعصب تام ابنم ناضمر ربش ىفو
 نب ه

 . ةلس نيتسو فين نع ىنسحلا

 ىلع طبس هللا دبع دمحأ ملعلا فيسلح مايصلا ربش ىف ةدعصب ىضق

 لمعلاو لمعلا نذج ديؤملا دمح  ادلومل نيتس ولت فين نع

 ليهم نيسح نب ليعامسا

 نيسح نب ليعامجإ ملاعلا ىضاقلا ةدعصب تام ابهنم ةدعقلا ىذ ربش فو

 هخيش هاثرو ةنس نيئالث وحن نع ىدعصلا ليهم ميهاربإ نب ليعامسإ نبا

 : اهنم تايبأب ىديؤملا هيروح ميهاربإ نب دمحم ديسلا

 داسبعلا ةنيز ةقرفل ه

 داشرب آرمآ وأ ًايلات و

| 

 داشرو ىده ىذ ةقرفل هآ -_-

 : ةضيرف ميقم الإ ىري نأ ام

 دادنأ نم هاقلت نب تسل ةبيبم نيحلاصلا تمس هالعو

 داعسإلاو ناوضرلاو زوفلاو 2 ءازجلا راد ىلإ هالوم هاعدف

 داجمألا ةرتعلاو ىطصملل رواجم ريخ ليعامسا كارشب

 ىهتنا . . . خلإ

 يسسإ#ا

 سعادم ىبحب نب دمحم

 ىبحب نب دمحم ىلوصألا هيقفلا ءاعنصب تام اهنم مارحلا ةجحلا رهش ىف

 حالصلاو ىوقتلا ناكرأ نم نكر ناكو « ةنس نيسمخو ةنس نع سعادم

 خسار مدق هلو « ب ءاضق قودنص ةنامأ مث زارح فاقوأ هلامع ىلوت دقو
 نيملا دقعلا حرش دقو « ةرظانملاو لدجلا هيلا هنتر كرا لال

 . نيدلا لوصأ ىف

 هاشخحيو هلإلا ىجتري ملع 2 ءاعنصب مارحلا ةجحلا ىذ تام

 هاعسم باط ىذلا ىدهلا ردبو ىوقتلا لع سعادم ىبحي لجن



 اال“

 هانمتي اب هزوف ًايجار  ًاماع نوسمخو ةنس هرمع

 هالوم هادان لوصألا مع خيش ١ خرأ تلق دمحم ىوثملو

 انركلالا

 تباث نب تياث ْ

 اهلك اح زعت ءاول نم هرطاقملا ةيحانب تام اهنم ةجحلا ربش ٠١ه ىو

 حالصإلا لامعأ ىف اهاضق هرمع نم ةنس نيعست نع تباث نب تباث ملاعلا»

 . نينمؤملاو انايإو هللا همحر ء ىضرملا نئسلا ىلع ىضملاو قح لا ىلع ىرحتلاو.

 فلأو ةمامثالثو نينثا ١مم ةنس تلخدو

 ةديدولا ءا ول ريمأ م ودق

 ريمأ نب نيسحلا مالسإلا فيس ءاعنص مدق 1101 ةنس مرحم ربش ىف
1 

 ١ . هللا هديأ مامإلا ةرايزل كلذو ةديدحلا ءاولي هترامإ لحم نم نينمؤملا»

 لبابلا قرغ ةثداح

 هنيب نم طايحلا ىلبابلا قزر نب دمحم لجرلا جرخ اهنم مرح 14 ىف

 ةمدلا لج امب ىمسملا لجاملا لصو املو ؛ ةرايزلا دصقب ةربقملا ىلإ ءاعنص ىن:

 دربتلا لجأل لجاملا ىلإ لزنو هيايث نع ىرعت ءاعنص نم ةيبونحلا ةهجلا ىإ.

 .ةدماه هلا سرع 1 قالا نيدبق قوما نعال

 زارح ىف رادج طوقس

 ىلإ قيرطلا نع اولدعف رحلا ميهبلع دتشا بذش ىداو ىلإ ملوصو دنعو,

 مهمطف ميبيلع رادجلا طقس كلذ ءانثأ قى هتحن اودعقف لاع رادج تحن

 هسفن جارخإ لواحف بارتلاب رومغم ريغ شيواشلا سأر ىوس قبب ملون

 جارخإ ىلع هوناعأو هيلإ اوعرهف ةرواجلا تالحلا لهأل حاص مث جرخف“

 0 .. قشتسملا ىلإ مهقاعسإ ناك مث بارتلا نيب نم هيقيفر.



 ل ”94

 حالصإلا بتكم

 .لافطألل ةديدج ةسردم فراعملا ةرازو تسسأ اهنم لوألا عيبر ىف

 كلذل ًامخف ءانب صيصخت ناكف « ءاعنص ىلرغ بزعلا رثب ةلحمب
 راوج

 .ديوس نمحرلا دبع خيشلا ةسردملا هذه ليكشتب دهع دقو . ةفايضلا راد

 رضحو حاتتفالا ةلف> تميقأ دقو . دئاز دمحم نب دمحأ اهريدم نيعو

 : ةلودلا تاالاجر نم ميظعلا عمجلاو ف راعملا ريزو

 ةيروصنملا ف قيرح

 .قيرح ةديدجلا ءاول نم :ةيروصنملا ةدلب ىف ثدح اهنم لوأ عيبر ف

 ترسو نارينلا اهنويب ضعب قف تلعتشا
 تمهلاف هلوح ام ىلإ

 لزانم ناريثلا

 دنعو . ءافطإلا لئاسو اهدامخإ ىف عفنت لو ةروكذملا ةدلبلا ىف ةريثك

 ش ٠ قيرحلا اهباصأ ىثلا ملزانم ممرت

 ةبيرغ ةثداح

 | : ناعإلا ةديرج تلاق

اهدلب نم ةمصاعلا ىلإ تلصو اهنم لوألا عيبر ربش ىف
 .ةفيرشلا فوجلا ىف 

 « اهرمح ىبس نم ةرشع ةنماثلا ف ىهو ىوادتلا دصقب ى رتحلا ةنبا ةمطاف

 تناكو « ءاقستسالا ءادب ةباصم اهنأك تراص ىتح اهنطب تمظع دقو

 اهفوج ىلإ اهف نم لخد ةيضاملا ةنسلا ماتخ ةجحلا ىذ ءانثأ ىف هنأ فصت

 الأ وكشتو ةدئاز ةرثكب برشتو لكأت هلوخد دعب نم تراصف شنح

 ءابطألا ضيعب نم تيطعأو 34 ماعطلاو .ءاملا لوانت َّى ترصق املك دبا زم

 .دوجو نم هويكشت ام برقو ميظع لابسإ اهباصأف هلوعفم ىرجأ الهنم ءاود

 .ىواتلا شنح ىلع خيشلا اه ىعدتسا كلذلو « ةقيقحلا ىلإ اهفوج ىف شنيلا

 .جارختسا دنع ءاعدلا نم هتوالت داتعا ام واتي ماق هيدي نيب اهؤوثم درجنتوأ

 .نم أجراخ شنحلا يؤر ىتج اليلق الإ ثيل اف « اهراجحأ نم :شانخألا

 ةعاس عير وحن ىتبو . ةايحلا نم ةيقب هبو ضرألا ىلع طقس نأ ىلإ اهف



 اة"8ه

 ابيلإ تداعو هرش نم ةروكذملا ةفيرشلا تجنو ةايحلا دقف مث كرحتي.

 ش . اهفوجي هلوخد ىف اهباصم لبق ةميدقلا اهتلاح.

 ةيمالسإلا ةوخألا رهظم

 : اهنم ىناثلا عيبر رمش ىف نامبإلا ةديرج ترشن ناونعلا 0

 ناتمظعملا ناتموكحلا هتفقو ىذلا ةيوخألا ةيمحلا فقوم نأ لاقي قحلا.

 ىلع امهفوقو دعب هللا هديأ مامإلا ضرم ىف قارعلا ةموكحو رصم ةموك>.

 لاسرإب عارسإلا امبنم لك ناك ثيح هتمجاهم ىلع امهعالطاو هثودح

 فقاوملا نم و ضرملا كلذ ىف هللا هديأ مامإلا ةحلاعمب مايقلل نيرهام نيبيبط.

 قى ةيمالسإلا ةوخألا فطاوع اهيف تمسجت ىتلا ةليلجلا لامعألاو ةديمحلا

ا قدصأو اهرثام سفنأو اهرهاظم لمجأ'
 نماضتلا ىنعم تدكأو « أه رب

 فرتعي هتاقبط عيمجب ىنعلا بعشلا انيأر اذإف « بواقلا ىف هتيلاعفو ىالسإلا

 قارعلا كلمو رصم كلم نيمظعملا نيكلملا ةلالجل عينصلا نسحو ليمجلاب.

 مزاج داقتعاو ةقداص ةجهلب هءانثو هركش ىلاويو نيتديشرلا نيتموكحللو

 لاسرإلا أبن امبيلإ راشملا نيتموكحلا نم ةينسلا انتموكح تقلت دقلو . قباطم

 رورسو جامتبا لكب ةريطخلا ةمهملا هذبب مايقلل نيمرتحملا ءابطألل امهنم

 مههلإ ءىوملا ءابطألا نم ةمصاعلا ىلإ الوصو قياسلا ناك العفو . حارشناو

 روتكدلا هقيفر هالت مث « ىرصملا كب نافرع دومحم ريحا روتكدلا ةرضح.

 كب مشاه ديسلا اترضح نايقارعلا ناروتكدلاو . . كب ىركف ظوفحم دمحم

 « مايق نسحأ مهتمهب اوماقأ دقو . كب ىدشر قيفوت دمحمو ىرتواا.

 داز دقلو . مامإلا انالوم هسأر ىلعو هعمجأب ىنهلا بعشلا ءانث اوبستكا دقو.

 مهملإ وملا ءابطألا نم دحاو لك حنمب ىاامإلا رمألا ردص انيح جابتبالا

 ربشلا 7١ ىو . ةروكشملا مهتيانعل ًاريدقت ( ىهذلا ةقادصلا ناهرب ماسو ).

 نيرطقلا ىلإ ارحن كلانه نم هجوتلاو ةديدحلا نيدصاق ءابطألا ةمصاعلا حراب

 1 ماعلا ءانثلاب نيبوحصمو مارتحالاو لجبتلاب نيعدوم نيقيقشلا:».

 صاصق مكح ءارجإ

 هريمأ ىلع راتملا دمحم ىلع ىدنحلا ىدتعا اهنم لوألا عيبر رهش ءانثأ ف
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دع ًادمع هلتقف هرابز دمحم نب ىبحي ديسلا مزالملا
 دقن قع ةيزان ةقلطب ًاناو

 يمكحلا ردصف لتقلاب فرتعا اهيفو ةيفانثتسالا ةمكحملا ىلإ هتيضق تعدوأو

 -نابأ ةدحاو ةبرض هقنع برض ىناثلا عيبر ١8 ةعمجلا موي ىف هلتقب هيلع

 . هسآار اه

 ةديدحلا ءاول ىلع آريمأ هللا دبع مالسإلا فيس نييعت

 هللا دبع مالسإلا فيس نييعتب ىنامإلا رمألا ردص ىفاثلا عيبر رهش فو

 دقو ..4نيسحلا مدلسإلا فيس نع الدب ةديدحلا ءاول ىلع ًاريمأ مامإلا نبا

 .دمحأ نب هللا دبع ريمآلا ديسلا ةرضح ءاعنص نم هقفاريو ةديدحلا لإ مزع

 ”الابقتسا ةديدحلا ىف لبقتساو ةوجهلا ىسبكلا دمحأ نب ىبجحي ديسلاو ريزولا

 .تاتفاللاو مالعألا عفرو تالفحلاب ةديدحلا ىف فراعملا ماقأو ًاراح

 . ةنيزلاو

 ميثأ كافأ لكل ليو

 ىنعلا بعشلاو نملا ةموكح ىلع بيذاكألاو تاءارتفالا تربك ال

 .ىدامج رهش ىف لاقملا اذه ناونعلا اذه تحت ةيناعنصلا ناعإلا ةديرج ترشن

 انتديرجل ام انئارق نم لك ملع دقو انبأد نم نكي مل : 09*1١ ةنس ىلوألا

 نيبذاكلا سوهو نيرتفملا نايذه عبتت ىف علوملا راهظإ ةقيرطلاو ةطخلا نم

 اهنأش نم قئاقحلا نأ ملعن انأل ةديرجلا هذه تاحفص ىلع درلاب هتلباقمو

 'اورسخو اوحضتفاف نيبذاكلا .بذك فشكنا ام ناعرسو لطابلا ىلع باغتلا

 :نايبل فلكتن وأ در ىف اماف . لمعن نأ لبق اوحبر الو اورفظ اف هورتفا اهف

 لاطل ليبقلا اذه نم ىرج ام دع ىلإ انبهذ ولو دح وأ مسرب مهليلضت

 .ةهربلا هذه ىفو . دادملاو تقولا نم ةريسي ريغ ةيك اندفتساو دادعتلا دمأ

 .ةريزج ى ةيعضولا نع ةريصقلا رابخألا لقنل تعفدنا دئارحجلا ضعب انيأر

 .جرادم ىف اهباهذ نم اهلبق ام مكح اهل ةيمزخأ ةنشنش هذه انلقف « برعلا

 ىتح عيباسألا ترم ام نكلو . حاضتفالاب ًانورقم اهبذك فاشكناو حايرلا

 «لاوط لوصف ىلإ تروطت دق نيرتفملاو نيربخملا كئلوأ لاوحأ انبأر

 ,عادخلاو شغلاو دئاكملا نم ريثك ىلع تلمتشاو دئارجلا نم ةدمعأ تقرغتسا



 د" الالا#

 لع ايم ءاج اذه لكو « آموم نيملسم او مالسإللو ًاصوصخ برمي

لالج نيب قئالعلا ىف رثؤت دوجو نم كنئل وأ ةخمدأ هتليخت ام
 مامإلا انالوم ة

 تلاع دا طريح مرلا ادع عاشو: هريس ني يلا دع كلما هادو

 ةدسافلا تاجاتنتسالاو تاليختتلا نم كلذ ريغ ىلإ نعلا نم داع ًايدوعس ًادفو

 ادب دجن ملف عفاد مظعأب عقاولا اهبذكي ىتلا
 دصقب درلا نيدايم ف لوخدلا نم

 هارتفملا تايرشنلا كلت ىدص ىرن انآل . . ناهذألا ريونتو ةقيقح ا نايب

صانلا مبنم ناك ىتح ةريغلا ىوذ سوفن ىلع ترثأ
 مهنمو عجوتم ا مهنمو ح

 اهل اهيف درلاو ذخألا لوطو اهرركت عم تايرشنلا كلت نأب ايظ برغتسملا

 ةطحلا نم جورخلا ىلإ انئامجلا ىف فاك اذه نم لقأو ةحصلا نم بيصن

 ناكس لك ًادج برغتساو بجع دقل . انم ءارقلا اهداتعاو اهانفلأ ىتلا

لا ف وأ نعلا ىف اوناك ءاوس برعلا ةريزج
 ةمدخ هعيشي ام دجن ىف وأ زاجم

ا ةقيقللا هجو هب نوهوشي امو ناتيذلاو مهردلا
 راهلا سمش نم الجا وه ىذل

 زيزعلا دبع كلملا نيبو مامإلا نيب تاقالعلا رتوت معز نم هنوقلتحي امو

 نيب بهأتلاو برحلا تامدقم نم دعي ام برعلا ةريزج ءاحنأ ىف نأو

 سوفنلا هيلع توطنا ام ريوضتو برضلاو نعطلا لاجح ماحتقال نيف رطلا

  نعلاف نأ نم ةريرشلا
 فق ةبغرلا ةيسنو « عافد فقوم وأ ناودع فقوم

 هبسنفو « هللا هديأ مامإلا ةلالج ىلإ اهوقلتخاو اهومهوت ىلا ةلاحلا جرحت

وذ هنأ ىلإ هللا مهديأ دهعلا ىلو مالسإلا فيس
 برحلا ران مارضإل قوشت 

 ٠ جاجوعالاو غيزلا ىوذ نم وأ جالعالا مالتعا نم هنأك نيفرطلا نيب

فالا ضحم اذه لك
فا نم باخ دقو . ءارت

 تاقالع رتوت الف 3 ىرت
3 

رك ام نه كلذ ريغ الو « بهأت الو « داشتحا الو
 ةمديع نو

 مامإلا ةرضح نيب ثدحي لذ مهليذخت ةعاضبل ًاجيورتو مالسإلا ءادعأل

ام كلما ةرض نيو
لو نآودعلا دنز حدقي 

هكت "يح صص هيي ام ا
 ن

 نم ةياعرلا نسحو ليمجلا نم رمتسا ام ىوس رحب لو ناهكلا ءالؤه

 هيلع ىه انك لاوحألاو ةرمتسم نيفرطلا نيب ةيدولا تاعجارملاو نيبناجلا

 0 ف اسال ا نول رس نر

 نم نوكي نأ ديشرلا ىأرلاو لقعلا 3 لبقي لهو +. :نيلسرملا دي ةعيرش

ليم ةرضاحلا ةلاحلا ىف مامإلا
 نيملسملاو مالسإلا حلاص فلاخت ةنئز ةراثإ ىلإ 



 ا

 ةثالث ىلع مههددع اوبري نيذلا همونت ءادهشلا نم فاصنالا بلطي ىنامإلا فيرشلا هماقم ىف نآ لك ىف ددرتي هبعش دارفأ نم خارصلا ىود لزي مل وهو
 ءادأل مارحلا هللا تيب نينمآ حالسلا نم لزع مهو ًاملظ اولتق ديهش فالآ
 ة « فارشألاو ءالضفلاو ءاملعلا مهبفو « مالسإلا نكرو جحلا ةضيرف
 ع ةليمجلا دوعولاب مهيلع حيورتلاو ربصلا ىلإ مهداشرإ ريغ مامإلا نم نكي
 كلملا ىلع حاجلإلا نوكي ال نأ هتلالج ىأر ىف تضتقا ةماعلا ةحلصملا نأل
 ةعقاولا بيقع مامإلا هكح نأ دعب مهنأش ىف همكح زاجنا ىف زيزعلا دبع
 ىأر وهو نينسلاو ماوعألا لاوط كلذ ىلع ترمو . فاصنإ لكب باجأو
 ىناولسلا قالخملاو اهيلإ امو ريسع ىتعطق ف لاوحألا تروطت فيك هنيعب
 ىذلا وهو . ليمجلا ربصلاو ةيدولا ةعجارملا ريغب كلذ لبقي ملو « ًابسن نما لهأ نم اهناكسو ةيفارغج اهنم ىهو « نعلا اهمأ نع اهلصف ناك فيكو
 ىبسيردإلا نسح ديسلا نيب تبشن ىتلا ةنتفلا ف حالصإلل لماكلا ىعسلا ىعس
 جازم ىدنع امل تداج وأ ةحناس ةصرف لقي ملف زيزعلا دبع كلملا ةرضح نيبو
 نم انيرواجتم نيب عقو ثداح لك ف ةديمحلا فقاوملا هل ىذلا وهو
 ال شيكت امو تايعضولا نم امل دلو ام برعلا ةريزج فرعت نأ لبق
 ةميلسلا لوقعلا كرادم ىف حصي هلاحو هيضام اذه ناك نفأ . تاروطتلا نم
 بسني نأ حصي لهو ؟ ىجحلا وذ اي ءاجيهلا ران جيجأتل ًاديرم نوكي نأ
 ؟ سوسبلا برح نارين لعتشتل سوبلا رذبي نمم هنأ هيلإ

 ىف لاوجألا حالص نمو « ًافالتخا مدعلا نم عزتنت نأ كيدارأ ةويوش سوفنو ةيدر ءاوهأو ةيفخ عباصأ كلانه نكلو . الك فلأ مث . . الك
 . تدارأ ام سوفتلا كلتل ناكف ٠ ًاعاطقناو قئالعلا ىف ًارتوت نيكلملا ىتلالج نيب دادولا لدابت نمو « الالتخا ةيبرعلا ةريزجلا

 نيع كلذف هللا هديأ دمحأ دهعلا ىلو مالسإلا فيس نع هولاق ام امأو
 ىلع دقعت نم مظعأ وهف « روجفلا ميخو ىف دودعملا كفإلاو روزلا لوق
 امإو « رفاوسلا حالصلا قئاقح هتاداشرإ دمتستو رصانخلا هدادس لئاضف
 نيعماجلا نيلماعلا ءاملعلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ةعضب وه
 ةلالج نيب ةقادصلا ةياعر سانلا دشأ وهو « نيدلاو ايندلل مهيف اجرلا نيب
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 درلا ىف ةنتفلا ىوذ لئاسو لباق كف ...ريرعلا دبع كلملا نيبو مثول لاو

 ناهرب ىلإ جاتجت ال عقاولا ةداهشو دحلا زواج عنم .ظعأ نيشرحتملا عنمو
 ةحيصلا نم هارن ام ناكْنإ بجعنل انإو « ناسنإلا ىنب نم 8 ءارمب ىهو

 جالضإ ل: ىقس نم نار ىداو ىف ناك ١ نيوتفملا كلوا عزب ةالتلا ىف

 مهرض نكي ملو مهيرواجم ىلإ مهناوخإو مهرسأ مهرارضإ زواجت تاعاع
 مدعو تاراغلاو وزغلا ماودو ليبسلل ضرعتلاو ءامدلا كلفس نم لقأب

 كلت كرت ىوس مهنم دارملا نكي ملو ءىش ىف مالسإلا ةعيرش ىلإ دايقنالا

 لابقإلاو « بيصن نم نيملسملا تاداع ىف امل سيل ىلا ةحيبقلا تاداعلا

نأ دوري اوناك اذإو بيرقو مهم ديعب نم هللا ةعي رش ىلإ
 ناودعلا وه كلذ 

 ركاذي هريغ ىو بسني هريغ ىلإ نملا ىلإو نعلا نم وهو نارجن ناك ىتف

 ةرضحل ال ةعاطب ناد الو هيوذ ريغ دحأل لع هيف بصني مل ةعاسلا هذه ىلإو

 « راكفألا شوشتلل ًاعفد هنإف هانركذ ام عمو هاوس الو زيزعلا دبع كلملا

 كلت ىلإ دانجألا هجوت لبق مامإلا انالوم نم ناك راجفلا شرحتل ًاعمو

 . فارتعاو فاصنإ لكل ًايواح زيزعلا دبع كلملا ةرضحل ةباتكلا دالبلا

 ليوهلا نم عوري ام ليثضلا ثداحلا نم اوامحي نأ نوديري ؟ ليلضتلا اذه اف

 انحراب ىذلا ىدوعسلا دفولا نأب نيرتفملا ضعب ناسل عالدنا اذه نم ظعأو

 لابقتسالا ىف ماظعإلاو ةدافولا مركو مارتحالاو ةلجتلا ريغب لبوق ًابيرق

 مكحلا ىه دفولا نسلأف « حيرصلا كفإلا ضحم اذهو . ةدوعلا ىو ةماقإلاو

 . نايذهلا وذ هيرتفي ام ال نأشلا اذه ىف دهاشلاو

 عوضوم ا اذه قورط ىلإ انل ىداحلا نكي مل لوقنف هب انأ ام ىلإ دوعنو

 ةرورملا مهاوقأ نورتفملا فكيلف ةقيقحلا نايب ىوس هئناديم ىلإ لوزنلاو

 اوعلخيلو « ةرم دعب ةرم مهحاضتفا اودعت دقف ملاعلا عيمج نم اوحتسيلو

 اوضعيلو قاقشلاو ثبحلا نم مهبولق اورهطيلو قافنلا بايث مهموسج نع

 . متادم نه جوخأ ةيزلا' لإ ىف < بع داع اق لع مدنلا نم مهلمانأ

 *ي* رس .نميف دعلا نم: اهزنو + اصر هيف ام ىلإ انيصاونب هللا ذخأ

 . ىداحلا هللاو . . هايندو.



 2 ل

 نارجن ىداو حالصإ

 نارجن لهأ لخدو هرومأ ميظنتو نارجن حالصإ مث اهنم رفص ربش ىف
 .تبترتو نمآلاو رارقتسالاو نملا مألا كلسم ىف كلسو ةلماكلا ةعاطلا ىف

 .نارجن قوس ىلع لطملا لبجلا ىف نسحلا مالسإلا فيس هيف ديشو هلاوحأ
 ءارعشلاو ءابدألا حئارق تداجأ دقو . ةينسحلا ةعلقلاب ةاهسملا ةنيصح ةعلق

 ةنانطلا دئاصقلاو ةغيلبلا ىناهتلا نم « نملا لهأ عيمج حارفألاو نيثنلا رعو
 .نيدلا فرش دمحأ نب نمحرلا دبع نب دمحم غيابلا بيدألا خألا ةديصق

 : ىهو « هللا هديأ دمحأ دهعلا ىلو مالسإلا فيس انالوم اب ًاحدام

 دالبلا قوف حاص مث امراص ىداوغلا بارق نم دعرأا ىفقنا

 داو لك نم بيدجلا رفف بح سلا ةنكام شاشرلاب تمرو
 داهجلا ًادصاق رف ذإ  كلملا ةلوص اط ىوملا حايرو

 ىداعأ ليلب اوزغ موق حير -قورب رثأ دوعرلا نينحو

 دارطلا دنع ناسرفلا لويخي 2ءوش هبشأ لويسلا لويخو

 .دايحلا تانفاصلاب ىرزيفف لحما نم ديعبلا رفاذلا قحلت

 ىدانملا ىداني ام دمحلا هلف  اياربلا ىراب رمأب اذه لك

 : ابنمو

 ةايطعضا ناو ل2: نمد متسللا قع رولا اوازر + عذلاو

 داشرلا قيرط ىلإ كولس اه  اراصق ءايرثلا حطنت ةمه

 داعسب وأ بابرلاب ال لامألا نم تاحلاصلاب مارغو

 داسف لك وحمب عولوو  ىلاعلا باستكا ىلإ قايتشاو

 ىداملا هط ىدحل عابتاو تقو لك ىف ريخلل بالطو

 دابعلا ريسخ مامإلا لجن دمحأ ىدملا سمش ريبشلا ريمألاك

 دابتجاو ةمه ىلاحملا لين ىف دهجي لازيال نم وهف

 دانع باب دس وأ ضرأ حتف ىف ًاكمبم تاذلل ًاضفار

 دامها فيلح هب هارتف 2 هيف دهجلا لذبي دجلا قشعي
 دايتسالاو "داسالا .: نين)' تيريسملا نييطو. ع نع شالا ثبات

 .داوطألا خماوش مهتعنم 2 دقاوعلا قلي نيح ىأرلا بقا



 ل اخ

م الفحج دمي م
 الإ شيجلا ن

 دايقنالا ةياغ ق مهارتو

ئاط قى مهم هاض 7
 داع وأ ع

 .دايجأ ىلع تراد دوقعك اوناك لقاعملا اورصاح اذإو

 : ابنمو

 .دادولا ميظع هناحبس هللا رسصنل تحرب ال نيدلا رصان

 داسسفألا نم هريهطتو نارحن  كحنف نيدلل اهو

 دان لك ق عايضلا ىكشتت "هيف ةعيرشلا كك املاط

 .دايأب هءاسنب هيف داش دق ىذلا ميعزلاو هولهأ ْنظ

 .دافنلاب اولجوعو اوباخف 2 كنم مهسفنأ نوعنمب مينأ

 تايدزا ف“ هازل يعش لك حتاف مامإلا ليلس مد

 . خلإ

 ةينمي ةيراج ةكرش لوأ سيسأت

 وماما
علا م دي

 نيش لع و

 لوأ
 200 سي

ةيراجتلا ةينعلا ةينطولا ةكرشلا م مسا اهلع اوقلطأو كير ةايسخ مب
 ٠ 

 ةمصاعلاب ركشلا راد

 أ اهبنم ىلاثلا دامج قو
لا ءانبلا لم

 تبناو و مخف
رامعلا لامعأ

نيراجنلاو ني
. 

 فرطلا ىف نئاكلا ركشلا قاذ ىمسملا نينمؤملا ريمأ انالوم رادل
 جونج

نانا نم
 7 اك 

حايسلا م00
م برقلاب 

 خرأ دقو « ةداعسلا راد ن
 مام ”

ىغابسلا دمحأ ٠
 : 

سلا رشن دقف
2 ايف دع

 

 ضفخل ثمدو
 ىدسمعلا ماه

 عقرتو
ب نيدلل 

 ارا 
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 راهدزا قار رعشلا نه“ كيب ءانبلا اذه خيرأت حص دقو

 ءاسقبلاو ءاسنملا كم هيناسبأ
 ًارائتسا ةامح حوسب دعسو
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 ءاعنصن ربمألا ةياقس ءاشنإ لاك

 ريبألا ةراح ىف ةماعلا ةيامسلا حاتتفاب سانلا لفتحا اهنم بجر ربش ىف
 مالسإلا فيس اهسيسأت فق عرش ىذلا ةدلاحلا ىمظعلا ةنسحماو ءاعنصب.

 ىلإ لصو مايأ ذنم هيلع هللا ناوضر نينمؤملا ريمأ نب دمحم ردبلا نينسحملا مامإو
 راوحي ىلا ةحسفلا راتخاف . واحلاو ءاملا ىلإ سانلا جايتحا فرعو ءاعنص

 لبق هللا هافوت مث ةصاخلا هتقفن ىلع ةميظعلا رئبلا رفحو رببألا دجسم

 اهحالصإل ًاضرأ ال فقوأو هللا هديأ مامإلا ةنسحملا هذه لكأف « اهلك

 . اهعفن رارمتساو

 تايمر ناغالب

 نييمسر نيغالب هللا هديأ مامإلا ردصأ ةنسلا هذه نم نابعش ربش ىف
 ةيعرلا ةفاك ىلإ ىناثلاو « نيمدختسملاو ماكحلاو لامعلا ةفاك ىلإ امهدحأ

 نيهدختسمالاو ماكولاو لامعلا ةفاك ىلإ فيرشلا غالبلا صن

 ةجرد ىلإ اورثاكتو تاهجلا عيمج نم انيلإ نيكاشلا لوصو رثك
 تلاحو مهيواكش باعيتسا نكي ملو « تاقوألا نم انل ام عيمج تقرغتسا

 تاياكشلا عيمجو . اهلامهإ زوجي ال ىتلا ةيرورضلا لامعألا نم ريثك نييؤءاشب

 ناك اهلجألو « ماكحلاو لامعلا ىلإ اهلح انعدوأ ىتلا رومألا ليبق نم ىه
 اوهاق ني رومألا نأ ىلو « مييلع هللا اهذخأ ىتلا ةجحلا مهديلقتو مهبصن

 نم انيلإ نيكاشلا لوصو نآلا انعنم دقو . كاش انيلإ لصو ام مهفئاظوب

 هوكشي ام ضرع ىكاشلا نم نوكي نأ دعب الإ ؟ احو لماع اهيف ةهج لك
 « ليهست نودب ىكاشلل فاصتنالا امهيلعو ةهحلا ىف ماحلاو لماعلا ىلع
 نكي ملو مكاخحلاو لماعلا ىلع هتياكش ضرع هنأ نيبتو كاش انيإإ لصو اذإو

 ىف الهمس نيذللا مكاخحلاو لماعلا هتبقاعم ىلع انمزع دقف « فاصتنا امهنم

 « امييلع هللا هبجوأ بجاو ىف طيرفت نم امهنم ناك امل ءازج هل فاصتنالا

 عيمج ىلإ انم غالبإ اذهف « انفرط نم ًاضيأ ةمالظلا ىذل فاصتنالا نوكيسو

 لمعلا مكنم نوكيل مكيلإ هانغلبو مهراذنإو مهريذحت هب اندرأ ماكحلاو لامعلا

 . 101 ةنس نايعش 10 هخيراتب مكتهج ى نيرومأملا عيمج ىلإ هغيلبتو هب
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 ةيعرلا ةفاك ىلإ فيرثلا غالبلا صن

 انبصن انأ ةسورحم ا ةيمامإلا دالبلا عيمج ىف اناياعر نم درف لك ملعيل

 رمألاب مزال لكب اوموقيل :ةيولألاو تاوضقلاو ىحاونلا ىف مو لامعلا

صتنالاو ملاظلا دي ىلع ٍذخألاو ملاظتلا عنمو ركل ىبلاو فورعملاب
 فا

 ةنئاك ةمالظلا نم هوكشي اهف قملا هجوب رمأ لك ق بواطملا نم بلاطلل

 .ىلع رارمتسالاو كلذب مايقلا ىلع هقاثيمو هللا ةجح مهانلمحو « تناك ام

 ةديعبلاو ةبيرقلا تاهجلا لهأ نم اياعرلا نم ريثك لازي الو « كلانه ام

 مههواكش ضرعل ةفيرشلا ةرضحلا ىلإ نولصيو رافسألا ةقشم نولدحتي

 ىلا ,داوملا نم "الإ نايل دير كتي لو انتاقوأ نم ريثكلا اوقرغتسا ص

 اوطرفف « ماكحلاو لامعلا اهلجال انبصن
8 

 مهمابترم اوذخأو
 « كلذ ىلع

 .كلاش لك لوصو انعنم دق انأب اناي اعر عيمج ىلإ ًاماع ًاغيلبت اذه انررح دق

 وه ام هاوكش تناك نإ هتهج لماع ىلإ هاوكش ضرعي نأ دعب الإ انيلإ

م ناك نإ م احلا ىلإ وأ لماعلا لإ كئاع
 دحي الف مك احلا هعجرم هوكمشر ا

ع داهشإلا عم امهنم هل ًافاصتنا
اصتنالا مدعو امهيلإ ددرتلا ىل

 لصو اذإو « ف

ك ن م ةبقاعم نم دب الف كلذ دعب انيلإ
 وه اهف لهاستلا هنم نا

 ,نهو هياع بجاو

 5 اع وأ الماع ناك ءاوس هتفيظو تاقلعتم
 نم نكيلف امهريغ ًافظوم- وأ

ا اذه ى ام دانعا عيمجلا
ب .مامهالا لعجو هب لمعلاو فيرشلا غالبل

 هصوصن

جلا احلا ةاكسىف نوير نا
 عيبا يلو « نوميمل ن

 م يس ىلا

 .ن* لصي ام ةلاخإ نوكيسو , ناك نم ًانئاك هتفيظو تابجاو ىف طرفملا

 هلا فاير قمح لع تحور تاضورعملا سلجم ىلإ تاناكشلا

سالاو حالصلا عيمجلل
حالفلا داز نم زاثكت

 ”.فيرشلا ناويدلا نم ررحو . 

 ٠ 11819 ةنس نابعش م ىف ىناامإلا

 كلما لبق نم ةداعلا قوف نضوفملا بودنملا
 ايناطيرب كلم سمايلتا : جر وج

مج رتلاو توتلماه رتسملا نم ةفلؤملا هتيشاح عم لصو دقو
 «باتكلاو .نا

 ةلباق .فرشتو هب قيلي :الابقتسا لان دق ى « هللا هديأ مامإلا ةلالج ىلإ دف وم



 ا عت

 ريتركسلا نويبمش رتسملا اريخأ هب قحتلا دقو . هداّتعا قاروأ مدقو « مامإلاا
 . ريدقتلاو مارتحالاب ًافوفحم هتمهم ءاهنإ دعب دفولا داعو « ىبايسلا

 هدنالوه ةكلم دفو -

 0 ا اا ميدقتب 0 ( نيملهج و هدنالوه ةلود ةكلم.

 ةرضح فرط نم اهقيدصت دعب ةكرابملا نعلا ةلودو ةدنالوه ةلود نب

 ةروص ذخألو . ةمخفملا اهتموكحو اهيلإ راشملا ةكلملا ةمشحلا ةبحاص
 بودنملا لابقتسا ناكف . نعلا ةلود بناج نم ةدهاعملا كلت نم ةقدصم ةخسن.
 هللا هديأ مامإلا ةلباقمب هلوصو موي ثلاث فرشت دقو . مارتحالا لامكب
 نييماسلا نيقيرفلا نم ةقدصملا ةدمعنملا ةدهاعملا ىطاعتو 4 ةيعمر ةروصب

 . ةداعلا قوف ةروصبو عيدب لافتحاب

 ةدهاعملا ةروص

 محرلا نمحرلا هللا مسب

 هدنالوه ةلودو نهلا ةلود نيب ةقادص هدهاعم

 مامإلا قلطملا اهنك !-و ةلقتسملا نعلا ةعطق كلم ةلالخلا بحاص ةرضح
 +: عملا نيالا ديمحت يع نب دم مان ىحي

 اهتتك احو ةلقتسملا ف دالب ةكلم ةمظعملا ةلالحلا ةبحاص ةرضحو
 . ةلجبملا نيمهليو ةقلطملا

 اهارع قيثوتو نيتلودلا نيب ةقادصلا طباور سيسأت ى امهنم ةبغر
 اذهلو « ةقادص ةدهاعم دمع اررق دق « ةماعلا ةيلودلا نيناوقلا ةدعاق ىلع
 " : نيع ضرغلا

 شرعل لوألا بتاكلا ةرضح ىبحي مامإلا نملا كلم ةلالج فرط نم
 . قيفر نب بغار دمحم ىضاقلا ةداعسلا بحاص ةينعلا ةلودلا

 بحاص هدجي اهتلالج ضوفم ةرضح ةدنالوه ةكلم ةلالج فرط نمو
 . : هسنايردا .ك ويسملا ةداعسلا»

 : ةينآلا داوملا ىلع اقفتا دقو « امبنع نيضوفم نيبودنم
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 اتلك اياعر نيبو هدنالوه ةلودو نعلا ةلود نيب دوسي : ىلوألا ةداملا

 ةقادصو سعي ال مالس نيت ءىزو
 1 . ةقلطم ةصلاخ

 نيدهاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك نم نوكيس : ةيناثلا ةدامل

 هنييعت ناررقيس ىذلا تقولا ىف امبيب تايلصنقلاو ةيسايسلا تاقالعلا ءاشنإ

 مى بم لك نم نويلصنقلاو نويسايسلا نولثمملا عتمتي كلذ ديمو
 نأ طرشب ةماعلا ىلودلا نوناقلا ئدابمب ةررقملا ةلماهملاب ىرخألا ةلودلا

 . ةيواستم ةلماعملا هذه نوكت:

 نودصقي نيذلا نيدهاعتملا نييماسلا نيقيرفلا اياعر نم لك : ةثلاثلا ةداملا

 ةيلحنا ماكحألاو نيناوقلل نيعبات نونوكي رخآلا قيرفلا دالب ى ةراجتلا

 لك نم ةياعر رثكألا ةلودلا اياعر اهب عتمتي ىلا ةلماعملا سفنب دوعتمتيو,

 ف اهتانحشو نيدهاعتملا نيقيرفلا نم لك نفس لماعت كلذكو « هوجولا

 ةياعر رثكألا ةلودلا نفس اهب عتمتت ىلا ةلماعملا سفنب رخآلا قيرفلا كاع

 .ةوعولا لك قم اتاععو

نيقيرفلا نم لك ضرأ تالصاح ةعبارلا ةداملا
 امتاعونصمو نيدهاعتملا 

 موسرلا ريداقم نييعتب قلعتي اهف رخآلا قيرفلا دالب ىلإ اهوخد قى لماعت

 تالصاح اهب: لماعت . كا ةلماعملا سفنب اهذخأو ةيكرمجلا تتاوفلاو

 تالصاح لماعت اذهل ًاديكأت كلذكو . ةياعر رثكألا ةلودلا تاغدممو

 قيرفلا دالب ىلإ نيقيرفلا دحأ دالب نم جرحت ىتلا تاعونصملاو ضرألا

 سفنب اهذخأو ةيكرمهلا بئارضلاو موسرلا ريداقم نييعتب قلعتي اف رخآلا

 دالب ىلإ جرخم ىتا تاعونصملاو ضرألا تالصاح اهب لماعت ىتلا ةلماعملا

 . ةياعر رثكألا ةلودلا

 نيتيواستم نيتيلصأ نيتخسن ىق ةدهاعملا هذه تنود دق : ةسماخلا ةداملا

 نم ةدام ريسفت ىف كوكش تأيز اذإو ةيدئالوهلا ةغللاو ةيبرعلا ةغللاب

 نم مسق ريسفت ىف وأ داوملا
 صنلا نادمتعي تافرطلاف تناك ةدام ى

 جيراخ ى هدئالوه ةكلم تاقحزم ىف تناك اهنأ" ثيحح نمو < ىرعلا

 ف هدنالوه دالي ماكحأو نيناوقل ةفلاع ماكحأو نيناوق ضعب ابوروأ

 صخب اهف ةدهاعملا هذه قيبطت نأ ىلع نادهاعتملا نايماسلا فنا دق ابوروأ



 ديو ماع

 .نوكيسو ةيوابوروألا هدنالوه ةكلمم دالب ىلع ًارصقم نوكيس هدنالوه ةلود
 قرهاعملا هذه دقع ىلع نادهاعتملا ناقيرفلا قفتا دقو « ةمربملا قئاثولا .لدابت درجمب لوعفملا ةذفان ريصتو تقو برقأب قئاثولا لدابتو اهماربإ
 دارأ اذإ هنأ ىلع ةمربملا قئاثولا لدابت خيرأت نم ًارابتعا تاونس سمح ةدمل
 رعشي نأ بحي اهتدم ءاضقنا دعب ةدهاعملا هذه ءاغلإ نيدهاعتملا نيقيرفلا 08
 ةدهاعملا هذه ترقتسا الإو رهشأ ةتسب ةدملا ءاهتلا لبق هدارب رخال قيرفلا
 رخآلال نيقيرفلا دحأ راعشإ نيح نم ربشأ ةتس ىضم دعب الإ ىغلت الو
 ىضوفم ةرضح نم ةدهاعملا هذه عيقوت راص دق اذهل ًائيبتو اهئاغلإ هتدارإب
 . اهيلع امهماتخأ اعضوو امبيلإ راشملا نيقيرفلا

 .سرام ١١ قفاوملا ١٠ه١ ةنئس ةدعقلا ىذ ١١6 هخيراتب نعلا ءاعنصب ررح

 . #1988 ةنس

 هسنايردا سانيروك قيفر نب بغار دمحم
 ةلالسجج نع ضوفم بودنم ١ مامإلا ةلالج نع ضوفم بودنم

 هدنالوه ةكلم نملا كثالم ىخ

 .قبط لمعلا ىرجو ١87 ةنس لاوش رهش ىف قئاثولا تلدابت دقو
 . ابصوصن

 ةينعلا دالبلا ةمجاهمو ريسع ءاهبا رمثؤم لشف
 .مامإلا نيب ةلسارملاو ةعجارملا تبتنا . ١81 ةنسلا هذه رخآ ىف

 مامإلا بودنم هيف رضحي صاخ رمتؤم دقع ىلإ زيزعلا دبع كلملاو ىبحي
 ى فالحللاو ماصحلا لصفو ةعجارملل زيزعلا دبع كلملا بودنمو دمتعملا
 .ديسلا هبودنم مامإلا نيعف « نارجن دالبو ةسرادأألا دالبو ريسع دالب نأش
 ”امهعاّتجا ناكو . هبودنم كلملا لسرأو « ريزولا دمحأ نب .هللا دبع ريهشلا
 .بودنم عانتما كلملا فرع نأ دعبو « ةيريسعلا دالبلا زكرم اهبأ ةنيدم ىف
 ةيزاجحلا دالبلا ىلإ ةسرادألاو ريسع دالب مامضناب فارتعالا نع مامإلا
 ىنو ًاثيدحو ًاميدق ةينمي اهنأب ًاجتحم نملا ةموكح نع اهخالسناو ةيدوعسلا
 اله ريغو تافرعب ١81 ةنبم ماع جاجح ىف زيزعلا دبع كلملا بطخف كلذ
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 ىدجنلا رعيوش 0 7 1
 نيبو مهني تعقو دقو 8 ريغ ال ةعادلا ةوقلا هي كاذ دإ تاكو 7 5000 ا ا 3 رتاوملاو ةناجهلاو ةلايحلا نم ةريثكلا تادادمإلا هتعبتاو

 ةيماح ةيماد كراعم هعم ىلا ةبترلاو ىف ايسلا دمحأ نب ىلع ديسلا ضرح ريمأ
 دعب لاز الو تالجاو فحصلا عيمج امتركذ ةفورعم ةروهشم سيطولا
 تاور ىنب ةايبق نم ىلايسلا دمحأ نب ىلع ديسلا ضرح ريمأ راصح

 0 ريمأ نم نكي ملو ؛ تادادمالا عباتي ةيماهتلا ةهنللا ىف ماعلا دئاقلا

 ريمألا نم تادادمتسالا تلاز ال 3 « ىلتقلا نم سوؤرلا مجامجي تئلم

 ردغلاو روحلا ىرس دقو ىديم ةهج تمدقتف « زيزعلا دبع نب لصيف

 نكمتي ملو ىديم ةرصاحم دعبو . ةوشرلا ةطساوب دالبلا لهأ نم ركملاو

 ةيدجنلا تاوقلا هيلع ىلوتساف قيرطلا ةروعول لابحجلا ىلإ عافترالا نم اهلماع

 عافترا ناك مث . ىشرعلا دمحأ نب هللا دبع ىضاقلا ىديم لماع ىلع اوضبقو

 ةميكحلا ةدايقلل ةليفكلا ريبادتلا دعب لابجلا ىلإ ةيمامإلا تاوقلا باحسناو

 ةيمامإلا تاوقلا نم كلام ىنب ذخأو « خماشلا افيف لبج نيصحت دعبو

 هديأ مامإلا نب دمحأ دهعلا ىلو مالسإلا فيس ربكألا ريمألا ةدايقب ةينهلا

 ةطحلا بيترتو كلذ دعب ناكف « اهيلإ امو خزارو ةدعص ةهج نم ةلصاولا هللا

 ةيدجنلا دونجلا تاخدو ةيحللا ةنيدم نم ةيمامإلا تاوقلا باحسناو ةميكحلا

 اب ناك نم تبحسناو اهيلإ امو ةديدحلا ةنيدم مث اهدالبو ةيديزلا ةنيدم م

 برقلاب نارهظب طحو زيزعلا دبع نب دوعس ريمألا كرحت ذئنيحو . زارخ ىلإ

 ةطحملا تبلسو ًانحط مهتحطو هركو ىلإ ةيمامإلا شورخلا هتبحصف مقاب نم

 هده ىف ناك ام عيمجو فيسلاو ةميحلاو عفذملاو ةيارلا تذخأو ايف امو
 ( نميلا ةمنأ + 0 ق ؟"؟-م)
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 ىو . ةفورعملا هعقن ةكرعم اهتعبتو ةروهشم ةكرعملا هذهو ةيدجنلا ةطخملا
 ريزولا نب دمحأ نب هللا دبع ديسلا ىتامإلا بودنملاو ةدملا هذه لالخ
 نم اهريغ وأ ةدعص ىلإ اهبأ نم عوجرلا نع دوجنلا هتعنم دقو اهبأب قاب
 ىف كراعم ةدع تعقو دقو . نارجت دالب ةيدوعسلا تاوقلا تمجاهو نملا
 رشع عباس خيرات ةيرصملا غالبلا ةديرج ترشن دقو « ةيدعصلا ةهجلا
 ديسلا ماعلا ىبرعلا داحتالل ماعلا ريتركسلا ىلإ مامإلا نم ةيقرب ةجحلا ىذ
 ريتركسلا ىلإ نيددلا ديمح نب دمحم نب ىبحب مامإلا نم اهظفل تعفر دمحم
 ةقادصلاو ملسلا ىلع نوظفاحم نحن . تعفر دمحم ديسلا ماعلا ىلرعلا داحتالل ماعلا
 انرمأ دقو . ةقلطم ةظفاحم زيزعلا دبع كلملا انيخأ ةلالج ةرضح نيبو اننيب
 ةلالج اوغلبي نأ اهبأب نيدوجوملا هاقفرو ريزولا هللا دبع ديسلا انبودنم نآلا
 نودمتعت لجر دافيإ مكلأسي مالسإلاف ٠ ىهفشلا مهافتلا ىلع انمزع كلملا
 « هئاقدصأو ريزولا ديسلا ةقفارمل ةمركملا ةكم ىلإ هلاصيإو هتنايد ىلع
 5 مكيلع مالسلاو

 بيكش ريمألاو ىنيطسلفلا ىنيسحلا نيمأ ديسلا لوصو اذه بقعت دقو
 ىلع دمحمو ىروسلا ىساتألا مشاه سيئراا خيشلاو ىنانبللا ىروسلا نالسرأ
 ىعدتساف « زيزعلا دبع كلملا ةلالج ةعجارمل ةكم ىلإ ىرصملا اشاب هبولع
 ريرحت ىلإ مالكلا ىهتناو ٠ جحلا دعب ةكم ىلإ اهبأ نم ريزولا هللا دبع ديسلا
 اهتقو ىف ١ه# ةنس رفص ربش ىف اهركذو اهصن ىنالا فئاطلا ةدهاعم
 .اهلحمو

 تايفولا
 لكوتملا نب دمحم مالسإلا فيس

 مالسإلا فيس ريمألا هدوسلا ةنيدمب تام 1191 ةنس مرحم ني
 دقو « ةنس نيعبسو عبرأ نع ىنسحلا دمحأ نب نسحم لكوتملا نب دمحم
 ةماخفلاو دحملا ناونع ةمالعلا ديسلا تام : تلاقو ناميإلا ةديرج هتمجرت
 رثاملاو ةروهشملا عئاقولا بحاص ةماعزلا نكرو لضفلا دوطو داهجلا ملع
 ىلامش روهشملا رمرم ىذ نصح 1174 ةنس ىف هللا همحر دلو... :ةزويألا
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 رامش نسح هيقفلا ىلع نآرقلا ئرقو هنامز مامإ هدلاو. رجحب أشنو « ءاعنص»

 ةدع نعو هدلاو نع ذخأو مولعلا ليصحت ىلع بكنا كاردإلا نس غلب الوج

 ةمالعلا ديسلاو قرشلا دمحم نب دعس ةمالعلا ىضاقلا مهنم مالعألا ءاملعلا نم..

 ق ةيآ ناك دقو . ىثوحلا مساق نب دمحم ةمالعلا ديسلاو ىراسىلع نب نيسح.

 ىف راطخألا محتقاو عماشملا ضاخو راصتنالا تايآ لمح املاطلو ةعاجشأا:

 « دمحم نب ىبحي مامإلا عم مث ىبحي نب دمحم روصنملا مامإلا عم هبورح

 ىناثلا ررحملل ةديصق نمو . ءابدألا نم ةدع هاثر دقف ةناكملا نم هل الور

 : عاطملا دمحأ نب دمحأ ديسأا ناميإلا ةديرجب

 هلماوع انيف شيعلا اص ردكو 2 هلحاور ءابصلا تينأف بطحلا ىجد.

 هلجاستو ىونلا رابخأ مجرتت 2 ةلقم لك ىف نيعاا عومد تتابو.

 هلئاق عمسلا رقوأ دق الع ىعنب هسا بدني دحملا نكر حبصأو

 هلماك ل قعلا رفاو تاظقي وحخنأ  ًابرامحيت نينسلا» نبأ عدلا فتن

 هلئامشف هرون امأو ء كسف هحرأ امأ ضوزلاك قلع دل

 هلماجيو ىرولا لك هلصاوي 2انمنأك لامفلاو اياجسلا ميرك"

 هلماع ىأرلا بقاث ثيل مادقإو 2 اهنود .رهدلا صقني تامزع وخأ

 هلبالبو العلا ضور هيدنتو هدقفل عاريلا ىكبي بدأ وخأ

 هلهانم حست نارفغ بيبأش  ةدسوم هيف تان ًاربق هللا قس:

 : هلماجيو هتاوضر هبحاصي ( هميعت نم ةحسف ىف هلزنأو,

 دحاولا دبع نب هللا دبع خيشلا

 دحاولا دبع نب هللا دبع مامهلل خيشلا بإ ىف تام اهنم مرحم رهش ىفو

 ىبأ هللا همحر ناكو . ةنس نيعستو فين نع ىبإلا ىنعلا مساق نب دمحم نباأ

 ظفحلا ريثك بدألا رهاب ردصلا عساو نامزلا تامدصب ىلابي ال نعمل

 فيطلو ءابدألا فاصم ىف ًادودعم مظنلاب عولو هل ناكو « ةرضاتا ني

 نينمؤملاو انايإو ىلاعت هللا همحر لئاهثلا نسحو اياجسلا

 - همالساب دمحم نب ليعامسإ خيشلا

وجلا لضافلا بإ ةنيدم ىف تام اهنم رفص ربش * ىف
 ءاضق لماع دا

دزألا همالساب دمحأ نب هللا ديع نب دمحم نب ليعامسا ميركلا خيشلا بإي
 ى



 اخ

 ,مولعلاب ماملإ هللا همحر هلو ء ةنس نيتسو فين نع ىعفاشلا ىرضحلا

اد نب دمحم ةمالعلا ديسلا مهم خباشملا نم ةعامجل ذملتت دقف
 رجح دو

 .نلقنت دقو . امهريغو ىرضحلا ناخيش نب دمحم ةمالعلا ديسلاو ٠ ىديبزلا

 .منو بإ ءاضقب ةيدلبلا ةساير ىلوتو « ةيكرتلا ةموكحلا مايأ بصانملا ىف

 نأ ىلإ اب ىتبو « ماقمئاقلا ةبتر غلب نأ ىلإ بصنم نإ حست قم لوو

 هصالخإ نسحو اهنضح ىلإ لصاو لوأ ناكف ةيلكوتملا ةفالخلا سمش تقرشأ

 .بيدأآلا هاثر دقو . هللا هافوت نأ ىلإ ءاضقلا ةلامعع مامإلا ةلالج هالوف الإ

 : اهنم ةديدصقب روصنم نب دمحأ خبشلا

 ابرطضم نوميملا نما كراتلاو 2 ابطحلا سرخملا الإ وه امو بطخ
 ايركلا ثعابلا مهدملا ثداحلاو

 ابكسنا ىذلا نزملاو ةحامسلا خأ

 :ابحسلا رشناو دوحب انيلع ضفو

 هتلوص بابلألا شهدملا حدافلاو

 همراكه ىف دوج رايت دقفل

 ىهبوصو راردمعب رطماف ثيغاي

 ابجتحاو ليعامجإ بيغت دقف 2 دحأ ىلع نكرت الو دالبلا قساو
 ابكر دق هللا لضف دئاوم ىلإ ةعد ىف راس دق ىلعلا ريرس ىلع

 لدهألا هللا دبع نب نسحلا ديسلا

 .دمحم نب هللا دبع نب نسحلا :ةمالعلا ديسلا ةماهتب تام اهبنم رفص قو

 : ةنس نيتسو س+خ نع لدهألا ةضوعم

 لجولاو ةادألا ةعوارملا ربح رفص نم مايألا ىف هللا ءاعد ىبل

 لبجلاو لبسلا رخف ةضوعم 2 دمحم لجن رخفلا نب نسحلا ديسلا

 ىلت باتكلا ام مالس هياع ىىضق 2 هدلوملا نيتس دعب ةسخ نع

 ش قايحضلا نسحلا ديسلا

 ٠تافلؤملا ىلع ةايوطلا دالب نم ناحورب تام اهنم لوألا عيبر فو

 .نيعبسو عبس نع ىنسحلا ىنايحضلا هللا دبع نب نسحلا ةمالعلا ديسلا ةديفملا

 3 : اهنم ةديصقب نيالا رصان نب ليعامسا ديسلا هاثرو .

 عروألا مياحلا ريجلا ملاعلا هبارخم ىق باوألا دباعلا



 مت

 عمسي آل اهلوقل ناكل ىنذخ هل تا ولف ايندلا كراتلا“

 عدصي ميمصلا مصلا ةظع ولف ىدألا سقىدنلا ثيغىدهلافرش

 دقو تافصلا نسح
 عدوي ٍٍس تاذلا 2 هتافصف هل الع ادغ

 افص دقو دافأ مكف مولعلا رشن
 عرم ضوح دالوألا حورلا ىف

 سك هبش نكن ورع 1 سا قاهز دعب ناحور

 عد ىلع انالوع قكيز انئبنب انش عمجي هللاو

 . اهرحآ ىلإ

لالد ليلس دمحم بيطخلا
 

 لاضفملا ئرقملا ةمالعلا هيقفلا ءاعنص ةنيدع قوت اهنم لوألا عيبر قو

 ساب لمح
لالد دمحم نب نيس نب

 ةضورب هدلوم . قاعنصلا 
 ءاعنص

 عماج مامإ نيغتارلا ءاماعلا نم نيكسانلا رخف همعب جرو ١*١ دنس

 اربخن هب اطيح هنع لسو الاصخ مهدأ نباو ةبسن لال نبا وه

 ارطضم ءاج نم جاح ضاقفالاو 2 اهئاد هاتر بارخا "نأ اكو

 ارسأ مهقثوأو الق مهدابأ هنأ هاشخي نجلا قاع ناك دقن

 ديسلاو قرشلا دمحأ نب ىلع ديسلا هرصعب ءارقلا مامإ نعو هنع خو

دعنا مركلا نع ننال
ضتارو تلاط زبأ للا 

 5 محا هيقلا كاكلللا 

 دمحم نب دمحأ هيقفلاو ىسارعلا دمحأ نب دمحم ىضاقلاو ىسكلا دمحم

نب دمحأ هيقفلاو ىغايسلا
ع نب محا ةيقللاو نانلا قزر 

 ديسلاو ريطلا ىل

 عمسأو بلق رهظ نع نآرقلا ظفحو « مهريغو شيشع ليعامسإ نب دمحم

اشم نساك أ قم نو عبسلا تاءارقلا
 نممو . هع فو اهيف زاجتساو اهح

 بلاط وبأ ميركلا دبع ديسلا هزاجأو فرشلا دمحأ نب ىلع ديسلا اهيف هزاجأ

 دانسإلا بتك نم هريغو ديناسألا ىف ديضنلا دقعلا هباتك هيلع لمتشا ايف

 مامإلا كلذكو « ةماع ةزاجإ ىغاسلا دمع نب دمحأ هيقفلا هخيش هزاجأو|

 ٠ مهريغو ريزولا هللا دبع نب دمحم هللاب روصنملا.

 نآرقلا مولع ىف هنع ذخأ نمو
نب دمحم نب دومح ذيهجلا ديسلا

 يح 
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 :ءاعنص عماج بارحم امامإ تاونس مقأو . هريغو ىنابكوكلا نيدلا فرش

نيدلا ديمح ىبحي نب دمحم هللاب روصنملا مامإلا ةكرح تناك نأ دعبو . ريبكلا
. 

 نم هبجاو نم -هآر امي ماقو ءاعنص نع ١١9 ةنس ق هل مجرتملا جرخ

 .ناك ىتح كارتألل داهجلا ىلع مهضحو لئابقلا داشرإو ريكذتلاو ظعولا

 .دانجأ نم ةريثكلا فولألا ىف ىضيف دمحأ ريشملا لوصوو بالقنالا

 نب نيسحلا ىضاقلا هركذو .روصنملا مامإلا ماقم هل مج رتملا مزالف كارتألا

 .. روصنملا مامإلا ةريسب رورسلا ةجهب هباتك ىف بيطخلا ىشرعلا دمحأ

 . ماعلا كلذ ثداوح ضعب ركذ دنع لاَقف

 « ةئيضملا ىلاعملا ردب « ءالككلا ةعيشلا مامإو « ءالوأا لهأ عرف

 هتياورب ىذلا . ىبلناا ف ناوخإلا ةنيزو « ءاببلا دقع . ةيببلا رخافملا سه و

 .نايعأ نيع . رباحما ربحت هملقبو « ربانملا وهزت هتباطخب و . رطاخلا نئمطي

 :ةنطفلاو « ةيزيزعلا ةنايدلا بحاص . ءالخألا نيدلا لهأ ةدمعو . ءالضفلا

 . خلإ لالد نسح نب دمحم ةيوتسملا

 .ناكو « هل نذأف ءاعنص هنطو ىلإ هعوجر ىف روصنملا مامإلا نذأتسا مث

 عم ىضيف دمحأ ريشملا هنمس مث هلهأ ىلإ ًانمؤم داعف « هل كارتألا نيعأت

 .سدور ةريزج ىلإ ظفحلا تحت ١2٠١ ةنس ىف مهلسرأو نيينعلا نم ةعامج

 كلازه

 آايهذا لو ارد هب نلدعت ال هعمجن رخذلا معن معلا عماج اي

 ةينامعلا ةلودلا ةمصاع ةناتسالا ىلإ واسو كلانه ءاملعلا ضعبب لصتاو
 .لرغملا دمحم خيشلا امتدحمو ماشلا ملاع داشر دمحم ىضاقلا اهتاملع نم هزاجأو

 .دنسملا انخيش هنع دنسأو . نادلبلا كلت ضعبب ءاملعلا ضعب زاجأ هنأ اك

 .تابثآلاو سراهفلا سرهف هباتك ىف ىبافلا ىلرغملا ىناتكلا ىحلا دبع دمحم

 .ةطساوب بلاط وبأ ميركلا دبع ديسلا هخيشل ديناسألا ىف ديضنلا دقعلا باتك

 ةنس ق ديمحلا دبع ناطلسلا هلسرأو . ةمجرتلا بحاص نم زاجتسا نم

 . ناطلسلا ىلإ ةبوجألاب عجرو هريغ عم مامإلا ةرضح ىلإ بتكب ١8

 رسآلا نع هحارس قلطأ دقو . اهريغو سدور ةريزج ىف ةدم نكس م



 ل”

 ىلع فكعف ءاعنص ىلإ مسسو جر ق هلهأب عجر 2 ةناجسالا ىلإ داعو

 ريثكلا دعو نويعلا هتقمرف « ريبكلا اهعماج داشرإلاو ظعولا

أ ءاعنص لهأ ىلع هللا معن نم هعوجر
 ىلإ رصعلا مامإ رازو نوميملا نما م

 مالسإلا فيس هدلو رمأو لالجإلا نم قحتسي امب هلباقف

 مولع ق هيلع عامسلل روضح اب ديهشا

 اهعماج ًابيطخ بصنو ءاعنص لإ عجر 2 2 ةدوسلاب هتماقإ ةدم نأ رقلا

أ ةفيظولا كلتي ماقف
بخ رشن ق ةيناعنصلا ناميإلا ةدي رج تلاقو . مايقلا 

 ر
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 هده نمآ
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آ نم ر تحب
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 ررد 
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اراد هل هللا راتخاو . مامح ا 
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لإ بتك هيلع

هل ًاينؤم هي
 5 ومو 

 كانغ الو ل ىرقف ان

ألا ةالو ضعب
 نع رم

 فارت ىع دصتو البقم
 ىع كانغأ ىذلا

 ىلغيس

 : هلاح تاسلو

 ركنم رمأ لكل ةزركلاو مهاعفب ىدتقملا لاجرلا بهذ

ماب
 مهضعي ١ 

 عم هتلئاع ىلع ءاخس هقافثاو هسفن

ض رئقا ام نينمؤملا ضعب
 ويد نم ه

وعم عفاديل ًاضعب
 روعم نع ٌر

 كقف )2 هدب تاذ ةلق

 0 هل دب ال مف

 نم ضرتقا
س رق ناد ل

 ا عر نم بيع ن

ل 0
 

 لازأ بطق هاوألا ىتيل د ا

ىلايل ضعبو ةهدلولا ن
 

 لالد لجن هاوألا دم

 1 ىوثو
5 محر اعاد

 

 ١مه؟



 ل "45

 : رخآ هل خيرأتو

 ددسملا تبثلا ظعاولا ل الد ءامنصب لوأ عيبر ف

 درشمو سرد نيب ءاعنصب اه اضق نوعبسو ىدحإ هرم

 درسلاو ذخألا دعب داع ىتح مورلا ىف رمعلا ثلث وحن ريسأو

 دمحأن يدلا سمش رفاظلا رصانلاو 2رصعلا كلم خايشأ نم وهو
 دبنتي ًائيحو ىكابلاك وهو حةظعو ًانويع ىكبأ مكلو
 دمحم ىكابلا نع هللا ىضر اوخرأ ءاعنصي هاونملو

 مهو. ١

 لدهأللا ندح رلا دبع دمحم

 نب دمحم ةمالعلا ىتتلا ديسلا ةعوارملاب تام اهنم ىلوألا ىدامج ىفو
 ةنس نيعبسو عبس نع لدهألا ىرابلا دبع نب نسح نب نمحرلا دبع

 لمعلاو ملعلا فيلح نيقتلا دب ةماهت ىف ىدامج انثأب ىضق
 لجولاو هاوألا ةعوارملا تاد -اسرخفم ريرحنلا ملاعلا دمحم
 ىلت باتكلاام مالسلا هيلع دمحم ةافو نيعبس دعب ةعبس نع

 هرابز دمحم نب ىلع

 دم# نب ىلع ىنع ىصولاو قيقشو ىتخأ ءاعنصب تام اهنم بجر ىف
 لوتي مل ًاحمس الماك الضاف ًاديس ناكو . ةنس نينامع ن نع هرابز ىبجب ن
 هتدلاو عم جحلل مزع مث ها يمل

 دعبو « هناحج نالوخ لإ هلهأب رجاه ١57 ةئس قو . ١1١ا/ ةنس
 هرجه ىلإ هلهأب رجاه ١58 ةنس ىو . ءاعنص داع رومألا رارقتسا
 ءاعنص داع مث ء فالنثالا دعب ىلإ هناحج ةرجيبو اهب ثبلف نالوُب سبكلا
 ىف تلقو . تام ىّتح دبعتلاو سردلا ىف هتاقوأ لك ءاعنص عماج مزلو
 نب ميركلا دبع ريبكلا ةمالعلا ىضاقلا ةديصق ضعب ًانمضمو ا خيرأت
 : هاثر ىف رهطم دمحأ

 ىلو لجأ انيف ىصولاو ىلفاكو ىلع نيقتمللا لامج قيقش ىضق
 لزالاو ىحلا لامج ءايقتالاو ءالضفلا ةنيز ىلع لا بأ



 - معه

بجر نم مايآلا ىف ءاعنصب ىضق
 

 اسل ميركلا دبع هتعن ىف لاقو

 ىأ كاردأ امو ىلع ىضق
 ىلع

 دق ةقارشلا قفأ نم باغ بكوكو

 هكردأ كسنلا مشا لضف دوطو

 هتعلط ءارهزلا ىبب نم ديسو

 اه قحو ىوقتلا لجر ىلع ىنه

 امب نينبلا ىذغ آبأ هيلع ىل

 قو هونس ترم الضاف ًادجامو

ىذلا الإ ناك له
قو باتكلا واتي 

 

و ىذلا الإ ناك له
 انمز اطخلا ىلا

 ا دجهلا قاتشيو ةدابعلا ىو

 عب بارد#لا ىف هانيأر مكف

 امتغم ركذلا ولتي هانعس و

و ديمحلا كاذ هرمخ ىضقنا ىّتح
 دق

 ةرسفغمو ًاناوضر هللا لأسنو

 القتنم زع ديقف حمد روزي

 ًاكسنم هيوحي اثدج ادع الو

 لمألا نم ىندملا ىف نيناقلا نع

 ىلع تاب سودرفلا ىف هللا ةمحرب

1 

 لمح لا ق سمشلاك هتعشأ تناو

حمتاف انقلا بطح
 للجلا ثداحلاب ى

 لزلاو ىح او ىمح ا لامج تناك

دعب تكشا اذإ
جرلا ةلق نم ه

 ل

 لدبلاوديكو تلاو فطعلا نم اوؤاش

 تاخح اص اهفورظ
 لمعلاو لوقلا

 داجسأا ةيشح هداؤف
 لجولاو

 للم الب اهاشغي دجاسملا ىلإ

 للعلاو فعضلا ميظع اهنع هينثي

 لبتبم رون هيلع هلإلا وعدي

 0 وذ نك كلا هتايآ ليترت

 لمآلا نم ىندملا ىق نيناولا ىضمأ

 لطح لا ضراعلابوصك اضف
 بوصك لضف ضيفو

 ند

 ع 00 لا
 لمبنم ىا ماه ةمايغلا نم

مدعلا دمحم نب هللا دبع
 ى

 نب دمحم نب هللا دع ةمالعلا ضاق

 : ىضاقلا رامذب اهنم ناضمر خلس تامو

 هو
5 - 

 ٠ ةنس نيناعو فين نع ىسنعلا ىلع

لا ربش رخخاب تامو
 امذ رخف موص

 ا بيقع فين نع ربحلا ىسنعلا

 ىلع لجن هللا دبع لجن هللا دياع ر

 لجالاب راهقلا ءاعد باجأ نين



 اا 12

 شيوردلا دمحم نب دمحم ديسلا

 دمحأ نب دمحم نب دمحم ديسلا عادر ىف تام ابنم ناضمر خلس ىو
 مل ل 00

 قرشلا دعس دمحم ىضاقلا

 ةمالعلا ابيضاقو اهريمأ روجح ةحشوب تامه ابنم لاوش ىناث ىو
 ,نع ىناعنصلا قرشلا دمحم نب دعس نب دمحم ىتتا عروأا دهازلا ظفاحلا

 . ةنس نيعبس
0 

 قبسلاب زوفلا زرحم روجح ريمأ 2ةحشوب قوت لاوش لوأب
 قرشلاو برغلا ىف هللا نيد ةمدخو دمحا هل 1 نع عادلا 8 يظن نإ
 قربلاك عملي داك مزعو مزحو -06<ةمععو دهزو صاللخخإو حصنب
 قدصلاو قفرااو ربصلا لاثم عسميس ن. دمحم ًاماع نيعبسلا نع قوت
 قحلا ةرصن ًايجار ء اعنصب ءرمقي ن اك ذنم رصعلا , ملاق ١: ىخ هاتي

 قدص دحعتم ق قرش لا دمحم هطإ دوحلل ىدان هخ مو

 ةبيرقلا ءاعنص تاه زدنم ىدحإ عانس ةرجه ىف هللا همحر هتدالو تناك

 ذخأو همياس نطوم ءاعنصب أشنو 2 ١ "م1 هس مارحلا م مارح ريش لئاوأ 8

 مامإلا نعو قرشلا دمحم ن ني دعس ةمالعلا ىضاقلا هدلاو نع مولعلا نونف ف
 دمحم نب دمحم ةءالعلا ديبلا نعو نينلا دع ىبخ نب دمحم هللاب روصنملا
 نب دمحأ ةمالعلا هيقفلاو ىبسبكلا دمحأ نب ديز ىلاعلا ديسلا نعو ياكل
 ىضاقللاو ىحيقرلا نسحم نب قازرلا دبع ةماعلا هيقفلاو ىغايسلا دمح

 لضافلا هيقفلاو ةماع ةزاجإ هنم هلو ىناعلا ىلع نب ىلع مالسإلا ا
 خويش هلو ىبمارعلا دمحأ نب , دمحم ةمالعلا ىفاقلاو ىنايسلا قزر نب دمحا
 د ا م

 .هناجح ةرجه ىلإ ءاعنص نم 0 نديم 59 قو . دمحم نب ىي هللا ع
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 م فكعو هللاب روصنم ا انالوم ماقم ىلإ لحر اهنم م 0 نالوخ نم

 تاموصح ا ضعب لصفب مايقلاو ةدافإلاو سيردتلا ىلع اهدعب امش 8.١

 نيفرشلا دالبب هللاب روصنملا انالوم هالو ١1١4 ةنس ق . فرشلا هدأ

 'اهيلع ًاكاحو الماع ثكمف روجح دالب هللا ىلع لكوتملا رصعلا مامإ هالو مث

 ..هنلا .هافوتانأ ىإ
 « ةماقتسالاو ةريسلا نسحو ةعانقلاو ةفعلا ق هنمز يآ ناك دقلو

 نيملسملا لام تيبل هدي هيوحت املك نأ ىصوأ نأ ىلإ هداهزلا هب تغلب دقلو

 « لالجلا ىذ انبر لاضفالاو نملا ىذ ىلع هتلئاع فلخنو « ائيش نتي

 نينمؤم او انايإو ىلاعت هللا همحر . آروزيم هلاعفأو ًاروكشم هلامعأ ىف ناك وو

 دسهعلا ىلو نب ىبحي

 نب ىجحي دلولا هترايس نم طوقس نع ةجحي تام اهنم لاوش ه ىو

 .نيدلا ديمح ىبحي مامإلا نينمؤملا ريمأ نب دمحأ دهعلا ىلو مالسإلا فيس

 تاونس نامث َنَع

 هاجلاو ةناكملا وذ ًاديبش ًاديعس ةجحم قوت لاوش نسال

 هابشأب ساقي ال نامث ىف عف  ايوهو دمحأ نب ىحي ىلعلا دامع

سانلا دمحأ اي ىرولا كيلم اميرعم ملل 0
 هلل 

 ىهازلا رهازلا انمجن بحي كلجنل لدبي لج هللا كم تيضر

ب سيل نم دمحلا تيب كاطعأت ادهاج هل كك قيملشو
 ىهازلا

لا هتوم ماسع نم دمحلا تيب تئكنهف
 هللا نم ريفو ريخ ىف خرؤمس

 امه؟

ابلا كشرع ايماح ًافيس كليلس رامحم ريثملا ردبلا كل مادو
 ىه

 ًادشرم ًاروكش ادعو ًارصان قحلل دهعلا ىلو تمدو
 ىهان ًأرمآ

ةثداح لوأ هذهو
0006 ثداوح ىمظع 

 كاذ ذإ ناكو « نعلاب 

وه ًابكار
 هوخأو 

 يم
فطل مدخلا ضمعبو

هيمخأب هللا 
 

 نم روصتي ام قوف تناك دقلو « ةيفإلا فاطلألا ضحمج دمحم ردبلا

لولا ىلإو هللا هديأ مامإلا ىلإ اهلجأل ىزاعتلا يدقت رئاكتو . ردككتلاو رثأتلا
 

 تهد وا ا



 ل "محد

 بيدألا بتاكلا موظنملا نم اهزربأو ةيزعتلا نوئسمب ماق نممو . دهعلا ىلو
 ا ا را د هيعمل

 هرمأ كبني ءرملا رابطصا ليمج
 اهلهأو لوقعلا سانلا فرع امو
 هذه رادلا ىري نم ميكح سبلو

 ءاسقبلا هل بحن نم اييف قرافن

 دلاوب بيصأ ايف دلو مكف
 هبيبح هنع باغ بحم نم مو
 هبلقو راج عمدلاو ىوجلا وكشيو
 ىدرلا ثدج ىف راص دق هدوقفمو
 ههجو حبصلا لجخأ دق نكي مل نأك
 همهف بللا ريح دق ملاع مو
 ىضم ام دعب ةثودحأ ادغو ىضق

 ىغولا ةموح ىف بلقلا حاجش نم مو
 هب تردغ لب مايألا هقبت ملو
 ةعنمو لامب ًابجع هئات مو
 هبت دعب ىرلا قابطأ هتناهأ
 الو نرذحأف اهملاو-أ هذه الأ
 اهب اننادقف بابلألا عور دقف
 انفلا دي هتلجاع سأب ةدشب
 هناوأ لح لبق نم ارث تنج
 ندمت تابئان نم اندلل مو
 افف ةعوبطم رادكألا ىلع اهارأ
 قتلاو ملعلاو نيدلاو ىدهلا نشك

 رباص ربصأ قحلا مامإ ليلس
 ىضرلاب بطحلا لباق دق ىتف ريخو

«* 

 هردق لهجن تنك نإ هفرعتف
 هريص ثداوحلا ىطعأ ىّتف ريغب
 هرم كيقسي رمعلا ولحف ًانامأ
 هرقتسم ةرسفح ًامتح لعجنو
 هرسك ربجيو هيمح ناك هل

 هرض حرشي بلقلا نزح ىحضأف
 هرمج مرضت دجولا رانو بيئك
 هرغث فشرت دودلا كلتو ا رط

 هرعش هبشي ليللا حنج دوالو
 ةهرد قراتملا رافسأ عدوأو
 هركف لمعأ معلا نكي مل نأك
 هرسهق كراعملا ُْق ىداعألا قاذأ

 هرذع لجؤملا توملا لبق الو
 هربسق بئاونلا هتقاسف تاف
 هرهظ لقثأ دحللا لمحو ايلع
 هرذح ذخأي دعسلاف الفاغ نكت
 هردب توملا بيغ كيلم ليلس

 هرشع رمعلا ف فوتسي ملو ًاعيرس
 هرهزو ريضنلا ضورلا تقرحأو
 هردغو نامزلا ركم اهب انفرع

 هردص ناز هملع نم ىوس اهالق

 هرهد ريخلا بلطي نه ىبهنلا ريمس

 هرفظ بشنأ-ءزرلا امهم ءزرلا ىدل
 1 0 هركشو هيف هللا دمح رثكأو
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 هرصن هللا ززع كلم ريخ ايو ىدهلاو ني 7 1 رلا تيقو : او نيدلا رصان اي ىد رلا تق

 هزب شرعلا وذ ءاش باق ناحيرب كباصم باق لك انم ده دق

 6 رسسبم طق لسي مل ًافرط قبي ملو هسدحو 0 7 لاو 6 ' 53 كلالج ًاعمج انسلا

 هرمأ عجري قلحلا ىف ىذلا اذ نمو 2انملإ هاضق دق رمأ كلذو

 هربو هاصع نمع اهرمأ ىنخ

 هركذ سنن مل لسرلا ماستخ هطب
 1 هنع ءاج 1

 همكحب انيف هيضقي ىذلا نأو
 انباصمق ىسألا لج نإو اناو
 هرون هللا نيه وه هنود باصم لكف

 هرضي نل ءامسلا بر ىوس نأب
 هرجأ كتؤي هللا هاضق ام ىلع

 هرسمأ مس هللا نمل كلتف
 هرسمح هللا لوط اياربلا نيمأ

 ثيرولا دمحأ نب باهولا دبع

 فراع معأ هللا دمحم تنأو

 هلالجج لج هلل ًادماح مدق

 ةنمو الضف دمحلا راد كلوبو

 انمامإ دعب هللا مالس كيلع

اينم لاوش نيب 18: ىف ءاعتطو كاتو ش
 لصضاملا .ةمالعلا ديبنلا ميري مح 

ىلع نب دمحأ نب باهولا دبع
مساقلا ىسحلا ثيرولا ىبحي نب 

 نع ىرامذلا ى

 1 . ةنس نيتسو سم

 ثيدحلا نمش :لآلا .هيسوب انآالا وني لاوش فصن ءاعنصب ىوث

 ثيغملا محرلا برلا ىضر ىف ام اع نيتس دعب نم“ ةسخ نع

 ثيرولا ىزحي تانجلا فخ  رأهتوم ًاتناق ًابيرسغ ىوث

 لمسوم

 78١ا1/ ةنس لاوش ١7 قى هفلس نكسم رامذ ةنيدعب هللا همحر هدلوم

 مولعلا ىف هخويش نع ذخأو أشن اهبو
 باهولا دبع ةمالعلا ديسلا هم مهنم

ثيرولا ىلع نب ىحي نبا
لا نسحلا نب ىلع نب ديز ةمالعاا ىلوماو 

 ىمليد

 ىبنعلا هللا دبع نب ليعامسإ ىضاقلاو ىسنعلا دمحم نب دمحأ ريبكلا ىضاقلاو

 دمحم نب دمحأ ريبكلا ذيهجلا هيقفلا ةلوطم ةماع ةزاجإ هزاجأو . مه ريغو

 قارجلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ ىتتلا ةمالعلا هيقفلاو ىناعنصلا ىغايسلا

 ميري ىف ءاضقلا ىلوتو . اكسان اقع ًالاع نإ همحر ناكو « ىااعئصلا

هللا ءافرت نأ ىلإ ماع نينرشع, نم: رثكأ هاهو نئسلا ىلع ًامئاق اهب ثكف
 



 ا ع

 ءابدألاو ءالضفلا هاثر دقو . تاموصحلا لصف ىف ًايرحتم ةريسلا دومحم
 ىضاقلا ناميإلا ةديرج ررخن ةديصق ابنم ةغيلب ثارمو ةايوط دئاصقب

 : اهنم « رهطم دمحأ نب ميركلا دبع

 الوهم تفرع ام بعصأ بطحخلا

 : ابنمو

 اليثم ميدعلا عرولاو دهزلاو 2 ىتتللو مولعللو لاجرلل اي
 الوسصأ نيبيطلا نبا بيطلاو

 اليترت ىدهلا روس هب واتي

 الوكشم هدسعب رحبتلا كرت

 اليبق زعألاو لئاضفلا دوط

 الل ويس كنار مك عومدلا ىرجأ

 ةدايس ميظعلا اهدحاو توم نم

 ىجدلا قسغ ىف هاوألا تناقلا
 ىذلا رحبلا ةمالعلا 1 احلاو

 دمحم لآ هيجو ثيرولا كاذ

 الوفأ حالفلا محن ىدرلا ىسكو ديشم حالصلل نكر دهنأف
 اليحر دجأ دقو هيجوهلا كاذ هنئيزي رامذ ىنغم ال موِيللاف

 الولح مهظعلاب رختافت هنم اهرصمو ميري اجرأ ال مويلاو
 الينم لسج هللف ىضرلا هنم هاييو ىضق نم محرب هللاو

 اليبقت هبرت ممسويو كىوبع بيص ةمامغلا نم هارث قسو

 نيددجملا ةمثألا رك ذب نيدش رتسملا فاحتا ةمدقم

 لوأ ةيناعنصلا نامبإلا ةديرج ترشن ١81 ةنسلا هذه نم بجر ىف
 ١47 ةنس ىلإ نملاب ماق نمو نيددجملا ةمنألا ركذب نيدشرتسملا ةفحن ةمدقم
 اهيلع قيلعتلاو ةمدقملا ةيقب رشثن ةروكذملا ةديرجلا ةلصاوم مث « ةرجهلل
 ؛ ماعلا اذه نم ةجحلاو ةدعقلاو لاوشو ناضمرو نابعش روهش دادعأ ىف

 دقو . نيعملا هللاو راصتخالل انه اهتابثإ انكرتو اهباب ىف ةديفم ةمدقم ىهو
 ةموظنمو 747 ةنس ىف فيطل دلي ىف اهيلع قيلعتلا عم ءاعنصب تعبط

 1 : اهلوأ ةمدقملا .

 .ءالفحلا ةادمللا نيدلا ةدمعتأ ىزطصملا لآ فرش نمل دمج
 .:نميوملا نيمألا رهطلا ةرتعب 2 نملا ىف نيبملا عرشلا ديشو

 . خلإ

3 



 "هك

 ص

 نرسركهف

 ( ىناثلا مسقلا) نولا ةمثأ باتك

و ةثامنالثو نيثالثو عيس /١101 ةنس
 فلأ

 . ءاعنص ةنيدم مامإلا لوخد

 زعت نم مالسإلا فيس جورخ

 ء 244 . دهعلا ىلو مالسإلا فيس مودق

 . لفسأل نب ل رولا ا بم نب ىلع ديل بع

 2 زعت ءاول د

 . نيلبجلا ىلإ 0 ريمأ لاقتنا

 .. ياقلا دخلا لكس

 ه4 كل تن رغلتلا بتكم

 اهبيدأتو ةلصاعملا ةليبق فالح

 ... ةضورلا ىلإ مامإلا لاقتنا

 ظع ءانف

 5 فلأو ةئامئالثو نيلالثو م عبس ا ءالبنلا تايفو

 6. ىشوح ا حلاص ن. ىلع

 ٠ ىرادنجلا هللا دبع نب دمحأ مامإلا
 . هاجنلا

 1 ىبرغملا ىلع مامإلا 1

 .. لاقل تيب ىلإ فرحألا هذه مار ةجوت 3

 .. نيفلاحملل دادمإلا لوصو



 -_ ””ه5-

 5 ةراّملا باب ىامإلا دنجلا لوخد

 5 . هحتفو عكش ةعقو

 .. دوعجألا حتف

 .٠ ... علاجفلا و اهبقر

 يدان لئاتلا تانضووب بكرا نها فالع

 ١ رتاسعلاب ره رت ربا نم. تانصلا لغأ تانغ

 ... فالخلل نسحم ديسلا هيخأ نالعإو نابيش ىب< ديسلا لاقتعا
 . حوتفلا راد ةرامع لاك

 3 ىبسيردإلا دانجأ لوصوو نافعص فالخ

 راسم ىلإ دانجألا هيجوت

 ةنسلا هذه ىف مالعألا و ءالبنلا تايفو

 ... ىمليدلا ديز نب دمحم ديسلا

 . ىلاعلا نيسح نب دمحم ةمالعلا ىضاقلا
 .. نيدلا فرش دمحأ نب نمحرلا دبع ديسلا
 . ىريادملا ىداحلا ىبحي نب دمحم ديسلا
 . قارخلا دم نب ىلع ىضاقلا

 ىغايسلا ىلع نب دمحأ ىضاقلا
 . ىلاعتنصلا ىرفظلا مساق نب دمحم ديسلا

 7 فلأو ةئامثالثو نيثالثو عست 11" ةنس
 . ةعاطلا ىلإ هعرر لئابق عوتجوو نمل نعناضخلا كف
 .. عرب ىلإ دادقملا ىلع خبشلا زيهجم
 : : هر دال

 . ةنسلا هذه ىف نايعألاو ءالبنلا تايفو

 ١ ىديدحلا ةريقف دمحم خبشلا

 .. ىعانسلا عاطملا دمحم نب ىلع ديسلا



 بالطو

 ال .. ىجارسلا ىلع نب ىلع ديسلا

 ها/ . ىلاعنصلا دياز دمحأ نب دمحم ةمالعلا هيقفلا

 0 ... ىناعنصلا رداقلا دبع نمحرلا دبع نب ىلع ديسلا

 <46 7 ريفا ناضن: قيم نأ نع ىضاقتلا

 ب . ىرامذلا دهاجملا دمحأ نب دمحم ىضاقلا

 5 . ناعنصاا ىغايسلا دمحأ نب دمحم هيقفلا

 9 . ٠ ىزعتلا لكوتملا ىلع نب دمحأ

 لا . ىسنآلا دادقملا نب ىلع خيشلا

 ٍ 5 ةيرجه فلأو ةئامنالثو نيعبرأ ١4٠ ةنيم

ا امنوصحو ةرطاقملا ةعلق ىلع ةيمامإلا دانجألا ءاليتسا
 ؟؟ 

 ا . زاجحلا كلم ىلإ مامإلا تودنم

 /61 ... ... ةيجحلا دالبلا ىلإ ههجوتو ىغبلا رمحألا نبا نالعإ

 0 فلأو ةئامثالثو نيعبرأو نينثا 149 ةنس

 لو تامل و شاخش لإ نا دي ما نبدأ للا فيز

 در . اهدالبو ءاضيبلا حتفل رامذ ءاول ريمأ مزع

 845 . مامإلا ىلإ ماثلا نم باضقلاو مرقلا لوصو

 1 ةيمامإلا تاطخملا ضعب مهدصقو ةحيبصلا رارشأ نم ةعامج عامجا ٠

1001-7 لإ هجرت غيل رمكتالا نبا نالعإ
 4ع7/ 

 ا مرا ةعاطلا نع نادمه لئابق ضعب جورخ

 الام يق و لا د مهبدأتو ءاعنص

 لاول . ةنسلا هذه ى نايعآلاو ءالبنلا تايفو

 6 . ىنابكوكلا ىداوسلا ىلع هيقفلا-:

 لي 0 هما مامإلا دهع ةيالو..

 ا و خم 5 . .ادمجأ مامإلا دهع ةيالو ءاملعلا رارق

 ١١18 2607 طم ادد, ... ةعاطلا. نع نيجراخلا نيدرمتملا عاضخإ:.,

 ١1843 دع باكل ولالا نعل ديلا اني. اهحتفو ةمايت ىلإ زيهجتلا. |

 1115 اال نان لل ب2. ... ةنسلا هرأه ىف تايعألاو ءالبنلا تايفو



 ه4

 ١١؟ ... ... ... ىقايحفلا ىعساقلا ىحي نب نسح ىعادلا ديسلا

 ١154 ... ... ... فلأو ةلامثالثو نيعبرأو عبرأ 144 ةنس تلخدو

 )#1 لل ينل يلا يلا ... ىذدمعلا هللا كيع ليعامسإ ديسلا

 ١18 كا يقل اخ . داس نادم ضنا و بأ هللا فيع' ل ديع انينلا

 1150“ و مل ب اهخعراوت نم نيعبرأو سم 1١5486 ةنس تلخدو

 ه1 و تفل ا دانا ويا ف ةننك وألا "كفاح نخل

 افك , فا . وعمر مل - دعم 0: نقلا نما ةرئاطلا لع :تقكاولوأ

 13113 ل ل الا ممم اما مم ا ةطصبتغ ةانيرج لو

 ]الاس ميم ىلع يلع مع ممم تنم نم ب, كرايم مولق

 )0/5 ...2 ..2 ... ... .هللا ةديأ دمحأ مالسإلا فيس ةدوع

 ااكأ ما قط قيم متو“ ممم هسا وو الا صاصق مكح

 خا يم ومما اا نمل مق قع نع د: .:قواسالل عطق

 ١3/1 وو يملا الا وح ..200 0... كوميم مودق

 1 ات ا تل م . ةنسلا هذه ىف نايعألاو ءالبنلا تايفو

 )و ىلا للا .يما ...ا ا... . ريزولا هللا دبع نب بحجم ديسلا

 قنا ” تخيم ايل دا ل "ور سلال لدم نب دمع ةيقثلا

 هحتبعم

 اا 0 لا ا عا ا دمحم ديسلا تس فت

 11 ع كولا تا لو" هون يدوس وو ناحل ذيع هذيلا

 لحنا . 00 35: 5 2 5 ىباشلا نسحم نب مشاه ديسلا

 19317 و“ هو لا م اح .. ىسنعلا ىحي ىضاقلا

 1١105 ا ا ا . ىعداولا دمحم نب مماق هقفل

 1 ب ا يود د6 وخبملا عنيدكلا ىبي نب دمحأ ديسلا

 1١514 ا ل فلأو ةئامثالثو نيعبرأو ةتس ٠45 ةنس تلخدو

 195 ...6 ل ىلا ...  ...  اهيدأتو ناورم ىنبو ىديم ةثداح

 198 ...60  ..م ىلا تلا ..220 ... .. ىذوعسلا دقولا دوع
 1385 وع - هيل قل د هللا هظفح دمحم ردبلا مالسإلا فيس دوع

 )ف5 ... ىلا يما ... ...  ... ... ناتديدج ناترايط



 "هود

 5 ... دشاح ةليبقل ةيديدأت ةكرح

 0: ا ظن دما لو مالمإل فيس مودق

 .. ىلزلا دلسح

1١1/ 

١544 

60 

 1345 ا ل ل م ا

 نضل ا ل 55806680 22600 5.6 ىدوعس دقو

 1 دوا يم قلت ل هم

 صاصق
 .٠ .٠ .٠

 الوب 55 .ُ 357 هَ 6.

 ا لإ ةيلوت
 اريكتوب 8 50 575 2 ... ةيديدجلا ا

راعملل ةراظن ليكشت
 نيا ل ا 5206 00 ف

 1 ا ا ا ...ءافتضو دينا نيب تارايسلا 1

 1005 وا تو ١ ا ل ول ا فك اي ةئئازع ةقد احم

 كف دلل كو ب هياط امماع م و اةكلاختا ةنيحلا

نب نمحرلا دبع ىضاقلا
 1 ىثشبحملا دمحم 

 يل ا

 و لا ... دمحم نب ميركلا دبع ديسلا

 ىناشلا ىلع نب دمحم ديسلا
 1101 ور و ا

ي نب ليقع
 1 00 0300 6... 0300 6... 6م, ٠ ىايرإلا ى

معا ديسلا
بأ مساق نب 

 بلاط وب و
. .6 6.. ...6 355 5 

 .. مقا دمحم نب ىبحب ىضاقلا
 1 ا كو

 ا ا 0 .. ىلا لا دبع نب دمحم ىضاقلا

 م ىنعلا دفولا ةدوع
 0 سلا ا

 12 ا
 1 ع

 74 1 نعلا برضت زياكنإلا تارايط

احنا ةيعمج جاجتحا
بعل 00 د

 "11 تا هيلا 

 1 م © ...0 ... علاضلا ىف ةلاحلا

 5١9 0 ا وعلا د اهريغو بتععلا بورح

)141 .ةنس لوأ عيبر ثدارح
 را و يل و 

 م ل ا سلا



 ب هك

 80147 0.0 ملا بل تل بتل ... 0 ءاعتص دهعلا ىلو مودق
 5116 هيوم ترج اي سم . أ قا » قمل هكا غلاب جاجتحا

 "1/ 0 اع د .. ىناثلا عيبر ثداوح

 ا و ا ةماهت 1 ا دهعلا ىلو مالسإلا يس اة رحب

 71177 ا خا مم د لص 15 نضعها فرط نم بودنم مودق

 ا ب دامو ةموخ ةنكي نلف فضيع وأ منك ٠ ماها
 517 : وح ةسيعرشلا ماكحألا

 5 0 ا نيب ةراجتلاو دادولاو ةقادصلا ةدهاعم

 ا يي اا تيل ل ووو مج ٠ ل زج اق وللا

 516 5077 ةداملا « ةثلاثلا ةداملا « ةيناثلا ةداملا ٠ ىلوألا ةداملا

 ممقح نع اك كنعان هياح دمك وتس هوب ةسماشلا ةدأملا
 اف وب ب تق ف ام بح يلمح يي جر قمتم ةيع

 11 وار او تاما أ هسا يوب ديار طين وكف لق

 86 يأ كا وج تينا داو مهيأ ىلع ْمقلل137 هتاف
 ا ا قاعنصلا ىسوف نمحرلا دبع نب هللا دبع ديسلا

 7 د دم اخ دج م فرحملا نيكو ديا ةيدلا
 ا“ ل وسط مم ل وألا د وس _ وع مهاربإ نب هللا دبع ديسلا

 8“ لل الل ايلا... ... ...  ىتاشلا دمحم نب دمحم ديسلا

 ظ 56 لا مل ولا الب ا . دومحم ىضاقلا

 ٍ 8460... ... ا ... ا ... ... . لدهألا رهاظ نب دمحم ديسلا
 ْ اا نوما ابحا ,+ . د. .... ايحأ لادعلا زؤتلا نم

 ا ل ثلأو ةئالثو 5907 ١4/8 ةنس تلخدو

 1 وكت لا د را ب ا ا ل لا
 75 م ل يل ل . . ماعلا اذه ىف عبطت ةينمي 2
 1 ل م . لا كين 1 عا ىدمحألا رصنلا

 لالا 0 ا ا ا ا ا دح ءارجإ

 ركنا ةاقاف 50 76 27 5257 55 ءامأو 2 مظع درب

 لالا ايدو نيل ٠.6.6 000 325 هيقفلا تيب 6 حالصإلا لامعأ

 أ



 تا ةاأا/ثا

 . . ةيناعلا دالبلا وعش:

 . 00 6 هاج

 0 تاموسرم

 . :لوآلا غالي غالبلا

 . لقاثلا غالبلا

 .. ىلز دح ءارجإ

 . لجبم لاقتنا

 ا لل ةعاط

 : بيدأتلاو حالصإلا قحاول نم

 ىعمر غالب

يا للا قب 3
 90 

 . قالحكلا ٠ نمحرلا دبع نب دمحم ديسلا

محم نب دمحأ دينيا
 ... قاعنصل | قرشلا د

 ١494 ةنس تلخدو
 ...فلأو ةثاممالثو نيعبرأو ةعست

 1 كا . نسحلا مالسإلا فيس مودق

 التب ةيملع ةسردم حبف ... تايفولا ... راطمألا

قيرحن حج جاجحلا ةعجلاف
 205.020 .٠ روبابلا 

 .٠ ةيرجحلا ءاضق 4 ةبيرغ ةثداح

املآ ةيج راد رظان . .. ريبكو فع .. . رفص ثداوح
 اين

 زارح ىلإ لاجو لوصو

 رشع عبس حتف
 ءاوأ قى ةيئادتيا ةسردم

0 

 دارم نئاهر لوصو

 : عادر ءاضق َْق حالصإلا

 ةبوحلا دفاو .
 5 لا

 قرسلا دح . فذقلاو ا زلا دح ءارجإ

 لاوحأ
 كيب ز ءاضق

 (...٠ ..و 00 كيل ١ هاه دوما ل

 "هاب

 اكل

64 

 اكمل

 اكن

4 

 ضل

 ضل

 ف

1 

35 

 اه

 ضل

5" 

155 

 اضن

 ضن

554 

11/1 

 ضل

54 

54> 

54 

514 



5 0 

 ...رمقلا فوسخ ... برشلا دح ... زعتب ةيملع ةسرده حتف
 . عادر ءاضق ءانبأ نم
 0 .. صاصق دودح

 . مالسإلا فويس ومسلا باصأ مودق
 . قارعلا دفو

 . ديبز ةنيدلل ةيئادتبا ةسردم حتف
 . ىتاوعلا نسحأ نب نسحم ديسلا
 .. ىواهسلا دمحأ نب ىبي ىضاقلا
 يشكل نول 55 نمحرلا دبع نب دمحم ديسلا
 . رماع ىجحي نب دمحم ديسلا
 .يراخلا ليعامسإ نب دمحم ىضاقلا
 .. قحتإ زيا ذو . ىلع ديسلا

 , ىمايعلا حلاص ديسلا
 ىرمعلا بلاغ نب فطا ىضاقلا
 : 1 نوف ده نطاق
 . ىتاشلا دمحم نب للع ديسلا
 1 لدهألا نمحرلا دبع ديسلا

 ... فلأو ةئامثالثو نيسمخ 6 ةنس تلخدو
 .. ةشيحلا دفو
 . صاصق ذيفنت

 .. ...  بلذ وبأ محن
 ... ..  شيلا بتره ةدايز
 .. ىمليفلا لع نب ديز ديسلا نييعت
 : . تارازولا ميظنت
 . هيف نعلا ا هدقلا ىتالسإلا رعؤملا
 . ءاعنص ىلإ يدلل رمت ْوملا نم ىدنملا دفولا 2
 رب مح لمو نيرا 5

 "؟/

 فو

 فغ

 ففنا

0/5" 

0/6" 

 فلح

 فين

 "اك

 "اك

 "اك

 فغي

 فغي

 "ابا

 ففي

 فني

 فكن

 افك

0" 

 فيلا

 فح

 نك

 نك

 52١

 اذ

8" 

 نكح

 انكيذ



0 

 كنس

 . ةقعاص ةثداح

 . برأم ٠ نم دئاقلا ةدوع

 ملا ىواعلا ليقع نب دمحم 0

 5 قر دمحم ديسلا ءاعنصي فانئتسالا سيئر

 5 .. ىعورملا دمحأ ديسلا

 . قباسلا زاجحلا كلم نيسحلا فيرشلا

 . اضيبلا ىاح ىراهشلا دمحم ديسلا

 . ىنامتا ىلع ىضاقلا مالسإلا خيش

 .. ىئايرإلا ىحن دمحم ىضاقلا ىديم ماح

 ا رحبلا ديهش نيئسحملا مامإ

 0000 ىحي هلا ىلع لكوتملا مامإلا نب دمحم

لجن ىلع نينمؤملا ريمأ ةعمد
 .. ديهشلا ه

 ... فلأو ةلامثالثو نيسمخو ىدحإ "هو

 ... ندعي“ ةيمالسإلا نؤاعتلا ةيعمج سنسأت

 ةنيدم لوح ةيعا رش ةنيفس قرغ
 3 . احنا

 لئابق نم خيشم لآ حالصإ
 4 ... ةدعص دالب

 ٠ نييدوعسلاو ةسرادألا نيب فاليجخالا عورش

 . تادئاعلا نع وفعلا

 نقيحلا لوحدو
 د

وميم ا ةكرحل ا هلهم ىلاهتلا نم
 6 ةن

 .. ةديدحلا ءاول ريمأ تالومت

 .٠ ىدوعسلا زيزعلا دبع كلملا ةلالج دفو

 .. ىتامإلا باوجحلا صن

 دادحلا ىلع نب ركب وبأ

 ٠٠ 0... دينجلا دمحأ نب هللا دبع

 ٠٠ .ىضورلا ىسبكلا دمحأ نب دمحم

بع ىلع نب هللا دبع ديسلا
 5 رداقلا د

/11 
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1 

01> 

211 

 ارح

 اكل ل

 خلا

 خلا

 اخد

 كحلي

 ناو

 كلل

 نكللال

 1١"

 ا

 ل
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 م

 م
 نمل
 لفل
 فر

 نا



 تاسعا

 111 ا لا م و ةيقح_ اخ ... باهولا دبع دمحم

 نضرحل . ىمعنلا رديح نع ديم

 ضف . ٠ ىديؤملا هللا دبع دمحأ

 11 و - هوم كلو وو هياط ثم ليهس نيسح نب ليعامسا

 1507 مي ا ا . نيعادم ى نب دمحم

 ما 7-0000 دكا نكتنات

 نكضارش ا ا 0 قلو نا نينثا 8"1؟ ةنس تلخدو

 1511 لا اا ف مبا مكب تملا وم ةليقلل هازل راه

 ما لبابلا قرغ ةئداح

 ضن 0١ .. ةيروصنملا ف قيرح

 10160 و يم ملط امل لواع راقب ةةيفاالجلألا ةرفكلا لكم

 15 ل ذب ةديدتطا ءاؤا لع ا ريمأ هللا دبع مالسإلا فيس نييعت

 اا رم رعب ها كوت“ رولا هب ا ل ع نارجن ىداو حالصإ

 21 كو مريح وسم تلك سل ب ةمصاعلاب ركشلا راد

 ك1 كوم فمع قم م اما داعي ريبألا ةباقم ءاضنإ لاك ]

 نضرفر ...2 .  تكايمسر ناغالب

 نوير نيددختسلاو ذاكر لامعلا ةفاك ىلإ فيرشلا غالبلا صن

 11 يي ا تملا دولا ون ب ل

 قار ةدهاعملا ة ةروص هدنالوه ةكلم دفو مودق

 مودق

 سرر ل ةينعلا دالبلا ةمجاهمو ريسع ءابسأ 0 لشف

 11217 تلت يلا يم د تت ١ لكوتملا نب دمحم مالسإلا فرس

 1000 ا و وو د لكلا ولا دبع نب هللا دبع خيشلا

 7115 قول تق ل مك ... همالساب دمحم نب ليعامسا خيشلا

 55٠ .... ىنايصضلا نسحلا ديسلا لدهألا هللا دبع نب نسحلا ديسلا

 101 ل ا مار سام ملا يبق لالخ ]ياش دمع يطا

 "41 ..20 0...  ةرابز دمحم نب ىلعو . لدهألا نمحرلا دبع دمحم

 يجف ولعل وفل تبوس ما دا دهعلا ىلو نب ىجب

 و هاو ويس تلرولا فها نك تاهذلا دع

 ؟ولا 3 ينام ١ ودعا ةقألا ركذب نيدش رتسملا فاحنا ةءدقم.




