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 ريمح كولم ىف

- 
 2 كلل دبع دمحم ىا ةفاور كس نإ به و نع

 به و همال.ه دج نع نانس نإ

 مهنع هلل أ ىذر هبنم نا

 د م و لول

 # ىل و الا: ةمبطلا »

 ةنث اكلا ةين امملا ف راما ةرث اد سلجم ةعبطك

 نك دل! دابا رديح ةدلب دنحلا ىف

 دنا رورشلا نع هلل ااهامح

 ( هب رحه 49 ةنس )



 0 ا

 ماركألا لالملا وذ كبر هدا 71 ولبن ونا اهيلع ن 6 7 ٠

 كيلا كدولم 8

 مد ع ح#

 ََّن كلل ثيع ل اي ئ3 أ ها 3ر يسد ند سمش 8 ْنء

 بش و همال م كيو نع نانس نا

 : مهتع .هلل أ ىضر هبنم نا

 سس سس يي هس سس

 3 8 و ال ا ةعبطلا 2

 ةنث اكلا ين امملا ف راما ة رث اد سلم ةعبطع

 نك دل! دابا ر ديح ةدلب دنهلا ىف

 ,ندْناو رورشلأ نع هلل | أم |ج

 2 هب رحمه 149 ةنس )



 هر مرا ةيدلن تارق() لاق هنأةيثم زن بهو هرم اله ذيج نع

 كاك د نقولا ميج لعهللا لزتا ىتلا بتكلازا اهيف تدجوف ءايبنإلا ىلع

 هللا ىف ةفحضص نيب 59 مدا لع نيتفيعص لزا اباتك نوتسو ةنالثو

 م ونخا لعو هه تحرص نيس م ا نثيس 1 و كال ليح لع هت صرف و

 ناقوطلا لبق 4ةحص نات حرص موا 0 و هقرححص نا 3 5 رش ٠ وشو

 ميهاربأ 0 1 نيئفيحد اص للعدو أهلرأ 2 وش لغد ناؤوطلا يعل ىرخأو

 ادهنا ) هلل | لاق ماول الا ىهو ةفيحضن يسم ىس وم ىلعو ةغرحص نإ رشع
 روبل اد واد ىلع و ( سموم و ميه رب فيس" ىب وألا قمل ىف 7 ١ 7 ور 3 ٍ 1: م 1 كك ا

 بانك ةئاه نييبنلا عي ىلعىملاعت للا لزنا امم ابانآكن يعبمسو ةئامأرق هنأ لصالايف (1)

 لعو اب اتك نوثسر ةنالثو



 / نادعتلا اتك

 ! و لو هلآ و هسيلع هللا لص ناقرلا دمح ىلعو ليجتالا ىسيع لعد
 *(5) نييبتلا عج

 هعدتبا ادشاو هأ دنانيح تملا د ىسيعىلغ هللا لزتاو هبنم نب به ولاق
 *ةاروتلا هيلع ل زيد هاد ,أ مود نم هيلع هنا لص ى سوم يدل 0 هللا ةصمذ

 (؟) املع ءاوحلا قاخ و ءاوملا عدلا ن خال نا نأ هو لاق

 ه ايسال نيدح ه الا ىلع هش ىعناكو مويعلا ىلا ىلا كل ئءاروأم عيمج هلا

 * ةرح كم ضراال و ةئم

 تول اهلنا قات اركرا راصف ديزاق قفطصات جاهد و ءالاب رطض اف بهو لآ

 ضرالل وامل لاق ) ناخد ىهو ءامسلا هللا مفر مث دب للا كلذ نم رعبلاو

 ( نيموب ىف تاومس عبس نه هب اضَتف نيمث اط انرتا انلاق ًاهركو ا (عوط ابنا

 نوحيست اومسلا مهتكسا اه سا ءامس 0 ىجوأو ةكئاللا قاخو

 * اداتو !ضرال' ىف ل ابحخل ! قلخ و.رابقلا دحاولا نوس دمي و نوال و

 7 ونوه رار دو ه رثو هسمش ان دإا ءامم كلاف قلخ و ابشو لاق

 كلذ اهل رقتسمل ىرجت سمشلاو ) هللا لاق ( )ًارمتسم ارث اد هقلخو

 م دقلا نوجرعل اكد اعهح لزانم هانر دق رمقلا د ميلعلا زيزعلاريدقت

 ىاكو راهلاق ياس ليللا ال و رمقلا كرد نا اهل نت سمشتلا ال

 #0 نوحبس كلذ

 راهتلا وليللا وحبس اللا سانحا اهفقلخو ةنخلا 03 وبه و لاق

 رياطتق تظيفت ورانلا ترفزف (4) ماع فلابةنملا دعيرانلاقلخ مث نورتفي ال

 ىف دجوو --لصالا»و تيفو ةميقس ةرانعيهونيعئاط ىلإ ل نهلصالاىف ىذلا ( 5

 ضاش اةهاه ل 58 مو+ نم ىسوع لع هللا هاذنف هعدتلو ليج إلا قو ةارودلا

 هع ةئس فلاي -ل (5] لوبي اذكو ارخسملصالاب (*)



 ناحتلاساتك 5

 ةنملا مهنكسا و ناملا و سيابا ررشا) كل ذ ىرم هللا قات ررشلا اهنع

 < داعم هللا درع و نولعشي كت الملا و رب م ىلإءت هللا ن وحبس

 38 رخو ًاعيرو ًافيص و ءاتش ةعيرا ةنمزالا لاقل :.و يه والاق

 تعءضخو هتمكح ءاش فيكاهكسماو هتردقب ضرالا هللاطسيف به و لاق

 ناقتاب كالفالا رادا و هتمكحم ءاش فيكت اومسلا مفرو هتمظمأ
 هللا قلخام لواف ةعبرالا ةنمزالاهدهب كلفلارادف هريبدت نسحو 0

 الصتم ناكف اطر راح ميرلا قاخ و ابطر (؟ در انشلا ةنمزالا نم
 ناكف اساب اراح فيصلا هللا قاخ و (م) ةرارحلاب ااملاخع 5 وطرب ءاتشلاب

 ادراب فيرخلا قاخ وةسوبيلاب هلافلاخع ( 4 ) ةرارأأب ميرلاب الصتم اعالم

 كلذل و (5) دربلاب هلاملا ةسوبيلاب فيصلاب الصتم أم المزاكف(ه)اسناب
 عل رأ ىلع ةنمز الا ةعب رالا قاخ ىلع ناس الا قلخ هللانا ةفسالفلا تمزن

 هم اوقودسملا (:) /] ةمنمم « مابا ناس ست عملا مئابطلو ةةنمزاالا مئابطت ملايط

 هاتشاإ اها ضم معابلا ناكو سارلا هرصنعو لصافالو ءاضعالا هنكسا و

 ةيوطرلاب هلا هلاع الم مئابأ ابلاب الصتمايطر اراح مدلاقلخ م © هةبوطر و (4) هدربل

 سبصعلاو قورعلا هنكسم اعامس هقلخاو عد رال اهاضم ةرارأأب هلافلاذ

 ةسلاب ةراح ءارفصلا قاخ 93 هئايحو دسألا هوج وهو د كلا ةرصنع و

 ةحضتمدسملا ةمداخ هوةسورللاب هل ةفااخ ةرارخلادل ةعالم مد دلاب ةلصتم

 ءاد وسلا هللا قلخ م " ىلكلا اه رصتع و ةدعملا اهنكسمو هل ةزيع ءادغللا

 با(ا##) ك - ًالطوه و اسباب أدر نت(, هتمكح لص الاب - (؟)'

 "3 ) ًابطر ًادراب خب( 8 ) ةرارحلا ف - لوب (4) ةرارحلا ىف
 2 هتدورديف حل 6 امهاضم ىلا ل نم ةلقلا ءذهو ةمدل هلعل (0) ةدوريلا

 ةدرأب



 ةهاضم (:) دربلاب اهلآفلاخع ةسوّياب الة المءا رفصلاب ةلصتم ةسبأب ةدرأب
2 

 اه رصنع دسألاىف ةلماخ ميراهنا اومعزو ةسود.لاو ذربلا فار جا

 3 لبلادض ءارفصلاو مدلا دبض أاناو دسعملا نا ْز زم اهتاو لادطلا

 ماه د أطير اع هنم زالا لباعي نال قاعلا ر رحنلا لع (؟) قيمح واولاق

 سب ايلادراب لاب عيب ىلا لب أهي و هديضدتال سري ءلا راخلاب ءاتشلال بايخ ةء دغالا

 .1_لر

 تف, رنا لبافيو هدط هبال بط رلا درأب أيل فصلا ليا و ءدض هلال

 لدعش : دعشاملامز يفأم اطاس بيبي ةعيبط لك نالاولاةو هدذصض هبال بطرلا راطاب

 *# هللا مم قابالوةب ذغالا فالتخاب ةعيبطلا و دسكلا

 عوجلا لأ كلذو ناسالاىف | دود وم أئيع : انعانسم كلذ 0 |

 اذاَذ 0 او راد شطعلا نأو عوم ا 9 تام عبشلا لبوق ا ذاَف لاق ر 5

 ءاو دالا نم هريغ ىلعالبل ذ اذه ناكف شطعلا اذ (4) تاما ىرلاب ليوق

 * هنعملا تاف الا مق كل ةمفادلا هب و دال ن ن. هريغ ىلع اليل دو

 قاسىفع ءاش تح ءأ اش فك ءاش لاح ةنلا قل ةلخأل هللا لأو سهو لاق

 .نواس انتيال (ه) مو ةنجلا يلا نالاو سيلا راصو رانلا قلخ و هملع

 هللا اوصعو صضعب ىلعمهضعب ىف . مطو ةنملا ىف اوسفا 0 ناحل ناو ةنملا ىف

 كنا احيساولاق_ ءأع دلا هللا ىىا كب اللا ص صعل : د /) موضعل كفسو

 ديعت ل كل رك نم كيمعت ىف تاق . كيم ركأو كماحا أماث )2

 م نم لبع كن اطلس يف ةبل انم صمت ملو ككلم ىف ةدانز

 9 ءا_ىَس 000 ءتناو ريصملا كيلاف ت اوفلا شخ ل ى ص ٠ نم

 تاما - ب (* ) اقيق>ناك اذكه ثقفتا لف - ل(9) ةدورلاب حبو لإ

 * ءام د- ب (5) نولس انتي !ولعجل -- ىل(ه) شطعلا اذ تام ىصالا ف (4)
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 ناحتلا ب انك 8

 كاصع نم ككلم صقني مل () براه كنموبغال و براه كنت وال

 كاد وي ل ءرش لك دمن تلا و ءىث ل تنا كعاطا نم هدازالو

 ميلع ءرش 03 تناف تاهام ظة-

 نالا ج رخا نال ريجىلا ةائجا ا لع هللا بضغق هبتم نبأ لاق

 هذهانضراىلا ةندا نم لل ربج مج رخاف ىتتج مهنم رهطو يراوج نم

 تلادبسي ةكنالملا عم سيلبا قب و ضرالا رافق و راحبلا رئازج مهنكساف

 هملع قب أس ىف ءاش نيح ءاش فيك ءاشال مالسلا هيلع مآ قاخ م

 أاهضداو اهلحو اهلهس نم ءضرالا د انم ذفا ا هكون ردكم

 .مداروصف انونسم | احالا اصاصر اصق نيطلا مم اهرمجا واه د وسا و

 ع ةنيطلا كلت نم

 فالتخاو ىلملاو ل امسلاروصلا فالتخا مدا ىب ىف ةدج و كلذزإف بهولا#

 ةكئالملا هتار ايلف ةنملا ىلا مد دا اريج مكرف (؟)ممنا ولا التخال ناول الا

 لمجنأ انير اولاق ةفيلخ ض رالا ىف لعاج ىلا ) ىلاعت هللا لاق اذهام انبر اولاذ

 ثتناو (كلسدق و كددح ' معيسن نو ءامدلاكفسيو اهيف دس نم اهيف

 نم ىأر أم همنف مداب سيلبا فاطو (نروملمت الامولعا ا لاق ةانير) عا

 تيصا افوم قلخ لاف مد ىودف هدد د ةهسجي م أد 38 نسحو هلاج

 لع و هيلع هللا لص دأ ف حولا وكر 5 هللأ فن و قى احق هللا و

 ليربج هل ل اقف لب ريج ىأرف رصلأف هسأ ر ىف حورا ١ لا سو دمت

 تل تتفافمدتالت هللا قاخ دق ن اك و مدا 11(م) مالسلا هيلع

 لاقو ام ا ل_مداآاب هالسلا كملعلي ربجل لاققدلملو لوصالايف 20

 ىف * خلارشنتاو ماليلا كيلعو



 0 نادعبتلا تانك

 سال ن1 كل ذإذ سل اح ىوتسافه وحمل هف وح قف مدا مج ّش

 هيقاس ىلا حو رلا لصي فا لبق ساج ال (0(الوجع : اسنالا قاخا د)

 # هيمدقو هيد و

 شبل وبا تنا كلبقارشب قلم مل لانا مد! اب لب ربجل اف بهو لاق
 ىأرف شرع لا هنع بد : يلف شرع ءلاىلا هرصب مذا مفر فلا :ىلاعن هللا ركشاف

 اههلم ناك و(هللا لوسر دمع هللاالاهلا ال) رونلاب اب وتكم شرعلا قاس ىف
 قاس ىف بوتكم دمحاذهو رشبلا وبا ىلا لقت ملأ لي ريجاب لاف ة ءارقلل

 للاب يبح دمح اذه (0) كتتق دصو مدا اب تق دصلب بجلاقى رعلا

 ماقلا [دغهلدمألا اب ىكت ه و كدلو نم ءايبنالا ماخ هللا ىلع رشبلاءركأ

 دولا

 ىرسلا مد! ملط نم ءاوح قاخ ىلاعت هللا نا و بهو كاق

 قار رالا نم ءاوح قلخ هللا نأ ىلعا لها ضعب لاف («) به ولاق

 مانماخ اهتم ) لاق م ضرالا نم دارا : مجوز اهنم قلخو ) هل وقو مد 1

 (4) هللا لاق نولوالا كثلوا لاق و(ىرخا ةران كج رن اهئمو كديع اهفو

 سفنلا لع فظمف (ارج وزاهتمقلخ و ةدحا وسمت نم رت ىذلاوع)

 * (ه) ةصقضرالل أانهاهقيس م ١ هن ال ضرالا لعال

 راهشالا ءادوسءالوك ةمصان ضايبلا ةيفاصة يت ءاضو ءاوح قلخ بهو لاق

 لكب ةنحلايف ع شلك سا مد | 1 هللا رمف ةنملا هللا ادكساف ءاو> تيمسةبو

 ءالؤم ءامساب ىتوثبنا ) ةكك الملل ىلاعت لاق مث هدم هتيرذ هءتقطن ناسل

 كاناجسا ولا )( امف دسفينم اف لعجت أ) مكلوق يف (نيقداص تنك نا

 ملعلا لها ضعب لوقاذه - ْن م( كتقدص -لصالاول(؟) لحجع نم -- ل()

لخن ي ذلا مكل رارةلا سانلا اهيا - ل )4
 #ركذ سس با(0) جلا مكق



 ناغتلا_اتكلا /

 مهن امسانمهكلا مدا أب لاق) ( ميكحلا ميلعلا تناكلنا انتملعامالا انل ملعال
 ملعاو ضرالاو تاومسلا بيغ ماع | يلا ك1 لقا مال اق ميئاهسأب هينا اهف

 مدالدوجسلا سدلباو 3ك: الكا ىلاءت هللا ساو (نومنتكك متن ؟امونوددام

 مَ الدجسي لا ىتعو ( نيرفاكلا نمناك وربكتساو ىنا َْ | سيلبا الا ودجتسف

 نيط نم هتملخ ورأن نم ىتهاخ هنم ريخانا ( ؟ ) نأ دحساا 8 صسأنإلاق و

 موب ىلا ةن.للا كيلع ناو ميجر كنافامم جس رخا )هل لاقو هيلعهللا بضغف

 . ني رظنملا نم كناز هل ّللالاق (نوث.م موي ىلا ىرظناذ براق نيدلا

 قبسالله رخا كلو هلؤس هللا هطمي لو بهولاف ة(موأمملا تقولاءويملا

 # هنو ءدال ءالتاو هن نوكد هبا هملعيف

 تقولامويىلا نكلو همايقلا ءواما ارا سيلب ا ىلات هللا طم و بهو لاق

 ىربكلا ةشطبلا شطبن موي) يناعت هللا لاقةكئالملاهتلبق رذد وه و مولعملا

 « تعيق ملك قالا توم ىلا أيها موق لاقو ( ن ومقتتمأنا

 تنا نكسا امدآ1) لاق د ىلع ةفيحص ل زنا هللا نا و به و لاق

 ) ةرحشلا هذهأ ره الو اتش ثيح ا دغرا 7 كو ةنملا كجاوزو

 را ةداج مدا ,ظا سيلباناو هيغطي و هنتف الا سيما |ةنتق نع ءهأم.و

 هللا نأ معصأ : كلاثا و كيحاانا مد ه١ انهللاقوهلا يب س وسوو هقرط م

 كح وزو تنانوكمال ناآلا ةر حشلا هذه ع نع ناب :لا كييلع ل د 7

 ءاو>هلتلاق حما انايكلىا هللاب مسقاو ةنحلا يف نيدل 05 نم ةركق نيكل
 ىف ةناهتلا مد[ ركدف كلذ نوكي ال بذاك وهوهللا, قاخ فل له مد

 قافا ايلف همون نمهتقافادنعالا لفغب هدم ملذ مدأ لا وحا(*) عار سيلا داو و

 دجن ام كنع به د ةرحشلا هدهنم ملك هل لاهْف سيلب اهأنا همون نم معد

 ند #« لاودحال -ل(؟) هل - بيف(١)



 5 ناحيتلا بانك

 ءاو> تاكلاو لك اف هذي دل (؟)ىهنلا ننزل هاسوو مونلا لسكن م

 .كللذ تامفو هفيفاع لغو هديف ام ىرفم د 1 ةناهتلا ركذ ملكا هنأراسل

 مدا كنمىرب ىلا سيلا  لاقف هسفننع سيلبا عدا رجؤو ءاوح

 «كلذو ىو ةعاش دنعىو دع زفتساو تيسنىنادر مد |لاقهللا تيصع

 .سبح:الو-هفق ام عضم ىلع مز ىا. أم رع هل 1 1 و ىسنق ( هللا ل وق

 ظ ظ *# هل فام

 "فقط ا امل تدب الف )صاع هلا م ةنا للح اهنع ترياطت ملاق

 »( ةنحلا قر و نم ايلعن اص

 هملع ىف قيسىذلا ةنملا نم ءدآ حج ورخ هللا دارا انو هبنم نب بهو لاق

 *ىراوج نم (؟)كجوزو تنا جرخا مدا !٠ اي لاق

 .ماوق تاذ تناكو ةيملا بكر سبا نا لعلا لها ض»» لاق بهو لاق

 ًوطبها ةنملا نم اوجرخا هللا م لاق ةرجشلا نم لكأيل مذا ىنانيح عبرا

 ليريج دخاو اهثاوق ةملا تءلسو لاق و دع ضعبأ م كضعب ضرالا ىلا

 *ناسأ لاي او هأم رذ هحانج

 لع 0 1ك نامزلأر ا ىفلاج د11هن :م ج رخل 4 0006 ءزو

 05 0 تاور طلال > ىلع ءاوح تازنو ىدوملا ىلع عوق لاق و نا ابل ليج

 اه هم ةنحلا نم ةسهوج فخ ةنملا نع وردا هللا ه سها و ىوغأل

 اكو تع رقغتسل و ىكب .ل ز : ل ض 5 را ىلإ راص الف هعوم د

 هللا لاَ مد ع هللا بانو ةعطملا 0 م تدوسأ حد رهوألا كلت

 لءريجاوه 4 .لْر ةميحص هيلع هللا لزا 3 (ىدهو هلع بات ع أءتح 3 ١

 قدتعلا كربلا ,ىلبلا 5 [رملا دننلا ىلإ نالسللا َْث 8 صسعأ هللا دنع نم ياا

 سا
 سس

وج نم اوجرخا لمالا (؟) ىسأن وه و هلعل (9)
 *ىرا



 ناحتاا نازك 6

 وهو مهش ١ نم محاص, امي هدلو داو و هدلو حاكت نوكي فيكو

 سس مكنيت أذ أذ اما + دع ضعبل مكضعب أءيج اهنم اطبها ) ىلامت هللا لوق

 هلْناَذ ى ركذ ٠ نع ض ىعا نم و ىتشب الو لضب الف ىا ده عيان ..قةئدصه

 *() اكتض“ ةشيعم

 كلل حواف مارحلادإبلا فرمعا ال ليريجأب ىيبحأب لآق مدأ ناو به ولاق

 قد مداب ليريجرا سف مارخلادإبلا لع هلد (م) ءال دل ليلدىلا ليربجىلا

 ةحمار تدجو ءاوحنا و تيبلا ًادتبم هاراو ددسملا ىلع وم رملا لع هفق وا

 ظ مد ىأر ايلف ( .) مدأ لبق تهجوتف مدآ نع مارا دجسملا لبق نم ةنجلا

 .تافرع تيم مث نر افراعتف تافرعب ايقتلاف اهيل ىعس ديمي نم اهصخش
 لك |, ربج 6 .طللا مفر ىتح ءاوح هنيعت و (4) تييبلا مدا ىب مث

 كرلاولو كل كسنم اذهلاقو لعفف ةنللا نم ماه جرخيىتلا ةرهوأما هف

 نيب (ه) ا م ةبشخ مطقب لي ربج هسا تداا ءاشب مب ايف كدعإ نم

 مفرف ةبشخ عطقف ماركا دجسملا نم لب سانلاضعب لاق و ةكم و فئاطلا

 ل واف هينيل و هلةلبق هلا هملع ا و ةولصلاو هبلا جلاب هرسا و تببلا كلمس

 ساشلل عضو تيب لّوانا )ىلا لاق و ةكمضرالا هج ولع رثارثا

 3 اكرايم 1 ىدلل

 نيح(ى) تيبلاضرا راص و دّمعناو ضرالا نم فث اكتام) وا وبه ولآق

 ضرألا هللا ىحد مث اهلوح مارألا دجسملا فن اكتم ادبز ضرالا تناك

 امو ايندلا ما كم ( ال وح نىرم و ىرقلا ما رذنتل و )ىلاعت هللا لاق اهتحن

 قح هيلا هب لدتست تليقاف - ل(*) ال دالا لصالا (؟) ىكبض 6

 روك ة ميغ مشوم مسا عجبسملا (8) هئيمتل اوحو قيبوه ب (6) هيلا تلصو
 ايف ين اضرأ هلع 6© كا عشخم لاو - اني دباب ىلا ستكلا يف



 4 ناحيتلا ب 1

 * رث نم اهذا

 سو هلو هيلع هلام دمت ةمانا باتكلا اذهفلاىذلا (0) لاق
 5 نا هقرف تل امذ مدالسلا ةيلع م دا اهنم طبها ىتلا ةنملا ىف تفلتخا

 ىلا دلخلا ةنح تسيل و اين دلا تانج نم هنج ىلع ماد أ اهنم ج رخ يتلا

 5 ما ١ و نثرإ رفاكلا (؟) دعوا قلارانلا كلذكو نسنملا هللادع و

 هاوجتحاامناكفر ١ واقا اولاقو كلذ ىنا ودتحاو لصفل 0 نامل

 ناكل ايفاتملخ انتاك ناذ (ههجوالا كلاه ع 0 3ك ) ىلإ ىلاعت لة اولق نا

 ذه لو م وهالا دارا ام هيجوألا هلوق اولاقواهيفامو | ان دلا ك ال

 مالا ام او مالا وه اذه هح وبأ و دارأ قملا ه-واذهاو مالا هح و

 * وهلا ههحوالا هل وق كلذك و قاوها ذه و (م) انقالو هج و هلاف

 نم !مفام عيمجم تندامالايند ايدلا تيمس انا اولاقذا ًاضيادن اوحتحاامو
 اندلاذم تر اهءالةرخآةرخالا ثدمس 00 .ىش لك نمدهللا قاخ

 نارادالا 5 رخآلا يف سل وأبي رخا كلتو | و اع اين دلا هدفا مفام ميمجي

 أم ذ لأ وكم دغش (ه) ١ اندلا ف : ل فاق اك ناقرات و هنج

 دقواندالو : رخام نا نان وكي وأ زئاح ديغ كلذو ةرخآلا تفماو يد

 أ دلا ىف لاق و ةر دلار ادا كلت ة رخآلا ىق لاَقف هنأت 5 يف هللا امد
 اس سس

 انه هخور دارااق ا ني رفاكلل تدعا - ل(*4)] به و لاق -ل(5)

 ىف (ه) ىلاعت للادقلخ ىش -ب (4) اققالو هجون فعربال رمالا نال رمالاوه

 أمأ و ادن دلاهذه ىف ناتح زيف اهنا 5 ةرخآ ال واندانن دلأو ةرخ ١ نأ و - لصالا

 را دلا كلت هلأوقب ايندلا نع للااهنابإ دقو ة رخآ اعيمج ان وكف وأ اين د اعيمج انوك,نإ

 ةرخالاو ايند ايندلاّناو ل ىفو -- رورغلا عاتمالا اين دل ١ ةومحلا امو ةرخآلا

 , ايل دلا هذه يف نب رخامانوكي ناو ةرخآ



 ثاحدلا 3 57 ١١

 ريغ ةحو دم هللادنع ةرخآلا رادف ( رورثلا عاتم الا ايذدلا ةويملا امو )

 © ناسلاىلاعتو كرات هللا نما دب ةرورغ هلهوروىغ

 أهلخ د دق درم اهنم ج رخمال الخلا راد ةنللا نا اولاق نا مهتجح نم و

 اهنا ىلع ليل د اذهف ناملاو سيلبا و ءاوحو م د1 اهنم جرخ دق هذهو

 | دب داكما ةتجح تسل

 ع | ”:حراد صاعاو تا ذو سا فاما هنح نا !ولا# نا مهي جح نم ى:

 الك يالا ءاوحو مدآ اهبف فلك دق و دحا اهيف فلكي سيلواذ دلا ليممل

 «اهبهللا مدبمتةدابعهذهفمد ال دوحسلاةكك الملاو سيلبا فلكو ةرجشلا نم

 الو ةعوطقمال ةهكاف اهيفنوقتملا دعو تلا ةنملانا !ولاق نا هلاوحتحأ امو

 جتحانا اولاق و ةرجشلان م لكألا هذهىف ءاوحو مدآ عنم دق و ةعونمم

 اقاوم هن> ع أع هنللاكحوز وتننا نكسا لاق هللا نأ أن رظان نم“

 للا ةنحن وكت نا مزلي اذهف هسفنل مل ةظوهو هتتجلخد و هللالاقف ةنملا

 #(1:) ةنج أهامس هن ال

 هللال اق اولاتذ (0) ةقولخم رانلاو ةتولخع ةنملانأ معز نم اًضا مبتحا دقو

 تدعا اساربخاو ( نيقتملل تدعا ضرالا و .تاومسلا اهضرع ةنج )

 رانلا اوقتا )لاق و لبقتسم لعف دعو ضام لمف تدعا هلوق نال دعت فلو

 هلا ىتاف ) لاقت ليقتسملا ءرم ىضاملا هللانابل دقو ( نب رف اكل: تدعا تلا
 ليمتسم ( ماهلا نم للظ ىف نلارعيتا ١ وي )لات وضام ( دعا وعلان م هلايثلا

 # نارقلا ىف هدهاش ريثك ىضاماوب

 نوض رميرانلا باذملادشان وعرف ل" اولخذا )هللا لاقاولاق نا اوحتحا امنو
 ) *امشعو و دعا ماع

 امو # نيعضوملاف - تقل دقا ب 0 .نالطبلا مولعم كلإذو - ب 1



 97 | ن اد لا باتك

 ةنملا رخدأ ليق)ديهشلاراح :|| بيب - يف ىلاعت هللا لاق اولاقنا !اوحتحا امو

 هم وق داراف ( نيمركملانم ىلعجو ىفر ىلرفغ ١ 1 نوملع يوقتيلا لاق

 هل هللا ةمارك نوملمي ايندلا راد يف فلخ نذلا

 "ا وما هللا لي.سيىف اولتق نذلا نيسحلالو )ل هللا لاق |ولاق لأ هن | ودتحا امو

 ندلا لورشتسلو هاضق نمهللا# اع نيه رف لوقزر مهم ردنع ءايحأ لد

 | ( نونز مال ههياع فوخ الا مهفلخ نم مهم اوقحابل

 نيدلا نيئم و م .اوخأ ىر نرم مهم اوحا ل نإ ذلا ىلع ندز>-الو فوخإل

 انأ ريغ(١) ةريثك وهلا 5 ءاعدنلا لص ينل زعرأأ * الإ و اولاق ان دلا راد ىف

 كل قطا :!1 نا رثلا انلعج ونا رلاب انيقتكا

 راث الاو قطانلا ن ارّدلا لع دسافلاا سايقل! لمح دّقف ءوسلا سايقلاب اولاقو

 اع نم نوماعيو بويتلا لع هءاوع داو ءوسلا ساقلا ! وامه ةق داصلا

 هللا ليبس ىف لة نأ اولوتت الو ) (2)ىلاعتهللا لاق دق و(؟)هن وملس الام

 رعشن لد أولاقونو رعشب ال هللا لاف ( نورعشن ال نكلو ءامحا لب تاوما

 هباوجتحادقوتاوما مال. ()لاةفاوثوقتالو كاف مام دقو هللا ىلعادر نحت

 هلوق ىف ام ومت هواء صوصمللا لع ساقلا مهاراولم دق اولاق نا

 دايملا لامعا نا لع مايأو نحل (ه) انمجا دق و ( ههجوالا كلا اهءرش لك )

 اولمحاماو دجوو)لاقو « ىشريغ ىلعمم دعينا زوج اللدعهللا ناو ءاشأ

 اهتبتك (0) تلا ىتكلاو دابعلا لامعا ىنفت لهف( ادحا كبر رب الوا رضاح

 لامعالا تكله ناف( كباتك .ًأرقا) لود هةفاونييتاكلا ما ركلا ةظفملا

 ملع هيكل سيلام فيقال -ل (؟) هوملعي -!نوملعي لصإلاب (؟) رثكل صالاب ()

 *اهبتك -ب(1/) نا ىعاهاناونحن انعجادقو(ه):ح  تاوما هل اولاققدلعأ (4



 ١١ 0 احيدلا 55-3

 ءايسا نا نولوقي مهنا عب من مظعاو  نوزجتامو أ دغ نوأ رقي اًقستكلاو

 5 اود !رافدب امصو هواسا تفل هف هريغىهو ءايشا هتافصو ها

 شاعالا هملع ىرم ءوثشب نوطيحت الو) هللا لاقو ساي لاب بيغلا لع

 درت نو ءالؤه ممتحا نررخأ لاو يرفق دبل سرا بو

 اورما امو)( ادحا والا ا ودعل الا اوما امو ) هللا لاقو هللا ىى اذه ىلع

 ةوأ نأ اون ٌؤبو ةولصلا اوميشيو ءافنح نيدلا هل نيصلخم هللا اوديعيل الا

 معنانا ريغ ىلاعت هللا ىلا هملع درنو ادهل الامس 5 لف ( ةميعلا ني د كلذو

 ماعلا وهو نب رف اكلا هذهب ب دعو نيمنملا هذهب بش ارآنو ةنج هلل نأ

 ريثك اذه ىف مالكلاو لاق اء ١ 3 لص لف ادغ |(يماختوا ند لاك نأ

 : اعلا فلملا نعبات نتا ١ رمت نق

 مداو ءاوح تابح لاق بهو نعس ردا ىلا نع سنا نع دم ولا لاق

 ءا وح تناك و هن راجوأم الغ ن ناعا لك يفاقأ ةأدنعو ًائش ت دل )وق دبل هك

 مدا لع 5 راحو أمالغ م نطب لك يف للف ماع لك يف لمح

 ورخآلا نطبلا نم نر املا لوالا نطبلا نم مالغلا ح وزب نا ه صاف

 ملو الآ نطيلا نم ب اجلا ريخالا نطبلا نم مالغلا اضنا جوز

 ىب فيك لب ريج ه اراف س دقملا دلبلا ىل ا ريسل اب م د! ىلاعت هللا سا
 م ار دحسملا هئم هتليق و هيف كلسان و سن دهملا تيب ىنبف س دقملا تب

 سلا نود هيكل 8 مدا 1 ناكن هدأ و ةعم حن و مألا تقو هيلاجحم و

 4 ءائسلا يف ند روطلا ليج ىف ناب رقلا نورقو

 هنايرق رانلا لكأت+ ن مو ( )١ هيعس ىلبت هنالعةلاب رف ة لكأ نف هتلكاف هنا, رق

 هين ذ ن مهل هلا فتم نأ مد ١ لاذ هذ ىف ركفتف هيعس لبق هلا

 * نيعضوملا يق - - ةجح لبق -ب(١)



 ناجيتلا باتك ١
 لوبقم )١( هيعس نا لع هلابزق د كانا ذاق 5 رق برقي م

 #ي هيلع هللا بأ دقو

 كن رق مالساا لاق مدا ىلع لا, ربج لن جحاا تقو ىناا هاو بهو لاق
 ءرش لكدعي رخآلاو ءيش لك لبق لوالا :ا كن لوقودمم ابا اب مالسلا

 ىقبب ال( *) نيدلا مون ىلا كدلو ىلعو كبجو ز لعو توملاب كيلع تمكح
 توملا قوذد لك ناطيشالو نج الو برثم كله الو لسرم ىنال ىمم

 كيلعو توما, لع ىبر ؟مال لاقكالام هل تلاقك اب وهو ءاوح مدآ ىف
 لاقفايندلا قارفل ءاود تكيف ةكل اللاو سن الاو نأحا نم مقاغا ميج ىلعر

 لب اقولياه ناو حلا يلا م دارا منيعتمال ريخ ه ةيسبو ١ ا

 تب رق ليياق هل لاتف لييأق تابرق لبهتلو ليباهنم لبقتف انا
 نيقتملا نم هللا لبقتي اعا ) ليئاه هللاق كنلتق ال ىنانرق ت لا

 هللا فانا ىناكلتقال كيلا يديطساب انا ام ىلا نينا طعما

 * ( نيلاعلا بر

 تدل و يلا لياق تخا لع اهبتسف انه تا 5 ساغفلا كاف |هو لاق

 امجوزتاانا ليباقهل لاقو اهجو زينا لبباه باطف ةليمج تن اكو نطب ىف هعم

 رانأا تلك أنف ان اب رق كنعم برقا ليباق هللا# كا لحن نأ لبب اه هل لاَتف

 ليب اه دس لدا نابرق ىببف ليلاه نآيرقرانلا تاكا ايرثف اجوز هفابر 3

 #« هلتمذ هيلع () -_ و اهللع

 دمصلا دعو بييحو ليباقو ليباه ةاثيسن ا ربل لها 0 لاق به و لاق

 )5( رام ادعو هللادنع وألاصو نةمرلا دعو

 ضايب,4) سفنو ”لصالاب () . ةمايقلا موي ب( ؟) هجح - ب (1)

 ك - ءاوحنم مدأ ءابنا"-يقابلال علو ل ومالا 8



 ثناحتاا باك 5

 نب ريبج لاق وهسأر< ميه رج ليياه لياق لتق سابعنبا لاق بهو لاق

 ظ #تيبلا اهب ىتم ناكو هدنع تناك مودههلاق مأم

 الف لب اها لبا أها ىدانرو وع دب هيلع لد 3 هلق نيحاتيم هأر اللف ت؟هولأق

 رظنبال و اءاوج ريح الو كرم ال اتيم هار ايف ك رعت هله هيلع لبقا هرمنا

 هنأ ل هعو توملا ةشحو هئاخ ادو تول هنا لعو فوثلا هكردا و مدن

 هللا تءيف ضر الا هياع تقابطو هيف لعشأام ردي ملف 4 م 1 بلطف هللا ىصع

 دخ ىتح ىلا بارغلا ثحن تام ايلف هيحاص اه دحأ لتقف التتكاف نسارف

 اذه لاقف دودخالا يف هاقلاف ليتقلا بارغلا ه.لارج م ادو دخاضرالايف

 تناهيراوبل رقحايلف اذكه ىخا ةأو-ىراوا الىلاؤهيخابلمعأم لع بارغ

 هتلمش اليتق ليياه تدجو واربق هل رفح دق ه”دجوف اهعاباغامل اههبلطتل ءاوح

 رظنيالو ىملكيالف هملكا ليياه اذه مدآ اي هل تلاقو مد! ىلا هه تراسو

 تيصعدّمف بع بهذا مدادلل ةاذههب تامفات | ليباقهللاقدلابام لاق رحتالو

 توملا اذه ءاوهل مد | لاقو اهدعب مدا قلي ملف به دف ىتاقلت نا كانا هللا

 ضرالا ىلا عجرب نيدلا موي ىلاهيربنل كنف هنم ىدوز هب كتملعا تن

 تمءفرو ةييصملا اهيلع تمظعددالا دما هارثالاءاو هقأ رن تن | |ىلفاهنماةملخ يت

 اي دلا(١) لعق ةأرسما لكراص كل ذ زحا ن تح اعو ايسر ىلا م 1

 الذ ءاو> لءفك تحاصو ( ؟ ) اهسار لع اهدي تدان ةءمصم مت اصا ذأ

 نيع !مفلقامل فمن ملايدلا يف توملا قاخ دم مدا ١ اهللاق ءاوح قكب

 ءاوحأب ميقراشو (؟ ؟ ) اوقرافتي ىتح م اء<بونوك لع ابلهال فجبالو

 ًاقئاو هدد>وأ رمل نمو هد> 9 | ريح م ل دق نش لجالا ل حو لمالا بهذ

 * اوقرافت لصالا () اهسأ أر لعاببدي ثعضوو تدأت < ب (؟) اين دل افل(5)

 ل وكب 00



 نادتلا تانك

 / ١ ) لمياه ىلر لوم

 اهملع نيم د البلا ت رثعلا

45 

 جب راع صر ايل| كد ود

 : وأ 2و ها
 مح راس اف توع ال نحل ى ده سيل ودعانروأحو

 مب رضلاكنكسم نيملا دمبأ 2 (0) د! ؤفلارعاب ليب اهألا

 (*لعييصلاهجولا هدنعىلب ْو كف ماس ال | قا لح
 . 1 1 ره ب

 (4) مث رقدوزخرهذلاىلقو احس كيلع فمي ال ىف

 لتشمل لبباق نا ملسو هل ١و هياع هللا لص دم ةما نم مرت لاق بهو لاق

 لم يق بتكراكو توكلملا ّى ك4 جره ٍرظ 09 هنكل د 5 2 ل اه هأخا

 ل وجسم و لس و 0 9 لسد بارغلا و ةدجلا هلدمق كلذ 8 ةدححلاب دعلا

 قح ريغب لبث ارسا ىبب مذامل كلذ ناك ول و ءايبنالا لتمتال ءايبنالا نا

 هللا لاقاولاةفا ودتحاو  ءاينالا ريغلاب اق كلاذ لمفت ءاينالا تناكاذا و

 .داسفوا سفن ريغذ امسفن لثق نم هنأ لينا رسأ 8 لع تك كلذ لحا نم )

 ك_بسارلاو ظافلالا فالتخاب ىعذلا ح ورم يف تايبالاءذه تدرو دق 01(

 نم ة ذ وخ ام ب .قف ةدايازا() ىعمس و ى رص اي لس ااه ايأ - ل 0

 ك - به ذلا حورم

 حيأملا هج ولا ةشاشب لقو نولاو معط ىذ لك ريغت

 حيبصلا هج ولا ىلع انسأ اوف ماخأ الس اه ليياك لتق

 .ىلاعت هللا هنعل سيلباهباجاف ليف ةدايز (:)

 ان

 حيسفلا كن ق ا دل لا رأ كب اهملع نم و دالبلا نع جدلا

 ع رمايادلا ىذأ نم كسملقو ءاجحرو ُّك ثحجوز واهب تنكاو

 معبد ر ١ نمثلا كتاف نأ ىلأ ىركع و ىل دن كم تلازامف

 2 داكلا نانح ند كيبأق يدضا رايخلا ةهح ار ال ولف



 ناحيتلا بانك 0

 (اميمح نس أذ || احأ أ4 : [[قاهأج نمو أديج سانلا لتق اع أكف ض رالا ىف ّ

 نم و امي س انلا لدق : اع | 9 ْ رشلا ىلا است ىع دتسا نم يأ

 ىلاق نا كف 8 5-5 ا أ أ انأكي اهاحاأف ناعالا ىلا اه اعد و اهأجحأ

 : يل ١ لثمي 0 ل ونلاال ةداب هرج ال مدان 07

 لاقو ةأوحتم 0س مد ا ةديصملا هده معلم نإ ناس لاق بس و 8

 يعش و يف سلخ د مادحل م نك 6 ودل امى «١ قات ى أن ل الأ ميمج . مدارك ساعد

 نا انتماعام الات |! عال 3 أدعم مسا ولا اهف ) د | امهلعت م ءأيس "لا ُك لهو

 * ( ميكحلا ميلع 2
 دليلا» سرغام ل واف ةنلا نم م أب طبه تل ا رام |سرغ ردكم

 فئاطلا ىلاو ةماملا ىلا و لباب ىلا و ةرزملا ىلا ءدأون رشننا مش سدقملا

 راملا تروسرتي نامح و نملا اوغلب و زامل ا نوسرتي نيرحبلا اومللو

 خب ا مدا نا 6 َُل أ.ه نوتحتو من اصملانونبي و رأرم ل0 8 ورفحلو

 والا 5 هناردتمر ا نا يثق كمت ْْش هلل أ هدد )تت أوو هللا ةرهد

 تلك رعي ماللسلا ١١ دمت يااهل ل 8 لبربج هأ "أو هللادع و هأ ارث ةمانأ تايكو

 نحأو سب ذأ صر ذيل 8 كدع نم 4.,لخ ايش مي نأ كرها 2 مالسلا

 ىصواف هسشب هيل | تيعت نأ مدا ملعف هتيصعم نع مابنيو هللا ةحح مهبف ميكي

  هماختساو ات

 كيل نم لحجر فا كيا ص يح مالسلا هيلع مدا هللا ضيف ل بمهو لام

 ييبحاي لاق كلذإف ليربج هماعاو مدا حور ضبق هللانا (0) هين تو

 ,يفإ ريع ةهيذب < نأ( ( هناي 1 تلكو -بأ * ) نورجني < لصالا (1)

 2 5 . نإ 5 م سس 1

 ةهشيتب ريغ نم هثيرذد- لو ةيثث

 لب راجل



 : ٌ ين ْ 0" ْ ريع

 4 .ناوتلا بانك

 مدآتو وم لبق ءاوح تن توم بس 6و :ءاو> ثرع ى مش ىلاث يعن لي ريجأت

 ا'وماق أم ىرحم ثني نيك املا ىابصوال به بر لاقف مدا "ا اعد م نيمأعب

 معيلملا تنا كناف لدب نمف )١( كاقحت اوماقو كتحاو ربظاو كدبع لع

 ظ 4 ميكا

 هلأ همضرق مب ةنس (5) نينالثو ةئامعسأ مالسلا ةنأع دارمع ناكو سهول

 هاوخ رمع ناكو( مدا )ىلرعل | واب رسلاب ( ؟) همساو سو ةيلع هللا ىلع

 صا ىلوو ماع هقلخ دعب ءاوح تّقلخ ةنس (4) نيرشعو ةين اعو ةث اعست

 ناسالاب هريسفن و ىلاربع مسا (ثيش ) ثيش نا نمو سنانم مد! ىب

 هيلع نال بصن يبرعلاب هريسف و ىف رسلا تراسللاب ثياشو فاش ىلرعلا

 مدأ ىف :: دأو معي وتيش هب ردرغ ايندلا "1 سل هنل رد لع أ ذلا يمبصت

 كلذو قحاب عادل هللأ سعأي هل ضرال 86 يف ثيشو امو لاف وطلا عقد أ

 اوسفالت» .ثروسردبو نوند ضرالا يف :اورشتلا نيثبلا ىتو مذأ يب يبدأ

 حالبص ىف ةف حرص نيس ثرش ىلع هللا لزب اذ ضعب ىلع مهضعب ىجط واهيف

 مءأ رمل ىلع (5 ه) الوبع ثلعس ناكو سنالاو و نأ نيافثلا وعدي ضراالا

 هلل لص مدان الت خالل خاالا حاكت ي ذمدآ ةعس رش هللا ل ز افتكر الو

 هع رشا اذ نوطيلا تفلتخا !اذاتخالان :م مالا ور أك ملس و هيلع

 هللا لاق كلذ ريغو ملا تانبك هيسندع انام الا جز الو كلذ فالخ

 !وح رسو(ى)م داونإ كل ذ هلع ركنأف ) اجاهنمو ةعرشك 7 0

 فن وعد تميو هللا ةملك تلك تح هللا قك مهيلع بلغ و هنلا سما
 ١ مكب ية ماعق

 ةعبسول -- نيثالئواعبس و < ب (؟) كقحب نيمئاق كتجحل نيريظم - ل()

 لاذلانمذأ (اذك )يسوم لع ةاروتلا فئذلا ةمسأو -ن يقةدايز م ةنس ند رشع و

 يسوم تت

 ع اود رم وهلعل( #5 2 -_ الوب نأ وهلا 6 ن ردع و ةسم“و همم ل( 4)



 ناعبلا باتكا 5

 ليثق لياه وهو ءدا نإ ليباهنإ () شوه نب كمال ناو بهو لاقت

 لبباق ماك ذف ىمحعا كمال و هسرف لع انكار هل اهق ىتر وهو هيلع سم لأ

 هل رعشقا و ىد.ت ةمالكل ضفتا دمف مكدلا اذه 0م كرمال لاو

 هل ا روأذ اسوق ىلاورتوا لاق ك.دج ليباه لثاقلياق اذه اولاقف ىداج

 قدها هللا لا موهنبا ص تح ةيئأب (؟) نيا نم مالكسلا عمتسا 1 اسوق

 كيلا لبق اله. نمل اسمح هس رف نع طهسف لمباقر رد ب اصاق ىر م : مقتلاو

 ذادحالا (”) دودح !ورق ءانبالا ءانبأ ىيسح لاق لاه نب شونه نبأ

 ليباق انانأ لتق اذه اولاقف ثيش ىلا ىمع الا كلءالب ليباقون, اوتاف تامو.

 ىلا ىحوأ هللا نافذ سفثلاب سفتلا هوعد هقلخ فعضأب هم ناد 2 لاق:

 هعد رخ الا كدلو لتقت كيس الو كدلو لتق نيج ارلا محرا انا مذ

 ةحح ثرش غلب الف بلاطلا يولا اذاو بلاغ ىموج الو براه ىتوشال

 فحص هللا ركذ دقواب انك نيسحخو ةفيحص نيس>ف دصلاب هللا ةلكت عوهللا

 فتك ابيف ةروطم اهحصولت, هللا نم لوسر ) لاف فصلا نم اهريغو ثيش

 نيلوالا يفق حانكح ( ىلو الا فحصلايفام ةنيب منأت موا ) لو (ةميق
 كنا دخلا نا ترش يلا هللا ىحواف هللا تايلكل ليدسال لاقو نيررخ آو

 هةاغتساو شوا هثمأ ىلا ىصوأف ةسفن ةملأ ثيرعت 0 أاصوو ايقص شوا

 ضراالا يف هللا صا ىلوو هللا هصيق ةئس ةر ىاناو ةنس هلأ معسل ' غلا

 ناسالاب همساو ترش فحص ىفاع < ثيشنإ », (4) شوا أهف نمو

 ةبج ىأ نم ب (؟) ١ك اهلك عضاوملايف ليف باوصلاو شوه لصالاب )١(

 لمأتق_ل ىفةلخلا هذهتسيلوكشلاعم ةمالع ب يناذكو -رودح هيدالسالا 69
 حلا مكح ثمضششدعد نم رمالا شونا ىلواملو هذعن ا يي ”ةلخو ثلش ي تيس ل( زا

 ناريملا ظ



 مسمع معا

 5 نادتلا ب انك

 ينرعلا تاسالابهريسفتو )١( نيشلاو فلالا ةزمهلا رسكب شونا يناربدلا
 ناسالا هريسفتو نيشلاو فال معتفي ش ونا ىلابرسلاناسالاب همساو نأسنا

 نيسمخو هن اعسنا هرمج ملي ىتح هللا ةعاطب ضرالا يف لمعف قداص ىلرعلا

 هللا هضبفت مث ن نانبق هنباىلا ىصوا ةوعدلا ىف ىملا معلا لب ايلف () ةند
 همسا كلا ذك و ىرتشم ىرعلا ناسالاب هريسف ىناريع (نانيق) لجو نع

 هريسفتو (")نانياو ليجن الا ىف همسا و هللا قح ماقو هللا سمأب لممقىنانرسلاب

 نينس رشعو ةنس ةئاهستش اعومد'١ ةوعد ةءاغرمعلا نمؤلب |هفىسيعىرعلاب

 ىاربع (ليلكم) هنبا مالا ىلو و نانيق ثآمو هنبا ( )  ليلهمىلا ىصوا

 (ه)ىلالام ليجن الا ىف ىنايرسلاب همسا و حودمم ىبرعلا ناسللا» هريسفتو

 نمرمعلا نم ةيأغلا مل ايف عاق هللا صاب راصفق هللا حيسم ىترعلاب هريسفتو

 خراب هنأ ىلا ىكوا ةنس نب رشع و ةنس هت ام (5) مضب شاعو م دأ ةوعد

 ليجت الا ىف همسا و طب اض'ىلرعل اب هريسفتاو ىلاربع ةار وتلا ىف همسا

 لياوم هللا ٍضِبق م مايالا ىف طْيه ىا طبه يب رعلا هريسفت و ىف ايرس

 ةوعدلا ةياغ ىلا غلب اف هللا عاب لممف (:)دراب مذآ ىبب ىفرسم الا ىلوو
 هللا هطعبقم (خونخا) هنباىلا صوأةنس نيتسو نينثاو ةنس ةئاعست شاعو

 قهؤ سا رذأ ىلرعلاب َُه ريسفتو ىف ا ربعةاروتلا ىفةمسا (م)(خونخاو) هيلا

 3 © نيس سق“و لصالاو -- ل 8 2 -نيشلأو فلالار سكب هلغل ) 5

 لوصالا يناذك (5) نالام- ل © ليئالهه -ل(4)  ناجرا

 ىف دراي ل لصالاب(7) -- ةوعدلا ىث ىمسملا رمعلا هنالةئام عسل باوصلا لعلو

 ةمجعملا لاذلا و ةلمهللالادلاب(دري )ءادفلا ىن.ا مثير اتيقوهلبق ىذلاو اذه نيعضوملا

(حونح) ءادفلا ىلا خيرات قو مم وست لصاألاب 0( ح أدي
 ةلمهم ءامج 

 0 32 | كمحع دعمءاخ نونو



 ناجي أاحيتلا تانك 0

 هبا ةار ىلا / يف ل زئاو ىنأنار س 4مسأ خ وذخاو م السلا هب ءلع سب ردأ

 أمضقم 3 توملا ق وذِف ةكن اللا توم و قلملا مج توم ىلا يح

 هللا ةعفر ١ ةلس نثلم و 8 وةئس ةنأم ثالث ضرالا و شأع ناو

 باتكلا ىف رك ذا و) هللالاق و ةكن المل عم وهف ةعباسلا ءامسلا ىلا

 ل#علا ىلها ضع لاقو 1 اع اياكم ةانمؤرو أس م 7 نراك هنا سن لرد

 ثيشو م دا دعل سن ااملع انأكم بسلا ىف هعف ةريا ىا اءلع اناكم هانعفرو

 ١ هللاو هريغ ى

 هياعلزا ايندلا لها نم هديب بك نم لوا ىتلا سرردا ١( ) بهو لاق

 ةلعملاءلو كرام هللا ل زا أم لواف لير يج هأنإ هملعو ىابرسلا باتكلا

 هللا دبش بوتكم ةفيحصل ا يف هدعلو ةفيحص يف (ميح رأا نمحرلا هللا مسن )

 ًأرقو بتكف اهرخ 1 ىلا دجياهيلعلزلا مث ةب الارخ !يىلا وه الا هللال هلا
 2 رعلاناسللاب ه ريس ىل | ربع( )حاش وتم هنبإ فلختسا سر دا هللا مف راكو

 حاشوتم لمعف لوسرلا تامىرعلاب هريسفتو اش مىنابرسلاب وهو قولطم

 هنبا ىلا صواف مد اه لع ىتلا ةدملا لع لإ ىتح ارك كحد هللا ساب

 مئامصملا ىتبف حال ىنابرسلابوه وكمل ىبرماابوهو ىلا ربع (عال )(©) عال

 (4) هرمفاد و هوسفان وهلمفك اولمف كلذك ه ونب هار الف بجتحاوربجتو

 (5) جرصو هللا ةضبق 9 ةنس (0)نيعبسو اعبسو ةنس هّناعست عال شاف

 سو هيلع هللا لسص (حون ) احوذ هللا ثدبف ضل ىلع مضعب ىنطو سانزلا

 ك_رصم ةعبط 6 "صا ج بهونعرابخالا نويع باتكىف ةبينقنبا اذهدروا 00(

 ك _ فاكلابكمل روهشملاو ةلمهملا ءاحلاب ميمال لصالاب (*) حلشتم -لصالا (؟)

 نيتس واعست و ءا دفلا يأ يف و نيعسو - ل(ه0) هوعفراف - ل(4)

 # م رم لصالا ىف )03(



 بع نادل تاك“

 ةيلع هللالزنا و هللا ةعاط ىلا (1) نرجلاو سانلا اعدف حالنب حونوه

 ثنغلا هنع عفت راو هوصعف فحصلاى ف ام ىلا ماع ذو ل نا ةةيحص

 مدد 0000 مكيلع ءامسلا سرب ارافغناكهن! مكر اورفنتسا ) مل لاقف

 #( نيبو لاومأ

 لاك ناف ( نوامهإي اوناكامم ستيتال ) حون ىلا للاىحواو به و لاق

 هنم نببورخس اوناكف(؟ ) كلفنا مصاف م دلما كققولا ءاوإ ىلا دفا

 نا نيلثثلا وعدل حوز ماكر 6 ) راص و بذكلا كرت ن ولوشو

 هييذكت ءاننالا نوصوا 0 الإ ناكم ا اماعزيسمح الا ةنس فلا سنالاو

 هنوذكي انفاسانك ردا اناذ باذكلا خيشلا اذه اوعي طن ال مل نولوُدي و

 هلل ! ةديدح غلب ضرالا فاط الكف 07 ءءانالا ءانبا ءانبالا ىصوأف

 كلذ لعش ه وأر ايلف جحبف ما رملا تببلاىلا مج ريف جملا تقو هيتأيف

 تيبلا مد اورمت اف هاذا مكنع فكل مم ون تب متم ده ول ا ولاه

 مارا دجسملا راث او رخاو تييلا اوم دهف مارملا دجسملا بارخو

 مالسلا كنث رش ماسلا حون أي لإ ربج هل لاف مس ون ىلا هللا ىحواف

 هللا بضغ دتشا اقوهز ناك لطابلا نا لطابلا قهز و قملا ءاج حونا

 نم ضرالا لهال اديك و 0 نار ةاكلا لع ب بأذددا 0137 تدخف

 هيلع ,قيس نم الا كلهاو .نينثانيجوز لك نم ةنيفسلا ىف لما .هللا باذه

 نماىذلا ناكو كعمنمو تنا بكراف راف رونتلا تيأر اذاف مبنم لوقل

 روتتلا ىأر الف ( لياق الا همم لنرماامو) للا لاق توما

 م اسلو ثفايو ماحو مأ م هو بكر ويعم ءاسن الب الجر نيءيسلاب 5 رراف

 : رامون اي ب (1) كلفلا عنصف  ل(؟) قاخلاو سائلا  ب(ذ)

 # راج ترص و بذكلا



 ناجتلا باتك 95
 هل لاَمف لبجىلا عباارلا سول نإ برهو اهءام ضرالا تمف ر مث نم ادق نك

 هل لاق (ءاملا نم ىنمصعي لبج ىلا ىو اس لاق ) انهم بك راو نما ىناب حو

 لو عقم عبط وم ىف لعاف ردك تن نعل ون( دبا نيف نءمويلا مصاع ال )حوب

 *# قوفدمو ةيضرص ى أ ( قفاد ءام )و (ةيضار ةشيع ىف ) هللا لاق

 الط ايلف اهتباب ةأرما هعم تب ىهو لسيجىلا حون نبا ىواف بهو لاق

 اممجلا الف ابسأر ىلع اهنبا ةأرملا تاءج ءاملا اه ذخاو لابحلا ننق لع ءامل

 حن نبا قرغو اقرفف ءاملا | اهالع مث وجتتل اهياجو تح ارنبا تلمج ءاملا

 ةتوفعا م( لفطلا م اتمحرأ أ دحا مهنممحرا تنك ول) وز ىلا هللا ىحو اف

 ىتتلاف ) هللا لاق ءامسلا ءامو ضرالا ءأم نا ءاملا ىقتلاو رسبنم ءامع ةالا

 ْ اع .كل)و اهقرغال ضرالا ىلع ءامسلا ءام لزز ول

 قفا ودل رف دجسملا ىلع و تييبلا ىلع ءاملا راد و ءاوملا يف يت
 فاطف مارحلا دلبلا ىلا ةئ .هسلاب حايرلا تف د دق مس كلا يف

 لف ءاسل ازا جم - ىف مكنا هينبل سوف ل اق م اعويسا تيبلاب حوت

 . ءاح ناو !دامر ءاسنلا نود لعجو لزم ءاسنلا 5

 اوضه هلا ادم لانادأو رأا ىف رثالا ئأر حوت ميبصا ايلف ارعطو

 نم هنرذ هجو و ههج و(١لدو مبلل )حواف م اح همثك وزاج نم الأ

 نا 8_0 تو ه سف ةاوسا امداغ غم أح را تدل وف هلها ءرطوو ىص

 يب هتك ردا ةرعدلا >

 نيعبرا ةاورلا ضعب لاقو ( ؟) اماع نيعبر !ضرالا لع ءأملا ماقاأ بهو لاق
 تاو اهءام تضانف ضرالا صاو اه ءام تءلقاف ءامسلا 1 م امو

 وسل #خاعارذ (؟) ةيرذ هجودوس هلعلا )١

 لاق 02



 نادعشلا باك
 و

 « ( نينيظلا ١ وعلل ادعبز لاَ يد وألا لع ح ون هنيفسلا

 نيذلا الجر نيعبسلا نا وماع ةئايسخل ناف وطلادعب حون شاعو بهولاق

 ماحو ماس هن الثلا حوت ونب بدعا اعاو بدع الباوتأم ةنيفسلا يف هعم اوناك

 و انا ردو اوحر داريثك نيمو ءزاو دةقئرا ماس دل وف ( ١ )ثفايو

 راع دلؤفمرانب راع ( ؟) داووربك الاداع صوع داوف صوع مراداوف

 داو اشيارو اقالمع ىوالداوف ىوال ًاضيا مرادأوو (#) مسطو ادوُع
 سيدجو م طنا ةاوزلا ضع لاقو سرفلاسرافداوف امرامواسراف ضب !

 .ىفمهبسن سي ةلخلا مهف ةشفنرا ىناماف مرأنبانم دالوا اقالمتو شبارو

 2 انهمهتانبا نع (4) ىغاذ تسلا ها

 ا ماح دأو بسن ز8:-

 ناعثك ( ه ) ماحب عيرالل داوو ةشبلا شوكداوف مير امو اشوك ماحدلو

 :ماحدأو : ميررام نإ هنو ومر أم نإ( ")رب كل وف مح نب مير.أم نبا

 قلو وا(07) ماحنرومااعو ماحنب .لوق و ماح نب دنسو ماح نب طرق

 فل وف .ثفان نإ ناجرو تفا نإ كاجوع ثفأي دلوو ثفابز, نالت ثفأب

 ننال دالوا رزاخاو كرتلاو جوجامو جوجأب ثفاينب (م) نالت

 ينئاغ ءادقلانأنق و. رساعأت سيم را. ل ةدايز © عاس ى شب هسسن هس ل ةدايز )0(

 .ةلوضنلا مه ذه ناوس مداس نبأ ىوانب دوس الاوعوانب ذوالاضيامرادلوف م ل 9

 نا .نصالاب : 0 [امهاه مه اننا نع ىنعأ سل 60 فبسنلا ةلخت ف هيب نعد

 ًاضيادلو و ناعنكن رب, ناعنك داو و ل (؟) ديزي لسالاب (5) ناعنك

 ونب ءالوهفماح نب نوئيعو ماح نث ناعئك نب نارقو ماحنب دنسو ماحنب طبقماح
 1+ ل-- ناجلع - ل(4) ىلعا ٌللاو ماح



 تالا تاك 3

 يتاح وع نب سكسو ناحوم نإ بلاقص ثخأ رب ناحوعدلو و ثفأ

 0 ناجوعنب طوقو

 نسل الا قاخو هءايلو الدعم ريخ اهلج ةنملا هللا قاذ املو هيتس نإ بهو لاق

 * (؟) برعلا هي رعلل راتخاف مد 1 ىن قاخ و ةيب رعلا بهيج نم هتنل راتخاق

 ًانطعم اب انك زنا (") ةبب رعلا رايظأو هرمأ ماع هَ هللا دارا اذو بهو لق

 وه الا هلا ال هنا هللا دهش ميحرا نمح ىلا هني ميس .نألأ هللادهش وهو

 مك( مب كلا زيزملا وهالا هلا ال طسقلا اعاق قمل ءلاولواو كن الالو

 ا ةرذ ىف مكحو نايسنلا رثكو نام نلا ركتما اذا هنا م ويقلا ىلا

 هللا ثحإ نا داولا لتقو نان والا تديعف (4) ناسللا اذه باغو ناطيشلا
 حسا

 ذا دولار وهظنام ز ناعالا رصايو لارقلاب عصي نايبلاو ل دملاب ادم

 2 هدعو هللا فل و هامل ىن ال يل

١ 7 لب ربج لاق بش و 8 لاق
محصأ | َت ده ل رو 

كن ر د زك اه 5 ة
 ظ 

 كلدلو ريخ هلا ىلع ةمسقلا كد و . رم هل تراص نم ةيأذ مدع اهسحاف

 هلعنل ى اموكلرا د كوب 2 رسوما او هلع هللا ىلص - كد رد ريخ همر دو

 هل او هيلع هللا لص هللادتمب ىتح بيطلا (ه) دتحلاو ةره اطلا بالصالا نم

 ل ريح4للا# 9 ةسن هلأ ثيدعأت يد اهفاملعب ا ف ن لع ةفدعضلا تن كقول -و

 هةمحصلا هذه لعاوع رث حفا م ُّط لام ف ثفايو ماحو مأ ماس ىب تكن نين ماس

 اننا يي

 لاق مليدلاناهول دلوو ناجعدالو اءال ؤفاطوفو شيكسبولاقثم ناجرغدلوو 00(

 محمص, و ةمايقلا موبرملا ءالؤع دالوأال ضرالا نع سلو هونبوجون دالوأ ءالؤهفبهو

 ةدايز () سرعمل ةيبرعلا -ي(+) 2  لصالاب ةطوقنم ريغ اهمال ءارسالا ضعنانل
 نايسعلا مهيلع بلغو - ل( 4م ةيبرعلاب ةبوثكم ةفيحص حونىلع لزتا اهلهال ىل

 مكياف !ءدسجلا -- ىل (2)



 5 ناحدلا تاتك

 أيلعاوع رتقاف جرذ زير هتارذو ىادلو ربخ وهف هلت رابع مكيزف

 ع و )١( ماس ىدب, ىف تناكو هيلا ت راصف ماس اه دخاف ماسل ترق

 ضرالا لها سما ىلوو حوت تامو هسا ةبب رعلاب هريسفت (ما-)اهيف ام

 نوت هنا حون يصون للا لها ضع لاقو حوأ يبعو وهو ما

 * حا ون ن را

 لاس يح هتيعالا تاحونهللا |أف توأأ ن رم اعو زج م آس لاكو بهو لاق

 لتعا ماس نما و نيفلا رمتو نوفلا ”ي ماع فالآ | را شاف توما

 *+ تاق تملا هبر لاسف (؟) ةمسنل

 انرا هتلك و هللا وراي هل اولاقف مص نا ى سبع نويراوملا ىلإ بهو لاق

 لاَمف ماس ربق ىلا ىسيع مهمراسف انيق هللا انديزيل حوف نب ماس (م) ان دج
 هل لاق قوحسلا ةلخنل اك هللا ةرد مأعف مون فرإ ما - أن هللا نذأب بجأ

 ثترمتو نيملا (5) تييينلا كس فالا ةمل را تشع هل لاق 5 ماس أاسأب تشع 3

 9 نيباسب تيبك ماس أس هل لاق كدنع 7 ادلا تناك فيكف- ىس دل لاق نيفلا

 (5) هدال وا نيب عرق ماس نا م اذه نم تج رخو اذه نم تاخد

 هفاخت-اوهل ىص واف هدل وريخ هنأ ماس طف ذشفنرا ىلا تراصف ةفيحصلا 6

 ناسالاب ذشفنراو ىثطم مايصمىب رعلاب ( ذشفنرا ) ريسفت و ذشفنر !ىلوو

 نيتس و اثالثو هن اعبرا دشْفترا شاءف ٌداشْقنرا ىناريعلات همسا و ىتانرسلا

 4ل لال متاسف هللإ ناد 0 وحو اهذ أم ريال هديبع ةفيحتبصلا تناكُم هس

 اهسسنعل

 ماساهذخاف مال ثالثلا ىف تراطق !وع رتقاف اثالث عزقن لتماحلاق .لةدابز (؟)

 اةدج ربه -- ل 9 ةوسحلا مدس ىدذح لتعا امأاس نأو - نى 939 هات راصق'

 #: هيي نيل عرقا دق < لصالاو - ب (5)! ناب اب هل - ل (ه)' تيبن_ ب(؛)



 ناحبتلا بانك 7

 ماش الشم انلارسا ىلوو ذشفنرا نب عاش ىلا موسلاب ةقيحصلا تراصف

 ثالث شامف يام للا هدنع ةئيحصلاو قح لع ناك و ليك وى رعلا»

 تراصف هس نيب م ماس ةافولا هيرضح الف ةتس نيتسو ا” الث و هنس ةثام.

 رباع سائلا رماىلرق ١( ) راع هن نش واف اش نإ رب أعىلا ةفيحصلا

 اهؤ ام لع ال هدنع ةقرحصلا و (؟) ربتلا باحو لدحلا بف لدعلا و قلاب

 هللا ل.ة ةحاا روبظل هملع ىف قيس 5 د1 ةقرش هللادارا د

 # (نيملاعلل تاب آل كلذ.ىفزا ممكنا اول اومكتسلا فالتخاو):

 كلمهتم لؤو هلم ءاهسلا نم نأ 3 همام يف ىأ ر ار رباعزا و بهو لاق

 3 ةبطا مح هإسغ و هعشف هلق عد هردص قشفا اعاق هم اقافهن كن ١ لح اف

 ألق أبوس د أمؤ هردص ص ءهدبرجو هردص ىف يف هدر م * ناك اك احس داعقت

 همها هركنا و ةموقو ةيوخا عئراوتقا ملم مايهو هةموو ةةاخاد حبصأ'

 ىلو الا ةليللا ىف ىأر اك ىأر هشارفىلاى وا الف مامطلا نم عنتما و هدلوو

 ةفيحصلا تاه لاق م هسفن ىلع هماقا و هديب ذخاف هلا كلما ناك ىأرف
 ىذلاام رباع هل لاق رباعاب أرق" كللما هل اقف (4) راع ةفيحصلاب ىتاف رباعا

 هلاالهلا هتلادهش ميحرلا نمر لامس قملاب هلا دهش ): ارق لق :

 ةشحودادزاراعمعبصا املفار ارمهعم اهأرق م ةفيحصلار دا ىلا( هزوهالا

 ىراوتتوبهو هاودرحب اولمخ هلقعىفطل وخر باعزا:!ولامفهمرق نم. ارازفو

 ارقارتفاو هلمعس ف رحال ريدشإو كلا هملعام (5) رث ادت ةفيعصلاب مرنم

 ض ايد هدعب وره دل بلج - لإ ؟ط انندلايف كلمكلع لواوهو - ل 0

 ةكمالملا و -ل ةدابز (ه)  اهايا هلوان ههأكف - ل (4)'هقيرفي < لصالاب (9)
 + ريد, -ل (57 ميكا زيرءلاوءالاهلا ال طسقلاب اماق ملخلاولاوأو

 فيك



 سا ناديتلا باتك

 كيملاذخام * ايؤرلا تداعهشا رذىلاىوا الذ ممجا هراهت فيكاملاصتا وفك

 هذه سما ردت اعابهل لاق اهب هانا الف راعاب ةفيحصلات ا اهلاق و هماقاف هدد

 . كتفشب ءاب تاتكلن !ىرتالا ك اتفشو كناسل كاطعااىاهمس وفرحالا

 فرملا() ىلا وت ميم وهف ميم تاق نيس وهف نيس تاق م ءابلاف رخامسف

 امم اهمس و اه ريدتق ىف ورملا رث اس يف كل ذكو مسب نك ف رهاب

 لهسف ىأر مة فيحصلا ردن راعقافأ الف دمستل كاتفش و كنا كاطع

 دوه وهو دوه هنبأ اعدفاهفام رعواه أر ةفاهتءارق هل تحتفو اهيا هلع
 ردقلا ل يلج ميظع لع ىصتخا هللانا دوهأ هللا لسو هيلع هللا 1ص ىببنلا

 دوش هلل امد اه رهف ةفيحصل أ جرخا م ةرخالاو اندلا يف فرشلا هلانل

 ىفوج ىلا لص و ايلف ام اعط ىنمعط افىناتا اين آت اكاؤر تيار ةبااي

 ىت ؤتناراع هل لق برغملا وقرشملا نيلأم' المرون ىفن نم (؟) هل عوضت

 تابلبت م * كيدي ىف (©) اع سرتحاف لوقتو كللاةيس ةفيحصلا بحاص

 اوباسق تاذالا نوحلاعإو نوج وع لئابضراب و لدحلاب ! وماقاف قلحلا نسلا

 ايرسلا/نوملكت ناسا مج وتس مناف ىد وألا لها الا قابرسلا نإسألا

 نسل الاب سانلا قطنف ةغل ةما لك ناسا لك لع هيله هللا للص ليربج ىرجا و

 اع نل غلافو (؟) هوأ دوهو ةيبزعلاب برعل حصفا و ىنرعلا و ىمجعلا

 مرا همع ىو هتوخا عيج راع مم مكتو ىايرسلا كتي ىد ولان دهوهوخلا

 مسطودوعو داعاما و ىمجتا ناسلب تملك# اهناف سرفلا الخ ام ماس نب

 هتك رب مهتكر دافي رعلابرباغمهمت نبا عماوةطن هنافشئار وقالمت و سيدجو

 ام لع ضر حاف -ل(») هلءاضأ لحل عوطت -- ب (*) لاو 0 -ل(و)

 #2 دوههنباوةيبرعلابرباع مشواو -ل44)



 سانلا 000 ند 00 6 5 اعا وبا“ و اوفرش و

 لباب كاد

 هللا هع اط ىلا 9 اعدف(١) أننا دوش ماخا هيلا هللا ثعل ميقا وئاعو مهيلع

 راعون سالغال هن أذ ) ادوه مث ماخا داع ىلاو / ىلاعت هللا لوقوهو اوتمف

 لامثااورو.دلاواصلا هيرالا الات قه سام انلاا و رهتو نسل الا لها عيمج ىلع

 كهج و نع ب هاش سمشلا ملطم كيو لبيهتساو 2 "نا هايل بونملاو

 #* رونذو 3 كفلخ نع بهأمو >

 او دتقاو تراس ن .! ابصلا مرا وعبلا مودل (؟) تيه الو بهو للق

 تبه مل نع 011110 مو نما اول زن ىتح او راسف ماح ونب مو ابن

 0 ات ا مف 12 1

 5 اوسرغو اهوحعتتفا و ضر الا | ولمعذ ءافملا مس تفأب ودب هيف

 ماح ودل باعف | ولاتقأف مَن وذل و ماحونب هز سفانن 3 راهنالا و رجأ ع

 ىدا نم. ل وا طوقلاو جا رملا مهبط اورجاو مث وكلم و ثفأن ىب لع

 لئابل سانلا وعادب دوق هلك كلذ ىنو و دآ ونم ضرالا 0 جارخلا

 ةب آلا مهارا و حي رل ايلا ميكلها ىتح د اع موق عمدل ىرج امو دوه ةصق ل()

 انك طوفلا -لا9) 0 موق تبيه ل  موقسهذسهاملو ب(؟) ة رهاملا

 1+ اوسفانت لص الغ (8) م ااح ينب هول زن لص الاب (5/]) طلغ وهو ءافلا.



 العا كاحيتلا تاك ٠

 تب رضاذا ذوهأب هل لوف هانا اتا نأك اب ور ىًارادوه نا هللا ل

 م ”لف ضر الا ىحاون ن : هدأت أ نمل دلو نم دعا ىلاوا كيلا تل يملا ةمتار

 كل كلدق لز كج فل اذا ىَح مميسنلا كلذكسملا ةحئار دعو نم ةيحانلا تملا

 هللا لع ٌنونكم 3 ا كي : قيس ءاضق 5 مع هش هلا 5 ىج «,رساذلل و6 رف

 ةإمللا ىف تا هانا م“ هموقو ه داو ىلع 0 - وهيلعمللا لص دوهأب ورلا صقق

 كليا داب ريخ ىلا 4 ىعش هلاقةعي وُتلسملا مم ردج و نم دوهابهللامفة أعل

 ةكس الملا و () هدا ان ىداا تيبلا وهو ةمرحو قيتنلا هتيل هيفو

 مح ول موو هم له لن 53 و را سل لاق و 09 نأف وطلا ند هللا هعقرو

 نم مز نع رفتملا سانلاوع كلر وه و أيش دج اف ءاحرلا لع لئابب دوق ماقاف

 ب وأف دام 3 0-5 رز 3 نسل ليحل و اهسط وأاذوع وأ داع حاول نا مأسم دل 89

 5" , دجو مالسلا هيلع ىب كادوه ٠١ ناطعت ب برميلا و هو ل

 6 اذانرعىداو نعاتنا ب رعت ا ةيصخلال وم.متناد وعدل لا لاهف كسا

 هبال تدب ر و أح 8 نطوريخ كل أما رعالو نعملا 0 لاف 0 م كنو

 مخ نمو راع ىبو ناطحق ىت نم هعيئنع برع (:) راصف راوج ريخأب

 بر ناكو لب أب لها هوج و و مظعمج ىفاوراسف دشن را ىنب نم هعم
 ه«كلذىف لاق و لباي مالغ لضفا اعرك اعسو

 له ؤم الو كاكسلت سل 2 ليقالا مامملا ناطحق نا (ه)انا

 لذر الاريفرفوالا اناطحق 2لوالا()ليخرلا فاو ريس موقأ

 حج نييرعتملا اع نافو هامل دنع ل( ( انه طلق وهو ميهاربا ل(5)

 فورعملانمبالا  لزجالابيصتلاوذمالفلا انا  ل(ه) ك  مصراس - ل(4)

 ىللدحتلا



 نادتلا تاك 5

 لكشملا ميغ نيب الا قطنملاب (١)لبسلا ناسللابىداتا
 لبلس يف ةمم الاو ترسح 2 لمكلا ىدعكالمالا قظنمو

 (0) رضفتلاب كالمالا ربقال  لهت ىف سمشلا نيس ى رجا

 ,لصيفلا لع كاذ حون لوقو -لزشت ىذريف محو 0

 9 لصفللا < ركلاىح ولاىذزامز' لوحالا نامزلا بيقعتلىح

 ُل ردع أتهم س سنع س انلاو لس أل ىنل ىد فك رى

 ليمتسملادها.ملارد هللا لمجاو هتلقل وق ريخ نع

 .قطنم دارا .ه كعب نوكب ” ملع ف ْنم ءط لمكلا ىدعن كالم الا قطنع هل وق

 هيلع هللا لص دمح ثعبام دعا لؤهألا نامزلا هلوهداراو هدلو نم ةعئايتلا

 *# هماو هدلاوو كي يدعو هرايمر احلا برا هنأ ملسو هلا |و

 تنكس م ماس هيرذ زنك ياا ةمحصأا كن را و لوق نع هوقو يش و لاق

 . 5 ما-ونب هرج اشفماح ىب راوجم لزتف ةيل املا س أر ىلع كسلا ةمئ ار هنع

 اديدشالاتق ملت مف همم نيذلا راع و برعبىلإ اومح رف ثفاب ىب اوليق

 ةماقاالاب هيسافنينع دم ثفأ و ف انة ضرالا 2 رغىلا م فو برع مب ره

 * ماح ى ىلا هنودؤيا وناك ىذلا جاتا مهنع مفرو

 * ( 4 ) نميلا ضرا برع ثروو بقو لاق

 سرغب ام برع ماقاو نع ضرألبتكلذلو نع( برعي ) مسأ بهولاق
 عيجيف سهذو هنزو ورعشلا لاق نم لوا برعي ناكورار.الا ىرجتو رامثل

 همحودو هوذا ذم ملعتف (ه )بسيشو صقو فصو و مدمو ضرأع الا
 7 تدنو

 لشفملا هبل (4) لضفتلا ف تب (م) لهسالا - ل(؟) نيعرلاهلمل(١)
 ا هبس ل-دّتش لصالاب (1) (ٌشرعيل ) ةدايز لصالا ف (5)

00 22 



 - ناحبتلا تانك

 سش ارو قدامحو مسطو دوو داعب 5: نال رعتملا ىلا مالا لص و يح

 * () هلوق مهل جسنف هلوق اومارو مهنتسلا ىلع فخو رعشلاا وب اطتساف

 ,شيعلا دغرو ةمعثلا نم هبا وئإو وه هيق برع أم ادأع مل واهو لاق

 نإ ميقر هلل هل داع نم لج دنع ضرالا لباب نم برع: مم صخش ناكو

 نما ين هعم نم و برع ىأر الف مرا نإ صوع نب هاا نب (؟)ليوع

 ناكو همانم ىف ب ايسالا ىرت برع ناكو عدس مهشيع نم دغرو هةءسو

 برعباب هل لاقهانا اين ناىأر -ةياور ىأر ىذلا نوكيل هموق اهبربخت

 ضرالا (م) قمغىف توهرإ ضرا نم ىغالا للا ىف ابقن تلعج اله

 "مج رخئتسو ىر هبا لعفف ني ندعم هناف هبق رش (4)رمفاو نامءندممهناف

 نع ضرا ىف نايقعلا و نيجللا رثكف يهوذا و قيفعلا نم ىهوملا ندعم

 ,ىأر امل قيوعنب ميقرذا و مالكلاةلصل ماللا و فلالا نعىف ديز امناو

 وب هيف انع مجريخا مث ادأع ممل اسأر مهيفزاكو اداعهموق ىنا نعلا ضرا

 ادوه ركسف قا لع هايل ! انه اه مكتاو برع, مم ناطحق

 دوه عم م لع ادب اوراصف ساذلا عينج نم هوكر مق و هيلع متيشغ نم لكل

 اولزذاو ننلاىلا اوجرخ امركل نيل قحاد وع هوطعاو ادوهاوت ال ناكل و

 كلما ءءاراو نم منك تنكس س اذاف راوملا مكنا اوخا اولأسا و اهتم ةحان

 زان م هيلعل وزتملل ليوق

 طر مهثأرو نم ا وكنوع دال دوه ىلا هللا حواف يه و لاق

 ىضرا نم ال! نولقتني ام ىل الج وىف زعوف اوف ىشخا ال ىناف اول أ - ام

 !اومةرو أ أسام دوهم اطعافىنردق ىلا الا ردق نم ن ورش الو ىضرأ ىلا

 لادلابديوع--ل () 2+ هلوق هيلع لهس هلو -وعشلا اولافقهلوق هلعسنف ب )١(

 ' * رخآو هلعل (4) ضيرع - ل()



 ناحبتلا باتك 5

 وشل برع مذ ضرعتي مل قاةحالا اولزن اف فادجحالاب اولزنف نمل ا ىلا

 )١( نويدلا مهلع اومرجت ميقر مهل لاققوكيلا | وا مكناوخا هموقل لاقو

 سبلف هتلرذ كلت دوه بر> ىلع متلوق م ََ رفظ اذاف كول 5 َّىس

 فيك إلا ) ىلاءت هللالافايظع اًتاخ مبقلخ هللانا كلذ و ةقاط مكب دحال

 ىلا 95 | وطلا تالاضألا 58 أ 3 شف | 69 د اعلا تاأذ مرا - أءل 337 : لعق

 اويبسو لأطحق غد 0 برع ترجاش اداعزا مدالبلا ىف ملثم قام

 مظعأ اداع هللا ىطعا تاكزا ناطحق ىبا برع لاّتف (:) بردلل مهلا

 ناطحق ودب ىتتلا مث ىلاعت هلا نذابهول:اقفدلملا وربصلا مك اطعا دةفءاسجالا

 فادح الا نيب هز قرا هل ل اهي نما نم عضو دأع 4 مبعم ندو بارع و

 ل اَهف ةمظع ةلتقم مرلتق وبرعإ مهم زبف ادي دش االاتق !ولتتق اف هيلامل او

 2 كلذ ىف بسلا زعل

 قرا موي ىف ن اطحق ىب ف ويس (5)ةيطخ رهدلا !عتداّمدقل ىرمعل

 ق'اوءلا قوق رثا |تافهرملل و ةودض توملا ىلاداع ترضح دقل

 قفاودلال وسل اكو دعا ضر ال أ ىلع 1 عمجم د اع ىلا انفاد

 قعاوصلا يىدحا هلم مهم |نكف بلاغ هللاو هللا عافدا ودارا

 قادولا رد ريصلا تاسر0(4) ف لع ال ى 7 جب اجعلا طدسو هل ل

 (8)قهاوشلاسوؤر نمت ل دئار وخص مود تاغ | وحمل وأ اوحمم اذا

 قراوبلا ف ويسل اباه انما قال قساب ل وحلا ىلع ضام ىف لكب

 مرا نيداعىأ(؟) نويدلاب مثوئيدو ريارجلا هعمنمو برعيلاوم رتمم < ل(1)
 ذهب عضاوم ةدع توق ايركددق (0) برحلا ب (4) ب ىف اذكو ابرعي لصالاب (©)
 تاشراف لمالا (؟) ةطخ لمالا(5) ك2 - ةحشاوريغ هنا رابعنكل و مسالا



 وس د ادا بانك

 قب اضما )١( مج ر ىرثلا بن املا ىلا ةونع ضرالا نع ماح انيق

 4 باسو نا اهي ان ولع راع نصح نم زءلا تافرشانا

 قنا وملادوهع اي دلا مما ىلع هل ىذلا ىنلا ىداحملا وهأ وبا

 قد اص رونل ا مضا و رخف ل وهي انلثم ناك نمو دوه ىلا انومس

 تريلا ىلا مسأ أ أن ا ميف ه سما ةفرحبص د وه ىلع ل ْرا هللا ناو بهو لاق

 تبا ) هيلع ل زنا و ةيب رعلا نم رئاع هيبا ىلع ىتبام هيلع ل زنا و مار 5

 مدس أمل ل زب اذ( ىالاو ه شس قاف غ ع ظطزرذد خح جثث

 ترسل الا عيمج ىلع ىب رعلا ناسلل' الع كل دلو (”) افرح نب رشعو

 نورشعو نانثاوه امنا ىابرسلاو ىنأ ربعلا لثم وسل الا نم ناسل لكال

 اذه و مالكلا ديسب كتررذو تنا كرت ادقدللانا هوم - هلعلزاوانرح

 عيمج ىلع ةليضفو ةردقو ةلاطتسا كادعإ نم كتردلو ك | نوكي م الكل

 6 وبل مت 4 تح الا دبا مهق ةمالكلا اذه ىرجو ةم ايقلا مو 0 داعأا

 نم هجر تارهاطلاب الص الا يف هرخا ملسو هل او هلع لا اص دمت

 نم ءانآ رشع لع م اق كثارخ أدلو نم ج رم م روطم ي باص ىلا باص

 * هيلا حوت

 حو ناطق نا بارعإ هكع قطو 3 لاطحقو دوه ميل بهو لاَ

 وهو دوسألا رجلا عضو صاد مو طبم تربلاو نأطحق نب ترا همم

 كلذو ب شماه( #”)] 2ك اوسلاب هلغلو قس اب (؟) حزب ()

 افرح نورشعو ناثثا ىتريعلاو ناي رسلا ىمدعلا ىنع ىترعلا ناسللا لشفل



 نايقلا تاك“ 5-5

 ةليملاو هد يأ كمر كو 55 هس هللا ) + (ُ رخآ دقأل هل كا هت

 مك رد و)لاقو ( تيبلاناكم ميه را نأ وبذاو ) هلال وقكلذو 4 اللا

 +( لسساو سلا نم دعاولا ميه را

 * ليعمسأ ةعم ىابدو لاق

 لاقءرا نإ صوعنب رباعني ميقر نبداع وهوداع سأ راننامث بهو لاق

 ءوس ائود رب و برعب برح ىلا انت وعد دك كيأرو موشم ياا ميق ةر

 مةرنب داعداع كلم ناو لّذلا تسبلف عزملا كك ر داداع لتق ايف (؟)

 اا قرم يارب نا نا

 هذ بأ مابا و عادلا لل" ويوم ركسحنو داعا الا

 د_هس ريغ نم ملاط موب 2 اتمناظعتو نب ت رفظ دقت

 (ع)دنج ريغ لف اى ا قا و :اكو اه ونط و اكد اللا ! ول ان دعل

 دهح و ل ذ ىلا 3 رص دعو دول ةتهادم يا وستلاو

 داوي مكتيجس قرم ىط ديس هاوه ىومينموهورادو

 دمحم هلرو دصلا ق انيق د الن وكي سوفتلا حتى و

 ىتإ هوج و هعمو (؛) ةكع برع و هئرح ىلا !وجرخ و ريما ىلا هوباجاف
 ميقرنب داع لوقي أشنا داع تزر ايف روما ةلو نطحق

 داوراام ريمت مهيلااو ريس ىدانملااذتروص اوييجا موفإ

 هيف هكاسب ما اف ىحا ةيرذر نوم ىفاوهو هيدي هيبتا هرماكلا رك ادقال <. ل(6)
 مفدي ذاو تيبلا ن اكمميهاربال انأوب ذا و ] ىلاعت هللا لوق كلذو هل دلو عم. ةكمالملا
 لصالاب ( *) م  باوصا؟ هلعلو  ليعمساو تيبلا نم دعاوقلا ميهازبأ

 مهيلا جرختل مالسلا هيلع هدج دوه عم -( 4/2 ديح -4 © )» ةوحرب م
 نك! لاوقن ف داع تري لفأ رلتقاق 5 ةيحقراس . [وعماق تاق



 ناحتاا ىاتك
 ىدانلال ب وطلا د اعانا ىلإ

 ناي

 ئداه دج ربخ ىدح ماس و

 د املا ى رث ىف ضرا دعب

 ىداو نطي وا رفق رهظب دايلا ل عراس ب رهيذا

 دالبلا ىف ثاعو ايس ىح داسالا لعق :رم دشدق
 ىداع الا ةةوصانم قلو دا وفلا قفاخ دهشيلاوموق

 د أبفلا ةرزس م انيلا ىرب

 ق : رابإ اوقتلا و اوج رفع مهلا اودأءذ هم وَقِب داع جورخ ناطحق ىبب غلب و

 غلب و ميظع لتق مهن :د ناكف ضعب نم مهضعل لان وادب دش الاتق اولتتقاف

 0 ب رع مءاجايلف نعلا ىلا ف ارصن الابد وه ه اف ةكع برع كلذ

 عروعديواداعر ذنيل ن .ملا ىلا ريسملاب د وه ما هللانا و () داع ىلا فحزإل

 هل لاك ميط وك فاّيحالا راوج ْلْر ٌىح دوهر راسف ىلاعت هللا ةعاط ىلا

 اداع اع دو داع سرح نم هلع ناك أمت فكف برع صاو (؟) قينحلا

 اوداغ واول منارانلا مهفوخو هلئا | وعاطا م ناةنملا مدعوو ىلاعت هللا ىلإ

 انت دعو يتلا ةمجلا هذه أنل فص هلاول اَدف رفكلا نم هيلع مام ىلع

 نيعلا رو> اهفو نيل اهنيط و:نايقعلا نوطب اه ٌوانب ةنج ىه مهل لاق

 هب رش الا لك نم راهنالا و مطقنت ال يتلا ةمادلا هكاوفلا و () راكبا

 فارصاالا برعي رمأ ملس وب هِئلع هلل ىف مص دوه ىلإ[ مهرعمأ غلب الق - لةداز(5])

 مهلتك وفنتأت مهم زهف فحزأل ابق ناطحق نولتانةب مهو مويلا لبصصو ىتح راسف مهيلا

 يك لم الان ةحضاوريف ةب اتكلاو ( اذك ) اوئس ما. -- ل :( < ) اعيرذزلامق

 -لاسإ) ك2 انيدباب ينلا بنكلاف اركذ عضوملا !ذط دج مو اهلكن كامالا

 ( اذك )روتهتاهل ىه مط لاقف اهب انت دعو نتللا ةنجلا انلافصو را انل فص اولاق
 لا راكبا نيعلا روح اهيفوني ل اهسطو نايقعللا



 ناحتلا تاك لس جب

 5 وللا 5 دم لع تروقايلان * م 4م : ملا فرَعْل أو اهتمت روصتلا نان ى رث

 نا رفعزلاو روذ١ اكلاو كسملا (١)ت 0 ن. اهل اعيقو دجرازلاو درمزلاو

 تاقيط صو ةمهل كم هملظم ءاأ دوس ىه مهن لاق راثلا ان فصق اولا

 و قيوم اهتي دواو ريعسلاو منهج و اظل و ميحملا و هب واحلا 9 ر ' رهمزلا
 نيلسغلا 8 ارشو هأشح قرحا و ةأئيع تل أس هلك ا نم موق نإ اهماعط و

 ةيراقم عم نيبراشلا هاوفا ىلا لص!نال يق (*) هوجولا م أهف طقاشت

 أدفو 4[ اوسرأ نكلو ل فصو لو دوه اذه 3 اولاعف نيب دعما هن أولا

 م4 و ةدملا محب رد نأ هز ول أمس ل ودحلاو فرشلا و همس أيرلا لها نم

 ن داع موكلم مك لاف ادفو لجر فلا اولسراف كلذ لع ميما مجافرانلا

 حوت نب ماس نلمرأ كدج مس ىلع اهوءسو ةنملا هله مكيرينا هولاسا مقر

 تدعمأا هلل اع قطنملاو ةسارلاو ف رشلا لهأ نم اجر مبنم ا وثعف هدا

 م ول نب مأس نإ مرأ نإ ضرع نا داع نب داه نبأ ( 6 / مرصخ نإ داقو نبا

 هزللاب انت دع و تنا دوه هل لات لحجر فلا عم د وه ىلع ثيعبلا دف وف

 أ دا هذه ربح ف ةرخ الاىف ا امتفصوو راثلا أن دعو اوال 2-6 5

 بذاك وأ قداص لئاق لوق ىئاغات رضاللا نيكرات انساف ءانأدد دق

 تناف الا و راث وأ ةنح نم تاق ام نيمو | كش يف كلوق نم ندع

 ادله نم .سحأ وه أمال تفص وم ايندلادك اوق وأن دلار روح ١ 3 . أراثاو بذاك

 ىف ةدايز_(*) قوبوع - ب( ؟)] ك-ل يفباوصلاوتبن لصالاب (1)
 ةمالعب مرضح -ٍب(ه)  ةعيضو -ل(5) ب ارشلا سشب - ل
 َقيَقُش 4+ ك د اه نب موصح ل يف و ءاملا قوف ل اهالا



 5 ناجيتاا ساتك

 كمي ارو هق رح 3 دلارانانآر متفصوأمف بعرلأ باه 0 ل

 جرخاف !مف اذ نا اهم هتفوخ نأ قف (١)ايلظو اقارحا دشا رانلا كلت نا

 ةلمضصفأتل نوكأ مون ماس نإ مراتي ميس اي أممسنو امنكس ةنيدماتا

 حر لو ةغردللا انتوعد امفدادز واع طظعت ارانانل ٍ خأو دب الارخا ىلا

 لع ردع هي 4 ١ و هب ءأ نخسالا هو لع ه كلذ هز ول اسإ محو دبر ثيحانل

 نا كي ىشخا 5 عريس, وهو | ىماهثلا متل 2 دوه محل لاقفكل ذ

 لبا مع .صع نأف نول 5 نكمل لوق انو دوبلا ءافو اوموهال

 مل مدورع ا وذف كباحصا مم ثيعب اب بهذاف نوكيف نك 6 ال

 ةريعز وكت ةلثع ميكلم هللا نا اوذك نامل و هللا ماطعا م نا موملعا

 09 ٌثعمْأا داعل و كاملا لام كوره نيدلاو ثيعبلا مج رش نيرباعلل

 عبش ىلا ىلا لوق هدنعامو هةصق ذوه دع نم ؟تثح دمل

 مهنل 4 ءاحال اى * هفأم ٍِو هس هيف سيا مال كاع ذ

 مفنا وذلا ىوع ىذلا كرو ةديعب رو سغ لامال كاعد

 عدم لوقل اي داعاب هن ىىلظو 2 هءاوجىنمسفتلا ىف هلت تك

 ميمسا و رطل داع تن ,دعصأ ناو ةدحصنل ف لاسم َك 'ظ 8

 مدر لقعألا ىفدشربهوذخ ةداعس اولانت :ىأر اول نأف

 ممطأ افلا ت كترأق نا هل ىلا لاق أدييلبق نم لقا ف ورذ

 هده 38 مسرح لا هلاسف دوه ىلا ريسل هل لاق ثعب أ كي أرام داع هَ لاق

 دوس ز رج لابج نيب نم جرو ليس داو وهو فيفحلا| ىف ةنيدسلا

 جرن فصاوعلا حابرلاب (م) امتي لمرلاب ارامم واليل ليسن رم فيفملا و ثعش

 ًاثناف ثيعلاي كلام كلملا لاقف مهموق ىلا - ل(؟) امالظ-ب(١)

 انك 4 - راهتيهلعل 69



 ناحبتلا بانك 5 ٠

 انل جرخا دّوهاب هل اولاثف اذوه اوناف دوهيىلا ادفو فالا ةنالث داعم

 ربعي ال اهجرخا ونمؤن نا انموق لسع و انياع هللا دبع ىل-ء ةني دما هذه

 تع اويهذا د وه مه امم فيفملا لع اوفقو ىتح ميعمر اسف فيلا

 ىجانو اويهذف ىلا مقا كسلا جيس 35 به اذاف فاةحالا داوم ىلا

 د ىم زلا و ٌؤاْوالا ةدمع | ىل ع توقايلا روصق 2 هللا ابحر خاف هل ر ةوه

 كسلااع اميقو ترايقعلاو نيحاللا نيلن ةيئيماروصق و دج ريا و رذلاو

 مهم وأق تءشخو جراصبا تيشع كلذا و آر ايف نارفعزلا و روف اكلاو

 : وع مهل لف سمشلا عامشك رونابنم مهلا قر و بعر أمم ممولق لخادو

 قاما ع ةلضق م ناك متمآن افكيا مسأ لع مرا أامهسأ ىلا هذه

 نم علب نم كله ©« يككلهي زبزع ىوق هللا ناف متمتر ناودمايقلا موي ىلا

 نم دحااهاربناو اونم 1 5 عا اناف ضرالا يف اوتع 5 دشا ناك

 3 رلسو هل او هيلع هللا لص دمش ةما نم لجرالا هللا قاخ

 اومه مث باطما نب رمت نامز ( )١ ىرادلا ميك اها ر هبنم نب بهو لاق

 5 لاتف نإ رب دما ولوذ ثدولج ترعشقا و مراصنا (؟ ) تيمعف اهل وخ .

 نم رحاسل ادوه نا اولاَقف هللا نم هي | اهنافاوئم | 5 و ريفغ دب ل أعسيم

 ناعسي م ميعم وأو راس مدوهدل ءاجاك تنما ناءسيم مهل لاق لبان ضرا ةرحدم

 ممر اران مييلع هللا لزباف ( م ) لاتسملا ةنكل هل لاقت اءضوم اوناب ىتح مبظعي

 (ه) ةناق رك أ ىمسإ عض ولا كلزإف ناءسيم صاخو (4)ههتق رحاف ةيت اء رص رص

 تتكلا ف عضوملا اذط ا ؟ ن دجا / (ج]) اهنع ح ل 0ك روهدم لاحصوه 00(

 لص الاب (5) مهتق رحأ ارصرصاخير (4) دامدملا ةنكل ل ك ب انيديا. ىتلا

 ك مسالا اذهيلعنيعضول ركدالف فاقلاب ةناقرحلا هلعلو ءافلاب ةنافرخلا

 يلا 2
 هوس



 ىلع ىوتساف ه دقر 0 الأ اداع ىنا ىئىح ا ا ناعسيم قلطنا مر مدلا ١١ ىلا

 06 د لا م

 )١( اودفو دقن « حصنلا لل ى فذ اهصانادشر م وهلا تحلم دق

 !اوديعا موق لا ,د وهلاق ىدلااوضراوشااونما

 (0)ا ودمع دّمع دعي اه وض رق مر ا

 ندور ناب لا تاي ابسن مهف ةيآلا اولج

 اودك و ابيلع (*) رح شو مرا ىع امعااولاق م

 ديمبلا حالو كبسلا (4) ينسف اعم | ولاق اع د وه ىض رف

 وهدا ني ايدااو اه اهون ذا عوار

 !و دبع ىبنلأ دورعو ىضرو مءاص د.هن أوت اخ

 | و دمت ىرمعأ دوه ىوه نع هنو موش (ه) جربماعغا

 دقت مهيلعرانلا ا كحو اوق رتحاف مهر انلا تاح

 دحاأ مهنم ى ريف انام مث ري مهيعراتادقوا

 اودحو مجاهف ائييشاومدق مه ليو م داعلبو

 لوا داق تمون اا قفوف اوه ياللا مم سما ىدلا ونه جرومو

 او راصف مهن اش نم ناك أم مهبلع ص قف ليللا فوج يف هيلا أو را ناءسيم

 دقل و كج وه عك ريشانل د دقل ناعسيم اب هلاولاق و ةدحاو ادب هلا

 اوهركف هموقو هدلوو هيوخأب ةعنم ناعسملاو ىوهللاب اذ دف و ىلع تيمتا

 هل.لاق مهلا او ر دعا ايلف هم وق ىلا اورد .ىح وسل هيلا 0 لا

 كفل نإ ءمسمم مهل داع موق ةعاج ف الخ ىلع كلمجام تراعسيأب هموق

 دجلاب - ل(*) اودهعال دهملاب - ل(*) 1ودقو ادق نم لمالا (1)

 * جرهما او -ل(ه) ابسف لمالا ()



 ناحتلا دانك 5

 هلا وم فكاد اب اولهم الث جارسلا مهل ترا ظ وج أاهنملا ممل تحضوأ

 م ةجح انيلع اهب هللا عاقا ل وعلل ةرهاب ةءا تيأ ر ىلا عدلا طبخت و

 تفكف هنعزورذتس ةعاج ىلا هنع اوءج رف د نت لآ رك

 سهو تان هوو رك عد افرك ةدفر فروا دم ممل لاتق داع هنع

 انموفأي تاعسمم لاق اق همظع مآ دفو ىف لحاف 1مل كش اج نكس

 ا )١( قيينهلا يلا هيلا 5 00 د اوييحا

 د( رفا بلا 5 [ثناقنا اعسيم ان كلوي ال ةحاحالهل اولا ةىندأ وهاع

 انيبملا ىارلاو ا الاى فا وا ى ريس دأع قيينه ا 0 ىلا

 اهدا قيال وارق ناو لمرتةحر(؟)نو رطل اىلودبتو

 ان ويملا و من اصملا ىذختل و م رك داب ىلا ىل# رتو

 ايتو اسبنع هن وض رب اسم نس نع لك و نيفمل اء املا نم

 انعم ه رف امح ىف ءامو اعرزو ةبكاذ :روذختو

 يم أ "ا مزح اهيف كي أرب تنور
 أ ةيمك تناثف تاع هو اوسرغ ع« الل ادسااف ادبم تامحت اداعنا و

 ع نيلماك نيأودح دوه ا رام ع وها ةأ4 عرزل 5 اول عي ند ش

 لا ماوه ىلا ىلسراف مهر ل امنرعلو هرج 86 كلذ ند 3 مهماعا

 هللا ما نا دوه هيلا لسراف مهمر> ىف يل نذاف ترصا و تدوم دق اداع

 ظ 2 كلف كد ردح نم معا

 اوتداه نيدشللا نيم : أعلا نيماع ثم .هلاداع نعمفر ىلا اوك رابتشلانأو بهو لاق

 م0 أمرا دلما 3 مهنا نج ف 3 الملا عرس و مبعورز تكليف اذوه أيش

 مم لراس هيلا او ؟يثف داع ميكلم ىل اواف ميل اوما يف كالهلا عرسأو
 رار را ا ىلا ووك االا 1 الاس وخلا السفاح

 لاقف *لمرثي>وبورحلا ل صالا 9 قينيه < ل و قديقض. < ب 6



 اسللا قاطناك )١( 0 نا ليقمل لاك محل خيش ىلا اودصعف ا وهستسا ادق

 « لوق لاحهلا وبا أشناف هل اوجرشو هوم دقو امطخ

 أامامح انيق هللا لعل منيف كح و لقا الا

 امدلكلا :روتس اماوسما دق اداعناذاع ضراىتسيف

 ام الغلا *أو ريمكلا 2 "يأ 2 ع ر و اسر 3 قو 7 |

 مهل لاَقَف طحقلا نم اهم لزنام هيلا تكشف دوه ىلإ تاسرا ا داع نا م

 ا وعأ رقم هنا تا احس ث الث مكيلع لسر هللا _ثادو مدن

 متشام سف الا وراتخاف نها دحا ىف مريخمو اهو. ةناحسو ءارج

 تأنأ م27 مس ثاللي لس رأ هلل نا م دوهلو موملعأ مم وق ىلا أ وعد رص

 ماا كن ام مهيلع تن ما أَو ء ءادوس هب احس 5 مأ رم ةيادعس و ءا رهص هن ادحس

 5 أو ءادوسأأ أن رتخا دقانأ ب تا وش لا.اولسراف برغل 3 ةيج نم ةدا وم

 هارذصلا تاعمضاو 5ع اها سرب هللا نا م لاف ءارّا و ءا رفصلا يف ان

 ارص رص.ا< ر مهيلع هللا لس را مث تبهذف ارخا اهتمت مث تيهذو

 * نازل ىرغلا 2 ب رعلا ابر دناكو عرزأا تنولو رحشأا ) وي تَحأ

 طس و الا جفلا نم مهيلع تخفنف ج وخل ةءالثبر دلا يف ناكو نمل !(م)

 ةعالط ىف ناك و معلا سف عويلا ىلا ىمس « مسفلا كل دف ب ردن[ نم

 .: هير دان مهنم ج رف هللارك د م مأ مهيد هلا لاوط لحجر" ام ست داع( 34 ١

 :.نوقانآا ركسعتو 4 را مف دل جفلا نوتبنو ديرب جفلا ىلا لج ر ةلام

 لا مج دما 9 دان هنيإ و مهليل و مههلخ نم 89 مه راح اللعأ دوه ىلا

 لاوطلا لفكتو(0) داعب دوه ىلا بصتن ا مهكلم ميقر نإ داعناونا رهش برم

 لصأآلا ين(*] تمصحأ ن ) * ( ك د ردع فورعملاو ريع لص الأ ) 3

 همه نمي دوه ٍبرحل -ل() رفحي(©8] ةاغط ِب(:4) مهس رغيف



 نادتلا باتك ع

 حرلانودريركت ءالاجرا واعجا | ولاتف مرلا هتناقا رحمت وعضواذا | وام جاو

 أثطب مث دشاو امسجدأع لوطا ناكو ل خلخلا اومدقغ تبث ىتح ءانبلا نع

 رخأ ىلا مهن اينباوسساو مع رلا مهنع كاسمأات (؟) لاسغ نإ لزاههيلا رخو

 تعزف لز اه و لاخلملا سآر تذخاف ترصرصو عشرلا تفصمف راما

 قبو |يماسجا تعلاو أمهم تم رد أهفا وجا اشح ءاهدات اوأهب ولق | وور

 هللا ىلسراصدح الاموي كلذ ناكو ميك اله نم هللا دارا ا هلاح ىلع ساس الا

 ئل والل ال٠ ٠ مباع و مه ؟أ هم هلأ داراال ةنيلراهتلا لوا نينثالاءوب مسرلا

 دادش اوجرخافرجحلا مرلا تبلقجفلا اودغ الف نيربأ | ةربعو :درخآلاو»

 / تذخ م ترص رصو م رلا تب ..فعراممرخآ 1 ىلا(0) غبص' 3 غنم الاو ماع نا

 نب راجس ءان الثلا مول ءاقمح اهم اسجأب تقلاو ءاشح الأب اهتع زيف اهسوؤرب

 ءاعبر الا موي 0 تا لزا لثممهم لزنف لافت نب عبو ناةميحلا
 سيمكلا مول م ات م كلذ لثف لثف (س) نادلملا ., قالسو عرش نب تفأي

 نيناب" ةممجاموي ماقم كلذ لثف ( 4 )لغاو نب, ليجسو باع نب سرش
 لبنع نيزاح رس تيسلامري ماقم كلذ لثم لبسلا نب (ه) ناع ديمو دقاو

 0 < سه نإ ناصغرلا دحالا مول ماق م كلذ لت (5) فئاس نب ١ ص اعو

 ترص رصو ميرا تدتشاف كلذ لثف ليمعلا نب ناو دنهلاهفلخ و كللذ لثمت

 أدحأ معنم عدن لف تر 75 رصو حنرلا تافصعف م ايا ةن اعو لايل عبس ءامل

 ام رحملا تذخاو رحشلا تمطحو ضرال تدسخو لالا م لهو

 م رذنأم ميقعلا حجرا م مع انلسر اذاداع ىفو )ىلا أهو كدا أن هللا لاق
 وش ن

 عبصالاو دأدش ند مامحلا

 ل(5) ناعرش - ل(
 تنأ

 ل(*) نانيع نب ليراهل - ناننعنإ ب(

 لعأو. -ب 0( نالجبطأ ل مم

 دوه نباضم رأأ ىل(07) هفلاس نب دمأع



 4 ناحبتلا باتك

 ١ اوناكق ١( ) نونقلاو فوهكلا نم مهتجرخاف ( ميمرلاك هتلعجالا هيلع تلا
 ةن اعول العيس مباءاهر يدم ةمد ا رص رص حر ,اوكاهائداعامأو زدنلا ل ||

 مدل ىرتلهف ةيواخ لخنز ابعا هنأك ىعرص اه.ف موعلا ى رتف اموسح مأا

 مهنا قو ةعم أونما نيدلا هاونلا ِ ريف نبل 8 امسممالا مثللم ىبإ مل ) 43 نم

 هنأ د كلذ ولا م3 كدحأ نارفاكلا ن مق 2 مويلاىلا 8 دل لع

 ادوسالا اهيف(١)ضارعلا ضراعلاو ادن الا مدقملا را را

 (؟) ادململا ىردتوضرالا د ردت  ىد رلأل ىنهتو رانا أب رطع

 أدمرأأ دام رد اعام تحضا | دم رس مهيلع (*) ارض اهلمرا

 ادرلاو اياتملاب اهشهالا اذ..>ام.هنم ضرالا ىف مدت يف

 ىلاعتو كر - هلأ نا 5 تدعم عبرا دوهلع لنا هنا ناو بمشو لاق

 ناذ فيفا راج قينحلا هل ل اهي هنم عبط وع فامحاالاب نقدو ادوه ضيق

 هللا عج رخا مول, نم راملاه ف تس سع و نيعملا ءاملا هش هللا جرخا فيض ره

 دوه هنا هك

 دراج ىرأ مل.سو هيلع للا لص ىبنلا دوه نأ س أع نب | نع بهو لاق

 تأ ذو توفر قدا و ىف اهو أرف رأت !ا ام اهراتلا و ةنملا ند الا

 املع ناكسإ ب رغما ضزا ىف مس لاو مرج وبيع نم انيع توه رب

 ةةشدلا موهللا قلخ رار

 هنبا همصو ىلا دوهرم اراصو لاق فيفا بن ةنملا ماراو بهو لو
 ناجي رذب بلغت هنا و دوه ةقيلخ وه و هللا بماب ناطحق ماَعف ( ناطحت )
 بلعف حا ول نا تعا نإ ناداع نأ داش نأ مهأج نا سوماح نإ ناتكسالا

 ةءاحبيرص لصالا(4) ادماخلا لصالا(©) شارعملا <ل (؟) ناريقلا- لإو)



 ناحدلا بأنك 4

 ىلا قالمتونب تب رهف قالمتو سدح ومس ودوهدعب لبام نسلالا عيمج لع

 اولزف سدحو مسط مهتعبتو شئار ممتمطون أطعقراو> ىلا 8 ل

 كاهل وكشو نعلا ضرا نمبراعاولزت ودوع تاحر وةماملا

 فدحزو ىبرعلا ناسللا لغا ناطق ميش سوات ى نانكسالا نم مم

 تف اب ىبب ىف نانكسالا هل بصتنا و ناجيبر ذاب نانكسالا ديرب لباب ىلا

 ثفاأب ىنب .'ىم هعوج تضفو نائكس الا لتق و هم زف ناطحق هيّقلف

 طوقلا تب ىهو اهالا وام و ضرالا نم اهفلخام ىلاو ةينيمرا ضراىلا

 بلادصلا مهموخأ مم قو ثفأن ن 0 , تاجر عون مو حج رفالا وسكسل !|و

 * شأن ٠ نال ناح رعود

 نإ نامنك نب د ورع ماشلا كلم و سدقملا تيب كلعدق ناكو به و لاق

 ناطدقو سدعملا تيد ىلا فز هلاو وأ نإ ماح نبل نا عي أم

 را شار هعفاد و )١( هوباجاف هقاط هن ف المت يبل نكي لف دق ريس

 قالت مماوخا ىف اوراص شار نميتب نف امهلتقف حوننب ماس نيذوال

 وداع ماس نب مرا دلو نم ايندلا نع مطقنا ليبق لواف ىهدلار خ1 ىف

 ماحولب مطتسي ٍض هعودج هيلا ليقاؤناءنك نب د 00 غلبو شئار

 روارفلاو ةيونلا تبرهف ثفان ب تر م مهيلأ فل نمو مم ةمفأ لم

 3 ثغاب ىتب لم طوقلا راوجر وارفلاو ةبونلا ت ازد وقرتللا لا

 | | ىلا داع مهتمبتق نمل اب كلذ لبق طوقلا ناكو برغملا.ىلا اوبرقت

 ا 1 دك يب ع ولرل قافعت ناو برشا ل ١ ناطحق د ماورهو

 ىلبينلا ىلعاولزنف طوقا مهنع اولحر وماحىنإ نم مهناوخا مهل ذخ و سدقمل

 ناقل نا هورغلا د 1 سدعملا تس هلمص و هلق |ريسا ادورع دخلا

 لوا 7 مول رحاف لصالا )١(



 اب نادتتلا بأ 1

 تامه ةلاوطةد. ُس أع ة نوما ىلا جر ونأ طحق مسد م باص م ليت 90 وأ

 دلو رم كلملا ىلو ناك نا نإ برع هللا هما ىلو و برأ

 مرج م و ناطحق نن برع مهخا كلم تت نممما الا ةرشع هياصل ناطحق

 ملا ظو ناطحق نب تومرضح وز اطحق نإ مت ان وناطحق نإ داعو ناطحق د

 نب فاسلا و ناطحق ند ناطقو ناطحق نب 0 دناطحق نب مشاغ وناطصق نإ

 ناك نمرما لامن ةكم سا ناطحف نب ثرج ىلوف ناطق نب مسيو ناطحق

 ةشيللا ضر'ناطحق نب تومرضح> ىلوو لباب ضراناطحت نب داعىلوواهب

 هال وده نم نك لف ةريزملا ناطحق نب نعا يلو و: نامع ناطحق نب معان ىلوو

 ىلوذ تام مةليوط ةدم برع« شاعو كلذ مهكلع برعيوكلملا ىل + نم

 رمعي لو تام مانيح متسنلا:مادف|مةسناك و هيبادعب ( برعإ نب بجشب )
 كلا رباع ىب نم في رش لج ر لك ب دا بجشب تام الف كلملا ىف

 ممل ( بحش نب سوش دبع ) ماسق سانلا يما مب سو منت ناد اراو

 * مهسفن | ىلع هوكلُم د وه يبو لاطح# ىب

 سانا اولماةالا مكلا ناطحة ىناب لاق سمش دبع كلم الف بهو لاق

 ةلذلا مهتبكر الا مراد ردع ىف طق موق او موز موزخت الأو م 1

 ملاذا اوملعاو مكواتاتي نا لبق هولتاق و ركوزخي نأ لبق سانا اونا
 2 ١: باعتلو زف مو كردا رحص ند لهنم لم الاودحم لمسالوزوف

 2 هالو كردلا عملا ىفو ةاجنلا ربصلا ىفف كرب اف زد .مالاوزت

 بج اوف بواطم قزر وهو دمنال مويلا ىأراا و كاد لولبف عدلا

 يه دلاو ناب ىج كو ناك نأ اك وهام لكو مزعلا اودمتعاف مورحمو
6 . 8 : | 9 

 ثيلع مورو كل موب نامو. ىهدلاو ءالب فرصو ءاخر فرص نافرص



 سيعمل د

 نع ا نا و تاقعم ماما يأ ىف ءاحرلا ن م ل مَ تورك 52 0 ردا نأ

 نالعت لاح و رروحدنا اح هللود نامزإا و كيلعلجر و كل لدحر لاللوعر

 ىاروام وقديم ل ا” ايغىمل نم وأ دوم لاك ادشرىل نشنو دهتحم سالاو

 براجتلاوتوملل لاتغريفغرهدلا(١) فقاوثل لاتخم لك نب رظتنم سانا

 يال[ سانلا اذه لكو توع مزم هد

 اردت ا ري أ الو | دهع انا 1 3 11 كا ! نيمتاح نجا رارش 5
 نع

 همولب ال نم أاهمسقو م ريغ اهمثح تمءسقارادقاو تمتحا دا دجا نب دصاق

 ايلمل !عواب وا اين دلا قارف هبقم وي تايم ىلا ءرملا ىعسي دمف ال

 عزملا و زعلا باب ريصلا و ب ولنملا ةو دع و بلاغلا ةبح اص اين دلاو

 ةليحبرأ و دج نم ريخ دج نركلو ممج نم اريخ عمج سيلو لذلا باب
 ردسقلو بلاخلا لم الاو شيج نم ان ايع ع رسا دبكو ةوق نم ىكزا

 هداصتقا هلد اب ىف الم (0) سل ا هرهد سيك نم مزاملا ءرملاو بل اغلا

 هتثفرد هءلز» امه رهد ع نمرد>(4)لذىلب ورظن و ردق(ع)هلودىف

 هياقىلاولا !ويحصت" الف ةطخ رس اب نام را ىرم ض رب + مجنل | لحع

 هياذ ميضىل اورق الون , زجاعلا عنا ص هناف ىملاب اوضرال و تبداص رش

 * مايقلا اوعنعزا لبق اومومف ءالذالا عراص

 راوبلا نماهب ناك نم لتقو اهحتتفاذ لباب ضراىلا راف هوباجاف بهو لاق

 ديرب ندرالا رهن ربعي دارا 6ث ابيع ضرا حعنتفاو ةينيمرا ضرا ممل ىتح
 عوج رلا ريغ زاحم كل سل كلما اهيا هلليمف كلذ مطتسإ مل ماشنا

 + مح  لذشإ ملف ىلبو < هلعل (:) ملا ردق نم سانلاريخو

 ٍِق 0
 هن



 1 ناجعيتلا بانك

 |,لع زاجو اندثا دباوا .:رم ىهو ( ١ ) ةحش ةرطنق ىبف كلهي رط يف

 دمخ :ةىلرعلا هريسفل بسم طوهو ماح ىبب هغل نم ىمححتامسا ماشلاو ماش ىلا

 لبنلا مَ ب رغملا ىلا ضوه مدحا بردلا فاخ نكمل و بردلاىلا مالا

 رده نيا رصم قى كاتفار ىنامم لاق هنر وشم لهأ أعدف هلع لزنف

 برئملاوقرشملا لها هيلااجلي هتاف برتملاوق رشملانيبةلصن وكي نيرحبلا

 ءاحونيو ممل لاق 5 رصم تيمسو ةيندملا ىنف كلملااه ىأ رلا ممن اول

 ةين ومش ثفايدأ و نم 07 وفلاو ةنو5ُ ىلا لصوفر صم لوزا أ ا اركب رثلا

 03  الاعو مهبيرأ د ويس مما ! نم لاق نملك سوس كامل لاو بهز لاق

 هكلل رصم بست هيلاو.نويلإاب هتءارصم لع.ىلو ايس ناو ايس ىمس كلاذأو

 .ىصواوماشلا لعرك أسعلاب راس كم كير سيم مس ل أمس فرصنا م أبملع

 *.ل وش ًامناو ن ولأ هنا

 ةمكح ل وهلا و .ن وم اذ قالا

 ةطدمو نماللا نم اح ىنب دخو

 ةعاط قفرالل وُملا, او-ةج ناو

 ١ ورتخ سانلا يف ىأ رل'نرهظتالو

 ههجو ريغ نملاملا نذخأنالو
 هد ريغ ىف الأ ٠ نمت الو

 هنأ فيسلاب داقح الاى ودوادو

 ةدش وانلناسحالاىوذلذخو

 همج ر وائيغ سانلا لاؤسا نكو

 هناف س رغلا رفسلاو كاباو

 ,لجج اقبرغلا وق رشلامام ز تكا

 لتق اف .ق 1 نعأم رياوذدص لاذ

 ل دعاذل دملاو قمل هدو لو دل رب

 لصيف هل رض هلعيجاو هل كليلع
 لوس" قفرلاب هزخ 2 نإ كناف

 لدم اذ هنم دب الام ءاج تثراو

 لمس دوذتا وذ فيسلا نم قل ّىم

 لمم او مهيلطارابج كنالو

 لاس سانلا نم ف ىع ا ذ.كلي نمو

 لهنم لك ُِ هل وأ اى ىني -

 لومالا ف اذك(1)



 ناجدلا تناك 2

 ةنأتنك ىف هل ١ رأ د ى ىلا دبا 2 نم ٍ لأ 3 عج 8 به و هل ااه

 0 هب أ" ة ريسم نم دوعلا هع هلا لبعي و اره ل وءيس ةشق دس وهو

 هءلزت ىتح ه وادب هل متي ل دسلادعاوق س 9 8 ناو رهشأ 4 26

 ك. سمج هكام ناكو (:) اماع نيمبسو ماع ةث اني اا

 نكي - ا هيظعد د عأبس | ناك وهينبان الهكو ريمح( ) امدقماع

 تلو 55006 هناو ن البك و هاو ىلا الا هلأ ةهم 7” هل

 هس رءأأىف كرد سه لوايش وأ رو امس هأنأ ىلر ريم هلا اقف (ريج هنا ىلا هامل

 لود ًاتناف

 لضماذام كموذ تيح

 ام اط ال ككلم تملس اف

 هأزعلا ة كامو

 00 لكف ندعبت الف

 نامل :١ هقراز كفا يع نال

 ةوقاذ كلملا تنك دفا

 هيل ىلعا كلأأ نم تغلا

 هقاذا قرشلا يف تدطحطف
 هقالطا وتلا مم تبرج

 رومالا لق
 مف اذن اذ كلكلم ثيشب اف

 العلا لح“

 كم رع ثيلحو

 م دق هل
 يشي ا

 هت رذح الق - ل (؟) اماع نيسحو - ل(1)

 لقت ا فيك ك ع ناطلسو

 ن1 نع دا كياشل

 للجءزر سه دلا ىف كوزرو

 لجالا نونا 00

 لمالا هحو يهدأادب تدب و

 لجو ناعزءلاب رد دلا كل
 00 / توب ال

 لودلا ب رحب رثا| نم تيجو

 ىلا لام كلملا نم تانف

 لمتسا و ام ز اح ا ماع

 ناز دينا ل سلو
 لو هنع لعنلا كب تلزق

 ريم#اع د ةاف ولأ

 ماسف



 206 ل ا

 ىوهملا سبع شيعأا تل ماس

 أمت أذ روضه دلا تمص

 لايأللا لثق اروصق تش

 اهلا بق اس 0 دل ادرج و

 تامل اصلا كم ا ابانمأ

30-1 

 َل املا مشل دقق تاازؤ

 ذا ىصقا رهدلاىف لمؤت

 نكي ل ىضم دقىذلا ناك

 يىدرا كلذ رب فرص رهدألو

 3 ١ رأعر سم د لياو راهم

 لأ دب أم فسأل نأم وسل

 ىدملا تيان سوس دمع أف

 قتلا الا كا! ذ نم قبب مف

 تاركحلا د وه نم تمكحاف
 رودنلا فو”تيبلا تم رحاو

 اذا ىح تالهأف تفطق

١ 
 لاعو الن كلذ ترش

 لعف ابف كفيس ءاشامو

 لاطلا الا نب غو تبهذ

 للعلا هيبن اج نع رياطت

 لط والبو كنس اب رش

 لز ىتح رمالاب ردنهلو

 لبه اذ كين زح ثيم 7

 لَر 5 أتفلا دمحب كل دمقو

 لم ملام ليق نع ح رصف
 لح را طدهاو

 (0)ل ال انف ءاشامل اعاطا

 لقت مل ادحم تدشو

 لفا اهيلا تلفا الق

 لمعلا ىتاى رمعل كاذو

 لسرلاب هلبق نم تنماو

 لعذف اهب دل دوه ناك مك

 لهتساو اه لالهلا فانا

 2 رك كلم 1

 .سودنو مالا ًأطلراسو شودلا مش كلما ايس ربمج ىفوو سو لاَ

 م 0 2 ٠

 3+ لزالا -هلعل و لمف - ب ()



 ناجيتلا باتك م
 هيبلاودركسلاب طراو كدا رو هلي تدل ثفأب دلو نم لئابق قو

 ايس هو لسفاك تا خت 0

 :ن“ ب ان دوك تارك دوه ىب م لاي أف هانآق ةكع لز > راسخ
 ها لوسر هأناو رظلا و فيسملا نم هنم معن لون امو عر أ نب داع

 توم ماحيفب لبا تيلذوو مأح ىتب ىلع هترصنل هيعدت برعم نم نويلبا»

 نب ناعنكدلو نم لئابق ماشلاب ناك و رصمب نويل ص ردويمتسم ف

 ىلع ماح نإ شول ىب ةشيحلا لوزن ناك و نأع 20 مي راموذ عا

 ىلا ريم عدبرت اهارخ لوفدير / رم 2« ىلإ ..ع اوعادتق لعرلا 4 هل رب للا لدلا

 ةليا نم اهو رمعفزادملا ضرا ن م !! مه زئاف نما نم ادوع جرخاو نملا

 زاببلا ىرس رب دامالا هاذ ودق لوقا طا قاواسالا فاق لل
 هيف قل زت فلا هدرزالو رفامحلا هدرب سلما افصىف ىرك وهو زاحملا

 توعلال انيك اوقع وااوغا د١ نيالا قطا رقما / 00
 رخصلا اوناج نيذلا دوعو )ىلاعت هللا لاق ز جا ىف سمشلا رح نم ةركس

 ناك داصاالا ت'ذوىفو ( نيهرافا "ود لانا وهو 2 ) داولاب

 س رق سبح هيف وقرا زفآلا ردج نب ةفادحو ىسبعلا ريهز نب سبق ني قيسأا

 *ا رعش سبق كلاذ ىف لاقف سحاد ريهز ربا

 ةاضدا تا ىلع هن وح او ردا نب لم“ نم تثقل 6

 ىداو> هتداغخنوداودرو 00 ريغ لع هاو رثخخ مم

 د ف ةه اديب هل تلد عويس مصخت ع ها

 دارطلا نمط نم كيرا فوسو مس رك قاطنم رّمملا ىتانف

 ١  3طقل الاد هير [رعلا لايت و ف و رعم ريغ مسالا ظ *

 لتاق



 0 ناحتلا تاتك

 دالتل او فن ارطلل بوهو سبق نب ةمركحع طس و امهم

 ىداعالاىنع تهت اف ةعير 2()ل الب وبا فاخا امىنانك

 ميملع ىرحا و مها يد ميرام َى لئاعف قسم ريق" لزو فسشز لق

 ليتلا ىلع م 7 ةشيلاو سف اب مهبقلف ةشدملا يلا ىصم 3 جار 1

 مهملع ىرجاوا ونع ذاف برغلأ .:رم أم ىلا رحبلا ىلإ م خل يح مهعبتل

 قى روش همم ضرالا ىلع يف ةشيملا بردو ماع لك ىف !م موقد ةوألا

 َّْت ة ىطم م رسصم ن نم د وزبف رعم ىلا لينلا ىلع ممع عجر م رهش ةعيس

 م جارخلا طبملا 0 ىردجلا 3 طم لا رجبلا ىلا ملل تح برخلا 3

 ندملا عبي ءاع ةلام بر ملا ىف مأقا برخأ | ىلا ري ةحاولا اأو بهو لاق

 سيقلاو رما برغملا ما ىلوو رع ٌنويلبأب هوخا هدد تاذقمن اصلاذاعو

 مج 7 : اشلاب ناعنك ى لع 1 وغطو دوك هيلع (؟) تريكو نويل اندر

 نإ رد 0 موعد اص وهو أ ل اص ل

 0 هولا رسب 8 هوصدمق هللا ىلا ماعدف (م) رباع * نإرث نا عسي

 هَل اولاق موقأب ةنالا هذه ام لام ممل لاق 0 | يأ م

 ءأملا باريش تث ةااكق 7 جرخاف هللأ اعدؤ ةقأل ةرخصلا هذه ند 3 6 1

 ملل كعب أ وئموب نأ اواف امري نورشي موامو داصالا تاذارم نم

 مييلع هللا لسرأف أهرفعذ مرشح نيرا لو أهلا ىف أه و رغعبل أم ؤرمثا

 * نيعاج مرأب د ىف اودبص افةحبصلا

 كاسم اب 51 نك واءحار تبرغملا ضرأ نم لهق رت نأ و بدق 1 لاق

#* 
 )١( رماع لصالاب (*) تازكتو - ب(؟) ك -لالهوبإأ ةروهشملا ةياورلا



 ناحبتلا 5 5

 ىأرف كلذ نم رثكاف اهيلعرس اذا لابجالا فوديدملا نم هحالس ميجيف
 اذه بتكت لاق ىلامو هللاق ريمي هللا قنا هللاقف هانا ايا نأك همانم يف

 هولعت و سرد دوعلاو رجلا و دي دملا 0 هلل لع م ركلا كالا لكلا

 هلع هللا لص 4 4 أب نأةرفال هرخداو هافطصاو هم رك هلل و تاساحتلا

 هافطصا ىلاستو كرايت هللا ناف هظفحاو هنصف نامزلا رخآ يف ل قهلاو

 ةنجال و نرسل الا ديس ىبرعلا ناسألا و هللا ىلا بتكلا مركآ نأ رّقلل

 تاون كرا لمللا ديف مدختسا نحل و رشا ريخ دمحمو هللا قلخ ريخ

 لو هل أو هلع هللا ىلسص دم ثعبم ىلا ةليضف قلطخلا لع هب مكل ناف

 ىاب لاَقف هينباعد حيصا ىف مش رام طخلا اذه ظفحم كدعب نم كيننرصو

 هنما لثاو هللاقال لاق اعيش تدار له هلاولاق اذكو اذكام ىرسعأ نم ناك هنا

 مان ايف  اضوع هنم كلل لمج الا ائيش كلمنعال يركملا نأ ةنأ اب ىرتس
 اذاذ هن..ج ىلا رظنف ًأرقاامو هللاق ريجأب أرقا هل لاَقف كا هانا هدانا هاذا

 لوالا_ رم دنسلا كيبا طخ اذه نرقا ريمجاب هللا# ب وتكم طخ هيلع

 هين.اعد ميبصا|مف همهف تح هدذ روريجأر مف طخلا اذه مدختساف هيا لا
 ) ١ زاده وهو هشاو

 5 : ْ .هنقو ىلا دنع ةعادو هاذ دما مدختستال و اله مدختسا ريتخأت هللة م

 + نك دوه لااا هن ذل ةنلا هل لبق اعاو

 0 8 أسينم قبب تح أهيلع نم وضرألا كام ري لأو بهو لاق

 قا 5 نيعاراو هس و ماع 4 7 مئرأ دنا رك نك و 5 م ولا اكلم

 دي لذا ذرب ةقحللا ةفرولا ناسنأ )١(
0 



 *لاق ةئام زواح (ف ماع هثام ميرا كلملا ىف

 ماالا ةنيز أ رم كالملااذ 4-منش نيئسل | ددع نم تكلم

 مايالا ةءاوغ بابشاا عمو ىدلاومل ىف لع باب اراب

 »« لاف 9 نال مل ألف

 ماوعالامم قبب ال رمملاو اخذاباككمنيتأم نرع تيماس

 مال ١ ىلع قال تيغل أو هد ودعخ ه ليم رب |اولاق

 « لاق ةئاع ال, مب انف

 :م الح هيأ اي تضم اىدلانأك هك لأن ٠ 0 اا رم قيل نامل

 3 اج ىلع 5 | ا اهب ع أه لك تييشملا و باكي رمعلا 3

3 | 1 7 
 قولا كل 4 غل ألف

 ماه الاب ماي الا نم اض وع اهتكلم عب را ىذ نم تلدب

 ماك 'ك كا دلخان أ نم ىلا رووا تاوهيه

 اعدتوملا 0 هنق و هأراو هس لاعل رآ و 0 و ا د عب را مل الو

 هر و رظنتن هتك لإ - وفا ادهم لعفف ويحمل م ف نم لاق ميش

 تقولا فزادق ولو رظتنت متن أم ل> دمف ءاسم مكيف هرظنتا واهادص 5 |

 *لوقد هنا 5 للا وأ ل ى سعاو ل ويقر ىدذلا

 مامي هبأ| وق غ ان آلا لع و كيعلا أروصم ناي دار زوما

 ماسو كلا د لبق سود كسلا ه ىضمأف تانامدس اعلاو دع

 ىاور كيلا هنادردغلاب هبوطخ وىملاب كرهد تيمار

 مأ سس ريخب ذا تود_خُف هع كام ز لع نام 8 ف زا

 (0) مالعالا ىوصللعءاكبلا يني .اهق و كيلعاو سم نا ن وكم

 ماحرالا و لهالا ءاكب ينعي - ل(1)



 ناحتلا ساتك 55

 ماعم لضفل ةرقاف كنيض نم 2 لقيتسم هل ولح دعب تنالو

 *«هنباىلا هكلم و هسا راصرث# تامايف

 هي( رمح نب لئاو يح
 تيبلا ازغ مث هيف ىنيب لمج و هسسا ب رعي ناكو نا دمت رصق لاو

 نا دمث رصق ىف ىريما طخلا شنب رماو لئابقلا نمهلوح ناك ام ميلصاف

 # برك دعم نا و رمت ىريمحا طحنا شقت ىف لاقو

 حجاورلاموللاوامدق() زملاىل وا اهلها ره دلا تتشان وصح انثرو

 اغلا نوت ىف ىشو لي واه“ ريح اهتوفاط وطخ نأكا

 هتلع تن اكو قيتعلا ججن رعلاو حن رعلا ريم لاي تاكو به و لاق

 نكل و مير ضلا م ءوىرْثلالقث دجال ىنا ىب اب لاف ملا اهنم تام ىتلا

 ب لمق ف فوسلجا م( م ) رفتع ليج ليلا اذه ىف اقفث ىل اولمجا

 م لعج الئاو ناو ةزابغمىفلءج نم لوا ريم ريح ن) لئاو هنبا كلذ

 سانلانم دحا هدعب اهسيليالزا ةفئاو ةريغ هتمأل ميج ةرانملا كلت 0 ارح
 هقلعو رمشلا اذه ماخر نم حول ىف بتكو

 ظ «هسأرقوف

 ربي ىسالاو ةماقالا دعبل  هيهد نم ةدم جن رعلا ربع

 ليس نم داعلا ىف تسدن اف صرو هم !هس شيطت ال سىهد شاراو

 ريقب : م-هف دأب صخشلا و هل دنع د وحلا و ىدنلا ريق

 رفنع ىف ايو حببص | رح هاو  ةل..ج ىل املا هتتمل تنام

 أ رج ن 0 او كلم .-

 هسفأن ريمح نال لث او كلملا ىل وال هل هنا هملع قباس ىفدارا هللا ناو بهو لاق

 يمسي ىذلا لبجلا !ذهلعلو ءافلأ ىلع ةطقتالبلصالاب (”) مزعلا - ل( ؟ )

 + ك - شاير ىذ ماعربخيؤ دعلاميف رفيع
 هوا 6



 5 نادتلا تاتك

 ةدع كول.« 'رملا فارطا ,لع بلغتق انيح هعقادو ري نإ كلام هوخآ

 رخا كولم ماشلا لعورباعنب(١) ىلمت نإ شارح نإ ناسح لباب ضرا لعو

 هءاضق ه لعل يد ىلوو كللام تام يح اا براك للأو لزب م 5

 د لثاو نل كيسكسلا هده ىلو و ري نإ لتاوهوخا هد تامو ثأل 7

 ين ا نور كاكا فلرو فم
 باغ اذا ناكو ددمعلا مقعقم هَل لاَ ناك وا داج ام زاح كلسكسلا ناكو

 رانلاب قرح نم.ل وا وهو راتلاب هرأث 000 ءانا مده هاوأث نم لع

 كانو اضن تعا را حادي وفول هتف دا
 هلك كلملا كسكس ممتج ! ايف كلا عش هكام هيلا راصو هيلع تاق

 » لو أعنا ملأ

 .ب را قيقشلا اذه ىف مزعملا ىل ىلا نا و نب رّقلل امطق ا

 بكر سيل ىدرللارمأ بك راو اهراك فيسلاب لصولا ليح مطقا و

 بذشم ىل مهب رق اموقمطقاما هنود توملاولذلا بوثسبلا

 'بهجع اك اذ نم كلملا دتفل قالا اعاو حيصتلا لوق هل تيصع

 بضدغمره دلاوره دلا هحو عرقاو ةوحض ضيبلاب دوسلا انآ! ىعلاس'

 بصغي فيسل اي.موقلا نابجاماذا امئاط هر اكملل ىست لذباو

 5 لعل و جاما ددع اهل ترطب ةممط باصناك ع مجا دنعتوألا اذا

 تنك يطا .طوطخ اهم هاك هامقلا نات نهيفيلا اذا

 نب ن ويب ان نب سيفقلا ئرما نل ورمي هيقلف ماشلا لع بلغف سهو لاق
0 1 

 حمم 0 هرآأ و هأ أره هم لعق هبه ةلمرلا 0 َضرأ " رم 55

 ل افق اه يوري هورك ةيو لب اب ضرا ومع ىلا مجر و برغملا و

 ظ 42 ليمعح ب (؟)



 ناحتتلا تانك 5

 منعا ىلا نيرفأق هب اوع>رو هولمكل تالا قارعلا ضرانم رفا قون

 ىف هدعب ك كسكسلا نذ رفع هنبا ىلوو ىتش كولم ىلع ن ملا كلم م قرتفاو

 اعوج مج شامن دورع فاو للادارا ىذأل ريمح صا قزتفا و هناك

 هداز نملا ىلا هممج عجوو كسكسلا تاناهلف لئاو نب كسكسلا 0 مد

 لو اشام نب دورك و ليا ل عج ءطف ضرالا ىف ارايكت-او ةأرح كلذ

 «جوتم 0
 مه كسكسلا نب رفعي كللم بح

 تاكو نما لها نم اك ولم فحاز كلدكسلانب رفع ىلو الو بهو لك

 سس كوامىلع أ رقرتقاو ريق سما ب صنم و داش !ريس هر

 هسفنب فو>زل ىلإ نكي امك الجر كلاسكسلا نرفع ناكو بهو.لاق

 هيدم تيضفنا الذ دلو هل نكي م و صقنلا هنأ ال امتىف ه اعل خ دب .ناكَف

 .لافف ريمح ن لاو هاد جانوه د ها: دخأ توما ناو هتق و نأحو

 أما ْ نع لع هومضوو جاتلاهموق دخ اف هودقت مكجأت أ" اذه موقأ هم وفل

 ناك نايعدلا هومسف امالغتسدل وف اهنطب ىف أم هب ١ وكلمو ةلمجم ه ورفدل

 # ةعأ ناع ىف حام م نارمللا

 نرحل هلل ةنبأ كلام ري نإ قوع و.كلامو 0 ومما تناك بهو كل لع

 هكللملا ىل و نيحريمج نب لّثاو ناك و برع, نإ بجش) نإ( )١ ناره
 كلام ع يلتف كلملا ىف هاسقانف اذوعو اكل ام هوخا كوري هنا دعب

 هن اشو هما مظمف نيرحبلاو نامت ىلع هرقاف فوع هل نعذاو ةلزعف هيخا
 .«هنأمو قوع هل نادف كأ أ املا اطاو ن ا كسكسلا]و سس ل و هلأ كدي

 لئاونإ كتاسكسلا كله اهفريمح نب فوعن) كتارآب هسا لوف نامللا

 5 ) ةناوهز -- ن15)



 3 ّ ادي

 معا روان واوقلا ناز ا هدر اق ل و يالا قر هس كووول
 ,صقتافو زد نكك لو امَتس الجر رسب ناك و فاقحالاو قبينحلا ذخاو

 هنبأ هدب مالا ىلوف تام مريم نإ فوع ن نا ناراب كلت مظع و هكلم

 تيعقاه الا واموب ءاعنص دخاو «دخا وا دمع ىلا فحق 5 رو د رماع

 هَ هما هعمو رفتع ليج يف ةرا. ةموؤ كلسكس نذ رفع نإ نايتلا هسفن

 *ريج نب كلام نب ةعاضق نب قالا نب كلام ةق

 سي شان ر وذ سمأع لم

 اسيننكي لو ءاوذ الا لوا
 هلادج 1و هيلع ر دقي مفرغ نب نامنلا شاير وذ رمأع لطف بهو لاق

 ىذلاام ملام رحازو فئاع لك و نتا ضراب ناك مجنم لك ممل اناكم

 لها و ةيحان ةفايعلا ل ها و ةيحأت يجنلا له | لل مهق رف دق و تبلط

 نت اء هيلا مافنا ىلا هرما مهنع باغ اةيشاو دج لل او رظنف ةيحانر جزا

 ١ د هلل للملا هليلا# يبصو ةأرماهنع لأست ىذلا نا كلما اهيا هل لاق
 مهل اسافي ىلعاو رم مىتلا ةزانلا ىرت امأ فاعلا هل لاق كلذ تاف نا قف

 لج رألا نلاوش هللا كم ردص لع ه دبا ذاَف تا رظنف لجر اهنا ليعف اهنع

 () يبص ىلا رظنف هن اكم ىل مجر مث ةأرم و ىص هنع لأست ىذااو

 هتللذ قمح كلاب يصدنا لامف كمل ىلا مجرف ايكاب ةزانلا و تءملارا وهم

 هلا لخد و ةراذم تاخدا ىتح ةزانملا ميتل ىصلا ىلإ رظنف عجر 5 0

 ةراذم ىف بيق يح ىبص هنع لاس ىذلانا هللاتف كلل ىلا عجرف اهربا ىف

 لبخلا ىف تارادغملا نوسسجتت_ ليطلب تف اطفركاسعلا سماق 0 اذه ىف

 ايرماوثاو اههوذخاقدماو نارمنلا اهف ,ِقلا ةراغملا اولخد ىتح راث آلا نوفتيو

 دع تيملارثاىلا لصالا ف ()



 رق لزع نكي نأ دم رصق لزيف عجرو امهزخاو شير ىذ س اع لآ

 كاولم نم عت م مث دنع قحتسا نمالا هلزعب الو مظعالا كلما اللا 8 | نرخ

 تاق اسو.2 تايعتلا لو مل نادمحرصق ىف هد ةمأو فايعحلا س.> و رس

 س رألا ممم نامرلا ثالذ نم ةليا نآنلا اتيبف ملتحا و ىبصلا بش و همأ

 هل قريناكو ناممتاا دج كسكسلا مدخ ناكو ناطحق نب رغصالا داع نبا
 رعشلا ماطذا سااج س را ىفزامهنلا انييفز العلا ىف سرا ظاغا ناكوا رس

 كيكي ىذلا ام هل 'ولاقو افساخ رمقلا ىأر امل نامنلا كف فسخ دقو

 ءرش اب ارثعو اندلا هذه ر دغ نم وحتن نأ هلها ىهدلا يات“ ىاكبا لاق

 ا|ىهاز اقرشم رمقلا ملط ةيناثلا للا يفزاك يف ءامسلا ىفالو ضرالا ىف

 كحضي با ىذلا لل مل ككحضاىذل'ام هلل اولاتف نامتثللا كحضذ

 ىضع رخاوهلما كرديف هيرثع ادحا و لقي رهدلا اذه ىرا محل لاق مت

 ملاذ ىرثع ىتاش.الو 2 رت-اف ىلع ىضمب ال نور م اناو مش رتسبف هيلع

 هاحلو هلع س رخلا هيلا لامسادق الزاع السر ل ولا نأ ناىدرش ناكو لعل

 َّ بجا ن' نوديرب ةحار مالكلا ىف نا محل لاف ءاش فيك مبف رص

 رظأ مث كلاجا ءره برقا كلاما لملنامنأب نادمه لاف عن اولاق نايمذلا

 اخس نم و هلوقىطرب نم ىريل مههوجو حفصت و هلوح نمىلا نا دمه

 ةثل ة1 ةلبللا ىف رمقلا ىلا نايعنلا رظنف  نادمه اي كلا وق انيضر هلا ول هذ

 # لوقت أشااق سه'زت ردم وهو

 ف ارشالاو روتلا كاع ترض سح و 3 أرظ 2 لعل كبه » و ليل أ

 فق اثم أرد ام ك دهع نا م د كروس م كتم ناخلا | ده ناك له

 كاراو



 نادتلا باتك 1

 قاف الا لع () اقرشم تيسسمأ  ةموم ذم ةلحم دس كاراو

 قامو مير كليم دعب نم 2 ةردق ك انسان | ىذلا لع

 ق الخ الا فاقتك ىرولا نيب 0ناقتم هف رصب نامزانا

 محرب نإ رابج دكت شايراذ نا ركليو هم«نيذللل ة نادمهناو بهو لآ
 كردا نافادن ناعئااىف اومدق نكلو ةحار هعماور ناو اذيعب الو ادرق

 مك لاقف هوباجاف هعاسل متيفودقوتنك اذه 53 مناو متدفا مك وو هلما

 قت ساحلا طمسو يف بقنا عضو و اولعفف ةريد ادغ ,كنملجر لكى بأي

 ذاع ىلا شاب ر ىذ عوجر تققو كل د ناكو رصقلا مجراخ نم اودرخ

 برسأا كلذ نم نامثلا اوج رخاف ةءاضق نب ف لا نب كلام اهيلا هفلاخ

 .رينب كلامى وريم نب لئاوى هوحو ىف لسرن ناك نامنلا ناو البل

 دبر ريراس مث ريع عمْش شاير ىذىلع مايَقلا ىلا هوراجاف ناطحق ىرئاسو

 رم و شاي ر و ذ هم زهف فاملا ءرب كلاموؤل شاير اذ ناو شاي. اذ

- 
 مابا و ةشيلطلا ضراب قآل هءلطناذت وه رب ضرا دب رب ةهج و لع كلام

 ناهنلا ج و رخ قيينحلا وةيلاعلا لهأو ءاعئص لهأ نم هعم نم و شارراذ

 نب راه شاير ىذ ركسع اوقراف هل سانلا عروط و ممر ابد يف رفعي نبا

 مثاو ريمح نل لت او ىتإ نم هممنأك نم هنعج رخ م راردو 9 رابدوملا

 قرتفأ دق همج نأ شاب رو ذى رالف ريج نب كلام وذ مهعرأ وريمج لع ١

 0 | ذئاع كم مرح دب براس ةعم نم ميمجح نامعثلا ىلا راص و هنع هرثكا

 اري-إ ه دخا وناعنلا هم نهف هلئاقف () لاشملاب هيقاف ها يف ناممئلا راسو

 (ع)ا ريا شاير ىذن نادمت ىلا عجرو هر لا ىفراف كم ىلا نامتلا راسو

 ك - رحبلا و هكم نيبلبج للشملاو لاشملابلصالاب (؟) اعستم- ل(1)

 ” 4+ نأدمغ ىف هه ل( ؟)



 5 ل أددلا بازك

 كب الا كب احصالو كلل كلل ١ ذ_ه هل لاف نا دمهاع دذ امعنلا نا مث

 انر ىذ َّى

 لوماشناو هناحصا ىلاو

 ةرده روم الا ترفاع تنااذا

 الح أع هءاًهلت سفتنلا اج اما

 ناهعتلا مفدي لبهغ

 ةمتح ت وأأ نم دب نكي اذا

 ]| مدن ع ردلل نكي ملاذ
 ص .بر

 ه لب ريآأ ما

 ةزانج ام وي نيله الا ىف ميصيو

 رث اجرهدلاو رهدلا (؟)ىرادي مالع
 العلا ج رد ىف كلملا ىنان نكلو

 4هينم ىف الب وأ اديعس زوفي

 قا ءاب الل ءارملا 8

 ةطخ رساىطارا اهاآلا

 ابله ال ةاح اي دلاىف كم |.

 كب بيرق

 هلي رب م رع ءارملل ناكل / ادأ

 3 ةأ ذم زب زعلا وسكت ةوطس هل

 ه وأم و رج للع هل

 هل د كسا ا نم ريح تاومللو

 هن نش نوراازلا هأ ريال

 هرأ نسحا و كام لبفذ ناودعال سم < سب> نأدمم هلل ة ش

 (١)لواةالا نيم ل الا ىلاءم تغلي

 لعاو كلم نع كلأأ ثا رب اماو

 كازا ريغ ى دلا رش ىف /

 لكأ اد | تافذ اخى

02 

 لج انوا الحاع ى مالا د

 لن او الاز و رقل اامح قحايو

 لو اطتملادب نم رطب ىط ريو

 ()لثاو كلملا انف رم جاج و عامجنك

 له انما ديعبايأ دل لسع ىسك* و

 0 3 ةطرحالا نك لهو

 لز انغل دل نم فسح أغ تن ريص

 لل َط ريغ أمنع 3 رحص و

 00 | ي وعلا بسد ىر بأ 2

 لماو 3 َح أ ةوتح دو و

 له اج لك ابق رط ر

 لسالساا ليلصا روس 2 5

 ىف مدن

 لسأب ةريشعلا ماد اناوه

 ىراأدن نحن و ل قوىزرم ىلع لص الا ف( ؟)

 كلم قم

 لوامقلا ل ()

 1+ لوصالا يف انك ()



 ناسا انك 1
 تأ رفعل نإ رف اناا قللف /-

 نوددر ميتيلا لاش اه نولوش أ صعل امضعل ََى اذا رو تناك ناهز 9

 كلملل ارف اعم ميتيلا مبصا ضعبل مهضعب ل وةبف رفعي نب نامعنلا كا ذا

 « وهو هلاق ثسما كلذو

 .لواشملا نيم دقالا ىلاعم تغلب 2ةردش رومالا ترفأع تنا اذا

 نياق نبذ لهاو نن تايد و ا ذامملا كلذ ىحسف بهو لق

 .كلم ةعبابتال نكيملو لباب ضرا دير راس رفعي نب رفاعلانا و بهو لاق
 رقاعملا وه و ناهنلا راسف سانلا عوبنيو ض رالازم ىه لبان ضرا

 كامعنلا راسف اقتف هدعب :رم هيلع قتف الثل هعم شاير ىذب راسو اعجار

 رظنف رب ءا رحص ماب قح تاما رخ كبرت هد ونو للان ضرا دخأ كى

 ةخافددب دق هشرإ رف ت2 نم هيلا تجرخ دف ءاشقر ىف' ىلا شاب رو ذ صاع

 و تظمألو تيم كح كك رع كر هيلا نو رظن ا [و 3 د

 .ناعنلا كلذب اوملعإو هءاكمت اف هتغدلو هعا رذ بصأ مدير نا وو د

 1 ده 1 بها تنك وأ هن هللا ١و امأ ى :ه.سف ت وما نأ مم ىل مه ايل

 جار ا هلا كاوا ل1 ل ىنعم < هورأ و هن هلم ى سل م

 ارك ولم رعبا اه در لتق و اه دخاف ةينيمرا ىلا هربعف تارفلا ىلا يح

 ابا م اثلا ضرا ىلا (5) ة رطنق ريمف 000

 باصاف ةكع ل زيف امجار ما رملا ديلا ىلا لفق مث كولملا نم اف دجو نم

 كلاب 5000 م رج و يمه رجا ض اضم نب ةليفث ام
 0 لق ها و ليعمسا نيرا ديقتسبلاب مدقق ليعمسأ ن يا ير

 كاملا قم رهاب كانو نادقلا مجر و ةكم دصق ضاضم نبأ

 2 ح ليز دع مدقت (؟) 4خمش ةرطنو - ل)



 55 ناحبتأا بناتك

 * ةنس هل امثال

 هموق و هينبل لاَقَد تامرفعس تر رفاعملا وه و نامثلا ناو بهو لاق

 جاماق مككلم لا رالف ةاعاق ى ىقونذدا نك و مككلم مجضنيف ىف وعحضت ال

 ل امإ- هق الخ ىف نا س ردا ىنأ نعىس وم نب دسا لاق دمه وبا لاق

 | ريثكأ ىهوجابفاوباصاف نعلا ىف ةراذم تحتف ناو رم ب كلملادبعبب

 ماخر نم هب راسامفا و دج وو مسج الام اهفاو دج و و احالس وأبعد و

 أه رماذ كلملا دنع ٠ لرإ اعلم كلذ مانام سا 7 3 عاق

 بهذ نم مح ول هسأر ىل ,ءواققاواخيش هن راس لا ىفاوب ابصاق ص أه لا ك

 هر ريلي هق ب ع

 40) رفم ليرع ىذ ىلاىبش رضم نب رقع ن رفامملا الا

 رف | ماا أ نتف نم رح ىردضم رحت ومسأ

 رع مي ف ع رش قس

 رق اعملا ةالوو رصم لهأ رم وهو دعم نب ثدللا تقل دنت وا لاق

 نكي ل اقأا نيعبسىف رفاعم ركسب رصم ماتؤا صاعلا نزور نا كلذو

 يف ةرهمو لجر فاا ىف ةرهب و لجر فلا ىف باك الخ م ريغ دحا همم

 نورصتتي ةما َى لمف كلذو لودحنم رعشلا لا .ثيللا معزف لجر فلا

 لوالا بتكلا لهأ تءمس لق رابحالا تنك ب قدح بهو .لاق رضا مه

 ةلدللا 8 ء ءصملا ج 0 5 ” ضرالاف نك لا ن ولوتت ةمدهتملار اه الاو

 . عا
 دوي سا

 :«هلد مفرو دكه مسهل دن ربو ه لب ضفخ واذكم نودي ربل سانلاناوءايظلا

 بسم قاد ره نرفع ل ش اعملا انأ -ىاتسسلا ماح ىال نل رمعملاباتك يف 0(

 نبا 0 *ك - رح ىرضم ىننكل ب رقل نك يذ نم



 5 نادتلا باك

 ه8 دأع نيدادش كلم زوح

 طاطام نب دأع نب دادش لع لاطحق ىتب و ريح سما ممجت ا م بهو لَك

 برعإ نإ بحشل نإ أبدم نإ ريم نإ لثاو نإ سمش دبع نب مشج نأ
 * لاطحق دبأ

 راسفامزاح /ءسما ناكو دونملا عج كلملا ( داعنب دادش)ىلو ا بهولاق
 كارلا نع 5 5 رئاث لك اهيف لتقف ىربكلا ةينيمرا غليو ضرالا سودب

 لحاس ىلع ىضم مث كلهالا هل فق دحاال اهاصقا غابف قرشملا ىلا

 لبو ءاشلا ىلا اج م نحعاف ةينيمرا ىلع فطع مثتبتلا ضراىلا دنفرمس

 ذذعو ندلا . قيبطمحلا رحبلا مب تح براملا يفراث الا رثك اذ برغم ىلا
 نادم لخ دب نا فنأف قرششملا ىلا لقت مل ماعم برتلا لالا مئاصملا

 مرا ةاوزلا ضعن هيمس ى دلا قيتعلا رصقلا هل 55 اىنضم و

 .ض ران الواعز جالو اًديدعال وأ رهو جالو ارد نم عدد لق ( داعلا تاذ

 به ذلا نم اين دلا ها وج عم كلذ عمجم قاف الا ىف لسراو ىلبأ

 هف رخزو هيف ىبف صاصرلا و ساحنلاو ريد رّملاو دب دحلا و ةضفلا و

 «كاذريغو رمها و ضيا اماخر هنطرال محو ىهوملا كلذ ميمجت هعصرو

 نبي ملا رصق ناكق دسلا ءاماهيلا ضاق ايارسأ اهتحن لمج و ن ا ولالا نم

 هل تييفنف ماع ةنئام س# ر مع نأ لعب ةاعوب دا دش تام مت هلثم | أن دلا 6

 < هلاوما ميج و يم و ة راعم

 اه واخد نيد تل ءصلاو داعب دادش اهيف ىلا (؟)ةراغملا ةصق يس

 ا مهيلع ى ردح 1

 .كلمادع ٠ نبدابز اثدح ماتته تر ١ رب كلملادع دمشويا لاق ' بهو لاق

 3+ ل نيم ةديزم ةيث آلا ةراغملا ةق( ؟) تا ماعلا



 ْن اجتلا ب اتك ٠ ب

 لاق ىحه رألا هَ رش نإ ديبع نع ىدلطملا قاحسا نب دم نع ّقاكبلا

 نيج كواع كما رمعم اكو ةدرلا م أع ءامتيعب نمعأ لضأ نم ريش انثدح

 اماو رخص الادأع وهو نأطحق نبداع نم لجو نمل ناكاننا لاق اهروماو

 ادهن او( ةبقاب نموه ىر ليف ) ىلاعت هللاولاق دحا موسم قد ض ريك الا داع

 1 عا بايسال اروسج ناك وركب نب مسيمم ا هل ل اني ناك ىداعلا لح رؤلا

 ناكوض رالا قافآ نم هدصتت كيتامصلا تناك و كل شن ف رعي ناكو

 .هأزا هنأو نيرحيأاو لامع و نم لاح ىف اىماطي تاراغلا هءلط رككا

 د الامد نإ روسج نيكو لعص اذاك و ةعازخ نمر رخو سد ءنم ثاناف لحر

 يع سيما |ييعتمب ضمد دام ملبن ان اذ هدير "ام ىلع كل ما نم انلتحا عسر

 نيكول صلا مام ا مسييمل و مارت ال نيياعم اهف باغ هيلع و ابدت امه ىتا تح

 هأنا ايف مج ريف عزجت نيب اعثلا نياعاذا نأك و هدخو ارأ سم ليلا ىلا دق

 نيلذالا ىلا مغولو نينثا ني كسر قلا لاق و امهم سمج كراكو لءصلا

 .لز.و لولا ىلا لصو ىتح امحواسو هدازو هلعاشمو ههانزو هققيس ذخأم

 مهفاتكا ىلعلابملا ناك و ميظع فيك بأ مل حب رع ونيناعثلا مهاب َش

 .فيكلا لخادم اوعمس و ةميظع ةش>حو ممول تاخ د و الن و اظع

 مسيمه ايأرقا هل الاتف ىريملاب شقن فيكلا باب ىلع و ةمئيعو امظع ايود

 * نيئيبلا نيده بروتكم وهاذاف أ رد

 دورتمثيكلا لازهميب لهاحوإ ةرطاخغ وذالا تيبلا لخدب ال

 روم أم هاشنإ ىذلاب لك وم  ةرضاح لاجآلا هدضىذلا نا
 ضبا باغ عزملا نامت هرصا لوأ يف : يي ازذعا لع 0-3 فوأللا ىلا

 شاعدق مسيمهأ ىعازللا لاف تيثاو ىسيعلا هسنن كردتساف ىسبعلا ىلع

 ايدلا يش



 < نادستلا باتك

 اراه كر أوض نع ىبسبعلا ل 9 ليما | كه ةسف مان نت ريثك أنادأا َّى

 ان فيكلا ىف اراسف مذ هل لاققالءا فبكلا اذه ىف ضع مسيممما لاَيِخ

 فيكلا لخادنم امهلعىرجت حاترو لامث و نيع نع ثرفصر تايح اذاق
 «وركم 0 كسفن تام دل ىسعلا لاَقذ فيكلا لخاد نمابود أعم سوا

 تنقيت ام مسيسهلا هل ل امك فيكلا اذه لقرم تنا نيش ىلعأ مسيل

 نيب اعثلا ١( ) شر اه تنا كش لمذا هل لاّقف ءاجرلا و ىتيع هيارامالا

 ىلع هب فق و تح فيكلا لخادريس, وه و همالك ىلا ىوليال كلذىق
 يودلا مولع دازو هشحودشاو لوهاو لوالا بأيلا نم مظعا رخآ بأب

 ال ًارقاىسبعلا هلال اًتفى ريما طملاب بالا كلذ لعو ةنيملاو سيسملاو

 ظ الئ وه ادا هأرذذ ههه

 قاس, نييرعلاى لا مامتلا متت هتاف قاس ال كلحرل رظنا

 تن اكيلا امينجا امب ىفوب هلعل مامث لبج ىكاسان

 قارق قءارفاا موب ىلاوعد» هلح نا سن الا ىلا اوموق

 وعو: ىلوو هيلا تفتلل يل عسيمهلا ها داثو هنع ايراه ىببعلا يلوذ لا#

 يلع هسفن لمح مث رفي نا مسيمهلا مهفلاق هرسجا ام د اعاخا هللا لاق لوَقِ
 هيلع و:هشحو.دشا و الوه يظعاوه بأ ىلا ملل ىتح ىصم و' تءصاألا

 تن بوتكم 4 | دا عسيمشلا ه أرق ىى ريا لعل اب شق

 هعمسللا ةتيسلا ككتسفنل ظعاو ىّضم دقامف ناك دق

 هج 5ك ىف هءاق أتيح كر مو ىلا دق أم له املا لهج نأ

 01 وه امش ةميظع ءده و: لع رلاك امظع اود عمسف كثلاثلا بالا لخ 0

 * ح-ىشراها أ (9)



 ناحتتلا بانك نو

 ابر اه عجر عسيمجلا هأ رايق هاف حن اذ نينيعلا رمجأ نينت هبل !ؤ ذا

 ىل ار دق هس ىف لاق و ىداعلا فقوف نينتلا سد .ىركسف هفلخ ىلا

 راسف هلررظ يح ةيناث هلعج رف مساطالا وهامو ىنعدي ىل ناو ناكولو

 عوجر ىف وه اذاف ىو دلا مسي لبقاف برهق امظع ايبود هل عمسف هوح

 ىثع ليقا و هتمدص نم هرذح ا هميسلط هلا 3 هراددا ىف هلاق م نينتلا

 نينتلا كردنق عضوم ف همدق عمط و ىت> هيم دق أطو فينو الياق الياق

 ىلع لس هس هل تروهظ تح عبطوم ا ىلع ر فش همم ناكامو دق دخاذىودو

 ةضيغلا نم ايطح عمجو فهكلا نم جو رجلا عرساف ليلا هنجاق تاركب

 ءاكب ممس ليلا م الظ هيثغ الف فهكلا باب دنع تاءواران اهمرضا و

 ةميظع لا رظأ رظنوو بترو ظن لْز . لق فوكسلا لخاداني حو

 هتيشغ ىتح هعبطوم نم حرب مل أه !'ر ايلف فهكلا لخاد». هرم هيلا ةجراخ

 اهل ربصف ىلوالا نم ربكأ 0 ىرخأ هناا مث ايش هيف ل و ٍش أمل ريصق

 أمم برضي لبقا و اهمرضا تا نارينلا سايقم طخا هتع تلام ايف كلذك

 مسيمهاب فتور فهكلا لخاد نم ءادن عمس تح الاوشو اتيع فهكلان اطيح

 لضونأ ىلا فيكسلاب اب لخدف مبصاىتح ماقاف كلوخدىفانل ةجاح ال

 هماق ىتح نينتلا دح ةبَقِب ىلع رفح مث نيئتلا هيف ىأر ىذلا باببلا ىلا

 الل ةميق ال ناوا رج ناو قأن اه اذأف هينع ماقف ه-بلاراسف نينتلا طققسو

 هحتفي نأ مث الف ةشخو ديشاو الوه مظع ا وه بأن ىلا ىهتنا ىتح راسو

 دس الاهنع جرف هفلخ ىلا أًضيأ مج رف مرظع دس هلادب و امظع انو د مهم

 هنكرح لاعبا تح نينتلب عنم اكهنك رح عضوم ىلا ءرفخ ميظع ياو دب
 اذاذ بابلا لخد مت امل ةميق ال ناوا رم نات وق اياه ا ذاف هينيع ملقو

 ره



 5 ناحبتلا باتك

 هسارلع مسوس هيلعو هذ نمر رمد هطسو يش تيباهيفو ةميظع راد وه

 هءارزعو تيقاوبلا فائصأ عص رص تيبلا فءسو قلعم سهذ نم حول

 ةمامس مخ تشع داع نب دا فش انا )ب وتكم هيف بهذ نم حول“ ط احلا ىف

 نم داوج فلا ثيكرو زرابم فلا تاتقوركب فلا اهبق تضضتقاو ماع

 «* بوتكمهتحنو ( ليخلا قاقع

 ءادقالا ةموزبم هلامآ تحبصا داعدادشإب كاذنم
 ماوعالاو ىهدلا كلمدعل ب ةربعمل ىت | ار نرماب

 مالح الا نم لح ىف أعرسم لحرب فيض ىت أ كف

 مالا ثدذاوحب نئم 5 هسرو نامزلا فيراصت ردح

 ماجالا وتاضيغلا نآاساب 6ةلىم ين الك نم كرض,اله

 ناترراجهءلعو بهذ نم ربرسوه اذاف هنيعنعىذلا نك رلا ىلا تامم لاق

 ةبحانا) بوتكم هيف جاعنم لاقوا بهذ نمجول طئاملا ىف اههسأر قوف

 لع دياتلا و فراطلا|,ف ان :ةانامزاائياع تناداع نب دادش تنب ةبل هذهو

 نامزلاب قشالف | 11 نم -_ هد لفرد نم ٠ عاصبرب نماعاص انبلطم انديبع

 حباولالا عسيمملا ل ذخأف لاق  (ناوملاوزملا ثدحدب اذ ناب يلعن كيلو

 ظ #ح رخو توقابو رهوجورد نم تببلابامو

 سي[ داعنب نامل كلم زهح
 ن اكو داع نب نال هيخا ىلا مالا راص داع نب دادش تامايق بهو لاق
 4 ام )١( ةساح هاطعا هن امز ىف سانلا نم هريغ طعن ملام نال هللا ىطعا

 « هنامز لها هراقال الب وط ناك و لج ر

 نب كلسكسلا نب ظ اطلملا نب ذاع نب ناقل ناك سابع نبا لاق ةلبهو لاق

 ,# ةوق 00



 نادبتلا ناتكا 90

 * لسع ريغ اهبن ريم نب لثأو

 لايئاد و نين رقلا اذ و ناهتل نازولودب ءايلملا نم ةماع تقل دمحم وبا لاق

 « كل ذب رلعا هلا و ن وحلاصدايءز ول ودي ةمأعو نيلس ص ريغ ءايننا

 أامضطا وثم(١ ذاك 5 الش رأأ ريه هتمسىذدلا وه داع نل تايثل به ولاق

 ةواص لك لبق وع دي.داع نب نامل ناك و بهو لاق اجوتم نكي مل هلل

 2 لو و

 رطقلادعي تبنلاتاذضرالا»و رضحلا راحبلا برأ ملللا

 * رمت لك قوفا رمع كلأسا

 دولخلا ىلا ليسالو كلؤس تيطعاو كل وعد تدبحاأ دق ىدوتف

 تعش ناورغذ نوسع الرعو لبج ىفرفع تارقب عب ءاقب تثشزارتخاو

 رطقالو ىدن نهسع الرخص ىف ت اعدوتسم  رعنم تايأ و عبس ءأّقب

 كلذ ناكف لاق رسل ةذدعل تدع رسن كله لك رس ةاعمدس ءامل تئشناو

 »* رسلأ ةعيسراتخادهنا

 دبل بحاص وهوةنس ةثأم عبراو ةنس ىلا شاع هنأ ركذيف به و لاق

 وهوت وع ىتح هيريفهركو نم رسنلا خرف ذخأب نات ناكو بهو لاق
 هيلا مجرو روستلا عم ريطب

 اىهد هعم شاعو كلم ىف دادش هوخا و هلؤس ناقل ىطعاو سهولاق

 سانلا ناكذ سالا هلا راص ذادش تان ايف للاىلاوعدي وهو اليوط
 *اهيناداو ضراالا ئصاقا نم هل وأب

 رتخو ركمو ر دغلها اوناك ناطحق نب رغصالا داعزاو بهولاق

 قيال و بيغ مهيفلز», الو راج مهيف نمط, الو لييسلا نبأ معبف نم نال

 7 د هنأ الا سأرلا اسالايف ( ل



 2 ن اجيتلا بانك

 اوثامف ناطحق نب دأع نإ ركركو نب م لاقي ليبق مهيف ناكو دهاسم م4

 الف ركرك ى ىلع اويلتف ناطحق نب اظونب و ناطحق نب ماع ونيو ناطحق

 كيعت ده اورضلا نموزعلا دعب لدلا نم هلا !وراصامدأع نبرت رك وذ ىأر

 نا عديمسأ | مث سما بحاصو 9 لليل م ىلا 0 لو أم رص د وكش ةمحنلا

 ديمنال 06 ابسا ار 0 كو ردغ ىلهأ م تك ركرك ىب 1 مهل لامفريهز

 0 : مكيل هذ رف ايطرق 3 دل أ متطرقا بمحل و صرع جام 3 الو

 باب لع |تنكدف ت وملا باب انسفلا لع انحتفالا أنملع دق هل ا ولاق هوبط رث

 ىريملا كلا اذه ىلا أشا و ريس نكأ و الف اذه اه اما مل لاق ةايملا

 عىاو هنأ ىلا وعدل د دابعلل أ الص وادا وا دسر ه دنع نأذ داع ٠ نفذ نامل

 هتأط و هيلا ا نم نأم 2 و هيذالا نم نمأ هللا ىلا أعد. نموربلاب ا ونا

 ىلا تاس ثردح ايدك سم الأ كلهلاولاو 3 هتبقاعىطرو هم | هدم ود

 ىأر هناو ائيش م اعفا نمىضرنال هللاناو ليلج ما ىلا ىف ومتمدقر كرك

 هلو اشناو هريئفا ركتم هوبتامقام

 1 أرض م يالا و دنم ىلا آر دءلا دبا و ركملا ردبطأ ن

 أه دلا ه«.هل كق مف ل ذم ارض دف أمو رس أمر د

 *لاق و داع. نب نأمل ىلا م لحرو

 داس ىلا ىهدلا ىواىنا داليا يف رك رك ىتاو ريس

 يد املا هأذده لمذ أه 5 2 اشرااوذ ريم يرد 8 أذ لق

 َْ ايعلا ىف ةداسلا ريمح لر# ( ىدانلا لهاو ىدانلا اك وعدي ش

 دأن عرس دز أ ر نم لاح |! د | ليس 3 ركبنأ لشسدع3



 نادتلا باتك يب

 (١ل)داعيملاو لصةلاءاقمىلا داع لك ركرك ىضاوعد

 مهلك اونم افناعالا مهيلع ضرمع ناَهتل ناو ىناهتل يملا عديمسلا مهب رامف
 تاكو ةماما ثنب ءادوس ىهو ة سما عهنم ج وزب و ةيلاعلا ضرا مه زاف

 5 رخص سأأر ىف ميظع فيكى ف !هلمجف اه ذخاف ارويغ نايت ناكو ةلمج

 كلذ يف هللا ديس ناك و هماع و هلوطل وهالا اهيلا ملط دحأ قيطب ال ةلاع

 للصف ءاسنلا و لاج رلاب ماع لك هيف س اسنل اب ىلصي ديع هل ناكو فهكلا

 ريهز نإ عرديمسلا نب عسي# رصبف لاجرااو ءاسنلا مت نج ادقو رك رك ىبب

 كرداةليح ىل اول اتحن ل نأ هلا و داعرشمم) لاتقاح وهف ناقل ةأيمما ىلا

 اروسج ناكو ( ري كرخ يلع ىتأت مناهل ناتقال ناهلةأ صا ءادوس اب

 كالا ىنرصأ عمزاف لاق ام لعفي كلذ اولعفب مذا من :ا اوملعو اك أف

 ء هل لاقي مهنم لجرلاقفنامقل لعيالو اهني نوممجم : ىو | ولاتحينا
 55 رع كسا لو ا هيشا اقدهملا متن ورا ولام | كلام نبأ

 متيصعو اره أعأب وق متعط | رصا دعب ضن ال وردغدمل ردعالو ركمدمب

 س وت نع با رع !! مكتم ردق و مكب ىفأ أكف مكن | اطيش متمطا ىمأ ايهان

 !وتفتلل لذ ةع رح ىف هأ ون ودع فيكف " وج ناقل نسحاف ةدحاو

 ىماع لاف مار 58 نم هيف مثاهق اوضمو لاق ام ىلا

 اوربت ةق رالف طر اهنوثدحم ةنس ما ءلك ىف أ

 رين و انييح ام اييلع ايحاس 2 اهضايح ١ رمةئس دانا لاو

 ريمج و بيست ايف مترج اه انيس قيرط نمريخ تومللو

 ى د ان | ىلع رمع ىنب مكل -- دايت راالب ض رالا انبا و زيس - ب ىف ةدايز )١(
 # دادسأأ ىداب بر ليلخ -يى داطأ دالبان زعو اوريس - دادلا لقعلا تابضقملاب

 لاق ©



 0 ناحيتلا بانك

 دارارك رك إلا هيه ذ نو عاملا ن تيما هن رغق لاق

 5 برملا انيشخ انا هل اولاقف ناهتلا ونا مهنا من هولتتف ه واتق اف كر امد

 انعزات ان" ناف فيكلا اده ىف ك دنعأت د[ مس سسك لأ تمارا ن كلو أنس

 2 السلا اوذخائاولعؤا لاقامحر هر مطقن ل وأم د هن كافس م لسا 1 نأ

 , رطعاو ىناج لك نم هل هورتسو ع ديمسلان ل عسيمملا هطس و ىف را

 نايقل ةأرصا ءادوس ىلا عسيمه ملكت ناهتل جرخ ام فبكلا هن علطف ناهت)

 هتدرمهتقسو هتممطاو اهملاثو هتيرخاو عديمسلا نيعسيم# انامل لاقو

 ىر ومخننت م نات ريرس ىلع امعم دقر.ن' ىلاهعم لمست لزب رف حالسلايف

 مث فيكلا كمس يف ةماخنلا تّقصتلا دق و فبكلا كءمس ىلا ةماختلا
 فيكلاكمس ىلاهرصيل ىر 6 هريس لعةسفت قلافايعا دقوىلا 10

 قصبالاق انأ تلاق ةوصرلا هذه قصب نم هنأ سمال لاوف ةماختلا ىارف

 تسلل ى اجا اهل لق اهتمصب نيح ةسلاجانادل ت اق م ك رد ل 57

 تصبو تفقوف  ىنئاحل لاق - تنك ةفقاو هل تااق كرد 7 تصنف

 حج رختساو هح' :ةاالسلا ىلا ر داب - تييلا حالسلا نما لاف كرد

 هنا ناهتلاي هل اولاق - وكرك ىن ىفمكأرام . مهل لاف ريمحت اعدف مسرب

 ايف تاوءرزال ركموردغ لها مهءاف ريم ضرا نم دأع نب ركرك ى

 نم اوجرخا.ذاءل نال لاقف نثاغْضلا انوثرويو داقحالا ةوامحو ردذلا

 ىدلاح السلا ف سر عمد هنا عا ءاذ وسدشو ليخلا ىلع لطم ىراوج

 نمي يجا|هامر م رج دياب [هامر م ليلا ىلعا نم ايهامر مهيِف مس م” ناك

 زكرك ى جرخ م اههلتتف نامل ءانزلا دحدملا ىف ه محجر نم لوافهعم ناك

م' م ماتسا أ لآ ل أعل ١ 4 |ول مف هرأ مر ن*
 رأسف ضرالا ني فام أنعيش



 ناجيتلا باتكا ١
 ةأرماللوغ داجر ممسذا ريس وه اميبفريمح لثابق نم مو.منعأ ناقل مهعم
 وهو راملا ىشع اذهو همنغ ىر هل تلاق كجوز نبأ )١( ميجرابمهنم

 اسس ناهتلو اهم ىتزف 7 لبق ديرب امذخ نكلوانيلا هاا تقو

 امل لاق انمنغ هذ_ه هل تل اقف ءاشلا ءانث تعمسخا كلذك ايهف اهاربو

 ىلا ابجوز ىلا م هراع تافقاو اهل انونأت هتلخداف + ذا مل يدع

 هل اف توأت |اذهىف ىنأش مج 556 هل تلاقف اليلاولح مما 0

 2 ىدلا لع كلوب .- لو ريس مب ١ ناهمل مب ءمو اوراسولاق هلمكل

 ل يذلا اذه ام امل لاق يي ١ لع لاس ايلف لابف توانل
 _امللاق .ءاملاةواداتوا ا! يفهل تن /اق تواتلا اذه. رش ع "7

 هدي يس اقام راثو رسكلاف هسأر نع تودانتلاب رو ملام

 نامل هب ديرب ةمقدل ءاحو هدخاو هك داق ةأرلا 6 50 يف راثف لدخلا

 هناش نم اذه نا نايت لا امه نال هن ىلا ىق َجح همم لأك ىرم ةرواعت و

 لجرلاب ينوتبج .. ىلاق مث اولزنو لوزن اب نايقل هرم حيصا (هف اذكوبا ذك
 انكتيأر دق نامتل امل لام لجرلا لوق اركناف امهم يناف ة ١ 1 او ةوخألا
 نائل كلر مالا ركرك ون هللاق  املعفام لك تملعو امكمالك تعمسو
 توباتلا ىف هلم لجرل اذخاةارجوز تامحاماهوامح محل ل اق_.(ييفمكحا

 لز لف توعو توكىت لأول اهوعدا 0 -أر لع اللا هدشو

 نا نامعلاب هل لاق ناقل ىلا الحو نأو | مسار ر ىلع تامو تنام ىت 0 لوح

 نمهدي تلاصاأم قرسو ةميللا قرخ ىفهدي لخدبف ى ايو اقرا

 ايعطقأ و هديدقت قرسوهدن لخداوه اذا ى تح هس رحا لاهل هأ لاه ةمسلا

 بر مطقف ةرم لوا لمي ناك م هانا قراسلا ناو لجرلا كالذ لعغق

 ةميحلا *ميخر لصالا 00(



 لاحيتلا باث 3

 * ناهقل ةقرسلا ىف مطقلاب مكح نم نم لوا نا كلذو هدب ةمملا

 ىلا مدرو ريم ضر! نم داع نب ركرك ىف جرخا ناقل ناو بهو لاق

 * كاطعق نب داع مهمرق

 لواعا وهو رخآلا هرمسل ديل ةعم و ترأم لا ن امل عجرو بهو لاق

 * ارمع روسللا

 0 نع ىب اكبلا هللادبعن 3 دانز انندح ما شه تر كلملا دع دمحخ ونا لاق

 هس تشاع ماع ىال 1 ةعر | داعب ناهتل رمع ناك لاق ىلطملا قادسا نبا

 اهرخآ ناك ودبل شاعو ماع فال ةثالث كلذو مأع ةئام س مخ رسن لكر سنا

 * م اع فلا

 نا داراذت 7 لسع اهرشم ناقل هيف جما م ويلازاك الف بهولاق

 «لامف اهنم اعيش <تشي كلذ لبق نك 9 و هرهلغ قورع تب رف ضف

 2 امتلا فالتخا ىبوع ىلاىبن ىنوق لا

 2 هلاقوط رقريطي مارو روستلا ت رباطت دقو ديل ىلا رظن م
 ديالا دبا نكيملذا ددش اضه دبل ضها

 دعت لف رو_سنلاإ كلت ترياطت نيد كاراق

 دمتم مَ هلم و هب ناقل ترش

 مث هشلد اذن و رياطتو ديل طةسفريطيل هب ىرو هيدي اذيل ذخا م لاق

 داع مث كلتب ذلكم ىتبذكو كتبحصف ىتبحص ديلا هللاق من < ضمني نا قطب

 * لامك هشرر أطقو طمسف ريط وولعيل ه.ىئرف أديل دخاف نامل

 > رحعلل كلملا نافق د دش اض# دبل ضمن |

 ددشىت نرإ ثرحلا ىلا ريش



 ناويلا ناك“ فا

 لع - ىناوكلسا 2 رابلا دن“ نوع 5 وق لاق ت ولأي نعي ايلف

 ندرطانثل ىواعحالو ًايصخ وأ 7 لو رأو وا رص لاورفحا نيملاعلا

 دي
 4 م داسا هيلع ينل دود ربقراود ىلا فاهحالاب ند 3-2 لايغل 5 5 3 5-5

 أرءش ك فدعا تالللا وين لاو 2 اارعكلا 0 9 فشلا 5 لأيمل ركذ دق و

 مح سش دل أ نم ىسنل قا تثء 3

 رسنا ناقل تماعام شاعولو

 اديك فصب ةفاثلا 5

 اولمتحا اهاهأ ىسمأو عال ةدا

 روس © 2 .

 أ اره دلاو يهدملا بننراوادع

 دبأ لع ىنخأ ىذدلا اهيلع ىتخا

 هةنعمقو اديل و ةحصق و تامل ركذف قوقل هعمل ر نل د لاق و

 لضف الا لج الا ةللف ان هلل

 ها 121 وك ساانلا عيطتسإ ل

 هش رع ةزرع ترودل دعاف ىو

 انها هكيق مهتحن ضرالاو

 لطاب كنت ايح ىف كنيس لك لب
 تاروت مناع اق تواقو

 اهتو دو ماشبلا قرو اهف ولظب

 هكرا فاط: ال 41 !وزوذوا

 هقدشز واجن ج وع هب ان ىف

 تدحبص اف نامزلا سير هن أص اه
 ع

 هل يعل رع نونو لاقىلا انه نم 08

 للص وم 0 تاق ىعلا هلو

 ل دبع 8 و اضق سبل و 9

 لمحل عرف قف وف ا: ايط اعيس

 5 دن ا 2 5 امدح 26 / 0

 لض حل 1 0 ىعمعاذاو

 لقام ىحا وبيض هفل وم ءاصع

 505 ال هنأ رس لز د وط

 لس رألا برأ دلاك جوجهملا ىثغي

 لف-الا ءارو ىعالا فلاخمو

 لصنلا جاج ىلا ىلا ثم هر ا |

 لمحملا د هم 0 | ئى لالا 53

 + لصالا يف اذك (؟3
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 ب ناحيتلاب انك

 لشي م اعاق اعبص نحصا هراذح قد نيح احرص نعص

 لمثم ري غن اك ونامزلا تلار هب رج كرداق ديل ىرحدقلو

 لزعالا ريت كم داوتلا مفر تربي اطتروسنلا دبل ىأردقلو

 لئاالا ناهتل ىأر دقلو هيسسوجري نايقل هتحن ن
 لق ره و عبتب نلف كو قرح لا دب ىلايللا بلف

 لكوم(١) ةفرغ قوفرحناكدق هنيفلا ىذلا ةهربا نبلغو
 لت ملو اهماقا اراد انطاق.ىسمابا را! ثرالاو

 ل هاهم و شق م لييسا وكاس مهدابا نوقطانلا نو ىعاشلاو

 لح رلا ديمي رقع ىلا ضام ىتأك مالسلاب بوق تعدو
 «اضيا كلذ ىف ىشع الا لاقو

 رمعلا ىف نال تريخذ ١ نال و هسأكب ارمت ترقس ىذلا تناف
 (؟)رطتلا اه وع دب قليب 5 ىدنلا يحصيام قلما تيملاق

 سن ىلا تفلخ رسن ىطماماذا رسنا ةعيسر انك نرا كسفن

 ىه دلا عم روسنلا ىقت لهو دولخ هذا ةرشيا نيح سنف لاق

 ردقلا ةوحص ىدملا هتم(*) تغلب دقو هلوح نوف ريطلل و لآ شو

 ىردتامواداع تكلمادقتو تكله هشير رحذا تال لاق
 رشحلا ةلسيل ىف هارمت هب تدابو هشير قلطا خرفلا لستم حبصاو

 ىلا ناهلراسف طحق مه.اصا ناطحق نب دأع نإ ركركو تب ناك بهو لآق

 ناوع ديو نابق تسي يداعلا زاعنب(4) ريثكلا نب ليقهعم راسو ةكم تي
 نايعأ هوعد تحف راطعلا لاس لبق و رمعأا نامل 9 اس ناك ىلا.“ هيلا

 37+ ريك نب -ل ( 4 راضيا لصالايف !ذكه( *)لصالا ىف اذكه (؟) مزع لصالا ىف (1)



 ناحبتلا بانك 5

 كلنا لبقاي هل لاقف هانا اين نأك مانا ىفىأر هناالا ليق ةوعذ لبغتإو

 ءاعدلا ىرق كلف هتب ترواحو هللا تدصق مارحلا دلبلا ىف هللا فيض

 يذلا مضوملا ىلا بهذا نكلو تايضغ مهيلع هللا موقل تيعستسا دقو

 هلأحا ملص لرم أسأت هب برشاف اسأك هيف بيصت كنأف هيف هللاوع دن

 هدب ,سربطالو نسكل طقس" نأ و ىمعت نلو مصن نإ كناف كئاعدل

 ىلا هيراسو هذخاف اساك هل باصاف عضوملا ىلاراس قافا ايلف هللا تان ىتح

 * تام ىتح ةحراجيف ةلعب هذمب لتعأ امث هرمأ اياسأك هب برش معز

 ه6 داع رب لاما كلم زهجس
 جوتم كلم د دش ىددب فو رعملا

 نب ذاع نب لامها هيخا ىلا كلملا راص داع نب فر اهل تامامل هناو

 الف د دش وذ وه دأع نب لاملاو ريمح نب لثاو نإ كسكسل !' نب طاطملا

 دادش هوخا اهيف ند ىتلا ةراغملا ىلا لخد ددش ىذ لامه ىلا كلملا راص

 هبال ةراذملا كلت ىف هبيغ تراهتل ناكو هب جوتتو جاتلا جرخاف د أع نبا

 اذخا كلملا ذخ ا داع نب ل املا ىل و ايلف هلل اءضا وتم ناك اج وم نكي ا

 ةغاب د دش وذ هل لبق اعاو تأم م ىهدلا نم انيح كلذ ىل وف ادي دش

 . «ءاطع وذ ىا )١( حانم نب داع نب ططشو ذ كلوّدك ريج

 ه8 لامحلا نب ثراملا كلم قبس

 وهو لامملا نبثراحلا 8 داع نيلاملا دعب كلملا ما ىلو و بهو لاق

 دنا رموذ ثراملا وهو داع نب ناقل همت ربكألا 3 رلاو رغصالا شئ ارلا

 ىلا دنحلا اباده ىنأت تناكو حانمىذ نب داع نر' ددش.يذ لالا نبا

 ةعبانتلا



 55 نادلا تاتك

 نابلاس+ و روذاكحل او رينعلاو كلسملا و بيطلا فانصا نم هعب ابتلا

 دنهلا ضرا قفارصو بيطلا عاونأ نم كلذ ريغو نارفعزلا و ج وجنيلاو
 ةيدملا تنا الف () ندلاو قيقملا و رهوجلا ىنأنو هريغو جليلحلاو لفلفلاو
 ىداباو ذ ريمج ةنإىف دئارمو ذو دئ! رم ىذ ثراحل اش ارأا ىلا

 ظ # دب ود دن رموداو

 نم ىأرام ىأرو دئارم ىذا دنملا ليقنم ةيدحلا تا الف بهو لاق
 رك اسملا مج و ذ ونملا ىببف اه و نغ ىلا هسفن تءلطت دنحلا بئاجي
 ةثدلث هليق اها زغ ناكو نةسلا دعإ و رحبلا ىف برءأ ا ديرب هنا ربظاو

 املا اولص و ىتح تبتلا ضرأو (0) نارح لابد نم ربلا لع كولملا نم

 كسكسلا هللأ هديعلاو ريم ننللا و هننأ هذعن وأنس نإ سمش 0

 فئارطلا هذه ميجد هلا ىلع هورجا ىذلا مبجارخ تاكف لأ او نأ

 0 ا 2 وف رطب

 نيب مدقو تبتكر رحبلا رز او شنارلا دارس ىذل نكما الف سه و لاق

 ضرا ل خ د ىت>رفعي راسف (” )ورم نإ رفعي هللاق ريم نم الجر هيدا
 شانارلا هانا ّىح رفعي دنملا لها لت اقف داس وذ شئارلا هعيتو دنحلا

 نم نوعا ىلا مجرو لاومأالا منغو ةيرذلا ىسوهل ةلئاقملا لتقف مهيلع بانق

 رفعي فلخو دنقرمس ىهو دغصلاة لدم هقلرط ناك و سمشلا مطام هيد

 مسأ ىلع اهامسو دا سو ذ شئارلا اهانب ةندم يف افلا ر شع ىتثاىف هرمي نا

 مهل مم ىهف لا رلا اهومسف اهمسا نومس دنجلا لها ردع ملف شارأأ

 «ريج ءاسؤرنم دعس نر لفوأ كلذ يفلاقو مهكلم امو مويلا

3+ 
 دومجم -- ل (©) ناسأرخ - ل (؟) لوص الايفاذك

)١( 



 ل م 4 0 أنا د د

 لهحج ُْ شن اول ف 00

 ىمحت ١ وا سانلا يف برأع نم

 )0 مجنالاك ليسلا ضيفم لثم

 اقوا ل.ل دو اموت

 اه اوماق هياغلا لواف

 م ضلك جاوم الا هه ىرخن

 0 قاف اويلياتشا اف

 مما كلما ماما موب

 مدقم نرمم كلذ اذيحأ

 ل ا أنما ان هاو د

 منالاو تاريد1اب باو

 ا دركخاو

 افوخ هونتا ةينيم را اياده هتتانأس ا رخ لاب شّنا رلا راصاملو بهو لاق

 4 مأس روشنملا اهرمن

 اه ءاج ذا رفس اهربش

 ةهعقو هل دما حيصف

 انا دايما نق اا سنا

 مس ىملا ىف راكب ال هل ىحن توقايلاوردلاف

 جورس و جاب د و ضيب ةازد ةينيمرا ك ولم لس راف دنحلا ىف عق وال

 مك رآ ىف اده لك لس رال لاتف ك وللا هب لب 4 امم بيك عاتمو

 ناسف هدفا ضر اذخأن لذ! ايش ذخأل رق لاق كلل اه م ولا

 هن ام ىف ىريجلا (؟) فاطملا نإ رمش هل دب نيب مدقق ةيئيمرأ ض رأ دب رب

 زحتىلا ضرالا ب و رد يف ذخا و ةينيم را ذخاف مجاب هعبتت راس هلا

 غلب ىتح اهئار نت ريالا باو ز باوبا و شعن تانب تنام ضرالا

 الباع دقن ارخص اهو ناحبب لذ ١ قف م نبترخصلاىلا مل تو

 امني الاناجع رذاب دحا ذخأي سيل واهنع ف رطلا رسح ناءاشنز البج

 هد دع ىلع دل 7 ريجا | ده ندم ريا نين ر خصل | ىف بتكف

 دثا ص اذ شئارلا نا ةد.>ا ولاةرخصلاىف بكف هإ ثم رونموهو

 فاطقلا بيااج) مكارم قط 309

 ليس 0(

 مجلالاب ليسلا ضفنم - ل (1)



 ناميقا ناتك“

 الا () ديس
 و ٌسوعتم هدو

 ..بتباسارخ 2 اياعأ

 أر ايم ناش ندد ا ضروتف

 قف ريق نأ يييشلا نات 0

 الحمتسم (7) تريلا ىلع ماس

 ىدلا دب شثارلا ىضم

 ص 5 5 يا و

 مو عاطا ناكر ىلا

 م9

 ضع ضء 8 هلح أ نعت َّى و هّْرمأ 5 دا نم 8 دبأو

 فرا رخ ضرأ يف اجحام
 5 الآ و لوالا راتشدل

 ىلات ىحجضطألا رونا دن ىح

 .ثن اسحي رذأ ضرا [ىتعم

 نايت ف نضانلا نيف دلاب

 وويل 1 ره ة4..ءط ا ف قوي 3

 ! رب زع 0 كو - ىرمد نقدا اذه لوط م ًاسيس

 ىرمم كاذ ىف اًئاد مطقو فتاسح مايأب ىنع داخ
 فدع وتت  ناهكهترا لل ىلا زيعا لع نأم 5 ا
 (ج)ىرسوىرسخ ىرولااذلوانت 2 أصق لرع لآ نط دفا هَل

 شنارلا ناو.لاق م ويلا اهبق ب وكل بأ ا ذ نا ودمت ونا لاق

 ةئام كلما ىق هرمع ناك_ذ تامو تادمت لو نما ىلا عجر دما رماذ

 أ نيت رعلا ىد بعصلا كلم 1ة-

 40 دن أ رم قد ننال ةقراخا ند نان رهلاو د بعءصلا هدأ هذعل لوو

 هلك نب نب لانا نإ : رمأع ايكو 8 يا ورم

 ا 1 7 نم رآلا نع راس - ل 5 ؟ ) ديش - لوصالاب()



 ق احتل تال 0

 7 مداسلا هياع مح وأ نثمأس ن مشفر أ نب ماش ١ رباع نإ ماس مآ هع

 ةمجسو هللا أمرك ب اطل ا نبأ يلع ن نم ولا ريمأ ىلإ ياارب لاق

 : ( اريعابش دأحأ ىف مة نافذ ريج نع 2 ( لاق هنأ

 مايا شارلا ثراملا نب نين رملاوذ بعصا كلما ىلوو قو لاق

 هعبابدلا ىف نكي 1 اربجن وبن د دش ىذ دأع ن حا انه: ىد لاخلا 5 رمح نبأ

 بهذ نم شرع هل ناكو ةوطس دشا الو ان اطلس مظعا ال و ةلثم ربجتم

 هجوستمابا. سل ناك ود>رزأ ! ودرس رلاو توقارلاو ردلا عبص سه تمأرص

 كلذ يفوه امنيبف لاق ةءاجحلا ميظع ناكو اتوفأيو ارد ةموظنمبهذلا نع
 ايظع البج هءقر ىتح هرراسو هديب ذخاف هانا امنا نأكايؤر ىأو ذا ناكل

 فق و متهج لع فرشاذا نقار اهل وه نم رثاس هيف ثالسا ال امتم

 فاج لك نم ناريتلا مهفطختت دوس موق اهيفو ملقتلت اهجاوساو رف زن هتحت

 عضاوتو ربكلا ٍءادربعصأب ملخاف ةربابخلا هل لاق ءالّؤه نم بعصاا4 لاف

 مظعا !نع و ربكلا ةبيص نم لجا ةبيه و كل نع نم مظعا ! نع كطعب هَل

 ررحعبصأ الف لاق_كالا بحا نيماةملا ىل تأسفنل رتتخ اف كلما نع نم

 داتا نو ىنلعو ة ولا دوبل نه طع عضاوتو ةب اللا دعب سان
 ساتلااما لاق م جرخأف شرحا نع < هللا نم اذوخ هشحو هلق لخدو

 هفطختف هيوث ىر مساتلا هبهتاو شرعا! كتهف تذخاام دب كلو اوكتها

 عدا 5 وكلاب روق نئرابلا ضغيي رايملا هللانا سانلا اما لاق 3 سانا

 « الم الا باهك دعب ءاقيلابرأاتساو هد هنا ىعدا نم كلملاب لذاو هدب هنأ

 قرو ءامساا ىلا ل هل بصت هنأك ةيئاثلا ةليللا ىف ىأر هلا مث بهو للك

 فا مث ايرثلا يلا 7 هقلعم همني - لسف ءامسلا ىلا غلب وح يقرب لزب ىلف هيلع
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 5 نادلا تاك

 يراردلا 4 و احم 0 5 رس! هنويرمملا دجلا ف نيعشلا ىنعا هد

 ضرالا يف موجننلا هتعباو امهيىشع : كرير ضرالالا 5 . لزم موحتلاو

 هسعا سانلا ركنتساةهضوهام ى ردم الاعا ءاه سانلا ىلا ب رخ مسبصا ايلف قافاق

 ىلا ربظو اديدش اعوج عاج هنأك ىذر ةئلاثااةلمللا تناك املو فهو لآ

 ىلا يح اضرا اضراو ال جالبج اهلك أي !ملعلبقاف ءاذغ هل تراصف ضرالا

 ةعبسلا لع ىتأ ىتح ارح ارح أهمرشب راحبلا لبع ليقاق شطع من اه املك املع

 وبا انو ها هما نق هيرشن ١ طرا ىلع لبقا مث رحبألا

 ىأر اف راحو ماه حعبصا ايلق هموت نم قافا مث كرتق ١( ١لهانا اع هل مس
 * بحتخ امو.و رهظي امور سانلا ل اقف هيام ساتلا نع. باغو

 ضرالا نمهوا نكلاو سن الان ا أر ةعئارأا ةلدلا ىفعأ '(لق# به و لاق

 ايلا نقرألا تس منال وما ل'تانقا مث هدب نيب اوسلج ىتح اراك

 هند نيل تسلح يتب هبال ىف ضر الا: هرم روع فلا مع اقام هيدي ناب تيسساح

 ىتح املك ضرالا ميج نم ماوهلا تلبقا و هتلظا ىتح املك ريطلا تابقامح

 ىف الا نمامما لسراف لاق هقوذ ترادتا يد حابرلا تابقا مدل تفس

 نما سرا برق ىل ' مم تبهف برغلا ىلا اصلا ير عم ناو

 سن الا تهد الخ ضرال ىنعىلا م تبهف لاشلا م زعم ناوي وف الأ

 ضرالا نماهوج و مينر الا محأي رللا مم تبهذف م أمنالاو ممل سما ن لاو

 هوجولا ىف حارلاا متيهد دقريطاا سمع م ناو نينالا ليبس ىف !ويهذف

 مب هيم لق تح اهعايس سم نع و شو>ول اب تيهذف حابرلا ماير

 د "ف لنسرا نم مي ىصمم نم ىلو يمس ىف 2 وحلب تيهذدف حابرلا سمأ

 ىف ل سراف ةعبارلاو ةثل انلاو ةيناثلا و ىلوالاايؤرلا ىف ىأرام لوه هيلع ىلغ

 4 لوصالا ٌّق اذنك (0)



 ثناحبتلا باك 5

 م لاقىأر ام موملع ست م موعمأل موقهوجو 00000 لها وهثارزو

 كلا اهلا كل اح اتيلغ لاه هل اولاق ميسج سمأ وهو ىرسعا - 9

 ألف هربظتفا ىلنمكاتلاس نحننا كطخس نم انيشخو كل صا ىفان ريحت

 وهاق اننواقتنأمطا و اليلجا رمأكلملا اما انيلع تح رف كنم هرابظاناك

 اهنم مظعا رخالا ةليللا ىف تيأر مث ةميظع يور تيأر ممل لاق كلاب
 ملفع وهام ةعبارلا يفتي ا .جامهمم مظع اوهام ةتلاثلاةليلل ا رم

 ىأرام عيج مولع صشش كلنا اهم هام هللاولاق لما امردا لف مدت امم

 رم جا كال | املا كتيع تما هل اولأتق هنم اوعم ام محلا ف

 ورسفي مماف لوالا نيدلا لها نىرم )١( ةرئابخلا وةنايكلاو مجنلاو

 هل اولاقق ةءءارلا و ةثلاثلا و ةيناثلاو ىلوالا ةلدلا ىف ىأر امم ميج كلما

 كل !هاتث وأ نم ناو اذه لب ءاا ومع كرد: م ظع ناش اذه كلملا اما

 كاوا جج رز دقو كلا انيلع طغس ايؤرلا هجو بص: مل نحننا خللا

 واخ نظ ريغلع ابؤرلا

 ( ؟) هتنكح و رومالا برج دقو ني دعو لّمع ل هنم يش هيلا ماق مثلاق
 اورسشن مذا مهسفنا ىلا ١ عا قف مهب اما كلملا اها 4 ل ع روهدلا

 كلذ ىف تم دقت ناو اناوهيلع تددرا كلما وءاجاولو كلملا ايؤرنم ايش
 خيشلا هلق كلذ نين رملاوذسءصلا هلل اقةبق اعلا نس كلملا ىدي نيب

 امحو كارا < اهسجلا سما كرلق و اليل ا سما كلا ض وف هللا نال كلذ

 لدا نما . يمال رسم ىلا و ثا وكلألا نيمار: تكستتلا هدقت اهاظع

 ةنج نيب هللا كفقو دف هلامو همد ىف كنكح ل_ءجو كيلا هرطضاف هيلع

 م رهدلا د دع ب( مع ةرومجلا هلعلو لصالاب اذنك ()

 رانو



 انتايبل

 1 ناحيتلا ب انك

 ميظملا ءانبلا اذه كارا مث رانف راسي تلدعناو ةنجل انيع تادعزاف رانو

 مءارا نولمحت هلامو همد هلهج كلرحابأ ع نم هللا ىلع ى : نويت لا ةتوواف

 ىلع ءسيلف امظع كللملا اهلا ت رع فرار ملا رع ىلع

 ن قاحسا دلو نم س دقملا تيب ىنالا كابور كزفا رسفي رم ضرالا

 اهيا من خيشلا هلل اق ضرألا يقل هللو بعصلا هلل اق ل.ل ايها را

 نين رفلا وذ صاف هيلا وعدم ام هنم تعمسو هتف رقوالا كلأا تمناام كلملا

 ى ةوق لام دنع كلذو هلبق كله اهعمج ل ادونج مش مس واللا

 نامزلا كلذ ىف نوعادتت اون اك هلو ىل.-.سو هلع هللا ىلص ىنلا حوت ن ما

 نب ا ا ا ل جنم جاوأ نم ىلع بسناا دوم جو

 مكحو هللا ةعاطب لمحو بر أع اهفقو 1()ةزاربلا ركاسعلاو ةميظعلا عوبجلا

 ىريقا دنسملاب هيفشقنف ماخر نم دومعل سا ١ : كح

 (0) ءاوذ ىذب سيل زهملاءادو 2 الهج لهما نر رُعاللا مولي
 ءالبلا رحت ىف ضاخاماذا ىل هج ريردتلا م املا لع 1

 ءاضملا ىف نهدن ضرالا ىضاتو 2اروج في مامال ١ناك اذا

 ءامسلا ىضاق نم ضرالا ىضاقل' لبو مث ليو مب لدوف

 فلا فلا هتمل اط ىلع لءج و تضهنف دوذملا نين رقلاو ذ ىمصلا سما 5

 هبل دف مارخلا دلبلاىلا ىهت 'ىتح راسف لجرلاو ليملاب دعب ىشم مب سراف

 هجيج ىق مث رحنو قاحو تببلاب فاطو ايف احالجار مرملا ىف ىشمو

 قبب ىلا راس مث بكر هنم جرخ اذا ىتح ايفاح الجار مرملا ىفىشمو
 اةقاينطب وما رك 5 ىدلا ىلا وهيل اني سفتلا تول : لف: سدقلا

 هل لاق_ممن رضحلا ىسوم هل لاق تنا ين [بمصلا هللاق هياعرهظ تح هريغ

لاب 0006 0 لص ال ان( «) 35 5 ةرارخلا هنو هلا ( ١
 »م ءأو د



 ناحيثلااتك 9

 اذوهي نب مومت ن نورضخ ن رضملاا ىسوم هلل اق كبسو كمسا ام

 ىحورا بعصلا هللاق مالسلا هيلع ليلملا عيهاربا نب قاحسانن بوةمننا

 م الإ اذه اموب هل ا لات لاا ' رعلا اذا معن 4 لاق ىسومأب كلا

 نم لوا نا كلذو سمشلاى برق بحاص تنالاق 8 وهام هن ىن وعد ىذلا

 * ريغ نيت رقل ! اذ هاهم

 هناىأر فك هلع صق 9 ةنللاو منهج ىأر فيك هيلع صقم بهرل 5

 ىراردلاو موجنلا هتعي”ورمقلاو سمشلا ذخا هناو اتلصم ايرثلاب هفيس قاع

 فيك هراع صق م ةعشلا موجنلاو ضرالا ىف امهىشموضرألا ىلا مملزو

 رح ّ أم هم 8 امل رس 5 اهلك راحبلا برش و اى ب ص رز هيأ كا

 فيك ه لع صقو هنع فكو هن رش مطتس / ةأمح و ر دك هانا ىح طيح ا
 ءا وحلا و ريطاا و ش وح ولا و مامن الا و حاهبلا و نجلا و سنالا ىأر

 ضرالا ىفشلا نكم هللا نا هلذاق - ضرألا يفمهف رص فيكو مراادقعو

 كع ولط ام اف هبتلاف تر ذنا دقف منهج اماف ايبس ءربش لك نم كاطعا و

 ىراردلا و رمّقلا و سمشلا اما و هكر دم' هللا دنع نم لع ووف ءامسلا ىلا

 كعننالا سارالو هتاخلا كلمضرالا يف كعم ىتبإ اي هيأ 1 وحنلا 5

 . ل 00 .
 ضراالا كلع كناف ائش اهتم قد لف !هتاغ ىلا اهتلكا ىلا ضرالا اما و

 كلعورحنالا ةعمسأا 01 رب كتاف اه م0 رش َْى || راح لأ ةعد سبأ واهلع نمو

 ركع كي 3 كح ةناغ هزم غلبت و هكا رب كناذ طل رحيلااماو اهرئازح

 ٍضر الا ىف مهلمنت كاف ناو سنالا اماو ةي وود عج 0 5 رخعل ميطتس: ال

 ىلا قرشملا لها و قرشملا ىلا ب رثملا لها ل وت ناكم ىلا ناكم نم
 م امنالا اماو اهنيع ىلا اهلل ش لها واهل ش ىلا ض رآلا نيع لهاو برغملا

 ماهبلاو



 "5 ناحتلا ناتك

 كل رخست اهن ما وهلاو ريطلاو شوح ولاامأو كل رخس ان اذ مئاهبلا و

 اماوابمام 0 م دقع تثئشأم ثيحو كن امز 2 ١ رص ل

 كاب ور اماو تعش دب يأ رع اهرض فرص اه دقع كلع كناف حاب رلا

 سمشلا برغم زو ادت كب اف ض رآلا ىف رمقلا و سمشلاب تفطكنا

 ءورط كنع بهذيوملعلا :رم كيدي ىف اعالا ىدترم ال ةملظ ىف ريصتو
 كددس وكينذي هللاناذ هللاةءاطب لمعاو هللا رمان ضمأف رمقلا و سمشلا

 « كقفريو

 ىلا ليل اهلع ابل ملك ض رالا نأك ايبس ىأرف مان نيئرلا اذ نأ و بهو لاق

 عت لز لف سمشلاا ىقأإ راسف ةيفاص ءاضب برغملا نم سمشلا هل تعلطنا

 رضا عاف قاف مال شف ءامسلا م و#' ةش و رفم اضرا غلب يح اهرون

 ىداو ملبتو برخذملا ىلا ريس" تراب ترها رضخلا هل لاق بيسلا اد

 بايس الا ىتأت ونينرقلا اذ كلْذد ' ماعيفىحولا هتان رطللاز كف توقاللا

 نيملعلاب لمع نين رمل اوذ ناكف رضحلا اع ملعيف د اىذ ىلا ةق داصلا

 أطيب نين رّثلا و ذ راسف رضحلاا همم راس و ف رثملا ىلا نيئرلا و ذراس من

 ىلع داعف ضرا ىلا ضرا نم سائلا لمني و ىبساو لقي دونملاب برغملا

 م اصقاغلل تح همأ ةمأ و اضرأ أضرا | حتش لزيملف ةشدملا ضرا

 نث هللادبع نع سهو نع سنرد اىلا نع ىسوم نب كسا نع دممكولا لاق

 رامق ةئام و راحت ] اهم ةثأم ثالتف مأع ةثام سمح ةريسم اءندلا لاقهنا سابع

 تسولادوسأل ةرشع منراو جوجامو جوجايل اممزونامف نارمتة نام و

 « قاما نم كلذ ىوساملام

 ناىلا رانلابقرحو لقي نادوسلا ضراىفنين رّملاو ذ جمال - به و لاق



 ناجيتلا باتل ما

 ند نوفطنال موق مهن اف مهعمس" نا كل له رضخلا هللاف 1 موق ىلا ىلا

 موق ىلا ىهتنا ىتح ىضم م هنلتق ل مع م 1 رمو لبق هلا ملع هتيسا اع لمت

 موقت ىلا ىهتنا تح ىضم م نمآ نم نماولتق نم لتفف نيعالا قرز دوس

 م ىنعم مث نم أ نمي اذع و اما مهتم لتقف لا انلطا ناذاك مه | ذأ قان

 عضو دقر ا ذاف هنقذ ىلا مدحا سأر ىلعا نم رابك مهنا ذ !١ موق ىلا تا
 يح نما نافع و رفك نم لتقف لعالا قش رخال تطغ وابلعأش

 ىضم مث هر رك اسعو ' ني ني ما مط بج د ا دوسلا ضرأ لعبت

 5 ىب< و منغو لتقف ماح نب نامنك نب مي رام ىب ضرا غلب ىح
 هاضصقا ىلإأ ميأع باغق سل دناالا ةرب زج ىلا زاج مث هي دي نا 6

 ى فرعا لاك راس ورعاه ه زف طيخار بلا ب وكر م ارم

 أب دفع س اكن ترم ءانصأ أملع لعج و ةرانم ىف ه دمع با ايسالا يف

 نعدم ا ّىح هعوج ميمي ر راسو فر حابرلا تافصاع

 ريس لز مف ادّةعامصاهيلع ب صن و ىرخا ةرائم بف رحبلاهياع نط مدقلا

 نيع ىلا ىهتنا تح ادع دّقعو ةرانم ىب هيلع رفز وربءالكو طبحملا يف

 اهود نمدح و و طرا ر حبلا ف هك نيع ىف بل رعل ' اه دحوذ سمشلا

 , ىرنمنين رقلاو ذلامفمه لاةامالون ولو امزوهتفيالم ما أم ران

 نين رقلا اذا 2 ديلا لاق مهلتق دار اذن رقلاو ذ مذخاأس هلاولاف أ:

 در م هب طعن فوبسو ٍٍط نمامأ لاق اهس> عبق لذ نااماو بذعن 3

 ىسمحلا ءازج هلؤ الاص لمتو [:رمأ نماماو اركناب اذع هب ذعيف هبر يلا

 سمشلا تابقاو لمرلا ىداو مملب تح ( اببسعبتا ما رسبان رما نمهلوةنسو

 . نم ةهلعم نم عج كلم و كله. داكف ة.ءمملا نيملا 2 تطهس ىدح

 سمشلا رح )1١(



 ابك نادجيتلا ب 5

 مارف ىساورلا لبلاك زمرلاب زيس هدجو لمرلا ىداو نا الف سمشلا رح

 ورم ر مآاو تبسف تسلا هيلع لخد ّىح > مأيا ةعلرا هيلع ماقاو قال لف هر هربعب نأ

 عجر ملف هنع ب باغ ّى> ىضطشافلا ني رشعيف لمرلا اورج ةعع نأ

 .لحرف ال 1م رنعيف ريعف .ىريمحلاهكلامنب ريهز رم مدحأ هدزع نم هيلا

 ربعق ضعال و فرصن' و هءمنم وورمج هيلاراصام رظنا ريهزاي هل لاق و
 هنع ناغوددتا.هدنع نمديلا,عجر لف هعمنعيلو ورمي ناكمىلا راص إلف ريع

 ملع هنأ مدع ايهم ير احح ملف ريهز بهذو بهذ ارمت نا يارايق

 .ىدنع ىلا ر.مظعا.تن ارهسمأات تشو نب (؟) رقسملل ل امك هنع بس

 ردسملاوب ءفريهتزو ورمع هلاراص امو تاراعيلا مجرإو ربعأف م احراو

 .نم مج ضم ريهز و ورمت تاكم راصوربع ايلف لجر. فال ةسخ ىف

 ,لثللا هيشع قح يمهل "الو مج ريال هب اكم رهسللا فقو و نىالحعتسم ةعم

 مثلا لانجلاك ئرجي وهو دحالا موي ىداولا حببص اف سمشلا تطقسو

 -هل.لاق هيلا اوراص ام ىردذن للف مهنع باو رمسلا نيبو هنيب لاحو

 نين رفلاووذ عبلا م ناج دق نمالا زوج نإ هناف نين رملا اذا, كيمنكي رضحلا

 "رح و:هراهنو هلل راصت هملظلا .ىلا متع .لمرلا ىداو مم راسو أمس

 همم أم عيج ولاساو ليملا هيف قلت اداو قشف هفلخ طّقستسمشلا نيعو

 رخال نم وع لأ هذيم دخلا نم ناكح متا مه لاق اذهام نت رملا اذ اي اولق

 .ضييارو مولع قرش ةهج ىلا ىدداولا مهب .فطع ماما هيقاو راسق مدن

 .هأن ربع ىدتلاى داورلا !ذهاام ند رّقلا ! ذاب هلاولأق ,عراصبا فطخ د اك

 .ىتبل لاق هتمدخا نش توقامااىدا وكلذ متنا مريع ىذلا ىداولا محل لاق

 #« رقتسللا لو  رقشلا_ب(١)



 ناوقلا بناتك" 5

 ةرفسلا ل 3 < اللف هنءتدخاىتيلل و 00 5 م نو رخو د

 ! و دجوى ذلاناك و اهعامشو اهرون نم مراصباي بهذن تداكف ءاضيبلا

 هرخعلا لاو مكسيما ني رتلا ود رظنوت# ركع روزا ةفلظلا وم

 مدضوملا كلا ذ ىف اهتاعتنمو اهم نين رقلا و ذ بجنف اروسن هيلع ىأ رف

 رضخلا هل لا انهاه روسنلا ءال 5هلام هللا ىلو اب رضخلل نين رقلا و ْدذ لاق

 رضخلا 4 لاق هللا ايوه ام نينرةلاوذ هللاق ميسج بنو بحت ناش مهل

 .تنوملاث ضراىلا ةرحملا ميهاربا هلياخ هللامأ ال هنا نين رقلا اذأب معن

 اعاد هللا ء ايلوا نم ايل و ناك و اعاد مموع نب ريجرج ميهاربا لسرا

 اعرف 4 7 6 سانلا ل اع 0 هللا هد> 0 برغملا ىلا هب أع د نم

 0 7 1 ةيعبابا 5009 ماما أم ب 57 1

 مدر 5 ق هولا و هولتمذ هللا ىلا مماعدف 3 رأا 50 0 0 وى ”ةاللو

 كر و صالخ نم ذاواىدال 00 هذه هللا لسرأف مهدودح 4 م

 مه ريطف لب و ثيغ لزتو هنم هولازا و ( © ) هوذِيْ عضوملا كلذ نم

 اصواو هماظع تقرغو هم اظعنم (4) هر خت ىتح ريثالا ءالؤه هلك
 كا امم لد .ءاور دق ل- فذ اولزنف ةعدنملا ةرخصلا هذه ىلا روسنأا ىلا مث

 ىف هل هرم قد رف مضوللا كلذ ىف هوقل اف اوت مهلص اوح ىف هن

 تناكف روبنلا اهقرف ام دعب اريط هماظع ىلع هللا ىلسر مث«ىبش مولصا وح

 مال ١ لزتتت ضرالاىف أمدملا ءاوهلا ىف فا تاعتسا اذاف اظع اظعا مهد

 قسربلا ل يفو -نمزلا لسالاب(*) هنيككلا 0 ١-
 ظ در -ل(4) هوذخاف - ب( ؟)

 ّظ



 4 نادتا باتك

 اايبس اهيلا ريطلا دجي الف ةباغلا هعنعوريطلا اهعيتيف اهف ببذت هميظع ةباغىق

 هللا هربط ةمايقلا مو ىلا ةرخصلا هذهلع همحو ةمايلا مويا هيف هماظمف

 ىلع مهم ولو ممءامد.ءادوشلاو نييينلا هللامرح دقو نيل رشملا تاس اجننم

 لئاسف لدعلا مكمل |ىدي نينا وفق قدماوحلاو شودولاوربطلاو ضرالا

 ةرخصدلا ن منين رقلاوذ اندم كردلاوزوفلا كانبفموصخعو هصاخ :لوئسمو

 : !ةاهيلاداعمت تنكسفامنع جرف تعسقتو تدعتراو تضف اهلع قربا

 تضاف 5 ثاملا داعم تنك فارع مرق تقمقتو تدع راو تضاف

 قر لز لف الع ىق رف تنكسف رضملا اهم اة دم تشقتو تدعتراو

 نم.دانم هاد انف هنع باغ ىتح ءاهسلاولا ملط رضلاو هءلارظن نالرقلا وذو

 موب ىلا شيع كنا ربطتو ةاملانيع اماف برشأذ كماما ضما |٠ سلا لق

 أمح توأا قوذدتق ضرالا لها و تاواسلا لها ت وك وروصلا ىف خفللا

 ءام نم ءام امف لزيانيع باصاف ةرخصلا سأرولا ىهتا تح ىضفف ايضقم

 هس هنم ليسنال و ردتسو لزم : الا ىأ را ربطت و هنم 2 رشق ءاسلا

 ىلا رضخلا مج ر الف كاملع ليدق ىدوتف ءاملا اما بهذت نبا ىلا لق

 هلم تررطت و ةامللا ءام رمت رشولا نا ردا اذان هللاق نين رقلا ىذ

 نيضرالاوتاواسلا ىللهأ توموروملاىف خفنلا موبيل ةامملا كرطعاو

 مجراف تؤوعو اهنلن' ةدم كلا و كلذ ثنا تءنمو ارضّقم امح توما 7

 رظتني اح ماقاف امس نالرملاوذر و-دجالو سال ريم اهدعي سياف

 ْ * لود أعلاف بسلا

 ىسع : هل ع ثيح نم أع ولطو سمشل | سلق ءاويلا مم

 سرولاكت ءارتصأه ورغو ةفاض ءاطي اع ولطو



0 

 مكءاسلا ديك لع ى رخل

 ل مك هيْضَق امرداغل

 ىجلخم بايس الا تنشناو

 ممدؤت اب رح مهل جزا

 اف دق مهيلع نونملا ىو

 مهل موجتل اك فلا فلا يف

 أمد'6 نين رئلاوذ بعصلا و

 انإ نجل ما ! يه دلل

 هعذ ىف نيعلأ رب رق نك

 ةم ركم ريغ نم دوسمو

 ةعس ىفب لظ موق فيسعو

 ١ يع ص طق قاب ل را ره
1 

 أم اسلام وصعم ابن رأن

 ةحبعا و بايسالا:ىرا تأ"
 ةير اي انل.نامزلا ىرجتت

 امه راد للاوم و
 همس نع كيل رفسما نأ

 ىم س وفلللان سا تاوللا وب

 ىف ليغ عدخم م تاعي 7 5 . 3 . قالا

 نأحتلا باتك

 سفنلل توملا مام ى رج

 سما هل اضق لصغ ىضم و

 سمشلا علطم و ّقارعلا ودل

 شبع هجو اي كاذ ن وقاي
 سكن ام ريغ باف ثول

 سمملا اطَقلا بارساك لحز

 سرفلاو كرتلا ضرا حالصل
 سرد اع كلاه نع

 سس رطلا مكحم ءاضملا 2 َْ

 سحن يف مألالا عورمو
 ىسك 4 أ د 2 دوم و

 س+-“ ىف شاأع رح ماعمو

 سعءدلا سراف لذ فيلحو

 سم: ىف بيغلا مولع.ىراو

 سم الاب ندلصا ام ن ريغ

 سس الاو فر الخل ! نع ءاث

 0س الل نءَح را ارضا لح

 سح ّك ىسكأ ترآ كيلا هيأ

 سمر.ىف لم رلل1 ونزح وتخاف

 نم نغأ رو سل اعلم تغلب لق نا هلا ىدل لافتم البلا هبلع رضألا' ناو

 لازم



 هس ظ ناحيتلا باك

 نما ىلع هللا ةجبح تنابو طيحلا رئازج تفطو ( ١ ) ىرم الو دب نم
 ببسلاىأر ىتح رظنني انيح ماقاف كيلا وي امر ظننا برغلاب سنالا و

 هف رع نه ىلع لادعلا مكمل ركحت نين رمااذ ١ ءأمسلا نم دانم هأ دانف قداصلا

 ةيراعلامويلا ءانفلا دغو ءانغلا مويلا نينرَلااذإ ىضر امفرضلا لع ربصلا

 هللا فرعي نم لع تظيفت و ترف ز رانلا نا نين رقلا اذب ةبملا ادغو

 , طخسلا نم ءالولابو بضنلا رم ىضرلاب ذع نينرقلا اذابهل بضغي مو
 نوتسو.ةسمخو ملطم ةثام ثالث اه اف ض رآلا قراشم ملطا نينرقلا اذإب

 غلبف ثعبل اب ن ونق وب ال و.هللا نوفرمي ال ةما علطم لك تك اماطم

 لاقف نين رمل اذ ىلا رضحللا نأو هدو و هدعو مل النم لعاهاو هللا ةحح

 وا كك ليقلوف ىرتسف ر ملذاو كللةيسف كل لقب مل نا نيئرقلا اذا هل

 ميظملا أ نلا ثعمسو ةقداصلا بابسالا ثأر نينرالاوذ هل لاق ثأر

 ظ 8 ىهنلو سم أ

 "3-1 ١ السلا هنلع هنلع رضملا ةبصو ]يس

 لك نم كان 1و ض رالايىف كل نكم لل نا نر هلا ذ اب رضحلا هل لاق

 كيلا 3 ول و هملع نم هملع# نرا لا ءاشام الا ل مو أيبس هىش

 تامحول ةءامأ تامح نين رقلااذأب اقرف كلبق عدصنال كنع سيف امث فرج

 ترطع' تقشلا ضرالا لعو تمدها لالا لعو ترطفنا ءاهسل | لع

 مهأأو مهلا دبع ضرالا لها نور أموق ىرتسو رصنلا تيب داو او ريصلا

 هتوف ال بلاطاا لاو مج وج امو جرجا عوهقلخ يف هللا ءاكرش

 بضغلاو لذبلا لبق عنملا و ةردماادعب ةيودعلاو بلاغ هيلهبال ب راه

 د رضي ولح نمريخ مهن 77 نتن رفلا اذان ديملادعع ءاقولا ءابطرلا تحن

 « رمال يل (1)



 ن احبتلا بانك 34

 . ه5 ردت اعيش كنيع تأر اعرني رغلأ اذا كمؤلل لأم عدو كمزل أم د2 عدو

 لما نار مأأ اذأ كلحأ هيودلاحو كلمع ةعامن لام كلما كل لثموكدي

 كشع نر عنق اوتوملا ب لزأ نم ةداهز دهزاو توعال نم م لمع

 حدلص كيتو هه دا حالص ص كن ا ب : اف ٠ نشاو نشأ نيل ر هلا اذأ توققلا

 ةرخ الا ىف 5 كنعو ا ددلا ىف و كدب كش لعحأ نالر هاااذأت كشف

 ةلدعل ف 3 ةكلمحا ةلفحأأ يقنافهمنالو لجن الو لفغي ال نم نم :ىثشم شما

 قمل و دام رآا دأ ديلا ْى ف 2 كيس نلاح لا ن ٠ 5 بطعلا لهملا ن مو ةمادلا

 نم نثر أ أذا 5 ءالواف قيف فاو ةكلهم وو 1 ىتتلاودشر لدةسافليل -

 ظ هتيطأاعأو ةادتلا هنراو ةدحص نيعب هيلاثر أذا 4 ةمسشس نعل لاعل , اذ دلاىلار أمر

 هند اكلا لامال ا هتق وش ةحيحضص نيعب انبيلا رظن نم و قات ال ة دج

 بدك شاع ٠. لرم نينرملا اذا امدن هندازو اردغا مم هظح ناكو

 نمط 58 ىنب هلدباو رو رع و بذك مطقلا اهتاف هدم ق دكص تام ْنَم 5

 هل>ا رخآ و هملع مدق ت آد وم اأ| ََل زيمف تملا دع ل ةأسملا ىلا

 هسف مصل نف ايندلا ديبعسانلا نيئرقلا اذا )١( توغالىذلا ىلا كلذف

 دسكلا أما دعو ةعاملا س هلا ةحار د ه9 ل اط طاخ لرمو ايفتعا

 ريصلا لعج او م نعو مزح 2تا امدخ نينرقلا اذإِ ف افءل !اهتشا زو

 نم انو لمعلا كلوكز ٠  ةنح تلا ٠ نم فولاو | راعش ( ؟ + ) قمللا و اراثد

 منأم هرصنأ الو مفاد هل س لل هلا هلل | فرم كدب دخ زجالا لوه ن . يه

 نع ءايسلا فانكا ته دخ نيئرتلا اذا ١- ريمان هللا ناك نم * كبدحو

 5 لحلاو ل( ؟) لسالا قاع(

 لاف



 سل دن الا ةر زج فاخ ض رالا رئازجدب رب طيحنايف هر ؟اسءلمشلاق

 :| رئازلا ره اذخاو ضرالا ل ربعو لد وايل

 لاجبتلا

 لودي نينرقلاوذ أش
 ةهطخ تالدقدارولااهاآلا

 لفحج امزح ضرالابو رفتكلس

 ةوعغد هلل برثلا مج ٌتمعق

 أم رخوبللا نءان دلا ىلع تح رخ

 (؟)عرشمعملاوبرغلابا»تدرو

 ةقكن ادع 2 را نيعب تدع

 ةمادعةماة فش تحراف

 الف هفاطقلا لئماهتد رو
 ان اس ءاملا نرم أدع هع رب

 أ 09 قى وف ريطلا لثمك ت رصف

 هلسم ثيشحداو ىلا تبا

 ان ىلاللاو ار اه ريس

 هبلق ىحولا نكسم أيل و تبح

 اه دنعدشرلا ىراأب ايسا تيطعا و

 ىنراو تبسأثسلا هانا الف

 ه كع رفعل و أق اسر دانا

 ا ات ريملاكاذذاردوغو

 9 592 نظل أ سانلا صل م ٍش

 -ل(؟) ماتا -ل()

 * مصاع نب داع -.ل (]

 مجأع الا ك وام اهيملعي تولع

 (1),ث اشنلا ضرا ريغاضرا ىلأل

 مراوصلا وانقل اياهت اف ىلا

 1 د رلا ناضلاك اعومج تقسو

 مك رام كلإ لسع رج مج وم ىلع

 عافملا ىدملا ىرجح نع كلسماف

 ماع دع املاع هف تمدقو

 ماعملا ىصق اين دلا ىف ك ردنل

 مق 3 هدعط اج احا ناك و ان

 مدا مهلا ره هيف اوخ ريطت

 مساورلا ل | م اك هارب لم رب

 مراخلا يفح (*) هيفاسإ نار

 9 لك هرارسأ نم ملعب

 ملاع لك نع معلا قدصب تهانن

 (ة)وص أمل د أعو و رمت هنتم لع

 مر اكملاو ىهنلا له ا |ىعمج

 مث اقلك لع ىر رب ةمه هل

 مزاح ةوعد مالا ىفاوع دلاق

 هيف اب ب (8) اعرسم مجعلا و برعلا ةكتدقو



 ناجيتلا بانك 2
 معاونلاناحلارول !ىلااونط هدنع نومي الاماو ًاراولا#و

 م 1 لع ىف ر ةس اول هل هملعي بويغلا لع يف لاق نم و

 مدأن ريغهنادعف ىلع تناو ةمِش ركسلا اح انج دهف

 مزاح مزح رفعي نم ىتقرافو قيمته يلع و رمش ىبع دوف
 مث املا ريغ صقلا نا لعل نامت أب دهملا ىف !كبم لهف

 مدداقل ريسم نم ىدعب سيل ناب يآ هيا ريجلا طخم تبتك

 معاشقلا ر وسنلا ريغ ريمح ىب متيئادقىذلا(١) ريغ بهذمالو

 مجاونلا كولملا و ىداعالا لتقل ةونغ نوح ر ناامم دبالو

 مزالم مال ىصقالا قرشملاىلا اهلثلانيتياوعدت نا كشوبو

 ملاظملا فحس بايسالاب كتسو 2 هعاضادق نم هللا قح ف رعيل

 لاس سيل مايالا عراق نمو هدب دج ىلب يه دلا نأ ملمو

 مداه سيلف امو دبم ثأب نم و ىتام مده ىهدلا نارا

 اقنح مهيلع اوقيرال نا ميما و سلدنالا ةريزج ىلا هركاسع لسرا من

 هللا تاولص هيلع لدلخلا ميهاربا ىعاذ موغ ىرإ ريج رج اواعق أمل مهيلع

 ةيفينملا نم هلا اعد ام و ريح رج نيد لعد 5 نموا مهنم نم أ نم ال

 هاقلإ نا هص او ءرك اسع يف ةين وق ىلا رضملا لس را مب ميهاربا نيد

 تيمس اع او ءاق رفلا ضرالا ىلع نين رقلا و ذ دخاو ماشلا بور دب

 ىت اال ماشلا ىلإ لص و ىتح رحبلا ىفاه رث ا رح قارقت الءاق رفلا
 كلذك ل مغي ةين وق ىلا رضملا راسو تكحاهوإ تاما الا ةما لع

 ماشا ىلا رم و نم نمعز واجت, و فدض نم لتقي ن ويلباب ضرا ىلا

 ىلا لس راف ني ريجتسم س دقملا تيب ىلا نبب راها ون و هوب رخاف

 ىذ 99 # فلخ - ب (1)



 هيب ناحتلا بانك

 نع "لا مام ذ هلذ نمأ دق ناك نفراملا م .ن هلل اأو رادتسا نين رثلا ىذ

 نم مهج رخ | نب رف اكذل و دع هللا نافذ رفث ,درمو نبدأ | ةم رح

 نا ىهتناىتح رضا كل ذ لعفف ةلزخلا مهيلع رجا و س دقملا هللا مرح

 ناعالا ىلا ناوعدي,سمشلا علطمنا ديرب اراسف نينرقلا اذ قاف ب وردلا

 ريع نم طيملا غلب ىح نت كاهوا تاماالا 3 ها ىل_عناز انالو

 ماح نإ ثف ! ىف نرم انهما اف باصاق ن ا تاق تك ضرالا

 نم وات نما نيف ناع الا ىلع مها محم لزن مل ما ماس ىنزم(١)هاسواو
 فا رعلا ىلا ىّعمو :ر نا 0 فاطعم فيسلا ىلع هاج قملا نع فص

 رفكو ردغنم لتقو نم أ نم نمأف سرا ضر دصق م لست وعذب

 ن راعرصق ضبالا رصقلا وهو لدهلا رصق لعلز و رخصلا لبج ىلع لوو

 تابايتنيح ةمبلبلا نامز ىف ى ىذلا حون نب ماس نب دفع را نإ ماش

 ىنلا دنع ةعدوتسملا ةفيحصلا جرختا هنا هباشو هيما رم ناكو نسلإلا

 قطن و ةبب رعلاب قطن نم.لوا راع ناكف ةب رعلا !مف تلا هيلع هللا ىلص سون

 هيف و ضي اللا رصققلاى ال هل كلذو ءالساا و ةولصلاهيلع دوه هعم 5

 ضيب الا ماخرلا ح اولاب رصقلا ىبو.(؟) لدحلا رصقلا لوح لءجو حرصلا

 بفساكو ضي الا جاج ولا حاولا هضراو ضيد الا جاجرلاب هفوقسو
 رصقلاناكف رصعلا لفسا نم جاع لات ءاملا عرش 1( 4.درفلاةمامل

 ةدب وهو هلثم اندلا يف هلبق نيب لو هتقويف ايندلايف ىبام تيا ضيالا

 ماكتو موا نإ ماس نإ دششنرا نب ماد نيراع هأذن الف ايندلا دباوا 9

 هنأ ةعم م كت ١ و لس و هيلع هللا ص ىبلا هوه هئيأ هعم اما ةدرعلا

 سو هيلع هللا لص ىتلا ميهاررادج راع ملفنا كلذو للادارا ىذا

 )١( ريدزقلاهماجل هلعل (*) َكصالايف نك(؟) اباش واو هلعل -



 ناستلا باك 3

 رباع نب خلاف نب ىوعرا نب عورأس نب روخأت نب خرات نب ميف اربا وهو

 يب 0 ا ا ل ىنلا دوه د نإباىاعو

 هنأ ةعم ايم ام لت ةم رعأات رباع ماكت ايف - نان دع ىتويا لاف هوخا و ناطحق

 مرا نب ىوال قالعتو حو نب ماس نب مرا همت وثل همم اهب ملكك دوه

 ماسر مرا نذو الى اروطقو سثارو سادجو مسطو محول نب ماس نلأ

 نر ذو ال نب سراف الخام مهلك هي رعلا ماس نإ مراون كش حو نإ

 ضرا ئنمراعلحرو ذ وسالا سرافوهو ةيس راقثاب رك «أاف حو نيماس

 قارعلاقىعواهريح وال نم لواوهو ةريخلاريحو قا رعلا ل ز يح لبات

 يب الا رصقل اب غل اف هنبا ىف وراملا نم كل ذ ريغو ليخنلا س رغب

 هللا ثءعل ىتح هدلوو وه مهن ماقاف دوس الا سراف ينب مم رس راغلاب لكتق

 سراف ىبب عم بورما و ةرجملاب هرماف لس و هيلع هللاىلص ليلملا ميهارا
 ليعمس | هئلا ل ري نا ه رماف ن اطحق ون برعلا مث و د ربه همم ىنب ىلا

 هدذعوو هررمأ ماع نم هللا داراي دلل ناطق هب نإ مرج ىت ١ ىف لم هب ُْى

 رصق ضي الا رصقلا فاو لس و هيلع هللا ىلص ميه اربا نإ ليمعسا هبينل

 بمصلا نين رلا ىذذ نام ز ىلا مس وذ نب ماس نب ذشفت را نب ماش نإ ربأع

 ردصقلا هل 2 رخصلا ليج نم نين رعلا وذ لح رالف دا سس ىذ نبا

 «لوقاشنان) اش نبرباعرصةضيب الا رصقلا اذههل ليقاذهأم لاقف ضينالا

 نج مآ: امز رصَقلا ريش  ىذلا نيا لبكللا بر نبا

 نم راب ر لعدهءلادخا -2نمو تا ولأ نموجني نم«نا

 نم هيف ىشع : نم ىو بيج اعا هف ىأ رف هلخ دو رضقلا ىلع ل رن م

 كي وداراامايفم ,قيكح لاسشف | ه هاذ نم ةسلا 2 ىف نم م ىربو رصف لخاد

 انح ,خ «ل وتب اثنا ودرب ملام يف
 + ىل

 سل معا



 5 ناحبتلا تانك

 ه انلظظ  رصملا ىلا رغصلا ىرق نم ان>رخ

 د ان د ا نمش ضل نع هاون

 هاما“ ناك نسج < نوعا نصلك ا ر

 ٠ مقا ملل عنا عاقل نا

 1 اية ديضاا 3 0005

 جا اع يول نا ةضاشب 1 هيلاو

 هاتقل لاق ولو اولاقامو موثلا نع

 0020000 ىلع الاما(؟) شيلاءارا

 ه أنه رعدلا 6-0 و افالطا وعلا ىرح

 يلا 9 اح رصقلا بر رصقلا قارن

 ماأئ دج 5 ايا .ةنكن تاق اماذا١

 هانمئكس اأن أح ١ هةهتيءوسل ىرو# ناو

 انج هيج ملقا .رصنا هدا انكاض اونا ذلا

 تا 2 ىتف ان دعب امل رم

 باعش اهنيب ةمينم مشلابج هتيقل 6 دبو ابن مظع عقولا ماب تح راس م“

 بعشأا اذنه واصرب اح ىلا دفنت سشلا اذه نينرقلا اذ اب هل ليقف ةمظع

 اداياح و اليو 9 احاحيىلا كيفن ادهو دنق رعسو ولاهو تاررهىلالصب

 لصالايف ةفرح اهلك ءانسآلا هذه (*) رهدلا - ي(؟) 00 هلعل (1)

 برعلاا تلمع دقو نييسراك نيويحيىهوربنلا ءارو أميق' ج اج ةنيدم اجاب دارلا و

 قرم فرخ هلعل اجلباحو ءاخلاب تلينم فرح اجلبو شاشتلافق ةنيدللا هذه مسا
 ف ثيحي ةيمأ.رآلا ةغلثابب باتتك نم ةفوخُأم اهلك هليمالا هذه نأ ره اظلأو قاباج

 يسبح

 ++ ك م اذبع ىنعل دلي ىأ ىردا الف دراب اماو فلا اه رخآ 1



 نادبتلا باتك 2

 لتق نم لتقف الاجو اصرباج بعش ذخاف جوجامو ج وجاب ضراو درابو

 فدع 9 م ل ةينصرأ ع باغ . ضر الا ر ف 0 نما نمنماو

  باواالا با مويلاىلاهمسا وهو باونالاباب اذه ليقف دنواه يف ىلإ

 « تايالا هده لوش نين رٌملاوذ اذناف

 فاارا 1 هيفا ارح وا قا غلا درا اتعود

 ىب ساو كنت 2 ينقل سيضامافلاو

 بايه ريغ س ا و مزحلا ٌقداص مل بعل

 هنأ را قوق بر . رايهتلا حاولا نعأ

 اا ١ تتاكد فراصنت يضالا ىفو

 تنعهدادعلا دبا داييع ف 86 ىذك قا وف 0 و

 محنم هما ب اناو مهبلع باغف مهلت امف جودجامو ج موج أ ضرا مب ىتح ى ىضمم

 اصرباج هيحان ىلا هيتيمرا ةرب زج ىف مهكر تف موا نإ ثفأب نب ناحاعونل 0

 جوج امو جوجاب بلطي ىضمو مهك رب نين رقلا اذ تال كرتلا اومسف

 ىمتا يح ةما ةماو اضرا اضرا اهذخ اب ل زي ملف مهضرأ ىف سأل ىت>

 قرطلاب اهقرخم لَز / ٌحاوش قهاوش مش لاو كو ءارتخلا قر لال

 ةدماحلا ضرالا مملبو اهيلع بلغ ىتح اهحتتفي و دادوما مفرو ولعاالزني و

 اهب نه: بلغو اهل ةويرالو اهيف ةيلثال ةلعودم نقرا هاو ابدتفاذ

 روازب ىتلا ( )ب اورلا ضرالا| رث ١ زج مب مث جوج امو ج وج اب نم

 هوجولا راخص نيعالا راغص اموت اه دنع دوف اهعولط دنع سمشلا اهنع

 اعاور اهناا ىف ن وروظي الو و ةدرقلا هودوك موهوج و نام

 لامملا 2 فووكلاو تاراغملا يف سمشلا رح نم لوهت ليللا ىف نو رهظ

 ماعرف #* رورزلا تلاقل



 00 ْ ناحبتلا باك

 غلب ىح مور رايف زاصم ل نأ ا لك نما ىس هللا هاطعأ دقو مما اب مامرف

 محل لإ جوجامو جوجاب نر م امما اهم باص انددولاا 4 أما

 هود>ولا لاوط نيعالاقرز دروب عورتا مو سمشلا مب لع مل ملط '(؛)رار آلا

 ل راهم 1 لود 0 رزانملا 2 ل هشن فوثالا لاوط

 كرايتو ىلاعت هللا لبق ناكف اونمآو غاعذف ليلا ف نوربظيو سمشلارح
 نم مهل لعجت م وق ىلع علطت اهدج و سمشلا ملظم ملي اذا ىتح اييس عينا 1 (

 راسف طيحلا رجب! بكر مث (  اربخ هدلاع انطحا دقو كلزكارتس امود

 ضرا ىلا لصو تح تالظاا ىف مجأحو هنيع نع سمشأا كريد الوح هيف

 داك نفيا نييمقلا رول صل وا ملعو د تأ نامفتبنبال جاثلاك « ءام

 رودضلا ىلابا ودلا وم تخاسف ىثعك ل مارت دمج لاقر أصنالا فطع

 ىحاماباراسف ضرالا هيريعابيس طعاو هدحو عمو أبلك © ركاب كرف

 ضيبا لجر رادلا باب لعو دحاو تيب امف ءاضيب ةدرفم رآ د لع فرشا

 هدب رامزك ان ائيش دخلا دق فقاو ضييم لجر رادأ أ مطس لعو فقاو

 لجرلا هل لاقامج سجشل ءامسإا ىلا صخشت هانعوأءيمج هن لس 4 م7

 سن الا ضرا كنفكي ملا نيل رم ةلا اذاب دي رنبل ىلا راذلا باى اع ىذلا

 انا لا هللا ديعاي تنا نم نين رّفلا وذ هللاق ةكماللا ضرا تينا يح نملاو
 هل لاق !ميلع اذه نمو رادلا هذهاف نينرتلاو ذهللاق فارع الموم كلم

 هيل! هللا سوا هللا كش الم رم كلما عيل ىذلا اذهواين دل رادرادلا هذه كمل
 رظني شرعلا ىلا امم صخاش هأنيعو روصلا لفارسادخا فيك كي رينا

 فن نذر الا ف نمو تاو اعلا فوم قلقا وصلا ىف فلا سؤ تا

 ايبسح هللاب كو ل دعلا و لصفلا كانهف تاّديملا ىلا نوم وهف ى رخا هنف

 ةرادجإلا-- لأ ١



 ناحيتلا تاتك >5

 هاطءافنين رقلا اذ أب دوقتملا اذه ْذَخ ودب لص ُتلل سملق عج رانين رثلأ اذان

 كل رك اسع هنم لك بلو نين رقلا ا ذأب هنم لك هل لاقو بنع نم | دوّقنع

 رجلا اذه ذخو نملا و سنالا ضررا ىلا مكفلبب وه و ةي أ هيف مهل ناف

 كلناف اين دلا ىف كنع ى راع هب ز هل لاق و ةضيبلا لثما رجح هاطعاف

 ه رك اسع ىلا رجالا و دونما !,نيث را وذ مج رف ةربعو ةظع هبف
 ناكف ةر املا ضر | غلب ىحصقتجال و مباك ركاسعلا لكاو دوةنعلا ل كاف
 م مج هب زوفردحلا خا مةياو ةربع مه لاك و ني ىلا انيشي مدا زامم

 دب دخلا و ميظعلا رجدملاب هن زي لزب ىلف رجحلا حج رف ضراالا هاوج

 ريثكلاب ه: زو ولو 4 هبز وام لك حج ركزو هيلع معد رق ريبكسلا

 نيرقلاو ذ هللاقاتك اس هيلارظنب رضحلاو هن ز وام ضرالا ىفام عينج نم

 كنيعل لثم رحملا اذه من هل لاق لثلا اذه نم لع ك دنع له هللا ىلوأ

 ء رش هيلع حج رب مل ىذلا رجلا ! ذهلثم ضرالايفام عرج كنيع الع مل

 اهامؤل با رث نم ةضبق ذخاف هدب دم واه واع اذه نكل و ضرالايف
 هللاقر جملا فخو بارتلا اهيلع جرف ةفكلا ىفرجملا لمجو ةفكلا يف
 * اهيلع با هلا وهو بارتلا الا اه ٌؤلعال كنيع هذه رضحل ا

 وهو دسلا ملب ىتح مجر نين رقلا اذ نرا م كلملا دع دش وأ لاق

 ليقف كلفلا سيسدح مهنا ذ | رقوا اموق هيف دج وف هبف دسالو نيف دصلا

 دجو نب دسلا نين غلب اذا حابس عبلا 3 )ىلاعتو كرات هللا لاق نوءمس ام

 جوجامو جوجاين انين رقلا اذإب اولاقالوقن وهمي ن وذاكي الاموقاعنو د نم

 | دس مهنيب واننيب لعجت نأ ىلع اجرخ كلل لمجت لهف ضرالا ىف نو دسفم

 ْى وت ام دار مهنيإ ومكنبل لمجأ ه وما َق ونعافريخ ىر هش ىكمام لاق



 ١ نادبتلا بانك.

 أران هلمجاذا ىتحاوخفنا لاق نيف دصلا نيب ىواساذا ىتح دب دحلا رز

 امفن هلا وعاطتسا ام و هو ررظن نا اوءاطسا اارطق هلع عرفا 5 وألا

 اند ىنردعو تاكو ءاكد هلدج دعو ءاج اذاف ىلر نم ة>ر اذهلأق

 انضرمعو اعمج مانعمل روصلاف معدل و ضع يف جو“ لثمو | مهضعا انكرو

 :( اهطرمع نب رفاكلل دموي منهج
 سانلانببو جوج امو ج وج أب نيب نين رقلاو ذ دسلا ىف دمويا لاق

 هيودارسج ىف -عارذ فلا هلوطفو عار ذ فلا همسج ىف دسلا مظع لق

 ةع.س ةريسم وهو ةينيم رأ ضرا يلا نيفدصلا نم اندلا دبا وانم وهو

 !ومس اموق اهم دج وق لي رطق مل تح دنهلا ضرأ ديري راس 1 رهشا

 اوججر' مهن الني اجرتلاب اوم اعاو محون نإ ثفانىنب نم مو نييئاجرتلا

 00( ليط رش مدحو نين رقلا ودنا لف اهفاع | ولاجافعناساب ميهار رأ فحص

 مدجو و ٌمراَعَم |ودكس دق مجدحو حو أ نإ ثشأن نل ناجع ىب نم هرثو

 ىأرو مآ الو مهبف هانالو ريماالو مف ضاق الو ريقفألو مهف ىننال

 اونغت او («)رافقو ضرالا نم ءالخ ىفراه الا ني# ارو ةاعرالب مهبشاوم

 اولاق رباقللا متنكس مكلابام ناج ع ىباب مسمل لاق ريثكحلا نع ريسيلاب اهنم

 انندلا انوهتست و ة ا نئمطنو توما ىستتالثل اه انكس نين رقلا اذا

 هسبق اس ىعخيف ىضعم هيم دق ىطغبف ءرلإ لس _رحبلاك ضرالا انيأر ناو
 تي ب رططي م هساروأي من هيب كنمول يف ىضعم هيوتحوأعف ىدامت م

 نم هتحن اسم ىردب الف تءاش ثدح هب بهذتق هجاوما هيلقنف باحر و

 ىتح اهعبتنو هعدخ ءرمل جر دتسن" كلذكف ءامسلا نم هتوذام الو ها وملا

 لمح نق هللا راد ةرخالاو سيلئا راد ايندلاو تءاش ثح تراس 6 اذا
 تيسمسيلت

  عرازم مهدنع سيلو -ل(؟) ءاطلا مي دقتب يضم ( 1)



 ناد دا تاكا ظ 1١

 هللا سيمبا عاضا امد دلل لمت نم و سيلبأ ىصعو هللا عاطا : رخآلل

 * ليبس لكك هنتؤ بصل سيلا ناف

 ا ريت ايندلا ىغ انيأر هل او اقريَمف الو ينغ مكيف س ل كارا يكل امو لا

 اهيف ن 3 لذا م شيع مهمظعاو |, | اهأ 7 أ أب ديلا هذه شاعم اذأرو ةرخ الأ

 ىدع

 عيبج نم هل سل يىهوجوردو هْضْف و بهذرب زعلل الك اندلا ناولو ثرم>او

 سأل نسحاو هعيش ىفاذ ماعط مف راق هسيل ريغ هن وسك نم الو هعيش ريغدلام

 هنع مفدذا هن وسك نماذ سايل رّدحاك هدربو هرحهنع مفدذا هنوسك ىف اذ

 ندبهيف لضف الاعف اني :.ساوت ادحأو اههبولق ترم ل ام الا ناك و هد رو هر

 فيعضلا و فيمضا !نع هل خال نموت اأو مت ءاسجالاوحاورالا

 كاد مو ىوقلا كله انم فيعضلا تلاه يم هناو ىوهلان ود هل ماوقال

 ةيضخل و ايوقدسح فيعض ائم نوكذ القا ان واستق فيْضلا كله ىوثلا

 نم اذلا اف اك تح في ضل | ىوقلا لصاوف افيعض رمت يوق ن وكالو

 *: انلرش امم تنس مبش اعم ىف

 وردلا انأر هل اولأق هانالو سمانالو ضاقالو م كقريماال كلاب اف محل لاق

 رصانلا ليلقلا فيعضلا لهاملا ى وتلا مقل ان هد ىف مالا و انلبقنم

 هلع تر دقام ىلا د, ىذ لك ليطتسيو نيهملا ىلإ ذلا رداقلا زيزعلارهش و

 هءرع دعب هلذا و هاوق هبلسإ هنمىوقا هيلع هللا لسر' الا زبزع نرماف

 اهتم شطبا دب كلذ نيبو اهني للالاح الا تشطبف تلاطتسا ديالو
 1 منا الا ةما نمالو ربكتع هيلع ليداالا ريكتم نمامو لهجاو
 هقاستلاو ل أو ناودعلاو ىئبلا صم فلكر ٠ ,عاتضسأ 7 :؟ كلذ 9 أر الف

 الفم واظمال و ملاظ انيق سيل و اناوخا انيسمأ و انح انحيصافلك اوتلاو كسالاو

 رج 1 ر



 1 ناجم ناثك

 بالم و رادلا انإ تن امطا و سانلا نم ريغ هللا نافك رلظ اننيرجم
 »8 رارعلا انا

 ةريس ةرامم الا مل ترسل راققو ءالخ ىف متنا و راف اني ملاذ لاق

 كل اوحا ميج ىف متنسحا مهل لاق شاملا ريس و توقلاب انزتجا هل اولاق
 كس ةعتم دل ل اذا بقعلا نراذ مكب اه ورمتأ ضرالا ةرامع الخ

 اند الاماذ ةكلملا ىلع هسفن لمقس هريغ دب ىفامىلا اهب لوأطت هشاعم نم أه

 - رخا ال و 35 د دل ناك .ه و دع ةلع ررَظ نأ ه خا الب الد أماو ةرخآالو

 اوس رغاو ثرحا ضر الا اوالذ نكاد غ1 أن هف رفظ ناو

 لكل ناف مأ هن الاو مئاهبلاو لسنلا ةاح اما رامم الا اومدختساو راحشالا

 .ناف لب هيلا اور ذحاو كس تك كرر رك رف لكلو ةرقنرد

 07 ادذكو الب دبل ةما لكل

 مهنم لتقف دغصلاو د ركلا و طزاا ايف دجوف دنقرمس ضرا ىلإ ى ىنم م

 رزمللا اهيف دج وف ورم ضرا ذخا م باجا نرد باجا و لق نم

 ريغأك نم.مهنم لدم ثفاب ىتب نم لئابتلا ءال ؤه ميمو ميدل لاغرفو
 متر الاو زوللا اهيف دجوف )١( ةاره ضرا ىلا ىضم م نمآ نمنعأو

 نبلا ىلع راسم ضرالا ىف وتعلا لها و ةراجلا لتقو مهيلع بثق هوباجاف
 لتقو مهيلع بلتف مهلئاَف حسون نب .ماح يب نم هودنسلاىتاف نيصلا ضراوملا

 ملام 4 وان خاح ىب نم دنسلا.ةوخا دنحلاو دنهلا ضرا لذد ملت نم

 اهل نمىلعواهيلع باغفلا ابضراولا مجرمثنيصلا ضرا ميمج ىلعو مهيلع بان

 اص ايف ةكك لاو ةمامم ضرا دلرب راسم اواجا يح حول ىب ل يقم

 ئار ناحرحر هقرب ضرا نم رق أرقونح ألا عضو ف رعلا لمر نم

 # زمره ل (1)



 ناجيتلا بانك 5
 8 | ار نأكو هرشخ هنمو هرق 4 نك وكلو ريا و هرأ بابسالا

 هب نقاو توملا ىأر ايف  ءاضيبلا ةرخصلا اهرلع هعولط نم تعنتمأ نيح
 مالا ىضقنا نيفرَقلا اذأب رضحلا هللاتف رضحلا كلذ عا هسفن هيلأ ثيعت و

 تاملا كيلع( 5 ) مح 4 سأل كيلع 1 لمعلا ىو لجالا ناحو

 ممع 55 هذعو متم هللاوادعو هللا ك دعو دقو اضملا تانع بأغو ايطرلا لو

 .نين رقلاوذ لاّمف راتلا ىلع ةرخ آلا يف مهمرحو هراكللا نم ايندلا يف هناعد

 ىريملا دارس ىذ نب بعصلا
 !ديعو ن وتلا عيشي ارانأ
 ا دودحا دعمكم لك

 الان 1نع بابسالا كل تددو
 اق د اص اظل دي زن نيقيلا نا

 ه سعي ريبكلا بيسلا قتح دق

 ك5 مو ليحرلا ناحذا كاعدو

 دن لذ ل ام ناب, توحر دقت و

 اماتمكنع باغو كل وتس و

 ةلدا نامل عدلا نبل

 هما ىهنلا وخا م ولي ين

 لز حلو نام زلا ىراج نمل اهنا

 0 ىسضإ و د ّى دنا نيا

 تان نا و نونللا لي نا دبال
 . ىنم اف ارمكح نم ىأردّملو

 2+ كيلع مجهاأ و6 ب(1)

 1 دب ع ة رحس كلأا-ر تدط وق

 ” و ويش اذ وينك او دحلاو

 1 دب رج تدرجو ترديال

 اديع و يفذلا مالا هميقرو

 1 د وع ولا قددصب كاناال

 1 دم ليح رأأ نع كاعدامل

 ادب نع نيتسلا نم ءاج رلا دنع

 اد وج وم اه دقف كرمعا ىرأو

 ا!دو درع ىلا ىلا بحل ا

 1ددتلا اه دنع رثك 00

 اذ وضدودف نك ةدنملا يوك

 ا!دو دعم ى دملا دعب ىلع ام وي

 اذ 00000 أنا تدنن 1 و

 1 كو و العم ناشم أ ريع

1 



 ناحتلاباتك

 تقلخ او ماسلا ىذ نمتددج؟

 كت نيعساش ن“ تلك

 | داغر وهدلا شح ىف نأك نم

 هل ةئم مالا 0

 (؟) الئاوورببثلا وةقنع نكتب

 هدررو نام رلا ىلا نئمطي ال
 ىدلالاطّناو ىثب الف سكاف

 6 لعب عشستلا و ريمحت ىولا

 كلاه ءرش لك اح بصأت

 ه2 :رهدلا بوطخ تكلم

 ةصرف ةبييشلا نم نامل دخأ

 اهليق فلا دع اهلا ت رمت

 هريسو نام رلا نع نيللاسأب

 3 "ل طعن ا أم تيطعا

 أبقاف نم ضرآلا لها تبلح و

 22 ُْل وجملا قنا ابا ع

 ةوحض فلا فلا ام ترحتف

 .ةهر اهف للا مخاد
 ةر دنت بورغلاّنأذ | تدصقو

 7 | 57 وم 5 تا كم5

 فاح باجا امل مرا نا ام

 لمالا يفاذك ()

 ا

 د ل ميلا : : راضتلا دعا

 0 دع ميجا و ةم االا دما

 !نيفدعلا مج ىف ل 6 وأ

 اه واع ا لعوولو ميعتلا كعب

 أد ودع هوولع لعب ط#و

 ادولخ هلع لول م ناك نم

 ! كول وم اهعدا ىق وف نأك نم

 د 00 هليق | د م دانآ و

 اهوا دعا لا هل لالا
 19م 8 ود كيم اسح سما

 ادومتُث هرصعو نام ولا ىراق

 "دي و تسع ددقو نيملاعأا شح

 ١دو وم هد د ها

 ادوشحم ايدلاك اعمج تعجو

 ادونجو انهاك المآ تفلا

 ةدوصقم اع رح نإ او

 آد ل.س م املا الوق توعدو

 اديصق لضا ناأل لع ذو

 دودو اهينع اع تاس

 ادو->و ا رواك اهتم ترسق و
3 

 ادودل طا رصلا ا 0 َّىع



 م

 _َط 00 دفع سدشلانيع تأ رو

 اياك ق راشملا مالعا تنلبو

 أها اجود 0 596 تاظاوذ

 ه>حودنم )١( اهب رس نع تا

 اهتبح ىح ت الظلاىف تحلوو

 مهتلخاموق سمشلا تحن تيّقلو

 ةوطسإ تاو دغ ماح ىنإ ىلعو

 ابيبل واك ونا بم تيملو

 اهدوممو رأسا نم بشن( ؟ )امو

 ردأق ةزع 7 دأأ ثا ولعو

 َّش رأو دولذا يطعا لأ تأواح

 هني ام نقلا هناي ىلآف

 لرتم ليسملا فعءصأل 0 أف

 ةرم وأ ةسنملا يس . "نم ها وقمهمدس

 نااهر سوفنلاو مك 3

 يلب ما 31 نال

 تلم يعدم وا

 ناحبتلاس اتاك

 ادورو طم لا ج اومأ تدرؤوو

 ادو دح نهب ىفب ١ _'رأ هبا

 ادب ذح واهن و دارطق تشو

 أ دوهمم ايف دص رع فلا و

 اد و دمحم اهح اثر ناك و ظوخ

 !ذورقو ارز انخ م الظلا تل

 ادندتاوددب ىح نيصل أب

 ادلتو افر الط مس عنم تولبو

 اديج و ارجاع مبنم تيآرو
 ادوقو بو رحال ىنطت و ام وب

 | فك أ: اميلل اهف كت

 | دوعبص ء ايسلا ىلا نيف الخاىف

 !دو د سم ايضرلا نود ىلا فا

 |دو ى.م هلا دما هن ىسك

 ا دعب هنم هدأا تتت لانتتو

 أ دوعر نبق وذ ف راوبلا ىجزب

 ادومخ نيبقار ججارباموا

 ١ ٠ ديه قا نساخ ان ابق

 لانس نب سي ردأ ىلا نع سوم ن .. لسأ نع ماشهنل

 ند رقار 9 وذدح م يذوب بسلا 8 مديقماب تاويل

 ىلا دم -- اموق 1 ”)  انييريش -لصالا شم 3



: 0 

 ند ا 3 نييننلا كد - هياعفللا لص ينأالا رم لنرأ يك لأ

 نأ ةر م نإ فرتمملا نأ دوساالا نإ لامذلا لاق رآأ رق ونحن نين رفلاو ذ

 يريمملا نال رغما د قر ىريخلا م 1 كسكس را رفعت

 ل سم | رثا رق ونحت

 ادوس هدلا هو>و تس

 اماع نيفلا ىدرلا بحصدتل

 وج تافرش نم تز وأجاذا

 دزه ضرأب قيفعلا ت ز واحو

 واثنين رقلاو ذ سعصلا كانه

 بعص ريذل نامزلا بحص نمت

 هنا انيق دلا و زولا وق
 هأ لم ىلا د ولحلا زاح دشل

 ىسما لمرأا ونحنا رولا

 ضرا لوب نياز انلل لف

 نا.جحلا ىه دلاو ماي الا وخأ

 ند اعلا كليا .كلاادن .قيلع

 نا سوال وامل

 .فناحرحرةق رب كيباب ت رسو

 قاودلالختلاو(١) ت اب وصلا ىلا

 قاع ني ونألا ةفونت نطب

 ن اما الد نام زلا بعص دق

 ن اجو سنا نم ماب الاون

 أس رف ىرج راسو

 ن اًءم أن دلا وره دلا كلل

 ناو دعب ىلع نمامكل

 ناهر

 قيال نإ دناز كنب ب اننا نب بلاغ نبدل ز نب د ومحل لاقو

 ى ريما كلما دارس ذ ثرالا ٠ نأ نبا هلآ 5

 الع امل نين رآلا اذ مم

 نك | أ ال اف.

 ةعاأس ةسف نع اهع دخن

 1 اللذ بصلا ميما
 هيحلو توما لهب م

 نب“

 هلم اغلا

 هلا اح ال و هتع

 هلن أق

 هل زال لف قوم ةعبو

 هاهاشا هما فاون وت

 ة اانثلا ناقل نع

 هع ل_ح نم أمل أف

 ك0 ا

 1+ باوصلا - للصالا يت(1)



 ناجيتلاب ادك ا

 :يساع لودر كنتم مها سمدلا ترلآ مفدي م

 هَل اس مهني هسق و ايدلا لثق ايندلاىبعاولاس

 هلتاقلا ةيمرلا هتناامل ىدرلاءاهس هنع اوف رص م

 هلل اس هن ىني ال ىخرتطا 0 زيناف هيلا نما حبص اف

 ةاض اف الب اداز | رصنتسم هادم هل ءرملا مدق ل5

 سأيع نب هللا دبع نع بهو نع سير دأ ىلأ نع دسأ انثدح دمث وأ لاق

 كرا بعصلا وه وريم نم وه لاق ناك نمم نينردلا ىذ نعلثس هنأ

 لبق ابيس ءريش لك نم هأت ا و ضراالا يفهلهّللا نكمىذلا وه د” م ىذ

 هل ليقف جوج أمو جوجأب ىلع دسلا ينو ضرالا ساد و سمشلا ىنرق
 لع اميكح املاص الجر ىورلا ردتكسالان اك لاق ى ورلا ردنكسالاف

 ضرأب 8 درغ ف ىرخاو نويابأب ضراب ةدحاو نينرانم سهل رش ارحب

 اورثكا ةمبايتلاءاظع رم ويظع هنال سن رفاب برغملا رح ىمساعاو (1)ةينيمرا

 ران الاو ندملاو مناصملا نمبرغملا ىف هيلع راث الا

 انرابحا مولعنم ان دنع مييحصلا لاّمف نين ثلا يذ ىرع بمك لثسو لاق

 نم لجرر دنكساالاو دئارص ىذ نب بءعصااهناو ريم نم هنا أنفالساو

 اوكردا هلاجرو ليلخا ميهاربا نب قاحسا نإبومءل نإ صيع نب نانو ىب
 لايئادو سيلاط اطسراو سونيلاج مهم هيلع هللا تاولص ميسم نإ ىسيع

 لبثا رساي نم لاينادونان وي ىبب نمم ورلا نم سياطأطسراو سونيلاجو

 * هللأ ءايشا عم ب

 ادمش ثعب يذلاو كل ذ ةوهتاحلال و كلذ مورت م ورلا نكت مل بمك لاق

 دقلو نينمعلا نيب لاق وا هجولا ف فنالاكالا اين دلا لها ىف ريمأم قحلا

 لاق # ةيمو ر لصالا يف (1)



 ١١ ناجبنلا بانك

 تامج و أيما كنتثعب ىنا) يلا هللا ىحوا لس ودل او هيلع ها ىلص هللا ل وسر لأق

 كل تاءجو نمملا نم كفلخ ن :رع كروظ تددشو كيم دف ت تخن ام كل

 مهيفى دهلاز دي زيل هنا امابرغملا وماشلا و قارعلا ةمينغ ثاي دي نيب أم

 هعفروا هنع مهيف ىدملا ن دبي ربا هل وق ىر دا الف (ةم الك نم صقنيو

 *# لس و هلآ و هيلع هل ىلص هللا لوسر نع

 لاق هن ا ص اعلا نب ورمج دب للا دبع ىلا ثيردحلا مف ر دم وبا لاق

 ديا مى ذنب بعصلاوه و مهتما مظعأ نم ريمج نم نيت رقلا وذ ناك

 * ي ربما

 لخ د لاق بهو نع سار داىنأ ن ٠ع ىبم وم نب دس | نع ذم وبا لاق

 دعب صاعلا نب و رميو نايمأم ىل نإ ةبوأعم ىلع ةكع سابع نب هللا دع

 (تادخلا) ةروسنارقإ ورمعو ةيواعموههجوهللامر كلا ااطىأ نب لعةافو

 هر# وهب واعم ًأرقف 6 :#نيع ىف برغتاهدجو )اورق ىتد وسر هف فهكلا

 نبأ الاقفال نم ةئمح تلا دبع أ رقؤ ةر رم نم ةيماح نيع ىف ةب رمل اهدحو

 انل و ةرارلا نم ةيم اح نحت انأ رقو ةأمللا نم ةئمح نيع ىف تأرق سامع

 تناو ناتثا نت و كلىه كلو هلآو هيلع لل يبس نلالوسر ة ةدص

 ايهدنع نم جب ركع معن ايل لاق  انتءارق ىلا مج رافوا نايا كيلمف دحاو

 هل لاق الونشماثيثح كارا دم اياب كلام كل اقف رابحالا بك ف

 هللدما ) نأ رقت اهو ورمتو ةن واعم ىلع د تاخدرابحالا بكا امن هلادبع

 اهدح و )ات : | تأ رق و ( ةيم اح نبعيف برذ ”اهدجو )| رهف ( فيكلا

 ثع, ىذلا و هللادبع اب تقدص هل لاف  ةأجلا نم ( ةثج نبع ف نتن
 ىلا جا رعل

 هللا ةئم الا ةأروتلا ىف نأ رمتنب سوم ىلع هللا لزنا اماينت قملاب ادمع



 ناحبتلا بازك ] ١١

 0 مادهأشاياطاءمكل وهلوسرو هللا قدص هتلاديع

 لنك داب مانا كا ل قرزالا ن مفان هيفلظ,س ابيع نلإ

 هر ركما تن ”لوقن ..منأ نياف هل لاةفم وهلا ةصقهيلءاعداو بعل

 اهاودؤل فدنخولل د ت1 ةنزملا مفر وةكمو ة:دملا ازغ نيحهلوقف

 .يدلا ام س اسبع ند هللا ديع هل لاق  دوبيلاو سادجو مسطو # رج ىلل

 املا هذه بركو لا م لاق عسفان لاق - ب ركولا عبت لاق

 دجال ماما وب ةالا نر د دوسلاوالعلاو وذ كولملا ني

 دعسال سس وحلا قر نا دب ال علا وط د وعسلاو دعسأ تيم

 نع ريغ تنااودولإلا وجرت هدم مقعفملا و لثا و دعبف |

 دكت الا :نامزال مضعضت كلم 2 ىضشافرقامملا و رفعي ىدوا

 (١)دعالا لحلا ىلاولما اوله 2رداق ة زس اي ىلا لع وأدب

 ددوالا نام لا ىف لو املا انم - م ار الف م وجنلا ن م

 ىد؛فارسقمورلا عالق تحضا از اف ف راشأا ىلأ دارلا ثدق

 دعسما قيفشأا م 2 ههاأقفس ل وبلا لبق مهتنت

 دوسالا مس اهيت ام تلك اعأك مانتال ىنيع لايم
 لسفم مر ب امعل ملال وا ارث الح نيطبس لع اسهنح

 دلة رغلا عيش ىلأ ق معل | نيد 2 ةميخىفةصارع لزمم تلزدنف

 دوسم دوهيلا ىف ربح ريس نم . ملاع ةظل رق نم ىف انا

 دما يؤل درم كم ىيذدل ةبوجحم ةيرقنءرجدزا اولاق

 دم رس ماوي ب اعمل اهديك رو  ةهبر جار وفع .اهنع توذعف

 دق وم ا ميما نم باسألا مول 2 هوفع وجرا لل هتك رثو

 دقلو ” ا 1+ دجم الا - ب (1)



 لاحتتلا بانك

 أنم وق نمؤل أ تكر دلو

 ا ذئ اع ركم وحن ا دصق تضع و

 مم. الص قيتملا تيبلا ىلا ام وق

 مهلسأ نم دمك نر وكل 5: وق

 أهأ وطس 4 ' زج مهنع تمعف دق

 ةصع َش رق ايحا ن م تعش رو

 مي ال ومها ومأ مهتبه دو

 مهتبجا نر و رصتتسا ونا ال

 ثا ىتمب اديحلا دود# هرم الاو

 رسشأعم هوحو شىتيس تززه و

 ف دن د وهلا لمف املايذغت

 ,مزاجح نوملع متاح اواح

 م رش ىرا الاقدص تمسقا

 دعا :ليذه نم ىب انا دقلاو

 راد لام تبل عا ولأق

 هود ىف ر كاح ! سما تدرأف

 مهبج ركحم 5 و دارا امل

 مهبف قم هواماامتدد رف

 .ىدرلا فرصىذلا تدان

 لوح رب و هن فاطب تيل
3 

 ولا

 دنا سألو سسح ىلو! ارق

 ددسمو بد وم رب تك راو

 دحس وأ مكر م وهب ل رك

 .ىدتم م راك الا ىلا م ركلا نا

 ديرالا نام للا كح ٠م ره دلا ف
 منا

 5 53 .لغ اهنع تاككفو

 دمعي مهسو ور. وف فرسأاو

 دلبتم الو 1 وال با و

 دييغو رغب منع ىذ باق ىف

 ده والا طب ر ولا ىف مرج فو د ظ

 16 ) دسلا كييعل اب س ' انكلا ضي

 دضنم كانه معاط ىلا .ى 1

 ماوإ .م شل لرد واح. تسإ ركنأ

 لودر زو و ا نم .قل اعمو

 داهم دج اي دلا ةشيع نم

 دوشملا له ال الثم مهتك ريو

 لترا : هنم ال وله انعا

 دروسا نك رد مر»> ىدلرزج

 دمع الا د أ وس أبيهيشي امن

 * لصالا يف اذك(١)
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 مرو دن مجالا ىف وي ه تيد

 ه-> اهف نين رعلا وذ ماق و

 السم يدج نين رعلأو ذ ناك ذا

 املاع ب راغملاو قراشملا فاط

 أه ورغ دنع سمشلا ريسمىارو

 هنأم ز بعص بعصلال ذا قلق

 ةمايا تاكا ورومالا مكح

 ة وق هنعرو دهملا ف دن

 ةماهمو ىدرلا نع درا ّ ند

 هَ لع ةلر خا و زأ | مطق

 ةما نع ةمأ لث اعلا ىدهف

 ارصي «ىجضا بلقلا ىمنم

 هلامع حاز ادوعسم ب راق

 ناحتلاباتك
 دع ومأل هفاوط توغذةوبو
 دقوتملا ىلغللا ىلع ف وطناق وخ

 دعس لو اقلاه هار ىف

 دش سم مب رك نم امولع ىنب
 دم رح طاثو فخ ىذ نيع ىف

 دق رمل ا» .«مع ةوق طاناو

 دصمب املو لج ٠١ ىلا ى ري

 دتحلا ف التا الو نوتملا دنع

 (١)دق نالكو هدانو الع ىغَم

 دق دق نعادق دف هماهملا العو

 كاسم نع اددصم التق رالاو

 ل عاش أ 0 2 املا لصف ىلع سل '

 دار. معلم واق ةسسل رأ و

 هلا رخ مان ا هس. لعج

 ب وأم ْلع لخد مقرزالا ْئ مان نع رعشلا سا.عن هللا لع ئىؤورذ لاَ

 ورممجو هب واعم هل لاف قرزالا نب مفأت نم هعمس اك هب ىناف ةر# ىلعو

 من هيلع ده اشلا اذه ىت ًاتابيس كلنم انبلط انا الا برقا كأ رقم نا انملع
 مي ركش ىر دن له دمخ ايا اب هلل ف سابع نب هللادبع ء هيو أعم ف اما هع ١

 كنم اريخ هنلأ هلعح 0 هلثأ طمع هل لاق - مهنع ثشك امو كمموةهلعف مف

 ( عبت موق ماريخ مأ) كموت ىث ل و هلاو هلع هللا للص 2 ةسنأ لاق

 لاق دع م - اهراتوأ ىلع ىضمم هلعل “)١(



 اب ناديتلا تانك

 طاتلاو ة الا ىلللا لاق دم رحلاو امأثلاو ىلملا اف سايعز !ةيواعم لاق
 ١ ردم و فى حملا نم هتحن ام دم ركلأ و نيطلا نم اهتحب

 نت معصلا نين ردلا ىذه امبطخ و اهراعشا ىف دهارشلاب برعلا تنا دق و

 رارأأ 1 1 ثرا انا رومعملا رجح ل سيلا ورم لق  دئارم ىذ

 « دا رمى ذ ن سعصلاننرقلا اذركذي ىدنكلا
 ال أ ىلا مبتلي .هابعلا روتخ لوغ ىه دل ١ نا كن نمل
 الايلا و ةلوبسلا كلمدقو شاراذرداصلا نملازأ

 ل اعرلا اهترانشمىلاداقو ايحو قانآلا مطعط ماه

 ؛ _ الابملا جوج أمو جوجأل دس سيشلا ىت ثيم دسو
 رعلا كح ةدعأس َن سقف ناكو ىدألال ةدع أ ْن سس لوق هشو

 ىتا لاق ىبلطلا قاد ا نء دم نع ىئاكبلا دايز انثدح مييظخاو هرامز ىف

 مش لاق اوملسا ايف مو هلع هللا لص للا لوسر ىلا ءاضيبلا دا دوو

 هنلالوسرأب تامملاولا# ةدعاس نب سقف لد سوده للا ]ص هللا لوسر

 وهو ظاكح هيدهش دق ل-و هيلع هللا لص للا لوسر لاق لوالا ماملا ىف

 * لوشو ساالا بطخم وهو رجا لج لع

 تام نمو تأم شأع نمد اذ دع أما اوعو أوهمساو اوعمتحا سأالا رشعم

 موجينا ربعل ضرالا ىف ناو اريل ءاهسلا ىف نا تا تا وهام لكو تاف

 عوضوم دأهمو عوف سم فيسو روغتالو روف روحو روم الو روع

 أطانرم الا نم نيلطيل مف رامو هللأاسق سقوسفأ دش يحودلوي دولومو

 تاررص# دعل تخأب لاو اطخسإ هيصحإ ىف نأ أيطررس الا ضع ىف ناك ناو

 * ح مركذ طقس هلعلف نيزرقلا ىذلهنا عقاولاو شايرىذل فصو هنا انهام ةبشق ()



 نادتلا نأتك <

 نكيىذلا اذه 3 ,دنم ىضراوه ازد هللزا هللاب م سقأ -- أا.علاذه ءاروزا

 اوضرا دو.ك.الو لود وع 5 نوعم رزاق لوه 7 سانا ىرا ىنأم - ةماع

 هلع هللا [صناكو 5-5 اماظفحا المامالقو نئعيبلالك اوك رثما [وماقاك ماعلا

 ابظفحا 8 ّ دفولا ىرم لحر هه ل 2 هل وهال و رعشلا ىورل لسو

 تايب الادده هللا لو - رأب لاقىدانالا هلل م لك -_ هأ لاق -- هلل 'لوسرأع

 را اصب ال تدل ّو رعلا نم نيس ودل 1 لام | ىلا ُْى

 ّر 5 أصر اى سل ب وملل ١ تار ا و 0 ا 1

 ىعاص الأ و رب اك الا ىعع أه وك ىم وق تءاآرو

 ر أص م وعلا ز ص تح ل 0 ال َى | ترماعق'

 لعوهو هلل'ل وىسمرأ ب ماع 3 وم لبق هيدهش حقل دقولا بم | لجر لاق

 بذاكلا بدك س انأا هما .ت تاهه 2 أعيش لش 8 سانلا تب اطظذوهو لج

 مك هات دهسا بق وم نرم دلو ١ دتعاو "الا كو داس قدصو

 سف لك ندمت الك_نبثيسملا ةءاسانو نينسملا ناسحا ب 33 ام

 نواكس 07 م ايحالاب ذكت ا اه.ههلاو تاه. .ه سأد 5 ل أهلهم

 0 0 دعب 1 538 نونمآ مو نوملع ان وملطو --لو' زر

 دعو ماى ويلا فئاخ نم لكو نع ا نكاس و ثتوروم ثر اولكد

 سس انا اهلا 53 بولملا . نم ريح بل نلالو بولسم موي و بألا مدل لذ مو

 متءابا تأ احلام مل ان1 لح

 2 متحبصأ هللاو لب 2 ننمأ ا كلذ دن م متحبصا مّ -_ نيعنلا 5 _لرع

 مك دنع مأ نئسلا٠ نم ادهع مذخا ما نيلاو الا



 525 ٠ لاحتلا راك

 نيغلا رمو نيقفاحللا حادا نياقثلا عمجنين رقللو ذ بمصلا نبا-نيبعالةلغغ

 نبا سانلا اما - اهم ظعتا ظعتي ' نم نيع ةظحاك الا هدنع اذ دلا نكن 1

 نورت اما - تانبلاو ءانب الا و تاوخالاو ةوخالاو تاهمالاو ءاب ال

 أي و نطاب بيغلا ىلع ناو الا تاومارلا ينانتاوماو تأا دعب تالا
 ندعاصيل الك انقر ماظعلا تيد دف صاخشالا تاحمض ارهاظ قلملا

 مهتكسا دلاوالو دولوع سيل  دحاوهلا لاو لي الك هلمعلماع لك
 « باملا هيلو فارثلا

 ءانالا ناو داعو دوع 3 داهشالا اها توما مكصح ىلا ناف دمع أما

 ديعولا نياو نكسي ل ىذلا سهلا نبا  مولظلاو ملافلا نبا  دادج الاو

 راتلاوذ هه را بهذ ني انوملعت له متل /ىدلا دعولا نياو تك (ىذلا

 حايصلا ةنيذا و حاتفلا ةدا.بع هيلا راصأم نورد ءأ..راعذالاوذ ورمتو

 رابآلا و عئاصملا ونب و اورسصا وا وهنو اورهتف اوزع  حاضولا ةمذجو

 اناكف راملاو ليللا اوم دختسا و راجشالا اوس غو راه الا اواو دجو

 اوضر ا ملا و - ه مجري ام اور راغتاو مهام اولسرا -.را رفلاراديلا مثاناطم

 لاوزىلإ« يش لكذاو الا لام الا نود لاجألا تدحه او وقر

 لود اثناو

 ىحات+ فت قطب نامرلا نا ىراالوناماب مما تاكد

 ىحأةصو ىذر اوع ن و:ماطب تخبص | ىتح يف عارسا هاراو

 حاورا نم تح تحور كت اههه ةمرق هنن ريكحلااناو

 4 رثا قت رمش نربو رمح ىدلوم كرداول دج اذ تلاع

 ََح 3 عرس عرسقف لد رص أ 4 ثإ ار لزب مد للا و



 ١١م

 بد كرت ناين تف

 هل .ةو رك 2 5 0 وأ

 هماقم دع سفئرفا دانأو

 ايوأت حرصا نين رفاأو ذ بعصلاو

 تدص اف راذملا هه رأي ادمنو

 هةفرص ثد ل قيضىلع ىبخا

 كلم و مايحلا ةدكلع نياعأ

 ةريع أراص داه دهاو دسءلا و.

 ىرتامانوظلاكشى(١) شال
 هاك اهم ا ركع ام نذل

 اكلاه حبصا نيصلا كلم دعب نم

 نا لع نامرلا كر

 مهصاخشأ ى وذاا دغب لع تصخش

 4دس رع كيناه

 لخاس «ورارطم ل او دمك

 سييرا تال تاي يلا

 نادتلا بتاتك

 0 ابص لك و أم لك 00

 حابصلا ةئنذا كلمراباو

 حايفلا قرغتسملا برخملا

 حا 0 سع الم نيب ونملا

 حايص ال هن وأسم همايا

 ماض ولا 4 4-1 انو ا

 حاتفلاةدابع نع نيا

 حانج ريغإ ايدلا :رعاراط

 حاضب ال ا! ةر وهشم همانأ

 حابصلا رمش لامز ١3ىدوا

 كي اه نم هب مركأ

 مارت الاب لح مهعفملا ىل-عو

 حابش لا جاه والا مآ رف

 حالف نيح تاالو حالفاا وجرا

 2 رآلا ةعب يرعاقلا يرش

 أمم مس 1 7-5 دلل_ح ُْف 0 أ أنوأ' مسيصصأ نال رقغلاو 5 بعصأاو

 هل رعشا ف ظ

 َْن مر لوق اهراءشا 5 نان رهلا اذ هب برعلا تركذ امتو لم وأ لاق

 نامذ ن ةرازفن يدعى عرس ا كلامز صريصعل نب بهو نس 6

 ميرطخلاو مرعشاو هبامز ىف برعلا محا ناكو مأع يل ام رم أرمعم نأكو

 لهسو * سمنال هلعل (1)



 واق ناوبتلا باتك

 سحاد برح ىف سرأف د نم ناكو ماما «امز اوهو ةءايملا موب لهشو

 هتيغاع لظلاو ةرازف ناب متملظ -() ميش رمأو يش ويىفرئاقلاوهو
 ل لاقو ىارلا ض طرغو بئذلا ةأش متافوا قفرلا رانا او واذف ةمبخو

 مهتع له دنعر دب نإ
 همحات قرطت ال ال نغ تءدس هيلع ا الام لمت له لج

 ”همهسا تت اتاسيق ىرث الا هجحلب امح ل اظا را و

ظي ال نمو رظلا اذ لق
 همل

 .مهعرح اوما, تح ةرازف ىب فلخ سبح ةءابحلا مول سرأف رجلا نآكو

 ل اف احا رج نما تح ةرا نق ىب اخ سيحأمل ةءابحلا موي لئاقلا وهو

 الملا ىوقنمرْعلا توم و ىل وم ال رب انيلع نينا وم ثأر

 الهئم اهنم ت وملا. ىتالا مك الجعم مه ود اعور تأدب

 لاقو لسا موق ل اقف م السالا كر دا و ىف رخ وربك 1 دمه ولا لاق

 ظ () مف لاقف 4.لل ِي وين عمج دمشولا لاق كل ْذ هم وق هعنم 1 | موق

 ءا دف محل نينبلا را رشاف مس ى ي عملا الا

 ءاسنلا ىنع مكلتشي الف  ىنظع دو ت ربكدق ىنإ

 نالوا ل ال ىلاو رسب تن ال تانك ثاو

 ءاتشلا هم رب خيشلا ثراف ىو ر دف ءاتشلا ءاعاذا

 ءادروا فيفخ لابرسف قلك رجاوملا مف د ناو

 مث زع |نم نايذن ة ةرأ زق ى :.اب لاق م نايذ ىب ىل اوعجا ىباب - لاق م

 كلدف ملل برأي مكيلع مكن عا اوسود لا ملل لالاق  ملاس ابا اب تنا اولاق



 ناحتلا باتك ا

 كلم ٠ .عيدا ثعع اهناو ميرا مكسصا نا .بذ ىبي رك دنع هردقل مفرأ

 كضع طحت ركع ّو ةدوملا عرر ا دوكلاو ة ُ سس املا ن سل هذا 0

 ماسلا 9 2 ةبحو نيز هلاف رملا كساد دعابالا سانلا 3 اه اضع

 هنافلخبلا كر ٠ رع ئاهناو لذا لزيمو مدنلا بأي هل اذ ةقسأا٠ ْنَع 31 اهناو

 هناف لهملا م اهنا ودملا ق7 6 لذا نع مث اه ١و بسلا ل

 لع تبصلا ىفو ىده ل ؤسلاف لأ 07 اه>امع اولاسا و ةكلعم و ةيزر

 جاتحم ري.غللع اولضفنال و ( ١ ) فيرش ىلا ع اولطع الو ءركديغ ودمت

 ضرقاهاف (؟)ةييغالو تمهع:مناف لثاسلا اوعنعالو ءايه مكلضف بهذ

 ىف تمدق ىناذ اىلع ىربق اولمجا نايلذ ىن اب - بشت اهنا امسالو دود

 ائيس تم دقولوارفن نينبلل تكرتو .ةرسحر كذو نأش هناف اريخ س املا

 مكيف ىئارو 3 أمهم هز اف ىل وق اوظفحا بسلا ىلع هل اف هوه لأ مل سهأ

 لود اشناو

 0 تلعما هوم رم تاما ناو هج ومللا نع ىسش ترف نع لم

1 : 
 تاو نيح اه رث ذ الا قس لف تم دقت لن رق دعب أن ورق تنار

 تأق 93 1 ا..سأ ت رثك دقل هع وج نأ نب رعأأو ذ نبأ الا

 تلمو ةامحلا ىسفل تلمس ليف تلخ ىلا ونسلا ىنالفا و تؤرخ

 تاحنيحام نيح ادوع تيلاو 2 ةدينه ةابحلا موي ىف تزو يع

 تاك نيح ههو ركم|اهمشحا هسطو سفن تدرو ادهشم 5

 تاجن ىتح ريصلاب اهتع رحت 2 ةرمم جاوماب تجام ةرمم 5و

 2+ لوصالا فاذك (؟) فيرش ريغ لصالايف ()

 تثناكو 62



 ا ناحتتلا بانك

 تاذرمالا لعب نع ت ارايق ةرززع سف مايالا ىلع تنكو

 تاسنف تس وأ سفف الاو هت وش قات اهتنمام سفنلا ىف

 عبض نب عيب ىلا ا لاقو
 قادخاورولا برش ىف ىاماد“ ىقاوخاد دي دقىوقلاالا
 نايبذو دعس لاي ىماظع ىلبتف ىبايس ىلا مث اللق ناو

 ىت اف هي داسا ال١ ائيرما كو تيم ىقطنم ىتو لب ١و

 نال رسنا لاتغ ام ىنل انغيو امين ءرملا كردا ام ىكر ديس

 نادت س أ , رم س أبلا فيس لزاو 427 نع ن“ للا ري راجا

 نالاوسنالا سمشلاّن رقملاطم هغوأب دعب نيثرقلا ىد:ىولاو

 .ىب اهلي متل الدي الدغ ف رص و ضم ىذلا سماف نيموب نيباثا

 قايمراتوالام ب نكاملناو بلاط مرقارهدلان ا رمل
 .ىنالواةيييشلا حرش نم.ناكامو  انسحم ناكنإو عا امذخ ايس

 ظ عببطنب .عبل رلاانطبا لاقو

 ١ ردا عدو,نيح هعذوا دقو هخا نع عار ىذلل لآ

 اريح هل هذا تءيسوا ارا هل هنع ترصباله

 اردق ذازيدسلا بر نيا و ارماذا ليدملا ماه نب

 اركحتا و هتحار نع رمش (0كرمو ىنلا د رض ون نبأ

 ارك داف نامزإلا سرناغو هتمورا تعال سصلا و

 ١ردعلا ةملع باي سابىدر الو دولا تول مفاد م

 أو رش ,ىش رغم و يج انج ٌقوف ىرف )١( ين رهدلا لعزأف

 أرمقلا فسخا تنك ام لبتق نقض نم ميما ! يبست ال

 * ىتجوب يهدلا ىنعزات هلعل (1)



 نادبتلا بانك ١

 [رود ابلبق نك ةودناو اننا ناز قف كالمم يووم

 ارث هوطخ ىتاه اقو ضرع نرءزامزلا قامرال

 ا رصع ىو دقف ىعانب نأ ارسح دق بابشلا ىع حبصا

 ارط ولاانعاج نم ىضقاملا هعدون ترا لق انعدو

 ارغ ناريمبلا سأر كلما الو حالسلا لهاالا تحبصا

 ارطااوحابرلا ىشخاو ىدحو هبت ريص نا هاشخا بئذلاو

 اربكلالاعا ايش تحبصا اهيرسا ةوقام دعب كرم

 ار ضدل ومو ةته كردآ .قق وفلل لمآ ذا اه

 ارمعاذ لاط تابيهتابيه ءه.تمم له سيلا ىرماألا

 عض ن عيبرلا اضنا ىلاقو

 املا ترام زلل اياذسع ىتلا مما نينسلا نع ءاوتلا لاط

 املح هافسلا دب هت دج وف ةندهاعما سنام ما تيسنأ

 اموتحلا هفربعو بوطخلا نع 2تأن ناو نونلا ىقلا نادال
 امقم بياقلا لع كولملا كلم اريج سجنرملا هلت ركذ اله

 امهر كاذ دسب ىسما نيفلا ءةكلمرمج نيئرئلاوذ بعصلاو

 (١)امسأء وس اهنامزلا هع اقاو قد هبايسا هن تس و

 انيوصتم الق فرس ةرهأا 5 ار فروغدلاوهاوودألا قفا

 اعدق نامزلا ىلبق نم لازام» هين ىعلاط و نامزلا لاط

 اميعاو هدم ادع سم داناو ه كدي عمعممل | ورمشلا ىولا

 (؟)ام ونتلاو م وصيقلا نسحتساو 2 ةهفيطل ىلع ادع نو شع انا

 # لايذو سبع ملص دنع ظاكع قوس مبا نب عب لا وقل هذو

 0 لاق 020200 #لرسالايفانك(؟) يس هلا(



 ع ناودلا اهاثل

 نإ فرع مهنيإ حاصلا رمأب ماق نايذ حاصب سبع تممامل مشوي لاق

 نلدعس نب ةرم نع فوع ناكو ةفيذح نب نصح و ةيراح يلا نب ةيراح

 هدا ىلا نإ لان نل مس ماقو نايذ نإ ةرازأ نع نصح لاكو لايد

 ناسذدونب ىلاو نايدذ ّى هند نعود نانا ل افي سف ى نع ىرألا

 ١ م ا و راكبا ةرشع ىرملا مصمض نب نيص> ىلع هي هيد

 لاقو ١ حلدلا ضم د داراف زخلا هر ناي ذ ىسراف ناكو ا الولا

 نين : ذالأو تونا عدج ةيزخحا حا املا الإ وكحلا اصنال سبع ىنان لاو

 ىهدلار دغورشلا لاطو ميرغلا 5 , 1 دايز نب ميرلا لاقف

 انقحبضا كن ودذ كل ريخ حاصلاو ىلريخب رحلا نيصحابلاقو ةرثلع يضف

 تكسا باطخلا ب راج با رغلا اهمانيصدلاق الثم اهلسرأف هللاهرسخ اًدح

 كن اعصلا يرد ملا درولا ب ةورعفل لاق )١( سمش دع بط

 برتلا قررا هنن او كاخا و كلبا و كن دبش نيصحاب ثرسجا و

 لاق ىعاشلا كولعصلا ابا فك نيصح لاق ةفسملا ةنم ظاكع قوس

 0 ال ايرا ةورع

 دحاو بعشلا فااخ حب جف لك ىلع واج قاف آلا ىف سائلا ىرا

 دراوشلا ماعنلاو دحا ١ ا ضاعشنلاو نام دن ىئدلاىل

 ار لمجتلا و اريسي تمعط افلا ع رراذا ىح ىوطلا ليطا

 دجام الا ماركلا داش امديشإ امرك نككو نالم !ىنامو

 ٍدتاروهو هراجاصيخخ تيس ءهءاوانيطب سع نمك تسلو

 دعابالا ىصاقالاىفو رعم كرديل .هلاو نيل رق الا ىلاو لينا

 )١ ملعا لاو سبع ىنب دبعاي هلعلو لوصالا يف اذك( *



 نايل تال“

 ع دأب ء اللا 00 | مارق ووسع و 5 ريثك موسج ىف يهمس قرع ا

 عب رلا لاقو بسال تضرع نيعحأ عبض نب ميرا لاقو

 داقح الا نماك مح رف ظيغلاو. اظيفت طاشتسا اذا قيدصلا راد

 دادج الاو ءاب الا لاادك امان بمعتلا ناك امراون

١155 

 مصمضن نيدح وحس در ولا ن هوي لاقو

 دييعلا هدلت حداد ترا  انيجه جالا سراف () نكي نا:

 دوقو هب 0 رانلو 0 ا

 ةفيصلا هبا انوا ع د اعو يدا عمج نر ريشا ربخ نأ

 يم لا ل اق 2 نليح لع ىف هللالا سما كيو

 0 نسم داع مث. سيدجو سئاارو مسظ نيل
 دع ولا كلا ذ ن ا امناو2 نع 0 نم ساش ىلا تس 5

 دوع وملاك ىتايدعوك اذ ادعو بورحال تدعوا تنال“

 دي دش رم ب و را مءلعو مس_كسلا نع راشنلا كقخاعاع+ل

 تو لص ليحبلا 0 وتلا ا ع ثاع رح نع لخللا كا

 هوع كللع ىدرلانئامزو لاؤس دع سام طولا لدم

 د وجن الا قيّتح ىرلا 2 هاصع بدلكللا تضع: نم نان

 ظاكس يو ا و

 سايقلا اطخاو ساب الا باصا سأانلا اهما لاذ ابيطخ ناريألو سبع نتي

 رايج راثع لكو ربغ ريع :رم سائلا اهمإ -سابتلا رظ ابلاو قا نينو

 نايبلا ىف ةاجنلاو ناسللا لع رشلا وريملا نايذ يساب  لولظم تناف لكو

 206 أ -دياوتلا يضاطوهو هر سع نآوبدُ سيل رعشلا أنه 5



 ا 2 ناحلا باك

 رارشالا ةلايض راثلاسلط ناد 3و لذب اماف باؤرألا او رادز ابد ىنا

 سما ب الطف سما كد سبيع كوخا راخالا كالهو رامعالا قامو

 دامو سدجو سمط داقحالا نع مئلأس 2 اهلبقملا دغ كاله ىهاذلا

 تاومالا( )نيبو لئازتبا ”لك و نعاظ يقم لكو س انلركاذ لكزا اوملعا

 لاظلا# ةمينغ لذلاو لجاءلا باهذ لجالا ىلا ةعرسلاو ءابحالا توم

 *لاقو

 حانج ريغ سعأ ىلع تبو ظ كوخ ىحضا سبع ب جرح ىلع
 حابص لك هجو !: التف ا ىف ايل هلاو نيبرق الا بو رح راذح

 حالس يش اميل ىلا عاش نما أ ا

 حانج ريغب ىزابلاضهن لهو « انج ىلع ءاف ءرمل معزا ناو

 حالصرما بابلالا ىوذد ديفل ةريعو نييها ذلا ىف ة.ظعانل

 حازر لاو ىعاس !! ميص أم و ةدم بعصلا لواح ام اوملعت لا

 حالف مو نيكلملاىذ دعب لهو داع كلم نينرآلاىذ دعب لهف

 حاورب اهل ىموا نرا حلجن و هودغ دنع رابط الا هل شر

 « هركح !ء اوحاطصأف

 باطلا نب رميرأس امل هنا ىمختلا دايز نب ليك نعشنعوبا لق دمتوبا لاق

 ىلا مل اف ماشناىلا ةندملا نم بلاطيلا نإ لعب راس هتفالخ ىف ماشلا ىلا

 لود ثرد ميبط نإ عيب رلا هللا لئاق لاق نيندرالا ىداوريعو ماعلا

 تاجن ىتح ربصلاب اهتع رج ةرمث جاوماب تجام ةرمن مكو
 تاذ مالا ىلع زرع تار اهف ةزيزع ىسق مانالا لع تناكو

 تاستف تسووأ سفقالاو اهتوش قا: اهتنمام سفناا ش

 # تاومالاوغب و - لى(١)



 نادلا باتك ا

 لاف ات د ةناع هةهحو هللاءرك بلاط ىلا نإ 0 دار

 تال ىنتلوارومان كلو ايرطتنيندرالا ىداو تزجامو

 سرق نذ ةعيض نب كلام نب دعس ب نآس ع نب ديعلانب ةفرط لوه هفو

 بنه نإ طساق نب لثاو نإ ركاب نإ ىلسع نإ بعص نإ ةب اكع نب ةبلء” نإ
 نأن دع نإدعم نإ رأ زل نب هعمل رن ليسا نإ هل دج لرب ىمد نإ ىحفا 9 أ

 لودي تتيح

 هيساحت ليظق امس هماياو 1 دلخم !ىهد ءرلا ىجر فيكو
 هيكاوك تراف مكر وسل هيلع تمباتت داعن ناار لا

 هبلاطمتداب مان امزءاقا اموطخ تاج ب ابا بعصللو

 هيداو تمامف ناس اس كلم ىلا هءاولىحزانين رقلاوذ بسعصل اذا

 هنن اثك د البلا هح و ع يضع و هعج شيعلاو فتخلا هج وب ريسل

 ىدعسلا ردح نب سوا لاقو

 كلهم. ورومالاى راج نم دّمفيس هاف رحح نإ سو اان كي ائح

 كلس كشال بعصلا ليبسناو 2 ةقرفو صاقتاب ىلابلا ىرجتو
 4 ةهرا كلم طع

 ىذ نإ بعصا نيل رم هلأ و ذ تامامل ماشه نب كلملا دع دمح ورا لاق

 ميه ارب مسا ىلع بعضلا ةأس رانملا و ذ هه ربا هنبأ كلما ىلو د

 ه ريسفلا و ىش آلا ناسللاب ةه ربا ىجس انعاو ىلذ هيلع تا لم لكلا

 ةهرا نفد اللف اليه امد و ضيا ةهرا ناك دم ولا لآ لا# ضيا هحو

 قارعلالمرىف رفارقونح وذحلاب دنا رم ىذذ نبا بعصلا نين رّقلا اذ هأبا

 يهو ني رمااىد توم دعب ةدرمزلأ مُخ تارهظ ه رك أعل مجرو

 بفدص



 ١ ناجبتل بانك

 تاكا امو اهيف رط ىف ناسارامل ةريصق لم رلا نكست تايملا نم فنص
 لبللا ىفىمستو راهنلاىف الا رهظنالىمو رخالا اه-أر هتقلاسأرلا ذم

 ريسك ن | دب الاىف اهع-ىرسإ اهءطتساال ضرالان او ميج نال

 ىلعت رثك الف ىعافالا و نامحشلاو نيبامثلا اهنمرفت ءاوحلا ىف نربلا

 ادب دش اري هرك اسعب ت رضا نيس أ لا تاذ ةد يم لا ه ركاسع

 اهضعن ليللا ىفرك اسعلا لضن' تناكف اليل ريس وا راهن سرعي ناكسف

 اهما و دتهيل لابلا س و ر ىلع نا رينا و دق وب نا مث رماف ضعب نع

 تح ةهرااراسف رانملا اذ ةهربا كلدب ىمسفان دااىف لمجرانم لوا وهو

 تمحهف هتقشعف نما نم ة أرما هت ارفاهجو سانا لجا ناكو للثملاب ل
 اناو دب كتمىل سيلو كتةشعىلا كلملا اه هل تلاق هشارف ىلا البل هيلع

 ملرأ نم رتخاف هل نب داالو ءانزلاب ىطرا الاثاو ميهارا نإ د له ةيفينح

 ناو كاتيمكأ تش نا و كلنلتق تئش نا ةدحاو لاصخ ىا لالخ

 راتخا اناراتخا ريخاذا لقاعلا اهل لاق ىنجو زفالا و كتص رنا تئش

 )١( مب أرلا مهبف نما نم رفنل هتناف الثم تيه ذف فووعأب ةيفاعلا كنم

 لاشملاب نا ىد ! و ىل زيم كلا اهب عب ارلا هللات اهأبا هج و زفاع وبا

 نا ىداو نول زب ىنالا ناو م وبلا ةمايلا ضرا ىشو وح ض رأ نم

 انث اسن ىلإ مل أحر ى رمت و انلاجر ىلا م ءاس رعت وحلا ض رأ نم

 مو نا ىذا واول سا نأ نم مهعنماو مهيلا (؟) ر دبر انا ةه را هز لاو

 تح برملا دنع امرح ناكف رانلاب هوقرحا هلزت ىف تشعام هن وازن. ال

 مول نزيف ني نا كلام نا ةعاضق نا فاحلا نإ ناولح 8 نم له رنا

 ييسيسيسسسيبإبييبيبييبيببب ب ب)ببييايبيبيببببا-ب-ب-باب-ب-ا-ا--اانحيب-اس سمس
0 

 ةغمهبلا رظنا - ل(؟) كك - اهلك مضاولا ىناذكو عئارلا - ل(9)



 ناحتلا باتك 25

 اآدهاعا ا معادانو ها قو ودب ذأل يللا فروح ىف نوع ١ ماميف

 امانا تلكاو محلاوما تاك اف ةمظع راث مهتتأ و ةهرا يمح و عبأرلا مرح

 م ويلا ىلا ةومحأ وهف ( ١ )اق رألا 0 ف كلذ ىمحسف نيب راهاول وو

 نأ رمت نا ىلطملا قادما نا لم نع ىناكيلا داب ز نع كلام ونأ أنت لوس

 قراحانالجزرا هل لق تاأ هرم رمت لاق قوحسلا ةللا6 لحر 4 كا نوي

 كل نياو رم هل لاق باهش ننا  هللاق نم نبار ع هل لاق

 ردا كامب و رعهل لاق وجلا ةلاقر رع : راب لج رلا هل لاق

 كم وق تب اضاق دا را ىلا لجرلا مه > رف لاق | وق رتحا دمف كلها

 ةياهاذلا ىف رعلا فيعا ا ' مهيلع تلبق ةأ دق

 4 دو لاو اهرجزاو

 دب ديعلا نإ ةفرط ل ودي ف وعلا ىف و راعذالا اذ ًارمتو رارشالا اذ

 ل ودي ثبح ىلا ا عبارال هنا لاقي و نام لا كلاذ

 لحن راو ان ملارلا 03 للط وحلا يملا ةنء ذل

 لح من ا رلا و كلأأ دعب ءاش ا الا لع ن | مرح

 لمتحاو هع معا ىل وت  هلهارائموذ هنئم لح

 لعتش اف هيلع ران تدقوا دئار هيلع لام لك
 5 7 ' ا
 لدم و ماسووماوقو قس لد تاذ نمد ك

 لز و ان امز مهع هقاغ مزاح ماهو داوجو

 7 ةنافرلا د ةنامرحلا -لصالا ى()

 لاق 000



 ١ ب 2-3

 هبرغلا در راسو ةميظع عراب مج رادملا اذ ةهر رانا م دمجوبا لاق

 0 3 ىف دام نن سد هلا ى مان زاوأح هيلأ لسراف نويل, ضرأ

 ناطح# ن ' برع ن بجشل نب نر تور نب سلا ى رفا

 ميهاربأ .نوعرفوه لوما ن ورحو - 0 لو هيلع هللا لص ى هلادوه نأ

 ت1 م هرقرا وفشل نب هلأ كرما ن ناولح طير ةهرا راق ر 5

 .هنظع عومج ههر اراف نامنك عيررام وثب و ةشيلا هللا ثوح ردقو

 رهذلا واصأف فيفملا ره غلب 00 فافحالا مل قحراس مث برأم ملل تح

 نفع دقو ةعينم ة رخص يف رخص نم قش ىف قشر دق مهس لصن تيفملا

 طخ بوتكم هنم فتئاجلا 00 1 روس
 ظ 70

 :(:)داعس قارعلا ةاموعتاحو 2داوس طياللا ني نم كياقل

 د أهس ةيلع ىوهم قدا ٍرط هلله وشما فرط نعم وتلاىأ

 د أنعم نملع افامويلمزل!ىول ىوالا ىد حمس تايباملا لهالا

 د الب د اليلاو ساان سانلاذ١ اهحنائكو انكاه دالي

 يرتد ال تف

 .لوانقملاكواملا هداتمالاو 2 تلخ ىلا نيئسلا شيلا اذيحالا

 .لث اوالا نورقلا ر 0 عبلت و ه1اندعسأتل كالاىنبت 5

 «لز اوتلارومالل لكنو توسع  مزاعءرلاو نينرقلا ىذدهم لع

 لثتافةلاتم بقر إو ماق ملاع بيلا ةاواس ىأرا

 ماع فلا مهسلا كلذل دنسملاب هيفابوتكحم اوباصان مهسلاطرلت اورق
 : ,ماقاو ردنف ةكم لخد ىتح هعومج ةهراراسف ناكملا كلذىف طّتسذم

 ادار هلعل(1)



 .ىف ديعلا هبا لمحو رصم نويأتا )١( ضراذ ,ربمأشلا لع لخا 5 هاجد

 دهرا تو نيم زهم اولوف ةشباحا كلذ نب ةشيما شرا ىلا ن ولا

 ىلا ف أمثأ نا عيراس ْىك عبد 5 اول > رعاو ليلا لع ةثسكلا عبتف .ناولحم

 نيديعلا ناو هلا بدط ىف كه اوأسو بركملا ضرا ن ” طا رحبلا

 نياردنخو لاطن ىتح ىبسو لتفف ةشيحلا ضرا يف ههجو ىلع ىضس ههرا

 ه6 وعلا نا ديعلان اكو هعم نم كامو كلمماكف لاخلا ف قرع و ريسلل

 انا نألا رشامي لامف للا ىف ةشللا ضرالابح نم لبج لع ملطف ةينملا

 هلو هللا

 ىبعأب لهانملا كو دمت للا ىلع السم وت ىف رغأأ بن امل | لح

 ديرلا ايهجوا "2 تذل أم اذا 4ءبص د الإ نم 1 5 يبل 1 3

 ل 9 ل اسيلثم سسل هم أ قل كن اذ

 دعسلاوكاَذْذا سحتلاهيف ل خطو 2 لزا" توملا هدنع(م) لاغنوكي

 عرف ىتح ارهشا هيلع راسف ليتلا باصاف هن هرما ىذلا عضوم ا ىلا عجرق

 صم (م)ا راصق أدوس اموق كك ىح أ روسأ هع بهذدو هع مطعم" او لينلا

 مجسم رسأو موسع ب تأجق 0 "اف رودصلال ع مرن مهل تسيل ورعلا

 رخدب كر م لن ١ سهذلا م6 ءاح د! باص 0 مودم باصا و ارمأ

 .لز و( ؛)ةاحئلا رح اربع دقو نحب ءلامدقو ةشب كس! نم كادت عت ,

 اعالا ىف(*) لام نوكت لعل( *) لباب نب ناولح ع ل()
 ةءاحملا هلعل 0 خلا تل قاع الا راصق نودعلا ضي اراقغ

 مرح



1 

 ا

 اخ نع لوبععتلاو ةشيلا نم ىرس الا ىلا لوفاتبرعلا لم كم ءرخ : 01 أل هام ءاارسس

 5 07 دِحأو امدحار ةشيحا ضرا نم لفقراتملا ٍ ةهرأ لأو هفاتحمممأ

 ناحعتلا بانك

 هتيئاخ بردلا مايو ماشلا ىلع ذخا نويل ضرا ىلا لصو ىتح رحب
 كلا نايس ديعلاهنا هيف 22 مب تح راسم ٠ ةيثيمرأ لهأ و مورااءاده

 نوم لامعو نا رعبا ضرا ىلا كلا مهمرمأف أراصق اموق ى 2

 اناس انادي نم نيرحبلاوناعب اوناك نيذلا نييئوتلا نا نوم زف تلارملا

 كلمر اد وهو نادمحملا ههرا مجر م ةهرأن ءأ نإ طبعأ بس نيذلا 220

 م ومها هل رك تأم متامأل نائسو ةئس نام ثالث ةه رب 5 نأكف ةعانلا

 بااف نب ديزي

 لاف كسكس

 هش رعتلبأه نبالي كلا وطختفز

 نيرا وصأ# ,٠ ل عدق نإ سا ىذ نإ در ني بليس م

 0_5 ْ كل كتم ىد 0 د

 لجأت ثلا. ني لذا 7 تصأع

 اهل ايم دالبلا نم تغلب دعت

 ةعبرس دوحلا ىلا دونملا تدق

 اهريسىفتنعماف شوبملا ترس

 ثياغل ثيح ميمح تثطو يح

 ىونلا « رفتساف ادع تاغوأ

 د_نهم لكي الحس مهتيفسف

 موه وجو قلخ سصانسللاب كاف

 4 ١ 2 وشنلا مش تأاز

 7+ اكلاس ارحيع تناك لصالاب (1)

 اكل ال ذا ىدمىلا كاذ تءطاو

 كل الل تعضعضو راثلا اذ

 أكللا دك نيفسللا ىفاهنم تلو

 اكلاجج روزبالا ىدتهام

 اكل داهن تادته ان مأح طارسا

 اكل اح رع مهلا م درششل تح

 9 دات مهم أرح ثاربأ ىتح

 اك! اجر لدم

 اكل ازمه ىغولا ىلا تدصقال



 ل ادشلا ب تك سب

 ك1 اتهل ريطصت نرا مط مطتسا م هءاطاعءس- نوضضراالا كل تلاقت

 الاس بئاتكلا رج نمل تناك ىتلانع نامزلا ممه تارصق دق

 هداج نينا كيسا 0 كفا كما

 اك ا امف نم .م تاهره 2هطخ كومس نك ىراجي اذ نم.

 اكل اذ ةينمملا متح ترم حن لا ةبيه اكتم هجول كولا عضخا

 1 هه را نب كيعلا كلم عح

 رانا وذ ةهرباتام اذ ىلكلا يناسلا نب دمش نع كلما دبع دمشوبا ل اقد

 رارشالاوذ هل يق اع'او رارشالاوذ وهو ةه 00 0

 ةشملا ض را عج 0 باغ ىدلا وه لمعلا ناكورأ نش ام هكلا نال“
530-53 

 ازا فرعا اذار وا وهو 32 لحاف هديا عبس

 َى ًاريالف هك رح م م _:ركسيف غامدلاور عل ءاد تلكلا ه ادو باكلا ءاد

 ىدزالا مزح ن هللأدع لاق - مح ذنم ُي ءأمد. نم مدد نها قش

 ف و ربل اك فط راصنب الا ا تان نا كاست 5( ىنب هوح ول

 قيحلص لعاوتصاناو كلدسب هرجذي اوت اذا
 هلا رم ياللا م انش الا لع مام د

 اولاف ةئيهراند هيا ماطعا لاح ءامزعلا ىبل ضرما مانعا نإ ناصح لاق 2

 اندياو ع رول كح تثدحا اهي ايد اوذخ
 ا مخ لاول و 3 وأم 1 رم ل ورك 3 نم. متسافب : ا ك5 0 5 5 : .٠

 ءافش ىلكلل م وهلا ءام د ورم 356 ةنلعلا ءامنعلا الو.

 ما لور نكامذد نأ مع هم تبل 0 رس ل نأ ىأذ د 3 ددز ى نم. هنأ وعزت

 نم . + ل ًاتيلذ !ذك (0))



 سس 0 ناش 5 3

 هلوق ف مزح نإ هللا دمع أمأو ديز ى 7

 نسلا تلين كرب نجلا ىلا ىهشا رافش الا لع م ؤامد)

 تاكسلا ءاد لن. غامدلاىرس يذلا كسملا نم سبطا مءامدزا دارأ

 #« هأ وق فعضاو ةتعيبط دفا عام دلارصاخ اذا ١( ) نتا ناكلذو

 كولملا انف بعصلا ن ةهربا ن دبعلا كلئارسا ىلوو كلما دبع لق

 م امأع نيتس كلملا ىف ماقاف كاولأ ه| تمضخو مجلاو برغلا ل تنادو

 هلع لخدف شويملا لس َر .:نأكو هس زن م معا افلا كرم ةقش طقس

 *# امأع نيتس هكلع ناكو تاق حا ملا هيلع ادع 1 هكام ىف نهولا

 ه2: ةهربان ورمت كلم زح

 ةن.فويعلا هماوراعذ الاو ذ ورمتوهو ةهرا نورمت هوخا كللا ىلوو

 سذالل نا ربظ. ال هنا اومعزو سأنلا ةماع اذه نم ىلا دفو ةيدملا مبارلا

 ةيسنأ نم يبج الو 4 هنح ن يسأا لسن الو لافاتحم ناسنج لس أنت 8

 3 ا كلذ يأ 5 0 اع ثردملا اذ ىو لطأ أنه نأو

 م م رءذركلملاب سانلارهق كلما راعذالاو ذورمج ىلوامل دمتوب!ل 5

 سانلا درشو ناطاسلاب برعلا لع و و ديعبالو بن رثل فر الف

 ىتلا ريسلا سانلا ىلع لدبب و كولا هانا نم رانا, هبط طغس نم مسوو

 ودورمم ىعس هلو أديدشا رعذ هفوخ نم سانلارع دف نوفرع اياع اونأك

 راكبا ريغو !راكبإ نم ىل ٌؤيفربخ د نم كوللا تان 0 ناك هاو راعذالا

 هج أح وتم بوصن و رخحا لع نيمداذ لاك ورم "1 0 رش د كف

 و 0 يع رش ناك ونة وفا وضغاو همانا | اوه 0 ل كلذرمف ألق

 نب ريمح نإ لئاو نب ثكاسكس نبديز نبدرمت نإ ()ب الان بااق نا

 2+ باتنلا - ل(؟)] سلا ماو انك( ؟)



 ناجيتلا ياتك 5-5

 . نيحاسو ناو مصق لثمو هلثم بنكي ونون رصق ف برأعالزا: بس

 مف ماق مث برأع ناكنمم ناطحق ىبب ىلئ ابق وريم ليبح رش مخ نما
 ءام دلا كنس ىلا ترو دف ىجلا نه ءا تلا ناطحق ىناب لاَقف اييطخ

 )0 ]نرثك سوا ريع سلاو سرا اعلا الوراتل اف را الاب مسي متع 0

 اول دنا لبق كِض ارعالو هللاويضءا دحا هلعربصب ال ام ىلع مربص دف

 شاص دا متبسك ملف ذ ةل ذلا اوسدلت و متنا اوبلستو ملاوي طاسو

 مكر رح نعلومف لا ”الذا__اسحالا 5 تسف ازتؤ تاياللا م دقع |و / ؟ (

 مام الا كرم هّللاىلا تجبطو ماحر الا تكش دق - ميضلا نوفشكت و

 هللا ومضغل 0 اماروصامهللا رصان و ةمادي وهل ذو | ةمالسو ةنعاماف

 نع توملاف ئربظ نم هجرخاف ىردص لع اذه يس نعبط ال ف الو

 هوكلمو مهف هومدقف ةاجن نع باه لاو ةأيحكانم

 2 ليبح رس كلم /-

 (+) هتلجىف كلملا مجرف باغ نإ ورمتن ليب> رش برأ كلملاىلوذ

 ىذلل ريم هتاجاو ناطحق نمل ئابقلا عم كسكس ن رفع ةلجن ىلوالا

 ىلا ورمي ن لييح رشربخ غلو راعذالا يذ ةلود ع اطقشا نم هلل دارا

 |ومتلافو رم ن ليج رش فحزوهيلآا فحزو هد ونج عم راعذالا ىذو رمع

 مجر 9 ريثكص قلخ امبس تامواق رتفا 5 اديدشال ادق اولتتق اذ ةيل اعلا

 لييح رس مانا كوذي ىلا لوبح رش هم نادم ىلا راعذ الا و دو رمت

 تام 9 ةئنس كاملا ىف

 * فايسالا_ل(؟) ح + لل ثربص و ماحرب مدح ىعملاو انك ١( عاد 00

 .# هتلخت لصالاب (؟)
 . لاق



 ناجتلا تاك

 أ ةنء ا د اه دملا كلم لح

 كلل سسعلب وبا دأه دملا وهو ورمز زييحرش ن داه دما هنأ ىلوذ

 امزاح اعادش الجر ليبح ر شن داهدهلا ناكو ناب

 سابع نبا :رع اص ىلا نع ل وحكم نع ةميجلنإا انث دح دمع فا ل
 راعق الا وذو رمت هيلا فحز ليج رش نب داهدلا ىولل أ هيا لاق

 لاح

 ايف امابا اون راحتف نمل اب ف و ريمم ضوء اوقتلاو داه دهلا هيلا ز ربو

 ى زيف ةق١ ىلع داه دمحلا مس رخ ضع ىلا اهضعب ز ربو ناركسعلا لصف

 هر) اسهرب دنا و هب فاطقرأع ةالايذو رم ركاسع ىلا لص و ىتح يتا ىعا

 قرتساونال ذا نمرأع ذالا اذارمت هب نودع وتبام و مهلا مح م

 دب ريداه دهلا فرصن افو رم ءانل ىلإ امرء ك !اذهدازف كنود رم

 هيف )١( ده رجأ ظن اق م ون ىف هيل املا فرش * ىلا ملِب ىتح راسب هر أسع

 ميظع دوسا ع اجش ىلا رظنف بضلا لاق وءرج ا وهلا تبهتلا و روخصلا

 6 ابغل ىح التتق اف هكر هد اذ ضبا قيقر عاجش هلط ىفو يراه

 ىتح هنقأت عارذ مم تيشن داه دهلا ىلا ضيالا عاجشلال بقا ماقد وا

 4: امس ىلا داصه دما ه لد رف ثيذتسملاك هش ع اقف اهنتل ىلإ ةس أر غل

 اللتتقاؤ هك رداف دوسالا ب .اآم يف فاع مى وروحه مءاملا فمصق

 ترغتسملاك الوالمف 5 لقد أه دملا ىلا ضي الا لبقاو اةرتفاف ايغلفالي وط

 لف هذخا ود وسلا ىلع لبقا م ” يور ىت> هيفيف ءاملا داه دملا بصق

 ىصم و هنع باق ىنح ههحو ل ىنعم مدوسألا لست  ىح ضيئالا لْز

 ممسدا كك أ رأ رحش رثتسم رهان هيف ىفتخاذميظع بعشوا دام دما

 نسح يز مهيلع هود ولا ناسح احرف هيلا لبق اذ هفيس ل سف هعارفام الك

 0 دصدحأا سالب (0)



 لاوسعتلا تاثذد ظ لهب هما

 هلاولاةف ساجوا وساجو كييلع ساب ال داهده اب اخ أبص مع اولاتف هنماون دق
 نع ادو ناقة طع دن انه كاومألا نو وق الذال و2 ب رفا

 نيبهكردافهبلطف دو.-مالغ هل برهانكولم ءانبا نم انو خا فلا اذه هلاول

 ههحو ش 03 ضيا باشا داه زم ا رظنذ تاعفو تن ا راهزاكف كيدي

 داهدهأب ان دنع كو ازدحام هل اولاق ممن ل 5 وه ا هللا ضارخ "1

 هللاولةو اهلا هوجوزف ١( )سيشل عاوز بور انامل هتخاالا
 انور املا هاا يو شلاق لول رق وع اذ مرشمفا نان

 مهن داف عجر "ا مجرا هل اولقمأ لاق

 داه دهلاعج ر ِ كي 0 تاذع لا عي راع ذالا ادارمع نال

 ابقار

 .ه و.سما ىتلا ةليللا ىف س اذ مجر ارم نا ريما هّقْلَو هرك اسع ق رفو

 كوم 000 مآ! ىف المت سحا ىتحا ل سم مف سلجم نا

 5 أولا يس م ولق احلا - ةشدحو و وسحأ ىدلا 00 رصصألا فى

 وه ألف 00 نااراص و تشاماف 0 دا دل وأه د]واو ه.اءامهولخ داذ هما

 هنأ رجو لفطلا لج رات ذخ اف سلحلا باب نرم ةبلك تاق' ذا هيغاذ

 تدل ْو 3 تكسو تفك هدأ قر م رظنف باف هنع كل يبعد يح

 تيسذ و ةبلكلا تنا هتخاو هيخا نس منلب ايفءارك ذ تادلو 9 هنع تااغو

 لاا هعا اتال لات بعقل هل قلات ةءاوو الط لاقل تاق

 برا ع . هنأ 0 داه ده ١ كنق ر اذ هل 0 ل ماه عا وه

 2 ةياد ل (؟) # م  نكسلا تنب ةلاكي ر  ىسول آلا بقوالب

 نع هن



 5 ناحيتلاب اتك

 هيف كل ءائع هللا ٠ نسحأ تام قف لوالا كنا اماف ءاشا كتأف نين

 كتنا اما و توع وهو ين دل شدعل سي او كنأ هلا ةرخالا اما و

 شارفلاىف دج و واهدعب اهرب رق هنع تبهذ من كل ش تو كيت أت اهناف

 ثم دمحلا ١ دهدر دقو سيفلل 520 تا سملل هنو نبأ

 * لراك كل ذ يا ملع هلل و ءاملعلا نم ةماع هش و ءايلعلا نم ةمأع

 هوجو عيمج رضحا ةافولا هنارضحالف ةلس نب رشع كلل ىف دأه درهما مأق اف |

 ناطحعق ىبااب لاَقف نطحق ىب نم ةروشملا لها و مهكوأم ء انبا وريم

 فيك مكيلع هب ريشنام «يىطختالاهناف ىلع سيقلب يأ رلضف نوملعت مكلا !ما

 لاقت اولاق لاجؤلاو ءاسنلا لقعا اهناو لق من ولاق اهيأ ر ةك رين و دمي

 ثم وق ليطافا عدن كللملا هبا مهنم لجر هلل اقف مكيلع أوفاختسا

 .كنم ىه ىذلا ناكملاب تناكن او ةأرما انيلع فاذتستو كتلم لها و
 مم ربسو لضقلا لها تمحو لاجرلا ترأر ىناريج رشامي لاق - ادمو

 سيما لثم تأ رامي فاحا ىذلا والف اهكولم نم تكردا نم تدبهشو

 نأ روما ةماعمكل رهظن' ناوجرا ىناو نا نمأرما ناعم حو العوانأر

 لف ىرايتخا مم مناف ىنأر.اولقات ايندلا تناك ام مكبتع و هب نومفتت أم

 .نبرهعل نيونرمعل كألملا تيمستنك قاواتتب لها نرم اهريغل هيدؤم

 ماو اسامح قاماكملا هلفغلب اذاف لمعو مزح هل مالغ : وهو ىمع نب اريج

 ليس رش نداهدمحلات اق انلرظناكللا ابما انعطاو انعمس اولاق  اهموم دعب

 *نسلب كلملا ىلوو

 دق سلب كل, بس
 نم اوهناو ة يم تناك املا ماكس اهموق ىردزا كلملا سبمب تدلو ايف



 .ناجيتلا باتك 1

 ىلا ضمن و شووملا عم راعذالا اذ ارمع كلذ لبو ةأرما مجرما يلب. نأ

0 

 ١ 4 طرق نش رشعج وشو ىدسالا طرق نأ رئاعدح تك ىح نين أ سعا

 لاو نب كاسكس نإ رع نإ نأ سه نإ دسأ نإ و رمح نإ كلام نإ عسيمشلا
 سراف دجلا ناكو ماع ةثام ثالئرمع طرق نب رئءج ناك وبس نبري# نب

 مه لا نه هم وق نك و نأ سه نإ هسأ رم وف نم هرقل َّى ناكو 5 امد 6

 أوناكو اقاذعا و اماسجا سائلا لوطا ناره ناكو ةهاملا ىهو وج ضرأ

 نعاشلا لاق مهيفو اوراس ثيح برعلاىف نوفر
 قا ارثلا لاوطلا ناره نايتقو 2مكتم كموق ناتق ىف ناك دل

 تراسف همنع لوطل قون ىغ قون رغلل ليقدنمو قاعالا لاوطلا قئارتلاو

 فرقا روم ع لاءلع هئيعح ىف وهو طرق نب رفعج لعتلا زب يد سيق

 هياع هللا لص دوه ينلا ربظا ىذلا وه فيقملا رمو فاقدسالا .ضرا نم

 رح اف ميمملا مم رأابدأع تاكله نيح ةرهألا هن الا مرأ نب ذوأل نبدامل سو

 مر' نذوال ىلإ سنارو سندجو مسط نم قب ناك ةماملاب لآ سه نم ىقب ند

 نأ سه هم وق كمز و لعل نأ سه نا ةناذعس ىف 3 سل كد ّ ميس كالهو

 مجه ىذلا وهو ربكلا نم دمقاف رم ايسج سانلا لوطا ناكو ةماملاب

 نم ارعلك 1 وهو أسل اج هناصاف ةماهلا ىلا يع رثأ ىْزلادبع نب ديبع هيلع

 .لوقي وهو قوحس ةلخي

 ا دعاس ىمني كلمح ىرا ىلا ادعات كانج لكأ ىرصا#ت

 انكم لي

 نب نانه نم ىتب ترم رخا كوالا للاب ن ولوُدي فاسلا هل لاق ىنكاينا

 نعل



 ابا ْ ناشلا - اك

 أه هرواح هيلع 6 نمكلواو 4 ا ة وابسا لحرو> ضر ةماملاب رفعت

 كييع هأ لاق ةوواحا كينعأب نكلواديبع ىلا د نأ ةعمل ر يق نم لحجر

 لرش أشناو ةنادءسأت كلا 0 كل

 ىض#ب نك ربو يض» ناكا ىعل ف قرف سنا ل امللا نأ

 ىضو لوط دع نم ىتادمتا -ىط م نإوطو ىلوط نينح

 طرق نم ىنمزاباذ سيلا ضرالا لهال اكلم ىننك 2

 ع اووي ر كاوقت
 دعب ىرمعلا ةنادعس نن نام ه.تايالا هدب لثك و تام ح كيبع ه راحاق:

 نام 3١ اذه

 هلأ تاه نانفا ع ىدسالا طرق نرفعج ثنا سرفلب ناو دمج وب لة

 يخاوىل رجاف ةعيطم ةيراهدب كتتياورمتيخا ادهو دامدهلا تن سيفا |

 كيم تانب ىلا لخ داق ىل اذلو ىف هلم منم ام كمنما ةشأ 0 نال

 اهاخاو اهبلطي راعذالا اوذو رميوارمت اهاخاو طرق ن رفعج أه اخذ هنأ

 سل ة رمح ماع لك ىف طرق ن. رفعج هسف لعل مج ناكو  اسحايل دج الف

 هسفن لع لعجو )١( لاماع هنصد.ىلا مجرم بجررهش ةكع مرحيف ةكملا

 م رخال - و هياع هللا لص ينلا دوه ربةرواج ةرمعلا نع هعوجر دعب

 ناكف ل املع هنصح ىلأ عجرب من ماع لك كلذ لمذي 1 خلني ىتح هلك

 ىو مول ةريسم 5-5 هيلع هنلا لص دوه ينأ ربق نالو لانا مخ ناب

 تناك_دحا امل زن الف سأنلا نم ةقاسملا كلت طرق نرفعج لخا دقو ةفاسم

 ارويغ ناكو دلولاو لايعلاب ذوه ربت ىلا لحر طرق ن رفبج ناكو ىمحهل

 هدل وو هلهاب لحرف مع نا الو مح كردا داو هنعظ ىف همحصت ال أفنا

 #لاقتلع - ل()



 نادتلا باتك ١

 لوم دحا اه ملعب لفط ورمج اهوخاو سيقلب هعم تراسو رغابعأللا

 رم ء طاش لع دخأف مل.و هءاع هللا لص دوه ينلا ربق دير راسق سأنلا

 فاّم>الاب لزئاذا هناورفامللاو فخلا هفلعيو اهرع لكأي لخنلا نيب فيمحلا

 نين هيلا ج رخت 9 مهن« هيفل نم لتهيو ملت اهي ايسلاةهتعبا دوه ربق راوجت

 ناطيش صل هناق'وعزجلال  هلهاللوقو هندي نيب نم ىلو ىت> هلتاقيفميظع
 ن رافع نا س رهم ندابع نو رمت هللا ىلسأأ تر برأع لحرنأك هاو

 ةزرامملا باطن ورارق هبرق ال كوم ءص ناكو ١( ) ةريثعلا دعس ن هللادوا

 لالهن و رمصنب كي رش كلذ ىلع همبتو بوالك يفو برعلا نم لييبق لك ىف
 نيكناف نيث ولعص ناو ديلز را ملأ ْن روك ْن 86 ناس هللادوأ نأ

 هريغو لا ومالا ل وبلطي امهم راسف دايع نب و رمت اعينق لوهلك ىلع ناروسج

 ترا ىلا ن رثاس كلذك# |نيبف مهيعل نم ماسإالو مران لطصي,ال لئابقلا

 اوصتقاو مسرلا لعا وشف طرق نب رفءج نءظرنا فيفالا رمىلا ضرالا مم

 ه5

 ط2 نم غلتبيف لم رلا هيف لاهن رهن وهو فيفثلا رهن اهتيو هو ردا

 رهنلا ةودعيفاوفقوو هنما ود اللفهيلا اهتم و ربعي رهثللا<) ةح رس اوبلطف هيف

 - ةلط 8 أودش هل اعظ فلذ معيشلا" ىشك رقعج مه ىءار ىتحر اللا

 هسرغ ف رع ىلع تطس هتيأ و ةلئلاك هحرس قاس حاشا و أ رهنم اسرق

 نم م لاَمْف س رفا ىذا ءأ لح هاتكر تغلب دوو نياك ةدجوب مهيلعف رحاف ظ

 اذهو ىدرز الا دامع نب هرم 8 - داع ن و رمت هل لاق ناش أمو متنا

 انئثمبرملا ف عدن ىديب لاروت نيذابت اذهو ىدز.الا ورمع نب كبرش
 ؛نايب - ل( ؟ ) * ةريمصلا دعس نب لاقع نب سوسه نب ورمع -ل(5)

 * ةجرش هلعل ( ” )
 مسح عج

 اسأ



 ١ ظ ناحتلا بانك

 ةقاط اال ورهعأب رو نب ناب هللاق كسفن 3 و نال لفة دج الو اسأب

 ورمع هل لاق  هّتلخ نمالو هليج نم انسلف هعدو هنع هذا خيشلاب انل

 ن ورم ل اق  مرحلا ةءالض بلغت بايشلا ةوف عزحاكنع مد دابعنب

 ىدزالا طرق نب رفعج انا هل لاقتنا نمو خيشأب كمسا ام خيشل داع

 هيدجو ام اذهريغ تمرول رف هللأق  ةزراملا ف كل له ورمت هللاق

 لوقتب دابع نب ورم ءاثناف لها قا فرع دق ىلا () اسقللا

 التم ىقلت تف الق ىطلاءز |
 اللا هيف تنخو ىلامو لهاتمرح

 اليتق كارا ىتع ادرع ىانم قو دل

 اليصالا تيأراذا لها كلها نركب

 الخف الغ ثحبا ىلاف ليخرلا اودج

 الي وطى ىهد سل ذا ىنمت عوط ىهدلاو

 ال مف اليق تغئش سي ناسم نإ لق

 طرق ن رفعج لاذف

 ض ايل امل شف اين ىنع تراك دق

 ا هارت اذىفل رئااوتن ا ام

 انك ام كنا يسم تناآلا كيش

 فاو كارا ان ؤخ كارا اق

 أذ سسل نل امج أ و أرو اهياعاو ربع ةحرس اوباصأ هوس هل و رباس : مم

 ميِضْلا نم «<رخلا معو ءامدلا ماجا ىلا كيك دج اهريغ تهروأ لص الأ ' ىلا ١ ١

 * ىرث 5 ىهو  هلها للا و نع



 م

 ناحيتلا نايك ظ ١1عام

 | ول وف مهلع لمح و ايش هيف مهح الس لمعي / نغلا مهيلا ىقلاف ه وزمطف

 ل 2ك هيلا سصلا أما رظنيل امو 0 ةقاطال هز ا ١ و -

 5 و لذ ىلا 4و ور تكفا 3 ل و ا

 نم ةماعلا عم اب مع اف ديربا انيلا كب رشل ناين لاف نا رظنب كن رشثو

 هأزمطق أه ركل 7 لبق هةح رسلا ىق هدلا امطعف اهئم هيلأ|و ربع ىلا هم رسأأ

 هز كوص ب بص ف ورم َّن كب رس هنعطف هيسفل نع ْى كمل 08 نأ ىلاف

 نائسأا رسكف هز دبص نءةأنفلا رقءج دحأف راع بأ يف هنأت نأئس بشلل

 رقعج رداف ىلإ و رسكك هن اذس ىلا كي رش رظن أله اميفخ اح رج هةخ راو

 ب رعلا يي | رأ 2 رهشأ رس الا نال مرا هيأ مهلتق در ا 5 كس ِش ردع

 كي رش برس أتسا لو م ىتغتسا ل الاذخا ناو نم قاطا ناف لام وهو

 و رمت ََّن كب رس سلخ ( 39 هثطاممو فيما ره ن* كل ادامال هناغ

 تلك ناب" س رف تن اكو ناي“ بلط ىف رفعج دج و لمر ىول ىلع

 دكر دافاوي دي عطوت أد" س رفو رفمج هكرداف راهتلا و ليللا ةلئاج اهن ال
 مشكل | ىلع هن رضو ناب" عر د رفمج كشف نابت ه:طف رفمج
 . هيلطفطع مر فمج بلي ىف اةيش نآوت هأنق لمعت لو ةر دص نم اهج رخاف

 ةداب زلام كل ىهو رفمحأب ىسرف تن رفع نأ لاي هل لاق و هاسرف ة رممذ ةيلأث

 ح رملا رفعج هل ل اق لو نابت هل لاق كل اق ىلا ردعج هل لاق أف ءا دملأ ىف

 هيلا لزق اك اس حشكلا 8 تكساس اهناف ةمث احن تسيل نامت هل لاق ك ١

 ردع + ةةضاغم -ل ) 0
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 ١ ناجيتلا باتك
 ىلع اسلاج اكب رع اصاق هب 1 3 هتان مالم زا ردي نقلت نادج

 مهقاسوهقأث و لخ دابعن.ورمجىل ! |هبملنىتح هل دي نوب اهقاسف لمر لح

 ىلا نم | ديعب ةبق مهل ب صن ول لاما هيلع د وه ربق ملل (لف ه١ هل دلل نس

 رماعاباايهلاولاق ءادقلا اوتاه مهلا مار ىح هحرج دهاعتب ناد لزب لو

 ديلالو ديسمكل د د مكلا ومأ يجي دندن رند

 نم سلو اولاق غم تاق أم وه لاق : كوأأأ كلم ن اب فطلب وا هل اولاق

 تلا 93 لاق اه كيان انل اوما ميمج ماع انأ ان ا ولاق م لاف دب كلذ

 نايت ريعاهف ل اومالا يلا قس نابتاب سهذاو ةئيهر كبرشأب تناوو را

 نان دار ال كتقادا باط ىف ض كر كلذ لع مزملا مهس لعو فيما رهت

 سماع انا ان  ءادقلاب اضرلاو نمالا دن هللاقف ردغلا هنمنظو عْزَج

 ان" هللاق م ا رعقناا وم 00 أر ىذلا جرا - رفمج هل لاق

 يل ايل دلاو متتا(١) كولا كلم ماع ابا

 لهللاو كب هيشا ءافولا صاعابا اب هل لاف  هييحاص ىلا هدرّ> هب ىْضُم

 ىتمزاك نكلو هيف تءمطالو 5 «ىسفن طعا ملىلا مهل ق انب هبشا

 اهب اولنع ملف مكل مكل اوما عيمج م ك2 أس ذا ارامتخاو مل ءالتإ ءادياا لا عم

 تلعجو كلذ ركل تدمجاف اهنود مّ اوما متلعجو مكسفلاو مكضا عا نع

 مكمطا سعا نع متلخولو ءافو م 1 مكس الز 51 3 ىن«وفعلا

 دايعن اب م - ةعدو ةعسو ع أوميقأف م 5 لارا مسفناو

 ني ا د تذرأ

 دايس ب رق ىف بلا فلا هداعراو ْق ر !عور ىلا

 ىداوأب رشلا كننع مفدي: كاذ نم هل تانف لاملب ترمس اله

 0 كولملاك لم نياب هلعل 06
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 بطش يذ ءاملا ىفاص نآملا ضي

 ا مودل نوح رغلا او 6 1

 ْ ه.ةيطم 2 | 5 ا ىلا اها

 لارا ل و تدصق أما
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 "٠ ىدر تيلامل ىأست ال بهواي
 ق كلل 1 وبلا لبا عا كنف رع هي

 انهدتنا ١ انف: تودأنأ

 نادينا“

 داق و نيدحلا قرزاممداو)

 داء راهتكا ةارع قرار

 ىداع ة_ءاغ ربط م,هاخ ذا

 ىداوأ' 4 ح سرأما ىبع دو ]به -

 د اسي دايرضم م هن وعلا كل

 داشراو الأ هيب 5500007
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 تل ليوا ُ هامه هل

 دادج او ءابا دم نع ل وصي

 داحم الادامجعا نيل مدبقو

 دايك ابادابك | زفح عورأاو

 داب الا دابا ةشيملا بتيط

 داز الو لح ر الب ئ ديلا رفص

 ىد دايم م انا نم * هد لعل ْ

 داج دج لزب نا ةل ذملا فوخ

 (١)ىداب ل تررساىذلاف نزحوا

 يداز ىتدوزام ىنايح يفو

 25 انها مل اعلا ربق رواجا ىتد

 هر انا ىدحأ هةموو اهتم لجأ أهتقوق نكي ل هرم فركب ه4 داح لاحم

 اومسقأ هذ ىف ندد |: ف رس الل لق ط رق رفعج ناو (")ريظن 9 ناكل ل

 هيو دوسألا ف اعز مخسنلا يف أ ذك ( 346

 2 (ام



 ٠ ش نادبتلا باك 58

 هذا دخ اف هف هتانناك ىذلا تقلا يف هانا نيتلا ناو نيتتلا عر اقأ ىتح

 هميظع هبشخ هنبمب ذخاو ناليغ ما ةرحش )١( ,لخدا نينتلا هيلع مدهاذاف

 نينتلا لك ىتح هلئاكب ل ّر ظ سارا ىف ةبشألاب ه رضو هفىف ة رحشلا

 نم رخصلا تدهف نحب 3 ر تيهو لمشي كلذدك نك هاو فرصنا و

 ناكل ا ناكم فرت لا فاتفت كانو قرألا#

 راعذ الا ىذو رمت روج“ نم تبه ميقمل م لاك اهنا نملا لها مزق

 هيلع هللا ىلص ىنلا د وه ريثم 0

 نعود هلا لهل مكنع تنفا ددأج د ! طرق نب رغج لاق

 5 و محميصالا معاي ولا ت

 ناك ارهاب ال
 تاعملا ىلا سفنللا ةحارو

 200 املا نفك

 اع و هللأ مال قاد الو شرالا لها

 .ىلاذل ٠ ماا ا

 م, قادصلا 5 ردصلا و تايللا نم

 نا نم عاترادهشم <

 ىنادعالو ىل رق دحاواأم

 تاعاسلا توما مهتم رأق

 تاتش ىلاف ممم لكو

 رعشأا رح زاحام

 رعشلل بتكي

 ىايلا نع

 ةاورلا نم

 أه نع قدي ناك

 | طاف

 ب أمم لا ىذا م اذ

 هب اش هنم تم

 هن اق لا 1

 .ىنانق ةنمروزا.قلاقو

 تا رقلا .ىلا رحبلا طّمسمو

 تايانلا عرسا ىنم ن وجر

 نك ا نم أض ميزا 5

 كريلاددل لا ع لاو
 هك نيودلا :

 م ن داح دجأ كاك

 قادس - هدأ كسع ىل_ق

 تت 00 ء لحرأا ت وأ ذأ

 َت 5 وباو 4

 7 حا اهداوصانل نيش 530 هفسس دلقتم وه و - ل 0



 ندا تاذك 2-

 5 0 ههنا رتسشم له تاومالا ن 7 ىلا ىف بسحأ

 هيك نعوأت و قايوارذ مالسلا هلع دوه رثثم نع 505 تق 3 نأو

 نأ رايخالا ري رامذ كلام نم دنسملاب هيف بوتكمر محا عزج نمد وم

 داوك كلم ناب نارخالا سرافل راذك كلها رثقالا ةغرعلا نامذ كاف

 زامذو حولا طع نم هنأو 4 9 مالا هءذع ذوه نا ل اًهَنف راحتلا نشلرقل

 هشو رضطخا عزج نم م ادومم اوأرم اينيامو ةلاءلاو ءاعت هيا نادم

 هتمالث كلام ريم نب كلام نب ةعاضقربق اًذهةرانم بأي لع دنسملاب ىوتكم

 نب ورمتو طرق نب رقمج لخدف رجذزاو جرخا و ربتعاو لخدا ماع هلام
 نم ريرس ىلع اسل اج اخيش اواصاف روث نب نارتو ورمم نب كبر ودابع
 هسأر ىلعو بهذ نمجوسنم بوث هيلع ءايسج مرمظعاو !وأر نم لا يمه

 هتطخس ريم نب كأل ام نب ةعاضق انا دنسملاب هيف بوتكم بهذ نم حوف

 ردقلاب ضرهل نمو لجالا لولح تيضرو لمالار دق تطخاس تيضرو

 ةتيزاتك ام دعب_شيعلا هل بطي مل و بعت ىطعا اه مقيم نمو ربما لهج

 وك هم ووو ازا هو اوه كور قاذلل

 (١)اتيح نيق وعلا و نيوننووا 0 مو: ىاا .ب راات

 () انينبلل رب اعد اش ىذذلا رس صقلاضِدالا ىوهلاو نيريبسلاو

 اتيثم عانالاو ضرالا كلم 2سمش دبعابس نم كلاا ىو

 اتيعو اريع هلع ىعار اسس اطاا قيشملا رضخ الاىلو

 اك دكلذمييجملا تك”هرو نب تن.تسسسيبأ ا ىدل سيجما وعدب ضومألو

 ان ررظانلا ةنيزو اثايقو 1ر وأ ةيربلا ع اي

 انفو انيلع همكح ىفف فرزصي هنم نامزلا انام

 2 7 5 ا انك ( ؟) 0 5 قيتعلاتيبلابرانا 5 هلع 6



 ا نادتلا باك

 اعَم اح كاذي اتلاع ودم ةيلاىأ رانأر نم

 ايرئازلا ةريعتاراغملاب اذعو كاد دع نم انرصم

 انيه زر ى هانتلا ىلا اممم سما فوثلاو ءاجرا نيالا
 ةوسل نمالو دوه ريم نم ايش ذخأي لو جورملاب طرق 8 رفعج مق

 ندا واهيلع مهانخ سا رفا مدلل ما طرق رفمجناو اذ عبعنم و ةعاّضق

 لاج نم ةيدهأيه هلزتم دايع نب ورحمت ماب اف اوفرصناف فارصنالا 4

 نع لحر:.مل هب اكم ىف هناصاف طرق نارفعج ىلا راسو كلذ ريغو ليخو

 هنن أمانمف ةيدجلا ورم هيلا مدع مس و هيلع هللأ لص دوه ينل ريق راود

 لمحو ىلا ن م أ كفعت نق هَ بوصل 1 ةندمملا هل فءيطاو رفعج هاذ و رفعح

 هاناايلق ريساوهو اه.وبق داجدج ىأرف رظنلا قرتسا ناكو ارم ةعمورحم
 ىرمم نم برشا ورمع هل لاق ر ا رشب لعج و كا م أعطأ أن رفعح

 .هلاق ىلا عاض تر ركس اتا ناف ىلا ىئارثلا يف أ رفعج هل لاق ىماعاب| ا

 برش ىتحه لَ ' كفيط ىاف كدنع ىر وهف ىنارش برشا ورم هل

 هن بررطو ههيس لف دابع نب و رم أد هةتعرصف خيشلا ىف تامجو

 ألق هسار اج ري هتك دخاو هدسد نم ةضأر لأنا و هدسحو ردح سأر

 ة | سها الإ ىلا ىف ٠ سيل و ةقيخ نعضخ رفج سأر ىلا حا لها رظن

 نكلو سيدال. ممل تلاق ١ و2 واخ ىح داحلجا وزو رمت م لاق لفطو

 هب دم تبدع | دقو ىف ادن ىرم الو لثم لاج ىلا ىف سيل ةدنا ىلا
  تاص ولا نك تامعام لوا ىهو_راعذالا ىذو رمت كامل هص وخ

 ءاقرز ةءوقاب باصنلا سارو به ذ ةدلا باصت تا "اش | 007 نأ

 قنا أه افق رعش نم ةيدملا نمأر جر َّى > امورقىف اهقرفم نم اهلخدتف



 ناجتلا باتك 4
 نئزرف كلذ ءاروام ىردب. الو ةنيز ىهو ابنيبج ىلع بهذلا و ةرقألا

 داحدج مم لججا سيف تناك و داجدج هذه اولا هلا بم نين ' مث سيقلل

 ىأر هن .اريغ داحدح ترسل ا مالعو اه هركنأ اهار الف اهم امز ءاسن ىرمو

 ءاسنلانم راكت الانا ورمجابهل تلاقامم عةيملا ىف !مالخ ايلف هلع ىلع باغام

 نباللنا تدارا اعاو ةذياعو ليهص نعالا نحمسال ل يملا نم ثان الأك

 هتمفادو هسفن ىلا اذ اهيلع 5 أح هنا ىأرو اهملا هدي دمو امنوق نموه

 اهعم مطتسي لف هتكسم اف ةددا ولا أهدر امج هيدي تاذخ اف هيلع تيلئف

 ايف ه رحب اهم ثبرضف هب دما تاسف اهم ور ىل اه ادب تدم محاك ارح

 ىنم اذه كل ليلق لوم و يملا يف هرجن هيلج ر تاذخا تامو هن أجو

 ىنا ةمال ثسبلو هتبكرف سماع ىلا سرف نج رسا نهل تلا مث سماع اياب

 ب رعلا نكفطختيف سمأع ىلا لتق ميشل نا لبق نم ناحنرا تآاقو سماع

 الف لعفي صماعوا ناك م سيقلب نوفلخ تشمو ناح رف بعشلا اذه نم

 ورمت فرم و ب رعلا ىف هلتق عاشو ارفعج نيكب لاملع ىلا نعجر
 اذا لبح ىل امخال تلا و اهذخاف ورم لسراف سيق ناكم راعذ الاوذ
 ن وزمه بربهف برهاذ توملاالا كل ةليحاال تنا و. هع دخا ارمج تيعلا

 دحأ 4 . ملعب ' ين ! ىعا يز ىف امتكم نيرحبلا ىلا ٍسيفلِب وخا تاه دهلا

 اهمد انن رقاب ىساف راعذ الا ىذو رمت لع تاخد ىتح سيّقلب تءراسو

 هلت اق أهم مث هنم را تذخا الق نم لعشو كولملا تا مدان . ناك

 كيف يجاحو صرملا رم تيأر امحرثكا لاذلا نم يتم ىرتس كللملا از“
 هتطعاام واهم ممسام هأ املاذ ةيصاسم نسمح هنرصاسو ىف كتجاح ن . ملح

 هفتامع رخلا نا تملع ىتحاباد جلا هف لمس” ىهوب رّدلا نم اهسفنب نم

 تيماعق



 5 نادبتلا باتك

 نكرىف هتفلاف هن رج تامايف هنرحن مث !مورقنم اهندم تلسو هيلا تم ف

 للدال' فوج ىف سلا ىلا تجرخ مس احنا شرف ضعب هيلع تققلاو هسا
 كولا هم. ناكو هب اونا ايلف هب اون اننا نالف كلما مك سم ا مهتلةو

 مهم 34 ومسملا تك ولملا 8ع انا و رس كاوامىل لسر لَ ملف ري نم

 مهل تل امف مهيلع تجرخ نا دمت رصقوىف اهيلا اوعمتجا الق نيع وبثملا

 هنانوملمت متلاو هنا. ىف < ام نم هيلاتثرىلا ل.« ىنجوز دق كالانا

 هل ا هعاطلاو هندار ل مالستسالاو هي عوضملا ص مع ألف ه داو ال

 أدهم كل 7 مكيلع ذا نا ى سما و هل الها قارو هم لسع يل | صضوو

 دعب كلما املل_:را دهملا مهيلع تدخافدارا امذ كامل ةعاط و اممس !ولاق

 امل اولاق البتق هوأرف هنع تفشكو اذوهاه مل تلاق - كلملا نيا اجل اولاق

 وده اذه و ك4 وم طدهل كاملا مكيلع ىهمأل يلو م١ مم 3 5 اذه لمعف نم

 اذه نم انتحرا ذا كلملاب ىلوا تنا احلاولات مزال كل ىدوعو تامدق

 *مهكلم ليبح رشن داهدحلا تن سئل 9 وفرئاْللا سحرلا

 -# أبس كام داه دملا تن سيئ كلم قوس

 ضعب معزيو هل اك ىف ىلامت هللا اهركذ ىاىهو ريج كلم سيّئلب تيلوف

 كاذا و ٌملافلا نم هقش طق -ىتح تعمل راعذالا اذا رمت <© مبت نا ةاورلا

 برذملا هاثارف ةنس نيرشع و اسمو ةنس ةلام كام ناكو سل هتلتق

 * ارعش لاف ىريمما ورمت نإ رفعإ نب لك 9 |

 هيناف هلمايا فرص و (لهئاوآو يهدلل ت ظ

 ها لسع قس اال لامذا ىوملا در ءرملا 92 ف

 آ* ح هني ولت هلملو .- هلاولب و لص الا ين )١(
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 5 ناحبتلا تاك
 ىوالا ) هتاجم ىلا كلاأ مج ريح لاقكلملا سيق تلو املد# وبا لأ

 سفلي ىهوايس ن رين لئاون كسكس ن رفعي ه2 نم امما كللذو

 ديزز نإ ور“ نب بايساا نب لاقنب درمتنب ليبحرش ن داه دهلا ةنبأ

 نرم راعد الاو ذ ورمتو ابسنب ريح نب لثاو نإ تاس 2

 ىلبق نمهتيب فو كسكس نب رفس هيخال كلا ناكذ كسكس نب اال 5

 بعصلا نب رانملا ىذ ةه رانب راعذ الاو وردنا كلذو هتيبو طاطلاا

 ,نيددش ىذداعنل حانمىذ لاهملا نب دارس ىذ ثراحلا نا نين رقلا ىذ

 تعج كلا ١ سيل تيل و ايف ري نب لئاو نب كسكس نب طاطلاا

 تلغف لباب ضرا ىلا تهجوتو ترمتعاف زكمىلا تراسو ةميظملا شومملا

 نميلا ىلا تلفت م ناترؤاو دنوابم ضرا تاو سائلا نماهم ناك نم لع

 امل براال تناكو ءاسنلا اّناطبو امورزاوب نيذلا لاحرلا امسر> ناكو

 موان امهلع هللا لص دواد نب ناولس هللالوسرأ م ماو لاجرلاىف

 ىهو اه> وزتق ةاه جلا بير نمأمءارب ىحولا هانا ىتح اهنف هرصا

 فارشا تان ١م ةأرما نوتسو لا ثال' اهممزكو 7 دع هن راج

 اهتز ذاق لاحرلا ثردح اهئدحت م مات ىتح ةيرالا سيح تناك وريح

 الما لامر لاجرأا تدارا أه تفرع ا عدم ار تسكنو أه ولريغادق

 اهموق فارشا نمالا اهجورثالواملا تنسحاو امّجوزو اهلصوو
 .فرولل ! ةريغتم ريقرظنلا تااطا اهل ةيظعم امش دل ةعمتسم اه راذاو

 الاب نم اوسيل .لاجرلا ناو اهقارفدبرثال اهنا تملع ثيدحملا نم ةحتسمالو_

 ناكف مراكملا نع ةلذاغ الوىواس لا ىف: مقاوريغ اهسفنل ةنلاص سرق تناكف

 أحرم جرخ لاملس اهمارك | هللا ذارأ ايلف .. نينس عبس ن املس لبق اكلم

 # هتلخت -ب()



 نادتلا تانك ظ 59

 اي دلا لها نم دحا هقلبي مل ا.ما.مريح كلم عمل امل هنا كلذو املا ديربال

 نا هللاداراف (توربملاو ءايربكلا هللو ) اوريبحتو اوربكلووب وفن تمظع

 نب موه ن نورصح ن اشيانب دواد نب ناله هللا لسراف هنر دقوهر

 نمحزلا ليلخ ميهار ! نيقاح أ نإ بوعي نب ١( ) اذوه!ننىوال نب بهات

 دحال جيشرالو هل ن م ادحا هطعب مل اكلم هللا ه اطعا و مل و هيلع هللا لص

 مسرلا هله اه ىف 98 نا قولخم عيطتس الينا تانالا ريم ىلا ىف اذ هدعب نم

 هملع و ريطلا هل اظن و (رهش اهحاور و رهش اهو دغ) لجو :ع هللالاق امك

 ريس“ و ةحيبست مهف الا هدمح عبس هش نم اش ءرىشلك قطنمو ريطلاقطنم

 نيطايشلاو ناو سن الا هلت رخسو هحيبستب بست حايرلا هتلقا اذا لالا هعم

 ىده ترا هللادارا امل( صاوغو ءاش لك) هوان لج هللا لاق أك

 ممل ودع ترهب ىتلا ةرهارلا ةيالاب تاهل هيبن هللا ثمبف  ريمحو سيئا
 اهريغ ددرب وه و أهلي لعرعذأ ىضقف اهيلا ديرب ال اجرخم ناهلس سرقت

 ضرانم رخيطصاب ليقيف هلزيم ت تناكو مم دن م ادغ بكر اذاناك و

 ىلا ريسملا اذه لثم اه اوروأهو دف لباك تيبيف و 23 سراف

 اهحاورو رهش اهودغ )  نيلئاقلا قدصا هللالوق و هيلا ذخا هجو لك

 هث اسلج ىسس اركل مت نا اهيا و هشرع تاقاف ممرلا ايا ساو ( رمش

 مم ارو نم نمل سل او هل امثوهتيع نع سنالا ساجاو هشرع ىلع سلج م
 انيلظا ريسطلل لاق و انيلقا ميرل لاق مث  مئتاقو دعاق مهنم كلذ لثم ىلع

 سمشلا هرم نا و سن الا نم هعم :رم وريطلا هتلظا ه حب رأا هتلق اذ

 باذ ونصع نإ نوش# نب نوملس نب زعاب نب كفي وعنا اشيا -- لم اكلا ىف(١)

 حا - ىلعا ناو < اذوهي نب ضراف نب تلورصح نب مار نبا

 ليطاو 02



 ١ حرس ناحالا تاق

 ناملس | مارسعأو مطاع لع سواج تيئاوتلاوف رخ طلاو ةفقاو ليذساو

 ينامنذَأي ىح هدب ىفالع دسفالو 59 رع مهنم ادححا ليززتال ريسملا
 مىصذت نم ولم اهبجس وتتم ل ةرشلا ىفرام لاو لاو ياعم ضرالا] اع ميعضَو

 وددماب هباحصا رما مث هتفقوف ميرلا رمق ةنبدما عضوعرف برغل نم سوت
 وهو دمحا همسأ برعلا نم لام زارخا ىف ج رخع ى رجاهم اهنا لاقو

 .لاتفدكم ىلا راس مل هل[ وءلعمللا |صقا دنع قوام مر | نييبنلا ماخ

 ضرالا 2 مص او ثيل لواوهو ىلا ميه را هأنن ىدلا هللا تيب أ ذه

 هن دم ىلا راس َ هف لس ل مآ - للزي ةأ ثق ةسشا م د هللأ سمأ

 كلم ناكو هب ١ و هيلا لزتف ل» و هيلع هللا لص ليمع-أ ري صو م

 نب حيسأا دع ن ض اضم كرب و رمت نب مل 4 | ن' رشبلا ثم و م

 5 وهن لاطحق ن مث رج ن ليادبعن رشح ن لنا دما دبع ن ةليقث

 زاجحلابو ةكمب ناك نم لعل الماعرشبلناكو لسو هيلع هللا لص يلا
 رششملا ى اذ همم وثب و ديمو 5 ىنأا ليعمسا ن راد نا تدان ناكو

 .ةكم سما ةرم أدعي نا نامل هرصاق الستسم | ريجتسم ١ ن املس ىلا

 5 تسلا م اعلا ىلع مثرج ورشبلا رقأ و ليعمسأ نب را ديق نا تن ىلا

 .ناربع لزن ىتح نملا ضرا ود وأ د نب نآملم راس م - ليممسا لمف

 نإ سمش ديع.ى نم ناك و نارجن ىفا وهو و رمت ند سملقلا ع

 9 رحعملا ىلا للشملاو نارح لع + نسف لماع وه وأيس نب ريمح نب لاو

 هتق و يف ب رعلا مكحا نارجت ىفا سلألا نآك و دلللا نم ايهالا وامو

 علا وط ىأر الف  مهنع ناب اعو هتنو ىف ساثلل رهظي ام اميكح ناك و

 تحن ةلذو عضا وت لاقو لذو مضا ونقف تءط تايلس رك اسع



 ناجيتلا باتك 0

 نار لها مجنارجن ىفا سالقلاذا و  يواي-نأش اذه نا ةطلس ورع

 دنع له لو الا لءا) لها مت : ١ نا رحب لهاأب لاق ة لعلا راد ىف

 ا ا ا نكي ملام _ هلاولاق اذه نم

 ةناهكب. ث الث مهيلا ريساو ةءابعو احسم م سيلا ىلا مهل لاق () ان دنع

 مهيف نال ىتتكح و ىبط ىلا اوجاتحي ل ين مهيف ناكن اف ةنكح و بط و

 ىجح ولا ةنكح نم مهيف ن ال ىتكح نم ن وعمسيالو ىبط نم مثب ! ابط

 قدصا .ىح ولا لع نم مهيف نال ىتن اهك ىلا ن وتفتليال و 0 58

 يبنلاب وع ميسا سبل نم لوا نأك و معلا سملقلا سبلف ىتن اهك نم

 ريسفنو ليلا رسأ وه ب ودعي و  هسفت لع ا

 ليئاريحو هللا لياو يلو !رس 5ظظطظظك8 للا ناسلا اب هللا ىلو ليثارسأ

 دبع أ ر نع هلل | دبع لقا ر نعو هللا ليا و ل وسر ا ريج هللا لوس ر

 نإ سملعلا كلا راسف - هللا لياو يفصاكيم هللا ىفص ليئاكيم و هللا ليأو

 هول اسي ىف ةناهكلاب مهض ر هو ناياس را ادهش قي ربحا وو

 ىضعمو مهكرتف همس بطلا ضرعوهيلا اوت ف ةنكىلا ض عو
 نامل نمان دفابيجت | اكلم ىارف هلظن ريالا و هلقت مب رلا ى رف ن ايل ىلا

 فيصأق ب عاب و فيصأ اب ناملس لاف

 فقو ايف لجرلا له فصأأ هل لاَتف هعدا ركتبملا نارجئديمت كلذ ةرابملا
 عا تاه نارك ىفالاقف لايللا تحب فن اولس ميس ناملس يدب نيب

 اذا ذك ىم ااا للا و نود نيب قبلا ىلا راظن

 نم هل نار ديمع اذهزا نامل لا لاق م ىبط لطب نارجن ىقا لاف اذكل

 دع كدنع سيل ام اندنع نوكي فيكف - ل(1)
 رمالا



 ١م نادتلا بانك

 نامل هءىتا اع قدصو نارجن ىفا نم اف نأيو لالض نيب 'ناوسما مالا

 (هلهابذكيالدث رلا) موقإلا تيأرام اولاقفهموقرلا نارجت ىعفا عجرو

 7 هءاعأ نع مثاَعتاهيثا اعدام ىلا ناول- باجا هبا مهل رظي لو الثم اهاس راق

 ىلا احل لاَمف اهملا بتكو هناعا !رمتكو نامل بخل اهربخم سييقلب ىلإ ثعل

 ةردقلا تحن ريصلا و ىنغلا تحي ةقاقلا وزعلا تحن لذلا اوسبل اموق تد 7

 كولملا لعفت سيعلب هيلا تيتكف ةلاطتسا الب نوردقيو ترحل لورصمي

 نكلوا وزيفاو نع ١و ردق اذافاوردمي ىح ملاملا ءاوها نوليمتسي كلذ

 نيد لهاب اوسيلف اوقرسنافهسفنل ائابص سانلا !ك سي لف يهعدو مهمراحنأل

 امملعاف سيب ىلا لسرافةلبنس هنماولك ١ رعررل نيرو هني نارجت ىمفا ل

 تعج روائشدهئم اودخاي .ٍظ لعفف فاظلاو فحل مهملا مفدا نأ هب لا تيتكف

 اروك د ليما مهلا مف دا هيلا تاسراف سيئا كاذب عاف تراس يك هيلا

 م ١ ثعبا نا هيلا تش ملال ل ءاومجحرو ائشا م ذخأب ىف لمع ا 8

 لسراف اهم رمغتا تح مثرك اسع ىلع هب فوطت ائيش ارطعا و ءانسح ةيراخت
 ناملس ركاسع ميج ىف تن اطفاهسم لمجا اهتقو ىف نكبإو هتن انارحن ىفا

 ىلا رظنف ناملس ىلا تهتتا ىتحدحا هسأر املاوفرالو ام.ومو اسنا 0

 سيئلاب ىلإ اهم_تكف اهابا كلذ. تملعاو تمجرفاملا رظني لو اهدي ىفام
 هللا نأَف هللا سما ىلا اذدانجا ضرعتالو همس ىلا لمو ا ّت 4

 هب اا ةريسم 0 أيس ةنيدم برام نم لاك ّح املس مفر 6 بل امال

 ىدلادهدملا نأكو ءاملالعالا لزمال ناكو لوزتلا ناماس يتلادارأ مايا

 لاك و ةعيطو.. نم سوشلا ةيلع تاخد هب ال دهدملا دّمفف ءاملا ع هلدب

 دهدملا ىراال ىلام لاَمف ريطلا دقفتو ) ىلاءتو كرابت هللا لاقو ةطيلا لثم



 نادلا تاعك ١م

1 

 ( نيب هن اطاس تمن أب وأ هنحنذا الوا كب 0 أبا دعدنب دع ال نيم أملا ٠ نملك ْ

 لاق هبا سابع نأ نع فهو نع سب ردأ ىلا نع دسا نع د م

 هلوقو ريطلا مم ريطب ال ىتح هرح اذج فتتال ىا ادب دش اناذع هتدعال

 كلذ _:رم مدقت دهدملا ناكو ةجحخلاناطلسلاو نييلا رذعلا نيبم ناطاس

 ناهد ده دمل ده دمل' كللذ لوف برم ضر نم ادهده ىف مضوملا

 هعمو معلا بكارلا أده نم تعا اكلم تم أرام ىراأ ىدلا ادهام ىنرتخا

 ن املس اذه ن املس ده ده هل ل || لاق هب عمسا و و هر ام ىراام دوذحلا نم

 لاملس دهذه هل لاق 2 ضرا نمانا ات نثلا م هيلا 4 دواد بأ

 اهبأر و اهاضف و اهتسح ىف اهلثم سائلا ر أل انتكلم لاق مب

 نم اهما و اهدلب ىف هتيطعا ىذلا ريلخاو هدر ةرثكو اه ريد نسحو
 اهيلا رظن يح امنطناف اهيأأأنب قاطنا ل اف ريمح دل ةنم ىهو ! ليه 8 نحل

 طماع ت تطحا لاّقف دعب ريغ ثكف ) كرا ا. هللا لان ة_ لاما ل محرو

 لك نم تدع "واو مهكنع درعا تدجاو ىلا نيف 28 ا نمكنثحو هن

 هللا لود نم سمشلل .ز ودحس أهموقو أن ديجو م.ظع س ىلع 9 وايش

 (نامل- ل اق نودتم- 2 ' مهفليبسلا ن رع مدصق مهام ناطيبشلا مهل ن هزو

 م مهيلا هقلاف اذه ىاتكب بهذا نييذ 25 نم تنك ما تقدص ارظنتس

 ده دملا ىلا هيفد و اياتك ناما- بتكف ( نوءجرب اذام رظناف مهنع لوت

 ىتح اه-أر لايم ناكف اهيلا ىهتلا تح قلطنا و هراقنع ده دحلا هذخاف

 هيلا ترظاف اهرجح ىف مقوف باتكلا ىلا مشرع ىلع ىه و اهجات ىذاح

 ءامسلا «رم باتك كيلا ىبر اولاتف باتكلا جر رئاط ىلا سانلا رظنو

 راشتسا ن م لوا تناك وريح لو اقم ىلا تشع مآ < ٠١ كلذ 8 اوضاقل

 ل واكمل



 ١ 2 نادشل تاك

 يلا ىتلا ىلا الملا |ما اي ) نارقلا ىفللا ركذام ممل تل اتف ري نم لواذملا

 قواد لعا وامت الا ميحرلا ن رأ هنلامسب هنا و ناولسا نمدهنأ محرك ب 3

 ىرظنا ه اف كنا 2-1 الإ ْو دب كاش سيول و 1 ٍِى دوق ول ِش نم 0 ق تيما

 اولعحو أاهودسفا هب رق اولخداذ' كاواملانا (مهنحتتت م هلو تلاق ل لص أر دام

 مت 5 رظا اف هب لإ | مهيلا "00 .س وأو لولعفل كلدت و ةلذا اهأهأ درعا

 ( نواس رألا

 كوألا ءانبأ ف ع الحر نيعبد ت راتخا 3 0 أتم 33 ري وبالاق

 بفض و 4 ا 3 ف موعم هللا تسر 5 ل 9 ىلا الار نا ل

 هيلا تاسراو ةدحاوةلِل ىفاو دلوامم دحاورهش ىف اودلو ةفيصو ةلامو

 قا لع تمتخو اذ سزو ادجرزو اتوقابو اردو ةضفو ايهذ ءولمم قل

 تايغ مهلكم من ' مار نم نظيل ادحاو ايز ءافصولاو ف'اصولا تسبلو

 قرع كر و اباد رن تلاقو تاناوروكذ ق عل يخت هيلا تاسراو

 ددسأ هرب نأ ريغ نم صعب نم 5 ليخلا هداه نم تت انالاو روك ذل لا

 ا.واسر هجوتف لاق .. هكمي نا ريغ نم قالا اذه ىفام بخت نا هويصو

 وش ن ع مالم نأ .. موضع لاهف _ دحا هك رد ا عمضو وم ىلا[ و هب ىت

 مقيفدسفننع دحاو لك برج نا كاباو هيف فالتخا ال ىذلا قملاب 7

فأر ا سيفا تمدشلا ع ٍ وضف 0 بات رش تالا
 اودخ تاأامعق رمح 

 نا .. !مم وقل تلاقو برحلل تدعتساو شوبملا تعمل برملا ةبها يف
 ليه وه نأو هوعبنافىل ويف هللا ىلا اعدو ترملا مل 5 هر ديلا لوو

 ووو سو ب ل ا سسغسلاسسلا بسبانوسيس وسن وسواها سس سس اس ب سوررساو سو

 901 33و واي أ ا اا ااا ا سا وو د ا

 #7 اذهيف با وعلا انل ريش(



 نادتلا ىاتك 37

 أن دح الا ه انراح اين دلا كولم نم كلم ورفهنع ه الأس اءاتملس و 2 رةيدهملا

 بسن ناملس ىلا ةيدمللا تنا ايلف .. ةقاط هللاب انل اف اين تاك ناو ةقاط

 اعمربخاو مهسابل ىف ىراوملا نع نارلغلا زيمو ضب نع اهّضعب لدخلا + "

 ناضعلا نزوو ذرمزلاو دجرءزلاو ىهوملاو توقايلا ددع نم قحلا ىف

 اني رفعاعد مث هللا ةعاط نمدبلا ماعدام ىلا هوقدصو لسرل !هناجاف نيجالاو

 ن رشءتروقايلاو ردلاباءبص سماتماص ابهذاهش سعناك واش رعن ىنان نأ | نم

 لسالسلاب ساحلاوهر ىلا قاعم (م) لقتملاك ابجاتو (؟) اعارذ نيرشعىف

 يوقل ه لع ىناو كماقم ءسمموشت نا لبق هب كيت! ان 1 )تير فعلا لاف

 هللا صا ىدلا ىحولا بتل دقو ناملس بتاكايخر ْن فص 1 لاق ( نما

 , مب رلا ناولس ىماف ( كفرط كيلادبرب نا لبق هب كيت 8 ١ )ناملس هن

 نا دمت رصق ىفوهو شرعلا ىلا ىناذ نيع ةفرط نم عرس فص ١ تاقاف

 ممرلا فص ١ ماف سرح ساجس لك يف سل اجمل بح ةرشع هلودو

 تاملس ناكو ن املس هب ىل اذ ش رملار دص فص | كلسماو هتاقاف

 سنالاو نملا ناماس ىصاو شرعلاب هاناف هئاسادنع فص !نع بجتمتال
 ى أر املو ساجلا ىصق! ىف ش رعلا لمْجل اهلثم نيب ل ىل احم هل اونبف
 رظن امشرعع اهناو ركن ) لاة رهوجو ْؤا ول و بهذ نم شرعلا ناماس

 ( نودتهب ال نيذلا نم نوكك ماىدتيتأ

 نارعال سابع نالاقو هنمصقو توقابو رهوجهيف هز سابع نأ لاق

 هللاوصتعا نم هيلاهي ىدتم ملع هنطالو ناس هرهاظل ىدنمف نطايو هاظ

 هلوط - ل(؟) م - ! نه فالخ هباتكىف لجو نع للا هصق ىذلا )١(
 3+ لكطاك --ب 9 عر ذأ ةرشع هضرعو اعأر ذ نورشع

 لاو



 ظ5 ناحتلا تاتك

 مهن اعابو اوأراع اهوملعاف اهونا ناملسيلا تدفوا نيذلا سيقتب دفو ناو
 اهموق فارشا نم الجر نيرشعو لجر ةثام ىفتراسو زاولاب تىماف

 هب احصا لض افاو هدنج هوجو ىرم لجر لك مم اهرايخاو اه اسؤرو

 رمح رشاعم د تأ اق م كولا ءانا تمعمج م لجر ةثام هلخ ةداقو

 مكالتبا دقو رومالا لضفأب ؟كاضفو روهدلا لوانم ماطصاهللا دال مئثا

 كس متر فك ناو همست كداز متركشو متنا نادوادنب ناجل يبنلا اذ

 مهرلع ةعيفش اما اوملعو كيلا مالا املا وأاعف - ملل مكي طلسو معنلا

 ميمج تأ رو أفلا رشع ىتثاو فلا ةثام ىف ناماس ىلا تج ش مه ةدعصأت

 ىما يف ام. اههموق امل لاَتف مايا ةث الث اهك رق براعو نادمغب اهدانجا

 ى هنا نيلو# ما هنيراحت ما هتعاط يف لوخدلا نإ در لج رلا اذه
 كاولملا ءال وه نم كلم ماوه ين أ ل وؤرعت م هنم مكملع اس مه تلاق

 هده نم كلم وهذ سوللاب ىفرصا وه نأذ هيلع تاخد انا اذا يلا اورظنا

 الا مدنع سلجم نم لقا امو مه-ذاب الا مدنع سلجم ال كولملا نال كولملا

 ءأيشا نع هلأ-ا ىتا ممو ين وهف ىنهذ لو يلم اود لاو - مهتضاخ

 هتبراحم مكل ةقاطال و هما ى ةلخ ادان او ين وهف اهنعىنربخا وه نا

 بهدل اب نيهوم نيطتاح هلامشو هنيع نع هل اولءل نا نامل- صاف لاق

 بهذلاب اهوممانبل رادلا ضرا اولعيو اسلو اراد كاف ءارو نم !ونبو

 تالخذو نيطئاملا تأر الف لوخدل اب امل نذا م ةدحاو ةئبل م وم ريغ

 بهذ نمةنبلاهعم و رادلا ىصقا ىفهسلبح ىف ناملسو هيف تناكام هيشيال

 يه اذاف ت رظنف اهيلع سلجم نا س وله اب ت ما نا دي رن اسه دب ىف

 امش تار د أاهكمم اهيلا رص اقن بهذ درم ام اطيح و اهضرا تارذ رادلا



 نادتلا باتك 5-5

 أهي سيل رادلا ش رف نم ةنبل عض وك ج راخ نم ناملس سا بأب ىلع

 ىف ةنبالا, تمرف اه(مهتتفاهديىفاع ىضمنا كلذ تًارنيح تدرك ةنب

 كوأملا ة كل هتحو تماسو هيلع تلخد الف رظن ناملسو ىلاذ ا مشوا

 اذكه أ)ناما- اهلل اقف كلذب هنحتمت كولملل مضاوتب ام هلتءضاوت و

 نع اه اهنال و اهرم.أ, الق هدب نم تماق مث (وه ؛ اك تل اق كشرع

 3 اهلا هسار مفرد تاما لاق اهنم كلذ لاط اذا تح مايقلا

 لاق - ين كلن تملع نآلا تلاق - معيلف 00 ءلق هن

 ماهي مدنعف مايعلا اماو مهنذابالا كولا دنع نس امم ال هنا تلاق نبا نمو

 "1 ةل امم تاق كتكل مهتص أخ نم ناك نم ال مدنع دعش نم 0 أمو

 تاريخا تناناف لاصخ ثالث ىع كل اسا ديرا اناو كتم دقو هللا

 ناماس لاق - كنيو تب مف ىنأر تاعف لفت ناو كتعاط ى ة تاخد نه

 ءامس الو ضرا :رم سيل ىور ءامنع ىنريخا تلاق هللايالا ةوقالو ف

 نول نع ىريخأ و كلذ هين أب نيانمو هماو هأنا دلولا هييشتنع ىنريخاو

 ىسرك لع هيلي امم ةسل اجىهو كلذ نع هتلأسو  ىلامتو كرات برا

 اذه ىف مك دنع له سنالل ناماس لاَقف هلامثو هنيع نع نجلاو سنالا و

 اولاق : - ءرش اذه ىف كدت لله نحلل لاق # انل ملعال هللا ياي اولاق

 اذاف اهورجاف ليما هذه اويكرا :رجالنامل-لاق مث هللا ين 7

 ليما قرع نم ريدك ءامع هوتاو اواعتق - هبىنذجو هوذفل اهقرع بيصت

 تدحا تلاق  ءامسالو ضرانم سيل ىور ءام سيعلب اب كانه اهللاقف

 اذا ةفطنا!ناذ دلولا هبش اما  اهللاق - نيتلصخلا ىف لوقت اذا هذه نع

 تللاق | اهلهشلاناكةآر أأ ٠ رم تةيسزاوهلهبشااناك لجرلا نم تّدبس

 ثق دص 02



 ا نادتلا باتك

 اناو كل اًؤسءع ىلاستو كرات اه لق ةثلاثلا ةلصخلاف تلق .- تقادم

 ىنا هيلا هللا حواف كلذ هلم ىف هبر ىلا ناملس بغرف ىد ىلا بار

 هنع كلل اس ام ىرد اام تا انف الأف هنعاهلأس اذ كل ذ اهتسنا دق

 اذه ىو. اذهىرماىفرظنا تلاتف مالسالا ناملس العض رعف هللا ين أم

 وهاذاف )١( درئامع ل ًاسيف ةوبثلا ةمحر ناماسوف بيصن انكنملا تلاتف

 .فيكف مار بصأ لقءاستلا ديكو سن الا ليحو نملا ةطفانتتا سيل, جورت
 مه ود نم لعلواطتلاو ةوسقلا لها سن الا هدرا نماه اوعا عمت مءمتجا اذا

 اول رشو ءوس لك اذن لزم وريخ لك انعرجحت 47 انسفلا لع نما

 هللا نأ نم تا رقع مهلا: 25 اهجوزه لير 8 راذذ هزاؤ أ مف هدهزللف

 ور دبر ٠١ كبأ يذلا هللا ين أر هل ] اقف هانا لاهل كيفك انا هوو

 لكم هالجر ناكالا اداو طق ىسنا نم ةينج دل لو نإلا نم اهماو سيّقلب
 قايل -لاق_مسملا راح  سفتلاداح ةوسّملا بلص (؛)ناجاهقاس راما رفاح

 ةماوزللاق_اهنم هب ددرأام مانا ريغ نم لءاوامم كاذ ىلارظنانا ىل فيك

 سلحملا ض را لءجور راوق م اساح ناملسل بوز منصف كلذ كيفث | أنا

 .هللاق 9 - ريرأوق نماد رماح رص كل اذ قو لمح 3 - كمسلا | ااهيقحرسو هَ

 لعوه واهيلا ثعبف دب. رب ىدلا ىرب كناف كيلع لذ دتلف اهيلا لسرا

 تبرض هيفلوجن كمسلاو ءاملا تأرايف هريغسا# تيبلا ىف سيل هيسرك
 اهيق اسرع تفشكف ةملهتبسحا و دي لف هيف سلجنات اكم رظنتل اه

 ىلعدوسم !ريثك رعش اهييلع اهيقأسس ىلا رظن و ناملس اها رالف ءاملا ضوخبتل

  ن“« درمم حرص هنا كيق أس نع ىقشكت ١ ناءلس اه لاق اهنقأس ضأن

 3 م نامحإ هاقاسو هلعل (؟) ظ ديرد لصالا يف 0



 ناحبتلا نادك ا

 انا حنا و ناماس ك وو قوس س 3 اهكلم ا ذاف تراتنق رب زاوق

 آلا 0 اعف نيم وال | كلل نم سيل هللا دنع نم نأ

 تنام س عم كيملعاو يدش قرن وا بورا كل ة م لطابلا لأ بهدو

 0تكاسوالا هبق أس رعش ىلا ن امل - رظن اللف ( نيمل اعلا بر هلل

 فرض أءاهثأ ىس.فلا ت تف ىأر ىدلار ءثتلل اهيقاس نع ههحو ف ربص مسج

 يد هللا يملي . تاق ىأر ىذا ريشلل هةيحو و هرصن

 2 . مهلا ىلع ولم ال نيملا ىلع ولحن الام ناملس لاق .وا د قت قاف

 بني ر نم ات ء ارب هيلع ” ا ناماس مولت

 هت اك نألا نم اي لج ر هل لاق ارمي و رب ىلع نأماس م زع ايف ةيلها 1

 6 ة  رعشلا الا اهتم تنه رك له هللا يأب  ناملس قفا وام بحم

 امل منصق لعق | هَل ل اق - بيع ريغ نم ةضقلا لثع كل ابك رأس ىا لاق

 2 7 #لا لها ضمب لاق مالا ال ذخما واهيلا امم ثعب و ةرونلا

 كلل ذا منص و ىتملا كلذ عنص ع ءا_ح ل وار ىق ولخم اهامع ةر ون لوا

 هس اذ نامل س اهجوريو تاعانصلا بو رضو رب ةرم نيح رص ىلا

 باف ميحر و دوادهل تدل وذ اهب ار نسحت و اه ريب دن و اهلقعب واهب

 ىلع سيفا حرسو ناها- دعب معبحر ىهب و هيبانامل - ةايحىف تاق دواد
 1 دتع ميقيف لسه روش 0 8 ناملس اهينأي نا 5 را ل 97 و 5

 هن اعاتص ةماعفامحل نولمحن نيطايشلاب اهتيمب ناك و ضرالا ىف ريسا م اعبس

 باب رق و اق رش سانا ىف مهنع تق رتفا و نيل ايشلا لبق نم نما لها

 تلم يندر ريق رو ربل ف فاح الاىلا هب ترأ هس عدا مأ نامل مم لأ و

 هآأ رو د ومه ربق ىلا ل اخ دو فاقحألا 50 تح راسف - لد و هلع

3 



 5-55 نادتلا باتك

 #* ندع ملِب ىحرعبلا لعرم و ف رصنا مت

 لاق مث تكسماف مس ىلا رم' فاقحالا ربع ىلا ناملس ملب ل دمحم وبا لق

 هاو رو ىف دست قط نر ازا قا لو لاهو دراما
 * ربصلا هللا ىلا و اوكلم

 لاق سابعن ا ن ء اص ىتأ نع هيب نع ماسه نإ كلنا دبع دمحش وب 9

 لسد هللاو هيلع هللا لص هلل |لوسر هش س ان ىف روسلا ثب داحا ترث د

 لجر ليقاف ام دح ترونم د كدا اذه لد ملفه ريثل لوتفاهيف تارا

 ةئيقج دنع و ) و ) لآق ل و هياع هللا لص لو مارال ةليفج ىجس ةليهج خرم

 ألف نسحيف ث دحم نم ىنا دق ل .و هاو هيا هللا لص ل ان م (نيقيلاريملا

 اذه هل انلقرسو هلآ و هياعاللا لص للا لوسر مكب 3 لاق م سلج © لسان اج

 0 هراعدللا لصدتلا ل وسر هع امضهتف لب لبق اءرسم هيلا م اةذدنلال وسر

 م رب عادلا ىلع توليطتسسي اوناك مجاء.الا تاق نم ةتجاذهنا لاق م

 مهتفأر باجتسي اذه مهقاك مهلو دوه نم مبلعلخدف بسلا ىفا وسلجا ذاق

 هرق أره نم كتينا ىلا هللالوسرأب لاةفةخاصلا مالس الاون ناو

 مالسالا ثبيحاىلاو 3 دوأح بيد كتلا لع تا ىمو مهيرلف تءسفف مه 1

 هللا لص هللا لوسر لاقف هنا رقلغ ىف :الدا وهمالعا ىلح رشاف اغار هيف كترتاو

 ةنسلا لق امايا تكف ههتش ام كل ذ نم هملع سابع نب اب .- سو هيلع

 سلع ىف هاباو | :ةدج مان الا لأ و .- ههمف نسحو لوا وس

 ىتدح 4: لاو رويعلا تدحداحا نم هفأ ا ها وفات ةلحل وأ انك

 ةد دش ةنس ةمزا ةرحج ان تار !ولاق هخاشا نع ناسغلا نب ةرينقون)

 أملا ىضغي الىتلا رئاخذلا تناكف مهيطم مهلخ اولك الف ميليخ ساننلا لكا
 كل ا كب و

 1 ببرغ ىلع الاب ())



 نادتلا ب اتك 0000 ك4

 ةش را نم ضرالا شاشخ ا وعبت اهونفا الف دي دشلا دبملا ىفالا

 تاينلا تلط ىف يل رم ةعاملج تجر كر دا هو نهاهدال واو

 1و وة مج تاب ىذ لجه ىلع اوفرشاف

 كنااووان د ودع أ وثاك ام ضع ىف ليللا ماع نجو ع أب سلا اهيلا ى و

 لجر ىتدخ لاق عيسدالوا هيف اذأف هيف#ىذلادلبلا نوملم. ال مواهسم راف

 انج رفن لاق  تدش نيح الابشا راغلا ىف تيأرف لاق كلام هل لات مهن

 كلذ ٠. ند اندعأ نأ أم دعب ضر الإ داهو نم ةدهو انه نقولا نيب راه

 لجر اذا هأذءلمف هيلع ب اهيطم ارجح ةدهولا باب لع انبصاف عبط ملأ

 لها َّى ناوةصن ةالطاحا) يامر الف 8 هدب ق فوص ةيج هلع

 ىلا هللا ىتثعب ابف ب وتكم س ذيع رم مو ىلا

 لأ ا ىنوذدكفارذم وا ريشل لا نم برعلأو ل ل ادمهر(١] م رع

 قااقا6 1 كن ةركضلا ون 515 وللا هيفا وذات

 ةن اذن ميصالا نع للبي الا رين ةرم نع ىناتسجساا ىيح ىلا نع ماشه

 ركب نا ةفالخ يف هنعهللا ىطر بلاطوان ع دنعم وب تاذسولملانا لاق

 د د انا وسو هزار عب لوألا ادار[ ترودوطس سجلوا
 كف مئاَعلاك ناكف ا مارح و لف فق و ىتجىلبقاو هرظنم مهعارو سانلا

 تل:ط ىلا ن ىلع ىلا اوراشاد ْ ديم نم  لاقو اسلم هيلا موق'ا ىلدا

 سانلا ملاءو ماعو لس و هيلع هللا لص هللال وسر معن. | اذهاولاقو ههجو ب 1

 املأ سلاجانا لاف  لجرلااهما ساجا -. لاةف ىلع هيلا رظنف هنع ذوخألاو
 هلا مأف 9 0 من 5 لاق ا توم رض نم -- لع هل لا ..هذ ىداملا

 لاَدف ىحرضألا

 سلا | ٠ * ببرغ لصالاب (1)



 ا! نادتلا تاتك

 ىداصدعول ىذ ن ءكملس جر شاو  ىداهت نمهللا ١( )كاده ىالكر هدم

 دايج أ ءادطب نم لحامالات اذ ىلا ككسااىداو نم فن :ةازاج

 داشراب ميلمت وداد سلا ىلا اديّسم ءاف وللا ةنم دلا هفلك

 ىدايلا وريضملا م رق وهو دمت هب ءأح قطا نيد نيدلاب 013

 دادناو ناثواةدابع نمو 4غاط ند نم القتنم تقل

 ىداع ةثولوذ ب اخ اهكيسن ةاطمدا حليف نسم و

 ىدبكن ءسررلا زجاودصقلا لع لاداف

 داشراو حاضرا ت تااذ ةعرسا

 ىدانلا ىضروبشملا تكللاى : ده 1 ى.شنممويلا يده لضفب مملاو

 ذاوزا ريخ نم ىتتلاو ىمملانع ةيفاش نام الاو هيادهلا نا

 ىداولاةيحالا لهجلا هاما دحأ نع رفكلا تار جرف سلو

 هب رسف لاق كرعش نصرا ام كرد هلل لع هللاقو هريش ايلع بح افلاق

 هلل اف هل أس ايلعزا مث همالا نسحسو دي ىلع لان مالسالا هل حرشو
 3 وم فرعنا لاق  اهريغ عاام اهلج اذالاق - تومر ضم تنا لاعا

 لاق سو هيلع للا لص ىنلا دوهربقن .ءلأست كناك هللاق  فاتحالا

 ةماغ ىف ىنايش لاوهنع وف تح رخ - مال تأ اطخا ام كر د هلل لع هل

 ىفال رش هراذ ةرثك و انف ةئوص شع.أ هرب | نأ لير ند و ىلا نم

 رمجأ تيثك ىلإ انها تح عضوملا ف ىعلجر انفرامأا فاقج الادالب

 انيهتلاف الب وط هيف انعم اف هآنلخ دف اهنم فهل ىلا انهتاف ةفرشم ف روهك هو

 5 أدم فيجحتلا هلم لخدي لاخ 4 و رخآلا لعام دحأ ٌقَط دق نإ ر حد ىلا

 1ث ٍِح 5 5

 ابطر هتيصأ هال مسدح نوم اة كتر معن مني | ذا ةررب رس 0 الحر تءارذق ه:1خ دق

 ا كالكح ل()



 ناحتلا باتك د

 للاب تنم | ىنلا ذوه انا  دنسملاب اباتك هسأردنع تيأرو رينت
 هللا ىذر لع 00 هللا مال ناك امواهرفكب داع لع تّةفشاو

 5 ل- "7 هياعدلل ا ىلص مس اقل! ىلا نم تعمس 018

 اب اق نم ليا قاتع ”نتوعلا م راسو لدع ن نامل- ل دم وبا 1

 هت ارضا ليخلا رحبلاا نم ليما هيلا ت ج رخانين رقلاىذ بعصا ليخ

 لوو  لياهتلاو حيبستلا هتسناف قانعالا و قوسلاب احسم قفطف اهب نتفو

 ىتوابيل لاقف حيبستلاو ةولصلاركذ ثرصملا ةواضىسن لب ىلعلا لها ضب
 متر حبلا ىلا تدر اهنا اومتزؤ ترف رضخلا للاب م ف رقكا مار كشاأ

 ندر داو عاجلا مور روذ هع الل ناكو صدا ماي تح ا هب تراس

 طقس ناما- مثاخنا مث - تامل س ًارىلع ءاوملا ىفريطلاه يلع مخدزنف
 عم نمو نايلس ىرنا هللا دارا أل حمرا تنكسو ريطلا تيهذدق هدب نم

 هيجل ل انا اهلا كاع 7 - لاوز ىلا اهفامو ايي دلا نا نينمؤملا نم

 ىف ايفلاىف لوجب ابراه جرت هللا ركذ نم ىسن ال ل كلم باس ايل

 هلدجو ارحس بتك ارحاس ناك نيطايشاا نم اناطيش ناو هللاىلا عرضتنو

 نامل - هاهبرح ىف ىل- 6و نامل - بن 3 2 رجس و ناعا - 000

 ناطيش#نا ىلا 0 وناءا- ءاسن ىلع لخدو هيس رأ ىلعدعبصو

 (؛)هلدع لع هروج لطبا  لاق» هر اانا ثلا للذ زف ىلا فصا رظناملف

 ضرما ىف انين أب هلا  هلن اقف هنع نأسف نامل ءاسن لعن لخد مث لوالا
 رهظاو هل دع نم تبر أ هءعاضق ا لاقو انب رقي مل ان روط اذاو

 نامل وه سيل لاقف سانلا ىف رحسلا ن طيشلا كلذ ثب 9 وو

 لاو كرا نا ناع معلا لها ضب لاق و كلم ناملسىل-ع هللادرو

 )١ ( د م. - هلدع هروج هلعل 2



 5 ناحيتلا بانك

 السا هللا نم كلذ موقلاقو نييبتلا ه اسشواخي انه نم ناطيشا ١ نكمل

 نولتشو ) هللا لاق نيالا نو رفاكاا لتقدقو ءاسنلا نم ريك لدقلاو هتان

 ناماس لع هللا در الف( ن ودي اونأكو اوصع اع كلذ قم أ ريش نيسنلا

 حا رلا تغصعو هسأر لعريطلا فرفرف مالا بارصاق ىتا و هيردقب هكام

 ا هحبستل لايطاو ريطاا تح بدو ميساو هاو هل تن ذاطو

 هلل ا اصتام ىن ح ةتمعلو ةكمللم هياع هثلادرأم دع نامل ءا تكمل مث نإ ناطيشلا

 4ع للا لك تام ايلف ةئس نيدرأ سيقمل حوزام لع ه رم ناك سو + هلع

 َن دز نل ١ راس نإ لادمه نإ نطق نب ورمت نب سملقلا لا رجن ماق ي مو

 ناكو نار ىف اسملفلاو أب 23 ن دي* نب لأ و نب سمش دبع نب لئاو

 لأ رجب لها قاييطخ مادق هنأعأ ن نسحو نمأ نار 7 لام ةاعد ن م اعاد

 مكبد توملاو كرذنا ر هدلا نا س دلال لاف رك ونمؤم عمتجاو

 هكلم ىف ادحأ كرش شد هلل نا اديحم هنعو - اري كلذ نم نودجت لوف

 لح ص هلع سي | الهنم ت وملا لعج . هاقيلاب ثدعت رب نسا و ءانملل مهماخ

 كلذ كب رلقددعإ الو هلق ادحا طب ملامهللاه'طعا تام هللا ىن ناماس نا

 لزو لمالا لحمضا لجالا برقاا1و رو ذحلا فرصي الو رودقملا مف

 متن و اوون مك ىحضاف ثا رب هلت ناو ةبراع مكلوهف توفلاب هيلع توملا

 ىىذو بتاصاق أعد | أطخا دم دحلا ٠ نمو 7 دف كبسمتسا نت اراتم هل

 هللاو تاردهسأنلا اهنا متملعو متعمسأم |و أذ مئاهشو ب تاعد تاجاف

 نورظتنتو تاعاساا نواس تتاومالا . ارم نيتفطنمب محبص أ ت تاره

 باغو باطاخا مكءاجو ابنلا متم دقتو ديعولاو دعولا لبف متتلخ تاّتيملا

 ءوشلك عفن ركسأو 10 لك ل... متقلخ بالا كالا باوثلا ركتع



 للك 7

 مترصبأ و متءم-سانلا «أ رصنلا كلو ركشلا ركيلمف ىش لك رض ركيلعو

 «امدلا دو افهاجل نمو اجي رعباو عمس نأ - داؤل رصبلاو مدس هسلاو

 )1١( نئأ ىلا نبأ نم دعب نم متارابخا ند وعل اورابج مكر أثوءاوه

 ع ل وهي اهنا مت

 نيحو تقو ىأل ناو كاذب نقلا ريخلااذ كلج وب. ىل

 نوكي الو دوم ال(5) 1 رف ىدواو ىلو الكرام

 ريد امب نامت هبت موب ملح الا كاين دامو

 ريطقلا هين اخمنع لمحم اماذا ظوفحم دازلا ناف

 نيكملا كلما هدزنع نكصع ال نين رقلأ ىذب محسن 0

 ا
 ا

 ن رقهل هيف ره دلادجو )(  وغمب ايدلاىف سصلاناكو

 فكر آخ ره د ةف رصب ةيلع ىخأف هلم ل وط ىصشت

 نيم الا هتنامأ نم جرخاو ىل ايالا بايسا هيف تدع

 نط (عدمو نأ كود هتع د ال هح ور داك

 وج كالف الا م اف تاو هاذم ىلا دولا ىر اج ديلا

 3 أنبأ دلا رع هم 0 ىسمأ نيكللا 5 اص رئملا

 ن وز دلاءرملانع تيضق دقو عيد 1 أن الل هلع تراكو

 نيمسلاو هيه ثّملا هلع ءاوس(ةلاموي هكام ةهافر

 نيبلاو هنم دحلا ف رب هيلعا دمتعم يس ركلا ىلع

 (ه) ناد و نيح ةس امل ىلقاأم للسعا نر اصعلا 4 اذن

 ري لصالاىف(”) - نيرقهلعل(5) - لصالاب ا ذك )١(
 + لصالا, اذك ( ه ) رظنيلف هيفام هيف( 5 ) بمعسلا

 هن اذن 20



 ١3 لادعتلا تباتك

 ملا ربا انه دنع ح رص و ترو امل رن هتاف
 نويعلاو هيف سمشلا راحملا هيف لضواال مج رشب ريسإ ظ

 نب رماا دسالا ىلع تفكع اك هيلع ةفكاع نا ىحضتو
 نب نع ةفك اع ريطلا اهلع «اميمج4 لالا ترخسف

 نب تدق ايف نملا نادو ارسق م قث الخ ا هل نا دف

 .نيعملا ءاملا هنت يي ررجاو رثاانود هلا رص اود

 نيك ذلا نهذلا هحرصب رام هيف بعال اسلما ها رد

 نو زا و .ةلوهسلا ه نيد ءيش لكو كوللا كلم دقو ظ

 نوخمقءامف رهدلا نوخو ىل ايلا رك هلم ىف
 نيكتسم ثدا وملا بارع زعوةر اكم يخا لكو

 .نتتلا هب وق دع افعضف يش لك ني نه دلا كا دك

 ىنهرماىلو لس و هلع هللا لص 0 واد امل - تامامل دمتش ونا لاق

 .# سل نإا وه وناملس 2 مهيح ر ةتفباخو همصو وهو هنبا هدب قال

 4 مالسلا هب ءاع نامل ن مبحر كلم

 ,سدمأ أ تيب ى نم ليثارسا ّى + لوسر هدأ اناذ هنس لامل لإ ميج نما يلوذ

 هلأ تءءمتج او هللا نيد نع نامل دعنأو دئرأ م الا لها نأ هل اولاوؤ

 ماشلا تدرا هللالوسر ةفيلخ اب . نا رجث ىفا سملقلا هل لا قف ريم

 .كيم رعو اليلد كنيس لمج افرسق نعالا نوطسإل ةنفو سأب لها هلهاو

 هال مبغيخت ناو فوم الا نيبو اهني لوحمالبواقلا نمر ]م رفكلا ناواللخ
 هللأنو رصنن سدهملا تس دونح هلل مميحرلات - نيعملا هللا نا ورعصو مرد

 هنسلا ل ةىرصا يلا تح شوبملا اودعاوبرملا ةهااأو ل - ٌمرصنيو



 ىضمو مهسش | دنع ريمح شوج نم موق 1 صب رثق مأع بدملا و ةلم

 - راسو  ندلا ىلع ةكاح برأع سيقلب هما فلخو ماشلا ىلا معبحر

 ماش هءاانأ ادم لع مم رأسف لجر ةئامليثا رسا ىنم راتخاف سدقأا تدىلا

 نرابلانم .م و هداف هور أذ يك ااا لل ىتح هللا رماىلآ هوباجاف

 نينم ملا اولتق و هولتمف محو نإ مأح نل نامتك نإ مي رام ىت اياب نم

 ناعنك نب طبقلا نم م مهن | وخأب تاعنكو نبريجت و هعم اون اكن د ذلا

 سيفلل كل د غلب و هقاط اذ ليا رسأ ىبب نكي ملف ناءاك ن بوللاو

 نب! انف تمقوو مالا ىلا ش ومنا عطتست ملف مرملا هكر ذا دقو

 كرات هللا لس راو هادي ت نم ىلع باغتو كلأأ دي لك راوثلا غبنف

 لها جرت مهلع اور ان كاما لما ساكن الملا ٠ نمادنج لات و

 9 ولتمف فيسلا مهيفا وعض و مهيلع اوفطع اوصش [قمبلط ىف ةيك اطنا

 ةني دملا ىف ةكق الملا مهيلع لزب و ةني دا باب | وةلغاف ةيك اطنا باب ىلا

 رق نمانمصق كو )هللا لزنا مهيف نا ململا لها مع زف نيمجا م ولتتف

 50 أب اوسحا الف ني رخام وق اه دمب اذ أشنا و ةملاظ تناك
 كلمل مكنك اسم و هيف متق رأ راام ىلا اومجراو | وضك رب ال ن وضك رب

 ىتح م اوعد كلت تلا زاف  نيملاظ انكان | انليو اب !ولا# تول أس

 ( نإ دماخ اديصح ٍ انأعد

 2: رفعي نب ورم نب كلام كلم زهجح
 ليبحرش نداهدملاهامس يذلامالفلا ماق#تماشه نب كلاادبع دمشوب! لاق

 ور#<©ن بايسلا نريمج نب ورم نب رمعي نب ورح نس كلام وهو كلملل

 لاقف طخ بس نب رين لئاونب عقم كساكسس نب رفعي نب كير نب

 يأ



 32 نادل يتاتكا

 ةرابخلا تورأما متعو لذلا هبتاو متس رخو ىهدلاق طن ريج ىاب
 ثار كللاو ماوعلا هبتناو مالح الا تبفس .. تلواطت دب لكو تله اجت

 34 نيتوعدلا ىدحا اوبيجا لذلا كاعدو وعد بابلالاو مزملا لها

 هواجاذ دادسلاو لصقلا هيف ادع داه دما ؟لا دبع دقو ءاضق هلل و أبت

 اال كلاف ىهسف كلملاىف مومدقو
2 

 ىررجلا فرتمملا نيدو الا نبنامنلا كلذ ىف لاَقَف ب أهدلا كعت

 ربعلا ثدح نم زعلا هجورشاان ا

 قراش لك ىف كلا حور تبيح

 ةمعا ربمج تالج دل ى رمعل

 ىضمدقناك ىذلاك اا امعجارو ظ

 هسه ناك ىدلا ناءلسالولو

 انوع در نا يت نشا ناك 1

 تن وف ناك انف كلو

 هيب لبق سانلا كولم نحف

 قيام هدلاىف كلما ةالو نمو

 قدهاز ريف ه عا نيم | ىن

 لضفتم هاو قفار قيفش

 ه4ءسا دهاو ىداهملاب_22ة

 ةداس فش راطغ انمةمادل

 ّى رجا رجا نمت ئشامىلع تدجا

 )١( رشحلا ىلا ءاع ىف كلم ةرحت

 رد 2 ف يتلا اند و نب

 صهزلا معنلا ىذ ص دلا ءاسح تناف

 ردق ىل-ءايحوو الي زن هللا نم

 رسق لع قاسن نا الا نجلا الو

 رصنلا ىذ د و ا ذ هللا ين نب ا ىلإ

 ىه دأأ نم ارصع ريأأ هدأ لبقو

 ربحا ىلإ ارصق نيدلا نوكم نا ىلا

 رولا ىذد فبيطل ىلرعلا ىذ ميحر

 ساىلاىل و وب صادهل نيما

 ردا ةهولا ف نقم نس لوس

 ريصلا و 4 اك_خا لها اهسل كت

 2غ ىرئاك هلبق ىذلاو تببلا اذه(١)



 3غ

 نأ نع قملا ناد لوني ديمحأ ردد

 3 ضران ملا دوسأ!ىربفوسو ريح

 لك اط ريغ ممل كلم اه توك

 ةردش اهنم نأشلا وذ مبجرخف

 هلم نس دال لا قاف آتاثيو

 ريم لا نرم كللاد امي در

 مكح زعل ٠ الملا | و دع ريهج ىب

 الم اخ ناك نم زعلا لاش ل

 نادتلا باتك

 رصنلاب قألا لع اين دلا ىف نوريس

 ن* رحشىلا ارسقفامحالاولثالا .

 رشع ىلا لو ؤئار_ثع اه عبق

 رحبلا ىلا امي رذالق يا

 يىهدلارخاىفرك ذلا كاذب

 ركشلاو 3 كالم الا هل 0

 ربيص الب باصت ال ىلاعل!ناف ْ

 - هل روم و -

 ريغ و بر 75 اكلم 5 1
 باتتملا نإ 0 ىلع سيم ثا معنأ رش أت كلأأا ىلو الف دم وبا لاق

 92 3 1  اهللم نم اًديش الع , تارا 0 نا مس نب مصعالا لاَيذ اك ] ىشأ غسل

 ش٠ سو لأ '

 ادم أعىلا ىهدلا نكي نا

 : ىهنلا ىئ دىل | أ رهق أ كدمتعم

 ذادواد هه. تاماسىلا

 انكلم يىرذ كلما هيف

 هما ىدهحل اب امارس ىذه

 هب انش عاوجتفم ريغ ل

 ريسم ىت ل1رم انثعإ نآل
 هلاق ىدلا اناا وح ار

 اننا ىلع نادىدلااد.

 لااا رو ةوسقلا لاَتؤ

 حو ل امفاا دنع هلل | قل ريغ

 ل امكلا لضفي سانلا لع الع
 د ؤ | نيد ىحولا رونب الج لالضلا.

 ل املا نسح قملا يف ةف راع

 لا دولا م 3 س فل امفطصم

 1 8 ماا ءاجيمل سراوف لازبلا 7

 ا وسلا ريخ لاس ىدلا اعلق

 لاما دنع ةل ذلا هطعن ل

 م



 0 نتا تا

 لاققلا لبق ةسجرلا ىلا لام هكاو رح ري لف
 ل الظلا ينك اموي هدعب نم ةروعدانل محر م اسقأ

 لا ىشااد ربو فيسلا لجاعب مسهنم 4 هلاوسقت |

 لاونلال ذب و فرملاب دوجم دج ام انا كلاب ماقق

 لاح ليغ تالا رضا انياقاربلا وك
 تانراعانل ب لاق ه1: بهو رع ىبرقا ناوددتا وجو دعوا لق

 تبهف هواعو مثروس 5 اوملغ ميحر اوأتق نيدلا ةكاطن لها 2: الملا

 تق اال كذا كارو وف مهتطقن فرص دروب لامثاا عر مهياع

 لاقذ تناامو :- يبحر اهنبا دعب سفلب تشاعو .. ل هللاو ممولتعف

 تيد نم وهو ىريملا رفعي رب وزمع يرب فرتعلا نب دوسالا نب نامعنلا

 لييح رش نب دأه ذهل ةنبا سبل فر اولا ءانباو كلما

 0 ردا نع اهديم انيق ف ىرذرم توما جرخا

 دومالا نصت ف نعال سكت وورد نبع

 دود هيض هفاكحإج ينقع اد اواف

 ريبة مسه ىطع فو رص  ىهدللو مهارادقل ىوقلا

 روز لاو د البلا قورش نا ط وادقانل 0 |

 ريسطملا باحسلا اهكلم ىلعو اهنم فج رتدالإ| بوغو

 ريسصلا مهلا قف "قافيضز او نووي ىث ةوشح م قبلا ميس

 روجم امف نرامزلا هل 000 ىدوا ريس كلم ناك نا حابص

 رو 58 ازال يف اراو نع لها ىرذ نم شرعلا شدوأ
 ل ير و و

 + ةميقتسم ريغ تال | ةدصقلا هذه ىف( ؟ ل



 38غ

 كاملا امل لذا دق سقلب نا

 سيح اسنيلاهللو_سرذا

 ارطسس رطلا ىف كاذبانانادق

 ناسي هل الا رم يحو كاذ
 رم

 ١ اش ضرأ روبط نم كلررش ل

 نادل تانك

 رب قاع افطصا و ن املس

 رورغاناتا امو ب اتكب

 رون كل ذلكو اشد تهاف

 ريشيلا ان ان اذا قحلا اضاف

 رادتلا اهاثا ذا نادم س-_ يعل كلمىلا ىدحلا ءاضتقاب

 ريح هيدل امو اعررس ش رعلأسلتخ اف فص ىاذا

 روعسمهن تح 0 وسل نس ح كلا أم سارحالا سجن ل

 الكي ابمعسيقاب باتكلإىف ترصبا

 يناري+ كولم يف تاسرا

 ريسيك بيهم رسأظنم 2 او

 ريثم سما ةادحلاىنان | دق

 لاس هلا نلر# ك]ولملا ناو متسسلق ام ترص ردم أو رعاس 3

 ريكس يما دانتعلا صو# اج امل انم ح احصلا بيطنق

 ريشتتلا و دا دسلا كنم نا

 روذحم ىدرلاوس أبلا انل زملاو كلما و داش رل الها نت

 هنم لذلا اوتناف نالا تلاق

 أ رلا ٠رم ىدلام ىتسانا

 وةلاريخ نم ءاينالا عالطال

 مالغو قتاع نيب تاسرا

 ىدام لويملا نم اقانعو

 ارفصوارجصوصملاف ونصو

 ردو جاع قحن نيسملا و

 رو ذعم هدسنع تاقام لك

 روبظ ب اوجلل كاذىفو ى
 روم هنود لم مكحو م

 رركلا ايلع تهيش ةئ ام

 ريبعت الملا ليلرم اسهلعو

 روثنم ول َو كاذ لسعو

 ر واظف هي دل ىرام اقبطم

 ناو



 ١ ناجتلا بانك"
 ريبخل | ميلملا هب هادسهو ايحو لاو نايل ابى 9
 وما: ايبعوالا) رومانم منيل ناك ام ناك

 نوم ام هلابك لك و نسما تارا ولا ىو

 روبشم مبكلم واو دابو ك اذهواذ نمكاذب اولو م
 روحم راعاام هللا ىلاو اكتمشلا| كلامنم اوراعتسا

 رودي مهيلع ىد لا ريغ نماوملس لو ويكلم اوملسا
 ريصقرمت كل اذ توملاهدعب ا رهد لواطت نا و رمت ك

 قادسا نب دم نع للاديع ن دايز نع سوم ندسا انأدح دمتواا لآق

 ةمام ضرأ ىلا صخشو ميلا نم مجرخ نم لوا  ساعن هللادبع لاق

 المع أشناو ىتلا حون ن ماس نب مرانب ذوال نقالمع لاو قوامع

 ظ اير

 (0)لوالا ًاينلا ارداممرئاسو لب: ىف سائلا تي أرامل

 لثم الا دالبلاىفاوريس لاَمف 2 لضعلا ريفتلا ملا ىف رفعي

 له ىف موتا ممجلا و ريس لم مل نم لوق ى ول تلق

 لحرااملو انيح هل: زب 2 لمرثلا تاذزرالاىناع ىلا

 لمرحلات اذ تببلا سرح ىلا لوطا مام 0 :

 لضف الا قيتلات يبلاب لحن لج اذ يلا مهسطاب تاقو

 نازح اباقب امم و لكم لزن ىتح ريثك ليبق هو هينب ىنو هين قالمع راسف

 مسطدوخا هدعب صخش مث بس نب ريمح نيرثاو نبكسكسن رفعي ن
 قالمع بلط ىف ملسو هيلع هللا لبص يبنلا حونرب ماسزب مرا نب ذوال نب



 ام

 0 لوم اثناو
 ماس نب اللا مسطألا ىبأ

 1 _ع ا 'ش ِى ن< تأ رام

 ناحتلا باتك
 اك انف

 مار نبذو ال ىدلاوو

 م امملا ىل اراس دق قالمع

 مادق الا اذ و اقولمع كاخا ماع ىف ىف-لا يسفدا تاق

 ضررا تيمس اعاو ةماملا ىهو وج ضراو فتاطلا ل زن يح راسف

 نإ سر دج صخش مث  ةسم اهلا ىمست ىتلا رصيلا ةداملا هن راملاب ةماعلا
 نب ديعس لاقو  مسط هبخ ارنا ىف حون نب ماس نب مرا نب ذوال

 سب كج ن لعس

 رفع ةأيحلا ن ومام نرباأن ا

 رجح اىذ تيبلا دالب ىلا

 ردما سكن ريغأانمضافو

 رعشملا تاذ ضرالا م رح ىلا

 )١( ريهتلا وذ قوام ا كل ام

 ريعلا ىف صدق دلإ ةدح و ثا ا ر

 (؟)رصبلا هوج ولاب | ريس تيضق

 رمحأل ل ك..ج ١ اس ص رز | نم

 مسط لاك و مسط نم مهن وخاراوجن تاز ىتح سر دج تراسف

 ن رفعن نازهاباه ىلع اوبلغ و وج ضررا نم نا ىم اول زيه ونب

 سب دج لزت و وجو فث اطلاو ةكع مهنمىقب نملقا امف نهلا بيط ىلا

 نا زهر اوج هونب و سي دج ءاساف وج ىدا وب ىف نا زه ىلع هونب و
 كل ذ ىف ىن ! زملا نا زه نب (م) ففع الا لاَدف  مهيلع ل واطنو

 #* بقع - ل 9 رضنلا هوجولل ىرسا تقفط - ل (5؟) روهنتلا - ل()
 بوق )0



 59 ناحتتلا تاتك

 اذ زاام أن رهد نم انرهو  انلالوطان رهد نما: رغاق

 انمل اب انيلع امد ال | ىتحا 3 أ: سما انيلع هللا تتش و

 انمن نماوجنامو ريءانا ان رغدقالرهدلاان رغدق

 انغلا ىو ذانمع مهب لق |

 اولرت ىتح ح وأ نب ماس نب مرا نب ذوال انا سئارو ا ر وطق راس 1
 .ناطحق نب مث رج ءاخا لسرا نملاب كللان'طحق نب برع ىل واملو دايجاب

 ,مسط و ق الم ى لسع. م رج ةكم كلام .ىل وذ اهيلع هلممتس ١ ةككم ىلا

 ىتح ةكع مرج وزب رثك واق لعرو اج و اروطقو سار و سدج و
 دمي كللا.ىلو و تام مث الب وطا رهد كم رج ماناف- اهب موك راش

 ارهد كللأا ةكع مرج نب لسيلاب دبع ىل وف مرج نب ليلا دبع هنبا
 .كواملا وزناطحق نب ب رعب كلم ت# نم هيا كلذ هكلم ناكو الب وط

 ليلابديعنب مرشح هنبا هدع نم كلملا ىلوف للاب دبع تام م - هش نم

 اف مادنا و هتقو ىف هللإقلخد وجا ناك والي وطا ره د كلاا ىلوف

 .كلذىفلامف  جيجللارثكو !هب ءانباارثك و ةكبم ةنبدم هلامز ىف ترممف

 ليلاب ديع ن مرشح حدع .قالمسلادعسأ يرإ رعسأالا

 : وا كلذل دعقاف ىدنلا مان .م رشح مظعملا للاب دبع نب ال

 مدعمو نأف لح هتملو ات هحأرا تح فرعلا فحعس رج دمل

 مسيمة ولا هيف هيلع نأك هذخا مار نملابف هلام ىو

 م رشح تس ةمض.لام عاضام ه«اشفذلا عدوتس نم عاضدمل

 مترج سأرنم نامرهإب تذوعت هب ناط الام تذعاذ

 تام م اليوط !ىهد مه رملا مرشح نب نادملا دبع هنباه دعب كلملا وذ



 ناجبشلا باث 3-5

 ال ءأع ناكو ىمه رجلا مرشح نب نادملا دبعنب ةليفت هنبا هدعب كلا لوف

 ١ رهد كلملا ىلوف دوه نب ناطحق نب ب رعل نإ فحشب نب ايس سمش دع

 أنغ و ىمهرملا ةليمث نب حييسملا دبع هنبا هدعب كلملاىلوف تام م الي وط

 ترع.ف ماشلا ىلاو ناعنك نب عير ام ى ىلا و ةشيللا ضرا ىلا شودملاب

 حيبسلا دبع ني ضاضم هنبا هدب كلا! ىلوذ تأم 7 ٠ اليوط !رهد كلذب

 اره د ثكلذ هدعب ىلوف وف مالا لئاقو شورأأ ازئف ورمع حيسملا اع مسأو

 ىدهرألا ضاطم نب ثراخلا هنأ هدعب كلأاىلوذ تام م اليوط

 كلم ىف ةرتق تعقو راعذ الايذو رمعو ليبح رش نامز يف (؛)دمحخ وا لاق

 ونإ هرصنو ماشلاب ماقولابره نب تولاج ناعنك نب عي رامى يف غيفريح ٠
 رص ماح نب ناعنت نب طبفلا هرصنو مو هيلع هللا ص ىتلا سو نإ م أح

 هللا لص ىنلا حون نب ماح ني نامتك نب بونلا وثب هرصنو نويلباب ضرا

 درأد ىتنلا ةأعد نم ًايعاد تولاط ناكو نوما ضرا هير نم - هلع

 نإ فو رصخ نب نوعمش نب ليحور نن تولاط وهو لس و هيلع هللا ىلص

 دوأد هما ميهاربا ز ا قاحسا نإ ب وقع ن ١ (؟)اذومنب بسهاأو نار ومع

 تو اتلالمحنا دواد يبنأا هرسهأو لا رسأي ف هيلا مس ركن توأ اح داهج

 ةنيكسلا هيفل زا هللاذا دو اذ هل لاقو هنذب نيا راسف ةئكسلا هيف ىدذلا

 .تولاط لعل بعرلا اهيف فدق و ميررام ي دابكا لززو محبراق اهنكساو

 ّت ولتلا لمش ةليفلاب مجعلا ريس موتا رأاب برعلا ريسلاك هند نيب ْت وتلا

 ف رألل هدحتس كش هللا لص كن دل تولاط ديرب راس متل لع

 2+ هعج ارق ! نه فل.اخيام مالسلا يل نال



 4/8 نادل تانك

 هلل' هاطعاو ع لكبو بورملاب املاعترولاط ناك و همر مالساا هيلع دود

 دوادلتقو ماحونبو تول اج مزهنأ دواد ىلا الف - مسحلاو ملا ىف ةطس

 | * ( تول اج دواد لتقو ) ىلاهت هللالاق متولاج
 توباتااكلذب نوفء زب ناما-و دواد دعب نملّلارسأ ونبناك دمحوب لاق

 مهيديا نم انَقلا ل يثارساونب تلا ىغولا رحتساو سيطولا ىجامل هنا كلاذو

 سأر ّق وف ركل اللا ت وأتلا تامح و تطقسف تواتلا ام نولمحم نيذلا

 مهم وق و نزرابملا مش َىح سو هع هللا لرص دواد

 ثراحلانمزىف ناكّىتح توباتلا نوفر لئارسا وذ ل د# ورا لاق

 ثووم كعب 1- وةناع هللا لص ىتلا ليعمسا توم لعل بش رمل ُْض اضم ند

 دواد ني د ليث ارسا ودب لل دف ليعمسا نب راذيق نب تبان هنصو و هنا

 ىلا اوفحز مهناو اه واما امتكروب نأ ىلع اولكتاو هيلع هللا لص ناماسو

 *1 ذذا ناك و ليعمسا ون ةكعو مهر و المت كاذذا مو مرألا لها

 نإ راآديق نب تبن نب عسب“ ليعمسا ةوعد و هللا نيدب مكيف صولاو مالا

 ثراملا اهالاو امو كك ذئموي كلملاو هيلع م متابان ليعمسا

 ىف نم مثرصن نك نيفحاز ةكميلا ليثا رسأ ونب ىلا الف ىهرحلا ضاضم نبا

 قالمحو فلا ةثامق مهرج مهيلازرب ماشلا ضرانم لال 0 أ

 اومرو مهعمنمو ليث !رسا ونب مزهن اف اديدش الاتق مولئاتف فلا ةئاميف

 أو رف ةكم لبا سعم ةلد لسع ىلا هباوتاف قالو مرج هتدخاغ توباتلاب

 م ©« و ليعمسأان رادبقن تبل نب عسي م كلذ دنع مث اهنف اهيف هونفدو هل

 فحص هيفا عسي محللاقو اهوصمف ىههرملا ضاطمز ثراملا هنع
 دممق نوكرا ديال ! وناكو مخلاب ءابولا م ذخاف ةئيكسلا هيف و روب ىلا



 نانا بانك 5

 هدخاواليل هج رختساف ةلل زا كلت ىف ب وباتلا ىلا ضاضم ن ث راحل

 نس ىسيع نام ز ىلا ث راو نع ثراو هءوراوت ه دنع ناك رم

 تتاح قربا انني را بنا مودع ذ م السلا هيلع م م

 الجر نو رشعالا ّ المت نم قبب لو مه.يجاونف وامح ى الحم و -

 مرج نم لاجءر ةين ام و عسيمه عم ليعم-| 5 وع د ىلع نينم وم اونأكو

 ةننا ك رنا ركل مرق قرأ ىأر ام ىمهر لا ضاضم نب ثر املا عم

 ل وجي اب راد جج رخو عسرممللا دنع ىمهرملا ضاخم ن ثراحلا نور

 تردتو ورعاشا بعو ةمون ل )11 ةفييو وام وامه: نظوالا ف
 راسو لاثم الا هق تركك دما و ماع هئام ثالث ض اضم نا ث راخلا

 لاّدف م الس الا ىف ىناطلا س وا ن تح هررلا ذ قل تيوعلاةقارذ

 ضاضم نب ث راخلا و ريه ز _:رلإ سبق ةبارغب ىادنقت ةنارغ

 ضانضتلا ةل اك ىفاتلا ىف 6 ىلاللا هد رعت نم ىتفلاو

 ضاشسما ذ نس عيودس لف 115 تفحم لا انها كم

 داي زز ليك نع فن ىنا نع عينا ثدحو  هلرعشىق تايالا هذه
 0 ثدحفأ هءاوضروهيلعهللا ةمحر سلاط ىلا نب لعند ىضتاا

 اطااديعةما نعفانمديعريخالاقو مهر ش ضاضم نب ثراخلا
 يا ل

 لها نم لو الا للاب را مالا ويا إأو ءامكسملا انكردا . لاق هنا
 مفردق لكذ جوتللا ى وي يا نط تل 4 تهل ترا هن رغ نو رآذ ةماهت

 "ردو 05 انمؤم وب : , | ناك 0 سا 11 ا م ثيدجلا

 لل ليغ ٠ رب دعم نيران نل دن يك ت 5 لاق 9 ١) نا د اؤمن

 نإ



 اى نويل تاك“

 مالسلا |هبيلع ميه اربا نإ ليعمسا نإ راديقزإ تب نإ مسيمس نإ ددأ نيل
 انفلخو رازن ىلا تام ىاب من ىلل - كلام لصا ناك أم معاي هل تلق 5

 ىففاختساف ىنوذخاربكا تنكتو راعاو ةءبرو رضموأنا  ةوخا ةعبرانكو

 ىذا ميكملا سملقلا ىلا اومفنرينا ةمسقلا ىف اوطارتجل نا ىنىصاو 3

 هيل ايرضل محو فلظلاو فملاب ىل 2 نارجت ىففا ىلا انغابف نارجي
 تكلماذ ة ديوك ةعازا اذ هيف ذع شر الاب رانا دو سولا ةسير و

 لها ىلا ههدوعاو اهرورظ ىركآ تنكف ةرمبا ةرشع ريغىل قب رف لام

 روبظ تيركاذ ةءامن لهاو ةكم لها نم ماشلاول ةقفر تنا ىتح
 عافراعا و رضمو ةعلر همث رلايف قو جرخومرعم تجرخو لفج

 تسمنلا اه انغلب الق ةئيدملا ىلا لبا تيركا ىلا 3 ورتشاو مهم !راجش سانلا

 لهانمرشعةكم نيبواننمو ةادغلاب ليحرلل سانلادعاوتودجا لف ى را 1

 لودرو ىدانر وهودعرلاكانوص تءمس ذا كل ذكاناامنيف امو غم ثيسمأف

 هيج الفان يقعو انوق ايوارد هلمج ر قوهلر مارملا دإبلالا ىلمحت نم سائلا هيا

 ناك نافالج هيطعا ال ىلامو ىسفنل تاق  مهلاومإب هلع سانأا لغتشا دحا

 مب لز رف - كلذ ىر ضب لاب ذاك ناك ناو ىننلا كلذ يف ناك اقداص

 هتبكر ميطانت هتيلو ىمعاقوحسلا ةلخلاك خيشبألا اذأف ىلرظ ىت>توصلا

 لاق كتحاح ىدنع خيا تاق ىنم ندا لق .. همسد مظع نم 5 ىنعارق

 ىتاعىلع هدي سدا ىف أكف ىكتم ىلع هدي مضوف هنم توثدف ىناب ىنم ندا

 ىدنعكملع .. ىللاق  ىمسأب كلانا نممعت تاق راز نبدابا لاق لملاك

 ن. ةكمىلا ىرإلا ضاضم نب ثراحلادرب رز. نبدابانا ىدج نءعىلا نع

 كمعمأ تلق نكي لاق ةرشع تلق لامعا م كدنعكف هت لوطدم



 ل احتلا تاتك اا

 تمعن دقانا تاقلاق()ديحو اموي لما بكرا ىنكلو اللاق كريغدحا

 تيبا كدنع ىف لف لاق .. ممنل تاق لاق ادبا وق نوع عجرا ال هللابوهل

 م دب را خيشلا تامحو ةكم نودب ,رب سانا مفر معبصا الف ىدنع تابف

 هب رطفف لج ديش ليص الا ىلإ عججاان رام. ان رسف دحا يعم سيل ةكف

 ةكم انما ىتح لجج ىف لج ىلديحي لز مو اثرسف هريغ لع ةادغلاب هتلحو

 تاج عدلا رج نر لمج سحا ىاب لاق مم اطلا لج انولعو

 ات  ىالك عمسب دحا كرو اجأ ىل لاق - مما هل تاق خقاطملا رس ج7

 5 تاق اذ نرم ىردت أ[ لاق - تم دق اموقو ترخا اموق . الل

 نهدملادبع نب ةليغ ن 3 ديع ن ضاضم ن ثراحلا انا .. ىللاق

 ه.ياع هللا ىلص ىبتلا دوه نإ نأطتح# نإ مرجن لب أب ديع ن مرشح نبا

 نيمعن الاو رجهىلا مث دارا اهالاو امو ةكم كلم تدك لس و

 ضاطمن ورم ىلا كلما ناكو دوع .ءرئادم ىلا نيلاعلا رضحو

 تببااب جامترلا ىلعاموي. و ا:-ؤر ىلعامو» جاتلا قلمأ انك ناعن لها انكو

 ىرتشاوةكمىلا ارجات توقابو ردن ليثارسا ب نمللجرا هناو قتلا

 هيفدازو جاتلا كلملا ضقنو توق ايلاور دلانم هنت !أم ورمع يا كلملا

 ناكام نسحا بيغ لا رسألا ناو ندملاك هلءجو ترقايلاوردلاو نايقعلا

 ارمع كلملا كلذ اذ غلو سانلا ضعب ى ءهطرع مث توقأي آاوردلا نم ةعم

 :«تمعلو كلءمام قيتع ىنع تديغل هل لاف ه.ىلاف ىل ثارسالا ىلا ىل-راف

 ج اف لاق كلملا اهيا منلاق كتوقايو كرد ىف كلما كنب ما هتاف

 تببحا ام هنم عيلا كلم ا اما ىلاموه ىلث ارسالا هل لاق تاءفام ىلع

 ى

 نم ورم أم 42 عزف هل سهأ و كلا ْ هلع فت غف تريحا أم كيم سيحاو

1 

 رد 7+ ءانعم رهظب لو اذك )١(



 رس | ناجيتلا بانك

 تييلاىلا مياتلا لمحت ىذلا دصر ل ئارسالا ناو اريسي ناك و توفايو رد

 اح بكرو ج اهلا دخلاو هلتعف ليئار سلا هيلا كمعف تسلا 0 قلعيل اموب

 اوراق بهذ نم اورد ىلف سانلا مصاو ليلا لوا ىف هسأر مرو
 ورمع كلما لسراف سدقلا تدل نم نيكبلا ربخلا ىلا تح سمالا مهيلع

 نبا طبس ىرم بوعي نب ناراف ميما بحاص ناكو لينا رسا ي ىلا

  باصا ىذلا مدلا هل لطيو هّقح فانك هنم ذخأبو جاتلادرب هسمأب نيمار
 هباورمع كلملا هيلا لسراف ناراف هيلع ىنأف هيلع مدنو ةلزلا كلاملا فرتعاو

 الواغالو طق ايصغ مساتلا كلل ذ يف لمجمم و ةكع قيتعلا تييبلا ىلع قاعي

 هللا نا و رمع كلملا هيلا ىلسراف سدقملا تيل لع هقلعاىلا نارافهيلا لسراف

 هيلا ىلسراف لولغب اهاحت و هللارث اعش مظمتف تيل اتيب باس" لبف ينغلا وه

 سانلا مع ورمع كللملاهيلأ ل راف 0 لها ني ناراف

 انج ذل اكلم بابس, اكلم نككلو اب باس اتيراملو هصناو هعاطا نمهللاب

 انرصتو فلآ 3 ىف قالمتو فلا هلام يف مرح نحت فلا تام ى همها

 نيس ىف ريمجن كلامز ةعاضق نم نطب ىدودبعلا ورمتنب صوحالا '

 نب كلامز ةعاضقز فالا نب ناواحن ةرون بيكن دودبع نمافلا

 مورلا سا تبحاص ناكو مورلا نم همولأ بوعي نبلاراف رصنتساو ريمح

 ىف ثاراف مرح مورأا نم فلا هلام ىف فينش هرصنف لق سه ن فينش

 ناراف راسضفلا هلام ىف ماشلا(١) لها ع رصنو ليلا رسا ىت نم فلا ةنام

 : ى اذه ان مس كليو مل نع كلما أور © زاحو لبخلا اذه لز ماس بوهع نأ

 فدس لب انهن ىلل اال تام اطللا ليد يعسإ ىردنفأ اطملا ليج ليلا

 اندقواف للا ىنرغ انلزنو اوخبط وناريللا اوذقوا للا قرش نارافو

 * لسو لصالاب 68 /



 ثاديتلا اتك 1

 ىذلا مضؤملا اذه مد ااه ىل لاق اه رفاطملا لبج لبحلا اذه ىحسف أنخيم امو

 من ىل لاق ال تلف تراشيعق ىم م ىردتقأ ل اق ناعقيعق هل تاق هدر

 تواسنالف ناءّةيعق به. ىلا انلزنو لبجلا نعمل ان رخأت !وحيصاو انحيصا

 نى لاق ناءةرعق مضضوملا كلذ ىمسف فحملا مهيلع انمقعق ضرالا مهوانب

 كة اهارا اذاو كنت ىهاه مين هلت لق ةحضاف اهل لاقي ةوبر ىرتو ى ردكأ

 تلق فاش موا ىمس ١ 2 ردنا لَو م هل تلق فينش ما تءيس# ىل

 ىل لاقو كلملا ورمع ىخا انعبج نمزرب منجا ىلا جازر ال من لاق ال هل

 بمحاضصو ككل 0م 2 لاف مهلا مدقلم ىدعل ثألملا كل ثراحاب

 لاق لقره ن فينش ىلا انما هل لبق ضاضم نب ورمعانا ىناو كسا

 ىنبل سانلا توع ورم هل ل اد فينش هيا! زربف هماك ال يل! هوزرا ممل

 ميج كلوكلل عاطاو ىعمنم كلمم.س ىتلتق ناف يلا زربا نكلو كنييو

 كتلاتق نا و ةضفلا و سه ذلا و رف املا و فنظاا و فملا و حالسلا

 كل ترك أم ميج نم هيف ام ىلو كلعم نأك نم ميم ج عراطأ و ىل عمس

 ' هلازر ' م كلذ ىلع ءا دهاعتف - من فينش هللا#  كنلتق نا مهنم هذخ |

 قعهلتتف ورمع هئمطف اهني ناتنمط تفلتخاف فينش هيلا ز زراو ورم كلا

 ةوب رلا كل" تيمسف كلذب هحضفو هلج رب ه رش هيلا لزااو ممطاؤ ةوبار

 تدهامتام ىنطعانأ ناراف ىلا و رمت لس راح افدشورمت اهيلعحضفال ةحضاف

 تباغاذا اهلها لا وما نم ةكع هكيطعا ناراف هيلا لس راف فينش مم هيلع

 دقو هرخ ا كملظ ل و | هيشا ام هل ل ودي و رمت هيلا لس راف اهيل

 هم وق ىف ىد و دبعلا و رمج نإ ص وحالا ماَقف ادغلاتقلا كنت دع وا

 ىذركشب مكيصوا دغ هل سيل م وبلا يأ رلا نا هاتريشعاب لاَمف  ابيطخ
 معلا )0



 37 ناحتلا تاتك

 مكيلع و نألا لسع نملانع فكلاو نسملاب كسملاو مرحلل ةريغلا و معنلا
 ىلا اوعر است الو فلتا اهنفق ةندلاب اوطرت الو زملا هج و اهن اف ةيا

 امزءاه و ذخف اه رك مكي تمجه ناو جيلا ب اهذ اهيف ناف ب رملا

 نواقلا ىمعت تا وهشوت اهيش اهل نافارهاتشا دنع ا وع دخن الو

 كلملا لها متئاودولا بلس و زملا مده, اف بو را ديك ور ذحاو

 كاملا ىفراوثمو ىلاولئارساوننو لو الاب رخل او دل انا

 كلما م 1-1 ما دات برملام دف 3 تازناف_بورملاو

 مكيرحت | و ريصاف ة رثع لوا دنع سانلا كالهف ةرثا دلا مكيلع كنت نا و
 !ن!راضتف انيلا | وضهت و همم نع مهلا ضه ا رمت كما نا و مكبر

 التف ماناتقف ة رث ادلا مهيلعانل تناك م | طح فويساا م انمطخل الي وط

 .بوغع نب لاراف ورمت كلما كرداو فينش موب.ىمس كل ديف ام. رذ

 :ارعش.و رمع كلما لاق و نارا لن .لتلا كل ذ ىمسف هلّدعف لا 0

 .ئيمب ىج احاهنم تكاوانت اهرونقرشاسمشلا تباراملو

 نيما ريغ )١( تاب آلا لعناكو هدف لا رافم اةذش تاتق

 .(؟)نإ رق ريغل افح اه ءوطي لم اخةل ذم نم ريخ ترومللف

 كلما جات هووناو هعاطلا هلا وزع ذاَذ س لعمل تدب ىلا 0 ربا حى ىصم 2

 نكي ملا وعمش ةنبا (م) ةر اهل لاي ةليج ة أ سا مف تناك و هذخاف

 يف هملكت هيلا اهولس راق ب ون نب فس وب طبس نم اهتق و ىف اهلثم

 5 نيف كلم و رم اها رأت اهالد و اهلح'تسسل دق و أه ل 97 مع

 لاق 53 ترض رد هَل تاق أهل الخ أل ه4 مهنمأ ركم كل دن أك و أهدو ِرَف

 2+ ةرها ل (م) فاني دباب ىلا مسنلا يفا ةك(؟) 2 تاليحلا ل 0)



 , ناحتلا ىاتك 58

 نعلح را هل تلاق  كادض ر كل امل لق  ىض راف هل تلأق .. مل اهل

 مهنع مفر م كلذ كل ال لاق  ىب كيلا ا ومنشن مف مرطتال و ى وق

 لد ا رسا ىب رب اك | نم لج ر ةّثام هعم واسس ناك و ةكم مب ىتح راسف

 داجا ل زر 2 مهم وق نم ةعاطلا و ممسلا ىلع لايعلا و دل ولأي ةئيهر

 دارجابل زب امرعن -ىل ل اق_التلق  هايجاتيمسمل ىر دنت -ىل فم

 ىف اهتّدلا مثهتمسف دي دح نم لكس ىلا هن[ سعا ن ومش ةنب ةرب تادمص

 س دهعملا تيبىلا امن و درب الاج ر وابجحت ت دعا و ليالابهمانم دنع هشارف

 مسلا هلخ د وا هابنج كسلا هتحش هشا رف ىف هسف كلملا ورمي ىّتلا اهف

 فترايرف تادخات نئاه رلا لج رلا لاما ابعم باه و تن رهو تاق

 مه دخافا ونا ىتح ديحم هنع مهل سيل و نأ راف لن تغلب و قالمعو مثرح

 ت رات دقوا رمت كلملا تدصاف كم ىلا امو مم تعجر و اهتذخاو

 لح را هن املاب ت ىما م هتبراو و احن رض هل ت رفك مسلا نم هلص امم

 مق راال ظفتحا فايسأل لوالا مدت لاف فيسلا ىلا اوم دق

 دايج ا مض وملا كل ذإ ىمسؤ دايج الا ىلع كنفيس لزاو ضخ الو

 لهاوأ مورلاو ليث أرسأ يب ىلا تءجرو تج وتو 5 كلملا تيل و م

 مرج نم فلا ةثام ىف مبيلا تج رثخ ىمجتالا ناسالاب مهتم ناك نم مالا

 توبات ىلا اوفحز أوناك و مهتم زرق( )١ صاب هتان هف قالمت نم فلا ةلامو

 ق المع و مثارج هنا دخ افهوعل اذ روب زلا وةئيكسلا هيف ىدلاد واد

 ف وصمق كلذ نع ميته 109 هنإ دم للا زم نم ةلب نم ىنهونفدو

 نبرا ذيق نب تب نب مسيمه كل ذ نع ماهاو ةقاط ىم وق ةعاج نكي لو
 دات وناتلا ىلا تت 5006 م وصمت م و ةيأع هللا لص ميهاربا نا ليءمسأ

 هتد رخ أف 20 دما - هنا لمتجي و ا ذك (1)



 27 ناديت هاك"

 مد وع .ه ىلا هتمفدو أت ولان 4 اكم مف ت اء و هتح رخآف

 06 م كلذ نع ىهل نم اريسأالا ن وعمجا اوت امث مغلا ق المج و

 ين بيعت هيلا ل دو كاملا سام ىف تعدخ  ىل تلاه املتق الا.

 لمفافيكو كل ذم لعالو تا ملعفف لوالا لوتتملا وهو ليئارش

 دلولا عنمو رمسناك و ءانيب لما .او اصاف لب اوقلا ترصاو هنم ةلقثم اناو كلذ

 امطخ ةقفشلا ىلع تباغو يما ى :ك ردا كلذ ىل ابق |لف  هلاتناك نيتنب ريغ

 دانا ع ارح الع تاءجو رصقلا لخاد الخ داو

 اهجو هنم لجا هتقو ىف نكل لذ بشف هدجو ىلا مس اط اضم هتمس

 كربا ٠ركلو اهدلو 0 أملتقا تلقذ ةرلاق ىفىريصأ ثرددو

 ل لاق هاف ركل يك رب تلق تنا نيا ىللق مث هيلا هينا ىف هم !سعا

 لثالا بمشولا راسيلات اذ ىلا ىف ضماو 1كم دصقنا كنعع د ةكمانتلب
 لاضلاو رمسلا ةضف تغلب ىتح ى أب ىلا ىلا هتماب ايلف -. حاطلاو

 طقاملخ دام عضاوم ىبلخ دا ىتح لامثلا تاذ لمونيميلا تاذ لمىللاق

 بوس لكذ اك ولممص اهم كتاف كنفا تنكو ىسا رطقسم كك ا بع

 تددبا ى اع ل لا قروش لا ة فين يومل لف نات قاطو

 هلا تيدا ئ ا دحاولا املا دهاشلا هللا انئلاثو انولخ دقو

 د يلع 5 ماج وو هع لاكن كعا ناو ركشلا هلع تو همعل

 هنأمزا لعاو و كيبع اع كغبنا يلب .(0) ةحيصتلا رفوا ةحيصتلا كل ليف

 هوما 55006 ىف داو له ىأ هبا اعا ه هءام ىلا بح كنيدهإا

 ليعيو ةئد ولعيو ةليح ىو داو.سف الاو دلو يرا_ لاق_ ال هل تاق

 34+ ةحد فلا هلعل ( ؟ ) * رازنب ؛ دايال ضاضمنب ثرحلا ةيصو ناونع ل



 نادل باك رار

 هيف نيب ىَتلا ةماشلا ليقوق محو قدصف هتكرد'ناف هبامز ف رشرو هناوا

 بجا دويعم ريخ ىلا توعد دؤلومريخأ هلل قو - لسودلاو اوهيلع هللا اص

 كامالاو كلهاماف كن 7 ت وأنا ىلا تلد ردد هرسمأ نأ بج الوا

 مام لاق اق - معن تلق نس ل تناب له يحب ىللاق مل - الثم بهذف

 0 لاف هتلزئاذ ىبازنا  ىللاق  ىرداال تاق يأ مضوملا اذه

 نك وعام هع 2 ةمع ةرحص اييند و مه 0 5 ' تادصمف 0 ود لا

 عضومل أله يب - ىللاق م 3 المو اولع هندي أ د الن وطا أم فاطف

 وم 0

 لاماوح لع د ايكحلو 5 همك ن ويعألأ و | ك_ىذ توما

 | ولا لع ىس نال نيح تما ا!ذشمالا مالا ىل قبر

 دععاو رلا قو ربا ىربق ع 5 دو (؟) ىرسلاب قئالعلا ىنيكبيس نكل 2

 كس تامل هب ,درفأ مآ سح 50 ندر ر تح مانالا 2 تدامع

 3 ا 7 9 هناي و ه4يدو كوم 2 لسع تح 5م 3 تاوملا نط

 دعا الا نودش كلا ىدنك 5 (")ىدعلا ف تمشاوىدالاىل ىدأنو

 هدو كت يقول ىو طوم مض وملا اذه ىم- مل ىردنأ ىلي ىل لاق م

 نأ ىللاق الل تلق - سيق كم لبج ىمس مل -يردتأ ىللاق
 57 رادلا ىعم ل ىر دتفأ لاق معن هل تلق  رادلا هل لاشي اعط وم

 راملا هل ليقمل ىردتا لق . معن تاق .. راملا هل لاقي اءضوم فرعنأ لاق

 كلملا ورمت خا نبا ضاضم سش ءامل هنأ يأن تأ -- ىل ١ لاق . ال تاق

 كلملا تب نم همت تائب نم ناك هناوهنم لججا اهالاوامالو كى نكي ل

 قدس ف هرم 01153 3 بعءشنأا اسم 5 ص أع نإ شايم هلل أم وحس هن راج

 ة+ خسنلا يف ا نك 8 * ىدحضلاب قئاوعلا -- ل 01(

 ددأو



 اراقب ظ ناعتلا تاذن

 تبشواهعم سشودد تنّف و اه نبق نويلا هأر نملجا تناك و دحاو

 كلما ىف نءطلا هفيخ كاذ 200 مع هرزتم ناصو دحا و يبح يِ 5 هرم

 لا اثمب توملا و مقسلاوا ة.حيضفلا نم ار ذحو هنلبم ى ولا أمهم " يف

 ماع نب ليلبم ىلا تاسراف ضب ىلا اهذعب قوشنم امم لزام اوكشف

 أمهم لعفا اههيلو تنا كللملا اه !يللاَمق امسزاك ام هتملعاو (١)و رمت نبأ

 هيف ثدحنالانكو بجر مصالا ربشلا انيلع مجهدقو هنم امجوزو كبار

 تبحر فرصتي ليلهم اي هل تاق خان, ىح فاوطلا و ةرمملا ريغ ام دح

 فواطتاو رمتم# تلبق اذ ايم كلذ أ و فاطورمتعا اضاضم نأو لمعفاو

 سيبقنا واهم اك« م ال ضاضمو ض رعتم ض رعتبنا ضاضم عة ريغ ةركنتم

 ملتال نو مودا ىأ ر محرج ىف ريح طهر نم ى#رحلا جبارس نبا

 اما هغلب الف يب لاوحا ىعارن سيبق تاكو كلذإ مد ضاوطمو

 تناكذف يم ىلا رظنلا نم هتث ابل ىضَقِل فا وطلا ىلا ج رخ تارمتعا

 فوطيو كل دب لمي ال ض هاو: قف امه لاوحا عا ريو قت ىلطتا ى

 ىمهرط ال ول ملا تن ةيقر نا وكلذب لت ال يو ير ا نددت

 اغطع تقطمف لولملا ثتنذب ةقر تفاطف اظن اقامون ترك و تفاط

 هن امسلا ١ لهالا مع .نترا تاوكتح اوت رار ع هنم تؤاخ

 تيل يك ةاناج اضم ت رصنا اقم رح يكرر ةيربلا دب فدو

 ءاأم نم ةع رج ىتةسا ض ا ب ثلا ةلاح هلع الخ و

 ءاملا ةيقر لوا 00 رف اهو انف مان كرا كيش

 ه.ؤ ىهام ىردبال ودعرب تاء>و امملع اشغم تطعسف ةريغ الق لمت اف

 / كيان أهسفل كك دا أم لاو ترطرع م ليمف جحا املا رظاو
 < س01 ول 1 لس 1 ا

 1 ىمعنبا لصالا ىف (5)



 ناحبتلا باتل 3

 لبج حمهس ىف لياهم اهنا لزتم ناكو امل زم ىلأ تلوو فاوطلا مطتست

 جيجا قرتغم هل تلاَعَف قرتفا ةيئااب سيجا اما اماه لاَمْف اهانا تن ا ةكم

 ىدامع كنال ىت امتسا و ىاوكش كلاو متكي ال توملا نكلو نا

 هعدص أهدعب مشتل نأ اعدص ىلقع دصنا هل تلاق ةمنأ كلا لا# ىئاحرو

 فاخذ ىوهلا فذق هبأجا ألذ ةباجاف ى قاعد ىمح نبا اضامطم نا هبا ان تلاق

 ىحور قراق ء اماه اًمسو لولبلا ةنب ةبقر ظعالب هتيأرهل تلاق ىونلا

 أيسح- لادن هنأ تب أر و ىرما تكرادي من م نيع ةفرط نم عرشأ ىمسج

 ةقرالو صاع ١ ليلبم لواملا رطخ هللاو مل و رطل ارطخو بسك

 بروال تقدص اه وب اال لاق ىسأع نب ليأبم تنم لدا لأ تنب.

 ضاخم هيف نوكيمضوع ميقا هللاو نأ ةنااب هلت لاق كلذ ن زوكيام ةيعكلا

 ىلا نم ري نإ نيت نإ رسسج ىلا وجا ىلا لح ار قاوادنا ورمي نبا

 لاضلا تاذ ماب اولز اون اكو ريم ن ؛ كلام نب ةعاط# نم لس لبو

 لود تأشناو ةشأ كلذ اذ ك كل اهل لمد

 هرادتقا زد ناطل_س بحالو قدام ب ملاو بألا تردغضادم

 هرارق رثيال ىرم يف سلو 2 قوم دبعلل ور دغا خو ترد

 هراض نكح. ىح ىرديك اعد ىذلاب تاما لل ىفءاحاذا

 سماد ليللاو مجنلا ىساق ! تينا

 هلم ناك و دب شام باغاذا

 ةريغ لو ال ىدنعام جاهاذا

 أخ تأ | سبب ًأشناو امان م | رس نإ سسقالو

 هرادمر و دب ال بطق مجنلل“و

 راد أك مح كدا دولع

01 

 اضم 1 د قرف

 ناس لع أ رعش لمعف ف د وطلاب ترق نزح 5 ريس 2 ا فى أر ام

 ضاضم



 لك 00 نادبتلا باتك
 وهام تلق  ايع تير يهاب اللات و ةيقر ناسل لع ارعشو ضارطم
 فاوطلا ىف لولهبلا ةن ةبقر نو رقىل .ءهيثك اعضاو اضاضم تدار امللاق

 ءاوس الو انف ءام هتفستسا ماعر 8 ا امن أس ف وطلال ها اهنع مفادب وهو

 لاق ىذلاام ة .. لوش ض هناةهناوا وأو تب رشف هدم

 لاق امل لا - سيق ١

 ليل ذو دله اش ىم بعلو 2هعدص نيابت دقىلق ةسيقر

 لياخ ليلللا قلب ترا كل لهق لصاولصوالو ىو وحلا تار
 ظ « تأاَقق ةيقر هتاجاف لق

 قادام ك:ذ ذا سانلان وملعب الو ماكي نمذ رطلاو ىوهلا نوصا

 ءاملا عم هنم بملا بذدعتعر#  ةرظنكنم تزفدق ىتا ىو

 رباديو 2 م يل م أيخ نيب ليش تلعج و سبق لوف ةيمج اهتسمتلاو لاق

 ناحرلل ةلاأب اردن هللتر ذي اهيبال تلاق م هيو ىشام رمال ىو ىرخأ

 هتاحوممن اهوا اهل لاق_نيقنب رسج عم لزناو لاضلا تاذ عا ىلا ادغ

 لها نم الجر نإ و  هردقو هرطخم لدبتسا ال كلذ لع ةفن الاو ةيجلا

 كدحلاو هس رف تكرذ يع تاق ع و سبق لاق ا 4هلع أذ ايغ ام مل ىلا

 يف ابراه ج رثن ضاضم ناكع سببق رذدأو سيبق لتق ديرب جرخو هفيس
 نمضاضم دجبمل ألف اذهانمو ىلا هيلعتوطناضرالاىايردا اف ءاديلا

 باصاو نولمتحم يملا لها ب اصاو يلا هجر بره هزجتا و ارثا سيب
 يردغت نا هللا كذيعا ىلا لاقواهد صفا وجدوه ى فس #7 اع ةكار أمم

 لاقو امرد مرتج 1# ن 1 ىدوؤ كدب نإ يقوم ادهو كردخ /

 يشاع ريغ يآ كنعو يفرط ال سائلا نم
1 

 يشعل



 ناجيتلا بانك اق

 نيضاو لرش نو بذي نرشلا

 0 ون هو اهمبتو اعومد ناقرورغت هاتيعو هنع توف لاق

 .نعدع ارثا تلاطاذا قيعاذا تالح و ىوه تدك

 ياس رح يعلو بيج و هل دا ؤفاا ول> راس

 نيق نب رسج ةب رغب تلزنا 2 ورمج نبانع رازأأ طش اذا

 رف لادا د ال اص و ه4 لطانيح ىناك

 نيش ىتزاهرامس تعو 2 ىماو ىلا ناخو اذا تست

 .نم ىلا قرتفا و اوضمو ةلحرلل ىلا قفاواد و يطق قدح وكيوت

 نأ و  هنم مهعمج نم جارسن سكلى اذا نسف (1) لبخلا ح 6

 ىلا ا رف مجر ىلا ن :رعظ اذ اضاضطم

 لالا + ىد هرثاىف أمك رفرصأعو ورمي هم ن نم نااياخ هلزاكو

 للحتلا 2 باغ امل لاق ىوهلا ب الطب كلملا جانت تعاخ ض اضم

 ينىلا زاغك ! د ذا اناو هيلع موكحم باقلاو مكاحى وهلا وربصلا عزملا و

 انويع اهيلع لم تازعف ميا تنل م -انيسروط لب هيلا تلزت ليث ارسا

 يو مع الو ىجىلأ ةسكو 2 لود فوط و اهرابخأب هوني

 ل امو _ صماعو و رمح هالاخ

 هرداقم مع نبال ترأبا لوش اورللو ىبملاب ىلق للعا

 هرم دفا نامل "ايار فرقا نوت حرار
 هساسم ريمعل اف هنعنغ ناف 0 دنا هاا نها ر لطب

 هرظانتام اهه ايشأ نم رظأنا لاب نم هيشلا ىف رط سراح

 *م _لبجلا ىمسف انه نم طقس هلعل ١(

 لعل ٠ 2 ر



 03 ناحتتلا تاتك

 هرصان تولأ هاج را, نأ قر هداؤف لبق تنئاد! وذ لمل

 (١)هرطا وخ هتقدصىل احر ناف ىتننءقدص ساللا قدصن اك لاف

 هر داحا|.م هرو ْذحح نم لح 9 ىنعمتاف لصولا ىدم يم نمناب نك

 .ناو دم رخيىلا ليحرلا نودير جما ١ لهاا . ألاف تا! هاتاو لاق

 لاَقف كلذد رشيتساف ةكمىلا لبحرلا دير صاع نب ليام

 ام راقحاى نم لاضلا لع 03 راف سما ن مم يلح

 اميم اليل لتحت نسشلا ىل تدب تح رد الو تامل

 اميقسافرط فرطي رب رغ كارالاريرفس لازغ
 ام ويغلا ىدبت ماملا ردن و (؟]ماشبلانصغو مانسلا بام

 اموحنلا ىبارت يلوح تالظو ىو قا رغ ىدا وو لف

 اميقم ىسمالاضلا لع ىناف انا ناماعو و رمعأ

 راجلاب مهيتا تح هيليلخ عم راس اضاضم نا و كم تيب طرب ليلبم 3 رو

 هللا ىشا ىنابامل ل ةفاوش رط ىفاغ ضرعتف ضاطمللع ةرابصلا ط رق د

 ىر دعت نإ

 هران كتجحاه نيد سرق راد بلاغم ا ان رانلا تسبق مالع

 .هر امض نييب ال قيفر بيغ 7 8 و ىرح دبل ىلع
 .هراج كبح و انا رجهو هيلع ىو ىسمنال نجرلا,كتلأس

 ل 09 شو ىمع تأوَو ةتميحتو

 ذايلد ةادملا هدف تحدق دقو نكي : نام لأ نم ىسح ا

 اليلخ كيلا ىسفن نم متي درأو ىتّبصأ ىتح سأنلل ى د داق

 مالظلا ىف ادب -- مايتلا ردبك ماشبلا ةايم - ل(؟) ح - رهاظ ريغوهو اذك 0 ١

 3+ امويغلا لج



 . قاتلا باتك |

 ' اليج يلا ريظتإو تلدع  ليقمسالاو ىلاىواسنلف

 داب نا لوا ابيك ملا اكرهك وةوعب ام كما ز

 تألاق ايف لاق  تلاقام هل الاقفساعو و رمعملا عج رق

 اياد هن نونا اذن نع و ابهج و ىلع م رج الب دصت

 ابضخت الا داد ر:ٌةاهافس تأاقا نح ةحىد انا "يتناك

 هأوقل راحلا ميضوملا كلذ يمسف لاق

 ' هراج كبحو انارجهو هيلع 2 ىوه ىمجتال نجرلاب كتأس

 ض رعتف افطاع امم )١( مجرو ىوملا هيلع انف ةكع ىلا تح ىف لاق

 امل لاَمَف رادلا هللا ىذلا مضوملاب ال

 هران كنتح أهنيح' سبق ران بلاغ ماا دال تمبق م الع

 هرايض نيس ال قفر بي ةميلع تناو ى رح ديك لع

 هراج كبحو انا رجهو هيلغ 2ىوه ىمجنال نعرلاكتلأس

 هراد تولا نطومالاو هيلا هناكم ظفلف لصو نكي ل ناف
 هيبحاصىلا ىلوف اذنا اهم كالا ال هللاو - هل تلاقثو هتمهجتو هلع تلوف لاق

 ىنعمو كم لخ دب نا فئاو ىلووا دا ءامافتو وقال تاويلاو

 شطعلا هيلع ىلغ ىتحلاشخ ايل ىلا ءاملا برش ىلع هن افطعتس, هابحاص هعم

 هيشنف عض وأأ اذه مب سى نما هرصاخ امل هر دص ىف هيك عدصنا و

 كفصق هل لاةو هرح> ىف هلعجو ورم هب رد ةاوكتا حاناف توما

 يىنكت يتناك و  لاةو .. سيق ىفصقهللاقو هينيعستفقق ضاضم ا رهدلا

 لاغ ماب

 مالع



 نجبتلا تاتك

 با اغ م أ رات كم سن دق ماع

 3 5 ىت رح دبل ىلع

 ىوه ىمجنال نر حرا كتتاس

 هن ام ظفاف لصو نكي مناف

 أن دن اذ ت وأل نطوماده ليا

 كلاه ربق نع تامحللا ثحاصالس

 ىذلا ام ىاب كنع ىرعش تيلاف

 902 راش سبق رعى رعش تيلاق

 اي د و تم اذا ىب اجوع ىلإ

 حز : ةلحلا ىلا ى وه مي رص

 قراط بهاذا لرق هنا لع

 هل اح لك ف ١ ثدملا

 ابدن اف كال ! و نود, للا ردش

 ع

 0 لرع فرع

 اق رغم تعدم تالا

 ٌى ها ص هل ت ترش احا همر 3

 يه ١

 هر أض نيب ال ققر اسيعب

 هزاع كل.ح وانا

 طووم الاو هللا

 رحمه و ة لع

 هراآ دات وملا ْن

 هارأز طش نيس قرم ند ضاصم

 (؛)هراوص ترسنوتزل' ةحودىدل
 مراود هيف محأو رالاتسهاذا

 هراسا لب وط روس أاعت درا

 هرأرقرق نا اربغ لك ىلع

 هر اجو' مع رضلا نطب أ د ىلع

 هرأه ح ابصلا قارشا دعب ادس

 نع ثياف
 «رازا امو. وهللا حب ااماذ |

 هراسةع قش اال

 ه ) اً : رضا باونا كأز أره 0

 كاصرال ل يلا ىعا مال

 . ا ميك هةيصأق هقك 7 و عصو وللا نيتحو دل نس توألا نط

 هع تأ مد و كشر أوو ةرذصلا هله

 هرا# عدوا ىلامو ىنإ 1 كلو ميد هربق اذدهو ةم.ظعلا ةردعصلا هذه

 ماطلا لزم لياهم لاك مثل لاق يت سه نم ناك اد هلت اق 5 هيلع اذَمنِق

 لياهم ةنباامملوأبلا هند ةلقر تعلق لواهبلا راويناكر ويهزالا هلزنم ناكو

 ىناب هيتملظ ._ امل تلاَقف اهتملعاذ ضاضمو كن أش نم ناكام يمااحل تلاَف

7 
 )١( ح--حارسنبإا مدقل (5])*م -.ررحف- اذنك



 نادينا تاتك ا ١ 6ك

 ىاكلذو ٠ ا! | 22 ْىل امس سا ريغ هتلك الوب - طق 4 يأ ناك امهشأب

 نم هوما ندر حلو هن لسا ىلإ فقانأ ثمشتحاو طع توما تدك

 اداوم

 هتملكف هنس ةثادحو ةبارقلا ةل د هيلا ىتلاضاضم تيارا و فاوطا! لها

 هيلا كنمناك ل هف - يامل تلا - اذهىوب لاا اهدعب هتار ممن ىتاقسف

 ىلاةستدسأ رب مع ةلك هنيو ىيب ناك |م هللاو ال ال تلأقر عش * كيلا هنمو رعش

 ناك ا 0 تمدنغ اههند ىشو أمو سيق م لم  هأبا ءاملا

 هنءاربو اهب هقلكن م تملعأملا هةوش مظاعتو ٠ هيلا تشعبو هيلا اهتم

 تراوق 1 اا هيام سمو هنعل أسن ىق اميبف هب )١( هتوطنا امه

 ماه لاق يللا رع ةيراج 59 ىلا ماما ةعات ىلإ ىلا نع

 5 7 اد اهتدجوف اهرارسا ىلع ةعاطماهل ةسناؤم تن اك اهم تان

 ضاضم تام دق و ءالبه كارا اب تلاق  تنج اهنأك ال امثو انيك

 هيلا تيبصاول ةحار عم دأا5و مم دل ىتعنم ىتك ردا ةووسق ل تلاق

 تكبف عمدلا اهباجا نعناوصل تلغو نيحتتي ىملا ءاسن تعءمساملف البيس
 ظ !رعش لوقت تاشناو

 مماوهلاتايراسااىداونا!كنتس  هربق هيف ىذلا توما نطومأل
 عبرات كفلا فاا.عءترطنال اييغمنيتعودلاانكاسأالو

 تأ 7

 ضار و 3 و2 ن< هيضه تأ هذعهم تيعض ل ود زأأ رحش أ

 ضاضم فيك ءارملاديكلا نع -ىجرف للان وتلا ة>حوداو

 ضارق باوئاو ىسفنب هبثأ | هع رك سفن اددوىل داح_ءر

 ضاي وهنودداوسىفأيو ةمبتس ةايح اين دلا ىف قراأ

 تلاق ني م -ح ةةميمأ 2- هلعل )١(



 1 ناحرتلا باتك
 زوه ناكو زوه اهدأ لمج در ىح ءأم ترش النا أبسفن لع تااو_ تاق

 دحا أل وثلاثلاءوبلا تاكا نيدابأ د نيم و تماقاف سمه نعالا د را

 ألف ىماس اهتعبتاو ةودرلا ىل !أ ترآ وفلبللا مم توملا اهيشغ ىمل ريغ ام لع

 رحملاك هل دجوف اع وف ىملس تلا قة _ يطعم ةورأأىل اعأ تخل

 فقم رض مالكي تلا ىبتخ توصو ظلغ ناسأب ىلا اهسار مفر ذ دلصلا

 تأاقو (ضأن صم راو نيتحودلاب 5 لد يال ىلوق هديا داكا ال

 مدان ريغ ىوهلاويضاضم تام اهقا رش تع رساىنولودت

 ةافتلاى درلا لبق ى وحلا بيطب  هلاوم لبق نع تم ىلا تيئايق
 مق الملا عيق يف ىعاف الامايس نم "ما اناوم ءألاءوب تم دقل

 مزايا يف تشراسش هاهو ةوسأ م ورب حورلا الاه لبق

 ظ ] ايم ىكي ىملس تلاقو

 ىجانل سياف ى وهلا 5-2 اش نم حارق ى وهلا هعو نكن م

 ظ اج رسل أ ه لد د تّضق دق ضاضماها وه نمتأم ناك نا

 ساو بدع هدب اهلت اهوفاهاشحق ىملا س غ

 جار ريغ هعاس لص ولا فت بل ةحار توا ىف نا

 اهنذ دف هتملع اف اهأيا ىملس تغلباو تنام يح أ ريسي الا ثبات غم

 توك بن رض دعل و هيأاع فقا ال ىلا ريغ اهربق أنه اه د نتح ودلا .

 نك ١ ١ ل انهل هلله فاطأا لها ن . يه لح ر لاق هلام )ىف ل تأ ضاضم

 ريخ ن لثا و ن كسكس ن ناز "رق لها ن

 ضاخم ّن َى ارهثلا رح رح نم ّت أم - (؟) ب رثد ىارعلا دحاأد؛ توما

 ا بشرب -ل05) | ناهبن - ل - ناتيب دس ي()



-< 

 هن اخرهدلاى در نك ني ىف

 4 وم لكيعا َه ركذ ىبيحت و داق

 راددلصم 4م ناك ْ رد ضاخو

 ىف دقو هأعد

 :ن ديانا

 ض اضع ه-.ف م أانالل و ىل وت

 ص هم نامز | لوط لع رد

 ضاخع سيلد ا رولا لع درعب

 ضاير نه و د نم ىرثلا تا

 لوي ادناو ضاظمربقىلا هسفنب ىلا ضاضمن. ثراملا ناو لاق

 امصلاو رححلا بود لا كلملا انا

 مرحو د أهو مسسط نم هل

 ىرس اب ىولا يه دلا ا ايلف

 4_ةوذ لكن أم 0 م مش

 توهذل نان روس و متحدحلو 1

 اهفونانود فرطلا لكي لا -

 اهن' اولف ىف نملا لجر ترساسف

 0 رز بدسل زو 1م اسس 0 دوا هل جت
 0_4 5 6-2 5 دل( 5 ثا رغلا

 لا ل تيد ١ ذاع 00

 4ع 2 .صمخلا ف ف رطب ريسأ

 ىكر ىلا 0 7 9 |.ةمون قل

 اضل فراخ لاق و

 ىدايال !1 مم اة راش

 يح رفقلاتيج راز نا ىلا

 سن اوعلا نو رغلا تاقراملا ىلا

 سج اوهلأب اه دسعب ىل ايللا ىلع

 سنارو س: دج ايهشااو قالمعو

 سرايلا 0 يحلادعب ىندرفاو

 سراف ضرازمرصملادح تزواجو

 نات لك تدفق[ نكواآلا ف

 )١( سبأ سإ رافق هاو آم وحو

 سماورلا تاةصاءلا ىرج ترراسو

 ل رادلا مسرنع تيدعو

 سا اوعلاف و رص أ متح 34 دبالو

 نودع ودا م وحلا ىرحم لع مطت

 نس !ةكولا مج لسع باق و

 ساحر يف ىونذلا 5 ىدراماو

 هاا اب سيافلا ويش

 - 7 ريع * يه هدر تك

 دع



 15 ناجتلا باتك

 ىداناا توص ةفأرب باجا ىعسا هيلا تخل ىلح دمت
 .ىدأ وف هام ةوع ادب د.ررق نو اومصا ىادت باجأ >

 ىت>ضرالا هز دس سك وهو ىثض هع تدعف ىأنُم ا لاق حيبصأ يو

 ىنمزدا - لاق ريسب للخ اهنيبو ىرخا ةرخص لع ةبقبطم ةرخص ىلاىفا
 تحن برس اهتحن اذا ةرخصلا علقو ىدضع خاف هنم تون دف - ىباب

 ىنبع نع رفصت تايحو ىنلخ وهو برسلا ىلخداف يبلتت د يو

 © رخص ىلا تين ى> هيدي نيإ ترسف انهوجو حطنت هةر كرد 0

 يرسيلا هدي ىدضع كلسم اذ .. لاق ريسم انل سيل ةرخد ىلع ةقبطم اضيأ

 نم لفسا رخآ برس اذاف اهدَقَف ةرخصلا تت ىلا ىميلا هدب لخ داو

 ىلا ائيض وأ يح -- ان رسف هلذل نا :اخدأو هنع باها دا يف 7 دخان كلذ

 1كم ىلا ىلهق تيباهفو اهؤ ايضنيا نم ىرداالو ةئيضم ضرالا تراد

 لحاف ةلاعل قم اذ ذلا ند نقم و صلختت كناذ مار ام فزع ال ىللاَعف

 رادلاطسو ىف رادو هف رع رجب نينيعلا رمحا دوسا نينث' تيبلا نم 20

 فيفا و علا يجر يدان دار دو ا ءأ| زك راع

 هيلع سيل دحاو ولاج ر ةث الث )١( املع ةئ الث ة رسا ةعب را تيبلا ىف

 هلا ناصع و ني ه1 وقاب ورد نم ش 5 تييءلا طسبو ىفو 0س

 تراك و- تالغ تدزناف_ه ريغ كل سيادابا ١ كلج رقو ذخ

 قادساو نييمسلاو كارلا ١ هاا نب د ةيقينحلا نيدب ان[ دداا

 انوقاو رد ىلامج رقو تدخ اذدانا لا 0| ذي نيعجا مهيلع هللا 7

 ىر دنا لاف - ب و رخ مهر ايخ ت رتخاو هع 0

7+ لاجر ةثلث و ءاش ثلث اهيلع - ل()
 



 ناحيتلا اتق -

 ىل انا ىرب رس راسي ى دلا !١ ذه لاق ال تاق ىبوملا الاه لرم

 راس لع يدلا اذهو هوبا مسيسملا درع هراسإ نع يذلا أذهو ىلا ضاخضم

 حول 598 دحاو لك سأر لعو اق نادملا دنع نا هوبا ةليش معيسملا كي

 نيع نع ناك يذلا ريرسا!ىلا تذمعف دنسملاب ب اتكهف 9 ودكم م ارم

 باصلا مان قتعلا م 5 دنا ليسا ةيحلل ك1 اخيش تيصاف تيبلا باب

 توتكم هف اذا اذاذ هنأ رفق حولا تدخاف قدعسلا دامرلاك باث هيلعو ىعسم

 دوهن ناطحقن. م رج'ن ليلاب دبع ن مرشحن نادلادبعن ةليفنالا
 اهطاب ض رالا ر وغ تسطقو ماع ةث امس تشع ملس و هيلع هللا ليص ىنلا

 ت وألا نم ىنيع كلذ كب 0 كلا و ةو رثاا بلاط ىناه ىهاظو

 بوتكم هتحن و

 نا ونئااصلات دل : و رثلأ تالط ىفدالياا| تءطقدق

 ىنأس تاو ىلومتو ىناانعب 2 وقم اوقع دالبلا| تيرشو

 باوص طانلا نم ماوس ىدا وف تاب ىدرلا باصاف

 باتع نم ىلذا وع تحارتساو لهج رصقاو نرشتضشاف

 بايثشلا لع ىف ..ثلال زنا ال لحلب هاقسلا تمعف دف

 بالما ىفىرقام عرْضلا يفدر عارب تءمسوا ترصباحاص

 راغشا ورمقلا ةرادك هجوب وجو ةنملمجاراي ىتفباذاف يناثلا ىلا تلمم لاق

 قنعلا مانا هر دص ترئسو هيرس تغلب ءاذوس ةبلو هدخ لع تطقس

 هسا ر ىلع ىذلا ح وألا تذخ ! و  ءارهل اك بايث هيلع و بلصلا مان

 ةث ام تشع نا دما دبع ن ةليقت نب حيسلا دبع انا ب وتكم هيف اذان
 ىقذخأو زرابم ةثام تاتقو رك ةئام تضضتفاو سرف ةئام تيكرو ةنس

 توملا 0 م١



١ 00 

 9 . هتحن واض را ىثر وا وايصغ ت وللا

 دس زأأ ق وف ىلا نم 0 نب انيعو دق ا هذا كراح

 دو ؤت ةلضمأ مخ | 1س ىتش مكورومالا تاكو

 هولا لا منال عدل ولا * ايت وو فلا ف لاا تدل

 نيتنجولا مج راخ هيحألا ك دك اء.ش تءصان رخ الا ىلا هنع تأف لاق

 نء ح وللا تدخ اذ ءايملاك بايث هيلع و نييكنملا عسا و قنعلا ريصق

 2 انت را كي حميسملا كيع نإ ند ا  بوتللم هيفا ذأ هسار

 غوبوردااعورلا تم اره و س دما تيب و رصصم تاذخأ و مأع

 ظ ب روتكم هتحن و تووملا نم ىل دن نك

 تادالا ىنوق راف نيح ةصغ 2 ىلام ز لوط دع تع رج دق

 تاييوفا اذهييمباتارا بو ما ويلا كل_ثيع ن رن الأ

 تايب ةديذ قبلا اقل سبل هس. نه دلا 2 دق لزم

 تاملارو رسااو تزمحلا رخآ ىل اللا هيلع ىتن ة

 نا ودك دما 51ه 3 ناد لمي و حج ول ىلا .تارظن من

 ضرالايف تاجو + افرح هاون ةئاموب را تثعضاطم نإ :تثراذا

 ب وتاكم هتحن و .# رج ىوق ك اله دمبأب رغتم ةنس ةنام ثالث

 (١)باضحلاب رشمم نع ىنارتغاو باح الا ةقرفل يمد له

 (")باتورجح نيب لخنلا ىلا نم ومىنات دب عزج عزملا اونطوا
 تاسيشو ةيفعالوهكو هيدل نيحوتم ك وام 5

 نادألا بورملا ىف رب واغم تسيل اصم ث ويلل اك لسيلامو

 بانصلا رومالا لعرادتقاو  ءانه وح-حاور موالح

 7 باغو - ل(8)] 22+ ح -- بانمملاب هلعل (9)



 نادبتلا باتك 55

 بابقلا ىف ةوجحم روددو ] ت الط أع _ءرصاوح ءاسنو

 بارا ىدلاك بيعا رخ فلا لان وممملا نب تاالزان

 (١)باهشلاب يتم ا وباغ نيح هيف رك ذلا, تول زان ماه
 : باشتع نم مهني ىه“دلا ىلع أم داولو م مهم اا مهن دعس

 ب اضملا مص و ى رّثلَل ةمعط اوداعف ادوح ن وم.طأ| مهف

 2 ام كاذ دع رم مهلا و م.هياعو مدع حب وأا ىلف

 بايسألا ىلسع بلاف ببس  .ىتلةيف اقح توع يح لك

 هتيطعاف ة وكلا كلت ىف ىتللا ةر راقلا كلت ينطعأ تاي  ىل لاق مى لاق

 تلا اذ | يب اب ىل لاق م ه دسج اهفصنا لطا و اهنصن ب رشف اهايأ

 مه لف ل الأ ا ذه كل تبا نم كل اول انف كم وقو كنتوخا

 كن وب ذكي ' مهف ىمش را ضانم نب ث راحل تلمح ىذلا خبشلا نا

 تامه لف معز راوج نوفاملار سأل لع ء مه رش مكل هن هذه مهل لقف

 ىف ميهارأ مام
 ينطمعا ىلا مثلاق اصلا ىلا نوجالا ني لرك 1 ناك  هلوقوهو ٠

 لهاا الا تننظ ::لفام ةحيص محاض مام رشفاه انا هتيطعاف ىرخالا ةروراقلا

 رح لإ 48 ادهق بر الا رمش ناورم الا رحملا اذو

 رادتساو نينتلا لع مجهو هرب رس ىلع نكس مث هءاكم دامت اهوعمس ايندلا

 ىللاشف كم تغليف انا تج رخو لاملا نم ىقنام ىلع تيبلا طسو ىف
 ىلا مهب تيطف ىو ذك مهتماعاف لاما اذه كل نيا نم . ىوقو ينوخا

 اذهوهو هرعشاوأ رقو لسو هيلع هللا لص ميهاربا ماقماو اوأرفنيرجملا

 صاصس ةكعرمس ملو سدا  اهصلاىلا نوجحلانو نك 1 نأك

 رباوملاد ودملاو ىلاألافورص انلاز اف اباه اتك_:رحن لد
1 . 



 ب نادتلا باتك

 رذامم امم كيب نزح لهو هرم م . شتم تأ ج رف لبق

 هال ريللاو تيبلا كا ذب فوطن . تبان دم, نم تييللا ة الو انكو
 رخ اف مث ان ريغ ىلا سيلف ان ردق مظع ا وان ز زعاف انكلم
 رج اشنلا ه.فو ال امال ن اذ اهبير انيلع ان دلا نتن فراغ

 رداعلا ى ري ناسن "الا كلل ذك ته ر د كيللا ابتم انج رخاف

 (١)سجأعو ليس قبب ا ليللا ىدم ْ 2 آوى 5 مان دق ول وقأ

 راح وو ريخ امم لابو امح أ ال ايج وأ أمم تأ دب و

 را وذا ن ونسلا انتضع كاذ5 .٠ ةطش انكاو ا داح اان رصق

 ردات تسلق ةهنم تح رخ اذ هسا عا َر ال : امج هرذو

 سمع اشملا هيف هللا نمأ نم الا ام ةرإ)ىرجزعلا عومد تدعس

 لعد ناكو ثراحلا هلع مرداأ عبط ولا ىلادع | دابا ناو دمت ونا لاَ

 ورمم أشن ىح هن نوئيدي برعلا لعابلا ةيفينملا نيد ناكو ةيفيملا نيد

 ايبماكحا ىغو ميه ارباو ليعمسا نيد ريغنم لواورف ىب انكلا هم نأ

 تر . وهلاو هيلع هللا للص هلال وسر لاق ) لاق سابع نا ثدح دلو

 تاللادبع نملوا ةع# ن ورمع_ ( رانلا ىف هبصق رج وهو ةعش ن ورم

 ثاللا ةرخصلا تيمسف هموق هممطو ماعطلا هلع تأ ةم.ظع ةرخص شو

 .رصأ ىنملجر نع ىناتسحسلا ىبح ىنانع ماشه ىلا ىنثدح دمح وبالاق

 ىلا ةفوكلاب بلاط ىبان ىلع مامالا مأياىف نزاوه نرركينب ةنواعمن ا
 نفدف ندمب انك اس ىدج ناكو ندع ءارحصلا ىنا واذا انجرخ - لجولا

 0537 اذك عضوم 6 اننا جاتحا اذا هنأ نأ ىصواو ندع ءار ص ىف الام

4 2 
 صحا و ليوس دعسأل شرعلا ا نأ ةريسلايف

)١( 



 ناحتلا ادك 5

 تال امتم ىاورثالث انيصافىنا عمت رس ىهدلا ان لعق هبأو ندع ءارحص

 ىه ىبا و رلا هذه ىا ىر دا ام عض وملا ىلع هسبتش ادقل هل ىلا ىل لاق

 نه ادحا ىف لاملانا لمتتنك نار للا نمدب لهو هل تلتف  كيأراف

 ترفح اذا تنكف ترش انهاه رفحا  ىل لاف ةمالعو سما هل حال من

 اهءاق لع انصر ةميظع ةط الب ىلا انيهتتا ىتح ىف اك« ىلإ رفح تددععاو

 ىلوالا إثم ىرخا ةطالب ىلا تاصوف ةيناثلا ترفح 9 اهملق نع ان زدسف

 أضنا اتتزجت اف هرييلوالا لثم ةطالب ىلا تاصوف ةثلاثلا ان رفش ا :معاف

 ايش عب لسنا ال ب مس ثمنا هل تا اق اق - ىنأ - ىللاةف

 ىأب ىللاقف -ةديع م لغو ريعتل أَن ىضعو انه اهىتنا نا كل لهف

 نم ىذنع عد هل تاق  دإبلا ظاغو ةشدحولا 0 و لوهم مضوألأ

 ىف ناك ايف نيتليل ىنع تابف ههجو ىلع مج رخو ىبيفكيام ماعطلاو بارشلا

 لجروألا رعش' ملف نارتلل ةوالتلا ريثك تنكو ليصا ملاق اناو ةثلا.كلا هللا

 لوشر وهو ىثع مجرلا بد ط بالا قب هجولا ليمج

 لجرأ مبا رعاف كالجر ضرالاب تكستماامزارقلا كنتوالت الو

 لجز اهسمه _:رماهلقفالكىف ةدرام :رملا ةاّساةدلب ىف

 لح اللا قبيسي نا نا داى و دبع ةحاو هو ىدنع ةحرصتلا كل

 لجالا كل. ىأني امجار دمتالو هب تصصخ قزر نم مويلارقوتساف
 ناك مع : ىلا تريخاف ريمبلا و هعم دبملاو ىتا يل علطو رعشلا تظفش لاق

 مادي خيش اذا رجلا انماَقف الوا ان رفح ام ىلا انينا 6 رعشلا هت دشنا و

 هراد نم دم يح دزد> نم داو هتمأهىف ديدح نم لغب همنع ىلا ةلوأنم

 ةيرولا انذخلاف _ هفرعن ال اباتك ب وتكم بهذ نم ةقرو هسأر دنع انيصاو

 ا دعأو
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 كراك 5 كفو ىتح ةطالبلا !ع بارتلا انلهاو اهعضوم ىلا ةطالبلا اندعاو

 ىدحا ةعضاو بت اوذلا ةدوسم زوج اهتحن اذاف ةيناثلا ةطالبلا أسنينا

 يردم ال حول يف بانكاهناج ىلاو !ممروع ىلع ىرخألاو اهسأر ىلع امد
 ةئلاثلاةطالبلا أعلق 7 هيلع بارتلاانلها وةطالبلا اندعاوحوللا اندحاف وهام

 نالاجر أ. ف نيف وشم نتياخ انيصافهانلخ دف قيضقرقد برس أيد ذاف

 نيت لا ىلع اياتك انيأرو بهذلابة مصمم لاح امهيلعن اما شتما.مماتسا ةراقتم
 توقايلاوردلا نم كلذ ريغو ةضفوايهذ !ريثك الام انيصاو وهام فرعنا

 هن اي_هل تاّقف ىهدلا روبحو ىنملابو هللاب انتثو ىلأ ىللاَمُذ طق هلثمرب ملام

 ةامح ىف لدق اذه نم انلام ناو ىتش اهف ريخال ءانفلا مم دولملا كاك رو

 نع لزت لذ ١ ضو: ناردق رف لمحل نم ان رقوام انلمجان رقوأف ةريصق

 ردى ةرد و ةيوقأ ايد ىغان دخا ح مطتسن لف صض وهنلا ديرو هم

 اتمثم ان! انملعف انقتزر ةذخا دقفىأب كعمامقلا_ىلا ىنلاقف  !بم اضم

 كلهيف انم دحا دوعي نا كاياو ناك ام ام أر دقت ايل تلتف انيلا ر اصام ريغ

 بدو و أئمعتن ترك و ديعلا ىلا قعاف هعجرلا هيلاوم ىلع رسأ دبعلا لاو

 هعم نخ اذ هحاصرأم هضرلا تلد دا دعلا نأو هب روت امسح داقنفلا

 نع ىرا ون راذلانم لذاملف مضوملا تام الع فرعي هنال راس و نينوع

 ثأاذ هشحو نم كابر أم اه ىعذدق نيقرا هانوع تارو هيرأ ىضعيل هين وع

 ا رعد اع لذا كودت ف اويل ناقل تدخل - هلوهو مضوملا

 فوملخ هيلا مايقلا نماذع زل ايا رطضاو ذيعلا ةيح ان نم ةديدش هكرحو

 (١)شادخا هنأ 5 7 00 واتيم ةانبصا اةصصأ الف 9 ولق لخا 3

 م وى كل : 86 لجل كرد الع نراه انلاو و هآنراو و هل ود

راث أ هن ايث يف و شا دخا هقلح يف .- هلعل(١)
 1+ م 



 نادتلا بتاتك ظ 5-5

 ظ ان! أمي امر أم مل | دحارم ال نيئس أ) دنع حوالاو ةقرولا تككمو لاق

 بسك نإ ث.رالاىب نم نار لها رم لج ربا اذا )١( عط وم ىف

 قيلخو ليج كنا هللا دبعاب هللا و هل تاتف لأسإ وهو ليج.

 نسحا ىذلا هلل دما هللا دع اب ىل ل اقف  ةلئسملل كرطضا اف رخل

 رقفلاو ىننلا نا لعا مالا | ذه نم كينم و هتلخ نع ك انغا و كيل
 قر كلم و تباس ناب تيلتب افاين دلا ميظع تنئكن ام وسم ناظح

 نم بع نب ثءراللا ى نم ةاغيلا نم لج ر قر كلم ىذلا تملعاف

 ىتح كلل ذ نمةليل هتكرتف هتملعا نيح يلع هن وف تدتشاف كل وللا ءانبا

 ه:اتق و ىلا لها ضعبل انيس ت ذخاف هتاجاح ضعب ىف ىلا نع دع ا

 يننعطفا.دجا وتيقاف اهيلع ثمح رف ىناعيتف ها دأو هعمسفمت رضاأ حاصف

 هيلع تبلغق فيس هدم و رخ الاثمفل و 4بلع ترضما 3 هبأنق تلا رو

 معسااو ىنغلا نمل ادي رقفلاف ةلود ءرش لكسلف نأم نأ !.ىب العز اف_هتلتقف

 ةاحلا ند لا دب تاوأأ و بايشل ! نم لا د م رملاو ةحصلا نم لادب

 هكلم باس ناب ىلتباف تملع ىذلا ن اكحلاب دو اد نب نامل اكدت و

 ةمسنلا بلس و هيلع ق دصن”و رّقفل اب لتبا و هيس رك لع هو دع ساجاو

 هل بن ذ نم تراك كل دام و هكلم هيلع هللاد رمام وي نيعبرا

 .رظن و كل دب ملتي نيل اصلا و نيل أن هءنص كلذ نكس و هللا دنع

 كناهل تلق مث رجا ةرخ الا ىفمظعي ووهب ون ذ اا فك

 ندسلا الث ين ىللاف - ارق لهف ت اق -.مالس الا . ىللة._ كن د ام هيقفل

 باتكلا كلذ أرمي وهاذافهيلا م حوالاو ةقرولا سم يق مقوف

 7+ سا اج قاوسالا ضعب ىف - ل()
 اذاو



 رس. يي سي

 0 ناحبتلا باتك

 ىلاه دب. ةلواخأا خيشاامم تناكىتلا ةقرولا ىف اذاو بتكدنسملاب وه اذاو

 نإ ورم خيشلا اذه  هربد رم جراخ دنو هسآرف بورضأاو هقنع

 ىذلا حوال أرقو لاق  تاللادبع و ليعمسا نيد ري غنم لوا )١( يب

 دلو ايد نم رعسلا ت .اجم رج تن ةزدوس هذه .هق اذاذز وجملا عما 8

 نور. .الاشح و هتريصف مرجرا_خ نم ةوخأ هعيس ترحس و هتملعاو

 مم | تنافىعر م" شحولا م لوءربو هعدىلا نونئمط, الو 5 5

 نا للاىل وان هل تلاقف مالا رهشلا ىف زيعمسا نب راذيق ن تأت ىلا

 ىهؤ ةنمؤم اناف م هيلا تنام جوحا ىعىدالوا تفلتا ةرحاسلا ةدعس

 مضالا رهشلا هلا بر . تلا .ىلعفا  اهللاّف .. اهيلع هللا وعداف ة رفاك

 تأاقو فول كيمارح مر م مقتلاف هيف تمر >ام كثرم ردم

 و اسس نمت ! 0 هال بعل قو

 دالبلاابغ ىفوسهتدرشو ىدال وا ةلاظ ترحس دق

 ل وهيلا ضمان نوفسعيو 2 لوفغلاعم ش>ولا عم اوماه

 تبأ اذا عر سانا تراك نيو ايبا

 اكتع ءارملا تعد اهل كتفاق اكشم ل دعب رحسلا اهسناو

 لآ املا ماقملا برك نجرفو لج اعىف تامعاباهتلو
 ان ءاملارتس امنع كتهو رحسلا هللا اه أسناف لاق لمفا مهللا تبان لاق

 ممل ىلإ نع ناكاع هوملعاف تهاث ىلا رفتلا ةميسلا مجرو ةتاق حارا كمل

 َّىح ضرالا 55 لف تنفكف تكلبف تنأ 2-0 : املعأع لذ مهمواقو مهب 3 0

 ىف ىدنع ميش نا كل ىله هل تلقف نيل اظلا ماقم كلذ و تق رغ

 را ل لها كا وو كلذ م د اءفدق تلات كوي وزأو ريكا ثأف ت تعم

 همت سستم سس

 *ةعمقنبا-ل (1)



 ناحبتلا باتك اء

 تما | أعيطوم هتمصأف ىس أعم ىف 5 راشو 4 وزو 5 ريخلا رم

 ىئالسا نكي ل متن .- ىللاق . كلام هل تاّقف ايلم قرطاف - لاق ندع

 ا تناآكو مانصالا ند ىوق ديرعت أم ذيعا تدك ب ىللاق -- ةراغم ىلعالا

 حم ةنب ال انقشاع تنكو اناتوم اف ترف دنا..دك ةراغم باب ىلع مانضا

 ىف كلذ اشفف ىل مظع مالا نا 7 كل ذ ركذ ميطتسا ال اره د تنكف

 لاسقف !نعاد اما تنكو اهنجو زب نأ ولأسفاودا ىلا اوثذ قبب لها

 ترا كدحا لأسولو هج وزى ول سنا و اهج وز فيت اه وبأ م

 هج ورش مج لامو بس> هل : ريغ نم لجحر اهطخولاةأهنم تس كلذلاةالف

 ىدالب ىلا جوملا نمىلدب الار. اللاق هنام هللاءاشام !رعمامأيا ثكف اهايا

 تاءجو أهم دج ولا لع افق ةراذملاىف تلخداو هدعب تنام اماو هل نذ

 مانص الا ةب دس بايثك ةيراب ايث تذخاو ىلايث تيقلاف ىببع بصن اهلاشع

 تكرر ىذلا ناكملا تف سعىقتح مهعم لزا رض ىف وب رف مانصالا دب دس

 داسج (1) أمم ةرئالك ىف ماخ ر نم تأ را ه3 تمل وه اذه 4 راملا 43

 م 35 وعلا كل: تعدنا ُّ ف ادحصأ نم 0 تدبص أ ةوع ولا ف وشكم

 اهتيا رايف املا تيهتت ! ىتح دحا و دعب | دحا و مهفصتا تاعج و حابصم

 هانحأت ثعمسف امليقا و علا تاش املع تدق و نأ ىف كلما ض أم. مع

 أ سها أمنم دوررأ املتقا و ايمكلا تاءحو كلذ ىبشح وأو 44+ 4 دملمش تيبلا

 7+ اهنم مأربأ لك ف ماخر نم هه ربأ < لا1)

 كاذو 5



 7 نادتلا بانك

 نسسح !مهيلع رق : ةداث أن | أذا ىمول دل ةمئأ تى تام> واط ثالث دع كيذو

 ةيهىذخاو ةلمج هو>وو ةيبط ة ارو أيطان باثلا_هرم تأ رام

 حمس ىل هلا ىلا .. كلاس ؤب  لاقو ىهجو ىف لفتف مدحا ىنم ان دفمحن

 معسف ثا كا ىماندم - ىرصب لع ىشعو ىردص ىف ىلق قفقن ىردص ىلع

 نم ط2 او أه داع مانص الا تاصا لاق و ىردصو ىهح و لمعه و

 نكس و اشملا ىرصب نع ىل-جتف هللا ل وسر دمخ هللا هلا ال هللا ف ع

 هللا ص ينلا ة اعد ترص أف نأ رج ىلا اب راه تبل وذ ىر دص ص ىلق

 لع تاخ دف هل دلا ىلا كلا ذ ىر وف نم تءضق - و هلآو 4.

 لعق هلت ركذ يح هب رجخأ أك ههدرو رمحاف مل و هلو هلع هللا لص يلا

 هلق ق رش اذ فيج ولأ ىلق نع و ىنبع اشع ى :ء به : فناكاو رخالا

 َْى لش | هللا لاوس رألتنا ىبعأ و ىأل  تامف هم 8 هلع هللا 0

 #: هللا باتكر * نه

 ل ام رخنا نا لاق هنا ةعيمل نلا نع لبي الاديعوبا ىتثدح  دمشوبا لة

 د سس 5 نم يعتأ 3 نا هللا درع 3 احا ضايغم نإ ثز الأ

 كد ناك و ىمثرحلا هلارش نأ لمع نع اصول نع لوحكم ىلا دح لَق

لا ىفاقي و امم ماياىلا غليو سحاد بارد كردا ارمعم ةيرش نإ
 ماسا

 ناكو ناعدي> نب هلللأ ديدع ةكع ميرجملا هه 2-2 لا 9 هل | سم أ عم ناكو

 ةدئام لع هرادف ترءأاةوج ّه ممتجاف ادأ ود فورعحملا ريثك لال مسأو

 كل امص نم 6 وأعص تنل م ل 5 هللا حرعأب كل م لصا ناك ام هأ امو

 ىوخا ض'ربلا سماع يب ا” اذا كلذ نا انيبف رْئا ملا بلط' اك انف شرق
 ا



 ثاعبتلا ىاتك ا

 نب بالكزا ىل لاق متت تاقلاق للادع آب اصنق كلخاالا ىل لاثف ةنانك

 لعاتم ا ر ءأ مد تضل وهن ل اركب نإ هل واعم نب ةعمصصيح نب سمأع نب ةعبلو

 ىتح ةقث هلام ال ضاريلا كلام وأن[ت رس و ىس رف ثسك رق هءارسا

 هلام ىلدرطو لع 7 فس نشيرقىلا بالك لسراؤ فئاطلاب اهاتقلا

 ىفظاكع ناكو ةر 7 مكيدل ىلو ظاحكع قوس اودهشت نا مكل سسلف هقأن

 8 رمل مهمل ىنجا ال لتأب ترمتلا اشي رق ناو ناليع سبق ضرا طسو

 هنتث اطلا نم ىل زيم تينا ايلف دإب نع نونغتسي ال راجت مو ىيسب نوبلطبف

 ادارعو اداز تذدخاف كلت مسا كاتب ترمتتا شيرق لئابقناىللبق

 ,ىنبللت شل رق 3 اهش للظنا دود لا هح- ود ىلا حابصلا عماي راه بم رخ و

 بلطأو برهأ لزا ُُش لعل الستسمارراه فوترأا 4 وقود تبن ىنأ 33و

 اينم ردوعح لع قبط ردع ىلا تملا ىتح ياط ىف موهلاو هك ىنخا اعطوم

 يم تاخداو تاخ دق 0 كلذ ىف ات احتم فيحنلا هنم لخدي للاخ

 برسلا اذه ى يسفنل تاق بر سلا ىلع لاهم ىدأ ىع و ىدأز

 ىف لا تبسم نزحت 3 ودع تدءشؤو يك و ىلا تا ن نم يل فبدأ

 4 عار اد - تحد حس رسلا ىف ادام ايو 0 تار دمسع 0-0 ركض اللحد

 راقد ناو نيل و توتو رموج تييا طسد ىفو ت 4 اعف

 دتسألأاب توثكم ماخر نم وأ هسارلع و دعأق و لدحر نا 0 لع ةر ه رمأ

 ك9 ضارعم نب ثراخلا حاول لا ىللها ناأ 2 تصف محاولا تارَيق

 تيبلا كلذ ىفمابا هس تقاف حيسأا دبع نب ضاخمو ةليغو حيسللا ا

 تح رثل ىبم شن رق تسل يح ىدأ لم نم هب رش (و ىداز نم لك أ

 لاملا نم تبصا ام تج رخاف ةضيلا ىف ادحأ دجأ مل تزرخاو اليل

 تدخاو



 4 نادتلا بانك
 لزم تفل 5 ةءار عدتع ىل وك شار نم هم حأو الا تدخاو

 نودنرب ةرايس تننا ميرصا ايلف اليل ةقالا تاذىلا تدر والج تذخاف

 تعرف رصم ,تغمل ّىح يعم أم الوان نم نور ديال موهعم ترسف نيدم

 حا ضاولا كلام 0 عبط تأ ف ثدحس رو الح الام تدصاو ىعم م

 لمجاو ةقان نيس كاه ىل ل ةفشب رق مم ىتصق هيلع تصصقف ةنانك يب

 نكلم قزر ىف ىلع مس و دق اناال هل تاقف بالك ىلا ادرسو اهلثم تا

 هداىلا اًكسراف االك اتينا سوهو ان | أمسو اهارتشاف هقاذ هثام ىلرتشا

 وهو هند ىف بالك انعب م : قولا م ركعلا هيلا | أ :هفدف بالك نب رمح

 ةءسأاو بحرأاب !اوعجرإ ىللاق ان ايف اللذه توع ال هل تالاف ريبك خيش

 تدهشف شرق ىلا تئمرا و ظ اكع قوس ىلا انرس 5 هدنع نم انعحرو

 اوشو ىلام ضع ررلظ ايلف 2كم ىلإ مهعم تفرصلا 5 مسوملا كلذ ظاكع

 اولسراف حاول الام تجر خو هر املا نم زاك اع مهتملعا و ترد اولاقو ىلع

 هللا لص ينلا جوز هجدخوبا لب وخ و ىزعلا دنع نبدأ نب لل ١ وخ نعم

 58 هللا لو سر دد وهو ىرهزلا فام لمع نإ بمشوو ملسو هلآ أو ةلع

 رسو ىبمار اس و هل او هيلع هنل أ ىلص ىبنلا ما ةنمأ وبال و هلا وهلع

 اا ىلا 1 ة حابشالا 1 ىم الخدو تلخد د حاولال اه

 هي ١ :هددسف مرظع ر 7-2 ىلع اوتعاو انج رخو هناكمىللا مول لك تددرؤ

 ب عأ ل ةيحلبم رحملا ل وك الث للخلا

 0 ضاضم دب ثراحلا نن ورم هنالو ]وس

 هده كلا ىل و كم نم ضاضم نب ثراهلا بره ام هن ! دمج! لاق

 كدب م قاف. كلم ورم كلم لاكو ضاعم نب ثراملا ض
 5 قرم هنأ



 هلا ناتك 3-5

 نإ ورحت نل رشببا هزبا ةمام ضراو ك4 هذع كللا! ىلوذ تام 3 ةذم

 سيب كلل» تنم ةكلمناكرالي وط ا رهد دك« ماقافضاضم نإ ثراملا

 هررصأ و ناماسا رشيلا نماف اكلم ٠ م دم و: رشراو لكم دواد ن !ناملسىفا ىَبَح

 مثرح دم كلف كلم رخآن اكو ليعمسا ع .: تب ان ى ىلا ةكم ما مفدإنا

 3 ىما ىلوف تيبلا ةءادس لع مه رو ةنامسلا لع مرق هنأ الا رشبلا

 |رهد ماقاف ناث دع نب دعمهنبا هدمب كم ىلوف تامم اليوط ارهد نائدع

 باقق دعم نإ صئنق و دعم نب راز نيب 15 سهل | عزاذت تامه اا وط

 نب نامناا نا بسناا لها ضعل معزف قارعلا ىلا صاق جر 95" رازن هءاع

 #« دعم مرا صنق ءاننا ٠ نم ه هنأ ريما كلم ردنملا

 رم معتتفا امل 1 قادسا نب دم نع كلام يبا نع ىئاكبلا نع دمشوبا للق

 فنرا.نلا فيس اهف اوباصاف ةري ىف ةراغم تلخد قارعلا باطلا نبا

 ركب ى ا نع ةباسن ريبج ناك و ممطم نب ريد لاف رمعىلا هباوثاف فه رملا

 ءالشا نموه لوقي ركبابا تعم -لاق رداملا ب ناينلازلك نمم رحم هلل ف

  ناعنلا فيس فهرألأب رمت هلحاف نأ: دعز دعم صنق

 اليوط ا رهدامدقم ةكمزنندع ن رار ماقا و

 نا برعلا ٠ اع.نع ىلكل لا يت اسلانب دمت نع ىا ىبث د دمج وبا لاق

 ةسرا اوناكو هدالوانيب هلام مسق ةافولا هل رضح ال نأ: دع ندعم نرازت

 ةيملا كلل رضماب لاقو -يىبصوتناو ةلللا و اصملاكل لاو دابا م ريث !ناكو

 رضم ىمسفانقلا و سرفلا كل ةعي رت لاقو  مدانم ةبق ىو ءلاردا

 ساع لاقو  راجلاو ءادوس ةم' ةليخنلاكلراغا اب :سرفلا ةعيبرو ءارما
 ءارلا رضم رك دب ىملساانسادرسم نا

 ىلا



 ا ناحبتلا باتك

 ددعق ريغ اند ذا ان اسحاو ان ديدع 23 ءا رجلا رضم ىلا

 رآاز همأ نم دابا ثروامرك دب سوأن ثراخلا لاقو

 هلآ اواصملا بارا نمتو هلك راز ىرماقرو نك

 هنال هببا نم ثرو ىذلاس رفلل سرفلا ةعبر ىمس هلاف رازءز ةعيرامأو

 *ممشملا ةعبن زر ىهحسف الن وط ارهد ةءدر رمتو هدالوانود هب هصتخا

 ليما مركأ ةعيرليخو ىراهلا رضملنا برعلا ىف لبالا مركا دمج وبا لاف

 ىفضيرتو داوس ىفلكأت منغلا مركا رامنا منغو ةصاخ بلقتىت ليخ مث

 نم لواذ هدلو نم ربك الل ليألاب ةعيبر صواو  صقنا كلذ ريغو داوس

 # ةعيبر ن دسأن ةزدع ليلا ثرو

 ندمح انثدح ميهارا ندم انثلح لاق قاحسا ن دام انثدح دمحجوبالاق

 رازرضحامل لق سابعز !نع موزخغن ليعمسا انثادح لاق ىلكلا بئاسلا
 تناكو راعأا هئاوةعدر هاو ريك الأ دأبا هعبرأ و ملا مج ةائولا دعمنا

 ماو ى ريا داه دحلان و رم ن دزن ديري تش كن اع ةعبرو رضم ما

 ىنم بلاغ ةنب ةعزاو راعا ءاتن كو ىلكلاو ر معن ثيل ةئب ىورا دألا

 ىصوا ةافولا ارازت ترضع امل لاق ..نالهك ن ديز ن بيرع نب كلام

 رض ىصواو اصعلاو ةلطلابو ءاطمش ةما هل ىصوا و هله! ىف هفلختءاو ادايا

 ءارارضمو ءاطمشنا دانا ىمسف بهذ نم هئاخو مدا نم ءارج يق ةيقلا

 ىصوا و .. س رذلا ةعيب ر ىف ءاوللاو ةانقلاو س رذلاب مي رل صواو
 ىل..ع ةدودسم هلو مهام داو لك! ىطعاو راما راعا ىمسف راخلا راع هيإ

 ترعلا بكج وهف نارجن ىبفا ورمن. سملقلا ىلا اوه ذ - مل لق و اهف

 لوا وعولاقف 4 ا هسا هأنر نأ اع ن دمم ئ رار "نام ا -- مويص 597



 ناحتلا باتك ؟ا 4

 نأ: دع نإ 0 نم رعشلالاق نم

 ه2 سل أائس نات دع ئ دعم ان داح وأم دق ساألا ريخ ن رار

 ا يو سلا نيو نسال مئاح توملا و عو رلا لال نف

 ربة نيح ىدنلا ف و رعم ربقشو  هرقتسم نعزعلا حور بهذيس

 ربع قالا ضرهدلاس رتفلخو ىنم نم بصحلا م العاب 0200

 ريعت نا ى | ا"ئىروش تاو وعلا قدا هيفي عقيل و

 ةياكلاو و رمل موحباف اهعط رب ريغصو رجو ةيلك ١و رشاو راس مهنا م

 م -اهنم اويجمتف ةر ون٠ لبا زم لع ١( )او 0 أويحمف هنك أس

 ةدحاو تال اهتم ةفطعم تأ رجش ثالث او اص ف مه رط لع اونا

 لع و رأ "ا اع أ لع و ةك اس ةثلاثلاو ةح راب ى رخا 0 مه رط يف

 ل زيف ةحن اسلا ىلا ةح رابلا لع يذلا ريطيف رخا رثاط ةح رابلا

 نب لارا واحب وبل ماسلا لع ىذلا ريطي و اهيلع

 م ىطس ولا و هناكم ىلا ر + الا وعلو هن كم ىلا اذه د ومف ةعاد

 0 دق نيخشا و أصافاوراس م بعا هته اينفلا رد تارحشلا

 قرفيل راع | لبقاذ اهني قرفي نا ريغصلا | راعا اوس اف ىجلل اب اطباضتو

 هأءحوأ يح راعا 0 : رضلا تعقو هي أص اىنم حا ب ريط الكف اههنيل

 هامجو ايف راعاب العفام لثم هيالعفق ةعيبر |هعيلا لزن مث .- اههنم د

 ةحاذ ىلا ينم دحاو لك رفو اقرتفأ اين« اند |لف رضم دل تاق 5

 لجرأ 0 اورد اوراس م . اب اغ ىت خ> ةيحاص نع انم دحاو لك دعبل مش

 روزا لب ةعمر لاقو ربا زن رضم لاق و .. روعأ لج ر :! اذه دانا ل اف
 الكت جوج تتسع تفعل

 7 ل ةداعأ ىف ىت ايام ملعب م 271 0 ( ١

 لاقو



 نادتلا تاتك
 1١ ئ

 أسد ىريمب نم متسسخا له لاف ريعبلا بحاصهلف دو رش لب راعالاقو
 معن لاق رتباوه له رضم هل لاقو .-معل لاق  روعا وه له دانا هل لاقف

 ممن لاق- دورشوه لهرأعا هَ لاقو -_ محن َل 0 روزاوهله هعدر هللاقو

 ىجنأ اوبا 3 مم قاعتو أريعب كل ان أر أم | ولا ريعنلا نإ - مه لاق م

 ءالؤمو لض دق ىريمبنا ميكملا اهيالاتف - م قاعتموهو تارجن
 ىلا اومف دا  نارجحنئىفا مللاقفيلا هومفد»زا اواو هتفص ع اوضرع

 4غ ص انف رعف رخعلا راع 5 عرس هل اول اف ايم 4د متطحا لا ه ركل لجرأا

 هلل اق . روعا ريعب رثاب تريص دايا هللاق  متفصو فيك مذ لاق -. رثالا

 راعأ ..هللا# روزا لجرثاب تروس ةءيبر هللاق تبا لج رثاب ترمصر ضم

 ه5 أر لاق  روعا هنا كليلد ام دابال لاق  دورش لمح رثاب تر ىم

 ريا هنا كليل د ام  رضمل لاق  هيعر اهلع و ةحيحصلا هئعربا بكر

 لاقو ب ارشتنم مشو 4 45 رمل ]اد هلناكولو اعمدحم عدل مه ارعل تءارلاق

 أضع يضع بكر في لب ئىَح را تر لاقروزا هيأ ثرملع نا نم هعم رز

 هيأ ثملع نا نم راعال لاق مث رو و هيأ تملعُم أيذم فل اخ اعر و

 3 رط نعغ ورب هنأ ٌتثملعف ها رط نع عاز اعر هربا تار لاق -_ دورس

 ىجفأ لاذ ا و9 ْْف اما هأئيص 0 دورس ربع ناكولو عوريف هل ص رثدل

 مهلارظن م هنا م هر ءال وه سدلف 3 رجعت باطا بهذا -ىل رأل نار

 اذاو لبخلا نم ليخلا دار ووةيصعلا نم اصعلا نا ) لاَمف اليوط نا رحت ىفا

 ذا را ب رثي را رح ىلا ب دير ون ممل ق رب. ملاذا هل وق يف دمح وبا لاق

 مه سما ملا بريل ماعلا ملسو هع هللا لص دم رو مهيلع ىار هنا

 9+ برثب رارحمملا بذي هلعلو - اذك ( ١



 ناحتتلا تاك ><

 مو ماريو مهعسي مهتم ابي رق دسقو اسلي مدبب رش و مايطب

 ممل نوكي نا قيلخ اموق تب أر م الغاب هلم الغل ل مم دريل

 | رخو ةي وشم أق انع مهيلا مدق تاك واو رش و اولكآ اهف ميظع ب

 ٠ ركن م رمحا هذهنا رضم لاق و . ةيلك اهتعض را قانعلا هذه دابا لاقف

 لاق و . هبا ريغل ةيحاص لجل اذه نأ ةعب ر لاقو ريق ىف تن

 ىفا ماقف رح ك وللا ءانبا نم ماعطلا بم انا ىذلا مالعلا| ذه نارامعا

 تنام ىعا را لاق قال هده ةمصق ام هل ل اَمْذ  ىعارلا ىلا نا ري

 مركلا بحاص امن ةبلكلا ه ذهامتعطراف باحت ةاش هنغلا يف نكي ل و اهما

 رفحا هللاق هذه نم هل لاق امر صع مرك | نم را هذه هل لاَدق

 هف و> تعش ريغص لمط فوجوف اهب اصاف اهقو رع ىل-ع رفح هرفح اللف

 ىف اوقدص دقو ىف !ريغل ىف |١ اومعز دقو نيطا هش ىفلز  اهللاَدف هماىنا 5

 موي كفشك نم مظعا ادغ كلفشك ناف ىنيقدصا و ىب ريخاف اولأق املك

 ىورالا ىرصا قيقحت تملعام ىأب تلاق كيلع ادغو كل موبلا مكملاو

 كمو كوبا سفادنت هنا ريغ !ىهاع 2 وبا ناك الو ةرعاد تاكامو اده

 كاملا ت أدل هنم ةعرلا تردضف امس اق كلما ب كونا تاكو

 ءاماملا ىلا مهنا كاباثا والي وط ارهد ايراحتف كيبا لع هب اوماقو هوم دقف

 ىف اذ ربما كلمع غلب و ركسع ىف نيرحبلا ءاقلت جرخ هناو نا رحت ضرا نم

 ركس ةلاو رصقلا ىتاخ داو هريصق ىلا ىت راصو ىملا ميمج ذخا و راكسعل

 |لف ىلع مقاوف ىنيقلف هرسصعق ىف ىشمب ج رفا ركسلا هيلغ و كل ذ نم هليل

 نم كلش ىف تنكف كابا تينا و يبس ١ ودق لف اع ربخا مسبصا

 كيناو و مار 8 ةع رك انا و ءان زلال ىضرأ ت :؟ أم هلل ا" و كيمعو كيا

 مارد 07
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 لاقو اهم رح نم لوا وهو هسفن ىلع رثلا مرح

 لاو طاواثمحلا نين كلسماحل ةرم ءايبص مولع رآخا نم تبر

 حداف لك هن ازحأ نم به ذنو  ابصلا ىلا مالا وع د: ةوشن اه

 مل اص لك هلاوحا نمدسغ و 2 قفا فحجم ىلس اباهنأ ىاوس

 ححاور |ش مولملا باب ران ى رزو مهر لصف نع ىارلا لهأ روج

 مثا ونلا ىديا نيب ام مج رش لع اهب تباامف كفا نكا ملاذا

 مئاروداغ نيب امايلاقاحلا اهدم تازال للام للاوف

 ممل اي دل امد مسيه ارا < رح و هير تدييلا مرحام اهم رحآ

 .لاق هل اي د الب هسفن ىلع رثخا مرح نم لوا ناك و ورمت نب م يه وهو

 ,سلؤ مسهنم عمس ام عمس دقو مث نم ىردب ال وه و م وعلا ىل قام

 نمله مهللاَف نيفيضتسملا رفنلاب وتلا لاق مث هم اكحا و هئاضق ساحم

 نع كل أس اك انما كلملا اها مهنا ولاة نوفرصنلاو مك أاهرضقأ ةج اح

 .له ! لعا نا رجت ىبفا ناكو ا م 1 يف كيلا كاب وان أش ضع

 نم ايعاد.ن اك و  ماالسلا هيلع دوا د نب تاهاس لع نام لا كلذ

 لها ادا برعلا تناكو رجرلاو مجنلاب برعلا لع نامل ل انقناكو هتأعد

 كيلا رث انج رخ كلما أ اهيا هل اولاّمْف -ليمساو ميهار 7 نع مجاب اي اندلا

 .لع و انفي رط لع ىلعس وو ةحرأبو ةحئ اس تارحش ثالث انارذ انروماَش

 ةحرابلا ىلا ريطي ةحناسلالع ىذلا لعل رثئاط ةحرابلا لعو رئاط ةحناسلا

 ىتنلاىدهي نامز ىف أيس مل اق )١( ارا ىم كلذ المق ىلعسولا ىف ميو

 هلأ اذيضم م انولاق .. اعيش هيلانودبم ال اممند جاتا فيعضلاو ىنلاىلا

 )١ ( ةديحسلا ةرابعلا ره دقو لصالا ىف اذك +4



 ناجيتلا باتك

 سع ىلا أاهنم 7 .طقأو ةديدج ضار
 اف عفترب نامؤ ىف أسس لاق - وتم لبأ

ول اق  رايخ الا و رار الإ طقسو هقلذيو ةلفسلاو دسلا
 ,لعانرس م ا

 ؟رأ

 4:كاس هماو حبل نيئيعأا ىمتا فش د اك الو ريغصو رح اهنطي لعد هك

 ىلع انررص مث اولاق  ءاملعاا تمصي و لوملا لها قطني نامز ىت ايس لاق

 اهني قرش ان رغصا وهو اناخأ اذ سماق ىحال اب اطب اضن دقو نالتتقي نيخيش

 اناخا ان سماو امههنع تن هامجو ! ايلف هيلع مهي ناكف برضلا اهني فاتخاف

 امنم ان داىلف عرلاثلا ان أخا اذ سمأ < أيهنع لازذ كلذك هب الف ىاثلا اذه

 ىلا رظتفلاق انع اياف قىح ايرهايلو ايهنم اند الك لش هنم انرهو اًمرتفا

 0 ط ارظن هنمان نه ىذلاوهو رغم

 ةرعثما

 هلا دش كرهظ ىفرازن نب رضم ءرملا اهناتناو طيسلا مكي املع اميلملا رب

 ادارا ناناطش كناذ ملا 3 * هيفاسا> اف هسا ٠ ْنَع مآ 6

 ماو موبلا ةقداصلا ةرعدلا دو دعاو دولوم مر 1و

 رازوت متأو أو -ىنارل'نولان” هيو لان نودمنتس هب ادغ 0

 أولاق نو استو ىرا اكمتاو مكن : مكحا يلا متثجو م اك.اريم مم "1

 رضمل اخت اأو ةضلاناف لاق ان 3 انفلتخا نأ كت نا ' سمعا 5

 ءاطمشلاو ةللاو ةزكلاوا املا بحاص ادايا ناو - مك اموكح هيلاو

 م , ورح رصأ هاوآلاو ةانقلاو سرفلا باص ةءيريلاو ا أمم سما هيلأو

 1 اولخاف راخلا بحاص راما اماو . بورما ىف 4 ولت اونوكف

 0( كز ذكملا أوئوكتل راما هاطعا اذ دلالهأ همدخ تبداصو مسداف لك

 نم ةليجمو لجببلا همل ىلا ن ىيك فتامزلا كلذ دعب كلذ ىف لاذ

 را ا كلذك هب نوكيل -ل ()



 ؟ اة ناجحا تاتك

 راملاب ىص وا هين يال ىصوا نيح معا ناك راز
 رافتخالا ميل اهيف باصاف دأيا ةلق كلهق .!هيلع عوبطلا لالقلا هوطعاو لاق
 نم ةمطق باص اف رضم ةلق كف مث هريسغو دبعنم هلام ذخ دأيأ اي - لاق
 كف مب ةّضفو ب به ذم كرت ام ذخ رضماي هل لاق هْضْف نم ةعطقو بهذ

 سرفو رفاحو لح نم كرب امدح هللاَةْف رفاح نم ةمطق باصاف هعدر هلك

 فانا كلر اما ب هللاةف افاظ اهف باصاق راما ةلق كف منا جو لعب و

 ءاطمشلا دابا ذئموب نم ليقف مكنيب ض رآلا لام كلذب اوضارتف فلظلاو

 ناكو ةءيبر ارمت مهلوطا ناكو راذعا رامتاو سرقلا ةعيبرو ءارللا ريضمو

 نبريشبل لسد هل اوهلعتلا لص هللالوسر لاقو) مشقلا ةعير كلذل لاقي

 ةءيرالول هنا نوهز ديدلا معشنتلا ةعسرنم تسلا ىسودسلا ةيصاصخلا

 ىف ةعيبر ةيبلل تناكو ( هللالوسر أي من لاف - اهلها ضرالا ت ًانكال

 نا يلع لاق -. كا م م مشعلا ةعيلر بر كيل مهللا كيبل . ةلهاجلا

 * )١( ةدأس داتا راحفلا ءأيا ةعبب رىملا من - تااطيا

 لأِق هلا سايع نانع بهو نع سيردا ىلا نع دسأ ىتادح دم وأ لاق

 ريم كلم ىبحا امل منلا نيم ىا منال رشأن ىحس أعاو منلا رشات كلملا ىلوامل

 ن كلامود منلارش انو مالسلا اههياع دوادنب نامل مألا أاماع نيعبرا دعب

 نإ كسك نب رفعل نإ دز نإ ورم نب بايسلا نب ريمح نبو رم نب رفع
 ع

 * أيس نب ريم نب لئاو

 حج رخو ناطحق لد اق و ريسح مج كلا :أا رشان يلو امل دمت ورا لاق

 ضر الا نم ا_كطوم ء يطوف ءاظملاةعلاي ةلاو هٌوانأ ىوح ام ىلا شوملا

 هنا سماف طحملا رحلاهلا ملِب تح برغلا ىلا جرش هناطلس دتشاو ايظع

 )١( لوصالا يف - انك +1



 شاعرا هسم هنالشعر ئهساعاو متنأارشأل نإ شعرب رمش وهو رمش

 ريمج ةغلفراوبلارمشلاو شعر رمش مس نأك لبالالاقو را برش نم

 ىداو دير يراسو بك سم ك1 ريو بك رف طيحلا رحبلا ب بكر نا

 لر وعل ىف رئت تارا يلا مجرتو هربعت ىتحمجر ال هللا و لمدل

 نسلابملاو حرف ايأ| ىلإ 10 جرخاف لا ' رملا ّى د منص ىلع معنلا رشاد

 قرا ودأا اويل وماذا !ووكقم هل اكمل نفر لاف هه كرغو

 امظعانود ليللاب 0 مدر معلا را | *د 5 هما لك نم سا هيلا اوعجرو

 كوس هدد ممسق ةعم دم ثلاع داكن 2 حرت بدد منصلا ةرانم سار لع

 لوالا ملعلا قبس هللا ىلا . هللاىلا لو وهو ةرانأا سار نم افناه حابصلا

 اماامعنلا رش ا لاف مدع امو دعم باط نم ذفادلا 5 و 006

 مانا دعب شعر رووعع يل | نق كافل 0 م 3س رع ىا كله سانا

 كدرام 8-5 شعرب رمشأ لاَع مو فال 1 هد اهقو هلق فلا 37 كام كقو

 ك2كعو سم مكحلا نيبو سس كلا اه .1 لاق 5 نك ندع ا

 لو 3 امة َ : ا نا تا اف و ريع 4 معقل 2 طع اود

 مجرخ - ل اإل تقر دق مرل تهم - مدعامودعمبلط نم نوع

 اهذخاف ةشبحلا ضرا دير هلحاس ىلع راسو رحبلا معتلا رشان ردف لاق دنعملا

 لن تح ضرالا ك0 5 نمرحبلا ل !-اسلا لاخلا ٠ نمافوخ 44 رط لعل فق 3

 ه را اع لسا م قرشل |لاراع م الوحابف 0 اقاف داع ن دادش ةنادم

 ن روحعس ن )١( نأ هأ دو بك ورقص ال ىع مورلا ضررا ةودقلا

 صيعر ىنور ن كماس ن سطات نإ ملرل مواعسا نبمورن ندم
 اولغو ه وم زف مريكل 0 3 هلع هلئأ ص ينل بووقعلا 3 !' رعص الاوهو

 هيلع #*ناهام -- ) ١



 ضحا ناجيتلا بانك

 ناها نك و انانسلاو ملانغلا هنأأ اوعحرو هن مد ةعاف لبج ىلا مهنم ترش هيلع

 سمشلا ملطم ديرب ماشلا ىلع ذخاو نوما ضرا لبعسم م اجوتم

 ىلا نم ةيبآ ىلا رمش عجرأمل د مت وألاق

 أآ ردص ىف بتكفرصامت ني فلا ىذ ةرآثم

 دن سملاب

 ىهتاو هرب' غلي نمل

 فاح ىلا تدلش ةرأذ ء ما ل

 ساحتلا هر هه 5 5 ىدلا لاثمت

 بطغيف دح ١ ىلا فلكت ال به ذم ناكل اذه ءارو سل

 ىصعمو امم دهف ي ىتلا ةرانملاب رما م  هردق

 لاق مح ةجئس ةرطنق ربع معنلا رشأ قرشا ىلا هحوتامل_ دوا لاق

 ىدنلاو دا يف عابت الا عبتانا

 ندا و نوكل أم ىت وفو تكام

 ايرغمواقرش ضرالا كولم تطرف

 5 ودم تت لدا تراك مج

 اب رخمو اق رش ماي الا انل تنادف

 منع ص 8 كا مم تر ّح داو

 أد ص 5 نيصلل قرشلاو# تاقاو

 ان د دحلا ىف ماوق الا مل لوف

 اهم ىل نأ ىلع اين دلا بحصا و

 نك وم كأ د نم تس أم لع ىلاو

 3-3 . 2 سال ©

 أ وع كه 'رردلا راثا ري غلا

 لالا نمزا! ىف َْش ءاب الا الع ترش

 ىل اثم أ الا كب اا كا

 لا .رعاو سكن ربع با.ضغع 7 وشل

 لاخاخو لد لكاب أمس أامسو

 لام نم 3 يوودع م اهف ملأ

 لاح لع الاح كرتلا ب

 ْى املا بكرا رأا ىف دومل ْى مه ىلاو

 لاح 1 هنع تما نكل و / دول

 باب مفاد

 ىلاما كلن مث فاس اب
 لاحو اياوتأابو ان دلأ نع 1 ول ول

 مجللو باوب الا بابو ناتس ربط ىلع راس مث كرتلا ضرا ىلع بلاذف لاق

 الف  مهبلع بلتف ناغرفو زرملاو طزلاو دركلا ضراىلا دنصلا لابج ىلع

روذدودنو |,تراصو دما ضرأو نيصلا ىلا تتأا ضر لرب ىلص و
 تام



 نادتلا بانك 0
 »+ هدعب للا ىلوو هنارمش هفدق

 ا معلا 50-1 رب رمش كلاي 0.

 منلا رشان هأب قر رمش لاقو

 ردق للع ىفشا كلم رمسلاو كبالا ىناخع

 ره ىلا أم دلأ انس :: رك. .قياوبنا نضوالا ىلع ١

 نصبلاو ممسل ١ قكقءاويو ةةظل ايادنلا دعقرتاف

 روذ دو دل و اهب ىدص تدع ئملا رانمأ

 ىلوو تادمغي لزيو لب ب ىلع ذخ اف برثلا ضرا دير « شوبملاب لفق <

 نارثلا ف ةاديساس اهرا ةىتلاول ولا عب وه و شعرب رمش كلما

 (١)فرط ب رعلا نمهدنع نكمل هنم رطل طق مئاق برعال ميول هنال

 فا ةةلاوغأ عيمج ناكف مهتسحم ىلا نس و مهئيسم نع زوات ىقاو ىنغا

 هولا سرمد اره عا نو هناا نيا قنا دع وو ناطعل

 ب رعلا هل ثإ رضف براح نأ انكي مدشاو اروغ مدعلاو همك مالعاو

 نكلو هنم مظعا ءارظع ةمبايت هلبق ناكناو ربكالا ميت مدنع وهو لاشمالا

 ط وقلا و طزلاوزؤهلاو دركلاو ذعصلا ناو - ممولقىف هتمظعو هيف مربحأ

 ثفاييج نم مهاوخا ىلا !وشمن لسو هيلعاتلا لص يبنلا ح ون نب ثفأي ونب مهلك

 لر ان وكم الا جه اولامذ أحاحو احا ىلا ة.ئمراضرأب 3 ناك نم

 .احاف لئاقم فلا هئام انم لتقو ر كب فلا ةئام انم يدرعلاب نم انس

 يدا وووتلاو مل.دلاو كارتلا ممو مايقلاو ةرصنلا قلاغنا ل ىب نم مجم .اوخا

 ناسلل اوعمتجاف حوت نب ماس نإ مرا نإ ذوال نإ سراف ى كلذ غلب و
 كلذريغو ىزاذملايف ةرخسلا نمو وفلكي ا1ةمبابتلا مايا !اوهركو ىمجالا

 نم 3+ ملعا هللاو - اذنك ( ١(



 323 ناحتتلا باتك

 راب ره نب ذابق سراف ونب مدقق  حالسلاو عاتملا نم لمعلا فانصا ن

 اودمعروندودن وأم لها ودركلا ودغصلازاوهوجوو كلملايف ىسرافلا

 عزج نم هيف ناكامو هجاجزو هماخر اوقرفو ولا رشان ربق ىلا

 مجاجي ربما كلذ نمفريل ارذد هللرذنف شعرت رمش عب ك اذ غلبو هريغو

 تدءضعو ادددش اضف تضغوناك م انعاش افئم البح دوس َى لاحرلا

 رمحألا'و ضييالا م ارا لا تكا هيبأ ريق ىناكو هيضءل برغل

 نم عينج سمعا و ام اش افينم البح هلعج يح رمجالاو قرزالا عزملاو

 باع ةرعابو هيو سس ل هنم برش الا لئايقلا نم هلود

 3 برعلا ةريزج لها عيمج رخو تزربف شودملاب شعر م

 أهاثم دحا م هجن ل ركاسعفف جر ب هق مهتبحل شد ترش نطل نخو

 ىلا ذابت سراف تمدقو ثفابى مبا الو نين رفلاىذ دعب نم ةعبايتلا م

 كارتلا مث و ذابق نو رصاانب مهعجأب ثفايونب لبقا و شعرب رمش عبأ لات

 كلذ غلب و زوللاو طرلاو دركلاو دغصلاو تتلاو روثلاو رزكلاو ىملدلاو

 ثفاب ى و سراف نم هعم نم و رابرهش نب دابق باصتنا ناكو شع رب رمش

 نرقالا ارم هنبا فلفت لاشملاب لزن تح شعرت رمش عبت راسف ىرلا لابج

 كرتفراس م فلا ةئامىفنامعب ايفيص هنلا فاخو سراففلا ةئامىف للذملاب

 ت ارفلا لع ذخاو ةرزملا دصق و ثفأب يبو سراف ممج هيفىذلاق ارعلا

 لوش أشناو ةتسرا دير

 لطابلا نع.قملا ىلا بغراو ه.آلاب هللالع نرثا ٠
 لجالل لسج املا لس ريو 2 (0) هنا ىدم ىش هليل

 لفاسلا لذرالا لحم رزخ وادركلا و دنصلا سوما
 مسا

 )١( هلأ ىدم 0 هلعل +
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 ىضرا ليلس ل اذ كنما لقو

 ىوهلا يع وأد تأام اذا انا

 م ايا ا ععانلا عرطصاو

 هىمأ ىف ىله املا لحن ال

 ادا له اك لفغلا ىوذ الو

 اعاذ لعو اذ لع ضقت

 بصنم امن مالح مل-عإ

 صصملا لثك مج ىف تزر

 7 ا اهلا ناعست

 امارس اورشلاو تمكلاو

 اهاس رش دتشت ليملاو

 ان دام اذا مج نرم كلا

 ىراىح كفاال مسقا

 18 ىدرلاو ىصع فيبسلاو

 ةااو ديملا اولفغا ترا

 ةل ذ لع اموب | وحبصرس

 ةداغ ةلفط ةانف نم

 ةدشر ىذ ريغ يغ حاكن

 نم دب الف نع الا اوحرص نا

 نادتلا باتك

 لئابلا خذابلا

 لعافلل تاي وهو

 لت اسلل مماسلا تضاف

 .لجاع لصاف 2 ىضَق

 .لقاملاك كونالا الواموي

 ,لهامجلاك ىارتاديشر الو

 ,لهاولاو م أعلا ع ىضقت

 لئاسلا نع لمملا ىمم ىلحي
 لبانلاو مسمأ رلأا. ف دق

 .لباولا .ضرأ- هلأ لثم م مدلاو

 .له انلا در وتسأا اطملا لثم

 .لساب دج ام مارك لكسب

 .لذاخالو نوه وع سبل

 > لذالا عسسل اج 3

 لتاقل لوتفملا مكحم

 لفاغلا سيلا رمش ناف
 رك را لول ل عنك

 لفانلا ىلا ءرتلاب حبصت

 لتاعلل تدززحت وا حرفت

 م ادملا لها

 لع 3 قى ادم 5 لعس هع 5

 لجاعلا ىف فتلا دو تقاذ

 ان 1 2 ١



 باب ناعما !فاتلا

 لحاسابو ملا عاطن ةروم 1ك هوا ايل

 له املا مم قرأ هلمحت انل ىجن رجالا امهذدااو

 لب !ذلا هذا دصا ىف ردلاو هئيص نم جو الاو كسملاو

 )١( لئ ان ىف توم الولع انودحم توملا الا نيشال

 ةنيمرا ىلاريسملاب كرتلارماف ذاءةكلذ ايف ةينيمرا غلا شعرب رمشاعبتن او

 اميرذالتق ميلتقف مبءله 9 اديدشالاتت مباتاتف ةينيمرادير كرتلا تراسف

 ناو ةيئيمرا ضرا نم نئادملا برخو ىسو لبج ةلقيف هل نصح نم الا

 طزلاو دركلاو دغصلاو نأف رفو سراف نم هممنع هعضوم رم فحْز داق

 ن دابق راج ةييسرا عتق رهش عينان ةغطأل فارما نكورأ كاع وا

 ن ذرق الا ارمع كلذ ذ غلو قارعلا ضرا نم رقا رقونح منال قىح راب رهش

 هأناف ىفيص 0 ذرف الا ثسز وامأيا اولتتقاذ للشملاب هيقلف مبأ شعرا رعت

 هنأ لما و اوما هب ماارشو فلا هئام يف لا نم

 هويلطق ةيس 0 ىلا بروف ذابق مزه نرق الا هيخا ىلا يتيص لصو ايلف

 سو ور ىف ند#و تاس ارخ لابج نم ضي الإ رصقلا ىلا بربق

 محجر رف دابة صا نم ناكاع هايلعاف امبسماأىلا يفيصو نرق الإ ثعبو لاسملا

 ضرادي ريراسو تارفلاربمف قرشأا ل ها لتق ىف نعمادقو احاحو احل نم

 ة..اغلأ ذاق قط راق لبد ل ١ ىن مم دقو و( ن ذاق دصق 9 لعاو

 وعدا هللاق-مبت دب ىلعتسيم ىلاذ سالبأب ىب 5 نإ سالب هبال لاق

 هاي انا تاتق لعق منا 8 كلذ لع ىد يعواطتال

 كن وخ الو كلان اماذخف ىسأر ضماو ىناتقا ناكلو سراف نم ل

 تب اراذا كلو ةتللتقا قما سالب هَل لاَعف 0 نم كدلولو كموقو

 )١( انعم رهظب لو - انك --2



 ' "ا 5-5

 هلا دمعف لاق ام تف كليلع ن وها ةتيم يا رظناف ىأرلا وه كلذ

 «نايمتأو للا ينال ا تامىتح نايرجي اهكرت من نيلحك الا رجق
 م ويم ادهم ذا ساراذه كك الام هللاقف شع ربرمشعب 0

 نممبتلاف - كاضروف :ىغرو كيلو كعاط را 9-9

 سدا, هللاق  ك طر كللف ى ىابضر ىف كانا ت اف  ءايطردلف ىابطز تأط

 ميتهل لاق ىناغ دارا نم ى امان الهدارا ن 3 ١ سبل كلا ام

 سراق نم ى ا نيرقو نرخ ناقاون اف يمل ةينالا ور اذ

 م 0 . عبت هللا . همدخ ضع نم للا ىنامجيو

 هلل لام ةفارعم رقاواوفع نب ا الا 5

 ىلا يكسو ىلا اما هل لاق  كلملا ةيشاح ماس ونب سراف ني سالب

 .ثفأ ى نود متضرتعا نر : و ماس نم م اذدلا اذار سر

 ىدخ نم كلاءىحا نا سالبأ ىتل أ اس دقو 5 ءاشا <.:م تلدع دقو

 .كعاطقأب كل تيفوالو ةشيعم كلل طل ىوق ىفو ىضرا ىف ىنتم دخناف

 «كلامف لثمىلا كلبق ناك نمدحا ثاميسأم راق رغم ايف كتيفاك الويل

 ,سراف كمموق لع كنتيأو دقق اثدصق كلانيضرو كيبالتق كلانه رث دقو

 .كلئااما لاق دركلاو دخصلاىلا يديني مد م س رانا ندا يدل

 هكا فال ةدنه لاصتلاو (؟) ةينامر كلا ما مامسلاب كدب نيب مجأب | ملاذا نإ

 رثكأو طرلاو دركلا ودنصلا لتقف رونيدو دنو أمم ضرا ىلا سالب راسق
 مرثكا اواكو مولا ىلا ثفأي ى لقا مهف طرأ و زوألاو دخدلا ىف لتقلا
 7-5 م لك تاعانص || ىف ميم ل2 د املع بلاغ ةما لك نم دخاو

 و :ام ا 1ع م



 0 ناجيت ١ تانك

 3 0 رس لاس كلام ٍُ | رخو : ىلارأ جيم مث 5 - تاع. ثلا نب ه١ ثأا

 0 نا دعصلا ركلاو طرب رقظ لأ هيأ ردد هل رد ذاكو متنلا ر لمس عب

 ه1 زحف عا 7 ا اعين 7 تاو قىحدركلاودغصلا محا 1 ارنق

 اولاَتَف ريمس فا رشا هيلا ىشق ن 6 تح دركلا وتصل ع ٍش
 م
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 و 3 رش كالأأربق 3 جس يللا 'فنر سلا ْن اذه قامو ُكلملا 5

 ندبحأاو د ركل ماو : ملهف هبا 5 ,ىصقو هير كلا عبد مج وأ ض0

 ربحت الاو قرزالاو رجالاو ضيا نءماخرل' عاوابهونبف هوم ل 'طدلاو

 هنأ دىف ىتنم وهب فاطفنأك مك اذعا مس مام داعي ىن املا عزملا م وعرص )وة

 هوُننُف دل أب سرفلا يص'و هومدق همم مما ء * مهنا ن نم ةردعل 1

 ىشموه.ف طهنأو توقا ,ااوردلا ,جاجرلاو عزل | عاوناو ما رلا عاونأت

 دزادز . نامل 000 ايادي قى وتنال هى * مهن اني نم هبجس. لق هْلَخ اد ش

 اوداجاو قرزاالا ساكلاب هوئبف هنأيثد 3 رماث ممم هوتاف داهدما هَ سرعلب و

 لجاعسلا ة اراك راصو اةينم البج راص ىتح لّصلا و نهدلا ةعتصلا هيف

 نم كهيق 3 يمقن : ىأ هذ ةعم نم ةنييح 3و 4.ساقل َّى أرذ هن فاط “ك م

 اهات ترد لع لزالقا ته اذا ريطلا ىأر : هيجي اذ هنأ أيد يمج ىف هد رأس

 نمدحا هنمون ل اللا 4 ود نا دقعب ٌثرماق ر ( طهياعل زان داق ت رقلق 5

 ند راحتم ويلا كلذك نحلا هننج رهل وح لزي_ذ كلذ اواسفق سانا

 ىلا ضر الا عيد راحاس و روددب نءاحسأل مل م روش دو دن واهي

 تادسللا ان رخل رمش ىادنك رمش س راقوذ اه اس شعر رهش نرخ

 ويلا ىلا اهمسأ وهو دنق رمس اولاقف اهم اسسلل برحلا هب عاف ىبم رافلا

 ضرابدنملا كمل تراك و نيملا ضرأ ديرب رام لد راعق ىلا مج 5



 ذاحتلا 8
 ناحيتلا باتك 1

 7 ا ا ا م 5 : ١ ٠١

 لس راق ضرأ نمريسأب نم ميل جو + ريك مانالف مال ااهءلع موتنا
 96 4 7 2 ب 0

ب ل بناءا شن ا
 نمر نم ديلا نم ي

 ل بمال دخلا اق مو دملا رق ذب ىقل اء“ نامت

 نيصلا ضرا ص باغو داملا دما لدعف مبا
 ليج ف ةعم نم و ريش  منعو

 هيلع دتشاو كلذ نم قاض نيصلا ضرا ىف هلئاثثو مست ةبلغ ىار ايلف م.ظع

 ءرأأ هأيطر رم ى شد نم مده امف : ل امو ءرزمد و 517 لها أعدو

 هرخآ ءانفلا نوكي اعيش ناوهلوا لع هن فس امالا هرخآ نم ىل قي

 ةوعشأاو توملا هيف اسما تدرادقو هيف دهزب نا مزا1لا ىلع قيقمل هتياغو

 لهإهل لاق هداتجاو مدكىف نو راذام ممل لاَدف رحسلاو ركملا لهار مجم

 رسفلادعب سيل ورسقلاليقركملاو . ةزجانلا ليقةزجاهلا ) كلملا اماركملا

 5 ةردعسأا هَ لاقةرحسلا م اولومف كي مهل لاف ) سس الل ايضراالا

 ناو لودلا كمع هدا لكلا قيس دقو لبا رحسأاو لما توما كاملا

 كلل : أم هل ل ام أهمل ف 'مطايسلا هون ردعذ ثيماودغ أ عم أيعطقف

 لأ مم سمأ دقو ركمو ردع لها مو رعولا ليلا اله ُْى 9 داما ىوقنأ

 سس يب متل لا - تءدحأ نم ملا ليقف لبملا مهلع ذخو

 الفحد اركسع ثاعم ىل-را ىتكأو ىعججأ املمحت ام عكضرأ ىف ى رك اسعل

 لها



 باب ثا نادشلا باتل

 ا لما ريفن هل لاق  ةقئاسلاو ىأرلا ىف لضفلاو سأبلاو ةدحتلا لها
 ممم تنال أدحا س ًابلاو لضفلا لها نم عذبجل ر سما عب " سعأو كألملا

 ابا هن الثل ءاملا اوذخ مه ل هف ءام ىف ىتح عمر أسف ريغ مهم دَشو

 وعن م 4ل دف ةءاهملا مهم ع مساق هل رخ مر 26 ) ىلا مم ىف ممم اوذخاف

 نا . نم اعش موعم اوستءاف ءالإ مصوم 0 : او ءاملا ثر

 ةدعأف مهعم ىدذلا لك دعب م |! ءاملا كلد نولاعتن هو | ف 3مم عرساف

 ناوملا لم مهل 2 أومأ دقو مودم ىذلا 00 َ ملا ةمانأ ة ثا راسم

 .املا نب ىدنمأ كانو اولامو مأيأ 6 راسم ءامذلب هرعط ل نأ نلوردمل الام

 املا نوروأ .وعطقت دب الاذن ىلا مح ل أمد كل أولا هذه مط مو

 له لمحل أ اهومت ص وررغلا 0 كروم متل مك أيا مكنت دعسأ كلو

 : 2 اما هنلاو  أءمكحي 5 لال نا ىلع مك دب اشحوو أر ْط مر صلا

 ذ ءردنأ ردغلا نومامتالوريصلاوكل برعلا امادس الادا الم نوجرخال
 ,كلتق ال نورئام ىسفنب تلمف دنحلا كلام ريفتان اهلل لاق ال هل اولاق اذا نم

 # جهت رط ىف اوءحرو هودخأف مولع ةفقسو ىم وعل همم ثم ىئتشاو

 رأ 5 رية ر أعم لاه ةدلا مك هر سل 2 نع ريال راس ادع لاق

 لع ىبعم« 55 1 دال !| كمع 9 رز ل2 مثار م امللا مل مم ريص لبلق مجعلا

 .ْض راقىرا الىلاف شطاعم ىلاالا 6 ضع“ ل و ىلاجر مح ىدنما

 رمح ه.صأو ىريا نيكسلا ن ١ ل دجأذ حر رخآف 5 انااا هد اك اع ءّ

 ( وطقا دنمسلا 8 ملا مرا عب وعل هك هرم أ أمن دجو د لدفذ لا ىلع ءأ ١

 قدم تلك ا راقت مهلا ظن 1 ألق ا! وهج رز و 1 ويصح أوهسو و 8 رش أثطع

 نا كلو ىنلاب ءاضعلا تمقأ أ ريفا 55 ََل 5 عاب " الا اب ريسدلا الا

 4+ لص الا: ىف اذك ( (١



 ناوين ناك“ -5

 هلك و تكرم وعمل تش 3ث للام 5 5 عيل لح حرص أ ةصاخ 8 ا 9 0 نان

 هب ديب نيب لئف ريفنب ىعا و هسيلا مج ر عينت ركسع نا مث م ركنيل املا

 ترر دغ مل مينا هل لاق  كلاا اما 7 هل لاق ريف تلا - معبأ هل لاثذ

 قاخ ١ وفعلا وأدوصأل 0 0 3 5 لاو 2 0 ا ا ناف# و عز

 مم هل 0 كيمو تق وريف أن ١ عب هل لاق 3 م هةر ل

 كب فركف كيلا ى رامملاو لرغ ايملا 8 000 و منسم اكل 3 ذملا

 كيد كلا وع 0 وو داق ريفت ف ىاف نسحا نا

 ا ٍّو تيل تاع كلا ب ريفت هل لاق 5 وف 0 تان وو

 كلملا اا ىجيطم ا لع و 0 ز 4 تكلم مى دهع هي ثم و اف يل

 اهعراش الف اهث راطل ةعي و دتملا ضر'نا كلملا اها . ريفن لاق - لاق

 0و 0 0 0 000 نع مف ه ريضمحأ ل | هجم لق 7 1 جلاب

 نا قي وق نإ ريد ملطف ىنأر ىلعفقا كلملا ىدب 0

 و رفأ أب هَ نادت 57 أع م نأ م هذآ وأ هل ّك و مهل داق يع

 اهرودصات ان دأ مبتا سم ممل ةماىل م ناف مها سمهنلبو مز ا محل زباو

 أه 0 !تلفواشر 00 | ١ يلع تلاهو اه 2 وا انا ولق ت ع م

 مهل لخ دوو هم :! مج م عب 4 هم لدفف مهل مم عا ا واهرأ ا

 ىدالوأ م وش 5-5 01 5 9 نو يوما كد كنما ا اهيا لاقف ميت 0

 ف 3 لمد ف و | نم كل هعطلاب مهتما تا سارع م كوع ايامع و

 كرم الانا عبت تا ردع ا مك اورز ولا كفيس ىفف ر لع نم و

 حا اذه كلملا أول ريف هل لاقف هدل وب ىلع ءرملا ن ال كاهنأ الو مهف
 ا ل

 ىدالرا



 3 نادعتل | تاك

 مسيل هم لف دمع مه سح ٍ ْو أردد مهبلصأو كالملل مهطبمطاو قى دال و أ

 ص 0 ْ هك ند ل وأ وهذ رخل نأ مهاج هم سأن 65و نيصلا ص رأ 0

 4 ل اق مالا دهب م وقأ تنا ريفنل مبتلاق ميش, كلل ذ ىف ىسأل نمل

 مهكرد | دق دنحلا ى وق ن اف نيدلا رض رأ نع بحي ز | كلل اه

 ضرايلا تع أم موق ىوق نم تام ةناف ةدحاو اما - لالع ثدل

 يلا راظنب نأ تهركف ى 1 دا و ىلا ب د 5 اغلا قد ّ دعب الا نيسلا

 يلب كن مع نا ئدع نومطظعا ىو 24 “| *] أ[و - مامل اب ىب 1 . نلعا نم ع هلأ

 ناو برالا ةراداو كاولملا كم ريما ىلاو كياسحاب كذَاو ذاك او كتمدخ

 ةروشملال لاحر عانصلا تالاك تال ا يه كلملالاجر نال ثللملا ىبع ىتتس

 سأنئلانولصت لاحرو ءاعللا لع برملا ةرادال لادر 3 هناددال لاحر و

 لاحرأ نك اح امرطأ' ءدذق عمج م أم 317-3 كالمأأ موش داق ةمدخال لاحرو

 كتصاخ نم كلملا اها اناو ةدومحملا لاصللا ةماع ىعم كلما اما ازاو

 عمسلا مكي ىابل - كمل ربل مجم هاعقو هلوت ممل هلركشف - تشثعأم
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 هردص شرح ؤهرمأ اوةلاذضالو < كلم اومدهتف اوعزانتالو يال ةعاطلاو

 الو كودسحيف كلكلمل مهنع رثاتن ال مهاجاب هللاف ميل 3 لالا[ 3

 كلا | وئسحا سس قل سس و اممم مهل نكو كتاشط د تاطخي د 0 1

 هل رعلاردغد .مالو عب ةوطس ن م ص اوشن وأ هدم ىو ران ١ مكنافينا

 كر 4 كب لع نالالو [و هناسحاب كلملل ف كو دذح البق م توا لا

 امحارا 1م 2 ذا هلأ | ندم 4> أ ' -_ ىف هل 55
 7 لك و ياريت أن عب لق يتلا عب 6

 ىاراو ةدسأ و ضرألا 3 0 0 ريسلاو م : هللا  كدلا نع



 ناحبتلا 2 تك 555

 نجف د لدرطق قءرطلاو 00 وسما كلما اها ثناو# ىطخ 9 سيصل

 امو عبت هألاَقف هارب ال ام ىرا كلما | اهياىلاو دارآ ثرح فيسلاو ثدح

 كادر هيف ان وف ان را نع نع مكا ب ردا رتثا لا يقل ىف

 ءامللا دذع مريص ليلق مو مح اعالا نم هارد اع ترل :ةلاراواذسرا

 برءلارودصل و خوي ال كرك اسع نم + «جرخآف امضرأ دنع مردف ريدك

 ردغاا ىلا برطضي ِى ىممحت ال'نأ كلملا اهبا لعاو 00 ء ءوسلا سرفلاناذ

 لفت م هر هركاسعنم مدرشف عبأ يما وب نا اناا مود"

 لم هاناق لوب رطق ىلا ممل تح داجلا كلا ءريقت هعمو نيصلا ضرا نم

 ىحرالاو ىذ درأأ نم مدنع ت تناك ىتلا هركاسع اورد زوألا و دركلاو

 ثاملسو ريضخلا ىسومو نير ملا ىذ نع رهدلامو ءنم بايسا هدنعزاكو

 لاقذ نام س نيم كهل أبرق نأكو مالسلا مهع دوادنبا

 كاتهو ىلادب نكلو برط نم ىب كا ذامو تقرا

 برا ىوعل ىنمضرالا ىف هو  اهتئفافاع وج تلتف

 هه دل وو رخل باب  ةيؤب ىل نيصلا تريخو

 9 ا امال يا تيرا

 صولا _ح نيحاهئاتمه اهدأسا 1ك رثلآ ٠ رم تمل

 58 ا.:ةااهنطومو ةقدس اهمالاتردافف

 032 نيل ايي 52152 فيض د تا د هاوش

 بهن حاير نيقفاملابو اهر 0 رتل فرقا

 برعلا ميمص دساللاهه ريمه نم ناطحق ءانإإب
 بقةئااضيب رب ذ اسما فافخ مول ىلا م 9 ءواحلا نازر

 1 ا ا يا ا و حا و و جيو يسجل عج رم جسم حس سجال

 الف 0و ا ءاهدلا(9) هيلا -ل(5)
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 ق ارعلا ض رأ "7 .1و

 س راف ىلاذ اق را سف

 ليطتسملا ن رق الا هر داأيف

 نامت ضرا نم ىفيص لبقأو

 دع لاا ل كف

 هدف ايكون انين ءاشت

 فورس نواف قرف يول ا

 انه اهدنا ةيضال ارك

 اه ورك ناك ارعظاف

 هس وا نيش ملا

 ان ىهد ىف هب ربلا أديم

 هذال نمف 5 هايملا هود

 أن دلا للشك عسج ترص

 ليبسلا ةااده ا.هنم ةعدو

 لاذ.لاميقردالا سأبو

 داس الا دنع واع و

 اهماة را دنع ا رضم ىرت

 سرطولا ران دنع ةمل اهلل

 وسام ا ع راق ارح

 م ى ردغ دج دع

 اهتيف 917 ب رخل ىرب ذع

 )١( رظنيلف - !اذك #

 ومع

 ب رح م رعب قارعلا ث ربع

 كيتا نع أ يدلل

 ياواد نو .ةرثباد اع رس

 برق لق نك و مهذم 3 نأ

 بصستلا ميلا عبار ذ لمي

 تا نها كي ضاع وسل وو

 برطضب هل سوفنلا متحو

 بلغ نم اهب َر ” زعلا لاك

 تاقثا 0 اذا نامزلا كا ذك

 بيملاتاف رش ىذرعقلا ىلا

 تضعأ)ب رضنأف و ذم انمايس

 هسج وءاّضق أانضقاماذا

 بسلا باللص هوجولا حابص
 .(١)بعسلا كو املا مولع

 باكا تيققا ناكلا ل ولغ

 تابلاعر و سو.فنلا ليزت

 بس ةن د ْ انهسو , ةلاكم

 بهتان اه ر اضم ضيد
 7-3 ثمب د نع تحرص د هل

 - رشف اف مهب .ن وتملا لدا

 يبااراويعا اريلاويش
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 22 0 ا ثق 2 00

 و دك أم دع اور دع دمل

 أ__مافط ىلع 527 | قاعتس

 ةراسملا ا تلاعب ا ١و

 هه>و نع ىه دنا اقع

 لولتم امه 0 نش 0

 مشاه نم كنا لااا

01 
 در لاق رمح ةيونعولاو

 هن اد ا. نأ دأ 3 ْ 3

 4. هاخ نم هيلز اهب ل مد

2 

 ءنئالدلا ا

 ا ا

 أيضرلا حور ح وولا لتقاذ'

 زادألا ضراب فسخ كل اذه

 هل لع 1 نو

 دكمس ىاراذ نم للاو كوع

 انا امر نك

 ريح قب هرم اه 3

 هن أ _كيح

 2 نجلا المل ()

 ى را

 ناحتلا بانك

 هسصح ىبستف لا زيل | دب رب

 بيع م وتل دهع قير اهم

 هاشم نإ و يفا وو 0

 6-5 لاك ى نهر تلم 00

 هسهر انهذع ذوسو سوم

 تفادلا ِ يع ضصط و

 اولا اهتم عمل باتسو

 هدواو تايب

 هساغ لاجر اسنم قملا ص

 بركلا عيج

 ا ! لوقا الالو

 باثلا ا وطعا

 ممم كةبع تح رف

 هساقتت اهرسأ ىرع مدل | أل

 هبخص توص ب رئي ولع,و
 هماطملا َى ءامد تآأسو

 ءبسبشلا ريغ نيعلا رظن الف

 .بضقل اب املأ دصق تيبلا ىلأ

 باصلاب هناك را نولميو
 .برخ الاجم أس داع ا.د

 .بسنلا م رك عا_جش م :

 لب .ششتل



 ناداح ظ نادتلا تاك

 بستم اهن نانكلا طير 7 عيقر حالسلاديدح

 بماح ىد نمو تاوم رعد نو ارعلا ىصقأ ند مو* ىف 8 ا ِ

 انس كتم أ) دنع م سلف 97 0 أولا نال ا

 بطء نم ه1 ىف بطعي و 3

 بن رتغملا كيج املأ كي م وه نم ُْش كلل مه كمل نم 53
 وب

 كح الما لينا لتق و

 بذكلاريغ لصفلاو ثمبلا ىلا اذ ىح زنت وملا هد نمو

 لدم رادعاسو دقو أو رودد لإ قتع شعر رمش مين رأس 9 دمشوبا لاق
ْ 

 ءاسنلا ىسو زوكناو ددصلاو دركلاو طزلا مو ثف هأب ى نم اهم باصا ن

 نم اوسبحم الو طزلاو دئصلا ءاسأ نم مدخلا ام اوسيحا . عين ل ل هي

 ىلقعلا نريخي و لستلا ندسف عملاق يرهوعي ءايس زوألا و د ركلا ءاسغ

 سد الب سراف !ء مدع سراف ضراغلل ىتح عدلى يطمو اوأءمق سأ هلأ ن هى

 ماشلا ىلع راسف عبنت ىطمو ناسا رخ ضراو سراف ضراب هلج و دابق نذل

 اولتاقدقو ميت, اوملع ايلف نيلزاذ لينلا لع ةشبْلا باصاق نويلباب ضرا ىلإ

 نم هل نيب نم اوصاخت ىق ام هورا ديل هن 3مم معبأ ىلا اودعل ارهش رصع

 ةعملا 3 ةيده هدهلاقذ 1 رعج عي ىلا ىاهيلاةدحلات ,تالقذورلبا ضرا

 مكي راق
 نع ةعدالا هذهرهي- زوج نإ كلملا اهباى ريما صاع نب فرتمملا لاَقخ

 ىلع صقنلا لج كعدخمنا مارنم كلاملا اهيا  ريشهللاق .. نيصر باىذ

 اومارول كلملا اهيا - ىريجلا لييح رش نء رغب نب دادقم هل لاق كلم

 ىلا مهضرأ ن + كيلا اودها كر اوداراولو كموق ىلا اوهحرت ل كتللاسم

 اهسق ام ودع ترم نكمتق ما ما الأ عدملا هلام 2 دال و كيضرأ



 ناجيتلا بانك 0006
 أورخس نا اومار دقو نا دوسلا سور ىف ايدلا قع فصنو اهتم ىف

 برملا لبق اهوم دق 5 كيلا فحزا لبق مهتيده اومدق البف كلملا نم

 ليتلا ىلع مهعبتاو مهم له م امايا ةسنهبلاو سقلاب مبلت اف لينلا مهيلا ربمف

 ىف هلاوق رتفاف لمرلا ىلا ليئاا نع هلاولاز موأط ىف نعما هوارايلف - مولتعب

 نمكاهيو كلم داكف امأبا ىعب و لمرلا ىف فات نم فلو لتق نم لتقف لمرلا

 نرشع ام ماقاو لزيف طوسبم لمرو نيعم ءام ىلإ اوضفا ت>اشطع هعم

 ءال دالا و داورلا ثس ىت> عئادملا دعو روصعلا ب و ليختلا س رغب ةنس

 مهلا عجرف هيلا | وعجر 5 الهانم و امكل اسم اوملعو ةشملا ضرا ىلا

 الاتق مهاتاقف ضراىلك نم ةشيملا كال. هلبصتاف مهطرأ مسهيلع لخدف

 نمالا لبنلاب رب ةشيحلا نكت لو لبتلابمملخةقاط هن مل نك 53 اعرذ

 اون رهف اع رذ التق مهاتق و ةشيأللا ضرأ سأ دق - شعرب رمش 3 عبأ ” نامز.

 ءادوس نر مهيلع ترف عب ” مهما و طيح لا رحببلا ىلا ضرال ا ى غ ىلا

 لج اعجار مهنع ل اَهَبَو هرآ أسع هرم ممج كلبذ طيح رحيلا وك نم

 لايملا نفقىلا اونرهو اما تقف تاع ؟ نب ميرام ىب ضرا ء هنن رط

 لع داع نإ دادش هنلدع 0 قرشا ىل' ال35 عجر 9 طر لا رجحبلا لق

 كدويللا ا ضرا ىلا ىداع . هل وق ىلا عقر م لاوحا همس“ ا ماأقاف ردبأأ

 رشات معبأ ' هيأ ريق ةرايز نر ةل>دلاو تارفلا ريعو ماشا ىلع سم مب

 ىه و راجتس ةندم باب ل ع تبت لا سعا 3 راحتس ملف ر ادمئس معنلا

 أده دئسأ 5 43 تك و ة..اهع ) 1 هيج دزق مس ضر 5 ةدنادم مظعا

 ىورف مص الا رب ثلا ىف اهل زن مش الا شعرب رمشل ميتال ب ىع كلام

 ىلضفأ وهفهزواج نمو لثمومف يذع 0 لعق نم مد م فيرسلا

 ى + .رر اذك (؟)



 فخ ناجيتلا باَتك

 * مدل تيقزوو ىحسق ثارت ىنم

 ىبعشلا رع لوحكم نع ىراصنالا مرج نب صأع ىتثدح دمش وبا لاق

 دما 2 لاق هللاديع هل لَم نادم ناويخ نمزجر ىتثدح لاق

 تأ ةينج ق رحح ىلإ رظنو داقرمس ع نيح لها ا 1 هيبتق مم

 ىلا هللاو ةستق لاق ىف سو ةيرعلاب أم ا وطخ هو دلقرمس ةئبذم

 فرعنا نملاب ديعلا ثادح الحر كد ف اوياطا ري تايه اذه نال

 لاذ 0 رفذ تا انكلا !ااذهأ !رقأ هل لاَمِؤ هةهنقالا هب قلطناف ليج ووري تا

 أهتغاانا اذه و ءرش مظعا اذه ىفا رانا لاح نم عتب ىرا أم ةرتق

 اناعورسأا كتان غلا نكلو لوالاب رخص ةييتقاب ىلا وركلا هل لاق

 ووش د يف اخ ٍِش مدش هب 4 تق لاق 9 4ك تكس اذ لمذ لد رطقو

 * دنقرمس نم عجرف لأق مالسالا فعضب

 كلام نب نطق نب ىناولا لاف نادمت ديرب نملا ىلا عبت مجرو دم وبا لاق

 روق ان ويتحا كاناع نونا ذرعا

 (١؛)ىونلا دبر اا احنلا دج ني ىس ىع لو

 داغ شعب ىهدلا ىذ ١ اهم هتمثوادق شيع 55 1

 انثلا بيطب ه يف ىذدلادعس ان ريسخ اف تلق دقف تاق

 ىبولانددمويلا نك سلج ةوبهاذ كا نرا ىزرالا

 اهو ول ىوذ ىف هيلعا ذام همهس ىل كس.صقا 6 اجو

 امرامل نيمبسلاب شارو ناطخا اسف مرو ىر

 ىدرلا ماعس ىتبع هه تداج اف ىريف فرطلاف رطب ىر

 ىونذا] ليطت ا ذام ىلع تلق ى دلاام ا عو ١ كح 7

7 
 حا اهتحص هجر نييثرإ حضارم اهتك اكر مم ةديصقلا هذه ىق

)١( 



 ند

 اهلا فأل ومس سو

 اهدا ىهناا وذ شعر رمشو

 أه رمح ض را ا.دئتط و دّمف

 مظعم هن اش ماوي ف”راكو

 انم وي نع بآن للاسف

 مل. نم كل ربت
 ىنولاس ور ماتنلالا

 ةروم ام مايالا ان تناك

 ري نم نا_مرفلا ثباأف

 هَ اطق ر احتس نم لحو

 1 ب لع نيدص'' رد وغو

 لبي رطق و اج اج تدبص اذ

 مد ا م. اف ىف را

 ى ار وه ناراملل لروكت

 .انامفا

 نادبتلا باتك

 انتل ! موي س ًاكاذوسا أ

 اسنلا مانتغا قرشا دبر

 ارضطاث ول انمتفعاسو

 انفلا ماوي نانملا تارقو

 ا ولا موبي ض رالا برغم يف

 اهلل ١ ل ولحد د_:ءا

 ظ ىح و مب ذ سأنل ا ميج -

 اضملا اه رج ىه ذلاو

 ابظلا رفمك ءاضيب لكب

 اة _صلأ مد رس صمفلا كشف

 1 لالا

 أع دام َّىم م ىع ا دال تل ٍ

 انا تل نه ذلا اهو دع

 ىحعلا دنع سيررلا لذرا را

 انثلا دع هتمااع | سا

 كلم دقو نا دمت رصق ىلا متنا رشا و رمت ن شع رب رمش عبل مجرو

 ب رعلاه وجوو ريمح كولم ءانبا ممِخل اهك ول« هل تن ادو اهلك ضرالا
 رج د زنا و هرسأب لمعت ن ونكم ن وصم معان دنع ب رعلا رش اعم لاف

 ءطخم انيف ف ردقلا نع بيغ دقو سما اني مج ورث الا عبتت و هبهنل

 تيضقو ىهدلا تي راج داق وةدمو هب اق ىلإ لك و بيع اليحو

 ايفيص ىنا ن اف نأ اكوه ام ناك ! ذاف ىلع مك تاك احو ىل ضمت
 صاخال الءاملل سمالاف ارشمتي أر ناو مكلف هنما ريخ مت أر نآف عب وه

 | ىد لق



 يالا ناحتلا باتك

 ظ ظ لاق م 3 لْضُفا اوم دق

 ريكتااو ةككسال ع واط نيب نيبو قاف الالع 2-07

 س أ نع ملا جر ام ةراى دو دا نوف يوك

 سمه ىفو قفر ىف ريسسأ رظتنا ل نايا ا رفا

 ىسماالو ضرا ىف حبصا 2 ()اهضر'ىلا ضرانملقنا
 سحب داب نامت نءرشكلا تدي سقت ضوألا علا

 نسل ف سمتلاءاوطذاع وحل ا تنوع اذ قح

 ى سقت .ليرع لوم 0 اذا َّى تأ وخ ام تاظفح

 “ع
 سن الاو نلا عوج طاح نم دعب نمشيءلاىجرياذنم

 س رط ىف اعلا ةجر لعام و نين رقلا وذ صف

 سما اك دلخ ثراوداغ و سم أ لا ماب االا بحصيال

 سمريىلا ان دلاة يهز نع اعرسم هلهاو دحن يه دلاو

 علم ناكو امأع نيتس و ةئس فلا ه رمح ناكف شع رب رمش مس تام 9

 نأ دمهن نطقن ن الا ل هك مأع ةد ام ناع دعس الا هل دل وا ل د ولا

 هنا ى ريما باتنم ن كلام نا

 ندع نسق قع اقوا كا 2 له ذابح ث داوألالئاسلا اها

 ىشمتو ىشع ثيح هع أطاو تأ دف كايا دطأ كلام

 نا و نا نجح ما نع ا

 شطع و رفق نيب شيلا كر ى وو داك نيح ريفت داك

 ن6 ىلع هايل اهم هأطع افاف رص ترام 3 - م

 شقروس نع تافهرلاابلها ىقمدن واه هليخ تدرو
 ك6 1 ا ا حا

 )١( ح -- اه ريغ ىلا - هاظلا 12



 تا ىاتك 5

 شب تشاراةوفهت دجو  اماذا تح مايالا هنادعاس

 شل رهظ ىلع هول_ش تامح ماهس نونملا نم هتادصق

 اضيأ لاق و

 لالا يدو ايصال ايصت  لالطالا و دومحلا نه رداع

 لايللاىدحا لاضعلاا تةرط اما ذا رمشك نمو شعر رمش

 لاحادحم ىدرالدجمملل رادتقاو ة دعو كلم دس

 با أرب شع رب رمش عبت نب ن رقالا عب” لو
 ىح الفو ىو ع ىلاح دعب لب 2 هرا م طش نيح مين دعب |

 م ايصالا :رع هتلفا توملاف ا مجاب هز ىقأ ربل

 حاو الا كلاهكرهدويرهد يىهذا الت اقف ةلقاقم تحان

 حاوراالا لهنم ةيملانا ازملا دايك

 اك واسم لكن ى - نري كلم سععلاكلمدعي مه

 حاجا رصيتسم ىدهلا ميت همكح ضرا لوب دوعسلا كلم

 حاضحضلاايفدحس سمشلاو هيابسا نع تايلظاا ىلا ىئاس

 حابشالا نماحبش نأ امهو هدعب نم هرك ذ فلخو ىلو

 ل بنا أسلا ن دم نع هذج نع هلأ نع ءماشعه نب كلملادبع دمث وبا لو

 عوردلا ةعنصب سما كلم لوأ لآ هنا سابع نا ند ه اص وبا 0-7

 شعرب رمش عبن نادد الا هو ! مكاو اهدعاوس اهم ىلا ةضافملا مماوسلا

 *منلا رشان نإ

 سرافلع هلماع نأكو ءأع 3 امودؤل عردفا سراف لع عج دمخوبا لاق

 لع هلماع ناكو ماعلك اهنودؤر عر د فلا مورلا ىلعلءجو  ذابقن سالب

 مورأا 0



 2٠* ناحدلا قاف

 لوا لقرهو سراف ىف جوتم لوا سالب ناكو .- لقره نب نادام مورلا
 : ساو ع 9 هالك ب : : 5
 ل لعارم سيفلا وسما لود مولا سرا هلاتسا ىء مورلا ىف م عم

 ارعش لامر كلذدعل ةعير

 .ساوع ليخو 0 ة.طخو لل 5 و ناع 0 50

 سرا عمدا امم هذ امو ص 1 ول ر ود دعأ) ص هاو

 ةيفووشأا نسحاو 2-5 23 فنا نميلا لها لعو 42 اع فىأأ ا علاو ناميو

 ,سراف تاما. ىلا سرأف تالنت ناك ف راها ه4 دلاو 4 املا

 نم مورأ لاهأم لل -رباو شعرت ر 50 مه عويردلا "ا اوكار أ أم 0 1 تل رع 5 . ديأأ ا

 هيلولان: لم لوقي كلذ ىفو شعر رمش ميتىلا ةواثا مم فلاب عوردلا

 ا
 1 اد ا

 روهد نامزلا بح ىلإ ء مهل ت ردد مسي رعلا لسن ريمج نم

 روهقم موهمكسحمح ىل د م 5 | اق دأا لع | وكلم

 لول ب 4_-جارخ مهلا م 0 ةوان الأ 0 م طعأ

 4 امز ىلع ىلدحلا قد ولأ لوش ندعو رهس با ىقو

 ع وما 0 ص وأ دواد امه انف ن را اد 3 رشف اهلك و

 »ب لادسملا 8 ١ وأتق ذا كمل هةر ىدلا ه رعش ىف هأ كرولا اذدو

 .تاكو دم وبا لق  هتدم لوط ماع لك ميتىلا اهب ىؤي ناك دم وبا لاق

 ,سنر# نب اهدس نب ر جاع را نيو و

 نأ يأ نس نأ راما 0 ىنعو رمل نا نعل نأ ةلهان عم ودل ناكو نال ص ظ

 7 هلما راتوا هلعلوحأ دك(



 تاد.لا باتا 547

 لود دن ار عم و رإ سال ن َ ةكردم ٠ ناقر*#ى نوب هءلطت راش « نإ ناللع س

 دع ريس

 هذ ردم نإ و رمت نبل 0 ردم نيو رمتوتب ا(“ مهياع ريغ ناكذ) م 1

 هلك ردم نب ىر ب ةراقاو ةردموب هرم ؛ قالو رضم نب سائدا

 هبال ارش طبت هلىلق تاو ارش طيأت ىهو راج نب تبا“ مهيلعريغي ناك و
 هباو الام اهيف قا نظو تايح اهيفو هبارح قرسفواح لع رق (؟)ةر مقام

 تق و اه كلاذ اهسوؤر تن ارحل هيلا تمءذ رف اهداف | 9 الخ ايلف اهطب انف رحآ#

 .ناعرسلادحاناكوهديب هفتح لمح نم هذيأوه ديس نع لض - لقو تايللا

 لها رسجا ناكو اراه ينو ليللا ىشع مايا همي. ةريسم الحار ريغ ناكو
 ن كلما دبع يمص الا لاق - ةع رس اموشو هلانت الف ليكلا هيلطت هبامو

 لئاقلا وه ارش طيأتو هكرديف هبلطي مث ىظلا ريثي ناك ىلع الا بيرق
 رنيطا تدكفزاسنا تّوصو ىرع ا باذلاتسنأادا مدلاىوع

 رياء ط و ةزمم ىل ماؤاشل و ضئبم هب ربأل ىف | للا ىارو

 سيبارتلا دحا ا اللا لو همو

 هثلل اسملا لالخ نم اياتأا ى رخأ قدي و هيتلقم ىادحأب م اذ

 .ثات اف نادي ث لاق نم ىتلاك ل .لزإ مونلا ى رك هيئيع طاخ اهلا

 .ثلنأب رضخا دح نمأ» 5 ىلا هسيلق هثيبر ةينيعع لسع و

 هكباوشلاءوجتاا مسه لع ىرسيو أهق ا را دنع 4 رلأ بويه بيل

 .كبانساارودن ىندتواه«يراث ترج اذا تانفاعلا نوت« لك

 هنن اك ان ال اهلبن ىفتي اليا ةرادلا لع ريغ و ارامي ثايللو ليذه لعربغي ناك

 سايع نبا كلذىف لاقو  ديرتام' ىطخنال لدا : برعأا زا

 اصالا (#) هر فا ل مس 0- ةدئاز ةلجلا هذه لغلو -1ن5(5)
 دق :١ 2 دج لع ىلا



 لادتشلا بسلا اسس نس ( 1

 ه أمأسو | ةوللا سوفم نع أه عار نم ةرادلا فعن ا دق

 ممتداو“ .أنذ م 0 هام ىلع مهملص ١ أ م 0 00 اعف دادعأر ريدم لعر اغا ا ارشطمأل أ”ناو

 2 ا 0 اور هل / 1 الع مهتم ل ا 8 ١١ ماعف ار تام اها نوملب ال

 : ان مون ,م لذا لع م هللأو لردع ىأب 4 . كم وق . ىدانول يللا

 هنكر د د يد رعشا 2 مئانعلا قوس لهشأ ار هو هرأ أ وصتقاق هءاط ّش

 الحرودايخ ل 1 له بار هش اأاسأ هلو مهلا وعاومنف

 ةمينغلا ل -اف لحرأ: هتك ردأ تح ضرالا نم ثعو ىف لئاثقىللا عم لينا

 باصاق موسب هامرق ليذه : ناك ةراّقلا نم لجر هل ىدصتو انراه

 اومحرو مهلمنغىفلا | هلا وم أ وقاحساو هوأتدف مو وعلا ه وأمتق هع رصث ة>دو

 نب سيق نب دهس رصع ىا ادعو ةلهأب هموقارث طب 8 تبانريخ ميو

 سشحولا عابس نم 1 ََ 1 م 13 اوباص اف هوومق ريا هيلا اوبكرذ داايع

 * هلود وم ضرالا ماوهوريطلا عايسو

 هر اذع ناكو لأق وس هج نأ برنلا تمزو يمص الا لاق دمت وبا لاق

 اذا هنا اومعزف تايللا هموق طنحمو لظنحلا دبهو تامحلا موحشو زواعلا

 نسحلاءاذغلاو ناجالا ويلا هؤاذغ ناك مدحا اذه هؤ'ذ ناك نم ضع

 * هلاميوأ هم ل4 و' ةيعرس هنأ هانسأ هر يف

 مر طب انت تخا نا لهاا سرفلا ىاوسان ا لادا ناو كامادرع لاق

 (؟) رصس نإ ىتو رصع نإ نءم نب ةلهأب ىىدتسا اس ران[ رعاش اسن .ناكو

 ندد نإ نافع و و نال نك سبق نع اعس ىنم مهن ا م رص و

 نإ سيق نب دع نب نامطغ نإ ثءر نب ضيغب ني ناي ذ ناليع نب سيق

 , نعمل ورمكو - دايز - لصالاب ( ١ دجوق ىنعملأو -- [نك ) / ١

 + هركذ مدقتي لو -



 ندا تاتكا ظ

 هنأ: 9 : نافطُم َ هللأ دع 7 لاوطُع ل ثم زل كدعل ل ردد
 م01 ل 5 نإ اسر نأ ضع نأ سعو لاداع

 لا را نإ كل نأ

 نأكو لي ذه .٠ ؛دأ رف نب صاع ؛ديزدل رم نب ريمت وهو سيوذابا كلذ د لو
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 ةوخا لئاّقلا ءالؤدو فكن ةطغان ا برا2و محش'و نافطغ

 ْن نإ ل اذه بيوذوبا مم أ رمعم باو ودوبا

 0س ناد يعج 5 او رمت ىأب  لاَقَف رضم نب سايلا نإ هل رذم نو رح

 اورهح وأذم مهر | وعطق ةكاط و ساي , نبك ر دمى ىر ورضم نب نالعنبأ

 نب ةانكونب هةيقشلاونيو ةدمدلا يع ىلا رثاس ىتاو انم امذ اوعاضاو اندو

 سم 4 2 ن رامعو 4 رح نيد ءاوذ هركب واو شا رق هكردم نل 4ع ْرَخ

 سا رزاكو ةرا هلاو نايل و ليذه تخاورمت هت ثنب لك ش مهمأو ةءزخ نا

 بود وبا مثاناف رزفا نأ ىنك ناكو ىدس الا ركب نإ ورم هعز + يي

 نإ تيان 2 * طار 18 ع أو رصأ:”ناللع نذل سبق ينارزملا | انأأم لاقف

 رصن لع دانك امهوركبو شيرق تمزعف  ةقيقشلا نإ عفاف افلا رياج

 امد

 انناوخ الام 7 اوخاأ 5 لاك 4 ند ْنا رافغو هك رح نذ ّدمو ىلسأ نبأ

 لادود ودسأنب سف 5-5 مش قادس هللا رك 8 ورم 6 5 تود ىلأ

 نئاعطلا ىلع انموامح سس بارد ىلا ل روع رشا رم ىو شرق ةيانك

 نال 5 و باوذ نادرإع >6 ع اق( ١ )لن الليع رب سبق دامدا اننوثروبو

 نإثمر نذ صرع انا نادد ء س.عو نايبدل هيأ ةراغلاو ناي و ليذه

 تادرل ة.امئاو لب ده ىلا نايذ فحز هنلإ الف . فالحالا م نافطغ

 ادساناةءانك ىباب  ىركبلا ركن نب () م+ لاقف برحلابنايذ ىب فحازت

 رافغو دس | ىب : طخس ليد اضر الط لا ان'و ىل ده نم مكيلا برقا

 0 س11 ات ل 2 2 حش
 2+ ىركبلا رمس نب رهس لصالاب( ؟ ؛* ةحضاو ريغ ةيتآلا ةرابعلا ( ] ١

ّ 



 عم

 بم ناد. »|| تانك

 الف نارسخ ىرتشا ا امرت بإ رقدحو ىرتشا نمو 2 را حمو

 ىذلاام _ هل' لامه هموق ىلا عجز هع ْرخ ىنةردأ لرم اود وب سا

 نمو روصنم رزحلا وبا هلذخو هللا هرصن نم موفابل دف . موقلاهب ثا.اجا

 لوب سب ٌؤذوبا اشناولوذخف رزملاوبا هرصتو هللا هلذخ

 رزمملا ىلا ميرا ىلا ساو و رم لا ةرصن هلل الا

 ردع ريغ خرم ة وع دب د رب الاؤس ىرأ نير دنملا دعب أ

 ربا وك عفش لهون الذ“ ديم نم سراوفلا انتءاح

 رهو دسأ نم لايف ال ىلا ىجسأ لاممذأا س أ وذ دعأ

 رّمص لك وعدا ناودع نمو 2 هبا ى وم 5 ثنو

 ىرهد تامزع لع ه.هدشأ | يرثم ممل ع ابلا لن وط

 سعداتبإ ءرمزملال هاو 2 ىئاقماوأر نيذلا ةخئاطو

 نب ميع مو ةخئاطىب ةرصأ كلذ. دارا (ىئاقم اءأر نيذلا ةخئاطو !هلوقو
 هلوقو - رطم ن سالا ى : هذ أط ل ناد'.نب هنلزصو همن اط ن ذآ نسمع

 | كو رد ماما يناودملا ب رظلا نذ رماعدم رب هيلا يو ما تغقو)

 ن ركش ن ذايع ن ورحمت ن برظلا نب سءاع وهو اه.طخو ايد رافو

 ثراا ىم مع أعاو ناليعز سرق نا مسن ثراخلا ناودع مسأو نا ودع

 لاك و نأو دع ىمسف هلا سيق ن ىل» ءان مه ها لعادع هبال ناوذع

 أوف لاملا ريثك ناك لا ودعا كالذو نال عن 7 سد عا ناودع وذل

 نر سماع ىلا ]اود ىف :ا١لوق غلب ايفا ومع ا مولك ادلو نلروت الث

 ناك 0 د ىنأ ةر 2 ديرب ر اس و ناودع ى مج رعم ماما ىف اودعلا

 نكاودمل ةخارم 3 رع لايف نا ماع فاد | ودونا



4 

 اداعو ايسط تن وأد 0-0

 !امهس اف ى ود ١ ىف وقا

 نا لإ ده ىتءعد

 كب وم ه هذال مسق أف

 | ومصعأف لب نع د ذاعو

 نادعتلا كانك

 اذان رو لا يع ل

 ادا دس هيف لوقلا ىرا ىتاو

 ىداأل نيح اها ريمت عيطا

 ا ار تا سو

 اداراامىلاهاعداوبملو

 اذادع اس نهفلا وهو 2

 ملم اع لزت يح ةراّقلاو نايل ىذه ىلا لصي مل برظلا نن ىساع ناو

 لذه لزت تراكوا رش طبات تخانا لهابلا سيقلا ىسمان لاجمل

 "اتق ولت | هفراق ىدد نا ل و ةرادلأ و

 2 امرد داتق | وأتمؤ نامل

 ص لوألا راق ىذ موي نف دمشوبا لا

 ةراعااو ليده حيفا اذيديش د

 نق كيور اهأأو ليدهتراص

 هلاك م 0 يح لسا 2 لع يع لأكو لادا ف رصنا ألف - رصم 5

 ع

 منا ام دج ولا مأ مومام كافرطا

 مفاد 8 موا ميو نك :

 قرام لك نع توأأ قور م
 ىعولل ضيد ف.يسلال 5 ل كوم

 قش و هام. ىاد_ح ١ ماني

 ل راطنت هد ماوعا نمباشامو

 2 3 11 اها نق 58

 ما ولف يف نا لج ر ساس

 هل اي ريش هلا ى هون عفا ل اي اوشا

 مساهل ذ نع لاتفا!سوشالا ما

 مها دوأاب وبف افرع لي-ناو
 مال مالا د دقاعرسلو

 مط ١ وهلا وسلا هيف هبعالا
 مجاه نراظق وهف اانا ىرخأب

 ملأ او ول [هديش نكحلاو : اع

 مق البلا ال | هلو ان" الف ىانو

 عزاعزا ١ نعا ددم ش هير أبن

 ليطت



 2 ا ندير تاتك

 عرادم موعسلا ليبارسنم هل ةراتو تامراملا ىف ىوطلا ليطي

 مجار للا ىلا امويىتف لكو فافسالاولاج الاى دم ىراج

 مئادولادرناامم دب الو ةمدوالامايالاهدهامو

 اضيا لاق م

 ىلطي ام همد ةأ_قمل | ماس دج ق كلا سعشل ا نأ

 ىل_هتسم هلءب ملا  ىلوو ىل.عءاسملا ف دق

 ل ام هل ل22 مم تثخا نا قمر ااا ٠ اروو

 لص ميسا ثفني عفا ف ريسطا أك اعس مش ر ف رطم

 لج الا هيف قد ىتحح لج لث.صم ان انام ريدخ

 ل د_-ل ام ه راج يباب أم وش ناكو ىه دلا ىل و

 ل ةالا ىاملا الا ةهيح_صيالواديحو لوجلا كر

 لستم م رآ يش |اقوهو سمعو الينم لالا لمني

 (0)لخ ىنسش م. هلو 2 هيتذ اع ىلع ق دصب لع

 () ل زا ممسفاسمطىأروأ سومه ثيلف سابلا ىأ رنا

 هل دم موش نيفكلاىدنو 2س وب ريغ نم نيبنلا سباب

 لظودريفى رعشات'ذ  اماذا يح رقلا ف سماش

 لك ناذدق نيمطلاالكو يرش و ىرانايعط هلو

 لمه بو” دحلابا ينم هيلع داغ رخل اب مئار

 لكر ىوحا عار ال ا 2 دي و بووهص م ه.ههملا ْْىف ورق

 وىحلايف لبسه - ةسامخا ةياور (*) >> ةسرامخلا ىف سيلو قمأتيلق اذك - (؛)
 لزأ حمس و زب اذأو -- لفقر ىوحأ



 ناديتلا بانك 5
 لمأأ هيدي ىودح نمداح دم دفم با.يلا حيفا

 لهم الي ذه تراكام  هابش لي ذه تان نلف

 لسظ الاه تهل عجم م أسلم ىفاهك ربا ام و

 ا وا.« بَ رشللا لسع الا قرن لب ده ىم تيلص

 لسع هتنعاه تراك تان  اماذاىتح ةلالادروب

 لتس اسهل يذلا ىرو 2 ليذه للدقل ميضلا كحضت

 ىل فتن ام مماطخع 2 اناطب اوفبت ربطلا عابس و

 ا واح ب اجتنا اذا ىتح مايل اورام او رجهّوتفو

 اوليمشاف'«متعراوموه امون سامتااوتحاف

 ىلل_س اماذا قربلا انسك ضاع ىد رت دق ضام لك

 لكن ىلاخ دعب ىمسج كنا و رن داو أن ابيئقساف

 ل2 تأ أم ىالب و امارح تناك و را تا .

 ةراقلاو لب ده ىلا نا و دع ممجت ىب او دعلا ب رظا نسل يل

 برقا توما ناك با وذ نان بابش مهل لامع | ولتق دقو ناملاو

 نإلط الاّةح امسق هللاب مسقا ب رظلا نب ىصأع لاق انم وق اب كر صن نم
 ميك ةخل الط ىت ىلا بب ٌوذ ىلا وتب راسف مك رثو راو لك كراوب
 ب اهش لاةف ل 4ع زخ+ ن دسأ ىلع ! ورم مهأ و رص دتسإ هما زم و هيض و

 دسا يب نم م ودل بي وذ ىنا نا

 ركب ناو رم انت الذخ لع 'اوعاطادق ةقيقشلا ىن لكأ

 رزملا ىلا ىأرهواهجدقو 2 بيؤذفا ىرتاول دع دق

 ع وو كنض ىدل عاج ك الق لع كا دل مول محي ه

 ملبس فلل



 7 ناعتا ف ادكا

 نو ا دعو ّى لع ربا | نص | س وبا ميهع مس حس

 ى ريص سم ترم هن ىفلااع 2 ىبس> و اريص مهلعفي تبلج
 نق وطتلا ما زعا رصتاو رب اناونيد وع اا كش وذ

 ه0 رك م ويل اوءاضا ىف ياو ىنوعاضا

 ما مفشامو و فف لسع ثءل ]وقواهدامب ولو

 ى لوددرب هنوخأ 2 باق ذى َْن تباهش راسف عي كسأ ود 0

 سصهزالاو ريهزو ثراحلاو باهش ةرشع سيؤذ ناو فراك و ةؤئاط

 مهعورد ىف مهليخ اويل ر ليهدو نومملاو ملاسو سصاعو ورمعو روزالاو

 مهيشنف دساى ضرا نم لالا تاذ هللا اعيطوم اولي تح ممرفاغمو

 - صنأق لبقا نا ىلا نوأزا مو ضرالا نم لح ىف مو ولزيف يللا

 تربو رمح خا نيب رع َنوقاَح ن (١)قايسوهو هل بالكهممو دا

 ألف هبلط ْ ب الكلاو ُىَط لع هب دلك ىدسالا قابس لسرا دقو ركب

 تدان اهلك مم باصاو ىلا أورهمف نا هومر مه طأ نب نص

 .ىىلع ظافاف الوتقم هبلك باصاف يدسالا اف  هلتمف ىدسالا قابس
 ءرطخ * مهسلاو ىلا اندرا قايسأب تنوذى لأ نإ تاهش هلل اةَق 2 وديا

 هن رضف بي وذ نب روز الا ىلع شطو هةصغ 5 قديسالا ىدامف سيصاو

 بلوف 35 هديشؤ سوملا روزألا هل ارخو ا هيلا قلاف فيسأاأب

 مل رم ىلع 2 رو "بور هم ى ىلع مج م راسف ةهد ولع لطهي ةمدو

 نم لذا ملعا ام هللاو اما  ميطلل نورتو لذلاب نوضر ا لاف رسيمو

 بكرف - ابل مرمساو ةيج مهبحلاف موم اضف بيؤذىباونب مهدا انىلا موق

 ىف ىلع نرد اوراسو ا و دسأىبإ اورفتت-او ركب نإ ةرعرت

 #فايس -لصالا وف ()
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 جعبصأ 1 كاذب , وردا هي بنا ؛قذإ ودل و دال باعشلا بود

0 
 ان ١ ا مه 1|

 شه ؤذ ىفا نإ باهش لاف روعا لجر 4,2 ب رجا لج مهيأ رهظم لاضو

 - 117 تبع فبضعأ ىف اذم نأ اوك رإ .ارعاش ارحاز ناك و

 ا
' 
 ع

 ياا كاسو د صوهنم لجو ع 5 هد انارح بردأ لج 3

 0 لاقو - ملا ! مج كأوشبو م موب رع ال امضو الثث

 لادا تاذن ىرسلا بكرا لق

 !ذهفاويه تر و.عءاتلا اهنا

 أرسم يطا ىرم هلخا ىأرو

 ا. | هل معك ى دلا و ىناأ

 اه وتم مالا ايل | ّت | ركاب

 ادصت براحتلا ىحأ نم اود و

 ا | 2 ىد نيع رسما ويك را

 ايلا عواصم ما ورذأ

 لاضو لثأ محراب بضعا

 (؟)لابق الا ةليع ىلفلا ةعوو

 قاوملا رو دص هكلاطاشو

 ل ايسوال او م ومهلا فيلح س

 يلايللا ف رصواهركم اورذحاو

 كلاهجلا ةمون نماوةيفاو

 9 اق و ليقك اه كعث 6 رص

 ْنث هل أيش مهيلع فطعو ىل .مأ و مهل ىعادت و ددعلا لي سأ ودل مانا م

 8 و كيا وقعلا تن آر "” هل اولق  محرلاو هللا مدش اني بيوذ ىلإ

 ش أ وذ مهلعتر لك وبرغيالو مهيلع فاطعب ناكف («)ثاسر 5 توألا

 ملا بوذا ىت - | لاق أقل ك ثرأ أل 1نا ىأ رايق ثرأ أ! هوخأا بيصاف

 3 هعرصف لب بأ 8 ا! اسراذ كر ب دأو مجم م - د نم سايلاالا مول ارش نم

 باءشلاهياع اودخا لقو ليس اوبل لف أردن داسأ تب نم اولتقفم ولا ركد

 7+ م- - كبرق هلعلو لصاالا ىف )1151- لاقالا -ن0)

 كوراكش



 7 عا نأح ىلا ال -__ئد

 دعب ادحاو نوطقسي ٍبيْوذ ىنا وتب و لجرلاو ليملاب مهيلع تووراكت

 :ناكو | م أو او © و وك رى ناودعو ليدهىف أك رف ب راظشلا نب صاعو

 ل5 نم ثْواسَو هلأفأ هاه ن2 هد ءقدل ال فا ل ثأم اذ
 نم معو اسؤرر) بمر يس رخل ىلا ا 0 1

 - 5 م ءاول مم ماع ابوعأ واف رس ىلع ةقدد وأ لعام هر بنو

 ربك الا نامتلا ن نوب هو برعلا نم م لعق كك نم م سائلا فارش

 2 ثراذا 3 ةعيارن رص“ فر ( يدع 3 ورع 3 سيعلا ى ع نأ

 عظع اشدح مه لاشملا كام سوا اق ناكو مللن ةرأ 5 ْن ريم 9 كلام

 8 31 ١ 0 : 2 00 يبل

 9 ومع 5 | 2

 عرب نم بدع سل رهذلا 9 2 ودا ةسرو ل وذلا نما

 4 اهرخ ١ ىلإ

 ىلا دمها دارع فأن :ع يدع ن مثيلا نع ماشه نا كامادع دم ولا لة

 60 دذ سم نب ريت ىلابر هلأ فارش "أ ممتجا الل اقدنأ قاحسان ل .٠ نع

 كلر نب لاي رس نأ ر فم نا اسوهو ريكالا رغوتسملا ما : ىلد هللا ب وذ ىلإ

 نس اذلا فارشا لك 9 تح كدالوا نفدتال بققالاب لاذ ميكن ١ ةأزم

 وأأمف برظلا نإ ماع ىلا فارشالا ىلاو كرصنن نم كلذ عتق

 كتماتدو متفارميكحو برعلا ماما تناو ميظع د ثم اده كلام 1 أ هَل

 ثالث رمع اليوطا رمت ارمعم ناكو ارمقت انكردي و كدعب اهم ىسأتت ةنكح

 ةباصالا يف ادكه دنيو+ نن دلاتخ لبق و دلاخنب دأب وخ اده سود ىلا مسا 600

 8 ح - مدقت امو انهام ف الخ وه و اهريغو



 ناحل 5 3 +

 يلا ل نايا ف سو اهل ايسرك بصن بيؤذابا اري تاو ءاع نام

 نإ ناعنل أ وهو 8 قرحاو رانلا بقاع ند لوا قر ريك آلا داينلاو

 لوأ يدع نب ورمو ةعيبر نإ را نإ ىدع نب ؤرمت 5 سبيلا ى سما

 و رمت ىب نم لليع مس نل ةراع ؟مامق ةريملا ريد نم لواو قا قارعل | مكن ن م ىلونم

 هينب راك ركب نلو رمت بلطي بي ود وبا اذه سانلا اهي ل اقف مي نب
 ١ 5 3 كيعل كعدم نل ةراع لاكو رضم ف 5 مدهمو أكرمأ باي هلو

 سيؤذولا هل ل اًةفةصلخلاو ذ هل

 اروبقملا كخيش ناكو لث م اروث ولا ةصلخل ! اذا اب تنكولا

 اروبي هف ةرصنلا رملو ا روز ةادملا لتق نع نمل

 ارو دقماناتق ام ناكذا ارو ذحم نكي ملاسعات دقن

 9 4 ناد ىلا ىبب لتقف مبيلع ملظع و دسا ىف لف برعلا ته ركو

 نم ءالمالا اهما  لاَقف  ماعقث امت الثرمت ناكو ربك الا رغوتسملا

 سرام نمو هك كو نم فص م نمو هرمأ ةقاعدج هس نم

 5 هنرث روه دآا ىمأق نمو ه:نذا بامحالا ىراج مو 04 00

 ىعادلا ةوعد نمد ال ب رخل ىشبو برطلا به د اهأرا ال ثيح نم مايالا

 ٠ ريت لاقت يلا ةءاعآو
 انئمني:سلاددع نم ترمحو 2 اًهفوطوة ايلا نم تمئسدقلو

 انيس روهشااددع نم تددزاو ىل نات اماه دعب أم دع هب أم

 انودحن ةللو رع مو انئاف دق اك الا ىّتَب ام له

 انوئمواه دنعام امس ىقل ةعاسألا حاورالا بق ر له

 ان وه سم ه دنع ىسعو اح هرو :فوس ترم دق ام رظن اذ

 أما



 ؟ ناديبتلا باتك

 فقوم ىريوه»و توملا نم دن سيلذا شيلا ىف ىىما ةيغرام ءالمالا اهمأ

 ةندلار ومالا م ةنسلا يقاثلا و ةيل زلا باسحاالا تنا  حلظلا نم مولظملا

 ودع لظلا ىطربال نم ناف هاهو هىمأ, بيقر م :م ئرسما لك لع هنااما
 لطابلا لهج قملا فرع نمو نيتواخلا ذم قلاملاا ىلاو نمو نيلاظلل

 ىدمالا هتل واذن عينملا فرشلاو عيا ددعلاو عيفرلا نعْلا دعل سود وأ أله

 قلاخلاىط رب قداص لوف كا سيف كح لدعزام ىلا راظ نم رامضا دقو ىلظلا»

 نمو ةرذعملا زود ةردةملاب مالا هوو هللا مكلسرا دقفرذملا حاضرا نود

 لو أثلاو قئام كاذف اًمئام رذَح

 ' اهميكح روم الاداة اذا نكل و 2 هلقس شام با ىذ لكامو

 .اهميلع الا ءا راآلا م رب, لهو ىدترمالاف بالالاىوذىأر

 اهم ولظ عاطب وا ماه ريمب ةمالظ ىذ نم مولظملا قت دقو

 اهميمذ دوسي, نا الا لذلا ىلا ةمأ سانلا نم امون تطقس امو

 امس كاذو ظح هلاذف اهامكاذهو اذه نع كدنف

 اع رث روم الا لاقا ميلع برحي الاريخلل اهدافقامو

 اع دادقو لاذ هل ىدصت اممم لذ لعل |مق *اس اذا

 ةطقاس لكك و ةليغةليح لكك ن' والا رصقا لرج نمو صا رصب نم ءالمالا| 1

 هور>هاو رشلا اوعد و هولوق و ريثما اولعفا عاو ءاروع لكل و ةطقال

 نمو هورصلاف مكبر صتتسا نم ثيغتسملا مولظملا اورصتاو ثمل اودنا

 * هورذعاف مكيلا رذتعا ىرم و هورذاف مكيلع 2

 ماوعالا قالط ان الا ماع نا سائلا امنا ل اقف با رظلا نل سمأع ماق مب

 لمالا ر ورغي تفلك فلكو فسا ىلع برج و ىق دف ماسالا ضرغو



 كاجيتلا ب 55 بو

 ْل يكل قرت : رخالا تطعا و ان دل تعمم لقا بايش ىلع ثعمسأ و

 ليما انم بهذ ل حار هيلا انآ لزنم نع ةلفتلا نم نسحا  ىئاز هنعالا

 ةوهلا نم و اميه بابشلا نمو امس ةحصلا نم تاذد لب دبلا انم م و

 نابفاعتت حاورلا ىدؤ امو حابصالا لمعرامىر الىتا_ادبق لاما نمو اهعبط

 لوبقترب رس عهف امها ايضم نثل هللاو أما ناءجرب الفزابهذو نالع الف

 مزح أنا سأانلا ام ناماو فروخ لع نأ أمعرلا مهنم تفلغز وقارأا مم قدا

 لو اثنا و تولا هب ىف أءا1 لمعلاو توشام كر ىأرلا

  اماللا اودمقو وحلو ىنايش  نابيط الا ته ذ دل ىرمعل

 امأمأ ىشماو يوطخ فرطخا تيشماماداىنار م ١

 امايقلا ده راتساج اماذا .٠ ىتجيم ىلا ءرش هركااو

 امانلا قوذا ام ىجدلا ىعارا ىتاإع ليل ربساو
 أم أم ىنم فرطلا لسع ل 1 ترن ام ادا ف رطب راو

 .امامطااذلا ام ىس الا ريثك عا نملا ليلق ءاسنلا و دع

 امايق الاوط اقاقراضي ىج اح ىلءتارعش ىرا

 امامتس اف الع الالهاهارا م وجنلا يضرم ىعارا لظا

 اماقفىن ارىتامااصخش 2 تيشم اماذا ىقتا سسحاو
 اماءفاماع ةمالسلا ونعو  ء ايلا لوط و ةايطلا ىحرا

 أم اه ىضَةيِل اف و رص د رب ىدرلا اذه تاهيه تاهمهو

 اماسو اح ون واد اع قحلاو ىدملا غوأب نم ىف دس الو

 ىأرلا ةرعو نامزلا هجو نب اب لاَمف نامنا! نن سواق كلل ىلا تفتلا<
 هطخسو هضرا ىف هللأ ةمعت متنا علا دامتو مه راخلا فصاقو كلاا لدعمو

 ٍْى



 م ناديتلا باتك

 م ولظأا فصتتني و ملاظلا عمش مك .- مق مك اسال معنا 28 وج هملخ ىف

 1 اهيا فيو ور هل يرتد مكبحا نمو همت لاط مكضغب هيلق رعشأ نم

 كب اةتسا ,يرم كنرصت كلب مقتني دارا نم كلمدق و كيعس ىطر نم

 كسأ كديعومدشوك دعو كنتم ع قدصف(١)كنع دهع نم أ ىضرو

 أما تناف  دحاو برأ لمعلا و ّىىش سانلاو ردا لفوز ولا قكراف

 بغرل كامحانتف رعم نم هدعم ملاطلاو هدح قءابلاو ه دح عيفرلا كلا

 كلا ضحم اض رفانل كوفع لءج اف امض وع كننمذ رث لو ايأر كنآر قوف

 ىلا نأمطت الف ماركلا ءادعإ ثذا وذا نا كلملا م معاد اضع ةحرصنلا

 لاقو ناد لك ىف هَل نافذ نامزلا

 دد ام دع | دج ام انم ماد ةعاس لك اعط ةافيس ىهدلا ىرا

 دلاو و ريغص دول وم لك ىلع اهمايس شي ر دق ار انملا ناو

 دحأو ريغ جم ايعا نم قبب م 2 ةليأ تاوسعيس 1 ظ ى ل ر

 تيب ريمجاب لاف هيزعي ىلذحلا سيؤذ وباوهو دنع نبريمت لع لبق

 من6 لكو مداه نأ لك ناو د اهدنو كيف روت دعقو تشو تم دهو

 ريمتاب .يرعاظ ميقم لكو مساش بيرق لكو طخ اسرو رسم لكو دعاق

 وهاممدبالف رداقلل ميلستلاو مضءال ركشلاو ريحان: نسم دل ون قالا قالا

 .لرم نوهاالو قلاخنم ىوقا الو قواخغ نم ف اال ريمع اب  نثاك

 هف-لولاو ةملظةلفغلاو رون ركفتلاا -ريمتاب - بفااطى دب ىف بولطم

 هريغب ظعو هرم ديعسلاو - مبا رخآألاو ن علت هاهاذالا ملا و

 اكر دمو هبير نماحزا د ريمعاب احترق كرش مع رق نم ترك ريم م

 قراطب ىدرلا ىدنا ةئمر هئس 5 ع ه نهد "رم السم ةيلط نم

 كباهدكل كورسا 2(
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م ثداوح نع ماقال ىهدلاو هيطع نم
 نهدلاو هب رب اموير نم ) ةبحت ن

 كانا ريمت اب ديرب الام كانتا و دب رام تكانع بهذ ريمج اب ( هيرتني ال

 رظنا ريمعاي كنع به ذيسام كنمو مجرب الام كنع به ذو مفاد 37
 ةلزنم تغلب نا ىلا كليبأ بلص ىف تنك ندل نم كل” الاح تاقبط ىلا

 كواكنن فنرا اور دقوا تردق له ةعز رملا ةناغو لقعلا دحو فرشلا

 كلا لهأ نيا ابل ناوا لبق ةمعن ليحمتو اهاطعن نا لبق ةّقبط ىلا

 لها ةدوجولل ءال لاو ةدومحلا مالح الاوو ذريمح نب لئاوون لوالا

 اوحرصا اذأ ! وك ربو الييساويحا امىلا اود و لهزامزالا كوام ناتلا

 ريصلا يئاصملادنع ددعلا لق انا . هيا اليلق او.ج اماو ذخا و(ى) اليقم

 ىذدب ىف باقتروهو براغ ا رش نبا  ريمعاب رجالا اهتم لي ديلا مظعاو

 قاخن ال  ريمعاي هيلا الا هيل ط نم ابره دحين ل نمم زج ءيشال و لااطل

 ابتبناو اهقدص ارومالا دما ناف عزملا علهو نظلا ض.ب لاج رلا مزع

 ىئادلا ممسا دق ىرمعل ب ريمعأب مدلاو درا ءالتا الا دلو املاك دنع

 هاطخو سفنلا ميطم نوم عيضا ؛ىش الف - اينلا غلب و بلاطلا رذعا و

 اههرك او هلع تهركتسا ام رومالا ريخن ! ريمح أب --(؟ «)لم الا فيوسن

 ريمأب ةئم هلأ أدام الام هانا هب لزعي ل !رسسا ىعدتسا نم كأي , ملوهتيعدتساام

 لديمتسا ةمهذأأ رس م نم ةم ارذلا هايفع ناك ةم السلا ريغ تاط ند

 كل ذ تل واح ناف مفدي مئاموا ع هنن ةبقاع ع زجال له .. ريمعأب .. ةمقنلا

 عزجو فدا نم منع له كلبق ةيلا اهلا ا ممالاو ةيضاملا نورا لآ 5

 رومام كنع مج رالو ىهذم .٠ كل لزم س ل ريمعأب منقو ريص نم باخوا

 دج مراظناف ا
 ريمعأب 00



 ب عنب نادتتلا باك

 مويو هنملب ا هيف تن'موبو هرجر ال ىض معو ةيذا“ ماي الار ظنا دب را

 ىبضاذ هكا قود "1 نفور يوكل مويلاو ظعاو سماف هنم امال كاي

 هعم تاضمأو هس كافعو بدوم مكحذ دوم نيمأو 0 ده ا

 ىذلا مويا | دهو ةتبحص نسحتل افاخ هنم كلل كرو ارشوا اريخ اداؤ

 .نرسحاف نءظلا ميرس  هلحيريغ كوب و هردغب كددأ قردص هيف تنا

 همو دق رظننن ك اح 1 مويلاو .. ةدابش كوبحتو ةجح كنّلي ةبحصااهل

 كوانعام لوطف صرألا .. ريمعاب  (١)وح رالف دقفوا يس

 مجد 0-0 0 كل سيلام لع كفساو كلوهام باط

 نول كرد 8 ىث عم أم هذع ءاممأأ كواحرو قح الدب تناو كلاه كبل)

 لمالا كل حيطيف باطلا ىف ندع قرا مجرما و ناك وهام كريو

 ةببصملا نم مظعا ناوىدرلا ةلئغلاعمو لجالا لمالا مو ةلفغلا كب ىأتتو

 هدد ىف تبشتا دخؤي الام دع هدد دم نمريمتأب اهم فاخلا فاك وه

 #* ةميئغلا دأقتس عزم لا دعم نم ريمعاب ةيللا

 ءانعلا دعب ءانغلا و ءانفلا دعب ءاعبلا سانلا أما ل امه سانلا ةمأع لع لبقا 5

 أنملخو هيلا ادءغو 3 راعلا مويلا ضرقلا دعب ضرعلاو توملا دعب ةاحلاو

 لواوروم لنوثراو أ اوان ا.قن اك نم مامرو الو هروماسو كش 6 كب مو

 نووقو ىغاف 3 ساو هيف لوءمطتام كري هلع نومده ام 7 ا

 # هرسو هريخ

 ليللا ىف مكمل ١ وهن ١ ىاب لاقف ناودع هموقو هيني ىو هينب لع لبق :

 هللآة.صعمو 0 قلو ف خام 5 1 ءارطأا اذار املا ىثو أحد اذا

 0 سلق نعاوفكو لاونلاب اودوج رفم نم مكحلا نع مكل الو رزو مكل



 ثتاحبتلا اتق + حرفي

 الام ردقىلا ءرأا ةؤرملا ل حترمف هواتتستالف اليلق متيطعا نا ىاي.لا وسلا

 سيلو ملللاب م كيلعو افا رفع ةئسلابو ان اسحا ناسح الاب اوقاك وهدي همطتست

 هئسأأ اوردضت الو انزداع لبج ب راو نيش مل |! لوط ناق رومالا لك ىف

 * ارعش ىلوق دنع اون وكو لذلا| يكبتعيف

 مالحا صقدهيف لطنا مل و ايثعطم لخا ءامو رأت 00

 3 وفا لذ هف لاط نا للملا و هفشأك ليلا فرس وراعلدلاو

 ناك نأو هومر الف ادع ناك ناذ ةأطمموأ ناك اًمحم الئاس اومنعأل ىأ

 اورامت الو هوطعاف كيلا لاول اب ههجاو نع يملا ءادر حرط دقق الطبم

 نعم زعف 1 59 5 هتجح ررظي ملاعلا ناذ الهاجالو املاع

 بضغلا ىف ناك اعرو اهدط جا رخخ و يلع حل ا و دلي لهاملا ورا د

 رخو اباد ضا يعالا لكا ونت هعمنافربكلا ىلا للسما رخفلاو و 5 باو بطعلا

 باد 0” فراد.الل ةمداه لّدمال ةدسفم لمعلل ةعيضم لاي ةفلتم اهمأف

 هلوق كلذ ىف قيس دقو ةمادنلا نا روب امبلف لسكلا و قادت د

 ع«ىدنكل )! ( ل هداع

 ماوتلا ةسم اثللا قة ريخ ال لعل اوهراكلا ىف تاسفنب شار 3

 ثوكيو رامعالا فاتن و رادقالا كيس ماق ةيذاكتلا || لامآلا و ك ناو
 مكلفا وانس ل رخصا نم هودتعمس اذا ى أرلا اوذخو راظتاو ب أ ىلع < امم

 عدبا يفتوعب وز فهل امنم رْثَ 100 اول اال وهنعا وفن انالواردق

 ةورصنيو كو .“ برعلا ىراسأ ىف قاتلا اورئكاو ؟يلعهتيصم نوكنو

 عيطتس وه وك دنع ن مب مم را أقم يغا « لفأق لك ىأف في دايم ؟يصوأو

 كغ مكنم لئاق لك -لصالا ف (؟) #2 دمام -ل(1)

000 

 نأ



 ؟ جاب نادتلا باك

 مز انم اوشفنالو ماس اوم اوتسحا ١" ريب كيصواو مل كف ركب نا

 اوفرشو جنم ناتس الاىوذ اواو <ظافلاو ؟ ةلاو ؟ظاملا مبعرد نع اونكو

 مومرغت الو اريخ ء املأ اب مكيصواو مكى اودوسو 5 ءايع

 اوراس نا ؟وعفني و 5 اومادام فويس مكل مهن افمج.دان ىف مهعم اومرغاو
 تبرغلا ف ميكن اذا و يلع ةيسم ابا يت اسن تاروعاوبقراو

 ةنرغ ىف متحكت اذاو مي رتسا متئاف كت اسن نم فافعلا لها هلاو راتخاف

 ةدوملا عرزت اج أما ةلصلاب يلعو اوعدفوا قادصلا اولغاو ءايحتلا اولطاف

 ثرو:و بولتلا رغوتو ةعاما قرش اماف ةب ناو م اباو نئانضلا ت 4و

 م :ءمترغاذا م ك2 رك نان وبن اك مكنع اوياغاذا مرقاو ورك ذاوداقحالا

 ىندا نرم اوذخ ىب اب مكتاصم دنع "نم نكي ميرا" ىلا اونسحأ

 ءانزلا ثالثل اهراك زال يناق ىربق ىف ه اعش اولخ ديالو قيصو اوظفحأو

 ىلع ىاوه ىنلمالو ىلق نع ءاليلخ الو راج ىقرافالو ب ملا و ةقرسلاو

 ةيسنا لاو ةب رس ةلاقلا ىنباي ملا بالطل ىومحلا ىصعا تنك بيع

 ن هللردم نة هعْرَخ ن , 4 انك ت تق ردا ىب ا الوقم ردع]ك سلو

 يي ءلاو وح اريك أ حش رطمنا

 قالخالا نساحو ناسحالاو ربلا ىلا و هللا ىلا وعدي دما ىعدب ع ىف

 مده و .اف بورخلا ىلا اوعراسالو ةرش ىلا اقرشاود ادز هوسداذ

 هيقس لدتسأ|م ميلح هلق سواق كلملا درعو كايا نادسألا قلتو رامجالا

 اوملظ ناو رلظلا نع مة مفس يديااوفكو دشرتسا م ديشر هقساساام

 *اودشرا وظفحا هو رصناف

 سيؤذ اباو ىغوتسملاو ب راقلان سمأعو تراي :1ن سوبا كلملاناو
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 ََ رافغو 4 4 ع ر نا ليسا ودل نو باؤذىلا ّى راك دسأى ىلا اوعجو

 براغلان ماو ل مما مهل لزمف نأ نانق ناز أذ 4 ع٠ رح نب ٍطدمو ةء هعزش

 ركن ورمع ألو دمو رافت ىف لاقل اورثكا و مواتتف مههم نر و

 هش وج سوبأق مه طاحاف ليج ةئق ىلا دسا ى نم لجر هث امو هدالواو

 لاقو ىلذملا| باؤذ نال مماطعا و لجرلا ةلاملا نم ةعم نمو هشبو ةذخاف

 لف هلل روبق ىلا بيؤذوب ف 3 رذ هب سمح الا كلو كأرتو ءالؤه هل

 يع نم ةثاملاقلطاو . ناودع الو ىبب متتا . لاقو هدل و ركل نب ورم

 سواق كلملاراس م . ىه دلا هيلا زواجي ةودشلا ىف ز واجن نم لاقو دسا

 ميكى نم ةعم ترآك نت رغوتسملاو لأو دعا براقلان صماع ف عزو

 نب دعسن رصمي ن نعمن ةلهاب ىلا نالو ةراقلاو ليذه بيؤذوباو

 راق ى دموبوهوراق ىدب أومتلافسيقن ميل نب مهفو رصعي َن ىنعو سبق

 * ينخو مهفو ةلهأب لع (١)ةرلا تناكف اديدش ال اتق اولتتقاف

 وه لوالا راق ىذ موي نا لودي ض.ف ةاو رلا فلتخا دمحوبا لاق

 هكر دم نب ورمع ين ةراَدلا و نايل لي ذه لتقلا برعلا مابا ىف مظعملا
 ةلهاب لتقل راق ىذ موي رخ آلا مويلا  لوقإ ضعلو  رضم نإ سايلا نبا

 لتك رخ الاراق ىذ يف و - رضم ن ن الع سبق ي مهذ و ةراعلا و ىنغو

 لربدارق نب للعسلا نب سيق نب دعس نا نرانمم وهو ىونغلا راوةلاولا

 تملا لاه - دادملا ه وخأ هعم لتقو نتاع سيق ني دعس ءرأ رصفلا نإ ىغع

 تاكو دادقملاو الج هيوخاو راوثملا ابا ابرام هأشا ىترب ىوتملا دعس نبأ
 هلوش هيئرب مك هوخا هيف لاق ثداوجو رصعي ىب سراف راوغلاونا

 ىلا * يلادحامو رب كلا هلع ()



 55 ناحبتلا ب اتك

 4 اه رخل ىلا

 رمثأن ورمت نإ شعرب رمش عب تام الل م اشه نب كلملا دبع دوا لاق

 * شع ر رمش نب ىنيص هنبا ه دعب كلملا ىلو مدنلا

 سي محعتلا رشأل و رمش نإ شع رب رمش نب ىفيص عبت كلام ]جس

 نميلال ها ىلوذ انك تلا دوجاو هنامز لها لجا بص نأك دمتولا لاق

 كم ىلا راسو شوملا عج م اماعنيررشع نادمغب ماقاو مركلاو فطلل ب

 شوبملا ىلي نم مهنم ةعبايتلا تناكو نولعفب هلبق ءاظملا ةعب ابتلا تناك اك

 شويملا ثعبلو اهم مي كم لزنإ رم مهنمو امراذمو ضرالا قراشم ىف

 ق رشاأ ىلا اميحو طرا رحبلا مل, ىتح هيلا مجرب الف برذملا ىلا أشيج

 غلب, ىتح مجرب الف ضرالا نع ىف اشيج و طيح رحبلا غلب, ىتح مجرب

 زكمىلا قيصل زف طيار بغا ىتح مج رب الفاحل امثىف 0
 هأن' الجحر نأ و - نيئس رشع ةكمم مان اف ضرالا قافاف شودملا ثسو

 ةنايملاه ذه نم قامس ىف تطّقس سمشلا ناك ت أر كلملا أب ا هل لاف

 نأل ناو كف للا كته تكسا  ةكع ناكف ا ع هل لاق  !متاتباف

 لتعا ىتح اريسي الا ثبلي لاعبت كلملاناو كلما 02 ١ كاؤر تقدص
 ناكف كواملا ةحرق تيمسف تامو مايا ةثالث الا مق لف ةحرشب ههجو ىف

 اءيتىكر ىدنكلا فارعلا نب ةمهاج لاف  اماع ني الث قيص مل كلم

 انوقوم متلابارثا هك ىح ربا ا20ببس ىتفلا لاج ال ىلاءلل ا رك

 أن ومب# ل زا | ك رثث همحفب لجاوم ىسع لما ىلع ىعضل

 ان وثيم هينا ثلاث لهل هب م اعملا لاط نا ديالو لسع

 انتوروم توملا دم راص مط اش هن ينم بص نع كللا مخدب ال
 امي



 ناوتلا ناتكا 5-55

 اتوقابو ارد كح هحاتو ةقرشم قافالا لع اهعش ناك مق

 انوءنم ت اال سم الأ ءربل أدع هيلع ىف ام رد لاك نم

 انولاحو اتولاط يصاق هدلاو 2 ءهتقاوع دم : ىص دلا سماق نم

 ىفوت هنما نم ةلفغ,_:رعرصالاف 2 رذح ىلع ىثمنال تاكناورذعا

 #/ مد جوتمكلم ايي نم سماع نو رم زهبس
 نب ورمتلا مزحنء ورم دم نب ركب ىلا ن دمحش ىنثدح دمحوبا لاق

 أعا و دزالا نإ نزأمدب ! ةيلعث نب سيفلا ئرسما نب ةئراح نب اية رم صاع

 ةلح لن وّدس و هئاماث الث ةنس 0 َْف هل معسنت تلاك هز ل اسرع بدت

 امطق قزمت و هنع تبلتسا جج ورمل اودارا اذافلوخدلا ف سانلل نْذَأ :

 اهجسف ةنلك ىف ةلح هل ميقت برأع ةكاملا تناكو ايقيرمىحس كلذاو
 عوجرأ دارا اذان هلدعت لوحلا ىلا لوألا _١رم ديع هلزاكو رجا بهذ

 هس كتم مون نين رعلاود هرم ةنس هل تناكو ه.ذع تقص هلزنم ىلا

 ناككاعاو 4.12 ٌقزع م ه درع موي ا حلا عارف ل اكو هتاح ٌىلصو

 نزال ام ىصأع هيبا م ساناك و هدعب اهنم سيليأم دحا ذزعت الثل كلذ لعفي

 اوبصخم ىتح مل اعو 7 اوم | تويب حتف ب دج هموقب لز اذا ناك هنال

 ءاموه انطح# ماعان انك نولي اوناكو دف اذا رطملا ماقم مهل موقيو

 سرقلا ىرسما نب فيرطغلا ةثراح نبا نزلا ءام صاع ناك وال نزألا

 نب ورمم لوةي كلذ ىف و  دزالا نب نزام نب(١) رمضلا ةيلش نب داوملا
 اا د دج مأ رد

 الثئم ادع فيي رطنلا ةن راحو 2.سأع نب ورمع ل وايببلا نم انثرو
 الومت ناام ليعمسا نا تين و كل ام نب تبن ءانبا نم م :[ رك ٠

 اعاو ذك (1)



 ع ناجيتلا باتل

 د البلا ىف مهق رف و دزالاب ن .رملا نم سماع ن مابا ناك اعاو

 تعصلاو كعب نم هع : اوناطحقن برع نا بش ةأنلا كاس 00 ناك هأ

 م السلا هيلع نيل رماا ود

 لبجو برام لجني دسلاناكو زيزملا هلاتكىف للاركذ ىذلا دسلاوهو
 نيرا فهل ولالا اوف ىلا ل نام تا ألا ناقورقانألا
 ض را و نايععلا نداءم اف ءا ريق ض را و نيجحالا ن داعم أمف ءاد وس

 خذابلا قاب الاهل لامت ناك و ع زل ا و دج رب لا ن داعم ابق ءاقرز

 ةجال رح لابجحم لصتةمقلبالاو نام لابك لصتم ب راف خماشلا بر او

 ناكوءالأ مغ هكر دب رهشا ةتس هتحن ام و رهشا ةتس دسلا ق وفام و

 تقل ويعلا نوعي ناك اهون وسلا ن1 رونار ىمحفدللاا نأ

 ىلي ام تراكف(5)ةشيللا باب ىلإ توهر ضراو توم رض> ض را

 ناكفأبس نا ريم عبل قلبالا ىلبام و ن الهك ىب تملا لا هوايرلا

 مه انج هب نوقسي لولا ىلا لولا نم ةنس ءاملا نم هيف امل دسلا ست

 هللالاق أي ناكف نو 5 ربامر دق لع مميسمأ ن 2 ا امومهتعارزو

 هلوقىلا (ل 0 نيع ن ع لأتنح هب 0 100 86 اهلك كرد لاعا

 سماع ن و رمعل اتناكد ( مهن اوملظو انراغسا نيب دعاب انير اولاّقف)

 نب و رمسل ناك وأبس لها مي بج ناك املثم عورزلا و تاذملا نم ايي زم

 وعر راهو اول 1 و ءاقثملا ةبلعث ربك الا رشع دحادلولا نمرماع

 مهمأو ذيع ه؟ءسيقوو ريوذةع داوو فكو عوملا لاووهو كلامو ةلعو

 كلام نب عي سمنب ة دننكن ب ةب واعم نب لاظ تنب نيط رّقلا تااذ ةن رام

 هل لاقت هنم ريك | خاو رمعل ناك و  ن الهك نب دماز نب اا سمع نيرا

 * اذك(1)



 ناحبتلا باتك 3-3

 ,ض رالا يف نكي ل انهاكن اك و هلبق اج وتم اكلم ناكو ماع نإ نأ رمح

 كلذنم ميظع ظح هلثاك و ناملس ةاعد اياتب نم ملع ه ديب ناك و هنم ملعا

 مدال, نا هم وق ربخ ناك و الب دب نا رمح مل لدمت ال ب رعلا تناكو

 امم رغمو ضرالا ق رشم ىف اهم وق قارتشإ تح لأم زلا ر 536 راس

 نينسلان ,م غلب و ربك دف خيش نول وهو هلوق ن م كل دن ومتكداون ك و

 ألف ماع ةثام ث الث ملي دق سم اع نإ هر< هوخا ناك و ماع هن | م من را

 هدهو تمم ىناو رمعأب هل لاقوو رمح ه.خاباعد تاوأل نا رمت رغح

 ةمحنلا اما نيتطخس و نيتمع املع هلل لا و اهاهأ ّق رش و ب رختس داللا

 كسااذ_ه م دهني ىل والا ةطخسلاو مف متتك ىلا ةمعنلا ه دهف ىل وألا

 و مكان جد معدرز كليو كليف يع ضيفو

 هيلا هل ةيناثأأ ةمعت او ةعملا مكيلع باغت ةيلاثلا ةطخسلاو ضر الا ىف

3 

 نوق كا

 رخاىف ناثوالا لها انو ةحرلإ لسمالآ أو هيلع هللا لصىمماهتلا ادهش ى لا

 للا لسريف هاولرخ و مارخلا تيبلا نم مهل وج رخبف ناب دالا لها نامزلا

 هنم موج رخ م مهكاهف اص نإ بيعش هل لاش ريمح نم الجر عرملع

 كل ن وكي اع ك ريخا ىناو نو ضرابالا نامعا اين دلاب ن وكي الف

 تنب ةه رظ اهل كم وق نم ة أ سانا كلذو كم وتل و ةاحتلا

 ورم هوخأ ىلو و نأ رميتام الق_ىملع ةبراو هن و هير وحلا ريا

 هل ناكو ب رم كلم أم مظعاو رمزاكو هيخأ دعو رم جا وش واهحو 7

 و اهتيل نم هىشعةأر || تناك هب ط اه الام تانملا ن

 0 اذ لك نم ه ولك ىه والا اهن راجت يب ىلا لصت الف لتكم اه-أر
 ناو (روفغ ب رو ةبيط ةدلب ) ىلاءت هللا لاقاك تناكو اًءيشاونم سكنا

 لجلا 0 60

 ١ م م كسأأ ثري
 ات

 ريع



 ب6 ناجل باتك

 5 رثأ نم سمشأا ة-- لا ىللصت الف ن رسم رحشلا لالظ ت كتر ىشسع : لد رلأ

 هللا ىلس راف ( أن ذر أمم لال دعأبا مث ١ ا ولأ م مهسفن | عاوع حا قى تالا

 مولا د تنك رمأع نإقرحك أيد ور ا ةفرظ نأ :لاق بس ليسل ا مهياع

 كسفن هب يطت مع ةغ رظابنيحتام اهل لاقو اهانا 31 اك تارذا ةعان

 اهردص لع هدييرؤ ىسشن هب بيطت معلب ت امو __ كب يع هل رش دولوموا

 تدطعأو علا ف لس ءدمسا اود ذي بسا ١ كف تمفنف اهنطب لع هنك هاش مس و

 تار ذا صاعز.و رمت ناج ىلا ةعان موي تاذ ىهاميبف .. ايظع اظح هنم

 رحا الل ردعس لع مدن لذ تدعرأ و تقراف نعل تشع هب أحس ناك
- 

 تأ اف هش راب كلام أل لق 53 ورمجاهرلا م أدل كس أرعد تارعدف

 55 يحورمح امض ق.سو ردقام سصالا م ناو قرغلا مكب فزا

 ورم أب - ,ققدن أاهممدو قد ثا ماقو ت م )أم نيلومأم ةغرظأب اهل لاقو

 صا ىلا مرح 2 امايا 22 00 ع ن ورم 3 3 ٠ لولا لسنلا كله

 :«بمل !١ اصوأ ممم 3 هدب رب ىشك تجر 35 رظكاذ مل 2 ا, وهل نات: ةعمو كضمرأ ليد

 لبع تايصتنم نهو تاطرتعم دجانم ثالثا ض رعذا ىشع ىه اهييفاح

 اه ذذ تكتعصو 4و ,رظ نمار ألق م نونيعأ لع نم دا ت أءيضاو نولجرأ

 دج ازا ءال ئه نيه د ا دأ اممتاصول ت اأقو ضرالا ىلا تازوا منيع ىلع

 ور تادح مجياخ + اميطراعق 3 46 ردم تماعق امريخا 1 لربهذ ألو 86 :لعاف

 .نلأ تارو اه رهظ 0 تساتسأو بارتلا ىلع تدق وذ ةأفدعلام 4م تبل وف

 وثحت ىشو ار دقن ملف ب باعنتل املجرو ام دب ثدعت تاء عطتسا ملف باعن ,

 تدساح ةهغ رظ كل اذ تارايف الو قررو اهنطب ىلعو امس أر لع بارتلا

 داعايلذ ىذملعاف :الأ ىلا تداعاذ' | حر اوت وأ - :,ءلع امد تءااو



 ناديتلا تاتك باي

 نيحراملا فصن ةقيدْلا تاخد يح ةعرسم تضف ابنملعا ءاملاىلا ةافحاسلا

 و رمسو تعش مر ريغ نمالامشو انيع ةلصانتم هَ ليلا رحشاذاف مصرلا نكس

 ان رف نيش راملا يصافاوم ايحتساف ملم امم ريغزا نظ كلذ ىأرالف هتبقف

 ةءاس وف تدادق تنكناو ثاشا رف ىلا ىمله ةفرظاب كيابح م . امل ةو

 سعاالا قاف - ورمتان تامه تاره . تل ةف  كلداع نم «ىجخا نكي

 ضر الاو ءايظلاو روثلاو تل اعف كوبا هلل كلاذ امو لق  رسلا منو

 ملل ق نا رمتديخالوقركذوو رمت عزف ءاملام ءالاب رجشلان كليب ءايسلاو

 دآاولا دولا امفعطعي دب | لش نين عبسي دحانملا ىتاربخا تن ان. كلذامو

 امللاقو ورم 0 راف  دعابالا قولاوتو دجاسأا ضراىلا كلهوقب يرو

 اهااح اخ تاع ةاةحسلا تيرأراا اهيا لو ةأ ىبنا تااقف نيالوعام ىرظنا

 بطخ انه امل لاق اذذع ناامل ورب ىنالو افرغا مديل بارتلا فرتنت

 ريغوذ ضهدلاو ترايبلاو ىلا ناسالابو ناسنا ناس الا نا تلاَقف ميظع

 حاضي ااه هاظ ىفو ناهكض رالا نطايفوزايبلا نمريخ تمصلاوناولاو

 أحرخا امل لاف ناتنيقلا هدتءو هريختنأ تهركدق اهءاو رمت ف - فاسو

 ةمسج اروما را - تل تف ةفير لان نيلوقت ام - هل لق م هنعا 35 رف

 امللاق  ةميتعوا اراه ةعزملا نم دشا ةميلا اروماو ةمظع دءاوأب ى

 كرصا نم نكتلف لحا ملا تلاث  هوركم فرشادقل وهامو 7

 عملا ىتاكف لئان نم كلامو لئاس ولا كلب. و لئاوونب وجت لجو ىلع

 ىماع كاف لث الدلا هب ىت تام اور ذحاف لئابقلا ةلوج دنع لئاقلا ةنر
 ىنات كملع يف تبأر ىتاف ىل ىنب ورم امللاق  لئاسلا لاوس .ءلج

 ةيش املاو باك رلاو للا باهذو بايح ,- الا قرفت كلا ىثا - تاامق

 باهالاو



 فخ ناجيتلا باتك

 ورمتناكو باتتملا د وسال ليسلا نم با. كاو ةضفلاو سهدلاو باهالاو

 ليوط بطخ تلاصف  ةاحنلا ىل ىب اهل لاقو اسل اح ىوت اذ ةكتم

 نيرك ذه امدحو اه تقدص . اهلل اق - ليسا! نم ريخ لتقلاو ليج ساو

 تار ناف بك ١ كل د فر وكف اردنا ثعبتت الو دسلا تنا تلاقف

 مالا لزب دق هنا / اذ رفحلا هب كد رثكب و رخصلا ه.ءلحار باث اذرج

 ىرداالت لاق مالا اذهني اماه لاق سهدلل عزجتالوريصلاب كيف

 فرص ال لتق نم. هب لتقت لكي هنم لاكنو لزن هللا نم ديعو هنا ريق

 ورا ك ريل نكيلف لصو ضرا نم هللادارأام ثيح ىلا ليحالو لب سنع

 هدر ناكو هريغل هلك ] مل ودسلا ىلا ورم قاطخاف - ىلبىلا كلفوا لكشلا

 ترومورأ أه امال ىتااهن ديب رخصلا تافيو هيلجرب ثحبس اذرج ىأر َّى

 هن رظ قالصف ن ..: 5 ةيآ ةماع ىقبسو لج ل هللادارا ىدا“ كلذو الحرب

 ارعشل اقف . كءارو ام هل تااَقف امومتم املا مجرف ةقداص اها لعو

 ابدع ىذلا ضم اناردق انقدص أ حالغلا و ريخلا نبا

 انيع اللارو غاتدلا اعا اديه ترك ذ ىذلا انآ ردق

 انيلعت ىذلاب ىريشاف انيقدسلا ىف ذرملا انآر دق

 !راحوراد نم ! راد كيسفنل لديتاف رافملا ذر لا ربظ اذا ورمعاب تل

 نيبو كنمام هل تل : ._ ةفنرظان ىت مولات رادقالا لذا هد ا

 تأ اعف ةأحتلا 59 أمل لاف اق . نينبلا لو 2و نيعيلا سما لس ١ نام عبس

 :ءاملدح ا كلذ لعولو لع ىذلك نم كلذلع مطق نزلا ءامن. اب تاريه

 كلذةمالعأمو لاق كلذيف ةونا اناو الاةلمأو مو! ىل 8 ىأيالو  ةف رَظ

 همأما : رضاو 3 رلا نود كساحم ص جاجْز لم حد عدا - تأأق
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 ةساح 2 :ذأحدق وو لعق ل المر ى اع 46 جام

 أر افشل لا جا آو كرا عب تغاف كرم ش ىف ءأ ا

 لام ٠ نم برام كلام عو ليحرل نادت لحرا لو لس ا م ١ يقم

 ىلا كنع دؤمالو مزرعاف ءاسا ار رغماقا نم ءاجنلا ءاجنلا ورم تلاق

 سعاالاو لعفلا هللو ردحلا رذحلافررغ سولملا ناو ءاللاهتبقاع حملا ناف

 متكف رفظ الو تا'وذ هدم وحس نأذ كش قدصأف رطو ءاشب نم كلم

 مجاو رودقو تانجو نأ اسم نمبراعهلزاكام عبب ىلع م نعد هاصأ و رمت

 ن هن اك صصأو كلذ هلع ركش نا عزفو ةمروقو ةيوخاو هدأو لدخرب ١ نا

 مقوم مأب هبال مطاف كلذ منصيأم ءاربكك ناكو مع أورهللا ردعنف لب الأ
 هدأو سما دقو رمت لاك و دحا هنع فال تح برأ * عيمج ىف لسرأو

 كي عا أذا نمل ان لاق راصن ' الادد وهز هد الوا ريك | وهو ءأمنملا هيلا

 ىديل قل ةزعمأ ١ كت رض اذ داق لوم | ُْى ىلع طظلغأ و ىبصعاف سارا ن6

 تكلم لعش لنا - هل لات ىدب ىدعاسال تبااب هل ل اةْق  ىنمطلاف

 ورمحسك املا تسع نانلا ممنجا الف مم هل لاق - كنموقو كناوخاو تأ

 هيلع همطلف هدب ىف تناك يتلا ةزي.]ان هيرضف لوقلا ىف هأ ظاغا وهءلع ىلا

 سائلا نثوق هال داو ىدأ وهف ىدخ مطلب ى دج موب ىفورمت لمُو . هنأ

 هةمجح رأ انف هوأتم ال .ورمت مم لاف _ كلملل اماظعا هولتقمل هنأ ىلإ

 هامطاو يلعن لاطتسا هنم نبأ ينكل و طخسا ١ نم ٍ ُْش هل تلمس

 أرد هلل ردد ودسلا ت2 براك ىلام هل عيأو همدعأس ىنكلو لاملا 0

 نلمفيل



 3 ناوشلا باتك

 ىلا برأم نم لقتنإ و هتوخاىلا لاومالا مفديو ةبلمث رش ىتح ناعفي
 نمم اومنتغا ةوُقلاو فرشلا لها نم سانلا لامف ةبامث فلو اهريغ

 ىداك وه ناف برأع هل ناكأم, مج هتمأوعاتاو هبضغ سمأع ن و رمت

 هلاوما هيلع ممددر مجر وه ناو ةمظع الاوما مدا دقف هبضغ لع

 اعد هلاوما نع ضيق ايف هلام عيمج هنم | و رتشاف دب ه دنع مكنل تناكو

 لاَمْذَةَه رظب أعد و ريخلا ه ريخاف هدعب دزالا ديس وهو نامعنلا ن كلاع

 نب كل اماب ثااقف  ريسلا انا ن دب رب ني ا ةفير اذان ك دنعام امل

 دءاانم و دغت نا ىرا ناييلا و لضفلا لها ن الهت ن طز ن ان نامنلا

 اهلاوما د زالا كل ذ دنع تعابف دع رلاك ريس سما دع وأ ةعاس ميقنال و

 نو رم اوناك و دز الا فو رمت ر اسف انكم« نع فاذا ال اولاقو

 ركسع هدلو داوو هدلاو نم لج رلا مم ن وكيل هنآ يدب الا وطا راما

 نو رشعؤ ةن الث و رمت عم تاكو هيلي نم ىلع ديس لكن اكف را

 .اعذ ريسلل اوءمتجا الف كلاذ رثاسو هدال وا دالوا و هدال وأ نم اطهر

 * اهل ل اقف ةفيرظن

 لها اب ريب دتلامكيلعوريمالا ف تاقف ريسلا انل نب دير نا ةفي رظأب

 راسيلا اهم دقت ةق رف نم مكل دب الف انل !و ريس ةق زملا أبد نم دهم ل

 راط والا اهنم ئضقنتو رافسالا امف ل وطن و رايدلا 5017 لما

 1 ورث راوتت رفظلا مكل ناك! رف متي الكربخ مكل داب لك ىقاول

 تراسف  كلع نم سمالا ادن و كلشريذب جاتاانوسباتو كلملادم كلا

 مهلخلا نب نامنلان: ك ااموهتم دقم ىلع اولمج و صاع ن و رم غم دزألا

 همي رظ تلاقذا ن وريس, متاميبف ىدزالا ن زام نا و رمع ن ىدع نا



 ناحلا بانك ف

 نيرا جلا ملا لهأوتا ناكملا اذه نم مكن ردنا ناس رش.مأب

 ليارسلاو تناق  ةفيرظاب كلاذام واولاق . ناطحقى فو.سو ناءطلا

 ا ول اق  ةعيطملا ف و.سلا و ةقيعملا 5 ردغلاب ةقلمس أمف ىشع ىتأا ةق تملا

 تنف عيقادلا ويهنقا ذ1 ةعءرسلا ا: سان نا رح نقانق
 قيس احايض اه وجو واح اضنأ مكنم ىرا ىنا تناق كلا سالاو

 ىلا اوري- تلاعف هش رظا 9 ذ نءاف اولاق . احا.صلا رثكت واح ام رلا

 اومح زق  _فوتحو بارضو فو رص مهم مكسلف ف ويسلاب كع

 دسلا نم 50 ب ارَس ناس لا لبقو ناسُع 9 ف نم ََل وا ةفل رَظ نإ

 0 ن ناموس لاو

 رايطفا لوا مالاا  ىع رشا نعل جافا

 نزام وذل هيلع لْو دمز ىن) ءاموه اولاةف نا-غىف سانلا فلتخأ دقو

 هلع اولزنف نان غىممسرمللشأاو ةفدعالا نيبام وه م وقل]ةو  هباومسف

 ةماع اذهىلع و دسلان م مهب رش هن | ءايللا را 2 و هما مهيلع بلقف

 هن ال ثرداحالاقؤو اذه و ةصاخ دز الانإ نزام ون مناسغو ءاملعلا

 نب ورضا ندر كفيلا اومن ا مانو ا مدس وم را نتا بورق

 نولحتر مث اليلق مهضرا فلولا ىف هأ اسي يملا بابح نب همام ىلا سماع

 لود اه مل لاف هموق اعد كع ديس ةقلمس ناو اهرب غ ضرالا مه

 اريس, ماهل دراو مالا هدا لاول قدور اق ا

 دقو ع ىن ىف 5 . اف مكتعلحر يح الياق انوساوف ةرايزلا مق

 مكس اضر ريغ ركضرأ اولزم نا اوهرك دقو اريس راوملا ل 7 أس

 ىل-ع موق طقل رب ايرذلا يق ةليجاب كيلا كلذ نلف كااف تانذا الو

 ميما



 3 ناحتتلا باتك

 لاق دقو مهيلع ةدغاا جب تناك الا اهٌوطوف مهضرا هوجو اوفرعو موق

 راوجلا نيلي هيلع لوزن لزانلا نم هيلع لوزتملل ليو  ناطحق نإ برع

 سماع نب ورم لمفنم اذه سيل ةقامس لاقف . لوطتم كلذ عم لزانلاو

 ةلزتم ك دنع مظعاو امر م ل فكما هلا ورود كوسا

 ه.ااراسف ثييحا ام لمفاو تنا ضما . هل اولاق اذه 2“ لعم نا نم

 هقرش تئشزا تئشىداولا نملاج يارتذا كلا اهيا هكللاتف  ةعلمس

 ناس ِ ا ْن عج هل لاهذ  هلزاف هبرغ تعش ناو

 لويسلا مجم هنال يرسحا ىل رغلا كلملا اهيا .. نامزأ كلذ ىف اهكتاذو

 ىرغىف ورمع لزنف ةقلمس اب نسحا ىبرغلا كللملا هل لاَدَف  ءاملا رقتسمو

 هلذودانرب ليخىف داور عم ادث ار(١) ة.ثراحهنبا ثعبو هعم نع ىداولا

 مل يقل وفا رب ليت ىرخا ةهج ىف تيرالا هذ ا فمو الزم

 نسح اف همأاءط ىلا هوباحاذ ُكلع ىلا ىداتو مامطلا ساو و رمت كلملارك

 هلا مج رب نأ لبق تاه لتعا را ْن ارمتناو حج 5 أطعأو مهأحو مهيلا

 ندداترملا هيوخا رظتني ةيلمث ماقا و هموق ىف ءامزعلا ةيلعث هنبافلختساو هانبأ

 لاحر نانسن عدج طهر و رمأع نب ورم ن هر - دنع لزو لاق

 مهل ل اف اوبرشو نإللا مهل اويلح اوساج 0 ؟اق مهيفو نما نم

 مام مكنبل كع مكمت ىف نإلك سي مب 5" ا

 مهلا كل د نول د هلاولاف مسد طاع مك ىث نبا و ققر 3

 4 لبقنم مكيشا ومد مكل اوما | اما مكنم 0 ار

 )١( ح - هلمأتف نيعضوللا يف ةثراحو ةثاراح وبا مدقت +1



 ناحتلا باتك 0 باب

 لبةتستف ىداولا يبرغىف مارست 9 . املاوفص برشت مهيش اوف لويسلا

 امبعورض لزتتو اهو تمنخستف اهرووظ سمشلار دتستو اههوحوب 4 لا

 باذو هراوث ممطا دق الكا ثءاص أف اهل اكم تملط سمشلا تعلط اذاو

 رسثعم ا متلز و لاق ةيمطقل ز و هنأن دتساف هلصا هادئ برشو هديلح

 يقرش حرستو ءاملار دك برشت جماع اف هلفساو ىداولا ير غيف ناسغ

 امنا لنا فعطتو ردبلا ةرع لكشف اهراصناب سمشلاليمتساو ىداولا

 سمشلاث ءاط اذاو اهعورض شمكتتو اه: وتمدربتف اهروهظب حمرلا ردتستو

 برش الو هرهز زردبال اددا ليلظ ؟ الكف أع امترا دعب الا ركنلبت الف

 مهضرا نم كوبا مكميىن اوملكف للام قيقر ركتبل مث نق  هلصا هادن

 ١ وقعا كعىلا ناسغ تك كللذ دتمف لاق مكم امنا كلهت تالق

 انموق ان كلع تااَتف اهلك ةربالا هذه انيلعاو رب اتسالو لزمملا نم

 ميحرلا كلملا 153 ركلا ديسلاال ول و اذيلع رضوتت | اع اوانضرا ضرالا

 كاف ؟ انمنم أم يقرشلا م ذخا دق متنك ولو كانازتا ام سماع _ةراورمم

 ةيلعب لاذ  ىئيلا مكعسإال هناف انيلع اون الق ةاساوملا ل ضف مك انيساو

 مكناس اوم ىف مكيلا اونسحا دقق مهنعا وفكف مكم ونب ق دص ءاقنعلا

 فذالو مكيلا هويدي ل اذ مهل وامن الف هبفمتنا ىدلا مكلزعم مرتخاف

 مصاروعا وهو نانسن ع دج ماهف - ىف مكنم اذهو مهيلع اونبت الو مهل

 هل لاَمف ةعيوز هل لاقي هل مع نب ا ىلا ىلا 6 كلملا اها تقدص لاذ

 ريم !نم رشلا فرعي الرغ ثدح وه و مدهع كمل جنا دارا كللازا

 ايحاض ةعيوز لاك و باب ى- نب ةعامس ىل لمت نا كلدب ال ةعبوزا ن "و

 هللاق  هلتقا فيكف ىحاصو ىا هنا عذجأ كممو ةعدز هلل َهْذ ةقلمسل

 عاج 6 م:



 با ناددلا باتكا

 معلا ناي  هللاتق يملا ةقلمس ىلا ىناسغلا ةعب وز ىلاف كنتربخا دق عذب
 محرلا )١( هركب هن اذ هم اركا ب رعلا فرعال لزملا ىف كلمع نا تع

 5 رهف . جليا م دالل ىف اتماهم نا لع او كنمو انابام داو

 ملت كنا و فصنلا ريد باطتل كناو كنكرسم بحا ىف ذا ةعامس هللا

 اذ فاس مه ل  هياحصأو يطا رشاك مل لاف انو تلي ادصأ طر أم

 داجحر ةقفلمس و 00 اذه هيلالو وام ايلا او ريخلا مكبوأ هلا درت 0

 ناكو ةحاح ن ء انا ام ةقامسا ل اًَمْف  رءشلا لوش أرحاز افث اع

 .هدنع اون افق كع 3 0 وف د نه اوف ةفاوهولا ماوبلا كلذ

 هيف تينا ىدذلا نا ةعب و زاب ةفلمس هل لاق ذأ ةعاوز لك ةفلمس امش

 0 - لقلة لاق دلما كلذ كك ولاقاب حوب دم وأ قوذخم

 هنا  ك اقام ىرجزب تملف كيد | هذ يف ه ىف ترم دق يلا نم

 نا ' تح هكرن و ةليلل كلت همم تا

 هكع نم مكيلع ىشخاو تام دق ةقلمس ناف اورف مهل لاقف نييدببزلا

 يبصا (1كلذ دنعف  ه ربخاف ع دح ىلا ةعبوز محرو نوب دم نأأ رفف

 عاذج مهل ل اة ناسف لا حالسلاب 00 ةفلمس تلع تدحوو

 ْ مهل لاق همامس انديس ةعبوز لتق عدجأ أ هل اولاق ._ اذن اوخأ م 0

 مللت ديبز نم مرش هعمتأب هل اولاق ةعب وز الا ةيعلأ ى ٍ ةقلم عم تدب | هناك

 هدهو انمرما نع ناك أمو اذه دعب هور نإةسوز ناو هلتق ولا

 رظنف جيل ادنل ورمع نء ةيلمث هاي 7, امف نومكحت م ا اهلا اوفا

 م  هموق ىف ايند مصا روعا لت اولاقف عذجم اورعأو ضع ىلا موضعل

 لعف 2 وس لم 5 ناكام | قملع لقو 0 8 00 ادفكلع ا 5

 # ح - محرلا عطق هركب هلعل )١(



 ا
 ناحبتلا 2-7

 10 ةفلمسسل 0 ةماوز كيلا اوعقد َىَح اوقفت , نكلو مهحا مثح رق كسل ز

 صه أ هنأ هربت إف ل ةءلعت ىل ىصمو عدج مجر رف ل ١ كلذ عداج ممل

 هن اف ةقلمسا هولته همي وز مهلا مقد أ  ةيلم هل لاو أو ةدلمس لتعب 4 كمن فر

3 نا 00 0 هل 5 0
 - وبنت كعب ور انيحاص نموه د 

 فكس هم وق ند 9 لأم راتخلاو عدج مجرو ديعب 5 ىلع بمال

 محالس هيف اونقد نا ثيماو هيفاودعاو تت ىذلا ناكملا ىلا الذ !وتلطم

 0 د اولا نأ م ا ع اب  عدج محلل لاق : اودصا الق

 ثاع كلذاوأر الف 59 نود اوضرعتو اولهق بابثلا ميفو ف اودغاف

 ناكدقو  يزلا كلذ لثع مهفا رشا نم لجر ةثام مهم جرخو اون ًأمطا

 ىمح ىتح لاثمالا محلاو رضاو ثيداحالاب موسبحا هباحصال لاق عذج

 مكيلعف ىف ل مكل تحول اذاف كع عيمج لخ دن و سمشلا واعتاو ريجملا

 نم لجر رظنو . لجرل ا ةثاملا اودابا ىح مواتقو كلذ اوامفف حالسلاب

 كب احصا ى : مردغ كلع لآ اب ىدانق مهلتق ىلا دايز ن ديز 4 لاقي كع

 اديد.شالاتق اولتتتاف ناسق تءادتو لولذلاو بعبعلا لع كعوهيلأ تاقاف

 6 5 0 وا عانخلا ىف ف كلع تعقوو تراس: تملا يح

 ىدانف مهلزانم اولخو ضرالا ىف نيبراه اونعما ىتح مولتّف ناسف مهتميت

 أونرم 0 قب نءيفانل هجاح الف فيسلا اومفرأ . هناحبصا ىف عذج

 1 - لاقو ورم نب ةبلمث كلذ نيبو مهنيب لاحو مهن ال ايعالو مع انغ

 اس قدا ناح يملا منقل لاَمذ 5 5 تانو

 كأس



 بابه احلا يفاتك

 ةاقيل اهو نو رفش داع هله ةلعوا قو اوك اهق

 كنس رفص نا رينلاك لينلاو (١)كنع نر أ_عفسوعلا و

 تونا سايت نيبلا رتل وب" كا ولا وات تاكرشلاو

 ك]رالا اشانوملم.س ظ
 لوي ناتس نب عذج أشنا مهتمزهو مملع ناسف ترك ايلف

 كشلاانع لاطب الامفديس كلملاانيف نزام ونب نحن

 تكيف كلا وانما |3501 20201 فا ون وفيق

 كفم البلا .لثرم ل نفيل" قلع لعوب ن8 نازي

 ناس لت ابق تلامو ذاب يس دج لو كعر دغورمت ن* هيا لع ء مظمف لا#

 لاذ م4 انر دغ دع كع عم م أدهملا 0 انتل يك ا ه1 كش عادج عم

 ةيالالا لا تهقاعو هين وقل ايقلق ضوا !ونظوأ دن عاج

 هاوخا ةلم ولا اأو و عدجي ة.ءاعت مءاشتف ثللأا دوع انطعا هل تااَمو

 اعد مع |, سه و مهضرا بصخو نا دمه ضرا نع هوربخاف نو د اترملا

 ان أسا دقو نادمهض را بص خو ريت كوني ءاجدهف ندرت ام املاق ةفيرظب

 تااق- نر : (ذ نادمه ىلا ريسملا تدراو مهيف ماعملات هر ؟و كعراوج

 ضرااماو ىهدلا م نم هم سهال 'مهيلع متلس رادعف ركملا لها كعاما

 ةراظنلا و كلفلاو باهشلا و تلاق مث نامز ذنماع مكتملعا دف نادمه

 مهيلع نأ ديلو كلم اعا مهنكلميل و كعىف ناح مكنم نفلختل كلع ولاو

 ىلا كعيفاوبست اهز الو و سنعزايح مهنم اختو نا دمهىلا !وراسف كدلاي

 باحصانالوو كعع اهناو كلع ن باحصأ انبا نالوو سنعلقف نآلا

 لاَ امل مالغل ةفيرظ تلأق ذا مريسم ىف مازيبف دزالا نإ نزام ن ثراملا



 لاجيتلا باتك ف

 نادمه لع رصتلاب نالهك رغالا دلو نم ناست دزالا رشن نانساب نائس هل

 | وعزف ءاقنملاةيلمث كلملا مهأك نادمه دالبىلا اوبتنأ الف نامز ىلا كلملاو

 ناسحالا و ةأ-اوملا دعب نان دع نب ثلع ىل؛ مهنمزاكام مهلامهنم نوكي نا

 ءاحطبلاهللاه عضوع اديدش الاتقاولتتقاف لاتعلا ىلا موبصأنف مهيلع أومأق

 اوسعالو رمع نب ةيلعث لامف.. مهلا وماو مدالب نع اولحرونادمه تمزهناف

 نا ىلا هولدزاف هاوضطرت مدالب نم مض وم ىلا اورظن اف مهلاوما نم ايش

 نوهرأك م مو مد دالب ىف ةماق الا ديرنال اناف اف مهنع نونحرت وأن اكماورت

 م اوما ىلا اومله نادمه ىلإ ثعن 5 مهنم عجر نم راوج اوئسحاو

 مكنيبو أذني تمقو انموقا م 4 اول اَهْف اوعحرف اهيف ال ةحاحال اناف مدالبو

 رودملا نم دب سيلو مهتاوم ن م م و انل اريخ مهت ايح تن ك ىل 4

 لاقو ناسف ِ تدحلطصاو اهمللز انم ىلا تعحرو نادمه تن ًامطاف

 كلاأ اهيا نادمه تأامف مكنع لح رينا دير انم وت ان نا دمحل ةاعث

 نسسحأ و ةفرعأا لبق ةهق رفلا نسحا اف كتاحر انن ءاساو كأمو دق انطخس

 نادم دالب ى : فاختو اولحر ناسغ و ةلع لا م ةقر ةرملا دعب عامج الأ

 مهسشا لع موللم و 3 راودم نرادمم تنسحأف ورم نب ةعداو وذ

 ةعداو ليقف مهلا اوبستتا نا ىلا كلذ ماعد ىتح مثرومأ مهيلا او دنساو

 ةفن رظ ةيلمث اعد ريسمللا وعمجا ال نادم ن ! دبش اح نل مشج نإ ورم ل نا

 نالا و قريلاو تلاقف  ريسلا هجاو نإ رب نيا ريخلا ةنبااب - امل لارذ

 ىوذ نائس تاذ اليخ ن وكلتل و ناس ر فلا ن ١ راحتل لأسم اا و بهذلاو

 نارحت مكيلف نا رج لها ىلا اوم دقق تالا حتافصو نا دماو لسا
 ده الف ليللا عبتيب لاح ىنَح 3 ولي امق ة ريشمدلا ليس جد ذم مهل اهوا الخ

 سانلا



 بيحب ناحبتلا بانك

 رب انا ماظع اب يصأع نإ و رمج يب ليلل! ف وج ةفي رظ تدان سانا

 ح رو ليلا جاتعا و ميبصأ و حيبص ء ايضأ | ذاف  رئاط ريخ مل ىرج دق

 ولت ام 0 ححدمىلا اودغ حرصا ايف حاصاو هيما ىفرظن و حلفا ن ىل وطق

 تالاصت 3 لبق م تعقو و ججح لم لث' انق تم زهن افادي نش الاتق

 رويهملا لراديز وت لأسغ نم مسح لم 8 تء.سناو مح لم عم ناس

 علا نب ثراطلا نوب دب ز ونل مويلا ىلا ل اَهيف ةوخا مهعم اوراص و

 نبيا ةقيرظل لاف ريسملا ىلع ةبلمث عججا : _ كلام يدلاخ ند )١( ديبع نبا

 تأ اهف _ ريسأل كيل نإ و

 الي ١ اهنود نم اولمجي الا اايح ىلا اولمت ةارسلا وحن

 اا حتسم سعاالا هحاو معمص |

 نيع رسم ن الا اوضما نايبل اب كا ناكملا اذهنم ةبلعث اب (0)تلاق من

 له و دب دج دأ سو كيعب 3 اذ مكنم ن اك نف نايح مكنم فاذعب و

 دز الارصن هده تن كف دمشملا لامت رصق و ديل و راكت ًايلو دب دش

 ردعا وثب ل نامع ىلا اولمحت نيدلا ناك و دزالان م ل أمت ىلا راس نم رأسف

 7 ر مه رأ هس و ريكحبلا َْ ديما نإ هرم تبب لها 3 ١ زال | |ظ

 امعاول زيف دز الا نل رصأ نإ و رمع نإ ةدهأت نب ؛ لاس نإ تراويخ

 ليغ و قدما اذ م كن ناك ,ةيلثا تلاقم نيرحبلاو

 ةءونشدزا تافص هذه تناكف وش ض راق حالف :ركدا

 منةءونش دز اءال وهو ورمي نب هن راح نإ ىادع نب دلوع مهب قداف

 تامزاىل هع رالص و ه هأنأ ف ريس !و ةحاحاذ مكن لاذ ند ةيلمثا 53 تاق

 (؟؟7) ص-- 1 ح بهذلا جورميف ةصقلارظنا (؟) 2 هنع - لصالا ق(1)
 4+ رصم عبط



 ناحتلا باتك ا

 تراسفةعا زخ ةفص ه ذه تناكفىم نطب نم كلا رالا ل زئيف ه دلا

 فيسو لج حمرا ذمكنم ناك نم تالق م سم نطبب اول زن ىتح ةعا زخ

 تايعارأا قيمة اندلا 3 كيف دي وتاني لرغفا لا ولا وعل ثدي يو لع

 لزتيلف لس رلا حاخ رصني و ليلا دس مل لحما ىف تامطملا لح ولا يف

 ج رزملاو سوالا ناتايقابب تازنف  ةنيدملا ىهو  لخنلا تاذ برم

 | وج رخيلف هينسلا بق انملا و ةيضرلا سفن الا و ةيض ولا هوجولا لها

 نأ هوا وكم نايا نأ لاو ضن لواطو 1ك لق

 جارقل - نر اريحلا و نا وخ الا لضفا ناجيتلا ت !ذ ريم نبا

 قحلت م كيوت قرد ةيلعتا ننل لاق نتف اذتملا هامل رقي هوك او ةيراخ

 ايناد اكلمو انفاوص اليخو ايضار اشيعو ايلاع ادب ديرب مكتم ناك نمف كذب

 نسحاو لزانلا سرطا ىف لئابقلا نيب لب أب ضرا :ىرم قرشملاب قدايلف

 ىلا قارعلا ومنراسف دزالان: نادم ى ةفص هذبف  لقاعملا لعاو لهانالا

 المو أرارحو احاد دو !ريمخو ارمجدبر مكنم ناك نمو  تلاق م لبا

 ارم هيو نت نمنع ريدر امن املك قر تا ل سال

 تناكف -قشم دىلا'ض ميلف !ريثك هدلوو اريدق همعطو |)١( ريمح هسرفو

 ناكو هونيو ةئفح راسف ةنفجوه ةءاءو اع ن ورم نةبلع ه4اص هده

 برع فاختو . ىماع نوره دلو نعاو ناسغ نعاوهو ريثك دلو ةبلعا

 سهأع نورم جورخ كعاذز الان ا نو ن ناممنلا ن كلام

 روبحلان: ريبهون دزالا نم ةارسلا لزو . دزالا لشو نم فاخن نم ىلع

 هللاديع انبا ةله او ىماعو نايهد نيروبها دلو رم ضعبلاو دزالا نا

 | وكم نا كلا لتايعلا هله ةعومس درا مودر ايل | نا بعل نب ردن نا

 ةأرسلا 2 ارير>هشرفر هلعل ) / ١



 بارلب ناحل ! تاتك

 زاجحلاو هربلا دب دش دج ىلعا زاجملا هللا ىذلا لبملا ربظب ةارسلا

 هلقساأ ىفو فيصلاو ءاتشلا وف رملا دج لعا ىف  ةمار. ودج نيب زجحام

 نرارصت ن كلامود بسارو بوئمو ببس لزيو دراب ءاّدشلا فروت

 مودز الا نا رصن ن بنك نرب ناوهد نب ناهد قرب مودز الا
 ثراسحلا نب ردالاوهو اراذج تبلل لعج نم لوا رذأملا صاعد الوا

 بأبملا تيد لها مجو دز الا عيب رصن نب كلام نب هللادببع نب بهك نبا

 ظ * قارس نب عاظ وهو ةرهص ىلا نبا

 رمجالامدلاب هوجرضف روزالا لمجا اوذخ هدلولو ةيرا ةفبرظ تلاق من

 هللا لص هز الا ى ١: ناب رغالا كلبا مكب كزعي ىتحر دقلع ى شع هواسراو

 زاجحلاهل لاش ىذلاةأر سلا اولزن نيذل!لئابقلا» الو ه اول زيف -لسوهلاوهي اء

 هئاوت دال ةارسلا ىع ساعاوةا رسلا وهو ةمامو دج نيلز مح هزل

 نب ورم دا و نم ناسغ نرم ةارسلاب ماقا و - صرقلا ةارس ءاوتساك

 هوجو و هن احصأ ىف ورمن ب ةبلمث راس مث ب ىصاع نب نارمع دلوو ىساع

 ىلع نم لز. ام قحو ةفرظ مهتل |( قررطلا ضع لاك اذا ّيح هموق

 مالا ميج بر مظعال ا|بزأا الا ينم « ىلعا ام ناسللا هب قطن امو نايبلا

 ريعبلا او ذخ  تااق ةفيرظأب كاذ ام و اولاق - تك الع ىرا الى

 نجد دج ل او تح مدل اب هوبضخ و هو رحن اذ م دشلا

 مرك ألا ي ان تي مرا هلا تيبراوج لو اماسي فكو مدن

 ُ 55 . لاق مرج و رفك نم لتقل م اهءالا ىنلا ت معنا يلولا ليلخ

 ىو مه رج ام اوب اصاف ةكحمملا اوهت احا وذل م هورحش لما

 سأبلا مكسلو زملا لها متنا مهرج رشعماي مهرجل ةبلمث لاق -ليعمسا



 ناحتلا باتك 50

 وكي نا بمن انسلو تببلا اذه مكتي ال وب قح سا: :!| لع مكلو دولاو

 هءاع انرصناالا ارح ساسنلا مدا بدن امال اذ برح مكتيرو انني

 نو الو ىلع ى .طعو انم ءاعنا محلتو محشت ىتح ءاطولاو لبسلا انل اولفت

 تضف ذ .مكياع م ١ مكلأ ةيلغلانوكتن 1 نوردتال مكناف ب رح وانتم

 ! ويت مث  هوجربوا اذه. دحا أنيف ممطي نا راكم تا اقو مرج

 ىتح مومزهف اليلق ليعمسا ونب و مرج تن اكو ليعمسا وذ , م لاتقل

 .ةدشقادف أاماحطب ىف ؟ يلم ماقأو 5 مرا او اكتساو كم مولخ دا

 ورمز ةنراحوا ناسغنم ةكع ىقإو امنع اوصخش مث هباحصاو وه شيعلا

 ,مهنم اهيلو تملك ناكف  تامو فاعرلا هذخاف هيما ىلوف ىصاعن

 .اوناكف مهيلع فاعرلا مع - فاعرلا نم توع 59 ءأب ١ ةميسالا ميال

 لاشملا غلب الف .ةفحملا ىلا ىهتنا ةبلمثن او -.ةباعثب اوقْلو اوربفذ وكرادت.ال

 ابن سما ليكلو ىتوم ناح دّمف مكيصو !ساحن.و رمع ى اي  ةهنب رظتلاق

 ةليللا هذه ةتيمىناف اوميقاو اونزن ا -تلاق متءاضترا (١)داوب أبن لكسلو
 نيلوالل هنا هللا اهلي ةليلا هذهىف نادولوم هيف ىنلخم ىمعزا تياردقو

 نبسيؤذ نينزامنب (؟)دوعسم هللاهوناسغ نم دولوموبف نيرخ الاو

 رخآ ميك ىفداودقل ءايضلاورونلاوابالاو رحلاو !برلاومسالاو تلق مىدع
 ء يبن, لايل ميسلهمات وعماح و سم مجرم مظعالو لصفم هل سيل مءلاىن نم

 هلام قافأاو روتلا مسقاو فام رلاو قلما غارف ىلا ناصقتلا و ةدايزا

 لاهل نم لجرل اك راص ىتح ٠ ىيش لك ربك م ربكي ناكف قنعالو سأر

 هذ ترو هلق ٍرظ ىلا 3 |ونأف هد وم نم مايا 4 يع مدس ) .همأ تنام و434 ام 7

 نزام نب دوعسم نب ةعيبرنل عجن حيطس مسأ - ةريسلايف 8 ك0

 تنك هن 5 *# ىدع نب ببَذ نأ



 ا” ظ ناحيتلا باتك

 ىلا هيفكب ١ ذه ناف هو دعا و ةأ صا نبل هوقسنال تأاق و هيف تمن

 قل نيك هللا ممسقا تأأق 5 -- ىاذعل نم يفيلخ تناا تااق 3 4 ماب

 ةدحا و لج رو ةدحاو دب هل قدام و ىلجأم قشاده لثم نتتايل

 رشا دصنا دنع قلاب ءاو 8 ا روظ امو ىب 4-1 ام للعب ة دهاش هيلع هللا 3 1 و

 .ت 1  ىدعل ن م ىقلخ تن تأاق و هق ىف تاغتق هينأه واف

 ذاف ماشلا ضرا نم مالعالا لسع اولزناف ماهملاو رح ميلا تزواج اذا ةلم' أ

 ,عدالا ليلا 1 ارصنا دنع اوم ميصرعلا ل ادا ىف ىف مجالا كما كانا

 «ف تنارس 5 3 معالا برملا أهو داّتف را اهبيج ىف ة | عااوسقلاو

 تلق م - مارألا نإبلا ىلا ماهللا شرحا

 ةلب وتكم اهل ىضش ةتيمو ةير ااملريخلا ةشانا

 ةبورعلا ةليلىف اهب ىدؤي
 ةعببرز ورحناو روهشم كانه اه ربتف ةفحملا ةبقعىف ةعمجلا ةليل تناق

 فغ اهامسو اري اهيذ رفح اف. ةكم ل ساه لرإ ورم ن ةثراح ن

 .ْن و رم م لاو دع |دخ تلاع ذل انو نه الا لا رم ىتا نم 4 اخو

 ىناستلا فتا

 راارانوطب ىفانم ةعازخل 2 تع د ع نط انطيه الو

 رثاوبلا تافهرأاو انَقلاضيِس 2تدءتحاوةماهتنمداو لكت مح

 .ناطحق ن داع موق نم 5 2 اه اودجو ةارسلا ةءونشدزا تازااملو

 أو ريسو ريدا ىلع ىولجاف مكنم هاليلاب لعا اناو داع موقن 72 0

 اربع دوام ل اولا اه |ةتسد ' ل ريعب ىلع اهوامخ نيضضرالا نع نع مد

 تا تح مجم تراسف الع أه قلمك ها ربه هقان نم م ىله .. تلامف ا



 ناحتلا باتك ظ براري

 وان, سمعو ارلبجو ريط أه رجح برط هذه  تااَتن )١( برط ىمست اضرا

 ةلم رس ءا رك هذه تلا أوذ _ءأ رأ تنأ | تح ممم تجرخ مرش أم ىعارا

 تل زنق ةعئام ةنمأ هب رخ ةلزتم تأ مذ ةشم ىلا تراس مو ءاسنلل "5

 أما تلا ا ريخى علا ىأ دعم هرج لجر أمل لاف - امك لزانأل هده. دزالا

 عزبلا برأ هت دتع باصأ هث اف عبتلاب كياد كلو ةرذه ةرذم اهناف ةردسلا

 تماعف ىداولاب اهوك رتو اهنع اورا م ١ نامصلا يمسق اهئافزان رشلاو كأنو

 مهم جرخ نم لواف نامت ىلا لئابق ممنم تراس و ةارسلاب ةءونش دزا

 قاكو ةبلك ترا لأكو ةراج هل ناك هلا هحورخ ببس ناك ومهف نب كلام

 هيخا ون ناكو ابلتمف هتراج ةبلك هنيخا نبا ىىرف ةريثك دالوا هل خا هل

 لاقو بصف اعش هيخا 8 ىف لش نا عطتسن مل ف ةيلإ لرس رخل

 مضو وأ ىمسف نامع لري يح راسف 5 قيصن هيف أ ده لعش دست عبق الل هنبأو

 جوز نامت مرق نإ كأاام درو ايلف مويا ىلا ةلكلا دي هللا حر ىذلا

 ىنب نم ةارسعأ ايف

 نايف ةميلس هعمو ابلقمف درطلا ابيلعىشخو ةليثتاذ هللا انا هناو همي

 مفريو اهيلع بكي وهوةميلس هآرف اباقع دقتفي ماق ليلا ىف ناك ايف ابق

 ن اهب قلم هلئتق هاسن عطقف هدم رف اه هل عزنف صل هنا نظف هسأر

 مث رخص ناكو 95 ريشلا أن الغ هْ 3 دز وذ سيما كاسع

 ءلاا سلا 0 : مام حلا نر
 سأن مسح ل 0 ها مر ةارسأأ ض رأ 8 تقاض دزالا 0 03

 نأ هد نأ تااغوذ و ور نا هد راحت. 5 نأ ربت نأ هعنأر وعلا جر

 ناس نم سعاش كاذؤلاقو نام ضررا ند بعشلاب أول و ا وج روس

 ة+ لعاشاو ىرتاك اذه(؟) 2 - هيلعزسجو اذك (1)
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 ديرعرلا تتم ىت> مصاحصلاى مول  ترمثلاف عاسن الا لع ىطلا دش

 ةنهج وذل م ا كثأاىلآ ى ب نمر 31 لكو مأش نأ ملغ د م رأس ءامنملا ةيلعل ناو

 هنانمف دا وم اهنعلا 35 ضروع ماشلاب اولزن ١ الذ سمأع 3 ورك

 رو اس نأ هاصأو جرزألاو سو الاونا وهز نر أ هللا فادعتس و نذل

 كام يع نيبم ىأراذ عذج ناكف هيصميال و نانس نإ عذج هما ىف

 وهز ءامئملا هلع تامو هس ه.اق العال اعاديشناكو ك4مهص 8 هروع نم

 نم ليبق وهو مس ماشلا و ماشلا اوعلل ىح > موعأ' ى حم ف هيام 4 ”امنا

 نعلا تناك ىلا ةرتفلا كتذو ماشلا ىلع باعت دق رصبق اوياضاف هعاض#

 ىل وؤشعر رمش مب”لماعزاهامرصبق تومدع, كلذو ةءبابتلا ءاضقنا دعب

 ممل اولاقت مك ان وعرا  حيلساناسغ تااَقف ناهامز/ سويقد هنبا هدمإ

 تا ناس مل تلا مف - سعف كلملا ىلا كأ ادو ءىش سمع الأ نم انل سيل

 منذ و ىسيع دهع عا دهع هنم مل اودخاوناسغف هوملكف هلا ان ؤامتش

 ناسغدنعو راوج نسحاب#ورواجو نبا - مماوم اقاو ماشلاب اول زيف لوزتلاب

 مورا نمددم تحن نم يي رصيعأ ل امأع 3 رخو ديلا رصق 7-50 ن تاتك

 نكت خف هناي انوفرء.الاو أك ب يال يلع كلذ 1 طف يريم .2 لأ سى راف جريغو

 ايلا 1 تول لنواخ 0 امو ممحشسس ن ١ نم ىضشالو تت !د لعش 5 اال

 8 دك نأ هلاولاف لهو تلاذمملع مظع هن هيأ لأى ةمهانا 0 مه ة امسأبدو د هام

 نولوقام ى دلام مذ لاق هد اولا 4> ول ا أعاو ان دنع ثيعأأب رص دق

 قبسال مهلا م ى .يسأاو فيلا اندنع مكلف الاو كيلع ام اود 5

 لجر تر سم اذ اذ ادحاو امص !ىفطص اذأر اند ىناطعا الا نانا

 ص فا يح راند هانطعا هلا لجر رعأل لعجو أ ولعفف 3 ا ادد ىو أ



 ناحبتلا 5 33 راي

 اذه لابام محللاقف مهع لزمع مثاق ءاّمنعلا ةبامثن ةراح كللاو فوفدلا

 ريغ اكلم فرعاال مهل لاق كلا نا كلاا كلذ هلاولاق  ىبطسي ال
 رفا كلااز: وق عار انا الاقمار اذ د تاه هللاَهَف  رصنق

 م-1 ناكو )١( نوهركي ام ىلا هموق ى دؤيبالو ميضلا منع لمحت هسفنا

 هذد ىفو سانلا فرط ىف فتاووهو كانسن عدج عرف اطمسو ىنأملا

 كيطعا يي > ىئيسدخ عج هل ل مذ يهدلا هيدعق دقو نفل 0-006

 هنكأو هلاقام امعمس 8 ه1 قاد لاقو ورا ها

 7 لق - هل ا ولاق ة لاقام هلوح نأ ل مف  هلاريخ له 1 5

 ا ..اذئ واردت لاق هل كرخلا نا هاا ينفد كل هوملس لا

 ةعادلا و ةحا رلا تفاخ لاق مث هامرف ىو ىلا سأر هن برطف هسفيس

 حياس نم لجر لاقف .. ةعدلاو ةحارلا باطل امض لما مث أبس دسف
 بتاكمب رخو الثم ته ذف لاق كاطعا امزانس نب عذج نم دخ  ىناحال

 ناسف اوقوسيل لجر ةثام رصبق مهيلا ثعبف ناك ىدلا هملعأف رصرل

 ةوسكلل كلذد مست ةوسكلا ىداو: ناس مهوُقلف او ثنممهنم اولتقيف

 مهولتقف لج رلا هثاملا ىلا ناسغ تدءعف - هيف مو راو ناش فرحا ىلا

 الا نايك لان فروا يفتت لا نيكولا مبليخو م ويس اون داو

 يتلا ل" قلخللا افا ةلع مامو مولا ربخ ىل ظنا هل لوو

 فو كلذ هماعاف هيلا لا عج رف رصرق باك هلاوج رخاو رصيق دبع ىلع

 555 ويدل وهلا نع مفرأ كلل م أنمي ضرما قل انك

 هن اع ىلا اوشبأ نا مهلا ثعبف كطرش محل فو او كدنج مهنع 9

 أديم مه لمعأو أدع م4ثيل م ىو كي يد ١1 رامخو 1 0 لجرب

 نآو ةعرهاظ ريغوهو انك( 39



 بريم ناحشلا باك

 رصبق لوسر منا اهف  ةيلخلا دنع ردغلا ىلا مهمولق ةعيرس مجاع الا ناو

 امىلع مالا سيل ةيراحإب الك ع ذج هللاق . ع ذجأ لوم ةيراح لاق

 ةيراح هلل اقف ةثاملا ما انا وادع نيعستو ةمسن ىىملسرأ ن ..كلو رصق لاق

 عذج - اق  تنانم لاق رصبقىلا عذج ىنا ايلف - هيلاراسف كنار ىأرلا

 عد هل لاق مهمس كعم نيذلا ءالؤه :رمو - رصرق لاق نانس نا

 انرامخ كليناب نا ع اماو ىريغ رح عهف سيلادبع لوعسوو ةعسآ ءال ره

 تاتقازش ناك ناو هدرا نإ اريخ لمفاف الف كاب مم لعفتف | :هوحوو

 هناو كلذ رصنق ىأر الف . مصا روعا اشيش ىتلتقو اديع نيعستو ةعسن

 كتواح لد اذاهلا ول مذ  نورام مي لاذ هباحصا رواش هتجاح لذ

 هل لاقف كنج احام  رصبق هل لاقذ  هتححاح - باكلا اذه طعاف

 كام تناو رورغ كعم ازماّقمو هنم كلدال ا اةيشانم كسش ىف نا عج

 كرتور دق برمعلا ند لف ىحت الار دقاذاو لمت لوش نار د

 هلاول ة  ىمح الا تاكل كلا اذه هن 8 هلام متءمسا رصنق ل هذ ةفارو اهل

 تالا عد لات( ) لااق هيد نا ديرب نأ ماعلا بال اردنا هلاحر

 باتكلابا# ىفتوقادساو ميهاربا ةمذ هيفانطعاو كنيبو ىب ماصلاب اياتكىل

 اراب ىف كوخ دلا دارا نمانم منع الو انل تبتك تنك دق ىذلا لو الا

 كركاسع تناك الاودع انيتايالو هأعرتىعىص اذ :ءالو جورألادارا نمالو

 كلذ هاأطعاذ لدملا كنم ةاساوملا و انترعن الا ملاظ انماظي الو ةراصنا

 مهل لاقو  هتراح ىلا لماعلا هل راو هلماع ىل' هلسراو اياثك هل بتلكو

 75 . طب | هءادصال عذج لاقف - مثش يت« ل يحرلاو متئش تم ماقلاو لدعلا
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 ال 2 5 أور لأ 3 4م أد أهيفعل 4 أم أ هوطع 2 فدع 4 ا ةطع

0 
 مك ه.اقنافهردغ 5-5 اف م | وكس يح مكلكسإ نادارا اعاو كيلع

 هرظن ىف ةوا دعلا تار ّىتح ىرصب وهرصب قتلا اماللاو ىو لج رملاك

 نم نوهلت امو ماثلا ضراب ميش نما تفصو دقة رظ ناذف كلاذدعبو

 -!تدصو ذقو اوميقاذ  هنفجوال موو رمح نل ةبلعونب مهناو - مهيورح

 احصان كل تازا ةىنوعيطاف كش ونمو كون ةيراحأب مهأ اذ برت قدا نم

 فص وأل جرزالاوسوالا هون ود راحرا مسد عدجأب تددص دي راح هل لاَعف

 نم مهم مأق نمو نم و 0 مج هتتصو هش رظ تناك دق ىدلا

 بسن ىف اولخ ذف دزالا لاب ة نم عريغو سضأع نم و رم ىنب نم مءاوخا

 ن ةلبج و هنمج نس صساعو ة هنهج ن ور# و هنفج ن سيف ونب و ةنفج ي

 نب ورمج مدقو برش ىلإ ءامزعلا ةاعث ن ر راح مدقتا و  مدال واو ةنفح

 فبرشن ىلا 4 3 راح فرصناو ماش اب همعو هنوخأو هموق ل ع ةلفح

 8 ماشلاب ناسف كولم نم جوت نم لوا ةنج ن ورم زوح

 رصبق كلذ غلو ةملان اهل ل ا ايضرا ءاّقللا ضرا لزن ةئنج نور ناو

 مم سانا الا ند و ب رحأا ضرأ ديرب جرخ ةير اح مم لأ سوقد

 اناوخا ردغت حراس تن أمف مورلأ نيعنأ لا حسي س ماو ءاتلبلا مور مهي

 نيرما نيب كنا - مهم .م لجر مهل ل ةفاريخالا مهسمرب ل و أن .اااًوَل دقو

 ناس مم مم ميداق « رميت م مساج وكف نراسءاماو رصرق اما

 لواطت مهمتو مورأا ىل 2 ةعز نها ع ا تع دتساف املا اومتل اف اولمفف

 لام ةمظع هَ 0000 ءاململا ١ مورأأ نم ل اس2 تارعف ناسغا مورد ماع مورأا

 ةنفج نء ورم كلذ ىف

00 3 



 بم ناديتلا باتك

 هملاب ىرم بمشلا ةعراتب مانعتلا ضي مجاخلا نأك
 ط اق ىت ولأ ىف اهدل ىدعلا س و ر ىف ىلا انما

 همار ةهلس ع 2 و  لاذقلا مي ر ف رط لك لع

 مورلا ماع تعادنق ةميلح موي وهو ءابظلا مس رع هينا ةسم اوفتلا مهما 5

 الاتق اولتتتق اذ مورال اوربصف ليلق مهعمم ناك نمو ليلق ةنفج ونبو اورثكو

 ياسو موملع مهلاكتو مورلا دايدزاو هموقةلق ةنغجن, ورمت ىأرايق اددش

 ىدان ىنانكلا رق نب ديز كلذ ىأرو ناسف ىلع مورلا مم ماذجو ةناثكو

 نومده.و ناسغ نولتةإ مورلا نورئام اذه نم سوفنلا فأنت باحل ١

 ىجاب لاق ةنفح نورت فاو مهلع نيمو كلا د رسن نو ناطحق ىب

 ف تشفو ؟ل وه نم نع قرتفادق ؟لعدب ريشا سما ىف ىنوعيطأ ةنفج

 ىلوانا لبق يجدو لعفيسلا نمال 1 جواعلا تبلاكتتو حارملا

 ةبداهملا ىف رصيق ىلا لسراف - ورم ا كيأر هل اولاق - ايمن أ ىربظ

 لامؤءالبل 3 اوماسلو محالس اومرب وح ماصال  رصرق هيلا لسراف

 نانسن عدج ن ناسغ كلذ ىف

 ! وأل 0 : و نع ىلا اوراصو اوم دمت نيدلا زافدعل ىرمعأ

 لمجتلا لوز نا اراع نكلو 2يىفلا ههباص,ناراع توالاُف

 لزسءرألا 4 ىو ىدلا اذ ةملم دنع ىه دلل ١ وعض الف

 اوءمساو محال اوسبحا نارصيق مهملا لسراف ناسغ عم لاتقلل ضب من

 انءاءرجت 1 موقن .,2 هل لاق  نانسن .عدجت ورمح بلاس اف .. اوعطاو

 نيذه ريغ تيبحا ام ىرا نكلو ؟لعو انيلع تناكو مين ريغ دحال ةعاط

 هوطعي نا ىلع ه واصف 5 دحاو لك نع نزح اراد ىتوطعا لاف



 مهمس 3-3-3

 ناحتلا تانك 0

 باب لزتف ناسنغ نم لاما ىجت رصيق لوسر ىباو - دحاو لك نعارانبد

 اولزتفةبدج ةنس مم ذخا ناسفنام  مويلا ىلا ةيبالا باب ىمسف قشمد

 نم رصيقل المأع نا 2 ديدش دبح ىف هيف اوتش و ففحملا هل لا#ي داوب

 هرماو ناسف ىلا رصبق هل-رأ ىمءجذلا فوع ن طيسو هل لاقي معبأ م

 مهس قرب ناك ١ رش ناك ناذرشلاب رشنا مه اوقلا هلاجرل ىلاقو ةظلغلاب مبف

 هباحصا ىف ةوانالا مهم ىفوتسيل ناسغ ىلا اطيسو ناو انلف اريخ ناك ناو

 ىف ا ىح ةوانالا طيسو مم ماشلا مور هوجو نمو مورلا نم رف هعمو

 بيش هسأر د هسأ ر أر لست + اصاو هودجوف نانس نب عذج راد ىلا

 .تراظن الف  هسفن ىف هرساو عذج كلذ لعو مورلا تك كييف رثك

 نم تناك و أهس آر لع 1 تعنلا مورلا 4 هءاج و طيسو ىلا عذج ةأرما

 طيءسو اهل لاَمْذ  رظنن عدج و املا رظنلا تن ودلتخ ا ولم ءاستلا لحما

 نمهق نكامىرتاما طيسوأ عد هل لاقف اعذج ىرباو كيلعام ىنيطعا

 ذخ اننا ىلا ربصاف ربشلا اذه خالسناالا بصخلا نيبو كنيب امو لازملا

 كيطعاو ىسأر لسغا ربصا م ذج لاق لعاش ا: |ام طيسو هل لاقف

 نلللاو طيسو هللاقق  هفوصلسغي تاكلا عد - مورلا نملجر للف

 ىنبب لع ل ةو  لسفلا كرثو عذج ماقف كأم ديب نذخ ال ناجسنإ
 لع ض بق هفاس دخأف هب لخ مم هولأت م ىدانف مبمع ىدوأ خا ّى و

 نا دعب فيسلاب عذج « رضف طيسو اهذخاف لمثلا طيس و ىطعاو ماعلا

 جولملاب مكيلع .. هيخا ىتو هينبالق و ضرالا ىلا هسأربرضو هجرخا
 هوعمج ىذا لاملا نم مهعمأم اودخاونيممجا م وأتم ج وأملا ىلا او !وتق

 ناسغىف ىدان مث .. الثمتبهذف (رشلاالارشلا دربأل) لاق مث ناسف نم

 نم ظ 0 ظ



 3 ناحدتلا باك

 لامدودبو عادج دخاو هلام مهنم لجر لك ذخاف ةزك اق ابق عا 7

 تاعتشاو طيسو لتقل مياس تممتجاو - لجرت ام اوناكو مءاسكو مورلا

 ةثراح ىلاو ناسغ مهلت اف مورا ناس ترصنو ناو مورلانيب برالا

 مد مورلا ىلا دزالا نم ميظع ددعو ةنفج ىوهمتى ىف ءاقنعلا ةبلمثنا

 مزه اديدش الاتق هواناتف(0) ففحلاب اولتتقاف ناسغىلا مهبىناو امظع امزج

 كلم ىف لاخلا نم هيلع لخدب ناىشخو لاسغىلا لسراف ب ردأا ىلارصبق

 مكتما هلظ دقة_عروأانا ممل لاقو ةضار ميطتسي الا هيلا هباعقتفي نا ىشخو

 ةباع نبورمكلم مظعو اودا رااملع هول اصق نآلا ىلا مكملظ لعامل

 مهجرخا تح مأ اهلا جب وتم: ةندملا !١نم كلم لواوه ورمعو  ةلفج ىو

 دوسألا ن ةيح هل لاَ امي ناسغ نم لحر كلذ ىف امه 00 ةلبج

 امدرض ففحل ا اناتقانا انءوق ىف :ء غل م نك

 اممرسالااو يصد انفايسأب 2 اومعدضت نإ ذل : 0 انلتق

 1 مان امض و انتيلع هنزج كلذ دنع ادرج

 .امركاو ناءطلابىلو اب كلو مبسم رثك اب .جاناتق نأ امو

 امدلا رطش هيحناطيس وقالف العلا اوملد 1 مدد 0 وامدارا

 امميعاسوبعاموي ؟.لناف ,مادوهىذلادجولا نما وقوذف

 مهفارشال ناو ءاشلاكلم ناسنلولا نابع :قاناف مو ىلا نا 6 تلك

 ىلعو مورا ىلبع ةمعط مهكلم ناو مورا ضراب مورلا .فارشالام ماشا

 لجاار.ف الآ ةئ اك و سراف فالا ةمب را ةدش ناسغ تمهد نا مورلا

 راسو ماشل اب هم ىب كر ةبامثن ةنراح كلما نام اىهد كلذ ىف اوثباف

 وخاةنقجن ةياعت مهعم راسو هداودأوو هدلو نم هعم نك ب رثي طبر هني راح

 + مح - هدج لو - اذك (1)



 نأ معلا تاتك ٠.6»

 ل 00 اىزف بري | وذرو لائس ََن 6 مه ف هاف نس 0

 هأ لاق 9 3 0 كوعو طرش الا أ ميت يرحب ب ةيلعلا

 دومللانا ناسغو ليث ارسا ىنب نيب ادبع نويتكت لاق  وهامو ةنراح

 قم ىت> مودهأع - عذج ل اَدف  ةحدأب دوملل ناسغ ناو ّةريط أح ناسشل

 مملادم# مو لسع لسع سما دع تدحت هيأف نشأ هيد مراسنو ملاوعا

 نودح مكناو هطخ لعزوربصي الو - فوملاوكذلا لع الا درع 0 مي

 ناسغ رم داحر ناو ب 1 امزا وماقا وديعلا اوثكو اولزف نودي رام مق

 9-5 ريزا ىناسغلاهياع طرتشاف مارد ةعبراب ةسابرك يدوم نم ىرتشا

 ناسغ ن ه2 الاحر ديهشأو هيها ردةمأع ىدووملادرو ه4.1ع اهدر اهوضرمل نأَذ

 يدووملا ىلعأ هذ رذ ها ركلاولها اور مف داسغلا نأو هن رض اوناك

 هلاولاقو هو.سفهلهأ ىلا ام امد ل ْى اسعلا هه يد ولا كرم اهلف ناىلاف

 ىلا امفارتف هر اف ةيسش 4 1 يدوولا ىلا اهد رذ - ىدوملا نم تعزف

 طرتشا لو هيأ ودوشف لام : اسعغلا ذو وشل ىف أس ىااو تع 3 بش ردع

 مكل ناس رشاعم متنا .. فيرش مهل لاف  هلها اهوضر ملا اهدر هيط

 ناسفلا هللا دبع نب فتأهش هل لاق - روزلا تادابشلع مكلمحت مكتشأو ةفنأ

 ناك ام ايزل ناك دق للي روزلا تاداوش نم انمنع باسحا انل لب تبذك

 عرسنال فيكف برعل | ضرابالا ءالذا ضرا لكب فيرشاب متنا نكل و

 اكشف نائس نس عدج ىلا ىلإ ةسأب ركل تداص نا 0 ىل وف ةموش رز أس

 دخل لاقو هلك و هللا عدج ى رشها رهو يدوولا نم هب لزاام هيلا

 نم



 بيا نايل تاتك

 ىتساروعا أب يدوولا هل لاّدف  همهارد هيلعدرو كات-ابرثت لجرلا نم

 دخأو عاج ىلوذ 5 قىوخلا تنقع 1 َىَح لب ام ةدداولا كت

 لهجاالىباو ىاوم ءاشنتدق ىوقنأ كو هَ لاقو هيالخو ةحاصدم

 تاءانحلا مهيلع قخآكااو محو د أيط سغ ىح ور بص أو احط مهسف

 تنك نا ههجو لعربلا ىةدصأف كيايطرص غاباسو بورألا مهلا قى ويعاف

 ثعيف  مولظمعلا ناديعلا هل تاطرد يبن برطا هاف امولظم وا املا

 أوم مل لاق م هانأ لو 5 كموق يللا باجا نا 4 تخا نبا ىلا عدج

 هيهأ لع مم اراوأو مءاسن نإ رص دوملا ءابسإ ص برس ناخد مكان

 او5ساوا# وهملا نممتدجو نما واتقا ةحيلا متءمس اذا مكنأم "ل اودخو

 تحاص عىل ىضماع دج نأ تح هئدملا مديل ع اومرد مايل

 تاق عذج هلتق ليتق لواناك ةحيصلا تمقو ايلف هئازاب سلخ ة-ابركلا

 000 هحيصلا لصتلف يق نم |[ودتقاو 0 هتيهت اف نوعا ةعرصلا

 فيرش لزيسنب ناكو ةنيدأاىلا لصو ايف  ةندلا ىف ناسغوالا ف رش

 اهيف نأك اماودخاو ابنم اونكع ناسغ ناو لايما ةرشع ةندملا نو

 مدنعدوييلا ءأسن اوسبحم - ناس 4 | وومت ونبأثو حالسو لام_ءرم

 لاومالا ته و نمل لا لثق رم أول ي دوهيلا ىأر ايلف 0( اهومتاو

 نأك م نا اولسوأ 7 دالو الا هَ ا و حءاصلا اولط ىرأر لأ | ىو

 ةعادخو اركم كاذ اولمح وناس لعمم نو رضاتسل ماشلا د نم مهد

 رييخ لها نممهناوخانم دوبي ىلا عمتجا اموكلملا ةثراح ىلا ىمآلا غلب و

 اورثك اذ عذج هلل اف ىرتام_ عذ+ لاف - ماشلاو ىلاوعلاو كدفو

 .لر“ موطعب نأ ص مموحاصف اصلا مهيلا ثعحنأ نكلو مهن فعبضا ناك

 © حضأو ريغوهو -اهرعلأاو --لصالا يف 6



 ناحلا باث مو

 تاءففمموروأجو مهعم نولز» و مهعسل و ههيفك اممم زانمو بر ةزود

 + اهيف اونكسو برثيب جرزخاو سوالا تازنو هب اوضر و كلذ دوييلا

 هللا للسرافم دما ىسلا بارخ هيف هللا داراىذلا تقولاناكاملو دمحوبالاق

 ىف هللا رث ذام الا اهنم قبب مل ابلمتحاف ضرالا ىلع ضامن مرعلا ليد

 ىف أبسل ناك دنا ) )مسد هلآو هيلع هللا لص دس هيبن ناسا ىلع هباتك
 ريك كلذ ىف لاق دقو ةي الا ( طمخ لكا ) هلوق ىلا ( ناتنج هيأ ] مهتكاسم

 ىثعالا لاق  رامشالاو رابخالا برعلا نم

 م رعلا اهماع ىفع برأ ةوساىس ؤءلل كاذ ىفو

 مربملهعافد امال ريح مهل هاش ماخر

 مسق ذا مثاْو أم ةيمس لع امم انعاو عور زل ىوراف

 مطف لفط برش لع اهسن وردش ال ىداااوراسف

 * ةريثك مضا وم ىف اه رامشاو اه رابخا ىف برعلا هر ذ دقو

 -ه ةبابتلا فاعضا نب نمل مجوتم كلام نب رصن نب ةعيبر زد

 نذ ةعمر ناك لاق قادسأ نب دمح نع هللا دبع ند انز ىتادح دموي لاق

 نما ىف ناك نم لك ممخج هتلاعايؤر ىأرف ةملبتلا فامضا نيب كلام نير صن
 أسم تعفو 5 أهأب ور تيار دق مهل لا امه رحأسو نكبصو م

 اهليو أَم ك كر انيلع اع اهصصقا كلملا امل . هل اولاقف ايو ات , ام ىنوريخاف

 ابل ىتوءربخا متن ا تراو امل وأن ىف كم دضاالا مايعاو . مهلا

 قشور بط ىلا كساذ اذه دب رن تنك ناف مهنم لجر هللاف م ٍِص

 ىتا  هللاةق قش لبق حيطس هيلا لبقاف أهبلا ثءبف ينم #0 هيأ

 ا تنا ناو اهليو تو أم ىنربخ اق اهنم 7 نفود قتل اه انور ثا 17

 تنص



 بوي ناحيتلا ماك

 تجرخ ةممح كلملا اما تيار  ك أ اهلا لمفا هل لاذ اهلوأت تدبصا

 كململا لاذ : . ةمحج تاذ لك اهنم 00 ضرأب تعءقوف ةملظ نم

 نيب اع فلحا لاف .. ابليوأ ىف ك دنعاف .. مييظساب ائيش اهنم تأطخا أم

 هل لاعف - شرجوملا نيبا نيبام نكلعأو شيلا مطر نكلم شنح نم نين را

 اذه ان امز ف !نأ اكوهىف مج ومانل ظن انل اذهنا مبطسايكيبا وكلما

 كلذ مو ديف لاق  نيعيس ىلا نيتس نم رثكا نحن هادعب - لاَقَف هدعب ما

 نوج رخو نينسلا نم نيعبسو عضيل مطقنم لب لاق - . مطقنيوا مهكلم نم
 نزيوذ مرا هيلي لاق :ميجارخا "م كلذ ل نمو لاق  نيبراه اهم

 نم كلذ مو ديف لاق نمي مهن هادحا كرد . الف ندع ن ه مولع جر

 هيت اي يز يم لاق  همطق نمو لاق مطقت لب لاق .. عطقت وا هكلم

 رهف نإ بلاغ داو نموهلاق  ىنلا اذهوه نمولاق للا لبق نمىجولا

 رخآ نمرهدلل لهو .- لاق هدلا رخآ اهلا هكلم وكب رطنلا نب كلام نبا

 ىتشيو نوئسح لا هفدعسو نيرخ آلاو نيلوالا هف هلل ممجت موي منلأق

 قستا اذا قافلاو قسغلاو قفشلاو يالاق ىريختام قحا لاق نؤسملا هف

 لاقام همتكو حبطسل هلوةلثم هللاةوقش مدقق ملاق -. قلد كتانامزا

 كمل امما كلمانم يف تيأر قش هللاةفنافلتخمما ناهس له رظنيل حبطس

 ةمسن تاذىلك اهمتاكاف ةمكاو ةضورنيب تعقوف ةملظ نم ترخ ةمدح
 نيباع فلحا لاق  اهليوأت ىف كدنع اف ًايشاهنم تأطخاام كلملا هللاق
 نياغأو ناثيلا ةلفط 1 نكلم ونا دوسلا مك را نإ زيبل ناسا نم نين رمل

 ىتث مجوم انل ظن اغلا ذه نإ قشاي هل لاق نا رجت ىلا نيبا نيبام لع

 مزفتسي م - لام زب ه دعب لب ال لاق - هدب مأ ا دهأنت امز ىف ن وكي



 لاجبتلا باتك 9

 ناشلاميظعلاوه ن فلا دييكرا ىملا دشأب مهم دب و ناشلا ميظع كلم

 مو ديف أ لاقذ رب ىذ تي نم ا : ءالغلاف

 ديار نام دلو رب مطقتي لب - لاق مطقتي : هن اطلس

 هل لاق ” لدفلا وب ىلا هم وق ىف كلما ن وكب لضفلا و نب دلا لها نيب

 ءايسلا 5رم 4 يف ىىدب و ةالولا هف ىزي مون لاق  لصفلا ءوب امو

 ن وكيت اقيملل سائلا هف ا اهعمس تا وع دل

 برو ىالاق لواط قدا بلايك ىللا ويزاوالا قا نادت
 ةعدإ رسغغ ىف مق وف لاق - ضفخو مفر .رماعبس امو ضر االاو ءاهسلا

 ىلااب انك 7-5 موحاصب اع قارعلاىلا هتب لهاو هينب زهكالاق ام رصن نا

 ن اعنلا وهرصن ن ةعيب ر دلو ةيقب نُف ةريملا وهنكس اف ذا زرخ نب ر وباس

 دهسا نامت ىلا نما كلم عجار رصن نربةعيد ر كله ايلق - رذنلا نا

 0 ب رك ىنا

 يك[ ندلاب ج وتم كلم ب رك وبا دعسإ نابت زج-

 ن رغصالا أبس نإ ىفيص نإ ىددع نب شئا ىلا هل لاقي و ماشه نبا لاق

 ق اس و ةني دملا م دق ىذلا وه برك وبا دمسا نابتاو لظا فهك سمعك

 رصن نب ةعبر )١( لبق كلم ناكو ماز را تيبلا اسك و دوبيلا نم نب ربملا

 هل لاه ىدلاوهو

 هل .خ هريحخ دس لأ ب 0 ىنانم ىلفح تيل

 ىف اهم م دق ناكو ةنيدملا ىلا قرشملا نم لفق نيح هقيرط لءج ناك و

 97-5 هلتق ةليغلتمف هل اذا مث رهظا ناب فلخو اهلها جمب ف هىسعأ هي ادذ

 4! مح هقاليخ مدقتام هنالك نقلا غانو ايفو اذك ( ,

 هاط



 بهم ] نأحتلا تاتك

 مهلت اهف مهيلع امثح اعبت كلذ دازف راجنلا نب صدع ينب نم ىراصنالا ةلط

 مهتم كلذ هبحعي و الل هنورشيو اراهن ةنولتاعي اوناك مهنا راصنالا معزا

 نم ناربح هءاج ذأ مه.رح نم كلذ ىلع عيت اهني ماركل انموق نا لوو

 كالهو ةندما ب ارخ دن هنأ امس نيح هيلا انا ةظن رق نم دوهيلارابحأ

 كنيب ليح دير ام الا تيبا نا كلنا لمش ال كلما م ١ هل الاف اهلها

 ةرجاهممرحهنالدل الاعف كلذإو اللا ة .ةبودعلا نم نم امو دير ام نو

 هرار# و هراد نوك نامزلا رخآ يف شرق نم مرا اذه نم جس رخم ين

 اهعبئا و امع فرصناو ةندملا ىف ايلع اهلل نا ىأرو اهنم « عمسسأم هاذ

 دام ناكاعاو دوهيلا لع عب قنح ناكاعا نومعزيراصنالا ن م يبل ادهو

 .نأث و ١ ب أ>صا هب احصا نأك و كلذ نم نأرب للا هعنُم دوهلا ك اله مي

 .نافسع نيب ناك اذا ىتح نميلا ىلا هقيرطو ةكم ىلا هجوتف  !مودبعي

 هيفراد لام تيب لع كادي كلملااما..هل اولاتف ليذه نمرش هانا مجماو

 هزهأ هدس | كك تيد وه هل اولاق لب. 9 مهل لآق -. ةضفلاو بهذلاو ول هللا

 كالع 8 اوفرع امل هكاله اذه نويل ذحلا دارا امنا و هدنع نولصي و

 كلذ نع امل اسف نب ريملا ىلا لسراف ءوسب كولملا نم ٌدكم دارا نم لك

 يلام” هلل نا تملع اموا ك دزح كاله و كك الهلا مولا دارا امالاّتخ

 نكلهيلو نكاهتل هب كورسا ام تلمف تنانئلو هسفنل هذا ضرالا ىف اتي

 .هلها عنصي أمهدتع عئصأ هلالاق منصأ ىنا نايرن افلاق كعم نم ميج

 جر ى تح هل لل ذتت' و هدنع كاس أر قلت و همركتو هيظمتو هب فوطتو

 انينا تيبل هنا اما هل الاف  كلذنم اهنا امكمنع اف لاق  هدنعورم

 نان والا هئم واننم !ولاح هلهاناو هبكان ربخا كل هنأو ليلا مضارأ



 ن اجيتلا ب كَ ب

 أيثي دح ق دبص ف رمف هدنع نوقرمم ىتلا ءام دلا و هل وح اه وبصن ىت |[

 3كم م دق ى 9 ىنم م مهاجر أ و م دبا مطق و نيل ذهل رفنلا لارق و

 س انالرع أنآ ةعمس 5 ماقا و هسأر قاح و هدنع رح و تبلاب فاطف

 ءاكك ل || وسكي ذاءانلا ىف ىأر و لسا مهيماسلا و اولها مطب و

 كلذ م نسحا ه وسكت نا ىأ رم - فءسلا نم ريصح وه و فصخملا

 تيبلا اسك نم لوا ميأ نباكفري رملا و ةيدرالا و ءالملا هاسكف

 هتيم الوم دب هوإ رهالذاو هريبطتب ساو مرج نم هن الو هن ىص واو

 نمل ىلا فرصناو اح اتةمواباب هللعج و

 أ ريم اه دبع تن اك ىلا رانلا هصق زهجح

  ةندوهبلا نإ د ىلا تعجر واهتك رب فيكو
 ىلا لصو الف  هعم نيربملاو دونملا نم هعم نع نءلاىلا مجرامل اميتناو

 رانلا ىلا هومك ان ىتح هيلع اوباذ هيف لخد امف لوخدلا ىلا هموق اعد نما
 | 7 نما تناك ى :|

 ابلخ دال هل اولاقو اهنيبو هنيبريمج تلاحنملا ل داملاءبتناو ماشه نبا لاق

 انك اح .. هل اول اتق مكني ذ نم ري هنا لاق انني د تق راف دقو انيلع
 اهفمبنيل مكحت ران " لها معزي امفنملاب تناك و  من-لاق - راثلاىلا
 مه : واب هم وق جرف ائيش مولظلا رضنالو ملاظلا لكأت هيف ن وهات

 أم نإ داّقتم امبق انعا ىف امهمفح اصعب ناربملا جارخاو لاوإ رفت اهو

 م ومن تابقا ايلف .. مهلا رانلاتج ركن - !هجرخم دنع رانالاو دمت ىتح
 موتيشغ ىنح اوريصو ريصلاب رضح رع مجسم أف اهولأهو أهنع |وداع

 جرخو - ريجلاجر نم كلذ لم نمو ابعم اوبرق امو ناثوالا تاكاو

 ناردلا مب



 هيا ناحتلا ب اتك

 كل ذ دنع تفتاف اهرضت لو اهههارج قرعت |مهق ةعاىف اههنح اصع ناريملا

 ثدحم ىتثدح دقو  نملاب ةيدوهيلا نيد لصازاك ك .:هنّق هند لع ريح

 أهدر نم  اولاقو اهدوريل راتاا اوميتا ريهج رم جرخ” نمو ناريللا نا

 مهنم تندو اور دهب 3 اهودريل ريم لاجر اهئم ان دف قحاب ىلوا و

 ناوات ةلمحو كل ذ دعب ا ربلا اهتم أت دق  اهدر اوءيطتس لو مهلك ات

 كلذ دنع تءعجرف  هنم تجرخ ىذلا اهجرخم ىلإ صكتتىهو ةاروتلا

 *لاك كلذيا ملعا هللا وني ريللاع بد زعريمج

 ىلع اوناك ذأ هش نوملكت و هدذع نورتو هن ومظع . مأتم م اثر نأكو

 لاقف  هنيبو انني لفت مهتتفي ناطيشو م اما ميتل ناربملا لاق ميك

 كلذ امده مثءاذقدوسا ابلك ن ميلا لها ممزيامف هنماح خت اذ هناكنأ 8

 ملسو هلاو ه-ياع هللالص هللا لوسربنم 1 ىذلاوه اءيئنا لاقيو - تبيبا

 ظ ارعش لئ افلا وهو هريو

 | مسنلا ىراب هللا نم لوس ر هنادمم ا ىلع ثتادهش

 معناو هلاريزو تاكل هرم ىلا ىر_مم دم ولف

 رصأ نإ ةعير هدعب ىل وكله الف نس نب رشعو ل امثال مب كلم ناكو

 نا ناسح ىلا كلأإ مجر رصن ن ةعب ر كله اف _ هركذ ء د ىذلا

 ظ ظ « نايت
 هه جوتم كلم بركوبا دعسا نادتنإ ناسح زي

 ةماعلاب سي دج ىلا ثعب ىذلاوه بركويا نايت نإ تاسح كللا و

 مسط نم كلم اهم ناكو ةماملاب لزتت مسطو سيدج تناكو اه داباف

 أبع ر َدْفَأَو ماده ةللأ. ملا ثعبالا سيدج نم ةأرسا نوجوزنال اونكو



 ناجيتلا باتك ظ -
 ة..ظع ةلدعم تاتمف مسط لع سا دج ت.ثوف ابجوزىلا فز 307 تالق

 عيلذاسح ىل مسط نم مش ى م قوام كي دسأ نو كاملا ىلإ كياذ د لبق

 2 ]ما 3 ناك وءأ وح دثموا ىمدسا و 4م املا ىلإ اشيجح 4د وذ هر أرمصلتسو

 اممسأ و ءأ ا هيا ت راسم ىلع بئارإ رصين 4م املا 2 اقرز 01 ل 9

 لال مومم دوأ لص لمحو 00 طق مر م لأ اوذاخأالو ةءاملا ند دم

 أ تراس كمل - سا دجأل تن أمف هم املا عب وما تب رظنف 5 رودس كب لف

 الحر رحشأا ىف تيار تلاع ١ تأرامو اوئاق ري مكاو رجشلا

 4 و 1 تصمحمف وأو ريم“ مية رص أم ول لكفأ امفصخم المت م بلك 3 نك كوم

 ئىد مجعلاو برعأا مم طا نادر نملا لهب ناسح رأممو اري الأ مهتنفأ

 مدال, ىلا ةمجرلا اودارأو همريسملا ريم تهرك قارعلا ضرأب ناك اذا

 كاخل لتقا  اولاقو  هشيج ىف همم نراكو ورم هل لاش هلاخا اوملكذ

 ريغ كلذ لع اوءججاو مم اجا تح أت دالي ىلا مجرو انما كلعو ناس

 كااذ 8 لاه كب رق لبع ف : كلذ نع هأ ا . هيأذ ىالكلا نيعرود هل لام 7 ١ لحجر

 اع رب رق تيب ال نم الا ماونا ارمس ى رتشل ن مال أ

 ه0 1 1 8 : 1 8 8 ١
 نيع ر ىدل هلا هر دعمت 7 و تردغر م* ام

 ك دنع هذه سي>ا كلأا اها _ هللاق و اهيلع متخو ةءقر ىف اهبت 17 5
 «ىلوو ان نيل ىلا مجرو ريم هنعا "و هاخا لتقو اعف رأ كد

 1 3 ودم كلم نا نا ري 1

 ئىد مون كال هل ليف كل كلذ : امعف ونا منمف لامن ن هل قر ري كالمو

 تتادير كلا نا _ هتكلم لدأ يف ىدانف كليخا لع 1 ند . لاف

 اولخ دب



 اب ةياقب ناحبتلا تل

 ةمأع ص 0 ىح اولتعف م لدع !ولذد اذاف ةسه دم ةسجخ هع اولخ دع

 باتكلا ىف نيذالا نيتببلا ىف هل لق امركذ ه1 رايق نيعروذ لخد' مث مولا

 زرعلا دربو هروما هيلع تارط طضاو هب صتخاو هنرف : و همأ ركأو هتلخ خد رمأو

 ىنو شارعلا مز ال هنا او دأراو شا رفلا 6-5 وأأ و هدوءمل نات وم يبسف

 هر هنأ يعاقلا يلا ساد ىدنكلا رحح نبو رمت ج وزن هتكلمم

 ةدنك كماس ناكو قر# درا رعح نب قرم ن ثرأ ال تدل وذ عد لاسح

 :؛ةنس نيتسو ااا نأت ناورمح كلم نا وديا ف ا وذ ف ناكو

 س## جوتم كلم فون ن )١( ١ ليلك دبع جس

 7 اعا رثسو سمع نياذ لعا ذم < ناأكو ننفرد ليلك كبح ةدعن. كلم مب

 .نراكو ةرشعلا ديج ةريساا نسح نو ةنسنيتسو اعبر ا هكلم ناكو

 وْرْعْلا لياق

 ب 54 ذم نب (؟ 2 70 _

 5 همن املا 50 رغصأالا عي وهو 3 0 لاسم نب بل مدح كلمح

 تيما ىدتكلا ردعخ نه رر# نا ث رأ 5 ةيخلأ تذ 7-3 ثعبف اسهم

 كا ا وكشف صسعأع ٠ نورتى نمعر ة ةسصلق ماشااىل اراسو اهلع هلو

 ىدلا ديلا مئذمن و 5 مر رواج 02 هلاو 5 رأآذدو برك : دوبلا ن 1 3

 - لتمذ دوهلا ن1 فيس لونا ضع 0 ة لوو برت ناو ا معذب

 ةعيررو نما نيب فالا دمع ىدل وه اذه مينو - + ره اما ذو لجر ةنأم ثالث

 حيبص ىف( 5) ١ 282 -- بوشم نب 57-5 - ىشعالا حبص ىفو -- اذك ()
 ا

 4 02 اذه و اح دان كسع نك >5 بهذلا 00 ىشعال ا



 ناحتلا باتك 5-5

 - جوتم كلم ()دئس و ةميير جس
 هكلم ناكو ريذتلا نسح القاع نكو ريلاك دمع 9 لب سه نا ةعيبر كلمم

 هك ةنس ني الث اعيس

 - جوتم كلم ورم ن ناسح ز0-

 ف بالكن رفعح نا دلاخ هأنا ىدلا وهو مبان ورمي نأسح كلم

 * ةنس نيثالثو اسمح هكملع ناك و ميقلطاف هموق ىراسا

 سن حج وتم كلم حابصلا نإ ةهرا 5-3

 نرضن ىىف كلا نا لعينك و ادا وجأملاع ناكو حابضلا نب ةهراا ىلو 5

 * ةنس نيمبسو امالث هكلم. ناك و ادعم مركي ناكف ةنانكأ

 1 وتم كلام )١( ف وني نب ةمر وس

 هل لاَ لواقما ءانبا رم هنكلو كللل لها نم سيل اجر هدعب كلمت
 الجر لاكو مهم كللا لها تويب ثبعو مرايخ لتقف فون نب ةميلخ

 هيلعمعيف كوللا ءاشا م مالغلاىلا لسور ناكو طول موق لمع لمع اماف

 .نرمو هسرح ىلا كلت هتبرشم نم ملطي م  كلذل اممتصدق ةبرشم ىف
9 
0 

 لزب لو غرف دق هنا ميملميل هقىفهلعج اكاوسم ذخأ دقو هدنج نم رضح

 ًاييص ناكو ناسح ىلا دعسا نايت نإ سا وم ىذ ةع زول ملا ىح كلدك

 لخلاف ةدن رامى رع هلوسر هاناالفاليمج امالغ بش مناسح لتقن يح أ ريذص

 ساو وذ بلع بثو هيالخامف هان'مث . هلدنو همدق نيب هلمجو اقيطل ائيكس
2 5 

 أ نك (؟) 4 ةعبك و 0 ممظ ذلا ل يك 2 ةعيل و. ىشعالا حبض يف:(5]

 -- ريثك طبخ مسالا اذه ينو -- سوماقلا يف
 موو



 26 نادتلا باتك

 فبطرأ [ساو:و د هل اولاهق  س انلالعوج رخ م - هفى ةدك اوم عضوو

 1 اورظن ايلف )١( سابال سايرط-١ سايت لس - مهل لاقف ساي ما

 © ةئس ني رشعو اديس هككم ناكو  عوطقم هسأراذا ةوكلا
 . ه# جوتم كلم دعا ناب نإ ةعرز ساون وذ زيوس

 دقذا كريه كلم انلنوكينا ىنشام هل اولاق ساوث وذ هلمفام ريمح مل الف

 بدابصوهو أنأمز هكلم ىف ةماقاق ريم واعر 3 ناكو ثنا اذه. نماذتحرإ

 8 نار لها نع هاله كلذو :أرقلا ىف هللا هركذ ىدلا دودخاالا

 مهيأا رأس هينا رصخأا نيد ىلا مثدرذ لاسغ هرم هاج لا | نم لجر مث مانا

 0 ةعلأت نق ارأن أه المو ضراالا ىف ديداخ ارفتحا َىَح هسفتب ساون وذ

 يبص أرعمو أراب ىلا قد اف هذدق ةنارصنخأ أ ع مأقأ نو هنع ليخ هد

 سلو راناماف كنيد لع هاما أب ىضما اهنا امل لاَعَذ ربشا ةعيس نب اريغص

 سود همساو نابلثوذ هل لاقي لجر رانلا ىف اهنباو ةأرملاب رف ران اهدسب

 تتكفل ؛د لهأب سا وئوذ لمف ا هريخأف ةشيملا كلم ىلا رحلا ىف راسف

 نملا ىلا هجوتلا ىف هنذأتساو ساو وذ لمفا ء همأع رصيقيلا ةشبحلا كلم

 ىل وب نا ىعاو امللع رهظي- هنا هملعاف اهملا رب هسا أن هرمأب هلا 5-3

 نيعبس ىف ةشيملا كلم ليقاف نمل اب هعم نمش 3 و هموةرصأ ناياعث اذ

 هبادصا نم اريثك اولتق و هوماف ذ مهيراحو ساوئوذ مهل عمشل لجر فلا

 هناحصا نمهعم نك قرغءفدش محتقاف رحبلاىلا هربا ىف م و اهوزو# ى ضمور

 ريح ىو ريح ن م لجر لاهف ةنس نيث الثو هين اع ساون ىذ كلم ناكو

 ه---عللاخّ( لاه هه:خ:1ة:ء57ئ:179030000ب لب ف سي ي- ص” يباب 0 00 اة

 ريمح مالك اذه ماشه نيآلاق -سابال نايط رتسا ساونوذنايطرتسا - ةريسلا ف )١(

 535 سامحت و



 ظ ا

 : ميكلم باهذو

 ىقيطت نأ كلاياال يعد

 انيشتنا ذا ن ايقلا ف ع ىدل

 اراع يله سيل را برش و ظ

 هان هاهتن ال ت وملا بثراف ظ

 نا وطس | ىف سهرتم الو

 هنع تأ دح ىدلانا دمحو

 ف نحاي طياسلا حباصم

 ىسير تف زادق هللا كال

 قيح رلا را نم ىّتسن ذاو

 ىف-يفر هيف ىحش 5 ذا

 قيوسلاعم ءايشلا برشولو

 قون الا ضيب هردج عطاني

 قد س ارى اكمسم هوذب

 ىو رعلا ضام ونك ىسما أ ذا

 قيضلا كت 4 وكر 035 و

 ىشيحلا طأب را أمم ده قى دلا ناو 9 ودعا وو نيحا تسمم لق ةشيخلا لاو

 لاق نم صعاش م كا ذ اذ ق لاق أ دأأ ىف اهاثم كلو 3 نك و

 كلاه :ىش لك و ثدأر أم وأ

 كلاأه ىيشلكو تار أم وأ

 أيها ةأانوع ُى تر أم وأ

8 

 أاهروصقو ريم تعمسأم وأ

 رمح ٠ راك هن واح لاو

 ردالا رهظك هن و أخ نعاس

 (١)رصرص مولع ىفسا تحبصأ دق

 ناس لأ أسم ةلطعم كت دسم ا

 ديالا

 رشعم * ره رج كارد هلل

 بط - لاق نيح نانه اكلا معياع- و ىقىسش 6 ىدلا وهو - أاشه نبا لاق 1

 قس ى .ح ىدلا وهو سس رجح ىف !| نبا نيام نكلميلو شيلا 3 نكلميل

 .اغلو نادوسلا مك امازتل  هلوش
 مه ل لأ ند

 :»: ناري ىلا نيبا

 نيام ن ؟لمسل ول أئيلا ةلمط ص لت ن

 ا-بللبيطد17 ل41

 لك مهيلعؤست -اوحبصا طعان كولم نيرتالوأ -نادبلا مجع» يف و - اذك (؟)

 هه ربا دع آل رص رص حبر



 5-3 ناحتلا تانك

 ه4: مرشالا ةه ربا لوس

 ُث م دهدار ىذلا وهو اهكلمو نمي || مسانفأ 4 ةشيللا نم كلم لوا

 هداج فق تمعقو و ليل ابا ريطب هشرح هللا كلهاف ليقلا هعم وهلا راسف

 هل او هيلعهللا لص ىنلا دلو رصملا كلاذ يف !رم كلف نمل ىلإ لمخ ةلكألا
 *هتمقا نم لجو درع هللا لزنا ام ىأرنيح ليفلا سئاس ليفت لاقو 1و

 !سيل بولتمل مرشالاو بلاطلاهل الا و رسفملا نب '

 اضطالاتو

 انع ح أبص ال | مم مك انمعأ ا ذرانانع تبيحالا

 انيأر ام بصخملا ىنج ىدلا هيرتافتإ آرول ةندر

 اني تافام لع ى انو ىرسحأ تدّجو ىتر ذمل اذا

 اتيلع ىلت ةراحح تفخو ١ اريط ترصبا ذا هللا تدهح

 اشد لأ شبحال لع تأك ليغ نعل أ ل مومل الكو

 لوا نأ لاقيف لهنم لك ىلع ا وكله ق رط لكب ن وطقاستت اوج رن

 لاقف هف ماعلا كلل ذ نم ب رعلا ضرا ىف ىردمحلا و ةيصحخلا تن ورام

 كل ذ ىف ناطلا دبع نب بلاط ىلا ن بلاط

 ايمشلا وكلم ذا موسكي نا برحو 2 سحاد برح ىف ناكاماوماعت 1

 اب رشكل نوكلعال اومتحصاال ا  هريف يش ال هللا اذد الولف

 ه8: ج وتم كلم م رشالا ةهرا نإ موسكي رح

 جرش نملاب ةشيحلا ةريس راسو م وسكي هنبا م رشالا ةهرا دعب كلم م

 اكشف رصيق ىلع م دق ىتح 5 مابا ىنكي. و ىريجلا نازن ىاذ نإ فيس



 ناجيتلا باتك 4
 ن امعنلا ىف ١ ىتح مج رف ل أس امم ىلا هيجي إف مهل ن وكيف مو رلا نم
 ل اَهُف  ةشلا صا هيلااكش وة ريالا ىلع ىرسك لماع وهو رذنلا َن

 ناوي ىتح ريبص اف ماع لك ىف ةدافاو ى رسل ىلع 32 نأ - ن امعناا هل

 نا ونا 2 ساج ى رست ناكو ى رسك لع هلخ دأف هعم ج رخ مح لعفف كلذ

 ت وق ايلاو ردلا نرم هيف كهل لثم هجان ناكو هجانت تحن هساع

 ةللسإ قاعم هج انو ريط انق ة رشع ةضفلاو به ذلاو دح ريزلاو

 بايثلاب ةلسلسلا رتسي اهنا و هجانت لمحال هتنعو هس ىف ةقاط سأر ىف
 |ملف ةييه هلدجس الا كلذ لبق ه ريل دحا هار الف جاتلا تحن دمت تح

 ىذ نب فيس هيلعلخداملو ماشهنبأ لاق كر نز. ىذز فيس هيلع لخد

 اذه نم سلع ل خدي قمالا اذه لابام  كلملالّةف  هسأر اطأطْنز
 ىمحل اذه تامف امنا لاَتف فيسل كلذ ليف  هسأر ءرط أطب م بايلا

 اندالب ىف انياع ةلاغالا تيلغ كلملا اههاهللاق مءيشلك هنع قرض هر الأ

 كنتج و ةشيملا هل لاق ةثبلا مادنسلا ةيرغالا يا ى رسك لاف

 هلق عم كيطرا تددعب ىرسك هللاق كل ىكرأ كامن وك و قرضتتل

 هزاجا مل .. كلاذد ىل ةجاحال ةشيملا دالب ىف سراف طروال تنكام اهريخ
 قرولا كلذرثل فيس جرخامف ةنسح ةوسكب هاسكو مرد فال ةرشعب
 ىلا تدملاةق هيلاثسب ملا اش اذهل نا لاق كللملا كلذ ملب الف سانا
 هر ربهضف وتهذالا املك ََىض رالايدام 3 منصااملاَف سأنللد رثد كلما ءايج

 هلاحامو لجرلا اذهرصا ىف نورتاملاقو هتلزا رص ىرسك ممثل لاق_اهف

 كلبا ولف لاعال مهتسبح الاجر كن وج ىف لا كلل اهيا مبنم لجر هل لاف

 كلا هداز اكلم ناكاورفظ ناو تدرا ىذل"كلذناك اوك نافدعم مهتم
 يلا 4 0 0



 - ناحتلا باتك

 ليمتساو لجر ةئامزامتا وزاك و هممهنوجس ىف زاك نع ىرسك ثعبف هكلم ىلا

 نس ناع يف اوج رخو بسحو لضف و مهيف نس اذ ناكو زرهو مهلع
 عاطتسا نم فيس ممجو - ندع لحاس ىلا تس ابنم أنو ناتنمخس تقرغف

 لاَهف  رصن.وا اءدج توم يح كلح رو لجر  زرهول لاقو هموق نم

 هاد وذي ةهاربا نب موسكي مهلا جرفل - لجرل! فصااز هو

 امنح كل ذ هدا زذز ىهو نا لتتف مهلت اقف هلانبا زره و مهلا لس راق

 .اولاقف  مهك- ام ىف ورا  زرتهو لاق مهفاصم ىلع سائلا ذخا الف مهيلع

 .لاق ةبوق أن ةشع ني هس دا ءهج انا دقاع ليفلا ىلع ىذلا كلذ وه هل

 ةلغبلا سكر دق كل اولاق وده نال لاقو اليوط فقوو .هوك وبا ه١ ردق

 .هر اديرصا متر لكراق هيمرأس مام لذو لذ راما تنل -زضهو ل

 .موقلا متيأر ناو لجرلا تأاطخا دق ىناف مك ذوانا ىلا اوتبثاف اوكرحت ل

 اهرتو ال ناك و هسوقروا 2 مهيلع اولمحاف بيصا دف اوعمتجا دقو

 ةتوقاياانم ةباشنلا تذفنف هينيعنوب ىتلا ةتوقايلادصقيىر م اهتدشل هريغ

 لك ايقو سرفلا مهرلع تاممحو هيلع ةشيملا ترادتساو هآنق نم تحرخو

 نزبىذ نب فيس لاف  ةهجو لك ىف اوب سهو اولتق و اوءزهن اف نمبلا

 كلذ ىف

 اسمأتاا دق اها نيكلملا س انلا نظي

 (لهفدق صالاناف اهم ممس نرمو

 امد شكلاانوراو اموسك ليقلا اناق

 باتكلا ربغ لاق و اًضا كلذوو ىئمثلا هما 2 ن تاملاوبا لاقو

 تاصلاى با ئ ةرما



 الاوحا ءادع الل رجبلا جرذا نري ىذ نبا لاشمارنولا اطيل

2 
 (١)الابقا تف رسشا دقن ىدنع كيلا مهلمحم رارح الا ىبن ىلا ىت

 هل أس ىدلا ضم هاددع كي مل 4--:1> رز 98 5 ا ممم

 الاثماساننلا ىف مسهل تيأر ناام او ريص ةبصع نم مرد هلل

 ال الف ضرالا يف مدي رش ىحضا دقق بالكلادوسلعادسا تاسرا

 ال الع كنماراد نادمت سأر ىف اعمترم جاتااكيع ابنه برشاف

 اال ايسا كبدرت ىف مويلا لبساو مهتمامت تلاشذا كسملابلطاو

 الاوادساداعفءع اع امش .نيل نم ن ايبق أل مر امك كلل

 ه4 جوتم كلم لوا نزين ىذ نإ فيس زم

 نع رو»الا ىف ردصبوو هبت اك ىرسك لبقنم اكلم زر ىذ نب فيس مات 7

 ىفهاوافنام ادخ ةشرملا كئلوا نم ذخا هناهلتق يبس ناكو لتقذاىلا هأر

 اءيج مولتعف هن ادبص' مهباطف اورهو هولتعف مم ارح هوقرزف (؟) ةدّضنم

 !وكلم ةيحان لك نا ريغ مهسفنا ىلع ادحا اوكلم لو نميلاب مالا رشتناو

 م اس الاب هللا ىلا يح فئاوطلا كولم لثمك اوأكو ريم نم الجر مهيلع

 كلذ لع هلل داو راسغلا ممالا و ةريادلا كوم رابخا نم ناك ام اذه و

 « باهولا هللا دمحم باتكلا مث - هلها وه اما ريثك

 فيلاتلااذه ريغ نم ةخسن يف يري نزن يذ ن فيس رابخان م ركذامو

 ىنلا داوم دم, كل ذ و ةشيملاب ى ريما ن زن ىذ نب فيس رفظ امل لبق

 هتتبتلاهؤا رعشو اهفارشاو ب رعلادوفو هتنا(م)نينسب لس وهل او هيلعتلا لص
 باطملادبع هيلع دقوف  هموقرأتب هلطو هل ال1 نم ناكامرك ذو هحدعو

 هرصف يف - هنالمت#و انك (؟) ال اقلق تعرسأ دقل ىرمع كنا ٌءريلاف )0(

 نأ ظ 3+ نيثنسإ - ةوينلا لئالد ىف 9



 ين , هي َّك أدشلا باتك

 ىف دسانب دكيوخ و سمش دبع نبب ةيماو و تلصلا نب ةيماو مثاه نإ
 هيف لوس ىذلا وهو نادم سارو هاسلاح كلا اذاو هتسب لها نم ةعاج

 0 تاصلا تا ن ند ةيمأ

 نزي ىف لاضفالا و مراكملا نا
 اش دقو لق ىه ىلا

 ةرّش أع دعب ىرسك و 7 ِ' 3

 الاس ىذلا رصتلا هدنع دي لف

 *يلاملا 5 سمتلا لاو نينسلا نم

 هتم. اع تأ

 ايم دش را رح > الا ىس ىلا يح

 هلكلولا رادامو ى ِى 8 نع

 أ|وج رخ ةيصع لرم مارد هلل

 مثرخ امم تدحناو نورذفشال

 هجح | يم ضب هج اجح ىغ
 بطع 4 ا ف دش نع لوم رب

 دقق بالكلادوس لعادسا تاسرأ

 أقل سم حجاتلا كياع اءنه برشاف

 مهم امن تااش ذا كسملاب لطامح

 ١ رم نابعق ال مراكللا كلت

 الاحا ضرالا نّتم قوذ مهلا

 الاصذا تول موي زرهو لثمو

 ةياثما نس ى هلأ ر نا أم

 ال ايم ن

 )١( الابشا

 («) الاع أدسأ تأ 7 ١ 3 2ع > ف

 ىف م

 الالف ضرالا ف مث لذ ردس - ىجحرطأ

 هلالع كنمار د نا دمع سأ رى 9

 دج أمس تاددرب يف : مويأأ ليساو

 هيأ ْ وب أ[ كما ا مو 2 اع أءمش

و هسا ىلع هدحانو هرب رم 0 وهو هلع ند اتسا 3
 ف كسملا صيعو 

 عاولملا ءاذاو لواقملاو ك|ولملا هل شو هنيع نعو ةن الن ني همام و ةق ردم

 نمم تنك نا فيس هلام مالكا ىف هنذ أتساو اندو باطملادبع سف

 لاا كلا اهيا بلطملادبع لاق _ كلانذادتف كواملا ىدبا نيب ملكت

 8 ا الاشأ تاّصغلا َّق سدرتاأدسأ 111 ةرواسأ الغ ةيزأ يماضس ةرسلا يف ( ( ١

ك ةريسلا فو -!ذك (+)
 4غ مم - طبغ اهن ا



 ناجيتلا باتك 2

 تب اط اتينم كتبنا و اخذأب انع اش اعينم ايعص اميفر الحم كلح ادق همسا لج

 بيطاو لدعم مرك أ ىف هعرفقسبو هلصا تبث هتموث رج تزرعو هتمور

 اهدومعتناو تمل هن ىذلا أمعم روام رعلا سار كتللملا | 2 | ثنناو نطوم

 فام ربح 8 كيننلس  داملا ءأ هيلا 8 5 ىذلا الدعم و أه د ارم هلع ىذلا

 نزم كلهم نلو هفل» تنانم ركذ دمحم ناو فاخريخ مهممانل تناو

 ىذلا انصخشا هتم ةدسو هللأ مرح لها كلا ام . رك # هفاخ تنا

 فيس لاه نر دوال ةعهتلادفو نحف بركلا فشكل كما انحمأ

 -_ لل 5  فائم دمع ْن مد * أه نا باطملاديع مآ لاق _ - مكتمل 8

 50 ةق أ ١ ف الهاو احرص لاق _ كاملا هللا مملصأ من - لاق  انتخا

 لبقو عب ا ف كلام دق الزج ءاطع ىلععي الحر اكلمو

 ىلا اوضرا م  متنعظ اذا ل متقا ام راهلاو لال | لهاف متلي سو

 مهل ن ذأر ال و هيلازوأ ميال اوماقا و لازنالا مه .اع ىرحأ و هف أامطلار د

 مقرو هسلجم ّى دأ و هرضطحاف للملا دمع ىلا ل 58 مهدت مارهش

 كل ريغ ن اكول اما كيلا ض وم ىتا باطما ديع ان - هل لاق مو ردق

 نونكلا تاجكسلا ىف دجا ىلا هيلع كتماطاقدب دعم كنادج و هن هلم ١

 سانلل ةليضف و ةايلا فرش هيف اهسج ارطخ ءاهظع اريخ ن وز لملاو
 كد نع كلل اما  باطلادبع لاف  ةصاخ كلو ةذاك كطهرلو ةماع

 ىل حض و دف حاضيإب ى ربخم ثأللا ل امو ككلم مادو أ رمع لاطو

 توك دو دقوأ 4 دأوت ' ى دا ةدح أ 7 فت لامك - م اذياالا ضع

 !ارأهج هثعأب هللا و ارا رق هأت لو 1 لوقو هريش و مادو هلفكيو همأو هونأ

 ب رضي و هءادعا مه لذي و هءاسبل وأ مهم نمي اراصنا اتم هل لعاج و
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 م“ هب نادتلا باتك

 راسك و ن2 رأا طع ص رالأ مارك 0 مسرب هسما و ص ىلع نع س اننا 0

 فورم ان سم اب ل دع هىصاو لوس ههجوو للصف هل وق -ناثولا

 كر أم مج رعلا فدفع فرطلا صيقع هلا م و ركنلا نع ىهد و هلق 3

 لاق مثالا هن ىدترم و ماهغلا هلظن ةجوللا ق داص  ةرثلا ْن وميم ةملطلا

 الع و ك ردص مجا* كسار مف رآ -- ففي لامف كلادجاس باطلا دبع ركل

 ىل ناك كلملا هللا ملصا - من لاق ايش هرصا نم تسسحا لهف كيك

 ىتوق مل ْ رو نم هع ركب هتج وذ اهقش هيلعو أمحعم هل تنك ودل و

 تامأ دمك هترمس مالغل تءاش ةيهزز كفانم دبعز بهو تذب ةنم

 بجملا ىذ تيبلاو فيس لاف  همع و انا هتافك و هما لبق هوبا

 لهو اف ب دكلا ريغ ه د ناطملا ديعأب كنا ىصنلا 0 تام الملا و

 هيلع مه هللا لم أ و فى لع هل مهنا 2 وهيل نم هلع ْر كدا و كنا

 نما ثساف  كعم نيذلا ءال وهن و د كل ترركّد ام وطاو اليس

 نوبصني ولئاوغلا كلزوغتييف ةساب رلا كلن وكت نإ 4-افتلاوهلخا لين" نإ

 يحاتجم توما ناال ولو )١( جواب | و كلذ نع نولفاغ و لئايخلا كل

 ف اف هتكلم راد ب اركد ريصا ّىح لج رو ىلإ مل تارسأ كمه مم لش

 ١

 هاع ىشخ نأ !داو 4 رفح عضاومو ا 0-5 لهاو هه رجه رادو

 تريلعا و هبعك ب رعلا باق ر تأط وال تاهاعلا هلعر ذحا و تاف آلا
 3 :٠ : ١

 ظ ىنم ريصمت ريغ نم كيلا كل ذ فرصاس ىتكل و هركذ هن ةنا دح لع

 ةارشع و ليلا نم ة رشع و لب الا نم ناع مهنم دحا و لكتل سما مث
 90 . 1 0-5 00 -. < 0 8 000 ١

 ةهرشعو بهذ لاطرا ةرسع و دديعلا نم ةرشعو منغلا نم هرشعو رهمأا نم

4 
 )١( حا مهؤانلأو كلا نولعاف - لمت و - اذك



 ناحبتلا بناتك ا

 ما و  اكسم ة ءولمم شرك و اريتع ةءوامم شركلو ةْضفلا نم لاطرل

 س ار ناكا ذا باطملا ديعاب لاق و كلل ذ ف اعبطا ةرشمب باططملا ديعل
 ىف فيس تاف هوما نم نوكي امو كنب ا ريخم ىتت انلوملا

 كاملا ءاطعلي زج دحا ىطبغبال  لوش تاطملا دعناكف - لو ١ سأر

 ملع هللا و  ةمايقلاءوب ىلاه رأ ذ و هذ رش ىل قييسأك : ىطبغي نكحل و

 م وس #أ

 لكلع دا هلذ ةمفو' ندسحو همركو كيم 9 ىلاعت هللا كلم باتنكلا )١( من

 00 نم رسع ميارلا دحالا موا نم رصمأات قو هقر نم غارفااناكو لاح

 كلذو ةردمملا ند فلادع نين دان و عبرا 000 روم لح هر ال | ىداج

 مامالا ن ربطملا نب نمحرلا دبع ن روطملا ىلاعتو هن احبس هللا ىلا ريفا طخ

 اريسا رهشا ةالثو نين-عبسىلو ءارخارادلا ىف ذئمو.هبتكو نيدلا فرش

 ميظعلا ثنا رقلا قح هللا ل اسا و ىل مسق ام ىلع دل ا كلف

 هكا لودقلا وو ريصلا دسك نو و رجالا فع اص نأ

 سس |كف و قطصملا 5 قى ئى رس كفن ناو هللا

 نيم | نيم | نيم ! نين وحسملا نم عملا

 هيلا هملخ فرشا 0 هللا 0 1

 هأع هلل ' لص نتيلسرملا ديس و

 هحبص و هل |لعو

 نيم |

 ِر احا م ىلص الأ ةرامع هذه ١)



 فلا ديبق رايخأ

 راسا 86 سس راح هد رس نإ كيمع ر ألا

 اهل اساوأهراعشاو ندميلا

 لامكلاو ءافولا ىلع

 لاح لك لع هلا داو



 ذيع راخا نفد

 -- 14 ناعلسا هنو مرحرأا نمجرأ هلل مدس --

 هلوسر لع هللا لصو نينسلاو مأب الإ دادمت هناحبسون ركاشلادج هللا درا

 هم السو هتمحرو نب. ىهاطلا هل | ىلعو نيمالا هملخ نم هتريخو نييننلا ماخ

 َن هب واعم نا تيدحلا عقرب ىقربلا نع ىثرحلا هن رمش ن ذيع (1) اند

 نام املوو ننس رشع باطخللا نب رمع نينم ْوملا ريم الا ريما ناك نامه «ىلل

 لانو براثألاو قراشملادل تنادو ةنس نب رشع هسفنب امل و 5 ارشعاضبا

 هسأر لع فقوو ةروصقملا ذختاو كلمت :رم لوا وهو كلما ةعافر

 ةىماسملا هرمي رخا ىف هن اذل لطفا تناكو  لاومالا مججو دجبس اذا

 صرحا ىلا تدعب وأ صاعلا ند ورم هل لاف - ىضم نم ثنداحاو

 لع وهو ةيله املا كولم كردا هلاف ىغم نم ا امن نم ةق راب ىذلا

 . نم هيلع ىعامل هفصو او - اهباسناو برعلا ثي داحا ىف مويلا ىَقب نم

 قوش ةدشو ةريثك مايا دعب ل ىف ىناف ةيواعم هيلا ثمبف رهدلا فيراصت

 برذهبتنم لقعلا تب اثن ديلا سيحص نسلا ريبك خبش هيلع لخدف هيلاةبواعم نم

 لوالالصالايف ناكهنأكو ( ثي دح) باوسلاو ( ب ) و لص الا قخسنفف اذك (1)
 نا ذيملتقربلاو حلا قربلا نع لاقف أدنبا م اناونع ( ىمرجلا ةيرشزب ديبع ثيدح )
 ماشه نبأ اشم ضعنركذ نمو اذه نموك:ركرتسملا متنتسأ دقو ناجيتلا فلؤم ماشه

 مح -- هتذمالت دحا قريلا نع لئاقلا نأكو ماشهنبا هل عماجلانأ باتكلا !ذهىف

 ناسألا 4



 ما ديبع رابخأ

 ىنا هللاق و ةيواعم هب ب>رف ةفالملاب ةيواعم ىلع رف عاجلا هنأك ناسألا
 ىلا مولهاو كلها ىلا ثعاب ناو اموةمو اريمو ىلا دوم كذا تدرا

 ني.«واريما أ ْ لو -ى صسعأ ىف ع ارزو و لبى : أريمس لل نكو ىراوج

 فخا كلذ -ةيوأ امم هلل و برعلاىف داثم اها راف ( لحر تنأرو ىنتار)

 مسا همدخاو هن رق ىف هاربافشيوأ م هن سما كموزال ١) اوكتؤل

 هريس وف رمسلا تقو ىف كلاذزاكاذاف هفطلاو هيلع مسوو هتفيضو ىرجت

 أحرفو اي هد لمع لدو الا طق ءاي هرلق 2 رطخ و هلبقناكر يمس لك

 0 هأسنأ وهم ورث هم بهدلو هل هيلع رص ناكو هند لهأ نم :ةصاخ ىف

 له !سما اهرايخاو اهرامشاو برعلا مناف وهب د ناك هب اذاف -. احرصو

 مور تاذ وه امينيف تكلا ىف هونوديو هوعقول نا هياتكو هاويد

 او دخلا دقو شرق نم ةعامجو صأمأا ن ورم هيقو هنو أعل سلم ىف

 رمعلا نم كيلع ى 1 .. ةيواعم هللاق مدحت ةيرشنب ديبعو ثيدحلا ىف

 ةثامىلع ىناىريغ ى#رج قبب ل هنا كافك نيم ملا ريما ايريثك ل  ديبعأب

 اهجرو ةشيملا لوخد تدهش له  ةيواعم هللاق .-(؟]ةتس نوس و ةنس

 سم الاب كلذ تراك اعا -. نيئم ؤملاريما أي من لاق ما رملا تببلا

 يد .. ةبوأمبم هل لاق نا نام ة وريم و ةداكو مش ك]ولم ةماع ت تكر دادّقلو

 راذ جهعم ل ذأ دع ندعم عل نركب مو نم و نعت هلهأ 95 تناك فيك د .ءا

 تناك اعا اذه لهب كامو نينم ْوْأَ ريما ْ لاق_لئاطب امم اورفظي و

 كمال ورطم 0 و تكمل.و تكلم 0 تك سم الاثر

 ََح 0 هنسنورشع وناةئام



 هيج رايخأ ا

 هد ىئام هيلع هللا تاولص شاعو ةنس ةئامزاع مالسلا هيلع ميهاربا نيبو

 نال ليعمسا نب رادق دلو نم رضمو هت نيعل راو ةنس ةثام امرا ددقف

 تمس يد 57 رضمو رازيو ذعمو ناندع دّثو تح فيكف د أرعأ

 هكنع ىبربخا - ترريو تقدص ةواعم هللا_دالبلاىفاورشنتلاو راب

 ادوه روث دلاو تركذ دقو هيلع يدنا كا كاع ؟ ل ميه |ربا تكذيب

 ,نمىلا بحاومل هللاو نينمّؤملا ريمالي لق هللا ين وهو هيلع لص: رف هللا ين

 نجلا ليخ ل دعا الو ىتعضرا ىتلا ا نما بحاو «بلص ىف ىبامح ىذا نا

 ميت ىلع و هد هللأ لص هر الو مث-و هلاو ه..اع هلثأ لص ادم الو ادجنأ

 كول نع هللا كلم رب كش دح يف ذقت فصل كنا ةيواعم هل لاق ءايين الا

 ندر دا راك ىف اهكلم ود البلا قف اهربس و ريم نع .ىخلب دقو نمأا

 ساتلا ةهئسأا قارتفا نعو محملا و برملا رخشت كلذنزاك فو آه راغمو

 رعشب رمت الإ كتلأسو كالذزاك فيك و هكللذ زاك تم و. ىل ايل ها نعو
 أله ربغ ف كل نينم ُو ولا ريم ا رف هلا ر ؟ ذالا بدأ هل ةامق هلت

 .ىورت الام و ىومت ام هش ناذ كراهت ىف هب ليل وتلا رصشإ اه ثيدألا

 ىاوه تعبتا الاثايلع تم ع لاق _ةدوملا شق و كلولملل اةغش و ةبطخمو

 نم ناار هكيقوا كاز ودع ف كر او هقتناقل) ابا اهيقولعام قدح
 نم كلذ اتم كلو ةيواص ءاسلاج ميجلأق - قدوم شدو ىبْصُع ن»و

 5ك ىف هز ربت نا ك4 ثدت ام اوت ودعبلأ هنأت 5 هوا انهن رهاو د اني

 هب واع لآ اة نينم ولأ ريماأب ىلع ملا - ةلوأعم عم هدق رمس سلخ

 م لاق هب ردا فرعا مو ةئراءلا برعلا 3

 .قدا اعئاو مراو قا ل مسطو دوو داع ىه امنا للا ىلوا نإ ٠ كريغو ظ

 م



 ماو درع رابخأ

 مكن ىدلا برع مهتم سأ.تلا لئاوأ !ولاك مهف دوه نبب ناطحقو مرج و

 هيد رعلا بش هيلاو دوه نب فر اظحق نب برعل نم هدخأ 03 هذ رعلأب

 اهب هلق مكن هري..غدحا سلو اهب قطن نم لوا ب رعب نال يل ىع ليتق

 دوه نإ ناطق نإ. بارع مالك تملكي كا تمس يأ َس ا:-الا هذهذ

 هلع هللا ىلص ميهاربا هوبا هلدثو ليما ناك ىت لسو هيلع هللا لص ييثلا

 ليعمسأ شنق ما رملا دليلا لها هرج نحن انكف ةكع هلئزناف هدالب نم لو
 صض اضم تي نمليعمسأ دلو عش .انم جدر و ةد رخلا يداك مك 0و5

 هضم, نرعلاو اشم شارف ب منت و اتمهوباو ليعمسأو ىث را ورم

 ل هيلع هللا ص ميهاربا نيل ,ممسأ دلو نم ا ولعت - ضب نم

 ينيوعرل تب روحأ“ ن ١ 5 هساور زا هواو هأئدلو نم ميهأر ١و

 متناو مث ةدلاو نحت ةماوبأو وان ربا وهف د وهو رباع نإ غلافن ” خراش

 ثيدح نع ثد#ن كناك . ةيوادم لاق ريثل 1 ليل - م َ نيو انم

 رع كينغ أم ما[ الا ىف كل: نين« وما ريما ا ديبع لاق  ةيهاملا

 لاق  رمقل' ءوض سمشلا 8 جك هلا يق ناك ام 5 قح دَّقف كلذ

 ناك نينم ّقملا ريم! أي لاق هنع كلا ام ىت”ثدحالا كيلع تمدع
 ماحو ثفايو ماس دلو ربك مل هنا سانلا ةتسلا قارتفاو لباب ىلهأ ربخ نم

 نيب فل اخو نا دإبلا ىف مهترشب نا هلاد ارا و هللا دال ىف حون دالرا

 حاورالا هذهام  ةيوامم لاق ميرالا حاورالا ميرع ثعبف مهتنسلا

 ميرالا حادر الا موت طق رودلاو ايصلاو بونملاو لاهشلالاق ةعار الا

 اماوناكو لب ايد مهتعمشل مهتقاس اها وناك ةيحان لك نم تئاوج ميرأ نم

 نم سما كلذ نا اوملع و ضع ىف مهطمل جو مألا ةنالث اهم اوثكم 5



 ديبع رابخا ما

 مم لمف ىذلا هللاذا ترركشن ال مهما ريغ م دارام نوردنالو ءامسلا

 املا لدنت نضازذمت مب أرأ مويلا نك املف .- هت دارا رهظم للاو كلذ

 ضر لاو ارا 5 و مكتنسلا نيد قرغم هللانا الا ىد انإ انوص

 ناك امو  ةيواعملاق  دح'و مهاسلو مهءالكف اهجو اوهجوت ءوقاعاف

 هدا اني :نيادل وهو ةردا وقلوا ن اروي دمك افي دة انا

 ارا نطو فييهتحلا تلاع هو اوسلا سيدا و حوت و مالسلا هيلع

 كلذ هللاد'راو املضف ىف ضرالا ةرس ىهديبع لاق  اهف سانلا ع امد اأن

 هجوت ن. لوا و ةينابرسلا ريغ هللا هتطنان 9 نم و ةيوامم لق ام

 وهو ربأع نب لاطح# نإ برعل لباب رم هجوت مااا لباب نم
 نم هجوأ حوت نب ماس نب ذشفنرا نإ اش - ! مالسلاهيلع يب 11

 ىلام هلف ىنعي”ىف هللادالب ىف رثاس ىنا ىدال 3 هميتا نمو هدلو ميمجت لباب

 رعب قطنل 5-5 دع لاق  ةنانرس سلاما: ةم ربل هل أعم لاق لعام ه.لعو

 ةيو انعم لاق . لباب ىوس دلي ىف هرارق هنرقتسا ىتح ها اييللا ناعللا

 «لكناملوا برع لكلا 5 رخال كلتام

 دعب م لكتوار» .ثركلو ةير لا هلوزثدتع هنر مسا ركذ نينم ولا ريمااي لق

 20000 تدوم لا قدااو ثا ركذا هوا اهنلاف باغحلو

 (١)لمؤم الو لاكتب تسل 2 ليقالا مالا ناطحق نياانا

 لكسشملا ريغ نيد الاقطنملاب 2لبسملا ناسالاب ىدتبلا و

 ليو سمشلا نيك وحي لبيت يفةمالاو تزر

 لصيف لوش حون ان ءاج دق 20لضش يف ةمالا ربش و
 دع مم ىّدش نأ هيلا عجراف (1) ةحفصف ىشم (1)
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 نب اي ك.ع رايخأ

 لوط الانامزل' بةعىف دال لو الا دو دجلل دج حوبو

 لزدتلاو بارع الاو وحال ا 2 ىل را أب قطني مك ريع

 لضفملا لالملا ىذ هللا ن 57 ىلةاورلا ىورام ريخلكو

 ناكو هدلو ميمجم برع جرخال - دبع لق - ةجوت نيف ةءواعم لاق

 مىتلا نعل ضراب لز:ىتح رصق : 1 ناش مبمظعاو حون نب 0

 مرانإ صوع نبداع لاق . ب رعيدعي صخش نف  ةيواعم لاق ة مويلا ١

 هللا هفطن | اعو هياش هيلاراص اق - ةيواعملاق  هرواج تح وأن ءاسبأ /

 قطن لوف لاق - برع مالك لكك برع ليقام ىلا هح ونامل  ديبع لاق

 هنورت اناف هركذام ضع رك ذاف لاق ريثك مهل لاق  رعشلا نم ءوثد

 95 وش اقام رأ رقداعب رفتسا ال دع لاق أنيس عاش لك همك كذا سديبعلاق

 دادسلاو ةوهلاو زءلاوذ  ىداتلا لي وطلاد اعان ١ ىن ١

 ىدانأا اذ وص اودحأ موفأي دالوالاو لاومالاو شطبلاو

 ىدان نورصخش ام ريغ نم © ىداشذ اه ومتمد دف

 دالتلاو فراطل,ت رسف دادسلا ىذل ة ريع هفف

 ىد الوا كريخ مون لاق دق ىداع ماما تالح ى

 دانيلا ىذرئلاص وع دلو نم ٠ ىداعالا لل اف ىد امملا داع

 ترب مآ نب مدا ن راع ََ دوك هدعإ صخش 6 فاقح الأب داع لحو

 ضعبو .. ممالك لكند مهتكج ىف لح تح برعيل ءامايح ىدأو ىف ون

 همامتا ى لول ايهاضم لزءنيح لاقام

 (؟لادوفرولا اذ كر دناتللل ادو.قلا اوماعاو اوريسموقاب

 ادوغ ولا و لاذر الإ اوفاخو | كب دئصلا 4 وذل انارعا و

 3 2 ىرتاك وهو- انك( 3



 دييعرامخأ اا

 ادو#اد.شارحون تأمدق  اديبلاو لاذن الا رثشملاو

 ادوجزوفصوب ىدع فوسو 21د وك 1 ريخ ترالاقو

 ادودواهار قدص يب ادلو ؟ل للا ثءدو

 زاجحلاو ماشلا نيب ىرقلا ىداو وحن وهو ح رق ىلا رجملا ءالؤه لو

 هأبا هعابا ىف هيف ريو اسدج هاخأ وعدي اًضنا د وغلاقو

 اكمع هلع ر وال ك رخا اك و سي دج ان سي دجأبا

 اك د رد أب م املا ب رعيو اكلايح هئم نمرصت الو

 كير ماقملا ىف ن رثكت ال اكللااط و اذداعامداعو
 مي همت نمو هدلو ميمجت ميبلط ىف لحر س.دج ىلا هلوق ىهتسا افلا

 سي دج هل لاقام ضعلو - برعي مالك مهم الكب قطنو مرش لزنف
 اكدخغ ىدحزاتفرعدقو اىوص ثبءادقدوعالا

 اكساتيصءام يتوعد اد وغاىسغ كندف

 يي رق تم دعال اعدم و اكد د وعأاب ىربص فك و

 تحوم 0 ىناوج وتم حونن ماسن ءران ذو الن قيلمع هدعب صخشم

 برعم ال5 وهو مهن اسأب ملكتف هيلا ب تمس نمو ه دلو عيمجم ' مهيرش لد

 رهشلا نم اول اقام ضعبل ١ كش دح تدددش الا كت اس -هوأعملاق

 قيامع لاق ام ضعب ىف ديبع لق - تايبا هم الثول و

 ل واىنانريخانمراسو لبابت ىفسانلاتي ارامل
 لمحتلا ىو د رغلا ةداسإ ال لضفملا ب رعي كولا ريخ

 ل وطالا ماوةلاوذ داعراسو لتبتلا و لبتلا و اجحلا لها
 لصرف ص 7 م 'زطلادر وك للا َق امل ىف انم د

 تنامذ



 ناب ديبع رابخا
 لقنلا ماودلاب ادرط تارسف ل 2 اهريغا ووو تاه
 لكم ريسغ قيلم انلاىلا لم اف يلا مسطأب تلمف
 لم دملار اد ل انلل لوطا كلم تاذ اضرا درا

 كف اًةيامع هاا قل ىتح حون نب ماس نب مرا نب ذوال نب مسط همنا من

 لاقو ب رعي م الكب

 3 ار 'نيذو ال ىدلاوو ماس هد بش مسط ان ا ىلا

 مازاعاب ليحرلاىتوخاو ىامت | ىن نم تأ رأل

 يماقمىنوخ ادع تهرك ماملا ب رعياودتقادق

 ءاوَقلا ىذ داع 1 قيلمع ماس كاد

 ءاحلاو ثفابانتفلخو مادقالاو مزملا ىذ برعيو
 لح م - ديبعلاق  حون نب ماس دلو مججا٠ ل هس ا ةفولا

 كل ذ لك لاق ة ان'اتشا ما اميج اول زيف ةيو أعم ل 0

 ةددحاو ةحال اورج وأ موق لك لب ابي توصلا مثادأت ا1 نيئمٌؤملا ريما أ

 ماسدلو هب قأو هدلوي هجوت _ءرم لوا برعي هجوت دحاو ممالك و

 نميلاب هدلوو برع لزنف  ةدحاو ةهج اولزنو ةيبرعلاب اعيمج اوملكتف

 أضع! مهضمل رواجو لحاسلا لع مهل ام د وع لزنو فاقحالاب داع لزن و

 لاق. هيلا ميسا راص ظ هيواعم لاق  ماح دلوو ثفاي دلو لب أبب ىتبو

 برعدلو رثد ال هلا  كينغي اريخ ا دب كيرالا ىو كناع ىأب

 نم لواف مهضرأ 6م تقاض سدحو قاحمو مسطو هوو داع دلوو

 راسب لاق  ةفاك هب اولزنف مرا اونا ىتح هدلوو قيلمت مهنم لسحر

 مدأ نا نوملس اون أك دق معن م كيبع لاق مري مرح "3 فتوملعي مو



 ديبع رايحلا 517

 مرالا مهطوزأ ىف لاق نف ةيوامم لاق هنومظسي اون اكاحونو سو .داو

 قيلمت نإ رفع نإ ث راخلا نل رعصا لاقدق معن لاق  ارعش
 !0 ا ا

 رهشمشجل راسذا قيلمعم 2ركحنلا ريغ رايسلاىدجو
 رهباعومإ اا ريس ترسف  ريفتاذ ىهدلا تيآرال

 رشحلاضراضرالامرحىلا رخفملا م ركلا قيلمع لا نم
 رثا وللا ا دج ماس نموا ول

 اوعستاف ةماميلا ضراب اولزن ىتح مه.جاب اولحر سيدج دلو كلذ ىأر ايف
 مهمقاضو سي دج دلو دعب ماعلا وهم مهل مسط دلو ميج كلذيأر الذ -ام
 لاقو . ممم اول ىتح اول>رف مدالب ةعس سي دج ى نع مهغلب دقو ماكل

 سردج ن ماس نب قا رهم نب بمعالا كلذ ىف

 ىنرذا ى د واف ىهدلا برو اعبال لوطب ىهدلا ان ىغ
 (30ىولاوانمةرثلادهم الكلك انيلع ىخا دقف
 اضفااضرالا 8 تةاضامدس اضقالانللا مسلط تا

 اييسوس النو عدلا ثدلح رست اك هع هاون
 اهصال مسلط دس شيع لك  انوفم 3 رك شق ىو

 :نيافدواربقلا راد 11 برم انيق
 ىرااطعا ردع در اعاد امنا لجيخا
 جملا لهاا برس ىاب اندعب متا في يرعشتبيل

 ل
 و4

 اييتمرو وول :ةيبكاو اسال 0 اخ تل دهلو
 ا داب تال ب: طل7117 ت11 تان

 ميم (420) دعم - دعم هلملو - انك (1)



 ذيع راخأ

 مكس امو سانا 060

 | فياع ايو هاوننتو

 [و رك ذافانم قام ىو

 ياا

 أن رايخا نم م بص !نم ىلذ

 مدعو ىلا

 ايفان اراه اما فن

 انضرما

 اههنذسلا و دج رع 5 مهلك

 أهن و رخل م 9 ا * رع

 أب رق لك و ماس ىو

 04 ا اتم كاع 35 و

 انهوم ى سما ُه رادلا حزان

 هك رب صحت الب انادأن 0

 8 م الكب اتاطو!ىلاانقرصن اف

 (١)اوس نيعيمو نيتاراص 2 ادحاو النا أامدع

 م اس دل و مهتيس دق و ثفأب و ماح دل و نم لئام قب نم عنص ام _ لاق

 ريسم نع ابغار 0 ثفانز ذوالن , مسطر راسفلاق اق نا ملل لضفا ىلا

 الف هدلو نم سرفلا س'نجا ميججزا لايف سراف ضرا لخد يح هم نا

 .قرشم ا نيب اوأح ىتح مهعجج اياولحر اولحردق حونن ثان دلو عيج مار

 جوج ايو ةب اًمصلا و كرتلا لاف , ايف موعاي را ةيحات ىرم برثملاو

 حون نإ ثفلين راوأي د دلو مورلاو ل ايسالاومورلاو ناجرو حجوجامو

 .ثفايز. جشامو مه-انجاو كرتلا حونن ثفانزب جوجامر جوجاب دل
 نب ليمشا دل و هيل امصلاو .. حون ن ثفأ 0 نا

 ,مه-انجاو ح ون نا اح نب شو كدلو ميجرا : سم ح ون نب ثفأي

 5 ل فا رطا اولح تح

 نيطسا# زاج تحراسفرب ربلا مو ماح نإ ش ول نب ناءنل دلو مهف م ون

 تأ هللا عا ىنح 2 أول 3 و نيص را ف |! رطا 5 3 سس دما تمد و

 0 ”تافيرحتلا لمه اهيف ام ىفخ ريغ ةديصقلا هذه ( ) ١
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 ذيع رابخأ فق

 فعأ و ةممدو اد نأ ناملس و س يذلا تدب سدأ قى ذل وه ودواد

 لخ ديال نا هللا ل أس لس و هنيلع للا ىلص د وأ د نب نايل -

 موك هب ون ذنم هللاهج رخا الا هبتك و هلءر و هللاب نم وم س دقملا تي

 الو نيط'شلا الو دح ال هدعب مجرلا رخست جلو كلذ هللا هأطعاذ هما هندأو

 هللا ىلا رم ربا دوأد اعدم _ةكلم دحأ كألع : هنأ ىغلب و ريطلا الو تيرافملا

 هللا هاتاو تولاج دواد ىلدقو ) هللا باتك ىف تع. اك هولن”ةو هوبذكف

 ذالوا مهنا ( نيرابج اموق اهيفنا ) ةرآلا هذه نع ىتابو ( ةمكملاو كلم
 لري ملف كول نإ عشوب كلذ دع مهاتفف . ماح نش وكن نادنك نب ربت

 هل] اهي ري كول« نم كلم ضرالا ف ارطا ىلا مهلقن ىتح مهلت اهي

 * سيق رفا

 لخد الف ضرالا ىف رينمو وزتلا ريثك شئارلا نوب رانا وذ ةهرا من

 ةيلاخ ةبيط براغملا ضرا ىأرف ةيقيرف' تيم همسابو ةيقيرفا ضوا
 اماو - ضرالا ف ارطا و براغملا مه رمعو اهيلأ مهلقنف سينتو ةجتط

 هللا لزن' مهفف براغملا ت اولهااولزتف ماحنب مارصمن طبق دلو مهاوخا

 تناكو سيقىلانوعد», مو ( تولاج دوادلتق )و (نيرارج اموق اهينا )
 ماح دأ و نم ريربأاو حو نإ ماس دلو مورصم ةنطاةسبق نكن لو ريريلا

 سدقملات يب اوناكذا ست”ىلها اورظن سمالاب مهتكلو حون ىلا ىقتملا نباف

 شوك نب ناعتك نيرو دلو مهنتك و هوب اجا اضيا هيسن ىلا دحا ماعدولو

 ىلهو كلذ نم مدقا مجولطاب اذهزا نوملعي مهنم مالح الا و وذو ماح نبأ

 ةشدلا طوق دأآوو هيوناا ةوخا مو م تغصو ام لوجين

 هجرلا ةلقو ةدشلا و ةعاجحشلاو سفتلا ةزع كر م مح دأو ىف :اممهفو

 مءاسنو



 فقع ل رابخا

 منال لة“ ىر , فلأساو ءافملا ميشو - مهاجر نم 1 مءاسنو

 هلأ فرط 0 مدحأن .بداور 51 أ ورضع نأف ارودضعل مام نو ص لودزق

 3 اك ومنو ملأ ءأج نم ركملا نوذ رمز ال رحسو ردع باحصا

 مهل 1 م مهول 2 انعيمج مهب - ضع موضحا نوداهن. الو - هريغوأ

 اورهتزاوزونديالو نور الو نور رصتلا اومرحدقو ريصو ساب

 مهل اح -. مريد كرم اوناك نا الا مءارصا نوصسيو مثءاوعا نوعبتإ

 نولحتو ةين ريغ نم مججحلا نورثدكي  ناصقنلاىف نورظني الو نارسملا

 قااملا ةيصعم ىف قواذط سانلا عوطا 3 مث ىلع هدحا تامولو ةرجلا ى 5

 اريبك نورقويال - بحمأا نرم بج 5 وماو  برطو وُ باحصأ

 مءاجنم بارغالا نوءبتي و باسنالا نوميسإ !ريغص نومحرب الو

 فكروا و لاومالا لونباو  هونأجا ماعد لاو  هوقادص كفا

 مهل اجر نمةوسقلا و - قب دصلا نوفلختو ةدوأا نود راب -لاقتالا

 « معا ءاسن نم همحرلاو

 ةرمشلاو حلال نا )1-و هل ار هيلع هننا لص يننلا ىلا مفري ثيدحلا ف ىننابو

 ربرب دالوا نأ يننل و ( رب ربلا ءاسيف تاعجو ليث ارسا نم تعز

 همطاف دلو رم لجرأ نوحي نيدلا م أح نإ ش وك نب ناعنك ندا

 ل امي هاحصاو نامرلا رخا يف لدملا بح اص وهو ٌدكم ىلا هو د رب ىتح

 4 ءأب رغاا مف

 اذ ءاقشو ببط كنمالك ناو هللا ءاشزا با وصلا تاق  ةيواعم هل لاق

 ذئموي كلملا ناك  دييع لاق  كللا ناك ىرم قريخافر و دصلا ىف

 ميج برعي كلم 5 نا دإبلا ىف اوقرتفا و حون نب عاس نب مرا نب سراف



 يفر اا 3

 طبملا نع 0 ريخأ _ هن 3 5 9 ب م موكلم سدح 0 و ماس د و

 شام نب طبلم موب ا دبع لاق  دحا مهنم كلم لهو م ونا رم

 وهو ماحنب شوك نب ناعنك نب دو رع مبكلم ناك معن لاق  طبقلا كلم

 ةيبولرلا ىعدا ناك دقلاق هيلع هللا تاولص ليلللا ميها ربا هيلا لسراىذلا

 ديعلاق 3 ميظع سما لا يش هتغر دقل هللا ناديس أب ةنوأعم م لاق

 هلوقو أه دحو رم الأ كلع م و لسع الا مكبر ا( لاق لوعرف ناك دقو

 نم ىرجت راه الا هذهو رصم كلمىل سيلأ) لاق هلا كلذ لع كل دب

 زي! كديع لاَ 5 دور هللا لعق 5 2 4 و 7 لاق ) لو رصد الف أ يمن

 نموهنلا هكلهاف ىصعف 2217 لهاو هوع ل مم و همأع هللا لص ميهارإ

 هبا اومم :ةناتلتاب أعدم هللا ءاشأم هوعادل ميهارا ماقأف ار اكل ند كوه

 ساو ةنس نيناع كلذدما شاعو ة: ةثامو ةنس نيرثع نبا وهو نئتخا

 32 كاسل ةريثل 2 ومأ ا كو خردل قيلاهلا دو تبل لها

 توم نيب نأ ىنعأب دل 4م 0 م ريا لبق دوهو اص ناك ةبواعمأب لاق

 ىذلا اف ةيواعملاق_ ىتناب كلذك_ ةيواعم لاق .. ةنس هن امسح لس اصودوه

 ادرك بلا رعلا دأو اولايال ل 002 مرا ىلا نع راد نم امهر جرخا

 هنو ا لاق 5 مرا ل أولح رو كد 0 معجب أود أءو ميريل اوهيرطو

 ناطحف دل و ميج ناك ديعلاق 55 ها هءلص نم نيذلا 9 ط5 دو اوناكمكف

 تيبا كولما ةيحتن ىيح نم لواو ةيرعلا لكن نم لواودو برع, مث ربكأ
 نا ثراخلاو أوم 3م لواوهو ةلهاجلا كادأو عكولملاةحن ىحو نعللا

 ناطس#



 هب ع كيع رابخأ

 نيقلا) نامت ن.صاملاو ناطحق نمالو ناطحق ن توم رضحو ناطق

 مو ناطحق نب نعامو نأطحق نب مسا و نطحق نإ سمتلااو ن طحقن ا

 مهماو ناطحق نب عرجو ناطحق نب ملظو نطحق نب ماطقلا وناطحق نب

 شوملاب ريسي ناك ملاظ ريغ اميظع اكلمكلم دق مهلك و داع دلو نم ةأ صا

 --14 داع كاله ثنا لس

 .'ايبعل .. مهك اله ناك فيك و داء كاله نعديبعأب ىتث دغ  ةيو عملاق

 ةرشعهل ثدحا ىذلاوهو حون نب ماسنإ ص وع نبدأع ناك هيأ  ةلوأعمأ

 لمع ىذلا وهو كل“ لاطو مهم كلم نم لواوهو دادش مجودل ولا نم

 ميدو - ملسو 4.ع هللا لص دوه ينل طهر مو دوأللا و  داعلا تاذ عرا

 نرمؤأا ديعس ىلا طهرقو روطصلاوو د وقلاو دوئعلاو رام وروداعنب

 طهرمو باتمو د وءودفو وروسنلا بحاص داعنب نات طهر مودصو

 | وناكو لئابقرشع داع تناكو لمرو )١( راغ دفو ساو تابادسلا بحاص

 لدعر حو توءرضطح نيام لامرلا هو فاّم>الا مونك أسم تناكو ايرع

 اوناكو ( فادح الأب هم وق ر ذناذا داع اساركذاو ) ىلامت هللا لوق كلذو

 داليلا_:رم ام راقامو الك نملا ضرا نم دالبلا ىف اورشتناو اورثكدق

 نادن الا ىف ةوقو مسملا ىف ةطسب ماطعا دق هللا ناكو دالبلا ىفاوسقو

 موةدعب نم قلخلا نم اذحا هطعبمل رامتالا ىف البو قازر الا ىف ةعسو

 هن احبس لاقو (ةطسب قالا ىف 5 دازو ) لج نع هللا لوق كلذو حو
 هب اولضف اعا ونطو مهم راو رمكف ( نويعو تانجو نيتبو مانا ١ دما )

 اولاقو مهلرجاو رتغاو اريبك اوتع اوتعو ضر الا ىف أو دسف أف ريغ لو

 داع اماو ) لجو زع هللا لاقو نينو الا قاع الا اذهعتوأاد دوه عبيينل

 3 داعدت لالا( 1 (



 دي.ع رايخا 55

 م ,تءرثك ألف -- هل ال( وقانم دشا نم اول قو قالا رين ضرالا ىف اوريكتساذ

 لع هدد ه.اع هنلأ ىلص ادوه ب هللأ ثءا ىصامألأ موق كارو مرفكو

 ان ٍمزعاو ابسح ميم ركاو اتيب مهطدوا نم ناكو ا هثلبو مر ذنيل
 هنلادرع كلمت نبأ تءمس دقو هللا تالاسر ما تح موه أقس نم منع

 منعا وأتيب مهطس وأ نمالا هموقىلا طقارين ثعبل هللانا لودي سابعنب|

 فر لهف مرجاخااب تقدصلاق هللات الاسر غلب ىتح مهته اك نم 2
 ىهملا نم ءاففز هللا كانأ ى ماو هرعش ىف ادوهر 1 بارع ءلاأ رعش نم ادحأ

 هل! وهلع هللا لص هللال ور تعمس ىناف دادز. نا تلو 1 ىلا نانا
 ناسح هفل ق هن واعمأب دع لاق ) 1ك رهشلا رسب )لوم 2 و

 لوق ثيح ىراص داتا نا

 لذيو ىنلا نيد فدهاجب هنولذم. ذا ناقحالا اا ا
 ةبواعمابلق _ داع نع ثاثيدح ىأ رد هَ رشنا أن تق دص . هب وأعم لَو

 لاق دومصو ءاغبو عا دص ىجسا هللا :نوداهتو كيا مانصا دال ناكو

 نمو»ونم ْوأأ ديعس وا لاق من ديبعلاق  رعش اعف لبق لهف ةيواءم

 93 9 ثردح- كيعمم كندا

 ءانلاو ءادص هلا د ممح هال اني ملص ا

 مهلا هللا ثعبف لاق - داع ن ا ل ا ءامم لاق

 حصأو ةأأس رلا م4 :ايف هناا داع ىلا ' كد هر اذ رب هي اعدنلا لص اد وه هيب

 هرم» ءاحاماوهر ؟ وهل وقاو> رطو هتحيصلا ود رف عاطتسا ام م /

 | ولاق و ) نيتي! الو ةبأ ديغ ىف د انك يف هللا 0 قال كو
 كل رم امو كلوق نعا املا 1و 00 أم و ةنس ان25+ أمد وأ

 نينم وع



 ففي 2 ديعرابخا

 كي 90 ا ) . وس انتل ١ ضع كمال ل نا نيذم ب

 ىنأ اودهشاو هللادهثاىنا )دوهلاق  نونج انتحل ضعب كباصا لو

 نال رق نام نا ثيسرتالا | فود ةرسورك كلام م ين ل

 نءمظع اب ىلويوصأف ءوس ىتلاصا اهلا نوهت ندلا كا

 ىنعي -- ( لوثيعلا با عب , لكن ن ونبلا )ىلاست هَل وةو - متببح | لا 0

 (١)سأذلل ىهو داحتلا ىف ةراومأا نم نويضنا# دجنااوهم.رلاو دج لك

 ع اطرا كي نباوم كل ذ تءمس

 لا د وه نع ىبث دف مضا ولا ناهربلاب تثج و ديبع اي تق دص لاق

 ارفك و انايغط الا اود ادزب لف هبرنم قايم اناو ه درجت دوه مهل مصن

 نيعل وأ نيذان د ربسم رف مهنم د وه تو | و ._ هئيصمم ىنايداعو

 هل لا مياس ير خر رمادا وول لا نم لجر ملسا و الجر

 مبوب َّس 0 وهو هنأعا متكين أك وريفع نإ طعس نب ديعس وبأ

 سها م وي تاذ ارثاس ناك هنا هن واعمأب ىتغلب دقوأه دوو ىوفتلا و ربلا

 لجر هيلع لمخل مهظعوو هلل ل ماع دف مهم وق ىد' ىف مهنم هع اج

 هلل مهيلتب نأ م السلا هيلع دوه مهلعأع رق هيك ىت دا رج ' مهن اهفس ن 72

 رطل مهنع س سر هل هللا باحت ءاف نيئس ثالث مه'عرطملا سبح و طحفلاب

 قا هنن ه.واعم لق 5 كلذ م دهج ىتح نينس ثالث طحمل اب مالو

 لاق كلذ مس ناقد من مهدها برع كلذ ىف لق لهف ديبعأ

 *ةرعحأه ومسف ةم زأ و طحق هلم اهنأ اودلع مهلعىلو الا هنلا|تلخ دال

 رعشنلا اذه دامح هل لاقت نيملسملا نم لج ر كل ْذ ىف لاقف

 هريمت اهيعو بحل املا هرحج داع ضراب تازءدق

 1+ سابلا - لسصالايف 600



 نبا

 ه رب.ةم هند اج مهض راف

 هرسم اهمو ىفامل نيل

 هرم اهف فارالا ةوالح

 هرسكلاو ىدرلا هيصاعم ىفو

 هرخصأ 5 ةس ا مه را ذا

 ه ردم 0م هب نأ كة سم

 0 أ رو 4_أح

 َ ز امل ١ نو. ا يو

 مه ريغ اهف و هللا 4 اطل

 هر

 8 ر

 0 5 ِح -

 .هر دعملا ميظع كنما و أر لقق

 2 رق د البا 8 م ها خس و4

 0 لك عم اه رس لزم دا

 هرعملأ امر نم تءثد أص و

 مولان ناداخلا همسا لاق هما امو لاق نيك رشملا وم ل>ر هاجاف

 لوش اشناق

 هىمو ةولح نينسلا نا

 هلرص رص 3 بدع ةرد

 هردق تأَد بسك ةلاتحم

 رسم هل وش 7

 أمم ب

 لعل م

 هرصغ هن ذل و ةرساخاب

 َن راعم هس رك , تدسدل

 (١)هريخو ةيه ولواد أعو

 هر همس 3 هد مهلك و

 هربا 8 اعللا كابس همك

 هربع نقف هلا يف

 عحاطسبم هل نيمثسأا نم لجرلاقف ليك أهومس 4 هلا اء _ تاخد لو -لاك

 هيف لوشب ا رعش

 داعلاب لحك تاز دق

 دا دسأأ نان ن ع عل نيح

 قداو أ ىشو مرذم ىرعاأى 00

 دارشلا مزالا نينسلا نم

 داسفلاو فارتالا 2 لذ

 ىدأ ريزعلا ىلع اهد ولك ظ

 دج م - سلاف .اندجو - اذك(؟) حب - ملعا لاو لصالاف - اذك (1)
 عنك 21:«2)



 ى..ءرابخأ

 هاش ف دش اع تداجذا

 م ب

 - أصل أ كلم < 4 وهع

 د البلا ْىن ينبلا 6 تريط 3

 اتماصادس 2 دائحالا نهوأب ةرتنم

 رع اني ةروع 5 ا ودصا

 ن وحج هل لاق نيك رشملا نم لج ر هلاجاف
 هاك م نينسلا نأ

 داعرالا ةج قو راف

 داسفالو ثعوأم ريغ نم

 0 دا 30 مم

 ذاسقملا ف رط ىفا

 داد رم ىف نيسنسلا ل 1

 دا وع ا راأهق رار

 داسلا كام هاضق سا

 داما ىلادادنا لكو
 جدأ 0 رضاحا مال وح 5

 داغ و الا ةعاهج تملع دق

 دادنالا 6 وع درضن ذل و

 د' ولسا قلاكلا ليلا ىلا

 داع ل هن ىح ر ةعافش

 دا وف ىذو ىأر ىذ لكو

 دايقلا ةيعصا داع نأب

 قا ولاو) ىرقلانث اس نم

 داهألا و فراط 0 هيأ هاطأق

 داضعأل و 0 رآلا هاذ ليس دانملا ىف نارق الاةرهات

 داصلا ةعاجج ةيلاغ هداملاو شطلارف دوق

 ىداعلا لاما ةعئااا3 هادا لاا بيعت

 نوماس لقو 2 لدحر لاف 8 ماك مم قدس 4 < اتأإ ه ةّمسأأ 0 ا َّ 5 95

 وهدا ده

 محلب و 00 و طحدق تأ 1 مدلل لع كمن د أمل تت

 مرقلا تادأ (؟)َت د عنك

 انك()

 ملفا معهت تنب راحا داع نال

 -اذك (؟) م -- راظنيلف- 1 0 قمت تاذللأ اذ-هأعلو



 كىينعرابخأ

 اصدق نميف سل تلا ءارو مح نيح اهل مطت | :

 مععص بر نم ليوا هرغو حضو أخ ىدملا نإ 5هب ركنات

 مم ذا هذ د ومصلا نم مسج بي راما نم تمبتاف

 حجر امو ه | زيم ىف فق ستفا اذا 1 5 لذ

 اضيا ناحاخلا هل لاقي نيك رشا! نم لجر هباجاق

 مرتع نا امل ساراه نعو رسال نأ وق داعل نا

 محرط, ال دلاخ اهيف زءلاو مءارص نصا اهني ايف سمالاو

 حسفتم خانماهؤ اهل 9 حرس ءاشاذا اهرواش ساو

 حشنلا باسك سكي ىذلاو حبطصلاو اهق وبغ ةفراع

 حممطوأ اهءلعا دمت ىتإنمو - حج نم اهتم ة زلال ل د

 3 ضيب هرخنم أشرناو 2حرفوذو ةعنموذ 8 1

 ناقه اول ذا ا 8 نراه ريلا تتح دقت  ةءواعم لاق

 كلذرف مو ميطحق آمف د:ش ا ءا,تمطحو اهتمّزأ ن ودس جمل 0 هب واعمأب

 مهف ا رشا نملجر ماق 9 - هيلع هللا لص دوه وهيب نيعيطمالو نيب ان ريق

 داع سأر ىلا زاك و زتعزب ليقلاو حلا زلع نب لبمز هلل اي مهباستا ىوذو

 هللا نذاب ادأع تكملها تلا م و تاأنأ اجسأ أ بحاضو هلأمز ىف هاه كيس

 نم مكب لز ال تركفىا م وقأ لاَقْف هم وثىد أنف ليز ماعف لج ونخ

 ىلأ - مكي كل د ض راعاناو الوق هف تاقو 0 تار و طحعفاا اده

 عمسن لقف ليم كلامف او ليصال كلير رزا . ةعامجلا هل تلاتف_كلذ متبأو
 لود, ثيحرعشلا اذه ادشنم مهيف ليمز ماد - ل

 ذاع ن اقع 0 ا لع ث زل جححاش اا

 مودم دف دك ح -لسالاب انك (1))



 تريعرأبخأ

 اهتمدرتلا 0 مقحم 86

 ذ ها 7
 صارو“ نأ داع ودب تملع رق و8

 ناو

 دأ را مهم ام فتور دييام و

 دأ لس مشن ىف راوشسم برأ

 قى أم و دأ هل 2 ١

 جدأ داس مدل قشلا تسبلا ىلا

 مهي ىأر ضراع ىلا و

 اأو ريس ادق وأ و ريخت نأ

 داصتقا اهيفمحل ةسنيهو  هوتااذاد دا دنسأالودلا نم

 داسلاو ةبب ريلا ىبحم هل اثيغربلا كيلا | وفستسيف

 دادسلا هاد ىق ه. ذل

 دا

 ىف رمخ كاذ ملل رج دعنا و

 وج رب قفقزار رومغ ميكح ردتتم هللا نال

 م امس انتل ادم ممس ناق

 اتم هلا ضامن سان كا ناو
 رخل هللا تيب ىلا ريسملا لع اومججا هتل امم اوءمس (لفس لاق

 هليأ فكرأ لودمط. أوز اك فكو كم. ا تب اهلا

 دادش عز ان تأ ان دمف

 د ايملا و ةداعملا

 نا وهتسة سا م 8

  ةيواعم لاق ثلا

 و يمل ب تدي دسما

 هيو اعمأت

 هللا ىلا اوع , هريغ وأ 2 مثدهجوأ ةيئاذ مات وأ ةحد اف مهم ل ا اذأ

 لبس لاق 0 انصالا' 5 5 دا و هلي كرش / ١ لع ل ) وميعم م

 ناك رشملا نم برعلا نامزلا كاذ ىف سانلا ترك

 نوف رمإ و مهاث اسم نوطعيف جرفلا هللا نم نوبلظي 5 را داملا ىلا اوئاف

 م ادا 4و ريل راما 7 متحف مارحلا 4س 50- ةباحتساالا دلل ه1

 ميس وح زل الق اهم رحو كى فرأع مواك موج وح هنثأ نم .تلوياطي

 ' ع لأم اج هل وس ل: اسأ | ىطعت --

 ها راح 1 م كمع لأف ةعرط و مق رء»:تقولا كلذف ناك ليف _ ةبواعمل 2

 ماسلا 4ع ميخأرإ أ - اش 03 ل 0 ال هللا ةعص ودم ًاهيطوم 853 ل



 دع رامخأ بيب ب

 اوةستسيلا ةكمىلا ريسملا ىلع تعجااملف دموي اينبم نكي لو هناكم اذ ورمم

 اوعبطو ١ داحر نعم م مهي.اسحاىو ذ دو ميفارشاو مه أظع نم أو زهد

 ٍناهتاو مثلما بحاصو مهسأر وهو زعع نب ىلبق مهنم ةعب را نيعبسلا ىلع

 رفا ريبخ وه و دعس نب دث صديعس وباو روستلا بحاص وهو داع نب
 قل اهلا دئموي اهتأكسو ةكم اوناىتد اور اسف ىريجخلا ىرب ةمهيلجو

 نب ركب هل لاقي مهنم لجر لعاولزنف اهضرا و زاجملا ك ولم دعوي مهو
 هنا تدلوفىربرألا نب هكمهاد تنخاىهو داع نم ارا جدر دق 4. وأعم

 ةلإ نه صو ةنواعم نب ناحل كلا هما مينجو رأكب نب هن وأ

 د ىص نمؤملا ديعس وبا اهجوز و داعرف ةجوزم» ةب وأم نب لا له ةئبا

 ص و دعس نب دق م ءانا اريعو اسماعو ارم تدلوف )١( دعس نبأ

 ىااهدأوو

 ك4 ءأعم هةنأو هب وأعم نا ركب مرهد لع اولا : رحلا ىلا داع لقو م 1

 اذه مامر و دقولا اح رفق ءرتحا ن : ماخراخ هو فشل َظ ال زيم 5

 د ا 5 0
 هارد الاد اع وه كيعس ىلا ودب همرلا 0 ادعلا نم تدي

 ١ ا ن 4 1 اممناكور كك 0 هب وأعم مهتخأ ن هنأ كسنع مهتلزيم

 | روش هدد 57 هل اوخا لاف ةهدعل هندال 4س اررلا تناكو فءضو

 ناتدارملا امل لاقت ناتنيقمهينخت هران ورش و محالا و زبملا نولكإب

 ال ام برعاا رثكا ناكو ءانغال ض رالا ىفت ايلا ذا نم لوا هنأ لاقو

 ىأر الف هل اوءاجام !وكرت وتارشلا و ومالا ىف داع دفو لبقاف هنام زيف

 5207077 ىلاوخا تكر نثل لاتو كلذ همغركب ن ةءواعم كلذ

 نب ةليوه جورت لازع نورتل نا < نداكلا ةزراعوج لمألاو 158
 1+ م -- اديبع دأزو اه < دالوالا كذو ةرواعم تخأ رك

 متكلم



 مسا م ديبع رابخأ

 قيضاضيا ماو مث دالب يف مهموقو مهلهل نم أ وملخ نم كلاه و مهتكلمل

 لاط ايلف هلاومدقأ ١ صوخشلا اب مما نا ىبيحتسا الإو  ىموق هو>وو

 انهما و هشراح هظفد َ ارعش لاق هل اومدقام ىف او رظنإ مو مهماقم

 ههغرشو مريبك سأر ىلع امو نا بارشلا مهؤذخاو موقلا ىشتن! اذا

 قررماف ا وقملا لو فاوشلا و 5 اعاعلا مف ف ضاق“. هادغتو اع ن لبق

 3 وا ن لبق 95 ىلع نراتراملا

 امامت انحبصي هللالمأ منيهف قف كح و لقا الا
 هيلز لا زهعاد# ما مويتقوا افلا قسبف

 )١( مالغاا الو ريبكلا# خيشلاالو 3 7 م ديغلا نطل

 او 1 0م 010 ولا ناو

 ىانام واس تسمادقف ريخب مؤواس تناكدقو هذ

 اماي كلو كر اه  متيهتشا اهفانهاه متناو

 ف ايوا جا دق و لك 5 لن

 ومألا نم هيف حام اراوو لادا يعاد عبع ا. أ هتعو ورعشلا ال الف

 زنق ىذلا ءالبلا اذهل يموت عك 0 1 0 لاقو ةامملا وأ

 ريش ذنم < !وا ا لهاو كداب نم ارهش مر سف 559

 * مكم ول مكر نم ثوغلا اوبلطا و مكب ر ةينب ىلا اوةلطاذ انه اه

 3 هن لور لتهملا 37 دارس مكملهموق أ ن سرا تعسولا لزق

 .السااهيلع دوه مكيبشب نونمؤ:لاق  كاذامو اولاق .. 09 ل

 احيصنلا او درو هلوق اوه ركف لق  مكلريخ مكا ذف مكبر نونم ؤنو

 مهاح وأ كاذ ىفلاق - : لسعلاق - م لبقل 2 2 هنو افون

 م  انهال نلاخم ناجيت انم ( 48 ) صف تيبلا | أذه يدا ل



 قيما دما 55

 وا نشل 53 اه قود ا نيكل يلا

 هيتالاو دك ا وو سرف كنق وف سلات ىلا

 دوه ند عبتتو بسح ىود ءارآ ماو ا نمد رثلا

 د ورع للياع لرملع اناتيلاو# ياو كميطت الان و

 هب اجاف ديعش ىلا موق نم دفولا نم لحجر كك ذ نم بضغف لاق

 د وزنك دغو طقاسأ تناو أاهارذ ىف ب 0

 دومص مام اولاوخانم ىلاعملا ىلامنزاهامت

 دعس ولأ 9 ركلا مريدخلو  دوهدعد أعم وق لضصفاو

 ةيمكلاىلا ريسلااو دارااملدف ولانالاق  ديع ادؤ ولا لمفاف  ةيواعملاق

 فقوو من لاَمف كلذ ىف هااكو العفق ديعسأبا أسبح نا هنباو اركباولا

 0 ن لبق مهم دش تبيلا ىلا دفولا رئاس ىنمو داع ن نال ووه مبسم

 ءايسلا نم مقا . ابدأ انم ممسق عا رطل و اعدو 4 4 ءكلاؤ الو هلوح دؤولا فصو

 باطا تح لاعذ  طمت لاسساف باطن تثح ام زبع ن ليقأاب - لو

 ىنوق هن حادي و رشبلا هن ىبحت و رمثلا را وعقل فيس خلا رطملا

 رتخاهلليق مث ءادوسو ءارجحو ءاضيتاياح- ثالثاللا اشنافلا# ىدالبو
 ءارتعااماو  ىورابثيفلال ورطم امف سيل ماوج ءاضيبلاامالاق - تششاعا

 ءداوسأ اماو-.أمف انلةجاحالو ءارضلابىنانوءا رسلا ىف: () ىذلاىلا ريغمابج

 اهم رتخا دقو ءادع الا ةظئاف ىنا! ةغلبم ءاخرلا ةبقعم ىورلاو ءاملا ةريثكف

 |ددنأص وع نا داع نم قب الادمرا ادامر ىدانلا هادانف .. ىدالبو ىومل

 م ادعالا ليبقلا الا ادلوالو ادلاو ال

 دلو نم لاق . ادمبالا ليبقلا الا هلوقب ىتع ىرم تنا هلل هيو اعم لاق

 نق رولمع ٠ 3 حل - ههجو روظنملو -!اذك(؟)



 بسونن و ديب رايخا

 هضامحلا لإ نه هلل ةلياه ىنع ةبوأعم ن ,دركل تذا قو ذو ن قولمم

 هن وأعمأب ىنخلب دقو -- نم وأ ديعس ىناةج وز يه و ةيواعم نإ رك تخذاىشو

 ماللسلا هيلع دول ةرك كناك وأ مداو ابلقع يف ةلضاف ةأرسا تناك هل اهنا

 ناك دقو لالل 3 0 ١ فراك 41 الام و 5 هه مملع مسونو ف فطأتو هءاحصاو

 اهداوو باذملا نمهللااهاحتف ابموقن .بكالذ متكت ىهوا مل ىنمقو م اللا

 ميما نإرو رسم نيحرف هنو اعم نب ركي دنع ل لادا داء دفو فردناو

 دعا تيكبلا ىلا نامل و نم د ةععرلا قاطنا اوعحرأملو كييغلا اذ اها

 سرد لاقو عرضت واع دو عكا اذ 1 تيبلا ىلا نم وأأ ديعسولا مدمن

 ديعسألا اب لوي ءامسلا ماب د 'ذمعمسف  ىل و ىنطع اف تجاح ىف كتثجف
 ى وعتلا و ربا بلط ١ تح ل ة  طمت لس بلطت تئجام د” سنا

 ريبكلا لضفلا أمم كلواهتيوادق الا -ىدوتف

 برحأا تلاق دق ةواءمأ متأ - ديبعلاق  رعشكل ذ ىفلقا ةيواعم لاق

 مءاصأ هب اق دملا 57 9 ضل 2 دل كالا ا كلذوف

 نال مد < لاق وهف ةسدملا رخل 5 او مما وا ملا كتوم

 يسفنلالا ادذاو 5-5 أم 2 ب مالا لاق ع واعدو 5 دداف داع نأ

 تباطت تاجا داعز نالت لوق ءأيسلا نم انم ممسف - ىل و- نطءاف

 كعيس رم رتثخا ىدوتف نا منوع جدت اع افدن ل

 كله اذاف. اريثك قيتناىلا كيلا بحا ةضيبل ١ خرفلا نع قلفت ميقا

 لبج ىف رفع تاونسنم رمس تارقإ عبس ىشب“وا رخ آرسف بقعا رن
 دقناى د ونف رسلا ةعيس رمت 0 لاذ 5+ ) رطقأ اهسعال صحو

 8 تدوأ دفول' ىلا دهسوباو ناهتا ف رصناف . دولحلاىلا لييسالو كل ة

 ل يي

 مخ 3 شو يفلان وخا دالا كي دقت )١(



 ديبع رابخا شا

 ثا داهزاكو ديبع لاق_ داع ك اله هانا ىتحاعما وماقاوهنباو ركب ل زم ىف

 هلل أ اهامد 4مودعأ ردع ل ليقاه راتخا ى 000 ءادوسأا 1 ادعأا لا 3 وأ أممي دا آل

 4 اميسلا تسمم و 0 5 <[ مس ك4 ّ هللا " وه 4 ومع مدع احن ر هنأ مجم هم

 داعىفو ) لجو 7 هلأ ل وةك دو هيلا دونج امج 7 9 رز لق 5 هللأ صصأب

 ن< تمتعءاعا لرش سأ.ع نأ عدس لاق ) ميهعلا رأا ممل 5 أ دأ

 تءمس( ةقاعر ف رع رص رب ) 4 هن أدم هللا لاق بأ علا كتريدعتل و ةهمح ىلا

 رتل« ل اةماهنم 0 مم ىلا هن + اهت زخ 0 دعم وب تنع لو سا .ءنأ

 همم هلردقو هلل ' سعأ اهنح 4 2 أ تار اسول و أ دأع هنا كلها هفروثلا

 توها ىد كرم زأ ان يت 2 وهل با لعل 0 أم نكن أم و هللا ا ومد

 ثلا هلق ند مه ناك ثدغم ه لام دأ و لبق ن< موتا داع ّ ا ىلا

 ِ وماع و هللا لبق نم تسع أهبا اوعمط واو رشا رو أ وقح رف 2 ُْ ا ر ايلف

 اهف شر متادعتس | أم وه لب - !: رطمم ض راع ا ده اولاق مهتي دوا

 م السا هيلع د وه مهيب م وذ ء(أم رز لسه أب ع ا لك سم للا ميج بأ :

 كلذ رسفي سابع نبا تعمس ( نيق داصلا نم تنك نا ان دمت اع اننأف )
 هب رفع حل رأ# نأ كب يملا كك لق -لا الف تقدس ةيواسلا

 ينعم تيخ رص مث تحاص بم اهب را اها( )نهم اهلل ا 3 هبراح ميه هلل أ نم

 هءاع دف ولا ىج ام .هةسمابلا ةسسيليلا

 هز ربلا ىف دفو رش رن ا جيلا دفوف

 كي أ الأ م ا ولا ف مع ن وعن ولسا 2

 ايي ل

 ث ردع 50 + مم - ددهف - لماكلاف )١(
 0 تا 02



 بيبسي كع رايخلا

 هيلخ اداع تكرر مهلع مجبر تارخس

 هيف جهنم عادت مل موملع 1 5 ردعس

 كفن يال طرا ل ملا د ل وا اولا واط نمل و

 او رثكلو ددابأا يب تذل قا ذاع لولا هعااقع كاهد'ذامو نب را

 مبهوجو ىف لأكل اجر ىدياب ملا اهلل لابجلا لاثماك اساير ىرا . داسفلا اه

 ب رلا مم لج وزع هللا اها د نمل كدا ودير جبع

 ن ةيما لاق دق ةبواعمأ مت -دييع لأق  رعش هيف لبق له ةياو امملاق

 ظ لومي ثيح ارعش كلذ ىف ىلا ذلا ةغبانلا وا تلصلا ىلا

 يبل اهنا كا اننا ينال د مدمن

 نيالا | ةةيييتنا كل يو فتحا . ١ مل ايل كالا ل اقنك ءاوعوا

 هللا نم هب ومع مر أسم ا مل نبت الف لاق كك دح ىف دخ  ةيواعم لاق

 مملعا ونب مث لاق د ولايسلا اوعضوو دحاو ديعصيلا !وماق مهيلع

 مرج ممتجاف 3 رلا نم مهمز مهيقيل مهتوف ميظعلا مدرأ 3 عاتملاو ةش الأب

 بدتناو ىداولا ف لع ميرلانيبو مهيب اوفصو سأبلاو داملاو ةوقلا ىلوا

 ن مدعملاو دان ثراحلاو ىل+ناورح مو ماظعلا داو اة لع مهتم

 دوسان نمو و رت ن ليمزو ديعس ن هيمو مجولا 3 ناحاخلاو رس

 *« (1) مكنع يرلا هذه در ولاقو مهم وقةنود اوزرف

 .نأك ادوهنا . دسعلاق ا هيلع دوهرما نم ناكاف  ةءواعم لق

 ا 9و م لرهق تاذنلا ناقلات ةقااعلا موعد ناكو مهف

 ىساودعاو ع اي الجر ني ال“ يف مهذع 8 ناب هلل' لأ

 دع م - انه ا ةفلاخم ( 4 ؛ ) ص ن اجلا ىف مهّؤاسأ تم دقت دق ( )١



1 
 كاممع راخأ عينا بخل رق

 نورك مالا قسم دارا ضر براقع لان قمار
 ةربابملا دوا يلخ نإ ره ماق د داع ىلإ حيرلا تربتنا ايلف ا أم

 لود اشناو حيرولا قل واي هباحصا نو د زرف مسوس "7 هو ةعيسأا

 هتكمملا د اللا ىف 5 ا حس هتهوا داع رذح ىذلا اذ نم

 هني ملاتايراضلا دوسالاهه ه_ةمهلا ةغاشلا ةمعملا

 هند ءامللا دنع ةيساق هت وعةيراهف انكو

 ه ةفثا و هباكحأ هئط و 22 هولا هار !سهدلا برج نم

 لجرر هن اجاف هلو نوماسملا هب احصأ وه ل -و هيلع هللا لص دوه ممسق

 لوف اهنا 0

 هته يما 0 دمىلا ه.تمطم نشا الاداء له

 هن دي ذ اك يه ذ سير نم هب دسم ىمحت سبل ليكح و

 ةييساديمسا ىف دميلا نهود نا قاتم كحل

 هياط و نجوا نيش ىف 4كم 1 1 را !دقو

 هدنط وم مك لع فصاس هنكفم ةلوص مكتادقو

 ه. ولما ة رس الا اهف كلم هن وكم ىدر ! نين افا اه

 2 ا ةنكم اهيلعتناكامدعانم هني ىفاص ديل اه امتىملي

 لوقشي أعناو دسأن كيرالا ةفاب ماعف ىلخ ن | وف رمعا 2 فمع 1 < لاق

 معمل ل5 ومكيف ل ىل فو 3 ردو مكيف علا نأ داعأب

 قفا طعن أمتمدع ا

 لومي أشنا و رفسلا نب مدلل هماقم ماق مث لاق  ميرلا هتعرصق

 * م - انث رهظن ل ظافلا هيف ناتعطقلا ناناه ( ١ ر)



 نع د. رابخأ

 لطب ديكلاو داعإب مكب مكب 2لز مالا اء ١!ىوت د اغأب
 كا و هياء يهدلا برش دق لطا دق فتح ىهدلاىرايفا
 ليت راسن واىهد كلانا لحمل اذهان دروا نأ ىلدأ

 لوشب أشئاو ديعس ن ديص همأعم ماق م ناك 4 رلا هتعرصق

 همرةوهسفلل ىجاذام هما ليوا مالق ليبدأ

 (١همو>- تيسبتر اطومالنم 2 همول نم بتعم ريغرهدلا و

 هةموو هك اف ةليآ و

 لوع أقئاو دوسأ ن سعر ةماعم ماه ميرلا ةنءرصق

 نءاولح ذل هدلا احل اتتاو نمزلا اهاهدا فيكدأع موا

 1 واءيج ل هآلايوتحادق 2 نيمتو اسنتو أارهد هل فا

 لومي ًاشناو مولا نب ناولكلا هدمب ماق مث مرلا هتعرصف
 هسما بوزبال دب دش موب 1 أنع باغام وب , كلا

 هس رو هفيسالا قب هن لترادامخلا الا قب

 هسمر رارق ىراو نأ ىنوط هسا برصا دق عرف ريخ ا

 يس وق لاف دسأا ىم وكما هسد و أل لخللا عذك نم 1

 ةسم أءينم ناك ام دعب نم

 *«ر ايلا ندب ةعيسآا ةرب احلا ت كاهف هناحصا عم مكرلا هتعرص مت

 مراسم ىرجي الف هيديب ىراخلا قلي مدحانا ةيواءم اب ىتليدقلو

 | ريخص ال فرطن انيعمهنم عدن مىلاعت هللا ةردعإ مهتكلهاف ا | هعامج لع

 وحلا ف ضرالا و ء [نلا قا يوم أسسا تاق ميرا تقفط ما رو

 مهل | أك م 32 قى نو مايا هل ع و لا ١ 1 نل رددعتم و نا ليعص مع

 «ا



 كدعع ,امخأ 1 1 4

 ( ةواخ لسن زاجتا مهنأك )' لج وع هللالوق كلذ و ةيواخ لختزاحتا
 رودملاتا رخو ةسانلا لغنااعوذج همك مه 3 و توسأأ تمدهو

 ضرالا هجو لم نل اهنأك جاه وصا نم اهتملتقا نيتاسلاو نطملاو

 ةارما شو اهن 1 هيفامعلا 0 07 4 ةلل نهالا |روأ م يذم كارت: و

 هتاديس هللا سمأو دا 1 باذعأا نم ماجن هللاناف نمؤملا ديع-ىلا

 تنا تح مرطت لو مذوت مل اهءلوو ىه ةقفشوقفر مهتلمخل 4 لا لاسو

 هنأحص اوداعدفو هف ىدلا واعم + رككحي لزبم يف مهتتلاف ةكم مه

 ىلع تمجهىت أبدع ةللده تلق اذا م4 ”دأو مو د ىف لا

 لامتو أدب د ا 5 عرف اهأر الق هآزيمىف هب وأءم نيرا مث خشأا اهمم

 تري اذ ثلناحبصا نم ثأعم م دق نم و ءاروامو كاهدام كحو

 لاق كل هقصانا هرم عزجا و مجواو مظفارب 1! تااقو ةركأب ةلب نه

 مملة داع دفو نياو تلق ..ىدجو ترث ا دمف كاذام ىب ربع كحنو

 تد ىلا اوعزف لاق 1 تل اة -.هو أسم ىتباأ لزنم ى ْمءالوا

 اوطع | دقةبمكلا بر و الكت ل اق  هللاؤس مهتم لث اسلا ىطعاف مدر

 ىنريخأ ةل١ نيهان كما كنتاكي ا اة نبذل لدلاو ل وظلا ى نخل

 لسراف دفولا ميج ىلا رضحت ىتح ءىشب كلت ريخم انا ام تلثق كا قام

 نيب وع سم نيعزو ناور دبي أولرتاف هلي له تتاكع مهربخأف ركن ميلا

 ءاح نمو كل ءاج ىذا نم ار ريخأ ثلحتو أمل اولاق اه دنع اونا” الك

 كريسم نع ىو عازب تلاق  كموق كرت فيكو كءاروانو.كئبحص

 أنع زو رف 6 هلبأو كيعدنع ريش اتث'واروش اة رساولاق أهو ريخ اقن كسسأو

 كو من ةناحسلا تهجر دقو هلوثس انم لئاسلا يطعاف قيتعلا تبلا ىلا



 مس

 مجوأو ديشاو مظف ريتا نا . ةلبره تلاه ريما نم كوقعاف ثدعلا

 ريكا انهنذل نه كلا

 ادودصلا دشر ا اعاد ترسل قاض

 أ د ديس ا وق ثثع ني -ح اف ف لع :

 تلاقو أع د لا

 اها كع | ىلا ثح

 أمظع ارا وصع و

 أدوه ىه دا عيرطن 1

 أد. يشرأ ر السم

 ا 6-0 نيطرلا ىه اق

 ا كم | رط ان مدا هل , ىسم ا! | رد أ

 اكلمدوهاعدف

 د مج دس يخبا

 هل اهل باحت اف

 راد.تقااذارل حج

 مارافاو وت

 ! وع اطتساأم نيئس نم

 ام الث تءاحامزا

 لدكحي تعبت ةرحجا
 اوصم# لباون وت مل

 ل البط _:رم نبدي اع

 هن» ثيغلا نورط

 اه افسع ىو ىذلا

 *ح - رهظي ملو  اذك(١1)

 ْ كاسه مه 1 كم

 اح يللا ص أملا عمل

 | لمح ار دلتعم ع

 ا[ ديا ١ ةيع ايمان

 اد وق د_.صلاد رام

 ادودراهل ل اكل

 أ د وع رطعلا ليي ام

 ادوءساا ملك تاوتحاو

 (لادوربلا لض؛ااوذ ع

 ا دوومصلا ىع ذب اص

 إ ودعا وارخ أم كاعت
 ع

 أد وهر هضم | ول 52



 5 رز رو 5 وك | قمم تأ

 ا ...كح هلل | دف 0

 انم قاللا ثْف نا

 0 يتحص لاه دس ٍ ومعت

 أس ار تسل اهلاوثم

 رقلا ةهاج الاو

 داو_ساو راس 3

 ايي هدو | قا ف

 الا دعا سأنلا 0

 داع و رك مب

 رد ءراأ ١ ول زب

 اف رص 0-0 راسا

 2 كا عي أوه 5

 مس 7 م

 اه وق زل هع : إ | وصل

 تايم ثسدل [ و أو

 5 7 او أ وع لو

 7-3 و.مشلا

 ا

 ادب سم ان أطيش هفف

 0 5 ١ وق اذأم لعل

 ادونحادق و اوتعاو

 ادو دولا ىولا اول أس

 أ د وحلا 31 5255

 هل يل

 اد وهش دف ولا ىلع م

 ادن د ايفا اذا و

 أد 00 ٍْ شخ م قف م

 أد وعم سيل داق

 6 دوا اكسو

 دعب رع واو لع

 أدو دخلو أاهوحوو

 اذ ف لنيبدع و تن ايوا

 أ دب دج ري هاو

 ادوك رلانولعال
 ' ندعش ركن م ب

 ادوندا ع

 انفو 2 مه اك

 د
 ! دولنا ىلا تف نر

 * م - هلم اتق - اذك(١1)



 لامع رايخأ

 ملأ سادج

 املس | 7 00000 ر وسلا رم أمد

 أ ل 2 د نأ ادولخو ع 0 قلبا ا ردم |
 اهب

 أ كك فلا 1 6 5 تليد اله دس ١ | هلل ! 525 و

 اداز ريلااحتف

 ان هلل الق ىراو

 تينا ءابضبإ ةيطق

 اهدرحلار 9

 امعىتلا ادوسلا ىضت راف

 ها ار 9

 اهوارذااهولخ

 ىرش واح رفاوسكاف

 ىلا ىلع دهم ترصنا

 م 9 ههغكا ىف

 داعل لي ولا تلاق

 ذلأ هل تاح ةل-ل

 مهتم ةعسأأ ىرن لا

 د وط ىلكثم مرق لك

 اذنم واه ودرب ىك

 ادي ز هللا ىوش 5

 ادو رف تابأاحس نم

 اد وج ثيغلا ىف اهب أم

 ادهن" ةانكع ايه

 ادوس راطقالا اه ترو

 ادو ل مسه 0 9

 كيني ددف وشل هيياتع

 اديعصلا اهل نيز رأ

 اد ووكر نيعبطم 2

 [د وق ولا نرايح

 اديدج الياو ايل

 ١( )ا دودصلا داع إءره

 وم ل مهلك

 589 كيا اه سس "أ

 أدودر ا ميطتس

 اديدب رهقلاو وحلا يف مهم امهم عينا

 0 ايلميس بسمإ ليم

 اني اند اف 9

 # م هرظنا (9)

 اداوم ا 3 ةييقلا

 ادوءص فايد ريش ف

9 



 طع رايخأ بو

 ادوعر وملاىف نوو«# ذداتاوصالا سم

 اديدب اقلف تاريدص روصق ىف او رخ من

 !دولللا و اف اسئءو ادص هدلا حابتسا

 (؛ك)ادوشلاو ءايهو هارد / | را رمعو

 ادوتك ارهد ك3 كف لاةرود رس ولو

 ا درولخ اع زيشللا نسل نع رمزا 6 مهف

 ادومسلا كنع عد مب داع ارظناف لق

 اد ووعق اوناك 5 هد 0 !ارخ اشار ل

 اديالا ىدج يو ىىلا ين اجن 5

 اديصح ممر اطدىف اودايمارنافت دق

 ادوار 4 رك رحت ى و  ىىتام

 |دوحساو رخ هلاب احصاو دوهاجو

 ادب دعلا ىتقا هب امم من ام ى دلل

 ادودألا :رومشن وثالث 3 5-5

 ادوئولا ف رمل ا' نير اما ف اّمحالا اولز

 "نيا عه وركقب اجلك قولا واكد
 اديعولا فاغ ترم ركناا نع نيهان م

 |ادوججوا ودب سيل عم ذب ى دوج ىنيعأ

 ادي م ل ىو لجسب !داعايكب او
 اد و2 21 5 ور عاوم دإ ىلا دعسأ

 ٍ َح و دلاله كما كد ل وأ لئابقلا 00 رظنا 6

 لاو 6



 ني دييع رأيخأ

 تل -ا> لع را متم تاأو تأ امعسلاو دو ولا سهأ ر كد ضعا" 5 ديسأ لاقو

 | رهش هيف ل وق دعس نإ دل سمع

 [بقو ثغلا ىعستأ هللأىلإ داع تّتب

 اد.هزوهنعةغر مه هللا ]ل وس رو

 ادنهع ةيغلا ىلع اطسيعب مهطعم ىطعا 3

 ادن هدلا ل اوطاد وه | وميت نإ مسا

 ! كصحتوأأ ىف ف اعر 9-3 ارروكحو اون وتوأ

 !دش _ دشرلا | وف اعو 3 م و..هلا ده رحاق

 [ كح دج لك مي رسلا أود ريلاو 5 او 8

 !دي دحلل هوليح | اماذا ىد ايطق

 ىدصت افانع اه وملتف [ و د أع 5

 ملادب اود اعممب لص ود وه اع دق

 ادهج(؟) ٠١ .. سات هل امو.ةلااعدو

 أ كل .صق ه وطعلا متكش ءاواسالا ا وبيجأت

 5 دم 0 ل طعم ل رمل ان : 0 مز 5 5

 ١ داخل طم ع ن! ربع - ام ََه هسا

 !دراج وأ را حس رش للاسبا للمحع ١ أع دو

 ادعو دعس الاد خلا و رلا اش

 | دغر شيعلا ىس ثلا لاقف ل .قاعدو

 أدهم داذزاو هذصق ابق قراق ةوعد

 و م مآ
0 

 )١( نيتخسالاب ض اين( ؟ ) ح - ماعا هللاو انك +1



 ناك

 5 ا 0
 شا ىا

| 

 اان و 5

 ١ ك6 و ا_8 0

00 ٍ 
 يما الا 1

 ادرق ع ادوسلا قطصاأف

 ا رحصلا ” 5

 ١ ليد لل نع نك

: 3 7 

 ٍ؛ يس
 1 اره أمه قد د: ىف

 / مم لوقلاىف أ وصممت

 ادام وق انابجي

 1 ل. م ها وق ا | محا_لا دلع شن 5 ا نم

 ا مجالا او دش راسدلا قد رك ل اخو

 انه رضزالا دهم محدسجلا | ايه نيوذنا يذل

 قولا تل أ وق دص

 نقدم ا ا نع

 ق رت 0 تءاج

 اه اني ا

 ألو روأ سمع تكاهأ

 أ وتعاو اك دق و

 تو اح لك

 اةيصخاوللا |! ودمصت

 أ دم يقاشذ 5 اع م

 ادئهو 5 ا 9

 1 ديم وق ىع اناا

 ١ كوع نس اذا 3 لعو

 1 للادح قدا ه ره

0 رارلسأل صضع 3 ْئ لولا لاق 7
 557 0 ' ىلع 0-0

 دوه نم تءهمسا داع نا ول

 د+ مل - انلرهظامو - لصالاب اذك ( )١

 ا ا

_- 

 كيس رأا كي أر نم تا و

 اعل

 كد و



 ل ولا و دع ما اعددقو

 دوديللاو 5 الا لعىع رص

 و ضد“ ,.فرصع نم

 دوش هاولا نم م زو ىلا هَ احام هب 0 و

 دوحصلا س رمل 3 كم م

 دي هأ] أ أ_ أمأ أ عبس

 ربح

 دودألا 3 رث أع تاعربصأ أم

 دط ولا د مسح ل اةلْضْفأم

 رمسسسلا

 تودسأا بأه الا نم ةيلأ؟

 0 . ص ا'.|أ ا!

 دب ددسن هدذحام أدص ل

 لش انك

 رول [ موق 0 ل 5 0

 رو رشأا تطاحاد ادع !اع تمحةرش

 57 و سعص م امج | داع تكلهأ

 نم مم ملل95 و ىل.- .لي هذ 6 2

 ى وللا تدرس

 هي أ مف كلل هز 0

 تل رف ت مألا تقاخ

 ل ام 5 م 2 إ 5

 ا 6 كلا 7 ات

 اهل

 سلا ودع د امس 3 م6 رج ماى

 السم بسس مأ 1س اياسعلا 1 و

 اداأاع كلطهااغاإ

 بقي ردعتلا نماييفام رظانلا ىلع فحنال(5)

 ىلا

 هب ةييسييسل

 رون امر مم د

 ر رطمصلا هل أ دل ان

 6 5 سلا 3 ا . وم

 تراتتتو ُ ١ 0 لع

 رورشلا رسل 8

 ريتطتعساا ءاتقلاب

 رييسكملا ما د_هاك
 اهل

5-500 



 رسعسألا ر اتلا تطح . اوسماخرذملا وه رك ديم رابخا را

 رو ركوذ باذع اهنم محل موي لك
 داو

 و

 ريق هذعل أ * وه ا( مانا 3 كب__-_-ءءس

 ريصمللاو صو تا وأأ ك رشاوذاوتق

 بادعلا نم م وه هلأ 9 و أم اوماع م . وأعمأبامل وف أ وعم الف _-_ لاق

 دنع هم السا رهظ' و هلل اب انيش و ان اعا دا د ز ١ نيملأ - هيلا م ادا و هلحا

 لوم اشناو كلذ

 ع امسلا مهأبت أم ع اعع ٍإ لقدم د مه دأع تلمع

 ءاظلا عوألاعم مه راف اراهد م را مرفت دق

 عالما طحشلاعم ممل اوقسمأا رهش ممدف واوراسو

 ءاملا 5 داعراث ا ىلع 2ىعرص خا لثك اوما دقق
 ءاوهرمد مهمولح لاف داع مولح هلالا حالا

 ءاكأأو طختلا ىضرام و هو أر ١ ذأ ءاقشلا ريا نم

 2 ا ىف د وه أنمد سه. ىدلت و مآو لونملا و ىسف

 ءامضا| فزا دقو لظ لع تايصم بوقلاو اناا

 ءاغيلا و ءأ لص هل 25 د وهوص هل لاَ ص 0

 ءامشأا هذاك نم كأ داو أ وفا أ أ هْ نا ليأأ ه رمل م

 أعيتم اشاغ ارذأكك ل كو ليه مس 3 ق5 وحج هل لاق 2 طمس ىنال لاو

 أ 4م اهل هم وق نم أما هأ تناكو هيخا ىأار هلار نك و داعل

 ك.م



 ١ حا لا 8 ما كيمو مم و َل ف 5 رووحيعأ اه لا هئاوريفع هللاقي نا 4

 كس رامخ ا جس

 َِن

 هذع مهل قرف مهب لمفت عرلا تأر فيكو مهك اله هناربخاف هلهاو هيخا
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 [عناو كلذ

 أعم لاق

 مح هدلوو هلهاب ديمسوبا لمحت ةيواعمأب  ديبع لق  هباحصاو

 ىبال هللا بهوو . لاح نسا ىلع هلل' نو ديءا اءيمج

 لوي وشر مم رب

 أ و>:ج رظنا نالا أك

 تومتابرك ىف تناو كيلع

 ى وهي نيا ةنفج أ ىداتت

 لاهشث ت.ءهذاك اذان

 يح لك و حاير اب ىدواف

 ابى غررض عمر ىذه

 باالص راهفاب مسوق رف

 ءاداخ مد الب تدسمادقو

 انه انج ةيواخ لختلا هيشك

 اومقا ممل ينل لاق دقو

 هوكل اس بطعي روملا ناف

 اقام كبل الاناو
 كيام هلت

 ارأ مد 1 3 مهكاهاف

 حاس أف ىداأتف

 ريلاب تح 55 كرد هلل هيو

 رود ةفصأع ارأ ه.أع

 روج ال كيللماه كانا

 ر وهدنع ةيئبلا و ري ةع

 رو لا رحبلا فذ اقت م

 ريصن ىت وألا ىلا اين دلا لع
 ريكنلا م- 6 اصا داع ىوس

 ريض 2 سل و مهغم دلو

 ريشمملا مدق أمواهنف مو

 رومكلا اذه اوملعاف كلذك

 او وجن الو نيبملا قألا لع
 رورسلاو ةمالسااقمحلا ىفو

 320 مداتق - دكم ثا ١ و

 رب دو ف راح اي م.ظع

 ريكا كلملاو رز اهم !ٍ وه

 داولاو لاملا كاع

 دوه نمنأك امو ديهدس ونأ لعق ف ناه

 ادوهىلأى

 أومأ و 8 دأع ضرأ يل 3 رحل ١ لحاس 0 مدجحو و السم انمؤم هيأدءرعأو



 اا كيع رايخأ

 ككل ةامنا ةبواعسأي انه كلذ هأمز يف ادلووالام برعلارثكا ناك

 500 نم

 ىف تذخا تءبحا ناف 3 واعمأ مل  هذدهريغ داع لهو _ةيواعم لاق

 دوه لا لاس لاق يالا 3-5 ىندخ لبن 89 مهب ل ا فيستا

 ظ «اوطرشاو اوأم : قىح هللان ودع ةبادصاو

 نربخا لاق - دوه صاب ةيرش ن ديبعنع ريسلا باحضا' ضع (١)ركذو

 ا دا 7-0 ىان هللا دمع 0 دم نع قاح د َن دم نع يرتخبلا

 هيلع هللا تاولص أ ُْط ىلا ْن 0 نع تاركلا ةللاو َ صاع ليفطلا ىلا

 ماسلا هيلع لع هل ل ل اقف لعل لاه ديف اع تروم رح 4 لرمالح رنا

 مدوم ى و | 43 ءأ رق ةردم اع وا تأ 0

 هللأو معن 5 يم رضملا لاق ب هفرعت وأ اطق هتأر لم كلب نم ادكو اذك

 *«لسو هلع هللا لص دوه ىلا ربق هيف فناف ىلع لاق - نيمؤااريما !

 غو ناخا فيي ةب وأعم لاق هيواممو ةنرشن ديبعملا ثدملا مجر

 اوعمس ا1 دقولا نا ةيواعم أب . ديبعلاةموءوق كاله دم اولفام داع دفو

 هيومول و هيوأ 5 زنع ن ليقىلع اولبقا مهموق باصا اميف ةلاه لوق

 هلذ اق جوف رشا نم لجر ماعف - كالهأا انيلع تر رخو أنتم 2 تعا اولاقو

 2 لوم و و سل سم لا رقما ن توم

 الن تلال ادوه تعيتوا الديمز تارا اد اعناول
 الياو ةلذا ىيحن ٠ انا اليس ليس ىذاولا اهءامل

 ساس ار راو يحس ووو الح بور سب م 5 ها ل1 ريب للا يا ااا ات اتائاا لاا ههه ا

 كلَد مهو لس الا ىف عاسنلا شعب امج داق فكما ١ راويعلا هك

 2 0 - ةسولأ هده ف لحد 4يأ سم هب رمش 6 كس ع أذهف

 الاضف



 مم ليبع رابخلا
 الق تاسرا ا دأع نحل ا وطو هل هللا مر م داضف

 اع داما توعد اليو بو دام البو

 أد رن مرا تءاش الاضلا كتوعد تفداصف

 الج رلا و ءاسنلا 5 رتل  ال.سانمحو انايحا د

 الف الو انيت الو الك الوب الواعرز عدت لو

 الئط ادمراادامرالا

 اوكلد ١ هنمو هنم تءاج ىذلا ىدا ولاو محب ثا رك ذب توملاقو

 ظ لوم وهو اشناو
 ل

 ايس وهي د 2 هم ميهق ا

 ا”'وص مس ىلا ىف أ وعم

 اهلا | و« اق ى.ءأآو

 رس و | داع تكاما

 ا ر 5 و أما لى. 5

 ه5 0 أ احاخ

 عم ىلإ 0 55 أو نع

 ادرج ريص ايح نم

 ادعر كلذ ا وم.ث

 ادواماهودرب 5

 أدد_ص 1 ال-مزو

 اد_عالا كعل ند م

 ا د رجل خنلا عدج لثم

 ادرو نب دلتا ض#

 لع اوثكمو ا واشأم هناوةبوأعمو ركب دذع مرملاب اوماقامهلامح ديعل 5

 ناط والا اورك دك م6 لامس ميساوماق مهن أ ىنغأي دوو هتناأعاشأم كاد

 35 مهاعلبقأف حد ا ىلا ريسألأ و - أرأف داللملاىلا مهدس وهل بد حو

 أاهف كرم لق اهطرأ | ونال فتاوكل هركل نا موق - الاقو هئلاو ةلوأاعم

 بحرلاو ةعسلاو هنمأو هللا مرح ىف انهاه متنا و نوهراكت ام نورتذ مكم وق

 تنح دق سوفنلا ل ١ ايل اولاف اوثكماف انش ام لاملا ىَّة مالا مكلو



 كيبع رايخأ مع

 كلذ اوعجاف اه اا اظنئاو انهن اناوف اد الورال لاو ناطوالا ىلا

 اناا وتو 1 فاو دو و ىف تناك و مهباكر ىلا اولل-راف

 كو أعنا و تا الا هذه ةدمهإ ا؟وذا نا ناس كاذ ىفلاَك 5 وت

 اقادملا منتما و جاه اماذا 2 ىتح نارا د ةهريعأا اذهو

 ايف هيون انهن لآ لوح ايتضااقل أ راصو

 (؟)ةافدوا عع مرلا ضفنل  اهنم راتوالا لقت انينا

 د اء نب ن امك و نم ْواا ديعس ىلا ىوس اءيج داء دف و لمت رإ مل

 ةمو ليم ةب ولم اهءأأ او رظتف فادح الا م زانم و جه راا وا يد

 اوعدفل اكدلاوةنوقملا نممهموقب ل زث اما وا دولا يرق نماقطوم

 مم تار اا م وت نويل حلا مهللا | واقف لجو نع هللا لا

 «ريعسلا باحصاالاتحسفرانلا ىلا ارتافوهترمدف ءامسلا نم ةقءاصب هللا مرتاماف

 دق و داع نع كثر دح نم 1 را ذو تيا دقل كيا و هي واسم لق

 م اهلا و انملا» ذا واهثي داحأ ىلع ل لالا واو خلا نا ورش سقلا نأ كملف

 نا )لو 5 0 هلا اوهلع هللا ص هنا ل ومو ةديستلا ةاداملا يف مد

 ثامح نا تعءمس دعا درسا كسلا لفات هشلأ ة رم

 اق دعا اننا هوا ساتاخل ريحا ونقل 01 ل دو نق ركل

 ث داحا و ال'ثما اه دفو و ذ اع تراص و هنع كلتث دح دقام و ناكأم

 ةي واعم لاق. ظفحت ملام اهنم و انظفح ام اهنم  !راعشا اف برعلا تلاقو

 د سم نم وا ديعس أنا نا ديبع لاق كلذ نم تظفحام ىنعمسا تاهف

 ١ يوشتلاو م وقلا ك اله دنع دعس نبا

 2 اهارت 6 تاسدالا هذه 6986©

 ا 55:5

 مح -



 كيس 0 ُ

 حاملا اودشو لاعلااولاح و

 ةوقولوا :ري واولامك

 رابدلا ىف اودمم دقو اوحضاف

 هناحصاو دأع كلهاو

 ١-4 اطلس و كلما أب

 ب

 تامركملا و زءلا, ل واجن

 (١)تايدنا يه داسجأ

 تاتسلا راي“ فال ا 3 نم و

 تاوح اعلا نم مهتشغ 2 ر

 ت اكلها ا هتص اوع مق وب

 تاعو غاب لذ ه تردقو

 لو اثناو أف ملظلان :ح هرجرتو هن ريشمل 1 الآ نأك هم وذ نم

 ادهاح كم وق ريل 000 كارا

 امث اط ةريشملا يل عدن الاف

 اهواق قلتو قوزع اننلا ةاعرأا ور

 هستيعأ نإ فيسلا لصتك داوج

 اهج قرف فيك اداعرت ملأ

 و اياه هوذا اف

 | وبق وعن لبق و دعس وبان اك و
 أو دلخا ة دارطلا ىف .عاوتا الف

 ١و ريخش متطعا مهل ليقف

 بار ة..نل ا ليق 3 اعد

 اوبيهت“ الو يبا راوب رضا لاقو

 ى ذل اك قع | وصلا مقو هل ج امف

 ىرت5 ت'.االاو حارر" ) .)

 56-5 در ذا نالت

 "ديما وع اذك (؟) مل

 دشرؤب ةيركلا ىف ه5 كلامو

 .دوحاذ تلم وق ضعب ن ا را ذأ

 دروىذ دا لس ا ىت سرق ىلع

 .دمع لع انءاط كنتمطي وا 1 رضفق

 دصقلأ مرنم نع راج ام دةوليبق

 دولاو هعاف رلا لها مثرايخ

 (:)دمجلا ىلا
 كح 3 ىلع ا ومه 3 امو شا د

 دلل ىى لا دع

 ددو نم أل 2:

 ل ْو 5 اَنم

 لبق هفلو

 دلص دحا ىذ دا وطالا نم نو

 5 لق ةهاقسأاو اهامسذا رأ

 2 يق لا 3 رخام
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 اههقرد ايها ايا ناو

 هل تلمح ول إ..1ظا بحب ناكو
 ىطعأف ىذ | دىيعسم ونا اقف

 أه "أك ى وس 3 | ىاهذ و 2

 ع راخأ

 قتل ا ودق رح ضهان ىلا

 دعرلاو رطملا ةليل راص صيخ ها

 ىدحو نم بهذا ناك ام لعىانم

 فص نم ةداؤولا دقر نع نأك أمو

 اضيأ ساد نم ْن سارع لاقو

 مسهل ا 9 اح كهل 1 وعل ل و

 م رح نيف مداح 6 4 دان ذي 1

 م و.فل كيع سب 6 "5 ا 000

 ة لظم مولظملل نو د رب الذا
 مه رج دف و اسال موي لك ىف()

 مس واط ا داع ىدف وك اون اك

 مهءمحسل و جب هيا سأ 8 2 ا 5 5

 مهد وت راد َث اودجت مش أوم أ

 امالسا دوا ىف م ناول لوقلا ىف

 أما دعا مداح الا 1 12 0 ناف

 8 ! وق إ 3 اوقالا نم ىنفا لهجلا 1

 ام امتا ليق نم مه أون 5 وان رح

 أم السا ّق امو هل ف”روعمج لف

 م سا و | رط 02 أن رح نم

 اماه مق رق أه ىو مينا و .ليق

 أامامناو الاماو دمف أ ذا ّىح

 ايه ل وأشح وأهن ان 1

 لوي اشناو رذنملا ن نامتلل ىدس الا صرالا نب ديع كلذ ىف لاق و

 1 5 0 5 ل ايدعل 2 ري

 ه١ رانا مهام تيك ع"

 فردف فول املك ىف نع 0

 قل اهر ل اهف أمو ْ 50

 لوه أاشناو لاو 1 را نى يقع الا ان كلذ و

 ارمعمو أدل اخ ىح نك ولو

 هيكل هافطصاو ىحلاةار

 + ح - اهرطناف - انك (:)

 ىهدلا نم ىربلا ناملس ناكل
 أ لا 0 رز ل ل و كا و



-+ + 

5 0 5 0 | 

- 0 ٠ 

 هوا نب دانا ف

 ب 35 2 0 فحل تا

 افصلا ىف رات# راصلاو امأ ليمت

 أه وه ىف اهراماأع قب

 رع يعم زنا كسف)

 اير ل و رو نا

 0 ردع و
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 رجأ لع ن وثمس هيلع اعاماق

 )١( رمعلا ىف ما تريخذا لامأو

 رطقلا للاظ ىف راسب الا هل ركع

 ىرس ا! ذأ راس رطق نم ةنصخم

 فا ل توا 0 0 52 اما

 كوع ما لوالا ناو رد 1 و ىالكلا كعب ز نب لسا 50 كاد ىفو

 ءاعدج نا 00

 اوضم ا طظاودأ

 ايدايملا تلاغ مدعو

 مويلع تنأ وج لهاو

 يحلاب ل>و
 اوددا 5 نارمت لهو

 سس لوم نم

 م و دإ' نم م م3

 رالو لعىهدرمو

 كل نت وول للاب

 5م ل دود لهو

 اذ ىو
 ؟س

 هناو لأ ىئوذ و وكنا

 مهلك |دق وو الق اوك

 يت اد ادا سمو 9 و

 اذك ')١( -تلأ ق تمم دقو -

 قاعي او نرللا 0 انة

 رادق مرا ىلع دا

 زاد مهي لف ا داع

 اوراو مهيلع قي ف

 د ان طخيس كلا وو عون

 زايد ممج ام ىهدلاب

 رامدلا اب اًمع ةحناج

 راذؤ هةحو ايه طاف

 رافملا ىل مود” لهو

 اند كيش دعا انيق
 9 كا اس ف

 مثرح ىف هيد وو ضع ىلغلا رشم نإ محرك لود تأ 9 ِ 3 1 | + يأ :

 ا 0 وا مد ا

 معدللا ا 0: شم اط

 منعلاو فوعن ١ وا رافغ-و



 دي رابخأ -

 مدلا ثيغ مهنع ًأطبانيخ  ميلاخ ىلا ادفو اوجرغ
 م را ميخفت م ويطاتو ذانرع ان اوقر امم

 مدق تاذالو امنخ عدب مل مهل هللا نم اب رح اولخ

 لع رداقلا هللداف داعم نمارجت انت دح ديبعاب كرد هلل  ةنو امم لاق

 روسنلا بحاض داعن. نال نع ىتدك برش ناب تابف هيصا نم ءا يام

 ناد انو هيض ناك ين ىىافالا 1 داني بفكو هروسن تناك فيكو

 5 فرنك ىث ليق 000 رهو هروس رم

 مرق رافرجاشتلا نم : ادصا لتقو داعءدفو نم م عقوال هرا هوا أعمأ كيبع لاق

 ل.ة -صوع نب ناهتل لاق  ناهتل مهل زتعاو يرمؤلا دعس نب د ىم

 صوع نإ داعنب ردصنب لمهن. ليزه ن داعن نال هنكل و ةيو اممايال

 دقولا 9 نامت هجوت اذ هباو ديبع لاق  هنع كثي دح ىث ده تقدصلاق

 5 2 1 نيد هن اعد نم نأكف ه رم واعي ادور هثل د كلت 5-35

 اعد امذ لاق نا هل دفوام كرو رمعأ

 رطقلا ده لات 'ثضرالاو 2رضحخلار اعلا برأ -

 رمت لك قوفا رمع كاأ-

 ع أهل كد نار ةنوواتا لا ل 1 0 كب جءافقا نأ ئةو

 ءاش تكش ناورطقا عدس الرمعو ليج ىف رفع ت ايبظ نم تأرع عي

 *روستلا ءامت هرايتخا ناكف رست بقع ارسن كاهاؤك رحس رسنا ةعبس

 يك لو الا رستلا خ-

 ى رال أب دانم مس 5 نسر قا ليج ىف مور تاذر ودب ناهتل أنيبف

 5 ملطا روسنا ءاّمب رو رغلا داع نبذ لاسر وهو همك

 ريبل



 مبوب ديبعرابخا

 ن ركو اذاف ري سار علطف رو دّقلا كر دق و دعي سيلريب

 ل 9 نيخ رفلا هحا نال راتخاف امهخ رق لرع اتئتاغدق ناتذم

 نونكلا صل املا نوصلا لاق مث نوصلا هاه-و هف رعرل اريد هلجريىف

 نوصملا دعب قايلاو نويءلاطيغو نونسلارو دو نوصملا تس يرم

 «نو وَلا هدلارخ اىلا

 ناخرفاهو امهبب هقرفو هرايتخا ناك فيكو ديبع اب تنا هلل . ةنواعم لاق

 الف ايلظع امهلحاواس ارامبمظعا ىلا رظنيناك هنا يغلب دييعلاق  دحاورسنل

 نالردحاو باصاوىوقاو ىدارأ ذلاز ال هراتخف اهتم رك ذلا هبا كلشي

 ديبع لاق .. مرش نباأب كاثي دح ىف ذفن ةيواعملا#  كشنت ريطلا ةةضم

 لكأملل هم-اب هوعدي هلا رخسمارئاط مثىتح هماعطا نرع لفتبال ناكو

 لقال همعطب نايتل اميبف ريطب نأ قطب ل فصضف ربكلا هكرد' يح هييحبف

 اذه لاو ادب دش أعاد كالدل عز أديم 0 ك4ذم ةعضرب صخغذأ هل هم

 ارعش لوقو هسفن يب اشناو  ءالب

 انم ا_ةح 1 قوذط ان الع لد ن وعلا توم

 ")١( وصأا وانلا سيل ال ادغ يح سانلل نيدلا ىفا

 انوحش ل ا هراتخا ادشر قلم 0 أماول 1533 أ داك و

 انينك ىقات حايطلا ضرس ىّقب سل 5 قارا

 انيصح افرط هيلادم نيح ريمي ها رب نا ام ىرذ ىف

 انيهرىحضا و سم !أب انملل ىلار قاخ نم سوفنا لكنا

 انونج هيلع رس> نم تفخ 2 ىلاو ىر ايتخا دنع ىأر لض

 ائيسم رع ١ أ 1 ام ْر ديك ىاطخ ند كر 5 تملا ناح

0 
اهنا ةدصقلا هذه لمأت )ا

 ما فيحصل ةرثك 
١) 



 دييع رابخا منت م

 انو د لضفل ان و ىدرلا ىتلا ىدناو ىك !ىنأر لف

 مي ىب اشلا رسنلا بس

 ىدان ىداتلا عمس ذا هسفن ىكم وه |نيبف فت طلاب دعم وب نايل ناكو

 سر لع وا ىعيص قوف للا سار لدبلا كتود ثاهلاب

 هل فصو 5 8 تل م اأو -- لوأل 3 كنتو اطروم أم لاتعأ جامرسلا

 رو ات اق أئاخ رذ او الق ىو 8 انضم 2 وأ ولأ دق ىد انا

 تنا لاق م ضوع ه ايسف هفرعيلا ريس هلجر ىف دعو نيخ رفلا دحا

 ص رجلا جس اومتو ض رملا تاف آو ض رعلا فانا د رم أ ربا ض وبلا

 لمعي ا لايقل نو - صا قرعأ 1 هب ث وأ ص رتقم لف لع تكدمحو

 ريكلا 4 رد أ ّى يح ف كجبدس أ هاوع لذ هلا رذ أط ضمن َقح هماعطأ نع

 ةمعط ءدل 4 ةعصت دقمحالا ةم 3 ه روع تح موي تاذ نامل هأع دق فهءعضصق

 ناقل لاهف . اتيم ركن ة رحشلا ن وصغ هز وج ارس اك رسنلا لبق اف هأبا

 2 لوش و هس ىح 5 , دشناف امظع ال وش 4 وم

 (؛)اضرمع ىدرلاو تومللربصا فات ىترام نرا تنبأ

 مط سه أنئلأ ةطبع ىنطبعا رسك ىلع أيييموسل َّى رأ

 اطش ى رعأا ماربم هتبسح ىرمتاعس اشعل ىل ناك أم

 اضق اا مط اس > ر نمو معطف سأيلا وجراووأل-

 ىصم قيدعص سهل ْ أمد رك نك الا 37 وق املا رم ىله

 اذ وع - كهل ْن* تص 0 لَ و لووصلان ع راص لأم

 رط رشق تا وج رامافلخاو ايما نم ت اوما امهق رآذ

 حل ةلتخم ةديصقتلاو - انك )١(

 كاذك



 55 دع زأيخا

 أامط ع هج وم اسك عرجا اف م اح ىفا كا ذك
 اضخمت لب ظفلا رك ركك ىلا دعب نإ مالا كاذك

 صو هب دز 4 م لاه 1 اهاخدملك نم ىبسفت جر

 اطعم أع رح وأ أضهتم هأ زم ءرش ترو قت“

 اضح د دّتف ةشيع يف م ودل  هتجهم نا نظ نم لكو

 يك كااثلا رسنلا زهصح ظ

 مم ذا ةرجشت حن هسف كب ن اهتل اهنييف ة ارسلاب ذئموي ناهتل ناكو لاق
 فداصت افرش نوترملادنع دجئافصلا ملطا داع نا نال ايي دان اب دانم

 فاخ همساو افاذ هدنع دن نأ افصنم كل.رطب أر ومام امدممشو افلذ هف

 : أاميصت اكل لبقاو

 نع اتقافت دق ناتضيب هيف ردن ركو دجوف ليلا سأر تاهت ملطف لاق

 افاخ هاسو هب هقرعيل اريس هلحر ىف دمعو نيخ رفلا دحا راتخاف امببخ رف

 دق امم قباو فاتلا نم ازا رتحا فصو نم كفصو مك فالا تنا - لاق من

 ارئاط ضم يد همامطا نع لفغي ال ناكو_فصنلا لضفا ىدنع كلو فاس

 ردع و ف.ضو ربكلا هل ردا اذا ىت> هبيحيف مامطلل هوع دي هل ارخسم

 هنا لاقيو هيف همعطل و هحو: (ثيح هيف هلمحم ابعفق ناهتل هل خا ريطب نأ

 هعم و ظاكع مم ىف ناهتل انيبف صفق ىف ارثثط لج نم لوا ةيواعماب

 اواطو ظاكعي برعلا نم رضح نم هللا عمتجا ذا هصفق ىف كلذ هرسن

 ْى رسنأا تن امذا هلا لورظأ» و هل ويلع م ايف هرست كك ر .لرا هلا

 همسج لحتا و | دب ىش اعزج هيلع عزجو هن وأ ناهل متغاف مهنيلو مب 5 !|

 ارعش كلذ ىف لاقو



 ديبع رابخأ نا

 اعنا كل ىدنعن ا ىراشتخ ا دنع ىدجحن نا هلع با سهنأ

 اهاناا :تلل 5 م نعال ميد دا ف نم ترتخا

 الخ قريع ىكبا ثسلو ىفرلا صن ترصذاىكبا كيلع

 انلس نعمك'ذ ض كشال ةقحال سوفلا ناتنثا

 انت ندعو ودم نهر لطي :ةنادكقتل ترو

 انكو هبالطعاف لب ىلع انكم دب الخنال ىانيع

 رجال لع ةرعب رع ليخ قاوسلف

 "نيب لس

 افزا دقف هانطلتالو  أكءاط امدلاب |رستساو

 اف / ناو هدا 1 00 د وج هيلع 5 0

 أف رثعم محكم ا نا رج رم نم ها عل ادو> ىبوم

 أقده 1 نع تارا ىسدلل ترريصو ١ رح 0 * و دق مهلك هي ل

 اك هن ىل ع ب واق نم و ان لنه ردم ل ا
 هيق

 امدتلا دق ارداس ىافغ يف ىتحاي ف دورس نا هنن فوألاو

 ناك و نام زلا كل ذىفب رملا كوام نم اكلم محن نإ ةراع نإ ورم ناكو

 ناك وافاخ هاوس ىذا داعنب ناهّتل رسن كلهموي هد ونجت ظ اكع ديشرق
 هم وة ظظمب وهو هل رعش ىف لاف ن ايتل سا ف ىعادق ةاراع نإ ورم

 د أع نل نامل نا

 (!)ىاردقاع الاام راىعدب 2-تتراوذ سيل ىارأا منا

 انهن ناو اا املكوتلارمزلاىدلاون وك"
 سوقا يعل احجعسش| ]

 كل | ريا ىف اهلين لاو ةديستلا وينعتا اذ

 جتنا ْ ع )



 اذبا ىرت الو دوط فه ف

 ديفا م ةني وميوعاافا

 هربت ذا دلخلا هامق

 أمل اذه اح راتخا5 ريخ

 نمو 3 رقىودح هلا تا

 ردتعم تلي يشلاو ريلخاو

 نادل

 رغص نأ كى 1 33 وما

 ا رفلخدق 0 00

 ارماوأ راتخمارسن لاقذا

 أن نر ولو ةاجق

 اردسلا لب قشلا لاعف ىش

 اربع مكاذن مك افك ىف

 ارزج ىدرلاو توءللرادف

 اردهلا فرص لاتحا اع هنع

 ريغ ردت وة اك

 7 مل ارآ رفا 1

 0 ل اندأملف مهنم اما رق ليج ىلا نيئم ٌؤااريمأأ نا هجو م لاق

 بترا'يذ (١)روهساادنعق ان بلا ىلا ماطا داع نناهتلاب ه يدان دانم

 لها لع بتكدق توم لولح نم بغي ل ابيْغم بصتتما ءررترعلا ةلقىف

 وه اذأُه هادأز ىدلا بفقصو كي كلذن ال ملطف رغلأو نول

 :ء انقلقتدق ناتضي هيرست ركو

 تادج كياءاناو ب رخملا دكملا كنع 3 و بى صخملا شح ىعم كنف

 نع لفغي الناهل ناكف بهذ دق ني قى نكف تال سس كاع 4 5

 هأعدو فعضو رمل اذا ىد هيف لك املا ك هب 1 هي "1 !إ رااط ضمه ى عع

 هلجريف ةدمعو نكحر .هكااددا راتخاف امهيخرفن

 ةماقلاد هلاهذ' ا هالح وق هلا ملطف هب ف لبملا سأر نك و تاذ تأمل

 5 ود وهو هذ <برانلا أشناف ميظع بركه كرو اديدشالوه و



 يار

 ادبأ هللا)١ ال ام ثتلما

 2 ا 0 لعل ا كبد سم

 0 اهعر م ر رود حى 3

 اهمله ردسلاف اي داو لش نا

 رمت ف ث رصف انعن دوا

 0 اف كب ع 9-5 0000 اي

 ١ د و كا ىدلا اهتر و

 80 ا 9 0 ع 0 5
 ؟ اهساأ ترض ذ ىلع ل

 قلضفلاورورسااهنمل ١ ذق

 نير اجلا

 الط ام لان ىأرل' مزاحذا

 1 اءزع اهوام دوا ضنا

 اعز 1 1 ف اك ىلق

 ايدج هب ىرقلادصيال ىك
 ايت هي ديفا ع لاو

 أب دن ه حا رقا ىلق داز لب

 ا اع ط2 1 1 وحلإ |

 روسو
 وى

 ايجي
 اهتك دق قشلاو هلا رسا

 ه1 سم ادا رسنلا رو

 نب نال ا لو ايد انم ممس ذا هسفن نكي لاطا كلت ناقلات

 يش اهلا نا وذا نع رمل وقوقلا قر قو دعا الا انا نقلا ف

 رشبلاريصن توأأ ىلا و سما دق كتع اطف رشيتسا و هنم هج رخاف رغالا

 ر اتخ اف نيخ رف نع اتتلش دق ناتذيد هيف رك وب وه اذاف ليلا نال ماطف

 تالا 9 ةرسيم هأيس و هف رعيلا ريس هلج ر ىف دفع و نيخ رفلا دحا

 ناهتا ناك و -ىه دلا ءاش ىف لارستلا كنارسيلا كيلا ببحملا قابلا رسما

 هييحيف همس أي ه وع دب هلا رخسم | رث اط ضهن تح همايطا نع لفغي ال

 موي ت اذ ناهتل هأع دف فعضو ربكلا رسنلا ك اذ ك ردا ىح لكأملل
 هل ةءصإ كف هي همم و سيصل هيك ص مق ردا راك وك لبق اف هيعطيل

 هل تحتلاتا دع ه مم ن اهتل سه ذف ريطي نا قط لف ضني 1 رح م“

 اديئدش أعد كلدل 0 و هز وم نأ ل ل أمو د ب ليحأو و هش هام مك

 تداأك 0 َح 6-5 اهأرت م ةدصقلاو -اذك (1)



 نينا كد رايخا

 لوك أعناق هس |؟ه دن نأ ت د 3

 رمش ا اسنتلأ ناريش يلا  عرا وشى وم باشن ذا توما اند

 رسم ىلا د رفم ى ءدوأو تاق رمسسيم رم و بأ بل ١ تبوح

 رسناىهدلا ل عيسب لهوروس دحا و لعبا دداو يحرا تارصق

 ريا ىدان نيحارايتخا تدبج 2 ىت اف ىدع ىأراناويجمت الف

 ركفا ىنم ناك اهف كامو ةل ذ ن آطلا ة ردع لبت- تاقف

 رمعرو ىدرلا قوي ىدلا ليوط دحأ و 0 ةعيسار وسأ قا و

 ردم مح كاذدب توما نم نك متشعىدلا فاعبضأ تشعولو

 رعش ا تسل هن ىنم 08 ىلع هل ول درو لبق ت وعامر

 رث ذات! ىغمدقنامز لوطو اننرتس نم ىضقني ام ىلع نك

 ردكت دق شيعلافاصو سرق 2 ىل | رهامو ىسنإ ىضم دق أك

 هت س داسلا رسناا خعبع

 ء ىكس ناهتل امييف داع نب نأمل ا لوم أب دانم غمس دا موي تاذ ك1

 ٌقووُذ ملطا

 نامل ملطف سف ىلك تاومتس و سرتحال كتعاط نر ع س رتخ مسار

 لس

 ا-مق س رئاك د 5 رثؤ 1 سمشلا مللعم 2 .هتاسم سلم الا ام عإ

 امه.رفا نع اةفلش دق ناتضي هقرس ركو دح وف ىدانلا هل فصو ثرح

 هل لاق م أسنا هاهسو هف رعيل اريس هلجر ىف قاع 9 نيخ رفاا دحا راتخاذ

 ءاميب كنايحو سلا ريغ ىهدلاو سح دلا تاعو ر بم سن الا تنا

 هوعدإ هل ارخسم ارثاط ضيهن ىح همايطا نع ل دعب ال نايت ناك و -سفنلا

 فئاطلا نم ١ رث اس اهتل اميبف ف.ض و ربك ىت> هبيحيف لك املا ىلا همسا

عأ 1 2ك 3 :9 وذ 1 و رسنلا و 4 كر كى 5 م هم و 2 لأ
 ةمسأب ناي



 كيبع رايخا م
 250 مه ] سا ٠١ ص ؛ر* بيءغاع |! < © . 0

 لءتسا د أ لل لاس لاقل كالدل مدغأ أدم ع وذ ِه و أرس 3 ضشاف

 لو#ي وهو هسفىكيب نال اشناو كلذ دنع كب و هلع تهذو هردص

 اس رد دق رك وأ زندح د دج دقو روسلاا سدا ّىُط سس

 أسنأ مديجلو ىرمعل ىدوا اسنأ ىشح ول ىل هلئرمس

 أسست ٍِش 00 * م ةي هش قازيم 39 صم دق أم سس

 أس ىل__ة أم ه ا_طخا ىل بق 0 عمطو : 5 ىن 5 فاذا

 أه هل ى ار ا ا_ سم أم رام | رم أم

 1 ع ألا رسذلا م

 امصأ!قوف ثأل داع ن ناملاب 9 لود ايدانم عمس أ ةسف ىكي نايم امف

 رومأم دعوألأ ءافو هب مرق دشرلا ثا هةصاخ دماتأا رحعشأا تح او مس اا

 4 رسل رأوبوه اًذأْف ليخلا كتلذ صار 530 :أمل لعصق كدصأف كاتو 5-5

 ظ ا ريس هلجر ىف دمع و نيخ رقلا دحا راتخاف اممخ رف نع اتقلف دق ناتضي

 كشيع ددالا رخآ ىلا يللا ق ايلا دل تنا  لاقو اديل 5 هب هفرعبل

 ل و هع 0 قكولو ل عاما رو دعر يع“ داكو _ دفنال كرو دشرلا كل كلا كننع حاز

 0 أملل همسأب هوعدب هلا رخسم ا رئاط ضيم تح 44 59 لفي ال ناقل

 ]م ف.طو ريكلا هكر دا حس ةيضعمق

 هلل اهو نامل ىلإ ءاح ه ُن رح لإ دأع ١ 0 داحر نإ ننم ولا ريما ْ ىغلب و

 ةنواعمل 3 ل اذه ىجحا 3 1 لاقف ر سد [له 0 ك رك نم ىفأم معان

 برملا ةئاف ديالا تملعدذق نينم وا ريما أب  ديبع لاق ديللا ام تن اهلل
 ايس

 ىصدلا دع ةهرتك -لصالا ف (5]



 حا لسع رامخأ

 | اب كى َ ركذب و

 تقدص هنو اعم ل اق | ريثك لو ( ادي الام ت تكلها ) لوق لجو نع

 كلذ لبق تاعبملا مو فترامل لجا أد ألو كاع لو -_ كش دد 6 -

 لوق س ًاسبع ْن هللا ع كمن تهمس سقت دل

 داراف ..هءضل دق مخ نم هعمطيل هأعدف ىظنتلا ةرجش لع مق و ىح ديل رسنلا

 لاقو هدم ماقىتحا انوعرسم اعف ناقل لبق اف ريطي نا قطب ' ضي ناد

 د رولا كلم ضمد 0 اضم دمالا ىف يب عطمب ال دب لالا تناديل ضيما

 ثرا_لا درحلا كللا نم كوراهتن ةيواسعم لاق اة ( ددش ىذ ن ثراحلا

 نم كلم شارلاوه نينم ولا ربما ا كم لاق ىتعب ىدلا هدد ىذنا

 كش 3 ما ل 1 4 و امم لاق هد لح كتتادح تعش نافذ . ندعو ربح كوأم

 ضيش نادي قطب لذ دسع لاق ىلا هللا ءاش نا ديرا امي كل أ.

 ًاشناف مسج امقوم هنم هنوم عقوو اهظعالوهنايتل كلذلامف هشير خسمناو

 لوقيو ةسشن ىكي ناقل

 دال مرصن' دق ناو رسحو دباب موي تا وما ىلا ىتوم

 د.هتواعماخحتو احم ادلاملاس تنك اك رطق

 دسلاو ح ورأ كا قش نايس انق رف ىف كالو ىنا

 دشرلا كل ناامقيباف تشءعام لج ااعا قبرا م١تمنا

 ددسلا كليبس نم ىل سياف ى رم نم تيشام ىوس يلام

 دخن 5 ةرتقدحاو ىنا ىئعراو ىراام ىل هدق

 لب و اممف ر دصلاو نطيل اخ ىدي :قيكروىربظ تركنا

 دبل ىضمت ا ادا تأت ولاو ىش ىراالك َّك مرو

 د ردا ر-.ملل تدعم هب ال هه رك اس 3 ظ نأ ناو 72



 كيد رايخأ بسب

 (١زدعل دع وم لج نا فاخم 2اللصافلاإ ةرماشن لس

 أتيم رخو هربظ قورع تب رطضاف ضن ن اقل ءاذ أتيم دبل طق د 5

 ورحت نب ىثملا هل لاي ةقل املا نرم لجر نم أ رع اذه ايه ىعا ناكو

 |ىعاش ىتملا ناكو ابلك زاححلاو ةارسلا ناكس ذئموي ةَقل اعلاو قللمعلا

 وهو لام ه رس كاله ناك فك نياعو ه رعشو لاهل لوق ظفح اظفاح

 هلا رو كامل ع ىكس

 (؟)ىردتامودأعو ١ مثكاهاو تكلم رسل نم كاس هللا ىبنفا و تف

 سه دأأ فلل نم ما : أب 4 -...صاخ ءركف ناقل دعب ىحس اذ نفق

 رذع ن .كذ ىف ى آرلا ىل د 3 اش اه اقرءاسفا مكحنم مككحنم م اوئسأف

 رين وا كشلا مالا اا ملاع كيلر اخاف اهريخو

 هرسنو ناهتا ماب ممريخاةقيلامللا هموق نم سان ىلا ىتثلا قاطلا < لآ

 ناهتل توم نا ىنناب و داع نب ناهتل رهص ىتلاو اهونف د ىح اوتلطناف

 سراف كلم نامز ىف ناك

 ناك هرمع نا ىنناب لاق هرمت ناك 1 ىنريخا ديعأاب تنا هلل هب واعم لاق

 رمهف . ةبواعم لاق ةنس نيتسو اعب راو ةنس ةئامبساو ةئس فلا

 رمي ناك لو ثم ئ | ثعمس ىلإ د .ءلاق .. 5 كلذ :رمروستلاا

 تاكا هر امعا نا هريغ ركذ و اغيل اهيلع ديل ديزو ةنس ةئامرسن لك

 هنا راو ةئس فلا أمم متم ىلاروسنلا رم ناك معا فباوصلاب هللا و هفلتخم

 لق  ةنس نيسو اهذو هكام ثالث روسنلا لبق نامل رمت ناكوا فيلو

 هيف لق لهىربخا تئاجملاب تثدح دقل دريعاب كاف هللا ضضفي ال هب واعم

 اع تكامأ دقو نكاح (9) م اجمل ىف 00 2 رظنيلف - اذك )١(

 ىلع

 0 31 2 كام
 9 ١ 2 قى 9



 ضخ كنع رايخا

 ديبل لاق برملاىفالثم هروسنو نراهتل ناك ةبواعم ان - م لادا نعش

 هيف لوشي ارعشىب الكلا ةعببر نبا

 ()لزعالا ريتلاك مداوقلاوفر . ترب اطتروسنلا د ىأرال
 ردك نا نانو نقاتل. هك وعر ل نا هع خرم

 رس نق ناك نرش نتا يوب ..ميواف كردانفلا ىردمدااو

 لق رهبو ميت رامض كو 3 لا قول تاغ

 لك وم هو غ قوذ داخم ل 5 دق هنيفلا ىذلا هه رلا_'رىباغو

 لمحت لو اه ماقااراد 2هرا دعا فارغا كرااطاو

 لو دجلا رارقلءتارفلا ىرج 2 هبان نم لع هيهاوم ىرجت

 لوش هد دلا ةغبانلا لوس هفو

 دى 8 ا ما رع ىنخا اولمتحا امل ىسمأو# هداك وفا

 ثدح ةغبانلا كا اذ لء فيك و روسنلار ا هلا ت تملع نبا نم ةيواعملاق

 530 ىف كلذ رسف دقو ثعالا مم نينم وما ريما ا هيف ريألا لاق ._ هذ لاق

 ه.فلوش ىذلا ه رهدس ا ركجهأ انا اةىشعالا لاق تارا ,وأعم لاق

9 

 نهدلا ص فلا ل كسر اريمواان] اهيوستر اكو

 ربخ نم ناكاماذهو ..اذهانباتك ىف اهان ركذدقو تايالا رخآ ىلا ىل!ىتح

 هروسن دع هرايخا ةرج رم هزمت لوطو هروسن ريخو دأع نب ناّثل

 9 تبيغلا اعأ هنلاو

 ا را داع ثن دح هول زو

 دنملا هلل ابيع كئثيدح نم تركذ دل هرج اخا اي تنا هلل  ةيواعم لاق

 ىتدح ت امك لح 65 خلا ع راد تاو دمذ ةعاج 5 ىضقام اه ش
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 ناجتيلانم ( 737 ) صيف تنم ( )١
 *« ح -



 كيبع زابخأ سا

 ينلادوه ضوو د:ىلوالا داعك للعامل ام هنانينم و ءلا ربما ١ لمعت كم .ع لاق م لوم

 و رشتاو اورثكف سؤملا ديعس ىلا هلو ىقب و هياحصاو 1-وهيلعتللا اص

 قمحلا ربعأ ض را ىضاوشواوتعوا ورث تحن 1 رهلا مهنم ثادح ودليلا َّى

 ةنواعم لاق. كلذ هللا انفاو ضعب مهذعي كلهأو مهني مرش هللا قاف

 ن ماه لاق لجر مهنم نآك ديبع لاق _ كلذ ناك فاكو ديبعاب ثنا هلل

 دد.لا مهيفوهموقيفاسأر ناكف هرخ الاداع ةداس مقل ْن ريفع يه دحا ةعزه

 الجر نا م مش سسعأ بحاصو مهد هج سه نب ٍ ا ناكو ةورخأأ و ةوهااو

 وره ن داع ن نايف هل لاق مي ىنموه هت لها ريغ نمأآلا موق نم

 دارااممهمتلادارا موه اوطاهد تك ادلع مكفول سم تثءحاأ جوز جيفل

 رسثك رش اهني ناكو رجاشتلا اهحوز نيبو 8 تخا نيب ىلا كالهلا نم

 بضةةلاح ءوساباهرخا يلا ةأرملا تجرفت اهيلا ءاساو اهمرضف !هلوانت ىت

 قاطن اف مهتم هعاج هلأ تدمتحاف هموق يفخردعأو هتخأب نامل عنص مم لأم

 تناكو ءيسالوق هيلع درف هنأ,صايعنص اميفهملكف ناقل هرهص ىلا ىتح مم
 تءمتج اق مها ب رملا تثمحعتااو اهتيلاعف ل !ال ءا َّىح 5 لد دش 4ع زانمأ نيل

 ورم# ول تءمتحاو عل ْن أم ىلإ 3 " ميقل نا ريق ى ىلا دأع لا ابق

 داع نب نامل رفظف اديدش الاتق اولتتقاف اوهتلا و داع نب ناهتل يلا ميقل نا

 نم ريفع ّى ممزاكام مايمج و ريفع نم ةموقو هك سه نإ ماس هةموقو

 ةأرسا الا ادحا مهنم اوكرتجلاو مونقا ىتح اميجج مم ولتتف داع قرف رأس
 ء م أد ر دوك 6 هحو زم تناك ميعل 3 ورم ّى نم ةعيدص مل لاَ

 تءجرفتامابج وز نام .صاغو عيضولا للتي نيلج رك تدل فمهفارشا

 لها اولتق نيذلا داعز ناهتل تبب لها ةرخالا داع اهءوق نم ىهب نم ىلا

 أبتيب 6150



 55 دبع رايح

 ا اذ لاق اك ردأف اهأن أ بشو هلل هأشأم مودم تماعأق اهانا اهعمو 5-8

 هنأ رق 00 هلل دوع ند اهراهصأ نم ال مص اهل دأ 385 تاذ نأك

 للا سس َُن هب زأعم 4 لاق دأعن 2 لحر هب 1 بءوف ه. اج نإ اه هل لادذ

 ةمراع ة فا ةأرما تئاكو ةعينم كلا: د تار الق  هلتفف داعر كاهعأ نأ

 57 ىلا أ.ه ذأ - ثأأاعق اهضا ل تعدو أهراج 0 أه لعل تءص ع

 هند لهاأو هد نأف كلذ ل قو هاتعذ كن ا واكفيض لع ار دعف قسافلا

 أما ىد نامالء' قاطناف لاق  هالقاف هلا ا هذان ّىد لهاو ىدودج !ولتق

 تراص تح اهمغ و اهيناب اهل ىف ةدراه ةعينم تقلطنا مي هالتقف ةواعم

 3 ىلجرت ترادت- أف م نرعاو ب رعلا متمأ دعمو و دوك نك اهنادحا ىلإ

 .لوشت تاغناو اه ريخ ه« ريخ و ملبم نو رم نب منغ هل لا دوك

 ل داعو عيبطولا قى و ىس 3 9 9 رم 2 مع ١ كيتا

 عاقل لعلم ةردق نمو رشم ةه امس نم ؟<يلا تررق

 ًايواسم لتقدعب ايف مءاص الغ هعام -(١)ه ز نإ تكلها | اولاقو

 اناس رانامز نائل ناك دقو 2 انودع دأع نب ناهنأ نازح 5

 راح نإ تيبح ى راح مهلتم ىتم دو ”ئاجر نامل فاخاف

 ا.عأو دأا تانذ نا سس مناد ميلا منع .لر ْ ىملسأ رق

 اهولتةيلارينياو داعب نايتل ونباهيلط واهت ودماقو ورم نإ منع أهراحأق
 'ابشاو

 م ىتح ابا رج مي معنا تداكو ةطهر و وه 0

 اءاشام ملسلا ىلع اوثنكموا وحاطصاةبرعلا يح وب ناكو ىمسط

 تضر دوك مث . نم الجر لمتت داع نب نامل ىف نر الجر نا م
 مدر ١

 ا ' ٠

 ل م غ1 كك

 اك حا - دم ىم - ةحفصلا ردع ىفم دقت (؟)



 دسع راخأ 5

 مويا مش ل عا الق ضرألا هدو نع ٌمونفا تح أعم دو. مهتلتق ر هاهأأ

 نينم ولا ريما اب ةرخ ألا داع ثي دحنم ناك ام ا ذرف  ىلعا ّللاو بتم

 3 ةدايخا .

 -- ماس نإ ع را نب رباع بد را ولد زوم

 نب ثيش نب ش ولا نب ناتيق نب لت اله« نب خلش وتم نإ كلل نب حوت نب

 ن ىهاطأ هدي ر ذ نم نيبطلا لع 1 و هلع هللا ىلص 3 رجأأ ىلا مدا

 ه:نطاعلا اكمل انو الار نوبانلا ةعاللا ىرويفلا نييخلاو

 همر د ىبأ دادنتعأ مونمابح ىتتدح لاق م -نيلاعلاب رلر د هيف اة فلا6

 مهكالع بيس 6 فيلو مرا نعد 1 و هيلع هللا ص مساص م وأ د وع

 ةرخ الاوىلوالاا داع نا كلها لشي داس ع ةيعل و -مرومأ صصق و

 ص را والم و دالباايف اورشتتاو 3 ديا : كفاك مجسم ىضصملا و

 اورتااوقاارت ضرألا فاوراسروا ونظر ارةعو او نك واو راثااو

 ىداو وه و رجألاب ملز انم تناك و مانصالا | و دبعو داسفلا أمه

 كلذ . ماشلا و زادملا نين اليم رشع ةيناع مه و نيطساف ةلم و ىلا ىرقلا

 او' اك و ( نيل رأا رجلا باحصا بذك دش و) لج و:عاللا ل وق

 ةعمو لا دي لاو ولا نم الضف م طعا دق ,هلالج لج هللا ناك وأن عاموق

 هللا ىلد جوتعرثك ايف :انطالا م ف رامعال ىف الوطو قازرالاىف

 وهو أيسح ربك اواني مهاعسوأ نمزاك ومالسأا هءاعاطام مهمل ثءل لجو نع

 ما نب مرا نب رباغ نبذولا نإ بقا نب مشاكس ةبهو نبو رم نب )١( اص
 مالسلا هيلمهللا ليلخ ميهارب مساص ودوه دعب ناك ومملع ةحح هل راق حوت نبا

 رئاكنب دوم نب رث اك نب ليبع نب لاش نب فسا نب ليبع نإ حلاص - ريعلا ىف 01

 مانت ل ١ دك ك0
1 



 18 دبع رابخأ

 هللا ةدايعىلا جوع 53 ثا هلع ْ ءاشام 0 هر اسر اص 3 ا

 راص تح هتيم و هلتأ بأ لع مف ون و ماتصالا ةدارع مدكرو لج د نمج 0

 ة..:1 ىلاعت هللا راذ دام هياع ٌثدرو مايا هل اعد نم ناكو طمشا رك 2س

 كارو هللا ةدابع ىلاءاعدلاب هموق ىلع اص لسا اهف ةريثك تايأ ىف هياتك ىف

 هلع اع مريخ ا هث ا دع ال هتمماو هللا تادع رذحو ا ةداع

 هئايلو اللد و ع هدنع اعو متادلا ريكل لضفلا _:رم هللا دبع نأ

 مايا هو اعد مهيلع لاط ايف ضرالا ىف نوفعضتسملا لياقلا الا مهتمهمبتل ٍٍ

 مهتم قف اراور ذو مهنم ةوّقلاو وذو صفارشا موي تاذ هيلا ممتجا

 تركذوانلثم رشي تذاو باذملاانتقوخ و ءاعدلا انيلعترثكا دقلساصاي اولا

 ١: اديرن و هي اي اديئات نا بحت نو انيلا كلس را هللا نا نأ

 لجو نع هللا ل وق كلذو كميت نا انللا) كلوت اقدصم كلذ نوكيو

 8 نال 4 لاق (نيق داصلا ٠ ند تدك نإ 4 ان تأؤ اناثم اثم ثيالا تنا مز

 اءذ ك انيلطوا ءىشنم كانل 0 ام اندعىفأ ةهمج رت اولاق نورت

 : نولعفت ىذلا ام ىرىل هلفووكل كلذ تاق اذاف مسا لوقا

 د وهمأا اص مهيلع ذخاف كامبتنو هن نم ون كادل' دعت اولاق .ىلو مكب ل
 لك ىف دع دومثل فتراكو دك دس مهاع د و كاذ ىف قس أولا و

 ماطلاو ر اب نوج رخف موت 01 مه أه رب ضعب ىلا هيف ن وج رد هلم

 ىلا هللا نو د نم اهنو ديعب ىلا مهمانصأ مهعم نوح رخو رازجالاو

 نولك 3 امابا كانه نومي ونينارقلا اه نوب ريو حئابدلا امل ن وح م

 نوسمتجي و فزا هأأو فوفدلاب نايقا "مهل برْصضت و نوعا و نوب رشي و

 دو سأ 1 ناكو - م 1 هدأ كلترا الميطوأ ١ كلاذي ا ماك مارق ن 077-1 دعلا كادل



 كيبع رابخا سحر

 نإ ليم دلا نب شارخ نإ هرمتن عدتج هَل) فِ مجداسو مهفا رشا نم
 مهام ف ارشا هءمناكو م عاطملا و مجسم تح أصاوهو دوك نإ داع

 نا ورم نببا وذو مهنهاك وهو شارخ نب ةقيلخ نب ةمص نب نآر

 نب ةفاخأتا نابش و بانحلاو مهم وأ تحاص وهو شارخ نب ديبل

 ترب ىلدا : الؤهو مهس و ممم رح باص وهو شارخ نب ديبل نب ورم
 فرشلا ىفمهودب اوسيل دوك نإ ديبعو ماغى نم فارشا مهعمو دحاو

 مح "اص عم هيلا أوداتحا اموم وم و مهني رب مث دبع ىف ا وج رقت زملا و

 تراكم اوف مهمدأسا وجر وهد لو هرلع هللا لص لس اص مهم رخو

 ةمحأت ىف مس اص جل زبعاف كلذ ذ مبموب هيأ نوج انتحن اوناك ام اوْضَةْف مهعمج

 هلأ ا وءمتحا دغأا نمل اك اين هللأ كما و للعب كانه تن اك ةرحش نكأ رق

 ةميظع ةرخص ىلا اورظن م هللا هاش ام ه دنع او دحتف الاص اوتاف معجب

 انل مم رخننا كنم انبلطزا اصاب اولاقف مهب أف مبفا عاق ىف ةدرفنم

 ةج ريبم ءارب و ءارعش ءارج ةقان ة رخصلا كر ومي ةيطهملا هذه نم

 دد دش ءاغرو مع 2 و حجيجمط مل بحجتلا لك ىثاع لب الا نم م

 كناأ دما اءالاو هلع كان دهاع ام كل اتلمف كلذ تامف نأف !ملاس ان ل روت

 هنمز وكن الو لعفي هلل هلا اونظفدي ءا'يتساكلذ ال اص اولأس ئ أو ذا

 ءاثب ام لع رداقلا وهو هيبن رقحيل هللا نكي ملو هيلع ردقي الو كلذ
 هوطعأف كلذلع يكفيئاومو مك دورعىلوطعاذ |ودنز اصمم لاف

 عرطتو هاعدو هللا ىلا ةيغر مفر 5 هللا ءاشام لصف 0 قوام

 مو كل ذ لع ماهيب ن١  لوش سارع نب هللادبع كلم نبأ تعمسف . هيلا

 لعشي أم لور ذك . مو تك أد نع و طاصنإب لوح فنا مهمانصا نوعدب

 اعل



 هروب كع راخلا

 دعت رثو كرحتت ةرخملا ىلا اورظن ذا ممم نصا م ىف امو هحلا اصل

 دلولل ةأراا ضخم ضخ اه ورظنف تب رطضا مث ىلاعت هللا ةيشاخ نم

 هللا نا الا اومصو واولأس أم ىلع ةمظع ةقان ترع تقاغتو تعدصتا م

 ّ دوط ان أك تناكف ضرالا 0 هناد لك قاخمل + اع اهملخ مظع لجو ع

 ورظل دمه 7 املا اونظ د مول | ةءامجىلا تلبقا مث ريع مظعاكاه- ار

 مهن ر كلذ ىأر الف هن هير دقو هب دعو هنأ سما نم مهلاه مرظع سما ىلا

 مهتل4 و مهلا ظع ن“ ريثأ رشب هعم دحسو اذجأ- هلل رخآ ورم ن عدن

 كاذ دنع دوع نم ةماعلا تناك و هنظ قدصو مالسلا هيلع ةيبث نيع هللارقاو

 رفكلا خئاشم مهخئاشم نمرفن مهيف ماقف  ةعاسلا كلتاوتوع نااوشخ د

 تاؤذو 14غ ن باذملاو مهتناهأ بحاص(١])ر ص ْن لأر ميهذم ةلالطلاو

 هللا ل وذو مالدالا نع مثدرجزو مومو دوعا وماكف مهماثوا تءاص

 ماده لوقت ( ىدهلا 0 ىمعلا اويداس ف م ا دهذ دوع أما و لج و نع

 اوع طاو ناطيشلا مهلع ذود:ا مث اورصبا و او دته اف ةميظع هنا مارا

 * ىمعلا وهو رفكلا ىلا او دير اف مهدا ربك و 52 دا

 كثي دح ىف دأن تق دض لاق كل ذ لو كممع ناثءءمس ديبع لاق

 ةممسألو مال الا 0 مثاديسو مه كرر ورم ْن عادنج تثتناو دنع لاَ

 مل دقاورمم 7 هم1+ ْن تاهش ناكو .. مهن رفغو هللا ءهمحر | سام 00

 هأع د دوك نم ديراوعجر نم عم كلذ نع جر م ورمي ْن ع دنج عم

 لع ىحدلا بتم تحي 6 هأصمف 0 الا 3 0 نإ عد

| 

 ل اعنافا رعش



 كر راخا 535

 باهش اوعد هلالاند ىلا ورمعلا نم ةبمع انوعد

 ماجاولو بيجي نا ىبأف اميج مهك دومن ززع
 ااوذ مهحاصي اولدعاممو از انف انما محبص ال

 انايترا مدش ر دعب اولوت ردح لآ نم ةاوغلا نكلو

 ءامأأ برش” و ردشلا ىعر كر .واظا نيب دوع ضرا ىف ةقانلا تكمو لاق

 هللا ىحوا واهم مثرجزف دوع ارد أع ماع ىشخ مالسلا هيلع ا امص نام

 3 كلذ هلأ

 الو هللا ضرا ى هلك اهورذف هلأ ) هللا ةقاث هذه)دوعر ماب لاق

 ىحواو مهيب واجن :؛ ءاملا هللا مسق متلاق ( م لا باذعك ذخأيف ءوس ااهوسع

 ءامأا نإ مهن و )- ىلاعت لاَ مل و ه4 ءاع هلل ' ىلص ميسو همست اصول

 | مول معو بار كل ب رشام لاقف ) ردت ب رش لك محبب ةمسقأ

 ام رش مولدر تناكف ءامبرالا مو لاعب امولعم اموب ارش تراكف لاق

 مشرت لاق ةرطق عد. اليف ند ةمكست# ىد'ولا ى :< م ابسأر تءبصضو تدرواذأف

 هنم نوب رشف _'ربا نم اواشام نو وباحيفر دب م مهل حجفتف موقتف اهسأر

 دودوزت اكممتيف -أ يف هن هنود ورد اويحاام ةهئم نو رخ دينو ايلحا ورتشا ام

 تدروهنم ىذلا 53 وملا ريغ نع ردصت من 11 رم الخ مهل منيل نوكيف ءالا

 0 نم املع كلذ قيضل تدرو ثيدس نم مجر نارددت ال

 ائاشاماو رخ داو او ثام ءاملانم اوب رش مهدرو موي ناك اذاو  لوجملا

 هث اناا تن اكو ةنسح ةلاحو لضفو هس يف كلذ نم اونا اكذاهدرو موبيل

 رقباا نمساودلاو ىشاوملا امم تب رهف ىداولا رهظ تءلط فيصل ناك اذا

 ى دا ولإ :رطب ىلا ىثا وملا اه« تطبهف شوح ولا نم اهريغو منغلاو

 َت 9



 5-5 دييع رايخأ

 فاذتو امره تناكباودلا ناكلذو بدجودي دشرحو ديدشدر ىف

 أف ترفو ا ولا_ءر طب 8 دم م دربأاو ةشأا ناك اذاو اهفطنعت نأ

 ميش وع كلذ رضاذ بدجو دب دش درب ىف ىدا ولاروظ ىلا تش راو

 تنناكو و الحل ايس اهلمحو مسلع هردقو ميم هلا هدارا ىذلا ءالال كلذو

 ةقالا تحرصاموي تادناك مف ىرقلا ىدأو ىلا مسح نيبأم مهنعا م

 5 ا غاب هايل | مهو اهملخ لثم لعامش سمس اهءمو ىداولا ناعب ىف

 هللا ءادعا بذك واب تحتل ىتح ةقادنلا اص رس اولاق دوع رافك

 تح مهل اله هيف هللا سحا ىدلات قولا اند يح ةلالا هذه لع ون

 نم ىشو راتخملا ن( ١)منغم' ةزينع ىهومنغماال لاية نر وجع مهم

 ن ادع كاك وع اهم تيلتبا ىببا ةيوغامل زودملا هو لوملا ند ى

 هللا ىملاف ربو منغ و ا 3- ةريقك هفاب تاذ تناكو هل ةحوز ورم

 بابرلا نهنم ناسح تانب اهل تناكو اهتيش ام لاهل اهبلق ىف ةقانلا ٌضْعب

 فارشا ءاسانم تخااه تناكو امامز ىف برعلا هاسن لمحا تناك ىتلا

 بحاصو ريهز ىديس احلا ن ريهز ن ايغا ةنبا فودصلا الاي دوع

 ايحلاىداو هللا مهداو تاكو لوالا م 3 امز ىف مماثواو مه اهك

 منغو رمإو لبأ نم مساو رخل كاميرا رن اهجشلا كوم كاك

 لا ساسي اا رم انل اك ايهو نينومام ناتيخ اوتم ةزينعو ىتتناكو

 ةقانلاو اصل اضغب دوع ءاسن دشا نم ادلاكو دوُهل ةمق لجو ع هللار دق

 د تع توت فراك امهتيشام ن اكمل ةقانلا ردع اييح 3 6

 و 4 0 0 دق ميوط هل ل هب
 بف 5 كهلأ كر 3 و ةمه 00 أ 2

و دصو ميعز تنب ه ازدعع - ناثارااو به ذل جاو سم ىف( ١
 ابخأ تنل فا



 كغ رابخأ نإ

 ىلع هقفش مص ناكف اهحوز ١ را ض رش ام امللام ىف هتض وذ ل

 قر ىتع كلذ لع لزرف هللا هحو كلذ دير هعبتا نمو اص عم لسأ نم

 اهيلع كلذ قشف لاملاب لعفشامو همال-١ لع فودص تءاطاو هدب ىف لالا

 ىلا اهأع دو هم السا اهل ريظاا هلع ترثكا الف هلق 0 هةداعو هتمالو

 اهلها ىلا تادالاو ةءانشلا هل ت رهظ او هلع تباذ هيف اهغرو مالسالا

 | يم يي ىلإ مهتمة هنا هيلا تدخاو مهنم ىف نيذلا دربع ى اهل لهأ

 ناءيض ىل كرظانا تح مدراال تا. ىددلو لعىدر مي اهجوز امل لاّمف

 كل ذ و سا د سم ى ىلا ك راظان ١ لب امل لاَقَف دبع يعا عدبم و :خ

 ن و رخآلا هنع أطبا و م السالا ىلا اوع راس دق !ون اك ساد ىم ىن نا

 ىنبب اهيلع نامة-اذ هيلا كن وع د نم ىلا الا ك رظا ال ةقسافلا هل تاق

 هيلا مهتمف دتل ةمث أط ه دلو هيلا ىنف دل نثل هللا و. امل !ولامف سا د ىم

 ةفاطال هنا تماع كل ذ ةئسافلا تأأر الف هنو دنم نم وقنل و ةه راك

 فو اص سما ميطر رآ ل دف هزل * مييوط ىل توق دف سأ د سم ىنبل اهطهرأال واه

 هيف ل وه, ارعشكلا ذ يف لاقف لالا ىلع و مالسالا ىلع هأيا اهتبتاعمو

 (؟)لاز نمو ىنم محرو ذ تاهف هل تضم ال مي ناك ل وه

 ىلاو>ا بايسا يف لا كاهاف هدسفاو ها وغاىا نبالا

 لاما نيدلا تا رتمافىدهلا بد َى رصن هللا نا كد و ثاعذ

 لاقاو ى رأ دا اص لاى هل | هللا نب دب ىد-> تاق و

 هل و باو اممان لاق . ١ ذه هل وب ىعيام و ديبعأب تلا هلل هب وامم لاق

 نب لا ز وهو ابما و اريل اه اا لاز ناكف لا ز نم و ىتم مح رود

 هدسفا و ه | وغا هل وق و ىددحلا ىلع ماقتسا مث معاص عم ىلا دقايحلا
 ا سس لذ

 انتسلس

 لو 4 417 رش 3 2 01 ل مضت: لو 2 انك ( ( ١



 ذررع رايخأ مبا

 هررغاىشو لملا دسفاولسا ىت َج» هاوغا و اهح وز هدسقا اهاخأ نا لوه»

 ناكوكا ذاهب الاخو فو دص لاخ وهف ىناوخااماو امه سل هللا اهم

 .كاذوم السلا هيلع مسام ةحيص يف كلهف ميض هلع قفثا نم لاك و السم

 2 زينع هللا اههنمل نيقتسافلا ن 6 ىلاولا بايساىف لاملا دفا  هلوق

 :بابسال ليلا و ركملا يفات ذخاف لاص ةقانرةعلع اهآر مسا فو دصو
 هل ل اهي اهم وق نم الجر ف و دصلا تنتاذ د ومش لسع ىدلا ءامشلا

 ةق انلا دع ىلا هتع دشفارؤ رتمو د وع فا رشا نم ةفيلخ نب بانطلا

 اتعاط نعوسفت :ه زن و كلذ اهلع ىناف املام و اهح اك هيلع تح سو

 تنا ىح اهلع اوباف كل ذ ىلا م وعدت اهفارشاو د وع لاجر ىلا تمِف

 عدصم هل لمي بارشلاو هراكملا ىلعام دّومان وملما رجافاق فال مع

 .كاذىلا اهباجاف لدق نا اهحاكنو ةقانلا رقع ىلا هتع دق خا نإ مج ربم نبا

 مهيلعىلا تو هياعيسةللا تك انواحلام ةءسو اهلك واهلاج نمهيف سم رآل

 ردع ىلا مث وعدن اهف رتمود وع فا رشا ىلا ةقساقلا 2 زدنع تعاطنلاو

 انيس اًدادحا 0 ملك كل ذاذ لمف نأ 9 ايلا أهتننا والأم ََل ذناو ةقانل)

 لاعت للااهرت ذىتلا هئي دما و 0( محرق هني دا تنا ىتح ترئطام 0

 ضرالا ىف نو دسفي طهر ةمس" ةنن دللاىف تناك و ) لاه انك ىف

 هل ل اع منونم لجر نأ تأ ىّج مدل أح 7 تماكف لاق ) نودلصت الو

 هللا لعاب رجان وعلسأ رجاف ةساف ناك و ع دنج نإ فيام نب فلاس نب را دق

 قرزأ رمجأ .ناك هنأ هتفص نم نك و شد أ وَما و م الا لعو هتاحببس

لج رب رج ثنا اك و هن ومام ةقاب هما نا لاه واث ؤ دل واننا
 نم 

 نب

 2 حل رجلا يهو ىداول آلا ريستت ىف و -اذك ()



 منابر دينع رأيخأ

 نولوش هم وق نأكف هب امبش را دق نأك و ديبع نب ناءيض هل لادن اهم وق

 همل سأ مسالاو ناعمضل دلولاو هأع دافشاا- شارفلع داوةنكلو هنلاهنا

 عم را دق ناك ود وع تيكش هب و ةقانلا رّمع ىذلا ىّقشلا وه را دقو

 * هم وق ىفاسنم أ زب نع ام دم هذه هلاح

 قاديسأ ندم لاق -. هلرش ن ديبع ثراددح ريغىف قاوعسأ ندمت رك ذو

 نإ بلطملا نيدوسالا ن هعمز ثا د> يف رع للا ن ةو عن ماش ىنا دح

 باخ مول تاذ يلوهل او هيلعهّللا لص لا لوسر عمس هيأ ى ْرعْلا دبع نب ىسا

 ل ف اه رفع ىذلاودوع ترّمع ىت'هللا ةقذركذو هللا ركذف ربنملا لع سانلا

 لثم هموق ىف زن نع عينمقرز ارعصا رمجا اهيلاماق ل وهل اوهيلع هللا لصوللا

 #0 ةم روق ىندو-الا نا ةعمز

 أه رفع ةفساقلا ةزينع هتملكف ديبع لاق  ةيرش ن ديبعىلا ثيدحلا مجر

 كلذ ىلا للاو دعاه اجافءاش اهنا ياو بايرلا امنا تاذدو

 0 اهماو باب رألا ىح هللاو دع رادق _'راكو

 ابما اه ركذ ايلف اهبعاو اهنامز ىف ذ ةأ ما لجا بايرلا تناك و البيس اهيلا

 ّّ < كلذ ىف الكت عراصمو وه عمت :+اغ اهعواطق اما هسْف تقأن هللاو دعل

 له ارم ء مهفرتمو مهلامفسن نم ءابفس ةاوغ اس ا.اب وفتساف دوعيف ادا

 نع د]إ 3 و ف ةهس أو كفا أما نم ش ةعسأ (همسافح رق هل دم هنيدملا

 ضرالا ىف نودسف طهر ةمست ةنيدملا ىف ناكو ) هءاتك ىف ىلاهت هللا زكذ

 نب عددم ورشأاىف مهسي' روهو فلاس نرا دق مو ( نوحلصإ الو

 ةروداح نب ميعدو هموةَش ربع ناكو رادق لاخوهو منعنا ملم هكف

 ََُّ مبلكو مجواىسا ظفح ١ ةعرأو عدصم وخأ ج رم نإ باو 2 ليلا نبا

 فارشا



 5 ملمع رايخا

 اول لاو ا وعب اتت هللا دنعةلذ الا ثو مونم ةممنلا له' و مه !سعاو دوعفارشا

 اا نيدلا طهرلا ميسا لا هيثم نإ بهو ثيدح فو هو :أأ رمع لع

 ليزهناو جرومنب باو ذو جرهمنب عدصمو فلاس نب رادق اه رهعىلع

 طل و همر نإ مصأع 1 مدر نب رفع و مغ لنر م ٍِ كلو رم نبأ

 ه )١( قعن نب طيسا و4 دح نب

 منع 9 رانا زوم هم املأ تدل َّى اوءمتحأف لق دسعيلا ثردحلا عجر

 ىلا تاو محالا ورمكلا نءا واش اع مييلع اتأ امش فو دصلا اهتخا و

 مهلا امزراو ارامخو ارازاو (:)اريفرقاهتسيلاو اهتلحواهتنم زقبابرل اهتنما

 هءاح هاتو هلع بعذ رادق قسافلا اه رالف امساعىدبت نا اهترساو

 ماو ءامارالا ماا كلذ ناك و هلدعب تره ذه عدصأ فودصأأ تدربلو

 مول ' ءاملا نم اًديش ارخ دب 1 كلذ اتدمتعا ناتم-اقلا تناكو هقاناا درو

 املا ملط لقا كلذ هم يع مث انيبف كل د لع امهسم !د ايتعا 000

 ءام او دج ملدا ل ةعس 3 0 ائشاو دج لف ءاما وبلطذ جاز

 تبهذف ءاملا انلاوبطاف جام نم هلديالف اريثكا رمخ اندنع نافعا جازآ

 أ. هن رش دق هق انأ| او د_جوف ءاملا نوط ميفايسأ طمع را ةمستلا

 ديك آو ةقانلا رقع ىلع ميرسج دقو مهساجلا اومجرفءرش ىلع هنماور دهر لق

 امهسفنا نتا : ارملا نم معدصمو را دق باط و اهرقع ىف ضع ىلع مهذب

 انشا ومتكرم ادق ىااهفانلا ه ذه نم 7 احن رت ليبس كلذ ىلاام انا َهَق

 - مدع نب مدعو م رب كيما نم ليذطا هو نع ىسولالا رافت قو سس أنك ( ؟

ص اسعاو -- ةيدارك نف ريمعو دس جرروم نإ بابش و
 ند طيبساوو - هم رت ءرب م

 7ح - ماعم و اذك ,؟) 0 2 سه يئأ أس 97 رادقو + ؤص ند ناعمصو صن 4



 كل رامخا 50

 رهع نم هبا ومهام و مهم وق ىف ةاحصأو رادقربخ عاشو ءاملا م اةءطقو

 اوملعو اميظعالوه كلذ اوأرو اهكئاشمو دومت ءاهظع لع كلذ قشف ةقانلا

 مب و مهءوق ىف مهتعنم و مز هناحصاو رادق طه رب محل ةقاط ال مهنا

 7 امكل هللا ةقاث هذه ) مهل لاف طهرلا ىلاف هيلع هللا لص اهلاصكلذ

 لذ ( ميلا باذع كذخ أف ءوسب اهوسمت الو هللا ضرا ىف لك أن اهورذف

 اومهو اهرتع لع ةأرحو ار ومنو اوتعالا اص مالك مالكلا كل ذ مدي

 رةعىف اودج هناحصاو رادق هللاو دع نأ مث هموق ىلا اراه جرن لماصو

 دخاف مهتح ااا لمت 9 هئسف الوعم رادف ليخاو مهنا اولمصف هقازلا

 تتلطناف اعدرو موي ىف كلذ مهءوب ىف ةقانلازودءرب اوراسو هلو.م رادق
 ابن دق و ارقصمم اي وم اهتسبلاو اهتني ز دق اهتنبااهمم ع افلا ة زينع مهعم

 ق.رط لع اونا تح كلذ لثم لع فودصاهمم تراسو توقأيو رد

 نو اهدي رط ىلع ةرجش لصا ىف رادق احلرش.و اهنم ردصت ىتلا ةقاثلا

 أمنءزالجرلا فقو ءاملا نم ةقانلا تردصايلف  ةرحش ىل_صاىف عدصم

 : 2 املاح ورع و ةزعم كلا ذتأر الف  اهرمااظمتساو .اهرّتع نع انبجو
3 2 

 لوش تاشناو رادق سار ىلع مف اهنا تءاح وأ يقد تدخلا:

 ىبوق :رعأ رادعلا نسم تدفق.

 ه.تعد نافدوع تادءرع هل

 انصح ز ام دملا ىدل'طناكو

 اردط رف دو هتعاطا

 | روع تددكأ ى دال ل م

 راع نيل ن اف نين الوب

 امان هو راما اذأ مم زق و

 ا أحا أامهنع كادر فشكمل

 اب اقرلازع ىلو الا نم لدبي

 اناتك اوتوا مك ا منصحلو

 انام نا هراكملا يف كلمل

 نامي نا هرك كوبا ناك و

 مو



 52 كل رابخ |

 ناؤذ الو ()اممسهبشتملو  اسأبو'د وج هتهبشا دقق
 ابافمع اهي ميتع تسظ  ىموف رشلا ل و“ نم 2 اذ

 تاقو تح أهتنز 0 ةةساملا فودص تانقاو اهفدي بارصت تفط

 0 اذه دشنتو اين تارضت شو مدعي 9 05

 اناتاوهراكلا انعدوو  ا!باطو ىلولح ا ريشلا نالا

 ندرشلا انعدصم ع ىدهن و اعمح ىاوه ى داأت 3 و

 اب اوث ىوها ىذلاب عدصملا ىلام لكو تبهو دمت ىسفتف
 اي داون ١ ايناف اا نذتع 087- وي قلف تريرتتا ام قدم

 اناتع مهب اهتم او آر .ام سفللا حارادق كليف

 ان اذه ك6 هدرا لالا مانع قرصا تلا لانو
 ترث عدصم اهزع لمحل !ردتبا نيتسافلا لوق هللا اودع امم الف لق
 برق را دق اهيلع لو اهتاس ة.صع مهسأ اب مظنت 5 مهسب ه امرفدل

 ف.سأأب نعط 1 دياذش ءاغر امل هع مل ايهن أنا سس هَل م اهيل وق ع

 ةرخصب د الو واص هل ل أهل لب ققلعتف اهيفس با ىهو أمرحاف أهتل َّث

 هيا اردشلو ةرحصأاب ايذم منتمأف هوذأو عدصم 0 هر اءكلا امل لاه

 ويص

 رسم ' ' م ل 1
 3 عا سم ١1 ١ 00 د اهلا اور د أ أه رد و هف كل عل ٍس انلا دو

 #0 اى قدمنا

 تعسأأ اوباصا ىلإ مهنا هب رش نإ طسع ةناور ربع نم قادعسأ نيد ركذو

 عدصم هامرفةقانلا اورثع نيذلا نمرف ةعراو عدصم همأو لق_هما مم

 ىتح هلجرب رك هبلق مظنل ذ هدب تاش هن امز لها ىرا ناك و مهس هتباىف

 هاهم ل عم هلا وقل هلْزنا

1 5 0 



 اح ديبع رابخا

 نع ددأ و تا كوم ىفالا لثق هسا نأ هه ملف قاحعسا نا لو
 لجحر

 اهريغ نم الو دوعنم دحا كلذ ىف له ملو هريغ ثي..1لا اذه لع هعن'ترل

 نكع الو مداسأا هلع سأص باعصا نم دحاو لجرالا أ رعش ب رعأ| نم

 * بفسلا ةحرص نم مهتناصا ىلا ةحيصلا تناك اعاو نوكي نا اذه

 هقا.ذاا لع هب احصأو رأدق تبلاو ..ديبعلاة-ةي رش نيدربع ىلا ثيدحلا مجر

 رودقلا و راب فو دعلا و ة زينعمهتتاو ءاضعا اهم اوزجو اهو ذف

 نولع و نوءعشي ناكملا كلذوفاواظو اولئاو اوبرش و اووش و اهو. هتف

 رعشلا اذه اولاق امم انل ىورام ناكق رامشالا نولودو
 اريصن هتقانب وج ريامو ٠ اريح ادرف ل اص حصا دق

 اريكن را”ثىذل شخنللو ع مث دباب اهات رمع

 ارورساوةماركحلا الاام انف امف ان ىقلن امو

 اريغو ةفئاط و هج وهلا اضي رغانيف اهل حبصاو

 |رب_هع هدتققاي ههحال)  هيقددصم وامطلاص ىتاطنم

 ارينا ب يه ناوهلز وكي اذ رق هلتقتل هبلطتس

 ل ودب وهو نيملسملا نم رخآ لح ر هب اجاف

 اريدقاوصعوامطلاص ماخا ىو لوس ردوع انني ثصع

 ريب ىداولا ةرخص نم محلا اوبوتي كج رخا ءايشالا ىلع
 اروي كاد نماونياعدقالا اوناكف مهيب اولأس اك
 ار نغارداه متاوراو انعم ءام اراثم ماقس

 اروؤ؟اهولاغواوشواونط نكلوادنااماو ربعااف

 ارودق ىداولا اهط نما: اؤلم من اهورتعاف'ولاقو

 ا وعاطا



 سرع كيبع رايخا

 ارورشلا اويك ةعيساطهر و 2 ايغرا دق و أعدصم | وعاطا
 اريثل ابوح تنتاأمامقأ وع تعاط' نمو دوع ىرتفوسف

 اريك (؛) ارو نم رابجلا نم ٠ باذع ابينأي نيح مستو
 | ريبكلا هللا ىصء ذا ىزاجم ادام رادمتو عادصم ملعب و

 أولمفاع هلرعال هموق راد 8 مهنع احزأت هلع هللا تا ولص محاصز اكو لف

 5 مسق و ترتء ذق هللاةقاث نأ تملع لله ليقو ريما هذلب ىح ةقانلاب

 ىتح هموق نم ةبصع ىفأع رسم مث 0 ج رش لجارملا اهمحشو اهمحلب تاغو

 اهومترتعا اص 4لاّعفنو رشي ولك أر موه دنع ةقانلا مل اذاق مهيعفقو
 نم هم وق متش و نورظنت متناو باذعلا ند 33 هقاط ال اع هللا كامر

 مو هللا ىلا اعدو لصف اص مادَق - هومتشف ميلالا باذعلا مدعواو دوك

 دق ىلا مالسلا هيلع اص ىلا ىلا و هللا كرات هللا ىحواف هنم نورخس

 .كلذو نيعج' مهكلهسو مهسفن' قه زب ةحيص مهياع لس-صم ىناو كءاعد تابق

 كرا” هللا لاهق -كلذ نم لحتاسرأب اص لاقف - مايا ةثالث ىلا مه لزان

 لبق' مث بوذكم ريغ ىدعو ناو هل درم الف اسما تيضق اذا ىلا ىلاعتو

 اوملعاو هتممتن او رظنث افهتم رح متكهتت او هللا لعملأرتجا لاَدق مودا لع مام

 كلذ توكي ىتمو هب نؤزهتسي ممو اولاقف متلمفاع 3 لزان باذملا نا

 اول امف بوذكم ريغ دعو كلذ مألا ةن داك راد 6 اومتع لاف - اصاب

 ىل امو كرات هللا ىحواف اصاب كلذ ةمالعامو . هنم نو رخس جو

 ةملجا مونعبص# مة رقصم سيّما موةادغ مههوجوحبصتن' كلذةمالعزا

 مادغ ابا ذعلا مرتي م ةدوسم مبهوجو تسلا موب حبصلا م ةرمح

 دع م - ملعا هللاو - اذنك (1)



 كيبع رابخا 8

 ةادغ مكه وج و ممصن نا كل ذ ةسالع نا حام هل لا قلاع

 2 5 د وسم رايشوم 61 مييصلا م ة رمح هباو سمع ف معاصا م ةروصم سا وم

 فعالا ىعس ب رعلأ ثن 6 ُّ لاق لو ام وب ب اذعلا مكيت 7

 ءاسرألا و اراد أ الثلاو لوغأ نين ال و لوا موا لون الأ ة.لهاملا

 ' رك ١ 1 . .
 ىع ىذلا كلذف ار ايش تبسلا و ةب ورع ةمملاو أسن وم سيئا و ارايد

 ل !ز و رويس قوق هون دكثآ|ص هَل وق أ وعملس ه هلع هللا با ولص ٌطساص م

 همدألو 3 7 انتابل ىف هياحصا وأ اص لتقالف وماه أ ولاةو هلتمل | ص و

 لف اذ م كب لا وه اناحم دمف أف داص 7-5 ناف ةم مب راسن و هنف اس

 اومجأ و هيلع كل د لعاو دهاسو كلذ 0 أو دق اعتق  هنم ادهش ٍ

 ا ونا ىتح اومانيح هن احصا و را دق ةعستلا طه رلا قاطن اف  هلتق ىلع

 هباحصاوهو دج وف هولاتني نا فت ودب رب هو اص لزب

 اوماه اول.ةفاورص ان كلذ مهملع لاط الف هللا نو رك دب اد وعق نينم ْؤملا

 0م | انيلط لاف مهاتت نم دوحأ ملعب 5 لادم ولا هياحصأ و هل ةمئافاتل

 لح و 7 هللا ل وق كل : و هل_ها كتااهمات دهشأم مذ انمسقا مهل 3 وأ

 نو-اصب الو صرالا ىفزو دسم طهر ةعست ةئب دملا ىف ناكو ) هنا ىف

 هلها كلاهما دهشام ه_.لول نا ومنل 59 هلهاو هنتبنل هللا ا ومس امن اولاق

 # ( ن وق داصلاناو

 لعتمببلا | ومحت مل اوبثدم 3 نيئم وما ريم'أب كلذلود كارم نا كود وهدم

 3 نم ةرااد> ممم 5 الملا عرما رش هل الح لح هللا ثعدق اص

 كأن امهصا و رأ 8 كلف اي مهتنبف ةراحألا كات 5ث الملا منعم دو

 ءملزلا و 1 دلاةاملا 7 ّى 0 هيث | مه دا و مهتل رس | . لذ

 هامش ظ 6700



 1 درع رايخأ

 دشا ةرخ الا ىف ب | ذعلا نم ممل دعا أم و مهم وف لبق نر دقت و هتمعل

 عم اولحر دقمهلجو دوك نمةم اعلا ناكو ..ريمسلا باحصالاةحسف ىزخاو

 ىلاواءرمجاه رعي اوض رو اه نم اولك !و ةقاثلا ريع دمب هادصا و را دق
 لق وق رع هاحصاو رادق أطب ! لف هد 6 ىصح الام دكم وب مهنم

 ىن وم هبأب ىلع مو دج وق ميبلط ىف احصاو اص لزيم ىلا | رهلطنا

 رادق لكو 2 ىثنب اوملع هلاحص او اص نكي ملو ةراوحت اوم ر دق

 اذه تلف تنال هل اولادف ال صا و ذخاف مهبلا مهئيجعال و هبا دجصاو

 هز و د اص طهر ب وذ كب ! لع اولتق ءال وه ان احصا تاتق و

 5 ربخا دقو ا" رخآأ نع هن و د توثوا هيلا متصوال هللاو - اول و

 .ناو هل رعاك | دوا داص كلي نأذ مأبا ةنث الث ىلا مي لزأأ ٠ تاذملا نإ

 طهر ناك و ب ذكلل نم هسفن لع ينج 2 هانملسا ا ذاك كب

 .ترطرف اد دعو 5 دعرتك اومب» ماو دوم ىف مهف رشاو تيب عا 2

 را دق سم اي اص ىلا هللا ىح وا و _اهاصا رك رو كلذي دوع مهنع

 :(نيعجا مهم وق 0 أس دألا )) لجو نع هللا لاق طه لا هلادصأو

 ا وملع و بادعلاب اوننيا كل ذا و أرايف لاق  مثذخَأت تلا ةحيصلاب ىا

 .ايصعتو هللا لعق أ رجواناينط و ارفك اودا دزاو مهتدص دق الاص نا

 .شيعل ع دن انسل .. اول اق و هب احصا ىلقو هلثق لعاومججا و اص هسدنل

 حام عي هرم الان م م ءاج اع هطهر هنع لغش و هاحصاووه ان دم

 م ل ان: دن ع ن ماتطب ىلا قى ةسئب بارق مهن كلذم السلا هلع

 ِ ديو مهسيل ر الزعم ميمنمأ و دوكيف ةدرطب عا اوتاكو م ملم نب متفوذ

 5 منع ْن و رحم ن لهن وهو بده ىلآ ىك لاكو كرشم لو و ليهم



 كيبع رابخأ مير

 هاواف ب ده ىلإب مرتو اص مهيلا أجلف نيكرش.م هءوق ووه ناكو بم

 دحا مل 1و هيلع اوردقب ' اص سما نيك ر شما ىلع قخو هعنمو هراجاو

 لتمأاىل ع مور و بأ دعلا دشا "مود هب احصا .رماسالاو لحاف

 نم م لجر كلذ ىأر ١ الف -- ىلاع' هللا مور أرقث مهنم اواتمؤ هلع مول دل

 ريدا هريخاف املاص ىلا تح قاطنا ىعاشلا مريض ن عديم هللاقي نينمؤأا

 تح اذثا دحأو أنف اعضأ لتس نأ ثيشخ دو !رفت انه اولتق دق هل لاقو

 لاق .- جرح الو يلع مولد اص لاق هلا يأ أي ىرتاف كيلع مول دي

 مجرف -- م 3 | تارتغ مكحبع ح انجحال مهن ل اق . كلل ذ نم لحن نم

 كل | أ و كاالتق الاو اص ىلع انلد اولق و نوكرشلا هزخاق عاد

 ل وف 3 أها

 الفت و دن نأف مك" لأم اهفم ىسم ْ طا كا

 اليبس منغ ىلا اودجت نلف منغ لآ ىف اص 5 ناو

 ال تلق منغ وش تناكنذإو اارط دوم ةارس منغ وك

 ايمقانعالا ك رتب برضب «لاجر هساميسزا ىلظو

 الخ مل تيأ راوعاق اذا بدمل ناوخاو بده وبا

 الييص اضم اهطعن نواح اقل ءاجيفلاىدل ةدرخم

 ال واح هرغح لوح اولظف ماا

 الولف مها 2 اشاو .ث نم كل انه

 الايك انف انغر كافك 98 تناو فاذا ! ولاقو

 الادب يكل ذب مكل ىفك ىرق لاا ريحتلا شخ الق

 نيملسملا لع 0 وه ثح اص ناك وملع ' اذه لوقا روع م 3:

 ا وهلطناو



 سبراي كه رايخأ

 م1 لاف 32-_ ىف هوماكف هموقو بده !با اونا ىتح م-هبجإب اولطلاو

 عبتلا أول مو هسيلامكل ليي الف هن 7 هن رجأ دقو ىدنعوم بتدهوتأ

 ىراو+ ىف ىو رف ناو 3 رجا دق ن كلو ال لاق اند كرتثو هند

 رب مهطعب لمجو باذعلا نم م لزام مهلغشو هنع اوفرصااو ه وأ رف

 سرا موا مههوجو و اوحبصا ّ ريغتلا نم مهدوجو ىف لؤر اع اضع

 تيسلا عكر | ودعيرص' 5 5 رم مث وجو ةنعج ظ مى اوحبصأ 3 درع عم

 هعم نمو مث رهظ! نيب نم اص جرخدحالا هلل ناكالف ةدوسموههوجوو

 باحصا نم لجر فاختو نيطساف ةلمر ىلا لزنف ماشلا ىلا نيملسملا |

 ىرفلاىداو وهو احرق لزمف مي نإ عذبم هللا هلع هللا تاولص سارح

 منع را ورمت هزل 8 لح لع لزش الايم رشع 4ل 3 رجا ندب و ةندو

 هل أهو 2 اهرتع ىف كرش و هقانلا مل نم لك كو ناكو ديس ناكو

 هاش نم جر نم م لاق دق املاص نا ديلا ألو نم جرخأ ورمحأ ٍْ عدبم

 الواهر تعىف تءكراش ام هللاو - ورم لاق كل م ندد

 لزم اوارو دحالا موب حعبصأ |يلف عدبم هنعشسماو | مم منص أع أع تضر

 ىف اروبق مهنسفت ال 'ورف ل مهسا ىف موف لك اوهمتج ا باذعلا نم 6

 وأ مهط واحو عاطنالا مهن امك! تناكو م الا اوسيلو !اوطنحمو مهو

 ال دحا مهنم قيب يل ةحيصلا مهتذخا ىجضلا مهترا ايف مرفح ىف اوسلجو

 ةءراح تناكو ميش هنأ ىودعلا اهلل اد, دوعنم ةيراجالا ريكالو ريغص

 اهموق ذخا امدسب اهيلجر هللا قاطاف طماصت ةوادعلا ةريثك تناكو ةدمّقم

 اىو باذغلانم هتأر اع مهتربخاف ح رق ىلا تنا تح تجرفن باذماا

 تعمد ليف و لاق 314 مهمريخ ا نيح ةنراملا تكلمه 3 دوم اهموق هو .بنصأ
 ١ 5 ل



 كيبعرابخا نا

 لرب ج ثمب ىلاعت و كرابت هللا نا - لوقي سابع نب هللادبع كمع نا

 مهحاورا تجر 9 مهي حاصف ةقانلا هيف ت اردع ىدلا مج عمل لع فق 0

 الا اهتيدح كنت دح دق ةدعمأا ةيراجلا هده الا امج ا مهمأدأ نم

 شودحولا ترفشاو لاق قا ةنإ ةلك ىهو ةمب رذلا اهم نا ركذ هلا

 * اًهوحالا فوطتال تناكف مث اهبأاو

 لمت ادرع كلهاال ىلاعتو ك ران هلل' نا لوت ك كمعنا تعمسودسع لاق

 لها كلها ودق اناارمع ثلاث مو ةدع.صأ| مم .دخأق ناذعلا ردا لهال

 4ع هنلا لص اًلاص مثاوي ال ةلد نيرشعو ىدح ل كلذ كعب دوم ن نمحر#

 ةيواخ ممويد كلتف ) لجو نع لل لوق كللأ ل دو هلق هموق داراءو سو

 تنثدح دق ديمعا كرد هلل هلو ام لاق - 3 رخ ةطق ا- ىنعل ( اوملظ اع

 لاك رعش ىف برعلا نم دحا مركذ و رعش كلذ ىف ليق لهف بح

 برعلا ءارعش ضع. لاق - ارامشا كلذ ىناولاق دق نينم وأ ريم' انوع طيبع

 دق ديبع لاق كلل ذنم ىور امىدشناف تاهف  ةبواعم لاق اضيا مهيف

 فودصلاو )١( منغ هنن زينع مآ و ةقداا نأش ىف مريض نب عابم لة

 هيف ل وش ىذلا رعشلا اذه

  اهبارخز وحءلاو فو دصلجا نم اضراب لح نا الا هللا ىلا

 اهه اح افاهلك د وع ضرات هتملع فالح رش منغ ما تعد:

 ا امش 6 منغ 3 تثلع د ام رو هتعد مح رف سوق رزأ

 امير هنأ رذ (؟)ميدجزاىوس هئاقشب دجن ملءادن ت دانك

 أماحح كتماف تقسلا ءأ كلو دك اهتخاو طرأ طمنعطاتلاقو تلاقو

 مدقت (؟) م - انهام فالخب (©07 8 ص يف اهبسن ىضم دقوب - ادكو)



 أه 0 َك ' ذ دنع واع ممصف

 لئام ريغ ىتابانج لاَقف

 روما

 اق

 أمم اند د دنع فر اص دأ و

 ام 5 و اء لرلصمس د 9 كيأا

 لاذ ه روش" ش ماغ ماو ارآ دق رأ لد م ع ََن ع دبم لاق 7

 هَ وع طبع نلوم زو هتع د

 لتتنا فلاسن | تناول تلاقو

 اهناو موبلا ةقاملا تردعام اذأ

 ىثشنم نم نسحا ىب رغصلا اهتحلا

 اهلثم ىهدلا رتملد وع لا نم

 اه و منغ مارا لق باحا

 هلاهص ثدي دح فيس ىلا مأقف

 اهايصق اهعم واثق تئادعل

 هتا رف فاخن ام نيع ةر م

 مهلك سائلا ث.خارا دق نآكو

 مماجا رض م وي هوعداماذا

 فل اس نبا نءدتال هل ليقف

 اص. ءرألا امم ىداذ ىتلا رقما

 مشع اعد بيجنال اري..ع لودان

 هقأأ مويأا جرخااغر هللا ىلا

 مابم نب ال ةرخص نم اسهج رخاف
 ا هرطنال نأ أدم هَ ا :|.ح

 امذ رذا امل ات هحكتتل

 امجا دحغا كردت منغ ةلّيع

 اعورستةش نار ىعسولا كل ىتنبف

 اعضوم ره دلا اهتذ ن'اهم ركاو
 أمتك ١ ربأا مطمت يح تدط وأو

 اعدصم كل ذدنع فودصتداو

 اعر ون ناام بوق رعلا هيف

 أمم . 55 0 نامل ىداوب

 ام.صا طق اه وحن او راشا نا امو

 اعرسارشلا ىل ام وب اوع دام ! ذا

 اع رست ز وجنلل ه وع داي

 اسمزا دق منغ نب اب هاا رئاناف
 امك ر داولاب سائلاثبأر ةادغ

 اعرطت 4 ال اوعدب اص ذاو
 اعد ام هطعأف ارذع انل ن وكت

 امنتم ال سانلا هوجو م ُو

 اعدم ك] د اعأن ده او دل
 9 2 كحل ||

 2+ مث - كلذىلا ريشيام مدقت دقو -ايحلا ىداو هلعلو - ! نك (؟)



 كي رابخا م

 اعد ن مىعدلا عزمي ني زح توضصا) وك رز 1 عادمج وع م ل اك دقو

 اءاتم ل | ان تمشن الو انلع ةمجر ءويلا لزنا ى مأأ ىداش

 اسعارج نا هللاب م.ملوج لر*و انموق لظ« نم مويلا فل اناف

 لاجرأ اهلوقو منغ ما © ر 1 أملي ناكر اص ب احصا ن ا لحجر لاقو

 تق ع م مهع وجوبام ثار لا مهنم ىف ىذلا اهطهرد 0 (1 )يي دعى

 بادصا ند لحرأ أله لاهو بل !دعلان ت اند 7 وو 5 دذعو أم ىدص

 لوق أمناو كلذ فص .ماص

 س رم ُل | و ذسمأأ و يطا مع ما سوم ١ ىلا تأ امو

 سروب تبض+ مكه وجونأك (؟)ديبع ى لاجر َْ 1 را

 سمالاب م. ل يتلا لاق امو .لاله ىب لاجر تااقال

 ىف و 2 هوحولا تارياعلا م دسح ه4: ان مكس 1

 سس رمعلا ّى ليمدلا ءاستلاو كم نم 0 املا 6 ا دو

 سيم لاياو دأنو ةرفجم هوجو تارمجا ةنورعع موو

 سمش عولطل 5 نييلا هوج و تدوس ارايش مويو

 ست تدع 4 - تمص 9 6 ءادم ْث لو | 7 ,اك الذ

 هامه  لءج دقو ورم( ]ىح رغاارك ذي ال مزاكو مسه نإ عدبملا#و

 لود ثيح ب ارعش : كلذيف ديم لاق

 اهم 00 2 5 ىل | اد قع هدعرصا تمر دقو ل متع نبأ لرش

 أ رنا كر ةنانل ىللاقو منع نإ ورم كدحاضت

 ىفو - |ذك(*) ١ - ديبع ىنب ( 08# ) ةحفصيف مدقت دقو -اذك )١(

 ' هك رف همس انك 0 1 مس دبع تل حورألا



 كدمع رابخا

 مكسب

 و تا اهناناا سيشوا

 يا

 ىباتؤاو دع 31 رف

 مون رو ا م وعلا تس ارايلف

 ل اصب تاما ىتح لساص ىلا

 سا

 اح رشح كتكر 8 ع راحت

 لوم كل دجتوا ةامئوج رق
 أح وهلماوع اه ف كيم و اخءط

 اهيا قرع : م 0007

 أحن نوعا: نين هني د 0

 الءاوث ارشع(١) 00 رادب أنا

 د دانيا وتلا هلا, ىذاق

 جيلا دال نأو

3 ٠ 00006 5 ١ 

 ىر .امو تدعضا ر

 اهورهاز هن وييفدلا نانأ ام مذ

 أم ليج انها "لا اييلاح أهل

 اعوصا وأم ول رادع الآ ََن ما

 أحب سمت و 0 - أم اه 0 دلل و

 أبصأ امو د وك را ل اضن كيلو لقو

 ا اطيلا َْل : 3 و لع لعن

 .ىلأ أم تن اكو

 م نه 5 م املل نكن نأ

 مهنم © ر

 مهيلع تردق ةراف تناكف

 أدعبص 5 و 5 ىل“ تاعق

 وبا 2 0 0 6 - نيا ١ك 9

 ردح ل أ. انءوضأ ِش

 ا و

 57 ما كلذ ناك اود

 احامللا اوفستعأف بطلا ليبق

 اح ادقلا قبتخي خيشاار أضو

 اح ابص مر ايد ىف مهتا

 اهاور فاناقع :ىاوقألا مم

 انانوق ذل او رعللا ئداو

 عانفلا وع رئاع ال ةسورخو

 اح اند اهرئاطل 0 و

 اح اأ_طف راآبج لك حطحط :



 ليبع زابخا 3

 ُك أ مها ريسخأف مرا لها تلا ىح تناع ال رجا نم حارخ نيج

 ل و م4 أبصا أم اهاصا 7 دوك

 هب هو ترو فيكف ى داول أنا

 ْ ا رد تاسست لآ اولاقو

 رجح ك اله نوكي اذ نا

 ىلا حع.صلا تسسح نا اهلف

 املا َت أيل ١ ل الخ تمقذ

 ساناىف ىسن تيلايالا

 ْى اح 86 لك 5 ٌتدصا

 ل اله نم مراكالا ىبب اف الا

 ليقلا كلكردا ضرالا يا

 لوبكلاولمارالا كله دقو

 .لييسلا لسع أن رضا ثلا

 لوطلا ليلا كلذ كزرك

 .ل-يجر مهي داوإ قب الو

 .ل-.بفح قيه ىت أك ته

 .لوعولا هب فوطت ليج ىلا

 .ىل بلخلا سمالا مدا ةادغ

 لوهألا لف اي لس .ءفاملو

 .لوصا مهل ني ذلا ىل وع مهف

 ةبل
 * مهلم تن اك نيذلا اهنطب لاله وثو ةعيرذلاوخا ركذ ىذلا لالهو

 رعشلا اذه ةقانلا ر مع دع هللاودع رادق لاق امو

 حطان نم دوطلا قافل لهما حزان نمعضر الا ح اطبل له

 حراج نهدخ اي دخأ نم هما ترفع بعل له ما

 ةح ار اه دعاس تقرافال

 هلق نم لاهام هل اهام

 اص اه رظني نا شخ م

 عزمت ال ولات الرادق

 ممن اصلا ةدعاص نم شع ريم

 حا ار نمواهنم ركاب :رم

 اص نم ن ونظأا فاخ اف

 ب ا ىلا لمعلا ىف ل الاو

 هءاجاف (:ذ)



 ناو دربع رابخا

 لودوهو أعناق هيلع هنلا لص لساص تامعرصأ نم نيملسملا نم لمح ِر هباحأو

 موارادق درا لأب

 أعم هوباو رادق ءاس

 أاهتحا وعر هللا ةقأن ال

 اهرّمع اولو أح لاح ر ايس

 ا ياض اهوا واع

 3 ايلا مى

 6 ربع 35 م ناك دبق

 هنا ولا اورصبأف

 اعمار لن ركع هللا نا نم

 اضخم وأنق دفاع أوما

 ف تلا رلا ريسإ يح

 ةموم ام لاح اك

 لق أع همان رع شام

 بم طلق ىدلاب راد لاو

 مم اص فاه نم اهل حار

 ملأ اجلا ىد رلابد ومع ىلع

 عد انلا ةظع ومال , مهو

 نار نمو مهنم رك أب نم
 2 دلا ة رفش مهبط تراص

 حمص انلا و سب ايلا نم اوق ال

 معط | وأ أ حسبنمللا ودصق وأ

 حرابلاب لي املا ف رد

 ريالا موعدا عا
 حدف الب لبق أسعلا ةيش

 حراقلاو ل زايلا ىلع هيف
 معص أ ال ءالا همام

 اص ه د.ع نع الو ام رم

 م راج نم رجا روت هل
 (١؟] هللا لعو أ ادوكرك ذب تلا ن نأ ح لاتو

 .دقأو قرتلا انس نم بابش حالو 4م وعل ءاجهلا مار د 018

 دراو بةصلاو بّمصلا كالهدبرب  هفيس لواتذا د وع ىقش اك

 دعاومو هلل ركذ مك ءاج دقق مريد ىف اومتمتسان مهل ليقف
 دي اَر لاق ىدلا ف راصت مط نكي م ىهذلا نم مايا ةمالث

 ع مط هللا باذعو - نوكي نأ لمحو | دي (؟)

 5 ساو سورس سمعو ب وو سستم



 نضل 6

 هنا اص ا نا ةاورلا نع هيرش نإ 0 0-2 د لا ْن 00 راَذو

 هللا بادع اوءةوت ملل اتق نونمؤلا هيأ مهتجا ةقانأا ربخ هانا 1 را و هيلع

 .نرونم ويب مهلمل بادعأا مح هللا الإ كير عدا ساص اباولأق -

 ا وداع انعا وردد أذا وردت رهان لداق كلما اوتار ذأ 34 3

 "5 12 ماط دق بةصلا اذان ركب اط ىف اص مهسمو

 دل 1 / اق ملا مساو اديدش هاغر ابلع اغرف اءاطف 39

 لك هللأ 4م 5020 5 لم ييضر مع دق هقانلا 57 ,ايف غلاما

 4 .ملاسامفا هأ :م'اي اص لاقد 8 نار عوق نطلق رايق هدمه ١

 لا و 06 اذوأ 0 ماض لاهل بحت اف مه 0 اهم

 اوارايف هلعاوردم م للا الع الف بمصلا نويلطت او ,هلطن اف ميار موب

 مابا هذا 3 اد يف اوف اص يهل لاقف  تادملا اونفإ -

 # بلو لكم ريغ دعو كلذ باذملا يت

 نمو نينم ولا راما ١ كييف د ! رش نب دي علا قم هذا مجرم

 ماسسو هيلع للا لص اص باحصا نرم نيماسملا نم لجر لوق مرا.ها
 أكناو هتانلا ردعو طه رأأو اعدصمو !رادقو ف ودصلاو ةزيلع هيف رك ذد

 0 ع لود يوكو

 اسامو اه وتع و ابم وش نم اه اذ تاحمف د ا

 امايش لجو تبش ةداس نم 2 اهطرأ ىف ةرب نع 2ك
 اب الف امم رب دوع ترتكح 2 مييغىف اونممأو ها وغلا تن

 5 اسمع اهلف ميظع انا 3 رح لحتوأ مح 1 حاب ف
 00 20 5 ١

 55 ا كبيرعل أ ميصق 4| ا 0 هل وي 5_2 ' ع وح اس رقع

 سنو 4+ م - ونص مدفت (1]'



 عمقه لامع راخأ

 أم 3 بأ ىو املا اه رأ دقو عالصمو فودذصلاوةزيلعد وق

 امال ماب نم نما و بصع ميوماع عابسلاو أ_همجح | وكلم

 اهلا وصل مده قئارطب موعدي ملاص كرابلا' ناك

 امامك نم كاذ ودوم تبذك ةلا ذك .صع اولأةواوصمف

 ابماوثو اص ةعاطاوزاف احهلاص اوعاطااونأك 7 اول

 امانذاىلامب-ٌور تنصو ممءاجال قلاب اوبدت لب

 امالط و ىدحهلا ليس ىل ارعدب هم وق ى د 5 مهاب دوه لراك دق

 اهاوا ْش نكسلا َى دما نغس هريص) لح فاعلا ع ع ه4_ةص د8

 اه اير' ىوق ثءطق لاعش نم (امصاوع هتصعذ'ا داع نيصاف

/ 
 اهب ١ رغ اهده ودل الإ تع أمه ىدوا دقو الاهل

 تأذد_هل أ 8 ركفت ل لا دو المو

 1 وئا 0302007- -

 ادوعرأ دبي تاصلاىلا نب ةيءأ لوق نينم وا ريما أب مرايخا دهاوش نمو

 ىلأ تيه ذ نيح قلس هلل هناك 4 ردلا الل مسا داو م أصا امو هق انلاو

 يذلا تاذدملاب نم تار اني ملأ ن
 اهب

 ماهعار 5 دذع كتله ىح اهاومو ح 0
 امر __ ١٠

 تاصلاىتأ نب ةماكلذف لاهو سس ا لَو

 .اريقع اهورداغذا ىتر ةقان  يفو نيدلا ىف كاتفلا دوم و

 ار دم صا وحس م ل ايلي 0 ضار الا ىف : ىب مار دل دال 42+

 [ ربع وك لاقق بضم عمسلا ماك ر.ءيحا اهاتاف

 اروسكم اهب امدىف كتدس»و

 أ ل وظو 4 ءاخ فلا كلاس .-ىلا ةب_56 راق 4ب_رمأ بعص ىارغ

 اروخدااولم ءايساا يف ةيعص ا اج
 71 1 ع 3 ا. مو 8 زحص ام



 كينع رايخا --

 اريمدت اهحص بمصلا ةوعد مهيلع تن اكو ةوعز اغرف

 اروزج تناكو مل راو» نم 2تناف ةسرذلا ريغ اونصاف

 أ رب ونت مست | م رق لها م -عنع رخل تامر أ ةيويع

 اريضح تكا وف اهبر ىهت و تن ةيينللا دعب أهومق

 عر ايخلأ 1 ثيدح نم ايلا ىهتنا ام اذه نينمٌؤأ أريمأ يعل

 # تاوصلأ 3 هللا و مه. لبق أمو مراعشا

 ادكه نوكي نأ ديبعاب قيلخ ةيوامملاق  لوالاف لوألا انثدد كل ذك

 كيد ايا ىصحنال اناذ اصرح كيلع و ةيغر كلب اةدازو ايفو ايلع هللا كداز

 رأن و انرأآ' ت ءاطا دقت ىده ىلاى دهو لضف ىلا الطف هلاك داب

 هللا ىلص لاصو ةقانلاو دوت ربخ مث  اريخ هللا كد ازفاهؤفطا مث كمو

 * قيف وتلا هللابو ملسو هيلع

 1 مرا ىلا يلا مهجورخ و ثرح ثيدح

 فيك و مرملا ىلا نم هيلا نم مثرج صوخشن .ءىريخا ديبعأب ٌةواعم لاف

 هللانا نينمّؤأأ ريما اب مرج را نم ناك ديبعلاق - مهموق !وقراف لو ناك

 رك ودذللا ف ناطخت وتب رقكتاو دوغ وا دا كلها اك امتو كرانإت

 برع هلزاك دينعلاق  داول نم لاطحتل ناكامو  ةيواعم لاق  هدلو

 نب راءاو ناطحق نب رابجو )١( نءللا تينا كوللا ةيحب ىيحنم لواوهو
 نب نعامو ناطحت نب ىواللو ناطحق ن صاملاو ناطحت نرمعلاو ناطحت

 سملتناو ناطع# نإ مثرجو ناطحق نإ رعسمو نطحقنب بصاغو نأطحف

 0007 نب ميشنلا و ناطحق رب ماظ و:ناطحق نإ ىئأطملاو ناطحق# نبأ

 *م هعجا رف ءاّسالا فريثكف التخا عم 8 ؟ ه )ص ؤناطحقدالواركذمدقتدق ١(
 0 0 ١



 سنقبا/ دبع رايخأ

 كلم دق مهلك و داع نم أما مهماو ناطحق نب رفانو لاطح# نبرفملاو

 بدحش لاطحقن برءدلوف (١)ش وحاب ريس ناك دقو كلع مف ماظ ريغ

 ايس يحد 8 و بحشل ا ةراذدد او سمش دبعوهو بش بجتشملا دل وو

 نايسن ريم بحش ن 2 داوف ناطحق دإو نمانايسلا ىن-ن“ لوا<: ال

 كوللا تناك م«يفو ندملا لهاو ممجن ءلا هللا ناو نأطحق : ل سدح شن

 داو ىلا كلما عج ر ذ مرد 4 طا ريم هيأ كلن كلف ام-نء لاله و

 اكلامومسيمملا يسن ري دل وف_نالهك دأوى ّ تناك ةروشأاناريغريج

 اريهزو اثوغو نعأ مسيمم ا دل وف( )برك ىدعمو اللاوو اد رعو ادنزو

 داوذ - سوح و نايلعت و ثوذلا نب مرج مسيمحلاز ثوغاادلوفنيفوتو

 لاسر و لايعو لايدلاو ةمهرحو ثوثلا وأامدادو فااهحملاو |

 دلوو ةداعلا دقتم ن ةرارصن قب رذن دبججن فرأط تن ةدأاتق مهما

 ن تدلوفر ارهلخاو اي عو اذ كلام دلوو لام ديز داوق اديز نالهك

 ن كلام نب سرع دلوو ردقلاو دزالاثوغااداوو ث وغلا ن نالهك كلام

 3 ز دل وف ادبزبجش. دلوو بحعشتلا با ردا وف أيس ن 9 الهك ن ديز

 ثراحلاة ةىرص دأو ةريشالاو ة 5 سعو مح ذم وهو كلام ددا د)لوف أددا

 ءال ؤهذ ةدل ونا وهو اريمعو ةملءاعو ام اذحو انطوان دع ثراطلادلوو

 د ددأن 1 8 سم نب ثراحلاز ىدع دلو

 سيئر دلوفرابملا ىنبا اكلامو اسيئر نالهك نيدن ز رب كلامن رايللا داوو

 نمورارط ل ادلو ءالؤهن ناحلاونادمه ةلشوا بوو ةلشوا ةعمر ,داوخا ةعسر

 ناك هلعلف ض اسس لصالا يف ناك كانه و( ”+ م ) ص ىف ثحبلا ا ذه مانت ()

 ة مو اسوأو احورشم -دقعلا يف دا ز (5) م انه اكن اطحق دال وا رك ذلالح

 1+ ح - نالهك و ىردو



 كلم رايخا مسكرا

 نإ ةرمعو رفأع كلام دلوف كلام ددا نإ ه سم ن :لانو الار اللا دل

 نا دحام نأ ددا نأ © سس نإ كلام. نبق رمت نأ نالوخ م هو لكل كاااف

 مثرجلا 9 ل اطحق ٠ نااسر نإ بدعمشنا ا 6 كار نأ ا رح
0 

 ءءء : ١
 جي ء.صمودأاعلاو الاذونا نه دأ و ناطحق نأ

 مهلضفل ا دسح 2 لع مهن أعا اللا 4 رثذ ربت داو ن قبالو ب ال رح ريح ى '

 م 2١ )لوط مق وذا مه لاش ريم ىب نم ادحاوأ احالا عل مهو هعو

 هلكت مسيمهلا نل نعانبأ بي ىعنإ ريه ز نإ نطق نإ : ديح
 كللذكلا ايلا أ نواتيق ىواهرج 0

 0 نإ دعس نل و رم 1 ضاضم مهياع 9 رج تلم و دللا

 ع ديمسلا مهلع نوطبق ونب اوك-لمو ناطحق نبمهثرج نب تبأ نإ ىمنبأ
 5908 ١آ ىلح نأ رأ رنا وطبق و او وه ا

 1 روع 5 021 300 ا 9 50 رد نأ 25 روعشأا "رب 1م ملا | م وق< ناك و

 فر وطبق ونب تإ زناو 2٠ ىلع مرج تل زنا و مطقف رجشل ابا ورماق
 مرح هنانوملعي اوناك لهو - ه واعم لاق دابجاو ناعميعت مضوميف اهافسا

 لاق  هرجش اوءطق فيكف ديبعاي لاق نينم وا ريما ب من .. ديبع لاق
 لاق دقو هل ل املاساب كل دنا و ري 1 دييع
 2 لوم 533 ىدذ رعشأا اذه ضاضصم كاد 5

 . 6)برعلا نيباا لوآلاب ىدابلا -ب رعب ع يو | ديف
 [روطق- فت الا شورلا يفو مركزك نب روطنق نا - جوركا ف و-ا ذك 00 000 ا 00 يو 1
 كاع 5 2 6 2ك نا 5 ديصقلا 0 كه 8 را

- 



 بن بي كينع رايخأ

 ناك هي اد ومع ريل | ىبع و بمتالا ما وملاو د صوع داعو

 تبسنتلا 0 ره دأأ ينامو ب رقتلا ىف حا ميلا ى |

 بدهالا و رم نبا وىدج مث رح تعوم سم لوم ىل-عأ وضم

 باغا نع 3 دب كش و 3 بارع هناا و : لوم انا ناجحا

 2 بنجالا لمف ريغ او ريس موقألا . بت رم انس و تام ركع

 0 باوبصأ ََل وقت 9 كل 6 ات ريج كل : ْى 0 لق

 هن 56 َّ داب نع لها و هل ردم لها ب رك ودل م |

 تاغالا هلا هللا هلا زو
 ل

 ى رطفأا ريوق ن 0 عديمسأ || 5

 ”(0) هاضفيول ا: نهتللا قارا ىلإ قالب قرأ رك يأ وزيد

 : ىداعاألا اه دهال 3 داشرلا و ذ ناطحق ن مراأس دق

 ىداولا لها ناو دى رار دانلا داسملا ريخ رىرم

 دا دملا ني .هصلا تأ ضل ىدالا ىل ورم ى مكل

 | ى داهلا دالب ا نعواو ريس دارا الب ضرالا اذا و ريم

 ى داع لك رك 000 اوهذت. ةءادملا ىدأ بار لواخ

 ,تادولا ديسلاةوراو .قداتثا ركلا اوح رضا

 داع لكم ض رالا ىف رأت ىدابالاو ماحر الاى وا لع

 دا ز نم دأ از شع مأ وف

 كلمن هوا ا د دلو نم أل تلا نموا ند -- 0 راع لاق

 يح



 دنع رايخا 3

 ريو كلذ ىلاوةيواعم لاق -نامز دأع لبق كلذو ريمح هلع نم كام 9

 تركذدق اداع نا نينمؤأا ريماإب الك .. ديبع لق لب وط هدب ثدحا

 اهدقو تثمبأل اداعزا ديبعلاق .اولاق فيكو ةواعم لاق أه رامش قري

 مصالا ن ةدانج ى أر فنينم اا ريما كتتثدح ىذلاك اهبلعدف ولا طب او م ألا ىلا

 لامفا وكله دق دفولا ىلا لو هيلع هللا لص ينالا دوه عم املسم ناكو ايؤو

 يدلا رعشلا اذ_ه هلوق ىف مهولا ن ناجلكلا هل لات نيكرشملا نم لجر

 ظ هش ل وشن

 اوربعت ةقرطلازيغ لع ىأرو اهون دحت ةع دب ماع لك ىفأ

 (١)ربشوانييحام اهيلع ىيحتس اهظافح يف ةنس داما ناف

 ريجو امنم.داملا وره رج هب 2 انبس”قيرط نم ريخ ثومللو
 لاق لو الا كيدح ىف فن ناهربلاب ثيتاو ديبعاب تقدص .. ةءواعم لاق

 ددش ىف نب ثراحلا. ىلا كلااراص يح نميلا نودعال كلذكر يحل ر 2

 ن نعا ن بيرع نب ريسهز ن نطق نور ن ط اطال ن ورم نا

 لاوم الا باصاو !نغ نم لوا ثراها ناكف أيس نب ريم نب مسرمهلا
 دبع ىلاق + شل ارلا كل ذ دل ىمسف اه ريخ 7 م أنخلا كرها لخ داو

 لاق ام روسنلا بحاص ناهتل ريكالا نالهيف لاق ىذلاوه نينم وا ريما |

 درجملا كمل ع ديالا كان نوعا ( هل وق 5 هن لح تأ.” دح دقو

 | * ( ددش ىذ ن ثراخلا

 نيج كاوأم نع تك ليد ىف دل ناهربلا تدحو دينعأت تقدص ةبواعملاق

 نم هدالب ىف شئارلا وهو ثراحال نوب ناكال هنا نينم وأ ريما اب معن لا

 بيجاعالا نين كلذ ريو ريثملاو كلسملا نم ةئيفسلا ىف دنهلاو دنسلا لبق

 ُ + 4م -هعجأرف م دقت (1)



 4 ىلع راخأ

 دب رب هبا رهظاو دوذللا يمفاهو زعىلا هسغ تءلطتق هريغ و اموقأب نم

 نم الجر م دق نكمتسا دق هلا ىأر اذا ىتح نةسلا دعاوا رح برغملاض را

 وار نإ يلح رش نإ و رمت نإ

 ى و هله اعمل ىو دنملا ضرا اولخ د

 رفس فلخو نملا ىلا الأ 6 لسر مث لا وم الاونغو ةيرذلا

 هني دم 0 | و "5 وأعم َل اق مسد هس ماو لءمق َّك ع هنا تايم ءانم هرمأو اميا)

 ليبح رش نإ در نبر عل " أه هم . لها

 تح هر لعر أسو امأ] رشع ى 2

31 0 

 ميما ل 1 5
 الأ ام ا اش

 مسا لعاومساومويلا اهب ميك ولم نا الا اهمساام ىردا ال ديبع لاق  ىه

 ري نم لدحر تل 3ىف لاق كالت لاق كلذ ف هن وأهم 0 -_ شا ارا

 .نإ سنا ىذ نب فالع نب ديز نب ورم نب دعس نب )١( ساو هل لهب
 كلذ يف لوم !رعش راوصلا نأ مدع

 موا نم و س الا ب نع نم انل ام هل سااستلا ن .ىيأا د ند

 شالا اني راس

 اه زان دنلا ضرامؤي

 اسم ةاتف لك ىتناو

 هد نم كللملا لو نا

 اهءاجذا رفس هب عا
 ئى

 لدحح ىل ِ

 روجسألا أد < يف هلىرطب

 4ءدو اهم ا مسرد

 هلم ىف شنارلا تاو

 م هب وأعم لَو

 46 مس - ظافلألا قريثك ف التخأعم ةديصقلاىرت كانهو_لقون 4 )ص ىفمدقت( 0

 مج الك ليسلا ضيفم لثم

 مييضلاك 6 وجن الا امم ى وح

 مصل عز ل( ىلع مآ | 15 ار

 ,ىعن اذا كاملا اذ ليم

 لرم كلذادب+ أ

 مل عملا كلملا ريس موب

 ملايصأ ١ 7 دي عا 3108 تا دو

 :الاو تا ريشا ن

 م لم

١ 

 ثلاذ عا لشن 5 نيم وَلا ريما 5 لاك رسس كلذ ع مص ا



 ديع رابخأ 4 +

 * لتأل ضرأ لبق نم ةم ده هتتا يح

 فق  ابكلم نم لاق دعا كرد هلل ةيدحلا تناك نمو .  ةوامم 1

 ابطع ىد اه كولملا نا د.علا] لإ شدا: ةعنم و زرع ىف م مو كلذ

 ضرأىف 9 هام فت”راك ىذلاو كلذ ن ! . لق هوز نا فاح لاق 53

 « برع نب ريمح دلو نمةش لا ا انمو ةرواعم لق  فنملا

 اضي ةاز لاق . ةيدحلا تناكام ىنماعاو كثي دح ىف ذخ  ةيواعم لاق

 كل لها لمع نم كلولملا ءاتم نم ةيلأو ارخافاح ايدو هنامزك احورسو

 000 وس رال لاق شئارلا اها رايق  دالبلا

 تدك م6 أح نم اذا سعأ نم و كرتلا دالب نم هضعبو كلم ام هضع لاق

 وره نإ رفعي فاختس اذ ىأ رام ام جرخ ىتلا دالبلا كلت نوزميل فاذ

 ا, رط دمت ف قيرطلا ءاغشنا ىف ىلاحرلا ثءبو فلا هثام ىف هسفنن وهرا-و

 قا رعلا نيب ام ” جرخف د ىلع لبج لع ةدحاو قارطن م رذ د اف هلاريخ

 رايث الا لع جرخ هنأ ىغلبف كلذ نع نينم ْؤملا ريما ؛ تلأآس دقو ةرزملاو

 لاقف ذكموب اهتنذم تثدحا تناكدقوا ةيواعم لاق  قارعلا ضرا :رم

 لصوألاضرأ نم ليلا لزيت رأس 9 ىلوط هدب كلذ لبق لب -

 نإ رمي ند قدالمت ن ب دز نإ قرم رن باتل نا قاطملا نإ رش ثعلو

 هن ردا ىو هلا املا لدعف ناحترد 0 مييلع لخد ىح ففلا هلام ىف سلا ىذ

 + ىنادع هرذار ادج ىلع مويلا ايف هريس» سما نبإ رجح ىف بتكف لبقا مب

 كرتأا ضرا ن رم تناك اع 1 هليل - تبادل زار ذا لابامو  ةيواعم لق

 عملا ريمأأب دسع لاق - هنع ىلإاب تألم ناك نيف لاق  هلاوعمتحاو

 دي 3 هللاو م رو ةطرس ريمطو ةدع نم لهال تناك

 منين

 اهرث د نم وى

 تناكو



 كاس رامخ 1

 سأأ !ايف لود اوتاكو ناطوالاو نيلاىلا دالوزلا رن ” تناك و

 , رمشللم موضع ءءء ىدهأ لاو ه ريغ ىلا ف طو ل ١و كولملا

 ا

 ه رش ش 00 لاقنأ 3 د 1١ ضر نب رج ايفا : كذاب لهف تقدص

 7 هل وقلق 9 لاق | هب وأءم لاَ

 راس امله لق لاق فكو
 « هف لوك ىذلا رمشلا اذه

 ىضما نيح دما كلما انا

 كم اواهح اد_عا او نغال

 مك مدد 3 كح
 اوربسو اومحت اذ لاطح# وال

 تشكو ه و طخ هللا ن حا

 مكسب ى ىنل هما رحأ اوعد

 / نب طاطام لثم اون وك و

 !ولوتترامخا كولم كلف

 ىلاكم العو ىلزنم فرشق

 مكببلا مجرا مو كلها ناذ

 ظ 58 1 اندم كاعو

 3 وأم اسم ّ لعل فاك ش

س [أعممتخ هامان - ذك( [ ٠
 30 0 م

 ما رأسا للا ىف ثيبلا اوطخو

 شا رلا' ثراملا لوقوم كلذ نينمؤملا ريمان  دييع لاق

 (:) اك! نع نم ل.ل تبلج
 ماعلا مد نم قف رشثأ ضر

 مالغ ىف رواج ال ءاوس

 ما رأحإ دليلا ىف تيبلا اوطخو

 مايشا نع نم مايشا ه-

 1 أسو ناطم لم وا و 2

 مانسلا ىذدفارط الا سن أ ىذو

 مر | وك

 ا ركلا ليش مدع فخنو

 مانالا كالما قوف كلم و

 مال لا نم كولا كله كا

 ماسفلا ةيلامك نع اولوا

 ع و لكلا دانملا لوو 7

 داليا ىف

 3 وأهم ل لاق

 4 ١ وأءم لاق كلا

 لاق د دش ىذ ٠ نب ثراحلا وهو كرا ىل



 1 ع

 ارشع 1 دواس الا رشتنف

 : طع لحجر 3 دعت كاع 1

 ىنا تدل 1 ا أ ىمسس

 ك ولم انم مدل كلع و

 روز فاد هالعل كل اعو

 م-هف روصنملا ةبارروظت و

 ه5 وط كلم ىاوطنم رشنف

 تيما م قوفملا ثعبنتُف

 فرط لحر ب كب علا كبلاع 8

 مالا 1 وم ئى هللا باع

 ارا ىف صخ ريال ي

 ىلا

 1 اع 4 ءدم كلسعا رخخ وأ

 ما رملا لكت ث معا فيعض

 1 2 دالوا 3 كيس عل كاع 0

 مال دعا ىارو ىار ىلع

 ) اع هدأ و كيال 5 ال

 مايخ ءاأ ن مانملا لكك

 داك اباىع

 نيم ئملا ريما ١ ل وكي ىذلاوهو
 أه ص* ع انلعلا و : 7 كملا نأ

 و دانأو هن ىعا

 سا د كالم ايلا ليس كب رك ذا 1

 تخس نا ضرالا جاةراس رعركذاو

 انطق هد ا و اره_هز 82 صح و

 كمل أ رروهشملا 2 نأ ٠ نع ا 5

 د

 5 را أم يق رس 5 عياد

 مهلك س ا |! ت هس 1 مك 2

 4م ركم لا 1 ىف ا 0

 الاف ركمافأ

 همم وراق ىد حج وه مم رحؤ

 هرلاو ث وغلا

 ل ١ ديح نل طاطام ةيربأا ري_خ

 لناس ا ريخ أن اا سمش ديعو

 ىلاثلا ديصالا و رم غاهملا ناو

 ناطحق دالوأ نم سانلا لقاعم

 نا, رفلارك اذابورملا دنع

 ىبأب هل ثم اذ نم رولا اننى

 نازءاو ثب وذ هارك ذاىلا

 نأللاو سن الا روهدىف | لئم نم

 نا. ركلا كاذ هم , انمصخل

 ناديدملاوى : ىهدلا اذن 9

 ن انه نباو تد ىلاخ مدعو

 كلن



 1 5 ذيع ر خلا

 اقاب سيئ دجم كري اذه  انمر اكم تدع نا مراكملا كلت
 فتاهتل ما اذهب ليم ناكو ا مهلك اشي لثمله سانلا اولث أسف
 م لاق 5 هاروشس 8 ارا راذ ب رعأأ نم وا لف كييعا 8 هلوأعم كات

 نإ سفأا وه 4 لاق نيئمؤملا ريما ١ ىدنكلا ورك نأ ردح

 37 ددكلا هر لو

 ا: ناكدق ىدلا كلما ىرا

 ىور ايلا ةنرغلا ىلطمإ 5

 اريطتسم ل طيلا ىف بصاو ٠

 اوتيل هل قع ننسي لذا

 امم قألا لوقو اهل تقف
 ل وغرهدلا نأف ىرتتعا يلا

 شايراذ مناصملا نم لازا
 ىلاءملا كلمدق نين رملاوذو

 راقم اذ للاقثا يف ىشناو

 امدق ناكو رام اذ درفاو

 | رط راسخالا أ محو

 ىح ءارحألا يف ءرملا انيبف

 اوخرالاطال ةءواشدراو ظ

 تاازدزالا لهارادكيناف

 قريه يف ةء١ و: الانا

 اودي لأو تز زع مرعب

 الانوبللاو 0 8 تف رع

 الام د مو انافر دف

 املا متطصرو هاما

 ال اله ىاو ادا 0

 ,ء مسبصأو

 اي 56 هب تادعول ليك

 الاحرلا مهتلي دهملا نوؤخ

 8 ارا بصن دةشأررللو

 الايألا هاقسو هادرأف

 و خلاها رس را

 الآ زو أ ردح ىتطصأو وو رمعل

 الاف بت نع م دزأ هأمر

 ا ا نورا يتصل نان

 ال اوزلا رظتني سانلا لكف

 الاخ نأ ىف كانه نافذ

 اك ع - مجا ةديصقلا ربدتق - اذك -()
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 هل املاو هم ولا كيه نمو ١ 13 لاومسلا هللا ىزح

 لاف ب سس | ول ى د ايلا رعشأأ أ له 5 نك اهدمسع 7 كر و أعم ل 5

 ىلع نوهااده سا ناك و رخالا دع واده بارق نينم وأ ريما أب

 ناو رعشلا اذه تمور دقل ادم ثعب ىذلا وف ل رّقلا ام اذ ةا ورلا

 ساونى ذلبقرئانشو ذ ةعينخل نمأب ريمح ىلع كالا نا و مالغل ساونا ذ

 ش'ارلا كلم ملف تقدص ةيواعم لا ساون وذ هلّدمَف لب وط ىه ذب

 هنأ لأق ه دع 55 شلاق كدب مس ْنث رشعو أبمحو ةئس يل ام كلم

 هن ام ز لها لج ا نم ناك و راثلا اذ ىء هناك و شن ا رأا نب ةه را

 أها 5 و ر م ف ويعلا أمل لاق ,'رملا ن 5 لع أ ه4 ”فشمف را 7 عة

 هنا نحلا 0 فات [و ه4 كم 0 6 ريسش ديعلاةلئا كوم ف ب راو

 نرادوسأاا ضرا ىف لغدأ ىت هد. هه 00 هه ةءارب نا سد رذأ

 1 دص ىب مههش وج وم وف دالب ىلا 0 م ىف ض 2 7 ١

 5 أ مس 0 مالا نم باص و ريثك ى ملأ هد 7 بروما

 راع ذالا أد ىمحسف مهام سانلا 0 د هنأ ىلا مع لو أله ام وذ مودم ذخا 1

 نينم وللا ريم' ايد.ع لة. رازلا اذ ةه ربا حس ىفريخأت ةءواعم لق مم لاق

 اي تدءس د تدنيق 53 راع | : رمأ كلت هو زغ نم هه راعج رامل هلا

 نب

 نا رزأأ



 د كيس رامخ|

 رانم لوا نينموملاريما اب اخ كل ذ ناكو هثويج ام ى دنهل ن! رينل
 ىتح زغب ىف نمل ا ىلا عج ر مث لاق رانلا اذ كلذل ىمسف كولا هتعبض و
 ريما أ مع لاق رعش رااملا ىذىف و كلذوىف لبق لهن 4 وام لاق _ تام

 هأ لاش هتبص أخ ن<و هبل لهأ له ريم نم لجر هيف لاَ 50 نام 1

 نب لإ رب نإ در« نل باتتملا نب بلاغ نب دإ رب نإ تللأم نإ (١'مومحن |

 ىدلا رعشلا ا ده راوصلا نإ م لمن, نإ سأون ىد نإ ىرحت نب ق المت

 هيف لو

 (مزاكف ال 1 | م راتل !ااذأ امه أم . البلا نم تغان اهل و

 اكلادك نينسلا ىضاهنم تلح و اه ر يف تنيم اف دونملا ت دق

 ك دالي تنج مث ماحد الوا ١ .تاأوبت ثيح لامملا ىطو ىتدم
 اك! اح ر قاذ رغب تيجملا ثا ى والا » رفتس اذا دنع تاغ وا

 اكن انما ضاق مهنم ردصلاىف مهه وج ,قلخ سانسللاب ك اناف

 اكل امفا ىدم ىف ةفاثلا م الباملا ما رب اف روهتلا ثنا

 اكثانل ماج كلذ تاهره ةطخ كلاس نمىنأب-ا ذ نم
 اكنالعب تاع را ري ام رك هديك مما و أر كولا عضخ

 ةبواعم لاق -ةنس نين اكو ةنس ةثام شلل لاق - راملاوذ كلم 1 - ةيواعم لَو

 نينموملا ريماإي معا ديبع لاق  دمرا اع كلأ ١ يح لوالاف لوالا رقتسا

 هاربا نإ سيق رفا هدمب كلم ىل ة رانا ىذ دمب كلم نف ةواعم لق

 هةيعلط ىلا ىف ىى ىمربلا ضرأيف ها ريا عدم لاك نم بروما وك أ:

 *.ح - انه ام ضعب فل اي هبس نم( 181 ) ص ىفمدقتاه - ( )١

 م ح٠ تاصقنو ةدأب لي 3 ابا )١81( ص يف تم كمن 0



 ا دينع رايخأ

 نيطسلف عدالب ن يلا نك لألم 7 ادالب ىأرف كلما

 تاايع ن سبق نم اقم هراف < هنوأعم لأق -- لحاسلا ىلا رصم ىلا

 لا 55-3 ينأ 0 . ف لع تسب كلل ذ تماع لهف

 لو نإ مشون لتق نم ةيقت مو حوت نب ماح ن ناءنك داو نم موق ربربلا

 بت نب مشو نا ناكل هدو ن مشو مهلتقملو ةيواعم لاق

 اوهرثو قألااوكرتف للاى ايعاد مهيلا راسف ارومام انه وم اطاص ادع

 اك مهتماياقالا ملت م رهظف مهلتامف رفكلا ىلع ماهملا اوبحاو مالسالا

 هولغىف سيرف مهلتتؤ كلذدعبا وعج رف مه ءب ره نمو لحاوسلا لع

 مه | سبق لرش فيكف ةبواعم لاق م ويل ىلا امم مهف ريربلا ضرا ىلا

 لاق لاق - كلذ ام و سيف رفا هل# رعش ىلبق نم الا ربربدلو يم

 لوم ثيح رعشلا اذه نيئمؤملا ريما» سيق رفا

 بحمأا شمال كألملا دال نم 2 ابتقس ام ناعنك ترير

 بينا |ىذ سو سبوع ّى نم  ةنهو اهف ناعنك ت 0

 وسرت 0 ننانع ثار هولا دوو رونا وعل 07

 بع ىذ دل رطو تي* نيب 2 ىّعمنم ىسمم ريف اوسما 9

 بنر د أماقتن أ ىتمى رذحاو اقداصا ركش ناعيض ىركشاف

 ملي ثيح سيب رفا غاب ايف لاق . لو الإ كؤلدح يفدخ . هي واعم لاق

 ترمس اسءاو اهتنإ دم تدنيف ةيهي رفا نم. ضراالا كلت, ةنيادم ء انيل سما

 نأ ةيقي. رفأ لوقتق برعا | اماف مويلا ربارب اهيجست "7 كلدك و سن رفا مس

 0 ثأ اده

 0 لق لهف 006
 ام

 نايف نيسدلا ريما اب مل لاق ه رعش كلذ

 عدرمسلا 1 حل | ذك -)



 48 لمع راخأ

 نأ نه نب ن الم نب ورم نب كلام نإ قالمت نب زرمت نب عديمسلا

 وه امو ةيواعم لاق  !رعش باتا رر بااغنإ ورمت نب باَدنْطا نبأ

 وهو ريشلا اذه نينمؤأل ريما ان لاق  ديبع أ

 مام باش لك ىرمل هيف لفدج ىف برغلا ىلا اررس
 ماسح بضعو لاهص لكي ىنثني ال سف رفا ماب
 م ارلال ع- ريغ رحن نودنم أه احط ضررا انا ند

 اعد دوا برش هيف رثب طقام ىف ناس رفل اب ض وت

 مال شيج انثش نم ره كح ىذ محلا ىطام ىعأب

 اهلك دغو ريغ مرق عو رأ مهيأ الم خيش مسهنم لت

 ,م اهغلا لثك ترأس بئاتك ()صفصقيىف رربلا نكسيو
 ماو دلا ىهذل هركامريشب اهروج يفزاينلا ىتا ١

 هنس هي ام سفن رقا كلم لاق دعا كوبا ف كام يكف - هيو اعم لة

 هوخا كلم لاق  ديبعاب هدعب كلم نف ةلواعملا# . ةئنس نيتسو 8 رأو

 هجو؛ ناكو هسفئل زب رف افلا نم هقش طقسف راعذ الاوذ ةهرنا ند دبملا

 ديبع أب كلرد هلل لاق ابيهم نراك و نينس تالث ثكعو ةنس وزقلا ىف

 .ضرالا ىف هناذتاو هريسعو اركذ رثكا ه#نمبلا لها نم لجرت تدمس ام

 .ناك امو نيتم وْ ريما أي هل عال نم كلذ  ديبع ىلاق هل مهنم ايجستت رثكا

 اه مم هءدهو هبا عمايإا سلا نم باصا نم ا الا رامز الا ىدإ ه مر مارك

 هيف ىمس رحش راعذالا ىد ىف لبق لهف لاف . لما هللاوأ اهلي مف هيأ ىلا

 هلله ةسدل له نم لجر هأثر تام امل هلا مما دبع لاق .راعذالا 5

 # عا هيلع ثع و - ذك( 9 ))



 كيد رايخأ 4١

 م ل 5 نإ ف رتمملا لاق دسعلاق ورم نأ راكع نإ لاو نإ )1 فرتملأ

 لاَ ٌثدح راعذالا اذ

 هناولب و ىه دال تحت

 ىوهلا سالا د راني

 ان ره ذا يه دلا اذه ناك ول

 هكلم ىف راعذ الاوذ رمي

 هيل ف هأ ماا اف رضو

 هبق أب ىلع ىببل ايل لاما

 (؟)هيشاطلاو بايرألا نمدو هل

 هين افلا هاي دلا امكل

 هما دلا ىذدلق ايلا ناد م

 ريح اب لي ومتلا ىرثك اف هل املا فب! كل اك كيلم ىلع
 هيئاملا ىوذ كلم او رهت دق ىمهلام4# ءانآ دجم نم

 نا رسعو ام كملم لاك هك بعت كلم نم و كام دعا 4 وأدم لاق

 شارو 0 ثءم سام . 3 ؤأعم لاق - سس أر و رم أع هاذعت كلم 9 4

 سطفالا هيف لاق دق وريمح ك ولم نم اكام ناك نيينم وملا ريما اب ىلب لاق
 ديعلاق مس فك اد 4 وادم لاق أرهش نما نم لح ّر وشه و تع نم

 ل وهي ثيح نينم ْوملا ريما ان رعشلا اذه لاق

 0 دولا ل اضل سانلا الع دق
 شارو ذرم اع كلما وخا

 سس 71 نيتلصع هذ رام

 ىش اخ ريغ ىه أ رث دل ىلاع

 داق ص ر ا دب رب اا. دأق

 كاع كوالا راهي هز

 برملا ترد د اان انملل

 ا وبل داو امل كثر وسهف .

 ىشا وغلا عاضمأا ا.ه ارش

 ش ايكلا ءاشل نع نونثل سيل

 2 تايالا تعض دقو ا ذك (؟) )١45( سيف - برشلا - مدقت (1)
 ] د+ م - اهعج | رف ريثك فيحصت اهيفو -(145 )

 رض زر



 تح كلرع رام

 ش ارشا ثيل منف شارود برد لك ى فلو رات وهو

 شاع صاالو ةل-يمز ريغ مزح روم الا مريس كلم

 شاملا ل هجن مازغذا ()اجرزو ةونع ناس اسرف
 شاطنا'ىجاودلاىفليللا بش 2 اهان- م1 نأك شوب
 شاشمالا ىف درب تافهس 2لامص تادنهم فويس نم

 سس ام نعو ان نا ىدح ةللدالاو ال 00 نم هيلا ها

 َّس أاممو هدأ تر مهم ىو ميد ثلا ف رغلا ىف دودلا ضبا نم

 ىشانو ل تكا ىف وكلا ز راث ىريج كلم لق كاذ ة | 9 : 6 95 ١ سا ىف 1

 شاطالو ةمومببالو ب  رمحلا ىح اذا ةه دءر ريف

 اللا هذا تاكامو ادكه اذه نظاأ تنكام ديبعأ كوا هلل . ةيواعم لاق

 هذع كلم نمو كام مف  ةيواعم لأق .نينئم ٌوااريماأب صياف ساو اذ

 لي> رش نإ داهدملا هد نم كلم م ةنس نيتسو اءسن كلم  ديع لاق

 تنب (:) ةحاور اهلل ادي نا نم ةأ سما جوزت دق ناكف حرشيو ذ وهو

 نامرلا كلذ ىف اهب مم ةأرسا لّدعا تناكو سيل, هل تداوف نكسلا

 تح اهيا لع ةروشم تاذ تناكو اهلعو ارييدتو ايحو الّمعو ايآر لضفاو

 ءاسور ىلا ثءب ةافولا هترضح الف ا هنم !اهريغو ريه 3 كلاذف رع

 فاختسا هنا كرك دق مرايخ ءا رسما و مهنم لبتلاو ى أر لهاو همرق

 كتب لها عدت كللا اهيا نعالا تينا مهنم لجر لاسنف - سيل مهيلع

 ضئذلا_د كلا ىف تناك ناو ة أرسا انيلع فلختستو كموق لضافاو

 لضفلا لها تف ىعو لاجرل' تب أر دق ريمح رش ام اي لاق - انمو كنم

 -ىسول لاري اسفل ن رع ( + ) صق يتم (9) # مح م د و اذك(١)



 كينعراتخا ا

 تأ رد أ نمو نيضاملا اهولام تدهشو رش الان م ىارلا ىوذ تربخو

 عم انكحو ايأرو اع طق سيّقل, لثم تأر ام هب فلحا ىذلاو الف اهنم
 هب نوعفتنت ام _:رااروما نم م رهظ: نا وحرا اذاو نأ ا نم اهما نا

 عم ىنأف اهيف ىتحيصن اوليق اف نملا نم اهما نال اين دلا تناك ام ركت اءاب
 كلاأ تيمس تنكدق ىلاو اه لها نم اهريغ يلا هيدؤم اهأبا ىرايتخا

 خل اذاف سمالاب ىلوا وهو ىأرو لّمع هل مالغ وهو مالثلا اذهىلاخ نبال
 ورم ناش ان (؛)لاق وه نمولاق اهتوم دعباماو اهتايح ىف اما مالا يلو

 اننرصباو انلرظنا كلملااهل تناو انمطاو ائعمس اولاق و رمح نب رفس نبا

 «ريمح كلم ليبح رشنب داه دا اهيا دعب مروم | سيملل تيلوف

  ةنس ةثام كلم لاق ليبح رش نب داه دملل كلم ع قرات ةواس لاق
 طق تجوزام ديعلا# لاجرلا ديرب سفلب تناك له ديبعأب ةيواعم لاق

 ديبعلاق اهمدخ ناك نث لاق ركب ىهوالا مالسلاهيلع نال. اهدكن الو

 رث ارح ما نه ءامأ ةيواعم ل ة  ءاسنلا لاق اهءدخم ناك نملة لاجرلا
 نو:-و ةثام ثالث ىنغلب اف أهمم ناكو لة ..ريج فارثا تان لب لا#

 0 ثدح اهتندح تغل اذا ىح ةيراملا سب 2 تناكو هب راح

 رس لاحرلا سما ترصبا دق اهنا 11 أر تسكنو اهنولريغت
 امل ودل هعمتسم اهتأر اذا و اهموق فارششا ضع اهوجوزف اهلها ىلا
 اهنا تفرع ثيدحلا :رم ة.تسمالونولل' ةريغتم ريغ اه سعال ةيظدم

 « اهلا اويل لاجرلا ناو اهتارف دير ال
 اماو لوألا فيصولا لو نوكي راوطا كلذىف ءاسنلا لأ  هيواعم لاق

 عادحلاب كلذ ىلع لا :2 ىهو ةمنصلا لع نوكتو لاجرلا :رع ةديبلا

 _ ملأو * م - هلمأتف ريم نب رفعي نب رمع ( 117 ) ص يف مدنت (1)
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 ناكو لع روم الإ أه دنع ناك هنأ نينم وما ريم ! أب د علاقر كلو

 !راون اهنظا ةأسمان ء ىتدحتل كنا دعا ةيواعم لاق طرأ نم أ ده

 تلاق دقو كل ذ نوكي ن أ نمو نيئم وأ ريما - دع لاق ءاسنلا نم

 هل ةدوز نوكي نا ىلع اصرحو هيف ةبغر تادف ام دواد نب ناملس هللا ينل

 امسفنل ةمركم ءاسنلا ىرم تن اك ارنكلو كلذ لقت حلا راون تناكولو

 لاق م راكملا نع ةلفاغالو ىواسملا ىلا عوزريغا اهيماو ابارل ةطياض

 ثلا كيلع ىت أي دربع ل .ق دو ادزإ ناماسل امل وق ناك اف ةيواعم

 اهءاج تح تكلم كف ابجعل ث دحتل كذا هللاوفلف'لاق نينمؤملاريما |

 # دوأد نرذ ن أملس

 أبم اركا هللا دار اايلف ةنس )١( نيعست تكلم اما نينمؤأ اريم ا أي ىنغلب لاق

 وهو اه دالد عم ما اه ريغىلا مادص) املاىردبألا حر جرخ نامل هسا

 راهلا فصن لادقف (0) هنثا اع ص هلزنم نم بكر اذا ناكو اهريغدير

 لثم هحاور و هو دف لباكب تيبيف ح ورثل 6 سراف ضرأ نم رخطسص

 اهو دن ) نيت املا ق دما هللا لوق و هيلادخ اب هجو لك ىلا ريسملا كلذ
 لاق تارقلا تأرق لبف تقدص . ةيواعم لاق ( ربشاهحاو رو روش

 هلل هل واعم لاق دا و ريش ىفالا هظفحام نينم وا ريما أب هللاو

 0 جاورخلا دارا لاق سرعلبو لامأ- نع ى دش مرح خاان تنا ظ

 سلجا و هيلع ساجمت هثاسلج ىسأ ركو هيسركو الع هريرس عضوف ميرلا

 مهتارو نم نا سلجاو متم أرك نم موسأاعو هلاشو هنع نع سن الا

 8+ ح- نينس عبس ناييلس لبق ابكلم نا ( ١9١ ) سوف مدقت دق ( )١
 2+ ح- ناجيتلا يف ىطمأ# - مدت نم هلعل و - اذك( + )



 ديبع رابخا 04

 مهتلقاف انيلظا ريطللو انيلق' 2 1 لاق سلاج مه مو مقوم م كلذ لثم لع

 مهتي.اون' ىف نوخ ارطلاو ةفوقوم ليملاو سمشلا نم ريطلا مهناظاو مرا

 ليزا تراس رسما ناملس ١ هيرسمأ !ه.أع او رعتسا الف م هللامعا ىف سواج

 اا الو هتعانصب أاعناصالو هب ىفالمم ةياع كسشالو هسلكم نع ميونم ,نماددأ

 8 اهل نذأ. حا ماع هتلمم يرمم ادحاالو اهطي صم ةبادالو ازايخ الو

 مم وكس نم لاملا كلذ تلف كلذ اهل نذا اذاف ُْض رآلا ىلع مهءمطو

 ةئ ,دلا مضوع رش ب رعلا ضرأ يفراس ن اهل نأ مث لج و نع هللا ةردش

 ج رخم نإ رج ج اهم ناكلا ! ذه نأ هب احا لعام تفتوف حابرلا سعأذ

 . .وهل آوهيلعهتلا لص نييبلا اخ وهودمحا همسأ برعلا نم نامزل رخل

 ءادتبا ىذلا هللا تيب اذه لاق مث تفتوف ح اب رلا ساق لكم ىلا راس

 هب هللا ما ضرالا ىف عضو تيل لوا وهو هيلع هللا تاولص ميه اربا ىنا

 #«راس 1 هيف للصف ناملس لز < هأذبف مالسلا هيلع مدآ ىلإ

 نين« وأ ريما ندي ءلاق- دئموب مرملا لهازاك نديبعا كو اهنلةبواعملاق

 0 هءرسم موي تييبلا ىلبي ناك نف  ةبواعم لاق ذئموي قألا لع انفلسو

 هيو رمع نل ضاضم نإ ثراحلان ورح نب سماعنب.رشبلا )١( لاق - دواد نبا

 نملا ضرا ىلا ناماس راس 9 .. ديبع لاق  كثد> ىف ذخ ةيواعم لاق

 لوزتلا ناملس دارا نمل ا كللم ةنيدم نم مأبا ةءالم ةريسم ىلع ناك اذا ىت

 ناملس دقتفاف ءاملا لع هلدب ىذلا ده دحلا ناكو ءام ىلعالا لزي ال ناكو

 كلذو طر لأ لثم لاك و ةميط وم نم سمشلا هلع تاخد نيح ده ديلا

 ناك ما ده دحلا ىراال ىلام ل اقف ريطلا دقغتو ) ىلاعتو كرابت هللا لوق
 ل

- 

 * م سسشلا يف كلذفالخ ( ١5 )ص يف مدقت دقو انك( / ١

 ند



 رااطوه اكأ وديبعاب باذملاب ىميامو لات. هال رخآ ىل (نيبن هلا نم

 هيأ لوش سايع نا هديا كي كامي دبا اي نينم ولا ريمأ ١ كيسسع لاق

 قس ايلوا هلو ديبعأ ف رع له5-- هن وأمم لاقريطاا 3 ريطب الت > فتنلا

 كل ذ تملع نبا نذ لاق .. نيملا ر دسعلا _ لاق وهام ( نييم ناطلسا

 ناو مسح ذيع ىأاَق م هاش دمها منصاش هن وأعم لاو 95 سأيع نا لق نما ََل 9

 اذهأم ىبريخا ناملس لهدم لاعؤ ا. ضرأ لهده ىتلذ مرق دق ده دمحلا

 ملام دونملا هعمو حنرلا ىلع ابكار !ذه نم بما اكلم تيأرام ىرا ىذلا

 نا نم هللا ي - ناملس اذه 5 نامل دم ده هل لاق 5 هل ممسأ و هرا

 سانلا ري ل ةأرسا انكلملاق .. مككلم نف لاق. ابس ضرا نم لاق .- تنا
 ريخلا مم اه هونج ةرثك و اهريب دنو اهأر نسحو ابكلمو أرلضف ىف ابلثم

 رم 5 ] سها ىو أ ده مم نأ نم أهءاو اهدالب يأ ترطعا ل2 3ى دل

 أم ارح هر قلطن اف املأ رظنا قى ىف قاطنا - لاما رهده لاق ٍِِ رسوهدأو

 لادعإ يلو هيلع هللا لص ناهلسوىلا مجر م اهدالب ىفتيطع امواه دوتحو

 اع تاطحاىا ( هللا ىأ _ دهدملالاق لجو نع الق مديل رق ثكم

 ثدنو أو مهكلع ةأ سمعا ب لددحو لا نيش 59 أسم نم كاتلح و . طم

 هللا نودزم سمشلل نودجس اهموق وام دجو ميظع ش رءاملو ءىش لك نم

 (ناجلس ) لاق نو دتهرال مهف ليبسلا نع مدصف مهلاعا ناطيشلا مهن زو
 1 ولم ميلا هملاف اده ىناتكب بهذا نيب ذاكلأ نم تنك ءأ تقدصأ راغلنس

 2-0 ١ 1 . انو 5 9 07 1 0

 ىانالا ثيدحلا ادخل نارعلا أردن - ةبواعملات (دوءجر د ام رظن اذ مهنع

 ثيردحلا ماقدصان ا رقلانينمؤملا ريمااب . ديبعلا# كني ىذلا ثيدملاب

 . ةش ىدنعثما دا ناكل#للا بانك ىف اذهنكي لولو ظ
 تقدص ةءواعم لاق



 كيم راخأ 44

 انغلب امف هر امنع هذخ اذ ده دملا ىلا ةمقدو اياتك نامل بتكف ديبع لاق

 ىلا راظنت اهتكلم ربر» لبع صو اهدار ءاد راصو اهانا ىح . قاطناف

 ىررئاط ىلا سائلا رظنو هيلا ترظنف اهردح ىف ساتكلا قلاف اهقوف نم رئاط

 ءاهسلا نم باتكلا اهيلا مر  اولاقو كلذ ىف سانلا اوضافن باتكب اهلا

 كواقملا عيضو نمللوا تناك ريمح ل واةمىلا تعيق كلذ اهغلش اهردقل امظعل

 ء اللا اهيا اب) هب اتكىف للاركذ ام مطل تلات مهيأر نم ذخأتو مريشتست
 اولمتالا ميحرلا نحرلا هللا يسب هناو نامل نمهنا مرك بات 5 يلا قلنا

 هل ما ىلا باتكلا نع ىنريخاف ديءاب ةيواعم لاق ( نيملسم قوناو لع

 قطنا ال ىلا نيئم وا ريما اب كل تلق دق ديع لاق  كغاب اهف هيف ناكام

 اولاق نا امل مهباوج نم ناكف قدصا هللا لوقو نا رقلا ىف هناي سيل ءرشب

 نيب نم ًانتاذ ام ىرظن اذ كيلا مالا و ديدش سأأب ولواو ةوقولوا نحن )
 كلازكو ةلذا اهلها ةزعا اولمحو اهودسفا ةب رقا ولخداذا كولملازنا تلاق

 ( نواسرملا مجرب مب ةرظانف هب دهب مهيلا ةل سمىلاو ) تلأق م (نواعفي

 تمن و اه اجر نم الجر نيعبرا ادفو نينم وما ريما اب تشميف دعا

 صاصقو بناوذ مهدحاو رهشىف اودلو ةفيصوةثامو فيصو هل اعمومم

 مو ىف تون سرفةث اع تشو مهليو ارسىللع تمتخو دحاو ىزلاو
 توقايلاودرمزلا و ها وللا نم هيف صاصر قحن تثمإ و ةردحاواه'ولادحاو

 رسكتي نا الا هيلا لصوي ال محام دوسالاو ضيبالا و رفص الاو رجالا
 ديدح رغب ٌةزرخلا هده تقلا فكنا هيلا تيتاك و ةبوهثم ريغ ةزرك تدعو

 هنا أسو ايوام ابقث ةيودثم ةزرخ هيلا تثمبو تاجالو سنا جالع الو
 ورف ك ولملا نم كلموهف ةيادحللا لبق نا دفوال تلاق و اطيخ هيف لخلل

 يوهأ 06
-- 



 حي دع رابخأ

 اياتك هيلا تتك دقو يي لد رلاف اهله, مو هدر ناو ةراحم انيلع نوهأ

 نم تالا و رك ذلا نان ىلدشي لأ و حا ىف ام هولأأو هلأ ه وعق داق

 نعد ءالول انعو تح أبص لبق 3 اهأر ليخلا رثكلأو :'ةصولاو فئاصولا

 هنع تاس امو اهباتك ارق نامه ىلا دفولا مدق اف كلذ نيب ام ٌةمارق

 ايلا لاقو باتكلا ارّقق دقولاب اعدو سنالاو نما أمدف ربسخو لع نم

 تشاو هن مخلعال هنأ هوملعأف مهام ع الو ىراوملا نم نالغلا زمع نم

 .باقذ ام أبا ثكت هتع هدل اسام ضب هيلع قشو اهاقنمه ءأج اع هباجا

 نايلثلاب اعدق هتتكح نمهيلع هعلط'و هألا هللا هملع يح ىرطيل ارهظ ىمالا

 .لاقو دحاو لاعب أردداو ماعد و ءام ىف تدطب صاف ىرا ولا و

 .ىراوحلاو اردح ءاملا اوردح مديرا اولسغاذا ن نلاناكف مكي اولسأ

 دحا و موي ىف نون لاقف ليملاب اعدو كلذ لع مزيفأص ءاملا نييصي

 اذه انا اذهو اذه معن اذهو اذه مع أذهو اذه لاءاذه لاقو

 ا دم نعتمذأم شعتلاو 3 1 ىف هيلا نورظني دؤولاو نعنم عر# 0

 تدلكتف أهيم نم .رصح نألاق 9 هبا نيل أهمضوف تع / لأ ةزرااو

 تشمل ىف قزر لمحت نأ يع اهمدنا انا اأن تلاتق هد نيم ةدود

 ,نق رخ الا فااملا نم تدرخ يح اهتثت ةدودلا ةزرللا تمزق من لاق

 ةدع ىهوج هيف لاق من دكرذ قمل اعد م اهقزرل تنطنا مث مانا ةثال

 اذكو اذك رمحالا ترق ايلاو اذك و اذكدرمزلا و اذكو اذكر هوما

 ميج نم غرفىتح اذكو اذك ضيدالا و اذكو اذك رفصالا توق ايلا

 > مكب - ترض نال ةف.اهيةثىولاا ةزرإاب امد من ورثت دفولاو كلذ

 .نوح" ةدوذ هتًأاحاف  اطخ اه لخ دق ابشني ولاا ةز رخل هذه ذخاد
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 تاملس لاقت شح ا ققزر لمينا لع اهيذ ةلخدا انا تثاقو (١)ةصّصتلاىف

 قد اهب” نم ةز ركلا ىف تاخدو اهسار ف هنتقناف اطيخ تذخاف كل كلذ

 59 5 - تشيل ىف وهو اهقزر ىلا تقطن ا م رخآلا تاما نم تجرخ

 يودعأ) هبات ىف كلذهشا ركذدقو لاق هيلا هه ترماام ميجد رز اجلس

 مهبلا عجرانموحر قت مكتيدب متنا لب مكان امم ريخ هللاىناتآ اف لامع

 (.نو عا ص وةلذا | ا مهد رخالوأ ممم 3 لع ال د واجي مهي أن

 او 5 نا لبق امشرعل ىنبن : , مكبا) انييلا دؤولا ىلو نيح نامل - لاق م 5

 كيتا 1 21 نا نم ترفع لاق ) محلا وما ىلع مارحت نا لبق لود, ( نيملس

 ناكو لاق( نيما يول هيلع ىلا و ( اذه ) كياقم نم م ونت نا لبق هن

 هرصاب مرمي و سائلا نيبهيق ىضَتي اساجم هئاسلجل سلاج حرصا اذا نامل

 دي را ناماس لاق  ماقأا كلذ ىمف سشلارح هيذؤي ىح هيف لاز الف

 امف ايخرب نب فصا ل سالا نم لجر لاق اذه ترم ل معا

 ناكواأد ادنعاب لو .ىلا كاره ةيو أعم لق  ريكالا هلل مسا ىلع ذق راكد

 هعضو ناك يذلا وهو هملع ىلآ هتبسأ :مويلا ر حسلاو و ام لعب تيصأ

 نإ ١ تاماس ىتاك انغأ اهف فصا ناك نيئمؤأا ريما  ديبعلاف

 ..::راكو نا هنا 1 3 مشو م لع مر هاو سانلا رعا نم ناك د دواد

 ,لامتا فصا ا ركل ناماس نتف ايف هثاسن دنع ناك اذأ هتع هبجحمال نام -

 نع ن لاس هنأ سل لع لحد ىذلا وشهو نام - نقف ىذلا ناطيشلا كلذ

 نق ! داو (؟)ض خلا لع نم را ادن ركن نامأ - نأ 00 هس

 تع 0 ن ربط اذاف نيياع هنم صرح دعب نونع عجر ىل_ه الانا 4

 قدنبأب هلا (5) صقو - اذ (؟) ..ح - فاساملا هلملو - اذك(1)

 و 3غ م - ضيفا
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 ترصد ال ةاضقوم ت ركنا دقو  فصا لاقو همر لو نهل رك 1و

 .نلراطيشلا كلل ذ نا نينم وا ريما ان رك ذبق هروج عم هرهظاو هل دعر

 كلذ هدنساأو دواد نب نأما- ىع مارك تحن ن ةد م تكف ردع لسع أ

 هللادرو هكلمولا نامأ مج رايق سانلل هجرخا 1 ايخرينإ فصال نا طيشلا

 لايت نوم را سو هيلا هلثأ هق يح ال _اقالا ثبإي م هيما ركو ها

 نا ايخر بني فصا ١ 5 فيكف ةي واعم لاق هةدصتو باتتكلا كلذ

 دينع لاق هيلا ةاألا و ىس ركلا تحت ةنقد ورجسلا متصزاطيشلا كلاذ

 هتنتق وهو ناهلس هن ليت | أك هملع باه ذنم نينمؤلاريما أن ةنتفلا تاخد

 ظ # هل رجس نم ىأر انآ

 اضونو فص قلطناقلا# لوألا كش دحيف دل تقدص  ةواعم لاق

 ررسلا نا نينمؤااريما ان ركذف مظع الا 1 الاباعد م نيتمكر ىلع مث

 همبس فوج ىف تو فوج ناكو دواد نب ناملس ىدبنيب لثم هيلع اع

 7 اهدنع مست ا.فاأو ديدح لقق نأ لكسلو بان ت + ىلع تايبا

 اش نعام اورك لاق ) ىهوج و ْولْوؤاَو بق 3 نم رثرس هلا ناملس ى

 : كلنامو كو املاك (نودتمال نش دإ م نوكك م ىدتم / راقت

7 

 ش رعلا ف رعت لوف َى دوما ظن ك4_مم اوصقاو 4 و كاز لا ديبعأت

 تءمعلاف _كاذكاذهز كر رهبأمو 4 واعملاق 4 0 ع أح اذ!

 افاضا نإ هأأ ٠ نع هنل أ و لاق _ كلذ رك دي نينمؤلأ أ ريما

 نطأي هلوأ .. هب وامم لاق . ةملعأاو هذ رعا اماوالا ايش ىهاظلا نم

 رح اهاأر : اش تكرم .ةنواعم لاق - د سايعنبا تدءوس كان لإ

 ! سابع نا

 "5 ارهلا نانم وااريمأ ا مث 5 ديبع لاق - ةملع تنلطر ف تاخد دوو الا



 نع رايح م كم *

 كثيدد 8 دقت تقدص  ةيواعم لاق  هملع ثتيلطوهنف تاخ دام قحا

 نم ىليق فلارشع 08 تراأسو 0 ترا امملع دفولا لخد ايلف لاق

 لضافاو هدنجو هباحصا هوجو نم دحاو لكذخاو مرايخو اهموق سور
 ردع ىتاىف دوادز ناماس لع تمدقف ..لجر ةثام هلريخ ةداقو هتب لها

 نب ناماس س لع تلخ د الف لجرأ! ريغ سراف فلا نيرشعو هلامو ليق فلا

 نيلخدنأ لجرلا اذه سا ىفنيلوتلام اههوق ىلا ءأيا ةثالث اهكرت دواد

 لوف رممأم هنم جملع اس تلأف .- يل هيأ تقم "لهم 'إ يرام ه”عاذص ْ ف

 ,ذ عا ناف هلع ت ادانا اذا هيأا اورظنا اولا لد 7 كلام ما يمن و 05

 نم لق اق مذا الام دعس اج ال ك ولا ناف كللم وبف سولملاب

 نا عم ىف هنا ىف سمر و ىمني نا ةبا و هتصاخالا كلملا دنع سان

 ىف ةلخا د اناو ين هاذ أم ىئربخاناف اهيفكشا ال ءايشا ةثالثنع هلأسأ

 املوخد نامل دارا ايلف -ىبن سيلف ىف ربخغ مل ناو هن مكل ةقاطالو هرسما
 نيطن اح هل |( شنعو ةنيك ع ' وأمك نما سها هند نيل أم ىلا اخ وصوو هيلا

 ضرأ اولمدو ارادو هْأ اسلح كاذ ءارونماوذو رمحالا تهدم نيمو

 رادلا تاخدف ل وخد انامل نذا 9 ةئبأ ءرط وم ريغ تبمذلا اهوم ائلرادلا

 بهذ نم أم اطحو ايطرا تأ رف تاخ د أهلا ت راظن نيطن اا ترص(

 دعاق نام وهف تناك ىذلا اهكلم هبشيال ايش تأرو اهكلم اهدنعر غصت

 نا سولملاب ترصا نا درت بهذ نم ةئيل ععمو رادلا ىصقا ىف هساجم ىف
 شرف نم ةنبل مض ومنايلس سا بابىلع اذاذ اهرصيب ثبرضف ماع ساخن

 9 وميت اه .دب ىف اءىضعنا كلذ تأأر نيح ته ركف ةنيلق سيلرادلا

 هلع تلخد ايل اهل راق تراعلو عضولا كلذ يف اهتنبأب تمرف ةنبللا»

 تدلس



 38 ديبع رابخا

 نواح اه سعب ال ةعاس هب لل نإ تماق مث كولما ةيدع د

 ةاددلانف جا هسأر ناماد مفر امماع كلذ لاطاذا يح ماعلا نع اهاهنالو

 نمو ساحبلف ءاش ند نيت ا ءلاو هدادع نم ءأشن نم امر هلل ضرالا

 تلاق كلذ نيمل»” نيا نمواحللاق .. ينكنا تملع ن الا تلاق ميلف ءاش

 نم لقا امو ماهر مدنعف مايقلا اماو مهنذأب الا كوالا دنع ساجنال هلا تماع

 0 وا نم نأك ٠ نما هلع يب 9

 كتءاط ىف تاخد نهب 0 ءاسشا هن الث نع كأتل 5 كتبنا دقو

 قرا آف لاما نإق باكل ثاني و ىنيل امف 0 06 أر لم ل ناو

 ضررا روف سرا ىورو# ان نعي ندا تلاق  ميظعلا ىلعلا هللاب الا

 نء و كل ذ هاتانا نم همأ و هأبا هيشا اذا دل ولا هبش و ءاسالو

 ىس ركلا لع ءهل ةلاذم ىهو كل ذوع هتل انقل كوكل ايلا نول

 ادهىق م دنع ىله - سالت نامل - لاق  هلاشو هنع نعنألا و سن الاو

 مل ق رمت ىتحامي رجئ واه كب رم هلل ىلإ من اولاق  :ىش

 ضرا نم سيل ىور ءاع كلذنم اهين ان نحنف اهقىع صن هناف (؟ )اهلل

 هب تنجب دق اذه تلاق هبا ا هر

 كيد اذإ ةفطنا]ناف دآول' هش اما تكل يضع كنلأر ندتللا نيتلمأ اف

 تل اق امل هبشلا ناك ة أ رأأ نم تقبس نا و هل هيشاا ناك لج 01

 وبها لا يغرا كلو و بيخلا لع ىل سيل لا 1ك 2

 كتلاساما متاسا ادق ىل هملاهللا ىحواف هب .ىل' كاذ هياع <2ق نائاس غو
.2 

 ايا ضوردن شا وهل نانا صورا ان كاان هاني 5

 5 م -لعلا هدي وراجع نحلاو سنالا نأ اهيفو- ةصقلا تبمدقت "7 )0(



 كديع رابخأ دش

 أنك دق اهتم مف نمل تلاقف لاق- اذه ى وب كلذ ىفرظن !تلاقف مالسال

 فيكف دب رباملعفت نا ر دقن الف ةلفغلا ليلَقلا لج رلا اذه نم صن ىف

 ن آلا ناما- ة وبن و نجلا نوعو اهملعو اه أر ىف هذه ثءتجا اذا
 اهيف ممط دق 4 افاهذ هدهز اولاعتفرش لك انإ لزاو ريخ لك انع بجح

 هع و ز هل لاش نا نم تب رفع محل لاف  اهجاو زيي نا تملسا نا

 هاذه مس و زبادي رب كنا يتنلب هللا ىاب هل لاَقف هاناف منال نا :ا

 هالجر تناك آلا انبا طق سنالا نم ةينج دلت و ن للا نم اهما وةأر 1

 ليغ هرم كل ذ ىلا رظن !نا ىل فيك و ناما- لاق راما رفاح لئم

 ن اماسل ةعب وز منصف لاق . كل ذ كيفك ١1 لاق اهب دي رام ملأ نأ

 لج 1 اناتيح ىمب كممس و ءام اهيف ةملل ساحلا ضرا لعج واسام

 اهيلا لس را هل لآق م قيق د رم را وق نم اد رماحرص كل ذ ق وف نم

 سبل هيض رك لع وه و أريلا تعبف اهتم در ىدذلا ىر كناف لذ دن

 تنرض هيف ل وجت كمسلا و ءاملا كل ذ تأ رايق ه ريغ سا تببلا ىف
 ضوختلاهيفاس رع تفشكو ةل هتبسل ه دج لق هيف ساجتناكم ىلا اهرصبل

 ضاوب يفدو -ارعش اهياعذا اهيقاس ىلارظن و أه ١ رالف نامل ىلا ءالا

 نمدرمم حرص هلافكيفاس نم ءىش نعىفشككال ناملس الاف .. نيقاسلا
 تذما دقاهلاذاو ناملس كأ م مم عاش سبب |اهكلم اذاف ترظنف ر راوق

 نامل - عم تملعاو ىسف ١ تملظ ىبا ب رز تلأق كل ذ دنذ ي هلا

 لخد و ناءإ- اهج و زب اهم السا نسح و تملا اللف ( نيملالا بر هلل

 ةنامرلا نا هللا يابت !امفاه قاس رعش * ةرثك ن مق ًارالةها ركلا اهل رهظأ ماه

 نيملا ىتولح الام مفلا ىفولحت الهنا نامل. لةقادن يح اهممطام ىر د ل

( 



 فو لي رايخ

 لبف هللا ب أي ناماس قفاو ام بح ناك و نملا ضد, لاف فرصنا م
 ابك رتذ هداطتف اش لمعإ ىناف لاق ال لاق  رشلا ريغاهنم ته رك
 ةرونلا يملا منصف لمذا ىلامف .. بيع ريغ هرء هاضيبلا ةذفلا لشم كل

 ةرون لوا تناك ماما اهل نامل ث دحاو اهلا اهم ثع مخينرزااو

 نح اطم اهل ناطيشلا كلذ دختناو  دحال لمع أ لواو قول المع

 هل تدلو وادب دش ابعت ناما- اب بجتاو تاعانصلا بورض و ءانا

 اهسكلمم ىلا ناملس اهح رس و امأع نيمن را نامل كلمو نامل- نذ دواد

 ضرالا ىف ريس مت مايا ةعيساهدنءميقبف ( )تن ,لكيفاأي نامل ناكو

 مث  نيطايشلا لبق نم نميلا تاعانص ةمامفال نولمم نيطايشلاب اهناعا و

 ةنس ماقاف ناملس نرب مبحر هدعب ىلوو هيلع هللا تاولص ناملس كاد

 كعل سفلي تامر لما رس وذ هدمه تماتخاو تأم 9 تن املس كيعل

 تكلم سيل, نا رخآ ثيدح ىف انغاب و  ىلاعت هللا اهمحر رهشن ناماس

 « نأك كلذ ىا ملعا هللاو ةمس نعم م

 4: وأعم لاَ ئينم وما ريما ايمن - دل بعلاق رءش كلذ ىف ليقلهفة وأعم لاق

 نإ (؟) مصعالا هل لاقي ريمج نم لج ر لق لاق كوبا هلل رمشلا فيك
 اده قال# نب ديز نب بانتملا نب رايخ نب دلز نإ ةماس نبا و رمت

 هف لودي ئذلا رمشلا
 ىلاوأتا روهدلا كالما ريل ادماعيلا ىهدلا نك نا

 لاح لكيف هللا قلخ ريشو ىدمولا يأ ره | دمتم

 لاءفلا نسحن سانلا لع الع ذا ناهلس دواد نا ىنعا
 52ش اا

 نب ماس نم مصعال ! ( ١77 ) ص ىف ىضم (2)ح - رهش لك ىف مدقت دق )١(

اوملل برقا انهام لعل و حوت
 2 َح -ن



 ديبع رأبخلا 5

 لاشلا موب سيل نع مود )ادن اءايش كلما يفدمو
 ناؤإلا 00 احيملا سرا وذ ريم ّى ند“ ا1ف ناف

 لا وتلا ليزج كلملا مضخرصو 2 هقارعاو ا رشات“

 لاقى ات اتكلايدهدهلا اها اتا فيك سم ( نعى ربخا كوباهت هللا 00 ةب وأما لاق

 تيما رهلا ىف سل ١ يشب ثدعتسا كتملعا دقو قدصا للالوف ديم

 .كلذ ىف لاق دق نكلو ىل اعتو كرام هللا لاق ةافنس ىنخاب اريخ فيصاو

 0 ن.دامنلا هللا أ رعمش كلملا تح لها نم نحيلا لها نم 35

 كلذ ين... ديبعاب لاقامو ةءواعم لاق رفع ن ورمت ن فورملا نا

 هف ل 2 ياا رولا د درع ل 007

 ماما ناك نم يهد  ارورس ىنارا دقو ىرهد لاز

 0 أك ه ىهد لبق امرق كتر دق ريا ريمج

 (؟ )اراه يس ا راصع تلزأ دق ريألا ريج

 اروز روع اذالبل || برغو ضرالا ق رشب تخانا املا أن

 | ريطملا تادعسلا انكلم ٍُ و 0 و ادوع هالايللا توزعو

 ارورح اعئصلبق ناكنا دعب 2 ىدوا ريخ كلمزاكن' حاص

 اريغ ميلا ىَتب نمىراو عمامزو ةايج خويلا عل

 اروصهاوفكنامز اراد و 2 زع لها ي وذ نم نيعلا ةرق

 | ري دق هافطص او ربلا مم .تراملس ىبتلل كلاأ ايمو

 ارو تو ا ١ تح 0050005

 اريشن هانا دهان ايم اح هللا نم ةمعا تارظن

 ان(؟) حب - انكلم ىرذ كلاب دهف - ( 179 )سف وانك(1١)
 تا ران 6 مخ 1 5 فيمدصتلا نما هقام ةدمصصقلا ىو



 ثقي ديم رابشنأ

 نقابي راس ا 2 سل نانا رفرلا
 ارينما سما تا دملا ىف رظ ان ىنا كلما لواقم ىف تلس را

 | ريشم و اص انا مكنم نا باوصيةروشماو ريشاف

 اريكتارص'دالبلا يفاوتاو 2 اهودسف مك دالباو روزي نا

 اروحفلال ذتسإ سانلال وا 11لوقلاو ءاهتلا لها لاق
 ارورسانمةادئلا>در!اه ىضمأن انمرمالا كللاف

 ١. ر وهظ ما ركلا وثانيفو قالا ىدنع ذو ىدها تلاق

 ”اريظن كاذدي دعنماوريسإ ءوسلكنم سلتا ىف ادب و

 ا روك ذلا ءاسنلا نم زمع مالغو قتاعنإإ تامرا

 ارب رح ءاللا نم تاسلم اداج لوألا نماقاتعو

 ءار وطق هدف لو 0 محام سي ق>رعت شد رمزو

 :(0/ ريخو مح مان الا ريخ دصق ءاأهىذةنعادفو مم

 .ريج ىلا داع فيك كلما نع ىنريخأو | ده ثنع عد لسع هب وأءم لاق

 :مهةراقو مهيدنإ نم جرخ نأ دمد ةيادع ود واد ْن نال هللا يي كعب

 .نينم وما ريما مهتم م أه نم لوا دي لاق - مهنم ةنم لوا نمو

 6 و رم نإ رفعل ناو رمت نإ منا رش رجس

 نبثوغلان لئاو نب .سمش ديع نزاوصلا نإ مده ىذ ن ليبح رش نأ

 ءىط وو هاون نم ىلك ىلا شو يخل ثعلو نمبلاه يلع تدمتجا نطقنب ناد وح
 لاقرمنلا رشان هموق هاهسف هناطلس دتشاو هلي اهو واع هو أ ناك ىتلا دالبا

 ايف مهيلع من ةيواعمأب  دييعلاق - مسالا أذهب هموق هاهم مو  ةيواعم

 * مس - اهلمأتف ةحضأو ريغ مض أوم اهيف تاربالا هذه (1]



 كييعرايخا 0

 تمار دوك مة نا م ل اق مك سمالا عمجو مهكلم نك مرا

 كلت الو ىداولا كلذ ماي ل لمرلا 5 غل ىىح اهتطوو اهخودف

 دجن 1 المر ليسن ىذلا ىداولا ىلا ىتا ايلف  هريغ هتيب لها نم ضرالا

 الجر ىصاو ريس هدجم لف ىرجم الف تبسا!موي ءاج تح ازاجم الو اجرخ
 مم مجرب لف هلاحصأب (السزز ورمهللاعي ناك و ىداولا سس هت لها نم

 متعب كلذ دنع ماو روبعلا ىر رع فكم :لارثان كلذ ىأر الف  دحا

 دنسملا باتكب منصلا كلذ ر دص ىلع 0 9 ةركيف 2 نول نيا قو

 هنأ ا 2

 رعشلاو !و كر ٍإ كنا احلا أمو ع 4 قام 1 8 اوعل ام و همص هف 0

 مريع هتك / نال ريق هتعدتلا اناتك رس نم

 ى رهعيلا مهنا أرشأت ىريقا كلما منصلا | 17 ماص )هيف 9 55

 تايبافرعشلا اماف ( طعيف ىضاادحا فلكي الف سهذم اذه ءارو سل

 ظ ايفل وهي متصلا ىف اهيتك

 لو_بحملاو لواقملاهءوي“ ىلاكم ائيه ىذلا منملا نا

 ل دس اودع انا نيل امقم امض لزا لف تءصن

 لوهساا ىلع لطملا ليلا ىلا ايحف ىنزواجي دحااف
 ليبس نم ىئار و هلل سيلف ىئاما نم ىنأتتا نمل..عبل

 ناك ري سما نا نينمْوملا ريما اب لاق ابحت ان ربختل كلبا  ةيواعم لاق

 امو ةيواعم لاق  دابملا اهما دختتسا و دالبلا اهريسم يف كلذ نم بما

 نا ماسلا

 اهونيز ايادكلم نممعنو شيعلانمةيهافرىف وناك نيم وما ريماطب ديبع لاق

 3 لح عل نبا ناجيتلا نم عض وه أم ريغ ىف م دقل دق و سا ذك (1)

 2 | أكف
- 



 5-5 دبع رايخأ

 ها دأعم لاَمُو  هرلع اووتحا دقأم زوعدب و مهكلمراد ىل 1 نوعزملا واكف

 ديبع لاق_.هيلاىهتتا ىدلا ىداولاو متصلا ىفو رعش معلا ر مشان ىف لبق ل هت

 ةنواعم لاق !رعشو رمت نب رفعل نإ دز نا ةمماع لاق نينمْؤملا ا

 رعشلا اذه لاق لاق _ ىرنع اب لاق ام

 ماتا كواملا ك الم! ق وف تلاع 2 ةطخ تلن دق ك الملا رشان انا

 اشال ضرا ريغ ىداعالا دالب لفحجزافضرالا بو رغتكلد

 : ايلا ريس كل هبلأ 86 مليم ىلا ىهن لا_طاك اعوج صفت

 مساورلا لابطلاك ها لمر هريسم ثحداوأنب تما

 مداو الا سما سيل هل انما اباد ىلايللا وار اه أ ريس
 ١ دأق 03 4 أمس للم ل.ل ىلا و لضفلا ىلوأ اذم هدر وأو

 مراضخ رفناو ىمت نا كاذف ةنط رثسلا جانح دنهف

 مغا م مطل ورم ندرفاو# قي ه.لع ورمت ىعد وو

 ما سم صخش دعب هيلا ىضمبف ١ رشعم هيل اء دسبلا ىف مليم الف

 مزال يضم نم ىدعب سيل لأب ريح نا ب انك نم طخ ربطست

 مراك الا ما الا ريخ ريس ىتب  هتيلا دقام فاخ نم به ذماالو

 فرتما| نب د وسلا ن ب نايعتلا همح با نينمؤلاريم' أن لاق دقو كرد لاق

 ىف مهبلم هماعنا و ريم ىل كلل أدر نمر ؟ذاموه رسم نم فراك اف

 هْف لوا رعش كلذ

 («)رشحلاىلاءاقيىذكلعتزفو - ق راش لك ىف نءللا تبا تناف

 8 مس ريثك فالت+ا اهفو .نيئرقلا ىذل (56) ص ناجيتلا ىق < اهبس )١(
 1+ قراش لكيف.كلملا ممورب تييح ( ١ا/1) - صيف مدقت (؟)



1 

 ةمعن ريصمح تالح دل ى رمل

 ىهو دق ناكىدلا كلملا اهتعحراف

 هما ناك ىدلا ن امل الولو

 اهم وري نا ىتتس سن ان اكأل

 ان كلم لي وك ناك ءاضق نكلو

 هما ناك ىذلا ناملس كاذف
 هيب ليق سانلا ك ولم ءرحف

 ان ىدتهلاو سائلا كولم نو

 نهاورب غ ه سعأ يل ن وكب

 همسادمح او أنمهل تروك

 ريم نبا ضرانادوسلااطي فوسو

 ىهو دق ناك ىدذلا كلملاهزيسف

 هو دق ناك ىدلا كلملا املسيف

 كرما دال-بلا ىف ىريس ريخأ

 دع رايخا

 ركب نم وحلا اهفازكا نمتمضفاو

 صهزلا معئلاوذ نءللا تداتنااف

 ر دق ىلع ىحوو الب زمن هللا_هرم

 روأظلل مص اق الا ني ذا نا الو

 رصنتلا ىذ دواد هللا يب نبأ ىلا

 سما نع و هيلع الب زب هللا 3

 ىه ذلا نم ارصع ريملا هيالقو

 ربف ىلا انيح كلملا ريصب نا ىلا

 رثولا ىذب فيطا ىف رقلاى ذب ميحر
 رصنلا ونواعتاا فو دص في راطغ

 رشملا نماس رق وا أ رشع رمعتف

 ر دصلاح رشم صخشأ امادم دب دش

 ردصلا حرشنم سفنلا م رك 8

 ربت الب لاثتال ىلاعملاناف

 0 كله ىدح ثأ مل نيئم وا ريما أ هز“ د نع ن# فرصنا م دسعلا#

 منلارشأ كلم كدبع لاق ةهذعل كام نمو كلم مكف كوا هل هو أنعم

 سبيع شن ارثأ نب ةهربا نإ سيف ر ذأ نإ شع ريرمش رح
 راس هنا 2 ش اع را هب لاك هب ال لاق شع رب ىمس لو  ةبواعم لاقت

 قارعاا ضرال+دىتح رحبلا لح! وس و قرشلا وحن نينس كلامام دعب
 ة رثكو ل اج رلا و ليلا نم هلثم ىف راس مهنم لج رب عمسي ال عج يف

 ذدملأ



 7-5 دمع رابخأ

 هدرط تناكق اه ذب و ثا كراىىللا 00 و ةدملاو د دملا

 لها يم أب ناكذ ناد ردع لخ د ت>لا سدس و س راف ض درا لع

 نامالا هنم نوءاطن واف وخ | ا دمجلابهيلا اوثبي و هنع اوحتتسال نا هتكلمم

 ريسل وه انيق خل رهأ ىلا ىهتلا ىتح هعم ءالد الا, نوثءيإ و مهنم وش

 ا ايل نم مالا كلل لرلرر# هللا الأ هملعل الام 4-لا للف 85 كلذك

 | عب 25 يي 5 5 9 ٠
 اوملطصل مجاعالا ءامحأ نم ل اعلا كل تعمتحأت 6_راسم مهخأ ل89 لاأكو

 مهعبل و قرم 03 مهق زشمه رفظ 3 امأي مهنا ب برعلا نم رذملا كل 0

 أابلا أ وهذ اننو ريعت اهيلع ىلا مهتفس هب هق ناكم مم ودلل ناكو مانا ة ة راسم

 اهودخافهنو رجعت اهملع يلا مهنهس ىلع ل ملأ ف بر ءلآو

 م اهودخا ىتلا ن :٠ فس هيأحصأو رمش اس رك و# در لأمن لس نمهرنع 5

 ةريثك ادالبإ و رف ُ ُد الب ىلا موهلا أ وميتاف لهم ىلع مو مرا - اوربمق

 لاومالا اوود و نوصحملا اوحاتفاو نأ دل هرم رش "0 هوم و ريكا

 أانمسأو 4 دأأ |وم لدرقو ومس و اولتمو را 4 لم 07 لو 0 او

 ةيواعملاق . دن كرم شاحل لاّةيف رمشل مجاعالا اهايسم يمبعا مسا ذم وب

 هن تيم سفأ مم ده ره نال نيم وا ريما ا كيسع لق - دلك رمشب نونعأمو

 مجعلا هل. نأ | كدبع لا: -- كلف رهس ىعسا م وما املا 58 4 واعم لاك

 #« برا 4 مع

 أانغأت نينموأ ريما ١ طع لأق -- رودس مص | : 8 تف دص 4و أعم لاق

 قريع تانك اهيف فبتكف هر 2: سهأ و بل لزفدغسلا ه:دمىلاراس



 ديبع رايخأ د

 وهف هز واج نم و لثموهفناكملا ا ذه مل نم شالا كلما شعر رمش

 كل ذ لع وه وهتبصا دقف ثيدحلا اماف كلذ الا ملعا ال ى 7 لضفا

 ضررالا نم مضوملا كل ذب نينم ْوملا ريمأ هللا رهظي ناوجرا انا و

 ق.دصت' اثرا ملل 5 ه١ وأعم لاق الد شدح نم هملأثن دأ دق ىلا

 ىبعشلا نع ىنغلبف .. كلذ لءفىن رءاش ناو امحت رك ذب هناف ةيرشز لوق

 ني اميب لاق هللا ديع هل لاب نا دمه ناويخ ترم لجر نع ركذ هنا

 ٌىدام رح ىلا رظن ذأ دنقرم حنتفا و له املا ملم نب ةبيتق عم دهسا

 نظل ىن' هللا و لاق اهم تسيلو ةيب رعلاب اهناك ط وطخ هيف بايلا لع

 نملاب دهعلا ثي دح الجر مهنمىلا وبلطا ري كول. ضعبا باتكلا ! ذه

 ءاغ لاق ىناويلا ديعس ىلا ن ن امع ا ذ_ه هل ليقف ريم هب اتك فرع

 هرك ذ ام لم ىلع ه أرقف هيلا هب قاطناف ةميخ ىف هأباو انا و ل وس ىلا

 لاق ا ةيواعملا# .. كل ذ لثم لع هاور :يرم هنع هآورو هي وامأ دع

 |ورألا هلل اق يش قدارس )١( تم دقت وأ لاف مب ارش رش لاقل ةبدثق

 تكساف  اهيلا ماد اهريغ اضرا كلم نم نكلو ىع ى دلاب لياقلا سل

 نم فرصنا! ىتح امقم ك ا نر ل كك اراد ها رس مادق و هبيتق

 لاق  ديبعاب ارعش كلذ ف تءم- ىله - هب واعم لاق 2 إذ ههحو

 لاق دم عاب لاق فب ف ةيوامم لق | رعش باث لا ن ىنايلا لاق مم

 :رعشلا اذه لق نيم وملا ريما أب

 ىوسضشلا 1 رع ثنا م يح (؟) ىونلادح نيد ىبس ع لود

 ضعبب ن اسجيتا | رم ؛ 7*5 ) ص يف ةصقل أ تم دقت دقو - | نك )َ ١

 ل مح -ىونلا كلر ع ادينلا لوح < ماعت © 2 فالتخا

 سيلا



 دييع رابخا

 مسيل أ دق سرع ّى 7

 ان رخام تلاقذا ت

 اهل اس اج نوكا | لا قم َ

 ا.كهاعفا ومس نيسششجو

 شعارلارعش و

 أه اءلع ضرالا انئط و دقف

 ال داقذدا شعار ارمثشف

 هناأش الظعم أم ول تراكف

 ى ريس 3 انع ىلئاسف

 ري... نع مل اعلا ك ريخ

 اهلك اه رااح انا

 اه 8 | ل

 ه وسع 8 مه 5 ىلا 1 ىد

 اهيبس نم لاسر فلا تءاحو

 كما

 اندوأىصق صه دلا ى : ماعم

 امادلا كففسل ومسنل نحن ذا

 اولا موي مادقالا كرو

 اسنأا مانغا قرشلاب دبر

 ارضاا ثوبلل 5 ةرغ و اقرش

 اهسلا ىبشعل نعرأ لدحج

 امغلادلا ذو اناا درو'

 افرهدلا ذأ ضرالاقرشمىف

 ىدرلا م دة ْن انهمج و

 ان ادلا دب دك برع مرا

 ىفود مح دب ا ولع 9

 امضلا رقمك 5 لكا

 امصلا ردع دما طلخا لم و

 ىرثاا كوأم همار نار ءامال توكي

 لب وأ «نم اكلم نا قرشلألولا نميأانم رمش محو رح بوس نا لاهو

 لف امك ءاهسلا ىلا هيف ىفرأل احرص ىو رب ه4 نا شو امم هل ل اهب

 ٌ ها 15 ه1 © م ١ 1 5 < مب 9 .

 3 أءد رز لدقو 0 هب ردطف هلر 3 هدول روش ةأأ ىحم نامأهو لاوع رذ

 لن اسييما سمع أ

 همه تس 0 ثمل نق دعاس نا 9 م نر ا ركب ىف ِ هس !ريسا نديلاىلا

 رأي نس وابل هاد ّى > اهيبا ىلا ع م ” لا را مث هس --- رى ربلا كان ىف

 هنسل" ىف ُى هدول جارخ 0 اهلا هدر و هدالإ لع الو ُو هردسلا نم



 دبع راخلا 05

 انهت اند سا َ اهم ده دنقرمه- حتتقا امل رمش نا ىرخا ةياورىف لبقو

 هب هل ةقاط ال هنا معو امظع افوخ نيصلا كلم هفاشت نيصلاىلا هج ول

 هقاط الو يلرعلا اذهىلبقا دق  لاقو مراشتساف هءارز و نيصلاكلم مش

 َل انف كتي دحاو مهنم قو ى أر مهن دوأو لك ىنأف لور اذا هيانل

 ىرود ذخأتو ىفثا عد#و ىلع بضغلا رهظتنا ىرا لاتف  لوتت ام ه
 كلذ هركحف كل ذب سانلا مل» ىتح ىديبعو ىناودو ىلاوماو ىعاييطو

 هدعا- ىتح ريزولا كلذ هرذمي ىلف هدنع ريزولا كلذ مظمل نيصلا كلم

 رعش ىلا ىهتنا تح نيعلا نم رزولا كلذ مجرد هب هيلع راشا ام هب لعفو

 ,شء ر رمشل رهظا و نيصلا كلم 4 لمفام هلع اكشو هفئا عدج هآراق

 هل د ليل د ىلا رمش جاتحا م هتصاخ رم شعري رمش هلم ةحيصنلا

 نيملاكلم ريزو لاف  هنودهتلا ةميظعلا ةزافاا ىف نيصلاىلا قيرطلال ع

 ق.رطاافرعو ةزاذملا هذه فرع نم كلللام دحالو ليلدلا انأ -رمشل

 هد ون و هل ىذلا نعفتلا ُك راةهنأ ل يقو هد ونجن شعر رمش ضونف ىلم أمف

 أودعا ىتع قب رْط ريغ 0 م راش ر رولا فاد كلم و دذق مس ى

 لامه ءاملا نم جهعمأم دغوهب اونا و كالا ىلع !وفرشا و امظع ادعب

 انكلم كلهن وانكلهت ناأتدرا  توملا الا انهاه ءاماللاتذ ءاملا نيا رمش

 ََ الملا نم مهتبق وفى دال لهال ىسف تيهوفانورار ةىبيست وانلاح رلتت و

 هب رماف هد الب لهاوانكلم نم ك الهلاب قحا كعم نم و تناو ىسفنب
 اما ا وهج ون . هدنْل لاقو ك الهأب رمش نيا وهقنع تب رضف رمش

 رأذف لب دح- نم هقر دن هلع لاظفدي د> لرم غرد هل شرف و ميرا

 ترب ىف ت وع هلا هد اليم ىف اوركح نيمجنملا نم موق لوق كلذ دنع

 «ةيخدس 001



 مع طع راخأ

 كنف هدول مهتم ىل 17 03 تا ثو طلح نم هش رقو لبد نم هقوم

 ىف !اوءعقوف افلا نوثالث هدنجا_هرم رىئان و ةزافملا كلت ىن :راكحا

 اه اهون وتو اهوكلُم تبتلا د الب ىمو ليخنلاو ءالا و رحشلا مف ضرأ

 برعلا يز مم زف مويلا ىلا اهم اوننكسف نمبلا ضرأ مع تدع و

 .نم مهمأب نوفرتعم موهسفنب مثاق مهم كلم مكر برعلاقالخا مهتالخاو

 ,ىف يو اهم تعمسو !دب دش اسبح برعلا نوبحت ثو نميلا ب مع
 ترقو ن ميلا لد يح الاس اعاغ نميلا ىلالفق رمش ناىرخا ةءاور

 رح نم دن ريل هت نمو دب دحلا هقرف نم دب دما نيب كله مما ر نم

 ناك كل ذي ا رلعا هّللاو _كاله مث ضراا نم ها | اوركذام |ء راهتلا

 .ناتسو ةنم هنام كلم طع لاق شعر رمش كلم 1-2 هو أءم امم لاق

 هنبأ هرعل كلم ع 3 ةيندم

 .-م# نن رعااوذ وه و نرقالا 000

 هيو ناك بيشل نين رلا !ذ و نرقالا ىمسو مركلا نآرقلا ىفروك ذملا
 علو تاتكلا يلعلع عل اطا دقي مك ماع امظع اكلم لاكو 4 رقع وهو

 ظ - ها لاَ و تانارقلا ىف رظني نم تاموكح

 ماس ناطوا نم ليخلا تيلح طاطللاوذ جوملا كالا ان ١

 ىلع هللاو الثاق شئارلا ثراخلا لب ل َءب واحل# ىذلا رمش هأازا لاهي و

 لغواو مورلا دالب ىلا دامف ضرالا فارطا عبج ترث الا ممازعو

 برءلابزاو توق ايلا هيف أيداو ةيحازلا كلتنا هل فصوو اههطقّيح ابق

 ننرعلا ىْذ نود رضا هب ره ى دلا ةاجلاءام أهو وام ىدس انرع 5

 ركو كا اه تو دك تاق ك انه ءاتغلا 3 0 هحاذلا هله ىلإ 4 الو
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 ىف هلع سمش خا ب اعل 31 .'امااةهألا ْش تثءيذلأ اذا ءايرغأ !ذإ الا ااطم نو

 اهيف رامال الل ا مايالا كلل ريصن' ىدملا س ٌر سمشأا لوخ د دنع وهو

 : نم كليف

 مح د 5

 - رعش كلإذوف
 ١ . ا . 2 3 0 . ويا ع

 أدع همم نإ وهو راعذالا ىدنإ ث وغلا نب فار“ نا سمج أ هفلامف كيم

 نميلا ىلا ةأمدل ناره تدار ىداولاشلاذ ىت لخ دنا

 ١ | ةواعسلاق ب كلائد هو ريقف لبق لم ف طبع أ كلم ناك

 نيسقو ادا 2 0 هي أم ثاام نيم ْؤملا ريمأ ن طع لاق

 لوي ديع اشناف تابف  ةيوامم لق د رعشلا

 سع ف 1 ث|ص الأ 0 ىما كلع ىبتس كل أمانا دحأل أ

 الرغم أطو 0 طلعت ر ذب

 نراكلا ىلا وزاع بم رو

 ص أما اك ن وميأا نرقالا

 همهم ىف ضرالا بأ را لال

 ا ريخ أانطسو اكازر دف

 بأ اه نم فهل ى رمعل الق ىتني ال لاملا ل؛ زح ىطس

 وا موا نآس رفا لم و

 ذآ و ايضا أم 37 ه2

 تق رشا د د ا سمشلا ماطمو

 40 بقاشلاك توملا حاج ىلا

 براشلاو قافآلا ملطمىف

 هن ر اماه ٌقاَخ 86 حعاصن

 بل اغلا و كالم الا سراقب ىباست الر ايحالا ريمك

 5 ىلإ هيعأت كأول هلل كد ؛ وعم لاق

 نم حعصأت لع ]دو معمطأو 8 هش

 ىف و © ١ هنأ كام لاق قرقآلا كيعلا كلم هر هب + أعم لاك - ام

 كلذ نم تح ذهل و كرا ن- بحمل اب ىف

 مكسملاو برع زا ناوذذ رعشلا نأؤ م خد أمشا

 نيح هأبا ل نوكيالذا ىلع هم دنت .ارمش فارصنا دب ين ل:

 تأم ٍ حا حاجب - هلعلو اذك (1)



 و 0 رامخأ

 كلذىف مب” لاق لاق _ دييعاب رعشلا كلذ امو  ةيواعم لاقنميلاىل تام

 فلوق ىدبلا رعشلا |ره

 ىناع لح مل : | ىلا ا قّىمورأ ميعوف ار نم ناكدق

 ادد كيس باراك ا هواوي زاك
 لاوهوىدرئ 0 ريل ءانحا هرثعل باخو 4 لاما تهد

 00 ىنا وه ريغ بتكلاهي اء لب ب لراكول

 ىنامز ريخ كرتب ليعرا مول تلو نين سقت فها

 ىاكم كاذناكف بارتلا 0 هدأ موه د تا اله

 الجر ماللسالا لبق تعمس ديبعل# هن. مدتتلا اذه دسأ .. ةيواعم لات

 3 9 ذك كلذ ناكولو نميلا يف هوتفد ىح هواه 1 0000-0

 527 ! هل لَه ناك ىدلا عبد 1| اذه _ فد عاب كوبا هل هلل ل: . لاقام هنا هيف

 ربع مل م2مهيف لاك لهو 4 هب وأ اهنا ياقلا ةنحاذوا نعنم ْوَأأ ربما أمال لاو

 نطوةناطلس 3ةءاؤك ذم ددسعا عد مكاو ةعيد اوناك منلق - دحاو مت 03

 كيتايسو م دمج مهنم ناك ن هيلا سنو هلق نآك نم م م-١ تهدف 4 م

 0 «ىلت هللا ءاش نا ثءدحلاو نيئم ولأ ريما[ ؛ كا ذرع

 نبنرقالا مب'نب دئارلا عت تكفل .  ديبعاب كثيدديف ذو ةيواعم لاق

 هنس نيرشع مأقا م دنار هل لاك. ناكو بيع عياوهو شعر رهش

 أوءاتماف مب 0 كاذ ه- ءلل الق -ر كرتااهلع تضعتاف وزع ذأ

 نمار ل ه-ولا ىف , ميل اراسف »9 اولتقو أادحلا اوس. و هم

 أمدق - !ىضم م رابنالا ىلع جرخ ىتحاوب م لب ىلع هي ب لا كلسي

 22 ح -لصالاب انكو)



 ديبعرابخا د

 هتايار ىلا اورظنو اوعمتجا دقو لص وملاو ناجيب رذا نم دملا لع مييقلف

 ةردلا ىب-و هلآ اقاأ لتتف كرتاا مزه هنا 9 ءابا !ولتتقاف ل لل اوةطصاف

 ف مهل دأو مهلاطو نأ لعل هدأ ىلا عج 3 32 |ش دأب ب رك مأقأو

 نينم ْوَلا ريما اي عدالب ايه ديبع لاق ناجي رذاو كرتلا اموةيوامم لاق
 3 أمم لاق 17 م راجل ة>و ىو مهيأ و 4 هج ول ارو ميل ام | ودتق

 نينم ولا ريما ْ دع لاق كل ::ه اولتتقا ءم و كيبعأت كلا ذ تملع نلا نم

 كاذ رااذياتوزغو مجاعالا هله نم املا مق و نم هنعت )اسف كلذ ىنمها

 ىثنلا مدا اذاو ىمعلانمزادو يملا نم ءافش ل وسلا ىفو تلاافرغتلا

 م هدهاوش تنامو ه رسعأ ةمسح تاظن و هاصا |شذ هرأ د ىف

 لاق لقد نينم ول ريمأ ان مم دييع لاق 1 رع تالذدىَف ليق ليفي وأعم لو 9

 هزيم 8 لرك اللا مي”تلذ ىف

 ىس عال ا نم ارعولطو سمشلا بتاعت ءامملا م

 سر ولاك ءارفص اهمورغو

 ىار#
0 

 ةفاص ءاضر اعواطو
 سهلا ب توما مامح مك ءاسلا ديك لع ىرجت
 ىصم 1 ىلع مكح 0550 أم رد

 ققعبم ترهظ نا ىلا تماغو

 نال تلد قدعأ:و أ بنار وح

 بكل | رمي

 مهئاسن لوطي. نمرهنب ىتج
 أن رك كوللا جاه 8 ىبأا

 . لربجو ال

 سماأ هئءاضق ىلدعب

 "م ١+ 0 ) ١ل؟
 سمشأا ماطم و؟نح ١ هيأ

 سف أهل تيفيوأ ت رمح

 سكنلا لماحلا اي مزملا 2

 سمرأأ وذ قادم مب ديو

 سعد ىدل الاطر تصعرش

 أه ريغر مجاعالا نمكومللا هاهو الوطاره دام ماتا: نمل ىلا مج راي لاق



 رير>و نأتت5 هر ١رم دنا ايف نم اذه دانأو ثكرتلا هّتقو نم ناكال

 ىدل )ا ل وس رأل لاذ نيصلا هالو 5 لو تصح امو تسمو نوصلا عانمو

 نءللا تبا لاقف مد الب ىف ىراام لك | كو  دنجلا دالب نم علإ
 نيصلا داب ف لوهامو مل دالب ىف نو امى فص لاق - مع كمملا أما

 نيصلا و :غ !ع ىلا ىتح نيصلا وزغ ىف كلملا فرو لو. رلا لمف

 ااح أمم رأسف نميلا ل اهأ ٠ نم كم وف و كس وي رز او اهو زعل زوجا ل 5

 الق قرسثملا و هزخا ١ 13 ىذأا شا ارلا م كح قررط ىلع مارح ىدح

 باديصاو كن مك رلا ى ئ هدد هر نيك نءراس لأس ارخ ىلا ىهتلا

 بف بارثلاو ىيسلاو لتفلارثكاو اهمئعف نيصلالخدو دوسلا ىنن اللا

 ره 5 رع و نلاامدم 6 هون نم ةعوجسرو كيه أممو لكواللاب ناكذ

 نإ ضراب هل لاي هب احصا رايخ  :رم الجر نيصلا ضراب فلخو مجر م
 نامعم هاعب أ ل هنا ص و هب ادءصا رابخ نم سراف فلارشع ىتاش تلا

 نم هتوح دق هؤ ابا تناك امم اضرا عدبأل نا عيتملا م دبا ىف همم

 كلذو . هلاجر نم اركسعو ةطئاراهيف : مدوالا مريغ و مجاعالا ضرا

 7 نيطلاض را نم مجري

 د ع لاق ا نيصلا ضرأب فاخذ نم ف رعت لهف دايعأل كوبا هل 4 ةأعم ل 5

 مهاحابرعلانم مهنأ اوربخ خا اولثد ! ذأ مراو كر لوتيبلا مث نيئم وما ربع أر

 كالذون وحن : و تنأ ص عبس هل وح نوف واعي ةمهب ر 43 لوذمعل أم طلناو

 00 0 هال )| سا هس مل عا أ ىلع 5

 انلءؤ 'ذا انكف تلاكلذ دان نيب ءادع الات رك ايلف لاق  ةنساا ن«رهش ىف

 مماددأل ى ةاوليحأ :ولوأ كلذوأر ألذ هود ان ١ ريع ع'هل امظمتهيلا | 2 رخ كلذ

 فوطنو هج هظمل مويلأ نحف تيبلا كلاذل اد 4 وئكس ىذلا مهءيضومو
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 روم ىف هأ حتذن و تاس عبس هل ويم

 نماقلا ١

 كيمع راما

 عاد ل مأبا هس هملظح و 4 هنسأأن

 صر ١! نينم وأ ريمأ ١ تاو اق 58 كل 17 كملع ا كعع 1 هيو 5 لاو

 ءالعمهنم سان اذافر زكا وك نملا# - يانم لة . ةيحانلا هذهدم كرتلا

 ةيواعملة  ىلاوراذام اذه ناكف مهين نمو مهسفلا نع مهن أسف لونيد

 6 نع وود أذهب ث اريحا ريل

 اذ لريسلل نب اذه لاق دنع نمبلا نم أموق نيملا

 ءااقا لهذ هل وأمملاق ربك الام . تلاد ىفلا 3 اأو ايمن لاق رش كلذ

 كلا لسا ن - مت َّك مر الأ عينان

 8 تعط و دق هللا د الب لو

 م غو ددالماا شرس عدا كر

 م ندعح 1 أ هدم لطع 1

 اهتتطرامف ضرالا ورش كاتو

 انك و ا ايل اب اميج ان اف
 سلأ أ سلا ب

 أيهد و نيموخلا 2 0 او لك

 نب نما 5
 أك ماشولا رق قرفلا تاووض

 ارهأ وحل انا قوذاهااتلا
 2 ماك 1 9

 مهدوع عد ال عم انك
 ان ريغ سان ال .مث الا س اتلا اك

 ١ كر وه ةماتلا يا ىردا الو عبت
 اس

 رولات

 ف و7 نم نأ ىف هللا دايعا ادع

 لاطباب ىدرت سايسالاو دنملا ىلا

 لانعاو سكن ريغ عا ل ورك

 اوفا اد هد نواس لود

 لاو مم تاوح انااا

 لاح !عءالاح كارلا :نيصلا ىلإ

 لاهص ليحل ند 00 لك لع

 لانكم ءامإ عم دلاى رت ةلم-أ

 ل طه ميغ نع 5 نسل أ نم

 ل اة انيدعنا لمد الن

 لاو الو ميقم مهيف هك مذا

 ل *مأي يي وعل دع نإ سس اا أم 8

 ةئاس احس و ثا رم 3 4 4 أم ل ام 3 !ديعأل كلم مكف - 4 و 5 لاق

 لاق



 كدبع رايخأ

 ْه دعت كلم لق ب ه كعل كلم 2 ِِ 4 ةأعم لاق

 - ريك ال عبأ نا كعدمأ نب رآ ىكلم /-

 - و

 رصبلاوةفرعملاو ىأ رلا له! اماو ءامدلانمسرحت, ناك هنأ نوم ءزيف نملا

 ةفثالا ةلقو ةيرجتلا ةلق نع ال | هنم كلذ نكي نولوق مماف روم الإ

 نمدحا ةقنرط الون دنعربس مو هكلم ةوعد ثدحنإ هب ال ةممحلا رغصو

 سغب نم نينم وا ريم ان دمعلا# _ كلملا لاح ريمثامو - ةيواعم ل ةهلبق

 أميطأ و ثدحا الو كلملا توربح نم ائش لازا الو هؤأن ل هل ءىش نم

 ضرازوا 2 ال نميلاب هرصادشاو هوتعو هرب لازالو سأنلا نم أيرقالو

 * مع وأ نرمع داب اهريغىلا نمييلا

 لاق لاخلا ثألن' لو متسع مه ماهتسا فيك وديع مهل فيكفةن وأعم لاق

 ةرئاو بورملاو وعلا اولم دق ١ واك ونوكملا و ةعزلا اوحا محال ك2

 مهكلم لاق ديبعأي لالا اذه ىلع يكل همكف ةبواعم لاق  نادلملا ىف ريسملا

 عسب هس ١ كلم كد لة هلع كل ند ةيواعم لاق هيد نا 98 و اسمح

 *# وهو تركيكلم ن دعسأ

 م4 طسوالا بركوا دعا يس ظ
 الجر ناكو ةيحان لكى ف وزغلا رثكا كلما هلا نئءئلاريماان نرمعزو
 رظنا قى>اجرخ همودتت جرخمالو سودا نم دوعسلا فرعي أمحتم ابر

 مهيلع ريسملا برقاذا ةئد ميقنو ةن-وزم لاكو اهدزمسب جرخيف اهملاوط

 نيتنس مأقو نين- ثالث مهما نغ وزخلا ىف ريسلا لاط اذا و ثعب و ا
 عاى : أ هسا اماثاؤ ا ةي إ ه

سسم مب راس اذا هذاودأةيجوتلا رخال ١ اكو
 لاح رشع لك ّش هأإ ىلإ, ة



 كييع رابخا 5

 هام و الإ ادل.الو هدرو هلا الهزمالو هكلسالا اكن رط 3 رد جرخاداو

 اسم اب 4 ءاموو هدصو وهلخ الانا املا نم 3 اذداو هن أيا نم دحا 2 وام

 دعا ا رهظ أعمق أرعش مات لا لاق 5 لهف - 3 وأ تب م لاق هراكسع 4١ تعا وأ

 هيف لوَق ىذلا رعشلا اده مبف لاق  نينمؤملا ريماب معن لق

 65 6 و قوم عل ىئوق# رأ ديد

 انقلاب ةماعلا ضرا تخودامو

 مهل اسجر اناتف ة دف كوأءنم

 38 م ديفا َّىآ لظ ريدا نم 0 و

 ىراكمو ى ١ دل ىت وقر 0

 51 م إ عم اد م هَل ت م معنا -

 اه ريح و 0 8-5 ' أنس ريمكس

 ءلعإ سم د.
 ه0 يق مهنم ماشا

 5 م٠رل 5 د اوزاح نأ سغع و

 ضرا تناكساف

 س .اف ضرأىف مجملا انيفلءوب و

 اهنكر تم سرفلا ض رات خو دف

 لز مو قارعلا كالمأ تخودو

 أنش م املا لوا 6 مههدعبصل

 اهاجرو ليخ كلل مايبطتوشح

 اها) دنجلاو دئسلا دالل تلو

 ايرلل نيق رشملا دالب تلو

 ةانر
 5 هو

 العافأ سس وق تاعفامو

 الثاو و امع أف تحبص امو

 الأ ا و اك رادق ١اس نم م ,

 ال. السلا و هلع ىع ار تدم

 الهاجن 5 نمزعلا بأي لخدو

 ا..ف أعم نيل الل هن ريص و

 الئاقلااو داس رهدلام دق نم جو

 . اليخ اذالا ك ولملا ناسغ تعد”او

 اللواقالا كولملا ان ريص نيصلا ىفو

 هلل-اناطحق لسا نماغيض تعل

 الفاسالاو ا هولع اوم ذا

 الزال ماع لك ىف مم لحا
 ا 6 حال ١ م مه د ثكعيف

 الهازأ 'راحلا دعل نم ثن رجاو

 الم اع واشأت ريص نيدلا ضو

 الب ألو 8 رغما داب تال

 اه اظل امحج

 تداحو 22ه



 ديبع رابخأ

 هان دامصأ يف ١انذ ت داح و

 يقرا تدك برطق لكك

 انقل! و ضيبلا لمحت اقلا نيمست و

 اهمق وسأنلا مج دادد فوم

 ماي ني دنسما انبتك او سو

 اداوسم تن اتيموملا ل داب 6

 ىئولاةموح ىف ليلا ف ءك اسمو

 انعم باردالاض 31 ر و

 انش ا دق أ رحم نحت كأن

 ةدأب لك نم للا تيضق الف

 لاح نيج 0 لأ دمتى ف ني اف

 ىدلومورهظ ليوا ىلا : رو

 هايج ىلدل فوس نك. ىحاعو

151 

 اماوملا تاله ذدملا مير قدوب

 ااخاد عار ىلا ىتفي د مهس 0

 مل 3 درا رد ارصقمهانل> د

 الطاب امد نات دع ىف 3 2و

 :الواف ناك نم ليقل ا انع ف رعيل

 دلو 1 رعأل ءاديلا ىلا | ريغم

 كلاودل حامرلاو هيف ضرما ىرر

 الحأع عر زل' تبئيارب زغاتغو

 المان الاو ىادعأس ىئيس م راق

 الاد اذثزا هلاؤرعا طر !اكيحرا

 الح املا اهأدد ُن

 ااهانملا وان

 ماعئصو أمره

 هد ىدج سا اه
 انامل قوت ا نونا

 الث الد و'ا ده اث اتيلط ام اذا

 .الحامن وأل' كساك اك اممجز و

 الئاز سر هركذ قأب سائلا لع

 هلل د ف لاو د الا نعم هه ريغ و دعم ص رأ 08 امرك كو ماشلا ىلا
3 

 آو ىلا أ ام ريع

 5 ا 5 مكلف 2 0 5

 هي ل # عايل <“ خام
 لل جن اعلا ل رار و

 دمم سرا رق نزاع ىأب

 1 3 نك طقنالد لسألاب - ادت (؟)



 ذيع رابخأ قب

 دنه مئافص محل متيطتلاو اجا جاجللا ممم راذا

 لاح سعت أ بث ىضعو  اودابا انو مهثلثا و رس

 درو لك ىف ضايحال ءىلام مهنمو ض الا ىعإ ر مهتم

 دجومزحب م هانيتاف 2ايخ ةساملا ىلااضدو

 ىدنج ةنانك ىلا تفاوت 2 1دنج ةناتك انا رصو

 لدكو :راوه ىل-ء رهه# هستحال عطنا فشل أاتك رب و

 دبع ريغ نم جرخلا اوربا دق سيق لزيم جارح انج و

 دص#ةلك ىفقيرطلا نودشرب ة!ده رازأ ىنانلعجو

 ىدومو مد اة نان الوخ رصن قفاللحأ وارعن انا > و

 قدباو مد عرف دلل نامز ل_لايةم يلا ىرق اضطو

 دع نباو انت دبع لك و دملا ةسم + ىانمسقو

 ىدس سانلا اهلحنانانحو 2 ااضرا 7 تت دحأ 3

 دزا' سراوق نم نو دعتس الام رن امم ىف تن زيا مس

 د و روغ نب ضرالا الم مهجم ق ارعلا ىلا اسن رس م

 دلصو لوهك نم تاباغدسا 2 اهلعو ابط-و سانلا ىرتف

 دب | 2 هر اهار ر ضسميلا هس امل أن ودرت»

 دهع ريغ لع اهتو-و دب رسهدلا نم انح قارعاا اووف

 دنسو ذنه ضراو أذ اسقو ارط سراف ضرا تخود م

 دشالا .ع ل.ل ذلا قأدف ن..يصلا ل-بج ! ريص» تل زا م

 ىدصتاا حشاكأا لمغك م ورلا ض ىعيف دابحلا انضكر و

 [ذاو



 1 لع رابخأ

 (؛لدشأ اي ريع أاسع يريم ن ا اذاَد

 دقو ىحأتد موامادجو 6-5 را ثيح تازنا مم

 درج ىماوض ىل ع لاجرب 2ادصق ماثلا برقا تاتا

 52 كمت يع ول اهب طرأ 0 ىح ان 5 000 بهو 72

 ف در 0 أعلا 25 علا لدي برت ءاطأ ألم كاع#

 عءوساب لا نمأيسح مجبر زجلاوسوالا نم اه انك ربو
 ىدلووىوقو#و ىذراوك نو 0 اه نم تاق 3

 ىدجحو حاد ُ لاجر ل لا ىف رترساذاو

 ىاذنع ترخآت ادا ىلاجرو لب دح تدحأ !ذا ىلإ

 دص> يا ىّجولا ىفسائلادص © 2 ل.م عامشلاو سادلا ره

 24# طع 5 م ثا 050 لبق نع أعم راسا عم لدم ع

 نعل نم صضعأ لو ادهرغ أرعش ىبدشنا 2 دسعأت كد هل نك ةواعممل

 | لش. ميتال 5 نيم ٌؤملا ريما أ مل لاق 57 هءريغ لأ طعب أم تاق ةومأأ ب

 هنلوش ىذلا رمشلا

 + ودايق الو ْى نيسطب الا اتعىل ْى دق ناطحتنإ

 داو سلع 1 ميسا | سأنلاىب ىذلا لثم 8 لو

 دومسأا سا أ لوابصشام ةبم 0 6 4 تالا هاذ 00

 : ىحر 2

 د ةيسةح يف ةدلرم هو _.هب | و زملاو لاما اي 3

 ذو رسم > رسع مل رذ لو اهنأع ناحرلاو للا ا

 دب كل هامل ما ردح  هيطتن ملف 4س

 ط : . 5 لح ١ 5 وباع

 تت 0 ْ ا نم نكدمص ا قار وي | ناطحت 5 ماو احب

 ل مس” ىرن وهو - اذك ( / ١
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 جه انلاداوف هوأهج

 قَد كاولملا هه ىنوق لا

 أن سغو اق ريش تكلم دق ىتا

 وف سم لآ نم قارعلا تدخاو

 ىتح نيدال لولا تباجو

 اماع نين الئاهانماو

 قاثو ىندهصم ربمأو

 دابق ض.اءاسئمخ تءقو

 انيلا ك8 نوداهانك رو

 يح لك ىلع نكح ىم و

 ريس ريل مهنم أر سا نم

 وكلا نم كاد انءج ىاروأ

 رج سأنلا ليقا لشاب ترس

 نط: ىداعالا الخ 2 وطو

 كنع دراخأ
 لح رام

 ك.فتسملل ج ايلا لوب لس

 . رن
 دورأ ال ىرق م ددقر مس

 د وع لال ثك اهني داغ

 لبر و صمفم نرد ناو

 ديد لا صعب 44 27 ىر دق

 د ومالا ىف نييتست ةسعقو

 دول وم ىلع ىلا و دعي 0:

 دود رملاب سأنلا ىف ىبكح سبل

 لل مو ريل مهم انتلتقوا

 دورا قنمتلاك لب دش ف

 ددربأا ريس ريس ريسأ نم
 لبد ىلا عا اه تعا دال

 نءاسح كولملا لضفا عيت

 دب_ هع رومالا مرد كلم

 أنه أظل | نيح ب رألا 05

 ىح ديزلا لع اهربو ل ر

 ء اهل وا رثاط سانلا نعا

 !!الو .فيفللا شئاطلااب سيل

 ده -ءرأأ مج ايملا مون سيلا

 دكا سار .سانلا لب ع

 دوةوال أمارين تجاه مول

 ةوسحلا اهئار 5 نم تنكما

 دوهشملا لفحملاب قتلت نيح
 دودحاا الو اَهْلْلا دنع نهاو

 ل
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 4 لع رامخأ

 ديهزلا ريغ دلاىفاولح ثيح مز اوماقا انموق ريج

 دودمو داس لك اواضف امو مراكملا سانا ىرجول

 دوس الا لثك عزم مثو الو احش نالا نرعرتي

 دب دعتلاب مايالا اوميط ملا ىبوق ميالا ءاحالا دميول

 دوج نيح سلف انو ريخ جر دالاا انل ترقا له

 كس خل ل 0 ماسلا 1 أو 1 2 لولو" م [

 دب كاص كلم كرم ل2 كراس نم اسئدلو

 قدر كاع سل ماو يعل نسل تاكد ىدلو

 ديدسش سب لاو نع لآ اماع نيس سيق متكام

 دونما اهدهنه نق زووةنمللا هاذا: تراتخ م و

 كيعل ل كم نمءالااهءاح ثفغ اي ىر الا ىلا ام

 دب رف د ْوا ؤلب هتاك 2 اعانون اع مج رشارش ىع

 د اعا عز او ثوق الا مم ودق دلقردب و

 دلت دعوةوقولايتحاب الا ناك دوأللانا ولف

 دولللا لها م" الا ميج نم انك انكلمادل كلعوا

 .م وصحو هلبق !وكلم نيذلا هءاب ركذينا دمن لزب نيحاضيا مرن لاق

 لوي اكل ىف نان داع هن واعم لاق نما امنوا اونا 6

 رخفلاو زءلاو لص ال امه  ريمح جحىبرق ناآلا

 06 3 ان لان اش ىهتاعدلا ارفرش 0

 ركب ال رخفلا اش مه اوزراو 0 مهل م

 ريم أش ىتاوق ريجاو ى ريا ب رك ىكم ىبا
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 أهل ضم مف ل

 ىتردزوىناوغلاروزا

 نأ اءاا ىحر يحي ردأ

 ىدتلا ند وف اهون اع

 ىدق ىذلاىدح رشانو

 ى دق ىذلا ىلاغ سس و

 3 كاست نم 0 اسهم ناكُف

 فر رياح لازام ره 2

 ةيضنط 4 لا لا .تديل] مى .ىأأ١ذإ ن اك

 ءاماإلا دنع َش انعقد

 تثني ال و اق و دبص تراكو

 لأاءوذ دع هن ناكو
 دوق ىلا ران بها ناك دقو

 كل ولا سار شعر رمشو

 نكن 55 0 نا رأ َ

 هسا لاف 00 ركاوذو

 00 ” نم نأعر رد و

 املا واد نا و سن الا ونث
 اقدإو ف : ما الا لدب

 رقم 39 ىح الملا يذ نمو

 نك 1 ثار. ميج م ص ادزمو

 ريسأل 6-2 5 ملا ةىاذ

 - ى 'اجوهن(1]ليخو

 ل هل أو ةيئانب

 نا فا قف ن ابل اياقو

 ل مخطلا بس | هن

 ريك الر رك وهاذا

 رخل ىللامف هوردعتما اذا

 ١ ١لاوط

 رفغلا و عردلا هن اذا

 رع ا ف رعلا باط 0

 5 5 ١

 5 ا 2 3 ىاردع

 لاسم كل نار 57 320

 رحش رم د ىف 0 ة..ل|

 ريع لإ برا ى دل بج

 0 مهف ته و او

 ىلع ا. هل ل 3 سيل م

 رمش دق سإ الاو نحال و

 نأ ١> لولا ةقكفلا ان
 اناضن ل لل

 هو



 طلع رابخا

 ىل لاك دم عادر ىذنمو

 الملا تيل ىهاعم ىذنم و

 تان انلايف فيسلا# نك لقو

 ميقتسي ال مالا اذ زاك دقو

 راقلف ارم 5 "0 ان رفظ

 ' هل ىع معتنأ نا ركف

 كولا راد نم ركهامو

 هل 00 ١ ةمهرم د .

 دلة ان رمت ريكو

 ف راسم 0 ن2 لأ دمع و

 " 0 0 ركسم 9 3 3

 8 انانم ْئى ود لرإ نأذ

 دابملا كاذك توم لكس ف

 لو داع ورمتول سانا الق

 يل

5 5 

 ره الا و.س أولا و باصلا ىل

 نرظا هب نم ا

 اورمعاذا ق دسم هاب

 روعي داق لسض

 ردصلاو كرولا هب ءاعد

 رفظ 57 ىلاز اهو

 نافا ٍ هلي | قل ْ وهذ

 وه اذا

 رحم الا الو نا وهرادب

 عرعلاو جاسلااهب اوباو

 رهشإ كنق لفل واب هاش

 (١)رمح ال 6 دلا اه دقو

7 000 
 : دركسع ان

 اس

 رظنم ا و هم امل

 ننس

0 4 

 ىلا اهل و لدا دجاو

 ريتعأ 0 2 5277 0

 ودم 5 ل ن< ده ال و

 را ان 2 نم تاوأاالو

 م , ال 2 هم أم /ٌ يا م ع ْْىش كيس 27 3 ولا هلل 5 4 وأعم نا

 * ك  رمحالا به ذلا اهنقم ىفو  ىللكالا باتك ىف نادمطا ىور (9)



 كيبع رايخا :

 لاق .دالبأا هس ود و ض رالا ىلظ نم هم رو هاذه هيو غل وط ن

 فاق ةئ دملاب م كل هب هب و ْرَع نم مجار اا عن لأ نيئم وأ اا

 ةنيدلا لها ىلا مدانجالا نم ةطبار ضر ل ك ربو | دلاغ هئبا اهب

 هيو اعم لاق ١ رعش كلذ ىف م لاق | ة غلب اهق ا دلاخ هنبا اول

 هذ ل وهن ىذلا 0

 | اهض راع كنس ىذقأ دو ربا راام ه اعماذاب

 دوعق ن وونما ب رثي طب ةعام ضمنا اًهداقرا نم

 داوصقم م ط نادنال مهاق ىنم سارلا باشا طن

 دو رش اهسا-اناك احرج اهقل لنا كيدي ىننتال

 دوعتو ةراثو د ليخلاو اهطسولواقالاو ريم فويس

 ددع ىودلا و ريح سا نم هو روم ىتأك عالكلا اذا

 دويص ةادمال ىلءو ىنع اهباوبا تقلغ يرث, لاام

 دول رز فويسلا ريمح هأ رس و اهبر نب ال ب ركب ل انام

 دوهبو ريح قا الل قح ةمئو برشا ل نءق و أف

 هوقو ىل- الس يدل مهيأ ةونع جا ر زخم رحنيلزنلا

 د وصقم م اش تاز ول اهب مهلك #ف 2 ارتد دعا

 د وع و رص رص 2 ر داع تكلم لق كم هالو

 5 رغمحايصلا قطوف حاصام مو ا أ انك ثنا داك | روق

 دوهش زوربلا ىف كل دب مو  متاحو مثدالإ نكن الو
 دولوأا هاا ولا ىبسفاطبا | رهشا لزاوه لعتملو ددلو

 دن دنصلا اهب رآ باشا امو ةماو> سراف ز وص> تمطح دعلو

 ءانأ . 5 ١



 دع رايخأ

 مي 0 و د# سراف# اذا

 هاك دونملا روا- تكرر و
 :رتراهدنت ترثثدقلو
 اهمط سيل دخلا ضراتنك رو
 الباك وزوصحلاواذلب تكرتو
 مه امد مه أيس نيضخالو

 اهراث تءاطصا دئ:لاورملاو

 اهكرب تخنانا امل نيصلاو

 ةرم أك تب رس لف مورلاو

 أفارطا مضرالاتبوحدمأو

 اندنعو م ركلاون كولا ني

 يعم دالبلا ضر ىف ريس و
 اناهاقانسأل 1 رْخآ وشح

 انحسو ينلا دو اد جعسن نم

 مراص ضبا لكب بورحا ىلصت

 ىتولامو ىفشبكلازوراضلاو

 ةصخ لك نيطم افويس و

 ةيحس د احلا م ناعلا سمه

 اي ان انعا ةقوفحم

 امىف ادلاخ شعر. ناك ول

 يلم ىفدإ اغايح ناك وا

445 

 دوروو رداوص عابسلا مدح

 دو رطم د رثم ةالقلا ريغ

 د وممملا اصح كل دأآىضوق

 دودعمأق الو ب اهم كلم

 3 ري 0 مسه ريبذأ مهيلع ىت

 دود و سطامم نيلصيلو

 د وج 2ك اذ دع نم اهرحت و

 .دوعنو ىدتلا ىذ رمشأ ىك

 .دو د.ملأ أاهعج .ق رق و .ىنم

 د و ار و تسهتا| 0

 .دوهش دارطأل اف نوعس

 د وقا مدملا فرشلاو كلمات

 لد اح حايل 30 اتسالو

 دو رسما اه نيثق كم يسد

 .دوم ءامللا دنع مه أم

 ودل ءاممألا مو انحامرو

 .لي كد نوعلص شعزب مص نم

 .دوءوم اتعثل سد واسمرك

 توج وم اني اما ىعأل

 .دمسوى د ةااوذدعساواوراخ

 دروءسملاو محاضولا 4 دحو
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 تكمو داليا ثرو ىدلااذ نم

 ىنن ! نظاوملا و ملعال ىلا

 تكسو اوبك ب ياذوق

 هن رق لكو_ م نيكتل و

 قدم ين 0 دي و رمج ان

 هنا ل ءاف كلملا انكلم اذاق

 هسف باطأ موا رمجو ىنا

 تبساممو د أ اب لعاف

 مهنا ةما ركلاب كنموتل حمس

 هاا 0 0
 د ةامط َّى ل ىلع م |

 كاست هَ ايل و كلادأس أم و

 ديفف يركلم ال دالبلا يم

 ترودو أ د نصت ع 3

 دوو تاو هذخا كلملأ

 دود تنلظصا اذا فيكف برخ

 )١( ديمحت هكلم دح الاون
2 

 دعس و قّتم واف انهو

 دول 1 ّ رألا و تل دز لها

 دوعقروأو حور و ذ شام

 را 0 10 هنيدملا فرق ايف هنا ىبأ رثاث ةندملاىلا داس انف 3 56

 هل لاتق ىح رزمللا نالخعلا نإ كلام هاتتلاف املع لزنيح كلملارثإ ثتمسف

 موملع ا" رصناف ترح مهني و اننيو انيلع اولوتسا دق دوهيلانا كلملا اهبإ

 دقو ىدلو متلتق غتناو مويلع كرصنا فيكو لق كلو كنم نحت امتاف

 دل اخ ىبالتق ناك فيك ىريخاف مكتيرف تاو و كل انق ديرا ملانثج

 ترعاو ميلاف _ةتلتمو هل تلاتحا 3 هي ار نيبو هن هما تدسفأ لاو

 كل ام فرصن ! مث الثم تبهذف (م)ةبطل | ةبكلا تيرءلوا ةيكلاب ةمملا

 ايه انو ةهيوفت ترك انا نا همال لاَمذ هدأ ىلا دداحملا نبا

 9 ال ثم تره لف هل.خ هريخ دس برك ىنا نم انظح تيل هما تلاقذ

 مهت انعا برضف الجر نيث الث و دوهبلا نم ةث ام ثالث ىلا ثمب امين نا

 دقو ورمت نإ تمك هل لاقي دوهيلا نم لجخر هيلا م اقف ةنيدملا بارخن مو

 ىلا ش ٍشس هعحأرُو ب اذك (؟) 2 ة ان ( م



 2401 ذيع رامخأ

 اع ليش ال كلملا اها هللا ف . ةئس نوتسو نات ام هرم نم هيلع ىنأ

 عزمت 8 اهلا كبلقىف كسعواق زيل كلب ريط,نا مظعا كرماو بضقلا

 كلذإو لاق -ةيرقلا هذه برتتنا عيطتست ال كناو كب لمجالاموملا

 ليعمسا دلو نموهو ةكم ىنم ةيئبلا هذه نم سر 1 رحاهم اال لاق

 كنامز دع ل 6 كلذ رك دو عب ' لاق ها ليغ ميهارأ ن

 * اما رخ نع فاك و نكس همال ةمالك 6 0

 سما أمقمبعم جرزخال ناكام اها اك دوييلانا ديبعأب ىفلب دقل ةمواعم لاق

 دوهيلا نم لجر امس ادن تح اباصياف ة أم الا عوبزتب لجرلا نا ىتح

 نكي ملام كيابد#ل نينمؤملا ريم أن هلل'ذأعم لاق مرما ىلع موباغاو ماكو

 ديرسأو ثااذ نم منمأ جرزملاو سو الا تناكف ءالذا | مدوبل | تناك دمأو

 تناك امو ربيخ اودكس تح ةلب دملا ن مج رزتلاو سوال مج رخا دّقلو

 لبق لف - ةيوأعم لاق. اذنأ دوهملا نم لحر ا,ماعر دقي جرزلتا نم.ةأرما

 لا ايداع ن ود ل هيف لاقدق نينمؤملا ريما! من دي .عءلاق اق  رعش كاذ ىف

 لوقيوهو أشناف ميتمنص ىف د وهلا باعدوهلا نم الجر نا ىلاق ىتاسفلا

 كلذ ىف

 كو وَلا ب اس1 4 زوه اضن مث / كلاهن دو دوهملا تبع

 قلو 1 ىتلا نو راهو سوم هدب مشو لأ رمتنب ا نيد

 ال نينم ما ريما اب من لآ :ن مالا كئيدح ىف دخو اذه عد ةيواعملاق

 رايح ٠ نم نالحر هأنأف !مارخ >ليرب ةكم لادجول برش نم فقال مدت ظ

 اهانداو ايف بحش تامالعو ءايشاب هاريخاف ةفرعم أه دنعو لعامل دوهلا

ده نم لداحر مار و لقوا هيلا .اهعرقوب
 هلا ولام ايموق ٠ رم رش 2 لي



 ذيع رابخأ 5

 لاوما هيف برعلا هرو زو ساثلا هيظمت ىذلا تيبلا اذه نا كلملا اا

 توق ايلاور دلاو يهوملاو ْؤل زلل'و هتضفلاو به ذلا نم زوتك و ةريثك

 عما قحا كلملا اما تنأو ةعمكلا ثرجتناكو هده الودحأ هيصخ الأم

 فيرا ثتسحو كلل ردإش لوك نمل ىلا هنأ راح لمتو هر ره ىر 7

 كل ةم ركم ن وكب ىه دلار + ا ىلا فرعا لأ كل نإ هظدف بصخلاو

 الذ_كلانهمألا ك ءوصوا !مييلع لَو ألا كأراول 0 كم وعأو كنا هلو

 تناكفأ مقر 1 ناكو ىمملا هءزخأف كلذ. م مبمالكو ف 0 م ار وشم عببل عج

 ىدذلا أد_ه أم اللام نيريخلا أعد كلذ 5 ' سحأ ألف ضرالا 22ه رشا

 كلذ نم عزف لاق :  تببلا | ده بر كيلع هطم ء .ىيشاده الات -ىلا

 9 هيف معيصأ و دنم لحراىذلا مضو "ىف حما داع م تي كاوح وتم[

 كيلعا راشاامو نيلذملا نيذه انمم_ دقانا كلاما هلالاق  منصانانابر

 مهل وهب تمم نيح مالا ءرم كدس> ىف دج ىذلازاو تلا اذه ىف هَ

 تييلا مده رع فكف ةيفاعلا تيبحا ناف هب كيلع اراشا ام ىلا مهتجاو
 هماركا كسفن ثدحو نيل املا بر ةزرابم قيطنال كناف اريخ ولأو

 مك نا تدك 2 مهتباصأف ٌ راطاىلا برقّيتح راس 5 لاق _ هماظعاو

#6“ 

 : رادار | امو ف رطت نيع كلءمىرب سم مج ريال كاست نكليتل هللا تدب

 اق انعا برضف نييلدحلب عب رم اف ل لاق  كلعم نم كاله و كك الهالا
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 10 ديمع رابخا

 فقو و قلح و تييبلاب ف ط و م رحا و لاف ةكم لخد ىتح عبت راسف
 ءالملا تيبلا اسك و سانلا مطاو ن دبا رو اهلك فقا وم ا
 ىلإ ىف ! رصن الآ د ! را الف مايا ةعبس ةكع ماقاو تا ربلاو سصحملا

 كل ْذ نع نا ريم ! ه اهنف نهلا ىلا دوس الا رجمل لمحت نادإ را نما
 ْ 7 نم ىلا قف رصناو دك رت

 نيم وللا ريما 1 مس لا رعش كلذ ىف ليق له دعا هل و أعم لاق

 ديبع لاق  رعشلا نم لاق أمو ةباو اعم لاق - شب رق نم لجر هيف لاق

 تادالا هذه لاق

 عت زعلا و مانالاو د_حلاهل مكي دل لحءرأل منأ ى رمعل

 عديمس نيدلاولا يركرغا ةظيفح وذ دجام م رك ان انا

 عورا ة.قيلللا حمس هنكلو  ارثاز تيبلاىلا ذأ هنم شخ لف

 عز ذخ وب نيحانا نكراانل انضرا هدي تاا هيلا انياط

 عزيمه دلا اهرح نع هل سيلو هالو متاو ىمعأ 1 لاقت

 ةهدن سل اه د2 دو دج هَ نهاو ريغ هموق ىف أر ىعم

 ل اق دلاخ هنلا لتق يف عيت ل اق ىذلإ رمشلا دعاب ىبدشناف نواعم لاق

 رعشلا اذه لاق نينم وا ريم' | م

 دهوسالا مساههقاماتلك امن أك ماتالكنعلابام

 دايتمل ا" ترادمحع ىف تكلف ب ريد دوهبلا لفامل اقرا

 د نم وأ هيشع ديدحلا بز مهي نئلتاده تفلحو

 دق رغأأ مي ىلا قصعلا نيب 2ةضوروف ىلزيم ةصرع تامل
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 مهدط سع سن 0 مارك غ
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 اهكنولمواهمملاق: مهل رف
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 دبع الا جوأعلا الو طيينلا سن
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 ىل#هعا م ىدلاك ال انياوذ

 د_.عال | رسعأ بف رف لوعصات

 دجربز ووأ ولنم يه اوجو

 دوسانكرو ردح ىادأ ندي

 دحسمللا ب تارخ ع عش ىلا هلل أ و

 بخل لم هي 3( ف 0 و

 كلام معلا 0 2 أحط 5 هل

 ىدتمتو د وهلا هأ نا 50 لابس

 0 ليه شا ِق ا 1 ينل

 أمل ك5 ١ و
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 : ردعدملا ل اس نشأ 2 را و4

 لم هد 8 ا

 ل_م لال و

 دقوم 0 نقود نادخو
 دية ١ م

 ِى 00 يف هسا

 ] مهم برو

 نب ةيغو

 ىداومو دار اروع تدطعو

 درحالا تاهالا كرع اهتك نعو
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 امعطو 1 ضر | تنائط دعأو

 أملسم للاخ نين رسل وذ ل اك دق

 امورغ دنع سمشلار :«قئارف

 مانا نيح جوجأب ىلع ىو
 الإ غ2 هانذاهانافدر

 ترأ» ف هع ىل تن تعأو

 توح ذة اماع نيعسأ هه توثف

 اهكلم ْش امامزا ١ تارمم

 تارصنا نيح دمرلا ايست أرذ

 أمر ميظملا كلملا نع

 انمضم مارب اف كوللأ نمي
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 دئسملا ىنان م | ةصق ناو دج

 كل ءهالا ناكملا - نمد ماعلا فاط

 دش م ميكخ نم سمعا بابسا

 كفرح اطأثو تاخ ىذ نيغ ىف

 لهل د دكا هاش امدر
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 مم الا ريخ دلل_جأ ة ماد

 مع ناو هلا رازو تناك
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 هب وذ نم نوم ودب لاجر

 اتلاوثادف مأن الا انكلم

 أمض راىف دنسلا انآ تنادو

 | ومس ذا محلات ومسواومس

 ريس رم ناطحق ءانأ

 اتفق ايسأب دالبلا انما

 3 اتيلس لبق ةكلاو مكف

 نحال نتكاو ى دحعسمأأ ن<
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 ديف راشخا
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 محرلاذو دز دلاىوذيلا وي
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 م رْآ دعب لأ ىف لحا ذا
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 ممالا لا وط ليسا ليل 8

 ,ملاسم لطب ُه رو لبيع

 م تيل مي اهم نيم مدس أو

 مرحلا صبيا و ررالازاو
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 هفلوةىذلا رمشلا اذه مهيفلاق نينمؤأا ريما أ معن لا - مهبقاع
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 لب ذم نم هب اصع ىتتا دق

 تي متين اارمتز

 هللا ىلاف هياف انيق

 هفو تااسزا سانلا نمأي

 اذه نمو رب الربا ىللا#

 ريط هللا نم مهين ام

 وعلا لعشر ىدلا تددرف

 ال اكل رص .مهتيلص 3

 هاقوذأا عب هلإ | دم

 35 ولك يف سلا هارا و

 كينعرابخأ

 مال ليبق نمو مؤل لا
 م أظع زونك لع هول لو

 1 أ رح تدب .ملفل انمهذا

 م امنا ر وك و ىف ريطلا نم أت
 .ماحدالواءورءام كاذ

 :ماظعلا نض ر.سوؤرلا ض رتف

 .ماكح الا ىف تن رلاز 5 تدم

 5 السس هدرو.هأ رعذا

 ,ى املا ليلا هسا يذلا تيبلا سلا هنا هاقصا 5

 .شنل نفل ربط ثيل كاذ

 هل أمز ك.عل ى يم

 أشم رق.لار احالا كاذ لاق

 ادك ىف دا مسا نودجت

 .هاراناانير هللا ضق ول
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 ةأهج أمم ىنلا كادلو

 امدقدجا اورو أ رشعم

 ايمصت سأن] ب ورألا نوصتد

 م اص الا ةم دخ سانتا عنك

 م السالا لصف أن,ىلات بفوس

 ,م | رحال ام رحم أامح هللان

 .ماث الان و نص الل اك ورب

 .م اهلا ل زيك هلم تاك

 1 | سم لكل هَ اه اةس

 32 اخ وة نعى ار نم

 : نط هلا 1 ليخنلاد داس

 م سنع باغع لك حامر



 دينع رابخأ

 نم ق رص 1 مباك

 تن كحل كد عاب كل وا هلل ةيواغم لاق
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 : ”الاغا جا هل كر ايفا نيهيعلا ردن

 يملا و عدا نشل نه اف احم

لوشإ أغناو وهلا | 8 لاق لادم ا ريم أ 1 م لاق ّْى فيلا 5 ا
 

 اديلولا ىرءالل حلا يد دج

 هرمم ماانلصو ىدجينا

 امر م ءلدق

 كيمو عيطعلا شح اهلا ملا

 ىدو ءافصلا اذزدخلا قملا

 أو غذا اذ ريسم نع ىللسو

 انك نب اعتلا فول ءاوإ

 هوذاو مد كثللملا ترو

 رافظ نما ريسم نع ىل»و

 لاق رمسل اهيما يداوم

 تادكسم غب اوس

 5 صال 5 1 أ_هدف 03
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 م اح ىف مط أ وق فويسوا

 مأسح تبصع لك أن دتراو

 اها ةروعس ءاسلل ىلا 0
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 اد وممملا ميما ىنكسيو

 ادوع(١ )سا ناح سانل امركا

 اد وسح غاب نوكا لا 2

 ادع ىتح و دملا ىراو

 ادو ركالاو ك رتلا وذ اشك

 ! د ونملا دون نا كلا انلو

 ! دو دج دو دحلا نع هوثرو

 ادار وغ مو ع ومجي

 ادوق لطاب الا تقابا ىع

 !دواداهماماأنمثرودق

 ادو رسملا اه ردق نيهعلا مم

 | ديع كاذ لبق ناك من اص

 | دل 0 4عنص نيملا جحا

 ادي دْلا نولي رسم برح ا

 أ د ورث دو ردلل و الاحر ل-دحرأل و اا ليمخأل أ.د و

 |دب رس عالك لا ١ ذ برملا ا ىب.-ميلا 2 | ىلع انامح و

 1+ مع - بشالصالا ىف 00(

 أل. و



 525 كمع رأيخ أ

 أ ىلا ل بو املا ع ا وبص ىرسسيلا ه2 | لسع المح و

 ١ دكذ دعا ا و اشك اط الل ةاللاو فر ا و نوردلا اسوس

 و سم ضرأ اناي انيشغ دق

 ًايممواراهدنقو احريزو

 كرو مور ع انم هو

 اديدج”الوح ترسنيصلاىلاو

 ذ انق كلم ماج اندتساو

 امن نامرك لامج انكر و

 ارط سراف لاجر التفو
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 ككل و هعاس أمد
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 مذ لك نم دالبلا انحتسا و
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 اديل ولا ىبس ا مث لهكلا لتقا

 1١. 3 وقصم ارغا_ض هانيمحو

 ادغص الهم دأن ملا اهتسع د

 اذوسا ءاقللا دنع انك مأ

 أذ رطانم تيصخأا ىل وم

 !.دؤهيلا انالتق برد نع م
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 "دوف و'ظيسلااه ىاتاو

 | دمج اكلم دايعلا ان كلم و

 | دو دالبلا امو نغ نكي ا

 ا دومه كوللا انناوح ىرتفا

 أ دشع اذاعم اسهل انئاعجو
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 ادوعقالتف لابألا متص و شع. ييحلا.ةسيقس | غب دل أع ةيقثاو
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 دبع راخأ

 ادومملا ان ءاولا رو
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 ال..هس | دصق مؤاانا 7

 ادوربو أيصعم ٠ الم هللا م رح ىذلا تيبلاا وسكو

 ادوجس ماهل دنع انررخو ارشع و ارشع هي دل ائفط مت

 اديلاهباي اجو ابس رهشلا ءرمهانقاو

 أد وهشعيتف احن مهرخاوأ ونيسمه رجلا ةرساب انىسعاو
 ')١( د وصفم امدالو انو نيح انك و اسم قرب ىلا [لماو
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 اد. ادع انكام هلف فر كلم ىو.- ىف كلم لك
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 54535 لسع رابخأ

 راوهشم ث رسم عرد 1 اهلع باغ لس أك ئى داهت

 ,ى رينا رافظ ىرق ىف قرأ اهيف لاسط يتلا ةليلل تاق

 رومجألا ةمصل اناحن راو ابيحر اشك عوج ١ تشلكف

 ريسلا نميلان ريس ىف ىدسسملام ول ق دص ريسم ان رس 9
 رادتسملا اح راك دي دانصلاب اناحرت راد نا رب دلاب م

 ريغم لكل اه رك هلل  تناكف انقتلا ةمئملا 9

 ييمالا دعب ريزولا !كتقو ميج ادت را ةمئهلاب مث

 روبحو ةمسن انالظو انكر عارذل ابوانرس م

 ريتف و سن اب لك تينغاف دسعباا ىوأ ىنم طش رثنل اب مث

 ريقو ةورثو كلم لآ انكو انلمتحا ف رطلإب مث
 رورطم قل ذم نرتب س انلا حطت لز مل حطنلاب م

 .ىربت وين رجز و ىديع ونم , اضطرأ تيرخ نار دل م

 نيظنلا نيع ق وذ سأرلا ةهج انكفانمقت را ةف رصل ايم
 ريدقلا ريبكللا دح اولا ءاضب انلَر ى داع الل ا وملاب م

 نبدقلاءاك ةضامضق لك انيلع كاسلا ممان رسم

 نبويسج مرق لكو ةامكب امدقليخلاب ترس رفخلاب م
 ريرحلا دعب ءاوملاب تعمزا دعم تاب لا بكو كل اب مت

 رودحلا تايبخم انيتجاو ودع لكليلك الأب انحبص م
 رزؤاذ تاقذم فويس موق ماه تبلت بالام

 ردهو ةلوصو جهر موب ال زن م امنث ايو اذ رس من

 ىر ورس كلا ذز اكو ع ومجم 2 يىداعالا تطرتعا ةديبلاب م
 كعسأ و 2/82



 دبع رأخأ

 دعس عاش تحد لمس و

 2 فد سس | قود لعسل 3

 و لي.ء لك تءلطصا دعست و

 أاضرا تخا ءاخألا كيعسا و

 ىلو> ولدأا مدعم غرفلاب <

 انرص ول دلا رخآ غ رقلاب <

 ىداعالا تن وحدق توملابمح

 ددض تح أص ناط رسل مم

 دعم ضرا نطيلاب اذتطو و

 ان ريف اولا ل اكسو

 ىع ىدملا و نيئدق رمأالءحأ

 اامتسا ثيح نيرسنا'ىل ابا ال
 اذصق فدرلا ةرهز تما مب

 ىرج هَل م وجنلا ةريط امنا

 أ ل3 5١ انلا_.ءاتئامقو

 ا.تبكرف اويكرا نل او دان من

 ان اقاتع حا ر سيلا! داق

 ء ارا - نأ و

 ورم مأ اذ اعف 5 ىرا م

 ع دعت نمد ايلا تينت له

 ىكلم لم لهدالبل! ىف ىرظناو

 ك5

 يك

 رو ١|ىفأ 3 ىدلاتتءعضوو

 (ىرب رسم امداو كلآلا ىوتساف

 روبعلا لها

 ريك موق ل-تثقو اه كسب

 روب 0 رق لك

 ريصلا ريم انتل اغا دعب

 ءايحالا تداوو

 نيكلا اها ها تاو

 دل ا يتلا عرف احلا
 روع نلاب ىلع ع صج

 و ع وو 24 د 4( ملظو مم

 رو شعل تاك تراد كروس

 4 لادعس# للا | د | 1ع َر

 ىروبحو قمعلو اسم

ل داع انيدو# اهل 2
 ني ط

 ءنالنإا د 5

 ريجم ا ىف ةنز ءارتش لكح

 4 33 ع رهظماروطو ردا 2

 ١ ]ريصيلا لمى الا واذه س 1

 ر رألا يل د البل د ولعو

 "ىاراس زو ىلاعق نع ساالاى و
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 د رمت م١ انل امق نع ىربخ

 1 ةراصع اي ىحاعت

 يبدا نع تا ىدم

 روصعلا اندوع مط اديب

 حش و فورضال محلا غرف 8 للا كل رس : اند ىف

 ريطفلا لك | و هعوج نم لدم املا لاق قاذلا لدقم سن

 و ا تيسبأف و رم ما حا 0 فى ل ْو نع |

 ريطملا دالا ىف ثيغلا انا

 روبزأ َق تي َ ٍ اند ٍُو

 3 ا ّ ١ كلم نا

 .ىم دعرإ م قاللا عزش
 راف ىغ أذ. امه ان" دق

 ع نق وك ىذلا تراذ و

 نم ءطو ام هيفرت ذِإ اًئيش هرعش ىف طسوالا عبل لاق لهذ  ةيواعم لاق

 امو هريسم ركذب برك يلم مب لاق  نينمؤملا ريما مذ لاق  نادلبا
- 

 و اك نم نارييلا نم .ةءطو

 دأ ر 0! لحاف و رمت مأ

 قح ي ا 1 اهأر ساثلا اهنا

 ىشع ميج انعل ايو ىلا ول |

 يف ري م سم ىلخ شرج و

 ره ربو ةين اح قليلا رهش

 وبك ة 15 كلانا
 ىباخ سمشلا تراست رساذاو

 ىبوُك سمج و ريم ىمد و

 اداسف الا و دعا ن و ال

 كارلا 3 ّط عا داسلا تما وطف

 ئ دا ثداوألا تقلا 1

 - البلا 8 ا ريس يا ىل | نم '

 ا وهنأ 4كم َّى راطبل ا

 (؟) ىداوسلا لثم':لااها رف نم
 د أمملا دب دش ىملع أذ 0 5

 ىداو لك 5 ل لا ىف يم و

 دالج و ةد#و دم لا
 - أسف لأب اوشا ف ا 1 و

 8 ولا 8 ل اعلا تذل ٍُو

 انكلمو



 كيبع رابخأ

 سرا هنا نيب ام اكلم و

 مرا ا_5لأىفس انلل سيل

 ا كراع

 أنيااد وه ىر سل ر 0

 أنيلع 58 رأت انآرو!

 1 وق كالهأل اليخ اة دشحوأ

 دعو داليا نم" ااوأ

 اتمرالاو دما! ان امرو)

 اث ومس الا ءاللعا اسوأ

 انريك الا رايكلا د اراوا

 انوعد الا باهئللاع دوا

 اري نيام لولا انككش دق

 ىأو تقادص دق هللا ىلع

 رغلا ةدع اسأل ترس دلو

 ىدر. لو اقلا نم لاجر و

 وذسر ونسأ|ىف ناطحق مج

 ىاوق لا ديحو يف رشم ريمه

 يف ريسم نيع نع ريكا ةدك

 ى ةدارتسم مح دمليلاهبلاو

 موق رغلا ةليجت نم ىجبمو

 ليم ريع 4-0 26 دروسا 8

 هدو

 دانه ش وملا 0 تذلازبو

 داحم الا رتئاننا أن ربغ

 داو فاراط نم هيض ا

 5 اقبح ىف أنل تس م هل

 هامحاىلااه را هم

 داعب اليا دش اهعدن ل

 * أعم ىف لاذ قوف ل رم

 د.أ دش ب الص ة د ودعا شع

 00 لي وط انأ تيد و

 امور ايكلأ دار أ نم

 ارو ً بطخلا '5

 د. يسم ضار افا بصح ىلا ن

 دادمتلا ة رثدك ىف تيصأ

 د اعص و ةارون م ضي

 د ابج ل ويلا نم د رج قوف

 د أس ول أهتامحا دعمو

 تأ سمع مم و ىن وأس و

 دام الا كنس اكسلا نوكسلاب

 دالإلا ىعا يعيف للا سلحا
 د الك | مو نامطلا ن ون

 داكنا الو ل ْع الاول



 كيبع رابخأ 5 كيرا

 داتا هور مو ىلاج رزع و ىقرسأ مسهق

 ه1 عز و دما كا نا ننقل كفارتو
 دابا يح ىللاو سعود ز الا مم يلع يلا تهانتو

 د الج م وي ناك ليلا 5 نافارا كرا وقر

 (؛) داسملا ةءاجىفاوتزبعوز الوخو نورعشالاو ديزو

 ىداو لك جح ذع انما لهسلاو نزحلا نمسح ذم تناو

 داع ةقلخ لا_كلا ىف اوقلخ 2 عارن نيح ث وبللا باهتق

 داصملا موي كاذفىباماو ىنلخريج تيأراماذاو
 ىداعالا ماس مو سأب لآ مارك ى وق ناب نيا :

 ىداعتلا م وب ةادعلا لتق و كلما و ةس اي رلاب نوري دجو
 داهث موي كاذ سيل هلا 2نّياو كنع قيرطلالخ م

 د'ارولا نيح كاذ ناك اذ! ب 2 رضلاو نعطلل ل ول زاب مهف

 قداحت ىا ةيصلا ىذ انح .ذاخغةس ١ ءاددلا ىلا ديدق

 دايالا ليغ ىنشاوىا دمسل ؟ماشكلادياف
 دااللا عيج ىف نملا ا 2و 2 دعمام دقره دلايف دينغو

 دا دج الا فل اسو انيلا نم داعم نم ىضم نم ناك اذ و

 ى داع الا ىف هعقو سانلا 1 اد الحاتم تا رأ ىاربيس 9

 دأن رلا ىرواو لك تيل اصملا ورمم ماب ثويللا كييراو

 دازأل بصل أم دلا لودي ص اهذ ريغلا ىف ايفلا كن راو

 د ح - ميقتسم ريغوبق لك ىلعو داسحو - لنعالاب ( ) ١



 45 ديبع رابخا

 ىداب و نيرض اح نم يح لك ىلامْنا تدوش ولف ورمت ما

 ىداولك ىف قانعالازازتحاو -2ى دالج تدهشولفو رمج ما

 داسفلا لا ماشلا تيسنو ورم ماأب ماركلا تف ردا

 دارا نوطءادع الاانحطو اطيب ءامع طيبتلا اكنحو

 ىجدانتحا فيك ضي رّقلا لها ومس.بأزلا مباكما هك رثلا ظئاس

 دابعلا لكل انها ىنييتسا رج> ضر 8 دوك نع ىلسو

 دافرلاو ثفأ هالوا م انعد وسلا م أ لا ىل-و

 ىدان”ابلئاسف أسوؤر س لاو راسا ل ىلعو

 دادسلاب املها ىف انهكح دق انعتابارقلا و طبنلا لس

 ىجانتلا مون مايالا عوزف ب را ىف م داملا ريم أئموق

 ديبع لاق  هلوق ىف اذه نم لظاال وىنبا مهيفام  ةيواعم لاق

 ء طوامهدازو هلأمز ىف هلوربحو هيع فنعىف ناك كلدك نيئمؤألا ريماأب

 ةسقن ىف ةوق مث ريسم نم ىمتنا امو هدا دحاو هل ابا راثأ نم داليلا نم

 م لاق  هرعش نم ارعش ىف دشنا دز كونا هلل ةب و اعم لاق  هتوريجو

 لو وه اشناو نينم وما ريما

 لباتلا و راثلاب اقانأاب 2لماكلا دعسا احاص منا

 لضاسفلا ردتقملا دحاولا هتالاب هللا لع ىنلا

 لجا نم كاطعا املكو -ةمس رم ك الوا ام لك ىف

 لن اق ىف فعضلا د ىجتبل يدلا ١ كك طعا ماعلا ىف

 لفاملا لق وجر كن انضرا ىف ءادعالا لل ا” رس

 ليادلا لسالاب أاورصطح لق ري _ل 1.05 لفحج 85
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 . . || ء٠ 1
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 4 ا ُث ا : أ ا

 آط وسو ى رص مش | 7
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 انره ١
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 لباولا ص رأعل اك اهقد كد

 * ىلا ايف لسط مرق لك

 ل اك لصعم اهف معقب

 لضامل! بسحلاو ى دنلا لها

 لجاعلا دشح:سملا ىرقأال ها

 لذاخ الو سكن نم عورلاىف

 لل اهلا تل وأأ يف مفتح

 لهامل اك م نم سملف ظ
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 كك

 ىلطابلاو قحاب مولتن

 لح الل دلبلا تينك مهو

 لماخألو ركذل م اش نم

 لجاعا!ىف ناك د وع فتح

 لك از نمو سكتم نيب نم

 لئااقل اب ل و.تقملا قتاذا

 لت ام سقم لق نمو

 نمد



 ديمع راخا

 اينعاموا نك مير رص نم و

 هلق تمصم ريسأ نمو

 اه سن ةق لعاب 00

 أيقالحا و اسف كلاذعناو

 ةمعط انل سق ثحرأم

 توتلاوانليخ تلاحتسا د

 ا ممل ديا ىلإ ءج ْث

 اههو داق ن اةيدعدم نم و

 أهل و أقم اشلأ ىرق نمو

 اهحيرخاتل تدا لق مورأ و

 1 مهعيص دق دتهاو

 (:ةيقوشانل دعملا تاكو

 م. ألا و ناطحق عمج

 الب لي تاذ نم اوحكن 5
 هعاط ىذ ري م رهق موز

 (؟ل انين ةدشر ح اكن نمو

 انا ى ب رجالا >6 ىآاو

 انا فدا جوجالاوكساأو

 اندبع ضرالا لها فق

 اينو هر ه0 ١ فدلا نإ

 مح - مأعا لاو طةالبلصالا ىف ذك()
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 ل اج س رف ىذل د

 ندا دوعيد هرج فو

 لعاذ تغرفاو واثر)١(

 لف اهلا ىلع ل اءلا قتلا يح

 لو ارلا و بانتلإب مهلك أ
 لعاب ى ىف الح ذ بلطت
 لل اك ىلع مزألا و دملاب

 ىلبأب ىلا رفثلا ةح اسف

 لحاسلا ىل افرع« ضراىف

 لم ادع مهيأ ا نا لبق نم

 له اص طخ أس دهن لك

 للاك ىرقئفىدعتليخلا و
 لذاخ جاع :رم مهيف ام

 لماع نمو ركل نم و ره“
 لع أ 9 5 قودص َل و5

 لسف املا و ز اتمْلا ىزاغلل

 لجاملا 3 كلما رافظ ىلا

 ل اذلا 4 أ دصأ 0 ر دلاو

 للعأت نمو فأح نم 0_0 هي

 0 الل 0 و لبيع د |

 روج سو زواج رج ووجس سومو



 كيبع رأيخأ ك5

 لد كاتو ء1 حصن نأ ميام تلق نا عيب ام

 لف اش بصن ىف عسب هءاد_ءا كني ىذلا وه

 لضاسفلا كلما مكيلع اواحما نا سانلا لوس نمو

 لص ! وآل معلا و ريخل 2 ىجحن رحلاو رئاضلا مف انلا

 لهداملا الو سكت السيف  هاعاب لان ىذلا لا

 ءابلا اع لاق ىذلا 6 وف نيف  ديبعان تنا هلل ةواعم لاق

 بهذ دق أم ركدب نكلو برط ن«ىبكاذأمو تقرا

 اكوام اوناك اوبهذ دق ماوق' لاوقا ىنفلك: كنا نينمْؤأا ريم' اب  دييعلا

 دق ديعأب  ةرواعم لاق مهتمظع و مهر دل مري..غ او رغتص:اولاق اًذاف

 دققت ركذ م5 تكلم ريح نكت نا كلذل(؟لانا رج اف لّقف انعكللذ باغ

 هللا ىلص دم هيبنب هللا هعزملا دق مويلا انلوهف مهكحلم نم :كلذ هللا انثروا

 اني نكن ل هالولو هدعب سانلا ريخو ايا -وهلاو هيلع

 ةرايملا + فا كرا !ةرماو هننل انمركا ىذلا هللدتعاو انلازيج لعجو

 كل هللاوىراو+و تمد ىف قا قا | اسد و قتمريغ لقف ةاّملا

 ع« ده اش "كلذ. ىلع

 نمل نم ريم عوج ىف برك < ام ن عب " لبقا م نينمؤا | نعاس

 هيهافر نم هغلب ى ذلل قارعلا ضرأب اوقتو ح م دالواو محلا د

 زن تح راس امينا ناو ذابق ابكلمو مجاعالا ديرب اهريخ ةرثك و اهشيع

 طش ىلب ام ةفوكحلا ىلا: ة رياأب هعومج ركسمف م ويلاة ريا عيطوم
 لبق ةزيهلا هيو اعم لاق ةفوكلاو ةريغا توكلت نا لبق تارغلا
 ع ةف وكلا

 ريوس ومو جب وسو ب وسوي: 1ب31017 موف سلا هنأ اكان دال اا ارا دسة و +

 لاو ف # م اذنك ()



 0/٠ دع راخا

 « لاو هط نام ز ةرصبأ لبق ةفووكلاو ناهز ة رصبلا ل انقو دع لاق

 .مج اعال ا خاب ديبع لاق  عبت نلرع كي دح ىف ه لذ ب9 هل هب وأعم لاق

 كلتكرس مي دركي جلو ليا ذ ابق هبكلم ىلا اوعمتجاف مم مج

 4م دم 0 حانحلا اذ رمش هيخا نبا عيت ثعف برخلا 0 ا! وءجاف لت ايعقلا

 ذ ابق ىقلي يح باطلا ىف دن ىف ا هرما و ل ورملا هعم درج و ش ويملا

 ءارحص ىف ريحف ىلطلاىف ادعرالا ىف عدت لحرو هعوجو هباحص'و

 لاق. هنم لحر ىدذلا هن اكم ٠ نم ديب ريغ وه ا ذاف عيترظ مه ة ريما

 :ءاقعضلا ونام زلا ىو ذ و لايعلا فلقت امظع أبن ن.ناكملا ! ذهل نا عببت

 7 ريما عب ” أه, ايس و .مهظفح سراف فالا : ةرشع مهعم فلخ ولاعب لاو

 .لب اب هع وج وذأق مقا و ىتح ع ىضم و اهيف ه ريح نم ناك ىذلل

 .رمش هع اف ىرلا ىلا تحوو ونجو ذابق م زهن اذا دي دش ال انق اولتتقاف

 أه مهل اميل ة ريثك أع وجاه ركسع نىرماه مج دقو ى رلا» محاذجلا | د

 مم لبقا وام هع و+ضفو ى رلاذ ابق لتقف حان آو د رمش هعقا وف

 . كتان نا بحا نم اهب فلن لب اب ذ ابق هم له دعب اة ريخلا ل زب ىتح

 ىو ناد رخل ذا هجو لص راس و.مجاعالا ن :رم هيلع ى رح أمت

 .لاق هل وق ى :همساق هن واعم لاق  ءايأا لع لاق ىذلا رعشلا ل وه, كلذ

 كل ذ.دنع ديبع دشناف .نينم ولأ ريمأ ا رع

 دمهذدقأم ركذن _:ركلو 2برطنم ى اك ذامو تقرا

 .بصتخاإ رب اءلا برطي لهو ىضمامم تافاسم رك دب

 .بمصتلاو ىنطل اخ ملا اذا هئثاطضماب ثدمحم ماو

 .تهتلا ى.هعلخ ىلع ملطف جاه هللا نم اكام تدواو
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 ةذع نم هللا ه4 ىلا

 د احلا ىثغت و دليلا م

 نوزألا واذ و نوصحلا دهن

 الا رط سالا ه نا دق

 انؤالا كلذ ثراوت

 ه:.ضم افا سها تمر دّقل

 هناضمالا ما لاعأ

 هبغ ىل نيدلا تريخو

 م |_ل شيجب مهي تارسش

 ريصخ لرم ل أطبق ء ان ْ

 فون الا مش ىوق لاط, ا

 اهضرا يف مج اعالا تونغ

 داوسلا دالب انطيبهاملو

 حالا اذارش هتعاق

 مسه موي لب اب تاكف
 ةب وينغ دنع أوه | اعلاف

 هن ومس و ايس تر اومس

 هد عاضماو دايقرفف

 املا ونوكي 1 ناك !وحضا و

 ذاليا' ىصاقا او سمو !وراطو

 ديع راثخا

 بعشلا و انعدم 4 ْ و

 تاعتملا و ةداعلا ىز نع

 ب را ءاكل نومعلا ىكنو

 بدذكلا نءاج نم ناخ دقو

 با دم الان املا م دق

 باص !سماماراذ | لثمو

 برا كاذو صح زملاو د و

 ]أه ذل تك و رب رملا بايك

 بحألا ريك ءاهزلا دب دش

 بسلا ميمص دسا ليل اه

 .بجدلا ةارسأا دودملا ءارك

 باسلا اولخ و دافلا اوطعاق

 ب رمل مل رس ذا-ةرفو

 باطلا عي رس اةثد راش

 تاكلا دب دش ءانعلا لي وط

 ىخصلا لقوا وفث سمشلا نم

 ببشلا لثك قدص فايسأب

 باغ نم اه« ر زملا ناك و

 تاقن ا اما ذا نامزلا كاذك

 ترك تاوو ىومم تلازق

 5 رثلا ط ونو دازأا لمحت

 سبل و



 كيسع رز أىأ

 د املا دوقو عوردلا سباو

 ونعالل دعم تنادف 1 2

 اناوم ال ءاع

 دو ربلا 3 وُ

 غابدلا املع ناك ةع زج
 تاعح اهع

 زادملا ضرب تدص و اسسيقو

7 
 2 م

 حا دعلا ى رع

 مآ 00 تحل تامج الب ده

 رائيلا ر ب ىلا ت

 0 ١ قسل تاعد 0

 قى: رطلا ى 3 ةعدر تاءح

 نامع ضرأ تك ررادزاو

 ام ترونكس نا ةدارا

 زادللا ضرأب تلعج مهمو
 نويسني اذا انم 4 -ءاضق

 ى رشم موانم ناديحو

 عاردلاو اماحس نالوخو
 ءاوال ا ديمع ا او رمعل

 ىجب ذقت .ةرملابش نود

 اهلاثم ىر ال ةأ وص مط

 نركسلا مث كل. اكسلا انف

 ه4

 اضَق أنطق أاماذا

 تلميح للارم م م مهلك و

 8 جا رخ مملع

 تايلا عمو و لامتلاو ذحاو

 هى 5 9

 اسر دا

 باسلا لتؤو رويسلادقو

 بصقأل ا! فصرو لىئلاذدشو

 ب رهأأز رذ و ءاسلا جن

 تبتعلا ١ مش هب أ انك تأ كو

 بركلاا ماع ءالدلا أ معيمو

 بضع ام! ذا ىناملا كاذك

 تعشلا ثرح طصملا لعا رانم

 سلا مارك ىزاغلا ثوبل

 بصل نم ا و

 باش وأ اياه نم د ل

 برتغلا ورادلاان ريغ ىفو

 فبضغلا اودحا ا :.ضغام اذا

 بتول 1 اه داشقان ومشت

 بمس ةهاد ءار اذ

 آ 0 مه وهو فرش ىل-ع

 برت اذاو تاأناماذا

 ط وانم نادمحمو بصعلا



 ا

 اناوخادزالا انهص ىفو

 لون مل م م ف اييللا و ف

 يدل رف اعلا مار 1
 ات اوخادزالا ترم دع 1

 املك ريم أئفص ىو

 د البلا لها تاي راريمح و

 توم رضح نم لواقملا انمو

 نم ام وس ايغبف سارا

 لبا ومس موق كتو
0 3 000 

 اه اهيساب ان 4 ديلا

 0000 رشتم لله اك اهل

 هكبت ل سانا
 اي ِى ا

 ان ىو هو رلاو سرافو

 انل ىبجح كرتلاو للدو
 ممر اوررو

 لو انا عوتملا ا

 راملاك هلا ناتاخو

 ماد ند

 يملا ايات

 ل وطمس ا ١ و

 هع م - انك(1)

 كينعرأايخا

 بجتلا لهارئامأا|انمو

 | ماعا رط جعح كد 4 8
 تايلا

 سلا ايط دو دملا مارك

 بطخلا 5 و مللاو مادج

 - دنلا امفو لب دملا أم

 بوشبا لثك اث وذ اما رك

 بع َ | و موت ا وح مهملع

 1 ١ لآ أنف

 ل مهم كمل عار 0

 تدبلا ل

 باخ

 بختم ىل نادي> عرف ىفو

 بسلا لطفو حالسلال جو

 بم مل ةيهاد مار اذا
 تاذ تن هيف ا سلاو

 بترلا ميفرمارملا ىلع
 اوي هاطخاو
 ب رءلارش ةرازق 5

 باسود الشيح نيصااىفو

 بصتخم نرءاذ ميلكو
 0-5 ىفان 0 ماكحف

 برغلالهاو قورشلا لهاو

 تتقل انا نع انف ه_ةنقأآو

 ..عذاأف
 ل



 فاكولا تمن كا ذذا نع ذاف

 وسلأ تاانشخ هتسبااف

 كم رمس أ لغبلاك لنراحعلم و

 كل دخلا 4- وأ ريش و

 نازمرهلاو روبأس م رز 5

 قب رخلاب مبح اور ا ب ذمن

 يدل رضناءيجاوحطاو

 بيصع موا مو رأ ناك دقو

 راغصلارازا هن رازاو

 اممق و نميش احنلا قاذو

 ى ريمملا بت رك ف ظ عينص

 ورك ديال نكلو اذ عدف

 ل امزلا مت تول اج تلزف

 لور 1 00 _ ألو

 هدم نم يش | وأ رعاو

 مدع نمسأتلا لعىنايو

 ىهعلا تت ْ رمت يف لون وك

 ابا

 بذل اب هلذ ىف حمس و

 تبصمأأزخ و ر رخلا لاعب حا

 سيللاب اي اع هن تغو

 سا رثلابا ىغاص هتلخ داو

 صن ىوقاو ل اكل رشا

 ب رملا ءاودب مهيلطت و

 برس الغ رو اسوم اوناكو

 بصنأا لها و ىنوق ةمدكل

 سعحتلا دب دش ءانعأا لي وط

 فبصنلا هيف مسلا هدطعسأو

 بام ل 9 ة-تفلكو

 بقعلا كا ذك د وع باذع

 بدك تراامو ققك لون

 بختنأ| ىف تول اجعنص نمل

 تكلا : الودالب خو

 تستلا | دز و باتكلا ا [رق

 بط رئاهأنح اك ا َّى

 !! لب وط اكلم ن وطعس

 فبغشلا ريثك بيصع نامز

 بختتم لج ر ميت ايف

 باصلا م انص ١ رك ُُ
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 هش د ىلآ ى ىه د دم ولف
 ه ادع نم سأل لعق و

 د البا ميج نوكاع م : محو

 بهار مهكلم | ليق دقو

 ى رشعم ىلع ءرجل مال

 نم كلع و

 ىدشهل ا لهاو نو دشارلا م

 مدعي نم سانا لغ ل أ و

 اهو ال و الز ودملا 8

 2 أو د م كفل جداا وذ ه

 أنم وق نء هيجاطشلابو

 أاحتفتسم ض ر الأ ىف رملاوه

 ىيئرملا ىدع نم فال اوه

 ت اغيب اسلاو قم البلا انلع

 ١ ىضعت م ويلا اكلم ان

 ان اطل روم الا زمجي

 دبع رايخا

 بسنلا ىف هل انسن تنكل

 بر م نمم نوميضيةالو

 ب ىلا و ل ام د كفس

 بديلا 3 بحت ال ىباف

 ىنوأ نب دامج ىف ىر

 فسملا لد و ءاّضَقلا لهاو
 بير

 بختتتاا 2 اص وح امو

 تبتكلا لها لو :ا5 نام

 فصلا كرو ةايلا قارف

 3 مهم كلا فبصختسا و

 ترالا دعب كلا هل ن وك

 بصعلا ممج و عوتلا ضفن
 تاتا امو كولا انلس

 بحت ام انلام ىف مكحنو

 فبصتغم 4 | كحام 3

 لاق كاما نم اع ا كم ُُك 1 وعم لاق

 عمجت فرحا ةنالث لع همسا ىلاطحملا ىمسي ناطحق دل و نم الجار ىنمي

 فبصتغ ىذلا ثبلا | له ىنعل

 ناؤةيوأعم لاق شي رفكلم ءاضشا دنعشلل ذو هللاىلا وع دي ضرالا هل

 شب رقتفاتخا اذانينمؤلاريمأ اب ملل لاق_ةعاسأا ءاضقنا لبق برغيل اكلم

 ,عاهدمعل جج رت ىت مص 2 يس ن 53 ١ م 16:

 ناطحق دل و نم لجرلا ج ري

 كل ذ دنعف نيم رخلا روطي ى سمن 02

 هل واعم لاق -

 ليس



 لماكسلا د لءسأوهو برك ىنا طمس وألا عمل نع ل وألا كش لح ُْف د

 7 ” لاق نانم و | ريما اب من لاق كل رؤحأم هراعشا صعب نم ىعمسأو

 هرش لوش ىذدلار ءشأأ | ده

 ثاكلم نم بن اتكلا ان

 ا
 ةطافضف لك مهادار

 لوم ادعم نا نانا

 هةصع ّش 7 3 دعس أ 59

 كينعلا م الك ىب أم | 1

 اهتيس اقف ب و رأحا تيصن

 لم زاده

 م02 * مه ل اأطدق 3 اف ْ

 أع امش | و مي تت رفق

 تا رع نمو سعت قو

 الرو دق دعس ترافو

 اهراد ى دلالحت تاجاعو

 ةم ودلم هج اتحص

 اهيط را ىلا لي ده تركو

 اهف الحاو فص تاركو

 نامالا ىتيل بانك تهاجو

 له ؟ ىرابد تكرر

 ه عاولا ىلا لازا ينك

 0 ايلا بيضا 6 دي

 ه ره اظاه ريم اسم ص الذ

 هار د اغ هم ٌدرش ريه

 هرااث امل تسل رئاوع
 هرث اث ةصع ل تارا

 هرس احلا ةطخلل رواملو

 هرض املاو وديلاهه طش

 هىم ابض ةيهاس لك لسع
 هرضاغ رم ةماملاب نمو

 هرش املا ىه ريشق ثناكو

 هرثاف ل رمل محلاشعاب
 تارت ٍ مه 4ع اصب

 هرااع مث دودج تدسمأف

 رساخ ةارآ مه تنناكو

 | انب فص تق الق

 هررغ اص ةن اع كل انه

 ه ىع | د ةلطعما اس



 ليغ رابخأ 1

 هرشاعلا تناك مث ريغ ىفو - ةعسارطم ليرم ملاقو

 ها رصأ مهل ىتت رصاالو ةمحر مل ىتتفطع اك

 ه رخ افلا ةثنلا تااق امل  تجرهاريماوأر فيكف

 .هرهاق اهمار نأ تناكو ماضي نا نم ناطحق درع تح

 م ىماظلا ىلع لوع ولا هبش و 2 نيعرا دلاب سد رك# ل

 لاق د_هزلا ىف لاق ىذلا ريشا! ىدشن|تاهف ديبعاي تنسحا_ةنواعم لاق

 مم هلضف فرع وما را تيبلاىل رظأ نيحعبن ناك دق نينمّؤم ا ريمااب معن

 هباقىف كلذ مقو شررق نم ايبف كرايتو ىلاعت هلل نا ناربملا هل ركذام

 ادهز هيف لو ىذلا رعشلا اذه ل 5 امف ناكف مانصألا ةدابع كرو

 ا اتكلا عضو ىذال اوبنا

 تأف راسم أعم ند أوف

 أم وجت ان دلا هذه نزو

 قفا لك نءص أدع أمم

 ام رارسالاو سيغلا تمملع

  انيلع اسرح ةردش تيصن

 مار الو ٠ىج اع نوري

 أعم 0 ا 5 ىف و انشعف

 أم ول م وسكبف 5 رشش و

 ارا ر اهكللت هللا ىل_عأ

 اذ الص اءيس هيود ىوسو

 اءاعر اهرظن“ نيح اماظع

 أب أيصنا ام رغم دنع ران

 .ايارسأأ بت رسدت نائلل ىذه

 اب ارتقا كين ادد ءىث أمو

 ةنانأ نمو ءأسأ نم ملت و

 ا اتك : ءر ام ودحيل

 اناطخ الو سحن اركذ الو

 اب ارت أنادج دعب حيصنتو

 ايالص ت رك دقو انملخو

 اايش انك م5 اشو

 ا اأ دع ابق د أ رس ب طاحا

 اذا 002



 م1 دسع رايخا

 ااتلا'وةلدلاارقاذدقو  ارمتءا هلا عماوقلاا ذا

 اباضٌق اوملخ مهحردس  داذش سرح 5 و2 نس سمعاو

 أبا رطضا با رطضت راثلا رحل | ديدح نم عماقم مهم دعب

 ا اق 9 مماتملاب ه ولع اهيفراصو ىتشلا! ون رقاذا

 اي ارش م لاك و موهسا . اممج مسيل ر قرئفاوصصو

 ان احس ةيقاد رب 9 اباحس 2 ىثن هلل "نر اب لعل ا 6

 نعو-مهنع ىنافشام ابحت .ىتثدحت) كلا ديبعأب كرد هلل  ةيواعم لاق

 .فيك لم كلا دعسا عبن لاق نع ىويخاف كريغ دحا مونم ناك امو ممرابخا

 هلم اوال ميت موق ىنا نينم ولا ريما اب ديبع لاق  هموق هلق و ناك

 : ايها بحات هيلع الاخذ نمم هيلا نم دوهيلا نم نيربح نا ثللد بب .س لأكو

 ,ىسموم ةيبئا قدصو هللأب نم 1 لضفا هيلع انه ىدلانا ى رو هيلع !هأمو

 .ىلا اوعدي نا نير بلا ساق  ةاروتلا نمهنلا ل رنا اموم السلا هيلع نا رمع نا

 :مب ىلا اوجرخ ريم كلذ تار أر ايف ايهما ام العفذ ققرو تطل ىف اهني د
 .الق ان انأ هيلع ناك امو انند ىلع امف كللذل انربصذ وزفلاب انتكلها  اولاقف

 .لاق م 3 ريا رده انعلتقاف انتبمتاف نادلبلاى م اتقرف ىمو كلريصت

 ىل 00 "يه وملكف اهب مكيف ةمذ ىف ىنم اهو اههاتقا نا هللاذا

 .تن اك اهنا لاه نمرلاق ران ىلإ ايهوذ ا نا مهأر مجاف - متكش نم

 ب رقتمن ايرقلا اوب رقو رزحلا اهلعاو رحتف راتلااوتا ىح !وقلطناف ءاعئص

 »أ مذا ص شال تجرخ ىح ةاروتلان مهلا ادت لأ رهالا ممل ناد ناريملا

 حو 2 راثلا تاسرا و اودمتحاف تسعبلا ل اها ةداس عب "اعد و أهازو اح

 ريم هدلع تراثقلا# - تقفطف ًايطتنا راثلا !ه او ناريملا ا# ١ مهق :رداق



 دع راش 2 هرج

 تل اشف ناسحىءا ىصواو مكيص وا ىتح ىلع اولخستال لاَقف هلتقااوذ اراو

 مككاله هك اله ىف ناذ الوم الهم مهنم ةمئاط تلاقو هولتقا' مهتم ةقئاط
 د ع اذا اما مدل اق  ايلع هدنع ناذ 3 ص ملل متي هنم اوءمسا نكلو

 3 مكس مكنم 6 رم الو مآ 97 ملل ميل اى !ةىنوقداف لبق ىل ع متع

 هد ا نم ركن 9 كلملموهاذا نميلاب ليج نأ ن' هاصواف ناشد هنا اعد

 اوي” و مآ ما ام لمشو قام برشيو عطا ام لك ايف للا كلذ نم
 نوم اع وثكمو ١ رهتسل "1 اءاقه ونق بلا أوداراف ه واتمف ميبأ 5

 هل 3 لع ا ومدلو اتيمواح انتيفشا _اولاقو اورحضو اوام يح هنم كلذ

 هن ةثام تالثمبتكلامناكوميتنب فاسح مما | ولوم امجطضم هونفدف

 فاختسا ميته وبا هرصاىدلا لبملا ىلا جورثخاناسح دارأ الفةتس نيرشعو

 تحرق أ هتسلف مضوأ أو لبخلا ىبأ َىح قاطتاو ب رك دعم هاخأ

 هداسو و هشارؤ ىلع ريغد دودب ره ذا دومعلا دارا الق دمقا  تلاقو هب

 2 اذاده نم 000 تل اف و سانلا سور هيلا تم ادق 6 نا 5

 اذه ىف ىل ةحاحال سانلا س ور ىنيتمنط ا و ىبددمقا لاق و ىلك اي نا

 كيم وق كلمت ام لقا امو كيا ظح نم كظح دعب ١ام ثلحن و هللتل اق
 اذم ىف ىل ةجاحال لاَدف مده اذاف ءانالا اذهىفام برشاف ىتيصعام اذا
 نم كورا هن لع ناكىذلاسمالا ناو كوبا هن ك صوأ ىداا اذه تلاق

 كل رما نم لتقاف كببا سيصن لثم بيصن كل نك«. اذا اماف هباصا ان دنع
 امل ىلعف هل بهذأأ هما هل اسف مجر < ليت كيموقىف كومو كليا لتعب

 تاأط و تسال دودلا لع تسلب كناواتلاتف -اذكهىل ليقو اذكهىل عنص
 كل تاذو ريج كل تناد سؤرلا تلكاولو رمعلا يف كل دم و كلملا

 برم,



 3 دع راخأ

 * ضرألا لها ءامد تقرهاو ب رعل)

 نينم ولا ربما ان لق  اذأم نأس> ونص ١ ديبع اب كوا هلل  ةنو امم لاق

 لها نم سان مهكلم ىف ممط ىتح مم وزني ال ان امز يمت نراسح ماقا
 نذ وآل انبا اهو سيدحو مطاملاق نارد ةماملاب ناكو مرجو نمل

 ناك و ةماميلأب احل زنم ناكو ةدداعا برعلا نم اهو حون نب ماس نب مرا

 نع ءوش ” هاه الام وش غامولأظ متطاك و ل و ل ةأهسفتلب برد وذم و أهمسأ

 تشق مذ هل ال ذأ و ماب هرهتو مهيلع ةيداعل و سا ل هراربطا مم هاوه

 تناك و ةمرآا كهتناو ةمعللا مهرلع ريغ دقو هرهد نم ارصع كلذ يف

 راهلا فاذصا مل واريسم !ممرقاواريخ اهرثكاو اهانهاو دالبلا لضفا مدالب

 ّط مهكلم لْر 0 ةةطصم روصقو ةقنا راد يف بانعالاو ليخنلا نم

 مقدار اف اهقراف ناكدقاهل جوزو سا دج نم ةأرص !هتتا يح كلذ

 8 و قيلمع' كلما ىلا امقترات م الك امهنيب راد ىتح هيلع تن اف اهنم هدلو

 غيل 2 كلا ىدذ كول 0 الفار | .ثأو يح هزوسا و هبه ةاراا ميس

 اعيس ةتءضراو اعسن 4 |ج ةأرم انا كلما | املا ةلل نه هلتللا !ادذ اهححح نع

 أره رك هذا ا, نا دارا هلاصو ىوتساو هلاصوا تك 0 هئمرأ وى

 الث | ط أ_ينم سيح خو الم كرها تدخلا اهحوز لاق ٠ رو مرو ترش و

 ضبقينا مالغلاب كلما ساق لاق  العاف تنكام لمف اف الهاج ادل والا

 - ادحا ىجكتت الو ادلو هيثبا ةليز ل لاقو الغ ىف 4 ناو اهنم

 سماق صا نم اهيف ىلامو رهتلاب حافسلا اماو رهلا ف حاكنلاا اما هلل نه

 اهن سس أمد ور لسع در 1 2 اهحوزو 1 0 عاب نا كلذ دنع قام

 نه تلأأا : قرتسو اهحوز.. نئرشع :يزهلع درو قرتسو
 اذ ىف هل .



 دينع رايخا 1/4

 لون هورعشلا اذه

 املاظ ةلب له ىفاكح مرءاف اني كحيل مسلط اخ اانا
 0 مربي امف تنك الو اعروتم ال تاكح دق ىرمعل

 دان ةموكملا ف لع حيبصأو ةرغاىناو مدنا 5 تثمن

 ع رتفيفام ا دل تح سا دج نم ركن جوز , ال لنا سما ايامي امع اهليق ما الو

 ليل ذ لذ كلذ 3 كرم م وعلا ب امص اف لاق.  اهج و زاه لصتب نا لبق

 اهل لاش مهتم © أسما تحو رب ىتح مه لف كمملا كلذ لزب ىلف

 ىتلا ةليللا تن اك اهذ رافع ن دوس الا تخا ةيسي دحلا رافع ةنب 5 ريفع

 اممم و ابج وز لبق 5 ا ديل قيلمس ىلا اهب اوملطنا اهج و ز ىلإ اهب ىادهي

 # راش نه و نينتب لايفلا

 بديعص سعال ميرصلا ىردابو ىلا راؤىبوقو قب المعل ىدبإ

 ب رهم نم ه دنع ركلامو ىبطت م ىذلا نيقلت'فوسف

 اهموق ىلا تجرخو اهليبس لخو اهع رتفاف قالمع ىلع ةريفعلا تادف لاق

 كلذ ىف لوقت ىهو اهرد نعاهع ردو اهب ايث ةقاش

 سو ربلا ليفاذكخمها سدج نمل ذا رشعمال

 س وهلا طةس اب ؟_ةعدع سودبع سوشا نرق لكل

 ربها اذه طع دقر اجر نم رمل اذه ىشب يو اسيموقلا ت لاق مع

 هسا رعل اذكم لعف نا نر م هرأع نوعا توملا هدخ الاهللا و الماك

 7 وقدلمعلا 3 لمفأم رك ذتوا و اهموق ضر رافغة هنن ةريقملا ت اعناو

 برحلا لع مم

 لميلا ىلا ءاستلا ىف تفز ةحيسع مكن ف ءأم لا ىف ىثع حبصتا

 نا



 كممع رايخا

 هده دعب | ويضفت مل مت ١ ناف

 متاف سو رعلا سبط 3 داه

 متاو الاجر انك ال

 انك اذ سبا ىذلل اًمحسو ادعف

 1 30 أوم | وا أما و أول وم

 اولممت و اهنطب ا ولفت الاو
 امان رحال موقاناوع زج الو

 لك وم 5 و 0 أهف كاهيف

 1 ظ

 لكلام اويغت ال ءاسناونوكف

 لسللو سورعلا باوثال متماخ

 لذلا لع رت انك امل ءان

 لحعفلا ةيشنم اذليب ىشع ل اتخنو

 ل خلا نم ١ رظلاك ىظلن بارض

 ل زها نم ُل سهو رفق لإب ىلا

 لحر ىلع ىل اعملل لاجر م وهي

 لضفلاو ةداجنلاو ذ اهيف لسو

 دوس الا مات ابلك اوظلتو ابضغ اودمحتسا اهلوق سي دج تعمس مف لاق

 ايف ىنوءيطا سيدج رشعماب لاق أعاطم اديس مهيف تاكو راقعلا نا

 كل اذامو اولاق .ميعلذلاباهذو رهدلا ك نع هناف هبلاكوع داو مكرم

 كلاولا# - ىلص نم جر ىتح اذه ىفيس لعنيكت الوا ىنوعيطتلهللاو لاق

 ماذاف هيلا هرع دا مامامط هموقو كلملل مناص ىلا لاق  كلذافف انيلع ةعاطلا

 هسرأج مكنم لحجر لك ذخا 5 انف امسأ مهل اضم مهللح ىف ن وافر اولبقا

 |و ا ا نردع: ال ةريفعلا تلاق _ هفس هن رض

 ش كلذ يف ةريفعلا .تلادف . اهوعيطب نا اوناف اوردتتو

 لوقت تاشناف اهموقت

 ةناونك ر ذار دما ىفام كرمعلا

 مم لك ىف ردغلا ءاول تيأر

 اوراكي د

 اوملعأف موق اب ر دغلا مأ سم كاف

 ععمسما ل اددر

 نصح نم هق أمو ردعالو ءاذو

 .:رعءللاو ةلدملل ايسعن سانلا نم

 ى> مار أوقالا يقارب خالو نرق ىلا انرق لاطب الا ةضه انب



 أطبنا كلذ

 هيض اتم نوجا ناك توكل

 ادغ كلل لثم مكيلع فاخا ىنا

 م يف ارارك مهياع اورك

 ش ىث ةريفعلا تلاقو

 هخراص

 مر أيد ىف ب رض موقلا اورشابو
 لوةلوهو دوسالا اهوخأ امام احاذ

 هه اندم كن اهل ملال

 كر دم م أ وق الل ليحتلا ىفف

 هيف اما ىجد" الف كيب دل ىفك

 هارب دل نااار عذع سلف

 ان رضحن نيح مسطل ميع "ا

 ةملظمو ىنب لع اوق الن ناذ

 ارفظ تاو تع هل سما لكو

 ارظن نأ ر دع روع شو

 | رفظلا هل وج رب لس !ب مكلكت

 أرصعلا أوم 00 (؟)أب ريض

 ارهظ نا نيلا فو رصاهنم ف'#

 ارفظلا هل وجرت اهل نصا لكو

 اراكواف اد رمق عدلا وو

 ارطخا تكا تح نداوتلا رغذ

 اندق زامل كاذوم امطلا دنع

 ارصقلاوموُقلا فك ١نيبي أب رط

 نواف رب !ولبق اف مسط نم هموقو كلا أعد م امامط دوسال ا منصمم لاق

 مهتنا ايلف مامطل ظ ا وعرطو ثرح لمرلاىف م ام| سدح تنفد < مهللح ىف

 موف تدم ولتمف هباحصأو قالمع ىلع أو دشسشو مرق أ ادع ىلا ا ومو مسلط

 لوقي وهو زجر دودسألا اشناواع م

0000 

 ْى ىثع تاءاج

 نس كح

 سيخ ع7
 سا كح نم تح "لام مسطأب

 ةعف ا" ب ردال ةلاخ قوذ

 #* لصالاب ضايل 0

 نحل

 عفعلا كب_رم أ 5 2 وأ 5

 5 ْ لعمل | نجمها

 5-5 معا ا 96 ا لم)

 انا



 ديبع رابخأ

 مهتم كفن م انمقتت انا

 ادب أه دعب ل و ا

 هل وم ىلرق أن مهيع رولف

 لا نإ 4ع رح لَك هو

 تأقو مدس

 ةصمتم مظل ناف بامعلا شخاو

 هر دمتفا رماأنل ع اط أ دمو

 هل اعف نم ىمشي كاذ لز

 2 لك عل نم لوا

 ه يس دحلا مح

 ا

 فبضغلا ةهرو - أنم سي يجب

 بنذالو فنا ىذلاوأ وكي و

 بسنلا ى دلل ى عر لق براق لا

 # ارعش كلل 2 ىل

 حرملاوءاوهاالا كب نبع د ل 3

 حرتلا م دعل ٍَظ ةح رثلكو

 معصتلل رماآلا دنع هح.صصخأااو دو

 اوحضتقاؤ يلا رمالاو دادت-ا ند

 | وحفل و دسار مث دنع ناك 5
2 

 0 طصلو ىلإ مق ودعلا هك اع ىقدلل مكعب ندنف

 أو كسوف دا 0 كات اوحاصاه كاع نم 4ش 5 1 3

 *()لو ىو تدور م1 رمأ ت تلاقو

 لمح ىلع هللا لصو ىلا عت هن هلل داو باتكلام دق واملك حس :١أ تعا اماه

 * مل و نب ره اطلا هل لع و ةمحرلا ي

 ربا الأ نال لص لا معارات نع ثب دملا ما

 ةماجلا ىلا راسف ه و رصنتسافنمأ كلم عين ناسحاو دصق مسط ةيقبنا ١

 سيدج ىف ةجوزيماتخا ىلذا مهضعب هللا ث الث 5 ريسم لع ابنم ناك ايلف

 ردن“ نا فاخ ا ىنا و ث ال ةريسم نم بك ا رلا رصين ةماملا اهل لاقي

 هه أم ٍإ أبلعحتلف ُه رجش مهنم لج ر لك مطعيلف كب احصا رف كب م وهلا

 + م - راسا ةعبس ر دقب لصالاب ضاس ( ) ١



 دينعرامخا 4 رار

 تراسدمل سد تلاع مهن رعبأف هم املا تراظنف كدب نأس> 9 رمأف

 أهق رعت فتك كدر ةرحش ىفداحر ىرأ تلاق 5 َ و 8 اولاو - "دعا ءأأ

 ى ُ و 9 دابا فنراسد موحبصفأه و نكفكإ 5 لاكو امهع لع وأ

 تأاق اذه أم لاف د وس وق ورعاربف ! ذاف اهنع اتفق ةماعلاب ناسح
 هن لحتكا نم ََل وا تن 5 و د,عالا هه لَم ١ لحتكا تنك دوسأ رجح

 1 م 3 راعشا َّى اهركذ ها رعشلا رس | لو 2 ةماملا اسم ومد هرم املا 6 د و

 .ن الا وهو نما نم فوملا لز# ءويط تناك و ءىبيط الل زمت نالبق

 نسا ميظع 31 را ل م 3 لااعل ءيبط ىلا ىلا ن كو ناش و دأ أ

 © راسا لو لامسملا ه وعلا مم مث - 8 نا نم اوملع غو مربع د رثعا و

 لختلاهفاوأر 5 دق بارشن أه ثءو .ط لج ىح اسواج ١ لع مول طه كت

 .نيلبط أب ءوب 9 ءِط تصماقاو هولتمفرافع ن دوسالا او رود ة ريثكلا ىعار أو

 « ايلا ممجرخ لواادهو -ن الا ىلا كانه مهف هاد ! ١

 - ردع ١ ىل ىباط , ريأآ] بحت . 2 هاف وفم ى ىلا ضو بدخسن رغب 86 ل رو لقو

 ؟ةعأ ُر تث

 غارفلا اكو لاح لك لع دينا هال هيف ونت نسحو ىلاعت هللا مخ باتثكلا م 1
 روش © ع نك 8 ةكرأب 1 6 ماس 5-5 053 هيعمل نم اس بأ لأ |. أدد ليص# ن

 لع هنويتلا 0 رحم | . ب و كتعل نال ” لأن و ىدحا 4س ممركلا نأ م

 لعمر ىلا يبجوحاو هللادأ م رففا طخ استلاو ةولصلا لضفا اهحاص

 نيملسملا عم و هيدلاوأو هل هلل ارت ىنالمقلا رجاه نا دمت ن ديعس نا

 «ندمل املا راب نيما - نيءججا

 لاو 2612



 ةراقب

 لصالا ةْخن تبنااك ل و

 ةنس ريكا ب>ر رهش ١5 تيسلا موي .باتكلا اذه يسن نم غارفلا اكو

 ةولصلا لضفا اهبحاص ىلع ةبروبتلا ة رجطلا نم فلاو نيث الثاو مبررا

 انلو نملا ءاءتصر صب نجسلا ىه تلاها رمخعا را دلاب بتك و  مالسلاو

 نءوانع جري و ان رسا كفي نا هللا ل أسن رهشا ةسجخ و نينس عبس ايف
 ارخاوال وا ّس دجلاو - هلا لعو هلع لص دمحم ةما نم ن وجسم لك
 ب وغلا مالع هير ةمحر ىجارلا ب ون ذللا ريما طخ  انطأب وا رهاظ و

 مام الا نب رهطملا نإ ىلا دبع نب رهطم ىلاعت هللا م رك ىلا ريفا

 ةمعس ةخسناا ناو هم رظانلاردعلو ه. دلاوأو هل هللأ رفغ نإ دلا فرش

 داع و هيف بيع ال نم ل اللللا سف اسمع دست نأو

 2 ََل اج لك ىلع دير هذ هم 2 ناسدح و قلاع هلل اداه ناتكلا 3

 كا ا



 م” ١

 ةكع عيطلا هاج

 8 ميح لا نم للا للا ميسي

 © ميطلا 4. اخ ِظ
 ١

 هل أه رهب و © و دهق تبلغ و ه. اطلس اطس و هكلم رهق ىاذلا هلل هلا دا

 قر اشال ر ون ى ذلام ركفلا يبن الو ىلا ىلع الاد ةوأعلاو

 اوكلل- نب ذفا رايخالا هباحصاو رارتالا هلآو هناملو هتادهروت براغلاو

 ب هن اد د ال ىذلا هةكناسم

 ,س ومش * .تأازالا س اهلا بابوا نأ ريعتلا رظاثلا 0 فاش ريغف دعو

 بات5 ترم ةملق ةخسناو ار امل ئسب الا سا ور ىلع ةملاط مهت أذع

 4ع ن م اهميطأو دا راو نأ دا دابا ردح ةيقص ل ةشكلا ىف ناحبتلا

 ىىرخا سن نع نوشتف اولعش اهلا نيللطلا ةّغر و ةخسنلا كلت ةردن

 ىرخالاو نيلر ىف (هادحا نيتحساودج وف هعيطو هحرحصتل باتكلا نم

 وكف رك جلاس رتسم ىلا ةتكملا ةخسا ولسراف ةردناب ىلاطي ريا فحتملا ىف

 نتحسنلا كتم ..م هَل امملل ةردنلا / ميمملا فرامملا ةرثاد مدصم ىنلملالا

 هند امف يا تاف التاالا كو امإ ف وص وملا س> اصأ ايلي اق

 .نا ةه> نم تاف التخ الا 1 دزا الا باتكلا ةحص يف دافا ام ثيم

 ةدوج وملا دنهل | ةخسن نعل وقنم ىه ىلاطب وبلا هضحتملا ىف ىتلا ةخسنلا

 ه له لب د ىف ب ركل ةسنتلا نع كل 000 يةفص" الا ةنكملا َش

 هناا جوملا رتسملا هبني ل ادج ة ريثك طالقا ةبتكملا هحسن ىف و ةرابلا

 هلا” ىف نيتخسللا قافتا لع ل دب كل ذو نيل رب هخسأ نم اهحيحصت ىلع
 * اههنب ةيستلا بر# لع نآهرب وهو طالع الأ

 ايلاغو ظادلالا ةحصا عارم ريغ بتاكلا و دج ةعدق ةخسنااناف ةلجلابو

 كرش



 ميلعأا عاش 455

 نأ صصقلاو راءشالاو ءايسالا نم ريثك هبا سغ مم طقنلاب ماعالا كرم

 # ريصبلا لع ىنخي هل ثح ريذك طبخ انهيفق تاتكلا اده ىف

 خب علل أن سلا اهطوف ةلياعملا دعت ةردنلا نم ةحستلا تدح رام دو

 ُْى علا جا اةمئاتك ىلا داوملا مدعو تقولا قيبط ةهج نم و هب اناغتشاف

 امحيحصت اننكما اماهب هقلعتْملا بتكلاو ةرركملا خسنلا نم اهحصت

 ةيعحصتلا داوملاو تقولا ةعسر دش دهألا انل دف كلذ عمو 033

 ! ده ىف ترن ذ ىتااراعش الا و صصقلاف كل ذ زعو ام ديأ ىلا

 ىف اهرثذ ا دحوي ال ث لاهيا رغلا قح هه رغو أ دج ةر دانا تاتكلا

 ىندجوأمو معيحصتلا يف و تالكشملا ةلج ترم اذه ناكل طع

 دبي انك اماريثك و بارطشالا و فلاختلا ةيأب ناك باتكلا ا ده ريغ

 ثرحن هوجو ة دعىلع تكلا اهيف تب رطضا دق ةصّقلاوا دحاولا مسالا

 هاك كلذ لعو لصالا نمرثكا ىشاو ملا تراصل شم اهلا, تاذالتخالا انتيثاول

 روما و ةط وبضم ريغ ةمب ادتلا رابخأف ةلطابو ) ىشعالا بص ىف لاق دَدق

 وج رللاف ىغيش اك لازلاو ءاطللا نع باتكلا ئراماذلو ( ةقق ريغ

 مح الصاو ءاطقنا رم فب امص رصيلا ضغ و وفعلا ريصبلا رظ انلا نم

 ( لوبقم سانلا مارك دنع ر ذملا و ) . نكما نا ارحيحصتو

 شوشو 1 بل ىلإ أعل نس 0 ديسأا

 ةاملا انت أملا 5 رن أد حد م



 معاعأا ةرع ا 17- 3

 فراعملا ةرئاد ححصم وكن رك لاس رتسم نم

 رخا وأ ىف ءاعنص ىف ظوذحم لصا نم ةلوقنملا دانار ديح ةخسن وه  لمالا
 * ةرحهأل رشع ىداملا نرلا

 حر تح ةردناب ىلاطب ربلا فحتا| ىف ةظوهحم ةخسن نع ةمالع ب

 نينس ثالثب ا.وابق اهني ةبادنخا ةخسنلا لصأ نم ةلودنم ىقو ه1

 ' * ةريس تادانزو «يناصقتلا ضمن مف نكلو

 نم مدقأ ىهو نيلرب ىف ةيمومملا ةبتكملا ىف ةظوفحم ةخس نع ةمالع - ل
 تاداز و:نأصتتت و ظافل الا ىف ريثك فالخا مم نتم ديفتلا نيتخستلا
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