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 طايعلا لماك ىدنفا 2- دال رغاشلا ةرم2> لاقو ((

 ان يظل اه تح كلاب (دوخ)

 مالا, ىحوب ام دئاصقلا نم
 ظ ةرديح مترات انتيدها سمالأب

 هفرعن ضرالا لهاو (نيسأا) وه

 ماحعاو بيراعا نيب فقرف ال
 هر خيرات حاصأي قيتلف

 .ماك>اب انوا ودلال وم د



 ( تيد ):فيررشلا هخرات عاش
 داقتت ناكل

 ايهلسرا ىلا تلا

 ناعادلا ناجح

 نيالا رس
 صضيفت تاك 5

 د

 كم

 يندملا 1 يدنقا نسسح وبطملا ركاشلا هرضح لاقو

 ادلا نايبلا دح

 ءاشك قزازذلا اشو

 انفادرسخ مو لك

 لوسر طبسنيسأاتاكرب

 تيان دقةدي 2 نماخلا

 تاع مظع ىروحاف حي

 نملا ربك ماظعلا لغف سدي

 اهيلع أمام صيشر لال

 اهيلا ابرق راهنلا ءوض دو

 أهيتيلح نم دولكخاو 3

 أف رايك ا ثنا

 اهيديعوط بولقلا كالتماو

 اهيلاقةوشبواقلا ف تدجو ا

 م2 فيلا را



 داي

 01 2 امال لتعز ايلا ةتاد الاعراموأ

 هنازحأىفهوبأمينيلاثوغ  اهريمأب اهزعةنانكلا بسح
 هنايك دهسْؤبلا رهد مارام اذا ىتاعلاةمحرو فيعفلااجلم

 هنانْلاثدشطلنم فاخنم ةاهبمو ةمحر ىواست قاخ

 اقر را ىوقخال 6 .هرصم يفءديلو فيس ايحيلف

 ءارعش دبع ددح ليلا رعاشلا ةرضح ة<رق تداجو

 هللا هزعأ ميظن ىزموئدتقا دوم يذنالا

 هللا لوسر طبس ( نيسملا) مامالل

 هانا ا ندودي فدخل - نقف

 دحمو دوجولا فرش بسن

 ا

 اكلنا رد كادغاو نيك ةئازثا' ةيبهذ ةغاقمأ وسلا مظان ىرصقتلا

 كلذكو ساما نماهتاخ ةلفحلاب ةدصقلاهذه ىلتنا دعب ىدعسلا دمت

 خيش ىنغرملا رك وا د كسلا نيدنلا نيستا ةؤايس هاذغا

 حاتفلادبع هادهاو ساملا نم امتاخ نادوسلاو رصمب ةينغرملا ةداسلا
 هطخب ىرصقلا ذاتسالا مسا اهيلعأ بتك ةحول شيلع 2

 ليا
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 هةريق ىف. (,اذنفع) ىتلا!ضرأا

 قلع .انيناهح ل دكت
 هتازوذ.«؛ن وود .نامزلا وم

 ةفعن اكذب يك امانا لل
000 

 هلهأو مدقلا دبملا انل دعأو
 ( هناسح ) ..ىلا فغش. ىل . ىلا

 ناعم نم سشلار اع ادكل سلو ميتيلا 0 عأو

 هناكس نعهنم تدب لك ىف ٠ اثدح تويبلا تديلان زعاو

 هناحين ىلا الا ىمتنت ال ةحرق ريخ كنماندبعدقلف

 يا عمو( رع مناف امر اليم ينايبلا باق ١

 ةعجلءوب مظانلل اميركت تميقا ىتلا ةلفخلاىلا مظانلا ريشي (1)
 داؤؤف عراشب ةيمالسالا ةيعملا رادب 19؟* ةنس ربمسيد
 نب بلاغ لململا "نيمالا: ومبلا يصلبع ةاضح ةشساير ت00
 ذاتسالل بوسحملا ريمالا ومس ىدهادقو (اشاب نوسوط زمع)



 "و

 امتفرع داليلا 0 كل دب نم 8

 "01 عاب, نامل" ١ نش

 ا[ يطا )11 ل

 هناش ىق ةدايز ( ناخردبلل )

 ةناكم هم باقلا ف 0

 هن اعا نم ىملا طرغل غروطع

 د ( نيسحلل تل مويلاو

 هنانح لكب حا ( ديجم لا دسعا))

 هب 2 مسزمم ' رشبلاو هترصلإأ
 ةث العا نم داق اع الم

 اهمظانل ميركت ةلفح تميقأ يتلا ةيواعلا ةديصقلا ىلا مظانلا ريشي

 ةيلكلاب اقباسةيرصملا رايدلا ىتفم تيخب دم خيشلا ذاتسالا ةسايرب
 ةديصقلاعبطو ةلفخلا تاقفنب لفكت دقو ه ١٠ا9ةنسةيلهالا

 ىعكيب ناخردب ميركلا ىف رعلاو رويغلا نطولا ةزعلا بحاص كاذذا

 تانيسل ةلعرتعلا ىراشالكو
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 طظب راقت

 دمج كي رمح ميمصلا يبرعلا رعاشلا ةرضح ةحنرق تداح »

 ) هللاهظفح لاقمظانلا ايطاغ ةرماعلا ةديصقلا هذه ىدعسلا

 ةياتتنلا' ١ قو سك بولقلا زه

 هامل ” ةفيموأ: :تداكفلا نا

 ةركفب نايعلل ةقيقحلا الجو

 هنايعل امدجحم لايلتا عدت

 هناتج ىحوب تاج يآ 5
10 

 م نعل ملا مظل نم ريخأن

 هنأخ ىف ادرمزو ادجربزو

 هلق , كف (ةككف 02 3 ولا

 هنا . تهدزال  اطمش  ءادوس

 ع لامجلا شرع هب تلعو

 هناوا ىف وابخلا اهلل ينحو



 هم

 نلف و ناسا زرح مظ ١ خام قايل لا ملق فقوانه ىلا

 مرك ىف كالذي انحاز. ةدلايم ةةءاخ لسوتلا هيف لصح

 0 تاالزلا ندعم ديعلا ناف ةحنارلا ةراجتلا م هنلا نقنفما

 ةلخأ لالا خرم خسأب لايج ا ريشلاو الا تاوفهلا

 ةدق  ىضتقع مانيلا !ا هلو 5 دقو ةيرامنلا اه« قرط

  ااراشا قلل ردها اتنولقو ءقتبتو هصرغ :لاوتم لعو

 قوسلا ةديصقلاهذه تنمضن' دقو « ةع كدا يكل ١) عابط 4

 دعا لها كلس ماظتن الا ىلع ثحلاو قالخالا مراكم ىلا

 مظع ىنمع جاهتبالاو قاوشالا هللا ل موتيذستجا نيزألا

 منز ماب حدقلا لا ةراشالاو مم دحمو خسار مدق ىذ

 كد تافيسلا نم قالخالل ا 4 ميم مذ لعفو "ىبد قاخ ىذ

 حاصلا فلسلاب قحتلت نأ ةلم لإ ممبلل اضوبنتو ةث دلا

 قيماسأاو نيدلادب ور ناو ؤهاادللاو ةيلعلا ممهلا ىلوا نم

 هءانينمؤأاو ىدلاولو يلرفغلناو نيبمأا قلاةلك ىلعي. ناو

 نيملاعلا ب رهادجاو نالكتلا رومالا لك ىفغيلعو ناعتسملا وه



 كو

 ةبطاق مالسالا 0 9
 ابيصاقاخ رصتساوتريمااهلابلطاو

 اهرصانع ىف اقافو هلالا عداو

 انشر ةضيدكا قاف ١ لاو! دع

 هل فوخغشم ةحيصن ىذه

 ادي هدالوالاو ليفتلاو (لادملا

 ض لع ماللا دددربت ةالصلا م

 امبدهال الا عيمجو (ىرولاريخ)

 هلبالب تحان امو نصغ زنهاام
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 مهركاذف ( دق دوم ) موقللا هبن وأ

 اهداه طبس ( ىلعنبا ) ةريس

 (هتديصق) ىركذلل دشني ماقوأ
 اهيفخ ءاشحالا ىف ةعيجولا مي

 6 ةينيسألا :ةديصقلا تع“

 ترا طتلاشا وون

0 0-3 

 ملغم ىنغ وأ



 تك

 ١ اهرركللا ءءداوعب 1

 م ىف و 001 ب 2 ل 1

 8 ريس هوعاب "لق 5 1

 ' دي
5 3 0 5 
 اودحس مهرود ى (مهاقعال) بحت

 نأ ناع الا ةرمدرإاا ا قنا 0

 ْ هاض فا" هايد لهاجح نإ دف

 اد يرسل ىردر ماع : 0

 ! هتطاوم ىف در ىسما نب دلاو
 0 1 4 5 و

 ا م (هط) ةماال بحع

 1 ابقرفت ىف اهنم نيبالمل كباو

 07 ها ايلغ قفشاب
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 فن تن 4

 هيا ميضررلا لوو كل نكخار
 ابيجوت هللا وحن باقلا هةنجوو

 تقام تلو عمدلا فزنتساو
 اهم واني امش ا 7 ا

 اهدشرب ريخلل اهدئار ندلا

 اهندب دجحما اهدئاق ملعلا م

 اما تفشل لماع ل

 اهمداو م ل ابا هناك دف

 نب ناماس ناك ديمو . بالكلا مهتلك أف قيرطلا ىف ماقلاو

 لخدف همرك او حافسلا هنما دق ناك ىومالا كلملا دبع نب ماشه
 هداف حاقسلا ىلع فيردس.

 ايور ءاد عولضلا تحن نإ لاجر نم ىرتام كنرغب ال

 يوما اهرهظ قوف ىرتال ىتح طوسلاعفراو فيلا عضف

 لتقف ناملس لتق حافلا رماف

 ةتناو سابعلا ىنب ةلود تماقو ةيما ىنب ةلود تلاد كلذدو

 نيب ةرخآألا يف دلاخلا مظعالا ماقتنالا ريغ ايندلا ىف مهنم هللا
 راهقلا دحاولا ىدب



6 

 مد قماح ٠

 ةسيئان كيان دق  نهدلا نم نما

 |0012 5 ليلا كراع وأ
 انانلم هللا ا وضر تن نا اذه

 امداع لحام اذإ بوطلخأ دنغ

 قاس مررصلاب هذا كرا
 اهيفاخ فاطل الا نم كيلا عرسن

 0000 اوعقو ىتح دمعلاب اوبرضف مهب حافلا مع هللا دبع ر اق

 نوع مهو نسانلا لك و ل لا ل لل و

 قشمدب ةيمأ ىنب روبق شبنب هللا دبع رمأو ًاعيمجاوتام ىتح مهنينأ

 ماشهو ثذاورم نب كلملا دبعو ديزب هدلوو ةيواعم روبق تشدنف

 هقرحا مث هبلصب 1 ايم هم دلو دمروا كامل ادع نا

 ملف مثريغو ءافلخلا دالوا نم ةيما ىنب لتق عبتتو هارذو را انلاب

 لتق كلذكو سلدنالا ىلإ بره نم وا مصاب ريغ مهنم تافن

 1 رس لا سابعا نر اقل لب نوزع قا نا يلش



 تنفق

 نم نبرشعلاو سما ةعججا مون هبافوو نيتسو ىدحا ةنئس

 وهوةباد حمر نم ةحش ههجو ىف ناكو ةءامو ىدحا ةنس بحر

 نبدشارلا ءافلخلا ةنس اعيتم ناكو جشالاب ىعدي ناك اذطو مالغ
 ط

 هللا همحر

 .٠ سس يجز حن 1: « تجب جيس -



 نإ

 ةهمشمو ) صفح ىنأ ( 3 3!

 00 قاوقتلاو لدعلاو دهاللا ف

 نسانلاو | ةرعأ# نيب ابو | نكضا ناو ىذلا ليتقلاو

 نبصاعلا بأ نب محلا نب ناورم نب زيزعلا دبع نب رمع 4
 نب رمع .ن مصاع تنب همأ فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ

 1 رهو  اهالاوت ةبم ا؟ازب ءافلخ ,نم وه هنع هللا ىضر باطحلا

 اواو تاوماعب ةوجبللا نيعبسأو عش ةنسرفص ىف أب عيوب امه

 ىلع هبجو هللا مرك بلاط ىلأ نب ىلع بست ةيما ىنب ءافلخ تن اك
 هدمعل كوت انلق, كالملا دبع لن'ناملس ةفالخ وخاوأ قحارانملا

 يلاعت هلوقب بسلالدب أو همرحو كلذ نعىهن زيزعلا دبع نب رمع
 نع ىهنيو يبرقلا ىذ ءاتيإو ناسحالاو لدعلاب رمأي هللا نإ )
 ( نورك ذت لعل كظعي ىغبلاو ركسملاو ءاشحفلا

 اهدخأب فيعضلا قدح لك اها زيزعلا دبع نب. رمع ناك

 اضاوم.ىف الإ ءايشألا عضيالأيقت اعرو ًادهاز ناكو ىوقلا نم

 ًاببس نوكي نأ اوشخو ةيمأ ونب هيلع قنف-ابموذل الإ ابماس 1
 ىثخي الو براقأألا ةاباح فرعيال هنأل مدي نم مالا جارخإ
 نبا وهو ىلاعت هللا ةمحر ىلإ تاف مل اتيت مليا

 رصعدلوو ربشاةس#و نيتنس هتف الخ ةدمو يل



 ف

 هبلقت ىف 0 كاملا" نإ

 اهيزال سفن امل سفن لكو

 اهبلاطم حاجي .سفنلل ربصلاو
 ات ايفان ينم ردا

 0 اناني لام ما ْ

 6 0 رطقب مق ص

 ةيمألا نم دحاو موب ىف لتقو حافسلل لا بتتسا دقو

 ىلع نب هللا دبع حافسلا مع مهمركا نأ دعب ةقللحو:ةلاخ أر نوينسا

 مشاه ىنب ىلوم هللا دينع نإ لب لخد سايعلا نب هللا دبع نبا

 دشنأف ر وك ذملا حافسلا مع هللا دبت مهعمو مهيلع

 سابعلا ىنب نم ليلاهبلاب ساسالا تباث كلملا حبصا

 سايو نامزلا نم ليم دعب اهوفشف مشاه رو اوبلط

 سارغو ةلقر لك نعطقاو “ اراتس سمش دبع نايقتال

 ساونا هكا وتتن يضر لا اًهذ

 ظ لاك قراع نم ممبرق ىلاوس ءاسو ىنعاس دقلو
 ننال فاوطا" ؟راذي :ةك_دل“ 5: ل17 كس ا

 سارهملا يبناجب ديبشو ديزونيسألا عرصم اور ا
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 هتلوص ( حافسلا) نم ىردي ناكول

 ا يرمدلا ف ملظلاب زمعا ام

 طظيبع مد هتحن دجو الإ سدقملا تيب يف رجح بلقب ال ناكو

 ىنلا تير لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىورام اهنمو
 0 برع فتوش ناكل مكس مانملا ىف ملسو هيلع هللا لص

 هعفرأ هبحصو نيسحلا مد لاق اذهام هللا لوسراي تلق مد اهيف

 كلتو مويلا كلذ لتق هنا مايأ دعب ربخلا ءاخ لجو رع هللا ىلإ

 كالا لاول نب اك ةيلئاق قاذاو ةيعاؤ ةعوشإ هر ةعانلا
 ىلعنب دمخ نب هللادبع همساو حافسلا سايعلا وبا عيوب امل 0(

 ةئامو نيثالثو نيتنثا ةنس ىف ةفالخلاب سابعلا نب هللا دبع نيا

 راصمالا عيمج ىلإ هداوقو هشيج لسراةفوكلاب لوالاعيبر ف

 محلا نب ذاورم نب دم نب ناورم هشيج مزه دقو اهحتفل

 ناورم لتق دقو رشع عبارلا وهو ةيما ىنب ءافلخ رخآ ىوم الا

 هشيج مزه امل ماشلا نم رف نا دعب رصم لامعا نم ريصوب ةدلبب
 نيثالث و نيتنثا ةنسةجحلا ىذنم نيرشعلاو عباسلاىف هلتق ناكو

 هتفالخ ةدمو ةنس نيتسو نيتنثا لتق ال ناؤرم رمع ناكو ةئامو

 ١ نطذلا و ؟كاراوقلاب قلوبنا رثي ذاكر نأ رهو ثمل ينخ
 0 5 ع

 ةيدرك ةن راج هماو
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 ه_-.عفك ناتيعلا و ريقيلا "يحال

 ماد رسال نيكا رهظاو

 مهفطعتسا نأ دعب هتيب لهأ عيمجو نيسحلا نب ايلعزهج ديزي نا 0
 اهلهأ ملع الو اهواخد ىتح اوراسف ةرونملا ةنيدملا يلإ مهلسرأو

 نبذلا لج نم ناكو ىكبتو بحتنت ًاعيمج تجرخ نيسحلا لتقع

 ”ىرماتنب بابرلا هنع هللا ىضر نيسحلا ةجوز ةنيدملا ىلإ اويهذ
 ةنيدملا لهأ مهراظنت ا ىف ناكو نييشا كييافسكس دا نك

 نب ليقع نب ملسم تخأ نهندبو تارساح ءاسنلا تجرخ دقو,

 1 يهو هنع هللا ىضر نيسحلا مع تنب بلاط يأ

 ظ ممألا رخأ أ منأو يع اذا مل ينلا لاق نإ نولوقت اذام

 ا مم ىدقتفم دعل ىعوحو ىلرتغلا

 ىجرىوذفءوس ىو فلخت نأ مل تحصن ذا ىفازجا ذه ناكام

 نالقسعب تنفدف اهفدد رعأ ديزي ىلإ نيسحلا نار ناضحا كيل
 ريزو عئالط حلاصلا مهم هادتفا اهيلع نر فالا تبلغت ىتح

 نفد ليقو هني اويعأو أ عم عيقبلاب ا ليلغا 0 , نم برقلاب ةرهاقلاب فورعم دهشع هنفدو ليرزج لاع نييمطافلا

 نيسحلا لتق دنع ةريثك تامارك ترهظ دقو البركب ةئملا عنه
 كلذ ىف اهرارمحاب ءامسلا ءاككو نجلا حاون اهنم هنع هللا ىضر

50 



 م

 أهردق ف فر 0 ها ك

 اهيلاوم اهبست رهطلا دئارخ

 000 ارح كلاي ارفك تءار اه لوقت ةنيكس تناكو بابثلاو ىلا

 لخدف نيسحلا نبا نيدداعلا نيز ىلع لوخدب ديزي رمأ مث ديزي
 كفل نيلواغم.هللا كوس ان آو ول ادي زال لع لاقف.الولغم هيلع

 1 1 ظل دال قع انا131باو .لاقف/ة نك كفو تقدص لاق ادع
 ىجر عطق ىذلا كوبأ ىلع اي ديزي لاق مث هبرقب رمأف انبرقي
 212 14) ىلع لات تب ارق هن :لزنف اطلس ىعزانو 5006

 نأ لبق نم باتك ىف الإ كسفتأ ىف الو ضرألا يف ةبيصم نم
 كتافام ىلع اوسأت ال اليكل ريسي هللا ىلع كلذ يف نإ اهأربن
 1 و لاح ( يروم لات لك تحال هاو < م! اع وحرمت لوب

 رمأ ديزي نا مث ( ميديأ تبسك امف ةبيصم نم كباصأ امو )
 لكمط بترو ةصاخ راد يف هميرحو نيسحلا نب ىلع لازئاب
 هعمو ىلع رضح موب تاذ يفق هعم الإ لك ناكو مهمزاي ام

 ىدلو 5100 ديزب لاف اره ناو نسما ني:ارمع هو

 ياكم ىلتع | وبع مل لاق نبع نس ىف ًانيغص ناكو ًادلاخ

 دلت لهو ( مزخا نماهفرعا ةنشنش ) لاقو هيلا ديزي همضف هلتاقأ

 ةيوح الإ ةيحلا:



 ا

 تيبلا له أه زاضأ

 يه اح (ىراسلا) كل 3)

 ايثار رنج لقا ملاك نو

 لمتكم صقنلا ىف ىذلا (ديزي) ىلل
 اهات 33 تدار نضكاشلا هل

 سر عم دايز نب هللا كيف ىلإ نيسملا لهأ بهذ ال 0(

 قوةيواعم نب دزب ىلإ دايز نب مولسرأ هءاحصأ سؤرو نيسحلا

 سأر رحر 0 اولصو اماف سيق نأ 6-7 مهيلع س رحلا ةمدقم

 هيدي نيب سأرلاو 0 ردع مث ديزي ىدم نيب قة

 نال واطتم نيل نب ةتيكسو ةئسطاف تلبقت ةعطقا ةلاحاف

 ءاكب نيكبو نحص هتيأر امل اههذع هرتدب ديزي لعجو هارظنتل
 نيسحلا ثنب ةمطاف تلاق مث ةءواعم تانبو ديزي ءاسن تكف ًارم

 اذه كرسأ ايابسهللا لوسر تانب ديزيل ةنيكس نم ربك أ تناكو
 هتان نع نبلخدأو ةراكاذط ىإو ”قرشام هللاو كاقف' دب زب

 ف روم حلا اما نط نم او نهاوت نك 0 ا
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 هضغبم هللف ىطصملا ضب م

 ' اة ةيعفلا قرطل

 2 >2 4: «ججمحبامج جرح مرسل
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 ايدي رارارعلا) تكبأ ةبيصم

 ع 0-3

 اهداوع را أءلع #0 م

 اناووايرهاو يرد تل

 اهبوطي نزلا دك تاومسلا يتح

 ع
0 3 

 9 ا هوحو ا كعلا ع
003 

3 

 امظ يح موقلل 27 كدبقف ىلع

 « اهيقارت هنم تغلب دق حورلاو 1
03 

 ة# رم سارلا لصف ريغ لك م

 اهمقت فاز للاخت دوق« وقاو

 يدخلو نادي رفكلا مصاق ىأو يأ ءارهزلا مطاف

 :# هنع هللا ىضر هلوقو

 ليناو ىلعأ هللا او نا ةسيمت دمت لإ 20 نإ
 لججأ فيسلابهللاف“ىرمالتقف يتفللتوملا نمدمال كي. ناو
 لخي ءرملاه» كورتم لاب اه ابعج كرتلللاومالا نكت ناو
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 تغرق ولو امون - هلئاس درام

 اهنف انك نم هنا لدتملا

 د تيدق ا الإ ضار تف

 61227 ا تايفانلل

 هان راما نسوا ل سفلا مهل

 اهبزجب فوس هلإ اياربللو

 6 نحاول لام وي رك نما

 ب اح مالسالا ىلع 8 اح اع

 هوعنم املهلاقام هنم ريثك لوق مظنلا ىف هلو لا هعطق نم لصوو

 ىلا هللا جار لاق هناحتطأو هتيث' لملأو ءاملا قم
 نيلقثلابر هللا باوث نع اوبغرام دقو موقلا ردغ

 نيوبألا ميركر يملا نسح هنباو ًايلع امدق اولتق
 نيسحلا ًاعيج نآلا لتقت اوابقأ اولاقو مهنم ًادسح
 نيت ريكا" نبا 'اناف أ 2“ ىأأ' قلذلا' مادا ةريلخ

 نيساذل راو ةنفنلا اناه- د82 نعيش ذك ةطف
 نييرمقلان ب اانأف ىخيشكو ىرولا ف ىدجك دجهل نم
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 أن ريض دكا ىلا لا تاش

 0 هيعنت ةعليرشلا نيع

 ا ةايركلاو الملا تي

 اهيفوو شأع مير ريخ تيمر

 نبرشعو اسم جح ًاعاجش اعرك هللا ضر نيس ك0

 مالك هلإ ةمكر فلأ ةليللاو وبلا ف 12 تكد, همدع ٠١
 اهبطخ ةبطخ ىف هنم روثنم

 اوبستحتالو مناغملا ف اوعراسو مراكملاىف اوسفان سانلا اهيأ

 لطملاب هويستكت الو حنملاب دجلا اوبستكاو هواجعت مل فورعمب
 ميَأد لق (ارحأ يعي و ادي بسك هندوتملاو ا

 مولا ميد ولو نيرظانلا رسياليمج ًانسح هروح الالب ف ورعملا
 رامي الادنم يشتت و كولقلا ةئم رمت ايي نك كارد
 نقع[ نم سابا دارج فاو لذ لخع قرم ويداني تاع سال ١
 هنمسانلا الم ةردق نع امنع نم سانلا دق هوجربال نم.
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 دعس نا ةلاقع هريخأو نيسحلا ىلإ نيصح نب دزب عجرف ىريغلا

 نب رمس لسرأ املو هولتاق موقلا نأ هنع هللا ئشر نيس دك انف

 ىعخنلا سن أن ب نانس عم دايز نب هللا ديبع ىلإ نيسملا سأر دعس

 داير نيا باخ تاس لع
 ِ ابهذو ةضف ىلناكر ةلمأ

 أبسن نوركذب ذإ مثريخو 5 ام سانلا ريخ تلتق

 ىنم تانأال هللاو هتلتق لف كلذ تماع اذا لاقو دايز نبا بضغف

 هقنع برض مث هب كنقحلألو اريخ



 ل ةلمأ نك 0 2
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 قدك

 امقاع دكا ىف كييف لا

 نيمسو ىدحا ةنسمرحم رشاع ةعجلا موب هنع هللا ىضر دهشتساو

 قطز ابن فدو ةنن نجر انخ ناقد ادور يطال
 موق مهو هن يصاعلا نقدو روهشمو رازب هدهشمو قارب دايك

 موب دعل هعم ىلتق نمو نيسألا صاع ىني نم

 .دعس نب رمت هنم مهعنم و هباحأو ناسا شطعلا دبَسا ال
0 

 نب ددزب لاقي عرو دهاز لجر هيلا بهذ دايز نبا شيج ريما
 تامل دف لوس عنمأ ةيلاقو قالا

 ةلاوك روش فرد كنا | معزاو هم تقل تاكد !او باودلاو

 مث لوقت ام ملعأل ىتا نادم اخأي ل 5 مث دعس نب رم قرطأف

 لوي ًافنأ

 هموقذ ود نم هللا ديبع قاعد

 قفكاول فاو ىردأ ال هللوف

 ىتيغب ىرلااو ىرلا كلم 00

 اممود . سيل ىلا رانلا هلتقا قو

 1 ثحرح ابيك ةصح لإ

 نيمو ةيضراق رطخ ىلع

 ع

 نيسح مدي ابولطم م

 : .ىنيع ةر 5.قارا كامدهو باجحح

 قا كلم كرت لل ىندي# 2 ني ناد اخأأي لاق مث
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 أهم. ءاضقلا ءاجأ ةيمر اهرشاب

 اهينكي كانا اق هايلع تضق
:1 

 اين عم كلا قاوغ تيللا تفلالما

 0 ه1 3 عرض مغ اريضلا حرط

 ةيم اضنلا هيف تلك

 ا داماك ةريفاذ خم

 1 و و ند 3
| 

 02 وانام نينو

 .ثعب مثمط و يخب هرهظو نيسحلا ردص اوئطوف ةعامج دعس نب رمع

 عرقي دايز نبا لع دايز ن هللا ديبع ىلا لافطالاوءاسنلاو سؤرلاب

 هلاوف كبيضق عفرإ مقر نب ديز هل لاقف هلد فبيضقب نيجلاي

 سو هيلع لبص هللا لوسر يتفش تيار دقل وه الا هلأ ال ىذلا

 ناكو نجا عيمج نيش عب لقنو 5 نيتفشلا نيتاه ىلع

 اسأر نيعبس نيسملا سأر عم دايز ىلا تاسرأ يلا سؤرلا ددع
 هنعط نوثالثو ثالثوةبرضنوثالث وثالث نسحلابدجو )١(



 خو

 د ىهو ايانملا هتعد 6

 أهيملت قواح سفن تعد اذا

 تاك نم

 ا( امو( ناسك ام

 مهدسأل دف ر 0
| 

 نيس احم نوي دعس ىمع شح نإ لاتعلا ريتا
 نيس "لص نتعو ىدحل ةقس مرت 1م هرالعلا عودا لما

 ءاسنلا نع لاطبالا نفد ناكني فوط هولبط ناك

 احا جو وا تالا ةنيو ل 20 2 ا لافطالاو

 ريثكلاب كلذ سياو ةردان ةعاجش هللاو كلتف نوعبسو نانئا

 20 بلاط ىبأ نب ىلع ءوبأو نيسحلا ىلع

 ىدانو هث ىف مبسل ىمرف برشيل مدقتف نيسحلاب ايقلا دتشا

 كيرش نب هعرز هبرضف هواتقا لجرلاب نورظتنت ام حيو رمش
 حمرلاب ىعخنلا سن أن ينانس هنعطو هقتاع ىلع رخآآ هبرضو هفكى بع

 ئحاو. لؤن ئذلا نا ةليقاو ةشأ طا ل

 ساق انش ملا دات امو هقول



 م

 ا وهو 0 هوناف

 أهيمح حاولا نع عافدلا لوه

 رك كرس لا ل

 همم رمل . كافل و1 ءاضن

 لاا يت لهو
 ظ اال كاملا 2

 ل ماما تاشاك 2 0

 اكلاوع ف تا كتب 00

 م
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 ُّس

 رياح تاع اهلا( ) مجاهو

 أهييح ل ( ىلع ل ر هةعزع

 موهسعاود قرا مهسراوف ىدرأ

 ايعاو "تاغ" ءاش نية

 أاهمعاتم نم از> صر الإ لمحو

 ا ريغ 0 0 مادأ

 همظعأ مايالا عبار يح

 اهدنعف عردلا لاا لالملا 0

 امي عارقلا مادول دي لا
|] ٠. 

 . .|  3»ل * 1
 جميد ا ِق كتمساذهام)إ و | ( فاك > ا

 ب ب +



 م

 اكبتشاو ناشيلا مدطصا اذا ىتح

 ا الع عي |[ كنف ين اعدت

 تح رط 5507 نعت لصف ةماه نم

 كلذ ا اع هنوراتخ م ىلا ممم ناو علا ىلا هوابع نأ

 ليللا اذه ىف اوقلطناف <ل كيد ىلإ ةناكمأل نقلا لاو
1 7 

 انارآ ال كدعب قبنل كلد لعفت مل سابعلا هوخآ لاف اوقرفتو

 باوملا اذه لثع عيبججا ملكتو دب كلذ هللا

 از 1 كان نومدنو هلك للان زان هازل و: نيل ناكو
 نم ءاراوتتاط ماو غويلا“ كلذ ناكو نتج ف عش نزع ككر

 رمتساو نوعبسو نانثا مهو هباحصأ نيسحلا ءابعو ةنسلا كلت
 مويلا كلذ رهظ ىلا لاتقلا



 م

 دايز نا شيحم نيسحلا ةاقالم

 ب ناك رك نيدنلا اوفعاضف

 ا دار نبأ ( ذاب كمر

 دينعا قم تاك دراويرخلا عمهنعهللا يضر نيسألا راس ال ((1)

 ءام ريغىلع هعم نمو نيسحلا لزني نأ 50 دايز نب هللا

 مرحلا يلاث سيملا موي كلذو الب ركب فورعملا عضوملا يف مهطزنأف
 دعس نب رمع ةفوكلا نم مدق دغلا ناك الو نيتسو ىدحا ةنس

 قيسللا برم دايز نب هلسرا نار فال ةعبرأب صاقو ىلأ نبا
 قت ناامإ وى أ ترتحا لم دريعلا يماما ةتكعم نإ نيش 0[
 ماهر ناز ىلا: نبع بتكف روغنلاب قحاب نا امإو هيواعمنب ديزيىلا

 دايز نبا ظاتغاف رومالا هذه حا ىلا نيلحلا ناح نأ هلآس

 نا رع ىلا نشوجلا ىذ نب رمش عم لسرأف ةماركألو ال لاقف

 ل ويعلالا امإو هتذج ليخلا 127 هلتقتو ناس لتاقت نأ امإ دعم

 ضب و هلتاقأ لب دعس نب رمع لاقف رمش شيجلا ىلع ريمالا نوكيو
 هتيب مامأ سلاج نيسملاو ةنسلا هذه نم مرح لا مسات سيلا ةيشع

 سابعلا هيخأ عم مهأس هش سيلل ب رئاشن سئل ال
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 مهتلحر ءاننا موعجفع ذاو

 امورب ءاج ( ليقع نا ) ةلنقب

 متعجر نأف متكب الا تيتأ ام هل نيسملا لاقف فارس هل لاقي

 كف راع ل 1-2181 ان ها ديبع لوسر لاقف انه نم. تعجز

 نوهأتوملا نيسحلا لاققف دايزنبا ىدي نيب ةفوكلا كلصون ىتح

 تلخد دق نيتسو ىدحإ ةنه تناكو



 ةقئكلا للا تيس وفم

 ةمذرشو بحص ى ريسلا عمزأو

 و وم 0 ةيصع ةادعأ 0

 مون ةفوكلا ىلا ةكم نم هنع هللا ىضر نيسحلا جرخ 50

 لتقم هغلب امل مث برعلا نم عمج هيلع عم متحاو نيتساةنش هب ووتلا

 هقركلا ماعدا نرسل نعلم ىذلاَو ليقع نب لسم هم نبا

 مثدهع اردكتو اماسم نويفوكسلا لذخ نأ كلذو نامنلا دع

 هرصقىف هلا لانا دايز نب هللا ديبع هيلع ضف مهتعيب اوضقت 8

 ينك كرو اع نم همنع برضو ايو تدلل د

 ل نمم ناكو ةورع نب تاه سأر عطق مث رصقلا ةدفان نم.

 ناكو ماشلاب ديزب ىلا اهو سم ىسأر لسرأو نيسحلل ةعيبلا

 اهدعبو نيتسةنسةدححلا ىذ نم نيضم نامل ليقع نب لكشف

 قرت همي ننا لتقم: هغلي ا و.ةفوكتلا: ىلا هحوتلا) ف نك د
 ًاسراف نوثالثو نانثا مثو ليلقلا الا هعم قبي لو هنع سانلا

 عم نيسملا لباقت دقلو نوعبسو نانثا كج لحارس

 ناكمىف سراف افلا هعم ناكو رحلا دايز نب هللا ديبع ةطرشش بحاص

١ 



 انهت

 هل باحصلا رايخا حصنلا مدقو

 1 ع

 امرح رادق"الا 'رذق نم .لاقف

 لع ىف كرلا نمسك ناو

 اميتاب بق .ًاجورب تنكس ولو

 ريل ا ا ا ا ككتاب
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 هت دنع نم كلا كنا

 اعاد نطاو هتقالخ ىعبلا

 تماس ( ٍلسم ) اذه موقلا بتاكنف

 أهيلعت ةئافأألاو ةريرسلا ةنم

 | ريو
 انا ل تالا

 تفركلا لجأ نمتانامهنعدلا تح رارتملا لعدد
 ن ناهعنلا اهيلع لماعلا ناكو هوعيابيل مهلا نا ىلع ردح

 نب لم همم نبا ةفوكلا ىلا نسل شراك ىراط ل0

 نم ةعيبلا ذخأو اسم لصوف ةييلا نحال بلاط ىلأ نب ليقع

 ةفوكلا نع هلزعف هيضرب الام نامعنلا نع ديزي غلب و ًاملأ نيثالث

 دايز نب هللا ديبع اهيلع هدعب يلوو
 سايعن هللا دبع ةنوكلا ىلإ تاعذلا نع كانت كحل دك

 يلا معلا نبااي هل الئاق نيسحلا ىنأف ردع لهأ موق مهنا هل الئأث

 ننعاو تييتادكو قفشم حصان كنا ملعأ هللاو



 ادي

 الص رد ناك الا ليلا زكا الو
 7( ايت ويك ةئادلا نقر

 هتعيب 0 اوفاخ نيح مهفاخ ذإ

 ايجاك ارعلا ةمكحللل" راف

 مهاربا ظفاحكي دم ريبكلارصم رعاشرعش نم نيمضت )١(
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 ل :
 ا وسشلشلا و ةعيبلا ىيبرزب تدل

 م

 هتنيدم ىف (.انيسح ) ديزيلا فاخ

 اهيفايق ىوطت هلسر حيعرسأ 7

 اهيجايد ىف ارهق عبار امك
 5 ظ عطا (لوسرلا طبس ) اهلماع لاقف

 لاو وبف ميابو ديزبلا 3
 ٍ اب رس لثم لاقف ععبإب ا | 2

 نار١ ةقادملا ق هلماع ىلا نموا كلم ىف ديلا سا 1

 هللا دعو ُهّنَع هللا ضر نيسحلا مزاب ناد حلا

 ىلع سانلا عمجا نا لامتف رمع نا امأف ها

 اعلابي لو ةكم ىلا ارجاهف ريبزلا نباو نيسحلا اماو 0
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 نييقارعلل ديزيلا ملظ
 اناا درك نال دك /و

 اهيحاو ىف م نموقارعلا لهأ 1
 اف ميدقلا دقملا ظفحب هناك

 ٠1 ىلا لوط نايضلاب لك
 ىوهو تترعس دقح ران هبلق ىف

 ايكذيت ا ته نأ رانلاو

 ا لال بياع كاوا جل وك ىلا 27 ال



 افي

 اهنا ١ تاو 0 00 هك كل

 000 سس
 اهيلمي صقتنلا تاذو ع رهدلا هبشأم

 اهيفست نيدلا ابيف امل م
 0 يلوذ 9 3

 اهيعاس
 رم

 ىلع لاطتساو
 يامن رق نا 0

 اهموقت ىف ابنم 0 سفنلا نيك مود لظلا

 ما
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 (ديزيلا ةرامأ)

 "”هرلرمأب ايحت اهب (ديزيلا) ماق

 اهيهاود ىف امويف موي دادزت
 تيدا م إي ردلا قرش نا

 اهيشاغ للا قاد ةلادقملا نسم

 نوسيم همأ ةيمأ يب كوام ىناث ةيواعم نب ديزيلا )١(
 تامونيتس ةنس بجر ىف هوبأ تام امل عيوب ةيباكللا لدحب تنب

 وهو | نيتسو عبرأ ةنس لوالا عيب ر نم تلخ ةليل ة ةرشع عب رالا“

 رشاةتسوب نينجب تذاث نفاخ ةدميشن أكو ةنس نيثالثو نا نا

 هنع هللا ىضر نيسحلا لتق اهمظعا ًاريثك ىصاعملانم اهيف بكترا

 ا انسانا ودعا م ةيردملا لها« شن ةبتع نب لسل كا

 املا اكيبلا ىو ىلا نصل هزماوا ءارقلا ةفكتلا زاصحلو

 ناو الب .تام كلذ بقعو رانلاب هقارحاو قينجنملاب.

 ةيداس هم أعم هتماقال كلذ ملعت ًاغيلب ًاحيصف ديزي ناكو

 ةيواعم هوبأ اهب اهقلأ نأ دعب بلكي ب اهلها:



 م
 لع سيسر وهو هوا ىلا حل

 انينالب تناك »نتف ةناكعا

 ةلز هلعف ىعونب ىرح ءرملا

 ا اا

 نم هر“ كفانا الار اقل

 اج راوتلا نر هترامإ ١ كنا كن

 طرش ىلع ههجو هللا مرك ىلعةب راح ىلع هعم قفتاف صاعلا نب ورم

 ةيواعم ابطاخعت وزع كوقي تالق وأ :وونخل رصم نؤكتا قأ
 نأ و فجد كيطعأ ال ىواعم

 عنصت فيك نرظناف امند كنم هب

 ةقفضا هيلو ارض اقم لان

 عفنيو رضي خيش اهب 53

 ور ةافوو ةيرحه ٠ ةنس سحر ىف ةيواعم ةافو تناكو

 .ىلع هدعب ةيواعم ىلو دقو نيعبرأو ثالث ةنس ىف صاعلا نبا

 هلزع مث و رمع نب هللا دبع هدلو رصم



5 

 ( ضب واعم تف دوم )

 0 ل ا

 ايضا عدلا "تاثداح نم هي

 هنتوطس ناب ! ىف كلما رداغف

 اهيت ابليذ ترج برعلا ةلودو ١

 ردت لع اقع يرام تاكد ١

 كي 1 1 0

 رخص نب نايفس وا هوداهيما ىنب ءافلخ لوا ةيواعم ( )١

 همأو ىعق نب فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ نب برح نبا
 ىنلا هبتكتساو حتفلا ماع هيبأ عم ةيواعم لسأ ةتع تنيإ دنه
 ىلع هنع هللا ىضر. بالفحلا نيبرمع هلمعتساو مية ا

 ةدم هلع اوما ضرر داع ةأو هتفالخ نم نينس عبرأ ماشلا

 عبرأ ىلعل ا راح ماشلا ىلع ىلغتو ةنس ةرشع ىتنثا وحن هتفالخ

 ةنلبا نمبر ع ماعلا: قعالكتلماو اريمأ قاكف نان

 هكلذىف هنواعي كلملا ةسايسب ًاَلاع ةيهاد ًامزاح املح ناكو



 ناو

 0 الف ا ةعمشم ردنا

 أامفاصن أرهد ولو هاذ 2

 1 الف نهدابك | ا كلو

 اهحاو ك4هنئم ةروهعم لآ

 مو ةريخ اذ نكي مل نم نعدخ
 اهلطر لا وق الان ندخل دك

 ْخ اهيغر لاملاب يذلا ( ديزيلا) الول
 اهي غي لاملاف تبغار نإ سفنلاو

 انو ىدأ ام ندلاب لحام

 بيوتا نيل نوير كرات نإ
 0 دهيم اة

 امواج ئوه دق: ةسايزلا نا

 د ”ةاسنك دق 6 ا

 اهيمعتو اهبمصيف سوفنلا هل

 اذ نكو اساريكم ال احل |ذاي

 اهمربت رهدلا فويس سورلا نإ



 ف

 ًاببس هنوم ىف اهتايخ تناك

 ١ 0 اناا ةينمللو

 كنف الأ اذه لتق نم رد 1

 اداب تاون ةكاقلا كر

 تروق 56 ملامأ مفعْص ىلع تلأن

 ا ا نانلاو ىرقلا أ هلع

 ملولاوطلا يدب الاهديك تلواحك

 ادى ةشراكا اع نيطت

 مك ةاحلا ىف ميظع ءابنلا تلك

 اب ليسلا لوف دكا ا دق

 هدعخ وز:ءرلا ىداعأ انيعأ نإو

 اهمداعإ نم ىومو ىطخ سفنلاو

0 

 ا ني ما ءا نويطلا ا
 كتيردش كسا أت 3ك تا نا

 اهيفخن ىمأألا ىف اهتبغر طْرقو



١ 

 ُّس

 :ةضكراذه/(ةحو لإ كيحانا"

 أبيح 1 لان رداع ب

 5 ( مسسلا )هل تع

 5 اييعادأ تنال ذإ يدا لال

 تعشالا تننإ ةدعحا ه هنعدللا ىضر نسللا ةجوز(١1)

 هتقسف تلعف نا اهجوزتي هنا اهدعوو ديزي ىمأب ليق مسلا هتقس
 نأ ىصوأ دق نسحلا ناكو ىلأف اهجوزتي نأ ديزي تبلاطو ملا
 م-+ا نبذاورم ةنيدملا ىلع ةيواعم لمأع ىلأف هدج راوجب نفدي

 الو كلذ لجأ نم مشاه ىنبو ةيمأ ىنب نيب ةنتف عقت تداكو
 نفدفهيف نفدي نا نذا الو ىتيب تيبلا اهنع هللا ىضر ةشئاع لوق

 ضعب لاق دقو ًادجاس رخ نسحلا توم ةيواعم غلب املو عيقبلاب
 كلذ ىف ءارعشلا

 نسحلا تام ذا ةوخنلا رهاظ  ًاتماش دنه نبا مويلا حبصا
 نكي ل ءىشك رهدلاف كت 2ىدرلا ساكقذتنادنه نبااي

 نمرم ايانملل ىح لك هب تمشت الف يقابلاب تسل



 و

 ةملاك اواج ىف مورلا ىل حالو

 اهيلاعا نم اهيلع نوفحزي دق

 انعدا“ قي انزلدخ " نوطقاارب

 اينىدلا دم م رفكتلا جاو :

 هل نأ 0 هنار اووصت_ساف

 امردب وهو عالطا تانقاعلا ف

 هبئاص ىأرلا ريبك ريبكلا نا
 اهيضع نسىف ةئادملا مغر

 هبو قلم ذيله ّىن | هاج نع

 ف ةييحو مالا هللا حاصيس

 هاف اق" ناكل 0 1
 سس 2 ِِء 3

 ا دوت تاقو | ةكص اقمللو

 8 هوم 3 3 ؟ 0

 مث ةنس نوثالث ىدعب ةفالخلا » روثاملا ريخلل قيدصت ةيواعمل

2 6 
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 هعبتير كلملا مث لاما ىف ا

 اهيضقن لاخلا ىف يلا نويردلا ريف

 تفلس ةليح ركذاو ىحصنب لمعاو

 "”(اهواُس اي) ( ىلع) تأأشب ىنم
 اهتراكب ىف فتاوع كلتل ىذه

 اينانر اعالرا عرفلاو لصالل

 ا ا 7 ماقف

 ايتطام نال ًاعوط غاصتلا ع

 ( نسل ىأر دق 1 د دعلو

 ان ان لاا
 ةلايكسلا كيلا فكر نا

 """اهيلايل تلو ذا ( ةفالخنا ) دعب

 نسمحلا طورش هلوبقب ةيواعم ىلع صاعلا ننورمع راشا(١)

 ىلع مامالا نيبو هنيب ميكحتلا ةلأسمب هيلع راشا مكهنع هللا ىضر

 0 ل
 ةفالخلا نعنسملا هيف لزانت ىذلا مويلا ىف (؟) مولعم وهام



0 
0 

 اي لا لط اهدمب لنآ هتضرح

 و
 معمل يعمل قل سوفنلا 58

 الإ ةمراص لف دنه نا 5 1 اهيجز“ فال آلا نم نيمرأ ىف 0 1 اكل
 همر (صاعلا نما الملا ف داعم ىتش ةريح ىف تأبو

 ة ِ

 1 06 أ ىف '
 ذك 2

 5 اهينابو 0 هتاودل ىحم م/م
 ا 6 مانل اب يع روم الا ةعساس 3

 اكدر
 ممر (ص اناب )سكول كاك

 اهيصايص نم ىنامالا انيلا وندن 0 ! ٍ هب فزت رويدقلا» كلاذاذحا لاقن
 هيلطل ا 0

ْ 
 ا انئش انآ ا 5 3 ماوق ا

 هاتف كيذا :
 "اللا نيتك ندا منا نبدا روع , مدعلا ناكو ندل



 /ا١

 « دنع لّنلاى غر نسحملا هنبا تفالخ )ع

 (انسح) هلبشمهيفموقلا فلختساو 9

 اهيعار لدغ تار ةععرا ممل

 هفيابت ئدي الا هل :قا ةغلا ل

 ايديا فوق 7 لدخلاب 0

 هواتف نسللاهنا ىلإ قارتلا لغأ نم قع توم كك ( 1١

 ناشيملا لياقتف ةيواعم نم ماشلا ذخأيل ريسملاب هيلع اوراشا مث
 ًاصوصخ ءامدلا نقح نسحلا ىأر كانهو رابنالا ةيحانب عضومب
 ءايشاةيواعم ىلع طرتشا دقف العفو هبروق طورش ىلع حلطصا اذا

 يشب قارعلاو زاجملاو هند لما ب اظا تاس الاد

 ذحأيل لاملا تيب نم هنكمي ناو هدعب نم دهعلا يلو نوكي ناو
 ءاكدل انقح ةقالكلا نع نيلسا لزات و ةيواعم هنا ات مس

 هلمع ناكو ةيرحه 4١ ةنس لوالا عيب ر ىف ناك كلذو 0

 نا » هيف مالسلاو ةالصلا هيلع نطصملا هدج لوقل ًاقادصم اذه
 «نيماسملا نم نيتميظعنيتئف نبب هب هللا حلصيسو ديس اذه ىنيا

0 
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 « ىفوكلا ىلا يبأ عم ةرفس ا
 امي ا ردة فركلا"

 ةنازع تقلا هذ" ةداللا دععلا

 : كده .دسالاةك ل
 اهبمحم هللا نيعو دابعلا لك

 1 ها ري
 اه امو“ ةنكلاو نيدلا يظأف

 اهقونا قا شاوحجأ هنكلا 5:

 02 تلا ايوح نس يصل

 هيمن ا

 اهميدسُي ءاحيملا ىف ناك ىلا كلن

 هعم رفاس قارعلا ىف.

 ةليللا هه>و هللا مرك تامو مجلم نب نمحرلا دبع هلتق 0

 ةبرحه +4٠ ةنس ناَضمر نم رشع ةثلاثلا:



 ىلع مانالا لك نم دما بجوتساو
 امونيرمت لا لافلا نح

 اهمظني ردلا روحن ىح صاف 53

 هتعاضل ىجزما انآ ىف يكف

 اهيفاوق تجار امل( نيسحلا) الول ش

 هرعاش مكملا نب يخي )١(



 * ىنع لذلا ىفر هتببرت »*

 هازل اذرا كلا - نمسا توست

 اميحم هللا , لوسدو ”لئاضف
 0 انتج نك د 7

 اهيدريفءاجيحلا ىف دس عقاوب
 بس > ىف مالسالاو ل اودهزلاو

 اهجزت ىرخآلا سفنلاب دوجلاو

 امديدو ازوملا تقاف 1

 اه.شنم" هلا ىلاعت لكلا عنص
 فتك ىلع ىداهحلا نم ولعن ناكو

 اهنادب ال افلون لالملا اهل

 اع اريخ كيرلا ىو : اهذاع

 ارق ةءارغلا ةيككلا عرشك

 ْ تدجس اهزاج رشعو سمت دعلو

 ايياكو  اهيضاق. ”دبصلا هما



 > 0 3 هدف فايق أمف

 هلأ تب :

 ِ ظ - 1

 0 5 ١

3 : 

 يا :. ٠ ١

 : ةبرت | :

 5 مع

 رآا ع



١ 

 تالي دا ا

 فيضانات هيع اع 20

 ظ اقع © وه ىفاش ىأ كلف

 امرا ىف قرغ مويلا كنيعل

 أ 57 0 لييربج ل نا لاقف

 اكن أفا اه يبا لد

 ةقداص ىهو دنه ةءاور فو

 نا كر و ا تام
 ا "مو 4 تلح !كلاق

 اهينت دادزاف قطصملا ةرضحن

 هلو 51 دق ليرريج لاق ذإ

 ادام ةاها تلقا“ لاق

 كاهل ناكل سمج ل أف

 اغا ةقشر ل ةفراتعا “داو

 فطظب ءارمج ةبرت اهم ءالب رك اط لاقي ًاضرأ هارآو هحانج طسبو

 نيسحلا لتقي اهب قارعلا



 هي 0 نضح ىراصو

 ايسديمو  انورلل "لوول معل

 0 ايوا ادعس ةدلخ "تا

 امد قراتلاو ا 0

 تب ابح ذا الفط عرعرت ىتح

 أهيمسلل هنم بح بواقلا هل
 0 و ناعلا» لك تلاحم

 اهيراب ناحبس هتملطي وهزأ
 ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىلع تلخد لضفلا مأ تلاق )١(

 هينيع اذاف ةتافتلا نم تناحو هرجح ىف هتعضوف نيسحلا لمحا

 ءاج لاقف كيكس ام هللا لوسر ان أو تنأ ىأب تلقق نانا دل

 مأ نعو اذه ىنبا لتقتس ىمأ نأ ,ىربخأو مالسلا هيلع ليربح

 هجاغ ليد نا لا ملسو هيلع هللا لص ينلا ةجوز دنه ةماس

 ١ هسلجأف ينلا ىلا بهذفهنع تلفغف ىغم نوسلاو ينلادنعمالسلا

 هلتقتس كتما نا لاق ممن لاق دمحاي هبحنأ ليربج هل لاقف هذخل ىلع
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 تمطقت| امو انيف تعطس اهب مركأ

 أميدابم رش ابتياا ,وغع

 امي نيعلا 00 هط ءاخل

 انعم (ءارهزلا "هش هل

 هيد 2 هعلاس موو

 أهيمسم مييق نكي هلبق نم

 هقحال مظعن هقباس ريغصلا

 ات 0 نيكل نع 7

 اهل لاق مَ 55 هنع قعءو

 ان داش ال مع ةلاكم

 ل ل ناز هيراحا فاح لق
 يك ::ءاضببلا ةضيفلا" نم ا(زو

 ل ع ا
 وح ا 2 | كج سوسو همم



 ىلا ةفمكنللا تيار (اهطل ) تلاق

 اهيواسم نم ىبلق حوت اير
 تاصفن | ذمى رجح ففعل كاذو

 0 تكلي مخل ةعطق 0

 ايمو الا تير اريخ لاقف

 اهيل ىف ىنابتلاو ىلحنتف ئ

 تدلو دق ( ءارهزلا ) ىنب ىتاحر

 ا 1 زهد ا 11 و القط

 اهر قلد نأك ام. أذ« تسرق نعو

 ايدي دك خر لقلت

 هييلط* اق دق نارعدش ريشا ىف

 اهدانب 0 ةفلط انمح ا

 لهأ بابش اديس امهنا » ملسو هيلع هللا ىلص ىلا هيخأ نعو
 طبس نيسح » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل طبسلا كلذكو « ةنجلا

 : .لكل » همتاخ شقنو ( كلا نب يبحي ) هرعاشو « طابسالا نم

 34 تاتك لجأ



 ص ىنع لّنلا 0 «تاليم ع

 1 ةيبل“ لضفلا م 0 بأ 0
2 

 ا 0 و قرشا هداليم لضفل

 هللا لوسر ىلع تاخد تلاق :سابعلا نب لضفلا مآ نع(
 اك انها كما نفح فلج رابلا كيم هل تلقف سو هيلع هللا ىلص

 ل 1
 1 تا يول رك يورك واع ةملب ف دات تيار ارح لاق
 هدالام ناويه ل ودم رراهنرتشلا اهم اقر عام ناوصفو نيلبا

 نم 0 ةنس نابعش نم نؤلكخ رجل ةنيدملاب هنع هللا ىضر

 د10 قا و ناو هقير و هيلع هللا ىلص ينلا هكنحو ةرحطا

 ًانسح هاخأ ىمس اك عباس || يف ًانيسح هامسو هل اعدو هف ىف لفتو

 د لاو هنع قعو نيمسالا ندب. ايمس 0

 را هجحأي تاعف اك ةضف هرعش ةنز/ يقدصتو شار لولا

 ( دمت وبأ ) هيحأأ ةينكو ريغال هللا دبع وبأ ( هتينكو )
 لةلإو كراكو قولا ىذلاو بيلتلاو ديشرلا ةاقلأو

 هنع هلاق ام اهالعأو كذلا اهربش ءآو طل لاو هللا ةاضرمل عباتلاو



 ةرئاح نفملا بابب عومدلا هنم

 اور ولما بصخفاب أ

 اهفقون ريدقتلاو 0 5

 ع نزملا لثم نزملا ةدشو ٠

 ءالغ ىف حار ( ديهش ) لتق ثيددح
 اهراب دلو دك حورلاو

 ٍقلخ فو قاخ ىفدجلاك ناك نم"

 (قاخ دف 'عورف لوصالل ِ

 نم هينقي ندا ةوحباو هيدنا للا هرم_نم .ولتلا قنا



 ٠ ةيديسملا ةديصقلا 4

 ) ةمدقم (

 اهيفخت ان الا لا مف

 را لا ها نيعلاو 00

 هرركل تنك نإ را كبانن حشا
 ال19 نم عا ىلتلا اةمف

 ن1 لع ىوات الخشا ىلااكلاو
 ا ل 1

 اهتيقب ظفحتساو كسفنب ًابراو
 اا نول را دا! اذه

 هلطع يكاد ىااثإ ايدح رك اذاو

 افعاو ةعس -ا,- ايضا قوق“

 باس ركل لع د

 والم تقال زا تاقلاا دع



 ىرمقلا هلل | كيع دوك

 تيجان مو
 هص( اهمسر )| دهو

5 

 ط تربص

 ىداعبن ىف وو

 ىل

 راس ئحور

 ةلد | 4ةباع

#7 

 أ
. 

0 
١ 
0 

 فاعلا وح

 هداهشلا ىدل



 ةديصقلا نيشان 3#

 ىصلا ىنطولاو ميركلا قرعلا ةزعلا بحاص ةهرضح

1 003 

 هللا تر ىدتملا ل كر ديم لا 0-6
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 :عتانلا هن شا وع عبط تاقفنب

 هللا نمو :نكتملا نم هلق: ةمالسالا ددللا اهف معيل

 رجالا ليزج
 ضع ىلع اهنم نورثمت ذا ءابدالا مارك رذعلا رذعلاف

 تازرلا ىلا رطل ميركلا ناذ تال ام او دعو .تارغحلا

 عقب رطلا ءاروس ىلإ ىداخلا وهو تى قرتلا كر كد

 ةءرحه ١معو ةنس ىبأثلا عيبر ةرغ عيسلا مول ىف |

 )» ىرمهعشل ((



 لهأ ىلعو ادلع ما ديس هيبن ىلع 1 هللا أ

 تمظل دقف دعلو 0 نيعلاتلاو هءاكاو نيرهاطلا هتنب

 3ث نيسكلا هللا دبع ىنأ مامالا خراب اة ىنديصق

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنطصملا طبسو بلاط ىنأ نب ىلع مامالا

 ىديصق اهب امتم خيراتلا بتك ىف رتاوتملاو رولا ىلع ًادنتسم

 موي ىف ترشنو مالسلا هيلع هيبا خيران اهننمض ىتلا ةيولعلا
 ةيرجه ١مم» ةنس مرح ١8 تبسلا

 ةفحتو بدالا قوس ىلا ةفرط اهّظعل ىلع تمزع دقو

 اا نفك بررلا لا هيا لل هاا تلا

 0 دا د ع ع ميركلا ىبرعلا ةرضح

 53 د قليبنلاو طا ىف ةقيرعلا 200 انه 1

 ا ا حول



 # ريزمو ><

 6 ةظوفحم عبطلا ةداعا قوقح ع

 ةقورسم دعت مئانلا متخ ةموتخم نكت مل ةخسن لك

 « ًان وفاق اباماح فقاعلو »
 م

 ( غاص شورق ٠١ نذلا)



 ةديصقلا ءادهأ
 500 سنو كرم الا ريما وسلا سلام ةرضخل

 هلل هأعر «اشان نوسوطرع»» سن ربلا ءاعمج

 ا
ًّ 

 نيحالك5 تقارو:“ قشر ( ةديصق ) كيلا فكها

 « ىرمهنلا »





 ١ "ا 00 5
 ا
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