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 اةوازغاق دقن بور كدسسأا
 اح ةمدقم خيشلا دانت ةرض+ ١"

 ىرضخلا كب دمك

 ىطارقممد لجر لوأ. باطلا نب ربع انديس نق

 ةيوغللا تاملكلاو ظافلالا صضعل سس

 ئدح" شا دنع



 اقلب



 0 ا

 لوالا عباطلل ةملك
 ىذمع نما دَدَع

 ةديصقلا هذه ميهأ ربإ كب ظفاح ريبكلا ىعامتجالا رعاشلا عضو

 نيدشارلا ءافلخلا ىناث باطخلا نب :ّيع بقانم ضعب ابف ىنغتي

 ةيخيرات ةءطق نوكن نأ. لإ هتديضقي زعاشلا دصقي مو . هقالخأو
 سائل ربطت نأ دل هنكلو . هلاعأو رمع ةريس اهتقد نيب. مضت
 ترفاوت دقف . مويلا يلإ .يِراتلا هفرع ؟ اح لدعأ قالخأو تفاح

 ىلا ىه بقانملاو قالخالا هذه . هريغ 5 احل رفاونت مل قالخأ رمعل

 تدلخىلا ىهو , ماكحلاو كولملا نم هريغ نم هثزامو رمع تدوس

 ىذلا دهزللو , لامكلا دح غلابلا لدعلل ايح الثم خيراتلا ىف همسا

 ةيعرلا ةحاصم ىلع ةيهانتملا ةريغلا عم « ًاريظن ملاعلا هل دبشي مل

 . اهريخو



 مس ع تل

 نركد هليل ١١ 201 نها ضعب روصي نأ رعاشلا دارأ

 ىف بعوتسي نأ نذإ همهنم نكي لف نيئشانلا قالخأ ةيبرت ىف ةودق

 . رمت ثداوح ضعب لصفي نأ الو , ابلك ةيرمعلا ةريسلا هتديصق

 ؛ ةيخراتلا ةياورلا ىف رصق هنأب اظفاح ذخأ نيدقانلا ضعب نكلو

 سرا نك م ةديصقلا ىلإ اورظن كش الو داقنلا ءال وهو

 نيبت رعاشلا ابو ابلجأ نم ىتلا هبجلا نم ابلإ اورظن اذإ مكلو

 . ساسأ ريغ ىلع ىنبم ,مدقن نأ مل

 اضرامالا 0 لال كالنار اظفاحااوذحأ نورخآ هدقنو

 ' ناكاظف|حإيأ اوملع ىتم يكللو ع ىجراتلا بيترتلا ةركيفب نورثأتم

 هلالهتساىف باصأ هنأ اوكردأ , هتريس اخر رمال ر مع لع اننثمو امنا

 نيالا ح نم لدعأ لتاق ىلع ماعلا بضغ لزذتسيو عجفيل

 هذم ديفتسيو سانلا ىنتقي ام ريخ نم ةديصقلا تناكاملو 5

 ةريحبلا يدم اشابدو# دمج ةداعسلابحاص ةرضح ىأر دقف نوئشانل]

 عربت و هتداعس لضفتف « ابعضو نم رعاشلا ضرغ ققح نا « قياسلا

 . عبطلا ىمأ ىف ىلإ دبع دقو « ةمألا ىف اهرشن لبسيل ابعيط تاقفن

 ىف كارشالا لج ىل نروكل هيداعس.ةغر ققحا : 0 و

 نيئشانلل نيكولا ١ ”عاشلا أاهدصق ىّت أ ةدئافلا لاصيإ

 لكو ىرضخلا كب دمي خيشلا ليلجلا ذاتسالا 1 7 دقلو



 لضفت اىرمع خيرات ىف ةزجوم ةمدقمعضوب ىعرشلا ءاضقلا ةسردم

 ىلإ ةرضاحلا فورظلا تعد دقو « ايخنرات احرش ةديصقلا حرشب
 دصق ام ىلع ليلجلا ذاتساألل ركشلا ءادسإ عم ةمدقملا رشنب ءافتكالا

 فورظلا حمس نأ و7 : ىذلا ىخنراتلا هح رّشب نيئراقلا عمن نم

 عضاوملا ضعب ىف راشأ دق رعاشلا ناك املو ء ىرخأ ةصرف ىف هرشنب

 ةفيحص لك ليذ ىف زاجباب جرشن نأ انيأر دقف « ةيخرات ثداوح ىلإ

 ىلإ جاتح ام ريسفت عم ؛ةروكذملا ثداوحلا نم حرشلا يلإ جاتحي ام
 ةيوغللا تاملكلا نم ريسفت

 ةيف ام ىلع ةيبرعلا ةغللا ىف اردان رعشلا نم عونلا اذه ناك ذإو
 وذحن نا ىف ءاجرلا اهولم بواقب هييحن اناذ ةريبكلا دئاوفلا نم

 سانلا عفني بيط رمت ةيماسلا ممتاكلا نوكيل ظفاح وذح ءارعشلا

 هيبنت الإ ريخألا هلمع ىف ظفاحل نكي ملولو اذه , مبحاورأ اوذغيو

 ردتسي الضف كلذ هافكل ةدئافلا مجلا بابلا اذه قرط ىلإ ءارعشلا

 مهدمخو سانلا ءانث هيلع

 ىدمح ديمحا دبع



 نع اونللا كلن بيع خيشلا ليلجلا ذاتسالا

 رس وكس

 حابر نب ىزعلا دبع نب ليفن نب باطخلا نب رمع صفحوبأ وه
 ىترقلا يب وبدعلا عك نب ىدع نو اود قاد رق نب هللا دع نبأ

 دلو , مورخم نهر هع نب هللا دبع نب ةريغملا نب مشاه تنب ةمتنح هماو

 لقا كممس تناكو ةدجنلا و 4 احشلا ىلع بشو ةرجه ا لبق ما ةنسةكم

 هيلإ ىحوأ أبل ًُ . ةرشع تدسإ سو هيلع هللا لص هللا لاوق نم

 نمانلا دّشأ نه ناكو كك نبرشعو ايد 010 تناك مالسلا هيلع

 مهللا » لوقي ملسو هيلع هللا يلص ىنلا ناكو ٠ هلهأو مالسالل ةوادع

 نبلهج ينآب وأ باطخلا نب رمعي كيلإ نيلجرلا بحاب مالسالا زعا

 نيعبرا دعبو ةوعدلا نم نينس تس دعب هنع هللا ىضر مسا 0 ماشه

 ربظ مسا الو 6 هليق اولسأ دق ءاسذو لاطعز نبب نيعيراو فنن وا

 532 تيبلا لوح ناحصاللا سلجو ةين الع ةملإ ىعدو مالسالا



 دوعسم نيالا دبع لهو مجم طل اشعال

 رمع لسأ ذنم ةزعأ انلزام .
 يلإ جورخلا ىف سانلل ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر نذأ املو

 نوجرخيف لاجرلا بحطصي الاسرأ نوجرخ نوبلسملا لعج ةنيدملا

 عمرمع دبش ةيوبنلا ةرجهلادعبو . ةعببر ىنأ نب شايع عم رمع رجاه

 ايارس ةدع ىف جرخو اهلك هدهاشم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ابضعب ريمأ ناكو

 ىف يلوطلا ديلا هل تناك ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىفوتاملو

 ريشملاهتقالخىف ركب يبآل ناكوركب ينأ ةعيابميلإ عارسالاو ةنتفلاةئدبت

 هتفالخم لبقتساذرمع فلختسا هلجأ وندب ركوبأ سحأ املو . نيمألا

 تناكو . ةرشع ثالث ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيقب نائلءاثالثلا موي

 مكب تياتبا دقف دعب امأ : هيلع ىتثأو هللا دحنأ دعب اهبطخ ةبطخ لوأ

 اسهال اب رمان اموطع قاكف نير ع عنسؤللا
 نموانسح هدزن نسحب نف ةنامآلاو ةوقلا لهأ هانيلو انع باغ امبمو

 م؟لوانل هللا رفغيو هبقاعن ءىسي

 مهللا د : لاق نأربنملا دعص نيح هب لكنت مالك لوأ نإ لاقيو

 ةفيلخ ماقأف « ىتخسف ليخم ىنإو ىنوقف فيعض ىنإو ىيلف ديدش ىفإ
 ةجحلا يذ نم نيقب عبرال ءاعبرألا موي هنع هللا ووكر ىلإ



 تقي د

 هتيالو تناكف ؟6 ةنس مرح |لاله حابص دحالا موب, نفدو 7+ ةنس

 ركب وبأ ىفوتم نم ةليل نيرشعو ىدحإو رهشأ ةسمخو نينس رشع
 ارتعتملا ) ٠ ةلين وفن نيلقع و نما أو لع ندضلا

 ١ ليواقألامجرأ لعةنس نيتس تام نيح هنس تناكو ةرجهلا نم اموي

 دعس نبا لاق اك ليزاطألا تنثأ لوزا ومو لاقيو : ليشو

 تلعج ىلا ماسجلا رومالاب لذاح هنع هللا ىضر رمع خيراتو

 ' هللا لوسر باحصأ رابك تلعجو هدعب ىتأ نم لك ىلع اقباس ريع

 . هناكرأ تبثأ هدقفب دقف مالسالا نأب نورعش ملسو هيلع هللا ىلص

 ىنومتقبس تك نلهللاو لاقفرمع لع ىلصدقو مالس نب هللادبع ءاج

 اوكي معن : لاقف هريرسس دنع ماقف هيلع ءانثلاب ىنوقبست ال هيلع ةالصلاب

 اضرلا نيح ىضرت لطابلاب اليخب قملاب ًاداوج رمعاي تنك مالسالا

 احادم نكت مل فرظلا بيط فرطلا فيفع بضغلا نيح بضغتو

 ىلع ام :لاقف ىجسم وهو ىلع هيلع لخدو سلج مث اباتغم الو
 لاق . مكنييىجسملا اذه نم ىلإ بحأ هتفيحصب هللا قلأ دحأ ضرألا

 ةمايقلا موي ىلإ قترتال ةملث مالسالا مل رمع توم نإ ديز نب ديعس
 قرره تامنأ ربع رك ذي وهو اموي حارجلانب رماع ةديبعوبأ لاقو

 دعب قبأ ىنإو برغتوأ سما هيلع علطتام ىلنأ بحأ اممالسالا
 لاو يلو ناف وهامأ متيقبنإ لوقأام نورتس لاق + ملو لئاق لاق .ريغ



 نقتتم 45يأ بس

 ملو كلذي .سانلا هل عطي مله مهذخأي رمع ناكامب رهذخأف ننخ مهي

 نمز ىف مالسالا ناك ةفيذح لاقو . هولتق مهنع فعض نإو هولمحي ٠
 لجرلاك ناك هّللا همحر رمع لتق املف ابرقالإ دادزبال لبقلا لجرلاك ربع

 هللاو نينموملا ريمأ اي : نمابع ننا هل لاقو . ادعب الإ دادزن. ال ربدملا

 تاألم دقل هللاو احتفال كتمامإ تناك نإو ارصنل كمالسإ ناكنإ

 .كلوق يلإ ايبتنا الإ كيلإ نامصتخي نينثا نمام الدعضرالا كترامإ

 : ةحلط وبأ لاق باطخلا نب رمع بيصأ امل كلام نن سنأ لاقو

 لتقب مييلع لخد دق الإ داب الو رضاح برعلا نم تيبلا لهأ نم ام
 : هيثار لاقو . صقن رمع

 تكا _زيهأ نط يعل هدفا أوج

 تدلل مدآلا كاذ ىف هللا دي :

 ةمافق: رعاتج + بكي وأ قمع ![نف

 قبسي سمالاب تمدق اه كرديل
 اهدعب ترداغ مث ًارومأ تيضق

 قتفت ملاهماكأ ىف قئاو
 ةداوه اهنمدحاو ىربالو هبحت ةمآلا تلعج لالخرمع ىف تناك
 هنم اوفرع دقف مهداقنم لبق مهببأو هريخص عم مهريبك هرمأ ةعاط ىف

 نأإل] ءىت هضزمأ نم همبال هتمأاةللصم نق الآ عرق لا



 همس ]وه مدل

 هذه ىف عتمتي نأ اقح هسفنل ىربال هرمأ عيمج ىف هللا عم نوكي

 هلكأم ىف كلذ دحن هنمأ نم لجر رقفأ هب عتمتي امم رثكأب ايندلا

 ابنم اوذخأف ايندلا مهيلع تلبقأ دق هعم نمريثك امني هسبامو هبرشمو

 ملام ىلإ ءال وه لكب ةصاخلا لبق ةماءال هنأ هنم اوفرع م“ . اييظعاظح

 مهتفعضو سانلا ةماع ىلعوه لبقيو ةايحلا هذه ىف ةليحلاو لوحلا نم

 ا# ىلابي ال اهرابكو مك ومأ راغص ىف رظنيو مهددسي و مهيوقيف

 هلماع روج ىناع هيلإ كش نإ . هليسب وه ايف مسجلا بعت نم هبيصي
 فيعضلاك لذ فصن أودحاو ديعصف امهنيب عمجدنم هتباصأ ةءاسإوأ

 اوفرع : هعم' ةمآللا ةوق تناك كلذل ريبكلا ىوقلا كلذ نم ريغصلا'

 ةنامالا و لولا و, ولا نر نآرقلا انبوب هبدأ الالتع .كالذ دعي هنم

 تاننط كلت لك دمعلاب ..ءافؤولاو ءارضلاو ءاسأبلا ىف ةريصلاو قدصلاو

 نأ لبق دحاأل نكي لو هدعب نمبعتأف باطخلا نب رمع هب لحن
 ىفالو ةلدعملا الو ةعزعلا ةعس ىفال رمع فص نم برقلاب حجب

 انسملا]ي 1 الي ركآ قن نبأ ديبالا هتيعر ىف ئعارللا هب ناتمم امم ءىث

 هقرط ام حرشن نأ اندصق امتإ اناف هنع هللا ىضر رمع هب زاتما امل

 سعال لغايه نيتك .اببط ىق”ىتلا :ثداوحللا .نم ريبكلا انرغايش

 هنع هللا ىضري



 هن رمعلا

 ميهارإ كب ظفاح رعاشلا -

 عاام او 6 ' ىلا 2

 ايلا نيح ىسحو ىاوقلا بح

 1-5 هُ 526 تما 0 0

 ابمدها قورافلا ةحاس ىلإ م
 . ديكر 200 ه7 ىيغ ا

 اهفوي نأ ىلثم قوط ىف ل
 سرعه + 5 سه 1

 نقعلَو نأ ىناعملا ئزام وف



 زج انف
 مثيك ا تعاونا رح سا ١ع و 2 6

 1و .ةلطواجال هيلا قرم
 كه” 212 05 حام ع 2 ١

 7( قرع تداجام هّللأ ةمحر نم

 ىور ةبعش نب ةريغملا مالغ ةؤاؤا وبأ وه ةريغملا ىلوم )١(

 هالو مهيلع هبرض ىذلا جارخلا عافترا رمع ىلإ اكش هنأ نوخرؤملا

 .لاقفرمع باوج ىف نوخرؤملا فلتخاو , هفيفخت ىف هاجرو ةريغملا

 هنعجارخلا فيفخت ىف ةريغملا يقلي أ مزعو اربخ 7 هنأ مهضعإ

 «موي لك ىف نامهرد » لاق « و كجارخ 5ك هلأس هنأ هنأ نورخآ لاقو

 : لاق « دادؤخ ىشاقن ساح د : لاق و كتعانص شيإو » : رمع لاقف

 مالغلاهدعوتف « لامعالا نم عنصت أ ىلع ريكي كلا ىلا اف

 «دبعلا دعوت » رمع لاقف . فرصناو

 ذه ..رع اهرهوج ىف فاتخنال ىرخأ تاباور كانهو

 .مهلك سانلا عسو» لاق رمع باوج عمس امل مالغلا نا نولوةبو

 هد ا 41 عخ هل عنطصاف هلتق ىلع رمضأو «ىربغ هلدع

 .كنإ ه لاق «؟ اذه ىرت فيك»لاقف نازمرلا هب ىنأ مث « همسو



1 7 

 مل ربطه م و ع 0 س هوت

 8 هوشح اممبدأ هنمه تقزم

 انيضامو ايللاع هل 172 ْ

 ل

 رم سس

 2 ّى ةوراقلا ةرصاخ تل

 ايلاجم لعأ 8 ةفيملا ّ

 ةالص ىف هراج ريع ةواءل نأ نجم دتلتقال] دعا هي ياش

 اوميقأ » لوقي ةالصلا تميقأ اذإ رمع ناكو هءارو ماقو ةادغلا

 هفتك ىف ةؤاؤا وبأ هنعط ربكو مويلا كلذ ىف املاق اءلف « كفوفص

 نم الجر رشع ةتالث َةَولْوأ وبأ نعطو رمع طقسف هترصاخ يفو

 ىلع بولغمهنأ ىأر امو . ةءبس مهنم تاف هيلع ضبقلا اولواح

 . تا هرجنخت هسفن نعط هرمأ

 دقح ةجينن : يي ان ليف شاوي شو هلآ لاوقأ َنْمِبِذَخَوَو

 نيلماعلا ربك أ ناك ةسسايس ةرماؤؤم ةجنن ناك هنكلو هيلع مالغلا

 هذ و دت رمع ىلع اودقح نيذلا شيلا تك هنيفجو نازمرهملا ابق

 ذيفنتلا ةواؤإ ارأ أوعنطصأ دقو خيراتلا يف لصفم وه 7 مثدالبل

 ظ : هل وق ىف رعاشلا هيلا ريشي اه اذهو ٠ مضرغ

 ابيلا+ ىلعأ ىف ةفشملا نمد: !اهقنما قورانلا ةرضلبخا :كيتعط



 ا

0 

 ها سمس 2

 + ةرئاح مالسالا ود تحصأاف

0 

 ظ ةخساَر د دوطلاك 0

 ًابناغم 0 للا نار

 ملا هس نص سوس لس سمو  رئور

 ةمناق ىو 2 لواعملا ونت 1

 - هك امل م ل 2

 !هحاون ىف ريثك نومداحلاو

 لارا هلع + ١ لس 22 2

 ابممدبم اهالوت 3

00 
 ا عا مآ  [|(ضا دعا ها 1 ع

 اهيدايا نم ادغر قرشلا بناوج

 1 جَ مو 3
 همر نسم نع هه 2 6

 ابمداوت تناك دق نجلا 5



 مس أه مب

 سرع .طجا تيل © و اهوح

 ابمداوق تشير دق ةياقلا يم

 2 كمآ اهاَغاَم هلو

 ابلاوم الإ 1 7 فلا

 تش الق اكل حلا ميمص 0

 هرم نه دع هو

 مهل نآف ميلاوم نم اورثكت ال 6
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 ظ ا دنت < دعب ٠ "ألا تاع كال ولف

 يا ناكام مرلعإلا سارشحلا
 ظ ناك سلا

 وأن هلا نك انمع فدصبو

 ظ كل لاجر لاو

 اين ملا لامك ًايراو موتا

 أذذأ نأ ول ولا أو لامن

 ايناس م وأ 1 0

 ,لداعب تلا ىأر نع اتيتكت
 نراك كفي رخ يدحو نأ 1

 ةيار القمت“ هللا دبع نا نك 0

 «: اميخاوألا لحن 0
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 لزب مل ةيلهالا مئبطو /'ولاقف
 اًيهاو ةباستملاب لإ اجلا ىرب

 ائرعأب. هيلا ىضفي اربع اوُرذ

 ائباولا عين نأ اَسيبأ انا ظ
 0 اود ف

 اًيشام ”ةفيلخلا هيف ميش ظ
 ْ ,عدم ريغ اهدي ديز َنبا :

 ايام ندا سشلا نإ لاق: اذإ ١

 : نرشت نإ كنإو « ركب ابأ ينخأ

 )يك اذملا كيف 'قانعألا تاوالعل

 ةماسأ ىفال هللا ىف م م

 ايصاع 1 ناسحألا ميطغتل

 ةحايفق رومألا ضع ا

 ايزاح رحل نع ءاضغإ كبح

 ليلا ىاذلا )١(



 ىو

 0 ل ىف كثيلو

 دقرب شيلا مامأ قفيدفو 2 اد

 ٠ ايخ فطوم دلل نم مرشتو

 ظ ا تمص نر دانلا قش 24

 ايهأ تدع نإ لظلا فوخ دن 0 ظ

 ا ا ريغ اوامحت الا مهل

 ايراجت ءاملا نم يذع اند
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 ايرارذوأ هو 0 3

 ا ذي اللاب انتر 34

 ايناغم ْ انما نينجأللا اوُمِد 3

 00 ٌبرف ىرسألا '' وقهر الو

 واسال امركم ا ملال

 هيعد 0 دقر )00(
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0 
 ك

2 

. 

 با مبليخ م ا ماشل 0

 هيظعلا ةيهادلا دعرإ 4ه : تاذ ) ظ

 اذإ هعاروأ أد وأم : ا اك ش7 اللا 1 رم 5 لا ١ ٠ ةبثولا ةرمللا



 7 000000 00000 1 0 اا

 ورك دن مج دتسا ايابّسلاام ادا

 ايْضرانُت !'ولامو اويْحتساف كلام

 ارفمتل 1 تحن اود نإو

 يوت وام ركب ىف توسك

 ظ اعِإو ءاد برملا ىف منج كأ

 ايوادن اف ( م هاج 5 أ

 يرام لا دار و ا

 انلابم هذ راطخالا 1 هلو

 درت تاتداتكلااث ذآ ثامن

 ا 00 ياو ل 0
 2 وي ابذدر 0 لع اف ويس

 ى *
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 ظ جوس تبقأوت يرتب ال اذإ ىارو

 يعلو ثسنلا يف ناك ام هل تءابطأ



 نك

 3 ملا لع ركب ذأ لأ

4 > 7 2 

 ةوانإ ت راص 2 هاكر ا 4

 ايبا هللا ٍةعاط نا 8

 حاولا م ا
 ملاحر رودص .ىروشلل عسو أف

 ايلا اف مالسألا ع عورا امو

 و ص 7" ا.

 اهلاو قحلا ىلع لوملا قت الو
 خا 0006 7 جة 0 37 3

 .ايوافت اهم 0 نوينتجو

 اداش مورا هل عملا 2 1 7 0

 لييق وا لاق .هياعأ وا ءاطغا كم راو طاقز



 *#يرإ عرس

 0 بسرحأل ا رمت دق
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 ار هناك ام ىلا تا

 ةءاحصلا عج امل ركب ابا نا خيراوتلا نيش كاش نا

 .مهاتق مدعب رم راشا ذكموب ( ةدرلا لها ) برعلا لاتق 0 ظ
 ىلس هللا لوسر يلا هيودؤي اوناك الاقع ينومنمول هللاو وأ لاقف
 لاق "ققو سائلا .لتاقت فيك رم لاق هيلع مهللتاقل سو هيلع هلل

 اورق ىتح ىئانلا لتاقا نا درا لو هبلطمللا لص هللا لوسر

 همدو هلام ينم مصع اهلل نف هللا لوسر ًادمم ناو هللا الإ هلإ ال

 نيب قرف نم نلتافال هللاو ركب وبا لاقف هللا ىلع مهماسحو اهقح الا

 ىضر رمع لاق اهقحالا لاق دقو للملا ل اكل ناف ةاكرلأو ةالصلا

 ناسا رك ينإ ردص حرش هللا كار نانآلا وهام هللاوف هنع هللا

 ( نها هبا تفرمت



 6 نقاوتساو ايارلا ا

 ايذاعألا اطبلا ١)ءا ديب ضو ٠

 01 ناب دعر أ ا

 اًيقاو هنم ىلّطلا ّقانال تلضأ ا

 انلاع :ترئماسملا : ىآ ولعل

 اًياملا . ا اعأو

 دلاخ لبق نم 0 تامّرع ىدص

 ارا دج اناا . ذأ 4

 اهقولح قر ١ ليخلا :تائر اتاك

 ايقادرتلا لاجارلا اورأ غلبتو
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 قيرف اه مقي ناك ىتلا يه حاطبلاو هاذيلناا ضرالا ءاديصلا )١(,

 ةريو نب كلام مههصعي ةدرلا لها
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 ل تت يلا مداهأيف د

 لوسر هجو دقو ةلخت نطبي ناكو شيرق مانصا ربك | ىزملا )١(

 م هلا 60 | 40 ندا 35

 يل را وأ")ءاقلبلا لع تعلط

 اًيماح' كرغ كنضَم ب 1 ملة

 اولا 01 "فلات يداوم 8

 اًيضاوم مههيلع الإ تقلع امو
 دا رمل كلم نشل انا

 انيق 11 مرام را اهتم 1 0

 عا

 كالامو 1 اط نما سور ام 0 1 ابن
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  'ايلرلا سرر عون ر قس [دغ
 جلا م سمحاج ممم

 اسبمديف اسراف نيثالث يف 2كم يف وهو ادلاخ راسو هيلع هللا ىلص هللا

 مالسالا دعب ةبعكسلا ةمدخ ع قلطأ مث مصلاتسب مداخ نداّسشلا (؟)
 ماشلا فراشع ضرا يه (9)
 ءاول رشع دحا ةدزا لهأ لاتقل هنع هللا ا دا د )1

 غرف اذاف دليوخ نب ةحيلطب هرماو ديلولا نبدأ اخ هللا فمسل املوأ



 م0 هلو نوم
 0 0100 1 هيلع ت تركف

 اًيناع رسألا ٍةضبق ف دلاخ ىلا

 ةحيلط ىما ىغقنا الف ل ماقا نا حاطبلاب ةريون نب كلام يلا راس

 ىلع تاقدصلاب اومدق مهلك يع ءاسؤر ناكو ةريون نب كلام كلاخ دصقو

 5 معريغو كلام نب عيكوو نآوفص نب ناوفصو ناقربزاكر كب يا

 لصفإم ىلع. مدن: دلاخ ءيجم .هنلب اذا ىح اددرتم قي ةريوأ نا كلام
 نأ عولرب يف دأب م لاكو عامجالا نعيعابتو حالعبلاب هموق قرفو

 مالا تأ هيث ترظن دقو حلقت ملف انالطب اف مالا اذه يبل أنيعد

 موق ةاوانمو كاف سانلا هسوسيال ىمالا اذاو ةسايس ريغب مهيأ

 ثد البلا دلاغ ما اده يف اولخداو و أوقرفتف مل عنص دق

 ناكو بجي 'ل' نم. لكس ءؤتأن ناو مالسالا ةيعادب مهرصاو ايارسلا

 موقلا نذإ نا لاف الزم الز اذا هن لأ ركب وا ماسولا 4 دق

 مالسالا ةيعاد يلا اوناحا ناو اولتتقاف اونذؤي مل ناو مهنع اوف
 لف - رهولتاقف اذ ناور موس اوابقا اورقأ ناف ةاكزلا "1

 عوبرب نب ةبلعش نم رفن يف ةريو نب كلاع هءءاح ابارسلا دلاخ ثب

 اونذأبنأ دبش نميفناكف ةدانق وبا مهيف ناكو وريف ةيرسلا تفلتخاف
 ايدانم أو ةدرإب ةليل يف اوسيخل دلاخ مهم نما اوقلتخأ الف

 هنا موقلا نظف لتقلا ةنانك ةنل يف يهو ؟ارسا اوئفاد - يدانف

 ًايبلام ٍرَورالا نب رارض ىلتعف هولتقف ءىدلا الأ در و مهلتق دارا



 "00 يلا اا ظ
 نم( رفزالب داري ) نجلا : 7 1
 2 مضاف ناك ام لا خيش دقاو ٠ ع
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 هلي ىيعلا و.

 سيسبب تع نيس بم تصعب سيم جسم ب

 |مأ هللا دارا اذا لاقف مبنم اوغرف دقو جوخ هيفار[ ءاح عمسو

 ّْ ' كلام ةادمإ مي مان م دلاخ جوزيو هب هباصأ

 دس 0 5 ىلا رمع بغر رمو ر لبي ىلا ىمالا ىبتنا (/ف

 ليحتعت بح اديدش 'هنع. هللا ئضر رم ناكو هنم صتةيو.ادلاخ هيلا

 هللا ئضر رمح لا الف ليجيعتلا ضغبيو ةانالا بح ركب واو ةيوقعلا

 ميشال لاق دلاع مع كناس اسل عفراف ريتاول ناع لالالا نلف هلع

 و ةيلع هللا ١ ىلص هللا لوسر ناكو ) نيرفاكلا ىلع هللا هلس افيس

 ' ةوزغب نيماسلا كك ريثلا دعص موب هللا فيس ديلولا نب دلاخ يمس

 مهربخ ميت نك لبق سانا ةهااوو ناد ارفعجو ١ 1 ىل وتتم

 نبا اهذخا مث بيصأف رفمج اهذخا مث ناتو ةيارلا دخا لاقف

 نب دلاخ هللا كفر :م فيس اهدخا ىتح لاق 5 بيصاف ةحاور

 ءاجخ هيلع مدقي نأ دلاخ يلا | ركب وا باو ( هياغ هللا حتفو ديلولا

 رم هيلا ماقف اهسا هتمامع يف زرغ دقو ءابق هيلعو دحسملا لخدو

 ركبت كا ىلع لخدو هبجب ملف أاعحوم ايدك يدش اهمطحو ابعزتف

 ٠ تيب نم اكلم دوو هرذع لبقف هيلا رذتعاو ىضالا ةيلح هريخاو

 ل يللا
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 ان ”انوأتلا * علا أما

 كلام ٌلتقيأ صفح وأ لاقو

22 

 اي 5 ةقياحلا رثيق ىرب سلو

 اتا ولا هلع ا

 ا"”هلزمل "0 نم اذه دلو
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 انزاغم 0 نا نم 'هقاع امو

 ىضرلاب هليقتسا اذا صالل اتاك
 ركسعو هنع هللا ىضر رم يلا ةفالخلا سما يعتناالل (0)

 نبا دلاخ لما تحن برحلا َْقأ وم دش يفو كوهرعلا ف نيس
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 ايشان ناك ا قورافل راع ظ

 ةيلونا  ةيعان ق8 ديا كلو

 لاجل ٠ م رع

 ظ د رم فالخيتساو ءركب يبا يعنب ةنيدلا نم ديربلا.ءاح ديلولا

 3 00 دنملالع ءارحلا 3 هك.مدع يبا م دلاخ هللا فيس لزعي

 هورس نونابملا لازامو مدحاك هند 7 فقوو ىفراب دلاخ

 هد .دع وا ثاكو فقاوملا جرد ف مما صا لع هنومادقي و تاووملا ف

 0 ةعباتلا نب رسنق ,ةكيبع يبا .ةرامإ ف حتف الو متفلا رشا هيلو

 هسفندلاخ سما ) لاق هنع هللا: يضر رمت ىلا ريخلا يعتناو بلح ةبالول

 .دلاخو :انرعاش لوق : كلذف ينم لاجرلاب 0 ناك ىعاركي أ هللا

 ظ هنالقأا تايبالا ر حا 1 ىلإ ا



 مك ا انالا تمار خا

 نيش همام لبر انزع
 ايفا يملا قةنتك ُيصَقاق 3

 ل وهو طاب او 2-0

 ايضا بمثتلا ل لع ار“ ظ هل

 ةءابإ . نيلل ١ يطب ويل نوب
 ايراوضلا تانلع دعت كناف

 اا فيلا 3 مقنع

 ايباول ٠ توف 0 0
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 ” تلا
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 رعب لهاتم ىذه 5 تلقو ١ 0

 انداو "2 :اذخأ ليف يي
 3 2غ »م ع :

 « ىلا ةمالو سانلا ةاده ْمنأل -*

 امهاك تّداع ضرألا يف ف تفوتفااذ1* ب د



 3 يأ 5-5

 0 مفارز ىلاف اوذتشا برعايف
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 دلاخ ةطخ كومرُلا لع لهو

 (١)ايوان كلايلا ّىصقأ يف ”ناكامو
 نارا كومرللا ا داب نال ال ١ ١) 0١

 ىلا, بشك ةدنع نم دنجت مهد نارك نا لا اوبتك مهءادعا

 لع فلكتسيو ءاثنا ىلا ل فص رشم نأ دبل ولا نب دلاخ

 نم وأ ةريملا نم دلاخ راسف ينابيشلا ةثراح نب يلا رخآآلا فصنلا

 نذل هين ام ع( كلذ و ةاوزلا تلخا دقو ) رّمْلا نيع

 ًارظن دلاغ شبج لبق شج هجيني ل ىذلا ءارحصلا قيرط جنو
 رم 54 مفار همسأو ليلدلا هل لأقو هيف ءام دوحو مدعو ه هيروطخل

 ىل ديال لاقف لاقثالاو ردلا 0 ءالملا|

 مث اهوشطعأف قاينلا سهو مور | عوج ءارو نم جرخ ال كلذ ن م

 2 00000 دقق و ايناذا رص نا ضأو ىزشإو هرم اهوقس

 اوقش ملاحر اوعشو الكف ءارحصلا اوحو رقارق نم و مكر م

 مهليخ اوقسو نابلالإ امشورك قاب اوجزسو لبالا ند 0

 ىلع دلاخ هللا ففيسو مالسالا سرأاف راغأف ىوس ىلا اوهناو مهلحرو

 اعيمج اهم رفظو نيراوِخ نيتيرقلاف صدنف كرا ينأ مث ءاربم نم عنج
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 امأنيق تضلا ؛ - رعبا ا

 ايداح نحال هلا يف ممسل ملو

 0« 8 ا ءارحصب اهمامو

 ايقاوس قايل 0 نم ع عرأو

 مث 4 | وع + اوعبظ اذإ

 هدوم نيفوف ابرش | وأبو
 امكريذل لامجلا كلت ترش انقل

 ايفاص ذا يرش ملا بلع ىلو

 نمره شيب نعا") لالألا : تثغأ لهو
 ' امراو ليمااخ لا هنم تحدق ىلهو

 0 ا اوُبحْسي نأل الإ اونرق لهو
 . ايجاوتلا صالقلا ىعاّرلا تحس امك :

 ممممل مهلا دو اوس صمم 2

 ةزاقلا ىلع قلطتو اهدمب مودد ىتلا ضرالا يه ةءوعدلا (1)

 نوكلا نم ةنونيكلاكماودلا نم ةءومدلا نا لصالاو ءارحملاو
 لسالاملا هشوم نرق ناك هيا كلذ (*) مانأ ةسحخ ىا )1

 دلاخ هحو نم اورفيال ىتح
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 ياا كا كح
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 3 1 ." 20ين 000 وو جا ا 1 1



 اا تيه ىراوجام اذا

 انعار ا بنل 3 اءالخ مواسل

 اعراض ةفالحلا .لالجاب تّدمق

 ايراود يىكر و تاهيوش ردن

 مضاوتلاو دهزلاو سابللا نم هيلع وهام اودهاشو ة ريجلاو ناحيتلاو

 ناك ام 'اوعزنو هبهذم اوبهذ ةيبهلاو راقولا نم هيلع هامو كسنلاو

 ريم كلم عالكلا وذ نملا كولم ند هيلع دفو نمث ناكو عبيلع

 ه.لعام دهأش 0 ا

 ناد !ة جوخ هل اواو هبريشغ تعرف 0

 مالسالا يف ارابج اكلم نوك أ نأ متدرافأ لاق زاضنالاو نيرجابلا

 ؛ 00 ظ ظ يدوعسلا لاق دغزلاو مضاوتلاب الا برلا ةعاط نوكتال هللاو ال
 كلرع: اولزو., نيكتلا كيعذ د وفولا ند هيلع درو ندو كوالا تعضاوتو
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 ربع اهل 1 "مهد دقل

 ايبان كاما 0 نع 2

 هحات عالكلا 5 0 10
 ا ١ د 1 1 3 2

 ايئارنم هدارب| نم قرشاو

 ظ للاب "مفي قاّرغإلا نم ةلكتي ٠
 اياوثلا علك تدلك 'همادقأو'

 ظ ان يح امو و تعم سلا اجا

 ايدآلت ناجوصلاب اجر حدي

 هنيع رونلا ىلع تن“ ترظت نإو

 ايئار .نيعلاب ر لا نارك ولك

 ظ لا اا

 0000 ا درسا ماع اذإ 7
 داك 1 ف ماو نش
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 انراع ةقيلخلا اف ئىر ذاع

 نم ةسلا ا 1 ندبلا يلي ىذلا عقلا دسحلا ]١9(

 هاك ةلوبق هللا مي جدل



 نكتلف ءاواسلا رد اذه لاك

 ايخ أنو هبرح 26 م

 مدري 5 ىف لآلجأالا نمض نمو

 انفك درنلاو وهن 0 م 1

 23 و

 « ٠ 'ةفالخلا يف هراجتإ 9

04 5 17 03 

 يلو ا 1 م 5 || ن ءاطع ن نع دش نإ رشا 0

 هلمع ءازو نم قازيرالاو هكلم لالغتسا ىلع رمتسي نا ىأر ةفالخلا

 هدعاس لعو امون مصاف انش نيملسملا لامتسي نم هسنن لع قفنيالو
 2 0 ىلا لاق 10 0 لاقف 4 هيقلفاق 0 ىلا ب لاذ هوذا 0

 كِل 0 لاقف 5 ةكمسع نإ لا اةلطناو ةددبع ل لل ضاري قلطنا
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