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 (اذالغب ىف“ ةنئارعلا“ةنتكملا :تاعونطن)! 5

 و اثيلا 000 ا

 ماسل نسا مانالا ههر
 كيلا

 قشمدلا يرتدملا يزدبلا دمح نب هللا دبع ءاقبلا يب

 ( م40 ةنسدلو) عسأتلا نرَمْلا ًءاماع نم

 ةزوتنم نم بدال ا ةذلَّنِب ةعمادلا تتكلا نموه

 .هم ومص ىلا هدوصخ نم خيراتلا محام نيب و « هموظنم ىلا

 نرقلا يف بدالا حورل حرص حسذ ومب هناف كلذ نع الضفو

 يرجمللا عساتلا

 ىلع ةيفلسلا ةعبطملا يف عبطلا ا تاكل لو

 اكل كحلس  ىطعألا يدنفا نامل ةرضح ةقفن

 رصع ةيفلسلا ةعبطملا نمو هنم بلطي و دادغل ق ةيبرعغلا



 1/١" (دادغب ىف ةيبرعلا ةبت<لا تاعوبطم )

 ءاش راش

 كيلا

 ىداد ّرملا ىلع ولا وي لا اييبقا

 هيف امل ىترعلا فدالااملاعتهثر يش تقبطإ ىذلا باتكللا وه
 كرقلا ليغ مئارق هتحتنأ ام عدبأ نم يه بيرالو ةغالب نم

 يرحشطا عبارلا

 فورحبو عبط لجأ رصمب ةيفلسلا ةعيطملا يف عوبطم وهو
 كحاض' ىظعألا يدنفأ نان ةقفني ليقص«قاو ل0

 " *١١ هتاحفصو دادغب يف ةريبشلا ةيبرعلا ةبتكملا

 رصمع ةيفلسلا ةعبطملا نمو دادغل يف هرشان نم بلطلو

 0 ا



 ( دادغب ىف ةينرعلا ةنتكملا تاعوبطم)

 و

 ةاننالور عازكلل عزوماتف
 ! الاخ

 روكا حلصملا مامالا

083 
 ةهح رش

 2 ل د

 ىرخفالا ضوئوئجختمع

 ا ند قوح 4 هن رعشلا تارورضلا ُِق باتتك عمجأ وه

 ..ضرو اعل ن 1 نمل هتف رعم نع فردال ىغالام ةيد رعلا

 ٠ رخازلا معلاو غيلبلا ق.قحت :لا هئيزب 9 هيلع فوكو داما

 ًاييشق 0 ةديفمل ا ل هقيلاعل نم لدافلا ت4 للا دقو

 هةككملا ف ىهظعالا يدنفا ناعن ةقفش ةيفلسلا |١ ةعمطملا ف

 .ةمرطملا «ةرعف للا كلم اهو ءل ألا“ يف ةريهشلا ةبيرعلا

 رص ةيفاسلا



 3+ (دادغب ىف ةحارعلا ةيتكملا تاطوبطم)

 ينرمالقا املا
 4 5 5 58 0 ع 5 7و ,
 قا رعلا ءابدا مجارب يوت ؛ يداقتتا يدا يخكران 2

 موظنفا روتنل ذب مهراثآ نم ةبختو مهروصو

 فيلأت

 ناك
 تنوي كلا

 باتكلل نانثاو ءارعشلل نانثا ءازجأ ةعبرأ يف وهو

 رصعع ةيفلسلا ةعبطملا يف عبطل

 مارملاو دف

 وانعم افهم ْ لا

 مل قرارا نلابجاعا



/ 

01 

 ا

1 

 معسل

 صلاخلا ضاخلا|

 ادبا ه٠ و٠

 7 أب

 .نا ترك ذ دق فلؤملا لوقىلع( ؟8 : ص ) ةعيطملا ضارتعا

 دقو : 0 1 دو

 يي تا ع عدد ادع ع 0

 خلا ٠. د.ذاس هلا

 اهصحمل
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 ان

 ل

027 
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 ( باوصلاو أطخلا )

 نبين راقملاو

 دلو لهسل

 دا

 ىلع ةيشاملا هذه خلاالوقت برعلا

 1 يدا راش

 هانت ١

 نيراقللاو ١

 لهسل ا

 اذا ١٠

 رع وسلا ١

 ظدفالا 3

 هاعأو ع

 اذه ١م

 ضاحم ١

 كالدف ريم 5

 قيتعلا .
 هفلك س

2 0 

 قارةتسالاك ١

 اك رممصل 1١5

 نيم>ولعلا ٠

 روردلاو' 5

 ١/85 ض نم 8 ص

 ةعوتسملا

 ةظفالا

 هباوصو
 اذه

 ضاخم



 ( انانكيلاقذأ) ب

 هساقنا هسافنا 3 هه

 ى» يزوملا 2 هلل يمزتبملا / ىو

 ركش سيل و رعشاذه - هن رضاني ارام ١ ه 6

 فلفت مد 0 2

 ا ل1 طبصافاخا

 اذقلا : ىلا ف ىلا

 ظح طخ ١٠ ةو

 : هنأ وص خلا راكلا نش ١ كثب

 ىجعا واهتم فوررمم ا رغقأ

 ا الا هحلمافا انشافدقو

 31 راب 97 536

 هذسد يس نم غم

 000 رءشم ا 6١ه فكي

 انعلاو اهيلاو ام رمد
 هلعلو لص الا يف !ذك نينملا 5

 نزولا مقتسيل نينيملا

 ال 7 اعتظ كك

 ل الا ى هيلا



 26 ((قاوساوطشا)

 أطشبأ ميتعصل 0

 , هب انا و ةقدلا لها نم ناك مهلا هيحصل يعمألا

 نأو دب ال باتك ح.يحصت ىلع اويقامت امهم نيححصملا نا
 ىلع ذوكت املاف ةيبرعلا فورملا هباشتل كلذو طالخأ هيف عقت
 اذه عبط ف 0 دقو . فيرحتلاو فيحصتلل ةضرع ليلغاالا

 باتك اهنم مسي اماق ىلا طالغألا زر + ليلق ءيش باتكلا

 لاب يلع و تق ا تدل 0 انهاطا[ع

 .ءيراق عى ختال هل وقسوأ ظقتلا ضعي ءاقحو هتءارقو 00 |

 ب

 باوص ل رطس  ةحفص

 ف وأ . 9

 ركب ءأوه كي وأ 5 4

 هراتخاو اذهراتخاو اهي فل

 ظوانحم ظوف<# 7 ه

 ذا اذا لح 1

 51 6م - ١

 ريغل لت هنع ريغل هذع 1 0



 ( تاكل تأ ) ع

 ريق 5

 دانلا لذ

 تاالابقلا ١"

 لاملا نم لضفن ام ؟؟

 هريغو مسملا ةبتاكم 5

 هريغو ثاسنالا ىف 5

 ةمعط الا "5
 باوملاو ةيتاكملا ءادتبا يف زاجيالا حدم

 ناوخالا ةيتاكم ”

 تاكلكا ١ د 4
 الاقما و قلل نام

 فل الا ةدايز 5

 زمطا 7

 ءاملا ه٠

 واولا # ها

 ءايلا

 لامفالانم فل الاو ءايلاب بتكي ام و
 ةودجلا روض هع

 سايقلا ريغ ىلع ايكرام * هه

 ةنيفطا وبلا ةتأتكا م
 ماغدالا ”5

 ( لصوبو عطقي ام ) 58



 ١ ف (سربهف )

 هيف صقنلاو ةدايزلاو هسسترتو ةيتاكملا ف ءاعدلا ل.

 باتكلا ريرح

 ركشف هل ةيتاكملا ءاعد ىف ديز نم 9

 مويلا سانلا هب يتاكتب ام 18:

 كلذ ىف ءاجامو هيتك دعب باتكلا ةءارق

 بتاكتتلا لع ضشلاو تاوطااقر يف ءاحام 5

 اهنسحم ال وهو اهاطداو ةاتكلا طاعت نيا +

 مذو هنم دمح امو هلوصأو تايتاكملا ءاعد 09

 ةيتاكملا ءاعد ىف ةغللا /ه

 ةأنعم يف ليق امو حيرراتلا 4/١

 ةيتاكملا يف ةمحرتلا 5

 ناويدلا ما/

 يبرعلا ىلا يمرافلا نم ناوددلا 00 ١ هع

 6# ثلاثلا ءزط 9 ذل

 بن نملو اهفانصأو لاملا تيب ىلا لمحت يتا لاومألا هوجو 4
 اهفيرعتو لبالا نانسأ يف ةغللا

 رقبلا فانسا « مغلا نانسأ

 قبخلا نائسأ 67

 نيضرالا ماكحا 4

 عئاطقلا ٠١

 ةمذلا لها سوءر ةيزح ؟1

 جارخلا نه عفتري ناك ام غليم 5



 ( كاتكللاةةيذأ) 1

 طقمللا ٠

 عفرملا ١١

 ةاودلا كارم ١١١

 ةغللا يف بتكلا ١١

 نكعلا ١١

 رروعملا < ءامنألا

 هحسل و تاتكلاب ةباقملا 1٠

 باتكلا يف أطالا +
 فلآلا ةرتاتكلا قع قمملا 1

 تاعكتلا كف
 ةاحسلا "5

 باتكلا يف وحلا « هنييطتو باتكلا بيرتت 6

 تاعكلا ض2 7

 با:كلا يف نحالا

 زاجيالاو عيقوتلا اان

 ءالمالا « باتكلا يف ميلعتلا امد

 هجردو باتكلا يلع دن

 طمرتمو تباتكلا سود 1م.

 هيف ليقامو هيبسو مالا 19

 قل وعلا 44

 سيطارقلا نم اهبف بتكي يتلا ريداقملا 8



 ل

 سربف) ( 51١

 اورج. م 2 0 ممالك 2 85

 نيسلا فدَح 3 18 أمو هللا م نم 0 الا فدح

 ميحرلا نجرلا هللا مسب مهن داك ىف تاتكلا موش
 اف ءاح امو دعل عا

 أمف 0 امو ف ريدصلا

 طش لاقم

 طحلا حبق يف ليق ام

 هتل آو طخلا حالصاب ةاصولا

 قيقدلا طخلاو لكشلاو طقنلا يف ليق ام

 ِ ءارعشلا تبهمش ىلا فورملا

 رعشلا نم ملقلا يف ليقأم 8

 هيرو مقلا يف ليقام

 ناهككلا فصو نمو

 ١ يناثلا ءزجلا 6
 ةاودلا ىف ليقام

 ةأودلاةقالا

 دادملا يف ليقام « هيف ليقامو فسركلا ٠

 هقاقتشاو ريخلا الدف

 هيف بتكي امو ساطرقلا ١٠١ه

 لقا
1 



 ( باتكلا بدأ ) نفل

 نسر

 كس ' سس هال اسا

 يشاسلا ةفدشهم

 باتكلا تي 23 عز

 * يلوصلا ىبحي نب دمت وب /

 هتفارظو هماع «همسل م

 هد هد م

 ةنباور ودك 6

 جر طشلا بعل يف هقذح ٠

 كامشصما 0

 هرعش 8

 هافو ١٠

 * لو الاءزاا# 15
 فلؤأملا ةيطخ ٠

 ةيانكفلا لوقو

 يبرعلا باتكسلا َبَتك نم لوأ يف يورام 8
 هؤادتياو ميحرا نمحرلا هللا مدل فاتك دنا, 4



 500 (لصويو عمطقي ) ٠

 ىلوالا يف فقولا نا كلذو عطقاف يذلا « ام » ىنعع تدوا

 يذلا ىمع تناك اذاو رطعب ذود فورخلا ضعإ ىلع مةتس ال

 اوسكو . ىلإ ك.هللا ءاشنا تملاوتتلع سقف هلق ام" لع تكد

 دحاولا ءىشلاك اهولعأل ©« ال نال » ىهو 06 « الثل »

 الع> نيفل 1 و و ةد_حاو فلاب انام مك اهدا قل

 دحاولا 0

 هقيفو نيس>و هنوعو هللا دمحم تاتكلا 3

 ماركا 21 ةدالا رهش ىرتشع سدانس كرابملا سيلا مون يف
 ىلع 0106 ةردبطا ع نم '''.عبسو ةءاعو ل 11١0 ةنس ماتخ

 دمحم نب فسو 7 ىلع ٠ مالسلاو ةالصلا لضفا اهرجابم

 نيماملاو هختاشمو هيدلاولو هل هللا رفغ ىولملا ليكولا نباب ريبشلا
 يجاالاللسسسللا

 ةجهب دمع هللاب نيعتسلا باتككلا خسان .لوقي

 ١ نينثالا و ءالم ةخف نه تطرق“ ىر الا ىدادملا

 ءاتتعالاو هح حضن ف 0 لاو ١41١ ةنس ىنأثلا عمو

 هتاباقمو هيشاوح قيلعتي

 ا ال وأ هل هو

 فلاو ةئامو عبس لاقي نا باوصلا (؟)



 217 لظيف انايحا ملظِبو اوفع هلئان كيطعي يذلا داوحلا وه

 . لعقلا ءاف اهادحا فرحلا لوأ يف نابتكت ثاتالا ناماللا اماو
 وحن نؤرح اهبتكت كناف فيرعتال فلالا عم ءىجن ىرخالاو

 نع درفنت الامال ةدحاو مالب يذلا اوبتك اغاو . ليالاو محللا

 . ىلع تبتك اهناف ةينثتلا يف ناذللا اماف . نيذلا كلذكو ىرخألا

 عججاو ةينثتلا نيب قرفتل لصأالا

 لضاعو عطقبام

 2 دو نونو فلاب اذك 1 كدت ذ نك

 ..لا جاتحا اعر ءىراقلا نال طي وهو اهنم ةعوطقم « ال »

 .فلاب بتكي نم مهنف فقولا ىلع باتكسااو نونلا ىلع فقي
 كاك ى باستا قاف آذ] ماللا ف مغدت نوذلا نال ةلوصوم مالو

 ا ان كدوقك فروا: انكر اذإن ه اكلك هدو ع طمالا رع

 ديلا جيك دا داو امانا ل اخاف حل ايقتك ضللك

 كلذكو « ام » نم « لك » مطقاف باوصف تاعفام لك كلوقك

 ارو اعز اليخ تاودألا ٠ 5 تك لاو اهو اعلا

 باط ريغ نم يأ اوفعوةيطعلا لئانلاو ءاطعلا يف رثكملا يركلا داو 170
 0 ءاط ءاتلا ت تياق لتظي هلضأ مظيو بعت الو لطم الب 5اهد وأ همدقتي

 يف ءاظلا مغدب نم مهنمو مغدب مث ءاظ ءاطلا بلقب نم مهنف مغدا اذاف ءاطلا
 اضيا راهظالاب يورو نيه>ولاب ثدحلا قفا دقو ملطي ريصدف سامقلا ىلع ءاطلا

 -هليق هلع هل ةةاط الام لثس اذاو لاؤس ريغ ن م ىطعي لجرأا اذه نا لوش

 مركلا يف 3 اذهو هلئاس دري لو هلم#و



 ؟ نأ/ ) ماغدالا (

 ها ساكت ١ لعلا واين ذل انشا ادتسلا ينك آلا

 امننَأ» ىلاعت هلوقك ةءانك فرح ىناثلا ناكاذا لاصأالا نوكي امناو-

 سهر لوقت ترمب

 (1) اهلافثي ىحرلا كرك 2 0

 اذاف . فالتخا كلذ يف سيل حتفلا يف مهبهذم وه كلذكو

 اهربظي نم مهنمو امهمتدي نم برعلا نم ناف نينون نافرحلا ناك
 أ غديال يذلا لوقيو ىنورفت 2 دب ىذدلا لركن

 مدلل نو أقرف نرد ةدحاو تود ءاندالا وف بكم :وارضل“

 ىلعأد ا 0 م ا تيكا 0

 2 مل ]| اي يب ل مل ااا

 مقتف جتنتا مأ 00 0 3

 اهافثب هلوق يف ءايلاو نيدطلا اه. لع عقيل امتحن طسبت ةدل> وأ ةقرخ ىحرلا لاف

 لاقوة تنحط اذا الا اهتولفشرال منال ةنجاط.| امو لاح ىأ عم وأ ىلع عع
 دع ا ا هول 1 ”ك لاحلا لح ينالؤهو قرشا

 ةجمذلا حقلت ذإ «فا د كلذك'اهلءح حاقلالاو ةقانلا تحل لاقي دلولا لمح-

 نيمأون .ى الا دلت نا م ”امالاو تدلو اذا احاتنا ةقانلا تحن :او نيت رم ةنسلا يف

 حت مككر عا كر قدا كاع اهأد كلذ نك اذا م٠2 ةأرماو

 لاق تيا دتء الا طمب.ال هال ةلاحلا كلما صخو هلاقث عم بحلا ىحزلا

 نحط ةلزعم .مهابا برحلا ءانفا لق تامارتا لن قو ةئسلا يف نام

 7 دالوالا ةلزممع 5-5 كلت نم دلوتت رشلا فوذنص لهء>و يح لا حدا

 ةحقال اهانا هل-٠> اهدحا نيئيش رعبا عالي قلاب اهفصو يف غلابو تاهمالا ن

 ح رمش يف يدادغبلا هطسب دق تيبلا .اذهو . ىهتنا أهم انا رشبالاو 0

 ىضرلا دهاوش-

1 



 (ناتكبلا تذل ) ؟

 واولاب اهيلع فقولا نال واولاب لاجراي اورضاو ءايلاب فقولا

 .تدتك هتغل هذه تناك نف ذونلا ىلع فقي, نم برعلا نمو

 .مزجح اهعضومو 217 ءايلا تبصن لجراي نيرضا لوقتو فنونلاب

 ا ا ابوي ناك اطيب عابجلاا هيه وكت قزغلا»!قوكمل نرغالل
 نابرضاو ةأرما اي..نيرضا ثنوثلا يفو لاجراي نرضاو نالجراي

 ”اى ردح ثوثلا ددقتف ةولاب نءرضا عما فو ركذلا لثم

 ةفيفلا نوتلاو كنّا عج نوت نانون امال

 معقوم امهنم ةدحاو لك عقت ةليقثلاو ةفيفألا ذونلاو

 نبرضاو نابرضاو لجحراب نرضا ةليقثلا فوذلا ف لوقتو ىرخالا

 فو نيرك ذلاك هكا 1 رما اي نيرضا ثنؤأملا يفو لاجراي

 هدئاكملا ْنْوَنلاَو عما نون تانون ثالث اولقئتسا نانب رضا ع جلا

 .كلوقك 20 يل ىلسسوا ع 0 يهو

 ماعدربا

 ااهدحأ واتب دحاو سنج نم اناك اذا نيفرحلا يف ماغدالا
 00 لا قامو 2 ادا ل انفك كو هحانط

 .يفو 00 0 0

 هناك 0 ضصعل 20000 ف ىتاثلا نكس اذاق

 ل لثم نيفرح ابتك نكاس اهدحأ وأ ناكرحتم اهو نيذرح نم

 ءايلا تدحتف ديرب 6



 ؟ نه ( سايقلاريغ ىلع بتكام )

 نيتغل هيف نال فلالاب « اريثلا »و

 اطسو عقت ا لعفلا نبع ىنعمو ةزمه لعفلا نبع تناك اذاو

 ةقاك او ءايلاب يانا ىأش ىأشو قش ىأن لثم ىلعف لثم نم

 كلذ اوامق' امناؤ“لاق.تاوأن: لو كنا ىرتاالا_ىاؤلا تا

 كلذ: لغ:نمقف نامل ندب اسك نا ةلالرلا

 ىدايقلا نع ىلع تيكا اع

 ةوكفملاو ةويْطلو ةودغلاو ةوك لاو ةولصلا كلذ

 نيتكي . نإ :بحي ناكو.واولاب فحيصملا يفااذيه لك 0

 منال زاجملا لهأ لثم. ىلع كلذك نيتك ءاعاو-لشلل ل

 ةق بسسس لمف امنل:اذهو ةزيللا لها نم تاتكفإ | 0
 ِتدأو نايحلا ليه أ مورتك نيذلا ناو نامرلا كلذ يب 0

 عامي رقأ تتش ناو:ضلالن امبتيتك تتش نا راك
 فحصملا يفام

 هديا وت كان

 يفو ًاقلأ بصنلا يف اهيلع فقولا دنع نوكت ةفيفالا فونلا
 نخوايا ن رعا وع عبكت ,كلذكو 0 عفرلا يفو ءاب ضفخلا

 ةهبنل هر, ل>و رع هلوق هنفو ًابيرخأ تلك هيلع تا 5-6

 هانعم اهلبقام حاتفتال فلالاب فحصملا ف تبتتك « ةيصانلاب

 1 مدقم ةيصانلاو ةدشب بذجلا مهدلاو هتيصانب نيذجنل

 نال ءابلاب ةأرمااي برضا لوقتو « كلذ هنلذنل زعو لج ددرب



 (ةيايكتا بدا ) ا

 اال لا( ةعت هالات ناك ثاف 'ةلئقتلاب همت م اقرر ىسقللا امأف
 ءايلات اههتينثت نآل ىحدو. ىف وحن كلذ هللا هك انك فاراحو

 انغ ال فل الاب هتبتك واولاب هتينثت تناك كا و «تامجرو,تانتف 1

 تاعويسفاو انا رفقا عت نادال مكاو كمت ي
 ءايلاب هبتكاف ةروسكم وا ةحوتفم ميه هلوا يف مسا لكو

 ىفقللاو ىرأاو ىعدملاو ىلا لدم

 0 امثع لاش ال | اهنتكدافأ اق راقربللكم ميم هلوأ يف تناك ناو
 يذلا ىدمهملاو عمج ْئىَأ ءاملا هش ىرقد يذلا ىرقملا لثم ا

 لثم دودمت هنال ل كلذ ةئرتك اف اكل, ف ذنب داك فاق هيلع ىدهم

 ءادهمو ءاطعم

 حتف عم اهمضو ءافلا ديكس مكاو لعف ىلع مسالا قاكاذاف

 ىدسو ىده لثم ذاك نيعونلا يا نم ءاءلاب 1 نيعلا

 ا 01 1 يعل ةيقرلا ا لجشلا ءا تيك راو

 فلا ااه ويك اعاو اناطخو ايار واو انلعلاو :ايندلا لثم

 هنال ءايلاب بتكت اهناف اهههب.شأ امو ىوطاو ىوصقلا اماو
 ىحو ىدهودو ىسيع جرح هوج رخأف مهمامسا 0 سد

 فلالابف « ةئس نع يح نه ايكو » لجو زع هلوق اماو

 رصقلاو دملاب نيت هيف نال فلالاب ةاوصكل# 54 » و ريغ ال

 ” ارنا 93 كابو فلالا تأ تلال هؤلتك
 ل

 خا امهعم تناك هلعاو لصالا اذك (؟)



 00 < (لاثقألا كفو لاو, ءانا فك اذ

 نينك اسلا ءاقتلال تطقس دق امهم 00 ءابلا

 لاق للا ىم فاادناو ءاملاب تاكيام

 واولا تاوذ نه كييلع درو لعف كو جبما : يلوصلا لاق

 نا دوج الا. ناكءابلاب نيظ ناف كبس ىلا هميضت نان" 7
 < ىعرو ىضغق لدم ظفللا ىلع فلالاب هتباتك زاحو ءايلاب هيتكت

 ناو .:تتءرو تدقق كلف كف ىلا تنس اذاةكن] ل
 :عر الا« !العوو اهدي لتم رغ الم فلالاب هتدتك واولاب لعفلا ربظ

 .لك كلذ ىلع سةف تولعو توعد تلق كسفتن ىلا هتفضا اذا كنا

 .هلعاف مسي ملام ىلا هتددر ءالاو واولا تاوذ نم ناكام لكو

 ,.ىعدي يعد كلوقك ف .دهعلتسو ا ناك مف ءايلاب هتك اف

 ىمدإ يمرو ىزغل يزغو
 .هبتكاف اعيش هلوأ يف تدز واولاو ءايلا تاوذ نم لعف لكو

 عندا لستم ؛ظممالا كغ ناجب فلالاب هعبتك ؛ناو دارقلا هتافإ اللا

 ٌكاوذ نال ءايلاب ناكهب تقل اذا كن أل ىعدتساو ىصقتساو
 ءانلاىلا:تدز ءىش اطوأ' قدرا وأول

 رورو روسيا

 واولا تاوذ نم ناك فلالاب بتكي هناف دودمم مسا لكامل

 كلذ يف فالتتخا ال ©" ءايلاو

 خا ناك ءاوس هلعلو اذك (؟)



 55 دف نيالا ىلع نواود هتك

 «اوول»و « اياك داليدا »لثم واو اهلبقام ىلا ترص اذاف

 نأ دوا 6 ةنالث هيف © بضغل اوواب » و « اوواح »و.

 طاقساو نبواوب مهضعل 3230 كلاو ةذحاو واو 5-5-6

 هب 6 لكو فلا

 ءاملا

 نسما ف تفوح اناف ءاي هنم لعفلا مالا ت 13 مسا لك

 هناتكف ضاقد ترر.ءو ضاق اذه لثم بصنلا يف 2 عقرلاو

 ًايضاق تالا كلارك اهتاثا نم نكي ل تبصن اذاف ءأب ريغب

 نإ يلتم تابلا لذه نم ماسلا ثنا عج لارا ذاق اناواغو

 تفاوت لاا شتنلاو عفرلا يف اضلا كالذ تدك ضاوقو

 تورعو ضاوق ةذه لوقنف "فا الا تدثت لو ءايلا بصنلا يف

 تبثت ْلو يراوج تلق تبثا اذاف ءالا تبثت الو راوبو ضاوقب
 تيبئا ماللاو فلالا تلخدا اذاف. 21” ىريمي ال فرح هنأال فلألا
 يراوجلاو ىضاقلا كل اديك عمجا و دحاولا يف ءايلا

 اذه لوقيف عفرلاو ضفخلا يف ءايلا طقسإ نم برعلا نمو

 اذاف ”واوحلا: ترردءو راوحلا ءالؤهو زافغلا» تررءو ضاقلا

 ماللاو فل"الا ل وخد لبق ناك ام ءايلااؤتبثا تصتلا ىلا اوراص

 دوحا ليلا

 نال ءايب هتبتن نيلصملاو نيضاقلا لثم نوذلاب عملا ناكاذاو
 فاربصتال يأ )0



 (واوا) 5١"

 فحصملا يف بتكدقو هجولا اذبف كتاتفو كتأرعا كلوةك ءاطاب

 « هللا تمعن » هلثمو (« تارمم تنباع » و « هللا تجر »

 فرحلاكراصف ةءارقلا يف نالصفي سيل امهءاحطصا ةرثكل كلذو

 لصفنت امنال دوجا كلذ يف ءاطاو هنم لصفني ال يذلا دحاولا
 اهملع تكس هنم

 فقو نمو ةاتلاب ٠ اهتتك ءاتلا الع فقو نف تاهيغ اكان
 فقولا ىلع باتكلا نال ءاهلاب ابرك ءاهاب اهملع

 هجولا كلذو فلألاب هبتكت موقلا امأ ايو لجرلا اهما ايو
 6' نالبقتلا هاند 'و*©-ناونمؤملا هناي "تفضل ف تدك لك

 وهو فل الاب نارقلا عيج فو فلا ريغل ( رحاسلا هياب » و

 تآريللا

 واولا

 : عضاوم سالك ىف كام وأذا

 نيبو هنيب اهيف لصفيل تالز «ورمع » يف واولا كالذ نف

 واولا ىلا جتحم فلالاب تئحو بصنلاب اد تيتك اذاف رع

 فل الا يذدن الو قرص الا
 كلا: نيو اهنيب لص © كغلوأ 2 ف تديزو

 مسالا نيبو ريغصتلا نيب لصفتل « يخوأ ان 2 يف تديزو

 هتهح ىلع

 « دواد » و « سواط » واوذ اهنم تصقن يلا عضاوملا 55

 نمو فورعم فرٌلاو نيومشلل ةيهارك ةدع جاو واو اخوتك



 ( نرككلا د ) "نه

 ءاررلا

 ..تيفولثم ًاواوهيف لعفلا ءافتناكو ءايلا تاوذنم ناكام لك

 الا نال انحاو اف رخارمالا قت وكم هتاف تدوأو تيعوو
 0 راسو اال ءاولا ظقسكو موس ءانيلا تغذي الاب: ف وا
 نع ىغتسا دق هناال .رمالا!فلا .ظقستق .فآ ,يقرف نيترسك

 هضعب مالكلا لصتا اذاف 000 ءافلا قتبتف ارد لاك ردتل

 كلوقك ءاهلا, تفقو تفقو اذاف ظفللا يف ءاطا تبثت ل ضعبب

 ا تيشو نم هشو تيقوو تيفو نم هقو هف

 كانا نيكل إل يك "ترد" ذادادل ءاهيتسا ةفلعاو قر

 نا دمت 50 مهتباتك يف بر 1 نا ىرت الا فقولا ىلع

 ناف ًادمع ىلع فقو اعبر ءيراقلا ن 0 هاالاب نوكي ثنا هللا 0

 سرب 0 ل اف ا لالا هك تنك

 مطاعتسا ة 000 |( اد راجتسا ليف تاتكلا ن6 ناو رع

 اقل | 2 ناتكلا لإ تفرد ال نت كلذو

 07 كم هل افرح ءاطاب هتليصو يذلا قدرا لق :تلعج ناف

 ديزا قو دبزأ فو بهذا كَ ردك ف 0 2 نا زاح هنم

 ك1 كح يالا ناو نالصتم ال ءانلاو اولا لكل راناعأو

 د احلا تايثاو نيفرح ىلع

 ىلا ةفاضم تناكاذا ءا طاب نكت نأ الص أف تفأتلا ءاه اف
 اذاف ورم ةاتفو ديز ةأرعا لثم ءاهلاب املع فقولانآل رهاظ مسا

 اهيلع فوقولا نكمي ال هنأال ءاتلاب تناك هنع ينكم ىلا اهتفضا



 2 (زمطا)

 )» ءبحلا جر »و (« عفانمو ءفد أهمف -- » لحو ع هللا:

 برعلا نموابلك هده فلا ربغب 7-5 هياقو ءرملا نيب لوحي» و

 ةموهضم تناك فلاف اهلدق ام نكس اذا اهظفل ىلع اهمتكي نم

 كنك اذا قلالاب [(') اًبيتك ةحوتفم ثناكاذاو واول |[ 3!
 اولاب )» قدص م نط 2(, ويحل ءاملاب د 2

 ءايلاب قدص يئاسذب ثترردهو فلالاب )» 0 قدص ع ا ار 0

 فلا بنت دود فرذلا و” فاو 1 ا ةريطا كا

 عرفو ءاطع ناز كلوقك عفرلاو ضفخلاو بصنلا يف ةدحاو

 1 3 0 5 0-5 ءاطعل تررحدو ا

 تاثلا تدان" نأ عر الاوب عد رح 0 قتلا

 دودنمغ لكو : بارعالا فلاو هج ردت و ه٠ 51 لف فلاآلا

 تافلا ثالث ةبق 9 ل نيملاد كا نا باوصل !اذ بوصخنم

 اناورأ ارق دق ركل رق نيفلا نب عمججا هيف نسحتسإ امو
 تآارب نالفت 24 ىتملاو دحاولا نيب قرف نوكل يكل

 ىلع فقد ند برع || نم نالو عجلاو ةدحاولا نيد قرف فولد

 عج نم ةدحاولا فرعت ل ةدحاو فلاب تيك ولف ءاتلاب ةءارب.

 لصاللا نم ًاطقاس ناك [ ... ]نيتءالعلا نيتاه نيبءانه عوضوملا )١(

 مالكدا مل ةعبطملا يف ديزو

 ا



 ( باتكلا بدأ ) 1

 ا ع طل كما ةلشذيا انالف كيا: ترحأ اذ! لوقت "ةفئاتقع

 انزكتل ء ءاي ةيناثلاريصّف نتزمم لا عامجا موك منال كلذو

 ]| مطقسا قيرلا ف ورح ايلا كحد اذا6 ءاباق ام راسكناو

 تالف تيا نالفل فذاو نالمل نذيا لوقتف باتكلا يف اهتبثت لف

 تراص ابلبقام حتفتا اذا ةز.طاذال كلذ اولعف امئاو 0

 فلاىهو اهادحا اوفذخ باتكلا يف نيفلالا عامجا اوهركف افلا
 ةزمهطاو لصولا يف ظفللا نم بعذت اال اوفذح امعاو ؛ رمالا

 0( رو ةلرألا تايد قف امو ء كلدك اهنوتلات ظفللا ف تيت

 ا ور 1 جا ار فكي سش او ا وا رجل
 ًانالف رع لوقتف رمالا يف بابلا اذه يف طقسآ ةزمطا نفاذ ترءاو
 ”ل11 كس ل2 و15 و ليصألا ناك كمامط لكو اذكم

 6 ا نبي تعقو واو لكو ا عنب راكم يطق مستمن او

 رعالل ةّطيلتحملا فلالا تطةساف عا 'ىتن واوا تطئقتس اماف طقس

 7 1 ا ديل كو واكو قرشا لوا وكمل لحد اغا
 01 ع انام ءاطقلل حطت وكت لؤأ ك2 نلف
 ناو هلاخىلع فر اذ وكي نا دوجالاف قسنلا فرح تلخدا اذاف

 كلها ايأو 2 نارقلا فو كولالا: تقيئاق ةرمنطاتددر ”تكش

 نال ةزمحلا درت امناو « ةزمهلا تابثاب « اهيلع ريطصاو ةالصلاب

 فلالات رثتف ةزمهلا عجرتف ظفللا يف بهذت اهتطقسا ىلا رعالا فلا

 « رمأو » يف الا زمطا ءاج ملعنالو امك مناط كلوت ةباقكلا ف
 سايقلا ىلع زو# تناكو

 هير لاولارع اءاشتإو رثكلا ناو لا" لت ام كتم اذان
 لوق كلذ نم. هيف اقل ار قاوكك نار الا:تاتكسلا “نم 'اهطاقسا



 / (زمطا)

 عفت و 0 ىم ةيم نال لوذر٠ لوقاذيهو ةئقدهيشن زا

 0 هلاقام ىلع ةفوكلاو ةرصبلا لها نم سانلاو . باتل

 درا

 نوكت فتاارعفلا مال ىنعمو  لعفلامال تناكاذا ةزمهلا

 طقس الو ف ركلا ف تنثت اهنان_ازيتساوابت و ًاركلم فار ١
 ًاحوتفم اهليق ىذلا ناك ناف اهليق ام ىلع بتكتو ءايلا طققست اك

 تدك امومضِم نك ناو ءالاب اروسكم ناك ناؤرقلالا 0 |
 نمو كلالاب ًارقاتارق نمثرعا اذا بتكم فاشل ل

 عضوم ىف نك مل ناف ٠ واولاب وس توس نمو ءايلاب ءىن تبن
 اذان اذيزر ءوسب وه تاوقك ىافامحتم اند ع مفناو مزج
 دقناهلبقام حتفتا اذاو ءىزبتسي لثم ءايلاب تبتك اهلبقام رسكنا

 فل لاب ًابخيو أرقي وه مهضعب بتكف عذرا يف اهتباتك ين فلتخا
 ام حتفتا اذا فل الاب ةزمطا مهتباتك يف سايقلا مههوزال واولاو

 فحصم ايف بتك دقو عفرلا يف واولااوداز اهليقام حتفتا اذاف اهلبق

 « نيلسرلا يابن نم كءاح دقلو » وحن ءايلاب بهذملا اذه ىلع

 دودمملاب روصقملاهابتشا اهيف نال حيبق اذهو اهدعب ءايلاو فلالاب

 عضم ءابلا ثم هزرجلا يبفلعفلا مال ةزمهلا اولاق اذاو لاق

 نم نيعلا عقوم تءقو لعفلا نيع وه اولاق اذاف ؛ لعف نم 0 و
 ءاف يه اولاق اذاف لذ نم ءاتلاو برض نم ءارلا لثم لعف مط

 د داضلا لثم ىهو ىلعف نم ءافلا لم هر كيد 0 7

 1 'ء لتق نم فاقلاو ب
 ينات امناف نذاو ىلاو ىلا لشم لعفلا ءاف ةزهطا تناكاذاو



 ( باتكلا بدأ ) «7

 )1و0 ْ 5
 تكلا ناعع

 . لثم عما واو دعب الاغلالا نودهزي نوداكب ال ىلوصلا لاق

 اركخألا اواو نين" وقرعتل كلذ اواعف اعاؤ.ءارفلالاق أو تك و أ ومآ
 - هايشاو وعديو وزغل لثميف نوكت ىلا لصالا واوو ( عججلا اك

 ولو عمجا واو هبشي القل كاذ اولعف امنا شفخالا لاقو . كلذ

 اذا حصن لوقلا اذهو لعفو رفك مالكلا يف ءيهي ناكذا فطعلا
 1 ةاكدو ولما لثم:تلغن "اذا رسكنتاو ذرفت عما واو تناك

 لعفو رءأ هبشي ال هنال اوماظو
 .ىحي ندا انشئو ىلوصلا ى يدل كك وبا لاق

 يف فلالا نايتا نع هللا دنع ندمت ل لاق للعُت ىوحنلا

 .يف ةيلصالا واولا نيب اوقرف ءارفلا لاق هل تلقف اوماقو اوبرض

 اوبرض يف ةيلصاب تسيل ىلا نيبو ومحو وخاو وجرا

 ملا اكل رز واو انآ قلدنا اوك شمالا لآق
 كلذ ىلع اونب مث لعفو

 . لاقف فلالا, اوقثوتساف ةزمه ىلا عطقنت ةمضلا ليلخلا لاقو

 1 ليلخلا عبط يف الا اذه لثم عقبال دمح

 نم الدب تلعج فلالا نا هيف ىدنع يذلاو سابعلا وبا لاق

 ' اولاق اذا فلالا تطقس هوبرض اولاق اذا مهنال ءاطا وهو ىنكملا
 نكلاألا تندال ياو اوهاو « رفا دق .فرخلان ا: لهل تتتقءاقترض

 هوباو ديز وا هسفنب متاق فرحلاذ ةيلصا واولا نال هيف

 . نيبو اهنيب لصفيل شفخالا رك ذ امف تديز ةئام ىف فلالاو
 ال6 اضحا لوادر هل تلح | وال هتاف تدخ !'اولاق اذأع هدم

 ةعطلا س4 قلألا ةداز 5 تاوقلاو .٠ لتمالا اذك- )0١(



 غن ( اهطاةساو فلالا ناصقتن )

 اهتابئاو نيرفاكلاو نيملاظلا لثم هلاكسشا ةلقل فل الا طاقنسلا لش
 نءاسلاو نيضارلا وحن واولاو ءايلا تانب نم ناكام اماف : دوج“

 هن الهنم فلأألا حرط زوجي الف كلذ هايشأو نوعارلا عفرلا يفو.
 لص "الا نأأل ءايلا وهو لمفلا نم ماللا عضوم هنم فذح دق“

 ىو الا عايل شكلا و. تيمدلا ف نييعارلاو عفرلا يف نويعارلا

 ىلوألا ءالا اوطقسافةنك اس هواو وأ عيمجا ءادبوةل نعم ا 6 نكسنلا»

 اوفذح نقواانل الا اوفذخي نأ اوحتفئساو.ننالاسلا أ

 اهبفذح زوجيامتاف مارد فلا اما . فرحلاب اونححيف لعفلا مال

 اذاو كلذ هايشأو مهاردال# كلوقك عمجا ىلع لديام اهمدقت اذا

 نايمسو ناورءو نارمعلثم ناكامو اهطامتسا ز< ل ةدرفم تناك

 يذلا 00 طقسا قاو”دوبا دش كلالاةتاا لال

 00 محي اهطاقتسا ناةةل “ىو ل اطول

 ءانقتنسا ةشاثلا فق و) ىلا اوفذح دقو . ءاممالا نم هلاعتسا“

 فحصملا يف ءادنلا فلا موق فذح دقو . فرحلاب مهماعل اهنع

 مهماع كلذ ىلع مهلمح امناو « فلا ريغب ىسيعيو دوادي 00

 تدرا اذا كيلع مالسلاو ؛ سيقاو دوجا فلالا تابثاو ءادنلاب

 اذهو ًامالسو ًادرب ناك تلق اذاف فلاريغي هبتكي مباكف ميلستلا -

 «ناج فلا ريغب تبتك فياو6 دوجا فلالابف مالسلا دتئيع

 اذاف فرحلاب مهتفرعمل فلا ريغب لاول ىنمتو ثارد ةينمث ذوبتكيو

 اوفحجيف ءالا فذح عم اهفذح ةيهاركفلالا اوتيثا نامث اولاق»
 ب ا ا" فر اب 1



 ( باتكلا بدأ ) 1

 "ا لوب اهاذيف تار طفخألا تنم تيلآالا» ظاقش ريمي لل اهتم
 . نبا ادم نا كلوقك ف لالا طاقسإ حبق ًاربخ ناك اذا كلذكو
 يلا 00 اذا كاك كرولا ريحا همشل الثلو ًادتمملاك هن ال ليز

 ..كلذكو حلاصلا لجرلا نا ديز تلومك كال مل سيل مسا

 شلال ففعلت دكار ا ديو :فاوتك  هيق كم ىلا :اهنشأ اذا

 ' ع التل هلا ولفتت ةنالك تنسك كن ملا ىلا ترص ذاق ةلئاتج
 ال 017 هت رمد رغيف نكي ل الكلاب تنلا نال اهطاقتما
 _ لعج نمب 001 قيروداتلا تنب لاقي اخ ةغل نب ايف نالوا

  سصل ءاطلا نال ةفاضالا ىلع مالكلا ىبي هن 508 هنبا يف ءاملا

 تيببا لاقيف نيسان ا اكل ءان ةشا ف

 . كاوقك مال عم بم نو < ن6 عضوم او

 ف ا طقس) تاي ناف لجرلل

 لجرلل كلوق لئمةروسكملاف ةحوتفم وأ ةروسكمةدئازلا ماللا
 اعاو كلذ هايشاو كبوت نم ريخ بوثلل كلوقك ةحوتفملاو لام

 ٠ هذهف فيفختلا ىلا اولاف اهطاقسا عم لع نف رطل قل كاد لمف

 لصولا فلا ةصق

 اا 00 كلاعب ياو مس يعناك اوأ تل الا ةفدج امأق
 31 ام الابف ع تناك اذا دمت ام ناك اف كلذ ميه
 .لثم فد حت ل تعن وهف مسا يف تناك اذاف فرحلاب مهتفرعمل

 16 ال توا ثيل كلذ ءامجاو | قداصو لاطو راسو رواش
 ' انعن حلاص نم اهوطقسا دقو فرعيف مسالا رركشيف ناسنالل

 “امل مسالاب اهوهيش مهنا كلذو هريغ نم اه تا مهماعن الو

 مجالا ترص اذاف سايقلا ف ءيىدر وهو مهلا“ ي َك اناسراك



 عع ( اهطاقساو فلالا ناصقت )

 ددعلا كلذ:يف ةبسح كغرسأو..... اهتمامح هيفا .ةئام شلع لل
 ؛ىاغتشأ .مانلا هخراطتت ىذلا زوونعللا نلف

 قابلا اهثل“ ؛اتلثو -: ..ىلق نم نائلثلا الط
 ىقاسأل .ثلثلا .ثلثو .٠ :قيس :ام ١ ثلث ااثلثو
 قاشع ' نب مقل "تس صصح قبتو

 قانا ةئاما نايلثلا لمح 7 نومي ةمالغو قاتئاط للم ١١
 نورشع وأ ةعسا م _هثلث انا: نهذ نوثالثو دحأ ىنانلا اوس
 املثةعست ىتبتو ىتيس ام ثلث اثلثو هلوق وهورشع ةيناع بهذيف

 [صصحاهرصف ةتس ىتبيو ىقاسلل ثلثلا ثاثو هلوق وهو ىقاسال ٠

 مهسا لاق ول هنال تس صصخح ىتسو لاقف رعشلا هل يوتسيل»

 كد

 ابرط اًةاو فازنا باعث

 :عضاوم ةثالث يفالا طخللا نم اهطاقسا زوجيال لصولا فلا

 كالذأل 5 ذ دقو تيبدب .ه<رلا هللا مسب ١ نمسا

 ناكو يا سأ كعب ءاج اذا نبأ نم طقساو

 كالوقك ممالل اتمن نبالا ناكو لوالا مسالاك رهاظ مس ١ خلا اقامه

 لوألا يالا تل نش ألا طاقم زاجو انت نيل ا :

 اومكامناو تقذف يملساوم فراق >ننالا لح هلو ادق لا
 تين اذاف ًادحاو نءالا ماد ام ناالا رجأ اذه ىلمف زاجيالل كلذ.

 نالا ناك اذاو فلالاب ناكهللا دمع اننا دعو ذيز ءاخ# 2

 هةغ' نم لق اذهو ناتئامو نودبراو ةئالث لصالا لاقي نا 5 600(

 اذه انرصع ف امس الو هلك



 ( ٍباتكلا بدأ) ع

 لوالاو تباصاف ددعلا يف هذهتمكح اك لدعب ىلع حا ةغبانلا
 دلو مق عك ةعياتلا ىلا عر االفأ ديقصالا لوقو هو داومبأ
 اق دةكلا تنشط نيح لو اك ىلا ةاتفلا هذه سنو

 ذعلا دراو عارس مامح ىلا ترظن ذاىملا ةاتف كحك <> او

 ءاقرزلا ةيراحلل لاقي ناكو ةديبع وأ لاق . ليلقلا ءا ا 3ك

 تنب دنه اذهل ةلثاقلا هريغ لاقو- سيد ج نم تناكو زنع اهعساو

 ا

 ددقف همضن + وأ انتمامح *:ىلا“ 'انل - ماجلا اذه ايل الأ تلاق
 كشح' كدقو يبس> ا دقف اطوق

 9 111 نت نمت واعسا تهز 8 هوفا اف هورس

 ينيب ذلاةغيانلا هلاقام اذه نم 00 . ىلع: سإ هضعبو لفست, هضعب و ا هضعبو

 : وهو هندصق يف

 تايالا ترافل داو مكحك مكحاو

 : وهو فنصأ ا, 7-1 مل تاب 7 001 ءاحو

 كك 1 ةحاعلا ادعم هعبتلاو قي ايناح هفحب

 هياع 12 قاض نيلبج نيب ماخلا ناك اذاو لبجلا تفاح قيثلا يناجي ديرب
 اذ نم ناك اذا, ام قالخم هددغ ًءاصحالدعا نّوكت 10 0 هضعب بكرو

 7 الن تناك اعإ نم مهتك يف نوفاؤملا هل راد ام فرع الو... ودعا يف

 نم رفنتل ىسفن نا هللا رمعاو .اهنع تاناك-هلانم كالذ ريغو مايا ةثالث ةريسمنرم

 دو اللا هدا يذلا دىراألا لالا يخت” كنا علا وء:ئواعدلا ده“ قرادصت
 هذه نم فخسا وهام موتكملا رسلا هباتك يف ركذ هنا اماما 0

 ركذل ةيباح يرا الو مهبتك ين مالحالا وصقان و ءافحسلا اهوادت يلا لبواقالا

 بحأ نمو . ناكلا تاناو تقول ميول نم كلذ 2 ال انه هب اك يف 325 دا

 روك ذملا باتكلا ىلا م>ريلف هبتكام ىلع فوقولاو عالطالا
 مهضعب وتاكر حتم ع ما اوك اانا نبادن لا ددشي مهضعإ هويسحف هلوق )١(

 ىوري ةبس> 00 هودجو هوفغلأآو طيسدلا رح ف كلذ زاوجم لوقيو اهففخم
 ابحتفب ىورو ةساحلاو ةكرا لثم وهف ابنهم بس ىلا ةهحلا هانعمو ءاحلا يسكر

 ةبسح تنسحاو يوريو ةدحاولا ةرملاىلع



 ؟آىظ١ (باسحلا)

 يبنلا لوقب اوجتحاو . هلاقام ةدئاف كالذ ىأر هنا الواف اولاق
 نرشعو ارسل ناوكت فك ريكلارفأ ربخأ نيح - هلع هللا ىلد

 ى» 55 اذكهو » رشحلا هيدي عباصأ حتفو (« 0 رهشلا »

 ةعبسلا ني لصف اهنا ىعلاليقو .ةئلاثلا يفهعبامأ ىدحا يىثو

 ل يأ ىف ناك ذا :ةلضتلاك اع ١ ربخأ راطناب ةثالثلاو

 ا لدو نيد هبدؤ تدب[ أر 1 ليقو هل ا

 هل ليقف مهرد تلا ا عاب برعلا ضعب ثناكو

 52 اددع ناك كلام لاتع اذه نم ا يواس ذاك دق

 يورلا نبا لاقو . فلا نه

 ةييحا نع باسالا از: تكتسح التي كا

 5 ناش ونوم هادي ل لج وع دمحأ نب لياحلا لاقو

 : : لاف ل
 عدن اميل ككاو مدس مس ماا
 هعرشاط اهيكمعقو اهفالآ ةثالث فكف
 هعيس ةئام تصقن امك ةضويةمرمألا ن 2

 [يناصنا يف امكح نك هيلا هراذتعا يف فاعنلل ةغيانلا لاقو
 - خلاقف نيتسو انس هبزذ طق ازفةناح [طتنط ةلراي 20

 ةيتماج نا و! نمبل مالا كي

 هئام ماجا 3 هبدق هفصن 5

 دارا رزاق . اياجالطقلا تابعو“ غاط اظ ك6

3 

 ::اطرتا قر هيلعو 00(
 انما ةاطق ىلا انل اطقلا اذ تاي
 هئام' اطق ال اذا ...هعم ' هغصن: -لثمو

 اهتعرسو ةيؤرلا زيوجت يف لهاستلا عم دحال اذه قفتب نا لحتسملا نم ىراو

 مل#ةشنإ هضعءلو ًانيح فيك هناريط يف اطقلا 5 ماجلاو ددعلا اذه ءاصحأ نا شك

 هزل



 فال ىاذ0) 1

 قرأنا سيمنز ايلاعلا اليخ أ ليوتأ" نشا !ةمعسأم ةلقد
 : لاقف:ىساحلا دب: ةفخب

 0 و راو ككاو محرك كامن قرا هوه ل لغل

 تساح انما ةسساككر ادب ا اجلا ف دل

 :؟تاتكلا ضع لاتو

 يح |قطاتو
 لاا

 اك هأرت أمد 3

 را ذولا و تالا .نع 4 . .هطاقلا

 ىلا .- ناض [مرهعشاما , عع

 0000 10 تك دعو لل فعل نزع راضي
 001 ا مالت هيبشت يف يقام نسحأ نمو

 : تايب! نم ةرتنع لوق ىميتلا لوق

 اوذتحاف ةاتكلا سانلل تضرفو

 شلارد * مواملاو) ”عالاتم “ [بتك
 بشعم ثيغ تناف تططخ اذاو

 0 قرب تقلا يا 51

 ان نيف در اقام اذاو
 اا كتل ةقيافك !كيامش تاجا

 اب كافسل] قاف لعل ةعلا ١ كه

 ضماغ لكشي نيح عجرب كيلاو

 ف مايأ ةنالث مايصق » لجو زع هللا لوق ذا موق عد دقو

 .ةدافالاه. دصق اءا « ةلماك ةرثع كالت متعجر اذا ةعيسو جملا

 ناسا نم نم كسي داالغالا نيقذ. ةفزملا"ال :تارثلا "تتناك ذا

 : قدزرفلا لوقب اوحتحاو'

 مات لا كف مدحاوبو <. نعت نبهف ناتزثاو ثالث

 2 ل رسل اذ (0)



 59 مواتطاب)

 2 ع 5 2

 و12 مدع قف ضن دع :ةيلارا ودنا ال انناسكلا كا لا“

 ٍِء 5 3 3

 يلع ددع ةدايز وا . ددع نم ددع ءاقلا وا . ددع ىلع ددع ةمسق-

 لاق ام هنسحأ ريثك مالكب اهتالاهنوددعلالئاوأ يف اوملكتو ؛ ددع
 قاوكنت مث ةمست ىلا:ئهتنتاو ذحاو نم ءىدتبت دالعالا كا

 اوفصو اذه ىلعو 5 ىلع دحاولا لاح ىلا ةغتبار 521 ش

 الا ددعلا ريثكسل جرخأ ىدنملا باسحلا اولاقو ةعستلا مهفورح

 درفتاو هلا تلقام.نآ1ؤازو ةلاهل نال ةوززحول تا

 نألغإ“ قيلاو رثثلا يف: بهذأ ناك همت نه ةل ا هلق نا

 جارخاو 27 نانبلاو دقعلا نم هيلع اورصتقاام وهو ةسايرلا)
 ا اهنع تالامصفتلا طحو روطسلا 9 ْق للا سوءر

 فخ 2 كلذ. باتكلا ضعب ىعو ٠لصاذ ود اعرذو رخو

 رظانلا نيءادسإ الو هروب قحاب ام لم هاند قحاب راصو هدقع

 هلمانا عقاوم

 اوتو مث ص وصخ ددع ءازا عباصالا دوةع نم الك اوعضو دق )١(

 اهم فرعتي دعاوق اوعضوو افولاو تائمو تارشعو ًاداحآ عباصالا عاضوال

 زيحاراو ةديدع لئاسر كلذ ين فلا دقو ةد>او دب اهقوذ !ذ فولالا باسح

 اذه يف فلام نسحأ نم اهنأ لاقيو يدّزملا ندلا فرم ةلاسر اين تاك
 نبي ريهشلا ىلد نسحلا يبال ةزوجراو بر>ناال ةزود>را زيحارالا نمو. ىلعلا

 دئاوف ه-رش يف 00 يفوعلا ثابعش نب ىلع نب رداقلادبع اهحرش دقو ين رغما

 : اهنوأ يتلا يلبنحلايبصولا دحأ نب دج ئيدلا نبمش :ةموظنم هيفي جازداوا هيث ١

 الضفم دماحملل الها تلز اه الوأ 2... هلا كش

 . هرشن هللا رسي يديب هتحسنف ةن- وحن لبق ح رشلا اذه ىلع ترثع دقو

 اهترثنو انحش فلات برآلا غوايبيف ةروك ذه ىلنحلا ىلسوملا ةموطل
 نفلا اذه دعاوق لمت تركذل ماقملا قيض الولو ابلحم رك ذنأأ لو قرشلا ةلحم



 ) كاتكلا د ( ا

 - نع لظو

 ا 1 برضا ل دو تاينابطا كرد هنن !ودصلا لاق
 ناكذا هب باتكلا فصوو هيف ةغللا 31 نا ارا ةلكامملا وع

 «اذه ان امك ةلمح ىلع اهضعب دزب 0 هنيفرتام دق باسللا

 00 لل لس[ ا ثنا هرك داوم تاتكلا ده واج الغل ور
 ةنيرتحا لكل دب الو تتاكلا

 انايني و ءانب ىنبي ىبب لثم ًانابسحو ًاباسح بسحي بسح لاقي
 ر اولاق اركي مل ناو اءاح دق لعفو لعف ردصم يف نالعفلاو

 - ؟ذلاج نب ترا لاق. ًاناينغ ىغو ًاتاريسخب زسخو ًاناعقز

 0 1 ا لوداع ران الما قرم راكد
 ” 1 لسولا» نديو وعلا لوكفتنو ياذعلا نايبلطلاو

 ركذ عم الا هعمسن لو لاكتالا نابسحلاو ؛ « ءامسلا نم انايسح
 : رعاشلا لاق ىنالكتو ىنامسح هللا ىلع لاقي لجو زع هللا“

 تقرا ةيريفتلا ب ق1+ كافي هللا“ نع
 ادي اعبع فاح وأ عمط ىلع

 دار 2216 تانايص اد قلاو* ا طلاع شا “الاقأو
 هقولك كدا 0 دن” ذل هللا | بتقو تاقواب نابيغيو-

 اكوحت كا نايتلاو "ليلا انمخ واذ "نكت عشا لاق بسحب ام

 اوماعتلو كير نم الضف اوغتبتل ةرصيمرابنلا لآ انلعجو ليللا هلا
 0 تك اخو رع اكو ناسا قيعحلا 3دنع

 ىلع مكليلاو طخ لكك «قلوأ سنج لك وم تاسملا جاو

 مطخلا نك سيق ىلا حاحصلا َْق يرهوملا ه ا رع 00



 سا ((ناوخالا”ةشاكمأ)

 ةسمالمال ىتذلك ةسناؤمال ذل ال ينا هريغ لاقو

 : ما هه لاق لاق ىعمصالا اشر لاق ءا انيعلا أ انشرعو

 هن دا نم دلا تءاراق ىلعتو ىدد ىلع اماك ايندلا تاذل ترهدق

 هناي و قبب ظفحتلا ىلا قيدص

 : بهو لال هلوق يف ما ىأ قدح فرت اقوا يلوصلا لاق

 تذأ 0 بعشو ىعش وبف بهو لإ هن ّ 6

 ت1 ار قو ق رطل بكل 7 يلق نا
 رام

 0 تبينملاب هريغ نادحو هى. ةكدلا ءاحرب نم لا دحاو

 نادم 1 ا دمح أ اندشنا و

 نالطا هود مه نزف نبا "درعا ماعدا كورا

 0( مكيطا ننال ماهت وها لاقو

 8 قابالل كلما ميطا نا. قع. تنخا“ لم ةذئاؤفما مالس

 فام اتع كد 0 كيلا ياض ديذج رت 00

 ةسعلا ىلع ف دصلل 0 ىمب 1 ىلع مامذلا و ليما

 قيدصلا كبع ىدحاو كناف اغا اودح يفلت اماو

 ةقالاعلا فرط نم نم حامأ ةقادصلا فرط اولاتو

 ةدشلا ءاحربلا (1)
 رم لها نم ةبايش قذ مهلا 0 نسما ونأ وه مثيلا ناي(

 ا 0 ضرعم هيلا اهي ب 0 أم هحدت ماع 0 ةليوط ةديصق نم فاتيبلاو

 بتاكداا كاد 06 حلاص ش

 .ملدن ىورتاو . صاخلا بابالاو لمر هيف ضرالا نم ضخذأا ت كيلا ف

 يداون تح



 (ةنامكلا# بذأ) يع

 محرلا نمجرلا هللا مسب

 1 ملاكي او لع دم راي كارامك تالوق دقق دكراامأ
 « رادلا ىبقع نمل رفاكلا لدي عمسلا ام ال ىرتام

 هماعلو هوعدب ىلصوملا قحسا ىل ما فسو نب دما ف

 © لعأ ثن [ 1 لع هان ىعملا » اماق هدنع نا

 كفرس ينغلب دقذ دعب امأ » جاحملا 1 كاااددتع يشكو
 قتلا 7كاينعو ب || يف لاومالا ريذبتو « ءامدلا كففس يف

 « كتيصعم الا ىم كنشحو الو ؛ كتعاط الا ىل 0 الق

 ريمأ قكاثك 4 لصور دقق دمعي امأ » جاجحلا هيلا 0 لاق

 ريمأ ىأر ناف . هل الا تيطععأ الو « هيف م ا نيفيا

 + ىفأ ا ف ا ام ىل 0 « ىنلاس ىل ىضع نا نايفوملا

 « هللا ءاش ْنأ لعف

 علا ئَّص لاق درملا ديزي نب: دم نئص يلوصلا لاق

 ءىث 5 يف هفلاخ دقو هدلو ضعب ىلا 7-0 نب كاملا دع 0 لاق

 ةيصون كتيصوو غةرسنع تيناف ا عل امأ »

 يذب رمأ اذا يذلا ى صلا ةلزتع 20 الا تيباف

 1 نأ ةعمشا مف هل لاتحيف ؛ هات ءيذ نع 0 اذاو « هايا

 )» مالسلاو هلاح هذه ن اذ قاما هب رمؤي نأ هرضل امو ؛هنع

 اوف للا ٌئاطم

 ندملا تييهلات داج نين ىسوم نب د عرج لاوضلا لاَ
 اع كنود نمو « قحتسإ اع كسر تتاح : لو بهو نبا

 دا و 1 19913 كرك ل 2
 ةءابصلا لزغ نم قرا ةدوملا لزغ باتكلا ندع لاك



 « ( ةبتاكملا يف زاجيالا حدم )

 ءاهو ع ؟) هرصبت نه ذود جاع نأ ىأرا 6-0 نا ءالبلا

 كلذ لثغ هتبتاكم نع رصقأ اذه جاحللا أرق
 -ةيواعم نإ دم عَ لاق ىربنعلا 1 نيسملا ئةو

 لاق عرمأ -نم" عرفو جراوطلاب تايملا رطل لانا ا
 افيو لج 4ك اليوط بلهملا باتتك در ن الا : جاجملا
 .لاق ٠ حدم نكتل غو فلمو لكب نيقلل هناو هاجت ملل

 : هناك دروقف

 محالا ن .ىحرلا أ مس

 . نمل ةمقنلا لجعملا « هاوس ام دققف مالسالاب ءيناكلا هلل دجلا

 0 مب امأ * هرفك نم قزريو ؛ هر كش نم ديزي يذلا . هاغل

 6وذغاو نها نكو ليم نع هفج لم
 مث 1 مين ميك 0 ع عزانتلا اذه ةدم ِق

 . نكرم ةدص لع رس 4 جب انس ما

 عركذ 3 2 مهتناخ بواقلا جاعزتاو 6 موت اك عامحاو

 030 رفلا طم عيمسلا ميول مص أو « عيضرلا
  هللع لهبنلا ىعدتساو ؛ اهنابا تقو ترظنت نا دعب « امناكما

 هلل دججْلاو اوماظ نذلا موقلا رباد عطقف . هل- أ انكم غلب

 « نيملاعلا بر

 نب دحاولا ديع « رص ام ددهتلا يف هناالا ذه وحنو
 لا مورلا كلم بتك لوقي ىشابرلا تعس لاق ىعئاطا كالا

 : هيلغ هبوجالاتب رد اماف . هءاوج رءاف هيف هدديش اباتك مهتعملا

 : هيلع ىلمأف ى» 2 ) بتاكل لاقو اهضرب

 < ه رسما 1: نود هك نأ + ل ةرووشملا ةاورلاو . للا اذك (9)

 ةيغاسلا ةعمطملا



 ( اناتكلا ل دأ) 0

 -كصقن هتغالد ْق بتاكلا ىلوح 0 أ تاعك ضع لاقو

 ن.و ىلوصلا ى# نيد 2 هيف هحرابو هريغلإ 5 اعيش

 لاجتا نب هللا نع افرع كأن مغ ن نيسملا شاهد

 درو باتك هد فو ةويذللا ىلع تاكيد لاق 5 3 فسول نا

 كناخأ ىل لاق مث تارم هيف رظنلا ددرب وهو هدعسم نب ورمع نعد

 0 ركمأ دف تلق ناتكلا اذه:يف .رظنلا ىدا3رت يف تر 5

 ىباتك» بتك هدارمل هلايتحاو هتغالب نم ت.حع ىنا لاق كلذ يف
 ق قداس هداوق نم نع ىل-ف نمو هللا هزعأ نيم ولنا بلع ىلا

 دات دس ةعازب هيلع ن وكت امر دفا» لع دايقتالاو ةغاطلا
 ا ا ةقامحا لاني تجا ان ىرتالادع مهطاوحا تاتخاو مهقازدا

 قزرإ مها ر ءأ مث « رانكحالا نم هناطلس ءافعاو دانيال

 رهشأ ةيناع

 هللا دنع يلو امل لاق ىزحسلا ىلع وأ 4 م

 هللا دبع نن هللا دبع نم ازعكفبلا تاس ةنانفا تاملس نأ

 ٍ هل رهش هيقفو

 مركتو بحت نميف انفعساو 2انسوفت يف انفاعسا انرهد ىأ
 دنقلا مهلا 0 0 عدوا ايعا مهيف مقا هل ١ تلقح

 قل لاتخ !:ام نيستا اي كلا نمعلا [ةيه هللا كينغ 1 رقامأف

 لكذ طق ىلا 9 لصواف هحدم فاعضا نيد هلا ىزوكلش

 هل تناك ةحاح

 لا ىدع نب 0 نع دامح نع حابصلا نب ىلع ئئضو

 نسحم بلهملاو ةقرازالا برح يف باهملاءىطبتسإ جاجحلا ناك

 نم نا » بليملا هل | نللكف .ركشلا مذلا ناكم قحتس دبتح



 571“  (ةيتاكملا يف زاجيالا حدم)

 تاع لا ضوق ودير « 0

 اشرح لاق ىعدكلا دم نب سنوي اسرع ىلوضلا لاق

 ةيركيللا ل ركل ستعالا ,تجعم لاق يعذحلا دواد نب هللا دبع

 .لسو هيلع هللا ىلص هللا لؤسرز لوق نم هدخا اما اذهو«باودح

 راكم وهل شو لاق نيدكيلا سنوب ندم نك 3 لاق

 لق نب كلام (ةشروتالاف ئؤزوالا-نأيدشت نشب يفنملا

 لاق لاق سايعنبا نع ريبح نب عفان نع لضفلا نب هللا دبع ن

 الو نم اهسفني قدا ملا ( 2 هيلع هللا ىل- ص هللا 3

 هللا دبع نب مهاربا ئشرَصو ٠ « اهتاص اهنذاو رءأتسلا ركملاو

 كلام م لاق ةمعش اشي لاق ميهارإا نب م ن مسم ص لاق

 ل 7 ا

 رخآ ل

 باوج بارجلا كرث باتري انب نما
 : : علو ال نم قعي توكلا نا نك ذو راكب لاق

 مماوال نم تعدل ع انل يدوح اهط# تلق" اذا

 7 يتدشنا لاق 3 نع ىليملا ديزب نب دمحا يتدفتاو

 : هطيدل كفتلا نبا

 امدكم  ةتواخستؤلا اهل ء علق اهيوتزاب .ك"ةميستسال ىلا
 كَ 3

 اهني الو ال'!كلاقن افي تملا كيف ريشا ف
 امثتحاف باو ا 2 دار | قدح 'ىلةع ا 3

 انه انك 57 * اعوب ل هتليحم ضيبلاك اا

 خا مهوق ديرب باوصلاو انك 19

 اذ 0

 ماء



 (.باتكلا بدأ) قلو

 هليلق بيصملا يفكي ام لوقلا ن
 هلئاق رهدلا ىفتكي ال يذلا هنمو

 0 لزييف ىءعملا نع دصل

 هلواطت هنم ريصقتلا ىف بهذنو

 يذلا ىلع ديز' اراثكم .كت الغ

 هلوازت رمآ بطخ يف هب تينع

 أم ىلع هيف دازو هلاطا مالكب رحأ يف طارقس لجر ىلكو
 «هرخآ دعب كمالك لوأ يناسنأ » طارقس هل لاقف هيلا جاتحا
 « هراطقا فراق عم هدهع لوطو

 ءاعولاف عمجدقو ةعتما يناعملاو ةيعوا مالكلا : "21لاقو

 ةعتمالا نم بورض دحاولا

 ريصأ باوحلاو ىغب لاؤسلا : اولاقو

 ار م ماو 1 قش ل

 لاّوسلا حيقلتب اهدلت دئاوفلا تابما ةبوح د اولاؤو

 ةتكسملا لئاسملا اولوقي لو « ةعكسملا قاناؤالا » 0

 باوج م علا ولاقو

 نا ءادتبالا ىلع باوملا لضف نم : وره 0

 ءادتنا ُْق باوج دحوب الو با 008 ُْق لح وب ءادترالا

 مو عقب هنا با وجلا نم ًافوخ مالكلا عدا ينا » رخآ لاقو

 لعخاشج ةكارلا قردحت يذلا نا ةغللا يف فورعلاو لصالا ديك )١(

 فرعا حجناملا مههالك ن ,هو حل ام هَل لاش , ولدلا ينسي يذلاو حنام هل لاق ا اهوام

 قوف نوكي نأ قا قو 1 لتسلم طناف خللا تساي

 ميجلاب هلعل (؟)



 55 ( ةيتاكملا يف زاجيالا حدم )

 انبه ترك ذ :باتكلا'ةب:ل أتت ريتك“ اذه" ٠ مظنلاو ظفنالا نسح
 هن ًافرط

 : باخ فدو يف درمملا ديزي نب دمت يدشنأو لاق

 ريش: آو لوقلا لطأ هل 53 ا ىدتنا ام اذا

 اذا يور دقو ؛ موقلا سا وهو يدانلا يف كت ىدتتا

 ادّتباام

 رذم. لو ًاموي يعي لم الكلا ذونف ءادب بيبط
 دكا هلع نعش قانق  اةظمب قالمة

 30 ما يع ب 6 عيئادتلا نك ةارعا نأ هن وميس ىكحو

 لف إو ىذكو كت لوقتف سطخ لئاقلا اه

 نم تقو يف هع همأ# نا الدحر دوع ناك لير كح

 .ناكف هافرعو كلذافلا يطرح مضوم لاهم ١

 لوقيف يضع الا ديرب « اذ لي » لوقيف « ات الا » لوقيف هي 0

 ةفرعملاو ماهفالا عم م:ىاوخم انا هط لدهو]) يضمأف ىلي .

 .نسحلا نب ىلع يندشنا لاق 0 ن نيسملا يتدشناو

 : : ةلك يف يدعسلا ريم الل رخال نع يناكسالا

 تعم اذا نيتمصملا باو ورا

 هلك اوش ودنت لوقلاذ ىدعلا ذويع

 حاكت نم ع رسا لاقيف لثلا اهب برضي يهو ةجراخ ما اهب ديري دلو
 جكن لوقتف بطخ لزوار احد 0 طاخلا ناك لولا ةعااش ١
 لاثللا باتك ىلعهتبتك اف تنين دقو اغيب تناك 2505 ن« رن لو امهتف رسكلاب

 نع يمنلا ص امل ن نول نو ب هل نئارح نيبزكي للا كلا نال

 كاد ريغ ىلا ءي ءىد يق ترعأ | نم ندسأ ين :اوللا تادولوألاو طنا وسلاو ءامالاب ءاغبلا

 ماقملا اذه يف ه ةرك تلو اه



 ٠" تاتكتلا 55 م (

 ايا ا اا د ا ااا ا ا ل0227 7-7-0-0 ----حللا

 «ىرخأ بر امام يلو» لاقو اهركذ ديضخدلاف هليكك أهم هعفانم ن -

 كتفك اذا نيتلك قفنت ال » اولاقو « ةلاد ةحل ةغالملا » اولاقو

 : هسفنل بتاكلا ليعامسا نب دمحا يتدشناو « هك

 ليوط ظفل هيوحي 2ريصق ىعم يعلاو
 ليقو لاق هيفو لوضفمالكلايفو

 4-4 1 ةجمحلا ركذب زابيالا عذوم ىلا ىرت ال 3

 مهر 0 نم لاق هقلخ يمنو الثم انل برضو 0(

 نع لاق 2 مدع 2 0 05 فلو اهأشنأ يذلا أميحم لق

 ل ركلعب الو جقلخ ام 2 ده رح ذاكم ىف لحو

 تاذتارتغ ارتدي هنا مهرعأ دقو رخآ ناكم يف لاق مث « ةدحاو

 هللا قاخ نم ءيش لكي فذ « نورصتت الفا مكسفنا يفو » لاقف مهياع

 3 ٠+ ةسفن نم اهرصخأأو اهمرقأ نا الا ةربع ناسنالل لحو زع

 0 يذلا يف ىثتساو ةر هللد2و ا لحو :ةرضتحا

 كلذ لكه يف مرحي اتقو لحأ ىذلا ىفو همارح نم دعب هرك ذنام

 ىلدي ام الا ماعنالا ةميهب ل تلحا دوقعلاب اوفوا اونما نبذلا

 نا رمق «ديرب ام كي هللا نا مرح متناو ديصلا يلح ريغ ميلع
 5 ل ع ابنم مرام ىثتساو ماعن الا مثام لحا 3 هدوقعل قون

 -غلبا داراولو . مرهم لا ىلع مرحي لالحلا اذه ثا 000 ب
 5 ْق 0-1 رع ىلع هك كا مرا اكس ُِق هذه ءى 2 نأ ا



 ا ( ةيتاكملا ىف زاجالا حدم )

 ىلا ىرت الا ةبهرلاو ةبغرلا يف كالذ عقب ام رثكاو .هنمدن الا

 ةنلبارركذ هيف نوكي تيك رحمملا همالكوب لخالد ١

 ألا و مهيذك نمث ةمقنلاو مالسلا مهيلع ءامن الا ةصقو رائلاو

 برعلا ل عفن امم كلذ ريرقت يف ةمكحلا تناكف مهب لزئاعب رابتعالاب
 نارقلا ضعب أرقي دق فاسنالا نالو . دعب مهلعفب ينأنسو-
 هنم عض وم لك لجو رع هللا لخ مل ءىش ثذود هنم ع ظفحم و

 هدابع ىلع هنم الضفت رايتعاو راكذاو بيهربو بيغرت 000

 ' 17 كيذل ربركتلا عقوف مهنايصع نع اينو موتعاطل ءاعدتساو
 ونا نئئض لاق يودنلا دربملا ديزب ند_# نقل دقو

 ءالعلا نب ورمع ل لق لاق غدكمالا رمم يبا نع ىجوتلا دم

 ةتيز لف اي أهنم عمسيل مع لاق ىليطت ب رعلا تناك له

 اهنع ظفحإل مذ لاق زجوت
 : يدايالا داود يب ال اذه يف يوردقو

 (9ءابقرلا ةفيخ ظحالملا ىحو ةراثو لاوطلا بطلاب ومر.

 قه كا فكس نإ ع باوجلا نا عز نم جتحاو

 هللا لاق دقو مالعا باوملاو مالعتسا هدنع لاؤسلا نال لاؤسلا

 نا .تاوملا ىضتقاذف 6« ىسوم اب كبيمس كلتامو 7 )0

 ىأ و 3 8 يمنغ ىلع ام شهاو اهيلع 0 ياصع يه لوي
 نرتب ترنآ كف ملعنم ةراثا هيلع سياو هل ةرح ل لوقلا 0 3 0

 يف سيأ هنأ هنع هللا ىضر ةيميت ناامالسالا خيش ةمالا ر>ذفو ةعالا ماما مهنمو .

 هبتك بلاغ يف ثحبلا اذه ىلع مالكلا لصفو ةلمسبلا ىح. الصا زاركت نارقلا
 نم ظرط_تدروآل ماقملاائض الولو .تعمس نذا الو تاآرينيعاالا) نا
 هنأ نم ةذدو همالك

 يف ةلاطالا ىرت ميرعاشلا حدم دقو .:ىلا مالكتلاب ةراشالاىحؤلا (9)



 ( باتكللا بدأ ) 1/1

 بكهلج ة!اذاغن .«كنا ملا عمج ل نوذنلا لخدت نؤاه عم 5 فو نينثالا

 نييثنالاو 5 6 اكاهو ةكيمااياكاهإو لكتران - تل فاكلا

 ليفان اج مهكانفالب ةكاجت قا وكذالك تاق تعج ناو
 ..ثن ومال و اوناهو اتا و اذه اي.تاه كاع اعيش كئاطعاب

 0 ملل لج ريزع الدير تاس اذاو ا ني 00 :اهو يناه

 نيلجر نع نيلجر تالا دلو زك اح اج مكاوي اك | ليف لكشلا

 0 5 دل تااساقاو عتكاوا امك نأ رشتك تاق
 1 تان مالكتلا كواق لج را ياكل أ اا وعللت كب كات
 ع 7-0-0 تاس اذاف . كلوا فيك ' عجلا 50 فيك ةينقتلا
 ةأرمال 00 ا اك نأ لكلا كاذزوضك هكيل لدار

 ع

 ال0 الا, الكبار جا نال نؤيلاب نكتلوا فيك وراكت اذ فيكو

 000 يدا ىلا مالت فاكذولت ةأرما . * رع ةأرما تلأس ناف

 نكتلوا فيكو

 تاو او ءئالللا ارا 3 اق ربا 0 ير

 0 لا لا يبول انشرع يع قد لاو

 مهعطتسا ا 0( هباتكل كو قرع ع و َن 0 عع لاق قادسإ

 005 ٠ نكما ضادبالا ىف ناعألا 0 0

 1 دوبعوحوتفو ءدبو دوعو راذناو راذعا يف هذم 3 نكي أمبا 0

 بطاحلاو بتاكلا جاتحي هنا يدنع يذلاو : ركب ونا لاف
 ىلع ظا مل الا نك اهنا وقا يف مهيناعم او>رخ نا ىلا احر

 هاع 4 2-7 7-5 جيةحا اذ اق ١ ىلا جتح مام راصتخالا

 )١( ص زاجيالاو عيقوتلا باب رظنا ٠١4



 "/ ا ويم ])

 '« ضب لع اننَخ ضمب لح اعرو.٠ ةكبس كفل |

 « هحولا ف ام محا هنال قيد صخ « هفنا ةللأ ع وأ لاقيو

 هنم قصلإ امد( با هيو لعالا هيك دارب بارتلا 0

 همغر ىلع اولاق ىتح رثك مث هفنا غر ىلع اولاقو + تنالأب قالا

 نم هلا وقلاف

 رحملاو « داع الو [ 1 يح هعمج هبصع هللا تقو

 ءاملا موخمل ماقم

 ولاق اذاف « بهذَتَد 0 مدقتلاب جرخ ةحرق ا )او اولاق

 اذاو . ةفاشلا بهذا 6 هللا هيهذا اولاق ام 1 هتفاش هللا ٌلدَط حما .

 ًافاش ةلحر تنفش:لتق كادر

 هتمانو « ةففخم فيعضلا توصلا معنا ؛ هتمأن هللا تكسا
 هتك دس نم هيلع م ام ةددشم-

 ردقلا داوس وهو ماخسلا نم هدوس ههحو هللا مس

 ةَراَح نزحلا ةعمد نال هنزحو ه_-غ ل هنيع هللا نخشاو

 رقلا نم و كتع هللا 5 لاقي كلذإف ةدراب ح رغلا ةعمدو.

 ةضورال لاقيو موصاخشأ ديرب ٌمثداوس يأ مهءارضخ هللا داباو

 ىعمص هيا التو « ناتماهادم ١ ناس ةفرص هنمو ءادوس ءاوضشال

 ١ هم ل ف رح وفل مهتداضغ يأ م مءارضغ هللااحابإ

 يهو علض ةدحاولا 0 نور أنا ل الا بنج يفو

 فلك عل | مم ةرخؤمال لاميو ة ةثن وم -

 اذا لجرال لوقت : هان رك ذف سانلا مالك يف رثكي « يش انههو
 0 يملا دو لجر اب اه ءي هلأ نيا |

 قا ]دلل 6 امراه نيتأرللو كنوللةرمطا سكش



 (باتكلا بدأ) 7

 كحاوضلا مث ا و باينالا مث ٠ رغثلا ناّدْلا هذه لاقيو

 سارضالا هيلا وعلا ن طلاق و فام ن نهو ذجاونلاو

 دي نحاواطلا هو ملا: ي أح يف تنحل ع نك سنو قوق قي ةذوأ

 تاعدالا هيف ىذلا حالا ةيللاو كقلنو هوا فايلالا عنك اهاناو

 نانسالا نيا يذلا ملا رودمعلاو ةثالا يف نانسالا 0 رو

 نم سارضذ هل ا يف ناتذث ناسرذ لحلا سارضاو 2 دحاولا

 هلكت ركاز ألا نانع اذأب لع ١ نهد اها عا

 ا ا
 عابسلل ميطا رخا و رفاحال ةلم>حلاو ةمقملاو ةمرملا هلليق فلظ هلذاك

 ل ا الو ملاو

 س رخللا ةدالولا م اعطلو « ةركولا ل ذد ا م اعطلو «ةولولا لاقي

 ماعطو ؛ راذعا 0 عامل درك هم تبا وسعت ءاسفتلا عطلالم قل
 ةعقن رفس نم مداقلا

 نم يدي لاقيو .ةميع هيلا تمعو «ةمرق محلا ىلاتمرق لاش و
 ٍِع .٠

 6 ةرضو نللاو ديزلا نمو « حفلا مهزلا ا هر”زو ةرمع ىلا

 3 هيلع دازو ل ةباقك 8 مظن كا هتهوظنم ِق كلام نا لاق 1

 اوعمساف نددعب تا.عابر ميراو 8 منرا انانثلا 5

 رغل لقو قلنا دحاوت رشع انثا اهدعب نم دعا

 ىرغنا لثم تائنالل قلطي أرغ اني تاتمالا طقبأ لا

 ةمشللا اهتم سصقش ا اللإ أهنم 95 دلو دوحولا ةرداث ةدلرف ةموظنلادذهو

 نب سلا دن 0 30 11 ء دكفو ناطلا اقيم نار رعجيا: انهي (2)

 داقنمو ءارلاب راقنم لا هأب وقعي ىكحو .د.صيال رستملاو ديصت اللام راقنملا لاّقؤ

 بررغ ودو لادلاب



 « ( هريغو ناسنالا ينام)

 دلاو ىلا الا ةسفنب ًاديلف مدحأ بتكاذا لاق هنا 'لسو:هيلعهثلا
 كعك فاق نب ديز نانزامك يأ ن ى< ىورو ماي وأ ةدلاوو

 هب وأعم مسا اديف ةيواعم ىلا

 هللا كيلا دمحأ يتاف كيلع مال ملسملا ىلا نايكلاو؛!زلاَ

 ىدملا عبتا نه ىلع مالسلاو ممملا ريغ ىلاو « وهلا هلاال يذلا

 مورلا مظع لقر هه ىلاراسو هيلع هللا ىلص هللا 100
 25 )| ةمادسم ىلاو فرسك لآ

 الحر فاو رفاكتلا قع اماللننلا زق صخر هلا يور دقو

 كيلع مالس ملسو هيلع هللا | ىلع ىذلا علا هناعك رخآ يف بتك مهنه

 0 < نب نأ تبتاكسلا لسو هيلع هللا ىلص نلاولا

 خانكنلا فلا كنيلُط مالس باتكلا ل وأى ازنتك

 هودر اذاف ةركتلاب اوحتتفاف ناوَتلا-فراعملاو ءايشالا 0
 لوالاك لذ اذه يأ مالو فلا اي هوفرعف كيلع مالسلا اولاقفاوفرع

 مث اذكو اذك هرمأ.نم.ناكدق لجو ىلا مالكسلا يف ا
 3 7 0 ١ يذلا كالذ هنا تفرعف اذك لدحزلا ىل لاق

 ضعل نم هضعل لصفني ال امهم ءىشأا ناك اذا مهّضعب لاقو

 0 ا مطوقك امهحرطب ةرمو ماللاو لالا ةرهدك اوس

 هلو ءوس كاكاو الو:لاملاوتدنتكو الام دسك ريكا 0
 ءارسلا"كا

 هررغو ناسزلا ىلام

 هترك ذ كلذلو هلبح 00 ال ءىشاذهو

 نم ناتنئاو قوف نم ذناتنثا علر | يهو ايانثلا ناسنالا مف

 عبرأ نه نهو ءايلا ةففخ ةيعابر ةدحاولا تايعابرلا ا لف

8 



 سم ونأ هيلا ماق مهتايطعا سانلا ىلع ةيواعم سبح الو
 كل سيل لاملا اذه نا ةيواعم اي لاقف بطخي وهو 0

 لزت مث بضغق ءاطعلا سانلا ىلع تيليخ ذ كمأو :كردنال الو

 .داعف جررخ مث اوقرفتت الو اوتبثت نأ سانا ىل انما لخدف

 .لاق ام لاق دق ينال رم الس نا سانلا اهأ لاقف رينملا ىلا

 لوق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس يناو ؛كلذل تدجوف
 ىلع اودغأف دم نا قدصو « لدتغيلف 0 بضغ اذا »

 دق كايؤلم الا كنف تناك مث ٠ هللا ةكرب ىلع اهوذخنن م كتايطعا

 نق ٠١ اهاك وفني ع ةيصأ اذ ما ل ديل

 هرسغو ا الم

 .ىلع هسفن تتاكملا ءىدتس نأ ةيتاكملا ىف ةنسلا تضم

 هلآ بويكا

 -ةيلعهللا لص هللا لوسر ىلابتك يمرضحلا نب ءالعلا نا ىددب

 . لدم ةاطجارنا لينا نس عدلا ىورو ٠ ه4 سةمل ًادبف دس و

 .ىلا نالف نب نالف قتلا ف يك ملسو هيلع هللا ىلص هل

 هللا لوشن دع

3 8: 3 
 ىلبص هللا لوسر نع يور . بتاكملا ميدقت يف صخر ددو

 -فوع نب هللاديع ل.قو بوت نوهلا ديع ةمسأ دياعلا ياو ا وأ 00( 5

 هلآو هيلع هللا ىلص ينلا ةافو لبق ماساو ةلهاتلا كودأ ربَشاو رك !لوالاو

 فاذتساو ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ضيق نيد ةئيدملا مدقو هر و ملسو

 نييماشلا ف 4 هدادع نيءباتلا رايك يف دو ودعم وبذ هنع هلا يذر قيدصلا ركب ونا

 ةييحع ى هو ةروبذم نملاب تب يذلا راخلا يذ 0 سيو نب داودسالا م ءةتصقو

 ,عجار باع.تسالا ا ربأا لمع نا مامالا م4 م ةامعلا نم اه تكد دقو

 .345ض؟ حج



 ١ 4 فز ( لاملا نم لضفي ام )

 انل رفغا ار فتراولوقي ماو م اوءاح نيذلاو » ٠ مدخوب

 نيماسملا نمادحلا نم ام هللاو ٠ «ناعيالاب ان وقس نيذلا انناوخالو:

 ندعب عار ىتح منم وأ هنم يطعا لاملا اذه يف قج هلواالا,
 كام مدنع لضفو مهقوقح ل ا ءاطعأ دق اميفارو عع لاقو

 ال نئاون كبونتو جاح كال نينمؤملا رمأ اي اولاقف هيف نورت ام.

 يضر يلعو هب كل ةييط انسفنا ناف كلذل كيلا هذغن كريغ بوذت

 كيلع زاشأ دق لاذ نسحلا ابأ اي كدت الأ: لاح اكةلصرسبل

 دق لاق اكش كنيقيو انظ كماع لع ل لاقف ناوقتل لاقف موقلا“
 ىصهللا لوسر كدي نيج 8 اها لاقيشتم نجرختل الوق تلق“

 ىتيتأف ةقدضلا كمذف سائعلا تيتأف ةقدعلا لعب لسو ةيلإ هللا
 قسرمللا وسر ىلا ,نيم :ةلطنا ةفذصلا ىمنم تاس

 لقت. لوايعيارفن ام خريم هال جلف كينض متل ملسو هيلع هللا
 نارانيد ىدنع ناكذنا لاقف هسفت تباط دقو انعجر مث هل كيش:

 يعنم ك- 3 سايعلا نا دقف اممهحو ىح يناسبني

 كل ركشأ يلا مرجال لانا عتلا يعمزرملالا مع نا» لاقف ةقدصلا
 اغدهيل نأ كتنلع ا يباف لاق ىلع يا لاقاعيمج نيترألا

 لاقاذكو اذك لاق لاملا تيب يف كلاقف م ةرالا نب هللا كمع رمع

 لو الاخت اممنوكي نأ هتعفنمللْت رقأ د ئرأ يأ الو «

 د دعا ا رمأ اي لاقف فيقث نم لجر ماقف « لو لاف

 را رعنمل نم ءوسلا لا 1 لاقف قئاوبلل
 م ضرس كاملا حا ااضسلا اماوج هللا

 « هتعاطو هللا فروق

 آلا سابعلا نا تاقف هلعلو اذك )١(



 ( باتكلا بدأ ) قفز

 انا رم نبال تلق انأ لاق.دايز نب نمحرلا ديع فلا يورو
 الا فاذا لاقفا ءالانجفلا قدي ةطرافأ قيمت ةعيرصنة-ايعر الا قيس قف

 ا رتمن تاليعقلا ليس هاو ضار ننال نأ لاقل نالثمملا
 و اهوهرك امئاو ةل امقلا يف ريخ ال“ ري_دج نب ديعس د

 #11 1 تبان عرزو هحالص دبي لو دعب قاخي 5 غب

 هنع ىهنللا ررغلا وه اذهف عدز نأ 3 :

 نلع نع الا ريصإلا نأ هللا ىلع حي هنا اههف ءاهقفلا ضعب لاقو

 لوق ا قنابلإلاو ةلانقلا ا ءىشلا ناك اذاف ديرب ام.-

 111 فاق داعم مش مارد ةرشعب رادلا هذه فانتا ع لكلا“

 | ذل بهو طلعوا ةيناو انام ليش لوا اةسانا مين ابنالا هينا
 نق ةيناك نا ةثالث ةذبف غار دلا تفرعو تفصوو ةدملا تفرعو-

 000 ا ىلا عيوش واس وءنادل يكس وره افرع

 زن اح وهف هلايع ددع-

 لاا نئد لصفرام

 اق ىشرقلا ةيواعم نب زيزعلا دبع اشرح ىحي نب دمت لاق

 نب ديز نع دعس نب ماشه امشى زلات نوع نب رفعجا م

 اد اوعمتجا هنع هللا ىضو باطخلا نب رمع لاق لاق هيب | نع ملسأ
 ١0١ 0 لرخت لجو نعل تمت ىلا هنورت نمل اورظناف كاملا
 ىبرقلا يذلو لوسرالو هللق ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هللا"

 : ةاينعدلا نين -ةلوذ ثؤكن اليك لبسلا ناو 1 ساتلاو -

 مهددحو ءال ٌوط ام هللاو . « محنم
0 

 ءال ْوَط وه امللاو ٠ « مهلا رجاه ن م لوحي مولبق ن 0

 رادلا اًوو.: نبذلاو 0



 فض ( تالابقلا )

 .نا نتتيبلا ىنعمو ..ايندلا تبرغن اذه كلامج لستم

 ف ت0 لل ملا اماخ؛تيطخا اذان لا
 ا نيللا دارييل درايلا ءاملاب عورضلا 271 ةيق عورضقلا

 _لضف ابيف ناك بدجح ليقملا ماعلا يف ناك ناذف اهروباغل ىّوقأ

 .لوشلا هيا رعاشلا اذه لاقف نبللا عطقني ال ىح ةوقو

 جئانلا نم ىردت ال كنا ابن :املأ اياقب يهو اهرابغاب قونلا يهو
 تكيراوأا اهدخام توغع 17 ىلحخ وف كيلع راغبي نا كيلا يأ

 اوذضاو اديني لاعلا لثسف يأ .ايتمهتم لجمت نإ 0.

 كيذل جارحخلا صقنف لبقملا ماعال اورمعي لو لجاعلا

 لك يف فلالاب احا رخةفوكلا لهأ أ 7 جرحلاو جار روس
 الايك ةبسو رع وأو ةتنيدملا لهو وع اهأرق هناف امداع الا نآرقلا

 هنع هللا ىذر سابع نا ًارق اذكو فلأَرتت

 ءارفلا لاقو نيضرالا جارخ هنمو رجالا ةملالا يف جارنا
 1 ىدذلل لاقيو : جارخلا نم ءيش هن اك لقأ جرحلاو 7 جارحلا

 ٠ ريخ كبر قزرف ىباكلا لاق . ري كبر جارفن كسار جرخ
 نم ةرخ الا يف كل ريخ كير رجاف باوصلا وهو نا

 رجالا حا رخا كنأ لع ساقأ يد | لل دا ايلا مهروج
 0 لاق ايبارعا نا يجوتلا ىكحو . ةج رخثأت ار
 سولفو سلف لثم جورخو جرخو « ةيرسأ ابارس عمج ةيرسا الا

 تئامقلا

 ..ئعَص لاق ءانيعلا وب أ مساقلا نب دم شرم زكب للا ا
 سابع نا ىلا لجر.ءاج لاق ع نسما نَح نبذ الا نأ ناك لسا

 ”هملصو سابع نااهب رضف فلأ ةئاع(ةلب الا )كننم ليقتا لاقف هللاهمحر



 (ندعتلا اما ( 0 ٠

 دله الانزاهبانالا هي للا: لش ,ناكافو كلت فلأ !نفيرأ لاف

 ةيشنا لهنإل تغرف نالا جاجملا لاق ”ةعشالا نبا لتق اماق.--

 0 مولتقف نيقاهدلا نم مهتاتوتيب لهأو مهئاسؤر ىلا دممف-
 0 11 ريطاو هلام ادب ١ هاي نفاد نم لنك لل لع وع

 ةسمخ جارخلاو جاجحلا تاف ضرالا تبرفن ًادددشأ رارسضا مهنم
 زيزعلا دبع نب ر<# يلو ىب> كالذ ىلع رمالا ناكذ اهلا نو رشعو

 نخب نا هل مدقتو كا ونسلا نمحرلا دبع نب ديا دمع ىلوذ

 مهماقرو مهضدا ف 7 هللا ىضر باطما نب رم مهيلع عضوام ىلا '

 اياده ثدحأ نم لوأو . هدايعا يف اعيش مهفاطلا نم لبقي الو
 0 ل اير ست ل يلولاب قاع لاو رلروعلا
 هاهنف هيلا بك هنع هللا يضر ثامع ىلا سانلا جضف هدعل صاعلا“

 زيزعلا ديعنب رمي مايأ ف زورنلا ةيده دع جارألا غلبف كلذ نع-

 رمم ىلا هفنيو سانلا تايطعا جرخي ناكف فلا فلا نيتس

 "2 ع رك ةرشعل -

 ماشه نب ديلولا انشرَع لاق 56 نب ورمي ىذاقلا شي

 هدنع اوءمتجا دقو نيقاهدلل امون جاححلا لاق لاق ىدحقلا :

 لاق مرد فلا فلأ ةئام اولاق داوسلا يبحي باطحلا نب رمع ناك
 مويلا نحن هيبمت كف لاق فلا ىلإ يامل ار دم هاج ىف

 ىرومصآ نب ليمج نبا هل لاقف كلذ لف لاق فلأ فلأ نينامث اولاق .
 ةلحو تاكل ةيماش ىلا نيتدبل هلك ءاذنع نيجتولفلا ناقهدس
 : هلوقل لاق اهامو لاق-

 .جئافلا نم ىردتال كنا اهرايغاب لوشلا عسكتال
 جلاولا نبللا رش ناف اهنابلا كفايضال بيصاو



 شيق ((قازملا اغاوما)

 ..نيماسمال :لامع هلهأ .اهناو“ نيماسملل ءيف:داوسللا لاق نأ ةجح
 مواعم ءاركي

 .كدت اهلك ثيزداحآلا هذهو ىلوصلا:ىحب ن ذمم ركب وأ لاق
 .بحلا .تاوذ نم لغت ىلا نيضرالا ىلء.جارألا لعج ثنا ىلع

 ىلعجي لف انوازن يلا نكانملاو رودلا كلذ.ننم لظعو راملاو

 عما مف

 ترم اذإ ٍبْئْذ ىأ ناو ىروثلاو كلامو ةفينح وأ لاقو ٠
 .؛اهنع عضوي نا انيأر تصقن اذاو ابيلع دازب نا انيأر ضرالا
 ءاملا هغلب ناو ءىذ رماغلا ىلع سل اولاقو

 ؟(ليط ذملا م و ع نمةحا اسأا هيلعتعقو يلاداوسلا دحو

 اذه ةلجد يقر 000 ) دالبب رحبلا لحاسيلا ءاملا عم ًادامإ
 قا 8 ناولح ض نم هدخ هضرع اماف . هلوط

 ببدعل 1 دلل ) ة.سداقلا (

 رفعح ن ديا دبع "ا هنأ 8 ىدقاولا لاف هدارخ اماف

 لوعمس لاق ر< دبع ىلع ةفوكلا داوس . جارخ مليم 7

 ىتريخا لاق ىظرقلا تملا نان ةبق نع ىورو . مرد فلأ فلأ

 0 رم دبع ىلع جار اا خاب هنا قار 26 لها

 اهلا لا نيب لان يف كر هلآ كا لقد

 عل فل لكلا وس قاح ريطأو دقو ودلا ايادهو

 .« ءاشإ نم زيجيو لصيو ابهيف عطقي ناكف ىرسأ 5-لا زم“ قلما

 وقلم انة قا حلا نيس ريبزلا نبا ةئتف يف جا رذخا غلب 3

 راض جادملا يلواثاف: فلآ فلأ نرمع و فاول ناجربملاو

 ا م 3 - ل 3 1 -
 ..ماعإ رمت توم نأ لبق هفوكلا داوس هنامح تغأب ربلا كدمع نا لاق 90

 فلا فلا ةئام



 ( باتكلا. بدأ ) 1

 ري
2 

 0 يضر رمح نا مهضعب ىورف داوسلا جارخ + ق"سانلا فلتخا ش

 5 ضرالا حس دا وكلا ةحاشمل فءنح نب ذاع. ثعب هنع هللا

 .مهأرد ةسمخ لالا تارخ ىلعو مارد# 0 ايما ه رج ىلع

 هارد عر كلا تا 0 هازد ةةس 0 ىلعو

 0 12 لج هنااا قورو ..ني#رد ريعشأا سرد ىلدو

 ارد ةدمخ ةيطرلا نس رج ىلعو ًازيفقو اهرد ار هاعو ارسأع بيرد

 لكلا كذب لو ةزفقأ ةرشعو ا ةرشغ رحشاا تيرج قع

 هرغ وأ ولد ءاملا هلام رماغو رداع ببرج لك ىلع لعج َليقَو

 لعجتو 5 م لختلا مط ىقلأو ًازمقو ل يا

 هازد ةمش ل 2 ارد ةرمشع عرك بيرج ككل

 ةلغ نم ةيوكا 35-3 2 ىلعو هارد 4 4 شم“ 6 بت رح ىلعو'

 نطقلا با رح ىلعو هي 5 تدارح 1 م 'فضلا

 مهاد 2

 هد>وف داو - حمو فيشح ب نانَع نا ىعشلا ع نع قورو'

 اهرد+ بيرج 8 ىلع عضوف تدرج يلا لأ نيثالثو هتس

 كلذ ربغ ر ا . وأ ازيفقو

 لح داع هنأ هكيجر رع نا ءايغقلا رثك أ بهذ اذه ىلاو ظ

 جارأ جرح نال ةامسم ةرحاب ةصاخ ضرالا له ايل جارحلا

 ةنسلا يف زيفقو مهردد ا ءأ 5 بهذم

 اهتلامق”نال ة رجآامهل لع 0 لخنلاو رحشلا كلذ نم قلأو

 0 فدع تا لبق نقلا عم كلذ درا ا ديلا ل

 ثندحلا اذه يفو . ءاهتفلا ههرك يذلا اذهولاق . اولمبي نالبقو



 «5221/ (رصم )

 (ندرالا ) ىلعو ناثلثلا كلذ نم مجامجا ىلع راني د فلأ نيسمخو-

 ىلعو ذاثلثلا تذيع مجانجا ىلع رائد فلأ ننامو ةئام

 ةد.حلا ضرأالا ىف طاص) كلذ دعإ لعج مث « كلذ لثم ( نيطساف )“

 صقشاال هلصأ ىلع جارخلاو اهجولعو اه>ار لجرلا ىلا اهعفدنو

0 

 ردهم! زب

 نم مهيلع عضوف دبعو حلصل رصه صاعلا نب ورمت لخد
 دنع بدرالاو احق بدارا ةثالثو نيرانيد فاسنا لك ىلع ةيزلا

 ةطنحلا نم هيفام نوكي ليك ةبيولاو تابيو تس رصم لهأ
 تناك تفخ اذاف ةليقث ةطنحلا تناك اذا يدادغملاب الطر نوثالث"

 اتيز نيطسق بدارا هن الثلا عم هيلع لعجو الطر نبرشعو ةعيس.

 هلام نوكي مدنغإ ليك طسقلاؤ“ ل نم اطسقو الخ رللا ١

 لارا ةعكأا

 مهوضرأ الو مدالواالو مثاؤاسن عانت ال نا ُّط رشلا نم مطو

 مي هز> يف مولع دازب الو مهزونك حابت الو مهرايد الو.

 حرس بأ ني دمس نب هلا دبع يلو ىتح كلذ لع كاذ زي ف

 ىلو هناف رائنيد فلا ىنلا ناورع نب كلملا دبع مايأ ل عفرب ناكف“

 هر اع ابا كلذو نيضرالا طغن رصم :زيزعلا دبع داما

 ىلا فَلا ىداتمل تقام مجاملا ىلع كلذ دازو اماوقا عطتتقاف'

 مهيلع داز اوعجر اماف نوكشي كلملا دبع ىلا اولحرف رانيد:

 زيزعلا دبع.
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 نا نيدسملا ىلعو . مهنع هوفخا اهف ثوعبتتي نايليشي ملا نك
 )0 ذورغاص مثو ىععم اذهف لاق . نيلغملا ماكحا عهيلع اورحي

 راكي نب سابعلا تشرع لاق ىنالعلا يركز 3 انشر
 رادلا ءا دار نيل ثيعلا لاق لفحلا كيا شرع ل

 عرتفل ةءزج عماوصلا باحصأ نابهرلا مزاي الو نمؤملا ُهنَرَح

 ايندلا نع مهيلخو

 جارلا ا عفت رألام علم

 هنع هللا ىخر تاطخلا 5 ا دبع ىلد ملغ م 0

 فكاظولا عطق هنواعم ىلا رم هلا أ اماذ راشد فلأ ةئامس

 جلا نيسمو هئاس زا (نيسنق )لعل نطو نذل! لع ا

 ةئارعب رأ ( قشمد ) لهأ ىلعو ناثلثلا كلذ نم مجاملا ىلع رانيد

 مظعأ" ما عفترتك ناب ةرفكلا'ءال وه نه ةيرملا دخأ لكمتنلا دق" )١(
 نم دوصقملا ناب سمجاو ؟ تادودعم مهارد ذخاب هيلع نور 52 :قكدلا

 اهف فَ اعر هدم نفاكلا) لايم لد ةرفكل كل ىلع مهرب رق ل ةبزجلا نحنا

 تسيا ةءزجلا نا ىباقتالا لاقو .ماسيف الو وق هلا رمو مالسالا نسا ىلع

 ةداخل حاولا نخل َض وع ىم اعاو رفكلا ريرقت نع الدي
 قشلاو .قارقتسالاك رفكلا ىلع ةبو-ةع يه 2 © ضوعي صاصقلا طاقساك

 باجي داوم ءاسنلا ىلع دلل عضو زاوح يناثلا مهون ثي>ره ظا لوالا

 لها ن« ناك نم 000 -ءافت اذهو انه ةتاقملل هولا نع لد اا
 اهف حلصإ ال رفاكعلا نأ ثيحو لاملاو سفنلاب رادلل ةرصنلا هيلع نوع مالس الأ

 فس اقم ةاؤنلا ىلا ةفورتملا ةذوخألا ةيزملا تميقا ًاداقتعا برحلا راد ىلا هليل

 ةعاطلا نع افلخ ةبوقعلا 2055 تفك 4 ةيوةع هذهو ةعاط 56 نا درب 3

 راد

 ةفايز نم كلذ يف ال نيململاب ق- يف ةرصتاا نع ةفيحلا ,نأ نم ةياهنلا يف
 ولام ةلزنع اذهو للام تامل ةلساا ةدازلا كلت ل 0 مهو مه 9

 رفكلا دع رارقالا نع لدب !مالاق نم نا ملعت انه نمو .ةا زغلل مماود اوراعأ

 امظع اهو مهوب دقح



 "1 (ةمذلا لهأ سوءر ةيزج )

 ملاخ لك هيما لعلنا تاك وسد مااخرخل القال ظ

 ,ىلع رمع برض مث. ءىذ كايبصلا ىلغ الو ءاسنلا ىلع سيلو ارائيد

 ةمب رار قع ب ىهانلا لع :عيكوبقا ؛ مهضعب و . ماشلاٍل ها

 ىلع برضو . بييزلاو ةطنمحلا 1 3 السرو هطنحو سفاناد

 .ةقمطلا ىلع رانيدب امهرد رشع يا فرصلاو ارانيد داوبلا: لها

 !يلعلا ىلعو ًامهرد نيرشعو ةعبرا نيرانيد يلتسولا نعو نفلا

 ءاسنلا _٠رع كلذ طقساو امهرد نيعبراو ةينامب ريناند ةعبرا

 ةقاطلاو راسيلا ردق ىلع كلذ رمع لعف ائاو . نايبصلاو

 .سوجملاو ىراصتلاو دوريلا ةيزجملا مبنم ذنخؤي :نيذلاف

 ريربلا نم هنع هللا يضر ثامع 5 ذوئاصلاو

 قام مهنم لبقيو . فنع الو ترض رغب ةنز زحلا ءاديتساو

 مالسلا هياع ىلع نع ىورو . انا تاما ما ددلاو ريناندلا

 لاملا بحاص نمو ر ربلا بحاص نم ب ل هع ناك هنا

 زل زانخ الو ًارخخ ايف ذخأب ل الاب افلا يخلط ١ قولا

 هوم احب لولا ميش اوم الو# ريج الو ث ركب ةيزخلا يف يف عابب الو

 ديعس لاقف 5 0 نع » لجو زع هلوق يف سانلا

 ميفيلكت درب ل ادنيبع وأ نات اه ردا اس نوني بيسلأبا نبا

 0 مارك الاب اهيلط دنع اولماعي ال نا.دار أ امنا مهتقاط قوق

 ل ادمن لآ تانج الا ءارعإ ناار 20 فافختسالاب

 القرا سرع هتك الإ: وك رن فاو مويصاو نفاوب ةطدلا 00

 موطاسوا يف تاحتنشكتلااوطينر قات نوءابلملا فكرت اكول

 ”ةايبلا دور ًءاص مثو ليقو « نيهسملا ىز نم مز فرعيل

 ل 1 ميلا 7 ةن زج دبع ىلع نسيلو : 0 يذلاو

 و نيماسملا اوعمسل ىح عبت رش اورهظي ترا مط 9 مهم



 (ثاتكلا بدأ ) "1

 - ةنع اوفكي نأىع مولكة نيدملا دوبي عداوف نوقفانمو نوكرشمو

 _ ححاصف هب 1 ا هرما ( كوبت ) ازغاماف . مبنع فكيو

 عضوو ( ءاميت ) و ( ىرقلا يداو ) و ( حردا) و ( ةلبا ) لها
 - ةكمو ةنيدملاب نم ىلع ةيزجلا عضوف ةنيدملا مدقو ؛ ةيزإلا عبدلع

 مهاقر ىلع ةيزجلا عضوو ةمذلا لهأ نم نا رحنو نهلاو 6

 تئلايبصلا الو ءاسنلا كلذ يف سيلو 2 0 لجرلا ىلع

 - ةمذ مل 0 3و كالذ لعف اماف « ريثعلا فصل معمار 0 فو

 ...لئاقي و مهماظ َّ  مهعني نا سو هيلع هللا ىلض هيلع بجو دبعو

 . ناو مهنع لتاقيو مهعني ذأ قوعداوم مهو مطل نكي لو 7
 ماردع مولع رهظ

 - هللا ىلص لبقو*٠ نا هدم ل ا 2 موق لاقو

 000 حلا سووجلا نم ه ملسو هيلع

 _ ىحللا هللا دبع نب مهارباو ييدكلا س ١و ن دم انشر

 0 تعلو لاق مصاع ونا اسرع الاق رعدكلال ظفللاو

 اذه ىفا لات قعرَم هلال وسر نبااي تلاقن كعب هنع هلل ىنصي

 رمع لاق لوقي يلا تعم لاقف ام,دحولو تار نا تلف عضوملا

 نمحرلا دمع هيلا ماقف س وج لاب عنصا ام ىردلا ع سل باطخلانا

 مهنع لئسو ياسو هيلع ةللا لع هلآ كوش تعوعن لاقفي قع نا

 هللا لات ناا.أي تاقف : « تإ |كسا لهأ ةنس عب اونتسا »لاقف

 راسو هتلغل برضف يلدز

 .ىحلو ةيحاك ى زج اهعجو.ةس رافلاب جارلا وهو تبزك برعم اهنا ينزراوخلا

 * لأ مشتل ةلوح مادعف هيلع هله يذلام ردا ملو.هدرباو لوقلإ اذه ةتمعشسا امو

 هلا اهانازمو ةفبرثشا ايصئاصخ َنِم ةسرعل 3 وذو ه.سرافلا



 فدو ( ةمذلا لهأ سوءر.ةيزج )

 بايع .طيمم ءاملاو ًاتاوم نوكي ذا يفن لاقف داع مث تعطأو +
 دق ا مك . مل 2 اذه ىلع ةنيبلا اوماقا ناف اهيناوج .

 طلخغن محب يدمبملا ىلع 5 هناي سا || ثدحت أ هللا ديبع بحاو.

 لاقو يدميملا هلز ءذ اوقرفتو بثوو يدبملا جضف لاؤسب 0

 دقتف الاو يدبملا ىلع 9 سانلا لوش ثنا الا تدر انةقاو.

 ا تاو 1 اذ_مف تامو بر > مث هويحاف ١-0 ءىذت

 يناثلا تاوملاو . رءاعلاك وهو :ذانباإلا ىنيكا 2

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق يذلا اذهف طق 0 هكلع لام
 م ىلإ ىلا نا ءاحالاو « هل يوف ًاتاوم ًاضرا ايحا ن ءيه 7

 ءام هيلا قوسلو هزوحيف مآ هنقادح هل الواد هيف هعزام آل

 ءانب هيف ىسب وا ةقشمو هفاك

 < سرشلاو ءانملا اهو ّنآرعام تاقرع - شيلا قولا
 ٍ رهنلاو رئبلاك ناتطاب ناقرعو

 ه0 ورك كبل مك م ل

 لقوم اهون 0

 هيلع هللا ىلص ىنلا مدق : يىلوصلا ىحي. ن دمج ركب وبا لاق

 دومو ثدوماسم طالخا سانلاو ةكم نم هرجابم ةنيدملا لسو

 هتبزاج يا لعف امب هتيز> نم وا هاضو يا هنيد ىزج نم ةقتش.م ةيرجلا )١(

 رجلا ءازج اهنا ةيادلا يفو . لتقلا نع وفعلا مهياع نم نع اهب نورجي منال

 لاقو يطعي ةفئاط | مال ةئزجتلاو ء زجلا نم زمحلا | ,لصأ ليقو ا زاجلا نم ىدهف -



 ( باتكلا بدأ ) - ان

 1 ني دسم انقر عا 211110

 عججا ( قيتعلا ) ريبزلا باطخلا نب رمت عطقاو

 00 ىلإ عفان - 0 3 نم لجر 0

 لدكعا ريع 10 05

 1 ناف ةلخد.« يطاش ىلع ًاضرا 0000 ىسوم يلا ىلا هل

 ةيزج ءام اهلا يرجي اضرا الو جارخ الز ف راوويبوكت

 اهأبا هطعاف

 , لسو هيلع هللا ىلص هللا كلود بادعصا نم ةسمخ نامع عطقاو

 ” 02 نماابخو ديز نب هماساو دوعسح. ناو اند رييزلا

 كلذ دعب ءافلملا عطقا م. ها اع عك

 , ميهادبا نإ 5 هير لاق يجاسلا مهاربا نب دبف اشو

 ب هللا ديدع اهملع هيضاقو ةرصبلا يدمملا مدق لاق عفان نبا

 .نم ررم ( تاع رملا )لهأ نيبو ينيب رظنا هل لاقف يرينعلا ن 1

 . لاك هرظانب نم ٠ رضحو يدهملا رضحو 0

 0 نمؤللا رم ١ انك لوقت ام" هللا ديتع

 . ةفاك نيماسملا ىلع هنمث دوعي اهيف عايتبا عقب ل ؛ نيماسملل انيديا

 لاقف هيلع دحال ليبس الف ماما نم ''' عاطق اذا مهحلاصم يفو
 : كح الت ابل[ اانؤت اولاق دنع اف مع دق نولوقت ام موقلل

 ماوم ًاضرا ايحا نم » لاق هر ريالا لوقا كرزعار
 .قصلا ىح ها اوت ديالا ف ا لاقي كورا منه وكلا ف

 تتح ادق لاقت لجو هبل. لس يتلا دنع تاوثاب هد

 م مطقا اذا هلعل )00(



 ) عئاطقلا ( ١88

 اهينعطقا لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر.هنم .اهليقف .اهف--

 عطقاو لخنو رجش اهيف ًاضرا 'زبيخ ًاضِبا:نشيزلا عطقاو اهايا هعطقاف -

 (ةقدازسلا) لحم قيقش نب ديعس ىطعاو ةمايلاب ًاضرا نابح نب تارذ

 هراد عض وم دقرف نب ةبتع عطقاو ااتك كلذب هلستكو اهرصقو.

 ةورملا ىلب امن 1

 ىلع كرهظيب هللا نا هللا لوسر اب :. لاق يرادلا ميت 11و

 1 ا 4 ملل تيب ) نم نيتي رق يل قبو اهلك ءلض وألا 'ء

 ِتانكِب هءاج ماغلا 5 ِهنع هللا ىضر. رمع نيظءاضافا اراك ١١
 هاطعأف كلذ دهاش انأ رمع لاقف 2-5 هيلع هللا ىلص هللا لوشر..

 مالسلا هيلع ىسيع ايف دلو ىلا ةيرقلا نم هذه م تينو  اهانا'“

 هعطقاف برأي يذلا حلملا ينزاملا لامج نب ضيبأ هعطقتساو

 هل هضعي لو هدزف دعلا ءاملا هتعطقا اعا لجر لاق ىلو اماف هأيآ '

 سانلان يب ءىش هنا ىأر دعلا ءاملا هللاق ام. ءالسلاو ةالصلاهيلع هنآك
 . دهاعمالو نموكم قح عطقي ملسو هيلع هللا لص نكي لو ًاعيمج

 تاعاطقالا يف ةنسلا ترج اذبف -

 ديلا عطقاو أ اناومرا ضاعف ار نيرا ا عطقاو

 ع ةحلط ىنأف رمع مهيف ًاسان هل ديشام اياك مل 0 ْ

 اذه محا ال سانلا نود كل هلك اذه لاقف 5 باتكلاب :

 لاقتذ رمع مأ ةفيلحلا تنا لاقف ركب يبا ىلا ًايضغم ةحلط عجرف.-
 عاطقالا لطباو ىنأ ةنكيلو رم هلو

 هلا تعكو ١ ةمبطق يزازأللاب يصف ن١ ةفيؤعل ركب وبا عطقاو

 3139 ُهَنَق قيضنق تاقكتلا هال ام رمع ةئييغأ 1 نايك ا

0 



 |( باتكلا بدأ ) للي

 وظنلاو ]اكشخ مهضعل لاقو.. ريخب ملسو هيل هيلع هللا ىلص هللا لؤسر

 ل اهعشقيو اهسمخيف ةمينغ اهلعجي نا لش نأ مامالا ىلا امف

 اق[ عأ رز .نلاو غل كالبتف ريبح سو هيلع هللا ىلص ينلا لعف 3

 0 لة يجف وك كدب 5لراستء الا يساخ الف اعف اناا
 نومانملا حتتفا ا هنا ءداوسلاب ر# لعف امكاوش ا أم ةماع نيماسملا

 فاخأو نيماسملا ن مك بغي ءايتمرل اف لاقف اننيب همسقا اولاق داوسلا
 برضو موضدأ ف داوسلا لع أ كاف + ءابملا ف كي اودسافت نا

 0 ىنعمو جارحلا 7 د ىلعو ةيزملا مهسوءر ىلع

 ' 1 جارحلاو

 عئاطلا

 0 ا هللا لوسر نا سواط نع ىورب : ركب أ لاق
 ا ل مجبل يه م هلووج يراهن ضو املا ىداع و لاق ٍلسو

 جلف فقل ملسو ه.لع هللا ا هللال وسر نع يورو . سانلل عطقت

 اضف تناكو ريضنلا. ىد ل نم راصنالاو نيرجاهملا نم ةعامج

 0 يعم نميف اي داع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 ةنع هللا ئذر, رمعو ( نجح ري. ). هاطغا هنع هللا يضر ركب وأ

 ًابيهص مطقاو (ةلاؤس ) فوع نب نمحرلا دبعو ( مرجرتب ) هاطعا
 مطقاو (ةليبريلا) دّسالا دبعنب ةماس اباو بلا مطقأو (ةطارصلا)

 الجر, مطقاو ( ةسرح ) هل لاقي الام فينح نب لبسو ةناجد ابا
 كدبعإ لزن لاقيف عجزيف اهيلا جرخي ناكف ًاضرأ راصنالا نم

 اذنك ملسو هيلع للا عاشلا لوتس: دق وأ اذك نق ارقلا:ى

 يل ةجاح الف ي يم اهلبقاف ى اذا نصرا هلله نأ هللا لو سر اب 1



 + فوقي ) نيضرالا ماكحا

 « روسكمويف ًافلاغ ىرسس لا لجل او ىنعلا ديلا ىف ضاينلا ناكاذاف

 كسم نمايالا قاطم وبذ ىلا لجرلاو ىلا ديلا ىف ناك اذاؤ

 ثاكاذاف :مدعأ وهف هيديىدحاب و حضو همجوب ناكاذاو ءرسايالا

 راص اذاو « ملبنا وهف ليححتلا ضايدب لصتي و نطبلا ضيا

 اولبف هنن ذا لتض ١ ىف ناك ءاذاف:ع لفلشا ويف قمايلا دليدتلا لك

 قلب | وهذ نطبلا نمرهظ اذاف طبنا وهف نطيلا غلب اذاف ؛ غبصا
 ا

 بص ردلا مالع ١

 : ماكحأ ةثالم ضر الا ىف ىلوضلا لآ
 ةفب وأ لمحمو مامالل اهيسسقح نيو بما اييك ضو

 ضرأأ ىبف « هللا ىعم نمل اه. ىتتتتواهوحتتنا نيذلا نيب اهسامخا
 تلذ "لمص ماوه تناك دقو ناسا اهاتحملا ضر

 + وأ الا( رفح ضرأ يبق [ويغجرتسسا فا ءافاط لا

 د وفم جارملا ءامخ نمابلا ارح ىدلا كال ن1

 مهيلع ءيشال مهناعا كلم اهله ناك نوصل ا
 تناكذاو «ءامسلا ءام نم وا اجيس برعت تاكا معلا رغ اوي
 رشعلا فصن اهغذ هيف لمتعي امم كلذ هابشاو ةيلادلاب برشق

 ام ىلع اهلهأف 6 مولعم جارخ لم هيرب تدنن نسال
 7 عالم اة 00 نأ الا هرعارتلاو

 اهليبس نأ مهضعل ,عز فالتخا اهيفف ةونع تحتتفا ضرأو
 قير (20:اطنلخ اسال ( ةفلاراكق وكلم مسقتو سم ةمينغلا ليبس
 لعف اك « ىلاعت هللا ىمس نم ىقابلا ساو ةصاخاهوحتتفا نيذلا

 اني
0 



 .هذه لكن لولو مسيالاو ريدم عالذكو ٠ ةقل ,لميااكغو

 سقو « قلب ا وبفذابواستم نانول هيف ناك اذاو ؛ تاراد هيف ناك

 وأ اهدقنا وا هليقيع ةترغبتباضإاذا ميطل سراو . اذه ىلع
 أ ع

 بصق ل اذاف برغم وبف هرافشا تضيا أذاف اهدحا وا هيدخ

 6 واق اذاو ه2 داش ىف < مح ُْق تشاو ندحلاو نينيعلا

 يف ةهجلا ىف تذرع اذاف « خارعش ىبف هفنا ةبصتو هتببج

 و6 ها لف عطقنا 3 4مد ْق ناك ضان كك ةحرقلاو ٠ دكا

 عي ىهف رثك وأ لق ايلعلا ةلفحإلا باصأ ضارب لك مثرلاو

 اذاف ٠«ىراو ظملا سرفلاو٠ ىلهسلا ةلف-طلا ىف ضايب لك ةظاللاو

 4 د وبف اك 5 0 اذاو 4 قمل وهف ضاد هفاقلا هاش

 محعملا وبش ةيصاخلا تامه 01 ضاييلا ردنا اذاق.
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 / لذ نيتنثا وأ ثالث وأ هعاوق ْق 2 ضان ل

 ع

 .ليق ثالث ىف ضايملا ناك اذاف « عبرأ لسع لاق « و

 يل ذوخأم ليججحتلاو + لجو وادي نلطم تالث لجن وف

 الا نك 2ع دوم ضادلا راض هن 5 اجلا قعر لحل

 « لجدأ ليق ةدحاو لجرب ناك اذاذ « نيلجرا لجحم ليق هيلجو

 2 لاول سرف ىلع وهو لَتَم هيلع هللا تاولص نس ال 00 و

0-3 

 هل ةشالو ع لا هب 1 انطخ 2 هدد طوبا لقو أ ميك عجلاو ةماخ“ هب ايلا" ءي

 ليمش نا لاقو. اهو راع الندم د تذوكي ناريشالاولاق . ميشالاو شرب هلا

 *اداكب ناه اهرئاود يف تن 5" اعرو 2و 6م ىلع نمرغلا قول كلام ةفاق ةناغلا

 وردلا جانت يف

 3 نمو باودلا 3200- لاك الا اراكو رست دع 1



 ا - (نلظا نانسأ)

 ىنتالاو « ىنث » وه ةناثلا ىف مث ةنس هل تع اذا « عد_ج >

 فو « لاا » ىنالاو « عابر » ةثلاثلا ةنسلا فو « ةينث ال

 يفو ءاوس هيف م ركذلا « سيدس »و ©« سدس »:ةعبارلا“

 هلمجي نم مهنمو « ةعلاض » ىثالاو « علاض » ةسماكا "ةنسلا»

 قو اعانر ةعئارلا قو اننث ةئلاثلا ىو اعدك ةيانلا

 معلا لثم تناتن ةسداتنلا قولا دس اسال 0 |

 لمفا هانم

 لاقي « اهماع نع ىنغتسي ال بتاكلاذال انداه اترك ذ امناو
 هل لاقيو ©« ةربه» ىنالاو « ربم » هه نيح سرفلا دلول

 تانن 8-5 اذاف ٠ « ليصف » 0 ءلصفق اذا « فورخ »

 لوح هيلع ا اذان تيلفأ و تلقا اهب « ولف » وهف هعضاور

 2 اذا « عدج » وهف نيلوح مكسا اذاف « ىلو> » وهف

 يفو « ىث » وهف ثلاثلا ماعل ءلا ىف كلذو امهماكم جحد ءاتين

 امهماكم 0 هاتيعابو تطقس اذا كلذو « عابر » وه علارلا

 قع ىتنلو 4 حراق » وهذ امهناكم جرخو هاحراق :كطقس [داذ

 ىلا « نيمأع حراق »و « ماع حراق » لاق ةكاو نس ح راقلا

 هيلا عييمجاو « لذم » هل لاقي 3 ماوعأ ةينامع

 البطل تالا
 ف وكف: هنن ةاوءةقزعاك وي نأ :رقتشالاو ثييكستلا »قا قرنا

 ع 3

 . رةشاو 0 ىوحاو رضخاو ٌثد

 1 3 ا ع 5 03 ! 03 5 - >»

 . عمامو شرباو قاب او بهشاو رفصاو . رقشا وهف او اي



 (كفاتاكلا يلدتا) <.

 5 يلو مع

 . ا ء.مو 1 362 تالا ا عطل نيح ةأ كلا دلول لاقي

 ع 1 2 2 0

 رهشا ةعلرا تخاب اذاف . « ةم,م »و « ةلخس » ىثا ناك 8
0 2 : . 5 5 . 
 ىتالاو « رفح » وهف زعملا دالوا نم ناك اف ب 0-0

 رك دلاو دوتع «م )» صار ع )) وهذ يوذ اذاق » ) 0 َه رفح 0

 نال نم ذاك ناو « قانع » 1 « يدج » هلك اذه ىف

 2776 لخر » ىنتالاو « فورخ » لع ركذلاف نآضلا

 «ةعذج» ىثالاو « اعذج » 1 ف 0 «ةفورخ »و
 » 9 بج زل ع

 ةعسلاو رهشا هينا هلع يباب نم .٠ م اعذح نك وعمصالا لاق

 00 نت 3 ”ىتدلإو 4 ىف 9" ةثلاقلا ةديسلا قو ::ل3 وتو

 وه ةسماخلا ىفو « ةيعابر » ىتالاو « عابر » ةعبارلا ةنسلا

 "» غلاص موه ”هسداتلابةيلدلا قو وأ قسازيسا» ورواد »

 امل لاقيو داصلاو نيسلاب « ةغلاص »و « ةغلاس » و « غلاس »و

 ,« زنع » ىنالاو « سيت » عاذجالا دنع زعملا نم ارك ذ ناك.

 5 1ع

35 37 0 0 

 « عيدتت » مث « لجع » هما هعضن نيح ةرقملا دلول لاق
 م 8 2 نش 2 2 9 >5

 نبا لاق عسا يأ هابنج رفج ام ءاغلا دلو نم ل حابصملا يف لاق )١(

 رفح و ناضل دلو نم نتف ةارفملا“ عدز 9 ثنردح ري سفتا ف يرابن الا

 ةرغح ىثنالاو نيشا ةعبرأ غلب اهي ممل ناو قم رغملا لدقو راغح عمجاو

 0 لاح اخرو لخرا هعجن ١انلا الوان 0 ىتتالا فتككو رسكلاب لخرلا (؟)



 0 ( لبالا نانسأ )

 ارغب رهن لب ذلا نتا ىف هللا

 نش «ناؤتفو ةاربت ةادمأ عشت ةءاس ةتاثلا ل

 قاف قا 0» تقدس » وهذ | 1 ناك ذا 2 8 وهأ معي 3

 هل لاق قا نع ىلصفي 0 لازب الف. « لباح » وهف نل

 دنع وهو ةبف 4_لع لم#< يذلا تقولا ىف ناك اذاف 6 لاك

 نال ةقدصلا ىن زوجي ©« ضا# نا » وهف ةيناثلا لوخدو ةتِض ماع

 ةنسلا لخدت ىح ضاع نأ لا الف هد لمحت تضخص

 هريغ نه نبل اط راص دق هما نال « نوبل نبا » ريصيف ةثلاثلا

 ةعبازلا ةنسأا لخدت ىح نول.هننا ىتالاو نوَنل الار ١

 ةسماخلا ةنسلا ىف ناك اذاف . هقح ىنتالاو ©« قح » دُئني> وهف

 نمزلا نم تقو ةعوذ+لاو « ةعذج » ىنالاو (« عذدج » وبق

 « ىث » وهف ةسداسلا ةنسلا تلخدو تمت اذاف . ل نسل تسبأ

 «عابر» وهف ةعباسلا ةنسلايف هةيءابر ىتلا اذاذ . « ةينث >ىنالاو

 ىف كلذو ةيعابرلا دعب ىذلا نسلا ىتلا اذاف . « ةيعابر » ىنالاو

 -ءاوس ىنالاو ركذلا «© سدس »و © سادس » وهف ةنماثلا ةنسلا

 يا هبان رطف اذاف . « صواق » ىتالاو « 0 اذهلك ىف وهو

 «ةقان»و « لمح » كلذ دنع وهو ًاعيمج نالاقي « ةلزاب »و لزاب

 فلخم » و « ماع فلخم » لاقي اتا نس كلذ دمإ سيلو . ىثالل

 ىنالاو « دوع » وهف هبان معو ربك اذاف .:داز امر! نيمأع

 ريكلا ف ةريثك ءاعماب نايتس » ةدوع 22

 قالا ود هانتثا اندشلي لصالا يف 2200(



 ) باتكلا نأ ( 3 ٠ م

 1 ا تس ال وق ون! تارقاإلا انما !ناكتتملا و اطلاقف

 ةغللا لها داو ا بجو « نك تناكف ةئيفدلا ماو

 نيكسملا 5

 دق : موق لاةف « ميولق ةفل وما مهس يف سانلا فلتخاو

 .نيقاملا ىلع عجرب مومهسف هلهاو ا ةوقب مهس مويلا عل عطقنا*

 هل مهسلا اذه نوكيو هارب نم فلات: نأ مامالل لب ؛ 5

 ضرفي مامالا ىلا مهرعأف ةضارفلا يف نيلماعلا مهس انثأو
 كا مل

 د1 لاعو.: ىتعف ذسعلا ىرشل نأ وه ىليق باقزأا و

 اعل نكلو ؛ قتعيف دبع ةقدصلا نم يرتشدال : ىعفاشلا وهو..

 م 0 .

 ةيصعم 0 َْق ع انا موق و نيمراغلاو

 5 هللا ليبس يف 2 مهضعل لاقو . وزغلا ف هللا ليد قو

 اهودؤي ىت> اهوعنم اذا اهلها اهيلع نولتاقب نذلا:

 ةقدصلا نم هدد ىلا

 .ديبعنيدجا لاق كاذ كو. ريقفلا نمالاح ىسحأ نيكسملا : ىعمصالا لاق:(١)
 لاقف انيكسمكلفلا هلنم ىمس ىلاعت هللا نال اندنعحيحصااوهو .: ركب وبا لاق
 يديوزلا لاق.ةلجىواست ىهو <« رحبلا يف نولمعي نيكا#ل.تناكنف ةنيفسلا اما>
 اضيا هل دهشيو ةرجالاب اهيف نولمعي اوناك لب مه ادام نكت ل ةئيفسلا ناب درو

 ديدشتلاب أرق نم ةءارق..



 *؟ . ٠ (لااؤمالا/ هوجو )

 .ليبسلا نبال عبارلا عبرلاو ء نيك اسما .ثلاثلا عيرلاو «ى : قاقملل ينال

 فرصلو هضعل ىلدعل ملءو هيلع هللا ىلد ىذا ذاكف « ادحاو

 هتمسق لدعلاو نيماسدال ًاحالص هارب امذو هل هللا هامسا امف ىقايلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلعق 7 قداَو

 يم 4 8 1 لاقو ةمن 5 اهنا رقل مود لاقو 0 ةالصلا

 6 2 دعل ن ةفاخلال م و4 5 ىلع 1 ١ هتحأ ( ةدمدع م 1 دفل ءاع هللا مص نا

 هللا ىللموس قو ق1 لاو ليخلا يف نيمهسلا .ن يدها 2+ 9-0

 0 يأ مايا كلذ يف نافرصي اناكف نيداسملا ةحلصمو

 منع هللا م 4 علا نم

 اغا »ب لاقف“ لبو ةزعاش اخ اكون ىلا ةيدافشاللات اقرت

 مهولق ةفلوملاو اهيلعا :نيلماعلاو'  نيكاسملاو ةءارقفا | تاقدصلا

 ملغ هللاو هللا نم ةضل رف لطسلا ناو هللا ىل بس يفو نيمراغلاو

 مهرفكي نا ةدوهع# توق مط نيذذلا ث ةغنلا يف ءارقفلاف

 ىعارلا 00 كلذ يف اوجتحاو مدنع الو 3 2

 ديلاو نك ىلا ةفانلا ةبوللاو ناورم نيكل اور تيلا 0

 كاع 71 رح ديل الو كم 5 هلام نالو مهوق كلذ. مور ركشلل م ىلاقلا كم. رحتلاب

 هل ءىث ال يا زاجب وهو ريثك الو ليلقال يا



 (باتكلا بدأ ) 3”

 .مناو.هعئاصأ نب كبشو... اذكانغم اوناكو مالسا.الو ةيلهاح ف

 0 شلزو تاْحَدا امل م ماعف مس و هلع هللا لضتى 9 لا مه ىعر

 بلظأ ا داع وشب لاك بل لامن الون ميماكت ال اولاقو 2 مشاه

 58 قرافت الل اولاقو 0

 كيل لانا: الا ياعيال وسب

 مشا 75 ا نه مبدق ل ةماع سانلا نام نك ناين

 ىاتت "ناك اسملاو قابلا عوق اق دعو . ثلظملا يَ ناك ايم الو

 مهنيكاسمو ءالؤه

 ريقفلا فيضلا ليبسلا نباو

 ١ ا 1
 الو ميماه ا اق مرق

 ميسو هلام هللا - كوسرأا مهسو هللا ِف سانلا فلتخاو

 حاتنم 4 ةهسمح هلل لأق ») :لخو رع هللا لوق قفى وللا موق ل لاقف

 كتةتعاو هللا كقتعأ دقو كلو هلل اذه لاش ممالك

 لحو رع هللا لاق اك ةسمخ ىلع موسقم ساو

 ةيينعللب أ اذا سو هيلع هللا ىلض هللا لوسر ناك موق لاقو

 . هللا مبس وهو ةبعكسلل هلعج ءيش نم اهيف عقو اف هديب برض

 ىلص ينال 8 يشأ ةبتخ قع يواام مسقي مث . كلام لوق اذه

 ليسا ناو نيك انما ىاتيالو“ :مهس فرق ةلا ىذلو .سو هيلع هلل

 : ا

 . يال علرف ةسعلز ا هلع مسقي يلع ناك سابع نبا لاقو

 ةارقل ووقف لوسرالو هلل ناكاف ىلرذلا ىذدلو لثنو هنلع هللا ىلص

 , عبرلاو « ًاًئيش سخلا نم اوذخأي لو سو هيلعهلا ىلص هللا لوسر



 ؟.١ ( لاومالا هوو )

 هلا هلام“ نم هنوعو هفلعي كلذ نم ايش دميملا نم اماظ.و عار

 رثك ناو هيف ةاكز.

 هاك الا قبقز الو ليخ ق و ةأكز 0 : زاححلا لهأ لاقو

 الو  شحولا باود نم ءيش يف الو ؛ رارحالا مزات ىلا رطفلا؛

 نم ءيث يف الو سابل الو ناجرم الو توقاي الو ءولؤل يف ةاكز.

 سقف كل تيممام ىلع ىبف « ةراحتلا ةكز الا ضورعلا»

 كلذ ىلع-

 ةبسمح تغلب اذا ؛اهثم هللا جرخي ادمن. رشملا ضرالا ةقرتو

 لطرأاب ثلثو لاطرا ةسمخخ عاصلاو . اعاص دوتس قسولاو 5: قي

 ةفوكل || لهأ لوق يف وهو « زاج1ا لهأ لوق يف يدادغبلا“

 هلع )اهي فرك ضرالا تناك اذا ؛ لاطرلا اذه. لاطرا ةسمخ

 يرقعلا فص ه.فق هلع أ اهو بالود ترش كفاك لآ ءامسلا:

 مالسالا نع ءانغلا يوذو ةيرذلاو ةلداعمال ءىنلاو

 ءيث نم مكمنغ !١ذا اوماعاو » لجو زع هللا لاق ن سملاو

 0 ينلا بارق ىنعي « ىبرقلا ىذلو لوسرالو هسمح هلل ناف

 نب بلطملا ونبو فانم دبع نب متاع ثوم سو هيلع

 5 هللا ىلبص يبا 3 8 ىب 7 نمةصاخ فا

 نب ةيمأ نب صاعلا نأ ن :د نافع ٠ نب ذاع هماكف مط كلذ لعج

 ا
 معطم نب ريبج هلهو « كلل فاخذ

 «مهلثم ىبرقلا يف اوناكذا فانم دبع , زيبا

 م ركام طط كلللا“ يف نأ لس ال: ملسو هيلع هللا ىلص يبلا لاقف»
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 م”وقي نا هلك اذه ةاكزو رطفلا ةاكز مهيف نكي مو ةاكزلا مهيف
 هتممق دس هير دخؤيو

 « نات ازمع تقلل ذازدءزئاشا اك "ثغلت اذا لالا ءقو

 افق نب رشع تغلد اذاو « هامش تدل 20 نس تغلب اذاو

 نكت الاف ظ. ضاخعا كنت :اباقف:نارشعو اسي تغلب اذاف « عي رأ

 اهيفف ةدحاو تداز اذاف «نيثالثو سم ىلا ثومل نبان ضا# ةنبا

 اهيفف ةدحاو تداز اذاف « نانعرأَو نيمو للا هن ويلازةييل

 سمح ىلا ةعدج اه.مف ةدحاو تداز اذاف « نيتس ىلا ةقح

 « نرشعو ةكام ىلا قاتمدت ابيفف ةذلخحلو (تكاخازز اذاف نيعمسو

 هقح نيس لك يفو ء نويل ةنبا نيعبرا لك يف وكي مث

 ياارب ةتانق ذب هنو راق كلم اغتسل ال ره اليسا ظننا

 ةانثن لح لك ءادتب الا يف تناك اك

 ىلع ديزت ىح ءيش اهيف سيل مث؛ ةاش نيعب را لك يف مثغلا يفو

 « ةئاملث ىلا هايش ثالث اهيفف ةدحاو تداز اذاف « ةثامو نيرشع

 ىح ءيش ةدايزلا نم ذخؤي الو « ةاش ةئام لك يف نوكي مث
 ماملا اده قف وهو لو ل الع لاو ا

 عجب اوه ةللينم وأ لذ ةرشقد نيثالث يف قررا اوحو رقم 0م

 ناد مف 0 1 0 ىث نيعبرالا

 : ةعيبت وأ عيبت نيث الث لك يف دعل ا ماسحو يت نيتسلاو نععبرالا

 نوكت ىتح انرك ذ امم ءيش يف ةاكز الو « هنسم نيعلر أ لكيفو

 هيف مث نيذلا ملل ا 1 هاو ولا ةيلعازلا ةفانبل او فعن



 13 (لاومالا هوجو )

 نولخدب ننذلا نيكررشللا تازاخم نم.ذخب ورا: سماما:هجاؤلاو

 ءزتمعلا فصن ةمذلا لع تاراجت نم ذخ وي . دبعبا مالسنالا الب

 رشعلا نيكد رشملا“تازاتكا مو

 وهو زاكرلا اطواف : ةيبذ ااه عاوش وال( لف لن الا لاملاو

 كاسم ةقالفان طفشاوب اذاءءاجدلا 6 ةيلهاجلا نفد

 هبباجخاةني أ هل تتاكو. هله الشلل

 ةضفلاو بهذلا هيف دجو» يذلا مضوملا وهو ندنملا يناثلاو

 قارعلا لها لاقف هيف فلتخا دقو 4 ديدخلاو ساجحن:لاو صاصرلاو

 ةلحعم ةاكزلا هف زادلا لهأ لاقو + زاكرلاك نس ا همق

 دقو « ءولالاو ربنعلا نم رباب لم يو يسال كلاثلاو

 "تكي ةلزنع وهو هيف ءىث ال .قارعلا لهأ لاقف ؛ هيف فلتخا

 وهو هيلا ا ن ىلعل نا هنع هللا خو را أ نع ]يورو

 رمع هيلا ادنتكَتَم زكا لعاش قع ةراتم دج و هل نإ 0
 هتلح' نه زكبلا عاردلا ام لك فو بيف هللا بيس وط ميسا ابن
 ىأز كاذ هنع هللا ىذد سابع نبا لاقو « سلا

 نيكل ف نيكرعملا لاما فيلل هعنقال لك عبارلاو

 نبرشع لك نه نيءلا يف. ىهو ( ةقدصلا ) ثلاثلا لانملاو

 مارد ةدخ رد املك سولاف بلس كفل
 5 هديف ءىث الف ا رهوجح هنم ناكام ىلأاو ه عا ا علر وهو

 اك لك تالذكو : ويقعلا علر هيفف ةضفو 1 أهذ ناك

 هيق ةاكزال

 0 تناك ةرا>:ا اوناكذاف .رطفلا ةاكز الا مف ةاكز ال كيلاملاو



 نيقتات هي و

 لالا ذ3 ىلارع# ىتاا لاوص دنا هوصو

 تمم نمل واابفلتصاو

 هللا ءاذأ ام اهنم“: ا ههوجوو (ءىبلا ) : ةنالث لاومالا

 « برحلا نوكس دعب حتفت ىلا ةنيدملا يف هنودجم امم نيماسملا ىلع

 سيلو ءىف كلذف « مالسالا ىلا رفكلا مسا نم رادلا ٍلاقتناو

 دقو « 0 يملا هنع هللا دار لت يذلا «© ةمينغل

 ىلع هللا اهجتف 0 دنواسس مكاذغلا 0 هالو دقو تثاسلا َ أ

 3 زيكلا ىلع هلد نم ءاج مث ؛"اهمسقف مانغلا بئاسلا عمج « نيماسملا
 هللا همحر رمي امهم ىلاف ردوح نم نيطفس ذاكو : هحرختساف

 6 هسم# نا 50 و 6 ةيرذلا نيد ع مسقن و أمهعيس نا هرحاق

 ةمدنغ هلعجي ملو ايف هلعج هنا نيبتف
 ةمذلا لهأ سوءر ةيزج (') ةيزجلا يناثلا هجولاو
 ةاك زل وهو بلغلا ىراصلت نم دخؤ ام كلاكلا هحولاو

 يلا ةمدلا لها تدلع نم ذخؤ ام عبارلا هحولاو

 أ اهيف دوفلتخم
 )١( ص ةمذلا لها سوءر ةيز> باب يف ةيزإلا قاقتشا ىلع ماكتنس #1١



 ٌتلاثلا لا



 5.١ ). باتكلا بدأ (

  ةنملاو دما هللو يناثلا ءزملا مت 9

 ( باتكلا رخآ وهو كلاثلا ءزجلا هولتيو )

 ا 5 كالا كح كا ولاء الالم الاهوجو» ةلوأ
 6 تمن نو

 نيعجأ هدك و هلآ ىلعو 12 ات ديس ىلع هللا ىلص

 نق مرت

 . نب ةجبم دمج هللاب نيعتسملا باتكلا اذه سان لوقي

 . يوقالاا مدافعيلا ل داعلا افيلييفا نب دوت

 ناتك نم يناثلا زملا مسن كرم تعرف

 *« باتكلا بدا »

 ىلوصلا ىح نب دمت كب ا
 ا هةققب يناثلا 0 9 ءان اللا ف ءانيملم



 ١ ( يوءلانلا ناويانلا"ليؤحم )

 2 و هليد ىرسي تايف

 مدق سيق هريس زواجي ملو

 امل بهو نب نيل وحبي ليعدل هللا دمع نب ثوره دشناو

 :.ةيما يلا نا لو وحنب ديوبلا ىلوب»

 ادع نيفوؤملا وحل غلب الا

 طحاش هيبانح نع ءاث ةلاسر

 جحاش 0 نيح بهو نءاذاب

 طلاغ مال_ةإ ساطرقلا ىلع رع

 الخادم أادح -دّرتلا كان بحا

 طبارملا 2 0 ىلا اعد

 تحدصال نم و رسل الولو

 ظطئارخلا وقح دريل“ لاك را

 بحاص مارا 5 ثذوهم 2 نب نا كسدع اده دكو

 : لاقف'ةمأ* بأ اشم سس ا

 ”ةلاتز  'نرتتلاو دلقوا اهلا

 باتك نع كيش كا



 ( ٍناتكلا بدأ ) ١ع

 اًرَضَقا قاكام دعلا قؤُش كالا امم

 : ابيف لامتف

 ماا قرا انهو تاغالقا

 ارنا لحابالا ىهاو دعلج ىلع

 لاف بردلا ىأرامل

 ارصيقب ثاقحال انا ناو

 نا سس

 باتكلا نم سيل قنارفلايف فيطل ربخ ىذرتعاو ركب وألاق

 كفهاش نا ناك لاق يديكللاب ع ن ذوع نص : هنرك ذف

 مهاربانب قحسا هال وف ثينأت هيف ناكو ةيما ىلا نب دمح ال ًاودع
 كهاش ناي ةنيازرك ديو ندلبا اسطاخي.ةيما يا:نإ اقف” الع
 :هل لاقف ةطل راك هعم امو قنارفلاك هن هأمر يذلا لءحو

 هتمعن هللا مادأ ريمالل [لق]

 ليصل ئازلا لهآ *دتع هل ةلؤف

 ”ةلرع هتيلو دق كهاش نا ذا

 لوغشم وهو هنع كقحو ىحضا

 ةعرداشإ بضل ةعئدحل] ةكيب

 ليم اهبف وج ىف ةصرع ىلا ىغفت

 [مقدعمب [ربكللا افنايقتارق قرد

 لوكشم لغبلاو هتطلرخ ىوذد

 هليل قفي ملف جوزت هل ًابحاص فصإ ىبارعا لوق وحن اذهو
 : دشلاف



 ١1ه ( يبرعلاملا ناوددلا ليوم )

 هبحس ليخحا 6 لئاسرلاو كاللملا ديع تابقاكم ىلع ناكو تسل

 ىلا تملا لَم لي.لاقف .هرما.ىف ةليخ كدنعاف] "9 0
 عيج كلملا دبع هالوف هلو . لعفا لاقف « ةيمورلا نم ةيب رعلا

 كلذىلع (دعس ن ذاممل-) لزب ملف نورس فرصوماشلا نيواود

 دجو زيزءلادبع نب رمع نا م. هللا همحر زب زملا دبع نب رمع مايا ىلإ

 ةيربط لها نميادصلا ريثك نب حلاص هناكم بتكتساو هلزءف هيلع

 نب نسا تعمس لوقي حابصلا نب ىلع اشم ىلوصلا لاق

 لاقف يمربلا دلاخ نب ىبحي يدي نيب ًايبرع يمراف رظان لوقي ءاجر
 متكلم ثقلو 6 ةنعست الو ل2 :ىفظق ىلا: انكمحا اه »ليلا

- | 

 مكتب رشاو مكحيبط نا ىتح كتفل الو مكلامعا يف انع متينغتسا اه
 جايكسلاو جاديفسالاكه وكر يغام امن عسام ىلع أهمف امو مكنيواودو

 بالجلاو نيحنلخلاو نييحن <سلاكو ةريدقك لاعبا جايغودلاو

 ناك فاو كرا رقلاو زادك لو جمان زو رلاكو ةريثك اطاثماو

 لق دلاخ نب ىح هل لاقف يبرعلا هنع 6-5 ربخأك# ليس أسال

 اهلبق تناك ةنس فلا دعب ةنس فلا مكلم امك كلم انلا ريصا » هل

 4 مك ناك ءىش ىلا الو مكييلا جاتحم ال

 ءيرما ىلا يرت الا . هايا اهبارعاو هناهملكتب ًايبرع راصف هتبرعا

 عوطقم هناوهلعفو كن وارفلا ىارفموزأا كلمديرب جرخ ل سدقلا

 : اهوا ىتلا هتديصق يف لاقف هرعو هفصو فيك بنذلا

 ( قوجرس ) مسرب رطسأ ةعضب لبق مدقت (1)
 جو



 ( باتكلا ٍبدأ ) ١ ة؟

 ىلرعلا ىلا ىراقلا“ عم هلا وا عل

 نشر لاق, ىرت ن ورمع ىضاقلا انشر ركب وبأ لاق
 .دنجلا ءاطعال ناناويد ةف 0 و ةرصملاب براك : لاق ىىذحقلا

 .ناوهدماشلابو ٠ةيسراملاب ناوندو ةببرغلاب ناعكب ةيرذلاوةلئاقمملاو

 ةيبرعلاىلا قارعلا ناد لو . ةيمورلابن اوءدو < كلذ لثمل ةيد رعلاب

 نب ةرء يب ىلوم وهو ( يرصبلا نمحرلا دبع نب حلاص ديلولا ونأ )
 لا سح اس ىبس نم ذاكو ميع نب ةانم ديز نب ديعسيب نم ديبع

 «جاحملا ءايأ نواو هدلا ىلع جوزف نادازا 9 اص ناكو

 .ناداز اهءلع بتكّتساف اذ لاق ًادايز نا ة ازغلا هل عمح ن يضلل ناكو

 دعءاكذ جاححلا ىأر انف لاك نقولا ايئربلا قبف روعالا حاوي ف

 +«تعاو (كديلع ىمدقي ريمالا ا 0 ثادازن لامتف هنرق حاص

 هياطل جاجحلاو هّنع هرخؤي لزب 5 كلك ل امو يح ىببس

 موقي نم دج ال هنال ىنم جاححلال ديال خورف ثاداز هل لاف

 0 وا 9 كوز كد نا هنا ٌحاص هل لاف ي ريغ هناوند باسحن

 ناداز لاف لعفف يدب نيب هنم عش لقناف لاك ٌتلَْعَف يبرعلا

 اذه ريغ ًايسكم اوسَوْلا سرفلا هباتكل خورف

 يبرعلا ىلا ناوندلا حلاص بلقف ًاهلاص جاجحلا مادقو لاق
 هذيمالتو هناماغ مهلك نيقارعلا باتك ناكو

 انموز ناكو. 6« روصتم نب قو رسم ىلا ماشلا فاويد ناكو

 5 « ثاورم نب كالملا دبع ىلا هدعب نملو ةيواعمل 267 111م

 .ىلوم دعس نب ناماسل كالملا دبع لامتذ ايناوت هنم كاملا دبع يأر



 ) ناويدلا ( ١١

 ىنلا جاوزأ دعبل نك ةدحاو عل فال ةربقعال مسو هياع

 يف هيلع هللا تاولاصىأ أط يبا نب ىلع نهمعي درو سو ةياقاللا و

 بك مث مهلا وم نمو مشاه يب نم ٠ ًاردب دهش نمو فالآ ةسخ

 ةيمأ ىد نم ارا يش لاعب يف نافع نب نامع

 هيلع هللا ص لوسرلا ل" اب تأدب دق لاقم . ءازس لعقار

 يبل كسفش اولاقف ىدعب اف نا نمبق هبراقأبو ٍلسو

 م . اهلثم يف الالبو فال ةسمح يف ةحلط بتكف ركب يال اب

 8 هبسقفل كف مقدص لاق كسفنب اولاق ًادنأ نعي سانال لاق

 2 0 قالا نئيرت تول م اردن دوش

 تابمقأ ولزوم قولا هيلا فل هذا راصنالان 500 ش ن-

 هللا لاق نذلا لعجأ الر مع لاقف نيرجاوملا انناوخا :رعاشب

 ناوخم ماومأو مرايد ن 50 ا ءارقفلل >

 م كوأ وسرد ل نورصتبو اناوضرو“هللا كم لارا

 0 اوضرف « هراد يف ة ةرحطا تناك 9 "ف ىققايفلا

 ع ا ضرف من . مهم دحاو لكل فالك ةنالثي اضاف

 نيفلا نيفلا يف ةكم حتف.

 : يتاقلاطلا دشنأو
 دبع اهله فرحا لم هلي لايقل ]101

 نلظلا اند شاد ايلطكتتو اك

 : هيلع نيواود ءابقرال نأ رك ذي رماع ىب نونجم لاقو

 قيمتك ناو :امنابتفب :فاضاكوما ١ نشا كالا تركيا ا
 نياواوبلا ركؤن ةفيقابا :قنك قار نايل ةلزسمل لكم 5



 ا وان ىلزلع كنا مئش ول « راصنالا رشعم اي هللاو »
 نم 5ك ناو ؛ مئاقل انسقتأ ةكيايلل ظلاعلاومأ ف 5 انكراش 5

 لاق ممتاو نحنف « دم الا هب لاط ناو ًاددع هيصخنال ام لضفلا

 : يونغلا

 تلزف نيئطاولا يف انلعت انب كلل نطل مجانا ىزح

 تامل انم نوقاب يذلا ىتالث انما تناكولو « انولعي نأ اونا

 «تنكاو كاقاد) كرت لالظ مم وم لالظ ف م 3

 و الق هد رمع ماقو هنع هللا ذر ركب وأ قون م

 ىرخأ فو مهرد فلا ةاعتامت هغليم اكو نيرحبلا نم لاع

 قاف ثلام 5 ءاج دق هنأ ) لامك شارل تاق مهرد هلا هن انعم

 هل لاف « ًاددع حل انددع مش ناو « ال هتلاكر مش

 مل اناويد نودت مجعلا نا_هل ىلاق ةريغ نا اعورو - كان رنا

 )0 اا اعل داق بح و كيياوإ اف و ءا يس الا هيفي وكلا

 نم ع لا تاراويفلا هل لاتع اس“ كمر نع نا ىو دقو

 اه لاق . هرب كللهاع يع تك هب عساصلا كيا ثعبلا اذه

 لعجو لام تيب 5 لاملا لعحو هلهعف ناودلاب 2006 ٠ ىرت

 هللا بص هللا لوسر باحصا يأرب كلذ لكو ةرهاشم قازرألا

 هيلع لاملا رثك مث . هلوأ اذه ناكف مهنم عامجاو سو هيلع

 ضبقلاو باتكلا يف أدبا اولاقف “يع اوريشأ لاق أدبت نمي اولاقف

 ةشئاع تكف لسو هيلع هللا ىلص هللا كوس الذل لب لذ كاتم كلمت
 هللا ىلص يذلا جاوزا رئاس كرتلاو ةئس لك ف اهلا قع ىلا قع



 ) ناويدلا ( 5/١

 ..نف ةثيلطأ واولاغ نازولا -نم هنال نازوه لصالاو انازيعاولأق

 اماف ءاي واولا اوبلق نازيم اولاق واولا عم ةرسسكلا مهاقئتسا لجأ
 رعاشلا لاق . لادلا حاتهنال واولا اودر نيواود اولاق اوعمج .

 نيعلا درخلا فوم فودو ,قتلاواللاةباتكان 1

 نيكاسم.. كامن فلرعب دةةيظفوإا) سةر

 .ىلوب امل هللا ةمجر ركب ابأ نا نواودلا نيود بيس ثناكو

 كوسر دنع هل نم لك دعو نأ دعإ نرحب لا نو لام هءاح نمل

 ةدع هللا ديع نب رباح ىطعاف ؛ هب ةدع ملسو هياع هللا ىل_ص هللا
 جاد ةرشع ل ابلا اذ تاق هيمن نيرحبلا لام-ءاحو .هل تناك

 نم رثك ١ يناثلا ماعلا يف ءاجو ٠ :كزذكديغلاو .كلذك ةارآ] 71
 راصنالا تءاكتف م ينم دحاو لكل مسرد ذاورنشت مهباصأف كلذ

 نيدو انني يواس ىلذ اناضف اناف امواو انرمدت : اولاةذ كالذ ف

 كاف 59 323 مجادسا# راس با لاقت ءاتلراع م :ءىش هل سرل ندا

 5 زهريغل هومتلعف مم ل ا نوي انيك رت ةويتلمم مث 2

 اوفرصناو هلل هانلمع : اولاقك

 ميطا ُ كاعقلا نب هللا دك انشري لاق يالغلا اشي

 يضر ركب يأ ىلا نيرحبلا نم لام ءاج : لاق ةناوعنع يدع نا

 5 55 اولاقو راصنالا تاضغف سانلا نيب هيف يواسف هنع هللا

 متامع ام راص دف مككاضفا نأ متدرأ نا مقداد ر 3 ملط لاف

 الإ ها :امع اه هللاو د نيدلاو هلل كلذ ناك معَش 93 دلال

 ..ىكصو هيلع كتاف هللا فرق اهتم ركب ونأ قرف ؛ اوفرصناو هلل

 : لاق مث لسو هيلع هللا ىلص هيبن ىلع



 (باتكلا بدأ ) 1/١

 اكل ىعمصألا نكص ات ءا ان.ءلا وأ نش يلو امرصل] لاق

 لو ا يا لل>ر هل لاق هال لب دعم و و ريع يأ كا

 هم يف اولاقل اذه زاج ولو ورمع ونأ لاقف لادلا حتمي ناود»
 د كشأب ريم ضع ا لق ةهقفاح 0 ع نواد

1 3 0 

 دادملاب ؛قتحت نوايد ورمع ما كروزاذا يبدع
 00 . ع

 وا لاق. دج ءاوه اهدفي ل ريمج نا :ةنلطروراع وا لاةؤ

 دق ثعب يف هنا ىنءل : لاقف تيبلا ىعم نع يعمصالا لئسف ءانيعلا

 لة هب لكك نأب ىطخ زويفا هعلا كك
 ناودد دحاولا ناكول هنا يف 5 يلوصلا يب“ نب دمخ لاق

 "1 يت نلت ةيلطا ةجضيس نوكت ءايلآ نائتايد اومن

 اولاتف لادلا تد>تفتا اوعمح اذاف هدئاز ءايلا ناك ناود اولاق-اذاف

 ' ا راوط اذه وذ نولوق منال باوصلا اذهو نيواود

 ام عراب نو.سحم .مهلا رظنف ع ام رانيا مهيلع ملطاو كلذ. ين اوذخاف

 ءالؤه هانعمو « هناويد يأ لاقو مهنك "رح ةرثكنه بحءف كلذك نوتسحمو عك

 لك اولعحو برعلا هتلمءتساو . اناويد مهعضوه ىعسف نيطابش هانع«ىلقو نيناجم

 اذا لاق هنا هنع هللاوضر سابع نبا نع ىورو . اناوبد رعشوأ مالكن م لصح
 مهناوند هناف ترعلا رمش" نم هوبلطاف.هتنب رع اوفرعت لو نآرقلا نء ايش متآرف

 هبشاوه يذلا مالكلا اذهملكت. فيكرداالو يدويلطبلا لثمنمبرغاذهو

 يدروام اك يس يل رص او عسا هج ع ل : وهو . تافارحلاو ريطاسالاب

 لو اهعريغو (باتكلا ةغانص) يف ساخنا .رفعحيبأو (ةينطلدلا ماكحالا) يق

 خوش مالك ل يع هيلاو هتبثأ يأدت ود لاقي ىبرع هنا باوصلاو ٠ ءاغعلا مْهوةع

 لو قاوم وعادي ا مهأرتكناف ةيب رعلال اهآن ٠, بجعلاو . هيوي.س مامالا ةعانصلا

 اهابازمو اهصئاصخ نم ةيب رعلا يف وه ام املا هدب ةطقأ كا ةينحالا تاغللا

 - كالا ل ايا حلا راقعكلا (ةعاومل وأ مماف اذه نع الضفو . ةينسلا

 يف رمعلا نم ارطش اوءاضاو مهبتكاهنم اًوامو ةيليعزلا لاوقالاو ةيفارخلا *

 عاضملا رمعلا ىلع ينسأ اناو«ةداواذلا لاوقالا »هك كاعدشإلا



 ) ناوددلا ( ١

 ىح لزانم هان ردق رمقلاو » أرق هلا سابع نبا ن ا

 كلزن 10 هدوم ةي أمنا ي ىه لاذ « ميدقلا نوجرعلاك داع

 .ايزثلاو ؛ نيطملاو ؟2 . نيطرشلا :.ىهو:ابنه ةلزتفنةليل لكرمتلا

 :«كاطلاو:. ةريبلاو : اوم يحجي . نارددلاو

 . رفغلاو . كاملاو . ءاوعلاو . ةفرصلاو . ةرزلاو . ةيمملاو

 .ةدلبلاو , تادلاو.. ةلزشلاو +, تلقلاو :ليط/الاه لاا اا

 :ةممخالا :دهسو .دوعسلا دعسو.. علب كعشا# حباذلا دششو

 . رء-ةلاو . توحلا نطبو . رخؤملا غرفلاو . مدقملا-غرفلاو

 فورا تواس ىح نمقلاب اهنيفاف

 كلعس | ٠ نيامزبكلا, '» تنك «انأ» 38 نأ 5 اذاف

 < جراخ » كلوُمي ايعتتشت نإ 'ثدرأ اذ.« نيطرشلا ٠00

 اهمتت نأ تدر اذا « ةيقطأ ةبللا . نيطرشلا.عارألا 0
 "0 مياذلا نك .ةعقلا” علب 00 نيطرشلا » تيتك كيلاب

 هللا ءاش نا كللع درب ام عيج اده ىلع سقف

 ماويرلا

 اولاقف بيشلا هب 22 نيا 7 وه يلو صلا لاق

 مو جابيد اولاق اي لادلا حتفب ناويد اولوقي ملو 249 ناويد
 جام 2 اولوش

 (بلاثملا باتك )ىلع ىدر يف كلذ تنيب مساع نبا رب مل اص ما )١(
 ىاكلا نال

 ثاطرشلا هلعلو لسرلا افك 6

 يبابزلاو هباوصو لصالا ِق اذك(9)

 نما ىرسكتنا اناونذ ناويدلا مهتيمست يف: لصالا (تاضتقالا )يف لاق, 04)
| 

 : 4 مولجعأو مانا ل ِق داوسلا تان هل اوايعيو راد ٍِق اوعمتج نا باتكلا



 1/١ ) باتكلا بدأ (

 1000 قدام -ب لاق م جاحاتو كل دنا 3 4 ةهوأيم دوا

 تالا ملا

 تاكو دقو ء نامحوتلا,كانيذككو 2 ةيشسزاف ظيتلا هذه: لصأ
 قاسم ينال انههءابمر ؟تاعاو 1 اهني رعو كلذ دعإ برعلا اه

 ارا نحألا اياك تالا هجاتحي ءيش نم اذه يباتك رفصي ال

 ةحو 1111 م هتفرعم ديرب ن“ ا 3 0 ابنم

 دار 11 ا دعل اهنم لمعيف ةمحرملا

 ملاك اعلا 31ج يقال وعتؤا كيم اب هنيصعب لو
 لع ةفؤراملا ةذ ر 5 َز وفصع ءاتلاو 1 رقص ءادلاو خا كلالا

 هل 20 اريد 2

 تا ا كارو رز لو دعو هعطلا اك ىف بأ“ فاو 2

 ان ل550 قالاو كتعالا ادهني ال هنال ةرمج يهو
 ممالاو بلال اد ا نادرو الع كلف يلدا ندم ه يحي نب دححا لاتو

 0 يف عقت يلا يهو ةيقيقملا فلالا يه هذه نا اوماعيل

 ل راتمزو ذورشعو ةعسأ هذه عم فورحلاف ةاكزو ةايح فو ىّتم و

 « لهمس مث رستس مث الزم نورشعو ةينام ربش لك يفرمقلاا

 للام رح لك ءازاباال زم نيرشعو ةيعنست لمكيل امامترمقلا تلم

 نب سايعلا انشرَع لاق كدي كلا حرك نتا نوع. 10

 رع هدج نع هس 20 ع يلكلا بئاسلا نب 552 نب ماشه

 لاق 5 ىنادح هلعلو ةلضألا ف ضا.د )1(



 ١ وه ( هانعم يف ليق امو خيراتلا )

 انمانمعر, قنا لك مو::. . ؛انتاف كق اك الاى راما لول

 تباساو تابساو توم_سو تنفع ذاتيسو تيس لاو

 نينثازو تادكباو داحاو دااو ناذخ ا وبدا نيسناو

 ءامبراو .تاوثالثو ناواثالثو ءاثالثو . نيناثاو ناثاو نايانثاو

 ٠ تاشيؤو ةيفلأو نانيفتو "سوا كاواهثواوهشاواقا

 تاعججو عججو ناتعمجو ةعجو-

 رهفصو ؛ 2 مراحمو مراحمو ثان غو كارو ام كو مرحبو

 م نيرافم-صو رامصاو لا تارمغصو ثارفصو:

 عدد ارهشو عببر رهش لوقتو « عيباراو تاعيبرو ناعيبرو»
 ذايحرو بجرو « تايدامحو نايدامجو ىدامجو « 0 روهشاو.

 .ىناحرو بئاجرو بيجاراو بحراو ناكل ا تامحرو

 كاناضمرو ذاضمرو . نيباعشو تانامعشو نانامعشو ذابعشو.

 « نيضامرو ىخامرو 0 ةننيلا ة تاناضمَز ود

 اوذو ةدعقلا وذو ©« ليواوشو تالاوشو نالاوشو لاوشو-

 هلثم ةححملا وذو «ةدعقلا ووذو ةدعقلا تاوذو ةدعقلا'

 ةرهانمو ةموام# ةيئاسمو ةرهاشم راذلا تر 00

 تاغاشلا نم ةعواسمو ةليالمو-

 نا لوحالا لهس نب دم ْئَثرَح : ىحي نب دم ركب وأ لاق

 : لاقف 'ءارزولا"ةدم ةلق رك ذي ليئارسا نبا تعفم لاق فشو يأ

 مت ةرهاشم راصامث» ةمواغم ناض مث « ةنمازم زعل اذه قاكأ

 ماللاو فلالا نا هذه لبق يتلا ةحفصلا يف مدقت لا مرحنو هلوق )١(
 دهعلاب امو انه هدرح فيكي ردأ الف مرح ا يف الا روهشلا نم ريش يف لخدتالا

 يرشد ملل

56 



 1/١ ) تاتكلا,بدأ 1

 505 يذلا اذه ارا © كي دلي وف ,فاةنسلا لول هنال
 اوشا كب ل م اف تن تد ةلسلل نك هكا لاهأ

 أمف تناو تلخ ةليلل

 00 لا ءربشل هاربا لل ثلا ىو هليل لوأ عيت برملاو
 يف ىؤر حاله رع لدلملا نذل قة راسا (مويح وك يكل

 رمحا نا لاق . اًطوأو اهرح
 ابحر وأ قابعش ترح ةليل يف ا ك1 اهيلع رمتسا مث

 انو لا ال هندتتو هر ىف تنك نانعش ترح

 ا د ةريحو ءاطوأ يف يؤر اذا لالحلا

 ةليدق يبف

 هبو  كشلا ينانو « نيققلا دومع خراتلا : باتكلا ضعب لاق
 دوروعلا اك قومللا فارع

 سيئر نه ةيناطاسأا كيلا ن* ءيش يف مادا ةء الو لاق

 عباتلاو ريظنلا حروب دقو . ل الا سوء 1-7

 اهرودص يف انمككلا نم صلخ ام

 ريغب لفغو « ةفرعم الب ةركن خيرات ريغب باتكلا ليقو
 "١١ ىنوت خيرات يف ءارعشلا ضعب لاق . ةمس

 اخر ادق مويلا اذ وهابف ن ورقلا لع خرؤي ناكو

 وهو « هلوق وبف ةعدر نب رعوتسمال ىورب يذلا امأف

 : هنامز لثم يف رمعلا نم بيحع

 انينس نينسلاددع نم تددزاو اطوطو ةادحلا نمتمئس دقلو

 انيئمروهثلاددع نم تددزاو يل ناتةام اهدعب نم تتا ءثام

 قوت صخش خيران يف هلعاو لصالا اذك )١1(



 ١/1 ( هانعم يف ىلبق امو خيراتلا )

 ناو تلخ ةلثث ةرئعع نم ناومكاو كلذل "لعل وده و فا ةلذلا

 1 ةلمل ةردعا خو رك اا اذك ش نم فصدنال اونتك اوءاش

 ان نق لا" نوكي الو“ ءانثتسالا هيبنش'هنآل كلذ وعر ك1
 ةلدل هارت عبرال مويب فصنلا دعب نود نكلو «هنم يثتسا

 ناضتتل ب 2 ناوزديال مال كلذ عرولا لهأ هركدقو . تيقب

 ىلع باتكلاو تاخ ةليل نبيرشعو مال ند ةماعو ريشلا

 7 ربشلا نم هليل رخا ناك اذاك اذ ال اذك خلس اويتك

 18 ذك يرق فحل“ طالما رهشلا خاسنا نولوةي

 ا ل و لوالا عيبر يف بتاكٍب تك ولو . اخواسو

 : رعاشلا لاق . رات اب سيلو زاح « ربهش يف لقي لو ناضمو

 17 شاعالاب ثيدللا مطقت ىذاملا ذاضمر يفةبراج

 مرخنلا ين الا ماللاو فلالا روهشلا نم رهش يف نولخدي الو

 نتح اؤلغتشاف ميلا ترظنف“ نوثدحتي اوناك ئززطملا ورتع ونأ.لاق (9)
 هلوق يف (فنالا ضّوَرلا) ينو. كلذ ريغ .هريغ لاقو . تضمو ثردحلانء اهرظن

 اولوق. نا نود ظفللا اذهب قطنلا نوقثوملاو باتكلا راتحا ناضمر رهش ىلاعت

 درواو اعيج نيظنللا زاوح ىلع يوونلاو يراذللا مجرتو . اضم يف نه

 5 لاقم مام لكلو ىل بسلا لاق .ذاطمر روش لقب و ناضهر ماص ند ثردحلا

 زك ذباذابورك ف ىةمكملاو.رخارماقم يف .هفبنحو ماتم نيش لا

 حلصي أو ظفللا نم فدعحلاذا هقذح يف اًضِيأ ةمكماوهريغو كارلا ١

 انآ ريغ ( ركفلا عاش و تاتك يءاتادقا ادهزك كتل نماقلبا ناكر قا

 تلق ناف نينئالاو دحالا تاق اذا كلذكو هلك ظفللا هلوانت, معلا مسالا نا ديري
 نم مومعلا ك2 تاالوعنملا رح 1 1و افرظ ناك مرح لا روش وا 1 مق

 ماص نعد سل ه.اع هللا ىلد لاق كالذلو مويأا يفو را ُق دب رت كل ظنالا



 5/١ ( ناتكتلا كا )

 انيطعأ دّقف كلذ لاق نمو

 اكيد يبصلا لالمانا هنمو « حايصلاو توصلا لالمسالاو

 0 ا

 ..لهعسا اولاقف 56 9 أومسن 3 مهرورسو جحلاتقو

 ىنءملا 50 لاله رمقللا اوعسو ًالعلاب

 ٌديبعو ممادلو سبعليو 0 1 لودقو»و ثذوعمتح 7

 مهحرفل اد_ه انتقو ىلا رووشل | راس نك ةلل لذ 1 اهدنع

 جلا تقو برقد

 تاخ ةلملل ةينعك القاذك ةرغل لالهالا ةليل 0

 0 ناو ٠ تضم دق ةليللا فال دغلا نم الا تضم ةليلل الو

 لبع الو لهتسم نويتكي الو اذك ربش موب لوأ اولاق ةعملا مود

 نيتليلل يناثلا مويلا يف نوبتكيو . ليللاب ىرب امنا لالهلا نال
 كو نيضم علدأو نواخ ثالث اوشك كلذ زاح اذاف اتضم

 اوال[ اذان للعلا ىف فلل نوتشي# ءايلانوغنمف نواج نان
 امئاو ةفاضا عم نيونت نوكي ال هنال ةفاضالل ءايلا اوتبثأ يلايللا

 قا الكا كلذ هلعا لالا نوع بف نت وبدا ايلا طقش

 هللا ءاشينا هعضوم يف كلذ رك ذنسو اهتبثي نم مهنمو لايل نام
 . مايالا ىلع يلاوللا مدقتل نولخ رشعل مطوق لل اىثب اذعاو"- ىلاغف

 5 لا ا د ال ارزق دعما راب افا 1 داك

 ةمحرتلا نال تمم و تلج أنبه اولاق امئاو . ةلمل ةرشغع ىذث الو

 مالساالا لهأ مهو 01



 1/١ (هانعم يف ليقامو خيراتلا )

 راهنلا اهف اهكراشي ىبلا ءايشالا يف ليللا لمعتست برعلاو

 51 عضومم ليلا يك بدا وقيف ليللا مهاقثتسال راهنلا لود

 : ةغبانلا لاقو ٠ هتبيط

 عساو كنع ىأتنملاذا تلخذاو قكردم وه يذلا ليللاك كناف
 مايالل ءوصلا امناو « ناضمر ربش نم ًارشع انمص اولاقو

 ةطكأو 5 ناروتو ااا اع داع ال مينكلو-

 : ةديبع نأ

 تلصل كانه اسمخ تثكم ولو اهءر ةفاخم نم اثالث تماصخ.

 قداجو لوألا ىداج الآ ةركذم ايكااينطزورشلا اما

 يف نؤرتكي ربشأ'ةثالث قالا اذكر بشان نويتكياو»ل راق
 ناضمر ربش ذوماعت منك نا » لجو زع هللا :لوقل نيش ا ووفلا

 ربشو لوالا عيبر ربش ىف نولوقيو . غنا رئتلاةكل يذل!

 ر نم اولاق اذا اولافن ةنسلا نم تقو عيبرلا نال لكلاالا عبد
 يعارلا لاق . تقولا نم هنا-نظي نا رهشلا اورك ذي لو

 البوذو ةمحخو اضومح الا مموبل قوذنام عيبر روش

 ليوذ وهف تدنلا !نمدوساو نسكمنا.اهألكا١

 ةرغ ةعجلا ةليل بتكو » اوبتك ةلل لوأ لالطلا اوأر اذاف

 لهتسا نولوشقي ممال ادع رهش لبحو اذنك نيك لبيسمف اذ

 13 ا:ةلو "عزه الو” نولوهن الا لالظا لهل لاا
 ناللا يف اذك. كرارسوىلا كلالها هتندجلا لالهالا دنع وقت برعلا 00

 ىمملا اده ينو... لجنالا ٍترقمو ىلا لدعم اي: كباانبت رت 0لتر ن١ مينم
 * رعاشلا لوقب 1

 لالا له امك حرفاو يرمعسقنب لالهلا ينرشبي



 (يبروبلا نأ ١ر٠

 , ىذاملا نيباع ثلا يأ لاقنيو : أمعش ل1 ا , رذ هنأ تأ يورو.

 هو و |ولاق نا كعل ؛ ةرحطا ْن» مث رأتلا بتادس ناكف . يل هلا أ

 5 رحاطا يلد يأرلا ملجأ مش كل مأبا نوه اولاقو 4 لدفلا ماعب

 لاف ةةاطرناف مضعب لاقف < خحراتلا لا نا 1 لاو

 : ١ اوالطجلا مْ 4 هيما برعلاو مارح روش 4 او بحر ميسعصعل

 رخ اذاكو . جلا نم سانلا فرص:ه وهو مارحربش اولاقف مر |
 3-3 ٠ د ع ِ

 . ةدعقلا وذ درس هنالث هدنع م هم مرألا ربهشالا
 ا

 ةنس ىف ثعقو الأ مارحلا راص'اناق

 00 ا دور كا" 2 قرر دي ارحل ايفل وكلا لاق

 . لزن ابو ميت ةغل ًاديكوت هتدكوو ًاديك أت رعألا تدك أ هلثم
 ةغاب ئراتلا اماو « اهدكوت د عب ناعالا اوضقنت الو » نارقلا

 هب مكنت برعلا يك 0 سناك

 رهشلا ةليل نال « خيراتلا يف مايالا ىلع يلايللا برعلا تءلغو

 2 مايالا كود يلا ال مالا تال هم اهدي و همول تةمس

 لاق يلايللا مادقالا لحو زع هللا اهركذ امو ا لوخد أمذو

 تاقيم منذ رشعب اهانمقاو ةليل نيثالث ىسوم اندعوو» ىلاعت هللا

 عمايأ ةيناكو لآيل عبس مهبلع اهرخس » لاقو ٠ « هليل كعمل هر

 .-4 ليللا يف رابنلا حلونو راهنلا يف ليللا ون » لاقو ٠ «اموسح

 4 يذم اماناو ىلامل أم اوريس » هعسا لح لاقو



 ١/3 اا يف ليق امو خيراتلا )

 ثاكو ؛ ملسو هيلع هللا ىلد يب لا دلو هيفو « ليفلا ماع رداع

 ناورتع وأ: ئرشك ,كام نم نيثالثلاو ةنهاثلا ةندلا 5

 مهدنع ملنعو هيف اوتوام د نادل أمامي ,بوعلا تخدأو

 : يدعألا ةغبانلا لاَقِف هرما“

 (1) نانملا مايأ نايشلا نم يلف ىنع الئاس كي نف
 ناتح>و كاذ دعب رشءو هيف تدلو ماعل نام 00

 هتلالجل ( يىوزذملا ةريغملا نب ماشه ) توع شإ دة

 : مهر رعاش لاق كاذلو كيك ٠

 ماشيه اهم قيبلب لضوتالا: ناك, تر ًارمهقم كم نطل |

 رم اوخرا ليعاما ينب نا ىبعشلاو يرهزلا نع يورو
 لئعايبا عم هانب نيح تيبلا هكاثق ىلا مديل سلا هيلع مههاربا ران

 اوناك مث . دعم قرفت ىلا تيملا فاينب نم ني 00 نر ااا

 ماعب اوخرا ادا مع هي ا

 ىنلا ةرده نه هنع هللا يضر باطاخا نب رم خرا نا ىلا ليفلا

 لو هيلع هللا ىلص

 ٠ لمعت اهمأ ىلع يردن الف « خيران اطل سيل 5 ريما

 مف ام جاه ةعدق برعال تناك مايا ىترلل دب داا لاق ناتخلا مايأ هلوق )١(
 ماكز بارغ ذزو ىلع اقل ا ذل فاو كلك يا هقيحو مقفاو شرع
 لبالا 0مل ناصع لاهو“ هم تاع 1 ان« يف لبالا دخأ,

 2 نوح 2 |وناكو ءامدلا 0 نب رذنملا دئع 3 ناكو 7 انتل اهرخانم ل

 تينلا ِق جالا ةياورو . ةغللا تت قف اذك



 0 ل ا تا ال حرا ا
 د ل ل عا ل ريرعم ديسملاو

 00 0 تقلل نالت امم دنيكم اف
 لاملا تمدهو «لاملا ت.فا ولو.« هللا اهاضق دق هما لف

 هانعم ىف ل امو ٌك.رالا

 الف هئمو « هيلا يوت يذلا هتقوو هتراغ ء 0 لك خيرات

 كلذ هيلا ىهننا يذلا يا هوت يو ةموق للان 1

 0000 1| نك اقف كاك ينم ام ةغابار له ودب ككللو
 ا دع ناكل توا لاقو ب ءىلا اتافاالوه اركلآ لاق

 < ةلوااوو ناخرانو حيراتو ٠ نسدق 9 اتهارأت 501 ميع

 هخروو اذه كباتك خراو

 ليات اع راينا تريلا لمَ * خيرات ةكلممو ة“وبن لكلو

 لك ل هدرا وق ناكل ارابسدعو ليمأ قشاون و اعيدش موحيفلاب

 صخم برعلاو . موب عج ةمهتاو . موجنيف هدي ىح اذك نالف
 3 مطوق هنمو اير“ لا نوديرب مجنلا علط اذا نولوش. « ايرثلا مجنلاب

 هيدك يعارلا ىغتبف هيدغ مجنلا علط
 2 اهعيج ىلع دحاولا لدي موجنلا رئاس اذه دعب مجنلا و

 ارق اذه ىلعو . سنجلا دارب هردلاو رانيدلا سانلا كلها لاقي

 ام عجنااو « رادلا ىقع ن ل 6 » ءالعلا نب ورمم ونأ

 اختي فعل يظر اما اواو نمو « تاينلا نم م

 3 يا و اون نوكي ماع لكي خرؤت برعلا تناكو



 ١ // ( ةيتاكملا ءاعد يف 0

 قىونم ىوتنا ثمح هنو ولا ىفو 17 فو

 . يلإلا نب مث عمو هف ناك نوكم هناك هل ءاعاذلا هني اقف

 دارا قىونم هيحوت قوتنا"”ثءيح روثلا اهدقتش ةهحو دبر ةذو

 اذه *اندن- قرر ذيريف لؤمفم ىلا العاق ترش يلق

 اذه ناكف هلاح نعو هنع رايخا اماو هل ءاعد اما هحوت ثيح رطملا

 ا ين 4 ندع اندشنا ىد هيف لوقلاب درفت امم يدنع
 ٠ : ع ع 5
 : فاميش ىذعا ىدعالل كلذ

 دقرلاب «0ضإ كارت كلضفا

 ( دصقلاو ءاقبالا ىلع مالسلا رقاو

 هبيدح كفعلا ىلو# اشيع كنو

 دلتنلا 0 3 د تباط

 0 هنا تا يدع كىالذ حصف تبون 0

 لاق درمملا هب انشر ام « كلبق تم » يف ىليق ام حام نمو

 ئاعدلا ةعقر ةيلع'فدؤؤق) ٠ هلال قدينابملا ياا 0

 .: اهيفو
 ع

 كازاجأا هللا لازإ الود ”ءءاؤ' نسايعلا لا

 كحق توع هن وراعبا ..املزا يتكفل

 خلا هللا لاون لصالا فا ةك ل ١

 ثنأو كا هللا كاون ءا نقلا, لاق هصئام جت ااو نأ -الا يف ءاح ١)

 001 اقنالا ىل 0 ا راو كا علل _ كاون نسا ورعا

 0 تيب" دعنأو كاتو! كز:د يف كد ىابشاة كات حاحصلا يفو

 « دع'او ءانلذلا ىلع » هذو

 <« هللا كلون > لصاللا يف ناك (*)
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 ددعامل همعت ىابف يأ « نابذكت اهكر ءالك يأبف » لجو زع

 نمل اخيبوت كلذب ةمعن لك عبتأ هدابع ىلع هءعن نمحرلا ةروس يف
 لذلا دض رعلا ناف كوع ماداو اولاق اذاف . همعل كد>>و « هب

 زازع ضر أمطوقنم وهو ع اذا ءىذشلا ز :عو ( ةعنملا 0

 6بلس بلغ نم يأ 4 0 “ع نم مطوقو ةددسا (ةىاك اذا

 هنم ةذخا يا اذكمز لاقي هنال

 يل ةدوهو ءارزولا ضع ىلع ًامود تلخدو يلوصلا لاق

 ىتلاياو يداهتجاو ىحصن هللا لع دق » ىلع هيف رف هل لمأع نم

 دوب شم يمايق نسح ديرب تلق ىلايا ىنعم ام لاقف

 البا 01 كازغتا يللعلا تسلم 4 ينارعالا نبا تعمس لاق بلع

 اهلع ماد هلا نسدح ناك اذا ةلاباو الوأ اهي الف

 ن دمح| سايعلا انأ تعمم يلاف كيدل هندان ليمجو موق ام

 : ريهز تيد نع لكس دقو كملعلا وت

 وابي يذلا ءالبلا ريخ اهالباف جب العف ام ناتكالا 001

 يذلا عينصلا ريخ امهيلا عنصف ل هللا ىأر ىنع ما لاقف

 دم لاق . عشلاو ةحصلاو رثلاو ريحلاب يلتبس هناال هدابع هب يبس

 هرشبال هب ريت ام ريخب اهريتخاف ةديبعوأ لاقو يلوصلا ىحي نبا

 نيدهاجما لعن ىح مل وامنل هنمو رامتخالا هدنع ءالتالا نآل

 ع كدي نجد مهربتجبلاوأ؛ يأ نيرباصلاو نم

 باقعلاو ءازملا هيلع عقي هل لعف مهنم مهرج بيايمتكل وتوك
 لحوزع هماعو 0 عددقف ل اذام هماع ىلع بدق هن الأ

 مهيلعو دابعلل ءازجلا بجو ال هنأ الا ناك امفو نوكي امف ءاوس
 دابعلا نم لعفلا عوقو دعب هلام مانساو قاس نم مونم لدإم ىلع

 روثلا يف جاحءلا لوق نع يوحنلا ديزب نب دمحم لكسو



 ١ى/ه ( ةيتاكملا ءاعدىف ةغللا )

 لاق رص ليزا ب ميالا نا وك ذابأ ناذ « كلبق يمدقو (ْ

 ىمدقو 8 تاتكلا لوق نظأ ام لوقت سابعلا نبا فاربا تعمس"

 هيخأ يف يدبعلا سباك نب رغالا لو نم 01 الا « كلبق

 : رقشلا

 رفنأو ًايلسا نت ناب رس اهتالك ىرقو نبد يف تنأ ي يخأ
 م” عدلا ا نكون توف اننا قود ميو ّك ميل اذا

 ىلع امو » لاقف . متا1 ىورب اذه نا : مهازلا ليقف لاق

 ههابشاو اذهو . « هلئاق ريغ ىلا هتبسن يف ًائيش يرد ال نم

 ( ميلستلاو ءاقللا باتك ) يناتك يف ىفوتسم هتركذ دقو ٠ دك
 نست نب د: نب نحب ىضاقلا هلاةةبتإتألا ال

 0 ل

 : هموق بطاخي هل لحم يب نع يبلهملا دم نب ةريغملا هاندشنأ

 ا اي كحامر يتقطنأ ديز نب دعسا

 رثاوبلا فويسلاب اظافح اوتوذ كلبة تم دق ريصلا ناوأ اذهغ

 متاطسملا ءاعد ىف هللا

 اهانينب » لجو زع هللا لاق ةوقلا ديالاو . ةيوقتلا ةغللايف ديبأأتلا .

 اولاق اذاف ٠ كاوق لاق هناكض كدنأو لاق اذاف مرش يأ 6 دنع

 مهظفحي موقلا 0 نالفو .هظفحو نولوش اعافهتءالكو هدا تنو

 ناف كيدل هءالآو هناسحا يف دازو اولاق اذاف . مهل ءىلاك وهف

 هللا لاق . تانغأو سرع 1 0 ىلإ اهدحاو معنا ءال آلا

 انك (0)

 لبصآلا يف "تاكو .( حاّدتطملا ) يق كار تكتو .ةّرمفلا حتفتو ردم ده
 ه2 حل

 عم



 رصقبو دمي ءادفلاو . كءادف هللا يناعج هلوق هركهنأك
 ميسو هيلع هللا ىلص ينل لاق هنا حيرج نب عفاد قوزع دق

 نورعتخي ال مهو نآ قاوم يىتمأ نم موق نوكي» لاق دقو

 1 تاج تقرت اق < ىزاكيدلا ء حولا تريك

 يف . هضعبب نورفكيو ثارقلا ضي نورة رلاة ك]ذ كيكو هللا

 ترم لاق يريقلا هللا دبع نب ميهاربا هانثدح ليوط ثيدح
 ةيطع نع ىتامركلا ميهاربا نب دام |نشرَج لاق ريصن نب جاجح

 | لسلك لا نبط اك اورم نع عفار نب ءاطع نع

 اقلاع هلع اك ذزخ 4 كوك جيرج ني هفاد زدني لاف ةلدسملا*

 ثيش نب هللا دبع (ةشرع لاق تدعي ىح ن دما انش

 زاك ناك ةنيذملا ىلا دق 0 احا تمن ىلإ ينك لاقا

 يف ناك نا كءادف ىلعحو 51 لاطأ امك كاتي هللا لاطأ»

 .«تاوذأ تعوب وقفل راكع

 "ياكل ار طس تنك ك كيبادختاو اذ ر شروف لاو تاعك
 ؟(ككللع ةةتمعت متأو » اهيف لاي اميدق تكلا تناكو"لاق

 : ىماعلا عاقرلا نئا لاق اماف-

 اهدازو هيلع هتمعن متأو هتعدو ءيرعا ىلع هلالا لص
 « كيلا هناسحا يف دازو » كلذ ىلع باتكلا (') دازو

 لوقب يتنارعالا نا تعم لاق بلعت ىح نب دما ([ 20

 اماف ء كءادف ىاعج ىعع « كءادف هلا يىبهو » برعلا لوقت

 هبسنو ١ ه”ص لا هبيترتو ةبتاكملا يف ءاعدلا باب يف باتكلا اذه مر

 مامت يبال تيبلا
 '|007 د23 تاوصلا  [صالا |دك (9)



 ١1/7 ( هلوصاو تادتاكملا ءاعد )

 ”دنرإا عيسلا تالاحلا ابتلع ف 1 ىدح ةدّووم ذوكتال اهنا

 ةدؤوم نوكت ال ىنءملا ةعيط نا للملا كل ءازن هللا لاطا"كقدلِص

 روظإ مث اخ مث ”لظع نيالا ةقلع مث ةفلطأ كوكت ىح
 ةأرملا نا لاق نم سانلا نم نال :تنلوو. دفا تالا الهتسم

 نا'رخاف. 2 دقف هتطقساف هطقستل توادتف له تكا ذأ

 ركذ دقو يا كااامو اع ينأي ىت> ةدؤوم ذوكمال كلذ

 ب يأ . تلكوم ةدؤوأ أ اذاو 0 - لاكك ةدؤوملا لحو رع هللا

 لاقيف ةيح اهنئفد ةشا مههدحال دلو اذا:يرغعلا.تناكو . تلق
 2 -ع 2 ع

 نم اقلخ يعشاجما ةيجان نب ةعصعص ىدفف اداو اه دعب اهداو

 رضلل كللذ ثولعش | وناك مال 7 ىلا اهعفد ليأب تانماا

 . : اذه ردعفب قدزرفلا لاذ 7 رقهلاو

 ع 0

 داوي ١ لو ديكولا ايحاف تن ادئاولا عنم يذلا يدحو

 لاق ىدعسلا ملم 2 حابصلا نب ىلع انسرو

 - 1 5 5 0 ل

 يذلا ام لاقف ليلع وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ريبزلا لخد

 .دعل كتيبارعا تكررت اما رسزاب لاةف . كءادؤ هللا يلعج كدي

 دكب ناك نم مهنم نا ل ارح ول ولا ف *شيسلا ن اهنعح ويوشلاو ةأكشا ل 7

 سق ةننا ةصق هيلع لدي ع هيلخا نم مع ر أعلا قول ةفاحخو ةريغلا دباول تانبلا

 3 3 اشر " ءامش 9 ءاقرز تناك نه تائيلا 31 دعي ناك نم مه1و مصأع نا

 .بالكن ةرهز تنبةدوس ثيدحاذه ىلع لد. و تافصلا هذه مهنم |مؤشن ءاحك

 هب تانبلا اوقحلاف نولوقي امع هناحيس هللا تانب ةكئالملا لوقي ناك نع منهو

 ا و كل نيم نقع [لحو ع رات

 اد 7-1 هن الاب مك رج اذآو نوهسمي ام منو لاس 00١

 قاد أ رع سر ال هدام عاودت ن* موقلا نم يراوتي مظكو هو

 يعاودلاو با.سالا ن نع كلذ ريغ ىلا «نويكش ا كلا



 نيا ااتع حافل وقفو

 ا ةقد. لع رياح ةعمز لإ دبتح ىلع 7 تنتاك

 هنطو نع دش دق هلا هدب ىف 357 ملا معلا

 سيل

 كنخليا نب طعما ديعل عجل اذه اندعنأ 5 يلوصلا لاق

 هنسح نم 3 حيف ام هتباتك يف يردي

 لوصاو تاتا ءاعر

 مذو هزم دمح امو

 نع يورو . « كءاقب هللا لاطأ » لعلا ل اهأ.. نم موقه د

 نم يه يعمصاالا لاقو . ةقدانزلا يندحأ لا هنا ديز نب دامح

 ناك اذا 59 ع ”اككلا قاطيو اه لطس ل ليقف ةقدازالا ب ءاعد

 اهيلع قالا مهلك سانلا
 لاق ا ديوبعس نب دمتحو رازللا مههاربا نب قحسا عر

 نعي ءاقززلا .يبأ ن دير اسرع لاق برح نإ ىلع اشم
 00 :رع ةييدح ىنأ ن وعم نع تيبح ىلأ نب ديز/ نع ةعيش

 هلل !ىلص هللا: لوسر ا 00 تت تدهش : لاق عفان نب ةعافر

 يذر دعسو ريبزلاو نامءو نع هحلطو "يلع مف سو هنلع

 هللا لوسر باحصأ مث : رمم لاقف ةدؤوملا نورك ذي مهنع هللا

 يلع لاقف ٠ ًافالتخا دشأ م 7-2 فيك اذه يف نوفلتخت

 تغزو ىايودتا لأ لح نم 9 م لك بررعلا دع كتي تان
 يرهزالالاقو . هتنبإ ج وز ةمالا دنعلحرلا نتخو حايصملا يف لاق ناتخأ عمجاو

 لجحرلا: لبق نم احل َة را مق نم لع 0 اهم هيد ةألرملا و وها ثنل

 . م رهاص اذا معن اخ لاق 2 نيفؤرطلا رم و 8 رهاصملا ة 4 اا لاق 1 مك عهعإر اهصاللاو 59



 158 ( ةباتكسلا ىعدا نم)

 دادملا يف كبوث تقرغ ولو اهنم تسل ةباتكلا كنغ عدق

 : تاتكلا ضعل يف طا نم يلو

 موللاو راطخالا ةقرو موشلاب ةبتكلا تناك نا

 مودعكا مولعم تناو بىرت' ىتح ةقلحلا رغصف

 مورلاو ٍبرعلا ف نم بتكا ٠١ ىرأ ام: لعن كّشاالا" كنف
 موالظم لاح ىكشت كنم هنكلو ملظ وذ رهدلا

 ءوتح كيف ءاضق تخم هنكلو ابن بلا |
 .لاق يديربلا لضف عض لاق هللا دمع 5 هللا كيمع نص

 دالوأ كلذكو رعشلا يلع نؤرقي ماسب نب رصن نب دمحم دلو ناك

 رصن ندم ناكو ا اوناكو ميهاربا نب قحسا نب هللا كيع

 اهدالوأ هيف سلجم ىف امون اسلخ بدالا نم نيدرفنم هللا دعو

 فو اهفلخ نمت ءانغلا ف قذحاب سانلا عمسلا مل ةراتس تدمو

 ظلك 12 1 ءافاخلا سلاع ٌثي هلثم نوكيام سلا

 : رز رمش ةراثشلا

 10 انوا ةبلطاف كلل نأ" * ملا دصسل ناقل

 قعم ام ناَوغإلا ليج الولال رصن ننال كاتم ١

 حلصلو مهدعم يوقي هناف لفغت ال : دمحم لامتف . انهاه دعسلا

 تئش اعأ عفداو ذاتسأ اب : يمت نب 107 لاقت لاق. مهئانسا

 يا هلعحاو امهنم

 ةابيصأ تاكا الطن وحم يناهبم_سصالا ناذاب نبا لاقو

 دحتب معصوم 5 اقع 00(
( 0 



 (باتكلا ب ذأ) ١/٠

 ا 2 ناوي ءاؤدلا [قرتك 7 قا كف تانكلاب]ن كحتسا

 دكارقعلازبلخ خردلا ربظو:اهنم 217ةصح ةنودح ضوملا ناكىح

 بدحا ّ يذلا عقب دقو يع كفا ل7 رك ام

 .ببسملانيعتنأو صيخرلانيع مضر دغاكف يبتك نسبحت ال
 دمع ناك لاق م ودا انشر لاق حابصلا نب ىلع اهو

 اقيدص يريشقلا نمحرلا ديع ن دايز ًاسران ىلهايلا لسم نب نمحرلا

 ا لاتف فانك نع هيجي لو هيلا بتكي ملف باغ مث هل

 نياعت ملاذا "7 جوزمم تنياعو . اند اذا قيدصان ضحم كؤاخا

 لاو :تازيخ اطول / ” اكد اتكبا كتماعأ ملف
 : (4) ةماسم نب نمحْلا دبع هباحاف

 ١ 0 تلا اعلا قوتي اه ةءاطؤلاب ؟ «كاغاكق دقو

 ابرنسك دن وهو اهأعداو ْباَنْلسلا ىطاعت م
« 

 : كلذ َْق لبق 0 روبهشم نم 0 لاك

 اب نم هير ل [ةةهدك اهمع دب ةباتكلا ف راج

5161 , 

 بسصحإ هلقلا باركإلا <« ةءاخ3 0
 « ملسم » ثردحلا ردص يف مدقت (5) لدالا اذك (9)

 باوصلا وه هاتيثا امو » 200 نال يف ناك )عه(



 ) بتاكتلا ىلع شضخلا

 : كنيس الإ لاقو

 ىفئاحصض باج الو ناهأ يل ام-

 ضامن ثاك ام

 د 7 لاقو

 تالا ةيرداشلاو هللا
 ٍ ام ءاود ىغبا نأ نم

 هان اح قرشل لصولا همقو

 يلوخ ءاقولاو كيلا

١5 

 بششناو كاد ئصقإ ئميملاو
31 - 

 0-0 ىفصوتسا د !كيديب

 بييطلا جيل اذ امئاو

 باوجح يدنع هلام تلاقو

 باتك امل ةاشولا لفغ دقو

 باطملاو لوأتلا قر دقو

 : سيقلا ءيك ردا لوق نم باطخلاو لوأتلا قردقو هلوق

 انمالك قزؤ نيساطا لافت
7 

 : حايصلا نب يلع يندشأ او

 نوع ينك

 ضاي يف ىتةباض

 داوس تد_خا دقو

 دادللعَمَو هك 2

 يداٌؤفو يرظان ي
 : باتكلا ريخأت يف ليق ام حيلم نمو

 يذلاو ةدامسلا َْش اعماجاي

 اشملا ىف ران بيمل كيلا وكشا ١
 ئدنلاةرم تناولك

 منال راس داوس ىذقتلا 95

 بحنم نع اتم ةباجحتلا_ رو

 بنجم ل ذا قوشلا حيرب يبصن
 بدع دادملا ءام نم تدح ول

 بهذملا مالكا ررغ ههبحو ف

 الحر



 ( نايكي بدأ ١ك

 ٠" لدفن و انقوت هع ان يا غ تو الو هريس ف ام لاق

 : سقلا

 دودم محساب هنع اهبينذتو ريثو هيف سيل د ءام

 :ةتانل[ جوملا تمم راق لات لوك لوس انف

 ليذ 4 الا 0 5 ةعدجه ترّصم» ام كعل نمَراو ءاظ نع”و

 ا( ك1 لا لاتف ءظلا ريسلا ام. ةونكن .ةيز ِتلق.لاقو

 ةدحاولا يم نمراو ١ ف تالبذو امشطعل 6 م 4 هللا

 0 تربذاو 6 ىرخالا ء يب مث ام عاطقنا نوكي مث

 ميماضا اهعجو ةمامضا هريكواب اجا يون دسك لا

 ل رس لارا تامر لماع اع رابعا ندم
 "كيآآلا رمخك ةماعضأ * قكفتلا ىلإ رقف اني" سيل

 ل لود ا وأ ةعمش# ل ال

 [ انتا ضع نع رح أ ىلع قات ا

 اهتالمان طخ ناك نأ ب اتكلا ' اذهل ءادنلا مم

: 5 

 هاوه ينار * مو هالؤ تالعد 5 ىمأب

 هأرق ةليع ل 2 ا امك 531 لق 1

 هالمأ نمو - ده كا1كور زتكل ٠ 5 ءادفلا أنا

 هاشاح 4 تار ءىش نسحا شيمنشلا

 اضاالاقو

 باومحلا در انئاخا ىقحو ميدل انتمرح قد يف اما



 ١ ( بتاكتلا ىلع ضحلا )

 بارتغالاةدم انبّتلاطوق ارفلا تامر ىدامت اما
 باتكلا لوقل ممسافينمذ اسللاماقم باتكلا تقأ

 تاون! در نيقبلا دَورَو يءاينا كيسان قا
 لثملا يفو ةباج اولاقو « ةباجا بيب باتكلا نع باجا لاقيو
 لاقف لما ريغ يف لمعتنا م « 1 ةياح غسان سعال
 :. رغاعلا

 لبلبتيىدنلاأ كة حض ف سمو ىقزا ةباجامردي مل ىدصلا

 ؟'مدقت ام ةدو<ك تسيلو ةييج هتمجا اولاقو

 هبأوج ءىطبتسي هل قيدص ىلا لجر بتك لاق يبضلا ثعشا

 مصا

 «تدحواُش تريشاو«ترتاواف,تلضاوو تيما اقر

 : هيف اذا هحتف اماف هنونع اماعك هيحاص هيلا بتكف لاق

 -اوتا 00 نم 2 يدنع ع ريحا حربقلا « ءافحلا

 باتك دعب ومو ثكمع اي قامو

 .كلذو امرئاوو 56 تلصاو نيب دوواس كاتكلا ربك ٠

 عاظقتا ال ةةيصاوملا نا بجوت ايناف ةمللا اهاف تيزقلا لع 00

 يعمصالا لاق 3 أهتم لخيِلم عاطقنا ن 0 كب ال ةراوملا ذاو ا

 ممالك يف هريظنو ردص» 2 5 هزم الب ةءاجلاو ردصملا ا ةياجالا 31

 0 ةءاور ضو ةراغالاو ةعاطالاو ة ةقاطالا الا نأ ردام» هو ةعاطلاو ةقاطلا

 خسنلا ضع فو لسف ناك هنا ةلنغأو ةباحا داكن 15 5-5 2 هس يو لثملا اذه ٍِق

 كلاوصق نأ يأ ةزمهللا حتفب كمأ نبأ ناسنا هل لاتف فوغضء نور تال

 يرتشن شم ضن قو ىعطلا ت 5 هذ ا نع هلأسإ 2 نظف

 ةباح ءاسآف 0 دا لاقف اتدقد

 « ينأدح » هلعلو لصالا يف ضايب 0



 ( باتكلا بدأ ) آت

 .هباوح 520 لاق سابع نبا نع يبعشلا نع ء حي رد

 مالسلا د 00
 : هسفنل رهاط نب هللا دبع نب هللا كيبع يدعلا

 دقوا نيعب نحس كتاكت_ ,. , ىومم لا لهأ نيد يناكتلا 0

 فى رطا لملع ىشن. روازل_., هرمع .ىفقنا ال ,يتادتلا ىو

 : هريغل هوحنو 1

 ”باتك نم ؛نسخأب "ةلطب الف”: يقالنتلا ميَتف :ناوخالا“ اذا
 00 در اسكان قتلا نريكص ىلا تاككلا ءاعاذا

 : بتاكتلا يف ليق ام حلم ن هو

 ”.شردر ل يذلا كملا لع 24 اننا رواحتلا اذا 7 له
 .سرخالا حيصفلا نم يدييفكل هلثمو كيدي يف يلق رس ذا

 الر تاعك تاثا بااوجلا ءاطبتسا يف ليق ام حيلم نمو
 11 وع دار هناا لاطأ :ناتطاوللا "زها انانيدب ىلا ةديرغق ردم
 :ريمأ ك5

 0 اا ل اونا نان تيا لاباعك نيمالا نم لأي“ ندي
 000 ل رس انو ع" نيامولا كاذذ تيوكم#ءام> اذان
 باتعا هل 2 و 0 اق يذلا يف يب مالملا فاعاأاو

 0 ل هيلا وان” © ناقل كانا " ونلا «زقاكلاو
 للام ارا قفل قزر | قرار زي ل1 يلو فاول طا ”انكإ اذ ذا
 باتعو ص 00 هنم اوفرع دقو هدر 000

 .باتمو ةرذع ٠ نذلا ةيد. .. ىنذ ناكْذنا راذتعالاب تدع

 .اهم ما ةئوكنلا َك ةنيدملا ن مب ىو رم اذف

 رمع نب 7 هوخأ هيلا تع

 بادع عيظف ا هني د“( ١ اجكلا امرت دق 1 5



 ١ 027 باتكلا ةءارق (

 بتكلا نكت ل اذا ريدصت ريغب مامالا اضيأ ريزولا بتاكيو
 اذاو ءريدصت ريغب حتاوملايف ريزولا بتاكيو. نيواودلا نم ةأشنم
 لقي مل ةيطاقلا أقيم الا *ءاقبأ لا: كالا و "قطان وأ ماضل رك
 ١ اجلا ىلع مالس الو: دديااب)

 دولا بدخل لع بما ل“ لمتخ ءارطلا 0

 مرر ى.داعاطو تك رثفع تاثقتاا ةئررق

 ندمحا نب هللا ديع دمحم وأ انشَرَع يلوصلا ىبح نب دم لاق

 دنع نتج لاق يورجلا زيزءلا دبعزب نسملا انُشرع لاق باتع

 نع باهش نبا, نع ليقع نع ديزب نب عفان ان زيخأ لاق ىين هللإ

 97 2ك ل4 نع 5 نع تباث' نب ديز نن ناملس نإ

 اذاف ىلع يلي وهو ملسو هيلع هللا ىل بط هللا لوسر دنع يحولا

 هماقا طة_س هيف لاك ناف هٌؤرقأف 3 رقا لاق تغرذ

 :.تاتكللا ضيا

 طقس نمو ثو نم هسرحاو 06 نيح كباتك حملا

 طفلتلا _ ٠ رم عوصتم نا هتحضلا اأن ا[ ١

 لاذاوء باتكلا رون مجملا : لاق هنا يعازوالا نع يورو

 جنتسي ملف ءالملا لخد لجر لثم هلثف كانكتا شل

 تتألم ىلع ممضملاو بالا باوو در ىف كا ام

 انُشَرَم لاق يلم ملا لدوحم ماقلا وأ اُشْرَع يلودلا لاق

 نب سايعلا ع نع 4 ةمتع انشر لاق ماكح انشر لاق دمج نب دم



 ١ ) باتكلا بدأ (

 : © كل اهمادأو كيلغع هتمحن متأو كتتما رك مادأو ك ءاقا انا
 2ك لع هترسأ منأو كنقذ اوك مع يف هللا دمأ ذر ادفع ت93

 ةماعلا متأو ك 5 1 هللا كمر » اذه ذودو . « كل 55

 «اهمادأو» طاقتساب ءاعدلا اذه كلذ نودو . «كل اهمادأو ك.لع

 ًانافاع » اهمودو « كب عتمأو كاع هللا كظفح 3 كلذ تودو

 « هتمحرب ءوسلا نم كاياو هللا

 وا وأ دبعلا ىلا وأ مامالا ىلا سان 31 اماف
 ىلع مالس نينمؤملا أ اذك ىلا نالف ن نالف هللا ديعل) تكيف
 هللا نينموملا 00 د يلاف ٠ هتاكربو اهلا مو نينمؤملا ريم

 ىقصهلوسرو هدنع دمحم ىلع يلصل نأ هلو وه الا هلا ال يذلا

 لاقي مث رخآ ضعلو نيرطس ىف كالذ نوكيو « لسو هيلع هللا

 هةماركو كا و هزع مادآو نينمؤملا م ءاقب هللا لاطأ د امأرز

 هلضف هلا هناسحا يف دازو هيلع هموعل مثاو هةسار>و هنداعسو

 مْ نيرطس يف نوكيو « هل همسق ليز>و هيدل هنالب لمحو هدنع

 املا, « دعب 0 ال تأ نال < © اذك نآك دقف > كلذ دعإ لاقي

 ىلا جا ىناعملا 7 01 : ذو اذيك ن6[

 همعن 5 ريمأ ط هلل متأ » لاق ءاعدلا ىلا غلبف اممذ ةبتاكملا

 ىلع مالسلاو هتمالسو دلو هتيفاعو هوفع هسدلاو همها رك ةاتفو

 اذك مو نالف نب نالف كبنكاو . هتاكربو هللا ة ةمحر و 3و

 قرشا تالا كلر لك رولا كبقلا كلو خلا وا ذك ربحت ف

 يفو هتاكربو مالسلا عم مامالا ىلا بتكي نا امهنيبو مامالا نب
 وردصتلا ف نده ىلا هناكرب و فدحيو كلذ لثم ةباتكلا ودنا

 مدقت امف كل تركذ دقو باتكلا رخآ يف تبثيو



 170 2 (مزبلا ةةلوف كتاكزلل)

 نا كيلعو « ةعاطلاو صالخالا نم اهلبق هيلع لزأ ملام ىلا لاملا»

 ق4 .كسفنلا ىم دنشالاب نم ةدوأا نيعب كار كفنلا .كيرع للا

 او كعيطأ يف اذ ةييهااوأ ةاحنااط لماطأ نمو يلا
 « ةيحمو-

 موديلا سافاا مب 0 7

 نالف ىبأ هللا دبع نم » نيءاسملا دئرع كوالا مامالا 57

 كيلع مالس . نالف نب نالف ىلا نينمؤملا ريمأ هللاب يضارلا مامالا»

 ذأ هلأشو وه الآ هلا ال يذلا: هلا كيلا دمحم نينم ئااررم] للظا
 كلذ معاف » لاقي مث « دارب امب ب بتكيع « هلآو دمتم ىلع ىلصي

 0 ربزولا مجمإب الف نب الف 2 نينمؤم ا ريمأ ئأو نم -

 ؟ دك مس نم اذن ريش نم ادك

 امام ىلعجي هنا الا كلذ لثم دوعلا يلو ن١

 نيل كي يلو نينموملا

 ريزولا ىلا ةيناودلا مامالا بتككلذكو

 نب راقأاو نيواسملا ءالجالا ةيحانلا ءا م ءارزولاةمتاكم 58

 كيلع هتمعن متأو كتماركو كرع مادأو كءاقب هللا لاطأ » يبق.

 ةامق عر سو ةئانق ذي ورع رو ' هه كويوقعو كيلا هناسحاو.-

 هتمعن متأو كمرك أو كرعأو كعءاقب هللا لاطأ» اليلق اذه نودو-
 « كيلا هناسحاو كيلع -

 6 رع مادأو نينم كنا نم اةءاقي هللا لاطأ » 227 ل

 3 زع هللا مادأ ».اذه نودو . « هز رعأو » ناكو بهو نب ناملس.-



 (باتكلا بدأ ) لاي

 ؟0/ ءراعا انه يور دقو ؛"ادشجلا دنعاةيلا: تكف « كن

 7 ف ب لل تيما كيفان تدرع اعلا

 (؟)كبسحينكيلعاصقن ذاوخا لا ةبتاكم ىف نا ىرت له مأ

 كب عتماو هردص يف نوكي بدأ يذ باتك امج نا

 كيت. ىف "0 ديزي امم كبح , . يتقاكم يف كنيفك تنعتأ
 : اذه نع باوملا اذه ىورو

 (0) كنيس ى:لاثأ ريخ لكو ىقمأ اي ءاخالا (4) لوحي فيك
 000 ا يل د ربعفالا ات ود فاما ام 3 نع نا
 71١ تانك ىاتامملا ىح ىتيعلا ١١ لخرإ نع سؤؤمتلا كتدق فعن

 ءيشل هيلع ًاظيغم ناك اذا ءاعدلا يف هعبات سيئرلا ديزب دقو
 كلذ سيلو هب ءازهنسالا ىرجم كلذ ىرحيف هيف هفلاخ وأ هريخ

 لدا فا 5 انع
 الك فارخا نم ءالخالا ضعب ىلا تاتكلا ضْعل بتكو

 هذه يف ةبيطاو ماظعالا هللا كزعأ ىلع » : ءاعدلا ف هداز

 ف عي تارت غال دنع ردح هلا قماملاوا ماس تا دع وها(6) -
 دب رفلا

 : ديرفلا دقعلا يف (؟)

 كبدأ يف. كيلع ًاصقن ناوخا لا ةفطالميف نأ ىرت دق مأ
 4 كب عتماو» هردنم قف نوك ةّثم يذ تاك! ع ناكا

 نوخ دقعلا يف (4) تبقل :دقعلاف ,(9)

 5!ءذعن و < كيس نم 3 ءىث لكو > دقعلا يي. (5)

 كعك ئاطظخم هارت قلو "ليان: خسلف اكهشا ترك

 كيسح نم ىلع ىل ضذب دعف ىلبق نم كانأ لهح كيب نا

 1 لا فعاف
 لل وه لاكت - تقطو كارقو كروس 3. يأ هكرغ كنرت- قاد وو (1)

 كفنكمضوم كبدأ ىوربو 8 هلظ ين يأ نالف يفتك ىف



 (  ١١ ركشف هل ةتاكملا ءاعد ىف ديز نم )

 تدير داحس: يورد هنيااقوما
 النا حرمك نك عل ترغغ ىو "ال دز
 فكان ةنخ ؟ةيلخلا ب جازم
 امداد ةيتؤفو بسايكيلا» قفايس_ لدظفتل

 : هباتك ىف

 قيدص ىلا باتكتلاو انأ و

 قد ين رةحيو 50

 م ةنسقا 1

 22 ا ةناتك ماقف

 3 ٠

 يو هل

 نم هظفل ند و

 همك أم ا

 7 3 دب

 ةنملا كيغ

 6 َُق

 مق لثم هب لمق رق ألو

 6 هانا قبو

 مق اك 11|

 هيحنلاو ركل شيل
 هولخلاو ؟دس ْق هبات بجعم

 هوح عرسم مسيلكو هباوخا ق> نع دعقيو

 ةدايزلا ىلط كلذكف مومذم ةيترلا نع صقنلا نا اكو اولاق

 كك نال © هوركش

 قيقدلاب ليلحلل

 هتطيطخلل ضرعن هلحم قوف اب ءاعدلا نم للاط

 : ءاعدلا ف هصقن لجريف هسفنلر صن ن دم نب ىلع يندشنأو لاق

 بضع تد.حا نا هوركم لابو بطر كيلع ءانثلاب فل

 بعص رارحألا را د كاف ءاعدلا ىن

 هللد 21 تالا نا كل ام ل ا 5

 عتمأو و» هيف ًاءاتك هل قيدصوملا كدملل نق , دمصلاد بع 6

١١ 



 فايت بدأ :) ١٠

 .هلوق كلذ ةمالغو « رهدلا امفطي ال ءاده ران هل بطأف « هبتعب
 ةهايرلا ثمأ نظ اف رمالا اذه. يلو هركذ دق روثنم مالكي ف

 مهتازتم نع هناوخا طخ الا هل لصحتي زعلا نا الو هيلا بذجتت
 ف ةلماعملا يف يفءاسأو ةيتاكسملا يف ىسخبف مت نع مهعقنو

 : لاقف رعش ُْق كالذ ملغل 2 .ليوط هل 00

 يلخو تانازلا: لع يوغا ناك يل خأ 7 مانالا يف ىأر نم

 الح الالام حالا نأ الل لوزن لا هيظاقو

 ءاد طاب ه. 1 وم 3 1 رغألا لأ ُِق باطلا اذه ثذاكو

 .كال فصل مهماظ يلو يا لأ تقاتمذا| هللا كلا نما

 دو ربدغ

 [1 لذا ىو "لاق , ةقاتماقلا' :َساَنعلا ندمت انش[وو

 ءامالا يف :يارزاملا ىلع نبدا“ ضنت هللاب ققوملا ةباتك يَدترْل
 "1 ختكت هيتاك نيح

 ينارو ل تبي ءاما ف ا تاكا قل ل

 يناعد يف ةعفر هللا ١ كداز امل كل_:م يل ءاعدلا تصقنا

 0 قاعات 02-122 2 ا
 ءاعدلا يف هدازو هيلا رذتعاف لاق

 01 ب ا و مالك يف م
 00 ا درل رح راو 2 عقلا 50 [ناعر ا ملأو ةعقرلا كل لمآ
 .ءاعدلاو « ىنَدلا درط ىلا ةايو»ا ةقايالا“ يبردؤت ا ناو الاو

 ءارثلا ببس

 .دمع نب دمجأ نيسحلا ينأ ىلا بوبأ نب رمع صفح ونأ ب 5-87

 : كرمع ىف هللا دم هل اعد نأ يف هيتاعي ربدملا نبا



 ١ ( ركشف هل ةيتاكملا ءاعد ىف ديز نم )

 نم ينأي هنأأل مامالا ررحلا ذومسي اوناكب اتكَلا ضعب لاق
 وه امتا هماما ىبصلا بتك اذه نمو لاق . هب متي اع طخلا'

 هيلع ميو 4ب آب اه

 راف رسل ىلا ءاعر 3 ري عود

 ناك لاق يدايزلا هللادبع وا دايز نب دم اشرح يلوصلا لاق

 هيلا كش ىيقلا فامع نب ورمعل ا اقليم هللا ديبع نب دمح ىتعلاا

 5 ورم هيلا 5 ءاعدلا 6 هدازف ال يبتعلا

 ءاحطتلاى تك اس ةداس ليلسو: -:ىرلاو شيق نم تئاونلا نأ

 يئارب هيدل ىرزت ةماركي الئاق ينارب ترآ كلثملاشاح

 يئاقبب يل هللا توعد ىتح ىب تآدبو يتينك ذا ضو ل

 ءكملا ةيضق تتب امق ينميقيه ىلا ىلعترصتقاولو,

 ءاعد فرح نايحلا3 . ةعبتت و نام ن ورم يف كثيتكلا

 يئابغتسا ىرولا دنعهب ىتخأ امب يماركا كادف تلعج كتاف

 ءاريكلا ةذاسلا ترح دالوا © كع ابعحذتت نإ رثنسل 0|

 - ىرد 1 7 ومحت 0 عينل 3و ولح ءكابلقلاب يك و32 ريحا ةحابن عبتلا ملا ١

 قدح نيويمتا لأ نيش ل يدسالا ىح ن دما ئكرص

 دي ن دم نيد ةوادعلا# ىف. تسلا نا هللا كرعأ يكل
 .دضتءملا ةرازوىلو امل هنايلوصلا سايعلانب مهارباو تايزلا كلملا

 هسدتق كلذ لمتحم لف ءاعدلا 1م هقحتسي امج مهاربا لتتم

 مل كلذ ف هنتاعف ء ةلودلاو هعانصلا نك ةهعص ودو 0-0



 (باتكلا بدأ ) ١6

 راثكاو يع هب رمتسإ أ هتغالب يلعتسل كلذ: "دنغفع

 نا » لاقخ كلذ يف هل ليقف د طق عفقم ا نا لَم ناكو

 « هريحتل يق فقيف يردص يف مدن مالكا

 "ا ا اطل نيو حفصتي باتكلاو

 مأ هيف تءرسأ 8 1 هيلع درب نمو ؛ رطضم هفاشم
 01 مآ رفا طن اع ؟ تاظلا

 سبيعم ريغ كعارسا نا 7 كتاصا دل حدا 5 ريغ كؤواطباف

 كطلغ ىلع

 ركفلا أممحصا نأ يغبذب لاذ خسنلا تانك ضعل فصوو

 00 عا امةرظن |١: ةداعاب ارم 3 « اهرارقتسا ىلا

 دعل لما 00 هقث ىلع 1 « اهروطس نيد لوصفلا

 ١ 1 وفلل قرشاجلل تك فما ءاهاوخلا ىلإ الف نم ربرحتلا'

 ريت مل نيعلا ناف نمح راا لفغأو ميحرلا هللا مدل بتكف هيلع

 وه نطف ىخ كلذ

 ةخسنلا هذه ررح : بهو ن. نسحلال كلملا ديع نب دمت لاقو

 ملف ةمات ةخسنلا تناك دق : د# هل لاقف . اهب حبصمف اهب ركبو

 تحفصت ئد : لاقف .تحبصت

 يف رظني ءايبغالا ضعب ناك لاو ليعامسا نب دمحا نئعضو

 : هل ليقف باتتكلل اادخارأش. ةبمب ةخلدن
 اناا ل يع دع ياو انتعلا جياع عازار

 تاصتلا هثم نكم كيلوت ركدآ قاف, نييحصلا لمد

 باتكلا ذوفن دعب اهحالص  يغتبي: ةخسن فيس رظانك

 ةضرمطلا اسي هيف ليلو انك ()



 ءاشلا لاق . رارهلاو

 ا رارلا دعب نمدرالو ةداهبش هيلع تلو داق

 .صلاخ رح لجرو . ةيدوبعلا نم صلخ ًارح مالغلا راد دق

 لمتلأو ةافكإإ نم ملا حب نيو” 0 ا

 ؛ ةنرورحلا رك رح ىلع لضفتت اما » : لاقف يلارعا لأسو
 « هيدويعلا 0 0 ؛ ةيولوملا >2 7 وأ

 ريغ لغ تقو "لك كتاتكلا سيل :باتكللا طفل ل

 00 ا هنال ناوأ لكو « باوصل رو تلا

 رشنيو هلقع ضرعإ بتاك نم رارتغالا ىتوتو هيورلاو ةانالاب

 ةحيرقلا وفع لمقيو اهرمخيو خسنلا لَم نأ هل ىغبنيف « هتغالب

 2 ءاماع ءادعا هل سانلا عج 00 7 الو
 هيلع نذودقت:م « هل لوغرفتم

 ةدحو قورت ةئتف هرثو مالكا ظنب ءادتبالا نا ردا لاو

 قبلا تو + قماتلا لذ هرو « ةبمرقلا ةشكشاؤو 0

 دقق. هقءانماب همغل.ان واتم هلاخلاب هيف كيلر ءاولطنلا نال

 دقتف ةعاسلا كعيابن : ىبسارلا بهو نب هللا دبعل جراوحلا لاق

 يأرا يف ريخ الو « هانا غلب يأرا اوعد » لاقف . كاذ م

 ١ اذك يف كدنع ام : رفعج نب هللا دبعل ةءواعم لاقو . « ريطفلا

 دعب لوقأف حورا مث ؛ ةلئاقلا ةمونب يلقع لقصا نا ديرأ :لاقف

 : رعاشلا لاق . يدتغاع 7

 «9رامضم قيسلاب هربعب ىح هتواخ موتلا فق ثردحلا نا

 )١( 4ص ١١ج نّييبتاو نايبلا رظنا(")!ممهفل دتهم 1 ةنتف هلوق (؟)اذك ١١



 ديقأ, شانلاو هز ظمت رجاح.الو « ةفنع باجتح همام نشيل.« اردق-
 "0 ةتلليفلال قاطعا ةرثك اون لكوريا ربيعا نع ءاطنم

 لماخ ند مهنم ؛ هلاص> نع ًاريفنتو « هقالخال ًاحفصتو «هبئاعملا

 حدقب ليللل .نيع ريسيف . هب يرغول طقاسو 6 هب اعبال

 لاحلاو . هيلا عرمسلا مذلا ليلقو « همم ريكي بنذلا ريغصو هيف

 نع ةصقانو « كقق> نود اهارا تنك ذاو « كل هللا اهددج ىتتلا

 كافلو 7 زيتك»اهيلع فلز كله !كائايدا باخنغ يأو 3 كتم

 ىلا وعدن ةقملاو « ةحيصنلا ىضتقت ةدوملاو . ريسآ اهلا نيسفانملا

 عاطالا مسيو « اهطوحيو ةمعنلا سرح سيلو . ةرؤشملا قدص

 كاراام كرت الا ؛ اهقلطيو ةرفانلا بولقلا سيحتسلو « ابفرصنو

 ظافلا ىف ةضاحم او « ةيطاخملا زييمتو « ةبتاكملا بيت رث يف هلمعتست

 ىف كيلماعمو كناوخا قيبطتو . ءانثلا ريسيب لخبلاو « ءاعدلا

 هل فينو! ع" ادت ال_بسل اهنا 1 نع زظح ىح ؟ كلذ

 لاح مهطح فنرا كاقح نم سيلف كناوخا اماف . هاطختت ال

 نا موملع كآةح نم سيل اك ٠ كتداز ةلود مهصقنت تادعو كتمكر

 6 كناتع نع.اوماحتتو ؟كباطخ نع اوكسميف كوطلاغت

 كاجول دكا

 خسنلا نم صلخ هن اك هصولخ باتكلا رير< : ركب وأ لاق
 ادا نا لاح هلا لن و ءلعردك نعافمو.: اييلع نرج ىلا

 سدقملا تيل 56 اع ذورسفملا لاق « 1 ىطل ىف ام كل

 هبرحلا نيد 2 هتلعح مالغلا تررحو قم كح ريغل هلغشل الآ



 ١و ( ةيتاكملا ىف ءاعدلا )

 4 21 - ا يىذرعو 5 ىلأ ناف

 ءاعدلا اذه ةاضقلا ةيتاكم نم اوطقسي نا باتكلا راتخا دقو

 بتاك ةءاق لاقو ٠ دجلا ةةيق> باونا نم سيل هنا ىلا اويهذو

 فويسلا باحضأ ىلع ديبأتاا رفود نا بحي: خلاص نب كلملا دبغ

 نب ورم هل لاق .ةوقلاب مط ىعد اذ ىلوأ م-منال ةاضقلا ذود
 ءامدلا ىف امال« جوحا مهماكحا ف د ةاضقلا : ةدعسم

 لاوم الاو جورفلا يفو ىغمت

 2 نم هيلا رذتعل ثاماس نب هللا دنا ةناوث نا تتلو

 : هندفتااب هتدتاكم

 ةءدفتلاب كتبتاكم تدرأ دقل - املع هن ىنكو م هللا »

 اللبس الون ءءانفلا قماط دال شغب كيدقالا 2 انل»
 « مالأو شغ دقف هفالخ رهضي اعيش كل ربظأ نمو : ءاقبلا ىلا
 ءاطعو 6: ققحت. ال قام هنا قو“ هبجحوت ةرورمذلا تناكذا

 اليلدو ميافعتلا تاياهن نم هلام موق دنع ناك ناو لظختاال

 « برَقتلا قرط نم قر داهنح الا تالالد نم

 ايلعجو 2 لاقف هسفن رك دو هياحص| ضعي لا لنا |
 « كلذ كل ةبيط كءادف

 4 باتكلا نصحت نا ليععتا 5 دا هتك اياقك 00 امو

 : ءاعدلا ىف هناوخا صقتنف ةبتر لان دقو

 .لماحلاو « ًارك ذ هيبنلا هيف ىوتسي ضرعم هللا كزعا ريكلا »
 تع هللا ىضر ناسخ نأ ىوربو .«ىعلا ه تيقوام_رسكلاو جتفلا ١١١١)



 (يانيكلا تذآ) ١6 ع

 .ءامدذقلا نكي مل ىأر اذهو.« ربدملا نب ميهاربا كيذب 0

 ٠2 دحح انآ ,تمأملا لاه لاق.ةرتملاو دز: نب دمع عضو

 ا كءادف هللا ىاعجو ؛ ءال» هل لاف ءىش نع 9 املا نبا

 نم 00 اايضوم طوقأد ل لاف )»ع نينمؤم لا

 هلو هلصوو . كافل يف اهبع_ضوم

 صلخأ ن م هيدقلا نأ ص 4 نومألا اد لضفل اذهو : لاق

 0 ا دوح وم هياغ 0 4 يدسوتأا فطلاو 6 ءامذلا

 رخ تاتكملا ُِ 0-1 كفو تلق مأ تلح 6 ةهسقفن هراخذ

 ليم دم ا 0 1 0 0 5 ا 5 وألا

 1( ءازألا كاذ ف نس لاا 0 5 3

 0 ءادملا امري ا«كرشف كلشي هل سوا هوحما

 ةئيس ءازجو » ىلاعت لاق رشلا وأ ريخلاب ءىعلا ىلع ةأفاكملا ءازملا )١(
 ل نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا يورو . <« اباثم ةئيس

 « ناسحاب ةنجلا هللا ىبع كؤازح »

 لل 1 ناكام يأ راكنالل ءابنتسالاو . ريظتلاو لثملا.بكلاب: دثلا (9)
 <« ءادقلا جريل اكرشف » هلوقو . ةعصتت لف هلاثمأو هئازظن نم تلو هوج 'نا

 ىلع ءاج ؛ كش الو ةيرالب اهريخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هملع عم

 هنبح نم مكتب نم وأ هسفن عم ملكتملا فص نا وهو فصنملا مالكلا بولسا

 اناو » و هيف ةءزانملاو هراكتال البس ديالو هل ناعذالا يلا عماسلا راعضيف

 ىلع هءم نهو مات 11١ نا مولع ا نم ناف « نيبم لال يف 5 ىده ىلمل 1

 .بطاخكلىعداذ وكما نيقي فلا نيب رمالا مهنا امتأو لالض يف نيبطاخلا ذاو ىده
 هفصن اذ هسفن نيبو هنيب ىواس ماكتملا ىرب ثدح دانعلا كرتو قحلل ناعذالا ىلا



 ١ نع (ةيتاكملا ىف ءاعدلا )

 « َكيِقْيَو- ىر 1وناك ولون .لاقف اهدالوا زك انذ هتلئارناة مقار
 رأ هتدتاك ال 9-5 0 هيب 7 مد لاه

 « كءادف هللا ىناعج » ءاعدلا ىف رزولل اولوقي نا اودنتجاو

 كنذكاوسدلو © دنم ل 1 * ىدفت اعا واتا 6 ير ند

 كنس" نق هللا دبع كم لاق بلغت مح ننتج لئلا وأ

 هنع ناك دقو ةرصيلا نم ىتاو>ا ضعب ىلا نك يل

 يناعجو « كافج لاطا اككاقب هللا لاطأ : حلمو هيف زج وا ًاباتك

 كؤادف يف ناكنا كادف.

 انتوشو ىوه تردق ولو ت1

 لاطكسلا“ ف ةطملا نسدكتلا ”كعلا

 مان يذلا تربلاوت“ قاوتصلا حنا

 هنحم امهتلان دقو « ربدملا د ميهارباو دما ىلا شا

 م اممةدرو.

 ظ ميني نم را هللا مس

 ءادف هللا ىلعج ادع ااه لق تيناد واغ ع تابق ول

 يتغلب هد ب لتقا الو اع ىدحاال يكسو 1 7

 ول ىتلا ةمعنلا ىل تاصتا مث « هتنكل اهل فاسنا تام ول ىتلا ةندملا:

 هتنكل اه. ًاحرف فاسنأ لاط:

 : هده 0

 امدلاو محللا طلاخ دق هنكلو هغوصو ثذاسللا قيوم سدلو.

 و



 (باتكلا بدأ ) ل ل

 .ريثك هن ِ تاكا ام ليلقف نيتمّؤملارمأ ىلع اليم كننم كلذ ناك ناذ

 مالسلاف «نامعالاب نئمطم هبلقو هرك أنم الا» هللا لاقكتنكذاو
 هتاكرو هللا ةحرو ريمأألا اهيأ كيلع

 م.دق:ت يف ةفراصملا ىنعم ام قوم ام ؛ثتاتكتلا ضعب لاقو

 هللا كرعا » ىف هريخأتو « كرعاو كاقب هللا لاطا » يف ءاقبلا ةلاطإ
 فطعلاف هازال ف رتخأتلاو مدقتلا لضفالا « كاقب لاطاو

 لوالا ىنءم ىف ءاعدلا نم يناثلا لخديف كارتشالل ءىجن ىهو واولاب

 مدقم ىلع 1 رخؤؤم واولاب فطعلا ناك امل لجو زع هللا مدق دقو

 نحلا رشعماب » لاقو « نيك اا عم ى يكواف ىدحساو » لاف

 نم واولا .ريغب مدقملا رخ 78 مدق دق رخؤملا نا ىلعو . «سنالاو

 مهلا هقلأف اذه يناتكب بهذا » لجو زع هللا لاق فطعلا فورح
 ًاعش فرعي ل ىلوت اذاو اولاق « نوعجرب اذام ضاع هدو زل

 لاقو . مهنع لوت مين امجافي اذام رظناف 1 رخؤمو مدقم ى ملا

 « ةيصولا لبق نيدلاو « نءدوأ اهب ىدو ةيصو دعل نم » لجو زع

 تراصو كلذب بات تكلا نست لف لاق ةغللاو رعشلاف رثك اذهو

 ظفللا _:رم يناثلا مدق اذا 3 فرد لع فررل ةمد دقتلا

 كوالا اع

 نيبو « كاّقب هللا لاطا 2 نيد فرصلا فرعأ ال مهضعب لاقو

 نمو .هومحرو ه هولامعتساو هوشرام الا « كرمع يف هللا ليو"

 رثك أ هيلع حشيو اذه نم لياقلا يف فراصي

 دلاخ يأ نبا هيلا بتك« اذه ىف سانلادشأ ةءاوثنن دمحأ ناكو



 ١١ ( ةيتاكملايف ءاعدلا )

 اماف . « كءاقب لاطاو كزع هللا مادا » مهنمو © كزع مادا » 5

 ىلاو . « كرمع ىف دماو هللا كزعا » مهبتاكيف ءالؤه نوذ نم

 ىلاو (« كانقياو كمرك 1 كرم ف هللا ده ». ءال عه ذود نم

 « كلظفحو هللا كاقبا » ءالؤه نود نم

 ةبواعم « ءوسلا نم كاباو هللا انافاع » 5291 كوالا

 مهلك ءوبيلا نم كاجف َتَلْيِج »أهل وريم ىلإ ديلا دع يشكل

 ءانيعلاوأ (سشْرَم لاق ىلماحلا ليعامسا مساقلا دبع ولأ ئعدطو

 ىيقلف « هلك ءوسلا نم كاانم ةلغخ الوفية تيتك لاق

 دقار م كاد هعجم ىذل ادن كنم ذيفتسا انالثإ كانك ك1

 ءوسلا ام هللا ك رعأ « هلكء وسلا نم كادف تلعج » يلا كح

 دياوفلا عقتو اده دعب ىتتلن : تلفو تاك تريحعفلاق « هلك

 لاثما ىلا هءاتك ناونع ىلغ ىدكشي الو ربزولا ىمستي الو
 فو هن راس دحأ يف « فالف 1 » ناولعلا لعحم نكشف ءالؤده

 « فالف نب نالف » نفتالا رطسلا

 ئديعو ا تاكو نيم أالا راي وهو نيسان "يالا لاق

 هنؤوترقتت اباتك ى سبعا ىلا اوكا : هناتكل - هلم ديش]لانا
 ةلياذلا 10 نا اًولآقف :ةؤرثن قتاله ممطت الو نودع
 :اًومكاةلاقفب كانت هدو كرذ نيكل 2

 ميحرلا نمحرلا هللا مدل

 نا كاب قا كوع زيزعو . كب عتماو كاقباو هللا تشل

 عولخملل ةأالامم كنع ينغلب دقو . ريمأتلا ريغب ريبكوأ نم ريغص



 (باتكلا بدأ ) ١٠

 س3 ىهقنلاو ةدايزلاو سهترتو ئانملا ىف ءاعرلا

 1 رولا تفك طر كنانا كاتكلا مئاشم راتخا : : ركب وأ لاق

 هنع لوقيف عما نون الو بطاخملا ءا ريغل ءافاحخلا نع ةدفانلا

 هتاعيقوتو هنع هبتك يف 0 لب « "انا أ 0000 2

 دقو (« نئمؤملا ني 4 رض ام. محاق !ذكو ننمركملا 5 لعف »

 هتداعا نع ينعي ام بتاكتلا يف انركذ

 ملقلاو فيسلا يف مهبترو مريداقم ىلع سانلا ريزولا بتاكيو
 ارح ممل عومجملا ةريثكلا ميلاقالا ءارءال هؤاعدف ء مطزانمو

 وودص يف اليلق صقت اذا ريظنلا ءاعدك اهلامعا رئاسو اهجارخو

 اماف . ةيدفت اهفركذ نا مدنع سأب الو « كلذ لثمب اهمتخيو هبتك
 بسسح ىلع ةرازولابو ردصتلا ريغب قالك ىفا اوراتخاف هل 1

 مهنمو ٠ مهماما يأر نسح نم م مهززعلو ٍخَز 6 ةوقو

 ًارهارو اغار ريزوتلاب وعدبر نم

 يف نولوط نب هيورامح صقن ناهلس نب هللا كينع'ىفركو

 بذلاب لاحاو ءاعدلا مامي هللا ديبع هب اجاف . هلثم هيلع درف « هئاعد

 هيتاك ىلع

 همكاكتب د ها ناكم .نوتساءاملاح هللا ديمع نب مساقلا ناكو :

 متو ريزوتلاب دعب هبتاكيف « ماتلا ءاعدلاو ريماتلاب دعب ريمالا

 هل ءاعدلا

 -4 كءاقب هللا لاطا 2 ءال وه ضعت وعذب نم ءارزولا نمو



 ١58 2( سيطارقلانم امف بتكي ىلا رداقملا )

 4هسأمق ميح ءرملا سد مص اذا

 لاقف رهظ يف بتك نا يف رخآ جتحاو - :لاعذ كلك 9 ا 2: : 5001

 رورطلل كبح يذرعمو يملعل رهظ يف كيلا تيتك

 : لاقف يمورلا نبا هباقف

 نفا ناوسنلا كنك -ماام ناماغلا كَقَشَع
 ل ا شرس ا

 عيذتو « تاينلا دسفت يه ليقو . ةبتاكملا يف فيكف اهئاشناو

 وعم _٠رم ضغتو « طوطخلا ثعشتو « اهنطاب ىف امي رارسالا

 قافترالا نم اهمم 1 ىنعملا ردق نم رقحمو « ةلودلا

 «ةعوطقم بتك فاصنا نوكيام رثك او ىلا نيواهندن ةمّيقلاو
 : مامت وا لاق اذهلو « انونج تناك كلذك تناك اذاو.٠

 ثباتك لس ءاشرولا هن تأ رد > اع 6 تريلا ب3 0

 : لاعف ريطلا ىف ةكاعك جي دكا واللا"

 رقفلا رهاظ يلا ريخم ربظلا قا كل يناثك لآ

 رضحلاو ودبلا لع قوفي هماعيذلا تنك ناو ملعاو
 رفكلا ىلا قاوس رقفلاو ىلا ند حاصي ىغلا لإ“



 ( باتكلا بدأ ) ١ م /

 ىسيطارقلا نئد ابريق بتال ىتلا ر داقم ا

 ' الا بيضا لإ ليغاعتا ن دما تعنم 00 1

 نيثلثلا يف 0 ا تالحسلا يف ذوءقو ةثلا لوي

 هلامع 6 0129 ل لوم ل 77 راموطلا نم

 ه1 ماعلا 0 ُْف فلا يف هريزو هيئاكو « كلذ لثم ُِق هلا

 هئالماب هيد نيد 7-2 4 هطخم 1 صاكلاا اماف 0

 ناك نم الا ماعلاو صاخلا يف كلذ لثم يف هنوبتاكو ؛ 5-0

 نيتلاحلا يف فصنلا يف الا بتاك ال هناذ تاقبطلا هدأ ف 0

 ةدوملا لمحتتو عابرالاو ثالثالا يف ءا انك هلا تال اج

 . تاعيقوتلل سادسالاو « كلذيف حممستلا نم هتلمح ءىش 5 لك مهني

 : تاتكلابب معيب كاتو

 فاصنالا لق نم انفخ فا ذ الاف ب تكتتأدجباابلتنأ
 فاصن الاو فاصن الا نيد عع 2 21 كالكم كي راب انكعو

 يدم يف هيلا بتكو رخا لاقو

 هردق ا سدسلاب يبتاكت

 سمالاب بتكي فيرعتلا يف ناك نبل
 ف ل
 لاو هللا اج وف

 قئاس لثم هحاه نينح الولو

 سدسلاب نعي مل ذيوعتلا يف طخللا ىلا

 هم كيس نا ,| لاقو . ليخد وده ليق ريماوط ممجاو ةئءحصلا راموالا )000(
 - ل ع ب

 ا

 كولملا كلم هلعل (؟)



 ل (ذاونعلا )

 يدمأا ىلا لحر بتك لاق يدسالا دمحم نب دما عضو

 هسنت نسف اذحأ نملعا ال :لاقف 61نالف هديع ٠2ةلاو الآ
 الا هلمقي سيلو بذاك قلم هناف « ناونع 0 باتك يف ةدوبع ىلا

 يكتمل

 نب رهاط فالك رهاط نب هللا دبع نب هللا دينع ئكضو

 اببلع نومأملا ىلا رهاط نب هللا دبع هنبا !هبتك ةعقر نيسحلا
 نار الف « تنأ كلذكو هللا دمع كتيعم ىراي : لاقف#« هدنع)

 أ زيرقلا ل وآل رع هياعناب كلي منذ عايحا نال 5

 اخ يثرب لهس نب نسما نب مهاربا لاقو

 مارككلا لص :تلتخاف.”تف +. ءااؤضم مارك نادوثعا تلا 3

 تابكللا ناز لاقي لاقرب ميؤتملا نخ ناوك د وانا
 لوقتأو ١ ءايقلا هنا ترمي يذلا رثالا فاوشنلاو نتاولكو الي را

 لوقتو - فرعد يذلا 0 ام يأ كريعت ناودع ام انرولا

 نوط اق ترانا نارا 2و ةفوإع هن ولعا باتيك
 نوتعمأت قونع تلق ترث اذان اناونعو.ةنوتع هن ونعم 00

 لدبا باتكلا تيزع لاق نمو . نئع لاق باتكلا تننع لاق نمو

 ىنغماي نغ لثم ىعماي رع لاقف ءاب تان ونلا ىدحا ناكم

 17-2 ىح نب دما انشرَء دجا انشر ركب ىأ لاق

 : ريبزلا هيلا بتكف « هيفحتس راكب نب ريبزلا ىلا لجو

 اناسنا رك ذلادقج تلادنت الو !٠...هقرمت««تدك ادونظدلا ضاع

 انأرنع ذجلا قوق كتلخج الآ هلا نماءانو تكد
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 ١ ) باتكلا بدأ (

 نالف نم نالف يبال نوبتكي ذود نمو ءارظنلاو نالف نبا
 رهاط ىلا كتكف ؛ارعتفا هباتك فسو» نب دمحا نونع دقو

 3 ننفنا نا

 نييشلا ١ قلقا 14 للا

 عطل ناسللا 3" سالك نيا يذ

 ىضلا ريهز نب بيسملا ىلا ةبش نب لاقع كتكو

 يي ن همش نب لاقع مزمل يسهر نإ كيم لا ريمالل

 يعازحلا ةزمح نب رصن ىلا رخآ بتكو

 اكو دم ماق ىف نم رصن ةزمح نب ماقلا يال

 : بارحلا نا هيلا 3

 نامزلا سرر عفدل ىجرملا ذاسغلا ةمش لضفلا ينال

 ناوخالا ةوفج نيح ىلع ىل صولا هل دمي لؤي ل خأ نم

 : هل اناتك ساون ان

 يلاسل ىلع يبق هالما ىيع ممن تاك

 ها د لا دع بل
 وهو مارع أ ليعاعسا نادمحا بتك لاق يديزلا اشي

 ِ هنا ونع اناث ذل وف م ةفوكلاب

 هنا نإ علطب يد لا رديلا ىلا قولا ن

 يف ع ورطملا سراف نب دمحا مامالل يحاصلا ٍكاكك نم 2015 3 60

 نييبتلاو ثايبلا نم ؟ ١ 7” صا حو ١ هس م هش ةنهاقلا



 (ناونعلا) ١

 لكشلل حدفأو طخان ىبمأ وهف اذه عم اولاقو ؛ رابدالل
 ةينك الو ءاعد ريغب ريمأتل او مسالاب ريمالا ىلا تونعيو

 هنال ةينكسلا نم لجأ رمان عم مسالاو « ريمأتلا ةلالجب ءافتكا
 ديعل »مامالل ريدصتلاف ' ' نولوقص.مهنال هي ءاناذنا اك هيشأ

 اوهبش كالذكف ةينكب فوتأي الو "دعنا ريمأ مامالا نالف هللا

 ف نويتكي كلا 0 ربمأَتل || عم مسالا ناكف هب اذه

 ديعلايى لولو (« نقم ررمأ مامالا نالف هللادبعل 2 مامالل ردصتلا

 هب اوقرف 56 وأ مامالا هانك نالف ن الف نالف يأ ريمالل

 نورك ذو هعماب برضلا ةكس يف مامالا رك ذب دقو .مامالا نيبو

 ىلا اهتةيقح ثنالف ينال مهوقو ٠ ل جا 0 يلو

 تاك سارع 5 مدق َنئ الف ىلا نالف نم لصالاو ثنالف ينأ

 كر 1 7 لجو زع هللا لاق دقو ىلا ماقم ماللا يا هيلا

 نم اهضعل لقنب ضفخلا فورحو . ابيلا د يأ ى» الل ىخوأ

 ىلع يأ « لخنلا عودج يف ؟فبلصالو » لجو زع هللا لاق ضعل

 : رعاشلا لاقو:. لخنلا عوذج
 فايا يبجعا أ هللا دلل ووك وو ف تنك" 131

 ليلجلا ةبطاخل ماللا ةباقكتلا دبس اكعد اكل 0200

 نالف ىلا نالف نب نالف نم بتكي لجالاف ىندالا ةبطاخت "7 ىلاو
 نو وفعي هءاوصو لضالا هكا

 ١١, 2هذلعل ىراصنالا دز وبا دازو ىليقعلا ف.دعهلل تردسلا اذه :

 اهافص يف ةنسالا ىغم الو ريشة نب فو.س وبنت الو

 ىسولالا ان ذاتشالا( زئارضلا ),تاتك_ىم'' ينص راو

 املاو لصاللا يي 66
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 (باتكلا بدأ ) 1

 با 5 اذه

 نا رم ( نيموملا ارثمأ قالق'هللا انئبعأ 7 ١ طك دولا

 د ايميقملا د 9 5-0-5 دهو هلق هللا 348 570

 ىلليق مث « هللا لوسر ةفيلخ » هنع هللا يضر ركب يبال لاقي ناك

 ىلع ةيهش نب ةرغم ا لخدف « هللا لانكا ةفيلخ ني » رمعل

 لاق هذه امو رمغ لاق «نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا » لاقف رم

 هيلع اورذ لوالا نم ميو انما تالا نينمؤملا انلأ

 14 لع محراا نما هللا مسب ا
 كرت مث 21١ بتاكم نم

 طخلا .ظعي نا سيئرلا ىلا باتكلا ناونع يف نسحالاو اولاق
 0 ناونعر ذيل يومنا وا هع ك تركذ اذ ةمخلت و

 ل وققحملا لإ كد 6 كا مساو كما ىف

 لواظتو هنم ضغ هتفلاخم ينو هل بوتكملل الالخا كلذ يف نإ

 0 يبأو جلع 6 الشم ءاي ةماكلا 7: تناك ناو . هيلع

 00 ملو مادة ىلا ءايلا تقرغ ىلعي ينأو ن2

 لاق لاق ناب زرملا ىلع وبأ رح : حيلم ءيش كلذ يف يح دقف
 !نب ىسيع نم تنسحتسا : رعاشلا يومالا ديزي نب دم يل

 فلخ اءءايلا درف ىسيع هعسا يتكدق هل ًاتاكى ار اعيش ةافناخرو

 هيف ام رسلا ناف اذه لثمل دعت : تبتاكسلا اذهل اولوق لاذ ىسيع

 .لأف اهدر ينو لابقالل الأف كلذ ناكمادق ىلا تناك اذا ءايلا نا

 لصالا اذك )١(



 (ناونعلا) 1 ١

 « ءارزولا ىلا اهعفدت ال كولملا نئازخ يف متاولا تناكو لاق

 ناوبد ةيواعم درفاو ةيمأ ونب كلم ىتح كلذ ىلع رمالا درطاف
 ىلع ناكو : هيلا متاحلا ملسو يقاسغلا س وأ نب ديبع هالوو متاملا

 نب ورمعل نمتكددكل كلذ بيس ثذاكو . « باوت لمع لكل » هصق

 اهلعجو ءاملا ورمت قرف هرد فلأ ةئامع هلامع ضعي ىلا رهألا
 ع . 0

 هلضب ل: هنا رك ذ. .ةوامع ترم الخ رد فلا ىئام ف داو ١
 ؛ ع 6

 ىلع ةيواعم فقوف باتكلا لماعلا يضاف سرد فلا ةءامع الا

 متاوللا داود 8 ءجاإلا

 منا وءيعملا

 مهضعل و ٠ ةحرصفلا ةغللا ىه و هنن وْدَعَو تفانكلاذا وزع لاقي

 امهنال مغلا نم امبجرخ برقت اهالت نال نرش نا

 ناواعلا ليق دقو . ايلعلا ايانثلا لوصاو ناسالا فرط نم ناحرخ

 نا وبوست ::عو -تانكلا ازا": تقلخأ كانا ولعل“ 10
 52107 ثار نلغأ لوش ى#“ ن دمحا تعمعسو . وه نم

 هك د كة فرعا سال كنك ةمالثمللا "كا رطل

 يخر فافع نب نامع يلرب تبان نب ناسح لاق . هيلا ا نمو

 : هنع هللا

 انآرقو ًاحيبست ليللا مطقي هب دوجسلا ناونع طقثتاب !وحض

 ام مسج ثاكو هفرعل لف هيك وم 2 9 لدحر ن0

 .« نينمؤملا ريمأاب كتتمعن و هللا ةمعن ناونع 3 َلاَق ةماسلا هَذه

 بيجاف كالذ 1-- برعلا ضع لاق ةبواعم ذي 1 ىورو.



 عيقوتلاو مأخا سيرلا ىلعو امولمتحم لاقثالا مهدلعو

 :هاتلاقف

 ع 07 ا ا

 ايطرنيطلا اذه مادام 2 يتءيحص مخي نئما

 ابعص لبسلا ديعل امم هفافج فلاب ملعاو
 :ا جا ل اقف

 ("'متاوحلا ىفع هن كلم لابرس هلبرس هللا نا هقيلخلل لق

 : متاوهلا يف رخآ لاقو

 متاوللا ريخو يدهم ةفالخ 2 اوثراوت مهوب يصاعلا ونأ سانا

 : ماتاحخلا يف رخآ لاقو

 يناتاخ ا ف 1 ماهرد اتئام يدتع ناك ول

 رب ياثاخ 1 را ىمان

 لاق يبذحتقلا 2 لا يذاقلا ىرأ نا ورم صو

 نأ كلذب نوديرب بابذ ةروص ةرساك الل ديربلا متاخ يلع ناك
 مدض نا ادحا كم ال تاينلا نا 2: حم ال

 :ىوريو )١(
 ميتا وخلا 6-0 4بإ كلام كابرس هلي سس هللإ نا ةفياخلا نا

 ةعئقملا نم 72 ءادرلا نم 0-0 ةآرملا 4 ردعل 0 2 02

 أاضيأ رجعملاو اماءاجب هقوف بيلحت مث امسار ةرادتسا ىلع ةارملا هفل' بوث وهو

 قلاوجلا هيش فيالا نم جسن. ام اضيا رجعملاو . ىديربو هب فحتل ىع بوث

 : ًاضيأ تيبلا دشن.و-



 ١5١  (هيف ليقام ببسو متاللا )

 هعاقر مم ريظنلاو سيئرلا نأ ' قاذيللا لاكلا'ةتلع اعلاو

 ذود وهو مخ ناو « ميال ممود نم ذاو . ءاش لا هتاعيقوتو

 الكاش زيادااالآ باعك كن :اخ ىلع هعسا تايثا ههزا ريظنلاو سيئرلا

 هللا 0 2 ىلا باتكسلا ضعب بتكو . امضاوتو

 رماوسإ مال يعاقر مت الو ؛ رب اياطم امم ل ءاقر مم

 وس

 .لامغ" 0 ال متاحللاو محلا ةراوولا لا ملل

 بتكَلا يبتني نأ دب ال هناف ملا الا ةافكلا ضعب اهرشابي
 كلملا متاخم اهمتخيف هيلع ضرعنو رزولا ىلا

 عقوب ام تاوم بتكسلا : يلوصلا سابعلا نب مهاربا لاقو
 ن ورم لاق كي ماع 7 كلذ ىلعف اذاف مو ملا عيقوت أممف

 اهحاورأ اهءأا در الا روص طا 00

 اعد بتكلا م نأ ةلوأ اذا تالا تاما دبع نب دمت ناكو

 0 1[ ماق كلملا متاخ وهو هب ءىبج اذاف متاحا هن دل

 .ج ردلا ىلا هدرو هب باتكلا من مخو 7-1 سد مث هل الزلات

 ممل
 . اهدنع سانلا قئ هواالا ماما ناودد يلوال ةسأ ون 0

 ةءواعم ناودلا اذه مسر نم

 : ءاسؤرلا ىلا عيقوتلاو متطلا نأ يف باتكلا مب لاقو

 عيطأو 1 د عدا هلم سس راح كلفنا الم اح

 عريطسا الق مهظح مورأو ممن ةسايرلا سانلال وادي

 عوبتملا ال عابتالا هب ىلبي اعاوليقثلا ءبعلا فلكاو



 (باتكلا بدأ ) 22

 هللا ليي هللا _كوسيرانا ىذا نع دج نشرح لاق يراصنالا»

 ال [ موزلا كله هيلا بتكف ] مورلا كالم ىلا بتك مل-سو هيلع
 ا سرد هيلع شق وز ( ءاجاتخ اه لم ومخ الا> انك لق

 رطس هللاو:نطس لوسرو رطاس دج

 اذ تمتخا لاقي الو فلا رش باتكلا تمئج لاقبو

 ماتيملاو ماتاخلاو متاهلاو 2") متاخلا وهو كباتتك م تاق حلا

 مخ عمجو براض 4 هي مناي امخ هعمجو-

 مح هنوعمجو ناك ال وو متاوخو مهاوخ

 61 هيف لمجغلا نخ 1 هتيم ىعع هتعبطو باقكيلا تمتخو

 1 أمم لمعلا عطني يلا اهلا يأ « اهميتاوخ كاع كلا همعو
 مآ

 رح تنل 4 يا مهمعاخو موقلا متاخ نالفو

 ىلع تمتخ لاق هنا يبارعا نع يكح دقو رظحلا محلا ليقو

 لاق كس» 7 11 لان رءا ددرت ه اهارت نا ثورعلا

 نك 3017 مخاو كي / ةحمار ه4عم 6 هعطقم نورييللا

 هن ةعطقأ يأ

 . فلقاوبف موت ريغ ٍتاَتكلكلاق هنأ سانع نبا نع قورو

 . هنط نم ريخ هنيط . متللاب ىدوب هللا همر باطلا نب رمي لاقو
. . 

 موتخم يا « ميرك باتك يلا ىقلا يبا »لجو رع هللا لوقاورسفو.

 لاقف متاخلا تاذل ظفاحلا ىقارعاا نيزلا مظن )١(

 ماظن لبق اهاوحام اينامث تمظتنا مالا تاغل مظن دع ذخ

 ماتاخ رشعلا معا سامقلا غاس اذاو مسأت 5 حوةفم زءهو

: 00 2 
 ةعيس ىلع دحاو ةسّخ ىلع قره رصتقثاو



 دنع (هيف ليقامو هببسو متاحا )

 ا لو امو ميسو ماخلا

 , مصأع ونأ ا يبجالا هللا دبع نب ميهاربا 020

 يل ردح خا ع عفان نع دايز نب ةريغملا نع دلخم نب كاحضلا

 ةناؤلث هتسيلف 'تَد نم اعاخ دخلا ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر

 نم اهاخ“ دقعاو هيب رح هناصا ف تهذدلا ميتاوخ تشفف ماي

 هيلع هللا ىلص هذي يف ناكف « هللا لاوشمار د# » هيلع شقن قرو

 .ىح رمم دب ينو . تام ىح ركب يبا دي يفو ٠ تام ىتح لسو
 ةعفد بتكلا ةلع ترتك اماف « نيئَس تس نامْع ذب قاؤ. :' تاق

 طقسا هللا *هنعز نامت قلع متخيل راصنالا نم لجر ىلا
 قرو _:رم ًاعاخذختاف ؛ ١" هودجي ملف هوسعلاف ثيلقلا يف متاحا

 « هللا لوسر دمحم » هيلع شقنو

 ةبتاكم ىلا جاتحا ىتح متاخلا ملَسو هيلع هللا ىلص ذختي لو

 لبقت ال كولملا نا هل ىلقذ تس ةنس ةيبيدحلا نه هفرصنم كولملا

 هلع فش و ةنق قم [عاخ ذطاق اود و وكلت اال اكاتلاللا

 "طم هللارو ناشط لاوس و ةطساد 4 هللا" ل ونس راولجتا»

 نأ دنع ةنرةيرع انشرَء لاق شرق يبا نب دمج انشّصو

 نم 0 لك نس سس َِق 4ع هلئأ ىكر نام ب ند 1 هنأ لق )0020(
ٍ" 

 لع ِى ه:موظنم يق ىطيةنشلا ريشا اهلاو نيدحصلا ِق ناةاورلاو تيقيع#

 : هل وقنا دستلا
 عاملا 1 ى / .٠

 هدع نشرات ف" طقسا“ 2ك يذلا بيةيعم م.ذم

 تذاتا 2 هالعل و مهؤارا تغةاةءاق لسرم ريح ماخ

 طرف م لح 4.لع يذلاوه 1 ٌناَعَع 3 نم 4 15

 || 3 ١ . در 16م 3 5 3 - . 7 5
 هيحح يس دول الا انش ةموظنملا نده 2 دقو 4 سود نم ىأ مونم هلوق

 كارتلاو سلا رئلاالللط [3



 55 21000 نتا زو ياقاك باخ اذا ريعيلا للوؤل مودا

 زثأ يف ءيشو لاخ دتحل“الاح قلختا هن ال قل يأ نيد توثو

 يفو أسورد سرد برجا ىفو نعالا يفعت يف اوراتخاو . ءيش

 ا سرد ةئالثغلا

 ع - ظ-8

 ةلصتم ةءارق ةأرق اذا اسرد هسردب ذارقلاو فانكذولا سرد

 ع 8 ع ع

 ةمركعو دهاجحمو سامع نا ارقو . ضعل را ق وا ضعمد أمضعل
 ع ع

 هوم بال ام » تسرد اولوقملو (( ةشدملا لهاو واو وداو

 ا ءيركو ٠ موعم هدس ردو دوويلا نم كلذ ماعلا اولوس

 2 ع 2 2

 لولوي ةةملحما يا تسرد 6-5 ارقو داعالو مهسراد ديرب

3 5 9 3 

 نك ال سوردلا 2 اددو هلثع كر ءاح دود هب ىلإأت يذلا اده

 هيف ددرتو هتءارو رثك ااذا ءىشلا سرد ىجوتلا لاقو . سردلا 5 5 ع ء 1

 1 الا هس ردد سوردم قيرط ه4نمو

 ا --ٍ . هك

 اشرد هس رد هلوقب هاش ادرس هدرز تاقكيعلا عرس ةللدلاو

 سوذ ونا كام مك 0 اضعب واس اهضعل ةدورسم عردو

 ِ يلدا

 عست غباوسلا عنص وادواد  امهاضق ثاتدورسم امهماعو

 ىف نورسمملا لاقو . امبامع اهاضةو نيتحوسنم نيعرد ىعل

 قاطان ةزؤومشت ةدورسم لاقو



 اةدغو ( هجردو باتكسلا ىل)

 ::ةمرلازوؤرلاظ ادةعرسب ءىلملا شاع ةغللاف تفملاو

 بستحي لابقالا يف رجألا هنأك  امنشاوج يف ًاتعط قشعي ركف»
 هقشم دق اعيش بلتسم لكر اص ىتح مهمالكيف كلذ رثكو

 : لطخ الا لاق

 ناعم لكو:  كزتعم لك 58 مهبالسا مينغ قيقا ليخلاو

 هلكو ةديملاب 0-1 جردا ىدعع او جوردي جرد اولاتو

 0 هل لسن الو تام اذا لجحرلا جرد هنمو عارسالا نم

 لي «لدخع خرط اذا اسف: هدفنا: لانكا "هضاب لاكن

 4 بدحو كمح ىللق اك دحاو ىعع 1 نسل ارا

 ياطقلا لاق“ 100 هروت بهذا اذا هرضل هللا سمفطظو-

 اهىالعا ةسماط ةدإب ْق اهمأ نأ أم َتد 5 ةليلو

 ادع اهدرنف اهوحو سمطلا 3 لسمك نه 2(, لدحو زع هلوقو

 هوجو لكم رعشلل انتم اءانق 6 اممم لورمتملالام هلق 10

 اك ٠ املا اف مهر ووظ ىلا مي 0 دقو ةدرقلا

 22010 تنعلا ا يهوالاو دنيز ا نع هلو رز 4

 نول وه نولوقب ةغللا لهأ صضعلو 5 داوملا هسلطلاو ٠ ةاغ اضل

 ثق زؤلوت كئذلا ةنلطلاب كتطونام نبك 9 دارا

 لاقيو .اهسمطت لزانملا لاعب بهذتىتلا سماوطلا حايرلاو . سلطا

 بهذي 7“ ءىث دعل ءىش ىبهن> اذا س ردد ناتكلا ىنام سود.

 باتكلا سيطاؤ هئاونَغ دبدج ثحن ءادتبا : هلعل و لصالا يف ضانب (1)

 هيسنف رمحالا ريلاب هيتكما عيسانلا هكرتف < ةشلطو ةلسطو-

١/4 



 ( باتكلا/تدأ) 8

 رجاز ءرملل مايالاو رهدلا يفو انل ايلمأ دق ناديق انل ناكو

 مه ردو تاكا ب

 ةيط هاوطو ةدحاو ةسيطو ايط هيوطي باتكلا ىوط لاقي
 ةةمالا هذ لاق

0 17 00 

 لزاما ْس نم

 | 0 0 اذهو لزانمللهيطب يمع' اًيط نا ليق دقو

 اذه. ىمسف لزأملا يطو ىرقلا ريثك ناك نولوقي ةغللا يف

 جردأ كلاذكو ؟) هحاردا ةعرس اذه تاتكفا ىلع ىلسءف

 ةديبع وسأ لاقو . ًاجارردل ه>حردم هبط عزبأ ةانعم باتكملا

 5 هبق ءاح يذلا قيرطلا يف عجن اذا هحاردا ىلع تاغ 0

 اا لانا اب ينس  كاقف ةظفلإا ماله نع تارت دب| تلاسو

 ا لآ افواطملا كلت تحجي رمل اذاف ءىاظم لع وبق جردا اذا

 : جردا يف قاذح نبا لاقو . هيلع تناك

 قارخم يم يناك ىنوجرداو لمت نم تليكحإمو قيلططعو

 ةدحاولا ةرملا هب درب 1 هزال ءاطلا 11 2غ(

 هحاردا ةاعرس تانكلا يَ اذه ىلءؤ ةرايعلا لعلو لصالا اذكلا ()



 ١و ( باتكلا يف ملعتلا )

 « قامراب كفو رعم

 باتا ىف ريع
 هفرمن ةظخ"هف:تدقؤ/ اذا انامق ملعا باتكلا يف تماع لاقي

 قوس ةةيغ تلعأ الو .هيف تملعا لمت الو كريغ نا
 ىنمي اذك يلعتو اذك معا لوقي نم برعلا نمو . هيف تماعق

 : لاقو

 عا يع ليك

 ءزممررا

 عج ٌنيتعللان فارقلا لون تخو* تللماؤ ناتكلا كلها
 «هيلغ ىلمت ىبف اههتتك نيل والا: ريطاسأ اولاقو» لجو زع هللالاق

 : : ىلذهلا لاقو « لدعلاب هياو للملف » العو لح لاقو

 بتاكلا هطخوأ قرلا يف ب امكلا ىلع لاق م يناو

 . رابنلاو ليللا ناوأملا هنمو . ةلاطالا نم ةّمللا يف هلصأو

 3 م )» ملأ باذع مللو اها اودادزيل مهل ىلع اعا» هثمو

 ببسب رعأ لا هتل آو مهما ببس مثريخأت ناك اماف اوبوتيل هللا

 ل هطقتلاف » لجو رع لاق اكو . مثالا ىلا ءالمالاو م

 نكلو كلذل هوطقتلي لم مو «انزحو ًاودع ملل فوكيل وعرف

 ل املا ىلا طاقتلالا يدق 2520 ع مطل ناك 50 را 3



 (باتكلا بدأ ) ١

 زاكردباو عيفوت

 6 وهيف عق م ا عق 4 ءىشلا يف تعقو لاقي

 ليلقلا ريثاتلا ةغللا يف هقحو .هيف عقو تلق ”ترما اذاف عقوم

 لامحالا لايح هيف ترئا اذا قو ةقانلا هذه فد لاق. فيفحلا

 م 1 ل قلو

 عيورت كثيدح : اط لحل تلاق ةيبارعا فلا يبتعلا 0

 عليقول كترايزو

 كبتك نوكت نا متعطتسا نا » هباتكل ىحي نب رفعج لاقو

 راصتخالاو زايالا ىبع موضح كذب ديرب « اولعفاذ تاعيق وتلك

 ليءع“ا نب دم نب دمحا نكص لاق لليععما نب دمحا ئغرضو

 «هدحو هللاب تنما» بتكلايف عقوب ل وأ ناك لاق حيبص نإ

 ءاك خافسلا#_ ٠رم تاتكب ةلض قف وكلا فئافللا يبال تجرغت

 : هيف هم.لعل رخ 5 و ةماس نأ دشان

 دق قوم ىللاا ف .هلالا ار“ روواز للف

 هدنيح دعا نتا ا حصنلا لذانلا

 ةدر 3 هلامحو 3-2 اع للا

 1 ل و هان تنفق عقو سانلا كحاوا

 خارنتتا اذا ازا زجو» هلاعفو هناتكو همالك يف ارا لاقي

 لعفي ناك اذا زوم لجرو . 0 0 رش تيل ا و

 زحو اه » ةبّور لاق . اردو زم هسفن مالكلا زحوو . كللذ

 ةدحا نمد تاببالا هذه 0



 ١ ( باتكلا يف نحللا )

 1 مقرا تناواكزعاو شكر مالكا نما يبو

 هيف نحلف هطخب ًاباتك ىمورلا نبا بتك لاق ىجابلا اشر

 نبا نع سيتحا هبات 5 نا دكو ةلالس نأ ندم رسل نإ 0

 : كلذب 0 يورزأا نا هيلا ا يبورلا

 نسل ا تا هادو ةيفكو مس ام وشراب اال

 نزملا نم ءاطعلاب ىذنا #01 خأن ءاماخاو ساط رقلابلخبتا

 نهرلا قلع هدنغ ىلقو يل حأ هباتكب هلع ىغ 207 1

 نط هو د كمت كوخ أ ةرح نا لكذافطعاف كانفطع-

 ىهذ ىلع تانج امف ىحلت الف ٠ ثناتك يب اتكيف يتاطقس ناو

 لاق يعمصالا نط لاق د درج ني ماعلا نادك يق

 هل يبيه 0 "ع تءها ْؤ هنيدملاب سس 1 3 كللام ىلع تتاح

 ل كيك ًارطم ئاو_اراتمةطزابلا ان طم لاك ملكتف

 1 غلبملا اذه معلا نم تغلب دق دنا ديه تلَقق

 ا تل فيكف ىللاتك تلا 5

 صضعل 00 0 امو 0 0 1 لاَ مو 6# 7

 6« برعل ام انمالك ىف او نحلن 5 اهم الك“ ف انيرعا » داما

 نم لحو هيلع كاراذأو ءاردخلا ضع لاقو هلام دب رفلا دقملا ٍِق ءاح 000(

 هبوشنو هينبع يف فالتخا هب ناكو هرءش يف ان صفح هل لاق. نيدصفتسألا»

 : هبف لاف هيحو يف

 عبتت امع دوعلا لثك فناو لغاش صفا 6 يف ناك دقل
 عجا نحللا نم يَ لك لجو يار مالك ن كي عبق

 عل ل كياف ءاطيا ك هحوو 1 ك 0 هاو كنف
3 

 انوع دو ١١١ ص 7 ََ محار اضيا نييدتلاو ن لايف ظحاملا اهرك 0

 هشماد يف اضرأل“»



 « باوصلا ةفر> هنع لوز اي هيف دعب يباي»

 012 0244 ا نيكبشب اطحاز اذا, ايل نحل . لجدلا نط لاق

 كل | ةراتماو ءامادكو نأ ةبلا [لا ءىنلا لامأ اذان انلي نحل

 .هيحاص مأ نبا لاق . ءاحلا حتذ يناثلا يف رايتتخالا نا الا اذه ناكم

 : ءاذلا 010

 نحللاو بالا وذ موف رعل ف وسو مهةفاخ يظ امو مهنع تسمم

 ةعرتتملا ءالعلا وأ مدق لاق ءانيعلاوأ اش ا

 1 امو اهءابد 7 أم هللا دنع 0 يل لاذ زاوهالا ند

 12 0 لاكاو .. اذخ رثك لاق . اهيق لكلا رثك .!:اهنو تلك . العا

 ا ىلع

 نا داع لاق ينأ ئثِرَح لاق ىفوكلا دم ن ةلبجت اشْرَع
 0000 | قالك هل تكي“ ةنيوكلا.فارمقأ ضمن ليل يأ
 نا هل لاف . « ىسيع يأ مك ةفش كرح كانيع حتفا يخأإب 0

 كمل عامسا كبح ةلع نأ: ىلا يأ

 ةبيش يبال لجر لاق لاق ءانيعلا وأ (نٌشرحو يلوصلا لاق

 اقيقدب : لاق . 00 ءىذ يأبف نع 1 ىلع :' ئضاعلا

 فرز 00 كد هم نمل | مل ام نزح كاقفر ٠ اتت
 رايكللا وملاك كتاوندلا نم كفل اكوا لتسلم نا

 : دمج نب نوعإ يدشن أو ركب وأ لاقو

 جبتت امج دوعلا لثك فنأو لغاش صفحايكينيع يف ناكدقل



 ١١ ( باتكلا يف نحالا )

 اب وطرب عنا خلود «هاشلا نللسو 'عئار ا

 شحاف ًاطخو ةلثم ن م حيبق وه وأطخلا نحل ىلا اذه بهذف

 كلام دارأ يذلاو . 1 جتحا ىتح ضرب مل مث اذه لوأتن ْنَأ هنلغ.

 دقو .. هنطاب نع هرهاظ ليمتو هريغ.ديرت «ىشلاب يتأت.ةنطف اهنا
 نكلو لعفا لاقف « حيبق هناف كباتتك يف د ريغ ظحاحال لي

 ( نايكرلا هب ثرامشاع 11

 ةلاماب نحلا يأ نالف نم هتححب نملا "الخلا نم لاقيو

 هللا لوسر لوق كلذ قدصنو . هماعو هتحاصفب' قللا ىلا :لطانلا

 00 نأ نوكي تا كدحأ لعل » سو هيلع هللا ىلص
 ةئعلعف هل مطقأ اععاذ حا قد ند قر هل تيضق نت 4 هيحاص.

 ع )» راغلا ن ..م

 نئض لاق تاجا ديزب نب ل-# انشر ركب وأ لاق
 اقم اناتك بتك [انأو لأى ار : لات ةنيبض فآ 0

 سابعلا ىب | نع ءاوكب وبا: دحا: رهط ام يدادقبلا لع ا لامآ لاذ
 نحو ام نحال وهف ان رحل لحرلا نمل دق لاقب لاق 000

 : دشناو . نطفو باصا اذا نأ وهف اكل ند

 انزو نزوب سوفنلا 00 امم 5م دل

 انط نك ام تءدحلا ريخو ان ايحا نحاتو يئاص قطنم

 لاق قحشا نب ليعمسا انةدح لاق اضيا قثدخو .انانحا تنصت و هاَنَعَم

 9 ال ةبواعم لاق لاق رمت نب ىسيد نع ىعمصالا | :ربخا لاق ىلع نب رصن ان ربخا

 . هل فرظا كاذنذ لاق نحل 31 ىلع ف»رذ اولاق مكيف دايز نبا فيك

 1 7 وه ىذلا ندللا ىلا مه اويهذو ةنطفلا وه 0 :ردللا ىلا وانعم

 )4 يي ص١ ج رظنا )

 نيد حصلا يف 14 ادهي6ور ١(



 (باتكلا بدأ ) (١

 لاق ميحرلا دبع نب سابعلا يمولآلا نمحرلا دبع هنأ عض
 : ىأز نمرع» نم لجر 0 3 5 وق ةبيتق نب هللا درع تدوس

 هيف كيلع تبعا دقو باتكلا باتكب مجرما اراد -تارق دق
 0 ١ ةكللع نع لكو ةسيقو كناتك لضو : هلآ تيكتف .. افرح

 مالسلاو كيلع تعا

 هنال فرال يي عسب ءي هلا كيو لاق

 1 1 كذا سباع

 . 6« باطلا ىف هنم حبقأ 4 باتكلا ىف :رحلاا » اولاقو

 « ضغبلاو لقتثلا ىلا بسني الثل همالك يف نحلي ءاماعلا رثكاو

 . زئاج ريغ دج حيبق كلذ ناف رعشلا داشناو باتكلا يف اماف

 1 فيحاء ةناونملا ىلا ءاخا, ةانالا و وك هضاب ا وطللا#
 « لوقلا نأ يف مهنفرعتلو 2 دينو وعادل ارقناو اا ىرغ املا

 ةلاما ةغللا يف هتقيقحو لاق . هرادم ىف هنأ يف لوقي يبكلا ناف

 لالا كاف“ ..ةتداازا .زءأ زويل :ءاذاغوأ اطلع اما: ةتهجن نما نول

 ١ يبالكداا

 أن ملا“ رتل اح مقسم أوهيفت امكل ل 1 هو

 نسحتست هلا 00 نيبتلاو تاببلا باتتك يف طظخاملا قو

 نب كلام لاق كلذلو لاق . ةحاصفلا هركتو نحللا ةيراجلا_ءر

 يرازفلا ءاعسا

 ١١ ص ١ ج ىضترملا ديسلا ىلاما رظنا (1)



 15 (باتكلا يننحللا )

 ىلع ةقانلا تضرع اولاقف اوملو دقو ٠ اهشطع تنحتما اذا ةقانلا

 : اولاق 6 ضوملا
 مجرلا ةبوقع دوك كج هي تلعفام «بنوناعت ل07

 م د رد الا ع باو ض رعف :تاتكشلا ةشراعفاهلف

 بايكلا لب لك

 يبهملا دمت نب ةريغملا اشي لاق ركب وأ م

 لاقف فرح يف بوبأ نحل لاق هيبأ نع دابع نب دم ع

 هللا رفغتسأ

 يرعشالا ىموم يأ لا ةفع هللا ىذر باطخلانب ع كك

 170 كبتتاك عنق 0 هباتك يف 1

 نب قدسا عم مداق نبا ناك لاق ,بلعت ىب# نب دمجا اشو

 اتق ردا ىلا مهاربا ن ذوءيم هبتاك تتكف ىبعصم ا ميغاربا

 ا طغت « نالف ىلع بجي الام لاملا اذهو : هيف

 دتشاف . قدسا اي نحلب ينبتاكتا : باتكلا ةيشاح يف هطخمب عقوو
 هللا هللا : لاقف نوميم يناتأ لاق مداق نبا ىنثدخ لاق . هْيلع كلذ

 هنيرلا كات فرقا نع قطبسا لألف كومقلا 00

 لاقف . بتاكلا سلخ ال ء لون لعزوج الامد لاق لا
 حيحص مزلاو زو# نم يعدف كلنع توفع دق هبتاكل قدسا

 هنم مهف ىتح وحنلا ارقي ىلع ذوميم بكا مث لاق . بارعالا

 دار وميو لصالا ذك (0

 اصعلاو فسسلاب اذكو يرهوجلا هلقن انرض هب هاشغ طوسلاب هسأر عنق (؟)

 ١



 (باتكلا بدأ ) ١

 : -:هقحو يذلا نع كهجو» كفارصناضارعالا نال ديلا اخطرعا

 : موثاك نب ورمع لاق كبحو ضرع هتيلو كنا ةغللا يف

 | ي1لط ينيأب فايساك دي ترخمشاو ةماعلا: تائرعأو

 015 امناطا ف ابطؤع هّثَم انكار عضوم ىلا انرص لوقيو

 .فالخ اذهو ٠ يبلق ىلع تلق ام تضرع دقو ٠ هانيرا يه

 .ىلع ل>رلا ضرعو . تلق امف ت ركشأ ديرب امتا نيعلا ىلع ضرعلا

 نبا لاقو ٠ هيلع ضورعءم وبف نالف ىلع ضرعو ضراع وبف هلام

 : فيسحالا

 0[ تدل نيج ايكاحو * اريك يعور « يجورخ نك

 ثززدعال دعتسا ناو يريص ىلع قارفلا ا لبق نم

 هاربا كمع : لاقو دربملا زب نب دمت نيتيلا نذه دشنأ

 : لاق نيح فذحالا نب سايعلا هلاخ ن 2 مزحأ سايعلا نبا

 دال كرعأال اديورتلاعث اهضورأ قارفلاب سفن تيجانو

 رحطابو قارفلاب ىماتلاقتف ةحار رحطاو نيملافاط تلقف

 : فنحالا نا ًاضيأ اهذخأ هنا هل تقف

 ريصنمكزعأالصتفذ الانم يل لاقف ولسلا يبق ىلع تضرع
 1 ا ديح هدو --  لاموني را ىارطأ فدعا

 .«اضرع نيرفاكلل ذئموب منبج انضرعو لجو زع هلوق 57

 .قورسفملا لاق اذكه اهانزربأو مط اهان ربظأ لجو زع لوقي هناف
 ,لع ضوحلا تضرعو . هل هتزربا ىركشملا ىلع عاتملا تذرعو



 ١ / ( باتكلا ضرع )

 تداكتملا زك نا شازؤن قنا نعابششاو 00 ضخلط ل
 : لاقف هباتك ىف وحلا هل

 نادبلاب: آل.ةةتانتاا قرت. يوب باتكلا قرش

 ناسللا:تاحلنملا باقملا ك." ايان ؛ ني مارا قلو

 يناسلب ةيعطلر قمح . هنقا ور طا تورو الك ىلا

 نلاكم تحرب امو يتدعسا ديعل _:رم ةلمق كاذ 3

 ١ : سا ِقز وبا لاقو

 هاه فورد ارقث نأ تيشخا هاحف هلق 1قفلااادلا

 هآف حسعي فيل هنم هارتف ارم هيف ليبقتلا ىرب يبل

 5500 0 ققتس  هحول ىف هباتكل هنظلاو

 تارشلإ ىدرع

- 0 

 كفرط ىلع ةتررما اذااضرع هييضرعا باتكلا تس

 للاتالو دنجلا تضرع كاذكو أطخ هيف عقي الثل هنم كغارف دعب

 هو باح_سلا بهذ و لاععلا 6 ةوحو ) حاحصلا 0 ق لاق 0

 : زجارلا لاق .مالو فلا املخدب, الو فرصننال ةفرع»

 جاجرلا ةيقب ترمدف جاجعلاب ةوح تركب دق

 باحبلا ودم اهنال تيبس ةفرعم لامثل مسا ةوحم تبهو ( مكحملا ) ينو
 يف تيكسلا نبا هب حرص يذلا وهو . رو.دلاال لامشلل اما هنوكو اهم بهذتو

 هربغو ( ظنحتملا اك قالها هوم يزيربتلا مزح هبو ( حالصالا )

 باحسلا مخ اموكل لامشلاب ةوحج ضاصخحا هز ني ىلع بنا 2 نا لاقو

 ىشع الل دشنأو او يف دودحوم اذهو لاق 4ب بهذلو

 امابلا باوع 5 0 يفد لاو 4 هبعر لا ىلع اوءاف مث

 ي



 «,١ ) باتكلا بدأ (

 ميمو بانكلا سرعت

 1 تلا | ةاديس ا الت .ال وادم ا ثاعكلا قمح لاير
 هباتك نا لوقت نا ديرت نا الا مهلا برتا لقت الو كباتك برت

 اذاف كماعطب درب لوقت < كباتكب برثا لوقتف بارتلا ريثك

 ' 00١ الاتلا ىف ءاح دقو. كماعطا درا تلق هدرا نم تيحعت

 ادرأو بارتو اضيأ بر## يايحتالا لآقو باروتو :تريت اولاق

 لاقيو ٠ برثو ةبرثو ةميط ءابرتهذه لاقيو نابرتو نابرتو ةبرتأو

 ازا كالا قط هيلع تلمج خا انيبظت هينطا غباتوبلا ثنلط

 تنطا لاقي الو 3 هنب زا.هنن زإ لثم 0غ هئيطأ ةناتكسلا تنط

 010 ١ كياتك نط تلق تثبت اذإإ وب كباعك نيل تلقا تارمأ اذ
 ازا نرتم بتاتكو اذه م باتكيا كتنيط نيب ا اهونويطا
 :' رعاشلا لاق اّنّز ةيف تقلا اذا تنّرح وهف نيحعلا تز مطوق

 اهريمح تيزملا ماشلا ةطنحالو 2هربب قارعلا وحن اولفقي لو

2 : 

 00 را اة ماو اويع هوا ناكدإا ترجم
 هلآ نأ م ملاثمأ نمو اع ضايسسصا ع يي ابنت
 ايو حصفأ واولاو حما تلق اذه نم ترمأ اذاف ًابتكو ايحمب

 ةيفعل هغللايف وحللاو . « تبثيو ءاشد ام هللا وحع » نارقلا لزز

 يا حب ربا
 ليق لاق متاح ونأ اشم لاق يلْبلا سلا ندع 00

 ةءاهدا ودق بقال لاق وع“ لامقلا ٍتركلآ تعم ل يمصأالل



 ١ ؟ه ( ةادلا )

 : قدزرفلا لاق امتضضتفا ركملا مات> تضضف لاقيو

 ماتخا قالغا ضفا+تيؤإ م تاعارضت نانا نا

 عىدلا

 ا هاحسا ةةيحسو 2-1 هوحسأ تاكل تودس لوقت

 تدج دم ىعمو ةيحسا ىحسا ديدشتلاب تيدجحسو 0 واولاو

 ضعل 0 ٠ دودم ءاحس عمجلاو ساطر لا ةاحيسو 0 ٠

 مظعلا ن نع محللا ثتوحس لاقو هناحبسو ةأحرس لاش هنا ةغللا لهأ

 8 رشعت ى لا رطملا 7-1 ةيحاسلا يعمصألا لاقو هنرشق اذا

 : د ىذعأ لاقو ٠ شل

 قرخمءازوملا نم سحنمون يف ةيحاس ءارغ اهليذ هب ترج
 اذاو ٠ سل هجو وحسلا امنا كلذ نم ةقتشم ةاطيللا

 ةاظع لكم ةاجس هيلع تلعج ددرب اماذ باتكلا تيحس لاق

 كذهايأ باكل كتيحص نيحأ امو كاطع لش 00
 ان اذه اي حسا تلقا وحس نم ثترعأ اذاو 00

 اذاو ٠ ةوحسمو ىحسم بات كو حس تيحس نهو لجرأي

 . حسموهف تاّتكلا يحسا دق لبق اياحسااكراصف باتكلا قلخأ

 ةنامشلا تءضو اذاؤ+ البش'هنم ةءاحسلا نأ نآك اذا<كلذقأر

 باتكو 8 زخ هتمزخو ٠ هتوحسو هتيحس كقذ باتكلا ىلع

 (فلعلا مزألاو متاز > اهعجو ةمازذ اذه نم ةيادسلاو ٠ ٠ موزي

 ءىذ لك يف



 ١1 ) باتكلا بدأ (

 اذه بر هب ليللا نم تكو دعل اتقو دبر 5 ةفلزلاو

 نم لزانملا ن هابركام فلازملا يناميش هلا ورمعوأ لاقو . اذه

 هلو ةرصملا 52- ةثدحلاو هيلا نم ةيسداقلا لع كافه
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 لاق ٠ « ىنازل اندنع ءا فاو » لجو زع لاق ةيرق يأ ةفلز ان دنع

 « نيرخ آلا مث انفلزاو » ىلاعت لاتو ٠ يرق نورسمملا

 الا 0

 ااا 1 يي عدم اذإ [سنفعقإ ناتكلا تعضف لاه

 000 ل ف لاتكلا ني ق قيهن أك ةقرقتلا ةغللا ىف ضفلا_لصأو
 دنع نم ىلع اوقفنت ال نولوقي نذلا مث» ىلاعت لاقو ٠ هتاحسو

 ٠ اوقرفتي ىتح مهلك نورسفملا لاق « اوضفني ىتح هللا لوسر

 ” تاكل 3 تينلا 01م لحال 05 قنع ةاوذات“ عير زفتحلو

 رووشم ةئمط عميقر ملعم ماشلاب ناك لاق عردملا ن ا يثدح

 الو 35 ودعم 6-1 نو اوعمس ىح اودعقأ لاف ثايدصلا مشب

 نولوقي نيذلا مه : مهنم يبَص هيلع 12015 كف لا نول
 هك ماشا تك لاف ل دنع: نم'الا اوةفنثال

 وهو هيلع بج ال ةقفت لسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر مزلتأ

 دادش ظالغ ةكئالم اهللع رخآ أرق مث . كحضف لاق الام كلعال

 ةلعافلا نبا اي لاف ذورءؤي ام نولعفي الو ثر اا فاطم

 00 كوع رس لانا وديان وسملاةوتوز 0 دارك أ ءالؤه

 | افلانش كل لير الا نحو - ذهن دين كولن: ان انلقو

 * اوةرفت موقلا ضفتناو . نانسالا متلاب دا أو كايانتشا قرم



 170 ( فلزاا )

 ابتعد ىف رود

 قش ةاعكلا عرسأ اذا مع قع هيلا يف قشم لاقي

 : هم راحو د لاق ةعرسإ ءى هلا رثأت ةغللا يف

 تس لاق الا رح د 12 0 0

 هقهشوه» كك عيش باتسو لحل كرمك ىد- يّ ءالك يف فرغ 1

 كك "هلا لاق

 نب الا تلال نو قر ل لو

 ةعرسل ةعام تت اذا كلا

 ىلا

 ىلا ءينث نم زواج اذا [ملز اهيذ فلزي ةبارق يف فلز لاقي

 : ,م كاذب برش هن اكديرت امم برق 0

 حعلا لاق ديرب ام عارقلا

 (؟) افقوق>!ىحلالحلاةواس 6 املز يلايالا يلع

 لاو انوه لولا رداع أ عاام تناتتك اق يااهل
 7 مك 7

 فرغو ةفرغ لثم ةفل ز عج 8” ليلا نم امل زو » لجو زع هللا

 اكس( «) باق اوسلو نسل 6
 لَ يرهو هل رسدتقاو جوعاو لاط لالطلاو 51 ظلاو ةرمزا فقوآحا ف

 4 انقوقحا تح لالهلا ةوامس جاجعلل دشنأو جوعا اءهيف لاقو لالهلاو لمزلا
 فهنأو ايلا صخشو ريعبلأا روك كفو ةحا دقق ج جوعاو ا م لكو ثداسللا

 ريظلا يق يناغاصلا

 لذخلل ةغاصالا لل فقوقح 4 8 1 3

 انجو امم نيآالا هاوط جا جا 50000--



 -همدقت امل .ءىقلا خسنلا 252 نيينعم ىلع خسنلاو

 با نم خسنن امد لجحو زع هللا لوق هئمو هناكم لحيف هب سهذتف

 تأ قءملاو يخت تاناآلا/ لكى دو :«ءاهلتم وأ اهسزراخع' تأت: اهشسنن أ
 لالا المعلا. تحسن 2 1 هنمو . كسِلع ل 35 م

 هللثعب عي ىحيف ءىذلا ء هلل حباني 1 اهنب الل لضم ورأ هلام تلحد

 نارقلا يفو ًافرحهنم 0 ل إلا لوقي هل فلاخم ريغ

 ؟ قدام منكا ام خسنتدن انكانا »

 دال حسن كلا لمع نم لوا أ ىورتو

 كاتلعلا ىف ا[

 0001 و خف ماج بخ تاكلا يف تاطخا لوقت

 ريغ ءاخلاو ءاطلا ة>وتفم « 0 ناك هنأ 3 رقعح 01 دو

 ءطخ طم ء ا نم 4 كان قا 2ءا رقلا 0 8 رذو هدودمخ

 ا الاول جو طخ تاطخاو اع 5 5 0

 اذا - اذه اي ءيطخم ال لوقتو باوصلا هذ ةالا يف اططاو

 00 ل حن !كطقسا اعاو ةنك ايم نمطأب 2, هنردأ
 ل11 ةييقلا عرش فا قانا تيرئاناذاف .ةءاذهاي ارقااتلاوق

 10 4 هب قا ماتا و.بم ريغ هلال فذخ كفيض رقا

 تردكاف هل فرخ ويتم اذان[ و موأ باثكلا ف كو لو

 ..لاق ٠ هك مف اك شفتم لع فم واق ءىش ناكم عيش

 مثول مهف ولو مف أم: ةدالملاب 56 فصل ةديمع ونأ



 ٠١١١  (هخسنو باتكلاب ةلباقملا)

 ثلا تددتلاو ىعاطنسدلا ترك

 (1) اعوكسملا يفوتبلا هاوفأ تلمقاو

 اهم ةقصام امل ةلباقم قورعلا لايح يواكسملا تلعج ديرب

 : ىذعالا لاق

 مستراو اهد ىلع ىلصو اهند يف سمشلا اهلبقاو

 ة: و . اه لبقتسا اهلصا ى تل 1 مقداد ىوربو

 نعاشر عال !ءكويسلا ىغتو ةلاق الزل قسحا, تأ كالت لبقأ نا
 ظ : سان وبأ لاق لعل

 هبا,عمويلا ىتلب اق هبهجو ىلبعام

 اذو اذ لع اذ تسرع تالا (باهكتكايدباتكلا ك0
 يف امهنيب تيوس هناتسب يراد تضراعو . ايوتسا ىتح اذه ىلع

 لاق ام لثع, تيتا هلو ىف هتضراعو . اذ. اذه 922 ةميقلا"

 5 رمذخ قرولا ةةمعْص نادعلا 4ةيقد تان لا قد/وم ضواحتت ىعاكشلا )١(

 وأ لاق 00 تدن يرهوجلا لاقو ثدن أملا ءاي اهوالو لوذت ال ةثنؤم يهو.-

 ةاعاكش ةدحاول ىعاكش )| دوع هن 5 و« لا : هذوع فءضو هتقدلاو ة هقمكح

 نام ءاكش و ل ع 7 ةدحاو ع ته هده لاقي اعاو 75 ةددأ اوال 5

 ل بصإ اممسا وهو روبصك دودالا علت ١ تّددقلا قعمو ٠ 1 نهو.

 | نع

 ىعاكسشلا كوكل وعزا دك هع لهسسملا وهو رايت ا 0

 يع نعل مف داوملا اهنم ثعبلت قى ولا قورعلا كازوخا تدول 5و ةعقأن |١ جدلالا ثايعتشاو

 هي موادن ام ريخ لاق هنأ ثيدحلا ينو مذلا ىش ددحأ يف ءاودلاو

 :تديبلا اذه دعبو . اعيش كلذ عيج-

 ايفاش هللا هذشي مل نأ ين لفل رولان دلت ميصت ًاسنال

 ايوادت مل ما نيرصعلا اميوادا امكيلع ءاوس ىلحر يبحاص ايف

 ا.ئءاوه الا نودجم امو يلا ةبطأ ناوعدت ماع لك يفو
 اهقاستءاددلا وم اقري دخت للا. اكرتنإ لادلا م لف رعالشم

5 



 00000 لح رك ] لدتتو للم لق يتيكم يأ «روطسس

 ” ندبكو ريغص لكذ 7740و رع هللا لاقو . نتتكم يأ

 1 2 فيم لثم ر انلخ و كلم ايلالاو ريطاسأو الا ظشا ارلاثو

 :”جداجشالا"ك كلما !اندشناو

 000 ةرودد ا راما حاس هقول

 ' كلما. سلع 2 / ربح أيقن جاها ةةئا ريفا طخ اكس

 00 01 ل نا ع ضرع

 0 ل نك لاف

 رت و تاعك :رباتلو

 001 لا قوي اع لدتا تاتكشلاو» فاكككلا قليان لاق

 نم هل اهم خلا ف (1) لغم نيدلطكتلا نم دحاو يفام تلعج

 اك تلم دوشملا نال هيك لك قال نبع عك ام هي
 لالا سدا قاكاألا نانشاوملا لباقاو ب هيفاكتكل يذلا ناولنإلا

 000 ديحاو كيتا ةييفطام هاكر هلاقو رخألا

 لاق هب هتقصلا ح رجلا ٌمرملا تابقأو . لباقتلا ىف هماشو هبحاص
 ةرجا نا

 تمت تلاثلا رضنو لوااللا اديك أم: يناثلا رصن ا 0 500 لاقوإ

 ظفللا ىلع ناب فطء اذه ار ل
 رايس نب ريعذ ىدان هنا ىأ ةءجعملا داضلاب اه ةديبع وبأ لاقو عضرأاىلع اذهو
 مكر 1 ًاتلل ًارركم ًارصن نوكيو هبجأح رصنب كازو

 ذم لا لع لاو 13



 طل ١

 ؟97«(ًذاظس اهنم' فدتلؤ اب لدن "اعز ياغوياتسو لو

 قرولا 5 حاصلا يذإل لاقيو ا رطاسو رطسم بتاكلاو

 رطس دقو « ةرطسم » عا فر ىد> هرئافد يف هروطس

 لاهتسالا ةرثكل ةنات 51 ع اعيش 0 ل ا ذأ

 ا ىلا » هير لاق . ء ءنوصسات رع هيطوط أل [هر دع“ اناا

 تاكو روطلاو » هتمظع تاج هللا لاقو « (؟) ارطس ثذرط_س

 لاحرلا هن دع اض رع رفضا ريس وهو رسكدا| م 0 وسذلل هلعل 0

 "تسلا أم ود ل 35و داؤذلا علض وه 0 ناطبلاو ربظلا د موزيهلاو

 ا وهو ةبدن جأ مقل بويل لاو ثاموزي> اهو ردصلا ب 1 :اح مم موقلحلا

 . هأين اح ربعملا افدو: 5 تحض اا هاو نم كنجلا حتفلاب 00 كل يقايلا

 ع وسنلا نم ا 1 للا دوغ ع نم ربصأ هنمو

 لاق[ رثعت رمت صان لئاقل : ةمامو ارطَنس كرطس راس او اور ق1
 ناب فاطع بصنلاو عفرلا يف املا رمدل ق حاصيالا كلذ | َح ح رش ف لاووعسي نا

 نم لدتلا ىلع قى ونت الي علا ىورو عضوملا 0 طظدللا ىلع ل والا رصنلا

 ارصن رصنا يأ هل دكون ثااثلاو ردصاا لع بصنلاب ارمنمهضعي لاقو . لوالا
 هيحاح يناشلا رصن و ناسارخ ريما رايس نى رصن ىدانشما رصن ةديبع ونا لاقو

 وه يذلا رصن جاحزلا لاق . ارك كدلع رصئاي دبي ءارغإلا ىلع بصقو

 لاقي ةيطع ةيطعرصناب ديريف ةيطعلار صنلا ىرخا لاقو . ةمدعملا داضلاب يح احلا

 ااا الا وهو ارضتاو رد هلأ رصئا هحوأ هنو ىلع ثلا اودقنا لق شعل نا

 ديزاي ةلزم# نيتبوصنم نيتفص ىرجم نيبوص:م ىرجن ارستن ارصن رصنايو ورم
 اذه نال ءارغالا ىلع اههيصنن أرمصن ع سدا لوآي يبزاملا ناك بيدللا لقاعلا

 برضا لاقف لولا نم هععدو ةيؤر تحج ناكو رايس قى 0 بجاح رضن

 هدشنب نه مه: ةرغلايف ناهدلا نا لاقو ردن رهن رهاب ىوريو همك ل م

 رمد مغااب هيورب نم مهنمو امصن عضوم ا 0 أعفر ظفالا ىلع رصن ردنا

 اذه ع٠ ىعمصاالا ل اا ءارغا اماو ناب فاطع اما ثااثلا ردلو 2 ءاىلع اردن

 ماديا ناكو 0 يارد | 4 ديا اا أارمدن ارمدأرمهناب هلوق 351 .

 أردن كدع ىا أردت م رهاب رايس 3 م لاق عا فارعصلا اذه لوي



 (باتكلا بدأ ) 1

 ءاذنررا

 هلا ةيذتحم لاثم ريغ ىلع هلم ادتبا باتكلا بتاكلا أشنأ
 برعلا لوقتو ٠ « ةرو ف اهأشنأ ىذلا ابيع لق » ىلاعت هللا

 قالا هللا ًاثنأو . ادا اذا اذك لوقي امن اواقك ليغ علا

 عاشنأ هأشن 1 ءىشلا نأ تقل 0 م,ةاخ ًادتبا اذا ؟ءاشنا مشن

 تلق أ اذاو « يروح لا ةلقنلا هيلع لَو 2 لحو زع لاقو

 يه ءايلا هذه نال طخلاو مالكلا يف ءايلا تابثاب باتكلا أشنأ

 ليعاعتا نادمحا 0 كرما اهنم رحالل تبهدف ةزمح

 .لاتف هنم تربظ ةغالبل ًائشنم راص دق خاسنلا ضعب ناك لاق
 : هلئاسر خسني ناك يذلا ءيشنملا هيف

 اخسات نيه 3 0 يذلا يشل ام

 امنافللا تابعتم !| لئاسرلا كلت خسن

 بعشق علا دولا نم ىللا خسانلا 30

 1 0 يوذل ةراكصا 1 مغر

 زروطلا

 رالي ءاوتسأ لع ليطتملاو الا ةئللا ىف رظسلا لأ
 -ءيش جراخ ريغ ءاوتسا ىلع مدقم لكو . روطسو راطسو رطساو

 000 الك رش نم لطم ويف ةرسلو ةنع هايطل» نع هنم

 2 سلع كك تدسملا لاقو

 انثدح هلعلو لصالا يف ضاس )1١(



 نيكسلا) ( /١

 ايرقلاو موقلا بايث كيلا ىهض ةرغاص ريغ موق موقلا ةبراي#

 نمأت ىح اهحالس عضت مل الزئم تلزن اذا برعلا نال“

 ع
 تضميقاو ؟* ابيف 3 ةدطدخلا ثناليسو ٠باصنلا لواو ةد.دحلا :

 تبرق 3 لقو ٠ شضس# ل ٠ اضيقم هل تاعج 7

 كا - ع 5

 :اوةقلاو.+ اًضا بورّقم وبش فيسلاو نكيلا“

 تو رممهضيسلاوةيوطمعردلاو , هللاسْول كفيلا

 هرارغو هترغو هتءظو هثرمشو نيكسلا هامل لاقيو

 ِء
 ىلا هلوا نم هدح هترمشو ٠ تامئظ عيمجاو هفرط هترظف ٠ ه.ابذو-

0 
 رو لقد ءىش لك ايدو «-دللاو هترهشو هرارغو . هرخا

 نكسلاتددحاو نيكسلا ىف زوجت دملا نمسا
 اذاو دحم وهف دحاو ًاداح راص هسفن نيكسلا دحو ًادايها نجا
 5 ِء 3

 * ةانمح لاق عطاق يا ديدح 0ك كنيكس ا تلق ترما ١

 (1!مذخ ماسح وازغلا ديدح. *:ةميم هللا[ لك

 ٠ رصبلا كلذكو ٠ ةلكو الولكو اك لكي نيكسلا لكو

 أعيط عبطل عبط كوذكي : خسوت اذا ىدص ':ادصن ادصو.»

 امو هتمتم لصالا يف ناكو .نالسس يأ ةسم هل ةلوقؤ.كيسلا لمشلا ١١١
 ناسح ناويد نع لوقنم هتيتك



 (باتكلا بدأ ) ا

 .:قذاح قاحلا ىلع نيكس كالذف الخ اذاف ادب امف ًاحصان ى َ

 دايشين ات فو. ميلعتلا هنع عطق يبصلا قذح هنمو . عطاق عا

 1 يلع نت ننما لوق

 باصنلا ةقثوم نيكس رق ةادغ م اذيلإ ىحاف

 اما نب دمحا لوقب اهمذو

 ادرعو هناديم ثي_ راحو ادلب عاربلا يضام اذا ينا

 ..ىدملا نم ةعرك ةيدع انف همن نم حلصمل

 ' ىدرواني> مالقالا ىلا ىدهم ادقرلا مراصلا لفت تداك

 اذب انيلوت لعمت اع نو. ىلع .اًنّينم عقول انتا

 ا ايملكا ,الاىر وح _ 27 ةدوالاب انف ميقت امنال

 .ىدسو نايبلا نم ةمحاب ىدرلا فب وفت ساطرقلاف وفي

 : باتكلا نم ثادحالا ضعب لاقو

 4م راك الا ليلاهبلا _:رباو ىدنلا فيلح لضفلا ىهتنماب

 0مم فلامالا ل 00 ىيزلا كاذ كتيكسريل دج

 .اربك ذتلا هيلع بلاغلاو ثن يو ركذي نيكسلاو ركب وأ لاق
 الل ١ كلاين اذ دل دا بث لك باضتو.ايلصأ اماصلو
 تالعج هتفلغو . فالغلا 000 هل تاعح هنن رقأو : 88 هل

 الا اتسع لأ نأ هر قمو ترقم نكسو . افالغ دل

 با رق عمججو ل فالغ عمجو * بصل باصت عمجو ٠ ةفاغمو

 : ناك يبال بلعت ى ن دما اندشنأو * برو

 ع 5 هلعل 1ك

 مالقالل 6



 ) نيكسلا ( ١١

 هللاراض اذا داجأ"لكيق .:اقذاح اتاك انس اذ لخبرة ا
 هتبتك اف انالنف:تيتأو .. نال اذ زاض اذا. خلو: دازايلللا سلك
 ىأهكلض ًافتمتنكأ لوقت اك. [تاع اتاك هيدا واااو ١

 لاقو . ًاريطم هتدجو يأ هن طمأف اذك دلب 7 : ا هادحو

 مئاص لثم بتكلا ءالؤه ىنءاظ لوقي ًايبارعا تعم يزامرحلا-

 جاجعلا لاق ىرزغو زاغ لكما يف هلثمو ٠ ا لئاقو ماوصو-

 هتزتزو هتبتك اتكلا تزتزو «ماوصلا بطق ناعبام اذا دلال
 ىحوم كاك 6 همنيك 20 ةضقأ تادكيبلا تيحوو: قطر

 و 0 تماعأ 5000 ع. تويكر نا ىعع 52-2

 تيَخلوف باثكللا قءاماف «تيحواؤ عواد" ل0
 : 'نغاشلا لاه

 يحاولا يحول ًارافق تير اناكالطألا نم قولا جيه ام

 تبئا « هح يحاواي تلق اذه نم بتكت ذا كدر ا

 امن ال ترخملا تناك ذابءاطل“
 .ه يعقل تاي

 حوا ىحومأي تلك تي>وا نم ترمءااذاو ا ذوداوابو.

 امح ثذامحاوابو 2 دال فر

 اوهوا'فوسومايوايللو لان ا

 ىيلسلا

 « تاكاذا اهنسإ مال قالا نسم نيكسلا باتكلا .ضعب لاق

 يجهل اهمانو 6 تمد ]دا اهقلطلو 6« تدذ اذا ابقصط و-
 ع

 نع لضفي لو ؛ هرصخ فثهراو 6 هردص ضرع ام اهةس>او“

 ِء 3 3 0
 ؛ تاوذ ونا لاق ثن وة اعرو ؟ذي.نيكسلاو. باص ها



 (باتكلا بدأ ) 1

 . ءاملا ايف ىقتسي ىلا ةدازملا فص»

 10 مستو ليلدم اعرزا وك أفا ةفدغ ءارقو

 ءةكشاو ءارقوو «:ءاملا تعبد تعستا ال زرخلا هذه نا ديرب

 ىأثاو هالك زر !ولعاَو « رش وهو فرفغلاب تغلد ةيفرغو

 عوفرع وهو هرطق لصتي ىذلا لشاشملاو ؛ داسفلا ىاتلاو دسفأ

 #0 باتك ممجلاو ا الا تفل ىف دق يرش لع

 : ” كمو 51 فاتعلا هيف ملعب يذلا عضوألاو ل اكو

 00 ااه لجلا تنتكلاف .يشكم وهف نتك ١اضنا لاو

 هتبتك اذا باتكلا ترز لاقيو . هيلع هتيلمأو هل هتعجج اباتك ١
 007 بلا سالو روس وزم لكو اكلقا عن ار كلف
 ل ركع مرقلا»كقكح و: .ارفايتبلال هيرقكلا عمو
 :! .نماورالاز نا

 اوبتكنو انل مس نم ءارقس اًوَبَع وأ ةلبدج ي دا كنا

 ةاعولا هف ملعإ يذلا مضوملا يجوتلا لاقو . ا

 هتراخ اذا لجرلاتبتاكو . علطم و علطم لم بتكم.و بتكم

 هر هتنتاكو . ا ةمدانم هتمدأن لثم ناك ةبتاكم حلا

 قر الا لاك <. ةيرفس ازايحتو ةرئاخل اهتز اخو ةتيلكف اة قلاق لثم

 : وج ىف كورسا تف لكافلا لدا (9)

 ا سل وتمام ع يالع نذ كش هالحال اقم كميغ لابتام
 ةفرغك ةبتك عج ب بتكلاو هرويس ظافتف غبديل ءاقسلا يف بصي ءاملا برسلاو
 ظانن لآ ره < نح نبا لاق ميدآلا زرح مرح ان[ د1 د 2 قاع

 ةورعلا ةهدودشم» ةرردتسم ةديل> 0 ةيلك عج يبكلاو ٠ ريسلا قدبو ينشالا

 اهتورع تمن يتلا ةمقرلاةوادالا ةيلكو ةدازلا ةورع تحن ميدالا .«همكث زرخ دق



 : افلا ( ةخالا ف بتكلا )

 : ةحار> فصل يماطتلا ىور دقو . كالذب عضبملا

 اخذ اك جد وأ رقنلا ىلعتداز انطون نكلا رحع بيبطلا اذا

 هءارعشلا ضعب كارلا رك ذ دقو . هيفاردع ىوربو

 : لاقف تانكشيلا ش

 5 ور وفلان مرتحم 0 ناو.دلا نم ردب

 1 قاشعلا مد يدرب 2هرده اماق ىمسح ريص

 ا نلقو

 هناا |

 هللا بتكلا

 هلاقيو . ضع ىلاهضعب تءمض ذود رب ءىشلا 0900-02

 يأ تان تدك ززلا ف د ةنلتكو اكو ا ءىشلا تشل

 د كيني وست ةراؤذب نال يراؤتلا اهالي الى ةلش 5 1 ١
 : ةقاثل ف قدزرفلا لاق

 راساب ابرتك, او كصوأق ىلع  .,هب توا“ ًاارازق نيه

 ابنهم ءقوارقلا ايقرس ال يي اهذش راف دكا

 ةرازف ةقرسإ يرازفلا ةريمه نبا ودم الأ 3و نال «هشا

 : اماشه بطاخي لاق

 97 ياي ةحاطرارت  هيدقارو قارب 0
 ريصق فيفخ هكف عطقف قرس دق لوقي
 .نتكلاو تدمج نندكتاو#ابءاتجال نايل فتكا ل

 ل هذي لو ةرقوقك لاي رح مخ ةبتك ةدحاولا زرملا

 ةلصلاو ءاطملا 0 دفرا لداو ا رذلاو 5 :قادفازلا 00

 ١ ه



 .يلع ونأو اثأئ تلخد -: لاق قحسا نب دمت“ نب دمحا نئَص

 براَقدَق عقرع هيدن نيبو بتاكلا ةوانم نب ىح ىلع نابزرملا نبا

 .لاقف عفرملا اذه ىرت امأ نابزرملا نبال تلقف «هتاود هيلع هردص

 را ا ا
 لك ام ِ مف 0 لع هناود لعح دقو َّ ءاسورلا ضعبل ليقو

 البت هيلعت شرف ىلع سلج نم : لاقف . اذهلعفت ءالحالا

 الف طاوس و ريصح ىلع ذاك ن اماق 6 داديتإلا ةفاسم هيلع

 <.ف هل ردع

 * ع هل جمتحاو 0 اع مهمل فصو دقو

 ماحاب هةبيلح / و ملم ةاودل 577 دعنلا برق

 مالظالا يف حابصالا ءوض لثم سونا ف ءيغتسا ةضفق

 (7١مارملا تعصاكام < مه 1 < هلل لهس ماعطلا نازك

 ةاورلا كررت

 .ءايشالاب رعلا اهب كرحن يتلا ناديعللو . باتكلا هيمست اذك
 ثر_#و 0 كلم وراببلا | هيكل 2 عدلا دوعلاق ءابمأ

 اهدقوب أهرعسلا 5 « بر> رعءشم » ليق هنمو « ثارحمو

 .لاقيو « ضاخم حدو خر ةيرشالا هب حدج امل لاقيو

 ضوخم ًاضيأ هل
 «فارحمو «كار# تاحارجلاهب كر يذلا ل محلل اضيأ لاقو

 اومسامعيرو «هب ادرج يأ ةحا 0 ردك هيريسلا 5 رابسمو

 يهو ءاحلا رسك 5 تاكل كال هيفو هيلع لكؤرام ناوخلا )١( اب را

 2 ةزد ناوخاو



 ( عفرملا )

 مالقالا ةناض< امل ًافشك تنمضو بوطحلا نول تبسان لب

 اهني لحم دك لطقما 0
 تمر اذ! وللا ءاليول ل

 2-3 ذا هل ىفص و يق تدر ءا

 5 0 و هيلا 0 فاضئاو

8# | 

 + تاتكتلا سلا 0

١1١ 

 مارغ فلحل ادب دودصلا هش

 ماهسس ترداش لظحاول امو

 ماهوالا رطاوخ هنع لبق نم

 ماصمصلا مراصلا دق هوذحا

 رصلاو 4 لمعلا ف مدقتلا يوذدب قمل ال طرقم هفراو 6 ةلالا

 ةسايوو 6 و يذ لك الا هيلا عرس امو . هل درحتلاو , هيلع

 اماف . تاعاجلا يف هنم تاواحلا سلام يف نسحأ اوهو ..ةثدح

 نب دما لاق . اهيف هل عقوم الف لامعالا يف دجلاو ةسايرلا سلاجم

 َ ليعاعسا

 نحع اذاو.. هتسالر سلاجم يف اعفرم

 7 هب 5 9-0 ع 7

 ضرالا سدو هياود نيد ا ترار اماق

 توكل هل 58 هدي ىلا 7 - مغيف ضرالا ىلع ةاودلا

 وبف اطوانتم

 د 5 زدعا

 ا 00 لهاجب ىتا )0

 أعقرم ضي تح هياكل زاح

 6ع ىعمل لد ْق هبانتم

 عضاوتم 00 نود همالكش

7 

 تبل ين هلعلو نزولا مةتسيال ()

 و كمفنتو لامعالا ة ةيك نم كلذ قوس امع

 : ليقف كلذب 17 طول ع

 عنصتم هلعف ل

 ع ربسف طخ 1 تثترحو

 عمصمو 56 ىارع ف لددق

 عفرملا قوف فرطلل هتاودو



 دمو طقو دق ىف كللذ زاح اماو : عع دمو هيمحاح طمو

 ايانثلا لوصأ نم دحاو ناكم نم لادلاو ءاطلا جرخم نال طمو
 ميئاو ءابلا جرخم نال مزالو بزال نيط لاقي م« فاسللا فرطو

 دحاو اك نم ةفشلا نم

 طقلا

 انتاز حرالانمف ةعيبك عبرملا 213 طاقملا نخاف ملقلا سأر

 لكشلا اذه ىلع ناكاذاف «نيف رطلا جذاس ضرعلاو لوطلا يف هيلع

 . طقلل نكمأآو « ديال الما ناكو « هارق ؤطوو « هاطم بحر

 : باتكلا ضعب لوقي هيفو

 اة ير راس 7 1 يف املا
 اكسل اوك لور اعاذ م رو

 053 اج دراعات قل

 رقت ياك كاملا ةيطيوأ»لا ١ يود وك ولفطا كم فاق
 طقملا اهتعشت نم حلصيف 2 ىنحت مالقالا مارك ناف
 اتوص كتطقل عمست لو تططق اذا باتكلا ضعب لاقو

 ثاف دعإاف « اهوسعملا بضع هلق رك هلقفو 6 ىسفلا نعت 210

 يلوا وبال كطرالتلاو كلذ عقب ام 0 رفح ند كرت

 طقللايف 8 اناحصا (صخإ ا هفاقح 2 حاصل ةطفلا 1

 مالظالا نم تطرخ دق ءادوس مضرب تئعب دق ةب اتكلا اذاي



 06 ( مقلا طق)
2 

 ١ هل ل ام لاقو

 : ع 7 1 ٍ
 تتاكلاَكاذطظءادفلاى هن 2ةموت# ةفيحض يلا تدهأ

0 5 : 

 0 ذب رعتشم ةلا_ةم اذأف تت ريب> دقأم تا رقف ا 8ك

 كاكا نم لحر 1 لاق يلباسلالا ادب ساو ا

 ِء
 اك رعت هرو انو 1 َق ع ا 1 اهم كو هةمضعم ىوم

 5 ٍِع 0 .٠

 أميقرختف يلتف نينوابمتو كنمكيأ ظفتحا ينا اهلا ىبتكُف

 :.هملا تنتكلف

 تاز نعاتتادلا ف كلم رد 5 ٠ شاطرق نرخ يمال يذلا ذاب
 ناثلاب نظلا ءوس م ةزملا تنازلات نال
 .نسامر 7 انفد 0-0 ىل عجاف و ا مدا دقو كانا اذا

 ساط رق ظف> نم ةعيض يذ برأي ران لكاو كوبةيرت ساطرو قشو

 لدلا ا
 ) َّك

 نال فاك طكملا و زمنا 11 هللا ملقلا تل 5 لاقي

 عقد انيهقلاو م ةنيوإاو يلا || عقو امف 00

 كلان كا لع نيو ب م 0 مطوق هل ذمو . هلوط يف

 .هطق هضرعا اذاو « هدق 5 ش هفيس الع اذا ةيلع هللا كداوضر

 ها واع ا اذه ىلع اذه لمح دقو

 017 قرفم نمو انيقتلاةادغ سأوق نم ي ل كك كف

 مظع ليقو هذا نيبام سرفلا سنوقو ديدحلا ةضيب ىلعا 00
 لولا طسو نسلحيو دعتك قراملاو ا مدغم لوقو 9 نيبام ءين اذ

 رءشلا هيف قرفي يذلا وهو



 (باتكلا بدأ ) 6

 لاق « ضعل ىلا هضعءل قراطت ىت > اهعضاوم يف اطودو اهرعب

 00 و ل م

 سركم وهف سرك أ هناك ًاسركم ىوربو سركم وبف هيلع ر عملا

 هضعل عقو هت دب كسلا هولا د رع امل

 نك نر
 3 الا - اا :

 يبنرع هنا الا هقاقتشا ىف ء 60 ان رتخدر.و رتفد لاقدو
 7 3 0 مرسلا | ن ل ل لاق . حيص#

 رقدلا فحق ندلا يذق دق رصبت عيدا رحم اال له

 ىلا يا نقضفلأَو ىيقشلا ىورو

 سرغل يذلا رحشلا ىف كدت انتي لكاسرلا اذا ن رك ذل له

 سرخالا حيصفلا نم يدب يىفكل هلثدو كيد يف ىسمت رساذأ'

 : فنحالا نبا لاقو

 ليوط با2لاو امو رشنتس اهن وطباتعلل يدنعغ فئاحص

 لوقساو كلا هدي شل > هطخ . كانعال: يرومغل باَثع

0 3 

 ساطرق لك هنم تيبخاو اق وش نيف تا ّ لوشسرلا ءاخ

 سان لفاغ ع لاضؤولا دبع ين ركح ذن د انم ةنتاعم هيف

 : لاقو

 اركشلا زغمأ امو ىمعتلاوظعأ اف ١ هطخب كلم نم باتك يناتأ'
 ارحس ابمالقاب تغاص دق لهانا هريهضيف امم ىنيجانتتلظف.

 0ك ا 8 لاق

 عشك“ كنا 2- ا و هما «ىلنغ ؟ةطقنلو ثدتك

 تارت الط لا رظلا ل6 اق ان رع نس لأكل يتق ورختعكا



 /٠١ ١ ( هيف ىتكي امو ساطرقلا )

 1( نرعالو ايف ثعوب ومر اي 1 هيف طخا حبسا

 دمحا كم تع لاق ليعامسا نب مساقلا 00 وأ غم

 : ةغالملا نس> ذاكو لوي سايطب فورءملا سايعاانب هللا دبع نتا

 يتلا رابخ الا حيلم نمو .ةاودلا ليه هلحكت ملام هرءأ ساطرقلا

 لاق يراصنالا دم نب دمحأ ه رح ام ساطرقلا اهف رك ذ

 لل تسكي نأ سان وأ دارا لاق زامعا نع ءانيعلا وأ شَيء

 هيلع كو همالغ ا قاط هيف 55 ع دم لف هل قارا

 ساطرقلا اوقرفن باطحلا متأرق اذاو بتك اهرخآ يفو دارأ ام

 بايث هيلع 7 الحر ربرج ىو : 5 ةداح الب هودرف لاق

 : لاف ددح

 نماطرق يف“ نفل راجح بان +- نسالنل «اذ ا
 .:سا و

 ىداطرق 0 ىلع يدنع وقد 1

 جباق ةرخص نم هلق ىفاآلا

 ةلراعا ىلع! هزم كزرتيطا لالا ا
 سارلا يف نينيعلاو عمسلاك ني

 (؟) أعم نو مساعلاةساه فران

 ولد دخن من اده

 تل 4 ا ل 50 سن ا رولا
 عامبجا منغلا ةرثاا و ءىش ىلا, هنبم اعيش :تانيس قلو 2

 ىلع قش اذ | قيرطلا ثعوو م مادقالا هيف سرقت قئقر ليج

 شالا بانكور تاجيك الا
 نوقشاعلا هلعل (؟)



 : ىثعالا لاق قرهملاب اضرأ راصو حيرلا

 ا نس ىف عل تنزل ةذ'قاج قاس
 قربهم مداقتلاو اهالب لوطل ا 35 لؤوكفلا در ناو

 : لاف ساطرقلاب ءاضيملا ةقانلا ساؤن و ا ةنشو

 (9 ناجهد.لولا ساطرقكق قد اهدلج يف ىرج نول اهزاتحاو

 « دعل هيف بتاد كى مسرلاك هعم هنالأ ديلولا سارق صخ ىليق

 اذ تبا ادن ملعأ امو اهريغو لبالا نم ماركلا ًاضيأ ناجطلاو

 :لاق هناف بتاكلا يرصم ا نآدع نب رفعج الا ساطرقلا فصو قف

 ١ 36 نك اا ثداح . هل. رلاك ىسطارقلا .ن

 ("' ىراوجلاا هام لاك ضيبلاكدنه_لا ضيب ضيبلاكضيحراءالملاك

 (4) رايا ىف راهألا فصن فيص لا ناوفنعيف قارقرلابارسلاك

 م هدد ىف

 ئرىادنلا 0 4يق كنيع تلجأ ىلابتام

 لاقيو هش كاينحل يذلا رفتدلاوه 0 كقمقيملا عاقلا اركك ؟منلا 60

 ءادرملا ةيوتسملا ضرالا وه

 <44 |ائه ريهاشم 06 0066 د.ثرأا عامل 1 قل صا 0 تاع 5 اذهو هأ هأم ةثاام

 ضاسلا د. دش ع 1-1 1 قد لف لاحت قآل هل وذو اك

 وذ لاق سايق ريغ ىلع ةمص قدما 2 وهو قياَشي ضر. عججا ٍِق لاو هعصأت

 :نعظلا فص ةمرلا

 قىتاقنلا ءالملا فاش ل الا قرح امدعإ ةنب رقلا باص لِ علاوط

 بوثلا تضخ وو ٠ نيقفل تاد هطيرلا ب دملاو مقلاب ةءالم 2 5 0

 ' ضءحر وه 0 ع باب نم انحر

 راح 5 هنآك اهم اًمصال مل اعطال راثلا اهلل يد هآرئام ثتاّردنلا )0

 ربهشراداو هلو افصلا تاوذةئعو كرحن يأ هم قرقرام مضلاب بارسلا ناقرقرو



 ١٠١ ( هيف بتكي امو ساطرقلا )

 301 لاق هغقز ونهقعؤ هين كلذكو ة تي هءاتك نالف-

 مق ميدالا رهط يف شقر يك موسرلاو رفق رادلا

 : ةيقاز لت لبق ىج ةتيلخ يأ هبذك شقر لاقيو
 ؟ ديلا طظاسم ىلا 1 ضيقا لل

 كلذب يعم ليقو . هرعش هنيسحتل اري ىونغلا الط اوعتو

 : 08 فصل ةلوقل“

 ا 1 نمه للاسف هيا لابشا هنوامس
 يأ
. 

 3 قل امو ىداطرقلا

 اقربمو © سيظارق هعمجو ساطّرَقلا هيف تتكي ام برعلا ى

 عيمجاو ادنسو ©« فكاحص ابعجو ةفيحصو « 0 ها

 ثارقلا 12 لمع د“ و د2 نبا ل 2

 ىلاتت "لاق سيطازق' نواعم »-ناتت-هللا" لات“ قربا الا اا

 ىنل اذه نا » ىلاعت لاقو « ساطرق يف بانك كيلا انلزت ا ولو (

 هيلع تر دو الم اذا لولا هيمد #بوملاو .اكيلس الإ

 دعس نب ورم همساو يدل يقلل

 لقاح قثيبملاو. لتقتنيل بيضتلاب هيررض نأ نسشلا نا عفاوفلا بت _ ىرطلا 0١

 ننفتيو هءالك يف طلخي يذلل برعلا لاثمأ نمو يرق لاق رعشلاب «فرصلا
 قميبو قرطا» مهوق هيف -

 *ل ويس نكاوتلا ليعو اكانانلا توداي ٍدلا ةقشلا ىهو.تيبلا قاور ةوامسلا| (18])

 داصقا حمر لاقيإك لامسأ بوث وهذ ا زمنساك يتاح امين هلو

 : عبضإلا نع بينما 1 برض ىمحنالاو . راشعا ةمربو

 ::ةنقلمل يرموجلا دعناو ءططقا نقلا

 بصعم ىمحنأ نم هتوامس حدرم ءاياعب تيب ىلا اتتيفق

1 



 ًاريح ريخلا ىمعس امتاو . هؤاقب دارب امو تالج-لاو فحاصملا بتكت

 هتنيز اريح هترب>و اربح ءىشأا تريح يطوق نم طحخلا هنيسحتل

 جررخي » ثيدمحلا يفو . انحطهتنحط كل وقكربملا مسالاو . هتنسحو
 : رمجأ نبا لاقو « ريسلاو يملا ن اينيح ياخ نيلتلا لم

 انيديق تي ةلاذلاول لاثهعابد» ٠ ءاميطتقالا ىيب هزح انسبل

 د هناك ءيشلا رثأ يقاوم رابملا ' نطلاةاوقأم بيلا لاقأو

 : لاقو ةءاتكلا

 اا راهسلت ابنا هناياولت_ الآل« قاطببلا 5 بلقب و

 ا ايداب ناصم تنب 0 ىحسحم 0-5 دي ل يف تن مق دق

 د
 م

 ريحو . اهبف ليقام حصفأ اهو ةريحمو ةريحم لاقيو . 01

 قتّلاباسرف فصي «رارطصاالو ابدذ ححرال > هلقو طقرالا دي تيبلا 6

 ىورت هنا درإملا زكاذو . ةلع اهاهيتتسا ايقاع مول اطيب ىلا جت لو

 ةمقلع لاق 5 نال جاتعتف ثعشتت ال اهرفاو> ثا هانعم لاكو 2 5 1و

 ميلقت نال دعب هذ ليواتلا اذهو د.سلا نبا لاق « ماقت نهانفا كباتسلا الو >

 اذهام اولاقك ءاباا نم الدب مما 6 نأ نك الا ضال بل واقفا

 رارطصالاو رئالا لو ر ناد ايم اية دلل راو! ءامز ليام ل يا
 هنم دو.لاف موهذمو دو“ ناعون وهو رفاملا يف ةعس ححرلاو رفاحلا يف

 راص يءقنا ةعس عم نكي ل اذا هنال هيف يعقت 5 مومذماو بعقت هعم 51

 » جاسر الو نطمت / 070115 عض لاق «ةمومذم يهو ةخشر

 قلح دق قكو:ىدسالا ىوطنم نب حجبصمل تاي 1 ةيالث نم تينلا اذه (؟)

 امهعفدف هيحو راج هل ناكو هلَقَمَءاَو هدلحف يلاول ١١ ىلا 4ةءفرف هتاارمأ يفر رعش

 : هدعبو خا تتمشا تقل لاقو هحرسف يلاوال

 ايراع ىعجج لدم 00 باقث ايكو ا كاع يب تاعف امو

 انرامحو قبح اريخ هللا ىزخ ى.حو ىرامح اهنم ىنلفاو



 ١٠ ( هقاقتشاو رملا )

 ه.ق تدز ءىش لكو ًادادم أهمو تلعد ةاودلا تددم لاو

 نم ةدنع ردسملاو 2 امك هللا لاقاب ادم 11 هيي كناف

 دمو-: لالا هيك ةهودلا اهءاكان تأ اذار اطال هنت

 الا تددما لاقي الو . ةاودلا ددماو ةمذلا ةمذلا عببتت ةاودلا

 دعل

 هلوق هنمو لاجرو لاع هتددمأ كلوقك ةناعالا ةهج ىلع ناكام

 0-5 < الملا ا فلاي ,مدمم نا )والكو رع

 "ا ا و ؟ انعا 2 « نينو لاومأب كان ذدلطا

 لاقو . ساقنا ريثكلاو . فونلا نتلكا ءنييسلابا لسا

 : روت نب ديم

 نشات تراجم! فون هك < .ةرحلا عينات تاس

 : فاربم نب دم ىزارا ىسوم نب دم اندشناو

 7 نئاكلا بوث قواخ ذادملان ا... ةجطلو_دادملا نم كر
 بفهاولا داوملا هللا نم ةيه ةنئيز كل هنا كلذ جماو

 بساملا باسح لام ف حيد ام هليل انرسو دادملا الول

 فئاغلا هيبش اندهاش ناكلو نلاطا رومالا تنيبت الو

 قاَقج او رمل

 ةاودلا .تاب ىف. .رملا ف تلق ًاراعششا افرك ذ : ركب سأ لاق

 <« 5 ائيوقو هلعل » لصالا:نشءاه يف تك (99

 كانك دري غو تاركا ن' 2 3 بتال ن ه برد رو م

 ةرفصلاو ةرخل هلع



 (باتكلا بدأ ) ديفا

 1 تدق وى جرم حب أصم ال عن الاب تاقرأب تل

 . ةاودلا هب دمت امل لاعت_سالا رثك مث هب تدما نهدب ديرت

 لاقو هربغ ءىش فرع : 0 ا هريغ ءىش ا بلقف

 : ةادللا دع تاتكلا شي

 امسنلاو 7 رأا هنم بمط) كلسم ديلا نحص يفهيجعلثاك نم

 اماقلا تسمينم عياصالا اذا ينلمتا قوف دادم ىيكسم ناف

 ةرخآ لاثو

 ةادغلاب جرأي راحسالا ىدن هاهزدقو عيبرلا ضور امو

 ةاود نم ةقالالا هندوت مسن نم بيطاب وأ ق.عاي

 : ركل لاقو . « لاحرلا باضخ دادملا » اولاقو

 لاحرلا رطغ ةاودلا دادمو ىراذعلا رطع نارفعزلا امنا

 امون سابعلا نب مهاربا سك ذايب نب بوقعل نع

 ف هل لمقف ا 52 اليبس دحي مذ هئم فرح وخحم داراف باعك

 ادا ةيمرنيوتملا نها يبقي ]م ملقلاو عرف لاملا لاقف كلذ
 : لاق مث دادملاو ملقلا اذهب لا وم لإ 10 دفع إو ل لك دع

 نإ هال رستم ماكاو. : قال تا نأ كبف اهاذا

 ١ ترانا نزلا هيدر كماوتباو تا راونس نانبلا: لحي ثأر

 ةعاجلا واون اوأر ناسللا يف 2

 هضراع سم نا هبجعي ناك نم : ىشعالا بص يف (؟)

 خا ناو باوصلا لعلو لصالا اذ

 <« رامفلا هلضأ > لصالا شءاه يف تةثك.(2)



 آر ( دادملا )

 تريغ ذاو روفاكلاو حلملاب فس رويل ةقيللا دبعتب ا

 كلذ لفغأ اميرو اهريغتل :رمآ ناك ةثالث وأ نيمو لك يف:

 ىلع .كالؤ ًايمتودارهل لخياام ابدت وم اربطو ةحنارلا رين 0

 هل يدن ىلا كلذ اكشف رخبا هنا هسيئر نظ يتح باتكلا ضعل

 رعأ نم كلذ لفغأ ةلعل نكسلو هنم كلذ تفرع ام ميدنلا لاقف.

 هنم يدنع دل هرب يف هرذع سيئزا لامقذ . اهدقفتو هتاود»

 ههمن مْ - اح نب ف وهو رطضم كلذ ف هنال هتاود نت ف

 ادصه ف ءأ رشلا .نطيعل لاقو ند هيلع ر مف كلذ ىلع هعدن-

 : أنتاك وذنب ىعملا“

 هيدب الو دعت ركف هل اهنهسيل ةباتكلا يف ليخد

 هالكعا ةلفطإبل فهرواظف بالملح قرشا رع ل

 هيرك ادب اهرشنف قالت هيف قير نم هناود ناك

 : اذه نم ارذخ ليعمسا.ن.دمحا لاقو

 هالك ةقودن ةيكلاعاط ةهنيقح 0 اللا ة

 : بهو نب نسحلل ليعاع“ا نب دما اندقنأَو لاق.

 بارسلاقارقرك ساطرقو بارغلا ةيفاخ لثم دادم

 بابسشلا مايك ظافلاو بارملا ةفيهرك مالقاو
 : لوقي يذلا ليععسا نب دمحاو

 ُداَذسَو ةناتكا نع ا رجم اطخل كنان تل |.

 دادملا كاذ داوس نم ىتُك رذاعم ضاوي نم سائلا بحع.-

 : لطخالا لاق لما اذه هنانع 1 ىث لك دادملاو



 ( ٍباتكلا بدأ ) 00

 'اوراص مث 4 هربغ ذود ةصاخ نقلا يا ركب وأ لاق

 . : ةفرط لاق

 000 كالا اولا لالحل رك تم رق 60 كاع كءاحو

 لياقسلا بهو

 / 50 500 سلب اراسأ ا كن هيف 8

 دارلا ىف لفام

 ندا قوتك ال4. ةيآرم .يف قسركلا نكيل كباتكلا نئعإ لاق

 «ةمعنلاو نيللا ةياهن يف فسركلا اهنف ىلا ةقيللا نكتلو داوسلا

 ل كال دن كا ذك فاك تان« "ةاردعدم توك نا ةويئالاد
 ديفا رنألا يف ءاطبا الو ةفاكه قحلي الو ؛ ملقلا قور ابمسأ نا

 اهم قرا يشغو ءاطغلا نم ةقيللا ىلع عقاولا عضوملا رفح ناو

 نع عضوملا كلذ ىنامت ةاودلا تقبطأ اذ دارك ةمفلا نق نورك

 .ةمالسلاو ةفاظنلا ىلا ىعدأ ناك اهداوس نم ءىش هلش لف ةقيللا

 انقصو ام ىلع نكت ملا مام اهنم لست ال يودلا رثك أو

 در 00د زال
 .ناحبلا وه وأ ةءباحسلا قوف يتلا ةفيثكلا و ءاضم || ةباحسلا ريمصلا (؟)

 احرد ضعب قوف هضعب ريصي يذلا ضيالا



 6,8 ( ةاودلا ةقالا )

 ٌماورلا ْقرلا

 رول م ايس رت تردا اذارةكلإ اهقيلأ ةاودلا تقلأ لاقي
 ذا » ةءارقلا ه:نمو « ةعرسب هورادا ا مبنيب ا ركل

 نبرسفملا ضعب لاقو ةعرسب هنوردن ىأ ( عر هنو قل

 تايقرلا نبا لاقو . نوماعن الام 00 هن وقلت

 10+ ماشلا نم سيع هب تءاج

 ف ةاودلا قالا فاو . رمعل نب ى اهأرقو عرس يأ

 مطوق هنمو © قلعو قصل ىد اهمف دادملا زادا وهامعاةفغللا'“

 (نشرَء ركب وأ لاق ..قلءي الو هب قصايال. يأ اذه. اذه قيليال
 يف ديشرلا ىلع تمدق لاق ىعمصالا 0 مساقلا ن دمحم-

 «نينمٌؤملاري ا تيأرىح ا :-ةلأ أم >ثلقف ينام دة ضعب

 يتلبق الو اهب يتقصلأ ام تلق قالا م ىنعم ام لاق جر_خ اماف

 ةقالميهو امل قيلم اناف ةاودلا تقلاءلوتف نارا كل

 قئال وهف قيلب قال نم تقلو ةاودلا تقلا ديرد نبا نع ىكحو

 ةارملات قال امو . اقويلو اقيل قال ردصملاو اذهنم ةقيلم كاذوم

 ا تاقاص' ةاؤدلا ثفالو# . هفيلترة قرفه ا
 ا هدب يف تشب 5 يأ ع ث قلد ام نالفو . ةقرلم يسي

 5 نب دم اندغنأ لاق يرعملا َرْمَتِج وأ جرفلا ن 7-0 ان انسللبو

 ::ًاقبل ةاودلا قال ف قا نعيم فدل ط 2 ّْ

 امالقالا اواو ىودلاويل اوغرفكفرع 5 3



 كاتكلا بدأ ) 4/

 كلذ نسحاف « ةاودلا يمالقالا | دلع ثكير قا نسحتساالو

 دق ليش دفو:!# كلذ: نعام لا ك1 ا 0١

 ةبيعم يودلا نم ىدنعكلت عار ىقحت ةاودلا بحأ ال

 ركنا ةريلسافا كتم اذان , . طخ ةذوخو دِحاو

 ةسينج كلتو ايئاد هزيدس + اهلع_ عاجشلا“ةدعق هذيه

 لاقو . يو هد ريثكلا فو ددعلا ىلدال تايودو ةاود لاو

 : هتفان فصل روت نب دما

 اطل ل مراد ايون يبقا: قط هناك

 دلة دارأؤنا فود ىودلا مججو . نقرع نحشأ

 هلوةك هبتشي ال ىنملا فرال كالذ زاحتساف ىودلا مالقا طخ

 : ءارفلا ليا ةيرقلا لهأ ديرب ى» هقعااب هل يلا » لجو زع

 ةفازكتو واول "ادمن هولا يطخك رادلا نمل

 لجحلا عججو ةنسح ةلحو ةكل الحا ةاودلا تيلح لاقيو

 3 1 لحرااتيلح اولاقو . يدثو ىد# ١

 ع ىلح اهعمجو لحرلا ةيلح هلهو ا ا هدسح نم

 نم »و « الجع مهيلح نم » ءىرة دق اهرسكو ءاحلا مغإ ىلحو

 لثم ىودو ةاودو « ىونو ةاون لثم ىودو ةاودو . « مييلح

 ةاود لاقدو « تايصحو ةاصح لثم تابودو ةاودو « ىفو ةاتف

 - ىاملا كاف م ةط ذر ىهو اءاودو

 مجاوسلاعومدلاب اياودلا انقلأ ةفيحص كيلا ا نحن اذا

 ّلئا ركنا ةياور ينو اذك )١(



 را (ةاودلا )

 هك 0 جاوب اكلات أو كأول لا

 نم ةضفلاو بهذلاب 5 اعا2> لاقاو انه اىتتتا + :نغ ىيتلا

 « هدنع الق

 هماخ اطر هتع قب دق ىدبسللا 0 كلذكو

 هدير 6يقنال ءازؤ نم كنا نوتسياال تسأنلا قارا 300
 : ٍْ « ماجللا اذه َلالأَك

 تان لاق ناك وأ نئئدط لاق ىلا ديزي نب دما اشو

 قد يمسجو « ةربحخ نم ا 0 2 لاقف هلاح نع ًاقارو

 0 يبجوو ؟ جفت ا يماجو. ةيدطلج وع

 يتدبو © ملقلا قش نم ل يظحو 0 . ماونتن ةييشل

 مزلأ لاخلا ءوسو ؛ صفعلا نم رمأ يباعطو « ةبصق نم فعضأ
 / ءالبب ءالب نع تربع هل تاقف « غبصلا نم يل

 رخآ لاقو

 الق نم ادوساءام لقي ”هيوتنالشاو ان

 بواقلا رهز تمنت هذهو ىبهللا رهزتبني ىدنلاضور

 : لاقذ هلاح نع قارو لثسو

 ةضلا ان ] رابنلا لوطو "يشكل 20000 |
 ارش كلطس رولز 945 اما

 0 0 يبق 8 ادام ماد نافذ

 ؟ميلظعلوق تود
 همصقلا ىذه قش نم لزا 3 ا

 سانا عر نام. فلراات فلا

١ 
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 ادام حارا يبس نايتاكت اينجل بخ ندلبلا سلاخ نم
 عمطي ال الجاع هتوح ايف اهكيلمو لع ملاهوسكت نا
 عنمتت ال يه اهوف داو اماضر بشر اهولافا ىمو

 عرسيف سورطلا ناديمب يرجي قلذم ةابشلا ىضذام اهحاتع

 علطي ةعاس 0 ا لاا ةالجر
 ع هدد 2-1 تول مس ةسشار بضخ ريملاو هناكف

 عفر فئاحملا هللا ىل هب و ةلالج نيعل هلحالاا ال :

 د هاربا صون وكيت نا: ةاودلا كح باتكلا ضعب لاق دقو

 الو « ابمالقا رصقتف ادح ةفغيطللاب ال « اهدق ىف افصن «اهردق

 مالغةئام هل ًاررزوذاكولو  بتاكلا نال . اهلمح لقثيف ةريمكلاب

 ابلمج ىلا تاقتوالا شعل ُِق رطضم قع هناود لمح ذوموسرم

 00 3 . نسحال ثدح 6 0 يذدد نيد 00 0

 انف 6 700 ةقاثو نم 0 ا 0 م كح

 هي ماقم 5 ةنماك شا ْْف ةورع اهنم متل ا رك نا

 تنل تا الوارد الايك لة ينط ناك هاو

 ةادحلا ةعانصلا هذه لشد ىلع اهم ثاعتس ةل ا ف أمس الأ ؛عذوتلا

 نول ى نا ملا تقرر ناو 1 لع ةيلوتسملا
 هبشأو ورسلا يف يبا ونت أل 2 فاما نناوثكإ اا اهوا وس

 ردم

 لصالا اذك(١)



 بو (ةاودلا)

 : ينو دجلا ريغل هيف ظفحا اع تكفل ضرتعا#
 اهلك رملا يف فرحلا فورح تعمج

 ارئاحلا تفرعام قاقش الولو
 نطوم لك يف قافخالا ىب داز دقو

 ايلا 0
 الزعت ىلق*ءابتا# “قر هيلا

 ١اس تقرع كلا امل كواط

 87 2 يو

 : ىفرح م فورح اننا حج -

 بدالا ةفرح تءاجو طخ لك

 اهنطوا نيح:  ىلام لزانم توقا

 تبتكلاو بادالا طمس ايحنم

 قارتحا اذو نه اذا تلو يف املاو ىفجح اىملا أ

 قارؤلا نما قشادنالو (!:ىنداا“ يي قافا الاوفر الا رك ران!
 قاشعلا ةزتطم ,هشار .: قالخالا صمقلا ىف ىلااذا

 قاذزالا :ىدينللا ةحرفك“ قازوالاو_مالقألا 0

 ليق .لاق ىراصنالا دمت ن دمحأ ئئض ارك وأ لاق

 «اقاقر 0 ءاقارب ريك فاش ا لاق« ىوهتشلن ام» قارول

 : ةرب يف نيثدحملا ضعب لاقو

 عقر ءابظ هترضحب اذأف اه ثادظا؛ لات
 عمستو لاقي ام ظفحمو ىلمي املك بتكت سنالا ءابظ اذاو
 عيارا قئداع ايار ءاضرد ةموعملم ند 096 دوذادت
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 هدر حشتم هناك هدحو ماهللا شيجلا مهتلي

 هدقماسما فيسلاحفاصوا هده فينملادوطلامداصول

 ةدهشل" ربصا هليق جزع هدعم هل ربط ىلا ىوأي

 هلا با تاهل هدؤوش هك ع عض را

 وح لعمل رايكولاب فمع ا ةايمشلا"ؤآلأب دوا ملاك

 فصل 1 نا لوق هبشل هدمتسا اذا ليللا هن أك هلوق

 : قارولا صفح ىأ راجح

 ليللا باعل صقح ىف داربح ليخلا مد ا

 لف ريغو كي ريغل ليس يا ناوخذالل ليسل

 : نقارولا ضعب لو ركذن اناذ ربا ركذ ىلعو

 0 رح 7 هرايت دأب بايعلا مجا رجل 9

 رطظفت 7 7 0 نم شاح اذا روشت

 * ةسمنل 0 1 ىندشلا

 ع .

 ىمم نم تثمر امع ىواشلثانع ا لق اعلا ودا ٠ نم تانك

 ملقلا ةفرح 7 كا ملفو ىدسح كا اما

 لاو لاما ماوس ىع ءادودت ةرقكع فرحا فحص ىف ثردحدحو

 ف فانكملا ناثك َْق هاثدصق امن وه نس 1

 )١( هدفت و © قو هطاوماو داب > دن رفلا دقعلا يف 5

 ركفاا م ةحاستلا مد رس ةصو 5 وخا هو صاغ اذأ

 ردوح هل مالك | م صاف ن ا كذب ّسفناَف

 لاب اهر ذك 2105[ ثرجنلا رك ذب لو ..خا رحب مركاو



 3 ( ةاودلا )

 كيغألاو شرخ اهدالواو

 7 مهرجو مسلط مايا نم ثيرداحا

 م فيلق نأ ةلاح يف اولدعتسا اذا

 101 ع مق ا ا اقل

 مئاؤدلا ]شمل اقف هاده البن هتاو دينا باتكلا نضع انو

 : ادارته باطل

 قاود“ تلا كيلا ركشا |!

 ىداتعو يجاح يف ىنوع هو

 5 اهدادم نم تلطع

 7 كوخ وللا

 دالو ربغب فأل نم تراصف ماح تانب نم لزتم

 دادمب اهدمت نا قلخ قدص ةدعتائداحلل تنا

 : حابصلا نب ىلع اندشلاو

 قذاح ةاتكلاو لح ىتف فب ابقلخ هللا نيز ديدح ةاود

 قرامملا تالكاش يفتنعط اذا اهارح ايانلاو اياطعلا ريدت

 مقا كبح نارا ما وكلا فصو يف ىليعسا نندممالو

 : هناا ف اهمدقتي

 ٍهدلِج ناؤمفالا ن شقرا ٠ مدكصلان انس لش )
 8 1 نا اراك سامان كدا يوتا داع ٠ نم ةليبق مط (1)

 دشخفران لاش نق واع نب ن ذاطدق نا وهو نم 0700

 هللا م هدب أوم رأايف اويبحلا جل ليعامسا مهيفجوزو مول عنان ماس نبا

 يهو رسكيرو مغلاب ةمقثا عج يفانالاو ريسلا نم عد رس ب برض لاقرالا (؟)

 ردقلا هيد عضو » يذلا رجحلا

 ها ىلا دردْيَع كلاح دوساو ضامي هلا دب دش 22117 ةكرح قش لبنا 69 ]



 اد دقت ٠ تاعككلا بدا لاثك ل قاثلا 2 اذه
 0 هيبلاط ىلع برَقأ ةدوكيل 0 عم اولا نم هيف ام-

 ٍ هيف ام لون ١

 ةارزلا ق لسق وم

 ؛ لامع ونا قدقنا لاق قحلسا ني درع ن دمحأ اندشنأ

 مالقالاو ةاودلا هيف تنك اماذا فيرظلا ساجملا ةلآ

 ماظنلاو امم اهروثنم باد“ "الاو  ةغالبلا هيف ىداهتي

 0 اعف ارق ليغ ويشمل اهل كت والاف
 : سوشالا نم ىهو بهذن ةالع ةاود ىدها دقوم

 00 ألا | مليح ؛ اناطملا# ”رابانملا أ كنبلا "انسييذق

 تايثلا رهدص) ًاحع 1 حنا اذكو ةرفصل ا

 باتككلا يف اهباعل ىرجي نيح باص عم ةلحن قير اهي

 ايلا د شلا نايكي نه بارح ب ر> ريغلاهاشح ىف

 : هربغ لاقو

 مهدإت املو دالوا مأ 55

 مكت ل تدجنتسا ام اذا ماقع



 3 للا 0

 ىلاملا ءارجلا



 (باتكلافصو ) 98

 'اهريرصاونم عمسلا يذلا مصا  اعطاوق انيضتناو انددحام اذا

 اا فيش اننشيا رودي ,تااعراوش ااطعلاوب اناتللا لظت

 اهرشناو“ ايملتلا ىلحاللالعكم “ ' [ئادب ]تم ساطأرقلا ف طقاشقم
 ؛اهرون ةغالبلا هجو نع فشكت ةنطفب ثانبلا تايبا دوقي

 راكب تححواطالا بارع نبأ

 را لاو ان مدع ظ

 : ناين ن بوقعي اندشنأو

 .ليلج رما لكي لقتسم مزعب بوطحلا ىقلي مزح كن
 لوضفو عماوج يف غلاب 2ليلكر يغ لقحلا ف ناسلو

 ليبقتلاو عيقوتلا نيب ناط اسلاو زعلا نم لزت ل ديو

 ل سس يا

 « لوالا ع 184 5 :

 « ةاودلا يف ل افام » يلاشلا 5 رجلا كك ىف هولا

 ان و ماظل رحاو هلو هلل داو

 نب ةجهب دمج هللاب نيعتسملا اراك لا ادع سان لوقي

 معسل نم كتنغرف : ل ذم ىد الع لأ رداقلا كمع كك دوم

 ةهوحع ( سلا 0 هك 1١ /! انك م لو الا للا

 مول اة رف ةوبإلا موب



 /5 (باتكلا بدأ)

 تالا فضو عود

 ميهاربا ىجربلا لبش نب ىأر لاق ليعمسا نب مماقلا ئثرَص
 : لاقف بتكي وهو سابعلا نا

 بتكلايفمالق الاب ردلاظنيو 2هقطنم روثنملا قلؤالا ظني

 بهو نب ناملس ئرح لاق بتاكلا يلع نب نسبطلا

 كمال نزلا 1 م كاتم اناتك بتك ًاانأو مات وبا يار لاق

 : دوسألا نب لضفلا ن دن يندشل 1 « يرعش بوذ

 ع بضاقل سالو ىل ان زه الب ىغولا مهماكرذا امون تّئش اذا

 02207 قتلملايفمههوجو ريمانم ىحن كفرلتلا| تاع

 ضاوكلا رودحخلاتازلمان ارك اناك تاططلا للا اا
 بئارتلاتاحضاو يم سيطارق ' اهفاعر تنيز اهوضرا اذ

 : ةبتاك ةيراح فصي يفاضقلا لوق ثلاثلا تيبلاب هيبشو

 مكلاذ امل ضعف لذا ع ءنمطحلا نسحو ثاننلا ىدفا

 مق ىلع مالقأ ةئالمث اهبش اهدي نم سالقارقلا لباق امك

 ذاكو لاق بهو نب ناملسل يتاطمابلا ىلع نب ن هيي اا

 هيلع هدامعا ةدش نم رص هماق.

 انثدح هلعاو لصالا يف ضان: )١(

 دش نم وِ نأ نم ىدتبم ال يذلا سرافلا 10 مههلا 6

 يغولا ينج نبا لاقو برحلاىغو هنمو تاوصالاو ةبلجلا روصقم ىغولاو .هسأب
 ل ايركتلا حمرلا يطخلاو. اهسفن برحلا ةجعملابو ةبلجلاو توصلا ةلمهملاب
 عاطق بضاق فيسو - ةماعلاب مضوم وهو.

 امثدح هلسلو لصالاب سأل 0

1 



 ) هبازيو 0 ( //

 رايم عمجاو ةاربم وهف هعطقتو اعيش هن يربآ ءىث لكو

 ةاريم عطقي ام اواعج مث سوقلا ه ىربي يذلا نيكسلا ةارملاو

01127 

 رجلا ناسللا ربظ لخ 5 هناريمع هيلا 03 ل

 كاسل ناشللا“ فوط قفا فز ةورارحنالا لصاو لعانفلا رجلا

 001 1ك الذان طخ لموت اسا عضوي ال ىتح ليصفلا
 ٠ اا وزاكو . ادكه هب لعفف دحعلا .بلك نعط كانا عقلا

 هلغن هلوق نع ىغتساف ؛ لخ امك هلكت هن :اريع هيلا فل وقي نا

 ديرب امي بطاخم ا 1

 بنع لسثم طايلأ عملاو بوث ل 0

 لاجاو لج لقمجطاثلا وىلخ و :كانع او

 مقلا يلغشو اياظش مخجباو بوبنأالا نم ىلغشت ام ةيظشلاو

 يلغشتلا لضاو . هذع ةيظش هينس دحا عم تراص اذا ًالظش طفي

 8 ةيظش اولاقو : ققشا وهبصع ق رفث سوف لا ىلغشو ' ''ةغللا يف

 علعكلال ىونو ةاون لثم اظشو ةاطشو ابالبو ةءلل لشم

 قي ردنا ىو تا وظشو اباظش ثالث لا ءلاترب هن اللبن لإلاب

 هربغ يف كلذكو ةيافحو ءاق>و

 42: دا اذا

 « ققشتلاو قرفتلا » خسانلا لق نم طقس هلعلو نصالا دك 201



 // (باتكلا بدأ )

 : بعصم نب هللا ديع لاقو

 نفسلاب عبنلا حادق عانصلا ير انمظعأ دوجلاب اورب دقاملاط دق
 هسذنج يف 7 ًايلص كي ل اذا بلا ءىش ثيلي اماقو

 ريك لوك ىلإ فز 21 كضقلا ملقلل داجتسي كلذلف

 اصعلا 0 نأ ناوشاولا ثيلب نلو

 اهدوع يربلا ىلع ًابلص نكي مل اذا

 . ةياربلا يرب ذا لزغمو مهسو ملق ن 0 عيمج لاقيو

 : هتاربع امر س وقل ا فصإ رجح نب ا لاقو

 يالا اذا ىمهبلا نسهيبش اهدوع ةيارب نم هيذفت ىلع

 550 عمجاو تارت :ىامقلا' نم نقالقملا سال

 ىريف العلا ىئدقت لو اةنطا دير كائنا

 :تاتكل]ا يان لاقو .اهنععفرتي ةنبم كلذ ىف نا ىرب مهضعبو.هل

 هعضو ةنهم لك هيرب ىف ًاماق ًايراب طق يرث

 هعبط الو هنس هب يدرب كل ماسحلا لمحينملكام

 : هيف ليقف ملقلا يرب ديبي ال مناي اتكلم للا

 ليمق نم اي يزاد اقر بارت يطل يعكس يف ليذد

 ة+ اري طرة كيت ب راو تويت هلل رع ا

 ليتق 00 هعببملال . . ييسر .عطقر نو ينال
 جاقتلا نم ملقلا قاقتشا نأكو

 09 58 تاق هنو هياولا

 لكىغسلاو ءاسبابو انضر لوهقما١ رارحا نم مفلاب ىحهبلاو ٠ تتقن 3 وْ 7 1 1ك 15 11

 0 كوش وه ليقو كوش هل رجش



 (هيربو ملقلا ) 0

 ,ماجعألا ةحاصفب ىنأهنع 2تجرت ظحاوللا اذاف [جعتسم

 00 ماخل ربغل 1 نر ديف رفاوح ربغل 1 0

 هدشلاف ديشرلا ىلع زجارلا 00 ءلا بيؤذ نب دم لخدو ل 8

 : فرح مقب اهيف هينذأ هبش ًاسرف اهيف فضإ ةزوجرأ

 ل كدا هيد وعل اذا ةيدأ نا

 لل كف وق اذا ةيدأ لا لقو نآك عدت يشر هل لاقف

 بارعالا يوتسل

 مي يملا ىف ليق ام

 ديلولان سم مالكم لاقبيصخلانب ليععسا نيدمحا مخ

 قلعتمل اليلق كماق ةطو فر>»هلوق مقلا ير ةفص يف يراصنالا

 قشو « هدصقم ىلا هتعدوتسا أم دريل هيبناح هلع 4 هلكت

 0 يه عفرو سلف دادمتشالا ستختل داع ريغ ع سار

 هل دمتسا كلذ تاعف اذاف . هريوصن ىشاوح اعمجيل هيتيعش

 « لقعلا هادس ام هن رهظل ذدئنيخ هتبظ تلمتحا ام رادقع هفشرب

 ءعامسالا هتعوو « هاهغشلا هتظفلو «تاووللا هتلبو ؛ ءاكعلأو أو

 «بوأاقلا هتلمقو

 ” نو 14 راب ان ايري هيربا ملقلا تيرب لاقي

 فلور رسما نع رو ل فطاو حدقلا تبرب

 هتعظق قفرب كلذ لعفت ل نا كن ال ء اليلق اليلق
 لقو رفاخلا مدقم فرط وهو نيعلاو ءاذلا -- 5-5 ا كااتسل 71(

 هلوأ ءي اعل لك كينص



 / اه ) كناابلا 58

 ءانالا'للاس © رك ق2 را ناضل
 ءاماظلا ةنجد يرفي بق اشلاك ناسا هتثعشا ام اذاو

 : هللا ديبع نب مساقلا رع هللا دبع لاقو

 روديو مداق ءاش اع 6 < كلف 3 3 ام مل

 روكش طاسبلا باق مك اس اطرق بلقي دجاس مك ار

 ىريوأ عمسي نظلا تافلتخمل هنأكرومألا باقعأب مع:
 ارهوج ملنني وأ ًارون حتمي هنيع تلخ ساطرقلا ذخا اذا“

 : نسحاف يمورلا نبا لاقو

 بتاكلا لق نر» فوخإب ىبكسلا فيسفيسلاام ك ل

 كقانغلا  هرش "نعت رهظ“ ١ ,هشلمات ا نار يبهاشا الح
0 

 بفهارلا ةسهر هلثم ند 4  هبناج : ل ةينملا هارا

 تضاقلا كهرلافةرلافون ؟[يضلاكا طرسكيس لأ

 : ضايع بتاك بتاكسلا ةنااشا وأ لاقو
5 1 

 متلادوسااشحلا يواط ىرقلا ىثشوم [كقم ةامشلا قئتشم فحعاو .

0 
 متكملاريمضلا ويغنع ترسو اانل ةزاثإ راينا مسا

 مككتتلاب ال عمسلا نود نيعلا هب ًابطاخ هنع لوقلا حيحص يدي

 مهغتملا حيارلا ضيف ركفلا نم هلاجس تضاف فكلاثرزغةسااذا

 : هيبأ بتاكب طاخي اص نب كلملا دبع نب حلاص لاقو
 ماهو الاو ركفلا كَحِبف هيكمإ ًابمادك سكر وذيل

 مالك ريل. ”اهرامض يدب ابماعب بواقلا هبفاشت ابيع



 (أ مس ديما فصو ) /

 000 ارآ رق رول طمل "د قريع نطن تما 4 وسام ا

 رجفلا حضو هناسحا هل نبأ هفرصب نؤملا رهدلا مظأ اذا

 .ةديصق نسحلا نب سانعلا تدل غل تاكو نكي لاق

 : هيو و ابيف تس اوفصوو سانلاا,مسحتسا

 مالسالا ةمرح اوحابتسا امل ةيار طمارقلا نم حيبتسملا
 مالق الا ىلع قعود ىرحا 0 مديكب دادملا ىرجا
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 ن ىسع لخد لاق اب هلا دمحا نب 2 قص

 : لاقف ًانسح ًاطخ بتكت يهو ةيراج ىلع هاشن اخرف
 نابل ايهاشتنو اوال ظنت ريا قرح نق

 17 فهر نوللار عسا اهبعيصا فو تابقأ مةوظحنيدلتداذو

 "ا عاهد ىدلاثايصيلات كلا حبت 0 ما مصأ

 هءانشتما كاب هحدعو هماق فصل نيقارولا ضعب لاقو

 © ءاوأللا ةبون يف يديمحو ءارعأالا ةوطس نم ىريجم ا
 ” وهاد تاكل[ لضداب مولا فاد نه ناس ىذلاو
 ١ ال1 نقاش يطا وأ تقلا ىف تعلا لارا ال ايذلاو

 ع

 ءابدالا نم يتوخا 10 517 نتف دنإإأ امي يربق- رس 3

 هنرفش تققر اذا هوحن و فيسلا تفهرا ع تال هل لقحو 06

 لزاه يأ (؟)
0( - 
 ةرلا 2 لفو هع كلع كا ام وأ ةتحولا نم ادب ام. هولا نم را (5)

 ْن نسح هحاس د و هحولاةحاسدو ٠ اهرخؤمو امهمدقم ع 4 سن :ىعلا 71 ةعبرأول انام
 .'دحاو لكن ارقالا ةءاور 00 ا



 / (باتكلابدأ )

 دنالشا ازلربا كفك ةنازيبشل فاطتناب

 هساطرق ناديم يف ضكرب
 10) ١

 قالطناب مب.داح ىدان نيح

 نيعمالنأل رتشاسلاى 00

 ني يبايصوكشات الخ

 5 دب ن م ةمسح ل

 انالمعال هناسأ يف 0ك

 اعل ا

 هتوح ثالث هتايبشو

 لوقلا لجنوب مث نهيطتعي

 اشم 0 رضع هالو

 لكلا ةفص يف هلو

 : ام هرسدتو هلدعراس يذلا لعالا 4

 ةدحةقكر تكمشبلا لح هباشد

03 

 5 ةددصق رع تايد ١

 هناد.م طسو ١ را هيدر

 نق ناسيا يدشنأ لاق يزاملا جوملا يأ ن دمح

 ”فيشنل يق ايش يدسعلا هللا درهتم

 قارفلا ريط قارفلاب ىرجو
 تارك رعد قدح أوه

 قاشعلا  ةيلحب
 04 قاهد 5 هنم هتقس ن

 قارد داتع الانملاو

 0 ٠ باطخلا واح“ ليل

 . قودالا ع 1-4 نه

 5 الا يف' باطخلا لصف

 لحتم

 قر

 ا 1

 رمادا 3

 رد ىلا و
 ىأ رب نيد

 0 !اةمةثملا يف أ ًاتول سنو 95

 رشنلاىلاةاو ودلا يلم نمدراذا هودع ىف اغلبي مام غلبيو
 ع
/ 

 ل 5 و عفتلل هللا هارب فكو عياصا الث هدم هفردت

 انك(
 3 نعام لاق ةعرتم .ةعاّثع يا 2(

 | 0 ا انا
 2 وجع نع

 رك هلعلو لص 01 أ

 - 0 ١ 07 !١

 اذ أه 2 امساك هل امهعراش



 ( ًارعش ملقلا فصو ) /

 : لوألا #ةترازو

 ك2 تنينت ذا هيف امو بللا ىو وذ يف كح هنادي : يف

 بضع دحلادئاز ردقلاصقان  اقح فيسلا هنا فيسلادهش

 برحتوملا ةردىدعت نيح ادج ذمتا ةادعلا فويسو

 برض هنمامو هبرض ذفان اماس>تفصوام شاف ارم

 بضخو علو ةاصعلا ءامدنم اديك قلي ملو هل موب لك

 ضعب اهب ت>دم ةليوط ةديوصق 1:رم يلو لك

 عاتب و رأا

 نعطلا عمبرضلا لصاوت هنا نط ىعألا كدب ف

 ناملا دعرع هيلأ ءاح , هل رمال فيسلا همن ذا

 ندا داكنرتلا بنو يرقات البا فوج امي وطن
 نعطلايف هاوهم نم نعطي ىلتبملا قشاعلا عومديرذب

 قرح الو مغ نم كيل هل ءاكب كاملا كحضيف

 6١ .نكللاكساطرقلاىطتمااذا ..ىرولا ءاحصف هيدل ىرت

 نفحلا م هضمتغل م هنكشل يعلو لات

 : قحسا نب دم نب دمحأ ٍيتدشناو

 ل كيلا ىزعك, يلق 1 هنا تح[ ومو رام
 هلارحا ةعول هقشت فندم نع ةبركلا جرفول
 هناجرمو هيل اال مظن هفك اهمظني ةعقرب

 هناش نم عفر ةيشوم ةلح يذ ءاشحألا فهرع

 هنانسا جيلفت هب داح اذا تومو شيع هباعل
 ةبب رعغلاب حصقنب ال يذلا وه ل اا ىعلا لا جن )000



 اهزما قات طك ١
 ىتنلبا نابش ماقام هالول

 ١/ (باتكلا بدأ )

 نادوس و ينتاعملا ضد

 دإ م اوت كلملاب امس الو

ِ 13 

 : ءاقرو نب باتع ديزي ما لاقو

 الا, نع م يذلا ملقلا كل

 ًاداوس ىقلا هتفعرتسا اذا

 هيلا ىلدأ نمل ىبوطايف
 4 برحلا يف هنانس ةايش

 قزعل وه وكلثم حالسلاقف

 : نوع يندشنأو

 قاطان سرخأ حشكلا ىواطرعساو

 هباحس داج كلا هئرطمتسا اذا

 همظن 'دجاررلال/ يلكاللا نك
 ةلح لدللا ىجد نم هيلع ذاك

 ايار :قاثونلا نع نشلعلا ناد
 يذافضفال ثذوع يندشنأو

 امو ري ل يذلا ممقلا كل

 وساي ساطرقلا نم ميما و
 هابش نم ىغما رادقملا اه

 لولا نم "ودعلا كان نابأ

 لح جرف رقمأ ساطرقلا ىلع

 ىسلل ليوو .ناسحأب

 توييلبلا ةاع نم ماو

 يكلا لطبلا سرافلا حالس

 17 قراهملا نوطب يف نالمذهل

 قزابتوضالو داعزاتوضالب

 قئادلاذوطب يف ىحاقالارونو

 قفا زامل كنز تكاتعلل اذا

 قباوسلا مامأ ىفذمت ةللج

 ىعل ايكف قظنم ةباغل

 يحر لاب وذ وهو جر

 يجحذم لا فيس ماصمصلاالو

 يف تارفلا نا بم تدحدم ةديصق 2 مم يلو ركن ف لآ

 فالتخا ضعبب ؟؟ ص ج ديرفغلا دقعلا يفاهرك ذ )١(

١١ 



 ٠,/ ) مقلا فصو 07

 : اهنم ةديصقتب
 هقاوعراظل يأراا ىلع كم

 هب راضم تنال مراص هفك يف

 ادب أ هلءادخ حمرلاو غيسلا

 ا لك نع امهيضربف يعرب

 5 0 يداعالا ءامد يرجع

 امد كاذ لبق ا 35 اه

 اكتحأو ىأرا هنئو هباقتاذا
 ا ل يا

 امعل الو 0 هل ناغلس ال

 امضغدا حصنلا يذ ىبعذايصعلو

 ال 12 اذإ تاوص هل: سالو

 ا” ]1 ف اماسخ اتا والو
 تك مأ س اطرقلا يف ردلا من (1)هّتب رشل يردناف انككشدقو

 : ليوط رفس يف رخآ لاقو

 ىجدلا قاور تحن قشاعو
 اضل نيت

 اهدا مل يسع حيتي

 هجادد شقن ًايشو كوحي
 وشم ينال عفو
 اندلع سا د كل اع
 هل انام يفرش مع ندم
 ابيك ١ تح نم ابها

 0 ا
 تقرغأ اذا ىسملا .ةقدايف
 اذا“ عا سلا لا
 همظن يف ركفلا طيسب ىرت
 نو ياا 00(

 كرت ريما 2 فكيخأ

 ناصمخ حشكلا فيلطا ىوحأ
 د امه كيبل ركاب نم

 نايرع وصضو ةارع ة

 تاكلي ربنا رام اذهل
 تافلتخم

 ناِضَف ةضفلا صلاخ نم

 قتارقا نيعفلا

 فاير قش ركلا+ ةقيردا نم

 ناهذا قيقدتلا يف لوقلل

 ثامعل قدطنملا تفقا ام

 .نامحو دح هل اصخش



 0/5 (باتكلابدأ )

 : يدع -

 (!)اهدادم ةاودلا نم باسصأ 5 ايكو ةربا نأكنغ ىجز

 دشنذب وهو يدعل ب

 ةرا 0 نغأ ىجز (2 تبيبلا ونص قيقا ا ةديصقلا هده

 ةاودلا نم تا 5 » لاق اماخ ..كله تلقو هتخحر 2 5

 هده نم ا تبلا ذ_خاو + ادسح ةجرلا .تلاح « اهدا

 5 1 2-1 فضصلو وجم لاَ ا نبا تا ةنالثلا

 ملقإ نم نيعبصا يف وهو ارط م لاق لا داع

 تايد 14 نم ىقشمدلا نابحي

 57 51ه ماناملا  زامتملا ال كلج ءامقرا" للتأهل تأ

 : تيبلا اذه وم فا

 ةقارطا هزه ل 'اذاةبلو . ةناتلا قشور لا
 نري / : ل
 هقايرت هع يرحم ثيح نم نال ضانضتلا ا اح

 : تادا 04 هريغ لاقو

 0( دوسالا يده ىردزب تءهم ركز 3 ,القالو

 دوقم شيج لك نعتاينغم تاصقانقلا ' نع مهتبغرأ

 ” دونملاتاقفاخ بوق م 700 ا رقلاو

 قاسنيل قفرب هعقد ا ًاعفر 6 اقوس كا ا زي هاحز )١(

 هاحزاو هاحز 5 1

 ٍق شيقرتل كلذ تمس ضاقت داوسب ةطقنملا تاشرللا نم ءاشقرلا 2«

 طقنو طوطخ يهو اهرهظ

 يتلايه وأ اهطاشنو 0 رشل ناكم يف رقتس ال ضانشقو ةضانشن ةيح (؟)

 هكرح يأ هصتصتت امال تجرخأ كلا ىه 5 اهتعاس ن ك6 اذا

 لعفت ىلع رو ام ءردش 50 توص 1 )ع

 اينكلا ملعلا وهو دن ع دونئبلا )هه (



// 

 سرخا ظفللاب رطل نامج رت هل

 ىدتموهجو ربغ ُْق خم هل

 هيح و دنع ادجاس ف رخاذا

 4 ( ارعش ملقلا فصو )

 "رقد زو راهو سنالع
 را هب اانعتسا قشاتج رع

 0 نقتل اناحضأ
 يرديامو كواملاءارآ ردصيو

 )51 سودا ضع يف ةديصق ره يلو :ركب ونأ لاق

 لبا ادع

 تيطخ نم هوادعا ىدافت

 سيل مسجلا لحان

 د رسإ ل ةايز ىو دل( كات
 قىرخ و داوسلا بلح

 ا.شو رشنت لازت ام دب ع

 ىذافضفلا لاقو

 قطنم ود سرخا هفك يف

 اكنم فرعل

 : 1 كل للا
 هدوسهو سارألا فرع

 أ ىب“+ نب د ركب وأ لاق

 ءاعلا“ رق فرط هفمدص يف يلماعلا

 دعلالا عض ف 2039

 تماص: ظفللا'نسرخأ فاجرت هل

 3 هلمكو

 ايراع حبصال ايندلا ىوح ولف

 اهلا: تازوصلاو اذنك“ (8

 كك كيلا ل

 ابا اا لاملا نم

 اركفو القع ضور هيدي

 001 يسال

 ارضو أعفن دادملا يرجح م

 اريش ردقو هرواش فدحد

 رد سيدو ةهةيساطار_د م نا 4

 ميملاو ماللاو هفاش

 ميلا اللا لدعم هاءف 2

 ميرلا نم سوزا ةرباك

 عاقرلا نن يدع لوق تاق ىلو
 ههمدشلو ىلا دلو وهو )0

 ربشلا ىلع ديزي لب ريش باق ىلع

 نكشلا نإ



 0/1 ( باعكلا»بقأل)

 كاقاو»_يدنلإ نجلا اره(

 ١( لفاوس ىهو ساطرقلا يف هيلاعا

 تود وم هدفر دقو

 1 الا ا لا
 فهره وهو هلاش ل تار

 (9:تلخل ب وهو هبطخ انيعسو 0

 رشلا هيزوا< ال نا مقلا دودق 0 ليععا نب دمحا لاقو

 نم دنو تالصلا لما الا هنم كك تاوةتقلخا ١ ١0
 ساطرقلا سامي فلا نموت ملاهنم تيندأ اذا امنال هطسوا 5 ع .٠ ٠ ع
 1 هدوستف اهم

 :لامذاذه ههفصو نم وىجعملا لاقكلا صعل وغاغلا 00 دقو

 ”لويقملاو ممكلا هدعاست“ .اهذوخ ةعابصلا ل 1
 لع نم همالقا ذخأ.و 2هلاكشا طخلا رم مقي

 ل

 :ريشلا راد هفصإ ةريغ لاتو

 لفاحجلا ومايخلا سروقتك يأ ضي وشنو . سلا ىوحدنلاو مده ريغ نم هضقةن وهو

 شيجلا رفعجك ءاحلا ىلع ميلا يدقتب لفحج عج وهو تضوق لعاف
 دقوتلاّ_ئك ذلاو جلا ريمضهلعافو اريزغ هدحو يأ نهذلا 00 هلوق 05

 ةباتكلا نيح لفاوس و ناعأ نكت“ اق يلاخلا يل !داو هلدب يلا ةكظإلا

 5-5 | وهولاح فه رم وهو ةلجو اليا> ل اعاف هناتوياناوتاوديما مف ]

 قىضردصم وهو زببمت ضو هترفذ تققر اذا هوحلو فيسلاتفهرأ ن نم لوعفم

 نم لحانو اليلح ىلع قاوُطعِم ايدل امرا رم ضرم اذا سعت باب نم

 يب ا مو مةس 0 أامهحتفب لحشر مسجلا لح



 ( ملقلا فص 5 7

 اوبل -تالاماقإلا اططالل؟اكالعل
 نيرا نقع دلتا ةقاراسغلا قاناع راو

 اهعقو كنا و 32 ةقر هل

 91 راو ملا و :قرلشلا_ فكس راغب

 بكار وهو هتقطنتسا اذا حيصف
0 

 لحار وهو هتماداخ 3 1 ا م حعاو

 تغرفاو فاطالا ضل ا مااا اذا

 0 لفاوح قف ركفلا باعش هيلع

 تضوقو حامرلا فارطا هتعاطا

 (4) لفاحجلا مايا ضيوقت هاوجنل

 20117 اا كلا زر اسلا جنلاو-. كلملا ماظن لصحي مبمو ةروش.لل

 عج لفاحناو ر ويلا ءامققلا نط ادد لااا وابا وك 0 تافارتملا
 عمتجما وهو دعتمو . اينكي لغح

 ءاليومت اهركذو ءافالل ةفشاك ةفص تالتاقلاو كا ايام باعللا )١(

 ينجلاو هللا فوج يف ل ممعلا امم قولنا ءاذلا 271 ةزدملا حقي يرالاو

 دب , عج دبأو هتحرختسا هنراتشاو صيصختل ةفاضالاو لسعلا رمدقلاو ميلا حتفب

 هعضوم نم لسعلا جرختسم لساعلاو لسعلا ة> رختسم ىأ ةلساع عج لساوعو

 باعل نا تمي ءايلو الا. ىلا ةبسنلاب يناثلاو ءادعالا ىلا ةيسنلاب لوالا عارمتملاو
 لجاع ءافش ءاملو ل ىلا ةيسنلابو لئاق من ءادعالا ىلا ةيسنلاب هملق

 ام نا لوقي. رطقلا مذيفلا ديدشلا رطملا لباولاو فيعضلا رطملا لطلا (؟)
 براغملاو قراشملا مع ريخ 41 هل ع 3ع رهاظ ىف هفاث ريقح د ىر#

 قيزطلا هز سكي بش عج ع عباصالا فاطلاا كبل 5و 2(

 لفتحاو عمتجا كرم الفح هريغو نيللا ل لاق ةلفاح عمج لفاوحلاو ل ايحلا ْق

 لاش ةالتما ىداولا

 فارطا هتعاطا يورو اذا باوح وه خا حامرلا فارطا هتعاطا هلوق (4)

 ءانبلا ضيوقن' نم هلصأو . تضقتنا اذا فوفصلا تضوقت لاقي تضوقتو ينقلا



 لتقأ انآ » لةااكوحاس لاقف لق تحاص فيس تيكا رخافو

 معلا 22 فيسلا بحاص لاف « رطخ ىلع ل دقن 3 لع

 تعا 5 : هدام فيسلا ىلاذ الاو ةدارع عل ناف فيبيلا مداخ
 ضب ١

 : ماع يلا لوق

 7 نيل نيب دحلاهدح ىف بتاكل نك ءاناقدما بفيدلا

 ديرب « قس لاه ف فاقو نيسب اندلا لمآ قاشمعو رخآا للتو

 ةلاو فيسلا

 رشب تعمس لاق لاوك نب رفعج ئعَص لاق عببكو ئئض
 هشاراوا قواك ارق اكلم مق ناسنالا ناسا لوقي ثراحلا نبا

 رظنيلف. . هبر ىلا ًاناعك هلع ون. فليح طماط اا
 2: نا اذام رظنلا توف لبق ناسنالا

 رعشلا نم ملقلا يف ليق ام «

 . : مات وأ لاق

 29 لماما ناكلاوم الا وهن اعلا فتايقنا ىلا 6 هلا عماري كل

 عبس تقلف ماسحب لطب نم ةيرض انيأو ام لئاقلا لوي ام ااا م 4
 ا 00 نم ةطقت اسارور مش

 < زال نما ناطت ةااةل وتو رصقلاو حتفلاب ابشلاهلثمو ماقلا دح ةايشلا )0
 2 ةسيلك عج ىلكلاو « رم الا نم لاني » اين ام
 فداصي و لصفملا قيطي لقلاذا يل هيلع لكم ةدلم وه و لصفم عج لصافملاو

 . ناسللا ةدلاجم هنع زجعيام مالقالاب لاني هناف رومالا دصاقم لاني هو ىزخلا

 : هلوق تيبلا اذه دعبىوريو
 لفاحما كلت كلملل تافتحا امل اه.2 الول ءاللا تاولخلا هل

 سلاجلا كولملا مهل يبي رسلاءضومو ةروشملا لهأ مه ملقلا باحصأأ نأ ينعي



 0 رثث ملقلا فصو ) /

 محم نك او يدوج نبعأي

 لقرون نو ةدقع ىمعطل ال

 سااذا غيلبلا قطانلا لع ييدوج
 هتمافخ دنع لاوقلا:رضح ال

 ةضاا مزالا ىرع تلح

 ىلع 325 ةردخ ُْق 0

 هل حال ساطرقلاو اهناذا
 ارصق بعل لو ال واد بيعام

 نايت, كويناكلا جدخ قل
 )| لمس تقباضت اماذا ناك

 ا
 اموت دةفدقأم اديمحم هذاف

 مدب ل ومخف عمد: يدوج

 هلا ةعحفل ىرح تيسا

 مث و قطنم ريغ نم  قطنت

 متع 1 8 سلو

 مجعلا ىلا امبرع اهب تمض

 مد فتلولك ةدرب هتدلح

 0 سدانح هيلع جم

 0 ني ةقد نمير
 مص ا 27 نا مص

 ملكلا جراخ ينافك 3

 متتكم و رهاظ يف رظان

 مهف ماع ريخ نم 2

 مركلا تعرانم انم تدقف

 ياتكلا ضعب لا لاق بتاكلا تان نابوقع رع

 « قاعلا دلولاك ءيدرألا قل 2

 تبثتلاو ؛ نيو "لا دحأ معلاو ؛ نزاسللا دلع لقلا » اولاقو

 «نيراَسيلا دحأ لايعلا ةلقو « نيعنملا دحأ لطملاو « نيوفعلا دحأ

 حالضالاو « نبب رضلا ا ديعولاو ؛ نيقزرلا نكأ] ةعانقلاو

 «نيقازرفلا كلتا زجتالاو هن ييجاملا دحأ ةياورلاو « نيسكلا دخأ

 « نيبايسلا لحنا حازملاو ؛ نيححنلا دل سأيلاو

 6 نيلازن انا ملقلا » لاقو



 فر (باتكلابدأ )

 هلوح نمل لاق سلج اهاف هريسكف ًاهاق زتعملا*
3 3 

 الجت .همظع:الامت الئتق تراثأ ...اهنال لخر دنع ةرثاو#/ لكل
 هنمدب كنغر نك سانلا بحجعف

 تبجودف : : هيلا بتكواماق ربدملا نب ميهاربا ىلا لدنو م

 0 يهف ٠ اهلك مات ٠ اهلاج داب مولع هلا ١) متاعب هللا كرعأ كيلأ#

 :نعاعلا لاق-

0# 
 العقلا ةنشح نم ناك انسان اك ل

 عض لاق ىحلطلا (ثُشْرَم لاق ىعبرلا سايعلا نأ انشرَع
 - ةزوجرا هدشناف يبارعا ديشرلا ىلع لخد لاق مهازبا نب دمحا'

 سانلا ”نسحأ ناكو « اباتكا هيدي نيب بتكي حيبضُّن لعاقلا و"
 لاقف «اذه فص» ينارعالل ديشرلا لامتف 32 مهعرسأو 20

 : لاق مث . م ع هماق نم ضيطأ تا

 ريطت روم الاو انيوحلا كيدي رن ةاوح قمقَو-

 رورد نيتلاحلا ه هتباحس امهاللك ىمعل و نهم و3 اماو هل

 ريسع وهو ححنلا باب مستو هلظل كريمض ف امم كييحاش

 كيضقب وه قح هياع ينارعااب كل بجو دق » ديشرالاقف

 هل لاقف «رملا ةيد هيلا اوعفدا .هب موقت نحن هيف انيلع قحو « هانا

 « ديعلا ةيد كدلع ىلع»:

 رمعل يدايزلا دايز نب دم هان دشنأأ ام مقلا ينام حيلم نس

 : قرس هل ًاماق ىئرب يودعلا بيبح نب مهاربا نبا:

١ 



 و مقلا فصو) 7

 ريثأت . :رع وبنت . فدسلاب ةبوج#ى لا راجحالاو . فدصلا 2

 يذولاك ًارهوج اهعئابط اهتسك دق . نانبلا زمغ اهينثي الو.نانسالا

 : تيكلا لاق اك ىبف . ريذملا جابيدلا دنرفو ؛ ريطحلا

 اريرص اهيف ضيبلل عمست ذنوتملاحافصقاقر ضيبو
 اريصيلاى غي نهانس داك كارلا | ةاوات نم ةدنبم

 00 نارزلا بضقو ؛ 0 لقت يف لبنلا حادقكو

 019 ربشإف تاظرخام اك ءاهدارطأ يف يالا جيشوو « اطادتعا
 فحصلايف ىرجنو « حماللا قربلاك ساطرقلا يف رمت . امترادتسال

 نايقلا باقر يف « نايقعلا نم نسحأ . متاسلا ءاملاك
 اي 229 ناسا لب نإ ملقلا ير نم راتخلا ليقو

 فورحلانيب عمجتو ءروطسلا نيب قرفتو ءاهنميتو ةطقلا فرحنو

 0 0 0 واللا تكلا د لل وادم طنا الا ا زنم

 9 0 تما قاع رد كاسكلا مل ملق رسكذا لاق يب نبا

 طع نمو ةقد نم يرع ارصق بعيب لو ال وا بيعام

 ملكلا جراخ تاك 011 لل لوم كنا

 م هلوق يف سيلو هتبطخ دنع لوقلا رصحال

 شايعلا ينأ ىلا عم ماملا ا زتعملا ن هللا دبع ع وب ءاجو

 نبا سادف « 7 هيلدا هل ماقف «؛ةنيلع مسيل ىب < نب 56

 امدح هلعلو لصالا يف ضايب (؟) انك ()
 ةلج عم اهركاذيس م” يودعلا بيبح نب مههاربا نب يخل تايزألا هذه (8)

 كي تايأ



 7١ ( باتكلا بدأ)

 قكاشامب هيلا ةئئبلا نم هضطو هبأ رمأ اه نيمالا :باتك يناقأ
 هتيغل تمميتف . مالقالا نان نم . هتف ص ىهاضو . هتعف

 اهنم تافمتاف ء اهب ديلا لإ عن ماعم تحبرنتساو « اه ادد

 لجيل رازعبلاو اديمتلا ىتسوا#ايقيبلا نطل وشال ا
 لات الة رت يبه ح ايجات ليش هبراةوبنالو را كل ا
 2 2 تلا ايف 7 ر ل. ايف وقفت سك ةقفتم « اهتلدتءم

 6 هتدارا ددفلع رم اراهرتم نأ ت وجار رظقو اءركد مسوالو
 هللا ءاش نا . هتيغب بسحو

 5" مالقأ كلنا 0 ليعا##ا نيدمحا اشي

 « ةسايرلا ةنيزو « ةفالحلا ماوق '" ةءاتكلا تتاك امله

 ا يدل / ا ةييللإ ل مظعأو ا دومحو

 « هتميق كالذ عم لقتو « "7 هلت كيلع فخ اعابتتا يي |

 نم ًامالقا كبسيلا 7 يتئعيف... (4) ةزطخ رغضنو رفح لا
 ةنونكملاىل اللاك .ءامسلا ءا ةوذغملا « ءاذعالا يف تبانلا بصقلا

 نورحلا نا حبصلا يفو . دب رفلا دقعلايف أم ىلع ئىووردل ناوه ىدمملا 000(

 باوتط انيق رظفل

 ةباتكلا تناك امل هلوق دعب هللا كاقبأأ نيباتكلا يف (*)
 اتهام باوصلا قعللو .. هتبنت لقتتو : نيءاتكلا]5 0
 لجو : نيزاكتلا 329

 رحب ف شن يذلا رخصلا يف تبانلا بصقلا نممالقأ يهو : نيباتكلا يف (5)
 دفا يف:ةنوتكملا ىل الك يهو هاشغ هحيولت نم هرتسو هام هرشق ينريجحلا
 دق .روسكلا ةضف. رو-مظلا ةنرد روشقلا ةيريت فدسلا يف ةيوجحملا راونآلاو

 ىهتنا رينملا جابي دلك اقث ورو ربحا يشولاك ًارهوج ةعيبطلا اهتسك"
 ه.. امش هل دوحو هل انه رك 10



 ( ارث لقلا فصو ) 7

 تامارتملا اك ركيرملا كاطنلا« نايضلا# 1: قاقابلاب كائاقتا» دفق

 ردنا الور جاره ءالوتلا اليك قوكي الشر ا( ؟”«دقالا ساملااةدوالا
 35 ناشخ دسإلا ةكلعا ةرقتالا ةفيفخلا ء روشقلا ةيفاصلا مضو

 «رهاوجلا ةعركلا ناكل نيد أم ةديعبلا 4 يساند ةليوطلا

 الاطر ةستع هيما ةعاقلا « اله ةمكحتستللا' انلقوتفاب
 ماع :رع لجعت مل « اهاهتنه جضنلا يف تبتناو « 9 امنا يف

 امتاهاع ةفوملا تاقو الا ىلا رخؤت لو ؛ اهعني ناباو ؛ اهتحلصم

 تا عل | جا 1 والا دقوا ءانملا 297 خل م

 ا ياسا هوم 1ق155:255 طال ؟ترعأ

 01 رنا : انفارطا قدنت و اهطوز تدمتت

 نق طات# 0 اهتهب>وو ةقنولا 1 اهتدعو ةاعو الا نك

 .اهرطخ ةلقل هيف ىلاوتي اهلثم ناكذا اطاصناو اهظفحو اهةسارح

 01 ا ان ساو تك ياخ لأ دف هم تاكا
 كوم ناي رعاظا ال ةرذاوتاال و نبكي وعي ون: ءاميوسالا

 د باوملا نسال و كَ لا 4لا 4ه>وو قحسا هباحاف

 :ياتكإ قدح وابكا < هنمعم

 ..هنيباتكلا يف اركذ اهل رأ مل تادايز انه ركذو : دقاعملا نيباتكلا يف )١(
 هرشق نه دوعلا ىلعام ةغل رصقلاو دملاو رسكلاب ءاحللا ()

 هل حاف الا طعما علاؤ ل ضالا:اذك (9)

 ًاقيقر دقعلا يفو اقيفر : جيصلاف (9)



 5325 (باتكلا بدأ)

 هدط ةيقوازلب لوا نعاناف دعب اَمأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لحم تلأ « ىشولا موزا تمزأو « مسالا ىلع تبلغ ينل ةباتكلا#

 «(3) ةيدصقلا مالقالا اندحو . باقلالا قري ثرحو 8 تادف 6

 ميم ةيرغيلا فتفاناك مدخلا قاع“ ” ضغاوكلا يف عوبم)

 00 ابقز رجع نع لكيلو ): تطاعملا ف نيلأو ءانتطارعلا وف لا
 «بصتقتلا ةليلق دالب يف نحو. ((4) اهايالّتش ناوين كاملا

 ا ”ةيبصقمالا ذأ رايتخا يف مدقتت نا عمي افإ| مه دجوأم ء/ عىيدر

 0 اماظم ونه اهبلطو ؛ 45 كلمق 0 اماقتنا ف 00 قونثت وص

 كرابتجاب ميت” داو 5 موركلاءاجراو ةتاسدالا ط وطش نم اهءارموع

 417 ةئلغلا ءىولطا ةلقنلا. < ندنتملا ةتلتلا < نسحلا ةديرتلا 000

 اذن ؛ فاوجالا ةقيضلا م ؟'2:بئائوملا ةزيمكملاءموشنا»

 ةيقانشملا نم د 0006 ! تاتكلاع بأ اهناف 0 5

 ةيرخصلا : ةحسن يف )١(

 دعاوكبلاعماروملاو ليمالا نك
 حبصلا ينالو دقعلا ينال ًاركذ ةذاسلا هد ا مو لصالا ادن

 اهيف طخلا فرمهتل دشأو : ةرابعلا هذه لدب حبصلاو دقعلا يف ( 4 )

 هب رخص ةخسينفا اف 4 08
 : ةمرلا وذ لاق هانعمب وهو قن أتت ديرفلا دقعلا يق 09

 كئاوحلا تفك الا تاممرضح هب تقوتت قفل.قحس اهيلع ناك

 امانتقا حبصلا يف ( 1 >>
 رابنالا طوطش نم اهتبانمو اهناظم نم اهبلطتو : حبصااو دقعلا يف (4)
 موحشلا ةليلقلا حبصلاو دقعلا يف ( ه

 موحللا ةزئتكملا : دقعلايف >٠١(
 لدحملا : حبصلاو دقعلا يف )١١1(
 ةيانكتا + نيياتكلا 2 ١(



 ) 7 لقلاةبصأو ( 20

 « ناهذالا اياطم مالقالا » يناتعلا لاقو

 ار ياو ظافلالا امرك ةرحش.زقلا » ا دنع لاقو

 1117 هول ول

 « ةئءاغلا بولقلا ىورت 0 يي » ىلقو

 1 بحلاب ريخي حب باقلا دير يلا 2 عفقم ا نبا لاقو

0 8 

 - لبنالا هلوسرو . لقعلا ريفس عل » داود ينأ نا لاقو

 4 ليضيلألا هناجر ثو . 0 هناسلو.

 6 ةرخ للا ايندلا مقا 2داؤد ئأ نا لاقو

 ممول عا تاؤرصلا مق ةلا ءوش » رخآ 1 لاو

 .هلاعت هل 0 هنا ملقلا ن ناش ةالخ 5 مثيم نبا لاقو

 614 ال1 اق ةباتك

 ىلع انُشرَم الاق ناب نب بوقعيو رمع نب نيسملا رخو
 عرار اجا اداب ط عمقك لاقل[ لعأالا بع قزيسملا نا
 مالقاب هيلا هجوب نأ دادغب ىلا ذاسارخ نم ميهاربا نب قحسا
8 2 0016 

 د 01 6« ةيلصق

 لوقعلا ير هيفو : ىشعالا حبصيف داز 032

 < رظنلا ينخ + نع ثحب.و» ةرابعلا هذه لدب ىشعالا حبص يف ركذ ( ؟)

 ةكمملا كذغ باوصن ىثعالا حبص يف ( ”)

 حبصيف يدنشقلقلاو دبر هلا دقعلا يف+«ر دبع نأ باتكلا | ذه يسن 0

 دك وي داك و هيلا لسرملا مسا اركذب مو رهزالا نب يلع ىلا ىقفالا

 باتكلا اذه نع



 -/ (باتكلا بدأ)

 « .باقلا ديرب ملقلا » عف » عفقملا نبا لاقو

 « علا هعمجب يآ ( عرشبو يو لق كلذ وأ لاقو

 « نط تاكو 0 مقلاو (« لبنم ةاودلا » ظحاجلا لاقو

 قلغا ةيقب اذا ريمضلا فنأ ملقا 02 ذوره ن. لبس لاقو

 «ضئاثاقابأو هقول

 ا نطفلا اياطم مالقالا » ةدعسم نب ورمي لاقو

 مقل يذو 0 فيك ملقلا رد هلل » نيؤململا لاقو

 ؛ زي هلم رك 2220: ياعملا بيبط حلا » سونيلاح لاقو

 هثعاقف ةهح-

 12 قدرا ةانعف الا -ق قا لكلا 2 هللا دنع نب دما لاقو

 » هاوفالا قب

 ياو اهمالقا تم دونفح » ليقو

 حصفب نسرشلاو . ىودتلا عم مص مهلا (2 نوما اطر

 4 وملاعب لهاجو . ىوعدلاب .

 21 خ> يف مالقالا تاربع » فسو نب دما لاقو

 جار شدو دج دذوحص ف يناوغلا تاير نم 56 '

 للا كنب ا“ عاوضإو 00 057 1 63

 <« اهمالقا ةنسأ ت تحت لاجرلا لوقع» 0 2 26

 نهدودخ يف يناوغلا تاربعام 2 فسوب نب دجأ لاقو : ىشعالا حبص يف ) ” (

 ِ بتكتلا هبودخ يف : د رفلا ةقعلا قو“ « مالقالا تاربع نم نسحأب '



 ( ارث طحلا فصو ) 5

 لليل ف ملال! لترفأ ل ازهر ال ) داك
 : يناسارلا نا: يتدقنأو يلوصلا لاقو

 ةقولام .ظاحلا فلؤؤم 2فوصومدودصلابرتبتسم

 :شيرحنباتكلايف اطيل... فلأ . هلادتعا ين هنأك
 تناك ةرامح بطاخي ىعورريلا ثعشأ وهو يدنملا وبأ لاقو

 ا ا رطل يركب هللطعأ اذن نيا همست

 : لاقف هلع

 يلع نأ كلادب أم يطخت 00000 ع1 قو اذا
 1-2 نك

 يلمرش هللاب ينلغو يلع 2يديزمث يدبز مب يديزو

 يلمخ عج رهنمذذالا 3 ريصغص قيريبا ُُق يىصو

 8 ماجح نا وجب لاقو

 ترك لابو ع يويبا# ٠ ايفا تنكي نكي

 روما م دمك عوض ىلا فدو 3 ءارع ام

 هتداعا نع ينغي ام باتكسلا لوأ يف ملقلا لضف نم انرك ذ دق
 رتتسااأع_ هحاني يذلا نابل لقلا ) فسوب نب دمحا لاقو

 هج عدو او ةلاح جمل اذا 6 "ف عاسألا نع

 نابلاباتكيف اهتيأر دقوع وبطملا ناوبدلا يف دجوت ال تاببالا هذه ( ) ١

 :اذكه يناثلا تيبلا يورو ظحاجلل نييبتلاو
 القأ ليلتلا نمم اليلق ىلق تكرت

 هيجاني رصبلا ناسل ملقلا 8 ديزي نب لبج لاقو ىشعالا حبص يف لق (؟ )
 هلع دزب ملو « عاتسالا نع ركس 6



 هادو اهيدج

 كا ل 0

01111 

 50 (باتكلا بدأ )

 فاواكممل قالا ل ذب ' !؟ايكولا كذبت ونش

 قل ايزل ع نو يعلو طلاق :تحنيصل | قلل

 تلا ىلع تدقع دق ر افلا انا اك

 :ةيلحاةلاسا سؤالا نهض اوما ةيؤيش تلزم

 نوميمل ذوميم براحتلا طرف امكنيب دجلا بالح يف اًقبَس
 قون حو ناغأ ليغ ميملا رخوتت الولاقملايف ع نونلا عبتأف

 ككو رفعح ن ىسيع َن 9 لذجملا ْن تعصلا دنع لاقو

 : ءاؤدي وبر ش

 يلاقم عمتتم تيجاح 5 ًافيرط

 لاقملا ناحير توع سيلو أمون شدعلا تاينلا ذاحيرو

 لاجرلا عامسا ناحير ىلع مش ناحير ًارثؤم كت لو
 نم ليملا ان ىلع رف يقارعال كلملا كدع ْئ ماشه لاقو

 داعم رظنو ىضف ارقي نأ نسحي ال يلارعالا ناكو لايمالا ددع

 ةثالث هعبتت .ةريغص ةقلح الضتم 2١١ زجملا سارك تءاو لاف

 بنت راقتلم.الم ةالمق "نمار اتاك يه ىلا ىضمت "ا
 ا 1 2 . 0 :

 : ال فورح ةلقب هلو“ هش ساون وها لاقو . ةسمحخ اهنا هتفصب

 (الخز] ةنزك دل البه) ,ىم بلتلا 20

 ا
 .نبا لاق ناجل وصلا لثم جاجوعا اهفرط ين ةبش> دوقم نازو نجحلا (1)

 نجاحا عملاو نجح وهف سأرلا فوطعم دوع لكدبرد
 فخ نم يتلا ع رضلا تاءلح وهو مفلاو كيلا يبط عمج ءابطالا ( ؟ )

 ,عابسللو رفاحلل يبطلا حاحصلا ينو سوماقلا يف اذك عبسو رفاحو فلظو

 فحلا تاوذا ًاضيأ نوكي دقو اهريغل ع رضلاك
94 



 (باتكلا بدأ ) 1

 انو رحلا تتاكلا قارتسا لثم

 هوس 0 أ لاقو

 0 مهلا ةيلقك' - الم لمت ءانلع .ةماهأف

 ارو ءانال لا اعبع اهدار ول هز ويد ال للقلب ةابيقا نارم لوقم

 0 ا : ميجلاب تلصتاف

 : هريغ لاقو

 براشةرضخ ذا<رلاةريضخ:نمو ةضيرم نيع شحولا ن ويعنم هل

 نتاكطخ نم داضلا فضتك ءاذ هطخ طخ ًارهام .ًامالغ ناك

 : هريغ لاقو

 قارخأو 0 يف 66 . ياك هي ىلع عوطت

 فتنراويد بتاك هطخو 58 هاجرقا نك

 : شاة لاقو
 119كم نك لللاة يركن هفلاع ووو ق نئاةغدمل ادبدقو

 : تايزلا كلملا دبع نب دم لاقو

 فلالا هن هنم مسجلا ايل يقتل يخأ نم يبايث يراوتاذام

 ” : ينوكلا يناوزنلا لاقو
 هلو طيش خاب . كلطت اهو اان انلسولطر
 اظل آو "لاعب مافهاو هل تعضخ نم ةمرحو

 لخدساونابأ نايور. ديجب رعاش وهو. يناورثلا باوصااو لصالا اذنك )١(

 .فرعأال لاق ءا رعشلا زازب تنا هل لاقف هءاخ هيلا دشرأف يناورثلا نعل أف ةفوكلا

 ىتلا كتديصق يندشنا لاق معن لاق ساون وبأ تناف لاق ين داورثلا تسلا لاق مهزازب

 10 او امأ»اهوأ ةديصق لاق ساونوب أ ناكو يتديصق اهم تضراع

 ابن بجعأف اهايا هدشناف © فلخ يذ لاطمو امأ> اهوأ ةديصقب يتاورثلا



ءارعشلا تبهمش يلا فورملا ١
 ا ) أم 

 تاؤبطلات اهو ]سائلا واتكلم جالا غرف امسستالا ل

 تاءابب تابيبش بابحلا نم اببلقت ين تاؤلؤل ىدتكتو
 : ساون وبأ لوقي هلثم يفو

 ارادف اقوط اهقوف تراداف تحش مث

 ادانة فرب ءاعيقم ري وسلا ل رخف الا

 اراغص تاواو ساكلا تاينج يف هتاخ

 : ىدجلا نايعر نب مالسلا دبع لاقو
 رصنمو مهنم اان ىرت ىتح اذكمو:ءاملاهجو كفرصي فرصاف»

 افطعنم نصغلاو اتفتلم يظلاو اعلطم ردبلاك ًافلتخم ماقف»
 انلأ ابقوف نم اتاك طتخاو. هتنجو قوق تردأ قاف نك

 نال نب هللا دبع لاقو

 نايقاورطسلا نب اتانل[ 81 .كلاادسلا» نيب ءاهسلا ١]
 : حلاص همساو ىيليدلا لتاقم وأ لاقو

 ىلا هنن ةيرعف اك يداوم" ينمي ارا مال اطل تدبش ٠

 سديلقانملكشلاءاوةتذخأ اهتلخ غدص فاقترادأ اذاف
 ١: لتعم نفعا لاقو

 انيعغدصلا كاذمالتراصف غدصت حن نم هراذع لاسو.
 :ةفزوقلا قول فيفا تارعألا ضعب لاقو

 انمرطاتلا,نويع ,تقارراذا ,, ايدم نيللاواظ
 انو رحنلا قوطل هب غاصف فيطل ملق هقال ًادادم
 : رقصلا شير فصي ساون وما لاقو

 فوفكم هطيسب ىرت ًايشو افيوفت هزارط نم باتجاؤ.



 (باتكتلا ٍبَدأ) 0

 بارشلا هيقسي دايز هل لاقي قيدص هل ناكو « زجارلا لخسلا مكفلا

 ْ ةهمراع دنع م مجنلا ونأ فرصنيف

 لع علا العب 21110

 فلا مال انتكشق اعاك

 1 ب كب نامل نقف اذهب مجنلا وأ بيع دقو
 هتقان فصو يف ةمرلا وذ بيع مك فلا موو

 ميم اضالا ضعب يف ريسلا اهمضو ترم دقو اهيف اهنيع امنأك

 لاقي ردغلا ةاضالاو اهريودتل ميم ةراد مينا ر

 ليقف ماك آو ةك١ لقم ءاضآو ةأضأو اطقو ةاطق لثم اًضاو ةاّنما

 شرج لاق يبالغلا [ثشرَعو . مملا فرعام بتكي هنا الول

 ىلع ةيوارلا دامح ارق لاق يدع نب م نع كاحضلا نب هللا دبع

 ةعزا ةذةهل" لات امال طخلا ىف كرت دق هارن لاق هرعش ةمرلا يذ

 ناك هناذ "يلع مك ١ لاق بتكتل كناو دام هل لاقف امال 5-1
 يلايللا يف لامزلا يف اطيطخت فورحلا انماعف طاطخ انتداب أه

 حيلم نمو .يدب اهطخم لو يبلق يف تتبثف اهتتسحتساف ةرمقملا
 : حاطنلا نب ركب لوق فلا مالب هيبشتلا ىف ليق ام

 فرصنمذارقلانع يقتلابلق هل ل ظليجتالا سرد اذا نماي
 افللالا بتاكلا مال قناعي مك ينقناعت يمون يف كتير ينا

 بتاكلا فلا قناعت ا" ىنعملا نال ةيفاقلا لال ىلق ليقف

 نال باوص هنا يدنع يذلاو ماللا ىلع فطعت فلالا نال ماللا

 رخآ لاو“ هقناع دق اًضِيأ ءيذشلا كلذ ناف ًاًئيِش قناع ءش لك

 ءاطاب هيبشتلا ْش



 ١" 2( اهب ءارعشلا تببش ىلا فورلا)

 هنيب براق اذا هوطخ طمرق ىخونتلا حو

 ضاع لأ لوف طتلاوهلقنلا ف لبق امسيلم
 باتكيلا ةعار :قيطيراذ نم ىنيس ةادئشلا يشك لابا ١
 ا رطألاب ملغ قيكف ىنح رتيفك نيج ع ضرت م
1 00 
 تاعك ذاق 2 قثت ل مأ هتلعف نيح مهفلا ءوس تيس

 بابثالاب ندكليمو رشوبم اهتمهف ف 0 تمطق ا
 باح ربغ تلق امف تقدصو م دقف ىناهفا 0

 .:ةلاتكلا. تناك اذار ليلا لزن باتك ى لا وسلا 0
 «لزت هلماعطو 2 نيك يمول وذ لجر» لاقيو هيف يل

 : ديبل لاق أطخ كلذو لزن لوقت ةماعلاو . ريثك مدر يأ
 الزان ةيطعلا دنع لزن اذو ابرج اثيل براين اومدعت نلو

 نب ,سابعلا لوبق ساون يأ لوق وحنو .ءاطعاذ لن اذ

 :ى ب فيدحالا

 امجعأو باتكلايف غلابف ادصقت نييبتاتكلا بست ل
 اميفابال نا تيبح كارإ ىلإ مماحخاوم تاع

 ل وكشرءاطلا تلكشو . الكش هلكشأ باتكلا تلكشلوقتو

 رعالا لكشأ ور, .ادالكش زقارملا تلكشو.. ةلاعش كيرلا 00

 هابشا يأ.لاكشأ مقلاو سيتا الاكشا

 ارب ءارعشلا ترمس ىتلا فورم ا

 .يبال ليععسا نب دم اندشنأ لاق ليععسا نب مساقلا ادق

 تسسح ا تاوضلالئاو:لصالا [ذك 0



 (باتكلا بدأ) 54

 تبتكف كلذ ركناف قيقد لقب ًاباتك يناوخا ضعب ىلا تبتكو.٠
2505 

 ا خا قمل حلالا يفي مارددا : طا رك
 اليخ ينآر اذا طخلا لخب يرذعموللاب ”نقبستالتلق

 0 فلا طاطا الخ مسجلا اذكو

 ار ف رخآ لاقو

 لماكللا كيب 4 هيلا طخ ققد تشك دقو لوش

 اليثض هيحاص لثم اقيقد ىلعخ نايكف (تقةشغ هل تلقف

 : زتعملانب هللادبع لوق ماجعالاو طقنلايف ليقام حيلم نمو

 لاخي ةمحعم غدصلا نونو ىح درو هد. ةلالغ

 يثاقرلا ردق يفاثأ رغص فصل ساون وأ لاقو

 رة لاك داخل نيسان رل ا: رادقأ ىلصل ١١ ياك رم ةساقلاو طايع.

 ريخلا ملك نم ءاثلا اترك ثول ان أنه 0-05 اينيش

 ناك هرم حصأ ًاعقوم اعقو ماجعالاو طقنلا ِكفَلَو امو

 : لاق هناذ اف ءاحر و نسمحلا وحم ىف : أح 2 ةباصع (شقول :

 نايتسملاب نإ جد هل لعل ىحعم ريمالاذناوخ

 ذايعلاب ال ذفلا ريخلابو سجلاب ال ثوتلاب ىرب

 ناوحلاب اعد لاق امكل هظاولبا نع ,فاوطاع ءاقول

 ايم نم الب ل ءائساؤ كنا دراولا ةراضغ ا 8

 ناكم ناكميف تماعأ دقف .٠ تارداضلا هرئاضغ اماو
 نارفعزلاب فحصلا 0 2 قار ء قارع اهنم طقنو

 .هفورح نيب تيراق اذا 7 رق مزق طا طم رق لوقتو



 هه,  (قيقدلا ظحلاو لكشلاو ظقنلا )

 : ءارعشلا ضعب هيف لاقف سانلا هآرف ناودلا

 هتلفغ رم ةقافالا ديعب كركيلاز مكن زولاكقار

 هشنيك نم ذفلا هنبا مسا الو ..:هلاو:نم.دللا فرعااف

 ه«نيثل وذ ف ةغاللا مسرو تلطع: دق ةباتكتلا هك و

 هبتك باتك يف ماجعالا كلملا دبع نب ناملس بتاك لفغأو
 كلبق نم صحا هل لاقف نيشنخلا ءاصحاب هرمأي ةنيدملاب هلماع ىلا
 لالدلا ّئمخ ىح ةعاجج مونم ىصفن ضبا ة أ رقفا نائلفكا | ١

 جرخأو ٠ ركل نات هللا اذه ةاسنلا ًنيبشأ لاق نال الا

 ع مونم لطتخت الام لماع ىلع ناملس ن هللا ديبع باتك

 ئأ اذه اذه عقو هنا هنهذ رعب مقلد قداقق كادك اذه» هللا ديبع

 مهبل عيقوتلا جرحه بان اء انأو .ثنأااخفا لوقت اك ةّباث ةحح وه

 بحاض ىلا عيقوتلا اهماجو كلذ اوفرعب رعب ملف ي ىحح لبق دق لاقف

 هللاديبع دازاف هيف هرماتساو ناملس نب هللاديبع ىلا هدرف ناوددلا

 بحاص بسن هنأك ناعتسملا هللا هتحت عقوو لاذلا ددش هنا ىلع
 هتمف رطب انج امناو ًادج ريثك اذه لثمو.:نايذلا#ىلا عيقوتلا

 جرخأ امل لاق نيسحلان ىلع عض لاق نايب نب بوقعب ئئرخ

 لماع باتك امون هيلع ًارقف بتاك هعم ناك اهداقو جبنم ىلا اغِ

 اغب هللاقف هنوّدرب نع ديرب هنو ذرب نعطقس ًانالف ناو طاسمسب
 امهنيب دحلا وهو مورلاو طاسعم نبي ب ليج لاف كحنو هنوذر امو

 امب هجاجتحا نم مأ هيحصل نم بجعتب ءىش يأ نب سدي لف

 هنق ةطشي وقذف اناتك ل حوا ىلإ لاك ك١ هب جتحا

 ٠ ذيوعتلاب هباتك ه بش .ينتذوع اهناو يتبتاكام هيلا لجرلا بتكف



 ( باتكلابدأ) ه/

 ىلا اكيكتلا هالكلا قي ضامأت اذن ءاقلطا :نفتت# نع اوكجو

 لكروال هيد اوراتخا نيذلا لاقو . اهريغو تارءاؤملا يف كلذ

 1 هناو « لكشملا يف ركسفلا لامعا موفاكت ل1 ل كتل

 اا نابملا مف قدتت ا يعتم يف 1 طنا طناو ا كاوكشلا مط حضوت

 « نومأملا ىلا اذه يف لالا اوبسنو « ةلهو لوأ يف مهيواق

 راد ىلا نزوشستلل لاو رك هيلفا نورتملا مجال ام 1

 امل طقنيو لكدشي نم هراتخي ام ىلع ذاك ول ر ء الا نآل (ه-ف

 -ءاهلظإ"ننلاع, قيهوأرق امن ريثك فب بهيدصت باتكلا نم عقو
 شو « ثس دع يف ام اوطقس تاطلغ م-مياع تيضحا ىح

 يي هريضاج « ىلع 0 » نم فعدد يذلاك ؛ ميلع اهراع

 رماف يدد ديرتلا لاق اف « يديربلا » 011 يدي نيب فحص يذلاو

 .نا هريزو يعل علاج سايعلا نأ : لاقو معطي نأ :ةييعألل

 لاقف يعيبحلا لاقف يدملا 27 نالف أرق مث . هوذغف  دلاخ يبأ
 بتاك ا 010 صييخ سايعلا يبأ ماعط يفام : ل للا

 ضعل كىلحو هنا ةركم يلأ نب هللا ديبع باتك دايز نب هللا ديبع

 ا رت لاي لل كولا دبع كاقف برش ىف حراما

 لد لكلا تامر يبتسم يف وه اما هؤارظنو وه برشي
 ةانيغ ن#علا رصف ًاباتك دلت نب دعاض ىلا باتكلا ءاْنْغا نم

 0 |هريصف ا نم دل نم ءاخلا طقنو قوف نم اهطقنو

 50 جرش هيف عقوو كلذل نطفي ملف دل نب دعاصم الأ 7

 الف لصالا يف )١(



 ها/ (  قيقدلا طخلاو لكشلاو طقنلا )

 هان ك5 امو ؛ ديثكء اذه لثمو « 0 الق يلاقو“) رثه نيش

 هرئاس ىلع لدي هنمه.-

 ,ىدفرلا طفاو لاشلاو طقنلا ىف لق ام

 نم ةسبتلملا عضاوملا يف الا ماجعالاو لكشلا 8 فالوب

 مييلا مهتود نمي سكنا تنال 36 مهنود نم ىلا ءاظعلا بتك

 مينع أ و ور نع مط "نحل ا

 كيبقت نع ه1 مهمولعل اي 6 موف ءودسو كشلا

 سيئ راب اَتك يف كلذ نم 5 هأن ددح يذلا نا الولو 6 فورحلا

 بايترالا ىتنو « هل حاضيالا ف ةدايزلا ىزَخ يرجح هعلأت ىلا

 نسحالا ناكل 6 هةهنع ىو 4ب رولا اف هيلع ةححلا باجناو «هفع

 اهيف ماجعالاو لكشلا اوراتخاو « (؟)ابلجاو

 لايم وش هنن دروع ل
 يف كلذ لاق. الو.اضيأ عذم عذجو رغب رغش اوبهذ لاقيو اهةجو لك يف اوبهذ
 كربلا درش .هنع هللا: يضر رمع نا.ادينع هلا يصر ةشئاج ثيدح فو لاقل ١

 هحو لك يف هددبو هقرف يأ« رذم رذش

 يتاعمشلاى | لاقو . حاحصلا يف يه مضإوم مضن دقو ةين ادلا فاقلا 4 00

 ثامسا اهو يرهوجلا لاق . مودي ةيرق ظفاللل كاف ةينيمرأ ندم نم

 : دشنو رشع ةسخ ةلزنمب وه ةيوييس لاقو. دلو 1

 ليبد ءارو نم وأ الق يلاقب ًانقاو شيرلا متقأ يقوف حبصيس
 ليسا لع ايمذأ . ٠ يلاقلا اهيلا ةيسنذلاو نومرؤ فيضي نم برعلا نمو

 ءاحلاب هانددح هلعلو لصالا انك (9) ىلامالا بحاص.

 اهالحاو هلعلو نصآلا اذك [4 1



 (تاتكلا بدأ ) هك

 كنشوأ كش انأك ةيلكلا تءانلل :ثالنفلا: نبا تيوسو كلذ
 نك امش ويامن ناو . نيشلاو نيسلا نينثالا لمةعمو

 ميظعتلا اههوأ ناعمل ؛ محرلا نمحرلا هللا مسب يف الا : عضاوملا
 كنيسحنو كيذل كقيقح نييتيل يلاثلاو « نال يم كراي هللا ا مسالا

 هب بتاكلا ءيدتسإ املةلاوأ محلا ن .ىحرلا هللا مس نالو « هل

 رذعهل سيلف هللا واب الو 6 ديلا ريسح ىنغع طاشنلا رفاو وهو

 حورتلا ىلا ةجاح هب الو كعب قفقحتلا 3 ف

 ناوككالا لساللاو ننانلا لخم تاك اهنرقشل ركل ةلاذكو
 يا هل نزلا ةنوتاماب

 رش » لآق هنا هنع هللا ىذر باطخلا نب رمت نع يور دقو

 0101| تافرش رك او ةةمرتطلا ةءارقلا رقو < ىفملا ةاثكلا

 فرملا 00 كفاك اذآ مهضعل

 ةلصفنم ةملكلا رخآ يف تناكاذا اهقش حبقتسيو « رطسلا 100

 كراتو كلام لثم يف كلذو « ةلصتم وا

 ١ ابقش دقو 6 فاكلا قش ثذوهر 3

 هضعل و رطدلا رخآ يف هلوأ عقيف ءاعد عطقشي نأ حبقتسيو

 « كلذ ريغو فاضملاو ةينكلا كلذكو « رخ الا رطسلا لوأ يف
 يف نانثا وهو ا يلاملا تاار اخ اعد عقيلي ىف ةيضعت لمح امو

 « ءاعسالا ىف هللا دبعو « ءاعدلا ىف هللا هزعأ لشم كلذو ؛ لصالا

 «© ضعبل يف هضعب نام امال 11 ام اكلت («ةفاضالا قف" ةيز مالغو

 ني 5 ىالعفو 6 انتخاب امنا !يتاراعنإلا ,لعج اق ريمعةسحخو

 اضيَأ رهدلا وهو دنسملا ديو رهدلا ديو بس يدايأو تومرضحو



 هه ( هتل آو طخلا حالصا)

 «نيتقورعم نيئاي نيب الو ناتقشم فرحلاىف عج نون سل الو

 « سي عرلاىلا باتكلا يف ةصاخو «ه 0 زشملاو يل 3 لاق

 بتاكملا ردقب فافختسالا هى. ابرعذ كاذ نول وأتن منال

 ةمثأ نم ماما وهو 0 سابعلا نب ميهاربا لاق كلذك
 اهمذ هب ىدتق باتكلا

 000 ملقلا ىخام امميدو

 قولا ام دشأ يف ندداضتم نيلاح يف بتاكلا قشع دقو

 « هيلا اهتلفتو « هب اهدبع دعب و « طخلا ىلا هدي قوشل ءأظاشن

 * ىلع ىرحتف « عارسالا ىلا هملغتو « كلالذ ىلا هدي هعزانتف

 ذللو فرح عفرأ 1 الو ءلعرد لع ىشاوا 00 اماواغ

 رخآآ ضفخ
 قحاب ا « قشملا ىلا لالكداو نينذلا للاخ اغلا حورتستو

 ضعل بارت 00 |١ ىلد يولتلاو فطعتلا ة ةقشم نم لهانال ا

 ةفلطلا تناك اذه. ءىش ىلع ءيث فطعو ©« ضعءل نم فورملا

 نيفرحو نيلوأ نيفرح نيب ةطساو ةةشملاتاعج فّرَحأ ةعبرأ لع

 فرحأ ةثالث تناك ناف . ابيفو اهنعو «باخعو دييقملثم «نئرخلا

 قشمي نا زوجيالو . فرلاو ميما نيب ةقشملا تناك ميه اهطس وأ

 فاعتملا كل
 لئشا ددع ىلع ناكف ةلك يف نونو ءاتو ءاب تاصتا اذاو

 لعفت لولو . كتيبو كتيب لثم « نلعسولا ت كنيلخو نيشلاو نيسلا
00000 

 : رعاشلالاق هتعرسو بابشلا لوأ ىكسيو ءاللا حتفو م - ءاولغلا )0غ(

 اماولغ . ىلع تضمو امتادلل تفتلن' ل



 ) تاتكلا ةيدأ ( ءإ 0

 .لاق يروداسينلا دمحا نب دمح نيسملا وأ ئثرَح يلوصلا لاق
 .لإ مهارإا لاق لوقي يناحرملا رصن نب ىبم نب نيسمحلا تعم

 نيب ًابلص كماق نكيل» هيدي نيب بتكي ناك مالغل يىلوصلا سابعلا
 00 د[ ىف نام الو . ةدتعاذتع مر الو. . ظلغلاو ةقدلا

 رتخاو . وسم ريغ قش يذ الو ؛ وتلم نيتكم لو - ةروبنأ

 اهلمعتست الو ءكنيكس ”دحاو . ةرمسلا ىلا برضيام مالقالا نم

 ايلص كطقم نكيلو . حاصإ ح حالصالاب هدبعتو . كماق ريغل

 فيرحتلا نيب كماق ربأو ٠ اليطتسمال ًايوتسم طخلا ىذمل

 فورا ةماقا ىلا كبلق لمأف قيقدلا" تيتك“ اذاو . ءاوتسالاو
 مقلا نيطيت نا ملعاو . فيرر تلا ىلذ تللح اذاو ؛ طحلا عابشال

 طملا ذزو نا معاو . امد اعوو فرح هفير را مش

 «ابنيب اةءارقلا دمحا نا م« هنيبأ طخلا دوجاف ؛ ةءارقلاذزو لثم

 هل تتاكلا ردق نأ طخ قدحلا »تاتكتلا ضعي كاكو

 .قرفيو؛هضرع يفال فرحلا لوطيف ةصاخو « هلكو هفورح ءازجا

 برق يف هطرش ة:رم ىضم ام سايق ىلع فرحلاو فرحلا نيب
 ريغ يف هدرفي فرحب ةماكلا عطقي الو . هتقايس دعبو هتحاسم

 اب هيلحيف هريغي الو هتباتك طوطخ حالصا يوسيو . هرطس

 .هتمسق دسفيو « هتيلح فلخيف اقح هعنع الو « هدو نم نبل

 ,نم سفنلا يف موقيو « نافلتخم ناعون طعما يف عقي نأ ح كمل
 دداك و( ةيو رطأ تيلتعا زفاوتنلا “و ٠ ابيف موقي ام كلذ

 رفتسملا «ضتطللا قتلا طاطا (لنجأو : هدلوع هحيصف

 .هتنا اخلاو تآاتلا سلتخلا « تااطلاو تاداصلا حوتفملا «فورحلا



 1 ( هتلاو طخلا حالصا)

 اولاقو . « هريغ ىدعي نا نمؤي الو « 62051 ليلع هناف ناودلا»

 .«نيتغالملا ىدحا هنسح نا ام« 0 52 0

 .اانلج قار كيف هللا اوف هت زل نا

 . كطخ 6 ائلباق ام هنع انعطتقاف ؛« ع كرد لوهان كارلا

 كتماعام 1 5 5 كن قاس كيو عاد انذاَش 0

 هل نكمو . ةجحلا حوضون هبحاص نع لضاني طخلا نسح ن١

 نم ىزتملا دما نب هللا دبع ثافه ونا ناكو . 4 ةيغبلا دلو

 جوعبو ةقرولا سأر نم طحلا ءيدتبي ناكو ًاطخ سانلا بقا

 ن. ىبحي هاثرف ةدحاو ةلك ةقرولاف رطس رخآ ىتبي ىح هروطمع

 : هتيثرع يف لاقف ىلع

 نايتفلا ىوذ يفطملا ل ف ا هناك طخ عم

 حيبقهللاو ناكو 1 حبش يف ىلع نب 0 يزيعلا يندشنأ

 : لقعلاو لعلا ندح هجولاو طحلا
 يطمحو يعضو هيفو يلعخ حبق نم تعزج

 ملعل ىلا ىتدح كدعل نم تعحر

 17-5 8 مدمصاب ةاصولا

 (« <طوطخ كئاوذااوككرا 3010 ناتكلا "زم انشا ند نال

 ءاملاو نيعلاو ثونلاو ءايلاك ةطوطخلا فورملا كلذ دير



 (بابكلا بذأأ) 0

 اس اوت وأ لاقو

 يراوجلا ريطلا لاوس ري يناتأ امل مباتك ترجز

 راقب اموتخمو ربظ ينو ربزب اموزجم هيلا ترظن
 0 افلا نا قعلاا كوت ا ا هاف رهؤاوخ أ ريظلا» تنسف
 راقعلا قر نم محلا ذاكو بيصمرز اذ'”ودشلاذاكو

 رابكلا ةفسالفلا نم تسلا يرجزذورتو ينورتفشيكف

 1 و سا رق
 يىتدشل لاق قحسا نب 1 نب نا يتدشنأ يلوصلا لاَ ا

 : هسفنل يواعلا دمح نب ىلع
 7 - ط ع

 انيجرملاطخالو غيليلاطخ ينفلبب الاطخ هللا ىلا وكشأ
 .٠ ع ع

 00 اسلي اس دس هفرحز أ ىل رحاث تيم اذا

 ن هللا دمع رظلو . 6 سبردالا ةنامز طخلا ةءادر » اولاقو

 ةبترع نع اذه ازوحن 2:لاقف هضرب ملف هناتك ضعب طخ ىلا رهاط

 هترك ل يلعلا ءافش يفام لعةيسرافلاب هلصأو ءايقلابهيبش سابلقطرقلا )١(
 2 زععملا نال وةك مهراعشا يندوفرصذودلوملاو ةياشءاوعلاه لوةتريصق سايلوهو

 ءاضيب ةرد يف ةقمقعل ءامدنلاىلا ىعسي قط رهو 1

 : هلوق يف طرق يذ ىنعمب قطرتم نظف يعادولارمع أطخ اولاق

 رمقلا يحن قطرقتم ادب امل مهمل تلق
 ل ران ود ةئم. هدول 001 (!ذكم

 : امد و ذك (9)

 راقعلا قز نم ملا نيطو هلل ةابلم ريزلا تلقو

 وهف ةحالم هيف نكمل اذا مضلاب ءيغلا جمسلاق. ةحالملا ضيقن ةجامسلا (*)

 نشخ نازو جمس



 ها للا ندل)

 ةمالس نأ نت ةزخ لاقو « 29 ةباتكلا نعومت الو ©0 لدليل

 يفوكلا“
 رادع هلصلا و طخ طرسو تارعش هن و طخ 3

 راتسالا هحل كتحاباء ارذع فكيف ءانملاشقتكوأ

 0 راهوطلا : ةمالكل ف هره وح نم كىدحضيإ داك ااتكاي

 : مهجلا نب يلع لاقو

 0 امناكف ةيتزم) كقءاع* يقرا

 درولا يف كسملا تيتف رذ - اك راذع ق(؟)داوسذبن

 دحلا ىلا لزطلا حلم نم ةفورصم رطسالا ةماس

 يدنع ام هنم ىبسح هيلا هثبع ىنماسا ابتاك اي

 متو ناتددشم ءايلاو ماللاو نيترسكب ةيلع !هدحاو فرغلا يلالعلا )1١(

 ةددشملا ماللا .نسك عم نيعإ

 هنا باوصلاو هحمصسو اعوفرم ةشئاع ثيدح نم م احلا هاوو : تلق )9( 

 هف يزارلا م متاح وبأ لاق ى هما كاحضاا نب باهولا دبع هدانسا يف ناف عوضوم

 قرسي ناك ناح نبا لاقو ثيدحلا كورت» يئاسنلاو ىلرقعلا لاقو بذك, ناك

 دواد وبأ لاقو . ث.دهلا ركنم ينطق رادلا لاقو هب هد ثيل“
 ىل العلا ءاسنل 0 3 0 ىو . ثيدحلا عضي

 نهوراضت الو كدجو نم ملكس ثيح نم نهونكسا لوقي ىلاعت هللاو فرغلاو

 يناربطل طلاو ميعل وبأو يناسنلاو دواد وأو دجأ مامالا ىور دقو .نبملع اوقيضتل

 نيم ا د تاو هللا دمع تنب ءافشال لاق راسو هيلع هللا ىلص ينلا نإ

 نال ءاسنلل ةبا اتكلا ممن زاوج ىلع ةلالد هيفف .ةباتكلا اهتملع ام ةلعلا ةنقر هذه

 سدا كلا .ملسو هيلع هلل ىلص يب لا اهينب لو ءافشلا نم اهتماعنت ةصفح

 نميرض ديدس يأر يذ لك دنعو يدنع ةباتكلا 7 ميلعت نع يبنلاو .ةاقث

 بيلا ةبافك ك هانيتك امفو مأةملا هعسي ال لاةم بابل ملا اذه يف ىلو . ةقامحا و لبجلا

 وه لق تاس 0 ىمأ وأم عججاو ةفيحصلا روءاطلاو راموطلا (؟)
 وه لاتف ةشالا يف هن بدأ دق هود نال اضحم اسرع 20 لاق لشد

 جلا دا وس هب فاوصلا ليلو ن3 (4) طاطست قحلع



 (باتكلا بدأ ) 6+

 طاطا نا قف قفازيمل الا قغ تاتنكسلا+ شمب لكبنو

 تماقتساو؛ همالو .هفلأتلاطو. هماسقأ تلدتعا اذا لاقف ةدوملاب
 هراقت للولا نوط طلعوا هةراؤدكت ةةؤغش ىهاضو . هروطس

 ا هلو > هسا ا فالطأو > ب اظرف قم ألف طر هقوت هءار

 1 ره لوهسلا/ لاو (هةوضقا م تدويملا املا: عسا !:همانجأ

 : اكيلهنل ها قز كساب نك! هلوضو تحاذيادوراةةلومف.تزدقو

 ماقو . 40 ةرشلم لا عنصل نع دعبو . نيقارولا طمت نع جرخو

 فصو يف تاق اك ذئني> ناك. ةيلاو ةبسنلا ماقم هبتاكل

 نا

 5010 للا ةيواسو / 4 سال لل 6

 01 لا ا
 0000 لا ع ال ٠ ليال ا

 : رخآ لاقو

 هجبم هب اسفن ل يديساي كياتك اتا

 هجعزم ةعول نم نكسو ةحرف نم قاس امب ناكو
 0000 راكم ةدئاف- لك لع - ةلطلر نم عتمأوأ رأ

 .يراوجلا طخ نم نسحتسا ام باتكلا اذه يف تركذ دق
 ءاسنلا معي نأ مهنم يأرلا ووذو سانلا نم لبنلا لهأ هركدقو
 ءاسنلا اونكسذ ال » لاق هلا سابع نا نع يملا هيف ءاجو ؛ طخلا

 نيل قبقر بون لك ةطيرلا ()



 5 ( طحلا نسح )

 كالملا دبع نب دمح راعتسسا لاق درنملا ديزي نب د2 دشنأ

 يميرلا بوقعي يأ رعش هيف ًارتفذ بهو: ن نسا! نماتاَزلا

 هجو مث ندح طخب ناكو هلا هب نسحلا هجوف هب ًابحعم ناكو

 .هدنع تناك ىلا ة>سنلاب دمحم هلا هجوف هنم هبلطل نسحلا

 1 :هبلاب تكف ىبنلل ايل 1
 رظني ل اذا هب ميم امف رظانل باوصالو تراث هيفا

 ريختملاب نييلا:يلاثك؟ اذاو... .ةطخ ريختب ادق, كباطلك جلل
 ركفلل 10 ًاكش عدت مل كباتكيف موسو اذاو

 انييطملا ةاهلاك هيفسصنلاو هضفخو مالكلا عفر نعكيبنت

 يشم وأ عئابل سئيف واخ هلكاذ نم كيخأ باتك اذاو

 رذعاو كباتك هللخو هيف . "سفانم يغكخأ باتك ٌلبقاف
 رس كت لام سانلا دنع علا يف ارخونم لازت ال كناب ملعاو

 رتفدلا نبسكو هيف هتكراش . يذلا لع عامسلا سيب يزآ
 هاده اف ءارفلا دودح هيف ارتفد ليععتا نب دمحا ىدمساو

 : هرهظ ىلع هع هيدهتسم ىلا

 هفيوفتيف دربلاب وأ ضورلاب اه.ثم هيف تنوس دقف هذخ

 ها 1لا6 ىاهارملا قئاتو' * هزوطس تاكحلا من امكتمظن

 هفيرك نمتوجنوهفيحصت نم تنماف هتطقنو ةتاكشو

 هقورح لكشت الا: ىد ال * *ةراع نا"زغ دل ناكل
 © نصل و دمت نافل داما و نان رو ا[

 قلطملا فيفحلاو ققحملا ىشايرلا هنف. نوحالاو مننلا يف كالذ لاقي

 عومو روثنم هنمو ضعبب هضعل قاعتي ىذلا وهو
. /0. 



 (باتكلا بدأ ) 2/1

 0( مساو هشقن نم لباو ةضغ اهب اراونا علطي

 2 5 ع 5 9 *

 ةرفإ محاف هل نيرسن ضرا يف هلاؤل اسكت كفوا اح سفن

 مايا دب ةبيلعلاا وولابو ىشولاكو ظفللا يف ردلاك

 2١ ايد ا ايما عسانا نم. « الح كلانا ى لك ه اذأو

 فص لاق قيلطا: أ يزانمنالا مهاربا ندمت اشي
 ٍِع .-

 ع ع ع

 ناكو :اهبحو مدا اهساطرق ن اكو . اهرعش داؤس اهدادم ذ اكو

 0 0 32 .٠ عع 8 1

 ان كك تاكد اهماقم رحس 00 كامب :ن كي اهلمانا ضعنب اهماق

 4 اهقشاع بلق اهطقم ن اكو . اهظاحل فيس

 هاف فص هيفنل زعلان هللا درع اندعناو

 ك وح ىاىلهانالا 1 هتوحع 2 5 ودف
 ع 15 3

 ةلاوق ناضغاةروطص نياك هيفلاكشالا “7 وب لكشت

 : ةحاطل ليفعت| ى ذم ل [ذَه لممف

 هر_هز هنيب زيم ضورلاك كح  هساطرق عدواسم

 هرع اهفادضا ف لكشلاو رحش هطخ فرحا ناكو

 رطملا ٌلباولاو ٠ يرطلاضغااو ٠ تابتلارهزوهو حتفلابرون عج 12201

 رسكب ليلعف وهو برعم ىسراف حابصملا يف لاق فورعم موهشم نيرسنلا (؟)
 يردأ هلو ىرهزالا لاق نيلتع لكم ةدئاو نوتلاف نيلمق وأ ةلصأ َتوُتلاف ءاثلا

 دادسلاب ءاح فلالابل>رلادساو ٠ لعفلاو لوقلا نم باوصلا حتفلاب دادسلا(؟)

 اذنك (0): حلا امناين باوصلا لعلو اذك (4)



 3/ ( طحلا نسح )

 017 ليسا ل قابتلار بجض د دين ىثدملا منك

 < ا( ضع [هن ايلث صلصال
 اليت هبروجيم النا. : ضيطلا تبل

 الالابعع الو هسيلع ىنمككت ذا كنس اذدبستهه ١

 الوصفلاو ةياكجلا هرم لوصولاو ءيدابملا فرع

 اليطن نا وسخ مدشاو ١ ةلاكنلل بيترت فونئصو

 الومملا *لمللو ا ىوضقا“ :فلاو داودسلاو ريكا

 فايفلال اين هطورتعل , لو هليهنالادب نس

 المشطولا كفي كيوت بالا نا >> هل لما فاحت

 السقتلا ؛انك مع هان ' ؛ ةناش :نضفش لظنف

 : هسفنل ةحاطل ليعاعسا نب دمحا كل

3 
 هرمثم كح نم اهراجشأ ةنج نعكساطرةتكحضأ 0

 هرمقم ا ةلمللا لثك اضنأ ةضينمو 0007 ةدوسم

 كك هللا دبع مماقلا ابا ريزولا اب تحدم ةدييصق نم يلو

 : ىحي نب هللاشييعولا

-- 3 

 مظان ل سايعلا انا يدفا هساطارق يا ارد مظني

 لصاالاو ىثوموبفهتشقنو هتمقر دعو بأب نم اشو بوثلا تيشو لاقي 062

 ..ممتنأم همش راصق ةيراقتم طوطخ يش حاحصلايفو هشقر كي هممت و ٠ لوعقم

 معا وا ةيئئملا ةمالا ىهو ةنبق 23 كارةلاو م ةمنمل يبدو لكلو بارتلاق اقد حرا

 ةنيزلا ناولاب نيزتلا نيقتلاو
 ىرج الومهرطملال مهو ٠ ثيغلار وصقم ايحلا (؟)



 ' (بايكيلادبدأ ) 11

 موائنالا لهيطتلا بم ق لق م

 بهو نب نس-ا ماعدت يبأ لوق كلذ يف ليق ام حيلم نف

 ١ ا هائفلو هطخ نسحتساف هل كو دقو

 ىلا ةلكاشباصأو وج ثب لك كباتك ىلج دقل
 ىلا را نع كك يل تلتف هماتخ تضضف

 00 رهزا 0 ىدنأو ينيءيف 0و

 ىعتلادعب تتاىرفبلاوم - يمويدنعاعقومنسحاو

 لطأ نم تانئاغلا رودص - نمصل ل اه ةَرَدِص نمَصَو

 يم ظفل نم هيف اكو ادب ىعم نم هيف 0

 ,ىس دعو نم تدعوو هب ليلج رن نم 30

 ل قالو وأ لع 301 مل »الرا هالتك

 ىطملاو يفاوقلا لقع نمو ينامالا يف لاقع نت

 ا كولا دار لا اا امالغ باكتلا ضل ئىدغأو
 نب ىسيع كلذ للعاف نا 8 نم تعا“و  هريغو طخملا ةغصب

 الو هل بتكي ىسيع ناكو يلو_هلا سار.لا نب ميهارباب هاشن خرق
 :  لاخرلا هاوفا نم هعمل 1 اع كتعأ م ينال هتدص 1

 الا 06 ا 5152 ياش لقا

 0 ا تا اذا كا اردد

 1 ا ا
 ال وتعلا هن ديس انف" يطع 1 ل

 لع |ذاخل فاو نانآردبلا لف لاق. )١(



 5 (ظخلا)

 ديلجلا هلل راظلا قنا يب رعوو 'اناكناك تالق وب تيكب [ اولاقتف
 هيجل .. ارجا زقأ# كوع ينيع داوس باصأ يىنكلو

 د يتب داماك تم اننا , هلو للا ادييحال ام اولاقف

 ءيدرلا طحلاا امأ نسلا ديجلا طملاب ًاريثك عقي هيبغتلاو

 ةعنتمم ةرعص هتناكخ

 نامجرتلا نبا نع يأ اشم لاق يرتحبلا نب يح نئضو

 تقفااو . كا اال مورلا كلم ىلا 1 قئاولا ناكو

 ايبا كي ا لع ا تا ا مهني رف اديع مط
 يأ ن دمحأ طخ نس فك هده ليقف اهنع تلأاسيف ةروشنم

 تثدقي :اذكه هولعك هردقتو هروض اونسحتسا لوكا ل

 ىككإقف حارحلا ني دوادن دم هلاديبع اب ثيرتللا 7 |
 مايأ ف مورأا كالم ىلا اياتك ريبعأو نب كاءاس 2 قح اذه

 امو لكشلا اذه نم ن

 طخلاا ارقي ال ةيغاطلاو . هيلع مثايا يذسح ءىش ىلع دس

 ول هش ترش تءارام كاتي

 هبتارعو هعقوم نسحو هتسدنهو هلادتعاب هقار امناو يبرعلا

 ا : ناك ول » لاف ا 0 دمحأ 0

 انارثوا .اواح ناكل اماذم_ىاأ: اري نال نسمات

 0 ا ب ميسق م رقلا“» اولإفو مي اوم نا

 . ةلعافلا ةلَعلا [30» سيطاطسرا لاو . « لّقعلا اقع طحخلا »

 ةلعلا ةغالبلاو . ةيروصلا ةلعلا ظخلاو . ةينالويطا ةلعلا دادملاو

 ه6 ندلا 1 » ةينان ويلا كولملا ضععب كاَقو . « ةيمانلا

 « رلقلا تن لشونلاو ضو لق نيئيش
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 لجر ىلع لجر ىعدا لاق بتاكلا ى< نب نيسملا ئئرضو

 00 كيرا وخل نعلا سي مطل ةيقديش همم ناو الام
 ل قاملست انصار هلو عزل "7 لباعإ ناو كح ىف: سانلا يدم

 بتك | لاقذ لجرلاو طا رضحاف كالذ يف هب كي امو بهو

 "دال فولت نورا وز كم نقد حار ةاروطب ا. امك سماع لليل

 كب !وةمتلا باتتكيف عنص هناونهلطخب ةعاعإ قا ثاماس نيش

 لجرلا فرتعاف داماس هيلع ل كالذ ىلع هتلد فور# هعيط ىلع

 تفقو: فيك نائلسل ليقف. كلذ نق :تدحعو لاملا ىداو طلب

 امتفذق فرحأ يف الا اهلك ةعقرلا يف منصي هنا لاقف كاذ ىلع
 «ناولس دفن 21 طاوس تضارب

 1 اي يل هوم اا رويت ناو هقراللا] معطل نإ فتم كي ] الو

 بؤاثتلا ءاسقب ىقاعول عم 35006 د نياك كلو

 لاق رانيد نبادمح هب (نُشرَح ام عمدلا يف لاعتلا حيله نمو
 هللاوان أ ىتتعاي ةيهاتعلا يلال راسي لاق لاق يلدا يدبم اشرح

 1 :اليقن كحل كود ف كلاذجا لد

 ياست ريال اة بلا ول قاليقا للا
 ايع مرام ىفاط مدار ا مالمغل بتمأت لخاف

 11 و ره اا اعلا فلور الديه تاركا

 .كانمع الا اذه يف تذل ام ذاعم ابأ اي هللاو ةيهاتعلا وأ لاقف

 : تكالوق ىف كسرغ نه الا هتينتحا الو

 لا ظألا نا نو.كحيف باوصلاو . اذك )١(



 4 ( طحلا )

 دق هنال ةدئاف ظفللا نم متأ طحلاف لاقل قطنملا بحاص لوق نم.
 ايه رضاحلا يجانن دق انك ذا قطنملا غلبم غلب

 بئاغلا ماهفا عيطتسن الو رخ الاب ةقيلق مدرع ا موفقا

 ةدحاو ةدئافالا ظفلل سيلو ةبحلاهذه نم ناتدئاف طخالف 505

 1 يمالاو يمحالا بغي نا م كيكات ضرتعم لاق ْناذ

 انلوق امئاو ؛ طخلا ةل١ ناصن نم ال امبتل 1 ناصقن نم كلذ هل ليق

 ىلع لخد ضرع ىمعلاو « ةحيحصلا ةيندلا لصأو ةل الا مامت لع
 طحلا لعتي فنزأ هيف نكمي يعألاو اف لصأب سيلو ةعيبطلا
 د ال ممصلا ه0 0 دقو هلم نم هماع نع هيف ةصيقنلاف

 طخلاب الا

 سونيل اجل وق طخلا ىلع بطاخلا مالكه ب لضفام نس>أ نمو

 بطاخلا مالكو « ءاش فيك هثراق هلوانتي تيم مالك باتكلا »

 ذي
 ا

 « هضرغ هب غلبي ىتح هرصبي ذأ هبحاص نكمي يح
 ةنيكاو .كويضالاو افالثخلا ةارثك ط وفلل و” ةيئرعشلالا

 1 1 افلا ف مهءامجا عم سانلا صودش كالا

 ةفاضالاو هل موزللاو 4 هياع ةلالدلا يف هئعاو هتيلحك ريص!ناسنالا

 5 دال : ىد (« هيلا

 اذه نم هللاو بحعأ فئاقلا هل 7 هايشالاو ناد الاب تابنآلا

 ىرتام وأ هنخاصب طخ لك ق املاو ظواالا مريَِمَت نم اعلي اه
 ل د حج اذا ََئَح ١ ريغلا َقَح عمد ل هايذ ىلع مزا_ءلا

 هيلأ بسني
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 0 اللا رد ق١ للا شح لتضع نمو
 لوه# ىعمو لوذرم ظفل ىلع لمتشا ناو

 ةفرظت م دئاوفو ذاب و ةغالب ىلع حيبقلا طخلالمتشا ارو

 .هحبقو طحلا ةشحول اهلاجاتحم وه ىلا ةدئانلا نع رظانلا بغربف

 للا داهزو اا خاشم 036 لاق ليععتا نب دمحا اشي

 ناطلسلا نيواود ىلا ممتاعاجج نع هنوعفرب ام 8 ار

 نم ىلع لقثيل ةفاظم فحص يف كلاح ريغ دادمو ديج ربغ طخب

 ةيهنك ال ا اهريغ ىلا امع لدعف نيحفصتملا ن م هيلع درب

 :عضاوم ةعبرأ يف ةدوجوم ءايش الا نا قطنملا بحاص عزو

 .طخلاو لوقلاو لوقعلا فو ايكقأ قف اكلات ءاشأألا ف

 يفام ىلع ىللد سوفنلا يفامو سوفتلا ىفام ىلع للد دعا قاد

 :هيَلَع لولدم قاما تاوذ ءايشأالا يفامو ىتاعملا تآوذ ءاشلا

 ناعملا تاود ءانشالا اهو لامي ةمكرالا هذه نم نا ذأَو

 تاغللا ريغتب ناريغتي نايعضو ذنانثاو ناريغشي ال سوفنلا يفامو

 ا ف يذلا را ا ا او 4 هزل لوقلا | اهو ناديملاو

 تعبطلا رظان امهملا رظن اذا امهبف دوجوم عيبرتلاو ربودتلا نم

 نا دارا اذاو نيعضوم يف نيدوجوم اراصف امهسفن ىف امهروص

 ن وكيف ظفالاب هسفن يف امع ريبعتلا ىلا جاتحا هدجوامع هريغ ريخي

 ناكذاو هبفاش ًارضاح ريخلا ناكناو سفنلا ىنام ىلع الاد ظفلا
 طخلاب هيلا هادأ ائاغ

 ف 58 دب ال نايرورض هجولا اذه نم طخلاو ظفالاو

 لاخلا هذه يف ظفللا ىلع طحخلا لضف» نا لئاق ءاش ولو . ةرامعل



 (طخلا) 5١

 : هللاب يستكمل ًايلع هنبا

 ءايمالا ٠ نم هتلحن هلعحاف ان دبع بحاص هللاب وكيلا

 مساب هللا دبع ىتامس دق لاق ةفالحلا هللا ىفتكملا ىلوآمف

 حاصا مهللا لاقتيف توعنلاب ربانملا ىلع ءافلخال ىب دب نكي لو

 _- الو نينم ود 1 نما دةوضتملا هللا كينغ م كوع

 ىلع فىرحو نينم زال م نيمالا دمح كلذي هل يعد لم 0 ثاكو

 مويلا ىلا كلذ

 امان . 0 الو هدبع يلو الو مامالا ربدصتلاب تبناكوي الو

 جارخوبرح لماع نم هيطاخ نم لكسلا ردصتلاب 5 مامالا

 ءىنلا ةيانِجو دوقعلاو دوبعلابةتوعنملا ةنودملا بتكلا ىف ءاضقو

 ىرج امو حوتفلاو تارامالاو تاعاطقالاو تاقفنلاو لم

 هذه نم ادا مامالا بطاخي الو : هسفند : ىرحلا اذه

 دعب هل يعدي هناف هدبع يلو الا ريدصتتلا يف هل ءاعدب تاقبطلا

 ةطايملاو ظفحلاب ردصتلا

 ط١ لايم

 + نانبلا اهعور ةروص طا 7- ىف ربا دا

 ودرع ل ومو لمح هك ا بشل اع ؛ ةعرسلا اهديو
 9 | يعول «لعلا هعمج ام غرفم مالكلا خلاص ملقلا 0, وأ لاقو

 © ةدامسح هَل ان تربط نأو ةشاحور هسديه طا 2 005

 .«دسحلا هل 1 ناو حورلاىف طا خو لاف ماظنلا هَذا
3 
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 يلو ومامالل هرخآ يف ءاعدلاو باتكلا لوأ ىف ربدستلاو ةمامالاو

 ةمحر و نينموملا ريمأ ىلع مالس اولاق مهنا الا.دحاو ريزولاو دبمعلا

 لو . ريخالا ءاعدلاو ربدصتلا يف دبعلا يلول كاذكو هتاكربو هلا
 يف مهضعب بتك دقو . نيلحلا نيب اوقرفيل هتاكربو ريزولل اولوقي

 كلذو الف ريدصتلا ىف اماف . هتاكربو ريزولا ىلا باتكلا زدع

 10000 قرملل

 هلاال يذلا هللا كيلا دمحأ يناف هلوق ىلا ىببتتي ريدصتلا ناكو
 )وةك ما داب عاف ديشرلا ىلا دا ل

 هكالاذب بتكف .لشو هيلع هللا ىلص هلوسرو هدبع د ىلع يلصلإ نأ

 دبشرأا يقاتم هزشفا: نم هده ناكفم. تقولا اذه ىلا

 يف نوك نأ ىلع تمزع دق دلاخ نب ىحيل لاق ىيشرلا ناكو

1 
 ناحو نينموملا ريما اي اذه يف كتتيز هللا فرع دق ىبحي هل لاقف . هللا

 ا د دعا نيطووملا ال مامالا دوره هللا دبع نم ىبت

 هو اسك مرلا دا رعي ل يروج الا ىققإعأ حيلسجلا ورع مون كل
 معلا نبا ناك امبر برعلا دنع ىلوملا نا لاقف دمحم ىلوم نوره

 هيلا هادهو اخ نيم وما نيف هللا ىزجحو

 | للعت هثلا نسمح ىلإ :تاغنملا ريا تمكلا ىف ديز ريق

 امنويهيس) اموق نايتيخلاو .ديشرلاو يداطاو يدبملاو روصنملاك

 تافصو توعن ىه امناو ةهوركم باقلالاو اباقلا
 دبع لاق ءافلخلا امم بطوخو دووعلا ةالول كلذ لثم اولعجو

 اف ركذ ةديصق يف هللاب دضتعملا بطاخي رهاط نب هللا دبع نب هللا



 ثلا نع تاعخ 2 و هيلع-

 ل يت 0_1 73 ١ ١7

 هنا هق "رز مالا ةحورل ل 4 خ1 ام ريغ 1 ٠

 ةفوكلا نين 0 لاف اذاذ 0 عارسأو جاعزا فرح .ءافثلا نال ا

 امايتأ ىف همزع سقس دعب ءاش أم ماقأو ةفوكلاب ب ةرصملا 3

 فّرح ثدنع مث منرالل اهايا هدصق تقو ىلا هتين ريغتت 0

 سفنتو لابمأ

 41 لصف هنا باطلا لصف ىف ءابقتفلا رك

 525 ملعلا تاطخلا لطف : محازم نب كاحضلا لاق و . ءاضقلاو

 3 لا لصف الاق اننا ىرصبيلان ا حرش نع يورو

 ءايشالا لصفنتو مكمل امهب بجي هنا ىلا بهذ . ناميالاو

 نع نايفس ا لما" نإ دمحأ ْن هللا دبع شرع

 هللا ىلص ىنلا نا ةرهس نع دابع نع ةبلعت نع سيق نع دوسألا

 «كعل امأ » 0 يل

 هلماقتو 0 هرشكتو ءاعدلا بيتر نه أب 7 رد سانلا 6 5

 لقول ل ل 0 :لاوابيف ةضاخلا ةنو عم أممق ميسقتأ افك

 موسرأاىلا هيلغ ل نوحأ ثنا لو كلذ ْق ثكلودحمشا نوفدققملا ناك

 اهللع يرتا ناك ىلا ةلعمأألا لع اهناق "!.ةساذلا نشل
 ريث ل ايثك لس هيلع ىلص ينلا 0 بتكلا

 نينو سار اذ سول ا نع هب ردصلا ردك اع

 نينمؤملا ةرحأد ةعالا نع 0 ا هتاك 0 اب بات لاذ

 عال ةلمكو اظك
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 5 معغأ و «ءااسلا: لامار دم م.محرلا ن .ىحرلا هللا مس »

 ايترا وعالا هلا ال يذلا مكيلا هللا دمحأ يناف . يلع

 !ء : ركل ليال هنا يشأ الو ي اذ اذان
 نأك نقف.دعب اما ميحزلا نمرأا هللا مسب تاكا لان

 اذكو اذك ناك دقف هللا مسي انلوق دعب اها ءامق نلكاو انك.
 | ءالدكل خام ذكي الا عف هن: ال اهناف . ناك دق هناو

 الا امل لمع ال امأ نال 0 ف 0 ىحم نم دب الو

 ةليطسو ا لطسحلا الكلا ضعب لصت ءافلا نا اهما الا اء

 هللا تك القرع راطعاما هناك انلاوأاا هف ةلبم الو هنيب لاصقتا ال

 الو مدقتم ريخأت ىلع ءافلا لدت,تسيلو . هلوأ ىلع مالكلا درتل

 ابعم الو اهذ اهانعم ىوددل دق وم مدقت

 ةفوكلا نوال هللاو لقول هئاح نا ىلع ةغئلا لهأ عج امو

 فو كلا لبق ةزاغبلا قل مث هظفل ىف ةفوكلاب أ اديف ةرصبلاو

 قسنلا فورح مت أ ثدنع واولا نال ثناح ريغ هنا ةفوكلا ل

 قرف ال لوالا هيف تاخدأ مف 1 لآ لخد كارقذال اعاد

 تأ لنا هنا .ةرضبلاف ةفوكلا نيد.ال لاق اذا هناىلع اوعججاو
 اعدم ةرضبلا ىلا اهلم جري ع هظقل قاابع ادب ىلا ةفوكلا

 امأ يزواذبلا 0 وا نتعلا هر ]مل فحم دقو عل )010
 تدوسا نيذلا اماف > .ىلاعت هلوق يف ليزنتلاف تفذحو . لا لاجر لاب ام دعب
 قدما ىف ءافلا ةتتف لوما ءاتسسا“ لوعلا فد .< 0 هوجو

 امموزإ ناك اماو ل امق . كللذ ريغ ليقو الالقتسا حصيالو اعبت حصين ءىشث برو

 يلغلا هد مثاح يف م طر هلا نعم اهنمضن لفك 161 هلل ناك ناو

 عر [لضنا ايمو لا 0 0 اع هللا فطل ةي-شاحو لواملا ىلع

 يك



 ا ظ (دعب امأ )

 ناو مالسلا هيلع يبن 0| خ واد دعب 50007 نم لوأ نأ ىوربو

 لصفو 11 هاند ) » لجو زغ هللا لاق ا باطخلا لصف كلذ

 رذنملا ن ميع اونا انشري لاق ليلخلا ن دار باطخلا

 هيب أ نع داندلا ينأ نع فارمع نا ززعلا دبع عض لاق ينارملا
 . كلذ لاق هناىسوم يأ هدج نع 5 نع ةدرب يأ نب لالب نع

 امأ مال_كلا هيلع دواد هيطعأ يذلا باطلا لصف ىبعشلا لاقو

 هللا دج دععل نو اتعاافلا | ذه ىلع باطلا ىلصف ىنعم 11:

 لصفيف نالف ىلا نالذ نب نالذ نم مهوق دعب و ءاطرنلا دمي

 عقت الو . دعب ءىي ىذلا 7 نيبو مدقتملا باطلا نبب اهم

 0 يررزلا قباس لوق ىرت.الآ . .هانرك ذام. دعب الا

 : نملك
 دل 65 اه لادجمجلا لاؤلل هدينع نم تلزنأ يذلا ماب

 رذملا عفتني دق رذخح ىلع نكف ردم اخو فل ةع تيك ةناثكاك

 اذه دع هنا (خ ةملاةرا دع و عتخلا |شل

 ش ا ذك و ىلا 7 5 مالكلا

 ا كح تكلا سو هيلع هللا ىلع ي 5 لا نع يورو

 دعب امأ يف لاوقالا ةل-جو . هتنل ريذب هنع تبشي ْ هنأب كولا اذ اذه در ا

 : هلوقب هللا همر فاح نس> قيدض بيطلا وبأ اهعج دقو ةعبس

 امهفتل ظذحاف دعب امأب قاهنب امدتت دق يذلا يف افالخ كاهف

 برع سكف نايحسف سآف برقأ ( مداه بوقآعي تدوادف

 مجرأف ةدانرأ] كدنس نا ماقملا هعدب الوادح لواعي 0 هذه ىلع مالكلاو

 هدم اعتب أثحبم لب رشعو ةعمس ىلع تلا | ىنغرملا ةمالعلا ةلاسر ىلا

 [ كش هلق ىف كاذ ريذو ل 008 ابارعاو ءانب ةماكلا
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 دل ته لمعلا اذه

 0 ءملا ناو لاعتسالا ا ل فلا ريغب نمجرلا م

 7 3 3 هلل قر مهب اتك يف -- | هللا ا

 نم ميحرلا نمحرلا هللا م زق نأ ادعي كل تتاكلا نام

 خا ذوحش تسوي أ --- ند ءاعدلا دو: كيب مثساطرقلا ة ةيشاح

 ا 0 ”ةلابضاف ميلا رم ا ع 1

 ءاضقنا دع) 6 5 ف اطدسو هاء 0 ىرب نم 5-5-5

 مدقتم باتك ةخسذ نييبت ىلا جاتحا اذا خئيراتلاو يناثلا ءاعدلا

 دقو . هزجع ندو 0 5 0 هدلوكم نيد قير باس>وأ

 متسا اذا ءاعدلا نيبام حسن 0 ءاعدلا نم هوان يذلا رطرتلا

 تس الو رطسا ةئالث ءاعدلاب زواحت الو . ةطاخملا رئاس نيبو

 باتكلا ءالجا بهاذم نم رووشملا ىلع ثلاثلا رطسلا

 رف ءاماصو رعب أ

 انشريَغ لاق يرتستلا ليلحلا نب دانز (ّشرَع يلوصلا لاق
 َن د ثارمع نب زيزعلا دبع يد 0: د ذل جمالا

 0 لو جسما 2 نأ 3 نع رمع نع زيزعلا دبع

 نيف كن درعا م رسول غ5
 )»ع ةبورعلا



 ت00 7 ببي ا ل

 م ( هللا مد نقلا قلح)

 للا م عد فاذنا اك

 نيسلا فذح ن 2 0

 مل نم فلالا فذح ىلع فحاصملا باتكو ءارقلا عججا
 لوقيف اهايا مهين ك ىلعو بتكلاو روسلا حاوفيف محرلا نمحزلا

 ليج ال نورعم امقوم تعقو !نال « متملا كيو مساب حبسف »

 تسلا ثاش نم نأ ذا اد دنس ترتوفتلا ذ
 تأ تلك الرو اح ليسا كب لو كا فاول 52-5

 لجو رحل عب ا ركب تلال تا اا
 هللا مس تاذب 5 ل ا 2 مبامخ

 طخللا ىف فلالا تفذح مث تأدب تفذدخ

 ةدايزلا فورخ فترأأل ةوركم كلذو نينلا ماوق"ةقذحو
 نجلا ةششبلو قلالي ءاناز قارتام "كلا 3

 باطحلا نب رمع ىلا بتك صاعلا نب ورم بتاكذا يور . كلذك

 هبرضل د ا نيسلا فذحو اممو ًءاب « هللا مب » هنع هللا يضر

 الفم تبرضف نيس يف ليقف برض ءيش يأ يف ليقف برضف
 ا ومو 4 هللا + ناثلا ك تؤفدح اذا ريصنو

 يف فذح الو هللا ريغ ىلا 5000 فذحي ال مسا فلأو

 ف ةوالح هللا مس هال ) 3 نم هللا ريغ

 امتايثا نم دبل « هللا م مسا سيل » و « بواقلا

 مسابو قلاخلا مساب مطوق يف 2 7 نيكل اكو
 00 ّ مس ف الا ه زج الو كلذ أَي هريغو « نمح را
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 '؟انالف فالفل تيعسا كلوق ىعمو . توعس نم وهف مس 0 نمو

 ذوخأم ممالاو . هفرع ىتح هب هفرعي امو هتبفص هل تعفر وه اما

 وجت 1 دم ءاوسأ عمجاو وع هلكسصاو عافترالا وهو ومسلا نم

 دانك اةينبلا عم ذيخأو مسالا لاق نمو . ءانقاو ونقو ءانحاو

 تفذدح هب هفرع ءىذشب هل هتعمو ىنعملا ذاك نالفل هتيعسا تلق اذا

 لا ةنزو ا ىرت الا لصولا ل هتلخدو لعفلا ءاف هنم

 هنوو ةلعو تلتف واولاةعحر امهرغص اذاف 7ةنزوو ةدعو

 .هريغصت ناكل ةعس نم مسا ناك ولف ةليصو ةلص ريغصت 5

 0030 د[ 5 ةمسلا نم لوك نأ لطف ىمم“ هريغصت نكلو ةميسو

 ليلو هلم اولا ةزوذزوو ةماو مم و نيكل أ

 لدع لثم نزوي نزو لامي نأ بجي قاك كلذلو واولا تعقو
 اعاو دز ذزو ىلّقق تذدخ 0 ءاب نيب واولا تعقوف لدعل

 ف ا اكل ةريكو 5 ةحضل ملكت نأ برعلا 5

 فخ امي نوملكتي امناو الياق ظفالا ىف بعصي هنال ءايلاو واولا

 ردت كج لا هلك - ينالثلا يقبعا [ةمالا | مه تح كالذلو ممتاسلأىل اع

 ا اوعمو دضع اولاقف 0 ؛ء اوت دقو ىليعف طوق يتالثلاو

 هبنط اولاقف لعفب اوعمسو لبا اولاةف لعفب اوعمو بنع اولاتف

 لدتا ةنئل 5 لغتي ال و لعفي اومش لو درخ اولاقق لعب اونو
 الع لود لغاأ الو 0 ىلع ءيش الو 17 مهاد ىف سيل كاذ

 رح 06

 مكافارملا لي دش دم 16 رئاززو وا عاو بل! تاوم 1 يكس را

 « لشي م لمها لعفو > كلام نا لاق 2(



 شل ( ةءاتكلا لضف )

 هب ىمسي ال العو لج دوبعملل صاخ مسا همعسا كرات هللاو

 لمن ل نورا لاق . « ًايعس هل لمت لَه"» ملاعن هللا لاثإ هاه

 نم قاقتشا مسالا اذهل فرعي آلو لجو زع هللا الا هللا ىمشت نط

 اق د07 ع هناال هيف نوب وحنلا هلاقام 0 لعق

 ةمجحرااوذ ميحرلا ن مج رااذ تافص اذه دعب لخ و رع هللا ءاقناإو

 يف نمحر .نآل ميحر نالف لاقيو - ىلاَعت هلل لا نمحر لاقب الو.

 ةياهم ىلاعت هللاو اهرغو ةمحرلا ىف ةغلابملا ءاعسا نم ثالعف ذزو

 نم ةمحرلاو .هللا ريغ هب مسي ل اذهلف كلذك ءيش سيلو ةمحرلا يف

 : هدابع ىلا سلا لاصياو ةئح نع ٍناسَحآو تنذ نع زواج هلأ

 لاعفالا يف سيلو 17 هبيف ثدحبب ةقرو قافشا داّسْلا نم ةخراو

 ثامحرو ميحدو محار ووفق محر لثم ءاعسا ةثالث هيلع ئدب أم.

 نامدنو يدنو مدان وبف مدنو ناماسو ملسو لاس وهف مسالا

 لاقي الو نامدنو ميدنو مدان وبف مدن نامدنلا نم لاق. الو

 ("!هتمدان لاقي امنا مدان نامدنلا نم

 ديز وب >ؤ .ىبس هريغصت نال لصو هللا مس ىف ل

 : دشناو مو مضر اذهو ميسا اذه لوقت بّرعلا نا“
 + نعم هروب لك ا ىذا مساب * 'ء

 د مم هيا اه نييسلا اومضاعاو هل ىورو

 تدع نت م مم لاق نم هكر كد 20 كرا ع تيعو

 تاق نين 12 ب6 قاالقابلا لو 000

 يارن د نحرو 2 ةمحرلا لاقل يرعشالا لوق ىلع ىرج ولو لعغلا“

 ات ومس نم هلال باوصلا لعاو .اذك (*”) لصالااذك ( *ز
 كن



 (باتكلا بدأ) نإ

 دق عاسلا ىلا تكلا ردص ىفبكلذ قي م رلا نم لا هللا

 ا دئاوقلا نم رؤي لكل وأ ىف ميحرلا ن مجرلا هلا مس بتكو

 هناهنع هللا ىخر نافعنب فامع ن ب ارا

 .لاقتأألاو ميحرلا نمر هللا مسب تا لا هالا نيب بتكي مل لاق

 "ةفوبعل "ا نم ةءاربو ةنيدملا ىف هللا لزنأ ام لوأ نم

 نا الا ال ا رلشو هيلع هللا ىلص ا

 ا 0 اذه ايذث اهيادعاف دك رس ةدكملل زعف

 مهملع لجو زع هللا نم

 12 ,ن 0 كنك

 هماع اورحرتو نول واح اف مط 11

 .لق تادح مث هللا مسب لقو هللا مسب دمخاب ًارقا ى 2

 ملا ةاقع نأ بطاخملا عيل

 مدي ادبا وهو هب. ءيراقلارءل فدح فود لعف ةلص ءاذاو

 1 رو لاذ ينسولاب لن اذا 0 قيل ماا مس ًارقاو هللا

 اهب ءادتبالا ىف ىنملاو * هللا مسار ًارقا لاق 1 اء لاق دمخأي

 اوطقسأ ىتح لءو كلذ زيك مث هللا 0 تان د هلا ريغ كَ

 يعل فوقلاب تيتتك لوقت قاصلالا ءاملاى ءم هن ونيس كامو. 0

 ىنممال هنآل ') ًادبا ةروسكم يحو . مقلاب ةقصلم ةباتكلا نأ

 ار ودكم اظل ٍقنوكرنقأ تحوف:لفحلا الاامل

 .مهطوق_ن يا حك كم الن.ةلاصا هب دارا ادبا ةروسكم يهو هلوق 200(

 ضراع جتن هال 4 هنب هللا مكمرك |تاذ ةما 2



 ١ ( ةلمسبلا ةناتك ل صأ )

 انريخأ لاق مال ن دن انئدح.لاق دئزم تن نينتحلاانثدخت
 رهصاف ليعاععا دال ذأ اهلك ب رعلا كلوي ورم اب انآ تءعن لاق سن ون .

 تاولص قلع نب نيتسحلا نب ىلع نإ دم وو ىلا ةيب رع ءلاو « مهيلا

 مالسلا هيلع ليعاعما ةيدر لاب ملكت نم لوأ نأ مهلع مالمو هللا

 )١( ريمح هبرعو ثارقلا هب لزن يذلا حيصفلا ناسللا ىنعي اماف

 ةحيصفب تسيل هذه ريغ « ٌثرِح اناقبو

 ماو ردا و مج سلا ن 0 ملل م -8 لصا ورشا و لص ا نر ىلا مورا يس ”لراجرل

 نع ملا باحتي لسفلا ةفيلح اها تلاس و
 ةفشثثاع نبا لأس لاقف ميحرلا نجر هللا مسبب باتكسلا ءادتبا

 ًاشيرق نأ كك َئدادع لاقغ كلذ نع صد> نب 2 هللا ديعع

 هللا ىلص ىنناا ناكو « مهلا كمساب » |ممتياهاج ىف سكت

 اهأ رعشا مد » اممفو دوه ةروس تلزت مث كلذك سو هيلع

 ردص 6 ع لغم هيلع هللا ىلص ىنلا ر 0 «( اهانن رمد -

 انعدا, لك 3 ليك زا نب ةروس ىف تلز مث « هللا مسب 2-1

 مسي بتكك «ىنسحلاءامسالا هلذ اوعدت امأيا نمحرلا اوعدا وأ هللا
 مس هناو ناملس نم هنا » لقلا ةروس ىف تلزأ مث « نمحرلا هللا»

 تاسساسم نطيسإ ةلالع |[ وبل هي حادي لآل
 كا ارقلا تاناو يح ىر ِق هلعأ بإدك

 لا و“ اسم لقي ولالا ل اوطحت
 | ِِع

 تانبلانم.نيئبلا ظحامو ىجبتلاو ةباتكلاو انأ امو

 سشورعلا جات يف اك
 تءاؤ اي تانمت رخو جاتلاو قالا حمص فو لصالا ادكدعا كلتا هلوتو

 خا رميه ةسرعو هناو دو لصالا ادت 61



 ( باتكلابدأ ) 9

 ' ملعأ هللاو يف رعلا باتكلا#
 رعارم ةيب رعلا كا لوازف أ ةفيكبتت نادك يوارف

 هل دومو هعطقم 5 ىح اعمتجا ةردس نب مسأو ()ر م نبا

 اوماعل 57 ن٠ ذورجابملا لكسو لاق « رابن الا لهأ نم اهو .

 اوماعل نبأ نم ةريملا لهأ لكسف ةريملا لهأ ن ااا ولامع بانكلا

 رات :الا ع اكرم اولاقف -

 تطاخي ءارطا ذاعم لامتذ ًاصفعسو كاجحابا سانلا برعا دقو

 ةةاسلاو اوذسلا ناجم مرج

 اهقلبلبابا اقلاع لال عشت الاذا "قياطزما: ايتلط

 اهداربا دعب نم اهردصل الهاج اهءاعي نم تي

1 0-6 

 (؟9تايشارقو ًاصفعسملعت اولاقو هاي لوو

 طخلا يف هلوقت يذلاو اهيلع.لوعي دناسا اذ سيل الكر اب>الا هذه )١(

 ةغللا .هقف هباتك يف سيباقملا باتك ب حاص لي ناا مامالا لاق ىفيقوت هنأ

 قلخ يذلا كبر مسا ًارقا > لجو زَ هلوق رهاظل كلذو : يحاصلاب 01

 . نانالا ىلع ىلقلاب ملع 0 ل

 10000 سلف اذك ناك اذاو <« نورظاي امو ملقلاو ا ا- لاقو 8 :

 ع رتخم نوكي نأ اماف باتكلا ىلع ءايإنالا نه هريغ وأ مالسلا هياع مدآ فقود

 مالكلا لاطأ دقو 2-5 1 ها هتمسص لمنال ءيثف هسقن ءاةلث نه هعرتخا

 (' ةيي/ صح يحاصلا ) ر ظنا ةداحالا نك اكو

 دونما لصدلا قاكؤ)

 باطلا نب رمع هلأس نيح اهلاق ينارعال تايبأ ةلج نم تيبلا اذه (؟)
 ناك < نأ رقلا ما ًارقذ» لأو 0 لاق < نأ رقلا ع نا له » هنع هللا ىخر

 هذ ككف بانكملا 0 | مث هب رضف « مالا فيكذ تائبلا نسحا ام هللاو >

 : لوو 0 بره مت



 كه ( يبرعلاب يك نم لوآ )

 « هدلو هنيب قرف

 ..نب ةورعو صاعلا نب ورمع نب ِهللا.دبع رع يورو
 .نم موق يبرعلا بات لا عضو نم لوأ : الات: لش يبدل

 نئطحوزوهو ديلا عريسا ددا تافأن كان دعو و لئاوالا

 مام أ ىل# ” يي يفر لإ بات لا اوعذؤف تشر دو ص 2#« سو نك

 0 0 حف مهتامسأ ن :ه] كليصل - اودحوو

 اواكممايور دقو « 000 اوم'سف نينل |!و ؟ ١١ ءاطلاو داذلاو

 موش عم ةلظلا مون اوكبله م ماو نأك مهسيئر ناو نبدم ا

 7 را مالنسلا هيلع تيعش
 هلحملا طرسو 67 نيكأر >كعانتو لا : 210/1 ١

 هللخ ١ أَن م - || هأنأ موقلا كلاس

 ع د

 069 ذل اح وضم ينوقراد اك امس تناوكا 5

 0 0 هلع 1 انكا وذخأ ءالؤ هاذا ليقو
03 

 1 اهودحو -لاز فو ريثغا 0 نايل هدو ءاطلا نأ هباونغلاو ل اضل ارتكب

 نر يهو ,ءاطلا م هش ن رسولا و قطر ديمرشلا تارا ١ مز ىلع

 نءلكةنجا لس زوم اقلا ّق 0

  ىكر ده :يا"نبا ان“تفلا ينو كر مده نملك سوماقلا يف (؟)
 اك لاما ناك ب

 هلدمفضم 6 مو 1 قاَدق اذ 2-8

 3 : ساوماقلا يفو ٠ رهزملا 55 30 دامو

 لح مهراد مهيلع أران لع



 ( لاا بال ( "1

 ىع الالاق مدانا برضإ ْلثم'ده

 فكاطنإ دوز نإ اكمل ليعا نتا أوقتاو* تكا ىلا نظن

 قفتا ام ىلع هرفك ب كك حبصاف ) لجو زع هللا لوق' هنمو

 لهأ شي كل َرَق» لاق هنا ٍلسو هيلع هللا ىل 5 ىلا نع يور دقو: |اميَف

 دحتل ان!»لاَق اوان فاكر يورو«ةسملا هم كلا وهللا

 رسفت يف يورو تاو شبا ةنعوشلا ةياك لاف كيرف

 ةيلعأا ذل نارقلا: يب ليكم ام الدانوب كناتاكللا مهماعيو ىلاعالة لو

 رعاشلا: لاح

 ها مو- "1: هنعاغض ترا ل 0 00 تا ف دك يسر ناك د : لامكلا :يكااقت نا عا لارا نق كتل اا

. 0 
 ىلردلا. 256 ا لوأ 3 وراس

3 

 ف1 هةماسأ ىلا دوك دا" ماجر متنا رنال )ترك دفع
 . - - ع ب

 ا اوي هتروز) ركدتبإ | دز هيمانقم الالمااالا .ءدسّقعة مو: هللاطعم لع

 لوا لاق هنا رانحالا بكيت يور .هتركذام ىلا(5) يرحا امناو
 م
 ىل ص مدآ تشل كلا انام د :ايرسااو ير ,علا تاَيكيلا فتحا 0

 اماف هذ. 3 نيد, انعك هيد هل ؟ املي هن وم لق مسو 4.اع هللا .

 مهنم لك بادصاف كلذ يقتن جون مايا :ضرالا زعو لج هللا :قرغ

 ليعاد#ا هب ذثلا نم نأ ىلا يبرغلا باَتالا ىتب 0 58

 0 ن 110 ساء نبا نع يورو 50008 0

 3 0 هدأ هقطنمو هانقل 0 ىليعامسا هدر لا با تا

 لأ قرثلا اناوأ ةباوملا لعل (؟) الز ع دعا وا سل ل



 ك0 (ةباتكلا لضف)

 . نه ضضر رمل بح سمل و. . قاعلا/ليعتلا قد راب نا

 3 ور َّ لوف 2« ةدافتسالا: نم 5 معتلا عدي نإ رز هذه

 برق ؛ ملعلا ل مل نهذلا 57 نانالا ناك اعرفي هرقذلاناسللا

  هرظاوخ تيعو اهاهأب 4ه_سفن عيضيف ءدواك ضلالات « رطاخلا

 موجلا نب يلع لا نزؤكيف: هاشم 07

 دئزالا !اهرثيا لانا !ىزت تشل. .: :ةدوئفح اهراعتجا يق راثلاو

 ءالوالا لوقا ما ةايخللا للا

 دقوتت حداق يجمل ىتم ' ةنكتسم اهراخشلا ل الا ||

 «هقاروك د نادان دشنأ ام ىلابشو ا <يف تقفنأ هلوق لثمو

 رماع نب يرضخ ىد ءسلا ىلع وبا 0 لاق ليعامسا نب م ءاقلا

 : 2 يف هللا دبع نب فوع تفاعلا

 قلت ةؤاوطأ كانا واكد اتعب ”ةذاملا تان هدر

 عا ءلءوضش نا مو كلعل

 قفخم ضرالا ىدح نم ينودو بيرق
 - كح 1 ِّ ا

 :41) قمن و دق لع افا خيرا ىرتلهك يك رارسأقرظنتو

 ع ع 1 اع و 2 1

 غبصلا ديعاو تغدبص تلعو نع ارلا ن 00 هباؤذلاو ةصرةع ىهف

 2م نك يملا ووسع هطاش : ةيكيلاب باشلاة وشو را اا

 ١ قلطي دقو .ارم كلاب ريمدحاو و اهنطاب نه اهرطوطخ كلا للا

 -* هزيل ةرسا هعججو ءىش لك يقو ةيبجلاو هجول |! ىلع رس

 مد: لامشلا ىف رهزاب تن ةرسا تاآَذ 51 راص ةحاحز

 هماع هللا ىلص هّدفص ف أمنع هللأ ىكر ةشئاع ثيردح قو رب راسا عملا و

 رسكشلا نه ةببجلا يف ىلا طوطخلاىه ورم ولا لاق هبحو ريراسا قربت ملسو
 8 ريراسأ قربت هلوق يف لوقب ماي كويس ىبش لاق نإ اهدحاو مف

 ١

 ءمجا عج ريراساو رارسأو رس هبجو طوطخ لاق هبجو
 - 0 ف



 ) باتتكلا 5 ا "5

 اذا دايعألا ذاف كالذ عمو « فج دق رحب يف حباسو ؛ بعص ليف

 رارطضاو مومم لع دو ىلع “ عملا ضاوفش ءاسؤرلا نم اوسحا

 ليجج ىلع ةازاع نسح مم عابت الا س 1و 6 مهتءاقك ىلا

 مدنع ات وعمل لأ كليف مل بق ىلع ةافاكم ءوسو مخلل

 لقتنا:؛!غز 0 يتفاكو 35 عهنئاخو ؛ مهئيسمو مهتسحم

 ةريصل 17 دادزاو « ةنايملا ةوالح> ىلا ءافولا رع نع نم

 < جابختت الإ اهكو رونقا كاملا وعي قاككلا رمل كياوسالا كاف

 ءاكنغف امرج ناكل. فاقد هنوني ةييقلك قساالا يعور دعم
 ..غ ىروابتم, نسكعتتاو 520 ندقندو < ليطا: كالذ' ةشتعبتولنصتق

 نيرخآ نساحم موق
 تعزز ليات اكو تركدح اهاويد ركيدلا هل

 ؛املطىف رمعلا ضعب قافناو « ابيلع لابقالا ىف ةفيرشلا ةعانصلا

 لمعتسادقو . مايألا هب تعطقو ركمفلا ه.ف كا لفك نم اهماف

 ” ةرمالا نم نكات اويملا وتسبا ىاقلاب عج ا زيوكش يلارتااتل
 : لاف

 خا مل تاك كا تفرع يره
 تاضحت . ءتاعو ثتلغ ناكدإو

 ضو سل ودرع

 67 نانعو 11 00 كا

 : يتاغالا ةياوو (1)
 باضخ ءامب تلع يتباّوذو قا يربظ تار نا ةريمع تئزه

 ينام هو منح 6 يس ىناف ريم قم يلزم ا

 , ةيولم تناك ناف اف ةاسره تناك اذا نش )| ئم ةريذضلا زوعب# مهغلاب ةءاؤذلاو
5 ( 4 



 قورحم الو « هين نود لماخ الو ؛ عوبتم-

 نم سنوتي وهو + دج هدعاسو ؛ لاح هتعفر نمل يغبني الو.

 سو : مهسفتا دقع فرنثل كلذ دنعف . هوظفح و٠

 كن («ةباع' كلا نتضاف )

 لجو زع مريذك ام « اليصأو ةركب هيلع ىلت يمف اهبتتكا »
 «يمألا يبنلا >هلوق ماللاو ةالصلا هيلع هتافد لضفأ نم لعجو.

 نبذلا » .لاقو : « ألا 1

 ذود عباتل الومعم هيف دئاوفلاو كتاغكمللا كاهل بلو

 ل د رذتع ناودد؟إ)

 5 35 ع

 نمغي نا «ةباتكلا هعاند نع افلخمو : بدلا ىف اريصقت هسفن

 لاّوحاو 0 ةملقنم لود اهماف « تقوؤف هيلعما الا لابقاو « هظح

 لكت الو « طرفام َكردتسيو « عيضام فالاتيلاو.« ةكففرثشتم

 ارسل ويشن هلق ًاحيرمو « هتاذإب الندا يت زفل

 عرفب و « ”رهسلو مان 4 ممتءامنكى لع الكت هو 4 مورلع تقو لك يف

 « لعلا ىلع اوفرشا اذا ءاسؤرلاب نس اا لعفلا اذه لاف . ملغشلو

 ةنتكلا رما نم هيلا نوجات<ام اوفرعو « ةعاتصلاب اولقتساو

 دعو
 رق والو : مف هب 2 وهام هع اراب ود 4 مهتماقتسا

 ضعب لو دقو . دن ام ىلا نرطذ٠ الو.« ميديا ىف ءارسا

 مدخن م » لاقو « ناسإلا ار اعوا نا نع ءىذش لك» ءاكملا

 كار لزم ناك“ لاعو ةيدعو 2 لالتت لاو لع الب ناطلسلا»

 مورح الو تانوضلا لعلو لصاإلا ن7 1

 ةماقتم :تاّوِضلا١َنَملَو اذنك 69



 تاك تاس ااودجو اةرئاكو ب نفاكل ل دة زغس عمجباو رفاس دحاولا

 بتك اذا رقسو فحصلا يهو رفس اهدحاو ل

 ءيش يف هباتك ضعب ىلع.دجو نومأملا ناكو . رفاس وهف رفس نم
 ةبلا تدكيح

 انيبتاكتلا ماركتلل . انببق ١ انآسا دقو نوبتاكلا نحنو

 نسلاالا تظفحو « نآرقلا عمج "' ةباتكلاب و ."''هنع انعف
 «خعيراوتلاتةيسو ؛ قوقألا تتبثاو ؛ دوبعلا تبكي ءازنمخلاد

 تاوبنر «ناعنلا لماذا نالا مانو ل0 وكلاب احيقباو

 ةبا لوطا يهو نيدلا ةبآ كاذ يف هللا كزناو « تادابشلا
 نارقلا يف

 تناكول : لوقي ةباتكلا ةليضف مرح نم ضعب تعش دك

 وهو . ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر يف تناكل ةليضف ةباتكلا

 اصقتو ملسو هيلع هللا هللا لوسر (4) الضف كلذ يفذا يردال
 2-0 هنأو « ةياتكلا:نسحي هنا هيملد اوعدا نلتكلا ل هريغل

 ينأيواهأرقي وهف هع 5لا لها نم نارقلا يف هب يأ اه

 ًارق ام سو هيلع هللا لص وهو هناساب هحرشإو هنه ءيش رب ريسفتح

 هدارا الل هداعتت فرعالو كلذ بلط هل هلا ًانعالؤ طق نتك الو

 عذ نم ىلع ةحملا حاضياو ةلاسرلاب صاصتخالا نم زعو لح

 نم موق ع . نتغ ووصتلا رفعج ابأ نا دنرفلا دقعلا يف ءاج دق تلق )١(
 انعف خا نمو تيبلا اذه الا اف سيل ةمقر ه.|ا اوعفرف مهسبحب رماف باتكلا
 تعقو ةلانملا لعلؤ ء فاؤملا هركذام :فلاخي اذدو مهادس ةيلختب رمآو مهنع
 لاصاالا يف كاك :(8)-. نيلوثألا نيب عملا نكي اًدَبَدَح اضن فاومأملا نامتز“ قت
 ةناتكلا مدع يأ 6 1ريال افالاددعك نمت . ناكهبابو



 سة صيبني ذب

 "0 ( ةباتكلا لضف )

 هللا ىلض ىلا نارافدكلا معز اهااذبم لطينتل مجعلا فورح نم

 نيا ا اليدافل د يبد ب ارت ينشاا لس
 كلاقف كلذ نسا # يعز لسا رج الا يسأل و نم كلذ ريثو

 ملا نودحلب يذلا ناسارشب هماعب اما نولوقي مما لحن دقلإ 2

 « نيبم ىلرع ناسل ادهو 2-9

 هللا مسق نع لام ناو تاون نه يردق] نيج لل

 .نوتزااو نيتلاو » ىلاعن هلوق لثم ابةلخ ىلا ءارشالان لجو: زع

 نسحا يف نانا كح دق نيم ألا دليلا ادهو نيزنيس روطو

 حي نب ديعبا:لاقف .:ةريخالا,ةي آلا:ىلع مسقلا عقوف «  ميوقت

 ردقي, ال يذلا ىتا>و : هانعم نولوقي ءاماعلا نم ءاسؤرلا ك1

 اذكو معلب هلثم قلخي نا دحا

 .دوماعل نيبتاك مارك - نيكل 0 داو » العو لج لاقو

 وكيلا ةرفسلاف « ةررب مارك ةرفس يدداب » كفو م « نولعفتاه

 عئارشلا باك هيلسرو هئادنا رهاظ٠ ئه ةءيظعلا ةن اللا 7 هذه دج 01

 نيف ورعملا نيترحشلا سفن هن دارملا ةردتلاو نيتلاف . ةريثكلا مهالاو ماظعلا

 .دارملا نيتيسروطو 1م وز عاقملا 6 اما سدا هد ا أام,تنمو

 فاو فراشدإ 5 ءانيسر وأد هل لاتوو هلع ىدو# كاك هللا ماك يذلا 0 هن

 مخ 0 ىذو كدا الب هللا اها ةكم نيمالا دللي دا نما دلاو امحتشب و

 ع ادف لضفالا ىل | لضافلا ن ف 0 نظر قار يل رااو نيدنلا

 دل وتسرو هدلمع رع رظه م 4 2 1 مو َّك 3 - ح.سلا 7

 يف هنيعب اذه ريظنو . لس و هياع هللا 0000 هال ىنلا دعي هيلع قلخلا ءركإ

 3 ف رشاو ا رود ند هللا ءاح ىدو٠ 2 هللأ ا طز ل 1

 حيسأا ةوبأو بصل ءى ع ةلزع# : ىدو» ةومأ لع ناراف نه نا

 .ةلزع | (مه لعل لسو هلع هللا ىلد د ةوبنو اهقأرم هاو س.شاا عوملو هلزعت ىددذع !
 ا

 ةرودلا لوو تبل اعف اوى دعتلاو فيةثتلا ميوقتلاو ٠ حلاعلل اهروهذو [رالمتسا



 (باتكلابدأ ) في

 اامو ا هطي راإع تفس اع عن اعلا! قوالاعدلوأ

 هدحوو هب نما نمل 0 ل ا ىو

 ماعن الا 0006 2 000 ام قدصو

 مايندو مهند رمأ ماوق هب يذلا ا ا

 نع تكلا" اخذ نم ةيالدلو اهظففحو مهشناعم ةزئاقعسلاو

 زع هل مت الو رمأ هل ماقتسا امل هنع ةناياو ةنوعم اهمسحم نمح

 70( ليد اهنا ياطاوحلا دما لع لك

 ملقلاب ةباتكلا لع يذلا ملقلاب

 كب و ةلعتت تأام نورطسي . يا لجو زع لاقو

 امو ْنآرَملا وا كالذ/ نم قاخ اع نارقلا يف يف مسقاف « نونحممت

 ساطرقو رفس نم هيف بتكي اهو دادمو ربح نم هن بتكمي
 لما لل" ةكمسلا مهضعل دنع انبه 217 نون نأ لع اياك

 هل اح تذكر. فرملا ديرب مهضعب لاقو . "' 0

 روسلا حاتتفا وه امناو . كلذ نم نارقلا ينام لكو سطو سي

 . لجو رع لوقت اهنع ةجازاخزمغ اهنم روشلا ىلا 9

 هقرحال و ىمحعا ناسل اهيف س 0 لا فرحالا هذهب نآرقلا اذه

 فرحالا هلي

 1 رج تملا م راتخاو لا ناك نم عع راكح] اذهو 00 ِق كلذ

 هللأ امهر هدم ل خيشلاو ه رخل ف * ديلا ديلا انتناعم ّح د

 نا رقلا يف ك < ن 1 هر 0

 ةنسالفو رابكلا ءاماعلا 6-1 4 هلا جعل م مل طقاس لوق اذه (؟)

 هع جل ا عر م ءىش يف فرعي ملو ىمالسالا نيذلا

 هيلع هللأ ىص 2 ىلع 0 امو و مالشاالأ ندلا لبح نم اريتعم أح ص هدعإو

 ريطاتسالاو صصقلاوةفارخلا لا وفالاو ةلث ارسالارايخالاب ملواو هن نام لفت
 د - . اح : ا

 فرحءاالا هده هلعل (؟)



 ) ةءاتكلالضف ( ١

 !!«صان وه يذلا قلاب تأيلو .٠ بذ حشا وله لور كايا
 : يديسلا ع ا حايصلا نب ىلع اندشنأ اكو

 نيالا قف عاب 2 كتّكحو 2ربيغ محجر ذوفجرم ا كاتأ"

 نونظلا هبتشع .ىغقأ الو .٠ نيخ :لضفب .لوقأ ام :عخضأ

 نع ناب: كلا دق ينذ لوق روز كابا هقول نم

 © تاوضلا قيراط 6 لام كودلا اذه ىناؤم ضعب كالس دقو

 هصقتس ايلا الم نم فرطب 7 هيف لغو لو 5

 هللا! حاتم اك زان (قذهج اذه ياتك تاماتخلا دقو

 تطقسأاو «ظافلالا نم اهتازقا: ف ىاعملا تجارخأ ىنككلو « هب
 دام ةفلك ريغب لانيو هبلا» ىلع برق داس لا هازل

 بين أ هيلو تلكوت هيلع هللاب الا قافاؤوت امو.ءةنع ةؤاليفا الق الا

 اقع 0 دام نيام
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 ءاباحأا لشق

 مسابأرقا ( - نآرقلا نم لدم ا وها سلا

 عزك الا كبرو ًارقا قاع م:ناشالا|قلج قلح ىالات

 هعدا كانت للغش ٠ ؟ 6 لأ لام ناس تالي ملام يقز

 هجسن "قرا اذا جالا هلله دقو حسنا فيخسلا توكل نا 0(
 س هلدب يوري عصان 1 هففخ ق٠

 3 ةروسلا همي ا كو لو 7( وه ةروسبلا هذه نم . ردقلا اذه "0

 | العا هلأ ىلع لد ينجم تلا 1001 5 نم هف امو اعطق لود ت6

 د هلع هلأ ال شل نشرت ويحرستلا ساو وظل عاوش دعب

 ىلع مالكلا طسب م باتكلا ما ىه ةلمك تلزن ةروس لوا نا ينان.ال اذهوبع



 ةءاعالا هيو

 -هلعج و: ةالعانياثاو « هل انادهأو ءدجلا اتملع يذلا هلل دجلا .

 لل“ ىلع هللا ىلدو :: هنمحر و هوفع ِق هيلا ةامسوو . هندايزأ ةدام

 -* هيحو ىلع هنيماو « هقلخ نم هيرخف 4بمحو هك هلوسرو هذبع

 *«؛اباو امآ'نيراتخلا « ًاسن:نيميطلا « المع نيلضافلا هلآ لعو

 ؛ ةجرد بالا ىلعأ هيلا جاتحي امف هانفلا باتك اذه .٠  3ع 0 5
 « هيلا بتاكلا جاة«ام لكل ًاعماخ ةتلعجو . ةلزنم هيف مهلقاو

 هيلع لالا هيك قال نديارالا فق

 ا ةلج مما انه ةرح لك لوا ىف « ءازجلا ةثالم ةتارحو
١ .. 

 هنم هديربام هيلاط ىلع برقيل « باودالا نم هيفام ركذ

 ' 21 لع ال ليصحتلا لغو 6 ةراعتسالا لع ال هباالا لغ

 00 ا ةدع هنو "7 تاتالا اذه لم فص نع تيار ىف

 ود هتامعلو « ا تاكد مع ف الا هبه هل ليصحم و

 ..للكف . هيلا هبسنو « هايا هسلا يذلا ىنعملا نم هسرقتو هحاضيا

 ..باتك الب ةبطخ هباتك نا اونصن. ملو اولاق دقف ةبيتق نباب ضرعي هلعا )١(





 ١ ٍباتكلابدأ) (

 ىرولا ءاحصق هيدل ىرت
 نكءالاك ساطرقلا ىطتما اذا

 هنكل ءادعالا ىلع فيس

 نمملا مل هضمتغل 0: ظ

 ؛ ةدصق نم هلوقو

 مالسالا ةمرح اوحابتسا امل ةيار طمارقلا نم حيبتسأ |

 مالقالا ىلع ثءامد ىرجا اء اك ٌثديكب دادملا ىرجا

 هناق و

 ةفالخ يف 5 هنس ىلقو مم ةنس هللا همحر يلوصلا يفوت

 هنال « ًارتتسم ةرضيلاب  ىلاعأ هللا: ردتقملا ْنث لضفلا يلا عيبطملا

 هتبلطف هبجو هللا مرك بلاط يب نب ىلع قح يف ًاربخ ىور
 دادغل' نم جرخ دق ذاكو هيلع ردقت لف هلتقتل ةماعلاو ةصاخلا

 معا يلاعتو ةنافطتشس هللاو!نولؤقي .اذكه . هتقلل ةقاضالل

 : 0 يناثلا عير ١5 ىف

 ىرالا ةك د



 /١ ( يلوا ةجارت)

 هيراضفر كن ال مراص هفك يف

 انها اعاع الينا ليهو عج وس

 دا هل مادخ حمرلاو فيسلا

 انيعل الو ثيدج مك كنود ال
 ايضغ نأ حصنلا ي يذىلءذايصعلو مرت# لكن ع أءمضريف يعرب

 د طفلا ل يداع الا ءامد ير

 ايرتض اذا توص هل سحي الو
 نحل كاد ليك ادادها 1ث ا
 انصق اذ لبق 152 الو

 اذ دش عل عدد كك

 ابتك ما ضاطرقلا فيِ ردلا مظنا, ..

 : ءاسؤرلا ضع اهب حدم ةليوط ةديصق نم هلوقو
 هب ىلحم ىلعالا ثدي يف

 يوسلا عمت يضل لصاوت
 هل رم ال فيسلا هي نا

 قيما دعم كلل[ عال

 راظان الب ىوهم ام رظني

 نذا الب رسلا عمسيو

 يلتب.ا قشاءلا عومديرذي
 نعطلا ىف هارهم نم نعطي

 .نزح الو ,غ نم كي مل هل ءااك كال.ا كحضيف

 انكم



 (باتكلا بدأ ) ١

 ا هشفقن نم لباوب

 حاف هل نيرسن .ضرا يف . هول اعلا ًاحسفنب

 تالا دب فاح قالا قف ىشولاكو ظفللا ُْف ويدل اك

 ” ديا ضعل نافعا نم هلوقو

 منيب دجملا بالح يف امقيس
 فتيرومي ذوميم براجتلا طرف
 الو لاثقملا فة انيع نونلا عبتأف

 ناو: -نعو , نيعت نع ملا رجؤت

 هفصلو ملقلا رك ذي ءاسؤرلا ضعب يف ةدصق نم.هلوقو

 ةييطخم حد م هوادع | ىذافت

 اركفوأ القع“ شور هيدي

 5 زف فرعي سيل م.دجلا لحان

 ارضا فردت "٠ شيلاو“ املكسنا ن

 هل وبلا ؟لظاقلو" يزولا 2 57 قلن

 ارح فرطت دق ثوللا بهدم

 أ داوي الل دادملايرجعم  يرجيو داوسلا بلجيللق

 اربش ردّقو هروباش فذح ذم دييجلا فطخم حشكلا رماض

 ارد رينو هسيطارق ىف ايشو رشنتا لاز“ ام ديو

 ,مايأ يف ىلع نب ذم يلع يبا ىلا ام. بتك ةديصق نم هلوقو

 ملال كاوقلا ىل

 هيبقاوع راظن يارا ىلع رف _شم

 احتحاو ياو <->و ةبانل اذا



 ١ فلولا ةمجرت ( ١

 . ةيناد اهفوطق . .ةحم تاذ قئادحو . ماكالا ةحتفم ًاراهزا“

 ةينالاهراع
 هذه اخ هنت هيلا دعا راج ةعيرتا رة لف عدلا كلل ١

 : هلوق كلذ نف ؛ همظن علادبو هرعش نم.:ةعاسلا'

 ههمشإ ناي نم كا نم تيصحأ

 قوشعم قوشعملا نم ءىش لكو

 ع

 قورسم هيذفج نم يمسج ناك

 كلذ ركياف قيقد 3 هناوخا ضعب ىلا 11-2 هلوتو

 ::ةيلآ تنكح

 وس 0 ا

 ل ا ا يو كح

 يرذع موللاب نقيل ال تلق
 ذكي ار للا لكك

 ا ا مسجلا انكي

 ال_لع راد كيتلقم :رم ظاحل

 دمحم نب هللا دبع مساقلا 1 ريزولا اين حدم ةديصق نيب

 0000 هللا ديمع نبا

 هبسيطارق يف ًارد مشي

 ظاذ نم سابعلا اب ١ يدفا
 ع 5-2

 ةبضغ اب ًاراونا علطي



 ةقوغ لبا :راعمأ امنا"
 يررجلا ليمافسإ ديلا راح 4

 هاربا ن قحسا ما 4

 اهدرو ًاظافملا تايور نم ثيدحلا ءازجأ يف : يلوصلا ء

 فورا تيتز' لغد

 لولا يروا رافولا ترككا
 حن رطشلا باتك يف تيأرو . ةيناثلا ةخسنلا مع ركل ا

 هّنع لوح دع ةلجح يااوتال"

 خيم ارصخ ضل و

 مجعملا فورح ىلع

 سايعلا .”ساون وبأ . يرتحيلا . "7 مام مأ . يمورلا نبا
 . سابعلا نب مهارإ . ايطايط نبا . مهجلا ني لعد فنحالا نبا ١

 يورلا نبا . يلوضلا ٠ ةعارش نبا . ةنيبعنا

 هرعش

 نيواودلا اونود نيذلا نيرثكملا ءارعشلا نم يلوصلا سيل

 نأ عطول ةعاتل وارسل ركشملا قمز د 1 رافد قرا اراطت#

 انيرييناو . عابطلا هذلتو . >2 هب طرقت ام هرعش نمانءمسل .

 ٍء ( مامت يبأ ناوبد ) ظفل, نونظلا ف مك ىف اك هلع خرم ىلوعال و :045)

 تكلا رافق ؛ اهوا نم مرخ ام .حرشلا اذه نم ةخسن ةيروميتلا ةنازحلايفو

 نع لوقت ماع يب "5 2 را 8 رشلا اذه نم ةعطق ةيرصملا“1

 ىلوصلا حرش. .

 ؟ عة ضا# ج رظنا ىدادنبلل ةنارخلا يف اماضيأ ىلوصلا هحرش دقو (؟)



 نو (فلؤأللا ةمجرت)

 - هن أل: ةذخاةذمطلا ؤهاو «يلوصلا قازرو الا اهنثم اريك تما ك]إ

 « هنامز ف هال ا نطو

 تانك و نيفلوملا نم ليغ هنعء لقن : ءارزولا 5

 ص رظنا هنع لزق قل يقدراالا ذاظأ نب نيل هئادبلا عئادب
 . صيصنتلا دهاعم. شمابب عوبطملا نم خلا . .و 185 و ه0 و 4

 , مساب نونظلا ضيق تساي كرويف سيجال دل حرش
 (ءارزولا باتك )و (ءارزولا ا

 تاتّدلا بدأ هناتك يف هرك ذ : ميلستلاو اقل

 ةداصلا ا

 : تارقلا ن ل نسا ىف ال ةلمع : نانسلا لمص ف
 0 تارفلا نب يلع بقاذم

 ةيشا 2و 1 لع يف : لماغلا نادكأ#
 :نابضفكو. 1

 ةحلامتملا الفورا الك للجو ءارعشلا راح

 ع ب لو : عاون ألا باتك

 1 يلام ئرغلا.

 هقح دنلملا 6 ا ةسامجا نا تاويد بوت

 ( ةساجلا الفل يف
 دليلا فر م أ ذاخأ باك ! ١

 ما نأ ناي 4

 ةطمارقلا ةلخأ .(

 اك ست ىبأ يئابجلا الخ 1



 ((ناتكلاٍتدأ ( ١

 ةيودحلا ةيتكملا يف نكلو د لل اهم لا امناف
 وب ءاردخلا نيوانج ايديا بقت عيه هلأ اولا مسالا اذهب ةخسنا

 يقحاللا تانادنا و امس ادب فرحأأ ىلع مءاعسأ

 نادم ننناأو نانأ نب.ذمِؤكءارعلا هايف ةكما ىلا جام

 1 ايا نملارف رمع نب عمجشأ رابخأو اهريغو ذابا نب

 بتاك حا 0 ريزو فسو نب دمحاو باو.ا يف

 قاوم ةللطت همالكو روكذملا دمحا تاعقوو سايعلا ىد ةلو ةلود

 نب قدحسا همججرتب : عرش دال لا يف ءاجو . هربا

 2 اع دورتم تلذذ! ايلجأ نأ "ليف فمتم يلضوملا ميهارا

 ظ ميدنلا نإ
 هماهوأ رئاسكر يبيك موو حبق طلغو نشحاف ًاطخ اذه تلق

 هناز زاخا ىف يذلا كاعكلا يدا يت افاوا هليرف 5 هبتك يف ١

 0-20 3 قو هنيعل ءار بتنا هراخا تارتك ا نجلا

 يلومصلا ىح ندم 2 ءارعقلا ناكل عل نونظلا

 فورالا ىلع يتر 0+7 ةنس ىفوتملا

 0 ميدنتلا نا هرك ذ ام ةحض ملعإ هنف

 ىلع 5017 افاد ناديز يجر ,> ةيد رعلا ةااكادا تاقك

 نا بطني و هلع دمتعل نأ هل ىغنذي ناك امو هب ةربع الف ةخسنلا

 عولاو طلغلا ىلا ميدنلا

 ىف قازطف الا: در ةرهزلا فدي فراق ىلا دكر د بالاك
 ةنس قوتملا يلوصلا ىب< نب دمحم عزلبشأو ضايع: ل, رابختأ
 حررات » ءاتلا“ فرح يف نلاقو 6 هدهاشاو هازيزم هيف فدكز كاطع



 ١١ (فلؤملا ةمجرت)

 1 ءىش م 2 ال اماو هقساحم فصوو هحدم ىلا 4.ف بهذو 1

 ش نسحا جم رطشلاب ىلوصلا يعل » ىذارلا لاقف . اندلا تارهز نم

 » ذوفع) 7 لك دعو اذه نك

 نك رغشل وح داذدب ق'ىلرصلا نأ ض1 يد

 م

 3 ةرضم 2 ابعل اماذ ةبعأل هبادجعم هبلق نم 0 هددعأات

 ةمذللا ميلتت يكرم ف اةباَر نس شكلا 2
 لولا يا 3 دخلا تح ةييمو هي جشت و امن روت نط قلل
 هتناتم يلوصلا هل 0 انكي سعللا لدكفلا اهاف ةلهو لوا 2

 بعل ندسح نيبتو ايش هلع درب داك ايلغ هيلغ هدصق دصقو

 . هل لاقو يدرواملا ةرصنو هاوه نغ لدغف ينةكفلل كاوا

 نا
 نالمرب فكما ةنالوم اضم هاي اه زاينلا ماس

 موه قوسا 31 نم « ىصح

2 

 دقو :”ثتاككبلا 5-5 لوش نم ساناا نمو : ناتكتللا سد

 سانلاهب تتاكتن ام باب ف 2ك مهم مللي يضارلا نمز ها

 ثحاسو ةمح دئاوف ىلع ىوتحا دق همدح رغص عم وهو . مويلا

 ردقتلاب ةردح ةمبم

 مل هنا يدنلا نبا لاق ..*رادشأو ءافلمخلا رابخأ يف : قاروألا

 دالوأ راعشأو اهريماث_ءفءالطا:زابخأ ةنما جره يالاو راس
 ..تاتباحأ يفد لاق»..نسمملا نبا: مايأ ىلا ؟تانتسلا ىم ميمايأ  ءاقكل
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 ((فاعكتلا لذا ( ٠ ١

 ..كلذ ريغو رفصا فصو رمحا فصف نول بتكلا نم فئدص لك
 لير بقري ولم لك ,ىتكللا هك ده كوه .يل وملا ناككي لآ

 كاف اذهزىلا ةرللعالا
 _ ٌجرطشلا ب سعل يف هقذح

 قي لسانا 2: ىلع رك يقلي هرب نذل تداألايل لانك

 امل هعضاو هنا معزي سانلا نم ًاريثك نا لب . لثملا هب برضو

 هعضو يذلا نذ دساك لوقو دساف عز وهو .هيف لثملا هب برض

 ربمكي ماربش.هل عضو يذلا كاملا مساو يدنملا رهاد نب ةصص

 نك ةلجالا يسوفلا كولم لو ا كباب نيزيشدوا تاكو ٠ نيعلا

 اهبلهاو اندلا رادل الاثم هلعجو ريشدرتلا هلليق كلذلو درئلا عضو

 عي لعجو ةعسلا روهش ددعب اتدب رشع يا ديفا بترك

 لعب هيلقتو ركل لكم ص وصلو تخل انا ددعل ةعطق ني اك

 تيبلب دٌئمو دنطاّكمله ناكو درتلا عضو سرهلات رذتفاف اندلا

 رصعلا كلذ 0 2ككممو جم رطشلا روك ذملاة هصص ل عضوق

 اهحرش لوظت ا ىلع هح ج رد

 بحاص مكبس نورت 1 م ىلع باوصلا وه اك

 رك ذي امتاو .اهريغو مجسملا ثيغلا بحاصو تانملا تاضور

 ال ةءاغقلا غاب و هب كعلا احا هال نكلما ةيدم طلو وصلا

 هعضاو هنال

 ىتا هللاب يذارلا مامالا نا بهذلا جورع ىف يدوعسملا ىكح

 هرضح نمل لاقف « اقئار ارهزو ؛ 0 اناتسب هتاهزنتم ضعب يف

 هاكف . اذه نم نسحا 2200 له : هتامدن نم ناك نم



 ةي (فلؤملا ةجرت)

 يف ةينقت ىلع قافتالاو هلضف عم وهو . يفتكملا هلسقو هللان»

 ونا وهو « ًافيطل ًاوجه هاحه صقتنم نم الخام هتفارظو مواعلا.»

 اهدولجو اهفنص دق الحك ءوامع ا هل 51 هناف « ىليقعلا ديدس

 ةدواعم ىلا جاتحا اذاف يعامس هلك اذه لوي ناكو ناولالا ةفلتخ

 ديهتسا وأ لاقف..ىنالفلا باتكلا تاه:مالمات لاق.اتما قشر

 :اتاسالا هدم

 نارا سلا ملعأ خيش يلوصلا امنا
 هابا هم ابلط ملعب هانلأس نا

 هنالف للعلا ةمزر اوتاه ناماغاي لاق

 هتءتاورو هذخأ

 ينأو بلعل سايعلا يأو ىناتسحسلا دواد 1 نع ل

 ونأو ىلطق رادلا هنع ىورو : ثريغو ءانعلا بث درمملا ساعلا

 ىو حرفلا 0 ىلآك داو : عر هللا دبع

 : يناغالا هب تك يف هنع

 سابعلا نب دمم لاق : ءابدأالا تامتبط يف ءايلالا ةهزن يف لاق
 هفا لص للا لوسر ,ثندح ىو دقو يلوصلا ترضح نارظلا

 اهمأ تاقن« لاوش نم اًئيش هعبتاو ناضمر ماص نم » سو هيلع

 َتلَتَذ تدرا ام لع مف ابقوف اهتم نيتللا نيتطقنلا لعجا خيشلا

 باوصلا ىلع هاورف لاوش نم اس وه اما“

 اكو: ىلويملا نع دخ) نم ناكو.: ناذابش تارك
 ناولالا ةفلتخم اهدولجو ةفوفصم يهو بتكلاب امظع يهابتبب

 ؟



 (باتكلا بدأ ) /

 يلوصلا ىب<ي نب دبحم
 تعب

 تاتذنإ تضيق و وب ءايدالا تاقيط و ءاملالا ةهان و د كاكلج نا

 ثغلاو : نونطلا مك 3 ميدنلا 5 تت رردلاو

 سورعلا جانو . بهذلا هي .٠ مت 1|

 هلق

 لودص نب دم نب سابعلا نب هللا هه نيو دخل كودقأ

 ينل قلك كازرتالا ىن لو لوصو,. كتابا هبلأو مشلاب

 ريث الا نبا لاقو . سرفلاب اهبشتو اسجع « ناجرج يكلم زوريخ

 لتق ىتح هعم لزب لو بهلملا نب ديزي دي ىلع لوص ملسأ ةربغو

 رقعلا موب ديزي
 ةدلب لوص ىلا ةبسن حتفلاب ىلوصلا لوقي نم سانلا نمو

 ع 5

 حيبش طلغو شحاف اطخ وهو 6 لشلا ىئرش قدالا رصعم كبعصل

 هائمدق ف تاوضصلاو

 هتفارظو هملع

 ا ةقرعملا .:سح ؛ بدألا لوم اء 32 2

 4 حلا فينصتي اقذاح « ةداملا ريزغ : عالطالا عس ع كلاراملا

 ناكو 5 لوقلا لوب» 6 دان ألا ا ناكو . 5 2

 هتثامدل هنا يح ءهنا ا هرهد اور :هتفو -



 «بدالا ةاوغ انناوخا هب عفتني نأ ءاحر نيل رثآلا اذه ءايحاف
 اك نتكلا نئازخو رطاتلآ ىف هبط ال « برتلا نونف قاشعو

 رشنل انقفو و ريظاو ريلا لمع ىلا ثاياو هللا اناده ن ريثك بادو

 هنا « ءالجالا ءاماعلا ثارتو ءاظعلا راثآ نم انيدنا هيلا لقت ام

 ١١61١ ةنس يلاثلا عمد 16 : دانكل
 م.



 ( باتكلا بدأ) 1

 . لع يصرح الولو . لجولا يف ططبلا 0 ذاك ول تكمل

 د ا 0 اهردا 2ك ماعش 8 4 5 يتشعو 84 تل || ذات

 هلدن ف اماق تث ا 4 قو هلع لذ ىلع 0

 ىلع يخسل ةلبا همه ُْق تعرشذ ا هعبضص مد هع ا 6

 06-1 0 ل 9 1 ثا رحتلاو الغلا ن م هيف

 الا ىلع اقيىلاو < ةيلع قفاالو « هيلا دتهأ ملام 1

 ا ا يف عطقأ ايدو ؛ هك تارا رك 0"

 595 ىلإ ةيشاخل ريشأ الف اذكابب را حا

 ا الا ل ق هيلع

 نم رطاملا يف حنسو نهذلا هب حمس ام ضعب هيلع تيتكو

 ةاخرالاو لادختسالا قبرط ىلع 4 دئاوفلا

 34 0 حصأو ىلدالا نم ا هللا لوح يجعل تءاشخ

 ينهف . هيلع هتقلع ام نع « هيف سيل ام ىلعو هيلع انا وتجال

 ضكنلاو عيطلا يف اهيلع دمتعي ناب ةريدج

 0. هحادصلو هد هك ' يف ءانعلا ع نه تيساق ام عم  يناو

 اهل الا ىتان لع اضن 6 اجل دفع غي اهنيع ده خللا

 ةعدجا رهو 2 0 ءانتعالا نه: يل رست الر هد

 3 0 ةفخضلا

 دوا ادله ف قدوس عقلا - انسدتمل غلبم اذهف دعبو



 هو ىلاعت هللا هظفح يبسول الا يركش دوت ديسلا يلاعملا يأ“
 هللا همحر يدنشتقلقلل 2ع 0 با اكو 4 هناك دوحولام

 0غ غسيلبل || ء 0 هنأ ْوْل ظ تادكشلا ل باتكب عمسن 5

 ديور را |١ ىلوص | يا

 يتاعملا حور ري 4 يف هنع ةعتمملا لوقتلا نو

 يف برآلا غول 5 هللا همحر ىمول ' الا ءان تلا ينأ انخئاشم خيشل

 قاف الا ل 1 ةلحرو قارعل ١١ ةمالع اندكشل برعلا لاوحأ ةفرعم

"0 

 هياع ليوا < ماو ل1301 ىبتشتم 3 اهريغو-

 انخيش دع هنم هخسند ترفظ ذا ع أم هللا اناطغأ دقو

 ءاكعلا يلب اهل تونا" طدخأ ثارت ينم اجل اتا لل
 ءاثلا ةناقم رغت كيلا داسلا زقفأ,هارتشا»» هطخ اييلعو ىمول آلأ#

 ع اني 92

 ةرد هتيمل اذ« 1755 ةنس لاوش ١٠ * هنعىفع دادغس ىنفملا دوم

 افتحالاو «ضغشلا يلزبف 4 اوك نازك لد 155 املتو ءاونيع

 هتخسنف « ةعارلا ناديم يف نيملا « فلسلا ءاظع ثارت نم نيئلاب“

 2 هطخ مقسل كلذ يف هبوعصلا ن م تيساق ام تدساقو فاكس

 م ىح « هعضو ةءادرو « 4 اك لالتخا

 يدش ءىث ميشا لش اك اووييق بد 20 طخ.



 كفل

 (ان رتخاف ؛ اهتاعوبطع اتعباطم رثك أ ةنانع' ةلق نمار ام

 ”ةتزهتشا يتلا ( ةيفلسلا ةمبطأا ) باتكسلا اذه عبطل
 ا ايقالج تيزاتماو:ةاقرا طل نقاببف كتي اه ةحرم 3

 .كلدنو : ةبب رعلا ةعايطلا صئاقن نم ةيفالت طل لهتحلام

 م 2و . ةنانملا نمد يد اوهام تاتكملا اذه انا

 لا ديل

 أذ 4ةناثلا يذامج ةرغ 8

 ىهأتعولا رراوعل

 العن حس ةيبرغلا ةييكم لا بحاض
 ْ وإسم



 و ا( راما ةرمدلتم )

 ا طظاا 6 ضعلا هنعشأب

 ل يدم لع ار ل رولا كب نا

 0 اما ةيفو ماي الإ ضعإ حبص ني ؛ ةدوقفملا ا

 يف ير لا ل ع لاب لا را كلذ

 َنَم' ةخش ىلع - دادخ يف رماعلا ا تان ُهباَوَح

 ةلؤد ”لاظت ءدحأ ا ركب يأل ( باتكلا بدأ

 كاكا اذه ا ينعف ؛ ماع فل اوال لق 5

 هلق قيلعتلاو 5 15 نقلا تاصوها نا هحرجصلو

 باتكلا يدي نيب مّادق مث . ةدئافال امامتإ هيف ىأراع.

 فلما

 207 أ ,ةرفسلا اذه عبط ىلع ةعزعلا تدقعنا الو

 دوم ديسلا قارعلا عاش مي ةئانداتسأ لع يرئالا هج

 ران انتل اج الع كلذ ىو هان داق ل 20

 ةضدتالا هلق

 0 لق م رعلا ةطبنلا لاخر 07 نإ انظحال



 أ« ىمتطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو * هلل دجلا ع

 يتلا ماي الا يداوع نأ نونظلا ناك هس

 نم فلسلا كرب عيمج تبهذ - ةيبر 958

 2 عيرشتلاو بدالاو ةغنلاو لعلاو خئراتلا بتك

 اع ء ًاناحد 1 2 مرت لج

 هقرحأ اعو « ربنلا 31 وعلا ة سي ا هك

 لا فنع نم قارا ءارو_رئاثلا بصعتلا ظاوش

 - رعلا ةيتكلا اهب تديتم ينل ناقل "نشب كلذ ناعذ

 ةراضحلا ةكرح اوداقنذلا انموق خباونل وقع اسي

 اب ناهسي ال الايجأ ضرالا 0 ناترعلاو

 "تحري امو .يداوع امل نآ اك ”يدايأ مايالل نكلو



 رانا نب /( قاوم 1 4 / / رك رم رب را دن ميتتهمح لأ

 تاكا ا
 5 2 ع لإ ا

 ل
 « بدالا ماماوغيلبلا 1

 و. * يلوصلا ىحن نب دمت ركب ين «ٍ

9 

55 

 4 هيشاوح قدعلو هحبحصت ىعو هخسسل 2

6 5< 2 

0 
 ©« قارعلا ةمالع هيف رظنو »

00 

 هل ةظوف# عبطلا قوقح

 تنرمد عامللبعر ٌبطلاسدلابع : 2

 1141 : ةرهاقلا
 دامه 0
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