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 6 ىلاعثال  تايانكلا

 يرايسأباهبثك أوكصولق ىلع هب تول _خايرازف ننمأتال ظ
 ين ضعب ىلو ىهاط نب هللا دبعزا فرطلا فتن باتك يف يمالسلا ىلعوبأ ( ركذو)

 لوقلا اورثكأو هيلا هوكشو هللا دبع ىلع مهنم ةعامج دفوف اهلهأ هاكتشاف ويم همامعا
 درووهومكيفك أ انأ اهب خباشملا ضعب لاقاوفرصلا املفهلزعي فديلعنوديزني مهئاردقفهبف
 هفدوف مييلاو ربخ نع هلأس من وكسلاو ودطإب ربخاف دلبلا لاح نع هلأسف هللادبع ىلع

 رهنو هنا الا لاق مث ليما رك ذ ىف غلو بدللا نم ريمالا هعمجي امو بدالاو لضفلاب

 هوازعا شيطلاو ةالوالام هللادبع لاقف غامدلا فيفخ هنا ىنعي ةرقث هسأر ىلغ ههرصأب

 نابزرملا نب لهسرصنابأ تعمسو ٠ «ةرقنب هلز عدنا مهماعاف و يملا عخيشلا فرصا اوهلزعف

 ضرعب أرجح هدنع فاخ جرخ امو ًاينهم هانبعلا وبأ ءءاك نبا مركم نبال دلو لوقي

 نأ باّتكلاو ءارزولا باتك ىف سودبع نبا (ىيحو) رجلا رهاعللو شارفلل دلولا نأب
 توملا قرعب فورعملا مداخلا نيسحلاو رصمب عايذضلاو جارحلا دلقتب ناك بهو نب ناماس

 ءيجحو ةيجركسي رش يع دئسأف | رثكا هحزاع ناكو نيسحلا دنع اموب رضاهم ديربلا لق

 بارعشلا بقع لالحلا هبلط نم رضخ نم بجف لالخ ىنتئا مالغاي لاق اهبرش املف اهب
 نيسحلا لاقف ةلخالا اوغنص اونسأ اذا مدخلا نأ ىلا راشأو مداخلا نيسحلاب ضرغ امناو

 هناب ناماسإ ضرعي بيلسلا ةئيبك يرخالا ىلع هيتبابسىدحا عضوو نيلالخي انشا مالغاي

 ىفةياهنلا باتك مث رعأ يلاعتو هناحبس هللاو ىراصنلا ةئلاممب مهني ناكو ًاينارمسن ناك

 سو ةبحصو هلا يلغو دم انديس ىلغ هللا يلصو ةيانكلا نف



 يبلاعثال تانانكلا ةراب

 لطخالا لوق ديزيو عدافضلا ينعي مانن انوكرئام براحت خويش نم ةحرابلا انيقل ام للا

 ىربت الو شيرت تناك اهناخ امو براحم خويش ءيش الب سكب

 رحببلا ةيح اموص اهيلغ لدف تبواجم ليل ءاقلظ يف عدافض

 ىعاشلا لوق ديري هبلط يف اوناكف اعقرب ةحرابلا اولضا مهنا هللا كحاصا لاقف

 لالجو عقرب ديزي نبالو ةنجمؤللا نهيلاله لكل

 لاقف مالكب ساعلا نب ورمع ىلا لسرأ ةيواعم نا ىوربام ( لعفلاب تاضيرعتلا نمو)
 ىلعهدزب ملو لوسرلا غرف تح هماهبا ورمع ضع ماكت املف كيلع دريام رظنا لوتسرال

 لاق امنا لاقف ىردأال لاق دارأام ةيواعم هل لاقف هلعفب هربخأ ةيواعم ىلا عجر املف كلذ

 نزل ينل ىف هئاراع ومس عيبلا نب (لضفلا ناكو) .حراف ةميكس كولأ انأو ىنعرقتأ

 كلذو نامع ىلوم ةورف ىبَأ نب دم نب سلوي ىلا ىمتني هنكلو اكوام ناك عينرلا

 لاوحأ هب تيلقتو هنن حوزعاو املف سنوي هركناف عيبرلا تدلو سنويل ةيراخ نأ

 ىلا ءادهأ هيدأو هلقع يأر املف حافسلا لاخ ىتراحلا هللادبع نب دايز هارتشا يح كالمأو

 كتبجنتساو كنقتعأ لاقو هبدأف سنوي يللا ىمتلي هنا هقلب هعنطصاو هقتعأ امل روضتلل

 نال حورلبأ عسسبرلا نب لضفلا ىنكي يحب نب رفعج ناك ةصقلا هذهلف نامع ءالو يعد من 9

 دخولا نأى حيف از خرف مهدنعوهو اخرف طيقللا نومسب ةنيدملا لهأو ٠ ٠ ىنكي هب طدقللا

 ىنمساق هحزامي رفعط د.ثرلا لاقف“خارفأ ةثالث امط َتفضوف رفعج عم اموي لك أب ناك

 كرو نيخرف رفعج ذخأف لدع ةمسق لاق روج مأ لدع ةمسق لاقف ابلكأ يف ىوتسلل

 رخالا نياف لاق ناخرف كارا يمه من لاق لدعلا ادهأ ديشرلا هل لاقف ًادحاو

 ول كفا لاقوديشرلا مسنف لاو الع ًافقاو ناكو عيبرلا نب ضفلا يلا ًاموأو نع ل

 الجرنأ يوربو*٠٠ةدم دعب الا ءالاقام للزفلا مهفي ملو كنع اذه طقسل انئالوب تكي

 هيلا هدوو أ ءس ىْضْلا هيلع دشف قرزأ متاح ةبض ىنب نم كجر ىلا ىر ةرازف يفإ نم

 سعاشلا يرازفلا لوق دارأ امئاو
 قرزأ مؤالا نم ىتض لك م ربعكم نبااي كانبع تقرز دقل

 3 آلا لوس يْدْلأ ض ع و



 ةأ/ ىلاعثل تايانكلا

 نسحنالن الف نولوقب هجو لك ىف فشاكب ناكاذا لجرلا نوبيعيو ٠ ٠ عرصتلاو ف شكا
 امف مكياغ جانج الو لاقف زئاج ءاسللا ةبطخ يف هلا هلعج ( دقو) ًابلث الا ضارمنلا
 ةبطخلا ىف ضي رعتلاو ٠ ٠ حيرصنلا زج ملو مكسفنأىف متانك أ وا ءاسنلاةيطخ نمهب مع

 ناو العاص الح كقزري نأ هللا لعلو ةباشل كناو ةليجخ كنا هللاو اذا لع نأ

 بارعالا نماموقذا ةغللا باحصأ نضعب.(يورو)ب مزاكلا نم ههانشاو جات

 هل_هجو هذخأو هبحاص مك ىلا لدللا يف لجر فلاخ اوردص الف نوراتمي اوجرخ

 كقثيو حجري هبحاص مكعو لوشب همكع ىأر ناكاعتي اماقو ةلحرلا دارأ املف همكع ىف

 لوقب أثناف
 مويلأ لبق اقراس اكع رأ ل موقلا ماكعأ ضعب يثعن مكه

 قرع ةباكح لجو نع هلوقرف امهنع هللا ىضر سابع نبا نغ ريبج نب ديعس (نعو)

 مالكلا ضيراعم نم اهنكلو سني مل لاق تيسن امي ين خاؤتال مالسلا هيلع ىسوم
 تسل امي ينذ_خاؤتال لاق هنكلو بذاك نوكيف تبسل ينا لقي مل هنا سابغ نبا دارأو

 تزاخل ةلغب ىلع ىرازفلا ةريبه نب رمع ىرلا كيرش (رياسو ) ًاضيرعتنايسالا همهوأف
 ارمع دارأ ةيوتكم اهنا 'كيرش لاف اهمال نم ضطخا عال لايق ري 0

 صعاشلا لوق
 بالك الو تغب ًابمك الف ربع نم كنافرطلا ضفف

 رخآلا لوق كيرش دارأو
 رابسأب اهبنك اوك سولق ىلع هب تولخ ايرازف نفمأنال

 حراوجلا ند ىنبجعإ ىميقل | لاقف نيضئاحلا م اضاخو سلحي ّ ىربعو يعم «ىتتلاو)

 سعاشلا لوق يميقلا دارأ امناو ةاطقلا ديصي ناكاذا امسال يريفلا لاقف ىزابلا
 ابابصلا اه ءامسلا نم حيلأ ريت ىلع لطملا زابلا انأ

 حامرطلا لوقىريملادارأو

 تاض مراكملا قرط تكلسولو اطقلا نم يدهأ مؤللا قرطب ممن
 ديغ لاقف ةيليمراب وهو ىلالغا ديزي نب هللا د_بع ىلغ براحم نم لجر (لخدو )

 (فشر-+)



 يلاعثل  تايانكلا 0“

 مهن لاقف اذهب كنع ةقثلا ينربخا ملسم وبا لاقف هيف هلاق نوكي نا ركناف هيلع هبتامف

 كل ركذ ناف كلذ نع ىاحخلا لأ-اف مرصملا ىلا ترظن امل اذكم ركيف نكلو هتاق

 - يميل || ىوس ناكم يف هتلق ينا ركذ ناف ينقدصف مركلا ثيدح

 لاق ذأ هد هفوب مل نم زثنلا أذه ضعإ م اظن دقو

 امرصدح ناكدقو اموب لب راعي قلعم مرك دوقنع ىلع تررم

 امذلاكفوج نمدوقنعاي تيقسأو ادوسا كهجو هللا قاراتلقف

 ال لاقف هعم هيلع سا# نا داراف هل ىل «» ىلغ وهو ءانسملا ىبا ىلع ( مركم نبا يم )

 ديربلا ناويد ديمح نب ديعس (ىلو املو) كققسف غرمتم وه ىلب لاقف يالص» ىلع ردقت

 ريصبلا ىلعوبأ هيف لاق ةرضحلاب

 هفيرش سفن املا ديعس سفن يبأ
 هفياخلا زاغراص ىح لاتحي لزب مل

 « دادي لهال تاانك نمبات.كلا نغ دش ايف لصف »

 نع (نونكيو ) كنساحم ىلع كدي ةاذق هنيخاب نه نولوةيف نساحنلاب ةيحالا نغ (نوكيإ)
 ٠ سلا لخأ نشس لاف ىارار لش

 هنأش اعفارىنغلا بان امزلا هاسكدق انل 0
 هلافجا هيثلا رسكاذا مالكلا جازم .ظيلغ هارث

 هنالغ يازل مشيو هناوخا فاكلاب بطاخم

 هنوداعن نم ىلع (نوعدبو) هقروز ىف صقر يردبال وهو هب رسب نميف (نولوشيو)

 بحاصلا لاق بيقتلاداوقلا نع نونكيو عبسلا نونمإرتالام هيلع هللا طاس نولوقيف

 رورمس» تف ىلا يعيفش نك رودبلا بيقناي بوقعي نبي

 روجرملا ىلع اهب قدصتف ةاكز لاجال نا هل لف

 « تاضيرعتلا نم نونف يف لصف »
 نم نسخأو فلا وه هجوب امئدارا غابتف !مءالك يف ضي رمنلا لمعتست برعلا



 ية ىلاعثال  تايانكلا

 ىلا ريخلا يناو اهوضتنق دوهعلا ضف ىلع مهاحو بطخا ب ريدك مهانأ قاف ماع

 يلا هب اونخلاف اقح ناك نا مط لاقو ربخلا اوف .ءثيل الاحر ثعبف سو هيلع هللا ىلص ينلا

 مهول هب اورهجاو أودرصف ءاف ولا ىلع اونك ناو ىانلا داضعا ىق أوتفت الو هف رغأ ان

 لضع اولاقف موقلاعجرو سو هيلع هللا ىلص للا لوسر هيلع اودفاع يذلا مهباتك اوقرخ

 أومدق ةعزخ َ زرطا وش مهوةراقلاب لضءتردغ 6 اوردغ مهنأ نع نوغل 4 ةراقلأو|

 ءام وهو عيجرلا نطبب اوناك اماف دئرم نب دئيممهريدأ رفن ةعبس مهعم ثعبف اننوماعإ 37

 نقى اونا َىصس أوضمو ال ميل دان رت ىد اوما 1 نوياضعلا نآق ليذه ينل

 امن اذو ند مئبصَأ اه نا ىلع مولع لدن دهم تاع نه رفن ءالؤه اولاقف نامل

 لشع ةصق هذهف رسأتسي مل نم اولدقف ضعب أو مهضعب رسأتساف معل اولاق مكنيو

 مهسوؤر قلع ناك هدنع اودعق اذأ ماسو هياع هللا ىلص هللأ لوسر بادصأ ناكو ةراقلأو

 قتعالا لوق هدذشنأو نأسدح اموب ىربناف ريطلا

 اصقاث تحبصاو اوداز منكلو ةماعد يعرف ناك مكوبا الك

 اصئامح نتسإ يثرغ مكتاراجو مكن وطب ى المةاتشملا ىف نوت

 يد يعش نايفسابا ناق ةمقلع ءاجه دشنت ال ماسو هيلع هللأ ص هللا لوسر هل لاف

 ءركش اميلغن بجوءذم كتلان ند هللا كلوسراب ناس لاقفةمقلع هيلع برغف نأ ره تلات

 راكنالا نع ةيانكلا ىف الو ىنم بغش هلوق نم نسحأب ةءيقولا نع ةبانكسلا يف عمس اف

 بجو هذ كنلات نم نا.ح لوقك رادتعالا ىفالو هيلع برغف هلوقك جاجتحالاو

 ظ هركش انيلع

 . 4# ةءانكلا دم ىف لصف »

 ناهاس ف لاقيو همد نك ينقسأو هقنع عطقاو ههجو دوس مهلللا لاقؤ مرهه ىلا رظنف

 ماسم ىلا يلا ثيدخلا يمءتق يناسا حلا ملسم يبا رك ذ هيدي نيب يرج دقودلاق ريثك نر

 م.



 ىلاعألل  تايانكلا ة

 انهارف هنغ ىنكي نا ىغبني الامع ةيانكلا ( امأف ) ديشرلا ةدلاو مسا هتقفاومل نارزيخلا ٠

 ا لكوألا ل لكوع ها: باتكلاو ةارزولا تاتكيف سود ناك ذايف هاك
 نب مهاربا يخانب ساط مسا هيلع ضرع نم ناكنف لامعالا اودلقيل باتكلا نم ةعاجح

 ةودعلاسمشلا ىمسإو ةماجأا نم هن هناف ةمارك الو ىل وب ال لاقو ه.اعبرنضف سابعلا

 رادلا راعب نجلا نغو ةلبوطلاب ةيخلا نع ىنكيو

 3 نديلا ةمرم نع ةيانكلا ٍِق لصف 0

 _ مع نبا هيلع لخدف باح ةلودلا فيس ىديب نيب اموب تنك لوفي ىربطلا تهمس

 أر تقلح انالوم هللا ديا لاقف تاغتشا مبو مويلا تن؟ نبا هل لاقو ربمالا هأطيتساف هل

 غلباو جوا ناك يفارطا نءتدخأ تلق ول هل.لاقف يرافظا تملقو ىرعش تدلعاو

 باثك ىف ىرهزالا روصنم وبا لاق مهمفتاوضقيل مث ملاعت هللا لوق اذه نء نسحأو

 ثفثلا لعجذا ىليمش نب رضنلا هرمف 5 ثفنلا نيبوغللا نم دحا رمي مل ةغالا بيذهم

 طبالا فو رعشأأ ند ددحالاو قاطاو ماهل لوخدي هباهذا هءاضق لوجو ثعشلا

 ءىقلا نغو غارفتسالاب لاهسالا نع مهايانك ءايطالا )» فئاطل نهو ( ةباعلا قاحو

 أ هب ثمنا هروش 3 عمده ند رتفد يق ىمالسلا نسما ىبا طخ تددحوو 2 طاعتلاب

 : ةرونلا نع ةبانكلا قى ةعل دب هل اناا يخ ركلا هللا كيع لإ 3 نحل

 كنحخلا رض يَ ءادوسلا هتمامع تحضا ىحتلا امل

 كتفلا وأ هفدر نع نعمعلا قا نيلب وأ لاثحي راصو

 كربلاو ضايحلا نب ضورلب ارزنم هارت موي لكح يف
 كلفلا نم ةعطق يستك | قح , رش هلاسب انماع امو

 # ملسو هيلع هلا ىلص نا رابخا تايانك نم بابلا اذهنم دس ايف لصف

 هيلع هللا ىلس ينلا نا اهنع ىلاءآ هللا ىضر ةشئاع نغ ةمامأ يبا نغ « يوري 9

 ةظيرق ىب نأ يورو 2 يشن تس.ةل لقيلو ىسش تابخ مدحأ ناوقيال لاق مو

 ناك املف مهنه اهابق ةعداوملا ىلع لسو هيلع هللا ىلس يبنلا اودقام اسل انعسأ نإ نقكو



 لطإب معلا اذالخام تلاقو تلاس هقفلاب ةبصعل ل وقأ
 لمارالاو ىاتيلا لم ىلا هاوس مكلسوب ملعال لجأ

 لدانقلا يف تيز بسام اذا ابلق كسلا نونلغن ؟ ارأ
 هنعمللا يذر باطحخلان رح ىنك دق لوش ىبرحلا كيعامسأ نب ىحي ايركز 1 تعمسو

 نيداسلا ةحقل اوردأو هلوغ لاما تدب قوقح رئاسو رشعلاو جارلا جارخ: سا نع

 نب نامعانديس نأ ( كلذ نمو) مهاياطغ اهنم ىتلأ جارحلاو ءىنلا ةرد مهتحقلب دارأ

 يف اهحتف موب نم اهيلع اريمأ ناكو ريدم نغ صاعلا نب ارمع لزغ ةفالحلا يلو امل نافغ

 نكل_تراق حرس ينأ ني دعس نب هللأ دبع هناكم ىلوو نام ىلو نأ يلا قورافلا ةفالخ

 نامغ دنع كاذ ذا رضاح صاعلا نب ورمعو رائيد فلأ فلأ رشع ةعبرأ ةنسل جارحلا

 لاق ورمع ايةحقللا ترد دق نامع لاف رائيد فلأ فلأ رشع ةئالث اهلسرب ورمع ناكو
 اطاصش مفحموسأ مكنكل و نينمؤملا نيم مأ

 « هظفل نم ريطت ام ةبانكلا ىف لصف »

 ثوملا كلم نعو ةزافملا ةكلبملا نأءدو ريصنلاب ىمحالا نءو ماسلا غيدللا 0

 لاق ثءيح حيبشو حيلم نووخا فص و ىف حاصلا فرط دقو ى يناب

 يي يأ هجو يح حأ هل نكلو ايخلا ىح ىح

 رعاشلا لاق م ءاضيبلا ىأب ىثبملا نغ يكيو
 ربذعل يعدي يجرلا ير دقا6 . ةطامك ١و يعاد اص وبأ

 * ريطتل هب اؤاح مهنكلو 2كلاح نوللاوءاضيللا أ ينكيو
 وهو ةرصبأاب نسحلا نبّللا دبع نب مهاربا نب دم جور روصنملا ىلع ربخلا دوو املو

 ريمأ اي هعاط لاقف ةرجشلا هذه مسا ام عب راللاقف ةرجش يلا رظن دادغبب هلناتسب ىف

 ةياتكلا هذه ( ريظنو ) هاكذ نم بو كلذب روصنملا لافتف افالخ تناكو نينمؤملا

 لاقفنا رزيخةم زحهعموديشرلاراد نيف يمالجر زر يك ام اهانعمت سبأ يفتناك ناو

 لوقب نا ءركو نينمؤ لا .ريمأ اب جامرلا قورع لاقف كاذ ام عيبرلا نب لضفلل ديشرلا

 ميك



 ىلاعثلل  تايانكلا ب

 ىأردقديلا يي بتكف هيتفك او هيلا تنأ بتكاف هيلا باتكلا نم تمشتحاو رفعج

 ىنع تاقتنا امو ةعاطو ايس 0 كنيع يلا كلامش نم متاحا لوم نأ نينمؤملا دا

 للا ترافق فرطو ف لملاف هب قورصملا ىلا لماع(نثكو) يأ ىلا تراض ةمعل

 ىلا كتباده نم هلت الف كنفالخي قفيلخ تذفنأو كتبالو ديدح هللا كانهف كتيحانب

 تواخ الو كيلاتراص ةمعن ىنغتلقّنا ام فرحالا هذه هباحأف كترايزب هللا نع نأ

 | ةيفاو نيزولا نم ةلصو ةيناث ةبالو كب يفرص دجال ىناو كيلغ تامتشا ةمارك نم

 دق لزعلا نع ةيانكلا ظافلأ ( نمو ) ةبقاعلا دومو ةمئاملا ن..ح نم كناكي هوجرأ
 02( 22 دقو) "لمعلا لش هنع طخ هتساير نم ناوياللا لطغو ةئباذك فيس دم

 وبأ بتك مزيجتلاو عجازتلاب ةيزطلا نعو ةمقاولاب ةرداصملا نعو فرصلاب لزعلا
 سارتحإلا ب ىمأ كب زح ناو ودغ ءازاب فرط بحاصولا رايت نعىفاصلا قاحسا

 بغش نع # ىنكبوإ# كنع ةيئان ريغ كل ةدومم اهناف ةرضحلا ىلا زردتلا ىلا تامع هنم

 مشحلا نم تردب دقو ىواغصلا ىلع ىنأ نع يمونلا نسحلا وبأ بتك( ةثوللاب ركسعلا

 ديدحلاب هنمقثوتسالاقيف دسقتلا نعة# ىنكيو) امءاوادمو اهك أر دتسا ىلع هلل ناعأ ةئول

 ديقلان غ ىنكي مهدالا ىلع كنامحال ىرثعبقلا نب نابضغال لاق جاجا نا يوريو #

 نوكينال لاق ديدحلا هنا لاق بهشالاو ىهدالا ىلع لمحي ريمالا لثم لاقو هياغ يباغتف

 ليدنقلا ىف تيزلا بصب ةوشرلا نع ة6ىنكيو )6 ادياب نوكي نأ نم ىلا بحأ اديدخ

 لهأ نمالجر جارحلا ناويد لو دلاخ نب يه «ناكوإ# ةلدنقلا كلذل لبق ارو

 هيف ليقف ىحي نب نادعس هناكم ىلوو هلزمف ىثتراف ملا وبأ هل لاقي ناسارخ

 انيز ملستلا عمز اده_س ليدنق يف بص

 ائيمكلا ىف“ نأ قد ةينشا“ لئدانفو

 هيف ليقف اص !يأدامأو ىحي هلزءف
 طاصيمأ ليدنقل حرف هئوض ىلع نادعس ليددنق

 اللا مهردلل هى ند الودأ هسل# 7 هاب

 كنا نال تدغنأ ةيانكلا هذه يفو



 هأ ١ يلامثل  تايانكلا

 كنا نبا لوق نم وهو ىطعسم نالف برشثلا ىليلقلا

 طعس الا ىنتعرج ال يىلام ضعب تملغ ول كتيدف

 طقسا داك اف ها صا". يراوح ف اهإك نا كح

 مهضعل ىوسوملا ىنوم نب دم رفعو وأ قدشنأو

 ةينكت ىسدعلا ةرْثنَع مأو ةيطابو لطر.يف برشلا ىعديو

 بابلا اذه ربغ نم ناكن او ةيانكلا (هذه لثمو) ةبيبز ةرتنع مأ مسا ناكو ةبييزهوعي
 ايطابط نبا لوق

 س وأ 1 ىك# ةوسفهبلقو  هثقر ءالا يم مدنطلا ميته

 سم وبأ هيلع ( هاعن مث ) رج سوأ وبأو سوأ ابأ رجلا ناكم عضوف ًارجح ىنعي
 هيلأ بتكف رح نب دمم

 هيهاو كنءاثع قدما ةيلصم - هفاق داريا تلواح ندح ا
 هعادتدوواف ىءاتلا بطانع .ةيانك دير سوا ا تاكر

 هيواعم ماطا مرقلا با ىش رغاص ريغنرسكاف اذهزاح ناف

 نايفس ىنأ مسا وهو ًارخد ىنعي

 هيناث نيفصب اعونمم حيصتف ةعقو كل انتسب انبصت الاو

 عامسالاو بولقلا بيبط نالف ابرطم فاضي ىربطلا بتك لصفلا طرش ىلا ثيدحلا داع

 ىف حدّأيو ارورس ناذآآلا عطإ نالف هري_غ 6 لاقو ) عابطلاو رطاوخلا تاوم يو

 وا )َ دكر ) ةقطان يعالملا نا و ةقفاخ سنالا مالعا بدحاصلا كو ارو بواقلا

 عفربام انعمس دق هريغ (لاقو) همالعا سنألا شنو هماتخ ورالاضف دق ءاغببلا جرفلا

 سفنلا هازجاب جزتيو باقلا عماجب ذخأير نذالا باجسح

 6# عباسلا بابلا 9
 © بيرتلا ةفلتخت ضيرعنلاو ةبانكلا نمقشنونف يف )

 «ةيناطلسلا ظافلالا ضعءنو ةعزهلاو لزعلا نع ةءانكلا يف لصف

 ىتخأ يلا لضفلا ىخأ يلا ىذلا مئاخلا لءجأ نأتدرأ دق دلاخ نب يحيل ديشرلا لاق



 يلاعثل  تايانكلا قه

 نهم ىل_هجن نأ لع طال له علوتف ةجذولاشب ءىش تايزلا كللملا كيع نبد# عم

 دق نامء اأاي دم لاقف هيدب نيبام فاغن قد لك الأ 0 عرسأف ماجا نه قرأم هتبج

 اقيقر ناكاهميغ نال هللا كحلصأ لاقف سانلا ءامس لبق كؤامم تعشق

 # امهملا فاضي امو يههالملاو بارعثلا نغ ةيانكلا يف لصف 9+

 ىعاشلا لوق لصنلا اذه ىف ىلسالا

 اكا كس اره نقلت الو مركلا تلح نم ءانيسلا قتساخالا

 دعتفاووبالا كر جدقو 5 هرسلا ةي واح ردئسشأو 00 باد.س نالف رطمتسا (لاقيو)

 ىكحوناوخ>الادوتءمظنيوناندلاق ومع كصشو ديقانعلا مد مو نالؤو براعلا براغ

 صفح هل لاقف نولوط نبا يلا بوبأ نب صف> ىنأ رابخأ لقني دالخ ناك لاق ىلوصلا

 ووللاعتيصو مظا دادهو ةنابالا حرسسمو ةسنالا عمجم مادملا ساجي امنا لضفلا ابأ ىديساب

 انالوم طشني بحاصلا بةكوهبيغ مهنيال نمت يدنع كنال هتطساوباع وأ رورسلا دهعمو

 مرح افا (رخا بنك وز رعبملا حرشأو ننالا باجتسيو رورسلا دمت ام لوادتل

 (ينكو) نازحالاعاونأ قرفيو ناوخالا لش عمجام لح بااطملا هوجويف طاسبنالا

 ماحرا مالو مومغلا نوباصو مومطأ قايرثو حرفلا ءايميكو دورمبلا ربعك موضهل هذع

 ركذو) اهانيطتماف رورسسلا بكاراو اهاناجأف وهللا حادقل اندع (رخآ بتكو ) ماركلا

 رخبلاىمومربع دقر كلا ةياغ غاب اذاناركسال لاقي هنا ةدلوملا لاثمالا باتكىف (يربطلا

 ىثعالا لوق ىنعم نع يثعالا ةيوار ديبع(لثسو)
 ايرج اهنيلس حيبذلا مدك لباب قثعت امن ةببسو

 رجا نول لايرجلاو ءارمح اهنلبو ءارمح اهئيرش دق لاقف كلذ نع ىثءالا تلأس دق لاقف

 فيسع نكد رادامم ودا ضي راعملاو تايانكلا يش تعمسام لاقديأ يعشأا نع (يوربو)

 سرف نع تطقسينا لاتف كهجوب شدحلا اذهام اموب هللاق ردب نب ثراحلا نيبو هللا

 نعع ةيانكلا ىف( لاقيو) ءامل نعي *يطولا بوشالا نع تنأ نبأ لاقف را ىنعب رقشأ يل
- 



 4 ظ يلاعلل  تايانكلا

 © سداسلا بابلا )

 امهب لصتي امو بارمثلاو ماعطلا نع ةيانكلا نم لاخلاو تقولا هدجوي امف

 « اهم قاعتب امو ةمعطالا يف لصف 9

 ميصةفحن كيلا بحأ نيتندنلا يأ لاقوماعطلا هيلغض رهف هلقيدص ىلا يعشلا لخد

 قكاامناو بطر ةلسس هيلا جرخاف ةغاسلا اهب يدبعف مهاربا ةفحتامأ لاقف مهاربا ةفحم مأ
 ةفح ىنكو ذينح لجعب ءاج نأ ثيل اف مالسلاو ةالصلا هيلع هّتصق يف نال محالا نع
 اينج ًابطر كيلع طقاست ةلخنلا عدم كيلأ ىزهو اهئصق ىف نأل بطرلا نع مبيص

 وهوقارولا بادسب دربملا زاتجا لوقي ىورطا ةلم نب دم نب دمحأ دعس ابأ (تعمسو)
 هل لاقف رضحام ىلع هتدعاسمو' هلزنم لوخدي هرتن نأ هلأسو هيلا ماتق ءزاد با لذ

 كحضف بادسلا هيلغودربملا مدالا ىنعي انأ هيلعو تنأ ىدنع يديماي لاقف كدنعام دربملا .
 هنأ مال يباعا لاق لوقي ىلاكبملا دمحأ نب هللا ديبع لضفلا بأ (تءمسو) هباجأو هنم

 لوقبلا ىأ زاجا (ليقو) نايلغلا نغ ىنكت اهباخ ماق دق تلاقف ؟ردف تغلب نإأ
 ىناواطفءابقفلا نمءاف رظلا ضعب اموب "يلا كخدو محللا ىنمإ بئذلا ةلقب لاقف كيلا بحأ
 لاقانءادغ انث ! تاقف ايصن اذهان ر فس نم انيقل دقل ىلاعت هلوق لبقام ىل لاق مث ثيدحلا

 لوي ىربطلا 6 ناكو ) هلوانتيام ميدقتي ترمأو ةردانلا هذه تفرظتساف هيلع لمعاف
 تببلا اذه ىنغت نأ حرتةي ميدنلا تيأو اذأ

 (نطاب ىوج يوادب اذ نف ًاهاظ اهيواد ليلخ

 عوج هبو ةوغد لخد الجر نأ يهو ةصق اذطو (لاق) ملعب نأ ديري عئاج ها ملعاف

 بحاصةيراجهداراتنطفف تيبلا اذه حرتقاف ءانغلا نم حرتقملا نغ برطملا هلأسف ديدش

 كيثابحأ تاشراولا ىأ مهضعبل (ليقو) عاج هناف لجرلا ملأ | اهالوملتلاقو لزتملا

 مطوفاهم تفرظتسا ةمعطالا نع تايانك © ةيفوصالو) زيا ىنعي ةطنخلا شراوج لاقف

 0 زراللو ريخلا ةئاخ جذولافلو ءادهشلا روبق فئاطقالو دربشلا نب ديبشلا لمدخإب

 امر صا لفات ناكر: رولا عباصأ جئيزوالو ركل ناسليطلاب يربطلا حيمشلا

 (فشر -)



 يبلاعثلل  تايانكلا 1/4

 كتبو 4 لاقف ءافرلعلاض عرب لج ر( علوتو )هتامأ يأ هيلا هللا كفر لاق كتبدف عفترا

 ةيانكلا يفلوقي ءاكمملا ضعب ( تع.سو ) هنزانج عفر ىف ىنعي ىلثم ةثالث عم لاق قم

 اريثك و قطان يح هنا ناسنالا دح نال ناسنالا د نالف لمكتسا دقدل قيدُك توم نغ

 دهشأاو دقرملاو عجذملاو ةبرتلاب ربقلا نع نودكم ام

 *« لتقلا نعةانكلا ىف لصف 9

 ةايحلا درب مدع لباوو لطب هبد نم ضرالا ىتسو رانلا رحلبق صانملا رجم ىلص

 هزكوف ىلاعتهّللا لوق هلك اذه نم نسحأو فيسلا ةلغ هنم ىورا تافهرملا رح قاذو

 تقولا ريزو ناك لاق رامجلا دمع نب دمت رصذلا وبأ (ىنثدحو) هلق ىأ هيلع ىغتف قسوه

 2 رهالإ هلمع سأر ىلا هضوهن دنغ كةبلا ىلأ نبا ىلا لاعلا لشافا ضاع ل

 تدب لاومأ ضع ىلع هلمعتساف هلاح للخ هب رجل هل هحاصتسإ مف هلامعأ نم هشرسصتب

 نم ماقتنالا كرد نم فاخو هياع ءافيتسالا مكج هعج امب ةيلاطملا تحن هلتق مث لامل

 ةدبع نم ه>رح ام ل> ىلا ركفلا 2 هتعباصر كش ههزل نه ةعيدو ىلع هتيانج

 الياد دارما ىلع نوكي اظذل الو البحت ىنءم كيذا دي ملف هتيانج ةقير نم هلو هتردإب

 ةل_هاعملا كلت ةعبت نم لاهفنالا بدس هل بجوبو ةرذعملا هنع حصشب نم باطو

 كد فزا ىلا هرتا لالا ةصاصخ دس ىف ربظنو هرطخ م-ظعي لاح ةطيرش يلع

 اباتك ءأشنتساو .هاعدف ةلطعلا هتدك أو ةنحلا هلد_قأ دق ةعانصلا بابرأ نم يش ىلع

 هل لاقف مالكلا نمض ىف لثلا ثيدح ندو تالماعملا هوجو نم تامبم ىف ريزولا ىلا

 هّئيوذ:ساهتلمعتسا (اف هلاعتساب ممر ريزولا ناف نالف نأ نيكل درملا اذه ًارذع 0

 ةوقو هتنطف ةعرسو هتردق نم لغبلا ىلأ نبا بجعتف لجالا بدالا قفاوف هئيداف

 ليزجلاعهلصوو هتبانج ةدهيع نغ ليما ىنمملاو زيجولا طظفالام هصالختسا ىلغ هرطاخ

 دبعل عيقوتب هبتك ام منتي ملأ خيشلا نظأ بائركلا فلؤم لاق ليلج لمعب هلغشو

 مرض هداوق ضعب برعض هللا دبع ناك دقو هييذهم فئلطاو هتيسمم ىف دازف ىهاط نب هللأ

 هلجال تاف هبنذل ءانيرض عقوف هيلأ هربخ عفرف هنم تاق احربم



 ع7 ىلاعتلل تايانكلا

 بورغلاو قارشألا نيب هسمش لو لوفالاو ةءاضالا نيب ةيح محتل

 ه بيشلا نع ممايانك يفلمصف#

 ناوخالا جال هب وبن | صصف كم يلع ًاروفاكر هدلا دب ترذهبامش نصغرون هلل لبقأ

 ىلاماا باحأ دشنيو ريذنلا كءاحو همسا نم هللا لوق ةلكاذه ( ننحأو ) هجتسقنب ىف

 برعلا ضع لوق
 ىردص هل تشاح هيركو يف ششعو ةيآد نبأ رغ رسالا تار املو

 بابشلا نع هب ينكو بارغلا ةبأد ناو بيشلا نغ ةبانك رسللاو

 < لابتكآلا نع مهتالانك ىف لصف >>
 يأو يلا ةربغ ضغن رهدلا ماجاب ضانرا قوقعلاب ارغلابو قاب الا مهدالاب لدبتسا

 كنا نامز كردأ لوقعلا لهأ سنالم لات ىجحلاةيعاد

 « ةخوخيشلا نع ممايانك ىف لصف ©

 '  ندلاتهانثهرمع دوقعتفعاصت دق وللا يفهلحسف دق توملاةفراشمو مرطاو ربكلاو

 ةينب ىلع فقووذايخلا لحاس عاب دقرصقلا ىلعرسصعلا سمش نالف هيلاخلا مايالا تح دق

 ىفقبواعم ةمث تطقس ( امو ) ريبخلا فيطللاب قلب داكو ماقملا راذ لع فرشأو عادوأ

 غلب ام للاوف نينمؤملا ريمأ اي كيلعضنخ ىماسلا روعالا وبأ هل لاقف هعزج دتشاتسلعلا
 انسي هضمي شعل الا ال ل

 *« توأأ نع ةيانكلا يف لصف

 ةداعسهل تنتك هنارفغ لو هثاوضر راد ىلا هللا هلت“ ءراوخل ءدعسا هب هللأ 8

 راربالا لحم يللا راوبلا راد نم ةلقنلا هل هللا راتخا رظننملا يالا ىلا هب تضفاورضتحلا

 ريك آلا شقرملا لوق نسحتسا انآز

 عي ام ءرملا ءأرو نمو مدن نم ةايْا لوط ىلع سيل

 هل لاقف دْاع ءانيعلا ىلا ىلا مركم نبا لخد لاق نابزرملا نب لهس رصن وبأ يندحو
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 يلاعثا  تانآتكلا 0-7

 كءتنمو فاح نيب نم ةمضاخ كوللا باقر هل

 لاعب نمو يمدأ ىك نم < .هقئاع داجنلا يه وأ كوبأ

 لجو ىلغ رئاث نه س؛ مل ههد نمو هلام نم ْدْخَأ
 لك ةداس قاع عطي هبلّس فهيم هتكب #

 دشلاف تنأنم هل لاقف الجر ةفوكلاب فئاطلاذخأو
 "ل ل رع تقرأ نو. ءردغ رهدلا لدول عدلا نانا
 دوفو هتئادفو ىضمام اذا هرادبا,ىلا احاوفأ سانلا ير

 يلاكبملا لطعفلا وبأ ,يندشنأو) يالقإب نبا وه اذاةفارشالا ضعب نبا هبسحو هنع ىلع

 يوحنأا ىجاحزلا ىففالعلا ركب ىلإل
 هعودص ان ايعاف 0 أنريوح كف دو كل

 ين نهاألاع تنك“ _ ام كدو اذا ©

 14 سماحلا بابلا +
 )َ ثوملاو ربكلاو بيشلاو 3 نع ةيانكلا ىف)

 « ضرما يف لصف اع
 ىف عقيب ضرملا نعةيانكلا ىف رصعلا للهأ نم ءاغلملا ظافلا ىلع روصتم لصنلا اذه

 ياثملا بيطلا يأ لوق نم وهو نامزلا هشمح م_طوق ( اهنف ) بابلا اذه لوسف

 بسجل ةقملا نم ىذؤي دقو ٠ ابحو ىوه نامزلا كشمخت

 هلعجي ام هل ضرع هتياكشل مركلا ىكقشا هدوع تباصأ ةرتف هل تضيع مطوق ( اهنمو )

 هنائثسرفكيو هبولذ وح امهل ضرع امضغال ادأو ارك ارك دبو اهيفنسال اصيح هللأ

 تايبأ نم ىدسالا ءالعلا ىنال هلوقب برا نع ( بحاصلا ىنكو )

 دإلا ىف نملطت قااموجنلا ف5 دجلاو لزطا كيلم ءالعلا ا

 مركلا علاط ءاسؤرلا ضعب ةلع دادتشا ركذ ىفىزاريشلا روصنموبأ ( بتكو )يحي ىلأ



 1 ىلاعتتل تايانكلا ظ 1

 ناعفس حقو ناسا يف مهضعبل ىزراوملا ركب وبأ هيندشنأم ديجتساو
 هتءامع ىف عمجم كاعام لكف هتءاهيف هلمو هبجو يف هحالس

 عفصلا نع ةبانكلا يف ىسوملا يرمسلا لوق فاعلأ امو

 باوبالا ىلع مهام تضغ 2 مهدوفو كولال ريضح اذا موق

 ةعب رقنبايف: ةركس نبال نادبغنبدمحأ نب ىلع حلا وبأ هين دشنأ اممحلمأ ين مآ ممل اذهيف ريملو

 ينوذخىدانث سأر قوف نم ثيفتسا ةوسللق تيأر

 نيعي نع نمو لامث نع نم لياروط يهف دقلف دقو
 نيزح بشك لاقم د كاهد دق ىذلا اماط تاقف

 قوكمدا سانلان م يذ و ا نم تسل نأ يتاغد

 قومطف ين كان اولجف ناو يبل رم فات

 م ةيندلا تامانصلا نع ةءانكلا يف لصف

 وه اذاف جوزف ةنعطلا ذفاث ةساجلا نبل هلا لاقف ةأسما بطنخ لجر نع يبعشلا لثس

 فسخلا نأ ىنعي نطبلارصخاب كئاللا نع ىنكي ناك هنا ماظناا نع ظحاجلا حو ظايخ
 جاحزلاب منخأو دب دياب ا انأ لاقف هتعانص نع ماجح ( لئسو ]) هنطإ رصخ دق

 ىبَأ نب لالب ىلع لخد قدزرفلا نأ ىميام ةيانكلا هذه يف تعمسام (« نسحأ نمو )

 ةدحاولا امس عفديال نعلا لضف نا قدزرفلا لاقف نهلا حدمو رضم مذ ىف وهو ةدزب

 نع هسفنب لاقف ىنعت اهيأف ةريثك ىموم ىأ لئاضف نا لالب لاقف يسوم وبأ اهب ناب لا

 هرافسأ ضع ىف همج» ناك هنا ىنعإ همد هيلغ نيح ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر

 قدزرفلا لاقف هدعب الو هلبق دأب كءفب ملو هللا لوسرب كلذ لف دق لجأ لالب لاقف

 اهدقحو لالب تكسف قذدح ريغب هس ىلع مدس نأ نم هب ملعأو هلل ىتنا.ناك خيشلا نا

 ماجا نع هب ىنكام ( ردان نمو ) ةتكسملا قدز رفلاتاباوج يف تدعو قدزرفلا ىلع

 رايسؤب مهاربال روعالا ةبتع لوق هروهشمو

 لجو انا. هللا كمجرب ديامضمرغشاعىذلان اب



 ىلاعمال  تايانكلا كك

 رعب ةلصلا نع 0 ةرغو هباوج راظتنا ىلع مم نالف ىلجرل ةريم ءاضنقا ىف

 ماركلا رد باخمالكلا رد باجن مجيملا باةكلايف ١ ( تاق ه0 اد ندحا و با الا

 « لاملا ءوسو رقفلا نع ةءانكلا يف لصف»
 هلاح ةيسئاح تقر نالف «لاقيو١ رتئفا يأ نيحلاصلا راعش سدل؛دق نالف:(لاق. )

 موجنلاو هامبلايوسابف يرب سيل ىأ قراطلا ةروس ًأرعبو ىموم مأ داؤف كم هرادو

 تقشن | ءامدلا اذا ًارقت ةبجو برشلإ رهدلا هيلغ لك أ دق صيق ىف نالف انءاج (لاقو)

 6 لكخدو ) ءىثب هللا نم رتتسال ناك اذا ءارضخلا هؤاطغو ءارغلا هؤاطو (نالفو)

 لاقفدإيلا تقرزف دادس ىموم مامح ةركس نباب فورءلا هللادبغ نب دم نسحلا وب

 أرعيو هب لي نم ىنحيا قىح هيلع صوصللا تفناكت
 ارشبتجرخوادمحتتاخد نكلو اون هب دصقأ مو

 يفاحلا ارمشب يفي

 « مفصلا نعةيانكلا قفل صنإ»

 نمو مشلاو عفصلا نع ىنكي نيدلاولاو نبديلاب الا حزمأ الانا لوقب نافه وبأ ناك

 ساون ىلأ ىف يحبسلا ليعامءا لوقعفصلا نغ ةيانكلا يف تعمسام غلبأ

 مقئنم هطرع ىف كيلو انضارعال يدصت امو

 مدخلا ف5 نم جودزع هيعدخأ ىلع ءاجطا انيثك
 شايز ىنا: ىف كنل نبأ لوق فرظتسا امتو

 نخب هم عداشلالا نكلو ٠ رفض ءاواحلا نقف باس

 ( هلوقو )
 هافق ىنك تلبق نك هاف لبقأ م

 هيقفلا روصنم لوق نسدتساو

 هنود معلا يف املك ةيببلاو يقارب نم

 هيوصتنا كلادب نا كَق وط هيلغ رزئام نص



 31 يلاعثال  تايانكلا

 لاقف راوزلا مهميسأ امكلو داوجالاو فارشالا مهفو مسالا اذه مط حبقتسأ هللاو انأ

 نب ديزي كلذ يف لاقو انتيمست مأ انتلص مأ لجأ كن. انئريمُأ ىردأام هللاو هللا دبع هل
 تابيبح نباب ىف هرعملا يفوكلا دلاخ

 لاو فرات هل دال !- كريو دع ةدوج قالا انج

 كيلد هيف مادعالا ىلع مسا ىلإ لق نورد مادعالا وْ ناكو

 لياجو هبان مف ناك ناو نطوم لك يف لاؤدلاب نومسب

 كبت ماركلا للمف-نم كلذو مهلع ارتس راوزا' مهامف

 سراف روك يلو امل نامهنلا نب رواساا نا هل دان_سايدلاخ ريغل ربخلا !ذه يلوصلا ركذو

 اومسف راوزاا ءالؤه مسا نه اذه حقأ ام لاتف كياؤ عمتجا دق هل لبقف سانلا هانأ

 منال دايز لوي هيفو مويلا كالذ نم هب

 رشبلل ءاممالا نسحأ هلاؤس هتيطع ىف يطعا رواسملا نا

 رمي لو اراوز ةيربلا نود مه ريصف الاؤ- نومسب اوناك
 ءارق نال فشوب ةروس ءارق نم نالفو ٍتارحاو بارا باحصأ نم نالت لان

 صدقلا نسحأ اهمال عماوجاو عءاجلاو ىقا ولا ىف اءارق نم نورثكتسي لاؤسلا
 يهو نب دمم لاق

 ىسون ةروس ءارق نف تنكدقلا اضفاح ودسالاو راهشاللا ث35 1

 دقو ةيدكلا يف دالءال !اوج رافسالا ىف الاو> ناكاذا رضا ةفيلخ نالف لاقيو

 يؤرو ةامسالاريغل ناك ناو هتاكرح ىلهّتنو هتاضمن ركت نم ةبانكلا هذهب فاصوب

 (مطتسا امهم ىنعي رضحلاو ىمو» عنصام لاقف عنصتام هل ىليتف ةيرق ىف لأسإ مهضعب

 ىلع وبأ ءانأف نبا ءانيعلا ينال دلو لاق نابزرملا نب لبس نب رصن (ىنثد>و) ةيرق لهأ
 3 لاقف بدايدلا برض دنع جبصلا تقو لاف 3 قراف تقو ىأ لاقف هل ًاقنرم ريصرلا

 كلذ ىف نورشتني امنا لاؤسلا نأ ديرب هنو لت هتكزب هللا كف رعب نأ وحر

 كرهاظك اننطاب لولا هل لاقف نيلمجتملا صعب لجر لأاس «لاتيو) ةيدكلل تقلا 7

 ءاغابااض هب (بتكو)لاؤ سلا يلا ةجااوةصاصخلا يف وبك هنا ىنعب سفرك هلك ن اثسلاو
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 يلاعال_تاينكلا 0 5؟
 رمهعلا لدأ ضعبلو

 ءابقرلا ىلعهتءلطب ىفرح لأ لوالا ليقثلا نرعاشلالوق

 ءارعشلا عبار كنا نيحنلا ثلاثو ماؤزلا توملا يناث اي

 طحساأ ىفأ ىف زانملا لاق فيماا ةلآ نم نالف اولاق رعشلا دراب ناك اذاف

 رط[ةلا نم ءرعشو + رغاش قف طحبسلا اا نا

 رعشلا نه تاِسأ ةسمح هل ىورب فيصلا ىف نم ينوط

 ىلوملا زعش يف ىفوكلا قيرو نبا لاقو
 نيقاط يثيخ نم دقعأ قنكلو شخ الب يراد

 نيتي ىلودلل تدشنا اهب يرح دتشا ام اذا راد

 ةرارح نم لتعا دقو ناقاخ نب حفلا ىف ىهاط نب دحأ لاقو

 نامزلاافهرهشيوس ن 2اقاخ نب حف ريمآلا ءاودام

 نانو وأ هلاقام ضعب هود_ثنب نأ ريمالا ءاودو

 موق * عمتجاو 396 هرعش نم لك أ هلعل لاقف قاحلا حسم 5 جاف دق يناتعلل لبقو

 لاقف رانلا نم كناكم اهناك مهنه رخ الل مهدحأ لاقف ةراح ةجذولاف ىلع ءارعشلا نه

 نكلو من لاق ءاماكن الف رعش يربطلا ذاتسالا ة لبقو إك كرعش نم تب هحاصإ

 وتلا نبأ لوق نم هذا ااو كيسلا ىفارثلا 6

 ديدش درب هولعي لفن فيلا ىف كرب ءاك ىدنع تنأ

 رئاس ريغ ىدر رعش نع ةبانكلا ىف هسفنل ىريلا نسحلا وبأ 6 ىندشنأو 9
 هبرغلاو رافسالا لأي ال2 نجاد هرعش قيدص انل

 هيعصلا مهق ىف هقحخل  ايعار فيلا كل

 « ةيدكلاو لاؤسلا يف لصف

 ىرقلا كيرمش نب هللا دبغ ناكو كرب نب دلاخ راوزااب لاؤسلا نع كنف لجأ



 1 ١ ىلاعتلل 2 تايانكلا

 دعس ىنأ ىف هسفنل ىرباعلا ذاتسالا ىف :شنأ ةيرق نادابع ءارو : سبل اولاق لئاط هيدل
 ىورطا ةلم نن تسود

 هيرخبوثلا اذ ود>نكلو جيم بوث هل دعس وبأ
 هيرق نادامع ءارو سيلف هيلأ هنودكتزواحناف

 تاسبأ نه يحاصلا لاق طئاخلا ريصق هوبأ اولاق ةدّدو ريغل ناك اذاف

 راصق هسسأ راد ناطخل .١ هرذغ هيض لع دوف

 عاببال هصيق ىلع بنكي دق نونجلا نال صيدقلا بوتكم نالف اولق ةنج هب ناكاذاف

 تسود نب دعس ووأ لوقت ناَكدكلا نغ ةنانكلا يفو بهوبالو
 جاجحو رطاش دبع قدمل فلاح ريغ قا فلاخمو

 جاجنللا لزنمو جاحدلا زجر اي تلقف جاجالا ىلا جاجا كر

 نع ةياتك ةضراغلا ةدسغ أ لاق لوتد ىلكملا دما نب ناد لفل نأ
 صعتسم كمالغاولاق اذاف لخمأأ نع ةيانك داصتقالاو ةضراعلا ديدش نالف لاقي لذبلا
 ةقشملاو دهجلا نع ةبانكدخلا رش لاقو روطا نع ةيانك كلتف

 0 ةءانكلا ِف لصف 2

 نال رعشلا ين نالف اولاق رعاش ريغ !سعاشت» كجرلا ناك اذا رعشلاو ءارعشلا مذ نغ

 ىلدوملا دلخم لاق هل ينبذيامو رعشلا هانماعامو ملسو هيلع هللا ىلص هيدن ىف لوقي, ىللاعت هللا

 ماكتن ملم هللا ق اخ رعشأ نهتنأ ميمنب ىسعايو ر ءشلا يف هللا ينإب

 رعاشلا ل وقن ونغإ

 هعم يرجيالوى رب رعاشف هعبرأ انماع امف !رعشلا

 هعمست نأ هقح نم رعاشو هع.ملاطسودشنب رعاشو

 هممطت نأ هقح نم رعاشو

 لاق نم ىنع هابأو

 قطلأال محفم نا تبسحأ ىنءوجت مق ءارعشلاعباراي

 (بفشر 7)



 اعقل تالتكلا 6

 0١) لحتلا ةروس 6 ىفو # اراف_-أ لمح راها لث ةعلعا ةروس ىف ىلاغَت هللا لوق ينعل

 ناكوة د.عملا بتاع نالف اولاق ام.مالوك | ناك اذان 8: اهوركرتل رياو لاغذأاو ليخلاو

 . ناوحلا ىلع هدب رفاست اولاق ةاكاؤملا ىف بدالا ءىس 6 ناكاذاف » ةيواعم هناشحا يف

 دب ذخأ وهاواق ةقرسلاو رطلا ىف ديلا فيذخ ةناك اذاف# ناريجلا ضرأ يعربو

 5 هلم لع ردقأ نوكيل هفتخنو ه5 صقي قراسلاو كلا وه صيمقلا ديو ضيمقلا

 ةريب» نب ورم ىف قدزر لا
 ارهيستلا ذب دخ! [رازف .. هتك اسو قارعلا .تالوأ

 ىناعملاتانبأ نم وهو ًاضيأ لاقو
 ردغلأو ةناخلا با ولأ سيلث . قفانم عدرب اعوجفم كناغأ

 الفغم ندملا فرظأ ريغ ناك اذافإ هفارطا علر بهذيف عطش هنيع نأ نع ىنكاماو

 1١ هلوق ساونىنال داد5 مو 1 هرازاو ىمح راع نالف واق هدهعأ

 هياثروماز دا 7 او هع 8 ند

 ه# بحاصالو ع

 ديصلل بكري هرفظو هبوث ىف عئرت هشوححو

 ديحنب ديعسداجأ ة(دقوإ# دنا ضرعي مطوق ينعملا اذه يف ةماعلا تايانك«نمو

 رصطا غيضلاسأب نمآ فيكو هتلوص ىدبعلا_ينفوخمي ل

 يرذح هديك نمىنعنغي سيلو  .ىلجأ هفيس نم يفز رحي سيل نم
 رولا ند لاغ ادي هسوقو بقع الو شار الأب ماعس هل

 رسدبلا نع في ٍتئاص همهسو اضع هل ىتلا نم نمأ فيكف

 اولاق اداوف 36 ناكاذاف 96 بابشلا ةحتارب ناذسلا نع ىنكنت زاجنملا ضعب تعمسو

 بوقرلا نع ًاضيأ هب 6 ىنكي دقو 96 بيبحلا ينأي نالفو بابحالا ىلهش عمج نالف

 بضلأ نيبام فاؤنو ةرعشب ادحأ رع ةداءقلاب قذاح نالف اولاق اًقذاح دج ناك اذاف

 الو نلصاح هءارو سلو ةروصلا نسو اماو ةيالا نسوح امأ * ناك اذاف #2 نونلاو



 ني ىلاعثال  تايانكلا
 100 7 7 أ م م تم حجج سم

 هللا ىلع ينلاو ربلا لامحأ يلع طقالا نم مهماع قاغنالاو ءاطقللا ةيبرتب ىماي ىضاقلا ند

 بص

 هلوقبس اون وبأ دارأ ينءملا اذهو هل'يلوه ال نم ىلوم نأ لوقي ماسو هيلع
 لوسرلا هالوه للضقلا نال - شاقر نه م ا أ! لدالا اندوحو

 اهم برعلا نينا لاما "تانكي 4 امل ةديبع ىلال لاق ةوع دلاب مم. الجر 0 ىو

 وهو مشاه ىف بسلا يعدا ةاذافام مهنم سيل هنأ ىنعي كلذ نم تنأ كشر: امو لاق
 ىنلا نيبام ةيارقك امرنيب ام ةبارق يأ هتلغب يهو لدادلا نم ىنلا مع نبا وه اولق ىعد

 تسود رع لوقي كلذ يفو لغيلا نيبو

 لسرملا دحأنمتنأامو مشاه نم تنأام كتيدف
 لدلدلا نم مع نبا تناف ىنلأ مي نبأ ىلا تاق ناف

 اشك تنلا ىنأ لوق ةبسللابذكو ةوعدلا نع ةيانكلا ىف تعمسام حلمأو

 هفوصوم قارعلا ىف هتبس هفوكلا خحاشم نم انل خيش

 نم وهو رحنالف اولاق ادحام 36 ناك اذاف #: ليلعالةفوصوم ةروزملا نال ةروزم ىأ

 لاقي ذا طارلاب اونك ةاءرو 6 ةعيرشلا ةقبر نع جراخ هنا نع نونكيو رارحالا

 بالك نا اك نيدالب د>املا ناكف اهردغو اهديالق طرخم اهنال ةطارخلا ةكم بالكل

 اهيفو مهتاةيط فاصوو ناساسىبب ةاك انمىف ةديصق حر زيلا فاد ةىنال و#ردغ الب ةكم

 مويدحلم رك ذ يف
 ضالاو لالعالاو  نلتنل اويلل كان
 روط ىلع اونايالو اوضاح ام نويجيلخ

 عيتادالقلا طرخ همكح نم اوأر اورواعتامىأ اوضاحام هتسا ىلاغي الىذلا يحيلخلا
 ليقومالسالا رسسجربع دق هنا نونءي ريغ دق نالف دحخلأ نم نولوقي دادغب لهأو ردغلا

 الذي ناك اذاف كلذك لزي مل ها نع ىنكي ناكملا كلذ ىف تدلو لاقف تربع له موضعي

 *« اذافإ# موباكمرنماثو مهمصقيف لوقييلاعتللا نال فركلا باحصأ نماث وه لبق ًاسيسخ#
 سعاشلالاقاكاولاق ماعنالاو متاوبلا دادع ىف اوناك

 قلحتااو ةعلا ةروس يف هر 00



 ىلاعتلل تيانكلا مب
 اناس كيج هه هد دونك د لع ١ عم مان ناري الاخ جمتك هو عم هد هعيش عه « م هع قتال 5 ع عت < 1 م هه قا مق

 نم بحاصال ةظفللا #هذهو# ةقراعم ةنجوو ةقدحو ةقرد كانه اولاق اخو ناك اذاف

 كيلق ناك اذاف ىعاشلا ىرهوجلا نسحلا ىنأ ركذ يف ىلا سابعلا ىنأ ىلا هل باتك

 سعاشلا لاق قرا غراف نالف اولق غامدلا

 هيلاخ ةتقرغ امكل هيلاع هلاوحأ انبحاص
 وبأ هدنغ ةتخافلا اولاق بوذك ناك *# اذافإ اديو هعمرضحا اولاق شيطلا ريثك ناكاذاف
 فتألاه» غابأو نسحأ اهانعم يف عمسأ ملو بحاسلا جلم نم ةيذع ةظفللا هذهو رذ
 سعاشلالاق ىثملا اهب برعذي ةتخافلا

 ل[ ملوش + ةتحاق نه تدك |

 بطرلا ناوأ اذه اطدبي مل علطلاو

 ءاريغلات لقأ امو ءارضلا تاظأام سو هيلع هللا ىلص يبناا هيف لوةين ىرافغلا رذ ل

 ناروم نيغ ملعلي نالف بذكلا نع مهئيانك * نهو## رذ ينأ نم ةجط قدصأ
 ةمقب نم نالف لبق الوادم ناك * اذافإ# بذكلا ىف لثملا هب برضضي لجر ةناربمو##

 لاق اك ىسوم موق

 ماعط ىلع نوربهيال ميف ىسوم موق نم ةيقب كارأ
 اطل فاكتنلا ردقلاب هنوهيشي نارفعزلا رثكي نالفاولاق خذبلاو فئاكستلا ريثك ناك اذاف

 جاجبلا لاق قوسلا جذولاف نالف اولاق هدنع لئاط الو رظنملا ليحناك اذاف

 هقابالاو نسحلابلاق يف ينبع قورب قيدص مو -

 ةقاط ليما لعفي الو" .ىارا لدخا يف هل سنل
 ةقاقر يف قوسلا جذولاف . يدع صيمقلا يف أك

 هادراو هشبأ ف د وجانال ةكرزاما طخ هطخ نالف اولاق طا ءىدر ناك (اذاف

 ىلا راعلا نسحلانب ىلع مساقلا 1 و9 سادال حضاو ريغ ةكرالملا طخو دضلا ىلغ

 طخلا ًادرا نال كلذ يق اعأ لوقي ىولعلا فم نب يحب دمحم نأ تهم ل هيقفلا

 ناك اذافإلم نوبرتملا هدبشي موقيم باتك ىلاعت هللا لاق م مقر ةكئئالملا طخو مقرلا

 " ملسو هيلع هللا ىلم ينلا يلاوم نمو ىضاقلا ةيبرتن٠ وه اولاق بأ هل فرعبال اطبق



 ريسخ هلو ءابيح هل ادجام هب ىف 7 ترَّز

 روذحم ةمختلا ىذا نا هفايضأ 9-5 ند

 ر 0 مكاصلا و موصل هدنع اورجاوب نأ 1

 رخالا لوق كلذ نمو

 دا نب يم وخأ هل تدصق ةقحو ىأ نم هباوبأ ىلع

 ىولعلا ايطايط نبال وق بالا اذه يف نسدت امو

 هيدتخ تح راما ةاهيدي ىفاه اسفتلم تعور نا
 هاعسو فقالا ةنزلخ ىلا - :اييزؤلن اهون نك فاضأ

 اميعل ةءانكلا هذه ىف هل وكو

 ىذب قبض كيلا وكما تتحوأ هند كال ل
0 

 ددولا ند كيو مدس 4 شومشقم ةدبزأ راسدلاب 0ك تذقع

 « ةيانكلا يف لصف

 نيحيرتساا نمنالف لبق الداج لجرلا ناك اذا ةمومذملا قالخالاو يئاعملا نم ةلمح نع

 ةنطا لهأ ن ه٠ نالف لبق هلبا ةيحانلا ماس 4 ناك اذاذ 9ك هل لعال ند جحارتسا مط وقل

 هنعن اولاق قدأ 0 1 0 لها كلا لوك ع لع هللا ىلص يتتلا نال

 هسفنل ماجللا نسحلا وبأ يتدشنأ لاق ىروزروشلا نسلا وبأ (ىقدشنأو 6# ف 1

 ةيبذمرتلا ديرب نع فرص ام ىثاشلا نارطم نبا ىف

 فرصتنم ورق انليق نم لكو انفزص دق

 فرصتي سيل هتعا يىعاشب انقرصو #*

 هذه عضوت دقومدأ يصو وه اولق همزاي الام افاكتشم هينعيال امف الخاد اياوضف ناكاذاف

 سعاشلا لاق مك حدملا عضوم ةفصلا

 ءابوملاب دو وهو كاصو هما مخ نيح مدا ناكو

 ءانيالا ةلغ مدآ تيفكو 2 مهيعرف مهاعر“ نا هاب



 ٠ يااعثل تانك م
 - د دس مجاهيم

 تان را )  ادرالا ةيزر دنل هلا لع تسم| نذل ىزممل

 مئاهو برجوورمح وباانوبأ هنباو ةيءا ابوجم شاع دقو
 ةووحب بوجحلاو بود نأ نينمؤألا ريعأأي هل لاق هتمداتم 201 ءانيعلا نأ لاول دارأ او
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 ّ : هيف مدخأ نأ جاتحأ انأو مد ك..اجم ّىئق ن. كو هءاع لشإال ند ىلع نكيشو 2

 : بكوكلاو يكوكلإب ضارب ةطش ةليع ق:ىذلا نعو عقمماب روعالا نغ د ىنكو##

 دا ىلإ يد تجرح دق: -انيفلبو - نيناملا. . نأ

 « لخبأأ ىف لصف »

 : ضاشلا لقردقلا ىتأ نالفو خاطملا فظن نالف لاشو دصتقملا لي خلا نغ ع

 ليدانملالسغالو رودقلا خط مؤامإ وكشت ال خاطلا ضب

 ه«رخآ لاقو «

 سدقلب شرعل ”ىُش همشأ هتفالغن ىف دواد جخبطم

 ع

 سيطارقلانماضان تأ تخدتا اذا هخابط بايث

 ساوث وبأ
 ردبلاك ءانعس ني.ءاقزلا دقو قضلانمادوس سانلارودقتنأر

 يربطلا ذات الا لاق ناوملا ليدنه فيظن ناك دقف كرأ هللا محر لجرل زاخلالاقو

 نطقلاو بورتشلاو لوك [لا رمت ف

 ردقلاو ليدنااوةه صقلاو زبخلا ىتن

 رطاو ناذرجطلاو نايذلاو لقلا ليلق

 لاقف ناذرجلا ةلَق ك_لا.وكشأ ءافلخلا ضعبل ةبباسعا لوقت ناذرجلا ةلقركذ ىفو
 «انكلاردان نمو لامو ريثك مامطن اط.صأو كناذ رج نك ال ةيانكلا هذه نسخأام

 قاحلا مرك ألاتف يحي نب دم ةدئام رضي نم لكس دقو ريمح لوق ماعطلاب لخبلا نع

 درع دامح لوق درابلاب سيلو بايذلاو ةكمالملا ىنعي مهمألاو .



 26 : ىلاعثال  تايان :كلا

 اا قوس 1 اعيش كلما 00 ا مو

 دا ل امي يتدشناو

 دومدلا نه تفلع 6 تناو + افس ءاايلا ىلع دل ف

 د يدم "لو اهبوذ ىفو ةالملا يف دهزتو

 ىلع كلغب سارف اب ا هل لاقف لغب ىلع وهو قدزرفلأ ىلا رظن صودالا نا ىوربوو

 ضإرعتلا ديج ( نمو ) ةئبالاب يعرب صوخحالا ناكو كيلا ب>ا ةسداحلا لاقف سمح

 ظ ةباب نب ورمع لوق اهب
 هيفاخ ةميلست لف اني ورمع يم دقو لوقأ

 هيفاعلاب هللالضف دقل  .ىنغلا لصشب ورمع هات ننل

 « صربلا نع ةيانكلا ىف لصف

 اذهام هل لبق نق نب اعلي صوبت# نيالا حاشولاب هنع ىنكف صرإ ةعدج
 صربلا نع ىنك ( نمو ) ماللا ديدشتو ءاحلاب هال ىوربو هالج هللا فيس لاقف

 5 لاق ثدحح ىل ثم يب ند لجر حضولاب

 حضولاو ىدلي سأرلا علص تأر ذا ىنه ةدوش ترفن
 حرفلا نيساحي فرطلا نيز 15 هجولا ىف يل نبز وه

 ظ ضايبلاب هنع ةيانكلا يف اسح نبا لاقو

 قلب امنارقأ يف مماهالا نا ةصقنم ىف اضايب نيسحال ٠
 د مطعبأو 3“

 دجالا كل صيمقلاب امنه ايون هم كراعأ م و

 ف اهالى ة>أ نوكمأ امض ددلا ضرب :لجحر لاك شرإلا : ةيذج وه مخل وو

 جازملاب جاعلأ ىوادي لاقف عنصي ام همالغ

 « ةءانكلا ىف لصف

 ةينع نب ديل ولا نب نامع لوش كإالذ ىفو بود لاب يمعالا نع ء ىك تاهاع هد لع نع
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نا وقل ءانعلا قال ماه ىب مقلي لاق لاق نانز رملا نب هس رن
 هل لاقف ىمعلا ايم ك

 ااسي#و اقيطت» رعتعلل هفلخ يف ماجا تبأر

 يسموه يدعلا لمح ّق سااح هنكلو نوعرف 0

 البا ةددسلا ْ ف فلاخ 4 كلو نسدلبا شغو .

 ضعب لوقي كلذ يفو دهده نم دج_سأ ( وهو ) ناقذالل رخي نمم نالف لاقبو
 نيديرصعلا

 ل ا ةينكلا -ةقحام” ان قيد سافصو لق تامزا

 دهده نم ةولحلا 7 دوجسأ هتكلو سو واط نسحلا يف

 ةيقفلا رواصتم لاق هدحإ ةءوس ىراويشلال تارغ نالقو

 اباجعل هسيع يما يفو ى واحطلا نب دحأ يما يف نأ

 "نر اي 2 متسلاو كلر ةيفع ايف تفلط
 ابارغالءإ ىلع مطرشله بار تلاقف هلابام كيف

 هريغل ىوررو هلوق ةءانكلا هذه 7 بحاصلا حام ندو

 ركسلا بصق هيف عرزب هليوارس ىف حارق هل :

 ( هلوكو)

 هعتيطاسال احامتوا الأ أعرمسم هرضخ ام هللاو

 ( هلوقو )
 | رذع ' حض وبل مغ هئااسف ىمعلا لمح 50 الاب هن دهاش

 90| براغ لو ادع تاق اهب ىا :قناحافا

 : (هلوقو )
 مالفالاو جردلا بحل الا ةفرح ةباتكلا ذئا امّهلاو

 ْ ةدمصق نم هسفنل ىربطلا ذاتسالا يتدشنأو



 ب ا يلاعثال  تاياتكلا

 قدزرفلا فاطاتؤ بارغلا بيشإ قدح ىلع لخديال هنأ هللأو تلاقو اهراد نعقدزرفلا ِ

 بجاْسانذأتساف عن لاق !مماص ذخأتو اهلع ىنتخدت نأ كل كه بيصنا لاقو لاتحاو
 لاقف ىنتنخدق ثييخاي تلاق ةنيكس هنار املف هرئأ ىلع تهز رفلا لخدو هل تنذاف تنصل

 4هجو 0 0 دارآ باش دق بارغلا هللأو أذ_هو بارغأإ باشا قدح تاق دق ىديساب ٠

 تازجأو اهسسعي نع ترفك مث ًاريخ ىف ديرربال هنأ تاع دوق باصأ لاَقف هرعش ضاسبو

 داوس نع ىلتملا ةيانك نه عدباو ندخل دوسالا حودفمملا نغ 3 نكي مو امماص

 هلودبديشخالا روفاك

 ايقاماو اهنلخ اضاس تاخو هنامز.نيغ ناسنا انب تءاغ

 ءاشأم عدب أو لضفتاا ةدوجو ةيبشنلا نسح ةءانكلا نسح يلا عج هناف

 #« دربلاو لمثلا يف لصف

 نب رصن يبأ ختيشلا ىلا اموي تاخد لاق ىوسولا يسوم نب دمع رفعج وبأ ىنئدح

 وبا ىل لاق ضب امل همالك ةرثكو هسواح لوطن ىذأت مريم يولغةدنعو يراد 0

 نه اكحاض مسبق هنأ ر ىلغ هل ادعاسم أ تاقف باقلا ىلع فيفذ اذه كم نبأ رصن

 اولق» افيفخ دارأ هلا ىل عفو تح ركفأ تلذ اف ضرغا نطفن مل كارأ. ىل لاقو يلوق
 هلوقب تسود دعس وبأ-دارأ هللا اذهو لقتل وهو

 ياقيفو ىنيغ نافجأ ىف با ام اكوينراز دق نم لقثأو

 باقلاىلءافيفخىباقىلع كارأ هبي تمرب امل هل تاقف ش

 كتوص عفرأ اذهاي هل لاق هعمتسب مف ناسنالا هاك اذا شورطالا ىولعلا رضانلا ناكو

 درإب ناسنا ىلا نامزلا عبيد #3 رظنو اك لقثلا نع ىنكي كحورب ام ضعب ينداب ناف
 نبا ىلا بوبأ ىنأ نبا # لخدو ا درا لبوط هناف هانثلا ليا لبقأ دق لاقف لبوط

 6 لسف ع دربلا نع ىنكي كدجأ لاق كتيدف دحن ام هلاقف رهشقا دقو هدوعي رادح

 يمع نالفو اصعلا ابحي نالف لاقي هللا يصعب الا هل ءاودال ىذلا ءادلا نع ةيانكلا يف

 وبأ ( يثدحو ) ىصقالا زيلهدلا ىف ىصعلا أبي نالفو نوكأ ام فقلت اهنال ىموم
 (فشره) 0



 ىلاعثال  تايانكلا م

 )14 ةئلج فقاخو لطب متعلاو نوكإأم دشأ لع ريسو نع انمهقام كميضاا لاقق
 لو اذاَم ىرخألل ايهاد>! تلاقف فيتكلا تب نبأ اككتيدف لاقف ناتب' دم ةتبلا امه

 ىل ىنغ لوقب تلاق
 البكا امو ىنيشف الفط يوطلا ينفنكت

 ىحشاطا هّشاف ساحلا 5 و امهماع حاسو هب 05 عفا ر ماقف وهام اك 0 ان ناةءازاي لاقف

 طارصلا الا فيتكلا نايسحيام نيئنازلا نيتاه ىم تددقا لاق تعتصام كحمو لاقو

 تد.فاام هللاو لاقف يبايث ىلع دسفتفأ لاق هياع نالدي ناب ىلع ناسفني امهف مقتسملا

 ىنلا نع ربحي لصفلا اذه محا  انأو 6 كسلحت نم تدسفأ امم دشأ ىناعإ نم ىلع

 هياغ هلوق وهو ةراملا قرطو عراوشلا يف ثادحالا نع ةيانكلا يف سو هيلع هللا ىلص

 ليسلا اودعاو نعالملا وقتا مالسلا و ةالملا

 #* عبارلا بابلا

 باثااو تاهامعلاو حباقملا نع ةيانكلا ّ ف

 يداوسلاو حبلا ف لوالا لصفلا )+

 نعل تابارق هل هنع ةيانكلا ىف ىليق ةروصلا هوشم ةقاحخلا حيبق لجرلا ناكاذأ

 ساون يبأ لوق حببقلا نع ةيانكلا « حبلم نمو »* اهب رثكت دورقلا نال
 اماهسملا اذه ترث مالع حصن دجو يف اه ةلئاقو

 امارحلاو اذه نيب عمحأأ شقّقحفاهباوج ناكف

 رق هبجونأك ليفةمامدلا عم ةمدالا ديدثناك اذاف٠٠ هلكءوسو افش>حمطوقكاذهو
 . نب رمع هب بطاخ مالكى ف هنانب داوس نع ةيانكلا يف هلوق بيصنل نسحتسيو ٠٠ نيثالنلا

 هل قرف نددكف ىنيض نم نواع تقع ىل تائب تماب دق نينمؤملا نيم زيزءلا دبع

 ليق ببصأ يفو هلصووأ

 مالا رجح هنيبج فراك حوت نب ماح ىتب نم ىل أ

 جارخاب ترمأ امنامهنع هللا يضر ىلع نب نيسحلا تنب ةنيكسا ةليوط ةصق ىف «ىتير»#



 نأ ىلاعثل  تاءانكلا

 نه بقملا اند يذلا يقاحلا ريعيلاب هيش زريتي مم ءالخلا ىلا جاتحا ىذلا نع ةيانك

 هلوش دل ْنَء ةبانكلا شق هيقفلا روهذم حام دقو* ٠ لوس نإ هعزق هلق

 ملعت امل هاو تنأو ةفطن نم كمسغ هبلت

 هيلا ةجاهلا كانت يضقت ىتلا ناكملا نع ةبانكلا يف لصف
 ٠٠ ءاضيملاو ًاضوتملاو بهذملاو زربملاو حارتسملابو ناتسبلا وهو شحلاب هنع ىنكي

 ىردتكبلاحتنلا ينأ لوق هقدصأو كلذيف تعمس ام نسحأ امو

 هراتساو امدق هلوصإ) ىرولات ود نم تدب قحأ

 هراطوأ مظعأ ىشق دقف رئاز هرا زام اذا تيب

 هرامطاب ديملا هلخدبي (ز“06ص2 رم ىلواا١هلخدي

 هراد يف ناسنالا ةوره افظنتسم ناك اماذاوهو

 ها وبأ ىلا اهبذك ةياكح تضرتعا دقف ناكملا كلذ نع تايانكلا ركذ ىلغو

 ىنب نه لجر مدق لاق ىرببزلا ديلولا نب دمحم ىثدخ لاق راكب نب ربزلا نع هل دانسإب

 . لا و هيلا ثءبف اكحضذ٠ الحر ام نأ همابو نائينغم نامي 0 0 و ةئيدملا مشاه

 نيتي راجلا زمغو منا موانتو نطبلا له-؛ وهو نئعلا.ركس هيلا ىتلأ دق اذبدن ءاقسو

 مك ادف تاج لاقف نيتيكم الامه.سحأ ام لاقف هنطب هتك رح انالث كحضملا برش (مف

 ىل نع لودي تلاق لوب ىذلاامامحاصلاهادحا تااقف بهذملا تدب نبا

 بنجالا اذه-لوط اتح كبتلآو“" بهذم ريغ ىف نازجطا نم تيهذ

 الخلا تدب نب اكادف تا اقف نيتيرصن الأ اءيدا ام لاق مث مظع هور 0 ربصف

 ىنغ لوس, تلاق لوس اذام ىرخالل ارهذدخ | تل

 ديل ىلع ىنخا ىذلا اهباع اولمث>ا اهلهأ ىحضاو ءالخ تدءضأ

 عك ةيدف لاقف نيتيف 2 الأ أمم >اام لاقف هيئيغ نيبام ا و مظع نأ ىلع ريصف لاق

 ىفنغ لوي تلاق لوسي اذام يرخالل اهادحا تلاقف شخلا تدب نبا ناعمست الا

 روصخلا لزم اف اهارقف ا ريدلاف 00 شدوا
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 011 ا وبأ يل لاق دقف ريسفتلا كف( لعولا هع هلل مهانغأ

 لك لورا اذ_طام اولاقو) ىلاعت هلوق ري- فن نع ناحرج لهأ ضع 1 ىلا

 ةكتالملا ثنا كلذو كللءالو كلي سيل هنا ىن..هي“تلقف ( قاوسالا يف يشعو ماعلملا

 ىف مولثم نوكي نا اوبجعف نولذ_.ني الو نوقوستبال كوللاو نوبرشي الو نولك أبال
 *6 تأرقو 6 هئلاسر لم ثيح للعأ هللاو ةلالجلاو لحما واع ىف مهني نم زاثمي لاحلا

 الحلا ىلا مام وبَأ ماقف سنأ سلجم ىف اعمتجا يمعتملاو مام انأ نا رينتسملا باتك ىف
 ءادّتبالا اذ_ه نه نورضاخلا بج.:ف ك-ج 2 و م لاقف كلخدن ىمعثملا هل لاقف

 رصن وبأ هيندحام ةياكملا ءذه هيشي 6# اممو 8 عيرسلا بيجعلا باوجلاو عيبدبلا

 مركم نبأ لاَقق .دنعمقي نا هلأسف ءانيعلا يلأ يملا مركم نبا لخدلاقف نابزرملا نب لوس

 6 دشنبو #9 ثدح هلك هنال ىأ ءوث كنماننلا دوعبال اذا ءانيعلاوبأ لاقف ًاضوتاو بهذا

 ةرتعص ىبال يتاعملا تاذعأ

 ءامو رمح نم حيرلا ثدبخ ايقس لبللا لوط كودنم مه

 هل ليق اذا لوي يسيرملا رشب ناكو٠٠ ثدحا ىح ناركس وهو هوبرض مهنا نع ىنكي

 لئاقلا لوق ديري راخي هل رخآلاو راختفا هلامهدحا ناعضو عضولا !اتكعضو دق نالف

 20 ةالكنلا نايك < انف تعج وف :اهرادن ترص

 ءاود براش ىلا ءافراغلا ضءعإ بثكو

 2216 لاي لع توبا همك ىل نأ

 ىلاحلالزنملاو_ل ةقانا كب تراس و

 ءاود هيف فخأ موب يف هللا هسنا ىلاعلا ساجلا ىلا باتكلا فاؤم بتكو

 0 رط يروال هنم عدي ملف افرمثلا د الابل

 افقو دق كنم مزعءلا ىلع دهسا علا طلاو ءاودلا دعا

 افص كنمشنعلاو دجوسلا ربآت تيفصو ىلعلا فيست اقص

 افتدلاو كتعمبلاضقنتو لب٠ىف رورسلا ا

 -فالاو لوب هب نم ةيانك ب نفاخاو ليال الو نفا ةالل .يأرال لوش لا



 ا« ىلاعثا  تايانكلا

 يداصلا هيلا بةكف هنم عطشا و ايحتتساف بحاصلا

 دوملاو ىانلا لثم ناك ثدالل  لجخ ىلع بهذنال ىريصخلا نبااي
 دواد نب نامادس تنأ تل فا تهدم عيطستال جرا اهلف

 لاقو لحفل مثال ىبساي بحاسلا هل لاقف اليل هساحم ىف يتفل كلذ ىلام 36 ضرصعو
 جييلم 8 نمو © تخنلا ريرص ن وك, نا يدشحا بحاصلا لاقف تالا ريرص اذه
 ناك ةينغم اعد هنا يهو جاجا نب هللا دبع ىفأ ةياك> .ةيانكلا هذ_ه يف تعم_بام
 ةدعاق يهو هرهظ عق رفتف سعأ سو وكلا ترادو اليل هدنء تاسد املف اه قئامتي
 دفلا نه اهلا بتكف عيفرصنأو تبضطفف

 قربي يف ضريش ةضق < درا دارك تبْضَغ دق
 قردأ الو لللب ردا  قنانكلو تاذاىل دلو
 يردجمأ طرضا اهرحج نم ةباطغ يو يرعش تيلف

 4 1 ايلا ةبقاعيف لصف 2#

 ناكملا  طئاغلاو  طئاغلان م مكنم دحأ ءاج وأ هلوقب اهنع ىلاعت هللا ىنكدق
 اومس تح ميمالك يف كلذ رثك مث اذابتناو ارتست هن وبأي اوناكو ضرالا نم نئءطملا
 لوخ ديلا ةحاخلا نع ةماعلا تانك 3 نهو 2 طوغأ لءفلأ هه اوقتشاو همساب ثريطا

 ءاعمالا وش نع مهنيانك ءابطالا فئاطل 6 نمو 9+ هريغ اهبضقنال ةجاحهل مط وقالخلا

 ءايطالا ينكت دقو ٠ « هيلع فئللت# ند ىلا لاقف فان ند كل نى. ةف لكس دقو ءانيعلا ىبأ

 يلاعت هللا لوق ىف نيرسفملا ضع « لاقو )+ حاعتلاب ءىتلا نعو ليلدلاو ءاملاب ل وبلا نع
 ( قاوسالا يف يذميو ماعطلا لك أي لوسرلا اذ_ط ام ) هلوقو ( ماعظلا نالك اك )
 ل_ضفلا ضفو لكالا ةيقاع نم هل دي الاف 0 ا نك ترا نع ةيانك وه اا

 لانيامو عوللا سم نأ اوملعب مل من اك لاقو ريسفتلا اذ مب ظحافلا مهباع ه# دقو

 يك



 لل وسل ع دو لدا
 رمق هب ملل رخقلاو راض هب نسلعا بعز لغ

 تابأ نم هسفنل نامزلا عددب يندشناو
 ديدح ندماباق تخدم دق ىدناف تنش 1-5 ا

 دسيعيلا كلذ سلو ف وسكلا راغشا تساجو
 رخآلا لاقاك ةيحالا جورتخ نغ ف ودكلاب يفك اعاو

 فسالا ىندي لهو افسنأ فدك دق ردبل اهأو
 ملا دنع نإ لع 0 ذاقلا لوق لصفلا اذه يف اهينخو ةيانكلا عيد, نمو

 م_قالخا نسحا هل 'ءاذ ._ اكقاتدمي بلا حرب دق
 اكفاشع ردا هلف  ةهتح ل عراودس زءال

 اهدعب هل قثاعال هناو اهجورخ وأ ةيحالا جورخ برق نع ينك
 هل أهلا ناكملا نعو ماعطلا لوضف ضع نع ةيانكسلا يفثلاثلا بابلا 9“

 4 هّيمدقم 6 لصف +

 0 يف اوءمّتجا درت ع داقحو سابا نب ع ءاعمو دايز نب ىَك نا رتسلا ف تارك
 8 7 مهيلا كعل و اردت ساف توصا !ط مر ةنم تاج رش مهم دأن ناك لدحر مهعمو نوكص#,

, 

 ناطوأ لمرلاب اهركذت الا « دحأ اهذؤي مل تدغ صولق نما
 اناخ يذلل اهيف بنذلا اناو .ترعل ذا ثدناف اط لاقعلا ناخ
 اناشغت تسل "الثانع تدغو ةيلقتو انار_ ك_ذ» انثدنم
 اناحأ نتلفي هنقنياو الا دحأ نه سانلا ف اف كدلع ضفخ

 يأ تلاقف هدنعام رام نأ تب ,حاف زامل هيف ساحب يف ىنغأ هب راكم كلذ لثه ضرمعو
 ع لاق كينغا نا يسوشأ 00

 ن-> ر أه وح ند كب ؟ ن هدلاب 0 جراي

 ساخم يف لل-جرل كلذ لثم 0( ضرعو 3“ كلذ نَحا قل تءملاعو تكدضف



 "/ -_- يلاعثا . تايانكلا

 قح.ا يبأ لوق هياعسلا هذه ( ريظنو ) دامح جارخاب سايعلا يما تاسالا تعاش املف

 باتك يف ىناسلا

 ابحكيفصي ثئرمالوق عمتسا لضفلاانأ ا

 ايت ناحرسسللا حيصضأ دق كلاماغ حرس

 ىف هل ليةف هراد نم ه-جرخا ريك املف هطرشت د مالسغ ىعشاطا ةركس نال نك ١

 لاقف كلذ
 ماسط ندم تحل . هيفو ءانكوام

 خارفلا لك | انئادا نمو ريلعلا رده

 بيلدنملا ىلا ىركلا نيبام دالعمب نالف لق رابكلاو راغملاب لوس ىلجرلا ناك اذأو

 نيناويدلا ضو نيريطلا ديصب نالف ليق امهالك طاوالاو ائزلاب لوس ( ناكاذاف )

 ٍ كشنيو نيسأرب 1 نالفو

 هماس هلثي ملحطس ىأو فاق اهقلي مل ةاود ىأ

 فقس اروطف صاصقلل نعذب نالفو ةيرضمو فال نالف ل. يثؤيو يتأب ناك اذاف

 اند لوس وه لق ةناجلا نود. هن حولا نحمي كوش (ناكاذن )211

 هبيصن ىسني الو ةرخآلاب لوقي وه لق اعيمح امهب لوشب ( ناك اذاف) ةرخآلا نود

 ايسو ( ناكاذاف ) هرخآو ايند وه ىلوق نيتفصلا نيتاه مالغلا (عجج اذاف ) ايئدلا نم

 هركذ مدقت دقوقفانم وه لبق م-ج ريغ

 « امذواحدم ةيحالا جورخنع ةءانكلا يف لصف
 نيطتملا نانا نع ىنكية الا ىف دجوتال ةذل نم اودوزت لوقي ساون وبأ ناك

 نا ديهتفاغ دق نالف بادالا بابل ( بانكي فو ١ م,لكد رص درج ةنجلا لدأ نال

 ةيانكلا ىف هب رشاحأام نسحا نمو 9 ههحو جارد زرطو هد ةضق تقرخا 1

 نيدلوملا ضءب لوقف ةي>الا طخ نغ

 لزن دق هدخ يف هللا نو هعيقوت نسا نم تانك

 هلوق يف نسحلا عزب تدءاضلا تءقك امة را امد



 يلاعثا  تايانكلا 5

 0 اهجاتن ند يف عدل دقو جاعنلا ضغبأ ءرمأ يبا

 سعاشلا لاق ضبدب الو ض.حبال نم ىلا ىل.ي نالفو

 نضضس الو نحال كيال الا كانرتخاام كادف تاءد

 ضيرعلادلبلااناسنيقاتعا ىاوغلا لسو ىلا انلم ولو

 هلوقيف يمورلا نبا ءاسأ (دقو) داصلا ضغمو ملا بحي نالفو روباظلا يف بتكي نالفو

 مهاوحال ىنهةدوملاىؤصا ىلحر ياريهش داع ىدغب

 مملاو داصلل 5 هلل هاي قم الو نإ رقما دلو

 (رخا كاقو)
 م4 لذ مجغإ هللادمغو امدق هللا قحَرِإ داصلا م دل

 وبألاق نادلبلا ند ا سانكل !| نع ةيانك را اذطملاو 20001 ند نال لاشو

 ةطاللا مذ قىلاصلاقاضسا

 رارحأ حارحالا ىلا نولثملاو رايدإ رايدالا ىف هرلا ةجاحل

 . راطع وهو ىحضافمالفلا روظ ايفل يفك ل فداغأ نموك

 يف لاق سو ةيلع هللا ىل_- ىنلا نال ةنجلا لها هطرش ليق درجخلا درملاب لوش ناك اذاف

ق رابكلا نود رافصلاب لوش ناك أذاؤ نع 0 دل م در موفصو
 روب نالف ل

 دمحم نب سابعلا دلو بيدأتل دعق امل دّرحت دامح نا * ىوريو 96 شاكلا ىلع لاخلا

 درب نب راشإ لاق

 بْيط نم لش كاابام معيبئذلاو  هتلفغ بئذلا مه 1 للا

 مهلا يف بئذلا عقو مال لضفلا انآ اي

 ملغ دق ءوش خيش ' در دام نا

 قلاب ممملا حسم ةصرف لا نإوهو



 "و ىلاعتلل تابانكلا
 ع م سم

 رذح نمو فو+> نموطخلا لجءت م ليلا ص يف ىلءاحو

 رالا لع :لايذأ حساو الذ ل قر طلاو ىدخ نئرقا ت3
 ريظأ نع لام الو از نطق ةركادا تيل اه نك اع

 لذعملا نب دمصلا ديقأ هلّدمو *9 حيرصتلا نعةيانك وهف

 اقايتشا سوفنلا ته اذاو

 أ الاكم نك لم

هدل تدووذدص
 عب نغ ىر

 هنانه

 ند دش كانه ارا>ثا تاباقو

 هعولط دنغ غابلا درو لجو

 هرغُمأ ناوخالا رون دحوسلو

 يحذلا ايشداعتسا ليللا يحداملو

 همالظ قيقر ىكيأ نه كلايف

 ليلحخلا برق للا ىهشتو
 ليلغأأ ءافش نصا ود

 ريخالا تنبلا ود دارملاو رصعلا لهأ ضعبلو
0 

 هتايه ىنسا غاملأ موي تددغو

 هناكرج نغ نام نصغ لاعمت

 هنا_دحو ف درولاب هلذعإو

 هي أدعال نع درولا رمشأ رمهش و

 هتافص ضع نسحلا: عب ةوحوب

 هاتعدع سلا لشافلاب

 ءالضنلا ضب وق لصفلا اذه ود

 يركس ناح اذا ىلا

 ىناعب عبّشَأ تاخدأ

 ساون ىنأ لوق ذيخنفتلا نع ةيرانكلا دي نمو
 هزاز لدخا ىلإ رضلا 5 لاو
 انلأ ةروس هتطس

 هيلاومي انفطاف

 ليقم تقو ناكو

 ىقياخ رهظ نيغ ُش

 هراروزا دعب انلس

 هرادل ضرعأ و

 - 4 هلهأو طاوالا نع مانكلا ىف لصف »

 رجلا كيص ىلع ربلا كيص ُس نالف لي ةناوسألا نودزاملغلاب لوش للحرلأ ناك اذأ

 (فشر 4) 7



 يلاعتال تايانكلا 4
 .٠ ١  0ع .

 يعود 34 ريغ رفعح وأ هسدشلاام لع دال ةرابطو ا شخ ّق ةءاكألا هزه ريظأو

 هلئاق مسإ ملو قااغمادلا ىميع نب دمع كئثنأ لاق ىوسوملا

 نار رد قه ]وف كنف  اقدن هتلسرأ دا 5 ذ

 .:نرءدعب زيبا هيلع اوماعي نا ةعقرلا يف مط قديب نزرفت اذا نييجنرامشلا ةءاعنمو

 جرخو فيظن وهو لخد هنا ءىثلا كلذ نع صاشلا اذ_-ه ىفك دقف قدايلا راس

 تسلا 0: ىضاقلا هيندشنأام مالغلا نانا نع ةيانكلا ردان (نمو) رذق لعم وهو

 1 : تايبأ نه ىلصوملا ىرسال

 ناي م[ كلا اديخوت < ةحر اهو تأ

 خابسلا يف اهب ىلا رذماو اوف اب را حفاصي

 ام قيلبام روهشم ؟ نمو ) تبنيال حاس ىف رذبلاب ةطاوالا نع ىفك فك رظناف

 موضعب لرق لصفلا

 نينلا يف ءائقلابنعطلا نم الا اهبرام ىسغن تضق ءيثلك نم

 00 الا را الو ةقريعم فلا رهدلا سرعا ال

 هسفنل يتسبلا جتفلاوبأ قدشلأو
 هتفش نم ديشلاتدنتجاف ارطاتم - "ىلك وحلا ىذلا لازغلا ىدفأ

 |0001 لالا نازل اققح © اهذهاش لويقملا ججالا 5و

 هتفصنمبصنأأو تفصنمعفرلاف هب تيضر ا ىلع انقرتفا مث

 هيراقي اهف ماك ىنألو بوصنم هبالوعفم لازغلاو عوفرم لعافلاو العاف ناكهنا ىنعي

 مذتح ريغ عى كوعدأ ثم أ دقق لبق هللادبع كوعدأ ترك

 مركلا يي وعذب يتفلاد وج لك ام ةمنع تنك دف ا ادوج تحمس

 © هلو )
 عمالا ددسملا يف هناف ميمأ نم عدلا يفناكام

 عباطلا ةروسكم ةفيحص ل.اح نمكيف ىركف لوطاي ظ

 ربغلل نأ لوف امأو



 مو يلامأل  تايانكلا

 هحاحد ىلا كيد ةحاشا للا و2 [فىات

 ةءانكى لع اهنم رخالا تببلا لمتشي ةحالنا ةباهن ىف زئعملا نبال تاأ ىف ترمدقو
 يهو دج ةف راغكسم

 هتيون نس دقن 1 دقأ ندلفو

 هيدعو هذيدع ل شك ءاح

 هتريه نم اد نأ امل ةيوتلا تناق

 هتءلطإ يرظن ىف سيلبأ ءاحو

 هتردق ونعو يلر ينرك ذب لزب ملو

 هتحر يفاهريغو ةلبقام ىل لاقو

 ىهو ةلبقلا عستيامعةفيطل ةيانك اهيف يضورعلا سنوبل ًاتنأ تدقنأ دقق ةلدقلا 2 لعو

 هه ةلئاه ةطخ ىف ىدي-ان كبح نم ىلا

 ةيحصلا ةمرح اهيق تيعأر ةلمق يف مويلا تنذأ دقو

 هيجألا ىذتيبا!نكرتاءق ٠ ةلخ اهتلن ذا ىناخ

 هنكلا لخداناى مكف "دلع تودق لل

 ديعل ىلاكمملا دحأ نب هللا دبع لضفلا وبأ هيئدشنأ ام ةلقلا نع ةبانكلا فيرظ نمو

 مجنلا نب هللا

 دلجلا كيفهئاخنم دجوام كيلا ىش

 دارو تكشوأ نا ىدتها تئشول ناري

 مرضعب لوق نايلغلا ةذخافم ىلا ناودنألا ةرشاب» نع لودعلا نع ةيانكلا نسح نمو

 حادا ىف هلا قؤرت تلطا 2 ىدكلو رسلا كاك

 وأ هيندشتأ ام ةرامع ىلا و ةيانك نا ةعسأاو قيضذلأ ىءم ىف تعمسام عدبأو

 فسوب ةمالغ ىف ةسفنل ىنائزلا 1 نب دج

 + فدوي فك يفلالاثلثو داعو - اهرونيعسنب انعسض دوي ىذم

 فرصتلا ىف هلام ادلث عاض دقو هحالص اذه دعب يحرب فيكف



 _ يباعشا تايانكلا 07
 تلا ءام هتابق نمو زال نه تكذ

 تاع ناك اع ادع نم نبل

 000010 0 در نا ذحاب الق فاسو يف ةيدرافلاب لو ةماعلا :ضعب تعمسو

 نم قفنب نالف كلذ يف لوقب ةماعلا ضوب تءمس 9 ٠٠ مسشلا ىلغ ةيلالا بيذي نالف

 ىراخ دا ىلإ بك روايت كيرلا باحأ ضعب تا( همر لع هتدط

 كلذ ةباكح ىف لاقفكارتالا داوقاا دحأ نيبو ! خئاشلا ضعب نيب رجشلام ءامنا ىف

 0 اظ 3 او اعرذلا ةظنالا هذه ىف تقولا بوو رظن الف :حاةماي هل لاق هاو

 هخيوو ةلطقسلا كلت ىلع هعرق هساحم يف لصحو يرام ةرو الف هلع نع ديربلا بحاص

 حخيشلا هللا 3 لاف ةعذقلا ةلغفللا كالت للثم نع ناطاسلا ةريضحح تنص اله 4ل لاقو

 كحن و تزجتأ لاقف اههوجو ىلع رابخالا ءاهنإب ثرمأ دقو اذا بةكأ تنكاف ليلجلا

 ءانعم ىد هب امال وأ تادحالا هب منشي اب همتش لوقتف اهنع ىنكت نأ

 « مهن» يطماعتب امم ةبانكلا ىف ىلصف 9

 الو ىسومل اكول قشعتيو اغب نب ىو بتكي بهو نب ناماس ناك لاق دربملا يح

 ىمأ هيلع دروف بئاكلا باطخلا وبأ هعمو اديصتم موب تاذ ىموم جرم ايندلا هب ىري

 ناماس ىلا ردإب مالغاا كلذا باطلا وبأ لاقف ىعدتسي نأ يمأف ناما ىلا هيف جاتحا

 ”01 و هلق ياام لابو ناماس هل بتات هيدب نيب لسخ اياق هلا شكرف هرضحاف

 الل 101 وك ددلا كازا الف ةزيأ ىلثماو اووم ديستم ىلإ هعم

 ليلخلا ربس نع ماني ليلخلا ىف ىدذع ريخال

 ل عك ثا ار نم رك د 1

 لوسرلا ىف كل ىنطلت ةادغلا يل ن0

 لوهسلا فمص يف تن ٍ لابجلا ديص 1 ذا

 0 لولو كل كلل دا كاكا 15 كلو

 هجاجالاو ضعبلا هقاخ نم جيلم يتحاح يلام له



 "5 ْ ىلاعتل  تالنكلا

 اهموكو ادغال ةيأ رلأ لمحت قلعو

 رق قيد لك نم دخلا ب6 ىف ور ذأ

 رعلا لحب سانلا قدح وم د ةزاقاذ ةراشلا نسحت اسم

 وأدت ىلهأ نم نييرمصه.لأ ضعمأو

 كد .هلاب تاك ةقعام انأ قيدم فصو ىفتاس وأ

 كهيها ف هواش فادح 2 ةيكلو سروام نشل
 1 0 : : . 2 َِه 0 8

 كسوتي ةلجالا ضدبلىاح را يره وللا ندخل ىلا لوف نءعدباو ندحا عمسأ و

 ةيانك تففاعأأ ىنعملا نعروكو هأدص 3 هتددخ هيلأ

 هليرخلا كاباطغ نم قلت . :رملا كلل اجلال

 هليسولارك ذىلا جوحنالف شط ركذلاوةمرح كديحل

 امالغ هدنغ يأر هل قيدص ىلا هبتك ام يئاملا ىناراعملل حامت ب اممو

 كعك ىلا ان اتنم 0 ءرغأ تكد هتان

 ك.دخ نةسنلوى تغفل ىو راب أشر هنأ هرق 8

 كف ند تار نا هباودت . غرف اذا. ةعاسا نف هلكت

 باعل ًاعيج كا يىوسامو هيحو ناس اذو كي..ط 3

 باتكلاريفمناونملاهبشبال ةلمح ىخأ اب يعالك مهفاف

 ءاتسهف رخل
 هرحاسلا هظاحلأ ىناتظش 2فرظتسم لبساب يل حيلأ

 . رخآ هل تنل قثانم هنكل و اين د . نم .تنشسام

 نب لبسرصن ونا همظنف تاتا الا نادانعي ءاوو سبل ارثن ءافرظلا لاق كلذ لم ند

 لاقف نابزرملا

 ,ا



 ىلاعل  تايانكلا 2
 قل غوم لئلا م هده مهاد هال عن هع هع دع ةههت هممت قا لك لا ال اضن دكطشا هت مك قا اللا اق ق1 11 1 1 8 لكن اق لاا النت اك 8 ناك ل هع اظن لت ل ال اقل كال ا كي دهس ت ا عال هدا كفل ال قال لت ال ان قال 4 تولع كن عم # د كح كاوا

 7 ,مهانعمو ا ل ياي نامل نك هيا هيق ادوم دهاش ا الاغا 5 تأملا اذه 7 4 ا تاناتك هو

 ىئقثلا ىلعي ا باكا نا 6 52و ءاشرام ىلع 0 رع هللا ةرده ددهش هيروص نس

 ةجح جيبملا مالغلل اولوقي نأ مهنيب اف اوصاوتف هل ةبيه هيدي نيب دهاشلا ةظفل اوءاحم
 وهو ةجح مهدحا لاقف مالغ ديعب نم مط ىارتف قب رطلا ضعب ىف هوب مهنا قفثاف

 موبلا ىلع وبأ تفتلاف حبلم ريغ ناك مهنم مالغلا برق الف هازغل نطغبال ىلع ابأ نا نظي

 ىزورملاهقدسا ىفأ ىلا ةياكمملا اذه بدن ءاهقفلأ ضعب < تعمسو ) ةضحاد لاقو

 مهب اولاق ةليج او اوأر اذا اوناكف ردكنلا نبا عم أوشم انايش نأ يور.اماهريظأو

 مهدحأ لاقف ةللح ةبق أوأرف مهازغلل نطغبال ردكتملا نبا نا نونظي مهو انثربأ دق

 ةقءاص هذه ىخأاي ردكنملا نبا لاقف ةحيبق ةأرما نمت ةبتلا لالج فشكتاو ةقرإ
 ديمح نب ديعس لوق ثنخلا مالغلا نع ةيانكلا ( حيام نمو)

 ليقتسم كحابص اذهو 2 .لطه ةعد ىر تسلا

 لك الا نداشلا هتءاطب انعار دقو مادملا اذهو

 ل016 اللا ناو 2ك انو هداف

 ليل 1 ولع للا 4رط ل تار قا

 ْ ىتارصن مالغ ىف ربرمضلا يزوراا نسال تدشنأو

 ءزاد نمةسينكلا دير سانكلا ىل را ركل

 ل1 تا ةناوزإ ىوفام ندحاف

 يهالملا نم هدنعام فميو كشلا موب. ىف ةبررس هل قيدص ىلا ىلصوملا يرسلا بتكو

 اهيداغت حارلا يلا كوعدب كشلاتادغ

 اهيف نم لوقاارد كيلععت ةنيق ىدنعو

 عاف است دوقلا دكع»ءد اذإ

 اهيقاس سافنأ نم بيطلاب, تاطك حارو

 اهبكحمحيو هيك ديفلادودخكدروو



 رشاعملاو عوبطااو قلعلاب هنع ينكي٠٠هفاصوأ رئاسو هتيهارف فدوو هب ثبع ىذلا

 2# نالف ( لابو ١ ىساوملاو

 ماهسمال جيمي هبأيلا ند ايل قلدص دنع

 تبن ىذلا ساشفألا هوركم نم َوَهَو هاعد اذا رطشملا ب

 ابطابط نبا لاقك بابلا نم نالفو نآرقلا نم سابتقالا باتك يف هيلع
 ا

 00 4 0 0 قابس اع رود

 000 6 ىلع مناقل ىفأ ل ا 1 ةلافلا طش ا 5

 ىنع ءانو الأس لق كبي نأق

 اها وع لع سوفنلا هلل
 ماعلا اه حان قاطعا

 باقو ىرخح هبدإك ىلف

 هلوق قدملا اذهرف ساوث فالف ناو
 هقمرت نويعلاو انب يم

 اف لاما بلاق ىف غرفأ

 لدعلا كلذ رك ذ ىف تسود ديعس ينالو
 لما محا ًاقلع هتقاعت

 هريغ يف ىالوم كيأرف

 بيير ىظوأ ساكلا عاضر

 بولقلا امنمزأ هيطعتو

 تونذلا اط لحم .طاللإو

 بورط د.ك نم هيفام ىلع

 , لعقلا عضأ وم هنم حرج

 لا نا وأ عسب رئا اذعو

 لمعلا كاذل انطشن ام اذأ

 هنم ضرم اماءط هروض ىلع اهباتك نم الجر بتاع

 كلعلا فورصو يدرلا تيفو

 تضيص احل دحلا ضرأالا 0

 كتلع الإ تعال بفذلا كل

 لازلا كامهق تفرع الو

 لبأ املس تضمن ملف

 كفسلا ماعط تاكأ اذال
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 : ىلاعثا 0 تايانكلا 0 ١
 ب يجبر جيجل صج -

 *« مهب لوقي نءو نارك ذلاو ناملغلا رك ذ ىف يناثلا بابلا 9ع

 ) مهاوحأو مهفاصوأ نع ةيانكلاو )

 « ناتلخاو مالتحالا يف لصف »

 ي ربوذصلأ لوف كلذ يف تتعاوشس أم حلمأ ندهو ٠ «ريباتلاو وطلاب نانا نعء 0-0

 همادملا ب راعلأ ربعي دق 3 العب رمثتسأ رهط يأ

 همالقلك هنم تيقلا اذا الا كنع نذع ين امو

 لوب يناحتا يهانتبال 5 ليثعلا اذه ةحالمو ةباذكلا هذه نس نه ىجعت يغتنب امو

 ىنكو ةلودلا رفع امب حدم ةديصق نم ىئاشلا يرماعلا دمحأ نب ليعامنا مهاربا ينأ

 000016 ةالعف يف كلم بطاخ ادحأ نأ نطأ امو: ةباتك نسحب هيدلو ءريبطت نع

 هنمعدبأو

 داقلا ةفاتكتسل قتلا الوا "11 ىدطا قحوف كلك تسسمأ

 مدنلا ةماق ىمنيل انصغ تبذش دقو عاجشلاحانربل افيس تولج

 ' ىسابعلا نب مهاربا لوق نه نسحأب مالفلا مالتحا نع ىنك ادحأ نأ بسحأال اك
 دبع يلو كاذ ذأ وهو رهن ىف

 و ري 312 دمق ديعلا لولع اذه

 رشبلا مام ىمرباو سانلادبع يلو

 نفص نمائل تضم اهدمعأ ةللاب

 رش نغ اهبحبص عم تادئاو الاله تدبأ

 ليعد لوك ةفلقلا نع هب( ينك امو)

 رانيدو حتف يملا انهفد ىح انوي هلل انئايصغ لازام

 رانلاو سمشالادج -املاطدق  امهرام طق مل نيديلع يلل

 يموجك مما مالغ ىف تسود نب ديعس وبأ هلاقام اهنع ةيانكلا ( فيرظ نمو )

 ركنملا كلمف يزاخم نمو ىرهوجاب كنسح نمت جي

 رش ملو لوفلا معاسو انلوف رنرم رثشرام كنت



 / يلاعألل - تايانكلا

 ةرذع يناوهادهللاو ىلع لاقف ريسم لك ناتببلا راسو ةيانكلا هذه سانا ف حاشا

 نا ىنغلب لاقف كلذ نع لكف ريثكو قدزرفلا نيب رادام لاونم جسن امناو ىنعملا اذه

 كورت ابا رثك لاقف قدزرفلا جيفنو نودعالا اينحتم | ةدارعف هيغل دشنأ ًاريثك

 (نمو) اهدرإام ا 25 يأ ناك نكسلو سأرف اأن ال لاقف ةزصنلا درك كما تناك لك

 متسر نب ىلع ىبال ىولعلا ابطابط نب نسحلا ىفأ لوف حرمه ثلا ىلع لمتشملا ءاجطا ثيبخ

 همالغ نو ردا مهن هثم رح تناك

 نوصتو اهنسح ل تدبصلأ هكري توض دعل

 يلون رذا ءاملا اهلا ىزجم  ىلاايتك ب ةيهالا سراب

 ةعسلاو دربلا نع ىنكي ةدا لاسخ م ناتاصخ اهبف لاقف ةأما نع ىلجر ( لثس )

 ءانسصح : ما دادغس بيرغ لجر باط لاقف بوقعإ نب رصت دعس وبأ ( يدحو )

 م لخد اللف اهبحوزتو اهيا سوجرت ةفا اك ءاردا ده يدنع ةلالد هل تلاقف اهجوزرس

 اهناك تلف نيح كتبذك ام. تلاقف 135 ىلع ابعرقو ةلالدلاب يعدق ةمرمذ رو ىف
 4« ر داون نم در اهقاس ةرضخو اه 5م نام و أ,,بجو ةرفص نع 0 اأو سجرت ةقا

 ريصبلا ىلع ىنال لاقي هيمورلا نبا لوق اهجوز شارفل ةنئاحلا ةأرملا نع هب ىنكأم

 كغانعنو تلق ىسستلا) ” هيللل مل عش 1

 كشاشعأ ف خارفلا ىنرتو 9 7 2 كلل

 ةواسلاثودح و:زرئفلا عوقو دعب ةلص اوملا ةدواعموةةشاعملا فانئتسا نعىنكن:( ةماعلاو)

 هل ةقيشعل مهضعب بتك م زرالا نيخستب

 هيقنأ ؛امدق تنك سيقو ٠ ىع باغ ذا كك ذب تواح

 هيق بيلعإ زرالا نيخاتو ىف كتدف ليقملا تدربو :

 ( رخآ لاقو)

 نكسه وهو زرلا ىدا فكق هئرط لوا زرلأ بدا تر

 ه5 ده ضر تعم ههلتتت



 يبلاعثا  تايانكلا و

 تدحلصأ اهنا اهرغو اهنع ابن ةرعشلاب يذأتوضرعلا نشختسا اهب الخ امو اط قيدص

 لوكتملا تنتكو اهنلش نم

 هتنود+> نم ىنخال هيف كداوج يىتشا يذلا قيرطلا تاوس كتيدف

 هتذال هيف وهللا تيك لوجي ةذل ناديه نزلا دعب حبسأف

 هتاسيل نبا لالطاف لو ردابف انروزت نا ىلع منع اذ تنك ناف

 جاجا نبا لاق فل ةننقلا م يف لاخلا كلت نع دادغب نا< ةيانك نمو

 فيظا فوتنم وهو ين اليل 0 تلو ذا نحأ

 يل سارلا الغأو ةف ىفو ”-- اعوب ءاح نا. هفاعأ .تسأو

 ب يلع هفاعأ: ثبطو -- ةتماكظ !؟قورطا طئاذا

 تاقف ءامالب لعفبام ىلع شيرق نم ةأرما دارأ ديزي نب ديلولا نا # ىو )ع
 دئالول نم تدع 5 تنل - دعاص نيدءؤملا رممأ دعاض

 لمعي ريك يشب وه اذاف هامتأ نع درفتف اديصتم جرخةرساكالا ضعب نأ ( ىحيو )

 تالض نكلو تح دأ لاقف كيفكي نم كل نوكيف تجحدَأ اله خيشاي هل لاقف هل ضرأ ىف

 .دارأ ) مهرد فال 1 ةعبرأ خخيشلا يطغأ هباحصأ كلما قحالت ايلف هز هل لاقف قيراعلا
 قيرطلا تالضأهل وقو كدال 8 نم كيفكي نم مويلأ كل ن وكيف باش تنأ و تدكن اله

 (ىحو) 4 للاديثك امعبتي مهنا رخ آلاوةدولو ةباش جوز, ملا اهدحأ نيينعم لاحم

 كلنا انددول هل نلق مث نثدحنو ثدحتف درب نب راشب ىلا فارظ ءاسن ساج لاق ينزامل

 يف لوقي نابزرملا نب لهس رصن ابأ 6 تمعسو ) يرسك نيد ىلع ىنا ىلع لاقف انوبا
 اها نع نوب ببشي ةعيبر ينأنب هللا دبغ نب رمع ناك يتلا ءاسنلا ضعب لثس ةرك اذملا

 داوب هنم تال اذك ةولخ يف اذك ناكم هاياو ىنءم> قسافلا كلذ هللا نعل تلاقف هعم

 رعشلاب فيعأ وهو تمسلا وبأ ( لاق امو ) حاكنلا نغ هزت نع ىنكت عرز ىذ ريغ

 مولا نب ىلعل

 ارعشلا يعدي هدعب "ىلعاذهو ىعاشب ردب نب مهجام كرمعل
 اسمأ ىنمهوأ راعشالا يعدا اماف مال ارا ناك دق ىنأ نكلو



 1 يبأاعثال تاي انكلا

 بوم و اطال نطق هولجعتست الف هللا 1 ينأتأ ركاب كت ىلا هدب د3 ياللا الخ

 سارف ينأ لاحب الا اهتبانك ىلع هفوقو ة؟هبشأ اموإ# اهب اونا دادزاو اهتبانك نسخ نم
 لأآق ثرَدح ينادجلا

 ىنع ام انماع دقلف ينك ناو افرطتباولانع لوسرلاىنكو

 الو ريمالا دصف ينعمل هيف لاجمال تدب ىف دصتفم ريمالاو جاخحلا نبا رغش يف ًارقأ تنكو

 دادي لهأ نم ناحلا ناسلب ضدحلانغ ةنانك هلا ةداسلا ضعب يل رك د. نأ ىلا هل نأكل
 ضعبل هانعم ققحي ام تدشأأ مث هتدروال هعذق طرف الوو تببلا ينعم ىل جرف

 نيد رمهعلا

 ريسلا ىف دجو رطخ ىلع ..الوع تكرو يد ىلع تيشم

 رتل نقلا :اهرارزا“ فو .قامالا اسر نينا قون ل

 ريمالا دضق دق ليقو تدجح -' اهنم "لص ولا, تيطتخ نا ايلف
. 

 < لبحلا يف لصف»
 ةباذكلا هذه يرام اريثك و لملا نع ةيانك هنالاق (هب ترف)ىلاعت هللا لوقف دها<

 ةوتتقوت لح كتيرا نغ قدزرتلا ب يك ام نسا وو 0
 اكاوبلا هيلع ثعبأ ملو هيلع أ لف تئزر دق حالس نفجو

 ”بكيلايل هتأسنا اياملا ثاولا ةظ.فح ىذمراصن ههفوجيفو

 يف برعلا لوقت لوقي ةرك اذملا ىف ىلاكملا دمحأ نت هللا دبع لضنلا ابأ ة# تعمسو إلا
 يكنأب تنأ ىأ تيلجأ مأ كتفان تيلحأ اهندالو نءء ةيانكلاو ىل_لانع رايختسالا
 تلاق ةبل نأ ةلودلا بارج بانك ىف 6 تأرفو 9« عيبال باجتف رك ذب مأ باحتف

 كلا نع ينك نطبلا خفني نكلو ما تلاق ربالا نع ىنكت زوملا بيطأام ةقاحسل

 م بابلا اذه تابانك يف حامو رداون يف لصف

 م“

0 2009 



 يبلاعثلل ب تايانكلا 1 ظ 1

 . مهضعل لوق '

 بكري ملام ىلا يلعما يهشأ مهدجأف ةريغص تقشع اولاق

 بقلب مل ؤلؤا ةبحو تسبل ةبوقثم ؤلؤل ةبح نبب 5
 لاق نم هضقان دقو

 ايك رثو مامزلاب للذي تح  اهبوكو. نإي ًالةيطملا نا

 ايقثيو طومسلاب اها قدح هبادحأ عفانب سيل ردلاو

 برعلا نم ايش نأ  يوريو )ع اهبر مئاي ةنالف مهوق اهنع ةيانكلا نس نمو

 لدأ ء وش اه 0 تدشنأف اهاح نع تائسستدعبصأ ايلف اهضاضتفا نغ زجعف اركب جوز

 ةرذءااذخا نع زجملاىلع هنم

 اهدي نم دجتمل اياطملاام اذا ىدطلا نعتارئاح اياطملا تيب

 ربدملا ىنال ىعاشلا لوق بابلا اذه صيوغ نمو

 دعس تنبكمال دجوب ملف تفز نيح كمأ دارأ كوبأ

 بمك تنب ةرذغ دعس تنبوةرذع ا دجوب مل ىتءإ

 « ضيا نع ةيانكلا يف لصف »

 ىنلا لاقو ضيا نع ةبانك هنا ( تكحضف ) يلا_هت هللا لوق ىف نيرسفملا ضم لاق

 ةالصلا عدت لاق مث نيدو لقع تاصقان نهما ءاسألا نم مذ امف ملسو هيلع هللا ىلم

 رضعحأ تنك لاق نابز رملا نب لوس :# ينثدحو اك ضيحلا نع ينكي اهرمع راعش نهادحأ

 تناكو قئافلا عامل اهتوباتنيامأ ريثك لضافالا ناكو ةعمسملا نانغ ساحي دادغبب انامحأ

 اهدنع موي تاذانأ انيبف اهنأش يف ذخأت مث دج ديجتف هتكربب احاتفتسا نآرقلاب ةيدنبت
 يهو نارقلاب ءادتبالا ىف اهمتداع ةداع:ساب نيرمضاّا تا 1 تعفنراف رعشلاب تأدتبا ذا

 ملف نآرقلا أرق نأ اه زوجي سيل ةراتسلا بحاص مطلاق تايماهودواع لف ةئكاس

 ثنب ناروب نأ 6 ىتيو )م اهضيح نع ىنكهنا منين قح مهرثك أةيانكلا هذط ناعفب
 ١) يللا تقو ري يف ةفالخلا ةببح نم تضاح نومأملا يلا تفز ١1 قبس تب نمنحلا



 ١ ىااعتل ع تاباتكلا

 تانبأ نههلهأب لخد دقو دس ءالاولا ينال

 أن روش نه ناموي يذم دقو

 يي

 همك نغ سكلا تككف لهو

 الملا ابا ةرخعا لع ىلع

 ردلا بن لهانا ىلقف

 الوحالا زلات كلغ لهو

 ودنه نب نللا ىنأ ىلا ىنعملا اذه يف ديمعلا نبالو
 اناس نوكأ منا

 ًايلاخ كفرط تضر دق

 قليوف الغنا فو

 احامراك تجوز, ددزاو

 احامج هل ل نق

 هلهأ نيب هلتناك ةبعادمىف هسفنل ىلاكملا لضفلا وبأ يتدشنأو
 فدسلا  ددفاله نبع ا

 ةمشو الب اليل تدج لهو

 م

 فدطاتيصاتءهر ذِإ لهو

 فدس ىف افدس يرسلا لوط

 عانتمادعب ندخل انهتف دق

 كمش قب رفتب نك ترفظ

 يابح بعشو يعش أذاف

 يبوقميلالوقدرابلابسيلو
 ككتلا لح ىف تنك ذم قمهو

 جاجا نب هللادبع ىنأ لوقو

 هقدص يام عيج

 ١) - نفعا ناحل
 يف ليما دمأ ناو

 رزلا عقب نا نم دب ال

 عالقا عاف حبب
 عامجابهقي رش أن ءامح

 عادصأ أدع ماتلياعا

 كلفلا بقت ىنبجغي لزي مو

 ةقتسلا بريك ذل

 هفردلا ميمص حر

 هقدحلا داوس فوج

 هقلخطلا طسو نيف

 3 تك ضع ىفإ دو وجاجحال لاقي رقلا نبا نأ ىوربام ىلهغلا اذه يف عشرم روهشم ندو

 ركبلان ع ةيانكلا حلم نمو ٠٠ ةكرعملا يف رفظااو ةكرملا ةدشو ةكربلاو نواب راكبألا

 مت"
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 ةييتصسرل ا ا تعتس ع هع عوج

 3 9 ء ء

 ملا ند لاب دحوو موصخال 1 نا هرجأو وهو هتيانك فنطلو هنرابغ نسد> ند

 - ىلعهسطت ضرع ناو ةياهثلا رخآ ىلا هب غلبي الو ةيافكلا ل وأ دنع هب فةبافرطبرشملاو

 ناليحيف فئاطهبفياعإ وأ ماه هب مب الثا اهرسأب ةيرسثبلا ضراوعو اراك ةجاحلا الا
 لءتشت ةيعادملايف بحاصلل ةعقر ةخاا هذهو ٠ ٠ءددسنيبو هن نالوحمو هدشر نغ

 * رئاتساو ىم همتك ناو علا ءادأ يديس ربخ بابلا اذه نم ةنسح تايانك ىلع

 هسرعو قراطلا فيضلا ءانغو هسناو هبرش يف كلذ تفرع دقو يدنع نومهم ينود
 )| د وإ لوفأو :هرشنأ تنلامم يرجاه يرجو هرك ذأ تسلام ناك ام ناكو

 ةيوز> ىلع ملس لهو هيرح دهاش فيكف رايطلا بكرو هروظ دجو فيكف بوشالا

 لضفتياءركسلابةلإ ايف لاقو جلاب درفأ لهو قيض مأ ةعس يفأ فرصت فيكو قيرراعلا

 فلا اندهاب نأ وجرأو رارقالا الآ هسنع ىنثي الو: راكنالا هعفنب اف ربخلا ىنيرعتب

 اذه اهيلع بطخ ىتلا ةجردلا نم نكمتو ىلص قتلا ةليقل ىلصنف ةرم هدعاس اك ةيم وبأ

 ىل_صق لصنلا اذهب 86قياب امموإك ناسرفلا ريثكلا ناديملا كلذ ىلا قيسلا ىلضف هلو

 02 لا قاهأ ام رغ يف ةأرملا لجرلا ىأ اذالاففةغالا تءاذب: باتك ىف يرهزالا هركذ

 "00 الاقي انيك هضم وب اولح ناك ام تلح او# ناكم ىلا ناكم نم لوخم ًاضيمحي

 نب ديه نع «ىوريوإ# ةهاكفلاو ثيدحلا نم مهسنؤي امف اوضافأ اذا ًاضامحا موقلا

 ]ل را يآ نأ لاق ضيمعتلا امولاق ضيمستلا ىف لوقنام رمع نال لاق هلا رايس

 ةيهشلاةيراجلا نع ةبانكلا نم يرهزالا ريغة#ناقوإ## ملسم كلذ لعفي وأ لاق اهربديف

 فرظتسي ةمامتو 6 كلذ ةحابإ نه سنأ نب كلام نع ىور امل ةيكلام يه مطوق كذا

 هلوق ىناملا قحسا ىفال
 حابم اها نه ىلا نوصم 10 كلا

 ماسلا للا تاو ايم مهب ف

 « ةرذماا ضاضتفنا ىف لصف 9١

 انا )1, لاق نين درب نب راشب رابخأ ىف هتارق ام ةرذعلااذخأ نغةيانكلاتيرطنو
 هلوق هند ذخأ بحاصلا ىرأو ؤلؤللا بقث لاق كتعانمام خيشاي يدهملا راد يف روصن»



 ١١ ظ ٠ ىلاشل - تاباتكلا
 ل عم

 تايانكلا نمو لماحلا ربرصص موق ت تل شرفلا تر ضلذاعو يقر لك فك ليلا اذاو

 هلوق ىف ساون 2 هلمدتسا دقو جاحلا جاكتنلا َنَع

 جرب ىلع ريط. 1 هزثما لع تكروت مث 1

 . جالا ىف جالحلا عمفدناو ةعاس ثيع انم ناكو

 ةيعادمو لزه ةديصق نم اح رجلا زيزعلا دبع نب ىلع نسحلا يبأ ىخاقللو

 اقرفلا اوكردا ىداني رايتخابو ًاشمكتم يالا لوط جاحم تيت ظ

 اقرملا مهو ىبححلاوأ ىلا ال .٠ نب تنك [ هتاف و رمح ملقا

 اقيطاهدنع نش قفاو سرتلك تعسناوعرلا لثمهنماوه اذأ

 هلوق ةيانكلا هذهىف ىرتحبلا حلم نمو

 فنشلا عم اطاخاخو .الا افرصتهزيلهدلابا طخمم

 ريغ لوق ند فورس ١

 ايلا طرق تقصلأو 2 ىنتعج وا دقالءلق قفرت

 لاق ثيحتايبف داذو ةيانكلا مذه ىريطلا رك وأ ذاتسالا ذخأ دقو
 اهالجر ىتك تعجوأام لاطو ٠ ارب ليلا نافل كتل ىف ناثلاو

 اهاطرق نييمكلاشدخحام لوط نم اين هب ريصس اهيك ىلا رظنأو

 أ لاقو

 لوط ايرطضت هاوس دبعو <. ورع ىلا طالا د

 ضعب ترك ذف ةحرابلا تروس لاق هل ثيدحأ ىف ىنةكملا نع ىلو_لا # ىكتحو ع

 لاف طق ةءاتكلا مذ نو ناب انعمسام هللاو هل انلقف لاق تمتف تناقل,
 نعو حاكنلا نع ةيانك رهسلا ءاودو ظفللا اهتاس امناو اديه ىقو ليق م0

 ماعطلا نم لاني تح موصخاا سا ال ناك هنا ىذاقلا رمع نبا نع ة#ىنغاب و9ء ركسلا

 نكرم هيلا هسفن قوت ءاسع امع لالحلاب ًاففعتو هنيد ىلع ًاطايتحا هلهأب ريو بارششلاو

 ىنال# تأرتف » ناسحلا ءاسللا نمهيلا 5 احن اهاسغ نا ةظط هنم تردب اذا مارحلا
 تءجعت ةاذقلا ضعبل يناطلس دهع باتك نم هنيعب ىنعملا اذه ىف الصف ىفاصلا قادس

0 



 ْ يأاعتا تاءاتكلا 6

 يل سنابل ند ه) هلوقو (اهاشغت 7 هرك ذ نع هلوقو ( ضعب ىلا م ضع ل دقو)

 مكر ح اونأف)هلوقو(مكسل هللا بتك ام اوغتباو نهورشاب ن .ًالف) هلوقو(نط سايلمثأو
 فٌسوب نعةياكح كاذ بلط نغ ةيانكلايف هلوقو(نونمهب معتمتسا اف )هلوقو (متثش ينأ
 امو فئاطللاو نسادع ملل همالك ع.جأام هللا ناحيسف(يسفن نع ىنتدوأر ىه) 0 هرأغ
 ةبانكللا نسخ ىف ءاج ةامبو 96 هظفلو انعم يف هطسبو هزا#إ ىلع زامتالا 0
 ىثعالا لوق ةيلهاجا رعش يف حاكدالا نع

 امكئازع ميزع اعاسقالا دشن “  :ةوزغ مشاح تنأ مول لك ىفو

 اكئاسن ءورق نه اهيف عاض ملا ةمفر يلا ىفو الام ةيروم
 يف نونع ةبيغال ءاسالا شغب م وزغلا ريثك ناك امل حودمملا .نال راهطالا انهه  ءورقلا
 ىلع ةلاد ةفيطل ةيانكلا هذه نا رغشلا دان معز دقو 96 نهرابطا عاضأ ةبزاقم
 ه 9ترويطاخم امم سيل كولملا ءاسن راهطا عايض ٍ 1/6 ىدنعو + هتءنصب ىعاشلا قدح
 ' ناورم ىب ىف لطخالا لوق كلذكو

 راهطأبت تاب ولو ءاسنلا نود مهرز ام اودش اوبراح اذا موق
 امو ةليضفلا ز زاك اهنعتو يلا قذف قزر وا ىذلا لوقلا لوضف : نم هنسدح ىلع هناف

 دايز نب عيبرلا لوق امأو*٠ نوعم مط يري امع الضف كولملا مرح او صاشلا
 راهطالا يقاوع ءاسنلا وجرت - ريهز نب كلام لتقم دعتقأ

 همر؟وهفرش يف هلثم نامي نأ نوجريأ لوقي رولعلا دعب جاكتلا نع ةيانك اسما
 اهايإ لج رلا ةمقاوم دعب يلرخلا ىلع الشاة رملا نوكنت ام ثك أ نا معز: *# برعلاو »+
 ىضرباطحخلا نب رمع نا يوريو ٠٠ ماعلا ةبفاع للا نوكيف اهضيَ> نم اهروط ديعب
 نيد ينغأ أسم فوطإ وهو ةليل تاذ عمس هنع هللا

 هنعالأ ليلخال نأ ىققراو هبناجرو زو ليالا اذع لواطت
 هناوج ريرسلا اذه نم عزعزل هربغ ؟ى ء مثال هللا الول هللا اوف

 ةعزم زواهيلا هدرب يمأف ثوعبلا ضعب يفجراخ نالف امجوزو ةبيغم يه لبقف اهنع ىلثف
 هذتل نم ىدلاهخلا نامع ىنأ لوق اهبراقي # امو اك فينعلا جزلا نع ةناثك ك ريزسلا



 3 ئ ىبللاعتال  تايانكلا

 ةديصق نه لاقف ةليلملا, ىموسلا دمحم نب زيزءلا دع اهنع ىنك دقو

 تاناع ةلر>دجا و يتابلب ىلغ ا نيوحو

 ةماعأ وأ لاق راموطلاو بيضقلا كلذكو ةيانك ةريمتو ةريمت داد نغ نك

 راموط رمشلب لزإ ملف طاص ينباي ؟اخأ ترز

 رافلا ةدصم هلخدأ ءهفكىنثودخااذازح

 (ليعد لاقو )

 ريودتب اريود:و لوط الوط هب تفاك 'ىث نههباشمهيف
 ًاص2ش وجب, هلوق بانلا اذه ىف يسورلا نبا تاباتك ن فو

 هضهإ ىفهمالغضءبوألا ةليلو هيلع موي نم يعام

 ) هسفنل ىسلا حئفلا وأ ىدشت أ و (

 نوتفم دج بلش اهنغتءحر اهتروص تظحال اذا لد تاذو

 نوتلاةروسس ارقييو_ط ماها تأ رنيح غدسلانونب ينعرؤز"

 نعو ووللا ماما هغاتم نع ةبانكلا ىف فرطو ننوتلا نيد عما يف جام دغلو

 #تناكو# ةفورعملا نونلا ةروسب ههبش اناو نودلا ةروس ةءارقب هباصانا ةلقو هحاح وع

 الحر نأ رداونلا حام باتك ىفو ةذالا حاتفي ل-جرلا عاتة نع ىنك.: ةيندملا نانج

 حاتفم اذهو هعاثم يلا راشاو لاقف هللا مخ هذه تلاقف اهترذعنع ءارذع ءارشأ ةراز

 كيذلارهاط نالفو رازالا ف.نع نالف بايلا اذه ىف ةد_جلا # تايانكلا نمو« هللا
 كي اأو هزاز ءاتنع هناوأ فغع نم جوبملا باك يف ٠ تاقو# جرفلا فيفع ناك اذا

 ترملا نم ءارما:تيلاق © هءارو اع
 رزألا فقاعم نيياعلاو 2 كرتعم ليس نيلزانلا

 هلوقب حك.ذملا فرشو مج رفلا ةفع نع ديز نب ةدايز تاياتك نسحأ امو

 عجاضملا مارك اوناك مكمع تب 2 مثد_جو تابمالا انغاب ايلف

 ساهلاو ةوهشلا عابنا نم ءاسألاو لاجرلا نيب ىر# امج ةيانكاا يف «لصف##
 هلوقب كلذ نع ىلاعت هللا ةانك نم فطلأ الو لجأ الو ندحأال لسنلا باطو ةذألا

 (فشر ؟) م



 ىلاعثل  تايانكلا "ا

 مث ءابلا رجو يأزلا حتفب ريبزلا نب نمحرلا دبع هل لاي لجري تجوزتف هتأرما قلط

 هيلع هللا لص لاقف بوثلا ةيدبك هعم ىذلا نا تلاقوسو هيلع هللا ىص ىبنلا ىلا 1

 ةفالمل ىلا رظناف كتليسع قوذيو هتايسع قوذ” ىتحال ةعافر يمجارت نأ نديرتأ سو

 ريغصت يه يلا ةليسعلاب حاكنلاو ةروعلا نع هتباد5 نسحو هقنور ةرثكو مالكلا اذه

 هلع لاط لس رددت ها ىلإ هئلات ركنأ "نم «بهذو 3ع ثنؤيورك فيا وهو لصلا

 نب دشار ةميكح ينا لوق اهديجو ةبانكلا ة«ردان نمو 9 رمتو ةرمت لاقي اك لسعو
 ةديصق نم هب روش يذلا هنف ف بتاكلا قحسا

 هعفنملا ىلياقلا ريالا اهبأ' ىجيري ريخخ كدنغاف من

 ههفتمملا ةعاقلأ تداتفاو  ىغولا ناسرف تادج .املاط

 هعسأأو اهتم قدضلا تفرعف ىوطا ريماطم تمدآتو يب

 لوقو اغانعم ىف !مدوج نم بجو تاربالا ءذ_ه دشتي يريطلا ذاتسالاب ىدوعو

 مط رخس نيذلا سنالا نيطايش نم ىوطا ريماطع حاقفلاو حارحالا نع ىنكي ن٠ نإ

 لجر يف يرتدلا لوق لصفلا !ذ_مب ه6 قباب امو 9 مامز نيلأب هوداق ىخ مالكلا

 ةنيق جوز

 اهقالقاو يصادنأ بولق اهقارحأ دعب اهجوزت
 اهتاتع عم اه الجال 20ضيقنلملو تام سنا فيكف

 [هوقاس نه نكم كناف اهبح نم نكي تنك اذا

 « لجرلا ةروع نع ةيانكلا ىف هب لصتت لصف #

 أونكت الو هيبأ نهب هوضعاف ةيلهاجلا ءازمإ يزدت نه سو هيلع للا ىلص ينأا لاق
 ةنلا ىلخد هياجرو هيكف نيبامرش للا هاقو نم مالسلاو ةالصلا هيلع # لاقو 9؛

 نيتيانكلا نيتاه لثم يف رعاشلا لاقو ٠

 هداففو هحالصا اببسامه امويف مظعال ناسنالا نيوضعو

 هداعم موب .ظحب مل ادسقف ناو .امهيدل حالملا ناك ادلص اذا
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 لبرج يح رح ل حي ل ليحيى حس ص م

 » ارم ةروع نع ةيانكلا ف لصف 3#

 برعلا ضعبل ىروتسرلا مساقلا وبأ ىندشنأ

 بضغي مل ةييركلا هسرعوأ هنأ باطم عاضأ ميركلا اذاو

 هاب باط هو جو را دا محرلا ىف ةمايأ تمي اذا نينا نا لوقت # برعلاو 9+

 سعاشلا اه فاعل فيك راظنا يربطلا ركب وبأ ذاَتسالا ىل لاقف هنم جري ىذلا عضوملا

 م< مل ته لجرلا نأ تيبأأ #ىنهموإلم هنا باطم هلو مالا جرف نع ةيانكلل هقذحم

 هتااسر يف بحاصلإا لاقو٠٠ كلذ دعب هيلأ يتوب ود ند بضغإ م 0 وأ همأ جرف

 أب ينكتو رز املا فت ءارعشلا تناك دق ىنملا رعش ىواس» ىلع هيبلتلاب ةموسوملا

 ىلا عوبطملا ىعاشلا اذ_ه ىطخم تح هرك ذ عشبت.ب امع اهظاعلال ًاييزنت اهءارو امت

 لاقف هريغ هيأأ دثب مل ىذلا خرصنلا

 اهتاليز ارغب ىف امح فعالا "هرج اع لح لع نأ
 نمحرلا ديغمال هلوقجاجحلل نسجت ب 6# امو« ةفافعلا هذه نم ن.حأر وعلا نمريثكو ٠

 تح لوش نآمرك هلال كليذ تح هتعضوف هللا لام ىلا تف ثءشألا نب دمع نإ

 لاق امل ريبزلا نب للا دبغ هب بيع كف زاح دق نوكي نأ نمافوخ ةماعلا هلوقت 6 كتسا

 نم 0 ىلإ ادحأ تانظام تلاقف كسا تحن ىذلا لاملأ يح رخأ مراح هللا دع أمال

 تراشأ يذلا ىنالا علما ىلا نورت امأ نيرضاحلا ضءب لاقف اذهب ملكتيف نيماسملارومأ
 ءاسنلا نايتا نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىمن يف ىرهزالا روصن» وبأ د4 لاقو # هيلا ظ

 نعهللا لوق ىف ظحاجلا  لاقوإلل شأسأ نم اهاصأو نهرايدا نع ةيانك اهنا نهشاحم ىف

 املا اهجرف تامدحأ ىتأأ نارمت ةنبأ ميمو هلوقو ٠ نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو همسأ

 لاقف ةيانك ىلا جاتحي هلا نيرسفملا ضعب لاق مالكلا يف ربك الو ةروعلا نع ةيانك

 مالك نا ملعب + هناك جورذلا نع ةبانك اهلا انياع تدهش مل مهدولجل اولاقو ىلاعت هلوقرف

 مهدواط مه نيذلاو جورفلا ركذ دنع لاقل كلذك ناكولو بجعلا بجتأ نم دلخا ٠
 ةعافر نأ ءابقفلا يورو )6 اهدلج تاصخأ ىتلا نآرتع ةئبا ميمو لاقلو ن وظفاح



 "اجلا ىف ىف هيلع دمتعي نأ ةياون ن دمح نب 3 باتكللا ا نامل ْ

 ةلزنع يم هللا كزعأ ةعيدولا امأو٠ ههنم لصأ يف لاق ااثكد مم نب رفعج تكف لمفف

 ىلع هضىع ايلف اهيف كيدومل ةباعرو | 7 ةطيدو ا اةماتض كنك يلا كلامش نم ىلقتنا ام

 هل عقوو ةغالبلا فن ةعيدولاب امنع كتبانك هل لاقو ًاد-ج هاضترا هللا ديبع ريزولا
 ' هنثبا لقنو ةلودلا زعم نب ةلودلا نع مايأ « تناكاذو 8+ هناءاطقاو هناي رج ىف ةدايزلاب

 باعث ىنأ ىلا يباصلا قاحسا وبأ هنغ بتك ينادجلا بلعث 'ىفأ ةلودلا ةد_. ىلا

 ةفيطل تآيانك ةدع ىلع هلامشال للصفلا اذه هنم اوظفحنو ةعانصلا لهأ هندحتسا اباتك

 هظفحم امب ىفولا هظحايام ىلع نيمالا وهو ىرحلا ردب مجنلا وبأ هجوتدقو ٠٠ هتخسنو

 نهو نكس 01 نطو ن٠ تان اأو ةعب دولاب كن هللا مادأ ىالومو يدي كوض

 ةعضب يهو فاطلاو ةمارك ىوتم ىلا فاطعلاو يرص ىوأم نمو سرع. ىلا سرشم

 هل بح تلصو نم ىنغ ناب امو كيلا تاصفنا ىلق ىنج نم ةرمو كيدل تلصح ىنم

 هتنكسأو كال لمح نم بحرلا لزنلا هتأوبو كلضف عراب هل تريختو كلبحي

 لءتشتو كتنامأ همضتام ىلع عايضالو كف/ارطو كميش ميرك نم حبسفلا فنكلا

 يناهلاو بحاصلاو ديمعلا نبا ىنكيام ًاريثكو باتكلا فلؤم لاق ٠٠ كتنايص هيلغ

 ركسلاب تابلا نغرهدلا دار فاو رصعلا ءاغلب مهو فسوب نب زيزعلا دمعو

 و ةقيقشلاب تخالا نعو ةربلاو ةرملاب مالا نعو ةناحمرلاب

 الا تكا لو قطا لاضتاو ليشلا _تلاتت فافزلا نعوزتسلا:ءارو نعدحلا

 6 ين'دحو## ةيافك تكنلا هذه نمهيدر 1 امكو بابلا سفن كتمال تابانكيلا هلط ةيمستملا

 نعءو تبلا ةريبكب ةوحوزلا نع

 , جون مساقلا يأ يضرلا ريمألا ةدلاو تيفو امل لاق ىتتعلا رابجلا دبع نب دمت رصنلا وبأ

 ضترب لف امنع ةيزعتلا يف ةرضحلا ةبئاكم ىلا ىتملا رصنلا نأ ىلا جاتحا و وصنم نأ

 ذوفن عامسالا عرق دقو هن. لسف ىف لاق اباتك بتكف اهرك ذ يف ةدلاولاو مالا ةظفل

 ةلومأملا تاكرلا طببم ودلوشملا تاوعدلا فعصم اجاقسب روفعملا تدبلا ناك نما هللا ءاضق

 هاك و ةرضحلا تايَك هاضئراف

 00 م لي يبيح تاي بة سي سس
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 8 ىااعثال تاءانكلا

 اهيف يمتس انيك فلاح باتك نم ىلا صف ىف هلوق وهو قالطلاب كولا ضعب فاج نع

 كلذكو ةينكم مهضعب دنعو ةيلصأ نييفوكلا ضعب دنع يهف (ةنظلا امأو ) ءرئارخ

 : كششيو ةلياحخلا

 روعم قاب ءولا عاتم نكلو يتاظ توه ىلا جاتحل ىلاو

 ىثعالا لوش اهينف ة6ةراجلا امأو 96

 # قلاط كاف ىنيب انمثراحأ #

 ىبسو بالك ىنبب عقوأ دقو ةلودلا فيل هلوق روهشلا ىلتملا * ناسحا نمو »

 ظ مهيلع نهدر مث مهءاسن

 بابضلا مهسومشنع هادع  !بالك ىس ريمالا نأ ولو
 اًضيأ ينك دق برعلاو باب _ضلاب نهنود ةاماحلا نعو سومشلاب هانلا نع ينكامتاو

 ةيانكلا هذهب رذناا نب # نايعتلا أو ا رقبلاو اهملاو هابظلاو رذااطاب ءاسنلا ىرع

 ناحرت ديزو ديز نب ىدع هابأ لتق ذا يدع نب ديز رثو ناك هنا ٌكلَذو همد اهيف ناكو

 ىلا كلملا ليد 0 انو لئاوغلا هل ينبو رئاودلا ناهعنلاب صبرت, ناكو زيوربا كلل

 مجعلا عوز نم هعانتما فرعن وهو نهسسطخم ةيلع راثا و ناهعنلا تائب هل تاسو ءاسنلا

 رق ةينع كالمال امأ نايغنلا لاق ةنامخ ىف الوسر هنا ل راف ةزختلا نمش

 ىنعملا حبقو ةيسرافلاب ةظفللا هذ ه ديز مجرت و دوسأأ تامبارعالا ءالؤه نع قارعلا

 ىلا هتاقلاو نايعنلا صاخشاب زيوربا يمأف رقبلا كينب كلملا ريعي هنا لاقو رضحلا ءاسأو

 هيلع هللا ىلص ىدتلأ ةيانك هتسكل ةيامنال امم و٠ ٠ هتيش ىلع تنأ و اهلج راب هتاميخ ىد ةي.فلا

 نمدلا ءاريضخو 5 ايا ءوسلا تدنملا ىف هانحلا ةأرملا نع لسوو

 * م را نع تانانكلا 8 لصف 0

 ىلآ ئدنلا رق ءايسملا هتملا رغم ىلاور قولوط نب ةيوراخك نتا وأ ا له 1

 ةقالخلا ةيبا نم ايلع دزيام_ فصتو ةنلس اهفلس ةمرخ مك دب هللا شكا دضقلا

 نب هللأ ديسعربزولا دارا“ اميرشو اهلعس واه سانسأ هلا بوةبرغلا ةددحوو ناطلسأاا ةعورو



 * يلاعثل تايانكلا 31

 كاهب خعيرصتلا نم نومتذتي وأ امتيمست ىلع نورس ال نمع ةباتكلا هذه لثم عقن امناو

 رعاشلا لاق

 حرصأف اب انايحأ برعأو اهريغب روذق نغ ىنك ال يفاو

 زاغلألا قيرط ىلع ءاقلاو ىعاشلا لوق هنف 36 ثرحلا امأو

 دارا لكأ همح ترش موق ثورح دارجلا لك ًااذا

 هللا لاقدقف : شارفلا امأو »+ ( مكل ثرح مكّوان) نآرقلا يفوةأ سما هن رحب بىنعإ

 نهانا شن نإ ) اهرئأ ىلع لوشبمارت الأ ءاسنلا ىنعي ( ةعوف م شرفو) ةذْلا فدو ىف ىللاعت

 رئوتسا .جوزمي نأ تازأ لجرل لاق هنا موضع نع يورو # (ًاراكبأ نه ةلمط ءاشنا

 راز مالسلا هياع مهاربا ةصقىنف ةبتعلا # امأو #9 ءاسللا نذ ةنيدسلا ري ىأ كشارف
 هنربخأو ةنايما هيلع تءدقف لزْملا نع هتربغ هروض>قفاوف مالسلا هيلع ليعامسإ هنبا

 نأ كرمأيو مالسلا كيلع أرقي كابأ نا ىنبال يلوق اه لاقف ىرتلا هءاع ضرحت ملو هلاحي

 ةلاسرلا هيلا تدأو ةصقلا ةأرملا هيلع تصقو مالسلا هيلع ليءامءا عجر ايلف كتبتع ريغت

 لادتتسالاو اهقالط نع ةيانك كتتء ريغ هلوق نال هيأ رمأل الاثتما ةعاسلا يف.اهقاط
 لبالا قئاسا لسو هيلع هللا ىلم هللا لوسر لوق نف ةروراقلاب ةيانك-لا * انآ عاب

 رجارلا ٍلوق اينف ةرصوقلاب 6# ةياتكللا امأو 9+ ريزاوقلاب ًاقفر هؤاسن اهبلع قلا

 داس موب لك اهم لك اب © هرصوق هل تناك نم حنافأ

 ءاش اذا لجرلا اهسداب ىلعت ةأرالا هنع ىلاعت هللا ىذر رمع لوق اهنش ج لعنلا امو +

 اسناا ركذيي وعو برعلا نم ءاكملا ضعب لوق هنف 6 لفلا ام وع يح تءاش اذاال
 ءاشي نمع هكفيو ءاشب نم قنع ىف هللا هعضي لغ نونمو دوعقلا دواولاو دودولا نهنمو

 رك ذي ب-اصلا ىف ةديصق نم ىناحرجلا ىرهوجلا نسما ىنأ لوق هنف ( ديقلأ امأو )

 هنا رغا قالط نع قك وده رفعت ىلإ يش هدام

 بهذيو ءيحي قوش نم لوو رهشم ىليذو يادق يداوج

 بلسم ناقعلا كاذ نءاانااهو- . اديقم ىلعأب الؤتعم تنكاقو

 ةيانكلا يف ديمعلا نبإ هشك ام ًادج فرظتساو نستسأ.قاف قاللملا ركذ ىلَعو



: 5 

 3 يلعحو نودع ىرخش أمو مرحاو ءاسألا نع ةيانكلايف 59 لوالا بايلا 2#

: 8 : 0 
 ( نطاوحاو نوّؤُش راس نم نهرك ذب (

 ديس

 « ةأرملا نع ةءانكلا يف لصف »

 شارفلاو ثرحعاو ةحرسلاو سواقلاو ةاذلاو .قسعألا ةارما نع ىذك بردا

 راخخ الا تءاع ايكو ةراخلاو ةلظلاو د.قلاو لغلأو لعنلاو ةرمدوقلاو ةروراقلاو ةدعلاو

 هياع داود ةصق ىف نآرقلا اهنع حضوأ دقف ةجءنلاب ةبانكلا # اماف ب راعشالا تقطأو

 * امأو # ةأسمإ ىأ ( ةد>اوةجعل ىلو ةجال نوعستو عسن هل يخأ اذه نإ ) مالسلا

 ىسعلا ةرتنع لاق امكف ةاغلاب ةيانكلا

 مرح لاهياو ىلع تمرح هل تلح نمل صنقام ةاش اي

 راوخا ةفرح ناغانأاماف كدصب نأ هل لحم نمل تنا دبص يآ لاقو ةأرما 2
 ىلا هيف ناك يزغم نم لجر يتك مكف صواقلاب ةنانكلا ة امأو 96 ىلع كتمرح دق

 هباسنب هيصون ةدغ هللا ىذر باطلا نب رمع

 يرازا ةقث ىخأ نم كلادف الوسر صفح انأ غابأ الأ

 راصحلا نمز مكنع انلغش انإ هللا كاده انصئالق

 روث نب ديمح لاق اكف ةرجش ىهو-ةكرسلاب ةيانكلا ( امأو 9+

 قور' هاضعلا نانفأ لكيلع كلام ةحرس نأ الا للا ىنأ

 لع نسمحلا ىف اهئاتْأ نع زيغو ةياتك نيسجحأ كلام ةخحريس .كلاه اىحنأ نع ل ١

 لاق نم ةيانكلا هذه يف هتقرط كلس دقو ةرابغ نسحأ قاوغلا راس

 لسا ةحرساب تاق دققت ييوس ٠ هتماع ميلا تاذا ند كلل

 ىملكت مل ناو تايحت ثالث ىءلسا تكيماسا مثىءاساف من



 د 5
 1 هيلع هللا ىل< يي دا رابخأو هللإ تاك ٠ ىهدقع عيصراو * هش فيصراو ٠ هلثم

 5 ءانرظلا سلحو 2 ءاغابلا صوصاو ٠ ءاروشلا ري الق ٠ ند فلسا مالكو ٠ لسو

 ةنس يف روهاستب هتفلأ تنك دقو * لزهلاو دملا نونفو ٠ مظنلاو ثنا عاونأ يف

 مادأ لمملل 3 لإ جر>و هلع هللأ مادأ يلاعلا نأ ا ىلع 6-5 قرد ايلف ةيايعتوأ

 00 0 ل غال هيرو ةيول يف ثددرو ىكوادم ةلاث تكيو

 مايألا تمادام هللا هنبث يلاعلا مسالاب هنفرشو ( ضي رعتلاو ةيانكسلا باتكب ) هتمحرتو

 اهتاعودومب ةمحرتم لوصف ةدعىلع اهنم باب لك لمتشب باوبأ ةغبس يف هتجرخأو ىلاللاو

 نعرك ذب لصتنو نهعه يريعامو مرحلاو ءاس الأ نع ةيانكلا ىف # لوالا بايلاف +

 - نمو ناملغلا رك ذ ىف * ىئاثلا بابلاو 6 ةسمخ هلومفو نطاوحأو نهنؤش رئاس نم
 ىف 4 كلاثلأ باملاو 2 10 هلوصفو مهاودأ و مهفاصوأ نع ةءانكلاو مم لوّشإ

 # عد, أرلاباملآو ةعبرا هلوصفوهل ًايهملا ناكملا نعو ماعطلا لوصف ضع نع ةيانكلا

 تايانكلا ىف 6 سماحلا بايلاوإ## رشع انما هلوصفو تاداعلاو حياقملا نغ ةيانكسلا ىف

 هبجوب ايف # سداسلا بابلاو 96 ةينا هلوصفو توملاو ربكلاو برشلاو ضرملا نع

 بابلاو #8 نياصف يف اهب لصتي امو بارشلاو ماءطلا نع ةيانكلا نم لااو تقولا

 انأاهو ةعبس هلوصفو بيئرتلا ةفاتخم ضِ رعتلاو ةيانكسلا نم تش نونف يف 6# عباسلا

 م دينا كلم انالوم ةلودو ىلاعت هللأ نوع اهلعا ارمشو اهقوقح اهيشوأو اهقامس حتننأ



 1 ظ ىلاعثلل  تايانكلا

 * تسد يف ردبو ٠ رصق ىف رحيو * كلك كلم يف كتمعن ركش ىلع مهللا كنوع
 ناسحإو ندح نيب ناطاسو ٠ ملاع بوث يف ملاعو ٠ ثيل نع ردصإ ثيغو

 بصع الو ملف لكضفلا كلت تتينامهها عنض بئاختالو

 ريماألا انالوع ةصتخ ياذا -:ةينكشلا ىلا جوحمالوم ةضشتلا نع ىش هن
 نيعإ لوم هاش نراوخ نوملم نإ قرعلم نابحلا نا مينا يلو ديؤملا كلما ديسلا

 ةعماجو ٠ ىرولا نود هل ةصلاخو ٠ هناكمو هءنع نسرخو ٠ هئاطلس هلأ مادأ نينتمؤملا

 يتلا لضاوفلاو «٠ ىمنال ىتلا لئاضفلاب كدابع ىلع هتاضف اكف مهلل' « ايندلا نساحم هيدل
 نوكسو *شيعلا دغرو ٠ عنصلا لاصياو٠ كلملا ماودو «رمعلا لوطي هلضفف٠ يش ال

 ىلاعااو مراكتلل رظناو « للا ةلازاو ٠ مهل ةبافكو +دجللا ةداعسو ٠ دملا ولعو «شاحلا "

 مرك أو نيحارلا رأي كتحرب٠ هلأطو تيشأو ٠ هتلودةسارحو٠ هتجبم نع عافدلاب

 باتكلا اذه نا مع نيمجأ هلاو دم يذأأ ىلع كباولصو ٠ نيما نيمركألا

 نجع مسي امع تايانكلا ىف ٠ منغلا ريبك ٠ مرجلا ريغم ٠ نزولا ليث ٠ مجحلا فيفخ

 نأصنو مفرتسإ وأ ٠ هنه ريطتي وأ ٠ هتيمست نم احتسب وا٠ هرششن حبةتسإو ٠ هرث ذ

 فاطلتو + حيبقلا نسحتو ٠ ىزفملا نع حصفتو ٠ ىنمملا ىدؤت ةلوبقم ظافلأب ٠ هنع

 ةرك اذمو»نيمشتحلا ةناكموكومملا ةيطاخم يف< قالا نع رع هؤكت و« فينك |

 عم ٠ حاجنلا حوليو « دارما لصحيف «فرظلاو ةءورملا يوذ ةرواحمو ٠ لضفلا لهأ

 ٠ هياتم بوئيو ٠ هماقم موقبام ىلا ٠ عيبطلا هن 1 الو ٠ عملا هنع وايام لودعأأ

 ه٠ سوءا يف نايملا نم الا كلذ امو ٠ بلقلأ هجم الو ٠ نذالا هل نذاث مالك نم

 بفيلأت يلا قيسأ مل ىنارأو ٠ ةعانملا فئاطلو ٠ ةعاربلا حئاتنو ٠ ةغالبلا صئاصخو
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 00 ااا ا قاجرجال  تايانكلا ١8
 عاب تعسوأ ولو دنمال كلذ ىف سفنلا تددم ولو باتكلا اذه ىف هداريا تطرشام

 رصت#لاو طسونملا نيب الع اذه يباتك وكي نأ تدصق يننكل عسنال كلذ يف لوتلا

 يناسل تديق كلذلف هظفح هب ةرضاحلا ديرم ىلَع لهسيو هلوانث هلمأتم ىلع برقيل
 هاضريال امن ىنبي هنطخو ىملق هب ىرجام لك نم هللا رفغتسأ انأو ينانغ دبق ترصقو

 نأو ىالز نم هيف رهظام ىل بوب نأو فانبو يئاسل تارثغ هليقت_-او هلوسرو هلل
 لحجب ناو ينقي صولخو يمد ةح نم رست امل يناطق_س نم هيف ناعام ىلع رتسي
 ىهاذمو ىدصاتم ىف ةبفاعلا فدمحمو ههجول ًاصلاخ ىرومأ عيمج يفو هيف ىعم

 هللاو هيلع رداقلاو كلذ يلو هنأ هفطلو هني ريخ يلا ىرمأ ةصلاخو يلقنم كميو

 سو هبحصو هلا ىلعو دمع اندمس ىلع هللا ىلهو ليكولا مو يبسح



 ١ / ينحر جلال - تايانكلا

 بقثي مل ىذلا ع زا انا- رأو انئادخ نبب شحولانز ويغن أك

 دازف عزجلا» ةيبش شدولانويعزال ةيفاقلا لبق الماك هيبشتلا لع تيبلااذه ىف ىأ نتف

 لاش يبا ىعالا نبا لاق ٠ ٠ هيدشتلا يف لخدأ كلذ ناكو_بقثي مليذلا هلوقب فصولا ىلع

 نالفىفلوقثام ينارععال ليقؤ لاق« «دو+او ةدشلا ىلع روبص ىأ ةزجحلا ديدش لجر

 انب شاجو ليسلاممب لاس لاقيو ٠٠ هريخ ىف عمطب ال راجتم اخو راهم فرج لاق

 ةداتقب شه ههدو ناك لاهو٠٠هنء دشاىف نم انعقوو ديدش ىمايف اوءعقو يأ ردبلا

 نجحللإ ضكرب ال نالف لاَغو٠٠ بضغلاو سوبعلاو ةهاركلا ىفكلذو اهب شدخ يأ

 ضرب مل أداب ريعبلا ناك نافريعبلا ىلجر نيب نجلا لخدي نا هيف سبل ًادملب ناكاذا

 اتا رظ ئىأ ندم ال اماغا برعذي نالف لابو ٠٠ يضمو ضكر ايكذ ناك ناو هيف

 تال هم لبا ىف ب مش ناك هنا هيف ىل_مالاو ىنا ىعالا نبأ لاق هريغب هنع 2

 مولهأ قارط ع كر اوغرا موي تاذ مه لاقف مولهأ نع مب مغ تلاط دق لاحرو

 نطنف ًاسد_ اهاننعر اولق مث مهلاعأ لق هنال امون اودازف اخ اهاتمعر اولاقف

 امنا ابعر مكتأش الو مكمهام سادسال سابا برشض الإ مثأ ام لاقف نوديرياخ عيشلا

 رءاشلا لاق .٠ ركفم لك يف الثم راص مث مكلهأ كتم

 ئعادسالا ااا برس راو الغ ى شاسع وسال

 هللا يضر سابع نب هللا د_بعل لاق نايفس يأ نب ةيثع نا ىنغلي لاق رم ىلأ نع ىج

 رصقو ردقلا زجاح كلذ نم هعنم لاق ىموم ينأ ناكم كئعبي نا ايلع عنمام امنع

 أ ا امنا ةيواغفم سفن جرادم ىف تضرتعال ىنثعب ول هللاو امأ ءالملا ةبتو ةدملا

 فسأ ىتإو ردق ىشن نكحلو فنسأ اذا ريطأو راط اذا ةفسأ ضقنال 27

 ىدسالا كناف نب يزخ لاقف٠٠ نينمؤالا ريمال ريخ ةرخآلاو

 ىابع ناب كومر قارعلا لعأ هب نودشرب !ىار موةلل ناكول

 سانلا. يف مالا ءاضقل هل_ئام .كجر اغآ هسأ ره ل

 سادسال ساما برشام ردي مل نمي يوذ نم يشب مكومر نكل

 رجا اذه ىناحرحلا سادملا ونبأ ىماقلا لاق .ه هءادت هن ف نكي لو ركملا فرهإ م يأ
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 7 ِ قوس ءاثرو ولد ريغإ 2 يدس ءاملا يللا ادعس وثعبو

 ربا ا ىماشلا لاق'» ٠ ناطبشلل هنم ييصن تبهو هحازطاو دحاو ىف دهزلا رابلا دنع لاقيو

 بوطقو مجهم ريغ تيباو ان دق كدو ليج تءأرال

 بيرجتلا ىلع اهتاضفتربظ٠ اهب رجاةئالخ كني كرش

 ييصن كتم ناطيشالتيهوو النءكلاقرافمكنع تياخ

 هانعم ىف رخا لاقو

 نامزلا لهأ مذأيفاريغ يقامز هذآ الرخا

 ناسللا ولح هافولا ليلقد ولا قداس مهن لزن

 : ْ ناطمشلا ىلءهنهيظحي ت 2 ةدصنف اتفاوم هدجا م

 هال كلذ يف الثم رفلا اولعجَو هل ةوادعلا ربظأ ىأ رذلا دج نالفا نالف نسل لاّقو

 را هلو واس ىأ هل نع كاقناةنمو ٠ ٠ مخلل الامحا هلقأو هدشأو كلذ يف علب عل

 اذا نألا دلج هل سلو ٠٠ فن يف ام هل ادبأ يأ اسعلا هل ثق ءانعم ىف لاك

 ةمرلا وذ لاق «٠ نح ىأ حجسأ هجوو نأ يأ حجساف تكلم لاقيو ٠ هل نال

 © حجسأ ةبيرغلا ةارمك د خو © *

 ةبيرقلاو !مساحمو اهبواسع اهموريخي اراهأ يف ىلا نال لاقملاو هالملا ةباهت فايا

 ةدايزب انسح ىنعملا دازف اهانتسو امالي ةينع» ىهف انام ىلع الا كلذ يف لومت ال

 لاف ثيح رجح نب سيلا ئيعا قلطم نم غابأ ناكف اهب هدييقتو ةسبرغلا

 « لجنجسلاك ةلوةصم اهسارت ©

 سبق نب نؤميم ىثعألا لوف كلذ ريظنو

 قبمت يقارعلا خييشلا يبا ةنفج بليملا لآ ىلع حور

ف ربلاب ناك اذا قارعلا ركذي ًان.> اهداز مث ضوحلاب ةنفخلا هي_كف
 ءملا منج ىلع وب

 ىمست ةعيرطلاءذهو ٠٠ ىدحلاو مقانملا فراعلا ىودبلا نمهةشاومفرعي لذا ضرحا

 ءانهمنيف هب ديزب رخآ ًافسو فنه مث تيبلا يف ىنعلاب ىهاشلاى فأي نأ لاغبالاو لاغبالا

 سيقلا 'ىيما لوق هلثمو ءافكل هيلع رسصتقا ولو



 ١ : 6 قاحر دعا تايانكلا

 يحط همالكلاملاقيو*#رسنتس انضرابثاغملا نإ © لاق يوقي فيعضلايف ثافبلا رمستسا

 مالكاذه ىبارعألا نبا لاقو٠» ظافلألا راتخم ىف شراف نبا امهركذ نايب هل سيل يأ
 نايرظلاةلح نامزانتي امه لاقيو * «هعم ناعتسي نأجاتمي ال حضاو ىأ هيلع ىدعتسبال

 ذخا مل لوقي ةرذعملاىف امهو ءانفكل ترفصأ الو ءانإ كل تيغصأام لاقيو ٠« انئسا اذا

 كربب ام دمتال ًاغراف كؤانف ىتيو هيف هبلحم ًانبل دم ال ًابوكم كؤانإ ىتبيف كلبإو كلام

 . هؤاقس قرختلو هؤاشر عطقناو رءاشلا يدك أ موق ةراتخلا ظافاالا نمو ٠٠ هبف

 ةظاظفو لز,ب ًادج طلخ اذا هثيدح طءش لاقيو٠ ٠ هرامح فقو هانعم يف لوقت ةماعلاو

 رغشلا يف ةرعو ثيدحلا ىف ةرم اوذلخ يأاوطمشأ لوقت رمح ونأ ناكو ؛أ نحب

 ءارو نه ربكي نالفو ٠٠ هلطاب يف هنيه ناك اذا نالف ىلمح ىف لتي انالف لاو ٠٠

 عارذلا لح ىلع رمأألا اذه ناك لاو ٠٠ اهلهأ نم سيل ةعاتسيف لخدي نمع فلا
 ماقلا فرط ىلعوههلثمو٠ ٠ ءانالا ربظ ىلع كلوهو٠٠ ديلا يف قرع - عارذلا لمحو

 سعاشأا لاق ٠٠ لوانثملا بي رفىأ

 مهلا فرط ىلعال كديعو يزلا مف ابق نا من
 مالسلاب خت تنأو فنكو انبلا تفلس ةمعل كلامو

 ماو ريغ نم ةيمر تناكو .' ١ :اليسوالعاىلت لفن ىود

 ءىثلا نم رفائىأ هراهجي نالفبرعض لاقيو ٠٠ جسعالا اصغنمبرقأ وه ةماعلا لوقتو

 عقيف بتقلا هرهظ ىلع طقس ريغبلا يف هلصأ ميلا حتشب راهجلاو هيلا عجري ال اروغن

 هسفن هيلع نطو يأ هتروج هياغ برض لابو ٠٠ ضرالا يف بهذيف عزفبف هءاوقنيب
 يلاوام م وزيحلاو٠ 2 زطاو_هلدعتسااذا هميزح ىماللنالفدشو ٠٠ سفناأ-ةر واود

 لاقيو ٠٠ املأ تفثلي ملو هرهل فاخ اهلعج يأ هتجاحل نالف رهظ لاقيو ٠٠ ردصلا
 دعبرسأ نمل لوغو٠* 6 ًايرهظ كارو هوهذخلاو ) ىلاعت لاق رهظب ىقجاح لمجن ال

 ليللا طلتخا لاهو ٠٠ املظم اسام ناكاذا بل يمأ اذه لابو ٠٠ كران ىنسقا هئدش

 ىنا الا نبا ىندشنأ ٠٠ مهيمأ موقلا ىلع طلتخا اذا بارثلاب

 امحلا ناولأب ىلدلا طلتخاو ادعلا ىمأ يلع موقلا فرشأ ول

 (بختنم  او)
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 لدنج نب ةمالس لاق ٠«قاسلا مظع بويظلاو ٠٠ هيف دهتجاو

 بيانظلا عرقهلشارصلاناك عزف خراص اناثأ ام اذا انأ
 ىخرص+مثأ امو مكحرسصمبانأ هيملاعت لاق ثيغملا بخ رصملاو تنهاه ثيغتسملا  خراصلا

 اهقاس نع تفشكو هذجاون رشلا دبأ مهوق ةنسحلا تاراعتسالا نمو ٠٠ مكشيفم يأ

 لاقي يباسعالا نبا لاق دعرلا بلق قذخو هذجاون نغصلا رتفاو اهبان نع ترششكو
 روغألاو ةلالدلا ولاد وعأل يلد ورثأالو لع هيف نكي ملاذا دوعأ قيرطو دوعأ ؛يار
 راهظا دعب ٍلسو هيلع هللا ىلص ىلا ىلع بط وبأ ضرتعا امو هيف ريخال نم لاجرلا نم

 دوعأ نكي مط نأل ىأرلا ىدراي داراف اذهو تنأ ام دوعأ اي بلاط وبأ لاق :وعدلا

 . لجرلا دعب فلخي مومذ.ال روعأ لدب ديبع ونأ لاقو ءاروغ ةديبقلا ةملكلل لاَغي هنمو

 ملسم نبا ةبيثق يف ىولسلا مام نبال دشنأو دومحل

 َر وعأ ديزي نه كرمعل لدي انتقل ةادغ انلق دق بّتقأ

 م هيف ةءسولا نب راهم لاقو

 -حوتفم تاريخلا نم باب لكو اهب ديزب ذا اضور ناسارخ تناك

 حوضنم لحلب هبحو مناك 0 اتق تاديئساف

 لقتنو ريقي كلذ طلخم م هتصوأ تيدحا يف نوك« لجاإللا للا قودتسا لاو

 هدشني ساع ن.. بيسملاو كولملا ضعب دنع ناكديعلا نب ةفرط نأ هيف لصألاو هيلا
 ' لاقف ًارعش

 مدكم ةيرعنصلا هيلع جاني  هراضتحا دنع مهايماننأ دقو
 لعا قونتسا اهدنعةف رط لاقف ةقان فدو ىلا هلوح مث المح فسوف جانب لاقف

 ا ورمل ايلا لاق ا ناكف املا قم اذط لبو ننال قا لاثف ةفان لما را يأ

 سمأألا نوكي مث ةعاجشو انغ هب ني: كجرلل كلذ لاقي دقو ةديبغ وبأ لاق هلئقف دنه

 ثيمكلا لاق هفالخم

 لحلا قوتةسافثينأتلاذتركذو ' ةزهم مكيف كاك وا كتززه

 لاعبو زعلا دعب نوهت لجرملا بري ًاناثأ راص يأ نأث_ساف ارامح ناك لاقيو
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 لاق هلمانأ ضغي أد لثمو هب مهيسح هبش ةصبعلا د صيعلا

 انطولا < رغ شنب يحساف * . ةيزإ لذا ىلا دق
 عاشلا اق برغملا مجنلا باقعأ ىف رظنينالف مدنلا ىف نولوقيو٠*

 برغم مل باقعأ يف حبصلا عم راانك ةادغلا ىليل نم تخبسأو
 ثددر نولوقيو ٠٠ مه.ديأيف طقس انو ىلاعت لاق كالطإب نبأ اذا هدب يف طقس لاقبو
 اعأكف هف يف هيدي در اذاف هديب راشأ ملكت اذا ناضالا نأ هلضأ و هتيصع اذا هيف هيدي

 مو اوعمتجا اذاف هديب يوقي ناسنالا نال نوعمتجم يأدي هيلع مه لاقيو همالكدر
 يم-و مهؤامد ًافاكتن نوماسلا لسوهيلعللا ىف سلا لوسر لاق ةدخاو دب مناكفاوفلاخغ
 لوّعو ٠٠ مط ةيرالا للملا نم مهاداعنم ىلع ديمهو مهاصقأ مهيلع دريو مهاندأ مهتمذب

 نمهيدي عزنهن اكف ىمع اذاف ديلاب مامالا ةعبب نأ هلصأو ًابصاع يأدي عزان نالف جرخ
 ة.طعأاب تروظءدينأ هلصأو ءافاكم نعال ءادتبا ىأدب روظ نع ءاطغإ لو ٠ ٠ هتعدل

 ١س دق هي اك هذه لوا' نم نآل دايشالا كلذي فير“ كل يدي هذ» لوشو ٠ ه ةأدتمم

 ضع دشن ًاولفاغت اذا هيذأ نالغل نالف سيل لاعب ىف يعالا نب لاقو ٠ ٠ هيىوّشام هيلا

 سعقف نيب

 قواك نا ءانعز دارآ - ىع لئاتلاك# تسل
 يأةفلحت ريش سرف لاقي ىباسعالا نبا لاقو ًاعماط ءاجيأ ةينذأ ارشان نالف ءاج لاّعو
 ةنسح ةديصق فد وىف ىغاشلا لاق ٠٠ امرك اهلثم ىأر ام هنأ ف لحي نأىلااءبحاص جوحنال

 دهاشو نع نع الإ ردصتق عما نذأ درت امل ةفلحم

 ىعاشلا لوق امأف ٠هًافلاح وأ ًادهاش وه نوكنف لاو داجألاق الإ دحأ اهعمسي ال ىأ
 م.دالاه لع فرصأانولك نكلو ةفلح ريغ تيك

 ليهس لبق ناعئاسي نام امه ونافلاحم نرولاو راض هلوق هنمو ٠٠ ًاضيأ اذه نم وبف

 صهدلا فلخ نالف لاقيو هيلع دحاولا فلاحي داكب تح ليبس هنأ امهنم دحاو لك نظيف

 نارطش املو ةقانلا فالخا هيفلسالاو ءرشو هريخ هقورص .ةيلع تيم يأ ءرطشأ

 هيلع مزع يأ هب وبن يمأألا كلذل عرف لاقبو «٠ راعش نيفاخ لكف نارخآو نامداق



 ١ الكناات  فآعرجا _ > 3

 لئاصخ هعجو نيقاسلاو نيذخةلاونيدضعاا مط .ةليهظاو. ًاعرسم ارمشم اهيلا وكل 

 ةليسخ دضع ىلع م ٠٠ ىعاشلا لاق رقتساو ماقأ اذا ءاهعنالف ىقلا لابو

  2رفاسملا بايالاب ًانيع رقاك ىونلا اهب رقتساواهاصع تقلاف
 . ميختملا رضاحخلا ”يصع انعضو همام اقرز هاملا اثدرو املف ريهزلاقو

 ١ ىمعتراطلاقو ٠* تيبلا اذه نم نسحأ ءاملا ةفص ىف لقب مل ءالعلا نء رمع وبأ لاق

 7 ريغص لك ىحت برعلا نايبتلا باتك ىف ظ>اجلا لاق ٠٠ اوضغابت اذا اقتش نالف ينب

 : ثراحلا نب ديوس هبف لاقف سأرلا ريغص ةريبه نب رع ناكو اصعلا سأرلا
 رهدلامدقناو يساتال نئاغض اننيب نأ اصعلا ىنع غابم نمو

 0 وجأس نوكت اهنال ىرخأ ةرم اهب عفتني اصعلا نال اصعلا قرراغأ نم يقبأ وه لاقيو

 )0 ةورعيف لمجي يذلا -ظاطشلاو_ ةظشأ ىلدجتف قرفتو اداتوأ لمجتف رسكتف بلكلا

 لفغج شاشحلا قرف اذافىلمجال اشاشخ راس ةكلفلاك ظاظشلا سأر اولعج ناف قااوجلا

 قش لك ناك ةانق ةاصملا تناك اذاف همأ عضرب الا ىذا مف يف لع ىذلا دوملا هنم

 تقرف اذاف لزاغه تراص تقرف اذاف افاطل اماهس تراص ةقشلا تقرف اذاف ًاسوق اهنم

 لوبح موق هباصأ دقو اهنبا ىف ةأرملا تلاق ة٠حادقالا اهبتعفش
 اصعلا قيرافت نم ريخكنا افصلاو اح ةورملا مسقأ

 7 موقلا يح خرفأ لاقيو ٠٠ نوديري امت مه حضو اذا اذكن ع مهئديب تقلفنا لاقبو

 17 لاز ىأ كعور خر فأ لاقي ه-نمو اهتضيب ةمانا خرفت م مهرمأ اوربظأ يأ مغيب

 ىأ دايقلا عوط نالف برءلالوةتو*٠ ةضيبلا نه خ رفلا جرم اك عاترتوهفاخم تنكام
 ناكاذا ببالا يخر نالفو٠ ٠ هلام ثثكو ىرثأ اذا ناطبلأ ضيع نالفو ٠٠ هل يأرال

 لاش يبا عالا نبا لاقو٠ ٠ انك اس انيل ناكاذا رياعلا عذاو نالفو ٠ *ءاش ام عنصي ةعسيف

 لوقتو٠٠ بناجلا عينم لهاكلا ديدشو مهتلا نم ائررب ناكاذا رظانلا ديدشلانالف نا

 مدن اذا هيفك باقينالف لاو ٠٠ قب رطلا _بولسالاو  ربكتملل بولسأ ىفنالف فنأ
 لاق هاف ام ىلع انولت هيفك باق مدن اذا هنأ هلصأو

 امدش الا هيفك ىف رظنيف انيصع ىرامي بعش وذ ناكامو



 هم ىناج رجدال  تايانكلا

 رذح نم يلغلا قور قوف ىنناك اهب تب يلظلا نط لم ةدلب ىف

 موضعبَُل رفغا نرق ىلع سدقلا ”ىرصا لوق ينعم ىف ديرد نبا دشناو

 نانس ضان بوسول ل2 6 لازال شديغ ريخ امو ]

 كجر ىلع رقتسإال يذلا ؛ئىثال لاقي ةببتق نبا لاق ٠٠ نيم ريغ هناو قلقلا نم ىنعب

 جبحس وه ىأ ىظ ءاد هب لاقيةديبع وبأ لاقو٠ ٠ يبظ نرق ينو رئاط بلاخم نيب ورئاط
 ةغبانلا لوق ىكثم نم اذهو لاق هب ءادال

 بئاتكلا عارق نم لولف نهب 2 مهفويس نا ريغ مهيف بيعالو ٠
 اكةدحاو ةقيرط ىلع مقتسبال ىأ بئذلا لظك نالف لاقيو* *«لاحي مهيف :بيعال ىأ
 هيلع يعد اذا يئذلا ءادب هللاءامر لاقيو ٠ ءاذك ةيمو اذك م ميقش سس المئذلا لظ نا

 امبرو ةيشاملاو سانلا ىلع هودعل ةنطبلا هب نظنو هناقوأ ازثلا ىف عئاج بثذلا نال عوجلاب

 نيئدحلا ضعب لاق كلذ ىفو٠٠ عوبلا نم ًادوهحم ناك

 ٍ .لكالا ةدش نم رهبلا هالع اولاقف :ًايلاخ موقلاب يم ٍبئذ برالا م

 يمورلا نبا لاق» «بئذ نم عوجأ لوقت برملاو

 بيذلاءاد ريغ ءاد لك نم هقيض مسي فايضالا حدصمو

 توملا ةلعب الا لثءيال يئذلا نال اضيأ تولاب هيلع ءاعدلا ىفئذلا ءادب هللا هامر لاقي

 رادغلا نئاخا بارغاا دهع نالف دهع لاقيو ٠٠ بئذلا نم جصأ لثملا ىف لاقيو *٠

 ربكلا ميلظعناكو دلاخ نب هللا دبغ نب ةيمأ هدعب ملف لثعا دقو رعاشلا لاق ٠
 بارتلا قريت حت يتلا ا ئدش ةلنلا حبر نع نأ

 فازرقلا ديك نيك اذا 2 نومك ا ا

 الإ هاثنأ فلأي ريط لك برعلا تاقلاقف بارغلا دهع نع مئاحأابأ تلأس ديرد نبا لاق
 هسفنن الف ىتأا ىلا عالا نبأ لاق» هاهربغ ىلا راصو اهك رن ىننالا تضاب اذا هناف بارغلأ

 نولوشو٠٠هريغ وه نباىرديال ثيد اهاقلأوهسفنمررغ اذا اهرصنوضرالا عمس نيب

 كاملا دبع لاقو ٠ ههيف دحأ ال لاخعضومىف يأ اهرصصبو ضرالا عمس نيب كلذ تاعف

 رسم ىأ ةليصخلا ىوطنم رازالا نيك اهبلا ج رخأ قارعلا هالو نيح جاحد ناو يم نب



 قاحرجلا  تايانكلا ١م

 بيالجلا نويلع ىراذعلا يثم ةيهال ىو هيلا روسنلا ىثمت

 ريطيف بارغ هب سبل هب دارأ ىبقو لج. ال يهد اهرعذي 'يث هبف سبل ءالخ يف يأ
 سعاشلا لاق اك

 اطاوخأ ىف بنرالا عزفت ال

 هلوق كلذكو ٠٠ عزف بنارأ اط سيل ىأ

 هراذع ىدتبي ال بح ال ىلع

 لئاقلا لوق اماف ٠١ ماهبالا اه لاس ةقيراملا هذهو هل رانءال ذا رأ اا

 م.اوملا راش نابرغلا هب ريطت كلامو نيمحلل الوق عف راس

 لوقثو ٠٠ بك ارلادعقم - بارغلاو  لبألا هب ريست دارأ امئأو بارغلا هب ديري سبلف
 وبأ لاق ٠٠ عملا بطحلاو ديدشلا مالا نع ةيانك هديلو ىدانبال سمأ اذه برعلا

 نأ هب. دارملا هريغ لاقو ٠٠ رابكلا هيف ىدانن امئاو راغملا هيف يدانت ال يمأ وه ةديبع

 لاق ام هيدانث الف اهدلو نغ لفغتشت ةأرملا

 دلولا ق_عو بالمكلا حاصو روجألا طسو لصفلا سرخاذا

 جبلت بالكلاو روجحال تفئاي مل فويسلا قراوبو شيلا نيام اذا لسفلا نأ هانعم

 كلذ لمِط بعرلا اهلغشيو اهدلو نع لهذت ةأرماو ديدجلامهسبال موف رعئال اهمال اهبابرأ
 رخ الا لاق ام اًقوةغ

 معان نالدج بلكلا ام اذا ىصداو ءهلهأ ركنأ بلكلا ام اذا ىعداو

 لل نيادأ لوقف لاتقل روك أو هقتعلاو تلكلا لذجنو كاتقلا ىف هلأ بلكلا راكثاو

 نوُمئاشتبب مهنال ءرمأ ىلوو ربدأ ىأ لازغ نرق ىلع نالف حبصأ لاقيو ٠+ ني_تلاملا

 سدقلا و يما لاقي
 ارفعأ نرق ىلع ىناحمأ اون لاك 3 هتللل ”ناذقا ىف مون لثمالو

 ةزافم فص رارملا لاق اًضيأ رذسا كلذ لاقبو

 ابلظلا نورقب ةقلعم اهئالدأ بولق نأك
 يرعملا لاقو
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 ريغ نم دعوت اذا كلذو نيئيل الا اعرف  ناورذملا  هيورذم ضفني ءاج لاّقيو

 ةيؤر لاق ىندملا اذهيفو ء٠ ةقيقح

 نيقست تفرغ نإ ولد يأب نين وأ كرج ىلع قرح
 هتجاحب رفظي ملو ابئاخ ءاجنمل لاقيو ٠٠ ىر خافت رف ىأب رظناو كبضغ نكس ىأ
 ةريه نب رمح ىف ىدنسلاءاطع وبأ لاق ةفوص هبجاح ىلع ءاج

 ءانثلاو ةوخالا اهب تبلط سبق موقل نبقلخ ثالث

 ءازحلا سمئلب هللا دنعو . فوص نوبجاوح ىلع نعجر

 مزهمملا نع ةيانك هلامث نغ نالف رظن لاقي و ٠٠ نيفح ىني ءاج مطوق لثم وهو

 ةئيطحا ىلا رءالا نبا دشنأ

 قئاوعلاب تقلغ ىرصب حئئافص ىمهيلع ىدع نم قدص نابيقر
 ىقفاوخلا بولةلا قوف اوكسمي ملو مهامث نع اورظني مل اوغرف اذا

 قطانملاب ممطاسوأ ىلع اودشو اوُلسأف دابجلا درا ىلا اوماقو

 ىدنع مه لاقيو *٠ موش رئاط ىأ لاهش بارغ مهب م لاقي ىلارغالا نب ا لاقو

 دشاأو *«ءوسعضوم اهلعجأ يأ لامثلاب كن ؤ5لمجأ خو« ٠ ةسيسحلا ةلزنماب يأ لامشلاب

 ةدايم نبال

 اكلامث ىف اهدعب ىينلمجي الف ع كدي ينك ىف كن ملأ

 كلاصختاحلاس نه ةلصخ ىلع اكلاه كأم تبنذأ يننأ ولو
 وبأ لاق ٠٠ نافلتأيف نيقفثم نانوكي نياجرلاو نييصالا ىف َنايرثلا يقتلا برعلا لوقتو

 ىقتات ىتح يداولا نطب جشر ريثكلا رطملا هاج اذاف يدنلا بارتلا  يرئلاو  ةديبع

 نبا لاق ٠٠ نايرثأأ ىقتلا لاش كلذ دنعف ىداولا نطب ىف يذلا  يدنلاو - هادن

 ةناعلا رعشو ورفلا رعش ديرب ناورفلا ىقنلا ليقف صيق ريغب ًاورفنالف سبل يباع الا

 اهلطبو كيوارسناماسن, رفعج ذل يبا سعال تاق لاق يممصالا نغ مئاح ربا 21

 بارغلا عقب ناديري هبارغ ريطي ال ريخلا يف برعلا لوقتو ٠ *نايرثلا ىقثلا لاقف ةءابعب

 سعاشلا لاق مه دنعام ةرتكل رقي الف
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 « نورشعلاو عدارلا بابلا »

 ( تايانكلا ىرحم يرم ةريختم ظافلأ يف )

 نمدلا +ارضخ امو ىل_.تف نمدلا ءارضخو مك ايإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ثراحلا نب رفز لوق هلثمو ٠٠ءوسلا تدنم ىف ءانسحلا ةأرملا لاق

 ايه م سوفنلا تازازح ىقبتو ىزثلأ نمدىلغ ىعرملا تبلي دقو
 بلاط يبأ نب ىلع نغ يوربو٠* اهقاذم رماهقاروأو ءارضخةلظنحلا للا ىف لاقيو
 ةلك تعمسام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لومر:نَم عضق تو ام لاق هنأ هني هللا ىشو
 هفنإ فتح تام لوقب ملسوهيلع هللا ىلص هتعمسوهنم اهمعمس دقو الأ جحيصق ىنرع نم

 ملو جر# مل هسفن يف هحور تجرخ ىنءإ ديرد نبأ لاق «٠ هلبق ىبرغ نم !متعمس ام
 مهنيو انتليب نا نار لهأ خاص ىف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو ملكي ملو لئقي

 هردص حرش نالف لاقو ٠٠ ءافولا ىلعايوطم ةوادعلانم ًايقن ًاردص ىنعي ةفوفكم ةببع

 لوسر لاقو يصلاخو ىدو لها ىأ قديع ءالؤه برعلا لوق:و:» ءاوطيأ اذكى ع

 #راصنالانمأ يما تنكل ةرجطاالواو يتبيعو ىثرك راصنالا ملسو هيلع هللا ل هللا
 رعاشلا لاف ةحورشملا  ةفوفكملاو

 رفصت ةمومعلا ءانبأ ليق ناو مكندبو ىنيب دولا بايع تداكو
 مييلع دمتعأو مم قأ نيذلا قعامح ىأ  يثركراصنالا ملسو هيلع هللا ىلص هلوقف

 ضعب لاق ٠* عاتملا سيفن ةبيعلا عادباك هريس مهعدوب هنأك ىرس عضشوم يأ تابعو

 اهئالتما دعب هننبو ىنبب دولا بايع ترفص لاقف هل قيدص نع لكس دقو برعلا

 ا ١ ايتؤاتمإ دعب ةدؤملا نع بولقلا تا يأ اهثاج ةق رغم تناك هوجو ترذك أو

 هنمضت, ام باقلا ناكو بايثلاعاونأ عدوت7 تناك ا. ةبيعلا نالةفيطالا تاراعتشالا نم

 لوس و٠٠ باقلا ناكم ةبيغلا راعتساعانملا نم ةييعلاواخ امهمولال ةوادعلاو ةيحللا نم

 يبارعالا نبا دشنأ امزونم ءاج اذا نائعلا دير نالف ءاج برعلا

 ناثملا دير هثك رةادغ ميك نغ ةرد نبا مرب ملو
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 تار رح اغلا لاق رعشلا ىف

 نإيلا ةرهز اي ةظعوم راج نم اهب تمسو دق موسو ىف نكنجلا

 زيلهد قلحلاو 5 مهرقك هغم رك ذيف ريسفتلاب نري ام تايانكلا نمو

 ةركس نبا لاق ٠٠ ةانخلا

 ىتايحزياهد ويقف 2ىتح و ىئاط ريغ يلزناو ي ريس ةلزنلا اهيأ
 رخآ لاقو

 ىلطسيلف ًايتاش هك اوذلا لك أ درب نف ءاتشلا ةبك اف رانلا

 لك ام ىلّضفا رورقمال نانلاو .. ةيهتش ءاتثلا ىف هك اوقلا ذا

 ةأيما ترظنو٠ *مامحيلا دفاوو توملا دئاروةيناا باضخبيشلا مطوق ٠ ٠ ىنعملا اذهىفو

 بيشلا هريغ لاقو ٠٠بابشلا ةوءر لاق اذهام تلاقف اهجوز سأر يف ءاضيب ةرعش ىلا
 زتعملا نبال دشنأو رهدلا عئاقو

 ردفلا يلغ اهرئامذ توطو ىروعه تعمزاوىاوس تدقع

 رهدلا عئاقو رابغ اذه اط تلق تبشو ترك لاف

 ةضفو مابالا اهتضخم ةديزو براجتلا ةركو ةك.دخلا ةرهز بيشلا كلذ نم لاقيو

 ةرك وفعلاو ةردقلا ةكز وفعلاو فرشلا ةاكز عضاونلا مطوق هنمو ٠٠ براجتلا اهتكبس

 ْ هلوق يف يدلاخلا نسحادقو ٠٠ بونذلا

 بونذلا رمث نم وفعلا انيأر امل ماثآلا ىلع انطست

 ةبيغأاو ٠ ةجاحلا ءاشر ةوشرلاو * 'لاملا سوس لايعلاو ٠ ضرالا لخ باحسسلا مهوق هنمو

 نع صح لعهأ هيقف نا دعم نب دلاخ لثسو ٠٠ ائزلا ةيقر انغلاو ٠ سانلا بالكم ذأ

 مهوق كلذ نمو ٠ «ترطمأ ءامسلا تقرب اذاو عاملا قرب اندنع ةلبقلا لاقف متاصال ةلبقلا

 لجر لاق لاق ظحاجلا يكحو ٠٠ نيثنامزلا ىدحا طخلا ةءادرو ٠ نيناسالا دخأ رقلا

 راشأ دقو ٠٠ حيبق يتوصو ىمعأ لاق كاتنامز امو اولاقف نيتامزلا اذ اومحرا ىمعأ
 ىنعملا !ذطرءاشلا

 توملا امهب قدح ادع اذا نانثأ

 توص هلام يمحاو دز هلام ريقف

 ١ ( بغتنم -1)
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 لاق مث سلجلا لخدف هل اومسوف لبكلا نسحأ لاقف سلما لهأ ىلع ىلعث افكناف

 رتل ىذا رع لاق نجا يديسا# كنم_ باوجلا هيوطقت لاتف ليكلا اوسجأ
 دق لبنسلا نأ دارأ لاق لعب هللا كزعأ تنأ الو ''لاق موقلا هدر ام تعمس دق هل لاقف

 هوربف هورب هللاب لق ةدئافلا قي موقلا نم ىلذخ نكلو هللا كزعأ تقدص لاق كرفأ

 نيرشعلا غاب اذا نينالا يف رهشلا عقومهوق ةماعلا تايانكلا نمو٠* رفاولا ربلأ سانلا

 يئالعلا ديءس نب دمحال ىلوصلا دشنأ٠٠ اهزواحو

 نيمكلا ىف رطفلااذ اناجو نينالا ىفماوسلا عقودق
 نوح ىخا دقلا لدتعم لازغ ىدي نم اهينقساف
 نيمسايو درو بيطو ىا' توص ىلعيل ىنغو

 نيس دعب ىازلا ةفطع يف ًاوضن دام ردسبلا رئ ملأ

 ٠٠ نيرسدعلا ىلع واولاب فلسعي هنالنير.دءلا زواج اذا تاواولاييف رهشلا عقو ًاضيأ لاو

 ماسإ نب روصنم نب رصن نب دمح نب ىلعلا

 الط دق رطنلا لالي قناك اسم نم لك اذاي هفابرق دف
 امقو دق تاواولا ىفكرهشْنأف هتبهأ لاوش ىف كوبلل ذغل

 هتأيما تدلو دقف ءىث لك نم ريخ اهنتمالس مهدحأ لاق اذا ةماعلا ةيانك نمو
 ةمقل لاق اذاو ٠ ٠ةريقف ةحيبق جوزت دقف فافعلا ىف انتبغراعإ لاق اذاو ٠ *ناب يف نينثا

 تدر دقف انماع ام الااندهش امو لاق اذاو٠ ٠ةوعد هنتاف دقف ءيذ لك نم بيطأ ثديلا

 يحو ٠٠ همأ تجوزئدقف سأب نم هللا لالمبام لاق اذاو ٠ ههب دوش نم قحح يف هتداهش

 بيلعلاامأو مهن لالخ لاقف بيط لالح معن لاقف كمأ تجوزت رخآل لجر لاق مهضعب

 لسو هي هيلع هللا ىلص هلوق زحعملاب قحاب داك, ىذلا ىللاغلا مالكلا نمو *لعأ جوزلا وهف

 نوكأم تايافكلا نمو٠ ٠ هنعهللا ىضرىلعل ةمطاف تفذ نيحةريغلا فنأ لالحلا عدج

 تنأ كنإ قذ ىلامت هللا لاق لئاعاي لهاجلا لجرال برعلا لوقك تيكنتلا هجو ىلع

 مياحلا تنال كنإ مومع ةياكح يلاعت هلوقك هل تيكبت وهف كاوعدو كمحزب ميركلا زيزعلا

 هلئمءاج دقو سكملا ىلع نيوملا ليلذلا ىأ ميركلا زيزءلا تنأ كنإ هلوق ليقو ديشرلا



 ا قاحرجلا - تابانكلا

 ريقحلاب تيربكلا نغو * ٠ ءآرو يلا عج ري هيآل لاخلا مالغإ فلاآَلا نعو + «قاظيال

 هراصقرجفنا دق رمحأ بوث سبل نميف نولوةيو ٠٠ رودقلا ربنعب موثلا نغو ٠٠ عفانلا
 ةيانكرصعلا سمشلثم اذهنولويو ٠ ىدوهب رازإ غاب دق هنأك هجولا رفصملا نعو*

 هيف ءادالا ضعب ىندشنأ ٠٠ ةحيبقلا ةهوركملا لاعفالا نم لمتحم امج

 لايكملا الثماو عاصلا يفو دق لاح كلاح قوف نم مقرن ال

 " لاوزلا الإ نملف اهزاذ+ يف... ثلقتساام اذا يحشلا سمش لدم
 هلوق ظفالا اذه نم نكي مل ناو ىنعملا اذه ىفو

 رشبلا نيب ةثودحأ هولعو الع نه اي
 رذتعافكطدحمث كب الغ ناب نامرلا طلغ

 نع نونكيو *٠ هيف لاطأو مالكلا يف ذخأ نم هركلا بلس نالف ةماعلا لوقثو
 ريهصلا تنم دصقب يأ نزرفتي نالفو ٠ «ةنسوكعملا لاثمالا نكيعؤ مدخلا ةيرإ ١

 هب هلهيبشت ىمركلا شنب رودجملا نعو٠ :هتاصب ىأ نالف حلم نالفو* ناز فلك
 لئاقلا لوقل ةراشأ نيعملا ىتيبدلاب ضايبلا ىتن ناك اذا هنغ نونكيو «٠

 نيستو لمأتف ندعم نسحلل ل و

 نيعم ىتبدك >ضايب ىف ىردج

 ضعب يف تدجو مث هيقفلأ ياهلا نع مهضعب هاور هيف لق ام فلعل نم أذهو

 وهو ىردجلا ىف ىل بق امثو ٠٠ ىربونصلا يلا ًابوسلم ىروباسيلا ىلاعثلا فيماصت

 هيف ليؤام نسحأ

 نقوم لك لع شارح ىشازم .- ىاوك هنمهجولا يحلون يف 4
 بكوكب .اهتقرحأ ظل ناطيشب ةظحل . ق”رشما نيع بقر ث ناف

 بقو ذأ ىوحناا يحي نإ دحأ ةرذحمب ناك هنأ جاجزلا ىرساا نب هاربا ىكتعو

 لاطأ ىف لاَتف تدرأ هايا لاق سايعلا ابأ دير كلها لاق بلعت مكيأ لاق مث يبارعا هيلع
 هلوب يلالطا ربي نب ةءصعص انمع دارأ ام كاسمم نسحأو كاب هللا

 .نايضقلال نور ىف ديرتلا راص“ .. نانا دبجلا مل دجلا



 - _ جرجا  تايانكلا قل

 ابيال ًاضرمع هيلع ضرعت يهف ءاملا تءشبف ةيناث لئعت مل تلهن ىلا ةلعلاو_ مكمل

 نا كلذو هنراقحو هنءاندل تافآآلا نم اماسم ناك اذا باكلا ةيقاو هيلع لاقيو ٠٠ هبف

 نيد ةمصلا نب ديرد لاق ٠ ءاهريغو متابلأو ءاهفسلاو نايبصلا نم ةيفاو بالكلا ىلغ

 تلتف ايلتتا فاسلا ارضا برص

 باضخ ىلغ نابصعي نأ امو اهادي تبصغ نا نيعلأ رفأ

 فاركلا ةيفارك ةيقاوو .- انزل نط نأ هاو
 ىسَي ركاشلا ناسع نب ىلع نب ن.حلارمع ينأ لوق ىنملا اذه يف ليقام نسحأو
 | رابخلا

 قاروالا طقايت نوطقايذي "اتقان مانالا نم رانا ىسَع
 قاو مملع ةنداح لك نم املا رةراجحلا لثم مهرارشو

 '00 11 كر قلتم نإ سشرفل تلاقؤو وو ارضا نأ ىورام ةنسحلا .تاليكلا دو

 ا الو اوي ايلي اكلن] هب تنفك ام 1 لاقف ناذرلا تلق كيلا وكشأ

 كنوذربلزهأام لاقف لوزوم نوذرب ىلع الجر رباسةالولا ضعب نا ىورامكلذ نمو ؛*

 لاق ارو تيزلا ىف نالف ةماعلا تايانك نمو ٠٠ هلسوو هل نطفف انيدبأ عم هدب لاقف

 لاق ميهاربا نب لاله نيسحلا وبأ دشنأ ٠٠ مهو ةدش ىف عقو نمل تيزلا ىف شيشحلا
 ةييفنل ىلإ يثدشنأ

 تيبأأ ةعس اهنع قيذآ ترس اذا روصنم ةيخل :

 ككل ضل 01 ان قل وعام

 تيزلا يف جسوكلا لممو اشي نمادالا ىطعي نم نادبس

 هلكك أت ةاشلاال اولاقف ريسفنلا هب اونرقايرو هيف ريخال نمل نونيزلا ىون نالفمطوف اهنمو
 باي هل نبلال هلال هي عافتنالا لَه نمل نوبالا نبا وه هانعم ىفو ٠٠ هعمجت شاتلا الو
 اواق اميرو لسالا ىرششب هفرعأ ريريثلا ىغ لوقت ةماعلاو ٠٠ بكربف هل رهظ الو

 ءيشلاب هتفرعم دادز' نمع ةيانك هضرأ سمشب فرعا وه نولوّقيو ٠ لصالا زارطب

 ينارصنلا نال ىراصنلا جوز مزالملا يذلا نع ن وذكيو ٠٠ هحاص ةفرعم نع



 0175 فت د د والا

 انف -  يلاطرجا  تايانكلا

 لبلب نب ليعامسا ىف مالس نبا لوق اذه هبدبو
 ممطاو بابلالا يلوال ةربسغعو مسقلاو قازرالا ىف هللا ةجحإب

 منلا ىلع ناب_ضغ كبرو الأ ةفباس هامن ىف تحبصا كارث

 وه يذلا لوهجلا دنعاباعج ىح ىلاعت هللا دنع ا ردقال منلا ناب حرص ماسإ نبانا الا

 ىلع يوط يعورلا نباو هللا دنغ نم اهناب فرتعاو ةلزنم مهاندأو ًاردق نيقولخلا لقأ

 نافه ىلالو هت اسما تلو ديمح نب دبع نيدبلا نأ ىورو يش جرداو هتهمش

 ماسإ نبأ لوقت نه
 هم“ كي اهال_ت:باف ابلع هللا طل همعا كلثم يف هللاد ذع ةمعنلا تسل

 ابشن ءاصقتسا ريغ نم ًايفخ ىأ ايرباس ًاضرع ةجاحلا ىلع نالف ضيع نولوقيو *٠

 يرباس دغو كلذ ند لاشو * ءامهعم فئيفخلا وهو يرباسلا عردلاو ىرءسلا بوبثلاب هل

 ىدودلا زيزملا كمع 02 0-5 لاقو» هءافو هب نردال يذال .

 م ع مز . كب

 قادص لك نود ىقيادص تناو قداس ريخاَتي ىذرا ناب ىضرا

 قر يراسلا بوثكحص د_عو قتلاو علا اووذ ىضري نأ هلا ينأ

 نب يسع هلأسف زاخاو ظحاجلا هيفو ةشئاع نبا سلجم ىلا ترض لاق دربملا ثد_>و

 لوس ىذلا لاقف نيدلوملا نم سانلا رعشأ نم ىليعامسا
 ارو ااهنانجأ نمرب تلا طلاخ نيم ارق ءرارزا نم نإ كطا ا

 ارلغا هيدزام اذا ا هيدحو كد أرطق هؤام بو. صئولىرباسهحوو

 اطوأو ىنطانلا ةيراج ناذع ىف سا ونىنال تايبالا هذهيو رو فنحالا نب سانعلا ىتعإ

 أرشد اهاثم رب ف اهانسأ و دق ناتع

 ارظن هلدزام اذا ًانسحاهبجو كديزي

 اهرخآ ىف ىوربو

 اركدتعاف هاماظلا يحد هب لح ليلا ام اذا

 ايفا كنا ل ل
 سل . اضيع هيلع ضيع ىأ ةلاو موس هماش يرباسلا ضرعلا ىنعم يف لوش' برعلاو



 فاح رجا  تاياتكلا نق

 دابغ نب بحاسلا
 هرادف قلحلا ؛يبس يم_قر نا ىل لاق كنس 1 يول

 ةراكمل) تنح + دجلا كبجو ينعدت لف

 ءالقثلا هابقرلا ىف ةركس نبا لوق نسحتسو
 موبو مر ابطط الا هيدل ةي_شاحو ههيشأ

 مويفلأ هتحالم ترتس دقو ًاتسحو اقارشإ ملأ ردك

 موخر هب طيح ردي اذو مو هفنكت ردبلا تدهع

 ىمورلا نبا لوق ليقثلاو بيقرلا فاسو ىف عوبطملا رعشلا نمو

 بيرق ها ينم بيححو  بيذمو رضي نم الالب اذ

 بيقرر امير لبق تقرش الا نيملا هبجو ءام در مل
 نونكي يفاحلا يفو٠ ٠ رءتعملابوأ جاحلاب هل اهيبشت مرح وه نايرعلا نع ةيانكلا ىف لاعبو
 7 لاق ثيح يمشاطلا ةركس نبا لوق عبطأ امو ٠ ٠ دهازلا ىفاحلا رشب ىلا ةراشأ رسشبب هنع
 امامح ىلخد دقو

 أرحو ابيظ ىناا زانخ واو يحي مامح لخادي تسلو
 ارق وأ ملسبإ نم ىنم يت>ابلع صوصللا تفناكت
 ارش, تجرخوأدمستلخد نكلو ايش هب دقه ملو

 لئاقلا لوقل ةراشابنذملا ةحم حببلملا هجولا نع ىنكي ءافرظأأ ضعب تعمسو

 . بيصع نم ةرظن ءانقرسف بر نم ةليذغ ادجو دق

 بونذلل ةجح هاد_بجوف ًاسيام ابجو مثب انارأو

 ىمورلا نبا لوقل ةراشا ةفدانزلا ةدحم لهاجلا نع ينكي هتعمسو

 قيلحت دعب اعيرسص راص رئاط مكف رقصلا أ الوم

 قبلطتب هللا اهناصضف اهؤنكن كتم ىمع تجوز
 قبح# دعب لاوز نهر ةروكشم ريغ ىمعن لكو
 قيدنزا ابيف ةجح م اهئابرست ىمعل تسدق ال



 يناح رجا - تايانكلإ

 هك اح س.الاب ناكدقامس دن الو

 له
 تفقس مل فخلا دوغعو كوبأ

 فسو ةرو- ظافود نم ناكدقل

 هنال بيلا ىئاثب بيقرلا نعو ىضاقلا ةبرتب طيقللا نع ىنكي ءافرظلا ضعب ناكو
 يمورلا نبا لاق ٠٠ ًادبأ بيبا مم ىرب

0 
 لغو نم رااح رع
 ينال الا بيقرلا بحأ ال

 هلو
 اهيقرو تاسح دق اغابام

 يحْملاسمشاهلالا كاذام

 كالو رع

 هاوهأ نه "ىلع ىلحي وه

 ءابرحلا اميقر نوكب ًادبأ

 اهله نصغ اهبديب دشتو ةبضنتاا فرعت ةرجش ينأت ةباظعلاب ةهبش ةبيود ابر
 اقاس تكسو هند اهدي تاحاهمم قاب نع سمحشنا نعع هناك امك وابرجوب نسل لباشو

 داؤد وبا لاق ٠ «عفرو ضرالا ىف حبيستف سمشلا بيغل يح 3

 اقاس اكسال قاسلا لسربال ةيضن ءاب رح اه حب يفأ

 الإ انضغ لسرتال اهنال مزاح برضو يرخأ لأس الا ةجاح عديال نم الثم برضإ
 برعم ىسراف وهءاداعلا ضع لاقوءايرلا نم مزحأ لوقت برهلاو*.« رخآ تَسفا اذا

 ناكو.ةمرلا وذ لاقو ٠٠ سمشلا مسا ةيسرافلاب ابرحو سمشلا ظفاح ىأ ابرح هلصأو

 هابرحال برعلا تعنأ

 تميخ ءابرج ءاذح ةيكودو

 سمت اهييرح يد نأ
 هلو

 الئام سمشلل ابرك اهي ىلصت

 هتيأر تملا للظلا“ لوح اذأ

 بناج لكن مفيصلا تاوبه هب

 ريال هنا الإ لذا نع

 معني يحضلا برق ىفو ًافينح

 لوق ءابرخلاب بيقرلاو سمبشلاب بيبحلا هبسش ثدخ ىمورلا نبا لوق نم بيرقو



 ىأج رجال - تايانكلا 16
 لاقف ساونا بأ هذا

 قيرع نيكلاطا ىف بسن وذو كالاه نباو :كلاه الإ سانلا امو

 قلم تاس ىف ودع نع هلا تنكح بلاثالا نستمااذآأ
 اهسفن ايندلا تفصو ول اولاق ىتح ايندلا فو يف لبقام نسحأ !ذهو بدالا لهأ لاقو

 ريرج لوق نم ذوخأم وهو هن» ن->أب تفصو امل
 قيدص نهو ءادعأ مهساب اتبولق نيمترا مث ىوطا نوعد

 ىرثلا قرع يف ةريو' نب محتل

 اوعمسي مل نا تماعف مهنوعدف ىزرثلا قرع ىلا يثإآ تددعف
 ميلا قيرطلاو اهوبأ لوغ م-مْمعدو مهكردأ لف اوبهذ

 نا هيف ىلسالاو ٠٠ ةدشلا نع هب نونكي ةبرقلا قرع نالف نم ثيقل“برعلا لوقنو
 سمشلاب نهدلا اهريرشأو امون اهونعد اهفاقشنا اوفاخو ةيرقلا تنش اذا اوناك برغلا

 ارو قرعت لو تضيف سمشلا ىف تعضو اذا مث اهنع نهدلا راثآ تلاز تبرش اذاف

 لاق باذملا مسنلا اهوقس
 نعد دق ليدجحم ىفآ فيك  ىتتفلك ةبردقلا قرع

 قرعوةيرقلا قاع كيلا تناك لاقي يبا سعالا نبا لاق ٠0 بهذ دق محشب ىنآ فيك يأ

 نم هقرعت يذلا اهنع كفرعف اهقرع اماو هب قلعي مث د_ثي يذلا اهقلع اماف ةبرقلا

 ىهتنا٠ تسلا مدنع لمعلا دشأ نال ةيزقلا قرع كلا تفلك لاق امنأو اهدهج

 ترمثتنا علط اذا هال ةيبخالا دعس نوديريو عسر متو هلا نع كت برغلاو٠»

 سعاشللا لاق ةيمخالا دعس كلذل ىمس هيأ لابو ًاثدتخم :م ناكام امنم جرخو ماوطا

 ةرح هدو._ح ةيذؤم ا دوس ءاح دق

 0 نوذئئعل مال فاسو ةروس طاح ىدكملا نع يفكي للا لأ ضعل ناكو

 .بيهو نب دمع وجر ةرامع لاقو ٠٠ أهربغ نود

 فئلكذشلا حبق تلقام ىلع لدف ردعتلا ىلدأ بارعالاب توعشنت

 فرصتي مل بارمالا ةغذا يلا هتةرصام اذا يقارع ناسا



 ا يناح رجا  تايانكلا

 مضو ربط ىلع رازحبالو 2مغالو لبا ىعارب سيل

 ىف ةضامح وه ةماعا لوقو ٠٠ رش الو هيف ريخال نمع نونكي سلمأ نالف نولوسو

 ئىأ هكر ىلع هحام”برعلأ لوّسو» ٠ ةهةاخ حمقو ههنجو نسوح ن# ةيانك ةجرتا فوح

 ىعرادلا نيكسمل يممصالا دشنأ ءىث ىندأ هبضغي قاما *يبس وع

 بفرلاقوف ةغوضوماهحلم ةوسن نه اهنا اهملتال

 بهو لاهاط لق الك ابقبس ودي ليلا سومشك

 اهحلم مهضعب ناقو *٠ةبيط لسعأ اولاق كلاقف ةعوضوم اهحام لاق فيكي مصالل لبق ٠
 هوس ىف نولوقبو ٠ مهذافنأ ىف زلا نمسو نمسلا حلبلا نال ةيجنز يه ىأ اهنبكر ىلع

 هجولا قيفص ةماعلا لوقتو* ٠ أطوم ريغبشخ وه امنا جرسلا نال برعلا جرس قلحلا
 لاق ةركصب عقربتم نالف نولوقو ٠٠ حقولا نغ هب نونكي ةقرزلا بلص

 هر صل تءقريت دق ىل لق هجولا قيفصأب

 ءزملا ىف قمرقو ” تويخ نايف هلع
 طي نالف برعلا لوقثو ٠ «ابضرل ةراجألا هبجوب قد ول يبارعا لوق هيف ءاحام غلبأو
 هفخأ نم ناكاذا ىسولا نا برعلا مءز' ةحرق ةلقلاو ىموجملا نع ةيانك لفلا ىلع

 سعاشلا لاق تأرب اهيلع طخخو

 كلا الغ لمحنألا انو ماك عملا ببغ رع ابق كلل
 دومحلا هرثلا جارخا ىه رعشلا يف ةقيرطلا ءذ_هو انئاوخا مكتشن سوجمب انسل ىأ

 ةغبانلا لاق فنيرش هنا ريغ مبرك نالف لاقي هريغ مهوب ظفلب

 بئاتكلا عارق نم لولف نمب مهفويسنا ريغ مهف بيغالو
 ١ ىدمجطا ةغبانلا لاقو

 ايداعألا ءويام هيف نأ ىلغ هقيدص رسبإم هيف مث ىف
 ايقاب لامانمىتسي اه داو هنأ ريغ هقالخا تلك ىف

 هثمو

 نطولاو ةبحالا نايسني مالي مهفوبض ناريغ ميف بيعالو



 فاعرجلا - تايانكلا نه
 يعاشلا لاق همدق رخؤم ىلع أطيف ًادخأ عبتي الو سانلا مدقتب سانلا

 3 مدق ىىلع امدق نؤطإ ال مثالا ريخ مهو سبه ىدهع
 هللا افطا نولوقيو٠ ٠ لعنلا يللا جاتميال دعقملا نال ادعتمهلعج يأ هماعن هللا ملخ لاقي و

 نيذاقولا رباع ًاضيأ ىمتالا نع ةبانكلا ىفو ٠٠اضيأ توما نعو يمعلا نع ةبانكهران

 ذخأ ىلا رطضيو هدلو لتقيناب هياعاثاءد هفوج مدهللا هاقسلاقيو٠ ٠ تيكسلا نبا هرك د
 تخأال اهيف تومي ةليلب ىأ اط تخأال ةليلب هللا امر لاقيو ٠ ءاهمابلا نم برشيف البا هتيد

 اهناو هل السال لمجلا نال اهلئمرب مل ةيعاد ىف ىأ لج الس يف عقو هنم بيرقو ٠٠ اط
 ملو هبايث لسغ اذا لبحلا تحن نالف نواوقيو ٠٠ اهدلو هيف فتليام وهو ةقانال السلا

 ءاف راغلا ضعب لاق هسلبام هل نكي

 ناطتف كنفال اها نايرع ليا تحت كدع
 ناطوأ يو طباخ ابف اللا أك ماما كم

 نايدأ سانلل 5 نيد يل ناكول ينيد نم قرأ

 فتراهرب لاوقاللو اهبف ًاضرغم ينرصبأ نم لوقب
 ناسلإ ناطدللا يكانع هقوف تجد دق اذكعأ

- 

 رخا لاقو

 لسافلا عارف ىلا تويبلا اوسيل مطامح باش اولسمغ اذا موق

 يونغأأ يرطق لاق كلما نع هبزونكي زللا يفاحوه نولوسو

 امزحت الإ محنلا نواكك ًائالو المسفم نورحيال زحلا ةافح

 ىلوتي نم مطو خلسلاو دلجتلاو رحناب مط قذحال كوللا هابشأو كولم مه نولوقي

 كلصفملا زح اونسحي ملو فايشالل اوفلكت اروزج روني نم مهرضحي مل اذاف مهنع كلذ

 اوال أ اذاف هرشمهيف سبل يأ امزحن الا محللا نولك اي الو هلوقو رازجلا هلعفي اك

 هلثم ىف ظحاجلا دشنأو عطقلا مزحلاو الباف الياق اومزحت مالا

 ريصقلا ظالغ زحغا ةافح ن وطبلا ماظع سؤرلا علصو
 هلوق هنم بيرقو لاق كولملا تارامأ هلك كلذ نال



 فيلد قنا رجال  تايانكلا

 بتدعد سافم نم سر امآ سرّش ع 5

 دّقع نسحمال برعلا نالبرعلا ماك أ ىأ يملا طقل نم مرك أ نالف برعلا لوقنو..

 طقلتو اذك موي انل لوقتف-ةاصح موي لكل اوطقل بالا اودعاذا اوناكف باسحلا

 هتددع اذا *ىثلاتيمأ مطوق لصأ افهو ىرخأ ةاصح طقلتو اذك موب انلو ةاصحلا

 للا هاصحأ ىلاعت هللا لاق ددعلا دنع يصخلا دعبال نميف للمعتسا تح كلذ رثك مث

 ثيعبلالاقو هوساو

 مساوملا دنعسانلا:سؤر ولعيو ىصحلا طقل. نم لك دمي زعب

 نالف لاقيو »«هرهق ! اذا ءزمي؛هزعو ًازيزع راص اذا زعبي لجرلا زع لاقي رد

 ةغباناا لاق كلا نع ةيانك لمناا قيقر

 بسابسلا موب ناحيرلاب نودحي مهءازجحح بيط لاعنلا قاقر

 يدك نم هلدل فص اك هلعن فصختال كلا نأ كلذ ىف لدصالاو كولم مهما دارا

  بسابسلا مويو_.ةفعيلعمهرزإ نودشب ىأ جورفلا ءافعأ مه ىأ مهنا زج بيط_
 ريغ مطاعن برعلا فارشأ نال فيرشلا نعةبانك ىلعنلا طمسم نالفو ٠*نيناعشلاموب
 رارملا لاق ةقيطم

 لاعنلا ةطمسم, سانلا مارك ليقع ىف ةجافخ يب ثدجو

 ظ قياجتلا لوقا كَ نم يرق و.« قراط ىا طش لل

 مجالا ىف يذلا خخملا ىتتسن الو انلاعن قو! باكلا لكأ,. الو

 تناك اذا سلا قرو وهو ظرقلاب ةغوبدملا رقيلا دولج  تبسلاو_ تبس مطاعن نا ديرب

 ناكو. همسد راملا هباصأ اذإ هنال غوبدملا ريغ يلكلا لكاي امئاو بالكلا اهبرقت مل انيس

 ضماخلا يدوم وأ دشنإأام هنم سررقو ** اعز

 بقو مىأبأ ناوةمأ مكحمأ ىيبل ىينبأ

 بلكلا اهرامح مشو هنف تمخافدازلا ثيبختاكأ

 ديس وه يأ مدق ىلع أطبال نالف نولوقيو «٠ فيعضاا -قوااو تهل تأيقت دق يأ



 ىلاج زجل  تايانكلا ١9

 1 اهلل نالوق لطاب طبخ يفو لطاب طيحو ةمامنلا لاقت لب اعلا نع نونكيوب.

 0 قاع لع نوكب هنأ لاش و“ تدءلا نم ة 2 لخديف س 0 000

 0 00 ول ناك دال لطب 6 1 0 نب 0 0 ل اولا اذهو
 سعاشلا لاق اك هتقدإ هب. بقلف

 عنعيو هاش نم ىطعي سانلا ىلع لطاب طيخا وكلم اموق هللا ىلح

 مخذلا ربكتملل برعلا. لوقا لاق يركسملا لاله ينأ نع لائمالا ةروج ىف تأرقو

 طخميو يمحلا دعب نالف نيزإلا نع ةيانكلا ىف بر ءلا لوس هريغ لاقو ٠.٠ نائعيشلا ل اط

 حولملا نب سيق لاق كلذ لعفب نيرا نأل ضرالا يف
 علوم رادلايف طخلاويهلاطقلب يننأ ريغ ةليح ىلام ةيشع
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 م و, رادلا يف.نابرفلاو يعمدي, ٠ هتططخ دقام لك وأو طخأ

 لاق درلا دنع دوعن وأ هلانبب ضرالا ثكني ليخبلاو نسلا- عرب مدانلا نأ م اذهو

 تلمع ىنأ نإ ةيمأ نب رمع

 ناهد: نم هانبالا ىلا دمعأ انئارس دنع تاجاحخلا بلاطاي

 ناطعالا ىباعلاو ىدنلا لف | ةيورلا نمركا الا نرك لا
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 نايقو لهاو ص بر هودر مهرادب بيرغلا لز اذا موق

 ناديعلاب تالعلا باطتل مهطاؤسدنعضرالا نوئكنبال

 ناونالا نتي ل لاولا كن - اهل يزتف يهوجو نورفس لب

 ناصرحخلاب سمشلا عامش اودس ةببرك مويل اويكر م-هاذاو
 دربملا لاق ىرأ اذا نالف سرقنن هنم قشيو ىزثملا نع ةيانك سرقنم نالف نولوو

 برعلا ضعب لوق هندو لاق ةمعنلا لهأ ىف نوكي ءادلا اذه نا اوعمسو

 سرقنلا ءاد يلا "ىلع ىثخي ىسئيتلاو .رقفلا دعب ترم

 رمع جرن هيلع ىرجب ناكو ةدعسم نب رم“ ةيحان يف ىزامرخلا ناك لاق درباا ىكحو
 لاقف هياسأ سرقنل دادغب ىزامرطا فلختو ماشلا يلا
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 ىلوت ارش ىأر نأو ىلدن ًاريدخ ىأر نإ ىلرق نم ردحاو يلرق نم ٠٠ يرغصلا لاق
 كلذ يف ىرسصبلا

 هلق ت 0-0 حلم ناك اذا

 تره ارش ناك نإ ولد < ارغ ناك اذا ؟1رقلالتكأ

 تابيبح بح اولاقف ورغم امبرو برطلا بحب برجلا نع نونكي دادغب لهأو

 براعلا ٠٠ برج هل مالغ ىف يباهملا دم وبأ ريزولا لاق
 يذ ا باذ ىأ

 يقاح رجا . تابانكلا

 بقذثلا تلو 0 ناك نإو

 ىبدح رهدلا فورصاب
 ؛نكلسخو تع ع

 ىداس ينر هب  نمأي كتفك ىف بر

 بح رح قاكتشاو بح رح وكشيا وهف
 ىورلا نبا لاق ةعاةفب ريصقلا نع نّونكيو

 عمتساو اذا اهيلا قأا

 اهؤب دح ةقاحلاةحادحد

 لاق قدسللاب هنع نونكيو

 هماطاوربدلا ريغ كلا كنم ترغص دق) هماقلاو ةميقلا يفج :رطشلا قديبإب الأ
 هلوقب ريصقلا فاسو ىف ىعاشلا ندحأ دقو

 اظيغو ىسأمالغلا ىلاماقو
 اهوأ تاسأ نم تيبلآ اذه

 هعارك 4ت:نغام د 3

 هعاقف ةماق ا مئماق

 مايقلا هيف دزي مل ردع

 اموي لاك ءرارز الأ تلد

 لامو ىلا هأ نم هللا كالخ
 صخشج الو ماعطلا ريضح نيل

 خيش كاذف كيبأ ىوس لاقف

 هلأ قنح نم ماقو لاقف

 يدنع بلكلاو ىنأ 9 ىنأ

 ماصخلا لاط دقو هبجاط

 مآ أرح ى وح اكو هيلع

 مالسلاو 0 ر نفطتخال

 مالا هعغدرب سيل ضيفب

 مايقلا هيف دزب مل رده

 مامطلا ريضح اذا ةلزامي



 قاح رجال  تايانكلا دف

 فارعال ىمصالا نع نمر لا دبع نع ديرو ني دقنأو

 ناكملا ةحزان يهو ًالالث ران ءوض ةزع نري تبأر

 ارا ماع دانا تلتق التي أب ياخاس ةمشف

 اللا ىلاعأ ل تي ىاروع تدق وأ ارانأ

 ناوجرأ نم ةلح قئانب هان نم عطقي رانلا نأك

 ليج لوق رانلا فصو يف ديلا نمو
 بوسملا دقرفلا مت باف دقو انهوم ةلياب يناسأو تيأر

 بكوك دعبلا نم اهانقمرام اذا اهنأكس خوبلام اران ةسثيل

 تنك لدتا ا دامي . ةونخلنلا لون متنخام اذا

 قدزرفلا لوق رانلا مصو يف نسحتسيو

 قلوأ عورلا ةقش نم هسماخي امنأك ريصاا يواط.حبنتسمو

 * قدخم وجلا بناج ىف ةبار يرذ 2 !ماكه غورفلا ءاردحم توعد
 قراعي فيضال ب لكلا ما> نأو 2يرقلا يئتبمال رانلا هيفس قار

 ةنييع ىفا نبأ لاق بايذ لفاطتملا نع ةيانكلا ىف ةماعلا لوقو

 باجحلاو كنود رتسلا لاطغ يقح ءاضقل ًارئاز كنينأ

 بابذلا عقب م اوهرك اذا موق ردق ىف عقاوب تساو

 رخا لاقو

 دادشلا تامالا اخأ كيغدلاو 2 منَ فاو مالسلا رس تنأو

 هارق نم يعدي نيخ مزلاو ' ا ند ىنبي نيح لفطأو

 عسل ريم مرا ريغص ءاملا تاني نم ريط وهو ىلرق وه عماطلا نغ ةيانكلا ىف لاعبو

 ىو ةادحلا ناريطك بناح ىلء هاملا هجو ىلع فرفري صوغاا ريثك فاطتخالا

 كقتسيام هاملا ىف رصبأ ناف ًارذح ءاوطا ىلا يرخالا عفريو اعمط ءاملا يلا هيايع ىدحاب

 قرص ناودالا رمق نم هجرخأو لدرملا يسلاك ضقنأ ءربغ وأ كمس نم هلئحب

 فاطخا اولاقف عملا ىفو رذخلاو فاطتخالا يف لثملا « اوبرضف صاغ احراج ءاوهأ



 ايف - قارا - تاناتكلا

 نييدادغبلا مذ ىف نيعوبطملا ضءبلو ٠٠ ناصقنلا صغْمهألاو صقن ىأ  ضغضغ ب

 اهلها ايلا بوس سالو . اي ايغوو ءادغر اينع

 اهلثم ةنج اوحيربأ فني 2 مولثم لفس نم ىنحمي
 لئقلا ل وق ند نيا دادغب حذم يف -- مو

 قالب تنح نيعأك قارعلا ةرهوج دادغب
 قاتلا ىف ةحانشلا ضو ةماانلا اعذكف

 ىلاعت هللا ىذر ةباحصلا نأ كلذو دوعلا ىفبال ىأ رايخالا ةرو_س ا نالف لاشو

 820 لاق رابخ الأ ةروس ةدماملا ةروس نومسإ اوناك مهنع

 راببخالا ةرووس نلرهال  يعاتلرلا دعو تضلا ١

 بحشمب هل اهيبشت بحشم وه لئاطلا ليلق سأبالا نسخ ناك اذا لجرلا ىف لاَشو

 : جاجا نب هللا دب وبأ لاق راصقلا :

 عميلابقملاب سأيلا هدرأعإ مه ءاج رلا رئاط ةداس ىل

 عيفاشملا داو هلهو ماك بايشلل بجاشم

 عروبطم مالك ادو ى روش اوعمساذأ ,ه ددع ا

 عولا نم انا ىباو ىفم وعيش نإ نوكحتيمهنإو
 لبعد لاقو

 بذاوكلا قوربلا تلق م-يباونأو مظويخ نم ةعور يف اوذتغام اذا
 بجاشملا كيلع تحاو دقق ار>ارو اهريذخو زوزحلا نكد اوسيل نإو .

 راثلا ةفص ْى لئاقلا لوق نا امو ٠٠ راصقلا ل حو ىرطملا ليح هوهس اعرو

 راصق تاسوأ ىلع تافيصم ةقراش لك ف مم ريف 3

 تاغيصلا هيبثت ىلوالا نأ يرأانأو.تيبلا اذه نونحتسي سانلا ةستق نبا لاق
 نيشفالا قرح ىف لاتف ىنمل' اذه يثاطلا ذخأو ٠٠ تاغيصملاب ناريقلا ال ناريتلاب

 يراولا دانزلا سس ىلطصا يتح هعولض ني.ب رفكلا رس لازام

 ( بختنم -15)



 قأج رجال  تايانكلا 1

 سعاشلا هيف لاق ىتح نيتيعلا اوذ نيسحلا نب رهااما لش ناكو

 هدياز نييو نيع ناص“# ةدحاو نيغو نينيعلا أذاي

 ةقلخلاك مه لضفأ مهيأ يرذأال لاقف بابملا دالوأ نع الجر جاجطا لثسو
 . ىردبال

 لاقو ىرتحبلا هذخأف اهف رط نبأ

 فرس هلثم ىف مهاثمأ حدمو 2 مهقخون مح ىنب تحذم فا
 فرط اه فرعي مل رفصلا ةتنط ميف مهباسحأ العلا يف تأفاكت

 " باعث ةهابنب هركذ لل ديري نيلبج نيد ةوبر لاقف ةبنتق نبا نع ديرد نبا لثسو

 دنع خفنلا لوقي سراف نبدأ نيسحلا بأ تعمس لاقينادمطا عيدبلا يَحو٠ هدربملاو

 ةديصنلاو توما نع ةيانك نيءجناا د_نع عطقلاو وسفلاو طريغلا نع ةيانك ءابطالا

 سفنلا بيطو عامجلا نع ةيانك ءاهةفلأ دنع *. ىطولاو ةياه_سلا نع ةيانك لامعلا دنغ

 ماركلا دنعراوزلاو رجاؤأا نءةيانك ةطاللا دنع قلعلاو 0 )أ نع ةيانك ءاف رظلا دنع

 نالف لابو ٠٠ ةقدصلا نع ةيانك ةيفوصلا دنع هللا ءافأ امو لالا نع ةيانك

 هلوقل ةراشإ سانلا اصب ليكتلا مد ىكو

 ءابوجلاب دوم وهو كاصوأ هنافو برق دنع مدآ ناك

0 

 :الوغرا نييعوب ا تدين 0 م

 ءانبالا ةليغ مدآ تبفكو موتيعرف مهاعر' نا هيابب

 . مهتلغ عقتي وهف هتيرذ ىف مدآ فلخ لاقف لهس نب نسحلا ىف لوقنام ءانيعلا ىلال ىلقو

 لاغو ٠٠ ا نم هلعج ذا اهنأش ىلعأواهردق ايندلا نم هللا عفر دقلو مهتلخ دسإو

 0١ ماوه ضننلا ولا نع ةنانكلا ىفؤ ٠٠ رفسلا رنتك ناك اذا رضحلا ةفيلخ نالق

 - عجر هنم ج رخام ىأ هربغ هب عفتنيال نم ةيانك هعدأ ىف نال نيس لاغو <٠ تارغلا

 يعاسلا ةءلاعلا اوبأ لاق هيف

 00 | ليخأ هادلغالو ةئاقا راد دادنب اف لج

 لطام دجملا ةيلح نغ مبلكو ميكدأ نق مهتم كولم لحم

 لئانو لاجر نم حامس ىلقو . العلاو دجملا ديتاش نأ 3 الو

 لوادجلا شيفن نآابجع سيلف ءهؤام طفاطعلا رحبلا ضْعْضْع اذأ

 انشا نيو

 نيا يي فض تن سيرملاول 2 فن كييف ع ناره كويورر) كرو
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 142 يناجرجال  تايانكلا

 يف ماعنلاو لامجلاب فخغ_شب يوراآلا نال نيتفاتخم نيزلك نيب عمج ىأ ماعنلاو يورالا

 تونملا ند راع ىأ لوسغم روس ألو لاشو ٠ ٠ ناومتحال امهعال َ افلث# اوف ىراربلا

 د الب ذب اذه رءشلأا ند ”يدرلا تدملل ةمادلا لوو «٠ هأتعم ّق جذاس روسشو

 صعاشلا لاق راما نانساك مهردتلا ىف ىواستأا نع ةيانكلا يف لابو ««

 ةلضف يونان ىلغ مهم ةيش يذل ىر اللؤ راخخا نانساك ءاوس

 صاشلا لاق ةنانك نب هانم ذيع نب كل نإ ةردَص ينب هب وجم لمكل تببأآ

 0 انانسام والا ىف موف .ءأوس مهبيشو مهبايش

 ةءادرلا يف ىواستلاب ءوط نم اموق فصب ىنا عال ىلءاكلا يف دربملا دشنأو

 سالج مهذب سللاسولح نبوح ينب 56 نا الو

 مهريغ مهيف سياف موو رعم سافلا عجتيال موق م لوقب نس م لل هلوق لاق

 نييشرقلا ضعبل ام دشنأو 0 مهل نمل هريغ ىورو ءادط ا حبقأ ند اذدهو

 ممن نم كلاخأ لمن الف . اليلخ اذختم تنك اماذا

 0 >7 ديبعلاىردا ف مهم ديعلاو موو 7-52 ل توأب

 3 أذ لاق رش كيرا يأ ىدايعلل ليق هيأ كلذو ىدادعلا يراّع امه ءانعم ىف لاقيو

 هب ماكت نه 0 و طشملا ناس اك مع ها وا خخ يش ىواسنلا يف لاقيو ٠٠ اذ

 ايل منَ مكيلع مالا لاقف رودقلا لحأ ىلع فقد دقو 5 هملع هللأ لص هللا لوسر

 ايغو ريعيأا يترك رئ اعقو هانعم ىف ٠٠ ةيفاعلا مكلو انا هلل ل ا 2

 هيخأو ةيسفلا ُق مهضعبأ ىفارعالا نا 2 ةماعنلا ىل + ر 2

 رشقفو ينَغ يذ ن- أئسأم ىلع ةماعأ 0 5-لا لاو

 ريخأف ةدحاوب لماحت مو منج هيلجر ىدحا تريك اذا رئاط لك ىبا عالا نبا لاق

 هب روح لب 0 نآيفس وبأ لاق« هرخآلا للطن ؟ىث امدح نايا ا!ذأ كلذك ماخأو هيأ

 ئيلا انباف لاقث ريميلا ىكذ 5 هيلإ ارفاثث دقو هنالع نب ةمقلعو ليفطلا نبأ يعامل

 خامشلا لوق هنمو نيك مالك لاق

 انيك ير 0 اتلك ف ىليَمَع نذةياوالا ىلع ىفاو



 ١ الكنايات  فاح رجال _

 داايأ تالاغ دالوأ ءابدنالا ثردحلا يفو ةبراح كفل ةيراحو أسما كيسولا 7 دالوأ

 1 رق نود ةوخالا نم فايخالاونب ثراوتي ثيدحلا يفو دحاو مهميدو ةفاتخم ا

 سدأ لاقو ةبادلا ةلعلاو_ بلل ةوخالا نود بأو مال ةوخالا ثراوتي يأ تالعلا

 تالعلا يب يف رجح نبا
 القنتلا نورثكي دوبعلا فافخ ىمبلقأ الإ سانلا تدجو يناف

 الندج مالاديسادبع ناك ناو هنورب ريثكلالالايذ سانلأ يب

 الوخمةمومعلا ىف اضم ناكناو هلع دالوأ لاملا ىلر_اقل مهو

 رمح نب حيسملا دبغ لاقو

 روقحبو وفحش لفأ دق نا اوماع نذ تالع دالوأ سانلاو

 ووصنمو ظونحم تبغا كأذف. - انشأ اوأر نا.اما مالا ونب مهو

 روذحم رشلاو عبتم ريألاف نرف ىف نانثورقم رشلاو ريخلاو

 وجي لئاقلا لوقل ةراشا نانك زبخ مهناكو نأضلا راعباك ناينف ءانعم يف نولوقيو
 ىئقثلا جادحلا

 21001 رولا ةيبلطيو ١ ١ لارملا نامز تنل ىشإأ
 1 رفسملا رمقلاك رخآو 2 ىرئام كلف هل فيغر

 أ فلتخ عملا زبخ لودي فئاللاب نيملعم هوخأو وه ناكو بيلكهبقل جاجحلا نا كلذو
 ظ ىنعملا اذه نم ظحابجلا دشنأو لاوحالا ىناتخم نايبص توب نم هنال

 لاو ناتك بخ ا مهريغو رحب ىنب تيأر امأ

 ةردلاو فدصلاو ىفزحلا نيب عم نم ةيانك ليسلا ءاثغ لماحو ليل بطاح لاقيو

 سوأ نب نعم لاق ةرعبلاو

 ٠ الزإطاو قدلا عمجي لل بطاط نك الو لوقنام لعاف تاق اذا

 " برقملاهتعساو ةيلعا هئشهن امير هنال كلذلاق اأو ليل بطاط راثكملا ىئيصنب ع ألاقو

 وه هانعم يف لابو ٠٠ هركبام ضعس هراثكأ هباصأ امبر راثكملا كلذكو هباطتحا يف

 نب عج ٠٠ نالؤويفكت لئلا ىف لاقبو ابفاس مأ اريك ١ هاف ردا هول نال فا



 رخآ لاقو ش

 رهازملا كاكطصاوانع ىقزامد هلوط رصق عرلا لظك موبو

 رخانملا برش نيهانلا ىلع ةاصع ٠ قءدعسو لظأ ىتح ةودغ ندل

 رجانخلا جوع فلملا ىلعإزوأ ةيكثع لوشلا قيرابأ نأك
 وه لاقيو مكبالا قاطانلا مل-قلا نغو حبجنلا سرخالا مهردلا نع ةيانكلا يف لاقيو

 ريرج لاق راكأألا نع ةيانك ذجاونلا رضخأو كئاحلا نع ةيانك نطلا رضخأ
 ثاركلا ند اهدحاوت رضخ ةلاغو د_ءلخ اي كل ةمع م

 تاحيتلاو عوصيتلا نع تانو - "ايكرل بالف هتك تب

 نولوقيو ٠ ٠هتعمصأ يف ثاركلاو نيرحبلا نونكس سقلا دبع نال ثاركلاب اوم امنأو

 أطل نب ورمع لاق شكلا رعكو ةقدصلا منك مه سانلا نه نيفلتحلا يف

 ليي ضيرقلا ىف ىعو ناسل هني, قرف شكلا رعيك رعشو
 هل مع نبال لاق أل نب ورمع نا تربخ دربملا لاقو اقرفتم عقي شبكلا رعب نأ كلذو

 هع نباو تلا لوقت تنأو ءاخأو تببلا لوقأ ىتال لاق فيكو لاق كنم رعشأ انأ

1 
: 
* 
4 
: 
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 ةئوافتم يحيأ سورعلا طقنو ءابظلاب رمي وه لاق: ةمرلأ يذ عرش نع ريرح لكنا

 رك. أ اذان ةعءدام لوا واج ةيرلا ىذ عج ىمصإلا لا طقتلا يوان ت0

 تاك أ ام ةحئار اط دجوي مدتام لوأ ءايظلا راعبا نال نسح-هل نكي ملو فعض هداشنا

 ةحئارلا كلت تمدع همش تمدأ اذاف بيطلا تبنلاو ثاحاللاو موصيقلاو حيشلا نم ٠

 تنك يأ: حالات 1 ًاضنأ ةياغكلا يف لابو ٠ ٠ىهذ هتلسغ اذا سورعلا طقنو ظ

 صاشبا لاق : ةئيدرلاءايشالا فيلات يف ةعقر دج لك نم عمجي هنال قاكسالا

 مدألا تيب مهعمجب ميكو ملا يف شو فابخأ ىانلا
 ىلا نوعجرب مهنا هارأ ليقو ضرالا ميدأ نم ذوخأم هنالربقلا_مدألا تدب ارأ ليق

 نوكي نا وهو فيخلانم ذوخأم نوفلت# يأ_ فايخأ سانلا_ هلوقومالسلاه يلع مدأ

 قش مهؤإبا ناك اذا فايخأ ونب موقلا لاقي ءاقرز ىرخالاو ءادوس سرذلا نيعىدحا
 عامك ىاثلا برشلا وعو للعلا نم قتننم تاللع وب يف ىكملاو ةدبحاو سأا
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 أح ردعإل تايانكلا ١5 ١

 ناشطع حيرلاعاببضدازىوش هداز ناك امزوءلملابذك دقو

 ىلتملا لاقو

 ابذلا دوزام ريسلا يف يلدوزو يلو اب تملا نيبلا بعل دقل

 ةدشل الثم برض ريسلاىلع هب نيعتسأ ًاثيشنيبلا تقو ينودوزي مل ىنج نب حفلا وبأ لاق
 لاقو ىنج نبأ ىلع ىنجنتلا#موسوملا هباتك ىف هجروم نب ىلع وبأ هيلع در دقو ريسلا

 دوزام نيمأأو املا نع ينغلا وه همعز ىلع هايا هودوز يذلاو نيل هلعاف ايضلا دوز امو

 نيدلا يتدوزو لاق امههيشي هنأ تدبلأ ىنعم نكاو ةا_هجو هل قلخ وه لب كلذ بضل

 بوبحلا اذه عم هيف عمتجأ تنك ىذلا دلبلا وأ هنم تجرخ يذلا نطو نع لالضلا

 ” 0 1 دانس نم لمآ لوهف لثلاث رغب برغلاو هيلا هوملل قفوأ ناك امي

 ىلم اذاوهيلا دوعال دلهي ملف هرحج نم جرخ ابر بضلا نإ نوير مهما هيف ببسلاو

 لوو ٠٠ يوتنا ايضاا دوزام هلوعفم نوكيو نيملأ وه دوزملا ناك لبوأتلا اذه ىلغ

 دابع نب بداصلا لاق لمقلا نغ ةيانك هَعبْز ىف نالف باود ةماعلا

 دبق نمو نجس نمشحوأ دبز يبأ هجو ىلا رظنأ
 ديلا 52 هرفطظو هببج يف ركن هشودحو

 اذه ىنع فك لاقف هغفضال ناعفصل يدي تددم لاق رهاط ىلأ نب دحأ نع يح

 سل ةفارز هراد باب ىلعو ليف هليطصا ىفو سوواط هناتسب ىف ٠ كلم هراد نم حازم

 بالك راد باب ىلعو كيد هيرجح يفو هقار يف هياودو هارششب هزبخو ءاركب هراد نم

 برشاف تدصتقا اذا ىأ امد لخداق امد تجرخأ اذا ءافرظلا ٍضعِب لاقو ٠٠ ىهتنا

 لاق امد را ىميبت برغلاو اذن

 مدلا مدلاانم ناولالا ىف ربظاف انئامدي ةءرك نم امد انطاخ

 اهوأ تايبأ عببرأ ىلاث وهو ديلولا نب لس كيننلا

 مرحب تيم لك اهولم الف ةمادع ينايق_ت نا اش ادا

 مون ركسا| نم اهاعرص ءابهصب  ةركسإ اهنعمونلا تينت يلغقيو

 مرضأ يم وأ رانلا قيوف بيط اهنانجو ىفباركألل تبضغأو



 .١ قاح رجا  تاياتكلا

 ريهز ْنِب سدق يلغ تايكنلا ترئاوثام لاق ديرد نبا يح ٠٠ عاج اذا اهيحاص ردص ىلع

 حوسملا امهياعو ناحيسي مصتعملا نبا عفار هل لاقب دسأ ىنب نم هل بحاصو وه جرخ

 راتقلا ةحّئار اودجوف برعلا ةيبخأ ىلا ةرق ةليل ىف عفد ناىلا ضرالا هتبنث امب ناتوقتب

 ةفالا ةنعو سفنلا ةمامش اسف كت / ايراق الف هنادي رب انهسف ناعئاح اهو

 لودي وهو عجرف
 فعلا سفنلا عاجش رافصلا ىلا يثدرطيداك تح ضرالا ىف تيشعأ

 لاقو هيحاص نع لتشاف فاخلا ةهازئلا ىف ناف فلتلا ةيذغالا كرت ىف ناك نا لاق مث

 عجرو ىضف ةيضاملا نورقلا ةيهاد بقرا عراجالا هذه ىلع اميل ىل ناف دير امو كنود

 لوب كلذ ىفو تام مث ًائيش اهرمث نم لانفىداولا ةرجش ىلا أطل دق هدجوف دغلا نم
 ْش ةئرطخلا

 قاطنم رحلاو اف هننف“ نك انشق نأ

 قاتخي سفنأ عاجشو ىهسف اشحلاب اراث ماش

 قرو هل ىداولا لفسأ 2ىمن مث داك تح ءاج

 قرطم وهو ىضغأ مث هفوشح هف ىناشغ

 قاخ هبوب رح بر حههيعتام سرد ىف

 سفنلا عاج د يف يلذطا شأرخ وبأ لاقو

 يمزح الو يبايث سندن مل بهذيف ىناكي ىتح عوجلا ىوثال ىفاو
 م-ط اذ عذمال ىسأ دازا اذا يهتنأو حارقلا ءالا قبتغأو

 ميطلإب كلابع نه يريغ رب راو هفيءلعت دق ندا عاجش د أ

 مغر ىلع ةايح نه ريخ تومللو ةلذو مغرب ايحا نأ ةفاخم

 هسفن اعطلا وه ريخالا تيبلا يف عطلاو ةوهش يأ عط اذ هلوقو فيعضلا حملا
 بضلا داز دوز لّشو ٠٠ هئامإ ريفاصغ تحاص نابلا نع ةيانكلا يف ةماعلا لولو ٠

 زاعملا نبا لاق حيرلاب ىذغتب امناو ءاملا برشيال بضاا نال ًائيش هدوز اميأ

 نابلاب نامب تاجاجد رثعو ةطبو يدج محل اناك أ لوقب



 فاجر جال  تابانكلا 1١غ

 الب ىمعأ وه كلذ يف نولوقيو +٠ رجح ىلع رجب لاقف رجح ىلع ًاسلاج قمحأ الجر
 ٠ نم فئارطلا ةنازخ وه نولوقيو ٠٠ راجي نطبم رونو زامب» الب نتوكحو زاكع
 لومت:و٠٠ ةجح هللا ىلع ها سبل هلضف لماكت نميف نولوقيو ىواسمو !بويع عمح

 ىنارمالا نبا دشنأو هعم دازال ىذلا نع ةيانك حارقلا ىوشي نالف برعلا

 ىداولا"ىحال ناك جئاررقلا ىوشن -انبسلب قءلأ تابو اءابج انّ

 ىداغحتئار انيلعنكي مل اذا نكل مدنءفورءمال يملا رضاحاي
 ىداز ىم الإ ًادبأ مكتئج نا مكلمف ءوس ىف مكلثمل ىفا

 برعشيو ءاملا ن>> ؛ نأ دب الف ىذا وأ لتق ىلقن ريغ ىلع برش اذا ءاملا نإ كلذو لاق

 ةةملا لاق هباكق نخب وهو ناوحلا يرام ليخبلا نع ةيانكلا يف لاقيو**
 4 كلبأ ال دع للا هبلك قتخي وهوهيلأ تعفد

 ةراشأ باكلا سرخأ ًاضيأ هنع لاقيو ٠٠ فايضالا لديف حبني الثل هبلك قي يأ

 قدزرفلا لوقل
 سفنأو مال ديأ مل ماغط  مهنأ جام ريطلا ىح ىلع افعو

 سرخم حبنلاةفيخ نم موباكأو  مويح سرحت يحلا بالك انيأر
 سدنح ءارشطدضتلا انتعئمدقو مييلع انمم امل مط لوقأ

 سرخأ بلكلا مأب اك الب مأأ 2 ةوذج رانلا مأ رانالب مثأأ

 كمك نم وهو اصحلا ةيازوجو صجلا نهد وه ل.خ.لا نع ةيانكلا يف لوقت ةماعلاو

 جاحلا داز وه امنا ديف كعك نال هيف عمطيال ىذلا بعصلا ديد_كثلا نع ةيانك هيف

 هلاخ تءاس نمع ةيانك لق جرسأ دق نولوقيو افافج دادزيف عوجرال اهب نوعدويف

 بتاكلا ىحي نب روصنم لاق رقتفاو

 اذا دبو هلاح يف الالتخ+ا لخلاب جرسو هب ىدبعلو

 وه ءانعمو أرسال فرح وه ةجاحلا يف ديدشلا لجرلا نع ةيانكلا ىف ةماعلا لوقتو

 هنلب عاجش حاصو هنلعب عاومش كرحم عاجلا نعةيانكلا ىف برعلا لوقتو ةكب سلا بعص

 ضد اهنا برعلا ميزت ةيود رفصلاو_رغملا هفوس رش يلع ضع هانعم ىف لاقيو ٠١

 هما
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 ١ ١ يناح رفا 3 تايانكلا

 مانسلا ىلعأ ةورذلاو سفنلا ةنورقلاو ةثترقلاو هتبوعص دعب لذ يأ -هتنورق

 ىلا جورحلا اهنع هللا يذر ةشاع لأ نيح ربزلا نا ىوريو ه٠ هندقف تبراغلاو-

 نع ةبانكلا ىف برعلا لوقتو ** هتباجأ قى براغأأو ةورذلا يف تف لازام ةرصبلا

 يهمصالا لاقو هناسلو هركذ ىناسعالا نبا لاق لولطأ ه-فرط ىأ ىرديإال لهاجلا

 هتسأو هف ىأ هيفرط كلعأل ةدنبع وأ لاقو همأ بدن "1 ب تفأ هيبأ تنقأ يردرال

 .ىكحو ٠٠لوطأ هياجريأ يردبال كلذ ىف لوقت ةماعلاو٠ ٠ ركس اذاو ءاودلا برش اذا

 لاقف ىضاقلا كييرش ىلا يلا معأ ءاج لاق مهضعن

 لوطأ هيلجرىأ ىرديس يل نا. ةغلب للعلا نم اراثم كتبنأ
 لدرخنيثلالخاد ىفيذلا ناو تبان فاعقلا يفلمخا ناب نظي

 نأو علطأ| نم مطرقلا نا تف مع ىتح "يش لك تفرع دق هتفص هذه نم ضعب لافو

 ًاضيأ هنع ةيانكلا يف لاقيو ***ىث ىأ نمىردأ ال فطقلا لمح ىت نيثلا نه لدرحلا

 نم حولا يرديال لوقت برعلاو مرحلا روهشلا ىأ يردي الو اهادط أم يردي

 ىف لوقتو٠*هريغنم مالكلا حضاو ىأ ىللا نم ىملاو ةبانكلا نم ةراشالا ىأ رفسلا
 لبالا يعار قوف سانلا نع نأضلا ىعار دعبل نأضلا يعار وه لهاجلا نغ ةيانكلا

 ىأ ةيلاخ هتفرغ ةماعلا لوقتو لعفأ ىلع لاثمالا نم يناهفصالا ةزمح هركذ اذلو

 رعاشلا لوق هيف ليقام نسحأ نمو ٠٠ غامدلا غراف

 زمر كالذ يفو ن  افصن تلق هفص لبق

 رسم بادرسو ليف" تفخ ةفرغ

 زرالا يخنه يفو كل:ىفنومكلاعرزب
 ظ ىمعيسملا لاقو

 حابر وبأ الإ روذي» ءىئهنم سأرلا يف سلو

 حالصلا نم ائيرب يحضأ حاقو انل ضاقل فأ هلوأ
 نع نولوقي دادغب لَهَأو ٠هروجلا نع ةبانك ءاصقتسالاو لخبلا نع ةيانك داصتقالاو

 ىأر ءاكحلا ضعب نا يحي امتو ٠٠ طئاح اولاق اميرو داجج وه ىأ ىنبم وه ديبلا

 ( بخت - ) ٠6



 ناجح رحل تااكلا 1 ْ

 3 كي نم لاق نيمسل كنا هل لاقو اموب هب ىعد جاجا نجس ىف اسو.# ناكو يزنع.ةلأ
 3 ” هرع ةيانكلا ىف نولوشو ٠٠ ىبتنا ديقلا 0 لات قرف ند ريمألا فى

 00 اولا ريساب هنع ىكيو ٠٠ هتمات ليس, قنوبال دمالا قولز ةرجنخلا صوق وه بذكلا

 0 ةبرغلا ىف جوزني هلال بيرغلا خ.يشلابو ٠٠ ةلفسلا نم ناك ناو كلم نبا هنا ىعدي هنال

 7 لوقا ةراشا ةتخافلاب هنغ ينكت ةماعلاو ٠ هةنس نوعبس هلو ةنس نيعبرأ نبا هلا يعدبف

 لئاقلا
 0 تا طو لرص هنا نع بذكأ

 طرا ناوإ ان, هدب علطلاو

 رخآلا لوف هلئمو

 بطرلاءاجتخاوفلالوةك هلك مزاح ىنأ ثيدح

 ظ بذكلا ىف هنينادي سيلف هنهبشي نك ناو نهو
 2 شمعالا دوو ٠٠ تاقداص هدتع تخاوف ةماعلا لوقتو «٠٠ سخرس ةئخف اولاق امبرو
 "0 اق لاق هتنك ةذهام هل لق رذنلا ابأي احم لاق هءاج املف هفلخأف ةجاح ناسإ
 "7 فشي هنال ةجاحز ماقلا نع ةبانكلا ىف لاقيو ٠٠ ةماي_سم ةينكب هتينك نكلو تملع
 ءافرلا ىرسسلا لاق هتحم امع

 ٍ نهادم. تماعام لخ كنم ىناف انهادم ليما رشبلاب كاقلأس

 ١ نطابوهوأر هاظابف “ىثلا يري ةجاجز نم هتعدوتسا امي منا
 ءافرلا ىرسلا لوقل ةراشا م.سنلاب ًاضيأ ماقلا نع ىنكيو

 : ىتشارب ايه تنل كيف لالخ + اربع ثرعشتساف كنع يناسب

 : ضايرلا ىلع مبسالا نم ماك" ايت تعد وتيسأ ال كنا 9

 1 ىرتحبلا لوقك بيطلا نمو حبملا نم منا نولوقيو
 ابيقراماع ىللاسرجو ايشاو اهب ريعبلا ناكو

 هيورذ لاق كلذ ىف لوقتو٠٠هنمرخسو هعداخ اذأ هقروز ىف نالف صئر ةماعلا لوقتو

 تحمسأ يتحبراغلاو ةورذلا يف لتفأ تازاممطامأ نمو ٠٠ هيأر نغ هلازأو هعداخ اذا



 115 ىلاج رجا تب تايانكلا

 همأ وجبب ةئيطخلا لاق نوناكلاب هنع ىنكيو لوالا حدقلاب ًاضرأ ةلمستو

 انيلاعلا كم هللا حارأ اديعب ينم ىييعقاف يحنن
 ايدحتلا لع اونو ارم تع دود اذر 1 عا

 انيخلاهلارسي دق كتومو ءوس ةايح تءاعام كتامح

 هنع اونك ثيددح ىف مهو موق ىلغ لخد اذأ ىذلا وه نوناكلا نا يممصالا ىكح

 نآ ءانغمو هيرتسو هتيفخأ يأ ءوثلا تنتك نم لوعاف وه لاق هلا ةديبع ىلإ 00

 كلذكو ه٠ هدرب ةدشأ ناك نم ةدلوم ةفل وه ليقو مهي ةننع ن وبك م وقلا

 رزبلا ار وه ًاضيأ ليقثلا نع ةيانكلا ىف لاهو ٠٠ نيناوكلا وح نم دربأ توارد

 صعاشلا لاق

 داع موق انام نماكشلن 6 . انيلغ رز احر نم لاو
 بمك نأ كلذ يف ل_.سالاو داؤد ىفأ راح وه هراوج دمحي نم“ ةيانكلا ىف نولوقيو

 فلخأ رسب وأ ةاش هل كله ناو ءاراودتأ9 ل حر ءرواج اذا ناك ىدابألا اا ١

 ًاراج تدخح اذا برحلا تراصف كلذ لعش اضف نعاتلا ىدانالا داود ونا ردا

 نب طرق رواج نيح ىددعلا ريهز نب سبق لاق دؤاد ىلأ راج اولاق هراوج نسحل
 ىنالعلا ةعسر ىأ

 داؤود يأ راك راح يلا وا م فوط ام فوط

 بين يف تأرف لاخلا ند> نع ةبانك روش نب عاقمق سيلج نالف نولوقيو
 ديلولا نع هداتساب ىركسلا ديعس نب هللا دع نن نسحلا دمحأ ىنأ نع قالخالا

 كعتم هل نك. مل ساف ساجلاو لخدف ةيواعم ىلع روش نب عاقعقلا دفو لاق ماشه نبا

 امض ماق .ىدلل لاقف فلأ ةامب ةيواعم هل سعأف هناكم هلجأو موقلا: نم لوو هل مانق
 لجرلا لاقف كساحم نع كمايقب كل يبف كيلا

 سلج عاقمض ىتشي الو روش نب عاقمق سدا+ تنكو ْ

 سصو.ع قارطم رشلآد_دعو ربي اوقطن نا نسلا كودض

 5 نأي فلا كوقل ةراشأ نيمسلا نع ةيانك ريمالا بمدضو ريهآلا راح نإلف لاشو
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07 
 35 يح ند 2 نكلو عاقرلا ناب ينو يجخ دا ١ كيف

 دلبلا ةضيب مئاف راذن انبأو مكتواعد ىضرت نا ةعاضق يفأت
 ىلععي ليخبلاو ٠ءابعبتبال مث ةدحاو ةرم نو ؟, *ىثال كبدلا ةضرب كلذ ناك لاهو

 سعاشلا لاق دوغ م يه

 كيد سفنلا تلقو كاف تابق ةرئاز تابقأ ذإ نا.يقرلا الؤل
 كل نزلا ءاكنوكت تح ”: اهبباطأ يعرن ةانج انل يوك
 كيواسلا فارطأ تاذاهش الإ ربتخم ري اقير سانلا بيطاي
 كيدلا ةضيب اهمال الو ين ةدحاورهدلا ىفةروز انثرز دق

 نالوق اهيفو رقعلا ةضيرب تناك ةريخالا ةرمال ليف همطق ب ا ىطمعي ناك اذاو
 0 ةفطا ةضيباما ينثلاو ضد الق اهدعل معمل < : اهذس ةضي را يه (ىدحأ

 ”* (لاح لطخالا انبب لاق شايع نبا ىكحو ٠ءاهيف كش اذا ءارذعلا ةيراخلا رقع اهبربسي
 ىللع لشو ساش 1 ذا برمشي وهو بارش ةيطاب هيد نيدو امتدح 3 رمأ دنع

 لاقف ةيطابلا يف بابذعقو نا ىلا 3 لجرلا لاطاف مث كلوش نا ايحتساو لطخالا
 امخالا لاق كبارش يف بايذلا كالام اني لجرلا هل

 الا رسما هعرا بانذي:ال , اهريضيال يذلاب اهآذق سبلو
 ىردنال ثيح نم مايالا هب ان لقت ما لك هاذ نكاو

 صهدلا رخآ رئاز نم هل فاف اذقااوخاواذقلانباواذقلاكاذف
 نبدلواا ضعدا زيعلا نيادشلاو

 باحالا ند قماو هلل تا. :1 نم ضعب اندتع نا انث']
 بارشلاىفاذقلا نم ذب سال نكلو مهيفو مويف سانأو

 وه ليقثلا نع ةيانكلا ىف لؤقي نبدلو لا ضع تعمسو٠ * مهب طلت ليش نم دبال ىأ
 لاق بالىالا حدق وه هنع ةيانكلا ىف نواوقيو ٠٠ نشخ اهنحط نال ةيلاطا نيدط

 ايش لك ىلعرض ءبلا يف داز اليقأا
 0 ىف بال. دن[ دق :يدلع تنأ



 ٠ يئاج رجال  تايان- كلا

 عيب تناك ةأعا مساف مشلم اما رخاف درب اهنلاث براح بوث اهناث مشلم رطع اه حأ ب ٠
 يف اوتيمت- نا هيلع اوفلاحتو اهبيط ىف مهديأ اوسمت برحلا اودصقاذا اوناكو بيطلا ٠

 مهنيب اوقد لاقي ةأرما كلت بيطب برحلا ىف اولخد اذا اوناكو اولتقيوأ اولوب الف برحلا
 تناك ةأرما هيف لصالاو مش نم وه امنا مالا اذهقاقتشا مهضعب لاقو ٠٠ مثنم رطع
 أوعضو واهموق اهقحلف اهودضفواميط اودسف ف برعلا ءايحأ ضعي تدروف بيطلأ عبدي

 برها ةدشل عضو مس | ةديبع وبأ لاقو اهببط مش نم اولتقا اولاقو كئاوأ ىف فيلا

 ةركب مث سلو اعيمح اؤاح !ذا مهبأ ة ةركب ىلع اًؤاح مظوقك وهاماو ةأرما مث سيلو

 ىلإ ند ءالجر ناك ًارخاف نا ت تدكسلا نبا ركذف براح بوثو رخأف درب 1

 ذي ناليع سيق نم الجر ناك ابرام نأو مهف ىثوملا دربلا سدل نم لوأ ناكو ممت

 براح عردو رخاف بون ىرتشا براحم نا دارأ نه ناكو برحال بوث ” عردلاو عوردلا

 ميطحلا نب سقل دشنأو 7

 براحلا بون نيدربلا تب تسل تدر امرح برحلا تيأر او ظ

 ناسج لوف لوالا نف ىللذلا نعو زيزءلا نع ةيانك دلبلا ةذسب نالف برعلا لوقو

 دليلا ةضِيب يحضأ ةعيرفلا نباو اورثك دقو اوزع دق بيبالجا ىرأ

 ابعم سيل كبرت اهدحو يتاا ةضيبأاك فرسثلا يف هلثم سدل هنا كلذب ججدملا هنم دارملاو

 ناك تنملا ةضيبو رطسلا ةضب نالف لكق لاق ولو ةّبلا ناص_ ناي وع 0

 لاق دق لئاقلا نا ىلع دللا يف الإ لمعتسإال كلذ نال ايدر

 للخ دعب نمتبقال ىذلا لكو ٠ - اشب ةضسو اند ناكو

 اطوأ عاقرلا نب ىدع اهب وجهي ةعطقرخآ ىف يعارلا لوق يفاثلأ نمو
 ددغ نم تعجح اميانإأ لئاف هءابم نع يزع لقان تنكح نا

 ذأ ىلإ هضلاف نايرحرو . نوم نا جرش 1

 درولا نع اراددص دراولا ىمب + ”تعطقا هنا انارو كنعد

 داسالا ةعلت يعرت ري_هلا 0 هرغو يغرع نم لاث ءورما نإ

 زتكلاو ططألا ةرضخ ىاوسا فلس نيكي يو رده اس



 قاجرجال - تايانكلا ١١8

 هيف ةنامالاو هيف لخدتل  <تجلوت تدب تاح ةوشر اذا

 هداج راوج نع يلو ملح ٠ انهناك تلوو اهم مره تعش
 ثراحلا ىضاقلا مماو لا تيب لهأ ىلع تمحقت دقهراد نم ةوشر اذا ةياور ىفو

 جوزت ىأ سارع نبا ايف ىلع نالف جوزت لاقيو ٠٠ قش.د ىضاق ىرعشالا رمع نبا

 نب ديعس نع هدان_ساب يبثقلا يدعو ٠٠ هنع عجر مث هيا بهذي نات هلا كلذو ةعتم

 سانلا ثك أ دقف ةعتلأ يف لوقتام ام_منع هللا ىشر سابع نب هللا دبعل تلق لاق ريبج
 سعاشلا لاق ىدح اهنف

 سابعنبايوتف يف كل لهخشاي ه_تبرغ لاط امل خ.شلل لوقأ
 سانلا عجرم ىتح كاوثم نوكت ةنكيب ءاضر, ىف كل ىل» خيشأب

 ةثيملاو مدلا لثم ةعتملا نا لاقو ًابيطخ ماقف ىرخأ ةياور ىفو اههركو اهنع ىهف لاق

 ةيانك ةثلثكي هنأ يما نالف ري لاقيو ٠٠ نغتسبلف اهنع هللا ءانغأ نف ريزنخلا ملو

 لاقف هلارما قدزرفلا شو ٠٠ ىناثالاب اهاقلت هانعم ىف لاقيو ثالثلا قالطلا نع

 نالف لاق,و ٠٠ كدلعأ ام هللا كلتاق لاق تاجرح اب اهغسكت الا رصن ىنب نه خيش هل

 ةغبانلا لوق ىلا نوريشي هيردقو هتءمب هفرش ىا يماظعال يعاصغ

 امادفالاو ركلا هتماعو اماهع تدوس ماصع سفن

 © اماه اكلم هئافجو ©

 يجراخلا ريهش نب ماصع وهو هل تافطصا ىلع مل دقو هيف رذناا نب نامغنال رعشلا

 ًاضيرم نامعنلا ناكو ماصغاي كءاروام ةغباناأ هيف لاق ىذلا نامعنلا بجاح ىمرجلا

 ماصعاي كءاروام لاقيف ربخت سا نم لك ىف ال: كلذ راصف هربخ نع ةغبانلا هلأسف
 سعاشلا لوق ىلا ماظعلاب نوريشيو

 تيم وهو يح مظعلا كاذف تيم مظعب شاع يلا ام اذا

 ' ىفنغا ةيواعم نب ديزل لاق ىنةثلا نايفس ىلا نب ءاسع نا يكدحام تببلا اذه نم وحمو

 زنهاف تيملا تنأو ىحلا هللاو وهف ءاطغ لاقف ةيواعم هب كانغأ ام كبسح لاقف كريغ نع

 ءايشأ ةثالثب برحلا نع ىنكت برعلا تيكسلا نبا لاق٠* ةزئاهب هل يمأو هتملكل ديزي



 الكثاات  فقاجرجا /أ٠ ١

 - ترعلا لوقت ةريغ لاقو « + ةقئلاثلا ىفآلو ةساكلا ىف لو م لوا ف ردك رف ضومملا

 تلو رازالاو راخاو عامشلا سيل ة 0 3 مح أ با.لأ تءمح 0 جو زب نال

 ةراشأ بضخ ناك اذا ريذ_دلأ هجو دوب نالف لاقيو٠ ٠ دحاو بوثب ىنتكت ةيبصل

 ىعاشلا لاق بيشلا ىأ ريذنلا اجو يلاعت هلوقل

 ريثفلا ةظحالم نم ريطت يقاوغلاف بضخما ةاثاقو

 زيدا تر ادم هلو 0 رع رد كار اطل

 ناسحالا لك ندحأ دقو فاح ك دحلا جرفلا وبأ لاقو

 مهذلأ فرعت قابلا لوجحلا الووو ىضراعي بيشملا طخو يف ريعت

 مهلا ففشي مل سوقلا ءانحمأ الولو 2قميزع ترمتساف ىربظ بيشاأ ىنح

 ءادلا ىف لاق تسبسأ فيكر كلا نم افيعذ آر دقو هانيعلا ىلال باتكلا ضعب لاق

 ابيش ىأرف ةارملا ىف رظاأ ها بهو نب ناماس نع ىكحام هلثمو ٠٠ سانلا هاماح يذلا

 الظن هلثم يفو ٠ ٠هانمدعال بيع لاق هتيحلب

 بءعملاب متمأ نأ ىل نمو يىوبش ىلع تايناغلا بيعإ

 بيشملا يدققف نود ديمح يلون ناو بابشال ىدقفو

 بلعث دشلأو

 دودوم ءاضغبلا ىلع ىثل بجحتاف ىنقرافب ير بيشلا

 دوقفع دوقفم بهذب سيشلاو 2فاخ ءدع لا و بابشلا يغع

 ندا وبأ داضقلا ئداق اند عن او ٠+ ءاشزا اذا هليدنف ىف تازلا بس ةمادلا

 فاخ نب ىلءا نب دمحم هللا دع وأ قد! لاق يدروأملا سيح نب دمحم نب ىلع

 ب هسفنل يدسالا

 ليلسي هيقست نيح عرزو ركمو ثدخ انئاضق دنعو

 لدنتِمالاةيدضقلا تلوحم ١ ترو لب دنقلا ىف تاما

 لطربت ملام اذا يذ؟ ف يثكلاخاتد نإ لط ريف

 هيلا بتكف ىثرتسا ًايضاق نا يكحو



 2 قاح رجا ب تاناتكلا 5 ١

 اةوتاطفا ةدجاح ىلا هذي عض نب فقس رن اذا 2 طلاخيو فقسيو نجع عخبش

 نم عفر اذاف فاق..:-الا وبف ًائيش ةهبجلا نيبو هنيب نرق ناف فاطغتسالا وهو ءىشلا هب

 ىله_س دق هناي طل هيف رايتخا ريغ نم طرششل ىأ طلاخو فارشتسالا وهف اليلق كلذ

 ديبل لاق عكار خ.يشلا نع ةيانكلا يف لاقيو «٠

 2 عكار تق الك ناك بدأ 0

 لاق عكر دق رقفلا يلا ءانغلاو ةدرثلا نم لقتنا اذا ناسنالل لاقيو

 هعفر دق ىهدلاو اموب عكر نأ كلع رقفلا نئزحمال

 هلهأ نم الجر حدمي ةرازف ىنب نم سعاش لاق طقس اذا كار لاقيو

 دوزاا اذ هقيفر نودواعي مل ىججولا نم ىلعملا عت راذأ قزح

 اد ل كاذبا ققرلا دع لدصف اللف هبا بون

 ناحمطلا ونأ لاق هوطخ براقتل دمةملاب هن ووش 3 ارلاب خيشلا ن وشلل و

 ان ل ا اك ع رهدلا تاناح قدح
 دك ىلإ اننقماسلو ' ”يازدرم_ هس حوطخلا مرق

 ديز نب يدعأ هلثمو

 ديقملا ىثم نيلجحلا ىفتةباطو قفلا عزيام تيفال دق لذاعأ

 نبا نع د-كنأو لعنلا فصخو زئءلا داق نما لجرال برعلا لوقتو بلعث لق

 ينارمالا
 هيلا لك ند وو ١ كيلا قير :تادولا قاعه

 لكلا ةلئص فكو اليك: هقرافم“ تراثا دقو اضو

 ىلع ىدئاق رسوو ىملح ينكر دأ و ئرصتمف 0

 ىرصتعم ليقو ىرهدو ىر# - ىرصهتومو ههرر'ىث لك لوأو هلوأ البلا قير

 يدي هلءنف ن هنأ لوش ىلا اهاندأ 41 ىلءا ىدئاق رمد و_هباهذو هبابش راصتعا ىأ

 ”ا1 1 ل شان نالف لاقيو رشا نالطب دق بنعلا نغ تاياتكلا نمو ٠٠ هيلا

 دارأ ريك لجر اذه لاق ثلثي الو ينئيال نالف ىلا عالا نبا لاقو ٠٠ هنقفنع تصيب



 ١؟ءم ىناح رجلا  تايانكلا

 عبتنال اذو اذ ةيحم ىدبت ًابئاد كتبأر ذا ىفن كتأتش

 عمس#م اهف جون ةنيفس الإ هل هبش نم قبن مل يذلا تنأ

 جاحلا نبا لاق نايس عماج وه هانع» ىف ةماعلا لوقتو

 يناوخاو قئاداس عيمح ايو يافصو ىدو لهأإ

 نابضغب قبلا نم تسا اورصحمالو ىلا اولوق ل

 نايفس عماجي تلسحأ ًاعم لومخو لذو رقف
 ىنال لما دْئاق نال لالا فوشكم يمالا روهشم ناكاذا لما دْئاَق نالف نولوقيو

 نزخ ىب خالقلا لاق *ىطأطي هنال زئعلا دئاق شال لاقي اك كاذب هوهشف همظعل هردق

 الملا دوقأ ريئانتخ وبأ الج نب بانج نب خالقلا انأ

 بكري نال ةماعلا لوقك اذهو ٠٠يهاودلا _ريئاخلاو_ رتتسيال روهشم يصأ يأ
 داق نم ىتساام لكآ يف لاقيو ى نأ نم ريظا.ىلع ياقورسمال لو

 ىذلا روهشملا سمال؛ هي نوديريو رمس: ةميلح مونام كلذ لثم ىف لوقت برعلاو ٠ ٠ لما

 وهو دربملا لاق ربك الا يناسغلا ثراحلاو ربك الا رذن.ا ىتتلآ موي ةءلح مويو رتتسيال

 ترهظ قى سمشلا نيع ىطغام جاجملا ىرم هيف عفنرا لاقيو برعلأ ماأ رهشأ
 نكرم ةكرعملا ىلا تجرخأ اهنال اهل مويلا فيضأ ةأيصا مسا ةءيلحو بك اوكلا
 يف نولوةيو٠ ٠ اونافت تح كلذ لجأ نم اولئاقف لانقلا ىف نيلخادلا بيطت تناكو بيطلا
 يءصالا يندشنأ لاق هباتك نم ظداجلا دشنأ راما ديف وه خيشلا نع ةيانكلا

 ىرامح عيفرلا فرشلل دوقأو 2يىساحم برقي الف يدنلا ين
 لاق نجاعلتك هيفك عيمج ىلع دمتعأ ماق ذا هال نجاعلا م «شلا نع تايانكلا نمو

 رعاشلا

 نجاعو تنك ءزلل لاصخ رشو رخام تعيبصأو ايتنك تحصاف

 اذا ىتينك لجر لاقي هناسلاحم يف ىوغللا دهازلا دحاولا دبع نب دم رمع وبأ لاق
 اذك لاما نم يل ناك لاق اذا يتنك ل جرو لئافأ تنك لمفأ تنك هلوق نم ْثك أ

 ةفص يف لوق, نيدلوملا ضعب تعمسو ٠٠ رقفلاو مرطلا دنع الإ نوكي الو اذك ليخلاو

 ( بختنم - 14 )



 قاح رجا  تايانكلا ٠

 هتفرعع ىتتلاو ط_باو ىلا ىدادغباا ردح اذاف همك اف هفاقم ةده هتلرعم ىلغ لز

 0١ ىلساو كن اك لئافت ةمزاب انع لفاغت نأ كلذ ليقف هديمت نع لفاقتو هركنأ

 رغاشلا

 لكس اولا نور كلل لفاعت راس لع فلكر

 قدزرفلا لوقل ةراشا نايرعلا ع.يفشلاو لوبقملا عيفشلا ىف نواويو

 ليز نيروصنم تنب تعفشو مهءافشلبقت لف لاجرلا امأ
 انايرعكيلأي يذلا عينشلا لثم ًارزنؤمكيلأي ىذاا عيفشلا سيل

 هنال ةأرمال نايرعلا راص اماو ةنايرع شارفلا يف اهجوزب يتتلث اهنال ةأرملا نايرعلب دارأو
 تنك ناو ثينأتلا ظفلب ىنأت الف سانلا نم ليما ىنبجمي لوقت 6 اهدمق دصقي م

 ارتقرف نه لحجر اهطخل اهاوو راون مغ نبا ناك قدزرفلا نأ هبف ىلسالاو دعا ىنعت

 جر من تلاق ذفان وبف سمأ نم كيف تذفنأام لك لاف هنم ينجوز قدزرفلل تلاقف

 هي سفف زلاج ريغ هحاكن ىأرف ريبزلا ني هللا د. ىلا هتعفرف همسف' نم ابجوزف

 قدزرفلل ىتضرع راونا لاق ريبزلا نبا كلذ غلب اماف رعشلا اذه قدزرفلا لاق فئنيخ

 يف قدزرفلا لاقو٠ ههنع كسماف ىلدفو ثباجاف يثرقلا ربهم لع هنم كتحوزإ انف

 هقع ناك دقو ةلعمأ هئبأ

 هبراش حسملانع ىنفتساو نجلا رخأ "هاو ترض مك ناراانلو

 ها 11 لب .نع .ىوزالا - لاو ةيسلا ..نايرعل- خامأ
 لأ ال وأ تينا راعنل را حسمب نا ىذتساو ةيابشب ًانونج يأر ام هناو هناو فاضي

 عملاو دحاوال نوكي دقو هيجانت يذلا يجنلاو ينء هبناج را وق عمسف هنأ يما ىلل

 ىف ةنايرع يهو اهجوز يجانت ةأرملاو ىجنلا نم نايرعلا دارأ هنال عملا انه دارملاو

 ديبل لوقكاذهو اهضعب دري ملو اهلك نع يأ ضعب نع هلوقب دارأو شارفلا
 لاق جون ةنيفس *ىث لكل عماجلا ىف نولوقيو © اهمامح سوفنلا ضعب مرتي وأ ©
 بدالا لهأ ضعل

 عدمب ىلثم سيل كلثف بهذإ عضوم ينل نحل كيف قبب م



 7 ٠
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 < اهف ةقرفتم نونفو ةفاتخم تانك ىف نورشملاو ثلاثلا بابلا ف ش
 ساونوبأ وهو ىغاشلا لاق ةءركلا ةب آلا ةراشا الولمناك اذا ىمومموق نم نالف لاعب

 ًادو هللا قلخل ةربظمو

 هيلآ وكشأ اهداف تا

 ليل هيفكي سيل نمايأ
 ىموم موق نم ةيقب كارأ ظ

 فذدالا نب سابعلا لاقو

 فرايز ديزتساو مولت تيتك

 0-6 8 أميجاف

 ةلالال مكحرأ مل موقاي

 مكنادجوف مكسب رج ىننكل

 ا ن0: هنا

 لاق هجولا نسح نع ةيانك ةنكعا 0 أولاق اعرو هلل ناوذر ند قا نالف لاَشو

 ينارصنلا حون نبأ ا

 ناسا نائلاب دوعلا نسج 00

 انلقو ًاعيح اه اندجسف

 مالسلاو ةيحنلاب ىتاتو
 ماحزلا نم هيلأ صلخأ ٍش

 ماعط ىلع نوربصنال مهف

 دهاعلا دهعك انل تسل لوقتو

 دماوج ريغ نيدحلا ىلع ىرجت

 دفساح شاو لاةمل الو تضرع

 دحأو ماعط ىلع نوريستال

 نع نامع اك تشو
 ناسحالاو نسحلاب انتءس ذا

 ناوضر نم تقبأ نكلو س
 ىئاقرلا لاق لفاغتلا نع ةيانك ىلع-او نالف نولوقيو

 اممح ب ا امه قو يدو تيدذو يقدايع تكرأ

 انطساو يدعي .ترع كنلطأ
 ةرذص ىلأ نب بلهملا نب ةنييغ ىفأ نب دع نب ةنيبغ وبأ لاقو

 ايات ةقمح كلا تطقم

 هلك لفاغتلا اذهام كولأس

 ماده دهص أذ مهدحأ ناكو ةءان داب نوفودوم طساو لهأ نأ كلذ يف لتس لا (ش

2 

 طقاسلا باتكلاب كبلق سؤباي

 طسأو نم انتثج كن اك. اع

 را



 ىلاح رجا ب تانانكلا 031

 فحام م مي ع ومب ناو ب تيدي ولع مون نا

 اللا حو كسخ نع لح دنقل كل ةمربش نبأ لاق

 ” ليعأ لاق يعصالا نع متاح ينأ نع دب رد نبا ؟ يمننا هلام نه اهبءرفف هيلا حارف

 | اتاري اندعف 2 رول 8 م 6 لاق 0 لهأ نم لحر

 ٍ انءانع 0 انلق اذامف لاق كيلا 5 احن هل انلقو ءانيتسو هانمعطأف مادها هيلع 0

  لاقو"لا رظن مثهبلا رظنف يحاص ىنغتوتينغتف الوق لاقفهل تمكح ءانغنسحأ ناكاذيأف

 اهالك لوقأ اموب اهريشب انل نب لية اذا يدابغ ارا
 : امو لاقؤ هيلع ىت:-ا نوذرب نخل ريمح ثراحلا وبا راغن ظحاجلا لاق» ٠ يلودو انع ريدأ مث

 2 لخدو٠٠ اذه هب لمفام جلم*وأ مسح نوذربلا اذه نا ول هسفن لمجم ثيح الإ ءرملا
 قادحسا لاقف ىريغ ساجملا يف نه لك كباتغا هل لاقف ديشرلا ىلع يلسوملا قاد

 ابماثل ىلع انابضغ لاز الف ' قريشغ مارك ىنع تنضر اذا

 011 ا نب ةجاطا دنع ادهات نحأ طق اديخأ تيارام لاق ءانيعلا وبأ ىدحو
 لاقف كافج مث ًاريثك كدصقب يورخلا ورم وبأ ناكاموي هل تلق

 ىلعت تنك يذلا دهعلا ىلغ اندحم دمعت ناو انرضنال انعانت ناف

 هلوق ىف قدزرفلا ىلع اهف در ةعطق ن» ىلجعلا ءاقرخ نب ريرجل تببلا اذه

 مرت مهملظ الو ناك امو لاو نب ركب دو ين مرصت
 مفيف ءاثالا رطقلا الع دقو امنورقتحو قنات صراوق

 هدشناف - ينأ ىلتك ىف ملسم نب قاحسا روصنملا رواشو

 د.غيف كحيونافيسلاعم لهو ًادلاخو فيعمل ايك نيدير'

 اثدسفل هللا الإ طا اهيف ناك ول لاقف ةببثق نب ةملس رواشو

 . >0: فتحا

 كدا

 ء

0 

 مح

 017 اا لا خب



 هله يناجرجعال  تايانكلا
 اديقملا راجعا رانااكل تءاضأ امنأف سبق دبعاي ًارظن دععأ

 هلوقب لئمتف مايالا نم اموي بيطخلا نب دمحأ ىلا قئاولا رظن لاق قئوملا ركب ينأ نغو
 يناب_ضق دقلاءاش ول نايلم امهلغىيدناناسنأ نانلا نم *

 ينالاثن الف :ىرخلالا نع امأو .. امي ورمع مارامآ لماخ
 ىفو٠ ٠ يرخالا اناوورمع مأ بيطخلا نب دمحأ هلل انإ لاقف بهو نب ناملس كلذ غلبف لاق

 يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ةطرث نحاص قراط رم لاق يبنقلا نع رابخالا نويع

 الثمتم ةمربش نبا لاقف هبكوم يف قراطو ةمربش ناب
 عشقت ليلق نع ميص ةباسعس اهئاف بح تناك ناو اهارأ

 كذا هنبا هل لاتف ءاضقلا ىلع كلذ دعب ةمريش نرأ لمءتساف ىنرد ىلو ميد مط مبال

 كوبأو كس: لكك نودي مهنا ىنباي لاق تاقام تاقف هيكوم يف قراط كب يم موي

 ناطخ نب نارمعل تببلا اذهو مهاوه يف طناف مهاواح نم لكأ كابأ نا مهلثم دجال

 ظ اهيف لودي يتلا هتديصق ىف ايندلا مذ يف

 عوجو ذاع اهيف مهو الالم اع ومأسيال سانلا ءايقشأ ى 1

 عش ليلق نع فص ةناحس' أهاف ب تناك ناو اهارأ

 مريف يأر هيلع اولخد املف ةفوكلا ل_هأ دفو كلما دبع ىلع دفو لاق ىببتقلا نعو
 رم لوشب الثمتم كلا دبع لاق ىلو املف هناب هقارف ةملكف مسجلا يللاع مدا امالغ

 شاش نبأ

 ممعلابكتملا اذن واب ىناف 2 محشضاو ريغ نكي نا ارارع ناو
 نيترم راع هللاو انأ لاق ككحضأ ام هب ىلع لاتف كحضو كالا دبع ىلا مالغاا تفنلاف
 نبال ببطتي ةيمأ ينب يلوم ةمالد ىفأ ىلا ىئارصا فاتخا لاق دربملا نعلماكلا ىفو**

 مهرادلا بيطتملل لاقف هئبأ ئربف مهرد فلأ هنتي نأ هدب ىلع يرب نا هدعوف هل

 انأو رسوم هناف ىهاردلا مه نالف ىراج ىلغ عدا كل لاثحا نكلو يدنغ تسبل

 هلأسف ةمربش نبا يلا راجلاب ينارصنلا راصف *ىث اهذخأ نود سيلف كل ده_هأ ينباو
 ةمالد وبأ لاق هيدي نيب سلج الف ىغاقلا مهفف هنباو ةمالد وبأ هيلع عاطف ةنيبلا
4 



 دس

 ليذطا 7 لاقف + ا لأب رفعح ىلع

 لاق 06 نم ةقاط ذخأ مث

 دجلا نم دغأ ىنكلو قونملل ديدحلا ت تنك واف

 نب هللا دبع نب يسومل لجر ضرعت لاق يئرقلا نحرلا دبغ نب نامعىكحو ٠ : ضمنو
 ا يدوم لاقف ةيسق هةفمع هللا ىكر ىلع 0 نسحلا

 براحم ىف املاهؤلال اهيأر ةفافس نم 6 اذو تنم

 بغارل ماقملا كاذ نع يمشنو يل ري_كلعإ نإ هلالا ذاعم

 وبار ستاف 3 رطظاني ناميش 0 ساحم يف دماح أ 0 نايح وب | لاق

 دياح وبأ دشنأف الخادم ملكتي ئروبالا رفعج

 اهريصن لذو نشف تب رح دقف * اهرمصنل كتمدق سدق كن ناف

 بريشيال وهو ةعاس مط ىنف اولكأ دقو ًاساحم رضح نينغاا ضعب نا مهضعب حو

 مط ىنفل لمج مث . وقسف

 انطإب يوج ىوادي اذ نف ًرهاظ اميواد ىيلغ

 ناك لاق رسب نب دوعسم نعو٠ ٠ لك أ قح ماعطب هل يمأو لزألا يحاص هل نطفف

 لكيلدي نعئساو دازب زوي هل لتف ىدح.لا نيد لح اذا

 بره هئيد لح اماف نرد ةلهاي ند لجر ىلع هإ ناك بصح ند لحو قف تنبلا اذهو

 اذهب ثدحلا لاقلاق ىبتقلا نع رابخالا نويع يفتأرقو٠ لا لح اذا ًاشنأو ىلهابلا

 يممالا نعو٠ ٠باّقع هيلع عقودقو بولصموهو ليلدب ا القيل اه 3 نم 2

 اللثوتم لاقو هدو سماق 3 دوو موعم 5

 نرقلا هزل ّىح ننرقلا نعد أ هغدب 0 آن لخدمو

 قدزرذلالوق هباجأ يذلا دشنأ باوجلا ضر ملاذا يبضلا لضفملا ناك لاقديز وبأ يكححو
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 ناوخالا عنمي الام مالا ند اننيب ناكام دعب اهاخأ ىنتعد

 عببطني الو ضورعلا هيلع أرغب لياخلا يلا فانخي ناك الجر نا ءابدالا ضعب يَحو
 لئاقلا لوق عطق اموي هل لاقف فرصلاب هه نا هركو ىلياخلا هل مربتق هل

 عيطتستام ىلا هزواحو هغدف ًيمأ عطتدت مل اذا

 ِثب الجر نأ ىورو ههلب ىلع هنم نطفأ تءارام لاخلا لاقف هنع عطقناو كلذل نطنف

 لوس ةديبع وبأ ًأشنأف أهوركم ةديبع ينأ ه>و ىف

 بؤدأو عابض وأ مارك عابس هب تبعل يو ذإ يح نا ولو

 باك ا يدحأب ىدوأ امكلو قسصم ا ىدجو نوط

 ريغ_هل ىو سلمأ الج ضرف ةئثع لاتق هاتعب الجر نا هفلب بفنحالا نأ ورز

 وبأ حو ٠٠ هيف بيغال نم بيعي هب دارأو بايثلاو فوملا سحا: ةبيود يهو ةئع

 ًاريسلأ للا موب ةبقع نب ديلولاب هنع هللا ضر ىلع ىنأ لاق ةديبع ىنأ نع مئاح

 هاو امل لاقف

 دوس دابك الاو ءادعالا مه موق رادب تال> دق ةدينه

 دولج مط سيلف رفظأ ناو قولي ىفورفظي نا مه
 هنوصقنتي اموق ىعشلا عمسو هنع ىلفش يد يف نينمؤال ريمأإي هللا لدثنأ ديلولا لاقف
 لاقف

 تلحتساام انضارعا نم ةزعل 2 يصاخم ءاد ريغ ًاثيرم ًائينه

 لاقف هبحمإ نأ برح نب رفعج لأس ةرصبلا ىلو امل ناياس نب رف_هج انأ نا يحو

 ىليذطا وبأ خد ةرسصبلا درو الف هباجأف ليذطا يلأ نيبو ىنب عمج نا ةطيرش ىلع
 دقو برح نب رفعج ان. ش اذه ليذهلا انأي هل لاقف ناماس نب رفعج ىلا .هباخأو

 ليذطا 7 لاقف كرظان, نأ بحأ

 مدي بطاخ فئأام لءز اهبطخمي ءاج نينابإ ول
 لاقف هرظاني نم كباحصأ ىف له لاقف

 ىراسلا اهب يرسب ىتلأ موجنلا يلام مهديش تيقال ىلقن مهيف قات نه
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 ةماقإب مكس رظنلاب احبرشش يمأو موبلاط اومجر الف ًاضعإ موضع لئقف رفدس ىف هذع

 ظ الثمتم هنع هلا ىضر ىلع لاقف ةنببلا
 دال عدا هيو ادكهام لمككم دعكلو دهس اعد

 ةانم ديز نب كلامل ىتماو اهداربا دنع لبالا بحاص رمهق اك صقتسي مو رصق هنا دارأ
 دهس يأ كلذب لثمتف اهلع مايقلا نسحي ملو هلبا دروأ ادعس هاخأ ىأر دقو مع نإ

 ةحارلا راؤيو رومالا يف رقي ىذا الثم راصف ىتال رمشم ريغ مئثان هلاسكب لمتشم

 رفا وفلتخاف ًادحاو ًادحاو مهأسو مهني قرف ناوضرلا هيلع ايلع نا مث لاق ةقشملا ىلغ

 اهلخد الف دادغب ىلا قوش ديرد نبا نا ىكحو ٠٠ ىهتنا مهلثقف اورفأ قح ثحي لزي

 لّقف اهلهأ قالخأ ىأر امل هبجعت م

 يتتح ةويص اخأ لزأ مو ًارزو سانلأ 0 تءمس

 دعب ىلع ًاد_هب داد زأ نأ تنم

 دن» ىلا تراغن

 اندرو كاد هلا قارأ انف

 دعبأ هل ليقف اممد ًارامح يممسالا بكر لاق يئايرلا نع رئاخذلا يف نايح وبأ ىحو

 الثمتم لاقف اذه يكرت ءافاخلا نيذارب

 اهدوب اًتازطا الإ تبأ املو

 ردكم اهاوه نم قئرب انيرش

 زتعملا نبأ لوق نيئدبلا نيذه كدمو
 ماقخو لالزلا هاما عنك نمو

 هريغ برش عطتسإ مل اذا قياخ

 هدي زم هل رد مل ءرملا اذأ

 ايفاص ناك يذلا برش اعريدك:و

 ايداس ناكنم قئرلا قاعي سيو

 ايضغت راما رؤس نم برسشلا ند

 ايرمشو لذي, نا ايانمللا فاخو

 ىفأ وأ ءاش هل يضهر ام ىل.م

 سابعلا ىلأ ىلع لخد لاق بئاكلا يكلاملا رصن نب ده ىبال ةضوافملا باثك ىفو

 ىرادطنلا دالوأ نم قف هعمو قادء-ا نب نيسحلا يباب فرعي سلج رممام نب يسع

 كنم اذه نم سايعلا وبَأ لاقف مهراصباب نورضاحلا هقمرف ابجو هنم نسحأ ريم
 دشناف يتاوخا ضعب لاقف

 نابلب اط عصضرأ ملو اهاخأ نكأ ملو ورم مأ اهاخأ ينتعد

 ا 0و وام 5 3



 9 ىاج رجا  تايانكلا .
 اهنال ةيحيسم اهامسف رداوب اهبحهإ ملو طقأ اهبلع تاماح اهطسو ىفو رايخ اهيلعو ةدمام

 مدقمث ةبحن رطش اعاممف ةيراع ماظعب ةجابكس كلذ دعب مدقو يراصنلا دئاوم توب
 نهدلا سيال يهو ةد_:ءملا سابأ ضايبلا نال ةدتعءم اهامسف ءاضرب ةراضغ يف ةريضم

 دابعاأ ناولأ نال ةدباع اهامف امارفعزب رفص ىدج فارطاب ةجابرز مدق. مث بيطلاو

 ةوالحخلاو نارفعزلا ةليلق ةجذولذ مث ةيبتق اهام_ف ةلولحم نابصعب انوا مدق مث رفص

 لاقف ةينوباص اهامسف
 همكاق ةريغم ةوعداي

 ةيحيسم اهيف أومدق دق

 لول | هاو مم-أ

 اهتخا ةدتعم اهدعءبو

 اهسش الف ةامئقلاو

 يد ىف دةداام بتقأ

 ةقداق رهشي نيم ايعاك
 همدان اهبالسا ىلغ تحضأ

 هئاح اهودح و دب

 هكا ماع هل

 هئاد اهفصو ىف ىتريط

 هئان اهلعسو يف ةيحح مأ
 همئاحلا تناك ذا اب رخلاف اهدعب ةينوباص ماجو

 ا ىسراركلا لا

 يبا هبا نم ديخأ الو هراد نحلا وأ لخدي ال فاح ىسراركلا اهعمس اماف

 ةلظد لوق نم ذوخأم  ةيححرطش هل

 هتمرب ىف ءاملا يف تخبط دق 9 ةيلوح مظعأ ىل مدق
 هتعصق ىف ميرطشلاب بعلأ هل_ن هب تاز لزأ لف

 متر طشلاب خبطا لاقف ماظعلا ريدم نول هيلا مدق نبح ءانيعلا وبأ ينعملا اذه ىف قبس دقو

 جيزلا نانسأب مأ

 هرمعاط هتيم ىف ةمصع نم

 وج سه |

 « سمأ نع ةيانك رعشب لثمت نميف نورشملاو ىناثلا بابلا ط

 هللا يضر ىلع ةفالخيف موق جرخ لاق ىركسملالالهينال ةروخلا بانك ىفتأرق

 ( بختم - ٠؟ )
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 ىاج رجال  تايانكلا 3
 نإ و ىخذاقلا ناكو براعلا ناب صيخلا نعءو ءاضملا ىنإ جذواافلا نءو عماج ينأب

 نوي ندي شا و اهف رعي لف فئاطق بارعالا ضعبل مدقو ميعتلا فئافلب فئاطقلا نع ىكي ةعنرق

 1 خيشلا لاق ىمشتاميف وصلا مءاقلا ىبال ةلودلا دضع خخابط لاق بيطم شرك هذه لاقف
 ” فئاطعتلاو نبللا زرالاب اهرمسف ىح اهف رعب م ءادهشلا روءقو ىركسع ءادر يف ىربطلا
 رعاشلا لاق مادملا ةيعواب بنعلا نغو ةنيزر ماب ةديصعلا نع نونكيو ىهتنا

 نارفنلا عراكاب اهلمحي _ اما مادملا ةيعوأ نلمح

 رعأ روفصملا هبشي راط وغو نارفنلا لجراي بنعلا لمح قلا ديقانعلا بعش هبشف
 قزارلا ٍبنعلا نع نونكي دادغب لغأو اهعقوأو تاهدشتلا نسدأ نم اذهو رقانلا

 ضررا نتا لربل ةراشا سنا روالا واو لاولملا نزال

 نانا ندا هاك روسخلا كغ: قرارو

 ارسل دو وادال قامالا ىفو  روطقلا ىلا طم تتش دق

 ىرو مدأ 3 رق زورا جهو ه٠ قسم

 رولا ناسحلا نذآ طرق رو_هدلا ىلع ىتبب هنا و

 ىف الا ثكنال اهنال ةمختال ديعلا ةسفرو خيطبال جارقلا علاب نييدادغبلا ةيانك نمو

 ءاملا بارشب اهغيسيو ةمقل هيف ىف ىذلا قاقزلا لكالا بودع ىف اداجلا لاق دا.عالا

 لحاحلاو يرخاب اهفلخ ردابيو اهغيسي ال ةمقل يف ىف ىذلا مابلاو خرملا قاز يدسإو

 0 هاو النا احاج كرتمو ارك انل رارالا عمشجيل اهكردإف حلملا ةجركس ذخأي ىذلا

 ' هيدي, نيب محالا غمجم يذلا ببقملاو هنتوا لك أب مث ءالقابلاو بطرلا قبط كرحي ىذلا

 7 عببامم رثك أ ةمقل ذ-خأي يذلا لقبملاو م ريغب هءاقفر عدبو ةبق هلأك فيغر ىلع

 يفو٠ ٠ ىهتنا ىرخأ هدب ىفو ةمقل هق ىف يذلا قاعملاو امن ةرسدك وأ هدي عضيف هف

 - رضح لاق ىركسملا لاله يناليناعملا ناوبدباتك ىفو ٠ «ءامدقسإ مالغ اي لاق دوجوم

 - هيلا مدقام عيج فصيو اهمذي لاقف اهضري لف ىميراركلا ةوعد ابطابط نب نسحلا وبأ

 ' مهلا مدقام لوأ نا كلذو اهْم ءايشأ نع ةيانكلا ليبس ىلع تالوك ألا ناولأ نم
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 تانو مومطا ردسصلا تان ّو اه راعبألا تالزأو اهءاعمأ تقةق-ثو ةقانأأ تر 1

 لاقي ةدحاولا ةملكلا ةفش تئبو مظعالا قارطلا نه بءثت راغ_ملا قرطلا قبرطلا

 توص يذ لك برب أدصلا لدجلا تنبو ةدحاو ةماكب هنأ اذا ةغ_ث تاب الالف تلك

 نارك 0 1 نالف مهوق لدم كلذو لاق ةدليدع 2 كلذ رد هود لد ْ

 و ليلا ةنأ يح_ص مطوق نو 0 لكب رع هفعضل ا نالفو د لك عم

 سعاشنلا لاق ةيهادلا نع ةياتكا

 موسوملا تانك ىف ىركسعملا لال_ه ونا لاق ناك عمج نوناكلاف اهنع نونكي نيذلا ىلا

 لف ادصلا اهدرف ةعاذ انالف تباسأ رخل لاق لج ريهلسأ نأ نأ كامآلا

 تابب دارأ هريغ لاقو ربخلا اذهب عسي الو ةدئاكلا هذه تناكال ىأ لبجلا ةنبا يمص

 سوس تانو ىو امو عع سإ ّ ةاصد تعءقو اذا مدلا ةزركلا يأ ةاسخلأ لدا

 ف اندروأ دقو رهدلا كتيملاَ» رهدلا ثداودح بل م منع تانبو اعلا َرء تانو اهءاعل

 ةرضاخملاو طفوال حاصإو هناك افلا 25 أم ىلع انرصتقاو ةج دياوف بايلا اذه

 هقيفو' ن->و هللا نوعب كلذو

 إجمل فم

 « تالوك ألاو ةممطالا نع ةءانكلا يفذورشعلاو يداحلا بابلا ط

 ىعألا لاق ةيح نب رباجنو ةيوح نب مداعإ هنع 25 زيا

 ارجاوطا قط راش 2 2اردح امولو ىنامولت الف

 لئاقلا لوقل ةراشأ اهأ ةيدطابو ةسب رطأ نع ةديرشلاب ثري

 نفس اهقوف نبوي هس تا 3 اهليالوط تب دع ند ىلا اوماه

 اور>ؤتةدعهشلاو : ديلا أومله "0 :رب ىغو ندلح هدد يعو

 ةممطتام ةسرحلاو 9-2 ةسر# رفا نعءو مالسلا هي هلع مهاربأ ةنع مدلل نع ىكيو

 ناوحلا نع نونكب ةيفوصلاو دولوملا ةعلو ماهذط ءأه الب 0 ةدالولا دنع ءايمؤتلا
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 ةف رط لاق حيواحلاو ءارقفلا نع ةيانك يه لاقيو صودللا نع ةبانكهاربغ وئبو

 ل فال كانع لها الو. د ىو كسل ءايغ ىف تيار

 ديز يف جراوحلا نم ىلالطا سن درا دشنأ طاقسلاو ةلفسلا نع ةيانك ةزرد دالوأو ٠
 8 هنع هلا ير ىلع نبا

 رادصا مهدر ول ناكءادحص ةباصع كارشول نيسحابأأ

 راع لتقف برو كيلع ارا نكي كلتقناف كولتش. نا
 اوراطوكوماس'ةزرددالوأ ىل,ياديدجلاو ني حاأأ

 ٠ يعورلا نبا لاق اهنا مه.لأو سوقلا ةيناو مهلا ةينح نإأو

 اددرم باتعلا ىف ىلوق تدعنأو ادد عدأ مل ىتح تددوت

 اعتنإأ ردصلا ىلا ءاندأ علا ذا 9 ةينح نبا كب يتدت_بل نك
 رخآ عضوم يف كاذ رركو

 الحلا نال اتلرك دق نيا اذا' ١ تجاضو لخ كنأ اهي كتبار

 افطعلاودولا كليدبي نمل داع, ابقعم كونح وحن نا كناو

 - افذق هل نوكيام ىأنا مهسلا ىلع تنحاذانوكيام ؤحأ سوقلاكل

 عاقرلا نبا ىدع لاق بادلا تائب دربال نولوقي تانيلا ىف كلذ نم ءاح امو

 ركاب ثيغلا نم ٍبوبْوُش نهاقس ةباح.س تاشب هايانم نك

 ىنارعالا نبا نغ باه دشنأ بذكلا ريغ تانبو

 اهدا نغرشأ تنلو ناو ١ ريغ ثاني هاج تكلم: اذا

 يارا سارف وبأ لاق هثداوح ىهدلا تائبو ريع تانب لاقف ىلا عالا نبا هفخصو

 هيالاع يف هب تاضطف امل قحاس قرطت رهدلا تانب تقلع

 هلاتب دوب ىققرطا ر_هدلاو اطاحر ضيدب ىنيمرت برحلاف
 اك كيوط طاق نا يأ همميلا ةيوط ةنددلاب ةلخمةتحو طايل ةقلع تابو

 لاق رعنلا هاعملا تنبو

 ءادصلا ىورت ٍيفويسلا ضيسب تاهومالا نع تانبلا تابأ
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 رذحن هوفوخ نموطخلا لجعتسم ارتةم ليلا صيق يف ىثءاجو
 رفظلا نم تدف دق ةدالقلا لم انحذشي داك لاله ءوض جالو

 هركذو رصنلاب هديق لوالاو قالطالا ىلع رفظلا ةءالف هلعج هلال ًان_ح هيلع دازف

 يرعملا هالعلا بأ لاقو *٠هل ىنعمال وشح

 اضبقام دعب ايح داع تيك اهتنز» نباو اهيف تب ةليلو
 هلاتشال ةقانلا دضعب لالطا اوهيشف نادضعلا طالم نباو طاللم نبأ لالبال لاقيو

 سعاتتلا لاق رفاسملا ليبسلا نباو ةماظلا ول هنال راج نبا ًاضيأ يمسبو

 باتكلا يف لزنأ هللا كاذك هدلت مل نم ىلا بوسلمو

 بابتشلا عم نوكي انايحأو نس ريك ف وكي انابحأو
 رعاشلا لاق قب رطلا ةماعنلا نباو

 ل كلذ موي ةماعالا نبأو ظ

 لظتسف تيصن ار قيرطلا ىلع بصنم تامالع تاماعنلا نال ةماغنلا نبأ يحس امناو

 ىتاعملا ىف ىلهابلا دشنأ لبجلا يف كييحي ىذلا ءادصلا نع ةيانك دوطلا نباو اهب

 لجأ وه وا وروطلا اك توعد 55 ةوعد ايبلك توعد '

 هب دارأ ليقو كتوص عاطقنا لبق كببحي يذلا ءاهصلاكهنوعد نيح ىلا عرسأ ىأ

 نم برضل ربوأ نباو ىل دج نه ىدرت رجح هنأك هنوغد نيح ىلا عرسأ يأ رجمحلا
 هعمحو هنع ضرالا قاق_كنا هضاضفناو :ًاكلا لد, ضفنب وم وه رمعوبأ لاق ةأكلا

 ريخ مهيف نكي مل اوربخ اذاف ًاربخ مييف نأ نظي ربوأ تانك ن الف ونب لاقي وأ تانب
 اذككو ريوأ نبا يف ليق مك اذك تانب لاقي عجج اذاف اذك نبا هيف ليقالك ةغللا لهأ لاق

 ني_يمهدالا ىف الإ ونب لاقيالو نويل تانبو نوبل نباو دواعلا تانبو دوطلا نبا لاقي
 هلوقك تانبلا ناكم نونيلا هل لعجيف رعاشلا رطضي نا الإ نجلا يفو

 اوبوصتف اوند شعن وني اهاذا هدابص وعدي كيبدلاو امتركابف

 اقف ىتعألا ةزورشلا هذه قشدقو ةدعج ى ةعبانت تيبلا ادع

 ادقرفلا كامبلا كّنهريو شعن ةنيهر هينب نم كديعب قح
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 رفك ّ قف نماك هاكذ نباو رجغلا جالب ليق تدلو دق

 نبا تدجو فيك لجرلل لاقبو هرفكدقف ايش رتسام لكو ةملظلا نم هرتسإ اف ىأ

 .ةمرلا وذ لاق 5 الأ و ذي الو رئاط ءام نئيأو كحاص تدوحو فك ىأ كمنأ

 قلحم ءامنبا سأرلا ةق ىلع اهنأك ايزثلاو افاستعا تدرو

 سعاشلا لاق ًاضمإأ بيشلا ءام نباو
 ديجلا لجرلا ةدعص ىتحأف ءام نبا نم بارغلا رف كو

 يمساو داو سرفلا بحاص_ديجملاو_ هرهظ ةدعصلابو بابشلا بارغلاب_ ىنغ

 : سعاشلا لاق رمسللا بيشلا

 ىردص هل شا هيركو ىف ششكو ةيأد نبا نف رسللا تيأر املو
 ايه هل نيتاب يف جاعلاب بيشلاو س وس لاب نامشلا ىدلاخلا نامع وأ هيشو

 سوبحإ ةكحض هب تلو 2 سوبو مه نيب ام ينتفقو

 سونبآلاب سوئب الل يهو جاعب جاع طشم ينتأر ذا

 اهمايعإب ءاي_شأ ءامسا اهنال ماللاو فلالا هيلع لخدت ملْناو ةفرغم هلاثمأو مسالا اذهو

 ريرج لاق امهيف نانسحي ماللاو فلالا نال نانركتف نوبل نبا امأو اهلع لوزن تسب
 سيعانقلا لزيلا ةلوص عطتسإ مل نرق ىف زلام اذا نومالا نباو

 (7ا'دجو قدزرفأا كقو

 امناو ءامسالا موزلك مز تسيل هذه نالو لي_صفلا ىلع ضاخللا نبا لضفك امك تاضف

 نع عشقني نيدح لالولل ةيزملا نبأ كلذ ريلظنو تقو نوداثقو اهيلع عقب ةفصلاك كلذ

 نسعاشلا لاق هل

 اال لذا ىداطمسف  .ساع نيترو قاما
 اا و] اهنا ةياهلا نيود برغملا ىف آر هنال اهتنؤم نبا.ةلاق امنا حتقلا وبأ لاق
 لاقف زنملا نبا ينعملا اذه ذخأ رفظلا ةمالق طيسفلاو

 يلسالاب ضايب )١(



 كيال +

 4 : يناج رجءا . تابانكلا

 ىوفرعت ةمايعلا عذأ ىت» ايانثلا عالطو الج نإ انأ

 يذلا نإ ال1 ردو فدك حضوأ الج ىنعمو ربذملا ىلع ةفوكلاب جاجا هب لثمتو

 دلملاو اج ملاع ىأ ةئيدم نبا وه لاقي ىلا مالا نبا لاق كلذك ءاج هنكلو الج

 لطخالل

 لكرتي هلاصسم ىلع لظب ةئيدم نبا اهرج> ىفابرو تبر

 ليللا مانبال ففنقاا نال |هاس يأ دقنأ ةليلب نالف تاب لثلا يف لاقي ذفنقلا دقنأ نباو

 كلذ يف ىلاكياا لضفلا ينالو ديرد نبا هاكح

 د ةلبلب هدم .هبحم تسشّ-هاي

 دقناكو ىدرلكشو.: " تس نع َتنَع نا
 داربو ريمس رمسأ» لاّقيو ريمس انيأ رسام اذك لمفأال لاشو راهلاو ليللا ريمس انباو؛

 اهرخآ يف الو اهوأ يف رمقلا علطبال ىتلا يهو ربشلا ىف ةلبل رظأ ريج نباو ماسلا هب

 دشنأو

 ريجنبا ةماردب ناكن او مهليأو موايل مهراهل

 يأ ريصب هليلو ىمعأ ءراجن صللا نع ةيانكلا ىف نولوقيو* هراهنلا نونمكي صوصل ىأ

 نبال سرفلا باتك ىف تأرق ىناحر لا ىأ باثكلا بحاص لاق ٠٠ ليللب جرح صل

 هيلا تبساف ةماظ ليالا نوكيام دأ ىف الإ جرخمال اصل ناك اذه ريج نبا نا ةببتق

 >> ماعلا لاقو ةديدسا
 م جاد ىلللاو !ةةقرط ريم نا ةماظ رود دنع

 ةدحنلا اضيأ لاقيو ترجحأ دق لالطلا اهيف رتتسي ىتلا ةليلل لاقي ىفارعالا نبا لاقو
 هرخآ نه رحأ ليألا لوأو اهرحل ةمفل تيمس سانلا ةموث يلا سمشلا بورغ نيبام

 عقب هنال بارغلل ةيأد نباو ةرمقملا ةليال ري نبا لاقيو ءات_ثلا ىف ةمحنلا نوكت الو

 ىلا بوسلم حبلا ءاكذ نباو تايأد اهعمحو ةيأد ةرقف لكو اهرقنيف ريعبلا ةيأد ىلع

 زانلا وك ديد وكلي اال ءاك د: نيعلا تنسو اهبم داون لآل شمشلا اذ

 صعاشلا لاق
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 , ىلاح رجال  تايانكلا م

 دوقنع تأب باس نبا جوز' انبطاخدوعلا فخودوبشلانح

 كورا ارش مهل رورسلا لاق. ًاضيقنم ءوقلا قت ربعنا اذا سك

 ديعيفو سرعىف كناف خرفاف امج دقناس>الاو نسا ىرئامأ

 تيمكلا لاق عبضلا ماع مأو
 00 مولع و للا ىلا سام ا[ ايمخا ىف تساخ اك

 اهراغم اهبلع لخدي هنا اهقمح نمو قبلا ىف عببضلاب لثما برضيو ٠٠ يثذلا ب سوأ-

 01 ةعدجماو تدكس ترماخ هلوقق دامت قى نكستف رماع مأ هده تسل لاقيف

 هلوقو لبحلا ىذل ىلارعالا نبا ءاورودئاصلا ىأ ليخلا  ىذلهلوقوةسبالملا ةرءاخغلا
 محالإب اهاثأو اهدلو بئذلا لام تديص اذا عبضلا نا لاقي  اهايع سوأ لاع يتح_
 ىورو نم اهدالوا وبا يثذلاف تديص اذاف هنم دلتو لمدتف عبضلا ىلع برها كلذو

 ا الآ برش 6١ كالط' لوخلاو اهءارجنئذلا لك ١ تديص امل ا اهايغ نموأ لاع

 لاق ع.بضلا دلو عضرتو اهدلو عدن اهنال ةفاا يف ةثذلاب

 اد 2 لداخل انه (اطرن نأ تفيضو ئرخأ دالوأ ةعضرما
 ميلا دير" ةعاس اهضس ىلع نضحلا عدن امال ةماعنلاب ةقاملا ىف لثكا برضي كلذاو

 اهليأو اهْسِِب تكرتو اهريغ ضيب تلضح ململل تجرخ دقو ةماءل ضب تأر ناف

 لوس ثدح ةمره نا دارا

 اناويد ديو ىفكب دعو ١ نمرك الا يد 57 يناو

 مال ىلا سد ةيلعو ' " .ءارملا ايضياةكجراتك

 تش الو ءاملا برشتال ىلا ةماصلا ضرالل ليف كالذلو ىروبال يذلا ديزلا_خاحشلا#

 صررالا نب ديبع لاق ةمامحلاب قا ىف لثنا برعغيو ٠٠ حاحش ضرأ

 هماحلا امنضيد تبيع اء.كه مهرماب اويع

 هماك نم 1 مثل نه نيدوع ا تاعج

 ءافخ هي ىذلا ىمالا فش كما لجرال الج نبا وه مطوق نينبلا نم كلذ يف ءاح اممو

 يحايرلا ليثو نب محسس لاق



 مخ قأجر جا  تايانكلا
 تسبلأ ةقيقر:ةرمشب اه ةقيكر ةدلج غامدلا مأو لاهشلا مز مم مأو تام قدح عايأ ةعبس
 لاق ةدماا ماعطلا مأ : غامدلا

 ايْغز هسأر ىف ىرت ماعطلا مأ همظعأ خرفلا لثم وهو هتير

 مأو ال_هأ اهرثكأو اهف ةدلب مظعأ ةيحان لك مأو ايزلا يه لاعبو ةرجلا موجالا مأو

 بوسام هيأ ملسو هي هيلع هللا ىل_ص "يالا ىنلا يف لاشو ويم ناسارخ مأو كم :ىرقلا

 بادتج .مأموقلأ بكربرعلا لوقنو . ءارغالوتتكبأل همأ «دلراك ليقو ىرقلا مأ ىلا

 رذقلا ءاضيب ماو رذقلا لايعلا آي مالا ىلامأ ىفو دجلا باتكلا أو ملغلا اويكر اذا

 رباج مأو ةح تكبح نب رباج#ل لاو ةلباسلا رباج م أو تسالا ماس مأو ءاسفنخلا ميسو

 1 سوأ كاف هعزخخ نب دسأ ونب لاعبو رازت نب دايا

 اوعصأو عيبرلا ىف اونس نيح ىلع رباج مأ اهشحو ىلع تداجو

 قهابلا ما زح نب ساد 0 دشنأو ربحا لحلا مأ يبا نعالا نبا لاق

 لاقع ىلهابلا بلب تلال ةبرش ةيوثلاب الاةع انيقس

 كايحم اط انايح 0 يه  امافلاقعاي انهءاعسأ تاقف

 ىلايل ثالث امم شمتني يلف هبلق ةبح رآح ماب تيمر
 هيف اولعج دق رمخم هْؤاَخ انيلوأ هلاولاةفءام مهاقتسا دقناك ىلهابلا الاقع نا كاذو لاق

 ادلب توب لاق رولا اذه هغلب ايلف تأبو بارمشأأ كرثو ركسف اف بعف نبالا ةوغر

 قاشاقلا مماقلا نب نيسحلا لاق بنعلا را مأو ىهتنا اهمئإب متؤبو

 ايمرص لاخلإ ةقر ىنتمرلأ دقو ققيشع اموب ءامبتلا تناك دقل

 مآ عقاوف هنع هسرع تأأن ظنك ىف بانعالاب تالعف

 ابمضق رثك أ بانعالاب ىعولو - ىأر ذإ تا لب .ىلوذع ىئاهن

 يباهملا دمع وبأ ريزولا لاق بذعلا تب روعاف بنعلا نم رفحا تناك اذاو

 بركلا ة_جارف ةوهق اهناهف بنعلا ةنبا برش ىروس مه نبال ام

 نسحأ دقو ىزرأز بلا لاق

 حوجوم بيط عد. الو ديروتو درو ىلع ا.نةساف )م

 ( بكت -١1؟)
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 د هاك كامو فاح رجال  تايانكلا //

 اتعب موقلا ضءب فاخاماذا راند ينأ تي تبا منل

 اذا ضوعبلا هضعب ردم. يناثلا ضءبلاف ضوعبلا ضرق موقلا ضعب فاخ اذا يأ

 ىعاشلا لاق راما ةينك دايز وبأو هصرق
ْ 

 دايز وبأ دا كلو + ءوبأ نم عرذأ كل دز

 او ركوبح ماب نالف ءاح لاقي رك وبح مأ ةيهادلل مهوق تابمالا نم كلذ ىف ءاحو

 رمحأ نبا لاق ةيهادلاب ءاج ىأ ىركوبح
 ىركوبح ماي تءاج ينرالا يه انا تنّهأو ىل_ل اسغ اماف

 - توش ةلاتق ةافحاسلاو ةيحلا نيب دلوتن ةيحيهو قبط تنب اه لاو ةيهادلل قبط م 1

 رمحالا فاخ ءاج روصنملا تام امل لاق ىلهالا دع نع كلا نبا يكحو اهب ةيهادلا

 لاقف سلوي ىلع فقو قح
 9 قبط مأ اهركس تقرط دق ©

 لاةف اذام سلوب لاقف

 © قنعلا مخ اربخ اهويصدق ©

 لاقف اذام مث لاق

 قافلا نم ةقلف مامالا توم ظ

لا ترمز نم دوام اهوسعدق هلوق
 3 نطب 5001 ودم ةعاس هافق ت زم اذا ليسف

 صاشلا لاق يمذم اهقلأو يصدم كل ةللعافلاو قنأ مأ وه رك ذأ عيل همأ

 ك-عبلا ىلبق تايم قد نيمانال مم دما لاقو

  بلقنم سصمالاو لدرالا ترمصذ اذاؤ سأرلا يق الا نوك ل ريمذتلا نا يأ لثم 557

 | اهدي الباز ه ةرثكل كلذب ا نتنلا رفالاو رفد مأ 0

رر اح 00 5 0
 0 0 د



 /ما/ اج رجا 3 تايانكلا

 هلدم ىف نيثدحلا ضعبلو هضعب نع ءاهيو قيرطلا ضعب يف
 اينصأو ىنمأ ني .اعملا لمح ل لق

 احلفأو يوم دعب *ىرما دي اهنوحام ؛
 جرعالا لاقام كلذهبشيو
  قجراج مقا الجر اصملإ تلمج 2 ىيننا ريغ يفي بيع ياو 0

 رعاشلا لاق عوجلا نع ةيانك ةرمح وبأ نواويو 1 ع

 راهلاو ليل ىئرجحي راج رش ةرمحاأنأ :
 ران رسشب هللا هقرحا راجا ةقص باذلا رج

 اهدصق: هنال اهابا ىئذلا ىمسيو رثعلا دالوأ نم ةلخرلا ةدمجلاو بتذلا ةدعح وبأو
 ٍ ترمكلا لاق اهبيطو اهفعضا 0

 ارفوأ دازلا نم أاظح هل تاعج هناي ريم 0 عطس 0

 برعلا لاثمأ نمو ةدعج هتنب الوهنناىمسنال هلال هلا ريش ىكي لاو ىلا 00

 بئذلا ةيانك نال ةليغ ديربو اماركأ كل ربظي لجرال برضي هدعج انأ ىنكي بئذلا اك
 نع لثس رييزلا نب هللا دبع نا تيدا يفو نحت ضنل هلمع ناف ةنستحل ةيانك تناع نأ

 نسحت ةعتا كاذكو ثيبخ ئاذلاو ةنسحس ةيانك يأ ةدعج ابأ ىنكي بئذلا لاقف علا 07
 هلدق دارأ نيح رذنملا صربالا نب ديغ لاقو ةدساف يهو عوزتلا مهاب

 درج يك ىلا كالا 257 ركل ىف

 دشني ءايدالا ضفب ناكو صقان لوالا عارصملا نزوو ديبع وأ هدشنأ اذك

 هدعج ابأ ىنكي بئذلا م الطلا ىنكت موفاي رخْعا يه

 لاق ءاع طولخلا نبالا ةقذملاو ةقذملا نولك هنول نال ةقذم وبا يئذلل لابو
 امتوهف هيدعا- ىدحا دسوت ةقذم لان اذا اكولعص هللا يحل

 ظ : رخآ لاو

 مسوي "ىش قاضام اذا نكلو مها وه نمال فايضالل قذءو

 يكل رادوبأ تاقو 2



 ىناج رجال  تيانكلا 3

 لوال امرذع وبأو اهرذع وبأ ىلاعت هللأ همحر د قاحسأ نب بوقعي فسوب وأ
 كلام وبأ ينارعالا نبا لاق الط عرتلاو رومالل لا نع هب نونكتو ةأرملا جوز

 دشنأ و مرطا

 ايجان كياخأ نا ام كلام ابأ يتربع يناوغاا نا كلام أ
 رعاشلا لاق عوجلا كلام وأو

 رباح دنع هلحر ىتايف ءى رايظلا يف هداتعإ كلأم وبأ

 0 5 رو ربكو خاش ادعس نأ م جحيم رذخا ينآر ءالا نبا لاف د اع و

 نب ديزم وهو كلا ىلع اصعلاب ناعيا نم لوأ وه دعس وبأو اصعلا نع ةياتك
 لاق دعس ىنأ حمر زخ أ! اهدخأ ىلا جاتحاو خاش نه لكل ليقف داع نم لجر دعس

 عبسالا وذ
 اعيمح حالا لخأ نق ىنأ جيمر كش تر اه

© 2 . 

 اإل ذح
2 

 ات للا 00 يس

 ةرظنم ىف ناكو لالا هب ادب دقو طظحاجلا يلا 0 لاو رهاط أ نإ دحأ يحو
 ّنَه اذ 1ع فرمشأ مث انل حت اذ بانلا انعرقو ه سار ىلع فقاو ه داخ نافاخو هل

 قدرنوعنمل اق علا تقسو دهس ينأ جيمر ه1 تقةلوح يناالإ لاؤو ةرظنملا

 ىفأ أ ىلع له برعلا اف يفو اوخرساو عانوا ع ماست اوملس لئاس باعلو لئام

 لا ناك لا تقس هلوقو مر ا هيلع ردق اذا عن لاق موص دعس
 لَ دعا ةراقل هسأر ءيطأطم هقناس نال

 افلا دلو ءاحرق نسساو .ارهأ بك سارلا اذه عواي
 رغاشلال اف ريبكلا ةلحارب اهنع نونكي مهناف دعس ىنأ جيمرب اسفلا نع نونكي اكو

 ىناكر ىلعملا عم سيمطا ىئثمي نكي مو ريبكلا ةلحار تبكرو
 هلوق امأو

 اريمالا عاطأ ةانقلا ردص د البلا يف ىنلا يداه ناكاذا
 ىهثملب هرمي هبال هداني ىذلا هدياق يأ ءيمأ عاطأو اصعلا هثدسعو رك دق لجر وهف



 4 فج رجال - تاياتكلا :
ا بضنةناطش ينج يورد هش هيفي

 تح هك

 ةباكملا هذه دا دا ف اذ كد بايذلا ابأ ىحسي ناكم رشلو ا دبع ناف راب

 بعادملا نا امتدصو كلملا دبع نمزل قب مل اليقع نال رظن كللا دبع عم ليقعل ٠
 ليقغل

 دنع 0 نأ يورا» كلملا دبع تاياكح نمو يرخأ ناينس ينأ نب ةيواعم ناك

 ايلا اهب صرو ةحاش ىلع ضع هنأ ىورف ه_ تناك هنع هللا يضر رفعج نب هللا

 ابنع طيما لاق نيعنصتام هللا دبع اط لاقف ةضعلا عضومف تقلحو نيكسلا تذخأف

ع نب ىلع هدعإ كحورال اهتلطف ىذالا
اسصأ ناكو هنعهللا يذكر سابءلا نب هللا كب

 ع

 اهربعت ةيراح كلما دبع | ىلا نسدف هلل ر نع ةودلقلاو ةماعلا مفربال
 تلاقف هئءاسب

 ف ضيرعنلا نمو ةيمأ ىنب نم رخأ نه ىلا يحأ سابعلا ىتب نم علا هل يلق

 سرف ىلع قدزرفلا ىدبعلا رذدأا نب ناماس ىتأ لاق يي نب دع يح ام تانعادملا

 لوس علا 31 ة امأاي اقف هراعتسا دق

 راعملا ضكرلب ليلا قحأ م6 ىن تانك يف ادع

 لوش ىذلا هلوَس قدزر فهلا لاقف

 را هيوسفل يدبعو  ريز ميديو ةوبق رئاعم

 راقوبشخابابخيصقأو ركءانفأ يللا طار

 ك1

 #« ىكملاو ىمسملا ىف رشاملا بابلا

 ىلا رانلل ةينك بحابح وبأ مهوق ءابآلا نم كلذ ىف ءاج ام ةامسملا ءامسالا نم

ط لاقيو ليخلا رفاوح ند جرم ىتلأ رانلا لثم اهب عفتتيال
 ةغبانلا لاق بحابحا

 بدابألا را حافسلاب دقوتو هجن ”فعاضما يقولسلا دقت

 ضرالا يلا لات ىد مس: ةيقواسلا عوردلا مهلعو لاحرلا دق ىف ةوسلا نأ داوا

نا مهضعب ركذو بحايجلا ران حدقتف ةراجحلا بيصتق
 ن٠ ال-جر ناك بحابح ايأ 

 ىرغأل ةقسدخ را لكل الثم برملا اهل فايشالا ف زوخ هران ىنحي برعلا ءالخم

 يف نأ راظانال ليي ءاشملاو ب برغللا نيب ريلي شيرلا روحا ا بحايجلا راث لقو



 ىناح رجال _ ثاانكلا م:

 لوقب أشنو أدبأ 3 ةيميمت لاقوأ ًادبأ ةأرما كدعب توحمال لاو

 2 اهدعب ير 6-5 ىننإ ةديلخ يف يماح لذ دقل

 بوذك ءاجطلاو اباع ترجو اهمثءلظ دقنا سانلا بر دبشأو

 مج ىبب نم الازه ةديلخ هتخأ جوز ناقربزلا نا هيف لّصالا ناكو يناعالا نا لاق

 سقلا ديغ نب ةبض نب كلام هل لاس ناقر زال ًاراح لازطا ىلتق نا دعب فوع نأ

 لاقف يدعسلا لبحلا هاجبف

 هلئاق كنا هللا رمعل تمعز امدعب ةديلخ الازه» تديكتأو

 هلجان حاسلا عسوأ باهاقشم اهنا ناك اوهر ه_تكناف

 هلءافم لمزت مل نامري_ثىذب 8 راحو شارفلا قوف ابمعالاب

 كلذ ىكح يكركلا هبشي رئاطو ريسلا ةدشو نك اساا اذه ريغ ىف وهو عسأولا وهرلا_

 تيكر ردب نب ةنراخ لاق دايز نب هللا د بع نأ كح ام تابعادملا نمو ىلا عالا نبا

 هللا ديبع ىنع اذه ىنبصي مل ببشالا 850 ول ةيراح هللاقف قيضم ىف كب جم رتشالا

 امهتم لك ةنطف ىلا رظناف ءاملا تبرش ول ةثراح ىنعو را تبرش رقشالا تك

 ةيانك بهشالا الو را نع ةبانك فرعبال رقشالا ذا رخآلا رطاخ يف ام جارختال

 زبعملا نبا لاقو لاحلا يف ام رطخ ام بس ىلع وه امناو ءاملا نغ

 ىردص نءاههطوم يحمشيام رهدلا تانسو نه ةل.هلو

 رفسلا با>داءام اهطايس رةش ل وي أف تيرس

 سولجلا لاطأ لجرل لاق ايات نا يكحام ىرهلا اذهىرخ اممو ءامإب را تجزد ىأ

 لخوازاف مقف تمربأ هعاخ شن ناك لاقف هدأسم فرعإ مف سوواط متاخ كغلب هددع

 ىعاشاا لوف هن«بر رقو مايقلا يلا هحوداف 0 هيلع ضرع هنم مربّدب نم هب هيلع

 هيفكت .يبدعلا ”ةرتنع 71 و 2 جدق يفو سك يف برمثلا يعدبرو

 ءابالو ءاحال زوم رملا ءاعدلا ىف ةمالا لوشو ةرتنع م أ مسا كلذ نال ةسبز هم 57-2 ىأ

 بلاط ىنأ نب كيقعل لاق كاملا دمع نا ىورامتايعدملا نمو هايبالو هللا ءايحالو ؛ديرب

 0 ي رع ىافق نمءشب الو ياف نمثل, يراوجلا نا لاق ديزي 1 اب كناقفنع تباش



 اديشن 20ش نننيوف زف شت وب: نيا نسب ا تبني ١ ا

 آ يثاح رجال  تايانكلا

 يلا بتكف عوجرلا هللا دبع دارأو رغاط نب هللا دبع ىلغ بضغ قوما نا يححو

 الو كلذ لمأتب لعج باتكلا هيلا لو اماف ىسوم اي هتيشاح يف عقوو باك هل قيدص

 كواتقيل كب نورمأي اللا نا ىنوماي لوغب «_ةبح ةأيما 4 تلاقف ءانعمام يردي

 نغ ىكدام زومرلا بئارغ نءو هبلق باج يتح هفطال, لعجو مودقلا نع كسماف

 هيريو هرياسي كجرب هين] نأ يمأ ةئبدملا لخد اماف روصنملا عم تججح لاق عيبرلا

 لعفف «رياسع هثيمأف عطقنم في رظ ىل جر ةنيدملاب ناكو اهزانمو ةئيدملا قرط
 لاقف كلزنم نبأ روصنملا هل لاقف هبرطتاع هثدحو هربخأ الإ *ىث نع هلأسبال لعجو

 كنتفرع» للاب هفلدال رومقم لبحر لاق تنأ ني لاق ةيراسس الو كلل الو ل ل

 كاذ زج ىل لاق مث هياجر لبقف.هسفنب يعرف مهرد فال ةعئراب كل ترمأ دق لاق

 هب امدف روصناا بكرو ادغ جراخ هناف كسفنا لثحا تايه هل تاقف نينمؤملا رع

 ةكتام تيب اذه نينمؤملا ريمأي لاتف- عضوم ىلع ايم ذا ناريب اهاميبف هثدحبإ ايلا
 نب رمح حدمي هنا لاقف رعشلا ىفدشنأ لاقف روصنملا نطفي لف صوحالا هيف لوقبأ يذلا
 هدشناف ناك ناو لاق زيزعلا دمع

 لكوم .داؤفلا هيو اذعلا :رذ>- - لزمتا - يذلا كقاط تساي

 ليمال دودصلا عم كيلا اينق  ىنناو دودصلا كحنمأ تحبصأ

 هلوق ىلا

 لمشي الملوي ناسللا قذم مهضعبو لوقث ام لفت كارأو

 يف تأرقو نزئيلف هل ىم عيبرإب ك_سفنب تركذأ دقل كيبأو لاقو روصنملا كحضف

 اماف راح موب يف اخيض اننب مأف رفس يف يده_بلا لبا ناك لاق ىنارمعالا نبا رداون

 ءدعوأو هرسبأ لاق نبل مارءامعأ فيما كتل بحأ. بارشلا يأ هل ليقف لس هيلع فقو

 لاق حار اماف تع لك أف تسي ها هلت ذف ترمأو رعءام لل>رلا اوةسا تلاق

 الط لاقف. ةمخض ةأصا اذاف لاق كنم مركصأ تيأو اف لزنم نم ًاريخ هللا كازج
 هب كنون اهب كلهأ دجوامأ هلل! نايس لاق اوهو تلاظ دما كح كش ١
 ءانأوساو لاق ماتا تنأ ةديلخأ هلل ان ناق هب. تنأ ىتتيمس تلاقف اذه نم .نسوعأ



 يا رجلا + تايانكلا مك

 نمؤال ريمأ باتيك لاقف ربمالا نزح ام لاقف ريغتم ركفف وهو ناورم نب هال دبع

 نا ىلام ةبدتق هل لاقف ماللاو ملاس كناف دعب امأ هيف اذاف باتكلا هلوانف هيف اذامو لاق

 ضاشلا لوق هب ديرب لاق ناسارخ ةيالو كل: لاق هب هارأ اه تجرم

 ملاس فتالاو نيعلا نيب ةدلجو مهريدأو ملاس نغ ىننوريدب

 ناك الحر نا يح تييلا اذه رك ذ ىلعو لئاقلا اذه دنع ملاس ىلثم يدنع تنأ يأ

 هل ىنغي ناكو هءوقا هيأأ جات ناكو هجزع الو افرصابارش الجر ىتسب

 ملاس فنالاو نيعلأ نيب ةدلجو مهريدأو ملاس نع يننوريدن

 ةياكحي هيبشو اعيح ذيبنلاو تيبلأ حاصل حدقلا يف تيبلا ند كلام تلمجخ ول هل لاقف

 هلا تكف قزإلا ئرطق ص ظلغي كللا دنعلا تنك جاجحلا نأ ىح امةنبتق

 كاملا دبعدي ينعام جاجا مهغي يف اديزيركبلا#ب ىموأ اه كيسوأىافدعبامأ كلما دبع
 001 الجر هيلع درو) ف الا ةريشع هلف اديزىركمااهب ىصواام زيشقتب ءاجج نم لاقف

 جاجا تاف ليق من لاق اديز ىركبلا هب ىصوأام ل_هنأ ىلبقف هلامع ضعب رظتي زاجحلا

 لاق نإب ءاصوالاةف هلاسف هيلع لخدف مهرد فالا ةريثع كلو كاذب

 او كلف نوداياقلل نمر.« ماقرب قاونال ديزل“ لوف

 ىلثم 1 كلث,|برحلا رال-ةضرمف: | 3 نإو اههذضف ارح اوه ضو ناف

 لزحلا بطلاب برحلادوقو بدف يرث قااناوعلا برحلا اومفر ناو

 0و داو بلبلا ىلا كو ىركبلا قيدطو نينمؤملا ريم قدس جاجحلا لاقف
 ركل هيلي بيك نيإثراملا هب .ىهنو أ ا كيسوأ انو ادي يركلا هب ىو أ: اهب اطوأ

 نا لبق اوزبو اوقرفتف اعيش اونوكتالو امي اونوك ينباي اهنف اذاف هّيصو ىف باهملا

 ىركيلا قدص باهملا لاةف زتو لذ ىف ةايح _ءره ريخ نعو ةوق يف توفاوزبت

 انغلب لاق يممصالا نع مئاح يفأ ن ء ديرد نبأ يكدام 0 نيتاه ريظنو ثراحلاو

 لأسف, هب ىنءام جادا ردي مف كبقم نبا حدق كنا جاجا ىلا بتك كالملا هع نأ

 لاقف هل احدق تعن لبقم نبا نا ةبيتق لاقف رعشال ةيوار ًالاع ًاسدصف ناكو ةستق

 حطبأ فكلإب بيلقتلاو سملا نم: هنآك حارو لودحب وهو ادغ



 م3 يناجرجا  تايانكلا

 تماعق هنكن ا .لاقف هلكأف يل نذأتأ دعس لاقف نامعنلا هب مسقأ امفرمع ناك دقو مهيف

 عزنأ نذا لاق هيلا ىحواف لاق كنيكي تعطق هيلا ترشأن ا لاقف هيلأ ريشاف لاقف كناسا

 نيب اهعضوف هتاسلج ضعب نمىصع لوانتف عرقا لاق ىصعلا هيلا عرفاف لاق كيتقدح

 مث ةدحاو ةعرق يرخالا هاصعب عرقف ما هوخأو هم تناك يتلا ءاصغ ذخأو هيد
 عرق مث ايدج دجأ مل لق لوقي هنا فرعف ىرخالاب هاضع حسم مث ءامسلا ىلا اهمفر

 ةعرق اصعلا عرق مث انابن الو لوقي هلا فرعف اثيش اهعفر مث ءاصع فرطب أرايص اصعلأ

 يدي نبي ماق يتح كلام نب رمش لبقاف ءأك لوقي هلا فرعف نامعنلا وحن اهب لبقأو
 مو !دج متذأ مل ورمع لاقف ايدج تمتذ مأ ابصخ تدمح له نامعتلا هل لاقف نامعنلا

 اه كنمو فقاو اهدار فصوب ايدج الو فرعي اينصخال ةلكيم ضرا الط

 اصعلا هل تعرق ند لوأ وهوناحاف تو كاذب كل' يلوأ لاقف تئاشن اينءاو لذ

 لاهلا فص كالام نب دعس لاق

 عرف موقلل كاذ الو كن ملو يدحاص نيش قح اصعلأ تغرق

 عبشم ىأرلا ىلغ اهيف جراسالو لحم سبا ضرالا ترأر لاقف

 عرمتف ريزغ ثيغ اهباص الو اهبدج فرعيف بدج الف ءأوش
 عطقي مبيف كاذ الوا ناك دقو ةعركح سفن ءابوح اهب ىجنف

 لئاقلا لوق امأو

 را يذاتءرق اصعلا نأ نأ مولحال نأ عمرو

 نم لوأ وهو ةلضعم لك ىف هيلا نو؟ اح برعال كح ناك برظلا نب ىماع وهف
 ناكف نسأ دق ناكو مالسالا ىف هبجو هللا مرك ىلعاهب ىضقو سانلا هعبلاف-يئذخلاب يضق

 اذا اط لاقف طاغت يأ كتءوكح ىف مت ترض دق كنا هتنبا هل تلاقف كلدل طلغي

 ناكو همكح هلا باف نطف اصملا 4.تعرق اذا تناكو اصملا يعرقاف ىنم كلذ تار

 سلمنملا لاق ملا وذ براغلا نب ىماعل لاش

 املعيلالا ناسنالا مع.امو اصعلا عرقتام مويلا دعب محلا يذل

 نم باتك هيدي نيبو جاجا ىلع كخد ملسم نب ةبيتق نأ ىكحام ةقيقدلا زومرلا يفو
 )  1١بختم (



 ىناح رجال  تايانكلا مم
2-2-0-0 

 تأرقام لوقلا لو" كيلا رومرلا نمو بارت نالفل نولوخي اك ةبيحلا ديوب هلوصحم

 نأ ينالكلا دلاخ كت لاق ىلا 8 رك نوم * وع لاثمالا تكا

 هور ثدح موقلا نم اند اماف هف رعنال ىلحر انانأ هل ل.ةف يأ رفع نب صوحالا

 نم ةرس عضوو ةلظنح اهناصغأ ضعب ىف عضوو نبل نم ًابطو قلعف هتلحار نع لزن

 ع نه صوحالاو موةلأ رظنف هتاحار ىلع يوتسا مث م اهضعب ىف داو ةريصو تاو

 صوخحالا هل لاقف هباآ هب , اًواطاق اوناف ريهز نب سدق ىلا اونا صوخالا لاقف

 ريهطاام لاقف ليلا ىصاونب مرت ملام هانأم تف ىع الإ يمأ كبلع درب ال هنا ينربخم ملأ

 امأ لاق ”يثلا حوضول برضي الاثم راصف نينيع ىذل حبلا نيس دق لاقف هوملعاف

 دق نأ ةلشنح ناف ةلظنحلا اماو ريثكد دع ؟انأ دق هنا معزي هناف بارتلا ةرص

 مهدعب وأ موقلا برق ىلع لياد وبف نبالا امأو ةكوش مه ناف كوشلا امأو مكتكردأ

 كلذ رد ىلمف ًاضءاحالو اواحال ناك ناو ىل ملا مكن دقف اييلح اولح ناك ناف

 ىف ىلخديو مكترذنأ لاقو دوهعلا هيلع تذخأ هنال مالكلا كرت امئاو ىأرلا مكلو

 هيلع درو رذناا نب ناممنلا نا يك 5 برعلا هب تصتخا ىلا اصءلا عرق بايلا اذ_ه

 ىرع اهضءنو داش ابضعن ليخ هعمو ةءاعث نب سيق نب ةعيدض نب كلام نب دهس

 هذه ىعأ ملو ابهيبال ءذه دقأ مل ىلا دعس لاقف آنع هلأس نامعنلا ىلا يهتنا الف لمبم

 0000 4 رم اوريو ءارا دمحم ةربغ اياضأ له هرا نع ناممنلا هلا اينغال

 ىلغ هد_سح دقو نامعتلا لاقف ريثكف تبنلاامأو ريكشف قرولا امأو رب زغف راطملا اما

 لاقف هباوج نغ يعت اب كتثننأ تءث ناو هوفلل كنا كيبأو هناسل برذ نم ىأرام

 دارأو هماعلف ًافيسو نامعنلا يمأف طاعبا الو طارفا كنم نكي مل نا تش دق دعس
 ارا راف ووماع ةينس دع س لاتق هذه باوَجام !لاقف هلئقق :لوثلا يف ىادغتي نأ

 حجساف تكلم لاقف هذه باوجام لاقذ لعفف ىرخأ همطلأ فيصوال نادعنلا لاقف

 ادئار ثعبي نا هلادب مث ثكمام هدنعئركف دعقاف تبصأ نامعنلا لاقف الثم اهلسراف

 ءاج نل مسقأو هبضغأف هيلع أطباف دعس اخأ كلام نب ورمع ثعبف ًالكلا هل دانرب
 هوخأ دعو سانلا هدنعو ناءعنااىلع لخد ورمءمدق املفهنلتقيل اماذ وأ ًالكلل ادماح



 /8 ناسرجل - تاياتكلا
 و سشق 0 ف وشالا ىلع يار طيدم ىف نا ةقع نا دوأولا ند ةرامع نأ جو

 مدنك ناب ةرامع ضرغ ةيروفصإ يخأ نباي لاقف دمع ابأإي دربلا اذه جسن نبأ لاقف

 مهماو نِعلا ضرأ نم ةيروفص يلا نوبسني طيعب لآ ناب ثءشالا ضرعو جسنلاب ريعت

 هلوق ىندل كلما لاقف ةغباتلا ليلي تاقف َث

 مقان مسلاا ماين ىف شقرلا نه ةليئض ينترواس ىلك تف

 كلذ لثم يف لو برعلاو هنم نيزاجحلا راعشال ىورا تبارامو ىسش ىف يدل ها

 ذآ فوقو ةفوكلا فارغا انب الا هدف وأ ىكحو مانيال ذفنقلا نال ذفنَمْلا ليلب تاب

 نخاف هنع اسنتمفقاوف ىلا راسم نيا لفاودشتوف يرارتلا اص 0 ١
 هب ينءل كججرلا كلذ يلا اللذا هللاقوهمالغ يلا همفدق جزوربف هصفو هدب يف اعاخ ءامما

 ىعاشلا لوق ءامسا دارأ مالفلا عم هدرو متالا عمدطإرفاعسن ريكعم نبا ذخأف ربكعم نب
 0 مؤوللا نه ىض لك م 0 نب اي كانيع تقرز دقل

 ١ ةراد نبا لوق يضلا دارأو

 رايسإب اةكاوكصولق ىلع هب تولخ ايرازف ننمأتال
 قاعنلا نم هول اطابنتسا اهعصأو احارخنتسا !مءاونأ دشأ زومرلا نم أفه نا لعاو

 ىلع ىنأ ىلا ىدهأ ءانيدلا با نأ كام .لقلا اذه نمو لدنلا درخخ لك راضقالا ١

 آل صاعالو ملسو هيلع هللا ىل_ص هلوقل هب بهذي ارجح دواوم هل دلو دقو ريسبلا

 ىأ ىف ىلع وبأ هل لاقف دلو ءانيعلا ىلال دلو مث هلاك ذدقوتو هتنطغب ىلع وما هن ال

 اين نوح

 مرطب يني درب >  در نعلن فاض ننس خس يوي ضنا هه عااطع

001010011111079 

 لاؤسلا هيف جري ىذلا تقولا ىف جرخو هسابق درطأ لاق رحساا ىف لاق دو تقو

 هلوق ىن_هم نغ رهمحالا فاخ لئكسو هيف يع هدلو ناو دكم ءانيعلا أ ناب ضرع

 نمل رمسفو رجطاك لاق هيأل مثالا الإ هتظأام لاق رجلا صضاعالو لج ةيلع هللأ 0

 ول

 007 7 ذ ١

 ليوأتلا اذ_ه ىلع مان آلا ةراجطأ لاقف ةراجخلاو سانلا !هدوقو ىلاعت هلوق نيرسفملا

 ماسحأ نأ ىللاعت هلوقك رهاعلا ىلبعو ا صهاعالو لاقو محرلا روحااب دادإ هريغ لاقو 3

 الو هب عفنتي الام رجحللاب دارأ ريغ لاقو اهيلعف ىأ اهلف متأسأ ناو مكسفنال ماسسحأ



 ىناح رجال  تايانكلا ١

 : لاقمرضعلب يح كلذ ىف ب لب الا ناينأب ةرازف ير مكنت الا ”نايلا هد ومرتو اهجاتنتساو

 ِكلذام هللاو لاقف هغزج ىلع ملف ديد اعزج كاذل عزخ هتيش تدكناو ري رج طقس

 قدزرةلا نم نوعمسن املالإ

 ليفت بم نيم كتف انهم. :دفاشق ناثآلا كتْش تحمر

 لجءتسال باكلا كونأ نكل ابقادو لءق تاج ني> كتر

 ككرتنال هللاو اولاقف انه موق هباع بثوف انلاع قدزرفلأ سم لاق ربرج نب جون يدعو

 لهن وأ كنلتقنل اولاقف طق انانأ تننأام هللاو لاقف هب انئربع املاطف نانالا ىنأت قح

 نانالاىلع از' اذا ةيطع هلغ دقي ناك ىذلا رجحلا اوناهف دب الو ناك ناامأ لاقف

 4 شاق“ لمح دقو ثنخع سم قدزرفلا نأ ةفيرظلا رداونلا نمو هوكراو هنم اوكحضف

 را زهلا دبع نبادرغالا اها لاقف انتم تدعار نيآ ىلإ لاقف لوح نا ديري ناك

 ربرج لوق هب ديرب
 دجسملا نغ ىتنت كقحو  زيزعلا دبع نبا ىغالا كاف

 فو ءاطعأو ريزلا نب هللا دبع نب“ ةَرمح همرك أف ةئيدملا درو قدزرفلا نا ذو

 لاقف هللا دبع انو ةزدح حدش هنع هللا ىضر نامع نب ور نب هللا ديغ كلذ نع

 ماوعلا ىنبالو كيلا بهذاف اهرس يف مشاه نم مثأام

 مادق ال''ئطومو دالبلا ريضو ماو حااعبلا فرش مل موق

 كنتيقاع ثالث دعب كيدجو نا زيزعلا دع نب رمع هيلأ ثعب كلذ سانلا دشانم اماف

 ةديصق نم قدزرفلا لاقف

 دوك اهكابع ثدكو 6 - انزلت ىناهكو قددهم

 2 لاقف

 دج سملا نم قش كيفحو زعلا ىءغ نبا رغألا كافن

 دن ملو تالض اولاقف د وع 2 كل سفن توشو

 ااا لآ ليل نالكع  باذعلا لدي يسارع دقو

 ده_كملا ىف يلخادملا ثيمخ نيم ولاب قدز رفلا اادجو

32 
2 

 راج ار وقاد اوال 0 وقر ا

 ني 99



 اك ظ يئاج رجال تايانكلا 1 ١

 قدام ةحلسا  ارط ا ىلا سماع نإ نؤلع ايزخ تللج دل

 رشاعملا رارش مثنأ يصاط ىنب اهدعب رخفلا اوركذنالكل فاف

 مث عاش ىلا ليذ» ةيحضاب ثءب ىبضلا كضفملا نأ كحو احالس كيا اليذلا رداملاو

 هلوق تدرأ الهم لاقو لضفملا كدضف مدلا ةليلق تناك لاق: اهنع هلأ ف هيقل

 امد الو ال ىضال مؤالا 3 د مل فيسلاب يضلا ميذ ولو

 اذهام لاقف احضو شايع نب عيبصأ ىلع ةيش نب لاقع يأر لاق ىاسعالا نبا ىكحو

 ةعزج هلوق ديرب ةماعنلا حاس لاق حارجلا انأأي كعبصأ ىلع ضاببلا

 لاقع نب ةييش ةماعنلا جلس امكاق حاسإ موب ة ريشعلا حضف

 موب كلملا دبع نب ديلولا نب سابعلا عم ناك هنأ لاقع نب ةبيش ثيد_ وح نم ناو

 ةمش هيلا جركل قرزا رخخأ برص ناكو زرابي نم لقق'مزإلا ن٠ كجر جر ةناوط

 ىكحو يءتنا تيباأ اذه لاق ةماهلب اري رج كلذ حب املف صكن هئباع املف لاقع نبا

 قدزرفلا هل لاقف ةرصملاب ربح ربرج هل نتف قثسدب قدزرفلا ريرج ىنا لاق ةديمع وبا

 لوق ريرج دارأ اذع يف امهنم بجعي ةيؤر ناكو ماشلا نيعاوط ىف غ هلا نم ريخ وه

1 ً
! 

 اربحلا نويقلا زنك متزرحأو ودع ىف مكمأ امالغ متكرت
0 

 لوق لا ريخ وه هلوشب قدزرفلا دارأو نويقلاب قدزرفلا لآ ريع نم لوأ وهو

 ريرط لطخألا

 الالب نقذبام ةنيرغلا ف دق... هرانعا نباح ةغارلا ناو
 عشاحم ين- يف ناك هال نيق هنا ىلا قدز رفلآ ريرج بسن انا يوحنلا ديز وبأ لاق

 ماد رخالاو ربنح (هدحأل لاق ناك نادادد نالدر

 مراد مايا نيقلأ نب اي كيز2و امراد تيزخا مايالا تدع اذا

 مسادو ريج مكحينيق ماياب اوركلاف سراوفلا مايأب تركن

 امأو هنبلا تسلف نانبثلا نذه دخلا نيج مآ هطضراف تكللع قدزرفلاءآ

 اهذاختاب نوف رعم ريمح باحصأ عوبرب نب بياكينب نال ةغارملا نإا هل ليقاامناف ريرج
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 لازلأ الو راثعلا هفانو ناكو هز لوأ نئتلا تع دف

 لوخلاو لاملا تماصنم يميداام ىلع مهدودب دوهشلاب دسيلو هانأ

 لاحلاو سات ءاذلا نم ءايدعب < انضكلكو اك هلا ::قوبسن

 لدى اذو ءارم أذ دلو ناكو ةجصخ كاذ دنع دلو ىلد أف

 لوطلاو رسثحلا يف هللا ءاضق ري_هغإ اه ىضق ى-ح يطبقلا تاافأف

 لعسوأ حندنت يضع فكرا ميف ةججاحل هثأكلد تاذاذا #

 لذحلاو ضواغنلا هيفافو كراكو 2 ضواخم ءاشالل“ ىّطَ نيح هل

 ليق امئاو هدرأ انأو ءالخلا ىف ينذخأيل حنسنتلا نأ هللاو هللا هلتاق هلام كلملا دبع لاقف

 عضإ اك وجها نا ملعاو ه لع باغف يطبقلا يعدي سرف هل ناك هال ىطبق كلما ديعل

 اذا اوناك عي رق ىنب نم ةقانلا فتأ ىنب نا ىور امل عيضولا عفري حدملا كلذك عيفرلا

 بطلا ميف لاق نا ىلا اوبضع هيلا مهوبسن وأ ةقانلا فنأ مهدنع رك ذ
 يت وشللا اذا مك الاو + ىفح نبلك الا ناف مانأ يرتس

 انا ةقانلا فتاب ىوذيا نمو ” هربغ بائذالاو فتألا مه. موق
 نآدرج لك أ, رسن اهناف لبالا نامأب ةرازف ترع :م.الا اذهب بجعي مهم لجرلا راصف

 رثك ًادقو هلك أو را انادرج ىوشف عا رفس ىف ناكالجر مهم نا كلذو راما

 قدزرفلا لاقف كلذ ىف ءارعشلا

 ال ليم ارم ةرازق ىلا - انهتنو' ادا تنك اذ[ درج

 ارمكلا ششي يتح ريسعلا براطأ مركح نم هيف-شبال ىرازفلا نا

 ا الا رشأ كبط راملا ريا همم يء-سعب مل ىرازفلا نا
 يمعثلا كردم َّ 8 ىلا اورفاثن ةعصعص نب يماع نب لاله ينبو ةرازف نا ىكحو

 فرعنال ةرازف ونب ثلاقف رامخلا نادرج متلك | ةرازف ينباي يماع ونب لاقف هب اوضارتو

 هرذمو هيف حاس تيور اماف هلبأ ىتف هطوح ىرق نه لاله ىنباي مكيف نكلو كلذ

 نه ةئام مهنم نوبرازفلا زدرشإَو نيلوالا لا ىلع ل ىمَقف هريغ هلدف برش نأالخم

 سعاشلا لوي مهبفو اهبلع اوضارت دق اوناكو يلبالا
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 صييخ ةماحهخابط رضحأفةريبه نب ورمس دنع ىدفتن انك لاق ىلعالا دبغ نب هللا دبع
 دشنأو مالغاي هفض لاقف هكردأ ةدلج نا الإ رتاسلا تيمال ههركف

 ضخ لك [ هموت ٍلعو يتلا ونأ" قارملاب قع

 هللا دبع يف ةيهاتملا وبأ لوقلا دبأ هرثأ هيلع ىريف دحاو ىلا تيبلا ريشي دقو دربملا لاق
 هددهوهديعو ءانأ دقوةدماز 3 نعم نب

 الاقاع - تنل (ه> للام تقل د8

 الح الو لاش 1 -دسألا نم نك رو

 الاتق كت مل نا هن لإ عنصت اف

 الاخاخ كل اهعضو فمردلا ةيلحرسكف

 هيلع هرثأ نأب هقمري نم ىريف في سلا دل#ثو بوثلا سبل اذا نعم نبا ناكف لاق
 لاق امل ارير> نا ىكحام هريظنو هيلع لجحلا نيئتيو

 الاثمالالمئوهتساكيح ىرقلل جنح اذا يلغتلاو

 ةديبع وبأ ىكححو اهوكح امل مههاتسا يف خامرلاب اونعط ول اتي ميف تلق دقل هللاو لاق
 لق تدب لهحأ نوماعت له لاحر هد_:غو ناورم نب كلملا ديغ لاق لاف سأاو» نغ

 ريمأب نمت ىرازفلا ةجراخ نب اما لاقف م_طاوماب هنم اودتفا مهنأ اودو رعش مهف

 ىرملاملاظ نب ثراها لوق لاق مكيف لبق امو لاق نينمؤملا

 ااقرلا رعشلا ةرازغب الو 2 دعسنب ةياعاب يلوق امو
 "اهم ادب دق ىافق رمش نأ ىل لمشف ةقفصلا ةءاعلأ سلال ىلإ نينولا دنا 1
 هفايضأ ىلع ىرقلا هلمج.ك نالجعلا هل لاش ناك بمك نب هللا دع نا يورام هلثمو

 هيف ىثاجنلا لاق اماف

 لجتاو ديعلااهبأ باحاو بعتلا فخ مطوقل الإ نالجعلا يمس امو

 منيا ىكحو ىئالجم لوي نا كرثو ىبمك لاق هب سن نع لثس اذا مهنه لجرلا راصف
 كللال دبع ىلا هتجوزو ثيرح نب ورم ىلو» عديرمم نب ديلولا مهتخا لاق يدع نبا

 ىليزه لاقف كلا دبع هيلع مكمل دياولا ىلع ءاضقلأ هجونتف ةفوكلا يضاق ةريمع نبا
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 امو عكل اي قفاي ردغاي ,طوق لثم قاع نغ لودعم وهف ققع قذ ةيواعم لوق امأو

 ”اادلا هلع هر ىأر نيح برح نب نايفس ونا لثملا اذ ظفل نم لوأو هبشأ

 يسع نب قادسا ةدئام ىلع انك لاق راوس نب هللا دبع نع حو دحأ موي اعيرص

 لوس نالبغ نب لدعم لعذ ركشاو نمسلاب تامع دق ةربزحلاب انننأف ىدغتل ىلع نبا

 0 ال اوك ليعجو هذه نم يطأ ةريرخ هللا كضاضأ تارا

 000 فا لو كرك ديال دعا لدعم ثرك [ دق لاق هب ضرعت هلا قاضسأ نلف

 سيقلا دبع ريعتو ىدبع لدعم ناكو ناوهلا ىلع رك ذنال ىباعم ريمالا لا حلصأ
 ىرازفلا ةرييه ئاورمح ىشاع ىريقلا نانس ناكو كلذ ىف ءارعشلا زكا دقو اسفلاب

 ةيوتكم اهنا ريمالا هللا حاسأ لاقف كتاغب نم ضْغ ورمع لاف تمدقتف ةلغب ىلع وهو

 نير لوق ةراه نيا ةازل
 بالك الو تغلب ايمك الف ريك نم كنافرطلا ضف

 ةراد نبا كوق يريغلا نائس 30

 كس اونك اوةئلم لع الخ © + تول :ايرازغا نمأنال

 قدزرفلا لوقي مهفو لبالا ناينإب ريعت تناك ةرازف ىنبناىناثلا يف لصالاو

 ص را عشبجلاب تسل“ ا تاو ناسؤلل ريما

 ةكيقلا دينيخ ؟انرازل +. 'ةدقارو قارعلا :ثممطا

 صولق يرو ىلع هنمأتل تا قي
 سلا لك] همرق لغو قتلا وأ قارلاب قى

 منايا, ضي رعت كرو ىلع هنمأتلهلوقو اب عافتنالا ةرثكأ تارفلاوةلجد_ نادفارلا ب

 نع ةيانك صيمقلا ديد_خأ هلوفو ة#عان يأ قنف ةأرماو عن ىأ قت هلوقو ىلبالا

 بهذم هب تيهذ ناف رخآ عضو» يف ة_ةخلا وهو ددحخلا نم ذوخأم ةنامخلاو ةقرسسا

 2 0011 نع ةياتك نوكف.ةنابلاو ديغالل ةيدان هدف ريق هك نأ هانم نأك ةفخا
 .مهماك | ىانلا ناوذأ'نال ةم طا كرتو ةيسحللاو ةءاندلا نغ ةياتك نوكي نأ لمتحو

 نع ةديبغ 3 يك ام يممو ةرداث تايبالا هذ» ىفو ردصلا نوسبلب مهرثك 7 ةريصق
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 يعاشلا لوقل راشأو هتوغرب اوناكف ةححرابلا اعقرب اولْضَأ ممن هللا كحلصأ ىنراحلا لاقف

 لالجو عقرب ديزي نبالو عقرب مؤالا نم ىلاله لكل

 قدز فلل ليق لاق بطلا يبأ نع هدانسإب ناوك ذ نبا رك اسع نع تاباّوبا باتك ىفو

 تر فك لاق ىعقف نب نم ل رزاق تا نما4 لاك كك ارهش دشتي اسارخا 0

 قدزرفلا دار تفاصل رانم ةتكرت لاق نا

 همها نعقفل نانقلا نأ ليغ اوسا مقفل .ناتعلا نكح

 ميك يف وجري رعاشلا سوو ينأ لوق ىرعقفلا دارأو

 0 ميك نه كوب املف ةلصخ ميك نه كرش اذاو

 ربنعلا هتيصخو راما ربا نزامو مها ذا تاكأ

 رجلا ابف ضيبب فاصل اذف ةيفخ دوسأ مهسحأ تنكدق
 نب ور# هدنع ناك ةيواعم ىلع مدق ا فذحالا نا روكذملا باتكلا يف تأرقو لاق

 باوجال دعم هناف لعفتال لاقف فتحالا حْزامَأ نأ يل نذأتأ ةيواعا ورمع لاقف صاعلا

 ينالكلا قعصلا نب ديزي وهو رعاشلا لوق ىنعمام فنحأي لاقف هحزامي نا الإ ينأف
 دازب*ي2شيعبنا كرسو مك نم تيه تامام اذا

 دادلا ىف ففاملا"يشلآوأ رمّب وأ نمس وا زخم

 داع نب ناهتل سأر لكألل اصرخ قاف آلا ف”وطب هارت

 يراصنالا لاق شب رق اهب ريعت ةنيشسلاو ققع قذ ةيواعم لاقف هللا كحر ةنيخ _كلأ ناق

 اشيرف هثا# يف
 بالةهلأ بلاغم نياغيلو اهبر بلغتس نأ ةنيخد تمحز

 مو هيلع هللا ىلص يذلا نا ىوربو هنع هللأ يضر كالام نب بعت ىراصنالا اذ هو

 نب شاد+ كالذي اشيرف اع نم لواو تببلا عب كلوق سني مل هللا نأ اما هل لاق

 هلوق ىف يرماعلا ريهز
 مرأو للدالا الو ةنيخلس ىلع ةيذاك ريغ اندهشام ةدشاي

 مزحلا تلاش اماشه انما انا ولو دياولاب ما_كثه انيقتي ذأ

 ) ٠١ - بختنم (
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 .َ وك موقلامهرد نكلأو حالص حعمسم ل 1 يفو مؤل ددج ىفو

 هيلع نوضرعي مهو ديزم نب ديزي دنع تنك لاق يمشاجلا لاقع نب د ع ىحو
 فويسلاب انم رصبأ رقاب نحن تاق اذه ىنيس يرث فيك لاقو افيس ينلوانف فويسلا

 قدزرفلا قا دج كرش لوالادارأ

 ملاظنبافيس برضن ملو تبرض معشاحي نيق ناوغرينأ فيس

 . مراص ريغ ثدحم اولاقو كادي تشغرأف مامالادنع_ ههتب رض

 ىناثلا دارأو

 اهراع ةتديلسا تقام رعلا نم - .لئاو نم ركيءاتساتدسفادقل
 ىلع قدزرفلا فقو لاق يم.ءألا ءاكحام زهرلا نود كلذ نم حيرصنلا يف ىحي امو

 لوي ىذلا اذه نم لاقف سدع ينب نم موق ىلع هتلفب

 دلاخ سار نع ءاقرو يدرب ابن هب اوبرض دقو سدغ ىنب فيسف
 لوس ىذلا لاقف مالغ دثهوب وهو رضن نب ةعزخ لاتف قدزرفال تببلاو

 ملاظ نبا فيس برضت ملو تبرض عشا نيق ناوغر ينأ فيس
 لاق مهن نم الجر نا لماكلا ىف دربلا ىكحو رظأ ىدايلا سدع هتافيل قدزر لا لاتف

 اطقلا ديصي ناك اذا من لاقف يزابلا نم كيلا بأ حراوجلا هذه يفام ىربقلا كي رد

 لئءةلا ربرج لوق دارا

 ايلا هل ءامسلا نم حييتأ يمت .ىلع لطللا ىزابلا انأ

 حامرلعلا لوق كيرش دارأو

 تلض ةيادطا قرط تكلس ولو اطقلانم يدهأ مؤالا قرطب م

 وهو ةيايمراب يلالطا ديزي نب كلملا دبع ىلع لخد برا# ىنب نم الجر نأ يكحو

 هب ىنعو مان انوكرتام برام ىنب خويسش نم ةليللا انيقل اذام كلما دسبع لاقف اهلاو
 هلوقل راشأو عدافشلا

 يربثالو شيرت تناك اهاخامو براحم خويش 'يش الب شكت
 رحبلا ةيح امتوص اهباع لدف تبواجم ليا ءاماظ يف عدافش



 لإ 00200000 ينج ر جتا  تايانكلا

 عيجاهونأ لصو لبس ن نسحلا تنب نازون لع ب 1-1 نوال نأ اذ نم برشو

 ناكو ناخرل نب مماقلا بلا أ لفغأو مهريغو نيديجما ءارعشلا نم هترضحن ناكنم ١
 لاق مث ءابغ مأ عدم أد حأ يردبال نيتي نلوقال هللاو لاقف رعشلا عوبطم رطاخلا لهس '

 نتخلا يف ناروبلو ندا هللا كراب

 نه تشب نكلو تا  رفظ يدها ماما

 روفاك حدم يف يلذملا لوق كلذ نمو

 نآأرمقلا كئادعأ نهناكوو  ناسل لك مومذم كودع

 الإ هيداعبال طقالاو ند طقاس تنأ هانعم نوكي نب ءاجطا لمتو حدملا ىلدحي هناف

 سمشلا كاداعوإو كلذك كنا م5 ناسل لكب مومذم وهف كيثم كبداعم ناكاذاف هلثم

 ' هدعب هلوق هءلع لدي كايا امهلجاسع العةسل رمقلاو

 ناينطا نم برض ا!دعلا مالك امك او كالع ىف رس هللو 95 7 1 77

 الو ايتحت تال ىلا ةلزن_ ل ءذنه كولي ىف هدارم نوط نايروطا 110

 نأ هدايم نوكي ناب حدملا يف هجو هلو ًادحأ هيلع علطم ريغ ىلاعت هلل رس اهجوتست

 هنيبو كني امف اهقحتست تنأو الإ ةلزئملا هذه كفلبام ىلاعت هل

 م.ابعادمو ءابدألا نيب ةيراج ومر ىف رشع عساتلا بابلا ف
 # ءاغابلا ريغ ال نطغنال ضرأعع

 عتلملا نم اعاونأ نمضتي رداونلا ريثك دئاوفلا مح باب اذه سايملا بأ يذباقلا لاق

 لاقف يمودسلا رافغ ينأب نم ,يمسملا ناسغابأ نأ يوزام كلذ نم فراتلا نم فانسأو
 لطخأألا لوق نيمهردلاب دارأ مهردلاب احل لاقق ناههردلا لمفام رافغ أب هل

 لوبق ة_يط حيرلأ ناف اممهرد سودس 3 ناف

 3 رخآلا دارأو ٠
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 خابدلا تح كسرع تبذعو اسما تح كبا_حأ تبذعف

 3 حارتسم ىلعارتس ناك دقتفل اسلا كاذ هللا دهب الف

 ” تنأنومأملل لاق هنا مهضعب ىَحو رضدلا ةيرخ سمشلا نع ةياتكلا يف ةماغلا لوقو

 " تقبسالا ةمركم دحال عدن الف مراكملا ىلع دسحن لاقف كلذ نم بضفف سانلا دسحأ
 ” دبع نب ناملس ىلع اومدق قارعلا دفو نأ يح ام هنم بيرقو هلسوو كلذ هبجأف اهلا

 71 هاجال تئج+ ناملس لاق ةبهر الو ةبغر كانينأ اه نينمؤلاريمأاي لاقف مهيطخ ماقف كلملا
 ١ دقف ةرهرلا اماو انلاحر يف كنمانيلا تاصو دقف ةبغرلا اماركشلا دوفو نم لاق كب هللا

 1 نمانتفذأ اماف ةايحلا انئمحم اماف توملا انيلع تنوهوةامجلا انيلا تبي> دقو كلدعن اهانمأ

 7 ناملس يحتساف لاق انباقعأ نم فئاخت نميف كنم هب قثن اماف توملا نيوهت اماو لدعلا

 فيك لاقفابارعا لأس جاجحلا نا يورو هباحصأ زئاوجوهن زئاح نسحأو هب هليقتسا ام
 "رك ذ هنورتا هباحساللاقفرانأا تئفطو للكلا تامو معلا تقرفثلاق هذه مكتلس تناك

 ”ايصخ ركذ امنا برعلا ىمأب كرصب لقأ ام لاق ًاديدش ايدج ىلب اولق ابد_ج مأ ًابصخ

 ' ,منفلا نم تمي مل نيح بلكلا تامو يعرملا ىلا اههوجو تفرصو تقرفن منغلا نا لكذو

 ' يف برعلا لوقو محلا نع نبال سانلا ءافثكال رانلا تئنطو هم نم لك أف ءىث

 رعاشلا لاق ءامسلا بلكلا حبن بصحلا

 اهبالك ءامملأ لو> تجين دقو . ةرسكهدللو ونغأ ال ىلامو

 ٠ رطل جاخلا؟نم ءامسلا حبني بلكلاف ناردفلا تألتماو بشعلا ةرئكو رطمل ةرئاك ديرب
 تيمكلا لاق بالكلا جبن نم باحسلا رمخإ ام لا ىف لاقيو

 راردم ءافطو ىيلعره بلكللاك اهنوادع ىف رازنو مكناف

 رساخلا| 2 ءابق طاخ روعا اطابَخ نا حام مذلاو جدمال لمتحلا هجوملا مالكلا نمو

 كيف تاق انأو مل- لاقف ايوتسم وأ اولصم هسبلف نا ىلابثال ءايق كل تطخ دق هل لاق مث

 دشنأ او كتوم م ا هيف كدما لح ئرشالار ث

 ءاوس هيليغ تيل هابق ديز ىل طاخ
 ءابع 0# معدمأ . "اذن فرس نإ لق



 ع ىاج رجا  تايانكلا

 ىايبذلا ةغبانلا لاق روظ'ا دشنت ةقطنملاك مهب هرهظ دتشا هناوخا ترثك نه هب دارملاو

 سودس نإ ثراخلا رباك اليوط مكيباريا ناك ينرهاشولف

 سلف هب قاءتني هلبذ لن نم مظوق اماو اك ةنوردعو دوا سوس نب ثراحال ناكو

 ءاكح اذكع اههضوم ريغ يف اهعضي ةعس د“ نم اودارأ امناو بيس ىنعملا اذه نه

 سعاشلا لاق ىف“ الو رهظي ىنغلا نال ىنغلا نع ةيانك ليذلا لوطو يممسالا

 سايد ليذلا ليوط "يلا نا

 املا ط يعر ةقداتت ترذك نم ةماعلا لوقو هتسأ نهد هسو تك نمل

 لوق ىلع ةعوبطم ةغيرط تناكو اسنخ اط لاش دادغرب ةيراح تناك لاق ىدسلا يحو

 رعشلا نر, ًائيش كيلع حرطأ نا ديرأ ينا اه لاقف ءابدالا ضعب اهلع لخدف رعشلا

 اهدشنأف تاه تلاق تكس تببأ ناو تلق تنذأ ناف

 رعشلا ند برض ىف اسلخاب كتيجاح

 ربشلا ىلع ىنوي دقو ربش هردق امفو

 ىرخن ىدتلا ىرطو: قف رد تارا ىف كل

 رم بلا  .نعاقلا نعل قا ل ناو

 رتولاو عفشلا برو انْ درآ. مل- يأ

 تااقاهال ومب لحام ةيراجلا تأر املف ءانتكأ لوقو يتبراحي شدت لاقف اهالود بضغف

 ىبا مالا نبا ءاكحام عونلا اذهنمو تقدص لاق ملقلآ هب دارأ اماو ذك دري مل ىالوماي

 تاكربلاو هللا مسا نم اديعب ةليل نتيبأ له ىرعش تيلالأ

 هناكربو هللا مسا ىلغ اولحرا نواوب هباحأ نال كلذ نع هب ىنكف رفسلا نم اديعب ىأ

 عشب ةيانكلا ظفلف لابسلا فوثن» رخيأ وكس للطي نم ةيانكلا ىف نولوقي اًضيأ هنمو

 ًاببشت كذب هنعاونك امناو هفالخم نوكت نأ تايانكلا كح نمو هفال هنع ىكلم لاو

 ناكلابسلا فوتنم ناكاذاو سيل هرب رهاظإال ىتح مالكلأ نه زرت رخمالا نال هب هل
 ارلا ىرمسلا لوق عبطأ امو ًازارت>ا دشأ

 حابق تاروع كك هيراب امي الهج ِكلايس تقلج



 اجر جلل  تابانكلا 0

 لاقوهل ىلقعال نمحارتسا برعلا لوقتو شيعلا ةءادر بيس لقعلا سيلاطاطسرأ لاقو

 سيقلا ؤرما

 لاجوأب ثيدبام مومطلا ليلق دلخع ديعس الا نمعني لهو
 ادلذع دمجلاديعس نوكي نم الإ معني نأ ينذبال ىأ دواهلا نم اهدحأ ناليوأت داخللو

 يعو ةدلا نم طرقللا دخلا نا يئاثلاو الفاهئاخو ايئدلا هراكم بصن نوكي نمامأف

 مزحال هنالييسلا الإ معنبال ءانعمو نوطرقم يأ نودلم نادلوىلاعت هلوقرسفو طرقلا

 لثاقلال وقل ةراشا رتغملا لفاغلا نع ةيانك نظلا نسح نالف نواوقيو ريبدنالو هل

 قيلولب ذ_خأ نظلأ ءوسو رومأ ىف زجت نظلا نسحو
 صأىف هليلا ةنإلا لهأ رثك أ سو هيلع هللا ىلص هلوقل ةراشا ردصلا ملس وه نواوشو

 هل لاق ًاناسنا بعال, نا دارأ اذا ءافرظلا صعب ناكو ةرخ آلا يمأ ىف سايك الا ايندلا

 ىنكي نالكتلا كح ضي و نالسكلا طشنيو ضيقتلا طسبو ش>وتملا سن ؤبام كل تددعأ

 ىنكيوهو حدملاربظي عاوطم ىولا عوبلعم تنأ كلذ ىلثم يف لو ناكو عفصلا نغ هب

 ا ارا لق تنالوش ناكو هنم هحاصلافلا ناومحلا ق ربل هلال لكلا نفد
 لاق دحاوال اعد اذا ناكو ةلرق هئثطو هلال بلكلا نع هب ىنكي وهو ةعاجشلاب هحدم هب

 نولوقينييدادغبلا تعمسو ايندلا ىف دجويال ح أزمي نأ ىدايم لوقب مث هللا كرمعأ هل

 وألا اذه نفو كيلا اطئاخ كدلع ير ىأ هرتن هللا كرتس ناسا ىلع اولغاتت اذا

 اهحدمي هنا عماسلا نظف ةنطلا لاصخ نم ناتاصخ اهبف لاقف اهجوزت ةأسما نع يثدملا

 ةقايك يه لاقف هنأ يما نغ لس ناحللا ضعب نا ىدحو ةءسلاو دربلا لاق ايه امو لاقف

 ىلردالا دمع وبأ ىنءللا اذه ملظنو رضخ اهالجرو رفصأ اههجوو ضربأ:اهسأر سجرت

 اهجوزت أيما ىف لاقف

 01 ا ل نير كلا لق قاسنا ىنأ تنبأ

 ادا كشر 10 كي و. يبإ ارلاو ناول رشح كاقإيف

 ناف هب قطتي هيباريا للعب نم برعلالوق هفالم هنطابو حيبق ءىهاظ ىذلا مالكلا نمو

 هزع هللا ىضر بلاط ينَأ نب ىلع هب لثمت ناوخالا ةرثكن ع ةبانكوهو عبباش ظفإلا



 قلاح رجال تايانكلا |
 هيعرربب عورعع عععععممت

 4 5 رهاظ فال أهنطاب لافلا دأ 00 ف رثع نماثلا بالا #

 جيبقلا ىلع لديف كلذ نم دضلأو هنطامب مذلا ىلعوءىهاظب حدملا ىلع لفللا لدي دق

 دنعحدملاو مذلل المثحم ًاهجوم مالكلا نوكي دقو نايبلا دنع حبببق ريغ وهو رهاظلا يف

 ًاديقمسأرلا قولحت يأ الجحر غأ هلأ هينارأ مطوقجدملا هرهاظومذلا هب داري ايف ناببلا
 يف فورءلاو لاخلخلا عشوم ىف هنال ًاضيأ ديقلا لجحلاو لاخاحلا ,هدنغ لجحلاو

 لجحلارغالا ةرهشك ةهابنلاو ةرهشلا امهب دارب ناسن الا يفالمعتسا اذا ل مجحتلاو ةرغلا

 يكزملا نال يماقو سرفلا واصبكر اذا يك زبو ىلصي نالف عونلا اذه نمو ليخلا نم

 سعاشلا لوق نم ذوخأم يماقملا

 نمدش الف كيلع ءارس ير ال ذا لدشا# 3

 نفسالا ةارذلا ىف رانلا نم 4: ر يدل قسلا كرد

 فيكتاقق مج تمل لاق هرداون ىف ىبارعالا نبا ءاكحام اماو راهقلأو طاوللا نع هاهم

 لاقف تحبصأ

 تاسل ًاثالث مهف تثكم ولو مهانضب ىتقان اثالث تماصو

 لاقي تنام رحخأ مايأ ةثالث اهيلع ماد ناو مايأ ةنالث فلتعت مل يتقان رض يف مقم انأ هانعف

 ةيانك ىف ينءملا يف نولوقيو اخوبطم نّنا اذا محاو محو ًاين نتنا اذا لصاو محللا لص

 ةراشا لهاجلا نع هب نونكيو ةايحلا ولح شيعلا ىناص نالف ليما ظفللاب مومذملا

 ىلتلل' وقل
 مقوتب امو انه ىشن لع < 7 قاع وأ قهاخ ةايلا وفصت !

 تارسالا هذه دشني ام اريثك ةشئاع نبا ناكو

 لقاعلا ريغ نوزملا را ملو لعاجلا ظح افلا تاراخ ظ

 لحام ىلع ىلقع نم ترصف لبا ممرك نما تبرش

 رقاوتبو ةانلملا نع فرعي يذلا ديلا « بنك وبلا بكت لان
 لقاعلا هتدياعمو يلهاجلا هيدعاسع هفصوو نامزلا مذ ىف ةغلابم كلذو لاهخلا يلع



 نع مق تانانكلا 1

 نا عا هل ت تاكا دعبل قدر ابخأو | اهمأو اهبأ نع اهأف فولخ يعو اهانأ

 ناسف + ندمنلا قب تيهذ يعأ نأو اير فعسو ًاديعإ برقي بحذ ىبأ نا كالوم

 هالوم ىلع مالغلا مدقف بذل ؟ءاعو نإو عرفا 8 نأو علا يعأرب يأ نأو

 هموق ىلع فلاحي سهذاهابا ناف ًاديعب برقيو ًاسرق دعم بهذ اهوق اها لاقف هربخأف

 سمشلا يعاري يأ اطوقو ءاسفن لبق تبهذ اهمأ ناف نيسفن سفنلا قشت تيهذ اهوقو

 هب تثعب يذلا دربلا ناف تقشلا ؟ءامم ثرا اطوقو هاغري هل حرس يف اهاخأ ناف

 هيلغص قف ىنقدصاف اصشن امي تعب نيذللا نييحنلا ناف بضن ةءاعو ناو اطوقو قشنا

 لبالا ىتب مالغاا ماقف مالغلا هعمو اهوحم جرخو لبالا نم ةثام قاس مث ةصقلا مالغلا

 لبالإن ةأرما ىنأ تح جرخو ىئبلا يف مالغلا هب يعرف سبقلا ؤرما هناعاف اهنع زجدف

 نكلو ال مأ يجوزأ ىردأ ال لاو تااقف كجرز كءاج دفاط ليقف اهجوز هنا مهربخأو

 0 | لاتف  لك ا[ هب ءداءانلفا اراعتف هدو اًيشرك نم ءومعطاو ًاروزج هل اورمأ
 تاسرأ تحيصأ اماف مانف مدلاوثرفلا دنغ هل اوشرفا تلاقف برششف ًاضماح يأ ارئاخ انبل

 ىقي.قنل اه كا جات /م تلاقف تكد امع ىنيلس لاقف كلاسا نأ ديرأ ىلا هيأ

 زاتجاو لاق اولعفف اقاثو هودشف مك لع تلاق كايإ يكرونل لاقف كاذخ جاتخم مف تلاق كايإ

 لقأو لبالا نم ةئام ا هيح يلا عج 1 رثلا نم ةوعرعلاف نقلا عساي زق

 هل اورحتا نكلو ال مأ يحوزأ ىردأ ال هللاو تلاقف كجوز ءاجدقاط لاقف هتأ يما ىلا

 مانسلاو دبكلا نباف لاق كاذب هونأ املف اولعفف اهبذو اهشرك نم هوومعطأو ًاروزج

 ب رض نيأ لاقو هبرسشب نأ يبأذ هب يقف ارئاخ انبلءوةسا تلاقف لك أ, نأ ينأو يحالأو

 ةعلثلا ىلع ىل او_ثرفأ لاقو ماني نأ ىنأف مدلاو ثرفلا دنع هل اوشرفا تلاقف ةبيرلاو

 لسراف ةثالثلا لئاسملا ىف كبلع يتطرش يل هيلا تلسرأ مث ءابخ اهملع اوبرضاو ءارجلا
 مف تلاق تاعشعشلا برشل لاق كانفش جلتخم مم هيلا تاسراف تش ام ىلس نا اهلا

 ذهتأاق تامهطملا ىبوكرل لاق كاذفخ جاني مف تلاقتاربحلا يسبال لاق كاحشك حانخم

 ةيراجلاب سيقلا ؤيما لخدو هولثقف دبعلا اولتقاو هب مكياعف ىرمعل يجوز
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 3 اج رجال - تايانكلا
 اعيش ذأ رك مهلك سافلاو هنا !ٍ ترضخا دق بثذلا نا

 من ىنبأ ضرأ يهو ءانهدلا ءارؤلا ةقانلو دارأ نامثع وبأ لاق ىنامملا تايبأ نم ناذ_هو
 نامملا اونكسأ يأ دوعلا اودعتقاو ةلهس ءاضف ضرأ اهنال اهبوكر ةلوهسل ةقانلاب ًامدشن

 وهو ًاعقو هرهظ يف لمجو لبالا ند نسملا دوعلاو ةباص ةظياغ ضرأ ممك قبل دلب يهو

 لوي هيف سانأأ راثآ ترثكو ءىطو دق امب نامعلل ًاببشت ريسعبلا رمظ ىف ربدلا رانا

 موثلا بالتلي دارو ءاطت نأ لكلا ىلع قشإ لص ضومنالا نايملا توك ١

 يأ اثاري ترضخا دق هلوقو ةراغلا يلع مصر حو مهنفخل باثذلاب مههبش نوزغي نيذلا

 مح دلكلا نم ةرضعمادقالاو وزملا نكمأو جبتسلاو هانازكو شضرالا تا

 اذا لوشي ممن ينباةوادعس اناا دشأأ ا كب مهلك سانااؤ هلوقو نئأرب .مادقالا

 نم لجر ىملاق ناظقيلا فال هدنب رازبلاربخأو ركب ةوادعك ينوادعفاويهخأوا م 1

 ىسانلاهيلا عمتجأ دقو هل ةديصقدشني وهو قدزرفلأ ىلع ثراحلا نب عبر يمس ! ميك ىفإ

 نا هملعأ نا ىلق تبهذ نئلّلاو تلقف لاق اهقرس دف ىدعسلا لبخ.ملل ياك تاس ىف رف

 يردبالو وه ه.وغي ءيثب هلك أ تاقفيف نعقيل سانلا مادق ل تاق ناو ديدشل اذه

 اه نطنف هللا ةنمل كيلع بهذا لاق لون كتديصق سارف اب اي تلقف وعام نو رضا

 ليق ترفح مث تسبك مث ترفحاذا رئيلآ نا ىأ لونل هلوق ىنعمو دحأ ط نطفي مو
 باتك ىف يناهيسالا جرفلا وبأركذو تنام امدعب تنبح هذه كتدياطق نا دآرأ لود الع

 نب نقلا ٌؤرما يلاذل اق ريم نب كلما دبغ ىورام يهو عضوملا اذهب قيات ةءاكح ىناغالا

 نطأس اذاف ءاسنلا طق ليش ار ددرأ و ةمناك نع اهأسي تح ءارما جوال نأ رجح

 ابنك ةريغس#ل ةنبآ لم لرب وهاذا ليلا فوج ىف وه انيفرصع ةعرأ اناق اذه ش
 امأو ةيلكلا ءابطاف ةيناكت اما تلاق نينثاو ةعبرأو ةينامتام ةيراحاي اطكاقف هترجحيأف هْعل ردبلا

 يه تطرشو اهايإ هجوزف اهبأ ىلا اهطفت ةأرملا ايدافنانثا اماو ةقانلا فالخاف ةعبرأ

 ىلبالا نمةئام اهملآ قوسي نا ىلعو كلذ .طلمك لاسخ ثالث ىع اهمانب ةليل هلأست نأ ايلع

 أيلأ ىدهاف ةَأرملا ىلا هدبع قفا 2 سارفأ ةيالثو فئاصو ةرشعو ديعأ ةرثعو

 مئاه يلف ةلحل ارسشنف ءايملا ضعإ ىفدبعلا لزنف بصغ نم ةلحو لسع نمابحنو نءس نمابحت

 ( بختنم -9)



 ىناحرجال  تايانكلا 0

 ةيشاحنا لاقف ًادغوم اهنمىل تذخأف ةنيثبىلا ترصولريثكل لاق اليمح نأ ىورام كلذ

 ناك م لمفا هل لاق مث ًاريثك قرطأف كلذ ءارو نه ىنأت ةليحلا نا لاقف ةريثك اهم

 ريش بوث باصأو مودلا ىداو ىف لاق عضوم يأ يف لاق اذك مويلاق اهب كدبع رخآ
 ةنعىف انايبأ كهسأ لاقو هئدافس اهمع ىنأ يتح مهلا ثدي لخ 'نوللا ينأف لاق تاسغف
 لاقو ةنيث عمشتل هداشلا ىلعاف اهتاه لاق ىنترضح

 لمفأ هيف يذلاام ينيمأت ناو ًادعوم كنديو ينيبأ ىلع نأب

 لي بوةلاومودلا داوىلذسأب مكتيقل موي دهعلا ينيركذت امأ

 نزاك ابك تلاق ثأسخأ ام اهمع حاصف ًاسخأ تحاصف ةمالعلاب دصَقمب اهايأ نا تعامف
 ترك ذدق اهملاف ةليللا اهتثا هل لاقو لمح ىلا ريثك عججرف ةءاسلا هتيأر مث اليل انيرتعي

 لئاو نب ركب ريسأ ىف ديرد نبانغ ىخودنلا م.اقلا ىنأ نع ندالملا باتكيفو ٠٠ ليللا

 دبعإ ءيِخل مهرذني نأ نم اقافشا انترضحم الا لسرتالهل اولاقف هموق ىلا الوتر مطأس

 اذه مكل اقف لمرلا نم هيفك الل مالقاع كارأام لاق لذاعل ينا لاق لقعتأهل لاقف دوس
 يعوق غلبأ لاق ةريثك لك لاق بارتلا مأ موجالا رثكأ اميأ لاق ريثكل هناوىردأال لاق

 جفرعلا نا مط لقو نومركم ىل مما مهيدبأ ينأريسأ ىنعي انالف اومركا ١ مه لقو ةيحتاا

 اوبكري ناو اهبوكر لاط دقف ءارجلا ىقان اورعب نأ مهيمأو ءاسللا تكش دقو ىندأدق
 ةلاسرلا ذرعلا يئدأ ايلف ىربخ نع ثراحلا اولسو ًاسح مكعم تاكأام يا هيلا ىلح

 اوعدودبعلااو رسم بوصأ الج الو ةقاث هل فرعنام هللاو روعألا نج دقل اولاق مهلا

 دق لاجرلا نا يأ جقرعلا ىندادق هلوق امأ مكرذنأ دق لاق ةصقلا.هياع اوصقو ثراحلا
 ةيرقلا ةوكشلاو رفسال ءاكشلا نذناَأ ءاسالا تكش هلوقو حالسلا اوسداو اوم ًالتسا

 هلوقو بهسالا للا ىهونامملا اودكرأو ءانهدلا نعاولمترا ىأ ءارخلا هلوقو ةريغملا

 رلاو نءسلا عمج سدا نال مكوزغ دق سانلأ نم ًاطالخا ديرب ًامح مكعم تلكأ

 بتكف من ىف ًاريسأ ناك لجر ىنءملا اذه ذخأف لاق ام اوف ىعو كلذ اولثتماف طقألاو

 مهرذني هموق ىلا هب

 . معقوءروظيفامحدق يذلادوعلا اودعتقاو ءارجلا ةقانلا نع اوا>



 ىاج رجا - تايانكلا
 ' ناكو هنع هللا ىضر ةيواعم ىلع ىدبعلا ىراصم ىخد لاق هيبأ نغ ىنعلا يَحو

 هذهام لاقف رحأ بهذلا لاقف رحأ اي لاق قرزأ يزابلا لاقف قرزأ اب لاقف هحزاي ١>

 رحبلا فذ اك انثاسلأ ىلع هفذقتف انيولق يف جلتمي *ىث لاق سبقلا دبعاي كيف ةغالبلا ٠
 نب ءاجسرلاقو ٠* يلعن الف لجسنو *ىطخت الف لوقن نا لاق ةغالبلا اف لاقدبزلب |

 قاهبسالا ديلولا
 رذ هلا نع ينغيو ىف_ثي شرط ىلع همحب تيلب ذأ يهإ تد_ح

 ىرداىدلائردرسلارارطسايدخحب ءرخ ىلا لا كرا

 دمرلا فدو ىف زتءملا نبا لوق ندحتساو

 بصولا اهسم كتفلا ةرثك نه مه تلقف هنيغ تك. اولاق

 تحن دعاش لصتلا ىف مدلاو ” تاتق رم ءامد. نم اهتر

 هءاسأ ادمرو فضي ناونم نب ةلودلا رصان تكعو ىف ديطا ءارعش سف

 كناوعا ادعلا ىف ريداقملاو كناوخا انقلاو دنطا بصق

 كنافجا الو اهل اشاح كنيع تدمرام ريمالا اذهأ

 كناشو ءاوس العلا ىف امنأث ىحضيلمركلاكلعف تكحولب

 كناسحا افص اك وفصتوع 2 وزرلا ىف كفيس لثم رمح يهف

 رودجم حدم يف ناسحالا لك مجانلا نسحأ دقو
 مولكلا كلش جلمابستك اف ىوتسا امل رادج ارفاي

 وهلا ارط هنطتف سمات اع

  رضاملا ىلع ني اع بطاخملا ىلا ىناعملا ةيدأت يف رشثع عداسلا بابلا ف
 اهنم مالفلا لوانتف رمح قزو ةاش نيثالث اهلا ىدهأف ةأيما ىوه ًايبارعا نأ يح:

 امحيس ناواقاحم اندنع ناك رهشلا نا هل لقهلتلاق اهل لصو الف بارعثلا ضعب برشوةاش

 ندو٠ كذب هلر فأف بارشلانمتلواننوةأش أهنم تذخأ لاق كلذي هربخأ الف امون ص ناك



 ىل اح رجال  تايانكلا 1

 نوبعلا هدقف ىلع ىسأت رح مانالا يفام هللاو
 دبعلا يترك بلس اذا ىلاعت هللا نا مهضعب هل لاق اراشإ نا عكتحام ىلا رظنب 6
 باتك ىف افرلا ىرسلا دشنأو ٠٠كارأال نأ لاقشضوع ىذلا اف ههنم ريخوهام هضوع
 لوحأ امالغ حدعي مهضعبل بوبحلاو بحما

 ايولقلا اتم فرطلاب بلي نتاف هفرط باقنمو
 اسقرلا نعل غاشتنيعو ادعوم ىنمهوت نيعف

 ابيرتسي ناو بيرتسأن لف ةظحل ىفنيمصخعناصإ
 هسفن لوح حدع ي راعشلا صفح ينال دشنأو

 رزشلارظنلا نع ىنغي لو> ىلع اهسمي تيلب ذا 'يهالا تدمح
 رذعلانم تحرتساف هيلا ترظا ينلاخي بيقرلاو اهءلآ تراغا

 روعأ حدمي ساون ىفالو
 جس نيعلأ اروغءادغول غد ريغ نم ةلقاار وغأ
 جبس ريغ نم حملت ةدرو ءرطا ىف ةنكلا نحت

 ةقرزلا حدم ىف افرلا ىرسالو

 اقرطم اط للطب ين ةقرز هلق  اولاقو

 اقرزأ هلصا نكي مل اذا ىغولا موي فيلا عطقي لهو
 ةيح "ال ءانم فو

 هجبيلا هلاصخ تم كاذب . مط تاقف ةقرز هب |ولاق

 هجنس ىلا جزوريف نيد 3 قرز نه نورئام هباعام
 بئاكلاركب لوق اذه ىف ليفام نسحأو

 هئاقم لامفأ يف را وه نمو هتقلخ نيوكت يف ءاملا وه نماي
 هتيحم يف يرتس كتمت نمو هلياوهىف ىراذع تءلخنمو
 هتقرزب الا هرفلام فيسلاو يمد لطاطحالا فيسةقرزإ نمو
 هتءدد ءام ىف هتحابس تراح دتقف موس نا ىنيغ ناسلا تدلغ



 يناح رجا  تايانكلا

 هيشأ هب يعو ىمورلانبال ىورتو

 بويع نه ؛ىربمضرغبر
 ديلا وجع نأ بردالادا 5

 اسلام ردغت تنأردب اي لاق

 روش لك يف قاحلا كيررتعي
 صاقتنا نيب رامعالا دسو

 يحب كبج وبودث يف فاك

 حالا كردبام ثيح محبللا نتن

 هر يح ناتكلا برذتو

 املا اوعمجم نا ناكسلا مهو

 ال٠ قيض كيليع ىدحابو

 مكلارخا ىف رارسلاك يربو

 خياف ءاجطا ليئردبلا اذاو

 ىنع هاهف فرايز دارأ

 نيغ ريرق تقل ال تابف

 ةيش بدال هنأ الولف

 صربلا حدم ىف ءارعشلا ضعبلو

 ىل وحن ىركشسال يع

 نكيجرلا سرفلا تعن ناف

 انامل نب ءالعلا انأ
 هبف ءالعلا وبأ لاقو

 حيبق رظنم يمعلا اولق

 ءاسطا تافئاحص هتمساد

 ءاعنشلا ةطحخلاب

 ءانسلا ةروزب يرغتو ير
 ءامسلا مدأ نم كوحع 3

 ءاشعو ةركب ىف مالثلاو

 ءاصرب ةنجو قوف اكن

 ءاطغ ريغو لئاح البم

 ءاشألا .لذرآ نم هوسأل
 ءاممالا يملا هودبيو ل

 ءاروم ةروزك عامنا ىرخال

 ءا_نجلا ةمال_ةلآ هينشر

 ءارهشلا 0 لقعلا ول 1 م

 ءامر ر

 . لوب ثيح رمقلا وجم ىف مهضعإ فر دقو

 فيصللا ليليف ردبلا ءايض
 فيحنلا فت دلاةلملب تبو

 فوسكلاباماع هيلع توعد

 ىلفح ىلع وا اًكنضرو

 ىرعملا ءالعلا بأ بطاخي يمجلا دنه نبا لاقو

 اناسداكالوأ ىمنعلان ا

 نوهب مكب ىرمعل تاف
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 يناجرجا  تايانكلا 6

 اانا ا 15 د نع كو - هرم هيلع نب ىضمل ج اذا
 ابحاص فيلا مئاقالا ضريملو 2هسفن ريغ هيأر. ىف رشتسي ملو

 ىدساالا ةياوز_ةروخلا حس ىف راش رلاقو
 مزاح ةروشم وأ يصل 1 نعتساف ةروشملا ىأرلا خلاب اذا

 مداوقلل ةوق يفاوخلا شيرف ةضاضغكيلع ىروشلا لمجم الو

 رواشملا نا تملعام وأ لاقف اهديرب ذاعم ابأي كنايبأ نسحإأ ام راشبل تلف ينمصألا لاق
 ةللاو اذه هل تلقف ههوركم ىف كزاشد أطخ وأ هير زوفي باوص نيباسملا يدجا نيب

 ملحلا مذي مهضعب لاقو٠٠ رعشلا نم نسحأ
 حبقأ لها نه انايحأ ملخالو ىقفليلبجلاحبقأ ام ندحإبأ

 حورأو ىنغأ كيلا ثناق هيلع هودعنوع ءرملاماخناكاذأ

 حفصتهنع نم ديك يشن تنك اذا ةد# ةبوقعلاو لذملحلا ىفو

 ىف هتملكف اس اك هغاويو ًاسأك برعشب ًابك مداني ىلاثعلا تيأر لاق برح نب دمي يدحو

 نيب نموهف ىليقمو قيبم ظفحيو قليلق ركشيو هاوس يذاو هاذأ ينع فك هنا لاقف كلذ

 ليقام نسحأ و٠تمنلا|ذه زوحال ًايلل نوكأ لآ تين.تف برخ نبا لاق ىليلخ ناومحلا

 كئاقلا لوق بلكلا حدم يف

 اهدحأ لازأال ًاقئالخ هلناف هب ًاريخ كيصوأ

 اهدقوم مان رانلا اذا ل هللا قسغ ىفقعؤيضلدب

 ١ رمقلا مذ ىف ىورلا نبأ لاقو

 يصخندو يركلا ببط ىلكشماي: .٠ يح غلو مش نمراوث آلا قراني
 ضقنت مل اعران ء رع قراو ١ :ضقازلا كليف نيمسلا ءابش امإ

 صربالا نولك ًاقهب حلستم لئاطي كيمهيقتلا:رئطي |

 ليك ةرلؤملا ةرجأ بجويو لجل هب ريو رمعلا مدهب ةنا"ابنم رت ةمذب ل ءايلعلا لاو

 نخ سيو قراطلا ق ثاعاأ جذي ونانكلا ردو ناولآلا بدشب وجا را مزلبو نيدلا

 ردا مذىف ىمو زملا ىرعميلا دمم وأ نسحأ دقو٠ ٠ صربلا همشإ ومدعللا دسف و ءاملإ



 64 نا رجا تكلا

 ضرقلا نسح ىلع اركش ير من ةءاسأ ىذ ىلع ادقح يرث ثيغ

 ضرأ نم كيان يهف اهف رذبلانم عراز تنألمعير تدر ضرالا اذا

 ضم وذ رهدلا رخاروضقنيل .ئرولايف تاتكتسملا دوقللا الواو

 لاقف هلهأ رذعو دسحلا حدم ىف عدبأو يمورلا نبا نسحأ دقو

 كيلولا ليام يمال[ - دلا يف هلأ داك ةرخدعا

 ديد ىخ اب نس :1!ن هس: ةنلا 1 ادساح نمولت ال

 اهتفصب ءايشالا فصإ هرعش ىف فرصتلا نم هنكمتو مالكلا ىلع هتردق ىف يهورلا نباو

 سانلا فااخوتوملا حدي لاقف اهالد ريغب اهماحيو

 كرمال .ةلتصف فلا ثولا ىف اوقرسات ءانظطا ا رغد دأ د1
 فضنال داعن لكح قارفو < ةئاتل هلاع تام

 هل سانلا ىلي ضن ىلع درولا مذي ًاضيأ يور

 هطخغس نمو ىدنع هضغب نمتاقف اد.تهم درولا تو_2ل مل لئاقو

 هطعسو يف ثورلأ يقابو زاربلا دنغ هحئتط نيح لفي مرس هناك

 كيلغ نيك الا طق ًادخأ ترشتسا ام ةروشلا مذ يف اص نب كللل دع لاَ
 يف كج.م هيحاص ناف دادبتسالاب كءلعف ةلذلا كتاخدو ةزعلا هتلخدو هيدل ترغاصتو

 كنأش عضعشتيف نويعلا كترقح لوقعلا يلا ترقتفا اذاو رودصلا يف بيهم نويعلا

 ناو يراك ةروشملا مذف رييكلا كب فتضاننو .ريغملا كرتحدسو كناكرأ كب سس

 : ةروشملا كرب هفصبو روصنأا حدع ةمره نبا لاقو ٠٠'ةحودمم تناك

 لقملا فاتخت رعايه دان دبش حا م الا دار اهلاذا
 ليطاييعنيفعشالبتضقتنااذا هرمأ لجىفنينذالا كرسشي ملو

 قحانرواشي روصنملا لازام امهنغ هللا ىضر ساسلا نب هللا دبع نب ىلع نب ىسغ لَ

 ةروشملا مذ, رخآ لاقو ٠ هاهدعب انرواش اف تايبالا هذهب ةمره نبا هحدم

 المفتف مهن نأ الا كتفلا امو ًاَرمتاع رواشت نا الا زدعلا امو

 هيف ليقام نسحأ وهو ينزاملا بشان نب دعس لوق هلك اذهىف مدقملاو



 فاح ر جلل تايانكلا 1 ه/

 لبنلا فده بري ملام اهبرخ نيكسماي تلقو

 لهالب تيبلاو امرمع ىنتكحاو هللب لاقف
 ”لخد الب جرخ هل ناك اذا تبب برم امناو

 ءانعم ىف يناصلا قاحسا ينَأ لوق اذه نم عبطأو

 دقو هنع ردعلا قبس ايرط: ٠ هطاول يف اكلاس رصن خا تءار

 ديم مهو مهاوهي الو اومنو مهاحل تع نيح لاجرلا بحي

 اودئراو هيف مطاوقأ ىنث تيس مهدرف لاحر هيف مهمال دقو

 اودسىذلاناكللاودسوأموللا نم مكحببال اأ ال مهاع اولقأ

 ىرجملا اذه ير امف ىصيصملا طايخلا سانعال تدشنأو

 مس ”دحم هل تاقف ىدنع ةجاح كل له لاق ضاق رغثلاب

 مهدالا نابل يف رْثب ناطشأ ىللاقكتساىفتامدالاهذه

 مكحع حمر نمط كدبعل هيف ادب دقكسرتااف تججتحا تاق

 مرحمب انقلا ىلع ميركلا سيل امسبتم ىل لاقو ىلا ائرف
 -: نووي

 « رثع سداسلا بابلا »

 اهغيص نع يناملا باقو ةرابعلا ةوقب اهمؤبص ريغن ءايشالا فصو ىف

 نع يكمربلا دلاخ نب يمي اص نب كلملا دبغ بتاع لاق ىلسوملا قاحسا نع ىح

 كدذع دقحللا ناكنا كلما دبع لاقف دقحلا ةيلمم بكرت نا هّللب كذيعأ يحي هل لاقف 'ىث

 دقحلا حدم نم لوأ وه كلما دبعو ٠*«نايقابل يدنع امها امهلهال ريخلاو رشلا ءاَس
 لاقف كلذ دعب يمورلا نبا هحدمو هل جتحاو

 ضرهلاو ضرما نهيدساتامك قوت ةيحبس لاحرلا تايجس ريخو

 ضع ىلا نيسننب اياجلا ضعبو -قذلا ىف ركشلا مآوت الا دقحلا امو



 هأل فاح رجال  تاياتكلا

 هيف رخ الو
 تاود ريغ نم مالقا اا بتتكي نم نبااي

 تانلالا طخ نع ”انح ةنك نك

 جابحزلاب ميو ديدحر بتكي تلاق هتعانصام | واقف مهلا بطخم موق ىلا ةلالد تاخدو

 مد كافس نبا انأ اهدحا ىلع ابو:ةكم نيربق تيار لاق مهضعب دو ٠ ٠ماجح هلا اوماعأ

 ماجح نبا اهدحأ ناكف امهنع تاأسف حايرلا مدختتدم نبا انأ رخآلا ىلعو كولا

 يردق رغما الف فارع ايكذحا ىلع ابوةكم نيربق تأ ر رخالاقو ٠٠ ًادادح ارخاألا و

 ىف حايرلا عمم ناكامتا ةلعافلا نبا بذك رخآلا ىلعو اهقرفأو حايرلا باجأ تنكانأ

 يعرا دلا نيكسم نيب مقوو ٠.٠ (هرغ قاوم نيب ءارجافم تار اه لاق هيف حفني قزاا

 نيكسم لاقف بس هتجوزو

 ردقلا لزت قف هلاو  ةدعاو زاخا ناتو يدا

 لاق مث هلبق ةيلا لزنت يهف هراجل ردقلا هنأيما تلاقف

 رتس هبال نوكي النا هرواعلا ًاراح ىل رضام

 ماخعا مبق نع ةيانكلا يف نولوقيو ٠٠ هنم اهرتس اهيمحي الف هتراح ىلع روستيىب تلاق
 'سعاشلا لاق خينرزلاو ةرونلاب مهلطإ يأ ارضخ عرادم سانلا وسكي نالف

 ارد امرادم نعال ومك - دحإ رك ١ كش تان نأ
 ارزلا الو هلورمع ظاخ ام هتءلخ بون ىنادحكح دق 6

 لاقف لجر نع يغشلا كئ-و٠٠يتوملا ةودكو ءارحالا ةئب زلاق كتاعانام كئاط ىلقاو

 كمالغنا هل ليةبتاكلا راوس نايوزو٠ ه٠ طابخ وه اذاف ةدقعلا نيكر ةنعطلا ذفانل هنا

 رذقأ .نف هتلضتداف هيف وضع مرك ١ يلا تدع هتنهتمأ انأ لب لاقق كنيسمأ ةردإلا د2

 اذهب سيسحلا هلعف نغ ربع دق ىذلا طقاسلا اذه راذتعا ىرن فيكف يف لخدم

 دم اندشنأ لاق رمعوبأ اندشنأ لاق ىخ ونتلا مساقلا وبأ يضاقلأ ىتدشنأ كلذ ىفو ٠ * ىنغملا

 ةماعن ىفال ىرابنالا دمع وبا اندشنا لاق بتاكلا ثي روسنب هللا دبع

 لذعلا ىلإ ىعشسإل ناكو> ١ هتسا ىف هاخا هل كلف

 ( بختنم -4)
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 هيلع شنف مث ىرتشي و عميد تلاقف هنغ تلأسف لورل ةاآيتحا تاطخخاو « ٠باودلا يأ مق

 ازبخ اهب ىرتشيو هبارث عوج من تلاقف يرتشيو عبد, تاق تسلأ هل ليقف لاطب وه اذاف

 ا ا ع

 « رشع سماخلا بابلا »

 ابعفانم ضعل رك ذب ةسيسخلا ةعنصلا نع ةءانكلا يف

 امط لاف نيلجرب رفظف ةليل تاذ جرخ جاجحلا نا بدالا بتك ضعب يف تأرق
 ميركلا نبا ميركلا انأ رخآلا لاقو فيرسشلا نبا فيرشلا انأ اههادحا لاقف اهنأ نم

 لوالا لاقف كبسذ فرعأ اهك كبي نع ىل نب امهم لكل لاقف
 دوعت فوسف امون تلزت ناو هردق رهدلا لزنتال يذلا نبا انا

 دوعقو انطوح مايق .ممف ءراث ءوض ىلا اجاوفأ سانلا ىرت
 رخ الا لاقو

 لجر اميأ هللا ةخحرب دقتفم ريغ تام ىلا نإ

 لمتنم نيبو فاح نيبام ةءضاخ مانالا باقر هل

 لجو ىلع رئاث نم سمي مل اهمد نمو اطامنم ْدْخَأ
 ماجح نبا ىناثلاو ينالفاب نبا لوالا ناكو امه_حلال امهبدال ام_مليبس اولخ اولاقف

 اماج> هوبأ ناكو ةبايس نب ميهاربا امهب وجوب روعالا ةيثءل ةعطقلا نا حبحصلاو

 هيف مهضعبلو
 ارمشاهو اهموزخم نتبام .٠ هل باقرلا تنآد نمر انأ
 22 لاف لم ادخ اي + عرفاس يو ع رايدسا

 هب مهضعبلو

 رقصلا رقذي 5 ارش مهقانعال اعجيم سانلل لازأام بئاسوبأ

 زطس ادبأ هل جومب سيلف مهروطسامويبانكلا جئيعاذا



 ؟- نيرون

 6 ىلاح رجال تايانكلا

 قزلا هيبشت درو دقو ٠*هقدص رائيدفصنوهمسق رانيد مدن هوطعا لق مث ممعم قز

 لاق رعشلا ىف ىثيحلاب

 حوبذم وهو الإ راثلأ كر ديال - هب كازحآل ىدنح نم تمحي

 لوّيو عراوشلاب فوطي وهو دادغبب نييدكملا ضعن نأ تةمسام ينارعالا ربخ ىنعميفو

 هعباصأو كلذ لوقي هنأ هلاحربخم نم يل يكس ةخ ىتلح يف نا هللاوف موقاي ومحرا

 دع ةمزيش نبا ردح نأ ىكحو ٠٠ هنيع ىف ثنحلا نع هب يدتغب هقل> يف د

 حلصأ ةمربش نبا لاقف ةبوقعلا قدتساو مرجأ دق لجرب نأ دقو ىسوم نب يسع
 مدقلا اماو هينذَأ فارشاف فرشلا اما لاقف هنع ىنمف اتبو امدقو افرش هل نا ريمالا هللا
 هللأ دع هئبأ رمع 4 لاق هناىدع نب موطا نخو * « هيلأ 2و تدبو اب ىشع قلق

 ريغ نم بيعلا نم أربب هناف اذه رذحا ىنبايهل لاقق لجر عم اسلاج امهنع هللا يضر
 مث لاق .هعببتأ هل لاَتف جولا ءي ذو مالغ هعمو لجرلا كلذي هللا دغر ف هيف هيد

 1و 'يلعيف ةداح ف ءانلسرا اعر هنأ ريغ ابيع هب تملعام لاق بيع هي له هللا ديغ لاق

 ةجاح يف هلسرأ هيأ راص امو هأرتشاف اذه ُش امو هللأ كيع لاقف هنلط يف تهرن 7-5 انتي

 ىف هاناسرأ اجر انأ كل لفأ ملأ هل لاقف قإبإلاب هيلا هدرف هدجو ىتح امايأ هبلطف بروف

 جرخ اماف حرش هب هيلع لوؤضدف دايز ضرمو** ا لوق ركدو هعدخ هنأ لعف 35 ةوجاح

 احنرش نا لاقف يمني و سمأد 6 لاقف ريمألا تكريت فنك لوقي قؤرسس هلآ

 | ىنئاذملا ىو“ ٠ءاكبلا ني ىعمو ةيص ولا حاب م ؟ 2 لاقف ءولاسارس ع بحاض

 تركذ يناف تك ثراخخلا ىبب نه مالغربغ طق دا ع دخام لاق ةيعش نب ةريغملا

 مالغلا اهجوزرتفايكرفايلبقي اهب الخد قالجرتيأر ينا اهف كلريخال لاف ابجوزتال ةأسمأ

 ةلالدل لاقفناندلا لمعي لجر ناكو ** اهليقي اهأ تيأر لاقف لجرلا نع هلأس مث
 تلاقف هنعانص نع اهولاسف موق يملا هل تبطخت نيديرتام كلو يرادقم قوف يطخا

 لاقف هتعانس نع هولأف مهم بطخ هلا موق هيلع يعداف لجرب ىنأ احيرش نا ىنئادمل

 اله حرش مط لاقف ريئانسلا عبدي وه اذاف هنع اوشتف جوزت نا دعب مث باودلا عيبأ



 ىئاح ندع - تايانكلا هَ

 فااتكلا نم ةلكل) نوكنال اديها نمف هامل وقل انهيدخا ىلع رصتش و  هنانغ

 امهاباءمطوق اهنمو* ٠ رجا هبئاوذعرقالل مطوق ام ةمولعم تايانك ةماعلإ و ٠٠ لبس

 امبو»» ًاديعب اموات نيتوافثملا نغ ةيانكلا يف نازيملا نيعال امد امو نيكلا زارطالا

 هدهام لاقف عيبرلا هوم ناكو نائسلا ْ ناك روسهنملا وأ يح أم طظفالا ناسحم قف درو

 نا ىكحام هنم بررقو* ٠ فالخلا ةروجشتناكو نينءٌوااريمأاي,قافولا ةروش لاق ةرجشلا

 0 قلاربمأ ايانقلا لوح لاقف اذه ام ةباحسأ ننغبل لاف َناَوَرِبَخ هدي ىف ناك ديشرلا
 لاقف كيواسم ءذب ىف ناك نومألل نا ياام كلذب هسشو نارزيخ لوقت نأ بدجنو

 ناموا ريمأاب كت دض:لاقق كيواسم لوق. نا ءركف دهام ليس نب نسحلا دلو

 اع

 4 4ع ةيروتااب بذكلا ند صلختلا يف رشع عدارلا بابلا 2

 نم ضي راعملاو _بذكلا نعةحو دنا ضيراعملا يف نا مسوهياعقللا يبد يبنلا لاق

 ىلع نعىورام لثم كلذو ٠٠ حصفب مل اذا مالكلاب ضرع لاقب ًاضعب هضعب هبشي مالكلا

 هعم ىئلتقيسو دارأو هعم انأو نامع ىلتق هللا نا لاق هنا هنع هللا ىضر بلاط يفأ نا

 نم الجر ملأ جراوحلا نم الجر نا يوواَم هنو ءم ةنتفلا نيكست كلذب دارا امناو

 ا 0 ىلا ناو لع نماثأ لاتف اهب ديلى كر نايعو لع نم ارد نا ةغيشلا

 ديعسابأ نا هنمو ٠* هدحو نامع نم ةءاربلا دارأو هرش هب عفديل امهنم ةءاربلا مالكلا
 ال] هارد دارآو داوسلا يف رونلا اقف داونتلا نع هللا: هر. سوي يآ لأس ىترخا

 هللا لوسر لبقأ لاق هنعهللا يشر كلام نب سنأأل هدانساب ىبنقلا يبحو٠ ٠ كلذب يضرف

 ىلع هللا لوسرو فرعي خيش ركب وبأو هنع هللا ىضر ركب ابأ افديم سو هيلع هللا ىلم

 نيبب يذلا اذه نم ركبإبأي هل لوقيف ركب بأ لجرلا ىتليف فرعبال باش لسو هيلعهّلل

 مسقو“ «ريخلا ليبس هارأ امناو قيرطلا هيدي هلا بسحيف ليبسلا ىنبدهي لوقيف كردي

 كوخأ هل لاقف ىثبخلا ىخالو يل ىنمعا لجر هل لاتف ةمينغلا ةيم هنع هللا يضر رمت
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 ما“ ىاح رجال  تايانكلا

 مهدألا لغ لمحت ريعألا قام لاقو لهاتف اقلا ىعو مهدالا ىلع كناحال ىرثعيقلا

 مه وقف هيف هلصن عدب ريق د مهسلا 2 هلصأو هعدر نالف كر نولوش و٠ 0

 لاق هفوج يف هقنع لخد ىأ  هعدر كر

 سناب نيرارغ وذ نانس هيفو هعدر بكرب نرقلا درأ تملأ

 موضعبل نييبثلاو نايبلا ىف ظحاجلا دشنأو
 راطحخلا انقلاو بضاوقلا نيب هغدر كر تودلل مومو

 يراض باخم يف بشن ولش 5 جامرلا هعفرأو ولدي

 زامج الا ,ةريبصق تارتلا نإ + هشوتما جامرلاو طي تس
 حاضولا ةمئيذج ىمس هيو حطوا هنع ينكةف صربلا ركذ نم ريطتت برعلا نا رعاو

 اهيوكر يف رافقلا نال ةزافم ةالفلل مهوق ءركذب لءافتي امو٠ ٠ ًاضيأشربالاب هنع اونكو
 الؤاف' هوسكعو اهب اريطت اهظفل اوندحأ مهنكلو ةكلبم ىم_ست نا اهقح ناكف كالطا

 نيثدحلا ضعبلو

 زجاع دحملا ءانثقا نغن هوبأ ًاريثك .ىأر نيح لأفلا بحأ
 زوافملاب كلاهما بيتلتتكك ًاريثك هئلقل هام.ق

 ةءلكلا نوكت اذهيلعف كله اذا كجرلا زوف نه ةلعفم_ةزافما_ ةغللا ىلهأ ضعب لاقو

 ةليغب لاقو املس غيدللا ةيمست كلذ نمو ٠٠ اهريغ ىلا أمب لودعم ريغ اهلصأ ىلع

 مومطاو انآ أ مل نكلو . مولي نم ىنغمانتو تقرأ

 ميلا ليلا لظا ام اذا قالآاي ري دن

 ماو دواخل لكحل ر 0 هنم لع ملس

 لاق كلذ يف روعلا ركذ نم ًاريات عنم روعألل مهوق هنمو
 اعقوأ كدنعزجءلا يمأ ناكناو ةلابجو ”ىمع قاكلاب تيقلو

 اعز كخللاو املس غيدللا ىمسو أريصب قعاألا ىساكا

 وبأ عرقألاو نوجلا وبأ ضيباللو ءاضيبلا ءادوسالل طوق سكملا تايانكلا نمو

 يدحا ضب هالو وعأ ىمس ىنارعالا نبا لاقو٠٠ هرصب ةدحل روعا بارغالو دعجلا



 أح رجال  تايانكلا 3

 يدحلا نآل ريللا ريثك بصخم هنا هيدارال رضخألا انأو لاق امئاو بلغ دقق لك امهباف
 سعاشلا لاق ةرمضخلا عم

 رملا قهانت نوقهاش مطاعن تزمضخا اذا موق

 هلوقو ضعب ىلعمهضمب راغأو ضرالا مبثطو نم مطاع ترضخا ضرالا تبشعأ اذا يأ

 ىنعملا اذه يف رخآ لاقو ةراغال نودانتيب ىا نوقعانتي

 لقإلا عم مموادع تن“ مط عيبرلا تبناذأ موق ظ

 رخآلا لوق هريظنو اضعب مهضعب !نغ اوعبشو اوبسخأ اذا يأ

 نرقو فيس ودخإ مهلكف نبالا سانلا كلحأ ماشه نبي

 > اونبلا اذا لاق نالق_يب: رش نم فاخم. قممهضعبل ليقو «٠٠ نبالا نماوأرامل اوهفست يأ
 رك ذب, كلذكو فوسوملا ماقم .اهءيقت مسالا ماقم ةفصلا مقتاكبرعلا نا عاود ٠

 هلوقك عوبتملا ىلع هب لدتس وعد انلا

 هلهاوك صيمقلا يهون هنكلو هرص# صيمقاا دق ىربال قف

 همظعل اعبات لهاكلاف هيهوو رصحلا ةقدلاغبات رصحخلا عضوم صيمقلا ةمالس ناكال

 ديلولا نب سم لوق هنمو فاتكالا ةماغعو رصحلا ةقر ىلع امبب لدو اهركذ

 نسرثاو> تءدلا ىف ابنا اهباقو ترطخ اذا اهاماحو ىلق نأك

 هلوق هنمو ءاعالا اط لاقي هذهو هيلع هب لد رصخلا ةقدل ًاعباث حاشولا قاق ناكل

 باقلأعضوميف لاخاخلا لزن اذا بمك يب يح يملا منل ىرمعل

 هلع قاسلا فشكو برولل ترمشو ابقاس قدناف لاخلخلا ةيحاص تعبر اذا لوش

 ١ الاهات ضاشلا كلذ رستخاف اههدراوسلا ناكملاشاحلا تلو تمير. اذأ ةأرلأ

 سيقيبا لوقأةراشا ىلتف اذا عاج ينالف لزن لتقلا نع ةيانكلا ىف برعلا لوقو **

 تلسالا نأ

 عاجمجب هكصرتبو امم اه.عط دحم برحلا قذي نم
 نولوقيف لثق اواوّس نا نوربكي اوناك ةرعشملاب ةصاخ كولا لتق نع برعلا ىنكتو ٠٠

 نبال جاجط |لوقهنمو مهدأألا ىلع لوم نالف لوقو *٠ندبلا راعشإ نم رعشأ



 هأ يئاح ردا ب تايانكلا

 هولضنيفدلا نعةيانكلايف لاعبو« »تومي داكاذا شطعلاو دولا نمهطابر ضرقدفو

 انتم اذا ىأ ديد_ج قلخ ىنل انثأ ضرالا ىف انالض اذْئأ اولاقو ىلاعت هللا لاق هب اولضأو

 ىاسغلا ثراها نب نايعنلا ةينيم ىف ىنايبذلا ةغبانلا لاق انقدو

 لئاثو مزح نالوجلاب ردوغو ةيلخ نيني هولضم باف

 مل ند دكعقفو موعم دلعل م هموق ىكع اذا هرفن ند دعغإل ناسنالا ىلع ءاعدلا يف لاّدو

 ٍسقلا ؤيما لاق توللب

 ً هر ند نعال هلام هس نعل وهف 1

 نا معا و**بجمتلا هب دارب اناوب رعلا بهذ.ىلع قيقحنلا هب دارإال ءامدلا اذه نا الإ

 كر نولوةيف ىلةةلأ نع نونك كلذك هر د ند ًاريطت توملا نع نونكي م برعلا

 مدلا ةفص يف يعوزخلا ماشهنب ثراحال نامء وأ دشنأ لق اذا رقشالا رغالا نالف

 ديزم ا ىسمرف اولع يح مهاتق 5 يعل هللا

 هوم كفي 0 نَء ىنغتساو مسالا ماقم اهمافأ مدلا ةفص ناكامل م رقشالا رغ الاول

 ندو اههضوم اهذص عضوف رمدسذ و حاولأتاذ ىلع ءانلمحو ىيلاعت هللأ لوقك ا<فرعب ىلإ

 وبلا هناه ودب رشخأ لطف قسم كرا ل رالا ع

 ثرعلا دنع: دونالاو ةفشلا فوسوملا 5 ذ نع قفتماف دوسان 11
 قدزرفلا عمس 1 لاق قحسا نب ةللادبع حو ٠ «ءادوسالءارضخ ةببتك لاعبو رضخالا

 بط ينأ نب ةبتع نب سابع نب لضفلا لوق

 رع تنانف ةدلطلا رسحا ٠ ىن سا ند دع

 تركلا دق ىلا ردلا دلك ارم لح اسال
 لمنلا لاك كلحاتا ا رفلأ لاق

 باطملا ديع نب سابعبو همع نباو هللا لوسرب
 قت ناةلحتاسلالسأو ةما رات ند يتاولا تلاع كلا نم هلآ ضخ فلا

 رخآلا جرام ثم ةميظعلا هود ىأ هلجس يف امهنم دحاو لك جرخيف نايقاس



 قاع رجلا _ تايانكلا 00

 ىعاشلا اق همدق نع كارشلا لاز ًاضيأ

 همدق نعكارشلا لوزي ىتح مهراح ةادغلا نوءابال

 سعاشلا لاق هتماعن تلاش لاَقيو

 لكلا اها ةمع ىلآ_اعأ - ايتاعت كلاغ انمأ املا

 راق ىذب تلح ولو ايرب الو اري امتدروأولو يببشب تسبل

 اريك كام راق ىذبو رثك 1 رجم نال ءاملا ةرثك اهيوريالو رغلا ةرثك اهعيشبال ىأ

 امدعبو سيقلا دبع نم ىلجرل نانببلاو
 راجلاو لهالاىفيذ الا عانس يهو هتوجول يدجال ريخلاب ءاقرخ

 ضي لاَصو ٠٠ هتماعن تلاش تبملل لبق هنمو مدقلا نطاب طخ ةماعنلاو ديرد نبأ لاق

 مهن أك ضرالا هجو ىلع اهناريط ةعرسوةماعنلا ةفخل كلذ !ولاق امناواوق رفتاذا مهنماعن تلاش

 ىف لاعبو ٠٠ بضغ اذإ تنكس مث هتماعن تلاش تيكسلا نبا لاقو ٠٠ مطزانم نم اولفج

 لاّقيو ٠٠ باحأف ىعدو هراوج يللا هلقنو هب للارتأتساو هليبسل ىغم توملا نع ةبانكسلا

 لاق كلذ نمو ٠٠ قانءالا ىلع متنا رذنلاك توما قام ردتلا ناو شارل

 ديجأو لك لع نيد هال توملاب يأ هئيدب هللا هامر لجر ىلع هئاءد ىف بايصالا ضع

 كان اسمش لظلا راص اذاو امش هلل لاش هانعمو تام ئأ هل ل هيف لابو ٠٠+

 باعئهدشنأ يتعا| لاق هناكم يلخ هيف نولوقيو ٠٠ هبحاص
 برغم ءاقنع قمحلاب ها 0 1 ناعم ىلخ هللا دغ نباام اذا

 ةمصلا نب ديرد لاقو

 ديلا ىئاط الو ظاقو ناك امه هناكم ىلخ هللا دبع كي ناف

 هنع ةيانكلا يف لاعبو ٠ ٠توملا-ىف عقو اذا متعو منغ ضايح يف عقو ىنأرعالا نبا لاقو

 , يعاشلا لاق عيبسو عبس لاقي اك نيمثو نم لامي نْملا ىأ نيقلا هلام نم راط
 نيمتاس نمابلاط عنمتف هيلع ىلوأال كيبأو الف

 نيمعلايلامنمراطاماذا ىف تسلو كنءتسل ىناف

 هاج هريغلاقو ٠ ٠ تام ينمي هطاير ض رق حا رج اوبأ لاق ىناعالا نبا لاقو» «تح اذا يأ
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 نا اداوم راو ا فو ع يجمل .. حرح

 غ4 ظ ىلا رجال - تايانكلا

 اريثعاتب يطملا راس اذإ فيكف .٠ ةل تل رع ىلإ شخ 1و اقوا

 أرفص لما ا وأو لاع ىنءسينأ ادعم 22 انيك او

 أرهد مكر شاعو مكف ىفر دقنهو مكرسبحاسو مك الومو موخأ

 رخآلا لاقو
 نانيلارا رفصأ لبق نطو نه امن ينإب ىلإ رعتف

 نانثرلاو ناثرح اطزنم ةوسن ىلا ىاونم لقو

 ديمل لاقو

 لمانألا اينما رغسص ةيودد يرشد فرس

 سوأ لاق ةريك ةرهاد أ مظعت ريغصت وهو ةيهاد رغصت تةيهبود-

 المعتو لك: ىتح هغفلش نكت مل سأرلا قهاش ىليبج قيوف

 ليلفو نلفت .ناثلاو مدقت م ل وألا بيرقتو ريقحم و ميظعت مانعا ةيال/ ريغصتلاو

 هلوقك ثلاثلاو مهردو مهردو

 ديدش هدل يننيلخ تنأ يسفن بّيبح ايو يأ نإي
 توما كلم ةينك ىحي وبأو يي ىلأ ىلع نالفب كد توملا نع ةيانكلا يف نولوقيو

 يعزرراوحلا لاق مالسلا هيلغ

 ىحي وأ مهأوه نم مويلع راغب مناك نيقشاعلا توم ةعيرس

 تاذالا مداه ركذ نم اورثك أ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق تاذالا مداهب هنع نونكيو
 : ةيهائملا وبأ لاقو

 أميصل نهدعب ناش ىحفاو ا تمسف ايانملا تا

 أبدصيسام كنم يفت رذاحت بروم كنمام تاذللا مداهأيف

 ريغصت يهو توملا ىنعي ؟دحأ ةصيوخو اذك و لاحدلا انس لامالب اورداب ثيدحلا ىو.

 يلد هلا لاق هاقنعلا هب تقلح كاذ نع ةيانكلا ىف لاقيو٠ «٠ مكدحأ هب صتخبام يأ ةيصاخ
 باك ىب د_ذع هاقنعلا ىفواهب تقلل يندب: م ل نا ولف

 لاقيو ٠ هليبس ىلخ بسنتنا اماف بلكي ب دحأ هرسساف ةيبلك عاشلا اذه مأ نا هعقومو

 (بختنم -ا/)



 يناجرجلا  اتيئانكتلا 1
 ظ نيتببلا دعبو بهو ىب وجهب لبعدل تايبالا

 ربك يف ءانحفلا نع نوكنحم رغم يفءاش>ةلانع نوكنحم
 ريكلاب تايادلاو مطاوفلا عم مهئامت علقت ملو نوكتحم

 " مهاخأ اهعم ثعبو ا نذأف جملا ىف نذالا اهجوز ةأيما تلأس تلاق يبنتلا ىو

 لاقف اهنغ هلأس اوفرصنا املف

 لأجا بحاصابف ىماهنا الا هربخأ ًابيعاوب تملع ناام

 لكشف نملحرلاباموناريغي انبدج ريساااماذا راهنلاناك

 لستغمران ١ يرتلاز الف انازانم يف اريثكناولخيو
 لمعلاو تاسنلاب رعأ داو م رئاربتنك ام أ هلا

 3 أهريغل أم ريطتملا ظافلالا نع لوذملا 6 0 كلاثلأ بابلا 0

 مساقلا وبأ انربخأ توملا نع هب نونكي ريبخلا فريال نالف قل مطوق كلذ نم

 بع نإ ركب ىل سلع يف لاق هنأ تيكسلا قحخسا نب ٍبوقعيل هدانساب ىخونالا
 ريصقتلاب سل دولا 'رهاظ .٠ ًابح كح نم سانلا نمو

 ريبخلا فيطللابدولا قا ساق عبر هتلأسام اذاف

 لوالا تيباا دعبو ليغعدل ناسي ناذه

 ريمضلا ىف امي هبحىلعف رطلا دهش هيربخام اذاو

 ربك لام شارو ىلدم اذط تاق تتحيام اذاو

 ةديصق نم ىئرعملا ءالعلا ينال موضع دشناو

 دخلا .فيطقاب موتلا ١ قمل ٠ .اواقتسا نبأ كادغ -نع لس الو
 لاق هلمانأ ترفصا لابو هلك أ يفوتساو هعصأ نالف قعا كلذ نع ةيانكلا ىف لاغإو
 ساحسملا ىنب ديغ



 :/ ظ قاج رجا ب تايانكلا

 ديس نورفظي واديس ىلا ةفافل كودوس موقب ناو

 هنأرما ديزم طراضو رشقملا باوجلا نوكي اذ.كه لاقو هيغ !هب مالو هدب يف طرضو

 فكل اق مث ل5 ىلا ديزم دمو ةئاملا سأر ىلع تءطقناف درغي وهو جوزت تامل

 ىعاشلا لاق م الإ وهام هيف نحتام تنأر

 يود هباولأ يف حيرل ىتبيف هحلصت ليلق
 هيف زغالا يف لبق امو هلك طارنض اذه كحيو ىف

 كرمت الو جور طل سيلو اهمأ ثمطلا فرع ةدولومو

 كحضي سيل اهراع نماهبخاصو ةيؤر ريغ نم موقلا اهم هقبغي
 سيق دبع نم هنال داسفلاب هيمري نافه ىنأ يف رالا بوقعي ينالو

 يمرتتذخأوةنانكت تف سانأ ىلاتسلج اذا تنأو

 مهسب مهوحن تددس اذا ًاعيج مهسفنأ كشن تنأو
1. 

0 

 مآ سوف نع اهبثت تناف 2 3 نو كامح نم ىلاءت

 ديسوجمب نإ ةتكج قس

 « مدقت امب ةقثال تارانك عاونأ يف رشع يناثلا بالا

 فالفب رئارسلا نعوهمون ةوحألة يهناسنالا ةيراج نع تايانكلا ىف ةماعلا لوقت
 مدقتف ضاق ساحت ريض لاق ىذاقلا نيس نب ىلع يمحو تاقادلا ةينكب وهو رمقلا

 لاقفهمشب طرضف لوقلام هياع يعدل لاقف ًاثيث رخآلا ىلع اهدحأ ىعداو نالجر هيلآ

 يذلا عقسأ نه مال_ةلا لاقف مالغاي عفصأ يماقلا لاقف ىضاقلا اهبأ كب ركب يعدملا

 نع ىنكت باحقلاو كسفن عفصاو امبعد لب لاف كيلع طرض ىذلا مأكن» رم

 نافه ىبال ءايدالا ضعي دشنأو داسكلا رهشب ناضمر روش

 رك ذلا نم يننالا مهيأ ودن مل .ةلزنع لضف: ىب تبأر اذا

 ربد نمدقنل مهناركذ صقو ” لبق نم دقني مهاثنأ صيف



 ىاح رجا - تايانكلا 2

 .طابر ىرخالا لاقف ىطرضا ىأ هيلع يحدقا ىرخالا تلاقف امهبدحا جشف خيشن

 جاجسللا نبا لاق هرولغ عقرفتب نالف نولوقيو ةقيقر ىنطب
 ىردص يف ضرءت ةمقرف تركنأو ىنم تبطغ دف
 يردأ الو كلب طرضأ 2ىنثا ىوس بنذ ىل سلو

 ىْمُ تجرفم طرضإ ملو تطرضفاهقاع اهب لخد املف ةأسما يبا عا جوزت يبئقلا لاق

 تطرض اهقناعب امبف ىدوع اط لاقف تاعف اك لعضيوأ هسبلا عجرأال تلاقو ابلهأ ىلا

 1 لوقي ىفا مالا أشناف يرخأ
 كه رفيفتدز نع كفا - اقيثع انيد ىنتملاط

 كضقأ مل كبأد اذ ناكنأ هلم ىلع ينيمولت الف
 ميدنلانودمح نبا فوج نم ةدابع عمس لاق ىديحوتلا نايح ينال فاحدلا تانك ىو

 زاعملانبال دشنأو حايرلا ريثك ت نأ ىأ طابش ىف تدلو نودمح نب اي لاقف ةرقرق

 طاشن ران نايثفلا ىف هآنمح تاغشأو بارشلاباط دقوانيلب

 طابشحانو نماوسفرتك أو... لابش موبأ ىف نولاك نم درإب
 ئرقصعلا لاق هترافص تكرحم نطنلا ةرقزف نع ةياثكلا ىف لاو

 رداولأىىدو-ا هيدجوفق رجابملإ ابخوترصبأ

 5 رئابكلا ىذا هنقذؤز: . اهقارف الش تديعو

 رداوبلاض عب نم تيشخن 2 ىنرافنص تكح رحاف
 ماملاهي ري ىذلا راخبلاوهو راشقلا نم ذوخأم رشه نالفوسفلا نع ةيانكلا ىف لاعبو

 ًاباوج هتبجأ اذه ريغ ىف نولوقيو راشقلا ريثك هناف يما ةوسفب كدب ري ةماعلا لوقنو

 رئاظنلا باتك ىف ىد.محوتلا نامح وبأ ىحو هك اأو ةمماشلاب 4 تحرص اذا ًارشقم

 لاقف ىلب ال, كندب نكشيل شام راهنلا تأ سارف ىلأل تلف لاق ىزاملا سبق نب يموم نع

 عجوم قف هيف بلقت هبوث ىنسبلأ ليللا اذا
 تلقف ةبطرلا نباي كترجأ دق لاق رعشلا يندشنتو كلاح نع كلأسأ قدحأ اي هل تاقف

 لاقف“ راصنالا:تاداس نم ديس انأو اذه يل لوغنأ



 46 قاع رج تايانكلا

 ناو ىنأ لوق لين اذه ل نم لما نزثنف'

 بعذلا نم ضرأ. ىلع رد ءايصخ,: اهعقئاؤق نه ىركو يرذص نك
 كانه ني_نمؤملا ل لاقف يتاكلأ فسوب نب د_حأ لذدف دغلا نم سانال ددقو

 نومألملا هدشناف ةكرعملاب رفاظلاو ةكرحلا ةدشو ةكربلاو نولاب يعألا نم ثدحام

 ملظلا يف نمطلاىف قذاح هتكشب ضام سرأف
 مدي مد نم هتشساف هتسرفيعدب نا داك

 هنقان تدرش تنلف اذا ةطرمضلا ىف نولوةيو اهم مل لاو ًاضئاح تناك انأب رمق

 لجر مهدنعو نوبرشب سايأ نب عبطمو دايز نب يي ناك لاق ينئادملا هاكح امل ةراشأ

 دايز نب يحي هيلا بتكف دعب ملو جرخ مث امهنم ايحساف طرضف
 اناطوأ لحرلاب اهركحذت الا دخأ اهذؤي مل تدغ سولق نمأ

 اناخ ىذلل ابف بنذلا امناو ترش ذا تبناق اهب راذعلا ناك

 اناشغت تنك دق مك ائرزت ملو ةيلقمو انارغ كنم انتحنه

 اناتيعأ  ندرشب هتقباو الأ ١ لباوذسانلا ىف اف كبلع شنح

 هيف يمورلا نبالو

 اسارد ةمكححال لازام ةنطف وذ وهو اهو تءجاه

 اتانلا اا سافلا كس. مدار ىب تعيس

 اسان ايبا اتلا ىر الف  ةيناعآا كفانا دمك

 اسارلا  اهنأو بس نم نكت ةفلف اهب لع اذا يح
 هنسلا ءاكو نانيعلا ملسو هي هيلع هللا هللا ىلص هلوقل ةراشا هؤاكو قلطتسا ةيانكلا ىف لاّعيو

 لاق ةبرقال ءاكولاو ءاكولا قلطةسا نانيعلا تماث اذاف
 هتددتف 2 راسم كش الب تخار“ لاقيتسم نه نانيعلا تمان اذا

 هني ردصىفف كبجاذناك نمو ًاطراضرذعيف لقع اذ ناك َنذ

 رصني هل-هل هانعم ىفو توصلا ريثك شرادلا نا كلذو شراد ةفخ ةماعلا لوقو

 نانا يصا تزاتجا لاق هن مهضعب يكحو ةطرضدهنم تئلفنا نم ةيانكشرتسم ىفث نولوشو



 يئا رجا  تايانكلا 5

 صائدلاو اًئيش هيطعي نا ريغ نم اهب ةشحافلا ىلغ همم عمتجوف ةرجافلا ةأرملاب ىأيف

 هلزأم ىف نهاشغبو هل اقيدص نوعدوتف ثالثلاو ناتيراجلاو ةيراجا هل نوكي كجرلا
 اذا اناف ديشرلا لاقف اهذخأب ةرجاب نينثالا نيب عمجي يذلا لذنلا داوقلا صانقلاو

 ُي ردأال مآ ةنس ناعل 1 ذنم صائد

 تس ب وصسسسوهإ ص

 « هريغو ثدحلا نع ةءانكلا يف رشع يداحلا باباا »

 كو كبحس تحس كو كقرب دحا و كلعن تشبا 5 لبسملا ءاودلا براشل لاقي .

 : ل كل فرش دقو. قيدمل ىربوتتملا دك ةهاركلا تاي ىلا تمهل

 همامت تحس[ ودعر نم كقرب ادح 1 هما ركلا با يلا تيطخم 5 نبا

 ايناث هيلا بتكق هبحي ف
 للا نيت لاع الع --: هصبصأ فك لقبا
 ىلاحخلا لزتلا وحن ةق انلا كب تراس كو

 ' هببحن هيلا بتكف

 فدعلا ريسلا نم امبغا . نام نالعنلاو كيلا تبتك
 فيك لجو ناونملا لع ٠  تتكاف'ىلا باتكلا تمر اذا

 ةيانكلا-ىف نولوقيو ناطلسلا مسر 25 قيرط ىف ةرذع ساد اذا دداولا يف لاقيو

 اذهريغ يفو اهضابقنال ةمشن#لاب اونكف ضايفنالا ءاشتحالاو ةأراا تمشتا ضيحلا نع

 ضعب تعمسوهب مهم ىأ يرماب مدنتحل هنا لاقي ورمع وبأ لاق ماشتد-الا ماههالا عضوملا
 هنا ناغلا ضعها نع يكحو ضئاح ك.:ةيشعدبري دصتفم كزيزع رخآل لوش نيدلوملا

 بتكف دصتنم ىصلا ناف ء يجنال هل تدتكف املأ ريصملا ىف اذان ةنففعل ككل

 هنا كو هوركملا عضوملا ىف اهناينا ديري دعاص راد انذخأ كلذكسمالا ناكاذا اهلا
 ىف هءاغ تل ضيا 0 اهدارأ كليم نإ نسحلا تنب ناروب نوع جوز ام

 هيودمحو ةدسزو رفمح 1 تماقو تايمشاطا ءاسنلا ترضحو امو نم بهز ريصص»



 11 ىئاح رجال  تايانكلا

 ةملظلا نم دوقأ لوقث برءلاوحلملا ريثك رعشلا عوبط» رغاش نسجلا وبأو ابق كدي م

 زثعملا نبا لاقرظم طاسب نم دوقأو
 داوق ليالاو ةماكت سمشلاف هلصاوت نم ليلبالا قلتال

 داقر سانلاو هتبحأ يقال هرتإ ليلا مالظو قشاع
 ىببأ ةلج ءاسكو هلرابغ نسل لوالا تنبلا ىنعم ىلثمل ذخأو كيولل ىنخا كيللا لاقيو

 لاقف هالح نم

 يف ىرغي حبصلا ضايبو ىتلاو ىلعفش؛ليللا داوسو مهروزأ

 لد دقو داوق ىليللاو زنءملا نبا لوق نم فلطاأو نسأ ىل عفشإ ليالا داوحو هلوقف
 هلوق ياثما ىلعاوباع كلذلو ةدابق هلاثمأ ىف ةعافشلا ”نال ةدارقلا ىلع

 الثءىوطا يف ىنتكرت ىلا ىلا يل عفشيف ىلذ ىرب ريمألا لع

 ناو ينأ لوق هنم عفشأو هنم ةعافشلا هبلطب ةدايقلا هماس دق ناكاذا

 انني عمجي للضقلا لعل كاوه دلاخ نب يمي نب لضنلا ىلا وكشأس

 كحلصأ لاقف ًاداوف ىنتلعج نا ىلع تذزام هل لاق تدبلا اذه هدشنا امل ىلضفلا نا 0

 وهو فيرعت ةادا ريغب ةماظ رم دوقأ برعلا لوقو لصو عججال لضفب عج للا

 ًاسين تعاتبا ةدايقلا نغ تزج املف تداق تريك املف ةياهاجلا ىف ينزن تناك ةأيما مسا

 نيقلب داوقلا نع ىنكي ءافرظلا ضعب ناكو ينارعألا نبا ءركَد اناحم هقرطت تاعجو
 زئعملا نبا لوقل هب ريشي و هريغ ةل ادحم هنال

 ىغو قف ىربغلا ابتفو - ةداوق ىريقلا قفأو
 ىثيلتقلانمكياعسيلو حال_سلا دحم نيق كنا

 5 يرممبلا زامجا لوق هنم نكي مل ناو كلذ نم بيرقو
 علوم يبصلا بحي تنأو عاملا عيطتستالتنكاذا

 عطب الو ديدحلا دحم 2نسملا ثم كاذ ىف كناف

 مهنف ةنالث' داوقلا تلف داوقلا *ئىث يأ لاقف ديشرلا دنع تنك لاق يعمصالا حو

 رسوملا هقبدص ءيجيف راد هل نوكت ريقفاا كجرلا صاقشلاف صانقلاو صائدلاو صاقشلا



 قاج رجال  تايانكلا 1

 ضاور لكح يعاوابن

 ضارسقم رامسم هنأك امهسخش فيأأت ىلا يد
 ساوت وأ لاق نيسأرلا نيبو سأرلاو سأرلا نيب عم# نواوشرو

 نكي ملاذا شبعلا ىف ريخال

 هفلأ ن# لص تبيح اذا

 سامع نب نوراه تدب ىف

 ساب نه ةلبقلا سيلو هيب يف ةرمقلا هركبإال

 سارلاو سأرلا نيب عم ةولخ يلا ترسم امبرو
 هللا دبع لاق ىلا دم وه اولاق اعرو طيخم ةرانملا دي وه نولوه دادملا هنع نونكيو

 5 يديعلا برح نب دمحأ نإ

 مننا دالوأ برفو: ايا بيط هريس نه

 مدغنم ىرثبو اذه هاهم زعل يح

 معلا مادق شميو ليوطلالملاذخأيلف

 ناكو حالملا نب فرعب جوز اط ناكو ةينغاا ةميقلا تذيب يف يسروجلا نسحلا وبأ لاقو
 هقلصو هباحال ًايضغم

 اهجو اف هأرب نع ل قوس كلاهب تماق ءوس سرع

 اهسو انيلغ هباريك تدز

 ةلجدلا يف ربعلا ةنيفس اها 1

 ىلام تسل ماحزلا ىف احرف

 قى يلانف اينانز دف

 كيدلا يفك كيبأ نعدملا يفتن

 اكشلا كسأر ىف لاخم انا ريغ

 اهيركحي بكار لك نم

 ايام دعب حعرلا ىذب

 اهبش ىنلب تانزحلا لمح

 اقبأو ابمأ نغ ترا

 ايف كدبرم ريغو اهف ت

 هلا رك ذو ةدايقلا ىلا جوزلا بن هلا اهنف اهلا قينسي مل ةفيطل ةراشأ اهيف تايبالا هذه
 نع كلدلا ىف تبان اهناو ةتيفسلا سلق هدمل دادم حالملاو حالم هوبأو اهف هيبأ نع بان
 كسأر ىف لاخن ةلوقب نانرق هنأب ضرع مث اهتح يف قحسلا كلدلإب دارأو ةميقلا اهمأ

 ريغو هلوقب ارب يلغحي ريغ نأب ضرعو نورفلإب *ىش هبسشأ ةنيفسلا ةاكشو تاكسشلا



 لذنب: ىمغر ىلع تيلتبا ,يتدح  الذتبم بح نمم بجمأ تازام
 لمتحا قدصلا ناك ةرعسلا لع هل زاك ىرط ذأ "سقف لركا

 لقّساف موقلا راوج تهرك ناف اولزن انابق اوناكو اموق ترواح

 كلزلا لع نبل بق نم سضاألاو أ .للز نم .ناكام ىلع ذأ ل
 لقتلب ىنذأ مكبح يعر قبح ةيزخم لك مكف عمسأ تلزام

 #* ةدايقلا نع ةيان.كلا ف رمماعلا بابلأ 0

 سعاشلا لاق فاؤم داوقلا نع ةيانكلا ىف نولوب
 ثوحم فيلأت نسح . اض فلآ أمي نا
 تويكنملاا طيخم 2بعصلا للا دوقيو

 رخآ لاقو

 راجل ىلع راجلا لمحيو هئيب ىلا درملا فاؤي

 رانلاو هاما نيب فلأ هفيلأتب قدخ نمهاش ول
 ىرصبلا زامل لاق رئاشعلا نيب جاصملا اواق امبرو حلصملاب هنع نونكيو

 رتل مورا ع ملا م

 رااشعلا نيب هحالصأ ىوس بنذ هلام ١

 بهو نب ديعس لوق نودشنيو هنالخال لزتملا همست ةماعلاو

 داوقب صفح وبأام اولففتال مط تاقف داوق ةمثع نبا اولق

 دازلا نم ىغس امو نيمهردب هلزنم كيركي كحر هنكل

 عدبأدقو رعاشلا لاق ضارقملا رامسم ةفيطالا هتيانك نمو

 ضاتعم هع ؤيشأ سيل .. ًايغأ قلت قاخسا انآ قلا ْش

 ضارسماب ضرعلا عنو هقسف ىلا لام نمفياح

 (بختنم -1)



 ىاجر جال تايانكلا 1

 قارولا ضقت انا وجيت دامه ىف نمورلا ني لاقو

 هنيكس ملق هلرق نم هب نكي ملام قارولا ىفريخال
 هنوعام ضن, نذ اهدعإ ١ !ةحوزا هلا ضن نأ ان

 هنكك اسم ضغب ىتيلاب اهلي نم نيكسملا عنميال

 وجب رخآ تاقو
 اهاشلاو خرلا نودغو اقداسب اهعجأب ايندلا ةتخاشك تخضأ

 اهاتلأَو زر اهرمقأواردص اهعسوأو انزق اظوطأ تخصأ

 لئالابهنغ نوتكمو نائرقلا هب نونءي ريصقلا طئاخلا وه ىنعملا اذه ىف نولوق, ةماعلاو

 ىمورلا نبا لاق اهجوز تدارأو كالثا لعفام ىرخال ةنجام ةأ ما تلاق ًانيأ

 ءافعشلا ىف كيو هللا قاف هرتش ديكشلا)

 . ءايحلل انرقلا بيس هللأو نرفأ تنأو مح نم

 ىمورلا نبا لونل ةراشا نشآرلا فرشم وع نزلوكد

 فارظ باث هل انيرظو تفارشا هسأر يف افيرششاي
 فات فنك دنكركلاو س وماجلاو نرقملا ليالا حطان

 ىهورلأ نبا لوق ن. غابأ نرقلا ولعب نائرقلا فصو يف عمسأ مو

 جوحأ ىريغ نرقال اظ تاتف جوزتال مل حسنلاب ةلئاقو

 قولا يرق ءاناد امو يكضاف - انآ :جوزت ءانيأر خخيشكا

 جرب للا ىلاوأ يقرب مجنلا يملا هنأكق ح وجلا ىف هنرق الع

 هائوم ىفاضنأ هلو

 ىلعألا قفألا قه روو:-“ هدوم شوألا تحت هانز
 ءايأ ودبي ماسإ نب رسمت نب دم خ نب ىلعل اذه ىف لبق ام نسحأو

 ىرذم كنرق دنع مويلأ هرق ىحضاف نرق دنكركلل ناك

 يرك ناوباك هباب نكيلف اذه كنرقكهنرق نكي نم
 ىزرأز لا لوقلذتسما بحيف ليقام عبطاو
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 تنفئشسزهيتع ف دع. بعنم خل



 اقامت 1 ااا اسم ع ع

 ولأ ىئاجر جال -تايانكلا

 رغاشلا لوتكزغلأام ر ؟ ذ نع ينغنسأو عطقف ءوس لي فورعم هنأب يأ

 3 هفداست فوسف اهشخم نه ةينما ناف

 هذه يف يمزراوخلا رركةروه_ثم برعال ةّقيرط هذهو ناك اميَأ وأ بهذ اهَأ دارأ
 لاق ىنعملا اذه ةّهرطلا

 ىف الوق لاق نا كلثمو فصنلا تسا رفمج أ
 ىف تلخدأو تنجم لاو ىدعوم ىل ترممأ تنأ ناف

 فثكتالو ثردهلا طفف هدام سانلا - دقو

 رخ الا لوق هنمه برقو

 هيلث مدرف مثدعف ةرم بجاح مدراذا

 هينازلا وه توكسلا ناف اوةكسامنإايهلاولوقف

 تحن عضوب ءاسكلا وأ عطنلاوه لافثلا نأ كلذو الغ احرلا تبلق ةيانكلا ىف لابو
 رعاشلا لاق قفدلا هلع عقب ىحرلا

 الا تلق: اخرلا نأ ىلع يددغ لدي راكلاب كواخ

 الاعفيبب تدؤأ نا ىلحأو . اعط ذل راغصلاف الاو

 زيمخَأ هيلغ دوهشملا لاتف ىضاقلا فنغ دوش الجر ناأ كلذ يف ةعوبطملا تاياكحلا نمو

 بارج لاقو ةدودمم هيداهشف لاق سران لب لاقف عار مأ سرانأ لاقف دودحم ةداهش

 بمعلن انك لاقف هيف هل ليقف هؤاد بلقنا ربك اماف طاوللا, ف رهن جر اندنغ ناك ةلودلا

 سارتالاب بها انرصق تدطش حامرلاب

 دسك ةحتطتتس -

 مب جاوزالا ةريغ ةلث نع ةبانكلا ىف عسانلا بابلا ف

 هلوقل ةراشأ نوعاملا عنع ال نالف نادثكلا نغ ةيانكلا يف نولوقب

 لقع نم يدنع نوعاملا عني ال مط تاقف راعي الو يمحياولاق

 نكسنْعَأ اذا هنم كاَذ كسي ءاملاف ةيم ةراحالا ساد هسم نا



 ىاح رجال ب تايانكلا : ْ 504

 حالس ريغب يزاغلا لثك؟ ربا الب ءاسللا قشعب نم نا
 حامرلا لاوطال نعطلاعدف حرب الا ناعطلا نوكي له

 هيف يتسبلا حتفلا وبأ لاق ماسالا سبي نالفو ىاناا بحي نالف نولوقيو

 ثرحال خيش وهو ممن وبأ 3 دق عيظف سعأ | نه تدم

 * ثدح تدب ىف حاص الا سبخ دق ©

 يمورلا نبا لاق ملل 7 مدلل مغدبرو ملا جتني نالفو

 ملل ىف تمندأ ماللارث مل ٠ هيف مدقتلاو وخنلا اخأا
 ميطحلا نباب ت>حتحا مث كميم تال نم

 لبغدلوقل ةراشاريماواعلا بحي لاقيو ءادلابا مم ناك هنال زربم رعاش مطحلا نب سيق ىنعإ

 ريماوطلا بج َنم كبل اذام هتحارب اراموط يلقي نما

 ا 1 راو لوطن الوط ةقشمل نأ *وشن الش تببش

 رعاشلا لاق كولملا هاد هب لاقيو
 مهباتكب كوللا هادو قارملا لهأدجلا كردي قم

 ا سا ىل نإ ىو - ممل لاه رتإ فرش اف

 يمورلا نبا لاق ربك ألا بهذملا هب لاقيو

 21 عقلا هن نكلو 2 ةحاسلا نما رنالا لدتا امو

 ءادلاب همني كجر ىف ينيدبلا نسحلا ينالو

 متانكنا لاقو فاسنلا جرخ ارئاز كراد بابب تفقو ال

 ملاظ يدنع تنأولاحلا اذه مئان فاحل السبا هتبجاف

 مله ةبضقلاب ًاضيأ تنأفأ ىللاقو ربرغلا أشر كحاضنف
 متئاص ىنإ هل تفلح يتح ةعاس هنم تافأام لاو

 : هب ضيرعتلا يف يمزراوخالو

 هنظ -هئقط ار نكأو“ اةح يطوالا وه ركب وبأ

 هنأب قمجوبيف اتيرافع ادوس ناملغلا يغتبي هازأ



 م احر جال - تايانكلا
 هعزف ةزاكع هم بلط ناكو ىدحديالا ىخذاقلا ىف قاهبصالا حج رفغلا يب ال و

 اهصقلا رهبت انهم فرطا 'يثال ابحت ةصق عمست يبدح عسا

 أصعف ىصعلا ىي نم دنع ايمرو >> نلمح لحيرلا راف تيلط

 اع لكي ابط ةلخ نك[ لو. بضع ومع ىوبب ةيسحأ تنك و

 ساداب نب زعم وجهب ىناوريقلا قيشر نب ىلع ينأ لوق هلكاذه نم نسخأو
 هوالد هب كم كاني قح كينيال انديس

 هواره هنيعيفو الإ ًاعطق دمج: سب ال سافلاك

 ةيراج نانغ ىلع لخد ساون بأ نا ىور امل ةراشا ءادلا يلقنم نالف كلذ ىف نولوقيو

 َى ا اه لاقف ىنطانلا

 انوعوأ ناهي نا هيلغ ىنخأ يآ اتوقف سارلا,مرط ريك ارا ل ١
 نوف فلالا ناأو .فلأب اذه اوجوز اوك قح يقرا ًارحج قنعلا ىف يآرروا

 ينوأو يأت الف ءادلا للقني نأ لبق نانع تلاقف

 هلوقل ةراشا ةربالاب هنع ىنكي, ءايدالا ضعل تغمسو

 كول هنأ امون معرب كلة زالا حا ظ
 ىمزراوخلا لوقل ةراشا ءاوللا لمي نالف نولوشوو

 ءاجطا ىفالون ماللا بلقب اقح تاقف كيللا انأ لاقو

 ءاولل كلاما يوس كيدل ائيش كلما ةادأ نس 21 مو

 بهأ ةدابعل لاق لكوتملا نا نايح ىنال رئاصبلا باتك يفو لقدلا دقعي نآلف نولوقيو

 ةدوّلا يف يهانش دقو لقد ريغب اقورز ب <رأ ال انأ نينم ل ريمأ ١ اب لاقف ىصخلا اذه كل

 أسما جور”ايصخ فاما يمورلا نبا لوق

 حاتفم الب هسئيطاعت ذا جاجنلا باب تاطخا حجنل لق

 حابسسال راحيلا ب 2ك كك عدف ديجلا حياسلاب تسل

 حالما يزوملا دقف م اقيم ءاصخلاب بلا علق

 جارحالا حاقفلا هانغام الوقف حاتف مثنأ امتا



 يا رجال  تايانكلا 51

 دما اكهفكو ناجعلا تطر هب ىدهع رفعج نع ىلئاساي

 ىذا نليشاو ةيلأ تفي , هئايد نع ةاذخ ناوخالك

 ىنعملا اذه ىف رخآ لاقو

 لفسالا يف ةواخر تقزر دقلف ةواسق ىلضف هيف كبجوناك نا

 ظ لتركتلا بإن هلع تردإ الآ ' ةلقءانوي كم قلخ ءارام
 - ضعب يف ذوعصلا تدرأ طظحاحلا لاق كلذ ىفو نيحالملا ة-هلب ةنيفسلا رخؤم لثوكلاو
 ” هزي ىلغيفقاف كسامتدنكل ىافقب ىنيقاي داكف ىرامح قلزف سلاج حالم خخيشو رطانقلا

 يف يمه را رفعج نب دم نسحلا ىفالو ىهتنا هلثوك ىلع ساجام نحأ ام خيشلا لاقف
 ةديصق نم نوع نب باطحلا ىنأ

 زمر كلذ ىثو ن  افصن تلق هفص لبق

 زمإ بادرسسو لي ف م5 تفج تقمع

 زرالاىذهىفو ك الت ىف نومكلا عرزب

 لفسالا ةوادنو نورقلا لوطب غامدلا فافج نيب ع.ح دقو رخآ لاقو

 ناير ءاملب كالفسو ىتترت ةلحاق كنورق

 نيبيبثلاو نايبلا ىف ظداجلا ًاشنأ يمعلا ابحي نالفو هرولغ يمحيال نالف نولوقيو

 ايلا[ احن هنكل اص جوز كجوز

 ىنعملا اذهب ًاضرعم كباب نبا فرا دقو
 اسعلالجال نارمع نب يسوم ىوس ًاغيج لسرلاب رفكب

 ماخالا وجهي ىمزراوحلا ركب وبأ هلاقام هنم نسحأو

 اند[ هنا ىف لاح  ةنكشل نوغرف هوم

 يناصلا قحسا ىلا لوق كلذ يف ليفام نسحأ نهو
 امئأاوضعو ارب ًاوضع كلي. وارسس كنمزاح نوراه نباي

 امهاربا _ليلخلاب رفاك ربياو ىسوع تنمآ ةحئتف

 امظع ًاراع ناتخألا يربك . اذهو اضعلا قشعت هذه



 هه . .ئناجرجا  تايانكلا

 قحسانمىلحأ كينلا ناذ نتفأ قرشلاوبرغلا ىف قحسلا تاوذايالأ
 قالا ىفزي اب زباغوسإ سيلو 2 ىهتشي مدألاب زيا تاف نتفأ

 قرحلاب قرا عقري بيبل يأو اولثمب قورحخلا نعقرت نتنأو
 6و اهسحتننا» ىصع ىار نم سل اج وزا اهوقزادقو انحاصلا ةارمأ تال

 ىف تدتكف سبايلا ضرحلا نم الالحنا رسبأ هناف _دح نم كل رهظيام كنرغي الف اهيلع
 ىلق ىف دقعتا هتعمش الف تايانلا توص عمسأ نأ لبق فوفدلا عقو ذاتسأ تنكاهباوج

 هنا الول تلاقف عاشملا هب ىنعت هاثقلا بيطأ امىرخأل ةأرما تلاقو توملا الا هلحيال ءىث

 ةنالف ةفرعم ةنالفو نيثلأ لك أت ةنالف نولوقيو لبحلا ينعت ناعبلا يف

 م ةنبالاو ءاغيلا نع ةيانكلا ف نمأثلا بابلا م

 ظحاجلا ناكو هيخأ ةأوس يراوب هنال بارغلاب ءادلا هب نمع ىنكب ةشئاع نبا ناك

 ءاقرو لوق ىلا ةراشأ ريهزلاب هنع ىكي

 ردا لوجملاك يسال أفا دج عل تح اعز حا

 نب رفعج نب دلاخ برض نيح هسفن اهيف مذي ةعطق نم ةعزخ نب ريهز نب ءاقروا وهو

 هباتك يفيزاريشلا رهاط وبأ امهدشنأ ناعرد هيلع ناكو ريهز ِءِسَأ ىلع طقس دقو بالك

 يهوبدألا لامي موسوملا
 رئاشبلا كيلع تدر يذلا اذاف يئدلو ذا ف ترشب دقل

 رهاظلا ديد قع. هسرحبو .  ادلاخ برشأ موب ىبع تلد
 زد: لوحتلاك ىسأ :تليكأف دامك تحما ربطت

 ردا لصنلاو فيشلا لصت ناعيري .- اهالك ناضمني نالطن ىلا

 رضاع يندلت مل ريهز ىلبقو دلاخ ةبرض ىلبق نم ىنئيلايف

 قارخلا نسح نب ىلع لوقل ريشبو ةناوخالاب ةئبالا ءاد هب نمعىنكي ءايدالا ضعب ناكؤ
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 نمو ربه ريغ نم امزح ةكوامت ةرح سورع ىل

 نرق يف تاني سمح اظو تابح نا امو ركب بين
 احيا اهخن كاباخ لذاو : ةيفئاطب تليمؤ ابلسأ نا

 نيلا فكىفرهدلا تايرخأ اهحكنم' يف ب>رلا ةقيض

 لاقف نطانلا ةيراج ًانانغلجحمينا دارأ ساون ابأ نا ظحاجلل ىراوطلا باتك ىف تأرقو
 هريطق كنمر هيلكي بملأ نيرت اذام

 تااقف

 هريمش دلجاف كيلع اذهب صم ' يايا

 لاقف

 هريغ كنم دي ىلع - يرو... قاخأ  ىنا

 ىف هتملكف ىل_سنغإ اهجوز تددجحوف ةيئاغ تناكو امون تءاح ديزم أما نا دو

 دييزم داع مايالا ضعب ىف ناك املف ةريمع تدل يمالا ىف ددتتاو ةبئاغ تنك لاقف كلذ

 يىنالو ىنتدلخ ةريمع ينتءاخغ ايف تنك لاقف كلذ ىف اهماكف لستغت اهدجوف هرادل

 ىاهبصالا جرفلا

 0 ىلاح يف ةريمع ىقفلا اركشي يلا ةانف منل

 درفل سأاو روجبم ةلخو سلفم ةجوزو بالغ ةريهم

 سعاشلا لاق سرتلاب سرتلا ىتتنو سأرلا قخ_.ت ةنالف قدسلا نع اةيانكلا يف لاقيو

 ة.هاتملا ىلال هنا لاقبو

 ساالا رتارح نحذف دتاف نأرلا قدحاوس هلالا :نعل

 سرتلب سرتلا ءانلا الإ اهب ناعط ال ابرح نيدبا
 رخآآلا لوق نسحلا ىف امهنع صقني الو كلذ يف عمسام نسحأ نم نائيبلا اذهو

 فدا ىف ماهسلا عقووب ىطلا نغ كحمو تافغ دقل

 اراك لع مانا قبطي 2 فدنض فاكلاوورع أ

 لاق ىقرحللاب قرذلا عقرتو داصلا ىلغ داصلا عض نولوةبو



 م ظ يناج رجا - تايانكلا

 انسح اههجونم كاننغ تقرس دقل انسب كبهجوب اسمه ع 2

 قدا يذلا تنكوىصق يذلاتنكف ١ قتتكو لوسرلا تنك _ىتبلاف
 ذاصت رويطلا راغس نال قبدلاب داطصي نالف نايبصلاب لوقي نمع ةيانكلا ىف لاقبو

 ةيانك 53 منا و نام عىنأ يدلاخلا لوقريغملا قشع يف جاجت حالا ىف ليقام نسحأ وهب

 رصتخلا ىوس ىف ملاخ لهو 2 يوطلا هيل تفرص ريغد

 ىزرأ بلا لاقو

 رقلا كردي تح نساحلا ضور . ىف عئرا تاق اريغص تقشع اولاق
 هزلاو رونا هيف حتفت ال يوه حاتتفال ناد نسح عبر

 7 دا يل
 2 3.١

 « قحسلاو دلجلاو ذيخفتلا نع ةبان.كسلا ىف عناسلا بابلا »

 اون وبأ لاق ذعكلآ نم داطسي انالف ذخفتلا نع ةيانكلا يف نرارت
 لخلاف باهقرر كلطا .نيكلو د ديلا ت01

 نما حاضو لاق مخالب يدري نالفو

 مرام ىلح ند هللأ داعم تلاقو تحس يفيوت ياه تاق اذا

 ذينلا ةوهشب ءاملا برعشي نالفو

 ذيذا ريغب ينأ ال ينأ دق ذيخفتلا عدبم هللا نعل

 ذيبتلل ةوهش ءالا هيرش فيرظل ةذلو شيغ يأ
 فلاب عاتمتسالا نعةيانكلا ىف نولوقبو هلخدي الو تيبلاب فوطي نالف ءانعم ىفو
 ساون ونا لأق دئالو سَ ةنك ىوح دقو دعاس تلي ةدحار جوزاو ةريم دلع نالف

 دعاس تأب ةحار ادب َح ناو اهؤنك ةعركلا نعكتأ تنأ اذا

 ديالو سم تفح ةزكداط " هر لصو نه تانام اف ارلاب لقو

 ىتاذاشلا لاقو

 ( ىختنم-ه)



 ” قا رسا  تالتكلا اهات

 دفيع نب دم_هلأ دنع هداراف هجولا ءىضو ناكو كللملا دمغ نب ماشه ىلع مالغ وهو

 ىلع ديه_س لخدق ايطول دمصلا دبع ناكو هسفن ىلع ديزي نب ديلولا بدؤ» ىلعالا

 لاقف ايضغم ماشه

 مل تنأ الول هلاودنا

 رحجلاو راغلاو بقثلا ةمجعملا هاحلا رسكب سدحلار ماشه كدءضف تايبالا رخآ ىلا

 قدزرفلالاق نينلاب هنغ نونكيو

 قط ىلسع اممتبم ٠ يفءاج نيتبالهأ
 قسغلا يح هضعبو هضعب حابصلا ىحي
 قلح الب تمح دق ؛/ ةغومجم ةرفك

 نب دحم ائربخأ لاق هيويح نب ورمع وبأ انربخأ لاق يخونتلا مءاقلا وبأ ىضاقلا انربخأ
 ال001 )| لرخ قيد لاق بوعا نري هحح نب دحا قتدح لاق يفريصلا نازمح

 رمح هذخأف هلبق نم مالغب هب ثعبو ذيب نم ةنينق لبعد نب رمت ساون وبأ ىتستسا
 - ساون وبأ لاقف هب ثبعو

 هنع الو َكنم ةيهال ةنينق كيقستسأ تنكدق

 هنينق ردق ىف ةريغ ص ةبارش ورمح اب تدل
 ةنيزلا رهاظ يمأب كنتم ينأ ىىالغ نا اذ دعبو

 هنثلا ىف نيكسلا نعطدق هنا هتئاجخ قربت

 ةنرط هفك يف ىدسيال هذه ىل يرخأ ىقسف
 ىنعمام تاق لاق م احلا مي كيلع ىدعتبال هانعم ةنيط هذك يف ىدنءإال هلوق لاق

 لوق تايانكلا نم نكي ملناو كلذ نم ببرقو نهدم لدكم ىنعي لاق ةنيزلا رهاظ
 هءلا لس ملا لوما اكينف تو

 انظلا كب تأسأ تح قفلخأو ةراغشب تزف ااتثم كتثعب

 انغأ ام كوند نع يرعش تالاف الرقتمتنكف رح نه تيجانو
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 9 ىاح رجا 0-5 تارانكلا

 كي 5 ىلا اناتنم :نغأ + كيرخ ىف فره اشار
 فاملغ نم سلو ينمو حر 1 كر 4[ هف ىاهللا
 كءاف نم تيار نأ هناود 0 ذ اذا ةعاس ىب هلخشاف

 هذخأ دروع دامح نا بدألا بتك ضعب ىف تأرف ملقلاب مملا عمجم ةيانكلا يف لاقيو
 لضفلا ! بأ بطاخم راشب لاقف لضفلا هدلول ادؤم عميد رأأ

 مغلأ ىف بئذلا مقو مثال لذفلا ابأ ا

 مج ةلفغ ىار نا 5 دا نا

 مدالا نم فالغ يف ةيرح هيذ# نيب

 ماقلب مملا عمجب اهب الخام اذاف

 دامس لاق املف نايجاهي اناك درجت دامحو درب نب راشب نا وهو اذه ريغ ىلع ةباكحلا

 دخل هفذاق. لعام + !ناظرقا 7 زعاو ١

 درسقلا ىمع ام اذا درقلاب | هجولا هيبش
 دعب الو لبق الفص اانلا بن اماذأ

 دالوأ بدوي .داخ ناكو هله ه أنو تطعم أ قم ةنالهعاطا لو راس 0
 تايبألا هده-سانعلا ىلا راش كف سابعلا نب هللا ديغ نب ىلع نب دمحم نب سانعلا

 نيبلكلا نيذه نبب لوخدلاو انلام همع وهو سابعلل ىدهملا ل'ةف ةن_لالا اهلوادبو

 دام نغ هدلو سابعلا جرخخاف ىهدلا ىلع ىتبي راع مسيم كءسو الاو هنع كدلو جرخأ

 ايدؤم نا يكحام اهنم نكب مل ناو ةياكجلا هذه ىرخم ( يرجي اممو ) هلاح يف كلذ رثاف

 ' لخدف ادق هنم 17 و ةيئاكم يف دمحأ نب كل احلا ناكو دمسلا دبغ يهسإ نأ وتم نا

 لاقو يملاوال ليلخلا

 دمصلا دبع املاس ينم جش ر/١ تما الو هاو كا

 لاق كاذ امو ىلاولا لاف

 الا سيخ ىلا يعفألا لخدي يبأب الجو البج يف مأر
 منفو تباث نب ناسح نب نمحرلا دبع نب ديعس نا ىح هجولا اذه ريغ ىلع ةياكحلا



 ] قاس رجال  تايانكلا 2
 بتاكلا ةماس ىنأ نب دحأ

 طونق ءاج رلادعل انيقعأف ارهاطظ لزعلا يرن نأ ىجر انكو

 طول, نيماسملا ةاضق يضاقو اولها حلصإو امدلا حلصت لهو

 معن نب دمحا هيف لوقبو
 همدم يحبو هسيللي هللا همر راث هللا نيد حبصأ
 همرح جيبأ مكسحلا ىلو ذم هماعت دالبلا يف ضاق ط وأ
 0 101 تطل ةيركامتلا نب تكماو
 همدق قارملاضرأ.اطن ملو ' . همك | ءدلبا + يح تبلإ
 هلق مقلي مل ةاود ىأ هميشو هقالخأ ةلوعلم

 # همايغ هجاب مل رحج ىاو #

 يمييدبنيبب ادعاق بتاكلا ناديز ناك لاق سنوي نب دمحأ نع ةلودلا بارج ركذو
 هدب, نم رقلا ىمرو الجخ هبجو رمحاو ناديز لجل 2 صرف بتكي مك نإ
 تانغ لئاط تكا او رقلا ذخى بحي لاقف

 اينجتم هبت نه ىل جبصاو ابضغتف دة تع 1و

 ايقنتم ىديساي ًادبأ نكُف اهراكضعلاو شيمختاتنك اذا
 ابرقعكيدخ قوفاهنمىلم#و ةنثف سانا غادصالا رولظت الو
 ابذعم نيماسملا ىضاق كرتنو اكساخ ناتو اقايدشم .لتفت

 لوقي يذلا اذ نم اموب نومأملا هل لاقو

 ساب نم طول»نم ىلعىري الو ءانزلا يف دا ىرب يضذاق
 لو. يذلا هل لاق

 سارام ريش سأرلاو طوب انمكحاحو يشري ان م
 سابع لآ .رهلاوةم الا ىلعو ىغقني ر اا نمزال

 ل.عتسا هيف لاقي دنسلا ىلا. ىفنب لاق معن نب درحأ لاق وه نم لاقو نومأللا مجوف
 باتكلا ضع يلأ هب ا يئاشنا نارطم نب دمت وأ لاق هياود يف هماق
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 لك ظ ىناجر جال  تايانكلا

 هفلخ نمتببلا رازبال نأ هصعت الف لا ىمأ دق

 . ”ءافلخلا ضعب لاق بارما رهاظب ىلصإ نالفو

 باوثالا رولطم ءانزلا نمو . هلهأو طاوالا ىوهأ و يما ينا
 تالا لالا نم تن قانا 3 قرا الو رووللا ند ترحلا ىلإ

 بارحلا رهاظبةالصلاىرأو 2ةضيرف تقو بارحلا لخدأ ال
 بابلالا يوذاي ماسأ رهظلاو ةنيفل بكارب تسلو اذه

 ىعاشلا لاق داصلا ىلع ملا رثؤي نالف هانعم ىف نولوقيو

 داصلا ىلع ميما اولضف دق انرصع ىف ضرالا كوله نا

 طاوللاب الجر وجيم رمحالا فاش ةضورلا باتك ىف دربملا دشنأو

 مق رادم مارحلا يف ىنأتو داس قشم لالحلا ىف كرتنأ

 مكحلا لجرا| را سيف املظ نزلا لابج يف ولعتو

 يئاسكلا ناك فاخ لاقو لاق يئاكلا ىف نيتبيلا نبذه فلخ لاق امنا يدمآلا لاق

 كلذ دعب راص مث اصخلاب يقع يمري تاكو دمأ انأو ىناخ ىنثمي ناكو نايلغ بحاص

 رادلا نم جرخ اذا ىلا كسلان اكو ناكمب بدالا نم ناكو ناطاسلا راد ىف طرشلا مسرب

 رادلا نم برقي نأ ىلا هلأسي و هثداحي هعم فلخ ىثم ديشرلا دالوأ لفي كاذ ذا وهو

 لجو رابتخاب أو ضاس ىفاسكلاب رهظو لاق .ىلخدب نأ ' ىلا كلذ لثم لعفب دام اذ

 نولوقيو هليصنف كلذل حلصإ ًافلخ ىمسي بابلاب لجر لاقف ديشرلا دلو بيدأتل حاصإ

 لوش الجر يمزراوخلا ركب وبأ فص وو ةماعلا ىلع راما لضف يرب نالف كلذ دض ىف

 ديصيو نيناويد ضيق, نيتلبقب دج مو نيلصنب نيكسو نيسأرب يق وه لاقف نيفنصلاب .
 سعاشلا لاق مك أ نب يحي نيدىلع وه ىطوللا نع ةيانكلا يف لاقي ٠ نيريط

 يغارل ىصاعملا نك يف قاد: ىحاو قف ىطؤللا نعل ١

 , بانل انزلا ىوهي نمل ىناو مك | نب يحي خيشلا نبدب نيدأ



 أح رجال - تايانكلا ل

 اعاعم نكي نأهثحرحد يديسىفىءاحر ند :

 اطرقهلجربلا ىف تاج اذا الا تيثبال ربطلاو

 دشلأو هليوارس ىف هعيض نولوديو

 ةايوالاو فرحتلا كك ( ةفبش هوانا يف ل
 احاجفلاو اهنلوهس ىتسف امتاس اهكري ءالا ير

 احارخلا ابحسامنمذخأتو تقولك ىف شيفلاب حمو

 لوف ىلاةراشا بارتلا مث نم هجو اذه هللاو لاقف درما مالغ يلا ءافاخلا ضعب رظنو

 يمورلا نبا
 ربشلك لخدي راصزا ىلاربشك هلوط ناكذم ضرالا مش دوعت

 ربخ نع عضاوملا ىأ نم كابلال ةعّقب ةبرتب اموب هنثج ولف

 يلاعثلا روصنم يبا لوق ىلا ةراشا دهده نم دجسأ هيف لاعبو

 دهده نم ةواحلا يف دجناأ ٠ هنكلو نسوواط ندحلا ىف

 ىلع قفتيو تسطلا نه ذخأر انزلا يف اهقْظَأو ةراحالا نم عطقلا شاح اذا يبصال لابو
 ابروةميهلا نم عضوملا كلذ هتمزالمل رفثلا يطوالا نع ةيانكلا ىف نولوشبو قيربالا

 هلوق ىلا ةراشا بهازلاب ًاضيأ هنع نونكيو رن نم طولا ليق
 مارح هيلع ءاسالا نأب يعدي بهارنم طولاو

 مالغاممعضبلا ىفهنيعبو ةروكمم ءاضيب مرحي
 مارغهتملدللاريدلا ىفو .هفرطنم ضغيثم اذا

 طظحاجال نايح وبأ اهسنو رابخالا نويع يف ةببتق نبا اهركذ دنهملا ىبال تايبالاهذه
 ىنام باحصأ ضعب دنغ طاوالا نال بهار نم طولا لاق امئاوةءطرقب اهلمت قلاهنلاسر يف

 هلوقىلاةراشا ءايظلا ن هةاكزلا لي نالف ةيانكلايف نولوشوه«ولمعتس نابهرلاو لالح

 كارا بزاقلا اينم ايفاوسملا +... - :ةلاطحلا يذلا وعلا انيبلأ ا

 ةاكز ءادظلا يفام ىنباحاف اهكزذكيتنجو نساحم تلك

 يعاشلا لاق هفلخ نم تببلأ روزي نالف ءاسالا ىلع نايبصلا رؤي نميف نولوشبو
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 اذ ___ياعرجا  تالنكلا

 9 تنك و ك دكر لفهاكو عوسر 5 عوك ا ذدخ 0 لاتف مهرد آل 1

 لاشف هنار مفر مث قرطأف مدا نبال شركأل كي مأال تأطخأ لاقف شركو بعكو

 هللا كنعل لاتف ةرشعلا ماك يهف ةرذ كفكب ذخ كتالجأو كت اغا نينم ٌوْأ ريف

 هانغمو اذه نم سلف رولغلا دلو نم نالف .طوق امأو لانا هاطعأو كيلع تريغام ىنتيل

 دشناو انم تسل ىأ روظلا دلو نم تنا لاش, يلا عالا نبأ لاق انم سبأ

 روظلادلو نمللادمحاوناكو ةمئأ انيلع اوناكا و ملغ ناف

 برعءلانا لعاوبجلا دعصإ هوركملا عضوملا ىف هنأ سا ىأب نم نولوقب اننامز ىف ةماعلاو

 رعاشلا لاق همأ جرف يأ هفنأ ب اطمىمجبال نالف نولوقو فلا كطم جرقلا ع نا
 بضغإ مل هس ع 9و هَ ان هنأ بلطا بغي الثاك نم

 ير هع بلطف هعضوم قاضو 9 2 لإ ف هك تع اذا دولا نأ كِلَدَو

 هنأ ماو همأ جرف محي مل نم هانعمو جرفلا اتت محرلا يف ىلا هسأرو هف ريصيف.جرخلا
 بلقب نالف ةكمسلا بله نالف هنغ يهنملا 'يثلأ يف ةماعلا ل وشنو "ىثل بضغي نم سيلف

 هسفنل ىفأ يندشنأ لاق ميهاربا نب نسحللا نب لاله نسحلا وبأ نسئرلا اندشنأ ةدئامل

 هدلاولب قفرأ لزأ لو مشتحأ ملو اعش تلأس

 ةداملا باش رصن ناك دق ما تلاق وه حالس نا

 جاجا نبا لوق ىلا ةراثا ظوابلاو صفعلاب لوشينالف نواوقيو

 طواب : ماعو .صفخ ماعق .. ” اهرب نفو اممرلم ىف كان

 هذه نأ نم كليو ابعاد هنأ سال ناق ادب زم نا: مم عملا اذه يف ءاح ام'ردا# ندر

 فكي اسطم تار اما كيو تلاقف ةدكملا نام :لوقأ انأو دالوألا

 بج. بجز> (6) ومس هس

 « طاوالاو ةراجالا نع ةءانكلا يف سداسلا بابلا

 ىفهسفنب لقتسا اذا خررفلاب هل اميشتمطرقلا لقا مطقلاىشاح ورجا اذا يدالنواوشب

 جاجا نا لاق هدايطصأو هققرب ل5 2 يش كلذ ناكف هنأ ربط ي ف فرسعتو هلعتأ



 قاح رجا ب تايانكلا 1 5”

 راجلاب:ذبراجلا ذخؤيدق راوحخلاب سيل مالغ كده

 لهأ ضعب لاقو هب طاحأ ام ءيُث لك راتحو نا نطاب نم نيعلاب رادتساام راثملا

 ي.عقفلا رارلا لوقب جت-او جرفلل مسا يئاثلاو ةرواحملا نملوالا راجاف جرفلل مسا رالا ةغللا

 رائيد نب رانيد ثنا ائاو فدسأ نمو سدع نه مالل تلو

 راجلا ةراج نم مكسبع ماف مممأو سبع ىنب نم نكت ناف

 دقوديبعلا ءامسأ نم ًارانيد نال ديغ نبأ دنع تنأ لوألا تملا ىنعمو تسألا نم ىأ

 دال اول نع ير ناو هبل قب نم ىف نأ ياريم ام وانئإءاخا
 راجلا ةراج نم مكمُأ نظل مكللوقأاماورحتف مكب تاج

 رعاشلا لاقاك ثلا نما نالف دلو :همذت نا لوقت برعلاو
 يمد اورذن اههاتساينب نب ملا -للىئامالا ورغالو

 0 ديلولا نب سم لاقو
 ىف نم دعوا اهسا نبا لع ليو .- ادحأ هي وبعأ الو لق ودع

 يلتملا لاق ءارخعاو ءارفصلاب تسلا فرك دقو

 اليوط ناكل رتفيوس ىنيبو لئاحءارفص نب انيب نكيمولو
 ناجعلا ءارمح نبا اهلي ًادورش ةيفاق تلقام اذا قدزرفلا لاقو

 ]ا قاقإو ابي ىذلا ءاقل ءارفض نوكن نأ اهديحأ نييجوا ءارثصلاب بصوت اماو

 ةمألاب يلثملا تنب ىف ءارفص ينج نبا رسف دقو ًايغرتو ًانيسحم ءادلا بحاص اهرفصي

 ةيراج هيدي نيب ىأرف كلما دبع نب ناملس ىلع ك-جر ل_خدو انركذام حيض لاو

 تسألاىف لاثمأ ةعبس لق لاق من لاق كتبحتأ ناماس لاقف ل_جرلا اهيلا رظنف ءانسح
 قرهلايهيلاعنض !ه:امح نمو قيضا لؤسملا تسا اهئامح نم تسلا ىف ةتس لاف اهذخو

 لاقف اذه نم اذه سيل ناملس لاقف تيقتنا ةرح الو تيقبَأ كلامال عدباسلا ف لاقو هنسأ
 ءاطعأو كححضف ىلولاب ىلولا نينمؤملا ريمأ ذ_خأب امراجلاب راجلا.تذخأ نينمؤملا ريمأأي
 رع ىحامةياكحلا هذه نم بربو اذه دعب ىلوملاب ىلوملا ذخؤي ال نأ مدقتو ةيراجلا

 جرمشع كلف ةريشع تمم ناف فاك نم ندبلا يف مكلاق هباصأ ضعبا لاق هنا نومألل



+ 
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 لفاسالا بارخ ىلع كدب لئماوالا ٌةرا_مع لاتؤ هوحولا ناس يد ىلا موضعا رظناو

 هلو ىلا ةراشا هرخاف ةرخآ الب ايلد وه درجتملا ءيس هجولا نسح مالغ ىف نولوشبو

 ٠ هرخاف ةرخآ اهعبت نكت ملاذا ايندلا ىف ريخال

 هرحاسلاكتلقم ىف كامثد ءهر_خا الب ايند هل نما

 هرخا الو اند ةقناثرع ايشعأ ناف كافدص لاسدق

 يعورلا نبا لاق هجولا نديلا هيشيال ءانءمو باتكلا ينام ناونعلا همشيال لاقيو

 باعي ًاعيمج كاذ ىوس امو هوجو نسح اذاي كبيل
 با:ةكلاىفامناونعلاهيشيال كالام اأأي ىمالك مهفاف

 مل نأو ناوذعلاب باتكلا نطاب ىلع لالدتسالا ىف فن>الا نب سابع لوق نسدتسإو

 ساون ىنأ يللا ابوسأم نوغ ينأ نبال تاهيبشتلا ىف هثدجو تايانكلا نم 535

 ىناسل ريخلك هللاىزجو 2 اريخ ينيععمدةللا ىزجال

 ناك اذ داؤفلا تيأرو ايش مثكب سيلف يمد من

 ناونعلاب ةيلع اولدتساف  ":يطءانخأباتكلالثمتتك

 هرزئؤم رعش ةرك ىلع مالغلا ضراعب بغزلا روولغإ لالدتسالاىف ركششو ن سوااقلو

 لاقف باتكلا نطابب هنطإب يف امو ناونعلاب بغزاا ًاهيبشت
 0 رعشلا نم هيل مذ دقف أدب د يضأ ىضراع يف بغز اذإ

 رطسا يللا ىفو رطس هناونمف يفأ اذا باتكلا نأ ايرث ملأ

 <« هوركَذلا عضولا ىف ةَأرلا ناينا نع ةءاننكلا يف سماملا بابلا +
 ىَحث رحل عضومريغيف هنأ ما ذخأب نم ةيانك راجللاب راجلا ذخأ,نالف برعلا لوقت

 لوقيو.اهربد فاهيت أ لمْ ثماط يهو هيلغ تلخدأف ةأرما ىبارعا جوزت لاق ىدمصأللا

 راتخلا قلخ نكلهالا راتسالاي دكا تروامأ

 (بختنم -4)



 _ أجر جال  تايانكلا "

 مهضعيلو

 قحمتو ىحمب مث ايف خرؤا فئاخص الا مايالا هذه امو

 قيض رمعلاو لامالا اهعسوت ىنملا ةرثاد لثم ائيشرأ ملو

 نع بغرو ركبلا ىلا لاف بيث ىرخالاو ركب اهادحا ناّتيراح لجر ىلع ضرعو
 ناو ركبلا تلاقف دحاو موي الا اهنبو ىنيبامو ىنود اب ىنغ تيغر ملبثلا تلاقف بدثن]

 اال لا ال لافق ةيزا لتر لأسو نودعت امم ةتين ثتفلاك كبر دنع امود

 دقو نيثالث دقعن ةعسلا نعو نيه دقعب قيضلا نغ ن ونكو باي ىنعت شيا تلاق

 فسوي همسا هل مالغ يف العملا نب هللا دبع عدبأ
 فسوب فك يف لاملاثاثوداعف اهرد نيءستب اذنع فسون ىذم

 فرصنلا يف هلام اًنث عاض دقو هحالص اذه دعب يحرت فيكف

 هندجو لاقف هثدجو فنك امالغ شاح دقو زايجلل لنقو نيثالث راصق نيعسن ناك هنا ىأ

 ةمرفتسملا نبا جاجا ىلا ناويم نب كالا دبع بتكو ةقلاعم هيفاوق نكل انسح |رعش

 ناكو هريسغو بيز متو كمار نم اهجرف ةأرملا هب قيضتام مرفلاو بييزلا مجعب

 ىف هيلغ لخد نيد هنع هللا ىضر كلام نب سنال لاق جاجحلا نا كلذ هلوق ىف بيلا

 نم كيلع هللا ةنعل الهأ الو. ابح م ال ثعشالا نبا عم جرخ ناكو هللا دبع هيبأ نأش

 علق كنعاقال هللاو ثءثالا نبا عم ةيمو بارت يأ عم ةيم نتفلا يف لاوج خيش

 هنغ هلا ىضر ذأ لاتف بضلا درج كندرجالو ةماسلا بصع كنبصءالو ةغمصلا

 ىلا كلذب هنع هللا ىضر سنأ بنكف كيلذأ للا مدأ ىنعأ كايا لاقف ريمالا ىنعي نم
 ناتممه دقل بيبزلا مجعب ةمرفتسملا نإ جاجا ىلا بكف ناويم نب كاللا دبع

 ني ماجا دوسا نيلجرلا كسأ نيديعلا شفيخأإي موج ران ىلا كب يووم ةاك أ كلك
 *يش ال ايراع امناكم ىتب تعلق اذا ةغمصلا نال كنلصأتسا يأ ةغمصلا علق كنمافال هلوق

 ' ىقل ىنم نم اوردص اذا سانلا نال رد_.لا ةلدل لثم ىلع معك 7 مط وف لئموهو هيف

 طبخ من اهناصغأ بصعت راجشالا نا وه ةماسلا بصع كنبصعأل هلوقو ًايلاخ ناكملا
 لئاقلا لوق ىلا ةراشا لوك أم راث هب نولونيو ناديعلا مثهو قرولا طوقسل اصعلاب



 فق ىناحرجال تايانكلا

 لاق عنتمالف تبرقو تباش كلذ عمو ءابيش ةليل ركملا اهبف عرتفت يتلا ةليللا يمستو
 ءاطغأ ند ذلا ع بر تيل بءطأ ملو اهوببط

 ءابش ةليلو ريصإ ىف يمجضطتتابو اهطيم ىفتب

 هعبط ربدي مل نا فيلا بدهلاو ضرث مل يأ بشحلاو صولقلاب ركبلا نع نونكيو
 هيلع تضيع هنا ءايدالا ضعب ىو ةلاذملا ةيطملاب بيثلا نع نونكيو للة صلا وهو

 لوب ًاشنأو اهضري ماف بيث ةيراج

 بقت مل ُولْؤل ةيحو تمظن ةبوقثم ؤلؤا ةبح نيب 6
 بكري ملام ىلا ىطملا ىهشأ لاذم بوكر ينبجضي ناكام

 لوقت تدكلاف ةيبدأ ةهراف ةيراخلا تناكو

 ايكرتو ماجالاب كلذن يتمع اهبوكر ذلبال ةيطملا نا

 ايقثوماظنلاب فلؤي قح هبابرأ عفاني سبل ردلاو

 كلذو قيوسال مما وهو بكارلا ةلاجعب ًاضيأ بثلا نع نونكيو اها رتشاف هتبوعاف لاق

 قيوسا ف:سف شعلا كاردا نيح ىلا ريصلاو لوزنلا نع لجعتس دق بكارلا نا

 ىااعملا تايبأ نم ةيطملاب ةأرملا نع ةيانكلا ىف بلغث دشنأو هيزيو
 اهميقي نم دم مل اياطملام اذا ىدطا نع .تارئاج اياطملا لاظت

 0 نمالعلا ضعيلو ةيطم وول هاطد تولع اكو لاحرأأ ياطم اهمال ءاسألا ام دارا

 ددحأ نب ليلخا يوريو ناسدالا لك نسدأ دقو اياطملاب ىلايللاو مايالا نع

 رحب الو رب ريغ يف انب نرسسإ انباكر ناكو انطدأو انيرعم

 روش ىلا روشو لو> يلا لوءو اهموي مث ةإيل الا يم امو

 ربقلا نم ميركلا ءالشأ نينديو البلا ىلا ديعبلا نري اياطم

 رفولا ندجيحشلا وام نسب و هودع رويغلا جاوزا نحكنيو

 برعلا ضعبا ىرابنالا مءاقلا نب دم ركب وبأ هدشنأاَم اذه عم مظناب

 هز ةعبس قاست دود 2 ىنولانم نام كحاور عبس
 هردلا عم ا-مبفاعت قاب اباع بوؤدلاال تاقاعتم
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 مهب ءارعشلاو لوقي يلاعت هللا نال هب مكحم 1 كلذ نم كمنع هللا باتك

 لوقي أشنأ مث نولعشب الام نولوقي ا نوميهب داو لك ىف مهما رن ملأ نوواغلا

 لزنلا باتكلا ىرذع اهب ماقأ ةيا نيساوطلا يف ىل تدهش دقل

 لمفأ تسل امل لاوق موقلا نه ىنناو نولعش الام نولو

 لفل لع قيل باك ىلإ ىلاكملا لضتلا وأ نشكو توج اهبغ دز زنلا لاق
 فقدها تدصأ تيمر ذا لهو 2فدملا تذئذف له رفعج انأ

 فدس يف افدس ىرسلا لوط ةم._ثد الب ال-ل تدج لهو

 ةيرغلا اهيف اكش ةديصقب هحدتماف لجعلا فاد ىنأ ىلغ لخد البعد نا مهضعب ىتحو

 ىلا ب 2 , ملف هليل لوط اهضاضفا ىف لدغد د مةجاف ءاردع ةيراحم هيلأ هجوف

 5 ٍ : فئد ىنأ

 فاد !بأي ريم كيدي ىلع اهرثك أ قازرالا نم ىرجأ هللا

 - فتي ملويطعأتفقو اذايتح  ةفساع رلاو فلد وبأ ىلمعأ

 فرخ دردأ يكف نب دوك" ”ايكتلع ءاردفلا خيشلا عنصل ام

 فتدلا مثابلل ةحار اهريكو هماثت نسلاب اهريسكحي مار نا

 ةيراجلا كلت عبب هل لاقو بين ةيراجب هيلا هجوو اهأرق نيح فاد وبأ كشف لاق

 ىلا تقوشتل اندنع الجر تجوز أمال ءابدالا ضمب قدشلأو هذه ىلع اهنك قفلأو

 هيلا تاةكف لوالا ابجوز

 امزأ امن ضاوحأ يلا ابولق ايفاش حيضملا هام ىرأ ال الأ

 11 يبل. هامإ نم هل. ناي. !ةبرسشن ريسبلا ذام. نم هاج نف

 اعلط ةسيلبإب.اياطم 2 للاب ًادجو 7 مو

 لاو اهضاضتفا ا مم 0 00 يف ةرح ةلملب ةيالإؤ تن 3

 رابغملا شخافلا نط نفلخي ةرح ةليل كك علاوم سمش



 5 : ىناح رجال بتايانكلا

 ١ بتاكلا دشار

 ريكلا :ةدشاهانح زوحملا لثد شافه تحرناو تقفعا

 ربو الب فادي سوق 0 اينحنم لوبلا ديري نيح موس

 روك ذملا دشار لوق عاتملا فءض يف عمسام نسحأو
 فنكلا هب سلال نكلو موق ةراثو ةائفلا فك ىلع ماني

 بتحشلا ردا مْ هيوبأ يلا ها نيموي نباخرفلا عفر (ك

 جاجللا نبا لوق هيف عمسام عببطأو

 انك اه ع ىلا ىنتغد دقو اهيللدت نم يدع يهو 7 لوش

 انائرق تحبصأ اذا ىنمات الف 2 هتجوز هرملا كين ىكتن غنا
 نال يتحار هتكرح الكف هتواخر نم عمش كرب ناك

 بطلا نيكس نال هنوقل ادحأ دربال ىأ عخبطللا نيكس وه كلذ دض ف ةماعلا لوقثو

 هنم بيرق وهو زتعملا نبا لاق "ين لك اهب عطقب

 هابايف ايش ىري سيل 2 اذواذ يلا باثو يبح

 ءاويف حبقلا محريو 2 ينبأي مك نسحلاب مهب

3 0 

 0 5 راكيلاك ل وءفملا تافص نع ةءانكلا 6 عدل رأا بالا 2

 اهيف لوقي ىقلأ هديصق كلملا دبع نب ناماس قدزرفلا نيكل ! انكيلات ا عسل نغ ي>

 ءايخطا دا كاح ملا أتمل“ ان نينا ملأ

 مامش ىلا ليت  ةسداسو 2سم نهو ناتلثاو 7

 ماعتلا ضب نمجصأ نهو يلب نئدطي مل يلا نعفد

 ماتا قالغا ضفا بو تاعرصم» يناجي نتبف

 قدزرفلا لاقف ىلدعت هللا لاق ككدحأ نا بجي ماما انأو انزلاب تررقأ كارأ ناملس لاق



 يا رجال - تاءانكلا "و

 هتفص نم بسنلاو قفص نم عفرلا هب تدضر ار ىلع انفرصصنا م

 ساوب ىأ لوف يللا ةراشا ًاقتسول ًاضرأ ناك نولوشيو

 فاو ايل نزلا قوش... فمتلا انقر نموشماذا
 فحسلاةاوغلانيب تفلتخاو 2فدلا مرو يانلا جاصاو

 فئس ضعنو ضرا انضعيف فاخ هيف سدل موب دعول

 ىأ نورا.ألا هنع هللا يضر تمابصلا نب ةدابع لوق ةلآالا بعض نغ هب ىنكب امو

 ىفم كسل ءارقإت تولخ ين | قرد امو يحأو مدأ ىحاص نوى قول ام ىلا لك ا

 لاق حاتفملاب عاتملا نع قكيو هممصو هاععن هفعض نعو بحاصلاب ةلآلا نع ىنكف مرد

 : يورلا نب
 حادلا يمني جاتفملا دنعو 2 تادين واهءامح كانه تكررت

 ةأرمال كلذ ىف باعث سابعلا وبأ دشلأو
 رظنلاو ه#:ه كيبقتلاو مشلا» ربلاناولأب خيشلا ىنبذع

 ركن |لفقلاىفحاتفملا بوصو رحسلات قوىفناكاذاام قدح

 هلوقب رعاشلا ينعيام هل لاقف ةديبع يلأ ىلع يبارعا فقو لاق ديرد نبا ىحو

 دصفتب هؤام ةسحلا ىلار هخوفاي فرش؛تولعدقاو

 ددقتي#ب اهارزج داكيف هياملحارملانم ليس 2

 0[ وطودروغااروط >> ةشاقشم#تواع قح
 فعش نع ةيانكلا يف نولوقيو هيلع هللا كلمح ىلا مالا لاق اسرف فصي ةديبعوبأ لاقف
 ةديصق نم هرك ذ ىلارم ضعب يف بئاكلا دشار لاق لوببازيم ةلآلا

 لوب ٍباَريم ترصف كين ةبرح تنك دق

 فحذف نيتحلا نم كلبق نم صخا نا ةنيدملا ريمأ ىلا كلملا دبع نبناهلس بتك الو
 لاقولوببازيم الا تدقفام مهدحأ لاقف مهاصخو مهاعدف كلبق نم صخأ نا ءىراقلا
 ام رخآ لاقو رك الا ناتخلا اذه رخآ لاقو هب لئاقأ ال حالس نع ىتانغأ ناك ام رخآ
 لاق فادي سوق وه نولوقيو هاخللاو ءاحلا نيب مكاصخ تبهن ؤاخو مكؤاحام ىردأ
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 جرب ىلع ريط يتناك هروظلعتكروندقو
 جالا ىفجالحلا عفديأ و  ةعاس ثيع انم ناكو

 لاق هقرخ عقريو هنآرم ىلحب نولوقبو
 علصالاهناذيفباغدقو ةرم دلاخ ابأ تيأر
 عقري قلخ ما لاقف كاني ريك خيشأ تاقف

 هتعفر طساوب امقم ناك فاش ع يدوجلا أ نا يور ام ةعيدبلا تايانكلا نمو

 هل لاقف ةلجد ىف ىض' تفذق'الاو هنم ىنحرأ هللا كحاسأ تلاقفب ىضاقلا ىلا هنأرما

 ديالو ناك نا جوزلا لاقف عقرأ اهكبأ ىردأام ىضاقلا لاقف ةحابسلاب لدن اهنا اهجوز

 يخوتتلا لاق هربد:يف هسك لخدأ نولوشو ىلا ف
 ةرييلمالا ءربالا ١" الغ ينتاك

 هيدي وبا ثم 1 كرد ترغ

 ساوب نب ل لاقو

 هعياشلارومالايذام هعيبراب ىلق تابره

 همس كالاعإو اس نيسقح دير

 ١ يبرغلا ريزولا مقلا وبأ لاق ءامح خابتسا نولوقرو

 امم زازا." ىف انتفا اهنط 2 قترز ةلملا نم ر 5

 اعتمتسم بصلات كولجأ ىمخلا حابم نايرمع ناركس

 اعمدم عدت مل عمد روطس ىرولا فوخ كر لع ىلو

 عدبأ دقو ينارسصالا نورا» نب رسشب لاق ااون ىف ةريسلا لخدا نولوقيو

 هريخلاو نانيعلا سكعدقف هريج اي تربجال اط الوق ْ

 هريسلا كتاون يف تقلخ مل 2 تقلخ ةرسب ىف ةاون لك

 هلوق يف لوعفملاو لعافلا نع ةيانكلا يف ىسبلا حتفلاوبأ فرطظأ دقو

 هتفشنم دهشلا تدنتجاف ًارظانم 2 قكودنلاىفىذلا لازغلا يدفأ

 هةةرعم كضف ىنب ريل ًاققحج - اهدعاشمل ومقملا ججحلا عدبأ و
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 نئفلا مأ .لبخلا-:ةديسل - ةمهت ىلا كاذب. .اوموأو
 نعوم قنلاو اممردب هتمضرأ امنا مط تلقف

 نيالا اهياعدرف ىر2 هس نم نك“ ايلف

 يئاسكلا نأ يحو اهيف دمغاو اهيوسو اه حلصأ لوقف لمنلا نغ ةماعلا ينكو
 د.شرال بتك

 نأ لوشام ةف.لخال لق

 يمنيمالا راص 0 تل رام

 ىومأي نم يثأرف ىلعو

 هللا هيما لجو ىنثمأ

 اه دب يع نوك كَ أذاف

 ةيكين انعا لع ننكنماف

 ال ةهرج كلا ىسا

 ىلجر قيطعمو ىدبب ىددع

 ىليف همايش ةمون نم

 لجر الب ىنم ةذوقوم

 نسم ي أر ىجرس مادق

 لصنال كدمغلا فهو ىنع

 َنولَوَص نويداذغنلاو ىهتنا راوج رشعو نايلغ ةسخو. نسارفآ س+' هللا ذفناف لاق

 يلاالا ضعب يف جرخ هنع هللا ىضر رمع نأ ىوزو اهريرس كرحي كلذ نع ةيانكلا ىف

 لوقت: صا عمسف

 ينفدأو هبناحروزاو ليالا اذه لواطت

 هبناوجريرسلااذهنم عزعزا ريغ ءىثال هللا الول اوف
 هيك ايم لات نأ ىلعب مر 1 ققلأو هلالا ىنخأ حلو

 هنعالأ نل.لخال نأ

 نامع وأ يكحو ىهتنا هدرف بئاغ اهجوز اذاف اهجوز نع هنع هللا يضر رمع لايق

 ٠١ لجرا ديف اهم ددعق (لف ةارما دوار اشيش نا: يمصالا دنع ركذ: لاق قالا

 ًاقدب نيحتفل تنأ ءذهاي اط لاقف هخيوتو هلجعتست هيلع تابقأو راشتنالا هيلع أطبأ ةأرملا

 ال املا اذه نيبو اذه نيب © يممص الإ لاقف ان وفل امني ناو اننه كلا ناو

 ىنه تادح دقف ل هيراظاب راطان ليحم ناك ناةرظنيلو

 ئئانابسأ ناق انبا قرنا ىلا . .زيشأ ةه نينام تداوذاف

 ساو وأ لاق هداحتو هفدن ةماعلا لوشو
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 / يئاح رجا - تايانكلا

 بيطو دساحي يف تاب ذا برغلاأ نع ىرعشتبلاب
 تيشقلا نما اوخر نكد ىلقلا ىف . ءانخا دحأا

 ميلا مغيب فسجم عمج انه دساجملاو بيلقلا ىف رافحلا دمغأأ  هلوقب لعفلا نع ينكف

 ىذلا بوثلا وهف مملا ركب دسجملا امأو نارفعزلا وهو دساجملاب غوبصملا بوثلا وهو

 رعاشلا لاق دسجلا ىلب

 دي عبق, لك يف ليلو  ديلم يسدلا حيخو كلرقأ
 دنحملا هيدشام ف  تسخرو ناتيكد عر

 هلهأ ىلع ب دقو ءالعسلا نأ ىنكي هل بحاصل بتكد ابع نبا كيعامسا بحاصلا نا يكتحو

 الفقملا لزنملا ت>تف ىلهأ الملا أ ايف را ىلع يلق

 الودالاراظانلا تلك ىلهو هلفق نعباملا تششف لهو

 الزنا ل4 اراك تاق - اقماع من تلق نا كلا ١
 الزغلاو جردلا كيلا ثسبا الب كاي> نه ىنمجم ناو

 هتصوز نال ماك نولوش دادعب لهأو نايتفتست هيف يذلا سعاألا ىكش باحأف

 ابعارش لاشأو اهعارك عفر ةأرملاب كمذلا نع ةيانكلا يف لاّقيو اهب لوخدلا نع ةيانك

 لاق !طاضاخم اهطرق قحلعاو

 هفصل نهةجاىذرهشيف ىرازيذلاروزلا اذدحاب

 هنك نمو أرح ههر.نم ٠ ةواسخ ىلع ىدطاعإ تا

 هفنش نه هيلاضاخ تيندأ امب راذ نيب مف تنكو

 هلوق ينءملا اذهيف ةيانكلا فيطل نمو

 ارس لدللا ىفدداسو .تقرط دق يا براي

 أرد تقرسو 0 ق رقع نه الفك تثشفف

 ةرديح نب ىلضفلا لوق ىلا هب ريشي نيالا ءاقس لوقيف لعفلا نع ىنكي يضع تعمسو

 نذامهيلعشيد حلا ىفىلو عيضرلا تج موق ثدح

 نسج دقو جيلم هجوب هيبتشيام لان دقل اولاقو

 ( بختنم -*)
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 ةعزاا هيق ديز مدأ ىاف انس و انوأ ديز ملق ناف

 بيرالو هيف كش ريغ نم هفرعن نحنفف فديصو امأ

 تح نع كلما يرش هلا دكلم .بودتشلا بخ نم

 باجلا نم ةبواحم نمرا 1١نم تفرغ دق ناكرت مالاو
 باطلا ف تزجوأ نكلو ناط دقي ثقل ةعاس يف فيكف

 ام فلملاو ٠٠ لمأتملا اهف رعي ةراشآ فلعلأو ةرامع صخلأ  سلاغلا يف تزجوأ  هلوق

 لوقي ثيحأ قوط نب كلام ىف ىلع نب لبعد لوق ىعدلا هب يم
 موعهمو مهنم حرف ىذ نيبام هتجاحخل يمسب مهلك سانلا

 موميم ريغ ايأرخخ اهنم مري هتبسأب الوغشم لظ كلامو

 موثلكن ور ىلاقوط نيبام 01ج سانأ ال با رخ انوي ين
 ىدوءتلا رجا 1 وجم ىنغملا تخوربلا لوق ىنءملا اذه ىف ىلا. فام نسحأ ندو

 عودخم عودخلاو و ١ اطل تعدخاف ميك كنعءداخأ

 عونصميمالاىليقل كوتدناو 2اورمشن مهلك مع ىنوم نا ول

 عوقيمبو#لانأ سانلا نيس قا ىفديزام اذا دب دخلا لث»

 اسس و | مس

 م اهفعضو ةلالا ةوق نعو عاملا نع ةبانكلا ىف ثااثلا بابلا

 | هلبق ابباغ للخد ددق ناك ناو ناب ىلخاو لكذ ليقف ةبق ابيلع ىنب فافزلا دارأ نم

 رغاشلا لاق هلبق تيب راد نولوقيف
 ىأب حابصم هناك حولي ياهلا قاربلا اذل نمايأ

 ىغارملا حفلا ىنأ نع ديفتسملا 4 هدم باتك يفو "٠ ًافطبال هيل هلهأب ناب حاب هم دارأ

 جوزتلا ىلع تهزع دقلاةف لجر ينانأ لاق ينالكلا نآرم نأ نع مَ لاق ىوخنأا

 َتاقف هلهأ ىلع ىبب دقو ىلءاح م تاغذف يتدفراف
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 51 اعرسل - تياكلا

 لاق قدرا اهيا هيشل هرسكت ةعرسو هفعضل جاحزلاب يعدلا ةبسأ هبثأ مو

 نثرلا دبأ رأ كنأ ناك كار ف كار نع لتس

 يضر تبان نب ْناسح لوق ىلا ةراشا درفلا حدقلاب يعدلا نع ىنكي هابدالا ضعب ناكو

 : هنغ هللأ

 درفلا حدقلا يك ارلا فا طن اك مئاه لآ يف طين يعد تنأو
 لاق ثدح تدبلا اذهب كئاقلا ضيعام حاما امو

 احرف ينرصلا اذا رطتسقو 1 ةعركتو اذو ىل ا 2

 احدق ينتسا هلل موقلا يقاسي برطنهتلق نا يمد لحتستو
 مث ذاه ىنب يف يعد هنا يلا اذهب تضرع يتا هيلأ ل خ حدقلا تيغدتسا اذاذ كلوش

 ساوث ينأ لوق ىلا ةراشا قماملاو طونملا اضيأ هل لاعبو
 رفظ ةمالف الو اهله ترسل  اهافس اهلس يعدلا اهعأ
 ووش كلف ءاجلا فدنصلا فاو لف قربا 1117

 اذه لاقف ادايز هنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع ىأرو ٠٠ ممعملا فيرظلإ هنغ ىنكيو
 ًارغد وجم راجنلا دلاخ لاق ديدجلا ىرعلإب هنع ىنكيو٠* مدا

 ديشت يتح رجآلاو صاب 2 تفرخز اذا رادلا تناكنا
 ديدج بابو نوذرب رهظو هنايشغو ىلاولا ةطلخو

 ديرنام ىلا ترض دقف مهم يعدي نو واصنالا يف تأ

 ديدش اذهو لوقلا ىف كاوغذ اوك دقسانلا تا نكل

 ديدج ينرغ ينإ لوظ اوُصر نأ مهم ظرشب الإ
 ةلغب لدلدلاو لدلدلا نم ملسو هي هيلع هللا ىلص يتتلأ مث نبا وه مشاه ىنب ىق يعدلل لاغيو

 ةلغب لوأ يعو سو هي هيلع هللا ىلص هللا لوسر يلا ةيردتكسالا بحاص سقوألا امأ مآ

 قدزرفلا لاق ىيدالا عراكاب ىغدلا نع نونكيو ٠٠ مالسالا يف تبؤر

 عراك الأ عدألا ضرع ىف ديز اك ةدايز بيلك يف مز تو

 رخآ لاقو
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 بزاكلا لاب اق ةرطاخم ٠ ىرانب اهبلصادسالا ترذع

 ىعاشلا لاق ءاضيبلا ةأكلا يهو ناصغأ الو اط قرعال هنال ةعقذلاب ًاضيأ هنع ىنكيو

 رقرفناف ةعقف بساتملا دنع . ىهوبأ نوكي .اوبسن اذا موق

 يمورلا نبا لاق كسلا رخاب انزلا نبا نع ينكيو
 لاحر نم ةريثك ةاحل هيف كصلا رخاك هجو كل

 لدلك ناب تل نا تابع.” تايتشم دوبملا طوطك

 ىفكي ديشرلا ربزو يحي نب رفعج ناكو ٠٠ خ رفلاب طبقالا نغ نونكب ةئيدملا لهأو
 ىك* حور 5 كي ترفل نا كلذو طقللا نع هب ىكي حور ابأ عيبرلا نب لضفلا

 ' لاقف خارفأ ةيالاث مهيدي نيب تءطوف يحي نب رفعج عم لك ديشرلا نا

 لدغ ةمسق مروج ةمسق“لاق اهلكأ ىفوتسل ىح خارفالا هذهب يندساق هحزامي رفعجل

 , تل لاق لدعلا اذهوأ ديشرلا لاقف ًادحاو كرثو نيخرف رفعج ذخاف لدع ةمسق لاق

 لّْصْتلا ىلا ءدبب ًامواو اذه لاتف رخآلا حرقلا نيآو لاق ناغرف كعمو ناخرف يم

 لاق ٠ ءاذه كنعىننل انمالوب ىكسمت ول لضفاي لاقف هسأر ىلع اففاو ناكو عيبرلا نبا

 _ ووصنملا ىلع لخد ةيمشاطا نم الجر ناو بأ هل فرعيال عيسبرلا ناكو ةلودلا بارج

 اذكب هللا همحر لئعا لوب لم هئوم ببس ناكامو كوبأ تام قم روصنللا هل لاقف

 كمولأال ىمشاطا لاقف نينمؤملا رام ىددق نيب كيبأ ىلع جحرتت ؟ عبرا لاتف اذكو

 يهنأ عيبرلا لجخو ىتاتسا ىقح روصنملا كحضف ءابآلا ةوالح فرعتال كلاف

 راشب لاق ريراوق نم ىنرمع وه مطوب يعدلا نع نونكيو ؟
 'ريراوق نم يبرع هناف هتبسن تكرح اذا ورمعب قفرا

 ريئاتد نم ىطس هلاف رمح ينأ دامب كيدي ددشاو

 - ىلا تفتلا اودري ملف لسف ةلهإب ىلع انررف اراشب دوفأ تنك لاق ةدييغ وبأ يح تلق

 لاقو ْتْفن رعشلا دارأ اذا ناكو ثفنف ىملاظلا ورمع تلق مهف نم لاقو
 ريراوق نه يلع هناف هتبسنتك رحاذاو رمعب قفرا

 را فراح سولف تزاحا .. رضم نملاد الا كْوابأْراحْدا

 “ا



 ١ قاح رجال تايانكلا

 كشاشعأ يف حئارفلا يبرثو 2 جربلكىف فب 2

 وجيب ىريما غرفم نب ديزب لاق لج نبا ائزلا دلو نع ةيانكلا يف برعلا لوقتو
 دايز 5 هللا ديمع

 عاتقلا .ةعْساو .نايفس اب رشابت م كمآ نب تدهش

 عايراو ديدش لجم ىلع نسل هيف ًارمأ ناك نكلو
 هبقلب يجر هامم دقو ىدسألا رشقألا لاق جارسلا ةئفطم نبا ًاضيأ هيف لوقتو

 جارسلاةئفطمناكوعدأو 2 ىمساكاذرسشرقالا نوعدنأ

 يجاننام لعب سانأا . برو ًارس للدللاب اهنديخإ حانت ٠

 ًادبع وجم يموزخلا ديعسىبالىسهوجلا دممؤبأ دشنأ قيرطلا نباهيف ًاضيأ لوقو

 قوبغلايفوحوبصلا ىف كيرش قيدص ىبوث ىف حارو دع

 قيرطلا ةيناز نبأ هتطابو ورمع نبا ءمهاظ نابجو هل

 ًاضيأ يمورلا نبالو

 دراواورداصاقبرطلانباو دلاو ىنلأ نبايو قيراعلا ا

 دوحأو ند ةفطن هيفوالا 2 ةضوعبا ةعسل عضوم كيفام

 يوزخلا ديعسوبأ لاق تيزب ةيئاز نبا مطوُشب هنع نونكيو

 تيل يح هلق كان نم را نارام لحل
 تيمكلدلا ئعاعألا يطتست دم تلك لدنعت اهدي
 تيزي ةئاو قانالإامىدر:  ”ااءاوطدق ونت دكللا و مانو

 ىف زاخلا نا لوق“.ىلإ ةزاشآ :لوحلا ضنا لاقلا نع ىذي ءايدالا ضن سس

 لذعملا نب دمصلا دبع

 دعا كاذإلا» نموا ١ وه نم لدم ا

 لوحع ضيب لاقف هنع نايهو تلأس

 اجلا نبا نا باتا شيب اش هنع
 بارتلا ضيبابو مكت وبأ لت موي رفارقلا عقفايف
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 مسحمسا#

 ا لاساالو ارخ نانا هك ذآ تنل ام نك اهنناكف
 15 00 تاس ةلح نه تدب !لو و

 رجشلاو لظاأتاذةريزجلا قس

 اب حوبدصال ىنتينام لاطف

 مهسئانك ىف ريد نامهرتاوصأ

 اوامحدق طاسوالا ىل“ نير 02

 ًارطو ًانلاطقون# هتائحال

 0 لدللا صيف يف ينرازو

 هل قب رطلا يف ىدخ شرفأ تدقف

 انحضس داك لال ءوُص حالو

٠ 

 هر ذا تل م ناك 1 ناكف

 راعملا نم لاطه نودع ريدو

 رطب ملروفمءلاو رجفلاةرغ يف

 رحسلا يف نيراقث عرادملا دوس

 روشلا نم البلك !سورل اووف

 رو> ىلع هيليع رئفت ىط

 رظنلاب داعبملا ىنعجارف هم

 نب الا لغ ىلإ ذأ تعساو الذ

 ريخلا نعلأستالو ارخ نطف

 نع ينكيو * * هلمتحم لاخلا نال هيلع هبنو ءرك ذ كرتب لعفلا نع ىنكه نأ ثيخ نم

 لاق هنا بيبش نب مصاع نع يح رفاخلا ةقيقر ةنالف لاقي رفاخلا ةقرب ةدسافلا ةأرلإ

 عييطم لاقف قالاطلاب همالك ءاننأ يف يحي فاش سابا نب عيبطم دايز نب ىحي دباك

 هقيقراهرفاوحتسمأ نم قالطب نئلحمال

 هّ,دص تراص اهنانم انالا ملع دق تاويه

 نم ةظحج لوق هنمو ٠٠ اهلاصت مث انامز ارجاهتف ًاعيطم ملكب ال فاحو يي بطغف

 ةقلتقلا انه ماتا رح

 مهئولش رعاه 13 تدصأ

 بو هد الع قردص مهند

 فيروامو ةرع اهني

 بججاع اهّيعأ تا.أت اذا

 يعورلا نبا لاقداشنلا دساف ىأ هجرب يف خرفتسي نالف كلذ نع ةيانكلا ىف ةماعلا لوقتو
 5 ع
 كشاشغ نءتسلف ىنحصتناو هماتق معان خرشاب ا



 ا

 ١
: 

 ١١ قامرحا - تاءايكلا
 هفدصجم دوو ميووورووصسسا

 قدزرفلا لاقو ةفان لطخأالاو ًاسرف ريرج فسوف هيلا هعفدأ

 لاخلخو جواد ني ابكت - ىيبشل ديلا 0 كا
 كاثمأب ئرخ اطاتما -سافنآ تعسف رااذأ  ىىرخا سراقل كلا

 هللا هللاتلاقفاهدبذخ كلملا درع لاقف كلملا دبع سأر ىلع تناك ةعئار ةيراح ىلا ًاموأو
 ىنكيو» ءاهذخأو يضف كب قلطنيل لاقف يفاا ىلا ىعالا اذه ىلا ىنعفدتأ نينمملاريمأإب يف

 يدع تبب اودشنأو رازالاب ةفعلا نع

 رازإب ًابلس ءاكح نم قوف مكلف دق للا نا لجأ

 رازألا ليفو انما - رازالاو - سحلا - بسلا ناب ةءانكلا هذه ىلع دهاش

 حعيرصلا ىلعىدعتسب نأ حيحصلاو جرفلا فيفع رازالا فيفع لاقي جرفلا نع ةيانك
 باسلاو ةزمطاب ءاكحو ةأىعا لك ىلع كلضف دق هللا نأ تيبلآ ىصمو ةبايكلا لك 1

 ىخأ نمكلىدف_لاق ًاضيأ رازالاب سفنلا نعنونكيو ٠٠ حرصلا امرظفل ىلع رازالاو
 رزالا دقاغم نويطلاو موطعل دشناون عر

 امنا ةنظن اك سيل لاقف ينارغاهعمسف فوصلا جراخم فىعدقوةرصبلا لهأ دنخأ يم ام

 تخأ نائه تن تاقإ نم تدب اذهو يبحا ءامدعفلا نه رزاآلا دق اهد نودطلا دأزإ

 يمحو ةف رط
 رزجلا ةفاو ةادعلا ميد مه نيذلا.يموق ندعببال

 رجزلاو ديبأتلا نم ًاطغل مط تعمس اويكر اذا موق

 يربق ىننجأ تكله اذف مط تيقباه ىقانم اذه

 ةدايم نبا لوق نم غابأ ةيانكلا ىف عمسأ ملو
 اجافأ رغثلا نمام ف ىكقأ يأ ريغ ام رح مم تان امو

 8ك سوفا تاحاح كرتأو ةراب كعا ةران اهاو ملأ
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 كك 5 2 كرات د 06

 ا يا ا ا ا

 لئاقلا ىاثلاك ال بيرب امع بيبحلا ةنايصو سفنلا هيزثتو ةفعلا نغ هب ىنكام لمأتق

 اماليوارس يفامس فءال اهرخ يفاع قفش ىلغ ىفا

 ةفعلا نع ةيانكلا ىف ىقاطلا ملاح لوق نحتسإو

 اهروزا ال اهلعب امعباغاذا يننا ريغ يتراح ىنيكتشت امو

 اهروتس ىلع لبست ملو اهيأأ اهلعب عجربو ىريخ اهغابييس

 نا ىور كلذ يفو ٠٠ ابلاغ ةفصلا هذه ىلع عقب هنال لعفلا نع رتسلا لابساب ىنكف “

 الجر وجوب كلذ دض ىف لطخالا لاقو ٠ رهملا بجو ًاباب قاغأ وأ ًارتس يخرأ ند

 انزلاب هيمريو
 ْ قارط تايئاغلا رايد يفد هبون قرخ باكلا غضمب انيس

 ْ اا 3 فيعلاو هب نل ان هال غضملاب هبوث باكلا قيزغلو عبار را 4مم

 ىرأل ةمقلع نب ليقعل ماع وبا دشنأو ٠٠ هب سناب

 ٠ دوهش مأ كلاحر بابغأ يتب, تاراج لئاسإ تساو
 ْ ني رأ هتبرو هنعالأ يطوس تاءدولا ىذا قامالو

 ْ يعرادلا نيكسم لوق ىدملا يف راتلاو

 ردقلا لزم” ىلبق هيلاو ةدحاو راخلا رانو يران

 ردخلاي راح سيغيب تح كور قراحام اذا ىمأ

 ظ 00 كل نوصل أ ةوواخأ < راع . ىل رسام

 ْش ا لوقي ثيح ةفءلا نع ةيانكلا ىف ابطابط نبا حام دقو

 0010 ةورص تدقعو  كترم قساف ةيرط تبرطو

 جلمدو كانه لاخلخ نيبام ىفع تناك فيك ملعب للا

 لوي ثيح ديلولا نب ملسم لوق هبشوهو
 لاَ جولدعف نيب كرك. ىبج ليلا بوكرو كشاف

 كلما دبع نأ ىوري قدزرفال تيبلا نأ حيحملاو ملسمل هبساو ىئاجرجلا هدروأ اذكه
 0010 7 11 لك فصيل لاتق ل_طخالاو اريرجو قدزرفلا ردحأ نازيم نإ



 . يناح رجال - تايانكلا

 لامعالا لْضْفأ لاق - هيلغ هلالس ةنع ورام تانكلا رحم ير اودع

 هللاىبسهلوق اهنمو٠ هدحتتفت م نآرقلا من نا لاق لت رملا لاخلا امو اولاق لحترملا ةلاخلا

 - ةيطافلابو . ةرامآالا نغ_ ةعض رئاب د ةمطاقلا كلا را لا تي لسو هيلع

 دأرأ ليقو نيدهاشب دارأ ليق نيدوغب رجا عفداف رمح اضقلا عرشلاقو *«توملا نع

 ارنقو ٠٠ نفت تراشو نيعر_ لئاغ لاه 6 نانا كع ارد مف مكحلا ىف دبنجا

 , ىذلا لاق ثاثملا نم ليق ثاثملا هللا نعل لاق هنا ًاضيأ سو هيلع هللا ىل_ص هنع ىورام

 هاطاسو ه.>اصو هس كالييف ناطملس ىلا هيحأشل يمس

 سو جست (67) جوس, جس

 لاق ةعواطملا ةينازلأ نع ةيانك سمأل دي درتال ةنالف برعلا لوقت

 بنجا طقستو اهالحر كبذتف مسيل رظن الإ يه امو

 نائيب اهو ىندم ريغ ىلع عوضوم هلا فرعي يذلاو سابعلا وبأ يذاقلا ءاور اذك

 بطلا ريا ةضارغا يرآتلاتف ١ :"ضرعم كت اذه اطار

 تنال طةسبيو هالجر كطصاق مسبتب ةراظن الإ وه امو

 عم ريح ليلخل | بحاص كيمش نب رضنأأ نأ يوري ةفيرظ ةياكح نيتريلا نيذه يفو

 اوحلاف رضنلا الإ ةءاملا برطف تاسحأو نيتببلا نبذه ةنيق مهئنفف ءابدالا نم ةعامح

 كيحم اذه ىداشنا نوك هبس امنا هرذع فيمعأ يناف هوعد ةنيقلا تااقف لذعلاب هياع

 عمس املف خيش ىلعب اذهو أرق دوعسم نب هللا دبع نا ملعي ملأ أضرعم لقأ ملو ضرعم

 هلوق يف نيببلكلا ضعب داحأو ٠٠ يهمنا برلعلا روظأو ماق كلذ رضنا

 سلايطلا نو ليالا نول ناك اذا انتا الإ هللا قي تااقف

 سراحو لاو لك اهنع مان دقو اهريغ ناظب موقلا يفاموتْخ

 سمال فاكأبي باقث ملو اعيمح هذ: بيط”يلباب اسنتبف

 (بختانم ؟)



 3 قناعرسلا تاكا /

 الواو لقز قاتلا لخو قفاعال ءانش كلذ نود.يف رمع كاتف ةيم روع لك ىف اع

 حرط ليقو * ءانزلا نع ةيانك (نولجرأو نوبديأ نيب هنيرتي ناتبب نينأي الو )يلاعت

 ىل.حي ةميقلا نغ ىنكيو٠ ٠ لما هيفو اهيدي نيب ابنطإ نال هريغ نم امجوز ىلع دلولا
 نالف لوقبرعلاو نورسةملا هركذ ةمامهت ىأ ( بطحلا ةلامحهنأ ماو ىلاعت لاق. طحلا

 ىثي هانعم ىفو بطرلا بظحلا سانلا نعب دقوي وه اواقو امان ناكاذا بطلا لمحم

 ةميقلا مدعب ةأيعا ركذي "يعاشلا لاق بطرلا باطعحلا
 بطرلا باهجلاب سانأأ نيب نشك مو ةمال لي> ىلع ىلوش مل ضيبلا نم

 وهو: ةلءرم ءار اهدعب ةمجعملا ءاظلاب وهف بطرلا رظحلا ىف عقو نالف مطوق امأو٠»

 وعلا ىف عشب ناسنالا نأ كلذو ةد_5 يف عفو هنا هب دارملاو هب رظحم كوش وذ روش

 كبر دبعاو ) ىلاعت هلوق يف اك نيقيلب توملا نع ىنكيو ٠٠ ةدش هنم هبيصيف رظنحلا
 ك._شال اذيقي تيأرام ىرصبلا 7 كيذلو ةلا<ال عقاو هلال ( نيقيلا كأي ىح

 كيانو) ىلاعت هلوقك باث ءلاب باقلا نع ىنكيو ٠ *توملا نم هيف نيبال كشب هيشأ هيف

 ةرتنع لاق ( ربطف

 مرحم انقلا ىلع يركلا نبل هيايث مسألا خرلاب تككتف

 ىنكت لاق يوغالا ىمتاخلا ىل_ء ىنأ ىلامأ يف تأرق يناحرلا سابعلا وبأ يضاقلا لاق

 سعاشلا لاق بيلا حصان نالف نولوقيف ىرخأ ببجلابو ةيم بايثلاب بلقلا نع برعأا

 حصلت ريغ هببج نمم كولد ىنتوفج ذم يار دق هنا ىلع

 لوأ هنال كلذب صخو فورعلا بيجلا ,ه امئاو اذه نم سيلف بيجلا ىتن مظوق امأو

 نالف نولوقي بايثلاب ًاضيأ تالا نع ىنكي هريغ لاقو بلعت ءاك> بايثلا نم سندي ام

 لاق مسجلا ىأ تانثلا 00و

 مسد تان ىف انبج مذ 5 مهج نب سماع نأ براي

 عاشلا لاق بايثلا ىهاط نالف نولوّعو ٠٠ اثيعي هس ىلع تجوأ ىأ

 لبنلا ةيضن 5 سارفأ 0 دع وأو كاش 5 اهونا

 وهف للهلو شل ر نأف نكمانو ا ف مهسلاوعو ىشاهد او تيلتتلا ةيسناو ت
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 وانني 2و ودم هين را ةظووح

 هذ تان ] نش نيشان 11 واللا كنرب ١ ك1 .: ةدبا فري 4+
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 / 2002 ات حلا - تكاكلا

 غرف اماف هوقبغأو هوفاضأف موب لجر لز' لاق لضفللا ءاكحام ققرت حوبص نعأ هلوق
 حوبصلاو ققرت حوبص نعأ هل ليقف يتجاح ىف ذخا فيكف ًادغ ينومتحبصأ اذا لاق

 لكل الثم كلذ راصف حوبصلا مرياع بجوي نأ اذه هلوقب فيلا دارأ امئاو ءاذغلا وه

 للا يلص ىبنلا نأ اهنع هللايضر ةشئاع ثيدح ىفو *«هريغ ديري وهو“ *ىث نع ىنكن م

 تلاقاضِيَأ تورو ٠ ةلبقلا نغ تدكامناو مئاص وهو سأولا نم ببصي ناك ملسو هيلع

 يفكيو* * ىهتنا هبرال مككلمأ ناكو ماد وهو ىلبقي ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر ناك

 ةفرعنبا دشنأ طالتخالاو عاملا وهو ةسبالملا نم هيف امل ةبآلا يفاك سابالاب ءاسنلا نع

 يدعجلال

 اسايل هيلع تناكو تا هفطع ين عيجضلاام اذأ

 هلوق ىفاكو ةي آلا ىف اضنأ ثرحلابو

 دازرلا نك 1 هن كرت موك تررح دارطلا 112

 نسح ناكو برعلا ءاسنب ودحب وهو ةشجتإب مال_ىلا هيلع م هنا ىور (6 ريراوقلابو

 نيمولق ءاسنلا ناف كتوص نسحنال يأ ديرد نبا لاق ربراوقلاب ًاقفر ةشمنأ اي لاقف توصلا

 تايقرلا سيق نبا لاق ناحيرلاب نهنع ىنكيو ٠ * ريراوقلا ةقر يف

 ىنيعب الإ ناحيرلا مشأ ال
 روث نب ديحلاق ةحرسلاب ًاضيأ ينكيو «٠ نويلا رظنلإب ءاسالا نم عنفأ ىأ

 قورتهاضعلا نانفأ لك ىلع كلام ةحرس نااالا هلل ىفأ

 قيدوراملا يىاحنم ناحاذأ اطال دربو اهأير بيط ايف

 قرط زعدودممح لا نم .٠ ٠ ةحرسب بنت كلل نأ لك
 هنع يلاعت هللا ىضر يراصنالا ريبج نب تاوحل لاق هلا مسو هيلع هللا ىلسص هنع يورو

 امأ لاقف مويلا كيلع درسثبأ كريعب لعف ام ةفورعم هت_صقو نييحنلا تاذ بحاص وهو
 كسغلا بجو ناةفرلا ىتتلا اذا رمت ثيدح ىثو ٠ هللا لوسراي الف مالسالا هديق ذنم

 ه٠ عانللا نع هب ينكف ةأرملاو لجرلا نم كلذ ىتتلا اذإ هب دا رأو ذخفلا غفر لصالاو

 يلستغأ انأ جوزلا لاقف اه اهح وز نايشغ ةلق هنع هللا ىضررمعل تكش ةأرما نأ يزرو



 اج رجال 2 تايانكلا 3

 3 را ةالاو نا ردنا يف ةدراولا تاءان كلا باب

 تادخ دقلوسرالإ بيم نبا حيسملا امال مالسلا هيلع حيسملا ةفص يف ىملاعت هللا لاق

 لوبلاو طئاغلا نعماعاعلا لك أب ىنكف « ماعطلا نالك أب انك ةَعبدص ه.أو لسرلا هلبق نم

 تبا هند ناك اذا ء يد هاا مسي ىلا ي قا برعلاو اهتم لك ولد الذا هند بمس امآل

 ىعاشلالاق 0 هبال يدذأأ م دشلا ىدستو نارك دي هيأ ىدللا تدنلا يي هسل#

 0 هندم يف 1-دح لأ ىل_ن نقدم لاهي مذادرفلا تار ملأ 0

 ىلع دولجلاب اهنع ىنكف مهجورفا يأ ( انيلع مثدوش مل مهدؤل+ل اولاقو) يلاعت هلوف ىفو

 ةساللي كف (اوم.بتف <م اودجرفءانلا ماسمال وأ) يلاعت لاقوربسفتلا لهأ هركذام
 ىنكيووذعي ميركيح هللا نا لاق هنا سابع نبا نع يورو ًابلاغ اهمولخمال ذا عاملا نع
 نم ضفخنملا ناكملا مسإ وهو وجنأأ نع هب ىنك طئاغلا كلذكو ةسمالملا عاملا نع

 يحسف ضفخنم يما 0 0 55 امجاخ هاضق تدا ارأ اذا برعلا تناكو ضر لا

 ءاقتلا نم هيف ام عاما فاس كا رشابملاك رصلا ةلزنع راصف هلاعتسا ة هكا كاذب

 ينكف ( ضعب ىلا مكّضدب يغفأ دقو هنوذخأت فيكو) قادصلا ةيآىفىلاعت لاقو نيترمشبلا

 جيبقب امع ىنكتت امنا برعلا نال حصأ لوألاو ةولهلا نع ليقو لوخدلا نع ءاضفالإ

 فثك نم لاق هنا لسو هيلع هلل ىلصدنع دروو**ةولذلا رك ذحبقب الو ظفالا ىف هركذ

 ةلهطلا كل: ىف فشكب هنال عادتلا فشكب لوخدلا نغ ىنكي روملا اه بجو أيما عانق
 آما نأ ان ىورو* ءاعانق هدنعةسهموم تعضوامناسنالا َةَفَع ىف لوقت برملاوام ًاملاغ

 نمحرلادبعإ تجوزتو يقالط تبو ينقلط ةعافر نا تلاقف لسو هيلع هللا ىلع يبا ١ تنأ

 نأ قيفينرت سو هيلع هللا ىلص ىنلأ اه لاقف بوآلا ةبده لثم الإ هعم سدلو ريبزلا نإ

 ليقو انا نع كلذب ينكف كتليسع قوذيو هتليغ قوذ: يتحال ةعافر ىلا يمجرت

 لقادلحر نأ يورو« يد نم ةعطق راو ةيدئاود ليق اك لسع نم ةعطق ذارأ

 دارأوهتأيما هيلع تمر> ققرت حوبص نعأ لاقف هتأيما مأ لبق نميف لوقتام يبعشلل
 قوليدم الا مل انيس ةراشأ ىبعشلا باوجو ةءانك لاؤسلا ناكف ينكنر وخ نع
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 . ةةدفنإ 0

 2 0 قاعرجلل  تالنكلا

 لوعب ثدح ةيلاو لاق ًارعش سانلا قرأ نم هر ن راد

 اهرلا فارطاك بس 1 بد كواو
 يحاوتلا حورحم بلقلاف ًايئاد حرجت باقلا ىف

 .. "يهتنأ ال اقف ةطبررششلا هذه ىلع هسالج نم نوك أ نأ ديرتفأ نيتيبلا انيقاسل

 هنف ام ىلع تاتكلا اه ناونع ن* الدال يف ةيفاش ةغلبو ةيفاك ةمدقم هذهو

 يف ةدايز اهوأ ىف اهنيبأو هباوبأ ةدغ كلذ عم نيأانأو هيواطم ىلع هتحتاف نم عالطالاو

 ران آلاو نارقلا يف ةدراولا تايانكلا ىف ( لوالا ) ًاباب نورشعوةعبرأ هباوبأ غاب هناي

 ةل الاو عاملا نع ةياتكلا يف (ثلاثلا ) هب قلعتيامو انزلا نع ةيانكلا ىف ( ىناثلا )

 ىف ( سماخلا ) ةراكبلاو ةيويثاك تافسلا نع ةبانكلا ىف « عبارلا ) اهفعضو اهتوقو

 ةيانكلا يف ( نماثلا ) قح لاو دلجاو ذيخاتأأ نع ةبانكلا يف (ع.باسلا ) ةطاوالاو

 ةيانكلا يف( رشاعلا ) جاوزاالا ةريغ ةلقنع ةبانكلا ىف < عساتلا) ةئبالاو ءاغبلا نع

 يف ( ردع يناثلا ) حرك ءوضولا ضني امع ةباتكلا ىف ؟ريشع ىداحلا ) ةدايقلا نع

 6( رششع عببأرلا) اهب ريطتملا ظافلالا نع لودعلا ىف (رشعثلاثلا ) تايانكلا نم عاونأ

 ةسيسخلا ةفصلأ نع ةءانكلا ىف 4 رع سماخخلا 0 ةيرونلاب بذكلا ند صلختلا ف

 ىلا ىلاعملا ةيدات ُُق 2 رعد عداسأا ( 0 ريغب ءايشالا هفدو ىف رس سداسلا (

 عشاتلا ) اهرهاظ الخ اهنطاب ظافلأ ىف ( رشع نماثلا )رضاحلا ىلع ىني اب بطاخلا

 ىكملاو ىمسملا ىف نورشفلا تاععادلل .ىءايدالا نيب ةيراخا زوما ق1 2

 ( نورشملاو ىناقاا ) تالوك ًالاو ةمعطالا نع ةبانكلا ىف ( نورشعلاو ىداخلا )
0 1 0 

 ةقرةتمنونفو ةفانح تايانك يف (نورشعأاو ثااثلا ) يما نع هباذ) رعشإ ل نعيف

 تايانكلا يري ى ا رخل ظافلأ يف ( نورشعلاو عبارلا )

 ب هح عسكر جل هج م



 قاح رجال  تايانكلا 1

 نم الجر نأ كح هنا دربملا نع ةضورلا يف (ك ءاغابلا ا نطشي ال ضيراعع م

 ناك اذا م لاق يزابلا نم كلا بحأ حراوجلا هذه ىفام يريغلا كيرشل لاق مك

 يف ننفتلاو تاغالا ىف عسوتلا اهنمو «رخآلا همبف ًادصقم دصق امبن» لكو اطقلا ع

 عيفشلاب لوبقملا عيفشلا نعو يسوم موشي كولملا نع انينك اذا اناف تارايعلاو ظنفلالا

 ءىث لك عماج نعو زنعلا دئاقب خيشلا نعو لبا دئاقب هيمأ روو_كملا نعو نايرعلا

 ماملا نعو ةتخافلاب باذكلا نعو رمذحلا ةفيلخم رفسلا ريثكلا نعو حول ةنيفسب

 يف ىل_سالا نا لاو كلذ ريغ ولا هظافلأ ترثكو اهب ملكذملا ةرابع تعسنا ةجاجزلاب

 ةجاحلا ءاضق وحن نم ةداع نويعلا نعرتست ىتلا لاعفالا نع ناسنالا ةرابع تايانكلا

 عضو امعاز رحمو !(نبج ىلع اهداررا نع اهزنت اط ةءوضوم ريغ اهيلع لدن .ظافلاب عامملاو

 اهناعل زرح اهنع ةيانكلاف اهاعفأ رتس ىلا ةجاحلاكاطاوقا تس ىلا ةجاحلا ذإ اهلجال

 نييمد آلا نيب نوكي هنال رسلاب عاإا نعىنكف (أرسس نهودعاولال نكلو) ىلاعت لاق

 بنطلا وبأ لاق هريس هناق بازغلا الإ ءرندال نييمد الا ادع امو ًايلاغ رسلا ىلع

 لطاطلا باررلا ىني لهويدبف هدافس بارغلا رتس ادنلا رتس

 نم ىنخأ كدنع نكيل لاقف .الكىماخلا ىلع ينأ يلا رسأ ريزولا نايرلا نأ ىكحو

 يذلك لع دق و ردقلا ةليأ نمو انديساي م لاقف غنلالا مالك ىف ءارلا نمو بارغلا دافس

 ىكناقلا نا حرص نإ و حيصص ريخ

 ليقم تقو :ناحو © انالث -كبرش اذا

 ىياخ روظ نيعيف ىنطب عبصأ تاعج
 لوق نمةءاشرو ةعانش لقأ ىهف ةعيلشلا ةيانكلا ءذهب هركذام هنبع نخسأ دق ناك ناو

 لو ثروح بابحلا نب ةبلاو

 0011 1ذك ندا .. ةولخ لع انفال لقو

 ىمالج حكنأ ؤ سما ىنأ ةعاسيل كبجو ىلع منو '
 هنم سانلاريصقتل انيس اذه ناكف هل عوضوملا ظفالاب ظفلتو هب حرص ةبلاو نأ لجأ نم

 ىدبملا لاق لاق ىلص وما قدا حو ٠٠هيدارفوو هماع ةرازغ عم هن رشأعم يف مهديهزتو
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 ! يناح رجا ا تت ايانكلا

 ىونا ثيح ىلاو «ناوفنعلا يفن لزأ ملو ٠ اهعورف ناقئاو «اطوصأ ماكحإو هاهبادهإب

 ه املا ض لقعأ ٠ ءاغلبلا تازاشاب انوتفم ٠ ءادالا تايانكب اف وغشم ٠ نامزلاو رمعلا

 تايانكلا نم محلا ىلع ترثع يت هاهدئارف مظنأوءاهدباوأ دسبقأو هاهدراوشمضأو
 ٠ ةركذملا ياعملاو ٠ ةحياملا زومرلاو ٠ ةعيديلا رداونلاو ٠ ةقئارلا تاراشالاو ٠ ةقئافلا

 راعشالاو ٠ ةقينالا تاياكحلا نم اهب قيلي ام يلعو * ةربحلا ظافلالاو٠ةررلا تكنلاو

 ىفغير* هباجح هاغسالل بلقلا نغ عفتربو ٠ هباجعا رصبلاو عمسلاك لعام * ةقبق رلا ةنسحلا

 هلهات ىلع اص رجح ذادزا هلمأت نم.« هريثن كنملا قيتق نعو «ةتسب نشايرلا ها

 ركشبم فيناصتلا نوهنا هي فشلا ىلع ءميامو ٠ هدئا وق نم ةيلدتسا اعادنتم هصفصت و

 ابعرتفي مل ٠ ركب ءارذع يهو ءابيلغ ىلبق نم ,محازأ ملو ٠ اهلاق سأل ةقيرطو عرتخمو

 نوكيل هدصاقم نمادسو «هدئاوف'رم ون كذب روكذلل باتكلاةيدحا اااه 0
 هدئاوف نف «٠ هندح ىلع هحفصت لبق علطي نا مار نمل ًادئارو «هنمضيف امع هوب اناونع

 يف هركذ شحشذيام لادباو ٠ ةفيطللا تايانكلب ٠ةفيخ لا شحاوقلا رك ذ نع زرختلا
 اريك ىأ ( اها ,اوصيوغالاب اور اذار زللعت ناقد عيبا وش رال اه٠ عامسالا

 يلا عا تن نع يور مهب ظفاتلا نع نما ومر . مهماف هودروب ملو هظفل نَع

 ىف تلاق نبأ أ اط لاق برقع ىنغدل تلاق كلام اهوبأ أ اه لاقف ةميظع ةخرص ترص

 نَء اهركذي تهزتتف ايناوس يدحا ىف ٌةءدللا كناكو دفنا يقارلا هيف عضنرال يذلا عضوملا

 «هعبسأن الف قعل ىطوقك هنم لجأ وهام ىلا هركن ه ريطنملا ظفللا كرت اهنهو ٠ «اهظفل

 ظافلالا هذه ىلا اوادعق توملا نع هب نونك, ؛ريبلا بغطللاب قو هدا ىف

 نع ةيانكلا اهنمو ٠٠ اهركذب الؤفت ةزافيةكاهملل ,طوقكو ٠٠ ظفلب هركذ نم اريطت
 ”زابجو ءابحألا ةنيز لاق كتعاتد امكئاحلا لبق 2 اهعفانم ركذب ةسيسحلا ةعانصلا
 ينالقايلا نبا لاق امو يثوملا

 دوه فوق امؤت تارنأاو 2 ءريقرهدلا ليال ىذلا ن1 ١

 : وق واش وح مايق مونت هرانءوض ىلا وك وفأ سانلاىرت

 ىأ الج رغأ هللا هينارأ برعلا ل وقك جدملا ءرهاظ ظفلب مذلا ىلا دصقلا اهنمو **
 ةايدالاو ةاغلتلا نيب, ةيراخلا روم'الا اهنمو 6 * مذلا هتطابو حدللا ظفللا ىهاظف ارم



 يناحرجال  تايانكلا - ١ ٠

 4 م7
 ل 6 /

 1 يل مهر

 ىلع هللا ىلصو مبظعلا ىلعلا هللب الإ ةوقالو لوح الو لكوتل هيلعو نيعت_ل هبو

 لدأ !هتارابعو ءاهحصفأو تاغللا نسحأ ةيبرعلا ةذالا تامج نأ مهللا كاد
 «يدجألا ىوبنلازجعااو ٠ىف علا نارقلا اهب تلزنأو ٠ ابهضوأودوصقملا ىلع تارابعلا

 ٠نارقلازاجعإةف رءا اوجردنيل ٠ بدالاةيدبأءارقتساو ٠ برعلا مالكءافتقا نيململا ىلع م

 فارشالاو ههيناعمو هظافلأ قئاقح ىلع عالطالاو ٠ نايبلا رسس نم عدوأ ام جارختساو
 ٠ ةلابجلا قر'نم صالخال هب اولصوتيو «هيهاوثو عرششلا سعاوأ نم هب اوفلك ام ىلغ

 قطا نم حصفأ د اندي_س ىلع مالسلاو ةالصلاو * ةلالضلاو ىدرلا رسأ نم كاكفلاو

 ىلعو* هلالضلاو ةياوغلا تاماظ نم هتبادهرونب انْئذَهَأ دق ىذل' ٠ هلاسرلاب صتملا داضلاب

 ٠ بطخ صنامو * قراش رذو ٠ قرإب عملام٠ ءادتقالا حباصم هباحصأو ٠ ءادتهالا موج هلدأ

 تنام ةيزملان مو هيلاترشأ امةليضفلا نمةغالاهذط ناذةيدعب اما« ب دطر ننف كرحامو

 نم اهاوس نمعاهدرفنو٠ تاغالا رئاس نمارصاصتخا ىف ناكل كلذاط نكي ملولو *هيلع

 ةقيقلا نم هيلع لمتشن امو -اهبوذعو اهتسالسو اهظافلا ةقاشر نم هيوحم اب ٠ تارابعلا

 ءافتك لاو« ةعمللاب اهنم ءانغةسالاو ٠ةحمالا ىلعاهفراصتقالاو «زايالاو طسبلاو ءزاجلاو

 نينب اهنم قرفلاو ٠ةراعتسالاب ةقيقحلا نعو ةيانكلاب عرصلا نغو «ةرابعلا نع ةراشالاب

 00 | |4 تارشألا 2و مير زاطت ىف امري 2 لمفلاو ٠ تالا ىف كياثلاو رك ذنلا

 ةمه يذ لك ثعببام «ةدوقفم تاغالا نء اهادع اهفو ٠ ةروصةم اهلع يه ناعم_نه كلذ

 قاعنلاو ءاماداب تداتلاو٠ اهجاش يف قرذالاو 0 ابجاهم لول ىلع ٠ ةيلع سفنو ٠ ةببأ
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 ءاغارأا تاراشاو ءايدالا تايانك نم

 ىقثلا ياح را دق ندد سايعلا 5 ىخذاقلل
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 بختذملا ا سس ربث ١1

 مدقت امي ةقثال تايانك عاونأ يفرسشعىناثلا بابلا

 اهريغل اهب ريطتملا ظافلالا نع لودعلاىف رشثع ثلاثلا بابلا

 ًاريطت توملا نع هب نونكي امف بلطم
 0 د ع عا 6 006

 2-4 نعىلا 4:64 4 2

 هّنغ ةيروتلابذكلا نم صلختلا ىف رشع عنب رلا بابلا

 *اهعفانم ضعب رك ذب ةسيسحلا ةعنصلا نع ةيانكلا يفرسشع سماخلابابلا

 ةرامعلا وم كلذو اهفص ريغب ءايشالا فدوىف ريثعسداسلا بالا

 طاص نب كلملادبع هل جتحاو دقملاحدم نم لوأ نا يف باطم

 رضاحلا ىلع ىني امب بطاخلا ىلا ىئاعملا ةيدأت ىف رسشع عباسلا بابلا

 لاو كب نسا يف نحاللا بانك نع لوتنلا يف: تظن

 اهب جوزت ةأرما عم هتصق بيرغو رجحنب سقلا 'يرمانغ لوقنملا يف بلطم ٠
 اهرهاظ فالح اهنطاب ظافلأ داربا يف شع نماثلا بابلا

 هاغلبلا ريغ اط نطفي ال ممابعادمو ءايدالا نيب ةيراج زومر يفرسشع عسانلا بابلا

 لعفلا درح ىلع راصتقالا اجار ختسا زومرلا هذه عاونادشا نمو بالعم

 اصعلا هل تعرق نم لوأوبرعلا هب تصدخا يتلااصءلا عرق ينعملا اذه نمو بلطم

 قكملاو تملا يف ( اللغ رشافلا بتكو) :نوراقفلا تابلا

 تالوك أملاو ةمعطالا نعةبانكلا يف نورشعلاو يداحلا بابلا

 مأ نع ةيانك رعشب لثم نميف نورشعلاو ىناثلا بابلا
 ةقرفتم نونفو ةفلتخم تايانك ىف نورششعلاو ثلاثلا باملا ٠١

 تابانكلا يرتع ىزخم ةريشتم ظافلأ يف نورشعلاو عبارلا بابلا ١ بر

 * ' هياتك فلؤملا ةئاخ 17



 ١ تخانملا باتك سربف

 ةفح

 ةيبرعلا ةغالا لضف ىلع هيونتلا اهفو باتكلا ةيطخ .

 هنمضتام ىلع اناونع نوكيل باتكلا دصاقم نم ةذين يف باطم **

 باتكلا باوبأ مسقت ىف ه6

 ( لوالا بابلا ) وهو ٠٠ را آلاو نآرقلا يف ةدراولا تايانكلا باب 5

 ( يناثلا بالا ) وهو ٠٠ هب قلعتي امو ائزلا نعتةيانكلا باب

 اهدضو ةفعلا نع ةيانكلا ىف بلطم ٠٠

 ةدماقلا ةأرملا نع هانوتكاحمو © 1

 ازلادلونع <« 6 امتو © وف

 يعدلا نع <« 6« امبو © 4

 اهفعضو ةل آلا ةوق نعو عاملا نع ةيانكلا ىف ثلثلا بابلا 5

 هلهاب ناسنالا لوخد نع ةيانكلا ىف بلطمص

 لمفلا نع هي نوذكي امو © 17

 ةل الا فض نع هب نونكي |مؤ © 08

 ةراكبلاك لوعفملا تافص نع ةيانكلا ىف عبارلا بابلا ١

 هوركملا عضوملا يفةأرملا نايا 6« © 6 سماخلاباملا 0

 طاوللاو ةراحالا © 4« <« سداسلاب املأ ”7

 قحسلاو دلجلاو ذيخفتلا © © 4 عباسلا بابلا ”*

 ةنبالاو ءافيلآ © 4« » نماثلا باءلا *ه

 جاوزالا ةريغةلق « © ه6 عسانلا بابلأ ا
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/ 
0 

1 9 0 1 
 أ





 ماغفكع م0 ١01 5عال0ا/ع

 6ماا05 08 ذااط5 عجرم 12815 50011

 انالاا/عاجوا 17 01 10801010 8 خلال

 5 21-لانتخ]ةط12و فطتته0 1طن طمس

 661 ه1-1ةدصخمتعطقط هتس !ةصقيتقخ ه1-
121122 137 

1008 



2 

 5 2 2 محل 2 3

 5 3 كميتها

3 4 2 

3 5 90 

- 3 

, 


