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 «(هاتيأو هللاهدرح هامللاو رد_ةااىلاءباّوتلاانالوءةح رتذ_ه)«
 ني دقرفلا لءىتاسلا نيؤرشلا رب "اهل انيطيسا اونأ مامهااةمالعلاو مامالادم_ااوه ١

 ةعدملا عماق ةنسلا < نيدقعملا نيثدحملا م اركلاةدعو نيد:سملامالعالاءا[علاردص ْ

 هدو-وترمساتاو راطقالا ع. ىلع لابوهب هيترْختفا ى «ذلا رادقملا يظع رادنأا فد رش :

 ناسحالاو لضذااننمو انالوم راكااراقسالا ل ىف ف:صو ران "الاو ةنسلا مولع 1
 رهايلاهلاكردياهرسشملازال ردا يناخن_سح قيدصدم_بلا كلم اريمأ هاجالاو انالوأ ||

 لئاقلالوةبلوالاو ق-الاوهف ١

 اهلانذأررهنلا ةداقتمةئ اللا دتتأ

 اهلالا ملص كيلو « هلالا لست كنف
 يسال اس لصتت نرعلاومعلادسةلالس نم هنال بسنلاراس ىلع ىلاعلا بسنلا هلأ
 نيدباعاانيز تاداقلاةودقو تادا.لاد._ىةرضحىلا فرطالاهرصنعو فيرسثلا |
 لعلد-الا مون ىصخهداومناكه هج ودنا مرك بلاط أن يىلعنييا طء_لا ني حلا نب ىلع ْ
 ىلع هيو. .لاةرسملان ءفاأوني:ئامونيعيرأو نامت ةئسس ىلوالا ىداج نم ريشع ع سات ا
 مالا ةهتسنمبيرقلا هدب نطو ىلوربةداس ةصقلا وويلستلا كزأوةال ا لضفأ اهحاص :

 مارت_>الا ا كلاود ماركل ا هئانآن طوط ونق داب ىلا ىلو رب نم ةع ركلا هيتءاجم
 قبو فيطللا مي ركلاهللاةجرىلا فيرمشلاهدااولقَملا ةسداسلا هسا ىف نءعطاناوألا
 تامركم از رو ت'اشنلا عم«لازامو ةراهطااو فاعلا ىلعأشنو اعتب همارجف ]||

 ناحنيدلاردصد مامالا ميلا مهنم 3 مالعالاءال-الاو ماركلاغباشملا ىلعتءار للا

 عفرهمش أو زيزعلاد_بعزيشلا مودرملا اانال م لماك.ل احلا ةذمالت نم ىل لذدةداب ىةمأأ

 ثدحلا هللا ىلوءاشد وعدملا ميحرلا د عنب دجأ تقولا د: ىلجالا ىلا عيْشلا تبانيدلا 1

 عشاان أ ةفرم ذااةكع رجاهملا بوةعيد# ملاصلا ىلا شا مهتمو ه هللا هر واهدلا |[

 نسحم نينيس-ىداَقلا مجشلا مهنم دودو ىولهدلا ث دن ازب زعلاد_عجشلادمة- قدكماذ# |

 مامال ادن ىزاحلا اًرصان نب د مامال اه رشلاذمأ“ ىديدخلا عا اىراصتالا هيسسلا ا

 ٌدِحو اضيًفاكوشلا مامالادءان ىد.:هلا هللا ضف قا درء عيش مهنمو اكو شلا ||
 فيلأتلا او سردلابلغة#اوامومولعنيودتو ة:_بااونآرقلا مول_ءناقتاىف دممجاو

 قفاوملا ه-ةيقع ىلع قفتاو د لوقةنملاو لوة-هللا فاسأر راصو ١

 ناهرلا دنع ةعب رشا'مولع ضماوغةفرعم ىف ىل ناو نانبااندملا اراثمراصو فااخلاوأأ

 هكلمفذأتلا فو ةممكت ةعرس ةباكلاىفو تنلءاعدحراحو ةطاصد,نف 5 لك ىف هللا هافاعدل

 مانأ ىف ةمضضلا ب نيكل دحاو موف ةديد- علا شد رار لا بتكي ث مي ة ةبيرع
 ةددعتملا مولسعلا ف ىشن واودو ةريشثك اهتك هقوذ ميبحو قو هرفي علاطو هلملق 1

 ىأو اههءاونأ نيامتو اهمئاحن اىنالّتْا ىلءاغلانارو سمع اماعرمو هر 1اتوعقلاو !

 رتل ةرثادتاوعو ةريثك دك اوفا سلس توكبامز ا همم ممد)| مم اعأأ

 ىلاععت هنوعدع جو ناوالاءالضفةرك امن 21316 امزل'ءاشأ نع ةداةة بالا نع ْ

 مختص تا ا ا لا

0-- 
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 را عدأم ثددلاو ريسفتلاو موللعلا بنك ستات: نم هريس سدت فدطاو ه«ةمفول نسحو

 ترصقام ةسيفنلا تا ة.ةحااو ةياعلالئاضفلا بورمضنمىوأو هدح لوطن و هدع

 هللا هافاع هنا مث نام لا اًدهزاربأ نءعاربلا ناجم ردنا نو دز قلو نامزلاءانيأ ىدبأه-:ع

 رطملالو زنا ملزتف ن ٠ك لا الاطوال نع لاب ومية سو رعب لاحرتلاو رامستلاامصع ق 3

 فاأويهأتورز را نكسلاورادااذخأو نطوو اهبماهاف نمالا ىلع

 اهماكحأ صدلختو ءاضيسلا ةرهطملاة:سلاو زيزعلا باكا مولعني ودّي لغّتشاو فنصو
 ريخالانمزلا اًدهىف هب صاخ ىلاعتهتلاءاثنا اًذهو ءاوهالادساغمو ءاراالا ب وشنم

 داشرالا قم_مذه:غلاثاوةيدنهل اداطقال ءالعوءا شن ع نمه هرب صنع هللاو لعأ هذ

 ىلع مول ةنملا هب تتم هجو ىلع هناث:_-دمىقدر رحو هاقاومفكلدررقو هلا عابتاىلا

 كت وتلاد اقنعاىلا ةوصفلا قدا الاووال قات ز# ملهضعنر مشو قالا ل_هأن أقر

 باكل ماكحأ مهتمدح أ نوودي1ن 5ك نائسلاو فمساايىلب ناسللا دلة تلااو كرشلادرو

 لاوقأ نعةمقنلاجرلاءارآن هةضلا رخو تلماعملاوةدايعلا فةرهطملاةتسءلااوزيزعلا

 عاثورمتثاو عطا ةلوطملاو ةرصتخلا هنافاؤمىفةدهاشملا ةمفركلا هذ_هىلءءابعلا
 اهلاامو نءلاوزا حل ااهتمعاذو مهلاوبإ رعلان نم ملاءلاراطق أ ىلا ناكرلااهبتراسو

 راساموراغلبو داسلاو دنهلا ندمو ساوو سابارطو سدةلاو قا ارعلاورصمو

 قاف الاالعبتكو نموا هدامعىلءىلا.هتو هناصسمتتا لضف نماذ_هو .سرفلادالبو
 انالا ري هلاوعدو فيرا'انلا كلت ىلعاهياونثأ ةجبلئاسراهورسغمو اهوث دو هلا
 ِ وأ ف اهرثك دوج و ءلئاسرلاهذهو مهلا وهلا ن نسحأو مهتم لال ذهللا لبق" ةرخاالاو

 منع هانم كح اعف ل اولا قد_صهل مضت وعجارب رلخاهدارأ٠ نفهلم جرت انالومتافاؤم

 او لادالوالا و ريبكلامكحملاو ريثكلاام1الاملا نمهلو>ىناعتو هناصس هللا نا
 ءاطغلا هءفثدكولو عاريلا ناسا هذدك نءزطقلاع ديزملابسملاو دمجلا بنلاو
 ادم هفالخأالل وس ىذااوقو عابطاا ضعه هرك.فاثأ وانمةيالا هملع فقاولادادزاام

 ناو روكشلاىدامعنءلءاقواركشدوادلا اولعا لاقملاناسإو لاخلا مني هفالسا
 نمزيس#نا رمش *ءىقن الا نعطدقو راغفك مولظاناسنالانا ال هانت ار

 ءايعالا ةرثكو راصنالاو ةيحالا لةؤو ةساررلا ةسامس ع نم هي ىلإ يموهام عم راه:تملارمعلا

 مدويف لاه نم ىلا سعت هلل العد نأ نيملاعلابر نموجرملاو رادقالاوااضقلاب ن لهاا

 ادو 2 ل_هجوذلاهتدلاو ني-هلاصلا نا ةرخ "الا ىف هناو ةم ةتسحا نال ىفءاندن آو

 ادب هلدعأامد_سحلاردهللو ادئاعمباقلا ظلغاطت ل هج لوارك اًءارباصو ادساحال

 ةعيطم ف ةع :ورطألا مهلا ف ورجح تدترت ىلع هفل اولا هيت تص اهم ءذهو هلَدَقف هيحاصد

 لضفلاودو*اش 1 قاحللا فهللاديزبو ماظعل نادلبلا نم اهريغو ةيمهلالانوهبةءابر

 ماعنالاوذ
 «(تلالا فرح )© باك

 ءاوتحالا»ىمراثلا نيثدهاءاهقفاارث امءامحاب نيقتملاءالنلافادقا همولعلادحأ



 ُغ
 . 1977 7 577 ا 0501 006 06 ا ال ل تو توب رد مع ع عد جب وج حست حجيج حس زم م سب موج بووسمع جوا مح سو تج جعيصعر» ل سوو

 نوكياموناك امل ةعاذالاهْكارشالادر ثدداحأ مش, ردت ىف لاردالا*ءاوتسالا لس ىف

 سانا ةفرعمف خو.شلاةدافاهةرمعلا وجل لئاض:ىاثيدحن وعي رأ«ةعاسلا ىديزيب

 دصاةمناستىف ةمارك.لا لاك |« ىمافريسفةلالودأ ىف ريسك الاهىمراف خوسنملاو

 ىعاا داقدعالا ح رشف ميج رلاداقالا * ةمامالا

 «(ةدحوملاء املا فرح)«

 ةيضنأنم لوسلاغولب» ةغالالوصأى ةغايلا« ىمرافدئاقعلاح رشف دئارلاةمغب

 كورلا
 ه(ة.قوفلاءال!فرح)»

 ملسو هيكصوال او ةيلعدتنا ىلص ىنل اثيداح أن منبع رالا ةج رت ىصأ |ةمع

 ه(ةئلثملاءائلا فرح »
 ىساق تيينتااتامأح رشف تدكنتلارام

 «(جيا فرعرو
 ةدساانة نط اةوسالا ىف ةنحلا

 * ( هلمهملاءالا فرحا«

 نودكاا موصعملا ظفانم نونكلاز رمل« ىمراف ةما.ةلاداخآىف ةءاركلا مح
 ةلكساملا هل كسالا لحو هلا حاصلا رك ف ةطخلا «لوصالا لءىلومأملا لوص-»

 ه(ةعمملا الا فرح«

 نايدالاو بهاذللا ىلءمالاقارتفاىف ناوك الا ةئمخ
 «(هلهملالادلا فرح »

 ىسراف بلاطملا فرشأىلا بااطاا ليلد
 ه(ةهقملا لاذلا فرح) »

 ىنا!بادآىف ىتءارخذ

 «( ل هملاءارلا فرس و
 ىف ةللا ضاره ةمهبار ردلا حرش ةيدناا ةضورلا# قرشعلا تدملا ىلا قيدصلا هل-ر

 ةنسلا لهأ مجارت
 «(ىازلا ف رحإ»

 ه(”هلمهملانيسلا ف 2

 باّكلا اذه نمىناشلا مسقأ اودهو مولعلاءامسأ ونونفلا عا ونأناس ف م .وكراا باهل

 ىمراف دنا خاتم هر دىف رم سعلأ ال طع

 ه(ةهأانيشلا فرح)و
 ىسراف نمزلاءارعشرك دف نها عمش

 » (هلمهااداصلا ف 2م

 ه(ةهتلاداضلا فرح)#

 هِلاَض



 بيرغلاسنأتب ىمملا مظنلاح رشف بسيئكلا ادم اذلا ةلاض
 ه(ةلمهملاءاطلا فرحا«

 « (ةعملاءاظلا فرحه

 ىذاقلا ىلعءاضقلا ىف_عاسع ىخاللارفط

 «(هلمهملانيعلا قرح] «

 ىراماانوع« ةرع# 'اوةداهشلاو و زغلا ىءاحاعةريعلا « قاقتشالا لعف قاؤالا للعلا

 تادلج عد رأ ىراخضا اةلدأل <

 (ةهملا نيغاا ف رجال«

 ىراخضلا تامئالثةج رتف ىراقلا ةيشغ# ناسلا تا: قروملا ناءلا نصغ

 36 افلاف رح

 8 رفاا#هثي دا ه قف ثيغملا حف «تادلع عد رف نارقلادصاةمىف نايساا 5

 ىسمراف ىاساالصالا نم ”ىانلا

 «(فاقلاف رح

 قر ملا فطق# ىسنلا هلمسمىف برال ا ءاّضق *لد وأتلاو مالكلا ملا لييسلا د مق

 رثالا له دئاقع

 *(فاكلاف رحاإ»

 ىددهلان اسال. هعمش ١١ ىلءدرلا ف سائالاهء سومواع سايتاالا ف ثك

 ه(ماللا فرح«

 هتفرعمىلا سءام نالدقلاةطقا طالغالا نم ةماعلا هل هعنسأ أم ميصعت ىلع طامقلاف ل

 : ناسنالا ةحاح

 هيلا فرع
 كضصدونام“ زلا ابدأ اراك ذتىف ن الزغلا عنا هه مالسلا ارادتاضورىلا مارغلا نك اسريش

 لوسرلا ثيداحأ حالطصاىلا لوصولا ينم « ىءراتاا نا ساناب مارملا غولب حرمش مانخللا
 ىسرافلاناسالا

 ه(نونلافرحإ» ١
 ماك>الات اب اريسفت ف مارملا ليث

 «(ىاولا فرح)و

 اذ_هنءلؤالامسقااوهو موظنملاوأ,نمروثنملا ولعلا لاوحأن ا ىف موقرملا ىثولا
 باكلا

 م (ءاهلا فرحه

 ىسرافلان لئاملاةلدأىلا لئاسلاةباده

 الا كرو
 ىلا وىشامملا فعقواماّده رانلا ب اأو رازلاركص ذفد رواهذ رايتءالاىلوأةظقي
 25757770700 ص صم 0 ادد ضضضص٠7#للبللللللل
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 اذدفنوكيالمإ_ةمناةقمقطافو ىقُثِبتك ف.صتىلاه--وتلاوةدازلاىف ن الا
 هنصوف دارطا! نعىلهملاداوج ض,#:ثأنآدقو ناكمالا نمه4سفوهامعم ناوالا
 قثوملاهتلاو بادلالا ىلوالدباذكحانرك ذا عفو راغزبامءو رامتر#همف مالكا ناف

 يقتل هر رح لسوه.كصودل آو د#تاندم_بىلعهنتا ىلصو باوصلا ةياءصال
 ىراصنالا يمسلا نس<# نيني ىرايلا مي ركلا هيرةجرملا

 لاوزلا نء هنا اهسرح لاب وببةدا_الاح نك ا ىناملا

 هلآ ود#ت,إ_برمتاخو هقاخريس ىلع هللا ىلصو

 مركحو فرشوهد-ه) نهد _ءككو

 ب رةرغع يرام 1
 ةئس رخآالا

 لاطلا



 ه(ه.ماارردلا حرش هيدالاةضورلا ةسرهف)»

 ةفرمص

 هملىقىأأ |
 تاماضاافلصذ هأأ

 ريهطتلافلدف 1غ
 ةداخلأا» اة باب 1/

 ءوضول ابا 7

 ثيمات || سدس دولصف 14

 ءوضولا ضقاونىف لصف 6

 لشغلا نا 6

 يجاولا ل غلا قلصت 5

 ةعجالسغىفلصف 7

 مهملا با ل
ٍّ.: 8 

 امونوءبرأ 1 ]سا ةلكلاولصُ)أ ءغ

 ةالصلا باك 33

 نا اذالا باب كل

 هبواوهطتىلصملا ل ءبوبانا 65
 ةالصأا ةمقيك باب 65

 ةالصل تال لضم الا

 فاكمريغ ىلع ةالصا| بكتالو لدذ

 20 عّوطتلاةالصباب الغ
 ةعاجإباةالص أن :

 ووسا ادوصنباب ادب
 تتاوفاماضقلا باب 07
 ةعجلا :الص أب ريا

 نيدسعلا ةالص اد 4

 وى ةودنا ةالص بان 417

 رمسلاةالصباب 948

 0 أاةالصرأ ٠5
 اق _ةسالا ةالص بان +١٠١

 زيانحلا بك ٠
 تيملالسىفلصفُ 7
 هلضكمن لصف ١ ١و

 تملا ىلعةالصا|ىقفلصف

 ةقرص

 ةزانلاىشمىفلدف ١15
 تمملا نفد ف لصف ١16

 ةاكدلاٍب اك ٠
 ناوسحلاةاك با اك
 لب الاةاكزىفلدذ كك

 رقبلا ةاطكزف لصف 15
 محغلاةكزفلدف ١؟؟

 لسا قرت منيب عمال لذ ١

 ةضذااو بهذا اةاك زباب 1

 تاينلا ةأك را ١؟ا/

 اك نا فراصم باد ١

 رطفلاةةدصيا 1
 سجل باك 1١5

 مايصلا ٍباَك :١

 جلا برشا اولك الاء] طم لصف 1107

 عرشرد ءارطف | نه ىلع بيل دف ١م
 ىفشنا

 عوطتااموصبأ ٠6
 فاكسدعالا با +١6

 باك ١1هال/

 دنا يلا عوف زيمعت بجعو لصف ١8

 لا صممت امرا سدلب الو ىل هذ ل

 خلا هكمح ال |مودةدئءولصتأ +

 خلا ةوراواةصلا نيب يسب ولصف 1ا/؟

 ملا ةفرعمونعبصةقرعقأي ملصق 0
 لا ىدهلاولصأ اال

 ةدرشملا ةرمعلا با
 حجاكشلا باك 1م

 جلا ةعتملا حاك.ةو لصف 8
 بحاورهلال صف 5

 سارفغالداولال هف <

 قالطلا ناك

 ةدنل اعمتياتكلاعقي ولف 5



 ةفصع

 ا باد ك1
 هالوالا بان <عل

 راهظلا باد؟ ك١
 ناعللا باب ؟ ؟

 ةدعلا بان <41

 ةدعتلا كب عال

 عاضرلا بان 5
 ةناذطا بان اب

 عسبلاب اك <46

 انرلاباب 4
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 | متا+ ةمأ تاعجو اماكحأ م هان د ىفواكح مهني دف سانلا تلعىذلا تنأ أم-هالا كدمحن
 | ءاشت نم مولتو تش نم تمهل أ تازامو اماقموالزنماهلك ممالا مرك ًاةموحرملا لسرلا

 نيدلا ىف قرفتلا نءمهتمهند اماهلااههجو ىلعةرهطملا نسل لا عتسسان رق لك ىف مهنم
 نيدلا نعاوفن مولو دع كناامو اما اركةرربكةمعئباودصاخ نيقملا لميس مهل تعضوأو
 الدّتعم نما لعداع تح نيلعاملاليوأتو نيلاغلا فير و نيلطيملا لاحت ا هنءتوفشرو

 افطل امالسا اناد هوناميالابانلعهقلا نمد َح كلا كا كلعىلصثو اماوق

 اند دهاام لالواو امازلءالذناكسف اماركاوانمل اناس>اوانمف كرب وا انملعد روان ا

 انباقُو رو اذلايداهو ىلاعتو هناحس هللا ىلا انمعاد تن تنكس: ان انلعالو انملصالو|

 اماهسنيرادلا ةداعس نم مدصأ عن أن يممطأ | نب رهاطلا تيبلا لهأ مكمل ءاسنو اناناس وأ
 || هل او هملعهللا ىلص ىنلا باعصأ مكشع هللا ىشرر و اماقوحاك عامشالاب.ةملا قطار |

 ةمركملا للا أ نع سا مكنمو اماتخو أدب ةسمالاةمالا تيم مظنلا مكي لسو ْ
 نع سانا مفك من : ثيدلا لهأ مكمل ءهناكربو هللا جيرو اما*اواعرفو الصأ ١

 مقحم لا طارصلاو وقلا نيدلا هجو نعو امالظ ةعيرمشلا يقوةنسلا حاحصو قدا حارمص

 ا مام-هلا مامالا عجالف ري دعبو 9 اماما زيةّمملل ىلاعت هللا مكلعج دقو فكو امادل

 ءايرعلابرعلا راك ذن ءاحلدلا فللسلا ةلال_س مالسالاو نيسسملا زرع



 همهلار ردلاح رش 2 ةهيدهلاةضورلا
 2242و 2ث 2ث 2 1 حاحا

 ةمالعلا قلطملاد حلا نيلماكلا انوش حش نيثدحملاونيرسفملا ةمتاخ نيلسرملادمس
 سخ ::سؤوتملا كاكو لا ىملا دج نب ىلع زي دمت قاملارطقلا ةاضق ىضاق ىاايرلا
 هلارنو هلزخم سودرفلا لعحو هاضرثو هنعمىلاعتهّللا ىنرةبربهلا فلو نين امونيسخو

 لئاسملا عجب كلذبادصاق ةمهةفلا لئاسملا ف ةمبلا رردلاهامسىذلارصتخلا ءارقنف
 ريغ اهامقو اهلا هن ُهَناَق ىأرلا ض# نما ,نمناك املاكرات ايليدي مشتإو اهلملد عد ىلا

 عاستا قم ةحلا كلف ريزلا ىفركذام ىلعدماجريغو عامشالاب وحق مساف ريشا لاتقل
 تاختل. اج تاقمقحت' :ىأو معي رمصلا قل ادبز نعض#و جستلا مصتلاه بق نتا
 ىلا زا افي ةسلقو رباك الا فضاهوح ل ةسيفن تاققدتىلاراشآو رتافدلا|هنع
 كلذ فرعباك ةمندعملا ةررتلا ىلا ةيبهذلا ةكسسلا ةيسسن ةدهقفلا بتكلا نم تالوطملا
 لهأن ا كا لقوا و هته وت ةراعملا راك ىف ميس و همدق مولعلا فسر نم
 1 ميلعىل<نأ ذحان دحأو ىلىوتاد ا 0 دفانلا مهفلاوداَةّسالا
 هس مح اهيرمواةساف 2 اونععل مسهلاهفريو رصتخلا لإ سو رع

 رةدنصوهام همدامم نع .حربد 3 نءىغتس الام هيف متلو م مصعتلا ىلا جاتحيام

 نم رصتح ريشا هسحرشف 26 ا ججرلاىلا
 لث اف لاق امهمفو ةمملارر» الا رمش ةمضملا ىراردلا دامو رصتعم:إدالا نومعنيعم

 ىراوه- هقدنزب حد 52 ىنلا عرش فتن ا

 ىرارد ن٠ طلت تاكاس ىتلاررالا ىلع فكعاف

 هظفللامعوة سم احوسخ مهلا وم ىلءهيريصو احو زهغاحرش *هتلعف .لوقلا ناك اًذههحرشو
 دنع اهتوقوأ |هةعضرهظمل' 'اهتفلا هاذمهملا افيذم دانيموهي واحتل صحم :و هأنعمَو
 قملاف ؤرعتلاحرلاناف لاحىاءناك امىلءاهبذخ الل الءازأ الا اهضراعتوةلدالا لاقت
 مامغلا لب واهامسىتلا ماو“الاءاغ ىلع نتاملا ةيشاحن ماش أهمل عتدز م لاجرلاب قيما ال
 اذه باطناوابللا لمفاك ىلاعتهقتادم<داعف ِباَكَلا اذهىففائلارظنلا دنع اهريغنمو
 املاط للعلا نمقراطىلا اداشرا لادعتسالاب لامترالا قي رط ىلع حريشلا اذه تلم دقو
 لوسر لع لعت نم نوك ناىلاعتهللان مامجار تتدكراملاطةدماح عئابطل ازهو تك
 كنودف هاش أ ودجر مهيفو سانلا ىلع هظفحو هعاذاوهلعو لسوهل آو هيلع هللا ىلصدتتا

 ق.مدهلا وأهل نما حدقلا وحدملاف ضي وغلا مامز ملا قاد حرمشلاو حورمشملا اذه
 ىو ةنسلا هتف ىلاطليلغىوريوهو فمك دورب ىمقدتلا سالمن ههيلعو دوعد
 لطاب ىذ لكن نضد و قداصلا قدا بلاط لك هب دعسلف ةنللا قاسمىلا نيقثاسلا لملع
 ليكن نع فولدت لوما همذناو نورهاملاهلقيسف ةيوسانلا هو قوهاز

 (ةمجاارردلا حرمش هيدتلاةطرإلا) سدشنلا قلعلا لب سنالاحربشلا اذهتسمسو
 نيسعبتملا عمم وهفلخأن هوهب يعفو مانقلا ىلعزي هيناوجرأ ىلاعتو هناحسهقتاو
 ىخرلاق ةياصالاو ةبادهلاةدمو ةياحالا ىلو هنا مالملارادورادلا هذ هىنئسال
 هنعىلاعتهنلأ

 رآأ5للللللل ا  سسسوا



 ب 2 )1

 هيهلارزدلاح رش )0 هيدنلا ةضورلا
 9 ا ا هد ا وام هو ا ا تح دب ادم دع دم دعت
 نئس عاش ىلا اندر نمركشأو نيدلا ىفهقفتلابان أ نمدسجسأ مبحرلا نجلا هللا سس )

 (بان نيمركالا هءاحصأو نب رهاطلاهل و نيمالا لوسرلا ىلع لسأو ىلصأو نيلسرملا دس |

 قطندقوكلذؤفالخالو ( روطمورهاطءاا) ىلوالا لئاسم ىلع ةثادق ايلا اذه

 كلدكك عاجالاكاذ ىلع ماقوارهطمارهاط هيوك ىلعمل- هلدلالداكو ةنسلاو بالا كلذ

 كلذكو عازئالب رهطمر هاطءاملارصنغل ص نافءاربسلاو رهاظلاىل_مالا دال ذىلعلدب

 نعد_د رخال] ةيدصسم# هل ةسامفلا ةطلانعةملصالا ةءاربلاو كاذد غيرو هلنلا

 هنولو ا هحيررم غامالا) | ارهطم هنوك فدو نعو ارهاط هنوكف صو نعىأ (نيفصولا

 نعءاملا حرذعال هنا ىهو بابلا ل" :اسمنم ةبناثلا هلّمسملا هذه (تاسادنلا نم همعطوأ

 حجر أوش ب تدذملا اذهواهرغنمالت اسامخلا نم ةثالثلا هفاصوأ دحأ ارسغامالا ني-صولا

 هئس»-و ىذمرْا اودوادونأو هعتصو د_جأ هج رخأ امهماعمل لدلاو اهاوقأوبهاذملا

 نباو نيعمنب ىدياضبأ هعبصو هعتصو مكادياو قيبلاو ئطقرادلاو هحامنب اوقاسنلاو '

 ضرحلا اهيف قليب ىه و ةءاضدركب ن نمأضوتتا هلا لوسرا,ل دق لاق دعس ىلث يدح نم مزح

 هلعادقو ثم الرو واماملا سو هيلعدتلا لص هللالوسرلاَعْدنتنلاو بالكلامولو ا

 دقو "لع كلذ سلو هسأ آمساو دمعسى أن عدا ىوارلا م اى ةاورلا فالتخاءناطقلا نبا :

 ناىلع ةلاهللامحومكلذ: نكي زولاوقأ قعده انلا و ةلادتلا نيرتك امن فاقع :

 كيعس يل : |نعاهقاس هذه نم ن_س>[قب رطدلو لالالا كلذهءدلاك هسفن ناطتقلا نبا ٍْ

 دنع دعس نبل سشي دح اهئمدهاوثهلو َةَمالا كئاوأ نم عك نم دعتب طا تءاكدقو ا
 ةشن ثدل ع نءو نايحنباو ةممز باو دجأ د_دعسامعنبا ثند- - نمو ئطقرادلا ا

 سون اودع[ ثيدحوض:اهلك ن كسلا نئاو دازبلاو ىلع! ىأو طسوالا ف ىناريطلا دمع

 ىلءتلغامالا ىشهسةنالر ووط ءاملا ظذ :لب نان وث ثيدح نم ىئطقرادلا ءاذثتسالا ةدايزب 1

 ظفلل ةماما أ ثيد- 2 نم كاريطااودجامنبا ةدايزلا عماضي هج رخأو همعطوأ هير ٍ

 ع ال. نكليضف اننا هن .ف ثدحت ةساحب همعطوأ هنولوأ +<رريغت ناالاروهط ءاملانا ا

 هل ةنأك اهنوهذم ىلع عابجلالا عق ةودقهنكلتدا اءرلا هذه فعض ىلع ثيدحلا لهُأ قشادقوهنأ

 ناك عاجالا ةمج لوقي ناك نرحل ىف ىدوملاورينااردبلا ىف نّلملانءاو رذلانبا|

 اذهناك عامجالا : بلو ءالناكن مو عاجالاوهتدا نزلا كلت هندا أم ىلعهدنعللدلا ا
 لوبقااء قلتو اهانعم ىلع ع جا امتراصد- و ةعصل ادسفمعاجالا |

 تار ملا نم قاطملا ا يس نء هجرخأام ىناثلا نعو) عاجالاالاهيزالدتالاف ٍ

 امل عرش ىذلاءاملانا كتاذو ا نادل لاسم مهاد ل -ءكاذكل هه ( ةرهاطلا

 بجو ئثهطلانافهطلاذت ىتلار ومالا نمئثشىلا فض: مل ىذلا ٌقاظملااملاوه هب هريهطتلا |

 ءاملاوهال“ مدرولاىلاهتيسنيدشملاءاملا اذه سلفدوغو درو ءاملاقناك هملا هستفاضا 1

 ةرهطملا ةْم-_سلافو اروهطءام هناحسملوةيزيزعلا ِباَحَلا فرو هظ هنا فوصوملا قلطملا ١

 ارهاط هنوكنعدبحرخيلو ارهطم هنوكن عك لذبح رفنر وهامهاملا لسو هيلعدتنا ىلمذاوقب
 ىذلا فصولا نعامهجورخ بج وبال نيرهاطلا عامتجاو رهاطهطلاخ ىذأ ا نا ضرنا نال
 زل 1 1 ا 1 1 ا ا ا ب كل

 ناحح
1 



 هيهلارردلا حرش 6 هيدنلاةضورلا
 كا 2277تت7تت>؟ا؟ 7777777777 ا ١١الللاسسلبب79اب7“7

 هاملا صءوضولاامأو ةغلابلا هللاة حلاق عاتجالا لءقامهتمدحاو لكل [ةعتسم ناك

 هب ثمللاةلازا ع ى ىأرلا ىدانتهل.ا هعفدت ىمأف ديقالي ءاملامسا بلع قاطيالىذإادمقملا
 هاملاو رشعلا رمشعلاورثبلا فن اوما تو. عورفف موقلا لاطأدقو حارلاوهلب لف
 نا لا امو م دلال ودبل ءىلاغتوتا لم ىنلا نع تيدا كا قسلو ىراملا

 ىلاعتهتلا ىذر بلاط ىأ نب "ىلعو ىضنزلا رعب لانا ”ك نيعباتلاو ةياحعلا نع ةلوقثملا

 قفتاامالوةعصلابن روث دل اهلدبمشدا #تسلفرونسلا وحن ىبعشلا دقيقا ةرافلا منع
 نواقالا دطت كل ذنو تحح» نان نكمي اهتححرب دقت ىلعو ىوالأنورقلا لهأروهجبهسلع

 اذه نأ نودو ةيكلاملا بتك ىفركذاك ىرمشلا بوجولا ة-هج نمإل ءاملل اهمظننو

 هياع لوعلاب حو هيد. _ةعبىش بايلا 1 هى سلف "هلجباو داتقلا طرخ لاممحالا

 ىف عرش لاعتهتانوك,نا لابشا نينو ةيبب ريش هلك ك لخ ميسم نيلقلا ءدحو

 متو هعوقو كدا ىف مو تاق امترالا نمهنعن وكمل الام ىلعةدايز أش مدابعل ل اسملاهذه

 ةيادعلا ف ضمفةتساالو الج اصت لسودل [ آو هما ءىلاعت هللا ىلص ىنلا هءلع صن. الث ىولملا هي

 هللاهجرر جنبا ظفاملا لاطأدقو تلق ىسهتنا معأهللاو هم داو ثيدحالو ,هدعد نمو
 صبخلا هباك ىف ءعمواظفلالي دعتواحرجهملعمالكل اونيتملقلاثيد_- عرذت ىفىلاعت |

 (مثكو للقنيب قرفالو) هلا عج -ريلف ةس>ةلاطا ريبكلا ىفارلارامخأ جمب رحخف ريبخلا

 كلذ ف فالتخالا نم عقوام 0 آاو بابلا لئا صن مَةعنارلا ءلعللاهزِه

 لمةفرهاطب سال هثالثلا هنا دوأ د- أ ةسامفلا تريغامنا ىلع مهعاج ا دعب لعل له نيد
 نباو ىفاشلاوننسلا لهأو دجأ جرح ل ام.منودناك امليلقلاو نيتلق غلب مريثكلا نا

 ثيدح نمندشلا طرش ىلع اذا هعمتصو ىببلاو ئطقرادلاو مالا نامحنباو ةمجْرخخ
 مل سو هلع هللا ىلص هللا ل وسر تعمبتلاق ام_منعىلاعت هللا ىذرباطخلا نير عنب هللا دمع

 اذالاةف باودلاو عامسسلا ن ندب وسر اموضرالان ءةالفلافنوك ٠ املا نعل[ وهو

 سنن ل دوادهال ظفل فو مدمس لدجسأ ظفل فو ثيبخلا ل يسم منيب!

 طرش ىلع نيتلتلا ثي دح دانسا هدنمنبالاقو مك ايلا ونابجنبا ظذللا اد_ممهجرخأو

 هنطاوم و نيموهاك هنتموهدانسسا ف بارطذالا عقودةثيدحهنكلو ىو

 نيدلق غلب اذاءاملا نا ىلع ثيد- لا اذهلددقوبارطضال !ىوعد نع باء ن مباح دقو

 ر ووطءاملاثيد_>دنقاك هنكل اوثيخلا لمحيدقفنتلَقلا نودناك اذا وثيحللا لمحل

 هنا لاقيف اهبنيتلقلا ثيدحد يقي كلذك اهيلععاسجبالا عق ةوىتلا ةدانزلا كلب ئذ هسحتنال
 هنافةساحا ان هفاصوأ ضءدريسغتلاحىالا لاوحالا ن ل نيللق غلب اذا ثيحلاا لمحال

 كلننيبو ننلقلا ثي دج نييةافانمالف سحلاةرو رضوةدهإ| ملا ثيملا لد قذئنيج
 ليبي بف سيلو ثبحلا ل + ةنظموهف نيستلقلا نودناك امام وام.ملععمجم ةدا لا
 نع حرخللاثيحللانالدي روهطلا نعهجرذ ثيحللا نموامس<امناالو اب واعطةثسحلا

 ريبغي لىذلا ثيم الاهلكوأ هفاصو ًادجأري_غتل بجوملاوهو صاخْ يخوهةيدوهطلا

 دافي الث يحللا لمح دقامهن .ودامنا نءندلقلا ثيدحم .وهفمهملع لدامن !ءإصاح و

 رووسمسسسم ّ 1



 ها كح

 ةيباندلاع رن 2 ) / ةلالافو رلا

 | هتوك نعاجراخ ال يااا و .اهلمض دق ةددأأ ةتدقواذارادقفلا كلذ ناالا هنم ا
 ا نعةحرخلا ةسايعلاو ثمللا لج نب همز المالو ا ذدمفب امموهذثملا اذهىف سلؤارهاط :

 : 0 ءاملا قلطمنعةتسادفلا قند_ةعراشلانالةبروهطلا

 ناكو اًضيأأ 0 ار هللادع د د -ىقاك نيتملةلان# ملا ءاملا ع نعاهافتو هلدوشامو

 ا كلت ىفاك اضيأ ىلاشلا ىف لاقو ىش هس ساق ال لالا ىف لات ماعلا م 0 ءآوش ظفلب ماا

 ا مجيرصتلا همفدرو مالا رهاط ضرالا هجو ىلعدجوبءام لك ناكل ذداف افْْم خد مةءاورلا

 عاجاالا عقو ىتلا ةداي زلا كلن ىف قواك اسس املا ريصي هنا هاعرصم ماعلا اذ_هصصخامع
 ةيسنلاب "ندا تضم نمتلك فيدل اتا دن *اهقم ءادقم الا ةغسن تدرو امنافاهيلع

 اننا تر رع نب هّللا دمع ثدي دح ىلا ةمسنلاب "ل صقذملا تاصصخملا نمو دعس ىلأث يدحملا

 : اذهبدرقتف اًقلطم صاخلا ىلع ماعلا ىن د هناوهو لوصالا ىف بارلا لوتتلا ىلع ام,نعىلاعت

 سس :اةلاثودامنا هسمف لاسةد لب ثدي داحالارت اسنيب ونيلقلاثيدح موهغمنيبةافاذمال هنا

 ةساسلا بح -وأامالاوهاذ عد وعط وأ هنولو املا ع رريغ' مزلم_ساالجن ثمالا لونا

 ٍ انانشسرما اذهس ,اف فاصوالا كإتدحًريغبال الجو[ ناوةيروهطلا نع ورهلاو

 حردباحصأر حر ىفاشلاامهبرثكلا ونلقلان روداميللغلاءاملا ردقت ىلا بهذدقو ةساحنا

 1 لامءدسا٠ نظبالامريثكل اوالامعتساب ةيااقلا لايمتغما نظبامل ملل اردقت ىلا ب هذو

 نيدجأو حر ةدفماو حرةيعفام ا نعءاضيأ ىو ردةودها<ورعنبا هلامعتساب ةساحفلا

 ْ دارأنممهعاتأ ب تكف ةنودماالؤه بها ذذال مأةياورلا هذه مصن له ىردأالو حر لبنح

 ا ظاقيتسالاربخ و رعث ها اوزحرل اوىلاعتهلوق ل دعب هذملا اذهرهأ محاواهءجاراهيلعفوقولا

 أ لدخألا مكلو عملا ىاوعيج ىهو مئادلا ملا فلوبلا ن نءىسهنلا ثيداحأو غولولاريخو
 ١ أ نال مدقتاعادّشمةلالدلا كإتهندافأام ناك امهجوتةلالدا متمْئ دل نا انضرفولو بولطملا ىلع

 ا لقاعلا نا لاقي نأ دعبيال هنا ىلع عرشلاو وداطملا ه+ولا ىلعةعقاولا نونظاار وهامنا دبعتلا

 ٍ اجنولبوأ اهح<ربوأ اهمرح ءاملاح طلاء اذاالا ءاملا لامعتساب ةساحتلا كاؤغشلا نان

 | هذ_هىلعءاملان .ناك امنا بيدالو كالو نظلا كل ذبح و ةرهاظ ةطل اك | عمعطب و

 || تناك ن او ةسامنلا نيعل لمعت -هئضوتملا مرحلا, تناك نا ةطلاخلا نال سن ةفصلا
 ا 0 لاا زودجذا هس ادأ عراب ةطاخا ١

 ْ 0 505 هند دل نك ذا فايع ءلكوا مولواهحيرو 2 وهامرثكلا وهف
 اوريتعا لالا بهذملا لهاو ةنلفملا وزع الؤخما ةياس رمال ءانعت امال عرشك تر

 ىهف لوك لاو ةسوسولا له ريغ نمةرداصلا ىه تناك اذا ةنظملا نة ىننعال نكلو ةنثملا
 مد -ءوأ طقف ني_علالامعم_سا اودارأناو عضوملا 13- هىلهمىف ةنثملا فانت داكتال

 ىعملا اودارأأ ممن ارهاظلا نكلو سعذللا كادر لقسم بهذ ءوهف طتفنيعلا لامعتسا

 نم همعطوأ +-عروأ ؟هاملا نولري_غام نا ىلع عاجنالا عقو ددقهنا كلذ ىلعلدب ولالا
 مهلوخداكاذينيلئاقلا "هل ب نمبهاملا اذهلداف هرب رقت مدقتامه سيت ب حوت اسال



 هميلار ردلا حرش )(غ32 هيدخلاةضورلا

 لوالا ىعملا نو ديرب مهنا اذ_ميررتةفرحلا ىف عاجالا ةناكمللح رصموهلب عا عاجالاف

 نيبهذملا نيب ةلاخشالف ذئنيحوءافتناوانويث مطلاونوللاو عرلاو نيسعلا نموعالا ىيسعأ

 يرسم عم ة.#سادل | نيع ارهطملا لامع سانا ىف نوفل مال لوتالا هذا له نال

 جيرلادر# همفاملامعتسا د_:ءهجورخ ىلءادئازاو رشي روهطلا نعءءاملا جوزي

 نيب عجاف ثحلا اذ- ههلعلةشاامعومعلب د_ءغمووفاذ هلمأتف مطلاوأنوالاوأ
 هملعفت املا ماهتصلن تار وصل هذه ىلعا م اعلا دلاةلدالا ني وءاملا ف ةفلتخْملا هاذملا

 || دنعدلمتيو قة لك اهتاحاس فرعي ىتل|قداضملا نم ىه لعمل هذهو معلا لهأ نمدحال
 هذهل ةفلت#تاريرت ١ ١) هتافلومرت اسف نتاملااهر رحدقو ققدم لك اهةئارطب عشت

 لثع اعلا لهأ ضعب لدتساد تو رمثعلا لثاسملا ف رمثفلا ب بط ىاهيلعمالكلالاطاوهلعلا

 داغتسيالو كابي ريالامىلا كري ريام عدشيدح ل ثمو نوتملاكاتفا ناو كبل تنس اثودح

 كلذب لمعا !نومح ون > بهذملا اذ_عهلء»أوىلوأم مادقالا نمنظلادنععروتلاناالا مهتم

 بهذملا ىلع لدت هاتصلن ىذلا هولا ىلع لوتالا بهذملا ةلدأ نا تفرعدةوامزحواّةح نالا

 دصق هنا ل .قناف ىف يبن. اكساب .يربام عد وْلِءلق تغمس! ثيدح لثممىلا ةعمتلا داعدافىناثلا

 َّق نظلا.لمعلا ةلدأ لاّمف "لَم ملا هذهىلا ارظاريغ نمن ظن المعلا در<# ىلع لالدتمالا

 قعلي وعتلا اذكهو لمعلا نع ىنوتلا ةلداهتمرثك أ أوصت نأ نمرثك آةنسلاوباكلا

 اهنملا اوقاريثكلاءاملاديد- م ىفىحدقو د_فالكاذوحتو ظاقمتمالاو غولولاثيدح

 ةحاسمناك امل.-5 ورخ الافرطلا كرت لهفرط كرحاذا ام ل رقورحتسم ار هريثكلا ثا
 ةباورلا باننعةحراخ ىعلب لع نمةران“أ أاهيلعسيالاوقالا هذهو كل ذرهغل قواد هناكم

 سال ىذااءاملا ىىفاشلا ردق (اممنودامونيتلقلافوفامو) ةلوقعملا ةءاردلاو ةلوبقملا

 لطرةئام_سمخ هياحص اهرسفو برق سم امهرد_ةونيتلقلاب رريغتي لامةساحلا ع وقول
 رمشلاقرشعلاورخ الا كب ردبهنمرناجل ارتيال ىذلا ريبكلاربدسغلا ةيفنحلاوردقو

 امهاثمىلا رطضانتلقلا القي لنمو ةغلابلاهتئا ةحف لاك و اطوملاحرشىَو لا فاذكأ]
 ىسهتنا لبالا راعنا 0 رانآ ف ةشكمحلا وأةمكلاملاكريثكلاءاملا طمضفف

 تا لعل ادلا عمامهقوفامو :نيدلقلا نودامنيبقرلا مدع نم مام كلذ عفديو

 ليلغلاقسيو ليلعلا قنابل قار كرا ىنايرلا حفلا كل ماعف لمصفتلا ةدايز

 كلذنافهلاح هيريهطتلا نع ىسهنلا در ودقناكناو هيوكسن | تادةحو (نك اسو لرحتمو)
 ثيداحالا تاددقو كا هعار وهط هْيوك فصورمىلا دوعن هنال ار وها هنوكنعهج رخال

 دنعهنعىلاعتهللا ىطرةرب رهدأث يدك اك اسمادامنكاسلاءاملابريهطتةلازو ال هنا ىلع

 هس

 ةلاورإ كلمات 5

 ها كدلك

 . بةحو»و مادلاءاملا ىف ذك دحأن ١ةةاللاف مل_سو هيلع راعت هللا ىلص ب :لا نا ريغو سم

 قم دحأن اوسيالدوادع اود_جال اظفل ىفوالوان:هلواذس لاك لعفي فك ةربرهانأ ااولاقف

 ىذلا ئادلا »املا فكد>؟نلوييال ىراخملل ظفل فو ةبانجن ءهسقلتغيالر :مادلاءاملا

 اهعوممد في ىتلاتاباورلا هذ هريغو هنمأضوتي م ىذمرتلل ظفل ىفو ه-.ف ل ستغي م ىرجحال
 ىبهنلاو هدارغنا ىلعم_فلاستغالا نعىسنلاوهدارفنا ىلعمئادلا ءاملا قلوملا نع ىلا

 نيش هد اس 1191-9010ه ال50 1ك واس "لدم 055

 ءاملاىف



 هسهلارردلا حرش 6 هندنلاةضورلا

 ىف لويلا نال عاق جالا, ناند_ءقمدارفن الا ىياورنالاقي نأ مصيالو نيرهالا عون 5

 هسفلوثودنم م متادلاءاملا ف ءوضولا ولاستغالا نا اذ_هدافأفز وجال هدارغنا ىلعءاملا

 ىحدكرح نأب كلذ ل ,ةلاتك نأ هسدلعف هنمرهطتي نادار اراك اسءامالا»_ ل نكرر اجريغ

 سامختالا ىلع ى علا ل_بدقفةريرهوأامأو هنمأضوتر منامك اسهنوك فصو نع حبر ذي
 هنافءوضولا ف كلذ ميال هنكلوالوانتهلوانت لاق لعفي فيك لئساملادهلو متادلا لاف

 ىف ع ورم! لل_ق ءاملا كد رحت لاو الافءاد بالا نمالوانت هلوانتي وهلب هدف صامغنا ال
 نيناوق ةرغد ملف تان اورااهذه هءلعتاذام فال ىلار وهلا بهذدقو هبرهطتي م ةراهطلا

 كلذا ه-والو طةفةهاركلا ىلع ةلو#تاءاورلاهذهنالاق نم مهتمو نك اسلاو ٌكرحتملا
 هيرهطتلا ل عال نك اسلاءاملانا حارلاو عاج الاب اد ه نم صوص# رح مقسملانا لمقدقو

 نمةسماخلا ”هلثسملا ىههذ هو ارهطم هنوكوهو ىل_دالاهئفصوةلداع رحت اذاف ام اس مادام
 عقودقو ب ابلا لئامنمةسدا#لا مل دسمل اهذه (لمعت وزو ل هحستو) باملا لاسم

 هنوكن عٌلاذبح ري ل-هتادامعلا نمةدامعل لح ملاناتلا وراح لهن يب فالتخالا
 نيتياورلاىدحاق كلامو ئفاشااوىازوالاوثسللاو لينحنيدجسأ ن ءىخلالمأار يعط

 تيدح نم مدقتا اولد اورهطمريسغل .هتسملا ملا نا هنعداورىف ة ةق.شحمل :ًاواءهتع

 تسل هبربهطتتلا ن نعىمبخلاا نل-ءنال كلذ ىلعدل ةلالدالو ئادلاءاملاف لاس“ الا نعى غلا

 ناي كالا ب واهني ةمز المال نوكسلا هل عوام اس هنوكل ب المعتسمءاسملا كا نوك
 كلذ هل دع رصختالو ةأرملا“ ءودو ىل- كفن ءوضولا نع ىلا نم درواعاضيأ اوهحاو

 هلامحال كاديلالدتسالا ميالف ىلاعت هللا ءاسنأ هّقمشدت هى تاكا لامعا سالاق

 نك لضم ءوضولا نمل جلا عم ئهلا مدل لامءسنالا هللا كاك لو
 فلا نا هياولدتسا مهل نمو لضف لك نع دل كل عراشلا نم عقيس ىسونلا ناك
 ىئشال ةطقاسة 2 هذ هوهنم طقاسءامالءاملا لآ دنع مهما ةراهطلا نولمكي اوناك
 اذ_هناك ل هعمضوي هونت أل دسملا اذ_هىلعفةمع ءرشلا ماكحالا تارثاف اهلدم لعلي وعتلا

 انلزيببلفوهنم ىرديالىاثلاو ل_طابلالاو ممضعي وأ فملسلا ع.مجب هلعسفي ليمكتلا
 نعةسذحأ ىه ةلداباولدتسا دقو عامجبالاب مي «٠ مدسعع عاسالا الا تحال هنا ىلع رد نم

 ناؤالاق هو وءانالا اهلاخدا لمق ظاقتسالا دعبان الث دا لست د_>- لم عازتل الع

 اذهىلاهذددقوروهطءاملانا ىلعتلا دلا ةلدالا ول مالا ال_عرهط ءورهاط ل هعّم_سملا
 لهأ عبجي و روث ا ىروثلا نايف سوءاطعىلا مزح:با هبسنو فللاو فلسلا ن مةعانج

 ةفنحى أو ىفاشلاوكلامو ىذتلاوىرعزلاو ىرصملان بساطا نع هريسغال نور هاظلا

 درععار وهط هنيككح نعح رخال لانا وااو نيرخآتملا هثالثلا ن ءتاباو رلاىدحاىف

 نواتتش : نوداكب ةيادعأ |ناك دقو همعطوا أ هنولوأ هحركلذيريغتي ناالا ةراهطلل هلامعتسا

 نوكي هي كربتلاوهب نوكربتيو هنوذخآنف ة لسودي ءلع هللا لص هّئوضو نم طقاست ام ىلع

 اروهطهتنادإ_ءحامحارخا نا ل_صاخلاو ٌكاذرب_غب ن وكي اكءوضولا ءاضعأ ضعب لس غب
 ليادبالا نوكيالةير ووطلا نع

 لدف)



 ةئيياازردلا حرش 6 هيدنلاةضورا
 ةئلسلا ١ عتايطلا لح دهأ ودعي 2 لك: ىل 00 *(تاسادفلاو لف)« ف

 ناثالا طنا ىه) مدلاولومااوةرذعلاك اهياصأ اذاباهثلا نولسغب و ه-دءنولظفحتو

 ةشيدلاةرو رضلا بادن ه امبت سالب لا ةىيدعلاةلدالا ( هلوواقلطم
 حدةيالوةوينلارصءىرمالا هبلعناك امبوةمع رمشلا ةلدالابلاغتث اهل فيل قالا
 ناةربرهىأ ثيد_-ىف اكف طئاغلا امأ لاوحالا ضعب ىف امهريهطتف فيشخلا كلذف
 ىو روهطهبارتلاناف ىذالا هلع كد أى واذا لاق لسو هملع اعتدنا ىلد هللا لوسر
 ٌماملاو نكسلانباو حدد وادونأ امهاور بارتلا امهر وهطق همه ىذالا ئيطواذا ظل

 نمنامح ناو مااشاودوا دوو دحأ راو ىازوالا ىلعه يف فلق دقو قوبلاو

 0 .اعت بلش لن مسملا مك دحءاحاذا لاك ملسو هملعىلاءتدتلا لص ىنلا نا دعس لأ ث د دح

 هلاسراوءإ_دوؤفلتخادقو اهبيف لصمامت ضرالا, هدم فاممخ ىأ ًارتافاهمفرظنملو

 هدعبأمهرهطي ظناب اعوف مم ةلسمأ نعننسلا لهأ حرخأو لودوملا للعلا ىف متاحوبأ جب رو
 قيبلا دنع مثالا دمعىب نم أسما نع اذكو هوك: فمعضد نسل ّق قيمماادتعسنأن و

 فالمخاذاةرو رضااداسف هنوكنع هحرتعال كإذإ ارهطم مسملا عم تارتلا ل ا

 ىنلانا تنتاك ةلوبلا ريهطت ف فيفختلا امو اسخن هنوكن ع ءسلا حرخيالريهطتلا هج 1

 نيودعلا ىفوهوءامن ماد واذ ارعالا لوب ىلع قاربنأب أ لسوف ١ او هملعىلا_هثهللا ىلص

 نمملوب و د" الا طئامنا دعامامأو ام_هنعدللا ىذر سن أو ةرب رهىلأ ثيدح نم امهريغو

 ىلعلديامامذعب ىفدروف ةماتةةةلدالا و اهنآثفئش يمول ارزالاو لاوبالا

 أ ل سودهل آو هملعهللا لص ىنلانا امهريسغو نيددصلا ىف تدث هتافلبالا لاوباكهتراهط

 ثددحوهو هه لك ٌوباملو.سأبال ثودح كلذ نمو لبالا لاوأن ءاوب هرمي نان نيمن :رعلا
 هدامساىفو هذعهتلا ىذرعاريلاو هنعهللاىذررباج ثيدح نم ىطقرادلا هج رخأ ف معض

 ثورلا ةساحن ىلع ديامدرو وهلا هل -:ءموةتالا دج فمعضوشو ىل.ةعلا نيسان ب وربع

 دقو سحنلا سكر لاو سكراملا هنو رلاقوسو ةنلعمللا ىلصلاق هنا ةربغو ىراخلا هج رخأام
 ةياورفف ةعزخ نياداز هنكتلوريجلاولاغبلاو لمذا نمنوكيأسم ص ثورلا نا ىمشأ| لق
 مغ ىلع يطلب ال اعلا ىف ممعتلا نولئاقلا هيلدتسس ااممظع“ ءوراج رراهخا س راما

 هاورنم هقمط أ دقرانع شي دو ميمعتلام زاتسبال ةثورلاث يدحو ىند الا نمحراخلا

 ىلع نعدامنب تبان ةباور نم نال ابتعالا ةجرد نع هب طقسي ناكب فعشلا نم هلأ ىلع
 ىلعة ول هع طهر الف هفعض ىلع عمجش ىناشلاو هكرت ىلع عملو الاو ناعدج ني ديزنبا
 لاوبأب رمش هنذأب و ممغلا ضنا ىف الضلابل_سو هيلع هللا بص هنذااووك> او ميمسعتلا

 لالا نطاعمىفةالصلا نعل سو هبلعمقنا ىلص هبهنب ةضراعملل مكحالو نا <”امهو لبالا
 نااك اهلاوبواهلايزا ةراوط مدع لذ مزمل: بالذ ىلهملا ىذّوةاممراجنابللءمىسهنلانال
 ةكرابنوكل بال تاكا ةالصلا نا مزاتسيالةكرب منانّمسغلا ضنا ىهىفةالل_صلا لملعت
 تتيثام ةسادنب مكسللا لويقلاب ىدقملا قم افرهاطد سدلام ةرمشابم غ وسال لذ ل مناف
 ىلعلدبام يروا انها دعامامأو هطئاعوىد الال |وو وشو ةمشر دلاةر ورضلاب هتساف
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 هيهلارردلا ح ريش 00 : هيدنلا ةطوزلا

 ا ىناف ةمفاك ةدلصالا ةءاربلافدرب )ناو قا! نود نم كلذيرمكملا بجودهئو رلاك هسا

 ا عكار :راهطلاءامسمالا عمجف ىل_طالاناف لبلد نود نماسحن ئشلان وكب ملل

 : ىلاعتهتاه_جرنتاملالاك ةحا مامقد بالا لدعالو , ىولسبلا هيرعت د يسع
 ١ مكح دابعلا دعت مزلم_س همساد: لوقا نال رهاط هناّىش ثلك ىفلصالان ا ٌكءلع ىدالو

 1 ا انوش تش ىتح لقا, فماكت الهنا ةمضاق مءاريلا ونام دب ع لصألاو 0

 | لطبأن مامن لفأب ليلدنودب عرشلاىلا ةبوسنلا ماك حالا تيث أن مسبلو تاذزع
 || لاطبا نموأ ل-ةيلاعىلاعت هللا ىلع ل َوَهَملا نمام ا لكان ماكتحالا نم هل لد تدث د#ةام

 نال را الو نس ل غي تي دل (عييضرلاك ذلاالا) 1 رسال 1

 1 نئاورازبلاو ه+امنباو ىلا ء'هللا هجر ىفاسنلاو ىلاعت هللا هجر دوادوب أ هج رخ مال. غلالوب

 ا م املاهعتح ومل_سو هيلع ىلا عت هللا لص هللا لور مداخ معسل اب ثيد- - نم ةعزخ

 ْ: م اللا سبل نا هنا زر لع ثيدج نم هني نبسو يدموللاو دج احيرخأو

 | دو'دووأوهجامنبااضيأ هج رخأو لسغيةيرا+ا لوب وعني عس.ضرلا مال_غلا لودلاق |[

 | نابحْاوة- ع :رخنياو هجامنياودوادوب أ و د.- هجرتأو اقوقومىلعنع ميصص دال سأب ا

 ||ىنلار ىف ىلع /نيسملا لادتلاف ثراخلا تنبةيايل لطفل مأ ثي سجن م ىناريطلاو ا

 ١ لاةفولسغأ ىتهرغاب ون سبلاو كب وُ ىنطءأهللا لوسرا,تلةف لسو هيلعىلاعت هللا ىلص ا

 ١ ثنا ع نم امهريغو نيمهصعلا فتيثو ىلا لوب نم لسغلا ورك ذلا لون نم حضي امعاأ)

 ه.لعىلاعت هللا ىلصهقنا لوسروملا ماعطلا لك أيلريغصاهل نبا تتأاهما نصمتنب سقمأ ||
 || تلاف ةمةاعشي دح كدا مسن هل سغب لو هصخةقءاعاعدؤ هبوثىلعلابفلسوأأ

 : اهنعمل_س٠ مص ىو ءام اهعمأف هشعل ايف دك نحب ىبصن سو هملع هللا ىل_ص هللا لوسر نأ ا

 ا هلوبهعتأف ماعدف+_ءاعلابق ىديقأفم يك عبو ميرلعريبق ناس سلا, وي ناك تلاه :

 ١ نيئيدحلا ىف عقواك مضنلا دراما“ ا هل _سغدمل هتان رصتاذهذ لس لوألا

 : تاما ل رصةلاف ”هلخبانو لسغنودن ءهملءءاملا ب صدر<وأنيرخ الا

 | ةمآ عم امالك هن هنو تسحا عار :الا.كوالاوه كلذ بجاولاوهامب لوقلابإ.و«_ءلعأأ
 لوف مضنلا,ءافتك لا ىلا بهذدقو لوهلل فلا هنا صرف ىلعهلعف ند عقوامهضراعبالذ

 بهونباودوادوىخخلاو ىازوالاو ىروثلاو 2 ماو ىلعم ممم ةعاسم هي راخلا ال مالغلا :

 هنع صال ىذلاى ّوااوهاذهو ةياورف لا نسحلاو ءاطعو

 امومق 60 هاا ىازوالاو فاش او تالام٠ نع ىحدقو معلا لهأ ضعي بهذو ْ

 بهذو ةبراخلاو مالغلا نيب ةقرفتلا ن مةديدعلا ثيداحالاد .ذهىف عقوال ةغلاخ ه.فادهو

 يليق ىذلكبهذملا اذهو لسا !نوحوىءاوس امنا ىلا نييفوكلار“ اسو حد ةيغاحلا

 مومعلا لعلوبلا ةساحخ ىف ةدراول ةلدالاثلاثلا يهذملا اذهله أل دّتسادقرتادالا ةفلاخم

 لقامامأو مالغلاوهب راخلا لوبنيب قرشلاب ةحرمصملا ةصاخلا ةلدالاةصصختاملا كاذذدالو :

 رابتعالادساذوهو صنلا باقم ساق هنأ لافءالذ برادا لوب ىلع مالغلا لون ساسق نه

 روك ذملادسقلل لا هاوهو ناكىذ "أرك دلا لون سرب هنا لاق مزح نباددب دقو ا

 راس



 همهلار ردا ج رمش (11) هنذثلاة ورا

 | دحادقة2اى لاق دسقملا ىلع قملاملا لج بحاولاو مضي عس .ضرلا مالغلا لوب ظفلب امياس
 | سانلا نيب روم ذل اررتسغت الف دمتلوقلا ه. مف عصنأريلا ارا ةنيدلا لع ن1

 ا يا ب راما لوي نم لغو مطيرلام مالغلا لوب نم مضي ىلاعتهلناهجي ىفاشلالاه تلق

 ا ثيحي هيلععاملا مضنب ناوهو شرلابهسف ىنتكي هناريدغ سف ىصلا لونا ىوغبلا هريسف
 ٍ امهنمل غي ىلاعت هللا هسسر :ةتحونأ لاهو كلدالو سري غ نم رهط ه عنج ىلا ل

 ا فيقملا لسفلا مضنلامد ارملا نا ىلاعت هللا هجر ةفنح ىف أب ئاجن م لاةينا هيو ءاوس
 اا اهرثأو ةااانيعةلازاب ن :وكياساريهطتلا نا ءلكسملا لصأو كالدلاو سرملا لسغلاو

 1 تداخل وقأو ىوسملاف اذك سصرملاة د ازىلا ه-هف ف ممحافنتناو اظلغأ هيراأ لوبو

 ا ليوأتلا و ضمى عوقولاىلا م هاعدىذلااف بيرالو كاف كمال دك انهه صصخفلا

 || ةدئافلا نعدسملا لاماعمالك اًذهوةعسلادوسو عم هلئم باكرا وسيالىذلا فسعتملا
 || نم مالك ى عمكحو ةرملابةرباغملا ةد الرا دها مث ماعلا نءدمفت_سادق ىنعملا اذ_هنال ةرع
 |١ هعقو هلزخع"ىلا نم وه نم مالكب «ةهباجبرعلا مدن ناكحو ماكلا عماوج وأ
 || ىأي مضنلا ناديغيامتياهنلا فرك ذدقو ةغالبلاو ةحاصفلا ةسترنع رصاقلا مالكلا ىف

 ا لسغلل الي اةص عقو امههو ماتا اصلا اذا اردان كلذ لثمىف دريدق تاق لسغلا ئسعع

 ا مهن ملاذا كلذ ىلع هل بحت شرلاوه ضنا نا ةغلل امن, يطأ دقو مريب م

 أ معالا ىلا كلذ ىلع ل#جلاالا حصيال مالكا ناك اذا فيكف هريغةدارا ىلع ة-ئيرق
 || لوبلا ل_سغ بوجوب لاه د_ةلئاف ماظعتسا ناك ناو ا[ مالكلا ناك الاو لغالا

 |١ نالاوحالالقأف لو هيلعهقنا ىلص هللال وسر نماردت ربك الو ةلزنم مظءأدحأ سلق
 ُ تداودمالك ىلا ادودرم مه مالك نوكسف هنمأ ءانعن م * هرهسع ىلع هن م :مالاكل لعجت

 ا هسمالكن بامف اوك اسف م-هفالساك ه هواعح فال. سالا بها ذم ةمحمج نيفوغشملا نأ

 : نودريف مهف الا_.ال ظللا نول عجح نطاوملا نمويثك رهنكلو فاصنالا م در - ءالكو

 ا لوةلافم 4يقفا ههلناوتمءنواهمفمهقفاونا : مومالك ىلا مل_سوه-_لع هلأ لص مالك

 ا وة ا وأتلا هذ هىضتقاىذلاام ىلنبأتاهفاذه تركن ؟نافماذحتلاقام

 || ىلع ماعلا ندب هنأو ماعلا ىلع مد. هم صاسخلا نا م_يملست عم ةودعلا صصختل ثيداحأ

 ْ امهريغو نيودعاا ىف تيثدق (بلكب اعلو) راهلارابتشال اوصالا ىف ارمتشماذهو صال

 ا برشاذا لاق مسو هيلع ىلا عت هنا ىلص هللا وسرنأ هنعهللا ىضر ةربره تأ ثيدح نم

 || هللاددعثيدح نم هلثما .هريغوامهدنعاضيتثو اعيس هلسغملف كدحأءانا ىف باكلا
 ْ نمنيب فال مالكلا و انه واطملا وهو باك لا باعل4 سان ىلع :لدذ لفغمنبا

 | اسحن هنوك قحد_ةيامكلذس ءلؤ نخيل ثالقتلاب ءىتك ان مو ةلدالا هذ_هرهاظد ىلع

 ٍ طيلغتلاةدازهددد نخاس:قلعتيال اذكدو لسغلا تاعاوه ةساحلا ىلع ءادلا لمنال

 : تانثا الا انههدوصتملا سإل هافام_هريغو زب هيعتلا ىف ب ابلا ثيداحأ ىف عقواكبي رتتلاب
 أ| هنىضقامقلعانا لصاخلاو رخنآ عض ذومكلذلف هريسهطت ةممك ناس ال اس باعلل انوك

 | ىلع عالطالا دبعتلا طرمث نم سلو بيرتنلا و عسب ستلا نمرلسو هلع هللا ىل_صهقنا لوسر

 / رص ل د يوصل ص ل يم مصمم وجو صم وس سم يسم يمس مو سجس ج .

 هن قل اساس



 ةيهلارزدلا حرش (19 هيدنلا ةضورلا

 ملسوهبلع هللا ىلسص هنممالاانل حمدقو حارلاوءام ىلع اهيهللاان دمعت ىِ جا ماكحالا للعأ

 مكحلا اذهفالخ ىلءانلديامهنعدجت لو ةيعصلا ثيداحالاب ةروك ذملاة فصلا ىلع غلا
 ىلااءونمف لاخلا لولا ناك ءاوس ةمالاءالعلا اوقأ ور ملا ع رشلا لي وت لحال-ذ
 فو رعموهام ةمالاءالعنمةءاجلاوقأب ؛ةنسلاهدههللا ظفحدقو ممذ عب ىلاوأ موعمج

 000 7 الأس راسب رخأ نفذ : ةئ-سلاحورشوهةفااو فالخلا يتكىف

 لسملاو لزعبةعب رمش ١١ نع كلذ نم َه ةعا هب نم نطاوملا نصريثك ىف عقيم فاصنالاهسملا

 هددصت نئامثاك كلذ ىضنقي بيس نودنم سما نمهضوأ عرشب تداثلا مكسحلا نع

 ليلدلا (ثودد) ناعم ملا هّلئاو ىدحتن الهرب اظنواذههاشأ او تلا لوف لاو

 كدا هر را ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلسصدإ |وق نمدماا5 :راشالا قمدتنامهتساخت ىلع

 صيمصغ ىف ىلا مالك انمدق لو ىولطملاوهو رم ديو رلاق سحضلا ةغللا ىف سكر لاو

 ىلأ اود جادةعتيئامكلذ لعل مادلا (ضمحمدو) ريجلاولاغيلاو لكنا ثو رب كلذ

 انودحاوبوأالا ىلسلهللا لوسر انتل افار اسي تل لو ا نم ىدتسرلا وة اد

 هاجرت ناهتالوسامت 05 ينل مدلا عضوم للا ترهطاذاف لاه همف ضمحأ

 فاسنلاودو ادوأود_جأ حب رخأو ةعمولنباهداسا فو هرثآلرضبالو ءاملا كينكي لاق

 عاضب هم .كحظفلب اعوذ هن رص تب سبق أ تدل -> نم نامحنباو ةميزخباو هسامنباو

 ير ناطر نوصل فو ةمعلا ةياعىفهدانساناطقلا نبا لاقردسوءاعهبلسغاو

 5 .و هيلع ىلاعتهلتا لص ىبنلاىلا ةأسهاتءاحتلاق امهنعىلاسءتهللا ىذر ركب أ تنءامسأ
 هضم ءاملابهصرقت هت لاق عنصت فدكف ضءح مد نماهب و بدي اناد_-١تلاعف

 هحوفلت>اناو هةساح تويثد_ش ع ضخلا مدل سغب ىمالاف هسمق ىلبصت م

 ةيرطضم ةفلتءابيفةلدالاف ' امدلارت انامأو اسحن هنوك نع هحرالكإَذف هريس يطت

 ةيواسملاوأ ةحارلا ةضراعملا نع صلاخللا لءلدلا نأ, ىتح ةيصعّسمة_ءلصالاةءاربلاو

 ةعركلاةي الاىفمدقنام عبجىلا سحر هنافىلاعتهلوقفريهضلا عوجر ىلع لملدلا م -

 ةستمملاو حوفسملامدلا ةتسامخأ ادسفم كلذ ناكل ر يزل ملوح وفسملا مدلاو ةدمملان

 هعوحررهاظلاو برقالا ىلاوأ لكلا ىلا هعوحر ىف نئاك عا 1 لب كلذدمفيامد رك و
 هن ودوولا ايما انههانمزتباذ_هلوريمضلادارفالر يللا ملسوهو برذالاىلا

 تنثاك اهاك الا اهتمم رحال هنأ دمضو ام ةّتمملا فد رودقواهسالو ضمح مدي سلىذلامدلاو

 لئثمىف عقاولا فال- طاف مالكلا قمقحت ما ارن مو اهلك أ ةسملا نءمرحاسمتا ظفلب معلا ىف

 عقاولا دقلا ىلع مالكلا ف لوصالا لهأ رك ذامىلا عجريلف يأ الافروك ذملارمصلا اذه

 93 , الا نماس رقانمدقامدتساحن ىلعلملدلا(رب (رزتخ ملسمو) ةددعةمرومأ ىلع "رة هلج دعت

 راعي دحلوالا ار ,وماهتساحن ىلعاوحت>اق <ىملاامأو (فالخ لذا دعاسمف و) هع ركلا

 هيموةنالكاذو ةياصصلا نم ةءاج نعدرواعىناشلاو حاصتح الإ هتحالص مدع فاسدقو
 حيرفلا ل_سغب الا مىدملا ىف دروا؟ثلاثلاو اعوذ مالو اعاجا ن نكد : ل هنالدج

 نوكينا نكي هنا ىلءنارباغةمام ال ص امقب ىنملا ةساكاتايثا هناذنغ باصاوناتشالاو

 ظ.لغتلا



 هيهلارردلا حرمش ) لت هيدغلاةضورلا

 || هنا مزلي ول سنلل لصأب سبا هنالوا لوبلاب اطلشتايل احر ذي هنوكلاما ىذا ىفظيلغتلا
 ظفلب ف دنح نب لمس دح نمهعتو ىذدمرتلاو دوادىأ د_ةعدروا ل مضنلايرهطي

 نع ٍباوملا امو كب ون نم باصأ هنا ىرتامثيح هرمضننفءام نمافك ذ_خآنتنا كءفكي
 هرم لإ تلازكد ارفلا هيدا 05 ىملا كرف ةشناعل 5 .و هلع هللا لص زم |ثيدح
 ٍْ تعا اذه نمب رقأ ناكو ىلسغلاب ٌكرغال هلو اممملا همْضَمق ةانكالحاة يما كرفلا

 : 8 ةشئاعتااقامنامل_بوهملعهتا لصد عأب نكيل كر ملأ

 ا لسغب ناك لسو هيلعمللا لصىبنلا نا ع بارلا مالاو ثيدحلا تك ىناك ل .وهيلعهللا

 ا ةلازالا بوجول مزاتسملا ساما تابنال لسا ل ءذاذهنأب,هنع باجيو هب وننم ىملا عضوم

 هللا لصهينملة ثناع كرفامأو ةفاظنلا هفلا نم هيفاملارَةَن هاسغنوك نا لايق>ا عم

 : ىلءهتلادرقأاملاسحن ناكل هنأبهمعباوحلا كلذ ملعب هنآب هن الصلاح هب وت نم لو هيلع

 |١ ك|تمدقدقو كلذ لب ربجرامخال ةالصلا فهلو>ددعب لعنلا علخ ثيدح ف ثدثاك اذ

 ١ م ا هنموقت لملدبالا لسقيال اس ةئثلا نوكيمكحلانأ

 || هبت : عرشلا ماكح أ نم 5 كب دابعلا دمعت مزلسسن اسمن ّىشلا نوكي مكس! انال واسموأ

 ٍْ ترام لانه تحبرو نيفلتخلا مح مارملا غلب حرش ماتا كمىفتدرو ا دةوىوانلا

 ناقالاو مالسلالبسفو هللادذعهينيدن ىذلاوه عنملا ماقمىمامقلا نا ناالا ىلروظو
 : م-هجر ةيفنملا بهذو لالا ىلع نوقاي نفت ةساتلانلذ اعلا ىلعلملدلاو ةراهطلا لصالا

 || ةرخذالاوأ ةقراناتةلازالاوأ كرفلاوألسغلا هروطياولاك نكلومهريخك ىملا ةساحن يلا هللا
 |١ تارظانمو تالدا# ةراهطلاب نيلئاقااو ةسالاب نيلئاقلا نيقيرفلا نيبو نيثيدحلاب المع

 || الفةراهطلا لصالاو) ىب عئاةدمعلا ح رش ثا وح اهانف 207 و تالالدتساو
 ْ مواعمةراهطلا لصالا نوك نال (هملع مدقي وأ هب واسيا مهضراعيمل مع ص لقانالا اهنع لشي

 فيلكس مزلّسسسي ( «ب ةساغب مكانا بي رالوابتاشبو ةرهطلا ءيرمشلا تاملك نم

 ىوايلا اهب مد ىتلار ومالا نماوسالو كلذ نمةءاربلا لصالاو ع شل اماكح أن موكحي دابعلا
 أ | هللا تكس ىتلار والا نع توكسلا ىلا لسو هما ءىلاعت هللا ىلص هللا لوسران در دقو

 : هللادا.نمدحال س دلف سا ىلع ةلادلا ةلدالا نم *همقدر لا ةوذعاملاو اهتعيىلاعا

 || نملعلا لهأ ضعب همعدبأك لالدتسالا فطلغوأ دساف ىأر درع هتسامنب كح نأ ىلاعت
 ا لطبأ نممعزلا اذهو نامزالّم رحتلاو ةساملا نااعازىلاعت هللا همرحام سات
 : | ة:ىلاورمللا ميرحتف مازتلا الو نمتالو ةقياطعهتساحغ ىلع ل ديال ىلا يرحتأاف تالطابلا
 ا مهدشرافهتمأض عبل طلغلا اذهلثم عوقو لعدق عراشلا ناكو كلذ ةساجخ ىلعلديالمدلاو

 ناكل هتساحنأ|امزلّم_سمْئث رحت در ناك ولواهلك اةممملا نم مرحامناالث اف هعفديامىلا
 تاروك ذملا ءاسنلا ةسا ىلع الملد هر آىلا مكناهمأ مكملع تمرح ىلاعتهلوقلثم
 اى سو هملعىلاعت هللا ىلصهنعكلذ تدثاك ايمالراح يع اللطيف ال هنا الاف

 مالزالاو ب ناضثالاك قافتالابةر هاط ىهواهع رد: حيرصتلا عق ةونامعأ ةسادغ مزاب اذكر

 |( ىشةسساحا عب رصتلانأك أذا تلقنافة_ةلحلا ل_صاب تارُغلاو تاينلا نمركسيامو
 | اخاا ك ات 3 را يادار مس علل اسيل



. 

 هيبلارردلاح رش 6 ( هيدنلا ةضورلا

 ُ مكخلفيكفر ريزنخلتا ماو هيو رلا ةسادخ ىف تلقاكس أ هنا ىلعل دب «ةءسكرو اهتيسحر وأ

 1 انههرهللا عقواملتلقس -رمالزالاو بامثالاوريسملاو رجلا اا لاعتهلوةلر ٍناةساد

 : ةمعرشأا ةسااارغىلا ةمس>رلا نعل ةفراصدسي رقكلذناك مالزالاو باصفالانانرتقم

 ا تاوذةساجغ مدعل ةضتقملا ةدععلا ةلدالا تءاجامللس م نوكرشملا ىلا هتةلوقا ذكهو

 || مهلازرئاواهيف لك الاو مهتسن' ؟نم ئذوتلاو مهتمعطأو مهحتادذ لكأ آى در وك نيكرمشملا
 لبةمعرمشلا ةساصفل اريغةي الا قفةروك ذملا ةسافلاب دارملان ١ ىلع هلل كنك رحسملا

 || دصسملا مهلزتْاملفشدفو ىفلاقف:دازىلا حاتكالاع كلذ عراشلا نمناسا اد 1
 || كلن نا ىلع لدياذهف مسن أ ىلع مسا امنا ئث موقلا ساحنأ نم ضر ١ ىلع سد

 هتساحن ىلعلديام«فدرو امامأ او ة.سالا ةسامقل .وهامناديعتلاو ةيسحال 0

 ا ةاراسإا سروعدان خرا الانلمعلا نيعتب 1 الفدنم حر رس

 1 اجاروأ ةضراعملا بون نءاضلاخ ا دراومدر مكمل كلدَن مت امعددعتألا مدعلصالاف

 ا ماقملا ادقهنعح زحزتيالو عذملا ماشم موي نأ ف صنملا ىلع ->اولاف "هلك انو هضراعام ىلع

 |١ عرحتلا ناو ةراهطلا نامعالا ف ل_صالا ثا ةاطاو مال سلا لمسس ف لاق َة 2 -هعرمل ةعحالا

 || ىلءليلدال "نلت اًهلاتاموءهااوتاردلا لكوةرهاطة صر 2 ةُثشلاناف ةسافلا 0

 || مكلا نال كاذو سكح»الو مر سف لك ذم رنا اهمزالف ةسامخلااامأ اواهت_ءاح
 ١ فالغاوع رح مكح نيعلا ةسسادإ كاف لاح لك ىلءاهتسم الم نع عئملاوه ةساحتاا ىف

 ا اذااعامج او ةمعرشد و ريض ار هاطاو_هو يهذااو رب رحلا سبل مرحي هناق ميرا كل

 ا لءاد نمديالىلب اهتساحن هنم مزادال صوصنلا هلع تلدىذلا ارهاو رجا يرحتت اذه تفرع

 ا ىهتناهملعلمادلاف هفالخ ىدأ ن نفةراهطلا نما ملع ملا لوصالا ىلعامقب' الاو ه.لعرح 1

 ااهده ماوالاءاذ.ث ةمسشاحو مامغلا لب , و ينم حرمشك هتافنصم ف نئاملا مضوأد- 5و

 ْ عجاري ريلف هريغىف رظذلا ىلا ئاذ فرظانلا حاتحالامةساعنلاب ةَقلعتملاث حايملا
 ا را نءئئهمفدر ونا مث هم هيلعءاملاةلاساىأ *(هل سغل نم منام هرهطد و لصف )*
 ا ناصقنوأ هملعدابزب ةسفااكتود ن٠ .دراولا كلذ ىلعريوطتلا ةفصو راصتقالا بجاولا
 ا اضيأ مدقتو كلذ لعل دبام مد ةتدقوهحسعر طة ساصقلاب ثولق اذا لعنلا نا فدر وأمك

 : عراش !اانلعام لكفهل للاب ويلك !!باعلي و ض.ملا مدي ستي امريهطت ةسقمك درو ام

 : سخن هنا عداشلا نعدمضدر وامام ًاوةسفكلا كات دعرصتقنناانملع ناكه ريهطتةسفمك

 ١ نولالوزيع)امل( قيبال ىتح)ن يعل ات اهذا ادلع بجاولاف هريهطت ةشيكن اس هيقدر لو

 ١ مناونيعلا نمزج همف قيدق همعطوأ هر نا الا د - ينل ئنلا نالم طلو بالو

 | حررلا لىذلا ئنلا اذ نمئدوجو نعالان روكن ال ةحمنا رالاصقتاذاابيلو اهمرح قم
 (حسملابزءئلاو) مطل اهل ىذا( دلاكلذ نم ئئدوج ونعالانوكيال مطلادوجو كلذكو
 ةسراملاو يارا ءاعمئارع ظااو ةساحخلا همف لاختن ال ب بلص ميج هنال فلنا نإ ركحو

 كك 538 ثلا ثودح لعامل اسوهيلعدتلا ىلصىنلانا مث كلدلابم رجاهل تلا ةسادقلا نصرهطمف
 |١ تاليوأتلان نم ةسوسولا,نوناصملا هيىأي ام ىلع هللا «علط أو نامزلا نم أي اعف تاراهطلا ىف

 رييطعلاف ف

 ىلا

 رب 05:55555-»--- <



 هيهلارودلاح رمش ) 15١ : ه.دنلا ةصورلا

 ا ةرطنق ىلع هوئبام لكم ددع م دهني احاضنا ىنعملا اذهمضوأساسأ ةعيرشلاىف اهل سل تلا |
 || ضرال ار «وسمملف ثيخامهيفناكن اف «لعنرظ:لفدهملا كد اءاحاذا لافلام اوكشلا |
 ١ تاف امهيفرظنملو هملعن بل ةءلف دصمملا ىلا مدح ءاجاذادو ادهأودجأ ظفلوام هيف لصملث :

 : نلالو] هلال ل ةمداهلا راب ءلاهذهرطن افام يف لدءا م ضرالا_هص ملف اثبخىأر :

 ا ةالصلاب مه أ م ضرالاب مسملا اولعفاتةءاد دوج ونيلعتلا ىف ةساعتلا اردح واذا مهنا مهل

 ا هيبعلي مهدح ا ىرتاهد_ءيقالصلاز وجت ىتلا ةراهطلا ىهدذ هنأ اولعم انيلعنلا ىف /

 ا غل ىح ةهمل هدة ههحو وأ هدب ل سغسف نونملانم اعونهمفوهامريهي ىحناطبشلا ْ

 |١ ناب لعي وهو رك.فلا فارغساو ةعظعةفاكو ديد كلد عم رصخلا «تعى.ضيد>ىلا ددعلا |
 ا هآرن مك شيال ةلو | هو بصنو سعت ف لازيالف ةغفتمالو ةظلغم ةساحن همصتول وضعلا كلذ :

 | وضعلا ف عرش دمهحد_هجدعبلوالاوضعلا ن نم غرفاذا مدع لق# ءاا نمهدنعق نيم هنا 1

 عواطدعنالا حي رذالورسفلا عواطليقةراهطلا لحل خدي نممسهنمريثكو كا ذك معفانلا||

 ا ةذاال ةمصعم ىف سف: ذ.- عهنالذاصعلا٠ نمدحأ نءغلبملا ايمهنابيتلاعارات

 ا هللا لص هللا لوسر لاك ام تال ..فلا ثالثا ةزوا درب راصو د دقلة عفرالو سفنلا يف

 ا ةثالثلا هذ هنيب لسو هيلع هللا ىلصعل عم .لل لظوىدءتوءاسأدتذاهزواتن مق)_سوهيلع

 أ اهك رئالا رفكلا نيب ودبعلا نيب سدل اة ظيرشلاك انريص حا ذ هبهنم عي ةي لم جاوا :

 ا نيبو لجرلا نيباسو هيل هللا ىلههقا لوسرلاق ظقلب رباج نع معا |تونكا ا

 ا ناسلا لدأ5ح رخآو هجامنباو ىذمرتلاودوادوب ا ودعسأو لم هحرخ أ ةالدلا ؛لررنكلا ؛

 ' انني ىذلادهعلا لودي لسو هيلعدتتا ىلص هللا لوسر تا ءربثيدح نم دجأو
 ١ ناك لاهل يمقعلا 5 قيقدنبهللادمع نعىذمرتلا ح رخو رفكدقفاهكرتنخ: ةالصلا مسهتنيو 1

 |١ فيكر ظن افذال _دلاري_غرفك هكرتلاسعالا نمأم نو ريالا سوم يلعب صدم نامل ا
 ىلا غلبت | رفاك ا لاظايد «تمايسم ا .وهيلعهّللا لصدللا لوسر ص. سوسوملا اذهرادأا

 || لاوحالا لقأف قلنا دنع هلامرا_معاناماو هير د دع هلامرابتعا اذه هانرك ذىذلا دملا
 م ةرح لاو ابندلار سف ن-جبرلا ةسعيرش ةفلانخ ف ناطبسشلا هيبعلي نو:2لاق.نا

 ١ كلذهن ىضفياماريثكو ب تادعلادشأب هما ب ذ ةءبوهفاذ- هعمونيبملا تارسسختاو>كالذ

 ١ هيا ا را يملا دا هير قلفدك الهلا ب نوكتةريبك "هل عملا
 ا نك لهاحلاو ماعلا اهيف عمي ةنحلاهذهو هسفن مق نعف م سوءهملعدللا ىلصهنءتدثأك

 | نقمن | لوين ممهنق اهبناطمشلا هاذ سا دق ةيناطمثر اذ بعاب هسفئارذ ةعاالهاج ناك
 . (||نادير أ لوقي نم .مءو تائموضعلا كلذ لسغدةوهو وضع لك ىف تالسغلا ثالثلا لاك
 |١ هيدي يلقي هارتف كلدلاو ل سغلا اهاعثدقوالا ةرسشدالو ةرعشقمتال اعورمشم ال_.-غمل_سغأ
 ا دعل : ارح كادي لال عرشيفاعدظ احا دةثمارادقمو هنم عضوم لك كادي 0 اجرو

 1 ةدمدعنال ا هديل - هس نم غرف الفل ذك مىرخالا فذخأي مث عهدالا نم غرفي ىت يح

 'إ 0 ل ط.شلا هيسعاب مث هلي وط
 نكت مودآر نمهجربد_>ىلا هس: غلبي نادعبالا هسعز فتالغلا ث ثالع لا لمكي الف ١



 ةيياار رذلاجي رمش 5( ةيدماةضورلا

 هنافنيلجرلا عفأ وهو ةمناطمش ةسوسو هناو عب ريدا فلا لعشلا اذ_هنأب ىرتعياملاع
 قرغتسسم هقلا فاش هناطمش ةعاطل دانة هنأ 00 ىلا داو ادع لعد هل-ضأ نع ا

 ءامخلا هلمسق هللا نم ىمتسيإت هلاصعم خ نعهرح ْرث ةمقيد .ةقسل سدلب اهللاود_عةدابعب ١

 هللادامعل ثدتلا نعد وامح هعدرب  ةسانلا نم ىبتس لو ناطمشلا ىلع نجرلاراثيا ىلع

 ملسوءيلعهتلا ىلص هنت لوسرلاق اذ - هلثمىفو ناطم_كلا هتعاطب هير نعل غتشا د- ةدنأب ا

 دارفأن هدرف لك دنع تمطوتعدق ةنحلا هذهنا ل صاخاو تنام عنصاف ىبمست لاذ ا

 نمىجائنلاو نورا هفلا و ناطمشلا ةعاطنملكلاو لقناوءازحالا نمءرحاهبهدامعلا ١

 هسف:برهلفاذ_ه .ر كح أن ءو عقبالا با ارغلاو ب رغمءانتدعو رجالا تيريكلاوهكاذ ْ

 لعئلابؤ واعي ىذلا ىذالا مسمى اسوهملعدللا لص«فعتر الا صنا| اذ_هلثع لمعيو

 ريال ىذلا عم .لاوه كلذنا عمدسفن دع فيك كلذ دنعرطل وهف ىلصب م ضرالا ىف

 قالا هاد نانا هلوقدلعف قدص, لف هسفن نم فهن أنا هاوسدهتىلا أ

 اهلعج دق تالامللاو ٌلوكشاا ناف كلاْذتاهدو كلذ, نلئاقلا نم قالا مهو ةودق |

 اا نيكمتمالةيوصنملادك اشف عقيل ا ا
 عججةريفح مهلرفخ- روبغلا باكتراو روج لا برشىلا ممس.:أ عممطتالاموقدجو نالاتبحج ا

 ارو ناطمشلا تاهئرن نمان ذعأ مهللا هعابتأ قشأ مهف ةرخأ 1 الا ا هلأ

 رخآ ئئىلائ كلا لاكتسا اذاىأ (ةرهط.ةلاكتسالاو) ةرخ 7 ال1 نفر '

 ةرذ_ءلاةلاكساك ارو ام-عطوانول لو الا ءئذالاملاةرخ تالا ئشلا كان ناكحمىتح
 مامسغلا لبو نتاملا هققحو عجاريلف بلاطلا ل_لدىاّمك ىف كاذتعضو دقو ادامر '
 فصول ا دةفدقذ ىدعب 0 .اعموك- لا فصولا دو+و مدعل) امهريغورارخلا ل الاو ١

 فو رعم انفال لاو قطاوهاذ_هوهءاعةسالا ع راشلا نم مكمل عقوىذلا ||

 حزتلاوأ هملع ب داان)هريهطت(ذ) رئيلاو ضرالاك تاسينتملا نم(هلسغنكمال) ناك (امو) ٠

 ا اف مقا تةاكولاهمال (رثآةسادلل) د دجوالىأ ) قبال ق> هنم

 درودقفل اودلا لئمامأو نولو مرحاهل ىلا ةساعتأا لذ مىقتوك امنااذه نكات

 ةسهتملا ضرالا تراصكلذ عقواذافءامن مب واذ هلع بصينأب هريهطتنا عراش لان |

 دئءررقتاممذو>اءوهو هءلعءاملاةرئاكمهرهطي ضرالا ىلعلوبلا (لوقأ) اوقأ) ةرهاطل ا :
 لسع هتو ةئتتنملا ةدكارلانيهذنةرثاكملا ناو ضرالار ةطيريثكلار يطملا نا ةمطاق سانلا ا

 نم هريغوأ لوب صرالاباصأ اذا حر ىفاش ١ لاك ىّوسا فن كيل ناك امسئالتملوملا

 رع-غتاهق نكيلاذا ةرهاط ةلاسغلاو ترهطابلغىّتحءاملااهياعبصف ةعئاملا ةسامفلا|'
 حرتةيفلادنعو ةساملا عاملا دور وو ملا لع ةساغلادورونيبقرةور ماقال اهنكلر م

 وهءاملاو) ىّتنا ةلاسةلااهتعلو رت ىتحءاملابصن رهطتال ضرالاو ةسحن ةلاسغلا||

 وهريهطتلا فلصالا نوكن ال( عراشلا نم نذارالا همام دريغم ودب القرتهطتلا ف ل_.صالا
 سو هملعىلاعأ هللا ىلههلوق لو دمة هريغاةلطماغصو ةدطدأا وبال فٌكازي ف صودق:املا || :
 نعتئاذاف لوصالا لعوىناعملا لعد ءاوقهلدهشتاداشراانرك ذامىلا»_تريروهط ءاملا||

 ع راما ١



 ةءجاارردلا حرش (107) هيدشلا ةضوَرلا

 ناك تاذوحنو ضرالابل عنلا مس هاملاريسغب وكي تاساعغلانم ئريهطتن عراشلا
 اها دعامفءاملا نيعس ولاده ه.اعرصتقن لب اهصوصخ ةساحتأ | كإترمهطت ىف نيعّتمريغءاملا

 ةفشو أس هذو تاساهئااريهطتىف نيعتملاوهماملا نا ىلار وههلبا يهذدقو واو ها ذهو
 نعتيئاعروههبا ىلءدريو رهاط عئاملكب ريهط:از وع هناىلا حر فسوب ونأو حد
 ف .نح ىلأ ىلع دريو كلذ ل:مىفنيعتيءاملانانولوةياوناك ناءاملاريغب هريهطت ع راشأا

 هدذع ةساث !ةقملاري_غىلعرمهطتوأ عراش ثلا نع درب غرهطم تام انآب هس ضو ل

 عوفدم

0 

 هلم ,بدطتسيالو ثيدحل ةياطتالا باس 0 0 - أ دعدأ ذا

 اولادك هزرشلاو ءالملا 6 نو كا هلوقنمذوخأم ىلا باس نولدحملاو

 هلم عمال دعمنا جيف )ر ةئسالا ىذا ىلع) مي تارا مءانملكلااو دراوملا ف

 «اضقد ع (صضرالان موندبى») هيو عفريالوةروعهمءىرب وأ عير مشي وأ تود

 لمر نءاستك عمجيناال ادي لنك هنديل هس أ ىراوبامم لك ش د احل م عرتخ_سيو ةحاطلا

 ةدسافراكسفأ ىلع .- ثاطمشاا نال كلذو مدأ ىبدعاقع بعلي ناط.ثلاناف هربدة سلف

 اموع .ةروعلارقسبوججو ىلعةلادلاةلدالا ن مدرواكلذو ةل ا ىفاذك ةعشضت لاعأو

 جرخأدقو دوعقلا دءالاهنروعف شك الذ ةحاللاءاضقاهتمو ةرورمضأ اد: ءالاصو خو

 أ نم ظفل.ةريرهىأث يد نمقهبلاو مك ال اونابحنباو هجامنباودوادونأو دجأ

 هللا ىذر رباج ثب د نم ئذ.ءرما| هس و نول !لعأ هس وخأاسأ (دعيلاو) رتتسلف طداغلا

 الن يمغي تح زاربلا آمال ناك رةس فلس وهيل عملات هللا ىلص بنا| ع هاند شل -

 1لاسرالار و د_ًاءاربالىّت- قاطن ازارعاا دارأ اذا ناك وادا

 نادارأ اذا عب (فينكلال او>دوأ) ريسسي لا ةمهسف ىف ةوكلا كالا اد عنب لمعماالا
 ساخاان برقذاو هل_ثديناالا هلع س قف عنك لاهو نامنما!ىفةاحلاىب خقق

 طئاغاا نابرمضدنالجرلا ح رخخال ثيددأف(مالك» ااكرتزامأ(و) رعايا
 نعد اهنا دوادوبأ أود_ج-أهدحرخ كلذ ىلع -ةءهللاناف نانادد» ءام-متروءنيفثاك

 هنءىلاعتهقا ىذررباح ثد د نم هستختو نكد ا نيادومتح رخأو دعس ف أ ثذإ لكلا

 ىذمرتلا هسخو نيل !لهأدنعهزعهقا ىذر سنأ |ثد دوف (ةمرسملا ل ةبباللا)كرتامأ (و)

 هعام عزنءالانا لخداذا مل وهماعىلا هتدللا ىلصىأ لا ناك ظفاب دمحلا قيقدنبا اوىرذاملاو

 اهيف ىلذكأ نع عنمت ىتلا ةتكمالا نمت ةو) ف.عذتلايف ةبطا هيو .وةتاعهذعضنم تأبلو
 اهثمثد داحأ كلذ ىف درودةو ةمادلاءاملاو مدعو مهةير طو سانلا لطف ىلذتااك ( عرمأ

 نيذعاللا اوقتالاه حر د وادب وحر دجأو حر لمدة عهنع هللا ىذرةرب ره ثي ردح
 نا مسهذأو مهلظ وأ سانلا د ءد رطىقىل_د ىذلا لاه هللال وو سراب نانعاللا امو اولاه

 هجامنبا و ةواىايفع لل ناجي هل اش و مهيذأت ومينعان ءزارتحالا ةمكملا

 هض ١



 ةيهلاززالاح رش ) ليل هيدذلا ةضو زلا

 ٍ نعالملا اوقن 0 ل تفاح هللا لاكش لوء»رلاق لاق هات نكس !١نياو مك اهاو

 : ديعسينأة باو رنم هنا لعأد- ةو لظااو قدرطلاةءرافو دراوملاقزارعسا ثالسثلا |

 ْ ا لانكم ءالان مو لاقمايفثيداحأ ب املا ىفو هننمعمسنملو ذاع منع ىريجلا ||
 || لايت ا ل_دو «باعىلاهتدقنا ىلصهلنال وسر ممن لاق رار مال كسا لابس ْ
 || هنءةداتقاباو رنمهنا لعأدقو قيلاوك اطساو داودوبأو فانلاو ددأ هج رخأرخل ا ىفأ

 نس 00 ا تدخلا صو ىيدملا نب ىلع «_:ههعءاصس رس دقهذك- وهدم عمسيو ا

 : لهأو جد دجأ هحرخأ ام اهئمو ىذونو حرخفاهائموأةمحىوأم نوكيدقر حلاو نكسلا ا

 || مك دحأ ناوساللاق سو هياعىلا«تقلا ىلص بنل نع لذغمنيهقت دبع شي دس نمنئسلا |
 1 حردجأو 2 ل-ءهس رخأاماهتمو ه:مساوسولا ةءاعنأف هفأضو" ::م همسه ىف ا

 ١ ملسو هءلعهللا لص ىلا ثا هنعىلاعت هللا ىذر رباح نع حر هاما حر قاسنااوأا

 ْ ىلاةةيرذناك امو كلذينوذأتيم_ملا ءه+و (فرعوأ) دك ارلا ءامملا فلام ثا هن
 ا اهتم ثيداح كلذ فدرودق ادلب ةرادمسالاو لا.ةمس ةنسالا مدعو )١ لعالووهذ لعالام أ

 ١ 0 م تالف ماعلا عسنأ اذا ظفلد بوب أحل ثيردح نم ام_هريغو نيودصأ |ىفام ا

 : ىضرثرب رهف ثيدحن مهريغو لهو رخأو اورغوأ اوقرش 08 او اهوريدتسنالو ْ

 ا ثراها نب هللا دمعثد دن منامحناو هحامنباو ام آنا“ ثد دس نمو هةعلاعتهللا

 1 نب لوس ثد ل->- نم هد:-همقىرادلاو لغم هللا دمع د_>-نمدوادونأو "رحنا :

 ا راطوالا لد ىف نئاملا اهافو_ءالاوقأ ةئامت ىلع ذو معا لهأ فادخاد_قو فيذحأ
 ا ىلعامون تءقر لاق رعبا ثي دن م ءامجباهجرخ كلذ نم عنعل نم لا كافر :

 ْ لل ةدسم همجاح ىلع لبو هيلع ىل اعنهللا ىلص ىلا تد ًارفاهنع ىلا هد ها ىضر ةصفد تدب ا

 ١ هباولد<_اامت داد-نمو ىهنلا ثدداحالاضمان ثيدحلا اذهاواهسوةيعكلااربدّمسمماشلا :

 ه:س-و حر ىذمرتلاو 2 دوادىأو حر دوحآ داء هذءىلاعت هلا ىذر رباح ثي د> ا

 حر نام>نياو حر ةعاخ ناو حر 0 حد رازبلاو حرهجامنباوأأ
 ”هلمقلا لء ,ةم-نا لسو هل ءىلاعت هللا ىلص ل ا ملف 6 ىطقرادلاو عر ا :

 هيوعص) حر ىراخملا ن نعىذ.مرتلا لقد ل اوامق# سماعي ضءقينا لمقهّتبأر 5 لوس

 ىلصص ل ءذنا لوصالا فررة:دقدنا كالو ناربلا أشر ةقاحو نكس لانا اًذر اد صو

 : 00 الا ددللا ىلا هنم عقوأ ةمالاصاللا لولا ضراءعيال لو هياعىلاعت هللا

 ا هللا وذرة شن اعد د- تاقناف ”لةالرابد#الا و لا مسالا نع ىهنا | ضراءعدال
 ملسو«لعىلاعت هللا ىلمهقلا لو او.رلرك ذتلاك حر هجامزباو حر دحأدنع !هتعىلاعت
 لقى دعقماواو>اهولءذدقوألاةذه-وجورغب 'ل_,ةلااوامشت-سدنا نوهركياس انتاأإ

 دصةلهلءفل_موه. .لعىلا ءذهقلا ىل_صىبنلا نال مسن! صناكلا اذ صول تلق“ هللا :

 نيدلاخ انسا ىف نا عصي ل هنك- اولا.ةّءالا هركحرناك نمة-ةلاخنو ةماللعب رشتلا||
 اذه نا تاصلا ىلأنداان ةجب رت نازيملا ف ىهذلا لاو لوو ود مزحننا لاق تاصا ا ىلأ

 ءاضفلابتءلةالرابدتسسالاو لايق: #الا نء عملا صصخ ن هلدتس الف رككشم كيدملا



 د ل ل 4 06 يطل

 كلذ نع ا هلأ نجرلادعانأا تملَدف 0 200

 دقو سأيالف كدر "هل -ةلانعب ال اذاف ءاضفإا ىفاذه نعىمأامن ا ىلبلاقف
 ىل_ ص ملا نم عممدق ناك اذا ال. .اداذ_هنوكيامناهنكلو هدادسا حفلا ىف ظفايللا نح

 درعوهانا هدذت مناك اذاامآو قداسلاى اا كلذ صءصخ دمغيأم مو هيلع 1

 ةحمهفلا اذه نوكي الناهنعهللا ىذر ةهفحتدىف مو ه.اعىلإعتتنا ىلص هلعك نمهموف

 ءارععلا فنامر راد ةسالاو لاب ةدسالا حر فاشل لاف لالدتسالا ض.مابال لاقحالا عمو

 حر ةيئسوب أ لاقو نيل ىلءةحانالاو ىلا لدزتت هدنع علا ه--وونامنبلاىال

 لهب اف زاوملاناد سال عذلاو هيزتمال ىبلاتا هدةععجباهجوو ءاوس اههمأ اشور كم

 مر<عامرقأ لاو انا ىلءا يف العلا فلتخا مال_لا ل ._هفلاق ىو اف اذك
 ثدداحأ اوهماع تامل ةحابالافتدرو ةحادالا ثدداحأن ال نارم_ءاانود ىرادعلا ىف

 7 رتل ىلع" ارعصأ | تسقي تل سى اهلعف تداعانار دل صيص# له و ةماع ىهاا

 سأيالف رسب ئثهلمةاا نيب ولي ناك اذافءاضنلا ف كلذ نع ىهناءارعنبا لاق دقو
 ثيداح أ واهجان ىلع ىبهنلا ثيداحأءاقمل ددعيلابسدل لوقلا اذ_هووريسغو دوادونأ هاوز
 1 تال سو هيلعهللا ىلصىب :لانا ىذمرتلاد_ةعةثةاعزعء ىورو ىستناكلذك ةحابالا

 !| ىوروامناه لود نأ» اه لو هيلع هللا ىل-دىنناانا ىد رتل ا دذعرعنع ىو روامتاق

 نكيل-ذ قييمااو نطقرادلا هذءذ نكل ضرا ناك ا.ءاف رسرة لعق لعل املا
 ناس ممل 10 طع هللا ىل_ص هل-عفنالاّقد نآىل اوالافةرو رمضل ا لاح ىلع هل ول ل-جلامجلاص

 نا ٍبيرالوزئاج يرث مكح ناسا هو ركمالا]_هفو طق هوركم مامقن مل اوماانا وزاوحلا
 حاضتنال ةدظم هنوك عمة ممل ةئرهلاةفلاختاو ةظاغلاوءاذلا نم مايقنملوبلا
 نءلوباانوك,نأروءالاهذهعم ىمهلالاوحأ ل قاف هيامثو لئابل ىلع هشرشرتو لوبلا
 نادبانوكي ىح ع.درم دا ادصتنا سو ه.لعهلنا صول عفنا ضرف ىلعا ذهواهو ركم مايق
 مامق نم لوملاو هةقمة> ىلع ذأ سلاف كلدكا نكي 0ناقف ى-ال افراص نوكدوزاوخلا

 اك #ش كلذ عضوأ نوو مسح ول هت قد رط ن هىهنلا تو. دهدن . كلو هسلاصخ نم

 تاصهدصىأ ) ةرهاط رادعأ“ هي راد :ةادضمجالا هلا م رشف فاكر رشا ةيذللا

 ىلسم ىلا نانا ثيدح نمهريغو م < ىفامل راجأ هن الن ملقانا. ااعىننال امال

 مظعوأ عبجربءافتسالان ءو راخأ ةيالث نمل قاتلا نع ىو هسيلعلا

 هدانسال اهو حر ىطقرادلاو رهجامئباو ل دوادونأوحر قانلاو حردج أح رخأو

 لاو ةاتسو هاو كرما والا لوسرنااهنع هللا ىذرةشئاع ٌثد كاس ن نمنستتلا

 .٠ رح رخأ اوهنعئ ئزجت امنافراجحآ ةثالثي بطت_سيلفطت غلا ىلا م تحصد_»> أيهذادا

 حرهجامنياو حر قادفلاو دوا دوبأودمأ حرخأوةرب ره نأ أتيد-نمقاسنلاودوادونأ

 راد أ هث الث مهأي ناك ل سو هماعىلءلهلق ا ىلص ى :لا نا هنعدللا ىضرةرب ره نأ ثي دس نم

 هه ةلاوعو أوكرادلاو نامحنباو ة-عزخنباحرخأو ةمرلاو هثورلان ع ىهتيو
 05173 ا ا ا 1: ل 71907000577700: 017 0505 3 ا يت تاتو حس هت



 هيهلارردلا حّرش (20 هيد:لاةضورلا

 ن] -للا

 رادحأ هثالثيك دحأ تسيل و ظذاب اًضيأ هنعهللا ىذرترب برا ث د د-نم حر ىبفاشلاو |[

 ةروك ذماراعالا نوكيةد عمري ةَعلطم ةلدالا هذه نا لعاو انك دامربمت ثد داح آبابا قو

 : نا اىد'-ذناو هلوقنم ثيدا!ىفامقدددوهذا اع. ؟ اههاوا لشمال ىلعالا حب رفا 5

 امهدءدوأ طقق طداغلا دعد وأ طةؤلوملا دعب ين ست نأ دارأ نم ىلءراخأ هنالثو هلقأب

 || طااغلا ىلا بهاذ لك ىلع قد_هب رادعأ هث الث, ان سهأي تاكو لو هيلعدقلا ىلصاوقكلذكو

 1 مدخاقااذا ث ,دلا ظفاتلق ناو اءهلوأ طفذ طئاغلا | ىلاوأ طةذلو.لا ىلا هذا أ

 كلذكوةغالا ةعأ هنح رمداك حي راخلا سننال نكءطملا ناكل اذه طئاغلايدا رلاتلق طئاغلا |[

 ىلا يهذ ءاو_. ةجاعال ضاق لك لما ثراحأ هن الث مدن جتسيلو لو ءلعهقلا لص ةلوق ْ

 || بهدملقلسو هءاعهتا ىلصالوق كالدكو اعيجامببلا بهذوأ طّمق طئاغلاوأ طتةلودلا |

 طَقف طوغت نم لواننياك طقف لان ن لوران: ه:نءئزحا مناف نهم بط سب رادعأ هن الشي هعم

 ]| تف رعاك ةحارعلا ضاف لك ىلع ف ددي راع هنالك يكسدلق سو هلع هللا ىل- ىدهاوتكلذكو

 |١ هلوقو راخأ هنالث ع نملقأي ىرحضال نال و هءماعهللا ىل_مهللا لوران سعأ هلوق كلذكوأ|)

 م د_- لاب اذاثيد>كلذىفانيالو ةسغلالو عرمت نءاذه فااذامدربلوراحأ ةثالثب || نوكيناو طوغت نأ عرشك لابن 1رامكسالا عرش هنات اعاذهررةئاذا ليتلااودعاوأأ
 ا همس ع نإ دادر و ىديع تيداح نم قويملاوهحامنءاو دج ه_حرخأ ان الث رك درت: لف هلق ْ

 : متاحوفأ ل لافو فر عض هنا ىلع اوةفتاىروثلالاهو هوبأالو ىسيءقرعيال نب عمنبا لاهادقو

 1 ثيداحأ نب و هند عملا نكعهنكلا غلا هيموةتالاممْناك ناوثي دا نالز سره هئيدح

 وأ رثلاي داخن ا ااث ولت ءال رانا حس ءكاودامارامم-الا ذارامصسالا

 اناكموانامزواهدصواموهْةم ناذ1-ةةرامدهسالاورتناافاههلخاد ناك امحارختالالرك ذأ

 موقنال فعضا!نمناكعخنا|ثد د-وامسالرخ" اللا ضر «ءامهد- أل هده فيكف ةئفصو

 او: ءمارتاو ةرئاوآلارامصتسالا ثيداحأ لرتتو هيدخؤي فكشف و هدا ارنا ضرف ىلع ةبحلا هب

 ءاصتسالادارأ ن ةادحل وطد لعل هذ هىلع مالك. )او  نفاةسرام ىكدأالو 2

 || لعام باطما ج رأ ىلع بااطلا لملداماكب و فاكوشلاىواتةىف فنارلا ارم ءلعف

 حد ىبفاشلا لاقاطوملا حرم ىوس ا فىول_هدلا ثد_هلا هللا ىلو د_جنأ نيشلا لاه هنا
 لاهو ءاقنالا دارملاوةخس حر ةقمد> ونآلافو تادسمنالثدار_او بج اوهادنقسالا

 ' لود اجناقنالا لص ناورادأ هلال ن ملقأ ىلءراسةقالاز وجال ىفاشلا

 ب ةقمل :-ونأ لاق و رتولاب ع ماينأ بست عفشباه دعب لب نانلصح ى دي زيت أب

 هيك ثملثتلاوهراّيالاندار 1اأتاهدّدع ثيدحلا لي وأو راديالا بعسنالو ءاقنالا نسب :

 املءاملاناضوتي باطل نير ع نع بوجوري_غنمملاءاصضتسالا بصتسنو هاقنالا نعأ
 درو و ىبهتن العلا له ةماعهيلعو فيل: ةلاول غااا:يدءوضولا عم تاق هرازاتأا

 ةيرسهالر حو ني دفصلل نا ار هنع هللا ىذرسايعنب!ثيد> فثالثلا لامءت_سا ه6 3 5

 ةرورضلا(اهماقمموقياموأ)ربالا ن هثددل ىرعةحوتفموأ ةموعذمءارو لويد

 مظولاو ع..جرلاو هنو رلك هسنعى غلا در وامريغاا“ "ا نكيلامراءالاد-وملاذ داىأ

 هناق



 هءهجلارردلا حرش (21) هيدمااةضورلا

 هنالءام نود ٠ هتراخاب ءاصتسالا نم لق اءاملاءاختالا ثا ْك_ُماللوقأو ءاملاو رخغا

 ارا .تسال وهو ةراوط أ انتسالا فال ذه عرالرة سام نيعمد» ق,تالذةسادتلل عامقأ

 || عيرلا تءقب رام الا نم ( َْىد :قمملاذاو اهرانآ 1نهرت اق ةاعأ ا نيعن ند ءاوج قس .لاذاف

 ا همدعو رممىف الخ الا عانو ردم ةموععأ |ثيداحالا ف تيثاك 5( نءوهفاذ -ه> عمو

 ا ءأمملاب ىتتسي نا اةالصااىلا ماقلا دارأ ! اذا ةحاسلاىطذقن ء لع ب<.هنوك ىف تاثلااغا

 ٍ بوجاولا ىلءلالدتال اوىلصدمت ةالصلاءوضو أضود متراجالابرامهسالا هيضكيالو

 : ةيادع ارث اسنافمهريغنو دكاذي سهالاب مهصمسخت همفامة اننا نحال ابق له ثو د

 ١ مو هملعهللا ىلص هنا درب مءامئلانانقللهأهللا صخ اذهاو ءملاب نوحتساال كاذذا اوناك

 : ةيعفاشلا و ص أهوى نبدعس .وريب لا نب اراجالا ىكي هنأ ىلا بهذدةو كالذيامق له يغ أ

 || تد<ربدلا ل_سغناءاطعنعاضرأ ىحللب م.:ءراخزلا رصلاىفكلذ ىحاك ةسقئطلاو
 |١ لازيالن ذا لوةيناك هنا هسنءىورورح !ىفاذك هءاسنلاال ا «ي ام بدلا نب دمع -نعو
 ا رابجسالاب مالا تيدا توبوا مدسع لعل يرن حرر

 : امنا لضفأءاملا نوك ىف عازئالهنأ ل صا او مدين ءؤملا ني نقلي راجحأ ثالث نانمهدروامو

 ْ ايقلهأ ثيد--ىقفهوقتو.ث صر ىلعهءاك اذهووريسغ ىزح الونيعتي هنا غازعلا

 سام عادا فاعف تيجانا دحن 0 اتم هك اوءومكلعت هومكلذ

 ١ كاداخم لع“ ءانثلا نس -ادق هللانا امقلهال لاه مل_سو هسءطءىلاعت هللا ىل_صىنماانا

 ًاارازبلا ع 2 ن !افونيزرو ,ركذ عمادا ىفلاعءامماو رابحالا نيب رامصتسالا ىفعمهاولاف

 ْ تدر زيزءلادبعزب د نيد أ نأ ب.شنب هللا دمع انام لاقددك 5

 | ا.قله5ىفدب الاهذهتازن لاه سصايعلا نبهللا دمع هاد. هع نع ىرشؤلان ءىأ باك ىف

 ا هيلع لات هللا ىلص هللا ل اوسرمهلأسف ني رهطملاب<هللاو اورهطت:نا ن نوم لاج رهمأ

 ا نيزعلا ديعنندمتال ا ىره هلا نع ها دوا ايامتالوازب زيلا لاق ءانماةراخلا ع.بتنانا اولاق لو

 1| نارعهبوخالوهلو سدا لا ةذ متاحوب 'هفهض زب زعل اد_عند#ثو ىبسبتنا هتئاالاهنعءالو

 00 لو ب عفت اموئاساذكو نما ماعم هنال ا فاق ىزيتالو ذوجيال لاف

 1 دوادىآ ]ناسف ثد دك !لم ات ها درا تينت هادلاو مقسما د- هللا دسعو

 اراجالا نب عجبا ا“ :هئ:ىقسلو ةربرد كاثي دا نم هصخىفنام>نباو ىذمرتلاو

 ا ىلعم هلع ارغاهومكملعف مهل هلوقوهو «نمااتسالا يوحي ىلع لالدت الالم ءاملاو

 ةدمقمريغ ”لث-اهدهىفةلدالا نا ل_عاوهملع لدا ترشد ىتح تشمل هوهزلا ى_هعلعفلا

 اللمتدتا ىلسهلوق قد_ددذا اعمجامهلوأ لقسال اوأىلعالا حجرفالةروك ذملاراالا نوكي

 طقف لوءلاد هد ىتتسلنا دارأن هى ءراجا هن الد ن ,ملقاناند أ ياست ناو لسوهيلع

 هنالشب انسأب ناكو )سو هيلعىلاعتهتلا ىلصالوق ئالذكو امهدعبوأ طق طئاغلا دعب دأ

 امهاوأ طوق طئاغلاىلاوأ طقفلودلا ىلا هذءاوس طد ةاغلا ىلا ب هاذ لك ىلع قدصي راد

 سال نامل ناكمملا طئاغلا مك دحأ أ اذا لسو هماعرلاعت هتلاىلصهلوةىف طئاغاايدارمل و

 لكححا لماثراعا هنالسم مك د#>أنتسمل داو هلوقلالذكو ةخالا ةعأ هنح رصاك و راخلا



 هيهملاو ردلا حرش (29) هيدنلا ةضورلا

 هلوقلذكواع.جام-_ميلا بهذوأ طقف طئاغلاوأ طقذلويلا ىلا بهذءاوس ة_اعلا ضاق
 نم لوانتيهنعّ ان نست راخا هنالثي هعمسظل اق لس و هيلع ىلاعتدللا ىلص

 رادا هنالش لل مسو هل .اعىلاهتهللا لصهلوقكالدكو طقف اوت 09 للواتس طقق لاب

 ىلا عت هللا ىل_ص هلال وسر ان ىمأ 1!ثدد_ >كلذكو تفرعاك ة_- علل ضاق لك ىلءقدص»

 هناتاءاذهررقت اذا لمذلا ادع انهو رادا هن الث نم لئا ىزتالنا سووا

 اذه فااخأم در وراح هال : نوكي ناو طوغت نع 0 لان نا رامدسالا عرش

 حطاوصصو ءاملاىذالا ن نءثدسيلا ل-غوهءاصتسالاو قاةّدشاالو ةسغلالو عرش نم

 راحل !لاسعتما مهدئعرامكسالاو س هوماقلا وحادعل ا ب>اص وةناهئلا بحاص هنح رصأك

 رمحت»ا سوماقلا ىف لاق د٠.ةتريغنم لامعتساوهو راغملاراحالا ىهوراسجلاب / عسمبلا و

 كلذكوامهاوأ ل ةسالاوأ ىلعالا جرذالا يبفتسا ن ملغ قدي زالاةوهو ىو يينتسا
 نع ياك ةياطالاو ةياطةسسال ايان ١: | قلاق يرفااورك ذأ سم ىلع هي ةباطد_سالا قدمت

 هرهطد ىأ ءارهتسالا: ثيل ا نم هءلعأم ا ار هال كلا نما يتلا

 نمرادعا ةنالثب ىمألا درعا ثيداعأ تدرود-ةغ سوداقلاو حاملا ىف كلذ مو

 قدصتاك ل اوملا ىلا هاذلا ىلءاهقدصىف عا زالو رامهتساالو ةباطتساال اوءاوتسارك ذوغ

 م لويلا يةعرادالابز رمح سل ن لاب ن نأ عرش هنا معن كا ءد-و طداغلا ىلا بهاذلا ىلع

 امكحانالثمرك ذرتنملف 1 دح ل اباذا ثيد-كلذىفان ال ل تا عون عرش
 ن.همننالاه ى-ةو هسأن ءدا دبل ىسساع ثد نتن مقيملاوهجامن اود هحرخأ

 لسه هيد متاحة لافو ف.عض هنا ىلعاو ةذءنا ىر وشل لاقوهونأ الو ىسبع فرعنا
 راوعهسالا ثدداحأ نيب و هندب عجل نكحجو: هنكل ةخخلا هيموةئالا مناك ناو ثي دخلا نال
 ذلا وأ حرفا راش نم طئاغلاوأ لوملاب ثولتاا راها مسملا وهامنا رامعتسالاذا
 ةةصواناكءوانامز واف دصواموهةمناغاةةرامصتسالا ورتئلافامهاخادناك ام حر سال ال

 هب موقت :الفءضلا نه ناكعرتما|ثد د دو اوسالرخ" دالاضراوم اههدح] 1 لهي فكشف

 اءونعمارتاو ةرئاوةملارا دتسالا ثد داحأ كركتو هيدي فمكف دار مر لعمل

 عجاريلف بلاطملا حبر ىلع بااطلا لمادؤ كلذ تحذ :وادقو نال ةدرام فدا مدل
 نيطا..ثلا اهرضتع ةرمضمم شوشلاناللوخدلا ىأ ( عورشلا دنعةذاهتسالابدنتو)
 تاك لاه ه:ءهللا ىذر سن أ ثد د نم ةعاجلا هسرخأام ههحوو ةساحتأ انومح مال

 ثئامللاو ثمللا نم ك.ذوعأيلا مهالا لاق ءالخلا لداذا لو هءاعىلاءت هللا لص ىنلا

 كيذوءأىلامهللا لوةد ملسو ةملع ىلاعت هللا ىلصناك هنأ «زةس فرو صنم نب د ءعس ىو ردقو

 تتقوهنال (غارفاادعبدهلاوراذغتمالا او) مل. طرش ىلع هدائءاوثنارحللاو ثمنا نم

 حلاصد انسان حر هجامنبادبج -رخأ ام هملع ل ادلاو نيطامشلا ةطااختو ىلاسهتهتئارك ذ كر

 ءالذثا نم هحيررخاذا مو ه.طلعىلاسعت هللا لص ونلا ناك لا 2 :ءهللا ىكر سنت دحن

 ثدددنمحر ىسلا نياو حر ا لا كاس كالا

 حددوادونأو حر د ودا حر ىنطوم_.لا!صرو «نءىلاهتهتننا ىخررذىفأ

 ١ مو دسع مص نصت 17 2 عصا 25277550077 ةفشهت حمس عج تر تح ةتمكتسا# ز/515:21529209:550 150551191907933 كشكل 3:

 ىدمرتااو



 ةيهاارزذلا حرش 520 هيدنلا ةضورلا

 ىلص ىلا ناك تلاه اهتءهللا ىذرةثثاع ثدد_>نم حر هحامناو 6 ىذمرتلاو

 ةعرخ ناو جد نام نبا هدو كنارذغلاق ءالطا نمحب رخ اذا سو هساعىلاهت هللا

 حد مك اطاو حد
 *«(ءوضولا باد)*

 || مهماسنالال مالا ةمقمل ةيسنلابةمال هذه صن اص نهوهو ةنسنةر مه | ل ةةالصلا عم لضرذ

 || بوج وهجو (ىعسينا) بنجوأثد_كتوهو ةالصاا دارأ ن1 (فلكم لك ىلع بي
 || لاق هنالو هيلع ىلا ءةهلتا ىلصيجتلا نع «نعهللا ىذرقرب رهف ث يد>نءدر وام ةيمستلا
 ١ ناو حدر دوادوبأو كر دجأ هبرخأ هيلع للا مسارك لن ءوضوالوهلءوضوال نا ةالصال

 | حر مك اناو حر نكسا!نباو حر ىنامق رادلاو لاعلا ىف حر ىذ هرئااو حر هام

 ا ثب داس نم ىرخأقرطهلورامتعالا ةحرد نع هطقسامهداتسا سلو حر قوملاو

 | ثيدح نص حر هحامنباو حر دوسأ و حب رخآو حر قيءلاو حر ىئطقرادللا دفع

 ' نمءوفذ نورخآ حب رخأو ه-.:ءهللا ىذر دعم ىلأ ثد د> نمو «:ءهّللا ىذردي زْنِب دمعس

 || ةريسمأو هنعدقلا ىذر ةريسفأو هنعهللا ىضردهسنبلهسو !نء هللا ىذر ةشئاعتي دح
 أ | ض,تنتاعمج اما بد رالوك شالو ه-نءدهللا ىذر سذأو هعدهللا ىضر ىلعو !.معهللا ىذر
 | دضتعا اذا ن.كحف نس هنال حاد > الل ضهتش لوالا ثيدهخلادر لب اهب جادحالا

 فورعمايياع مالك ااناهكرذىلد وطنا ةجاحالو هانعمىفةدراولا ثيداحالا هذ مب
 | اهمدعمزلةسي ىتأ | ةيطرسشل ادغي تاذو هللا سسارك ذبل نمءوضو ىندي ثددحخلا ح رصد و
 نيب عمال رك ذلابو>ولادسةن( 1 ذاذا) هنمدافةساملقأ هنا بوحولا نع الض'مدعلا

 نمو هندب عسجباروهطناك ه..ءاءهنلا مسارك ذوأ ضو نمشي د_-نيبو ثيداحالا هده
 || قييمااو حر ىنطقرادلا هج رخآ هروضوءاذءالار وهطناكه لع هللامسارك ذيلوأضو
 قومااو حر ىطقرادلا هاورو كورتم هدان-ا ىو ه-:م هللا ىذر رعنزباثد دس نم حر

 ىاقرادا !اًضيأهاورو كورتماذيأ هدانسا ىفو هسنعهللا ىذر دوءسمنبا ثيد>نم حد

 ثيداحالاهدذهونافء.ءض هفو هسنعهللا ىضر ةرب رهىنآثد د»نم حر ىيلاو حب

 رك ذا! ىلءالا سا بوحولا نا نمبواطملا لعتلالداضد أ مف سدلو امبلال سال ضوتننال
 باكا نمكلذدمفيامو ناسسنااو ومسلا ىلع ةذخاؤملا مدع ثدي داح كل ذ ىلع لديهذكاو
 لال ذلك. مزايالو ةسلكلا ةلدالا هذه تدع ةفيعضلا ثيداحالا كل: تجردنا دةئزب زعلا
 هللا ىلصهلوقةغلاملا ها ىفلاق لاك مارك ذا. دمسةَمْلا يف هاك اذهدعبو ة.هطقلاءاضعالا ىف
 همودعت لبعث دحلاب ةفرعملا لهأ عمل ثيددللا اذههقنارك ذيال نا ءوضوال ملسو هياعىلاعت
 ىلاسعتهّللا ىل_صىبذلا نمىادلا قدر طاهيف فاشخا ىتاا عضا اوملا نموهذ هتصصربد_ةن ىلعو
 سانا! نولعيو لو هءلعىلاتهتنا ىلص بنل اءوضو ن وك نواملار ساد قنا سوءهءلع
 طرشوأ نكرةمستلا نا ىلع صنوهو ثد د_هلال_هأنامزرهظ ىتح ةسمسنأ انو رك ذيالو
 ةيئلانالا ليقتالت ادابعلاناف بلقا ابرك ذلا وهدا اراانأب نيهبولا نيب عمجي نا نكسح و
 هللا ل سهلوقل باد الارث كيدأ ةسممدتلا مذا درهاظ ىلععوضوال ةغيصنوكي ذئنيحو



 هيجاار ردلا حرش (22) هردنلاةضورلا

 دمعبلا لي وأد !| نص هنا لد وأ ١ ادهلمم ىذترأ ال نكلا ءو ذولا لمكب ال عملا نوكي نا

 هجوم ءوضوال هلوقلهمىف ىئنا|ناررقةد_ةلوقأو ىذا طفلا ىلءةشلاختاندو ءد ىذلا ْ

 نيزاهلا برقأ هناف ةهصلا نثوهواهلا ب رقالا ىلا «-بو نكعلناف نكمأت اتاذلاىلا |

 ةصصلا ىلاوأ < .ءرشءوضو تاذال ىأتاذلا ىلا هب واذاولاك لا ىنوهو د_ءبالاىلاالأ

 امهسءاناوأ هلع رمُدلا تاذلا ءاهن امزلم#سا دقةرعستلا ام !نال ة مسن اب وحوىلعلد|

 ةئررقلالا لامك ا ىننىلا هج وةءالوامساواتكوأ ةمعرمشلا تاذلا لصتام لمص ناك-فأ'

 مث تاذلا ىلع ل-حلارذ_عتنا اهيااتازالا برقأ ىلعمت ةق.ةلا ىلءل+ا بحاولان الا
 ماا لجل ةْءّوملا !:يهةْس رقلان الات نا نكميو ةنييرقلالا تازاحجا دءد أ ىلع لمعال ١|
 هللا ىلصهللا لوسر لاه لأق رعبا نءعقييءلاو ىطقرادلا هج رخام ىهدسهبالازاجلا ىلع :

 ىلع هللا س-ارك ذيولوأض ون ن هود ساس ار وها ناكه و ضو ىلع هللا سنا رك دوأضو نهلسو هءلع

 "هل -نماءمملأ هه و(قشاتسسب وضءذم و) ةمعضهد:موهئاضعالروهط ناك هنوضو ١

 نآرقلا فام ل_.و هلع ىلاسعت هللا ىلص ىلا نيب دقو هل سغن مي ركلاذا ةاادروىذلاه-ولا 18

 ةيح ولا تا كلذ دانأت ناش: الاو ةضعذملا ا: ءلاىل_ةنام ”هل-- نمو ايلا لوقا هتوضو ا

 قل اذإ اد رشآاك كاد, صالادرودقو قادير ةضوخملا هل نم هل-غرومأملا ُ

 مسوهءاعىلاعت هللا ىلصهللا لودر ىع لاه هةءدللا ىذرةربرهفأ ثد د_-نم هللاه-صر '

 ىبناانااضيأ هنعهقا ىضرةري رهىبأ ث يدح نمنيديلا ىف تدثو قاشنة_الاو ةضعمخملا ا

 له د: ءتدشورك: نا مءامهفنأ ىف لعجاف كد أذ واذا لاق مل-و ه.طعىلاعت هللا ىل_ص !

 قاشنتسالا ىف غلاب و ظفاب هدع تلا ىذرةريصنب ط.ةأثب د نم جر ىزذمرتاا هدتكو نيسأا||

 تأضواذا هنع هللا ىذرسدقنبذ 1سثد د نم حر ٌاسفلا ب رخو اعاص نوكتناالا ا

 هنعهللا ىذر َه ةريص نب طءقاثيد_>نءةياوريفو اضأ 6 ىذ.رتلاهح رخو رثتناف

 هللا ىذو طدتا تدم مسدقو كدان_ءاردوادوأ اهب رخأ ضء.ةفتأضواذاروكذملا ||

 بهذدتو هنفحدةياعملعأ آ|نم 91 0و اه-هريسغو حر ىووخلاو حر ىزمركلا هع

 داجو حر يلع أنبا لاق هيو حر قىماو حر دوس[ ق ا|ثنءسالاو ةذعذلابوحوملا

 هوضولاو ل غلا ىف بجاوق ا تنالا ناىلالعلا لهأ نم ةعامب بهذو جد ناءلسزبا

 ىأو خت رول ىلأ نام حرمت ف 6ك ىووذلا بهذملا اذه ىحامممف ةاسضتملا

 لموري-غىو ردقو حر دج نعةيادرو حر را لا ناو ىرهاظاادوادو حر دسع

 ىناشلاو حر كلاميهذو حر ىلهءنديزو حر ىروثلاو حر ةفشح كأن ءذلذ

 حد ةعيرو حر ىرهزلاو حر ىرصيلا ناو حر ثيللاو حم ىازوالاو حب
 ىلا حز ىربطاارب نب دعو حر ةسعن وكلا و حر ةدانقو حر ديعسزب ىعو

 وهونيلسرملان-نمرسشءثيد بوجولا مدسعولءاولدنساو نييجاوريغاه,نا
 لبنك_سلانم رمدع ظفاب ورب ل هناندر وقاثنةسالاو ةذءضملا اهتاج نمو مص ثيد_ح |

 مث مهوة-تدر طلا ة:_بلايدا راد ظفلل |كلديهد وروض رق ىلعو هر طقلا ندرمع ظفلي

 بحاولا

 01013 يا

 لهو ةرشأ ؟ عذاوم ىلعاسا.ق ةورتد وهف هللا مع» ءانأ دب ل لانى د ىهأ لك ٍل-وهيلعىلاعت /



 ةءبلارزدلا نرش (0) ةيدنلا ةضوزلا

 اول كم فرعو ثداس حالطما كلذتاثلوصالا لها حالطصاق مارال 0
 هنعهللا ىذرس ايعْنباثي دع ملال دة_ءانعبادعاذكهر عراشلا لاوقأ هءاعل هدتال
 ةئ_تاادارلاو فيعذهدام_ءاو حر ىطقرادلا ءبرخأ ةنس قام ذتسالاو ةذعذملا ظذلب
 لءفوأ ل و هءلعرلاعت هللا لص لوق نم ىلءا د«ءاعل دامهرمصع لعهأو عراشلا حالطصاىف

 ىنعقاطتاماف ىدملا نممعأ ةظفالا هذ هذ ن ارقانايل اة تاعجاذ -واودرب رغتوأ
 نالاقيالو ةثسلا نءمكتملا اًده ىلع ل_.لدلا الملا بودنملا ىلءنططناك بجاولا
 سل ع راشلا نالىفتنرعأم 2:-!ادارملا نال ةي وغانا ىلعةمدةم ةدعرمشلا ةقسقحلا

 ىمام هجولا,دارملاو(ههجو عمج غيم ) لمأتف لوصالا له ءاقنلا لع لطصأ|م
 هيلع ماهدقو :هلجب اف همق فالخال هجرلال_سغبوجوو ةغللاو عرمشلا ل ا دنعاهجو
 فالخالوةرهطملاةنسلاو ميركل نآرقلا صنوهو (هيقف م عمهبديغ) ةئسواباك ليلدلا
 اهواسغبو> وىلعلدياممو ءهعمنيةفرملا لست بوج ويف فال 1نا عقواسناو كلذ

 هللا :صىنلانا حر قيملأو حر ىطقرادلا د ةعهتعىلاعتهللا ىذررباج ثد دح اعمجم

 ىفو هيالا ةالصل اهلا ل_ةيالعوضواذ هلاق متهم ص ىلع ملارادا ل_بوهسلعملاعت

 ىغي نكلو لس ءنبد نب هللاد,عنيدمت نب مءاقل او ب وقعب نب دابعامهن ا[ ةيعضدانسا
 هدي غمتأضَوب هنا هنعىلاعت هللا ىذرةربرهىلأث يدح نم لسم يت ىفامفعضلا اذهنع
 ةياورفو اذكهأضوتي لسر هملعىلا«:هللا لصهتلالوسر تي أر لاق مث دضعلا ف ع رمش ىتح

 فارطا سه ىت> هيديو هوجو ل سغ هنا هنعهتا ىينرنا عشب دحنم حر ىطقرادلا
 دامعنبة لع ثي دحنمىناريطلاورازما حجي رخاو نس هدان_باو ظفاخلا لاو نيدضعلا
 نآرقلا فالناس اًذاهو هم ةف مه ىلءءاملا ل. بت ىنح هيعارذ لغم اعوذ سه نع
 فالخلا عقوامناو "للا ىفهيف ف الخالو (هسأ رعسبمث) اهايقامف ل ادتءاغلا نادافاف

 لدي هنوك ىف فالملا عقود ق زي علا باح !ىفامو ضعبلا ىنكي مأ لكلا عسصني_عنملا له
 راصتقالازاوجد.فيام امهيفو ناءيلاتدرو : يدحلا ةنسلاو ضعبلا مأ لكلا عمم ىلع
 هذعهللأ ىذر ةريغملا ثيل > نم هريغو ل_سم م ىفاك تالاخلا ضعب ىف ضعي حمص ىلع

 نقعد دوادونأ رخأو ةءامعلا ىلعو ديدان مسصو أ ضو ل_.بو هملعىلاعتتنا ىلص هنأ

 سف ةمام_لا تحت نم هديل خ دأأ ل_سو هملعىلاعت هللا ىلص هنا هنعدقلا ىضر سن أثيدح
 ربدأو ل هقأف هسيأر عم هنا ةيدعلا ثيداحالا ىف  دثدق و ةمامعلا ضن لو هسأر مدته
 ناك ىتلا مهلا ةءاضفأ اذ_هىضتقاف لسسو بلع هللا ىلصاهيلعر هسا ىتلا :مهلا ىههذهو

 ضعد ىف اهريسغ ءازحاواربدمو البقم سأرلا حسم ىهواهلعموادي لو« ءلعىلاعت هللا ىلد
 ىفاك سأرلا عمج ىلع حسملا عاةراد. ميال مكسو رب اوحماوىلاعت وقنا ىنتيالو لاوحالا
 ديزدي تب رمذو اديز تب رمضو هسسأربت برضو ديز سأرتب رضوخ لاعفالا نمهرئاظت
 اًركهو روك ذملا ءانرجالا نمءن ىلع ب رضلا دوجوبك اذ عسجب ىف ىوغللا ىنعملا»_جوب هنأف
 ىف عازنلا لي هعيدىفةق.ةحهنا لاقي ىتح 1| ص أرلا مسه ىف عازعلا ساو ةناالا فام

 0 ةرانو عسجلا عم ةران' ع راشلا هشبد_ةفلاجالا ضرف ىلعو هيلع مسملا عاقي ١
 رسم 672

 هه ٌغ



 ه.هلارردلاحرمش (21) هردنلا ٌهضو 2

 اعجب هل-سغلب لاوحالا 011 1 3 :

 سل سما نات تاتئناذ لدغلاو مسملةياغلاب امه حرسمدقف تدلك -جرلاوذادلاامأو ا

 توهم لاف نءلوق قددب هنا ةغالا لد نمد_-ًاركشرالت لق هبتلشمىذلا اب رتضلاك ْ

 طنا اوأ بوثلاءازحسأ رم ءزح مم ىلعطتاحلاب وأ طئاللا تصصوأبوئلاوأبوثلا |[

 اهري_غوءاتلا ةمشاحف ىناكو ثلاةمالعل ا هش كا ذمض وأدقوةرباكماذ_هلثءراكناوأأ

 مسوفلآ اوهماعىلاعتهلت لا ىلصونا ةصدتلا ثيداحالا ف ت تدئامههحو دع عجاريلف ا
 سأرلا ن منانذالا طنط ؛ لسوة .اعىلاعتهتلا ىلص هذعتدث دقو هسأر حسم عما مهصسم ]

 قلطيامىفدآضرفلا حن ىفاشلا لاق 0 و راند

 عب مم جاو كلاملاوو سأرلا عبر مص حر ةش دوب ألاقو حم لا سنا هلع ا

 5 و ةماعلا لعمان احاوان ' ردا هدأ ًار عج مسي نأكو ةداهلار فس ف سأأرلا ْ

 رهاظ ناذ“الا حست ناكوا دبأ سا ارلا ضعد حسم ىلعرسصتشي لو ةمامعلاو ةيصانلا ىلع مست

 ىلءوها م اهريغوا (ةمامعلا ىلعم' ىلإ 5 ليقنا ثيدجويق رلا حسم ىفتيشي لو انطاوأ|

 ىرمضلا ةممأن بو رعي دح ع نم ملول او هلع ىلا عت هللا ىلص هنع اذ تءةدقف نسال :

 هريغو ىل اع هللا ول _سمدنع هنعمللا ىذر لالبشي د نءو هريغو 0 ىراخبلا دنع :

 ىلع تملا بيف سإ لو هع وهنا هجر ىذمرتلا د_:عهنعىلاعتهتلا ضر ة ةريغملا ثي دح نمو ا

 نع اهنم هذهري_غثيداحأ باب لاقو ةماميدعلاو ري زنا ىلع عبصو ظفاب وهلي ةصاخلا |

 حر دجسأو دواد أ 0 ه-ةعهللا ىذينان وت نعو 0 ةعشع هللا ىذر ناسأس ا

 سأرلا ىلعو اهدل- 0 ةماعلا لعو هد حو نعارلا ىل 1ع 0 لصاحلاواضرأ |[

 ىلع ع سلا نذالابرع يام حث نابونُسد دح وى درودقو تب ان مص لكلاو ةمام_علاو ٍْ

 ثعبرسوهل آو ه.لعىلاءتهللا لصدنا حر دوادغأو حر د وهو رذعلا عم ةمامعلا|

 مهياصأ مهبل اوكسشل_ب وهل او همملءىلاعتهللا ىلص ىننلا ىلعاو دام فدريل |مهباصا|كةيرمس
 لالالا لاو دعسنب دشارهدانسا فو نيخاستلاو بئادعلا ىلءاوحسعنا مه ىعافدربلا نم

 هنال ه_دعهللا ىنرناب و نم عمدعسن, دار تركي نأ تيفال لاق حر دن اهللعف ||
 عمج قاس وهل او هلع ىلاعتهللا لصهنعتدثامههج و(«بلجرلسغيم) انجدقتامأأ

 حسم دنا اهتم ف سدلو ل_سغلاب ة-رمصماهع.جاملاق هثوضوةباكح ىفةدراولا ثيداحالا |

 ىلع نيخءاملل ل_سودل او هيلع ىلاغتهللا صلو قكاذديؤب و ةغا اهاثعموقنالتاءاو رفالا

 مالا عوق ةوكلذدب وداممو اههريغ ونيديععلا فتيثاكرانلا نمباقءالل لب ومهباةعأ

 دع هن-ةءهقلا ىذرزباج ثي د فاك نط رلا لسغد م_بودهل ًاوهماءىلاعت هللا ىلص هده

 صقتنوأ اذه ىلعداز نك ل-ودل وهملع راعتهللا لصةوقاضب أ هديويو حر ىطقرادلا

 ةيسنلاب حد لانا كالو حر ةع رن نما .هعكون سلا لهأ هاو رثد دحوهو مظ :وءاسأ دة

 ةالصاا هللا ل. ةءالعوضوا 1 هل_بودل اوه .اعىلا ءقدنا ىلصهلوقكلذكو صق:ىل .سغلاىلا

 ىنارعالل لسودل و هءاعىلاء«ةهنلا ىل دل اوقكاذكو هماجرلسغدق ءوضولا كلذ ف ناكوهدالا

 || ةفو 1 داعم وزيادرلا لسغابنو صولا 4 0 ل أك د ؛

 يشر



 ةسهلار زدلاح 0 27( هدنلاة و رلا

 7 ل 6 جدل كاك عع عرج تحت عدن ءا دع دكا ع حدحسمو» صحح دعت دوم لس
 اذ_هىلا هذ دقو راوحلاب وي ةلوهشوأ ة-خونماما خلا «ءارقثا د .ةن ىشو

 حر طظقاحلا لاهو عاجلا ىف يدعي ,دحأ نع اذ_هفالختشملو ىوونلالاثرووجلا
 هفعهللا ىذر ىلع نعالا كلذ ف الخ مهنعهللا ىذر ةياحعأ | نمد نع تد ب مل هنا حفلا ىف

 دمعس ىورو كل: نع م هه مر نال هنعمتلا ىضر نانو

 هيلعىلاعتهننا ىلصهلنا لوسر باعك 1 عمجا لاه قب ىلبل ىنأنب نجلا ه.«نعر و هذمنا

 نيدمح لاق و امهدعسمب>اولا ةيمامالا تلاقو نيمدَقْلا لسغ ىلع مهنعهللا ىذر)_سوفلآو

 رهاظلا لهأ ضءد لاق ومحدملا ول دغلا نيب ريتش هلا قابلاو حر ىرصيلا نسملاوريرج

 نا ىلع لدنال هور كلا ةءار ةبالا عملا بوجوب لاكن م هه مو حسملاو للا نيب عبببا بح
 معلاوه ةءارقلا هذه هلعلدرام ةءاقلب فالخالب : ا ىرخالا ةءارتلا نال نيعم م صسلا
 قحلا (لوقأ) لسغلا ىلعراص قالا بجوبام مودل او « لع ىلا ءتهققا ىلص ىبنلا نءدرتلول

 رك الاتويثرحلاو بصخلاةءا رق توبشأ مسملا او لغلا زاوح ىلع ددقىن آر لملدلا نا

 هاننملا لوشن لع تقلا ند دل هناوراوكلا ىلعرحلا اولمك ل- سغلاب نولئاقلا فسعتدقو

 حسملانولئاقلا فسعتورحا رو رجا رواج الف هوجولا ىلع فوطعموه لب سأرلا حسم ىف
 رجلا ةءارق نااكمكسربهلوقىف رو رجل او راها لت ىلع غطعلا ىلع بصنلا ةءارقاوإمخل
 د>وولو فالتخالا ضورعد:ء فاعثالا مدع نع ء .«ان 1: لكور ورحت انش لع لل

 هءقلع الام ىرخ أ لان ودتمو ةناورذارو ري اا نيلي وأتلاد- اب نلئاقلاد_>أ

 تبودصنملا ىلع فطع بصتااناكئاملارورواظفلاودنم هل قد وو فالثخالا

 دحاو لك ةمعو رشعاضاك ىن ارقلا ىللدلاناك ١ذ_هررةناذاورو رجا ىلع فطعرحلاو
 ناكحكج كيعلا نموهفلئاك هءلاقثاو اههثدب علا ةمعو رمشم ىلعال هدارفنا نءاوهتم

 وضعلا اذ_هىلعةمدقلملا ءاضعالارظنا ة-ءيرمذلا نصئشىف تدثي ل نيرعالا نيب عجبا نال
 عرشو نيدءلا ف كاذكو طقف لنغلا هحولا ىف ع رمش هنا هنا ناف ءوضولاءاضعأ نم

 نيلجرلا لغوه م_يلع ضور غلا نا ةسماللنيب د5 لوسرلا نكلو طقف عنسملا سأرلا ىف
 اةاكو لسو هملعملا.هتهلنا ىلص هلأ ه'وضو ةياكح ىف ةياععلا نع ثيداحالا ترئاوثف امهص-هال

 نيلج رلا ىفلمش هه الا تناك ن اف نيشملا حسم ىفالا حسملا اهم“ ئثىف تأي لو غلاب :-رمصم

 نمل سو هملعىلا .ةهللا ىلد هثم قوام لسغلا بحاولاف مسملا او لسغللاهلاققحا رامتعاب

 لسغلاء مالا ة:مسلا فدرودقف لاهالا يحول الكل ذناكن اوهرع عيجب قمل نايبلا

 ليلذتال حملا نال لاسغلا ادسهالا مْرلَم سي هناف عياصالا لاخي ىمالا هنموارهاظ ادورو

 قحلاناىل_داملاو ادج لوطي كلذ ىلع مالكلاو أطخأ ام نان و باص أ ام بصي لب همف
 موب ةرجع الو ةغلاملا ها 13 لاقمسلاازجا مدعو 00 :هباهلا يهذام

 نيب ىدذع قرخال هناف هن الارهاظد نيكس: نيلجرلا لسغاو ركناف» اوهالا مهبت راجت

 لان م ةنايبلا ةءبازوف رتل وللا قلل لرد را :١نمنيب ولوقلا اذهب لاه نم

 دشا ا موب الا كنا و م-لا ضرفلا ىفدانا وأعتاملاو لسغلا نيب عجبا طاتحالا نان
 تلقى منا لاا ةملج فشدكنتىت العا ا همف نقوتينان كعرمأ كل دفدكرتىلعةمالملا



 0 ف

 فتوتلاةدئاف الفل غلا نيب وهن عملو حدملاءازججا مد-ءىلعللدلا نم مدقتام هعفدي وأ

 هييلارزانلا حرش (284) هيدنلا ةضورلا

 قالا لضتم ددعتاعاتلا نا الازيمدقلا عمىأ أ (نيبعكلا عم)كلذف

 ىلاءتهتنا لص هنعاموللغف تيثب لهنك او نيقفرملا مالك لك كاد مالكا افمدقلاو

 كلذ ىف اه- هلسغبالا بحاولا ع :الهنار رقت اذاو نيةفرملا ف تيئاملدم /-بودلآ او هيلع

 نااممالع عملا يف طرغ شد و( نيا لعمسمل ا و)رخ [لملديل :دة الا نعةينغمةيافك

 سل ادنعءوضولا لاك طرشي حر ىنفا :! لاق نانرهاطا هو امهيأهملجر لشد نوكي

 ىفاذلاة تعدم ب لدا عصر صرعات لك .دحلادذع حر ةنيشسو أ لاهر

 ىلص ىلا ن نءارئاو تدامدهجوذ "هلجلاو ىلع ءالاالا عمال جن ةفينحوألاقو تت

 كاذكواثيدح نوعب رأهمف حد دج أ مامالا لاك دقودلو ةودل ف نم لود آو هءلعىلا تدقنا

 در ةبادصلا نم لموهل آو هملع ىلإءث هللا لص ىلا نعهاور هنا حر متاح ىبأ نبا لاك هريغ لاق

 هرورنيدا|ناهد ٠ نبالافو الج رنو.ءدرأ حر ربلاديعزبالا اهوالح رنوعد رأو ردحأ

 نالقنوال- رنوامت لسور اروهسملع ىلاعتهللا ىلهىب هلا نع مهنع هللا ىذرةياهعلا نم

 م-هنعهللا ىذرةيادعلا ن ءني_فللا ىلع عسملا ف سللاق هنأ َت كراملان بان نعردللا

 نا حر دج رك ذد-ةوهتايثا هنعىو ردّتف هراكنا مْمه ةعىر رنملك نال فالن>ا

 اممعهّلبا ىضر ةشناع نعىو رامكِل ذكو لطان حملا راكنا ىف هنعهللا ىنوةربر هى أ ثيدح

 ىخر ىلعنعىورامكلذكو هفالخ مهتعاو ورواطافملا هركفا دقدنعهلا ىذرضابعن/او

 حد قاسنلاو جر راع وردت عطقنمو عقنيخحلا ب بناكلا قم_سلاق هنأ هنعهللإ

 ىدهملا مامالا ىوردتوإسودل اوهيلعىلاعتهللا ىلسىنلا تومدعبامهيلعحدملالوتلا

 ىذررب رجشي دع ن نم ميدصلا ىفتيثدسقو نيفنللا عسجلوقلاهنعهتلا ىذر ىلعنعرصلا ىف

 هنعىلاعتهتيا ىذمر رع مالساو زينا لع حس مسوهل او هملع ىلا هت هللا ىل < هنا هنع هنا

 هللا ىذرةريغملاىور دقو عسي را ةوزغف تلزأ ةدئالا 3 1 نال ةدئاملا لو زندعب ناك

 كلو تةوزغفف كلذ لعف هناوزيذللا ىلع جلال هوفلاو هيلع رلاعتهقنا ىل_هىنثلا نعدنع

 اذه ضر ةريغملا ثددحنا 53 رازبلارك ذ ددقو قاذتالاعمسي رملان ءةرخاتملوشو

 ااا لكلا لؤمدا نمرولن يشف لععسلا ةبعورشنا هلدجاو الاطر نو يضاور

 نمرلعلا لهأ ضع اواعح ىتحاهب سانلا لغم_ما عازتلا لاط راح الط ارك قتكتو

 نبا لاف مّةملل "هلو موس ورفاسمللمانأ هنالش عملا تيقوب درودفقو داقدعالال ثا م

 ىلع حسم نعل سودل ةوالع لا تان | لشق لوس لكاس نيعقوملا+ العاف حر مقلا

 نبالسودلآ او هبلعىلا ثلا ىلصهللالوسر لأ -واموب يةمالو مانأ هئالثرفاسملل لاقف ني نفعا

 لاف نيموبو لاقاموب لاق ع ماهللالوسراب لاقت نعاشإ دز راع لأ

 3 ةاطءاذه تلا ةقئاطو حر 1 هركصد تئئامو منلاو مانأةثالثو

 تاناورلا نصدر و دة ةيقرلا حا مامأو ىبمتنا قاطملا ىلع ىطقيد_.قملاوةدةمتسقوتلا

 ا ىلا فلا راها هس دفو ةبقرلا حصةسعورمشم ىلءهيالس كسلا ليام

 ةينلابالا ا.عرش اوضونوكيالو) ةعدبهلا ىلع بهاذ.1ا لهأن يب عاسجالا عقيداك
 ححيبلا
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 همهلارزدلاح رمش (24) هيدنلا ةضورلا

 قرط نمدرو رامهريغو نيوهعلا زوهو تا.نلالاعالا فاثيدخل ( ةالصلا ةحامتسال

 حر ٌكلامىوسهح رخ1ن هءحر ةدقعملا ىتكلا باص نم قيل صيخلالا ىفلاق ظاغلاب

 ا ىورهلا لاك اطوملا فهنا عد اوكلذ فمهو 0 ةيحدنبا ناك ن او اطوملا ىفهج رخل ناي

 بتكلا ع نمد_ةعبتن :تاق دعس نبى باعت أ نم درفت هن امعمسس نع ثيدحلا اذه بتك

 : © افرك ؟ناتءتسسا اة عز -ىالآ هنالثع نمرتك ؛لعتر رض تس

 : ىلا اهتمعذق قرط ةد-عحر .دنمنبالحرختسلا فنا هملعتمفو ننكحاماذ ه

 || لمعلا تثيال هنادمتي و هفاماعر دقملا ناك ناذ ىبتنا د رط ةثاملُا ىلع تذازف ىدذعام
 : قفنادقو عفلا فلاق كلذد فت ىهوةمعلار دةيامبرقأتاصاخ ناك ناو اهبالا ىئرسشلا

 ]حر ةضدخلا ت ةلاح ممْنصو لئاسولا ف اوفلتخاو د- صاقملا ف طرشة سس. 2#:

 مالعاف اهحوني_بجودداب حر ةافنملا ىلع حر مقلا نادرو ءوضوللاهطارتش

 "| حر كلامو حر ىفاشلا ىلا هللا ةمضرفب لوقلا بنئدقو هلا عجريذف ا

 | حد هوهارنبودء١او حر لبش>ندجأو حر ةعمرو حر ثمللاو
 هملع ىلا« هللا ىلص هنا ةدو تأ | ثري داحالا ف تدثأم ههجو *( ثيلثتلا بحتسيو لصف)»

 نال (سأرلاربغف) ةدحاوة رم بحاولا نا نيب وتارم ثالروضع لك لسغل ودل آو
 ٍ اح الو سأرلا مدارفار داهيف خيرصتلا عقو ءاضعالارب اسث اثني ةدراولا ثيرداحالا

 | هلم ه الا ؟بتركلا بوو لئاقلا هيلدا امايل -نخبترتلا امأو هثلثتىفدروام

 أ تادمالل ملسو هيلع ىلاعتهللا ىلص بنل ا نيسبف ناك ة فص ىأ ىلع عسدا قلطاو اولا نا رابقعاب

 : هسفلافىذلاوضولااًضرأو ةدل يع ىو هنعةبو رملا ىهذ صوص# ةئ ءاه كلذ ن ءبجاولا

 قنا اور وك ذلاثدد- ملا واسس صناك هيالاةالصلا هللا لمةدال مو هيلع هنا ىلسص

 ٍ هجام نياودوادوأو دا هج رخاامددي وب واض عباهضعي ىوتةياهنكل اقم هقرط عم هج

 "ذأ نان قلوه ديعلا قيقدْنيالاق مكنما.عاؤدافمتأضو اذا ةربرهىأ !نعاعوف رم مهريغو

 : ةرغلا ةلاطاور قدلاحرش قىناكوشلا ةمالعلا ن1 ه ىلع مالكلا قة دقو مص

 1 ل نا لمسوهلآ اوه ءلعىلاعت هنا لضولوةكة علا تيداحالا ىف هنوبشل (ليهملاو

 | لعشملف هنرغل_مطينا مكنم عاطتسا نخءوضولاران“ آنه نيلجتا رغةماسقلا مول نوعدي
 ٍ مسوفلا آو هلع ىل عت هنن ا ىلصهلوق ع نم ةرئاوملا ثيداحالا وابابعتسا ءاوسلا ميدقتو
 : ىلع قش أ نأ الول لسوهل آو« لع لات هللا ىلههلوقة حلا ىفلاق فالح كلذ سو هلعفو

 || اطرش كاوسلا تلم جرا فوخالول هانعمةال ص لك ىل دع كاو لاب م -مترمال ىتمأ
 نا ىلع ةعضاولئالد ىهو ادجةريثك ثيداح ب ولسالا اذ ميددودقرهوضولاك ةالصال

 1 ةطوئمامناو هم ةمعرلادود ا ىف الخ دماسودل آو +_ءلعىلاعت هل هللا ىلص ىنل ا داهتجال

 كوست ةغص ف ىوارل !لوقو عئارمشلا اهيلع ف, ىتلا لوصالا نم ح رخلا عفرن او د صاقملا
 كاوسلابغل نأ ناسنالل ىنبب لوقأ عوبتياك عا عا لوقي ٍلسودهلآ آوهلعىلاءت هللا ىلص

 ىئديو عال_ةلانب بهذي .كاوسلاىف ءاصق:_سالاوردصل اوواملا مغالبح رخفمفلا ىدافأ

 1 لسغفف عورم لا لبقان الثنيغسرلا ىلا نيدملا لسغو) يمنا ةهكماا ببطي وتوملا



 تن نا ردا |وسر تير لاق قُم اسوأ ب سوأث يد! (ةمدقتلاءاضعالا ْ
 حر قاسلاو حر د_جأ هجرخأ ه.دكح ل غىأان'الث رو تا اضو لسودلآ و ١

 تاع ثول هسيفك ىلع غرفاف ه.ءهللا ىذر ناّمع ثيدح نم نيمدعلا ف تددو ٍ

 ىلاعتهتنا ىلصىنلا نع هن هنو ورب منع هللا ىذرةيادعلا نمةعاجس نع كلذوحت تئوامهلسغب ا

 سو اوهملع ا

 *هلداا|تدرو د-ةف ه (عبر وأن يعن ءنيحرفلا نمح رخام“ هوضولا تشل ل هقز# ا

 هللالوءرلاق لاو امهريسغونيدمعلا فتباثلا هنعهتلا ىضرةربرهىأث يد- لثم كلذ ٍ

 هردست هقو [خاوت يد ثدحأ اذا كد !ةالسدملا لسقيالل_بودلاو هءلعىلاعتهللا ىلصأ|
 معأث دحلا عمو طارمتو أ ءاسف لاق ثد-ملاامل_> ره لاقا ه- ذع هللا ىذرةريرشولأ ٍ

 تو كدكتقولا ضاقت فالخالو ظاعالا ىلع ف.الاب هيئهتكلو هيريسشأمم |

 ثيداحالاْن ا هود و 00 اضياهيءضاق اف فال تالو عاجلا ىف (لسغلا 1

 ىذلا موثلانا در وام د-.ةم ًاضوت طف مانع نم كدلك موذلاب ءوضولا ضاقنناب ةدراولا ||
 ربت اهيفىذلالاقملاو ةدد- «ةم قرط نم ىورد-ةو عجطضملا مون وش ءوض ذولا هن ٌصَْش ٍ

 اهاسفوةسسا 000 اولا هللا نيب تشل نوكي كاذ واهتر ام ةرثك ١

 35 0 ف

 نبو<و حر هيوهارنب قدءاو حر ىل. مح نبدوسأ لبالا مول لك ايءوضولا ضاتتلا ||
 حر ثيدحلا دا *أنعىكحو حد قيبلاو عت ةعرخناو حر رذلان او حر ىحب ١

 نعىكح حر قوملالاق حر ىو وذلا لافتاك م نعلن ىذرةياصصلا نم ةعاج نعىحو |
 حد قييملا لاق هيتاق لد 1 اللا ع قا لادا حر ىفاشلا نع انباعصأ ضع: 5

 ةخغاق لاق دعمنا ذرعا اريلا ثيدحو هنعهللا ىذرةرم»نب رباجثي دس ناشي دحح ف دنأإ

 حر دجأ ه.لاهو 3 رخل هيلع يلغي نم يلة كلذاف سي ,كرلا ىلا لددسالو مسهنعأ'
 مالعافميقلانبالاطأدقو لعأ هقاوناسنالا هذ اما تحك نأ رش . هنا ىدنعو حر قدءار ا

 ثيدحو ءوضولل ةضقان ل بالا مول نأ اذهىف فاصنالا لوقأ هبرضقذلاتابثا ىف نيعقوملا ا

 ةعابومكت 0 د اا اذهفرغو مهفرعيناكمةملا نم ضةنلا ّ

 اذهىلاو رقت و أل عفوأ لوقنما ذهفلاخيام سو هءلعهللا لصدنعتأي لو مسهريغنم ١

 0 راطوالا لمن ىفنئاملاادافوّساو مارملا غدلب حرش مادخلا كسمىف

 ضقن مولا حر ىفاشلا لاق جارلاوهام مج رواه رذغو ةفات4اثيداحال ارك ذو

 هوضوالاد_حاسوأ ادعافو أ اتاك مانول حر ةةيتحولالاوو هن هب دع - نه ع نكمتمؤنالا ءوضولا

 هللا ىل_صدلوةههجو (لبالا ملعلك 0 مك 1 |هعطضم ماد ىدهءلع
 ثب داس نم ميصعلا ىف اوفو ملال لبالا مول ن٠ أضوتا للمقال ل-سوهلآ وهسلعىلاعت
 ضقنمإل هنأ ان وراك الا بهذوهريسغؤب وطن ماضإأ ىوردو هنعهقفا ىضرةرهم نب رباج

 اراثكلا تحفان# ءوضولا ىف ةدراولا ثيداحالا نديدا ىلا ثيداحالاب اوددساو ءوضولا

 ىلا بهذ دقواوسنما نماوشولا نوكي تح لب الا مودط» ام ح رص هنا ىف هد الو

 هللا ىضرزيعباتلا ومهنعهللا ىذر ةباصعلا ءاهشف نمدح هيلي مدشأهفمالافلبالا امحلامأو



 هيهلاررذلا حا رش هللا هيدا ةضورلا

 | مهتلداوءالعاابهاذم ىلع عالطالادا ارأنمومدقتاك معلا لهأ نم ةعامب بهذ صصخملا
 || لسغىلءءوضولا لو امأو اكو ثلا :مالعلا انش تاعاَو قَد ةافو+صىسوف ”رلسملا هذه ىف

 ١ | ةدو-ومانهه ىهر تدجونا ةيعرمشلا قناقملا ىلععراشلا ظافل أل املعبحااولافددلا

 1 نمحتبإو طقف دما ل_سغلال وضولا ءاضعأ لسغلم هريصع لصأو عراشلا ناسلف هناث

 | ىلاعتهللا ىل_ص هنءىورام «-هجو (*قلاو) ئئهدعبو ماعطلا لبقىلسغلاثد داحأ

 : مصأوهىذمرتلا لاق حر نس الدأو حر دج ه_رخاأضوتف ءاق هنأ ملسودل اوهيلع

 || اهت:.ثيداحأ هديب و ههجاد>-الاىف حدةيامهمق سلو حر هد_:نبا هعتصو نابلا فئث
 فاعروأ *قددادأن مل_سوهل آو هملع ىلا «ةهللا ىلسههنعا .نعهتلا ىذر ةشئاعشيدسح
 بال اقولا ةمهسف و شا. عنب لمع تا هذا لسا قوص وولف ف ةرصتملاف ىذم وأ سلقوأ

 ىلا ب هذدقو هلالد سالل ضهمأد عومجلاو ,هنعىلاعت هللا ىذر ةياصعلا ع نم ةعاج نع

 ضامن حر هءاصصأو جرد ىفاشل|بهذو 42 هباصصاو حر ةف.دحو ا كاذ

 !| ةق.ةللانا ىتذكالو نيد ودب اداري 1انأبءّقلا نم ءوضولا نيدلعكو اوباجأو
 0 ' ءّولاولن ا سلا مدلا نم ءوضولا: حر هارب اربالاه ةغلا لاةطافو ةمدقم :بعرشلا

 6م لك فوشو رت تاب تيل تال ملا ف ةدهقهقلا نع ءوضولاب حت ن-سملاو ريثكلا
 | دقف طاتحا نمنأءذهىفمدالاو هديصصت ىلعشي داب ةذرعملا لهأ عمج) ثيدحلذ
 3 ارثكلا» قلاولئاسا امدلاو ةعيرمشلا حارم دف هءاعلمدسالف الن مو هظرعو هند ًاريعسا

 بعال.- ةةرافك ىلا حام ةئيطخ ةالصلا ىف هةهقلاو سنا نا دليم نديلل نانئام

 || ىلا فو ةعزعربسغنمهيف بغرب و صأب نب عالوهذ_هنمءوضولاب عراشلا سهأب نأ
 أحر ةغيتونألاقوءوضولا بجوال نجر فلاريغنم ةساعلا حو رخ حر ىفاشلالاق

 ساقاا ىف فالذناو فاعرلاو رلقلاوه ءقلاودخ دارملاو(هوثو) ىبتناهطرش نإ محول

 ا ةياهتلا فو" قدس لو هنودوأ مهلا لم قلحلا نء حب رخاموهل كش ا لاق ءّقلاىف فالحل

 || ضاانهناىلا بهذد قف فاعرلا امأو ل- لقا مالك ردم م فوؤملا نم يزال نا

 ١ || هودبقو حر قدماو حر لي:>نيدجأو حد دممو حر فسوبوبأو 4 ةفدنحولأ
 |١ ىأنبانعىودو حر ىنئاشلاو حر كلامو هنعمللا ىتر ساب عنبا بهذو نالم كاب

 : حر بدسملانبا و هنعهللا ىذرديز نب رباحو ه- ذدعدللا ىضر 5 ةرب رهفأو هنعهتلاىذدفوأ

 : هسقاس؟ نيسلوالا لسد نع اوباحأو ضقانري_غهناىلا حر ةسعسرو حر لومكمو

 : ىلصق صحا ل ودل اوه«لعملاعت هللا ىلص ىبنلا نا ثيدح لم ةضراعملابو لاقملا ند

 || ودو لتاةمنيملاص هدانا فو حر ىنطق ةرادلا ءاوره_جا ل-غىل ءدزيلو أضوتيرلو
 كول يت ام عودمق ةرط ع ومع ضمنت هناءلوالان ءباد4و فيعدض

 ضقنلاىفريثأ:قاسعالا ن ه-هحورخن نوك نأدع الذ ةماأطا مدرع غفاعرلا مدناد و

 حر ةسفين>وب لاق و ءوضولا ناضق:الةيصاطاوبفاعرلا حر ىفاشلا لاك ىّرسملاف
 ٌْ نهال ومدالو فاعر نمأضوشالهنا اندنغسهالا حد كلاملاو والئاسمدلا ناك اذان اضقثي

 اوقأىمتلا مفدأردوأركذنم حرذيتدح نمالاأ ضو: هالو دسمان مليسيبب مل

 ةدااملا دي



 همهلارردلا حرمت اةنفلا] هيدنلا ةضورلا

 همدعو] صقنلا ف صنوهام عمجب و مدلا حو رج دوضولا ضاقننا ىف معلا لأ فاتخادق
 ل_.ءادبالا تيثيالءوضوللاضقان ئثااتوك نأررقتدقر امي حاصلا لس صن ةمنرىلا غل

 باجيانالا بمال ةمعرشلا ماكحالا, دم! تاللصالا ىلعءاقيلا ب والا وجا تح الل

 كراعس دو ربع مهنعقلا ىذر ةباصعلا ناك د قفأ ذه عمو عرس دبس ءاقال ار فرس ردنا

 ولف سعشل نم عضو ا ناكمي ةرهشلا نموهاملا اودحالا نصري_ثك ىفلاطنالا ةلواحمو لاتقل

 ةراكو هيلا حاسحالا ةدشعم الذ ن ا- مل-سو هملع هللا ىلص كرتاملاضقان مدلاح ورخناك

 ثيد- كانها ءامعو ضقان نأ ىلعلدب لءلددور ومدل-عف ىلا مدلا لدمو هملع لماما

 تاب ةرمس ثيدحْا ذىلءلددقو ( رك ذلا سمو) ىنذالاملاقةملا نءهءفو شامعنب ل معمسا

 ىو ىلصنالق رك ذ سم نملاه لسوهل او هماع ىلا.ءتهّلا ىلصىبنلانا اهتعمللا ىضرناوقص
 حر ة-عزخناو تت ىفاد لاو حر كلاس حر الهو جر دجأءاورأضود

 حر ىذ_ءرتلاو حر د_سأ هعضصو دو راخلا نباو حر مكحاألاو حر نايحّباو

 حد ناب> نباو حر ىيزاملاو حر قهلاو حر ني-عمنبىحو حر ىن-طقرادلاو
 نم ةعا نع ثيداحأ ب اما! قوبا.لا اذهىف ئثعد ًاوهىراذلا لاق 2 هعزخ ناو

 هللا ىذرة مدح مأو هنعهّللا ىضرةرب رهونأو هنع هللا ىذر رباج م-عنم مهنعهللا ىذر ةباصعلا

 هللا ىضرصاوو ىأن بدعسو هع هللا ىذردلا+نيديزو اههنع هللا ىذر رعنب هتلادمعواهنع

 نامعناو امهنعهّللاىذرو رعنباو امهتعهللا ىنرصارعناو اهنعدتلا ىنرةشْناعو هنع
 هنع هللا ىذرةدمح ىلأ نبي واعمو بءكنيىلأو هنعدللا ىذر سنو هنعهللا ىدد ريشي نبا
 هدرا نع هللا ىذرةرسسد ثد دحو !متعهللا ىذر ىدن أت نب ىورأو هذعهللا ىنرةدممقو

 سءلحرلا ظفاناعوف م حر نيساا لهادذع « :ءهللا يذر ىلع قلط ثدي د نم م حدأ

 مضنا اذا فيكسفكنمةعضب وهاس سو ؛ هل او هءلعملاعت هللا ىلصلاقف ءوضو هماعأ هرك د

 ثيدح مج رثىلا لامن مود لان :رشأأك ةريثك ثيداحألا معهقفا ىضر ةرسس ١ثب دحر ىلا

 ىذ2ةملاناو ئئلاةءاور نع ءىلو تابثالا هبا ورنالوصالا قررق:دقو لأ ءاطتأت 1و

 ةباعصلا نمةعاجسرك ذلا سءءوضولا ضاََننا ىلا بهذد قو ةحادالل ىْدَمقملا مىلو أ رظعلا
 رخأةرسسثيدحي لمعلاىلا اولامو حر :ءالاو .- منء هلا ىذر نيعباتلا و مهتعهللا ىذر
 ضمان هنا ىلةلديامدرودقو ضاَهّنالا واو كل ذك ةءاج ا ذف الخ ىلا بهذواهمالسا

 ةبييحمثيدحنم حر هجامنباهج رخاكريدلاو للا نممعأوهو حرشلا س:ءوضولا
 هس رف ص نم لوقت ل سودأاو هما لاعت هللا ىلسص هللا لوسر تعمدت اانا هتعهتنا ىضر

 حيرخاو ةنلعهلإ_عاال حر نكسلا نا لاقو حر ةءرزوأو جر دج هع و ًأضوتف

 اضوتتلناهح رف نك ادحا تسصاذا اعوذ سهابنءهلنا ضر ةشْناع شي د نم حر ئطقرادلا

 حر ىذمرتلاو حر دجأ حرخأو لاقمهمفو ىرمعلا هللادمعْنب نجلا دمع هدائساقو

 هل آو هيلع ىلا تهّنلا ىلصىبنلا نعمدج نع هسأ | نع معشنب و رع ثيد> نم حر قييلاو

 نيةمقبهداّسا قوأضوتتلف اهجرف تسم:أىهااعاوأضوملف هجرف سم لجراسعا لاقل

 | سم نم ىلع ءوضولا بحي جر ىفاشلا لاق ىو لا ىفلاق ثيدحمأانحرصهنكلو ديلولا
 | 1_٠ 1 1 0 د 11 1و1 الا 1 كلاس فاول وللا اد ككل كاكا

 6 رفلا



 هوضولا ضقاونف 0 لصف
 للم جر ةقنحوأ لاقو عيباصالا نوطبوأ فكلا ن نط سمعنا هطرشو حيرفلا

 : ىنهتنا كنمةعضبالاوهله_وهل [وهيلعىلاعتهتتا لصءلوقب ّتحاو ضقئإال حرفلا

 اعرش لقلب نا ي>وةمئاد هيىوايلاو ةءاعوملا ساناا ةحاح تناك املج رفلاس منا اولاف

 لقينا ديال ىو يلا هب عت ىذلا م ك1 انالوصالا ىف عقو دة لوقأ ارم م ارتاوص اان

 لوبق لع ةلادلاةلدالا مومعلروهجلبا مسهفلاشو ةمفدخلا ضعد كلذ لك رماقلاواذ د سمالقت

 فالسالا بها كَ نه هوفل ا .هنيفوغشم لا ىرتامارع: ؟ ةدفاقلإ نهود الارامخأ

 مكح نايا ىلءمهسفنال اول دّسا اذا مهموصخ!هدروب تلاع ءرمشلا هيلا اهبنودقدي
 ٍ هءاءاوجرعي) )و23 نعاولامتافو رعملا تافولأا ا نم هم_هدنءراصواوحردو لعاوبددق |

 ةرشنالو تاسلدنا ا هءاعوةننالن 2ث :ك ناقنيمهْذةملا د رك نم نطو ءريغىهارتساذ هو

 لاوقالا نمصقنت امنفراحزب لالا لا نم هلأ رلاكب بءائالق تا دلتا كارل
 اررثلا فهتمهةماهو * ىرثلا فهل -ر الحرن 1

 || أرباع فالللا ع نطاومى ماك تا نأشلاامتاهان حر امريسغ غحيراذاد جما ىلءجرحالو

 : |١ باج عنمأك _فطان .ةييصعلا نيب ا دبىل_عجاو باوصاانانرصب مهللا فاصنالا هَّدَم

 ا ه- ءلععقج|اماها دعا تاكوداحإلا لعاتتيار# قءوضولا داي وءةغلا لاخذ اقو

 ا طئاغااو لويااوهو عئاشلا لمعءلاوةباو رلا مق ىداطتو مهتعىلا_عتهلنا ى ذر ةياصعلار وه

 |١ باص ءاهقذ نءفاساا ه ذفاتخاامةيناثلا اهانعمىفامولمقثلامونلاو ىذملا وحبرلاو

 | ل_بوهلاوهس .اعيلاعثهللا لص ىلا ن ءةياورلا همت ضراعتو منع هللا ى ذروماتلاو

 : ةورءرملاسو رع هيزاقأ اذو: :ءاقد 5 هن ٠لسودل آو هيلع ىلاعت هللا ىلصهلو ةارك ذلا سك

 | هلوقمهلو ةئوكس ااءاهقفو ام منعها ىذردوعسهناو ىلع هدرو مهنعهللا ىذر مهريغو

 ا احوسام اوه دا نوك خلاء و 2 .الاوق لهل و هلآ او ه-لعملاعت هللا ىل_ص

 || ءانلا مسمالوأ 0 ىذرمي_هارباو دوعسمنبار رعهبلاق ةأرملا نلف
 ١ نالرظن «-فن 51 هفالخ اهنعهللا ىذرة ثثاع ثيدل-> دمشد لب ثددح هلدعشالو

 ا نئيدحلا د_دأ مج رتل ئمىفريتعت فا لءلاهذ_هلثمنا كدخنعو اعاطقن اهدانساف

 ١ ءاهقفلا* اختل+باب ول-ءأىلاءتدتلاو ضراعتري_غنم ثيدح كرت ريتءنالو رخ" الا ىلَع

 أ ةومكاأ نو قرافو اننا كرات هرشاظ ىلع هب هنا 1تاقيط ثالث ىلعنيذه ىلع مهدعب نم

 ْ سءهناو ماو نوددومش* اضل ةنظم ةووشال يوم ةأرملا سانا ةهشالو اهريغو

 أ ه«بلعاشمةناكاذ :|وءارهتسال أ ىف هممت و دلا سمنع ىلا ءاحكلدإو سيقس ل لجتف :ركذلا

 عجبا دقوثي د اظفلن 1 نش دا ناك اكل ةلاعغال نيطامش ثاالاعنأن .«ناك

 روظهناقرانلا سما.# ءوضولاك كح ىلع م.نءهللا ىذم نب نيون |اوةياصعلا ن هءايقذلا

 هللا ىغرمهريغو الط ىأو سابعناوءافاخلاو مو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص ى ٍكلالنع

 اهءوضولا نأ ىلعاعلا لهأ ةءاع تاق خوسنم نأ «كتعهللا ىذررباج نيب وهفال- م مهنع

 ىل-غنمه_ذعهللا ىذرةداتقلاه مةااودلا لغىلع ممضعب لوأتو خوةهرانلا همسم
 ىو.ملا ىناذك أضّودقفهخ



 ) نادل لسغا آبأن

 «( لسعل ١ باب)*

 : ةلدالا كلذ ىلع تاددقو (ركفتب واوةومث:ىأا جور بك) لسغااننديلا معتدل دأو ا

 .ناك نم ىلع يا دكا مع ءاقدصو لسغلا ىملاىفثد داحأو ءامملان مءاناا ثدداحاك ةديدعأا ا

 : نديلاعس. باع .ةساراهطالاو اورهطاف امئ> ع ص :؟ ناو راندا لاسر كلذك ١

 ْ ةباعتلا نيبو مشملا فالف عقو امئاو نال 2 2013 قرعألو ىّوللا ىف كح لس غا :
 ْ يمحو رخنودنم زينا“ مانا دان لسغلا بدي لد م هد عب نم نيب كلذكو مهثعهّللا ىذر ١

 ا يدكيع عدرالاامعش نيب س احاذا ثدي 1 لزالا ى نو ىلايورذالابكالمأ||

 ا ةررهفأ ثيدحن م هللا موجرامعريغو لسموىرا علاه رخأ للا ها اء بجودة ا
 || ثد دن م هدكو حدر ىذ رئااودجأول_-مهوخ حرخآو هد نابتشا ىدر ا
 ١١ لوأ فنك ا ناحءان ام هامعمؤدروامو ناثيدط!ناذهذ اهنع ىلاءتهشا ىذر ةشئاع ا
 ١ ىضر بعكن يأثر د- - لذ ىلعلدب و ىناا يور 2ذبداا لسغلان ٠ نه مال_نالا ا

 || هلا ىل_ص هللالوسر ناك َةصخرءاملانم١املا نولوةياوناك ىتاايدغلان لاق ه-:عهللا |
 || حر اسمح رخأو .اهدعبدلا _تغالابان مأمن مالسالا لقى اهب صخرول -ودلآو هيلع ىاسعا ْ
 ا هل [وهلءىلاهتدقنا ىلصهقلا لور لأسال_ب رنا !نعملاتهقاىذر 2 اع ددن ا

 || هللا لوسر لاف َْ_ءلاجا معىلاعتدقلا ىضر ة شن اعو لسكي من هلأ عما يل _برلا ن نير ا
 || ةغلاملا ةغا ىفلاقو لستغن م هدهوانأ كلذ لعف اللا رسودل آو هلع ىلاهتهتلا لصأأ
 |١ لماكسلا عاسجملا ىلع لازئ ار غنم عاجلا ىأل اسك الالم له ةياورلا لهأ فاتخا |
 || "اقئلار وه هبلعوةباور حد يدل ولازأ الاه-عمنوكيام ءأةووشلاءاذق ىعمفأأ
 || اذ هنيب علا ةيةمك ىفاوناتخاو لزني | ناو ل غلا !م_ملع بجو دةفده+نم ناوهأأ
 ا هنفامهمقو مالتحاللا«منعهللا ىذر سامعنبا لاهقف ءاملا نم ءاسملا امنا ثيدحو ثيدنخلا ٍز
 ا لوأ ىف ةصخر تناك «لضعهتلا ىضرسأ اقول ب ههيدح رخأ م" ثد دملا دورو بيس هانأب هنأل ٍ

 ١ بولى أو بعك نبى وربي زلاو حطو ىلءو ت اع نع ىورد_ةواهمعى هممت مالس.الا ا
 ْ ةرمشامملا ىلع اذ له < نا ىدنء دعبالو مل_سودل آو هيملعىلاعتهللا ىلص بنا ىلا كل ذعفرو ْ ا هر "لد و ةالمل دوت أ اضوداولاف ع نعود هنأ سه |عماجن وف م-منعىلاعت هللا ىذر ١
 بدشبأت :لا لغتنا للا لدأرثك 00 هىلءتاق اهءاع عاجلا ق والطب دق هناف ث-افلا ا
 ١ ةأرملاوأل -- رلانمزفادلا 1 اا رعلا ل فشلا لاح اخداناما نيحالا دا 1

 بجو ثلا بغا هنأ سها عماجن منا لعلا لهآ رثك 0 هىلعو (نيناتحلاءاةتلاب) :

 ةيرانطات :اونو مالغل ارك دنم عطقلا عضوم ناشلاو لزْن [ثاو ام-_ميلع ل_سغلا

 رتاو2 هو نآرشلا صن 4, ءاعلددقو كلذففال_خ>الو (صافنلاو ضل عاطةنانو) ا

 عاجإالا عقو كلذ تح(و) سا ل١ عاطقنان هبو-و ىلع عاجلا عقوكاذكو ةيحسلا ١

 لها د_جواذا ب امنا هنكماو حر ىتذقأا نع ىكتامالا (مالت-الان) هيوجو ىلع
 لدا لودر ستاك اهنء ىلا هت هللا ىضر ةثناع ثيد-ح فاك (لابدوجو عم) اللا ْ
 ءرعو ىلسةغلانقامال_ةحارك ذءالو لال اد هم ل--رلان ءلوال ١ اره _لعىلاءةهللا |



 بحاولا ل غل! فل صف (؟0) لسغلا بان

 ا ىدمرل اودواد وأو د_جأهح رخأ هملعلسغاللاعفلاملاد كالو ملةحادقن أ ىريل>رلا

 ْ ف. لاةم همفو ىرهعلارعنيهللا دبعالا معلا لاجرهلاسرو هللا مههنرهجامنناو
 ا ىلاعتدقلا ىطر يكس تنب هلو ثددحن 3 ىاسنااودح اهون حرخأو

 ٍإ ميلس أن 'اهنءهقلا ىضر ةاسمأ ثددحن م هللامههراهريغو لو ىراخما' حج خأوانع

 "| نادحا اذالسغلا ةأر لاىلءل- مف قا نم ىد سال هللا نا هللالومرابت ااهاممعهتا ىذر

 : كلدنة أي وةوهش مل ع حلل لص ناريشعا نم ءىل ءدرتثي داحالا هدل_هو ءاملاتأراذا منلاق
 || لاق ملءاا لهأرثك أه:ءىلسغلا بعمل ىنء هنأ ن ةمتي لواللب أر تاف ىئل ا لاملا نم دارملاو
 ةراتوهلريئانالو سف: ثد د> ةرانانإ 55 او رلاثالان ْو را نود للعلا لع 8| ارادة حلا ف

 | ىتلابل  تافاضي اولاملاالا مك.هلا ةرادال لص الفىلاب ريغبنوكنالو ةوهشءاضتنوكت

 || كاذب وحودارملا (توملاو) ىبوتناىستاماريثك !ممانانزرلاامأو طام_فنالل لص رهاظ
 ١ ءامدال ا ىلع بحب ىأ ندلا5-ل«211تامحاولا نمت دوملا دعب ب وح والذا ءامحالا ىلع

 ا ىللسغبو>جو ىلءعامجالا جر ىووالاورحاا ىف ىدهملا كد دقو تامنم اذا غيشا

 |١ تملا ]--غىلعمالكلاقأمسو ةرهاو ةشقا:ءني وخلا رضعب كلذ ف شسقانو تءملا
 || مشت شاثرلانال_ةتمملال_سغامأو ةفخاىفو ىلاعتهتلاءاشنا هل-_صافتو هّتفصو

 || ةمع ةءاكسناهل ضوقلاب ةاكوالا ةكئالملاّت أت يا رفرض دنع تلجو ثدملا ىف
 ْ هم داماس وإ اهمال سفنلا هرذاةلاشاريمغت ن مديال هنا تحذف ني رضتحن اف
 || نعهللامهجر ةعزخ ناو نامحئباودواد وأو ف اسنلاو ىذمرتلا ود_جأهح رخأام

 م تا اوهيلعلاعت هللا ىلص ىبلا «صاق لسا هنا هنءهقلا ىدر صاع ونزل

 ١ ةعزخناو قويبلاو قفاز رلاد.ءو دحأ حج رخأو خو سلا نب | هدخكو ردو

 ا ما هنع ىلا عئهللا ىذر ةمامثن ا هنعدلتأ ىذر ةربره ىلأ ثيل ع نه هللا مهر نزاي>نباو

 : هلصاو ىلسةغ!؛نادو رذثالف ب طئاحىلا هباو.هذا مسوغ ارباع ةيقا ل الاف

 || ناآرخ اللاق ة ةيطا قلاع ل تت غاوهاامنهق لب لاستغالا, مالا امي سداو نيهودعلا ىف
 || ل-ءاىلاعتهلت'ونوكيامح رصا نهج ورخللا هدنعل ثق تادرعسو رثكيلاوخ لا
 ىناشلا بهذوهللا مهجر هعابتاولينحنيدجأ ب وج ولاىلايهذدقو ىهمث'ا

 ' || ىلا حر

 : سصهالا نم لبونلاو هلع ا هتدللا لص هنم عقوام هاد ولوالاّ لاو بوحولامدع

 || ىاريطلا هج رخأ 6 اهمنءهللا ىذرىواهرلاةداّدقو عقسالا نب هلثاول مال الا دنع لسغلاب

 وباسينع زاتاف حر مك احلا هج رخأأكهنعهللا ىذر بلاط ىنأن ب ل .ةعلاضبأ هسعأو ف

 ا لاةماهدماساىفو

 3 لسغلالوقأ (هدق سولي وأ هندي 3 سمج لعااملا ض.مي ناوهبجاولالغلاوهلصف)»

 درعغنا نعال كار مل ءالدلا لوخدىف عازنلا عق ةودةورك ذاموهةغاواعرش

 اكو ةس رعلاتالاعتسالا نال موفياك السغ ميال لا دنود نع ندا اوأبوثلالب
 1 وهود]سغب لو ءاملا هدلا لعسؤملا ود طاعىلاعتهّنبا لسد شلال ط يضل

 ىلا عت هنأ ىلصوؤز ءق نمل ا افاتثدقنفاشنتسالا ملل عمد ريغو حدر دم عت ف



 ةعجللا] غى لصف 23 اا لئلفلا تاب

 رخلاو طاخلا ةلازا كاوسل !فوام مو ءوضولا ىفدا:مدقأمب ,و>ولاهحوو 1 وهل اودع

 (بدنوإءوضولا ىف ها:هدقالا ( هيجومعنرلةينااءالا امعرشت وكيل او كاد نكءال كالدلا 5
 مدقت) مدقتريغن «ندبلا عسبج ىلءةضافالاءاممدج و يو لسغلا قد صرنا بحودناال

 هملع ىلاعتهّللا ىلص ناك هناا ههريغو نيديعصلا قتيثدقامل(نيمدقلاالا ءوضولا“ اًضعأ لع

 هدر ةىلسغمف هلاع# ىلع 4 :ع غرف هب ديل سغمف أ دمي ةباذ 1كلان م م لستعا اذا لسودل و

 ىذرة شن اع ثيدح نهوشو هءاجر ل غب مهد جر اس ىلع ضب ٌحةالصالهءوضوأضومي
 ىلاعت هلا ىلص هناظفابمعهقلا يضر ةوعمثي دس نمام_هري_عونيمدعلا ىف رووا معدللا
 لل عفن غرفأ مان الثوأ نين سه امهاسغق هيدي ىلعغ رذأ لوالآو هب هءلع

 انثالثه أر لسع مهب ديو هو لسغ غو ثاتساو ضعضم م ضرالاب هدي لد مدربك اذم

 مودل "او ه.لعملاههلقا ىل_ص هنعتدثو همودق لسغف اقم نم ىتن مث هد سد ىلع غرفأغ

 حد ىذا! لاقو حر نئسلا ل_هأو دج هح رخأ 6 لسغل ادد أضوتيالناك هنا

 ناانع حر 7 هدى أن اىو ردقوةدمددءناسأب اذدأ حر قيءااهبرخأو يت نسح

 معاءوضر ىأو لغلا دعب ءوضولا ركن لاق هناافوةومو اعوذ ىه اممثء هللا ى ةررع

 ىلا هنرق نمل تغب نا مك ددحأ كام أل اق هنا هسنعدهللا ىذر ةددحن ءاىورو لسغلا نم

 حم هداعل ن هومهخءهقلا ىضرةياعتلا ن هةعاجس ن ءئالذو أذ ىو ردقو أضوترىت-همد-ق

 ةراهطهمناو ليكتمل تك ل“ حادءوضولان ا ءالعلا نلت لهنا ىرعا انيركب وأ لاق

 بهذد5 هنا بقعتو رز لاطر نيا عاسحالا ىلقن ادكهو ثدحلا ةراهط ىلع أت ةيانحلا

 نوك امأوءوضولا نءبو.الل غلا نا ىلاهللا مهجرامهريغو دوادوروتونأ مهنمةعاسج
 نديلا ع مج ىلع ةضاقالا.هاممص دوب و ىلغلا قدصي هنالف بجاوريغءوضولاءاضعأ يدق:

 اموالءفوالوتلسوهل اوه_لعىلاعتهتلا ىلصهةعهنوءمل (نما.شلامث ) ميدةتري-غنم
 هيدلناك لو هلآو هلع ىلاهتهللا ىل_صهنا عصا !ىفتثثام مومسعلا نذ اصوصو

 امهريسغو ني وكلا ىف تاتا ضو كا مودلك نات هرويهطو لد رب رو هلعنتىف نمدلا

 فال_خالو كاذ دمغيامملوتن م تنده قو لسغلا ىف مسالا مث نعالا هسسأر قش ديهنا

 نماء ملا بامصسا ىف

 ودول ستةغملف ةملباك دحأ ءاحاذا ثددط (ةعجلا5 ةالصا )لد غلا ىأ (عرشب ولصت)*

 1 ريالا رجال د والاول وفل

 وحنم-منءهللا ىذررعنباريغ ةيادعصلا نم هاوروسف:ةئالثوحن 22 عنان نع هاورو

 نءهيو+و كح حر ىرو“ ١١لاق ةعءاسج هب ودوىلا بهذدقوا- اهصني رمعو ةعب رأ

 رهاظلا ل_هأ لاق هب وم_ممعهتلا ى خرةيادعتأ ا ضءد نع - س فالساا نمة-فناط

 نا نءعيلاطخلا اكو تا امو امنع هللا ىذر رامغعو ةرير» فأن ع ل

 .بهذو مده دعب نمو م-(مءهللا ىذر هب ةرادعلا٠ نم ع-# نع مرح ْن ا.اتح مو ىرصيلا

 0 دع دب :ءهللا ىذر ةرير»فأث د د- عاواد_ةساو بسه هناىلار وهلا

 مانأ هن الث ةداي زو ةعجملا ىلا ةعججبا نيرامهلر ةعشد) ذأو عمساف ةعهللا تأت ءوضولا ن سدحاو ضو

 تيدو



 ةعجلال سف لصف 0 لسغلا بان

 || ةعمجلا ضو نءلاف لسوهل آو هلعىلاعتهتتلا ىلصىنا| نا هنءهللا ىذر ةرعمشي دع و
 |١ مهكرىذمرتلاو قاسنلاو دوادونأو د_جأ هج رخا لضفأكلَذذ لستغا نمو تمعثو ايف

 1 ثيداحالا نمل ذرع-عو حد ةرك*نء حر نسما عام« عدءوهو روهدم لاق مهمئو هللا

 : مصيالو ف رمالا فرصلا ا صدورك ذامناك اذا ه.:كمأو بدمماا ىلا صالال ةؤراص ىهو اولاق

 مانأةعبس لكف لستغين السم لك ىلع ل_وهل آو هملعىلاعت هللا ىلههلوقل ثم فرصا
 || ه-تءهللا ىطرةرب ره ىأثي د- نءامهريغو نيدوعتلا فوهو هدسج و هسأر « مق ىلغرامول
 || هيلا عج ريا راطوالا لمن ةعجلا لسغ مكح> ىلعمالكلا حر نئاملافوةءادقو

 || ىوردقف (نيد.عللو) موءللال ةالسصال هنا ىلع لدية عملا ءىحلاب لسغلا دمسقتنا خالو
 | هللا لص هنا «_تءهللا ىذردعسنب هكاشا | ثي د نءل_سودل آو «.لعىلاعن هنا ىلص و هذ نم
 | هجام نباودجأ هج رخارخلا مون ورطفلا موو وةعجملا مون لستغيناك ل_سودل آو هيلعيملاعت

 || هللا ىذر ساسبءْنباثيد>نء حر هامنءاءوت حرخأو هللا مهجر ىوغيلاو رازبلاو
 فعض اهذيئاساىفو هفعهتلا ىذر عئار لأ ثيددح نم حر رازيلا «_ب رشأو هسنع
 اا د_ةلوقا ةدمص منع هللا ىذر هب ادعل١ نع ران ودب و اذءزامطعت ىوتد هنكلو

 أمأو هريسغلالو هناذل ن_سطا ةمترملا اهنمئغلبالو ئثاهتم عدن ثيداحا كلذفئور

 تبو ىل-غلا نيبلاختي نا تودنمىا لسغلا كالذي دهلاةال_صىلصد ىل.دغملانوك رامتعأ

 || ىاحص لوقالو امئ.عضالو اك اًنيدح هسق ظاحاالق ثاددحالا نم ئث ةالسعلا
 : هجرخأ ام هه>و (اًممل -غناو) تشي لاسم دارعلا ةحاراو تدثام ىلعراصتقالا نسحأ امو

 || ل-ةغياناتسمل غنم اعوفسع هنعدتلا ىضر ةربرهفأ ثيدح نم حر نئسلا لغأو دجحأ

 || ةماو:ا الو ماحلاص هدان_ساىف نا و فقولالعأو قرط نمىوردقو ًاضوتءلفءا--نمو

 || ىورد_و مز حْنياو حد ناطقا! نباهعكو حر ىذرتلاء«:.-دق هاكحاو حر
 || ا: .>توكيناهلاوحأ أوسأه-قرطةرثكاوه ح ر رجنبا ظفاطلا لاق قدرطرع- غنم
 !| ىوقأو» حر ىهذلالاقو ضرتعمهني-2 حر ىذمرتلا ىلع حر ئووذلا راكتاف
 ثيدط | باعصأ ضهبنا 6 ىدرراملارك ذو حر ءاهقفلا امج ثيداحأ ة دع نم

 ]| هنعمل ا ىنرىلءنعدوخغ ىو ردو اةيرطني رشعوةثامئيدملا اذهاحّرخ حد
 | نعوهّلامهحر قييبلاو رازيلاو ىلعيىلأو ةيددى أن باو قاسنلاو دوادهأو دج دنع
 | ةثناعنعو تشال حر ىطقرا دلاو متاح يأن بالاق حر قوبل دنع هذع هللا ىذر ةفيذدح
 دوادغأود_جأدنع لتوهلاو هلع ىلاهث هللا ىل_ص هل عف نما ةعىلاعت هللا ىذر

 ٍ حر

 | هناىلاروه4بابهذوةمءامالاو امهنعىلاءتهتلا ىذرةريرهوبأو ىلع ب وجولا ىلا بهذدةو
 ثيدحي بو>ولا نءفورصمقنادلا ثيدلا فروك ذملا مالا اذهواولاف طّقق بدسم
 حرر جنبا ه:سحو قيبلا هج رخأ وكيدبأ اواسغتن ا مكمسخل ارهاط تو ع مكح:ءمنأ
 رعنبا نع حر بمطحلا ه-ب رخ أل ستغيال نمانمو ل ستغب نمانخ تدملا ل غن اك ثيدنطو
 م-غنعهللا ىذرةبادعلا نمامتفاا نمعتواطوهدانسااذنا حر ردح نبا مخك وهنء هللا ىذر

 دوبل ديدش موي اذ هنا مها تااقف هتلسغا-لاههنعهتتا ىذرركب أ: أ ها سوع تنبءامءأال
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 ١ ديزث يدخل (مارحاللو)اطوملاف حر كالامداور الاولاه ىل-غنم”لءلسهف ةمئادانآوأ|

 أ | ل_ةءاودلالهال درت ل_سودل اودع ىلاعتهللا ىلصىنلا ىأرهنا هنعهللا ىذر تدانثئنا |[
 ١ مهل ىلةعلا هءمعضو ىد.رتلاه:سحو ىناريطلاو ىهمااو ىطقرادلاو ىذ.رتلاهح رخأ ||

 || نّاملا ني لاف هدانا فى دملا ب وةعب نب هللا دع نوكصح ف.ءذتلا ه-ولعلو هللا |
 ا هلاحفرءىأ بو ةءدنب هللا د_.ءفرع هنال مسح حر ىذ.رتلا ل٠احاهناح رمش ف ا

 د فعءامءهتلاىذرءام-أنعو حر دح دنع اهنءىلاعتهللاىذرةثئاعزع باءلاىفوأأ
 || كلامو حر ىرصبلان 2 لاقو رووا مارحالا لس:بابتساىلابهذدقو حو لس
 رعنبانع لمه رخأاا ىلاعت هتلااهرح ةسمركملا (ةكءلوخداو) لقدنا حرا
 |ارامةكملتدب مثل ستغيو عدن ىح ىوط ىذبتاءالا ةكم لخسديال ناك هنا اههتعدتتا ىضد |

 لاق هانعم حر ىراخملا رخو هل ف هنا لسوهلاو هلع ىلاعت هللا لص نلا نءرك ذيو
 سدلو' 0 عب لذع ب وهسم ةةءلوخددء لاسغالا رذث نبا لاك فلا ىف ُ

 ءوضولا هذء زج مهرثك الافوةيدق مهدنعهكر ىف

 «(نيحلا بان ْ

 || طايتخالا رثك دقو .هتممكيدبأو مكعوج ون اوصسماف ايمطاديعداوم_هتف ءاماودت لذ أ
 || نم مك-:مدحأ ءاجو أ لاعت هلوقرلا عجاردوجولا مد_عءد قنا ق+او دي" الا هذهري سف ىف ْ
 ارضا اقدوجولامد_عوضرملاورقسا|ةثالثراذعالا نوك.:ف ءانلا م سمالوأ طئاغلا |
 نءامأو اهرتش“ الاد_.ةناك لل هتملودعن عقواذا دءشلانا لاك نملوقىلءرهاظاذ هو |
 نمانهد عئاملاد_بود_ةهنال اضيأ كل ذكمف عنإم :ءنأالا ع.ممعلا اد_.ةنوكي هنا لاق |
 اذهريغفلةة-_سمرذعاممتمدسحاو لك تاي دوجولامدعي ضرحلاورفسأ | د7 ا

 ربتقللا# تلقناف رضا ةدءقمو ةقلطمةدراولا عم ١١ ثد داحأ اذ_هديؤب ومودااكب اعلا ا

 هنزل ٠١ دارت فاك ةالدجلا ةدار اد ءدوج - ولا مد_عوهىه ميقملل لا غب دوستىفا
 جدال تاهلان 91 ةهحلك ىف تاطي هنا لقاك نصوصخخ تاط عم هوجو دعما ا

 ريمعما نا قلسا تاق معتلادعب ةالصلا عسبامالا قيالىتحتقولارخ الار طش ولمس ىف ا

 بو رمضملا تقولا لحد اذاف ةالصا !ىلا مامقل ادد ءةاادو+ ولامدعموهفهده اد ا
 هدوهسمو هلز:#مىف ل_ستغبوأ هبأض 00 ذك حدحب *لذاهما ا مامقلا ىلدل اد ارو الصلال ا

 هدجالن كلذ فدوج ولا مد_هلدار اا سدلو مهتااعَو مارد - ءداذن اك اهمميرةيامو ا

 هنمئثدوجو نظوأل-عه«منوكي الندا اراب لاوس |ءاقدح ارث او فشك. ااد_عد ا

 | ءاملاد<ملهنا هماعقدصياذسوف هوم ةوأءارعشب لمس نم تلال كاف نكس لو كلاثه ا

 || 1١ نم عقولاو ترش فرعدوتبو مد“ حم كلذ ىلعهتلا مالك ل حبجاولاو ةغالا لد دنع ١
 امرادجن مو يدم ىف عت هناقدانرك داعر ءشدام سر لعل اعتولا ٍ

 أ نيدعلا فذ 'الذ تن

 || مدع ٠ ىلع لدياك اذ_هذ ةدطا ه.موقتئث باطلا ىفهع متلو ب تاطد ولأ-نآنودن 2 ا

 نيلجرلا ثيدد_- كلذ ىلع لديو تقولارش آماظت ابوج ومد...عىلءلدي بلطا!بوجو أ
 أ 0 اا 11711 1 سس



 || قاقدلا الا هبل ةن او لوصالا بانر دنع قءعض بقالا مووةموٍبةلموهمم ةبرتلاب مكحلا

 ا كلا
 || هملءىلاعتهللا لدلاقفرخ< الا دعي لوا .هدس داعافءاملا اهو م رغس ام ليلا
 هنافد عسب[ ثب د دس نم امهريغو كاخلاو دوادوبأ هجرخأ ةن-لا تصدع ل ىذال لهو

 ظ اذا اهقموأ ا ارذا مناك اوس موملا ىلع تق تقولارخآ ا ىلاراا“ الا بو>و لاق نم لوةدرت

 هذ-هناف هقفلا ب بنك ق:ررشلا عسي راقتلا نم ريثكب لاغتشالا نعت ءرتسا اذهكلررقت

 : قوه نم نيبو نيد-ّمحلا نم ٌنيعسأ او ثغاا نيب قرغيال نمنب قرف ىافداّم>الا ةركىش

 أوه ىاشلاو قنهتتانضرالا هوو 5 نازتلاهسعدلاونسوماتلا لات نيد
 || صتخقال فصلا هذهو ضرالا هجو ىلع عف”راوالعىأ دءصام هنال د.عملا ظذان ءرهاظلا
 || ثيد-نمه_ءاعوةةموهوارووطوا دهس ضرالاىل تاءهجتددخ كل ذديود و بارتلاب
 | ةفيذح ثيدح نم ل_سههجرخأاك ارووطاممبرتو ظفاب ةياورىف تاثامو هره-غورباج

 | لدٍبارتلا ظفانا كلذةباغنال ءاماا مدعد:ع كاذب ارتلا صاهدخال مزلد_سمريغوهف
 | ضن السقا موهةءاذهو ةيرووطلا دكر اثدال ضرالاءازحسأ نء هرعسغنا ىلع همو ذب
 أرك ةنوكمفلوصالا ةمأن م هيدتعينمهءل هيلا ذهلو ةاسسااو باكل اموع ضيصختل
 || نع باول نوكي اذكهو ماعاادارفا ضءب ىلع ص.صنتلا بان نم ةداو رلاكل:ىف بارغلا
 || ةراهطل اهذهىف هلامع_سابلغي ىذلا هنآهرك ذدحو و ثيدخلا اذ_هري-غىف بارتلارك ذ

 5 فصوي لالزاكدالا امو راد- نم ملون. .اع ىلاعت هللا ىلص ه٠« ند مق :امادهدي ود و

 1 بيطلاذابلاو ىلا .عتهلودا اًهدماز ارهاطانارتالا نوكيال بمطلا َن !ىوعدو بطلان د.هدلا

 ا ناين د_عنالا نواطدال دمه ري غن ادكت الاحرذال ثد.خىذلاو 0

 ٍذ انارعا دو-أ لايزالاب طلتخلا بارتلا ناف هعقدت ةر ورضا اورك ذاع بد.طلا صاصتخ

 |١ دروام نائما ]ص ودخدارملان ا ىلع ةلادلا ةلدالا نمو قةنملاح رشا 9

 || سوماق ا ىفلاف هنك.ل ٍبارتلاوهو «_دم مهلا مالا دمع هاا رك نمةن-_ءااونرقاا ىف

 |١ لاق هره_غوأ ناك ادارت ضرالا «-بو دمعصلا حايصملا فو رضرالا هسووأ بارتلادمعصلاو

 |١ نآءالعلا رثككص أ سذم وىرهزالا لاك كلذ ىفةغالا له نيبافال-تخا مسعأال حاحزلا

 || بارت ديعدلا ىل اعمال ةسغللا ه- ةفِناَك ف و بارتلاوه ام.ط ا دمع هىلاعتدل اوقىف ديعمأ

 ىلع قاطبب نقلا علك 2 ةد.عصلا لاقي , واضيأ حارصملا ف و هريغ 11 ذدلو لزالاه لب و

 ا لح ديوبو قد قطلا ىقلعبو ضرألاه غو لكَو ضرالا كت وىلءىذلا بارا ىلعهو-و

 ١ يبهذدقولالد: الع م الف طت الان م ماودك هثهلنا ىلص همم ” مومعلا ىلع + هصلأ

 |١ ىازوالاوءاطمعو ةخ.نحوأ أو كلام سهذو دوادو داو فاشلا با رتلانهمتلا ص.صا#ىلا

 لمدن ءامعبارتلا صص:لئاقالدةساولاق اهيل ءامو ضرالا:ئر هناىلا ىروثلاو

 له نأ ىئءا ف صاخاذ:كهواروهطانلاهي رتتلعد-و ظذاب اعوذ رم ة نين ثيددس>نم

 هنان در ولال دْ#سالا مي الف هريغو أب ارتن هن هيفامناكم لك ب رتنان بدجأو ماعلا هلع
 || بارتلا لعجو ىلع ثدد>قوهريغو ةعزخ نبا هحرخ أ نارتلا ظفاب روك ذملا ثيدحلا ىفدرو

 قلعت اءلالدتسالا كلذ نعاضب أب مجأو نسح دان_.ان قيبااودنحأ هج رخأ اروهطمل
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 ريسغي ارب اج ناك ولف في رمل اراهظال ىمس ثد دس نادرو قوطما ص.صختا ضو الؤأأ

 قارتفالا مذ ةياورلادد- _هىقالا بارت !ىل ءرمصت يل هنانريمخ تن أوك ءلعرصتق!اىلبارتلا 1

 لديإسمثيدحىف أيس اكرخ" الانودا دسم | اعف دلك تلال هحش مح ظقفالاىف 3

 دا ارلانا ىلع لديه.:مةدئاملاةنا قرلاعتهلوقنا اذه نم نا اك 0 ارتفالا ىلع ا

 لوقن «برعلا نمد امهفرال هنا فاشكسلا ىف لاقاك ضدعب: ان مدلك نالكالذو بارتل :

 ضيعتلا ال١ تلقناف ىنهتنا ضعت ئءمالا بارتلاو نهدلا نع هسأرب تصسملئاتلا ||
 ار نار وأ دا ثيدحلا هلع ص.هاتلاتاق نارئااود ضءماا كلذ نا ىلعلءادلا اخ :

 غوسملارذعلا عم مهلا م ك>- نال (ءاملا د5 عالم نال سغلاو ءوضولا حابتسيامهب حارتسيإ) :

 هئوذوتئ ذولا لصدام هيىلدن انج ناك نالسغلامكحو امس نكي لنه ءوضولا كحل
 ةالص٠ نم عار هد ضةش الوةددعتملا تاولصلا هيلصمقولسغب لستم هيدسملام هب عيدسسأ و ا

 ”اراولا لذا او فور عم كا ف آلهللاو قطاوهام لع تقو بو رخخالو هريغد لاغمّس الا ءالو ا

 احي رصت ريعص تيد ف دجا لو ةعا ىفلاه ةنسواناك ةبان أنناملا مدع دع مهلا ةمعورمشل :

 تاعرشلان هكالذاعاو هوو قا! ا تلازوعالوأ ةضب رذ لكلام مدننا ب هنأ ا

 ىأرلا ىدان لق _هدالام قد ا مطولا علال 3 قرش ة.لامتاو :

 با. ءلااذ_هىف هءممسوف:تنأهطا ىذلارههنافرا دةملا نود ةم- كالا رثؤملاك لهنا ١

 |. اضلادرعلا ضرملا نعشقو ةماكم ااحار ملل اعفار لصي الف حب رشا ضعن هل 3 غرملانالو ا

 ءاملانادجو مدعلةروصوهاسنادمةب سل رقسأ اوه-ةعهللا ىذر ص اعلا نبو رعي د1

 اع صودا او خاسوالا ل لح 1 لا لا 1

 : دوادوبأ هج رخأامل(هلامعتسان هررضا| ىذخوأ ) ى مما هنةممثعلا لصخأ الصاع سد :

 رةس ىلا :-رخ لاق هفعهللا ىةررباج ثدد->ن 0 ٍ

 اولاقف مولا ف ةصخردلن ودكم له هباصصأ لأ فلذا مس هس ارق هه شفر خانم الدب :رباصأف |

 ىلاتهلنا ىلصهللا ل وسر ىلعانمدقاملاتاذ ىلسةغأف ءاملا ىلع ردن تنأو ةصخركلدحنام

 لاؤسلاىلاءافشاماف اولعيلذا اولأ الأ هللا مه125هولمق لاقف كال ذيدانريخا لدول وهيلعأا

 هيد رة: دو هلا بد زب "اس ل سغي و هم حست مث هحرجب ىلع ب تصل ومع ناهضكي ناك امنا :

 يرطْن هى4دودو حد ن با!نب ادعت دتو ىوةلانس داو 1 قي رخ نيريب زلا :

 بهذور وهج ارذماانمعتلا ةدع ورم م ىلا بهذ دةوام_مثءهللا ىذر سامءنبانع ىرخأ

 درضلاة.:دةن ,هتلازوحال هنا لوقف حر ىفاثلانءىكودو حد لم نندوسأ

 3 اف كك ناو ىلا ةهلوقهدد ود ثودحلا اذ_هنافامهنء لاذ ص فدك ىرداالو

 از ترد كلذكو هءعمللا ىذر ىلءن ءىورملار "اللا ىلعمسملا ثيدحكلذكو

 ”هلما ىف لحاف لسالسا!تاذةوزغفف / وهل | اوهلعىلاعت هللا ىلدهللا لوس .رةثءناا اعلا

 0 آو هيلعىلاعت هللا ل هلق ا لو.رل كلذ اورك ذاوم دة هياصتاب صو مهفةدراب ٍآ

 مكسنناا اواتقنالو ىلاعتهللا لوةترك ذ اقف بن تنأو كبادصا عم تيلصأو رعايلاف

 | لقي ولو لسوهلآو هملعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر كدغف تياد مث تم: اسمح مكي ناك هقلا نا ||

 ايش



 مهلا بان (41)
 1 ا ل ا ل لولب اا

 ا ناكوة حل! ىفلاقاةماءتىراضاا هجرخأو ك انزس!ونام-نباو ئطترادلاودج ا ءاور مش

 || سمآلا ىلعةي الاال_جو ةيانللا نع مهما ناريالامسمءىلاهثهللا ىضردوه من اوربع

 || نافكلا متهجولا هؤاضءاو)كاذ ف الذ دمي راعو نا رعشي د- نك ءوضولا ضَةْنب هناو
 ْ فطعلاب راش دقوالءفرالوق ةودصلا ثيداحالا ن هدروامنيمكسااو هجولا ىأ (اهصسع

 ٍذ ةوعصلا !ثيداحالا وكلف نيفكلا ىلءراصتقالاامأو نينكللاوه- ولا نبي بدترعل اىلا مب

 ْ مون هرم اسوم وهب اءىلا عت هللا ا ىل_صىبنلا نا مايتم رام تدخلات

 | تااضد ارا ثيدح نم نبه هصأاىفام اهنمو هحكتو هريغو ىذ مرتلا ءبرخا زيغكلاو هجولا

 ٌْ ىلاسعت هللا ىلص يما |برضو ا ذكه ك ..ةكي ناك اسئل لاق لسوهل آو هلل ءىلاسعت هقئا ىلص ىبنلا

 انا ىئطقرادال ظذاىفو همذكو ههج دا وضرالا<.ةكب لسوهل اوهيلع

 ىلا ك.ةكو كه واه-ميحسمت ع ام_ييفزفنم مث بارعا ىف كمهفكي ب رضت نا كفك ناك

 عار والاول |وءكموءاطعنيفتحلا ىلءنيد_.ىاا نمرصتي هنا ىلا بهذ دقو نيغسرلا
 دوه4ابهذو لسع ح ريف اذكع ترد 1 ناس رذ-:لانباو قع دعا

 لاقو نيطبالاصىلا محملا يع هنا ىلا ىرهزلا يهذو نيةذرملاىلا معلا عسملا نأىلا

 هلا بهذام قمل اوزيةفرملاءاروام حم مزلي الهنا ىلع ءلا لد نمد [فاتخيرل هنا ىلاطلا

 رعنب!ثيد_5 هيحبات-الل ضتنءالام اهم ر وهب يلدتساىت ّجااةلدالا نال نولوالا
 ]| ةبرمضو «_جولا ةبرسض ناب رمض مهلا ظفاب اعوذ ع قويملاو رك احلا و ىئطقرادلا د_ذع

 ميس تهون اطل ا نبى دع هقثو ىطقرا دلا لف ناس ظن ىلءهدا:_ساىفو نير ا ىلا نيد هلا

 2 .ةدروامامأو د >-اوريغو نيعمْنباوناطةا نبا .ة«ذف عضوه ظذاسملا لاقو ا «هريغو

 زيفكلاىدقملا ىلءىل.-<قاطملاف رادع ثري د- نمتاءاو ر صه: ىف عقوأك نيد_لا ظفل

 3 كلذ سن دقو طا طاب الاىلا ظفلب اضيأ راعي دن هب اورىفدرواع ىرهزلا تحاو

 : تثرولو ةمودصلا ثيداحالا ىف تباش ااودّكل :نال 6 >اوةب رمضبةسه) ىفناشلا لاق

 نيفكلا او «-جولل 5 داو ةب ريض مهلا نوك ىلا بهذدقو مي هسجو نمل :فلاذجام

 ةارضو <> ولا ةبرمذناّس رمض ب حاولا نا ىل ءاهةذلاوةمالا نمةءاج سهذور وهجلا

 ةبرمضو ه>ولل ةبرمذتاد سكوات حا اولا نا ىلا نير _سنب او بد لا نب |ابهذو نيد
 ٍ ة.ذا!ةلدأو ه_:علدب هنالءوضولا مدام (امهسمأب وان) نيسءارذلاةب رسذو نيذكلل

 نمأم ثمن ترثأ نمو ةمادملا نمانرك ذا (ءوذولا ضقاونهضقاوند) لعلك هلماش

 كالذا لسة هيموةنالمادد مو ىلاديالا كال ذ نمل .ةد ءوضولا ف تشب ل ضقاونلا
 || ةال_صا !نم غارفلا د_عب تقول ؛ىنءاملادوجوامأو ءوضولا ضقاون ىلءعراصمقالا بجاولاف
 نيذالا نياجرلا نم ال_صل ادد لنا لسودل آو هملع ىل هت هلل ا ىل_صىبنلا حرص د ةف مهلا
 || امآو فررعم ثددحلاوة: :ىلا باص د مدل ىذلا ناءامملا ادع و ممعتلاناهام امدادع ا

 ْ هكلناحو لاذ رودوادة:ءءةداملاررك دقهنوكلذ ندم رحالا نمل داعأ ىذالهلوق

 ال هللا ىلصدلوةكالذدافأ دقو ب وجولا طوقسو* نيبال الا اذوهدارملا سياو اذار ”الارجإالا



 (؛5) ضع ابأت

 ءال لاق ارذعت مهلا بامسأ نءناءلوقااامأو ىذالاك هك نا تاتا عا :

 درضلا ةمشخوأ ا" مدعن ان ذاع لت اددذه نا ىئج م الفال ذوو هل هسفو>و /

 ىدلادو- ولادارملا سداذا "امال مداعوهءاملالاءهةبسا هلع :رذعت نمناف هلاوعم_سا ن :

 مداعوهةدوحولا ن نم«-جوب «ءاالودولاه.اعرذعركبر «قفءامدها ةدناك ن نذعفال ا

 همها :اةلادعالو هسا 3 نك نمادكهو ءلل ا ىلا كل د ىذا ا ىل.«سلافوخ اذكهو ا

 تاوذئنا نءهل.ةامامأو ا < ناك ن نءاذدكووا ا

 لبلد كل ذىلءسيلف موه: نا. سن مييسموتلاب اهكارداو املا لامعا ةال_صلا |
 غوسرذملتن 0 ةرادهلا هدأت نع هارت ناك تاوهو املا لاك ةعداعا بحاولا ا

 تقولا كلذ ىفةال_صلا ةيدأتالا هملع ىلع هلل بجون/ةامهوآر و مسااومونلاك رمخأتال
 هسق“ طولا لهعم_ساولتةوىلارذعاال ىخارتلا ناك ناو ىلا.ءتهللا همس وأ ىذلار وهطااب ا

 سيلفةدو د<ريداةمىلا باطلا نمل .ةامامأو ةءصدملا غا.ءامدةوءوضولا هءاعف تقولا حب ردن

 ةرن هع لال 3 ىلع ٍ

0 
 ضدحلا لأ ريدة: دروامنال ( رهطلا كاذكوةخلا هموةتامهرثك أودلقأ اريد_ة:ىفتأي 0 :

 كلذ ىلء لد وءعتالف مصنالو عوذ موأ هلا همموةدالوفوةوماماوونامهرعك او رهطلاو :

 نئارقلان ل .عتادامهملاري_غوةداعلاوهةررقئلاةداسعلا تاذاريشعملا لب هاا عوج رالو ||
 عراشلارايتعاثي دسريغ ف مصدةؤ(اهياعلهعتةررقتلا ةداعلاتاذخ) مدلا نمتد اهم ملا أ

 ىلصومدلا كذءىل_غافاهردق سهذا ذاق ةال_طاا كك رئاقةضءملاتابقأ اذا ثيدك ةداعال |
 جرخ وكل ذو اهثيد- نمهزيغو لاسمح رخأو ةشئاعث يد نموريغو ىراذطلا هجرخأ |
 ىلاهتدللا ىلص ىذا تم: ءااملا ةلسمأثيد_نمهجامنباو ىفانااودوادوأودأ ||

 نوذم< تناك ىتلا مايالا :ىلاءالار دقرظنتالاستة مدلا ق ارت أ سها ىفراسوهل و هسملع

 بهي شي دكاذكو هب حاجض> الل اص ثيدحوهوةالصا عدتف رشا !نمنهردقو |

 هرخا اهثارقا مانآ أ ساق ةضادسملا ىلا سوال 1و هيلع ىلاهت هللا ىلصىبذلانا نعت

 مدلا نءةداقم ملا (نئار لا ىلا عج رتاهرمتو) ةريثك ىندملا اذ_هىفثيداحالاو ىفاسألا ||

 هلآو هيلع ىلاهتهقلا ىل_«ىبنلا اهللاقف ضاههتست تناك املا سيم لأ تب ةمطاقثيدالا

 رخ ال'ثاك اذاوتالما١٠ نعى اذ ناك اذا فرعن دو. هنأف ض» للا مدناك ناراسو

 هحرخأو 5 ااو نام-نيا .هعو قاسنااودو دوب ا هجرخاق قرعوهاماف ىل/صوْئذوت:فأ

 ناطمثاا نمةض روأض رعءادوداءاف:داءزباضيآة مكاو قهمااو ىنطةرادلااضرأ

 وأح .رخأ ا دلل حرا راسنا ةركشم خو ءزيع ,ضمطل |مدق) عطقناقرعوأ ّ

 دوسأ ضم !مدي سو هلع هللا ىل_صلاف هنأ شدمس تب ةمطأق ثي ددسن مقاسفااودواد

 ىئاربطا احب رخو هو اعوذ رم ثلاع شي د نمفاسنلاح رخو مرح نبا هد فرهذ

 ىطقرادلاو

1 
| 

 تان طدر هدلا وةهكربل اوريدلشا ع نم ا فا عموا 0 وهيلعىلاعت ا



 ضم! با (؛5)

 هد -هتادفدو.-أ الا نوكيال ض» ملا مد ظفاب اعوذ ع ةءاما ىفآث ب د نم هىن-طقرادلاو
 ضحى د نبي تناك ءاوسا ميد _ةعبالو ضح مدةردكلاوةر ةدلللا يال هنا ىلعثي.داسالا
 الإ انها الدردكاوئرذسلا لاق عم ضما ىدنيي ضعتلا سدو ض لا مدد هبوأ
 ضراعدالو ضمطلاى دن الصأ مدح رع مولا 1 نضل دو طسوبامتوكسا

 ايفةدردلابد 2: اعىلا نب .. نكح الانا ىراضأا ىف هقاعواطوملا ىف ةهحرخ اماذه
 ةصتلانب رتق>نادتنالن والو ةتقةالصلان ءاهئاأسل ضدملا مدنهةردكللاوةرفصلا
 ةردكل اوةرذصلا ناب ندري تملا مل العد ةنامل فات س ءلاهتمارأر هنوك عما ذه ناف ءاضببلا
 حورخوه»و ض.1ط١ ىهة:ادق هنا ىلءلدي ل_ءادلود-ىلا راظتنالا نمت ىهأامنا ضمح
 ةردكلاوةرف هدأ اتمادامراظنالأب ع ندصأت لو ض.-مداهدهح ركل ت+رخ ىتةةصقلا

 لمت (مريغتأراذا) ا نممدلاج و رخرة نت َّوأا ىهو ( ةضاد سمو )ىنايال حذاواذهو

 ةداسعلا مايأروسغ ىو ضناسأا ماك هسءف اهل تدم اضناحامفنوك-::ةررةةلاةداعلا ىلع

 ةدراولا ةوهتأا ثيداحالا كلذَتدافأ5 (ةرهاطلاك ىشو) رهاطلا مكح اةلارداطن وكت

 ىلا عج رتامنافاهتداعاهياع سلما اوةأدةءااك ةررقتمةداعاهانكتلاذاف هحو ريغ نم
 تراذان روك-هف بودل آو ه.اعىلاعت هللا ىل_هلاقاك 0-22 ض.هلا مدا زييقلا
 اذ_هؤ مالكا سال لاطأ دقو ارهاط لا ذكص سلامدتراذاو اضئاحءااذك امد
 رثآلسغتو) كلذ نمرمسبأ ىمالاو تاقءقدتلاو تاعد رفتلا هءفترثكو لثاطريغ ىف بالا
 ىل_سغاف ميدصاا ىف تباثا ا ةثناعشب دا سودلآ ارهاءىلاعت هللا ىل-كهلوقا (مدلا
 كلدو (ةالصلكدأضوتتو) هح ورب ن نم تالذ عمد غيامدرو دقو ىل_صو مدلا دع

 تمدقو اهتقورخ ىلا ىلوالا ترخأة نيت ال_طا نيب تعج ا ذاو ريدعم هو نمدرو ىذل اود
 ةصدعا !ثيداحالا نمئذىفتايلو د>اوءوض وام_ملصت نأ اهل ناك اهتقول رأى ةناثلا

 دنءل_سغلا باجا حدىذلا لبموب لك ىفالو نية ال_صلكلالو ةالص لكل ل غلا باستا

 ىفاك نئار لاب زي ملا نم ةداعلا ماعم موقب امءاضقنا د_:ءوأ داعم | اهضمح تقوءاضقنا

 َت :ربدأ اذاف ةالصلا ىدفةضمملا تاءقأ اذاف ظفابامهريغو نيومعلا فة شئاعش ردح

 :دقف علو مك ةلطلا مل-.ه عد ىناماماو كَ صو مالا كذعىل_عءاف

 ل_بودل آو هملعىلا-هتهلنا لص بذا ااه م أي لو اههسفن ةسهج نم هتلعف اهمال ىف ةحالف

 ةرامعلاهذهر هاطناف ىل_ةغا مك _ةضر-ك سدت تأ :اك امردق ىتكمااهالافلب كالذي

 ايدداد_:ءنئاكل اىل_بغل اوهكالذوة ذا اههسدت تناك امردقة كل ادعب لانا

 نمةالص ل حل -غلادرو دةوةال-صلكل لل_ةغئامنا ىلع لديامهمف سدلو ةضملا

 ةدشملا نملة ىفام عمو ميمصلا ف نوئاملاهتضراعم عما وسال ةخااهاثءموقنالق ةرط
 ىف مك.اءلل_هجام وايل مم ةعج--ة_عيرمدلاوناءدالاو لوةعلا تاصقانا ٠١ اسنلا ىلع ةيظعلا

 نءلالذفدرو1 (موصتالو ىلستالضتااو) ٌمهط:_ءاامهتلا اوقتاوح رحنمنيدلا
 نءاه_هريغو نيدودعلا قودو مدت)و لتم تضاحاذاس لأ ثيل ةمومعلا ةلدالا



 ةالصاا ناك (45) امدنوعزرأهرثكأ 'نايدلاولو

 نشب فلا اا ودومنلا نمر قضناسلا نأ اد هتئاكو هيلع عمشجوهو دعس أت يد |

 فلا لواه :رهطدعتةال_دااالموصأا ىذقن :واَ م. مانأءو ما اوةالصلا عدت اما مه دعب :

 بو-والذ ضعبلا ه.ابهذاك لصال اليل ديناك ناءاضّقا انأسد درالو حراوخ1ت اريغ كلذ ىف ا

 فمي لف ىضقملا لما دري غدي د تى لذي تاك ناو ضخ ا لاحق تاعل ال ردوا ا

 اولزتعاف ىذ أ وهلق, ضيم ا نءكنولأ ب وىلاعتهلالاقزي زعلان الا صن كاَذف (رهطلا ١
 لك اوعنصا لسوهل اوه.اعىلاهتهللا ىلصهلوقا متم ةرينك كلذ ىف ثيداحالاو ضخ ىفءاسنلا |[

 مودلاوةالصا !ميرحتو فالخ هيف سرا نا ذ مي رحت ىلع عوتومو ميععأ افودو حاكنلا الا ٠ث :

 ةلدالا ذب ت-رصام رهط ادعي لسغلا ىهةباغملاوه اهوطو كاذكو مدقتاك ضال ىلع ||

 ءاضَقبيصؤن الو مامدل ا ءاضّدي صو :ةظفاب شن اعد دوق (مامدلا ىذقت) امنوك امأ 6

 ىلعز املا عاج هريغو ىروتاازرذذملا نبا ىلقثدةوام هريغو نيمدعل ا ىفوهو دال هاا ٍْ

 ةالصلاءاضق ضئاحخلا ىلءنوم>و اوناكمهخأح راوآلا نمةفةثاط نعربلادمعنا ىو كلذ

 رانلا بالك مهنيذل!١الودة ذل كة مالا عاجلا ف حدةدالو ١

 سلجتءاسفنل اتناكت لاق اء مأث يدل «(اموب :وءنرأهرثك سافدلاو إل هن أ
 000 وت انودسراررقأ او هماع ىلا ءت هللا ىلص هللا طوسرد هع ىلع :

 ىل-قدقور وهلا بهذ كلذ ىلاواضءداهضهد ىوتد قرط ثيدعللو مك الا وى-طقرا دلاوأ

 اذهولوالا قل ارنورمشءو فن ىلءقو نول قوامول نوعمسلءةواموب كود ين انأ ا

 كلذ قل تأ ل: 1م (هلقالد-ال) ةنركلا امأ(و) لد ادل١٠ نءلاخدادعامنال لمقام حب رأوهردقلا

 سادنلا 111 او فن ةأرملا تناك امقانمدلا م ادام لي لءاد

 ةررقتملاةداعلا مانآتزواجاذا ةضاعت-ملا هل ماعما مست :تاماعنمسدرالا اهمدز واح نافأ|

 كالدؤف الخال اعلا اوةالصلا ربو ءطولا مب رحتف (ضدطاك ) سافنلا ىأ (وهو)
 تاكا تلاق ةلسمأ ثهدح نمدوادهالهياورفو ةالصا|ءاسفنلا ىضقتال | ركححر

 اههأب ال هل ان يعبر أ سافما ىفدعةت مل_سودل او هيلع ىلاعت هللا ىل_صوبنلا ف نمةأرملا :

 الذ ىلع عاسالا م_ةةدقو ساما اةال_صءاضتي ل_بودل اوهلع ىلا_هةهنئا ىلسصىفلا

 كلانهاوفلاخاك انههنوذااذكحراوخلا ل_ءاوكلذك عاما ساء لافودو ضنا ىفأأ

 مهبدتعيالو ا

 «(ةالصلاٍباَك )*

 ةالصاا قاطع رمالاو تاه هت اوموةو ىط ول ةالدلاوتاول هلا ىلعاوظذاح رلاعت هلنالاق |
 تايريرضن مناكاونامزلا قاطءنال نيمعن نود ن نمناكمونامزفاهبنامنالا دمقيامنا :

 عمدصو هش ىلءامنو 5 كلدكا وةالصلا همفهقلا ع رشىذلا ص اخلات قولا امآو لعفاا ْ

 ةنئسااالا كلذ ىلع ل ديمو مازتل الو ندذث الو + ةباطع هملع هد . الا ةلالدالا ذهفةروص# طو رش ١

 هلوتك لءاةلاردانلا الا نالذنمتآرقلا ف سلو الءذوالوقملسو هءلع هللا ىلص هنءةياشأا

0 



 ةالصلا باك. (؛5)

 امور نه طرم ير 0 000 مكهوج واول اف ةالصاا ىلا ماذا لامع

 ليلدنمةمطرم ديالو زوغلا ب 55 اد_.ةملالذ ناكفاهيلا ما.ةلابهيرعالا دمقوةالدا|
 َّت امهضءب رك ذنآر ةااىف درو كلذكو هم اطرمشلا دمي امة نسا فدرو دقو كلذ نم صخأ

 ىذلا عضرملا ف كاذنوك الو ددعالوةنصركذ نود نكسلو ع وكر لاو دودهسلاك اا

 ثيداحالا ف تدثدق اهدرخ ؟وتاقوالا لو أنيمعت (روظااتقولوا ةرهاملا ةخسلا هتشب

 ىضديلعت نمو مل--وهل او هملعىلاعتهللا ىلص هلمالسسل اهيلعملا .اريج ميلعت نمةصدتلا

 سهلا لاوز ىأ (لاوزلا) هلاعفأوهلاوقأن ملل درعغو هلأ سن نا ملسوهل او هءلعلا_ءتهقل

 ئذلا لظريدمدرخآ وز نيذمعىذلك هس رش اةطو ل راد ارارضخا.ء اذ نيعو

 ردقناك دوعسمنباثيد-_-نمدو ادونأو ف اسنااحرخأ تاقناف (لاوزلا "ف ىوسهلث“
 ىفو مادقأ ءسجسىلا مادق | هن الث ف صا! ىف لسوهل او هءلعىلاعت هللا ىل_ص هللا لو سرة الص
 فرع ءلا نبا هلاق ام تم ااربالا ىنعدوا مهمات 80 مادقا ةعمسسىلام ادئاة حءاد_ثنا

 ةدميعقي اور نم هناف هف حدقد ثي د هناو ىلط ء_سلا ظئاملا هعسو سدا ىف كل املا

 قو دودالان ع كلردمنزب ميثك ن ع قراطنب دم_.كلامفأن ع فوكلا ءطلا دمج نبأ

 ىل.ةءاالاهو نيعمْنباو دج هقثو دعم ةج رتف نازمملا ىف فال د سه ذيشوةدسسسع

 هللالوسرةاا- طرب د - ةَنْثِي د_> قالا دسع فعضدقو لوا ىف هيد ىلع عدامإال

 رنا اظذاسملا نم بجتلاو فيصل اوءاج_ثلا ىفمادق ”الابإ_بودلآ او هملع ىلا ع هللا ىل_ص

 دمسسلا لطبأو ى :رعلانبامالكرك ذ دو هدةءالو ثيد_حلا اظذل ىلع ملكش صرختلا ف

 سعششلا نا نان لضخ يح -رهظلابفأتلا ن_سدع هامل مانأ من ذ تءئاوءلاىفريمالا دس
 ةدهح نم تناك اذاةدد هاشملاو سلا كردي هنال تاازدقنأ 200 تسول

 مادقالا ردسي ىذلا دخلا ىلاالن 5 ةرثك ةدابز قرمشلا هج ىف دادزياعاظن ال ب وذا

 رع عال ناظلا الام_هعم سيامادقالا ل هأو لاو زل ن ظا !!لهحن تارامافرظني ناهد -تاعو

 ةروري_صىأ ( رمصعلا تقولوأ اوهو) لمأةفهسق:ن ضر لب هرعغ نظر امط اخد أس أو

 بهذي -سو هل "1وةملع ىلاعت هقلا ل هم يبنلا عمابتوا ةزاوناك ماو مهقل نيا لاقدل  ءلاظ

 هللا لوسرام ىلسص سن [لاقو ةمفتيص سءدلاو لايمأة _ترأردقىلاوعلا ىلام_هدسأ

 ارو "جرن نادي رئانا هللالوسرالاةف امى نمل-_كردأن اقرمصعلا ل سو هماعهقلا ىل_ص

 ممتعطق غترة رن هلروزجلادج وفه عمانةلطناو ىاطناف م لاق اهرمض نا بغاناو
 م_سم عحصفو نيلئاادءيادهن روكي نالاحمو سعشلا بغت نأ .قاهنماناك 1ةاهنمزجط
 ةدحارصلا ىفالو ةتعأ ىف نسل اهذهل ضراعمالو رصءاارمض< ملامرهظا !ةالسصت قو هع

 لثكمكليقٍباَكَلا لهأ ل ثول و هل آو هءلع ىلا هز هللا ىلصهلوةنءل »انتر فنادسااو
 ةلالد كبل اهقل بد حاشا طاربق قعر اهنا !فصتىلا لعب نءلاةفاربجا ارحاتسا ل جر

 لديامتاو ةلالدلا عاونأن مع ونيل مملظلا ريسصي تح ءرمصعلا تقول خ دال هنا ىلءاذهف
 الجو رصدت ةوىلاداب ل نءرصتقا سعشلا و رعىلا رصعل اةالسصن هنأ ىلع

 رخآ ىناشا الاف هيلئمي ل ظةرو ريصرمو»لاتقو رخ [ ىأ (هرخآد) ىبتن اهقبيرال



 (41) ةالصلا باك

 آ00107  ةتلارذصت نا ىف لسقو هلم: ولك لط توك: تارصالراتلا ثذولا ||
 نا ىلءلديثداسالا نمريثكو ةغلابلا ةطا قو ىوسملافاذك سمشلا سرةمةرورضاا||
 رخ“ النا نيلثملا لعلفءاهقفلا-_ءاعومطاىذلاودو سعثلا مغ نارمدعلا تقو رخآ |

 قاَقَدا نمدودةملاىلاالو أر ظن حرمشلا لعالو ةنوأ هسف بتسب ىذلاو راتخلا تقولا |
 غولب رخ”الادمالا لهفسراهناا عبر نءاوحن نيتال_صلك نبذل نوكيتارصعلا ||
 ةفرعماضيأو مالا ةدابزب مك ا ب وباممولاغذأو موده او- نمرهظ م نيلثملا ىف لظلا |
 بطاخي نا جيش امتاودصرو ىل_مالاءىنلا ظفحو لّمأَتلا نمدرضىلا جاتك دا كلذأأ
 هل او هماع ىلاسعت هللا ل_صدهعو رف ىلاهتهللا ثذذف رهاظ سو وها كلذ لئمىفسانلا ||

 ءاضد سمشلا تمادام) ملعاىلاهتهتلاو مم :وضوأ سءشا ا صرق ريغتدمالا لع نا لسو

 ورعنباثي د_>اهتمثدداحالا نمل ذىفدرواارمصعلا تقوي رختررشصا اذاف (ةقن ||
 رصعلاريض< لامر هظلا ةال-صتقو ل_سوهل اوه. اعلا هت هلت ىل_صهللا لوسر لاق لاق
 تقو وقةتاارون طةسملام برغملاةالصت قو و سعد ارفصت ملام رصعل !ةال-ص تقوو
 دو سس م هج رخأآسعشلا عاطتملامر فلا ةال_صتتو و لانا فدنىلاءاشعلا ةالسص

 دروام ءاشعلاورصعلا تقو رخآ قثء دا اد هىفعقوام فاانحيالودواادوبأو ىاسنلاو

 ثلثناهذءاشعلا تو اخاو هماثمْئْد ا لظريصمرمصعلا تقو رخآ ناثيداحالا ضءىأ)

 وهسءشلارارفصا تقو نال ل_مالل.فانمرم_غةدابز نوضتدق ثيدحلا اذهنافل للا |[
 ريغةدان زل نوذعم هوه لءالا فهن كلذك و نيلثملا دعب ةمقنءاضد قدىهذا نيلثا ا نع رخأتم ||

 نم مص آ ىهنيةدارزال 4 :مذنملا ةراورلا نا ىلع لالا ثلث ظْاي باو رو عقواماةسيفانم ||
 ىذلاراش>الا تةووهو صراط .وةسىأ (سءدلا بورغب رغملا تقولو أو) ىرخالا ||

 مالسسلاهب ا لتريج ثي د ناشي دحومفةدمسعلاو ةمهارك ريغ نمهمفىل_ه؛ناز وك إ

 ىلا عت هللا ىلسص هنا همة ةدب رب ثب ددسو نيضولا 0 او «ءلعىلاسعت هللا ىلص ىلا ىلصهناف | ا

 ضاق ام_مةمرمسفملاونيموب ىل_ص نان تافوالا ن ءىأ اهتعلئاسلا ب احأ لسودلا اوهسيلع أ

 امناو مدمس لوالاو رة نام الذنب ربثي دح هسمق عي فاشساامو مما ىلع |
 ةسرصمةغالا بم 0 جالا و ددلا باه ذمرح .او)ةلاىفادك رخآ الرس" الا عتب ٍ

 لهن اساوأ ةغللا لغأ ناساف سلا نا معز نأ مهدعل ن موب رعل اراعشأ عمو اد ا

 ركشر الف كلذ ىلع لديامدوجو ضرذولو ل.ادالو لءلدلا «هللعت ضا.سلا ىلع قلطي عرمشلا |

 معالا ىلع لج اوربا ىلعهقالطا عرمشا | لهو ب رعلا نا! ىف عئاشلا نار كال هرودنأ'

 نبالاف بهاذملا فالدخا غ وسداماههسدلف رداسلا ىلع ل «-ت<الو بحا اولاوهداغالا ا

 ثياحنم 0 سم حيت ىف فشلا ظقسىلا برغملا تقوداداتما اعتدت هسمر مقا ١

 ىل_--د هللال ور د ل ل ل ا ا ا ا

 تدجو نيح برغملا ماقاف صاف هءفو ثوداحارت ذ دوتدقاوملا ع نءمل_سوهل آو هملعىلاسعت هللا ا

 تقولا لاه مث ىنَسلا طوةسد_ذعتاك ىتحبرغملارخأ حلاق ىناشلا موملا ناك الف سءشلا ا

 لعفكلذو لوقاذعو دكعناك هنالمالساا هملعز ثريحثب دسنعرخ أ: ماذ_هونيذهندام |

 اهو



 - ةالصلا باك (ءا)

 | وق قفاوباذهو نسا! ىف كاذو : !!ىفاذهو با. تسالا ىلع لا ذوزاوملا ىلءلدياذهو
 ه-:مصخاساواهدعب ىتلا تقول ديملامةالص لك تقومل_.ودل او هماءىلاعت هللا ىلاص

 الف نامصسالا ىلع لدياغا ىلع_فةااو هموعىف لخادثاولصا !ن نماهاد.ءاف عاجلا, ريقلا

 ىلءعاسجالا (ءاشعلا لوأ) هب ورغو قفشلباهذ ىأ (وهو) صاختا الو ماعلا ضرا هد

 وش هقىلسصن ابك سي ىذلا ب : اءمصسالا تقونال همردا.ءااودرجالاو قفاه وخد

 هللا ل_صهلوةوهو اهريخ أ: ىلصالا بستملاف (لمالا فصن هرخآو)'اشعلا الا تاعتوالا لئاوأ

 ةيهقصت ىف عشنا اهنالوءامعلا اورخؤين ا م-متىحال ىتما ىلع د ن االول ل_بودهلاو هملعىلا.عت
 ريخأتلا نكلاءاشعلا دب رعسل ادام عطقاو ىلا عت هقئارك ذا ة منا لاغشالا نم نطاسبلا

 هللا ل_صىبنلان اك | ديان عوضوملا باق هفو موقلاريغنو ةعاسلب| ل لقت ىلا ىضشياَعَو

 عملا ناكوتامالعهذهذةخغاىفاذك رخآ اواقاذاو لعسائلارثك اذال_بودلا او هيلع ىلاعت

 تتولق و١ ةمالل ]سو هل ؟رديطلامتةال سيق لورد التل ل

 3 آو هيلع ىلا عتدقنا لص شنب ورش تما اءوض ااروهطظىأ (رجفلا قنا اذارجفلا

 0 2 ١بنذك هضاس ب حولي ىذلاس دل هناو قذالا فاضرتعم علطإ هنا مهالاقف ناس

 ءاخ جملا نمدوسالا ط. طنا نمضءالا طد للا يكل نتي : سيلان لاو رات لاب

 يال لاف مضت را ._ثمكلا نيبتي ىأ مضاولا نييتتلا الا ىكيال هنا ةداغال لعفتلا ظغاب
 همر اند 10 هوشلا اريشاسالو أ علطإ هناف هروهظ لاك د ءبالاهر وهظوهشدت

 ا حامصالا ىااق هنري هادبا ىذلا حايصل ارو حضني ٌثِباذكلا

 5 : متوطقثدغلا ل وأو * هض_ ليقود اقرزآو

 معنا! ىلاةن [ رنا رش ناك )وهل آو هماعىلاعت هللا ىل_صىبناا نا ميلا نب! لاف

 كاتم | ءاد ع اع لغتلا ف تناك هتال-ص ناو سلغلا نمننرفناطاستا ابنا
 يدل ع طرت ١ نير دقدتالصوهرودك- نيب ناكو ةدداوةيصاهمرفساامتا هناو

 اماودا جم راثسالا هيدارملا امنا هنويثدعباذهو رجالل مظعأ هناذرعفلاب! او رغسأ عيد نب عفا ار

 هماع ىلا.عت هللا لص هلال وءرولعفي ناك ام ارغسماهنمج رع واساغماريذ لتدفق ءادتبا ال

 مظعالا رجالا امل عف ىلءةيظاوملا هءنظي ف.كوه4 رطقانمالءاع هاو فاومهلوقف ل-ءوهلآو
 هدام<فاكي ل لجو زعهللانأ ل ءينأىتءنامو (سعشلاعواطدرخاو) ىبهتنا هفالخف
 ىلء+لب هلوسة حمسة هد رشلاو رمسد نيدلارمس» و معلءقتداس؟تاولدلا تاقوأ في رعتفف
 ىذلاروذلاعولطر فلا ىفلاقذد- لك اهفر هر  ةمسسحتامالعتاهوالل لسو .اعهلنا ىلص

 سعشأ|تاازاذا س مهل! ت ذ-داذارهظاا ف لافوددحأ لك هفرعبر اهنا اءازأ ل ئاوأ ندوه

 نءرابنااربداوانهه نءليللا ل.قأ اذا برغم فلافوة .ةنءاض سما اورصعلا ىف لاقو
 ثاان'ةل_ءالال يلاب ورغتقواهياصد ناك هنانهبال صتقوردقنمءاثءلا ىف لاهو انوه

 سكات التاق دن مقفل ولالا ثاثب زيدقتل دو وقةشااربد_ةئاادرورربشاا

 سعشلا ىف نوكي ىذلارظنلاوه كلذ تودث نط أ التنك ناوم وما قرظن: ااو+_5ك أىلعالا
 ماا نوكب اذك تتولوخد ىلع لد:_س هنادار او مودا ةنرغسق ةلاةلظالاو رتلاو



 (غه) ةالصلا باك
 يس مل
 مولا لد لاغمْ شالا ىلا ىضغاار ظناادنا ال ارءقلاو سعشلا ىف كلذ لش منوكي اك اذكناكم ف | م

 نعرذسو عراشلا «-ةعىن لعاذهناف ل ءعدعن رمشأا نع قياضمىفعوقولاىلاىدؤملا|| ا

 مهموةعب رشا اروءان .مأىلا اي رطل ع فيك ارك كلدلعجىده_.-اصن اتا |
 لهاجاماووذ هيلع لطدملا مولا لعىلا حا عمي رعشلا لع ءنمأ.دنانطظنذاهتامسهءنمأأ
 هسا نعءعفدينادارأو عراش || دع ىد منامىلا هسفنتلامدق طا اعموأةعب ركل ا

 اري كو تاولدلاتاقواَدق رعمهيتةلعتدق هنوكلالا كلذ ةفر هعو عمي ل دنا عاف ةلاسقلا ١

 ةعيرمشلا لءىفهمدق تدشين ءهقد دف ”نلطام ءلا طاهري ىل ديءالذينيلغتشملا ن مهمهشل نم ا

 داد.مت ٠ نمدهّقفلا لهي نيلغتشملا نمةعاجس نم ةوام ةماماا هذه تاج ورملا م ظعأ !نمهوةرهطملا ||

 انا و هتان نيمدتملا سونأتالا هتك لئاطالا-؟كلذ نءراذكةسالاو لزاما ريد _ةتومودتأا ا

 |متاكو أن يعو هدابعاهمىلاهثهننا فاك ةه-ومفدااكتهذ هنأ مالكا !لصاحو نوعا رهيلا |[
 ءاوسد>- ىلع ىتالاوركذلا ود.عااو رطاؤىودااوىو رقاا و ل هادا ووملاعلاهق :رعياتينعت ١

 رخآ ئثىلا هعم جام الءالؤه لك همفرغشا |

 ءاتيماللظلل سمشلا عممأ « لق موءئالعصلا عمأ الا
 ةيرهقلا لز اموال با ىلعانتا :-ااورومثلاو مانالافتنقوما مالسلا لمس -اضلاق ١

 ىلاعة هللا ىل_صهرمصع ىف ناك كلذن ا ىدي نأ اندلاع نمل اعنكع الف ةمالا قافتان ةعدب ٍْ

 نيحنودأملا ارصعؤترهظاهلعأ ةءديوهاماونيد_ٌدارلا هئاهفاخرمدع وأل بودل ] آودملع ا

 ىلا.«تهنق لاك نبذل كك اوأل_ءدهناق م وأو قطذملا امث هواهم رد ةبالستلا نك َج رح

 باس> ىلءنيرملالاو> لق انلعلان م مهد_:ءامعا اود ءرأتاةدملانمهاسر مع احاسإف مهب ْ

 نيمراق ةعدملا هذ__هتمظعد تا 1 الضةءدبلكو نوعد_ةممم ملأ ةيرمقلا لزانملا

 لثهتاففاؤم عاون سف مهاو اذ ىلءالا نودةعيال هركححملا ةكمىفم_ مناف نيفي رشلا
 ىلصهقق'لو_رهمة لاق ىذا! للا نءوهو هنودةع و هنورش وهنوسردب هوو بما عدرا

 اهوغو مهدامعا ناف باكا | لغأ لع نمودورضيال لهجو عفأب المل لهوهلاو هماعملا علل ١

 لوسرتامو تاك | لهأو نان وما لع عن منيل سملا ىلع لدول ءاو سعت اريس باس ىلعرودت ||
 تمت أو ماك .دوكل تاك أمويلاهماعىلاعتهقالزن أنا دعبل ودل[ اوه ءاعىلاعت هللا ىلص هللا

 كلذ ىلع مونعىلا هللا ىذرهباعصأو هدب له ناكو اش دمالسالا م ع ]|تدضرو دعت مكيلع

 هذه نمأ.#ال او نازي اودنو رخأتملاءإ_ءعجامالو ناصةئلاوةدابزلا لزا.:منوفرءدال

 امةوفاهتءاهسوأهن الص نع مان ن هو ىههتأ رودي مياع تقوم لا فءاكتلا كال ذراصوتاا رومالا

 رسنأث يدع ةودأا ثوداحالا الذ ىلع تاددقو وذ اذا (اهرك ذيزيح

 ريغ نص عملا اًدهدر و دقو هريع غول سمدل ءةر رد ىلأثد دوا. هريغو )مو ى راضأاددع

 نافادرك اذا اهلصملفا نعمان وأةالص سن نملسو هل او هماعىلاهتهلنا ىلصهلوةوهوهجو أ"
 تونا اوساهو لعل لهأ اذه ىلعو تاق ىرك ذاتال صلامقازيز علا هيك ىفلوةدلجوزعهنلا ||

 عراشلا ااهتءعدت تاولدالتاهوالا نال(اروذعمتاكن هوز ىوسملا فاذك كاد ِ

 كللخ ى كلما تقولا وه ةال ص لكنا نيةولا نيبام لعجو داع اا اوادددو /
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 نيذلاءا مالا :الصو قئانملا ةالصةنيعملا تافوالا هذه ريغ ىفةلو نا ةالضلا لعجو الا

 ْ ىلا هت هللا ىلص هللا لوسر تع مس لاه م 2 مافكرت لا نفنأ تيدخف هلوقك ة الصلا نوع

 : |بقرب سادث قذاخملا ةالص كال: لوق» سو هلو هباع

 ١ رذ فال )سودا اوه يلع لا هندقلا ىل_صدلو ةكوالا.لقالا هقلارك ذيالا- ءدرأاه هر _ةنق ماه

 || تاق اهتقدنءةالصانورخؤي وأةالدا!نوتمعءا هاك ماءناك اذاتناف كح
 1 دمة الصلا نعى منااثيداحا اذكدو كال ذوحتو ثيدحلا اقول: ال_دا !ىلص لاك ىف سه أ اف

 00 نءحجراسللا تقولا فةهكرلا هارد 3 ا ىلعال_.ادانرك ذام ناك .ةرحقل ادد و ريصعلا

 1 نكرو -هملا,صاخو هرب ملا عولطو اهب ورغو رمهشتلا عواط تقؤوك ص ورمذاتاقوالا

 ١ سا كر كلاردا 7-0 كا و قسم ةالصل اةيدأت هعمعسط بالا ديد _ءاضرم شضصضرم

 : ىا(اهكردأ تف ةعكرتال صان . كرداو) راد كاردا|منكمأو تر-هطاذا

 ناطمشاا ىنرق نيب تناك اذا د سعد

 ىلاءزهللا لصهلن'لوسرنا ةربر دى ث يدك ة_يدصأ !ثيداحالا نمكل ذىفدرواةالدلا

 : مجدلا ٌكردأ-ةف س مشا علطت نا ل لق ةسعكر عيسصا نم كردأن ملاك لبوه! اوهملع

 نيودعل|ىفوهو رمعلا كرد ةفس مشلا برغتنا لق عكر رمصعلان ملف نمو

 ْ هرب 2 أثود> نم تيد وهريستو لسه هاسدمل داعش ديو 1 و امري غو

 ١ لعش اذهوةالدلا كر دآ دقفةالصل ا نم :هكحر 'لردأ نء ظفلب ام-هرغو نيودصا| ىف

 ا ةعكر لرد ن ماهدحأ اهوجو للّه <ثي دخلا اذهتلق امش صال وملدلا عسج

 ْ ةةينحوب لاو ةسمهئاشلا د_:ء حمال اوهوءاضفالا وءادأ ع..هلباف تقولا ىفةال هانم
 أ|ةالصلا ن نمةعكر عسامت قولان منيرود_ءملان هلردأ نءاهينانو ة_طصاخرصتةلا ق3 الذب

 1 ةعاجلانااهئاانو يئاشال لوقو <- هم ىلأب هذ وهو ةالصلا كل هماعت« - ود

 ١١ اذك ةعامدالاكردم ناكدمشتلا كردأوأ ةقش-ونألاقو ةمعفاشال هسووهو ةعكرب كردن

 || ل منك ىناشااد_:ءنوكيال تقولا جراشقاسل او تقول ىف ةعكر ىل هنخ ىوسملا ف
 | لاق نء ىلع ملا ني ادردقو ةداخرصعلا ةال_ص ىف .ةةش-ون أ لاهو تتولا جراخ لكلا

 1 تتوةالصلا نءلسو هل اوهءلعملا هت هللا لص هممت نم هياشلاب هدو لودالا ف الاس منوكب

 لذفدروالا (بجاو تيقوتااو) هاا عجرم نيعقوملا مالعا در متأ س مثلا عولط

 عاوز اهل تورضلل اع ةورهغىف اهلعف نعى مااواممةولد الصلا ةيدأتي ةصودعلا ع اوالا نم

 لوأىف ىرخالاو ات ةورخكىف ىلوالالعةوهوابروصناك نانينال- ملا نيب ىأ ( زيئاجرذعل

 : ىقعجوهامناو اهل بورمذملا ا ّمقو ىف ةلو عمد ال_دلك نال ةةةخا ىف عمل س دلف اهتقو

 ْ قا رةسالورطمريسغن هةرول لا ةليدملا فل سودل او ه.اءىلاعت هللا ىلصهعجه:ءوةرودلا

 ثاذد..نياعتاياورلا ضءبىفعيرمصتاا عقود هناف غو ساسيعنيا ثيدسح نم ميدعلا

 || دارا اق هل ةْ+-سمةلاسر ىف كاد نتا عضوأدت وىرودلا عجل هنا د ةياعهاورنم# هرم سد لد
 دقو ةيدعل اةلدالا كاد, تدرو اكرطملافو ضارماورفاسملا عجب وه ردد ءالْزب "اجلا جلاب
 َكلذَر او مدعق1لاورذعلا مدع عموأ ًاراذعالا هده ريغا نيت الصاا نيب عجب ازاوبىففاتخا

 هنافاؤم نمهريغوىفابرلا ذل ىفىاكو تلا ىلع نب د ةمال لانش فا رلادمللا هةةحاك
 اخ : 1 اهوا تن عفن قطان 5 7+ 2



 600 الملا نكح

 ضعبءافيتسان ءهعفت ل رص رع هن نك( 5 ةالصلا صقانو مهلا و) توا ولرا ا رامملا ١

 00 را ةالال خو مهل :ءامديوطرءاضعاضعد فن < (ةراهطااوأ) امناكرأ ا

 اهلوأ ناو تافوالا ني.ءت ىلع لق ا باطانا ىف نول اد مما ههجو( رع رمسخأتريغ ءنم

 د كوارع اىفالا ئزتال ممالصناو ان نو-+راخ مما لعل دامت أي لو اهرخآو :

 نام-هاود ةكتدأاىأرلادر 5 م ىلءريس خأتلا ب>وأ ن 5 ا

 رمخأت ! 13و 1 لديامت أن 1لوقأ ا.ةقلا نمىفدالاذهر كاذوخو ةماديمهتالص ا

 اذ ءأسأ مدع ا :ع عورمل مع ماا لية طفل تاك ٠ نءةراهطوأة) الاد صقأن ناك : نءىلع ||

 وأةراهطااءاةمتدسا نم اهعم نكح الإ -ءهب تناك نمكلذكو ةالسها!تقورمض>ح ْ

 بح-اولاوه:مبولطااوهكلذو نكءا فءك :السدااتقو ريض -اذا ىلهينأهل زاجةالصاا |[

 6 ىتلاماكحالان 0 ”لذ5 تناك ٠ نال ا ةسملع :

 كلذ هنمىل- .قيلدابعلادارفأ أنم در ىلع تاولصا نمت دسرلا كل منتو تقولا '

 هاك اةالصأا نءلدةصقانل ةراهطلاوأ ةصقاءلاًةال_هلانا ع نم لاقيامامأو ل ءاديالا ٍ

 نا ىلءد> أ ىلءة+غ ا *؟موقتالو فال كلا نطاوم فقة المالكف اعل ةرايظأ اوأ ا

 مادا ااردعتد:ءال ائزدعالل د 1١ نال. الذا يولست ض رد ىلعو هلأ تسرع 52 ةمادماا ا

 ىزعاللد رهظلاتقولوأ ىف ذئْز < ةعيا اوالديةعلاو الصار هللا نول عي م_مماف تقولا ا

 تتونلدءااردعت دنعالا ئزوال لدمااناانامولم ادوذ عم نكي ل نااشري_غتق ١ كلدف ٍ

 لد.ل !ناكرذعةملدملاو تقولاءازسأ نمءزس لو ل> داذاق ال مةالدا' تقو وه ردك دتلا

 ىت-رعفلادعب ةداركلا تافوأ)نوك امأ(و ) ةجانءاجا ذهريغمعز نموائزح تقولا كلذ ىف ْ

 نم ةءاج نع يدصأ ١ىفتدئانك (يبردغت ىح ردعلاد عب ولاو زاد _ةءو سعثلا عذترت ا

 قحرصعاا دعب و نعثلا علطت درع ءةلاد_عبةالسصا !نعىهناانماعوف سهةيادعلا ا

 ار ال ال هن رانا قة الفلا نع ىللارخ [تاناود ف درو ولااوزلا دنعو سدشلا نرغت ا

 نأ َ عاطت سا نفعوضومري_تقال_صاا هلا ىفلاف بورغلا تقوولاوزلا تقوو عولطاا ٍ

 ىو نقاب ا نءاممتدكوأ اهنمةثالث تاو ا ةسسه نع ىح مم هناريسغ ل عفقملف | تمرككس سب :

 نيحو لق ىت-ةريوظلا عاف موي نيحو عشترت قحةغزاب سعشلا تعلطاذا ثالثلا تاءاس ١ ا

 ىلا ءتهللأ ىل_صدلوةذ نارخ ”الاامآو سو اةالصتاقوأ امال برغل ؟-بورغلل فد

 ىل-د ءالذإو برغت ىت>رسمعاادءدالو سعشلا غزت ىِ ىحوميصلا دعبةال_صالل وهل[ اودملع :

 1 اج ارا ةران لول آو هماعىلاءتهلنا ىلص ىلا اهيذ ١

 نءمك.:مىلو ن٠ فا: مد.عىان ثيد-نممار طا ردا ىف ثالثااتاقوالا فاهزاو>

 اذه ىلءورامنو أل مل نم تاك اها نمو دل )ذب كاطا انس ند تعال أ اسس اتلا حأ

 لوقأو ىّتن ةالصاا نم عناملاا ضراعف هناكمو نيدلارئاعثرووظ تقواومنأ كلذ فرمسااف
 ىشو ند رالي تدص دةريهعأ اة الع دعب ورجفلا ةال_صدعي ةالصلا نع ىلا ىف ثد داحالا ع

 نماهنمصخأو هجو نماهنممعأوهاسعالاةلطم امم صخ ا وداع ص.صختلا هل اَتاموع
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 ناذالا بان مآ
 ىلاري_هملا بجاولاو نيمو معلا ضراهبانن مناف دصسملا ل ةالص مالا ثي داحاك هو
 ىلا راصملا بحبو ن كم منا وةيىلءءلا تحورت / ال ىلءامه د أعيج رشنكمأناف ع مجرعلا

 اذهررةتاذاةدامؤف حا ارطالاو أر يمعااف ءودولا عجب نمرذ-ءتناف ةراش زوما

 امآة_ظراعملل هلال ني دوك كال هتقولا فدا صان عىل ثد داحأ هيتضروعاف

 ضع ىئذهباورلا تفلت دقفةداعالابل وهب. هللا ىلصامه هن يذل نيلجرلا ثيدح

 ةضراعمالىلوال ا ةياورلا ىلءو اذ سكءامضعبىفو هل ثان كلو ضي رقدذهلاق هنا تاناورلا

 نموهو نيابرلا لاح ل ؛؟ىهذلاثيداحال ادم نوكي كلذ نا لان هامةباهنة املا ىلعو
 هللا ىلص هنا ثي دو مهعم لفذي هناف نيتقولا د ىف ةضد رف همن نول هر ةءاس دس ىل_خد

 دفو هنأت اهمالا ىف ةَميامْلا ثيدخلات انا ور ف نيسدقرمهعلا دهر نية عكر ر ىلهيناك لو هيلع

 هءاعدشا ىلصهي دهناكو رصعل ادعي امهالدفر عظااىي كر نعهولغ شف سما اد .عدفو هءلع

 لاقفاناتتاف اذا امهضةن لهتلاقو هئاسأ ضع«: :اأ-ىتح طعموادأ.ثلعفاذا هنالسسو
 اوءنتالثي دامأو قدما حرمت قىناكوشلا ةمالعلا انش هماعامو كلذ ىور نمرك ذدقوال

 صصخ# ماعاضرأ وق ده» ثااكهمثملا سلف اهباهيشمناكن او ةالصربغ هنوكع موهكافثاط

 لعل فاوطلاوهوتالصلا عاونأ نمعوي سامو

 « (ناذالا بان«

 رذسو رض-وراممو لل ىف لسو هيل ءهلقا ىلصهتنالوسر تامن | ىلا ىلاعهتو هنا دعس هللا | «عرمش

 هبوجو قفا اد 5و (عرمشو) اهك رتف ص.ةرتلاوأ اهيلال_ال اعقو هنابعمسنلو

 هنالصاسطاوتد دحري ع كاذب /-- ودل .اوهماعملاعتلقا ىل_صد صال بوح ولارهاظلاو
 ع ءىلعران نمرهشأ مناف م موجوف ددرتمد ددرتكي نأ ةعطعلا ةدايعلاهد- هىلل_ةمىف جشم

 ار ذافاكمنذؤلانوكامأو (ان دوا اوذخت نأداب لك لهال) هرمي ا سعُشلا هاهتلداو

 الوةؤمنلا مانأ ىف عملوا فلكمن ءالا ئرجتال ةمعرم” ةدامعناذالا نال رهاظلاوداذهف

 لوخريمالعءا ودىدلا عورمذملا نيذأتلا عقو هما موني انو نيعنا هلام هموهدعب نك ةباععلا ىف

 ءاسنلا نم اهدنءرض< ناوأاهةنلةأرملا ناذاامأو طقذأ سها نمةالداا ىلا ءاعدو تقولا
 ياطللا ف ىل-خ دين ثءاسناا نارهاظل الب كلذ نم عنامالفاسغا اناعنرت وصلا عفر مد سع عم

 ثدالان مالو ريك الا ث دا نم ارهاطن دوا نوك ىنال ةحخلا هءموةئامتأي لو ناذالاب

 ةاهيموقثال باتو ىناعص ىلع فوقوموهامو مدن اذ ىف ع وفرموهامنال رغصالا
 نأ و هملعهللا ىلص ىلا هركدةةن ب.الاوىلوالاوهنيئدطاز مندومالر وطتلا ناكناو

 ئاذيىلوأناذالاو ىرخأىفاك مه م وةباود فاك أضْول ىت-رغصأ ايدد ثد وهو مال -لادرب

 ئذودملا ريغنا ذا عصيلال لأ ثب داحالا رهاطظو:اذشلا ةمشاح ىف نئاملا لاق مال-سلا در ْنء

 الان دؤيال ظذاب ىذمرتلا هسرخ أ اهةذو:هنذؤملا نوك طارت ا ىلعلدبثب د_-درودقو
 ىلعالا هللارك ذآن أ تدركىفاثيد-هده-ثرولاسرالا و عاطقنالال_ءأدقو ئدوللا

 (ةعورماملا ذالا طاشلاب ىداسأب .( نابحنياو ع :رخنبا هعتصودوادوبأه_برخأر هط



 37101 اج ام شا تا طك هس تلا 11010 طا ل« هنا فظل مع هل ها ع ع ومال

 اهدعياموةومتلا مانآ ىف ةازغل !ناكدةفمالسالا رب اعشب لهل رةالسدا|تاقاوع مهءالعال ْ

 مهءاوفك انا ذأ اوهم-نافةال_كلاتقورض<ىتحموب رحاوك رثثب رقله أ لاحاول هاذا |[
 ضرالا نءةالفب مةملاورفاس اك دليلا لدأريغامأو نيكرمشملا هلئاةممهولتاق اوعمسال ناو ا

 قاتم دق ناذزالا ظاسشاأو ماقأ ار مهد أ مهن ذأ ةعاساوناك نافم د :وهسسفمان ذؤمف ْ

 قانال ىلا ةدايزلا ىلعلمعل ان ررقت دقو رمق دايز ف التخا امتنع فو : ةريش تي دا ِْ

 زيت دابمثلا ع.مبرتو ناذالا عسب رك هلويقنيعتةداز هس فام حدك هج ونمتئاضديزملا 1

 م عج جرا !ىلاراصي ىت-ضراءتال هنالا هن مىوقأ ل_مالاةلدأ تناك اذاةدابزلاح رطتالوأ

 لصالاا ىل اةداب زل سهل ع نكمم عجبا لبباونالا ن ههريعو بأسم ا اذهىفلعلا لعأ نصريثكل عذ وو ٍ

 قرر: ةمفانم نكست :لىااةدان لا لوب ىلع عاسجالا عقود #قو عيب رثاا ىلعمد-ةمودو :

 ةجراخةدابز ىلع ةشم عم تدل ن :ركساوا هس تن هل د ن*«كىوقا اًمفاو لادا ارفاةلدأو لودال'

 ) (ةالصا !تقولو>ددنء) ايهم عسف تلا ةلدأ ىلع لمعلا ناك را تعالل حلا سحر نم

 ىلصىبلان عاد. ءنبملا اس ثد لح نه نيديدعلا ىفاممام-متقو لود ل مق رعقالناذالا الا

 مانا ناذأاوعمستىج جاوب رمثاو اواك-ةلما:نذؤيالالبن الاق هنا ل_سودل آو هملع ىلا عت هللا
 لالي ادنمك ترغياللسو آو هيلعىلامثهقلا لص الان 2 رع نع ل سم عيت ىفو مودكم

 عنال هلو دوع-_سمزنباثي د- نهنيو معا ىفو» ورعقلارد ويعد 2 قى ضاسا|اد_هالو

 كري كام لاق م كانهم 227 "6 ءاف عجربا دان ون ذؤد هنافهروهذ-ن ملال ناذأ مكدحأ

 تاول داارب ! لد سا قلاولوسالا امها اه ةن_سلاهذهتدرف ةردغلا لمتاول دا .مملا

 ١ هىهأو «رعققلا عوأط ل-.ةدذأالالبن نارا ع 0 نعب وبأن ء ةلسني دام 1

 عجر رفات ديعلاناالا مان _ىعلا ناالا ىدانمق عحربن المودل او هملعىلاءن هللا ىلصىنا

 ردفلا تقو سا .قو امة لأ مناف“ ”الذ ل عدوا: ساادرتالو 0 ْ

 راثأدقق :رثل او فيكف هدر ف تكل خال ةمدادمالاهسمأن كلو تادوالا ع ن. هريغىلع 1

 ىلاةمح ل اوةىلصألا نمتقولا ل ,قءادذلا ىامودو ل- دود [و هن اء ىلاءتهللا لصدملا ٍ

 امأو قادلسالا عدممات تاولصلار" ادى نوكيال مانا تقر صتخا اذاو رجتلارعغ ف نوكتال

 نيعقوملا مالعاىف اذك ةدح هيموةنال ثد كلك ع ع .اواعمثيدك بووأن عدا تا لوس

 ميم سسسسس

 20 ع
 "2979521253123 2112 23-115077 تفاح هشة

 عرمشبو) هملا ع - رماقهرم_غنعوه ةءباوطاوثي دا د -هىل. ات تلا نبا لاطأدقو ا

 ارا تاس داب نابدس نم مصلا ف تءثدقام (ثذؤملا عباتي نأ عماسالا

 تت ذأ! ]1 ]1 1 مت تت 7ب7بربتتتتسس7ل)لللللل-

 نءةعاج نءناملا فو نذؤملا لوةيامل:ماول وةف ءادنلا عمت اذالاق ل _ودلآو ماع ١

 هللا ىلصهقلالورلاق لاقت باطالنا نب رعي دح نءاش ءمالصفمدروواد- موهبةراصعلا ١

 ربك أهللاريك هللا مكد_أ لاقنريك هقتاربك أهلا نذؤملا لاكاذا لو هل آول عىلاعت |
 ؟متا لادا لوسرا ذهمتاذ بش لا عمق هللاالاهلاالن أدهش لاك هال هللالن أد مشأ لاعتخأ

 || لاف حالقلا ىلع لاق مث هقئانال ةوقالو ل و>اللاق ةالدلا ىلع حلاق مث هلال وسرادتنا |!

 || لاف ههاالاهلااللاق خربك اهماربك أهلا لاعربك أهتلاربك هللا لاق ئهانالا ةوقالو لوال ١|
 ضعءبرا:نادقو ىراذضاا هو حب رخأو هريغو ل- مدح رخأةنحلا لد دهملةنمهتناالاهلاال |

 ءانعلا



 هبوثرب وطن ىل ملا ىلع تدعو ٍبأذ 650

 انمءتم نكي لناو ن--- عج ردو 'لقوااو ندوه هدام نمب نم «-لعم اسال :ء عجملا' ءالعا

 قةمافالار ا داو ناذالا عسةشت تيد: لوقأ (ةدراولا ةقصلا ىلعةماقالا عرش

 هحو نم ةماقالاىفدروو ةماق الا ظافاآ عج عيفشت بص ىو نم ىوروا .هريغو نيودتأ ا

 ىئمزوك كلذ نافةال كلا تءاق دقو ادرخ واهل وأى يمك ةاالااهراتا ىلع لديام م

 وهام عن دقن يقااونذؤملا اهلعناهأو ةنس لكس ءاانأ ىلا للا لهأن مةعا فاك

 اذا هنا قلاطأو كلذ ىف ساس: !!فالةخاركذام دهب قداح رشف نتاملا لاق ة سوق
 ةماهالادا ارفا ثدداحأ انا جا ولة اع ةمنثثد داع نأ كاني اذه تفرع

 ىلع لل وشم ة#كدلا ثدداحأ ن نكنازيهعلاىفاهتوك واهق طةركلاهءع هأتناك ناو

 ص:الراعملا اذ_هناملعا مىسهتن ا مضعبمي راترخأت عمانجمال ال امل دا لا
 نذؤوااناذأهاذك ةعامجىف ناك نه نكس مي وتذوب نأ هما علصم لك لب تاعاجلاةالصإ

 ضوتاامدربلو نواسهأ مهأ سمالا وموةئاقش نمماللاجرلك ءاسنلانارهاظلا م هَممأق اواهأ

 نافممبجادكتحالا عال نوك ورح هد داس ىف كل ذ ف دراولا ناف ن ياع بوولا معى: علا
 لاحزلاك نونالاو ٌلادف نيجارخال لص ىلا ددرو

 0( هيوتريوطت ىلص ا لع يحك و بان ء

 بوثل اى ىلديلههل نال بودل او « دعا عتدقنا ىلا ىلدهل هلوقلو رهط كبايثوتا نارها ضل
 هدانا لاحرو هام او دج أ هسرخ أهل ةمقأم“ هيف ىرينأالا من لاقف لدأ همفىأي ىذلا

 بوما! ىف ىلسد سو هملع هللا ىلص ىنلا ناك ىل- هةيدم-مال تاق لاف ةبواعم نعول هوتاقث
 هجامنباو قا -فلاودوا دوبأو دسج بخ أ ىذأ هسمفن نكيملاذا مع 3تلاف ه.فعماجىذلا

 ونأو ددسأ هج رخل علا لس ودل ملاين دقا لمده و تاقثهلاحر دام باب
 ائمواظءبامضعب ىوقي ةباصصلا نمةءاج- نءقرطدلو نا سنباوةع زخنباوك اطاودواد
 بود-و نم مدروا إو بوك اريهطت ن فراك (هنديو) تاساحضأل | نييعت ىف ةمد قدا ةلدالا

 ىلع رونذلا شو نم لو هل وهم ءىلاعت هللا ىلصهنعتبثامل (ةساحكلا نم اكو هرموطت

 نأىلا عجب بهذو :الصال ثالث اريهات ب وجو ىلارو وهج بهذدقو كال ذو ذو ينارعالا لوب

 ةساأا سد الم ىل صن ةبو>ولاى طاوة سد ىلا نورخ آ[بهذو ةالصل ممل طرش تكاد

 هررقاك طورمثملامدعىف اهمدعرثؤد ىتلا :.طرمشلاو ةدت هنالصو بجا وو لأ د ةفاد ماع

 ىل<ن 1 الصالوخوأ لو.ةااىئ ةن لم -كالذ د ذي ناك امالي اعتلال دال ملسباللوصالالهأ

 در-<ام أو داسفا ا ىلءىبناا ةلالدأ س ملا ناكملا فتالهلان ءىسينا اوأ سهم ناكمىف
 هدسن نع عى م ىشلان هالات لاق ن لوق ىلعالا مهلا طورمشلا تايئال ملتيال#ف مال

 نول دام اريثكم مناف هقذل ا ب بتك ىف يعمل تبرد تنامغتناكناف رك ذ ىلع ل :ماذه نكملف

 ىلع لديدل_ءادواب اوى اا نول ياماريث كوبوجولاريغهل لدن هداف ة-سبالواطرش ا

 لصاالاو امعلوهذلاوةماودالا دعءاوقل اةاعا رم مدع الذ ىلع لما! بيسأل اوةمطرُدلا

 بو.ولا ىلعلداامو طورممملا الطرد تأ وهو ةدابزو بوجولا ىلع لد ةمطرمثنلا ىلعلدامنا
 م سس 2702 0 07 جم سا توجب ا ل ع ما ١



 (0ه4) هي وفريهطت ىلذملا ىلع تي وناب

 هم دءلء-و بوجولا ىذا ىلءعمكح نةالف هذراوع نم ضراعوأ هّئازجأ نءءنبجاولا |[
 نءلئءدقف نالطمال امح ومهم دعل_ه<م وةسمط رمش انو كر مكح وأت ال طءالا بوم ا ١

 (هنروعركسد) اهطس لعقاذه سد هلي وطتالاةمو فان ةلدآ ماشا ىفو نيموهشملا نيذه (ٍ
 هلاقة"امعولو كتروءىاراوام هللا تاق دهم لك دة عمكستاي زاوذخمدآ ىانملاءتهلوقا |

 لك ىفاهرتسي صال نم لسوهل آو هءلعىلاعتهللا ىلد هنمعقواسا و ةال_صلاددصسملاو دهام |
 اهممىآنامانتاروعهقلا لو راب تلةلاق هد ن عدس ان ءربكحنب زب شيدح فاك لاوحالا ||
 ىموضذعب موذلا ناك اذاف تاق كد مجتك طماموأك -:بوز نمالا كتروع ظفح ا لاهرذنامو |[
 كرات هللا لاه املا خاندحأ ناك اذا تاقاهني ربالف د_أ اه اربالثأ تعط ن لاق ضع ||
 ىراضاا هقلعو ىذمرتا او هحامنباو دوادولأو دج هد برش _:ماس 4 نأ كار
 ىلعل لس.و لاو هسيل ءىلاعت هللا ىل_ههلوق ءالذ نمو مكححا اا سبح 0 ا
 قورزيلاومك اذطاوهجامنياودوا دوب ه-برخأتممالو جذفتىلار ا كزفنز تال ٍْ

 هل او هماعىلاععت هللا ىلص هلال اد علا مند © ثد د_-هدضءب هنكساو لاةمهدانسا ||
 اتا رخأ ةروءنيذَخفلا ناف كيزفت طغ :رمعم بلا ةؤتامةوشكم هاذ ور عم ىلع مسو ْ
 ىذمرتاا ىورو كردت_-ملاىفمك اطاودذرات قاضيأ رش اواقدلعت هع ىراضإلاو ْ
 دوادو: أود ا واطوا!ىف كلامو حرشأوةروعذ قا اعوق رم سامع نبا ب د ع نءدنأو ْ

 ةروءذ._كفلا ثيداحأ ضراعدتو ىراخلا ه_ةاءوهعضوناس-نءاوهن_هسوىذمرتلاو ا
 ىفواري_.خموب هذ نع ف شك ملسوهلآو هءاعىلاسعت هللا لص هناالا هيف سداورشأثيداحأ ||
 ةأراااماو كل :فلاةامورت تملا دمغيأمةيكرلا ىف دروو مدقتتأمةضراع كلذ حسيالو هت |

 نباوىذمرتااودوا دوبأو د ًاهحرخ ار امالا ضئاحةال_صدلنا ليال ثيد_-در و

 نموة-ثناعشي د--نماعوذ صوافوةوم ىو ردتتو ,كصاطاوةسع شنياوه_جام

 دحاولا بولا فةال-صا! نع ى_ْنل!ثيداحأةروعأ ارثس بوجو د.ةءاموتداّدةىلأ ثيدح
 رزتافاةمءضناكن اوامضعب ىفو همار امني ل اضاف اذ هب قوى هنم نتفملا قثاع ىلعس أ

 زيف دحلا ع نءةعاجامح ردىاا ةيطرمشلاهنمدا همس اما مق سل ن كباو معلا قاهاكو

 لسا هوك و اراب صاخوهف ةمطرمشلا ىلع هءلالد سال ضمنا اداراسدلاث د ددسو

 نامءز نف بجاولا الن كرلاوأ طرسشا اودا ممالطب ىا ةالدصلا مدعهم دع مزمل سي ىذلا نا

 بااطمو عفل طاردت الص تناكح م« با.ةي ىلصوأ ةال__صلا ىف هتروع نمئثرهظ نم
 لمشيالو) ب وبولا هتمدات يام هيا نافرعهطتلاوأ +باانصاوالا در < هعفأل ..الو لع ءلدلاب

 ىله-ثن نأ ىو ل_سودل آو هءاعىلاععت هلل ا ىل ام وعل انآ رز و ندحلل (ءامصلا

 فزاع قاض نأالا لضاماذا هرازاىف لوشن اواهويف ظفاىفو نيد هعأ !قوهو ءامعلا

 هدس-ىا< أوه ءاههلا لا تشاو كهدف 1ث دود نم ةعاسجلا موك رخأو 42 :اعىللع

 اقلدد ل ع ماا ثيدح(لد_سالو) هذيهنم حر تعلم قي الو اناح: ام عقربال بولا

 نءباءلاىفو لرد نيكحاملاو ىدمرملا اودواد أ آو دجأد- :عوهو ةالسصلا
 ميس سس اسس سلا

 ةعاج



 هيوقريهطت ىلصملا ىلع بيو با 00

 لب هي دي نيب هسسعت اج مضي نأ ريسغ نم هول ل-جرلا لايسءاوهلد_بااو ةباصعلا ن مةعانجأ ٍْ

 نمدروا1 (ل.-سالو) كلذكوهودحت لو عححريت لخادز هيدي ل شدي و هيل
 ا تفبو كرازار ع رضا لابدسالا ارت اونا نس كك ءةديصقأاثد داحالا

 قودلات ا .رعشو أ هيو لجرلا ت ةكينأ نع ىلا درودق هال( تةكيالو) نيعكلا

 هنمذ أي نآو كتر كذلا تيتك اأو كاذوخ وأ هز ىف ءزرغمف هن ولف رطذخأب نوكيف

 بوقف ىل_هيالو) كلذوهوأ لا طماهطب ري وأ هسأر ,رعش ىف ابتفكسذ "يل سرك مايل هخ

 بوشملا امأو صاد اريردا بوث سبل نم عاملا ىلءلدياهاكو ةريك كلذ ىف ثد داححالاو ( رب رح
 ثددك بولا ال صااهنا مر كاما هنا ىلءلديثدداحالا ضعبفةثورعمناذ ف بهاذملاف
 ْن ول وهلاو بلس قالا لسد لود ىو او

 ىلءلدياهذعب واسسأب هب ءرتالفعلاوىد_.لاامأ سابعنب الاف هلا نمت ءدملا بولا

 : اهسلما ل ءاااهب ثعبأ ل ىفالافو امسادقاءاءىأراسا بضغهنافءاريسلا هاسفدروأ# عن هاأإ

 ١ ةطولخل اهنا ل ةدقءارب ريسسلاو يعصلا قوهوءاسنلا نيبارجم اهةةشقاك لاا هبت 57
 ىقدرودق هذكلاو كا ذري-غلل.ةو ططخلا صااهت ارب رد انا لمقو صااختاريرا اال 5
 قرودااو هبامنباو ةيثى أنبا حرخاف ةصااخ ريغان دي 2 امثيددلا اذهقرطنمّود رط

 اما ءرع مل اسود آو هلع هللا ىل_دهتا لو بر ىلا ىدسها ىلعلاق ظفابثردحلا اذه

 هل ا دلا ىف ةرعه بول سدأ نه ثد دس (ةرمبوقالو) ثيدحلاركذفاتخاماواها د

 نم تاق هلاسردانسشا: قا 5 ااوهجامنباو دو ادو: ا ودجأ هجرخأ ةما.قلا موب ةلذمبوإ هللا

 ]| ةالصصلا تقوةتقو لكحف مس هسانا ىلءلدندعولا د فهوردع نسا

 |١ هرك ذنلا ذهافةضرا عمل ذىفةلدالافةرجلاو ةرفصلابغ و.-هلابوثاامأو كلْذيىلوأ

 || عاج-الانمارحوهو رع رعفغلا< 'الم هنوكسا (بوصغمالو) 'لةٍَ_مالا رينتاملاهدرفأدقو

 دقهئالاب وجو (دهاشنام كح ىو الا دهام ناك ناةمعكسا انيعل لامةةماه«بلعو)

 ا بوو ةسريصعتزتاوتملا تي داحالاو ٠ ند #بااىلا «فتعلد عب الف نيسقملا نم نكح

 : ا كلذ ىلعو مارطادصلا رطسش كه ولوفمي ركلانآرقلا صنوهلبلامةتسالا

 ١ دعب ةهطالمةءسإهمكح ىفن مو( دهاكملاريغ وز هع رسااتامعطق نءىطقوهو ن والا

 9 ق.طيالامىلاءتهّللا هذلكب لود -ةعاطمسا تع ىل-خديو هنكع ىذلاوهكلذنال (ىردأا

 برغملاو قرمثلا نيب ل_بودل آواهملعىلاعت هللا ىل هىبنل !للعجد قوز رزعلا باك فكالذب حر 6
 نيد شارلاءافلخلان درو تاذ تعو هامل ىذمرتلا ل: ءةربردىأ ثد دحفاك هلق

 ا دكه نم هحو رش دعب هوذا لو ,ودلا 1و ه.لعىلاعت هللا ىلص ىلا لبق سادق وم مع ىلاعتمظا نتن

 لاةّتسا هنكما نةنيدلاتارورمض ذ نموهةهلمقلا لايق ال وقأكلذ سانا ع شو ةمركملا

 ةناشمعطقن ودنماهادل_هاشملا اهلوح نطاقلا لهم سلع بجا ولاكلذفاق.ةدع "لمعلا

 ةمعكل ا ةهطسا كل ع نمدا رملاس ءاو ةهحلا لامةمسأ هضر ةةءلذك» نكي نمو ةق ثم مدحتالو

 ”هل_,قبرغملاو قرشا نيبتوك نع ملءو+-يلعهللا ىلصديلا دشرأامدار 1١ لب صوصخلاا ىلع

 ةهالا كلت ناذ نيةولسا نيب هجّوب برغملا ةهجو قرش لا ةوج فرعو نمل تاهجىف ناك نذ



 (070 ةالصلا ةمقمك بان
 اي تي تت

 رب د-ةىف سال باسعت انو د ن مزه علا نيب هج يماشلاة وك ناك نءكلذدكو هللا ىه

 د_جاسملاف ةنودثملا بي راناودارعلا هبفاك الو عرمشااهيدر لام كل ذناق تاهذلا

 رامخا ءكالذكو فاكدلا نع ة يم ةمنيدلا عاني ا:ءمهانيذلا نيالا دالي ىف ةرومعملا دهاشملاو

 هناك مال صاملا اهيل !ىوأيانار#رعوأ لقا | ةيدهزهل اه نمثاف ةيناك نيضرملا لودعلا

 ةفرعم نالةنكمالا نمناكمىفتاوملا_صوأ ةالصتي دأتدارأ 5 هغل_.امىرتتلا نم غلبدق

 دقو لقاعل كل ةموللعم عيرالا تاهللا نوكسل هتةرعادارتام ريسل !نماهب انف رعتلا ةهجلا
 لالا ةلظىف هبىد*يامرووهظ مد_ءاامادارفالا ص هد ىلع نطاوملا ض»:ىف سلا ضرمد

 نآهضرفاذوناهكمل دق ىتاا اهقرط نول :عصا يفر ءيالة مل اعرض رأى ةيلاعلا ب 9 وا.- 11

 لئاوااامأو ضئار تا! ىفاذهءام ث.حدحو مالا هزوعا اذاف هلا في رعت فرظنلا ندع

 غوسلبامموريغو لِمَا ةوجىلا ل _حارلا رجظ ىلعاهم 0 ؛ دأت غوسو اهيفع راذلافةخدقز

 اذهفهحرشو قدنملا ف اذ دع متحصل >ارلار «لع ىلع ديدما !صرألا قه هضن رقلاةب دأ

 تاليورّمااو 7 ؛ وطااتاعد رقعاان ء3_ْمةيوهو متل سه ىف ههلثاان دهام ةصالخ

 عدا ف ىفئلءهملا

 ه (ةالصلا ةمقمك بنانز#

 لوي ىله-عا هل صانع وهل, ىلاعت هللا ىلا هجو:يو ههجوي هل بقلا لرش.سيوموةيو
 نءةروس<ةءبارو ضرفلا ةفلان'ىفالا اهعممضب و باكا ةدتاف ًارقيو هنا اب ربك أ هللا
 اعك ارنئمطي ىد هعبامصأ صو هرب هديك رس نا ىلءرد تقي ثدحي دك وعل كريغنآو 3

 اسك راو لح رلاو نيدل اة عبس دا بار" الا ىلع دس ماتاه نكمطي ىحهسسأرعفرب ع

 لكس ًار ىلءدعقي مةعكرهذ ذل ”الذك ايت صدي غاسلاجىوتسي ىتحهسأر عفريخ هحولاو

 مسوالا آو هلع ىلاعت هللا ىل ىلا ىلع ىلصهنال_صرخ انك نافدهثتي وندءكصر

 ىلاسعت هللا ىلصىبنلا ةالصهذ ية نياسملاودكثالملا نم هملي ن نم ىلعول بو هيلا ءاعدل بح اعدو
 ةياصصلا ةالصصو ةشيرفقرذعرغن همادع 0 1 ك1 تثير لسول؟ اوهملع

 تايرورمض نم ىهوةالصل | ىمص | ى مااونراَوىتا ااه نيالا ممهدعا ن مونيعباستااو

 امتامحاووأ امن وديا ءيالت السلا ناك رأى هل_هاههف رق كاي دنلاكلتخا متنا ا

 ةغلاابلا ةطاىفاذكومسا|ةدصسا ريسدت واهك ري ىلع مالي ضاعبا وأ اهكرتي صقذ:ىبلا
 ىورونيدلاهلزيصل هللااودم_هلالا| وص اموىلاءتهلوةل (ةيئاانالا عرش نوكمتال)
 لاسعالاامنا لول آو «-يلعىلاءتهقلا لص ىبناا نعى عنب < ةباورريغفف هدا:ءاكالام

 ثيدح فردقملاناىد_:ءوزعا لها: هال ذا ءادّبا ىف ةيماا بوو ىلءو تاقتامنااب

 رومالا هذ هقالد ءاموأ ةدصل اوأ اتوا اوأدوجولاوأ لوصللا ناك نا ةمنلا لاعالا من

 ند هرم ةال_دل ا ىل-ةمىف ةااق بالا +_ءعرشةالسدلا كلت نود: الىذلا عملا ىف

 وأ لاكلاردقااناك ناو طورمشلا _صاخهذهو ةالصا | مدعاهمدع مزلتس ادق هنالاهط ورم

 نوكت نأن عالسضأةبجاوب ةينلا تسداف هنوديةدعرشةالدا!نوكت ىذلا عملا ف همقاليام |

 اطرمتب



 ؟الملا ةسقمك بان (ه١1
 1017010 ا سس

 ى-ءمى امنافرصل ا نوكللؤالاىب :ءمانر هش ارب دما نار فرعدق نكل اطرمث
 لودالاو ىناهملاىاع فر رقن امك اذ هع نءةجراشر وما املا ناوةسنلانالا لاسغالاام

 ىفدو+ وما نال نكس اهزانذناوةشعرمشلا تاذلاوهو قمقسا ىنءملا ىلا هوتي ىئلاو

 بي رالف .ةأا ىنءملا ىلا هجولا نع عئامدودو ضرف ىلعوة-بعرشريغتا' ذحراسلا ىف
 عج رو تاذلا كل يدا دّدعالا مدعل ايدام ال لاكسا | نم ٌىمَمْلسا ندا ىلا برقأ ةععأا نأ
 نماملابلوقا نمبر ةالصال طرشة منا! نان لوقا انا اذهب رهظذ نيعمنيزاحلا برقأ

 (ةضرتفءاهاك اهناكرأو) هركذ دعضوماذ-ه يبل كوفر هىلءمالكلاو اهتامحاو هل

 اهمدعب ةبولطملاةر وصلا مد_هثو اهلعفبالا فملكتلا طقسنال ىبا ةال_دلاة هام موكل
 لاد_:ءالافدودءلافلاد_ةءالافع وك. رلافماسقلا هراهسني نافل و
 ءاودلانمابسي رقاها هع ناكو اه“ ا.هواهئءاذصع راشاا نيبدقودبم هلا دوعقل افدود لاذ

 قيسطت ىلعر د ةد ناك نمل يجدن هن د !ناندلا اذهىفلوقلا لك ولوقأ هنع حلا ىف تنك

 اذه روك نملا نضورفللاءذهل هكدا هلك ىلا ملا عرف عاج راولوصالا ىلعع ورشا

 مامقلاك ناك رأو دهشتلاو مياسقلاو مك.ةلاك تامجاو ماسةأ هنالثىلا ةهسقذم باسبلا
 ةنطااكاطو رشو دهم تا دوعقااود ,ومسلا ولاد_:ءالاودوصكاولادةءالاو عوكرلاو
 ةحئاشبالا ةالصالث دخل !ممطرش ىلع لدبام دورولفةءا ارقلاامأو ائمدق 1ذ.نلاامأةءارقلاو

 ىلاو أت اذلا ىلا هجولاْا ىنذلا نافاهودغو باكا ةهئارالا ةالصْئزحتالّْثي دح وناكلا
 ىلا ىئالا قاطع نمح رصاو طورمثلا مدعفف ظرمشا امد ءريث أت ىشذا ةمطرسشلا ذافأ امته
 نال كاَذك هناكرأو همدعاهمدعىضذةةدئءئْدلا طورمشنا ىل_كاخلاو ءازحالا ىلاهحوأملا
 امو عراشلا اهرب-تعءاتلا ةذصا ا ىلع اهبروهألا ةروداادو-و مدع بج وبنك ر لا مدع
 اهمرومأملا ةروداا حج رذمال نك رلا كلذ لهنا ىلءلءادموةين االا زال كلذك تاك

 قلاناكناودهشتلادوعقو لاد د_:ءالاىفلعلا لهأ ضعي لوقياك هترعا رك

 ةيصعماهك رتنا مالا قاطموهواهلماد نمدان يامي اغف تاب >-اولاامأو لافامىالخ

 ةدودعملا ضو رفا اهذهنا كلحال اذهررقتاذااهب رومأملاةروصلا مدعمزلساهمدعناال

 روهجلا هلا ب هذام ىلءنافدارتمبجاولاو ضرفا اواهننتاذىفةقفاوتم بالا اذهف

 رتل ا ىلع مذلاو لعلا ىلعحدملاو هكران مذيوهلءاف حدعام بحاولاة-ةءتحو قا اوهو
 تأ رعاك طورمشملا مدعهمدع مزل * سام هتقة-نافط هلا فال ن الط !نامزل كال

 دوجول اريثكوهو لمصأتلل اذا ا اهيف عب رتل عقو نطاومىف هي عفتنت ق مقتل اذه ظفحاف
 عورفلا فماكمت :اذال اوصالابفراءااد_هئاما اريثكو بهاذملا ع يح

 ةعاجالاعورفااللع ىلءنيدما للا دساكر اص وفراءملا هئءتحاطوكلا لا هلع تق
 أب هوكل (طسوالا د مشتل ادوعقالا) روكشلا ىدامعنمىل فرار 1

 ا ا هصومص#ه. وجو ىلع لديامةلدالا ىف

 دهشتلاركحذدو تاقنافرخالا دههثنل ادارملا ناد غباسع تنرغقا دقد مشتلاب سهاوالا

 دهشتلا ةسفرك ذي و لو ةعافرتي دح نمدوادهالةباور فاك *ىبسما ثد ه->-ىف طسوالا

 هضم م



 (هد) ةالدلا ةدشك بأ

 تبثي ل ناوري_خال ادمشتلاو ماما فيلكا هب تشيالوكلذ لثجة لا موقتال تلقري الا

 انش كلذ خو دقو هضارتذادب اصلا ح رمصو صا والا هبت درو دةذ* ىلا ثد دحق هرك ذ د

 أنهن وكمل (ةحارتسالا ل ع حارتلاف !:سحاحاضد !ءافشلةسشاحىفىناك وشااةمالولا

 نهب ءالو) ىراطلا كاد رضاك مهو ءىنملا تيد لك 0 دوام وح ودم لدلد

 هماعىلا هثهنتا لص هلوةاوربك -هكيروىلاءتااوقا 6 .كستلاالا) ةالصاا ىأ (اهراكذ ذا

 ريمكس اةالصلا مي ره نان مدر والو ريك_ةةالصا !ىلاتةاذاءىسأا ثن د-ىف لسوهلآو

 ملسودل آو «ملعىلاعتهنقا ىل_صدهلوقا عب د ال_صلا فلو:دالري كا |نيمعتلوقأ

 اعوريكأ هللالوقدو 705 .ةاالمقث فم هعضاو هءوضولا عش عضي ىت-مدحأ ةالصءللا لميا

 هنود دو ىلامعتهلوقن انتاج ةةسفلا اجل ليوان لل طرا ممه-7

 ءالوقأ ها ةدس الذ لكو هسكش مو هنذأىلا هيدي عفررب كس اذاف دخل اىف لاق ىلهف هير

 عاقجا, تصةخاوةلدال اللعب ماما ىندأ آن مهءرك.نبال ارئاؤ ترتاّو دقة:_ءااهذه ىلءةلدالا

 مهنا ظافللا نمةسعاج ل ةنوريهاج ةباعصلا نم ممهعمو مم او رىلعةنحلا ةريشدا اًةرمثعلا

 نيذلا سا اهذهاذم ءأ| لشن دق هنا لصاخلاو هيلعاوةفتا لب ةباصعل نيب كا ذ ىف ف الفلا عقب

 ايثدلا ف سدلفاممعورم ةءاهيأدر وام لع تن يملا ذافةالصلا تاهحصردا دعاانملا اولد

 ىلا غادي نإ تا وزملا تايعطق ن مراصو هشدعورمشم ىلع قامطالاا عقواسمارب اريثك نال ع ورمشم

 لو هماع هللا لصهلوقن مال ةنسا هذه ةضراعا لصإلام ماسلا ف سداو جفرلا لقنهءأا غلب دام

 ندا عدورتلا اريخاهلعج رددقو مهلاعفأن ءالومهأ اوقأ: نءهباصأ نعالو هل عفن ءالو

 عفا اذال_بوهماعدللا ىلسهتلالوسرتد ار لاقءا اربلا ثدي د_>امأ وم منولي نيذلا متمم-منولي

 ادع ظفلو حاتتفالاد- :ععفرلا تبا 0 ردوا

 مسونمقمالا نمةعاج اهنوديهفعهاو ردتوداز زد نيد ربلوق او نمح ردم هن | ىلع ظافالا

 ىلع ةمنالا قطا دقدإ_صأ ن ثيدحلاف اذه عمو مهريغوريهزو ناعط !ادلاخو ىروثلاو ةمعد

 راقت ثيداحاه:ملادتعءالا دنعو ع وكرلا دنع تنثحاةتفالاد:ء عفرلا تءثاو هفعضت

 ثيداحاب طسوالا دهسا نءماءقااد_:ععفرلا تدثكاذكر وحاتتفالا دع عف رلا ثيداحأ

 ثيدح قل وهل او هءاعىلاعت هللا ىلصدل وقا(ةعكر لك قدحافلا و)هنادقأمساك ةمصك

 نآ رقلا مأبأرقا دو اد حلال“ ىسملا ثد لوح عن نمهظفلفو نأ لا ما ا ءىوءملا

 نآ رقلا مانأ ارقا هلو دهر ةعكرلك ىفكلذ عن :صامثةدايزب نامحنباودالهتم ظفاىفكلذكو

 د يدلني د->-رغةحتافاابوجود شيام دروو رست املا ا . كل 3ناكسذ

 ىسملاثي دح ىف عقوام هكر لك ىاهم وجو ىلءلدبو ده ىف هو ناكل ةحتافبالا المال

 0 ةءأ ارّدبهسهأ دقو ةعكر لك قلد امد فصول _بوهلآ اوهم اع ىلا هذ هللا لص هناف

 درو ل :ةعكرلك ىف اممنرتق رثقاام ل_ءفبح هناك ةمكحر لك قيام "هاج نمتناكف

 ا ةالصلا فكلذ لعفا منع ىسمال لاق هنأف لهآ و هملع است هقتا ىل_صهظذا ن هكلذ ذد.فيام

 ةعكرلا ىف لع_ةءامدمافصوناد_هب كلذ لاق ةريرهاجباثيد_حنم عيمصلا فوهو اهاك

 ١ ةعكرلا كل لأ اةةعكر لك ة الصاادا ارا نا ىلع هن رقكالذناكستةالصلا لج ىفالةدحاولا

 ند



 ةالصلاةمقمك أت (ه9)

 ىلصةوقك ةينكرلا ظفايلسودل آو هيلع ىلا هن هللا ىلصى اا هرك ذامو ةنطا لاه ةزغصلا نم

 هرهظ مب , ىت-لجرلا ةالص زال هوقو باَحلا ةافبالا ةالصال وال آو هماعىلاهت هللا

 تاس فاكر وك ىل- لب هسنتهنأف هيةال_هل اع راشلا ىهمامو دوصسلاو ع وكر لا ىف
 ْ نا ىلءةلادلا اةلدالا ٠ ندور ممل ىلع كر وكف ةعئافلابو ون(نهتؤمذاكولو)ى ّنئا

 هذهت متو لوخداو هوو باك ا ةحعا فو الا اول «فتال ثي دكت مامالا ف1 اهو رقي َمْوملا
 ناكن اوةغلا..لا ةحطا فلافل صملك ىلءةعكر لك ىفةءاذلا بوبولة._ضتقملاةلدالا
 تفاشناوةناكمالا دئعالا ا ارقي مامالا ارهجناف عانةسالاو تاصنالا هماع بج وامو أم

 هيوىد_:ءلاوقالا ىلوأ اذهومامالا لع شو ئيالةءارق ةحكافلا | رةيلف أرق نافةريمعاهلف |

 دوب رهين تجاةيوته.ةنيثااا ىلا ؛الدزينبءلاريونت فو ىهتن بابلا ثيداحأن ب عمي

 بحاصهنءلقناك ده لوق ىلع هيفا وعدةناهك رتنمىلوأ ةءارقلا نالئالدلا ىف لما
 ةومصلا ةةرمملا ةمكم لا صوصنلا تر مالعالا ىفريقلا نبا لافو مالكل امر توةبادهلا

 ةالصاا فكل 3س دلو هم ءرممان :اماو رقفىلهتهاوقن مهيأ تمل اناضر ةةعاقا ةءارق نيمعت ىف

 نوكي نال <اذهون آرقل ا نءُفءمرمدتامأر قا لا رعالل ودب وىلللا مامق ىلع لديامناو

 ناهمافامتءارقىفئس لنوكي ناوامم سالما ارعالا نوكبن اوةالصالةءاغل انيسعت ىلبق

 هذهىللق< هباشتءو وفا معرمسةاسعءاذتك الادمن وكي ناونآرقلان ءرسنت اما هعصأر قي
 قيملاىور ءاذاحلا ةفال-خ نع ء ءاناناةلازافلاقو ىهتنا حب رمملا نرثي 507

 ناوثاَةؤ باكلاةعافي أر ةالاةفمامالا فلخةءارقلا نع :رعلاس هنا كيرشن ديزب نع

 نءةفوكلا لهأىورتاةتره-ناولاف تره- ناو تلقان تنك ناو لاق تنأ تنك
 ىنمامالا عزان, نا لصالا ىف حملا نا عجللاو أم_مًارقيالمومأملا نانيمفوكساربع باعصأ
 تضراع:ذبواطم هيرتاحانعمومأملالاغتشانا م كلذ ىلا ىضة:دقمومأملاةءارقو نآرقلا
 فا نمو ل«ةءافةد سما مش دخعال ثم ةحطتملا أي نا عاطتسا نذ ةدس مو يطعم
 5 مامالا اخ بال ا ةحتافينا.ةال اوهءج والا لوقأ ى متنا لعأ ىلا هتهلاو كرتندسفملا
 ماعاو صن آىلاعنهلوةىف تادن الان رمالاو ضراعن نود ن ءةدع رصا | ةممىاا ةلدأهلد مشت

 ضوتفاللاةمه.فناك ناو اوةصناف أرقاذاوشي د-كل دكواهريغو باكل ا ةحعاف لوانتي
 مامالاةءارقلاتاهنالا نا ىضتتقا هنا هسمفامةياغق هضابتنا ضرف ىلعو لالدة#تالل هعم
 1 نافراعل ثدالو "ىلع مطلخُثي دحامأو . اهريغالو باكا ةحتاشب أرق د هالو متؤملا ىلعس <

 ةعزاتملا ل دكو طلخالؤا ارسأرقاذا اهوار و متؤم اً رقاذا نوكي ا: اه ءاما ىلعمتؤملا طلخ
 : هعفرب لوهلوق نموهذ با. اذهقرباجثيد_امأو متوملاةءا رقمامالا عمءاذاالا نوكت 2

 رف ةح ب موقتال نا دصل لوقو ا.هريغو اطوملاو ىدمرتل ا ىنأك متبوببلسا ا لاىلا||
 اذاتيدحو ةعركلاةبالاال اهثءارق لاس مامالا فلخ مزمل ةءارق عنم ىلع ل ديام اذهبي
 ص. مضلل ضر عم ماعلاواهربغو بالا ةحت اف نالوانني تفر ءاكناماعامدواو:هنافأرق 0

 1 ماعلا" و مد تدددحودو تماصلا نيةدا.. .ءثب او دودوج وما:هد صدخاو

 م مد بحلا ع هتافةءارق نعةرذهمالذ لوصالا لءأ قانا بجاو صاشنا |
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 دهشتلاو) ءالص تاعكر نمءدعكر لك ىل هملك ىلعامب وجو ىنعللدلالددةواو سالو

 نمظافلايدرودقو ةفورعمهظافلاو ةعدحأ | ثيداحالا ىف هيرصالادورول بجاو (ريخالا ا

 صبي الىذلا وااورشا الادمشتلا ف هاا ظاذلاد مدت لك ىفوةباععلا ن هةعاسس قد و ظ

 ع مع حرش نهدجرافشات ادت كلت نمد-او لك كوم نأ ىلهملل ير < هنا ديندَع

 فب ,انوهودوعسمنءا ل سودل اوهاءىلاسعت هللا ىلص بما !هلعىذا اد_مشنلا اوعجأ و

ع مال_لاتاسطلاوتاوملصل او هقتتادتلا طفلي هش لوس - نءاههريغونيمدصلا
 3 اهيأكما

 دهش أ وهقاالاهلاالن أد ممن نيطءاصل  هقنا داع ىنَع ىلَو انيلع ماليسلا ناكر وهقلادجر وىنلا
 ىقءاجو ةغلاملا ةغا لاق لقملنكد-رعقاذا هظاففاأضء«»ىفو هلوءروهد.عاد#ّنأ

 ىذد رمعو سابعنب ادمنت ه:عىلاعتهللا ىذردوع ءْنباد_مذناهدصأ غل يصد هتلا

 دهشتة فينو ًاراتخا تلتىتنافناشو فاك اهاك نارقلا فرحاك ىهوام نع ىلاسعث هللا

 ءانرجالا ىتالراّتملا ىف مهفالتثاو رعد مشت كلامو سامع نادت ىناش ثااودوعسمنبا

 فيلما ولعفي ىلا لسودل اوهملع ىلا عت هللا ىلىنناا ىلعةالصا|امأو ىو | ناذكح
 ظفلي .مصلا قف توثامدر وام حدأ نمو زب ه-ذم حدام لكو ظاسفاا/تدرو د. ةفد_مشنلا

 كرا ودمت دمج كنا مهاربال ّ ىلعو هاربا ىلع تءاصأك دل [ىلءودت ىلع ص مهللا

 الزود عبسلام ا ىلءو هاربا ىلع تكراب م ده لآ ىلءود#م ىلع

 هجاوزأود لع لرابو هاربا ىلع تءلص ام هد هب ردو هحاو زاود# ىلع لص مهلا

 سس .دب ايمو“ افشل شا ىف نتاملالاعإ ىستن ادم دمك كنا مي هاربالآ ىلعتكراناك هنرذو

 3 رجتاهاك مالسلا مهيلعدل آول_بوديإ ءاعهللا ىلصى هلا ل ةيرفلا طابا اودوُش لانا لعبنا

 عايروصقءاهّقفلا ضعي «سفيأك ضعب نوداهضعب ص. ريثعم هج ونمتدرواذا

 لضخفالارا.دخا نموهف ة هريغءازبانلوقلا عمهراشي اواهنم دال اراشخا امأو ض< مك و

 ع .؟عضومفلاقو َّ تما ةلدالاولالدّمسسالا لعب ةرهملا عسنص نموهو تالضافتملا نم

 قا اءارن م ىلءفثي دا بنك ىفةدوح ومس .وهملعهّلا ىل_طهنعةَمباتلا تادوشتلا
 ةمسلا نمدروام عجب ةعوضوملا م السالانب واود ىفاهر ظا تا لو هيلع هقلا ليصدنع مما

 تاولصلا ضم: ىفد مسند الثماذ_ميةراتو اذهب ةران لمعي أ هسماع :رهسس راوك أرامكو

 عسا ولك. لافام_هرخت رعد مشب اهضعي قو سايعنيادمدأب اهني قود دوعسم نبأ دسم ند

 ىلعرعلا لسهأ ةماعت اق ىجتتنا ميعصلا» ءازجسا ىف شر ال مصالا هنوك نكماح اممالاود حبرالاو
 ةبيجاوريغرشالا دوشنلا دسم لسو هل اوم_ءاعىلا.هث هللا ىلص ىو 1 عقال صلاها

 هذو اهلريغ سيللوالا دمشتلاناودمْمَدلا باس شناعو رعبا ظفاري_ثداذهىلاو

 ىفا مرارا ىل [وهنال بع من لي ناف رخالادهشتلا فاهبوجو ىلا هدسحو ىفاشلا

 ثي دح نمهريغو إسم هج رخأ5 عبر | نمدوعتلا بوب و دنيتي اهدفو ولوالادهشتلا

 دهشتلان م مم د غ رفاذال_سودل آو هيلع ىلا عت هللا ىل_مدقنا لوسرلاه لاق ة ةر رقنحلأ

 تامملاوامحما هيسئفن مو ريقلا[ ب اذع نمو ممهِجِبادعن عب دأن مهاب ذوعتماةريش الا

 ال00 رسل وجرت ةنطشي جراج وخ ور واوبلاجللا جدلا ةيتفرت *ندو

 نودخحححومم
 _ ل



 ةالصلا ةمشبك بأن (51)

 ىلاد_ْرْأ اك همعاءاعدلا ن ن«ئالذ دعب يلدملا ريخت مت مع دهشتا ا مامتنه ذوعتلا اذ هنوكش

 موالادهشت 1 ىفع عدلا خييص ف درو ةمغا فلق "لوا آو باعلان هنا ىلص قالو رلذ

 ى-جراو كد ءنمةرغغمىلرفغاف تاأالابوزذلا رف _غيالو اريثك اذظ ىسف:تلظفا
 اموتنلءاموتررمءأاموترخأاموتم اقامىلرفغام-هالادبو ومي-رلاروغغلا تنأ كيا

 بجاووهو (مياستلاو) تنأالاهلاالرنؤ ملا تنأ ومهما تأ أقم هيلعأ تن آأمو تفرسأ

 كلذدافاف هيالا اهل لءاعالفة زا_صاا لم ماحت ل هجم دودهل ١ ؟وهيلعىلاعت هلا ىلصىنلانوكل

 الاةال-صلانمحورخلان روكي النا ب>و ةهط !ىفلاق» ىمملاثيد_- ىف ذركذي) نا وهيوحجو

 ةهسلان ا ميقلانبا لاقى متنا كلذ بجوي ناو مالس ١١ ىنعأ سانا مالك ن-سحأوهمالكب
 ثءةبسجاهاورىتلا لسودل او هملعىلا عت هللا ىلصىنلان دعما

 مالسلا هللا ةجرو مكيلع مال لا هدا: 1 نءعوهنم؟ن ءةالصلا ا ىف ناك مهناةباصصلا نماسفت

 ىءوموب أو ةرع«نب رباجحو صاقو بأ نب دعسودوعسمنب هللا دبع م-ممهللا ةجيرو مكملع

 ىرعشالا ءالامون اور حنبل" او وبزاعنبءاريلاو رعنب هللا دمعو رسانب رامعو ىرعشالا

 هت نيبام كالذي ث يداحالاو ةٌممر ونأو سو أن ب سوأ او ىلع / قاطو ىرت :طلاَ هرعنب يدعو

 لاطأ ادقو. ىمّت'ا ةدحاوة هل ىفةدرا اوارتصص ىف فا 2 ثدداحأ ةسمم كلل ذدرف ن سو

 نع نيتهلستلسي هنا ىلع معلا لدأ ةماعو تاق هيلا عجرياةفار وأ ةبج ىلا اهءباولسا ف

 ملسوهلآو هيلعىلإعت هللا لصىألا نعدو هسمنب هللا دمع شد داو ح اوهلامش نعوهنسع

 هنيعن علي ناك ملسودل آو هلع ىلا عتهللا ىل_طىنلاناهظفاو ىذمرتلاودو ادونأءاور
 ضب ىري ّتحدتلا ةجرو مكملع مالا !نمعالا هدخ ضان ىري ىت>هقلا جيرو مكءلعمال سلا
 دعس لهسنءباسما !ىفو مهريغو ىطقرادإاو نامح نءاودج أو ىئابسنلا هاو رسب الا هد

 نمنابجنبا عم ىف عقو ونيسان ببو.ةهيو عبقسالانب 7 اوو ةيعش نب ةريغمو قي دحر

 ثيدح فاضي دو اد أ ددءواضيأ هجام نبا دع ىثهوهناكربوةدايز دوعسمبا ثيدح

 ثي ديل !بتكنمئثىف تسل ةدإب ءزلاهذهنالوقي فيك جالصلا نبا نم بههل افرح نب لئاو
 ةدجاو ولست درفنم او ماسالا م كالاملاقو صبخلال اىفادكح رجن لك اوةباورفالا

 ءاقلت وهلايعت ن عو هذنعنع اناث مسام نانا مبو وكالذ ىلعديزب زال مكمل ءمالابلا

 تياثلا ضراعدال طقفةديحاولا ةهلستلا دورو لوقأ ىو ىفاذكه مام! ىلعاهدرههجو

 ةيفانمنكنلىتا!ةدابزلا نا ةصرعغ لا مفر عال نيم ستا!ثي داحأ ىهو اهيلعةدارز هفانمم
 1-5 الرا دها هنا ةيل:!لوقل فالي دروام ع. .هخلاعا نيئيلستإ لوةلافاهاوبق ب

 *ىسبملا ثيدج عحرملا نار رقت ةف بج اوريغو) ابجاو يللا نوك امأو ضةةمنوديئلدالا

 نكميالابا ع ا*ىسملا ثيدسح ب راتبه هباحتا تنهي :نأالاهفرك ذيل امريغأ ب وجوالهلاو

 امأو كلذ فالخالف نيدو اوعوكر لا لاح ىفةنن' أمطلاامأوهوجولا ن نء<جولهفرص

 ضئارفدك [نمهناقملا وم وتدل ذ ىف فلان نيتدحسلا نيب و عوكرلا نملا دتعالا لايف

 ىناكي كلذ ىلءلديام لد وهباعهتإ ىلصعن+ تيد وامهتلاظا عورمبم اا لب نين طول |ىفةالسلا
 عوكرلان «لادتعالا اهتلج نمدعو مو .بلع هللا ىلص هبالصتاكرأ ارزجهناءاربلا ثيدح
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 3 ام-مأثيلي ناك هنا لعل دءاذهو"او !!نمايرقاهدح وفنيةدصسأ|نيبلاد_تءالا ْ

 عوكر لا نمملا ددعاف فةيناك مل-سو «ءاعهللا لص هنا تءثودوعسلاو عاوكرافكسلي

 لديام امي ةمعدأنمتدنو امهاهّلاطال ىسن دقدن ًاهار نم نظن ىت-دوكهأ انمهلادّشءاك

 نمنكحرزل اد:ءالاودو هسلاو عوكر لا ىفنانءمطالا لصأ نا لصاحلافاعلوط ىلع
 مهنالةدك وما نأ 1١ ننام: هطالا ىلعةدابز ثبالا لوطامأو هنودب تالة ال_صلا ناكرأ
 نانءمطالاراصل.ةباغىلا لا ددءالا ىف هكورتم ةملاهذهتراص دقو“ ىسملاثي د- فركب

 تيثينأة ب وفط هااران*" الا عاس ىلا ه سفن «ةعزان نم حأامو هدودو لدا اه جمف
 ثيالارادقملععو اه مةروثألا ةمعدالاب وءديو هدوص“ نمالدّدعمو هعوكر نمال دّدعم

 هللاول هاحالا اهدورو ر_يالىئلا ة:-سااوه كل ذفد وهسأ اوع 1 رلافهفثيارا دوك

 نءعىنو أ ل عقلا دهن ءاهبوس و د.ةرامابيفدريلهنال (ناس:ءاذادعامو) ناعّتسملا
 ىنائمئئركحذالو بو>ولاد.ةيديدد.عووأ ق.ةلا نها نءنيذورمصمرعغ كرتلا

 لصاخلاو بحاو رمغهنا دمعي امدرو دقو هبموقتو دا هيموقثالهجو ىلعالا»ىملاث» 1

 امجاو نأك همف ملسو ه.1ء هل | ىلددرك ذا * ىلا ثي دحوهاواك ةالصا|تاءدجاو عس هنا

 ]تنام ضعي تو ىسلا ثيدح تاور تب شئدةزنكل بجاوبس لف ذا
 || كقثاامبوج و مككو ةدودعلا هقرط عمنا ولسا قمة دارأن م ىلءفرش "الا ضعنلا
 عج دقو كلذ نءحرخ هع حرخامو لللدلا هيضتفي اميسهتينكروأ هةءطرشوأ هلع

 دحاو عضومق ىلا جرش ىف ىلكوشا !ةمالعلا ىنابرلا ظفاملا انضم هقرط نم محصام
 دذءو مارحالا ةرم. كت دنع ىأ(ةعبرالا عضاوملا ىف عنرلا ىشو) هلا عجرباة كلذ مار نك هم

 دنع بارلا عضوملاو ةعكر لكى عضاوملا هثالثل هذه عوكرلا نملا دّدعالا دنءو عووكرلا
 ىو ردنري.كا!دنءامأ ةددعا| ثداحال الذ ىلءتادد_ةفةئلاثلا ةعك رلاىلامامقلا

 ةرمشمملا ةريشعلا ,مثهةبادصلا نمالبر نيو لسودل او ه!ءىلا هن هللا ىلص ىبنل نع الذ
 نمعج عفرلا ىور ىعفاشاا لاقو*ا.ئةساريغ نمةباعصلا عمس نعةعالا نمريمك هاورو لاب
 هللالو رنا لع لهأ فاتك رذنملا نبا لاق م ممرثك أددعب ثي دح طقدرب0هلءلةباصعلا

 ةعسنعفرلا ىو رنيدملا عف رءزج ىف ىراذحلا لافو هب دب عقرب د اكل ول و هءاعىلا.عت هللا ىلص
 نءاوح عنرلا ىور نصمم« أتامفالذنا ىف و نغ_لا ىف يملا درسو ةءاصصلا نماسفنسشع
 هلآوه طءىلاعت هلا ىلصدهللا لوسر باس ناك لالهنبد.جو نسما لافو اا نيثالا
 امنا لمح رشف ىوو:لالاقو صرخت ىفا ذك مهنماد> أناس ميديأن وعفرب )هو
 هيوحوىلايهذدقو ءالذادعاهفاوةاّمخاامناوما رحالا ةريبكن علل ذىلعة مالا تعجبأ

 امأوةع راو ىدم او ىازوال اوىكر وا_لاورامسنيدجأن -طاوبأو ى رهاظل ادواد
 ىلا نعةباصصلا مدح .رنبر مشع ىلع ةدابز هاو ردقنهنملادةعالادنعو عوكرلا دنع عف رلا

 لحأالا كاذ لعراصمال ءاملع عجبا هنا ىزوراارصن نب د لاو لو هللآو هيلع ىاعت هلفا ىلد

 رع نبا ثيدح نم ريضصلا ف تراثوهذ ةئلاثلا ةعك رلاىلا ما.ةااد نع عنرلاامأو قفوكلا

 ليني دجا اضياهحبص و.محو ىذمرتلاو ه-امزباو ىفاسنل اودوادوبأو دا هرخأو ْ
 م لالالا 2لكل ا ٠ سال ل 1 3 1 ل ل ل لح
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 اًداقَةْغلاملا هللا ة><ىفو لبوه او هملعىلاعتهلنا ىلص ىبنلا نع بأ اط ىل أ نب ىلع ثي د نم

 دوصتا اف كلذ لءيالو عوكرلا نمهسأر عفراذا كلذكو هسسكتموذح هدب عفر عكرب نأ دارثأ

 ةنس لكلاو ىرخأ اهك شور مودل آو هلع ىلاعتهلنا لد ىنلااهاعذ تلات" امهلا نموهو
 فلسا ىلا عضاوملا دحأ اذهو مهدع: نمو نيمداتل اوةباصعأ|نمةءادسد>او لكيذشأو
 كلذ ل ف ىد:ءقااو لمصأ لص دحاو لكلو ةفوكلا لهأو سيدا !لهأ ناةيرغل ايف
 ثدداحأ ناف عفربال نمي ىلا بحأ عفرب ىذلاو ثالثبو أ ةددحاو ةعكربرتولا هريظنو ةمس لكلا نا

 هداب ماوعة نق ه سف: ىلءريشي نأ روصل هذه لمى نا فال شال هناريغتدث أو رثكأ عفرلا
 دعالو ةرعكلا تضةنارفكلابك موقنان'دالول لبوه آو هياعىلاهتهّللا ىلصهلوقوشو
 نان منةلنااهكرتوهارخآ ةررقَتملا ة:لانا نظهنعىلاعت هللا ىضردوءص نبا نوكي نا

 ةالصلا ىف هيّئدّ !كلذأو ىهظعت لءف عفرلا نا هارهظي مو فارطالا ن روكس ىلع ةالسصل | ىئيض

 دنا ناهلرهظي لوةال_صلاءانث اىفهنوك بس الف رتل ا نعئذي لعف هنا نمنةلئانوأ ||
 هوة لعأىلا.ءتهقاوبواطمةالصا| نم ىلصأ ل هذ لك ددعىلا عت هننا ىوسام كتل هينتلا
 عنراوعم عنرلاف دوصسأ اوعوك رلا نيب ةقراف تءرشةموقتل الوقأ دوكسا | ىف ذل عسفيال
 بحءاصدإ اوى ولودلا ني دلا عسيفر شلل ل.مكتل او هفو هر ى-منارا اركشلل ىعم الفد وسأل

 مدي لهنا ىلع مهةافناعم هعرضلا دعبةالصلا فنيددلا عفر نسى اوفاتخا ةغلابل' ةمغا
 ىلاعت هللا صه عت ث هنا ىلعو طقهنءةبادعلا ىلملالو "هلمض' نا الو بام عتاب ىهأهمف

 هيلع هللا ىلصهننا ل اوسرةالصمكب ىلصأ الأ لاقفدوع -نباداز هناالا ةدم.لءفل و لاو هلع ||
 ضعءب هيرعشب اك ارخ[دكرتدارأامناو ادب هكر تدرب هنارهاظو يعلو ىفالا هيدي عذري لف لسو
 ضرما مانأ ىندكرت هنا لم هيف رتل ا ةدمىرديالو عفرلا كرت يسهالارخ 1 نا هنعل نير ام
 ىبمربغب و رذعب كرْتل انا موقو كربلا تاطبذ لعفل اد درعه تناك هتماسنا موق نظف فعضال

 هتينس لص أى نيد مدلل ةشقا:ءالف ةيقاناذا ىهفرذعلاب ضرغل مامقلا لرتك ةمفساا نال
 ىهئاةياةالصا !لاعفأف لا يام سل ذا ةمصعتملا ضعب هعئمناو هز اوس« اتي ىفالو'هل هبا ىف

 عازر الذ نينظل | ىلعءاب هتيمسا قب ىف لو دحالهلءاف ىلع ركن الةنيد.علاوتونقلاو ةعرتأا ||
 ملوةرهشلا قونةضاتسسالادحاوغلب عجبب_ءلعبظاوثمحو نافحرلاو ةيظاوملاىفالا
 لاناملاه ثمح مالسل اىفددلا عف رض رءثاك مهلعفل ل .وهل او هءلعىلاعتهللا ىلص ضرع
 همامأى رباك هفاخ ىرب ناك مل .وهلاو هيلع ىلاعتهننا ىلصوه و سلخ بان ذا هن اكمكي دبأ

 نبءاربل اودوءسمنباهاوراك .انامحا ل_سوهلا وهيملعىلاعت هللا ىلص هكر و «تنسءاقب تدثف
 ريخ ىلا هتهقلا هسرةةدنحانأ غل لوهديك أت طوقسب ىضقي هكراتل ضرعتل امدعو بزاع
 هياعج رفامهثءهللا ىذرر عنب! نعاس عباهشنبا نعمت ازوالاهل ىو راما عبجلا اذه

 هناك اظل ةرثك ال هقفلا ةرثكبدوع منن! نءةم_ةلعنع ميهاربا نعاداج ةسفش- اوبأ

 توكسلان اىلءءانةعرعتلاىفالا فري ثيحر جنبا نود ئسفال دوه سما ناطغت هنا نل
 مدعب رعشم هريق دنع عفرلا مدع نم فاشل !نءرك ذيامو رمصحلا د ناببلا ضرعمقف
 هللا ةبحاص دف ىولهدلا دمهشلا ل.هه-ادجم شال ني معلا رب ونت فو ىبهتنا ديك ألا



 ليل ةالص لا ةءقمك بأن

 مْعَةْدسةنلاملاىلا ماهقل اوهنممامةلاو ع وك رلاوحاتةفالاد_ةعنيدملا عفر نأ ةغلابلا

 ماليالوءلثهةةيهناو هسعفامت ادت لءفامردّةب هلءاف باثمف ىدها| نيس نمثدك وم

 هذ بةقاعاملا ثيداحالاهدنعتدثنمىأثيدحلارلاعلا ن - كال ماو عدمه كر ناوةكرات
 لهفانههىدوهلا ةمم ديرو ىدولا هلي مام داعب ع نملوسرلا ق اشد ع نوفالا هلاخا الذ" هلماسألا

 ىفزنود_ُدارثا" اذاكلاو وهيل ءذلسودل لهنا نافاس قا رمت رشر فرن

 امددكّو ملا يغب و عاجلا كر لو خسنيلوةبرقهاعاورقأو هباو صأوأ مهثءىلامعت هللا

 ناك اذا مثلعفب سد امدعلاناف عفرلا م دع هن رخلءفانلوة مف ىرخأ هوك رثو:يههولعذ

 ة اوهماعىلا «تهللا ىلصىبنل |نامز ىفا رم مدعلا

 ليةمسمدعلا نو مز ى>ةمسلاةلازاةءدملا موهفمىف سباو ةعدبنوكي هعطقف منع

 اذداوةب واهاكح رئئار فا! تحرخ - رح ص "رف -غانل اوقيو م-مم زفم-هةي0لعفاومو هو ةم

 موصا|قلاصولاك مل_سودلآ او ه.اءىلاعت هللا ىلص هيّدصتخلالذاوملا تج رخ صت#رمغ
 ترش عاجالاب كر لانلوقيوةزاندل : الءا.ةلاكة خو سنملانأسلا تجرح سنو لانلوةب و

 مامالاد_:ءنيدملا عفدناهتمديالاوق و بسم ١ نيةددسلا نيب عف رااك هيتفك وركملا نكس سا |

 ناةداعسلارفسفو ىبّتنا هنوشثي نيثد_هلاوءاهةفاارثك 1نكيلو عدل سل م-ظعالا

 ميسدلا هحراش لاف ىتناةئامعب رأىلا غل بابل !ذهىفتيورو بارا الاورابخالا
 رغسؤوه-ةعباوألا ىدقو ىو ةنسامهااكعفرلا مدعو عئرلا ن 'ىواهدلا قا دمع

 دةفرتاوتملا هءاشهناورةرثكلو هئالثلا عضاوملا هذهىفنيدملا عف :رتيثدقو ىلرعلاةداعسلا

 ىتح ةيشيكسل هذه ىلع ليلو ةرمشمملاةرمشعلا ءاور رثارربخةثام_عدرأبابلا اذه ىف مص

 مقملل رظانلا ةهزنىف ىزواسانبا لةنو هترامعد ىهتنا ادهريغتش : لوول اعلا اذه نعلحر

 3 ىلص هللا لوسرشد دح عومدوسال ليال لوي ىناش ا لاق هناىبزملا نع رئاسملاو

 هرتبانا عوكرلان نم عفرلاو عوكرلا دنعو ةالصلا حاتتفا فنيدلا عفر فاسو هل آو هياعىلاعت

 "هللا ىو ١ كلذ يجوب هنا ف حب رص ا دهو ل_سودل او هءلعىلا عتهللا لص عب ءاداقالا

 ةمض عزاب ”اوةسانةصص تاناوربةرو حصذملا ةءبرالا عضاوم ا ىفنيديلا عفر شيث دقف

 ةياصعلا| ءاربك ن نءول_سودل اوه-لعىلاءهللا لص ىنلان ءةقداصة ةد-يهاذمو ةءار

 كب منى قش مراننالو مساهبو شيال ثم< نيدو ءاهقفلاو ءالعلا ءاوطظعو

 لع ا ىأنيدملل (مضلاو) ريونتلا ىفاذك ةرومشمن نوكح:نأنملقأالورتاوتلا

 ددعا|ىفنع مرلشعل ذم ا ,امهتد وأةرمسلا ت<وأر دصا ١ ىلعاما مامةلا لاح ىرمستلا

 نءهاوردقو اهتمئش ىف ثد دال ءلالهأن هدأ حدقالو ضراعم نأ#_سلاهذه ضراعي و

 هشثأت ؛ ل هناريلا دمعنب الأف ىج تاع رت رضا او هلع ىلاعت هللا لص بنا

 ىرخالا ىلعدبلاعضونانينبعلارب ونت ىو فالخ لول او هءلعىلاعث هللا ىل_صىبنلا نع

 هياحتصأ ن نءالو بنود او هملعىلاهت هللا ىل_صننلا نع تشي ل لاسرالا ناللاسرالا نم وأ
 ىو هبات نعول سو دلو هءلءىلاعت هللا ىلص ىبلا نعةئبات ةيكت اراوربعضولا تيثلي
 ساّاا ناك لاه دعس لوم نع هت ىف ى راضأ اواط .وملا فكلاغك وراكم تنعىلاعت هلا

 دؤصرون 



 ةالصلاةشمك بأن (30)

 ا هنأالا لعأ المزاسو[لامةالسصلا ىفىرسبلا هعاؤ ع ىلا ديو جرلا عشب تور

 : هس نءٍباهنب ةصدسق ع نءىذمرتلاىورو مل_سودل آو هملع ىلاعت هللا لص ىنلا ىلا كلذ ىي

 ىذمرتلا لاك هليعإ هلام خرفان ٌءْوِد لو هل او هماعىلاعت هللا لصهللا لو ءرناحسص,لاو

 ونألاه دعس لهسود رداع او سا .ءنباوت اريل نب ف .طغو رن لئاو نعباملاىفو

 هلاولص ىلا باص نمملاهأدناذه ل علمسم ءااو نسح ثب د> ىلهث ل يسع

 ةالسصلا ىفهلا مث ىلعهةمعلحرلا عضبنأ نوري مه دعب نمو نيعباتلاولسو هلآ او هملعىلاعت

 | عساو ,تالذ لكو5 رمل تح اموعضد نأ مهضعب قأروةرمسلا قوفام_ععضي نأ مهضع ىأدو

 نبلثاونءقاسنلاو دوعسنباور نب لئاو نع ل_سمح رخأكلذكو ىهدا مهدشع

 نءباهنبةطدسقو ثرالا نب .ط غن نء ةسسد ىأنبا و ىلءنع الاو ىراخضااود وعم

 عضو نيم !قالخأ ن ملا هنأءادردلا ىأو قيدصاار تجر ؛ىلأو ىلءورمخت نب لئ او وهسأ

 مورا آو هءاعىلاعت هللا لص هللا لوسبر لاك لاق هنأن 0 نع ةالصاا ىفلامشلا ىلعنمملا

 || فأن ءحرخأ اذكعو ةالصا اىف مهلا: ىلءمهنامما ىضاولئارسا برامح ىلارظنأ فاك
 || نيمدالا ضءد نءلاسرالا نمىورامامأو ءاروحلا أو د_هاجمو ىد_منا| نافعيبنأوزمل 2

 ]|| ناف ةبنش ىلأنبا هج ا ا ميهارباو نط اوخ نم
 ةداعهوم_سحلو ىد-هأ!نم_سنمةنسدومءس هنا لع ]وهذ عض هولا ثدي د> مهدذع غلب

 ل_صال ١ ىلع" لاسر الاب اوم _عف عم طولاز ازاوج عمه: ءااصال لاسر ال ا ىلا اولاغشادانلا

 || مهدنعتث هنااللارالاىلا او 5 مهل لمادالذاو لءلدلا ىلا حاتحدي دج رمأ عضولاذا
 ( لهئامالاق هلاعشم هم « كس لرلا نع ل هس ث.- نيريسنبا لوقري شذ ا

 ْ نيديزي نعةبيش ىف أن يركب ونأ حرخأامامأو ةبيثى أنبا حرخأ امك مورلا لجن مكلذ

 || ةفلاغ ةذ اب اور ىهف هيدي ل سرب ىلصاذارمب نل' نيا ت اكلاقراذيدنب ورع تءم«لاق مههاربا

 لوةيريبزلا نبات عمم لاه ن -رلادرعنبةءرز نع دوادوب أ رخ أ 5هنءتاقثلا ىورانأ

 موعال لءئااولءفهذهذ ةوك”ا هوك ناو ةنساا نمدهلا ىلعدملا عضوو نيمدقلا فص

 : مك عذرلا مكح ىف ةمئسا٠ نءىباصعلا لوقو ةئدلا كلا هدستهنالتعوقرع تعول ا

 || دعب سيل ىاعصلا مهو ىدهلا نس نم عضول اري( هلءل ا ده عمو ثي د دهلالوصأ ب تكى قةح

 ىذترااىلءوؤددصلار كا نيدصؤولا ىري ماك هب ةرادصلا :ل>- الا غلاة تاكا دااهسال ىضمأك

 ةرومثاا ةعوذرملاشب داحالل ةلا مانا ىلعم هوديو دعس لل هسو دو ءسمنباو سامعنباو 1

 الو رايتعءالان ع طقستواهملعلوعيالز أ ىئمنمأ ع ولا بابف ةضمفةملاةيادصلا لاسعأو

 هسنعاو ور هءاعصأ ن نمنويمل هثءتااوزلا تير طضاد_ قرنان كاامامأواهلاتشلا)

 || نيل م-نءاطوملا ثيدح هيد م: امكح لفذااوأ ضرغلا ىف ناكءاوساةاطم عضولا ىهأأ
 لاسرالا<_دءاوور هباصصأ نمنوب رصملاو ىرصلا قراخحملاننميركلادمءن ءءرثأو دعم

 بوش أىورواةاطملاسرالا «_دعئور مساقلا نب نجسرلا دمع ولمنااىف عضولاو ضرغلا ف

 نورخأ: ااه ل عناو هنعمساةل!نب او نييرمدملا تاءاور ىأتاءاورلا كلو عضولا ةحاب | هذع
 قافتالاو عاجالا قرذتالذ هباضصأر وه ةءاورل فا ا ةذاش تاناوراونكل ةمكللااملا نم

0 0 



 نلف ةالصلا ةمقمكب ان

 || هقفلاف هرمون فب خالسا نيا اوأ ةذاشامن .وتحاو قارطالا نماشسءذااممداهئالو

 ١ اهقوفوةرسسلات عضو و ماسقلا ىلا ض منو ةدصسلا ن نمهسأر عف راذا ضرالا ىلعداةءالابأأ

 ا .|دوادوأجرخأ ل وهلا و هيلعىلاهندقلا ىلص ىنلا باتت ن ءىو رمام,نمالكث الن ايوا + 1

 ا هريسغو ني زرهاورةرسلا تحت ةالصلا ىف كلا عضو ةخسسلاىلعن ءةبيش أن ءاود .جأوأ|

 ا نأم مضعب ىأرىذمرتلا لاق ةسع عج نيا يمص فردصلا تت ف كلا عضو ةدلعملا ارقسىفا

2 
1 

3 

 ا

1 
3 

1 
 ا انزكذ اوه دنع عساو كلذ لكو ةرمسلا تام مضيت أ مهضعباكأ اروةريسلاةوثاه-هعضطد |:

 تع عضولا نوك ىف ل ه-علا بجو مدت ثبت لذي ؛ لو مامهلا نبا خشلالافو اًقباس ا

 ة-.عفاش /١نعو ةرسسلا تن هنوكو>ةسفنحلا ن ةدؤوعملاو ةرسمأ !تعهنوك قوزدهداا م

 هللا 1 اسانرك ذاك همن.ةاواسملا قمتتااو ْريهذ ا نالوقد_> أد نعو رد_صلا تدق ْ
 ران " الاورامخالا حب رد هبنيمقوملا مالعا ىف يقل نبا لاقو ىف هداك ؛لعأىلاءت ا

 ا "ىلا ب ًادكرت لاق كالام ع نع مساسقلا نب اةياورب ران“ .الاهذف تدر ىرمسدلاا ىلع ىنلا عضوف | |

 3 رايدلا هذه ىف تراصاهنا بت ارغلان موءانشلاةسشاح فو ىمويدا هاوسهيت دراي ثلءأالو أ

 ١ مدظعأن م ممقبط نع عفتر' دق هنأ نطد نءموعاشن ن مو ةماعلا د.:ءراصءالاهذهىو ا

 ||| ىداعي الا ىرتق نيدلا ن ءنيجرافلا ادعو رتكداعتعاف مصب اهب ك ةْلا نا تحتار ملا

 1 ني دباكسق هراص ةناكو نيس !ءذهن هىأاهنمةدس>اولعف هاراذاهدلو قرافددلاولاو هاعأ ا

 ْ سفنلا لدي وأر هلا برمي وأ ف زبهارولو ا يا ءناكىتلا دعب رمشلاريغ ةعد رمش ىلا الةةنمورخ 1

 : ىرءامةوادعلا نمهتوهش رحل روجقلا فلحو ًاروزلاد_ممدوأ هيون دحأق رعيوأ| أ

 ْ لئالدونامزلا رخ[تامالعهذ همرحالا مضع وأ نخله هذ هب سَمْلا بيسي هدو هناب سا

 ٍ عضاوملا فنيدءلا عفر ىلا ناسا هذ هبوب ةراشالاو ىلا ةعاسسلابرقوةمامقلاروضح 1

 نيدلا“ ادعتوكس برغأو" لهدا هماع العفنمسع ًاولاق ةالصلا قنيدملا سنو ةعبرالا | 1

 || نيدلادبعالتوافو رعمركنملاو اركح ذم فورعملا لعجن 0 الا نءنيململاةمأو]
 | || ىزرح وةفاذم ظافلأب ثيداحأ هيتدرودتذ (هج وتلاو) ىوتا نيلسر !ادسةجمب دوأ'

 ةرب ره ىأث يدحن هىورملا حاتم الا اعدجأو مص حرف نكح رخاذاا تداوي هجوتلا 1

 تدعاكىاباطتنيبو ىند .دعامهالاودو اظفارتاوب هنا ل قدق لد امهريغو نب ودعا ودوأ ا

 ىاسغا مهألا س ددلا٠ نمضءالابوثلا اب م”ىاباطخ ن نمىة'م-هللا برغملاو قرمشملانبب ا

 هرخآىلا نيب دعانمهللا نم غسص كا ذ ف مصدق ةودخ !ىفلاك دربلاو ئلاوءاملابىاباطخنم 1
 ىال_صن ان 1 هلا نمانأامو اين-ضرالاو تاومسلار طق ىذلال ىه-و ته>حورى ا مثمو ٍإ

 كنادساهنمو يزلال وأان أو تم أ كل ذبول كي رشالنيملاعاا بر هت اميو ىام و ىكسنوأ
 هللد_جلاوان' الثاربكربك أهللااهتمو كريغهلاالو لد ىلاعتو كلعسا كرات ولدمح ومهللا |

 ىلأو تلهب ىف ىلع ثي د حاتفسالا فل داالاوان الب ”المصأو:ر كبهلتا ناسا ثالث اريثك :

 ةررر» ىنأو دوعسمانب او :-ثناع ثيد حو مهريغور ع نباو مطمن يهجو ةكاعوةريره ْ

 ءاعدىف ىذاسشلا بهذ تلقاس لل ىو !ءالؤهرم-غو عضاوملارب ' اسفة :رع نب سعكو ناب وث و

 ثيدحملا ةفنحوأو جلا ىو تهجو ىلا هنعىلا.عتهللا ىذر ىلع ثي د> ىلا حاتتفال



 :الملاةشكبلا_(0
 0_0 2 رك
 هنا ىدنهلوةىنعمو كلذ نما. لوقنالكلاملاقو حلا ل دم< و هللا كناصسسةشناعأ
 ركذو حاتتفالاءاعد نمةالصلاراك ذى فالتخالا نأ ىلا ىوغيلاراشأو ةمزال ند سل

 هد_عام عدأ لك ركذف حاملا فالخالا نمةسمنالا نيبدهجشتلا دعب امودوكسل اوك 7

 ةوعاواب ءفالخ كا ذى تأي مل هنال(ةريبكتلادعب) ون رخ الا دنعءامركشيد-أ رمدلو
 5 ءينقتأب « لو ةريمكسلا دعب هنا ىو رحاةفدسالا هن ءىو رنم لك لد : لسوهل او هملعيلاعأ

 دةىذلاوهف هيهح وت امامأو وءافشلا ةيئاه ف فاكوشلا ةمالعإا لا ذمضو دقو هبت

 قوظلاب ن نكت ناديي هضوتولاو عتبالا منا يقي ورل او همللءهللا لص هنعتبت

 امأ( و)اواهانبهاذملا هذه تاعذأم هدم وهللا ناص-سو ثب دحلا تارمصت# نم نا

 دعب هلعشي ثاك لد ءو هل او هيلعىلا«تهلقا لص ىلا نا ةودعلا ثي داحالا,تيثدقف (ذوعتلا)
 هزوه ند مج رلا نأطء_ثلانم جيلعلا عرج قلاب ذو عأ هظفلو :ءارقلا لبق حاتفتمالا

 ذوعي مة اف لاف ىردشلا دمعسىلآث يد-ن منخل الهودج «برخأ اك هشننو «هقنو

 ةوعأامتمخمصذوعتلافو ميحرلا ناطمشاا نم هناي عةساف آر ةلاتأرقاذاف ىلاعتهاول
 للا عرمش امل ارسل مدن مث ميج رلا ناطوشللا نمهتلاذ.<«:سااهتمو مجرلاتاطءشلا نمهللأ
 ةياورلا تن خادقذااطاشا هما نالو :ءارقل ا ىلع ىلاعت هللا سان لرب لا يدشن مانل ىلاعن

 خفي ناك هنا 2 آو هماعىلا ههنا ىل-د ىنلان ءمددقف المأ ةدعاؤلا نمّدنآ ىفله

 عقود لوقأ ىلا ا نيملاعاا برهللدجلانةءار ةلاىأ ةالصلا

 ىناهتءارقىف ةاثلا المأ ةروس لك ىنان ارقاموك ىىرالا تاه نم '.لوسلا فى الدنا

 فال ىارطالا هذه نمفر طلك ىفرلعلا لهالو ب رهلاىفارهجوهيرساا ىفارسوأةالدل

 درو أد ةواهؤر قيال نم م موةروس لكل وأ ف اهؤر شي نم م+مءاّرقلاو ةريثكت اعزانمو لي وط
 قالا نالسماخلاو هريغىلا هيفرظانلا حاتحيالام قتنملا حرم ىفىناكوشلا ةمالعلا انش

 ةيرسلا ىفارسسوةب رهط ا ىفاروجةال_صلا فأر قنامئاوةروسلك نمةنآامناواهتءارقتومث ||
 ثيداح نيبو اهنا عجاف ةيتص تناكن او اهبل_سو هيل ءهللا ىلصهرهج عامسمدعشي داحأو

 اهامامالا ةءارقتقو ناف اهعاعم نع عئامهل ضرع هنا ىلع ئن نم ىف لمس<نأب نكمرهلا

 :الدلا ىلا نءاقلاررمككحتو هجولاو مارحالاوةال_طلا فلوخدلا متؤملالاغتشا تقو
 نوةةيالدق ةنادعلاراغصنمالاذاذا مهول ةغمنب هللاددعو سأل ف مهرارسالاةاوروأأ|

 تدنملافربد_ةلك ىلعو كلذ _لدلا درو اك ةياصعلا راك ف ةوءامنالةمدقُلا فوذدلا ىف
 ىلا شكلا كفا دعو 4فلاقلا نم ةهاسري_غتناكن اورهملا ثيداحأو فاش ىلءمدلقم :

 دذملاهلاق "ىلع مادوهو فحاصملا قمسرلابةدْض» ةعماموك عم ض عملا مط عد دشن اح

 راسة فصوا عمصت أد لاه نم هرهاظااف كلذ ف ة ارقلاتان الاراس ت فاو دقف ءرمسغو
 ةياورت الاهم رهان ملوأ 2: ميستلا ,رهماالزثننمنينسعلارب ونت قامامأو ةقفتمتما الا

 هيدرو ده (نيمأ“: 0 والفن [مدقتامهعفدد قف ىو اهرهدنم ةوأورخك اءرهسأللا

 كدا قاكدمامأ ع ا اذامتوملا ىلع بوجولا هثيداح ًادمة:اعرواثي دحرشع ةعيسو ف

 متوااربغب اد.ةمنت.ا فامنوكمفاونةأف مامالان 23د ظفلب امهريغو نيدو حلا فرب رهشأ



 م4 ةالصلا ةيقكب ا

 هسقثاهتءعوريشمدك ؤبامو لعل له ارو هجبهنم وريشمللا بهذلقوةنامأ ةأاذاأ]

 مكن دس اماعوة رم شئ اعشي د>نم ىناريطلاو «-امنباو دوحأ هح رش ًاملدومللةظانا

 ةمك اةتسسلا نيع ةوملا مالعا فبل نبا لاق نيمآل وق ىلع مك: دس امى: ىلعدو يلا
 ؤوذاونههناف او: مآ مامالا ندأ اذا نيص ملا ىف هل ار ةال_دااىفنيم انرهملا ةددعلا

 هسقف أولو هسعم ع نمو نأ مومأملا نكمأا ا نيمأَدلانهرهالوإوهلر 2 الما نيمأت هيض أت

 3  س.ذعْنبر نع لمهك نب ةابسن ءىروثلا نامفس ثددح اذ لو. نءحرصأو و نيمأتلا ىف

 نيم آلاف نيلاضا االو لاا ذا لس ودلآو هملع ىلاعتقا لمهقلال اوسر ناكل افرح, لئاوأأ
 نايةسةمعشفااشدقو مكهدا:_.اوهريغو ىذمرتل هاوراهبلوطو ظفا فوهتو صاب عفرو أ

 لاق: نامم-ا اذهىف هظافحو ثردحلا ةمعآمكحوهتوصا مم ْضْةْخو لاف ثيدحلا اذهىف أ
 بايلا | ذهىف لمهك نب ةلسنعىروثل |نا.ةسْي د> لوي لمعم-ا نب د« تءعممىذمرتلا
 فاوسنعا| فرجن علاةةعضاومىفثيدخلااذهىفةيعئأطخأو ةيعشتيدحنممدأأ
 سلرعْر لاو نءسدعنب رجودهامغاو لئاونبةمةلعنءه.فدازو نكلاونأ هتينك ْ

 نعةع رزانأت أس ىذ.هرلا لاق ابره دنا ميعصأا و هنوداممضةخولافو ةم_ةلعهسف

 ىلاعت ةوةبءاك اذهدرن هلو ىلا ناس و5لوةل|لاناناتخا اذاةيعدو نامقسثددحأ|
 زيمأتلابهوص عفر ىذلا وهم الا هذه هماعتازنىذلاو اودصن ا وهلاوءةساف نآرقلا ْئرقاذاو |

 لاطأمم ها امدح ولةنسلا وب الاءذهنيب ةضراعمالو مهنا اوصأ هءاوعنرامءاو أن يذلاو

 نيئيعاارب ون :قوةلاطالا ةفائاهركذاكرئاه رب رت وةنسا هذه مج رتتادأنادىف مقل نيا

 هره>ةءاور ناله ضخ ع نمىلو نيمأتلا رهط نا ىرقعتلا وتاءاورلا ف يدق دع

 نءامهريغو نيصدصلا ف تئاسا (اهعم حتا ةلارب ريغةءارقو) 0000 نم مكوأورثك أ

 مان نيمأ «ءاوالا فرهظلا ىف أر تي ناكح م ودل وهما عىل ا«تةقلا ىلص ىلا نا ةداشقىلأ ثيدح
 3 ةبوجوب رعشيامدرووباَكَل ا حت اموْنيد رخالا ني_ةعكرلا فوزيتدومو باك |

 حرت ناد سعأ ل سودل اوهملعىل )هللا ىلص ىب هلانادرب رهف أ ثيدك نيمعتريغنمةضاسنلا 1

 لاةمهدانس-اىفو دو ادونأ و دج أ ه-رتأدازامف بالا دا ةءارشدال ةال_صال ىدا.ف

 ارش نأ ةالسصال طظذاب تءاصلا نية داع ثيدحن مدريغو هديعص فسم حرخأ دق: و

 فأثيدح نمدوادوأ حي رخأوةءار هلا "سؤ ىراذمل اهاعادتو ادعادأ باكل اةعاف

 هلاحرو عيكس داتساوا نءانلا دمسني١لاقر مست امو باكلا ةحئاسشرأ أرق: ناان سم ظ فلي دهس

 ةالصال ظل دمعس ىلأ ثيدس ن نءهجام نباح رخأو مح هدانسارح حنا ظذانلا لاهو تام

 براعاةدافا لو تيداحالا دعو فيعني دن 7 : نا

 ةروس“ ارقك كلذ ىلعداب زامأو ىتكي ةدحاولا يأ الادرجت لو دس ةريغ نم ةحتافلا عمنآرق

 لاق هناالاق وذاعاد .ةدنتملاىفامذإ وكيف بحا اوف سدلة نيم والا نمةعكر لك ىةعاذلا ع

 سؤر ىلءفةوو فورا دءال.ترتنآرقلا نمةروسو ةعافلاةروسل:ربمث ةغلابلا ةسخلا ىف

 نيت .رسقلا ىف أرقي وءاشعلا ربرغااورسقلا ىف مامالا رهو رصعلا ورهظلا ف تناك ىاالا

 ىثغياذا ل_الاو ىلعالا كب ر م-ا مبسءاشعلا فوهتءارةلوطب هتامكرتهلةلاكرا دهام ةآ

 امهلثمو

 ا



 ةالصلا ةمقكتا (19)

 ءاشعلا ىلع ر هظ:|تاءاورلا ضه:ىفو ءاشعل ا ىلعرصءءااورعفل ا ىلع رهظا! لجو ام_هلثمو

 امأ (و) ىبهتنا تقولا قيضا ل_مفالاراصقيبرغملا فوا عب ىفو برغملا ىلءرصعلاو
 ه:ك]آوريخالا دمشتل ىف لود امهم لود ل هصخض طظافلاهفدربلف (طسرالادمذقلا)

 ديعتلا ىفلاشي امووهف هضلاقي اناناوها .رىفاكو شال ءامثلا د ةمسشاح ىفو كاذب عرس

 دوشتلا ىفةدراولا اةلدالا . ارهاظو هب صةةيؤرخ الاهص._صخ درر امالاءاوسب ءاوريخالا

 دوشت هم لاقي املقأ ١و كلذ ل ءادلادرو امك ءءء فذ ىئيشب هناالااعمج- نيد مشتل لماش

 ف :.الاذهف طظذا ارمصخابل_سو هساعدللا ىل ل_-صدإ او ىلا ىلعةالصلا هيلا مضي و دوعسم نبا

 لاها دن ن الاقدوء«سمنباثد د- نمىفاسنلا ودسأىوردقو ىبهتنا عو رمشملا ف.ةذهلا
 ىنلا اهي أك ملعماللاتاسطلا وتاوانصلا وهتتامحملا | ولوقف نيتعكر لك ىفمتدعقاذا

 | دن أد مثأو هقلاالاهلاال نأ دشن يح اصا | هللا دابع ىلع وائل مالسلا هتاكرن وهقاةعلا
 «درخأوتاقثهلاجرو ل+وزع هيرهب عدل هملا همعأ*اعدلا ن 5 ًاريضمل مث هلوسرو هد.ع

 دس اني ءكرلا ىفان دعقاذاىل_سودل او هءاعىلاعت ها ىلصهنال و رانلع طفابىذمرتلا

 ةذان تل امهمف سدا نكلاو ط.والادهشتاأ اوهدمثتلااذهنا دي نتعكر لكى دوعقلا

 هلآو هءلعىلاعت هللا ىلص هالو راوءرمشدقو وهل او هملع ىلاسعت هللا ىلص ىذا ىلعةالصلا
 انلعدق ظفاردر واكل وهل[ و هملع ىلا هز هللا ىلص ىبذل | ىلع مالا ةنرتة مد ملا ىف لو

 نءمةءاورىفو ةر عنب بهكث د ,دح نمنيصدعلا فوهوتالصلا ف كف كءاعماللا فيك

 طسوالا دمت 2 لامئاوان:الصىانملص نغاذا كل ماع ىلصن فدكسف دوه نبا ثب ددح
 لد هل دعي لذ ةراصعأا جسق اوممسدكرتل_بودلآو هيلع ىلاءةهّللا ىلسىبذلا نالهدوعقالوابجاو

 الفاعل ا ع نمهسننلا عوقو وهسااباهذد_:عالداعاامجاو ناكولفو مال دورا

 لملدلا ل لو.ةنانالبجاول اريغن اريد نوكي اك بجاولا ناربل نوكي و مسسلا دوصسن | لاقي

 مزال ل_بوهيلعهللا لص هنا سد راللوةأ وم ا ىلع هيلا دعب هل فل دوعلا مدعوهاسنوه
 هكرتهنا لب وءملعهملا ىلهلءفاة دك املا ثيداحالا نمثو ددىفتدش لو طوالا دوشتلا

 هل !مضناو بجاو له لانايب ناك ناو نوجولا ههتيثءالردقل ا اذه نكلةدحاو: سمع

 نو د هلعفي ناك ام ضعد ىلع" ىلا ثيدح فراصتقالا نال لص فوة.ًاراك اولصثي دع

 ناواولوق ظفلا يفىتلا ةيصصلا دشنت تيداحأو هسيفركذيإامبوجو مدس عبر« شب ضعب
 كلذ ىلع لكشيو ءىبسملاثي ده هنق تحن عفو رصم هنكلأ ب وجولل مالا ل_هأ ناك
 نا ىلع لدن ةرابعلا هذهناف ثر د ادمشتل ا انماع ضرغي نأ لبق لوةناكدوعسمنب!لوق

 صالانوكي نأ مزلتال ةيضرغا دوهسمنب !مهفنا لاسقي نأ نكع و تاضرخذملا نم دجشتتا
 ملعت دهشتلا ضعباضي أو د أ ىلع ةعبي سداءداهتجاو تاداوتجالاتالاحم نمهنالئااذك
 كلذ نمهددص» نمو اهب وجو ىلع لديال سمالا ظفاب ناكن او تامقنكل امياعتو ةم ةمفدك

 ةيفكححا | ن نعل ئاسلا باو نال ذك ناكاسناو كدلع ىلصن ف.كباو بف عقو هناف

 لو ةعاّممل-ه-أو ىنوثل_غأف دك لوقت اعاجاةبجاورم_-غتن اكناوىمالا,نوكي
 فدكبا معلولا ةئمهال يلعتلا د درج لب كملع كلذ بادعالدي صرع ريغ اذكرو فالؤسما



 4 ( ةالدلا ةمئئدكب اب

 ا ع ته سس
 ىفعقودقو ةء ةيقيكلا ماعتربغرخ آل ادببجو دق هدمشت هك نعل وملئ ثلا نوكي نأديالف ٍ

 للحل للا نون تسون نطوملا فهع-ارف دمار ذ ىسملا ثيدسح قرط ضع ؛

 ملعيلف هع ةخخا هن موةنأسمم س داوةدصمرش دعب ىلدملا ثدحأ اذا ثد دحامأو ب وجو ا/ةدسلا ل

 عفرلاودوصدلاو عوك رلاربكملا ماد ةريثكش (ن كرك فةدراولاراك ذالا) مآ و

 ريكي لهو هلاو هيلع ملاعت هللا لص: 1١ تد ةرلاق دوهسمنباثد لا ءاعلداك ضفللاو

 حرخنأو هعبصصو ئدلوزتلاز قالا دنس اهح رخأو دوعقو ماسقو ضو عفر ل كح ىف

 قو ةرب ره ىلأث وح ع نءدوف حج رخأو ني-ص- نب نار عد د لح نم لسمو ىراخل اهون

 هذه ناهقلا عممن الوب درفت لاو مامال انافعوكرلان ءعافترالاد دعالاثد داح أ باسءلا

 ءافشلا ةمشاح ىف لاه ىءومىنأثب د نم صل افوهودلا كاوانير مهالا لوقي متو ءااو

 هدجن ناهللا عممنالوةمذ ةلدهلاو< :لعمسلا يذاع هم درقلاو مامالان اةلدالا ن 0 هرهاظلا

 با 0 و 0 امأ راما 00 وا دمها

 ال هاو يدرب ناس هجىفو ا

 هذهتدرف دحلا كلاي رمهالا دوس نملهتنا عمسلاه عوكاان ههسأر عفراذا ناك لو

 ناهللا ععسمامالا لاق اذال_ودل "او همللءىلاعت هللا ىل_صهلوةن ءهباشتملا ةمكحملا نك_ىلا

 دوس ارك ذو ميظ :ءلا بر ناصسو وذ عوكر ارك ذامأو ىو دجلا كلاشو ولو غنت 1

 بستل | ع نمي املقأ أود ريغ ور وألا مبحأ اع كلذدعب وعد و ىلعالا ىل رناص--

 اذا لاقت و هلآ أو هءاعيلاءثدهللا 'ىلسىنلانادوعسمبا !ثد 1 ثالئدوصسلاو عوكرلا ىف

 اذاوهان داك لذو هعوكد مت دقق تا ره ثالأ م ظعلا ىف رناد-سهعو كرف لاق نكد عكر

 0 هدود» دف تارهثالد ىلعالا نر ناههدوصم ىلا ة ندد“ ا

 نم دعأا ىف ت تن ؛دقةلادةعالاركذامأو عاطق' !هدان_ساىقو هحامنءاو ىذمركا اودواد
 2 3 ركز نمهسأر عفراذا ناك مل .و همل هللا ىلص ىبذلا نا س أسمع ننا فيلد أ

 لهأد“ 2 نمدئدامء ءلمو اهبتسام"لمو ضرالا «لموتا اووسلا للملا كلا دا

 عفش الو تء:مام ىطعمال وتيطعأ لعن ذامال دمع كالاناك ودمعلالافامو هاد كاوءانثلا

 9 وهحامنءاودواد الا او رف تدسعلا ل ركذلاامأو دل كةمدحلااذأ
 زيتدصسلا نبل وق اك لسودل آو هيلع ىلا عت هلأ ىلصىنلانا سابع !ثيدحن مهدت ]

 ةمشمك سوه اءهلئا ىلصا نا نيب دةلوقأ ىقز راو فدهاو ىنريجاو راو ىلر معا مهال الا

 ولاقفةمع ءرمشلا ماكحال ار ”اسانمل ااولةفنيذلا هنعانلول ةنامخاشانا ب د ودسلاو ع وكرلا يبست :

 قط هما دشرأ كل ذكو ىلعالا رداد هدوكم ىف ةو ميظعلا ف رناصهس هع :وكرفل اوةد تاك 1

 نوردَقب يعاد اك اناهم .اعلديامدرل: ترند لالا الوقلسو هماعهللا !ٍ

 هيل



 ةالصاا تالظٌسَف لص هفلإ

 ىلدملا نكي مام ةياستلا نغسلا نمتالصلا فل وطتلاو ةفلتخر داقت هدوصنو هعوكر قل ل

 ثد داحالا( )و هيل غهقلأ ىل لدهمل اددر ًاامكح ,هفخأ ةالص مب ىلصي هنافموةلامام]

 ىريغإت 0 اعدلا نمراثكسمالا) ىجذمفا دج ةريثك ة الا ىف ةنئاكل اراك ذالافا
 ءاحهناف بت اورلا ليسقرا الا ربت ناىلوالاو (دريلاميودروايةرخخ الاوايولا ا

 كفر غل ةذلْص زم زلخو نشن وفرص“ نأ لءقلاق ع نءهلوقك كلذ ل ءلدءامراك ذالا ضيف

 هقلالا لال فعالا هتوصب لوي هتالص نم لاذ ناكىوارلا لوهقكو جلا هقلالا هلال عصلاو

 ريبكساانلسو هل او هيلع ىلا هللا ىلص هنا لوسرة الص ءاضّةنا فرعأ تنكس ابعنبا لاق لا
 رادّةمالا دوق لرساذا ناك ةشناعلوقامأو ةال_صلكربدهلوةك ارهاظل دءاما معن ىفو

 ةنعدالاف ”رلداباب و مارملا غولب حرش فاهترك ذاهوجو لم تكفل ماللا تن مهللالوقيام

 طسدلا لق<بابلا اذهو دوعوملا باوثااءزافأ.اهنءأرق نمنارقا!فرحأ ةلزنجاهاك
 حرش فراك ذالاو لاس اهذ_هنئاملاركذ ذدقو هملا جاة<امىلا ةراشالا الا ا:هدارملا سلو

 هريغىلا همر ظاحلا ١! جات<الهجو ىلعهملا جاتيام لكدروأو قمل

 قمق ةرأن يدب زثيدعمل (مالكل .ةالسصل !لطمت وا ه5 ةالدصلاؤَر زوالا عف(لصف) .

 هللاوهوقو تل ىّىدهحاصانم ل>رلا ماكي ةالصلا ىف لك تاك لاف ام_هريغو ني هصأا

 امهريغو نيودصلا فدو منيا ثيدح ذكر مالك- 1 نءانس منو توكسلامان مذ نيناق

 هللا ناهد ىفنابحئاودو ادى أو ناسنلاودحال ة اور فو الغثاةالصلاىفنا 0

 للعلا لهأ نيب فالخالو ةالصلا ىفماكسيال نأ ءسعأ نمثد>أ هناوءاءاممسعأن هند

 عوذم هنأب ل-هد) نمو ىهاسلا مالك ىف فالااما اوهنالصت د فاملاعادماعملك ”نمنا

 دقو ك.عبال هنا يعل | ىفتاثلا ىلسلا مكحيل ا نبدي واعمثددح .رهاطف لعي)ن هامأذ

 الخوف ءاشةلامعنحأي ءالو لهاسملا ىلع رحالنأ )بودل او هلع ىلاعت هللا ىلص هنأ ناك

 ىفام ةداعالا ماي دقو هنمعتوامزا وج مد_هنهرامخا ىلعو هيلع ىلعرصتقي ليلاؤحالا

 لاطب ا لاعلا دماعلا نيب وهب قرذال هنارهاظااف ىسانلاو ىهاسلا مالك امأو”ىسأا ثيدح
 مر2 ل قناكحربره ىأث دحو ةالصلا ىلام_ى.انلا مالك ةفينحوبأ لاق ةالصلا

 ىناشاالافو ه هي ,,دملاب هده اهذهو ةكعناك مالكا !ميرحت نال ثدي هيفو خ زم دج مالكا

 ىنلان اهدنعثيدملالب وأو لقولو اهاطسدماعلا مالكو ةالصلا لطسال ىناسنلا مالك

 ىذمالكو نام_سئوهووتتة السلا نا ىلعهمالك انام سان ناك مسودل آو هيلعىلاعت هلت ىلص
 ةياجاو لوسرالاناو+ ناكم ولا مالكو ىلا مكح ههكح ناك فةال هل ارصق مهوب ىلعنيدملا
 لثم لطم لا الصلا حالصالاريسدمعلا مالكا! ناك ناكلاملاقو ةالصلا لطساللوسرلا

 اذ_ههؤمصخاوملكنالو مالكلا نءانممثي دجو تاك أدقل اوقمف مكس: مللاقي نأ
 ال_.ادفرعأ الف امداس ماك نمةالصدافاملوقأ ىو.ملا ىفاذك مالكلا نه عونلا
 هيلعللا ا ا يسع قع ملا ثد ددح موعال اهملعلدب

 هنوكن ءاهاس لاا[: ى ماكس هنأف نب اللا ىدكم ددل_-ىقاك نيتعكر ىلع إسناد لاهو

 نيباقإ رم نا لمةناف دص قرب نءمالكلار دا دار 1١ نال ىها سا مالكب :ارملا اودواما دم

 داس اس ااا لكاس اطال



 ٠ هن ةالصلا تالطمم ىف لس

 لؤالانافامها -اهنمحب رخدقو ماك:نمزيب واهنمحبر م ملةال_صااىل_خا دوهو ملكت نم
 اههاسج وركلا ل_.ةلءفدقامهدادةعاواهجراخ هعقوأرخآ الاو ةالصا'لاح مالكا عقوأ

 لوخدال ريبكس:كاذ ىلء لل دلدأوةال صوف عوجرلا لة حب وردنا دهب هنوكب جوال
 موهعلا كل ذإ ةص_ص ىهاسلا نءباطخلا عفر فة دراولاةلدالالاةءفاوممحي ورحل اد هب

 مكاني واعاهرمأمدعامأو ىهاسلا مالك الدما.علا مالكوه دسفلا تا كل ىضتقاف
 نكعو ىهاسأا مالك ةلزخم مب ركل لهاخلا مالك يزنتل نوكي نأ نكمةثد دولا فاك ةداعالا

 نءىلدملا هجر نأب دمةمءالذو م سدلا«لاغتمالابو) هدرععارذ لها نوكي نأ

 كاذوو لدوطتامتلاَو ًاريثكى شءوأةراخوأ ةطامم ال ملغت_ثد نك ةال_صا ا ةشمه
 تناك اسعةريغتم لعفلا كاذب تراصدق ىل_هملا نم نولطا امها اناث ايا هشالط) بدس 5:

 را لعل ا لهاراظتا تفل. :خالوقأ اماصمددعتالا محاصلرظانل اراص د ةءلع

 طلي نأ نك !١لعفااةفرعمىلا هي رطما اال اهالطمملا اوةالصالد سفملاريثكسلا لعفلا

 رماعلا فأتت ةمامأل لس لشملاعفألا نءملسو هملع هللا لص همر دص ام ىلا م ”اذ ىف ءاكتملا

 حال مالال سو هما ء هللا ىلص هم ع5 ةوا ع ءكلذو و ةالصا!لاح وهو ريثملا ف هلو وزرنو هعول او

 لسو هءلعهللا ىلص هءاخ لدم 0 هنأت مكيف ةالصلا

 عقاولا ن نعح رخامو لوالاب ريش ريغ هنأت مكسحلا عش ََط الذ. أامو ةملا :لئاشب هلذا اول هذال

 اع ودل هنوك ف عجرو عورشمري-غلءذوهذ هلاو اوقأ ,غوىلاوهلاعفأ نم

 داسسفلا ودحعا!لصالاةد رانا وهيلعلمسعلان اك نيف رطل ا د أ ىلع ل ديامدر وتاقل.ادلا

 نءىل-دملا نهردد اذا :كححا ارداف ىلءلديلءادمامقلالا هءااراصإالل صالا الخ

 0 ءلاهذهىدوي نم ةئمهنءهيحجرذعام ثرعلادرحلىتلالاعفالا

 وؤهسنلاو ةطامخلاولاسةثالا لبو اهحالص |ىفالوةالصلا ىفاهل لد ءالوز جاالاعالا

 5 000 . ام لعؤدق هنأ ثءدح ع نموه هنالصداسفب ل اه لاه اذاف لص مريغا ذهف كلذ

 مز دالي جاولاو ب وح ولا الادمي اله ةوكعموهفةالصا|ىفاوتكس اثيدعلالد:ءالا
 اموهررةوأ هين ذأوأ )سوه. ءاعهقلا ىلص لء فام عسم < صصخشهيةبحاو وهامدا سن همدع

 امومدهناك هل-عف. نمواحو د *ناك دكرت ند طةؤدك رتب لزت ”اسرعي-غءل فقل 3 نع حجرخ

 اأو كتت نو هذم وهام داسفلا ىْذَدَعي ىهنلاوهددض نع ىسن لان سهالا نا لاكن مو
 ةالصاانوك امأ اود ساف هماع بم ام هكرتي لو هل هف ىذا لعفا !كلذتا كانهامةباغن لوصالا

 , ميقة#ملا طارمصلا ىفىداداز زوريفل!نيدلا د لاف رخ  ئذفةدساف ل عفا |كلذاه ف لعف ىلا
 أ ىلءءلهعذ لفطةالصلافودو هب قلعت تاك انا .-.اوةالصلا فة ناك لفطلاءاكب عامسلو

 | ||| دوصسلا لمطمف كرايملاهرهظ ىلع بكرش د دومسلا ىف وهوزي_.1 اق أي ناك انامحاو هةناع
 !ّ انايحاواهلبابلا ةءاوطضف باب ا قلغدقوتالداا فوهوقأت متاع تناك انآ .دحاو لال
 ' ةشااعتناكو كنا ملا هسأرب ئمول دةوهدياطسا.ةراش الا, بءدف ةالصلا ىف وهو هيلع لي ناك

 اهاحرصخب د وسلا ناكم ىلذلا هاد 2 ىلع هدي عضيد ومس اذان الصماد ةسمان

 نان داو مدن او د عصر مث دصسدأ ضرالااىلل طم مميقرجأ :| لعتدصدلا 5 , | ىلا لهي دقن اكو

 ند



 تفاكمريغ ىلءةالصلا بعالو ل هف 000
 تهتتتتتتتصتست تست ل ل ل يااا

 || ةال_.لا قىك_ تاكو اههت«قرفودد- امهكسمأ+«-تماتندالق ا :ءرادتف بلطملا ل 7

 اها دووالاقالخم كللاعنىفا واصل اقو لعدن يغوال هن م ىل !ديو ةجاخلانامحا رن عمل

 : اناس ةال_صلا ىفءامسشأ لعندقل بودل" اوه .اءىل علنا ىل صب داداه

 ٌْ لولا ناءارقتسالا ن هلصاخلاو ةالصاا لطال هنودامو كاذف ءامشا ىلءرّزقو عورمشملل

 اريسلا شطيلاوتىلا ثورظتم كنا ش امو هامأ لك'ابو هللا كوس ءريو هللا هذعلب كذعل ا لثمريسملا

 ا ان .لوزالا بلا ىدملاو بابا تفل ئمو ل-رلازعغواهعثرو قئاعل ا نم ةمدص عضو لم

 | فصاا ىلا مامالا عضو منمرتأا ورم: لص ىف دوصسا اهسنمق أما ناكمرىلا ربنملا جرد
 1 ةمأا لتقوةمهنملا ةراّسالاو ىلا ءتهللا نمافوخءاكملاو خفما لب املا ياء لا ىلا مدةتلاو

 ا ماذا هوو أ هد-<رْذَما!قاهةناود سةرالىنذعلا ”ىلره_غنءالاهثوانمع ظعالاو برقعلاو

 اا ةالصلا لطسالرعلا لهءلانأ ىلعاوةمَتا تلق ها دقي الليان واني نكي
 ا هلى فاكتأ مش ىلسنأ و هنال صد سفك هت اعىلعاب ول وأ امص لج نا ةيريكملاعلا ف

 || لطمتو ريئكص نالثلا ول_لقنا:برمضلاو نانوطلنا فرعا ةرثكلا جاهنملافوتدسف
 هالاىف كو أ ةوسىف هعئاصا كير دكر ةمااوتملا ةفسغلنا تاكرملا الة ثح اذا ةسئولا

 : هماما ىلع ف ناو ميلعتلا نودةوالت لاهي ىنءاذاالادسفتهماماريسغ ىلع تفولةيريكمملاعلا ىف

 || ناٍباَكس ااذخ ىعاكمهفتلا دعقب نآرقل ا مظلي قطاول حابتملا فو لاعد فال صاف

 ًارثؤيط رشا نالفءوضولاك (طرم كرت و) ىوسملا فاذك تاطءالاودسف:ملةءارقهعمدصق

 : ةيؤأط طخ ااه 0 نءةال_كلا حب ورخ بجو هبادذنوك-ا (نكدوا) طورشملا مدع ىف همدع

 ْ هللا ىلصهننم عقواك ةالسهلا ن 0 كرئاذاو (ادع)

 ٍ ىلهفو ريكف كا ذيربخأ مني: ءكحر ىلع سهناف نيد. لا ىذثيدح ف ملهوالآ اوهماءىلاعت

 أ| هنالةال-دلا هيل طيتالف تامداولا نءاكرالواطرمش نكي لامك رئاماو نيتك و رتملا ني#ةعك لا

 1 نا مزلم-سدالمذي هنوكو دكرات مذيو لءاقحدءام بح اولا ةةءقحملب اهمدعىهمدعرثؤدال

 || دنع طورمشملا» اهنا ىلع لدي ءأدب تمد ىِج <ا| ىه'وشلل طورمشا تال _صاخلاو ”هلطانةتالص

 أوهام عراشلا نءقاروادلذ دامت ذك لدم, ننس عراقنا ل أوه طرمشلاءاقتنا

 || تودي طورشش ثامن مالا نع ءىجمنااهنءتءشوأرحالاو لود .ةلامدعب وأ ةدعل امدعب عب رص

 ا ابجاوئئشلا نوك اماو قااوهام ىلءنالطءال فدا رااداسقلا ىلءلديىج ملا نال طرمشلا

 ربدتفامجاوْئشلا نوكىلعةدارز مزلة_سال باطلا در#و عراشلا نم هبلط درد5 تقي وهف
 طادلاو طمخلا نماتاذه

 | لواثتيالف.اك-تلا باطخنال (ىاكمريغىلع) سهلا ةيوتكملاةالصلا «(بمتالول هف)#
 ْش 2 مدروأم امأو ةمءرمشا ا تامجاولا ىف لا ذىف فالخالو فاكمسيغ |

 نال(ةراث مالا نع :,2ْنع طقستو) راغملا ىلعالم-ملع ب وجولاو نيذلكملل كلذ ىف باطفتاف ْ

 اد أ اعتدنا فاي لوقاطيالامف.ءاكت نءوهدالا كلذ ىلا هغولب عم ضد رملا ىلءاهماميا |||

 || فاكمريغ هناله ماع بوجوالا(ارمقو جرت ىت- هيلع ىبنأن عكا ذكس(و) هتقاط قو ظ
 | ىراذلا د ءنيص>نب نارع ثيدحل( ب: ىلع ما دءاه ئاسماف ضيرملا ىلهب و) تقولاىف |

 اهلا

0 

 هص ال



 فلا عوطقلا الصبان

 |ةالصلا نعل سودل آو هماعىلاعت هللا ىلصىبنلاتااسفريساوب ىف تناك لاق مهريغو نك لهاو
 ثنا رقلا كلذ نومضع امن دقو بنج لعف مطت_.:)ناقا دعا عامت تاق عاق لصلاةَذ

 8 رخأآ ةهفص ىلءةالصا اى أ ةدراولا ىلءل«لا ةالصت اّذص نمةدص ىلصملا ىلءرذعت اذاو مب ركلا

 مأب مها ذاو حعطن_باامهللا اوةناقهتعاطتسسا تحت لثدو «.لعردفام لفي دروا#
 ٌجعطتسا ام هْيماَوأَ

 7 *«(عوطتلا ةالصٍبان)#
 تااق ةيدمحماثيدح نم كلذ ىف تيثاسا (رصعلا لق عبرأو هدءعب عبر ا ورب هظل  ىل.ةعن رأ ىه)
 اعيراورهظل البق تاعكر عبرا بص ن هلو ملسو هلاو ه.لعلاعت هللا ىلههللا لور تعد“
 رذس لاف نام-نباو ىذمرتلا هععو ن_سلالهأو دج أ هاور راذلا ىلعهننا همرحاه د عب

 ىلاع:هّنثأ ىلص ىلا ناك ىلءنيذم قمماريم لاك ني.ولست عب رالا هذهنبب لصم» ناكز» دانسلا

 نمو نا رقما ةكسنالملا ىلع مب استلاب نوني لصفي تاعكر عيدار علظلا لبق ىل هيل سود اوهماع

 0 1 و ها انس ىذمرتلاو دما ءاور زي هؤملاو نيململا نممهعم

 اءيرارصعلا لسبق ىلصأ سها هللا -رلاق مسودل او ه.لعىلاعت هللا ل هى: :ل1 تارعنما ن ء

 ةداعلارثس لاف( برغملادعب تاتعكرو )ب زخْناونام- نبا ودك و ىدفمر ل[ ةدص دو

 ىل هن «ثيدط ىف ة ضي رشلا نيبو اموت م 7 ,الن أ ها دا ناّسأسررغملاة:-فو

 نوك-:ناةئادلا 10 واستمر لكتب البت ني لوكا ملاق برغملا دعب نيتعكر

 اإف برغم ا ىلصو لبمشالا ىقبدوسم لس وهل او هماعىلاعت هللا ىل_دهللا ل اوسر لثدتدءلا ف

 هحامنبا ظفا ىفو توسااةالصدد- هراةذةْنسسلاةالمباولغ#ثا دعسملا لهأىأ ارغرذ

 لسودلا او هملعىلاعثهللا ىلص هللا لوسران د٠ سةرمضح ةذاعن | هل صاح مكاو ىقنيئاهاوعكرا

 مك ودف قاولع شاع ااا هيألوةيناكو باسنوك نآالاه: ب نسلا عسمجب ىلهناك هلا

 ِِن ناس نول ةياصعلا ناكو ايلا و ها ةيوتكلا الاء ىؤلجرلاةالص] ذذا ناف

 ىلاعتهلقا ىل_صهنانيصهصلا ىف تيثو كلذ ملول 1 ادهم .1ءىلا عت هللا ىلص مهعنعإلو نيةعكر

 ةئسسانلا اهزذت نأةهارك اش نأ هما ١١ ىلاهو برغملا لمقاوا_ىلاق ملسودل اوهملع

 ناتعكروءاشعااد_هدناةعكرو) ها بتاورلا ةجردغامشالب نكل ةمهسمةيودئما الصف
 لوسر نعت ظة-لاقإ رعب هللا دمعت دح نمار ل ) ردا اىلدق

 برغملا دعبنيتعكرو رهلغلا دعب نيتعكرو رولا لبق نيتعكرإ دو اوهملعىلا عل هللا ىلص هللا

 ىذمرتلاو دجأو هه ىف لس وحن حرخأو ةادغلا لو ةزيتءعكحر وءاشعل ادعي ني ةءعكرو

 ةمديحمأثيدح ن نغسل لهاو ٍل-مهوحت حرشاو قرنق نب هلل ادبع ثي دخن م هيت

 هزهنال هدعب عبر او رهظلا ىل_.ق ع. درأ ةمعورمشم يلع لادلا ل ءلدلا ن م مده: ةتامادهق ام الو

 ل-سودل او هيلعملاعتهللا لص الا ناةشئاعشي لسن مزيودلا فت ثو ةلو.ةمةداز

 نمدري غو لمع تى تو فلا مكر ىلع نما دهاعتد | لذا وذلا نءئثىلء نكي
 ناكر ةداعسلار ل ريثكتب ؛داحأ ام_هيفو اهيفاموايندلا نصريشر عقلا ىتعكون | امي دح
 0 قالو بيانات ةلا فام يلع بظاوب ناك هنا ث.ر حفلا هكر ىلع ظفاح



 2 وطخا اةالصٍتات ةفلإ
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 ةمل ضف ف ءا|علاورتولا ةالصورجفل ا ةنسالا بتاورلا نك لا نم ًامشرغسلا فىلصل_-وهلآو

 رتول ان اامورتولا لب م-مضعب لاهو دك رجلا دم سممض»بلاق نالوترتولا ةالصور جفا ةئس
 ءادّتب ار سلا ةنسزع اذا ضعب لافو ضعيلا دنع بحترعفلا ةنساذكض ءملاد:ءبجاو

 ةروسةءارقاءريأ عرش بحس اذ هلو ام منأشا ةيانعل اانفرص مرح الف لمعلا مَسرتولاو لمعلا

 ديحووةدارالاو ةفرعملادمحؤو لمعلاوملعلا دوب ىلءامهل اةشالا.لقةروسو صالخالا

 ةالصو) هاصالخالاةروسلئاضا ىف صالذنا ةروكل صا ب اّكىف هان اكدصةةل او داقتعالا
 ىلا ثي د ىفاك ناةءكراهاقاو ةيادصلا نمةعاسج نع هر اوهام ثدداحالاو (ىهعذلا

 ة-هطاىو ةلدالا اذ ىلعتاد م ةعكرةرسشعا 2: |اهرثك اواه-هريغو نيودصأ | ىفةرب ره

 لك ىلع ةمجاولا تاق دصل نع ىزجتا اا يو ناةءكراهاقا تاجردث الث ىدخالو ةغاايلا
 نم تاعكر عدرأ ىفعكرامد1نياانىلاءت هللا نءاربفو تاعكرعدرأاهتننان مدا نب اىئالس
 نء-> هنافو أ ىل.ك أو ةرمسع تا انكر ناحل اهلعدازاماهئلاثو هرخا كنك أ راهثالوأ

 عستيالةرئاوةمةصاهينثيداحالاو (ليللاةالصو) ها لاصفلا ضءرتوراسا لك
 هل آو هماعىلاعت هللا ص لاقوال. ةموقاوأطو دس ىه لالا عشان نا ىلاءةلاقاهط سبا املا
 هل اوهءلءىلاعت هللا ىلصنيمف راك ادعم |ةالصتةبانعلا تناكو ماي ساما او لمللا اواص لو

 وشو مكمل ةنيلاصلا بآدهنافىلبالاما_ةب مكمل علاق ادراك ذاواممادآ طيضواعاثاضق لسو
 (ةعكرةريشعثالئاهركاو) تاذرتغومنالا نءةاهم«تائيسالةرفكممكب رىلا مكس ةب رق
 نيدعكر ىلهدةراّدف ةفا عع لا ىلع لالا ةالص ى نصي ل_سودل آو هملع ىلا هننا لص ناك دقو
 ةنسدلك كالذو عبرالا ىلعةدايز زيب عمم ةرانو اعبر أاعب رأ ىل ب ةرانو ةعكرب توي م نيتعكر
 لاه ةسلكلاو هوجو ىلع سول او هيلع ىلا ءتهللا لص لا اهالصةغلابلاةحافلاق ةتبانث
 الو'هل. ىف هلك ارقااًارق مل ودل او هماع ىاعت هلا ىلص هللا ل اوسررءاال اوةشناع تلاع مثلا ف

 ميقلا نبا لاق اعلق عفش ىلا ةمضم# و أةدرةنماما ( ةعكرباش رخآى فرت وبإ) ها ميص أ ىت>ةهلمل ماق

 مأث يدك 'ةلدتم ع.مسو "ل هدم س .ذجرتولا ف :مك.لنا ةكيرمصلا ةسودعلا ة:_.سأ|تدروو
 مالك الو مال لصفي ال سمو ع مسا رثوب لسوهل او هماعىلا«ة هللا لص هللا لو «رثاك ةل“

 ثالث لدالا نىلهد لس .و هل آو هملءىلاعت هللا ى_ههللا لوسر ناك ةشناعل اوةكودج أ ءاور

 ىل_هدد هنأةثناعشي دو هءاعوشتم نهرخ [!ىفالا سا دال سم كا ذ نمرئوب ةعكرةرمشع

 اهلستل_بي م هوعديو هدم و هقلارك ذي ف ةسنمانلا ىفالا اهين سا يال تاعكر عسنليالا نم
 هللا لوسرّن أ ااف :عكرةرمنءىد> ١ ن[ةدءاقوهو ل..دامد سعب ني عكر ىلهرمث !ةعوس
 لوالا ىف هه. د لم ءنيتعك رلا ىف عنصو عميس رتوأ مهل اهذخاو لو هل او «.اعىلاهت هللا ىلص
 مو ةسءباسااو ةسداسلا ىفالا ساي )تاعكر عسب سب رتوأ معلا هدخاو نسأ كفاهنع ظفاىفو
 حا ثيداحأ اهلكو ندرخ [ىفالا دع ةرال تاء كسر ع.مس ىلص ظفل فو ةعباسا اىالالدي

 وهو. ىنذمىئم لال اةالصل_سودل آو هياعىلاءهتهللا ىل هلو ةبتدرفاوأ ضراعمالة < رمد
 امذعقدصن ق-اهاكه تنسو سهلاو عسمسلاب رتو أىذلا وههلاف ىذلا نكل رعت ثيدح
 هلأسي )و ىثءىئماهلان لءالاةالص نعال ل اسلا باجا لسو هل او هءلعىلاء«ت هللا ىلص ىبناافاضعب



 لل ع علا

 0 ”هلدلا ثالثال مسا بر 7 لدتا ب و 0 و 0 ا ءأأ

 هللا لصرف أم اهدحو ةلوص نأ ةسءكرلا مءارت رولا ناك ةرمثعىدحالاكن يمال #: عب لا دأإ
 قفتافىلصدقامهلرتونةد-اوبرترأعبصأ ا ىذا ذاف ىننمىنئملدالا ةالصإسودلآو هيلع لاعت 1

 دكواوهةنسرتولان اق لاو ها ادعي هضعي قدصر هلوقو مسوهلاو هما علاقتنا ىلصول هذ ا

 هنافة_صاخة.ةنحارأالاءالعلارثك [بهذءيلاو تماصلا نيةدابعو رعنباو ىلءهنس نسل | ا

 ةسعكر ولا لكاو تولى لاع نست الوديزبال تاهكر ثالثو هلع مصلا ىلءيجاو

 ل-ذطذًاوهفدازامو ثالث لاهكدلا ىتدا و ةرمذع ثالثو أ ةرمدءىدحا هرثك اومدرخك الوقؤ ا

 كير مما عبسي ىلوالاىفأر تيان الئ اهال_صاذا لودل او هيلعىلا«3هقلا ىلصىبنلاناكو ها

 تادلوقا نيتذوءملاو د-اهتاودلةبةئااثلافو نورئاكما اهي بلقب ةئاثلا فو ىلعالا ْ

 قفاامزيءوهاذهو رعشلا عواط ىلا ةرخآالاءاشعلا نم غارشلا دعب رولا تقو نأ ىلءرامخالا ||

 نم هدمت ىف لص هج رخا سو همملعهللا ىل_دهللا لو مر نع هَمباْملا ىثداوّةفو ىمومولا هب ٍإ

 نباح رخاواوكصت نأ ل ئقاورتوا مل سو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق دعس نأ ثيدح :

 اورتوافرتولاو ل. الا ةالص لك به»ذدقنر فلا علطا ذا لاق هنأ لو هم ءاعدتلا لص ه:عنام- ٍ

 لسو هييلعدتلا ىلصءرامي ا ىف هم املا ثد داحالاو ةريشكب ا. .ءاا ىف ثدداحالاو رحتتلا عولط لوق ا

 فيكس ة-ةرط ىلعا قتاموههأ | نموهام صممه ةطاص ون دك نأن مرثك | ةسعكرب ا

 ثيداحالا بوجولا عفد ىف هءلعلو وعتلا بْن ىذلاو مصنإلءاريتبلا ثي دو طقدل ةصصالا 1

 ةددعتمتاذدكئالذىفتدثدقو ىلءالا :الصرخ آن ىلا را نات ْ
 ثالئاهرئورا. تعال #.للا ةال_صانا لصاحلاو نالذىلاةراشالا تمدقناك ةصد ثرداحاب|
 نوكي نأزو<ال طقف تاعكر ثالثرتولا نادلوفااف ىلهلا قم زخ نبا كال ذرك ذاك غد ةرسشع ٍ

 اهنادالارثولا نوفرعدال رمصعل ا" يةفرثك ًاراصاذهىل: :؛او عار وصقو نطعق.ضاهريغد رايالا ا .

 ىلصي هارتف دو لسسللا ىفمامق هن وكي مهمماريثك نا ىت-ءاشعلاةال صدع تاعكرثالث |
 للءللا ىفاهلعتو ىقتااةالصلاهذ ممل قاعتال هناوءلءفدقئى ثرتولا نا نطو ةددعتملاتامكرلا ||

 ةئسبناتفورعملا ناتعكرلاالاهد_عب ةال_صال هناو لءللا ةالصماّدخوهرتول نا ىرديالوهو ||
 لغشلامدعسمااو عابتالا فهنا نظيوهو عادستبالا ىف ناسنالا عقياماريثكورعفلا

 رتولان أى لوا لا عج لاق هنا ىريصيلا نسال | ن نعووراماماو ركذلا لها لاو دورلعلاب :

 هريغيراّيالازودال هنأور دقاا اده ىلع ع 5و عاجلالا نآداران اف نهرخ ؟ىفالال_بالثالث

 ةياعصلا به اذا مك الاء مالنالا 0 فراع ىلء دال ناك<نالطءأ ا! نموهف

 هذه ف الذم ةمضاف مهنمد-اووهنيذلا نيالا بهاذلاو ىرصيلان سلا مهكرد أن يذلا

 بحو؟لوةن نك فرتولا تاقص ىددحا ىب مةمصلاهذ_هنادارا ناوان دبانبب ضو ةباكسملا

 هجرنتاملا كاذ مضو أ 5ثالئب راتيالا نعوم ىلا ىوردت كلو ثالث رانيالا ىورد قفل

 ىكاللالدة_..ءالا ةيةمكي لاعلا و ىسمنلاةياورو ثالثلاةياور تضراعت داما حرش ىف هللا
 ا ةفرعمدعبالا هؤاعدا ع نان وو نادم مدق: دقو باودلاهءلع |



 ةعابملا ةالصٍتان (الال)

 هذه مسفل ا لصأت روش يات اهل انياب ملا عاجلا ارخآ مالا نوكيال مءانا ا نالؤعب راثلا

 كالذإ عدملا ناك اذإا_ىسالو ةوظعةفزا جم لا. ةحالا درج ؟سُنلا ىوعدف ة ةرهطملا ةءدريشلا

 الثدصسملا كد ألخ داذاث دل (دصسملاةسحتو) ةرهطلا ةن-.لا مولع قه ست: بعتبل

 عقو دقو ةريثك ثد داح كال ذىفو ةدانق ىلا ثدر اح خ ن. ةعاسملا هج رخ ا نيةعكر ىلصي ىّيح ساد

 ديعيري_غكالدو ناتبجاوا من ىلاو دااضا | لدأ بهذو دصشملا ةيحت ةمعورمم ىلع قاذتالا

 : ثيداحا يفو (ةداضتسالا) الص (ولةةسس.ةلاسيد فو ىةتملا حرش مام نتاملاقةحدقو 1

 مودل اوهماءىلاءت هللا ىلص هللا لوسر ناك ظلي هريغو ىراخجأ |ادد_ذعرب اج ثي دا يم ةريثك
 ١ عكريلف سمالاب كدا م هاذالوةيثآر هلا نموا أعلام اهاكرومالا ىفةراخت-ءالا !:اعب

 18 نمكلأسأو كردَقي كلردق.ءاو كن ناعبريضسا ىلا مهللا ىلة 36 ها رفلاريغنمنيتعكر

 ا نالعت تنكذا مسهللا بو.غلاءالعتناو لعاالولعتو ردقأالو ردت ”كنافميظعلا كلضف

 ا هرمسو ىلهر دقاف هل- او ىرها لاعلاقو ا ىرما ةيقاعو ىئاعمو بد ف ىلربخ ىمال اذه

 : ل-اعلاقوا ىرما:بقاعو ىاعمو ىنبدىف ىلرش مالا اذهنا لع تنكت او همق ىلا مل

 | ىمسي ولاف هءئضرأم :نأك ثدحرينا ىلردقاو هنعقةرصاو قع هذرمداف هلو ىرها

 ا هيث لمص بر فان رتر ومالا ىفةراذكسالاراثك !ناىدنءوةغلاملا ها ىفلاق هةد-اح

 ْ مهللا لءونيتعكر عرمذ فاع"اعدواهباذآ لولا او هيلع ىلاعث هللا ىلص ىلا 7 .ضوتكم الملا

 ْ: لاقةالصنيناذا لكنيب ثي د (ةماق اوناذاركح زي. نامءكرو) ها لا لري ساهل
 ١ اييلغت ةماهالاون اذالا نين اذالايدارملاو 2 ه5 ثرد_-وهوءاشن 1 لاه مث تارم ثالث كلذ

 نيرمعلاو نب رمقلاك

 * (ةعاجلا ةالصيان)#

 نماسيفدروا1ةشردلا برقلا لضفأو ةءمالالا رئاعشلا ملظعأ و (نتسلادك 1نمىه)

 عمسي درفاا ةال_صيلءديرتا ملانحرمص مل_سودل آو _,لعىلاعت هللا لص هنا حتا مغرتلا

 : مهرو دز. ةاخملا ىلع قرد نأن م_هدلق هنانرأب >الا هذم عقوو نيد علا ىفاك ةبردزي رمشعو

 ١ اهمرالو هارث اكلا نموه ةعاجلا فذ ةالصأ الرمق ةريغص بكت م قرع نكي هلو ميقلا نبا لاق

 هيلا ىلاعت هللا هضم ن اىلا ه.فىلاعت هللا [هعرس الا تقولا نم م لسوهل اوهيلعىلاءتهتنا ىلص

 ناىبعالا ل -رلاهلأس هناف ءادذلا عم“ نا اهكرت ىقلسودل آو هملعىلاعت هللا لص صخربإلو
 هانرك ذام لكد باف لاق م1لاقءادنلا عم ل هلاسقف هاعدىلواسإف هل صخرف همي ىف ىلسي

 الاامنءفاذتءاموا: ير دفا لاق هنا دوعسمنبا نعاضيا عيمصلا فتيل و معلا فتيان
 ىداهيهيفؤد لجرلا ناك دقو ها ةريبكلا قوفاذ- هو يا نب لاق قالا مولعمقفاذم

 9 ههنكلو ةضراعتمةلدالاه ةمّسكمَةْضِي رفا موك اما لوقا فصلا ىف مادي ىت-نيلجرلا نيب

 ةالصناب ةرعشم عاملا ةيلضفا ثدداحا نأ ىأ هو ةلدالا هذ ا و

 ىذدلا نمل بضفا مامالا عمةالصلارظتطي ىذلا ثي د لثمةريشك ك ثد داحا ىغوة ةنزحد درفنملا

 دمعي نابى ها هناق روهمشملاهنالسص' سما ثد دح سنمو ميععلا ىف وهو مان مهدحو ىل_هب

 نمدادرفنم ىلهيالجد ىأرنأدنعاذهىلعقدصتيل برأ ثي دج مدلاوع د ةال_ىلا |



 0/10 ةعاجلا :الصب ان

 نا لاق هنا عم ةعاسجيىفالا ىلصيال نايدلءنمرهايإ هتاف مالسالا ناكرال يلعتلا ثوداحا كلذ ا

 فرصل حلاص ع.مهلباف ةلدالا نم كل ذودخو قدص ناهس او ملقا صن الو كال : ىلع دي نرالءل لاك

 آماو ةعصأا ين ىلا الل هكا ىئأىلا ةعاسمملا بوجو ىلعالا دلاثييداحالا ىف عقاولا هلة الص الؤ

 اريرةنالوال ءنالوال اوقنك0ناووهف نيفلخملا د رحت مهلا نميلسو هملعهّللا لص هئم عقوام

 هنءباوم اف هيلع ضرغيلامئلرتنارانااء قي ركاازو الو ازئاجالاهبممبام نوكيالهنكل
 ةعاجادو,مىفناك املةغااملاةط1ىلاف قدما ح رش فىفاكو كا |ةمالعلا ادْصُشهطس دق

 قتيل كل ذد_:ءاوك رف رصنرينا ةمكدللا تضنقا ةجاللا ىذو ميق لاو فضا رح
 لوقٌداذل_:ءب<-هورطمودرب تاذ'هلءاجرملا عاونا نأ طي رمااو طارفالا نيل دعلا

 فو ثتياسور هنافرض-> اذا" ثعلاك اهب صدرتل ارمسعي ةجاحا نمو لاحرلا ىفاوم مالا نْدْؤملا
 لاغةشانم هيام عمةالصلا : باق نعلز هع هنافنيثبخالا ةعفادكو ماعطلا عيضياع روهيلا

 الوماعطاةالسدلا رخؤنال ثيدحو ماعطلا ةرمض#ةالصالثيدح نيبف الّتخاالو سفناا

 قدعتلا بابلارسروضا-ابو>و ىق دارملاو ىعموأةرود ىلءدحاو لك لزنتنكعذا هريغ

 نيلاطا ىلعهمدعو ٌتاصلارطف ليزنتك كلذو قمعتلارسنمأ ناةثظولاوهريخأتل مدعو
 لاح ن مذوأ هلل ذكن كي لا ذا همدعو عامض فوْسو أ ماعطل ىلا فوت ناك اذا ريخأتلاوا

 ىلاعت هللا لص هاو نيب فال خا الواروذم تباصأ: أسماك هدف فوخ ناك اذااما نمو تلعلا

 ةيادعا ارو جم هييكحام نيبو اهني الف دص-ملا ىلا كدحاة أها تنذأتسا اذا لسودل او هملع
 فو همفامز اا وةنّتملا فو>نودةفنالا نمث عينت ىتلا ةريغا اه: ءيسمملاذا نوعنمنم
 نا ةشناعيد-و ثيداسانانرع_غةريغلا لسودل او هءلءىلاعت هللا ىلصهلوةكاذو ةمَدقلا
 هللاىل_ههلوةىءءو رهاظاو_ميةرمالاو ضرحلاو فوالاا.متمو ثيدحل ا نثدحاءاسنلا

 دقعنتو)هل صخر لفةعزعلا فئاك هلاؤسنا جلا ءادنل ا عمست أ ىعالل لسو هل او هما عىلاعت

 ىبنلا عم لءالابىل ههنا سامعنب!ثيدح نم مصعلا ف تيثدقو فالخ كلذ ىفسداو (نينثا
 نآك عملا ارثك اذاو) هنيعملا هرادافهراسي نعدعقو هدحو لس وهل او ماع ىلا هت هللا ىلسص

 مسودل اوهءلع ىلا هللا ىلص هللا لور لاق لاف بعك نن ىلا نءتددق هنال (رثك أب اوغا
 لحرلا عمه الص ن مك. زأنياج رلا عمدت الصو هد .وهن الص ن مى زا ل-رلا عملجرلا ةالص

 نا.حنباوه--امنءاو ف الاودو ادونأو دج هس رخا هللاىلا يح وهف رثك ناك امو

 ملسودل او هءاعلاهتهللا ىلصهنال(لوضذملادعب مدتو) مك ااو ىلع او نكسا انِبا هستختو

 نوكي هنا ىلعلدير ل ددوبو مدعاو ميدصلا اك ةياعصلانم.ريغد هبو ركب ىأ دعب لصدق
 ىلعوة ا اه.موةنالاهوثو هنن دىف:آرج وذمك.ممؤيالا يفىتاا ثيداحال او لضفأمامالا

 عملا ايف ساو همي دىفةأرجا ذ ناك ن مةصاما نم عسذملا الااهيف سلفة ااه موقتامنا ضرف

 رحافورب لك ف اخ ةال_صل | ىلا داشرالا نعمت ثيداحا كلذ ضروءدةو لوضفألاة ماما نم
 ةدامعةالصاانالصالاو امض .راعانمم فعضانت سل وةفمعُض ىه و هللا الاهلا اللاه نمفاخ و

 ةروصلا نءةالصا اهنح رخال هحو ىلع اهراك ذأو امناكران ماه اذا لصم لك فاضاو داتمصت

 اًذهلوهريغهنء عروّ ام ريثكن ءعروتمالو ىصاعملا بنص مريسغمامالا ناك ناو ةثزحنا |||

 نا



 ةعاملا الصبا هقلا

 مولا مّويلاةةلادعلاو عرولاري-:عب ونس 5 ل6 نسرين عااما عراشلانا

 مهمدقاف“ا اوسةن-!!ىفاوناكت اف ةن-_ءاانمهاعافءاوسةءارقلا ىفاوناكن اف هللا باكسا مهورقأ

 قو دوعسمىلا ثيدحنمهري_غول مهجرخا انسموهمدقافءاوسةرحشلا ا اك نافذ ره

 لم ىلا فضا دتو |.هريغو نب ممدعأ ا فوهواكربك ًامكمؤماو تربوا نئالامتيإ 0-3

 5!لساطلاو ى عت ًاوهو مهم ىلص ني نكد 5 ص هن ..دملا ىلءموتكممانبا ل بودل اوهءلعملاعتهللا

 لوضفةمأل كه 5 , الق نسلاوللو ةرجمأ !مدقو ةكسااب لعل اوةءارقاا ىفةماضفال اريمعا عراشلا

 وكي نى والاو )كل ريغ ف ل ذفاايرامتعا الو هندانالا لضافل !مودنأرومالاءذ- هلم

 اولما ل ءوهلآو هماعملاعت هللا ىل هللا ل وسر لاه نات سامع نبا د ثا 3 (راد ءكل نم ألا

 ةحرتف اللا جوخاو ىئنطةرادلاهاورمكبرنبب 0 كةءامق دو مسمئاف ٌمرامش مك أ

 مناف كرام ؟مؤمافوكست الص ل ة:نأ كرم ثال_بودل اوهلعهللا ىلصه:ءىونغلاد5 سه

 ةمامازيج ل_سودلاو هءاعىلاعت هللا ىلص ناكو هنملا خص ىلا مكبرزي و .هباعق مك دقو

 انآ ارد مدرك ؟اهنوكلء ةياولزتا 1 نيلوالا نب رحاهملاب ىلصي ةفيذح بأ ىلوم لاسناكو ءامرالا

 فن نواس ةباصصلا تااكورجافو رب لك ف اخ اولصلوةي لسودل او هماعىلاعت هللا ىلصناكو
 ها اذا نب رمثعو فااةئاماوغامفنيساتلاوةياصتلا نمم-عاتقنيذلا ىدحأ دقو جالا
 عممال ةءض2ة11ثيداحالا نماهاباف امور اف ورب لك اخ تال هلا ىفةدراولا ثيداحال !لوقا

 بوف ه.لعل معا ادوديد_-ىل ىثانم غاب ةارحا دناكنمورحافلا فل ةال_دا! ند

 نوكساماوهءاءلديلءا ددورو مدعاذ ةلادعلا دمقرامّعا مدعاماو لصالاىلا عوجرلا

 عازمئا اانا كلذ ىف عازئالف باو لضفأ عرولارهثك معلا عسا وةلادعاا لءاكفلخةال_هلا

 ثيدح ل_مرايدءال امدعىلءلديامت.ةدقهنا عمةعاسلا طورشن ماطر كا ذنوك ىف

 مص ثيدوهو لاهاكو أمم: ىلعف اؤطخا تاوم_او مكلف اوباصاناف مكسا نواصي
 ان يمان وتهل مداا وسمح | 61 درمشلاب سوة لعهللا ىل_صان ءاحدةورمسإ نيدلاْثالل_صارللاو

 رابعا ضرضط | ىفانمد- اولا ىلا هب تذلان تاك ع نمد ىلصت ناام 39 نسو قد اعلان نعم كلا

 هيلا ةيسنلابامهو دس أنيِباتعو ركب دعب 'ىلص سو هم .لع هللا ىلص هنا لذذال ةمجوملا اداز 1

 هللاىلا هيْنَتْؤملادفاو نوكم أ ةدامعاا ءدهلئاهعدق7: شب ىذلا ناب رالوأ.-ثنادءبال

 نعفتأد ااا دل ارى مهورقاموقلا مؤيدلوقيلسو هيلع هللا لصديلا دشران هوذ

 ىعقومف هن نيعيشملا# الصلا ةئأبن نطلا ةءاسسا ىلا ةمضقملا ةسوسولا فثاطء_ثأاهءسعلب

 مسالا وع 3 "نا مك٠تالالّكو لدم تالامخ درع مهثمدح" !ولكاةوادعلا هماق

 نمو ةردىلاةدرد نملة متاذكهنوكلاها مسصيال لضافلا اذه راذك هنوحتحاةءامالل

 هببعادقعو د اذ وذةالصلا ةمامال صن ٠ نءمةطمسرل ارهظ ىلءد < الىت-د>اوىلادحاو

 ناسا لج اومالسالارب اع مظعأ نم ىه ىتااةعامجا 35 ذفهمرحا ىتد'اشي فدكناطمشلا
 را رطل ل ادقووهفاد_ #ه عمو روحالا

 ثا بئاسملاهذهىلا مضل. دقورا هللا ىدينيب «ةءاهيفو سب ةلظم .نمدحاو لك !املاطراصو

 )ةمامالانا و هس: ىف لضفاا دةةعب دقءا ثر فمك ه.بعأب ناطمكلادي ؤراصىذلا|د_ه
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 |هل عمي لونيالا نمدحايىدقيالو ة عاجلا بنتقاهلالا مصب نكي لو لالا لصت نكست |
 هاوسءاحلصلا هدامع نمهّللا ضرأ ف قل هنا دةدءاهنال هل.ةنعقثاوهفمهماما نوكي ةعاج ا

 امهريغونيمدعلا ىف سأأث يدل (سكمااالء ةلال بلا مويو) هاسالوهلتاهامحالف |
 حرخا دقو ممارو نمز ودقلاو لود ١ وهيلع ىلاعت هللا ىل_صىذل ا ءارو متملا وه و 0
 دصسملا نم عجراذال وهل ؟وهءلعىلاسعت هللا ىلص بنا ناكتااقا منا ةثاعنع ىل,ءاسسالا ا
 ةالص ف سدلو هدصس» ىف ل_سودل وهل ءىلاعت هللا ىل هفاش نياصيءاسنل|تناكدقو اب ىلص |
 نا معز نمو طةفءاسناابل<رلا ةال-دىف فالذتا اء او عازرت لجرلا عممل_برلا فا فا ا
 نيدو ل ةعةصقات وةروعامئالف ل<رلا:ةأرملا ةءاما ةدصمدعاماو لل دلا هما ءف مد!الكلذ |
 ةأرمان مث نيدو ميعصل ا ىف ترئاك ةأ سما مه سه اولو موق ملعب ناوءاسنلاا ىلءنو.«اوةلاجرلاو ١

 نأد هب هموق موي تاك هنا ذاع «ثد لل( سكعا او لنملاب ضرخذملاو) هنالصرهأاهالو دف ||
 ل.اداذدو [.هريغو ني ودعا ىفوهومل سولو هماعىلاهت هللا ىلص بنا !دهبةالصلا كلت ىلدد ا

 ناك هاذا عمم رصتن هتاياورلا ضعب فاما ن وضرتغم مهوالغنتءناكمنال كاذناو ىلعأ
 امك فورعملاةمام:ناحكحنا ونولطملاب ةدرصملا ةدابزلا هذنهو الف مه موب ىلهذ ا

 هئانةالصا|نأ ك ثالواءاوق لك الاو ار رذوالا ىلع ةياصعا !صرح نم رعاسع ةدضاعمأأ
 لعن ةياكس هنايذاعمثي دس نءباولاامأو متأو رك أو ضأأ ملسودل وهل عىلاهتها ىلص ||
 ه.ءلعترادىذلالاعنالا مةوهوةرهطالا ةنسأ اما سقأ نه مق ن الطيل همازل سال طقاسف

 ةخغانالانهه عفانريغراذتءالا اذه نا عممب رمشلاا ماكس ن ءريهاسجو نارقلا تاناد ىسر |
 رذعي تحد اعم ل عذ س نال كلذ ىلءهموةلوذاعا ل_سودل آو ..لءىلاعت هللا ىلهرب رقت ىه ٍإ
 لعفتسل ةخغا نكلو حت مالك ف ةحن وكيل ةياععلا داحآل عننانباواااماوءاذيهذع أ
 نالصاللاو ىذالناكحوضولا نماذهوتذ رعاك لس و ه.اعهللا ىلك هرب رة:ليذاعم]|
 لملدلاهملعت روصلا ضءيفاعنام غنأ معز ند لدم لكب لد» 13 نمءادتقالاةدصلصالا :

 زودتلاو متءلاو سنارهنالصءاذكو سا. هعمىلدو لليل اةالص ىف وهل آو هملعىلا هذ ْ هللا صول ءفاكنف لقتتا اه ب لفذنملاةالصامأو لطب هب ضني ناو هلوقيام حصد, ضمن ناف ||
 متوكل مامالا لعجاسغا ثيدحل( لطب مريغىفةعبادملا بجتو) ميمسلا ىف تبان لكل اوكلذريغو

 حب راخ تبانثورباجو سنو ةريرهو أ ثيد حن م رصعلا ىف تبان وهو هسيلعاو ذاتك زل هي ٍ
 هللالوسرلاه لاق ةربره نأ ثيدك ةفااخلا ىلع د.عولا درو ةباعصا!نمةعامج نع عيعتلا

 سأرهسار هللا لو: نا مامالا لبق دسأر عفراذا كددحأ ىشذعام أ ل ودلآو هيلع ىلا«تهللا ىلص ْ
 نآوهف هتالص الطب بجوب'ىثى هعب الو ةعاملبا هبا راج ةدوصهنروصلو<دأداج |
 ود ىوسملا ىفلاق ٌكاذ ف فال الو ىلهملاةروصنءهب رع الا عفا لعد وأ مامالا ملك

 اسوا اولصنا سلاح ىلصا ذاهلوقو تالادا ع.مجيىف مامالا عاملا بحي ناروههبادنعئاذك |
 هفاخ نماء ناكسح هنأ وصلا ىلءركب ىفأ ةال-ه»ن ولدي ساشا ناكى_عصوحوسنم |

 رمصيالو دو هينا جذي مامالا لب قد وهسلاو عوكرلا نمهسأر ىدمملا ع راذاةيريك.ماعلا ىف |(
 مهرثك أو اة زج هنال هو هنعى مم ىللعفلا اهدا ىلءلعلا لهأ ةماع لاقي دودو زبءوكر ا

 هنو سعاد



 ةعابتإلا الصبا 1١

 نبهّللا د بعث د د1 (نودراك هلمءاموقلجرلا موب الو) دولا ىلادوعي نايهنو أن

 نم ةال_صم مممهننا لمةدالهن الث لود ل-سرالآ او هسلعىلاعتهتا لصهتالورنأورع

 ئاودوادوب «ًاهجرخأ ةررحد عال جدو ارابدةال هلاك أل برو نوهراكدلمهواموق مدي

 نمىذمرتلا رخأو فعض سيفو قي رفالا مث يدايز نب نججرلا دب عهدانسا ىفوهجام

 مهتالصزو اال ثالث اول و ه«بلعىلارق ا لسوق كوب لاه لإ ةماما بأ ث يدح

 هلمهو موقماماو طاسايلعاهجوزو تتانةأ سمعا او عج ري تح قل ” الاد بعلامسهئاذآ
 لوت 12 رالاو ةدال_1لاىف ىووذلالاق قهدسلا ةهذو ىدمرتلا هد ىحدقو نودراك

 ثيداحالا ارهاطظلوقأ اًضعامذعدىوةي هب دام | نم ةعاجم نع ثد داحأ ب املا فوىذمرتلا

 هرب ة يمر لستم لجأ و ءنيهراكلا نوك نيب قرذال هنا د الذ نءبهرتل ا ىف ةدراولا

 تاهاركل ل ائواهكرتفةمامالا لص! ناك نم ارذ_عةهاركحإا!لوطخدرجم نوكمف
 ةيويدد ضارغاىلاةفحار ةئمزالا هد_هفاصومخىانالا عوماا ادهني ةنئاكلا

 ةدساف تاداقّتعا نعرداص ملا غفكاذكهنوك عمو لاق لقأ نب دّضارغارىلا انه عجارلاو
 مارب /اصذ ىمعت مهد ا !اًةيمصعلاناف يهاذملا ف قاتل ان عقياك ةاتخخ كلامو

 ىريذاضرلا نيعبال طذحسلا ني يالا هنلار ظل .الوانزورش < ال مهد_أ مةيالف باوعاا نع

 رابتءابد>ا ١ و بهذملهأ نيب 5 دانكن عقتدت :و تناك امةنئاكىواسمهتساغ

 ا ل نيك ا "لولا نمرخ .الاو لعل اونيدلاءنيلغتشملا نممهدح أ نوك ىف فالتخالا

 الو ضرع اواهلوط ضرالا مهب قضت او نيدلا باير اور اذا ىصاعما بايو كرام

 وهام ىلا اعجارا ثمناك اع ةهاركل اا ص..هذع ىلء لدي ءادم ناك ن افا غب مهنوةمطب

 هساعهللاهيجو أ اعانواهم .وأ ىصاعملا ىلعاكم هنوكلاناسنا هر كب نك لج وز.« هقلاد صدم

 5 ولنا اودايعلا نمدارف اد نءالا|ّمةمةحدج و الر جالا تيريكلا ىهةهاركل اهذهف
 بيا وهي سال | نمة-عاجهنا فرع نى والاف كالديةها اركا صد لد

 (مهفخأت ةالص مهي ىلهدو) لهفلا فرج ل ضف« ءلرتلا ىفمرسأو مهمّودالت ا نيدو أ
 لاق ودل آو هلع ىلاءتهقلا لص ىلا تأ ةرب 1 رهىأ ثيدحن ءامهريغو نيصععلا ىف تنئاسا

 لوطملفهسفناىلصاذاذريبكلاو ميقسا او ف.عضلا مينا فخضلف سانلارك دح أمانا

 هلأ ىلسهللالوسرناكو ةبحلا ىف لاق ف. مْمعااىف ةدراو ه م < ثيداحأن الا ىفو سام

 ضعبرامخاو تقولاةصا- داتا نهىربام لع ففعولوطب لو هلاوه.اعملاعت

 الفال نمو نس أ دقف عسبتا نُكدك و ءباطالو ٌميسريغنءدئاوغل تاولصا !ضءب فروا
 رضيالنمومأملا نعمامالا عافترااماو هلداح سهما ةروهشمةلاطالا فذاعمةصقو حرس
 دعيلاو ضاةةخالاو عافتر ءالا نيب قرفري غنم هريغخىالو دصملا فال اهقوفالو ةماقلازدق

 نءىررامالا لءادالو ل لدإ | هءاعفةال_هلا هيدسفت كلذ ن ءامسشتا م ءزنمولئاملاو

 نابحنب اوةعزخ نبا هعبصتو دوا دوب أ هبرخأ ثيدالا ناكد, لنا دل, ىانلا مهنا ةفيذح

 ملأ ةفيذحال لاق هءؤورخاه جو رمدوا دوب ءاو رو هسئر ,عيرصنلامك اعلاذياورفو م انلاو

 نمعفرامةيالف موقلا ل_برلا مأاذا ل اوقير_سودل اوهسيلع ىلاستللا, لصقل! لو سر عمست
 ا

١ 
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 نيذهىفاضيأقهسااهاودد لوهلالجرلا هدام سا ىف 0 ا
 هب راَمْلا ىلع لمد ى .منلااذهنكماو متوملا نع عاسفرالا ع نه مامالا ل اد نشيدملا ْ

 ىلص هنا لاق ع نموا هريغو نيديعتلا ايري ىلع وهل ةرهملعىلعندقلاىلصهنال مت يد ا
 ىفهزوال هنال كلذهدسفي الف ثد .داارخآىف عقو اكميلعتا كلذ لعف ل ودا و هءلعيلاعتهتلا ْ

 هل و هيلع ىلا هن هنا ىلص بلا, كلذ صا صا لوق ا مصنالو هريغ فزت ”اجوهامالا اع /الاحأ'

 ضءلاوس ءعانا اود ”لةّم_سمئلاسر ثمل اد هى ىلانعت هللا هجر نتاملا عجدق و مل وأ

 تالا (لزنلابروناطلسلا مدي و) اهيلا عج طل مال تت سن انو مال ءالاأ[

 ىو هثاطا سف لحرلالجرلا نمور الاعوذ مور نب ةبقءدوع م يبأث يدح نمنيصوعلا ْ
 دوادينال اضذاىفونذالا.كلدز او دمت دروو هناطاسالو هله ىف ل+رلا لحرلا ع نّمودال ظذا

 لاو ثريوملا ني كالامز 'رعءقاسنلاو ىذمرتلاودو ادوبأود_+حيرخأ اوه: هدب ىف لحرلا مودالا|

 لجر مهمؤوماومهمؤي الفاموةياز نملوة» ل_بودلآو هيلع ىلاعت هللا ىلصةتالوسرته.- أ

 باكل مهزرق أ موقلا موي ظفابد وع سم أ ث يد املا ( نسالا غلءالا ئأرقالاو) مهتم
 اوناكن افةرعم ىهمدقاف» 00 اوس ةءارشلاىفاوناكن اف هللا
 حفلا دعب ةر هال ديال نا ىف ةرج نارك ذيولامناو ميمعلا ىفوهوانس مهمدقاف ءاوس ةر بهلاؤ

 ىأثددحل ( هين وما ىلعال «ءاع لذ ناكمامالا ةالصتامخا اذا و١ يصل | ثددللا فاك

 ناومهلو مكلف اوباصأ نافمكب ترف او هماعىلاعت هللا ىلص هللا لوضلاَ لاقةريره

 : ا د نمهجامنبا يرو هرمغو ىراذلا هج رخأ ,ملعو مكلفاوطخأ |
 نب رباج يد (هنصنءفدحاولاالا) مامالا فاش ىأ (هفاخ) نيتؤملاىأ (مهةةوم و١

 راسي نما ةفرخ رخا نطل د ,و هل[ و هماعىلاعت هللا لص ىبنلا عم ىلص هنا هللا دمع

 نص افوهو هتاتامهمأقأ |ى>اموهعفدف امه ديأب ذخاف لسو هلآ اوه.اعىلاهتهللا لص ىلا ١

 هئاشد ازانكن ات 5و مامال انيعن ءد> اولا في ةعاسللا ىف هءادص أ لهفولعذاذه تاكد قو ا

 ىذأان ءىكورو طةقبو دم هنا بدسملا نب دمعس لاهو كالةبوجولاروه4بابهذدقو ١

 تماامناةشناعل عفن مىوؤرامل( سلا طسوءا لا ةماماو) مامالا فاي دحا ولان |

 مك ااو ةءيش ىأنباو قيما او ىنطقرادااو قازرلا دبع هحرخ ف دلا طسو تم اقف ءاسفلا ||

 نالاف ىطقرادإاوقازرلا د_ عود مشي نباو فاش اا ءدرخأ ةلسمأن ءكلاذلةمىوروأ#

 هللا لو دن ثرحلا تاب ةقرو مأ نعدالخ نين حرلا دم« ثي د نمنئسلاودتسالا فريقا

 نأاهاو اهانذوب ناك ان ذو ماهل لعج واتس ىفاهروزيتاك ملسودلا اوهلع ىلا عتهللا ىلص
 موعالا لكلا يف نكي لولو اريبك اخي اهنذؤوم تي ؟رانأن نع .رلاديءلاق اهرادلهأ مون ||

 ةحردنب / رمشعو عسمسإ نمل: الد . لع ةءاسم 5 ةالصلضمث مسودل |[ ؟وهءلعملا هثهتنا ىلصدل اوق

 000 هء.اعيلاعتهلئا لص هللالوسرنا ةسداع ءهدنس قولا جرش أو ىكل

 5 هباشتملانكسلا هذهتد رقم دق: ام ىلعداةءال او ةرا وأةالصفالا ءاسنلا ةعاجىف ا

 101 دهو تراذغلا» اورةأمامدسهأاولو موق لفل ع نال سودل اوه. .اعىلاءثهنلا لصهلوق
 ىفل-ثدنالفةمامالاو امنا او ةداجشااوةءاورلاامأو ءاضقااو ىمظعلا ةمامالاو ةيالولا ىف
 ل02 سجس

 اذه.



 ةعا.هلاةالصب ان 5

 فرك.ةنياسملاروءآ ىلت ةمضاق نوكتناةأرمالزوج ةخسا | هدهفلاخن هنا بهتلا نمو اذه
 فوةصمدةتوإل هلداح بهن 'نّتما اذا ءاسنلا ن ءاهتاونأ ملفت لو م.باعةكاس ىهو اوهلفأ
 لو هلاو هيلع ىلاعت هللا لص مل نا ىرعشالا كلامى أث ي داس (ءاسنلا تنامهصلا مملاحرلا
 حر او دج أ هج رخأ نااغلا فاش ءاسنلاو مهفلخ نالغل اوناناغلا مادق لاحرلا له ناك

 وهماق هنا سذ أثي د-نمنيعيدتلا ىفامهديؤب و بوح نب ره هدانا قودو ادوبأ هضع»

 قحالا) نوك امأ (و) مها مياسمأو لو آو هيلعىلاعت هللا لصىذلا فاخ ميقمااو
 علا قتياثلاىراطثالادوعس ين ثيدحطف (ى.هنلاو مال>الاولوأ) مه(لوتالا فدلاب
 مت مهنواي نيذلا مث ىسهتلا ومالحالاولو أمك.م ىاءالاق سو هللأو هياعىلاعتهلنا ىبص ىلا نا

 ىلا هت هلا لصهئال وسر ناك لاق فاسنلاو ىذهرتلاو هجامنب | ودجأحب رخأ ومهنولي نيذلا

 ىلع مد الئاو طا ىفلاق هنعا وذ ءاراصنالا ونورح اهملا همي نآب لسودل آو هيلع

 اوودناةعاسإلا ىلع) صالانوك اما (د) ىسهتنامهياعم مود نءمد._ةنمالحالا ىلوأ

 ىلههللا لوسرلاه لاق ةربرهىأ ث يدد»نمدوا دوب ا هاورا-اف (لاخلا اودسنارمهنوةص

 لو .رنأسنأثيدح نمنيههعلا فو لاذلااودسو مامالااوطسو لسودل او ه.لعىلا تقلا
 ةالصا ا ماهتنمفوغصلا ةب وست ناف مكفوةداووسلاق ملبسو هل اهملعىلاعتهننا ىلصدهللا
 نأ ل يق هوجو انيلع لمي لسوهل او هما ءىل[ هللا ىلصهللا لو +ر ناك نيددصلا فاضي هنعو
 هللا ىلصلاق هنا ريشبنب تامه:ثي د>نمرسصعلا ىف تنثو اولدةءاواوصارت لوةءفربكي
 لوقودوتاق مكش دو ونيب هللا نفلاخا وأمكسف وةصّتوستاهللادامع لسو "ا وهماءىلاعت

 نيماللا رسكي ىناملهلوق
 ءابريسع نم ثوالاةهقعو

 عمامتامثابو نونلا لبق
 دبك أتلا ىلءنوثل اةدش

 عماجلا ىلع ىوانم ها
 رغصدأا

 ىفدروالا (كلذك مثديلي ىذلا لقال فصلا اوثناو) ةنسفو صلاة يو ستناملعلا لهأ
 هيلي ىذلا متلوالا فدا ماةان ل سودل آو هيلع ىلا نعت هللا ىلصءسهأ نم ةودعلا ثدداحالا

 فصا !ىففقيال مث ةعسلوالا فدل ا فو ىلا فصلا ىفمت :وملا فشي الث أ ة:_تلاف كلاذك مث
 امأو لضذأو ىلوأ فصل !ةنعفوقولا نااضي ًادروو كا ذك مث ةعس اسما فدا !ىفوثااثلا
 مدعق ماو ةمالا نمةءاسلب ف الخ ه«بمففاعك اراهيذمامالا قلسىتل اةعكرئاددا دتعالا
 ةةيقاا ىلع فوقولادارأ نمو تاهل :ءارقنو د ءاهعوكر كاردادربباهب دادتعالا
 لا دوىلابرلا خفلاو ءافشلا ةيسئاحو راردلا ل.سااورمشنلا بمطو ىتنملا ح ريش ىلا عجريلف
 ةئمهلا قا اوهاذهف هنالصلأمامالا عمدكر دأام ل عجاماو راع لان متلمسملاف بااطلا
 ةعورشملا ةفصا! ىلعءاقيل ا لمصالا لصالا ىلإ ريسخأتوأ يدق ريغتتال ةالصاا فدع :ورمشملا
 ءادّءالا فهعمال_خادناكو ل هلءفيامتاعك. رلا ضءدهتاف نادعب مامال ا عمىلخا دلا لعششمف
 لمه عملا نكمأدتو هنهه2أ اوه ث يدخل اه ناك ناواوضقاف ثيدحواد رفنم ناكوأ
 دعي الذ ناكر الا ىف همام ةفل اخت متؤمما رعي نكساو هيئاعمدح أ هنال ماقل ا ىبعءاضقل | ىنعم
 دوعق عضومفدوعتلاعدبالو هلدوءقعضوم ناك ناو مامالا دوق عضوع سدل عض ومىف
 اه-هك رتو عاجلا ةال صيف نامزالةعبام اوءادّتقالا نالها دوق عضوم نكي مناومامالل
 اوذاةخالهلوةلانابب ناكرالا ف ةغباتملاسهالا درو دقو ةعاسةالصا بوك نءءةالصلاح رذ
 1 راك دالا ف كاذب سهالا درب لو مكماما ىلء
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 نيتدصمدص!ن اهنالصفناسنال ارم هقاذا اهقل مودل او هيلع ىلاعت هللا ىلص هنن الو سر نس :

 اأو ةعبر صن :لاايفرهظ تلا عضاوملاو:رافكا همْثو ءاضقلا هيش مف طر ذا اكرادعا]

دمجتا ةمالا ىلع همسهنوىلاهد قس! نأ ماهل ,مةداهسلا ارفسؤ لاق ا
 ىلاعت هللا لد ىنلانا ةي

 ؛انأامتالوق وقد دنا رعتلاق هيدمالا ىدْمَهَتَلَد الصلاق ةوهسد ناك /سودل اوهملع ْ

 عرمشام نسال قع 00 دارا ئسااعا لاو نور دفا ين اذا نوستت« ىمنأ ا

 ىلاعتهنلا ىلص ىبنلا ناريمختااهجوو (هدعب وأ يلستل ل .ةنانتدد«وه) ىسم:اكلذربجفف ||

 ىلع لديام هنع حدامام' 0 دنا دبع مصر ماسلا لق ددصس هنا هنع عم هود اوهملع ْ

 الاه هعتصو ىذمرتلاو هجامنب اودجأ _ذعفوءنينجرلا دعي دقمما تذلا لمقدهنا ا

 'مأ ىلص ةدحاو ار ديرذ مم دحأ كش اذا لوي ل_سودل او هيلعىلا«زهقلا ىلصهننا لوس تمم ا

 | مأىلمان الثرديلاذاو ننث اهل عدل فان الث مآ كل صن ةنثرديلاذاو ةد- -اواهاعملق نيس |

 | | تام ِملا قونيةدص# مل سين !لبق سس ااحوهوهنالصن هع رفاذادعسم انالئاهاعصلفاعيرأ ا

 أ ىلاعت هللا لصهقلال وسر لاف لاق ىرد تا دعس لأ اثنءدك يصل ىف وهاماهتمثدداحأ |

 نيملو ل ثلا حرطالفاعب رأ مان الث ىلص موديل هتال صك د كش اذال_ودلآ اوهيلع

 هنع حصامامأو نيودحلاريخىفوهاما نمو مسي | ىل#ق نب نك د دك“ دوم نةيتساام ىلع :

 هللا ىلص هنا هسمفناف نيمودهعأ ىف تاك كلا نيدملا ىذثيدعأ ميل تلا دعب هنا ىلع لديا# :

 اعوذ يهام_هريغو نيمودتا اقوهودوعسمنبا ثي دو لسامدوب دعم لسو هلآ اوهءاعملاعت

 | ثيدحو نيت دعم دصس م متل دل مهيلع جلف با اوصاار هدف دنالص فك دح أ كئاذا ظفا
 دا لس هنالصن + ح رئا ل طسوالاذ ملا ةلرتف موب ىلص هنا ةمعشْ ةريغملا

 12 صو ىْؤهرخأ اود هاورإ-ودل "او هملع ىلا عتهللا لصهتلا لوما :ماذكعلاكو لو
 |لسودل (اوهلعىلاعت ةهللا لص ىلا نا امهريسغو نيم علا ىفتباثلا دوعسمْناثددحو

 ْ ندد“ لدجست ةاسج تءاصاولا كاذامواللاةفةالصلا ىفديزأ هل .ةفاسهبر وظلا ىلص :
 زوجين ىلعلدت هداعب ةرأنو ميل دااأ ل-مق ةران' دولا ةحريصملا ثد هداحالاهذاهذ ل-امددعإ ا

 ا روس عراش ثااهسملادئرأاك لعشب ناصو .هنلادراومىف ى قش 0

 0 |احلاهيقدش هراامث ماستلا دعب دع و مياستلا لبق هب هييقد دوصسا| ىلا دثرأا مف ملستلا لوق
 ًاوهسالدصتوةءاعسلارمسىفلاق ةئسلكلاو رابجلاب اوهف ءالدادءامو ماستلا ميد ودا

 امالسلا ليقلاحلك قىذاشلا مامالا هلمشلا مضعي قمدعب وعضاوملا ضءب ىف مالسلا لبق
 الب ناصةنلاو مساددكسد كلام مامال لاكو لات مالسلا دعب هلعج يمحو أ مامالا دا[

 وع كلر فارامه دان ناوهسعمجان او مالسلاد عب ةالصلا ىف ةدابزلاوهساو مالسلا 1

 أهسق دم ى ذاا للا ىف مالسلا ل. ةدص دج أ مامالا لاق ومال_ل ليقاموادحسإ صقان |
 و مال اادعب ومسلل دصتتها دعامو مالسل !ىلبق مودل .اوه.اعىلاعت هنا ىلصىاا

 ىلاعندقا لصدقنا لو راه يفديصمىتاا سهلا نطاوملاهذ_هىفالاو مسا دصسمال ىرهاظلا

 [ل_-ودلآ اوه او هاضرعب لو وهلا دصستالا هريغىف امم او [سوهل اوهيلع :

 ٌكْتلا

٠ 
٠ ْ 
٠ 
 ش

 لا ساب



 ؤهنسلا وقتا (هق)
 م

 || مالسلا ل. قوما هدو كا شل اريتعب او نيشملا ىلعزمهلف كش نملاه نكسا ةالصلا فك ثلا

 لاهو ني-ةملا بع بنظهلن 5, ناو هنط تااغ ىلع ىنب نظهلناكن ا ةقدشوبأ مامالا لاقت 1

 نات نجألو ىىّمنا اًعاطمنيقملا ىلع بدأ مامال اوىيذاشلا مامالاو كام مامالا

 || دعامضعن في مالسا البق تاولصا| ضعي فدصيناكهنأب ة ةحرصم ةدودصأا ثنداحالا

 || الا سحر راال ةصعتلا ثيداحالا ضعبل ع رط طقفمالسسا ادب امهات أي مزهلاف مالدلا
 ْ ضغلل خرط ميلستلا ل .ةامهلحمنأب مز انام نالفوأ نالف هلاقامل اهتفلام درحل |

 ٍه قائلا حرمت نااملااهطسدق ةرمثدص ةنماللعسملا ف هاذملاو كلذ لل ةص هلا ثيداحالا

 1 مي نأذ#ب وأ مسي نا ل.ةدد--! نا نبب ريك ىلصملاو ةسان ةذسو راح لك اانا ىدنعقملاو

 | لق لبق مل_سودل و هءلع ىلا هتهللا ىلص هلدصمىذإ اوهسالقفاؤءريغوهسلان مناك اهف اذهو

 ا ىفهي'ادتقالا ىتنيفلسوهل 1و «ءاعىلاعتهللا ىلدهل دص-«ىذلاو مسلا ىفامأو هدعبو مالسلا

 : ىةقفاوملا عمل سوهلآ اوه. .اعىلا.هثهللا لصهمف هعقوأ ىذلا عضوملا فدوهسلا عاتي اوكالذ

 || توك امأ(و)ةروطملا ةنسل العب لاغتشاهل نماهفرعيةروهشمةروص# عضاومىعو وسلا
 ربك هنا لس وهل او هيلع ىلاعتةللا يصدنءتثدقذ (لءلتودمثتومارحان) وهسلا دوك“
 ثيدطقد شن اماو ثوداحالا مهر غو صل | ىف تباثلا نيد أىذ ثددح فاك لسو

 || م نيتدد» دصسأ اسف مهيىلصل-وةلآ آوهءاعىلاعت هللا ىلدىنلا نأنيص+ن.نارع
 ١ ىلء متت اكو م اًلاوهعحونا. - ناو هنو ىذمرتلاودو ادوبأ هجر أ ل مدهشت

 : هنوك امأ د١ ةشئاعو دوه-مناوةريغملاث و د نم كل دو ىوردقو نية -ثللا طزش 1

 ْ طسوالادهشتلا لرخا ملسو هل اوهيلعىلاهتهتنا ىلص هدوصمثي دحلق (نونم لرخا عرشب)

 هكرتنو_-11كلذناك اذاء ذوو فورغمهمضمالكلاو ناندحموبس لكما ثي دو

 || تباثلا دمعسىل أ ث يدح فاك تاطمشلل مغرت همفومسلا دوكمن ! تدثدق هنال نب
 ! ل-.قند رهف دنهل عماماو ناطمّْلا لبق نم هنالومسلا عمالا م غرتلاا نوكالو

 نتعكرنمل_سنمنا ىفاشلاو ةئنحى أي هذمتلق ةئسلا كتبا 20في 79
 نا ىلعزءةعكر لا سأر ىلع سنع صاخة نحيل يهذميف وهو نيتدصم سو متأايهاس

 انك ةالصلا لِةّدسي هنافرفاسم هنا ىل وأ ةعجام ما نظ ىلءامجسأر ىلع ولف ةعبارامما

 هدع ةالداا لط_ْئثلعف ىهو هلع يفاشلاهلج رخساو تادسفملا لسفىف هيريكسملاعلا ىف
 ْ: ابودْدم هنوكن عهب حرذمالو د ةئمه هةممست ىلعءاهقةفلا حالطصأ ن نم عقوأم لوألا هوهمعنود

 ااه لعلم ادالابو دم ناك امنودانونس مناك ام كرب ومال دولا بوجو صءصتعو

 ١ ةغلامهامعمهمأاب ودشملاو نو:سملافالاو ةند داحتاحالطصأ ىهاناءانممالا هذهز امسالو

 لهأ ضعبأحالطصاوهامنا ب ودنملاو نو:-لانبقرفلااضيأواحالطصا امهانعمع نم معأ
 مسلا ما قدصو دك ولا بودل ااوهثوئ--11نا كاتهام ةباقومهروهج تودلوصالا

 نانادددموهس لك ثيد_تتدت جب ردامفنونسسملا كرت ىلعهقدصك بودذملا كرت ىلع

 بيرالو لل دلاببااطمام هه ةقرفتل ا ىدف ام نمدحاو لك.!لصاح صقنلاوةدايزلا قةتوأأ]
 هنوك اما(و)نيدداا عضو كرتو مدقل| بضن كرلئمؤقح

 0س سس سس يبي |
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 أى وسلا لاف ىلوالانةعك رلانردامو م دهم ثءددالف 2 اوهسةعكرول اوةدانزال) عرمشب

 ٠ اا اه دعقلاىلا عبرة سماقتا ىلا ءاقو5 ةرح ”الاةذ ملا نعءاهسنا ةمةةطادنع

 ىلا داعمل_سي لو ماقم ة ةعبارلا قدعت ةواودض ذرف لطب ةددشلارةسماسلا دمقن ا و وسلا دخت

 ةعكراهياا م خمف هّض هر مت ةدصسلاراهد.ةناوو سلادصمو لو :بماغلا دصسلامتدعقلا

 دعو انف عار شام نال“ اًضقلا همزاي مل عل ع مذ: تافاعوطتانوكح:ىرخأ

 مدئازلا ل قاممذال_صلا بدترتىارو دئازلا ىئلأو دعق ةسمالا م اركذ ذةلاحةياىفةيعفاشلا

 لاقي نا ةمفذخلا بهذم ىلعهمكي ودوصسلاو عوكرلا هدنعةعكزلا نعمفو ووساذصم

 ريسغهنا ناسل ةسداسلا مضن لو ةدعشلا دهد ماق هلءلف لاس ةياكتس هنادوءسم نبا ثد د ىف

 قْك2نمنأب ة-رصملا ةمدةراثد داحالا همه (ددعا !ىفكشال) امأ(د)ى منا بجاو

 ىلأ'عبرالا عذاوم لا نملرتالاودو َه 0 غلاما اًةطا ف لاق هسا دضمو نيةيلا ىلع ىيددعلا

 فوقك ةعكرلاةداز لاما او دود-لاوعوك رلاىف كشااهانهمفو صئلا اهيفرهظ

 ىف لل مقف نيتعكر نم مهلس لسوهل آو هملع ىلا عت هللا ىلص هنا ثلاشلاو نكر)اةدايزدانءم

 لعش ناءاَتْشمَفوةلدعةعكر هءاعقددقو لس هنا كور اًضي أو نيتدصسد سو ٌكرئامىلدفدالد

 هانعم قو هاك نيتعكرلا نمماق لسوهل او هيلع ىلا عت هللا لهنا عبارلا هدعلطساماوهس

 نافن تعكر لان م اعلا عظادال بوذا آو هلع ىلاعتهللا ىلصهلوةودوعقل!ىفدوشتلا كري

 ومسلاقد_كعدصستو سا الفامافى :ومسان او سادات اق ى ومش ا َلتيقّركذ

 املاف الخ لحال هنا ىو:ساعرءاود بسال بد راك ع نمنا ىلع ادثيدل!ىفلوقأ

 ىلع قبه الصف كاذا ةمسفاش ااد_تنكلذف اوفامخا ىو سما فو ىببتنا ةماعلا هم !هماع

 اهسةسصسل وأ لذ ناكنا همقنملا دعو نكروأ ةمكصر فك ثناك ءاوسلفالاوهونيقملا

 ا |مدح كئاذادوعسمنباث كلم اريك ىلع اريثك ها ضر عيناك ن اوةالصلا لم ةسي

 رامات اف ى :رضااناما ولقالاذخ أياما كشلاح رطيدج أ لاقو باوصلاو لقدر الصيف

 (متوااهعبان ”مامالا دحم اذاو) ىّمن أ هدعب دصم ىناُ اارامحا ناو مالسلا ليقدصسل والا

 لسوهلآ وهما عىلاعت هللا لص ىنل ادصعاذا ةياصعلا دي ناك هنالو ةالصلا ماتن ءكلدنال

 قيساك مامال ا ةعب ادع صالادرودةو

 . ه(تئاوذالءاضقلاباب)#
 ءاضق ىف لعل !لهأ فاتن ادقو (ىضقي نا نأ ىلا عت هللا نيدفرذسعلالا دع رتل ناك نا)
 نياوىرهاظاادوادسهذو ءاضقلاب وجو ىلاروههبا بهذفرذ_لالددك ورتملا تئاوقلا
 نم هل رئاممماب ءادقلاب روذدعا ارهغدماسعا ىلع هاضقال هناىلا ىناشاا باصصأض عنو مز م

 دج أ لو كلذ ىلءلديلءاديروه+اتأي لوم ننيدلا ماسالا عش بهذدبلاو ةالصلا

 ىلاعت هللا هللا لص ىنل اهل لاق ثمح ةيمعثمل ا ثد روما تا «مهلاللدانأ

 هدمود ؛ىذلا مومعلان 0 هسيقو مص ثي دحوهو ىضذةي نا أهلنا نيدف لود اوهملع

 له فاتخا دقو هاوسزيمج وما ىديانس ءللملدلا| ذه بالا اذه لعشيام فاضملاردصملا

 بوح و ىلع ل ديدي د»_د لع ءادنمديأل مآ ىضةا أب وجولل -ءلدهءف ىنكي كب ءاضَماال هلوصالا
 كس 77777س 1 سلا

 ءاصقلا



 تئاوفالءاضقلا باب هف]

 فدلك:ريغلةشسسم فءاكرد ءاضقلا بادعا نال ديد>-لءادن هديال هناواللاو ءاضقلا

 ثرداحالا نامم.كح-لوقأو ادعرذءريغل كورت |اةالصل اوهىال_هلث! لو ءادالا

 ةاكنلااوود و ةالصلا اومقي و هتلاالا هلال اولوقب تس سانا لتاقأنا ترمأ ةومعلا
 الفل عند لنهو هة<الاهلامو همدمصصعدةف كاذىلهذنأ ناضمراوموصد وتيسماااودتكتو

 ٍل_سو هل اوهملع ىلاهتهللا ىلص هللا ل وسر هأ اك هلاَمةب نورومأ منغ لب هلامو همدإ ةعدع

 | ىلض نا اةماعبج ونانأو بان ناةالصلا كرام ةلو قمن بوتااغ لتقل مزلتست هلئاقملاو

 تاولدلا نم ةالص ْ ارت هناانلعن خمهاممساولفن ةاك نزلا اونآو ةالصلا اوماقأ ًاواوبات نافدلسس

 نسحأن مو هللا م ع هانادق لعفب /ثاو كلاذف ل عفنافةبوتلا هنذون ناانملع ب حو سهلا

 ملاهلد وأو ةمدصلا ثيداحالاف كلذ تيثدةفهم طعر 0 لا مسا قالطاامأو امكح هللا نم

 هسلعقسفلا ما قالطا ف ددرتلاءاهةفلا ضعب بد ارغنموهسفانل ن ذا الوان لع هللا هبحول

 هلادقعمى داى هقلاح نءرفكللادىرب هنأ عمىجطقلملديالازو الق فلا نأب كلذ للعم

 لوقافءاضقلا ةمفك امأو تاعتسملاهتئاواهب 20 نعالضذاهداقتعادانل هللا ذأي لا
 ىلوالاوهىرخالا ىلءتامةملا نحشوالا دقو ةادؤملا ىلعةمضقملا مدقق 5ناأح تال

 ةياقكه مف ناكل قدذملا موفر سول اوه ءاعىلاود هللا ىلصدل ءفال كلذ ىفدر, لولو بحال او

 را (رذعل) كرتكلا ىأ (ناك ثاو) هرغزو الامم كلذ نوك ف نأشلاامناو

 لب (هاضَقي سدلف) ةفياسملاو فوم ةالص ناكما مدع حملا تقلا جزل اد ةدشاو أنام وأ

 كلذد ةيامءادأه.ف اهاعفواتقو كلذو رذ_هلالاوز دع "دكوزتملا ةالصلا كال: ةيدأت حت
 ىفو :الصلا باكل وأ ف يصدق ”دقواهرك ذيزي>!ممقوفاهنعامسو أ ةالص نع مأن نم ثد داحأ

 هل ا اوه.ءاعىلاعت هللا 0 تقوالءادالا تقووه كلذ ن اقل اوفالخ كلذ

 نكوهسو مونريسغل كورلا امأو ركذلا تقو ىلصملا اهنع مان تلا وأ ةمسفملا ةالصلا تقو نا لو

 مول هن هءادكأ ول وهلا و هءلعىلاعت هللا ىلص ىبماا لغثدقف مساك لامعا ايهلاغتشالةالصلا كرت

 د هسرتأا< لمللا نم< ىوهدسءبالاام_هولصامورمص»ا اورهظلا ةالصن ءقدزذلا

 ىلإ ,رهظل ارك ةهمقسدل و هرب أ ثد د> نم نيودعلا ىف اوهو دعس أ ثب هد _-نمقاسنلاو

 وهورذعل هكورتملا (دسعلا ةالصالارذعلا لاوز اوزتةوىفءادأ لد ١ نتاملا لاك كلذاوطةفرصغلا
 ديعلا موف لعفتالومناثلا مولا فلعفتىأ (هداثئىئف) ددعموب مونلا كلذنأبلعلا مدع
 هناهلةموع نع < سن أ نب ريعشب د دطدمعم وم ومااكاذنأب ,لعلا لصحاذاتقولا حجررخدعد

 |١ هللا لصهنتا لورد 1 اودهشذرابناا رش آن ميكر ءاحخلاما.صارصصأفلالهلا مهيلعمغ

 || اوجرةعثاو مهءولنءاورطفي ثأسانلا 55 .ءالانلالهلا وأ ارمها سول اوه.لعىلاعت

 نبا هسخحو هه ىفنامحنب اوه-امنءاوىقاسنل اودوادو ,ًاود أهجرخ أ دغلا نممهد.عل

 ل-أاذار ذاك امأولو اوقأ مارملا غواب قرن باو ىلاطلتاو مزحنب او نكساانيازرذاملا

 بوح ولاهنع 08 تامعرم :لا طاع غد لئاقلا نال لاح لك ىلع ءاضقلا هساع بالف ٠

 بوجورابتعانالباةعلاو ناو اراب ءابباطملا ل سطاختهنالئاشلاور فكل لاح ١

 نم هريغم كح همكحدت ”راانارهاظلاو ىفال_خالبهل.ةامتبج مال_.ءالافءاضقااوأءادألا



 (مه) ةعجل اًدالص باب

 رافكلا نم هريغ ىلع ق دصي أم هم ءقدصي لل لا تالجاًضقلانم وجو مدع فرانكلا :

 هقلاباك كاذب حرم دقر لاصنهللاضئارتنم ةضيرا ةعيباتال (فاكم لك !ءييمز |
 نمقارحاب مهل سوملآو هملعىلاعتهللا ىلم هنا ثيدنع ةرهطلا ةسسسلا نم مصامو لج ا ْ

 مهءدون ع ماوقأن يهتنماةريرهىفأث ب دكودوعسمنبا ثي دح نم رعصلا وهوا تد.فاضت
 ثيد> كاذ نمو هريغو ل مهجرخأ نيافاغلا نمننوكمل ممهمولق ىلعهللاّنمتضلو أتاها |
 قراطث ءدحو جم دانس اسنل هج .رخأ لدم لك ىلعب>او ةعجلا جاوراعوذ ىدةصؤح ْ

 ىلسىننلااهيلعبظاودقو قأ.-و دوا دوب هج رخأ لم لكى لع ب جاو ق-ةمعدلبا دارنا |[

 دقو لج وز ءهللا هضرةنأى لا همفىلاعت هللا اهءرمشث ىذلا تقولا نضل سودل آو هن! .رثا عت هللا
 لاهو مالا عاجان ضرفةم! يبرغلا نب الاف نيعضرفاملأ ىلع عاججال ارذذملا نبا ىح أ

 ضورذنم ىهله فال _هناا:او .ةعجللا ب وجو ىلءنواسملا عمجأ ىنغملا ف ةما دق نبا

 :أ| فلاك بدم وأطخأدةذ دعملا ةمض ردى 32 زان ندو تاءافكلا نص ورق ند وان امعالا ||

 ىلعاوقذتاو نامعالا ضورف نءابما ىلع مهرثك وذا ةيضرف ىلع ةمالا تفنن ىّبسملا |
 قاوفاتخا م مامالاو ههرضح نا ىلاولا ناو ةعاسجلا اهل طرتس شي هذاوىلاوعلا ىف ةدجال هنا ||

 نييقمارارسا الجر نوءيرأ اهيف عةجا يرق لكى ذاشا لاق ةعاججباو عضوملا طرمشوىلاولا
 ةقنحوبألاقو طرمب سلملاولاوكاذك ال_جرزيمب رأبالادقعتلالو ةسعنابا لع بت
 ةعاج ناك اذاكلاملاقو ط هر ىلاولاو ةسءد رأي دق عدت هن اذفىفوأ عماجر مهم ىفالا ةعجال ُ
 نءارمصت#ة ىفو ةعجلا موياع دج وهف عم دوهسمو قوسا ذو هلصتما وسب رقذ |

 ىلعزاطا سلا طرتشد الود رّقلامهب ىرقتت موق نمدبالواهوكو ةعب الا ئَزَيشال ماسلا :

 لوخدل.قكالذدم 26 رنا ىونو رصملا ل داذ ا ىورةأ هب ريكا ىلا“ عدالا]

 ةعجلا ثي د (ضي رملاورفا لاو ديعلاوةأرملاالا) يوتنا هيلعةعجرالهلوشد دز وأتقولا ||
 ونأ هجرخ أ رضي صوأ ىبصوأ:أ مارأ كلوامديءةعيرأالاةعاجب فسم لك لع بحاو قحأأ
 مالطا رخأ دوو ملسو هلاو هماعىلاعتهللا ىلصىنلا نع با مش نب قرالنُثْيد>نمدواذ ١

 ء رب ردح ثد دخىفو داورب_غدعتصو ظفالا لات ىس .وم أ نع قراطشدح نما

 ءادنلا عمسزالرفاسملا نا بلاغلاو فو هرعم لاق نيثي ؟-1-ا نو رفا مارك ذرباجثيدحو
 ىّوسلا ف لاق دوادى أد _:ءو رعب اثيدح ىفامءاد._:لا ممم نمد ةدنجانادرودقو أ

 طقسدأ مهنماهالص نا هنا اود..ءال و أها الو رفاسمالوب صد ره ىلع ةعجسإل نا ؛ءاوقفتاو

 ذاسماو ىضااوديعلا ضان مصتو جبا نما لو زا رئاسءرأ ضيم أن اهنا ىلعو ضوفلا
 ىو ةءاملا لرتف صخ صروذدعم لع ةعجال اذ أهيثو هيغيددلا م اذارهانالا ف
 هللا لص ناكو رثملا فلاه طق مرلاظلا ناطل لا نم ءافتخالاو ديد_كاارللاةيريكلادلا
 ىف صخربناكو يمه: لفل اولورطملا تةواهك رت صر اسر هلو هيلع لامع

 لذياهتأيل هنوكل (1«ةلاكتالت اول هكارئاسكى هو) ىبتنا داو اسال ة4ب! معي رشسدلا
 مامالا اهب وج وف طرتشي هنا ل.:امقر ىلا ةراشا مالكا اذهىفو كلذريغىفاهذلاةاهنا ىلع |

 | ١١ 21 7777 رو وسو ووسسمم ومو ويدوم ورم وج هس عكست لل فس علل 0 ا سس ب يحس و7 ص7 هس“ < -_يبيبج 0 ا 21 سد ع سم حا مي
 ا



 ةعملاةالصباب (مك)
 اهباردسا دمي لمادا لع لدم طورم شا !هذهناق صوصخل ا ددععلا وعءاطسارسدملاو مظعالا

 || ادري ه.ف نكي ل ناكمىف ةعمللا نالجر ىلصا ذ!لب ا طورششا نوكن عالضفا بوو نءالضف
 || ىهفةيطالااك رثناو ةن-لانالءدةفامهدح آب طخ ناف امعيلعبامالعتدةفةعاج

 أ هتوكيل لك ىلع بوجولا دم :نماميرةدوك ذم باهش نب قراط ثدد>الولو طقذةنس
 || اهلعف ناكل ةعاج ريغ ف هنمز ىف ودل اوهياعلاعت هللا ىلصاهتمأق مدع نموةعاجف
 || ناشلا ةءاحرمددقا دهذتالولا ىلا ةعبرأ نمكو راماماو تاولصأ !نماه رغك نرش ىدارف
 || ناس ىلا جاد« ىت> ةباصصلا نم اهرمصعفناك نءمالك نمالو ةو.لامالك نم سدل هنأب

 || هلضافلاةدايعلا هذه ىف عقوامف لمأت نمو ىرمهم لا نسا مالك ن موهامناو هللوأتو أ هانعم

 ]| ةمدبةالص ىهو مال. الارث اعش نما راع اهلعحو عومسالا ىف ,ملعىلاعت هللا امضرتفا ىتلا
 | لئاقن بهتلا اذ نمىضقةض>ادلات ادام الاوةغت اًرلا بهاذملاو ةطقا_!!لاوقالا نم

 ا ىلسص ّشالوسر نءدروام هغامم هنأاكو هةعج عمت ل هتئاف نمناو نيتعكر كة بطلا لودي

 : ضل دضعنءاهذعيد ثن واضءنامضعب ىوقي ةددمةمقرط نءلوهلآو هملع ىلاعت هللا

 1 اذهريغهغلبالو هنالصت دقو ىرخأ اهلا فضل ةعبلا دكر نمةعكحر هاتافن هذا

 | ةعبرأ لوقي لثافو مامالا عم ئالثبالا ةءه ادةعنتاللوةيلئافو ةلدالا نمشي دسلا

 | لئاقو نير شعب لوقي لئافوزم عى لوةي لئاقوةءستب,لوةيلئاقو ةءيسسلوةدلئاقو
 | دةهن:اللوقيلئاقو نيسم#لوةيلئاقو نيعيرأبالا دةعنتاللوةيلئاقو نينالثيل وقد

 || نالوقي لئاقو دممةتريغنمريثكعم-<لوةيلئاو كلذ نيب اعف لوقي لئاقو نيعبسالا

 |١ فال [نم اذكواذكميفنونك ا-!!نوكينأب ممذعبهدس-و عماجر مصم ىفالا مدنال ةعجملا
 | بجحالا منا لافرخآو اذكو'ذكه مق نوكي نا لاو رخ او ماهو عماج + .ةنوكي نأ ل اهرخآو
 ةعجللا بص لهوجولا نمه-جوبةلا دعا ال ة*ناكرأد+وملناف مظعالا مامالا عمالا

 || ىنالو ىلاعتهللا ناك قد .ونالو ل-ءنمةرانأاعياعسدلىتاالاوقالاهذهودثو عرشتملو
 | .ذ_هنوكن مهوعداامىلء لدي د-او فرح ل_سودل او هيا ىلا هت هللا ىلص هللا لو مرة
 بمملاهللامذ !مئاكرا نماكروأ امذث ارف نماضرذوأ ةءبملا ةعماا طور ةروك ذاارومالا
 || هيسانا!ث د_ك:اعةييشلاتالسعزملا نم مهمءورنه حرا نمو هلهأب ىأرلا لعيام

 ةسعب رمدأ نع ىهو ةَقاماثد داحالاو ص-صلا ن همه درانومأ ىف هنو ري_امو مهعما ىف

 | كدفادالا ةندب ف دتملكو ة:لاو باكل ان فراع لك اذه فرعي لز ءعةرهطالا
 هبلعدرهطلغف طاغلاب ءاج نمو لاسقااو ل_ءةلان قا ب رطن ع لزلزتي لو ههدق تدث نم

 ىلا هتهّللا لص هلو ءر ة:_سو ىلاعت هللا باكو ه دارعلا نيب مكسأساو ههوىف نيو ريضم
 لوقناك امنالوسرلاو هللا ىلا هودرف 'ئْدف معزاذت ناف هناصس لاق اك مل وهل[ اوهملع

 كبررالف انعطأو انعم“ اولوةبنأ مهن» مكحجداهلودرو هللاىلا اوءداذا نيشمؤملا

 اهلتاولسيو تيضتاماجرحمهسف:!ىفاودجحال مهم ردئامفذلو .كعىت-نونمؤيال
 مكح ىلا فال >الا عمعجرملا نا ةدئافمظعأ دم ف”وذلالد خاب الدئاهوغو تارآالا هذه
 موكا ذريغ سما تنسو »ىلا ءتهللا هض,ةنا دعب هاو .روكحو هباّكودهللا مكحر هلو درو هللا
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 4 7 ١ ةعجلباةالص بأ
 يي يي معسل ب - ص تدني دج دنس مو دره واسوي صيي موس يد سسوس <

 لوة,نأهريغعمسجالامهذم عمو غامم ىلعأ لعلا ىف غاب تاودامعلا نمدحالىلاعتهللا لع ||

 لمسعلاب هةدخرلا تءاجناو دهتلاو ة:بالو باك مهملعمل.ادالئشب ةعيرمشا اهذهىفأ|
 لازأال هللا لعاكىفاوناكن مان ثاكىأ اراكاذيذخأو نأءريغاةدخرالتلمادلا مدعدنعدأ أربأإ

 ماوعلا مو ةيادهلا بتكىهريدصتو ني: :صحالاذهل ثم عوقو نم يعتاازركصأ ||
 الو بهاذملا نمبهذعا ذه ص: ة«لوراهفرحافش ىلءودو هيلمعلا وهداقةءانني رصتماوأأ
 ٍْ باكلا مأ نمهذ_ثأ هناك ل والاخ الا همفعستلب روصعلا ن رص ءبالوراامقالا نمرطقب ْ

 || ناهرب الي اهيا 5 :راثالا تةء_باك ةدامعلا هل هىفتاةيمعتلا ترثك دقوا فارخثيد-وهوأأ

 هيفتءجدتوهللاهجر نئاملا لافاد_جلوطي اذ_هىفثدأ ار لةءالو عرش الو نآرقالو ا

 هللا لصهللالو.ءرنال (اهاةنيةيطخلا ةيعورسثىفالا) دهملا هلو ارص”ةةوالوطمنيةةهمأأ
 الا عيجبا نم ةعج هياحصأب ىل_صامو امسونم سل نيم طخ ةعهجا ىفّن -ل_بوهل او هءلع ىلاعن ١

 ىررةتاميسان“رالا زهفرقسملا هقدر دك تن احح نابو>ولا ىوعداا اهبفبطخوأأ
 ركذىلا اان مالا امو لونا بهذملا لهأرئاسو لوعمتلاتافرمد:قناونالو لوصالا|'
 نادبلا :مذمم ناك ا بحاو هناسفال#تىمالا | ذ_هناك اذاو بحاو ىلا نا هياتغد هللا ١
 اهيا ىسلا بجوال هنا لق ناف ةمان1لا بوو نيأفاسماو نوكي رك ذلا ىلا ىهسلا سمأ ا
 بحواممظومو ةالصا!ىلاوا يلا لب ةمطانا در ىصسلا سل لاء ةىلوالابة بج او تناكص
 ةيطللا نوكىامأو بوجولا سف:ى عازل اذهوةبولوالا هذه متالف ةالصل اوه دل جال سلا |
 اهمدعرثؤي نأ ةمطرمثلا نأ ناف فراع ىلع نعال هءلعل دل ءاددوجو مدعف ةالصالاطرش ا

 هع

 ةيطانانا لعام ةالصلا مدعىرثؤب ةءطانا مدعن ! ىلع ديل ءاد نمىلهذ طورمشملامدعىف ا

 ةقيقلاىفا ذهف مم. درتو سانا !بءغرتن *ل--و ه.اعهنا ىلصهداهد ناك ام ىهةءورمشملا ا

 *ي.ثةءارقرأ هللا لوسر ىلعةالصلاو أهتتدلا ظارت_ثاامأو تءرشء-الىذلا ةمطخلا حورأأا
 هبطت ىف كلذ ل ثم قافتاو ة.طالا ةدعرش نمدوصقملا مظعم نعحراخ هعيمأ نآرقلا نم :

 دوصقملا مظعمنا فد:مك ثبالو مزال طرشو مهمدو هم هنأ ىلع لديال لبو هماعهلنا ىلص ١

 برعاافرعنأك دقو لبوه اعهللا ىلص هءاع5 ال_صل اودحلان م ل.ةعقيامنود ظءولاو» ١

 اموهلوسر ىلءو هللا ىلع اناا عرشالا_ةملوق. واماةمموينأدارأ اذا مهدس>أ نارق ملا :

 أ لف ىف ماق نمنا لاق لاقولود دعبأم دودة !ليدوطةااوهسدانكءاوءالوأو اذه نس-أ 1

 الو.ةماذه ناك ان ةالسسا اودلا هئمرد_دينأالا اذ ىلع ث عادل سدلا ميطخ لذا نم |

 هءلاقاس ىذلاود ةعجلا ةمطخ وف ظعولا نا تةرعاذ هر رقت اذا هدري و «جيريلس سوط لك ل

 هلوسر ىلعو هلا ىلءءاسنما !مدقا ذا هناالا عورم ما مالا ىلعفدةؤ بطلا لع فاذاف ثيدحلا ||
 الدبامنوكا (رهظلا تاواهتقوو) نسحأو متأناك ةدارقاا ع را وقااهظعوىف درطتاوأأ

 ١ ٍْ هلآو .لعىلا عت هنن ا ىنص ناك هنا رس ثيدح ىفالاوزرلا ل.ةْئرحم اما ىلءلديامدرودةوهنع
 ْ دعس ىلههثد دح نهد و ميمعلا ؤوهو نولي :ه15ا3]' ىلا نوعجري م ةعهجلا ليا -و 3

 ىل_هيناكل و هل ار« مل ءىلاعت هللا لص ىلا نا باج ثيدح نم ميلا ف تدئو نيدودصأا ف 1
 ,قاهواص م منان عب رمصتلا هيفاذهو سعدلا لوزتنيحامنو<ريفمهاادجىلا توب ل 5 : هذي مةعجلا ||

 لاور



 ا للا

 لال كولر نا كارو وللا له ذو وطار هول بن-نبدج أ كاذىلا بهذدقو سعشلا لاوز

 هيديْزيب ناكوأ اماما ناك اذاالا (سأا.: ملا باقر ىطختبال نأاه هرمض> نم ىلعوإ) رهظااتقو

 ىلدذتت ل>ر١ احلاقر مد نب هللا د.ءثد د1 خ-طورلا نع ىلا 6 ط:الا اهاصيال ةدرف

 هللا ىلص هللا لوسرهل لان بطل دو هل او هيلع ىلاعت هللا لص ى لاو ةعنانا عون شان ما !بافر

 |١ هع رح نبا سعت وفقاسنا اودوا دوأود_؟ًاهبرخأ تيد [دقف ساجارل_ودأ اوهيلع ىلاعت

 لاه ل-_بودل آو هيلع ىلاعتهقلا ىل_.مهقلا لو رنا ىوزفلا مقرأ أن مقرأ ثي دلو هديسغو

 ا راد ذا فهيصقراخاك ماهالا حورخ دهب نينلالا نيترو ةعهللا مون سانا | باهر ىأ امكن ىذلا

 سنن ذاع« نءاهتمثد داحأ با. لاىفو لاقمهدانسا فورييكل !فىاريطلا ودج ا هحرخأ

 1 باقر ىطخت ن مل_سودهل .وهملعىلا«تدتلا ىل ههنا لور لاق لافه_-امنباوىذمرتا دنع

 لهأ دنعهيلعله_علاوبب : رع تباسي ع دعرللا كاف ع يقل هلا علام ولسان
|| 

 ا|هدعاذك ةعمللا موي سانلا باقر طةةاهتمو نياهاملالاع أن ع نيلفاغلاهسنتفو معلا

 || قوتلق ىستناعا رح هلايدرع غو ىوونلا حرص دةو رئاكلا نم ميقلانب نيدلا سمن يسم كك

 | هللا ىلصىبنلا نا ةرير هى أ ث ودل (نيتبطخلا لاح تن نأو)اضيأ س داو نامعن عباملا

 1 ىوهو توغادةؤى طخ مامالاو تحصن اةعللا مو ب كمحادات تاو ذالاعرطرل ١ او هملءىلاعت

 || ملواغاقمامالا ن هاند. نملاه ىلع ثدد-ن .دوادوبأو دج رخأو امهريغو نيهودعلا

 ا ادكهلاق مث هل ةمج الف اغل ع نءواغل دّةذدص لاق نمو رزولا نمل ةكهماعناك تصب يلو عت

 1 نه ةعاج نعد داحأ ب ارلا قولو. ع2 هدانا فو لاسودل آو هماعىلا هت هللا ىلص مكس تعم“

 دقواماعاءمنةمطخلالاحهذءىس مممالكلاناةلدالان مداثة_سامىلداحولوقأ ةياتصتلا

 : ءاعدود متو جيستو ةءارق 3 نءةمدأاةال صو مالكحاا ن نم عقب اس ى ملاذ طعما

 ةال-د نمةبطخلا لاح رص ملا ىل_هسد نا ص. الف :عدركذ امل ثل ةص_هاغلا ثد داحالاو

 ا هملعهللا ىلص هئافةلدالاهاعتل داعءافولاو ةدك وملاةمساا هذ ميمامقل ادا رأناة ملا ل

 1 ىلديفموةيثأب .ةيملا ل هيلو دعقف اللا لاسدهسملاىلالصرام اغطغلااكلسرص ألو

 ١ ةمال_علا انكشمر هرثأ5ك تاء-اولا نم لوةدك ولا تاعورمش لان ممئالذنوك ىلعاذ- هلدؤ

 ْ ة.هااةالصبودو بااطملا حرألا بااطلال- ادفانأ آتدمم وهل هسمةلاسر قىناكوشلا

 وشو ني عكر ل صملق يطع مامالا و كد اءاحاذاثيدس - ةيحفلا ةالصتاصص# "هاد نمو

 إ ةمعدالاو راك ذالا نمةيحأ اةالصا دعامامأو عازتلا لق صال ةذمم ص ثر ل

 : ىلءلديامتأب .لذ لسوملآ و هماعىلاعت هللا ىل_ص ىنلا ىلعةال_هاا ىف بهطغلاة - ءناتملاو
 ةلدأاهبتدرو ناو لسو هءلع هللا لص هملع ةالصا |ىفةعبامملا 8 وهلا كلذ نمامصمصخق

 نءاهتمصخًاوهحو نم ةيطانا لاح مالكا عتمثيداحأ نم معأ 1ىوذاهةهعورمشعةمسضأقأ

 نموثدد>ىفروك ذااوغالا ناك اذا اذهوامهنمعجا رلافرظني و نامومعلا ضراعت. ثهجو
 ه.فةدئافالاموهوه:معونباصةناك اذاامآو مالكلاعاونأ عج لعشيهلذ_هجالفاغل

 ثيدحامأو لسو هما هللا ىلص هءلعةالصلا ىفةعد اة اوءاعدلا وركدلا عدم ىلءلديام همف سدا
 هء رخأ د مذ مامالا غرشي ىت> مالك الوةالصالف يطح مامالا وديسملا ير(



 9( ةعجلا الصب

 000 1 ارز رعب جاما فدشمدت سقور عنا نءريبكلا ىفىفا اريطلا

 ىل-برل ص اقو ىنأ ندع سلاه لاقرب اج نءرازبلاو ىل هد ونأ ا

 ىلد ىنلا لاق: بط تأ ا أو ماك هنال ل5 دعس ل لسو هءاع هللا ىلد ىذلا لاسة فال ةعجال

 اقبح رورو وهاد فيوهرد ب. يات اود دجقدم) ولع 1

 ثيداا اذه نعم دف: ثيداحأ ملا حرش :قىاحكوذلااةمالءلارك د دقو 5 ةمدش * ىلأ

 الاممإ_صأناك ناو ظفلتلا ثي د1 فروكذملا اوغالايدارملا ذ!لاسةءاما عيوش و عجارلا

ان مدعب الت سنأ حاصل لاك ع نملوقنا بِ رقبهمفةدئاف ١
 فور.ءاانرهالا' باع نءهنالوغال

 لاقىالا كلذنا لاتينا نكي واوغال_و هيلعدقلا ىلصىبتلاءاممدقوركدشملا نءىس.لاوأ
 ةءقمط اهذهنمةق.ة>اوغله مالك ناكف ةلأقملاهذ- هلوتدنأ :هتقولا الذ ىف هد متصنأ ٍ

 هملعىلاعت هللا ىلصهنالوسرث | ٠ هريغو نيودعأا ىفةربرد ف ثيدا (ريكمت ةلادل بدنو)

 ةعاسلا ف حارنموةنديبرقامن اك حار هياح لا ىلعةمجلا موي ل-ةغان ل و

 ىفحار نمو نرق أ | ثنكب رقاسغ أك يف ةئااثلاةعاسلا قع حارن هز رشي برئاعأ ايد هكا

 اذافَدْه- .برتاسمن أنك ه1 ال عا اق حار نموه ساجد برقان أكف ةعبارلا ةعاسس م

كريكمت !!ةسمءورمشمىف ثيداحأ با ا ىفو رك ذلا نوهةسي هكلتالا !ترضح مامالا جرخ ا
 لا

 ىنلا تاعاسلا اللاوزلا د_ع.ةئمطل تاعاس تاعاسل 'هذ هنا عدالااطوااحرشىوساافأإ

 ىلص ىننلا ع نء دعس لأ ث يدل (لمدااو ب. 1 ةلاو) ب مناراه :ااو لالا ب باس> [مالعرو دا

 ثاكناو هبابث ملاص م ريدلي وةعملبا موي ل سغلا ل م لك ىلع لاق ا او هءلعىلا هللا

 ىلع بجاو ةءلا مويلسغلا ظناب نيمدصاا فودو دوا دو أو دا هجرخأ هم سم بيط

 ثيدح نءامسريغو ىراضلاودحلأ حرشأو دونا | مط سعناونت ناو لد لك

 رهطتيو ةعجلا مو لبر ل تغيالل ودل آو هيلع ىلا هتهقنا ىلص بناات لاق ىلا ناسأس

 قريالو دوهسملا ىلا جوري هدب بمط نم سعوأهنه دن منه ديو رهط نم عاطت#ااسع

 ىرخالا ةمدلبا ىلا ةعمللا نيبامهلرثغالا ماك تاذا مامالل تصا دل بتك امىل#ه:منينئا نير |
 ل_بودلآو هيلع ىلا «تهقنا ىلمهقنالوسر تء««لاق بويا نأ ثيدحن م هريغو دجأ حرخأو |

 حرخ دم اع ' نسدحأ ن# ٠ سدود د: عنا حح ناب مط ند سمو« مبا مول لستغا ن ملوي

 ىتحهماما جرش اذا تصنا عاد اذوإلو ودل دينا عكريذ دصحسملا أي ىح ةئيكلاهيلعو ْ

 ثيداحأ بالا فو تاتردان_سالاجرو ىرخالا ةسعجلا نيب واهب ةراغك ناك ىلهر|
 ل-وهل كو هماع ىلا هتدهقلا ىلص بنا| نادو اد ًا و دج أ دنعةرهمث و دس ( مامال ان نمودلاو) |

 ناوة_:لا قرخؤيىدد ءا.:ولازيال لجل نافءامالان ءارتداو رك ذل اورمذ>!لاق |
 00 لفلاةع هبا مون عرشباما هل نمو "ل نامااىق و عاطقن اهدانسا فو اهلشد :

 نمةءكر ل ردأ نمشدد1ل (اوكرد دنا ونمة عكر لرد نءد) ل-غ !با هيلع مالكلا

 لالعالا هسّياملاتمهسةناكناو اذهؤهنال_صتقدقو ىرخأ اهلا ف ضملف ةهجلباةالدص

 ثالث نمهفعىو رهنافةريرهولأ مهئمةياصصلا ن مةعاج ىدرط نم ل لولا ٍ

 نسا ةمتر نعرمهةدال ىهفاضعإ ديؤيامطعتو رم عنب أ ن نع قرط ث الث نمو اقيرطترسشع
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 كول ل

 0 ال قلااصعلا كة معديو 2 انه د نأ نم

 نيغلاملا لو أنا لاه-اوةباصعلا ن 8 نءهفالخدرب لو لا ةمفكلا لا هءاع تقاض نموأ
 ةريثك قرط 1ث ي دل تا لصاشلاو هصوصخوةوقمومعبل سو هباعمم] لعل ل

 طو رش نمأ رية يطللا تسداوتاوأهداارث سك املااتمدقدقو هريغلا + >امريسصب

 مك< صم ةعجللا ةال-صن ا معز نة ةبطخلا كار دا ىلءةالد هلا كاردا فو ىت>ةسعجلا
 ضعن عمت عقو الل اوطمثادعاىلاةملانتامملا عضو أدق ول.ادلا هيلعت تاواطلارثاستغلل اع

 مويفىهو) ادجد.ةمووذكلذىلا ع.جريلف ثعملا اذهىفهمل !حاتدعام ىلع ةثم مالعالا

 موف دمعلا ىلص مودل اوهءاعىلاءتهللا ىلص ىلا نام ةرآنددرزثد د1 (ةصخردمعلا

 هحامنب اودوادوأ او دج أ برخأ عميلف عم ء«نأءاشن نءلاةفة مبا ف صخز مم ةعج

 0 ماملاوهجامزباودوا دونأ جرتأو ني دملا نب ىلع هعبتص وم ااوقاس لاو

 ءاش نذناديءاذه مكموي فعمجادقلاف هنال_تودلا و هيلع ىلا هتهقنا ىلص نا نع ةريره
 بابل افود اولا نب ةمةباضد أهداها ولا سرالاب ل ءأدقو نوه انا ودع

 دمفلا ىلصن ملمس يا هاظو اههريغورمب لا ناو سا عنب نع تدداحأ

 دكا سانا رعية اان زلانبانادوا دوبأو فاسنلا ىور ل :لصد لنمو

 نارهاظل!لوقأ 'لاقمهدانساىفو هلا باص كلذ غلب ل سايعْئيا لاف د علا ةالص
 هءاعهللا ل_دهلوقامأو ةلدالا ن مدروام كلذ ىلءلديأكسانلارب "ابو مامالل ةماعة_صخرلا
 نا ا ىلع لديالاهبهذخأو 5 و هع ٍءزعلايذخ أسس هنأب ! مسارب .ريخأ هنا همفامة باغ نوعين و - و

 و اومدقت :اكهتفالخ مانأ رعب :لانئااهكرتدقو ةعباب مدي ةننمىود-وهة-ىفةصخرال

 كلذ ةباضلا هيلع يش

 *(يعلا ترو

 لآ او هماعىلاعت هللا ىلص 0 اهلا ورش ابان 07 المعمل اي و

 .ى ثد دحوشو لالهل اة مدرب بكر لا هربت ادسعب مهالصمىلا او دغي نأ سانالل_سو

 نامل بودل آو هيلعىلاعت هللا ىبمهتنالو ران هأ ت لاق ةيطع مث يد-- نم صصلا ىفتدثو
 ةالصلا نازتعيف ضحلا اماف رو دهن تاوذو ضحلاوقناوعلا ىخالاو طفلا ىف حرم
 ىردف: اهارذعال ناةالصلاءسهالا ىضتةءحو ردنا سمالاةنيإملا ةوءدوريسكن|ندوشيو
 مزا<_سي'ل سول بو>وواهلا هل س .وحورخلانال ل ديءاسنلا ن ءىلو ل اجرلاو باطلا

 ىلاعت هلوق ىفريسةَدلا أ ءرك ذاكدمعل اةالصدفأ ”وقلا ىعالا تين هيلا لسو:لا بو>و
 ةعم_ِللاةطةمامنا امبوجو ىلءةلدالا ن مود.علا ةالصدارملا ولاه ممتافر لاو كيرالصذ ا

 ام-مقرهع (نامعكرىل ما اب امد اوناك ام طّةسدال يجاوب سلامو دح او مولىفاء غنا اذاأ||

 تريركقاو ف مامتالا د :ءولاأ ١لهو ىلعالا كبر مسا عيسى يضل ةدارادن أرقي ةدد*أ ارقلا |

 يبطالورؤاملاوةأرملاودمعلاو درةنمللو ةعاجبد معلا ةالص عرشت عثاشلا دع وةعاسلا



 م5 نيذهلةالص بأن

 يد رم لك ىللعدعلاةال- 0 ا .و ْن رقاسملامامأ ب بط و درفذملا

 ىف هريغو ىو-لا فاذك ةعجلا الا طرت ؟ثامديعلاةالصا طرتشيو ةعجلاةال_مهلع

 نءبمءعشئب ورعشي د (كلذكس +خةيئاثااىفوتءارقلا لق تاريبكت ىرالا

 رات راك ربت تدع فرك مل_سوهل او هملعىلاعتهللا ىل_ يتلا ت 1012 ءدسأ
 قار هلا قاتذح هىلا بهذأانا د_>ألاثوهجامباو دج هج رخأةئاذ !افاسةولرالا

 ةياور فز حك ثيدح هنالاق هنأ ىراذلا ن ءود رفا ا للعلا ىف ىذمرما |لةنو لاصهدانسا

 نورك ثد ل ٠ نمىذ.مهرتلا جرخأو ى ءراهلاهعدقو للا متردحلادا:_ءاوام-همتاك

 ةءار كل ,ةاعيسىلوالا فنيدمعلا فريك لءوهلآ او هلع ىلا ءةدّنا ىلص ى .:)١ناىنز ا فوع

 كاكا الفيم كاع 0 نءأ سرا :املاقو

 دهاوشب دضتءاولءاىووذلا لاق كورتموهو .د> نعه- أن ءفوعنب ورعب هللا دمعنبا

 |. اواع قالا دلت ئرادملا كاك عسا ”امنا ىذسرتلا ناار ءلالاق ىهتااهريغو
 لوقأهب وهنم حدأى ئ:بابلااذهىف سالاّةف ثددحلا ادهم نءليعمسا نيد« تاأسد درغملا

 | ١٠و (تلاواكد#نااوائطتراذلا هجرخأوةءا كلو در ا و ئه

 نكرهنادوادوأو ىذا !١لاق 0 نع فوع نب ور عنب هللا دمع نم ريثكه دا :_سا

 نمهحامنبا رخو هد ن 24ه 1 نءةعوضو مة نا.> نبا لاكو بذكلا ناكرأ نم

 نيديعلا ربكب ناك سول وهملع ىلاعتهلنا ىلم هللالوكرذ ا نَدَوملا و ةلادعسث ب درع

 قو فيعضهدان_ساو قار ءلالاق ةءارقاال مقاس ةرخآأ الا قوةءا ارقا!ل.قاعيسىلوالا ىف

 اه لااله كر نتراجع لعل و هيج هحالل ملص عمدجلاو كلذاد مشتثيداحأ بابلا

 ريكي نأ نيمنوكلا ل عو:ءارقلا لقا سة اش اومءارقلا ليقاعمسىلو الا ىفريكمةخ' ىفلاق
 نيمركا لعو ناةنمام_هواهد_ب ةيئاثلا ىو ةءارقلا ل.ةىلوالا ىفز اك كاعد رأ

 نيتعكرلا فا ارد | ىلعام ل ةمرع كلا نوكنأةلدالا <. .1ءتادىذلالوقأ ىدهدا حررأ

 لاك نمتأيولو مدقق اىلزملا فوعنب ورعثيدح ىف لو هملع هللا ىلص دل «فن ملل: :تنناك

 عا طقةجحم ةئاثلا فاوتدةتوىلوالا ىفا» »يسخن وأن يةةكرلا فةءارقلا ميدة:ةمعورشع

 ىورةري_دقالو "هلي وطالدنا رد ني ةريبكست لك نيب فقد وهلوق ص. لاه ظفادلا نا

 همثو ىوقهد؛سوافؤةوهقوسلاو ىفاريطلا اورق ةنوأل اوتد و عسم نأ ن ءكلذ لمم

 نبا همذو ى بلا هاور تارربكحتلا ىف هيدي عفريناك هنأر ع نعود مىءرم أو ةفيذح نع

 نءىرعزلان ءىدد ولان عدني قي رط نم هاور يد قيبلاورذنملانباخحاو ةعمجأ

 رج كتلك ىقام-هعنرب ةرخآ فو هن« عفرلاو عوكر لاو ا ا ءملاس

 هلايهذاكربكتلاب وجومدعرهاظااو قدما حرس فلاق ىهدنا عوكرلالب ةاهريكب

 الوا دعدكرتي ةالصل | لطمتال دس هنا لصاخلاو ىهيتا هماعلديلءادناددو مدءاروهجلا
 ىنأو كلامو -ىوروومسلل دكالتكرت ناواولاق اال هيل عأالوةمادقئبالاق اوه

 الالب رك ذي و لاعتدقا ىوقت صب (اهدعبيطتو) لوالا و واو 0

 د 0959 تح مع ص
 ال

 أامهدعبتءا ارقلاو ةريخالا ف سو ىلرالا ف عسر طل قرم .كسلا ىطقرادااودواد ىلال
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 هلاو ه.اعىلاعت هللا لص ىلا تاك لاق لل .عس ىلأ ثد ددح ع نءا.هريغو نبهوهصلا ف تئامل

 ىل؛ ؛اقمموقف فرمصُم ,مةالصاا هيأ د ئث نر نيطااذا ىصذالاورطغلا مون حر خلو

 عطقي نأ ديرب ناك ثاو مهصهأي رم (يبصو و مهظعمت مهةوذص ىلع سولج ساثلاو ساثلا

 نم لوأو هري-غوإ هم دنع :رب اج ثد اد ند بأ آ!!فو فرص م هن هأ ئ ا نهأد وأاثهب

 وبأو هجامنباو قاسنلاحررخ اوه كلذهءاعر تب و ناوىهد.ءااىفةال_كلال,قيطخ

 ديلا لسد 0 لا عمت دش لاكن ب تاه ]| نس هلل | ل مدع ثد لدح ن نمدواد

 نأ ي- !نمو ساهلف ةبطغلا ساو نأ بح أنف بط نأ ديرنان لاق ةالصلا ىضقاساذ
 دور عنا نيوععلا فت يثد قف با. كلان ا (لمكتأ |) د قحاا (بدعسلو) ب بهذءلف بهذي

 لاق م ودل وهملعىلاعتهللا ىلصوبنا!هيىأفاهذخأت عاست قربة سا نم ودا 0

 ميرخأو هقالخالع نهساماهدهاالاةف دولار .عالا ربل مسدكف دنهل اتاك

 ىلاعت هللا ىلص ىالا نا هدد ن عدس أع نعد نب ردع ن ناحل <” نب متغارلا هس ع نءىذاشلا

 ند عسوعلأت ذاكلرا هم ئااسعلا كئارداط واق قةربتسوب رسولي تاكل سوه اوهيلع

 نبا جرش أوى اريطلاه- رش أ هل دع سام عنب نع هداج نعم أن نءد#نبرثع-نعتاصاا

 فونيد,عااىفرجالادريلا س لي تاك مسودل اوهماءىلاعت هللا ل_صىبنلانارباحن ءةع زخ

 مم ىلصو كلذ ىلع سود و هماعىلاعت هللا ىلص هتيظاولا (داملا جرا ىلا ج وراناو )ةعجلا

 ىلأ دنع 7 , ره ىأ ثد دح ىفاكعق و رطل دهملاىفد عل اةالص مل وهلا و هلع ىلاعت هلئا ىلص

 دنعترب رهينأث يدلل (قيرطلا ةمااخمو) لوؤيجتوا مما كوكا اهللاوهجامئءاودواد
 حرخأو قدرطلا ااةديعلا موناك اذا ٍلسو هيلع هللا لصين ثاك لاق هريغو ىراخملا

 ل_ءقلك الاو) رك امري غثيداحأ باب !!ىفو رعنباتيدح ن مهو هج امزباو :دوادوبأ

 هللا لص ىلا تاك لاق سذ ذآ ثب دا#> ع نم معصأ | ىفت يئن (ىض الاثو درطمل | ىف ورشا
 تياورعتج ناد ع رعأو ارثو نواك أيوتارتلكأب أبد طفلا موودغيالل بو هيلع

 هللا ىلصهنلا لور ناك لاق ةديريثي دح نم قهدسلا هك و ىئطقرادلاو نامحنباو هام

 دج داز عريق ىمضالا موب لك أ .الو لك أيقحرطفلا ءويود غباللهيالآ اوهءلعىلاعت

 امل (لاوزلا ىلا خرردق سعثأا عافترادعباممقوو) ثيداحأ ب ا !اىفو هتضأن :هلكأتف
 ىلاعت هللا لص ىذا! ناكلاق بدن بث دحن مئساضالا لاكي تانمل انش نب للا ديرما
 حرخأو حر د .ق ىلع ىصضالاو ني رد #ق ىلع سءشلاورطفلا موا ىلصن ل_دودل آو هءاع
 هلا او هماعىلاعت هللا ىلصدننال وس ربا ضرمب نيهقلا دبع ثيد حن مهام نب اود 55 ولأ
 نةعاسا غرفدقاكانالاقو مامالا ءاطدار كنة ىض أو ارطف د دعموب سانلا عم جرخ هنالسو

 هللا ىلصىبنلا ناالس ص فاش ماحب رخأو دمعل اةالصت قو نيد ىأ عوستلا نيحكالذو هذه

 قورطفاارخأو ىضالا لعن !نارب و دو مزحنيورعىلا ب ينكح مودل اوهيلعىلاعت
 ثيداحالا هنداف أ ام ىلع عاس-الا عقودقو ف. طوهو ىنناشلا يش دمتي ميهاربا دانا
 ردغلا ناك اذاو سعشلالاوز:نيدبعل ةالصتتورخ امو اهاةعموقتالتناكتن او

 ه.ءلعىلاعت هللا ل صورمأ ث يدش لسهلا لهأ ضب لاكاك لاوزلا ىلا س مثلا عواط هب نم
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 ١ ا 1 مو رصلا لات كالذ لءلدي هزات لا اودغينأبكرالاردآآو :
 تب دوس نم معا فتأمل( ةماقاالوا مية ناذأ الو )افالخ همف فر ءأالو لاوزرلا ىلا س د ا

 او هيلءىلاءثهللا لص ىنلا متءاصلاق ةرعمنب رباح ٍإ ١ الوناذأر يغب نين هالو ةرمرغم سوه

 بايلاىقو ىضالا موهالورطفلا موهنذودن كملف هنأ سمع نبأ ع نءنيصمأ | ىفت بو ةماقا

 ةروك ذملا مايالا قريمكتلا || ءلاطمةس ,«ورمشم فك شال قدرششتلا مايأربكسةامأو « ثيداحأ ا

 ٍ راتكتسمالا عورتا انب , صو هك ددعالو صوم تةوالو صوص ظل دو

 بتكلا ضءىلا ادانتسا موءلا ساس: |١ةداعه. ,اعترحاك تاقوال ارب اشو تاواصإاريددنم ا

 . ةد_-اوةره "ولدان ةالدص لكى قعوت اس تالثةشن رثهال_ص لك بةءوزع+ن هةموقشلا

 نء هيف در وام مصأر لع أسعف نم ا اع سل بس ءالذ ىلع ةسءعورمهلارم هقو ١

 هجرخأام هيف دروام مصأ:ريبكشلا ةةصامأو ىممايأرخاىلا ةفرع موي عيسعن مهنا ةيادصأ ا :

 حرش ف لاق اريبكربك ًاهللاربك اهللاربك أ هللا | وريك لاف ناس ع نعت دن قاز رئادبع ١

 لاف ىنهدا اهل لص الكل ذىفةدا زنامزلا اذ_هىف ند_حأدقو حفلا نعالقن ىلا ا

 سىم-سموهلب تاولصلا بقع هبا سا صتخالود درع ةلارعب كنارهاظلاو ىناكوشلا|ذ

 انتا اسال كلذ ىلع لدم كل نمتقو لك ىف
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 هاو هيلع اعتق لص نان عا نم 59000 .قو رمثع هات لءقورمشع ْ

 ناةعكرم والو عل رآ مس وهل | [وهملءىلاعت هللا ىلص ى ا ناك نب ةعكرَدفُد اطلكن ىلص لس وأ

 هل ناكف ةعكر فد اطلكد د ىل_صهنااهممو رباح تب اس> ن ءنيوودصلا ىفةّسان' ةقصااهذ_هوأأ

 م -مم ىلص هناا مثمو َتاَمْدهلاسردانساقاسنلا اهج رخأ ةفدل !هذهو ةعكر موقالو ناتعكر

 ماقو هملي ىذلا فهلا ه_ءمدخ-و دصءمتاوعنرو عفرواو عكرو عكرواوربكو ربك اعجب ٍ

 ىذلا مصلاو دولا لرهلآ اوه اعىلا اهلا لص ىلا ىضتال قو دع ارش ىفرغؤاافصلا

 اولعفو مدقملا فصلارخأتو رخؤوما فدا مدغم اواو دوصسلاب رخؤما فدل اردغاهنلي '

 ىلاعت هللا ىبص السمع ارنؤممدقملاوامدة مرسلا فدلاراصدقهنكلو ىلوالا ةءكرلك

 تا ,للورس نءوربأح ثي د نم هريغو ل م حج صك ىف يانا ةقصلا هذهو اعيجا اواسو لسوهل اوهءاع

 ا ىل م ل_بودل آو هملع ىلا عت هللا ىلص هنا | مدو ا لاودوادى أو د-<ًادنع قرؤلا شامعفأ '

 ماةمىقاوماقو اوذرصصنامتودعلاةه>او مىرخالا ةئئاطلاوةهكصرن.ةةئاطلا ىدحا

 لس م ةعكراسوهلا اوه.لع ىلا عتهللا لص ىنلا لهم يل ءاوأ اجو ودعل ا ىلءنيلم ةممهباصتأ

 «”تءاقاهلا امو رعنياثيدحن منيهيهصلا فة ةقصلا هذهو ةعكرءالؤه ىذقم

 هل ةلاىلا مهروهظوو دعاا لب ءاتدئىرتخ أ ةفئاطو ةفقئاطيل بودل وهما غىلا هت هللا ىلص ىبذ |

 ىلا ةقئاطلا تءكروةدحاو ةعكر عكر غودعلالب ,اةمنيذلاوهعمنيدلا اع. جاوريكسةريكسأ

 4ع ىتااةدئاطلا تءاقو ماق مثودعأا ل ؛اةممامةنورخ <" الإو هيلئى لا تدصدقدصم مهعم

 اودعمواوءكرفود علا ىلإ اةمتناك ىلا ةفئاطلات ايقأ و م ود_ءاانلا ا وده

 لل ويسرو
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 هعم اوعكرو ىرخأ ةعكر عكرف اوماق م وداك لو هل او هملعىلاءعت هللا ىل_دهللا لوسرو

 هللالوسرواو ده«واوعكرفود_هلا لباةمتناكى تا ةفئاطلا تاءقأ ُمهعماودح«ودك»و

 لوسرلناكفاء.جءاواسو مسفمالسسلان راك مدعم نمو دعاف مو ودل [ آو هيلع ىلاعت هلل ىلص

 اهسرخأ غافلا هذهو ناتعكرذفت اطلكل موةالو تتاح كو رو و41 ار هياعفاءثهقلا لصد

 ةفئاطو ةعكرأ فت اطل ىلص ملسو هل او«ءاعىلاعتهتلا ىلص هنأ امو دوادوبأو فاس 'لاودجأ

 ىرخالاةفئاطاا تءاجووتد علا هاجواوفرمصنا مثه-مسفنال اوتأنامتاهتثممودعلاهاجو

 نيصءصأا ىفةّسان ةفصلاءذ هو مهبل فموسفنالاو أذان الص: نماثسقب + تلا ةءكرلا مهم 5

 ا هلال فود فل ودلآ او هملعىلاعتهللا ىلصدن الصتقاةخاامناو ةمح لأ آنس ىلههسثد د نإ

 ىلعت درواهال(ةئز ءاهلكو) سار لاى عاب اوةالصال طوحأو» >امىرد 3 ١» نطوملكى ناك

 وهامناسنالا لءفيزئاحوهنلسوهل آو هملع ىلاعت هلا لص ىذا نع ىوروخ لكو:رشكء امض
 ندعو هرمنا ناملعلا لهأ نم وعز نمو لوقا ةطاىفاذك ذهل ةطصملا قفوأو هءلع فخأ

 لطبأو سان ةعيرمش ؟رده أد ةاها دعام نود تالا تافصلا ن هةفصالا سا فول ةالص
 بتكب ءانمعالا مدعو عابل اروصقهسبف عقويوئاذ دىلاوءدبامب انو ةرهن ةجحال,ةئاق خس

 0 رك ددقو تافدل!نمتث دامع.جزاوج لوقا ق. كرا قحلاف ةرهطملاة:-لا

 ةسغااس تسلرخآتاذصممو جيمعأا رملا غابامم نوندحلاهرك ذامل صاح ىهاع اون قالا
 لرالا "نام تقفل عا وأ ىلعةالدلا هذه عوةوىفةمكحلا امتاةناف ةدرلا كالا
 بسنت اةداا ضعت وكس ن نطاوملا ضءن يف ةفلم تاءذتقملاو كلذا دانا ءاضتقا

 نوكيدقذ ضراعلا فوها يساء ام مز انلمهأاو رذاذ أن ءايف نوكيا
 فودللا نوكيدق نطاوملا ض»:ىفواءي رقوأ الصتمّردعلاو اديدثنطاوملا ضءبىف فوذلا
 صالا نطوملا اذهىلو أهذهو نطوملا اذهب ىلوأ ةفصلا هذهنوكتذ ادمعب قدعلا واف
 نايا ةداراو عيرمش هلا دصقا عاوالا كل :ىلا ةعوذ“ ماهلعف لو هيلعءتلا لص هنا فشلا

 ىلوالا له الفلا عقو ورصقا !اهاخديالهنا ىلع عاج الا عت ودق :برغملاةالصامأو سانال

 نع كلذ ىفتيثي لو سكعلاوأ ةعكرة#ناثلاو نيةعكرىلوالا ةفثاطاان مامالا ىل_صينأ
 ررهلا 2 ءااه الص دع ىلاعت هللا ىذر أ« نأ ل_سودل او هلع ىلاعتهلنا ىلص ب دا

 لكل لص ناوز اح لكل !نار هاظااولاو تالا تئاتشا اك هلعفةباكح ىف ةءاورلا ت ةلمخلو

 هل-هف ىلءاساق باوصو وذتاعكر ثالث موةالو تاعكر تسهل نوكمف تاعكر ثالث ةفئاط
 لاتقلامهلاوفوالا دا اذا و) قيسساك ضرتشلا,لفنتملا ةماما ةعجرر تدق و اهريغفف

 فيلا ءانعات ولا ةال_هالاقي و(ءاالانولوةهلمل اريغىلاواو بكارلاو لجارلااهالسص
 فوخ ناكن اذ ظفلب ةرقيلاةروسريسففرعنبان ءىراضلا جرش ف ياسملا» الصلاتةلا

 كلام لاه ياقة مريغولمقلا ىلمقتماناكروأ م يمادق أ ىلعامامقالاجر اولصْء ا ذنمدشأ

 قوهولسو هلآ او هملءىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نءالا كلذ رد رعنبهتلا دبعىرأال عفان لاق

 هملعىلاعت هللا ىلسهىنذاانار عنا ع نعهجامنباد هاوردقو كلدوهت: رعنبالوقند م ملم

 د حرخأ ًاراناكر هوالأح لذا خ دق فوغ و ناك نافلاقو فود !ةالصفصول_سوهل[ او



 (8) رغسلا ةالصبأب

 رود اوهيلعىلا 'اعتدللا ىد هللا لوسر ىثعبلاف سد نب هللا ل. :ءنع نسحدانساندوادوبأو

 ترضحدقوهّنأر آرثلاه هل-ةاق هذال اة تافرءو ةنرعو ف ناكو ىذهلا ناسفسيدلاىلا

 اأو ىثمأ تةاطن افةالصا ارخؤي امه: دىدبنو كن أف اعالي !تاقذر رمضعأاة المص

 هيلع ىلاععت هللا ىلص ىذا اريذعال نأ دمع لا ندي ثيدجلا تؤول 0 ئموأ ىلصأ

 « (رفساا ةالصٍباي]«
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 لاق مل_سودل آو هيلع ىلاعت هللا بص ىذا نا ميدصلا ىف تباث هااةشناعثيدلال ( رمهقاابد)

 ارفلاةالضن أيرعشي اذ وفر ةساافترق اورضاىفتديزذ نيتك راع تراسل كسر

 اًضياتيثوادعاماق ةيعابرلا و اعب رأ ةئانثلا ارمضأ-ا ىف ىلص هناكف متن ف لل-هالا ىلعةمقان

 هةقدصاوإ قاف مكملعا مبهتلا قد هاةقدص لاق لو او هدملءىلاعت هللا ىلص ىو: لانا معلا ف

 ًنقدنا تلق سدقل | ىلع هرافسا عمم فرصة لسودل ا[ اوه. اء ىلاعت هللا ىل_د ىنااناكو

 ضرالا ىف مب رذاذ اوىلاعتهلوةىف نورس ملا فادخاو رد سلا قرصة ازاو- ىلءةمالا

 قافتارفلادقو فوذلا وأ قاف:!فولاد. .قو رذسلا ىف تازنأ حانجم كيلع سلف

 نب رمسةملا نم تاعاسج لوالا ىلا بهذذ دوحسلاو ع وك رلا ىفءاءالا رمصقلا نه دارملاو

 نمرمهّقلاةيآ | ىلع مس اناتنك اذار ىلاءتهلوقءاسي هءاعلدبو رعنبالوقري_ثدىناما اىلاو

 ءاشناو متأءاشنا يذاشلا لاتو انحاورسقلا ناني رثك الاابعذم عن انا فوانارك ذريغ

 | تس داجالاو رمدقلاب ود-و قدا لوقأ قاما تاقك لسن ار ضقلا و رصق

 مب وةالصلا فرمهقي ناك لو هيلعهقتا ىلص بنل انأ ةشئاعن ءىكوربامامأو كلذىضتق
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 و كلذ تاعفامما اهتعىورامئاذكو ظافاطا٠ نمةعاج هب حرصك تش لذموهي ورطيو

 هلي هن طّقستا-ع ةمئالا نم ةعابدس همق ماك لق ةول- -وهملعهللا ىلعهللال ]وسراماعر 55

 ةباصعلا ضعب رانا مددقو كلذ فةسحالف ىنعقال_هلا عأن امن نم ىورامكلذكو
 راطنالاورصةلا ىف ةلدالا نمرهاطا 'و ددرتل بح .ولام ماةملا ىف قيلذ كلذ نعورا دةءاوهءلع

 اهعرشرفاسملاةالص نال رصقلاابسال ةمصعمىفو هرذس هو ةعاطىهرقسو هنابف درقلا مدع

 | ناكت ندو اعمطم ناك ن ندنبب قرف ريسغنم ماهل اًةالص ميقملا عرش للا نااكنف ككلذدك هللا

 ]| ىصاعلل ةلوانتم .رصقلا ةلدأو قرفريغ نمزيةعكر رفاهال عرش ذكح فال الب امصاع
 ىداسعلا نود عسطمال عرمشت لى هو ةعزع ءرمصمقل ا نال هلراطفالاةلدأ لوا ىلع ادئازالواذت

 اذهنوداذهانوكت ةدخرلاورفاسوال ةصحر هناف راطفالا فال همصام ا ةعورمش م لد

 رمدقريغ ماستر ةسااىق نامءكرلاو ساءقاانالطبدار ااٌءاو ةماعانه ٌتناكناو لصال ىف

 دهشتلل دعم لواهد أ ىلدنا اونيتعكررب دغر ذاسأا صرفت اوكيال هنا ةمقحلادةءهامعمو

 قرصتاذا ر ةاسملانا ةمعناشلا دس: ءوىلش:نابرخ ءالاواعب راها ههقناوهتالسصتاط

 اههةمراصاذارطف ا د هناف مو هلا فال : امهةءراصاذاهحح رتامهءاعسدلف ةروسأا
 ' ا هّلانأ ههجو (ديررب نود ناكناو رخسللا دصاقهداو نم حرت نم ىلع ( رمهقا|باعاو

 | برضا او ةالصلا نم اورمدة:نأ حاس: بمكءلعسيلف ضرالا ىفّيب رضاذاولاق ىلاسعت



 رقسلاةالص باد ذل

 هنم عقب نأك يفرقنا زبسغل غدا ىأ رتل جة مقكل ترش لك سشضرالاو

 نيمعتىفتأب لو رمدقيالو هوغو دقرغلا عسب ىلا حورشلا نمل سو 4 او هملع ىلاعت هللا ىل
 ندو اع و غلا رس ىعسامىلا عوسرلا بج وق ىثرفاسملا «مةرصتي ىذلارة-!اردق

 نودل41كلذناكن او ةالصاارصقارفاسمهمل ا هرهسم ىف تعد ل ىلا ادصاقه داب نم حرش

 ةياغوةرين ةجيص شل ذىلءدازامو ثال#كلاونيءولاو مومل اودي ربل اري عا نمتأي لودي ربلا
 فو مر ىدريخب مادأ هثالثرفاست نرخ الا مومااو هللان نهود ةأ سعال لال ثي دح هراٌواحام

 || جاك الاو هقامسوهالورمصقا ارك ذثي دعا اذهىف سلوا ديربةياور فو"ل.اواموبةباود

 تاأسلاك قانهلاديز نب ى<نع ةبعشهاورامريد-ةّدلاقدروامن_بحأو نيماغدر د

 ةثالثةرغسمح رخاذال_هودلآ أو هءاعىل ات هللا ىل ههنا لوسر ناك لاةئةالدل ادق ذا

 لمادلا ل#تاقناف هريغو لس مهدس رخأ ةمعشن كش نسفتو طل رفةثالثو أ لاممأ

 كلذ ىعم لسودل اوهملعىلاعت هلا ىلد هيوكوه مر< نودي ةفاسا ا تلة سأ | ن نءةأرملاى ف

 هلآو «تياعىلاعتهللا ىل-صىنلا ب مدقئار هس هب دو دام همرهست ىفاذتالا رس هممت تاقارك روس

 هياورلا فالعخا ارارعا ثيدهللا كل :ىفار سدي ريااةفاسم .ىعءاك ارقسش الثلا ةفا سمس و

 كاريطلاو ّيريملاو ىنطقرادلا جرخأ تاقناف ارفس هنودامةمعست ىفاني الار سديربلا ةمعستو
 نملة اورصقتال كمه اءلاق ل_سودل آو هءملعىلاعت هللا ىلص هنا سادعنبا ثيدبنم
 نيباهولادمءهدا:ساىفناف ةحلا هنم ونال فبعض هوهتاق ناةسءىلا كم نم درب ة-هنزأ

 ةقملح وبلاك و ”ىدلاورأ اذه هاذما هلك سملا فو نئاملا لاف كلورتموهوربس ني دهام

 موب لكفركب واف لدللا ىلا موماا لكريس طرت سال هنا ميمعلا ةيري ركملاءاا ىو مانأ هنالثةرهسم

 ثهءساميحأ كاذو كلام لاهودر ةعب رآ ىفاشلا لاو ار ١اسمرع صد لزن مثلاوزلا ىلا ىشمو

 لاف نا د داقمماموأوق نا | ذه ىلع هن زاهر رميع ةمساشريسفتو ىلا ةالصلا هسفرم هه

 7 هرقلاَتو نمحرخاذارمدقل العافاو مانا موبةري-سمنولوةي ءاهقذلا ةماعىازوالا

 لاوقالاامةتير عضاوكاولا لكملوقأ رصقرصملانارعزواجاذاءابإعلا لاق

 مصقةاورلالوقدرتالا +. اادنتسئ *كلذ ف سداو بهاذا امي تعش و عازغلا مف لاطو

 هلاه ام كلذ ىفام عيرض ويلا جا وادا كاس تو ١ !ادكق لو هيلعللا لصدقلا لوسر

 ىلع اذكه ا رفةثالثوأ ل اممأ هال رفاس اذا رمصّي ناك ىل_بو هماعهقنا ىلص هنا ةاورلا ضعب
 ثيداحأ هلع ؤعتلا عقوامةياغو هرفسعاهتنا ىه ىلا ةفاساارادسةمزيمي لهنا عمتلشلا
 ىوعف» تادهنف :رسعتاهق ونامثالدب ريلا هب اوراث يههماعل |ووعملاو تءمدقتاك ةأ سعال لال

 ني مرذاسملا نماهرمغىلع رمهقلا بوو نيب 0 نمل مر ارابتعا نيب ةمزالمالن كلا ب تاطقنا
 هيلادانت-الل لدلام" هلم_ءملا ىف ومب لقرمصقل اةمعورمشم "هل ءريغمرجلا ةسعورم م هلعنال

 ميقا له قيام فلا ع هدو ىلع ضال كرضلا ىهسم العم دسبام ف اعز لا

 ىرعقملا درتي لةؤنوداسخ الممنأك امال لمملا ىلعا دئاز ارةسدارأ نم ىلعقدصن و هوك لد نم

 تاومالا ةرابزل عسيقيلا ىلا حج رخل سو هماعهقنا ىلص ناك دقو هتماقادلماذب راقملا بناوحلا
 | تةؤورمضضحو كالا:هىلا حرش هنا مع مم استدعبالا هنحامتالا يالا دهناحص ناورمهةءالو
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 هنا الول هقامه مق رانمدقام .وه ل ملا ءانمتس ا ىف لد , رعتااف ع ونثوهواماعىلصذ ةال_هلا

 هلوتداك 'ئثىلا عجرتال لا تامكحتلا ٠ نمرارثااو لصالا ىلءءاةيلاه-.لاعوجرلا يحوأ ْ

 ا اولانا لصاخلاف كلذو غو قارعلاو ماشلنيبامرصتلا ةفاسم ا للا له ضع

 قايرمضناك اذ ع رشلا ل-ءالافرعوأ ة-غلوأ اعرشر سلا مساهماعقدصيامىلا ع و-زلا ا

 هللا لص ناك هنارود مب دمءسداورامامأ اورمدقلا هم بجو رقد هنا ماع قدصي ضرالا :

 دلس ماه اذاو) كل :نوداسمفره سلا تسي الاضي ا وهثةالصلارصقد اًكمرفرفاساذأ ل_سود. 1 ا

 مك هس ءيهذدّةف ةماق اراديدل-ر طع نم نا »هدو مسد مث(امون ني رم ع ىلا رم هقاددرتماا

 كمل -هأااوتالاةذار لا م«عراشلا ناالولف ةّدشملا ست ةرافو رفسلا ا

 راد_ةما ىلعةماقالا َح رصتا!قراص:ةألا ياولاف هلاّبانرساامكحناك انرغس موقاناف |

 مق م هنال هنالاسص متي نأ هيلع بوني كك 3 رفاسمالا «دءاعدازامو عراشلاهءوسىذلا ||

 لل رش غىلا# لق فا ةوزغ كمل وهأ ١ اوهءاءىلاعتهللا ىلدىبالا ماه أد ّقو رفاسمالا

 جرعات ليلة رمشع عسقدريسغو ىراذجلا عيعص ىفو كلذ نم لقأ لمقو ليل ةرمشع عسا ل#قو |

 نب رمدع لود لسوألا [وه ءاعملاهت هللا ىلص ىلا مأق الأك راع تي نءدوادوبأو دجأ ا

 اميلعب جوف ىوونلاو مسا هعجت »و قميلاو تان هناك اه رس او زا سلا رطب دلما ٍ

 دصاةماله:يذأامو هدف ام سامعنب اريا-ارد هلو كالذدع منو رادقألا اذه لعرصتق:نأ ا

 مل_بودل او هماع ىلاعق هلق ا ىلص ىمما تفاسا هريغو ىراضأ هب:ءءاوراسوف لاق هناف ةمءرشلا

 اندز ناوانرمصقةرسشع عستا.ةافان رفاساذا ن لا ني-ةعكر ىله ةرمع ع ست 1 ايفمأع أ ذك ا

 عماسنق أر باج 1 لاقوإو ق.قحت غلبا ىلع ىف, ءللارظنلاو قدقدالا هقفلاوهاذ- هلوقأو امه

 كلذ ب وعلاهاةالداارمدقن "هلل نب معلوم لسوهل اوهماعىلاعت هللا ىل_صهللا لودر ١]

 طحودلمماق أن هفرهاظلالوقأ ىرّتنا ىدلاهجرأ اذ_هبهاذم هلم لا ىفونتاملا لاق ||
 ىلعلادلا لمادلا درب لولو رب ةاسمرعغهنالةالصلارصقمال هنا ”هلمل دعب ”هلمأو موثدعبامون ل-رلا ا

 ىلعرصتقي نأ نم هةسىفرصقلا تيثي ل رفاسملا م كهل ناكر شسلا ىلءامزاع ماه نمش ١

 ىتحرناسملارمصة يلا زي الف .عم مانأ ةماقا ىلعمزعلا مد_ءوددرتلا عمامأز واحالودروام

 رثك أو خلاد هبتك مل-.و هياعهللا لص هللا لوسراهماق أى ا !ةدملارادةمهتماق اًةدم غلي

 نال _.ةنافرثك أ ًاىورو كلذوحخناك# كويتةوزغف ماقأهناىوردقو "هلا نورمشعلمقامأ|
 حلصيال اهلعدازامف رصقل يوت مدعو لسو هيلع هللا لص هتماقاراد_-ةمىلعراصتقالا :

 هل ضرعوأ هنا ال نبآ نمو ةدااكلت ىلعر اولارصق ىلءهمفةلالدالل_ءفدر < هنال هبل ل 1

 اد ب رعلو عب انسه لاقتفاهإ ناكليةالصأارمدقاسأ ةدلاك ل: قوذهنماق ابجوبام أ

 رفاسمريسغ تقول الذ ىفهنار هاظلاق لع لورت طدس ع نمتاانلقلب كلذ ىلعهدر ؟لديلعشلا

 اوم هوبمسهباو دو مهعسفنالةحارالا نمثو رفاسملاهداتعب ام ىلع ادئاز ةماهالا نمناك اعف

 القيسانمريغة موا اهذهف ١ ارفا_مامانأ همماق ادهن ىبي«اذاق هل ]ضد وأ ليلو موضعي

 انا لاف واهيذةال_مل اريصقو ع راشلا اهماق تلا ةدملار اهتم ىلءراهةقالا بجو رهاظا اوه
 دقفةنبعم مانأ ةماقاك :وناذاامأو لمادلا «.لعفاهيلعدازامةرصقاازاوج معز نمو رشسموق |
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 لئاقلااذ_هلدتساورصقاهتمرثك آةماه اىونناف ماأة عب رأل.ةفئالةىفرارطضالا عقو

 لالد:_ءالاه-وو ةالدلارصت مانأةعب رأ عادولا ةخح ىف ةكمف مو هملع هللا ىلص هتماقأب

 ىل_هأ هبل -ةامةباغو ل_ءقامفشأ اوهو ءاوبءاوسددرتلا عممانرك ذىذلا هجولاك اذي#مب
 اموتاذؤةخالو ةفلملا تاداهتجالا نمةءاصعلا نمةعاج نءىورام ةرخ الالاوقالا

 ريد-قةّلانا ىلءدودرأ داهتجالا حراس نمتسلاهنوكحا ع وذرملا ةلزنعا ملأ نملاقي
 هنات و.ثدعي هيلالدتسالا مجياسما هيلعلاةين | نكمانرك ذاك ل_.قام ف هنوك عم عنرالا
 جلا لا-عأن ايبا نأ ن كي و كاذل ةنيلو عب رالاةماق | ىلع مز.ع لبو ه.ءللعهتلا ىلص
 سن أن عىورامامأو هنمديالاهر دقةماقالا ىلع مزعلاف ةدملا كلن ودفاهبنا.تالا نكمال

 احا و وتكعةماقالا مانأ ع. ىلعل او 2 ارمدعإ# ب و هءلعهللا ىلص ىلا عمان أ لاق هنا

 (اهدعب عأعيرأةماقا ىلءمزعاذاو) معملفمانأ عب رأالا تس ةكعةمافالا سفنامأو
 عراشلا نع تيثئذلا دا ىلعالا رقاسملا هلماعم ل ماعنال سقما نأ نم كان ةرعام ه-هجو
 ىلع مزعلا ليددرتلا مدععمامأو هرك ذانمدقام ددرتلا عمهنعتبثدقو هملع راصتقالا بجو

 همزع عمل وهل آو هءلعىلاعتهللا ىلص هءاعرمص:ةاام ىلعر اضدكال !بحاولاف ةئمعم مانأةماقا

 ماهاف ةخل اىذنمةىبارةحمص كم مدق هنا نيمودعلا فتنثهناف جيتس مادأ ىفةماقالا ىلع

 املفىمىلا حرخ مث نءاثلا موملا ىف عيصلا ىلسصو عناسلاو سداسلاو سمامخلاو عئارلا اهب
 كلذ لعفيال هنوكعمةالصلا رصقي مانأةعب رأدكع لسوهلآو هيلع ىلا هت هنا ىلص ىنالا ماقأ
 ةدمقمأق | ىلعمزاسملا نا ىلعال_ءلد لذ ناك يا لا.عأ لمعي نأ ىلا ةماقالا ىلعامزاعالا
 هل او «ساءىلاعت هللا لص ىننل !نوك ىلجال اذ سدلو مسي ممانأ ةعب رأ ماةىلارص تي ةشيعم
 مزاعلا ممقملا نأ مانمدقامه وجو نكسلو كا ذم نالان اف مال عد رالا ىلءةدايز ماقول لسو
 الو كلذ ىلع ةدازب نذالا تأ. لو كاذك ددرتملا ناك نذادالا رمهةيالة#:.عمةدمةماق| ىلع

 لاههلوص هوه رد عطقت ١ عض هو؟مايأة عب رأ ةماق اى وبول فاشل !لاه هريسغعراشلا نعت

 مكح ىلعلازبالة قمح وأ لافو - اىلعه_--ورخوهلوخدام هوباسمتم ب سحالو اهنا ىف

 اديأريصةيهنا لعلا لهأرثك ألوقوامويرمنعة بج ةيرق وأةدلي ف ةماقالا ىو ىت-رفسلا
 عمج ملاذا هنا ىوغبلااةباكح .وهمهذ ءةياكحق ىناشلاباصصأ فلدشاو همماقا عم ملام
 نرحوأ فو ىف نوكي نأ الا عأ حجوردل ىلع مزاعو»و مانا ةعن رأىلء هثكمدازف ةماقالا
 رشع ةعستنزاوهبرح فلا ماعل__بودل آو هيلع ىلاعت هللا ىلصهّنلنا لو ررمصق دق ورمهةيف
 ثامجالا هثالكلاهذهنالبءاونتاملا لاق روومعلا قفاومرخ[لوتةلواموبر معة يناموأ
 بهاذملا اهبف تي رطضادقو ناهذالا اهدنعدلمتتىتلا كر املا نمىه بالا !اذهىفةروك ذملا

 ههحو ١) ري أنواع دقن عجب اهل 0 ىبهتناادثاز اشي ابن راظنالااهبفتنيامتو اديد_ثابارطضا

 ليةل>راذا مو هلآو هلع ىلاعتهلنا ىلصىبنلا ناك لاق سنا ثي دس ن منيهحتلا ف تنام
 ىلص لترين ا ل-,ةتغازناف ام ندب عمش لزن مترمصعلا تقوىلارهظل ار سعشلاا غيزتنا
 همسحو ىنطقرادلاو < اذاو نامحنباو ىذ.هرتلاودوادواو دما جرخاو بكرمترهظلا
 لعرا اذا كلوت ةوزغف ناك لسوهل آو هملعىلاءثهنلا ىلسىنلاناذاعم ثيدحنمىذمرلا
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 غيزدعيلعرا اذاو اعيجامويملصد ريصعل اىلا اعمق حرهظلارخأ سعشلا غيرتنا لق /

 برغملا دازو هوت سا .ءْنب|ثيدح نمدجا حرخاو راس متاعب رمصعلا وروظلا ىلصسعشلا |
 نمهدانسا قنا بةعو ىب رعلا نب اهدا ءا معصو ىطقرادلاو ييءلااذداهحرشاوءاثءلاو ا

 جاصتالا لطم. املاقملا نما. مف سلو اضهنامضعن ىو ق رط نشر دعلاو هسئيدحم خال ا
 ناامهري-غ وزيد تلا تباشلا رعنبا ثيدسءاثعلاو برغملا نيب عسابا نهو اهعومد؟ ٍ

 عم مث قذشلا يغب ىتح برغم ا رشا ريسلا هيدجاذا ناك لسوهل اوهءلعىلاعت هللا لص تلا |
 تدرفاول ضراعمالوةسارصااو ةدصأا هي اعف نت_سهذ»لكو يقل! نبا لاق ءاشعلا نعب واه |

 ىل»ىنللمال ا هماع لي ريبة ماما ثي دكرئاوتاابة:ب مثتاومصلا تاقواو داحآرام ا اهنا ا
 هد ريم ة دود ةمكحت ثيداحا هذهو تءقاوملا نعلث اسال هلوقو لونا آو هءاعلا ءثهللا ا

 امبدارانوكي نازاوخن ةدكرصري-غعجللا ثيداحاو ةمالانيباهياءعجتاقوالا لصف: ىف |
 ىذلاو ق- عملا لاقي نتا وااو لوما نيملا اركي فيكمف تق ولاىفو لعششا|ىفعملا ا

 ضعسدؤيالفبإ_ءفوهلوةب علا عرش ىذلاوههلوقو هلعفبا,نمو تمقاوملاهذ_هتقوأأ
 تارورمضل ا وراذعالا ثي داحأ ةلزنعدارفالا ثيداحأ عم عجلبا ثيداحاف اهضعب كريو ةخسلا ا

 لءأ” نمو ضع اهضءبدربالاضعب اهضعب نية ملاف تاسجاولاو طوس !ثدداحأ عمأأ

 ةحرصااة ثا ظافلأو لعفلا عجب فال تأ ولا عجىفةد رصاواك اهدجوعسهلاثيداحأ|

 رهظلا نيب رثسا| ىف عجبا ز اوس ىلع لءل'لهأ رثك أى! ىف لاك نيعقوملا مالعاىفاذك هدرتأ
 ثند_1ا عموز دوال .ةزلأ تاافوامها دا تقو ىفءاشعلا وبرغملانيب ورمصءلاو |

 عملا ل_صفامةو لو ىف ىرخالا ىلهءدواهتتو رخ !ىلانيتالصلا ىدا رخو نأمهدسنع ْ

 ناذان) ىمثا هسءاع قود حال عجبا امآ و صاهو ى أن دهس و ىلءنءكالداوور ةروصأ'

 ةفادرم عج ىف نيوصصاا ىف 3تومثل (نيتءاهاو

 : *(نيفوسكلا ة الصبان«

 در#و بوحولا دمي أم دورو مدعا ىأ «-رمث ىف نئاس ا لاق (ةم_سىهو )تان الا ةالسص ىهو
 دقدنا لعارارخلا ل.ل ىفدازو ىرمتناانو:-. لوعناا نو كص ىلعةدار زد.ةياللعفلا ||
 سما اناملسو هءلعهليا ىلصدل وقكالذ نمو لولا و ىلعفل اف وكلا ةالسسق ا: مه عمتجا ْ
 كلذك ام_هوت اراذاف هتاءآالود-أتواناةسكرالام-ماوهللاتان[نمناتيارمقلاو |
 عوتو نم لب قام حهناف ب ,و-ولارهاظلاواوعداو اولصفةباور فو دحاسملا لا اوعءزفافأا
 ىنلا نع عصدق ةغلايلا ة حلا ىفلاق ىبهتنا النالاواف :راصن اك ب روسولا مدع ىلءعاسجالا ْ

 رهو ةعماجة الاانا ام.ىدان نأ رمأو ةعاسجاهالص هنا لس .و هل آو هملع لات هللا ىلصأ
 ىلاعت هللا ىلصهلوةب ل عدةذ عرمشلا ىفاهما ددعمةالص ىل نمو نس>ادقنعسنا نذةءارقلاب :
 رهحلا ميقلا نبا حرو ىهتنااوقدصتواواصواوربكو هللا اوعداف كلذ تيار اذاف مسودل اوهيلع ْ

 هملءىلاءتهلنا بص هن الو مرن ا ىراضأ ا عم ىف ةشناعُبي دخل فوكلا!ةالصةءارقلا

 روطاىف ةشئاع د دس ىراضلا لاّقذانأو ههل جمس او افوسك ف لول اوهيلعىلاعتدقا ىلصدقتالوسر ا ىلصةره«لوفامأو فو كلا ةالص اب رهجعته لي وطةءارقأرق ل سودل او



 (رافغتسالاو قدصتلاو ريبكتلاوءاعدلا بدنو) ا _.الاو دما هجرخأ ب ونكمل نماهوة ملص ٍ

 ةعكر ف تاعوكر (هثالث دروو) سا.ءنباو رعنباو ةشناع د د نمامهريغو نيصهعأ ىف /

 نم هريغو لسم يصف تونا ة عكر لكى (ةعب رازدد ر(و)قاسنلا اودج ًادنعةثتاعثيدحأ]

 نيعوكر لكنييأردب) ىمدا هورك ذيل نيذلا نم ملدوةلآ آو ةماعلا اهلنا ىل_دهلالوسرب أ

 عوكربة عكر لك ث ب ددح ن محرصأو مص اادهونيصدعلا فىذلار عت هللا دمع ثب دا هس ْ

 ةيمذمم اما كاان امم اورد رتالفريش نب نا هنو ةركم نم ل>او ظؤحأو رثك أو ربك أ :

 ىلهذ مع 2 سلا حا ا

 كلذ تو. (ناعوكر ةسعكر لك ىناةهكراّمةهىفدروام مدأو) ةرهم ثإ لل سدح نم هدأ

 نمو هعكو ىذدمرتل ادلذع ساءعنب ا دن ءوهريسغو لم دن ءرباج ثيدح ن مك ذ تدق

 ل اهاودوادوأه_برخأ ةعكر لك فتاعوكر(ةسة) درو( و) سامءْنباثد د

 فوسكسا !ةالصىف ةمك.حلا ةحيربصلا ةدودصلا ةنسلا ميقلانبا لاق بعكن ب نأ ث د نم

 نب هللا دعو بعكن ب أو رباحو س |. ءءْنبا وةشناع يدخل ةعكرلك ىف ع وك رلارار 5

 مودل ”وهملعىلاعتهقلا ىل_كىبنا١ن ءىور مدهاكىرعثالا ىبومأو ضصاعلانن ورع

 صخأو لج أو اددءرثك أ عوكر لاراركماوود نيذااوةدحاولا ةعك راف عوكررلادار د

 دودو ادونأهجرخأو ةرق# تن دس>- نم سس يتصف طق ( عوكرةعكد لك ف دوو

 وباهجرخأو ريش نبنامعناا ثيد_-نممك اكاوربلاد_.ءنباهعيصصو م اطاوقاسنلاو

 دْنالُئْنم تاءاورلا هذه نع ميقلا نبا باجأو تلق ةددسقث ب لدن م الاو قاسالاودواد

 الو بارطضالاو ل ءلأ ع نمل.أو دادس هأع 0 ل 1 داتا هحوأ

 ةباعصلا نم امتاورنا نا لاو ممم! ىفئئاهس نم سلو نامحلو رماة ل

 لطرد ل مةالصلا هذ هتن وردةلوتأو ىروتنااميذخالا حدةدايزل

 ةثالثو ةعكر لك نيعوكرو داو عوكحرةءكر لكىفتاولصا اراك نيدعكر عاونأ
 يا ااومدة:ا ةسخوةعبراو

 هدهىلءدروأدقو ل" ؟الدلا ة.ةمكينيفراعلا لئاضفا!ىفنييغارلا بأ دوه ميمصلا ىلءاهنم

 رع ملسو هيلعهللا ىلد اهلصيل هناوهلاكثا ملسو هب ءاعدتلا ىلص هلعنىلاةيوسنملاتاءاورلا

 اهرك ذة هي ه وحان كلذ نعسءجأدق و تافصأ | هذهىلاتأبا و رلا تيعشت فيك ةدس>او# ودرع

 هذهب مام ةلاو مدأر «طاورارسالات وتءار ةايرهملا تيثدقو قتنلا حرش هلل حراما

 ىنالو اوصف ظلي ةددعلا ثري داحالا ىناسا ! مذا طر ةعاللات سلو لف أ ةعاجةمسلا

 ةالص ثدح "اك اهو مة كاذَّجيًاراذال اق لسو هملع هلل ىل ههنا هعئرب ىلالوأا ةصدمق ثو دد

 تيدح وني تا! ىفوهواواصواوقدصتواوربكو هللا وءداف كالذي ًاراذانءامه“اثيدط

 نيمدصأ قطو در اعغتس ”اعدو هن اركذىلا اوعزفاقكلذ نم أيش ميأر ذاق ظفل م

 نيمودصأ !فاذدأوهو ىلذ“ىت ج-اواصو هاا وعدافامهوت. ًاراذاف ةريغملا ثد دحىفواضنأ

 ان طل ١
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وحو هيدب ع رو وعديتهل.ةلااميق ل ةساو بطخمت :« ارقاانا مف مم رهجنيةعكر مهل :
 هءاد 'رل

 ناتءكر) بوجولا ىلع لديامدورو مدنعا (بد+ادنعنت) ةنودسمةالصااهذ_هو ىهتنا ٍ

 ىلعدعقث سل !بحاح ديزي حب رخاسودهل اوه .اعىلاعت هللا ىلص هب ةوكسأ (ةمطخ 08 ا

 نباوةناوعوبا هجرت ا ودو اد لأن سوهو ءادرلا لد :وتوءاعدلا هيفوةلوطب ثيدطاردملا :

 ةريره ىلا ثيدح نماههري غو هامنباود_+أحبرخاو نكسلا نبا هع و5 اا ونامح ١

 ةماقا الو ناذأ الي نيتعكراني ىلصف قست سام وب مل_ىودل او هيلع ىلاعتدنلا ىلص بالا خلاق :

 ىلعنعالا له ءءادر باقمت هردياعفار البةلاوحخ هوجو لوو لوز عهقلااعدوانيطخ ع م

 0 ل كل ةنعطسم هو رك ذام ىءعثد داحا بام ||ىقو ٠ نءالا ىلءرمسالاورمسالا ا

 قسسارعت !هئنسؤر هوددم نا دمعسئكورو هريغو ماهالا نميدرالا لي وكورطملا لوزئيو ٍ

 ثيدحنمت.ةيصفاشلا لافز وءاق .تسالا ىفةالصلا نستال ةة.ة- وبال اهرافغتسالا ىلءدزيف ا

 رفه»ثو د>» نما ىورو ىلص سوال آو هماع ىلاعت هللا ىلص هنا سامءنباود زن هللا دمع ١

 ةفالشن ع «اماناةلازا لاق رعوركب أو مل_سودل ”اوهماعىلاعت هللا ىلص ثلا ن ءدهتنا

 ىنلا كلذ لعفدقو ءاةستسالا لصأ ناصا دة ل_صدلو اعدنمناىدنءدحوالا ءافالعا ا

 ىسرأ“ اعدلاناف لذفالا الا باصأ دقفاعدو ىلصن هو رعو لسوهل اوهءل ع ىلاعت هللا ىلص ْ

 هللا ىلصناك دقو ى.متنارمعو لسو هلآ او ه.اءىلاععت هللا ىلص :لا نع تدثدقوةال_دلا ةمرحىف ا

 مهدسعب نتي اعلا ناكو همطبا ضان ا ملسوهل اوهيلعىلاعت |

 لعفاكل موال ١ و ه.لعىلاهتدلنا ىلهىذنلا ةيار هنأ ةنمناكن ماعسالو حال_ها|لهانوةستسب

 رج زلاو ةعاطلا ف سغرتلاو رك ذلا نعذم# ) رك

 هذ-هحورنال (بداسا عن :ربءاعدلاوراةغتسالان مدعم نيو مامالارثكمشسي وةمصعملا نع

 اهدءتواهليقراةءّةسالا نمراثكةسال اوه هنوديموقت الىذلا اهداعوا مساس و ءال_هلا

 ءامدلا فتامالظااوتاعبّلا نمجوراناوناسال اهفراةيىتا بولا نمةنوتلا صالخا و

 مامالا عرمشيو دحا لك هل عني لو دارفالا نمدرذب ص:ةةريسغ الدو ضارعالاولاومالاو ||
 دقو ةجرالةيجوملا بامسالان : مهنولعشداع مهرك ذو سامذل|ابطتعناهداةمموقب ندوأ ا

 «ة.عدأ هل نموةنسلكلافاهدعب بطخو ةالصاا لق بطخنا ملسوهيلعهقا ىلصه:ءىور |
 1 مزيههدتأا ىفاك انثغأ مهلا اةةغأمهالا , مسودل مك ور /

 ال- اعاق دعا ط اعيان سه ام.غماشيغانتسا مهالا ل_بودل وهيلعىلاعت هللا ىله هتيعدأ||

 نم هريسغب اور ن مدس ظافلالا هذهو سامع ثد دد نم هاما ظفااذهو ث ؟ارربغ

 لزنأ ءارقغلا نو ىغلا تنآتنأالا هلاالهلثا تا مولل |اهتمو هجام نبا نئسريغىةيادعأ |

 نم يصد |:_سابدوادىلأ نس ىفو»و ني ىلا اءءالب وةوقاذا تارثا ام -عجاو ثيغلا| د

 وغلا تيملا كداب ىسأو كتجبررعشناو ةتمويوالدامعوسا مهالا هتاعدز 2 ةاعشيدح ُْ

 نءًارمسدالاورمس | نعال لعن ممدسةةامللذ ىفىورامل (مهتيدرأاعمج نولو< و) كلذ
 ديزنبهللاه_,عشب د-نم د_م-اهبرخا هعمساناا لودر نطيا ارهظهسبلقهناىورو

 ميمعلا فراصأو

 ناركح)#



 زياش اتاك )2 «05)

 «(زئانل ناك )ه

 نم عراشا || ءاعحدقو ةرئاوةءاهتمعورمشم ىفشد داحالاّن ال (ضرر ا ةداسع ةئسانم (

 هللا لصهقا لوسرناةرب ره أ ثي زلوس٠ نمامعرب غو نيصععلا ىنذ مل ملا ىلع للا قوةح

 ر ”انخلا عام اوّضد راك ةدامعو مالسلا درس خل ملا ىلع ملا وحلا سود 1و «لعىلاعت

 مصءاربلا تي د_تنمىراخلادازو ةصدنلا مل_مدازو س طاعلا تدعُشتو ةوعدلا ةياحاو

 مايأ ن ممول وأو اس ذلا مايأ نم 68 رن( قوقل (رضتم ا زيقلتو ( مسقلاراربار مولا

 ىو هسف:قرا هل ىلاعت هللا ىلا «-وملاو رك ذلا له ثنا يجوف (نيتداهشلا] ؛ ةرح ”الا

 ىلا ن نءميمصلا ىف تااثااد.ع_ىلأثيدح لءلدو هدذاعمىفامترمدصف ناسعالا ن نم ةءشاغفف

 ىلا (هي-وو)ثد داحا بابل ىو هال هلال انوماونقل لاق مسوهل و هماءىلاعت هنن ىلص

 هلأس دقو لاق لسودل او هالعملا«ت هللا ىلص هللا لوسرن | هب هسا ّ نءري#ع نب ددسع ثي دل ”هلمقلا

 0 ايرلا لك أو نمت لدتا رخشلاو درعا عستنهلاةف رئاكلان ءلد

 0 هملا فىوغبلاح .رشأدقوك اطاو قاسنلاو دوا دوب ان اومأو ءامحأ م م

 ةعوزمش ل اذهب لدة-ادقو ف.عطوهو معن بول هدا: 0و هور عنا ثف د نم

 اناوصأو ءا.أ مكتايقل ودل آو هملع ىلاعتهقنا ىلصةلوةلاهبلا توهل هل. ىلا ضي رملا هج
 الفل همريغىرضتخ اوددللا ىفاناومأ هلوقبو ةالسداا دزعءاماهلوةيدارملانالرظأ ه ماو

 ةال_صلا لا «داصت>ا مدعو ىحلك ىلع لِمَا ىلا هولا بو-و مزلالاو ثيدعا هلوانش

 نبءاربلا نا ةدانق فأن ءقويبا اوك ا اهاورا؟لالدن:#-ال اىلوالاو عامجالا ف الخ وهو

 لسوالاو ه-ءاعىلاعتهللا ىلص لا لور لاذ رمضتحا اذا "هل لا ىلا هجوب نأ ى صو ا رورعم
 اهةاةسمنوكي لمهف اهيلع هل ةلاىلاهحوتلا نوك ىتأ | ةصلا ففاةخادقو ة :رطقا!باصأ

 اهيلعهجويىتلاةفدااوهولوتأ ىلو الاوهونعالا همن :- ىلع لمقو ههحر لكإ اهامةة هلأ

 هللا ىذرلوّدملا لءفكلذ نمو اهيلعمام نأ ئانلالسو هدلعهنا ىل_صرمأ ىتلا ةدلاو هرب

 سوأن يدا دش ثد ,دخ (تاماذاهض» .هغلو) للك هنأم هوال اال هال ارامتخاله-والوا من

 هل آو هءاعىلاعت هللا ىلص هللا لوسرلاه لامر ازما اوارطلاوك الناو هجامنياودمأدب ع

 ىلعن موب هنافاريخاول وقو حورلا سبب رمصملا نافرصبلا اوذهنأف < انوممترضحا ذا سو

 قشدقو ةل-ىل ىلع خدم و هيلعدقلا له ىنلا نا هصعت فل ءحرخأو تملا لها لاق ام

 مانو لورا ولا (هيلعسيةءارقو) رصيلاه_عبت ضدقاذإ حرورلا نا لاق غ هرمص)

 لعأ دقو اعوذ صرا سب نب لدعم ثد ردح نم هستتو نا. ناو قاسنا اودوادوباهجرخأ س

 0 مسودر كاهدنه تتار

 اورقا هلوقب دا رملا هصخح ىف نا -نءالاق هدو رذىلا ثيد-نءتآر ةلا لضفىف متلاونا

 ا هللالكا انوما اوذقل كلذكو تمملاالة مش اهب هرض> نس: انوه ىلع
 ضرع ءاربا نب ةئططن ا حو دنينيصاسا ثدي لدع نمدوادوباهجرخا | (هنامحزي وق الا

 ثتوملا هن ثد_كدقالا ةطط ىرأ الى ١لاَف' .هدوعب لسوهأ وهسملعىلاهثهقا ىلص ىنل اأن اه

 هض اء



 م2١ تدار غفل
 ىزرمرتلاو دوحا حرخاو لها ىرهظ نبي سدح نال سمةقس1سىج يال هناق اذا ار ولد ا
 مالاوترضحا-| ةزاسنخلاو تتا اذا: الصأ انوع ل ترذل اذا اوم ل 00
 باس هك توملاعطقلا عتب ىد هنفد ل عالفتعملهنا ني ناك اذااماو اوذك ثنو اذا
 ىلع ةالدلا نم ملسو هل او +.اعىلاعت هللا ىل هعام ما ثيدحط (هنيد!ءاضةلاو) هيطوءاسرلا

 ةري ره ىلا ثي د نم هؤسحو ىذ مرعا از هجام نباو دج ا هحرخ ا هع تش يطال مما نمؤملا سف:ثيدحو فورعمثود1'و ةياععلا ضعب لال ذي مزغلا تح نيد هبل ءىذلا ممل
 هبومدذعل_برهلاو هياء ىلاعث هللا ىلص هللا لور ةرصست نم ةياععأا نم عقوامل (هتصصسنو)

 هنا كلذيةد'عاا ىرالان وكي !كاذو ةشلاعشي نم نيه علا فوهو ري

 ميمصل ا ىفو هو ىدسرتا وهج امنيا ودجاد_دعةشناعثيد_تفاك تءموهونو.ءاظم نينا معلمو هل او هملعىلاعت هللا ىلصدإ قتل (هلسةةزو ب و) لسو هل آو هلع ىلاعتهللا ىلص
 هتوم دعت لبو هل آو هملع ىلع هلق ىل_ص وم !لقركي انأ نا سا عنب! ثي داو ا مث ددح نم

 ثيدد-الا اهنم نكسسهي مواو ةريثك كلذ فت يداحالاو ( هيرب نلغاا نك نأ ضإ رملا ىلع و)

 هللا لص بدلا هراز ىذلا ضر رملا ثدددحو هيرب نظل! ن-هوهوالا تءاتوعنأ نعىبهنلا

 باقىفاءمج املاقذىف وذ فاخأو هللاوبرألاقف كِدَدَخ فمك لاذ لو هل او هيلع ىلا عت
 ة-ئارقلاتاب الاو (هملا بوي و) لاه اكوأة كلا لخدالا نطوملا اذه لدم ىف سها

 هدعاب وس حر شي هللا نا ني ودعأ !ىفو اهطسدا ماسقملا عستي ال كلذ ىف ةمودصأا ثيداحالاو
 نكمأ اذاو مولعمئااذبرجوو (هءلعام لك نءصلختيو) قاغبالحومةمةب وتلا بادناو
 لالا ىف ن كميل ناو بحاول اووف :ريغو أب صغوأ ةعب دوو أن يد نم هود نود لكع اجرا
 هتيصووالا تين أ دال لكال هناو ةمصولا, مالا درو و بعام لقأ ىه هل _هغملا ةمصولاف

 1 ةمودعلا ثب داحالا ىفاكهس أر دنع

 ىرونلا كاذ ىعامكص ه_.اعم وهو (ءاحالا ىلعل لا تيملالسغبوع ول هف)و
 ىلص +: رهالاكه ف بءغرتلاو ل غلاب سم الا ثيدا-أ عاسجالا | ذه د: صوركأا ىف ىدهملاو

 عل |ىفام_هو بذي زهتنباىل_ه:و هدقان همصقو ىذلا ل سغ ل_سوهل اوه _ءلعىلاعت هللا
 نكي لن اف معي ناكن ا مكب رقأ هلا ثيد_هل (ه#فجن مناك اذابيرةلاءىفوأ بيرق او)

 ىعمللا رباجهدام_باىقو ىن اريطا او د_دحا هر أ ةنامأو عيو نماظحهد_ةعنورتنذلعي

 لاكٍبِجو ةةةةرونح ةدايزوةب نم ةبارقلل نكسو هب امك الل ملصيال ناكن او ثيد بلاو
 نيجوزلاد-أو) لل_سغلا فهلا جاد<انبب رقلالء عم جرم هجوا هنأ ك ثالودب اذعلا
 كد: ذكو كدا ف ىلة تمول كر ضام ةثناعل لو هل او هيلع ىلاعت هللا ىلصدل وذاىلو أ/رخكالا
 قيبلاو طقرادلاونا.حنباو ىرادلا وه امنباو د« ًاهجرخأ كن ةنفدو كلع تماصم

 ىفثيدحلا لصأو نا .كسصنب حلاص هيلع هعبان ك3 هيدرفت لو ودم ١ نيد#تمدان_ءاىفو

 نمتا.ةدسما ولة .تةاع تاهو كال اوعدأو كل ارةتسأف ىحانأدناك ول كاد ظفانى ناضلا

 دجاهحرخأ هؤاسنالا ل_سودلاو «ءلعىلاعت هللا ىلصهقلا لور ل غامتبرب د<_باام ىرما

 اًتممل غنا ىل_سغلا ىف مدنا ءاصم أ هتحو زقي3دلا تاسغدقو دواد ونأو «امنباو
 00 ل ا ا ا ف ا يا هس تيس ست



 ةئماكت ىفلمأ ١)

 يطترادلاو ىمفاشلااو راك ةمطاف ىلع _سغو هرركشرلو ةباصعلا نصرمضعت كلذ ناكو

 زاو> ىلءاوةذتاىو للا ىفلاق روه+اكادىلا بهذدقو نسحدا“ سان ميما اوميهنوبأو

 الا نكح /1نافزو الة. .ةنملا تاهت ما جروزلا لسة ىفاوفاتخاو اهحوزتأ أرملا لسع

 أ(ردسوءامرتك وأو, الث لسغاا نوكيو) صالزو<ىفاشاا لاو اهممعجوزلا
 !!-جوأ انالثاهتاسغا بنز هتثي التالساغلا ةوسنأل )ودل "و .-.!ءىللاعث هللا ىل-ص لول
 ثيدح نم نيد | ىفوهواروذاك ةريخالا فن اع اورددوع ءعنتد ارنا الذ نمرثك وأ

 4 فونت ا رثاكاذن مزاك أوأ اعيسوأ اسوأ انالث ارتواهتلسغ' اص: :ًاامهل اظذلىفو ةيطعمأ

 تالسغلاةدايزور د لاب مهامنا ةحط ىف لاق لع اغلاىلاتال_-غلاددع ضد وذ: ىلعلماد

 هءاءىلاعثهللا لدهلوةا(روفاكه رخ الا ىفو) ها ةدتناا حابرلاوخاسوالا ةنظم ضي رملا نال
 هديصاخ نءنال 5 ةرخ . الاىف روفاكلا,صأاناو قيسأك ارو“ :اكةرخ الا ىف ناعح اور وهل[ و

 مدقنو) دوهناوم- ه-:ميبرقدال هنا هدب ناوف نملاقبو لمعت_اامقريغتلا عرس الثا

 ىلص وقولي دوءاضعالا هذه ماركا لص يلو ءامحالا ل غةلزنج وحلا لسغ توكيل (نمادملا

 لاه اممم ةئسولا مشاوسو اهيا أد اذن 06 طعم آثيد- ىقل_بودل ًاوهيلعىلاعت هللا

 لسغىفنيصدعلا ىفهلوقكرت امهصدال تا .1سأررفضؤةحصرسملا ةديعصا ةنسلا قلاب

 ثورق ةئالئاهيئرقو |تيصانواسمسأرانر فض ةمطع مأت 5 تورقدت الثا مسأراولعج اه طا

 ةنسسوايدت ىلعْزيدةشاهرعش لسربا اوال هر زهم_ثر نان“ "الذ درفاه ةلخ ن ه دانمقلأو

 نفديلب (ديهشاالغيالو) ها عادتالاب قحأ لو دلآو هيلع ىلاعت هللا لص مدتلالوسر

 ىفتيثاا قل اوداذ_هو ىأرلا ىداندل ع“ اتي ةووصل جاو عقايوإع وت هثامدو هيامثىف

 نأب لمقامو ميمتل ا فوهواول سغيرلو مئامد دى مهنأ :ديه أ ل_بو هملعهتتا ىلص هنادحأ "ا دوم

 هللا ىلسص هلع شب دخلا | ذهىف دجأ دنءاسجدودرف لاما قمضو ىلّدقلا: ةرثكل ناك انا كرا

 ةمايقلا موباكسم ح وهذي مد لكو أحرج لكناف مهول .سغثالدحأ ىلنق ىف لاق هنا ل_سو هيل

 وهاك هيامث ىف ج رداف تام هقل- ىفوأ هر - ص موس لحرجرلاقرباحن ءدو ادونأح رخآو

 دو اديف أد: :عءسامءْنبانعو اصطر# ىلءهدانءاولسو هيلع هللا ىلصهننالوسر عم منو

 نأو دولحلا وديدخلا مهتع عزتي نأدحأ ىلد و ل_سوهيلء هنا ىل_ص ىلا ىمأ لاق هجامن باو
 ءاطعاض» ,أاهمذو ةعاسهيئملكتدق وىطساولا مداعنب ىلءهد[ةسا ىف وم ممام دو مم امديأ واندب

 لسغيالث اد هشا ىفةنسسلات رحدقو ذل 5 ثيداح باسيل اىف ولاة مهمقو بث اس | نبا

 نوطرملاونوعطملاكديهشا|مس-اهماعقاط أن مامأو ر مك لا نو ادم لسغهلا هريلو
 7 ا ىلع عاجالار كا ىف م هوحتو ءاسمنلاوأ
 40.5 هن دوثب ىبصسملا ماسلا لاس هبشتل انيفكتلا ىف اييصإلا 0 و ل-صف)»

 غلا ةدايزاهب_اني اهالامم ةدايز عمم ذهةأرملا ىفو 'هل_وأ ةةطمو ص ةو رازا لجرلا ف
 د عك اذا ثيدحىفاكنفكلا ناس>اب لب وال | "اوهملعىلاعت هلثا ىلصء سعال (هرع -زاع)

 ساركس دال ىذلا ن ةكماا وةداشقىلأ ث يدا ع نه هريغو مل سم عيت ىف وه رهئفكن ميلف ءاخأ

 نببعصم نيغكشب )بودل آو همل ىلا عت هللا ىلصه هال ن ةكنااكأ (هريغ كلل وو) نسحب

. 



 )6١8( تملا ىلعةالصلا قصف

 سأبالو) ترالا نب بامخ ثيدح نما مهريغو نيميدصلا ىفاك اههريف رتب ملىتلا ةراا ىف ريع
 هش نفك فلو هلآ اوهماعىلاسعتهللا ىل_مدنم عقواما (ةالاغمريغنمن كلا عم ةدايزلا

 مةفيطملاغراسجللا مث حرذفا غارق هل انت ابل ةةاوعز انوا, تدشن الوأع 00

 ةمئَدُملا ف ئاه تأب ,ىلءاثيد-نمدوادوبأودج- ا هج رخ أخ“ الابوشا اىف كلذده: ت>ردا

 صقاهيف سبلة ناعددج اوصمب اوف أهئالا 'ىفلدوهلآو هملع ىلا هت هلا ىل_ص نةكدقو

 ىفاولا-غتال ىلع تو د_نمدوا دونأ حب رخأو نيميدصلا فوهو اجاردا اهيف حيرداةماسعالو

 ةداءاواص ال ناو طد رفلاو طا ارفالا نيب لد_ءلادار لوقأ امد رسم بلس هناق ن ن:كلاا

 بوجو مدع كالو تمءالن ةكلاةعو رمشم ىف بيرال هنا لصاحلاو ةالاغملا ىف ةءل هاما

 ذدعو تاتضلا نمكدفص ىلعن كلان وك لسو هملعهلنا لصنع تشملو د- اولا ىلءةدانز

 ناكناو ثيدحلا اذهو موناكمأ هنن انيك: سو هيلعهقنا ىلص :مناك امالادادعالا نم

 ةأرملا نفك وك ن نأ ب كسي هنا لايام ةءاغفراهتعالا د 2 نعابحرخال تكل لاقمدسف

 ىل:ةىفاكدحاولاب وشل فني كتلاب ىمالاالاهنع تشي لة لحرلا نفك امأو ةفصا'هذه ىلع
 مئات أى نالاغملاو نافك الاريثك :نسلوه.ةقانهتسقو ىذلا مرح ىفاك نيب ومثا!ىفودحأ
 ىلعهعفندوعيالو تملا هن عفر ال هنال لاس ا ةعاضا ٠ نمتاكسا !هن خرتشلا دوروالول ةناف دوم

 نمي ا هنيعلر ماو ءال دما قاض انالافاثح قيدصلا ركبانأ هللا مرو ىملا
 مكباسث نماوسلا تيد ص الا نمنغكلات وكف د نطرالاو قلوه هننك ىف هباوثأ
 ىذمرلا وهحامنباودرا دوب ردم-اهجرخ أ مكانوماهيفاومةكو مكي|.ةريخنماماف ضامسلا
 نءعرخأ ثيداح أ هانعمىفو ناطقل نبا هعصصو قومملاو مك اكطاونادسنباو ىىفاشلاو هسصو

 ناكدتف (اهيفلتق ىلا هام دءجشلا ننكيو) ءادردلا فأورعنباو سن أو ةرهمو نارع

 دوادوب أو دا جرخأو هعمنيلودةملاءادمشلا فبدل ١ و هماءىلاعتهلن' ىلصهءنصكلذ

 دحأ موب سول آوهملعىلاعت هلا ىل_صهتلالوررهأ لاف سادعنب!ثيدحن مهحامناو

 ثردح نمدجا ح رخأو مهبامثو مهئامديمهونفدالاقو دولهلاو ديلا مهتع عزتي ن !ءادمشلا

 بدي و م مام مذ وامزدحأم وف لاق ل ودل[ وهماءىلاعت هللا بص ىذلا ناةئاعُن نب هللا دمع

 || لاحرهلاجر دان#.سان رازما او قهملاودا همر اع ده (هنفكو تملا ندب يعط

 هللا ىلصهلوةلوان'الث و هرج أف تملا مترج اذا لو هلآ آو هملعىلاعت هللا ىلصهنتا ل وسر لاه لاق

 نم معا ىف وهو بءطن» والو هةقان هّدصقو ىذلام رماثد دى مس وهل ١ اوهسءاعملاعت

 4 وهملع ىلاهتهقنا لص رلماعت عماوسال ب مطنم رح ا رغنأ رعشي كلد ناف نسا

 ىلصونلا راثأ ةتكنل اهذهىلا وهي اريصملا بج وفةخل!ىفلاق ايبلمث ع هنافدلو قر )سو
 5-5 ءطلاب عستت ل قام امأو البق توما هيام .ةىفث عبي تمملا وشي لسردأ او هملعىلاعت هللا

 ايلعدامعالا ن وكل ءاضعالاهذ_همي رك: هدعن نهود وع ص نب اهلاق امدح -و لعلق» دداسم

 رهظي هلعلامرخسا نس هنكماو ئث عوفرملا نم كلذ در لوةالصلا ىهودقاتاءاط فرش ىف
 هزيهصتأنولوتملا!مبىذأي ىتلات مما ئاورنم

 غياب ريثأتهثممالنيعفاش نيمو نمةمأ عاقجا نال (تبملا ىلءةالصلا بوكو لصف)#



 هسلعىلا.عتدللا ىلصةلهفنمابر ورضاتو بث ة-تباثتاومالا ىلع ةالصااو هملعةمجرلا لو نثف

 تاومالا ىلعن ولص | واكدق م مال ةءافكححلا تامح ١ ونمامكلا و هياصتأ ل هذ ولسوهلآو

 دحصسملا رقت ناك ىتلاءاد وسااثدد-ىفاك هنونذؤدال او لوم آو هماعىلاعتهلنا للصهنامح ف

 || مسعلا وهو ىنو# ذ[الامها لا ةذاهتفددعبالا ل سول او هملعىلاعتهقلا ىلص بنا عت هناف

 || سارءاذ>مامالاعوةيو) ه.ءاءاولصب نأ, مهرعأو نيدةملع نم ىلع: الصلا نم عنتماو
 تءعفرالف هسأردذع ماةفلجرتزاهب ىلع ىلص هنا كلام نب سن أثر دحل (ةأرملا طسوو ل>رلا

 : ىل_دكهللال وسر ناك ةكهدل لبقو كلذ نعل ة#فاهطسو ماقفاهيلع ىلهةةأ سما ةزانحم أ

 1 دج أه ح رخأ منلاق تقشمحتأ ارملان م وت ثم لحزلا نءموشي لس وهلاوهيلع ىلاعت هللا

 || هماعمتلا لص هتتالوسر ناك اذكهدو اد ىأ ظفاو هجامنباو هنسحو ىذمرتلاودو ادونأو

 ْ منلاق ةأرملا ةزيعو لجرلا سأر د:ءموق,و اعبرأا ياعربكي كتالصك ةزاشلا ىلع ندي سو

 | ىلعلدو هل اوه. ءىلاعتهللا ىلصهقا لوسرءارو تءلص لاق ةر مت ثي د نم نيدو كحل ا ىف و

 ْ اهلل الصلا ىف لس و هللاو هملعىلاعت هللا ىل ص هللا لوسي .راهياعماةذاهسا غن ىف تنام سها

 ناك هيا ملسو ةءلعملا ىلصهنعتباما ١ لوقأ قاطاوهاذهو فورعم علا ىف فالالاو

 اهطسول الب اقم موةد ناك هنا ىورفةأرملا امأو كل ذردغهنء تدني لو لجرلا سأرلالب ةم:

 طسواسمنا!مياءقد_صيةزيستلاف نياورلانيبةافانمالوا متريقلالب اق مموق؛ تاكهنأ ىورو
 أ| بجو مهريغا عجرملا مهنيذلا ندا اةممأد ذعل_سو هملع هللا لصدهللا لوسر نع تثامراشب او
 || ىلصهقتالوسرلوق ىلع مهردغنم وأ ةياصصاا نمدحأل |أوقعجرتب لل لهن مدح لة و

 || اما كلذ, ةلدال ادو رول (اسخو اعد راركب و) قخ نأ ى تش الامماذهو هلعقو ل_سوهيلعدللا

 || ةيقعور باجو سايعنب اوةرب رهيلأ ةياصصلا نمة عاج قد رطنمارتاوتمانوبُثتتبشف عدرالا

 سهلا امأو م.نءىلاهت هللا ىطر مهريغودوعسمنب اوتبان'“نيديز و بزاعنبءاربااو صاع |
 انزيث اذ ىلعربكي مق رآني ديز ناك لاق ىل_ءاىأنب نجح رلا دمع ثد د نم يصأ | ىف تشق

 لو هلآو هماءىلاعت هللا ىلصهللا لوسر ناك لاقذ هستلأسن|هةزانج ىلءربك هناو اهب دأ
 ريك ةزاذج ىلع ىلا ص هنا ةفيذ-نعدسجا حرخأ و ني سلا لد أو دجسأ دل مهج رخأاهريك
 || ىلع صلو هملع هللا ىلصىبنا اريك 5 تربكن كلو تمهوالو تى _فاملاةف تغتلا تاس
 نفةياعصلا ف امخادقو فيمعذطوهو ى ىبامساهللاد_هءنن ىو مدانسا فاست ركن ةزانحأ ||

 |١ نك ةيارصلا نمةعاج بهذ دو عسرأ هناىلار رووهملا تهدف :زانكلاةالصرميكست ددعفف هدعن ْ

 ع3 ىف تاريبكت ثالث نم ادى ةياعتلا تفاشخ ا ضامعىذاةلا لافو سن ةناىلا مهداعب
 ىلعرا همالانىودفل ١ لهأو» اهةفأ امجأو عنرأ ىلع كلذ دعب عاجحال ادةعناوريل ادع نب !لاو

 هذهو ها هيلاتفتليالذوذشن مهددع كلذ ىوسامو حاعصا ا ثيداسالا ىنءاحام ىلع عمير
 1 سلا لمعل ١ مدهل هج والوث الاىلا وةياصعلا نيبفو هرعم نأ] ذىف فالخت اف ةدود ص ىوعدأا

 ريلادمعنباها ورام مجيناال |ةيفانم .ريغةدابز اهم راح عم عيت ح رن ماهحورخدعن

 هملعىلاعت هلا ىلص بذل ناكه أن ءةمح ىلأ نب نامل نم ركب ىنأ قب رط نصراكذدسالا ف
 اهيرأريكتت حرقت ىملاصلا تومءاج ىت ابنا ةراعبسوا واعي از اتملا ىلءربكي لسو آو



 01١ َتمملا ىلع الصلا فلصأ

 لءهرارقسا نأ علا هندقا اذ دوى>عدرأ أ ىلع ل +و هل او هملع ىلا ها هللا ىل_صىنلا تدم 0

 كلددفيالوقلقي لامس هللا ند ءمل_بودل اوهيلع ىلاعت هللا ىل_صهن م خوات تضف خدذرلا ا

 ريغملاو راهنلاو لسالانك انومىلعاواطاعوت م رباح نع طسوالا ف ىناريطاا حرخ أ دقوأ

 اموةعمولنب ن عديد رق: ىوريمااماشهنب ور عهدان_اىواعيرأريمالاو نالوا لاو |

 ا لبس لعرك هنا لع نع ىراضااىوردقو تبثيالو مديال ناياذ - ٍ قا ا

 لعأ ىلعنوريكياوناك لاه هنأ ةد- نيمكلان ءرودةمْنب دعس ىورو ارد دبش لاق ا

 دنع ساء نبا ثددحلا (ةروسوذحتاغا !ىوالا ةرعبك !ادعبأر ةيو) اهيسواتمواسردي ا

 اهذاوةنساا نم هنااولعتل لاقو باكا ةتاب رشف ةز انج ىلع ىلص هنأ نسل لهأو ىراطلا| ١
 هددسمىف ىفاشاا ىورو قدوة نسلاف غ رئامافرهبوةرو و باكا ةحتاةيًر تف ىفاسنلا |

 ةسااناملسو هلو هيلعىلاعتهقلا ىلصىنلا باصصأ نمل برمريخأ هلا لمسنب ةمامأ فن عأأ
 هسفيلا «ىلوالا ريب كل ادعي باكل اة. اغبأرق ارقي م مامالار يك, نأ ةز اذا ىلعةالصاا ىف ا

 ًارقءالد ت اريبكستلا ىف :زادعلا» اعدلا صلخم و مودل وهيلعىلاءتهللا ىلصىننلا ىلع ىلهنمنأ

 قاسنلاو قازرلا دمءهجرخأ دقو ع < ,دانساو معلا ىف لاقت سنا ارمسمل 3م نهنمىبأ :ىفأأ
 اهئالةانفلا ةءارق نسل, نموةخغا ق لاف هسفنىلا ارمسل ب عدل اوقالو ةرييكتلا ادعيهلرق نودي

 ءاعدنطو منطوملاتالصاساو ها هباّكمك ىف.داعىلا«تهللااهاعاههجحأ وةيءدالاربخ ١

 دعت :نوكححبي و 71١ نا ةلاوهو دوام طز اساقالا# نوت نآرقتاار نطومالأأ

 (ةروثألا ةيعدالا تاريبكمت !انيب وعدي و) ءاعدلا ضياهدعبامفلغتْشي وىلوالاةرييكشلا |

 ىلصوينلا ناك لاقت ةربره ىف أثر دع نم هجامنباودوادوبأو ىدمرتلاودو-اهحرتأة اماه ٠ ا

 انيثاعواند_هاشو اذت.مواةسطرغغا مهللا لاق ةزانج ىلعىلصاذا لود اوهماعملا_هثهلا ||

 هف ةوتكانمهلمفو وندم ومالسلا ظ .> افانمهتدمحأ نممهالا نان اوانرك دوان ريكو ان رغصو ا

 قاسنلااضي أ هح ا رون هال ضتالو» رح م هرحتال ىهالا هجامبا اودوادوبأدا ازنامالا ىلع ٍ

 ىذيرتلادهاشا اذه حب رخأو هون ةشئاع تي دح نم كرها ةولاقما احلاونا>-نءاوأ

 هللا ىلص ىبذأ تعمم لاه كالام نب فوءثيدحن ءهريغو ل مح رخأ او راعني همر كعبدلعاو ا

 لخ دم عسو و هلزن مرك ا وهفاعو «ذعفعاو هحر اوهلرفغا مهالالوقي ودل او هءاعىلاءذ

 نماربخا رادهلدبأو سندلا نمض-الابوثا| قاب. اك اناطخلا نمهقنودرب ول :رداسزتعاو ْ

 ةيعدأتدرودقو رانلا باذءوربقل| ةنمةهقوهجوز نمارياحوزوهل »آن ماريخالضأو هرادأ
 دفعنءمهبتكى ءاهقفلا ا هرك ذىتا!تاناسكتسالا نمو أ ىه ةصدثيداحأ ىف ةعونمم ||
 ةياورلا نذ نكسحاو لو هياعهقنا ىلص هع تب املا نمىلوأ مما اودصقي ل مهخاف مهسفنأ |
 هللا لص ىن:!!ءاعد نمو هغلاملا د !ىفلاق ةعساو ىهوكلاسلا مهياعتقاضن لز هع هنعمه ْ

 ةئمق نم قف ل او- لمحرك مدفن الفن الفنا مهالا تدملا ىلعلسو هلآو هملع ىلاعت :

 امأو م-رلاروذغلاتنأكن اهجيراوهلرغا مهالا قاس اوءافولا لهأ تاو راثاا باذعوربقاا |
 نمدو ادولأ هج رخأام ةهاركلا.لاف نم هيل :.اامةناغق دجاسملا ىفزي اذهل ىلعةالصلا |

  ةزافدصسملا ىف:زانج ىلع لص نم ءملسو هملعهقنا ىل_صدتنا لوسر لاه لاق ةربر هلأ ثي دح ٍْ



 تملا ىلعةالصلا فل (111)

 هنأ اهنمةيوجا:ثيدحلا| ذهن عروههلبا باج دقو ئئدهل سلف ظفلب هجامزبا هحرخأو هءلع
 خحسفلا ف ىذلا نااهنمو ةمآودلالو اطاصهدان..ا|ىفناف اظافللا نم ةعامب لانا 3 ص

 يعلي اوارلإ توت نسون قعو مدقتاو كليو ظذلي دوادحلأن نكس نمةحيمعلاةروهشلا

 حرخألب دصسملا فءاضب با ىلع لو هماع هنبا ىلصهن الص نمت املاولب وأتبع فرخ"الا

 نراك دصسملافرعور هنأ ىلءاواصةباصعلا نا ةميثى أن ياور و صنم ند بعس

 نعتالفلاامأو ةحلعا هملعت ماه ن أ دنع عطقن ا دقو اسال هيف ةجالذة كناع لءركأ

 ىلصام لو همللع هللا ىلص كايا هيف عملا طارتشابلاف نملالد- الالوتأف ىدارفةزاذحلا

 تاولصلاك ن وك: نأ ةعورمم ءةال-د لكى لصالا نال ! هن تال عاج ىفالا زان ىلع
 ىلص هءاهلعت ناك واول ادلا+. رجفة رع مخل نحو ةءاج يراك ىذا رذامازحا ف سهلا

 ىلص هنال ةءاجالا حصتال نأ س لنا ضن ارقلا ةالصىف مزال هموت: ةعاجبف لسو هيلعدتلا

 ةرانلةالصةمعالالدة الا فرادة قالافاذهررق :اذاةعاجىفالا اهدوي[مل-.و هملع هللا

 : هللا لص هيلعةالصا ارب و ىلعةياصعلا عاجسا ى.ةحت ناث هريغن عن غممانركذام ىلع ىدارف

 نوقاءلاناكن اولا لال ىف فرغت ضءعباوقرفتدةمهنال عونمت ىدارذهنوم دنع ل سو هملع

 هضاهتناو نو كح. عاج اوه: كلذ ىلع عامجالا ضرفول م مهرباك أو مهروهج ةميدملا ف
 دانسأالادربلو كاذر ود ص ىلع يمان _همثلوصالا»فراع ىلع ىذعالام هدف حاصتحالا

 || ىدارف هيلعاواصينأب مهاصوأ لسسو هيلعدتنا لص هنا لاةيامامأو كلذ واعف مما فيعض
 || ثيد لا ناب ظامطلا ضعب ح رصو باذك لمقاكو»و سيردانب منملا دمع هدا ىنف
 : نءريبخةاز ازغفلبودلآو « هلع ىلاهتهلن | ىل !صهعانممال (ةلاغلا ىلعىلسيالو) عوظطوم

 ْ تان (ه#فنلئافو) هحامنباوقاسنلاو دوادوبأ اود اهحرخأ 6 "لاغلا ىلعةالصلا

 هللا ل_صىبنلا هملعلدد مف صقا عه سف: لمق 2! -ر نأ نك ْمْ-لالهأ و ركسحملل ءرباح

 هناقل_-وهلآ او هءلعىلاءتهّللا لص :ةممولعملاوهكالذ و (رئاكلاو) ككل او هيلع ىلاعت

 ىلء ل هتالو لدوزع هللالام م ركل نآرقلاكاذبح رصدقرر اك ىلعىل-ههنا هنعل قم ل

 مم فتن“ :دقوكالذ فتاءاورلات ةاةخا دقو (دهتااو) هريق ىلع مّن الوادبأت ام مهتمدأ

 دا دو ىلعل_هيلل_بو هل آو هيلع ىلاءت هلا ىل_صىنللا نارباحثيد_-نمىراذملا
 هناسنأثيدح نم أهللاو ىذمرتلا اودوا دول اودجاحبرخأو نتسلا لهاا [هسرخأو

 | ناثيد_هلا نفي ماملا ىفدادل نم شد الل اوقأ ميلعلصيمل ل-و هلا 1و هماعىلاعت هللا ىلص

 || ثيداحأ ضراعن 1 ىج. ذب ناك هنا ةمئالا ضاعن لاق ىتحانتم ىوق أو ا دان. احد لرغلا ثيداحأ

 جحر هجونوز وجا اهلعج ىتأ! ةهملا ئكسا هسسد: ىلع ىع سنن !تامئالاثيداحأب ىفذلا

 تامئالاث ثيداحأ ةمحالصف نأثا| اا بلوصالات' د رمان م 'منأ بي رال تارمالا ىهو

 ويرعتاتال فيرا ان لاسالبا و يرانا عررت جيجرتلا نال ىئذأ ا ثيداحأ ةضراعل

 قماح رشا ذه ىلعمالك- !١نتاملالاطأ دقو اهيلعداكشاعيجا منكل ةددعدمقرط ن.

 كراعملا : نم ماقملا اهنا. |١. عجريلف كلذ ىف لع ءلالهأ ف الم>او ةنلمغات ابا ورلادرسو

 بطرربقىلا ىس م :!ل-وهلآ همسه © نس اغلا نعرربقا ىلع ىلهيد)

 أو



 )1١١9( ةرائللا ىشمفلصف
 0 ا طا تت ا تت 7:77

 هنالصئاذكو ساسيعنب ات تددح نءنيسحعلا وهو اعيراربكو هفاح اوقصو هءلع لصف

 ةرب رهىلأ ثودحن مامهريغر نييهصلا فاضي ا وهو رونملا مهن تناك ىتا''ادوسلاربق ىلع

 3 هيارعك أو وه ىئاخلا ىلءىلصو ىدمرتلا هحرخ رش ريش كلذ يطمدقو دعسمأ ريق ىلع ىل و

 ١ [|ىن :لا هيلع ىلصف ةثيخ ا مراد قام هوهو ةرب رهضلأو رباحثي د>- ن مامهريغ وني عصا ىف

 |١ ١ تأب دلو فورعمبذ ةاغلاوربقلا ىلع ةالصا اقفال ..دملا لسول اود. .اعىلاعتهننا ىلص

 ا لو.ةل اريغي لعل الدأ هبات .الانورقا ا!ىلءةالصا | ىف هَ ان'ةلدالا لوقأ هيلع ( 1 سل داما

 هنأ سانلا لعامههلعةعو هرمشمةالصا !لازتالو نع ثا ن نم عضو سهالاف هماعل صير نمذاما

 تيلانا مولعمو مدقتملاءادوسلا ثيدحلئاف هيلع لصد ةنمفامأو دحأ+لعلصيب
 اًقلطمريقل اىلءةالصاا نمن روعئاملاامأو هيلعةالصن ودي لس .و هيلع هللا ىلصهريصع ىف نئذديال

 هذهنالاق هناروك ذملاءادوسل اثري د ىف لسو هملعهننا ىلصهنعىورام هياول دّدساام ف.ثاف
 ىلصدصاصتخا ىنعلدبا ذهفاولاه مهما ىالصراهروم. هللاناو اهله ىلعة[ظةًولمرورقلا
 ناكول اور ومقلا ىلع هعم لص نم ىلع رك لس و هماعهلل ! ىلص هنأب بقعت وكالدي لس و هييلعللا

 هيلالدةسالل لصيالة .عبتلاب عمي ىذا انا بةعتلا اذ_-هنعسمحأو مياءركنال هياصاخ

 كلذ نيباك ثيدحلا اذ .هىفةدردما مان ةدانزلا هذه نع هي باد ام نسحأو ةلاصا عشا | ىلع

 هلوسر ةالصدروءةلاروت هللا نوك نادباودا نكي هنأ ىلعديز ني داج باص أ نمةع اج
 ىلاعت هللا لصةلوقدعدامسال هيامسأتهريغن ءةالدلا ةمعورشم ىارالا اعل و هملع هنا ىلص
 نكسلاهذ-هتد رزيعقوملا م العا ىريقلا نبا لاق قع نر وغرأرم ١ دارس هلآ اوهسيلع

 هلا ىذلاو مكث د-اذهواييلااواصتالو رومقلا لعاوطحتالهلوقن مهياشناب ةمكسحما
 ىيناقالدسلا ناكر رخ الاامدد-[ض قام, الو هلءفاذهو هوقاذ وذريقلا ىلءىلصىذلا اوه
 لبناكب صال ىتأ تملا ىلعز اذا ةال_صدهد يذرجقا | ىلع ىتا اةال_صاااريغرب | ىلا اهنع

 هشعن ىلع هءلعةالصاا سا نم هربق لعهملعةالصلاف هرئا هاعف نم لضف أ ددص--لا ريغ ىف اهلعف
 ىفهنوك َ وضرالا ىلعو شءنلا ىلع هنوك نيبقرفالو نيعضوملافةال_داايدودقملا هناف

 اهذاذتاىلا ةسءيرذامالاهلاالو رويةلا ىف ع رسشتملا مناف تاول_هلارئاس فال#ج اهئامد
 هلعاف نعلام نيأف كلذ لعف نمل_سوهلآو هلع ىلاعت هللا ىل_صهننالوسر نعل دقو د> اسم
 مهوةعاسلا مهكردت ن مساناارارسش ن منا لاف قالارا :لداناري_تأو هتمرذ_-و
 ةرركشمارا م لسودل ا م و ةلانودد نيذلاوءامحا

 قءفوتااهتئاو

 دوا دىلأو فانا اودج اد_دءةركب أتي دك «(اعيرسةزانللابىشملانوكي ولصف)»

 0 ةزاشمابلم هرثداكذاان او ل ودل آو هملعىلاسعت هللا ىلص هللا ل اوسر عمانتي اردةا لاق مك اخلاو
 تعطق» حسو ةلآو هيلع ىلا عتهقلاىلص ىلا عرس[ لاه خيرات قىراذاا حرخأو المر

 لاه لاق 5 اه هرب , رهىأ ثيد- نمام_هريغو مو ىراذملا جرخأو ذاعمنبد«ستامموهاةلاعت

 رينا ىلا اهوقبر قل اصت'اكن افةزان لانا وءرسأ ل-_بوهلآ وهملعىلاعت هللا لهنا لوسر

 بحسم عارسالا نا ىلار وههبايهذدق و مكبافرنعهنوعضترشف كادريغناكسناو
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 لاف ىبومىآثي دوم طسوتلا بحتسملا ناىلا لءل!لهأ ضعب بهذو هيووب مزح !لاقأ|
 ىلصهللالو ءرلاةذ قزرلا ض ضخ ةز انج ل# وهل او هيلع ىلا هت قنا ىلص هللا لوب 27
 فعضهدانساىفو ٌقبمءلاوه-امزءاود_>اه-رخأدصتلا مكيلعل_بوهل آو هءلعىلا هللا

 هماعىلاعت هللا ىلص هنا لو سرا أسلاك دوعسمْنب اثيد>نمدو ادونأو ىذمرتااحيوخأو

 الفارشناكن اود هلع اريسخ ناك نافب,الان ودام لا ةذةزانللا فاخ ىشملا نعل وهلآو

 هب .اصتحالإ لظلال ىمومىبأ ثي دح ناك ةذعالو لوو هدا:سا فو رانلالهأالادعسإ

 امأو سصهالا ظفاب ني يدع !فوغهامه_ضراعدقو ف.كف هضراءبامدوبو مد-عضرف ىلعأ

 لوقأ عارسا هنوداموودعلا ن مبرضو» بءآلتا نال عارس الا قاس .الفدوعسءنباثيدح |

 طا ارفالااممدار ا دل عارسالا ةمعو رمشع هحرمصملا ثد داحالاف ىثملافد_قلاوه قالاوأ

 ارت وع لدمقلاىاداثرالااهيفتلا#هاالاولاد_تءالادح ءحراشتاىثملاف]
 قداصد طبرُدلاو طارفالا نب ىطسو هع رط لولي ثيداحالا نيب عمق هطبلا ف طارفالا|

 أ عارسالا ف طا ارخالاىلا ةيدنلاهسقامنا او «طملاىف طارذالاىلا ةم_.ةلابعارسا هنا !هيامت
 كلذ ىلءلدنو مهمريغف ىذع نمو عفيىذلا ىذأا وفو بيللانود عورشملا نوكمفأ

 ّْ ىشملا نعل سو هلع هللا ىلص هللا لو راما -لاق دو« مننا نعدوادوبأو ىدمرتلا هجوخأ ام |

 : هنال قهدانسا فر وك ذملا دجامىنأب ةءاج هفعضدقو ب1 !نوداملاةذ ةزانللا فخ |
 ققاسنلاودملا حب رخأو فيعضو»و ىرباا ىكه: ءىوارلاو ثيدخ اركتملءقولوهجت أ

 | ةزانملالمرتداكتلاناو لسو ءاعمتناىلص هلال وسر عمانتي ًاردتا لاق ةركب أنعم احاوأ

 : هلع ىلا ءتهقنا ىلص هنالر هاظوهو ةنس(اهعمىثملاو) ىل لمرلا براق: ىأ ل مرت داكن ىنعقالمزأ

 | ىنملا ةفصف ةمدقتملا ثيداحالا كلذ د_.في م هباحص وو هزرئانملا عمى اكرسوهل اذ
 | نص ميتا ىتاثل اةربرهىلأ ثيداو ةزانملا ىلع رخأتلاو مدقتلا قةبن" الا ثد داحالاو|
 !| عدا نملاق دوه سمنبا ثيدلل (ةئساهل لحلاو)ثيدحلااناتحاواناعالسمةزانج عملا |

 هد رخأ عدمافءامنا وعوط:ءافءاش نام ةسلا نم هنافاهلكربرمسلا بنا و< لمصافةزانحأ

 ١ ىوه:ءدوعمنيهللادبعنبةدسعى أ ةباور نم قويبلاو ىسلامط دوا دونأو هحامنبا| |

 ةسعورشم:دافا نصت الواضعب امضع؛ىوقي ثدداحالاو ةيادعأا نم ةعاج نعبابل|

 نوشعاوناك ةياضلاناءردخو مكن مكى كتئاخ (ءاوسا مءرخأتملاواويلع مدة ةماو) لولا
 نام>ْنءاو هبخح و ىذمرتلاو فاسنل اودو ا دونأو دا جرخأو حاد دلا نب هزانجلولا ١

 هماعىلا»تهننا ىل_صىبنلا نأ ةريغملا ثيدح نم ىراذلا طرش ىلع لاهو مك [1-اواضي أ هسنختو
 ١ غرانتاعر انك ابا رقاهمامأ ىا لاو دز اذحلا فان بحسصاارلا لاق لو هلاوأأا

 دجال ظنا فواهتما_رقاهراسي نعوا م نعواهمامأو اهفلخ ىن«ىئاملاودوادنأ ظفلو

 نغسل له أو دحأحب رخآو اهنمءاث ثم ىثاملا وةزانللا فاخبك ارلاىذمرتااو ىفا-غلاو

 هملع ىلا «تهّللا ىل_ص قالا ىأر هنا ارعنب !ثيدح نمهسكتو نابحنباو ىوبلاو ىطقرادلاو

 ةزانلاماما ىنملا ناهلا ملا لهأ ضعب يه ذدقوةزانحلا ماما نو ثءرمع وركبانأو لسوه ١ و

 | لوشن ةنانإب مابا: ندا :ةباوبل لضف ا اهفلخى كلان اىلامهضعب و لضفأ
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 ىلا نان _الو ميك ثيدحتأبلو رلضفلا ىفاهشلخ ىشمالابو اسمن وكون ألاو>الا
 ىورنمةباورهمفاسإ الو اوسكلذنا قاف نات ةيابعلا لاوق اول_ذفأ ةزانملا فا

 افاوران 1 مىثاانالءاوس كلذفاهفاخوأ اهماما م ل_بودل 1و هيلعىلا هناك لصفما

 كر او ها ءىلاعت هللا ىل_صىنلا كلذ ىلا شرا دقواهبنا او-ىفوأ اهةلخو أ اهمامان وكنا

 ىنعلهو ةحلا لاق هسرلادثرااماةلدبنموهةروك ذملاةنكمالا نمناكم لكشف مدقتاك |
 هللا نموأ هملجر لبق نمل سي لهونا:ئاوأ ة_هبرأاهامكلهواهناْواةزانملامامأ|
 نيون ثيدمل (بوكرلا» ركي و) ها رثأوأ ثيد- لكلا ىف ممدقه ناو عساو لكلا نارا ْ

 نويصتستال أ لاقف اناكراسان ىأرق ودا آو لعىلاعت هنا ىل_صهلنا لور عماد .رخ لاق ا

 حرخأو ىدمرتلاوهحامنبا ه-رخأ باودلاروهطظ ىلءمن أو مهمادقأ ىلعهقناةكمئالمنا ا
 عموهو با ديو أ لسودل ؟وهياعىلاعتهتلا ىل كالا لوسر نأ اي نابول ثيدحنمدوادوبأ ا

 لف ىشع تناك هك" دداملا  ١لاَةو هللة بكر رف بادب وأ ف ةرصنا الفا مكرين أفاق ةراند ١

 ةزانجعم مسودل آو هملعىلاعتهلنا لص حيرخ رخدق ةوتدكرا اومهذالفن رومي مهو بكر“ الزك 5 ٍ

 مجم لاف و ىذمرتلاد_ذعةر نب ري هر ىلع عج -رو امسشامحادس>دلانبا ١

 ناسا اذنوك نأن كعهنال زا م.( فلل كارلا فرق نم مشتام ةفهاركلا ضراءيالو ّ

 وك الهو ىلءاد هب نوكي نأاهفلاخ بك ارلانوكن ايدارملاوأ ةهارك.لا عمزاونلا |
 يدير اود امر اودع ادعت ةيدح تم دل (قيناامركيو) ةزادلا عمى ن ءةروصفؤ ا

 م

 ىذا ن نع دوعسمنءاثرد-و ىنلا نع ىسمن + ل-وهلآ اوهءلءىلاععت هنلأ ىلسصىذ ١١ نأ هعضصو ْ

 هدائسا قو ىذمرتل اح -رخأ ةياهاللا لع ىنلاناف مذ اوكا انا لسوف ١ آو هملع ىلا عتدللا ىلص ٌ

 ةياهئااو سوماقتلا وحاصعلاىفىذلا وثيداح ب املا فو ىوةلانسدلور وعالات روم ةزح ولأ

 هبحتل|نأو كلذ رحم هرهاظت تمم |توجرابخالا ىنلا نأ فلل نيكح ن ءاهريغو ١

 رودلابا اونأ ىلع تما تو مريس ناعب نملاسران نم ةسراهاخا عفت تناك اكركشتسيام ا

 ىأه مث تام ىذلا موملا ىف سانلل ىئادتلا م لسو هن ءاعدقلا لص هنأت يئدةهنكلوقاوسالاو ٍ

 تادفاتوعفوةربخأالا ددمسملا يت تناك ىلا ءادو.سلا فكافو هوم ىلدقي ربخأو مهريخا ْ

 عئملاوةالصااونيفك ةءااو ل.غلارض < ناتوملادرعبمالعالازاوج ىلءثيداح الاهذ#ه |

 نيدصعلا وهو هسيلع عاام ب دعيه اع عن نمي د (ةحامنلا 9 كالذريغلهنم ْ

 ءاكبلا نع ىهنا!ىفةدراولا ثيداحالا لمت ة#تادنأ | ىلعو ةريغملاثيد_نم امهريغو ||
 ىلامتهتنا ىل-ص ىلا نءرمينبا ثيدح نم ممل بسم عيت ىف و هيلع لهأ اك ينعي تمملانا و

 سدد عرعر هّ راع حناسع ريق ىف ب بذعيت ملا لاك ملسوهل و هملع ا

 نمعردونار اق نملايرساهيلعو ةمايقلا موي ماقتاهتومل بق بنترلاْاةحنانلا ىرعمألا 1

 هللا لودرهممّئربا*ى ريان أ ظفلي ىب .ومىنأث ب دس نمامهريغو ناذشلاحب رخأو ب ررحا

 ةقلادلا نمئرب ل_بوهلآو هياعىلا,عتهللا ىلصهللا لور ناف لودهل اودملع ىلا عت هللا ىلص

 ءاكملا قاطع نذال هامان تئامخا دقباسبلا! 1 مهى ثيداحالا لوقأ ةقاشلاوةملاطاوأ]

 ” اتناك ولاو هى لات رطل اذ[ اكدر وااكلا نظم ءىسهنلا هءفاماممو :

 ضف



 تمل ١ نادؤ لص ) 0 لف

 ع رتي ىذلاف ثدداحالا نيب ع. هبا فس انلافادخاو هزاوج ىلءلديامتأيلو كلذ ضع
 نيعلا عمدنمه_هفدعاطم_الامامأو ءاكبلا ىلءدئاز رم أ هنالح ونلا سفن مي رحت مزملا
 اهيفو ءاكبل ءنذالا ثيداحأ ل هت هلعو هم عنامالذ توصلا نم هك نع عيطلازعامو

 :درب أ ثيدحل (رو.ثلاولد اا ل لعيلفا ذهىلا دشربامأ
 اع أ.ثهمن تعمسوا اولا رمت -؟ىلو عشت :اللاةؤ توملا هريضح نبح ىموم ولأ ىدؤأ * لاعأ

 لعفلا اذهناك د قول ني ءدانسإ قرص اهم 1و0 رس لسو هلع هللا ىل مهلا لوسر نم د
 ىلا هن هللا ىلص ىلا نا دو«سمْنب |ثء# > نمامهريغو نيديععلا فو ةملهاذا لاعفأ نم |

 دمةيالو)ةسيلهالبا ىوعدباعدو بول ىلا ىشودودللا نرضن ماض سل لاق سود اوهدلعأ

 عضو قح ساحالف عمان 3 اهلا اوموقفةزانملا َيأراذا ثيدحل (عضّو ىتحاهل عملا ْ

 هون ةربر مى أثير دن نمدوادوأحرخأ و دعس لأ ثي دح نمامهريغو نيدو لا نوهو

 ةزانللا عيا راذاثي ,دح ادعاق 5 نعت سى اذاةزاندلل مايقلا فة ثيداحأ !تدرودقو

 حرخأو هريغورعنبا ثيدحن ءامهريغو نيوععلا فودو عضووأ م كفاك ىت-اهااوموقف

 دعقمم ةزانملا فمي )ودل او هماءىلاع3 هللا ىل_ص ىلا ماه لاق ىلع ثي د نمل_بم

 راع 1-2 ىف مامةلابان سعأ وهل او هماعىلاعت هقفا ىلص هنا ل وسر اك ل أك هثيد- نمداور فو
 دوا دوب أح رخأو تايحباودو ادوبأو هجامنباودجمأءاور سول, ابان رم أوكل ذدعب ساج

 ىنلا ناكامللاق اءدوهعن ا تماصلا نبةدامع ثيل >- نمرازيلاو هحامنباو ىذيرتلاو

 وا .آوهيلعىلاعتهلا لص ىبنلا لاق لعفئاذكع ةزاندللموقي لول او همل عىلاعت هللا ىلص
 رازيلا لاهو ىذمرتلا لاق مىوتلا «سدأو عنا ارب ن برش هدانسافو مه :وذااشوا اوساحا
 ىئاملا ماي ةامأو (خوسنم) تراذا (اهلمامقلانأ) هانركذامدافأف نيلوهورممد هيدرفت

 2 لا م سليل مكس ضرالا ىلععضوب ىتحاهفاخ

 دال هق مث ظفاب ,ثيدطا ذهول |وقأ اذهىلعثيد_< خو سنم ماسقلابسمالا

 عزفتوملا ناكل ذللعو ما.ةااباذل لبو هيلعدنتا ىلصدرم أب ةحرمصملا ةمهدعلا ثيداحالا
 دعب نم»دوهق هلع لديامةياغناسفن تسلا 1لاّمف ىدوجةزان جاها لم ةرانل ماهو

 نفي ىسأتلا هنصرهظي الع لعف اذا هنا لوصالا فرق: دقو هملعبجاوب سدل مايقلا نوه

 مالا مكحَو قير داديامعت *نوكي هناذ هنعاها وأ ة مالا هءرمأ دقاماغل اء :ناكجوأ]
 هديؤي و مسفلل لصرارةعالا دحملا غاب نا ولم اانرمأ ظءاوهلا- ىلع ةمالل ىهلاوأ|]

 قياضألا ن نمىدنع ماقملاو مدةئامهفو مدقتملا تماصلا نبةدامع ثي دج

 عايسلا هشيننالثمحريق (ةرف-ىف) هتفيجتارا ومىكأ *(تمملانئدبو لصخ)#

 ةهيرمشلا ىفتباناوهو كل ىف فال الو ةداستعملا لوو سلا ةهحردعالو (عابسلا نمهعنق)و

 هجرخا اوئس>أو اوةدعأو اورفدحأ )وهل او هيلعىلاعتهّنا ىلص ىنلا لاقو اير ورم انوش
 تنملاما اركا نمي رق أ دءللا نال(ىلوأ د للا 14 رضلاب ص أب الو ) هس وىذميتلا وئانتلا|

 ناك حارملا نب ةدسسعانأ نا ثي دل مادو بدأ وسةرو رضريغ نم ههجو ىلع بارتل !ةلاهاو |

 | فيعضدانساب ساب عنب اث ثي د نمهامننا!+ حر ا دقو دلي ناك ةملطانأن أو حرض»
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 6 0 تلاد نئدفلضت

 السوم 11 قادندقا لسمق لونر فران لاك 1 نمهحامنءاودوسأ حيرخأو

 ]| اههيلا لسراف هاكر تق يسام عيافاملا ث ءينواس ررضتسناول اف حرمضب رخو دلي لحجر ناك
 | نياجراللهودل آو هماءىلاعت هللا ىلصهرب رمد نس>هدانساو هلاود لف دعلا بحاص قبسف
 سايعْزباثد طق ردللاةنواواام أوز اح لكان أ ىلع لد حرمذب اذ- هودحل اذههتام -

 لهأو دج ه-رخأ انريغأو ىلاوانل ددللا ل وهلا او هملع ىلاعتهللا لدهتتالوسر زا لاك

 وهو اعزب ىلعالا د معدانسا فنأ عم نكهه. لائم, !مدكو ىذمرتلا+:حدقو نئسلا

 وهو ريعنب نامعه.ةودودذرب زج ثب دح ن هدام نب اورازيااود_.>-أحرخأو فرعض
 ددللازاوب لعءالعلا قانا لم حرش ف ىووذلا ىحورثك الا كاذىلا به ذدقو ف دعض

 [|لخدنو) لاق- !ماةمماةملا اكن او ةسءرلانمحورخل لود علا لاح لك ىلعو ّوشلاو
 اذهلاقوريقلا ىل+ر لق نما ءم لد هنادي ز نب هللا دمع ثددس (ويقاارخؤم نمتدملا

 || هللا ىلصهّلنا لوسر ل سلاق اك عفار أ ثيدحن ههحأم نبا حب رخو دوادو هجرة سلا نم

 || رححب ولأو س ايعنباثي ١ د>- نم فانا |ىوردقو الس ذاعمنيدعس مود 1: ملغ ىاعت

 | دقو دم هنأ ارملة نه لسمل_.و هلو هماع ىلا هللا لص ىنلا نأ ارنب | ثد د ع نمدامملا

 || هملعىلاهتهققا لص ىبننل ااولشدأ مما ةددرب ودوعسمنباو سامعنباثد دد نم وبلا ىور

 الا نطعب نم عقوام ةنسلا ضراعيالو قولا اهتضدقو "”هلمقلا ةهد نم وهلاآو

 هند غأالا هوهو (اليةسم نعالا هيج ىلععضوبو) لسومأ وه اعىلا هذ هلل | ىلص ه: ود

 ىنلانأ ةربره أ ثيد- + (تامذح ثالثرضضح نملك نم بارتلا اود-بصسيو )انالخ
 انالث مهنا لق نءهسلع ىف تءلاربق أ غ ة ةزاذج ىلع ىلصل_سودل او هملع ىلا عت هللا ىلص

 نءهىطقرادلاورازبلا ب رشأو مئاسوبأ لاه اك. ال عيت هدان_ساودو ادوبأوه-جامنياهجرخأ

 ْن نوعطمن نامع 2 5 لءىتح لد وهلا اوهملع ىلاعت هللا ىلمص |١ناةع . رنب صاعشي لد

 نئساالهأ اودج ولم دنع ىلءثيدح-(ربش ل رءهدابزربقلا مفريالو) كل ذر راغب أ. .ل! وان الث

 الا اقرمش ءاربقالو-هطالا الات عديال نأ ىلا سود آو هملعىلا تهل ا ىلص هلل !لوسر شعب هنا

 د من سودل وهما ءىلاءتهلنأ ىلص ىلا نر باحثي دن مهريغواضيأ لسمو هاوس

 هللا لودر نا [ن عدمت نب رع ثيد--نمقوبلاو روص:منبد.عسحرخأ وريقلا ىلع
 لوقأ ريش هعفروءايص- هلع عضوو مهاربا هئياربق ىلع شر لسوهل اوهملع ىلا هت هللا ىلص

 افمدقت ام حامهلا لأ ث يد نمتدث دقورو., ملا عفر نع هَ .مناانتدرو ةكمعلا ثرداحالا

 .: نيلسملا ىلع بحي ىتاا ةعدرشلا تاركسنمنءوهذ ةغا فرشموأ عوف صربق هنا هملع ق دسم

 || ةءاصعل ارباك أن نمةعاجبتامدةذ لماط و مباصو يري ريغو ”ى نيب قرذريع مامي وست واهراكنا

 هللا ىبصتاموا,مت”فرسش ا اةنوستب اءداعرسأ لب مهدوبق عري لو ل سو هيلعهلنا ىلصرمصعف

 داس مامن أر وءقاوذذاد «وويلاهللا ن نعل هلوقرخ آن ءناكو هباصعأ أوربق عفرب ريلو لو هيلع

 ىذلا اراعشااوهم_.هراعشنوكب نأ“ (لعلاوءاطصا | قحأ اق او هريقاود د أى 8

 نساك بالام مهل ص.صاق اهنع ىس ملا معدب امك مهماشدو لسو هماع هللا ىلص هءلا م مدثرأ

 نوضربال ملال اهتفرخزو مهرومق ىلع ة شالا ذات !نماوعخل اوملك_:ولممناف لذفلاو علا

 تان



 تملا نفدف لصف (111)

 : هدعن نم ىدوب نك ةامما فكل ذباوضرناف هناءمتمو نيدلا ت اعد .منمراعش مهل نوكي نأب

 وهام هربت ىلع نوكي نأ ن ء هلعرج زيإلاعلاو لضافريس وهف هفوننربو أءانبهربق ىلع ل« نأ
 ا/رومقلا ةفرخز ن ءزياسملا ليج هسعدّتب| ام عقأا 4 ل_سو همملعهللا ىل_ص سن ىدوا فلام
 ىلءهريق واعف هن ومد لس وهيلعهللا ىلصهّللا لور ةء_صوا اوفلاخام ع رسام واهدمسشتو

 نءءاهةفلا ضعب نمعقوامةعدبلاهذ-هدضءن مدشدقون الا اياعوهىتلا ةمصل اهذه

 غيوستلاا ذهل مو ناعتسملاهللاو هبادهل !بتك ىفاضونود تسل ضل !لهالاهغي وست

 فكي هناك _عصلا ثيداحالا فاد نع ىسبنلا حب رصادورود_ءلرو» .ةلا ىلع _ةكلا

 مهروبق ىلءاواعف- مهاندرومأرتاسو ممسوهلمو مهب رشم ءومهمعطميف مهعا ديا سانا

 اصة2وواعج تح كاذىاولاغتو ةاسل لاح هءلعاونك اعمهيلعىدانتل عديلاهذهنمأمش
 اذهفةرايزلا ل جالاهزي ةوهورورقلا ع ةرااهحو هواعجاموا رغغم ألا ىل_ذفأ او لعلا لهأب

 ببقلاوناطبملا عفوي دب ذبالذاذونوأ بيضق عضو أوبل لمرج عضو نك

 مكتممتنكثي د روبةلاةرابز ىأ(ةعورشم قوهالةرايزلاو) نطاءلاورهاظل اق وْزثو

 ىذمرتلا هحوخ أ ةرخآ الارك ةناي مناذاهو روزف «تأريق رايز فد ذأ دةف روب ةلاةرانز نع

 ثيداحأ باءااىفو كلذونب ةرب اكسل نمنيسيعتأا فو لسه عي تع قو هيسيختاو

 نعل لس وهلا و هملعىلاهت هللا ىلدىنلا نأ : 3 ,ردىأتد د1 لاح رلا كلذ صاصتاءلمقدقو |

 نءبابلا فو هك ىف نأ. -نباو هحبصو ىذ.رتلاو هحامنئاو دج هرخا رومةلاتاراوز

 مك الاون !١لهأود دنع سامعنبا نءوّك اخلاو هجامنباو دهحأ دع تبان نب نا د

 نءءاسنلا ىهنىف ثيداحأ تدر و دقو .عضوه»و ةمأوتلاىل تي اريلاَو

 ةكثاعشيدح نم اطاوهئسفم رانا روةراب زلا نمعنملاىوق:ىهوزتانحلا عاما

 ا ا روبةلاةرايز ىف نو صخر ودل آو «اءىلاعت هللا لص ىلا نأ

 تدا ارأاما نكسمءذر وقل ةرابز ف صخر ل. وهل او هملع ىلاعت هللا ىلع ىبنلا نأ ارصتخم
 ة>كلذىفن وكي الف مساك اهوروزف لسودل ةودلعىلاعت هللا ىلصهلوقىف عقاولا ص.خرتلا

 ْ امعلسم ميم ىنام ةشناعدت و رامدي ويه كلل ساخلا ىسنااضراعبال ماعلا ص.خرتلا نال

 نمرايدلا ل_هأىلءمال_اىلوةلاق رويقلاترزاذالوقأ فدك هتلالوساتااقاسمنا ]|

 لك ةزجاهعربقر وت تناك ١منءىلاعت هللا ىذر ةمطاف د نأك اطاىودو ثيدل انينمؤملا 1

 ' /نلنذالاو هوغو حون نهزوالام ةرادزلا ىف لف تناك ن 0

 لوصالاب فراع لءفاخريغو ةرانزلا:ماسعل نذالا ث ثيداحاب زا اوجللاول دس الوق أ كلذ لعفت|

 ملسو هملع هنا ىبص نعل ىحكلذفديدشتلاوةرانزلا ن اال ىسلا فتدرا ولا ثيداحالاْأ|

 نمنمةعونمروبقلا ةرابزفز' انلما عامنا نعز مهن عيت ثي داحأث درو لب كلذ تاعف ن# |

 ىدكللا تملا لهأ عي مهعمتغلب ولا معها ىنر لوما لاق ىت>كلذفددشو ىلوالاب

 ةرانزلا. ماعلا نذالا ثيداحال ةص هذ ثي داحال اه هف كاد جاهاري حد 56 ١

 لو هيلعهللا ىلص ىلا نأمدقاملا ةشاعشي دحام مرخأ ثد داحأ كل ذىلع لكشبملول

 لو هيلعدقتا لص ىبتلا نائراضلا هجرت اما نمو رو.ةااترازاذالوقت فنك اهلع|



0 

 : رث ازال لا مقتسال ا ةمعورمش م كال ذ كو نفذ ةديىحالةدهةزاذللا نم رش نمدوعقةمءورمشمأأ

 0( تملا نفد لف

 امفاثيدلافروك ذا نعللا ىيطرقلالاق ةرانزلا امءاءعركحأ الز ل يت ماع

 بساالءلولاف تاراقز ظل عيةغل املا ن مةغمصلاهمضتقتامل ةرانزلا نمتارثكمالوه

 | سلجهنأثي دحل(ةهل.ةالالمةة#سمرئازلا فتي و) جي وزلا قح ع. هضت نم كل ذهملا ىضغي ام
 دوادوبأه برأ ةريتملا ىلا جرخال هللا ل ةةسممسو هل آوهماعىلاهتدننا ىلصهننالو سر

 || دافافةزاذج عمشي دللا اذ_هىف جرخل.ودأ او هماع ىلا.هت هللا لصوشو ءاربلا ثدد_ 3

 هءاءىلاءثهلنا ىلصن اكد قو دعقب ,امدعقو زا >- هع ع نمحجرعاك ةريقااىلاح رخدق 5 هنوكسا

 نوّقحالم هللا" اش نان اونينمْوم موقراد لهأم ع ءاعمالسلاةرابزلا دنعلوشب ل_هوهلا و

 مال-لاهياور فو ةَلاف لاهو كلذك لوقينأر'ا ازال يقف ة- هقاعلام كناو اماهللالأسن

 مر<يد) لع ىلاعتهللاو ىئالان نةوانفاستنأو مكجاواذل هاف ذي رو.ةلا له انمكملع
 اىئمظافل انهاو اههريغو نيس معلا ىفةتباةريثك كلذ ثيداحالا (دجا مرو“ .ةلاذاخا ْ

 || طذاىفو ثيد_ل ادوهملا هللا لئاك طفل ىو دجاسمم-ممابدنأرويق اوذق ادوهيلاهلان عل

 | نوكينأن م ميعادجا_هروقااذاةتاو انثوىريقاوذختال ارخآىواددص ىربقاوزختنالا|

 | اهاءالوابب !ااواصنالو روءقأ!ىلءاو طيتالل ىو يلع ةالداا عع واما ةولصلا عع

 اديس الهتمبرقلانلريثلا دصقو حاصر اوجىفادهمْردعا نمامأو ىواذ.اا لاف :

 هلمظعتلال هلوقلاهو مالا !لء-سقدهمةعتو َى م 0 د.عولا اذى لخديالف هوك هجوتاالو -

 ىلءل بادالو ةةاطمىسهنلا ثدداحأ مث هل ميظعت هب كربتلا د_صقو هرقبدهسملا ذاق |لاقد ٍْ

 مظعت ىلا نانوالاةدمعنهمشتلان ل ةعيرذاادس علا تأرهاظل اوركذاعليلعتلا

 لاق اريذ.تلاو ثيعلا نمل فلاملا قافتاىاماو رضتالو عشننالو عم م-:الجلاتا داجلا |

 رومقلا ىلع بامد_ساقمو لعءافت دوعلملااملعح رسمأ | داو الب دس هنالو ةملكلابعفتلا ن ءأأأ

 نبانع+«حامزباو قاسنلاو ىذمرتلاودواد وأح رخأدقو رصحتالٍباءقلاو دهاشملانمأأا

 | دز اسملااهلعنيذكملاو روسقلا تار ازإ_سو هل يل اعل را لو د اع ١

 هللا ىذر سامع نءاث درك (اتفرخنو) م 1 ةةسمةلاسر ىف كلذ اه :ةةحدقو حر سأاو

 ْ ايل دعت ترم اماسودأ او هيلعمل اعلن هللا لصهللال وسر لاف لاق امهنءىلاعت

 ديبُسَتااو ىراصل او دومملا تفرخز اك اهنةرخزتل سايع نبا لاك نان اهديضصو دوادوبأ

 سامع الوقلم يرحل اوأ ةداركلا اقرهاط ثد دحلاو صل اوهو دءشلانهنني زتوءان :يلا عفر /:

١ 

 ١ دحاسملاءاني نمدوصقملا سدا هناكإذو مرح م ممهمشتلاناق ىراصتااو دووااتفرخرا6

 بهذيو ةعاطل ا ىلعلا.ةالا نءبولقلا لغد هش زتودربااو رلعا نم سال نكست نأالا
 ىد_هلا لاق لطاببا ارانب تزوج هناءلوقلاو ةداسمعلا مسح ح ور وهىذلاعوشملا

 || اضرريغنم'العلاو نولسملا تكو لضفلا نه نمد>ال ةنْذاَومريَغ نم ةربامملا لودلا لهأأ| 1

 ناك ول هناف نال هنابراعا ترمأ امل سو هل آو هملعىلاعتهّللا ىلصهلوقىفو ند - مالكوهو

 ْن ارعنباثندسنمىراخلا جرشأو لسوهل آو هءلع ىل عت هللا ىلص هيىلاعت هللاد مال امسح

 لك



 َتءملانفدق ل هذ (111)

 بدْخهدعو ديردسا ههةسو نيلل ناينيممدهعىلءناك لبو او «ملعىلاءث هللا لص ودصسم

 2 .اعىلاهتهتلا لصهتلالو«ردهعف هن اني ىلعءا ورع هيفدازوأ شركب وبأهمفدزيإذ لضلا

 هناردج بو ةريبكة داب ز+فدازف نا-ةعمربغم امشخمدعداعأو دب راو نيللاب ل_وهلآو |
 اذ_هو لاطب نبا لاك جااسلاب هه ش .وةنمةرا نمددعلعجو ةصةلاو ةثةنملاراجالاب | ظ

 انتا قت رزه قادة هيب 2 ىفولغلا كراودصقاادجاسملانامذب ىةنسلا نى لءلديأ

 حاة-اامناو هءلعناك اعد صسملاربغي لهدم علامملا:رثكو همانأ ىف تاسوتتما اذ ةراكع مدع
 كاباو رطملا نيم سانل نك اهتراع دنعلاق مث همانأ فرغ دق ناك لختلادب رنال .ديدت ىلا |
 ةفرخزلا ىضمةءالاع هنسفسرثك اهنمز ىفلاملا نامفءناك م سانلا نتف:ةرفصتوأ رمح نأ

 فذلذو 00 فرن زيلفأوإ 4 دلعي اطسا زك 0

 هكرخأ حج رسااودحاس 0 ارثئازهلنان ءلثي دخل اه رسنو)

 حرخأو لاةمهمفو ماذانلاصوب أ هدانسسا ىفوهنس>و ىذمرتلاو قاع لاودو ادوبأ و دمحأ

 صص#« نأ لب وهل آو هملءىلاعت هللا ص ىلا ى-منلاق باج نعنتسلا لغأ ًاول_مودأ
 حرخأو هق#وأط هول نأ اوهملعبةكينا و ىذمرتلا دازو هملع بي ناو هملعدعة.ناوربقلا

 هطرشىلءىدهف :لماهجرخعلنا وةباكساا نا مك الا لاهو قاسلااضيأةياَكَلان ءىبهنلا

 سلجم نال لاه ةربوهىأث يدس> نم نخل لهأو دجأو لم هجوخأ (ا.لعدوعقلاو)

 دانسابدمسأ حرش أوريق ىلع سا نأ نمد ايليف سم ةظفديا سرا 3 ةروجلعك ددححأ
 لان ريق ىلعاءكةمل_سودلا او هيلعملاعتهَ

 نور ةزملاهمزالي نأ ل ,ةهيلعد عيالنا عمو ةغلاملا ةخط ا فلافريقاا اذهرجامقوت زال

 براقي ىذلإميظعتلا نيب طسوتلاو واف تءملا ماركا | ىنعملاتاذهىلعور وبقلا| رطب تأ لمقوأ
 ما و هملعىلاعت هللا ىلص لو أ (تاومالا بسو) هيئالاوملا ل رتو ةناهالا نين و لرمشلا |
 ةشئام ثيدح نموريغو ىراضلا ه_جرخأ اومدقامىلا اوضف أد قمهنافتاومالا اوبال

 هدا:ساقو انء ءامحااو ذو فاذت اومااوم .سلال سا معن !ثيدح نم ىاسنلاودجأ حب رخأو

 ةريسغملاو دعسنب لبسي دح نمدانءعدروام هل د مشي هنكلو ف.عضرهو تانيشن وب

 َن ,وامالا لجاذهااةمهيلعةال_صلاءنئاقلا مهل نيعفاشلا نمتاوءالل بابسلااامأ ل اوقأ

 ىلصملاو<دمف قافثنل ا مواعمال  منوكي نك تيمللءاعدلازصتسيال ناك اذاف مهيلا ةزانملا |
 هيتعيالامدكرت ءرملا مالسا نس نمو هءلعةالصلا ىلا ةدورمضلاا هنأ اذا نياملارب"ا اوهسفنلا]|

 نبي رصصقملا ضعب لاق سانلا بومعنعهيومعهتغث نأ وطذ ريال امىلا كي ب ربامعدأ

 نعلي كل دهع يد لاف من لاه كاذبه اند .ءللدو لاقانالف نعلنال أ رسعلا لهأن مل -جرل

 ىردأال لاق اهنعلي كديعتهتلانأ تءزنلا ةغث اطلاءذهسورنماممنافنوعرفو ناطمشلا |

 هأطخرصقملا ك3 فرعذ لعهناموحأو مامتك رتو هنهللا كد_.هتامنتطرفدقا لاق ِْ

 ىذمركااو هسحامن با هج رخأ» رح أ ىل_ءهلف أ اناصمىز رع نم ثد دل (ةع وشم .زعتلاو) | 0

 هسحام نبا حرخأو مصاعب ىلع ىلءثيدالا اذهركن ا دقو دوع ص نب ثيدحن مك احلاو 1



 ل 5 ةاكرلا باك

 50 املا 1211111111 ءمزح نب ورع ثد ددحح نم

 حرغأو تاقثهدانسالاجروةماعقلا مون ةماركلا لاح نملجو زعهللاداسك الا هتسصعأ]
 هملعىلاعت هللا ىلص هلا لوسر ىفّوبا- لاق م دج نع هس أ نعد نبر ذهب ثيدح نم ىهذاشا ||
 كالاه لك نماسفاخو ةيدصم لكن مءازع هللا فنالوقيالئافاوهم-ةيزعتلاتءاجو لسوهلآو 1

 | هدانسساىفو باوثلامرحنمباصملان اف اورافداناو اوقدفهللاف تثاف لك نءاكردوأ/
 لاقديز نب ةماسا ثيدح نمل سمو ىراخمأ ا حي رخأو لورتمو»و ورع نب هللا ددسع نب مساق :

 اهل اسصتن اهريختو هوعدت هنانيىددا هيلا تاسرافمل سو هل .؟وهماعىلانهللا ىلص ىلا ددعاك

 ىف لك ل طعام هتلوذ_> ا امهلنل نا اهريخأت اهيا! عجرا لوسر لاَ توأاىاهلاماوأ 1

 ار 1 7رانلا ظاقالا ذب ةيزعتل قف بدتسلو ويصتلت أهرك قيم لجأب هدادع 1

 هاا لاق ةعسنب هللا دمعشب ديل (تيملالدال ماعطلا ءاد»اءالذك 9 اهريغملا منءلدعي ٍ

 : دةةاماعطرشمحل ,2اوعنصا ل_سودهل آو هيلع ىلاعتهللا ىل-كىبنل |لافكلتقنيحر ةوح ذأ"

 هنسحو نكساا نبا هعككصو ه-دامنباو ىذمرتلاو دوادوب :ًاودجأ رت امهلغشيامم هان"

 ُ نيهّنلا دمع م س دعت نب ءاهماثد د» نمه>-امنءاو ىاريطااودج ا وف جرخأو ىذمرتلا

 |١ لهأىلا عاقجالا دعت لاق رب رجب ثيل ن مم دانساب هجامنب | ردجأ حي رخأو رفعح

 ىلامت هللا ىلص ىنل نعت: ةدقاما ذهضراعبالوةحامشلا نمهنفددءب ماعطلا ةعفصو تدملا

 : مركو فرشو لسوهلآو هملع ْ

 « (ةك زل باك )*

 الا بدال اهنكلاو هنابرورمض ن مىروريذو هناكرأ نم نكرز نيدلا ضئارف نمضي رف ىهد أ

 نمد هلوقلث اناس وه الذناق سافله و لاومالا٠ نمذاكرلا عراشلا هيف بجو أ اهف ١

 نمىلاعت هللا هعرشام ةالصاااومقا ىلاعتءلوق سال باك ةاكرلا اواو ةقد_ص صموهلاومأ ْ

 رشكع سو دقو نتاسالاق ساذلل ل_سودل .ةوهبلعىلاعتدقنا ىلص هللا لو.براهتمىتلتاولصلا

 ىلاععت هللا ىل هبال حرم لب هيف ةاك لا هنت ابجوب )لاومأ ىقةاك زلا باسوعيا ىف هلا لهأ نم
 ةقدصهسرفالوهدمعىءرملا لعس ءاهلوة5بوجولامدعدلاومالا ضعب فلو هل اوهملع أ"

 هلآو هءاعىلاعت هللا ىلصم هرمي لو كاوارضعر تاززا كو رهاوجولاومأ ةءاعصأل ناكدقو :

 دقف مهلا لزنام سانا نيبل الذ نمئثف ةبجاو تناك ولو مهنءاهيلطالو كلذ ةيكزتيلسو
 لس ةقانعاشناك زال قال انؤمالا نم ءامش .1ىلا ان رمثاو هيف بعام رصتغا اذ هىفاندروأ

 ىلا لاوءالاف بحت ) هز كلذ عمستسع . ةاك نا اهيف بحت تا |لاومالا نم مملهلالهأ ضعب

 ىبه ةيريكملاعلا فلق ةريبك ةاك لا عنمنأ ىلءةمالا تعقجاو بي «رقنءامئاسب( ف6:
 ةدض درو "ا دك اع حالا فانا اهعذام ل ءَد زاهد احر تكا :

 هيما ردا د ىدهداهج موياعاةس ناك اهدخأن روابسملا عطمس لن ىلاعتهللا ضار

 ى ' 0١ ادد هبل جنا الات وقتل لاه هنع للاعتقاد ىز دصل اركب 0 و
 فاصنالا عجاراذاف اهعمن منهذاهنعوبفدقةلاقلا هذهنا العا (اذاكم كلاما ناك اذا,
 مالسالا ناكرأد أ ىهةاكحزاا ناهناس وقم اوهاذهنأ لع وحلا هفقو أ ثمحفقوو
 ا. :139107 .0131010115٠ ا ن5 77819527 ب هنو داب ددتتتتص هه و2ت1757577771775175757 ا ا

 هءاعدو
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 ةاكولاٍب اك (191

 ريغ ىلءاهتسماخ ةاك لا اا ناكرالا <- ءدرالا نم ئثشسبمال هنا الخالو هعاوقو هعاعذو

 ةحلا م موتا ئ *اذهىف عراش هز نءءاجافوغا فل. ادب ناك ناهيلعةأك لا باح اف فلكم

 ١ اهيا امال ماتيالا لاومأ ىراتالاب رم نا لو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىو ذأ ا نع ىو رباك

 حلا هبموقتام سلف لول[ اوهم .اعىلاعت هللا ىلص ىلا | ىلا اعوف ىه ىو 3 كلذ مدير ف ةاكزلا

 نبا نءّوومااىورأك هل-ثئج؟ضروعدقو اضب أه بف ةحالفئباصصا | ضع نعىو رامامأو

 : ةأك لا ٠ نم هيفاعمربخاهلامهملا عفداذاف نيذا' هيلع صصيلف مي لامىلو نملاقدوءسص

 ةاك زلا ف باطخلا نال ئاه لاق ناو سامءن/!نءكاذو أ ىورو رت ءاش نارك ءاشناف
 باطما هل لص نملالا كال: ىف باطحلا سداو عونمكاذف هوغو مهلاومأ نمذثداوةكماع
 امبوجومدع ىلع قافنالا عقو ىتاا فاكس اريااسو لبناكرالاةمقبأ ضأو نوفلكملامهو

 عاجالا,لطابهناو كلذك اهريغىف مومعلا ناكل نب ةلكملارع_غىلءاماالاغوسمتاك زلا ىف

 ىلءلدي ةقدص مهلأو أن مذخ ىلا «ن كوق ىنعأ هب" الا مان نأ عمل ط اء ل طايل امْرلَم! امو

 الو نونحنلاو ىبصاارعهطتل ىنعمال هنافاهبمهيكرثو مهرهطتهلوقوهو ىدلا ىلعاهم وجو مدع
 قادص# ءواع نا مهزلة هل د رالا ناكرالارب اسىف نيةلك- ا اريغلاص هم ول« اش هةكزتل

 اهالعالةخسااو باكا صوم. ةمرحمدارعلال اوماف ”ل4بانوةاك كلاوهو سماخلان .كرلا

 نه كلذونوةهذشااو ضرالاوهيدلاوةاك زلاك عرسشل ادور ووأس منا !ةمطو ىضاوتلاالا
 تاهربلاهءاهؤاعوذ سه هع ءاكتلا رقناكحن ماهع هللا داءعن نمدحأ لام ل هنام 3

 علا عتق بجورلو لالا نعد حري نما فقو منقي ا فمنل اىلعبجاولاوأ

 1 لاوءأفتدرولب :هلهغوسالو كلذيه مالو امهأأم ع نمتاك زلا حرك ن أ نونجماو ميتءلا وأ

 مالسالا طارخش يس روع بصح ب وتلا تالا |

 ىلا ةازنا عر :طاخمعلاو ة_مأ 5 كنا لوب وجولا فاطر شمالسالا

 ىلاباوالان هبا لك ىف :لك ةد.عاق هذ مل هدذن اهدوجو عمه_لعبجوامهتع ئزحالا]

 ماعا طار ثالااذ_هنابورالفةبر كاطا اركشااماو بو-وللاطرمش مذ مالسالا نول هد

 هطسبا ماةملا عستيالاسجةلدالا | ميف تضراعتدق هلم ىهو كا جال د .علا نا لاق نم اوقىلء| ١
 : ريو ىفىسي ندد علا ىلع بدال هنالمدبعلا كلم م لعد ىلا لذ ءةقمشح ةءطرشمل هدأ ١

 د لا ىلع بو>والف بجمال بدل يج اولا طرش له ناررةناملا اك للا هماع بكأ هسفن 1

 يدا مثال هكححاو هرثك لاق وسافر" بوحولان اف رفاكم !فالؤةيدويعلالاحأ]]

 نينا 45 ندو هبوجوكب حن هيالا بجاولا ع َسيالامورفكلاو هو عنامملاةلازاالا فما

 لفضشلا ىلع اولا كال: بوجو لة لمع: .ةىرالاف نيتدعاتلا نيتا»نيبقرفلاك ]|

 1| هاك زلا بوجوىفاط هرش له ع نأ جيش امو هع هع عام عم هملع هيوجو دعب ةسئاثلاو |

 : نآ اردلاكلذي قطناك ذ ة.كزئااوت 0 را اوس هللا هجر نتاملال هناك فاكتلا

 3 جود نانوصااعنقفل تاك بسلا ىلع - -وأن 1 نيذاكملاريغا نانوكءالام-هوأ |

 هلي امتا الحل



 ب الانا ز ىفل سف )0 5؟) تاوتلبا ك5 زنا

 مرا داع 1 لاومأق لمالاف نل-جلانو تاموو شل ع ةعدرالا ناكرالا قيد

 : ١١ را .يطبالا لم ئرما لامل يال طابلاب مكشم كل اومأ اولك أنال ا

 ّ نأ نمرثك أو راد نمرهظأ ايف ة.ثيداارحاوالاو ه ةئآ اردلا 'عراوةلاناف ىئاتنلا

 :١ رادذعا هيال ةعمتلا ع نمهلام : نمةاك : نادخأ نإ ميّدملا ىلو نمأ» الو رمد 00 1

ا انالف ل لوالاامأ لاملا لعالو لولا ىلءالو كلاملا
 ْ طائءوهام لص ملى ص هنا ور

 ا 00 غواباوهو ةيءرشلا فياكدلا

0 

 «*(ناو.لاةاكز باز «

 اههمدت و مغلاورقبلاو ليالانادايلا رثك ىف ىحو هضالاىأ (منااىفه_:ةميجتامنا)

 || ناتدكرتك ةريسدراطقىفالا ارا واللسان ةالواهمرصرثكم الذ لمان امأو ماعتالا سما

 نمو ةقان ل بالا نم ةمرص حس نم ْدْخْوَم؛ (محغااو رقمااو لالا ىهو) ةحلاىفادك أ

 ! لاشم اء هذه: نمدحاو لك فرعبمث الةمداش غلا ن مادلد ” لكن هو ةرقب ريلا نم عمطق لك :

 2 طافاذك ةعئاملا ةعمانلا دودحللا ةفرعمىلا ةهدر:كاذذكتمأ ءارةةسالاو ةمسقلاو

 اهجومم ميلا لزنام سانتا نيب ىذلا نالف تان اومحلا ن نمعاونال اهنالخأ نانا كالا عكر :

 داهحلا هيدا ارماق لحنا ىفىلاءث هللا قدي 3م ةرز امامأو اهريغف مويلع

 ةلئبااهيخذ نيرسشعو اس تغلب ذاف اش سلك ىفةاشا يففاسحن لب الا ثغادا دالسصف)و

 ةعدجنيّسو ىد-| فوك هقحنيدنر تو روءلةنبانيك الثوتسفون نوءانبا وآضاخم
 1ك قنكداز اذاق نيرشءوةئامىلا ناق-نيعستو ىدحا فو نوءااة نب نيعي-و تسىفو

 1 ثددحفتاثلا اوهةقدصلا ضن ارفىف لمصمم اده(ةقح نيس لك قونوملةما نيعب رأ
 هل آو هملءىلاتهنلا ىلصهننا لوسر ضرفىتلا ةقدصلا ضار :هذهنا مهل بتكركبانأن ا سنا |

 نانسانياست ا ذاف هيف لاق مترصتضفلا اذه فاد دع لك قبءامهيفرك ذم نيلسملا ىلع دو

 هةفدهددعو عد هدنع تسلو ةعرجلا ةقدبصهدنءتغلبن 0 تافدصلا ضئار ةىفلد ءالا

 الل لب ناموا هز دير مشو فرضت سانا نتاشاهنعم لءدو هنملبقتامل ا

 نءونيةاسم وأ امهردني رش ءقدصملاه.طعب وهنم لقت امناقةعدجالاهدنعتسداو ةةملا ||

 ناني اتاهعم لع و هذم لت اهناف 3 ولها دعوه هةعتسا ودة ةقدصو دذعت غلي

 اهئافةق-الاهدنعتسدل او نوما باه د_صهدنعءتغاب نموام*ردني رش ءوأ هلارمستسسا
 تدسداو نويل هيا 33 دص هدنع تغلب نءونيتاك 05 رشع قدصملا ههطعبو هم لقت

 وأهلاترمستسسا نا نيتاشا عمل هع هنمىل_,ةتاهماق ضخ ةب اهدلسنعو نوبل ةئيادد نع
 ليش هنافرك ذد روما نباالا هددع س دأو ضاخم هبا ةةد صه دنع تغابن مواه_هردن ع

 دقوا يرءاشي نأالا ئذاهيأ سلف لد ءالا ٠ نا دالة هت: ند ( ىنهعم س دأو همم

 الاف هه اقر شم ىرا ملا ضيأ هحرخأو دوادوبأو قانا اودجأ ثيدحلا اذه حرخأ

 نايس | هد ود اهفاانعم 0 نيدفلا 4 ب ل_عومسا اةناهن ىف باك اذه مز 7



 خلاق رتشمنسعمتصاللصت  (١؟8) مسغلاةكزقلصف زغبلاةكزفلصف

 لقد اموحن قييبااو مك اخساو ىطقرا دلاو ه:سحو ىذ ءرتلاودوا دوب أر دج-أ حرخأ دقو هوغو

 هلآو هملع ىلاععت هللا ىلص هللا ل اوسرناك لاق هب أنء ملا سنع ىردزلا ثددح نمرصتخما هملع
 مف ءىق-اهب لهعثر كيو اوبرخأف ىف وىتحالاعلااهج رخلوةقد_هلا بتكدق )سو

 ذم هنصرنو تالا ناو كاه مو رع كاهدسقافلاماهج لمس عثدذدعل نم ءرعاهحرخأ

 مزحنب و رعودوعسهنباور عو ركب أ ة باور نمكلذ ضاف:#ا دقو ةجخلا ىفلاق ثيدحلا

 ىبتنا نيلبملا نيب ار اوةمراصلب مهريغو

 كاد ىلعلدب (كالذك مة: نيه رأف ذوةعس”وأعسترةلان منيثال# قدح *:ول_هف)#

 قعد لاق ليج ذاعمثد د> نمداعخت دم املا ارنامحْنا اولا لمار هناا رخام

 اعسترقيلا نمنيثالد لكن ءذخآ نأ ىف صو نما ىلا لسودل او هلع ىلاععت لنا ىلص هللا وسر
 اهنفو نيعمس غل .ىحدنازلا ىف ئثالذ نيعبرالا ىلعتدازاذاف ةنسمنيعبر لكنمو ةعستوأ

 نيب ف الخالراك نسالا ىفربلا د.ءنبالاق كلذك متناشنسما فو نينا ىلا ة ةئسمو عت

 هيلع عمجملا باصذلا هناوذاعمثد , د> فام ىلعر ما !ة6 زف ةئسلا ناءانعلا

 نيدئامىلا ناتاشا يذو ني رمشعو ىدسحا و ةثامىلا ةاش مسغلا نمنيعب رآفبحب + ولصن)

 وضم مقل اذه (ةاثةثام لكى مثعبرأ اهيفوةدحاوو ةئامثلُث ىلا امش تالثاهيفوةدحاوو

 عقودقو ىلإ 00 عع نيدقارج ب اعب دحو سنت دحؤساثلا

 كالذ ىلع عاملا

 هللا ىلص همنا (ةقدصلا ةمشخ عقجت نيب ف فرقد الو ماعنالا نم قرخفم نيب عم جالو لصق)»

 هلا او هماعىلاعت هللا ىلص هلا لوسر نع كحل اركب ىأ ب اك اك كلذ نع مس ودل اوهملعيلاعت

 هللا ىلصدقالوسرباّكلاك احرع نبا ثد ددوكادكتو هبلا ةراثالا تمدقتدقو ملسو

 كلذ نع ىس لان حب سصتلا عقوكاذكو هلا ةزاثالا تبا كاشفلاا وهل اوهلع ىلا

 ةثالثلنوكينأ عفجتنيب قير فتلا عمو كاذكى هنا اهيفنافنيروك ذ ذل نيئيدحل اريغف
 ايفبحب ملاهومجحاذاوةاش داو لك ىلعنأك اهوعمدت ملاذاف ةاشنو ءدر أدحاو لكل راشنأ

 هامش ثالث اهيفام يلعن وكمف ةاشوتام انام نيابرلن وكي نأ قرت زبب عجل ةروصو ةاشالا
 ىلعاذهوروسلا نمكلذوخوةدخاوتاشالااممدساو لك لغ تركن اللا :وقرفم
 اهف ئئالو) ةلدالا كلذ ىلع تلداكنوكلاملا فادح ناو ةطاحلاو حارماو حرس ملارابتعا
 كلذ ف فالخالفنيدضي رفلان بام ىغو(صاقوالا ىفالو)ء اذ ىف ف الخالو(ةضيرفلا نود

 اهيفةضي فال صاقرالا ن راهضو دع ادني ديد فوة غشنا نتي اللل

 ىل_هالوةنمنيروك ذملا نيباكلا ىف عقوامل (ةي وسلا ناعجارت.ف نيطملخ ن مناك امو)
 اذااممادارملاو هيو.سلانناهجارتيام اف نيطمل ن ماو ل-.وهلاو هملعلاعت هللا ||

 لك ىلءناكو ةطولخل اة املا كإةةاك زاجرخأ ب اصلا تغلمن ىث اوملا ع ننهناكلم اماطلخ

 يقدصااذخأ.5 ةا نورمشعام_مممد>او لكل نوكي نأ كلذةروصو هتشامباسحيدحاو
 طلخ در < نا ىلعاذ_هواهتعق صب هبحاص ىلع عسجرو رمفامهد أكلم نمت ندعن رالانم
 كلذ ىلع تادأك قالاوهو دحاو لج رلدكوا ملا ةمسيم املا ةزنجامهريصي ام يكل نيكي رشلا



 (14) ةضفلاو بهذلا ةاكز با

 ضخامالو ىرالوةلوك أالو :ريغصالو سسعالوراوعتاذالو ةمرهذ_توتالو) ةلدالا |'
 سدالوراوءتاذإلو ةءرهةقدصاا ىف ذ_توتالو ظاب ركب ىلأ باك فاما (مغلخالو |

 ب.ءتاذالو ةمرهذ ونال ل-ودل او هءاعىلا عت هللا لص ىننلا نع حمل ارعِباك فو |[
 الو ةنردلاالو ةمرهلا ىطءتالو ظفلباعوف رم ىرضا غلاة واعمْننهللا دع ثيدحتفو |[
 دان_ءاياربطلاودوادو: ا هجر أ مكتاومأ طسوأ ن ءنكماو همم !ًةطرمشلا الو ةضررملا |
 باطغلا نب رعنا ىَمْملاهلاد_,عنب نامت نع ىصفاشااو اطوملا ف كلام رخأو دج
 ىلا نعل ىوردقو مهلا لفيو ضخا-اوىب راو هل او كحالاذ> اين قدصملا ىجنأأ

 امنانأ تطةسدقىنلا ةريبكلااةمر هلا ومدنسمف ةيبث ىلأ نبا |بودل آو «ءاعىلاعت هللا ىلصأ
 هلوق لمث دقو ةرسعملا ىهلدقو ءار وعلا ىهل_.قاهمذو هله هملازيعلا خف: راوعلا تاذو

 لشد: ةقدصلا ىف حرذعال هناذاصٌن ىثاوملان نيقراهلا معد هي برع همفام لك بمعالو |
 ةطرمشلاو ءارلا ىهو ن روم ةروسكمءا راهدعبةددشمهلم_هملالادلا خفي ةنردلا كلذ ىف ْ

 ةزههلا - ىهنةلوك الاامأو اهريغونيللاب'لءكأ اةمالاوءرارمثو لاملاراغص ىهةملا |

 ىلرتىتااةاشااةد_دوملاءامااديدشتو ءارلا مض,ىبرلاو ةاشلا نمرقاعلا ناكحلا مضر أ

 نا اوهيلا حبات الاملان الا يلءوزني ىذلاوه مغ لذو لمالا ضخاملاواهمءلل تدمااىفأأ

 رايملان منكي |
 *(ةضفلاو بهذلا ةكز باد)# 1

 هللا ه<رنتاملا لاق اذهاو لو اوباصنلا عمذضفلا وبعهذلا فةاك زلاب وجو ف ف الخال

 قاغناننو رض, لاملا سفنأت ونكدا نال كلذ و(رشعلا عبرل اولا امدد- أ ىلءلاحاذا | ا

 ةضفلا ىلع لو #بهذااو تاوكرلا ف #أنوكحر,نأهناك زو-نملانمرثكلارادةملا |

 هللالوسرلاق لاق ىلع شيد (مهردانئامّدضنا| باصو ارا دنور مدع بهذلا باصو) ٍْ
 نمَدق رلاةقدصاواهذ قدق ةرلا ولدا ةقدص نعمكلت رودعدو لس رالاوهيلع ىلاه3 هللا ىلص

 مهاردة سئ اوقف ندئامتاباذاف ْئ ةئامو نيعست ف سداوا ههردام_هردنيسبرأ لك ا

 هدائسا فراك ززتئاملا نوداهذسداو ظذا فو قاسنا او ىذمرتا اودواد وأو دج ًاه+رخأ

 ثيدحن ممل _هودجأح رخآو هسا ىراضلا نع ىذمرتلا لقنو رنا ه:س> دقولاقم '

 ةقدصق رولا نمقاوا سنوداعث سدل لسول او هملعىلاعت هللا ىلصهننا لوسر لاه لاق رباج ل

 هجرخأو ةقدصرقاا نمقسوأ دج نوداهف سدلوةقهصل بالا نمدوذ سنو داعف س دلو

 امامك تناك اذا لاق ىلع دد> نم دو ادوأ حرخأو لامه ىأثيد> نمىراخا اودجأ ١

 كلنو تحب, ىدٍهذلا ف ىديئثك.اعسداو مه اردد خا مفف لوألا اهيلعلاحو مهرد / 1

 هدانساق ورايد فدنام:ةلوحلا ااعلاحوارايدنو رمشعك ا تناك اذافاراٍ دنو مع !

 لؤالا ثدد_لاكم دع: ىراضلا نءيىذمرتلا لنور نبا ظفالا هم ل>هنكلولاستم |
 ىسادتالا بدبس االاكاذففاا عملو مهر دامت امةضفا اباصت نا ىلع عابجالا عقودقو ْ

 اههردن روعب رأةقوأ لك نزونالمهردا:ثام ىدثيد+طافةروك ذااقاوالا سهناو ْ

 فلا ام سواطو نسإلا نعىوردةودرووهملا اراد نو رمءبهذلا باصن نا ىلابهذو 1



 ةضغلاو بهذلا اك ز بان (119)

 ىلادوادودوه-ءنباو سادعنبابهذورثك الا لوما رايتعاىلابهذو دود موهو كلذ

 ودوبوج ولا قلطم ىلع ل داساكستلاهلا فهمك نين ًةاءاصن دافةسا اذذا كلاما ىلع بحي هلا

 ض ذراعتم همن ثيداحال اذاك ز ىلا فل هو طا فلاق (كلذنوداعفئثالو) ديقال لامها

 اطوملافو طو-أ طالتخالا نم يورهلا ولصازتكلا ىعمودمعب هيلع تح! !قالطاو
 نمكلاملاق اك لا ملح ع نم حرت الذ ىلا َنولاهرج ىف ىانيا مخ تانب ىلةشئاعتناك

 تزول ماع لك ىقةلكزلا هيف ملعناف سنا هي عشت الةضفوأ بهذ نم ىل-و ًايتيدفا

 كلذ ئمصة:ناف مهرد ىتئاموأ انمعار امدنيرشعنزو نهصةنإ نأال ا هرشع هريشع عار ذو ف

 روسكملا ىلااو رتل امس ,الاريغل هكسعامنا نأك اذا ةاكلا نوكستا-غاوناكز هيف سلف
 له أل عسيلف داق دوك ىذلا عاملا ةلزنعوهامنتاف هسدل ءأوهجال_صرله أدي اب رب ىذألا

 رهظأ ىف ىناش لاهي لاف ت اق اك زرينعل ىفالو كلا الو ْولْولل ىف سدل كلاملاق ةاك ز مف

 | :اكحزلا ه فن لجرلل لاخلا لاو راو ساكو فاوالاكروظغاامأو حايل انهصخوهماوق
 أ الو) هوو راوالا نود ةضنوأ بهذ ن ءناك اذا ىلا فيت ةيفنحلا دنع لاح لك
 أ( اهودثو ناح را اوواؤالاو ساملالاو دصزلاو توتاملاو ردلاك (رداوحلا نمامهريغىةاكز

 | ةاك ولا باك لأى مدقت دقو ةرعص سم ةيلصالاةءاربل او كلذ ىلع لدي .لددوحو مدسعل
 ْش هبيجوبلامدايعلا ىلعناسنالا بجو: نا هلا ن نءالو عرولا نم سدا لوقأ اذهد.ذبام

 بوحو مزل::ةقد_صمهااومأ نمذخ لدم لالدنسالاو ضم اولغلا نمكلذ لب معاعهتنا

 سصاصرلاو ساحتأ اوديدحلا مو لاملا مسا هباء قدصد ام سانجأ نم سنج لك ىنةاك زلا
 || لو ةراههلا لاومأ نمسدل هنا ضرف لعلام هللا ةداملكورده او رخلاو شارغلاو باثلاو
 1 ذخموعنمةروك داالاومالا صصص ةلد أدور واكلذ سلو نيإسملا نمدح كاذب لقي

 ىذلا لب مومعلا ت<هئاقتما لءادهصخلامةاكصز بها منا لئاف لوقي ىتحمهلاومأ نم

 ١ بجوب)و هيا لاا ا لاو ذاك زلا «بف هللا عرمش

 مل-ءقررقناملد وعلا ىلعةمي ركلاذبا الا ىف ةفاضالا ل. حبحا ولافاهربسغىف تاك لا م-ميلع ْ

 || لنمو ماللا علا مسقذتىتلا ماسقالاىلا مسةنتةفاضالانا ناسلاو وتو لوصالا|
 | اللاو رهاومافاذهررةناذا مالا فى _الا هنا ىذرلا قذحملا لاب دهعلاماللاماسقأ
 ١ ناحالو_بوالةعق عافةراو ةسافنهلامر اسورمسلاو ق.ةعااوذمزلاو توتانلاوردلاو

 ١ اهم كا ذنأك ولو لعن. ةرام'أهبل اهل عسل ةسافنلادرعيبوجو لل لءلعتلاو هسفاك زلا |

 ٍِ قلب زانق لعأو ىةنأوهاماهومشو قدالشلاو نقومسلا ةيدحلان «تاعونهلا ف ناكل

 اهلا انو ةسافنا يف لا ءايسشالا نم هيةطاحالارسعتيامو مشبلاورولبلاو :نيهلا كلذ
 هذ-هنمسا ا !ةحارا او عراشلا جير ىذلا دحلا ىلعفوقولاو فاصنالا ع نسالقملا ا

 باجيا ىف سانلا نماريثك تعقو أ ىنلا ةب'الا نا ىلع ناطاس نمامبهننا ل رنة ام ىتلا نمااكتتلا |
 1 لفنلا ةقدطىفاهناريسغت ١١ :اركهدتملهلاومأن هدخ ىهو هلاهيجويلاهفاكزلا|

 لءادمامقمدعنءانمدقامل (ةراعتلا لاومأو) اهددصب نك ىتلا ضرفلاةقدصف تاو
 1 هيرهبام عاونأى ةعاق منة سيينا مدان صيس ب7 تااكدقو كلذ ىلع لدي



 (0151) ةضفلاو بهذلاةاكر باد

 ةرعمنبر باج شد د> نمرازبلاو ئطقرادلاودو ادوأهحرح أ امامأو كلذ د_هفيام هذع لة,

 نالاَقف دعناعفتاك زلا حر نايانسهأي لبو هل آو هءاعىلاءتهققا ىل_صهتن'لوسرناك لاق

 ظفاءاعوف هتارع نع ىطقرادلاو كال هاورامامأو ةلاه-هدانسا فنا صم“ افرح

 فلا ىف ظذاسللا فعذد ف ةمدقملا ءازلابهمق دصزيلا ىف واهتقد_صمغا ا ىفواهتقد_صرلب الا ىف

 ةحلا هيموقثال اذ_هلثمزا كا ةذالو هسأبالدان_ااذهابتمةد-او ف لاهو هقرط عليج

 ردت م1 ىف هاروذلا نا دمعلا مق دنب | لاك دق هنا ىلع ى :واملا امي رعت ىتلا فملاكتلا ىف امهسال

 || نم نكمل ءازلاداور طةرادلاو لاك تنل ء-هملاءارلاب وة دحوملا ءاملا مضي ربلا ثيدحلا اذهىف
 مصرة ماما نا انضرنولةلالدةس.الا جيالفلاقحالا ونا م اذ هو ةفيعض قد رط

 لالد:الاطقسهلاق-ال ادري ناكسل حاملا حرمت ىف ىل الاف كثي ++ ١اذهدان_ها
 هستعمهرمدع رخأت عمم 1-1 هسضصا ل ظافللا فيعضتب ميعصتل اكالذ ضر روعدقاذاف.كف

 ميمصأا ىف ملدوهل اوهيلعىلاعتهللا لصهنعتوئامبوجولا مدعديؤبو هيلع مهك اردّدساو

 ةاك لا بو-و مدع كلذرفاظو هسرفالوهد.عىف ةقدص للا ىلع سدل ةربره ىنأ ثد د> نم

 لوأو رصد سل لهل اذه و راحل اك ز ىلع عاجالارذ_ملانبالةندقو لاو الا عسج ف

 هللا لصهلوةب لالدتسالا امأو لوذأ مالسالا قرذ نم ةقرف مهوب رهاظلا كلذ ف فلان
 تاكاذاالاةةطادبم هوه الؤ هللا لمسس هد او هعردا سد-دقفدلاخامأ ول وهيلع

 دقاملا لو هءاعهللا ىلسصىبنلا مهترعق ةراملل هنوك ع مهسد ىذلا كلذ اكن بهلَةءلاطملا

 اوريخ ا ملم_ممارهاظلا لب كال ذك مالا سدلو سدبحتلا دعب اهيفةاك زال هناو ةس< تراص
 برقا ىف غاب نمنادارملاو كلذي مويلعدرذاك را نم عئمم | ادلاخ ثان ل_سو هءاعهتنأ ىلصىذلا

 هللا همجوأ امةيدأت نم عمن أد عبلا لك دعي هدّدعاو هعردا سمت وهو داما | ذه ىلا هنا ىلا

 ةاكز بوح .و لعل ماد كلذ فن ركحي الفهملع بح الاب ردد دق هن دوك عمة اك لا نم هءلع

 لوقؤقفاواذا هنكلو ىناععل الوقةءدلوةءال ن ءةوهفرعلوةيلالد:مالاامأو ةراعتلا

 لديلءادال هناتاعازهررقتاذا ةفزاجمقوكسااعاجبالا ىوعدهبلا سضددةّدعبامىادعلا

 ةكحامامو اهعلةلب,لءادموقب قح ةموص سس ةءلصال اةءارما اوةراحضأ ااكز بوو ىلع

 هنّتماق أملها تول واذ د ىلعرسا 2 فمك ىردأ الف ةرادتأ اًءاك ز ىلع عانجالانمرذذ مانا

 ىلا لوءملاداشرا هناك ىف ماسةملاهللا هجر نتاملاّقةحدقو لوصالا مل-عنم لومأملا

 كلذكواهكلاماهركيىتلارودلاك (تالغت_.ملاو) عجاريلف لوصالا لعن ءقملا قمة
 هسرفالو هديعىفةقد_صي ملا ىلع سداثب دحاضرأ رانمدقاك ليلدلا مدعلاهوذ :وباودلا

 لبلالدسالا ىلا ةجاسالن اكن اوامهل ءاركسحا اءامهلال مسا ةلاح ىنعأ لالا هذهلوانت
 رامتعا:ةروةغمن روكتن أ بشي ىلا"لعلا بئارغ نم هللا هذهل اوقأ ىكيعنملاماةءمامقلا
 : روالاكقاذتال ايةاك زل هيف بدع ىنلا لاومالا نم سدا هفةاك ْزلا بابا ناف بقال ا نممهلام

 ردصلا ىف هن عمس لاممامامعأ ىف ةراحنودنمةرحأ, اهريج أندر ئاهو و باودااوراّةعااو

 || وأ باك نمل ل دبه مف عمس: نأ الضف ممنولي نيذلا مث منولي نيذلا م نورقلاريخ مهنيذلا لوالا
 ةئس



 تايشلاذاك ربان / اقل

 نوعا ضو مهرودن ترحل وضاق نو :ونورحأ:تاوناكد قوة 5
 اور ةناو هءاودوأ ءراةعوأ هرادةعقرم 2 رلؤأاس ا رح ر هنام هدحأ لاس رطنم

 ةئلاثل اةثاملا لهأ نمثلاثلا نرةلارخ ناك ىت>قاش !١فءاكستلا اذه نم ةحار ىف سهو

 مالكحا |تفرعدقو ةرامتأ لاو مأ ىلع س اءقلاد رغالا ل ءلدنودي لاق نم كاذب لاس ف
 امتمدوجوب ل ةعهسفنف ساشلااذهنا عمم حوعدوملاو لقا موتي فيكن هلصالا فأ
 تامو..ءلا ماو نيعلاب عافتنالاكس ءل ةعفذلاب عافتنالا اف عرفلاولصالا نيبقرافلا دوجو |
 ىفتاقوالاقرغتستنأ نممضو أس الاو ل>ارعبولطملا ىلع ةلالدلا نع ىهفاهو درو بلا
 دعب وهامنا هيلست مدع ىلع كال ذف طقسا ن هر بزلا تنير

 صالاود)_صأىف ب وجولان عرشلا ى ذةِدؤ م أ ىنادقحا طّقس ماو بج وملا نا ىلعقافنالا |

 نبأ عأمش لالغت سالا لصأ ى م ىتلاراقمل اورودلا نا. أ ىف بجو: ) عرشلا ناف سكملاءانهه

 وهامو بجوملا اذه

 تفعل زبا)#

 0000 وهيب يدح فاويلع صيصت:ةالواهل ةصعتا!ةلدالا لومشأ
 هذه. نءالا ةقدصلا اذ_خآنال لاق مهني دره ساداا نالعي ٠ نءلا ىلا سو هلآ وهملعىلا-عن

 هتاور ىيِملا لاق ىناريطلاو قوم, !اوك املا هجرخأرقااو د ئلاو ةطن اوريعشلا ةعدزالا

 هل اود .اعىلا هتهّللا ىل_صدتلا لور ن امنا لاف عنءفناريطلا جرت و لصتموهو تاقث

 ب رعب ورع ثيدح نم ئنطقرا دل هجامنب | حي رخأو اهرك ذفةعد :رالا هذه ىفةاكرلا سو
 ةطخللا ىفةاك زلا بودل! اوهملءىلاعتهّللا لص هللا لوسرن سانا ظفاب هل-بن ءهسأنع

 لورتموهو ىرزعل اهلا دس ءنبد#هدا#ساىفو ةرذلاوهجامْئباداز بد .زلاورقلارريعشلاو

 مودل آو هملعىلاعت هللا ىلصبنلا دوعن ةقدصلا نكت لاه دها قب 'رط نم قونلا حجزت
 هللا ىلصىبنا| ةقدصلا ضر /لاقف ن تسحلا قد رطنماضي أح رح ا واهرك ذذ ةسهفالا

 ةضفااوبهذلاو محغلاورقملاو لالا وةروك ذا! ةسجلناركذف: :رشءىفالا لسوهلآ اوهماعىلاعت
 نملا لها - 7 اوهملءىلاهت هللا ىلد هللا لو هر بدك لاق هنا بع انءاضيأح رخآو
 ىو مات اهقرط ل.سارملا هذه قهيملا لاق بس لاو رقلا وريعشلاو ةطئحلا قةقدصلا امنا

 || تا نيو سدل هش داع ::ىللعورعلوقاهءمو ىع .ومىلأث د . دحاهممو اًضعن اهضعد دك ود

 !نعرباجْ يد ههجو ( رمشعل| فصن هسف اهنم ىلا قى ناك ام و) ىهتتا 7

 سلبا ابنفور شرفا وواجالا قابلا )بول اوه.لعىلاعت هللا ىلص

 ددجأو ىرازملا رخو نومعلاو راهثالا لاق دوا دوب أر قاسنلاو )مو دج أ هاوررمشعلا

 ءامسلا تقسامف لاق ل ودهلآ او هملعىلاعت هللا لص بنلا نأر عنباثيدح نمنغءالدأو
 اميررثك وام داعتل قو هىذلا نافرمشعلا ف هذ ذذلابىياهفورشعلاايرثعناكو أث و. ءلاو

 نيعلام حنا :رخلاو اهقمفتا و- ا اعيز لقأواتاءترثك اوهىذلاو :-.رضلاةدانزب قحأ

 نوسا!قاوسىفىذلا ل_قو هقورهب برش: ىذلاوه هلى #هملا ءارلا ارسنكو ةماثملاو ةلوسهملا



 (١؟4) تاما ذاك ربان

 معدل عومرذماالا ةمقلا حا رخا غو سالو نيعلا ن نءفاك زاب و>وقلاواهوو ا

 مكاخلاودوادوبأ +-برخ ًارممل| نمةرقبل او ىلبالا ن نمريعبلاو ملا نم*اشلاو بما نميحلا
 حرمد أك عل طقُيم هنأ ل ندب ناضل ووذذاعمل اوةامأ و نيذيسشلا طرش ىلءهعخكو ْ

 اهياع'اكوّي تا ىصعلا ىد_>اهذ ينهلرهاظال هنأب ثيد-ط نع :راذتعالااامأو احلا كلذ ْ
 ىلا ءدهنا ىلص ىبذلا خ نءامهربغو نيصدهعلا فدرعس نأ ث د د (قسوأ ةساهباصت ول ةدلقملا |
 هللا ىلهىبنلا نا هجام نبا ودجالةءاورىفو ةةدصقسوأ ةسخن وداهف س دأب وهل اوهبلع ا

 امود2 نو سقسولادوادف ًاودحالكب اور فواعاص ثو تس قسولا لاقل بودل[ آوهماعىلاعت ا

 كاذو ةنسىلا تيلهأ كنا منالقسو أ ةسهبرقلاو بحلا نءردقاسماو ةغلاملاةحطا قلاع ||
 تودبلالقأن هدالذ ىهاضداموامه.داووأ مداخثلابأو ة#دو لاو حوزلا تدم! لقأن ال ا

 مهافكرادقملا كل ذءالؤهن م داو لك لك امال نمدموألطرناسنالاتوقتاائز ||
 ف هرصلا ةددعل اة تّدردق و ميقلا نبا لاق ىهيدنا مهمادا دآم اونل مق تدقبو ةذسل

 امورمدعل' 'ءامسلا تتسامفدل |وق نم هبا شتملاب قس را ارمشعملا باصن ريدة :ىفةمك 2
 ةلالدو صاخا هضراعدةوريثكلاو ل. ءاقلامياذ و اولاكرمدعل اف دذق برغو أضن قس

 الكب لمعلا ب < لاةءف بوح ولاوهو طوحالا مدقاضراعتاذاو صاناك ةمعطق ماعلا

 ضرك لوسرلا ةءاطتاة: اكلاامهدحءاغلاور" الاامهد-ةضراعمزوجالو نيثد دال ا

 ءامسلاتةساهفهاوقناف هوحولا نمهج وي ىلاعت هللا دمي امهنءضراءتالواذهفواذهىف ||
 امتافر ةمنيعودل اركذفهغصن همف ب امورسشملا«مفبدمامنيبزيسمتلا هدير ا مناريثعلا

 ثرده+ل اقفاص هن هوثيد ملا زهق هنءتكحص ةباصالارادةءامأو بجاولاادةمى

 هباعلوأامريغلة<الىذلا مكحملا عب رصلا ملا صنلانعلود_ءلازو<ف.كفرختالا

 نيبملا مكس لا صاخلا هناسا .اودصقي )م .ومءنهمق قاعي تأ هتياعىذلا هباشتملا لمحلاىلا هيلا

 باص, ضاق اثد هداحالالوقأ ىهت ا صومصخلاع نءاهبصتاسع تاموهءاارا اسئادك

 ةسمت نو دان ةاك زال ثي داس اورثكلا و لملقلا نيب ةيوستلا ىذةةرمش ءءلاشصنو ريتا

 !مموداعف بوجولا مدءوقسوالا :-هئاوه ول همرادةبوجولا صا صدا ىضتق: وأ

 : ثيداحالاو هريثكاو ةصوصخلا عاونالا نم ضرالا ت تجرخأام لة ةماع ةلوالا ثن داحالاف

 قسوالاة سلتا نود نءبوجولا ب ةرمصمضعءب نود حراخلا كلت ضءببةصاخة يناثلا

 امن :وكعم اهلامهاف ةصص ثد داحأ ىف 0 راهموهفعادعاصف ةسهنا ىفاهم وح 2 :دمماوق ةوطنع

 ا تبامماو مل نكي لو فاصنالا ناس نعءحيراخةماعا ىلا عوجرلاو ةصاخ

 هللال اوسرادهوةراهطلا فنيسوس ,وملأ لوك.شك كوكشلا قدا وهاس دامعلا فءملك_:در
 الودقددقاوأ آس + نودامفالو ة 43 دص قسو 1 ةسينودامف سالو سود .اعهتنا ىلصأ

 اهفذاكذ زلا يح وأن م ىلع ناكفدحا وثيدح ىف هنعاذهت.ثةقدصدرذ ددسن وداسمف

 نمنيعبرالا نوداسعفاهج وه لب دوذ سو قاوأ سخن نوداهف امج وب تا قسوأ ةسج نود

 هنافلاومالا ىف ةاك الصب وجوبه يضاقتا!تامومءلاناكس رقما نمزيثالثلاو غلا
 نمىلو أك شلا,تالركصملا تاورمثعلا ضرالا تجر مف ثيد> نب واهني قرفال ا

 اهريغ
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 ىنسوأ به نودا مفي ئالتاكنلا نا ىلع عاملالا رد. لا نبا كح دتو ثاعتملا هقاواهري

 نءةءاجبف الانا نكَل هءلععاجالا عقينأباق.ةحناكن او ماةملاو ضرالا ترخأ م

 لواد ةموهو هللا هجرة نفح ىبآ ب هذ مرذذملا نبا ىلع فش فيكو لءىلعر ان ن هرهشأ العلا

 اهط وحأو بهاذا ى :ردز1نا ىكحا ىف رعلا نبا لاق ىت>يبهاذملا 0 عسجد لع

 ظفااا اذهل ثم نمل ةَءهَذ_دو ىو مومعلاْك اودو ة.ةنح ىنأ هذ ءنيك امال

 ةوقىأو دحأ لكن مه:ءأءارمذب نهم عراشا انافاهرك ذكلانم دق ىتل |ةسو. ولا نعة مشان

 ةدنتملا ىهىتلا َةَمْدْملا هذهناملاعىلع نش رصلا ههنا فل اخ ْئذىف ةءطوحأو

 لطامااءاهلك أوم مسث:أ نمةيبط نوديمولاوماد_خاوءامشغالالظا ةمزاة مآل املا هذه |

 ةسهللا نودتاكز با: ىلع لاو.الا لهأ اوريجأ ا ذافءابعل ١ مالفال ةعباتنيط السلا فو.سو
 هيضةقيألال ءارقفلا ىلع ةقنشااو ك-كادرد؟ كلذبل ا نملوق ىلا ادانتسا قسوالا

 نسحأامو لطاءلاب سانا! لاو مأ ل حصص ض © ىعىتا! ةأظملا هذه ىف ءاكرش .هذدابت>الا
 ريخو صلاخللا عرولاوهكلذذ هيو. اةةي رطلا ىلعىدملاو ة.عرمش لا دودخلا ىلع فوقولا

 مقعسملا طارمدا!ىفدحلا ان(كلذادعامفئئالو) ل مهلاو هماعهللا لص 42 ىده ىدهأ|

 ميطبلا و لوةءااورجلاو لاغءااوومقرلاو لكنا نم اك زلاذ_خاةيويثلاةداعلا نف نك 3

 هنأف بذعلاو بطرلا الاراخدالل لدنالو لاك لا ل-خدتال ىلا هكاوذلاو ل-.ءلاورامملاو

 ثيدح(اهريغو تاوارضخلاك ) هدا سباءا او بطرلا نيب قرخيالا+ نمةاك زلا ذأ ناك
 دارألاه بئاسااّنب ءاطعناهننس ىف مرئالاو مك اسإلاو ىطقرادااه--رخأ تاوارضلا

 نىبءو٠هل لاذ تاوارمذكلا نمد طط نب ىءوم ضرأ نم ةةدصذخ أي نأ ةرمغملا نب هلفا دمع

 ةقدص لالة ىف سدالوةب ناك ل_.ودل او هءاعىلاعتهلنا ىلص هلل ' لو ءرزا كل ذل سدا ةللط
 هعنرعة للطن ى عنب وصءاثي محن ءم او ئطترادلا ه-رخأدقو ىوةل-سهودو

 هقلالوسبرهنعاءوةعذ بصقا او نامرلاو نيطملاو ءانقلاامأر ظذلب ذاعمن عةملط نب ىروم
 نءهضعب ىذمرتلاىورو عاطقن او فعذه.ؤو ظفاحلا لاق لسودلآو «ملءىلا تقلا ىلص

 نمىطقرادلاوسأ أن ءرخ [ه بو نمىد_ءنب!هاور دقو ذا عمن ءةهطط نب ىمومث د د

 رعو ىلءنع قوملااضب اهاورو ةشئاعشي د- نمو شدع نب د ثي ا>- نمو ىلع ثد د

 ضعيلاوضعيدومشي ةريثك قرط نمىور ه:ك] لاةمتاوارضالا ثيدح فرطىوافوقو#

 ةعبرالا سانجالا كإ :فةاكحرزلا بوجو ىف مد_ةنامىلا مدنا اذاو هب حادتالل ضوتنين
 رممحلا ظفلب تاءاورلا ك1 :تدوردقو ةهشالو كشالب حاه> ا عملا ضوتنا سهلا وأ

 هللاهلزن أ اىل_سو هل آو هماع ىلاعت هلا ىل ههنمنا ىااو»كل ذناكو مساك سانجالا كل: ىلع
 حلاصنب ن -1-او ىرمه ما |ن_.ملا كلل ذ ىلا بهذد و تاناامناا نم كل ريغ ىف بتالفىلاعت

 ةصصتا م هةروك ذملاةلدالا هذهنا ىهو ىرخأ قد رطن عجلا نكماضيأو ىبعشل اوىروئلاو

 دارفا ضعب ىلع ص.صخدلا باب ندا ذلعج عدنالو حذاو كال ذو ةذسااو نآرذلا تاموءعل

 :لماشا|تامومعءلالوقأ ىرخ أر كصذاما د_ءامل ىئنلاو ةرانرمه لا نم كلذ فال ماعلا

 ىلههلوةوةقد_ص مهلاو من ءذ_خهلوقو هداصح م وبه ةحاوناوىلاعتهلوقك تاوا
 1 ا ا ا ا ب حا

 هد ذي
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 قاسوالا ثد لاهم ةريثك تاصصذ تدصخدقرم هولا ءا وسل !تةسامف لبو هم هملع هللا

 رقأاو ةطئحلاو ريعسشت !!عاونالا ةءدرالا ىفالا يحتالد اكرانأب ةمضاقلا ثيداحالا اهنمو

 ثالثلا ماو سا اهاد_ءاعفو ضرالا مسج و لقشر ل2 جا ءام_كالا ىف كال اه بدن ,زلاو

 الفل_ءأا لهأ نمهيدتعي نم عاد اوهاك صامنا ىلع ماعلا هانئ بجا اولاوةضذاا ويهذلا و

 درو د5 لد اهريسغوأ تاوارمضالا ن نءناك ءاوسرومالا هنالثاا هذه اد_ءامثب وجو

 رضعبلا ضعي د مشي قرط نها ييةةاكن لا ب وجو مد ءىلءلديام امصو هج تاوارسضنا ىف
 حاهحالا نان ركص لعل -:مثدأ!اذ_هنكملف قتنملا حرم ىفنئاملا كلذمض وأ

 نءل آوهذلاو ةصاختا ةلدالا ىلا تاقالالا مدع عم لعلا لهأىف رثك دق تامو._ءلاهدهلدع
 لو هلآو هسماعهللا ىلص هللالوسرن أل صاخلاو * صامل ىلءماعلا ا بوجو
 ىم- ماع ضرفي و موك الما ضعلىف ضئارف ةمالا ىلع ضرفذ ملا لزتام سانا نيبدق

 لوصالا فررة:اكزوال3_جاا تقو نءناسلاري_خأتو كلذ ل ءتامورخ الا ضعملا
 | تاموءءلاناكسة“ مسو هسماعهللا ىلص هللا لودر هذدب امري ىف ةاكزلا بعاملا معز نذ

 ناساادرتالا «-نعتدش لهنا ضرت ىلعاذ_ه هانركح ا.ءاء وعت ناك ةسنآرقلا

 كلذد_.ةيامه'عتثدقو فاكذ هنعتوك-!ضةرل افبوحولا مدع د.ةءام نود نم

 ه..اعىلاعت هللا ىلص هللالوسر نا ىناربطلاو قودسا او ك ا! دن ءذاعمو ى .وءىلأث يدك

 هذهنمالا ةقد_صاااوذخ أ :اللاق مه دم أ سال ناسأعد نعل ا ىلا اهئعبالل_بوهل و

 حجرخأو ل-د:هوهوتاة؟هناورووساالاق رقلاو بدزلاو ةطئحلاوريعشلا ةسع رالا

 ةعيرالا هذه ىفاك زلا ل_سودل او «.اعىلاعت هللا ىلصهقلا لوسر ناسا لاق عنع ىناربطلا

 اهامعموقتال قد 0 هنكساو ةرذاارك ذاهضعب فوةياععلا ن مةعاج نءدوةواهرك د ل

 ىلا نع هدج نع هس نب.« نبورعثيد-ههدو (رشعلا لسعلا فب و) ةخغا

 ىطقرادلالاقو هجامنباهبرخ مدع ىلسعلا ن هذخأ هنا لولا وه. عىلاعهللا ىلص

 ىرادتالا درعسْني ى<هاورو بعدن ورع نع ةعمهانباو ثرحلا نب ندرلا دمع نعكورب

 تاقلاق قوسااودواد أو هحامنتاودجأ دلة ةرامسف ثيل و بيع نب ورع نع
 لوسر نارعنبا نعءىذمرتلا جرخأو عطق: :هوهو رو دعا اداقلاق الغ ىفن اهلل لوسراب

 ةقدصءدان_ساقو قزق افز رم علك ىىلسعلا لاف مدعو هل اردمل كاز قا لعل

 اود ظفاب اعوذ رم ةربر»ىأ نعقمسلاوقازرلا»_.ءحرخأو ظؤحلا ف.هضوهو نيمدلا

 ةيحالسصلا نءرصتدال عمجاو فيعضوهوهللا دبع نري ة دانس فو لسعل !فرشعا ١

 ىنئاملااهءسدقو هن جاك لالا هتموت ض تأ مىرخ أ ثيداح أل _...هلا فو هام الإ

 لأ-بلطملادبعنب سامعلا نا ىلع ثيدلم (ةاكزلا ل.هتتزوي و) عجاريلفىقتذملاحرمث
 هحرخأ كلذ فهل صخرن لل نا ل_,ةهةقد صل هت ىف سو هل او ه.ءلعىلاعت هللا ىلص بالا

 دقو ل سيم هنا لة دقو ىوسلاو ىطقرادئاومك اناوهحامزاو ىدمرَتا اودر دوب ودمحأ

 هلو هماعىلاهتهللا لص ىذا انا قولا هج رخأ ىرخأ قي رط نمرخ ظذلب ىلع زءىدر
 قو اعاطنا هسقذا الا تاق'هلاح .ر و نيصاعةةدص سايعل ا |: سافانا انا لاق لو
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 ثايشلا ةاكز باب 181١(

 ىهسارعلا: اك زفلاه لو هلاو هءلعىلاءتهللا لص ىثا!ناةرب ره نأ ث يدح نم هلا

 ىلع ل دونيم ن*ع ءلدؤ نماعةقدصهنمفاست نك هنا ءقدقو ةقدصأ ا :م هنا قام اهعماهلثمو
 جا .هننوكيالل يلاناك مالو هءفاصتالاه:ءبودولا اهةسبىأ لدتملا نءىز هنأ

 هيدححو (مممار ةفىل < لك ءامنغأ تاكد صدربنا مامالا ىلعو) بوجولا لبق ناك اذاالا

 ذخ أف )سولو ه-ءلءىلا.ءتءتنا ىله هللا لور قد_صمانملعمدقلاف ةولت ىلأث ب لح

 هجرخأ اصولق اممم ىف اطعأف ا«: امالغت:كحنا:ئارقنىفاهلعشلا' اهنغأن مةقدصلا

 لاملا نيل لمت عجرالفةقددلا ىلع وهدا هنانيصحن نار عد دعو بجو ىذسرتلا

 هلع لاعتقال مدت اورد يءىلعهذخأأ اك ث رح نممانذخ أ ىنتاسرا لاملإو لاف

 باك ناك لاق سواط نءو هجامنياودو ا دونأ هجرخأ هعضن اك ثدح هائعضوو لسوهلآو

 مرئالاهبرخأ هتره-ثع فال 2 ىف هرمشعو هتقدص ناف ف الذى فالذث نم رخ نمذاعم

 وهلا او هماعىلاعتهللا ىلص ىلا ناذاعمن ءنيدم معلا ىف و مص دانساب دو صنم نب دمعسو

 ىلا اهعفديلاملا برأويب 92 مهثارةفىفاهعضو مهئابنغأ نماه ذ_ثدل لاف ن ل !ىلا هثعبامل
 هللا لسهقلا لو..رنا ام -هريغو نيعيعتلا فدو عسمنبا ثيداس ارب ”احناك ناوناطا |

 انهقالوسراءاولاه انو ا ::رومأوةرث آى دعي نوك-_ةسامنالاف لسو#ل آو هلع ىلا
 هع تو ىذمرتلاو لم حرخأو مكن ىذلاهقنرلأ و مكلا ءىذلا قا نودؤتلاقانرمأت

 لاقفهلألحر ولو هلآو هياء ىلاهثهللا لص هللا ل وسر ت*:«لاقر جنب لاو ثيدح نم

 مهماعامتاف اوعطأوا وعم*الاسةفم يةحانولأ يو امة-انوع:ء ءاسهاانملءناك نات أرأ

 2 2 ايس ابعت راينب ع دوادوبأ حرخأو ماحام مكيلعو اولجام
 ناومهسفنالفاولدعناف نوغتسامزيب ومهاداخو مهباويسرذمك وأاذاننوذ غيم بكر
 صاوو ىنأ ني دعس نءىناريطلا حرخأو مهاضر مكتاك زماقنافم-ه هرضرأراهباعذ اواظ

 رعنع قودسلا ب رخ أى تح ةيادعل !نعران' [باءلافو سه ااولصام مهاااوعثدا اعوذ سه

 الجرناس نأ ثيدحنمدجأ جرخأو م دا:ساورجللااوب رمش ناو ميما اهو عقدا لاق هنأ
 هللا ىلا اهتم ترب دّةف كالو سر ىلا ةاكزلا تيدأ اذا ملسودل او هما ع ىلاعت هللا لص هللا لوس .رالاع

 نم ىلءاهئاواهرج أ كلذ هلوسرو هللا ىلا !خمت"رب دةذ ىلوسرلا تيد اذا مالاقف هلوسرو

 ىدّدعانافكَقدصهطعأةقدسملا كان ًااذاةريره بأ ث يدس- نم هىهدسلا حي رخأو اهلدب

 هيلع تلدامىلا بهذدقو ىمدخ امل: ءسستحأ ف اهلل لقو هنعلتالو كروظهلوذ كاع

 اهذ ةةرمصمريغىفا هةريصنا و كلاملاى ءر م ءهأب وأناطاسا!ىلا عفدلاناور وه اةلدالا هذه

 ىلص ىبنلا ىلا ةاكزلا يهأ نا ىضمشي ةلدالا عومتنا بيراللوقأ أ ارياحو أ ال داعز اكء اوس

 ضرغلا ةقدصف هنا لسن! باطشمهلاومأن مدخىلا«ةهلوقناف مودل اوهيلعملامت هللا

 مكسأ 'امنغأن م اهذ._تآنأ تس أ ثي د.- ولالا ىلعةنأ الام نءصنأو هسناممدل3:دقو

 كلذ نموتامدصلاذخأبم 4اهرمأو ةاعسلل مل_سودل اوه.لعىلاعت هللا لص ه مهد ثدداعأو

 مهلا عفدلا بوجول مضض منافروملا نيطال هذخأمدادةءالاىف ةدراولاةلدالا

 اهذخأنانافاه ءنمنموهرجأ فارع ماهاطعا نمثي دس ل نمو مهياا عفدامءازعجالاو



 05 _تا.:اةكزبا

 دال ا! 111 مالا لوأ ةخاط بوو علا ا لاو باكلا نم ةلدالاامتموهلامرطشو

 عت وجورامضمةوةاك زلابةملاطملا نيطال_سا اوما ادام ناو ةلدالا هذه عومي

 || هيلاطي نا لب قأهةرمصمىفاهةرمد اذا لالا بر نا ىلءلديأم اهبف سلف اهل مهماط دذع مهمل

 ديد_كلاد..عولاو لاومالاٍبابرأ لءبو> ولا نال كلذءزودالو هيزيضالاعواستت مامالا

 مهلثا هعو## نمدافةساهب رض ملا ذادأك نلا هملعع ناىرخأ برهرتلا و ةرات بمعرلاو مها

 اضرأ كاز هنم بم اريسع نم هدوو عمام رهاظذ مامالا مدع عمام ف رصلا|ةيالو

 هل اوهملعىلاععت هلل هلا ىلص هاف هنا لددسف هدّدعاو هعردا نم د ةؤدلاخامأ ثددس ءالذدن ود و

 | مامالا نم ةبلاطملا عماماو ةاكزلا مياس نم مضحا داخل هلال ىلع كلذبٍباجأ لو
 داذ هنري لهن كلو ه:عاطب هللا سعأ نأ تامصع هنالفرمصلا لاما براز وال هنارهاظلاف

 معز نهو ءازجالا مدع نيب و مامالا سهال امصاع هنوك نيب همز المال نال ءادحالارهاظلااالمأ

 اهعنمنمو لسوهل او ه.اءىلاسعت هلا ىلص هنوق ن مم د ةناملمادلا لمق ناف لءلدلا,باوط كلذ

 نالادهىلءهيلالدتسالا لسرال لالا ن همه ..ف ام ىلع ثد دال ا اًة.فهلام انو اهدي اناف

 ٠ْ ىلع عقاولا عما الولد موهاك اهفراصم ف اهفرصصالو مامالا ىلا اهلسيلوةاك زلا عم خم هنا دارملا

 |١ حارخالا ع نعاهل عناملا هيدارملاناف 5 ةاك للا عامل د.ءولا ثيداح فاك تيدا قداح ارش

 1| لاو اسست تانرسلا اود نا لات اوك لامير توين زياد ااطم

 معز نهود ةم عضو أو ل سقم م ظعأديا الاهذه ىف مكءاريذوهف'ارقفلا اهورؤتواهوفنع

 بدبا صومعال ظفالام .ومعا رايتعالا نالسصد ملف قاء_سلا لمادي لذا ةقد صو ا ملا

 ]| هدعد نم ىلع مسودل آو هبلعىلاعتدقفا لص نم ةدراولا ةلدالا ىدناطت مت لوصالا فررقنا6

 : عنقيالورانت لضفىلا حاتم ذاك لاه اف هلىذلا لثم مها كوك ىتح نيطالسلاو ةُمالا نم

 م)بسو لاو «لعىلا«تهللا ىلصهرمدعدعب ساخلا ن معقاولا قوكسا!عاجالا درج رظاذ ل

 : صادتواهارخا عنم لعاوممدو كل ذباو دترا م نوكتحاف ةاك لا ىتناس ةياصتلا لاق ةقامأو

 انكي وااو و ةالسلا اوت يد ساذلالامَدب هتمأ لسو هلاو هءلعىلاعت هبا ىلص

 اهعفدنًاواولطنا ونيطال_سلا ةعاطدر وامدي سن أس سداممظعاو مالسالا ناك رار ات

 لاق لسودلاو هلع ىلاعت هل هللا ند هللا لوسرنادوءسءنبا ثيدح فاك مهلةعاطلا نم مهيلا

 ىذلا قا نوّدْوت لاك انما: هتالومراباولاةامنورك-:ةرومأوةرثأىدء:نوكستسا نا
 لوسرت ءمملاقر - نب لاو نءو امهريغو ناكشلا هجرخأ مكلىذلا هللا نولآ و مكلع

 ا امةحانوهزععا ىهااذماعناك نات هاراآل اعف هلأسةلحرو مسو هلاو هلع ىلاءعت هللا ىلص هَل

 هرعغو | مهسرتأ حاجام م كرلعواوا حام ميملءامغافاوعيطأ او اوهم“ا لاق مية-انولأسيو

 ريغفورءمفناكحاذااو. طاق مت ءاط بوجو دمقت ىب هو ةريثك ثدداحأ با |اىفو

 ةعاطلابرمالاو هللا ةءصعمرعغ أ ىف امنولمعاوناك اذا فورعملا ن نماكزللمملطو ةمصعم

 مهداعل ن 3 ةياععلا نمروهجللا اذهىلابهذ دقو ءا هرحالا مزة سدا تو.ثوةبالولا تومث ع رف

 ا وتقيم كر كب أمس ظذاداع اعوةمدوادىلأ دنع كس ءنب رباجثيدح كلذددب ؤدو

 ايلعف اواظناو موسفئ الف اول د-عناف توم ةيءامنعب و مه اول_-خو مهباومحرف وأ

 مهوضراو



 هاك لا فراصم بأن (1؟5)

 صاقو ىل أ نب لع س ثدي لس ن نم ىناريطلا جرخأو مهاضر مكناك زمامتناف م هوضرأو

 رولا نيطالس ةعاطب ف. هلل ] | 5150 < ه عج نع ئذيو سما اواصام هيلا اوعفدا اعوذ

 ةاكزلاباطنك ارك ١ اورهظررلام ةلظال ةءاطلابهالا ثيداحالا ضءد ىو ةالصل ا اوماق ام
 هام لاملا بق ىلع موش لدعأ هل وهلا عفدلاالا اهبمتتا انمغاك ىِ َجااهل ةعاطل اترل مهن

 هريغىلا ف هرمص7 ىرخ اةاك زو هتءاطب رومأملا ملاظالةاك ززيتاكز

 معسل عل

 امناف ميكح مبا ءهقئاوهقلا ن فقيرا ليلا اوما لبس و نيمراغلاو باقرلا فو مجول

 ثرهلا نيدابز نءدوادوبأ حرخأدقو ةاكلا فراصمم_هنيذإا عاوالاة تاما ت تنمقنأأ]

 ىنطعأ لاف لجر أف هتعيامف لسوهل او«ءلعرلا#أ هللا ىبصهللا لوسر تد” لاق قادصاا

 هريغالو ىنمك< ضرب ) هللا نا لبو هل آو «ملعىلا«ن هللا له هللا لو ردل لاذ ةقدصلا نه

 ىو كةدطعأ ءازرسالا كات نماتنك ناف ءانزحا ةنئافاهأزخ وها يفك تح تافددلاىف

 ىاشلا د نعود ةذلا ىو ملا فلاق قلاع رذالا مذنب داب ز نب نورل ا دمعهداشسأ

 باصال!نوداموهو ءيشىفدأهن مةةن-ىفأد:ءواعقوههدنم عقبةفرحالو هللامال نم

 عقيةفرحو لامه ن مىفاشلا دعوه نيكس او ةجال ىف قرغتسموهو مانربغباصنر دةوأ

 هندي ىراوبأم و اهيل هل م_.لا ىلا جادصف هلئثال نم ةةنحىبأ دو هيشغيالو اءةومهتم

 ملسأن نم تاه مب ولئةفلؤملاو ملعلا لهأ هيلعو امنغرأ اريةف تاك ءا اوسولعل؛مهللءاعلاو

 بهذمن مههدالا ىلعةاكزلا نءنوطع.ذ هريغمالسا هناطءان عقوتي فرش هلوأ ةفيعذهتايو

 ةيعئاشلاد:<نو.تاكملاو هناقرلاو مالسالا ةيلغأ مهموم طةسةفشحو أ لاقو ىتأ :اثلا

 لام ناكو أهم د نع الضافاناصن كالو نيد همز نم ةقدحى أد نعود مراغلاو ةيفحاساو

 روظالاو ةمصعهري-_غىفهشفنلنا دةسا ن منامءسق فاشل اددعو هذخ أ هنكعال سانا اىلع

 مسهل“ ىفال ا زغدتا لمدسو ىغلا عم ىطعي دونيبلا حالصالن ادّسساو أةحاملا طارتسما

 بيرغااوه لمدسأان نباو ىنغلا عمنوط#بىجناشلادنءو ةين- يلا دنع مه هرقق طرخشد

 ءالؤه طرمشو ة.عااشاادئءةحاح هلزاةوأر فس شنموأ فت دنع لام, نع عطقنملا

 ناك ناةيئاقلا فاذ_مالا باع: سابع يناثلا دنع ورلعلا لهأدنءمال_سالا فانصال
 دعو فما داحكن بال فا: :مالانيبذي وستاا بوتو ةعرسلا اع .ةسافالاو لماع 2

 ىفاند_دعرمالا كلام لاق زوي داو صو 1 اوقع لا لعلاقرفرل) 4.ةممحوإ

 ةجاملا تناك فائصالا ىأفىلاولا نمداوت>الاهجو ىلءال نوكيال كاذن أت اهدصلا
 دوب رش - الاروا هىلاىلاكل لقشر ناىبذعو ىلاولا ىربامر دب فصلا كلذرثوأددعلا

 نمتكردأ اذ_ه ىلعو كلذ ناك اثم>دد_لاو ةجاملالهأرث رؤذماوعا وأ نيماعو أ ماع
 مالكتاا هّتفلاو ثيداوري_سفتلاةٌمألاط أ دقو نئاسلا لاق ىسهتنا للعلا لهأ نم ىضنا
 نكةغاوأ اع *ىصولا قدضرتت ءملانا قالاو ف اص لك ىفريتعإ امو ةلاثلا فانصالا ىلع

 ةسع رشة ةيةحفصو ا نكي لاذاو فاصوالار' اسال ذكو افرمصمناكرعشف هنا ه_ءاء قدص
 تسل سس دم يي 200 ا صلت



 ةروك ذا تارامتعالاو طورشلان نب عدا هيريسة:و ىوذالا هلولدمىلا عوج رلاس>و َ

 ةريتعم تناك كلذ ىلء لدي #ا دلو اعرمشو أ ةغلئ صولا لوأ ده ةلتادتناكنا لءلالدالا ا

 تبثدق ىغلاو خب سبل نمريقذلانأب مزاجا بجاولالوقأ ى- ما اهتمئشاراشعاالفالاو ١

 لق هن ااموذ مدو ءسمنبا ثيددح نمنخ سلا لدأ هج رخآ 6 هقب رعتةرهطملا ةع رشلافف || ١

 ريقنوهنرادقملااذ_هكلعلن ةبهذلا نماهممقو أ امهرد نوسؤ لاق ىغااامو هللا لوسراب | ا

 نمدالو ناءتحالا# ناعفترال نادءةئلاذار ةفلا هلشد5 ىغلا مسا هسنع عفترأ اذاهنال ١

 نمنال ه ءأا 11 وعدل امولص ان نكسمو نار ير مهم ذيالاما عم الع هوك ْ

 ادب طيو هنكسيو مسيل امةمقر ادقملا كادر ني 1 ا ا

 نك "اا طر دنيج ئواسي امرومالا هَذه ع ا مئاصاةعانصلا ||

 37 رلاه ل2 ريقذووفراد_ةملاكاذ كاع نمو اشغنوكمف بهذلا نمابتدق ااا ا

 تاك لاماةوتز ايف رد يجمل رورصلا وعدل امقوفدجيإل نم ىلءنيعتالا 8

 امامياعةنكسملا ورقفلا مءاقد_صنعم-هجرذالاهاموكنامنالاذهىفاني امنيك اسملا
 شعب نارسلاةياذك حالمال ةمكسلاو ا ةشدعملا هنموةئامتال انا نم تفرع

 فرص:ناسنا لك ةقدصنا ىلءلديام ةمب ركل اةيءالا ف سدلو ضرالا ف برضا !وةاراكمملان أ
 لوقأم عضو أ اذهو نيعمرا دة م ف:صلكل لد< ثم ةناَملا فائصالا نم فص لك ىف 0

 را دمع دسقتلا امس, سلوةاك نزلا نمىطعدريتفاا نأب ناحرمهمهلوسرة_سوهتلا باك 3

 فرمهالاطرشرة فلا ناك نمو نيك لاوريةءلاودو فرمصملا فاصت الاريستهملا سلو نعم
 ناو ىرمش فرصمىلا فرس د ةفلاحل كال ىف هلا !فرمص نأ ةنكسملاو أر قفا !ةءغد مف
 رب اضريغلالذو 0 ل و 0 او اجالامداطعأ ١

 ةدساف تال. درجمالا كانه سداو اماع ناك اي ةلدالا نم 0 دة
 اين ناكءاوسنيدهساعن هله هب , الاقالطا ره مراغ ماو 2 320 ءاسأ ىلع نبت ا

 لاكشاه بف سلفريفلاو غلا نيب قرغا امدعاعأ ةيصعمر أ ةعاط ؤاقسافوأ نمو ءاريقفوأ ا

 جام كل دامو ىغلذقدصلا لقال ثددحن ممراغلا انه تالودب , الا تدءئامهاوذدإ ا

 ماةىلار ظارع- 2 نمىع ظفلىلارطنل ادب رج ءؤشنم مهو ميمعتلاو نمد مرادأا ا

 قسافلاو نم مولا نيب قرغلا مدعامأو مراغأأم هانا ؛انئتدما لعل مشتمل تيدا ا

 طارخشال ىعمالذ ةيصعمالو فرسريغفىسافلا هنادةساامت راك اذااهساليأ الاقى الط الذ ا

 ىضدي امدرو اًداوهلقالطال لوا خلق ةيصعمو أ ةعاطو نيدأا نيب قرذلا مدعامأو ناءالا

 هعوقوو ىدأعملا ىلع هءار ا مرام سندل ةناعالا تناك ردا همكحر]ةةعاطق مزلاعد.م هدم

 بان مت ةمصعملاو فرسلا فنيدللا همزلا ذا: امأو ىرخأ ةلدالعوذم هنأ بد ؛رالؤ هيلع مرج أمت 8

 0 انهدارملاف هنن لم.سامأو عئلامدس -ءعرهاظلاف ءاضقل ا ىلع ذاك لان منايعينابلطو علئاد 1

 رص و ب اورو ان ذعار كشط قمح حاطة ةمحم هوم تيم سمسم درع :

 قيرطلا



 ةاك لاَ :راص مبان ) | هز

 ىلع دال نكل لج وزع هللا ىلا قرط !ماظعأ ن اك ناو ذاهلساو لج وزع -.لاّقِإ رطلا

 ىعماذ_هل-وزعهللاىلااةب رطئاك املك فكلذف ةرمص حلل لدي هدم مس ١١ اذه صاصتةخا

 امارتشا امأو اعرم انه للا مديل ثدح دب وغالا ىناعملا لع فوتولا بجاولاو ةغلتملا
 ةراصعلا ناك دقو انغناك ضناوأ' هصنهزاطعأر ةهاظإ ندع .لاةباعةدهاجملا قرقفلا

 نومعسنو ماعلك قئاكزلا اهتاج نمىّتلال و زع هللالا اومأنمنوذخأي مهنعهللا ىنر
 عسل اوةدد_هة«فولأ ىلا غاي مهتم اولا ءاطءناكو ءارثذلاو ءاشغالا موينوءاطعّكلذ

 ل_لادلا لاف ناف لسلدلا هماعف الذ معز نموداطملا ىنءابنغالا بصنال هلا مهتمدسحأ نم

 16 ند ريقفلااهدح [ةنا م ةاك زلا فراصمفا:صأً اناق ىغلل ال ةقدصلا نا ثدى

 ني اللفة لا قراصم انس [فاصو أ: نءرخآ ف صوب هفاصنأ نودياريةف هنوك الا +ف

 امرائوأ |دهاجت هنوكوهورةفلارع_غرخآ ] غوسءاكذ_خأنمامأو هللكتبلام تغراصاذا هنا
 وأادهاج هنوكلاهذخأ لب اعنام ىنغلا نوكي ىتح اريقف هنوكل اهذخأي لو هذ ا.هوتوأ]|
 نوموةينيذلا*املعلا ف فرصلا هللا ل.ددتءل-ندو دشموهناذهربدتفامهو وا مراغ

 فرصل ا لبءارقذوأ'انغأ ازاحح# اوسامدصن هللا لام فمها ناف ةدشردلا يللا لماص+
 مالءالاة ضم ظف# مهبونيدلاةلوءامثالا هثرو ءاماعلا نالر ومالا معأن مةهملاهذهىف

 عمهملان :و-امءاعموةيامءاطعلان من وذخأب . افلا لوما و مانالا لسة عد رششو

 اذ ىهالاو مدرب غوءار ةفلا٠ ن*م-(ياءدرب نم 3 ؟او-ءاضةىفاهبنو ذو غي ةريثكتادانز

 تاكىتاالاوءالاهذ_هتلل نمو مهردفا أةئام ىلعةد اي زذخأي تاكن همر مشم

 نمىطعي 4 لافأمل ارمعل لو هيلع ىلصلاف دقو ةاك لاة صا اهذ- ه ىلءنيإ لا نيب قرت

 ع هنيتتالتألاتو هذخ لد اسالو فمش: صرع عتن ًاولاملا اذه نمل !امهدنط م وشال

 قالو هنطو ىفأ. كل ءالارعةذ ناك اذاف لمسلانباامأو رهاظهالاو ميصعلا فاك كسه

 انغنكن اوه رفق ل جال ذاب ىذلا ببصتلااريغيصت ةرةس ىلءناعب هنأ ىف عازنالف هريغ

 ناك ناو لمدسنبا هنوكم !أمثدخأيال هنا عا ازئالفه_:هرةسلادب ربىذلا لغو هنطوف

 الذ ضرقلا هنكع :كعال ناك ن اف همر ةسا ادي ربىذلا للا ىف هلام نم هدي علو هنطوىفاشغ

 ناك ناوهوجولا نمهجوبهلاع هعافس اناكما مد_ءاريش ذا اك هنال هر فس ىلعناعب هنا بير

 قيلخ ماةملا|ذهفد_اوفن:دفاهاك ةاك لا فرصامأو عازنا الكا ذهف ضرتا اهنكع

 ةغئاسر غة اغلا فانصالاب ؛ةصتخ ةقدصلا لع هنادسمتنانا لدأطاو مالكلا اقدقعإ

 المل طسقد :نأالوةيو للا ىلع مهن. ةعزو هنوكت نأ مزلت سيال مهما مماصتخاو مهرمغا

 'ئثه.اعبحو نأ فا:مالاهذ- هسا تاقددلا سنج نا ىءملا لب مويلعريشكو أل ملق نم

 هللا هم-وأ أم هنع طّقسو هبهللاهرهأام ل هذدةذفاذدالا سن ىف هعضوو ةقدصل | سنس نم
 فانصالا عجب ىلع همم بةنةك زلاهف بغا هللص>-ا ذاك الالا ىلعس < هنا ل .ةولو هلع

 لعفامل اغلا ةةقشملاو جرا نم هسذامعمم الد ناكل اعيجم_هدوجو ضرفىلءةيئاسغلا

 0 اح مج ىلعط سقول اريةدحأ» ثلصاللا نوكيدقو مهفاشوموفاسنو أملا

 مدع حالاذه كررت اذا اددعنوكي نأ الضذاد>اواعون ناك ولو هلل طحاس فص لك

 لل م ا بتل لا



 0 - ” رافراشعبا

 ١ تاما هرطد نب هايس ىلا عفدلا نم لو ه٠ .اعدللا لصد: :معقرام هب ةءدعال ص ا

 اموال يالتاذكو فاؤ_صالا عرس لع ب ملك رونا ىدتشاب ْ

 ًّط اهدريو نءلا لهأ ءام أ ع ار ذاءمل لبو همملع هللا ىلا صد ىهأ ثيدح ِ

 ٌنازرؤدو فائمالا سنس ف تارمددقو نيم لا نمةعاج ةقدصاخرب !كلةنالم متارقت /

 لجر قافه تعي امل سو ه.ءاعهنتا ىل ههللا لو سر تدت :ٌألاو فادصلا ثرلا نءداب :ثيدح ا

 الو ىن مك ضر ريلهللانا لو هءاعهقلا ىلصهلت الو سر هللا ةف ةقدصلا هذه نم ىئطع أل اقف ا

 كتيطعأازجالا 21 7”نءتنكتناف ءازجأ ةمناسث اهأزف وهاس يف مكح ىت-تاهدصلا ىفريسغ|]
 ايو: لعودحاو رغم ف )كحتدقو قيرئالا مما يدان زنينجرلا+_ءءدانسماىنالا|

 اهردقىبااةنأ الا ارهاظوهاك اهفراصءةنز هم ةقدصلا هر هادار اأق جاهحاا] هه. سالص أ

 فتملا مغ هفرصزو معالم زب لك نأو مف: ةقدصل |ةَتزعَتدارملا ثاكولو لو هماعهّلفا ىلص :

 نم عابجالا فال و هو هري_غىلا فاذصالا نم مو د_عموهام بيصأ فرمدزاحا-ل1 لب اقم |(
 ةقدصر|ئةعارال مامال ادد عمت قل |١تافدصأ !عوممرايةءاناك-ا كلذ لولاضي ا ونيل لا ا

 تاهدصا|ضءدنيقعكسملا ضدءاطعازو علو طمْسةةلابوجو ىلءلديام_1ةدرف لك |

 مذحو راطقالا نءرطقل_هأ تاكد ص عسجمامالا عجبا ذا مارخآ اًضعنم-مضعيءاطعاو ||
 هءاعسلوهل هللا ه_ضرفاع هم لاطمىف قفص لك-ا ناك ة نامل افانصالا ع.جدد نع []

 نمرث تح ف انمالا ضعب ىطعي نأهللب ءاطعلاب ,يومعتالو هب وسلا م_مدبكلذ طءسقت ||
 مال-.الا ىلءادئاعاحال_صكلذ ؤىأرا ذا ضء:تودممضعب ىطعي نأ لو رخ الا ضعبلا ٠

 نم مالسالا ةزوحنءةعفادملا تّة-و داهطارمذ-وتاق دسصلا هيداتءجاذاالثهلدأوأإ
 نملصا اا عج قرغ:ءاذاو مويا فرسه' ايزي دهاجلا ف:صراثياهلنافةاغمااو راكم ١
 د.ءوأبو ( مثاه ب ىلعم 1 9 نيدهاخلا ريغرامي ا ةطصملا تضاقا اذا اذكهر تاهدصلا| ا

 تأيلوابوةعءارتاو ترئاوندق م-ملع لال ذب رعب ةمضا.ةلا ثيداحالا لوق أمل مباطملا ْ

 مح 'ولزععوألا نعوهنايذهدر# لب هملاتافدلالا عمن ىتناهغب وسنبهسفن عداخنم ْ

 ةاكزلا مها تاح كل ذاو هم اذافلاه مكن غبام سكنا سخ ىفمك )نا ثيدحي يرحل مدعا ||
 ولأ هقاودقو وري“ مالك هس وو ىغيكلا لع سن24 بةلملا ى برا س دقنينيس>هداذ_ساىفو

 ن6 هريغووه دب“جام ف ذأ هنوكع م مام هى سلو هوةعضري: مارد ءلاةصالش فلاعو نص !

 ان رحام موال < ل مها ل عاماوعئماذ ا م#منال لسا ىلءلديام مالا اذ_هىفصخرتأ
 هلنملوقيل- مذ ه-:عىفدام حاكم ١ ىف نالان لا لدعال لد اقلالوةنازوالا اذ_هنازو :

 هللا لصالة ماا ركهال ل ءلعتااامأو نزلا هل لح حاك.ذلا ىلع ر دقي ملاذا هنا ل_علاب كسةىدأ
 دنتسمال نيوز درج هللا هجر ة قش كأن ءداوراك همنا ارتا تا هيوعتاازدقو مسو هيلع

 لخدأ ةمنغلا دو سنااف ةطدنعلا تناك كل دك ال اناكولو هلا دش سعال ىل_.ذمتو هل

 اظفل قو ةقدصلا لك ًانالان اه. واعوذ م ةريرهىأثي ل .(مييلاو هو) تامة هقاودثأو

 ناوانا ل الدق دصلا نا عفاربأث يدحقواهريغو نيميدعلا فهو ةقوصلا انا لتالانا

 نا.-نباو هك و ىذمرتلاو فاسلاودوادوبأ و دج وحرخأ ١ مهن: أن نتا



 ةاكْرلا فراصمباد ) 1 نوف

 ل الل كال ىلع نب نيس ١ثد ددحن م ىواسطلاودجال ةءاورفو اضأ» اسعكو هع رخنباو :

 ةقدصلان الاه لسودل ١ اوهلعىلا«ن هللا ىلص هنا ةعس رنببلطا!ثيدحىفو ةقد_هلادجم

 ىفلاف ثيداحأ ب بلا فوز سعيت فوهو ىانلاسوأأ مامناد# ل الالودمحم ئذئال

 كلذؤدمعلان ءءادن عم :و ايالملا عفدتو ا اطل ار فكنا الاخاسوأ تناك فنا ةغلايلا ةخعا

 دهاشب دقو ةللاهيند ةسلاعلا سوغنلا ضعب ”لردتن ىهابما ىعالاالمكرادمق لب

 ىذلالام ا اضيأو هسغ نم اذ دك هرس س دق دلاولا ىدمسناكو ةاظا اك: ةةشاكملا لهأ
 نوكي وةناهمو ةلذهسف ههجو مارتحا هيداربالو عفنوأ نيعةلداصرعغنءناسثال اهذخأي
 ديلا نمريشاملعلادءلا لسوهل آو ه.لعىلاءتهللا لصهاوقوهو ةذمو لضف ه.اعلاملا بحاصا
 ىم-ميهوما ا نيرهطملا قيال بساكملاهو-ورش عونلا اذهب بسك! نا مرجالف ىلقسلا

 ىكحاذكو ةضورفملا :ةدصلا مهل ل تال ميئاه نينا ىفناف الخ ملعنال ما دقني الاف ها تيلملا
 ىلع ةقد- هللا ميياعمرتنيذلا ل الا !ىففالالا عقودقو نتلا حرش نالسرنبا عاسجالا

 عجأةاكزلا يب رحت قل !لوقأ كلذ مومكح مهيلاوممكحو مئاهوممنااهرهظألاوقأ
 مهضعب ةقدصز اوم لاق ع نمهمااحورتسا امو مهريغ نموأ مهنمذاكرلا تناك اوس ماه ىلع

 تاهدصا:ملع تمرح كأ |!هللا لوسرا,ت لة لاق هنا بلطملا دمعءْنب سامعل اثد د نم ضععمأ

 ال هيحاصتح الل لاب سما 1 |! هد رخ أ مذ لاه ضعبل انضهب تاق د_صانل نت له سانا

 ثيداحأ مو ءتفرعدقو نازمملا بحاص «ةقحامهناور ضن مهنا هنأ لق ىبح لاةملا نم ف

 (نيمستكملاءابوقالاوءانغالا ىلع) مرك(و) ضهانريغصصختارصمص زو ع الذمي رحت
 ”ىوسةّرمىذا الو غل هقد_هلا ىلعالا من ا ةءا هج نعهبافلا ةوهعلا ثيداحالا فام هوجو

 ىغلاومو ظ-الواعوف صراذنانب ىدعنب هللا لسع ثب ددسن نم ىلا لع اودحال ظذافو

 ةوقلاءارلا ديد _ثتو مجملا رسب ةدلاد وق مىذلالورا هخالا ضعبفؤو ب:ةمىوتلالو
 كلاود نمةعئاملا ةينغلا ريد ةىف"اجو ةغلابلا ةحطا لاف ىرهوجلا لاق اذكلقملاةدسثو

 ةفلاضتم تسل ثيداحال اءذهو هيشعي وأ هب دغي امان ااضيأ“ا اورامهر دنو سوا ًاةمقوأ امن ١

 اساك ناك نك هسنءلو هنأ نكح الي-كدحا ولكءاو ىيْدلزانمىلءساناانال اندفع

 ناك٠ نءو عرزلا تال آد ىتحاعز از ناك نمو فر !اَنالآ اد_ع ىيت>رودسعموهذ ةئر أ

 ناك آم متانغل اع نمودغيو حورئام اك زرتسم داهلسا لع تاك 71 د ىبح ارا

 نموامهرد نو هر أةمتوأ همف طدا لاق مودل اوه _.لعىلاعت هللا ىلص هللالوسر بادحأ

 هسيف ذ طباضلاف كلذ لا م و هعس يطا كانك وأ قاوسال ىف لاةثالا لمة عام اكن أك

 هل وهم ىلا عندنا ىلمهّلالوسرن اراسو نب ءاطع ثيدح نعاطوملا ف هاه. .ثعبو «دغبأم

 لح 55 مراغاوأ اهاعلءاعلرأ هللالسسف زاغل ةسهللالا ىذا ةفدصلا لحال لا مو
 ىّوملا ىف ناه ىنغلل نيك - ا ىدهاو نيكسملا ىلع قدص2: نكس راج هل لج رلوأ هلا.ءاهارتأا
 لصف ىزاغا! اوم .راغلاامأ و لسسلا نبا ولماعلاىفاذكو ىدبالا ل دس.:ةر روصىففال خال

 رهاظو نيريةذاناك اذاالا تالة ةتحوبأ لاهو ىعفاشلا دنع زينغاناكن وامل ةقدصاا

 ةقدصلا ىلت ةمفاحلا دذعو نيكسملاوريدغل ا ىعسق امهاهبرلاعت هلل! نال يفاشلا عما الا

 هض 14



 4١ ١) اك '*رلا فراص مبا

 ل لقرغامريسغ هذكل مانرم_غاناصن كل ولف هت اح ىف قرغ مره باصت هد فع سدأ نأ

 ددرهموت وتكلءالنمالالاؤسا! لال او هلّناَهق رغد تماهلاالا را امصن كا ول وهل

 ههأىفك ثوايوقا داس ل ئاسلا مامالا ىأراذ !ةمسلا حرمت ىف لاه ةيريكمل اهل! ىفا ذك ديرك
 ءاطعأو همم لمقمتد انكي همسكموقد اللامع هلو أهل بسك ال هنا معزناذ صالاهريخ او هرذنأ

 ةحاطا ىءمراصعال_مالاو لاوحالا ف الطتشا تا ل رسما تيررلا

 ا قرح ملا لاح ل_هثم لاحت اكن 1لاَو اوسلا عع ة#قوالافريستملاب -كسلاي"انغت_بالاو

 ”لقءىنلا فو ةعفد دعب ةعفد ءىئلانمنيقزتهاوك سوه 1 او هءلعىلاعت هللا ىل- ىىبذلا

 مامالارء-ءلأ نأ دارأوأ باطة>الاىف اهذاحابوق ناك: نا لاو -!| نم عنام باطتحالاو
 هك 0 7 ادمدقدةلوقأ ها اههريغساَقلا اذهىلعو

 دقهنا ىلعمومعلا هلزعم لزب هنأف لاق>الا مادمفلاصفتةسالا كرك ذ ىلع لديك ةيود او

 ةأرماللاق لو هيلع هفلا ىل_صىبنلا نا ىراخضل اد _:عد عسل أ ثي دس مب مصتلادرو

 1 جرخأ لاق دي زينب نعم نعدجأو ىراخمل ا دنع تيثو مسمياعتق دصت ن ءقححأ ك دارو كوز

 ه«تمهاخن تدرك اراامهقاو لاقنا تذخ أذ تف دصسملا ف لجر د دعاهم قده رع ريئاندىأ

 | امناةلدالاهذهو نعما,تذخأام كالودي زباب تد وفامكللاةذإ و هبلعهللا لص هتالوردلا

 1 بوجووأةيارقلانوك نم عسذملاماةممتافووفالاو ءازحالاو زاوخلاب ل داق ندع معن ىش

 لئاقلا دس نكي ل هنأ ضرف ىلع عازعلا ل<ىف ىف ذيل لدي . كلزيلئاسقلا تايب اونيعنامةقفذلا

 ١ (|لسأامأوه تلا اويهذاعةةطاناصو هةوام وعئلدالا ارافلكت لصالا كسةلاالازا وحلا

 1 الديةمذلا لهأن مةيزطاذخأ وطهعرم و سر هماع هللا لص هللا لوسر نع تأ ىذلام ةمدلا

 | 0110 كلاوهو سلك ىف هنواتن مواعم وش :ىلءةمذلا لهأ ضءن حلاصو مهامدنع

 ىلءهن ورض٠نوكنت دو ارك ةمزلا لأ دارفأن م درذ لك ىلع ةورض٠ هب زخلانوك-:

 كلذ سلف ةباصعلا ةروا ثع هنوكب هنع هللا ىذر رع لوقل سانةتسالااماو نيعمرا دة عهدا

 ف.لكمتلا اذهل ثمتو.ىلع ةهمفسداو مهعاماالاةحلا سدلو اعادحا هنوكلامزلتسم
 ىلع سا ثب دوحاماو لبو هلع هللا ىلص هتلالوسرنءادذهتشو "هللا لها ىلع اشلا

 ىلءهيلد:_بدامهدآو 8 تب ل هلا اذهةىراصء ااودوولاىلءعروشملاامنا روع نيلسملا

 عيراتلا ف ىراضلاودج هجر ا و لاةمامطءدىففرطن هدو ادوباوجرخادقو بولا ا

 لجر ل_سو هيلع هللا ىبص ىذلا ن ءهلىو ارلاو + سلع عبانال لاف هد:سؤفبارطضالا قاسو

 ةلاسرلا ف ىناكو شا | ةمالعأ ااندشهررقاك ةحداف ريغىلاصلا ةلاه- نكلاو لوه# وهو ىرك

 اذه ظافلا ضعي فو لوس ,رلا باكر نمل وهفاةءاور در لوءةلالوقلااهام»ىتلا

 ىلءثيدحلا اذهب لالد: الا ٌميانان ؟.اور روسعل' تاكمحارذتا دو ادىنأد- ءثردملا

 لاقةى الخ هلو كلذ 5س هاودوعزاك هينو رص: امرمشع ف دذو» يدار ١ ناك ول ولطملا

 ةياسهنا!ىفلاقو ها م-هااو مارس عك ارودعو ارسشع مهرسشعي مهري ع سوماقا | ىف

 12ص ل د و سر وجم تيميص م هيجسيص ب تصب جس 2 مرو يعج جر بس يجو.
 ] روشعاا



 ةاك لا فراص بأ 6 نفل

 كال نممهمزلب ىذلاوتاه دصل ' نودتاراصتا ,لهلاومأن مناك ام وعد رمش ءعجروشملا

 وبألاقوةيزحلاالا مهمزلت الفئث ىلءاولساه:ملناف دهعلا تةو هءلءاولو هام ىفاشل ا دنع
 اندالب اول داذا م_ممانؤ خا ةرادعتلل ,هدالب اول داذا نإ 3 نصاوذْحأ نا هقاهجرة مدح

 دفوثاهملءو مهمهذخأت لولاا تناك امني دوثملا كنتم عقرملاهقل اودجاهمممو ةراصتنا

 ةياهنلا مالك ها مهلاومارمم عد خوي الى او.كالواو رمثءنالواورمش الن | اوطرتسا فق

 امارو علا نا اذه عمج نمل صف همالكل وأ ةياهنلا بحاصولةئام ل_ةمىلاطخلا لاق و
 هذ-خأباموا نراه نماوذ_أ نا ةمذلا لها راحت نمذخؤياموأ هبط اصلا لاملا واريشعلا

 لامت>»الااز_ه عمو ثي دل !تاءاور ضءنىفاكجارذلا وأب ارضلاوتارامخلا ن ملول ا

 الوب رحأامهرفاكو مهإاسمسانلالاوماىفمل_صالا نا لصااو هيلالد. الا ضمنا

 ماسقالا نع حرا هنال بولطملا لماحت ىل ءلدي لما دن هديالف لطاما مكس مك ااومأا وك أت

 رفكذان ال .منماهتصص مدعلة أك زالولءاسعمالو حبا رخألو لص لامالو ةيزم 2 ساذا ةغودملا
 رمد ثديدحلا ظاسفلا ضءدنال حيارحك تا اما نيرهاد-اروشعلا ىنعمىفلاةبامرهظاو عئام

 مهلع سيل نيالا نادار ما نوكيف لصلا لاموةيز كم بهلع برمذتىتلا بتارضلاوااًضعن

 دوهيلاك م-هلاوما وامهماهر ىف ةبي رض مةهيلع سدلو ءاد_ةبامهل اوما ىف عضوبالىاحارخلا

 ديؤياموةمذلا ل_هأراكك لاوما ردع ف ماذخازا اوح ىلع هبل هلل لدنام قس دشن حو

 لاف لاه سامع نا ثد دس ع نمىذمرتااودو ادوبأ او دجا هحرتأ امو ثعلا نعم قمنا دا

 نوكيثا ع نكمفاب زج إم ىلءسلو شراؤد ادت ضال ردت ل

 نهذخؤدام ريدَقُء لبو هلع هللا ىلص مان نعتشوو روشع نيإسما ىلع سدل ثب د1 ارمس

 اراميدوا-لكنمدخاب ناهرمأل_بوهماع هللا بص ىلا نأ داعم د .دحقامالاةمنا لها

 ناكناوثي دا اذهو مك اهاونام-نءاو قهملا ذل وعلا لهاود_+اهحرخأ

 ر زوال ن نيعممر ادقملا اذه ىلعف روق وأ هيل دس هزاع رذعال وهذ لاقمهمف

 مهلزوحي هلأ ىنحةيزملا نالهءسأب الف نواملاوأ مامالاءاراذاهمصقناااماو هتزوا#
 نوو*-دمماىف طسو:ملاورهةفلاو غلا نيب قرذال هنا ر هاطلاو بدوام ضءن ىلع راصتقالا

 هللامال نك لا لاو ذناك مالا نءاضوع تناك اما هب زطانالمهتمرادقملا اذهذخأ ازاوحىف

 ىنغلا ىلءامهصن طسون | ىلعو طسو:ملا لعام غصن رهّةذلا ىلعب< هناىلا بهذ نمامأو
 هنود طسوااو بهذلا مضي و لكنا بكريواهيواسيامو ارا دفا كل نم ىغلا اواعجو
 ىلعو امهردزيعب راو ةمناسمت ةمدلا لها ن.ءريسامملا ىلع ناك هنا ىلعن ءىورامعاكست

 هللا ىلص ىلا ىلا عوذ ص ريغ هنوكع ماذهةرمشءينثاءارقذلا ىلع وني رمشعو ةعل رأ طاسوالا

 اعوذ م ناكسااذاهئي د جالو ى ساولادلا ابا هدانسا ىف نال ةحخا هموت :اللسو هملع

 ىلعذ_خأب ناكه نار عن ءاطوملا فهح رخأام ةلا موقنال“ 'اذكو افوقومناك اذاف.ك ف
 ل_عئهنال ام-هردنيهدرأق رولا لها ىلعوريناندة- هدرادي , زالا ةمذلا لهأ ن هبهذلا لها

 ْن ءقويبلا هجرخاامهدي ؤدو َمصمذ اعمثي د ىفام ىلعرا هتقالاف هنجاصح الل ملصيال ىف ىبلاعع

 ىلءلجرة ثالث اوناكسهو لب لها حلاصللسو هلع هللا ىلص ملا نا الس مه ثري , وا يأ
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 نا نارا ذنارغ لان ممل-ءلا له أ ضعب تعمم لاف فاش ثااع نءعوىورامامأو راثدهئاؤل#

 مولعمالو فوقوءالو عوذرعسبا هنوكع ماذ هذران دن مركك ادحاو لكنمذ ثاامةعق

 مسه ءجىلعلاملا ن هرادةعاطد ناك اهنا نار لها ع نمذوخألا نالانركذامىفانيال لاق

 زوجي ةحانالا لصا ىلع برخلا لهالا ومألوةنمت ءادتبادرف لك ىلع ب رضبام عازنلا لو
 ل اود مهانذأي نأناطاءازودف مهل نمأتلا للا نبك اهئتمءاشام دا دا لك.)

 ذخأ ىف ناشلاامامهااوما نم هذخأب رمثكوأ لق نم*امام ىلعاهذت رادهلا و نيا ملا دال
 آل ممتعا ضرا لا ضران ءةراسصتلل نوران نيذلا نيلسملا نا

 لياهريغالو راع ةاك ز دال ذن ور كح لل ارظنريسغن مهااوما نمارطشا يا ! نول صد ىبتلا
 دو د>-ىلاريلا نممهاوصوو ار هلا نئاذسن ءمو-ورخد هرحشالا !هذ.خ | لال هسا ىف نو ريم دال

 دقو ةبشالو كة رعغ عند م سكسملا الاوهرس دق.شلا د_ئءاذدهذ اماانوح رت ىلا ضرال

 عجاريلف ةماركلا لملك |ىفماملا تةقح

0 

 ضرف لاف ام-هريغ ونيصدأا قرعز اثرد-1> (د درؤ لك نءدامعملات دودْلا نم عاص ىغ)

 ىلعريع د نماعاصو أر تن ماعاص نا دمر ن ءرامفلا ةاكز لسوهل آو هءاع ىلاعت لف ىله هللا لوسر
 2 وةريثك ب املا اذ ضيف ثي :احالاو نيللسملا ن مريبكلاوريغصاار ىثنالاورك ذلاوراساو ديعلا

 وعلا : ىطقرادلا حيرخأو رطنلا ةقدصالا قد صدد مع ملسملا ىلع س 0 هرب سنو لهم ميك

 مغدلان ع رطغل اةق دصر ل ودل آو هملع ىلا. لا ىل ههننا لو ره لاقت رعبا ثر د- نم

 .فعضط هداذسا فو ىلع ب دح نم ءىئاةراالا هو جرخاو نونو نعدبعلاورااوريمكااو

 بهذد و نيفاك لا عمةنئاكىهاممنا فلكع سدا ن ءىلءاهجا رخاىفتاءاطللاو قرطدلو
 دقو عاص هصنرملا نمةرطغاا نا ىلا ةياعلا ض ءن بهذو :ريغوريلا نم عاصا منا ىلا روج
 يفاتنيءاسمءا هما رمبزلانياو ساس عرب او رباجو رب رهىلاو ن- معو ىلءنعرذنملا نب اهاكح

 رسامعزباثيدا اوك دقو دم ولأ ب هذه-ااو ظنال'لافاك ةصد د ناسا ركب

 نبورعثب دح نمىذ رتاا دوش حرخلا و 01 ءبرخأ متن كافس راقلا 2: دمار

 زر عاجابا ذهسان كلو ءالذ هذ ثد داحا باس ءااىفو اعوذ صه: نع هس أن عب. 2

 و ذانالاقدمعسان'نااميدع فوك اذلاو ةعزخرلا حرتادقو ةح :وكي ىت-ةنالا
 رك عاصلاسو هماعهّللا ىلص هللا لوسر د هعىف حجرخا تنك امالاح ال تاخررةندص ا

 هللا لور عالطاب حرص هريغ هنوكع ما ذه ن نكساو طقا عاصواريع عاصوا ةطزح عاصوأ

 طوف ريغ دمس يبنأريخ ف ةطنطارك ذةعزخ ا لاف دق هرب رقخالو كلذ ىلءلسو هلع هللا ىلص

 ىذمركا او سامع نب اثد--ن هم اناىوردقو دوادوبا لاف كلذكو مهولا ن 6ىردأاالو

 هالو هيءاع هلا ىل ص قوم ١١ نااذدااعوو صد دن ءه- 0 نعبءعالب ورعشب دس نم

 ! ا اراك زردكوا ريغص لسلك ىلع باو وحر اطذاا دق هناىداي «كءاحراص

 الل نم طقرادا هوت رشاورعوا ريعشن معاسصوأ حت رمنا دمدانوا مذا كولم

 ىلا ددعامهدنود وفدرعض وهو راما سل ضفلا هدان_ءاىف ومش نه نادم ظفاي كلام ةمدع

 دواد



 رطفلا ةقدص بان )ع : 1

 اعاصةقدصلا هذه ل سو هملعهلنا ىلص هللا لوسر ض رف ظفأب الاس سه ن سمسا نع قاسنلاودوأد

 نب ةماعث نيهللا دبع شي دح نمدوادوبااضياحرخأو من م عاص هصنوا ريع نم وارق«
 نع معثوارب نم عاصرطف| ةقدصْلسو هم هللا ىلص هللا لور لاف ظفا ريغصى ا نب هللا ل

 تاناورلاهدهورب عاصم مذ ظفلبافوقومىلء نع هعماج ف ىروثلا امسح رخاو نينا

 لاه معلا لهأ ضع. كالذي لاق رعال هل اوه”ضرف ىلءماعطلا ظفل صمصختا ةلاصةدضاعتم

 هناهمفوةءجاوةةدنحوبالاقو تاما هيلعو ةضي رف رز تلا ةقدخ ية
 بحت الة ةنحوب !لاهو ىىفاشاا هيلعو ريقفااو ىنغل |ىلع ذي رف ىل ل باصتلا اهل طر

 موضلا قطب نمرنو: لاو ريغدلا ىلع بت امن !همقو اممان نكن /ناو هي

 «بلعو ةمدخللو اةراجتالا وناك* اوساقاط ءققرلا ىلءبدتامنأ هسمقو علا لهارثك أهيلعو

 هماعو هرفاكنا اعلا نءبالاسمنا همذ 1 :رادهأا بق رنعسبدءال ةقشحول !لاقو ىفاشلا

 ةعقااالوزي!ناالوقيوااوققدلا ا رخازو عال هنا هماو هع بح ةةنحوالافو ىفاشأا

 سنج”ىأنم عاصن ملقا زوجال هنا همفو كلذ لك زوي ةدنونالاقو ىيفاشاا «لعو
 رد_ةميجاولانا همفو عاصمه ضنربلان . هزرع ةقيتحوتالافو ىفاشلا «لعوحرخا

 اهردقو ىفا ارعاا لطرلاب ثاثولاطراة سوهو ملسوهلآ او هءلع ىلاعت هللا ىلص ىلا عاصب

 بحت فاشا !لاوو لاطرا ةناموهوزاجلا عاصب ةقيشحو !لاقو ناح دق ىرمصملا جهلا

 رمغصأ | قئذمو دمعا دهس ىلءبوبولاو) هملع حت الة ة-:-وبألاهواهجوز ىلعةًأرملا ةرطف

 لومرنااء_هريغوزيوودعلا فرعنبا ثب دخل (دمعلاةالصل قاهجا رخاتوكب وهوحنو

 ةالصلاىلا ساما حيو رخل مق ىدؤ: نآر طفلا ةاك زب سها مل-بودل آو هل ءىلاعت هللا ىلههللا

 مك اناوئطقرادلاو هبامنياودو دولا حيرخاو تقولا كلذ ىف ارخالا بوو ىلع لما دهمف

 دعباها د5 نموتلوةمداك زىهذةال_دلا ليقاهادأن ف ظفلب اعوذ سه سايعنب ا نعهعتتو
 ةتدص د ةح ام الةالصلا دعب ئزحت الانا ىلع لدا ذدو تاهدصاا نمةقد_صىونةالصلا

 دنعة سلا ىّو للا لاق رطفلاةاكزب تساوناسنال اهم دصّتي ىتلاتاهدساا راسك

 لوخدد_ءباهلعولو ةالااىلا حورخلا لبق دمعلا موب رطفلا ةق دصح رذينأ معلا لهإ
 هينوكيالناوجراد_بألاقو مهضعبد_دءرطفاا موب نءاهريخأةزوالو زو ناضءر

 ةدايز دال نمو) ها ْئر الةالصلا دعبامنا ثرداحال اهذهرهاظوةداعسلا رفس فو سأي

 اقراصالارمصم ناكهضعد وأ همووت وقح رخااذا هنال (هياءةرطفذنفهلملو هموب توق ىلع

 نءىنطترا لاو يملا هبرخأ ع وءاااذ_هققم-ه وذغأ لس ودل او«.اعىلاءةهللا ىل_صهلوقل

 مرت هديؤيواهردقدنازلا غاب ناةرطفلا ح رخأه مون توق ىبءةدان زك ءاذاف رع نبا ثيدح

 ة.ءاظذللا نب مسي دحنمدوا دوباو دمج اهجرخ | [5 هم ثعبو ه.دغبامنا«نمىلعلاوسلا

 هللا دن عدو ادوباودجاحرخ ادهقو اريةفالوا.:غ صده لو تقلطا صوصنل نالواعوفره

 عش عاصوارت عاصرطفا | ةقدص مس ودل اوهيلعملاعت هللا ىلصهتنالوسرلاه لاق ةيلعت نبا

 مك.نغامأريةنوأ ىنغىثناو ارك ذدسبعوارحريبكو ا ريغصنينت انيب متو ارب عادو سار لكن ع

 ريد هيامربد_ةتىف فالخلا عقو دقو ىطت أ فراك أ هلع هللا دربف كرم _ةق اماوهتلاهمك زيف
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 رمدعت وقىل_.قو بادنل اكل «ىل.ةف :رطغلا اك زبو-وف
 مانا ةريشعتوةبريدَعَما !لوقأ

تهبولسا ىلءاضداوه سدو لعنمد ران" هملع شدا ىأر 1س
 ناقىأرلا ضخترامدعابيسا

 ىارلا لهأدءدودرموهف ع.بطلاىفةلومةم علا ىف ةغئاستل وقعمتءل عدل نك ملاذا ىأرلا ||

نبا ثي دح بف ةرطغا اف ىنغلاك يقل نأ ىلع لدرام درودةوأ|
 ىغظفلب دوا دي ادع ريغ ىلا 

 جرا اتاري ضوععل !نمه.لعدرب هللا نادا رملانالمدةملا ةءاعأ نسا ثيدحهديؤدو مقفوا||

 اك.اامةرطغلا حر ن دوكي ناري -ةعب هنا قصسا ول. -نيدجأو ءاطعو ىئاشااوكلاملاهو

م .و.الوعن نمو همةكبامددو نهنارهااظااو هتاءلوهمونتوا
 ىلءاازاعاصدجو ورطقلا 

 تبانءىطقرادلاو قيمااهبرخأموءلا اذ_هقفاوطلا نءعمهو:غأث يده رخاكلذأ|

 هلوقرهاظف دعس أو ةتناعثيد_- نمتاةرطلا ىفاذيادعسزبا هسرشأو اعوفهرعأ|

 فاوطلا نعءانغام_مئادارملاو ممول ف مويفكي اماولان اذا" امنغأ نو مصنم-منامهونغأ ||

 || همون ففاوطلا ىلا رقتفانمريتفلاو هم وق فاوطلا نعىةةسا نم ةرطفلا ف غءااناو

 لعب عامردقةدابز عم همويىف هبذغيامد جو نءىلءامةهكمبوجولا نوكمذ ١
 ةرطقلا نمه

هذ ردم د ):كهزلا فرصءاهفرمدمنا اولا الئالذ دع ل نءاهفرمدمن روكيو أ
 فرصم 

مقاهادا نفهلوك ةاك ز اهعءدق مسوهل او هملع ىل اعت هللا ىلص هن وكل(ةاكزلا |
 || ىهنةالصلال

 دقو ةرطغأ اذاك زب هأ ملسو هل آو هءاعىلا ههنا ىل-ىهللا لو سرنا رعنالوقوةلو.ةمتاكز

 فائصال ارث اسف فرص د ازا مودا كلذ ىف م مانغا الل ريقفا امد: حش هنكلاو امد

لا هذه نيك اسما ص*ناكوةداعسلا رفسفلاقو ||
 ةماماافائصالا ىنعاهممشالو ةقدص

 زو وءالعل ضعي لاق هب و اًضيأرم أك لذيدربلو
 ظ ١ اممصخلب ةمئامما ا!فاذ_صالل فرصل

 ىحمتأ انيك اسما
1 

 | امآو لالا ىف موئغم عسجلا نافتالوةذا١نيب وراذكلا نمةذوخأملا رودلا وىذارالانيب

افاامىلاعتهاوقفر روك ذمهمك.ةلاتقرغب ذشاام وهوءىباا ْ
 || ىرقلا لها نم هلوسر ىلءهللاء

 ]| قاطيام ل كحال لو هل او هماع ملا عتهننا ىل_صدقنا ل اور هنسأمْىثنم ىلا هتهلوةبدارملاو

دولو اهريغ و ةياهنلا فاك لالا سغاملب معلا سا هلع
 ظ ب وجو مزلّْ#بالهموعء ىلءق

 أ لطانلطابل ا مزاّتسماامو عامجالا ف ال-توهو ام_هوتشوثد راوملاو حابرالا ىف سهلا

تدهاجماك زتاءش نا اهم_ثد و هجو نمةَمْمْعْلا همشب هنالس دلتا (زاكرلافو)
 ْ ل 

 رثبلاو رادجءامدقلا لاق لول آو هءاعرل اعت هللا ىل بدلا نا امهري_ةونيموععلافةربره

 لاق ءازو ,رخآو فاكل!ف منت وءارلا ريك زاكرلاو سئ ازاكر لا ىف ورامدندءملاورامح

١ امهريغو ىروثا اوةقمندوبا لاهو ةراهاخلا نفدزاكرلا يذاثااو كلام
 زاححرندءملان

 || نمشيدملا اذه عقوامج اوك اوزاكر ندعم اللاقيالاولاةدر روههبا كلذ فم_هفلاو

 / نيفدو ند-عملاب زاكر لاري سفن سوءاقلا فوةرباغملا ىلع لدي كلذ ناو فطعاانام_من.ةقرفلا

نا واءييلع عقر زاكرلا ناّدب اناا بحاص لاهو ةيلهادلا
 همالكىعماذهنيقدإ افدرو ثرداا

 (7 لاف
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أ نال وترا ندءااهل اوقفو نيعق :واامالعاىف ميقا نب الاف
 رف ند رس سا اذاهناامهدس

 رامجءا مقل اورامحركلا هوب هنارتقا لوقا اذهديؤب و رامجوهفلةةذهملع طّقسفأن دعما

 زاكرلاوندعملا نيب قرذةسهلازاكرلا فو هلوةب هنارتقا ل اوقلااذهديؤبو هفتاكزال هناىناثلاو

 هنالندسعملا نعاهطق ءاو بعئالو ةةاكري غب ذْخْوب عوج لام هنال زاكم اف سهلا بنحو

 هففالت>االىذلا مالا الام لاه ها ملء ىلاعت هللا او هجا رضتسا ىف بعتو ةغاكىلا جات

 باطي لامةيلهاذا نفد نمدبوب نذدوهامئازاكر لان انولوةد معلا لها تعمس ىذل اوان ددع

 بيصاف ل عريبك ه مف فاكتو لاس بلطاماماف ةنومالو لعرببك ال او ةَقفن همف فلكي لولا

 لوقهلوزاكرلاريسفتىفىىفاشلا لاوقا رهظأو هى .لا فلاق زاكرب سدلفة يم ةواعخ أو ةىه

 ىذاشلا لاوق ار وظ أ ىلءزاكرلادارملا وةقمنحوبا هءاعوزاك رلا ةلزغج وأزاكرلا نءندعملانا

 دحاول'هكلعاماو ةطقلنالا وهلفدكلاملعناف مال ءالااماو دّقنا نم ىلداس+!نيفالاوه

ذالف صخكإم ىف دو ناف ها.>ا ءالمو أت ا وءىفد> راذ'ةاكحزلا همن بهو
 قواصخ

 ذخؤوي عرزلا نمذخؤي امل ثم هتمدخؤي عرزلا ةلزنع تدهملا كلام لاق ةطقاذ عراشو ًارصسم

د ودام لولا هب رظشالو الذ هموي نمندعملا نم حب رخاذا همم
 رشعلا دصحاذا عرزلا نم

غفبجو /وهلاوق ارهطأ ىف ىفاشلال اه هيوتأق لوألا ه.لعءلوحنا هن رظنإالو
 ري-

 لهأ هتثيامم !ذهسدارخ لوقف ةءملقلا نداعمثد دس ىف ىفاشاا لاهو ةذفلا ربهذلا

هلاو هيلع ىلا عتهقلا لص ىبنلا نعةباور همفنكي لهودش أولو ثيدحلا
 امأوهءاطقاالا ل-سو

 سلفة يو ماك زلا تناكولو لوقأ هننس ىف قوسلا هنءىوراذكه عاب وص تلة ةاكزلا

 وهرةاكزوهو سهلا + ةمذخؤي ام_هدحأ نب رخآن يمنعم لكي رمثعلا عب رىفاصن كلذ

 هاك زلا هنمْذ خو: لوحلا هيلع لاحودكسلم اذ ىناثأ او لكل ا ىلا ةبسنلاب رصخحلاو ىفاثاللوق

 ءاقبلاو ىرمشلا باجيالا مدعل (كاذادعامف بجالوز ىسبنا نيثدحلا نمعجلوقوهو

 نالوقأ ساصتااو ديدخلاكعبطن.رهوج لكىف سهلا ةفدنحوب لاق ةءاصالاةءاربلا تحت

 ششحلاو بطااوك لاو هرصأاو ريلا دمصلا الذ ةزوادتو داعملا عج فتاك ْرلا باعا

 لاومأ ف لصالاو كلذ ىلع لدن ليلددوجو مد_ءاباوصب سل نيقدصملانمريثك هلعفاك
 ذخأزوالوةمرح اوه ك[مللةيضاةملاهوجولا نم بون مهك الما ف تاخد دق ىتلاداعلا

 الك أناكالا وهسفننمةبيطبالالمئرم !لامل عال اهكلام سفن ن ءةسطبالاا ماش

 لانشقلا نع ةونغلا ف سهلا بوجو نةينملاو لطابلا مكس مكااومأ اولك أتالو لطابلاب
 زاكر لاامو ل_هق:دايزب زاكححرلا ثي د ىفقييملا ه-- رخأا ل ةضفلاو يهذا!ندعمفو

 هداخ_-اىف ناكتاووهو تقلخ موي ضرالا ف تةلخىنااةضفلاو بهذلا لاه هنن'لوسرإب

 ىأ (ةقرسه هو)/ءيلفري فتللهثي 3 ةيحالصن ءرسص ة الوهن ىرمتملا دمعس يف أن ءامعش
 اولعاوىلاهتهلوقىفنم) ةفينحى أد نع ءىنلا سي فرصمو ىفاثاادنعةاكر لا فرصم

 نباو نيك الاوىاتيلاوىفرقلاىذإو لوسرالو هس هتناف (ةن الاى: نم مع غامنأ

 هلع لات هلا لص لوسرلا ,مسعضوبةغلابا هللا ةهسىفو كلذ ىلالملداهبىنكو لسسسلا
 بلطملا ىبومشاهى ىف ىب رش ' ىوذ مس .دم_هالافمهالا نيل ملا لاهم .دعب لو آو
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 (١غء١ مامصلاِباَك

 مهنمنيدلانيعي ولاملاتءن مودل آو لع ىلاعتهقلا لص ىنلا ل[ ضرخ فدي هنعىلاعت ا

 ضوفي مهل نيك اسملاو ءارّشثلا مهنسو هل بأ الرو ة فرج صا ىئامملا مهم .وةدجاطااذو مك اذلاوأ
 مسقي و هداهتجا هملا ىدأ ام لعفي رمهالافمهالا عدتتو ضرفلا فدتمامالا لا ءاذ لكأ
 نيإسملا ةلسع وذو" لهن ناك نك ش.للا لاحىفالوأ مامالا دهم نيناغلا ىف هسا ةعبرأ :
 لودرالو هتلذىرشلا لأ نمداوسر ىلع هلل اءافأ ام ىلا.ءتهانيوام هفرمصكءىنااامأو هلأ ا
 هذهلافرعاهأر قر مر فر هلوقىلا لمبسل!نياونيك!ملار ىاةمااو فرقلا ىذاوأإ
 هتهصمال نيا ملا لا همىلا كلذ فرظنيوم_هالافم_هالا ىلاهةرمصمف نيلسملا تيعوتباأإ

 هءانأاذال_سوءأ او ه.اعىلاعت هنا ىلص هللا لوسر ناكسف*ىنا ةمسق ة.فكت ناد او ةصاخلا ا
 ىلاعت هللا ىذر رك وأ ناك واظ-بزعالا ىطعاو نيط- لالا ىطعاف همو ىف هعسقىنلا ْ

 تاحاملاو قداوسلا ىلع ناوي دل ار ع عضو وةجاخلا ةبانكح يخوت دءلاورعلا سقي هنع ٌ
 لم مناك املك قلصالاو«ة+احو ل+رلاوهلامعو لجرلاو هراليول-رلا ! هم دقو -رلاق !

 بح ةيلصملا لك ىحومو ودامدالا ىلع كلذ لءؤاا هن ىلع لمن ا فال الا نماذ_ه

 هلصاح ىستنا هّمقو ىف ىأرام
 «(مامصلا باك )*

 نم هل الهه را هنا رورمض ن «كرورمذو نبدلا ناكرأ نمنكر وهو (ناضمر مامص ب ) :

 هلارعنب هللا درع هيأ اس مامدلاب سا.للءهأو لسوهل آو هماعىلاهتهقنا ىلصهمامصأ (لدع

 ثيد حن ممزسنبااضيأ.«جوواسصر مث اطاونامحنءاوىرادااودوادونأ هجرخأ هار

 نم مم الاو قهسلاو ىطقرادلاو نامحنياو نإ لا لهأ ح .رخأو همامدد سانلا ماو ماصق :

 تا ًارىنالاَدف ل_سودل ار هسيلعىلاعت هلا ىلصىنلاىلا ىلار ءاءاحلاه سامءْنب!ثيد_-

 مخلاقهتلا لوسرا دن أ دوشتأ اف منلاق هللاالا هلال ن أد مشت 11لاةف ناض هر ىءدلالهلا |

 لاف سواط قدر ُط: نم اريطا اوىطقرادلا حرخأو ادغاوموه.لذ سانا فن ذا لالي اءلاق :

 رمثل 0( هن ور ىلع هدنعد مشوا مااوىلا ل_>رءاف سابع اورعنب ااهبو ةئيدلا تدهش :

 بهذدقو منيع وهو ىلد ءارع نين صدس هيدوقت ىطقرادلا لاف ن ,لجرلا ةداجشبالا :

 دوج اء-رخاورطفاو اومو هذ ناب سمنادهاش دهم: نافهمنو باطخلانيديزنبنحرلا دمع :

 هلع ىلا ههنا ىل. ههنلالوسرانما| دهع لاق ىطاحنب ثراا دكمرعمأ ث يد ىفو فانا اوأأ

 دوادوأ هج رخأام_متداهمد اكس: لدعاد_هاش دوشو هرثمل نا ةيورا كش نال_سودلاو م

 أ ًاقوونلا ناك هءاوقدحأف ىفاشل او لين>نيدجأو كوامملا نب دحاولا ةدامش لوعل ىلا ا

 ٠ ثيدح اولد ساونا اريتعي هنأ ىلا ىروثااو ىازوالاو ثيللاوءااميهذو عدالاودو

1 

 / ا هللا ىل_صهننالوسرنا الاهو هزم نادا صأت هنداهش نع نام رود تاّصمر :

 مْدَع

 / |ىعلديط دلا م و هةمنانيثي دخلا ىفام ةبانو حمص لدةمدانسالا اذهلاهو ىئطترادلاو |
 "أ



 مانصلا ب اك ١) ء١6

 هجرنئاملا هقّت-دقو موهفملا اذه ن محجر ا ه>اولا لوبق ثدداح أن ك-اود>اولا لوبق مدع
 ديؤدو لال_ةخالا نملالواا ىف لال1-اةلاسرىفام ىلع لالا با رأ عالطا بام هللا
 لياددصخام الا مومعلا ىلعداح الار اخ أ لوبق ىلعةلادلا ةادالا د اول اربخي ل علا ب وجو
 تا دحقاعو فار ءالا ثدد- ىفاع هيلع صمصتتا دع:مومعلا تش حردتم عازنلا لد

 ةداومىل.ةل>ر مسوه.لعهلا لصىبنلا دئعد مشدق نوكين ألا ة-حابلو وأتلاامأورعنبا

 لئعهعفدن كماوالا ىرمش لءاد نمي لالدسالا ىناح د داو لاّود>الا اذهدر# ناك وافرعنا

 هملعود حاولا ةدا,شب تدشي لمقن نا مرلالهىفاو هاا ىوس لاف لطاملا لب وأتلا اذه
 لوالا امهر يطأ نيرهزلاكصن :الوةىذاكللو كلام« «ملعو نيل عن نءد.الل قو ةننحوبأ

 ريثكع جن مدبالومعلا ىف قدح وأ !لافوةمشمو [ةيصعمءامسلا نوكتثأ نو هدئعقرفالو

 ًرل هللا نموهو رطقيالو هيماصإال دهب وأ لاوزلا لة لالهلااو ًاراذادب ريكملاعلا فو

 كالا ”هلمةمسملاهلءالو رف نيثالثلا موراتا, لالهلا ىؤراذاودا ونالافو "لق لا
 ىلاعت هللا ل_صدقنالوسر لاه لق امهريغو زب هيعصاا ىف ةريره أ ث دل (نايعثتدع

 نيثالثنامعشةدءاولك فمك كلعمف عءناف هةؤرلاورطذأو 6-55 اوموصمل_بودل وهملع

 رمثلاناطويضم موصلا تقوثأك انقغلاملاةطا قو ةريكح ىءلااذ_»ه ىقثيداعالاو

 ةروصىف ب>ونو رشعءو عستةرات وام هب ن ونالثةراتوهو لال_هلاةب ور رابثءاىرمغلا |[]

 نودنيممالا دنعةرهاظلار ومالا ىلع عئارشلا ىنمماضدأو ل_هالا اذهىلا عجرينأ ءامتثالا
 || ه.اعىلاهتهتا ىلسهلوقوهو اهركذلاجا:ةدراوةهدرمشلا لب ةمموهلا تايساحملاوقهعدلا
 للا اوُدلالهر يظر لامامول ني" الموصي 0 421 بسغالو هبت :كنال ةيمأةمأانا)وهلآو

 ثيدك امون نيئالثاوماص, ءاذال الهلا ن اةمومعلا ةلدالا نءدروامههجو (اهلاك !ىلبف
 دذع سام ءنباثد 2 نمدرعن ا ثد د نم مم لم حيت نهلذمو رركحلا|ةريرهىنأ

 دانساب ىطقرادلاو دواد ًاودج ادزعة اعد : ل> نمو سدصوئةنرلاز قالو

 نا. .«ثةدعاهض يامون الئودعلا لاك انهي رمصتلا ايفو ثيداحالا ناتو ري

 ىلاق نيرمثلادحابدرمقتلا مدعو قالطالا اهنضعب فو نا ضمرة دعاه ادش , اماومضعا قو

 نادقن الل قة اوذوناذمرناصةثإ الدف مارت بكب آو هيلعىلاعتدقنا ىلمهلوقةحا

 ؛ هناكعيرشتلادعاو ةبدوقارخ الا اذ_هو نب رشعوةع -ون# الئرج أت وامتبالل قوام

 عراشلا نمرامخااذهنالاةءنأنكعلوقأ ىهتا كلذد_-ابلقفرطةءتأدسدارأإ|]

 ماعزي رمثءوةعستر مشل انوكي هنا نع درواف ني روك ذا نيرمدلا ف صةنل| لو ددعن
 نوكج دقهنا لءلدباممناض ءررمث صو .ه>ىندروامدني روك ذا نيرعثلاب صدأ م

 لال_هلا عولطْن مسانالرهظامرامتءان وهامنا كلذ نا ه.:لاقي أن كف نب رشع وةعست

 قاع ىرمشلا ف.اك-تلا ني ةةهلا ضءبلاق اموننوث الثو»رمشلا :اذ مالا سغنفو ميلعأ

 مضوأ ناوكالا فلهفاموب نيثالثد علا لاه اوأاحورخوالوخ دل الهلا ةيورب 2 ةقوةفرعم

 | هم "الا قان:اةعدبقب رمستلالزان هلل باس طلاروبج“ !اومابالا فت ءقوملاو ناد تلاااذه نم

 ةءورلاالةململلا دب ورلا ىههنيورلاوموصهلوق ىف عرا شل اهريّدع ا ىتلاةءؤرلا نالوقأ ىههمنا



 )0 47١ مامصاا باك

 ةفرعن ءوهفادهف الخ معز ندو هدعبوألاوزلا ل مق تناكءاوس ةرمته؟تسداف هب داج ||

 «ياعهللا ىلص ىبنلا اري ن يذلا بكرلا ذي ورب متتحا نم حا هاو ل حار ع ةمعرم كادصاقملا

 اوعأمم قاعة هوقب ماقال ب وجو ىلع حا نم حام اك لطانس ءالاممود م- مناي لهو

 نعاوريخ أفا ممنافلوالا امأ عانلا لحم نا ءامهاذلالدال نيلمل دلا لاكو لمال ا ىلا ماما

 هيدا ارااقىلاشلاامأو لاعىلءىذالاكسهأ ظفأب مسهدا عااد و ريتءملا تقولا ىف ةيورلا

 اموص نوكيال ىذلا هتقولاشم .هراطخالا هس غو ولا تقولى ابسسلا مقا بوحجو

 ءانأي اراهنلالهلا دب يبدا ددءالاودو دساها!لوَقلا اذه. نءةلد اغانال.مءاخطاو هنود

 1 اورطفأو هّيؤرلاومود ثيدل-تءئردقو هيو راارابتعالاْ اىاذهنلا لامتناو فاضصنالا

 وأ طلاع هنا ا.محاص لهدال ىتلا تالداحملا نمكلذوغو ظذالا موه-ءب رادتءالاو ه-ّيورل

 روشلا تاهو أن متقو ىأىلالهلل دب ور لكد :ءراطنالا بج ولادتك اذه ناكولو طلاغم
 ثيداحالا ههو (ةقئاو ا اداليلارئاس مزلداب لهأ ءاراذاو) ةيئيدلا ةرورمذلا»لطانوهو
 || ناكم ىأفف, مئمءار نكةمالا عسب باطخ ىهو هي ٌةراراطفالاو مّ ورلماسسملا, ةرمصلا

 هيملع ل هتسا هنا هريغو لم عبد ركشب د2 لدشسا ع نءلالدة.!امأومهعمولب ةيؤرشلا ذثاك

 كلا ةف سامع ا كا ذيربخ أف ة#لب . دما مةةة هلا 8 1ل الهلا ىأ اره ماشااب وهوناضمر

 ىله هللا لوسران افلا ذكه لاه مءارتوأ ند هال "ل :ىقتد موصن از الثتنساا هل اها أر

 ىلاعتهقتا ىلا بنل نأب سامع نبا حرمص هال عيتترب ريغو عامنا هلو لول اود اعىلاعتهقا

 ماظ سمه 1 هنا سابعنيادارأل راطقالا لهأ ن موهريغة بور اولمءبالثأب مهيهأ مودل اوهءاع

 عقوأ لالدتسالا ألخ ذهو لحنا لدأتي ورشي قرلادارملا نا همم طهوربوأ نيثالث ١١ لاك |

ا ىلعءاذىف او را ى- طاذثاو طم .للا ف سانا
اقملا نئاملا مذوأد قو سهاذم هن

 : ىم

 لاه لالدةالا نملالهلاف لالملا ةلاسرىفام ىلع لاك ١! باب رأعالطا اهام«ىت َجااةلاسرلا

 ةبور موز فاوفاتخ او نيقابلا ىلءةمسو مداملا له ضءبهب رن ىف فالخالى ولا ىف

 كأدسنع و ديعيلانود بي رقاادليلا كح مزاب ىفاشلا دءىوقالاورخ آداب لهأ داب لدأ
 هناعىلاعتهللا لص ىنلا ن ءةصقسث د دلل( رعقلا لء ةةفناامتاصلا ىلع و)اةاطمم ب ةقدج

 نبا اونئسلا لهأو دوس أ هج رخأهلمامصالةرعقلا لبق مامسصلا عمل نم لاق هلا لسوفلا و

 ىلءاهاويةنيعي ةدايز عفرلاةافوقوءءاورنمةباور اذ ىفا الو اعتتو نام نباو ةمعزخ
 للا لهأ نم ةعاسج تلا ذىلا ب بهذدقو ثي دا لهأ ضءب ولوصالا لهأ ه-.لا بهذام
 مودل آو هماعىلاعت هللا ىلصءسهأ ثد دحامأ طا هءموةثالاعاولد ساو نورخا مهذااشي

 دعبالا موملا بوو 1نيبقينم ذا هيفامةياغنا ءاروشاعموبىف هموص م نأ امئاص مصأ ن 1

 لخدل 47 آو هءاعىلاهت هنا ىلص هنأ ثب او تسلا نءهلار ةعلال:تاكرابناا لود

 8م .وصق كلذذ مماص د ذا افلا قذالا ولاةثئش نم د:ءلهلاقذم وب تاذه است ض.ء:ىلء

 لاولال-. رمق مص راما .لظضرشال طرتشد ىفاشلا لاقت ىو لا ىفلاق عوطالا

 تاراغكلارءاضقلا فدي الوراهنلا فهن ل.ةىو.,نا لهنا او ضرما ىف ذكي ةقينحب ءوبأ لافو
 د_صقولاد : يدا 0 هل !ةنلاديد_ق بجي هناامأو لوقأ تسلا نم

 مدا 2 7 يس ا سس



 مادصا!تالطمهىفل هذ 01

 || لوا تو رهعلا تةوىف ماه ن مشا بيرالو رخ [صأرادتعا نود نء ةدارالاوأ ثلا ىلآ

 ريتءملادستلا ل ل_ه-دةف موصلا مايأريغىف هب 45 داعن ود نم تقول ا كلل ذ ىف هبارمشو ماع
 بورغىلار ثلا عولط نمتارطغملا نءْلا مالا كل ذكو كلذ ىولذتال ءالقعلا لاعن أ نال

 مغبرملاو لك ال٠ نع عامر منكي اذاةرو رضضلانموصالدصاه نمالا نوكيال سمشأا

 ماس نك اان وأامهاسو أ انو © ناك اذاالا د صا ريغنم الذ ل :مدوبو نكميالو موصلا

 رمدعأ نم دنعةينلا تدم: مام ماكر وك كالا ةنلاهزتكأ زهور :اذاو الماكسحاموب
 ماقماضيأ موي راهنلا عج فاهنعسفنلا فكو تارطفألا نعالا مالا درو تيسنلا
 1 ناهربلا,تأملنرا دةملا| ذه ىلعةدابز ةيملا ىف بجي هنا لاف ن نمو تييدتلاريتءي) نم دنع بلا |

 1 اهد_صقدر2 ناف تاداعلار "اس اذكهوهانرك ذامريغ ىلءلديالاعرشو ةغلةمنلا موهفمناف|

 داما ناكملالوددر<ءوضولا ة.ىف ىك الثم كلذ ىلعةدابز ىلا حاش اري غنم فاك أ

 ىنكيةال_سلا ىف ءالذكو ةعورمثملا ةةدلا ىلع ةكصوصلاءاضعالا ل غب لاغتشالاو كللذأ
 : دصقلان افةءعورمأملا ةفصلا ىلءاهيأعورسشلاو اها بهأتلاو همف ماة:ىذلا ل اىفلوخدلا

 تى رعلاو يبعللادرجت ءالّدومل !نم كلذ لئمرودص مدعالاعنالاهذعانامزالةدارالاو

 نيمو علا فام الف نايسنلا عم ءامأو كلذ زن الالا دع ء(برملا و لك الالط لسذ)ه

 وهو ىسأ نم سو ١ اوه. .اعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاه لاه ةري رهىأ ثي دس نمامهرعغو

 اهناف مكدانسان ىف اتراذلل ط:1قو هاكسو ةمدطأ ةقاامت ان هع ود ملف ب رمثو لك أنهئاص ظ

 ماهل اونام-نباوذع زخْناو ىطقرا دالرخ [ ا ظذاىوهملع ءاضقالو هءلاهلاهق ..قزروه

 نبا ظفالا هلاهت اضيأ م” هدانسا وةرافك الو هءلع ءاشقالفاسنلا ناضمز نمام ول درطنأن ٠

 ءاضقالن اسسأن ناذمرر مش :لكأ نماعوذ صدع نأ ثيدح نم ئطقرادلا حرش أ ورخج

 ْ ثيدحلا اذهتاسردلق أ ةعباتما حلا م هنكنلا ةيعض ناكن اومدانسساو رجعي |لاق هيلع

 وهور روه+||اذمملمعلا ىلا بهذدق ر ىف اهب جاصد»> اال مدفن حن وكي أدان زلا هذه

 1| اركهد و١ ههجوفف بور ضم هماعدرهي ار ف د اغلا ىأرلاب سلا هذه لب اه نمو ىلا |

 لهأض هبةنامسنا عم عقواذا امأو دماعن ءعقواذامامصلا لطس هناىففالشال (عاملجا)
 ناضهرنءاموب رطفأن مىرخالاةياورلا ىفهلوةبكسةوا.سانب رشو ألك !نء«ةلال هلا
 فرءدالهطولاموصلاداسفالوقأ قامالا نم عنممهضعب و ةراذكالو هما عءاضق الف امسأن
 همملعهلتا ىلص ىنلل لاق ناضمر ىف عماجلا ناامهريغو نيمو علا ىف تدأ 'دقوفالخاذه ثمل |

 0 ةرافكلاب«م اخ ناضمر ف ىفأ صا يلعن وق ةولاه كله أامو لاه هلنال اوسرايتكله وأ ْ

 ةداب نااهدهو هناكماموب مصو هل لاق لسو هملع هلل ىل_ص هناهجام ئياودوادهالةياورفوأ

 هلوق موه ذمابجاو اصل“ طولا مير ىلعلدب واضعب امطعن كوشي وقرط عب رأن مايو م |

 ىنلاثاةرب ,رهيبأث يد (ادعءقلاو) مكشاسنىلاشف رلا مامصلا هلم م 25 ل اهناصسأ

 ضقملفا دعءافة ان هو ١اضقهملءسلف'ىق قوااهعردن ملاق مسودلآو هماعلاعتهقلا لأ

 دقوةسضتر مام از قطقرا داو تاس نب اوه جاما او ىذموملاودوادو ا ودجر

 ةمركعودوع«سمنبانافرظت همفو ما.صلا هسشي . ىقاادم عننا ىلع عاجالا رذنملا نبا ىكد ا



 )0 . كه 4 1 ةتلتلاط لت

 00000000 د رانا رعساسو أ راق ناكءاوب وسل ادسفيال نأ اولاق ةعسدقأ]
 شل 0 لا نرطرال ثال“ تيدعاوادتساو ا
 النلالد: هءالل هدم-الص ضرك ىلءعو فءعض وهو لسأ نيديز نب ن .رلاديعودا:سا قود معسألا
 مدق :ااةرر هج انتيدج لوقأ دمعلابد.ةمدلا ذو قاطما ذهنالةرب ره يأ ث يد ضراعب ١
 دمع |نييقرفلا همفو لالد الل اهعم ضْمْش فمش قرطهلو ثي دا ب تكن ءةدعىفوهأ
 قرا ثي دوي صد ماع هنال م دددملا د مهسىل ثيدح اذه ضراعبالو دم_هتملاريغو* قال ١

 ناك هعرذ لب ؛عاصل اراد مس أراس ع نءعتواذا 1 ىلا نأءاءمنوكمف دمعملاريغو دمعاملا نيب ا
 ضء«»نافر طفأف ءاقل_بوهيلعمتلا لص هنا ثي دحمدي وو «دمدبال عملا اذهورطنمريغ ا

 (لاصولاءرحو) للعلا لهأ هنح رمصأك“ ىقاادهعتءاقةسالاندارملاوءاقتسا ها اللا ١
 ىوهو ةشئاعو رعزباو ةربره بأ ثب ا قا كلذ نعل ودل او هيلع ىلاعتهللا لص 0
 ثيدح ( راهاظااةراذكك ةرافك ادعرطنأ نم ىلعو) ثيداحأ بادلىفوامهريغو نيصصلا ||
 لافاللاق هةر و:ءنام دله: لاق مودل وهما ءىلاعتدتنا ىلد ىبنل نان ناضم رق عاجلا ْ
 مثال لاه نيكس نيس مطن امد هت لهذلافالل اق نيعباتتمنب رش ”موصت نأ ع مط 2-3 ٍ

 زيبا انمرةذ أىلءلهفلاق اذهب ق دصتلاسةفرق همف فرعرلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نأ

 هذ>حاو تدب ىد م-_سودل اوه.اءىلاعتهلتا ىل_صىناا كدذفانم حوحأ تدب لهأ ايتبال 1

 ل.قدقو ةثئاعوةريرهىف أ ثيد>نمامعريغونيصءعصأا وهو كالهأ هعمطأف بهذال اق أ[
 عماج انا ل_جرلا نكلو طقذ عاسملا,لببدسىأب ادماعرطفأ نم ىلع بتال ةرافكلا نا[

 الا مرعي مالال- ع..هبا نوكل برشا ولك الا ىفامالا ناطمر را منىف عادلا ىف سدلف هنأ سها ١

 درواذالوقأ عا4 ارك ذيلورطف الدرن ثي دوسا اداه ع نءةياور ف عقودقو مودا صراعا ْ

 لقالادورو ناكا د ل راو ارا ا :

 رخأتورطفلا ل. بدن و) هيف سداالرهاظاذ_هو راهظاا ةرافك لئمدال نا ةصخرأأ
 ريذج سانا لازيال لاقت لو هلو هيلع ىلاعت لقا ىل_دىبنل ان ادعس نءلعمثي دخ (روصملا :

 1 ودل[ و«ءلعىلاعت هللا ىل_مىنلانا ار ذفأن وامعريغو نيهدعلا قوهورطفلا اواعام
 نامعن ينال هدانسا فو دو أ هجرخأر طفلا اولعوروص--ا اورخ أ امري ىتمأ لازيال لاق

 هرعت نيب ناك هنا ترأب' نب دب ثي دع نءاههريغو نيوعصلا ىف تبثدقو لوهجي تاحوبأ لاق ْ
 بالا وهب اني ل_جرلاًر ةيامر دقة الها ىندل اوحدو ل_سودلآ او هيلع ىلاعت هللا ىلص
 را

 كلذدي ح رمص دقو ضإ رماو رداسلملاك (ىضقينأ ىرشرذ-ءار طفأ نم ىلع بي لصن)» م

 ثيد- ضن الا ىفدرودقورخأ مانأ نمد ءفر ةدىلعو أ اي م مكتم اكن ةمركلانآر دل
 ىثحنأالاةصخرهوةورفاسدالر طفلاو )اهل مءاسفالاوهرك ذمدّةتدقو ةشئاعنعةذاعم

 ه.لعىلا عت هللا ىلصدل اوقامنمةريثك ٌكلذِف ثيداحالا (ةَعْرعْفلاَدَملا ندفءضلا وأتلتلا
 وهورةساا ىف مودا نءىلسالا ورعنب ةزجهلأساارطفأن تدشناو مدن ت:نا سولار
 رفاسماىلا مدعو موصلا قرطغلا ضد ود ىلع ءادهمؤو ةشئاعي دح نءمنيوودعلا ىف



 مامصلا* طق ىف لضف (159)

 اذهىةداصاعر لاق هنا هععحو مك اه اودوا دىأ دنع هنا بصر لذ عووطتل |موص ىلع هل نميز

 نءرةسفاورطشي لة داب نا لسو هملع هللا ىلصال ل دق هنأ ثدد_ءامأو ناضءز ئءيرجشلا
 مو.لا ك3 قراطنالاب مهره ناكدقرل بو هيلعهقلا ىلصهنال كلا ذفةاصعلا كءاوأ لاسقفهرامسأ |
 مامصلاربا نم سدا ثيدحامأو رثسلا ىفمودلا درجلالءهأ ةنلاةاصعمهامسف هصو م
 يتلا هللا صنيربمكءل عتيد هل! اذ هىفىفا الا اهداز ةياور ئف هيلع ةةموهورغسلاف
 فو زامامإو نولطملاوهو ةءزع موصلا نأب رعشمةصخرلاب عب رصتل اف اول قاف مكل صخر ا

 || نب نح .رلاد_.عىلعهةتو ظاذأا نم ةعاجج منك دي رضا قرطفماك رذسلاىفءاصلا ظذلب

 هياعىلا عت هللا ىلص هللا لوو عمرف سن اكس نثر ن ءنيص علا ىفو لل ذىف ةدحالو فو
 ور عنب ةزج نعهريغو ل -ءحيرخأو ءاصلا ىلعرطملاالو رطغملا ىلع اصلا بعيلفللبوالاو
 هللا نمةدخر ىهلاّةذ حان> ىلع مف مودلا ىلِءَدوَق مد _جأهللا لو رايلاه هنا ىل“الا |

 رباجثيدحن منيو تلا فو هيلع حاذجالفموصي نأ بحأ نمو نا يذخأ ف ىلاسعت|
 لاةفهيلعلاظدقالبرواماحز ىأرفر سف لسوهل او هماع ىلاهتهقنا ىلصءللا لوسرنأك لاف

 ثيدحنمدوا دوب أو دحأو لمحو أ ورش دلا ىف موصلاربلا نم سدا لا ةف ماصاولاهتذ اذ هام
 اذازنق لاف مامصن تو دكمرملا سوال آو هما عىل اع هللا لس هللا لوسر عمان ر فاس لاق د معس تأ
 ىوقأر طفلاو كو دعنءمتوند دقمكسنا )بودل و هملغ ىلا عت هللا ىلصدننا ل اوبرا ةفالزغم

 مق دعو هدم كنا لاةف رخآالزتما ان عرطقأن ءانمو ماص نما: ةصخر تناكسف مكل
 ىل_مهللا لوسر عم الذ دهب موصناذتي أر دقا غةعزعتناكمفا ورطخافمكلىوقأرطغلاو
 فرز روهجلارقلا ىفة_صخر موصا!نوك ىلا ب هذ دةور ذل ىف و هلع ىلا هنا

 ئزمالموصلا نأو بجاورفلا فرطغلا نا ةربردىأ نع ى#و هدب رهاظلا ضع نع
 ثيدح نمىذمرتلا هو نثسلا لهو دو أ هحرشأا 1 عضرا او ىل + ارفا ملاوي دارملاو

 نععضو لجو درع هللا نا لاق ل ودل اوه. طعىلاعت هللا ىلصهّللا ل اوسرن ا ىعكلا كلام سنأ

 هنعماص موص ماع ::تامنزد هو موصلا عض راو ىلا نعوةال_داارطشو مودلارفاسأا

 نملافلسوهلآو هماعىلاعت هلا لصهللا لوسر نا امهريغو نيوعحلا فةشناعشي دل (هبأو
 نسحهدا:ساودتاو نلا عم ىفلاق 1ث نا ظفار ازيااداز دق وه.اوهنع ماض مام صهيلع :وتأم

 ىفق وسلا لاك ل .:بنيدجأو ىازوال'ورونونأو ة.عفاشلا ضعب وثيدحلا باد لاق هيو
 ىلاءاهةفاارو هيبهذواعصص ف ثيدحلا لهن يبافالخ عالة نانا ءذهتايفالغللا |
 ملسوهل او «ءلعىلاعت هللا لهلوقنيب فال خاالوةغاىفلاقو هملو نءىلولا م وصب جال هنا

 زوج ذا ايكسم مول لك ناكم ه:ءمطيلفاضيأ هيفهكوقو هيلو همءماصموص هيلعو تام نم |

 هيلعىلاعتهنلا ىلصهنع مدر نيعقوملا مالعا ىف يقل اني الاف از نيالا نملكنوكيأ |
 هقالطاوهموعىلءاذ_هتاجةفئاطق هلو هنعماص مامص هملعو تام نمل اه هنأ لو هلو ١

 تاصنو ضرنالو رذن هنعماصبال تاهو كاذ ةقئاطتب آو ضرغلاو رذا | هنعماصد تلاهو |
 دج أمامالاو هباصأو سايعنب!لؤقاذ دو ىل_مالا ضرشلا نودرذ_:اماصيتااقفةئثاط |
 مليا اودحأ نعد أ ىلهي ناك. فةالصلا ىر راج مامصاا ض رد نال ميدصلا وهو هءاصصأو |



 (150) مامصلا» طة قله

 ىلولا ءاضق ل مةةنيدلا ةلزئئعةمذلا ىفمازتلاو هذرذ ل اامأو مام_ما ١ كلذ كف د أن عدسأ
 اروذعمناك اذاالا هذعىنيالو هنء محيال هنأ ا ذهدرطو هقفلا ض اذهو هند ىضةءاكدل
 ءادأ عقاب الو الص ًارذع ريغنم هراطخا اامافر ذهل نا هرفرطذ أ نع ىلولا م طر امريخأتلا

 الف ىلولا نوداناصتماوءالمنا اميرومألاو هناكوا مذ طرف ىتااىلا هز هللا ضئار كامات

 ىلاءتهللا ض'ارف نءاهريغالو هئعةالصلا ءاداالوه:ءهمال_ءاالو دن عدحأ بون عفا

 موهينأىلولا لع يي هنال_ءأهتلاورهاظلا لوقأ لءىلاعت هاو تامىتحاهيف طرفىتلا
 معز نموثي د- طا لولد موهاك صوب لوى دو أ ءاوس موص ه-ءلع تاك اذاتمملا هبيرق 0

 ماهطانموب لكن ءرفكياًذةلاوعا دالانعزساءلاريبكسااو) هعفدت ةعتجت أ لذ كلذفالخ
 : ىلعوهب , الا هذه تازئال لاقت ا «هريغو نيصدعلا فت باش ١ عوكالا نب ةاسث يدل (نيكسم 1

 ىتلاذبآ الات ارث ىدىدتغر طغت أدار نمدا حس نيم ماسعط ةيدف هنوةمطن نيذلا

 هقالزثأندازومتةتامو عن ةاعمز ءدرادونأود_ أ ثيدط ااذهحرخأواهتضففاهدعب

 ضتآر كللادكنل صخر و رمصأ | ميسم! ىلع همامسص هللا توف هديل فر ملام 5 همم مش نذ

 هنا سابعا نعىراضا١حيرخ أو مامصلا عبط :.بال ىذلاربكلا ماعطالا تن ورفاسملاو

 امودين أن اعمطةسسبالةريمكملا: | ارااورع« .كلا يشل ىهةخو سمات الا هدهتسدالاق

 عضر 11و قيعلات ثالاك هنأ سا عننا ع نءدوادوبأ أحرخأواذيكسم موب لكن اكمناههطبف

 هنا سامء نبا نءداعضصو كاسل او ئطقرادأ! حج مر وانيكسم مو لك امسعطيوارطغفدنا
 نان مان هوه. اع ءاضقالو ا بكسم مول لك نع ءمطبو رطغب نأرع. كلا زيسشلل صخرلا#

 ىفةرانكسلا نا ىلعال مادئاذ ناك عفرلابرا شالا نم فام عمن ارقلا فالري_سفت سابع

 عوفر 1 نم َئىء *موصلاو وطن ل نم ىلع ةرافكلا فتش للوقأ مول لك نع كسه مانعطا

 لعو ىلاعتهلوة نال“ ةالذ ىلع ل ديامزب زعلا بامَسلا ف سدلو ثي دا تك نمو

 لهأدنعع وكالانبةلسن ءتدناك َة ةضوسمتناك ن !نيكسمماعط هي دق 0 :وةمطد نيذلا

 ةنالا مكس سدت رطذيتأدارأن رم ناكسغ مال الا لوتأ ف تناك اهنا مهلكتاهمالا
 ليصن ذاعمن ءىوركلذل-ثم وهمدملف ةرمشلام كممد مث نك ىلا هذه أوق ىهو اهدعد ى جلا

 فالخالب ةعحن سل خو لاف ىرالاهبرخ ار عنب ا نع هل_ئمودوادوبأو دمأ هجرخأ
 اةءطم نأكن ناموصلا كل رتزاوجاهر هات ساس عنب !نع دواد ونا وراك ةمك تناك نا و
 سايعنبا ل اونامأ ون ومإسملا هءلععجأ امالي .وهو هل عةيدقلا ب روحو ور ودعمريغ

 لافاكموصينأ عبط سيال نمهالنية طا ىفامالذي الا ينءا بسانمريغ مالك مدقتملا
 امهادعاعفةخو فما منا ىلعل دب هناف عضرملا وى يلا تتيثاهما دوا دوبأ هنعهاورامكل ذكو

 : وهو هتتيطبالوهو مو.لا لرتنم ىلء ماعطالا بوو ىلع -- ءاددي ى الا ىف سدل لاح لك ىلءذ

 ىلع لدياماض» أ امهرمغىف سدلهل وسرة:-سىال وهللا باك لءلددوورلاذا وعازناا لحم

 دوادو روثو أو كالاممهئمفاسلان معاج هسلابهذدقو ماعطالا بوحو مدعق حلاق كلذ

 كال :ىفث شير هنال هذقن وه مقل وأن اضمرهلعو ناضمر هماعلاح نه ىلءةب دقالا دكه

 الود-أ ىلعة عجب سدو م-هلاوقأن مةياصعلا ع نم ةعاجس ع نعيران'[هيفامةباغو هعقر خم( َْئىث
 نمحلا#

 لبد
 الل



 عوطتالاموص باد )٠61(

 بهذدقو حب لقانالا امتع لة يعد ال اريااو ةدامعنماددأ | مست ادسعت

 نم ىطترادلا حب رخ ادق ناسمرءاشة ىف قيل اامأو هباصصأو ةئن .وبأو ذهل اذهرىلا|
 ناوهترفءاشنا لاقذ ناضمرءاضق نءل سلو هل ةوهملعىلاعت هنن ىلص هناريعنبا ثب ددح

 نءطاد انلعامىزولا نبالاقو مهضعن هفعض دقو رمش نب نام ةسهدامسس! ىفو هعنان» ام |

 اا ءةدعفىلاعتهلوقريمضتلا نءثيدحلا اذه هءاعلدام ديوي وثيدملا مص مهبفأ
 ةءاريلاو ةتعاي تمدح او لك نسلسص ا هم 0-20 امىلعقد_هةةدءلاهذهوأ

 ا او فخ ًاوهامنودّد / الا عم هيلعق د_صدام قد اوهاعدمعتلا مدعب ةمضاق ةيلصالا

 الو هدرسلف ناضمر نم مود هءلعناكن ملاك لدول اود. .اعىلاعتهتنا ىلص هنا ن ,مىوربام

 نب ميدارب نب نمحرلا دمع مد ا: #سا ىنف رب زحف[ ثيايسح نط ىطقرادلا «_حرخأ كهعطقب
 و ا 1 :ًاومديال قولا لاقو ةممالا- نم ةءاجهفعضدقو ىصاعلا

 درج نءلةنللض منال ذعمهنكسلو ىهتنا يا )لاةذناطقلانباامأو
 اهدضءا الصف ةءلصالا :ءاربلا

 03 ارا

 زيها ضو 0 0 00 15 نم 0
 تن لة زم ىلا ةبسنلااهت دان قدك ءالنتللاق ككاو رلا نخلا ةلزتنجاهنا امتمعورمشمىف

 : ناةررةمادءاوقلان هنال ردا وتو تفعل ١ "هل.ضفلانأ- - ىف ص خام اوم_مياهتدئاف

 || ماسص ىنكيهناثي د1 ارهاظل اوقأ ىبهتنا باسم يب ةمسلا ءذهب واهلانم ا رمشعب ةمدسحلا
 هب "هل-صةمن 5 ناأطرتشبالو هرخآن مو أ ةطسوأن موأهلو أ نم تناكءاوسلاو ”نمتس
 ىلءىقدصن او عامتالا نالىلوالاو ها ذناكن اورطغلاا موبالا ناضمر نإ واهني لصافال

 ىذلا ارطغلا موبالا تسلا نيب و ناضر نيب هيف لصْي مىتلا ةروصلا ىلءهقدصةروصلا عج

 نماة«مانص نم نالالف اذكل عف نالالا ارحالا هال هنا امأو ىلوأ هنا ككشال هم وص ضال
 (ةطاىذعستو)بوأطملاو مءالذو كش الد :لاوشن“ ”تسمامسب ناضمر عست أد قف لاَوُش رخآ

 د رأت لاه ىفاسنلاو دج أ دنع ةسف-ثي دح نمل و4 آو هملعلاعت هللا ىلصهنعتسئامل
 نممايأ ةثالث ررمشءلاو ءاروشاعمامص بودل آو هماعىلاعت هللا ىلصهقال اوسرّن دينكم م
 رم لكن م مايأ ةثالثو "او ثاعمويو ةمعا ىذعسن موسيناك ظفابدوادولا هحرخ أ و رهش لك

 ىلصهقنا لور تو ًارامتل اهنا من اةشئاعنع ءلمحرخأدتو سه اور مثلا ن منينالوأو

 اهلعوابتب و ورمدعو طقرسشم لا مصب )هباورفو طقرمشعلا ىفامتاص بودل ام هيلع ىلاعتهللا د

 لاقةداتتىلأثد . دح نمدريغو ل عيمص ىف تيثدقو ةفرع موي عستلا دك آو معلا مزلتسسيال| ا

 مول موصو يتسم ةسسضام نيف .رثكي ةفرع مو موضىو هيلعمظا ىلصدقا لوزا ا ا

 ١ لهأ اودجأ ولم د دعو 7 ربرهىبأ ثي درطف (م 2ث رمش مامصامأ( و)ةمضامةمسر ةكيءار روع

 مرا هللارهش لاف لضذ أ ناذمردعب مامصلا ىأل سل وهلآ وهملعىلاعت هللا ىلص هنا نعسلا

 ن.ةعاج نعامهريغو نيمودعلا ىف ةّساثلا ثي داحالا نمهسيفدرراملاا بوم اعموبهدك آو



 ه9 تطل رسل

 18 ؛ لوءاروشاعموب هاذه لاف ممم ءصإ صه أو هما سو هل آو هساع ىلا ءز هنأ ىلد هنا هب ةراوصلا ا

 تيارا ممل ا م 2 :دقورط ةملق »اش ن نمو ماصءاش ند مئاصان ا وهمانصو كا ا

 اذالاةف ىراصتلا ودوهيلا همظ»يمون هناهلنا لوسراراولاق هما. اهب رانا كل را
 هللا فصلا لور كد ىللقةملا ماعلا تأ « لف عسا تا :ءدهتنا ءاذ نال ,ةا ماعلا . ا

 000 وعنا هراك أ به ساورعلا رهأهملعو تلق لود اوهءلعملاعت :
 ااا ررااعرغأتإ داحأ با ءلا ىفو ىضمااد :رةمءاروشاعم. هلمو دهر كيو ةيريكملاعلا ا

 بدرالؤ مرار مئامألوقأ 3 4 :بسلا مانأ 1 ةئحلا نمت. ثامن ىواهدلا ذا وطاذمع ١

 الا ةملضأالا هذهىفهذراعب لو هن عوطتملا ما ءصلا لضفأ هنابوطان مدت ل ادد دقفلا

 مأثيدل(نايعشو) دنا حرش هللاهرنتامملا عد جلا زك دقو "عمل مو طق ل قام د

 ناءعنال امان ارمتهتتتاان مموصلن كيل موغلا كلا متهفا لصق لورد ةاس إ

 ةشلاع ثد حم نمزيمهدعلاىفو 6 ,دموح و نيا لهأودج أ هح رش أن اًضءر هب لصد :

 اظذا و هلكه ءوصن ناك لد الءلقالا همودب ناكن أ. «دىقموصد تاك ض رشف مود! ناك ع 1

 ىلد ىأ :انا ةثئاعشي د1 (س دا ونيةثالاو) تأ .هشقامام_دهن 2 رغد هس ارامو ١

 ءوكتو ىدمرعلاو دج ًاهحرخأ س ههلئاو نيثثالا ءامص ىرصتي ناك لدول آو ه.اعىلاعت تلا 1

 ايزنب ةماسا ثد لد نم دوادو هو حج رخأوهعتصر نا.-نباوه_-امزءاو قاسلاو

 ىذمرتلاو دأب رخأو ةعزرتنبا هع دق هنا عملو وهدان سا فو ا نا اضيأ هجرخ أو |
 : نينثا لك لامعالا صرع: لاه لود وهءلعىلاعت هللا ىلا صبنلا ناةريرهىف آت ب د> نمأأ
 مسودل و هيلع ىلا ندا ىلصوبنلا نا لسم عيت فو مامات آوى ع نضربعي نأ أف نع دجوأ

 ىأث يد (ضدساا م انأو) هم هم ىلع لزنأو هيقتداو مويا ذ لاذ نينثالا مومو ص نعل دس :

 روش كحن مثالثإ_بودل او هءلعىلاءتهتلا لصهللال ور لاق لاق هريغو له دنءةدانق ا

 نايحنباو ىذمرتااو ناسالاو د جب رخأو هاكرهدلا مام صا ذهخناضمرىلا ناضدرو ا

 رهشلا نمتمداذا لسوهل او هيلعىلاهتهلتا ىلصهلنا لو.ءرلاق ل اقر ذ ىفأث ب دس نم هعتو |
 ةغااملا ةا فلاق ثيذاحأ باءلا فو ةرمء سو 5 رمشع عدا رأوةرمنع ثالث مدن ةثالث ا

 تيساارعدلا ن نمموصي ناك درووحلارذانأايهدوذ مايالا كل: رامدخا ىفةناورلا تةاة>ادقو 1

 هن الهر هش لك 5 ر ءنمدرو دس هئاو'!- ءبرالاوءان" الئلارش الا ارهمُسأا ندو نيثالاردحالاو ا

 عّوطتلا لضفأو) ى-تنا هجو لكل او رسدلاو نيثثالا اهلوأةثالثب ةلس مره هنأدروو مانأ :
 هللا ىلههللا لوسرن ا امهريو نيصدعأا ىف ورعنب هللا دمع شي دل (مويراطفاو مولمود :

 ىق> ىنعفرب لزب لذ كلذ نمىوةأىاف تاق مانأ ةثالث در :لك ىفمدلاق لودلآو هيلع ىلع

 ةخغاى لاق مالح !اهءلع دوادىشأ موصوهو مايسصلا لضفأ هنافاموت رطغ ا امون مد لاق :

 رهذلا م وصي مالسسا !هماعح وت تاكفم ودا! ىقمالسلا مملعءاسنالا نة فاةشاوةغلابلا |

 رافد واموت موصب مالسلا هلع ىدنعن اكو امويرطقي واموب موسي مال اا هماعدوادناكو :

 رطفياللاةد تح موصد هسففن ةصاخ ىف لو هل او ه.لع ىلاسعت هللا ىلص :!!ناكوامانأو أن يموب '

 فا 0 انعادسالا ارمثما.سض لمكة سد نكن دوو الاقي قحرطنب دا
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 عوطنلامو مبان الينا
 ىور ىّت>ةدح هال | ىدب ددمال لاهءاعحونموقثاكو صرملاردةبالا لمع _دالفارغلاو

 مل سوهلاو هلع ىلاعت هللا ىلصهاوةودو ةنازروتوقاذ مالسلا هيلعدوا دناكو ىورام مهنع

 لكرات اف لامالو هل لهأ الامتراف هنديىفاةءعضمال لا هماع ىسعناكو قالا ْداَربالناكو
 و او هيلع ىلا ءتهللا ىلص أ: ه2 ناكو لالا ساء امدد-او

 (رهدذلاموصهركي :و) ءانام تقولا ةلدم يس رات خاف همس .امو هدحا م ىنءاءلطم

 ديالا ماص نم ماصال مسوهل وهل ع ىلا.« اىلصهللال وسر لاق لاه ورعب هللا ده ءعث ب دلع

 نءة دف أن باو قودلاوةمع :رخنباو نا .-نباو دوسأ حرح ًاوامهريغو نيدعتلا فوهو

 هملع تدم رددلاماصن لاق مل_سودل اود اءىلاعت لا ىل ص ىلا نعىوومىلأث يد

 لاسوهلاجرو نيعست دقعو ازكه مه هباعت ةمض نابح نبا ظذاو هفكض.ءقوا ذك موج

 ىلاعهَا ىلصهيدها فلاتر ف وص نا ىلءةلادلا ةلدالا ملظع أ نمث داحال ا هذهو عا

 نءماصالةءاور فو لوالا ثيداا ىف مدعلا ةازممر هدلا ماس عوصلزن نال سوف آوهملع

 هللا ىل_صهم منن ماه_هريغو زيه هصأاىف تدثام هدي وِ د عي دن داو رطفأالو رهالا ماض

 نءه غلب ,1لاقو لهتالدلاكو رهدلا مود دًادارأ آلورعزال لفه[ 1 وهملءىلاعت

 لاةناهولةةساقل_سودلآ آو هماعىلا هت هلل | ىل صون دامع نعاولاسم-منا ةدا. .هاا ىف نيغاكتملا

 هللا ىلصلاقف ءاسنلا م كن[ الث ااثلا لاو مان الو موق ىناث !|لاكو رطنأالو موصأم هزدحأ
 سهو يد ع نءبغر نخ' الاى ومان اوموقأورطذأومومأن ذانآامال_بودل اوهملعملاءت

 درسأ ىف اهلا لوسرا.هل لاق اس ور عنب زج ل_وهل او ه_ءلع ىلاعت هللا ىل_صدرب ,رقتاهأو م
 مود ىلع ل ءادهنل سالف امهريغو ناختل ا هجرخأ 5 تءءنالاك رةدلاىموداقأ مولا

 ف نمواهنمرثك 11 نءالشن ةب ضن تناك تاو ةعدامم ممايأ عودي قدصي درمساا نالو هذاا

 موصى برت هنأ م ءزن ءوديدث دمعو اذهو مدَقَدملا ىدومىفأ ثي د-ر هدلا ماصنإ اد عولا

 ىلاعتهّللا ىلص ىلا نا امهريغ غونب جععلا ىف رباجث يدل (ةءوللا مودارذاو) بصي لفرهدلا

 ىل أثير دح ع نمي ملا فو موصن در هنأ ةباور ىفو ةعدمبا مويموص نعى وه آو هيلع

 مامةيةعدإبا هلءااودتعالول- 1ظفاىفو موب كددعد وأم لال ةوالا ٠4+ مداوهوصنالةربره

 ةدخ [هيوصر ءوضو نوكيتزالا م ايالا نيب نم مام صب ةعجما م ماوصخعالوىلا.ءالا نيب نم

 ةعلبا مونموص بكس سناب ريكم اعلا ىفو ةعمجل ادار اهر 5 ,ىذاشن الاه ثوداح آب الا ىف 2

 الو هل قام ولم صيولا ذاميركأا ب علاه فش هدو ا داحالا لوقا هد ارفناب

 2 7 مللسودا وهيا ىلا هللا ىلا ص هذ ىورامو هدهد أمون

 ري غىلعهموصن ناك هنارهاظاا لب ادرةنمهموددثاك هنا لق لهنال والا نيهحول ةف را

 ظل ومالا قرر زاك ةمالا ص اش اوةضراعبالملهنناىفانلا !منءاناهنىتلا ةمصاا
 عصبال ذو م .ومعلا نمدل رص صو هفمواوهل هلوعم لب ةمالايهل و قل صا صت>الا مدع ضر
 ىلأو دج أ دنعرمسب تن ءايصلا ثي دلس(ثدسلا موب دو)قمةملا هانعم نع ىسنلل ةفراص هاير رث

 نا نكساانبا هععصو ىهسلاوى اريالاو مك احلاو نامحنءاو ه>امنباو ىذسرتلاودواد
 مناف مكيلءضرتفاامفالا تسلا مولا وموصتال لاق ل وهل آو هماءىلا«: هللا لص هلنا لوس



 (16ئ) فاكسنءالا بان
 ! د 11 قنا لاا 21 18317 15 7111:7550 5 نق أتت هك وطسس هس“

 ددعس لأ ثي لآ (نيد.علاموصمرخ و) هغضملف رع“ |طوأ تنعدوءالا مد اد

 مول يمول موص نع مم هنأ !سودل .ةودملءىلاعن هللا لص هللا لور نعام_هريغو نيددصأا ىف

 هل آو هءلعىلاعت هللا لد همهنل (قيرمثتلا مانأ و كلذ لءنواسملا عجب ادقورعتنلا مون ورطغلا

 حرش *قنتاملا هن .داح ا درمسدقو ةياعتأ نمةعاعت رات نودلز تناك ان ووصلان ءملسو

 لاق لاق ام_هريغو نيدعا|ىفةربرهىد 5 ثيدحل (نيموووأ مو تاضءرلامةةساو) قمل
 الا نيموب د وأ مون موصبناضمر كد دحأن مدل مل_.ودل ؟وهءاعىلاهتهللا ل_صهللا لوسر

 نام أ ددءاضبأ ةريرهىفأث يد->هديؤبو م

 ثيداح أب املا فواوءودتالف ناره 5فصتنااذا ظناب اعوذ صدربغو نا نبا هديعتو نسا

 ةياصصأ ارصءنمتهلةلا هذه ىف ىالالا لازامو لوقأ تالوطملاف طو سمو وطفالملاو
 كح جا اوامفت وانا.ث ااه رع أ ىف سان ملا ىلاغَد ىتاازكارملا نمازكرهتراص دقو ن"الا ىلا

 1 0 باتو دعو سي ناك ل وأ او هيلع ىلا« هللا ىل_ص ىبمأ اثانمومم

 ثيداحأب ةصص ىهلوة:وامو؟لوقن ن دف هباركتساو موصلا قلطمةمعورمش ىلع ةلادلا
 | ةدعلا لاك اوأ اون ٌرراراطفالا اولالهلاةب و ةرلم 2 ل سودل ١ او هءلعىلاعت هللا ىلصهممأ

 ناضمر م دم نع سودا .ةوهماعىلاهت هللا لص مهن ثيداحابو مالسالا ني واود عم. 0

 نمراعلاةونأ عش نمريخالا فص !امودنعىسغاادرولد صا |ىفودونيموب وأ مو-

 لءاو+_هفرف نوفا ءالريلا دمع نبا لاق لب تصوعو مما ةلااة ىصعدةف كتل موبءاص

 مصير ذا اذه مل_بودل او هماعىلا علنا نص ىلا اوهدل ل ئاسقلا نأال عفرلام اا

 ضع؛نمو لب نيا سملا ماوع نم عتب امىلارظن نمو طق صه مص! 0تامومعلا ص__هذك
 ىتلاتالامدلاو : "لوكّملا درةعراطفالاو موصل ىلعد ءراعتأا نمراصءالاهذ_هىف.مداوخ
 ةمامةاار ظن او نيدلا ىلع ىسو بقا اىذق لز ععةعبرمشلا نع ىش

 ه ( فاك ةعالا با«

 هلآ اوه. .اعىلاعت هللا ىلص ىذلا فك: عب ناكدقو فاكستعالا هم .عءورمشمىف فالخال(عرمد )

 اف كان دخل نماههريغو ني مسصلا ىف تيثاكهللا هاو ىتحناضمر نمرخ اوالا ارمشعلا فلو
 نمت نأ لعلدامتأب ل هدق بع .غرتلادر و هال (دجاسااىفتتولك قععنو) ةريره

 الآ ةرهيلعلاعتهقلا لص ىنلا لأسر عنارعْنباثيدح نمنيدععلا فترثدقو نيعمتقو
 ب وك ا ارداف ذوأة لاك مار 1 اددهسملا ىف ”لما فكتعا نا ة ةملهاملا فترذنتنك لاق لس ,و

 اهري-غىف ف كسشءا نم ىعسنال د ااعرمش فاك: ءالا نعموهٌكلذ نالف دحاسملا ىف الا نوكمال

 ىنأنبا هجرت رخ | 1! رطس والان عشفاالثب 5 كلذ ىلع لدءامدرو دق :واع رم | كم

 من اذ دسم لك ىفزيث احفاكتعالا ىوسا ا ىفلاه ةقيددشي د نهرو هيمن لمعسو هد

 ىفاشلادنعهفاكتعا لطب جب رخاذأق هءاعبجاو ع ورالان اعماج دهسا كس
 ءاضقأ ح 00 ولك ةقينح أد :ءلطال ا :وطقن اككنا ءلبقتسسب ال ةديدج ةيثلا جاتص هو

 ماده ودصمملا ف ناك اًذاالا ل_ه<المع رسل فاك ةعالا ب عممناسد رالل |وقأةحاملا

 ناكم لكى هزاجأ هناف ىكلاملا ةداما نس ريع نب دست ن ءىو ربامالا كل ذراع اىفةمالا ف

 اهاو

١ 



 فاكةعالا با (166)

 دصسملا ىفمأ طقفدسجا#لا ةئالملا ىف روم لك ففاكتعالا ىز < لد اوذلخاامناوأ

 ىفةحالود_باساافنوغك اعّمنأوىلاه:لاقدص-م لك فىز < هنارعاظلاو طقن مارخلا
 (هنمرخاوالارمثعلا ىفامسدك ؟ناضءرفوهو )بابل !ذهىفةب دحلوقىفالوةثةاعلوق

 هتيقؤن ىلءلديامدريلو اهيففكسةءيناك ل_سوهل او هما ىلاعن هقلا ىلص هنوكل دك آو لضفأ

 كلذكوهدربمد.ةملارعرذن ثيدحو ةثناعلوةنمال !ما.صلا طارتشا ىلءالورثك وأ موس

 نأالا مام صف كس هملا ىلع سدا لاق لو هل آو هما ءىلاعت هللا ىلص بم نا س ابعْنب | ثيدح

 هفتو قويبلاو ىنطقرادلا رو دانسالا مص لاهو كا 1و ىطقرا دلا هجرخأ هسفن ىلعد) هبي

هنا لع لدبام هذع تنشب لول وهل او ه.لعىلاعت هل اىل_صهوةنمتراثلا ىلا ةحالفهلجلابو
 

 ندماعوذ ره ةشئاعنءدوادونأىوردقو رعرذنفهفلاذامهذءتدثلب موهنالا فاكةعاال

 نوكنا معال |وقأ ظافاا كلذ رواهاوةنءهري غهاوروم وصنالا فاك ةءاالو ثيدسح

 ىضو وأ رمش مك هنال للدبالا تدثيالهضو رف نماضرفوأهلاكرو أر خآ ئلاطرسشْئُدلا

 «..لعىلاءتهللا ىلص هس:مبرغرتلا تبل موددالا نوكيال فاكسشءالا نا ىلع ل دبامتأي لو

 هناكشعاامأو ةمالا هشبل ريع ناكولو كاذربتعا هناانملا لة لو فاك عالا فل سوهلآو
 قانا ىعأ هنالك اذك فاك:ءالا نوكم نأ مزلةسب الذ هموصق لسوهل او هماعىلاعت هللا ىلص

 هريغف فاكدعالا د_كأن م مماالف اربةعمهد مسمى هناك عا ناكااربتعمكلذنأك ولو
 نمسداموصدالا ناك.ةءاالو ظفلّذاقاسلا اذهرهاظف مدلل ةشئاعل اوةامأو لطان هناو

 اهاوقه.فركذيلو فاسنلا هجرخ أ دةفاهتم مالكءا د لب اهمالك لوأ ىفةروك ذا ةنسلا ناب

 نع رادع ريغ دواد دوب لاق و كلذهيف سدلو كلام شد دح نماضيأ هج رخأكاذكو ةة#سا نم

 اهلوق ةشئاعثيدح نمىذلاردقلانأب ئطقرادلا ماس و ةندساا نم همفلوةءال قدما نبا

 اذهديؤياميو هداثرا فريثكن بارك ذاك ق وسلا كلذ حر كلذكو انود نمءادعامو حرا

 هصخو ألا ةمامريفو مامصفكس:هملا ىلع رمد ثي دح كالذكو ةقان قاوذ فكستعا نمثي دح
 ارمشع ف كسةعا هنا ل وهل و هماءىلا عت هللا ىلصهنع تدئدقو ىلا حرش هللا هحرنتاملا

 نا خالو لاو :نءلوالاريشعلا فكشعا هناهذعىو ريل اهماص هنا هنعل لو لاو. نم

 انو مدقناملفاكشعالا فموصلا طارتسما مدع 1-ان موص موس سيلو اهتلهينمرطغلا موب
 فكشعانا ةيلهاطا ىف ترذن تاك لاق ل_سودهل آو هما ىلا عت هللا لص ىلا لأسر عنا تنث

 امو هليل ناكماموب)-!ةباور فو هسلعق ذة ءوهو كردي ف وأ لاقتف مارخلا دلا ىف لمل
 فاك ءارذنهنأب هريغونام-نبا عج دقو عسجلا نكميرلاذاام هد ى فام جرن يهصأا ف

 فك.ةعاهللاق لس .وهلاو هملع ىلا هلا ىلسىنلاناىاسنلاودوادىنأ ةباورقو مويو'هلبل

 درفت هنأ ىطقرادلاو ىدعنب ارك ذدقو فءهضوهو لو دب هللا دع 0 داتا قنكلاو مه

 مدقتامتةرعاذاوةذاثامون ىو رنمةياو رنا فلا ىف ظفاسللا لاو راني دنب ورع نعئاذب

 نوكيفاكتعالا نال او .ةلاب.ةلا قاف موصلا ةمطرش ىلءهباو تح | ام ضاهتنا مدعنم
 اذهو ةنطت ةظل لق آن وكب هنا ىلع ل دية قان فاوذ فكدشعا نمشي دس لب اهقوناف ةعاس
 ىدمىبءلءلدلاو نيعم تةوبرب دّةذلا مدع ل صالاف هي حاد ااا هحلاص نكي ناو ثي دسحلا



 (163) ف -ةءالا با

 د ل سل ا سس سس سسصطم
 نكمهنال فاك_ةعالل اطر نوكينأ مزلَمبال مودا. اطرمش لءاكتل|موءلا ن روك مت كلذ
 ىلع فاكنتءالا طرمشال مودلا طرشمومااف مولا لكل موصا عم موملا ضعب فاكشعالا
 هللا لص ى أنا ةشناعشد دل (اميث لمعلا ىفداهتجالا ب بدهساو) طرش موصاانا ياست

 وهورزأملا دو لهأ ظقرأ وهلكل الا احا رخاوالارشعاا لخداذا ن اكل وال او هم1ءىلاسعت

 ىننا!نءامهريغ وني هتلا فد ًّط , رهىلأث يدل (ردقلا ىلاءا مامقو) امهربغو نيدععلاف
 ا نيمعت ىفو همن ذ ناد ةنامهلز ةءاباست-اواناع اردَملا هلام 5 نء ودل آو همل ع ىلاعتلنا ىلص

 ا مار رمل غاب عش اتا ند سنا 1 ذنيميرالاَتْز داعداو ةأو هنا ثيداح أر دقلا هلا

 | || اهتمعت فلوق نتامالءاةشلا ةمشاح فد راطوالا لدفنئاملا اهافود_ءادق وةم_هزاشلا
 ترك ذو الوقزيهبرأو ةعبستناكف ى قم :11ح رشف اعطسب دقواهد ادعت لوطد بهاذم

 كلامه هترك ذامل رخاوال ارم ءااراتوأ ىف امناتجرواهحوج م نم اهةجارتنس واهئاذا
 ل زنا يفو مم كحاضأ لك اهيفقرغي هل ءلا ها دا نال اردقلا لمان ا ةغاا٠ !اةحخخا ف لاف ىبت

 ناضمرؤ نوكنتنابجالوةن-١ اف هلل ىهوام ام كاذدهبلّزن مةدحاو 00

 اهةنوكي ةئاثلاو نأ اره! لوزن نع ناسمر قاس امنا :اواهلةيلاعة:طمناضمر مذ

 تاعاطا ا ىلعاهمف نو ىلا قدم ضرالا ىلا ة حالما ءىرو ةءةاحورلاراسشلا نص عون
 مهم باهل ونيطامشلا مئمدعابت» ودك اللا مهتمب رقع ومهتساعف مه را اونأ ل اعممف

 حرخغالوامفرخ أد نو مدة رخاوالاريشعل ار اناو أ ف ناضمر لك ىف :هلمل ىشو موتاعاطو مهت.عدأ
 ناضمر نمرخاوالارمدعاا ىف ىهلاه داما ادصق نو دس لكى ىهلاق ىلوالا دصق نذ اهم

 نذرخاوالا عملا فتأطا اودقك انرر :رأل_بودل او «.اءىلاهثهلنا ىلصهنت الو سرلاقو
 دح«أ تي اردقواّتيذأمث "هلءالاهدهتد رألاهررخاوالا عبسلا فاهركلفاهير كم ناك

 ىفمهفالّتْس ا ىلع ىيماهيف ةياصعلا فال او نير مشعو ىدد ا "هلا ىف كلذ ناكسذ نيطو *ام ىف

 اوةاتخاىو سلا فو ىنعفءافوةءاابةتوفءكنا مولا اهددو نمةمعد أنصواماددو
 املادمعسيبأ لوتورخأ:: ومد ة:ةريخالاةرمشعل ارانأ وفل امناىوقالاو ىجرا ىه'هلءاىف

 لاق رايخالا نيب اعجج زوال ة حد لكل قت امج اع رخئءاوىن اد لاو نب رد ءو ىد>ا هلم

 ا!متاىلاجناش لا لمم حبان ا ىف و اهتءعب هلا مزلتال هما يفاشلا بهذمو ىوةودهوةضو ,رلا ىف

 دقو ى ى'لمل هنأ ىرديال ناضمرىفاهما ةةدنح لأن عو نس رشءلاو ثا اءلاو ىداحلا هلأ

 الا فكل حرذالو) رخاتتالو مَدةةئالةنس تما ا كلذك امهدنءورخأتتو مددت
 ناك هنا لول و هلع ىاعتدقلا لص هنعز.هيهعلا ف ةشئاعشي د- نمي (ةجاحل

 ىلص ىلا ناك تلاقاهنعدوادودأ ح از اواقك عمنا اذاناسنالا ةجا1 الا تدملا لح ديال

 هدانسا و هسنعلأ سني رمال وهاك رع فكم هودو ضدرملاب رعاسوالا اوهماعىلاعتهللا

 كاذ مدلافو هريغو ل .ههسج رخأ اهاعفن ءةشناعن ءرعصلاو ةظفاتللالاع ملي تان

 الواذ ا وديالد ا دمكلبملل ىف ةحلدلا تلامس لنتلاع قعدولادوأ رخأو لع ِء

 الاف اك ءاالوه_:مديالا لالا اذ حرذالواه رات بالل ارغا ىلعالو ةراغ هيا

 ونأ لاق ةنسسلا تلاق هيف سياو قاسفلا اذ هبرخأو عماج دص-مىفالا فاك..ةعاالو موص»



 ميلا ناك / ١/161

 نمرددسقاا نآب ىىطقرادلا مالسو ا 7 همفلوهدال ىد«ا نب نجرلا دمعري_غدواد

 نا ىلع )هلا لهأ قفا ىو لا فلا امنودنكهادعامو رخال اهاوق ةشتاعشي د_-

 هلزو< و برشلاو لك الا رخالو هناكشعا هيد سفدالو لو.ااو طئاغلل جر خف كشعملا

 ضررملاةدامسلح ورانا هزودال هنا ىلع مهرثك أو ءانعمىامو رعدلا لل.-رتو سأرلا لسع

 ئثاحج ورانا هناك ةعاىف طرمش ناوارام ضي رملا لاس: ةاخلح رض نأالا ةزانهلا ةال صو

 ةئسلا حرمت ف اذك ةفنح يب أد :ءزودالو يفاذاا دنعحب رغ نأ هلزاحا ذه نم

 «/ ع اباَك )*

 3 ل او تدباادصتت بل ججسانلا ىلء هلو ىلاعت هلوق ىوعف دصقلا هغالأ فرع 1 ١لوقأ

 ءادةقالا ىعأ 0 اوذخ ل .وهل او ةماعلا هت هللا ىلص هل اوقامأو همفلااال

 هل او هملعىلاعت هللا لص اهنء ىتلا كانملان وكسب وجولا دمي سهالاو هلاوقأ ًودلاعف أ هب
 لذا يلسا م هدال هنوك كا ل٠ .اددصخامالا!نمبوجولا نءحرخالو ةبجاو )سو

 0 كاذ ىلع ىل- ءلدالف اهمذعبل الخالة وأ كسانملا عج

 فوتولاالا يللا مدع همدءريئأ د مفي ام يللا كا انمةلدأ ىف سدلو تحاولاال طرم كاوش

 لل !ثب دل كسانملا ع 0 ا سأذم - نمُك سن هنا ب رالوةفرعن

 نابحنباو قويبلاو كام اونخ لا بادصأو دوس هجرخأ يلا ردا دقق فر «كردأ نمةفرع

 نم سرض*نبةورعشد د> ن مدرك ذ م دق: غ نمح رخو ىلودلا م٠ نب نجرلا دع ثو د نم

 ىضتو همت د ةفارا منوأالءا كلذ لءقتاف اةرعو ًاورفلا مو الص ىعبةالصا اهذهامعم ىلص

 نمءاور فو برع نباو ىطقرادلا وك اخلاك ظافملا نمةءاج ثيدحلا اذه معصو هش
 85 ورفو يللا كردأد قف :رسقأا علطب نأ لبق ةفرع ء ءاح نمر 1 ذاا نحرلاد.عشد دح

 3 الا نم منكرةفرعب فوتولا نأ نعل دتتادا ورلاهذ_هن هلج الذ امج ل ر دبل نمو معن

 ىلع امضعيو بوجولا ىلعهلاعفأ ضءيلالدةسالاناوهو ثم اموهواهنو دب يتسا سيالىتلا
 هلاعفأ ع-مجنار هاظلاو كلءاري_غامضعب وك اهذعينايلوةلاكلذكو مكه بدلا
 نأدال نكلو اذهنودلءفلا اذهوهكنلا ثاانا نيم هنالك ءانمهتصى هع ةرداصلا
 اخ رشا نارتسار ةفرع فوقولاو مارحألاك !هئاذل: :وصةملا هنالانوكت

 ىفنيتالهلا عما حارب ريغ بسس ناكوأ رلا ىلاءا ىف ؟تدم !اكهتاذاد دودة مرع_غنأك امال

 هل آو هماعىل 0 !!هوضىلالحلام ءزدقو كلذوو ةفلد نه

 كل الاقن نإ ارهاظدا_ه-مو يأس جسام مس١ناللاق لولا ففرسأ دقف هلعشب نيب لش ل#سو

 هنأ لي ىّتحب وحولا ىلءلدتال ىهولاعفأ ئهامالدو هل "آو ه.لعىلاعت هللا ىبداهلعفىتلا
 ةمطرمشلاالوبو>ولا مزلخ_نالى مو طغفةءرقل ارهاظاافالاوبوجولا هسحو ىلعاهلعف

 ثيدحوهو ,ككسانمىنءاوذخثيد_كشحلا اذهرب رت لاحةلابب طخ لهلعلو ىهتتنا

 فاكملكىلءعب<) انمدقات ميلا كساس مبوجود فد هنأ بي + رالو هريسغو ليف عمت
 عاما هيلعو الييس يلا عاطتسا نلكرإلا عساس ىلعهتوزب رزعلا باكلا صنل (مهطتسم

 دازلا دو 'ذارد اقلا فلك ارا اولاقواهدحاحرب نجبب ,ةمكح ضار : يللا اولاه ةمالا



 (15ه8) يطا باك

 هءاعىلاعت هللا لصوريسُد:ثيدحلوقأ ىوسملا ىفاذك حلا همزلي قدرطأا ن نءأو "ل -ارلاو

 ىوةباصصلا نمةعاج قي رط نمىوردق هذكلو لاقمهمف هل -ارلاو دازلانل..ءاللسوهلاو أ
 ادار د_تو نمثدد_-اهد_فع ع نمدشيو ضءيلا مطعب ةيوةث عنماللاعقرطلا عسب

 ىفدروام عو# نا لصا طاف لاةءاوءمبىفوةيادصلا نءةنالثقدرطنمىو صوهوةهل-اروأ|

 بو جوال كلذ ىلع هب جات الل ضمن. الع بوجولا بيترتو هل -ارلاو دازلابلبسااريسغتت |
 دازلا ىلع ل ء.سل ارمدةاده_-والو دازلا دع ل نمىلعبوجوال هناك 'هل-ارلا د لنه ىلع ا

 ليلدلا ةلالداة رمال مرحلا ءالذكو لمدسلا نمام_هنمالاو ضرملا نمةمالساا لب”هل-ارلاو ||
 لعفلاب قاعي طرشو لعاسفلانقاعتي طرشنيمسقىلا مسقنت طورمشلا نا قرقحتلا تال ىلع أ
 اضي أل وقالاو هلعاف نما واطمهن وكهملع فق و ىف ال او هيباطخلا قاهت هماعفو ودل اوالاف||

 طرشو ب>اولا طرششمل لاقي ىذلاوهىناثلاو باطلا طرمثو باحصالا طر هللاةيىذلاود ||
 هلحارلاودازلاو لعاتلابةةلعتم طورشس ة ب رحلاو مالسالاو فملكتل انا اذه حاضياو بولطملا |

 ريغءادذالامذعب وبو-واللءفلا طورمث ض ٠:ل عدل عذلابة لهم طورش مرح ا ونمالاو ا

 كلذ نعى.نا|تنئاك مرح نودي رثساا نعةمنمةأرملان أب رييش تن و لقنالو لةءاقفاومأا
 اهد دوجوباةاعتمباحالا ناك ليالم'ل-ارلاد- مناع 1 نع ىهنلا تيثيإ و عيمصلا ىف ا

 هبضتقي ثمارح مرح نودب رغ سلا نال ل ارلا لع مصل نم ا ص2 نأ ىذةتاذهو

 مانأ ةثالث رفاستنارخ < الاموملاو هللا ن مرد د سعال لال ظفل همض“ ةءاكوهدقمق ىمجاا ا

 ثوديرةسلا جرحت ىلءلديام دريلو تااورلا فال ا ىلءمر نودي ديرب وأ 2 .اوأاموبوأ :

 تةامنمنود مراه ساو هل-ارودازاهاو تنام ن ىلع اب ةيدصولا باجي اف هلا ارا
 ةدقافكر اليدس حاملا عل ط3 مرهم |ةدلق اف ناف تسانمع سل هلحاراهأ دلو مر#ودازاهأو

 الاد زادك مسنأل هنوريةب دأتلا نارخا ئ 5 دأتااط هر ئشلا نوكق عموةدابزو' هلدارلا

 مل تا نوكأ محدنع ءادالا طرش ىءملب اذ_هنوديربالم هوةعصأ | طرش

 ةرمأ|لماق حالطصا اذ_هو طرشب ةطورممىشو ةيدأتلا الا قلو بوج ارز ٍ
 ا رشالا و .[و بوح ولاو ةدعلا طورمم هلت ا_كدقو تامن مناهمفام باغ ١

 ىلاعن ها ىلا نع سابع نبا ثي دا (ارون)ل الذ ىفق+اوداممدة: دقو ياما بالا ١

 دجأحرخأو دج هح رن أهل ضر يام ىرديال كد ناف يبا ىلا اولدتت لاق لمودل اويلعأا
 هللالوسرلاق لاهرخ الا نءامه دس لو لم دلا ند ادع يا تر دس لمح امني اواسنأ ا

 :ل-ارلالضنو ضد را ضرعدق هناف لت لف يلا دارأ نمو دلاو هملع ىلا هتءقنا ىلصأأ
 فرعظقو د_صوشو ىلا ءاونأ ىسعلا ةقيلخ ني ل رعمءا هدانا فو ةجانللا ضرعتو

 نماعوذ رم ةماما أ ثد دحنمقوسلاو دو هنمنب ديهسو ىلعيوأو دج برخأو ظداا

 ناوايدوهيءاشناتماف ل احناطاسوأ در هال ةةشمو أةرهاظ ةجاسوأ ضرع هسحيإ

 ثد دو: ادع ارشح ابنا رشو ملس فأن بث ما هدانسا فو. اريصن *ا.

 اد ١ رآاناصنت دوعن أ هبل ءالف يي لو هللاتدىلا هفا”هل-ارواداز كلمن ءاعوذسم ىلعأأا

 تست لاق المدسهملا عاطتسا ن نمتدبلا يس انلا لعدش ديو هيك ف كاك ىلا: هللا نال ل ذوأأ
 سس حس دوت رج تت جوج مرت هج وبوستاببج تن هجص وج مدحت 717 تست
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 ةدلاهطا عوني عتتيعولصت _(14)

 لوه*َق مه“ ىلأ ع نعل ىوارلا هقادبعنبل الهو فضي شي دااولاقمءفاتسا فول ١

 ىدعنب ا دذءةربر هن اآثيدحن مهلا قنرط نهىو ردقو هيلع عب اةيال ىلمقعلالافو

 نا ته ههدقا باطل انب رع لاق لاه نسا نع هانس رود: منب ل ءعسىو رو هو:

 مهام ةيزجلا ميلعاون مضيف علو ةدجال ناكن ملك اورظنسفراسصمالا هذهىلا الاجر ثعبأ
 ةةنحوب او كلامروفلاكلوةلا ىلا بهذدقو ىويسلا ضي «_برخأو نيمل-؟ مهام نيل:
 ىنارتلا ىلع هنا دعو ف سوي وأو ها ازوالاو يذاشلالاقو فاشل بادصأ ضءدوده-أو
 لوقألا تل-ارواداز كلم نم مل سوهل او هءاعىلا«تهللا ىلص هلوق تدع ةغلاءلا هللا ةىىفلاق

 ىنارصنااوىدو ياا يملا كرات. امتاو هللا نعحورخلاهبشي مالسالا ناكرأ نمنكرلرت
 الونوءةبرءااوكرشمو نود الو نوأ در ىراصتل اودوهلا نال لرمشملا ةال_صلاكراتو

 ةمعارك ذل نو مالسلا هملع مهاربا ةنسةقفاوم وهلا ةلكءالعا جحا ىفةبع : ملا ةرصملاو نوم هد
 1 ناةربرهىأث ب دسىفو ”لنانوهذدازامو ةرمعل ا كل دكو نآملا سن ضعب ىفو ىهننا هيلعهقلا

 روربملا جيس اوا مهن انةرائك 5 :رمعأاىلاةرمعلاا لاف لسوهل او هيلعىلاعتدتلا ىلصهقلا لور

 نيلفاغلاهسنتفو ألان مئنهطاانتال ىذلاوهر وربما حلا تلق هلس :لا الا« از هل سدا

 ةمدصءاهلحأ و هتتاهمظع و حجاخلات ار كضمركذ ف سانا ميهاربا زي ئيدلا بم يتلا

 لاينوكرت 0 الهعنمرشكو جا فةالصلام هركأ عمضتوهةملب وادوجواهرثكحأو

 : كلذنا ىةكت نمو عا الا: مارح كلذو ىرمثلا سوارغ موس :اهوأنوعءضب

 : اذا فاك لا ىفانوااء لاه دقو يالا نبا لاه 2 أ سهاو أتاك الجر يلا هءاع مرح ىف همدصأ

 ىذلا فك لام ل ء_سدقو هنع محا طةسد.ةف جلا ىلا جرخاذا ةددحاولاةال_طلاهنوفت هنالع

 هللاه_جرلا.ةف حلا هلزوجع هم ا رهظ ىلعالا هيف ده -!اعضوم د ءالورملا كحر د

 || ةالسصلان هاد_دا٠ نكع الفءاس دلاامآو هلل ؛ وةالصا لرت نمل لي و ىلسدبال ث مح بكربأ 3

 أ مدا و حاملا ءا يه ياظعلا اركسملا اذهيدسودلمكحال ىذلاردانلا ىفالا عورمتملا قو ىف
 ثا 1١1 هالا ىلع ب> اولافم-ميقودللا ةقدمو ةةفرلا تاوذ نم ل هلا فوخوراكنالا ىف

 نءلس:لنمنو 2 .ةنورئامم مشو م-يياع هيأ كج ادذاوالمل !تاهو ىف جملا اوققد

 0نافةال_ها |لق مهنه م لقي 3نمنوعنعوةال_هلاهأىفمهلعنوددشد ومع غو نيلاجلا

 ٌ «ةافدياواعيلوال كوانواهتاهكرت نمو مهقانعأ ف كاذك : الصلا كرت ن همنا ناك اولي

 هلصاح ىهتنا هقفلا بن 111 ٌدمهمكحو هسة: قدعيف

 نيمباس# !اوةياصعلا ع نم ضاشمس سا ام ىلع لسانملا ناله (ةبنلاب ييللا عوننيمعت بجو للدف)# |

 : ةرمعلا قاف الامر نأ اونو( عمت ند 0 5 انوأ

 0 بذي ن أهم ءلعو ىت>ال ال قع مهءارح 0 ع أذا

 قَد و ةكملشديمئاعمةرمعلاو ايقاف الا مرح نأ وهو (ثار و ًالىدهلا نم هرم سا ام 1

 اد_>-اوامعس ىكسل واد -اواف اوطف وطن ن نأه.لعو يما لاعفأ نم غري ىحهمارحا ىلعأ

 فاط 200 نأدارأ اذاه ىدهلا نمرمستسما ام حمبذب مم ني.هسو نيفاوطولوقىف

 تنم : رامممر ع نأ ةكححم مرضا يحلاف ةدرغم:ر غو أدر دمج ىأ (دارفا وأ) عادوال

 ا هلع دع

 0 9 كاشفا هاف ةلطتفطتت#

 071 ايدل 1
51 
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 اهتمعجرب مت ةفر رعاة ثءامف دوك 0 وتافرعىلا حرم لوق ىلءحاك لا بنت ةودمصلاو 0 ٍ

 ةبقعلا كريد نم أية سمشاا قورمش ل ب,قاهتمعزديو ةنئادز رع تنس لور ل كلا نورد ءدأأ

 نيب ىىسب و ىممانأ فةض اهاللل فوطب ترصد وأ قالك وهسعس ناك نا ىدسمب وىريكلا

 لمرو مودّقالفاطفوقولا لق كمل خد نان تاّةءم نممرحك نأ قاف اللوةوزملاوافصلا ١

 ” د هدرا ع ريد ةفر و ع يد هما 000 ل د ا

 نمامهريغو نيميععلا ف تدنن دقو ل ءونيمعتا 4 ورصقي وأ |

 جلت مكتمدارأن اير لعمق لاسم زبر حران تنا ةشااعش دود ٍإ

 1ر1 ال هل ةرمع لوبد ذامأن مو ليان عجيل ويتأدارأ نمو لءفءلقةرعو ا

 لهأو ميل لاو ةرمعلاب سان هعملشأ او هعم سان هدانا مزح اوهءلءىلاعت هللا ىلصهللا ا

 ىلا هت هللا لص بل لاله | نارباح ث ب دح نم ىراخا اىفوةرمع لهأن مة تنكو 5 5 رجعي نمأن ٌ

 لاق رعب !ثيدح نمي هلا ىف وهتاحار هيت ومما ا ا نمللسوهل اوهءلعألا
 هللا ىل هللا لور له امل_و هيلعدتنا ىلبصهقلا لوسر ىلع امفنونكت ىلا هزهك راد ا

 هنملهأ ىذلا لحنا ىف فالالا عقودقو ةقململا ىذدصسم نمي دصسملا دنعن مالا لو هيلع ا

 نملهأ هنا ىورنم ممخةاورلا فالّدخا بسح ىلعلسو هل آو هملع ىلا تلقا ىلصهننا لور ||
 فرشالءام لهأ هناىورنممهئمو هةاحار هبت مسا نيحلهأ هناىور نم مهنمو دد روهدم لا ا

 لاف عمساموار لكل ةنذ ضاوملا هذه عج ىف لهأ هنا لا ةؤسابعنب ١ 'الذ نيب عجيدةوءادسبلا ا

 8 اوالاو):اراع دحاو لك ريخأنالاسرا هنو أي اواكس اناا نا سايءْنيا نيد وةغلانلا ةخ ىف ا
 تدر رطضاو عاملا اهيفلاطدق ءىااهذعتا لءاوةثالثلا عاونالا ىأ (اهلضفأ) عملا ىأ ا

 جرسو هلآو هماعىلا«تدقنا ىلص هنوك-ا نارقلا عاونالا ل_ضذأ نأ, لاق نممهنذ لاوقالا هين ||
 ةحاثلاةددعأا ثيداحالا ن كلاذا رفا ج هنا ىلءلديامدرودق ناك ناو يدع اوهأم ىلءانارق ا

 نا ل درو عو عج لعأ هنأب ةحرصهةدي دع قرط نما م هربغو نيديهصأ| ىف :

 دروه:كل1 عاونالالضف نار هلأ اكل هلعنا مل ضف أ ل هفامري غنا ىلع هيام مول او اع

 لاق لسوهل اود. !اءىلاعت هللا ىبصى:1!نارباحث د ددن ما غو ني يعصأا ىفكلذ لع لدبام :

 6 انلعنوءاسنلا اءطو انامل اةلاق لعن كتاف يمد هلا الولفاولسأ ساما يأ 1 1

 ثيدح فلل ذل م تدثو يطارانال» ار هظب كمان ء-و هيورتل موب ناك اذا ىتح لالا! ىل.غ. |[
 اعاعلو ىدهلا تةسامن رب د+_ساامىىع أ نم تامقتس اولا متم ظامقل أب ةيادعلا ع نسدلاعاا

 مهنالأ قااوهو داو كلاكم هدهد نمو يعن“ ءلاو ةباصعلا ع نم عجب اذهىلا بهذدقوةرع ا

 نضنأع 01 عونتال وهل يل ادا ىلصاهيأ عضو ادة ضراعم ةلدالا هذه ضراسب :

 قود ل ل جاامو لاوقالا يح نئاملا عضوأ دقو تارةااودو ل لا وتلا نم :

 0 ه.فنثملا مذوأ كلذكو مارملا غولب حرمث ىف فمعضا ادرعلاو قدنملا حرمت ||
 ةعيرألسودل او هماعىلاعت هللا صه نءمسفلا ىوردةلوقأ انازق ا اوهماعىلا.ذ 2

 همذداتج اللامع ىباعص ىأر هنال د#>أ ىلء ةد< لا لت او الا 2 1

 هءاعف باوصلا ىلعدوثءاامارنفا دجهملعمااكلل!لوطيثصاا اذهنالصاخ ا وح رمسمأ



 ؟ائينلا للا عوزنيعت بو لسف متن
 ل :معقوملا مالعا ىف ميقانب|لاقهقنا هجير ميقا نبا ظفاسلا ى :وبشاا ىدهل وأ قدما حرمتت

 لعفب مهاتفأ م هب هيام ساب مهاتفأ ع ةروعلا ىلا يللا مهضسفز او< لود آو همملع ىلا عت هللا ىلص

 لولا نم رج وغا ارد ذو لوعلا تاغ نيدن ىذااودو هدءنئث هضش لو اقح

 قده نموةرمعب هلق ىدها نك : ل نملاه هنا اهيذ كال ةض هس: ذعمددقو هم عملا

 راس ع ربع او ميلا نيب نر ة هنا هنع مد هنافوهه_عفامامأو ةرع عمم عجب لهيلف

 صأوىد-هلاقاسن اون لاولا ارقلا لعفف هءاصعأ ن م أسقن ني رمدعو ةشسس دخعادي اور

 نافق.فوتلا هللاد و نيع ىأر هنأ اك لوقوه)ءذن ءاذهو ىد_هلاق سيول نم عّتل ىلا هكسفب

 ىلاعت هلل ا لسه: ةفص ىف م-ممع ىلاعث هللا ىذرةيادعأ | نيب فالامخا عقو فيك ىلمق

 تاقةد_حاو :_صقىفةدها ثم نءريخ م نم دحاو لكوةدحاو ةدح ىهو لس وهل اوهملع

 ارمصةمنمو فصئمدجم نإ ثدداحالا هذه لءماللكلا سانلارثك أدق ضا.عىذاقلا لاق
 ىواعطلارفمبوبأ اسف: كلذ فم هعسوأو لاق رصةةرمصتةمنءو رثكم لدط نم تاكل
 وب أم ىربطاارغه> وب اضي أ كال ذىف هعم ملكستو ةقرو فل ىلع ةدادز ىف كلذ ىفماكست هناف ىنذحلا
 راصقلا نب ن-طاون أ ىضاقلاو طبارملانبهقلا دمعوبأ ىذاةلاو بملهم ا مةرغص ىنأ نب هللا دمع
 لك هىلاقءامىلوأو ضامعىذاقاا لاك مهربغوربلا دب ءنبرعولأ ظفاحلاو ىداد_غبلا

 فا؟هيسئأو تاءاورال عج اوهام محئاراشخا نمهان رتخاو مهمالكن م هاذصخلام ىلع

 لدا ا هاا عاونالا هد هلق ساذال حانأ لموهل آ او هملع ىلا هللا ىلصىنلاناثيداحالا

 لكربخأ و هيلا عسجللا فيضأت ير حال هنأ ن ظيهريغ ناكل دحاوبسعأولو اهعمج زاوح ىلع

 اماوةسمالامالل_بودلاو هم 1ءىلاعت هللا لكى :لا ىلا همسسنوهلهدحانأو هدد حج ددحإو

 هيلع ىلاعت هبا ىلص هدح عون عاوالا لضفأىف نواف انامل اللا ىروتن ا هسل عدلا وأتا

 نوكيآل هذال سودلآ و هيلعىلا عا هللا ىلصدراةخاىذل! عونا !نانولرةيممتال لسوهلاو
 لاف لد ريس لزن هنا ثد دح ىفاك لحوز ءهللا ع نمو نع تناك هم ةساد ااواهسالو الضافالا

 نارقاع مناقل او لسوةلآ او هماعىلاءث هللا ىلصه نع ع 8-52 ةرعو هعجب كسل لق

 ب الج نأ هدامأو هتاءقةساول ءالذ دعب لاه هنكاو ىتنملاح رشىف تل ذنتاملار ,رقاك

 هسه أ نع ملول آوهملعىلا دق هللا ىل_ص هياحصأ ل ءفاك ىعبدرعاتلعطو ىدهلا ت ةءام

 انييبزاعدا ةلا نملضفأ تلا نأ علدف مدقناك هتعح ىل ءقفدم ثددحلا اذهو

 هبات نولقلام د.طت كلذ لافا ١ 0 او ه.لعىلاعت هلئا ىل ص هنالاهن هلو راشعا

 ٍِن واق بدمطت و رطا اوخريج ماقمال عدرش *:ماّةمماقملاتال ىدهل امدعلاهدقاوج ثدح

 مالك. |1لاان و ةقادع .رمبةااَنبا دج راكهريغز وجمال ني«ّدم هناامأ آو لضفأ عقلا نا قحلاف

 ْن هنا وهل اوه .اعىلا-«تهقلا لص ىنلا كن ىفاو ةلتخا ل ممكستلا فلاق الفهري رقن

 هل او ه.لعىلاهت هللا ىلص ىذا ناقدبطألاهحوو ىدهلاق ثاساعتّوموانراقو أيل درهم

 الف جحلاالا كو الناك ةماظءملا ةىمىلا ةرونملا هْ .دملا نمح رخو سانلا عج نيد ملسو

 ةلاهرس رك ذئوةكم لخداافةرع وةس كسل لاةف نارقااب لأ ق.قعلاىف ةفللاىذيتا

 لباهملا شيعبالو ةرعرش آف هنا فرعو روبنلارغ أن مهيطاربشأ ف ةرمسغلا نا برغلا
 - يلب



 0122 خللا لا ويس: حملا
 تايقةدساول لاهو ةربعمل جو مياس مارسا حتي سانلا صاف هدو غلبأي مه ولا اذهدردارأ
 بادر ةمناكنفاولحأك سانلا عمتال-أو ىد_هلا تةسامتربد>اامىكمأنمأأ
 كرابملا ىداولا اذه لص ره أ ث دح قءّةعلانمهتيبلتب سانرافوةرجشلاو ةيئلاءادتا |
 ميعلامارحال اديد#ت لني لو ةيغرلاو مهلا بسد ىدهلا قئاسا ه:ةمناكو هس ىف ةرعلقو أ
 ةقية-انرافناك.:ىئمنمةفرعملارن_سلاءاشن ادع ةسلتلاديدحت فرع ماهي وتلا مونأ
 ةياصعلا نا "هل ءسملاهذهىىمةكأ اوىوسملا ف لاقى همنا هرخآى فاهم ىمالا لوأ ىف ادرتم |[

 نم مرحأ هنأ نمل_.ودل آو هماعىلا.هنهننا ىلص ىنل لاف أن مهودها امةءاكس ىف اوفلتخعمل
 فقو مثىئمىلا هيورعلا موب رخ مةورملاواةهلا نيب مو مدقاملوأ ف اطو ةفءالاىذأ|
 فاطم ئقاحو رو ىرو ملا ع.جرمن مارطاره تملا فتو وة -ةادزعتانمث تافرعن |

 م-هدا مدان ل_هقاع :ويعتلا فاو قا تاما و هثالثلا مارال ىفراحلا رن ةرايزلا فاوط

 جيلا لحال جا اومود_ةاللوالا فاوطااناكوادرةماض كل ذناكمهضعب لاق مهن ااو |
 ناكوىدهاا قوس همك ذناكح ,ءمضعبلاقو جيلا دصق هنالمارسالا ىلع هزاقيناكو ١

 ناكو جلا ناك ناوةربتمدسعب ىعسلاو مودة! فاوطاو:«مهم "اك ةره_هاالوالا فاوطلا |

 جاتحال نارقااوان ارق ءالذ ناك مهمضءبلافو ىدهل قو اهتم ناك هنالمارحالا ىلع هاش ا

 ةران ىعسهنااما تايداهتجالا ف فال_ةخالا لمس. هلم.سىفالةخالا اذهو نيمعسو نيفاوطلا |
 لبةرومشملاتاءاورلا ف تدث ل هنافنارقل وأ عت ةلابلبق ءاوسةرازلا فاوطدعب ىرخأ |
 هللا ىب_صهمارحااماو لم مي حرش ف ىو ونا ا لاق ى.مت' ا دعب عسل هنارباج نع تمت ٍ؛

 ةموععأ!تاناورلا ترداطت هيو يعللا در ةممرحاف لضفالادذخاف هسفل ودل او هملع ىلع .ش

 هتلا ن عراب افانراق ناك هنأب تاداورلاامأو هن رم اها: هذا هناك هنأ, تاءاورلاامأو ||
 ىلاهساقو مو نمللصتلا هياصصأ رم أن يسدلاح نءرابخشا لب همارحاءا دنا نعال ةاثلا ٍْ

 نمو ل_-وهل آو هيلع ىلاععن هنأ !ىل_دوهناكو ىدههعمثاك نمالا ةيلهاجلا ةفلاخن رع 1

 ةا-اوم لذ ل عفو يلا ىلعةرم_علا اولخدأ مما نعي نينراف مهءارحارخ [ىنىدهدهعم
 لو مح ارهشأ مهد تع ةركشم تناك اننوكلا عي اربشأ ىف اهلعف ىفمدهلادنأتو هباصصالا

 هاىل_صىبئااراصفممتاساوم رت ىفْكاذب مهيلارذدعاو ىدهلا بهسد مهعم لامقلا هنكع
 ىلع الاد از اوج ىلع ءااءاار وهج قفتادقوهيمأرخ [ىنانراقت ل_سودل آو هملع ىلاعن ||

 ريبكدشلا ةلزغعةرمعلاو ميلا فوهو ( مارال نوكي و ىب.متنا هعنف سادلا ضعبْذسو ةرمعلا ||
 سفننلا لعجهمفو رهاظ لعفب ميما ةمزع طمضو ميظ«هلاو صال الاربوصت هيفةالصلا ىف
 بعتل ةاناعم مق هس.فو لمدصأا عاونأو ةفولاملا تاداعلوذالملا كرت هقةع_اخةللذ م
 لادنيكسنل ا دال لد نمريغ ىلع مارحالا باجي ' ف سلو لوق أ هتتريخ اوبعذدتااو

 لاحدمصلا نم مهيلع همرحا لنا اهناف اوداط اف مسلك اذ او ىلا-هندل اوةىؤعأهب " الااما

 ددحالالا مارحاال هنأ لعدقو مرح ين أ ود._صلا ىل ريغ مكملع ىلرامال ا ىلاهت هوق ىف مارح الا
 كلذ سدلو هنمداهتباف سامع ب !لوقامأو اول اذا مهاد ._صاا ةحابا مهرب أ مث نيكسفاا

 كاذىوراك مرمريغتاةملاز واف رعبا هفااخاذهلو داوتجا ماةمماقملاوْئ دفة نم |

 هلع



 ةينلاب يللا عون زتمعت بخيل صف (119)

 ىلا وفئات لو هلو «ءلعىلاعن قايل هرصعىف نول ملا ناكدقو اطوملا كلام هنع
 ةصقٌكلْذكو طالعنب جاطا دة كس ما رحاب م .ئمادأ م هنا لن لو مهنا اراتكمأ]

 أ َ

| 

/ 
/ 

 ميلا لبق ضرغل لأن اك دقو ل الو هو تاقءا الاد شسدحولار اجرة ءاسل ةداتقىفا
 لفانالا اهتعمل_ةانيالذ ةبصعتسمةمملصالاةءاربل او ةرم ءالالو يسللدب صريغتاةءملازو اخ
 ر“ نبارةعملاو حال ساريا مارحاريغ نمةز واجن ازاوج ىلا بهذدقو هب لعل | بدي ميم

 نافدسا هناك كرت هنأب كال ذاللعمز واجن د ىلع مالا باعاامأو «اوقريشأ ىف ىعفاشلاو
 هلآو هملعىلاءثدقنا ىلصهذع تشي ل هنأ ىلع ةرمعلاو أ عيا دارأ نمرعغل كنب سدل مارحالا
 تقاوملانمإاطوملا فاك ساءعنبا نع كلذ ىو رامغاو مدهملهفاكسن رت نملاق هنا سو

 هماعىلاعت هلفا ىلص هلا لوسر تقو لاق امهريغو زب وهعأ | ىف سامعنب !ثي دس (ةفورعلا

 نما لهالو لزان1!نرقدلهالو ةفلا ماشلالهالو ةقمللا اذ ةليردا الهال وهلآو

 تيقأتل اةدئافو ةرمعلاو جيس اديربناك نا نوله أر يغنم نريلءىفأن أو نهل نهفلاف لأي
 || لاو هملعىلاعتهننا لص هناا لور ن !موقلاق ل اوق أ زاجامياعمدقولف مارحالاريشأ نع عنملا
 ىلا بهذ دة تاق هنعهللا ىضر باطلا نب رع هتقواغ اوفرع تا ذفارعلا لهالتقوب للسو

 ىلازغلاك ةمعذاشلا نم ةعامب بهذ هءلاو سابعنبا نع لشحن دج ءاورو سواط اذه
 هنا حمل هنأ نمردسنا !نباو ةعزخنياهلاق ام اذه جو رءالؤهريغو ىوونلاو ىفارلاو
 ىف ظذاحلا لاو ميد ثب د--ىففارعلا لهالقرعتاذتقو )سوه ره.لعىلاعت هللا ىلص

 نمقيرط لك نارابتعاب تيدا نعذى أر وأ هغلس) صو مةمرمغ هنا لاق نمىلءل حفلا
 ىفهللاهسرنئاملارك ذدقو ىهتنا ىوقي هقرط عومه؟ثي دخلا نكل لاةمنءولذال هقرط
 هوورام عومتو ةياحعلا نمقارعاا لهالرعتاذ تءقون تي دح ىو رنمَّى دنا حرش

 كلذكو (هلهأ) نم (هلهذ منو دناك نمو) معا هب موقنا وهو ريسغل ن -1ادح نعحرذعال
 | هئي د نم هب اور فور عنب ثيدح نماضي أن يمهععأ ىف هل هو (مم) نول بي( كم لاهأ ىتح)
 !| ةرصملا لهالل افرعنا هثيدس- نمىراضأ!ىفو نرّشب قرعت ا ذ صاخلا سام هنا دله-ال

 ىكللا تاقيمو ىوملاىفقرعتاذمهادفسلاه مكقي رطنمنرقوذحاو رظنا ةفوكلاو
 لحلا عاقب لضنأ اونا فو لضف أ ميعنتلاو ةيريكملاعلا ىف للا ةرهعللو كح مفو.ج م

 هئسحديز نب ةج راخثي ده فن مارحالا ل_.غلاامأو ةسسب ديلا مث معنعا| مث ةنارعملا

 ليقدق هنكلو م ت”وهفاهاغوءاسم«أةدالوف رباج ثيدحامأو ىل.ةعل اهفعضو ىذمرتلا

 مك املاح رون دقو ضئاعلاء يأ كل ذكو سافمل ارذةاىلب مارحالا سل كالذي اهم أ نا
 ىاالف هن امثسدلو لسغا ل سودهل آو هملع ىلا عت هللا لص هنأ سامع ناثيدح نم قوسلاو

 ثيدحلاو فيعضوهو ١اطءنبب وقهيهدان_ ىو جمان مرحأ مني _ةعكر ىلم ةفيلطلا اذ
 دوعتلاو أرسلا*اهءو باهذاك هريغانوكي نأ ن كمي و مارحالل ل -غا|نوكي نأ نكمف لغم
 مارحالل لستغي نأ سانلا نما دحأ يم أ ل وهل او هما ع ىلا هللا ىلم هنأ تثي لوامهوحت وأ
 ناكولورذةالاههلاستغان أ ىلءكلذ لد فامهريغنود"ا سذنلاو ضْناعلل مالا هسنم عقوامالا
 تنال هنطمالاو ودص مدع ويلعن ىفلام>ال ١ عخام نم الذي ىل رأامهرعغناكل ما ارحالا
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 (174) مرحلا ىلءمر اسم لصق

 اذ_هلثمتابثال لسيئثاذ- مىدريلف مارحالا ل تقثفتلا ةلازاامأوالصأ ةمعورمأملا

 هلا اوهيلع ىلا هثهقلا ىلص هم دمطت ىلع ساو هنأ أنهى. ةامامأو ناءمالاوذو ع رمشأام كا

 ءيأا ٌكرتىلاداثرالا لسوغل و هيلعىلاعت هللا ىلددت ءدر و دةواءهالو دسأف نما دو

 ثد ذو نمنكسلارب امو لم عيد فاك ىحن» نأ دارأ نم ةخلاى ةلالههيو رد عي رمثدااو

 نءىذمرتلا ني رخأدقو كلذ ءلغاد لغد ىف هنال هريغنم هذسلا هذ مب ىلوأ جاملاوةلسمأ

 لاق هللا لوسران جالا ن نميل_سودا ١ آو هملع ىل اعتدنا ىل_ص بال لاق الحر نارعنبا تيد

 ذخأي ملماعلا كلذ يأس ىلع مراعوهو ناكءر ندر طفأ اذا ارعنب !ناك[دقوزلدتلاتماقلا

 ةددع .ءرشلماكالاقلهاسنلا نالصاملا واط وما ىفاك يت م ا 1 نمالوهسأر نع

 فاصنالا لهأب أ دنم لس لدلا ماهم تابثا لب ؛لملدالب

 لوالا نا كل ذريغ نيد وهانعمىقامو طمخخلا نب ؛قرقلا <( صنمةاامرلا سليالو ل-هذ)»

 ىقاذك بدأ“ ءوسيفاغ اا كرتوهنعضا ٌرللْوالا رت رودر اع و ةارزو لم 2و قارا

 ني-ةائاالونا ارعزالو سروه..ءابوثالو ليوا بلاالو سذريلا الو ةسما هعلاالو) ةحلا

 سالت الوةأرملا ب ةدنتالو نب. هكا ١نم لفسأانوكب ىتحام ععطقمن نياهن دال نأال ١

 لوسر لة لاف امهريغ :ونيممتلا قرع ثيدحل (نارفءزلاو سر ولاه سءامونبْراْهَلا

 ةمامعلاالو ص..ةلا مرا سيليال لاقف موا س ءايامل ودل و هماع ىلاععت هللا ىل_صدنلا

 ني-اعندال نأالا نيةلئاالو نا رفعزالو سروهسمايوثالو لي وارمساا الو سويا الو

 رك ذامن ا ىلءنولسملا عجبأ ضايع ى اقل لاق نيبعكللا ن مىلدسأانو كى - امهعطقملف

 ىل_دهللالو.ءرلاه لاق رباجمي دن و ا ير هذ

 ليوارسساءافارازا د لنمو نينْح سلف نيلعت دل نم لسسو هلآو هماعيلا هن هقلا
 ىد_هرئلاوقاسنا اوىداضلاو دأب رخأو سادعن/ !ثد دس- نمدومخ نيموعصلا ىفو

 ةمرحغ اة أر 1 بقتنتاللاف مل_ءوهل او هماع ىلا ءت هللا ىلص ىب لانا أرد نبا ثيددح ع 0

 باشلا نم نارفءزلاو سرولا سءامو قويلاوك اذاو دولدوأد انزال ةلاسانالو
 اننامأو اطغةةاه ديف ةأرملا هبلتام ءاز فلالا دعب وءافلاديدكت و فاقلا مضر زامةلاو

 هندب ىلع تاك ىذلا ىءطلا ىلع فن نابلز وو (ءادّشا بيطةءالو) ئئئاناعمدتع اهنتكو

 هو قتلا عراف ونال ذنتاملا حذو آد - ةوةلدالا نيباعج حجارااود كلذف مارحالا ل.ؤ

 هنديط مثهمارحال ل ستعا مارحالا د ارآااودك فمقمالسلا لميسي >حاصلاو امهريغوءامشلا

 هةمطو هقراذمىف ىرب كلا ص .وناك ىح>هسأرو هب دي ىف كيف بمطوةزب ذي شناع

 (رذعلالاهريشووهرعش نع اذ خأي(ال او) ىهتنا هل غي لو هما دتسا مثل سوهلآو هماعىلاعت دنا ىلص

 ىلدىنلا ىلا تاه ى-أر نمىذأ ىفثاك لاق امهريغو نيصحصأ !ىف ة رغب بعك ثيدخ

 كانم غلب دقدهللاناىرأ تنك املاَقذ ى- جو ىنءرئانتي لمقااول وهل او هن .اعىلاعتهللا

 هنالثءودوهلاف 6 :وأةقدصو اما سومة يدق ال اتازمخال اق ةاثدحت أىرأام

 مالكلامد_ةندق ونيكس:لكلاماعط عاصف دن عاصف دن نيك اسمةتسس ماعطا اوأمانأ

 ثنرالفمركلانآر ةأا صخأ (لداعالو قسنيالو ثفربالو) عجارياف ثلا ةلاز اىلع

 الو
 ك



 مرا لعمر تشن هف لسن (139)
 حرخأو ظلغأما رحالا عما كسا اولالءلل لال رومالا ءذهو جلا ىفلاد. الو فودنالو ا

 ثفريلو جن ملوي لسو هيلع هللا ىلصهللا لوسرتعم«لاق ةريرهىنأثي دح نم ناذشلا ||
 هيدارب و قاطد ٌتفرلاىرد_دا ظؤالالاق همأهندأو موك هبولذنم عج رق سفنلو |

 دقو عادلا هيقاهّافةأرملالٍبرلا باط> هيداربو قاطب و ءاشعملاا هيداربو قلطد و عاملا
 عسا مركف تاقءاذعلا نم ةءامج نع هئالثلا هذه نمد _او لك ثيدحلا اذه ىنعملةنأ

 ىلاثف رلامامصلا لل ل مكل لح أ ىلاعت هلنالاق لعأ ىلاعتهنلا او ءاسنلا ةباصا ثفرلا كلام لاقوأإ]
 لادداو هيهتلاريغا لهأ ةسذ وأ ىلا عت لاق لعأىلاعت هللا وباصنالل عبذلاةوفةلاومكماسنأ]ا

 نوي مهريغو برعلا تناكو حز.ةبةما دزملانما خلا رعشملا ددع فق: تناك شي رقنا يما ىف
 ىلاهتهلتا لاف ب وصأ نة ءالؤه لودي وب وصأ نكن ءالؤهلوةء نولداحي اوناكف ةفرعبأ
 مقدم ىده ىلعل كنا كب رىلا عداو رمال فكن عزان الف هوكسان مهاكسنماةلعسةمأ لكلا

 ةفرعب فوقولا لبق عاجلا, يللا دافاماو لءأىلاعت هللاو ىرنامف جا ىلاد_+لا اذ-هفأ
 قدرطد ىهاغا ممعتاناو رلانوك عفةياععلا لاوقأداسقلا ا ده ىلعىل_ءادلا ناك ثاف | ٠

 دةففوتولانع الف عوفرااىفناك ول ةمحكلذسداو اطوملاف كلام هركذاك غالملا ||
 عاوالاة يد لوةي نمدنع موءاجا ىف ةحطااا ةعج سدا ىنامعلا لوقناةيصريغتفرعأ]|

 عماجالجرناتاةثهلاجردا:_ىاءلسسارملا ف دوادونأ «-رخآاع كلذ ىلءلالدتسالاامآوأ]|
 ادها اراك.كسنامضق |لاّقث لو هل آو هملعىلاعت هللا لك ىبنل الأ ف نام هركشامهو هنأ ما

 الوقو فالو ثفرالذ ىلا عت هلوةيلالد:_.الاامأو نلاوهام ىلعهفةخحال لسرملاف ادهأأ
 الاو ميلادي هنأالهنص عنملا ه-ءلعلديام ةياغنعاباوه تفرلا نا يلست ىلع مسا ىف لادجأأ]
 ىدهلا با<اوهلسرااثيدلا اذه ىورا اوكلذيلئافالو يلا هي هنا لا دا ىفمْزل |
 مءاهءلعقلطيامدشأ ب احالهس والوةند ءااوةرقءلاوةاشاا لع قدصب ىدهلاو ام ملعأ
 لبق ىنعوهو هل*أعقاو لبر نعل ئس هنا سايعنب انءاطوملا ىفءاو راسمف ة حالو ىدهلا
 ةءاربلان الصاد اف لمجملاريسسفتالو هيواطملا دممةنحدنالو ةندب رصن نأ ىهأ: ضيفي نأ
 ئطونذكاذك وهاماهه سلو حا هي موقت عت لقانالا اهتعلةلر الو ةي مص بم ةيلصالا

 هلرفغتوةوةعلا نتي صاءوهف ةرابزلا فاوطل.قوأ ىرلا لبقهدءبوأ فوقولا لبق
 نب و د> نب سدلف ىذزا | ل.ادلا هملعفا ذهربغمعز نموئثهمزليالو هل طسالو ةيوتلاب
 هللا لوسر نا هريغ ول -هىف تباشلا نافع شي د (بطخعالو مكسني الومتشي الو)ةو ادع ملا

 ثنداحأ ب اءاا و بطخعالو مكسشيإل وم رخل عكسشي اللاق ملسوهلاو هيلعىلاعئهللا ىلص

 دقن مرةوهوةنوهم حزتل -وهلآو هملعىلا_هن هنن ىلص ىبنل انا امهريغو نيصحتلا ىفامامأو
 اهتزت لودل آو هلع ىلاعت هللا للص ىلا نا ةنوهم ث ب دح نم هريغو ل. متت ىنامهضرأع ,

 هللا له هللا لوسرنا عفار بأ ثيدح نم ه:حو ىذمرتلاو دج أ هح رخ أ امولال-وغو 8

 ىلاعتهتلا ىلصهقنا لوسر نيب ريك -!عفار وبأناكو الال- ةنوه* حتت لول آو هملعىلاعت

 هتةباطمو ساءءنءاريخ ةّ ضرف ىلءو كاذب فرعأ ام هو ةنومعم نيبو ل_.و هل آو هلع

 هماعىلاعت هللا ىلصىبملاب ةصاخ اذه نوكي لو ىرهناابةحرمصملا ث: داحالا ضراءيالف عق اونا



 (11 محلا ىلع غرد مف لصف

 صام فااخاذا لسردل آو هيلع ىلاعندقلا ىل_كرلءفنا هنافاومىونساساار رقاك مس ,وهلآو

 ةءاصصا نمزاخط ا لهأراتشاةغلابلا ةطاىف لاه هباصة 2 نوكحب هع مهاهنوأ هيةمالا

 هز وجهنا قارعلا لهأرادخاو منيال او مكتبال نأ مرد ١ و نيعباتلاو

 نم حاك- لا ناه_فرسلالوالا ىلعو لسضفأ طامدالاب تالا نا كماع ىئذعالو كلذ

 امنابرطلاو حرفلانالءاقيالا ىلءءامذالا ساةيالو دمصلا نمرثك أ ةيولطااتاف ارالا
 لمةيالو) ىت منا كاف ا|نو دبا ١١ ادهىف لكامل ككاو ءادّسالا فنوكي

 يناثلا دةءدمملان مدا ارااو امرسما دامريأ ادمص مرا ىلع مرسىلاعتهنقاناف (ادمص

 ىرحأادمصلااذكو لوك أس لاماذكو هنم سل ماعئالا مجيذف ىربلوك أمدمص لك
 منلا نملدقاملثم 000 هوز ادسص وكي دة لوك ًالارغ ةقنح ىف دنعو

 ا مءازفلا دم هدم مكسةم هلق نمو مي ركلانآ ارماا كلذيدر وامل (لدعا وذ : هرمكح

 امامص كلذ لدعوأ نيك ا ءاعطةراذكو أ كلا غلابابده مكمل دعاوذ هيمكحي عنلا نم
 ادههلوقأ ماكس اودي عهشاو هئمهّللا مقلق دأع نمو فاساع هللااةعهىهأ لابو قوما

 لئامملاريغب مك اذا نيلدعل انا هرهاظ را || -لثامملادابتعا امهدح نا سعأ

 ريسغل مكطاامحاصن ”عقتيالن أهلا دعلا ى ردو لا ”امملاىأ هنمك< لاق هنال امههكح مزلي م

 انمولا اذه نود ىدولا اذ_هوهتلئامملا ف ا, ناب .و رطوأ طاغاال !لثامملا
 امزال مك كلن نوكحح, الفاسلا ىف مكعاكحاذانيادعا|نار دال ث هفالذم عق اولاو

 نألءافاذه كلر رقئاذا دمصل اىل:ةىف ث د هثداح لك ىل_:ءتيان نيلدعلا مكن لب فاغلا

 قمتلا هبس تو ىلا ناقسو فاد ماش ملا فام سوتلا نو دتاشلابا يشم ىلا لعج

 انمنافةما+لاكاذكوهناةصوهناذبااغففةاش ١ نيي وهني ةهمأ شمال وهناقص هو هن اذ بلاغ

 3 ا ل در و٠ طلارب * رك فاصوالا ٠ نمئثفةاشلاهمسشت ثءد

 ديال نيل دعلا مكح نأ نم تق ةرعامملانا مزالري_غلالذ فةاشراهنسئش فم كح هنا فلاح
 ساتان ( هريغ هداصام لك ايالو) ميركلان ارقاا هنح 0 لئلا نوكب نأ

 اراج إسودل اوهملعىلا.عتهللا ل_ههللالوسر لا ىدهأ هنا امهريغو نيصمصلا ىف ةماثح

 مرحاناالا كيلعدرنلات لاق هه-وىامىأرالت هملعهدرفنادوب وأءاونالاب وهوام_ثحو

 ناةداتق ىو لل ع نءامهريغو نيدحصعلا ىفو مةرأ نب ديز ثد دس ندد هو لم 8 رخأو

 ىل_هىننلا ناكر لالحوهو ءداص ىلا هدمصن ملك ألو آ رسل ل

 ثيد_دنيب عجب وهداصىذلا ٌس 5 -ولاراجد_ضعلك أفام رمل _سوهل و هءلعىلاعت هللا

 لك نم عئتمااغا لسوهلآ و «ملع ىلع هللا ىلم هنأ هملع قمل ةداّدق ىلأث و دوو بعصلا

 دمص ناك و لفرز بال صر لهن وك | ةداق ىأد ره نملك أ و هلال هد اص هن وللا ةشاادص

 1 الا ىلعةياعصاار رقوإ_ودل او هملعىلاعتهللا لص همم لك أ | مرحملا ىلءامارح لالا

 دجأد_:ءرباج ثي دحاضي كلذ ىلعلدب 'بولالأا دمصأ مرا لك ازاوج ىلع دباذهف هنم
 ىلاعت هللا ىل_ص ىلا نا ميلاو ىطقرادلاوّم اطاونامحْئاوةع زخنرباو سلا لهأو

 ثيدخلا اذهومكلدصب ا رحمن أ ولالح مكن كربلا دمصل اهلسو هل آو هملع
 ن0 ل الفوكس ف اس الا ل

 ناو



 مرحلا ىلءمرجأبعف لصف ذل
 سس ب _

 دصقلارامتعافرغأ اف صن وهو لالدةساللهضاتناىف حدقءالوهفلاقم+_ءةتاكناو

 دقناسنالا ناف د.هلا طبض طيض نمديالو (.لجالهدصر موال ال> دئاصا ناك اًذاالا) هماعو

 ديربو ل -:ةيدقو داب هالدنلا ديرااو هك ًديرالامزتقيدودك أدب املا

 ىلا ءتدقنا ىلصريخ أفدمصل !اهياف ما.نالا ةممجعبذ ذيدتو هسنس“اأ نءوأ همء هرم :عفدينأ

 6 لال هناقئالذك ٠ نحب. 00 لسودل اوهملع

 هد لامتمقا لسدقا لولا لاه رباح د د نمفانااوىذمرتلاو دوا دوب هجرخأ

 نمدروأ5 مكلدصبو أ ظ فل فومكاداصب وأ هود مصتملامم ك1 لال-ربلا دم هلو هلآو

 (رخذالاالا مرا رصمنمدضءبالو) لمص كلذ ىلع ىلج الا تواعر 2 كالذىف ثيداحالا

 تنم و وهل و هلع ىلاعت هللا ىلصهللا لوسي .رلاق لافامد ريغ نيكمعل اىف سامعنبا ثيدحل

 فّرءلالا هّمطَقا طةانال وهدمص رة الوهالخ ىل الو هرم دضعيالما رحذلماا اذهنا كم

 ا رخأو رخذالاالا لاقف توسسااو نوم ا] هناف همم م -اديال هناف رخذالاالا سابنعلا لاق
 نيصصصلا فة شئاعثيدلس( سهلا ءاوذلا ل قهلز و و) ةرب ره ىفأ ث ب د نءاضإأ وحن

 مر اول اف قداوف سجس لءةب مل مودل وهيل ءىلا عتدقلا ىل هلا لوسر رمت اق ا.هريغو

 نماضيأ نيعدعااىفو روةعلا بلكلاو :رأنااو برق_علاو ةأد حلاو با ارغلا

 ىف سد باوذلا نم سل سوهلآو هب هءاءىلاس عت هللا ىل_ص هللا لو هر لاق لاه رع نبا ثي د
 سا.عنباثيدح ف كلذكو ةمحلاةداب ا زرعنا ثي د نم لسم مح يك ىقو حانح نولتق

 لّتقم رق از وجي هنا ىلع للعلا لما ىذا ىوغتلا لا ميلس تا |هفدا:سادجأ دنع
 ناو.-لكحا,لعىفاشلا ساهو اهل :ةىفهءلعْئثالو ملتافتر 5 ذماانامعالا هذه

 مرك رشوة دما مرسد.صو) مرار أ مارحالا ىفاهاتق نم ىلعةيدفاللاسةفههإ-لك وبال
 0 وث ىلاريءنييامم 5-2 دملا مودل اوهياعىلاعت هللا ىلصهنتا لور لاق لاق ىلءثي دا( دكم

 هللا نسق لودر نا عيد .عشد + د نماضي ان يصصعأ ا!فوام_هريغو ني دصعأ !ىفوهو

 دكم مهاربا م .رحآك ب دا !تءرح ين اواهلاعدو كم مرح هاربا نا لاق مرد و هماعىلاعت

 هنسلات قر ميقلا نبا لاهي ةراصعلا ٠ نءةعءاج - نءام_هريغو نيصصعل | ىف ثي داس ب املا فو

 اهد.ص مرح مرحة دملا نأ ىفاس اص نر رشموة مشيه اور تا دمك ةومصلا

 لولا اوهءلعىلاعت هللا ىلصهلوق ن م هناشتملاب اراهتضراءمو لوصالا ف الخ كادت !ىرعنيا

 ل وصالا مظءأ نم ىل مولا هذهاهتفااخىت اال لوصالا ىأ سمها قلاب ريغنلا لعف امري عانألا

 ىل_هصهتنالو.-رلدرن نأهلن' ذاعملوة:نكغو لوصالا هذهل هناي ع ىفأ ثي ١

 ةعبرأ ل ة<ر بع ىنأث د دوو اديأ مسنلا ةموأ ءءريغ ةصدع سل سوال و هملعىل

 ةليردل امير ثي داح أ ىلع امدةّةمنوكي نأاهددأ ةةةاطارتملك ا

 نوكينأثلاثلا اًذءاننوكمفا عااضراعم اهنعا رخاتهنوك نأىفاثاا اًنوسنم نوكمف

 نوكينأ عبارلا دو._دلا نمبلاغااوهاك ةئيدملا لدأمم ة:..دملا جراد .صامييغتلا
 3 هبا شتم هوهف هريغن ود قانءلا,ةىضتلاىفةدربىلال صخراك هريغن وددغصلا كالذإة صخر

 لمت ال نااذص رصلاةمكملا ةريثكلا صوص كل: ىلع مدت الصأ ل عجب فيكفىرت



 ملدح) لا اللا مودقدمءولصف
 0 سس سوو

 تن د1 (هدح 0 هطيشب و اور مم *عطق نمنأالا) ى-ّمنا ادحاو اهح والا

 انإفهءلسفهطرذع + وأ 1 ارحم "عطاه دج وف ق.ةءلانهرمصةىلا بكر هنا صاق ول ني دعس

 لاقفمهمالغن 2 مهلعو أ مهمال ىلع دربنأ ا ةدرعلا لهأ ”ابدعس ع جر

 مهاعد :رنأ أو ل-- وهلآ وهءاعىلاعت هللا ىل_صدهقال اوسرهنلة:أ هشدر انا هللاذاهم

 ه.ملعهللا ىل_صدقا ل اوسر نا هستك و 1 اًطاود وادىلآ اودجال ظذاىف قود بأول هج رخأ

 ادمص لق نم ىلع بحال هنا ىدنعل اوتأه باسم تحان أشم. لوو رنه لاق لسو 2و

 1140: لدشر هدد ونا توكمو طقف أب لد ةعقالو ءازحال . دأا مرح نما ارم عطقو أ

 م هر2 ناك ع نمامأو متالادر الاء در هثالو ةكممرح د ._صي لالا ىلع ب الو ةيسلس

 دورومذدعل ةكمرش“ قئثهم لع سدأو ادم_صلتقاذا ل>وزع عهّلنأ هك دىدلاع ار اهيلعت

 ةريبكلا ةحودلا ف لاق هنأ ملسومل اوهءاعىلاعت هللا ىل_ ص هذع ىو ربامو ةجغاهيموق:لماد

 لارا تءانطاو هفةعال تفالسلا صءن نع ىو ريامو ميل ةرقباهاصأ نم تعطقا ذا

 ىسوثلا لا :ةمقلاوأءا ارنا ناؤجلاو نيبو رصشلا عطقو ذمسدا1ل#:ق نع ى.عنلا نين ةمز المال

 اولتةنالىلاعت قا ل اوقالا لءاددرب لو ىل.ادبالا نام ال ةعقلاوءازلاو مي رتل دقة عدم

 34 ُخفب(حو ديص مرح و)هريغ بوحيالذ طقفءاز1اركذالا اهي سدلو هب الام 0-2 وديصلا

 اا ىل كى ١١نارسب نلاثرد(هر مشو) ف ئاطلابداو معسأ مب ا ديد_ثتوواولا

 ىراذهااودوادوبأو د أ هج رخل جو زعه مرح مرح ههاضعو  وديصت ا لاق لسو هلاآو

 ظفاي ماوعلانيريب زلا ثيدح نمدو ادوبأ حرخأو ىذاشلا هستت وىرذ؛ ل اهنس-وهخ ران

 ىفاشااهحتكو ىزمرتلا هن :بحو مر 2 حود.صلاق ل_وهلآو هملعىلاهةهننا ىلص ىباا نا

 حد_ةل صبا ثيدحلا ف حد دق نمتأبإلو وقح اوهو يناشلاثيدأ | ىفامىلا يهذدقو
 هنمذتا ع فءاك هلا توع ,ثمدعل مزاتسملا

 ا مس .وهل آو هماعىلا عملا ىلصىنلا نال )م ودها فوطد ةكم حاملا م .ودقددع ولدف)#«

 فاوطاامارااددسملا ةمك نافددكدملا ةمدت ل_صرلو فاوطاانأدب مارا دصسملا ل_-ذد
 نواحالُم تيلادفاوطلاهينؤد_باواك ئثلوأنا ةياصعلا نع صاف:_بادق تبملا
 صتخم جاهلا ىفل_هلالهأ هملعو دكمنممرحأ نا مودقلا فاوطن بالو ناخشلاهاور
 فاوطلانالءأهتلاوبرقالا(طا وأ ةعبسإ) فوقولالءقدكملخدحاحي مودَقا!فاوط
 باودااًر هت ءاوكشاأ حرطمءلق طاوشأ ةعمسوأ طاوشأ همس قاط لهكش ند ةالصلاقفاون

 عرمشو ميمعلا ليل الا كاذيدر وأ لقالا ىنعزملف هنكع لنا او هلع عداذ 2

 هللا ىلصهننا ل لوسر مدق لاف سايع نبا ثن دس نان نيكح رمش اةظامنال ل صالا ف فاوطلا

 برأي ىجممتنا :هودقموق مكيلع مد سقي هنا نوكرمشملا لاق هاتصاو رسول اود _ءلعىلاعت

 نيباماوءنأو ثالثا طاوثالا اول مربنأ ل_سو هل آو هملعىلاعث هللا ىلا ص: هلا م" صأف
 قوهلع قةةمميلعءاقيالاالا اهاك طاوشالا اولمربن ا مسه سعأب نأ 1 هعنعلو نيتك رلا

 تبلانفاطاذا ناك ل ودل ! ؟وهنلعىلاعته نا ىل_دىنلانارعنباثيدح نم نيكصعلا

 لسودل او هملل<ىلاعتهننا ىلص هللا لوسر لمر ظفاىفو اعدل تما“ الثِيخلوالا فاوطلا

2# 2 



 ل' جالا مودق دعو لصذ )ع 14)

 ميفلاق هنارعن ع هجامنياو دوادوأودجأ حرخأو اع راىشءوان الثرخعا ىلا رد هطلانم

 كلذ عموولدأو رفكلا ىننو مال_.الا هللا ىط أ دو ب 0 1! نعفثكلاو نأ الا ا

 ىلاروههلا بهذ دقو مسودل آو هيلع ىلا«: هلا ىل_صهقنا لوسر دهعىلع ل« ذناك أمد عدا

 دصسما ةيصل هنا يفاشلان ءىورو ة:سةقيشحو أ لاقو مودا ىفاوطأا ة ةيسضرف

 (قباصف ىشع وىلوالا ةثالثل ىف لدر) قيمعا'تببلا اونوطءلو ىلاعنهلوقل لوالا واو

 دارأرعناكو ةورملاوامصا١ نيبىهسهدعبو عابطضاو لمرتبلا'فاوطلوأو ةحلاىفلاق

 لفض ةنمريسغرخآ ايرسامهل ناالاجا نطفت م امههسءاضةنال عامطضالاو لمرلا رتب نأ
 ىلا لوقي ورخ !لءةيناك هنارع ثيدحح نمنيهمصلا فال( دوسالار خالة و) امهكرتي
 لمقام كلمن سو هم هلع هللا ىل_مدللا لور ارىنا لوم :تالورضتال ر جنا عال

 نباثيدسح ن ماك انساو نام- نباو ةعزتنب اهعبصو ىذمرتلاو هحامباودمسأ حرخأو

 ناةمءهلهمامقلامونرخلا ازدقأب + سو هل آو هملعىاءت هلا لص هللا لو رزاق لاق سابع

 حاءاد_ءالاامأ او ثيداحأ ب املافو قوما سان دومُدد هيؤطن نا لو امهمرمدتي

 تيل عضار اوس نحر خطا و ىذا ةهجوةيادملا لحم نيعب نأ 2 رشنلا دنع بجو هنالف
 سول آو هملعىلا تقلا ىل_ص هنعت يو (هلّتسي وأ نيون عأ نيهلاو ةنللا نملزانهنال
 ريشي هنااهماانأو اهايقمت هماعددب عضو هنا ايان و هلدست# اهدحأ تاذص ثالث همالّدساىف

 نم كلذو هدنءلعال ن عري ةكدلع: اكرم 2- اواذكل ؤاوط ل -ةرلو نحن نهيلا
 لاف ساسءعنباث ثي د نمام_هريغو نييدصأ ا ىفال( نحف لبي ونعتز ةركذملا عدبلا

 حرخأو نعست ن نكرلا لتي يعي ىلع عادولا ةحفر دا[ آو ه.اءىلاعت هللا ىلص ىنلا فاط

 نارع ثيد>نمدج أ حرخأ (هوهغو) نعجن ا ل.ةيودازو لوطا ىفأث يد -نما مووت
 ىدؤوةئرس هلا ىلعم حازتالا ”ىوتل--رذنا ارعاب 4لاق ل .سودلآو هيلع ىلا ءتهقلا ىلسص يتلا

 نكرلاةسةو) لوهجتمدانساوريكو لاهو لمع ءافالا وهلم اف ةواخ تدجو نا فدعضلا

 سم نا لاف لسوهل اوهماعىلاعت هنا ىلص ىلا نارعنبا نع فا نااودجأ حي رخأ ال( فاملا

 نيهصلا فو يثاسلا ساطع هدا:_ساىفو اطحاباطخلا طع دوسالا نكر لاو ىناملا نكرلا

 ناكرالا نم سعمل وهل او +_ءلع ىلاعت هللا 501 11 رأ/لاقر عنب ثيدح نم اههريغو

 قام نا واومضي رات فيئراضلا يرتوي

 وهو حره نب لس نبهللا دمعددامسسا ىفو ىناملا نك رلا لقي ملول او .طعىلاءت هللا ىلص

 لمي ناك ل وهلآو هملع ىلاعن“ لا ىلص ىلا !نا هثيدح نم دوادوباودجأحرخأو فيعض

 هللامسامهمالتسا دنع لوقيناكو مال ل! لوس بحاصلاق هيلعهدخ عض وياهلا نكرلا

 وبأ حرخأ هناالا فاوطلا فنيهمءامدهلظف<لوريك أهلا لوقب راى أ كن اكرريك أهللاو

 باذءاذقو ة مسح ةرخآ الافوةذ-حايدلا قاثت اير نيذكرلا نإ لوب هنا نام>نياودواد

 هجر اريضي بئالكلحفاخاو هيفىل كرا دز را مولل فاوطا!فوراثلا

 'ئثلكىلعوهود#ملاهلو الملا هل هلكيرمثالءدو هقناال اهل ال ةيمش ىلأ نبا فنصم فو مكاحلا

 ام مالةسالابنييناعلانيذكر رلا صحا تاق ىههّس ٠١ انام هءف راج اعد عض وم عض دواارردق



 (107 لا جالا مودقدنعو لصف
 07 ا م

 تاريغتنم اهمناف نبرخ الا نيذك رلا نو دمي_هارباءاني ىلعن امقاداه#مما نمرمعنب ارك ذ

 ىفةالصااهيشياوطلا نال ساءءنب اهرك ذاك ةال_دلا طورشهل طرت اامناو ةيلهاملا

 ىل_ههنوكل (د>او ىىسودحاو فاوطنراتتلا كي و) اهياعلمكسدرئاعمو قطا ميظعت
 د_د-او ىسدو 00 ا او عضالا لعانار ةجرمسوها ١ او هملع ىلا هبا

 نم اعوذ رمرعنباثد د عن ىذميرتلا حرخأو نييعسو نيفاوط ب وجو ىلع ل.ل دالو

 ةلدالالوقأ ىذمرتلا ه:_سحدقو دحلاو يدودح اف اود ارنا ةزمادعا او يا مرحأ

 امأ العفوالوقة-تانثد>او ىدو داو فاوطالا سدانراّقاا ىلع بحاولانأب ةم_ضاقلا

 هترعو هج نيبنرقن مل سول اوهملءىلاعهتلا ىلصهللالوسر لاك لاقرعْنب!ثيدش- لوقا
 جحا,مرحأن م ظفلب ىذمرتلا ا ضيا هجرخ أو هجامنباو دج أ هجرخ أ دحاو ف اوط اها هأزحخأ
 نسحثيد>اذهلافواع. امهم < ىت-امهئمدحاو ىسودداو فاوطهأزبأ ةرمعلاو

 ثيد_لا اذهاىواعطلالال_ءاامأو ىذمرتلا ظفاودتدر ود:منب دمع_ءاضيأ هج رخأو

 0 ةهقراف طخ آىدرو اردلانا لاق ىوادطلا نال ظافحلا نمهريسغ هدرة فتولاب

 نع سواطشي د لولا ن دو ة>هعفر ناوقؤودصىدر واردا نأ هنع اواجات وقوم

 هحرخأ كنرعو كطكفاوط كءسرا يالاق ل-وهلآ ارهيلعىلاعتهنتا ىلص ىبنلا نا ةَسناع

 ملسوهل اوه.لءىلاعتهتا ىلصىنااّنأ اهتءدها2 قد رطع نم ماب رخأو لسمو د بأ

 جرخاف لعنلا ثيداحأ امأو كدر عوك >نءةورملاوام_دلاكفاوط كذءىزجاهل لاق

 جرخأو ادحاوافاوطاوفاط ةرمعلاو لا نيباوعج نيذلا نا ةشئاعنءامهروغو ناخيشلا
 افصلا نيب هيادجأ الوإ_بودلآ و هيلع ىلاعتدقا ىلص ىبنلا فاي هنارباجن عدو كة

 ادحا راق وطهنرعو هديط فاط هنارعْسا نعى راض حب رخأو اد_>اوافاوطالاةورملاو

 قازرلادمءحبرخأو مل-سو هلآو هءاعىلاعتهتنا لص هللا ل وسر ل عذام لف هنا لاف نأ ددد

 هءاع ىلاعت هللا ىلصهننا لوسر باعك أ نمد_-أ فاطام فاح هنا سواط نع مص دان سا

 يسيونيفاوط فّوطب نراقاانأب نولث اعلا لد: ساوادساوافاوطالاهنرعو هل مونلاو

 لعفت مل وهل وهءلعملاعتهللا ىل_دهللالوس 2 ارهلوقو هذءهللا ىذر ىلع <: نيمعس

 رعواو دوه-سمننانع هوف ىوردقوا.هريغو ىئطقرادلاوقازرلا درع ه«_جرخأ اذكه

 ىل_كىنلان ملال مزح نبا الاف ىد فدعض رخاالا ضب !قولو راماهضعي قدمتاسأب ا

 نئباو ىلعىب د_- ناب بقعتو ى :كلذف هباككأن كا نءالولسودل او هملعىلاءتهللا

 از رقلا فاوطف امنا عجل اءىلاريسصملا هريغو قييبلا حراذهل وام يدانسا,سأ,الد وعسم

 00 ظناطا ىكددقو ئه. ,ذتدثب لف ىىسلا امأو لاق ةضافالا فاوطو

 قارعلالهأ هلوقءامفال_خ اد_-اواقاوطنراقلل لعن ءاظفص ناك هناهسأ 0 نءذداصلا

 ضراءتلاىلا ري_صملاب>والاو دار اق عازخلا هن عفدتانامدسقئاع عسل نالصاملاو

 نوك د حيرأ »حاولا سلا ودداولا فاوطلا ةلدأن ا ثييد لا لاعمل ثرالو جيج رتلاو

 ىنناا هنأ دي: لوأ نا ةشناعتد :د-> نمنيكءصلاىفامل(ةروعل ارئاساةذو«فاوطا لاح

 قكأثي دحن ماضتأا موو تديلانفاط ُئأْضَو ول هنأ مدق نيل وهلاو «ءاعىلاعت هنأ ىلص

7 , 



 ملاحاللامودق د:ءولصف )3 فلل

 ىناشلا دذعة:سلاح رشف ناب رع تيبلابقوطياللاق ل سو همل هللا ىلص تلا نارك

 كرتناف ةروعلارتسو ةساصنلاو ثدذسا ن ءةراهطلان مدالصلا هيىزماعالا فاوطلا ىزمال

 بالو ىبو أضْوواد-عفاوامااف ثَذ>ًاولوراونالا ف لاق ةداعالا «ماعفاهتمأ سم
 هلاك ذيالا ماك الن ابك سد وحا.ءفاوطاا ىف مالكا و ل هةلالاطن اوف امتسالا

 ١ هملعو ةداعالا همزلتال ”هكمقرافو ان د_كوأ انج فاطاذا ةمف نشوب أ لاهو ملءوأ ةحاحوأ

 اهلرشنمت راهن: كدا ندم مذملا ىفالى دون ةدامع لكن' ةيريكملاعلا ومد

 امألوقأ فاوطلاك اهطرش ن ةراهطلافدصسملا ىفةدامعلكو هذ رعي فوتولاو ىلاك

 هقلا لص وهلا ثيدس ا ذفامةاغت ضعيلاهعزامكهتيطرمشوأ فاوطال ءوضولا ةمضرف

 موعىلخاديءوضولا سلو بو-وأل ضمان اللءذد رحماذهو فاط ملول[ او هسيلعىلاعت

 هض هرذوأ كسنااط هرمش هنأ لق ناف مكسكسانم ىءاوَذ- > هلوقل ناد . هنالوةد تح كسانملا

 اضرنوأ اطرمش ةئوكنال ب ولطملا 3 0 ةرداضمهذهنايباس فك سانملا ناس '”ل» نمنوكمف
 امسالو ةالصاا نم فاوطلاِسةءَدا نوكينا لق ءوض وال فذاذه عمو عازنلا لو 1

 ىف كذا هتمزالف يلا ريغ امضوتمالا دوحسملا لخدبال ل ودل او «.اعىلابعت هللا ىل هناكدقو

 لءادهمف سلف تدبلافوطتناضئاسعلا لس وال آو هءاعىل | هن هنا ىل_صهء:ماماوىلوأ أريحا
 نوكلاهلعنمانوكينألاقحال فاوطللاضر ذوأ اطرمش *:راهطلان وكلاها عئالا نا ىلعأ]
 || ضم! نمةراهطلا نا هّياغفلسولو دجاسملا نمةعوذمم ىحو دصسملا لتادنمفاواملا
 بئاسسل انيءاطع هدانسا ىف هنوك مة :الصتيبلادفاوطل !ثيدامأوءوضولاال طرسشل | ىه
 رايتءالا لب فاصوالا ع.جف هيهم_ثحأل همشملا ةا وامل ض:ةعهسشتل !سداف فيعضذوهو

 ناريغ حاملا لع_ةياملع-ة:ضنا+او) ءوضولاود سلو فاصوالا صخ أى هباشنلا

 هللا لعبنا نعةشُن !اعشيدلل (تببلان) عادولا فاوطاذكو مودةلا فاو 5 (فوطت ال

 ىلأنباهوخ حرخأو دج هج رخ ف اوطلا الا اهاك كاما ىضقت ضنا 1-ا لاق هنأ سو هيلع
 اسوالاق هناامهريغو نيصمصلا ىفاضب أةثناع دودو رعن اثني د> نم صدام انة يدش

 ىلع تبيلابف وطنال ناريغ حاملا لعشر ام ىلهذا تضاحا لب .وهماءهللا ىلص ىذا

 هللا لوسر تدم« لاك بئاسلاَنيهللا دمع ثيل (روثألا,فاوطلا لاح كذا بدن .د)
 ةرخ "٠ الا قو ة 4 :ببحاتتدلا فانت .؟انيررط اوىناعلا نكرلا نيب لوةيل و هيلعهللا ىل_ص

 8 اهللاو ن ارح نبا هسيصصو ىقاسنلاودوادوبأو دج أ هجرخ أ راثل ابا ذ_ءانقو ةمسح
 نع ةرب ره ىنأ نعو هلءلقا !ةصرفلا كلتا بسماني طظذالاريسمقوهو نارقا هب لزن عم امءاعد

 كلاسألا مهلا لاق نا اكمل ءنوعمس املا نكرلا فدي هلكو لف وهيلعدقا صولا ١

 باذعانق هو 4 :-ورح ” الا فو ةناسحا :دلا انتا أ انيرةرخ الاوابندلا ىفةمضاعلاوؤقلا :

 اههورامعنب ماشهو شامعنب لمعم“ اهمدانسابه_جامزياه - برخأنيمآ ١ ولاقت راثاا

 لك الو اهسستسسلا نناط ملوي هللا هثيدحن . 202 نافعض ١

 ذء نعت. هقاءالاةوقالو لو>الؤريك أهلا وهلناالاهلاالو هلا جلا اوهللاناهسالا

 ثيدملا فمدسقتنمهدانساىفو تاجر درمشءامبهل عفر وتام_بحرم ءهلم 1 تو ام



 ةأروع أت نب ةبدبحو (1)
 ميسا نوكسوءانلا مب

 (10 ةرملاوادلا نيب سب ول هذ

 ١ ظ ىلصهللا لوسر لاه تلاق ةشئاعثد دح نمهعتتو ىدمرتااودوادو ا ودم حرخأو لالا

 ' (/ بابا ىفو ىلا «ةهتارك ذةماه الور اواق_كلابو تدل اء فا وطااىل_هجاسغالسو هيلع هللا
 ماقمف)ناتب>'وامهةفنحو أ لافو ىفاشلا هءلعو (نيتعكر ىل هيهغارقدعب و) ثدداحأ

 هءاع ىلا هللا لص ىلا ناهريغو لسمدنعرباح ثد داس (هلادسقنكرلاىلادوعبمت مههاربا

 اهييفرهجو تاق هلتساف نكرلا ىلا داعند> أهلنا وهلةو نو رفاكلا اهي ان قو باك !ةئاف

 هلباقي ىذتا تامل !نم افدلاىلا

 ىلاعت اوقايجاو ىى-سااو(روثأملاا.عاد طاوشأ ةعيسةورملاوانقصلا نيب سي و لصف)»
 نمو امهم فوط»نا هملعحانجالنرقعاوأ تدباا حنف هللاراهسٌ نمو رااواقةدلانا

 مدلابريك الف تاكرالا نم يفاشلا دنع هنأالا ملءلا لهأ هملعو ميا ءرك اثهللاناف اريخ عوطت
 1 قودملاف اذك مد هكرت نم ىلعو تا .جاولا نم ةءمم- ىلأ دعو ضر هناىلار وه4بابهذو

 هلءادو مدعم اه كت تفاواملاىاثلاو مارسالا لوألا كدنلا نال ثااثل !كاسنلاو ف ىدسااو

 لاق لو هماعهتلا ىلص ىلا نا( ١ )ارك ىلأتنب ةسح ثيد-نمىفاذلاودجسأ حرخأام

 ىرخأق يرطهلو ف.ءعضوهو ل ومما نيهتلا دمع هدا: سا فو هسا ا مكماع بةكمقتا ناف اوعسما

 ةيدثتنب ةمةصثو د> نم هود _جلأحب رخأو ساب, عنبا نعىناربطلاو َةمع زر نما جد
 نم غرفال ملسودلاو هاعىلاعت هللا ىلص ىبذلا ناةربر هلأ ثد د> نمهريغو لسمح رخأو

 نأ ءاناموءدبوهللادم< لعفسهيدب عذرو تيبلاىلارظت ىح هيلعالءفافدلا أ هفاوط
 ىلدىنلا نااض ارباح ثد دح نه لسم عيت ىفورباجثيد>نمفاسنلا وف حرخأوو ءدب

 هبهلل أ ديا ًاديا هلل ارثاعد نهةورملاواؤصلا نا رقاق دل | نماندا موهل اوهءلعىلاعت هللا

 هدوحودهللا ال اهلإ اللا هريكو هللا د- وت هلمَقأ ال ,ةةساف تدما !ىأر ىت> هماع قرفاقسل انف

 مزهو هدءءرصأو:دعو رغأءدح و هللا الهلا الرب دق لك ىلءوه ودها هلو كلملا هلدل كي رشال

 هامدق تدصن ا ىت>ةورملا ىلا لزنمع تارم ثالثا ده لمملاسة فكل ذ نيب اعد مه دحو بادرحالا|

 زوع و امصلا ىلع ل عفاك ةورملا ىلء لع ةفو رملا ف, تح ىشماندعصا ذا ىتشىداولا نطد ىف

 الال- سلا دعي راسص اعتقمناك اذاو) مل_علا لهأ هماع ولْذنأ اوهوامامواك اد ىج_١١

 نيهدعل اقوهو ةورااو اةصلابو تيملاناوذاط نب_>اولد اف ةرمعلاب له !نمامافل_دودلاو

 ةيورتلا موو تاك اذاىت>الالحاومقأ م اورصتوةورملاوافصا| نيبو تيما !فاوطب مكمارحا

 هللالوسران هأ لافاضدأ هي د> نمل ظذل قو ةهتماها مم دق ى ا اوأهجاو ميسا اولداق

 لوقأ مطنالا نمانالهاف ىمىلا اءه>- واذامرخ نأانلل- أ الس وهل آو ةملعىلاعتدللا َّس
 مارحالا ةينالا يال هناةلدالا نمرهاظأ او ةرعو ةحي كدسأ ظفاب توصل 'عفروةلالهالا

 ةيباتلةنراقما هوك طارتشا امأو ةمذل ادركت ودلب مارحالاوهرخ [؟سهأ كا ذءارو سلو يملا

 وا



 يح

 دا 1 هب ل ل 7
 ىددهال د_هلقتلا ءااذكوةدرغنمةئسو لةّةسمرك ذةيبلتلا لب ل_ءاده.اعلديزف د هاقتوا
 هيلعف اذ ىعدا نموالف عيلان ا رحالاء#هملا طرشاممنااما اوامهتءءورم مت دوش ىف مالك الو

 ١ ناهربلا

 رضعلاورهظلا (نيرمصعلا ع هدو اربكح ءالمةفر عمو يصف :,عقأب د م لطق)#

 هتلحار ىلعودو ساتلا بطخ هالسوالاوةيلع فا هتمق لس هني يلب يح

 تامرهملا اهيفررقوةيلهاملاو كرششا ادعاوقا,يذمدشو مالحالا عاوز ةةعيدب ةمطش

 تناكو ماك>الا نمئاذريغو ضارعالاو لاو مالاوءامدلا ىهواهع رت ىلع لاملاتةفئاىلا
 ىتأا ماك الاب ذسئموب يطخامنا خللا ىفلاقإ وام_مثي سا نيتمطخ نك /ةدحاو ةيطخ

 لثاةصرغلا هذ هز ذمز متاسغاو عاما مويموبلا نالاهلهجمهعسيالو اهيلا سانلا حام

 عمو ةملدزم ا أبو ةفرعنم ضمفي مث) ىهتنا سانلا ع.جلا اهغمادارب ىتاا ماكحال اهذه
 ىلاعثهللا لصهشءتدأ 1 انهه يسيالونيتماقاو ناذا.“ اشعلاو برغملا (نب ,ءاشعلانيباهيذ

 الففقوناوة-فاد دزملاب فةيال حا ا نم اريثكن ا ساحخأ لاف (!ميتدسن) /- .وهلآو هماع

 بجوة#فةلدزملاب تدملا هزدرلا ءنالا هنم عنج ن أر دق نمو رعس.الا ىلع بج ةعدب هذهو تدمي

 ادهىلءف نكراهب تدءملا ناىلا ءاءاعلا نمةعاج ودع :رخزبا بهذورهظالا ىفمدةقاراهملع

 نمىاتاا 0 نوكيا نامل طرمثو هريغن الو مدي ريدالو هد ف هكرئاذا

 نيح(رييقلا ىل_هي مث) بتنا طقدر فلا لقا يلا داعول ومدلا هئع طة:0هلق لور كافل الا

 مار ارعشملاب فوقولا ف ةنسلا مهكرئمار ا( رعشملا أب دو)ة#ماقا ونا ذاب عصلا هل يمني

 قح أ امولوقأهدحوبو هلا هيو هربكي و هوعديو(مد:< هقلارك ذمف)هلمةلا لية ةسواضيأ ةعدب

 | ه-لعىلاعتهتلا لصالالو عقم هنوك عم هنالاكسأ وأامجاو نوكي نانمارحلارعشأل ا دذع رك ذلا

 ا مككسانم ىءاوذ-هلوق تتاجر د: هول موهلآو

 ىلا) يللا كسانمن ء عبارلا لفل اوهفوقولاو ( هب فةيو) مارك ار«ثملا دنع هللااورك ذاق
 ندب خزربو لقا بادصأ لاله لودو (رسحم نط: ىنأب ىتح عفدي مث سوشلا عوملط لبق
 يكن رتارسبدأ شبهات لترا هو ةقادزملا

 ءىتلاةرمباىلا)زيةيرطلا نيب (ىطسولا قدرطاا كال ب ثإ)بضغا!نمبرعيو نطوملا

 ا ىدح للم (ةاصح لك عمربكي تادح ع.مشاويمريذ ةقعلا رجب ىهوةرصشلا
 نالةيشعمارالارب اسفوةودغلوالا م و راها رناكاسا د( سومشلا عولطدعبالا اهيمربال 0

 "اننامآو ةعسوةودغ هنوكىفذ ىرلادعباهلكر ىثو ةضافالاو قال اوراالوالا ةفمظو نم

 ركحصأو اود ن هغرشي امدعب كلذ ل« نا لهسالاف ف اوسأمامقو ةرادم ماماف مانالا

 اعددقف (هسأرقاحي وئاذ لبق مهلزوعفنامبصلاو ا -نلاالا) راناارخ [ىف غارفلا ناك ام

 (هرمصق وأ) ةد->اوة سه رمصقما اوان الثني ةلعت علل وهو هيلعىلاعت هللا لص بألا

 نالبق تدبلاىلا ضافأوأ يذوق ا-ن هزهاسنلا الاء :لكدل ف سماخلا كال اوهو
 نالصاالاو سداسلاّك سنلاودو( قب رمزا ىلامل اممّسدمق ملا عج رح رحالفىرب

 نمناكملاو نامزلاو ل هف هنال عورمشا !ىرلا ل_>الوهاسمناهناذ فدو صقع سدل ىتعتدسملا



 (1075) ةفرع مول مدةفرع أي ملص

 موللك ف ىرب و)+سف:ىفدي وسو مدعنمةمعفاشلا ضءب و ةم فنك اهلاقام قطاف هتابرو رض

 ةرج مث ىطسولا ماءقدلا رب ايام د مم تأ بصح عبس ثالفلا تارا قب رشتلا مانأن م

 نجرلاددعشيدحنم ىئطقرادلاوّك اطاونام-نباو نه لا لهأو دوسأ حب رخأالل (ةيقعلا
 د_جأح رخأوةفر ع ميتا ىداذ :ذاردانمسعأ ل ودل اوهماعىلاعثهللا ىل_ص ىذا نارهعب نبا

 هيام هن ملول آو هيلع ىلا هتهقل صدقا لوسيا دغلاقر عننا نعدوادوبأو

 نآك اذا ّت-ةفرعد هن ل زي ىذلا مامالا لزتم ىشوةرغ لزتف ة فرع قأ ودق رع مول ةياص ف

 ٌترصعلا ورهظلا نيب عمش لسودهل آو هلع ىلا علنا ل صهلنالوسر حارر ظل 'ةالص دنع

 ناك امالاقر باحثي د نم مم مص ىفو ةفرع نمفقوملا ىلع فقون حار سانلا بطخ
 ىلدذ ملوهل و هيلع ىلاهتهّللا ىلصهللا لور بكرو يشا.اوأ هاف مهلا اوه ويدي ورنل مويا

 نه َةبّدب سهأو سوا | تولط واليا ثكم مترف اوءاشعلاو برغملاورمصعلاو رهظلا اهم

 فؤاو هنا س درك شنالو ملسوهل آوهءلعلاعتهللا ىلصهللا لوسررا سفةردبهب رذت ر عش

 هو هيلعرلاءتهقا لمت لومرزاب اذ ةءهاملاف نست رقتناك اكمار كار هثاادزع

 صأ سءثلاتغازاذاى و اهبلز:فةرعملتي رضدقةهقاادح وفةئر نأ قح-لسو

 مكماع ما رحمكلاومأو مءامدنالاكو سائلا يطق ىداولا ن طدىاق ل تا>رق ءاوصقلاب

 لوسرنادنز نءةماسا ثيدح نمل م مد قواه دايىفاهمك رمش فازه مكمول همر 8

 ١ مكيلعأ 0 اا عتادغ ودق رع ةمسشع لاق لس ودل و«اعىلا عت هللا ىل_صدللا

 لسوبلانا هريغو ل -مدنءرباج ثيدسىفو اع راد د ا فاكوهو ةئيكسلا
 عيسي لو نيتماقاو داون اذأ,ءاشءلاو برغملا مب لص ةفادزملا قأ لود[ اود لعل اعدها

 بكرم ةماقاو ناذاب ميصلا ]يمت يحر فلا ىلصفر فلا عاط د عيطضا اشاهد

 ىتحافقاو لزب لهددوو هالدوهريكو هللا اعدش" هللا لمقماف مارا رعشملا قع ءاومولا

 ىلدسولا قي رطا !كال مثال ءلقلرفب .رسحت نطب نأ تح سمع | علط3 نأ ليق عف دفا دجر سا
 ريكي تادصح ع.س اهامرف ةرصهشأ | دذعىتااةرهلبا أ ىت- ىربكللا ةرسملا ىلع حي رسخت ىلا
 نيدو مصل ىفو رلا ىلا فرصنا م ىداولا نط» دنمىرفذالا ىدحلثما مم ةادح لك عم

 ىصخردلا مون ةرهجال_بودل ةوهيلءىلا.هتهفلا له ىبنااىدلاكرباجت يدحن ءاهقريغو

 ىربكلا ةر اىلا عناد ادوعل م نر كيد ع نماضيأ اههيفو سمشلا تاازاذاف دعبامأو
 ةروسه#لع تاز :أىذلا ىراذكهلاقو عمسساجرو هم.عن ءقموءراسنن ءتببلا ل عش

 لاق سايعنبا ثيدحنمامهريغ ونيسهمعأا فو ةمقعلاةرجىلا ىهتنا ىت-ةباو رفوتةرقدلا

 نصاضي امس يفوهلهأ ةقعضف ةئا دزملا لما ماس 1 هماعىلاعتهلنا ىلص ىذا مدق نمت انأ
 ىلا عدلا ل_صدقنا لوسر تا ذاتساف ةطبنةمطضةأ سها ةدوس تناك ت ااه ةشناعشي دح

 ثيدح نمهريسغو ملم مس قو ل داما ولمأب عجب نم ض.::نالسوهلاو هيلع
 مرو ىعازنسم نأ ماهامرفةرهبا أف مت لس والا .اوهيلعىلاعتهللا ىلص مل نا س 5
 ا.هريغو نيكمعلاىفوسانلا همطعي لعج مترسسالا منال  هيلاج ىلاداشأ اود , تراذلا لاك

 نقال ةغامهالا ل_بودلآو هماعىلاعت هللا ىلصهننا لوسر لاه لاق ةريرش ى أثي دس نم

 اولام



 ف ةرعمو ولمدة فرع ى اب مث لذ (11/6)

 لاق نب رمصةمالو هللالوسراءاولاف نيةاسمالر فغا مهلا لاق نيرصقمللو هلال وسراراولاق
 دوادوأود»أحرخأو نيرصةمالو لاف نيرمصمللو هللا لوسراءاولاك نيةلممأل ارغغا مهلا

 ل_وهلآو هملعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاف لاق سامعنب اتءدح ندا قاسفلاو

 لاه رعنب ا ثيدح نمامهري_غو نيك هصلا فوءاسنلا الات *لك مك لح دةفةرجلا عسراذا

 ره اد_ةعمقاووغو رحفلا موب لجرمانأ اوهل_بودل اوهملعىلاعت هللا لصهللا لور تعم<

 ىرأنأل قت ذلاةفرخآ | ءان أو حرحالو مرا لاق كرأن أل. 5تةلح هتلالوسرالاقف

 ىوحيزخالو مرا لاقذ ىرأنال,ةتدملا ىلا تضفأ ىفالاهقذرخ ؟هانأو جرحالو مرالاقف

 لاه ىلع نءمدجأ ح رخأ 6 رحال ولءفالاقالاَدَءم ون ئثنءل سام امه هنا اور

 تضنأىلالاقف رخ [ءانآ غحب رحالورفلا لاقرخ انا لبق تلح هللا لوسراءلا فل ب رءاج
 نال_.ق تضفأ ىنا لاق هسيضو ىذَمرتال ظذاىفو حج رحالورصقوأ قلحا لاق اح نا ل#ق

 ىفدللل-_,قلسودل و هءلعىلا عتهللا ىلصىنلاناسامعنب | نعام عريغو نيصدعأا ىفو قاححأ

 نابحبا ودو ادوبأ ودجأ حي رخأو حج رحال لاقفريخأتلا اوميدقتلاوىرلاو قالا عب ذلا

 موب رخآ نم سو هلو هيلع ىلع قنا ىلص هنا لو. رض اه تاك ةشلاعشي دعن مم الاو

 نعمل تلازاذا ةرهبا ريد سلا مانأىلا 1 مثكش ئمىلا عجر مرهظاا ىل_صنيدح

 مام! لءطبف ةاماادأ ءوىلوالادنعم ب وةاصح لك عمربكي تامص» عم هسا ةرجس لك

 هدم ءىلا هت هللا لص هقلا لوسز ىير لاه سابعنبا ن ءراهدنع فهيالةةلاثاا يربو عرضت و

 نءىراضلا ىفوهئسحو ىذمرت اوهجامنباودج أ ءاور سءشلا تلاز ني راما لسو هلاو

 نأرعنباث يد نمهو ىذمرتلا جرخأو انممر سعشلا تلازاذاف نيدكتناك ل اقر عنبا

 هسذع ظفاىفو اعحاروا رهاذاهملا ىثمراهأبا را ذا ن 3 لسوفل او هم .اعىلاعت هللا ىلصىننلا

 هل او هماعىلاعتهللا ىلص اانا مهريخع وامشام ال درت اسواك ار ركخأا مول ربا ىربثاك ها

 نأرعنباو سابعنبا ثيدح نم نيديهعلا ىف دوا د وب ودج أ هج رخأ كلذ لعفي ناك لو

 هّناقس لس نم ئمىلا ءاةكعتسسي نا لس وهلا |آو هماعلاءتدنلا ىلىبنلا نذآةسا سارعلا |

 رك تا اةرجلا ىجريناك هنار عنبا ثردح نمدجأو ىراخلا ىفو هلذ :ذاف

 ىطسولا ريم يع وطب داليوط هليقلا لقسم موقف لوعسف مدقتي مث ةاصر لك عم

 كرم ال ؛وطموقب هيام قري ذوعدب# ”هلمقلا لمق سم موق لوس لاما تاةذخأ

 هللال ومرت. ًاراذكهلوش» وفرص م اهدنع ف ةيالو ىداولا نطب نمةبقعلات اذ ة ةرهلا

 ثيدح نم ىذ هرتلا همصو نغدلا لهأودج-أ حرخأو هلعفي ل_بودل آو هملعىلاعت هللا ىلص
 نعةتوتيبلا ىفلبالاءاعرل صخر لوهلآو هماعىلاعتهنن' ىلصهللا لوسر نا ىدعنب مداع

 حرخأو رغناا موينومريخنيمويلذا دغلا دعب نموت ادسغلا نومريمردتلا مون نو هرب نم
 ل_برهلاو هيلعىلا.عتهلت ا ىل_صىنلا عم ةخلا ىفاهه-رلاق كلام نب دعس نع ناسنااو دوحأ
 مه-ضعب بعاملو تايدح تس تءمرل لوةبانضعبو تامصح عسم سإ تع .مرلوقب اةضءعنو

 نيةيطخلا اوزلا دب (مويطخي ثا سانلاب بحي نه بسد د) ع معلا لاح رهلا- رو ضع ىلع

 يناثلا م .ويلاىلا كسانااام_ييف لعب ةعبلاك امسوتن سادع هوفخ ا ةرخالا وامعاف نيمةمخ



 (االد) ةقرعمو 0 قامت لصف

 ىلصبنلا تي ًارلاقدا از سامرها!ثيدخ( رخخلام رث) بح أنا لاس مثلاتاازاذاو

 دوا دونأو 0  رخ ا ىصذالا مول' ءامضولا هتقان ىلع ساد ذااباتعممودلاو هماع ىلاعز هلل

 دا نم قاسنلاو وهدوحن جرثاو ةمامأ أ ث يدا 2 نماضيأ دوادوبأ هون رخأو

 نافلاق هنأهسفو 5 ركب ىل أ ثدي لح خ 69017 1 ا جرلادءع

 ثوةانمورىلا ع هكداي اذه كربشفاذ- ٠ مكمولةثر مارح مكملعم كلا ءارك“ ءامد

 عماس نمىتوأ غل ايمبرفبئاغاادهاشلا غامماف دش :!مهلل لاق مننا ولاف تغلي لهالام كر

 مانأ طسوف) ة هك 58 بس ( د١ ضءوباقإ 9 مكس كمن برضا راك و رئالؤ

 مول مهلا 1 لع ىلاعتهقلاىلسهقا لوسي انبطخ تاق ان تنبءارسسثيي دل( قرشا

 دوادوب أه+رخأ قد رمشتلا مانأ طسو أ س ءلالاقلاعأ هلو مر وهقتاانلقا ذه مويىأ ل اةف سؤرلا

 جرخأو عصا لاجرهلاج رو ةرمصب أت ود مدخأ هوك ح رخأو ميعصا١لاج رهلاج دو

 بطخ ثالث ملسودل اوهيلعىلا عتهللا ىلص هتحتنمذتفر ركنف .نمنياجر نعدو دون وف

 ةعورش ا بطلنا ءافشلا ة.ثاس ىف هقلاهجرنتاملا لاق رمش مان أ 7 رخل مويو ةفرعم و

 هسيلا عجرياف قلل حرش فاه دقو ةيصلاتاءاورلا كلذ ىلع تلد اك عدرأ جاف

 قرعنباثيد-طل(ردكلا مونةرا لا فاوطودو ة_ضاقالا فاوط حالا فوط و ىمتنا

 ىل_هدف عج رغ را موي ضاق وهلاو هماعىلاعت هللا ىلص هنا لوسر نا .هريغو نيه دصلا

 ةضافالا فاوطفاط ىأض افأ هلوةب دارملاو هور باج دن مل سم مص فو ىعرهظلا

 ِ | ناكر نم ءنكرةضافالا فاوطودوفاوطاا اًذ_هناءالعلا عجأدقوىوونلا لاق

 ه-هعدرخأناف قامو رحتلاو ىرلا دعب رضا مويول ف بصتس هنا ىلعاو قت اوهنالا عيال

 ةرازلا فاوط مالسلا ل. ءبداصرلاق عاجسالاه_.لعمدالو هأزجأ د ريشتاا ماناىفدلءفو

 فاطدمو ملسودل اوهءاعىلاعت هللا ىلص فاطةضافالاف اوطىعسد وردصا!فاوطدهللاةءو

 ةورملا ىلعةناثاا !ةصلا ىلع نوال تا ىف تست اعدلل ل نقرا د مدن يرو هريس
 ىهتثا ةينآشأاة رخادت ءةسدانا ىلوالا ةر اد نعةسمانللا هةقلد“ :.ءةعبارلا َه هق رعب ملال

 ناكرأن لا 9 رهنوك نءالضفنيمعتلا ىلعةراب لا فا اوطبوحو مدع ىلع لدن ةلدالا لوقأ

 له> ولوالارخ ”الااههفدلق يلا لئاسملا نءث حي نأ دما ىل_هفا نودي حصيال ىتلا ميلا
 وهو لاج رلا:ازآ طاوسا:اطومة2ولاهااو لمقللا باه ناك مهد وعص عطس الروسا يلع

 لاطبالا مناك 0 اد برو عن ءفثكنالةكلذكن اك امناف عاجالا ىوعد

 لباقلا نملق'مهلب مهام لملقو لذا !اواهتمىلا علا نبب نيقراشغلا ىلئالدلا فرظنال نيلهؤملا
 تو كح ع نماعه فونت د نمل وأ اوهاءىلاعت هللا ىللصهنعتدثدقو ثاعدسملاهللاو

 ناذجشلا حرخأ اوك رعو كَ كفك ةورملا وادا! نيبو تدبلا؛كفاوطاهل لاق هنا ةسثناع

 هأزجأ ةرمعلاو لاب مرسأن ملاق لسوهل اوهيلعملا اعد هلل ا ىلص هنا ارعرباثبد>ن مامهريغو

 د-او فاوطالا سدأ ب حاولا نا ىلع لدي' ذهو ىذ» هرخآل ظفلل اود> او سو د>اوفاوط

 هنارعنب ا نءامهنيغو ناكشا هاو رامهماعلدب و عادولاوةرانزلاو مودم فاوطهثالثال

 نباثودحل (عاد وال فاط ريا لا !نءغرفاذاو )كل ذريعاؤاوطف طب لو تملا فاطفتج
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 ىدهااولصت (؟ا/ا

 ىلا هت هللا ىل_صهللا لو ءرلاةفهبو لكىف نوف رمصأي سانا ناك لاق رع وسم ددع سامع |

 ىلصىنلانا ل_موىراخيلل ظنا فو تدبلانهدهءزخآن وكي ىتحددأر فايا وهل اوهيلع ْ
 ةأرملا نع فخ هناالا تييلان مهد هعرخت[نوكب نا سان | سهأ لبو ه4 اوهءاءىلاعتهللا ظ

 دوادو كالاملاهو روهجبا بهذ عادولا فاوط بو جوىلاو كيداحأ ب املا فو ٌصئاحلا ظ

 وهو لوالاوهنوكينا تديلا ميظعت هءؤرم لاو لا ىف لاق هكرت فئنال ة:سوهرذ: لا نباو |
 اهكولم دوذولا عيدويف مسمتداسعلة ةفاومورهسلا ن ءدوصةااوه هنوكل اريو هترخ"الا ْ

 اليل عادولا فاوطف اطل بو هل او«. ءىلا «زهللا ىلص هنا ممال#لا لسى لاهو رهغذلا دمع

 اعارلِراف ل.-رلدىدان مثروطلابأرةو مرحلاب رجقلا لصوفاوطلا اذه ف لمري لوارص“# |

 هدحر هللاالا هلا اللاقو ان'الئريكص دا ىأرال فاه يتانةقءا+لااذقأالف ةئيدملا ىلا |

 نودماحاْرلزود-اسنو دياعنو.”ان نومث ارب دق: لك ىلءودو دولا لوكا اهل لكي رسال ا

 ا

 1١ ىهتاارا ماها دمه دو نازسالا مشو هدمعرم هنو دعو قدص

 نا ىلع معلا لهأ قذ:او هللا ا« ن ءمكلاهانل عجن دل ارىلاعتهلوةاه (ىدهلاو لدذ)«
 هءاع بح ونءىلءو نراقا اوعتمملا ىلع باو ودر ذمار ةعملاودرذملا جاسلل بص ص ىدهل| ا

 هللا ىلص هال هندما هل-غذأ) اءاصخلا 35 ريتعي امايا دولا ىقريشعي ومارحالا ىلع ز اودعلاءاز

١ 
١ 

 عفن ةرقيل انال(ةاشأا مند :رةملا )ارش ذلل عفن امال ونديلاىد ينتاك ل-وهلاو هيلع ملاذ

 ددعبةءامحاوناك اذااما ادحاوةرةملاوةندلاىد يىذلا ناك اذا ادهوذا ىلا ةمسنلاب

 ةاشلامأةرقيلاوأ ةندملا عبس ل_ذذالا لهفالللا عقود ةف ةرقيلاو ةنديلاهتءئزوعام
 (ةعيسنعةرقبلاو ةندبلاىَرتو) ءارقفا عفنأوهاعرايتعالا نارها ظلاو دحاولا نع

 لرتشت نا لو لو هما عىل هن هللا ىلصهنن الو ران سعأ لاق امهريغو نيك علا ىفر باج تي دخلا
 ىف كرت .ثدامرةءلا نق جتنا رباط لية فل_سأ ظفاىفوةنديىفانءةعم_تلكرةمااولبالا ف |

 هللا ىل_صىبنلا نا سامءنبا نءه+امنءاودأ حرخأو ند لان مالا ىهام لاقذ رو زحلا

 هللا لصءهأفاهي رت أفاهدج االورسومان او ةندب ىلعن ا لا ةفللجرءانأ لس وهل او هماعيلاعت |

 اذ_هضراعبالو ميمصأ !لاجرهلاسرو نو ذي هامش عبس عامي نا ل_بودل آو هيل ءىلاعت

 رض رس فاك لاه هئسسحو ىذ.رئلاو هجامنباو اة لاو دج ا د_دعسا معني ثي دح
 نمزيكمعلا فامهضراءبالذكو ةريثءنعرمعبلاو ةعم_-نعةرتبلا نحذف ىضالا

 نالريعي منغ نمارمثءلدعف مق لسوهلاو «.اعىلاعت هللا ىل_صدنا عبد نب عفارثيدح

 يهذدقو ةوسقلا وةيصخالا فوهرمشعب اهاي دعتو ىدهلا فوه ماش عبس ةندبلا لي دعت
 الو عاجا هناد_ثرنباو ىواعطلا ىعداو ءايث عممس ىدهلا ىف ةندملا ل دعز اىلا روهجلا

 رباجث يدلل (هيدهما نملك أ,نأىدهمازوعو) رو مم نالها ىرعدلاهذهممت|
 وهلك [ةتذطفر .ةىفتاءذس ةعض ةندب لك نمرعأ لو هل او هملعىل اعت هللا ىلص ىلا نأ |

 لخددهنا :ثئاعْي دح نمنيصدعأ|ىفو لهو دوا هجرخ أ اهق ىم نمان رمشو هه نم ىلعو

 لاه هجاوزأ نعلسو هيلع هللا لهنا لودر لةفاذهامتلاسةةرق: محل رأا موناهاع
 هنارهاظااو ىهتناذن_بهتصصخاو عوطتلا ىد_هنملك الانا ىلع' اعلا عجسأو ىوونلا

 هضص :ل نإ ْ



 هيده ىلع ى دهم اىا(هماعبكريو) اهنءاواك_ذىلاعتهلوةلهريغو عوطتلا ىده نيب فردال ا

 هندقوساالدر مل«و هءاعهللا فصلنا لودر ى ًارلاق اهرب غونيكمصلا ىف سأأ ثيدحل أ

 ةءالو رت ملاق ىدهلا فوكر نعل مهلا تير ءلمودجحا حرخأ , :ررهأا ىأثيدحن 1 هواه يقر اهمكرا لاق ةنديامملا لافتا مكر ا لاق ةئدباهتالاقذ ايكرالاقف | :
 بد 0 ارهظ دع ىت>اببااتءاسأ اذا فورعع ءااناهكرالوةيلسوهلآ آو ه.اءىلاعت هللا ىلص 1

 هلاو هيل ءىلاتهللا له هالو رنا هريغو ل مدذع ساب عنبا ثي دم (هدماةةوءراعشاهلا :

 امتءمدلا تلسو نعال اهمازس ودق دىاه رع ثاق هتقائاعد م ةةملطا ىذيروظلا ىل_-صملسو ا

 نل_ةمراع_ثالاذإلودالا ف الخام منا اولاف نيعقوملا مال_ءاىف ميلا نبا لاه نيل عناهدلتو ْ
 ةمره اهل ماوأم_2كاذاهرم دامو لطاملالودالافالخة:_ااهذ_هناهقارءعاوأأ

 يه ملاريعبلا ماث :..ةحتص و ثاماقهتلارثاه_ثاامظ#تالوةب وة ءنوكمآل ناو دعلا ىش ١

 نمىهىتاا ة:_بااهذهةماقاو مال_.الاراع رهظ.ةالملق همدل تسل ه<3بجاولاوأ|'
 انال--نوكحي ىت- كلذ مرحة :_بوأ باك ىاو لوصالا قؤوهللاىفاءا.سمالا بحأ |

 ساق هناف ضرالاه-و ىلعسامقد_سفأن ءةمرخلا هلثملا لعراع_ُالا سامقو لودالا
 مظعتالاراعثالا ةمك- نكي لولو +-_:ءىرومتبو هطط إو هذغيام لءءاضربو هللا همام
 برق و ه حبذت هس ىلا قاس لوز ءهّللا نيبا رق هذه ناب ساسنلا لءراهر اهظاو هقئارئث اه
 نيذلا ن:وكحر :ل|هزادع اه _.!ءام سكم هتنيىلاةال هاايهيلا بر اكهد دنع ملا 1
 هلل مت الا_صو مهك-ذن انكيتأ هدو و لهأو هئامأ ءاوال ع رمشفاها نواصي را رالثو وذي
 لوصالا ىش هذ مذ نيدلك ىلءهنردول عمار اوظالا ةياغء د محور هش او رهظي ناو هدحو

 أ ىنكيلعمرعىدهبشعبن «و)دجلا هلو اهقذو ىلعراعشالا ةيسلاك' ء١اح ىلاةوهعلا
 سوال |1017 ل هددقلا لس ىبجا نا امهريغو نيصصصلا قف ةسشناطشي دل ( مشا ىلع مرحي

 ىلع نت املا مالكر شخ[ اذ_هلوقأ م رد انت ام أش رنجيعال م ةيدملا نم ىديناك
 ند ةةاعمااتامجاولان هيلا نا ملءاف هلراكتسالاو تملا ع نس لسانا رين ءاكجأ
 نمفماك الاد او فءاك هلا ملق يا :الاهنا مل! تامحاولا فرهاظااو فاك 1

 هناا ن؛لعفااهسنم باط نم قبو هنالةرخ" الارادىلا ف ءاكتاار اد ىهىتاارادلا هذه
 لءادبال لبق لهن وم دعب هريغ هنعرل عثر نان ةّمدبااتامداولا ن٠ ئشيءاددالا تملا مزلد

 ليادلا درو دقو لءلديالا ثم ال ةلمة دل هأ رجا ىف دب بجاو ل_هفب تمنع عربت نم لاقرأ

 ثيدحلا اذهىف سبا نكلو هماوهنعماصموصهس.!ءوتامنمثد دل مودا اهتمرومأف
 كلذ ير ع هنا_:ءماص هوقن مداد _بيامةبامتو ىلولا ىلع باح الا لب تملا ىلءبوجو
 ىلءلديأم درو لإ هب تدملا ىلع ة.سصول !ابوجو ىلع لديام دريل مي اكو ّ لا نءمودلا

 نأ لبةتناف معنا هنأ ترذننم ثيدحىفاك ثءماهسرق نعاس درا جيلا عوتو ْ
 ثائالا٠ نءازحاع هاء ل |ىف ناك اكاوكد . الداولا نم لا عوقو ىلءلديامدرو كلذكو يت

 ترم لك نعد أ لك نمئز كنا ملا اعاما ةممعشلا ريش اك ةضير ةلان ,
 | رخ ىف ةلامثاثءل هللا لعج د ةذالام ٠ نبيه لسا ىصوأ اذ |مذلءاامف كلذ ىلع لد ءارال5 :

 هرب



 ةدرغملاةرمعلا با 0
 نوذأم ا هلام نم بدصب ىدوأ هناك جيان ىصوم اف ارارمذ نكي مام“ اشيفدك هيفرصتهرع

 ددرتل مف تدملا ىلع بجاولا طق - دكلذنوك امأوهتصولائمابصف هثلثف ف رماه

 ضعي مال! ىفريث أت اهل ةبار ةلاناف <: ؛ارق نسما هنعج ىذلا ناك اذاامهسالو ىدتع

 ترذن ىذلاثي د-ىفاكو هملو ه-:ءماصثي دس فاك تدملا نعى ٠11نم ةشدملاتا.-اولا

 منكما نا ضع ىفناك ناوو هذ ةمرب شن ادع ءجشي د_اماو يت نأ هدأ

 مودا صوأ ل خأوهو ةباور فدرو لب هنءام جن اك ةمرب : نع ىلا ن انه سفح رت

 وأ ىلخأ لاه ةمرج نملسو +. .اعهّللا ىلصى هلا هللاه هنا ظفاىفو لالد:_.الاعبالل_ة-الا

 نابهسفن ةببطو هنءهتيبلتو هيم'انتعانارعاظااو قيما ةياورلا هذه حوش دسقو ل بيرق

 ىف سيل متةيارق هنو هش نمريسغ ا كلذ لهذي نأ دمعبلا ن هذاا ندب هن ةنأ ار _ةالدل هعنوكي

 ىصوأن ء ظفاب هري_سفت ىف ىلعتلاه اورامامأو ْكادْذا تامناكدقاذهةءري-ثن؛ثيدألا

 ىلعثلاو هدا سا ف دكى رديال عوف صيغ هنوك عفاهبتكىذلل ةجو مس عبرأ تناك ة دك

 راكب نءرك ذام ]ثم قبلا جرخ أ دقو تاعوضوملا هريس ف:ىف ىوردةفةباورلا له أ نم س دأ

 , ثدعلا اهنا ل_صاطحاو حمصي هنظ أ .ة هدف راظابف عرضت باص درك ذاك اعوف ره
 ىوا25 ىناررلا جلايهباهذباوصلا ىلءروثعلاع ارنخلوةنااو يا بعشتم نم لويذإا لوط

 الاانهاندودتم سلو ف.عذااد يعلا اذهل بلاطملا حير أ ىلءبلاطلا لءادو ىاكوشلا

 قلع ناو ساده ذكراه لوةءاارثك أءانأ ناو لو. .ةلاو.ةا!ى ذا ىلعهسنتلا

 ءاضق_:م صن كراولا نم حدندلا ولا نع جلا نادا رملا ل يحي زا ةرجالا عقد هيدارملا سدأ
 لءفرابشءانالاو»رس -.أمو.دعلا لو.ةنانال هن رام“ ءالاوماع ظفالانا اد_هىلءدربالو نيالا

 تملا هيىصوبامنأ اذهب تفر ءقلم اد هيدربملا ا هف يكن نالاملا عفدرامةعابال | ةضب رف

 5 نه ىلعةمصولا ب و وب لاف ن ماما اوهل هثوذأملا هلت ءاحراخ وكم هسنع كن م: :رحأنم

 عوفةبصولابو -وتناللاملا سأر نماهيىدوملاةرخالا نوكنت نأ ةوق ساق اكتفيت

 ةاكرلا لدم بوجو نيب ودلام نمترتبالا لدم بوجو نيب قرالو ىدوملا لامىف ةربجالا بوو
 ايد اند بلان قلعت امزيب وءاهتناو»ا دبا لاملابناهّيامنيب قرفلا نم هنوركذياماماو
 هملعل اوعمالوهل دنت. ءالئفءاوتنا لاملاب 0

 هتيرتلاةرصاانلزم
 قد لق َج ا مو)ةرمعلا ورمل اوملا اركذ ىفةلدالا تءدقت
 ةشئاعح رت نأر كب فأن ب نحرلا دمع سه أ سوه. اعهللا صهقالوسرن | امهريغو نيحصعلا

 دقوكلذففالخالو(رسصقيو اكو ىسيو فوطنم) هندمترمسلا مرق يشتت ١

 ةياصعلا نم ةءاجبثيدح نمامهريغو نيصهعلا ىفلدو هل آو هيلع ىلاعت لنا ىل ص هنعتنأ

 لها ل دقن كلذ لعتنفريصةتلاوأ قاملاو ساو فاوطلاب ىده هعم نكي ل نمط |
 اكمل دلو ةنساند م ءةرمعل ادب ركملاعلا ىف (ةعورمشم ى >و) كلْذدد_عبءاسنلا اوعق اونهلك

 اهبوجوب لاق ع نمتأبلولوقأ ةنسىناثلاو ضرفاهنا امه رهظ أنالوق ىيذاشالوةسوحاو



 نماهدرواثد داحاب ٌضرا_ عم ةنا مهماع ماك م كلذ ف ىورام لك لببوحوال ضربت لدلدب

 ةءاصالا ةءاربل ا ىلع لمعلا بحا اولاَقم- نءواذتال ىهو كذبة -رمصم بوجولا مدع لاق

 هلاقام قطاف بوجولا,ةد.ةملاال ةمعورمْ لا ناطم مب امالا تأي واهم علة لا ةان درب ىّت>
 0 للا تاةواد دنع ةشناعشيدل (ةنسسلا عم ف )ب وجولا مدعىلايهذ نم

 ثيدح نم نيه هصأ | ىف ولاوُدىف ةرعوةدعقلا ىدفةرعزنزع رهعا ملت ره[ و هءاعملا هت

 هن عمرمعاىلااالا ةدعقلا ىذ رع عب رأ رقع السود آو هيلع ىلا هلق ىلص ىذا نأ س ذأ

 نماهرمعينا نمنرلا دبع /وهأ او هملعىلا هت هللا ىل_ صىأ لا سعأ ىلاَةثئاعترع كلذ ن هو

 ةيلهاما لهأ ناك دقو لسو هلآو هسيا ءىلاهتدقلاىلصىنلا عماهتخ عمتك كالدناف ميعنتل أ

 ةرمعلا نم ورم ءاو ل سودلآ اوه .1ء ىلا_عت هلل | ىلض ىو !١مهيلعدرف 0 يخالف اور -

 ا واو كعيلامتدقا لس لانا سامع نبا ثد دن 00 نيمو معلا ىفوا يذ

 هرعتاىود لب ع طارش فلو <. طعهللا ىلصهراقعاتدثل اوقأ كدا ناصم هرىف:رع

 ميلا رمش أ ىفاهن ورب اوناكم ماك نيكرمما ىلعدرلا دضٌتا كلذ ل هفامنا ل ارمثأ ف تناك اهاك

 تسيل يلا لاسعأن ءلغشتةرمعلانابةهاركللءاهتفا !ضعب لءلعتام او روقلا رس ن م

 نملابا ةمغا ىذ مانأ ضعب ىف ى م لب ةدطا ضءد وةدوقلاولا اوشل ةقرغت_: يلا لاسعأ

 اذهنا ل صال او لو هملع هللا ىل-صدت ىده فااخو جلا 0 هعأاوهارك ىلاي هذ

 ىلععال_طالادارأن مو ناعما هللا راهاحوا مف كرادلاب ى رديال نم عستص هوو

 ىلا قيدصلا ل راك ةمىلا عجريلفروثأملاتباثلا هولا ىلءةرمعلاو جما ماكح أل مغ:

 مارملا غوملح رش ما هنا كك مانا ىلاو قمتعلا تديلا

 ه(حاكمنا اتناك ل» ١

 ا ده بولا تدم علوا تل فانك ف رتل
 دوروةرثك اذ_هىفااإالو ىهمن مثالا فارتقا فب سامئالا ار هلا ةمعسل هريظنو هل قدر ط

 ىالا هنا باك حاكنلا ظادربل هنافاشكلا ىفلاق ىحدقعلا ىنععتارقلا ف حاكرنلا

 رعت انام هنوك نءزادعهال ةجرالو مة اصاوخ نمت سل ةرثكملا نال دّمءلا ىنعم

 قحيلاعتهلوقناف ةعودم فا شكلا ي-اصاهرك ذىتاا ةملكل ا ىوعدنا ىلء هعضومىف

 ةمالارهاج.هملا بهذ و ةنسلا نململدلا هءلعلداكدقعلا هيدا ربنأ حدالهربغاجو زم كنت

 كانه دةءالذاءطوللالا نوكيال تاكولم.ال حاكمتلا ظافاأ نمهللا بكف دروام كلذ كو

 ةثرععد_ءئاوهو ىرمش لا هنح رصاكد وعلا ازا وءطولا هق.شح حاكمشل اىعف ”هلجلاو

 هريغنود كلذ ىف هبلا عوجر ملا هنافدن زامملاو ةيةرقلا ىناعملا نيبزيمقلااهسال ريغ ن مدخالا

 | ن-د>اورصملل ضغا هناف حوزتيلفةءاملا مكشم عاطتسان مبايشلا رمثعءانل_بو هم ءاع

 ْ ىقةدراولاثدداحالاو حاكم !!ةءايلادا ارااوءاجودل هناف موصلاب هملعف عطت )نمو حرفلل

 ا . هش ومهراصنأن ءاوضغي نينمومالل ةىلاعتلاقوةرش كحاكسشلا ىف تءءرتلا

 كلذ

 بل

 5 نم ع رمثب) ن طف ىلء ىذالاروصءلاهذ هلأ نيب رادع الام هتافاؤمتراصن 3

 0 هللا ىل_صدتنا لوسر لاه لاه دوع سم نبأ ثد ددح ع نمامهربغو نيسيصعلا ىفاا (ةءابلا عاطتسا



 حاكتلا باك (141)
 نظفحو نوران أن منذضفغيتامءؤمالقو توءئسمدامع ريمخ هللا نا مها زأناذ

 ٌحي0اذاو بجاو مارا با:ةبانال(ة.مءملاف عوقولا ىشخ نه ىلع سك و) نهجورف
 اكبنلاب روح رتبت ترسل راقتالو» وامجاو ناكحاكحب زاارالا نانتجالا
 لاه لود ا و هملءىلاعت هللا ىلصىبما باص أن ءا ارذ“ ؛ناامهريغو نيصهعلا ىف سن أثي دك

 ىلص ىبنا اذ غلبةرطفأالو موصأ ممضعبلاقو مانالو ىلصأ ضعي لاو جزل موطعب

 ءأ #لا حي ورتأو مانأو ىلص ا ورطف او موصأ ىكلا ذكوادكاولاف ما اوقألاباملا لوي
 ناةرعهت نع نسا ب دفن هىذمرتلاو هحام نباح رخاو ىتم سدا :قنس نع بٌءرنذ

 ىورولاف بي رع نس هنا ىذمرتلا لاف ىلسَملا ن ,ءى مل وهلآو 4 .اءىلاعت هللا لص ملا

 الك لاقيو ةثناعع نءماشهنيدعس نع ئساسا نعش دا اذ هكا دمعْنب ثعذالا

 لّسَتلا نءىمهتلا ب رخأو فورعملاةمارعتنعن_سحلا عامم ىفو ىسهتنا خت نيش دما
 ىلهىنلا نا ةثئاعئي دس نمهجامنبا حج رخاو سأأ ثد دج ن مهصخ# ىف نامح او دجسأ
 معلسمااو) ىمسيلف تنس لمعي نف ىتنس نم حاكسشلا لاق لول [ او4_ءلعيىلاعتهللا

 تناكو نوعطظ منين اسمع ىلءىل“ دعا لسو هل آو هملع ىلاعت هللا بص ةرد_ةومدسقن امل زياح

 ءاسنالا قب رط نال لطانادهو حاكذلا كرتب هللا ىلا نوب رةّيىراصنلا نمةيهرتااوةنوفامملا
 اهذلسالاهجاجو عا عفدو ةعسطلا حال صا ىه سانالىلاعت هللااهاضترا ىتا ١ السلا مهيلع
 نعىوبنلان مزيزعلا باكا ف تيئامل (ه« لم ديالا مالا نعزمتلالا) اهتامضةةمنع
 هعقوب معأ ف لخدبنأهلز هادا معليا فررخلا نسا رت ا

 احام ناك منالصا11لوقأ ةلزعلاو هي زعلا ىفةدراولاةلدالا ل تكل ذىلعو مارح ىف

 نوكينألاوحالا لقأ نابي رالف حامتحا نود ن ءدكرت نم ىلوأهليلعف ناكو أ حاكسنل | ىلا
 رود! اكهلىلوأ هلءف ناك الود. !ااحاة#ن 34 ؛0نموهفةدراولاةلداللاب ودم هة-ىف

 '[|| لعلا باط نمتاعاطا | نءلاغتسالا ىشناك اذا هوركم هق-ىفنوك د_ةفنينعلاو

 ةيصمملا ىلع م دةننانودنم عاملا رك ؛ررمذ::ةأرا ا1تناكوأ لد أهملا جا كام هريغوأ

 الو عاجلا :لابورضتتالةًازمخلا تن و تاعاطاا نعل غ_ثيال شع ةنغىف ناك اذااماو

 هده ىض شب امةلدالا نمتأد )ناو حام هنارهاظا ا ةءامل اىلا عجرياهف عفن حاكشلاب للص

 لب ٍ,احاممةروصلا كإ: ىف نوكيال هنا لمقولو ةملك دعاوقو اهي_ضسةتىرخأ ةلدأ مث ةلمصافتلا

 نوكت نأ ىتءذيو) باوصلا نما دعب ن نكي ل نام: زلارخ ةلزعلا وةيزعلا قدروا ملاهوركت
 ةيلملاو ةيدملا ةحلصملا جن اهيىلسنلا ةرغكو ةملزتلا ةطصملا 2: هب ببوُرلاَذاَنثال(ادو دوةأرملا

 هريغىلااهرصب ممطنان نماهل عنام اهّمعسطةوقواهجا م ةعص ىلعلا داهوزلُد ًارملادوو

 ددع سنأث يدلل (ادولو)» هرظنوهح .رفنيصوت «-هفو لال ذرع_غو طاشتمالابا وامك ىلعءءاد

 ىئافدوإولادودولااوجوزتلاه ل وهل [وهيلغفاعتدقا فصلا نا همت ناسيا اودوحأ
 نيرب رحمدانسا فو رعنب|ثيدح ضخ هو ح رخأو ةمايقلامويءاسالا مكب رثاكم

 نط ابن ناز نانا ودوا دوو مت جيا و ضن هبنقو قلزدتو عرمان

 ىلاء«تهنلا ىلص ىلا نارباجثي دس نمامهريغو نيكدعلا ىفاسا(اركب )راسي نبل ةعمثي دع
يريريريريريريريرييئيئيبيببلتبتا ل ال10ب07070:0_:_:_:_:_راتتتتتتتتتتتتتالا الابل
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 ه9 حاكيتلا باك
 هةية يس ::>::__ ” >7 2# 7# 7ص .:ًاًااا27-2لتل

 ك.ءالتواهءالتاركب ت-وزتالهفلاق امثلاقاسثمأ اركب تسورتهللاق مودل اوهيلع

 ةعسطلا مهياع بلغت سانا! نمريثكو لاما فةبغارةيرمشبلا ةعسطلانأف (لاج تاذإ ||
 رخافم وعد (بسحو) ةعسطلا باحهءاع يل غنمدصتم نامشلا نم هومشبام ولاهلاوأ]

 نعءاهدعب وىصاعملا نءةفعىا (نيدو) هاجوف رمش فارشالا ىف حوزتلا نافةأرملاءانآ |
 هنأ ما هنواعتنا بحافةرطغاانبذ تن مدصةمْنيدلاو تاعاطلاءاترابىلا!مبرشتوبدرلا |

 اهلامىفهعمامتاساوم ريو لاما ف بغرب نام (لامو) رجلا لهأ ةمردص ىف بغرو هل, دى ٍ

 باعه _ءاعباغنمدصةمءا+ساولاملاو مهم لبق نءنودحا1ءانغاهدالوأ نوكيثأو ||
 رضوا و هيلع لاعتهتلا ىل_صىنلان عار , رهىفأث يد ن منيكمعأا ىفامههجوو مسرلا

 مصىو لا ديتيرتنيدلا تاذي رفظافاهتيدلو اهلاسمل .واهيسلو اهلا عبرالا 3 أرملا مكسات ا
 اهلامو امني دىلع مكسنتةأرملا نالاق مودل آو +ءلعملاعت هللا ىل-صىب هلا نا هريسغو لسم ا

 0 اوه_ءلعملاعتهّللإ بدلا ةَغاق لاق كادبتي رنيدلا تاك ءافاهلاجو ١ ا

 لوقأ .ديتاذ ف وزىلعهاعراو ه رم فدو ل رانا راءاستلد الانيكرقاللاءاسنلا 1 ١

 نداعكنداعهءسصانل!ناف لادا مثاس:تاداع ”رلسقوةروكن هةر آان نكد سا ا

 هملعوه لولا مالا ةل ازنعونا سنالا ىلعة لام هم وسرو موقلاتاداعو:_ضقااو بهذلا ١
 حوزلا ىلءءاعراو هرغدىفدلو ىلءناسناى ىحأ نماةهجن م انلاريخ شيرقءاست نا نيبو |

 تنان ناولزتملاريبدتماظتا امهبو حاك- ذل ادص|ةمو امعأ نمناذهوذلل ذوو هة.ةروهلامف ا

 قالخالا فامدق خسر اد 2 لاهي غور ما !ءاروامدالب واندالي ىف موملا س انلالاح تْسآَف | ا

 صقل( مسققىلاةبكلابطذدو) ىبهتا شيرقءاسن نماهلاموزلد_هأالو ةحخلاصلا |
 اًضرلا لوص>ريمعملا اوزههطخيةلسعألا لسرا لسوهل او هيلع ىلإ «هقنا ىل_صىبزلا نالسم |
 قددذات 15 !!و اهيلو نما عسي قدأ بمثل اوريسغ ول_مدشع ساب نبا ثيدحل (اهنم ١
 دجأ حرخاوهوخ ةثئاعوةربر هيفأث ب د- نما هريغو نيصدصلا فو اعتاد! م.ذاواهسفن ١

 هللا لصىنلا تتأار اب ا ا تيدا نمىطقرادلاوهجام نيو دوادونأو

 هللاو هملعىلاعت هللا لص ىبنل ااهريفن ةهراكى هو اودقزاهانأتا تركذ ذن/ وهل ةوهيلعىلاعت ا

 نمو اسنا| هحرش ارباح شد سح ع نم هوف ىورو تاةثهدانسا لاحرو اظفاحلا لاق سو ْ ١

 لاقهسأ . !نءةديرب نب هللا د_معن ءهجامنباحيرخاو قاسنلا اضي أ هجرخا ةسئ لاعب دح ا( 1

 عفريل همن أنبا نحو زلأ آنا تااَعف لسودل و هءاع ىلا هذ هللا ىل مهنا لوسر لاا: تءاج

 ناءاسنلا لعاناتدرانكلاو ىنأ عامام تأ دقتلاةفاهبلا مالا لءفلاق هم هلم سد الات ١

 011 يك انناو ل حامسوتاو صا | لاسر هلاحرو ىو سمالا ن كانا الا الان 1 1

 نوف رهدال م مال طقفءاملوالا مكس نااضبأ ل ريصال لوقأ ةغلابلا ةا فلانا نعت دير ا

 ل توك ن[ك لنزع سالو اهلا اما ازهواعو فعلا راسلوا سم لمت رك قرغتام|
 ناذئئسادارملااماو توكسا !هانداو عنمالو ن ذأت نا ب تاطناذئت سالاوامع راطة نتج ا الا

 هنعىلاعتهتلا ىنر قيدصا اركيوبأ جوزدق اهل ىأرالو فدك ة ربة-دلا نودةغلايلاركبلا
 (او وفك ناك ع نأ ] ى مك نع سب يس تا ٠ ىهو لسودل ١ [وهيلعىلاعتهلتا, 'لدهللال وسر نم ةشناعا ا
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 حاكستلا باك (128
 ةالصاانرخؤدال ثالث لاق لسوهل؟ اوه .اعىلاعت هن | ىل_ص ىنلا نأ ىذ هر ادع ىلع ثيدطأ

 لديامثيدحلا اذهىف سل نكلواوةكاهلتدسو اذا ميالاو ترضح ا ذاةزانحلاو تتأاذا

 هئيردو هةلخ ىذرئاؤفك اهل تد>-و !داةأرملا نا ىلع م لب سلا ىفة:*اةكل ارايمعا ىلع

 لاقل سوهل اه .لعلاعتهقلا ىلص نا! نارعنبا ثيدحن ءم اللاح رخآوق أسأت
 ءدانساقو ماو أ كئاحالا لرل رو ىلس "”ىحو "هل سل ”هلسق ضع. معمضعنءافك |نرعلا

 مااكتلا عضودعو ةيوطونلولا ظافلارك ذود ل مأال يذك هنا عاسو ؟لافو لوه2لجر

 ةعوضولاثيداحالاىف ةعومجا دئاوذلا هامسىذلا تاعوضوملا ىف هبأّكىف نتاملاه لع

 ءانك اامذعدبرعاا هعنر لء- نب ذاعمن ءىرخأق ير طا نم هد:--مؤرازبلا» اورنكلو

 ىل أثير هاد خ نءا.هريغو نيصمعلا فام كلذ نءىغيو نوما ىبأ نبنا_ولس هلو ضعبل

 ولطملا ىلع ةلالدهمف شأن كلواو هاذا مال_ءالا ىف راية ماها! ىفكرامختري ره

 ا م ل ضءلن ءاريخ ضعبلا نوكتايث نال

 قىبشسد رق نم ىطصاواد رقةناك نم هىئطصاو لديععنا دو نشا اساء فاصتول ل

 ىأشي د دوس نم ىذمرتلا حب رخأو ىلعالاَّو ةكريغىف دال انا ىلع لديالءافطصالا | ذهن اف مشاه

 ف هب .دنوذرت ن« «مكانأ اذا ٍلسودل آو «لعءىلاءتهللا لص هللا لو «رلاق لاه ىنزاأ متاح ش

 لافت «_.ةناك ناو هقلا لوراراولاهريكداسفو ضرالا ىفة-مةفن كر هواءقنالا هوسكنأف

 اذ_هلاهو ىدمولا هت 1 تاس وا اكمل اف هّماٌذو هس .دنوْطرت نم كءاجاذا

 ل.سارخا فدواذوبأ هدعواظو ةةهدعي ل هنا ىراضأ ا نءىرانملا لقنو بي رغن ->ثب د

 ىل_سىنلان ءهفرعدال يلا وأ وهنو ارهفءضو لاسرالاب ناطتلا نبا هلعاو

 تاوذ حب وزتنءنمال لاق هنأ ارعنءىطقرا دأ احب رخاو ثيدحلا اذ_هريغ مل_دو هيلعهللا

 هحامنبادح رخااعس كلا ىف :ءافكلا !اراءدعا ىلع لد 21لوقأ ءانك الا نمالا باس>الا

 هللا ل و ءرىلاتءاست اة ناهس أن ءّودب اب رب نب هللا دمع ثد د نم محل | لاح .رهلاحردانسأب

 | ملا سعالا ىلع لاق هتسي سى عربا ه.خ أنبا وزنا تلتف سو هيلع هللا لم

 ءا .نلارمأن هءاب , الاىلا س دأ هنا“ اناا لعاناتدرا نك لو ىلأ عصام تزجأ دق تااّو

 ىلع فري ااهلوقدمءةطا لو ةثناعنعةديربنب|ثيد>نمفا .فلاود»-اه-رخاوْئأ

 ىلا لله-امغاو اهءالكن موهاسا اذهنا ىنذالو اهلوذكريع هنانرع ثمل :ناف هس سخ

 ناكناو نكت مديل صرت اذا ارب همااضر تو كلارا وسال بيتو الا

 ىلءلد_ماواهاو ذك ةأرملا معنباوهمخ [نباءاهجوزوداضب أ وو ةكريغو أ وفك هلدوقعملا

 ثد د نم همك الاون اس نءاو هو ىفاسنلا اود !هحرخاا. عءبسنلا قءءافكلارامثعا

 ىذمرتلاودحاهجرخ أ اب ولامملا هملانومهذن يذلا اّدلا ل_هأ باس--|نااعوف مةديرب

 نألة<و ىو. مركلاو لاما ب 1 ااعوذ رم ةرهمثي ى-نموك !1-اووه هو
 ةباكحا ذه ناوةدب رب ثي دس ىف هيج رمدأك ايدل لهأ هريتعي ىذا اوهاذ- هنادارما نوكي

 عيرقتلاو مهل . وح - امكحىف نوكمفنيدلاب مهدادتعا مدعو للاب مهرارتغاو مهعشصن ع

 حوزر ةمشرقلا سش#ج ” تذيب بني نب هنراح ني ديز هالوم ح وز لو همللعهلنا ىل_صهنا تنثدقو



 (8١غ) حاكدلا باك

 حجرخاو هتخابالالب فوعنبنحرلا د.ءح وزو ةمشرةلا سق تنب ةمطاغبدب زن ةماسأ

 اوسئنا ودتحانأ اودك :اةضا ايلا ة ثمل و ملل هّلقا لكى: :لا محد ههانأن ادوادوبأ

 دوادوب اوفا - لاو ىراضأا ب رخا وصيخملالا قرن با هذ-تومك اهلااضي اه جاو هلا

 هللا ىل_ىىبلا عماردبدمثن «*ناكو سء* دمع نبع ربة .ةءْنب ةفيذحاب أن ا ةشن اعنع

 راصنالا ١ ٠ 1 2| لودودو ةعبرنب ةيتعنيدملولا هيحَمباه 0 املاس يتلو هملع

 هوحوزفهةلخو هّيدنوذ رند مكمأ| ب طخاذا لسوهل اوهملع هللا ىل_صهتلا لوسر لاق

 ؤلاقةريرههأثيدحن هىدمرتاا هحرشا رضدر ءداسسةو ضرالا فةةنفن ؟توراعمتالا

 هءاع ل اسمى مو فق. مك هريس مري _غتءاذكللان ا ثيدطا اذ هى سدللوقأ ةغلاملا هلا

 لءمالعئارمشلاو متاع ىلءسانلاولدقلان هداية حدقلانوكي داكو سانا اف اوط

 د ع.بتيالنأدارأ :كحاو نئاذكان مالاعأ لان ع' مالرعلاو كاذلو كلذ هم

 نم.داذوثو داو مأنبانوكي وأ لاه !ةمامدو لاخلا هنانرولاملا لقوة رومالا تارة

 ن وا ىف باسطص ال | لزء م اريبدت د_صاةممظءاناف هةاشو «أدىذرين ا ده با.سالا

 ىلاعت هللا لاق ةءامكلل !باءىف ىوساقلاهو نيدلا حالص امه سيباءطدالا كلذ روك نأ و

 مهثءانوسق ن حش كرر ةجر نوم دقن م هاىلاعت لاو نوو :الاةماف ناك نك :هومنأاكَن ذأ

 شيحة يح بت دي ةمل

 سرس سه: ىوصح ل

 ةجرواب رذمءاضعب ممطعب خم تاجرد رطعب قوف موضعب انعنرواذ ددلاة أ داى مث دعم

 تدان" صائلذناو سا |) بنا ىهتواقت ىلعلدنتان" الامد هتاّةنوع.عاممربخ كير

 بهذفتواغتااامجعتو جاى اعاديد_ىفاوذاتخا ا ريق: ناكنفىلاعتهللاهدر لو مويذ

 مالسالانيدلا نمدارملاو ةءامدهلاو يسنلاو ةيركلاو نيدلا ةعإ ران اىلامه 0

 دمء:«افكل ارارتعا ىعءواضي أرامل 2ث 1بومعلا ن مةمالسلاىفاشلا ارممءاوةلادعلاو

 دعواممثب اوقرشي ناءاماواللذ :زذزلا اريسغنءامسفن تجوز اذا : ارملا ثا ةمن> ىأ

 مولو حمي لوقفو عتناو اكرم ن نءاهاضرباهبوزاذا نب ودسملا ءاملوالا د>اناىفاع ||

 هلوقلوقأ 6 'ااضيأنالوقلا همذو اهاضرري_غب ةغا أبوا ةريغصاركب بالا حوزاذا مسفلا

 دقوقاكتاو نيدلا ىف :ءافكما اراءدعا ىلعل اذدمت هقاتسو هل :نوضرت نم لسو هملع هللا ىلص

 د« نعزيعباشاا نمودوعسمنباورعنءىلةنو كلام نيدلاب صم ةءافكل اراءمعانان مرح

 ريمعاو مك اعتاهللادنءمكمرك أنا ىلاعتهلوقهماءلدب وزي زعلا دمعنب رعوني ريس نبا
 هلك لورنعا ارب ات سانك اشد مرق ةشنحو لافو روهجلا بسنلاىف :ءانك |

 ه-ووهوبرءالاو :كررعءلارب 6 نمد سلا ك سد ررقلا وةك بر ولان هملد> آسداو

 ءانك !"الؤه ادع نمو مهريغىلع بملاطماو مشاه ىييدسقت معلاو فل افلاه ةيعئاشال

 رازبااهجرخ أ اماماو ث ُثد دب سناانةءافكاار امم ا!فتش لو فاش ل١ لاق ضعبلم عذعل

 هدام_ساق ضعت“ افك مهض بىلاوملاو رضءبءاقك !مهضعب برعلا ءءفرذاعمثد ل--نم

 ىلعاو ىبهتن ارفاكسا الا لت الف هم ع ذةمنيدلا ىف :ءافكلارامتعاو جتفلا ف لاف فرعذ
 هيدرشا» اسنالا ةثروءالعلا ثيدا لعل قالطالا ىلءحاكتاا ىف :ءانكلاق هرم م اذا
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 ىئ ردنا



 حاكشلاب اك (180)

 دهاشم رك ا١نآرقااودا:ءاريغب ههعت ىف ىرادمل اهرك ذدقودا:سالا برطذ موه ىرذتملا

 ىلاعتهلوقو نوامدالنيذااو :واعإ نيذلا ىو ب لهرىلاءتهلوق الذ نذهانركذ ام ىلءقدص

 وهالاهلاالهنا هللا دم: ىلاءتهلوقر تاجر دلسعلا اًونوأنيذلاو مكنم'وذمآ نيذملا هللا عفرب

 فوكرامخ ثيد_>ا متم ةرتاكملا ثيداحالا و .تادآال نم كلذرعسغو لعلاولوأو ةكسئالااو
 ريمعملا نا تع رعاذهكلررةئازا هلا و مدقت دقو اوهةفاذا مال.الاىف مكرأ» ةملهانلا

 له ًأبسحتناب لو هيلعهقلاىل_هربخأ لن كات سقلا ىفالؤاللاو نيالا ىف:ءاةكلاوغ

 ةماهاملا عن مآ الث هدم قنادمع صل ق تبا ملسو هم هللا ىلصريتسأو لاملا امها

 0 ااريغج رت ناك ةءانشلاوم وان :اةستسالاو باس الا فن عذلاو با-س>الابرغقلا
 نو هللا ههحو نث ىلا لايرت الا موما اوهللانن مود من علزتي ام بعصا نع لاعااو بسفلا ف

 ىذد ةءطاق تال هجوىلولاو ىلءالا اضرب ره ةغيوملوق نم ةءمط اهنا !ءانشتسا لسقلا اذه

 لك اعف هباصالبو هلع هللا ىل_مدقنا لو درتا بن ءافرش مظءاواردق م
 اهنا 3 20 رعي ملاذا وةيلها1لا ىعأ ىلعتاءل هل او وةييرغلاتامدعتلاهذهنمسدقلا

 فاصنالا ريانا لكرششلاو كلذ فرعي ل نماهكرتي ف كف لعلا لأن م ةماهاطءارومأ نم

 هللا ىلص هللا لوسر نع ه عك و كرد فوك اهلا ح رخاذواوعرشلا اان داتا

 فاللا لكم ىف صناذ هذ سا ١١ فاتح ا اذا قلاب م>رصبأ سانل العا لاق ءكانستلب

 نك نء«نيدوريخ لك ىف ةداقلاةوساو ةداسلاةودقمهنيذلا :رهاطل ا ةرتعلا تاهمآقرظنا
 هب ورع نب دابر نيدرح درب تاب وان مشزيسالا نب ىلع نيدباعلا نب زمامالا ةرثعلا ا ماف

 اهمسادلومأ مظاكبلا ى ءو.مامالامأو سرغلا ءالءن اوريون نحره ذب رورب ورسخ نا

 دس نب ىلع مامالا مأ و مكتاهءءااضب ًادلو مأ مظاكتلا ىسومنباضرلا ىلع مامالاا ماو ةامج

 ىلع مامالام و ةناكرل قو نارزيخاهمسادلومأ قلاوداوملا,ببةاملاروك ذملا لعبا

 ينقال وع نت تمس ءامالا إو ةنامساومساداو مأ ىركحس ءلاو ىداهلا» بة املا د#نبإ

 ةيطان بقلملا نحن دع . مامالا عأ و ن_سوساهمءاداومأ ىركسعلاو صااشناو مك زد

 هللا ىلم هللا لور باعصأ ىف حزما! نآش ناك اذكهو س- .رئاهءءادلو مآ ىدهملا اومئاقلاو

 نم هلوحلا كلذيدخأامناو بسنل اىف ةءافكلا ىلع متمد> أح رعي )وهل او هيلع ىلاعت
 مهرثك أو« نيعجأ منعهللا ىذرةياعصلاو ةرتعا !ىل-نمتابصقلا او ىرقلا له امسال ةمالا

 ارود-ةءاردقهقنا ىعأ ناكو قا ىلا ل_هوملا )هلا ىلس نع نول طاعلطابلا ىف نوضناخ
 ىلاعت هللا لص نا نا ةورعنع هريغو ىراذصل | مص ىفامل ( اي اوىلا ةريغصا ) بطخي * (و)

 ثيداحالا نممدةناما ( اتا مدر حسصرلا اضرو) ركب يل أىلا ةثناع بطخ موال اوه اع
 اهل لع ع لذا.” الثاهقلطاهصوزنا سيق نب ةمطاف ثيدا-(ةدعلا ىف بطلا م هر ةر) ةوصعلا

 هماعىلا «ةهللا لصهتن الو راها لاقو ةقفنال أو نكس - وهلآو هماعىلاءتهنا لس هللا لو سر

 ىراضلا جرتأو هريغو ل عم وهو ثيدطاهتذ< اه نيد  اةتلحاذالءودلآو

 مب وزتلا ديرأ ىفالوةيب لاق“ ءاسنلا ةمطخ ع نء هبمضرءامفىلاعت هلوقريسفتىف سآمعنب |نع

 مالا .هيلعرقاملا ىلعنيد# نع ىطقرادلا جرخأو ةاءاص ةأىهاىلرمسي هناتددولو

 هض ني
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 دّةالاَدَو ةامفأن مةعأمم ىشو ةأ م 1 ىلع سو هل آو هءاعىلاعت هللا ىلصهللا لوسر لحد هنا

 ثيدخاو طل ال:تناحح وموت: نمش كن مهنريشو هللا لوسر ف اتاع

 ١١ قاوقاتخا ا نموكسللا اذ ممدارملا نأ ىبعهالعلا واو عملا فلاك عطقنم ْ
 د-الزوال ينال الاقذ ةدعجرلا امأ اواو اك-:فقو نما ذكو نئاملا قالطل ا نم ددعملا

 شضدرعدلاو اوتاددعملا عمي مارح, .طختاعب رمهتلا نال صاطاوام ةةطخلاب اهل ضرعينا أ:

 ثيدل طل ة.مطخلا © نئامل اىفهمف فدع ةريخال ا ىف مارحوىلوالا ف حامم

 لحالف نمٌولاوخ أن موا لافإ# ودا وه. با ءىلاعتهللا ىلصهقلا لور نام اعزب ةمّةع ٍ

 هريغو 000 داب 1هتطخ لع طع ا رع عام نأ - نمؤدال 1

 ُ اني ىت-هرخأ ةيطخ ىلءلجرلا بطذعال ةرب ره ىلأث يدحن مدري غو ىراخلا حرخاو ْ

 كرد ىتدل_>رلا ةمطخ ىلع ل_>رلا بطةءالر عنباثد دن ا حرخأو كرتيوأ م

 (ةيوطغلا ىلارظنلا) هل (زو ع و) روه ا "اذ ير ىلا بهذدقو هنذأو وارل قسطاالا ||

 هناورمكك ونامحْن ار ىرادلاو ىذمرئااوه -امزباو قا :ااودج دنع ةريغملا تيد :

 كش مدؤين ا ىرحأ هنافاهياارظنا مون" اودع .لءىلاعت هللا ىلص ب: ! لاق ةأرمابطخ ١

 كلذاه ,ركامجا اكسف ل_.و هل اوهس.اءىلاعت هللا ىلصهللا لوسر لوةبامه هريخ أف اهي و قاف ا

 مو هلآو هلع ىلا «تهقنا ىلصدتتا لوسر تاك نا ت تااةفاهردشى ىهو ةأر | كلذ كءعسف 1

 رك ذفاتح قرتقاهللا ترظنة هيلع اذ تمظءا هناك كد ث[ىفافالاورظن اف رظاتنا ل 7
 0 تك لاو ةربره أ ثيدحن مدمج رخأو نئسلالداودجأ هو دانا هن 1

 لوسرلاةفراسصنالا ن نمةأ ما حرتزت هنا هريخأ3 لجر هان اقرمودآو«لعيلاتدقا صول ْ

 نيعأف تاق اهملا ارظناف بهذاةلاق اللاق الات ررظن أل وهل او «+ءاءىلاعت هللا ىلص هللا[!

 دوا د أو دوس دمع ىسومأ ث ردح (ىلوبالا حاكسأ :الو) ثيداحأ باب ل ىفوأ.ثراصنالا 1

 ملول [و هل عىلاعتهلا ىل <ىنتلان ءمادتك 01 اطاونامح ياو ىَدمرئلاوهجام باو

 نياو:سحوىذمرتلاو +-امنماو دواده او دج ا دنءةثئاعتي دحو ىلوالا حاك_نال لاق 1

 ريغب تسكن ةأ م |اسعأ لاق لس نا هماعىلاعت هللا لصون نأ ةناوءأ وم الاوتا.خأ]
 لكس!( عرهملا اهلقاوب لدن اذ لطاباه-اكنف لطاناه- اكن: لطاناه-اكتشفا موتنا |
 تدكدقو كلا لاك ثيداحأ باب !اىقو هلوالن مىلوناطا لاف اورهشانافاه-رف 0 ْ

 ش# تابش ز وة مأ او ثناعإ_سودل .اوهيلعىلاعت هللا ىلصىبنلا حا مزأ نءهءنةياورلا 1

 ناوداوسدةاسعلا توكمال هناوىلولا ارايسءا ىلءةلادلا ةلدالا ل وقأ كاك رت ا

 اهيفةءاصعلا نم ةعاسجس قد رطنهتد ورد لطانأ ماونذان ودب امهفنل ةأرها نم دقعلا :

 ثندلا صني لطاب ول ضءمدع عم هريسغدةعو جه مهر ا معافام م ودامو نساللاو نصأا ا

 ثيدح ثدداحالاهل_هضراءيالونالطما او ةدصأ |نبب ةاسا تالت !ءدسافال ا
 صبا عم لوا سداثي دك هوو ثذأتستر تبااواهلو نمامسفني قحأ بنثلا ا
 091 وابن تناك ت اهحاكسندن رب نم زيمعت ىف امس 1 داراانال صأتتةمتملاو 1

 نملك وو أ امسف:حوزت سما! نادا ريا انعمان مديالق نيمعتاا نم 'امحلا وعم ا

 اهجورب



 حاكمشلا باك (ا14ا)

 ةيرهاظلاهبلا تبهذامل هجوالنأ معنا ذ هب ورخ مآ حاكنلا د ةعفىلولادوجو عمامة
 لأن ءىوروةهمصعلأ ن نمبرئالاوهرووه4اد: ءىلولاوسشلانودركمل اىفىلولارايدعا نم

 تالاد.ناوه ىدنعهياءليوعتلا كش ىذا!لوقأ ءاماوالا نم ماحر الا ىوذن ا منح

 ناكو٠نكر يغب تجْقرتاذا ةضاضغلا مهةهلل نيذا |ىندالاف ىندال اةأرالا ةبارق مهءاملوالا

 مالخالاك ماهساا ىو ذ ىف دوب داقلب تايصعلاب صال ىنءملا اهو مءريغاسهل حوزملا

 الف مهوو ماسعالا ب عما دش أ امهعم ةضاضغلا تناك ابروتنيلا نياك ماحرالا ىوذو

 كلذم عز نهوث رين اهه. تل ه_جوالهنااك تامصعلاب حاكسنلا ةبالو ص.صختاه سو

 ناطاا| ةيالوامأو اذ_هوهةغلوأ اعرمش حاك_.ا!ىفىلولا نعهنأب لّقنلا وأ ل_لالا هملعف

 ه.-.ةتاكن اوثردلا اذ هفاهل لوال نمىلو ناطلساأق ءام ءاوالاراشتا ذا ث ردح ةّساثف

 ءاملوالا رجا :نالوالا نيمكح ىلع لديوهولالد الا ةمتر نعي طق-دالوهف لاحم

 نأطاسالةيالولا تناك اومدعاذا مهنا ام 1 نتمو دعاكم هريدي و .متيالو الطب بجو

 هناةلكملااضرو ءفكلاروذ>د:ءمهتمباغن تالق الوالى انك ام ”الرركتاذ و

 كو داطلل !اومودهاكوهفاهحاكدت ديرب نمو ةأر ا دل نءاجراخناك !اذاس رقىل# فوأو

 امهلود الدف باخ امودقلراظتنالا جاوزلاديربنموةأرملا ىذرتناالا مالا هلىلوال نم

 ثالت ثي د عماوسالو راظتنالا ب اجيال +_بو الؤاضرلا مدع عمامأو ةدملاّتااطت او

 ركذام عج و مك اطساوىذ علا هسج رخآك اهؤذكرمضح اذا ميالا امتمتنااذ اترخؤدال

 ةبيغنآي لوتلاف كلذ عمو مل_عنمتران امم ىلعس ءاهبودامورهشلاب تارب رب دقمأ | كاف نم

 بدانملوقو» بئاغاا ىلعاهءممك.طازو ىتلا ةبسغلا ىههةحنالطلةءبوما ىلولا
 عدي نافرصقلا ةفاسمف ناك اذاالا بئاغلا ىلع مكسحلا زوال هلا ىلع ل_يلدلا عداذا
 نءمءاود اكسحنلا ىل وثاك اذا تاقناف ءانرك ذامىلا عورلا ب>اولاف تالذ ىلع.اد

 ىلع اعنهقلا باك ىتقاطأ دقةبالولا اندحوان اههدو تاتههحوافهنرك داك تاءصعلا

 ىفتةلط أ دقاهان دوو ضع" ءاوأممضعبتانمّؤم او نوةموااو هنا ارقلا نم ممع اودام

 هماعىلا.عت هللا ىلص لاف اذن مصخ اوهام ىلع لسو هل آو هيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسرة مس

 مزلالا وة الاىفامثي دا ىفدار !انكيرل نا بيقالو هلىلوال نءىلوناطا لا لبو هلآو

 ىدج وبال ماع عدل ىلإ مهد أ هناللطان وهو نيئمؤاامدعدذعالاناطاسالةيالوال هنا

 ضعد سلفي الاف نيروك ذملاءاماوالا ثد دما ىفىلولايدارملا نكي لهنا تنثاذاو مهدار 3

 نابي رالو ةيارقاادارملان انيعتفةبارقلاءالا ضع نمىلوأن اميالا مساهم هلعقدصد نم
 لا نم بصأ قاةحسساران, ءان نيد ةيولوالاهذهو ضعنز هىلوأ ةيارقلا ضع

 وهورخ 1م ارايتعاب لي ريشا :الوكد أك اريااك ن وكي ىتح همق قرمهتلا قامكت“اوأ

 ليان اك تا._صعلاب صةخعال اذهو هيودالل اراعلا ىهىبأا ةضاضغلا نم ب رقلا هدام

 نمىلوأءانبالاو ءان" الاف ضءب نم مالا اذه ىف لخدأ ةيارقلا ضعب نا كشالو مهريغ قدجروب

 ةوخالادالوأ تانيا دالوأو نينيلادالوأ مث مالوأ ب التوخالا مث نيوبالةوخالا مث مهريغ
 ضعبلا صاصتخال ا معز ند .رءالؤهدمب نءادكهملاوخالاو ماعالا مث تاوخالادالوأو
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 قع لوعي نم اسف همد_ة:نملاوقأ در<الاهدب نكي لناو حانت أماف ضعبلا نودا]
 ءاسنلادادمتساو مهسعأ هونت حاكنلا ف ىلولا طارتشا ىفو ةطا ىلا قم وتلاهللااو كلذ
 اشيلو وب ثازتك ١ مدعو ءاملوالا ىلءباّصتقاو ءأم لا تاهو نم ممقح اهو حاكشلا ا

 مكعنازو<الواهؤاملورمض<ناريهشتلا قحأ ًاورعمشتلاب حاشسلا نم حاكنلازنعنابعأ
 انبي ةيطصملا ني د ميالاماريثكسف ن 5 ركنا هوسو نول قع ناضقتما ةصاشس | نلحاكتلا 1

 لعن ا بح وفاهموق ىلع راع اذ فو «فكااريغف نيغزاب رئاملاهت نهتم بسلا ةناجأأ
 ةرورمد لبق نمسانا !ىفةمثاغلا ة:-لاناف اًضرأوت د -ةملاد ل بابلا اذه نمئئثءاملوالل |
 عد ىلعم مطعبهللا لضفاعءاسنلا ىلءنوءاّوةلاجرلا ىلاعت ةلوقوهو مهيديأ, تاو نوما 1

 ىلولاةرامعمف نكي ل تاق بد رقلاىلولاةرارهدالا ة أسما حاكت دقعمبال ىفاشا لاق ىدهتنا ||

 لو لطب هنذاريغب وأ ىلولا نذااهريغو أ امسفن تجوز ناف ناطل ا ةرايعبذ نكي ناقد اا

 اهي وزتمهفدو ىلولا ل كوالا او ريالا اونذادالاةأ رمل عكسشمال هلوةلدوأتو فقوتأأ
 | ددمد ل ناو اهاضربة غلاب !١"هلداعلا رة .اوملا حاكبن دمعي ةشيتحوب أ لاقو ىوالاب هس :

 ةناعر ؤرمدقتن ا ةم-ثخ كلذ اهل ا ثيداا لد وأتو 0و تناك ارككىلواملعأأ
 قع «فكلاريغف ضارتعالاو و-قولل ناهليوآنوأ حاولا ىلا بنتو اهريغو ةءافكللا

 دجملاقو:فكلار- خف ضارتءالا قلن ال هنذامالا !و> اكن ل ةةسنال ىأ عكشنتالءلوق ا

 قطقرا دلا ددءْنيص-نب نا ارعشر دل (نيدهاشثو) ىوسملافاذك هنذا لءافوقومدقعلإ ا

 لاقل والو هلع ولاعتهللا لصىنلا نعهللا دمعدنباةياور فدو لاما ١ىفقهسلار

 قطقرادلا حيرخأو ٌلورتمودوزر# نب هللا دمع هدائساؤو لدعىدهاشو ىلوالا حاكنال

 ىلونالا حاكذال ل ودل آو هيلع ىلاعت هللا ىلصهللالوسر لاق تلاه ةشئاعشي دح نم وبلاو
 دمرت احرخأو فيعضمدا:بساو دل ىلوال نم ىلو ناظاس !افاورساشت نافل دعى د هادو م

 نعكشي ى اللا اناغبلا لاق لود او ه.-.طع ىلأسعت هللا ىلص د ا سامء نبا تندد دن

 اهضعب ىوةياها نعم دروامو ثردداحالا هدي# هو هفقو ىذمَرملا د5 وأ ادب ري غلا ن 3 ١

 دةعإال عاكف انا ىلع علا له ًارنك اةئسااح رشف داقر دو عه كلذ ىلا يهذدت واضعنأا

 لاك دوهشلا ةةصف اوذادخاو دّقعلاةلاحاروذج دومشلانوكي ىت-دقءالو ةئسالا |
 نيةشاشيو نيت 0 اولدرب دم ةقدحو أ لاقو نيادعنيلسردمشعالا دمنا ىفاشلا ٍ

 نب عنا ىملاوب هزل أن ء كلامرسلا حاكد لال بايىف اطوملافو ىود اى اذك ا

 تنكولو مزيج أ الورمسل حاكن ا ذه لان أ سها ولجرالا «_هلعد مديل جاكي ناطخلا

 ْ نفداذءت الف للامثهاوقا (لريغو أ الضاع) ىلولا (نوكيناالا) تجراومف تمد:

 0 نمنامةيلأ تب ةبديح مأ لو هلآو هماءىلاعت هللا لص ه-وزتلو نو-اوزأن كش نأأ

 حاكتلا دّدءا لكو نا نيجوزلا نمد او لك زو دع و) دقما!لاحارفاكن اك املاهاو ريغ

 : لات لو هلو هيلعىلاعتهللا لد ىبثلا تادو ادن دعم اعزب ةمقع ترد ادهاوالدا

 ح قزف من تاافانالفكجوزأن ا نيضرتأةًأرملل لاقو منلاقةنالف كج وزن ا ىشرت أل جرل |
 ىروثلاو دعس رو ىازوالا لءلا لهأن هةعاج كلذ ىلا ب»ددقو ثد داللا همحاصاوهدحأ

 كلامو

-- 



 راتخا نموأ هسفننماه جوزف تبأر نع ىجوزاهياول ةأرملا تلافولكلامنعو تشل لاق
 ه:مدعقاو اهل م ءرخآكووأن اطال اهجوزي ىفاشلالافو ح وزل!نيعملعت لولو كلذاهمزل
 سأيالو لمسااو لئلا فدصذ وأاك ئنكاذف مدي!لوقأفرامنلا بابك اامأورفز هةفاوو
 هباهتن اة دعو رشعمكسا فنأثا!امنا بردنملا ماعطالا هلو نموهنتالوك أملا نمو ثري

 ىلع ل ديامدرب لوا عاولدعاو ذاطظلاو ىهنا | نعى -.نلاب ةو لا ثيداحالا دورو عم

 رمالا ثي داحأف ةملوإ | ةباحاامأو ريحني فءعضالو لب نسحالو حبت هجو نءال صءصختلا

 مدسععمتا اركان وذملا ٌئالولا ع :بوجولا نعاهفرص ىضمتءامتأب وةك ةياجالاب
 قلاَد 1 اهروذحزوالريسغتلا ىلعةردقلا

 كلذ لءساقن ىداعملار ”اسورجل ا اهيلعرادت

 5 0 والا وحب ٠ (ةعدااحاكنو لصف)و

 مم سدلة داب مهو نم: سا يعن هرك ذاك لاو عدت ةسجاح ناكل الو أ ص.خرتلا امأا نع

 0 رومغ ملل ذ ناك لب عضبلا درجت ىلعاراتتسا ذعموب نكستملا نا سامع نارام هلعأ
 ةيلاثالا ةعسطلا نع حالنا عضبلادر# ىلءراختسالاو دنا لزم ارمي دب انن «تاحاح
 5 2 والا بااىفةجامحلا نلت عافترالفاهنع ءىببنلاامأو مالو طالا اهي ةحافوو

 وكي هزم ن قمري رة ءاضقناد فعالا د كالا طالمءخاديمممرلا نان رج يف

 ىدسأتلا لعهزانئذلا ييمصلا حاكنا ىف ةدمهلا طيضو عئصتاذام ىرديالفاهد صالا

 ْق ةنيمغا اراوتك كن راق ع رمثلا قرعتعملا جعصلا حاكنا| لام_ها و ةعدا انك :ظاةرمسعلا يلع

 نءحاك. ملا هيزيمعر_ دذا! مالا ن منافاضدأو حيرفلاةوهمش ءاضقمهتمع اد للاعامنا حاكذلا

 نيعأ ىلعا يفةسعزان لا عطقد فلدالا ناك ناو ةمادلا ةنواعملا لعنيطوتاا ىلععافسلا

 نيالا نيب عاجال ا كحوهو ةعئملا مي رت ىلع اعلا قف اةمسلا ح رشف ىسهتن ا ىماثلا

 هب معتم --اافنآرقل ا كاذبح رضاك ةعب ريثلا ىفاسا'تاك دق هنا ىف الخال هناف (غوسفم)

 هلال وسر عموزغناك لاق دوع سم نبأ ثد د> ن .نيوعصلا ىفاملو ندروجأن هون" اف نهنم

 دهبانل صر م كلذ. نءاناهفىهدخالا اًكقاءاسناتعم س دلإ_بودل او هيلع ىلاعتهللا ىلص

 ح رخاف ةعاج ثيدحن مزهسفلا تيثو ثيداح[بابلا قو لجأ ىلابوئلا,ةأرملا مشن ن ١

 نذافةكم حث لهو هلآ اوه لع لاعتها لص ىلا معارخمما وقس ةرعستس دن نطور

 هلنالوسراوم رح ىتح حرت لفلاقءاسنلا ةعشم ىف وهلا آو هلع ىلاعت هللا قصدقالو مها

 جرخأو ة.ءامقا مويا كلذمرسهتلاناو هثيدحنم اظل ىفو موهلاو هلع ىلاعتهقلا

 ىلعال اهب ال امذه تازرن ىت> .مالسسالا لوأ ىف ةعنملا تناكحام اس ايعنب !نع ىذميغلا

 ه.لعيلاعت هللا ىلص أل انا ىلع ثي دح ن ءنيص هما !ىفو م مناسعأ تك.ذ ءامو أ ماهجاوزأ

 دقو وط فالخناو ةريثكب ايلا اذهىف ثيداحال اوريمخ مويءا- كلا عمم نعى ملون و

 نايلااذهىفةغاىهةماعقلا موو ىلا اهعر تىورنماءاو رو راطوالا ل نيف نتاملاهافوتءا

 +. .لغىلاعت هلا ىلصدتن! لوسرا يي ةرفاسوتل ع ناءاوما نمزطومرخ آف عقودب يم ىسمناذ ردو
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 (140) ةمدملا حاكنو لصق

 ضع نع ىورام هضراءدالو هيلاري_صملابب وفر مشأ ةعبرأ دعبهنوم هيقعتو ل_سودلآو |

 رع ماأرخآىلاهنتومد عنو ملسودل آو هماعىلاعتهلن ا ىبصهن امح ىف عملا ىلع اوت ةممما ةبادعلا ا

 اهيلعرشسا نهرارقساو لعن ل نم ىلع ةححدب رولا خسفلا لعنمنافرانا ءوضبحاص ه عزا |
 ةسعشملا للك نان ءني رخأتا نمةءاسج هيلو مراصامامأو جسانلابهاعمدعل ناك امنا ْ

 روههب'نا ىل.ةملا لاق ى- ىعطقلا خيال ىظااو ىظدسأتلا ىلءاهع رد ثيدسحو ىطق ١
 ِباَحَلا فه_.اءاصوصنمهنوكلامعاق لءاكل !نوك ناك ن الا ةيذا ذه ىلءااوجاو دل :

 ىلع ا ننكح« هنا! هدأ نيىهال ةلالدلا ىطقب سدافنتملا ىطقناكن اوك ذذزي هلا |
 نان ع ىذمرتل ا ىوردق هنا ىلءةلالدلا ظودو موعهناىناشلا ميلا حاكسنلاب عاتقسالا ْ

 لاق ممناعأ تك 1ءام و أمه اوز آ ىلعالا ةي "ال اهذهت اره ةيناا تناك امنالاف هنا سامع

 نئاا ىطةودام نوكيف نآ ار قلاب رتل ا ىلع ل دباذ_هو مارح امهاوس جرف لك سايعتبا ||

 لوت ىف هملععا مهب ع نم عامجالاعقودق وكل ا.هطقل ااا تاك نا 0 ىطتوداماضءان ||

 8 لاق فدا اسناو عجب دنع لها ىف مرمر عا دقو لا هاا ا

 نال صاحلاف هيزحسنلا عقو ىذلا ب رعلا ةيئظ همز بال امل ءظدن ألا اذه نوكوالمأ عقو له :ٍ

 | لاف الا اودو ىظد. ةبدمكملا هلع عمجلا جركتااو م هسبلع عمجملا للكلام مل

 لها رو ه<بهررقاب ايعطقالا نوكيال ىبامقلا حسان نا ميلستلا ىلع اذ ه ناءعطقخ وسنااو ١

 دجأد-:ءدوعسمناثددحل (مارح لمللاو) كلذ ىلعمهةفاوأال تنكناو لودالا |

 للغاول الا مل وهلا اة لاعمما ىلصاشال اولنو نال لا هءكو ىذمرتااو قاسنلاو

 قد راو نازل داع ا هرخأ 55 قد رطهلو د٠ .عااومقدنباو ناطقل نب ااضر أ هدكودل /

 نبا هك و ىذمرتلاوهجامنباودوادوبأو دجأ حج رخأو هدن-سمققودما اهحرخأ هلام :

 لاقل اك صاع ةبتعشيد_- نما اوهجامزبا رخأو زوم ىلع ثد د> نم نكس || ٍ

 هللا لور اب ىلب اولافراع”_سملا سلا كريخأ الا ل_سودل اوه_ءاعىلاعت هللا بصهتلا لود

 لاسرالا:لعأدق و ف ء,عضوهو ناؤءنب ىكهدانسا وهل لاحت او لالا هللا نعل ل ئاوهلاق |[

 هوحنةربرهيأث بدن ملاعلا ف ىذمرتلاو متاح ىنأنءاورازبلاو قيمااود_جحيرخأو ||

 نود_هداوناكممءارع ثيد>-نم طسوالا ىاريطااو مك السا يرش أو ىراخل اه :سحو []

 نءنيلفاغلا هسنتىفلاق لو هلا او هماع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر د هعف احاقسلملسكتلا ا

 لل#و لاععقوااللاق هنارع- نع مدوتوةثوءهلاجردا ساندجام نباءاور نيلهاط لامعأ

 نءاكورو طسوالافرذنملا نبازام ية :دمىف قازرلا دعو مت د ىلأن با هاورامبتج الاهل

 نيعباتلا اوةياصعل | ن نءناذف مالك ااوثازامهالكلاًةفْكلذ نعلأس هنا ارعنبان ءةمبش أ

 لمادلا ناس هاسمسا فة دمددر ذآو هماعمالكلا ة© نب نيدلا قت مالسالا حش لاطادشل 8 :

 ةياصعلا ع نه ةعامج قد رط نم ىو ىع لاا ن ءاثدد_> لوقآ ىبّتنال_.اكأا لاطد ا ىلع

 ةهطملاةع رمل !ىفزت اج ريغ سهأ ىلعال ا نوك, الن ءللاو نس>اهضعن و رصصا مضعب ديئاسأب
 هكلءافن عليل ارئاجناكولو عرمشلا فزت اجريسغلماحتلاف بونذلا د نموه بنذ ىلء لب
 اذاو طق يرعتلا ىلءلدت ةغمص قس لهلعف جرحت ىلع ل دال لءاغلا نعل ناك داو هبىضذارلاو

 ناك



 عما حاكستو لصف (191)

 رايز همل اه دما يمان ا 5 عناب هللا ن ندل لاقل ناك هب غاي وز عك

 ْق عبي ل لاحملا حاكنو ميةلا نب لاف اظل عسباهقالأو وبهذا ىذلا عسب

 ىلع 0 ةدأدلن ءللسمم مهنمدحاو هبىتفأ الو ةباعصلا ن نمدحأ هلعفب لو طق للملا نمل

 نءقالطلا هب هلتراصن تدار بام للا ايف بم: ةنوص» ةرحنم كس ا:ل!لاوحأ
 كدقار معاذ ناكبرمشليمللا دكربب لاحم روهاذاف اهتطوبادرةةماهاعب ناكو نادخالا
 3 .اهتااالولو هامرذ-او ءارمعلا نيمأ منيب ءاغملا ىلا افرع نمترد م ليلصتل وتل

 نودانما!قاثعو اهلامح ع ردتلا نودن اك الابعردةااو اهاام نوداررثلا لا:مناكتل

 امةحورفلا كب تاع زالاهزهىامأو اهقاذخالانوددسالا عارزيدخالاو اهقاذع

 قاصر نيدلا نيعف بعلب دءروهامم نولانإهبكن ريام عيت 'و ليلة سقم نما رولا

 | هدي دب هيف لوخدل ديري نعاريثك ع نقو هينيدلا * اد_ءأت عشت حئابق نم نينمؤملا ةولح

 منا تلا خقأ نم مهاكن ونمو ا اهارب 70 باطخاهلمصا غم طمال ثم

 سيلا نعضو همسا همه تريغو هه“ريدلا نمتءاقدق مئاضقلا لنعأ نما و

 اهداعأ بيط ىأي ده | هلا للكل اههماط دق هنامعزو لملتأ !ةساحب ةقلطملا اهيفراعتسملا

 ىهت !كلذريغىلا ودق لعل اذ باهقاطاواها ت ادن اعلا و نوعلملاس لا اذه

 | ةخس>تلاطا نيعقوملا مالعاىف ليلا مي رحت ثي داحأ عيرخت ىف ىلا هتهلنا هجر لاطأ دقو
 ١ ناامعريعو نيصعلافرعنباث :؛د-ىفاكهنءىهنلاتو.ثل ( راغثلا كاذكو) عجاريلف

 | ةريرهىأثيد-ن٠ لس حرت ووراغشلا نءىجنإا سوه اوه.اءىلاعتهلا لصهتتالوسر

 ا ل ءمسو هلل او هماء ىلا تقلا ىلصهقنا وسر ىبنلاق

 ًّ نباثيد-نماضي ألم جرخأو ىخاكجوزأو كدا ى-وزوأ باك هزار تبا

 نءا لاه ثدداحأ ب ا ماا ىفو مالسالا ىف را *ُساللاف لسوهل ١ او ه.اعىلاعت هللا لص ىبثلانارع

 م و هتك اونادخا نكءاو زو عالراغشلا حاكسن نا ىلع *انلعلا عجأر ريلادبع
 ةدحاو لكءاوز احةفن-وألاقو ةعئملاح | 4- :ك لطاب حاكسنلا اذه ىفاشلا لاف تالطبلا

 نم ةعاج قرط نمةهعتلا ثيداحالاب تاثر اغشلا نعى مناالوقأ ىهتنا اهلثمرهمءام عم

 ناللودالا فررة تاء بان مريغ دقولاّت اذ سم ٠ نمراغشلانوكف لاح لك ىلءوةراععأا

 كالذىطةقااذاو 00 هداسفو أ هعر حجو أ هصق ىضتةيراغشلا نعىتبلا

 | داسفةلزخع وهفاهجرف نم هتسااسعهةجوزارهماريفو نيج وزلا نمد_داو لك ىلع بح

 ًااراغشلانأ,م ل ريشي سدار هم او حاكتنتلا دقعدا ف مزل:_بالاهدا فو ةيمستلا
 ارهلانا ل ا يي 1+ قئاومالو لودالافررقتاا سءانمريغدقعلا دس

 الو دقعلا تاذإ س ١ ىهنلا نالد ةعلاداسما امض هقمكلد نكي لراغش همفىذلا حاكسالا نع

 ع ىلعب يو داسفاا بجو 204 ءلوصالا قررةتدقو هنعج رات اللب

 َّ ؟لوقوه تاقامهريغو نيكل !ىفوهو حورفلا هب خالمتساام هيون أ طورشلا)ل |



 4 1( / علا و لست

 رهملا طرش ىف صاخ ملا اسورعشلا قحأثاراسو 1 و قل قاضاق|(قمالوق اولاقو سلا نع ا

 ّ ماا ة-.خاؤلا قولا و اهانهذاماهيفون ناهلعانمعوأ ةمذلاىف الاماها ب هاذا

 الواهر ادن ماهجرذعالذا ةأرحالدةعلاىف طرتشد نال مهكالذ ىوسامامأو دّقعلا ىضتقم ا

 -نيناواوأةنواهارخاهلو هيءاقولا هسزلب الف ءا ذو وأ ياعمي الوأاهدلب نماهلقْم |

 عورمم طورمشل!قاطءافولالوقأ ىَوى لا ىفا :كنيعلا هءزل ف نيعكلذ ف نوكي نأال اهياع
 اطرمشالا مهطورمش دن ءنواسملا لسوهل او هماع ىلأعتهلقا لصلاقو دو ةءلاءاوفوأ ىلاعت لاق ||
 اظرمشالا هلوق ىءأل هملا صصخل اذه نكساو ن> ثيدحوهوال ال> مرحوأ ام ارح لأ :

 ثيدطالو موج ص ماعامو هيءافول' بمال ةفصاا هذه طورملا نم اك امنا ىلع لديزللا |
 سدل طربث لكاظ ذاب هملع فاما ثيدطا صصلا اذ_هديؤي وتب الاعوع صم كلذك |

 قفةموهو ملا طورشلا وأ ثيدحاذه ضراعبالو لطانوهذهلوسر ةدسالو هللا باك ىف

 ىلءنيلادلا نيد دوا نمد ةاع صصخغ نودحطلا اذع ا ةضراعملا مدعه> وو هماع ا

 ءافولا بحاله لوسرةتسالوهللا ب اك قس دام لالا مرو أ مارس الات ىلا طورشلانا |

 | ار الز راجل 'وحذ لالالا هلاه اك ال هريغو أ حاكسن ف تناك ؛ :اوسارب|

 ةربرهى أثر در ومأ طارت مسن ع نع ىمهنا !تدددقو ل» ادلا كلذ: درو اك هيعافولا لم الف (الالح ١

 ةيطخ ىلع لحرلا بطنعنا ىممسوهلآو هيلعىلاءتهلا ىلص ىبنلا نا امهريغو نيدو هعاا ىف ا

 امناثا مماناوأ !مةصص فام ىفتكتلا مخ أ قالط ةأرملا لأ -:الوهمخ أ ةعم - ىلع سد .وأهخأ]
 هللآو هماعىلا- «' هللا ىلص هللا لو سر ناردع ني هلل | اع ثو لس 0 1

 (ةكرنموأ از حكي نا جرا ىلع من ىرخ أ قالطبة أما مكشي نا الاقل و ٌ

 مرحو كرم مو نازالا اه5-ف: الذ ازلاو : :كرشموأةسئازالا مكشبال ىنازلا لاء: هلوقا ||

 نم طسؤالاوريبكللا فى ناربطااو تاقثهلحردانساب دج رخآالاو نيدمؤملا ىلع ءلذ |
 مودل ١ و هيلع ىلاعت هنقا ىلصهننا وسر نسا نيلملا نمالج رن أور عنب هللا دمع ثد لح ا

 ىلاصتهللا لد هيلع ًارقفهملع قفنتنا هل طرتشنو عفاست تناك لو مااا سان :
 ىدمرتلاو ا ا ارمشموأ ن اًزالا هك ال ةازلاوا_بو هل ١ و٠ اعاأ

 ةكعناكو دك؟ىرا.الا لمك تاك ىو: غلا دسم ىلا نيدث ص نأر ع نبا ثددح نمهنس>و |
 لوسرإبتاة فلو هلو هيلع ىلاعتدتن ا ىلصىبنلا تئفلاعهتقي دصتناكوقامءاهل لاقي ىج 1

 قاعد لريشموأ نازالااودكنإالت كازو . الا تازتف نع ءتكسن ذ لاهتاعتاذع مكن أهلا ا

 "رير هيلث يد نمتاقثهلاج ردانساددوادونأو دجأح رخأو اهكةناللاهو ىلءاهأر شذ ا

 ميلا نبا لاقت هل شمال ا مك.ذيال واحلا ىناّرلا لدسو هل آو هملع ىلا عت قنا ىلع هللا لور لاقت لاك |
 هناذهضدم نساحم نم ىهو هّةفاو نمو دس# مامالا اها ضراءءالىتاا ىواتفلا هذه دخأ

 عضوم ىفاهانركذ دقالءاد نورمثعو ةعضر هيهذ م دضهد و همت اجوز لجرلا كش: نازو )

 ةحدمث هنا صوحالا نبورع ثيد>-ن معو ىذ ءرغااوهجامنبا حب رشأو ىبتن ار
 لاف م ظءوورك ذو ه اعقتاو هللا د مف لسو هلو هاء ناسعت هللا ىلص تلا ما م عادولا

 نيتأينأالا كل ذريغأ شن نوكة سان اوعم,ل-:ءنهااف ارخءاسنلا ل اوصودا

 007 0 ل عسي

 هدد اهب
0 



 ةعئملا حاس و لصف (145) 1

 الف مكتعط أتاح ريمريغاب رض ّن هون رمضاو عجاضملا ىف نورت اف ن اهننافةنيبست شيا

 لا ىلا لبر ءاس لافت س أ مع نبا ثد دنح ع نم فاسنااودوادونأ رخأو السن ييلعاوغس

 اهديتتن فاش ؟لاقاهب وغلاف سمالدب عنمتال نأ سها نا لامقذ لسو هل او هماع ىلع هللا ىله

 ضروء مقلا نبا لاق نصل فرت هدا:سالاحرو ىرذنملا لاهاهب عمم اف لاف ىسفن

 تفاةخاواناغبلازب و ع نم عملا ىف ةجم رصلاةمكسملا تبدامالا اعجب

 ةثحاقلا سل مال ة قداس ملم سب ماللاندارملا ةغئاط تلاقف < #هف كال ذل نيمّوحلا الاسم

 مار اوهاذهف ةنازلا ىلعدةءلا دورو عئاملااما او رثؤمربغ ماودلا فاذهلب ةئاطتلاقو
 ناف اح اهتف :راقعرم الام امه العا عفدل نيد د سفملا فخأ مازعلا نم اذهب ةمغئاط تاافو

 ن.ءاداسفلقأ حاكنلادةءدامعقاومذ' اهك اسمان -همأفةامارحاهعقاومناهتءريصال

 ثيدوللا ف سل ةفثاط تلافو تءئيال فرعض ثرداسا لب ةفئاطتلافو حامباناهتعقاوم

 ىطع 1 ىسهذ تاذوحنو أ هيلع هدي عضب وأ اهمسع نم عنمتالا تأ هس بفامتاو ةيئازاهلا ىلع لديام

 ىلا ىيادلا مب اجأ هعم نموبال اذهنكلو ىريكلا ةثحاشلا ه«.طعثن !مزليالو كلذإنامالا
 هلريصال هناواوعبتت هفننأب مخاوي راالامىلاميرباملاكر تاهقارغب ءرصانةشسإللا

 رهاظاالوقأ ىو لا ىف ى.ّتنا ل-ءأىلاهتهلاوكلاملا جر اهك اسما ةطصم ىأرابهتع
 هود ىف دج لاة:كلذم وق كل عج سم ىف مهفالدخا اذه مهئالتخا يمنا ىدنع

 نأب ةمضاق ةداعل اَنأ اذه ىلعدارملاو لرلاوانزلا هعج سه هريغ لاهو ةدكرشملاو ةءنازلا حاكن
 قيال اهحاكشف نيئمؤملا ىلعم ارح ٌلرم ءااوانإلاو لرشموآ نازالااهيف بغرال ة- از

 الف كلذ عمون الازد , وأتل نيبم هنا نولو يلب سان ثيدسلا نا نولو ةدالو نينمؤملا لامجب

 مهلوةندجأريغامأو ةدّدعااك اهحاكن مر ةنازلا دج هذمىفاكلا ىف دعب ن ءولذ

 يبن عىدحاولا لاق س مالدي درتال ثي د كل ذريغراسشخالا ناك تن او 5 حافلا عاكنزاوح

 جاكن او دارأ نب رحاهملاءارةؤ نمةصاخ ةعاج  ىلعالا ن ل )ميرنا نا دهام ب هذمددسع

 ىلعد سعوبأ دروأو ةصخرلا هدضسن تاماعد اك رحت دا نادعسبهذمو مهيلعن ةةاما|ءاغبلا

 تاذصملا حاكس قفنذأااىلاعتهننانال ةروهشملا ةنسلاو ٍباَكَلا فال هني دحلا اذه

 قيرمملا ل_سودل ,اوهماعىلا تهت ا ىلص هلال وسر نسو ناسعالا هنا فذاقاا ىفلزنأ مك _فاشخ

 اقر بورا هزاع حالو هاع ىلع ةماق الاب ىهأب فدك اذيأ ناعتيحالف امنا

 نم منخل ى بولا شفة عارلا كاتو قرفلامب أرهافصولجرلا تاهو أتف تنث

 هش دو ىرح اول ودل او هيلع لاه هللا لص ىبناايهيشأاذهو قراس نم هظفدتالو بلاط ٠

 اهلاءمر سل اذهنأ ام مددأ نيهجو ن ءرظن سمال ديدرتال ثب .د<لالدةالافلوقأ|||

 سمال ا ع نم عدوتنال نأ لم_تكف ةسمالللا أ ىف طاشحالا هلقبامهرملإ هتبلا انزلاب

 ةديدشلا ةصضفأ بجوملا لمعلا ىضتةملاو دا ىلا ىضغمما نزلا ةقمة-نم عروتتو مارخلا

 ىل ل |بدسو د 1س ومنم عروتتو نموا سسللاورظنلا نم عزدوتمالذ أ سها نا |

 قارفلا هءلعلسوهل اود .اعىلاعت هلق ىلص ىلا بج ويم انزل .حرص: الف ةيضفلا نمافوخ

 تهلاحىف حاكس ا ئددسال مرغاك لباس 1 قءاقلاةلاحقراذت ءادّسالاةلاسنا امرينأنأو
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 06 1 ء ةعدملا حاكسو لصف

 «اةيةلادقاهكاسما ل وهل آو هملع ىلاعت هللا لص ىلا و-اذافءاةملا هرمضد الو همارحا |

 اذهنال .كعلالاقاغاو(سكعلاو) ىهتنا حاكنلا ءادّاز وعهنا مك-1نيأ نمحاكتنلا ||
 وأ ةينازالا مكتبالىنازلا ةءركحلا هي" الا كلذ دفن اك ةأرملا نودلجرلاب ص:كال مكسملا |

 ىوعدوةع ركلااذن الا نمرهاظلاوهاذهلوقأ كرم موأ ازال ااهعّكتيال ةنازلاو ةكرمشم

 ع وقد عكر عم تناك واهاذع مكب ندب در هنأ لس .وهيلع هللا ىلصالأسنوفدن الا لوزن بس نا ْ

 ةئازلا حاكت تنهضتدقةع ركلا ةن الا وامسال يدسلا صوصخال ظفالا مومعب رابتعالا نأب ||
 ةباك هنأرهاظااق سمالديدرت القا صانا ثد دحامأو ةدد ىلع ةدكرمش احاكدو هد تدح ىلع :

 دعيتساّم ةئازاملاالد بي رلانماروف:ت سلاما دارمانا ىل.ةملالاقاك الد-ةازاموكنعأ

 ةقيرمثلا هقالخالفانم كل ذناوةنازاهنا فرعدقواهب عتتسا ل.سو هءاعهتلا لص هلو ةينأ ||

 اهيفاوأ ةسعرمشلا اكحالاتاءئازوال داءيتسالاورهاظا!فالخليوأتا|اذذ_هلوقاوأ

 لاف ل.هلاسسراو هإ-صوقفاةخادق ثدد_1انأوهرخآ ءث ىلع ليوع:لالوالاف هدردع ّْ

 مهي هنا لةي ل لجرلاناف ةمرتلا درى ءثيدحلا ل+ هجوال اذكهو تباثب سدلهنا قاسنلا ||
 رهاظو»و (هعر<!نارقلا حرمدنمو) امزج كلذ لاف ل,نظبوأ كثي وأسءالديدرتالاملا ||
 خالات انبو مكستالاع .وركستاعوركتاوخأو مكن ومكست اهم مكملع تمرح ىلاعتهلوقا ||

 مكناس تاهمأو ةعاضرلا نم مكذا اودآو مكشعض رآقاللا مك.تاهمأو تخالاتاشوأأ
 حانج الف نهب حاخداونوكست لناف نهم حاشد ىاللا مكس ان نم مروى قالا مكمن ان دوأأ
 لاو مث فاسدقامالا نيالا نيب اوعم_<2نأو مكبالصأ نم نيذلا مكتاسنب أ ل الو مكماعأ

 هلودذوهلوصأ ل جرلا ىلع مري هنا ىلعةمالا تةفنتا ىو ملا فلاق مكاذءاروام مكما لح أو ||
 نواعناوتاداوتاهمالا ىهلودالان هدد لصأ لك نمل دفلوأو هلوصألوألودذو ٍ

 تاّيوتاوخالا ىهلوصالالو أ لودذو ناةسناودالوالاتإْبوتانءلاىه لوطفااوأأ

 تاعتاو تالائاوتاهعلا ىههدمد لصأ لك نملسذلوأو ناة«تاوتاوخالاوةوخالا ||
 ىل_دىبنلا نا امهريغو نيددعلا ف سايعنباثيدأم (بسنلاكعاضرلاو) ىذا نهتجرد
 امهيفو بسنلانمظفاىفو محرلا نممرعام عاضرلا ن ممر علاق لسوهل او «ءلعىلاعت هللا
 ىذمرتلاو دج حرخ أو ةدالولا نم مرام ةعاضرلا نهمردعاعوذ ص ةثث اعبر دس نما ةدأ

 عاضرلا نممرحهتنانا سولو «.لعىلادعت هللا ىلصهلنالوسر لاق لأ ىلع ثي د نم هعتتتو |

 نارقاا صبت الاومالا ع.._سعاضرلا نمتامرحلا و ل_علا لهأ لاف بسنلا نءمزحام
 ندهن هر عق بسلا نم نمر ءالوهنال ت>الا تاب وخالا تاب وةلاخ تاو ةمعلاو تنيلاوأ

 كلذ مالكلا قة-دقو رامصلا نءمر<عام عاضرلا نممر<لهفالانا عقودقو عاضرلا |
 م رض ذأ را ىلع حاكسنلا دتعن هلك نا ىلءةمالا تةفنتاىوسااىفلاه ىدهلا ىف ميقلانبا

 اعيمج عاضرلاو بسنلا نمهدالوأ ءانيأو هئابأ ل ءواواعناو ع انااءانآى عة حر كححملا
 ||| نءاهتادجو ةحوكملاتاهدأمك اذاا لعمرو دقعلا دردتادي وماع رت اولفسناوأأ

 اهتائيه_ءلع تمرح ة-وكتنملابل_تدنافدّةعاادرد؟اديؤماع ركام جس سنااو عاضرلا ||
 امتانحاك_:هلزاجا مم ل_خدينأل_.قاهقرافن اواءمج عاضرلاو بسلا نماهدال وأآتانوأأ



 ةعاملا حاكنو لصف (156]
 ىلع مرحي اعبضرةأرملا تعضرأ اذاف مك انملا ف بسنلا ةمر 5 عاضرلا ةمرحن ا ىلعاوقفت
 ةعضرملا مر الو بسثلان ءاهدإو ىلعمرح ن هلك ةعضذ ا برا مدالوأ لعد عسل

 كح |ةجوزالوثمأ ن كحبإلا ذا مأ يلع عرحتالو هينخأ ىلءالو عسب .طرلا ىنأ ىلع

 كا الج وزوأكلمأ ىهوالا تآ مأكل سل بسلا قرودّيالو عءاضرلا فاذهرّوصّتو

 كمأ نكن لاذالدلو ةدجالو كا ةجوزو كني ا نكت اذا كلفان مك ءاع محتال كلذكو
 اك لاجرلا,ن وك: عاضرلا ةمرحو كس روأ كنب نكست ماذا دلو تخأالو كةبوز مأوأ

 ىلأث يدنلم (اه مااخوأاهتعوةأر !انيب عججباو) ىلا لعلا لهأرثك ألوقوهو ءاسنلا:نوكت

 ىلعةأرملا ركشن نأ وهل اوهماءىلاعت هللا لص ىلا ىبمنلاق امهريغو نب ودحلا ىف ةريره
 باءلاىفو امتلاغوتأ انيب و !ممعو ةأرملا نيب عم نأ ىس منامها اياب املاوأ ات

 ىفافالدخا مهن لعناللاقو معلا لهأ ةماع- نءكالذ نم عملا ىذمرتلا ىحدقو ثد داحأ

 ىفاشلااضيأ عاجالا ىحدتو مودلا اف الدخا كلذ عنم ف ل_عأ تسارذنملا نب !لاعو الذ

 نيبو نيتخالان نب عمسجع نأ لع مرحيهنا ىلعةمالا تةغتاتلق ربأا دب ءنباو ىطرقلاو

 نينأ سها لكنا هلو اعبج عاضرلاو بسنل !نماهتختنبوةلاخلا تنب وامخ ته وةمالا

 سأبالو مارحا ممن عجاف هيلع ىرخالا تمرحارك ذامها دح |تردقول بسنلا لهن«
 دازام) مرد «(د) وسلا فاذك امه تتئالعإلاهتاتس وزوايا 1| نيو عملنا

 تن :افةوسنناّةىددءو تاس لاف ثرخا نب سدق ثيدل (ديعلاورعلل حابملاددعلا ىلع

 نما او دوادوبأ هبرخأ اهبرأ نوتمرتخ لا ةفهل كا ذ تركذف لوهلاو هملعىلاعنهتنا لصىبنلا
 نب الاهو ةعالان هدحاو ريغ هفعضدوو ىلمل ىنأ نب نحرلا دمعنب دهم ه دانس - اقوهحام

 رثك اهدنعو ل-أن مى. .تامدديؤي و عمص جو نمتأب مو دساوتيدحالا# توابل

 حرش نتامم ا هضوأ ام همن عارو ثالثو ثم لابنتي يسب عبرأ نم

 اكرظنهمفو عبدالا ىلع ةدايزلا مير ىففالخال هنا لقدقو ءان ل !ة١.ساحىفو ىقتنملا

 قئادح ىلع قفدتملا رارخلا ل.سلاا هيا ىلاهتهقلا هجر نئاملا لاق لوقأ كلانههضوأ

 لجوزعهلوةبعبرالا ىلعةدايز زاوج مدعو ةسماملا يرحت ىلءلالدتسالاامأ راذزالا

 ثيدح اذ ىلعلالد<_ءالا نكلو ىتنملل حرم ىف هتحض وأ 5 ع ريغف عابرو ثالث و يدم

 هملعداقعالا ىتش ىذلاوهةب وا «منيللذول ثيدس>و ىئتنلا نال. غثيددحو ثراا نب سدق

 ىلع عملا نم هي تراصنةهءلعتل دام ىلع عاجبالا نكل لاتم| منمد# ألك ىناكن او

 ةيرهاظلا نع لقثلاو رملا فىدهملاو ىرابلا حف بحاص عاججالا كحدقو هيلع لمسعلا ||

 هتيعم ىذلا ىري سف: ىفت ,ر ددةاضدأ أو مههذعف :رعاوش نم مهنمكلذ ذركسأ أدق هاف حمير

 لذ :قالاتف يبا هملا عجرملف لاذ ىفلاةملا تاطأ أو ثدداحالا هذه ضب جدعنريدقلا خف
 هدانما ىف سقنب ثراه ياورىفو ثردلا نب سدق ثب دح رانخالا قتنمحرش راطرالا

 لعأالو ىوغ.لا مءاسقلاوبأل اق ةعالا نمد اوريغ هفعض دقو ىلل ىنأ نب نو-رلا دمءنبدمم

 هجونءهيتانلو داو ثيدحالاهلر سا ىرغلاور عوبأ لاهو اذهريغامي دح سدقنب ثرعأا

 لاهر عنب ا نءولاسن ءىرهزلا نءوهو ىندثلا نال. ةثيدس-ثيدحلا اذهىنعمىفو مت



 (193) ةعئملا حاكولصت
 كسل للسبب سابا

 أل وهييلع هللا ىلص ىلا هرهآف ههمناسأف ةءلهاسا فو سس ءهدحعو نقتل نالغل#سأ |[
 | لسرملانأب ةعرزونأو متاح .وأمكح و ىذمرتلاو 4_- امن اود ًاءاوراعيرأ ن ئمراتخ نأ ||

 ةقبهنعماورثاق لاه ةرمصيلاب رمعمه.ذ مهرامثي دحلا اذه نا لسن عك انا حو ممأ 2:

 هوجرخأو مك-طارهاظ قوسااو مك الاون ايحناذخأ دقو ةدعلا هلانمكحةرمصءلاجراخ ||
 ظفاحلا لاه «_:عةمادلا لهأو تأَش ارخلدأو ةنوكلا ا!لهأ تي دح نمرم_عمنءعقرط ند ا

 اهريغب هنماوعم- م عأرب دشن ىلعو رسولا, ه:ماوعمءاسما مهاك'الّؤهناف أ.:كلذدرفيال د

 امأو ةصعلا ىلع هيك نمهداي ىف ثد_تناكهنالي رطصمدداب ريغف هيث د-ىذلا هيد ا

 صل ردأثب دخلا اذهنأد أن عمرثالا ىحو م”ري-غو هس شن بب وقعي و متاحف أن باو :

 اهاكهقرطرمل اد.عْنبالاقو هدليراغ فد هم ددتو هلصو فر عمدرُعَس هلعأوهماعله-ءلاو ا

 الس م ىرهزلا نءكلامو ةشمءنب!هاوروهقرط عب رع لاملا ىف ئطقرادلا لاط أ دةوتاواءم ا

 ىرغهزلا نع ءاة-ااز نكره دو ىلع اره-عموفاودقو كالذكر معمنعةازرلادءءداورو ا

 ةيواعمنب لؤوت نعباملا فو فمعض ىو كلام نع مال سنب ىبع هلصوا ذكو فمعذهننكللو ١

 قرافواعبرأك سمأ لو هملعهللا لصىنلا هللاةفةو سن سهسهتحتو لسأ هنا ىفاشلا دذعأ
 نءدانزلا لأ نءاساك أ ضءءانثدحلاف فال انالل وهم ل-رهدان_سافو ىرخالا ||
 اًضي أب انلا فو هرك ذق تاسأ لاق هب واعم زب لفوت نعثر نبفوع نع لوس نب دما لمع ا

 روهجلا «لدتسااعبرأ نهتمرتشاهاوتو ىيبلادنعةمسأن بناوذصو دوعسمنبةورءنعأ]
 ههجو لعل« ست حقرتي نأ جرا ل< هنأ ىلا ةب رداظلا تيهذو عيرأ ىلعةدانزلا رحت ىلعأ"

 نبانع كلذ ىحو عسةلدعلا نههمفامرايتءابال اذ عو تو عابرو ثالثو ىنمىناعتهلوق |
 مامالاركحنأو ميهاربا نب مساةل ا نعاضر أ سو ةعمشلاضءدوىنارمعلاو غامصلا

 سدقثي د> نءاوباجأو لغا م وقوي رهاظلا نعرصلا بح اصداكحو هنعةناكملا ىع أ[

 هيفمدةناسجىةثلاناليغثردح نءاوباجأو مدا لاسقملا نمهيفاسب روك ذملا ثرحلانبا |
 ظ لوو هداذسا ىف هنوكن مانمدقاسعذي واعمنب لون ثيد_>- نءاوباجأ كا ذكو لامتما نم ||
 < هللا ىلعهللا لوءرنا تثدقواوسالو كال 3 لثعهمف ىدكدال مظعلا لصالا اذهلئمواولاف ْ
 ظ 0 تيووساهناك اور ف مك.|ناكد قا ىلا ءتلاق دقو رم ع ىدحا اوأعست نب عجيدتسوهملع أإ
 . [ًاوهونيزثا نينثا نع هيلو د_عءىئم ظفااضي ًاوريمختالال عمل همفواولاف عابرو ثالثو ىتثم || | || ىلاعت ةوقامأو لمادهيملع ميزو عازتلا لعوهف عدرالا ىلعةدانزلابهصاصتخا قوعدامأو ||

 ىلاّةغلايلا ةرثكلا ةياغف ثاك ناو ةينياثالا قدي دادعالا نماةصةمناك املوانتىلعلد |
 | ||| مولعماذ_هو عار ثالثا ذكعونيتثا نينثا ىأ ىنثم موةلا ىنءاج لوقت كناففولالا قوفام |
 ا نأنا:الازوج هنا ىلععضولا لصأب لدن ةروك ذملاةبأ الافد_-ًاهمفكشرالب رملاةغلف أ
 ' ةئئاطاا قأنالث أك لذط نم سا واعبرأ اعبر ان الثانالثو نين ا نينا ءاسنلا نم حتت ْ

 ل اوةيأ افرعو ةغلمصي هنأ كمال هناف اهلقىتلا ةفئاطال هةقرافمدعرالا دد_ءلا ىف ىرخالا ا

 ةىالاذتنمغ ةعبرأ عب رأوأ هنالثةثالثو أن زثا نينثاءالؤه ىف ءاجءدنعل جر فا الل جرلا ||
 ا 127 د

 لد



 ةعالاحاكن ول صف /1417)

 هاما باطش نالرسضتلاوأ عيسلاواولارج :اكءا مريشكءاسنلان نءددعد حاوزلا ةسانا ىلعلدت

 سانلا نم درف لكس لاف تاج قا ناك مجيب لكل يباني ا

 ئهو ةيمصت بسمة ءلصالا ةءاربل افا ده عمو عابرو ثالثو ىنئم ءاسسنلا نمّءلل باطام

 ثيداحال |عو#تنأب باحد قواهمع لة ميم لانج وب ىحلحلا فةئاكحاهد 7
 لكن راك ناو حاض>الاهعوم_- سمن هريغل ن نسحلا مسرع ءرسمةئال كامل اف ةروك ذملا

 يناطالثا هن حرصأم ةمرطاحو رشلا ف لصالا توك كلذ وب ولام نءكلؤالاممدحاو
 زاوج مدعىلععاسجالا, قوم_مفالملا اذهاضيأو للدبالا اهنمئن ىلع مادقالازوالف

 ا ىللصءدئاصخن منا ىلع ءالعلا ىذا عشلا ىف :لافورحلا ىفكالذب حرص معد رالا ىلعةدانزلا

 ةمكساا صرخلمأ او حفلا ىفظفاحخارك ذ ددقو نون عمج ة وسن عبرأ ىلعةدايزلا لو هيلع هللا

 دتو ,ريدقلا حق هري_سف:ىف لاق و ىو كلذ عجاريلف لبو هلعدللا ىل_ههناسنرينكقىف

 لكناو ةمالا عمه باطش هنأ, كلذ اوذدو عسرالا ىلع دازاممب ردت ىلع ةيا الان لدتسسا
 مهردفلأ اودو لاملا اذهاومتقا ةعام_ءا لاي اكددعلا اذه نمدارأ مراتي أه مك ان

 ناك اذاّل سما ذهوةعيرأ ةعبرأو ثالث هنالثونيمهردنيمهردةردملافىذلا لاملا اذهوأ

 امد اريو مهارالااومستقا لايك اقاط مناك لامأ هناكمنيو أ ء#فابتركذدق موسما

 موةالاف نما ىلءلوتالا بالا نمالوخ الا املا نهدي الاواذكه ىتعم ا سلوهو.سكام
 نيمهردنيم-هردمنب هضعباو اومسقف عار و ثالثو ىئمدوهستقا اريبك انسعمالامنووسقشب

 لاف اذا هنا مومل_ءموىن رعلا عم اوهاد- هناك ةعبرأ ةعدرهضءدو ثالث : هنالثهضعن و

 م وةلاىفنءاحاذكهو نيثلا نينا هُو اح مهنا ى ءملاناك فلآ ةئان غوت ىثمموقلا ف ءاسلئاقلا
 نيكرمشس هما اولدقا ىلاعت وق ىاكدرةدوف لكل باطلا ةلزنععسم_ لا باطالاو عابرو ثالث

 ثالثو ثمل نممكبل باطاماوسكتاف وق ىنءدواهوضوةاك لا اًو واللا اوهقأ
 اذهاعبرأاءد روان الئان'الثو نيتفثانيتنثا 0 من4 ناطاط كشف رفلك كش عابرو
 رخ آى ىلا ءتهلوذ اذهدب وب وه.لع هءاولد ةساام الخ ىلع لدت هن 7 . الاف برعل اهغاىضتقن ةءام

 دوق لكل باخ ةلزن: وهف عسم جا ءاطخ ناكن او هنافةداوفاولد ءنالأج ةخ تافه الا

 نملال دّدسءءاامأو نآرقلابالةنسلاب عب رالا ىلعةدابزلا رحت ىلعلدتس نأ والاف در ,

 اذهعوهءاودكذ الاه هناكوة «ماسحلاواول ارابعانعستلا حاكنز اوج ىلع الاءلدتسا
 اذهناك اعبر وأن الئوزيةنثااوع -|لاهولو فرعلا دما لوجاذهنروكحذملاددعلا

 نالوأنودةعءاس+لاوا ولاب هناصسماجامنا رالفلدعلا ةغب بصن*ىلا عمامأ رهجوهللولا

 مظنلا نمدارع :سدل كلذو هريسغ نوذةر وك ذملادادعالادسحالاز زوالها رعشبريضفن
 قونتلاو ىطقرادلاو«بامنباو ىذمرتلاود_أ وةيدشف أنبا و ىفاشلا رخو ىن ارقثلا
 محال سو هملع هللا ىلص ىذا اهل لاقف ةوفرمشع «ةحو لسا ىف وةثلا ةاسن, نال غنارعنبا نع

 نءوقرطن ءطظاشلاب ثيل ااازهىورو ندر ”اسقرافو اهب رن هنمكسمأ ظل ىفو نهتم

 لو مهماع هقئا ىل_مهقالوسر لان : ةوس سة ىدنعو تاسألاهىله دلا هب ب واسعم نلفت

 هضءان ىف ساهضلاو هحامنبا جرخأو هددسمىف يناش !اهحرخ أىرخال !قرافوا«:رأ كما



 (194) ةعدملا حاكس ولصف

 ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا تدتآف ةوسنناستىب ج2 ناكو تاسأ لاق ىدسالا ثريا نب سدقن ءاأ

 لاق املوالا تيد_كادهاو هذه و تاعفث نهرت اس ل>واعد درأن هئمرتخالاَمف 3 دريخأف .

 نم عمال لول ل1 نا ىلعل سو هماع هنت ا ىلم هللا لوسر باص مدسأ لاه مكسلسا نعو قوسبلا |
 نيتارصادبعلا مكسب لاه هنعهتلا ىر باطللا نر عن عوهمالكى جستن انيتنثا قوفءاسنلا |
 راطوالا ل: ىفهللاهجر نئاملا لاه ىطقرادلاهاورني:بضمحةمالادّتعتو نيةءاطتقلطيو ْ

 || ىلع ردي زو ىلءنعاكو ص وهو نيةنثا قون حركي نآديعللز وتعال هنا لاق ن هادوْكسةدق

 000 < لقي نمىلعةىنوكيآلىادعلا لوقا ىن الو ةمعفاشا !او ةمة:1او رمضان او 1

 ىلع نعىوردقهنكل او عاججالا يجي نيلئانتلا هنعالامل د ناكل كلذ ىلع ةياصصلا عاجبا عدول ْ

 ا اك اعيرأ مكي نأ هازوجي هن ما. اود نب مساقلاو روت ىبأو ةعرودهاجوءادردلا ا

 ءاسنأ نم 01 يطارد ان ىلاعتدلو تحت هلوشدي مز لوالافر هلا بحاصمهنءكلذ |
 عضاوملا ىفاك ةفلاخلا ىضتتي لءادموةينأالام_ماعورارحالاا:هماءو هلمكحاساوأأ

 لبو ىناهتهللاهجرنتاملا هررحام كلذ مشو و ىهنا [عمكحنيبتفلاضلارةفو رعملا ْ

 عم اكراصو بار عالا ودغللاةعَأانملا هلةنىذلا دكه هترامع و ماوالا«انئةمئاح مامغلا|

 ىلا هزاق.تسا حانت ارثكد مناك ال دود_ملا نادي دادعالا فلدءلانا مهدئ ءدملع 0

 نيالاالثمموقلا“ى ب ناكناف دادعالا كلتةَوقىفةدرغملا لدعلا ةغمسص تناك ةرثكدادعا ا

 هذهتدافأ ىئمموقلاىفءاجت لف ةفلؤمافولا اوناكو ةعدرأةعرأوأ هيال ةثالثوأ انيذلا ا

 موقلانا كاددافأ عار و ثالثو ىثمتلةنافاواماكتى نين 31نينثاا واج مح اةغشتملا ٍ

 ددعرادةمتنس , غنمسصلا هذهفةعرر أ ةعبرأ ةراتوةالثهثالثةرانو نينثا ننثا ةراق كواح ا

 ناش اقتسام ةباعلب الصأام :مداقت-سدال هناق موقل ا عمجددءرادقمال «ى 2|تاعفئدأ

 ءادعمن اق يدم ءاسنلا تدك قر اذهلل؛مو هبةطاحالا ق شن اراك رثؤتح م مهددعأا

 الا هحاك ىف لخ دبل تاعفدلاهذهنمةعفد لكنا ىلعل ا ده سداو نينا نيتنثا نوتسلا :

 كلا نارخ الا نانثالا لهن هنا ثم موقلا ىفءاجالوةىفلمادال هناك ىلوالا حورت دعب ||
 ا سو : عابرو ثالو ىئمىلاعتهاوقف اذ هررةئاذا نالوالا نان تالا قرافدقوالا|'

 نم ةعئد لك حوزتزاو>دار اا وابعد رأاعب روان الثان الو نمت طا نينا ءاسناا حاكسر اود ٍ

 نمداغةسد ىلا ,نهددعر اد_ةلضرعتذ_هىف سلو تاقوالا نم تو تاسعا هذه )ا

 ةعفدلا نا ىلع ل_ءاداضيأ هس داو موقلا " ى ىف هلق اك نيمعترعع ن نمتراكلا غسصلا 1

 فااذخامبا ارعالاو ةغللا ةعأانملا لقت هنأ م ءز نمو ىلوالا ةعفدلا ةقرا ةمدعب تناك ةساثلا

 ردق هنأ . الاى هنع مدنا سايعنبا و العا ل شفتيلف هنمةدافتسالا ماما ذهن ذه

 هلاثمأوتفدصملا نم عاجسالا وعدي ةعقعتتلا امو ةمالا دار 0 نمد هرثو هف عسب رأ ىلعلاجرلا

 ةيرهاظلاهمئلاخ عاجبا مدي تقيكو ةيلطلا هذ هدر ةلن مد :ءابطخ رساواهنوهأ اف
 ند "هلو ةعمسشلا ن هةعاج ةلوحرلال ام هاربا نب مءاقلاولا ارمعلاو غام_صلانباو

 ال دما لوامر ل فاضي اهتلاشو هأس ءاكعركلا تار ةلااضيأ هفلاخو ني رخأتملا قمم

 لوسرلا كان ؟اموتاهوالا ضعي فرك أوأ عست نيب ه«-هجب نمأ راب كلذ عصاكل#ب .وهملع

 هودُكل



 ةغتلا حاول صف (195) ْ

 هللا مك.ب<ع فو ءلافهللانومعع ا لق ةنسس> ةوسأ هللا لوسر ىف مك ناكد #ةلءوذفل | ْ 5

 عيت لقانال نع ىلةئبرال ةي وص سم ةماصالا ةءاربلاو ىلا دىلا ةرق نم ةءسصو هللا ىوعدو

 :ةو سرس ع هدكو لأ نالغال و «.لعهقلا ىلص«رعأ ف دامو ريذاسعملاه دن ءعطقنت ا

 ناووهذناء-نءاو هسامنياو ىذهتلا هج خان هرئاش قرافي و اعب رأ َن ممرات |

 اذه لدمو ىرخ للعب ظاسشلسا نمدريسغهلعأو ةلوأ عما واكريلا د عنب لاهد قف قرطهل ناك ظ

 هءاع لبو هياعهللا ىلسصتام ىذلا ىوفططملا لعفااوىن ارقاالمادلا نءىلة مآ ضال |
 ءانعمق لا ديانءاج وأ ةطا هيموة”هجو ىلع شي دحلا اذهان صح نمد ةيلصالاةءاربلاو |

 [مسال «ةدارتحالا فو. نأ لاعاا ىلعو ةوادعق لا نيب ود_لأ نيب سلفاري_ثعقلاءازخل ١

 نكمل ئئوردصف كاحاذاو ثاحيالا ن ريك ف لءفناكري رقتلاو ريرتلا تاماقع أ ش
 ككل امهيلا غلتىذلا و ولاعب رصتلا ا ناكاداف ب باوصلاريرقتىقالل ملا ىفهءرون ْ

 ةماسقلا مول ل_سنالكناف لاجرلان هريثك ا.ةعنبجت نطاو. «ءل ثم ىفاهسسالو لاقوربتا | ٠
 ع لةعمر مل طهللا ارم ءاحاذاو دو.عملاهمضتريىذلا ن ءليدامعلا كذم همسظترتىذاا نع ١

 تل اوقنمىوسا!فاماذهب عفدناو ىبتنا هايقاولا لة: سارصأ درو نمو# ْ
 لاق عبدأن مرثك كش نأ زو جيالو رث ارح عسب دأ كش نآهزوح ركلا نا ىلع ةمالا

 ه«.اعىلإ هت هللا ىلص ىنااريغدحأ عم نال اع رد عا رآىارت ارحل ا ىلاعتهللا جتنا يفاشلا

 ةببالا فو نيت أر ما نمرخك أ كتيال هنا ىلع ةمالارثك ًافديعلاامأو عبرأ نمرثك أن ييلسو هلاو |
 رارحاللالا نوكيالزيملا كامو مكنات كلماموأ لوةوهورارحالا ىفاهنا ىلعلدبامأ

 هنا ىلع ةياعصلا عجب أ هل هْناَد تدان اوويدلا يدق د.هال ل <ىذلادد علا مأو ىههتلا ش

 رعنءىطقرادلا ىورو ىناشلا ةباصعلا عادلا ىح ءاذكو نيتثثا نمرثك أديعلا كمال

 بايتدعلا او ةمالا قالط ىف دزوام أ مسو نيئقءاطتقاطيو 5 صادرعلا رك لاق ةنا

 د بءالزاجأ موءاهجا ةمس لقي لنمو مهعاجاءاقك ةخشرامعلا عادا أب لاق نف ةدعلا
 ديعلاحورئاذا و)اهغشلا ة.ئاس لو ىف عاجالا مكح املا حضرأ دقوددعلا نمرحلاز وام

 نام نباو هم سحو ىذمرتا اودوادىأ اودوس أ د:ءرباج ثيدط (لطابه>اكنفهد.سنذاريغب

 وهفهدسس نذاريغنح قرت ند موهلآو هيلعىلا عتهلتا صدق لوبد لاق لاق ءاححت وم اخلاو ا

 رباج نعءوهاسغا مصئال ىذمرتلا لاق ر عنبا ثيد_-نم «بجامنبااضيأ هجر أو رهاعأل
 ىلا يهذدقو فءعضوهو ىلعنب ل: مهدانسا فواضب عننا ثي ددسن نءدوادوبأ«+ )

 َن ,درو هض فهد كوذناندقعلاتاكلاملاقتو رووهاهالو ءنذارغب درعل اد ةعةع مدعأ ا

 تكلمتمالا تةنءاذاو) لاا طنسلب راع دو هةباورفقو لطانانزلاو ىنازلارهاعلا ْ

 ىلص ىبنلا اهريشةريرب نا هريغو مله ميت ىف ةشئاعشي دل (اهجوزىفتريخو اهسفن سعأ |
 ىو ساءءنباثب ه2 نهى راضلا ممىاذكو ادمءاهج دز ناكول ودل آو هملعىلاءثهقنا

 تاياورلاتذاتخادقوارسناكةريرب حوز نا نخل هود د:ءةشئاءارخ[ثيدحأ]]
 انقر وهجلابهذن ارجو زلاناكحاذارا لنا تو. .؛ىرلعلا لعأ ف امخادقو تاذف

 هللا لص ىبنلا ن :اتاءاورلا ضعب ف عقودقو ة ةءاذكلا مدعحسفل ىف هلعلا اولعحو تشنال



 2( ةعتملا حاسب لصف

 را نيبقرفالهناد_.نياذهناف فراخ ام كا تك امةريربل لاف ل_-وهل او هءلعىلاعت 1

 صالاهكلم نال كلذ ف حدةبالا دمعوأ وأ ارحاه-وزثوك قفالة الا نأ ل ماخلا اود.علاوأإ

 راما توءثوقدعلاناهاعد_ءباهدو زلا,مءك#ناىوعدن كلو فرقا نع ق ةباهسقت ْ

 دم. كلذ نعاوج انروأر , رب لاصة الإ .وهماعدلتا لصدك رتواهاءلمادالا هرامحتلط.ءأأ

 وأديز نيبهكث يد (بمهلانحاكس: :اا مسوي و) هكرتي ل الطيمناكولو لطم هريغدنا :

 0 |! ةراقخ ى نا سات مودل او ءاعىلا«ثهقلا لصهتتالوسرنا بعك نيديز ْ

 ىذتلاق مث سا ارذلا نءزاحتاف اضاسس . اهدار صبا شارفلا ىلعددقو هون عذووا اعاأ

 قهسلاو ىدعزباور وصخ نيد يع سود_أ هج رخأ أ متاهات امدح ركيامثكءاعأ]

 نمقييبلاو بطلا ىف معنوأ ه-وخأو كردتسم ا ف كاملا ةرعنن: يهكثيدح نمهجرأو ||
 روهنمنيدمءسو ىطقرا دااواطوملا ف كلام ىورو بارطضاثي د-لا فور معنا ثيدحأ'

 صرب وأ ماذ_بوأ ونجا ممل +راهبرغةأ سااسعالاق هنأرعن عة ىنأن ياو بفاشااو ||
 نءبايلا قفوتاةث هدانسالاروهرغنمىلعجرلاقاد_دصواهتمباص ءاهرهماهلف أ
 ناو ب ومعلاب خسف حاكنلا نأ ىلا ل_هلا لهأ روه» بهذدقو ر وص هنبذ عسل :ءىلع ا

 هنالثلا بو.علابالاءاسثل ادرتالا ما سامءنباو رعو ىلع ءىورو كلذ لمصاة:ىفاوةاتخا |

 هيدرت سمع لكبدرتةأر ما نأىلال_علا لهأ صعب بهذو جر فا| ىف ءادلا عسارلاو ةروك ذملا |
 كالا ضعبلات بعذوعسبلا لع سايل, ىدملا فيحاول نبا هدو عسب ادا ا

 نال_ءالوقأ ليوطشحخاا اذهىففالالاو ةمعلاو بالاو هن ةالثلا كلّ حوزلادرتةأرلا ١

 هطولاز اوج نم .بوزل' ماكحأ ه,تدثت مزال حاكسنا ادق عنا ةس.شردلا ةرورمضلا,بتثىذلا ||
 توك نأ ة ةمط .دلاةر ورمضلابثدنو ماكحالاو ”اسوثاريما تويثواهوخو ةقفناا بوجوو 1

 تامل سام جاك هلا نمي هرخنازوجب هنا معز توملاوقالطاابه4ت:مجورشلا ||

 0بودءلان مهو ركذ امو سنيدلاةرورضلاهتومث نءلاقدالا ىضتقملا جيم ليلدلا هيلع ا
 ةغيصلاف كلهأب قالا لو هماعمتلا لص هلوقامأو اهنمئتتدش لو ةرينةح اهب حسفل اف تأد |
 ل كاوا نود نسما ىلع لها ب>اولاق لالمسالا سرت قدر تدلل ةةيسد ِْ

 نموهنءلاقثالا بح ورام أ: ىتححاكلا ىلء ءاقيلا لصالاو مكتمل اد هيدري 0 ةنعلاب ||
 . ليل دد ريال ضءدتنود كلذدبب داردعلا نينا رم مرت هددت ضايع

 نءزوريفنيدلاعذلا يدا ( عرشلا قذاولاما 7 مردنو]ة:دمكو ا

 نبا هيكو ىذصرتلا هتسس>و قوسلاو ىطقرادلاو يفاش ااونأ_سلالد ًاودج ًادنعهدأ :

 نا لسوهلآو هماعىلاعت هللا ىلصىجنلا ىف أف تام>اث ان "صضائدنءو تاسأ لاه نامح ْ

 اك و 2 1 اوناح او ىناغلاو ىذم ملا وهام اود ا حرت اوان هاذح ا قلطأ

 ىلصىبذلا «سهأف هةعم٠ نا-أذ ةياهامملا ىفةوسنرشعهندتو ىقثلا نال. غرسأ لاق ر جنبا نع ْ

 لوقوهااهنمت ياا انأب ؛ثيدحلا لع أدقو اعد رأ ع نمءرادة نأ ال _سوهل اوهءاعىلاعتهقلا ٍ

 نادخأهتكو لسأ نعف 2 هع اةصدعلا ةذسسا اممقلا نبا لاق ىراخماا لاق رع

 لوصالا سامقاولاةولوصالا ف الخ هنأبت درو ىرخالا كلرتوام نما نمل ا ىفرمذع هنأ :
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 ةعمملا اكو لسف 01١

 عيمصأ اودىلوالا حاكسنو ا هلا حاكسنفةدحاو دعب ةدحاو مكن نا هنا ىضتقي

 رشع ىلعلسأ ن :رمثب كح كا ذكوريتغالو لطاباه-ه-اكشفا امد هك اوريضر

 ثب دا ظواو تانوكينلا سان مىلعدقعلاءادتبا ىفوريمختبر يضل ااولوتأاسعرو ةوسنأ ا

 قوقل ءرمسءمهاور نهر اسقرافوا.عيرأك -م'لاق هناف اءالادشأ لب وأتلا اذهينأب | ْ

 1 لودمالا.هناثي دل! ناذهفمدةداازوربفثيدحوهركذذ -انالمغناهس نع ءازاسنعأ

 || لحالة نسا ادرتملصالاوهاذهلوقتو :دعاق هاندا تمل درب ىلا
 نءانملعضرفاهلوسروىلاعت هللا اهلصْؤي ل ةدعام فل مدهل هتئار علف ةدعاقلاٌ 0:ةفلاخغ

 ْ اها ضر دي لرافكلا ةدكلأ اناف نيدلا نمنالطملا ةمواعمةدعءانلاهذهو داوي دحدز
 | مالسالا ىف ةريتعاا طو ثلا تفداص لهو تق ةوفنيك شوا او هلع ىلاءتهتنا ىلصىنناا

 عمما. لا هلزوك نم ناك اف جوزلامالسا تةواهلاسربتعاامناو لطيتفاهفداصتإل مأرص
 ' مناوٌكاذريغو دوبشلا ولولا نمهط هرشريغ ىلع عقودتةملدالا قناكولوامهرقأهنأ سها ١

 نمرثك اواناد>أو مر م>رت اذ هنحتو لسأولاكهماعرقي مرارسالا هازو دك نمن الا نكي[

 الفهةلاخامو سو هلاوه.لعىلا_تهقلا ىبمهقا لوسر نس هتاصأ ىذلا لصالاوهاذهف عبرأ

 (ةدعلا بو حاكسلا سقت نيوز دخأ لأ ذو اصزلم ىها قئوملاهللاو همااتقدلي

 ىت> بط )برا لهأ نمةأرملا ترحاشا ذا ناك اك لاك ىراضل ا دنع سايعنباثيدل

٠ 

ْ 

 كلام رار الا 5 لكنت د لاه بوزءانفلا وحاكئل اها ل-ترهطاذافرهطتو ض.تأأ|
 ميةمرفاك اهجوزو هلوسر وهنلاىلا ترحاه أسما ناانغلس لو لاق هنا ىرهزلا نعاطوما ىف[

 اعود شخ نال ارجاهماه-وز مدّقي نأ الا اهجوز نيبو اضن اهتر ده تقرفالا برخعارادب ْش

 2 نءىراذلا مي ىفو امتدعى ىهو مدقاذا !اهبوز نيب وات قرفةأ سما تأانغاإ هناوأ ا

 له نينم .وملاو لو هلل او هيلع ىلاععت هللا ىلص ملا نم نيتلزنم ىلعت روكرسشاناكل اق ساسعأ
 لهأ نم أر خإ تو اهاذا ناكنف هيل“ :اةيالو مهلتاقيالدهعلدأو هنولئاقي ومهلتاقي برح || 1

 7-1 نأليقاهجوزرجاهناف حاكنا اها ل -تروطاذافرهطتو ضب ىتح بطن برحلا ا

 (كلذاراةخااذاةدملا ت تااطولو لوالا | هاك: ىلعاناك ةأرملاح وزن لول أت ان) همااتدر ْش

 درا وهل او «.لعىلاءتهلقا ىلص ىب لانا كأنما هس وددادف اود أ دنعسامعنب!ثي د4 ظ

 ثدعلو ظذاىفوأ .ةثدعبل ونيتنسد عب ل رالااه-اكاهجو زص اعلا يأ ىلءيشزهتنبا||

 1 حب رخأو سأب هدا سان سدل ن >-ثي دا ذهلافواحاكن ثد<ملو ىذمرتلل ظفل فواقادص أ

 ىبأ عاجلا واع لاكمال لدىنلانا وزعنبا ثي دح نمهحامنبار ىذسرتلا

 دا:_ءاىورو ف.عضوهوةاطر !نعباحطا هدام_ساىف 0 وديدح ريهجصاعلا

 ماما !لاهو لاةمهداش-١ىف ىذمرتلا لاه هل مدح ن عدس .أنعب.«2نبورع نعف.عض

 ثي د اذه ىئطقرادإ لاهو لوالا حاكما ىلعادرأ ةاهنا مدا وفيعذثيدحاذهدجأ

 حاكءلاباهذر ل_بودل او ماع ىلاعث هللا ىل-ص 10 َنا سامع اكد ناو هلاو تشالا

 نباثيدح لاةةثد دخلا اذه نع لع مما نيد تاأسهل لاعلا باك ىف ىذمرتلا لاكو لالا |

 ثيدطلا اذهل عي ف يكل ةلانبا لاق بم هش نو هرعشخ حن محم أنما !!ذهىف سارع |

 ا1ككللا 0 تاسيس تال كلا
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 05 ب>اورهملا لصف

 ىلا هذدقو ىو :!لودالا فال لءدتو ةمواعماةمودعأا هدأ هيدرتال_ص[ ف .عذلا

 عاجالا ن هريلا دمعما هلةناك الم هدءد نمو ةياعصلا ن مةعاجب سايعْنباثد دحهماءلدام

 ءانعمقدروامو سا.ءنتاثي دح لعدن ءجنامالو ةدعاا* اًضةناد_هيدقعلا قالا ىلعأ
 لاف ديد دةعبالا حوزالل</و دقعلا يهذد_ة:تضقنا اذاةدعاانا نمدروال اص

 0 تف كيل سرللا او هءلعىلا«تهتلا ىلص هللالوسرنا نيعقوملامالعا فمبقلا نبا ا

 ةمواعما هس هذه حوزتت لامهلادع حاكن اذرخآالا لسأ أملي هعمل ت/لاذ ذاهنأسهانيب وللسأ ْ

 ل-.ةنواسمةعاز ه2 وةعازخرادىهو نارهظلا ار؟ب رح, نام دون ل سأ ىهفاش ل١ لاه ١

 ردم تدان ال_سالاريغ ىلع ة وقم ةيّمع تنبد_تدودكمىلا عجر ومالجتسالا رادف فلا ْ

 ةرفاك تناكدقو ةريثك رأي ن امس امالسا دعي دنه تاسأ م لاضلا مح خجلا اولتقا تاهو
 ةدعلا ءاضةنا دعب تاس ةرذاك د شو ل_سءاهب .نايمسوب أو مالذسالارا د تسر اديقنتم |

 همالساو مازح نيكس كاذك تاكو تاسأ مح ضقنتلاتدعتأل حاكسنلا ىلعار ةمءساوأا

 مالسالارادامدرادتراصو دكعله-ىلأ نب ةمركعةأ او ةممأ نبت اومصةأ سا تلسأو ||
 برحراد ىهو نمل ىلا ةمركعبرهوتكعلسردل وهل ىلا« هللا ىلصدقالوسرمكحروظوأأ
 تايد ومالدالار اد ىو ةكملا ناوذص عجرم ب رحرا د ىهو نع ءااديربناوقصو :

 لهأ ظةح دقوا تدع ضن هنا كلذو لوال ا حاكسن اردت أ سها هد: ءت رقتسس اة لسأ حرفك َ

 مدقثة لدا ا ىلا ترجاهو تاسأندكع لردع تأ يراصنالا نمةأ سانا ىزاغلانل#علا |
 اهدوزءاقب ؛عمتأر ا مالسا,نالوقأ ىهمناحاكناا لعرةةساف ةدعااىفىهواهجوز ا

 اهاضربالا امتدع ءاضقنا ىعب لمس ماهل نكي لكل ذك ن اكو لذا ق الطاا ةلزغج سدر فكس | ىف
 حوزتت نأاها ناك ت كرهط م اهتالسادعب تضاعن الح سلا ةأرملا نا لصاملاو دةعلادبددت عم

 اهجوزدةعتد تنكح وزال ناولسأ اذا لمساهاعل قالا )تجزئ ادافتءاش نع ||
 ازكهوساشا!لاوق 5 فااختناوةلدالاهء.ض:ة:اماذهضا تالو دع دينتربتعيالو لوألا َ

 ناك. نءمالسا مكح همكح ناكمالسالا ىلا در !اداعاذا هناقنمجوزلا دأدا درا ىفمكسملا

 رفكشلا ىلع ا.قان

 او هنأ ىلاعتهلوقوهو حافسلاو حاكناا نيبزيمتلا قةدكن هب و 0 ٍ

 رهملاب وجو وهل آو هماعىلا ع هللا ىبص ب هلا قبا كلذ نيا سمريغنين ص مكلا اومأ |[

 قوالصأ اره نوديأحاكلأ غو: ل_سودل 00 ا ا

 هنو دخأ:فركو لافو أمد هنما ودخأت الف هلوذو هلأ نمتاف دص ءاسناااو او ريزعلا باك اللا

 ندوه 1 3 0 ردك نأ مكيلعحانج الف ىلاهتلاقو هد ' الا ضنا كضهاىذن أ دقو

 ىلصىبنلا نا سمعنا ثي ددسن موي 2 1 الاودو ادونأ حرخأد قو نهرو-أ

 لاهاأ اوأ.ثاهيطعي ىت > مالسا | امهيلعةمطا فب لخدي نا ءلع عمملسودل او هملعىلا.عت هللا
 نماس رقى الادعس نب لهسشي دو ااهاناءاطع أف ةيمططلا ٌكعردنيأة لاق ؛ ىدىددعام

 ال رالا ف اوطل دنع ةشناعشي دلل (هيفةالاغملا هركنو) رهملاب وجو ىلعةلدالا م اظعأ 1

 ”دانماقوةنؤسرسأ دكرب اكسل مظعأ نا لاق ملءودل او هملعىلاعتدتلا االسم ْ

 فوض



 تد>اورهملال سو )؟ 0

 لانا سر4 ؟وهيلعملا هتهلنا ىلص ىننا ىلا لجرعاج لاق ةربر دب نءملسم ع .7 ىفو فءض

 نافاهيلاتراطت لهل وهل آو هءاعىلاعت هنأ ىلص عن اه لاةؤراصنالا ٠ نءةأساتحوزتىلاهل

 ىبنااهللاقف قاوأ عب رآ ىلءلاف اتجوزت كك ىلءلاقابل م |ترظذ دقلاه أامشراصنالا نوعف

 لولا اذ_-هضرع ءنمةضتلا نوددتاعاك قاوا عب رأ ىلع مل_سودل او «لعىلا ءتهتنا ىلص

 : ثعد سعىرىلا معي ثءمألاف هنم بدصت ثعيىف كم ءمل نأ ىسعنكسأو كدطعن امان ددعام

 لالا ماع لس ني دو مددت تو ,تصاملاودوادوبأ  رخأو موية لجرلا كلذ

 ىلا قاذصناك هنا ةشناعن عءوهرمسا ًاقادصااريّشا_سودل اوهيلعىلاءتهتنا ىلصهللالوسر

 مسسم ميه ىفوهواةصن ىأ شنو ةمقوأ ةرمثع تت !هجاوزالل_ودلآ او «.لعىلا_هتهلنأ ىلص

 صق'.الو ديزيالد © رهملا لو هلو هءلعلاعت هللا ىلسص ىلا طيضنلو ةخخا ىفلاق هريغو
 الفتاقيط ةحاشملافم-هلو ىتشبتا صاهاتامغرلا وةفادخ ماقعال اراهظا قتاداعلاذا

 لاق كلذإو صوص د ةبوغرملا هام الا نك طيضي نأ نكسمءالاك مهلعه ديد نكمع
 ىضررعلافو اشنو ةمقوأ ةرمثع ىشهحاوز أ قاد- صفى ن -هناريغدب د نماستاخولو سلا

 هللاد_:ءىوقتوأاذدلا ىف :مركمتناك ولاماف ءاسنلا تاق دصواولاغتال هفنطىلاغتهقأ

 ديدح نمامتاخولو مديو ) ستنال وهل اوهماءىلاعتهتنا ىلصدتلا ىناهيرك" الواناكل

 ناد - رنب هاعشي دح نمهح تو ىذمزتلاو حام ءاؤدج آه رخأال (نآر ةمبلعنوأ

 تبضرالسو41 اود. وعشت لكس لوووع نيلعأ ىلع توزتةرازق نم ةأ سها

 لوسرنارباثددح نهدواد ولا اودجأح رخو هزاحأف ماتلاقف نيله كلامو ك سف: نع

 تناك اماعطهيدي"لماق ادصدأ سها ىطع الجرن اول لاق ل_سودل و هيلع ىلاعت هلنأ ىلصدتت
 كاوسىلءولولاهإ رهملا ىف دمعس ىلال ثي دس ىف ىئطقر ادلا حب راو فءضددامسا ىو الالدهل

 هلآ او هملعىلاهت هللا ىل_صىبما| نا دعس نب له ثيدحن ءامهريغو نيوععلا فو كار نم

 ل>ر ماقثالب وطامامق تماقفكل ىسفنتد هه دق ىناهتنال |او-راتااقف أ سها هنهاج سو

 هلآ اوهسملعيلاعتهللا ىل_صهللا لوس ءرلاَقف ةحاسا تاني 1 تااهنح وزدهنلال اومرا.لاةف

 هيلعىلاعت هنا لص يننلا هللاقف اذه ىرازاالا ىدنعامل اق اهقددتئ نمل نعل دلو

 ولو سلا لاق آ._ثدج أ املاقف أسسش سهلا كلرازاالت لج كرازامطعا نارا آد

 نم عمله ل_بودل آو هماعىلاعتهننا لص ىننلاهللاقف أ.د لو سلاف ديد نمامتاخ
 هاو. .اعل عت هللا ىلس صب: :!|4لاةفاهامزولاذك ةروسواذك ةر روس مث لاق ئثثارقلا ||

 ةرمشع ن ملقأر مالكم تحزامضراعدالو نأ رارقلان ”كءماعاهكتحو زدقإسو

 اح هر ةاطرا نب جادو د .ءنب ريشنمهداخ#-١ ىف نالرباجث ب دح نم ىنطترا دلا دنع هارد

 نهلقاع جاك: لازاوحىف ةمكمحنا ة<رصصلا ةديتا اةخسسلا تدر قلا نبا لاق نائيعض |

 ١ سامقلإ اومكللا اومأباو خدت تأهل اوةىفنآر ةلام .وم_هلاتةةاوم عمديد>ن ماعاخ 17 ُ-

 ىلعسا.ةلادسفأن مسامقو تءئيالرث اي ريثكلاو لما | ىلعةضواعملاىضارتلاز اوجفأ
 ةقرسسلا ديلا عطقلا هبحيرشاااةحابتسا نيأو ة.صودلل اخ نءحاكنلا نير قراسلادب عطق

 ناك 0 .رلا ناك اكو ثددبلا ل لهأاسامق سانلا م*أنا ارا م مدت دقو |



 )؟ : تاةرهاا لدن

 د11 لوقا 1 ناقد رولا نع ناك 5 ا دق

 م نوكي نأ عد ة 2 _.ةهلناك امليراد_ةعدمسقت ثوديال» ءاقرهملانوكيتأ مد هنا ىلعتاددق

 ا لوسراهرقأو نع تحو رى 3 ارخا ترد كانا ملي لل دس ع نماءاحولو ث تت د>-ناقارهم

 | ةأرهاىطعءاال-رتاول لاق مو هيلع هللا ىل_ضدنا ا تذكر ملسو هلع هللا ىلىدتلا

 ىلعدأ صا حو فوعنب نجرلادمعشد دس دكوال الد تناك أماعط هي دي *ىلمأق اذ_ص

 ١ 35 متروك دملاثيداحالاو يل-هلا تت احق دس ةءمقتلا مدع 000 نءهداونترو

 ْ ثكلائلاو همك ”وىذدمرعأ اوهحامزءاو د_جا هد رخأ ىف ا ااو هلع قت ره أوالاق تاهدمالا

 ١ هذ هيف ه-جامنباوَّق ان لاوىذمرتااودرادون هج رخا عد ارلاودو ادوبا ودنا هرخا

 قاماوا ارهمدوكل | مدةمقدل ناك اذالد :لَقلا سناحرهملل دخمالدنا لع لذ ثوداحالا

 هللا ك-صهتاحوز روهمتناكوراا: ةلاهتناركة كلذاو لد. الاضي أ كا ذكف ةرثكلا بنج

 نوكدالرهملاتامعز نذ مثرد :ةاعه-2# نع فصنو ةمقوأ ةرسثءاتثناةدداو لك )سو هيلع

 1 حف ندو) مد ةهوركمروهملا ف ةالاغملانابدرالو ممعأ |لمادلاهملعق ذك الا

 لهاو دج ادنعةمةلع ثي دخل ) اهل ةداذا امان روماهلقاف اهاد_صاوهل سلو ةأ سها

 : دوعسمْنا عيه اه_ءءقأ لاق نا.-نياو ىدمرتااهدككو قودسل ار,.كحا1اوئدلا

 [|هيلاا وذل خاف لاق اهيل خد نكي لو افادصاها ضرش لواهتعتام مث لجراهورتذأ هاف

 || نا ىصثالا ناتسنيلةءمد مشف ةدعلا اهياعو ثارهملااهاواهشافرهمل ماا ىرالاستذ
 نيعقوملامالعاىفو ىضقاملد:قماوةلبا عورب ف ىضقإ ودل او هماعىلاعتدتنا ىلصىب كلا

 اهاد_صاها ضر لو ةأ سما حو تلج نع ودل او هماعىلاسعت هذ | ىلص هنن لوسر لكس

 ندم ا|لهاود_جا هرك ذثارملااهلو ةدعلا اماعوامتاستقاد_صىلءاها ىَدَقذ تام ىّجح

 اهتعلودعا ا ىلا ل.سالفاهأ ضراعمال ىو ةدذهو مقل انا لاه هريسغو ىذمرتلا ءديخكو

 | حرخاو ابيرقمدقتملا سايعنباثيدخل (لوخدلا لبقرهملا نموت ميد شن بكسل و) ىهتلا

 نال وهل اوه ءاعىلاعتهننا ىلصهننا لوسر ف م١ تلاق ةشئاعشددح نمهجامنب اودوادوبا

 همقام ةباع أ سام ءنباش ثيدحا ذه ضراعيالوأمثا يطع نأ لب اهديدأت لكم ها لكنا

 هءاعو) 1 الو ةبعاورمغلوخدلا لن ةرهملا ن نمئىش همه نا ىلع لديهن

 ىلإ ثن د> نما ههريغو نيهعجلا فو فورعلان هورشأعو ىلاعتهلوقا رسل راحخا

 ءاسنلااوصوتسافا هب تءتقسا | مك رتناواهترسسك اهون تيهذنا علضااك ةأر 35 | تاةريره

 هل او هءاعىلاهتهننا ىبصهننا لو سرل اق لاه اضي | د دس نم عت متو ىدمرتلاودجا ح رخاو

 هعجكتو ىذمرتلا حرخاو مماسنا كرامخ مكرامخو اقل مهتسسحأ اناسعا نيئمْؤملا لدك | سو
 1 هال مكحرخعرخ ل مودل اوهملع ىلا هتهتنا ىلصهننا لوسرلاف تلاق ةشئاعشم د- نم

 : ناديالاهمتملزتملا داعم ءاق.ةسادارا اذان االاهغأا ملا اف لافو ىلهالكرشاناو

 ةريسغلا بانن نمتوكيامالا هاو فال هدا وف ظمغلا عظكي ورومالاتارة#نعز واج

 ىصينلا اهتنو فورعم ابدرم ءاهلاوه ىلصالا ب جاولا وكاد وُحو روائاكرادتوةدومسلا

 ؛ ةينتسا عئارشلا ف نكلو 2 - 1 هما اوه اءىلاعتمتلا



 ب>اورهملال صف (205)

 كاذلو داو ىلع ضزالا لها وةيداك :ال هناؤ الصدر دقو توةلا س ةج نيعي ن اىحولا ىلإ

 حرورخلا قحاها تش لهفهنأ سما قد حجوزلارسعااذاىوسملاف لاف اًقلطما سعأ عامنا

 نيازذومالذاها سداةفشحوبا لاهو حاكسنلا نءح وره اها يفاشلا لاه حاكبلا نم

 مث ةرص تدضرا ذا ةقفنلاب راس سعالا ىف ىفاشلا دعنا الا ق اد بصل اي راسعالا فف الخلا

 (ةعاطلا املعو) ىهدْا!هةح طقسة رص تيضراذا نا دصلاب راسعال افرح ورخلاااهلفاهلادب|

 ةررهنأث يد نمامهريغو نيد هعلا فوالمدسن ياعاوغ الذ مكنعط أن ان ىلاعت لوقا
 نت أفهشارفىلا هنأ سعال--رلااعداذا لو هلآو «.لعىلاءتدتنا ىلصهتنالوسرلاق لاق
 ىذدمرتلا ه«ثو نئلا لهأ جرخأو مبسصت ىحةكتالا ا|مئعلا يلعن اب ضغتاسف *ىبت -
 دم لدودلا اوه .!ءىلاعت هللا ىلص ىبذلا عم عادولا ة>د هش هنا صوحال ا نب ورع شب ددسن "

 نوك-اةسان اوعمدنعن هائافاريخعاس لاباو دوّمسسا لاق مث ظءووركذو هملع أو هللا د

 نهوبرمضاو عجاض لا ف نهورعغ اف ن اهثثاف هندي ساي نيتأي ناالا كل ةراغا تت ا ا

 مكناس لواقحم كئاسن نم ا كتعط نان حرم عارض '

 نم كتو-فنذأنالو نوهركت نم م كشرف نئطونالف مكتاسن ىلعم كشحامافاقحم كماعأ

 ةرث ثيداح بابل ون ومادطو وتوك ىفن لا اونسحت نأ مكبلعنهقتحوالأتوهركلا |

 ةياصعأ اه[ ناكدق نكلو رهاظرمغا يلع الذ با < الوقأذال مأ هش ىف هتمدخا هيلع ناامأو | ظ

 غلاي موعام كلذ نءةحرا1!لاسعالا منام عدو لب ةشيعملا لصت ىقتاالاءالا نامعد | 1

 هذهلمعي نمت -اوأ ىلعسللاذ_هتلاقو كلذ نمتعمت ماد سانا عمسيلو ةقثلافأ

 ىرلا ناامهريغو ني وعصا | ىف صدت لالا نءلعع وأ فرعشلا ن مناكعفوكللاغالا|

 تعز ناافاضر أو اهنع هللا ىذراهذ ةرمثك ف رشالواهر 2قَّرع ًاةيرقلاولوتبلادب ف ترثأ |

 ىلا مب احا لة لاهاعةرجأ, عود رلاتدا ارأو ءطولا نماهح و زنيكمالا اهب اءبدضال هلأ |

 اهرامحاف ىلع _تالاذهلثاه ءادّدنا لاسعاللةرشامملا ن متعنتما اذا لاكشالا اا كلذ
 دال ذناك اهوز ةمدخي لوما لو هيلع هللا ىلص هن ءىمالا مدن اف لما دىلا جاتك كلذ ىلع
 مران ىلاعتهاوةيبوجولا مدعيا ئاقلا لالدةساامأو ةع:تهلارامجا ىلع هك قالا طاص
 ىلع ديل ماد لءفق: ملاولوةد نأ ميفكي ناكو بولطملا د. فيامم سدلف كل ذو شو مكسا ثرح
 ا وكل ذنودقاشلا مكمل اذهلثمتشرالو بوجولا

 ناءوزه4ناكن مو) بوح ولا الزاوملا هتياغحا نال و-ىقلهعلا ىلءنيلسملا ءاسن 1
 لهأو دج أ د_دءةرب رهىأ ثلا 6 ءلاة-ا.اوعدتامو ةعسقل ا ىف نوتس ل دعا د عاصق ا

 نءىذمرتلا هت ونيل 5 هرم ىلع هداخس-لاكو مالا ناس. -ناوىرادلاو نئسلا

 ءابىرشالا لءامسه دال مهامها 4تناك ١ نملاق لهل اوهيلعىلاءتهتنا ىلص ىنلا

 لهردهلآ اوهياعىلامت هللا اصدللالوسرناك د ةوال# اموأاطقاسهمت ةدح ارح ةمامقلا مول

 ناوئخسلا لهأحرشأو ما جلا تن ىفدل- | لكن عقم ركفهناسن نيب مسقإ

 مل_بودل آو هملعىلاعتهلقا ىلصهنتا لو كرتأك تااهة شيئا ناد نمداعتسو ما اونابحأ
 هغلابلا دا لاق الأ الو كتاف ىنات الذ كال ءأاهف ىعست ا ذهمهللا لوقي ولدعف مسي |



 (253) ت>اورها الصف

 ه«-.اعبوجوريغن مان امد اواعربت ناك ل-وهلآو هيلعولاعت هللا بص ه:مكلذنار ءاظااو

 داهتجاو لمأت عضو هرب -غفامأو“ امد نمد ءااىوؤتو نم ءاشن ن*دجر ر ىلا هت هلوقل

 لدعتل : هلوقنا.ةولوقأ ع :رقلا ىف اول او نقلا او.م-وأ اي ال وكلم

 اهيلاعقد_هد 0 ءاعدوةءملاةءالا امو لوقأ ىهت ا هدير لدع ىأىردال

 ال5 ثان اص اوأن اًتبوزهلنوفدراولاد.ءولا نوكمف ةأصاامنااعلعقدصيوةجو زاملا

 عوفر ىف مدنلو لءلدىلا جاد م ةماعلا ىفةراا فصنالا قد ستالةمالانأب لولا امول
 لدتسا دةذ عاجلا لاح مالكسل | امأو ةحارق ساتالسرملا 2 ذكو ةباصصلا ىلع فوقوملاو

 ناك ناف هج الس |ءاضق لاح هّه ارك ىلع سامّقلاب عاملا لاح مالكلا ةهارك ىلعملعلا لهأ ضعب

 هتلاح ةملاكتملا فو بخت ةلاحال ةذلات_.مةلا عاجلا ةلاحتاف لطا رف ثارخكسالا عماد كلذ
 ءارهشلا ضءبلافاك ةرهاظةذاهمف لب ةرمشعا|ناسحا نم عون

 رظالا فعضو مالكا نيا ع *« ا !لاح كنمىنءدعن و

 ةبعادلاو ةبعالملا عرشد قلو هيلعهتا لص ىنلانافوهاغرخآ |. عماجلا ناكصناو
 تلاع قطر دما ازاولاعفد (ن عرفأر ةاساذاو) هرب ن نم كلذ. ىلوأ عاهباتقوو

 اره حرخ نأ دارأ اذاناك و و هيلع ىلا هتهنئا ىلص ىبنلا ناامسهريغو نيهودصأا ىف

 ىلعحوزلا لاصتوأ اهتي وف ب متنأأ ارمالو) اهب رخاوءممجرخ تيا هجاو زأ نيب عرقأ

 ناكوةشناعل اهمول تشو ةعمز تن ةدوسناامهريغو ني وهعأا فة شن 6 د1 (اهطاقسا

 ةشلاع نع نيدمصتلا ىفو ةدوس مون واه مول هش املمسق لسودل او هملع ىلا عتهللا لص ىلا

 نع 3 ىهتااقريخ لدا اواذصاح مب اهلصي نأ ام يلع حانسالف ىلاهنهلوقري 2 ىف

 حوزن مىةلطتالو نكسماهللوةنفاهريغ حوت واهقالطديرين اهتمرثك سال ل لا دنع

 0 الث كلاواه- 5 ركملا ةديد+ا ددع مقيف) ىلمسقلاو "ىلع هدف: 6 نهلح ىف تأ او ىريغ

 بيثلاردقر عيبسلااهردقلعفيأك أ | اهمملق فما أةىلا ةحا+ل ارماامن ترا .ا!نال

 ماقأ ااهح رزتامل ل سودل او هءاعىلاعت هلا ىلص ىننلا ناهريغو لس مدع ةلسمأ اثد دل إلالا

 بدثلا ىلع ءركملا جي وزتاذاةخسسلان ملاف للفلل الواعد

 الو) ث 1 :داحباساا فو مق منان الثاه دنع مأق أب آسيا احيوزتا ذاو مسق ماع ,.ىاهدنع ماقأ |

 َّ ارعلا ىفلعلا لهآ فاتخا ىو لا فلاق مر كريغ نم لزعلا ةهاركى ارش( ل ازعلازوح

 0 جلا ا'وىلو ا هكرتنا كدالو موهنم عج ههركو نيعباَم اوةبادصأا ع نمد -_اوريغ هيف صخرن

 لوما آو هيلع ىلاعتدقلا ىلصهقنا لوراولأس مهن ةيددسالا بهو تاب ةمادح ثد هدحلمأدق

 ىسهنلاقر ع نعد جام نياودوسأ حرخشأو هريغو لم هج رخأ ىف اند اولا كلذلاسعق لد 2 ع

 ةعمهلنباهدانسا ىفوامنذانالا ةرحلا نءلزعت ثان ءلسودل رد لاعتقال

 ال5 هرا لزرع نع ّى مت لاف سام عنب اثد دن مىودمااوقزارلا دمعح رخأولاةمهمفو

 هللا لوسردهعىعلز :هئاكلاك هريغو إسم فر باج ب دع لزءاازودن ملد<_سادقو امنذان

 0 ارباجنا هّتاغو ان من لذا ذهغلبفةياورىفو لزب تآر ةلاو وهل او هملعىلاهتدنن ا ىلص

 هلآو هيلعىلاعت هللا ىلص ىنلا نا دعس ف أ ثيدح نمنييحصلا فامامأ وه ريغمإءدق وى ماا



 تبد>اورهملا لص (010

 موبىلا قااغوهام بةكدقل> وزبعهللا ن اذ اولءنرالثأ مكماعام لزعلا ن نعولأ-ام لاقلو

 الو لانة> الا هياعواو كرت أم كملع سل هامعمن ا لمقو ىلا هامه مث ال. ةدّمف هما.قلا

 ىسدتلالو هلا لاهت اثار ذانساي اد لاو ىذمرتلاو ددسأ حب رخاولالد الا

 حجبرخأو ردقا! كال ذامنافهرارق هررتأ هقزرتت: اه ةاذغ تال لا فإم ردل او هءلعىلاعأ ا

 لاذ ملسوهل آو هماعىلاتهننا لص ىننلا ىلا ءاح الجر نا ديز نب ةماسأ ثي دح ن ءاسمو دوسأ
 فش لاق كلذ لءفتمل لسوهل آو هملعىلاعتهننا ىلصهتنا لو سر هللا ةذ أها نعلزعأ ىلا
 دقو مورلاو سرافرمذا اراض اك ولا وال او ءاعىلاعت هن | ىلص هللا لوسرلاةفاهداو ىلع

 ة.عئاشلانأب بقعتو امنذانالاةرلساةوزلا ن 0 ار هبال هنا ىلع عامالاريا ادل_هعنبا ىح

 ىل.ةلاه نه! لهأ هجرخ ىذا ادمعسينأث يد-ىفو لوقأ عاجلا فتًارمالَو - ال هنا لوقت

 0 لا ةئىرغصلاةدؤواارهلز ءلانأاوعزل_.ودأ او «.طعىلا هت هلنا ىل ص ىنال

 رباجو 5 بره ى أ ث يدحن مقالا هوك حرخأو هفرصت نأ عطل قاع تأ هلنادارأول
 الو) مرة نودزم طقفةهاركماادر < ىلع عملا ةمسضاقلا ثيداح الاله عملا ن نكعو 5

 لوسرلاولافرازمااونثسلا لدأو دوج دنءةربر هىلأ ث يدل (اهربدؤةأرأا نامتازو

 دان ثرحلا هدا:ساىفو اه هربد ىف أ سما لأ ن من وعلم إسوفلا وهماعىلاعتهلنا ىلصهتنا ||

 هللا ىلصهنئالوسر نا ةربر هى أ ث يد 6 نمدوادولأو ىدمرتلاو دمأ حرخأو هلاس فريال

 لزنأامب رفكد ةذهقد_دفانهاكو اهريديف أه اوأاضناج أن م لاق لولا اوهءاعملاعت

 وأ زازياا لاهو وذر , رهىلأ ن ءعام“ةمع ينال فر «دالى راخلا لاه هنعةمعوب أهداء ىف ودهم ىلع

 ءويذن سداف هيدرة:امو هب جحالرازبلا لاق .رثالا نب ميكحاضيأ ًاداتسساقو ركتمثيدحاذه

 ىمن ل سوهل اوهملعىلاعتهننا ىلصىنلا ذ 1 ,اثنب ةعزخ ثيدح نمهجامنباو دهأح رخأو

 فأن ”ىللءنعباملا فولوو#وهو د نبرعمدانسا قواهرب دقه : ارم !ىللحرلا نأ نأ

 لأ )و هلآو هيلع ىلاعثهقلا لص ىنااناه-امنءاوىفاسنلا ىذمتلاودح دنع لال

 هس نع بعد نيورعنءوتاق'هدانسا لاجرو ندراددأ  لاقوأن هزاعا ىفءاسنلا اوأتال

 هنأ هاى أب ىذلا فلاق مل سودل آو هملعىلا-عت هللا ىلص بنل انا قاسنلا ود أ دنعمدح نعأأ]
 لهأضء:ن ءىحو اصعد ىو ا مضعي وثيداح ب اما !فو ىرغصلا ةمطوالاوهاهرب دف 1

 هطسل ماقماعستياللي وطثصأاو مسن أمكسثرحا جات ىلاءتةوةياولدةءاوزاوملا علا
 مهباو نءوراصن الا ناكو ى :واه٠مكحريغ نءةرمثابملا ةئ هىفنوق.ضيدوهلا ناك لوقأ

 د تازنفلوحأداولا ناك اهايقىف اهرب دن مدن[ سما ىل-رلا أ ذا نولوةد اوناكو متنسنوذخأي

 ةثدملا ةءطصملا هءقا عدن ”* سال هيل كال ذو لاح اومامهدىف ناك امرب دأو ىل قأىأ 0 ”الاموزه

 نمناكف دوهيلات انتو عتن كلذ ناكاسءاو هس ةصاخ ةمحطصع ف :رعاتاسنالاوةململاو

 راصنالا ع نمذأ سها لسودهلآو هءلءىلاءتهللا ىلصهماأسو نيعقولا مالعا ىفلاهت سني نا هذح

 5 كرساوبأت مكساث رح رافنىلاعتهوقاهما عالة فاهرب د دحأن نماهلمتفتارملا هلو

 هللالوسراب لاقةرعل_.وهل اوه.لعىلاعت هه هّمالص هأسو دحام داد_-اواماوص مهم ىنأ

 ىلا ىلاعت هللا وأن أم_ثهماءدرب ل ةحراملا ىل<.تاوح لاق كاكلهأامو لاق تكا



 08 سارهالداولا ل5
 ريك

 دو هرك دربالاو ةضم1ا قتاو رب دأو ل أَ مدل مكنرحاوأف مكساثرحك زان هلوسر ا

 لوذأ ىهميتا ربدلا ىفالربدلا ن ا ىدئرتلاو

 ةباصتلا نمةعاج نعقرطاهل نكلو ثيدحلا :التالاةماهيفةروك ذا صوص اهذه أ

 هذهىفام لك ناذ هش نبأ مد ىلأىلاعتهلوق نعمن ا ضرف ىلءاهعو مكة ض ممم ىشو
 ىقوتسا دقورابتءالا ةءردنع طوق لا دحر ىلا متمد>او غا_التالاستاا نمثدداحالا ||

 ةناتءوةناصرتةلدالا قاسوراونااءوض ىفلالحل اهافوّدس اولمناا فشلا هللا هجر نتاملا

 مكث رحمك ٌو ا فأر ق هنا قرط نمر نبا نع مدام ماسقملا ف لكشتسيام مظعأ وهلادرأأ
 ا كارد نا الا هذه تازنأ مف عفان عردت لاذ ٌ

 ةمالاريسه مهو دةهنكلمكل ث رحمك زان هناصسسهقا ل نأ ادددئادسوكلذنمد->ونأ/
 دوادىأن سفن اك كلذ ىف سانعنبا |
 ىفةريرهيأث يدحل (هي-اصريغب همم_ثلةريعالو) رار هاعللو ه(شارغالداولا لدن ||
 رج ار هاعللو شارغالداولا لبوهل او ءلعىلاععت هللا ىلههللا لوسر لاف لاق امهريغو نيدهدعلا ُ

 هللالوسرىلا ةءمْزْنيديعو صاقو أن بدع مستخا تلا ةشئاعْثيد>نماض:أ اممذوأ/

 هنا ىلا دهع صاع ىنأن ب ةمء نأ نيا هللا لو رادع س لاقةلسودا ؟ اوهءلعىلاعت هللا ىلص ا

 هللا ل اوسررظ:ةىأ شار ةىلءداوهللال اوسراخأ اذهةعمز نيدمعلاك وهه-ثىلار ظنا ها

 دلولا ةعمز ني دنعاب كلوهلاقو ةينعاشسامشىأر 5 ههبسش ىلا لو هل او هماعىلاعتهتلا ىلص ١

 رهطفةمأ طوف ثالث لرتشا اذاو) ةعمز تب ةدوسارهنمى كح اورج ارهاعللو شارغلل
 هماعق ةع رقاب هقعتسا ن هوم ع رمق هدم وعءداودال اوب تءاق- هم مهن هدحا رك اكلم

 مقرن بديز ثيد> نما سنلاو هجامنباودوا دون اود هج رخال (ةيدلا ثلث ني رخ داأ|

 اذهانارةتأ لاو نيتثا لأسف د اور هطىف:أ سها ىلءاوعقودث الث, نملابودو ىلع أ لاق |
 داولاب اذ_هات ارق: نيذث !لأساك ل_هخلال الاف داولاداذهل نار أن ينثا لأسم الالاق د اولا
 ىلص الكل ذرك ذفةيدلا ىثلث هماعل عبو ةعرشلا هدباصأ ىذل ايداول | قالساق مهند عرقأنالالاف

 ىلءىلءافوقومدوادو اوفاسنلا هجرخ ا وهذجاون تدي ت-كصخفلسودل اوهءاعىلاعتهللا :

 دقو جالا, فورهملا ىدنكتااهقلا دب عنب بحي لوالا دانسالا دال والا نمد كنان ا
 كلاماةاطمّدع رفاانذ_خأدق :وافعض بح .دالاعقاسلا وعض وىلحتلا او نيعم نب ىدعي هن وا

 دوو نساا ح رم ن وكل ناك قضالا بر زما نيع لل: ىكر ووفلاوداخلاو ىفاشلاو

 نال:تءضضوأ اك اهرابتعالملدلا مصدقة عرشلال اوذأ اهتمازه عضاومىفاهبلهعلادرو

 زوعأاذاف قدنمل حرش ىف نتاملاهصذوأو ىذاقلا ىلعءاضةا! باع ىذاللارفظفأ]]

 هنافامهوحو اة شيلاوأش ارفا١توءئثىلا ةعجارلا بامسالا نمبدسد نيمعتلا نكع لو مالا

 0 ٠ مداخسالا ضاداتالا يبطل وهما ءىلاءتهقنا ىلصاهرب دعا فذ ةعر ةلاىلا عجر

 ق ةرأو نيت اىدعأ ممتد ع :تانادلعلا هاد وأ آنمثد ىف قعد نمزيمعتف

 دا :رمغاضي ا درو و ةعرقلا هلع تءقوىذلاءزملا قدعأ و ءازسأ ثالث مه نادعب ةعبرأ
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 قالاطلا باك (209)

 ابريغ ىفاعرش ةربتءمةعرشلا نا لصاحلاو

 «(قالطلاب اك م

 م .برمشأ !تامهاظفن , ل نياسملا عاماو ةرهط اة ن_اارئاوة موزي زعلا باكا
 نمهنسحو ىذمرتااو هجامنئاودوادوبأو دج حررخأ دقو ةججاملا مدع ع مدركي هنكلو
 اهحوزتاأد ةأرمااسعا ل 001 0 اور لاق لاه نابوف ثيدسح

 هسسوك او هسامنباودوادونأ حرخأو ةناا ةحتار هيلع مارق. صأبامريغىف قالطلا

 قلاموقالطلا هللاىلال الكا ضب أ لاك لو هل و هملع ىلا عت هللا ىلص ينل | نعرع نبا ن ع

 ناكلذو ةريثك دسا ةمهيةالابملامد- د مس-رلا نار جو قالاطلا ن مراثك الانا ةغلاملا ةحخلا

 الو تاقافترالاىف نواعم الو لزم ابدت ةماقا نودصةيالو حرغلا ةو ل نودا اسان

 نأىلا كلذ موف أ سها لكة ذا فوذو ءاسنااءذذلتل !مهراصر أ ممطمانا و حرذل ا نيصحت

 م,نءاوزيتثاو ,مسوةت ىلا عج .رام هج نمتانرلا نيبو مهن فرخالو حاكشل اوقالطلا اورثك
 تاركا اوه .اءىلاعت هللا ىلص هلوةوشو هن ةندملاه مسا سل ةقفاوا از عاجله تةماهأب

 ريغن ممامه نيالاعمت ها نحاص هرك ذثي دحلا اذهل اوقأ ىبهتنا تاقاوذلا وزيقا وذلا

 نمت اف اوذلاولاجرلا نمزيقاوذلا بحأ الث يد عناجر *2ةثيدحخاد ةكف ءدجأ لو حررت

 ريغ هل |عماملا فوهودارفالا ف طقرادلا | ذكواعوف عى. ا ءىناريطل اهاورءاسنلا
 هركب هللاثا ثيدحامأو مسيل وار هدم ىفو هحارمث لاهل بحال هللا نا ظلي ىطومسال

 مسرلا ناب زغب ىئفاضي أ وة ا ىفلاق مث كاذك هفرعأ الهريغك ىواضسلا لاَةة:قاوذلاقالطملا

 نابابل اذه متفن نا ىسعو ةمعادلا همشوأ ةمعادلا ةنواعملا ىلع سهلا نيطوتل لامها كل هب

 لامعا ٠ نءكلذنيأو فار هلا ىلا ن اعدم فرومالا تار نمْىث ىناهر دصو اوردص ق مضي

 هم سأ.ي !اذالامصمدعو كاذب نهداسعءا نافاضبأ اومطما اذه ةمادا ىلءعامالاو ةىمصأ !ا.عا

 نوناوهسةررمضرخ الارريضا مم لكل عال ن او ةحاقولا بان خشي هملعمهنزح مدعو
 الهدد اليل ذم ىنعالاب كلذ زف اتنالا قولا ابننا هع رخ الاذ_دا ولك

 نيعحومطاوأام-هةلخ ءوسااما ني زمشاذمم ناجح وزلاريدي دق هناف هس فقمضتلاوبالا

 بايسالا نم ذو وام مممداو قران وأ ا متثدعم قدضأ اور خ[ن اسن !نسح ىلا امهددحأ

 رهأ نال (راتخ فاكمر ه) ىتنااحرسوا_ىظع هالب كالذ عمم اظنلااذ_ه ةمادانوكمأ

 امهعضاو ءىفةررةمنيةلثسملا نيةاهىلءةلدالاو هل مكحالهركملا قالطو هاو ىلاريغدلا

 هركسااقالطودا اركاىف اهم ق اغا قاجعالو قالطالإ 5 آوهءلعىلاعتهلل ىلملاق و

 هض.ةاوبعالاهحو ىلع لبةقيشحمو اج لاي ش نحيلكا :ىذا اوهو (الز اهولو) رده

 نبا اودو اد ًاودج أ دسنع: ةربرهى أ ثيدس ل لزهلا ض.ةنوهو ميل ارسسكب دلل نمداالا
 لسومل آر هملعلاسعت هللا ىلصهّقل' لور لاق لاقت هميضصو م اهللاوهم-و ىذسرتل او هحام

 بيحب نورلا دعمدانما قو ةعجرلاو ق الطلاو حاكما اد> نهلزهو دح نه دح ثالث

 روجال ثالثاعوذيهىناربطل ادع د سعب ةلاشف نع باءلا فو هسففاةخموهو كدزأن با
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 0 قالطلا با

 د-:ءتءاضلان ةدامعع نءو ةه.هلنب' ةدانسافو ع قدعلاو حاكشمااو قالطاا بعل | نهمذ ١

 نعر عاطقنا هدانساىؤفو نيبو دف نهلاه نكدازو هو: اعوف صه د :-هىفةماسا نب ث رولا ْ

 هقةعف بءالوهو قدعأ نم 27 "اج هقالطم يضالوقو خلا ههعئر ٌتازرلا د_ءعدنءرذفأ ٍ

 ديعدنءافوقو ىلع نعو عاطقنااضيأءدانسا فو زن ماطر 0 1

 مقا الاه اض هبا مضي ىئ وهب ثيداحالا مله واضدأ هديئع اع و سه رج نع واضد أف از اررلا :

 ظوفمفاوهاذهو رصنلا هبحرصاك رص هحاكذ: كاذكوروههب ادذع عمي فلز اها قالطامأو ْ

 ةباصصلا لرقوهو د أ نعاضبأ صغحوأ ءاك- روهاللا لوقودو نيعباتلاو ةباضتلا نعأأا
 مصنيال لزاهل حاكم نا ىلع صأ ىذا انامهضعب رك ذو فاش ١ باص أ نقاط لوقف :
 حاكما الز هنا هبا دذعلمعاا هءلعو هنعمسامل!نياهاور كلاميهذمو هقالط فالذم :

 هلمقىتلا هْض. كل ١ىفاهقا اطالو هيفا مسئول رهط ىف تناك نمل) ىهتنعسيملا فالخج مزال قالطلاو :

 هيضغااذهواضناح ةأرما نوك:الن اةنسا!قالطف طرتشيو لوقأ (نابتسادقلجىفوأ ||
 امهريغو نيمودصلا ىفاك ض.ملا ف هنأ ما قلطا!ر عنا ىلع لسودل اوهاع ىلا هثهللا ىلهأأ

 معنا ثد ليعاف لسوةلآو < ه.اعىلاعت هللا لص هلوقن الف ءا سفن نوكن) الثا طارت اامأوأأ

 ةئسا'قالط ن!همف اذهفاهقاطملف اهةلطب ن ا هلا ديا داق :روطتم ضم ٌحوهطت ىت كاك ع

 هلوقافدفاهعمادعب ارهطفن 6 نا طا رم امأو رهط» سدا ساما 'ورهطلا لان 1 ْ
 روهطلا كِل ذ ىف ىنءدابم عنا لم قاهةل طاف ع نباثي د-ىف لبو هل اوهسلعىلا ءثهقا ىلص :

 0 هسنمىنطقرادلاهاوراناذةةلطن مرثك أ ارهطلا كا ذىفاهةاطيالنا طارتشاامأو

 حامق هرشلا دعب رخ نيد ةءاطت اهعب ةنادارأ م ضئاح ىف مو َةَملطةهنأ نيه اق واط هنا

 ا "لرعأا نكهامرعنباايلاةف لسودلا اوه .اعىلاعت هللا لص ىلا

 < ناظفاا ارك أدق و ةَقماطنءرق لكىف ىلظذاىفوع :رة لكل قاطةرهطلا لقد ست نأ ةيحااو

 ىلاعتدنتا ىلصاقتالو بس لاك ددسا نيدو ثيد#>ن نمىفاسنلا جرخأو ةءاورلامزه

 باكي بعلي الادفث ام ءذغماةفاعمج تاقماطت ث الث اسعا قاظل->ر نعل وهل او ةماع

 : صالف م دّةدملا هضءحف اهةاطدقرهطىف اهةاطبالنا طا اجا سا اعز كرهظأ نيبانأ او هللا

 قالطا!نا الولف ةرهط ف ضمت ع رهطت ىحاوكسمي نارعنيالل و لاو «ءلعىلاعتهقا لص
 بقع ىالارهطلا ىف اهك اسمان هيمأي لهل ِبَةعَتملا رهطلا ف قالطلا نم عئام ضمحلا ف

 ىطقراذلا ةياورالا هملع 0 تل .انرك ذام ع. ؟واهيفاهةلط ىبلاةضمحلا

 هللا بصىمانا فالنلا ودوادفلأ ولسهد ةعرعنباثي د_تنم ةياور واهات يلا

 ايل ظفل فو كمأو أن لط ءاشنا مترهطت ىتحاههجاربن اء يعأ لسودلآو هم هءلعملاعت

 فقالطلا نا نياورلا نيةاهر هاظو الماحوأا ارهاطاهةلطمل مث اهه-ارباذ اننا

 ىلرالا ةياوزلا نكلاو ةعديالةم-سق الط ن وكي اهيا قالطلا عفو ىتاا ةضرهلل يق ءملارهطلا

 قاض ا ىهداهب لو_ءلا دع ةدايزاة: وذةمر طق ض» مغ رهطت ىقحاهكسعمم اهبفىلا

 سا نوءاهأو ةنسلل ل ءا1ا قالطن | الماحو هلوةلدبو نيبو ند -ججرأ ت اكن نيومعلا

 دارفادرثالا ظرمثريغنمةنسالاهةالط نوكي هنارهاظ افا مضماعامةئم وأةسناوأةريغم |[

 قالطلا



 قالطلاباٌّك 1١1١((

 ضورعم دءلصال' نال دساؤف هريغور حل ىفاك ةعدبالو ةنسد سدا هنأب لولا امأو قالطلا

 ميببعرم باكي ( ةغصلا هد ذريغ ىلع هعاقيا مرو ) عورمسملا قالاعلا نم عمبام

 هل اوه.لعىلاسءتهللا ىلصىنالر عذال درك دف ضن اح ى مو هنأ سمعا قاط هنا دج أو نخسلا لهأو

 ىتحاهكسع ماه عجارم ارما لاه هنا ظْذا ىفو الماسو ًاارهاط ا هةاطم ءامث اهعجأ ريلف «ملامشفلسو

 وذو هللا يم م ةدعل ا كل نا مسعت ! ل. ةاهقلط . اناهةلطبناهلا هنأف روطتق ضمت مت رهطت

 ىبن ا اهيأايز سو هل آو هيملءىلاعت هللا ىلص ىلا ارق هاواي اورو ام هريغو نيصهعاا ىف

 لهدا ورلا نيب قال هنا عقوو ظاذاا ثيد لاو نم دعلس.ةىْنهوةاطذ ءاسنلا مقاطاذا

 مر للا هذهنتاملا مضوأ دقو حرأا وانام امد ةياوروالمأ ةقاطلا لإ: تدسج

 هركذاا عدلا عوقومدععارلا وةريشك ةلدالاو لد وطفالخلاو "”لدممةلاءر وقلما

 ىهوهنأ سها قاط هنارعنبا نع الام نب هللا دمع قد رط نمروصنم نب دم«بىور دقو نه
 ىله ا ىف مسني !ىوردقوئثب اذ سدلملسوهل آو هءلعملا«آ هللا ىلصهقنا لوسرلاةف ضنا

 هدانساو كالذي دّتعبال ضْناح ىهو هن سها قاطد ل_برلا ىفلاو هنارع نبا ىلا لصتملا هددسإ

 ةعبرأثيدااىفةروك ذملا ارع نبا ةةءاطتا نامل مدل ى وارلارعب زلاابا عبان دقو م و

 ة:حوأنب مهارباو مما نب صودا ودوني ئيزغلادب+نيدحتو ىرمعلار عبق دبع

 دقوّن تدماّنهوةلطف١اسنل |ّحةلطا ذا ىنلا ايان امل وز.ءهللا لوقالا ماةملاف نكمملولو
 فرردع ٌلاءافىلاعتهنلالوقو داسقلا ىذدَشي ى.-هئااوهذض نع ىهن نان مالا ناررقت

 مدءىلابهذدقو ناسحانحرمس ل هيىلابعت هللا سم أ امريغ ىلع قاطم اونا انمي رسنوا

 ىلاروهكيا بهذو ةسس .ت نباو مزح نب |بهذهيلاو ة-.لعنباكف اا نم ةعامج عوقولا

 الو لاطبالاالا | متافا فلو حيال ىت جلا لراعملا٠ نمل لا ءذهلوتأ (هعوقوفو) عوفولا

 جنا هحو ىلءاهربر 2 نع مضيان ةلاو لاحرلادار ذاالا اهباوبأ ىف ملا قمت ىلع فشب

 ىدهااكمّةاانباتافلؤ مو ىلغاكمزح نبا تافاؤرب هماعفا هريس ىلع فوقولا مار نة بولاطللا

 ىاكوشلا مامالا عج و الفاح افن همك ذ ىف ريزولا ميهاربا نبد_ت ةمالعلا دم_لا عجدقو
 قسما حرش فرك دوه. ءلاهللا مهلأامررقو لُمملا لوبذ نمهيلا جا ةيام صاح اجي هرك دةلاسر

 تح هياردتاوه ىدبلاقالطلا حوقوبدواثاقلا هيل ؛لوعام مالو تاو ءاقارطا

 مهنع عوقولا مدعب نولُئ اعلا باجأو ةفلط كالت تدس>امابرعنب اع رصتوةماعلات انا الا

 ىذالاىالطلا- نوه ىلب هيهللا نذأ ىذلا قالطا | نم سل هنال تاموهعلا تت «_جاردنا عنب

 اهعجاريلن هع بودل اوه.لع ىلا هثهقلا ىلص لاو نوت ءانهوةلطن لاه هذال هقنارمأ

 منتي حا هنارع نب |لوقامأو هللادلسأ ا مشبضغيالوهو كلذهغاد نأ دنع يضغدلا عدو

 اهدرف ضن اح ىا هودن أيما ىاط هناا نأ اودوا دوبأو دج أهنءحرخ أل ب اهابساحلا ن هني

 ماكس نمتأي و مي يأ اورلا هذه داما وأشاد ريلول وهلا "او «ءلعىلاعت هقنا ىلمهللالوسر

 3 بوم آو هيلع ىلابجت هقلا ىلص هقلالو رو »أ اهرب ل ىذلا نأب ةرمصم ىغولثاطداهلع

 دتعيواهعجاريافم يم ظناب ,هياورلا امأو هيأد اله اورىف ةغانالرعنبا لوق اوضراعب

 ىوردتو ىدهل ىف يذل !نبا يمزج اممتءاهكلوةر هاظ ةح تناك تعول هذهف ةقملطتب



 (219) قالاطلا باك

 نئاكق اغتالا نا لصا ساو ا هتمئشب طا تءثتال نونا دكو لها تاهدئا اف تاءاورئالذ ىف
 هل اوهيلعىلا هتهّقا ىلصه نعت دقو ةعديو الط لاس ؛ ةمل | قالطا فلاخخلا قالطلا نا ىلع

 هنو هناك هللا هعرمشا كفل قالطا !١ذ_هنا يأ فالخالو ةلالضةءدب لك نالسو
 لصءةوسزو هللا هعرشام فااخامورعنبا ثيد-ىف ملسوهلاو ب

 سل لع لكل سودل او هملع ىل عتهللا ىلص هع ةشئاعتي دخل درو هذ لو هل او هما ءىلاعت هللا
 اذهناو اهدكحم نأ . ةعدملا هذ_هنامعز ن 20 هماعقفدمشب د_د-وهودر 0 صا هملع

 هسنم لمي مل هيدّدعب ودلع اف نم عقب لسو هل وهل عىلاعت هللا لص هسمأ نم سدا ىذلا سعالا

 ر ةرودلا هذهفىقأ.باك ةعفدث الثا عامي اًةعدبلاقالط 'ل»-نمناك اذاو لماديالا كلذ

 لاه (فالخ ةعحر لا كنود نم ةددحاول !قوفامع وقوو) اهدوصم ةعدملاقالط نم

 اهعج عوقولؤالاهلاوتأةعبرأ ىلعاهيذ لعلا له فادح بام || ذه ىف هّملاسر ىف نئامملا

 مدعي املا.« تيءلا لهأن موي رفو ةبادعأا نءريثكو ءالعلاروهمبو ةمالايهذموهو

 مامالل حو مزحوب أءاكح بهذملا اذهو مرح عد نال اهةونامالوةدحاوالاةةلطم عوقولا
 ثمللا» اكحاكنيعباتلا ن م ةعاج بهذ وهل. تاةةضفارلا بهذموه لاق و كي امدوأ

 رقاملا مال_سلام ماءتدبلا لهأن هواه .مامالا ع مج ومك.طان ماهو اعنبابهذمو

 ىدبلاقالطاانااولاق ءالؤه ناله رهاظاا ضءب و ةدسعو الاه هبي ورمداكلاوقداصلاو
 ةةلطملاتناكناثالثماا عوق قوثلاثلا « عقبال ةعباَمم طافاأ داخل و ظفاب ثلاثلاو عقبال

 نيودماو سامعنبا ناعصأ نم ةعاج ىهذموه اذهوكءالذك نكت نا ةد>اووةلوخدم

 نبا هذمادضواهريغوا مدور دال نا درع د يا رغد حلاو عقب هنا عبارلا ههي وار

 ىّمنا لاوقالا مد ذهو تببلا له أرثك أ أوةم و ءاطعو قص | نباو مدالا ىلع سا.

 ىلا هنا ىلصه سنع مصدق قا نبا لاق هماا عجربلف عدارلا لوقلا حج رو ءالؤهةلدادرس مم

 ةياعورع ةفالخ نماردصو 535 ينأدهعوهدهعىفةدحا وتناك ثالثا انا اسود آوهملع

 ىلءل دي هاف لة _سملاك ناك نا وادهو هغا موكل د ىلءاوفاك هب ةبادعأانأدعد عمر د ديأم

 لسودلآ | م نام لد وه ىخأدق ةو كالذي قي دصلاا ةأمسو هن ,امدح ىف نو وفدا اوناك م 3

 نا هنءىلاعتهلنا ىذررعى ا ركاذل ضر اهمال ودملابذشأ هنأ اكه ياصصأ لع و ها اودفهذهذ

 قيما مااذمو لجدول ربالكا مهلارجز ودي وقع ثالذلا ذاغنا ىلع سان ١١لم

 هللا لص هللا لوسر هل ىف ام كرزوحالو اهكرةطصلانئاسنوك,ناهتامهتعلاصتقن

 لقيلف قد داقطات هر لتاذاث هتاخد هع :وهدهعق ذ هءاعتعأ هملعن اكو ملسو هلو هملعىلا هذ

 هنأىلاروهجلا هذنتاد ١لاه (عوتولامدعخ ءارلا) ديما قيفوتلا هلابو"اًدامْو سها

 قالطلا عسدتيالقالطلا نأىلا للا ا عمتي قالطلاناو عب
 دجودب زنيرباحو"اطعو سواطو سامءنباو ىءوم فأن عدالذ ىحدقو ةدحاو عقب لد

 مالسالا عش يهذهملاو ىلءنبدي زنعةياو رو ىلعن ءةباوروىمومنيهللا معو ىسعنبا

 دو نباو ىلع ن ء قئانولا ب اَك ىف ْثمغمنبا ءاكجسدقو ميلانيا ظفاحلاو ةمه# نبا

 نعردنملانب اهلةنو ةمطر ةعباشمن ءةعاصسن ءاضد ًاءاك-و ريب زلاو فوغ نخرا دبعو

 ناعحا
 ىلا



 قالطلابأك )215( ٠

 ةتبلا ةدهس هنأ ما قاط هنا هللا دمع هناكر ثب در وها لد ساو نسا _.ءنبا نامجأ
 هقتالو.رلاةثةدحاوالاتدر'امهتاو لقفل ذبل_بوهل و هبلعىلاعت قا لص ىننلاربخأف
 (ةدرفةدحاوالات درأ ام هتلاوةناكر لافةد>اوالاتدرأامدهنن اول -ودلآ ار ءءاعولاعتدقلا ىلص

 هدائنساىو مما اونايحنب اودوا دوب أ هحبختو ىذ.سرتلاو دو ا دوبأ اوىعفاشا|هنرخأ هيلا

 معنب عفاناضيأ هد ككاو كلورتمهنا لمذو د>اوريغ ههضدقو ىعش مثاهلا دعس نيرعزلا

 طفل وان الث اهّةلط هنا همم ظنا ىف ىراذلا لاق امك نرطضماندأ هثتمو لوه<#وهودا|

 قالطاا ىلاعت هلة: مهلالدة-اامأو ةفمعضاواك هقرطد أل او ةتبلا ظفلفو ةدحاو

 قةحدقو مسهلال مهياعو» لبى :هخغ ا نم الذ ىف سلفه لع الفاهتاط ناف هلوقب ونانع

 جمعا ىف ساو قالطلا عسبقي قالطلا نا ىلءلديامدر ,ودقو بام ىد_اا بحاص اذه

 لد يتق تباثلا ساب ,ءْنباثيدح ماقملااذ_هىفةخلاو عبجلا نمي راو كلذ نمش

 نءارد_صو ركب ى أو لسوهل او هيلع ىلإعت هللا ىلص هللا لو سر د يه ءىلعنأك قفالطلا ناهريغو

 لاحر لكو ىرتنا م-يياعوزاحأف سانلا عياش :رعدهع ناك الفةد_> اوثالثلارعةراما

 ةدحاو تناك ثالثلا نا ل-هن 10أ4 لاقءاممصل'انأ نا ظفاىفودتاسأو ظاغاأهلو :ءأهدانعا

 تابرلو ملا عةراما نءاددصوركيى أو لسوهل او هيلعملاعتهللا ا وسرد وعل ع

 مكمل تثاذاومدعبو لوخدلا لبق همةلاحلات م هلدحوالل ري
 لوسرنادسانبدو##ثي دو هحاضي اهم هذ قرغلا ىىدا ن 2و رخاالا تثامهدحأ

 لاقذنامضغماةذاعج-ان'الث هنأ ماى واط لسحر نءريخ أ لس .وهل | اوهلعىلاعتهتناىلصهقلا

 هحرخأ دقو هل-ةقأالا هللا لودرالاقف ل->-رماق قح>كرهظ انييانأو هللا باكي علنأ

 دحاو سا 2# ىفان'الثهنأرماق ةاطةناكر نا اع اَنعَووتلا ل جيمصدانسايقاسنلا

 اهتقلطلاةةفارتةلط فكل و دل آو هءلءىلاعن هللا ىلص هنن الو رهف اديدش انزحاهياع نزل
 د.عدوخ حرخأو اهدحار :تقفناةذحاو كلامنا لاه منلاف دحاو سامى لاقناثالل

 ةريثك لوذلا هلي وط ىشو هل 5سملا هذهىف رينا ةصالخاذهو هثي دح نمدو ادوبأو فازرلا
 اتادأو لاوقالا نماييفامعسس مج ةطاحالا و فالملاةعدق فارطالا ةعشتم لوقتلا

 اف طسد دةلاسر قاكوشلا ةمالقلا انش كلذ عجب دقوالق: اذ: هملقكا عصعأو

 ةعاسوةمهت نبا مالسالاز عم مهتماايلعلا نم ةعاص+ هل ملا ءذ هب نصتما دقو طسلا ضن
 ناك قالاعلا عدي قالطلا نا ةالا ةعيرالا بهذم ناك امل 0 -اومهيديأي قملاو هدنعن ن#

 انههءانةسامرهظدقو عاجالافلاخخاكمهتصاخ نمريثكو مهعاستا ةماعدنع كلذ فلا

 لل نو دنهل اوساحتىف ظافاأوأ دحاو طفايات الث قالطلانا لوذنااو ةلدالا

 ةعقاو ىدبلا قالطاارودنمةروصلا هذه :وكتفامعدبناكن او ةدحاو عقب ةعجر
 ميقلانبالاطأو هة.ةعانمدقاملايفقالطلا عبالذف يد_لاروءرثاسنو دلعافلامثا

 رثك ألعوفرعلارةغللاو ة:سل او باكل: هتث أ دايلع مالكلا وبابلا ثيداحأ عب رفق

 ا ا ا ومو ىلاعت هللا باك اذهنكلذدع :لام غد ةيامقلا



 (؟١14 قالطلا بام
 ال يابا ييجبهجيهل_ قلل

 هل اوهياعىلاسعتهتتا ىلصهتنا لور ةةملخ اذهو بطاختلا فرعاذشهو سرعلا ةغاوذ هو للسو

 داما مهدعو لف بهذا ا ا ذه ىلع عرمصع ن منين ثالثو هرمصع فهعم مواك ةيادصأاو لبو

 |١ ضرفولو اهيا ءرارقاناماو ى :وتفيام اًةدحاو ثالثلا ثوربا اوناك مهنااداوادد' ومهما«

 اسةيرقمو تغمنيبام اوناك لد 0. ىوةفةلل ارك: نكس /هناذ كلذ ىرب نكي ل نم مهم

 مهررعة ف الش نمنيشس ثالثىلا ىيدداادهعن مىباك لك لاحا هو رك مريع تك امو

 ثالثلا نا ىلء ناك ىبادتج لكن قده“ * لأ ع نءريكي نب سول رك ذاك اهطق ف الا ىلع نودن ْر

 عمجب و عد عاجلا اذ- هنارلعلا لهأض عبدا لقال تر تييلا ةاوأ ىو ةدوداو

 مح هيىتنأف كا _هائمولىلاوثرق دعب انر 5 هن يشن نم مهي لريل لي هف الخ ىلع دل هلل ةمال ا

 نان ءةمركع نع بولأ نءدبز نيداسج هاو رك رم ارعني هللا لع تأ ارقلا ناجرئوةمالا

 ماوعلانب زيرلاةدحا وامنأيىتفأو ةدحاو ىهذ دحاو مغبامثالث قلاط تنل هت اذ' سامع
 امأو سواطو ةءركع هيأ: نوعناتلاامأو حاضونبااءمنءهاك- فوعنب نجرلا دعو

 ىجبأت عامتاامأو ىلككح»ءلا بر اورع نيس الجو وصسا ني دم هيىتذأف نيوباد اوان

 ًّ .ةنللا ضعي هيتفأو كلام باعص أ ض ءدهب ىتذأو هبات ار ثك اينجل أف نيعبات 1

 سايّقلاو ةن_ءلاو باكل ا ه.اعلددةلوشلا اذهنأدوص هاو د- أ باص أ ٍضءد أي
 هنعيلامتهتلا ىضر رن يتم مارب مأ ىأر نك اودإلط من عام !ه داعب تأ دو ميدقلا عاجلا و

 مهني وقءةحلصم نمىأرف ةد حاول هعاتتوا م عمرثكو قالطلا أب اوناهتسا سانإا نا
 وهو هريغا:ءسبالو ه.ىلاعتهتنا نيدن ىذلاو هنامْز ىف مها ةحلدم ذهن ار عى أرغم يلع هناضما

 حصيإلو لبسو هل ا ءااازهقدصقلا أ

 ةفلاعام لك ِك رتوهثيد#ذ_خالاةمالا ىلعو اذياعضرفا١ن هدم ؛رخآثيد->هنعأ

 مالعاف ثلا اذ_هماستو هل_صاح ىبهتنا ناك نمانئاك سانلا ن هدد- ف اليل هكرتنالو

 يالا اماناك يو نئامال هلة بمئلاسر فو ' ميقلانبا ظذاسلا ناةهللاهئاعاو نيعقوملا |

 نيبودرفتلاامأو*قءؤوتااهتلدو قمة اولمدغَدلادارأن ااهيلا بلاطلا عجربلا

 رارض ف ىهف ةنهارلا ةلاخا ىفةيراعوأ ةناج الثم ةأرملاتناك اذا ل وأ هنأ عا نيبو

 نهدرمثاعو لوةيهنلاو فورعملابةرمث: همريسغ اًضي أىهو َندوراضتالو لوة؛ىلاعتهتلاو

- 

 لب نا سحاب رستو أ فور عع ”اساؤارتيدقلر فررعم دير يس ا سبأ ى فيو فول

 . 0 قولا ىطقرأ !دلاهحرخأام هَقَفْحا !مدعب ملا ف ت تاد :دقورا ارمذالو ررضال

 قةسامدعال لجرلا فل_بودهل ةوهملع ىلاعت هللا ىلص هنن 'لوسر لاق لاق أعوف رم ةربرهىأ ١

 لئاسملاسدقو بدسملا ني دءعس نعف اررلاد_.ءوىهفاشلا هحرخأو ام ماب قرقد هنأ يما ىلع

 ىطقرادلا ميهون نمناطّةلانبا +عزامو دس من لاقف ةنسدللءةفام منه قرف لاةف كال ذ نع

 عرشدق هناص سلفا نا فدل مهد مسفلا|زاوج ىلع لدياممظءأن 13 م رهاظد سدلف

 نوكينا فاقثا  مافعأ ١نمو امن مك طل ااههيلا لمح وقاَقشلا د ءنيجوزلا نيب نيمك.دا

 راحاد داو اهلا كلذنأك قد قدر رفتلابالا اهنعرربضا ا عفدامهنكعلاذاو ةقذدلا ىف امتد ماصملا



 قالطاا باك (؟15)

 ةماعلا ةفدالا لَم َهَمْف . ةقفنا حسفلا لربو < تاقناف ىلوأ ىضاةاانم ةزاوف ام هتمُتاَد

 اهعداوز ةَعْفْم ةقفنا | تاق نيوز دح أ ىلع اهي ررضتلا ل_ هناك اذابو.هالهزاو مزلتسي

 ررضتلا مث ءلءاهل بجاوب بو..ءل' لإ: بيس توي ام سداواهجوز ىلع ةجوزلل ةبحاو
 ضآربلاو ما ذل او نونحلاك ة-وزلا ىف سمعل 'ناك اذاوئث هد اعيالاهعاوو ةقفنلا رعب

 حسنا صوصخ درو دقت فالطل اه . هلل ىل - ءجدقن كله بجاو 52 24 وزلاتافدقن

 تعنت دةلوتأت هنأ رعا نيبو دوةفلانيب وير ةتلاامأو ه٠ هركذا: مدقام مدا مهو

 ةمولغم .ربداقعتاديدعتل ااهسسال لعن ه ةران' ااهيلع سدل بعشولا تهل ا هذه ف بتهاذملا

 ىتخدوق فم ارظتني هنا لاق نملوةك ةمعثامطل بهاذ مىلا ع وج روهاما ب «تاقوالا نم
 اولا ةيعئاطلا نمةعاج يهذم يع :وهاذهناف ة:-نورشءرةثامدندالو م ول نم هل ذي

 انيأ ضرعيلاذا عب عيدالا عئابطلا نم ةعربط لك نال ةدسثورشعو ةثامزا الا شد هيامرثكأ
 نورتشعوةنام عئابطلا ميرا عوض نمر يس حل ناغتاهدسفيام

 انيًأردقو ءافثلا ة.ئاح ىفنتاملا لاه ةعب رمشلا نعل زع؟مالكواك :رفك بهذ ءاذهو مس

 نلا# قرع ااا هقوشو هان . ارو اس فه ظأو ةدس ني رشءواعم سو ةثام شاع نمانر عىف

 امء بانو د> الارض و* ىب دال الخو تاسست ةساوح

 ىلا ةثاملاقوف شاع نمان ار دقو لوقأ ىب منا ةدلااءذ_هدعب شاعك لعأ هقلاف لالذدع

 لبة:سزيعيرأىلاةثاملاق د: لاا ايمو نوريثكم هو كاذ ندرك اوأ ةخسنب رمع
 ةثاملاه نم ءالعلا نمو 'هلهانو لكل ةلاصةس.ولالاةردسقلا رنوالملتمهو كاذنمديزأ

 مثمو كلذ ىلء:دابز لاف ن همهكمو نيس عبر أ لاق ن مم نمو ناتتامهلاه نهم مو نوسجو

 ميرة نأىد: ءوىأرض# لكلا لامو لهأ لن كلن مولامو ل*أهل د اكن مزب قرذ ند

 نيدأ' ةرورضض ن م مول« موش ل نيا ملا ع. .جهملععجأو 54 اردلا صخاا هدرو ةنصحلا حاكسأ

 ناكوهةفن:-تاماهانكيلاذاو اهحاكنمي ركل ء_صالا ل صالاف ةنصخخدو ةذملاةأ ساو

 مسفالاهجو كاذ ناك اهيرارمضا همف بت اغلا حاك'رار مسا ىلع اهءازلاو دئحاهك اما

 زاحاداو زب "اج كالذل خسفلاف حاكمشلا كرن ررمضت : :أرما تناكو ةنيغلا ةدمتلااطاذا اذكهو

 مير ةنسدلاو باكا صوصن نمل_ءدق هنال ىلو أل ؛ وطاا ةببغا هزاوش ةنعال خسفلا

 ةجوزلا نءرارمضلا عفدسجو:عض ءو«ريغفرارضاانع حاوزالاى-مااوارارض لا همالا
 هلم دق ةر ك11قالط عوق ةو مد ءامأ وب>ولإ 21 اج و نكح<#؛ لكب

 نمهعسومك انأاو قييبا او «-باهنباو دو ادوب ودم هجرخأ قالغا ىف قالطال ثيدنح

 قهنلاهءرخأدق هنأت ؛ هيلع درو ملاصىف أب هلن | دسب ءنيد هج متاحوبأ هفعضو ةثناغشي دع

 قاللطلا ةمصص مدعامأو اهريغو ا لا ىف هاركالا ةغلا"فكعد :عق الغالا او هرعغقد رطنم

 نعذدع قرطاوا نكللاةم نءول الب ايل اذ .ه ىف ةدراولا ثيداءالافاهعكش نا لسيف
 نم تان و مهم اب لوعا اف هرهغا نها ةسو غومل ن ءريصةتال رهو ةباصعلا نمةعاج

 وه ٌكالذو دمعلا ىلا قالطلا لب هدمءن ءقاطبالدمساا نامت ضخ ىأردر الا ؛ ئثاهةلاغ
 ليادلا ملف حوز ريغ قالا مصنإ هنأ معز نكت :رهطااةعب ريشا! ىف لصالا



 (اتل_خيناعمابظتاعقيو لسن
 1 نوحلا ةْيانا هري-غوى راكأ ادنءةشلاعشي دل «(ةمملا عما كا بعقب ول-هذ)و

 اهللاةذ ل ْكءمهَننان ١ ذوعأ تلاه اهتماندو)سودلآ او هماعىلاءت هللا ىلص هللا لو ءرىلع تكاد

 هل لدقاسا كلامزب عكف اذ ثد ؛ د»ىفاءهريغو نيو هعأا فوك هان قأسا مظءب تبع دما

 اذامءأ اهةلطألاةذ كا سهالزتمتنا كلرمأب وذ و ه.لعىلاعت هللا ىبص هلال وسرنا

 ةظذالا هذه نا ناشن د-1لا دافاف الداب ىلا هنأ سعال لاقفا منو رقت الثا وازتعا لب لاق لعذأ

 ترا اا ذاريمتتلاب) قالطلا عقا(د) هملل- ءعماق الط نوكتالودسقلا عماف الط نوكس:

 ندرتن كن اود ' الان دلاةامحلا ندرتنت:كناكحاو زاللقىنلا اهي اءىلاهةةلوقا ( ةقرذا
 ١ لبص هلال وسر نا ا هدضو ني هعأ| ىفتدث دقو هناالاةرخ الارادلاو هلوسرو هللا

 ةءداع: نءامهريسغو نبهودصأ ا ىفتدثو نهريفم يالا تازئاسا هءا سن اعدم .وهل او هماءىلاعت

 فالخ "لع فو ًايشاهدعي لؤمانرع رتخاف مودل ؟ اوهم ءاعىلاعت هللا ىلص هللا لوسرانر م تلاك

 عاقب الا لك و هنال (هنم عقو هريغىلا جوالي ءجاداو) روههعال !او هبوقأاوهاذهوب

 لياد هصخامال كلذ نمح رالف هريغو قالطا' ني ,فرقريسع نءل.كولازاو+ررقتدقو

 ارزاجافهبب أد هتأ ها سم ىل« ب لبر نع صاعلا نب ور معو سامع نب اوةربرهوبأ ل عد دقو

 ىنال( مي رعلاب عيال 5 نيدهدعأ | ىلعح رفا هاك ىفناق ربااركحب ؛وأهج رخ أ[كهقالط

 م ك.1ناكدةالاهو اه هرفكي نيج ىهذ هنأ عا لب رلا مرحاذا لاق سابع يان « نيديععلا

 ا تأ تاه> ىنأ لاذ لح هانآهناقاسلاهنعحرخأو زد سادت لوسر

 | لى "ذب . الاءذهالت غمار < كءلع تسللت ب ذك ل 1ةذام ارح
 هللا ل وسر ناس نع عيصدانساراضي أ قاسنلا حرخأو ة ةءقرو ودع ةراغكلا ظاغأك. اع

 احر اومرس قسستسوةناعبلزرادؤل ةمأهل تناك سود اوهيلع ىلاعتهنتا ىلص

 ةعاجس نع تاناو رباسءلا فو 3 الا كالهللال_>ًااممردع مىبنلااميأ الس جؤزعمقا لاذ

 5 ميهقلا نبا ظفاطاركذدقيهاذم همس اهذهىفو ركذام لثعتماالا رع ىف ةياصعلا نم
 معدل دا حرختا' ناوه اهتمدح رأى لاو ايهذمني رشع ىلع دي زتا من لاي مرا

 لافت اك فلج وزءهللادام-اك ناعالا ع نمنع وهرب هتانأكك ن نمالوقالطلا مت ارمد نم

 هللا ضرؤدق محرروةْء هل ا كلهللار_>أ امرت لى: 00 ا

 لسعااوهواصاخ ناك ناو بدل اوندع مير تأ نابةدرم صدمة الاءذهذم كياعأ هلك كك

 لحأام ظذاناقبدسلا صوم رام ءاالئاهؤطين 9-1 قلاةمالاو هس فن لعهمرسوذلا

 ىذمرتلاا 2 متو لال>ىد ىلا نامعالا نيب قرفالفمومعأا مدع ضرف ىلءو ماعّدال هللا

 الال> مار الهش هنا سل نم لو اوهملءىلاهتدللا ىلصهلنالوسرىل .1تلاهةشناعن ع

 نبانع لمع ىو هعرت دعب الال همر ئذلا ىذا لعب ىأةلافك ملا لعدم و

 0 اق لو ورق يكل تكدس لاق ءاهرشكي نيج ىف نأ لسجل رحاذا لاه سا.ع

 قطا هاو ءانركذاملل-ثعاةنا الار _سشتىف ةباصص | ن نمةعاجنءباسلا ىو ة هل وم

 رامساركأو رهاظاا لهأ عسجبو مهدعب نمو ةياععلا ن ءةءاجمملا هذدقو هانرك 5

 ظفالا ىعملد صار يغمي 1 اظل قالطا دارا ذا امأونيعلا مرحت د ارأاذا اذهو ثيدحلا

 ىلا



 مللت با (؟17)

 ق>-أ لج رلاو) تاناكلارباسك هياكل هذ بقالطلا عوقو نم عنامالف عب رسنل ادصقلو
 ىلأد :عءسامءنباثيدسمل (امعجرؤالطااناك اذاءامىتماهءحاربهقالطةدعيف هنأ سمان

 نقكي نا نوال الو «ورقهنالد نمسفناننددرتي تاماطالاو ىلامتهلوقىف قاااودواد

 اهرب قحأو هفهنأ سا قلط اذا ناك ل رلا نا كلو لاقت هن" الا نهماحرأ ف هللا قلخام
 لاقمهفودفاو نيم 1س نب ىلعهدانسسا ىفو نان سم قالطلا كلذ سنف انالئاهةاطنإو
 هن أها ىهو اهةلطي ن'ءادامهنأ سه !قاطيل_برلا ناك تلاه ةشئاعزءىذصرتا اجب رخأو

 هللاو هنأ سعال ل رلا لاق ي-رثكصأأوأ :يهةئاماهةلطن'وةد-علا ىفىهو اهعحاراؤا

 نا كتد_ءتمهاملكذ كةاطأ لاق كالدفمكو تااقأ واديأكي وآالو ىمقيبتف كفلطأال

 ىل-مىبأ : ا تيد ذاهتربخ أفةشناعىلعتاخدىت>ةأرملا تيهذذ ٌلءعحا ارىضتثت

 نآوقل لون زنىتح ل-بوهل آو هدلعىلا «3هللا ىلص بنل تكسفدن ريخاق لس وهلاو هءلعىلاعت هللا

 قالطلا سانلا ف نأ: باق ةشناعتلاف نا اب عب رستوأ ف ورعب لاما ن انه قالطلا
 ىئاريطلاو قوبلاوه-_امنباودوادونأ جرخأو قلط نكي )نمو قاط ناك ن م المق:#م
 ىلعالو اهقالط ىلعد مشب لوا مب عدي مندنأ سها ناطي لج رلا نعل ء_س هنا نيص- نب نارمع نع
 الو) دعتالو اهتهحر ىلعو اهق الط ىلعد مثنأ ةنسرمغل تهد ارو ة:_ىرغل تةاطلاةف امءحر

 | نيمودعلا ىفاملو هريغاجو زعكنت ىتسيلاعتهقنالو ودا (هريغاج وز مكنأ ىتحةئااثلادعب هلق
 هتلمسعقوذنى المل 1 0 د الاجل محا © -صالوق نمامهريغو

 كلل : ىلءعهوهو كدا ءقوذيو

 (عاخابا)»
 5 كو ىلاهتهلوةودو سدسملاهلب اةمىفعتودتلاملا نمءاطءأىذلا نالامةعان_ثهءفو

 هللا ىلص ىئلاريمعاو اظ.لغافا اةمموكش منذ أو ضعءبىلام ك.ضعن ىضف أ دقو هنودحألا

 | نمتالكساامع وهفاهلعتقد- من لاف ثدح ناهال ىف عملا اذه اسود اوه.لعىلاعت

 هيتدتفااعفاه_ملع حانج الف ىلاعتدل |وق ءالذف كلذ ىلا ةداخلا عقاب رثثاذعمواهجرف رق

 امهمدترثىف ءاهقفلا ماك-ةفهزاوج ىلعة#ناذلاو علخلان ءىسمناا ىلع والا هن الا تلدّتاق

 لءفلا يرو بيدا تر ىتحاهقوة- ضءب عنءاها ذآ اذا هرهغو ىوغيلا لاق

 ضع. اوم ء.هد.:ا ندواذءتالو ىهنلةدود لاق ىلا تدق: |نالذ ان علت نكساو مارحهنم

 ةراشا اذهو يو زناكمب وزن ادمتسا متدرأن او لاقو عم او قدضتلا لضعلاو ندودت 1م

 هركشت نأ ةسمهارك الب حابملاعلفتاو ريصتتلااهنهكرت تاريخ مادريغملا هرصنح ومطولا
 نأالاىلا هاهو ذا اه_ف: عادت حرقت هقوقحءادان مامقلا اهنكع ءال وحوزلا ةبصحةأرملا
 م هيونلاو تاع لافتة ق جيا رةتاوامهاعسانح الذ لاق نأ ىلا هللا دو د-امقيالأ افا

 عدمرب ا "اخ بسال ٍ,اهسسف:تءما دش اولوفاة ثلا تركسس زنيح عملا ىلع مستخي هب هبدمح

 نم عالتشالا بسن ءا وشتفي ل هياصأو ل -رهلآ آو هماءىلا عدلا ىلمىنلا نال ةهاركلا
 ىلاععت هلل | ىلا لالا ضب أ لاه لود آو هملعىلاعتهقنا ىلصدقالو رنا تبئدقو اهناح

 هيض 58

 | اوذخأئالىلاءتهاوةنالرطتذفان علذلان كاوا رحهنمللءفاااذهمواوقىف لوقأ قالالا
1 

 " سوس ست وص ل يس وصمل د مومللل ١ هلل مدع صم دعم مل ١ هل دمع صج صج دج ص صصص ص سس مصوأ



 (؟ ١1 علل بأ

 أ وهو لد.ءااذخ آمي رق نادن مكلل_كالوهلوقو !ن:.مااو انام هنوذخأنأ أ. ءذم ا

 |١ ىضعوأ اص نءالطابدقءاانوكب نااماف عودسلا لاسم نمريثكى اك دةع ا نالطب ىضتقد |
 || ىلعاهقلطتا هنا ىلعملعلا لهأ قفتاو 9 ءاىلاءتهاو كااملافاك اهلاما اعد ريو قالطلا

 ىو مدأو هو ةنئثان ةقيلطت ةقن>و لاقت حالا ىفاو ةاددا و نئابقالطو وفتلة ذلام ا

 "| لدرلا علاخاذاو) ىو- -11ىفاذكددءلا هب ص ةدبرالو ق الطن س ءلو خسف هنا لو“ رولا || |[

 || لامي ثكل اول مل ةلاءزوك و ةعجرلا درع هاا ع رتال) علا دعب (انيلااه م أ تاك هنأ عا
 | نس سقيا تان صانا هري_غوىراضلا دذعسايعنباثيد1ط (هنماهلاراصامز واع أل

 || هلع بةعاامىلاهلتالوسرا,تأ هذ ل. ودل آو هلع ىلاعت هللا لى ىلا ىلا تلا اخ 1ْ
 1 ملسو هلو هماع ىلا هتهقنا ىلصهنقا لو. .رلاةؤ مالسالا فرثكلا و كلو ندالو قاخف

 1 ةقيدخلا ل ا ا اوهماءىلاعتهللا ىلصهللالوسرلاةف رم تاه همدي اح هءاعنيدرتأ ٍِ

 انها لاقناضغبهقمط أ الت ااهامما 1 تاقئهلادردانسسا فاس اون اهنالةباو راقواوةلطو :

 ْ هتالسم الوسم رماثنتاقدت ةيدح هيلع نيدرتأ ل - بودل او هملعىلاعت هللا لصوبتلا ٍ

 ا اننا مص دأ :#بأد ىطتراادالةي اور ىفو دادزرالو ةةيدطاذ-اينا لمودل ؟وأ دلع قات ِ

 ْ هتتقي د هيلع نيدزتا ل وهلآو هملعىلاعت قا ىلص بنلا لاذ ةقيد-!هةدصأ ناكدنا لاقريزلا ْ

 ظ نكلاوالفتداب اءزل'امأ 1 ودل ه.ءاعىلاءت هلا لص مالا ةفةداز ومثتلاق كاطعأىّتلا |

 07 نااافرشل 5 مولكذأ أرملا هبت دفا أم لوس 'تناك 3 رغلا د هذ مث تااق همقر ل ا

 آد | راما فرت 1 اهمذ + ابدا جر زالز وسالم ءانرك دام داث دقو ةهئاضتيدملا ||

 اروه+ا بهذ قدءاود_ جلو ةةين>وبأو ىرهزلاوءاطءو سواطو ىلءا ذه ىلا بهذدقو |
 | اهفامهلعحاتحالف ىلاءتلوتبالالدتساهنمتذ خام ىلءةدايز !مئمذخأ ناز وع هنا ىلا |
 |١ ةصصخت ةدانزلا نءىمنالةتذالاتاءاو رلانانباده و ريثك !اولءاةالماعهءاف«تدتفا |

 |دنعؤملا ودكم وعلا كاذ ص__صخل ملصق ىئامقرادلا هدحصالف ةدايزلاامأ ثيدك كاذا |
 : قيد 0 سا عاتب دانا الانآرقااموع صيصئزاوج نم هللا هجر نئاملا |

 || ى[تناكلاق ىردخل ادمعس فن ءقييبااه-رخأ امام ,تالوطملا فةطوسء قا ئاذه

 |نيدرتأاهالاةذراسو هل آو :ءاعىلا هتهقلا ل_صهللا لور ىلا ا«نةرافرادنالا نمل جر تدق أ
 أ هنال هم ةحالملا مفعض٠دانسا يفهردازو هوب دح هم اعتدر دا يلعد,زأوتلاق هتةيدح ا

 أ|أنأالا أ.ثنهوقنت اماوذخ أنا ,كللدالو ىلاهتةوتاضإأو ةدايزلا ات ىلءاهررش لأ

 : نأب سأر الذ صهالا ءالذ عمالا ن هوااعغ ذخالا عنملعل ريهقلا دو د_اسعيالأ انا

 علدلا ىلع نيب وؤرلا نيو ىذارتلا نمدبالو) ه.اءةدابزنءالضفدلك الن هون[ رذخأب
 او الضام تاس! نا امهياع حان الف ىلاعت 'هلوقل (اممثبقاقشلا 3 ال1 مازلاوأ ْ

 لسور اوه. .1ءىلاعت هللا ىلدىبناا ىلا هنأ هاو تدان عافترالفمك اهلا مازلار ا .ةءاام أ ررمخ

 أله نءاك-اوثعدانامهنس قاةش سفح تاوىلا ءتلوتاو قاطو قي ده ا ىل. ةينارهما رلاو

 ِْ لديو عادلا ففاةشاارا_ءا ىلع لدن نيمك- ثدد ىلءلدنام ة 3 ”"الاهذهواولهأن ماكحو

 || دود امةيالأ افا نأال أمة نهوقد” ا ناوذخ أ ةناءك !ل<الو ىلاعت هلو قاض ا كلذ ىلع



 علذلا بان (219)
 1 و ا 1 تا تا ا ا تدع تا د م سس مل ع محصول عج جمس م

 هقمطأ الاهاوقو مالسالادعبز ةك.لاءرك أاهاوقوةر وك ذملا تبان سما ةصقهمملءلديو هللا

 ىفهقا'هحرنتاملا لاف نكلو قالطد سدلو (م-ذوهو) علخلا ىف قاقشلا انريتعا اذهافاضغإ

 قالاوشاذ_هلاقو 6 ها سدأو قال_ط عاخلاناحر وانههلافامفالءامد || ةمش

 عال_ةخالاتان [نءرأ اىذلاو نان يه قال طلاهلوتدعب مامن *! ماكس رك ذ هناصسمقنا نال

 هيتدتفاامث امهيلعحانسالتهلوقو هللادودحاءةنالأ افا نأالاهلوقك كل ىلا ةعدار
 ترائللاه هنا هريغو ىراضلا ب جاك امالط لسوهل ١ آو همملءىلاعث هللا ىلص بما اها ه«دقو

 ىلاءت هللا ىلص هنا قاسنلا نئ-ىىو رام هضراءدالو ةةملطتاهةلطو ةةي دخلا لقا اسمقنبا

 داد_:ءال اني ةمزالمال هنالدوا دى نم د قدالذكو ةض.دتعتنااهمأ لود اوهملع

 رباسةد_ءل امتد ءةفلا ىلع لدبامتاتلطملا ضعدفدرواذالب سلا نبه هضم

 ىلءمالكلا يتلا نبالاط أ دقوةدعلا مومعل اصصذ كلذ ناك ن آر لا ىفا مب حرصا تاقلطملا
 هلع ىلاسهت هلل ىل_صو رهأ ن مارك ذام ىو ىئشي تادربب تأيم وحسن علما نا ع روكاذ

 ةامسملا ءاواتفف جرم ىههتنا تفرعاكعازغلا ل<رم_غىفودو ةضيحدتعتنأاها ل سوهلاو
 ءىلعلا ن 1 ءامبلوقوهو قالطال خسف هنارهاظلا لاهو اضف علمنا نوك ىناب رلا ع فلاب

 وهو دوادوقد»او د_#أنعءءاو رئاذكو د.هملا ىفريلا دبع نبا هنعداو ساعي اههط

 ةنانو ححيرناهمف طرت )كل ذبل اك نمو ىفاشلا لوقدح اور قابلاو قداصلالوق

 هللالوةب كلذااوحتاو ىدسبلاقالطلا ع وقو ىربال ناك او هعقوأو ضال وهزاجأو
 مكذت ى -دسعبن ههللالفاهةاط نافهلوقب همقعمءادتفال اركذمت ن نا”ىهفالطل !ىلاعت

 ىال_طااوه .عورد_هنالا هلل <الىذلا فقالطلا ناكلاه الطءاد-ذالا ناك ولف هريعاحوز

 مودل اوه لعىلاعت هللا لدهتلالو رد هعىلع تءلمخا ام ١ عسي رلا ثيدع و عبارل

 ىذنرتلا هج رخأ ةضصدتعتن اترمأ اوأل-سود وهلال ىل ىلا اه هاف
 رب زولا مي هارب نب دمة ءالعلا لاق نسكن تبا ورما سقي مق * الا سا.ءنبا ثددحي و

 لس تنب ةمدمحح ن ءدالام هاو ر ثيدسأو تاقنمهتد جوناعم نثيد الاجر نعت

 لاةةىدنعىناطعألام لكما لو رانا سوهل [ اوهملءىلإءتهلنا ىلص ول اهنامناىراصنالا

 ربا دمعنب لاق اهلهأ ف تساح فرحانين عبط ائلل_بودل ةوهملعىلاعتهقنا ىل ىلا

 اهتالطهمخرك ذيل هنا هتاالد هجو و تا دما اذهىفكلامىلء فاعمل

 لوال اامأ اعجر الوان اباه الط ل هدعنا حدنال هنأر طظنلا نهكالذ ىلءلدب وةقرفلا ىلعدازالو
 ه-تةءندىذلا ةأرملالا!رادها هنال:ىفانلاامآو ةدحاو ةقيلطتام الر هاظلا فال هنالذ

 تاقلطملاو ىلاءنهالوق ةض.<ةدعلا ىفءافتك الاؤعأ اذ_هىلعد ريالو ةقرغلال اوصخل

 اند هموع ت2 جرد الو قالطال د ةمهدسنع علما نال ءورخهنالث نو.سفنانن هل ركب

 ةبالاق املس نهدرب وحن عتاوعب وىلاعتهلوقوهواهرخ ليدي ىجرلا اقالطلاىفةي الاف
 ىراضل اد_:ءساسعنب اثددحم نيلدمسمق الط هنأىاروههاب هذو ةصاخاتتباو

 دوادبأواطوملادسنءاهسفتةأرملا ثيددح نمتيئانلق ة قيلطناهقلط طظفايدوادىلاو

 ةصقلا بحاص و اهةرافو ظذاب ةشناعثي دح ن ءدوادب أد نع واهلس-لخ و ظذاي نانلاو
 أ 7ا7ا9__9_77__ا_7تت؟_+977؟7ت7_77ت7ت7دتص777779



 (؟2) علوللا تاب
 ن١ فس مل ب

 نئ#ا|ملاعمىف ىلاطمللا لاهو ديلا قالط هنا ىناعك نءمكيالهللا هجر ميقلا نبا لاه اهب صخأ !

 ىوارلا فلا 2و ىهتنا ناتىمقالطا ىلا هتهلوةب قالطد سدل هنا ىلع س امع نبا جيححا هللا ْ

 معلا ل_هأرثك لاه ىذ.هرتلا لاق ةمال_لا ىلع بوجول : مساع هلعىلع لمادىوراما أ

 تاق قال_طلاةدعةءاتألا ةد-عنأ مهريغو لسو هلآو لالا هته قضينا باص نم

 ةضح ةدعلا نا ىلءةلادلاةلدالا تر ءو ى ناك ن ع كي لهن لاق ميقلا نبا نا تفرع دق 1

 هنأ ةيديزلا لدةسسادقو ريز ولا يه ارب نيد ةمالعلا لاق عراش كااريغد ىف ةحالو |[
 اعد ضراعما اود نام لا ةعودش ان اهاعات وحاب! ناعأو ثم داغ أ هئالثن الط ا

 اوأ_ه> ةبديزلاف علذلا طور ىفاضد أءالعلا فاتخاواهو ركذيل حاصلا لهأت او حرأود ا

 ترتشاةأرملا نال قا وهو طرمش سل هنا ىلءدوهخلاو ىرهاظلادوادلوقودوز وثالااهنمأ
 تامأتمئرب زولا نبا ةمالعلا لات ق الط هنأب ل |وةلا ىلءةعجرلا فل لكل ذاو اهلا عقالطلا |!

 ىلاعهلوقل علل اال وزال لاملا ب طوههقتادودحا_هةيالنا فوخ هذ طرتشلا مالا اذاف |
 هنا هدخوب عادلا ىفلقيلو هتدتف امام يلع حان جال هللا دو دحام ةيالنأ مد ناف |[
 ىفلاق م ى منانهوتدت [امرضةباوحذ هل نءواضعالو ىلاعتهلوةاه_ءاءمرسحاهراضولا
 ةذهفه_دنأم مسفو أ قالسط مالا نا ىلع ةلادل اع نيسقي رفلا ةلدأركذدعبرا رخال مسلا ا

 0 ا وعل هنعمل مش ىذلاولاه قال_طال مذ هنا ىبعلدت ثدداعالا ا

 امنأثواهكرتب وألمبسا!ةشكإر «ثياسم يغب وأقالطلا ظفلي ناك« ءاوسريغلا سلو ريغال ||

 املاص طخ علفتا فاك ءااقالطا!اذ_هقدراولان روكي دو طق ظقاهةمىك كر تأ نو نم ْ

 هناف ءاد-:ةالا عمقالطاا ناك اذاالاءورقهثالثقالطا!ةد-ءنوكسشف هةلطملاةدعفدووأأ

 ه4. :معقب لاذ اال هم هماعلدبامع وأ قالطا ظفايءاحا داالا ةّقلط هماع ب سدت الو ةدداو ةض. ا

 عفتريوتلدالا عمتكريرقتلا اذ -ميواق الطهملع بسصالا دهنافاهنأثواهكرت ية ظفا

 كا ةالالا كة الطلاناا:مدقااف ةهحرلا عنو هنوك امأو ريدة لك ىلءلاكشالا ||

 هللا ىلصى اانا تان 0 عسيرلاثي دريل (ةضيحهندعو)

 هلا ىل_كدنلا لوسراه هاف مأ !لاه اهلدسلخو كد ءاءاهاىذلاذخال لاقل وهلا اوهماءىلاعت ا

 ثب ددخدل |وكاتت واكمداتسا لاح ر واهلها قلت وةدحاو ةضمع دعت نا ل وهل آو هيلع ىلاعت ||

 دهن ااه ىعأ سولو هلع كاعتمتا لع لانا .-اننياروقادنلاويتفرتا درت :

 هلاسوحو ىذمرتلاودو ادونأ حرخأو ثيدعتأ اح رصدقو ند“ ني د#تهدا:ساىفو ةض.عأ

 هيلع ىلاهتهللا ىلص ى :لااه سماق اه-وز نمتءلمخا سس دقن تا 5 ةأسعا نا سامعنبا نع

 هسمقو رجب زلا أ ن نع عيصدانس-يقويبلاو ىفطقرادلا حرخأو هضم دعت ال_سودل [ وأ

 لدتاك ثد ل نويت دحلاو ره غن مريب لا وأ هعمس ىنطقرا دا لاق اهلمسس ىلخواهذخاف

 ةسلاضبأ و ض.- ثالث الطلاةدعتال 0 ىلع لدن ةسضم- علاتا ىف ةدعلانا ىلع

 دّقؤ هد .اطتاهقلط هنأ ثيدد للا تاياور ضب ف عقوامامأو قال ال حفلا ىهليبسلا

 ميلا نبا لاق هيلا عجريلف قتنملا حرمشف نئاملااهءدوأ دق لد هلي وطتأنا وم كلذ نءبمجأ

 000 ام هدأىف دج أو ؤصما بهذف ةعلتقلاةدعفسانلا فلتخلاو 0



 ءاليالا باب 5 1١

 ا ةباصعلا عاج ا ىكس دقو سايءْنبهللادمءو نافع نبنامَ بهذ ءوهو :دحاو ةضم#

 ةلالدةصصعلا لود! اوهسلعىلاع)هللا ىلص هللا لوسر سه لع تاددقو فلاح امهالعيالو | 0

 اذهناوجومفالخ ىلء عامالا ن ء.ظو ٌآ ءدنغمصتلوأ هغابتإلامنااهفلاش نمرذعو ةكرمم

 انزل و1 اوه لع ىلا تدنن ا ىلص :!|ناف ارثأ هنا رامأرظنااو رئالاف حارلاوهلوتلا

 دوعم لب عسب كلا روم ةصوند العا عوراشإا م طقةعلتلا

 ىنكمف ةاضءداهضعب قد صر قرط ايا ثيداحالا هذهو ل سقي تبان ة ارماثيدسو

 خسانلا باك ىف ساحضلا | ارذعجوب أ لاق مسودل و هملعىلاءتدتنا ىلصهتتا لور ىواتف كلذ ف

 هلصاح هنا ةباعصلا نمعامباوهخو.نملاوأ
 ٍز م (ءاليالا باز«

 5 نوديتقو ناف) رهاظوهو (نومبرقأ الن هضعبوأ هئاسن تست نفور فايا

 هللا ىل_صىناانا امهريسغو نيودصأ | ىفت ثا (هنت توام ذة ىج جد لزععا ارم“ :ًاةعبرأ ا

 دعبريدخاهتدرثك ا انتقونا 9 كلذدعي ع نوبل خد مار شنان نم ىلآ موف و هيلع ىلاعت|
 !ِ 35  الارهش أةخسبر اسفرت مم اسننءنولْؤبنيذا ىلاعتهلوقا(قلطي وأ“ قيد نانيبا عضم | |

 ّْ ىراضلا لاق قاطي د فقونرهش أ ةسعبرأ تذماذ الاه رع ع نءىراضاارخأدقوأ ا

 هللا لص بنا | ب باصعا ن ه الد ررمثءققاو ةشئاعوءادردلا آو ىلعو ناقعن ,ءدلل ةركذيو ْ

 قبال رضع ةحفنب تكودل[ الاغا نب كاضل تو ءىطقرادلا حرخ أول وهل و هءلعىلاعت | ||

 ىلأن بلوس نعاضيأ حرخأو ىقكوا١نوفقوب مهاك لول ١ او هيلعيلاهتدشاا لص تلا بات 1

 نع ملول اوهيلعىلاعتهقلا لس ىنلا باص نمالجر ردع نما تاأس لاقت هسأ أنعماصأ] 0
 ىوسملا ف لاه قلطال اوءافناف فةومفرهمأ ة-هن را ىضع سئ: هيلع سلاولاف ون لجو 0
 فقوي ىلإ سل ىالطلا عال اعلا لاو يلو هوربش أ ةعب رات ضق:ااذااناوةلتخا ||| ا

 ةقينحوألاقر ناطملس |١ هملع قاطال اواهمفى ٌواطن اف قلطي وأ هنمع نع :رذكن و «ىنينااماف ١

 ند رلادامع ن ْن ركبولأ وباو يملا نيد.عسلاق ود ::اةقلط| لع تعق و رهثأ ةعب رات ذماذا

 روهجلا بهذف ءالدالاةدمرا دّةمىف فاش ادقو نئامملا لاك ىكع -1ةمعجر ةةلطابيلع عشق

 ةيآ الانا اوهحاو املومن 0 او :مصّةنا ىلع فاح نافاولاه اد_ءاصفرمشأ ةعبرأ هن ىلا

 عقودقو قلطي وأاهدهر* قيل ومال رمضنىبا :دملا ناسلاممالمب واطم ىلءلدنالى ذو
 ةسعيرأءالنالا ناكولف دعب هئاسن ىلع لحدو ار مشع اليالا لسودل [ و هيلع ىلاعثهلنا ىلصدهنم

 ىلا بهذدقو كلذإسودلا او هملعىلاعت هللا ىلص هنم عقب لاهنملقأ عصيإلو ادعاصفربثأ
 تاكناذادخلام وزلامأو قااوهو للعلا لهأن مةيعاسرمشأ ةعبرانودءالنالازاوج

 ىلاه هنءىغةسبال هناف خد ارياف هسلعدي مالا عثحل | اذهىدهلا ىفميةلانب اعضوأ دف
 نا كالامهملغو تاقنا ارمثدمعلاءالب اوبجاو ةءاعوهو رالاءالن اود. ءلاءالب ا ىوبسملا

 ىئاشلالاقو ةأرملا قرا صةنئءاليالا ةدمةفينحوب ل اقو لجرلا قرب فصتنتاليالا ةدمأ ْ

 ىفتاءاوسءالءالاةدمىفديعلاورخلا ||

 ه (راهظلا بان) + /

 رسل 222 ل ل يل ا اا

١ 



 لا رافال تاب

 رس اللعصن كليوضو كتر هاظر أر عطك ىلع تنأهنأ 1 سهال حب را كرقرعو) ٍْ

 (نيءبامممني روش * مداق د لن افانمكسم نيش طملفد < مناف ةيق :ر قدعترب 56 نا امنع ٍ

 نَء هصكنام فكما نمعنيب نوكد كاران )اد_صاوم“ نم دال. زاعةزاقك كابس او ا

 سلا ىلعيلغت ةقاث ةعاطا متوكبالا كلذ نكمالو كلذ هزلي ناد _ثخ لعفلا ىف ماقال :

 ىلع لدا او نيطرنثم شطعوأ عوج ةاساةمةه>نءوأ هي متناملذباوك ةسهبنماما ْ

 ْ نورهاظينيذلاو يركلانارقلا فامسدترتلا اذه ىلعريمك ثلا نمياءأا ادههءلع ل قعاام ِْ!

 امعهللاو هنوظعو مكاذ اساه نال -,ةنمةقررب رفاولافا1نودوعي ممم اسد نص ا

 يمس ماعطاق عطمس 0 نةاساعر نا لبق نمنيعب امهم نير ومش مام صف ددع مل نأ ريم نول هعت ١

 ىلصوننلا هند سدقو مبا آباد ءنيرفاكالوهللادودح كاةوهلوسرو هتئاءاوْمْوَما كال ذامم 5

 هللا لوسرهللاةذاهمطو هنأ آان م هرهاظ ركن ةلسةصق قسودلآ او هيلعىلاعتمتلا 1

 اهريسغكلمأ تدصأ امن قالا :ءبىذلاواللاةفةبقر ودعا مودل آو هيلعىلاعتهقلا ىلص :

 ةءاصأامن اص لهو هنن لوسرا, تاقلاق نيعبات مني رهش مصخلاك هميقرةعقص ن رمذو 1

 ىلا بهذا لاق ءاشءانلامانمامل ا: ةودسقاق قطا هد ىذلاولاو قدهةةلاق موصلاىالا ||
 نءتسا مت انمكسمنيّدس رع 2 نماقس واهم مطافُدلااهعفدي فدل ةذ مف قير رعب ةقدص ب حا ل ا

 نباوددم و 1 لا ىذ.ءرغلاو دوادوبأو دجأ هجرخأ كالامع ىلعو كالعرب اما

 ا لسوهلا آو هملعىلاعتهننا ىلصهتنالوسرلاة هو دوا دىال ظذا قو دو راطانباو َه ةعزج ا

 م الااضيأهعجو سا.ءنب|ثيد- نمىذمرتل اهسمو نسا لها وذ حرش وكلهأو ْ

 تاق هناور مزح الافو لاسر الا, ناسنااو متاحوبأ ءلءأ نكح تاقثهلاحر رجا لاق ١

 ةلوخثي دح نمدجأو دوادوبأءوخ حرخاو دهاوٌمنيئيدعللو لسرأ نم لاسراهريضنالو ْ

 ماه دقو اذ اداه رخأو ةشلاعش دو نمهوف ه+امنبا جرخأو ةيلعل نب كلام تأب ا

 للعلا لهأ فامخاو اولاق اانودوعد م ىلاءتهلوةلدوعا ادعيبة ةرافكلا تا قلع علا :

 عموم مأ طّقف# طولا عرغما لهاسشيأ اوةام>او راهظااوأ دوعاأ اهب .و-وق ”هل_ءلاله ٠

 لؤالا ىلا ضعملا بهدواسا#ر نأ ل. نيالا هلك كا كارول عن هنا ل :

 ونأو ريسبجنب ديع_سوقدا:ةلاةوهامدوعلا فاوفاتشاو عاملا نعي 39 سدسم انالاولاف ْ

 ىلا كرما مْزع نمداعدَهف دارأ اذا هنالراهظلانمرحاملاس هسملاةرارا هنا هاعجأ اود-ةشح ا

 راسا عاتاطو زاهد ادع ءباهك اسماوهلد ىفئاشلا لاف المأ ل هفءاوس لعسغلا مزع

 مزءلاوهلد داو كلاملاقو هض.ةناوك !سماواهتنانا ىضتقي مالاناههينشتذا ناطر لو ا

 هيلع ب لءقفريذكملا ليقر داظملا* ٌئطراذ ا اضد أ فالدلا عقودقوأطيلناو طّفءطولا ىلع ا

 ةدداو ةراغك حاولت اىلاروهملب انه ذو ةرافكلا طق ست ل,قو ثالث لل_ءقو ناترافك ١

 درود ةفراماتلا راك ةقاطم تناك او ةبقرلا نا لءاوةروكذملا ةلدالا هديت ا”قالاوهو ْ

 ىقنآرقلا ف عتواموهنا.ءالارابتعا ىلعلادلا كاذ سداو ةمْوماَم وكر ابتعا ىلع لدبام م

 لادلا لا ,رح ”الابامهدحأ درة مصيلالابب-نيغاتخلا نالوصالا فر رنا #قلا ةراغك ا

 هنلانيااهلداوقو اماعان ءةيقر هملع لاق نالسوهل اوهءلعىلاعتهلتا ىلصالاؤسوه كلة ىلع 1

 بو



 ثاعللا بان (؟9)

 هللا صول صمةسر لو ىلا مك نب ةءواعمثد دس ىفاك ةنمؤما م افاهقتعا لاق مان نمو
 ريغو أن يعوأ لةةوأرا هظةرافكن عود لههماعةمقرلا 2 1:بوجو نعل سوهلآو «-.اعيلاعت

 زو<و) لام-الا ماقمىفناك اذاموم-لاةلزخملزني لاصتتسالا كرتتاررقتدقو كلذ

 اهتمفرصبناهلو مولا ىلع :رد_ةدالا ريقفناك اذا نياسملا تاه د صنم هنمغي نا مامالل

 ىلا هللا ىلس. هدرب ردم (تتولا“ اًسةناالا هعفربالذاتقؤمراهلظلا ناك اذاوهلامعوه سهلا

 دوسا د:صىفوهوناط ءرطسأب ىت>هن أما نمرهاظ هناهل لاق انرطد نة سل سو هلآ اوهماع

 رهاظو مدقنام دورالا نب او ةمع حزبا هسعتو مك احلاوهن-وىذمرلاو دوادهلانئدو

 ءطولاٌةدارا نكي ْله-تقو ىضقنا اذا تقوملاراهظاافدوعلاالاةراغكلا بجوبال هنأ تآرقلا

 ىف ةم>اوىهفروزلاو 6 اوةةرافكال ب -وملا ناك اذاامأ ًأوةرافكم_.ةبحالفاد وع

 لسقوا تقولا ا .ئةنال مق !مواذاو) راهظلا عاب درجت لولا عقودق هنأل تو مو قاطع

 ىلءىبنلا نا سابع نب !ثيد #ل(تقؤملا تو ىضقلا وا قلطملا قرغكي ىحفكريذكم 1

 هللا 0 هنأ سها طو ىذلارهاظ أل لاه مسوهلآو هيلع ىلاعتهللا

 ىقد.عااما.صورخلا اراهظوف د ءلاراهظو مك ادلاو ىذمرتلا هك ونكئ_لالهاهحرخا ا

 قا:الارل اكن ارهشراهظاا[إ]

 « ( تاعللا باب *

 ككاو :رمدتاكنافام ريتا ممةدك ومناعاودللاب رض لكن نأف ها جياع قءسضإ و

 ىراذا)ةدكو وااناعإلا نم عمشإالو رده يام سداوة شب همذ سدلامفن...-ًاالف هلا 7 ٠

 نوع يذلا زلات هناا زيزعلا باكل فدوك ذمنانعللام كس (انؤلا هنأ سها لح رلا
 نيقداصلا ن اهناهتئاثتاداهش ع. رأ رهدحةداجشن هسنتأإلا»ادهشمها دود ا

 اد داهش ورأدوثةناباذعااانعأردي ون اكل نماكن ا هيلعمقلا ةنعلد ا ةسماخلاو أ

 ثيد-» ضافساو نيةداصلان مزأكن ااهيلعهللا بضغن اة صاخلاو نيبذ : اكسل نأ هناهلئان

 ىلا.+تهللا ىلص ى 1١: نال (هيمرن ءعحرالو كاديرقنلو) ةمانيلالهو القلاع رز

 هرك ذو حب ولا ظءو هناامهريسغو نيصمعلا ىفكذ ىلع ريع الملا تيدا الا او هيلع

 نوهااندلا باذعنااهريشاو أر 1| ظءو مرح الانا ذءنمنوهأا.ندلاب اذعناورمخأو

 اذاوَة هه 0 هنكيلاذان ملا ىنازلا دا يلع ناك : ارملاترقا انتر الا باذعنم

 نملهنا هتلاتادا شعب رالجرلا دهشدفاسونءال) فذةلا د هيلعناك بذكلا,لجرلارقأ
 تاداسج5 *عنرا# 3 اراادهشتمث ن نيد كلا نميناك ا هيلعمةنملداةتاماتاوؤا 0

 كلذيؤطادقو (نيقداصلا نمناكن ١!هيلعمتابضغن ا ةسماسلناو او نيبد :اعلان 17

 ىنالهلارع ؟ وعني لسوهل آر اوه اي ولدوا

 لهسثي دل (ادباهءاع مرتو امهنيك 1! قري و)هنأ هاو ةممانبلاله نيب وهنأ هاو

 ىقوادبا ناء مال امه قري نا نينعال 2! فدع ةمساا تضملاق دوادىلا دنع دعس با

 اذاناقعالتا!لاق لسودهل اوهملعىلاعتدلت لا ىلص ىبخل !ثنا ىطقرادلا دنع سام نبا ثي دح



 (؟:) ةدعلا يأت

 هنأرمهاقاطارع وعنا امهريغو نيمودعلا فودوادونأ هة عدو حرش أو اديأ ناعميالاهر هت :

 ةنستناك ف باهشنبا لاق لسودلاو ه.لعىلاهتهلئاىل_صهرمأي نا لي ةتاقملطت ثالث |
 هنأ نءبيعثنبو رع ثي دل (فذافو وذ هباهامر نمو طقندمأب ؛دلولا قلبو وز نينع الما ٍ

 هئرتو همأ ثري هنا نين عال دلو ف لول او هياعىلا هت هللا ىلص هللا لوسر ىذةلاق هد»ن

 ديؤيو تاقثهلاجر د ؛ووصما نيد هدانسا قودج ا هبرخ أ نينامث داج هياهامرنمو 7

 دحبوجو ىلءاللاذلا ةلدالاو : مشار خالو شارغللداولا نا ىلءةلادلا ةلدالا ثي دحلا اذ_ه|
 هناق اهدلو فذق نماذكهو كل :فاانيأما مياعتشي 0تائدخاىف 'ل>ادة:ءالللاو فد_قةلا :

 فذاةلا ىلعدللا يحد مأ فذةك :

 ه0 :

 نآن هل لاجحالا تال 1 ىلا ءندل را (ع طولا, لماذا نم هقالسطال ىه) ع را رقأف |

 ثالث نمسفأأب نددرتي تاعلطملاو ىلاعت !وقا(ض.َثال:ضااخلان هو) نواد ندضا :

 مانأةال مهلا ىعدلسودل اوهءلع ىلاعتهقلا ىل_صالوةىمد- د ضل | ىو ءورَهااو 'ورخأ

 لءادلالددة انههنكلا ضدءطاوراهطالا نيناك م و ء,ةلاوكثارقا |

 ددعتل_سوهل اوهماءىلاسعت هللا لسطهلوقا رضي اوهو كلغ! قعفدحا دا اراانا ىلع

 ىأ (امهريغن هوز 1 ةاعانأ س احتهلوقو رضء- نالثي 1

 د_عباهمضمس عطقنا ى ٍجااوأ هيف ضمحالىتل اةرعب كمااوةريغ صلا ىشو ضئاخلاو لءاحلاريغ ْ

 نا مك:اسأنم ضءنان منزسشد اللا ىلاءتهلوةا 00 ا دعت حئاقءدوجو ا

 ضل ةعطتنم ف ىالللا عقود_ةوةياالا نذ</قاللاو رهشأ ثالث هتد ف ترا ||
 هانرك دام قلساو روشالا دم هدق سأ.توأ ضخ اندم دوعب يح صارت اما لءقف ضراعأ 1

 (مشعو رشة هددأبةافوالو) نذ<مقاللا نماسمنا عاطقنالا دنع اهياعقدصب هنال أ
 ارمثعو رهشأ ةمعررأ وسب ن صرتياحاو زآ نو رذيو مكمل «نوذوّنيذااوىلاسعتهلوةل 1

 1 نأ نويلح ا لاوالا تالوأوىلاءتالوقا (ع_ضولام ف ال ماس تناك ناوز لما“ اريغىفادب هه 1

 نيصدتلا ىف هنأ ىل كال_بودلآ او «ءاعملاععت هللا ىل_هئبذ !١كلدنيبدقو نول نع_ضد

 اهتءفوتناهجوز تحك تناك ة هع :-اهللاشي لسن مة هانا ةلسمأ ث يد نمامهريغو

 ىت> ىسكشت نا لصف |م هنا ولات !تبأذ ككعب نب لبا هل اونأامطفل لم ىهو

 هياعلاععت هللا ىلص ىلا تءاجمم تسف:ملامارمش ءنماميرق تكف نيا-الارخا | ىددعت

 الم اح ىهواهجو زامنءىفو!ىفدوع مننا ن ءىراذملا حرشأو سكت | لاتذ لو او

 ض ىرمصقلاءاسنلاةر وستازا ةسدخرلا اها نول ءتالو ظرلغتلاااهيلع نول عت ألا

ءىطقرادلاود_أحرشأد#و نها ن ءضن نواح لاجالات الوأو ىلوطلا
 ن

 | اشو هاج لاجالا تالوأو هلال وسرابتاةلاف ه_:ءهللا ىطر بءك نبا
 ىءادضااو ىلع وإ ًاهجرخآواهتعءىفوةمالوانثالث :ةلطمال ىهلاف اهنع فو ةمالوان الثةقلطمال
 ١ حرخأدقو روهجلبا «ةهضوزيعمْنبا هقثو حامصلا نب ملا هدان ساىقو هيودمهنءاو ةراملا



 ةدعا' نأب )2 3 ه١

 9092109391315 17 ا ب ل و: د ا لة ا ا اة ا سمس مو ب سل هد

 ببط لماح ىهو هل تا اةفةمتع تذب موئاك مأه دنع تناك منا مالا نب ريد لا نع هجامتبا
 عد دقاهلاملاقذ تعضودتو عبر ةةالصااىلا جرت مةقماطتاوةلطف ةقمل طم سفن

 اههطخا و بأ باكل !ق.#سلاة لسودل آو هيلع ىلاسعت هلا ىل_د ىلا أ هللا اهعدسخ

 دقو هب سأب ال قودسص وهو حامهنبو رعنبد_هثالا دعا لاحرهذانسا لاحرو امس: ىلا

 ةعبرأ ىضءلبقتءضو اذا لاةفنيلجالا لوطأ اهياع لع نيتي الان ةياصعلا صعب كت

 رمثالاةسعبرالا تضقنا اذاو رمشعو روشأ ةعبرأ ىذعى-اهتدع ضف
 00 قاساول عا ىلهأ نمةعاجبلاع هب وعضنت ى>ةدعلا ْضةن:ل عضت لورسشعو

 ارمالة ديمو عازنلا ل_تىف صوصن ىهواعانرك ذى ولا ةلدالل ةافولاو قاللطا ا ىف عسضولاب

 1 اماامعىفوت ا ىف عازرت فا سأ اني ١ ناك دقو يلا نبا لاق

 لل_خديملوأ اهيل خدءاوستوملاب بكف ةافولا :د_ءامأو لها عضوب ات اضةنا ىلعقاغتالا |

 (ةلوخدسريع ىلعةدءالو) ى منا ساماا قاف: اوةومتلا ةنسلاونآرق اموعهلعلداك ش

 اهتدعىأ (ةمالاو) اهنردتعأةدءنم نوييلءمكححلا.ذ تاسوءااريغف ىلاعتهلوقل |
 ةمالا قالطلاف ل_ءودل او هملع ىلاعت هللا ىلصىبنلا ناةثناعشدد-نال (ةرخلاك )
 وهدوادونأ ه-.فلاق قيبااودوادوبأو ىذمرتلا هج رشأنام_ضم> اهتد.ءوناًقملط)

 لسن يرهاظمث ب دح نمالا اعوذ ع هفرعثال بيرغثيدح ىذمرتلا لاقو لوهج شي د>
 كلامو ئطقرادلاوهجامنبا حرشأو ىبتنا ثيدنلا اذهريغ ل_ءلا ىف 4فرعيالر هاظمو

 اي رهيلعملاعتهللا بص ىلا نعرعزباثيدح نم ىذاشلاو اطوملاف ||
 9 عضو ناف.عضامهو وعلة طعو بسن ورعودامسس اقو ناهذمحا مدعو ناتنثا |

 سابءنياودوءسمنبا ثيد حن م ا رعن ا ىلع ف وقوم هنا ى طقرادلا |!

 ناك اذاوكلذوة ىلعز ءددجأ حي رخأ و فقولانلعادقوءاسنلانةدعلاو لاح راافالطاا

 ة-ثاعثي دحنالدخلاهيموق:ام ياء! ىف نكي لف ةثناعثيدحا دعامة فقولا معلا
 ىهوددعلا لمة: ىلء يل ةشملا ٌةدسلاو باك !!ةلدأ ىلا عوجرلا يبجوفتذرعاك فيعض

 ىبناا نا نيمودعلا ىف ةلسمأ ثيدلس (نيزتلا كتةافوللةددعملا ىلعد) رثارااب ةصتربغ

 ده نارخ "الا مورااو هين مون أسم أ سعال لال لاق لس سوف [ اوه ملعىلا هت هنا لص

 تنببأتا رود ءدمحمأن ءباءلا فو ارمذ ءورسمأ ةسعب رأاهجو زىلعالا ماي ثالث قوذ ْ

 ىلءاو فئاهحو زو 2 أها نا ةلسمأثيدح ن ماضإأ امويفو امهريغو نييععل ىف شد

 تناكل تكس: اللا ةذ لسك. ل !ىفدون ذأ سافل بو هل آو هملعىل |« هنا ىلص هللا لوسرا أف اهنمع
 ىتحالن ةرعيتمر باكرك لو>ناك اذاف ات رغر ببال ارش ىفثك- نك ادحا
 ت.ءىلعد فنا ىهنناك تااق ةمطع م ثيدلح نم نيمومعلا ىف ارسو ربش أ ةعب رأى ضع

 اهنومصم اي ول سدلثالو بدطت الو لصكت الو ارمثءورهشأ ةعدرأ جوز ىلعالا ثتالثقو٠

 نءةدمئىفامضم# ن مانادسا تلستغا اذا ارهطلا دذعام |صخردقو )1( بدءبوثالا

 نامح ياو د حرخأف ثيداحالا هذه ضراعد ام ىوردقو ثدداح ب ايلا قوراذظا تدك

 لدول آو همم ىلاعت هللا ىل ههللا لوسر ىلءلخ د تاأقأ سدع تن "اهم ثي دح نم هعتو

 ةندستهلا فوه بسعلا (1)



 ا 1 اهو اذاه موردي ىدضاللاث بلاطإزأ ير ئعج تقنع تلاثلا و |
 ىلءعاج الا عقود 3و ةمهدصأ ا ثيداحالا ف ااه ذا ة ثري د هنأ, بم دقو قافتالا |

 دادسالاىفةَمقْولا ثيداحالا هذهو عاطقئالاب قريملا هلعأ دقو خو ذم هنأ ل قو را 1

 ممع-ضولا:اهتدع ىضة نى حكلذ اهيلعف ىهامأو ىل_ماخاريذىف ىهرمعو رب أة هد دانأأ
 جوزلا ةقرافاةياكنلاو نزلا ىلع لدياعرهظتلا هنال هريغلال توما نوكيا داد>الا ||

 ةويناا مانأ ىفءاسنلا ه-ةلعفالو م ههسفدرب مل هنال هريسغو قال - طلاب ةقراالا ىاطملال توم ا :

 تملاىف ثكملاو) ليلدلابهيلاطت نكذ ةثمما اريغىلع هب وجو ىدان : نيد ارلاءاؤاذلاو :

 نئسلا لهأودج أ دنءكلام تنب ةعيرذ ثي د1( هريخ غولب وأ اهحوز توه دنع ه.يفتناكىذلا .ٍ

 قيرط ف مهكرداف هل العا باطفى وز جرش تااق مك الاون امحنياو ىذمرتلا هدو |
 هلكو هياعىلاعت هللا لصىبنل !تنأذ ىلهأ رود مدع ماشرا دىفان ا وه.هذ أن هولل_تقثمودقلا ||
 عديلو ىلهأر و د نم ىلءأن 3 ةعساشرادفىنانأى وز ىبأنا تاةفهكل :ترك دف سو َ

 ضء.:فى قرأ ناكل قوخاو ىلهأ ىلاتاّو<وافهلن كا سداو +ة'روالامالو 5-5 ١

 قكما لاق: تمعدف يف ساو اعد ةر-خلا ىلاو ادعم الا تدب رخالفى لَو ش لاه أش ا

 روشأة عي دأهبق تدد:ةءافت تاهل ب أب اكسل غابت 5>- كجوز ىن هءف ءلانأ ىذلا كت ف ْ

 اذهل ءادقو هيأ هتريخاف كلذ د - ءبنامعا 2 هر اهظاقلاضءاقو ارو ا

 ىراضلا ىلا ىرذن لاءازءودوادونأو قاسنلايزشأو هبات الا ف حدقبالاهثيدحلا |
 اعاشم موج اوزالةمصواجاوزأ نودي انو مك.2هنوذونيذلاو ىلا هتهلوق ىف سامع نبا نع ا

 منو نُملاو عب 1 نماهل ىلاع)هللا ضرفاس؟ ثارمملا دي اكاد حا رخاري غلوم ىلا |
 ةعبرت ثيدح لمعلا لاب هذدقو ارمذعو ره اة اهلح الع نأ كرطالدخأ !

 نكةيادعلا ن مةسع أجمع نءردماحورآلازاو-ىوردقو 0 ه ةعءاج ا

 نءتاياور كا هام ناعو ةعب رف ثيدح ةبضراما ملدا ةجحب كلذزاجأ نمتأيلو مهدعبأا

 ]قار رادبعو ىئاشااحرشأو عوفر ١ تضراعا ذا ام سال ةع < ٌيسأو ةباصصلا ض»ب

 انتوبىفشحو:فاناهقالو«رامهؤا لاذ دحأب | ارد ةتساالاجبر كالا مدع ا + ٍْ
 لك ىوأت موا تقوثاك اذاف نها د-اد:ءنثد#»نان وأ نزأناناد_كاد_:عتدننأ||
 للا لبق مايالا نمئمانجدتعتالامااماو ةحلعا هيموقئالهلاسرا عماذهو اهتدىلاةدحاو|إ
 امنا | طش لخدعلا عورتا الف جو الث خو أ قالطلاد٠دوأأ

 تاضص !توملاوأ ا رةااىفاك ريدا ةمدد_ءلابرعض

 اما عدي هنال ل ءلدل |: .اعقلعلا لي قامضعموأ ةدعلا عمك بستحال هنا م ءرنموةدسعلا ||

 ضعبنودتاد_:ءملا ضءب نيب قرغلا مل الا فالخا ههالكو عئام دوجووأ طرشد ذأ

 ”لة*تالاخالاةدنةسمال عورشلا بك ىف عقواك همدسعو لعلارابتءاىفأ|
 اضااح ت'اكن ا ضءام هوو ةارثملاو ةمسلاة مالا“ اريت_سابص و لمذإم

 601 ناد نههعو كا طاودوا دونأو دهأ هج رخال (لولا عضوي لماما ا
 تح لماحريغال اوعضت تل ءاحأأط ونال ساطو انا ىف لاق مل-سودأ و هيلع ا

 صك



 ةقفنلا بأ ) 6

 نءابنا مهل- _سوذلاو هيلعىلاعن هنا لص بنلا نا هريسغو لءهجرخأ لو ةطمح ضي

 نمىذ.رتلا حرخأو هريقهعمل خدت ةنعلىو-سلا نم لماحت أ ها طود اراىذلا لسحرلا|

 انامسلا# ءطو مرح لود رهيلعىلاغنهنلا ىلصهقلالو رنا ةب راسن ض ايرعلا ثيددحأ

 هللا ىلصهنئالوسر ىسمن لاق ىلع ثب ل ع نه ةيدش بأ نباح رخأو نونواطب فام خ نءضي ىحأ

 هذانءاىفو ةضرع : ارتست تل ئاحأطوألو عضتىن- لماحأطوننا و4 ١ و هءاعلاعت 0

 لول آو هيلع ىلاعتهننا ىلصدتنا لوسر لاق لاق ىناريطأ اودجأحرخأو عاطقأ :اوفعضأ

 وهو ناد ءامدوةاطرانب حاخاو ةسةبهدانساىف ةوهريغلاهل وةأسعاىلع لح رّرعَشالا

 ىلص ىلا نع تباثنب عفيو رثيدح كاذكو ةبوهوللاو ةارتشملاك اهريغو ةمس-لا لعشب

 مدس رخأهريغدلوهءام قسيالذرخ" "الا مومااوهللأن نمؤي اكن ملاق ل -وهل او هملع ىل هثهللأ

 نباو ىسدقملا"امضل اوقيمااو ىناريطلاوىرا دا اود, شأن باودو ادوبأو ىذ هت اودجأ
 نءلوانتي كلذك ادوخنوةارك_ثاالما1!لوانئءاكودو هن_حور ازملا وهعخصو نا.حأ

 1 هريغدلوهئام قس هنوك :هلعاا تالناك نما:ئاكر غلا نم اهلحز وأ
 ماخااعين ندعو فوج مودل آو هملعلا هثهللا لص ىخأا!نا سامع نبا ثب دو نم

 رع نبا ن نءىراذااجرخأو تالا نقع كرمععرز مللاب امال لاهو مست ىتحأ

 لديوءارذعلا اريتستالو ةض.ه أرب قاف تقتعاوأتع-وا أطوبىتاا ةدلولا تيهواذا

 ةدحاوتلعاا نال ةديسملا فقدراولاةلدالا اهلج وتدأ ل | ماح ىهىتاةارغخشملا ءارعشسا ىلع

 امم ةغلا.لاءارذعلا لج ناكن اوتيل ءلا ناله اعقددت نماتسيلفةدغصلا وعا ارذعلاامأو

 ىبنلا ناهريسغو ىراضلا «_برخأ مامأو هيرامتعا الذةردنلا باع هنكلو ةراكملا“ ”اه

 بصق مدس نم ىلع قطصاف س دنا ضيم !نولا ىلااءاعمسيلءودل ؟ آو هماءىلاعتدنتا ىلسص

 تاياورلا ضعب ىفلاق ,لب هركس .لةلسو هلآآو هيلع ىلا عت هللا ىلص يالا كالذ غاب م لاجل

 دقهناوأةلدالا نيباع»ب اركب وأ ةريغص تناك منا ىلع لمصيق هةيسصر نمل ضخأ ىلع بيصنل

 نيتي تحري سن (ضرخلا ةعطةذمو) لماحريغا-حتأ هينيمتامايصلا !تقو نماها ىضمنأك | ْ

 ضراعل عطقنمهنا ضو رشا لب :سضدحالذا كلذيالا للا ١ مدعب لسعلا نكمل هنال ( اهلمسمددع ْ

 اهضرك اس وبأماهاجراصد 3 !نمسارالا نستغلب دقن مامأو )١( أمهذابناوأ |

 (هوفو عئاماا) ىلع)"ا ريتسالا ( مزلبأل واقلطمةريغصالو ركب ًاريه-_-تالو) ردانلابرامتءاالوأ
 ىأرضخوهلب ميحص سامة جالو صنال كلذ ىلع لل دلامدعل |

 *( هقفنلا باز

 هءلعىلاعتهللا ىل_صاوقلو امهريغ وني هه معل ىف اودو فور ءملاناهدلو واهي ةكيامتامةسم | ىنااهجو ز لامن مذ خأ:ناةبتعتنب دموأل_بودل آوهس.لعىلاعتدنتا ىل ص هنذا ثيدانو هرع_سفتىف ىزوملا بولطملا ىلعةي الا هذ_هتلالدررقدقومهو -ك اراهفمهوقزراوىلاعت | هللا يركلا تارقلايبيوأدقو افالخ لذ فرعأال (ةجوزا جوزلا لعبت ]

 ته امن فال بونت هدا ضف د ل سقاس 2:82 ] حولا ىلع ة-وزلاة قف ب ىؤملا ف لاف م هريغو خلا لها دنعودو تسلا اذا اهو_كحنو تممطاذا|ومعطتن ا حوزلا ىلعةج وزلا وحن علثس-امالسوهلآو

1 

 أيمضااو سوماةااىف )1(
 َّق او ض.تالتأر اا ذ_كسعك

 ةامهضلاك ىدئالو اهاّنلال
 فرص هأ



 (58) ةقفنأ باب

 (ا.مقفلفهقر رهماعر دق نءو همعس نم عسب .و قالا هثلاق ارمسعم وأ كراش

 ةقفن ل-رلا ىلعثا ىلع ل_.لدهستو نولوعت نمرثكد ال ىأ فاشل لاف تاق اواوعثالأ ّْ ىندأكلذ ىلاعتلاتو فورءلاننوتوسكو نوةزرةدولوملا ىلدوىلاعتلاقو هتتاهاثآ|
 نادىوغبلا باحأت ريس سهما اد - هس رعلا لأ ضءبىفاشلا ىلعر ؟.:[دقودنأ سها ْ
 ىلا ناسأر لاعأةدحلا ةغللاوهلا. :ءرثك اذاكوعب للا لاعلاهشي لاق قاسكلا ٠ْ

 مماممهلوقك مسهاو يالا بعل برلا لاعئلوق رملع2 نأههجوو ىاملا صاح نا هنن 1
 لافو لعل الهأ لعق اذهر مهأوعينا همزرملا عرشك ع نءهوموماعقفنا اذا :
 رمغةجوزلا ةَقنن نا اهدحأ اروء.اأىوتفلا 5 -هتامذل دهم ا ده ثن دس ىف مبقلا نبا ا
 هللا ىل<صدهّنلا لوسر نمز ىف افورعماهرب دقت ن كيل ناو اهريدق: ىننا فو رهملابلب ةرّد#م ا
 سند نم ةحو لا هَمْمْناىلاثلا مهيعبانالو نيعبالاالوةياصعا الو ل_سوهل 5 و ه.لعىلاعت ا

 بالاو حوزلا نا عسارلا هدالوأ همم, بالا دار اتلاف فو رعلاب امهالكداولا هم ْ

 فورعللا ممءافكحخصردقاوذ_خأ,نادالوالاو ةدوزالةهءلعةمحاولاةّمةالالذ ملاذا
 ليد مسفلا ىلا وا نكي اهج وز لامن ءاهتيافك ذأ ىلتردقاذا ةأرملاناسماخلا |
 عبباسلا فرعل اىلا همف عج رااق ةمجاولا قولا ن مهلوسرو ىلاهثدهللا هردةد امنا سدا.سلا :

 هءلعردق اذ ذاهد_. داي نا هةدتسملفا راو ف ل داو تاع خاولا موتو 5

 قالتحافلتخيا ادهلوق ا ءلداح 0 ا ا او هيلع ىلا ءثدتنا ىلصونلا هيىتفأ اك :
 اذ هلل حاد فوزاملاث طللان مز 42215 ص' !ظئالاولا كال اوةلكمالاو ةئمزالا ٍ

 فورهملاريغودو مهد ع بااغلاوهام ا مف فور عملا ىداوملا لهأ ةةةو بدلا نمز ىف
 ريغ -متاقيط فال | ىلع ءأشعالا قت ن نمفورءملاءلذكو ندللالهأ ة ةَقفن نم

 نم فورءملاري-غ فرمشلاو تاسان رلا لهأ مدن م فورءملاو“ ارقفلاةّققن ع نهفو رءملا ٍ

 فام لو لدم ئشو»ثيدسلا ف «بلاراشا فو رعملاس دلف تاعاضولا له 3-ما
 هلل هجر زباتكلالافو عج ارياف بلاطلا ل .دجك ماتم تشو دقوراالا الثا
 بهاذا تءاتخادقهظفلام اهووة_بوزلل ضرفلا فلاوسباو+ىف ىلا اررلا محفل َق
 اوخا هو لعلالهأن ءةعامب بهذذريدقنلا مدعو زيعمرا دق ةبجاولا ةقفنلاريدقتف

 ىلءناشالاةفءاهقفاان ءةياورلا تفاتخادقر هيام كحااالا ةةقئالرثد_ةتالهناىلا
 ىلعةةدتحو أ لاقو فصأو دم ط سوما ىلعو نادضر ولا لءودم بيكتماو نكمملا

 هياصصأ ضي لاق ةسمىلا مهاردةعبر ًارمسعملا ىلعو رمشا ىف ةيناسمىلا مهاردةعيسرسوملا
 هيلا بهذامو قااو ىههنأ ةيافكلابريتعيفءخامأو ماعطا ا صخر شقور قتلا 0

 نا ببرال هناف صال ا9لاوحالاوةنكمالاو ةيمزالا فالدنيا اريدها مدعي ولئاقلا
 لها داجدد ةاعذعبناف :_دكمالا كلذكو ضعب نمماعطلل ىدان نع 0 هرالا ضد

 ةلاسنانلاو->الاتاَذكو اعنرأاهضعيفو انثالثانمذعب فونيتيممو.لا ىفاواك أبنا ا
 بصللا ةلاحه عدت .ىذلارادقملا نمرثك !ماعطأا نمرا دة ةمع4ّسَسم دوركم هلا
 عام سن لك أيدقم_مضعبو هسقوفاخ عاصلا لك ًايدقم_مذهب ناق صاضغالا كلذكو

 موضع



 قمل بأ (2529)

 نوكي فالدخالابلعلا عمز مالا“ ارقمسالاب مولعمفالّدخالا اًذهو كلذ نو دمهضعن و

 ادةوربدقتلا ةرهطملا ةعب رشلا هذهفت شيم هنا تاغمحوال ظةدحا و ةقبرط ىلءربد تلا

 فاك فور عملا, كالذلا دمةمةي اكل ىلع ل مك ل بودل او هملعىلاعت هللا ىلصناك ىلب طق نيعم

 تااها دنهنا مهريغو ل :-نيدجاو ىفاسنل اودو ادن أو مو ىراخملادنعةشناعشيدح

 وهو ه:ءتذخًأامالا ىداوو ىن» ةكيام ىجماطعل س دلو به لبر نامةسانأ نأ هللالوسراب

 ةيافكلا ىلعةلاسالا هيف ريصتلا ثيدحلا ادهذفو رعللا كدا اوو ك مكي ام ىذخ لاف عيال

 اذهسلو ركب ىذلاَئْدلا فالخوهو فرعي ىذلاةئثلا هيدارملاو فو رعملابدسقتلا عم

 لك ىفوهلد ةامعمة هج لهأ نيب فراعتملاالو انيعمأ.ةثيداهءلادثرأ ىذلا فورعملا

 ن الامه فراعتملا ءاعنص له أ الثم مهند ف راع اولهأ ىلءيلاغلا ود امر اتعاب ةهج

 الفاملو انعم مادالانوداّدعب وةرذلاوريعشلاو ةطخأعا مه.راقأو مهسفنأ ىلع نوقةم-منا
 سد._علاك ةمدقملا سانحالا هن الكل اره_غماعط نم تقف: بحت نم ماعط لمح نا لد

 ةنساةااوتي قلك دامعملاري_غمادانالو مادا نودبالو طقذةرذإاو ريعشلا نمالو لوغلاو

 ىنعمهملع قدصبال نكح ةباكلا ظفاهلعقد_ص:ناكناو هعج كلذناق نالذوذو

 ةسرةلاوءاهنصب لسنا اىدأ وملال»أامآو لحالمدقلاها و قلطأ المها اوفورعملا

 1111018 مةنافكلاوه مهددع فورعم لاف هقوذو هبودو ذب ربرا دةعاهنم

 اعرشد>-وةملافاهماقم موقياعترانو ةستيملتلابةران نوةةكليلاو>الاردنأ 1ىفالا محلالو

 قع ممد| فور عم اوهام ءاعم_صلشمىناك ٠ نمل عفدينا هقفنل هلع تدحو نم ىلع

 هلهأ فرعي ل<لكفريتعيو ميد فورعملاوهامتانمدقامىداولا ىف ناكنمىلاوائمدق
 بس فورءملاةاعارم «بملع ب مك اذا كال ذكو ىنارأ | عمالا هنعلو دعلا ل<الو
 راسعالاوراسبلا ىف جوزلالاةلظحالم عم صاخشثالاو لاوحالاو ::ئكمالاو ةنئغمزالا

 زاوجمدءقملان كلر رقنأ اذاو هر دقرحشملا ىلعوهر 3 ع_سوم ا ىلع لوشي ىلاعت هبا نال

 ةيافكلاريثعملا لينيعمرا د ةعمادالارد_ةةزوجحالك ذك. ةنيعمرأ دّقع ماعطلا ريد

 رسعملا نمو رسولا نمانهدناتمقو أ مول | ىفر دة ة هنأ رصلا بحضن فورعلاب
 ىخاقلاريد_ةنمادالا ىفريتعي هنا داشرالا ح رمش :ىو هدذو ةمقوا طسوتملا نمو ةقوأ

 ىلءوٌ كل ذفهضرسوملا ىلعردةيو همنكياممادالا نمدملا فر دةمف عزان لا دنعهداهتجاب

 باغتدقو ىفارلا لاق مهريغكنيطسو لاو نيرسو.هال دا, !اًةداع مدلل اقرب عبو امهتهطسوتملا

 ةد.شرامنوك لاحدلك اون ناهتجوزارك. ياسا را يضنا تاهو ىف ةهكاشلا
 فورهم وهام عجرملا لوقأو اليوطامالكركذمن اهتقف:تطقس ةدمشر ىهوهتنك اوناف

 اممنوثب لالالا لالة هك اناا فئاذكو ار دقواعونو است مادالا قداملا لها دنع

 دامعالا فةه_سوتلا ن نمداتعي امك ذكو كلذ ىلع ةتخذا | هءاعبحت نمر قنا هءنونرا عي

 فو رعموهامىلاعراشااد_ثرأ دقفالهجانو طم كاوةوهقلا ثمل ذف ل خديراهوغو
 نع هباجأ امامأو ناسبلا نمئدينملا عماجلا مالكلا اذهد ب ساو ةيافكحاا نم
 هللا ىل_صهنم نكي لهنا ن# داهت-الاكلاس:بردّي لو ةلدالا لعب نرع لنمضعثي دخلا



 0:0 ٌةَقفنلا با
 1 ا سس

 أ نعوعب وةريبك هل ةغمذهنءاتنالا قي را ىلع لي مكسطلا قب رط ىلع سو لآو هلع ىلاعت
 ةنسلاناروقتدتوعرشو و وهاسجالاقذي سولار هيلع ملا ثقل فهن ةقا

 نيمداةملاروذ-و ةموهالاد»د نوكت ىتلا طقفهماكحادرغالهناريرتتو هلاعفاوهلاوقا |
 دامعلا ىلعةحان مق لة ةدصلا كل" :ىلعةةئاكلا ماك_>الاالأ تسدل ما ولو 1

 ةقصاا كال: ىلع ل سودل او ه.لع ىلا هذهللا ىلصه ممم ك.طارودطنال اهراشعمرمث ءنملقأالا ||

 تاقناف نيذعالةملاوة همز ني دمعورمب لاو ىرمذلاةم- ضنك ةروصغااذقىف عقواسمنا ١

 اعوذتم ماعطلا نمحدقب هقفالا يدق: ن مة_:ءزالا ذه قدادقلا» نءرمك هلدفيأمه> وامأ'

 | لدم فاءسالار مث صاخمالا ل اع ىنكي حدتلانالفو رسعملاةرافكلا ريدة هوهّتلق

 اعاصرمدع ةء_سجاموب نيثالث ىف عومجملا فأي عاصف صن مون لك ف صضشال نوكمف ءاوزص ا

 الهنا فكنا اذا نكءاو بلاغا ارامتعانفو رعما ةظحالمدمنا د هذ اعاص ص لأ, حدق ى هو ْ

 هيلاد_ثرأاملالامها ه.قنال بل غلا كلذي لمعلا ل<الفالوك أصخا ان روكي ثا قكيأ)

 ةظدالمنمديال هنا لصاحلاف ةيافك هيف سدلا ذهوةبافكسلا نمل سوهل او هلع ىلاءتدتتا ىلص |
 عجرم اناك ةيافكلارادقم لءاذاف فررءملا اوك ىلاثلاو ةيافكلا |.هدأ نيرهأ |
 همفكي امرا د_ةءىصهشلا لاحل_هيولاذاو دلي !اقبلاغلا اردو فورعملا ىلا اه ”امه-صق 1

 000 رتل هناا هيل كلا نوري داني فال الا عقود ا

 عوجرلا ب>و ةقفثلا هل. نملائتاذاو 0 ا اء :

 مث تبلاو عطقلا قيرط ىلع نيسعمرأ د-ةمىلعفوقولا لال هنا نم كلان ذرعا كلذرلا ||
 مع كلذ افور علا كداوو كةكيام ىذخل-هوالاو دي اعىملاءةهللا ىل-صهلوةنم ريهاظأا ا

 دو ىتااتالضناا هتك خد بق هسيلا حامكام ع جب لب نازمثلاو ماعطلا دتدكيرضت م 1

 رددححالاوأر مضتأ اوأ اهتقراةعءر رض )الص ثد >2 ةذولأمامم اعرا ره-سالاتراص 1

 همااو اهوكودي ود الاهمف لش ديولا اوحالاو ةنكمالاوةمزالاو صاخضشالا كلذ فانك و

 عاوفأن 000 نوقنر لدولولا ىلعو ىلا«ةوق يسب ١

 داري الذ نال رييظلا ةرجأوةيودالان ُِو ل ل ١

 للا ثمغلا فلاقو راداانممدمناامح الصا وسر حس ا ىلع بالاك تدسلا طظذمل

 كسفكيامهاوقموغت وخل قطاودتاقىْمناةقفمااه.ثأف حورلا طورت ءاودلانا :

 فاذمر د صما مال ةماعةناذ ااو ام ظفلرامةعابةماعراوالا ةغم 00 ا

 ال اواو رع هسثكب انوه ةقشنلا زا ةقفنلا هلع نم وهب ولا ناكر ام '

 نم لئاسل اهدرو اامدريوحه.سةيءلذ دخأب هناو هلا هل نم ىلا كلذ هأ ضد وفتدارملا

 رادقم نيش اهل هب ف فرساله جو ىلع ىث كيم ميا اسندا ارملا لب ؛لاوحالا ضعب ىف فرسلاة مش :

 | دعا هثدقا صفوق قدموا سا نيرا بير مرأ أني ريخلارامخاب ىف ا

 يآ 6 عع اي 06 َّض ة|
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 قلاب (؟؟١ :

 نم هملعب جامل سال لبرلا نأك اذا متري ماو فرسلاوهو فو ر.ءملاريغبالىأ فورعلاب ِ

 نمثاك اذاالد_درلا لغأ نم تناك اذا همفكي امذخاي نايةقفنلا هل ناذالا الز ا ةقفلأ ١

 لوي ىلا_هث هلا نال ةقفللاد4_ءاع- 5 8. هنيكماناز وجال هنافرذبتلاو فرمدلا لهأأ

 مهلا مهد ثرالنملاومأ ع دزاو ب مدع ىلع ليام هرول» ,مكلا اومأ» اهلا او ٌؤتالوأ

 عفالاط رشد ثرلا لعش مهلا ومأ ميلا اوعفداف ادشرم نم ميس نان للام: هون امك ْ
 5 اذااذياع بن كماو دثرلا مدع عم مهبل مهريغلاومأ عفدز و فدكسن مهلا ومأأ
 ىلاوأ هدرا ن ءىلو ىلا ذخالا لع شخ نأ د شر ىذب د سل قه" |١ل نموا در قم ةقسفنلا همم عن نمأ

 او وةالوىلاعتهلوق ىف هذ ساا.دار اتا. نمرع لالا ضءدىف در وامامأو لدفواللا

 اائتارايتعا ودامتا اذ لءالا هرك ذاك لجرلا لام نمةأرملا نيكمت مكلا ومأ"اهغسلا | ا

 نءونيناجملاو نامهدااكن هريغىل د> وبدشرلامدعنا كد الفالاودشرا ءلاخءا لا عونأ

 اشر أكدنالو نيسمريغ مالنا فوهو ةملخلا فش نءريثكو نيهو* هلاو دل .لانسمهبق كأي ١

 ةمحع تشب ل. .ه نونمو لاجرلادارفاىفالا د-> ونالام لاك. ااودس لا نماهل نمعا سنا !ىف نأ

 لاو لّوعلا نس #تاروه اس رقءاس تاورم:نمتناك اهنافثيدهطلاىفةروك ذملا
 ل ع وا#واهرامخا فرعنم لذ فرعنأك ةنئطذلا| 0

 روض->نيب وةقفنلا ىفةرافكملا بوجوب لول ازيب ةءزالمال هنا لصاخلاف اهل هتعيامم دع
 اهل لاق هنا سدق تفي ةمطاف ثيدحل (امعجر ةقاطملاو) لع آهقاراتسدفايزطا ايا

 1 هحرخأ ةع>رلا اماءاه-وزإناكاذاةأر ءالقكسااوةةةءاااا مسوهل ؟ اوه.لعىلاعت هللا ىلصأ

 نيدلامدانساىفو ىنكسالو ةقفنالف ةعجرا ماع ن كلا ذاف دجال ظذاىفو قالا ودسجأ|

 تيئادقو نس-وأا وجر مث مصاذا ةلومقمةدابز عفرلان كلو فققولابلءأ وعد وب دو دم دش

 نودع ّنهوةلطفءا غلا م-ةلطاذا ىذا امي ايلاعت هللا لاق ىكسا مي ركل !نآرقلااهلإ
 جارخالا نعىببتأ ا ن نمدافدسو نود نم ندوجر ال مكب رهللا اوةتاوةدعلا اود>اوأ

 لدبو م. يلا نكد ىلا او كيل ةفركنخ زف كسلا عمةقذنلا بوجوأ
 ىلوالاة يالا رخ [ىفىلا هنهلوقو فور عملا عاتمتاقاطمالو ىلا ءتهلوق ةقفالابوجو ىلع

 اهلةةفنالنثابلاف (انتانال)ةمغج رلاف ئاذ ناكف ةء+رلاودوا هأ كلذ دعب ثد < هللا لل

 لسودل آو هءاعىل اع هللا ىل_ص ىلا نع هريغو ل-هدهع س دق تن ةمطاق :د-ا ىنك-الو

 امالثىحوز ىئةاط تااقاهلا 0 ,نءام_هريغو زيموهعلا فو ىيكسالو ةقفنالا الث ةلطملا ىف

 عازن الب اهثي د مد دقو ىيكسال اوة.ةة:اللسو هل آو ه.لعىلاعت هللا ىلصدهنثا لور ىل لععرلا

 هلآو ه .1ءىلاعت هللا ىل-د هالو راهل لاق هنا ىئاسنلاودوادونأو لسمو د_-أحرخأدتو

 كرتنالرعلاقو ثءدللا اذهةشئاعو رعاماعركم ادةوالما»-ىنوكتنأالا لإ ةةفن الو

 اهغلب ن يح ةمطاف تلاق دقو تدفنوأ تلف ذ- اعل ىردنال:أ عا لوقا: ةمسو هللا باك

 ثدحمها لول ىردنال لاه ىت- - ندع ٌندوةلطذ ىلا ءث هنا لاق هنن 153 مكن وقم

 قكسااو ةقفنلا بوح ومدعىلا بهذدق را الئ هنيه غ انمآكلذدعب

 نسالاو سا.ءنبانع ردا ىفءاكحو ,هعانتاودو ادور وثونأو قصة اود أ ةنئءابلا
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 ةقفنال هنأىلار وهلا بهذو ةيمامالاو يازوالاو ىلءا ىف انباو رك ديو

 : اهنا ىلعلديام مد ة:دقو كدجو نع م دك تاب نم نه و: كلا تداول كش ا١أهاواها

 ىلا ةئوك.لالهأو ىيروثلاو رب زعل اد_.ءنب رعوناطخلان ب رعبهذو ةس.هجرلا ىف

 مدعل (نيتلماحانوكستنأالا نكسالو ةةفنالفةافولاةدعفالو) ىئكسلاو ةةفنلاب وج
 امئالس 0 اوهءلعىلاعتدقلا ىل_مدإ ]وةدعب اعسال او لمح اريغىف كاد ىلع لدى ادد دودو

 ةقفنالثةعس رابملعن نكي ل اذافةهجرلا اهلعاهجو ل ناك ا ذاةأرملل تحج رااوهقفتلا

 كلذدعب ثد_ده هللا لءا ىردنالىلاعت هلوقب ة همدقم لادن الا ل. اعتاضب أ هدن و ااودو ىكسالو

 ىلا ه:هلوقىفط دل موةماضإأأ دينو و حالا كلذ ةاثرل ا ةدعق قءيلو ةعجرلا وهوا أ

 ةقفنلا بو>و ىلءلدت اضأ ىو ّنولج نعذد ىد نملعاوة فن افرجتا الوا٠ نكتاو

 لاعت هقا ىل_الو ة كلذ لعل د,.0ذ كو ةانول اوأنئام ااو 1 ىحرلاةدعفتناكءاوسىلمادلل

 رباح ع نءقوملاىوردقو الماح وك: نأالا كلدقننال سدت ل اب ةمطاشا ل_سودل او هيلع

 || هفقو ظوفحملا لاه هذك-تاةثهلاحر ور حنس ا لاق اهل ةقفنال لاق اهنعىؤوتملا لماما قهعذ 7

 ةاقولا ةدعىف نى ىنكسلا ب وجو مدعد مهي تا جد لاو عازنلا ل ىف اص: ناكل «_عفر مصوأف

 انادي كلذ نافهمف ىهراهجو زتوماوغلب ىذلات يملا ىفاهدا دّدعابوجوىف مدقتاع

 كسقت بان ن مئادالا نيباعجسكاذن روكي وةدعلاىذةذت ىحهمق ثقب جد للا ته تناك اذا

 نعةدةعمال نكسلا للعلا له ف 1:تاىوسااىفلاق لاكش ا الذ ماعلا صمصو أ قلطملا
 ىئاشالو ىكسا!اهلئالاملافو تءاشثمحدةءدلب اهل ىنكسالة_ةنحو لاق ةاقولا

 اهاهنذاناةىهىأرذ 5 ةعدر-ق ثنا ل وأ:ىف هددرتء ال ذأ مو نييهذ لاك نالوق

 هلوةباشوسنمراص هنذا نا ىرخأ يم ىأر و نارعتسا لدن ىف ىثكما هوقو مكح حو ركنا ىف

 اهكرتي لاه-وز نأ ترك داما ثء-ن ءاهل هنذا نوك. نا لة<لوقأ كف ىكماارخا ]أ

 ةقفنال ةافولاةد_عىف قكستالاهحوزا ممءىفوآللانا قا لوقأ ىسّتنا هكاع نكسمىف

 ةقاطملا ىف سلاذناصاصتخاوت تواارةةذنا!بدسلاوزلالئاح .وأ الماح تناك ءاوس ىكسالو

 همفت دعاه ىف ىهو تاما ذافمد 25 ةقلطملا لما ا قاف اهنا ,[صاصد> ١ وامهحر

 ثيدحىف نأ عمد مف ىب و تام ىدلا تنحف اهيل عداد بتعالا وتس ؤ لإ كسا اهلثالال

 أ دك اءلزنمىفاهكرتيلاهح و زنا راسو هلو «اعىلاعت هللا ىل ص ىنللتااق !مئادعب رفلا
 مضي اذهبوا: لول ريغوشو همف ىهواه-وز مئاهغاب ىذلا لزنملا كال :ىدتهتنااه عاف

 لزم انأكن اق أ ارملاهيدنتا دعت ع اوه لب تدملا ةكرت نمىئكسااب وحو مزلْ#سالكلذ نا

 ةيرولاك1مثاك ءاوسباطلا عم ةرحالا رحم واه علال مناك ناو كاد اهكلم

 ٌندو-ر ذغالوهلوقو ن> رذلو وقوات رخاربغىلاءهلوق لم ذه ىلعو مهريغاوأ حوزلا

 الماحا:ئاةقلطملا كح ملا ذاا::اةقاطماك اةاطم اهتعفوتملا نارك ذام عومد جر رمد

 امآواها ىكسالو ةقفتل ا اهلف ال ماحانثاب ةقاطملات ناك ناف ئكسااو ةَقفنا بو-و مدعىف

 لوخدلا ل.ةةقلطااامأو الئاحوأ الماحَتناكءا اوس ىئكسلاو ةقنلا اهلف ةمعجرلا ةقلطملا
 ىهنارةأافاهادر وك دا ادعاملاو ىلا ذلك و بيرالبةطقاس منا ايلعتدسعالف

 ص وع
 ل



 ةقفنلا باب (؟؟)

 اع د دعكعططط غ غبرء ئ نغغشقللخخ“

 كل ذىفناهات هتناكاشثارةةلطااك تناكن ١ امنال ىكسالواها ةَدشنال ةنعالملاو رهملا نع ضوع

 نالاغتئا,ةقااملا ةقرذ نمد أت ةرفناب.رالو كاذكمن اهحوزاهنعفوتملاك تناك ناو
 رسغملا هدلوارسو ا ادا اولا ىلع بحت و) كإ:فال*ذلاوحالا نملاخىفاهحاكنز وع هذه

 لجرلا ىلعاهب وجو نمةرطفا١ ىف مدقتام هديؤب و مدقةدملا ةينع تن ده ثد دل( سكعلاو

 انو رعماندا !قامهن اصوات هاوقد تشي ملقا ىه ةقفنلا نالق رسكعلاامأو نومي رمز

 د. أهجرخ كال الامو تن لسو هلو هلع ىلاعت هللا ىل_صهلوقواناسحا نيدلاولانوهفو قو
 نأ ثب ددحو هدا ع نءهس أ نع برع نبورعشي د-نمدو راذسانباو هع 'رسنباودواذوبأو

 لم وذي هنرنأ مهااومأ نم اولكفهمسكن مهدلوو همس 1 نءلد رلا لك أامبنطأأ

 لاه نم مث لاف كلم[ لائق لوران بأن مش د_-كالذدب وَ ورك اطاونامحنب اوكا

 ىَوملا ىفلاق ةربرهىنأث ي د >-نمام_هريغو نيصععلىفوهو كار لاقت نم لاق كمأ
 اناس انيدلاولا و ىلا.ءتلاف نا ارتسءمامسهوارتسومناك اذان ونالا ةةف: نيالا ىلع بحت

 ةيحاصملا نمالو نانحالا نم سل هنا مول_هملا نمو افور_عمات دلاىفام_محاصو لاهو

 لاقت ىفاشلا ثأالا ل ءلالهأ اذ_هىلعتلق شعدغرأ دلولاو اعوجاو عنا فورعملا
 بج وأو ارسعمناك ناو همن بتالهنوة لمص < هذكميا وسانوق ام-مئمدد-!و نأك نا
 هللا ىلصدلأسو نيعقوملا مالا ىفو ةنامزرلا اوطرتشي لو راسعالا دمع م مقا“ اهقفلاربثاس

 نهم لاه كما مثلا ع نم مث لاق كم ها لاه ىتب اص ن و سانلا قدعأن مملسو هاو هماعىلاعت

 دمسأا ىلعو) ربلا عابرا هثالثماللو بالل ةسع اطلادجسأ مامالا لاق هيلعق فتم كوب أملاك

 لأق لسودل [ آو« .اعىلاعت هللا ىل_هىبنلا نا هريغو لسم دعب رب ره ىف ث د ديللس ( علعناا]
 فهمعطملة ثيدحو ق.طيالاملهسعلا ن 90 هالو فو رعم ا هنو كو هماعط لول ملل

 لوغ مهنا كلذو تلق رذ لأ ثب دح ع نءامهريغو نيهيعصأ| قوهو سلي امم هسيلي ولكأب

 ىلع ئالو) للا لأ هملع و هيلعةبافك نوكي نا بجوت با .تكحالا نع هتمدخي
 ”هلصثي داحأ تءاحىلب كلذ ص<لملددو رومدءأ 0 رلا لص بان نمالا همي رقابيرقلا
 ةعسو 3 قفنمل ىلاعألاقدقو ءل_هاانماحرالا قدأ ةقفن ىلا جاتحملامحرلاو ةماعىهو مرلا
 عسوملا ىلعاهان !امالا |سف: هللا فاكيال هللاهان ام ةنساف هقزر «.ءلعردق نمو «ةعس نم

 ربأ نمل .وهلآو هملعىلاعتهقتا ىلص نا! لآسالبرنا دو اديها د#فعو هردقرتتملا ىلعودر دق

 لوقأ ةلوصوممحرو باو ق>-كلذ لب ىذلا ٌكالومو ءلانأو د ميش لانأو كمألاَه

 ىلاعت هلوقو ىبرقلاىذي وانا !نيدلاولابو ىلاعت هلوق براقالا ةقذن ىلع ديام" هل نمو

 نمنابررالو هقحدنامياوةبارغقلا ىلا ناسحالاب هناصسهقلا م أد ةذهقحىبرقلا ادن

 هقح متاقالو هسملا ن تريغو مف ىرعلاوأعولطباهب مخ رقو مثلا ىف ب بلقْس ناك

 نأب باهور سف فا سا ارو هج ناقل 'الذ ل م مثراولا ىلءو ىلاعتهلوق ارقلا ةلدالا "لنمو

 لوأىناكداولا ةدلاو ىلعمل دولوم ا قفار امله ثوروملا ىل١ ىف, نا ثربىذلا لج زلا ىلع

 ىئاسنلا هحرخأواضيأ |ني معلا ىف اوهودوادىلاةبا اور نمج دقت امثل ذىلعتلدالا نموذي" الا

 ساسنلا نأ نماظفلب ضي أ نيعمصلا ىفو لومث نأ دباو هقو كاندأ كاندأ مدازودوضإ

 هص 1



 1 عاضرلا با
 ديا ا ممم
 لاق نم ثلاق كام لاف نم لاف كم لاف نمملاف كم لاق هللا لوسراب ىتب اح ني
 هادم 5_ىلاقو برقالافب رقالا ثلافو ىذمرتااه-- رو كامدآ كاندأ مث لوأ

 مرا "لد ةلدالا هزه لع دارملا نأ نءلءقامامأو هريعو ىدها !بحاص|عطسردق ةمل

 نمتاف لالدّدسالا فاحدأف نكيرلل ولنا ىلاقمامس هناعيسمقانأب كل ذن ءبجأد- هو

 اعرشالواقرءالو اال هجرل الصاو نكي لام_همملا هّحاح هةوسك الو هقةاريغر هسمب رقرتا#

 [ 1 هر درك لجال مر ام صتتق ىلإ "اا !ىهامانربخأف اًذ_ه ركن أنموأ|
 نمنا ل صا اف اهادعام طاةسا.ىلو أ ناكوالا َةَّمةمالاطةسمنيعد نا كمال هناقىتجالا

 هك .ارقنم جب واحلا ىلءاهة فل ناهءلعبجو اهنع ىنغت_سيةداب ز لناكو همغكي امدعتو

 نعءانغتسالا ىأ فلا نعموهاذهو ةغلاس لا ةلدالا هءلعتاداك برقالافبرقالامدقيو

 للةعلءادىلا عجرتال ىلا تاردقتلا كن ع نمءاهقفلا ارك ذامالةءامفكحلا ىلع لس ذغ "لكف||

 ةسئارقلات ان 3 نمداةةسامل (هاكسو هنوسك تيجو هتقف:تمجو نمو) ل-ةنالو
 ادرك ذمددااةحصصلا ثيداحالاوأأ

 «(عاضرلا باب
 لزئأ اعف نكت لاقا 00 ل

 هللا لص هللا لوسر فون تاعضر سمج خس مغ نمرحت ه -امولهمةاءضررمذءن آر هان

 هةلاكالو عيعصاا قةئباث قرطشيد هلوشار 1 ةءاعف ّن ندومل_مودلآ او هلع لات ا

 دوس هسرخأ ن ادصملاالو ةدملا مو مال لاه لسودل .ةودماعىلاعتهنلا ىلصىنلا نا ةثراعثيدح
 هل اوهياعىلاعت هللا لص ىنلا نا هريغو لسمدنعلضفا ا مأثي د كلذ كو ناسلا لهو سو ||
 ةحالمالا مودال ظفا فون ام_دكملاو ةصملااو ناءءضرلاالو ة«_ضرلام هتاللاف مو

 ةباعنالربب زل اني هللا دل ءثيدح ع نهىذمرتلاو ئا-نلاود+ ا هو حرخأو نا المالاالو

 ني-:جالمالاوةبالمالاو نيتء_ضرلاو ةعضرلاو نيَتصملاو ةصملا نا ثيداحالا هذ #ىفام

 00 مال اهضرلا س ثا ثيد- -فااذالوهواقوطنمثيداحالا ءموذاذهو نءرعال

 ىلءدازام مر هناوهو اموهغم ثيداحال هذه ىفعمامأو مّوعال س هئان ودامن ا ىلع.

 [ملمعلاو اهاو.ق بج وفة دايز ىلع ”لل قسم ىهو سوا ثد - < عوندةنيءءضرلاو ةءضرلا

 ذخأونا ىهةعضرلاو صمصختأ ادمفيرك لا ىلءلعفلاءاني نال وش ن ملوقد.:ءامسالو

 ىلاب هدد و ضراعريغل راسخ ايهكرتي ى> كلذ ىلعر ةسل مث #:م صتمف ىد-لاىدلا ا

 ةورعو ريبجج نب ديعسو سواطو اد ءوربب لا نئهنلا دعو ة-.ثئاعودوعسمنبا س#ئارامتعا

 ىوردقو معلا لهأ نم ةعاوجو مزحنباو قصعاو دج أو ىناشااود عسب ث. الاو رعب زرلا نبا

 مرا ىْذَمَدِب فوأا ىلا لصاولا عاضرلا نأ ىلار وهلا بهذو بلاط "لعن عذلذ

 تاعضر سة نم لقأب عاضرلا مكحتثدال هنا ىلا ىلا :ر لا فلاق "لقناو
 مركتهريشكو عاضرلا ل لقنأللا ةفنحوبأ اوكلامم -منمءاهةفاارثك أبهذو تاقرذتم
 1 را - ودل آو هءلعىلاعت هللا ىلهدل اود تك 0 نم 'لفأم رحال موضع لاق و

 ذا. لوقوهو تاهضررمشءن ا ل و ناد_هلاالو

 3 رهاظااو



 ما موهقم سهلا فددعاا موهةمىلا مضنادتنوكمف هنطاومف ررةموهائركنملا ىلعأ|

 عاطل ةنكلا
 نمال ارطاضللا مف ثةواعر و تاءضر رشعىلنايهذناداك امناةصفحو ةكتاعنارهاالاو

 هللا ىلصهّللا لور وفة ثااعلوةىوغبلا لاق لفلان باىفانرك ذاك ع رمشا ا مك ةهدج
 | هللا ل وسرةاف و نم ْمسفلا دهعبرق هيتدارأن ارق! ىفأر ةءامت نه ول-وهلآوهبلعملا عت
 مسنلا نال لوالا مسءرلا ىلع أر شي مسفلا هغل ل نمضعب ناكى بح ل سوهل آو هسملءىللاعت هللا ىلص

 ةوالتلا حسن عممكسحلا'اتب زو و )بو هل آو هيلعويل عت هللا ىلصهللا لورد.عب روصتيال

 داح الارامخاب تي مكسملا ناوأ نآرقلا ىف ةوالتلا عافترا عم قاب مكحانزلا ىفمجرلاك

 ىقهمأ 2و ئ.عينانيتفدلا نييهينك رجم لف داس الارابخاءتشنالد ارقلاو هب لهءلا دعو

 تفاتخا دق ثيداحالان العا لوقأ هلا عجربملا و سفلاو خمانلار رادقعخومشلاةدافااناكك

 ىذلا قا-اوهاعكذرعن نذو بهاذملا تفاتخا كاذكو اريثك افال_ةخا هتملا هن
 ثيداحالافددءبدممة:نودنماةلطم عاضرلا نمدر وامام ل وةنف ةلدالا عسج ديني

 ةصملا مرتالثددحداف دقو د دمقملاو قاطملا نأ وهاك هدمسة:دمغ" دد_ءلارك ذب ةدرا اولا

 نيدعضرلاو ةعضرلاناةدداولا ةءضرلا مرتلالثد د>و ناةحالءال اودحالمال اونامصملاو

 ةشئاعزع ميمعلا ىف تدث هنكلو 7 رفال ةمضَدقم ثالثلا تناكلاذهالا درب لواف نام .ردشال

 تءد-رصو نم هر تاموم_عمتاعضر س#جتااق مث ندر < تامولعمتاءعضر رشعت2اهاملا

 سو دل اوهماءىل اع هللا ىل_صهلنا لو سر وب هناداضرأ تحرصو سجنا ةخوسن ءرمشعلا نأب

 كلذل_سولو قااوهام ىلع هناا ارتاوتآرقلا طرش نم سلو نآرقلا نم أرقبامذَن هو

 مرحتالْثب دحناوهو لاكش اامهه نكساو داح الارا_خا ةلزتمةلزنم ةيداح الا ةءارشلاف

 ثد ؛دحو ميرجتل ا هاهي تشي عيرال اوثالثلا نا ىلءددعلا موهذءلدنامصملاو ةصملا

 رايخالان اناسلاو ىناعملال_ءقررة:دقلوقأو نامر ءعالام_ما ىلع هموهةعلد سهلا

 لعسفلا ئاذا امسالو فاشكلا فىرسشخزلا كاذب حرصو رش اددسفي ع راضملا لعفلاب

 ىل_ص هنا لمه تل "هل وسد دج ظافلا ضءعفدروامكلذديؤبو اهنوديميرحلاتثيالف

 ةوقىف بيكرتلا اذهو هيلع رك تاعضر ساملاس ىضرأ لاه لو هل آو هملع ىلاعتوللا
 ملصتاكو ط اي هلا ىوهذمىلا م خلاف هءلعمرحت اس هيعضرتنا

 مظعلارمشنأو مسللا تدنأام عاض رلا ثيدحديتنلاشبأ لمت نآرقلا قاطمديسةلةلدالاءذه
 1 للا تينت نيتعضرلاو ةعضرلا نأ ض رف ىلعاذهة عاملا ن م ةعاضرلاثيدحو

 ةفدىلعناك اموهةعاملا ن هزىف ىذلاو معللا تنشر ىذإ عاضرلا نم م يرحل ىضاقملا نأ

 باول اامأوةلدالا هذ عمت هجو ىلع لالدةءالارب رقت اذه تاعضر سدى مو ةصوصخ

 مامغلا لب وىفهتناهجرنئاملا هطسدّةف ةلدالا نمدانرك ذام عفد اهو. 586 ذيتلا هو>ولان ع
 تومث بس هنال( نيالا دوجو نمت عم)هعجاريلف كلذ ىلععالطالا اءاش ٠ نأ ما و "الاءامث نشا

 عاضرلا ممح تانكي لامس فروت اك ةيراوامواعس دويتو نك 8 عاضرلا مكح

 هيؤقعي ىذلاردقا | امهدحأ نام .* عاضرالا ىفرج* ء«يةغلاماا ةخطاىفلاق غوسمهجو

 سمخ نذس مث نمر تاموللهمتاعضر رش ءن آرشاا نملزن أ, اعف ناكف ىنعملا اذه



 ةقنقلا عاضرلا نأ
 01 وأول ةيونغ يشن ليلا عاق لوف عاضرلانوكي ناىلاّ ١و تامول_ةم

 نوكو) ىسا ماريتا لك أبباش راك لكلا ما ةومشنلادسعب ةنئاك-ااةيدغالارب اسةلزخع

 لاق لاف اضي ا هسحصو ك١ الطاووس رامز اداتع هلل اح: د1 (ماطغلا لبق عمضرلا

 ناكوىد |١ ىفءاعمالا قةةامالا عاضرلا نم مردال)_سودل وهيل عىلاعت هللا ىلصدنن' لود

 سايعنناثي د نمىدءنباو ىولاو طقرادااو رود:ءنيدمعسحرخأو ماطفلا لبق

 مجسدقو نياولاىناك امالا عاضرال /_سودل آو« ل ءىلاعت هللا ىف_صهننالوسرلاف لاق |
 نعرباجثي دح نم ىسلاءطاادوادوبأ حرخأو رشك نباوىد_ءنباه*روهفقو قودلا

 لاقدقو مالتحاد هب الو لاصف دهب عاضراللاو لو هلآو هملعىلاءتدتنا ىل_ىىنلا
 هللا لودر "لعل خ دانا تاق ةشناعشي لح نمامهريغو ني دصتلا فو تشثيال هنا ىردنملا

 ةكتاعابلاف ةعاضرلا نم أ تلقاذ_ه نءلاتفل-ر ىدنع ول .ودلآ ودملعىلاعتهللا 02

 مدقتدق ا لا ةعاحلا نمةءاضرلاامنافن تتاوخانمزرظنا

 ل اوق لد و) اهم ع وتعا ًاوءأن حاكما ب اك ن 0 مرن مف هلع لالدت الا

 باها نأ تنب بي مأ يوزت نا ثرحلا نب ةرقع ثي دح نمهريغو ىراضلا هحرتأ ل( ةعضر 3

 مل ودل ؟وهمملء ىلا عت هنا ىل- هىخاذكالذ :ترك ذفلافكةعضرأدةتلاقفءادوس ةمأ تءاؤس

 ظفاىفو هاهنفاك.ةعضرأا ملا تءعزدقو فيك ولا ة فد كلذ ترك ذف تهدف لاق قعّص رعأف

 كلذىلابهذدق و ة-.قءاهق راففل.قدق ةوافد كرت ظفلؤو يصلا ىف اوهوّل_:ءاهعد

 ىو رود سعونأو ل .ةحنبد_ج-أو ع ازوالاو قصساو نسل اوى :رهبزلاو سامعنبا و نامع
 هلابك اهيدريل ةمهقفةد عاق هذ فاهلعفريرقتىلعتدوشا ماب ةسحلا عفدامأو كالامنع

 11 وردكم مالا وكي فيككيفاماني وجدا ثندلا اذهو هلوسرةنسالو

 ةاسمأ تنير رشد هل«( ظئاازب وح !ةءطاذناكو لوريبكلا عاضرازو يو ) لبكولا

 يلع دينا بح امىذلا عفيالا مالغلا ادناه .اعرخديهناةثناعاةلسمأت تاهت اق
 0 ةأرسانات )اهو َه ه.ةرسوجب ة روس سو هل .آوهيملءىلاعتهّللا ىل_صهتت'لوسر كلامة اعتااَقف

 لاقفهنمكفيزح ىلأ س 2و :فول-رودهو "ىلع ل+دبا لا نا هنا لوسرابتلأق ةغيذ> ىلأ

 دقومريغو ل مهج رخأ كءلع لخ دي > همعضرأ )بودل او هيلعلاءندتنا ىلسمتلا لو

 تاهمأ ةياصعلا نم ثيدحلا اذهىوردقو امي ةش اعبي دا نم ىراذخعلا هون حرخأ

 م-هعهاو رم ةريثك ةعاجنيعباتلا نمداورو ةاسمأ تنبسط ز و لم تشب 'هلوسو نيمؤملا

 دعسنب ثمالاو حان دين أن بءاطعو ريبزلانب ةورعو ةسُئاعو "ىلع كلذ ىلا بهذدقو محلا عملا
 ميقلانبا لاق كلذ فال ىلارو وهلبا بهذو قااوهو مزحنياو ىرهاظلا دوادو ة بلعب او

 ابدل دارك اهيدخأب :)وةشناعم_ممىوتفااهدذهبفاسلان هه "طوخ

 اهتراك اهد- هو>ولنيلوطابو رغصا اءوماطفلا ل_ءقاسع مرا عاضرلا تءقولثب داحأ

 ةشاعىكوس ملسودل آو هيلعىلاعتهللا ىلص ىنلا او أ عسجبن ا فاثلا لاش داو ةناو
 اه-ظعرم اب الوامل تن .الريبكحلا عاضرنا عدارلا طوحأ هناثلاثلا عملاق شف

 ملاباصتخم ناك اذهن | لقحتهنا س ماذا 6 ردلا بدس ىإ 8م ىلا ةمسصصدعماا هن ل د الو

 هردحو



 هناا بأن ةقضفا
 1 اسس سس سس ا بتسسسسسسسم سس سس سس سس ا سس سسسسو

 موهلآو هيلعىلا هتدللا ىل_صهنا لوسرتاسداسلا هتسقىالاكلذ يد! اذهلوهدحو

 ةعاضرلا نمىخ أ هنا تلا نتف بضغو هملع كلذد: كاف دعاف لسراهد_:ءوةشناعىلع لخد

 ملسأ ظذالاوهساعقفتمةعاجلان هةءاضرلااغافةعاضرا ٠ نءنكن اوخانم نرظنالاتف

 هانرو ةقيذحوب ًاءاشت دقناك (اسنافةجاحعضومناك اذ هناودو تال ملا َة ةصقفو

 غوسيام هلوقااف كلذ لثمىلا اللا تءداذاقدب لهأ ىلع لوخدلا نمو هنمانكيلو

 ىذا لعأ ىلاعتهللاو جي انضش ناكه يلاو لالالا ىوقأ كالا اذهلعلو داهتحالا هسف

 فالخ نعافاسريفغلا ملعا ن ءريفغلا م 9 هاوردقو خيط مدننا تن ذفما نبل

 با واًحو مناك اردنا ةقلاخم معلا امةناعو دحأناشاا اذهلاحر نمهمفحدشي لو

 فالولارامدا عمهبلثاف لاق هنا“ والذي ةشئاع ىلع حاده الا عن ةول اخو سةمنأك ول هنأب

 ايفان وكس ف ماطقالبةوني ولسا ىفالا عاضرال هنأبةدرا ولا كيدطالاامأ و ةياصصلا نيب

 هنكلو ماعلا ىلع مدةمصاملاو صاخاذهو ةءاعامنالملاس عاضرنيب وان ةض نراعمالل امم

 تاق :ءلمسهتجوزو خفي ذح ىلال ضرعامريبكلا عاضرا ىلا ةسجاحلا نم هل ضرع نع صدد

 ص*+رام_مياعةقشمراحتحال اف وه. فامهىذلا تربل اىفناكونءالاك ام-هاناك اناس

 اذ_هوتالذك ناك نا ةدخر نوكرفةفصاا كلت ىلع عاضرلا ف موه و هماعىلا ءتهلنا ىلص

 ىأر عمجا اذاالانيلماك نياو- عاضرالاب دولوملاءامحا ب < ىروسملا ف لاف هنعصرال

 ضر اوني اولا لق ماطغلاز ار وجي ذةمفن هرضبال ماطذلا نا ىلع مهتم هر وا ثةنعْئدلاولا
 ىلءدااول اردد وأ ةعضرتسمل اريستت 0 ناف ةعضرت-!ارئظااوأ ةدااولانوك تاتو

 امف رالغملا وسكت و ةش_فةلاالا اهاسلفةدلاول!تعضرأ ن اف ةدااولا تنمهتاهراككقتسا
 ٌنهدالوأ» نءضربت ا دلاولاو ىلا.ءعتلاق هر اهلفرثلتلاتعضر ناو ةمجبو زل بم ستاك

 فلكت نال فو رحل نإتوننكو ّنهقزر هلدولوملا ىلعو ةعاضرلا م 7 :نأدا ار نانيلماكن يلوح

 الاصتادارأ ناف كلذ ل دمِش ثراولا ىلءو .داوبهلدولو مالواهاونلاو راضتالا ههسوالا شن

 مكماعحانجالف مدالوأ اوعضرتستنا متدرأ ناوامهيلع حانج الذ رواشتو امهنمض ارتنع

 ليقؤاهريغو تاقاطلل ملي تادلاولا نارهاظلاتاق هللا اوةناو فو رعملاب عض ام جلسإ ذا
 تاتتاطملاربغمكحْذْحُو ويذْحو لوقأ تاقلطملا ةصقىفةد' الا قامسن الت ةلطملاب صدق
 هياعورجالا قيكتتالةدّتعصو أ ة جوز تماد امدفاولا نا ىلءلديهلدولو ل ىلع هاوقو ىلوالاد

 ةاحإ انومىأىصلاودوبالاثرإ او «تمدارملا *ااذلثمثرا اولا ىلءهلوق |اوقو ةقيشحو

 ىأ اوعضرتتستنا هلوق نياوحلا ىل_ يق ىعالاصتا دارأن أف هاوق بالاتاماذا هلام نص

 ىلامتهلوةكءءانب ا تدرأ ام ىأ يت [امهلوق مدالوالعضاماوذخانىأ مدالوأ عضارملا
 ىستتن اةالسعلا ىلا مكاذا

 «(ةناضحلابابإ ع

 ىرانادهللالوسرا,تلاهةأ سمان اور عنب هنباد. .عثي دلل (متبن لام همة دطلافونالا)

 ديجتال ىمهعزتي هناءوبأ معز 3٠ اهل ىدثوءاوحهل ىرجو ءاعو هل طب ناك اذه

 مالا ثا ىلع عاججالا عقودةو هعبتصو مكاحلاو قيبمااودوا دوب أو د_ه-أ هج رخأ ىعكشنتلام



 هذ 4( ةناضحلا با

 نءىوردقو حاكما الل ط_ اهةسنا ىلع عاج الاردن انبا ىكحو بالا ن نملغطااءىلوأ

 ةلسمأنباءاتربا اواو مزح نبا رزىرمهبلا نسا بهذه. ا١و حاكذلاء لطلب الهنا نامع

 درت نأ كلذ. نعباحيو لسو هلآو هءاع ىلاعت هللا ىلص ىف لاب تج وزتناد_ءباهتلا نك ىف

 نا او |هريغبب رقدلق لهنا لاةحال هرتحيال عزان ءلامدس -ء عم ءاقملا

 تدت تناكو اهمال قااَّنأ, ىضقل وهل او هيلع ىلاءآهننا لص بنا |ناف ةزج با ثيدحف
 دراولا صنلا عفديال هنا هناناذ_هنع باكو مالا ةلزنعةلابلت ا لاه دقو للا اطىنأنبرذءج

 اذاحاكشلا نان 1 2 ل ا هال ملا ت.هذام ىلعال. اد نوكيا ذه نا لاقي تا نكعو مالاىف

 هلل 'ىل_هداوشلا د. ت1 و قا هيل طب الئريغدالمسر وهن اتاك

 بزاعنيءاربلا ثيدن- حلاهادعنمم مالاد عب ىلوأ( ةلاخللا م) ىستتشت ملام ل سوهل آو هما عىل ات

 ىعاهم حان أ "ىلعلا هذ ديار ورفع ل لع اف مط رستم نارا ا

 هللا ىف_صهننالوسرا-ممىضقف ىن أ ةئياديز لافو ىاملاخو ى عشب زم لاو ع

 ناك دقةزج نأ ىخأةئباديز لوةبدارملا ومالا هلزغجتلا لنا لاق واهتلاختل بودل دا

 تنثدقهناثيدلا ادمملالدتسالاهدحوو امش خ لسودل [ اود .لءىلاعتهنلا لص ىلا

 قرذريغ غنم اهريغ نم مدقأ ةلاللا نوك- :ناهمسشنل ا ىضَمَقَد نضا اوما مدقأ مالا نا عاوحألا
 فورعمفال_كئاو ا كلذ سداواعاسجا اممممدقأ بالا نال قدقو هري-غو بالا نيب

 مالاف رغم دوام م وهنا هال زلاقرافاذاىوسملا ىف لاق هغلاخنم حد كا

 د ني مساقلا تءمسلاق هنادد عسب ىدعن عءكالامةباو راب الا ن نءةناضااىلو أ مالا م و

 ءاشلاهقراف هنا متر عنب مداع هل تدل اوةراصنالا ع نمةأ صا باطلا نب رعد_دءتناك لود

 ىلع هب زبي هعض ون هدضهن زخات دص٠ملا» اذقي بعلياهداعهْباد_- ونءابقباطانانبرع

 ةأرماتلافو فءارعلاقذ قيدصااركب نأ امن ىتح انا ه هتءزانف مالغلاةد_بهتكرداف ةئادلا

 ليما د ةا]ذيدرب )تاو ( ب بالامث) مالكلار عووحار الاف هد « واهنل_ثركب وأ لاقف ىبا

 ملام هيو تن مالللاسو هلآو هيلعىلاءتهللا لصهلوق لثمن مد.ةمسأ دو هزكجحاهمد

 كاذكو ةلانا ىهوا تاز ود نمو مالا دعب بالل قا لصأتويث ىلع لدياذ هناذ ىعيكشت

 ىور ولا فلاقو "هلا فدل ز- تايثا دمي هنافةلافكلا ىف مالا نيب وهنسرييذلا تامثا
 | هَ -.ًأنيبامالغربخلسودل .اوهملعىلاعتنثأ لص هنن الور نا ةرب ره ىأ نع هداسان فاش 3

 غلب اذا او هيلو أ مالا نينسس عبس نود ناك اذادولوملانأب رثالاوثي دا ندب قيط متدمأو

 توك هراتخااه-مياف ى وأ ارك دناك ءاوسنب والانيب مخي ةم ل ةعلقعو نكس عبوس

 نباناك اممصريبخ هناق هنع ىلاعتهنلا ىذر” ىللءءاضق نم وسطتلانمعوذلا اذه دك او ندع

 اذه غابم غلب هقولاضيأ ازهو هنمريغصلا همخال لافو ماو مالا نيب نينسن اسمو أنيس

 ْ م” ض. ىت-ةيرامحلابوهدحو سءليو لك " أي تح مالغلابوحأ مالا ة-ةدنحو أ لآقو هتريلت

 0 انمدق ىذلا ىلع ءادالةلاغإل ع مالل هناضحلا نا و1 لوقأ امهيقحأب الا كلذ هد

 تيثهملا غلب ثافزي ريما نس ىبصلا غ مابه عبالاء[نلاو لاجرلا نمءريغاالو بالل
 ا ةىلا ناك الاواود جونا هناماوأرىلا هيه ناك امدعادا اوبالاو مالا نيب

 2 ع2 01 ااا
 "اماواد



 ةناضلسا باب (299)

 ةناضحن الل كلذ ضمة لءادلا !ذ هسا نكحاو برفالافبرقالا مدي وءاءلواب
 نمىلوأ ةيارقلا ضءب وبيرالب بناجالا نم هيىلوأ ةيارقلاو ه:مديالمىهأةلافكو ىبصاا
 رظنلاةءالون وكلا اءلوالاوههّس اض> تو.شب صوصتلا تدرو نم مدع دع هن ميةحاف ضعن

 رظنلا هضتقي اماذهبرقالاف برفالا ىلا«-لاضحن وكن مسهمدع عمو مهيلاهسلاصءىف

 باىفرم-خاتلا رميد:لا ف نوفاتخلا اهب لاعىتلا لاعلا عسمج ىلع فوتولا مار نمو جيمعلا

 نئاملا مر اهديك ذامالا ىداحرتي )ل هبنكلو مقلب الود هلا ءلعف هناضحلا

 بالا ةناضحلا ىف قالا لصأ تومثد غد ىو :مامهن وأ 1تن اثيدس-نا لاي دقو

 نالامت ةلافلا مت مالا ةناضللا ر_هأ نوكحتن ةةلاللا ىهو اهمتازنع وه نمو مالا دهن

 ىبدلافبالاوةلاهناو مالا تمدعاذا هنال (احال_صهمن ىأ ار نم هب ةيارقلا نم مم الا نيعيم)

 أ همن ىرب نم منهن موقي ن# ءمك اا نيعبف هبىةْمأةيارق ةااوّر ورضلاب هخذد< نمىلا حاسم

 لادم مصاخ ناطحللا نير عة هانا لاق ةمركع نعقازرلا دبعحرخأ دقو ىبصللاالص

 لاماهدلو ق-أ ىهو ىنحأو محرأو فطلأو فطعأ ىهركحر وبألاَقف اهيلعداو فركب

 |دعو) و:طاوةجرلاو فطالاو فطءلا :هلءلا له بركيابأ ناديت فاصوالا هذهذ حووزتت

 | نغسل! لهأو دج أ دنع ةربره أ ث يدم (همأوهم أنيب ىدل ريع لالق:سالا نس غولب

 ناظفلىفو همأ ًاوهب انيبامالغريخ ل ودل [ آو هءاعىلاعتهلل هللا ىنصىنلا نأ ىذمرتلا هعجتو

 دقو ة تع فأر ن هىفاة_سدقو ئانب هزي نأ ديري وب وزنا هللا لوسرا,تلاقذت'اجةأ ضا

 ىفىقا<ن ماه وز لاق هيلعام سا ل.وهل آو هيلع ىلا «ةهقنا ىل_ههقلالوسرلا.ةذ ىنعفنأ

 ذخأن تئثامعأ آد .ذكن كمأهذهو كلوبأ اذهلسودلآو هيلع ىلاعتهقلا ىلص ىبذا|لاقذىدنو

 نياوثا حني اوىذمرتلا هسضتو ةييش لأن اونا لهأ _برخأ هي تقلطن ف همأد-

 نيد .هلا دمعتي دحنمىطقرادلا اوهحامنبا وفاسنااودوادوأو دجأ حرخأو ناطقا

 لاق غلي ../ هلريغصنبا,ءافس ل-ةنأ هنأ ]ص اتبأو ل_هأءدجنأهدجن ءىراصنالاره_ء-

 هدهامهللا لافو هريخ لاذ هه مال اوان »بالا ل_سودل او هل عىلاءتهللا ىلصىنلا س احأذ

 | (ملاهن ةزج ةئبانىضق اهادح ا اضآ س+خاهيف ىضق ةناضاا ميقلا نبالاق هس  أىلايهذف
 اماقمتما ةلاخلا نأءاضقلا اذه نءذتف مالا ةلزمعةلامخلا لاق و بااطىبأنب 0-5

 الجر نا ةيناثااةيضقلا ةبراجت ناك اذااهتن :اضح طق بالا وبوزتداو قاقعتسالا ىف مالا

 هل آو هيلع ءذهقتا ىلسهقاا لور ساج أف -:رلو أوو بأ مهمخاف غلب ريغ هل نبانساج

 دج ادرك ذهمأىلا بهدف هدها مهلا لاق و ىبصا اريس مث اذههمالا ساجأ وامه بالا سو

 هنءاعىلاععت هللا ىلص ىمخأ !تنأن لن [هنأماتبأو لسأن انس نب ةارناةقلاثلا ةمذقلا

 | ل اودع !ءىلاعت هلا ىلصهقنال اوسر لا ةذىتأب' عذار لاقو هش دو أ ممانف تب 'تافولوهلآو
 اء ااقاها اوعدا لاق تام مذب ةيبصا ادعق أف ةيمحان د ىدعقا (ءا لاو ةيحاندعقا ل 5

 دحام ذاهدخ أفا مبأىلاتاا اه دعا مهللا ل_بودل او هيلعىلاعت هللا لص ذل !لاسةف

 ةيضقلادوادوبأهرك ذ حلا ىاببهذينأدي ري ربى وزن اتااقذ ةأسها هنءاج ةعبارلا ةضفلا
 هلىنطب ناك ازد ىبانا هللا لوسراتااةفذأ سال ودل آو هماع ىل|..ذ هللا ىلصدنءاح ةدللل



 6 2 ع.بلاباتكح
 يس سعب صم ا ب ل ا هن: سسوس نت جمس دس

 (د- ول ناف) قمفوشا اهللد وةناذطارودت سهلا ااضقا هذ هىلهذدوادونأ هرك ذوطاءاعو ١

 كال ذ ىلا اجا هنوك.ا (ةططمهتلانك ىهلذاك ن ل ا( عرمشلا صني قدك ة فهل نم

 لاومأ ىف ةدراولا ةلدالا اا ىلع تاددقو هلام تريتع اك هئدبةريته م ةحللسصملا تناك

 ةئسلاوب اكان هىاتيلا ا

 *(ع سا باك )# 0
 الإ هتراماانههدارملاوىلاءتهقلاالااهاعنال ىضارتلا ة_ةدقحو (ىضارتلا دره سف ريستعملا)| ا
 ةياكلايدةعني و( ةراشانول و)/ لله اذه ىلعو هلئاقلا دنع ىطاعتلاكو لوبقا اوباعالكأ
 ةصاولم طافاأ نم لعلا لهأ ضعب هزي _:ءاام ىلءلديامد ري هل | هنوكل (قطنا ا ىلعرداف نم أ

 نأركمسالاناف كتبو كن :هتعبوت نمتاناورلا قدروأم مهد ةءالواهريغب عسلا زوال هناو ْ

 ةراجت ىلاعت هلا لافت دةوئث كلذ ىفدرب لواهب الا مصنال هنوك ىف عازنل | اناو كلذ عسبلا :
 وأةراشاوأ ظفاو هيلعتلالدلا نمد طاشما وق ىذا تلا درت أ ىلع كلذ لد ضارتن 2

 هلآ 1و هماءىلاعقهننا لص لاهو لص ةدمفمةراشا ىأب ؛وناكةفصوىأ ىلع و عق و ظفلىأب ةناكأ

 ريمعي الف ىذارا ا عم سفذا | ةسط تد>وا ذاق هسفن ندمسللل 711 تدخلا + الز: :

 رهشااو ىكارتلاد هرجشو» عسسل فريشعملا نأ ىعأةلدالا ن هدافةسامةبائاذهلوقأ كالدريغ

 ةياك ولواض رانر «تااملدد ويق:ةدهملاةدوصخلا ظافلالا نمهورك ذاهفريصخ الاض رلا

 اًضرلا قاطعا ماش ادوع ودع عدلا ناف هانعمىامالو ظفل نود نمةاطاءموأ ٌةراد او :

 ةباكحو تعب اذا ثي د> ل_ةمماقملا ف هغفشالو لءادلا صاصتخالا عدم ىلع ومص ع ||

 تعد ظفار عشا ن نم عن مالا الكل ذه .ثااموىلا ارعاللل_هودلآ او هملع ىلاعت هللا ىلص هنعداممإ]

 ةصوضصخ غسص نمالا دافتسنال ادار ال اضع صرصختأ اىوعد عاما اواضرلا هوو

 قد ملاناىل_طاحلاو هتاوخأ اذكهولطابةاطاعملا فانرالمهاوةناكلح وايانهفنءوأأ

 ىتلا ظافلالا ع ندمعأ هنةرعشملارومالاواضرلا دقالا عسسلا ق ا

 لاب هةناكورداف نمةراشاول اوهسملعلدام لكا اض رات جدد تفءاهقفلااهملع

 ىلا عمستأ امهريغ و نيصصعلا ىف :رباج ثي دول (مانصالا وريزت1 ناو م اورجلتا عيذوعال 1 :

 باكلاو) مانصالاورزنناو ةتيملاورهلا ع 5 ب مرحهللا نالوشد لسوفلآ اوهماع ىلا ههنا ىلص 1

 هللا لصهّللا لوس ءرى-م لاق د وعم ىلأثب د>-نماوهريغ غو نيدهصأ !ىفامل (دوت-تااوأا

 عفو هوفة ف. أ ثيدحن داضن أ اهو باكل نمنع لود ١ اوه_.اعىلاعت 1

 تاكل 6 نءنعء ىسممل_سودل آو هيلع ىلا عتهللا لص ىلا نأ ر باجي دحن مراحل كم ع

 هملعىلاعتهنتاىلصدتنا لوسر ىهنلاك تاققثهلاجردان_اقاسنلا جرخأو روذدلاو

 لاقف 0 توا رفملا ىوسلاىفلاق د._مياكالا باكلا نقن عود و 1

 ىفة-ةعف أ ثيد_كل (مدلا وز هلفاتمن ل دورت "ا ةفينحو أ لافو 8م ارحىئاشلا ٍ

 (لدفلا ب سع و) مدلانئمرحلسوهلآ رع امتنا ىل_مهقلالوسرن الاف نيصدعلا
 ىنااثار عنب اثب د> ع نءىراذهلا هج رشأ ا ه.ىزتمل هسحاصد ركسجر لعل !ءاموهو

 رباجني هد نموا سس عيت هنمورقلا بسن نعى مودا وهم ياجعل

 ىو



 عسلا بن حح ثلا
 َْئ طرشم-غن م ل عقلا ب .ءىلع ىاطعنام ىهو ةمارك |١ ف صخرو ثداحأ بالا ىفو

 لق رباسثي لح نمامهربغو نيمعل ! ىاا (مارح لكو ١ ةغلابلاة خلا ىفاذك هيلع

 ساشا مب عيصتسيودولملا اهبن هدنو نةءلا اهب ىلطت هناف تما موصم تار هللالوسراب

 هنمتاواك أوهوعانمت هوا_اهموصت موحاسا هللا ا دوبياا هللا لاه لاق مث مارحوهال لاذ

 نما اكلمولا اول ءىلا.ءتهتلا ىلصىنلانا سامع نب ' ثد كدح ن نمدوادوب أو دب أح رخأو

 ب : لك أمووق ىلع مزحا ذاهقاناواماممأ اواكأ ًاراهوءابنموصشلا مهلعّتءرح دويلاهللا

 ا مارح لاعفالا هنا مهد نال اوتما ارحهلوةفو مالعالا ف يبقلا نبا لاه هلم ماعم 18

 ا اوسلا نأ ىلع ناءذيمنالو ةااو الذل هير شي ىرت_كملان راك ن 'ومارحع لانا ىلناثلاو

 وهوانذشوراتخالرتالاو روك ذملا عامتنالا نعو روك ذملا عافتتالا اذهل عسبلان ء عقو

 مهربخ أ فاوهملام_ممجاحهلاورك ذ ديىدح عافتالا اذهمي رع نءالوأ مهري هنالر هظالا

 ن ءمم ميلر عسبلا ىفموا صخريإا عافتالا اذهل ةوعاشإ لود نع .هبلا !ميرحت نع

 نرقال اوتلق يمنا لءا لات هقاو ةعقتملا لحو عسل اوني مزالمالو روك أملا حامتاا

 هملعىلاعت هللا ىلص بما نأ د عنب ساياثيدحل(هامملا لضف و) نتاملا هلا بهذام ةنسلاىلا

 لاول كح وى مرئااو فانل اودو ادوب أو دعسأ» اورءاملا لف عس نع ىلا وه[ او

 درودقوهو <: هحامن باو دج-أو -سمدنعرباج ثي دو نيش طرمش ىلءوهىرع عقلا

 داكلال مذ هبعذمل» املا لضف منال ظذا . اعوذ رم ةربر هدأ ثي د نمنييعصأ | ىف ادمقم

 ئدلاةيقاعراةتسا اوطو ( ررغه.-فامد) لم قوهرالكلا هنعنملءاملا لضف عاسال اظتلؤو

 اسد ذعةربرهىبأث يدا“ امىلافكمدلاو ءاوهلا ىفريطلا عسيبك نيتنكمم نينه جنيب هددرتو
 ثي د ن نمدجأح رخأو ررغلا عسب نع ىتمن بودل او هماعىلاعت هللا ىلصىبنلا نا هريغو
 ىفوررغ هنافءاملافكعنلا او ريثناللاه لود اوه.اءىلاعتهتتا ىلصىمماانا دوعسهنبا

 لاه ىلا فلافررغلا عسب ىلخادهنكلاو هفقو قبلا حج ردقد دايز أن يديزيهداشسا
 كاذ نهئىثنكو همال_غقرأوأ هب ادتاض دق ل جرلا ده عينا 9 اهيرغلال هوكتالاط

 نمبهذ عاتبملاهد_-و نافارا دنب رمشعب كمدخل انا ىلا -رلوةدفارالي دنوسخ

 كلذؤوكلاملاق اران .,دني رمان عادم اند عناب ءلا بهذ.دع مل ناو ارا .ددوف الث عئابلا

 بو.علانم ءاهبث د تاممأت صنم تدار زرت د صوتنا ةلاضلا كلت نأرخ [ب.عاضيأ

 ثانالانوطبىامءارتءاررغلاو ةرطاخملا ن.نأاندنءسمهالاو ءالاملاه ةرطاخملا مظعأ اذهو

 اهبقمأانسح نوكي ردي حرخناف حرضيالمأ حرض ىردبال هال باودلاو ءاسنا نم
 اذكناو اذكءةهقنا : كح ىلءناكنالضافت هلك كلذو ىتأمأ ارك ذمأاصقان مأامانمأ
 هريغومل هاك كلذ نع مسوغ او هما عىل اعت هللا ىلص همنا( هل .لا ىليحو) ىتنا ازكمدوقف

 "كلم ىلا عم نع ىلا وهل اوهماعىلا ءتهّقلا لص هنا لوسرن أ وررعنبا ثيدس- نم

 لءحو" هلدخلا ليحل روز لا مول نوعاتي ةءلهاذلا لهأ ناك نيديععأ !ىفو كلام هحرخأ

 داو عب ها لسيقدقو كاذن ءمهات:تدت ىتلا لمت مث اهنطبىام ةقاسنلا جنت نإ ةلبملا
 ىفامءارشنع ىهئاادرودقو ةباورلا فاك اهدلودإ رعب لبقو لاهلاىف لماحلا ةقاشا١



 تعب ىأةغمصلا مدعو اهلوق
 لصالا شماهن مها تيرتث

 (؟:9 عسبلا با تحسق

 هدائ-ساىفو ىطقرادااورازيلاو امن باو دج د دع دع ىلأث يد ىفاك ماعثالا توطد
 اماونا 1 !ىفانراللا اه هنآ بدسم ا نب د مس ع نءكلامىورو فعضءهمفو بدوحنب رهش

 ثانانوطدىفامزيماضا ان دل» للا لسبحو عيقال الااونيماظملا نعتثالءْن ع ناو.ذا نم من

 ةهو ركماهاك ع وسلا ءذهد لاق للا لهأ هيلع ا تلح لايئار وولف اف مهالملاو ىلبالا
 مسوهلآ اوهيلءىلاعت هللا ىلص لل لودر ى م - حابتملاىفو ان دنعءدرغامالاهترشامم ىجش.الو

 قالا نعو حاننلا حان ىلا نب وأ جادنلا حاس عسس نأب حاتنلا جانو هو "هل.1لا لمح نع
 لجرلاىلالجرلا دمي نأ (ةذيانااو) لوعمتاا بالصأ ىفام ىهو نيءاضااو نوطبلا فام ىهو
 ىمنىذلا اًذهناذرباذهامهتمدحاو لك لوةنو لمأتريغىلعهبولهماارخ الاذن و هبول

 هيفاملعيالوالمل هاب وأهيفامزيةيالوهرمشل الو رولا ز+ رلا سينا (ةسمالملا و) هنع

 ةسمالما نع ءلسودل آو هيلعىلا.هتدقلا يله هللا لور ىم لاق نيد ف دهس لأ ثيل

 مدقت عامه هرسأو ةرب رد ىلأث إ دس ن ماطوملا ق كالام» ون حرخأو عسا ىف ةذباسشلاو

 دش ناةذباشملاو هياقيالو راهاابوأ ل_ءالابمد_ رخ الا بوث رمل ةسمالا !نئاملا ظذلو
 باملاىفو ةياورلا فاذكضا رتالورظن غن ءامهه- كلذ نوكيو هبوثي لج رلا ىلا لج رلا
 وأد و ةرلا مد لايف نالطول او ىلا لاه ملعلا لهأ ماع وتاق ىراذلاد_:عسأ نع

 ديعلاو عرضلا ىفامو) ىو ا ىفا ذكءاراذاهلرا خالىأدسافلا طرمشل وأم ةغمصأا مدع
 ىلأتي دس (نبالا فن عسلاورهظا !ففوصلاو لدى 5 ماو مسة:ىت> متانة ملاوقود الا

 اهءو رمش فام عس نع ىبهنلا همق ناقماسعتالا نوطد فام ءا ارمثن « ىبهنلا ىف مدقم1| دهس

 نا نع ىمأا درودتو مسقت ى> ماغملاءارمأ *نعود قا الا د_بعلاءارشنءو

 دوو دوادىأودج أ د: ءةربرهىلأث يدحنمو قاد هلا دذع سامعْنبا ثد ل نم مست

 نمنبالا ف نمسلا وعرمضلا ىفنيالاورهظلا ىلع فودلاو مطب تر هاا ع. نع ىسهنلادرو

 نبى عه ةثودقوخ وٌّرفنب رعمدانساىفو قويملاو ئطقرادلا دمع اضيأ سا ءعنباثيدح
 ررغاانال تاباورلا هذهىفام عسج دضء نهد .ثةررغلا عب نع ىيونلا ثيداحأو هريغو نيعم

 ىناانا رعساثد ؛دح نمامهريغو ل -موىراخلا حج رخآو روصلا هذه عع ىلع فدص»

 عاتبملاو عئاسلا ىسمن - آهحال-صو ديقحراملا عب -نءىمخ * ل_بودلا او هماءىلا ع هللا لص

 صالا كلام لاه هوك سا ثب دح ن ءنيديعصلا فو ةررهاد ا تيد مز موت عررخأو

 نرك+ :مرب اجل الح الما دياذا هع نأرزلساوزير تاو "اذ ملا 0

 فورعمهئقوناكلذو تق ةؤمتقو كلذ فسد وكله و هر ع عطش ىد تس امىرتسشدلل

 عاش حم اجي ةهاس هلا هملخ دا ذاق ت تقولا كلذ ف أبنا ل_,ةهنرقتعطةفةهاعااهتا>دامبرو

 ماعطلان لاك عربا (:هلقاغاو) هعاب .اىذلا ن نءاعوضو مه نالذ ناك ادعاصوثاثاا

 دادةئادعب ع رزلا عب ب "هلقاحملاى :وسملالافو ةطئطلابض رالاءارك 'هلئالا كلام لاف مول هم

 رقاانرملا»ا رماة كاملا و رقلانمقاسوأب لخغلارُع ارقعس (ةئيازملاو) امقنبمحلا
 كلاملاه ضرالا ىلعهسنككر هذلا ىلعر ملا ع هنا ارماىو-لاىفلاهو 10

 نمئش لكنا ةساز اري سقوف ةسازملاو 03 لود او ه.طعىلاعت هللا ىلصهللا لوسر ىسمو

 فازالا



 ْ هللا رانكح )؟ ف

 ددعلاو نزولاو ل.كحبلا نم ىمسمئثن عشب اهددعالو هنزوالو هلمك ل-هدالىذلا ىنازنخلا |
 دأرملاو :طنللا ن مهلك ل_ءيالىذلاربصملا ماعطل اهل نوكي لجرالل_جرلا لوقي نأ كاذو
 رغصعلاو أب ذةلاوأىوذااو أ طبل نم ةعاساا لج را نوكي و أةمءطالا نم كلذ هِمْدأام
 الو هنزوالو كلذ نمئدلدكملءبالعلساا نم كلذ هب-أاموأزقلاوأ ناكل اوأ فسركلاوأ
 تاذ نم زو أ اهادكي نم هوأ هذ -هكةعلس لك ةدلالا كلت برا تجزل!ل وقد هدكانعأ
 اذكواذكن زوو اهعسة .مستلاعاصاذكواذكن مص ةناك دونت اك اماهئمد دعاوأ نزونام

 كان ىلءدازاهغ ة.هسلا كانك .ذوأ ده مرغىلءذءاذ نص صةئاخاذكواذك ددعوأ الطر
 ةرطاخلا هنكلو اع كلذ سدلف دازامنوكب نأ ىلع كاد م صةنام نهض ىلوهذ ة_.وستاا
 كلذ نم ىعمامه4 نمد نك.او ه-رخأئى شد أمل هنمرتشيو هبال اذهلخد.رامةلاوررغلاو

 كل: نمةعل_سلا ءال:ت هقن ناف كلذ ىلءدازام لن وكي نأ ىلءددعلاوأ نزولاوأ لمكلا
 ك1: ىلع ةعا_ا ءالتتداز ناوءاباهاطعأ نئرع غب صقن ام هم-اصلام نم _خأ ةمهقأ |

 رامقلا هبشب اذهفهسفناهب ربط ة هالو نئريغبالامةعل لا بو لام نم لرلا ذأ ةمعدقلا
 لهأةءاعدعاذ» ىلع معلاو ةسلا حرش ف تاقءل خدي كاذف١ا..ثالا نم اذه ل ثمناك امو
 اناونزوالو لتس, رز <هالرصشلا ىلعامو طرشا م. ةاوا لانا سنا ىف ةلعلاورلعلا
 نءرخآ سني عاباذااماف تواهّدلا نم همأن مودال نظو سد_-وهو صراناب هرب دة:نوكي

 سامملا ف طرش ضب اًَدلاو طرشريغاموتس 'هلثامملات الو < رحمشلا ىلءو أ ضرال ىلءراغلا
 نامالكلا اذهى_ءمو لوقأ ةملضلاب رصذلا ىلءام ض.قو لقا ضرالا ىلعام دقو
 عيني مالا الكورا نا نعمميرحتأ!بسناءالاملوق ىن«موابرلا همشوه مي ركأ بوس

 ةلاهجوررغ عسب عسجلاودحا ودقعىف ةذس نمرثك ال :هلذغلا رع (ةمواهملاو) ىتنا

 لاف ىراضأاد:ءسنأث يد لذ لياداه-ال_صودي ل .ةءارضخةرْماا عم (ةرضاخفاو)
 ةسمالملاوةذياساملاو رضا او "هل قالا نعل سو هلآو ه.اعىلاسعت هللا ىل_ص هللا لوسر ى من
 نءل_بودل آو هماعىلاهت هللا ىلص ىبنلا ممن لاق اج ثي د نءنيدهعلا ىفو ةئبازملاو

 عئاسلا ىرتشملا ىطء؛ناوه (نورعااو) ثيداحأ ب اما! فو ةمواعااوةدازااوهلئاحا

 دو أ هجرخ أ لئئريغب عئابللمسدردلا ناكءارشلا 'لرتاذا هنا ىلع عسبلا لي قهوقوأ اههرد
 ىلا هل هللا ىلص بأ ١ى-من لاق هدب نع هسأ نءب عش نب ورعثي د نمدوادوب أو قاسنلاو

 نيديزنعمد:مىقازرلادمءه-رخأاماذه ضراءنالو نوب رعاا عس نعل ودل اوةيلع

 هدانا نال أف عسا ىفنانرعلا نعلم .وهل آو هماعىلاعق هللا ىلص ىمأ | لكس هنالسأ

 اهفكلذو كلام لأق ىولا ىفلاق لس ثيد_طااضإأو ف,ع_ضوهو ىد لأ نب ميهاربا

 هارتثاىذلل لوةدممةادلا ىراكستي وأ ةدماولاو أد معلا لجرلا ىرتشي نا معأىلاعة هللاو كرن

 تذ أن اىنأ ىلع كلذ نمرثك أوأ لقأو أ ام-هردوأ ارا, دك دطءأهنم ىراكتو أهم
 ناوةيادلاءارك نموأ ةعا_ىلا نتن مك ةيطع ىلا ف كدم تب راكشتامتدكرو علا
 ىرعلا لهأ هءاعو تاق ئثريغبّ ا اوهفثل_:.طع أ اف ةيادلا»ا ركوأ ةعل_سلا عامتباتكرت
 ةعاساا ىذرنانملا نمنوكتلم_هاردهيطعيو ىرتثينأب ثوب رعلا عب حدتالو جابنملا



 (؟١44 علا نان كحسم
 1 دي اجشل تزن > 21 دي و كح ات كا وج داك 157072327173 3153518 نز ون كووول جوج جوج جوج

 هجرخأ اهرصاعواهي رث_ثموا,م راسو رجلا عداننءاث يد (ارخ دخت نمىلارعهعلاو)

 ه«--امنباو دجأ هون ح رخأو سن تد دا ن مه َتاَقْث هلاحر وهسحامْنباو قي مرعا

 هنالقو فو رعمرب نال "ايلات راني فات الر دو ادوبأو

 طسوالا ىف ىلا اريطلا حرخأو نكسا' ناتيدطلا علو سادنالاءا سم ن نءوهو فورعم

 نءوأ كاملا ىدو(مينم هسعماب يح فاطقلا مانأ تنعا ١ سدح نم اعوذرهةديرب نع

 دازو قيء اًضيأء-رشأو طفاذلا لاه اك نس>هدانسا وةريصب ىلعراذلا مق د ةذارخ هدي

 هللا ىلسهّللال وسر نأ ىذمرتلاد- ذعةماما ىلأث يدحمديؤب و اردد هنأ مل-هدن موأ

 قوبخالو نعولعت الو نهورتثنالو تاينغملاتاذبقا اوعست ال لاه ل_بودلا اوهملعىلاعت

 لأن ءالاءرنار عنا نعئالام حب رخآو ثوداحأ باسم! !ىو ما رن وةدنينراست

 لاقفاهعيدت فار ءرصعتنف بنعلاو للامن م عاّبتانا نوسرلا دب عانأ امهلاولاق قار
 نأكرعأالفا سنالاو نا نم عم« نمو هتكص' المو مكمل هللادهشأ ىلا 00
 هماعوّتاق ناطم_ثلال عنم ءسدرا من :افاهوةستالو اهم راها دراعرومن

 1 الاو ىؤطقرادلا دنعرع نبا ثيدط م ودعلابمودعملاىأ ( ئلاكانئلاكتااو) لسعلا لهأ

 ضرتعا هنكلو ئلاكتلانّئاكسلا عب نعى. ل سو هلآ آو هملاعىلاسعت هنا ىلص د :!ناهسدصو
 هاوردق ه:كلو فيعضوهو ة د سعنب ىءوه هدام نا ىفنال هي دصت ىف مهو هنادوك 11 ىلع

 ىنلاناعبد_خنبعفار نعىئاربطلا هبرخأامهديؤدو نيدلاب نيدلا نع نم ظفاب ىيذاشلا
 نب ىغومهدا نسا ىفو نيدينيدئلاكرلا ىلاكلا عس نع ىبهن مل_سوهل آو هيلءىلاعت هنا ىلص
 اذهفرعأالو ىدنعهنعةباو رلال تال هيفدج ألاهدقو فد.ع_ضوهو ىدي لا ةد بع

 زوال هنأ ىلع ساسثل ا عاوسأ ن نكسأو مدإثي دحاضبأ اذه ساللاقو هريغن ع ثيدالا

 ىقاءمراص هنال هدضع نءكالذد + ؤثيدحلا ىئهم ىلءعاجالا ىو ر عد ى منا نيدي نيد عس

 هنوكىهكاذ ؤتل١لانال يللا ليسو نيعاشألاو جالا عيب نع ىبهناا هديؤدولو. هلا

 دب اديناكا ذاثي دك ضراَمَدْلا طارتث ا ىفةدراول'ثي داءالا اضيأ هب وقتو م ودعم عيب

 لد هربا ثي دلع (هضيق ىل ها ارعشاامو) داك اكن وافر 2 اب دحو معلا وهو

 قدحدعس ب الو اماعط تهدي اذا لهوااآ او هيلعملا دق ىف هدقلا وسر لاو لاه هريسغو

 عابتنال_ودل آو هيلع ىلا هذ هللا لص ىنلا ى.منلاق هريغواضبأ ل-سمحب رخأو همفودست

 هلآ و ميل قاعنمق ا لس ئنلا نم ١ رجاب كح تن نعل رسل عاس بألا

 حجرخأو ىطساولا داخنسهالعااهدانسا ىفو هضرة:ىد هع الفأش تيرغشا اذا هللاقلسو
 هقا ىلص نا نا تبان نيديز تي دسح نمهاعمتو نابحئباو كاكاو نطقرا دلاودواد ولأ
 ّك وملح ىلا راهقلا اهزودك تح عاتب ثمح علسلا عاشت ا ىبنل_بوهل او هلع ىلا عت

 رك | هنال ماعطلاب ص ود لبق ةغلاملا ةطاق ور وهلا كلذىلا بهذددقو ثيداحأ ب املا

 عئاسبلا هه ةرمدتاع رذهقو سيلا ذاق دك الهابالا هي عمم الو ةسحاح وارواعتلاومالا

 فؤةمودقلا صحت به وريغي نا ةذظ م هناللوقنملاف ىرك لمقو ةءضقىف ةمضقنإ روكسذ



 علا نارك ) 240)

 ىسوتما "هلع | ىفان رك ذاس؟ :سدقالا وهوهلثمالا ودلك بسحأ ال هوا و ةموصألا

 00و «مودناهدقفال_ةخاالىزأا انادنع ماع عمجلا هالا كلام لاه ىّوسملا فلا

 امم ةيئاعقلا هيشياسأا .ثوأةنطقلا بو. .لا نمأ.ثوأ ان دوأ ةردوأاًءلسوأ اريعشوأ ارب

 قريشا اونبالاو نيلساولفتاو ل ءلاو نمسلاو ت بتد ه زلا اهاكمدالا ن ءأمشوأ ةك زلا هذ هذ

 حرشفو هيقودسإاو هضن .ةيوح كلذ نم أم-ثع مط هال عاتبملا نأقمدالان مكنه

 اهفاوماتخا و 0 نأ ىلع اعل ا للهأ قه ةئاةئسلا

 ليقزوالا تمن عسب نافراق_ءلاو عا لاو ما هاا ني قرئالد و يات - ١١ لاَ هاوس

 لوقا عسر زوعالو ص: .ةلال.ةراقعلا ع روع فدسو و 3 و ةقئسوأ لاق ضعَدأا

 سانلزن و .تكححب «ا ىهالا ناك ت اق ها اىلءقهعس ودك وغلا 1 كلاملاقو

 ىرتشا|نوطعدو اهوذتد نأ لبقاميفامذ وعم سالاناكو امتلك موتا مطعو مهقاز رأب

 ثودحل( ناعاصأاهمف ىرجي ىح ماعطلاو) ى اذ اوكصلا عيب ا ثكصلآ

 اذاو لك افتءّس ١اذاهللاف مودل او هملعىلاعت هللا ىلص ىنلا ثا رادلا ودج اد:ءنامع

 ىلسهللال وسر ىممنلاقرباج ثي دح نم قوبلاو ىنطقرادلاو هجامنب احب رخأو لكف تعب
 ىرتشملا عاصو عّئابلا عاص ن اعاصلا ه.ف ىرجي ى> ماعطلا ع نعمل وهل آو هيلعىلاعت هلا
 لاقماعؤدداس اب هرجع ع نعو نس دانسابةربرهىفأ 8 نءبامل!فوىل ١ىأنبامدانسسا فو

 شالا ارفأ ةرمشع عساي نالُدم (عسسا!ىفءانةسالا عداالو) روهج ا دالذىلا هزددقو

 (امولعم ناك اذاالا) ةعزانملا ىلا ىضةااوهدسفملاو ةعزاذملا ىلا ةء ضغمتلا هب همفنال

 داروادثلا عبس ن ءى.ملسودل آو هيلع ىلاعث هللا ىلص ا نأ هريغو لس مد ءرباج ثدي

 1 ثنادا ارملاو يعتنا الاءاع< وتاب نياو ىدعلاو قابلا

 (ع-دسملارهظ) رباج( انئاسا) ةمولعملا اينثلان هىأ(هنمو) حصيقام داعم ناك اذاالالوه<

 نيدهصلا ىف وهو لسوء [وه.لعىلاءتهقلا لص ىبنلا نمهعان ا دسعب ةنيدملا ىلاهلعبىأ
 ةريصلا هذه ءدهلوق هلل هلطمملاامزثلا لس حرمت :ىف ىوومل لاك هش دلوع نءامهريعو

 هذه تءبلاقولو لوو نفت نال عسب لااا امييجالاوابكشإل 1 اهتضعنال ١

 عسببلا ص امهردالا فاأب ؛كتعروأ اهئاثالاةريصا اوأاهعدرالاوأ : 0 :رهشلاهزهالاراصثالا

 يقي ناكل عستو ىفاشلا دذءلطاب ع دم تاه اممماعاصالا ةريصل ١ عابولو “لعل | قافتان

 ىلأو فاشل ابهذغ عئابلل عصآ ةريشع ىنتساو تالذخ ةرم عادا ذاو الث ىلعدي نزيالاما نم
 ىلع :نيلامالذزوجة لب دااءالطع- نم عاج و كلام لاهو عيبلا نالطب ناك أعلاو ةفنح

 ىلههللالوسر تعمسلا# بوب أ ىأثي د1 (مراح ناب ىد رغتلازو<ءالو) : 0 :رملاثاثردق

 ةمامقاا مو هتبحأ نيب وهند هللا قرفاهداووةدلاو نيب فرغنءلوقب ملول او هيلع ىلاعت هللا

 ىلاعتدقنا ىلص ىبنلا ىف سعأ ىلع ثي دحو هس 7 الطاو ىطقرادلاو ىددرتل ًاويحاة رولا

 امهكردأ لا ة فهل كلذ ترك دق امتد تق 3 و امهتعمق نب ,وخأ نيمالغعس نأ لس ودل اوهملع

 1 ار هبل ترج سرعأ اهمجحالا ام_وعبتالواههعجتراف

 قرف ةنهرلسو هل / او هءاعىجلا ا هلنا ىلصهلذ !لوسر نءلالاف ىءوم نأ ثب د»و مهريغو الو



. :-. 

 هدان_سانسأيال و ىطقرادلاو هامْباهجرخأ هسخأو حالانيب و هداوودلااولا نم

 نعل سودل ١ اوهماع ىلاءتهللا ىل دك ىم اا هامثو اهداووهي راج يب قرف هنا ىلع ثدد_دو

 عاطقنالابلءأدقو هت ومكصاملاوى-طقرادلاودوا دوب ه-جرخأ عيل ادرو كلذ

 هَدَح مىىال_ةخالالوقأ رظنه فولد ىلع عسب هنا ىل-.ة5د5 5و ثيداحأ ب املا قو

 مرك ىلع ن ءىورو م عىلعر ان نم روشأ ةياعصأ !نيب دالوالا تاهمأ 6 قعأ ةلدكمملا

 ع.سلاز اوي لوقلا هنعمد 5 نوعم زاوج مد ءقد-عم“ نءوردوعل 4و ةأوملاه-ج>و هللا

 نأ معز نم بهتااو هسملا عجربلت عملا ناكح قدما حرشف نئاملارك ذ ددقو

 نيدلاك ةداعأل هب زاوج ىلع - هرصأ اةلدالا ت تادد_ةفردملاامأو قست بل حرف

 ىل ىذا اىمتلافر عنا ثري د (دايلرم ذا عسب تاالو) امهوخضو ةةفناان عر راوءالاو

 ثثد لو نمهريغو لمح رخأو ىراخيلا هوت أ داسماريضاح عسي نأ ل-و هلآ اوهملءىلا هت هللا

 هللا قزرب ساشا اوعد داما ارضاح عسب ال لاف ل_بودل آو هل علاعت هللا ىل_ كى .:ل١نارباح

 هاخأن اكن اودابارشاح عسب نآانممتلاهسأأث يد - -- نمزيص هعأاافو طلال ممكعل

 مت عاشو بي رغما نان داما مأ رمد اح عب حالا فو لهاا لهأ هبلعوتاق همأوهال

 اولا جميردتلا ىلع هع ال ىدنعدكر تا ىدلبلوةءقهمون رعب هعيبمل هملا ةجالسا

 وهو (شحانتلاو) ىبوتنا طعقلانامز ىلاغلا ن نما ىف اهمط ىداسال مضاملا عسب هرك
 هنطعتن ا شمتلا !لاقكلامد:ءرع عنيا ندو اسهم مقرا ةأط اوم ع نءةعادسلا نتف ةدانزلا

 3 برأ ن عنيك معا ىف ولريغلب ىدتق» 000 سلو اسهن:نمرك أةعلسلا ىف

 ند اذ انييبقو اوت انت أو داملمذأح عسل ناىعع 14 سو هلآ او هياعىلاع) هللا بص ىبما!نأ

 كاامهس رخو شخلا نع ءملوالاو هبل .اعىلاعت هللا ىل_ص بلا ى -ملافرعنباثردح

 لب ة .غرلال نغأ !ىف ديرب ناد ٌس هلا 4 ةعىسجلا نمو حاسونملا ىف لعلا لهأ هيلعو تاق اضيأ

 دوا د: 5 دد( عاب سا! ىلععسلاو) شا هرك ةءافولا قو اهيرتشدف هريغ عدل

 قوهو هنأ عسب باول ام ال لاو لود اوه: 1 ىلاعت ها ىلصىذاانا 0 لاو

 ع ىلءلحرلا 0 و ره أثي د نكاشل ا اهبقو كلذود# اًضيأ نيحصعلا

 0 لاودوادونأو د أ هج رخأ اههئملواللو هذ زيا ر نم عانمنادرودقو ل

 لآ عربا كد لح ع نءاطوملافو مكحاللاومتاسوبأو ةعرز وأ هتك زهناسوحو ئدسرتلاو

 ىفاشلا هءاعو تاق صد ىلع كد د ع.باللاف مسودل او هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر

 هعيقم .احسفلاءىرتش ركشأا سعأي نانهمو لل قهريخ عسي ىلععملا هذع ىسغلا نمو حاسما ىفو

 النع ةنتستلا حارش ىو زثك ابدي رتسشمل نسل عن بلا سمأي نا ارمشلا ىلعءارما اود ثم
 الؤ 3 مبان تشرالاكملارابنمدنءنالمو ل اوههمخأ عب ىلععسملاب دار داءملا ةيفتحلا

 ىلا اءاتمتولم<ةفئاط قلي ناد (تاك رلا قانو) هيلعوقلا عمن بجاوتلاد عبر وصي

 حاملا ىفاذك نيغلا فرعاذارامخلاهلو رعملا.مهتفرعصو مومو دة لبق مهنمهن ركش دق دلما

 بلطا دنا لسودل وهل ءىلاعأ هللا لص ىبناا َّى - لاق هريغو لهددعةرب ره ىأ ثيدحل

 نم نيكعصلا ىفو اقوا اذو واذارام اان ا انهيةةعلسلا خاض ة ها اق ناسا ءاتلتذات

 2 لااا ل ا ل تففففشففثفتت
 بت دد
 اع حل



 ع..ىلا باتكحص (51)

 اضيأامهيفو عوساا قاننعلس وهلآو هيل ىلاعت هللا لص ىذاا ىبمنلاهأ دوعسمنبا ثيدح

 ىلصهّلالوسر نأ ةربره نأ ث يد نماطوملا فو سادعنباو رعزب !ثي دس نم كاذوخخ
 اوث-انتالو ضع لعوكش»ب عبيالو ع.سال ناكرلا اوةلتاللاقلسوهلاو هلعيلاعتفا
 ثيدحل( راك. ةحالاو) رملالهأ هاو تاق مغلاولب ءالا اورصصتالو دابا ارمضاح عسسالو

 نيعبر أ ماعطلاركستحا ن ءاعوذ ص ىلعي ىلا ورازبل اود ثيل نب اوك لاودجأ ددعرع نبا

 هريغو لمح رخخأو لاقمهيفوديزابخبصأ هدانا ىف هنمهللا رب وهللا ن هئربدقن هلم

 نم اطاودج أ هوغج وو ئلطاالاركستالاعوف سمهقنا دبعنب رمعم ثيدح نم

 راكشحال اانياصصأ لاف ل_بمح رشف ىوونلا لاق ملعلا لهأ هءاعو تاق ةربره أ ث يد
 قهعس الوءال_غلاتتو ف ماعطأ |ىرتس شن ناوهو داش تاوقالاق راك خال اوه مرش

 قاضاتل .اوأءرخداو صخرلا تقوي رق نمءاجوأ هارت اذاامأف هنمتواغماءرخّدي لب لاخلا

 امأو 4 0 رحتالوراكتان سدا تقولا ىف هعبدمل هعاّس اوأ هلك ىلا هتحال الغلا قو

 هركم هبا دهلا فو انمهذ ءلم_طقتاذه لاح لكبه مذ راكولالا مر<الذ تاوقالا ريغ

 ركس>١نموول»أ,راك_ة-الارمذي داب ىفءالذناك اذا تاهل اود الاتا وق ىفراكتحالا
 مرض عدلا تيدا دا قلالوقأ ركشم فوت ادلب نم هيلحوأ هنعمدط ل

 هلساسقلا 7 ما مااتوقراكة امج رد نم لل#بقام مضي الف ماعطلاب ةد قم .راكش> الا

 لالذىلغي نادصة ناك ا ذاالا امر راك حال نوك الوفراغلا عمسامقىد الات دوق ىلع

 )نذه:مديالدمقلا اذهرايتءاف مك اكاو دو أ د_دعةرب ره لأ ث ردح ىفدرو منيل ملا ىلع
 نيا #سملا ىلءراعسالاءالغءراكسة-ايدصاةلا نهر هاظو راكست>الا هملعم رحل كل ذد دقي
 اناران ا رمي د _مقأا !ذهنالال مأ ةدجاحنيإسملا ناكء اوس دمع رلاوى.هنا' ت2 لخاد

 ركشملا ن نءىبنلاو فورعملا ىعالا بابن ءهنالاماو نكي ل ناز اذ. عببلا عركة ارابجا

 نباوىذمرتلاودوا دف اود دنع سن أ ث د دول (مهتلاو) فاكم لكى بعن امج اواوهو

 هلاوهملعىلا.عتهللا ىلصهللا لوسر دهعىلعالءرع ١١ نأىلعي أو رازيلاو ىرادلاو جام

 نأوح -رالىناوقازرلا طساملا ضااةاارع اوه هنا نا لاةفام ارعسهلثال اوسراباولا ةفرلسو
 ىو ىدمرتلا ونابح نبا هعمصو لامالو مدق هتاف بلانك نعأ سداو هللا ىقلأ

 ماعطلا بار أ اكن اف سال ىلعرعس نأ ناطاسال جْشالوةءادوااقو ثيداحأبابلا

 نيإسملا وة ةنام-صنعىذاةاازنعو اشحافاي دعت معلا فن ود عسو ن 77
 )ع اوما عضو بجيو) ىثث :ارمصملاو ىأرلا لدأ نمةرو شعبه هن نأ ال دة ريع_تاآنالا

 لسودل ا او هملع ىلاعت هللا ىلصىْملا نا رباجتي د1 -لاومالا وراؤلا كلمت قلا ةن“ الا ةصئاخلا

 عضوي أ ظذاي_ماضيأ هج رخأو دوادوبأو قاسنااو 5 جحئاوملا عضو

 نأكل لحالف ةحم اسامي اصأف ارث. نم تعبت نكن ا ه ريغول_1ظفاىفو حاولا
 دقواضي أ امهيف سأ أن ءونيديصعأ ىفةثناع» نعباءلاىو كك .>لامذخات ماش هنمذخأت

 ىلع ةةنح يأ د هوهوتاق نيفوك. !ارثاسو ثمللاو ةهئن> وبأو ىفاش ١١ كل ذىلا هذ

 فالس لالو) بابهتسالا ىلع ديدلا فو بوجولا ىلعيدقلاىف ىياشلا دعو بايعتتسالا



 («4 8 علا بانك

 نأىلءاذكو اذكي كتعاسد-خ آ لدحر اردرلا لود نأ كلذري_سفنو كلاملاق (عسو

 فاسلا طرخد اىذلا كرثنافز“” اجريغوهفاذه ىلءامهع ادّةءنا مدد يي

 لوقينأوهةن-سلاح رش فو معلا لهأ «سبلعو تاق از ر "اج عسا !كلذناكءه ةماظزتن ااه

 رمل ||ه فالساادارملاومهارد ةرمثعقضرق ةنثأ ىلعم هارد 5 ثهءبوثلا اد هكعمأ

 راصو نُمْلا ضءد طوس طرممل!لطب اذاق بوثلل ا: ةضرتلا نور شعل لدن الدان نوف

 ضرة7ناانه فاسلا ىأوهكلام لاك نئاملا لاقت الوه<ىاسبلا هلي ةععسسبملا نم قام
 دقو نُملا ىف هب ات نا ىلعهضرتامنا هنالدسافوهو هسلعدا دزبا عم «بلعة عد م اًضرق

 هلام فل ستنا ىلع فاأد اذهى ك.ع ظ8 !لوة:نأ ل ئمكل دو مسسلا نهي فاسل أ نوكد

 ىلا هت هللا ىلص ىذا نأو رعب هللا دمع ثد ل )ع ىناطرشالو) ىكتا اذكزاذك ىف

 سلام عمم الو نعذيملام حعيرالو عسب ْق ثناط هرم الو عسب وال ياللاق بودل ١ اوهملع

 مك انساوةءزخ نبا سك كل ذكو هعحو ىدمرتلاو قاس ةلاودوادو ًاودجا هجرخأ كد

 كن اودلمقو ةديسأ ناكن ا نيغاأب وادة:ناكنافاءاذ_هكءدلوةينا عمم ىناطرشلاو

 طرتثي نا نيطرشلا ىنعموةغلايلا ةغاىفو هتطامخو هتراصق ”ىلءواذكب بوث ك>«:لوقي

 حجاتحانا وأن الوىلاهل عفش وأاذكه.مي نأ لثماهماجراخأ م. طرغ_ثدو عسسل اذوقح

 ته رول (ةعمفنادعمب الو) ةددحاو ةقفدف ناط رادع 3 3رق و دنعالا عب هع ىلا

 هل او هم .لع ىلا.عقهّلذ | ىل_ص ىذ !ا!نادءعكو ىدمرتلاودوا دينو ناسالاو دا دنعةرب رهىلأ

 انرااوا!.ميكحوأ لذ ةع ىف قنيس# .عان مدوادلأ طظذاو ه ةعب ىف نيتع- نع ىممل سو

 لود او. اعلا «تهللا ىل_صىبتلا بن لاق دوع سمن هللا دمدعشد دع نفد امطوخاو

 اذكد-ةئراذك سدي لوقف ع دنأ| عم سل ->-رلاوه كام« لاق ةقفصو نية ةفص نع

 ىفزيطرمشل ارا س فا مدعتدقو هع .ىنيدهدسلا ىعموذ لانس درك دامو .هصأ | لاجرهلاجرو

 8 هو ناطرمث - ل ةطرشد او عسبلا ناةع- َْق نيطرشاادا ارما لإ ميحصت) نس لوا ل ده ل دع ةعس

 لود تاانهودجأ نيو ىلءةعدب ف نيدعسلا اوريسن ة ئسلا برش فو تلقشااع عسلا

 اذاف للعلا لهأرثك [نيعدس انو د1 ةميسل نب رشعب وأ ا دق: ةرمشع بولا اذه كدعب

 اذهىد.عكةهلوةينأ آرخ الاو هب .ف فالخال ميت وهذ ساما فني الادحأ قا

 طرشوار اس دنب رمد ع دع انك لع هنال د ساق اذ هيذ كراج عمت نا ىلع ارا دنيرسشعب

 ةباقمف عسا ن : م قد امرع همق ن : ملا صضءد ىلطّكل ٌدمزل ملاذ اومزلي ال طرم: كل ذو هيراخللا عم

 و ”احوهقدحاون 2 اباد جاف ايةدحاو ةَقدص يف نيثيشم عجاذإاماةلرهكقاج ||

 نمرثك أ“ ؛ىئدأ اعجب امآو ان ندد تعد ةد->-اودَه +: هوص ىشاغ َه هيعم - ىقنيةعسأا بان نم سدأو

 ايرلا نالرد صالو درو فانرلا نم تبل عيبا !مول دقن ةيحابإلا لونا الج ومهمول رعد

 عصي الفام مسن فالةخا عمدت :عوْىشا نيب راسلوا "الا ىلعنيي راسا ةدايز

 لد اةمؤ ةدازلا نركحلاو رش !لمق د افانرامتوكل ةرودلاهذ- همي رحت نوكد نأ

 دقو طسدال 2 ءداف لءهلدىلا ارقمفمئالذ لكم مي رحم نا الف طةذ ل جالا, سفذتلا

 نكفن لو لحالا ل_>ال داب زلا مكح ىف لاعلان ءاهامعت هل3:-مةلا سرب نئامملا اهدرفأ

 1121720222 ا م ع صح
 ل !ادعوسالا

 تسع وو --



 ايرلا بان (؟84)

 لاه ةرب رن ىفأ ث ب دس نم هعبتو ىذمرل اوؤفاتا اودجأ هجرخأ ام عن !ااذهللالدتسالا

 هر أ اعوان رلاوأاممسكوأهلف ةعب ىفنيتعس عا نمل سو ه.لعهقلا ل_مهتلا لوسرلاق
 دوعسم هللا دمعْنب نوحرلا ىسءعن ءالا هم نع طسوالاوريمكلا !ىفن رسشلاراببتيعال

 عش لجرلا وهثلاملاق ظن صوف نيتشنص نع لو هنل عمقا ىلع" ىنلاى خلاق ه 2 ان ٠

 ناذهف تاقثدج أ لاحردناو زلا ع 2 ىنلات ازكدةئوهواذكءانبوهل ا
 نادعالا واب رااوأ امسك 00000 :ونمءأسنل الدال ةدان اءزلا نا ىلءالددةناثي دا

 مرتك .ثيشلا عم زاوىلاد رووا بهذدقو نيثيدحلا موعىف:لخادةس وب رريغ هيلا

 لام برو) عازغاا ل ىلعزير وك ذاانيثيد#لاةلالدىفاوعزانوءاسنلا لجال د صون عسب
 لق عسلاك هنامضىق ندر. ءاسلل عسا هان . نآوهو عسب وفم لما لالدق مدقنامل ( نعل

 لسرلا بت أي هللا لوسراب تاق لاق ما نحن كح ثير د ( عام اهل د2 سدلأم عسب 9 ضيقلا

 لد: سلام عمت ماللاةذ قوسلاع نم عاتب ا هن هعبس اى د._دع سبل عسملا ن ءىاأسدذ

 سلامىأ كد_:ءسالامهلوةب دارملاو هجامنب ا وىذمرتلا هعحو نيلا لهأو دا هجرخأ

 ل راسل دخل لذا قارا كا س ؛ ناهدشع سدل أم عس - ىعمفو كتردةوٌككلمفف

 ىلعافوةوم نوك ولوذفلاعسزو عة فضول لاكو يفاشلا لوقوهوالوأ هر -غءزجي

 عسا م مث كل وف هل تدك ن مىلا ل-صتىت> زوال معلا لهأد مع طوطقلا عسب وكالالاةزاحا

 0 د1 (عادشامدع طريش زوع دل انطقاذل لعىلاعت هلوق هنمو ٌكدلا طّقلا

 لاقث ع وا! ىف عد هنا ليسو هل اوهملع ىلا هتهللا ل_صهتنالوسرل ل جررك ذلاهنيدصتا |

 هلتدثكلذيلاه نم ناهرهاظ :وةعيدللا ةياللثاو ثيداحأ ب املا فو ةيالخال لق تعيابنم
 ما 'وح نب ميكس ثودل# + (اهر ل لام تا اا رامكلاو) نيغبو وأن يسغء اوس .رابللا

 اضدأاهمفواقر مي لامرأ. .كئارزاعسا| لاقل سو هلآ او هملء ىلا هت هلل | ىل_كىب :!|نانيموعصلا

 ىلا هللا لصهتالوسر نا ظفاي ر عنب ا ثيدح نماط ولا قاضيأو رعبا ثي دح نمفوُحت

 قورا.شللا ا !اترفلامه.-اصلءرامخ لا ءامهنمدحا ولكتاعيابتملا لاقل _.وهلآ اوهنلع

 ىلسالا ةز :زرب ولأو ىلع مهتم ةياصعل ا نمةعاوج .ساجلا اراد تاءثا ىلا ب هذدقو ثيداحأن ادلا

 نباوءاطعو سواطو ىبعشلاو عب رش نيعب ا لا نذو مهريغو ةربر هوباو سايءنباورمعنباو

 أ يبسملا ني د.هسنءاضبأ ه«كوقاارذ لا نبا لتنوىراضا ام معد ذل ةنة تح .اءىنأ
 مهريغو عب رجنبا وىعازوالاو ىرصيلا نسا نعوةْ .دملا لهأنمبذه أ نباوى رهزلاو

 0 اكحودهد_د-و ىذا اال نيمراستلا نم فلام هاف :رعبال اقف م نحنا غلاب 8

 اذااهماىلا م هريغو ةيكلااملاو ةءفن لايهذو روث أو قدءاودجاو ىناشلا نعاشيأ
 لالا لولا ناو را.خالف ةقفدلا تيجو

 ثنا بانإه

 ىب ريوابرلا هقا قع لاهواب رلامرحو عسسلا هللا ل أوان رلا لثم عسا اننا اولاهتم منا كالذ
 هللا نميري اوذافاواعف:مناف ني ئمؤم ماك ناان رلا نموباماورذولافو تاقدصلا

 هض ع



 0 !رلابإب
 دوال كالو لا او هفدقعلااذه عقواذا هناور اكلا ن نمايرلان العلا لهأ ق ةناودلوسر و

 باَكَنمدافتسي مكلا اذهلوقأ ةرسدملا ىلاراطنالا همك ةترسءوذ ناكن او لال اسأرأ؟
 ل اوج ىلعلدب طربدلاموهقم 27 كو رمكساف جد د:ناو ل>وزعلاه ىلاعتهللا ||

 ايرلا نمفرملا عب رامد_خ تأزا وج لعاضدأ هيأ الاءذ م لدةسيو ةيونلا مدع عم رمالام :

 سأرو حبرلاهلام عس.جبذ زوجي هنا ل_صاخات بتي لوأ بان* .اوسالام سر ىلعدازاموهو ||
 هكا ياا عدلا بهذلاغس مر اوم طةف عبرلاذ>ازوكوذب وتلا مدع عملا

 هذ_هتفاتخااذاف (د- اديلثعالثمالا !ارململاو رماارملاوريعشااب ريعشلاوريلانريلاو ا
 اهيلاعصودأملا ىهةروك ذملا سام-الاةّمسلاو لل ادي ناكاذا مشت فيك اوهسقفانمالا ||

 ريعشاايريمشل اوريلانريلاو ةضفل ارةضفلاو نهذلانبحذأ طلب دعس ف [ث يد تي داسإلا ىف ا

 ءاوسهمف ىطعملاوذ_خ الا بر أد ةفدادزاوأداز نقد ادي ذجالثم ملا ملا ورتلابرقلاوأأ
 سادحالا ةّم_سااركذ الا اهمف سلا ذكه امهريغو ني عل ا ىف ثر داحالاراسو صا | ىف رهو[

 اهياع صوص لا ةّ#لانارعالا ريسغ ففى ءرع مرح ا ا رلانأءاهقفلان طذتو غلا" ءاادخاىفو |

 ىرجيابرلا نأ ىلعءابلعلا قفا ةئسا!ح رشف سا وة ولم لك ىلإ مدع ك.طاناو :

 اهياعروصةمريغاب رلا هك نأ ىلا م ممماع ب هذو اهاعثي دخلا صنئتلاةمسلا ءامشالا هذه ىف ا

 اررلا نأ ىلااومهذو فاصرالا كل: هيفدجوبام لكى ىدعتيو ا يف فاصوال تيث ات اها. ءاب

 فصولا كلذ ىلا اوفاتخا ٌمرخآ صوةعبرالا» اءسشالا فو فصوب ريناندلاو مهاردلا ىفتدث

 نا ىقت> نزولا لهب ةةن-وب أ لاكو ةيدقنلا فصوريتاندلاو ههاردلا فتن ىفاشاا لاةذأ|

 ةسعيرالا ام_ثالاف تثميدقلا فى فاشل لافو هاا نا كلو ديد ف ىردان رلا ا

 ” 0 موا عن تقديدحلا فو بدسم ا نيد .عسلاف كرولا لكلا عامشلا بساو ؛

 كاذلافامناو ةبودالاولوةءااودكاوشااو راملالثمَم هوعطملاءا.#الا عسجب فتدثاو
 ماعطلا مسءأب مكمل قلع لج ال ثم ماعلا ماعلا لد وهل آو هيلع ىلا عت هللا ىلص هلا ديدحلا ىف
 قحلب 1 لاف صو ةعيرالا"اممالا تن :ةقتسوب أ لافو هلعقاةةثالادخامنا ىلع لدف

 قليل ه(ىالخ اهباهريغقاملا ىفو) هلك الذ عفديامى أ سو ةرونلاو صلسا ىف ىرهعاررلا نا

 عمءاسفل او لضافتلا عر فاهمكح همكح نوكمف اهري_غةروكحملا سانجالا هذ مب
 تااَقف ةل_علاىفقاذتالاو سفلسا ىف فال تالا عم طقفءاسنلا مي رتو سلا فقالا

 ةلاسر ىف كلذ ىلع مالكا !اندرفأ د3 لاهو مالسأ! لمس هحجرواه ريغاوب قيال هناةبرهاظلا

 هنأىلا مها دعنمبهذو مادا كسىفكلذ لمصفتو ىوتأ ا!ىدجما لوا ااهانمع# هل دسم

 لو ممطلا و سنا فقافتالا لس ةفىهامةلءلاىفاوفادخاو ”هلعلا فاهكراشي اماه قدي

 بوو و سذخلا لبقو تاسنقالاونزولاو ل.كللاب ريدةَدلاو سنا لس. .ةو مطلاو سلا

 | هجرخأامب قادس الاب لاه ن نالد_سيدقو نزولاوليكلاايريدةملاو سذخلا لقو ةأك لا

 |لسو د ”آوهيلعىلاعتهقنا لص بنل نأ سنو ةدامعثد دح نم نسا نعر اريلاو ىطقرادلا

 هب نعأ» الفناعوملا فلة ا اذاف كلذ لئقلمك امو اد اواعون ناك اذا لدعلةمتزواملاه

 هقثو عيصنب عسب رلاهداذسا ىو هملعم اك وصرذلتلا باص ثيدحلا اذهىلاراثأدتوأ]



 فو. عض هع هب ب اوف نيهمنب كي لافو هيسأب ال دج[ لاق ةعامج هةءضو هريعو ةعرزولأ

 حلاص نيس ةعرزو أ لاكو فرعض فا - اود نار سل داعي رو سان هب سد !ىرغأأ

 لاقو تدلل قل نوكلا# احالصاابهنقصو نم ملي لو | حلاص _بر تاون لاقو

 اذه لئمىفاعسال ثي دحلا اذه لذ موةتالةخا نأ انذعالو طفلا ئسوودص بي رقع 2

 سانجالاريغىلعىلاعتو هناك نا ىصاعمم ظعأ نموه ىذا اانرلانم كس هناف ميظعلا مالا

 هذهابكست مم هناد ل ءاق ىلعم كك سدءالذو شو ةلغقا قمل لسان عقر

 «ملابهذدتقااسالا|ذهنافاده عمو ةمعرسشلا تارعطقلا نمو راك ا نم ىهىتلا ة.صعملا

 ىلءلدباك ثيدلا اذهو طقفاب رهاظاا الاذى فلان لو ماظعالادا اوسلاو ملا علا

 امو سنا دادعأ عمنز ولا 1 ىلع لدي كلذك اهبةم_سااريغفاملا

 هللا لوسر ى- لاه ني دمع |١ ىفرعنب!ثيدح ساذحال ' هذ هريغىفتثأن رلا نأ ىلءلدب

 ناوال كرك : القت كا ةاكاح رك ندسرلا ع .س نادم ازملاع نعمل بو هل او ه.لع ىلا تدق ىلص

 ظفذاىفو هلك كلذ نءى مماعط ل“ 11111110101 11

 م-هفهياو روب رلاو مركلاق ان رلات و: ىلءلدنث:دحلا ده نافهدرأ ع رش لكرعو ل- 1

 تأ بدسملا نب د_.هدنعاطوملا فكلامهسرخأ ام قامللالا لع لديامو كاذن ممعأ ىلعلدن
 ىفاشاااضد 'هجرخأو ناو.حلامعللا عس نعى لسودل آو هماعىلا«ت هللا لصىبنلا
 دعس نب لهسن ءىرغزلا نعل الام ن عبي رغاا ف ىطقرادلا ل_صوولم_سارملاىفدوادونأو
 دسعرعنبا ثيد>-نمدهاُتهلوربااد_ءءنباه عمو "نإ س را ةباورلا بوصوه عض م 7

 نع ىلهد نب ةيماى أه باو رنماضب أ هجرخأو عع ة.ءضوهو ريهزنب تراث هدانساىفو رازيلا

 قم“ 1 اا هنو عاشور نموت ادارات

 ةصخر ىف ىذمرتلا دنع ةة- ىنأنب لومسو عب دخن عفا ارشيد كالذدب ٌوبامو ةع١ اخ نءاو

 فانرإلا اري.دعملا ثأ ىلع ل دباممو صرخت رمثلكن ءو رس زاب بنعلا عمس ن و هسيثوانارعلا

 فرولا»قرول' الو يهذلاببهذلا اوعست ال ظذاي مو دج أد :ءدمسيلأثيدح نزولا ف

 ةر رهىلأث يددعن ةاقان او لود حرخأو ءاودءاوسل؛ءالثمنزوبانزوالا

 قاذذ فلاو ل -مدمعو لع الثم نزوانزو ةضفاانةضفلاو ل_ثءالثمنزولانزو بهذلاببهذلا

 بهالااوعسن الو هلآو هياعىلاسعت هللا لص: || نع د سعب ةلاضف تيد نمدو اد أ و

 تاامركن اك ناو همثو مقار متنا ثد د>ىلع كلارايّمعا ىف درواسمو نزوبانزوالا بهذا

 فالث>اامأ لوقأ اهامكملعبالةريداا عب نع ىنهلا ما بزققاستساموالمكن تلا زب هع
 تاهئطتدر 2 هاا ةرعأ :ةعلا اوقالاهدل_هنمئش لع دلق أ ايرلا هتدعق سامقا 1 قيثم

 ىلا هقاساوي |!بهذىتل!ً"ءإعلالوقي اد هلئاطالد ا: وط ىراعتابلا تعض تانسمدقتو

 كلم هءاابهذامىلا هقادلوةي رخآ الاو طانملا عبر ذك "هلعلا كلاسءنمّكل ماهي لوقلا
 عنفلب م هلا ماكحالا اهلمعتدثتلالا ءااهذهنوك عنفن م ةوميسقتلا وريد اكحجرخآ

 ةعد د رشأاصوصن ىلءعراصتقالا ن أ افا همئث تدع ماسقملا اذ هى ةلعهوعزامح اردنا

 لوة:نغانساو ضخم فاك. 0 :وهاعدامعلا تاةءاكتىف قع .وءااواتزوادعف لكنا !مدع و



 (6) أيرلا بأ

 ىو هنوم' قد رطناك امو ةصوصنخملا ةلعلا ا دعاهف هيدبعتلا عنبلوةناثكل سابقلا ني :

 هبعفتنت كنمرك ذىبعصملااذهن كملف لسقلا اذه نمانهههرركسص ذام رس هلو باطما ْ

 هلع هللا لصءرك ذنا لاه ءالورا اريل لما هيك ىفهقنا هجر تالا لاك ةريثك لئامسمفأأ

 اهيلع صو مذملا سان> الا ىف ىواستل | هيل صهذ أم نامل ثب داحالا ف نزولاو ليك الو ا

 | سانجالا هذ هبت زولاو ل. كسلا ىف قدْ !سانج الار اسقاحلالا رك ذلا اذه ناك فيكذ ذأ

 ْ نارلعلا عما هدة ا طانمىأ ايت لل دعو ثيداحالا فةتاثلا ١

 سنملا ققاسنتالاامأ و ءاوسءاوس له ءال_ةملاقاك ىواستلا قمع وداه 20 :

 | نيرمعمثيدح نه هريغو سم ميس ىف تاسع كلذ ىلءاولدةساو ىمناشا !لاقاك مطل وأ

 |١ انماعط ناكو لع ال ءماعطلاب ماعطل الوب سو هيلع لقا ىلص ىبثل ا عمس أ تنك لاف شادعأ

 دارأ هنأ ىلع ل .ادىأو ا ذامن اكس ماعطلا ل_سو هملعهتفا ىلص ىذل ارك ذلوقأت ريعشلاذمم وأ
 رطانقلا ا كعابك رت رتىحةيدعملاةلعلاوهكلذنوك ىلا قمن مهن ىأو قاملالا ارك ذلااذ مم |[
 ٍ نا عما, رالضافّمماهلاع هع اك, مط هلام لكن أ ىلع لءلدا ذه لا, ررودقاا| ع

 : ثيدالاف سيم سو نسل اهيل ةذا وبهذلا لالدت_ءالا اذه عفديام ل وأ '

 ناش داحالا ىف تيؤدق هنا اع جْنيلولا مهدياميواب وان رلا اهيذ مرد ىَبا ا سانجال ارك يد - 3
 ْ راثيدلا ااوع.ستال ظقاي لم دنع ناسقعث ثددح فا,وكص ددعلارك د لسو هيلعدقلا ىلصونا

 ٍُ لهأ نمد اددعل اريتمدالو مهرديزيمهردالو دمع لأ ث يد ن ههءاورىفو نيرا دلاب ا

 ْ راخدالا+_لعتدازو مطل ىفىىذاشلا ةيكلاسملا تقفا ودقر مهريغ نمالونياوقلا نيذه |[

 | فاسحلا ىلع عا هيموة:ىل ءاددري) هنا لصااو دب س دااعةرث ادلااوهسوةتادسقالاو ا

 (دد اديناكا اذال ضان اراجس جالا تفاتخا ناف) اهياهيلع صررصملا سا:-الااذعامأ

 ٍ لاه لسوهلاو هماعىلا#] هللا ىلص ىلا ان ءتماصأ | نبدأ هع ثب لل نمنيهوهعلاىفتيناسا ا

 ا لثعال_ةموملاب ل رماو رملان رمل اوريعذلاب ريعشا اوربا ءريلاو ةضلابةضنلاو بهذلاببهذلا 1

 ا قودي ادب ناك ادا فا 1 اوعيبف فانصال هذه تفادخا اذا د .اديهاوسنءاوس :

 ا ثب .احالا ىف عقوام (ىوا تان لعلا مدع عمه سن سفطلا ع زوحالو) ثيداحأ ايلا ْ

 لدياذهن اف نزولانزرءا اوس ١اوسل عالم مل--و1 آو هماعىلاع هللا ىلصهلوق ع نمةصصعلا :

 : رباح ثيد. كل ذىل لعلي. عوةاواسلاوهلثاء اابملعلا دعبالا هسنوم ئشلا ع زوال هنأ ىلع

 م مءيالرقلان مةربصأا عسب ن نعمل وهل او هيلع ىلاعت هللا ىلم هلا لوسر ىسهن لاف هريغو ل بمدنع ْ

 || (هريغ هيضناو )لعل دعبالا عسبلا زوال هنأ ىلع ل دبا ذهن ار مْلا نم ىهمسملا ليكلاءاوايك |

 || تي رتشا لاق هردغ ولمد_:ءدسع نب ةلاضت ثي د1 نيلثملا دحالرخآ ئ يمال ان الىأأ
 0 رشعقان 0 أامنتدجوناعاصنةز رخو يهذاييفاراش .درتشع نان ريس مويةدالق

 ١ ىلا يهذدقو له ذ:ىت> عام هال لاهو لود ١ اوه.طعىلا .هتهتلا ىلص ىلا كل ذ ترك ذفاراشيي د ْ

 || ةعاد بهذو قنا ود_جاو ىجفاشلا هيلاقو باطما نب رع مم مفاسلا نمةعاج اذه ١

 |١ اهلياه الدي واسم ةدان زل! تناك اذار نب ةيجابصم عمل !ضاغتدااز اوبس ىف ةيئتطاو غم ١

 هطئاحرع ؟زدرلا عسي تأ نع ىر نلف مدقمملا يعن 'ثي دل (ابتانتاك اعيط رلاعس الوز

 نا



 ١ رلا بأن ) ة؟)

 لهسو عيد نب عذار شي دح كل ذكو الكب دب ب هعض د نا امرك ناك ن والي كر بالغ ناك

 ه._.هلعيلاهتهلن ا ىلص هن !لوسر تعم لاق دعس ثد حاط وما ىفو نام دق لا ةّمح بأ نبا

 صقأي ال_بودل آو هماعيلاعت هللا ىبصهننالوسر لا ةفبطرلادرا علاءارتشبا + نءلأسي لو و

 هنآف لص ثيدحلا اذهو ىناث لاه ببلعو تاقلذ نع ىسهنف مئاولا قف سب اذا طرلا

 رغلابب بطرلا عسب مس ل-*« س دأب رح ايرخ الا بطرامهدحأ ه سن موعطملا نمئث عب زوال /

 يهذم بلاولعلا لها رثك ألوقاذهوديدتلاببطرا معلل عسب وباب لابس

 ىلا .هتهلوق نم هبا ثتان هذرو هدجو ةةهلحوتأ هز وجو هم دنح نأ ًامحاصو ىناشلاو كلام

 امارقلاو بطرلا مهلوقوعو داس هباعف سا .ةنءهياشةملابوانرلامرحو عببلا هللا ل حأو

 حا . لا رامهدجأ عنب عيعالف نيزييقت ١! ىلعو ادحاوا ف-انوك نأاماو نيسنجانوكي نأ

 دساف هنأ عم و ةمداصءمظعأ ةنسللامداطم هّسأ آارس املا اذ_هىلا ترظناذاو ميقلا نب !لاق

 رخاالانمءازسادي زاوهذ ة.ةباعطق رخاالا نمد زأامهد-ًاد-او سةجامهلب هسفن ىف

 هينان واستيامبطرلا نمءا حالا كلت هلياقمىف لع نا نكعالو اهزيقو اهلصف نكعالةدانز ب

 هبتأتلوا ساقلا ضخرخ“ الاامهدحأ عب : ن مذملا ناكسفنايسحو نظوهذا لكلا دنع

 هلدا.ةنالاو ماستلا بع هبسف عاف الصأ ناك هضتقي د سأ هلا الواير نكي : اوأ ىتحو ةنس

 دنع تبان نيديزثيد+ (انار ءلا لهالالا) متنا ةطكيمملاه صو هنت !مياستلا باك

 اهصرخ عابتناايا ارعلا عسب قصخرل_وهآ او هملع ىلاعت هللا ىلص ب لانأ هريغو ىراذملا

 ا.طرامئواك أيارق اهصرخ تببلا لها اهذخأي ةبرعلا ىف صخر عيمصأا ىف ظفافو الكح
 تءم«لاق رانش كير مك اغاونامسنءاوةعزخ - ناهس و ىناشلاود أحب رخأآو

 اهصرغعاه وعي كا ابارب هلا لهالن ذا نيحل اوقيل-سو هلآو هلع ىلا هثهللا ىل_صهننال وسر

 هسيلعىلاعت هللا ىلسص ب: ١ نأدارملاو ثد داحأ ب ام ءاافوةعبرالاوةثالثلاو نيقسولاوق وقسولا
 هرحصس ىف هنواك اياشيرخبا لها وعاجل نأ مهل لف النيذا اءارقفال صخر وهلآو

 كاذحلا بعذر ةبقرلا نود يخلارع هيلع لممألا فذة رج عسر ايكاازا را 2

 اذاهورعد هارب 6 نمةلوعذم وع ةهلمعقة بر ءلاتاق هسلعد درثثد داحالاف فااخ نموروهلا

 ىهو تيرعا ماكح هيون علخاذا فىرعد ىرع نع لفات سنو دوستموتط ا هدصق

 لاهو قسو أ ةسخ نوداعف سب زبرهشل ىف نعءلاو ضرالا رن ة:لذفأ | ىلع بطرلا عسب

 ل--رلاىرعينأ هير هلال املاه ايار ءلا اريسسف: باف ىراضأا طناوذخأت ادهبود_#ت

 هيرعلا سيردانب ١لاهو رن وماي عدس نمت ةهيلع هلوخدي ىذ 2 دم 'هلدعلا لحرلا

 قسوالابةّمح أنا نوقديوةيامجوفازجلاتوكنالود_ اديرقلا نم .كلايال نوكتال

 لجرلاىرهدنا انارعااتناكهرعن ا نع عفان نع هثيدد_تىف ىصمسا نبا لافو ةقدوملا

 بهو تناك لخن ادأ أرعلا نسحب نامفسن نءديزيبلافو نيتلضا او "هلذأا لام ىل_جرلا

 ىهتنا رقلانماواشاجاهوعم .دثا مهل صخر اهباورظتفي نان وعمط:_سيالذ نيكاسملل
 ا ع هلركال نمىلععوطت تا اكبرعلا نااهلص انار ,ءلالوقأ

 'هرعيىتلا "لذا ىهذي رعلا حادتلا ف ىرهوملا لاق ةيقرلا نو دنبلل ا ةمطع ىهو ةحيخملا



 (1ةغ) اءرلابأ
 هءلعدللا ىلص صخرف ىنهتنا هدصقاذاهارعنماماعاهرم ل لسع ن أب احامحالحراهمحاص ||

 اسهربغو نييصصلا ىف عقوام ارمامدرخ لْذتلا ىلع طرلا ىرت-ثدنا مهل لدخال نالسو :

 تدع . لع أاهذبانار ءااؤ صخر هي دح نمزيسسعلا قاتلا فو تبا ليز ز ثب د نم

 ىذلاو زر احاذهق كال دري ف صخربمو هد كوس ع ندمامهل ظهافو ايطرا موك ايار ءامدرع

 ة عد رشو قد لكل اوانارعل !ىفاذ د صخرىذااوهةئاز 1٠ نءانعنموارلا مرتب انريدخأ ا

 ة-عزعلابة-دصخرلادرلو ماعلا صه درل ضرعت دة كلذ عنم نمو ةمئاهة:_سوةضفاوألا

 ةقتحى أن عىوراك ةمهاازو+و عسا | نم عيم نما كودو ىأرل ادرك ةنس دنا ادراو

 ةعبرالاو هن الثلاو نيةسولاو وسولاءارمشلا نوكي نأ, ةدةمةصخرلاةذ_هنكلو هتنادجر

 زوجالفك اهلاونابحنباوةع :رخنب اهعحودجاو ىفاشلا دةعرباج تي دس عقوام أ

 اا نشا ركجد نانا (ناوقلسال قللا عج الوز كلذ ع ةدايويسارلع
 لاهو معللانناونملا عيب نعى بمن _بو هل او هءاع ىلا هللا ىل_صهللا لوسرتا نلامدنءأأ

 معللاتا اودملا عبس نع سملافونيتامااوةاشلا محللا عسب ةسياه املا له رسسدمن مدوعس

 0-5 مى معلا ن اومحلا ع -نءنو.مب لعلا لهن مهتكردا نم لكدان زلاوب آلاقو |

 ]| هع + رحت ىلا نيعنا ةلاوةراصعلا نمةعاج هذ ة:-لاحرشفو هريغر لوك أ نم ةجريغب ا

 || ةباضعلا لمعي ىوقّيهنكلال هم ناكحناو سدملانباثيدحو فاد !!بهذ هىلاو
 ا تش مذاق ِزاااهرادحاو ه-ةحابا ىلا ةعاج ب هذو بدسملاني الس سع جفاشل ان ظامتحا و

 5 لعل ديان رلا لادع سدا نأ ومس نالو فالتخا هلوقب توك ع نم مدةةملوقهءضناكو ثيدولا :

 كل زودف مد ءفابرالاعانرلا لام عمم تاوم ملأت نعل معللا عمق كنار < اوس عوازرعما ا

 نمدخأناذهبو اطوملاقد#لافو ا م ند لكم الا سامقلا ف

 الودو ,ركمدساف علا ةرثك أذاشلا فاموأرثك أم للا ىردبالةسم>ةاشب من منعا مل نما عا :

 ا معسهسأ ان ممنهسلا ن هدو كو , زا نوسيزلا عسب اروكس :و"هلقاحماو ةْساَ 0 هو قمل

 ٍ لوقف ةاشلا هز: ند حرص مرمر فال نوع أ كيد نعم تا كدتع ن طغمالا و لاوتأ :

 : 1 آجرخدا مدل دل ندمالطر ني رشعبةاشلا هد هدخ لو فالطر نورمثءباصقلا

 1 نئانناوملاعمرو# و) نسا. .ةلاولإ تيدحلا عجرو راطشلا ع نمعوناذدهو تل اعف لقأ ١

 ١ هللا سائلا تالاف ىد مرتلا همت “و ناسا لهأودجادنعرباجث يدل (هسحن مرتك أ وأ

 1 رماضيأ حرخأو هصيعص ىف ماضي هجرخأو نيدمعنأ د. تو او هيلع ىلا هذ |

 نمسورأ ةع.سبةماص ىرخشا لسودل او هيلع ملاغتهّلقا ىلص بنل انا س ذأ ثد اد نم هريغو

 : آوهماءىلاءتهللا ىلصىننلا نأ ورع نباثد لوح - نمدوادوب أو دهسا حرخأو ىلكلا ةمحد

 ليالا تدهن ىد>امملع سانلات قلمذكل اف هد نع تناك لبا ىلعاشيج تعي ناهرمأ سو

 رهظال سانلان مديشب تءقإو تدفن دق لد ءالا هللا ل وسراب تالاف ساما | ن نم ةءقب تمقبو :

 لاق ثعبلا اد- هذفقم . تاهل ىلا ةقدسصلا لبان مص القبالب |اًنيلع عتب ىلا ةفمها

 7 ثععبلا كلذ تدشن ىت- اهات ىلا قدصأ | لبا ن ندم صن : الق ثالثو نيصولقي ريع لا عاديا تنكو

0 

 قدما نيد مداذسا ىو لسو هل آو هملعىلا-هتهلنا ىلصهننا ل اوينزاسات أ ةقدلؤلا لباتءاحالت |[

 همقو
0 



 انرلا با (؟58)

 :ورادلان باو ىذمرتلا هدصو نك! لهأو دج احب رخأوهدا:سا فلا ف ىوقو لا ةم هيف و
 ناوماا ناو. دعا عسي نعرسو هلاوهن اتوا لس جتا يول ة«ثد ل-> نم

 هيدارملا نأ نيشي دس نيب ىصذاشلا عجبدقوه :م عمت و ةره* نع نسما ةباور نموهو هميست

 اطواا ىو زوجيفدح او فرط نمال لاك انئااكلا ع نم الذ ن نوكمتتا ةرطلانمةئيسنلا
 ئزتا ارع نبهنلأ دمءناو لج ا ىلا ارمني رسعل رقيصع ى ديال عايبلاط أ ىلعتا

 قلوبا عبي نءباوشنا ل 5_سوةذب رلانا م>اصا هيون «-ءاعت ةيوهذمةر هدأ ةعبراب "لدار

 وأ اد>اوسنحلان رات ءاوسزو< ىناشلالأف الذي س أب اللا قف لجأ ىلا دحاوب نيا

 ةقن-وألاقو نيئئاو أ د_حاواد>او عانءاوسمءللالوك أمريغوأ أ ىعللا لوك امال
 نارعن ا ثيذخ (ةنمماا ع زوعالو) فال ةئيتتاومحلان اوما عسب قرزوحال

 ةنيعلاناوهد امو مهردلاو راني دلاب سان || - نضاذا لاف لسو هل اوهماعىلاعث هللا ىل_صىبنلا

 اوهءجاربىت> ه«هفرالف هال مهبمتقا لزنأ هللا ل. :.ىداهطااوك رتورقيلا !نانذا اوءعملاو

 دارااوتاةثهلاحر ائناك لاو هع < وناطقلانباوىناربطااودوا دونأو دج-ا هحرتأ مهيد

 نمل كلذ نملقأب هنمايرتشي ملجأ ىلا نممب هتعلسرحاتلا عسب ”هلءهملانيعلارمسكب ةةيعلابأأ]

 تاخدف ةشناعىلعتاخدامماهن مانع عدلا قص١اونأ هاورام لذ نم عذملا ىلعلدبو
 مفرد ةنانءامت مار !نيديز نمام الغ تعدىنا نم :موملا مأابتلاسقذم ةرانبديزداو مأ اهعم

 تاتد رمش | عمم وتيرتشا اهسنب ةشناعاها تلامقف ادهن اجسسلو_دم دة ءاىاوةشنت

 قيالتزالا هدير روش ناالا لطب ل_سودأ [ او هتلعنلاعتهقا لها كوت عل

 هداشراىريثك نبا همالكررقو عصئال هنا فاشل ان ءىروردقو عنياتخل ةلاغااهدامساىقو

 هءادجأو ىذاشلا كاذز وو داو ةنن-وأو كلامةننعلا اع زاو اوج مدعىلا هذدقو

 روملا أ ع.بامالوقأ اءانهننسف قبل! هل د_ةعقرط نم ةنعلا نع ىيناادر ودقو

 ضرالا قءطتتداكو تمطو تعدقئ لم_ملاهذهت مهاباعر عمتراداا هحو ىلعم هزارمثو

 اهمظعأواهدشأ نمءالذو سك ارا نمرمدملوام ن ءتاناكح حجر اوما باك ىناثي ار دقو
 مهتمدح أدار اذاو هنمثفاعضا. هئارمث ىلء راسل ااوهرك مهل عي اودارأ اذا ممناامرج

 نم ءارمشلا ن نمسا.نلا نوعنعمهنا كلذ نمواءرك هلامادذخ أو اسريمابرمضدوبرض عاننمالا

 اعد رمسق فس و كلذ لحال هن عفترينمهلاومأن م هع .نوديربام ف . ىدراصتلا نمدحأ

 فرص نوع«ربم ملا اهنم عاونأ ل سقلا اذه نم ةينماارابدلا ىف وءاقشلاةم-ثاح ىفنتاملا لاق
 (/ ةيواغا ا! ساصتلا,ةثو ثغملا ةضفلا نمامموب رضي ىتلا ةيرضا!نمدو د_كترادةءشرفلا
 اناعرلاناممشرغل!ىفىتلا ةضذلا فصنرادتمالا ةصاافلا ةضفلا د :وكنال هجو ىلعُس ءاان

 نمعسإ رلاوأثلثلا اراد ةمىلا كل ذ ىلع :دابزب ةفرادملا ف نولماعتي ىلإ مسرلا اذ - هلثتمال

 كل ذ ىلع ناكم موو دانحالا نممهريسغىلا ةلودلا لاح ن ءاحراخ دقنلا ن را مسرلا كلذ

 شورتااالامهنماواةي) اءاعرلا نمةلودلا لا ومأىاال_خاددقنلا ناكا ذاو سصقانلا رلا

 وأ ةسعرلا لا اوم تلفشو ذأ متنا ع رلا هبل ماعتي ىذلادئازلا فرصااوأ ةسنار الا

 ةيرضثو رضي و ةكسااريسكب*ا مالا ىمأ اءاعرلا نيب شورةلا فرصديازتاذاو افظاهعير



 (583) ايرلا بأن

 ةيرضلا كلب ل ماعلا نوعنءمئاشغامنمرثك أوأشغلاو صلاذلا ىف ةروسك. لا ل_ةمىرخأ

 ىرخالاة ب رمضلا نم لذه فد اهتم هما ن ةقأف ةلودلا نمانزواناعرلا امو س.فىلوالا

 ةبرضلا كالت ىلءامنوو رضي و ىلوالا ةلك ل كلن وذدخأيمث ال-لقصة:وأال. ءقديزب دقو

 .علالاومأف صنة-ءيرذلاهذ ب نولك أ. قهومسر دق فرصباياعرلا ىلا اهتوعفدنو ىرخالا

 ف قرم ىف مسهل 2 ”وعمرب ىذلا م هرلا عر ارّمس-الا ىلعنورد_ةرالاباع رلاو كلذ ن هام رذوأ

 هنوكل تالاؤلا نم هريثك ىف هسا ارذلا شورةلا ىلا نوجا < مال هد رمضل كمل نمسورقلا

 اياعرلا لا وما ولك أ,ىتاا عاونالا نمو ىهالا ضرالارثثاسراعتا هلماعملا فمها قفنإل
 موري ع قاوسالا ىفةعابلا ىلعيت اريض نولع <, ماش اراختا مذ تورحتن وار هاظداك أ

 سانلا,ثوءئديواراشا؟نوء..ءفراعسالا ىفةدان زلانمهان رونذأي ما وبأمأ اًراشاهولست ىلع

 راعسالا :انز ز نم سانلا ثمششحم ناغشسلا ادافع ارضلا.هافولا الا مماع سدلو اودارأام

 ركش 1!نومتان ةلودالتاد داي لا هذ اولا هنوأهذدامة عا دلا لعركش ناركشم دارو

 الو كشالءتطدلا و مىناا ةئاطم_كاا تالو.-الا هذهنمكلددعأك وارث مغ”#لاو

 راو لا لأ لع يوكملا غار البلا اذ-هنمو ىهتنا عسبجلا لصت نأهقالأسن ةبسش

 نم كلذ لكو ةفاتخلا ءامشالىفاناعرلا ىلعرمص فة داكسنالىتا ا ةعو.ةملا بئارضضلاو تارادقلاو

 ةيمال_نالادالب ءاارثك ىلع اولوةسانيذلاةر ِفلاةرفكلا نمءاذ ىف ىوكسالو لوذلا ةه>

 لعفيملا هنو هناحسمماو ىدت ا نيدلاني دلل نيعدملا نيإسملا ةالو و مالتسنألا كول نملب

 ندمت ةمامالادصاةمنامتىف ةماركلا ل. م !اًناَك قرظناودب رباممكح وءاشدام
 2 .تشاح ف نئاملا لاق مب 18 رصىلا*اشي نمىدوي هللاو لطاملا نم بالا اد هىف محلا

 1 اودلا ن ا نءن كال ث .< ةنمزال هذ هفراص د قةفراصلا باءت العا ءافثلا

 ةيرضلاهذ مل ماعلا ىلا نواة < سال نا مو _.ءاسمف كلانةرعاكد_-أتهااان رلاىفدب
 م-هل موسرملاراد-ةملا كاذب ىبغر غلا شرقلا ىلا مب ةفراص1 !ىلانورطضيو مهتافرصصتىف

 ل.-ىلا حورت د مىئمفراعااو ت#انراذ هو لضافتلا علا مةضفلابهضقلانوعسمف

 كفرعت نفاه أمد ق لسا نمىغنال هو ل.لدىلا اهبااع عجرنال ىلا عو رثاا تك فاهآردق
 نيذلا َةيَمْمَملا ضعب نأ كلذ ند ايلا ةطرو نمم-هل اصل ل_.هللا نم هتومظدام بااغا

 ل _عقي ىذلا فرصا ناو ةاطاعملا ىفانرال هنأو مهامنا دا«رداوت الا موأه1نوْفو ءدال

 ةئىذلا و باك !ةلدانأب ؛ىردبال رمدقلا اذ -هودقعلا عوقو مدعاةاطاعم هوهن الا سانلا

 كلذ نمواضرلا درممالا عسسلا ىف هللاربمميل لبد_ةعىلارظنريسغن مادرلا م رخإ ةححرض

 ةضؤالالب اقم ن وكي نيل | نصدحاو لك ىف غلا نا عورفلا ىف نيفنصملا ضب اضيأ هلاقام

 ساحت ةمقوأب ةضفقاوا عست ع... نا لةاعل | ىضريفركو طق لقاعهيىضربالا ذهو رخ الا ىف
 لدي, نوعياسنملا نمدحاو لكى ذر ءاوساب رلا نعصلخم كلذ نا لئاقأ !ذ_هدا سم ناكن اف

 ةغوسمةريوبنوكمنيلدبلا ن ١! ١مدوح الك قتلا نا كلذ نمو معال لهج اذه ضرملمأ

 5 .اع هنا ىل ص ىو المع اهوختشنلا ىلا دقة دالثلانب دس هدربادهو فرصأال

 امترومالاهذهريغاو رك ذدقو نيمضفل نيب زم اول صقلا: ره أ لب عسبلل ا توسم د الذل سو



 تا ارامللا بان ) ؟ه1/)

 نافل ئاموهول- ياعفو ف اهي سانلا عقووتلا

 د. عاصااى 1# هناوريخ أو بدنحرخ ”الاوعجنيرمأ ادحأ «ىدررقب :ادمحا رعىرتشا

 فيك هللا لوسر لأ - ارك نالسو هملعهتلا ىلصدهلنا لورد لات ءىدرلا ن منيعاصن

 ةهلماعمو ةيعرشل.سوهذهف دما رمل مب ىركشي متمهاردلايءىدرلارهلا عملا هنا لاقف عتب
 مد هارالا ب>اصرتس لف ةءخ رذلاشورقلاب ةدودْغملا مهارالا فرصينادارأن فهن ود

 كلذ نم صاخشالو شر ةاانه_تماهعس مشرقلا بحاصنمةعاس شرقا افرصراد ةءالثم

 دعوتملاا,رلا مب ريصوها عمي عدا و هفاه ريغفاصاخم مثنانظ نمو ةروصااهذ_هالا

 لج هنال ُنالا نم هءدصن شو غملا مهاردلا كلا براضلا ىلعو هلوسرو هللا نمبر<هملع

 لكأو ماططلا دصتا ةنوعلملا ة:سااهذه هان سو همكلوخدلا ىلا هأ+ اوان رلا ىلع سانا
 ناكل ةيضةل!ىفلدولاو ةمعرلا,ىؤرلا نم ههنا هأ ملال مث ناك ولو لالا سانلالا اومأ
 لاصءةب اعرف نوكي نا للا لاوح أل قأو ة>ود:مشغلا نعةصااذنا هضغلا برضا 4
 ىهتتا ةفراصالا فاي رلا عذةرب تح مهني ريضك هذي ريض ل عصف جن رفااك ةمعرلا

 ه(تارامثلا باب)#

 نا دنع م اعنب ةءقع تب د (رام نا ىرتشماتنثالاو هذس نأ بمعا ذ عاننم ىلع بحي

 لو هل او هملع ىلا عت هللا ىلص ل ىناريطااومك املاو ىطقرادلاو هام
 هداخسأ نس دقو هب الا ينع «بيفواعس همخأ أن م عانل_ل ليال ململا وخأ للا لوق وهن

 اعوذممتهل او ثيدح نم كرد: #لا ىف اهطاوه-امنباودو-أ هو جرخأ وحلا ىفظفاملا

 هحامنبا رخأو لوه<ىناثلا اوهمف فام لوالاو عامس ولأ وىزارلارفعح وب هدانسا ىف و

 قل تت لات لاخي ءادعلا ثد لد ع نماقءلعت ىراضلاودوراخلا ناو قاسنااوىذمرتااو

 هل نمةذوهندلاح نبءاّدعلا ىرتشا اماذهلبودل وهماعىلاعتهقلا ىبص نا

 هذهدب ود ا اا ءاخن ارمكب ةشخالو ”نناعالو ءادالةمآوأ ا دمع همم ىرخشا

 تادؤ ةرب , ره ىلأ ثيد> نم هر نول همي ىف وهو انمسلذ ا:شٌء نمشي دس> ثيداحالا

 رأم تار ا ىرتشملا نوكمف اعرمش لكمال«. ' عادة فهنس لوب.عاذ عانن منا ىلع داحالا هذه

 4ناكهضربل ناو ىضارتلا وهو ىرمشلا طائملادو-ول عسلا مدو داما! متادةفهيضرنا

 درواملو يرشلا طانملادجويلةدقعلا لاح عقاولااضرلا مدع ن ءمهذ نيلي للا عل

 ىفاشلاونالا لهأو د دنع ةشئاعشي دخل (ناخذاا,جارختاو) أو بمعملادرىف
 ىلهىبألانا ةءزخنياو ناطقاان باوك اناو دورا1!نباو نأ نتا ئدمرتل اه

 متدلغتسافامالغ عاتب الجرن ةياور فو نامخكلاب 1 ا او هملعىلاءتهللا

 لغلا مسودل آو هيلعىلاعتدتت | ىلصىبذ ١ لاَدف ىدع "هلع عتاب ملا لاش بمعلابهذر ةاسع هيد-و

 نامذب عسملاز مىلصاخلا حا ردا رتشملا كل ىأ ةعذنملاو لخدلا جارح ا.دارملاو ناعضلاب

 ةيظعلا ةراجالاب هرحاو.ذد_.ءااىرتشي لد رلاؤ كلام لاف ه مدى هلع ىذاا لصالا

 اكل تاو هلع هنراحاة نوكتو بدعلا كلذ درب هنا هم هدربا مع هيد مث للا

 هص ان



 ا 3 9 تاراسللا بأ

 دمعأ ا ع نعام اشي 3 ةعقارا د هل مق !دمع 2 عن الع رار كادر 1

 نوكحت يكل ذك ذا ذل ل ءاهفةراجا هملعد علل ب سدعالو هدردا مارب بيع هيد> متافاعضا

 نال( ررغلاب درلا ىرتشمللو) علا له هسيلعو تاقدلن هاض هال هريغن مهرج اذاهيراحادلا

 اضرلامدعن ءفشكررغا !هلنيسا ذافررغااب هلعل_ءقدقعلا دمع عسمملاب ىذراس اىرتشملا

 تن : هناف( رع نءاعاصو اه دريت“ يدل )ررغلا لا 2 هىأ(ه-ت:مو)ىرشلا طاذاملاوع ىذلا |

 هترازغ ىرتشملا ليحل عورمشلا قنبلل سيبو وار رسل ناك امرغلا دوج دام راحل
 لاف لسودل او همللعىل اه هللا ىلص مل ا!ناورب ره ىلا ثد لا > نم رإ روودعأ اقفتدت دقورتغمف
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 اهكسمأاهيضرن اهل < نادعبني رظنلاريضو وذا ذدعب اهعامبانذ محغلاو لبالااد ريتا

 هثالثرامانانا,تموهذ ةارسصم ىرتشا نم هريغو مهدي ورفورعن٠ اعاصواهدراهط+<تاوأأ
 قو ىئاشلاه طلعو 5 ءارعسالر تن ماعاصاههمدرو اهدر ءامشناواهكسمأ ءاشنا مانأ ا 00

 5 نيللا فلن رعب درت اف مانأ هن الث دمع ل. .ةوروفلا ىلعراس. لنا تدثت ما م وحدي رصتلا اهتم ا هيلح ىانبللا فلثلوق

 ل !حرشفو ةونيللا ةرثكب. فادخال عاصلا نا حالا وتوق عاصى 55 :«لمقورغ ةعاصاهعمدر |

 ىلمل ل نب! لاق ل انعم ىبعلاناه دو هل نس ءاواب مهد !بهس هلرا ١ .تالةفيتحوأ لاف
 ادب لمعال ذوب نم ضءب رذمءاوةغاب ةغا ف لاقتإلا قاهممدرواهدريفسويدأو | جاهنأا ىلعر نبا ند ا

 ىأرلا باد سنا اذا همقةريغالا هموربال ثيدح لكلام فن دنعن مةدعاف برضب ثيدحلا |

 نءىراذا !هجرخأ اهنال هذهانروص ىلع قمطةئالا يقام ىلع ةدعاقأ!هذهو هيىلهلا كر هكا

 درءع هناله_:عهيربيعو
 و

1 

 هيفامردقت نسل معلا لرد همع ءلاريداة مارب استلزم ةنالو هيل .ءعانو اًضي أ دوع سمي نبا!

 نبالاق ىهتنال#-هلا فز يذمارلا ل لود-الا ىلا ضار دفا اديه مكن ةفرععلةءسدال وأ

 اذهنامهعزو نمل :ةلانمهءاشتملاةار كلل ل ؟سمى متي رمدلا مم 6 صأا مكحلادراهنمرمقلا ا

 سادقلاوةمالا ع اج اوهلوسرة سو هلل !ٍباّكلوصالا لاّةءف لمد الفلودالا فلا ثردح ١

 11 هسفنب لصأ يعلاثي لاف ةدسمل ارا معلا .

 مالكو ىلاسعتهنلا مالك امها ثلا“ النام ةق» ةملاىؤ لا ١ لطد أن م 00

 عرذلابلصالا دري فيكف عرف سايقلاو هسف:ئاق لدأ 2:باافا 5 دو درخامعا دءامو نفوس

 نق شيكا م هماهق ل اص ىلا" ىب < نااماق لصأ ىلع س تينا سايقاا اسناد أمامالا لاق

 فالح ها معز نملوقلاطباو سايق 5 5 اصلا نإ ل29 ةاومثا مدع دّدو سو ى 0 ا

 ةعب رمشا اف لطام'| ساءةل! ام 0-5 معلا سامقلا فا ام 5 درمشلا ىف سدا هناو سامقلا

 ري فاو لبةىت-لوصاللد كلا منلا * وضولاو داو نك بهلاهتايو هةفئاتعاماك |

 ا ٠ يتلا ند راسي مدور كا لساطاو ىبةتئاةو حلوصالاةارسلا |

 ىلعس د ةريسمك ثيل خ نءةيوجأ ةمةدعلاور لا نم م عاصإ' حدىذلا لب يزد اعط كذا ١

 ص ىلع رثؤنالواهعماهعفدو قسااح رشف نتاملاهافوتس ادور 2 ران ]| مم ا

 اعاصىرتشملا روكا ممسملانالا ةهقىفاهيرتشمو هو ةارمدملا عئابع زان اذا لوة:لبأ- دعراشلا

 ناكرقلا مدعاذا مذادوجومل* مناك ولووري_غىلا باعالو هلوبق عداماا ىلع ج دركنم

 هلاضرلا ن اكىرخأ ةهق ىلع ىرت_ثملاو عئاساا [ئداراذاكلذكم را

 ملل تت تت ا تو تت سو تو م صول ل ا

 ءمتجح



 تادايطا نأ (؟51)
 ق>نال ( هءلءنا_ضارتي اموأ) ..لا مجريلف مارملا غرتاب لا رشف ثحاا اذه ماقوهمكح
 هضعدخ ًاوآهطاقمساب ىذرول 6 كل ذز اج« :عءضوعذ_خأب ىذراذاف ةيلاوولا الا

 ثيدح نم مدقناسملا 'الذ ىف بيرالف عادذلا مدع طرم : عم ناكن ا( عدخ نايا 1

 تعبان م لسودل او هملعىلا عل هلل صدقا لوسرةىاقت عوبتلا ف عدض ناكل 0

 تدثدقوةيالخاللوت عيابا ذا لجرلا ن اكو هم ,فدازواطوااوزيدهعلا فوهوةيالخالىلةذ

 رامخع وسلا 0 ىذلإ دقتم ناز ال ا قهملع ىلاءتهللا ىلصىنلانا

 عاف اطرتشي اذا مو هريغثيد حق كالذكو 2 :اووفر علا تنطلق ايمان هال

 عورذمالف 'لئاغلاو عاد1خأو ثيللا لعلة ةموهلد « مل سملا ىلإ ل سما ع وه سدا عقو ىذلا

 مدونتك طاماود ىذلا ىةحلا اضرلا مدل نءاذثكعاد1لانوكلو كلذك هنوكلرامخلا
 رابخلا طارتشا نعت رابع ةنالخال ىلا لافت ثريا اذهرمستف اوفاتخاتلق هريرقت

 دهتلاكو لاما ثالل امنا ةعلس لك قرام ئاتنأمم هجامنباو قويملا ةياورىفو مانأهثالث
 زد دتءةنسلاع رمش قو درطع دلو نيغل ارا هلا دب رب ةصاخ ل .رلا كلذ ناك ا ذهن ا ىرت 9

 نيغلاهعب قروظاذاد رلا هل ناك عما !ىف ةماكلاهذ_درك ذاذا سانلاةفاكا ىق-ى ماعرمدتا
 روءااورا» لا طر ههدس>الو اههأ جاه :١1قرامختا طرشل ىرتشاو عانن ملمس و]دسو

 تمدشع ةريرهىأثيد(قو سا! لوصول. ةعابوأ) مارأ هث الث ىل دب زئالو ةمول همةدمىف

 هعاسأفن راسن هال تاق بلطا ابنا لسوهلا او هيلع ىلاعت هلل ىلص ىذا ى-من لاف معو

 هاقلتمفةراحإ نك ردا ةيضاردا فلخلا وتم قو.سلادرواذارامكلا اناهمق ةعلسلاا بحاصق

 2 .| ذهو داملار «من م صخرأنم ممم ىرتش ف رعست اوفر هيودليلا اول دين اىلل-.ةىل-ر

 نملكلو)ررضلاا ىلءرمءاذارا فنا ناكل ذلودل ىلَغأ ناك قو.#.ان لزن نا هنال عئاسبالررمذ
 داسفألا» ضَخَعَم ناكنا ىهنلا ناههجوو ةمدةّد ارودلاكل ك (درلا ه:ءامهتماعس نيعدامتملا

 :للاناه هدم > اول مزالريغودو همدعكد ةءلا دوج وةلوصالا قرر ةناك نالطملل ف دار 1|

 ىلعدقعلا عوقوذدا هال رض ةمرعسع ءىيهنلاناك ن اومزالرب_غودامل درلا نءعوهرا.كلا

 ناواضرلاودو ىرمذلا طانملا ل د- د. -_ةفامح تمد -اولك همضرنارو هل كالت نمرود

 نمد طانملادةةدقف ع 00 وىلع هءوقولامه د [نموأامهنم اض را لصد
 5 .اراذارامخنا لذ هرب لام ىرخش أ نماعوف رم ةربرهىبأث د دل ([ :اراذاهد رهلف هرب امش عل

 اجرخأامهنكلو ف.عضوهو ىدر اا مهاربا نير عمد انداقو قم ااو ىطقرادلاهحرخأ

 نجر اهاطدن قع .اوهماعىلاسعت هللاىلص بما ان نءالس مه لوعكم نع

 لالدتددالا نكي تااغل ا ىقرام ا نكءلوةلا هموقتالاذ- هلغمو فث.هضوشو مي رم ىلأ

 ناكماو.سررغ عون نءولخمال هت ةمةح ىلءناسنالا في لامن اررغلا نعىهنلا ثيداحانهملع

 ىرتشاا ضرما ذاف ىذارعااو هو ىرشلا طا الا لود-نمدالاضيأو المأعئابلا ةياعب

 ىرتشد ناو2 كلذو/ (رامءارتشا امدر هلو) 1 مدعو اضرلاةفدقف هنو وردد تنملاب

 ظفاب سلحلا رامخىفتد را اولا ةدج معلا ثد داحال !ىدرواا ةموأ ءمةدم :رامثتا ةمقدلت ا ىلعأسم

 امهورام قفص نوكي ن الا ظذاىفو رامللا عبالااه رف قة ءافإلات عسب النيعبب لك



 0( سلا بأن

 اذ_هليقفرا.لنا ع.رم رع--ةنىق فادخا دق هنكماو عملا اذه ظافااام_ ينو نيسيصعلا ىف |

 ىتااناعوسلاف عدذناكن مثد اد نم همدقتامط ةاارامح توبئدي ود و هريغل قو ا

 را.كلا كلو تاباورلا صء:ىفو هب الخال لذ تءعياباذا هل لاق ل-سو 1 اوهءاعىلابعت هللا ىلص ا

 دوهمنباثيدح (عئابلاهلوةياملوةااذتاعسلا فاتخااذاو) كلذ مدة: دقو مايأ ةثالث ا

 نكساا نبارك اطاهعتسو قيملاو ىطقرادلاوهجام نياوقاسنلاودوادىاو دج أ دع
 لوةاافةئد امرت سدلو ناعسسلا فتحا اذا لسودلااو هلع ىلاعتهتا ىلصهنتا ل وسر لاه لاق ||
 ناءسلا فاتحا اذا طفل ىفو هنسءب تاق ع.سملاو ظفل فو نادارتي وأ ةعاسلا بحاصلوةيأم ١
 دق ةريثك تاياور بام |١ قو ا.هر_-الد: مالو ظل ىفو عتاب ءلالوق لوةلاقُد كا حسم عمسملاو |

 اذهدا لق دقو عناب ءاالوق لولا نادي اهاصاحو راطو الان قاف كاع افزجما ْ

 موعاممثىل.ةو فآسو نيعلاركسملا ىلعو شيما! عدلا ىلع نا ثيداحال صصخم ثيدطا |
 ل ؟ا, ةوقلوقل!نا عئابلا لوةزام لوقا اثير هاظوه بو نم صوصخو |
 عمركلالوقلوقل انا نيمأاركساملا ىلعو ةئدبلا ىدملا ىلعشي د_رهاظو هءاعىدسوأ ||
 ريدملا بجو هدداصا نحنا ناموع راعتاذا هنا ررت دقو عاب رع ريغوأ اعئانن 7 وسهتنعا|

 نيمأا ارك !لءؤ دنا ١١ ىدملا ىلءثن د_>-ناف نك ا ده عج رملاَو نكمأنا عج رتلاىلا |

 عئابلا لوق نوكياللوتل انا عيجرتلا اذه ىضتقمو عئاسبلا لوةلوقلاف تي دحن ممصأ ا
 عجبا ىلا ديرب :رب هنكملو فااتااو قانلا حسبما نيبب قررمغ نم عدمريدغ ار ك«:مناك اذاالا ٠

 لوقا ةىذلادوهسم نبا ثيدح نمىناريطلاو رانأ ىدنسملا ساالز قادم اةاناراك

 ىلأنب نجرلا دعني دمة دايزلا هذهداةسا ىف نكلاوةمتاَف ةعلسلاو ةدابزب عئاسبلا لوةدام
 د تلا قزح دقوا بز شي دادس أنوب عملا دالق هلق ءوسا ف .عضوهو ىلعا ||

 لوةيفن ملا ىف نافامف ةعل لا ىرتسشي لج رلا ىفان دنع رمالا كلام لاق الب رطافالدخا ||

 نا عئاباللاستو هنا ريناند هم كما عاتبملا لوةد وريناند ةرسثعإ عك: هب عئاباا

 فاح ناف تاقاسع ل كداب تنام هللا فادسأق تقولك انع ىرت_ثاااهطعاق تنس

 تافامالا اهتي رتشاام هللا فا نااما وعئابلالاقاعةعلسلاذسخأتناام اما ىرتثمال لدق

 قرفالو ةئسسلا حرش فو همحاص ىلء عدماه مدس او لكن !كلذو اهتمئرب فاح ناف

 هم ءااوةعلسلا ةعقدرب و ناذلاكتيام_منأف ةناانوأ ةعاف ةعاسلا نوكت نأ نب ىفاشلا دذع

 ىرتشملا دنع ةعل لا ككالهد هب نانا اهتالام. منأىلا ةذحوبأ بهذو ندملا نيد عجر

 وهفنيمضلاوأن هرلاوأ را. رألحالا اماما ذاف هنمع عم ىرتملالوق لولا لإ

 الو )1( اهيفسر ندلو5 لوقلا ةةنحوأ ؟لاقو ناغلاد# ٠ نثلاَف الت ةالاك ىقاشلا دنع ١

 عاتبملا نك لالا ب>اد لوقلوتلا ةغلاملا ةطاىفو نُملا فالدخا دنعال هدد علا لحالاى اين هلوق(1)

 ىخاركلا ىلء هانم عسلا نالرا كنا ا.هريغورامطلاو
 :(0/ باز

 1 1 تاديالق ا 00 كاك ااىلاك- /
 تأ)

 ب 1



 مع لا

 : 0 00 ا 0 0

 0 ( مول ءمل+أ ىل اامولعم هءاعن.ضارتيام همطعينا ىلعإ
 أ رغد دملا لسودل آ آوهمأ ءىلاعت هللا ىلصىنل 'مدقلاف سانعلا 17

 | جرخأو مولعم لجأ ىل مول همنزو 0 ليك ىففاسلف فاسأ نملاقف نش لاو ةئسلا
 عم تاما بيصنا الاف: فو أ ل نب هللاطمعو ىزرب انينعرا لامع سد لد ن نم ىراضل اودمحأ

 : ةاطشحلاف مهفلسنف مأشلا طابنا نم طا اان: أب ناكو لسوهل آو طع ىلا ههنا ىلههللالوسر
 | فو كلذ لا الا نكيلأ عدن مهاناك البت مدس ل كاني زلاو ريعشلاو

 || فناءنعم هفاسلا سلا حرمت 1 مهدشع م ارئاموعدمرتاالا لاله او د

 || هف ار اول .وءناكول يذاش 100 وللا ىتاثلاو ضرقلا امهد-أتالماعاا
 أ' ىصولاو سنا ةفرع «مهذو نزولاو أ ىل.كل|ةفرعم طرت اانوزوصوأ ال. كمناكو نول جالا |
 ١ هطورشو ناو.لاك ه:ةدو هردقل_ءبالامف د هتفصومر دق ل ءياعف مديت اهولا ىفوىلوالاب

 | لوسر مدقةغااملا ةا فو رهشدل ةأو امومل «م.ل او امولعم هر دقو هّمغصو هعونو ه-:-نا
 م لاةةثالثااونيتنساا وة:داراُملا نواس مهو ةاردملا )- ودل آو هماعىلا عت هللا ىلد هللا

 ناكمالا رت. ةشقاذملا عفترما كالذو مول عمل جأ ىلا نزوو لرك ىف فاسدا نيس
 1| لوأ نءعريملا يلد ءض رشا ىن» هو قمضارع-غن «ىشاا اهب نيس ىو || فاصوالا| ملعاوسأو ا

 سنملارا.تءاامالوقأ ى منا لدفا!مرحو ةّعيسنلا تزا-كلداف ةراعالا قعمهيقو مالا

 | لدبام ثيدحلاف سد ناكسا ا نيعأ ع هملعلديام ثي دا ىف سدلف ةقصلاو

 : عونلاىلا عوجرلاتاىنذعالو دهب نمرجا تلا عفرارومالا ءذهنيرهةريستءاامنأو هب هءلعإ

 || نيمعت فرجا شتا عذري كلذكو رجاشتلا عفر. كلل نم طسوالا ىلاوأ ةدوهعملا ةفصل اود روكا
 ا ىهىنلاةدلما| ىلا ع وبجرل اوهبلا لسملا ىلءلاصيالا بودجو مد ءوهو لدالاىلا ناكر لا

 || هنوكو همذل_بملا سفج نيمعت ل_سلا طورشن | لصاحلاف اًسيآكلذعفرب رب هيماق | دلبو أهئطو
 : اهريغ طاركشا ىلع م ادلا لديلو طورش هنالث هذه مواعملجأىلا هنوكوتزوو أل. كبايولعمأ

 1 ىلءهقنال اهمال ىطقرادلاد_ئءرعنبا ثيد (هلامسأروأ ءاسمسامال اذخأيالو)

 ا كولد 1 نمظفاؤو هناضةريغهمحاص ىلع 50500 ممل_سوهلاو همللءىلاعتدقلا

 ْ ف الا مذ اند_د:عءرمالا كلام لاق هلام سأروأ- .ففاسأامالاذ_خاب الن ئوثف

 هلاف اق: :معاش | امءافو عئاملا دع عاتبملا د - ملف لجالا لف ىمسم ل بألا قل عمر

 1ال- يق همف فرص -الو) هنيعبدبلا عفدئىدلان مااوأهب مذوأ هقروال اذخأي نا هلت ال هناغ

 : هلآو هملع ىلا ٠تهقلا ىلصهننا لوسرلاق لاق نعت نءدوادوب أه برخأأا (هضمأ

 | ىعملا و لاقمهمنو ىف ةوعلادم«سنبةيطعمدانسس او هريغملا هفرمميالف شف لسن 0

 معلا لأ فاتخادت وضيةاا ل قهع- زودالو هض.قىللبقّئشأ ام فلسا لهج لكمال هنا
 || نثااريغد_خأا ذا هنا كانون محا حا ققرر ماا كاذب هنم ىرخ_ثدالئاام لاق اذى

 : ىوتسيتا لبق ماعطلا عمد وهفهلم عام هاىذلاماعطلا اريغ ةعاسو هفرمصوأهملا عفدىذلا ْ



 ةعقدلا ناك 75 ضم ابان
 ت01 17011006 ل طل هل لا 1 11 1 ا ت3 7 سس سن سو

 |ةبل اولا وةكرمشلاك همق لسا ولاءلا سأر ىف فرصتا از < لوةباقولا ىف معلا لهأ هءلعو تاق )ا

 هع ضاسءالا الو هضِق لق هسفلسملا ع عمصيال و حاملا فو هضمق لق

 ه#(ضرتلا بان«

 كالدن نيدلا لسصأ ىلعادنا از ءاضةل انو « نا ىلع ىطاعملا عق عتو اذا هنال (هلثم عاجرا ب)

 ىرايلاهرخأ م انر ضرّةمال صر دَ#ملا نم ةيدلها ادري ا ىلع ل دبام :ر هو دل ارلاوه

 اهيف ضراب كناىللاةؤ مالس نب هللا هع تءةلفةنإ دا تصدق لاه ىءوم أ نبةدرب أ نع أإ
 هندخأ: الف تقلجرأر يعد لجو أنت لج ءلا ىدهاف ز-ملدر ىلع كل ناك اذاف شامان لا

 لاف يول ىفرباج ثيدل (اطورمشمنكيملا ذارثك أوأل ضف نوكيتازو<و) ارهناف ||

 نيوودعل ا ىفو قدازو ىناضة:نيد هلع ناك ول-سو هل او هماعىلاعت هللا ىلص ىلا تننأ ا

 نء نس لسودل ار هلعىلا هت هللا ىلصىبنلا ىلع لجراناكل اق ةريره 4ث يد-نماضدأ |!
 ىتمفو أ لاةفدوطع لاذ اهقوفانسالااو دع لذ ؛:ساويلطفهوطعالا ةفءاضاَم ءاكلبالا ْ

 هو حرخأو ءاضقم ك..- كرخنا لو هل او. |ءىلا.هئدتا ىلص نا !لاقف هنا كافوأ ْ

 ءاضقلا نوك,تازاو- ىلءنالدباك نان دك ١ناذ_هو عئارمأ |١ثد د> نم هربا ءول_م ا

 !نويفوكلا!كالذ نءعنمو رووا بهذهءلاو ناورلا ضرق مدن هنا ىلءنالدب ل _ضفأ ا

 لحرلا ع نعل هنا ه-ام نب الدعس ات (ضرقمللاعذ:ضرتل اربي تاذوجيالو) ا

 ضرتأاذال_ودل اودنل لا ءذدقا ىلع !لور لاقل اةقدنلا ىديولامملا ءاشأ ضرع ْ

 هسابو هنن ىرح نوك نأ الاهل .ةيالوا مكر بالف ةيادلا ىلع لو أهلا ىدعأفاضر ةكدحأ ]||
 ىخلادمجن ةيتءاضي أ هدانا و لوه#©ودو ف أ: هأا كسا نب ىدع هدانسا فوك لذ لبق 1

 فىراذا ا حرخأدقو 301 ءضاضاأ ؛اودو سام عْنب لمعت :«أ هس“ ءىوارلاو دج هؤعضدقو

 مح را ا دال لد او« ءاعىلا هت هللا ىلص ىذلا نع سنا تود مميرابلا

 نسا! ىف سا.ءنباو مالسني هللا دمءعو بعك نب ”ىلأو دوه سميا ن ءّقيملا رخو هيده

 اضيق بلا جرخأو ابرلاهوجو نمهجووهفةعنتمرج ضرق لكنا مياعافوقومىربكلا
 هللا امعنع ىراذملا هج رخأاممدةندقو ه.لعانوقومد سعَنةلاضف نعةفرعملا ف كلذوخ

 هلآو هملعىلا عتهللا ىلص ىلا نا ىلع ثيد-نمةماسأ أن ب ثراه رخأ دقو مالسنبا
 نيراوس هدانا فوابروهذةعةةمرب ضرق لك ةياورؤو ةعذدمرب ضرق نعى لو
 ضعبل ا مذعب د مش ران ”الاو ثدداحال !نميباسبلا ىفامو لورتمودو بعصم

 *(ةعفشلاب اك )*

 رس وهيلع ىلا ءتءتنا ىلصىبنلا نا هريغو ىراإ نارا تدك تلذف ةدرارلا كب داحالا

 اًضيأهحرحأو ةعنشالؤقرطلا تقرمصودوداعتءقواذاف مسقي املك ىفةعفشلا,ىضق

 هلو هملعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاف ةريرههأث يداس>و نيسلا لهأ ظفالاادهوض#

 ناقئهلاجردا:_سانهجامنباودوادو اهجرخأ اهيفةعفّدالفتد_ورادلات مسقا ذاراسو

 حرخأو



 ةعفشلا باك 3

 هلآو هملعىلاعت هللا لص ىذا | نارب اح ي دح> نء مه غو قاسنلاودواد 21 وسم ح رخأآو

 وذم ساسيعنبا ثيد-نمقييبلا ب رخأو مة: هكرش لك ىف ةعفشلاب ىذق سو
 ثب د نما دهاشهلى وادطأا جب 0 لاسرالا:ىلعاهناالا تاةةهلاجرو ّىث لكى ةعفشلا

 امنأب عي رمدتا!نمثيداحالا هذهىفامل/ ةعنشالف ةمدقلا تعقو اذا ) هب سأ, الدامساب رباح
 ةعفشالف قرطاا تفرمدو دود _1ا تءقواذاف هلودب ةمسقأا ارفع مسقي ل ىذلا ئشلا ىف

 نيودعأ | ىف سان ىو همس ق> ارامل ثيداحاكر املا ةعن2قاطمءىفةدراولاث د داحالاف

 دمسة:امأو طااخلا لعقدصي و وصال ا ىلءعق ددامراذلا نال ةمسقأ ا مدعب ةد.ةمامهريغو

 ىذمرتااو 4>-امنءاودوا دى أو د أ د_ذءرباج ثي دس فاك قيرطلاداتانراسملا همم

 تاكتااهبرظنشي هراجةعّمشب ق- ًاراخلا لو , هلاو هءاعلاعت هللا لص بنل! لاق لاق هّداسدحو

 نال طم اهل الا ةعودال هنا نمهانل: امديؤد ثتد كظااذ نان اوامهةيرطناك اذا ايئاغ

 مدعاة عْمشلا نالطبل ةمج وما ةمسقلا عن اداب تيا مطل ةد>اوت ناك اذاقد رطلا

 ةطايتاو ةوسقلا لبق كرش ثلاودو طقفد_-اووهةعفشلا بسن ا ىقلاق قرطاا فد رمت
 نمنان هر قاف هع.ةموأهب رات ىفوأ هقيرط ىفوأ امن كر ثلا ىف نيكي رمل نيب ةنئاكملا
 بيسااىلا عجارو» ءاملا ىرا<#وأر هتاارارقىف كارت دالاو قد رطاا ىف كارتشالا اهيامسأ

 ئدلا كلذ ضء؛ىف كارت_داود هسيتاوسفو أ ىذا قدرطىف كارت_ثالانال هانرك دىذلا

 ةمسقأ !نا ةعْفشالف هلوق نمرهاظا نال موم#عا اكل ذا ةصص#ثرداحالا ههنا لصاخلاو

 هدس.ةياك ةمدقتموأ عماشااو ىرت ثلا نيب ةعسقلا تناكءاوسةعفشلا تو.” نم ةعئأم
 دروام عسج- !هيفدر وأ هل ة:سمتلاسرىف ماسملا نتامملا قَد -دقو ىننلا قامسىف ةعقاولا ةركذلا

 رعو ناؤءو ىلع نءرهلا ف ىحدقو اهيلا عجريلفا سيفا «ججاهتب عجبو ةلدال !نمةعفش!ا ىف

 عازوالاو ىفاشلاوكلامنب ةعد روزي زعلاد معني رعو راس نب ناملسو بدسملا نيد.ءسو

 فأن نع ىحو ةطلشانالا تدشن العمل انآ ةيمامالاو نسما نبهللا دمبءوقدساودجأو

 ولي ساو داون رخ تيد اذا رس ني اوى | أن باو ىروثشلاو هبادص أو ةةدمح

 ةعفشلا تو .ثىلءمل-عأا ىل را ل َح ِ *ىقلاك راسملا ةعفشف ةدراولا ثيداحالاب

 لثعةعف ثان هذ نيقاياإذ ةمسقأ | لق هميصتءاكر يشل دحأ عاناذا مسقنلا عب رلا ىف كيرمشال

 ىاوةلتحاو هتيقبذخأ.دبعرأيوتنم مقذتمائنب عاشاو عا مىدذلان ملا

 ىوراعلل ةعذشلا تو.؟ ؛ىلا ةفن-وأ !بهذو راعنا ةعفشال يفاشلا لاق رادلل ةعفشلا تود“

 اطوملا فو مصالا ىف«. ةءةشال جرو ماك ةدوصقملا هةعشنم تلادد مسقولام لكو جاهل
 ةعفت ناعم ةعفشلا نا ىرأ ةغلاملا د !ىفلاق لال وركب ىف ةعذشال ن افعن نامع نع

 اهيلعرب عالوهريغ لعهرثودثاو هلل نم و هنبامف عيتشلا ىلءامضرعي ن اءالالا ىلع بع

 طقنكي رمثاارادلل ىهو ءاضّقلا ىفاهيلعرب_ع ةعفشو كب رمشد ر . ءاىذلاراعلل ىهو ءاضثلا ىف

 ناكي رمال ل<الر)ها:مدقام لاو ىرهتنا بالا ىف ةفاةخخ 'ثيداحالا نمي عيبا هحراقملا

 ملسودل او هيلعىلاعتهقلا ىله ىلا ن 1 1 ( دب دولى ح عسا

 ءامناف هكبرشن ذود ىتح عسب سنا هللعال طئاحو أ ةعب ر مسقتلهكرش لكى ةعفشل اب ىضق



 هلق ةراجألا ناك

 ةدراول ثيداحالا ىفا- 1( ىجارتلاب لطم :الد) هنودحأو هف هند 00 كرتءاث ناوزخأا]

 بئاغلةعفشال ظفلي رعبا ثيد>-ن د هيدح أمْ نءاه-رخأامامأو قالطالا٠ ندذعم ثااىفأأ

 1 اد نئدعضوهو ىناليبلا نوبرلا د. ءنبد 6 هدا:_سا ىف لاقعلا لك ةعْدد :ااوريغصاالو |

 || حصيالو تباثي سياق ويملالافو رك. .ةعرزوأ لاهو ثيدعلل ل_صأال نامسنب لاك 2
 |ثيدحلاذ- هنا ىلءكاذ ف ةدحال هنافهشي رمش لوقن هىو راع لطاما|ث ثيدطااذهد.أت |

 هرهاظرعهدتوروفااراتءاوريغدل ا ةعفش نأ دو بتاغلا ةعفش ل ٌّى : ماكس“ هنالث ىلع لمشادت ا

 أ رغهنا ضرن لعشلاث لا مكسلسا ىف هبات الا كرت دسم كلذ ناكس ف نيلؤتالا نيمكسمل ا ىف ا

 ْ تة.ث دقو فراعىلع ىند<الاك اكسقم ملصي اماني روقلا طارت_ثاىف سدا هنا ىل_صاطاو لطانأ'
 ا | دافةساملاطر المزمل سههملع ل مل دال دم تومُدلا دم. ةقةدودعلا ثيداحالا كَم ةعمشلا||

 ا ىضارتااملطمتال ةعفشل نا قلساف لطاءكل ذو ةحنودبق الطالا ع نم تاوزفل ترد م

 : عماهتايثا نأ ل _.قامو تقو نود تقوي صم<ذ هل 2 كر 2 ىدلاررضلا عذدنال ١

 ||رقةسمدكلمتادنسلاو عونماةاعمن 1ك هك.امزال ىرتش اان رارمذالا مزل-سىارتلا ||
 |١ قءلعتا | نمل ذسداو بجو هءاط ىماق- عفش نا لاةهامةباغءاثي فدك هي فرصتي

 لاك ةفرارضاالوئثىف أ[

 1 . كط 7 :

 0 0 0 نيمالاىوتلا 0 ا

 م طش ةراحالا هعورمتمو اةاطمةراجالا ةمعورمشمذنأ الاءذهىف فورعملاب مد دق :اماساذا :

 ا فراعدملا ىلعةلو# ى. يف ةمد1لا قاطأن اهنا عاش أل دتو اعلا له أهمل ةمدخل هسقق

 ا لعلك ىلعز زو2) طيضا!ق-ناطمضنال ىرلاو عاضرالا نال ل4 ىفةلاهط ادرس ضيالو |

 ا |١ هلل' لودر ى ميلاف دعس فأث يد كال دىفةدراول!ةلدال !قالطال (ىرش عنامهسةم عنعم :

 |١ هدانسا لاحرو د هحرخأ هرجأ 1نيبي حريجالاراكتسا نعمل دو هل او هيلع ىلاعتدلتا ىلد ا

 ١ ! | لمسارملافدوادونأو هد:_--مىفقدتا رقازرلاد معو قباااذدأ هجرخأو ميمعلا لاجر
 ا قالطالو هترجأ هل مسد اريج جأ :#سا نم ممضعب ظفلو ع وة صمري-غةعارزلافىاسنااو ا

 || لوي لهل او هيلعملاعت هللا لصدتنال او«رلالاهد أو ىراضا دنعةريرهىفأثيدحأ
 . ار دغ غيل ىطعأ جر هةمدخ همه تنك ن نمو ةمامقتلا موي م همصخلف ةثالثل_بوزعهقلا ْ
 ا ىناارجأ:ءادقو هرحأ هذو م لو «ةمىفوتساف اريج رجأ: ١ لجرو هن لك ًاوارح عال -رو ٍ

 ٌْ نمت ”و هريسغو ىراهلا ىف ةننردملا ىلا هنرعهد عالما دا _سودأ اوهلع ءىلاعت هللا ىلم :

 ا 8 انام مل_بودلا و هملعىلاتهتلا لص ىلا لاق لا ىراضملا در :رر هلأ ثيدح

 : نا حرتأو يكملهال طيرا ارق ىلءاهاعرأ تنك منلاه تنأو هيادحأ لاقف غلا ىرالا ْ

 |١ نمازي ىدبعلاة روان آت باج لاف سدقنب ديوس ثي دعس نمىذ رتل اع و نسل لدأو
 || هانعمف ليو 'رسانمو اسف ىدع ل سو هل آو هملع ىلا« هللا ىلصدنلت ا لوسرات ءاق كم هياندسا فرده ||
 ا هترحار دة ذيل لسودل ١" اوه. هلع ىلاسعتهقا ىلص لاعب 1211 ل كيت نزرب ل - رمثو ا
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 ةراحالا ناك اع
 موسفن أن ورج وب ممءىلاعت هللا ىذر ةيادعأ 'ناكسصدقو كلذ لثمىفهداتءوام ءاطعأ لا
 نءه سارح أ اءاعن ا ىتح ةفلتخلا لاعالا نولمعيو سو هلو هماع ىلا عت هللا ىلصهرمصع ف

 تسهل تدعف هادي تاج ىتحابول ذرم عة مس عزتف ةرق بونذ لك اهيا عزتي نا ىلعةأ رما
 نءدج هج رخأ اهتمهعم لك أفدريخأذ ل_سوهل او هءاعىلامءتهتنا ىل ىلا قاف ةرترشع
 نباو قومااهجرخأو نكسلا نبا هعصو هجامنبااضي أ هب رخأو دمجدا سا ىلع ثدي دح
 عئاملاامأوةرقبول د لكدل قب ىدو مي نم+. مذ رج اماعنأ سامعنباثي د_>نم هدام
 ثيدا(راكتسالا د:عةمواعمةرسالا نوكستوز اهركذقأسىئلاروصا!لئمو هذ ىرشلا

 دنعول عراد قمريجالا قكدا) ةمولعمىأ(كاذك 0 رجأ (نكمت ل ناف) دقت ا د.عسينأ
 امأو ل د_ءلاىلا يرقالا وه كلذ نوكلو قداسلا سدة نبدي وس ثد د1 (لمهعا كلذ دأ
 ةامسم تناك افك لع نمت راو د سءارحالارثا.كر ريجأ ماسلا ل اوقأف ماسقل اةرحأ

 لع ال هئكاو لمعلا ب ح ىلء ل مةرجأ 1تناك اه -هرمي_غتناك ناو اهاوس تنم
 وهو لاا ىلا ةوسسقلا ةءانص عج رهنال ةعيضولا لاسعالا لو ازب نمل لعجتام ةرجال نمد
 داكستىتااةرحال ان ءرمدعلا اذ هىفزمماسةال ل_ءعامدل زعمالوامندو اًسدةعانض فرعشأ

 اادسو اكل مهي كال ب لب تدب الظل ن كل :ناف نيمستقملا ضعب بدصنرا قمل غامت
 امأو هيبصنرا دةءءاكرسثا !نمدحاو لك ل ءثوكمف ءامسمئالارا دةم ىلع ةرحالا نوكستو
 ةفزاجلاهرمشءعدر وأ كرتاارمثءف دن نوك.-:ماسقااةرجأن العا | لهأ ضع نءىوربام
 شحاة:دةلو لطالاسانلالاومأ لكأ ىلءنيماسقلا ةلظل ةناع! لب ل_ادولا عجرتال

 ةرخالاوايثدلا ىف ةعمت ىشذعال نم عسينص اوعنصو مالا اذذاهىف مهجاوذو ماك هلا نءريثك
 أم_ُثةمسقلا لع وص سيال لالا تدب نمادر.ةمذخأ مهنه ناك نمثأ م ةمال سلا هننا لأ سن

 ةرحأذ_خ أي ال ذك هئاضق ىلءةرج أد خيال هنا كف عفا ذا !قرغ:مهراصدق هنالة رجالا نم
 اهيمامقلا"هلب اقمىفلاملا تد نما صف ىتلا نياسملا طاص نم لكسا !نال ةعسقلا ىلع
 ىلأث يد (نهاكلاناول-و ىجلارهمو مان! بسكن عى-غناادرودقو) هتقاط بس
 بلكلا نو ىجءلارهمو ماخلا بسكن ءىممن )بودل آو هماعىلا«:هللا لص ىنلا نا ةرب ره
 نبعفارثي دح نمل ثمو طسوالا ىفىئاربطلا اضيأ «_برخأو ميمعل !لاجرب د أ هجرخأ
 نيو هاا و له عم ىفاضرأ وطدوهستح وىذم رخأاو ىلا ئااودوا دفأ اودج أ دنععدخ

 بلكلا نع ملسودللاو هءلعىلاعت هنا لص ىذلا ىنملاق ىرديلادوهسمينأ نءامهربغو
 بسع ىلعو باكلا نع ىلعمالكلا !مدقت دقو(ل حقل |بسع 2 ندهاكلاو- اولد دهم ارهمو

 ةيطعنهاكسلا ناوادارملاو انزل ىلعةينازلاهذ_اتامىجءاارهعدارملاو ع.سلا فل عفلا
 لد كاَدَوو هتيطع ا ذاهتواسر دصم هل ههملاءاملا مضبناولطاو هتاهك لجال نهاكسلا

 ثيداحأ مدقتام نعمفدرودقو ماذا بسكم رحنا لاقف ثيدحلا لهأ ضءنمد._ةناسع
 ىقسأثيد_-1لال> هناىلاروهلبابهذو تص«هناو ثديخهنأب عبرصتلا امضعيفو
 نيعاصداطعاو ةيبطوبأ همدح مك! لسوهل اوهملعىلاعت هللا ىلص ىبنلا نا امهريغو نيودحلا
 اىلاعتدقا ىلهىنلا نا سا عنب !ثيدج نماضي أ اهبيذو همءاوفففتهءااوهماكو ماعط ن٠
 ا د اقا1000902000750700207777 7 م
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 6 ةراحالا ناك

 ١ ثيداحالا نب عملا ىلوال وهز لامن اكولودرحأ ماخلا ىلععأو تح ل_سودل آوهسملع '
 : رومالا ىلا«م ىلا ل_بودلآ وهيل ع ىلاهتهتلا ىلصهئماداسثرا راماوسريغمو ةركم ماطا تسكن أب

 هلاحردا:ءانهجامنياو ذمرعااو دوادى أو دج أ دنعدوءسم نب ةصء# ثي دح كلذ :ديؤدوأ| ١

 1لاةذهبسدكنعسو ل آو هباء ىلا تدق ىلص ىلا هرس زفماح مالغدل ناكسصدلا تاس
 || اما رتناكواذ هان شاهد نادل صخرفال لاق هيؤد_هتأ الأ لاقل لاق كاما ءاهمهطأالا

 ماخلا لود [وهيلعلاعتهللا ىلصدءاطعاناه:ءداغتسي و هصضان «نلعب نادل صخرة |

 هفصو نوكيو.م-هلاهوركم وكر دتذ تري داعلالا ضراعت: قيس خخ اك باننا مزلتسسمال ِإ
 || ةصر# همم عنمأم لم ن ءعنملان أبعجلان ت7« دقو ريهفذتا|ىفةغلاممش اتاونذشلاب

 00 (ندؤاارح و هنفدل صخرو هان ذأ امل شعت ذالاو ا

 | ارحآهنا ذأىعذ_خأب الان ذومذخعاو صاعلا ىنأن ب نام لاق م-سودل اوهلعملاهثهللا ْ

 ىلأآث يدل (تاهطلازناذقو) جيشا ىف دحلاو ارا هناذأ ىلءذخأب اندؤمذختال ظفاق ْ

 أ قاطةرادلااهحزونأ نازطاا زيفق نع ل_سودل او هلع ىلاءتهللا ىلصهللا لور ىسمسلاف د 07 ا

 هقئووتاةثااىفتايح نب اهدروأ دو فرعدال ل_.ق ءاكوب أ مامش موداتسسا ىو قويدلاو

 عيال ةريسصلا ن مط هنء نسأل! لقو تنكر عاطل ندا عط» نا وهن اسطأ ازيننقو ىاطاغمأ|

 رو كاسل ادع نان اشيدط (نآرقلاةوال: :ىلعراختسالا زوو | ملم" رعاصردق ٌ

 ضرع نيلسو أ غسيل مم ءامجاو رم ل_سودل آو ه_باعىلاعت هللا لص نا بانت أ نمارتثثنا ١
 ل-جرقلطت افاملسوأ اغيدلالرءاملا فثاف قار نم مك فلهلاةفءاملا لهأ نمل جرو ا

 لاك ىنعتذخأ ولاهو كاذاوهركف هءاصص أ نك اءات !امءاخل ٠ ام ىلءباكلا تاب قف مهنمأ|

 | قضهتالو«رلا.ةناربأهللا باك ىلءذأ قالو سراباولاةذ ةئيدلااومدقىتح ارجأهتلا ||
 ابل قا بدو ه ظنا وهلا ناك ا رخاهءاعمتدخ ام ق- نال ودل 0 ٍ

 نو و امس وكعم كاورمذاو | ومستق صا لاق ل_بودا و هدلعىلاسعتدقلا ىل-كىننل ىلا

 امنا ثدد حقو انااا نيصاسلا تيدا ولو هل او هيلع ىلاةق هللا و

 لام سوال آو هبل ءكاعتهقلا لص ىبنلا نا باكلا ةكئاإ نيد اة :ةرىفهعنعتاحدلا

 000 00 سر قة قربت اك دة زطابة مقرب لك أ نمئىرمعافاهد-خ

 | نا كلذ ترك ذناسوق ىلىدهأف نآر ةلا البر تاع لافت ب عك نبى ثيدط (هيلعت ىلعال) 1

 | هامنبا هجرخأ در ةراننماسوقثذخ أ اهتنأ نالاذؤ لودل آو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 معدد دهاشدهلو تقءتوهن اورضء«:ةلاهعاسيأز ءأو بةعتو عاطقنالا, لعا دقو قبيملاو :

 هملاتيدد ءأف :ارقلا بعك نيف فأر ةألاق ى.والاورع نيل. فطأثيدحن م ىلناريطأا :

 ىلاغتدلا ىلدص ىلا اهل لاةفاهد1ةتدقو ل_سرذل او هملع ىلاعت هللا ىل_ه :لاىلاا :ةذاسوق ْ

 ىلض ىلا ن نع لشن ند-رلا دنع تي د- لم اذه ىلعو محن نماه داق ٍل_سودل اوهبلع :

 الو هيازاكحضأنالو' هنعاوتةجعالو همقاواغتالو تأ رقلا اورق لاه ل_بودل اوه.ءلعقاعت هللا /

 نان ارنع ثيل دو دهاوش هلورازب «لااذد أ هحرخ 1 .ففا| لاجرب دونا ءبرخأ هناورثكشت ٍ

 مدعي نمناف .هيهتلا اولأساو ثآز لا اورق لاك لول او ه.1ءىلاعتهللا ىلصىبنلا نانيد> ||

 اموق



 ةراحالا باك (513)

 |[ داسإ ناسلا فو هنو ىدبرتلاودعس ا هجؤخ هي سابا نواس تاون اذيرقيا
 دقو باووهوة- .هعرمشلا ماكتحالا غسل - نمكلذنا هيلعت ىلع ةرجاملادغبأن م عنملا هعبوو

 : قدماو ىرهزلاو كاد ااوءاطع لاف هيو هشيمدسو ًاودباعج اولم:-نيد_داكلذىلابهذ

 لاق حرا لعميفم عطانا ىلا ءانشش اةم-ثاحىف نتاملا لامانقو ادهى.ةّمْنبهللادبعو

 || ةوالثلا ىلعةرجال ا ذخأو ملعلا ىلع قدس: ماعتارقلا | رج أه لعمتذ> امو جأث ي دح نال
 ]| ل-الءاطعلا نمْئراقلا ىلا عفديامذخأو ةسقرلا ىلءةرجالادخأو كلذ ئراقلا ن باطن

 || تتال_خاد هادعام قبو فاكمملا ىلعت عوم_هلا دبه نمصخذ كا ذوحنوائراق هنوك
 أ دارفالا كال: نذ الذ ىلع ماعلا لد داكهزاوج ىلع دقتصاسةلدا هيفهياعل دل رفأ سعيد موؤعلل

 || ماستملا ف مالك ارب رح 2 ىجش اذكهذ اهرهم ليام فدأ ارما ياعتو ةسقرلا ىلءةرحالا د 3

 ١ فيسصألا هعزاك هداك ع نياايغير +دامالا لاه سالو نطعلا زودنا رتل ىلاريصملاو

 || ثتيد--نم ملعتلا ىلءةرحالاد_فلل ازاوعنائاقلاةلدأ ىف هقاسامن| لع ذهبوىلئقملاو

 | دروا-! ( ةءواعمةراب ة مول مة دمنيعلا ىركي نأ) دوغ( 2 بواطملا ىلءهءذةلالدال .قرلا

 ا نيموعصلا ىف دخ نب عذار تو دك مودل آو هملع ىلا -عث هنا بصهرسصع ىف ىضارالا ءارك نم

 : هذهتحرخأ اع رفهذهمهاو هتنهاذ |ناىلعضرالا ىركن اك ةالةدراصنالارثك أم لاق

 : الفن وودم مولعمئئامأف هريغو ل سا ظفاؤقو اذهني لذ فرولاءاماف كل :نءءاناهنذ هذهحرذعلو

 | ءاركزاوحىلا لعلا لهأةماعبهذةفسسلاح رمشىفو ضرالا مكحاهل ن امعالاربئاسو هب سأب

 : تثدنلا الوأضرالاّت نتا مناكءاوسلاومالا فومصن ماهريغوريناندلاو مغاردلا يضرالا

 : اهري غو باودلاودسعلان هىذرالارب_غةراجاز روحك فصولابو أنام ءلابامولعمتاك اذا

 ا قررلاو يهذلابضرالا ار كب سأ» الد 6# لاه ةرجأل هكدا زاجهعيب راعام اة

 ىوونلا لا ىرصقا اهلوق؟ ا اهنمح رام طرتشان او اهيمجج رام كلذ طرت د لامامول ماي رضوام واعمال. 210

 راهشبال ضرالا كلذ ن ندودز أ ”اهتق نمهماعل اوةفشحىل الوقودو همر الذامول عمالمك

 فاقب وهلم حرشف أ
 "لله_عمداصصغ ةرو : رطشبريمخ له أ لماعل بودل آو هملع ىلاهن هنا ىل_ص ىبنا نا ثي داحأ نال (امنم رخام

 مةروسكمءار عونك اس أ عفار ثيدحلثجةخو فم ىهن امهريغو نيديهعلا فة تااكتاو عر زوأر ةنمج رذعام

 ”ىطمةلانزو ىلعةدددشم١ان | هن | اب رب ةنرطضمتادا ممدحاو ةقامع هلداو ةعونتميهاذم لمتنا ق و هأ عمى در وامو مدَقَدملا

 هطمضاذكوهانطمضا نك» 1 رمدأ نمو مانا كل سمىف مترك ذوتءلةمالاسرىفو قنا حرمشىف نئتاملا اهصضوأدق

 لافرو مم اوهو روهلا ١ ىلاءةهلنا ىل_صهشا لوسر دوهع ىلءربا خلاك لاق هريغو لم د عرباج ثيدبج ىبهنلا ثد داحأ

 نعءاميوراذكهىذاقلا ١ "] ًاوهيلع ىلاءتهللا لص بم |لاقفا دك ن هواذكن هو ؟ىرمصقلا ن نمبيصنأ مودل او هيلع

 فب ىريطلا نعو مهرثك أ || ص اهو ىلأن ب دعس شيب دحيفو اهعءدملذالاوءاشأ اهترعاوأ اهعرزماف ضرأهل تناكن هلو
 نءوروسةمءارلاوىاقأا لاسرو قاسنلاو دوادوبأرداهجرخأ ةضغااو بهذلاداو 0 كادباوركي نا مها منها
 فاّلا مذ ىارملان با ةاورلا فاتخا ةغلابلا ها فو رباجشي دحوةرب رهف ث يد 5 نمنيودعلا ىفو تلثك

 باوصلاو لاق رودتم راواا ىنعلدبو هعيازلابنواماعت نيعبانلا »وسو تاكو ا ثجسافاذال بخ عفارشي سا

 بحلانمقناموهولؤالا ةعطقوأت اناءذاملا ىلعا؟ةراجالا ىلعةلو# اهنعىبهناا ثيداحأو ريم لأ هلماهمثد دح
 ها سادلادعب ليتسلاىف | ةسصاخ ة لص م ىلءوأ سا.ءْنبالوقوهو دا-ثرالاوهيزنستلا ىلعوأ عفاركوةودو ةبفمعم
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 هنعىلاعتهلنا ىذردنزلوقوهو دشن هلماعملا هده ىف مهم قانم ةرثك ههحنمنقولا اد .

 ةرباخاورخ الا نمرقملا ولهعأ اود>اولرذدا او ضرالا نوكي نأ ةعرازملاو لع أ ىلاءتهلاو :

 نملمعلا نوحي رخآعونورخ الا نملمعلاورةءلاورذبلاو د- اول ضرالا روكي نأ
 (نهذهرجات_ اام فاتاوأةماعرج ؤدساامد.سفأ نمو ىرتنا رخ الا ن مقابل اوامهددأ

 مك اطاوىذ.مرتلاوهجامنباودادوب أودمحا هحرخأ هب دوت ىت 2 تلد  امن- لا ىلع شيد لثا ْ

 دسلاىلعن ادار اورو ممم مالك ه-ت2م عام“ فوةره-نعن سلا ثد ل--نموهوهعو |

 ورع ثي د> نمرازيلاو ه> امني اوفاسنلاو دوادوأ حب رخو هيدوتىحتذ_خأامنامذ |[

 هنمرلعب لو ببطتن ملاق ملسوهل آو هملع ىلاسعت هللا ىلص ىذل نعد دج نع هب نع بمن
 نب ر عنزي زعلا دمع ثيدح ديد واعطق:ئموادت مقاس لاهحرخأدقو ندماضوهف بط ا

 هيلعىماعتهلفا صدا وسر لاف لاق أى نعاومدقنيذلا دفولا ضءب قت د> لاقي زعلا دمع ْ

 هسرخأ ع نماضوهف تنءآف كلذ لءق بيطته فرعتال مو ”ىلع بيط7 بديطاعا م ا :

 ةعاذصلاهدعلهأ هيلعباعم اعربغ ضي را ندب ىلع م دق هنوكل نءذاسغا بءطتملاق دوادونأ :

 هع اس هملابلاعريغاهيق لمعلا ىلع مدقأف نيع ىلع ىلع رج وما نماددح,:وا:ماض_اكف ا

 دامعمريغا اريساجب راسف ناكم ىلا هم راع بك ريلةباد رجا: سان ماذكهو نفذ همط اعمل اهل ةأوأ|

 نماض هناف تفل يداك

 « ( عاطقالاوءامحالا تان ه

 قاسنلاودولا هجرخأ هلىهف ةةءماضرأامحأ نملاق ل_سودلآو هيلعىلاعتهللا ىل_كىنلا ||
 هترخأهل ىنهذ ضرأ ىلعاطثاح طاحأ نم ظفاىفو ىذمرتلاهعحصو ناممسنءاوىذمرتلاو أ

 ثيدح نمدو راحلا نب ا هعخك وقيمااوناريطااودوادوبأود_ه-ا حرخأودوادوبأود_جأ ْ

 ىذمرتااودوادوبأود_ه-احرخأ آو هل ىهذ ضر أ ىلءاطث اح طاحأ ن هاعوف صةر هن عن سم ||

 مل_بودل او هيلع ىلاسعت هللا ىلص دلتا لوسر لاق لاق دي دير نب ل هس ثنو ددسن نمقاسنااوهمس>و ْ

 ةشئاعثي دحر نمهريسغو ىراذأ حرخأو قعملا لقرار علو لى ةةتساضر احا نم ٍْ
 امم 0 تالة لاقرا ارعن ملول او هيلع ىلاعت هللا ىل_ههللالوسرلاهتلاقأأ

 مل_بودل آو هءلعىلاعت هللا لص ىلا تن لاعلان ردم ثب لح خ نمدوادونأرخأو

 ىًأنوطاذتب نوداعتي ساذلا حب رف هل اوهفلسمهسلا قم-د:لامىلاو.نملاقف هتعباسف
 ةنسلا حرشيف ةراّدْلا ىفءامضلا هدو هلا اوقيسالا ةمالعاطوطخ ضرال فن ولعدم

 ىفاشلا لاق هب وناطا سل !نذان )ناو هكلعمال_مالا قدحا كلمهملع رج لان اوما محا نم
 هلوقو هايحاصهةااو ةئف.ةحىالوقودوناطلساا نذا ىلا حام هنا ىلا مسمطعي بهذو

 هسارغ عم وهلق حالف عزي وأ هيف سرغمةرعسغلا ضرأ بصتخب :نأوهَد ىق>ماظقرعل سدا ْ

 ةسردمىلاه.ةفوافقوىالمسهطابرنمعضومىلا لبر قم ولو حاسونملا فو هعرزو |
 ةحخاف ىتناهوحتو ةحاحءا ءادتخو ري هةح ل طبي لو ه#تم يعزم هاقناخىلاىفوصوا |

 مدقق ه.فءاكرمت مهو ل..سا 'ءاما ىلع اذةو لع طابرو أ دصسم ةلزمعاهاك ضرالا ةغلابلا 1
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 يكرم باَك (؟54)

 ازوحو) ىبتنا هريغنم عافةنالابؤأ هنوكىمد الا قسىف كالا ىنعمو قيسسالاف قءسالا

 ىفالا (هاسمللاوأن داعملا وأ ةتمملا ضرالا ن نم أيش ةطصم هسعءاطقا فن معطي نا مامالل

 هعطق أ ىتاربب لا ضرأ نمىونلا لقنتتناكامتان مركب لأ تنيءاعسا ثب د- نمنيسيصعلا
 هللا نص ىنااّنأ رعنب !نءدوادوبأودحأح زوو والا ] وهملءىلاعتهنت ا ىلصهلنالوسر

 لاقذهطو سكر ماقأ ىت>سرةلاىرحاو هسرف ةريض رعب زا عطق ال سوهل ١ اوه4اعىلاعت

 ىلا غطقاو ف.ةخلاققمهمفو صة-نيرعنبهللا دمعهدانساىفو طوسلا غاب ثمحهوعطقا

 نباودوادوبأو ىذمرتل اهجرخأ 5 تومرمضعاضرا رجح نبل ثاو ل سودا اوهءلعىلاعت هللا ىلص

 ثيد>نمدجأح رخاو ىذمرتا| هستص و نسحدا:_سانىرذاملاو ىناريطلاو قويلاو امدح

 رعول_بودلاو هيلعىلاعت هللا ىلص ىنل | ئدطق لاق فوءنبنجرلاد معناربب زلا نب ةدرع

 هللا لص ىنناااعدلاف سناثيدح نموريغو ىراخااحرشاو اذكو ذك ضرا باطخلا نا

 ينكحافكاعنناهللالوسراءاولاةذ نب ,رعلا مهل عطةءلراصأ ؛الا ل_سو هل آو ه.اعىلاعت

 مكنالاقفر_فوالآ وهيلعىلاعت هللا ىل_ص بنا اددع دال ذ نكي ىلفاهلشع شيد رقنماتاوخال
 سامع نب | ثد د #دح ع نط ذولا اود انرخ اوكرانيا را رت ةرئاىكدعدنوةاشس

 اهيساج ةيلمقلا نداغمىنزم لا ثرهانبلالب ل_سو هلآو هيلعىلا تهل ا ىلص ألا عطقا لاق

 قاسنااودوادوبأوىذمرتلا ح وخأوىنزم لا فوءنب ورع د نماضي ا ءاجرخأ و اهي روغو

 ىلاعثهللا لص تلا ىلا دفو هنا لا جنب ضب أثد د نم ىذمرتلا هاسحون ام -نباهعصو

 هلتعطقأامىردت أس احلا ن مل حرلافىلوناالف هل عطقف اهعطقت ال سوهلآ آو هماع

 وهو رهاظلا ندعملا جاها! لاه كالذ :ريغب املا ىف و ههه عع اهلا كمل لاملا لم كل

 نطايلا ندعملاو عاطقاالو رجب صا هدأ هس تدشن ال اوءامدال ان كلعال حالع الب رخام

 لاقرهظالا فلمعلاو رقما, ئالءال ساحنوديد_-و ةضنو بهذكحالءبالا جرذالاموهو
 عطقيالو رهظالا فهمد_ءىلعاذكو كلما ىلعهسعاطقا ناطلسالو كلذ لعىاثلاو ىلا
 حاتحيال ىذلارهاظاا ندعملان' كالو ةغلاماا ةخلا فلاق هسلعلمعلا فقتي اردقالا
 ىسهتن نا مهياعقميضاو م بر ارسضا نيلملا نمدح اول هعاطقا لعريثك ىلا

 كانكرشلا باك )7-0
 هللا ىلص ىب.ل!باصعآ ضعا نع شا رخى لأ ث يدح (الكلاوران اوءاملاىف“ اكريشساسلا)

 "هيل ”ىفءاكرمش نواسملا وهل ا ار همالعملاعت

 ىلأة رت قةيامصلا قمنوآءاوردقو دوادوبأود_>أهبرخأ رادلاو الاكل اوءاملا ىف

 هملعىلاعت هللا لص ىننل الردي ش ةارخوبأل اسقف هنءمتاحوب أ ل ة-دقو لجرلا ركذيإو شارخ

 را |ىفو سامءنبا نعهج امن !ثر دا حب رخادقو تاقثهلاحرر نبا لاق لسودهل ١ او

 ىلأث ب دادس نماضيأ+_امنباحيرخاو نكسلا نبا هع دقو كورتموهو شارخن.هتنادمع

 رب !لاق الكلاو رانا اوءاملا مذعال لاق لس سو هل او هيلع ىلاعت هللا ىل_هىنلا نأ ةرب ره

 ميكا ديع هيو الاوداز ازو بالا فاموت رع ثيدح نمس.طالاح رخأو حم هدانا

 ىرخأق د رطهد_:عهلورع نبا نعريس.ج نب ديز نع ءننخ دل ارطلاةاو ورا
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 تاافاماةةةاعشي دن م هدام نبا هح رح ًاواهبأن ع ةسدم ثيدحن مدوادوب أهجرخأو |

 هجرتأو فبعض, داذس.اوراثلاوءاملاو حملا لاق هسا :مىل_عال ىذلائ نااام هللإل وراي

 نمءافوضلا ىف ىل.ّةءااهجرخ و راذلاوءاا اامهعمم ل<الناةاصت ظلي سثأ نع اريطلا
 عقواسث يدا صصخدقو اهعومع؟ ضمنت با. |ثد د داحأو سدر مسن هلل لسعد ددج ا

 امفهدهىف ةاساوملا بامهتسادك أد, ة لاى لاه كل ءرارلا فزرحلاءاملا نأ ىلع عاجلالا نم

 هبوحالاناكءاملا نوةحسملا ربان شن اذاو) ىرهتن ارهاظد ىهأ كولمع سدلامو اك ولم ناك
 نءهببانعبعث5 نب ورغشي دل (ه:6نمىلاولسرب م نيبعكلا ىلا هكسعىلءالاف ىلعالا
 نيبعكلا غام تحك عن روزهمل سف ىضقل_بودل اودي اعىلاعت هلا ىل<ىخ ا ناهدبج

 نسحهدانساو جملا فرج نبالاههجامنياودوادوبا هبجرخا ل ذسسالا ىلع ىلعالا لسرب

 فقولابئطقر ادا هلعاو مك اذ هديك و ةشل :اعشيدجن 2 كيدمىلا ف مكسوا ل! هجرخاو

 نمهف:صمفقازرلا دمعهجرخأو الامنية يلعت ثيدجنمهسجامنباودوا وأ هيرو د

 ثيدحنم.يناريطااو ىويملاو+- امنيا ح رخأوهد- نعهيبأن ع ىل انرقلا ماحب ثيدج

 برش ىلعالا نا لمسلا نم لدتا برس“ :ىىذق مودل .آو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلاتأةدايع

 ىذقن:ى-كالدكو هماي ىذلا لفسالا ىل املا لس هرب مس ني عك | ىلا ءايملا كريو لفسالا لمت

 نم ةيحاببملا هامملا او جاهتملا ف لاق اهب جاده الإ اص بال !ثييداحأ و املا فيوأ طئاوذلا

 ايمتممهضرأ قسسانل ادار نافاهيف سانلا ىوتِسي راطمالاول او. سااو نوبعل اوةيدوالا
 هنالدخاناذ_مدجملاهو نيبعكلا غادي ىت-ءاملا دحاو لكس دحو ىلءالاف ىلعالا قسفاضف

 ا مهراهتاومواويسو مويعن مهل ءاوأساواوططضا ام موق لكلو موتني ليصل كال دك ن اك

 امهريغ :و نييك | ىفو ةربرهىلاثي ديلا ( الكلا هي عيملءاملالذفعتمز وجالو) مهج رششو

 ل مظفلىف ىدلكلا هبا اوعنملءال!لضفاوعنةاللاق مس وهلا وه. عىلا عت هَل ىل_ضىناا نع

 ىو الكلا هباوعنمل هاملال_ضناوعنةالىراذملل ظماىفوالكلا هيعايبلءاملا لب ضف عاسالا|
 ىلع ل+ر بالغش ناودو هع غم نا ءاعب "ام لضن عنعالودجال ظفل فو ثي داجأ ايلا

 مص قعيحايملا لكلا عب ىلا ىضفي هنافرجالاب الا ةمشام هنم قسيادحا عديالفداوو انيع

 لضاففاا«املا عم مرحي لءةو ناحا.م “الكل اوءايملا الل طاباذ_هولامءازان كلذ نم كرملا
 هاهي قسواهب رشدارا نم عنعالذرتلاءاماماو باوالا قسوابرمثل دارا ناجح نع

 لاف ل-بوهلاو «ءاعىلا.عت هللا لص هللا لوسرن ا نورلإ دمع تنب رع ثي د- نم اطوملا فاك

 واق اغةرالاتاوعرت راحو جاستا ىف للعلا لها همشعو تلق اهثام لضف ىاركب عقن عنمال

 ءاوبسو عدالا ىف !هءام كلم كلم ؤواكلأل تاوم ضر ا ىف ىاةروذجلاو ىل_رب ىتجاهاسع

 قاسفترالاةرو هلا ىف ىلا لاه ة ثا بح و عرزل «ّةاحن ؟لضفامل ذي همزايالالما هكبلم
 :ءالوهس فت ولدي قستسااذاب درمشأل ه ملا جام # ن ءهذع لضفام عدمه س .دلا هلا تر | لبق و

 عنيناهل سيلفر هل تاك ل_تراسع اذخأناذهب ود# لاف عرزلا قباهرببغعيمهلوه.شاوم

 ةفشحيلال اوذوه و كلذ عنع ثا هلذم ياذ رموعر نام مههافشب اهتم اوه س نااهتمسانلا

 (ةيجاملا تق ويفنيلملا با ود ىرلعضاوملا ضع: ىم< نا ماماللو) انك اهقف نم ةماعلاو
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 - ةلا ىح ممول اوه .اءىلاعت هللا ىلص غل انا نامح نب اودجأ د ذعر جنب! ثيدخس ا

 هللالا يحال دازو ةنماث نبت عصأ ! ثيددح ند ءإك اًلاودوا دوبأو دجأ حرخأو نياسللا لمخأ

 عنا جلس 4 .اوهءاءىلاءتهتنا ىض ىنلا نا همفو ىراذمأا ميك ىف ةذاب لاهَذهوهلوسروأ

 ةعّقد ؛ ىم تأ مامالا ثار مطظالاو حاسما ىف ىيفاشلاهساعو تاقةذيرلاو فرس ىجرغ ناو |

 ىهلا نال ىهتن كال ذر ىب مالو ةعمضأ !نهفءعضوةلاضو ةقدصوهي زج من را تاوضأأ

 مسقيو تاراكااودوةنلا فارة الازوكو) مهلرارمضاو مهلع ل ظو سا.ذل | ىلع قضت |

 هملعىلاعتهقلا لص ىبناللاقتهنأ ب ئاسلا لأن نبئاسلا تيد (هسيلعايضا تام ىلع خررلا ||
 دوادوبأ هجرت ّى ,قا.ةالو يي رادتال كو شرخ تنكم ةدحاذسا ىف كي رش تنك سول[ او 0

 ناكى و رضا تاسا!نا < _:امنباو دوادىلال ظفاف ةوهءضصو م ان او قاسنلاوهجام نئاو

 لكي رشو  ادامح سه لا.ةذ حفل !موبءاخةثعبلا لبق سودلآو هماع ىلاعتهللا نص ىبنلا كد رش رشا

 ءاربلاو مقرا نيديزنا لاه ا ىلا ع نع كلا هريغقرط هلو ىرا الو ىزادنال

 مل_سودل و همللع ىلاعث هللا ىل_ص ىبنأ يام ةعيسنو د ةئبَةضفايرتماف ناكب رشاناك بزاعزتا

 ناوقاش ةااودوا دونأحرخأ و هو در ةئيسف د اك اموهوزكن كس ادد ناك اسناةسيغفرع ا

 ني ريسساب دعس“ اك لاق ردبموب ببصناهف د ءسوراعوان ؟تكرت ثالاعد : وهسم نب | نع حام

 ناك لافت تبان نب عشب ورنءدوادوناودماحيرخاو عااطةنا «#ةوئثب راعوانأع ونسأ)و

 امتفدالا هنا ىلعهمخاوضتذخ أ .ال_سودل آو هماعرلاعت هللا ضدنا لوسر نمز اند -ا

 ىطقراذلا هحرشاو حدةاارخ اللو شد رلاو لصتا اهلرمطءاان دحا ناك او فءالااناو غي

 ةيداضااورقسلا وء؟برتطلاو رمارقا اهل .دملال؟ةغلف ةودو(ةزاذملاز وح و) قيممااو

 له ق فنا دكربشلا ىلءةةلماقملا ةيراضملاو هكربشلا نما برشا انكياو نمل ىلعةلءاعلا
 للا هتماشي ىطعيناوهو ريناندلاو م_هاردلا ىلءالازوةعالو ةيراشملازت اوج لعل غلا

 لوشن لام) ناطراشتيام ىلعأن الثاوا ةةصانم ام من نوك ب رلا نمل ددفانف رحتي و لمعتل
 َهض راقمالامءاطعا اذ "ل رلا ىلع طرتشد ناك هنام انسب ميك- نءاكو رامل (لحالام ىلع

 تلعفناف لص نط هب لزني الور ىف هلمتعالو ةمطر د, كى ىلام هد أل نا هند ب رمضد

 هيلع ىلا_عتللا ىلصى نا ا نعى :هيراشملا قصصي هنا لق .ةدقو ىلام ت:مظانةث كلذ ن مأمش ْ

 موتهوقازرلادنعداو زاك ىلءم نمو روكحألا ميكح مهنماباهعأ !اهاعئاسماو رلسوفلا و
 اند ذباقييبلاءاوراكرباح مهئمو قومءا || ءاوراك سامع ءهتمو ىئاش !اهاوراك دوعسعبأ |

 يفاشلاهاوراك رعمهتمو قطقرادلاو يذاّدااو اطوااىهاوراكرعنباو ىسوصوبأمموأ
 ثيدحن مه_تامنباه-رخأام عوفرملا نمءااذ ف ىو ردقو 'قييبااهاو زاك نافعم-نءوأ ٠

 نلحأىلا عشبلا ةدكرملاا نويفث الث لبوذل آو هيلعىلاعت هللا ىل_مهقلا لإ ور لاق لاق بمهص ْ
 حرص دقل اوةأتال اوهعمدا:_فاىف نكلو عسسللال تيبالري«ثاايربلا طالخاو ةضراسقلا ,

 هللا لمدن لوسرىلاعوذ سهى ةيراشملا نعأب اولا اذهى تثير هناب ظالما نمةعاجأ|
 لماعملا هذهز اوس ىلع مهدنعب نم عاسدج | عن ةودقو ةءاععا ان ءران ”آهيفام عج لي لسو هيلع

 لاف ةوينلا رع ةلباث تااكتضاولا ردعنبا ظفاخلا حرمصو دداو ريغ ذ كحك
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 كلذالولو اهرقاوامملعيل_سو هيلع هللا ىل كيما ارمهءىفةّبان تناك اهنا هن عطقت ىذا 'ؤ

 مانأف امتومث مدع _ضرف ىلعد .ركاذىدلازرا وخلا مد-ءنا كافذالو ىمهتنا ةثملا تزاحاسا

 لصالا لي لسمريغوهو لادا مف تنثن لهل ماعم لكز اوج مدع ل مال ١نأل ع ىيصتؤمنلا

 هللال وقتل خاد ةيراضملا نأ ىددعو اعرمش ل <الام مزل_سزهجو ىلع نكن ملامز 28

 راوج ىلءو عسا ازاو- ىلعل دام لكل ب ضارت نءةراه ىلاهةهلوقتحتو عسبلا هللا لحأو

 هلكو ورخآىلاهعفداذا د-ةءالكلاملا ناكل دنا و اهيلعلدتلاك و لاز او ىلعو ةراجالا

 ىشو ءارمشلا ىلويو عسا ىلوي ىلع ةرحأهل ل _ء-و هعساضإ أهلكوو هارامهد_ةسهلءارمثلا

 ل.كوتلازاوجوءارمشلاو عسب ةلدأت دش ل_خا دءارمشا او عسببلاز اوف جمب رلا نمدل انعام
 ةراجالا ةلدأ تش ل_خادلل.كوال حبب رلا نمنح ل عجز اوجو ةلاكو لا ةلدا تحت ل_خاد اهب
 ىدلا لذا دااوه تدثو لىذا الب مومعلا هءاعلديلماد نم لاخ رع ض ارهلان اذهب تفرعت

 امد وص 'لماعملا هله ثدثت م اولامما ارح نبا ظفاااهلافال هح والف هصوصخ هساع لدي

 عا ونالع ورفا !بتكا قتعتو ىتلاىناسالاهذ_هنألعا و هتبااتزاحا1ةومناارصعف

 ةيوغاالو ةسعرش'ام-أ نك: 0ناديالاوءوحولاو ناذعلاو :ضواهملاتحدكرشلا نم
 ةضوافملا نعموهاك اردو اميلاماطاةينانيلجرا عئامالوةدد كم دثداحتاحالطصا لب
 امره ف رمدتلاكل 3مل #سرول امءاسشي فدك هك-امىف فرصتي نأ كل امالنال ايملع ملا

 طارت_ثاوادق: ام-منوكوزيلاملاءاودسا طارتشاىفنأثلاامناو هعرحت ع رشا دروا#

 فاك ام_ميرائالاو نيلاسا عم ىذارعل ادر لب هرامدعا ىلع لدرامدر,لاذ_هذد_ةعلا

 كا اههتمد_>حاو لكانوكب ثم ّئءءارش ىف تال>رلا لرتثينأ نم عئامال ا ذكو

 ةميان هكرمشلا هذه تناكدقو احالطصا نانعأ هكر ىعموه امنا نمدسهنردقب هم

 عقدي وءا._ثالا نمئثءارشش فنوكر تشي! وناكسف ةباععلا نمةعاجا هيف لخدوةومنلا ماياىف
 طا1ن اودّعلا طارتشااماو امهالكوأاه-هدحاءارسشلا لود وهممأ نمايدصأ مهتمد»-او لك

 ردا والام4نيدةسنأرش الا نك حرلا دحالكو ناسأ,الكلذكو هراشءا ىلع لديام درب

 طورمشلا نمدزرك ذا هدجوال نك-اواح الطصاهوحولا ةكرش عمو 2 رلاىفاكرتشي وهمذ

 ىعموهأك هءاعرس سا العهزعلمعد ناىف رخ الانياجرلا دح ا لكو نان سأ, ال اذكو

 عاوفالا هد_ه عم نا ىل_صااو كلذ ىف طورمش طارتشال ىنعمالو احالطصاناديالا فكرش

 ىذارتلا هطانف كل! ىففرمهّدلا نما .نمناكححام نال ىذارتل ادر < اهيف لوخدلا ف كب
 هذ_هافامهف كي اهبل قكيفقراجالا وأ ةلك ولا بادنماهمناكام وهريغراسعا مضنالو
 نافكالذىلا مهلا لأ وأ لةءلءادىاواهوطرتسثاىتلا ظورمثلاو اهوعونىتلا عاونالا

 نائعااو ةضوانملا هكر :نمدافةسدام ل_عاحن ال لد وطئااولدوهتلا اذه نمرسنأ مالا

 ىلءامسمد» عبرلا نوكي وهعبب وئثءاريث فرخ اووه كراتشي نا ل راازوج هناهوجولاو
 نع الضف اعلا همهشب ىعملا مضاو دداو دا دهو نول نمامهئفدحاو لك بضرادوم

 داو لك هءفديام ىو:سدنأ نم مءأوهو لماكلا نعالضفرمهةملاهزاو < ىتفي وملابعلا
 نوكي نأ نممعأو اضرعوا اد_ةنع وفدا نوكي نأ نممعأو فاو أن ثلا نماهمنم
 رض 2 22-0
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 ءارمشلاو عمال روت لان وكي نأ نم معأ ر هضعبو أ .هتمد_او لك لام عج هيأ را ام

 لصالا ىف ىهىتاا ماقالا هسه نم مس ق لكم اول هج مما ب هواه ئمداو لكو أ امهددحأ
 تارامغلا كلل مهراشعا قءءامنك.١ تاحالطصالا ىف ةساثمالف هصخخام»أ لاو ع

 هتحلثاطالامني ودب هباءثاولعلا بلاط ىلع ةقاسما لي وطثو طو رشا كلما موةاكتو
 نأ هل ءبعصرل هحي ريفوئما!ارمشىف لارت_مالاز اوس نعالا ةبو "ايثار تلاسول تنأو
 لب ظافاالاهذهىناهمموهذ راحل ناديالاو' هوجولاوأنانعلاز و <لهه ناقوأو من لوي

 عاوفالا هذه ل صان: نءريثك هملع سد:اي عورذلا لعىفني رتملا نماريثك اندهاشدق
 نصرصت2 ذو دهعبب ا وركجرناالامهللا ضع نم امزءيزييمدارأن ا معاي

 ءار'الا ةريئاد عسو نمدهتحلا سداو ءالذىلا هناك د:يامهءاعلمسامر فهقفغلا تارص:#

 لب ديلقثلا*ارسابأ دوه كال ناف لمقولاه نم همملعفديام لك ل.ةو لمادلا نعل طاعلا

 هني لرلو لئالدلا هوجو عتيل ثم لك فس غبو لطابل لطباو باو ها رزق نم دبل
 لاح رلا فريال قاف ني رسصةاارو دص مظءي نم ههلاذنم ةذاا لان عدصا نيب و
 ٌتامصعَلا نع همهن ىصدنمءالا|اهردت فرعدال كلام ئاعالا هذهىف ك1 دصتملا اذهاو

 ضرع ىف ءاكرشلا رجاشتاذاو) ناء2_ىلا هللاو تاقولأملاتاداةّدعالا نع هسنهذ صلخأو
 ىلاعت هلق ىلص ىلا ناامهريغو نيصعلا ىفزيرهىأث يدلل (ع رذأةءبسناك قي رطلا
 هقادبعهانهمحب رخاو عرذأ ةعيسسمولهحاف قد رطل 'ىفمفادخا اذالاهلوهلآو هيلع

 نمفازرلا د_.ءاضيا هج رشأو تماسلانبةدايعب دس نمىناربطااو د: ملا ف دج أنبا
 همر رغب نأ هراح راح عنميال و( سنأثي د> نءىدع نبا اضيأ هج رخأ أو سامعنباثتدددح

 لاهل وهل او هلع ىلا مت هللا ىل_هىنااناامهريغ و نيحه معلا ىفةرب رهىلأث د د (هرادجيف

 نمةعاج نع قيلاوهبامنباودم-أ هو ىورو هرادج ف هب خزرغي نأ هراجراج عنمال
 ىلا.عتهننا ىلصهلنا لو .رلاهت لاه سامءنبا ثيدس(ءاكرمشلا نيب رارضالوررمذالو) ةياصعلا
 قارطلا ف مةامخا اذاوءراح طاح ىفه.ثخ عضب نأ لج رالورارضالور رمضاللسوهل آو هملع

 نبالاه فازرلاد_,ءوىااربطااو قويبلاو هجامنباو دج أ هجرخأ عرذأ ةعيس هولهباف
 ثيدحح نهىورر تماصا!نبةدابعنءدجامنبا هاورف رارضالو ررمضال ب دحامأرعُدك
 روك ذااوه س!.ءنباثي دق ى-منار ومش مث د .وهو ىر دإلنا دمع ىلأو سا.عنبا

 هجامنياء_برخأ دمع .ىلأثيدحو قييبلا ضي أ هجرخأة :ابع ثردحو بابلاف
 ىف فئارباملا ىظرةل'كلامنب ةءاعث ثيدح نمءاوردقو قب.ءااو مكسهاحلاو ئطفرادإاو

 ةرممثي دل (هراد عس_ وا هرش عاقب همي وع مامالل ناك كي رمثراض نمو) ميهذوب أوز ربك
 لاه لهل رلا عمو لاه ر اصنالا نصمل - ر طئاح لح نمدضع تناك هلا بد_دجنبا

 ىلا أف ىأنولقاذ. نأهملا بلاطذهساع قشيو لجرلا هيىذأتسف لذ ىلا لخدي ةرهمناكو
 لبو هلآو هيلعىلاهت هللا ىل_صىنلا هملا باطن كل ذرك ذة لسو هل ار هما عىلاعن هنا ىلص
 ىأت «يقهيغرارمأ اذكواذك كلوىلهمهفلاه ىنأتهلئام نأ هلا بلطقىأت هه. نأ
 علتاف بهذا ىرادمتالل لسرهل آو هماعىلاعت هللا بص هللا لوسر لا قةراض تا لاقذ

 هض و



 (104) ندرلا با:نكح

 ١ ىرباا!بحناىوردقو هلم عماسل)و : هرع*ن ءهسأ نءد#ن رذءجهباورنمودو م

 هملكذ ”لدحر طئاس ف قذعتيابا النا حصلا# نايدحنب عماو نع ماكحالا ثداحأ ف

 ةره«ةصقوخرك ذ

 ه(ندرلا باك )*
 ربزعل !باكلا هيوطندقو عاج الابر اح نهرلا (ه«-ءاعنيدؤندارلا هعاعام نهر زوي )

 لامْتلا ودها حم لافو روهجل اها بهذامكص لااغلا جرح رخ رفاه دم.ةنو
 دنعهلاعرد رو آو هلع ىلاههأهقتا لص ىبنل!نهردةورغسااىفالا عرشبالا بر هاظن او

 قوهو سن أ ثد دحح نم هريسغو ى راذلا هج رخ 6 هلهالاريعذ هسنمذخأو وةئيدل ا ىدوهي

 نبا ثيدحن د 2 ا نق ع 20 ةاعشي د -ن ءنيوأا

 5 رضا ىف نهرلا ةءءورم م ىلع ل_ءاد نال ىفو حارتق الا بحاصو ىذ مرتل ا هسحصو سارع

 نمدريغو ىراضلاءجرخأال (نوهرملاةةذبِب رثيئلار بكر يرهظا'و) رو هبا لاق
 هتقفأي بك ريرهظاا ل اودي ناك هنا لوهلآو هماعىلاهث هللا ىلسىننلا نعت رب راف 'ثيدح

 برمثد و بكر ىىذلا لءوانود م ناك اذا 3 برش: ردلانياو انوهىهناك اذا

 كلذىلا ب هذدقو هسولع ق فاني و نطرلاب عشار نمراانادار ماو طافلاشثد دءللوةق_فةذلا

 ثيدحلاة من م هريسغود اذ خ أو يقل لاق مهريغو نسطعاو ثدالاو قص#او دجأ

 عفش تان تامر - ةينحولأو ىئاش !|لاهو باودا اوهوىوتفلا هدم

 فال_ىلءدر وثد دل او اولا هسءاعّّوملاو نهارالدئاوذا لب ئدد نهرلا نم ءنومترملا

 جاوتحالا عمإلالو راه فرجن. ىلء بم رابتعالا دساف صا.ةلا اًدهنأب باح و شأن ولا

 دربال ماعلا نالءريغو ىراضاا ىفاك هن هند د اريغب لج رلا ة.ئام با نأ نع 3 ماان 0 دروام هب

 ماكحالا نسحأ نم مك ماكإ| ادهونيعقوملا مالع' قمب مها نب ,”' لاهو هيلع ىس لي صايخلا هب

 ىلءرذعي وابم غلق ن اا أع عاش تان ءانصألو هريس غنننفا ارال حلصيالو اهيادعأو

 تاتا كانا هعفر ردع وأ هس ءاعوشبو نهرا ظفدت ىتلا ةقفنلابه ءااطم. نمر "رمل

 همك اه: مهيلطو هيوكرو هيلحر دة هءاع ةقنالاردقنأت ام اونهارلا ةسغتامث و نغزلا

 مك-للا عراشاا عرسشن :سمسلا ةمئملا!ىفا ام ةدملاو حر او رمسعلا نماذهىف كاذب
 ضخ رهو همم: هءلءوهرهظ بك ربو نهرلا نياب رشد نأ ن جترمالو دارعلا حلاصع ملا

 اذههعسالامىلا سادقلا اذهعب رخت فلاطأمت ىبمث ا ةمهصعلا ةدساا هيت أن اول ص ا.ةأ ا

 اوال لاما هلف اىلصىنلان ءةريرهىأ ث يد (ه.فاميز هرلا ىافيالو) اطر هلا

 ىطقراذلاو فاد ثاادح رخأهمر ءههلعو هئغدل هئهر ىذلا ه. .دحاص نم منشرلاّى واغدال لاق

 قربا ظفاللالامو هدائساى ىطقرادلا ن س-و هع ىفنارحنباو ّىمءااو مك احلاو
 رمهجامنباهج رخو لا سرا ارا ىلا طار ملا نأالا 0 ةنهلاحرنا مار 1١ غول

 قاوصسا انهقالغلاب دارملاو لومةمح رن مت جرد قو ةدايز عفرلاو ىرخأ قيرط
 رمسفهنار همنعقازرلا :_عىورو طورمشاتةولا ىف نهارلا هك ذي )ث_> هل نهترملا

 الهنا لاه هنا هنع ىغلب مملاه كل .هرلاف كلاعكن 1 لنا ل رلا لاقتا اا نهرلا قالغ

(١ 



 هنراولاوةعدد !ناكح (17)

 لطأقبو رمضملا تقولا ىف 4ةدسإام هسملا نهارلادودلا ذا نهرلا كالت ناك ةيلهاخلا
 نيلاو نوهرملا ةقسفنب بكري رهظلا نأ نم مد_ةنامم مءأوهانه مرغلاو نغلاو عراشلا
 هدف طرت اكلذاف ضان وهو قادم #الا ىلع نهرلا نيمو ةغلاملا ةخخا فلا برمشي
 وهلزرالا نال ملا كحر رهظلا ثيدحو نهرلا قاغي ال ني دحنيب ىد:عفالة>االو

 كلذدنعف نوترملاهامحأو كالهلا فمسو هيلع ةَقدلا نم نهارلا عندما اذا نكسل ةقظولا
 ريةةوذخأت اذهب و دملاق معلا لعأهملعو تلق ىر.تن!الدع سانلا ءاريامردقب هب عفر

 ندر -ْنالوقمف ل رلا د_:ءنوهرملا ىأن هرلا نهربناك ل_جرلان ا نهرلا قلغبالهلوق
 نلغبال لسودل اود .اعىلاعت هللا ىلص هللا لور لاف كلاس نال نهرلافالا واذكواذك ىلا كلاع

 سن ني ناامهربذ كلذكو ةةنحىبأ لوةوهولوةن كلذكو هلامبنمترمال نوكيالو نهرلا
 هينوغرملا قا ىدأ تمر ندارلا ىلا دوعيال ثم < قاغم_سيال هانعمةئسلا حرشفو

 نهرلا قاغبال -ظفلو ةدابز عمي ملا اذه ىيذاسلاىورو نهارلا ىلاداعو كفا
 هفودك الههمرغوهتدايز هع يفاشلا لاق همرغهءلعو ه:ئه4هنهرىذلا هيحاص نم
 نهترملا ق- نمد الهم طةسدالو نهارلا ناعذ نمن وك نهترملاديىف اله اذا هنأ ىلع ل.ءاد

 تناك ناوقحلادك البطة دق اردق تناك ناهتعق ةفنحوألافو ىناشاه_ءلعو
 ضقلاماود ىذاشلا دنعو ىلإ طقسي قا صرثك ناك ناوهردةد طق د قل! نملقأ

 اهيلعرفاسبالو ليلا, نوترملا ىلا درتو راهنلاب ةنوهرملا ةيادلا لمه تسيف ندرلا ىف طرمشب سول
 وهفهطيرغتالوه تانج نودي ن ترا ادي فاناذا نهرلان قا لوقأ ةذضحوأ هزي لو
 اتسم هنوكلال طبر غل اوأ هما ةباذعلا هن هطب رفتوأ هن: ناكن او هملع نومذ كريغ
 رانا ةصذاو ةمعرمشلا كوادملاو نامذلل بيب سدل هدرصع نهرلل سدا نا هبدح

 «(هيراعلاو ةعيدولا باك )«

 :1آن15-اااهنال تالصا لضنأو تاعاطلا نساحتو ىالحالا مراكم نصت راهاا لوقأ
 ةدسسلاو ٍباَكَلا صوص: تت لخادلهقاا اذهنا.ميرالو ةجاحهملا هل نم هكمللمعذاذم
 ريلا ىلءاونوا ذو ىلاعت هل اوةكالذ اس نمو رممحلا هبطم الامال ىف بءةرتلا نمام فن اف
 ةحادا ىه عرمشا او ب رءلاناس|ىفةبراعلا نا لصالاونوعءاملانوعاع وهوةو ىوقّااو

 دولا ىلعب2#) النالاموهيراءلا نمناكص ىنعملا اذهه.ةدج واف ضوعالب عقاذملا

 نأميمأبهتنانا كاعتهلوذا (هناخنمنوذعالوه :ةدا نءىلا ةنامالاةيدأ ريع ملاو
 الو كرمت ا نمىلا ةنامالادا - ودل آو هملءىلاعت هللا ىلصالو داو اهاهأىلاتانامالا اودؤت

 ىوةرب رهىلأ ث يد نم هعتصو مك اذاو هلو ىزمرتلاو دوادوب ا هج رخ 1 كناخن منت

 ىفو سذأ نع حاملا ىأث يدك مك احلا هل دمة سا دقو كي رمش نع مانغنيىفاط هدانا
 ىزوملانبا + رخو ىناريطلا لاق اك هيدرفتدقو +.ذفاةةوهوديو نب ب وي أهدادسا
 اضي أ هج رخأو فرهنالن .هدان سا فو بمكب ىنأ تيد نم ةمهاذتا لاعلا ف

 0000222 ا 2222302000--3395--5-55-25



 (691) بدأنا: كص

 نملجرنعقويءلاودوادوأو دم أ هجرخأو سنأ ثيدحنمممهنوبأو قهيبلاوىفارمطلاو
 لأ لاق !!نيعلا (تفاتاذا هملعناسضالو ) ىنادعأ ريغ ل اوه هدانشماق و ةيادصلا
 ىل-هىبلا ناهد نعدس أنعبمه نب ورع تيد هتتايغو يانج تودي ةعدؤ انما

 دقو فعض ءدا:-اىفو ىطقرا دإاهدح رخأ نعوم ىلعنامخال لاق لو اوه !١ءىلاعهثهلنا

 قىطقرادلا ٠ بج رخأ |! نيسعلا ىلع ه.-ةمالناك ءلالا نعكذال عسبدولان أىلءعاسالا عقو

 ريغ عدو لاالو ناهض لغملارهغريع ملا ىلع سيل ظفاب ىرخأ قد رط نم قداسلا ثردحلا

 ةبان لالا نعضيال هنأ ىلا بهذ دةنرمعت ىلا امأ و نئاخىنام او نئا1ناوهلغملاو نامه لغملا

 هديؤ تناناذا|معطيربعتسسملا نر وها نع تقلا ىفكسو ةيكلاملاو ةمذ:طلاةنادخوأ

 هحامنباو ىذمرثا'و دوادوب أ ودم ح رخأو 00 !١ناك اوال:

 ىلعلافل وهوه 1 ىلاعت هلا لص ىلا نع ةرع“ن لا ثد اد نم عت عصر مك اهلاو

 دوادونأودجأح رخأو روهشْملاَعَمَةرك نع ءنس كس هن دوا ىدح تذخأامدرلا

 راعدس الهلا ١ و هلع ىلا_ءتهّللا ىلسىنلا نا ةصأ نب ناو اص ثد دل ع نم اهلا وتااو

 ءانشلا ةمسئاس ىف نتا !لاه دن هنوءمهب راعلا لاق دحتالي فض[ لاقتاغازذ نينه هنم

 ىتحتذخ أ امددلا ىلع ل وهل آوهيلع ىاعتهق اىل هلوقّتحت "ندا دبايسالاهذهعمجو

 طفح اا ىلعدارملا نأ هاظلا نكاو ت تذ+ أ امناهضدملا ىلع دارا ناكحه نا ىدؤ:

 زوالو) ف لالا نام ىلع لملد ف سدلو قابلا ف نوكياسنا كالو يدون ىتح تذخأام
 هّللالوسرد عع ىلع نوعا اد هناك لافدوع ءنباثي دل (ردةااوولالاك نوعاملا عئم

 ىورو“ ىرذالاه هو دوادوبأ هج رخأردةااوولالا هب راع لسو هل اوهملعىلاه هللا له
 ىذلا ثدبلا عادم هنا وعامل وت :ءو ىلاعت هوقار.س فاما سامع اردونهس نسا نع

 نوءاملاةشناعنءو كلذ :نف اامؤردعلاو لع 1 اوولدلا اوسأذا نم م منء ساشا ءاطاعتي

 كلذ حات<نا ىثاوملا باو لقلا قارططاو) ةاكزلا نوءاملا ل قو مملاوراذلاوءامملا
 هيلع ىلاءتهقلاىلىنلا ن ء رباج ثي ددح نم هريغو لم هج رخأاا (هال ..سفاهيلعلجلا ٍ

 عاقب ةمامقلا مون ,واواد هقأالا!هت-ىد وبال مال ورةءالولبا بحاص نمام لاق ل-- ,وهلآو

 لاواهةدحامو هللا لورا اناةابنرقب نرقلا تاذهسسطذتو ا يهفاظب فلا !تاذءزطنرق ةرذ

 قا ارطايدارملاو هلف' ل. هه ىف اهيلع ل_-وهانأ ا ىلع املسوابتص# هراهول :ةراعاراهللذ قارطا

 مالح عم ةذمل حبات ما ىطعب نأ امضعدارحلاو هتيشام ىلءهيذ ةرامنأ جام نمهّ راعاهاخل

 اهي ىتا | ىثاوملا بحاص نم 4 ةم_ثامال نم كلل ذباطاذاف هقا لس -ىفاهيلءلحلا امأو اهّدرب
 هدحاح ىلعةدارز

 «(بصغلاب اك )

 الو ىلا ءتهننا لاه دقو اناودع+. .اعىلوس اوأ لطامااندري_غلام أهنال(بصاخلا' مناي

 لمع سها لام ليال /ودل و هيلع ىلاصت قا ىلصلافو لطابلاب مك 7 مكاو هأ اولك أب
 ا راو ود رم مم سنن عقوق 7 ا رغأ هضم نم ةسطالا

 تناعادددح
 اى

 ١ 11 وال031 اع نالت اساانناظسفاطأ ا



 بسمغلا با ححكحص هذفف

 هنءىطقرادإاهح رخآو سامعنباثد دس ن مك انا هرخآو هلع ماك ةموهو ناعدج

 دمج ىل أ ث بد -نمام يصد ىف مكسصاملاو نا. حنباو قويبلا هج رخأو ىرخأ قب رط نم
 نع دي زينب باسل ا ثي ددس نم همم .بدسو ىذمرتلاودوا دوبأو دو اح رخأدقو ىدعاسلا

 الو دا هدخ أ عام مدح ن ذخأدال لبوه ١ آوهملعىلا.«ت منا ىلصهقتال ]وسرلاه لاق هنأ

 مكءلعم زامدو مكلاومأ ا. ثيدحو هيلعاهدرللف همخأ اصعد اذ خ أ اذاو ايعأل

 ىلع عمجشو نياسملا ةفاك د :ءبصغلا مي رحت ىلء عمي وهوامهريغو نيصعصلا فت يايثو» مارح
 دخأ امدرهءاعب<و) اًهاان ناك نا هضوع ملت ىلءوامقاءناك اذا بوصفاادريود»و

 عرز نو قحملاظقرعل سداو 0 (هسقننمةسطبالا | ئرعا لام ليال

 ثيدحل (هعفراسرغهريغ ضرأ ىف سرغ نمو ع دزلا نم4 سلف ممن ذاريغب موتض رأى
 مهتذاريغب موق ضر أى عرز نملاق لود[ اوهماعىلا.عتهننا ىل_صىنلانا معيدخنبعفار

 قيم ااوىذمرتلاوه-امنياو دوادوبا ادد هدقفنهلو ىئثع دؤلا نمدل سدلف

 ىطقرادلاودوادوب ؟حبرخأو ىراضاا هنس>و ىلءد وبأو ىساامطلاو ةبيد فأن ياو فاربطلاو

 ىهناضرأ يحن ملاعلسو هلآو هيلع لاعتهقا ىلصهقنا لو سرنا دب نزلا نبةو رع د دح نم

 ىلا اهصّدخا نيل رناثيدحلا اذ_هىئثد-ىذلاىنري_2أدةاو لاف قدسملاط قرعل سداوهل

 بحاصا ىضقذرخ< ال !ضرأ نال امه د سرغ لسودلآ آو «لعىلاعت هللا لص هنا لوسر

 برضتلا_مناؤاتيأردةاة لاق اهتم ح رذين أل لا حاص مأو هضرأب ضرالا
 قاسلاو هئ_حوىذدمرتااو دوادوبأو دا رخأو مءلذاا ناو سؤشلاب اهلوصأ

 هملعىلاءت هللا ىل_صوقتلا ل زوسرلاف ا دب ليز ني دعس ثد 7# ن  اةملعت ىراضلا هج رخأو

 نالويةانىمةلا قل الوقأ ق-ملاظقرعل سداوهل ىهذ تدم اضرأامح نمو هلآ و
 نغسل! لهآدنءكاذ تدئاك عر لا ىلعدنق_ ألم بصاغلا هلع و ضرالا كالا ع رزلا

 لاغ ةريهظ ضر أ ىف اعرز ىأرذ ارذ هيراح ىىأ مل وهلا وهءاعىلاعتهللا ىلصهنا ةباو رىهظفاو

 لاف نالف عر زهنكلاوىلب اولاقرم هل ضر أت سل لاق مها سدالمق ريهظ ع نقيا
 ةلدالا نممدةنامل (ب ىصفملابعانتنالا لحال و) ثيدحاةقفناا هءاعاودرو 2 زاوذخل

 ةرعالىاا ضرالا سءقدرود- 5و اعاد االوانمعالري_غل لام لال هنأب ة ةمضاقاا

 ناا ا-هريغو نيعصع ا ىفة سل اع نعاونم ثيداحأ هوو عرزلاءاهب عافتالاالا[م_صغل

 نيضرأ عبس ن .هقلا هقوط ضرالا نماريثلظ ن علاق لسودل آو هملع ىلا ثهللا ىل_صىونا

 اضيأءوحخرعنبا كد كح ع نم هريسغو ىراضاا فو هرغ دمع -ىلأ ثيدح نم اضي أ اهو

 امنا ةشناعشي دخل (هتمقو ألم هيلع هش نموإل اهبأ هوخفترب ره ىأ ثيد- نمإ- هىو

 ءاناك ءانااهل لاقذ )ودل آو هلع ىلاعت قا ىلص :الهمةتدهأ ىذلا ةقيك .ةصءانا ترمسك نأ

 05 ملاحرخأو متفلا ىف طقاطا ه:سدو قاسناأودو ادوب أ ودم اه رخأ ماعطك ماعطو

 اهناسأ ضب د:ءنا تصح ل سودل 1و هماعىلاعتهقنا ىلص هللا لوسرنا سذأثيد> نص هريغو

 ترك فاه د تب رضف ماهط اهيفةع_هقباوامداش عمنم مولا تاهما ىدحا تاس رف

 سددسو لوس .رللةصعلا ةعصقلا عقدو ولك لاهو ماعطلاا مفىله> واهعضف ةه_صقلا
 لوس 22222 ا ا تت تشتت 222-----8



 6 كل قدها نادكصح

 هملا سوده آو هماعىلاعت هللا ىل<ىبنلا او زأضءبتدهأ لاه ىذمرتلا ظفلو ةروسك- ما

 هبلعىلا عدنا ىل_م ىلا لاقنا يفامتقاأف اهد ةقدق ا هشتاع تا ؛ سذن ةعصقىف اماوط

 نءةالو لذ ءنمذل ى معلا نا لاه ن« كالذي دّتسادقو ءانانءاناو ماعطي ماعط لسولا او

 هذطا ومق لو لطم تعلو لتمر ةنماعاصو

 ناضل 11

 ا ملول رهف ل استل سئ داق 1 ةريره أ

 نم ٠و ىذمرتلا حرخأو هج رذيهحرف ى> راثلان ماوضع ه-ةموذعء لك هللا ع

 رم ااهعألاقل- كرد اوه اع ىلا.عتهللا لمىلان ءةباصتلا نمهرهغو ةماما ىلأث يح

 لسءئصااسعأو هم فوت طوس لى زا ١ نمدك اكن تاك الإ سهأ ها قدعأ سم

 طفاقو هسماودعاو_ممودع لك ىزع ران ا نملك كفا :اك نيام نين نأ ها 2

 اهئاضعأ نموضءلك ىزعراتلا ن ماهك اق تناك ن[متأ رعا تقعأ ةلسمة ماا

 ىفام (امسننأباقرلال_ضفأ) ثيداحأ ب اما! فو مجيد هدان ساو اًضءأنم اوذع

 داهلاو هلل نامعالا لاهل ضف لاعالا ىأهلت'لوسرانتاقلاك رذ ف ث د د نمزيصدعأ

 قدعلارو< ولان اهرثك اواهلعأ دنعا مسن[ لاق لضف ب اكرلا ىأ تاقلاك هللا سس

 رأ ىلع تطرشو ةل* مأ ل ا ا (اهوظوةمدقلا ط هرم

 هجامنباوفاسنااودوادوبأو دوحأ هج رخأ ش اعام لبو هل آو هلع ىلاععت هلت ا ىلص ىنلامدخأ

 دقو ىلسالا صفو: أن امو نيد .عسدانسسا فوك ااه رخأو هدامسانس أب الل اقو

 ىلاعت هللا بصئنلا ناادو. نمد اه دوو هشن 00 هريغو نيعمنبا هقو

 | معة دفا طرم*د معلا قءاعت نا ل- 5دقو كلذ لشم ه٠ طعىئ مال لسوهل اوهماع

 ىمااناهحامنءاو ىذمرتلاود واد فأو روابط زم كول 0 ةءامجراتالخ ن#و)
 سوهو ردد ظفاو رحوهتمر# م>راذ لمن ءلاف مودل ًاوهماع ىلاعت هللا ىلص

 ركع ةمثد دحو طه ىو دملا ني ىل !ءلافو روم ملاقمهنمهعاس“ىفوةرك«نع نسل اهءاور

 يملا لاق عنب! ثيد>-نممت املاو ىذمرتلاو فا-نلا ح رخأو مديال ىراضل لافر
 نءةرمذ هياور نموهو رحوهت مر < .دراذ كال مند ل_سودل .آوهسملعىلا.متهللا ىل_صهللا

 نءهاوراد_> ًالعنالو ركج:ءثيد>ىنا- دلالاق هنءراد بد نب هللا دمع نع ىروثلا

 ى<هقئودق هنك-| ثيدالا اذه ىلعة ع ري ةرعد عدا 20ىدمرتلا لاهو ةرمد ريغ نامقس

 ناطقا نب او والا دمعو محن! اذههئب دم دقو نيصمعلا ىفهثب دودو هريغو نيعمنيا

 ةدادق هباورنموهو رد تيل لكما قو اطل نير نك فاسنااودوادوبأ حرخأو

 لاةمنءواذتالمحرلا ىذوّدعزةدراولارامخالا عمم ا لصاخلا ل اوقأ هدم عملا اوهنع

 دقو 0 ل ةيرد بأ تيس ارا عيالو دلال دتساللا هعوس# ضن عابكلب | الاةرب ره أ ثيدح اب شراعتالو لالدت-اللاهعومست نم عئئابتكلو

 0 0 ومس سما

 اًقاطم همعقب نمط ى ممل نا كالاملاهو نويفوكلاو ىفاشلاوهولثلا مدعدنعالا دق

 اهدر ميصصلا ىف تبا |اًةارمصملا ثهدحىفدر ودقهنكلو هلع نهض 1 ىلا !نأىف فالال لمق



 اعلا ناركخ (2329) !

 همل او نيعباتل او ةباصعلا نمل -ءلالدأرثك أ أء-.لع ودع مرت محرا ذكلم ن٠ .نأىلا هذ
 دالوالا ه. اع قع هنالعلا لهأ ن ءةءامج و ىفاشلا لاهو د_بأو هباتكأو ةةدمسوبأ بهذ

 ءانرت ام ىفانالو ةونالا كلامدازو هّارقنم م ماطر << هلع :ءبالو تاهمالاوءان< الاو

 يزال بو هل "آو هءلءىلاعت هللا ىله هللا لور لاق لاق نشك زانت رهشأ ثيدح

 هعوةو فاش الاد ك أت قنعلا عاتيا نال هقتعمف هبرت_ثدناكواممءد- نآألاءدلاو نعدأو

 وهفءارم كاد ءبءاشنالا ار حاط ناكن او اذههقاّدعالانال افا ةءئاحىفدازو كلملاب

 ةيرهاظلا ةريرهينأثيد_كسقدقو ىهتنااببسنوكيال هفئم مثلا نا مزلتبال
 لسهدنعرعنباثيدح (هقتعينأ «ءاعذدك ول معلثمنموز دحأ ىلع دح أ قدعبال اولاةذ
 هنريذ وأ هكجوامطا نءلوقي لو هل او هملعىلا«ت هللا ىبص هللا لوسر تءم-«لاق هرمغو

 ىلصهللالوسرد هءىلءنرقمىاك لاق نرةهنبدب وسن نءاضيأ لم ىو «ةدعب نأ هنرافكف

 هللا ىلسصئبنلا كلذ غلب قاندح أ اهمطلق ةددحاو ةمداخالا اما سدل موا او ه.لعملا مت هللا

 ل-مىو اهلسساواخان ا معاوتغت ها اذاةباورؤو اهؤكتعا لاق موه اوهيلعولا«3

 نمانإ وصت موه ذط وسلانأم الغب رشاك لاف ى رداد وعسمىنأ ثددح نماضدأ

 نع النو افا نانو أوقب لس .و هل اوه.« ىلاعتهتلا ىلصهتلالوسر' ذاق لاق نأىلا ىنلخ

 كلو أرانلا كرم ل عملو لاةف هللا هحوارحوههللالوسرا,تلقهءفو مالغاا اذه

 كوامااىفهدحن ءهسمب أن نع بع نبورعث و دخل ) الاوأمامالا<ةّدعأالاو) رانلا

 هيلعر دي لذ لح رلاب ىلع 0 وهلا وهءلعىلاعت هللا ىلصىنلالا ةفوريك اذمهدمسبجىذلا
 هجامئئباودوادوب ا هجرخأ رحت نافيهذا ل_.و هل آو هماعىل - ع 5 هللا ىل_هىبنلا ل لاقذ

 دج أ لاجرةمَقب وسادمهذكلو ةةئودوةاطران ْ حاحل !هدانسا فو دجأه>رتاذقز

 قدعدال هنا ةءفئطاو ةسعفاشااو ىلع عارخملاق وكنت ىناريطلا اضيأأ هج رخأو تاق“

 دوادو ثءالاو ءالام لاو مثتكاملافدرغ ناققدعلا د. _لا صوب لإ ؟لثملا درعع علا

 علا كلْذْنا ىلعءاناعلا ع. بأ هلا ل-س”ح رشف ىو ونا لاك اهدرعيق :«!للب ءازوالاو

 هللا ىل-صهنذا متلدأ نم ذومطالامتاةلازاو ةراذكلاءاجر بود :موهامناو امجاو سدا
 هللا ل-صهنذاو ةددك رغعاجالا ىوعدو مدةنأك اهومدختسإن نأبإردأآ و هماعىلا»أ

 بو.ولا لعل دذقرمالا لب بوح نوح د دضالاب]والآ و هءاعىلاعت

 قا نمد) ىهمتن |هثءءانةسالا تقو ىلا امخازتمان وجو هنوك ىلع دمادختمالاب نذالاو
 (دبعلا ى-ةماو طقف همدصن قةءالاو يوقتلا دهب مهدت هئاكرم كنمذد- < ىف هلاكرمث

 قدعأن هلا ملسودل ١ و هيلع ىلاعت هقلا لسمىبنلا نأ مهربغ و نيمهدعلا فرع نبا ثدي د1

 مهصصح ءءاكرش ىطعا لد ءةيقد بعل هملغمر .وتدمعأ نع كاع لام4ناكو دية

 دجأح رخأو قبامفرو ىنطقرادلاداز ىةءامه-هلعقةعدقفالاو دس.ءااهلعقتعو
 نمهلادةثقةعأهءوقنم الجرذ هسا ًّ را 7 هحامزباوىفانا!و

 سدا لاقو هلام ىف هلع هصالرخ له لسوةاو هيلع ىاعتهقلا لمي :اىلا كلذ عفرف لولع

 مودل او هملع ىلا .عت هللا ىلص ىو ا( نعرب ره بأ ثي د نماضيأ نيدوععلا ىفو كي رش هنن
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 0 قتلا اكس

 ةيق لوامملاموق لامهلع نك مناف هلامىف هصالخ هيلعق كوامم نم اصمةش قدعأن م لاق هنا

 1 نباثيدحنإب واذهنيبىفانتالو هكمصد اء قوق ثمريغتعي ل ىذلا بيصن ىف ىهستساث لدَع

 بدصأ قب وهسصنالا دعي هللامالو دءىف هلاكرش قع أن مناو*و ن 3 كم عملا لب رع

 اديعوّضعن وا رح هضءب ناك الا او ىمسةسا قدامل هسة سد نأ ديعأ اراتشاتاف اك ولمدكي

 نامهطهللاّةر مالغمها ناكل اه هدب نع هس نع ةمصأنب ل.همما ثيدحن م دجأ حب رشأو
 ىلض وبلا لاقف لسود آو هل ىلاهتدقا ىلع ىنتا ىلا ديعلاءافهةصن دج قتعافثاوك"ذوأ

 هلاحرو تامّي-هدمس مد ناك-ةلاق كتريفقرتو كل ةدءى قع 3م! .ودلاو هءاعملاعت هللا

 دبع نمهبيصتقئعأ نمثأ ىيفاشلا ه_ءلعتاق ىوسلاىفلاقىناربطلاهج رخأو تاقث
 قمهمالهلك هزالونوكي وهءلعق:عبكي ريشا بدصت ةهقإ رسوموهو هريغنب وهن كرخشم

 ديعاا ص ستسالو هقاعا فاكيال قءقركي ريشا ابدصنو هءدصأ ندع ارس مناك ناو

 كيرشلا بيه: قتءيالهنااءهدحأ نينعم 5< مهصص- هءاكرش ىطعأف هلوقدكفىف
 سب هءاعدلك قّعي هناامهياثو ميدقلا ف ىئاشلا هلاك وهةهقهاادويملام ظفنلا سفن
 قالك رش قدعأن !ناكح قدعلاو مقا اطعانالك الدو ةوقلاءادأ لع فقو الو قاتعالا

 ارممومق:ءما اك ناةةنحو أ لاقو ديد+لا ف يفاث !١هيلافو اعيج هماعنادرب كدسبع

 قءءئذأ أ اذاف هبيصت ةوقف ديعلا ىىستما*اش ناو هبيصن قتعأءاش ناراامكا تعي )ىذلاف

 دسبعلا ىلععج رنمذام دعبدكي رمش م هيبصل ةعققت ءعاا- نةذءاشناو اه١هن»سءالولا ناك

 سفك و رمدا | بدصن قدعبال ءاتحاصلاك ر ةلرك زالوو قةعءاذأ اذافءاه_ستسا
 ذخأموام_ما»ءالولاو ءاك قةءرخ“ الا فصلا ةدةىذأ اذاف علا ىستسلب قامعالا
 عسةسيالاو لامدل ناك ن اهلك قمع دبعفاصءةمنمعأن ءاعوف صرب رهف أث يدح مهأوق

 لد وأتو نُلا هيلع ىلفتسيالىأ هيلع قوة ثمرغالوق ناضشلاءاور هملع قوة ثءرعغ

 ناكثا قّءبمل ىذلا هد.سأ مدخل ىستسي ىدعمن | ىفاشلالوقىلءثي دخلا اذ_ه

 هلامرد_ةبهملاطياغا همزادامق ني ةمدالا ن ملم ال هنا هملعف »و ةدصراغق عمو | ارمسعم

 اههريغو نيص صا | ىف شاع تيد (نتعأن مريغلءالولا طرش حدنالو) ىَّمن فرلا نم<.ف
 ةشئاعاهاتااقف أمئاهتب 77 نمت نك راهتاك ىفاهنهم بت ةرب رباهيلا تءاجاس ملا

 ةريرب ترك دذ تاعذ ل كلوالو نوكي رتتك كن تاو او. ناف لاله ىلا ىدرا

 كادت رك دنلوالواذ انوكي ولعمداف كل باع بست نأتءاش 9 اولامواونأت اهلهال لذ

 ل-ودلآ و هيلعىلاعقدقلا ىل_.مدقنا لورا هللاقذإ و 41 اوهماعىلا أ هللا ىلههلل!لو 5

 باك فت دااطو رمش نوطرغس ب سان أل دام راف ماه مث قدعأ ناءالولاامناف قةعأف فانا
 قثو أو ق-أ هللا طرشة صدت طر“ تاودإا سداؤ هللا باك فسد دأاطرم طرخشا فال اهنا

 اهرمأيو هره' ط ىلع شيد لا !:ذطش لاق هللا هير ميقا نبالاه ةاذاأو قرطثي دءعللو

 نكلوهلهحاأالو طرشاا اًذهلاص هصنءالول' طارتثاب ان لسوهل آو هيلع ىلا عتهلل' ىلسصىنلا
 هعرشو ىلاعت هللا مكح فلاكام طارت ئانالا قدعلل هيراجع هب نأ ينأذا طرت شن ة يو ةع

 ةلطابلا طو رمشلا نى ون وهلا مكح دب رهظما لطابلا موطرمش ت رش لي دنا اهرمأن

 ال



 قدم انانكح )؟ / 1١

 ناو هن عسملا نمل طبي الو هط رمش هل فو ول ن اريك هس دفااةءام طر نمناو هعرمرعغتال

 نالعل لهأ هلع تا معأ ىلاسعتهنلار اوربت هنو هطارتشا ءاغلاهط رمثو طريشلا داسأ فرع

 ىلءل جراب نأيونالاو لل الولائي الو هب هئربو"الولا ه. اعدل تشي اديعقدعأ نم

 ماللاو فلالاب نةءملا ىلا ءالولا فاضأ مودل .اوهمللع ىلا_هتهقلا لص ىلا نال لجرئدب

 هريسغنعاهعطقو دي زلاهيف كلما باهي همفدي زارا دلا لا ب اكدرعغنع ه_هطق كلذيحوأف

 توعوةهءفريبداازوكو) ةالاواادةعبءالولاتثةةدنحوبألاقو ىفاش اا ءاعو

 قمع أ الجر نااه_هريغو نيمو هعلا ىفرباجثي دل (هءيهزاجكلاملا جاتحا اذاودع ام

 ىئمهيرتثي نم لاذ )سودل او هماعىلاسعتهلنا لص ىنلا هذ خأف جات افرب دن علام الغ

 اعوذ رهرعنبا ثد ددح نه قيمبلاح را ءلاهعندف اذكواذكي هتلادبعنب ميعف هارشاف

 وهوبهونالو عايالربدملا ظذاءاعوذ سه يطق ران اء اؤنو ثلثلا نمربدملا ظفابافوةومو

 عي زاوجىلابهذدقو ثدد_ 1ا اركدمو»و ناس> نب ةدسعهدا:_ساىفو ثامأا نمرح

 ىووذلا ىحرءاهةةلارثك أنعةنرعملاف قول اهل ةزوثي دل! لهأو ىجفاذلا ةساعلاربدملا

 نءىوراع يفاذلاهمةعتو ةفنحو ألاف هو اةلطمربدملاعس زوال هنار وهج ان ع

 ريبدتلا مءانأيدر و نامزوأ طرمد اد.ةمدربب دئن وكينألاقحابمجأو مد-ةةورباح

 هع زاجأ نموةربدا!طوزاوح ىلءاوةفتاو ريسغال قلطملاربب ٍددلا هسنممسهةيققلطأ اذا

 0 ةلالد همأسداو ةجاععلل عسبلا زاو+ ىلع دل !لددقلوقأ ةيانحلا ىف عامي لاف

 عاملا فقومىف ئةاوزاوملا:لئاقلاف هلع حيالامالا كل ذ ىلع لديامدرب لواهدععمهزاوج 5

 عنياطرشس طورم ثا اامأو ؤجانلا اذلق قدعلاعناملا لاق ثاف عئاملا نا هملسع ىدمىلعو

 َ "الا مهو.ئاكةىلاءتدوقل (هيدؤدلام ىلءلوامملا ب :اكمرو<و) اعئامهنوك ع ونمف

 تاق امتمعورمسش مىفاف الخ فرعأالو مال_.ءالا كلذرر قف + _ءلها1ا ىف نوءناكباوناكد قو

 عمباستك الا باكسا| ةلالديد_بعلا ىف ران ىلا ءم هريطأ ىفاشاا لاق و ةفشح وبأ هيلع و

 رد ؛هنصوةعيو ارح افولاد_ءريصوف) اذكهناكاذا هد .اًنكن م عنمعالن !بحادلا امالا

 ةسص بتاكملاىدؤي لاف ملسوهلا اوه اءىلاعت هللا ىله ىلا ءسامعْنباثد د1 (لسام

 دحأح رخأو ىدمرتلاو نا -نلاودوادوناودج أه رخأ درعلاةيدقيامورحلا ةيدىدأام

 نأىلانورخآ ابهذو للعلا لهأ ض عب ذهىلا بهذ دقو ىلعثيد-> نم هوك دوادوبأ و

 هنأ ن ءبمعشنب و رع ثيداولد:_باو باكا لامىف وب يدديعلا مكح بتاكل م 43
 اهادانةيقوأ وأ ةثا ع بتركح د.ءاعألاق )ل ودل و4: لعولاءثهقا ىلسىنلاثا اي

 ىو هع مع رك ال اوىذيرشاوجاننباوس رادو ددخ اه روح زمن تا

 ع-ملافمد_ةتاماده ضراعبالو مهردهشتاكمن ه هيلع قام مع ب تاك اادوا دلال ظفا

 ىلا ءاهلنا ىلص ىن نانا ةلسمأث رد --ىفو ماكحالا نمهضع مت نكءالام ىلعاذه ل هك نكم#

 ه4- 5 هنمبهاف ىد ؤبامد دنع ناكو بتاكم نك ارسال ناك اذ لاه ل_-والاوهملع

 15 ود_علانالرحل امكحانوه هلت يثأنه سو ىذمرتلاو هجامنباو دوادوب أو دجأ

 هلع قدامد بع نتاكملا ىوسملا ف لاه نماعأت ا ىلا هاهلودل هنالوءىلارظا

 هض 5-5



 ال نات دعو

 0017 كادي رضادس ناصأ اذاواشةيرقن :تريالف لدلالحارتك اهيلعو اذ
 مطوع لمعلا ايرضوعالا هي 0 ١ و ةر ىداعة كسلا لام م ءاستنعأأ
 هتمأداوسانمو)مدقتام اهاهأ ا متاححص ناد: ةريربةثاعترخش دقو قد د ا
 هي ةمأ ىطو نهل_سو هل آو هيلع ىلا« لنا ىل_صىذلا نءسابءنباثيدأ (اهعم هلل ملأ
 هدان_ساىو قيوبلاو رك اهلاوبج اعني او دم أه برخأ هسا :هربدنعدقتعم ىعين 4كتدلوف ||

 تك ذلاه صامءنباثب د نصه-امنباح رخاو ف.وهذ دوهو ىممشاوأ 'هللا دمع نب ني لسا

 اًضيأدح وخأو اهدلراهةّمع ءألاقنل ره آو هماءىلاعتدقتا ىل_صهننا لور دن مءارباعأ

 قويبلاو ىطقرادلا جرخأو مدَقتاك فءعضوهو هللا دمعنب نيا هدانسا ىفو ىطقرادلا ع

 قييباايرخأو ف.عضهدا:_داواطق-ناك ناوةرحدلولا م ًااضيأ سامءنبا ثد دن ||
 سو هل ةوهماعىلا .هنهّلا ىلصهلل'لوسرن ارغعج ىأ نب هملا دعو ع ةعمجا نبا ثد ددح نم أ

 نع تاقثءتاو ردن_سباذه مص مزح نا لاقو ل _طءموهو الدلو كةةءأ مم هه اربا مال لاف

 ىجمن هنا ل_بودلأ و هملعىلاهتدقنا ىل-هىنلا نءرعنب نع ىطقزادلاح و سامءنبا ||

 ايد مادام ديلا ميعتمم-بينث روبالوزيهونالو نء_اللاهو دالوالا تاهمأ عسب نع ا

 هج مخأو رع نبالوقنم' ضدأف ةطورا دفا واطوملا قكلاط دس رخدقو ةرحىيذتاماذاو

 حابتحلا ضن ى هن مدقتاماهدءاسأ ناك ناو ثيداسالا ءذهو افوةومواعوذ ص قوبل

 ع "5 لاق راج د داو كور اوحلاىلا مهادعنمبهذورو ولا اهيدل_خأدقواهب ا

 ناك انف ركبت أو ل_بودهلآ أو هماءىلا عت هنا ص هال وسر :«ءىلعاندالو أت ام أ اسر ارم ١

 1 اهاونام-ئءاودج أ اضر أ هحرخ أو قه ]اوه امنباودوادوبأ هجرخأ انمهتنافاناهنرمع

 نيب 5-لا فاوناو الذ ىلع علط امل _بو هل آو هماءىلا هت هلا لص ىنلا نا همق رسدلو

 هلوقلاهداوت_داىذلا اهدمسىأ (هيو؟تقنءو) رومشمفورعم هم ,هدعب نأ ةباصعلا ا

 اهدلو_هريمخت ىأ (هريمضتن وأ) هتامحرب :ىفىأهنمربدن عةقتعم ىهت مدقتملا ثني دااىف ١

 ىلو أ هقء بوسهلد جودة نك بس هقدعا دجوب ل ن مودع بجوب ىدعل |عاقي نال (اهةدعا) 7

 عق ودق هنا لع لدي هنأف اهدإ راهقدع لس ردهلا وهملع ىلا عذ هللا ىكصدإ اوقد_ءبامسال اوكالدب

 اذاق ت توع ى> لوما ىلع بجتيامض باهيلع بججوي قسد سل ب نكلو ةدالولا قنا

 قحلا كلذ طاةساب ىذردةؤىتعلاريخت

 *(فقولا باك )«
 هللا ىل_ص ىلا هل. يس هنونرعبال ةملهاخلا لهأ ناكت اعرب: 6 نءوهوَةغلاما اخ ١قلاه

 هللا لمب-ىففرمصيا جر ناس الا ناف تاق دصاا / تودع لركوب و هملع ىلاعن

 ءارقفاانمنو رخآ ماوقأ*ىبتو ىرخأ ةرامءارقذلا ك_كوأ حاتصن ىذ ارثكسحالام
 لميسلا باو ءارقفلل اسد :نوكي نأ ن مةماا عم:أ الو نس أ الفزيمو رم نوقف

 راسصهقتا لسسفف هك طمسد>-نم) ىو افقا اولا كلم ىلع هل «أ قس و هعئاض مهيلعف رم ٍ
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 ولا



 فثولا باث تنص هليلفلا

 غلب هوللاه هنافسوب فأن ءىراسإ مسطاا ىح دقو رفزال ا هباصعأ ع. هةلاحو مزليال ةقد-وأ

 انمو هملات فت الذ عاجلا فلات فقولا دار ىب طرتلا لاهو هيلاقل لولدلا ىعي ةف.شحانأ
 لسوهل آو هماعيلاعت هللا ىلص ىلا نا هريغو لم دنع ةرب رهىلأ ث ي د هموزلو هت ىلع لذي

 حلاصدلو وأ هع لع وأ هب راج ةةدص*ا.سشأ ةث الث ن مالا هلع عطقنناسنالا تاماذا لاق
 هللالو-رابلاةفرب اضرب اصأر عنا ارهعنبا ثد د نما. هريغو ني ودعا !ىفو هلوعدب

 اهلصأ ت سح تش نا لاقف قمأ اقهئمىد ءس.ئ:أ طقالام سصأ رم اريم ع اضرأ تدصأ

 ىفرةلاىوذو ءارّقفا| ىف ثر والو بهوبالو عاستال نا ىلءرمعا لقد اهيتكوللل

 مغ مطيو فورعملاب املك أينااهياو نم ىلع حانج الل مهلا نياوفمء_ضلاو بافرلاو

 ىلا ناناّمعشي ددسن م اةءاعت ىراخلاو هم-سحو ىذمرغلاو قاسنلا حب رخأو لوم

 نملاَهف ةمو ري ريغبذعت_بب'اماهب سماو ةسلب ملا مدت لسو هل اوهءاعىلاعت هللا ىل_ص

 ىلام باص نماومد ركشاف 1-1 ىفاهتمهلري سمي نيأ لا ءالد عم هراداهيف عصف ةصور ري ىرتشد

 هدتءاوهعاردأ سيح دقق امامألاهإ سره آوديلع كامتدقل لصوئنلا نا ندعو

 2 . اع ىل عت هللا ىل_صدل اوما 6 رقهمفا م1 ف ردم 001 الغل ه< نادل وز هللا ل دس ف

 ةقد_سلا قالطافامبتةد_هتواهلصأ تسح تش ناقباسلا ث 0 ءداا قرمعل لسوةلآ و

 ىلع ميقدصةف كلذرعلعفد توف رقهفامفءاش فنك اهبف ده, نانقاوانأب رعشب

 ىذلاف قولان ال_صاخلاو مدقق: لءسلا نياوفمضلاو باهر لاو ب رقلاىوذوءارقفاا
 ىالاوه هبا هل هذ ول .وهلاو هيلع ىلا هد هللا ىلههللال ورهف بع رو ةعب رمهشلا هن نءاج

 امياوثاهلعاف نع عطةئيال ىلا ةيراسا ةقدصلا نعنإ روك. ىب> لج و زعهللاىلا يبرق

 ةيرقلان 5 عورمشا افقولا عوضوم فال كا ذنالةب رقريسغهةرصمنوكي نا ع هل الو

 عوف ماعطا ىلءالمثفقو نةناك امانئاك هلءافلارجأ ع سشلاه ةتثأام لك ىف دحو

 ديك لك فنا ةمودعلا ةذ-لا ىف تنثدق هنالا# هفقو ناك رشف ,اناومحلا عاوفا نم

 نيل-لا ىذوِام عر وأ دهم ع نءةرادسقلا جرد نم ىلءفتوولاذ_هلئءوارح آة مطر

 7 ََ كلذ ل-ءافارحالا تو.ثىلءةلادلاةلدالادو رولا انقر كلذ ناك مده رط ىف

 با اودلا قامعسا ىف ._:مركححأ :اوهامو هل ءاذارحالات تو.:ىدل إوا وهام هريسغ اذه

 ىلاعتهتنا ىلصىذثلا هر رتىذلارعفتوىفمدقتاه (فو رءملابهنملك أيناهءلعىوتملل و)
 ناةءثيدح ىف مدقنامل (نياملار' ا-كهفقو فه4ف:لء ع نافقاوالو) لود اوهملع

 ةراضمأ| .ش فقو نمو ) نياسملا» الد عمد ولدا يف لءكق ل_سو هلآ او هلع ىلا هتهللا ىلصهلوق اوقنم

 ةب راج ةدصنأك اعالا نذأي ل ىلإ هناصسمتلا هينذأي لاس الذ نال (الطابهفقو ناك هثراول

 باك ف رارضلا نعىلاعت هلا ب .-مدتو ارهسماءاقعو اراجاماثاك امبالا حاصا مب عدل

 ررمضالشد دل اموع لسو هلاو هماع ىلإ ههنا ىلص ىلا هذع ى-مواصودخ وام هوعْربزعلا

 ام_-هوخو ة.بصولارارضو راس ارارضف اك اصوصخو مد_ةدقو مالسالا قرارمذالو

 لجوزعهلاٍضْنارف :ةلاختو لصوبنا هبهقنا مأام عطق اهب داريىتلا فاقوال انا لصاسملاو
 همس. امو منان 'نودهدالوأر وك ذىلع هةينككالذو لاك د ةءنتال اهاصأ نم هلطان ىو



 0 لا الل ل اناا. ةايصج ذولا بات كص

 تتلو زعم كحالة فا دار لاسنهقالا يراها ذسهناة ثاذ :ىلامع) :هللاىلابرةةلادرلا د هتناف كلذ

 ادد نكح. !ةىفاط ثلا دصقملا كالذولا ةعيردقوغاطلاف قولا اًذهلء-وهدامدل هعرش

 ةيالا قولا ىلعءامكالن ءفقةراذكهو ة-مزالاهذهىفهءوقورثك افرك ذىلعذلنم

 ةفلا خل اداراامنا اًذهناف هَ < رذ ىلع ههفةأم ل الأ نءهحورخ مدعو هس رد ىف لالا ءاةد

 فرك هس فرص هثارعءف ثراولا ضب وذ ةوثاريملاكلملالاةةاودو لح وزعهللا مكمل
 د ع و دقو لصورع هللاىلاود لي فقاولا اذهىل' مهر ةنوأ هئرولا قط دلو "اشي

 تارظادلا ىلع صاخمالا قال م> ١ ب. اردان هب رذلا ىلءفقولا اذ_هلئدمىف ةبرقاا

 نم حال_دلاْك سن ه ىلع فةينأردانلا اذه ن هوكءالذاةم_ْضَمَعلا بايسالا فرظنلان ع

 ةَقَمَحمديَرَق واصلا همفدصقملا نوكيا رفقولا اذهناف مااا لنعمل 0

 0 اوأمهاءاضتراو هدامعنب هيهقنا مكحامىلا صمالا ضيوف :نكاوتافااءلا.عالاو

 نيالا لاصمو تاحا1سا لهأ ىفهفرصزاجدحأ بعت الد مشمو اد ص فالام عضو نمو)

 ةشلاعتم 5 (لسردل آو هءلعىلا عن هننأ ىلص هدد مو هم ة.رمكححإا ا الذ نمو

 كموقتا الوالوقي لولا ”[و هملءىلاعتدقلا صدقا لوسر تعمس تاق هريغو تم ميت ىف

 زاوج ىلع لديأ ديف هللا لسيف هم 0014 اازنك تةفئالر ةكيلافو أ ةلهاعد («ءوددد_>

 رومساو كلذلازدقورفكلا انس الا دهع هناد_حودو عناملالازاذا ةيعكلاقامافنا

 مك طاوهاز_هناك اذاو مهدعد ن ءنامز نءالضفةيادعلا مايأ ىف همدقتثومالسالا ىمأ

 ا يش كن دراداهاو ءاهريغىفىباا لاومالاف ةسمهكلا ىفىتاالاو هالاىف

 أ.سشدجاسملا ارئاس ىلعو أةيعكلا ىلعوأ مودل او هلع ىلاعت هللا ىل مهد حسم ىلع فقو نه

 ىلاعتهلوق تحت ل خدي زئاك لب قددتةمالو فئاوالو ب رّهمع سياوهف دحأ هب عفش الاريف قس

 كل <ىرع ىلا ساج لاستذ رصسملا اذ _هىف ةبدش ىلا تطج لاق لئاو لأن ع ىراضااو
 لعافي تنأام اق نياسملا نييامتمسقال اءاضال اوءارفصا يف حدأالن!تممهدةالاقذ اذه

 نب ةمدش نمو رعنماذم هنالام_ميىدّتقي ن آرملااه_هلاقف كابحا. صول هفيول تلقملاق
 نانادنتو روح, أولو هلآو ه.لع ىلا هت هللا ىلص ىلا نم عقراجتا دنت ةاط ني نافع

 ةمشاحفولوقأ كلذل_بو هل آو ه.لعىلاعت هللا ىلد كرت لال ىذلا بيسلا ةشاعش ددح

 نم لص اهياع نوُقاولا اهنة. كلا لاومالاك تناك نافد- -اسملالاومأ اماوءاشلا

 مواعلا سي ردنوةوالتلاو ةالصلابا محن ءموقيامواهوحنو ةراسع نمهينا حام عاما متالغ
 دو.الا نمكلذناك ناو أمم هنمذخأ ينال ل<الو برغلا مظعأنساذ_هنأ ك ثالف
 لاملاةعاضا نمرهذ ةرئاكملاو ةاهابمللوأ ةمامةا!تامالعنم ىهىتلا ةفرخزلا درج ىتلا

 نيبج اوه ماما با نمي نلسملا حاصمو هفرص ذود رو ك.ف هللا ىصاسعمىف هعضو ن٠ لا

 | ..اءاو عسل نيلدابابنم ىلا لابلا ةعاضا قون ُكاو ركدشملا نع ءىىبأ ا اههدحأ

 نمدلءان نركح, نادع.ة-أالف :دةالارهاوملاو رينات دلاوم_هاردلاو ةمعكلا ىف ىلا

 م-هابجا هي ىوكستذ مسهجران ىف اويلع ىمحت مون مسيف لج وز عهللا لاق نيدلا ني زئاكللا ْ

 دنحأى و راماذهضراءدالو و 0

 مووت



 |راذولا نانكص (؟88)

 ب جوا

 نمىلع ىرأالو نوزتكس م دك اماوقوذو مكسفنال متزتك اماذهمهر وهظوم- -مبونججاو
 ىهتنا عزم لا لعل دامد را انها وأن ينمؤوملا لاصمىفاهفر ريمتااهذ 28

 اهك-عفراروبقاا ىلع فقولاو ) 2-2 ارمأق قالا حرش ىفاويف مالكلا نئاملا عضوأد قو

 ثيد_-ىفاكه:ءىسهنا ادرو دقاهعفر نال (لطابةنمةاهرأ از ىلءباح امل عفو أ اهندب تو

 هييطالاالاةعالوداوسالا اًقزمدم ريق عديال نا ٍل-_سو هل و هيلعىلا؛هت لنا ىلصدرمأ هنا < ىلع

 رودس! !عذوك اهرب "از ىلع ةنتمل باعام كلذ نمدشأو اهندي رت كاذكو هريغو ل هىفوهو
 رس مدقويقلا ذبح اي ملغم نا سوات تا فوج يضلاراخ عل
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 هنا هوو روب ةلاد_دعر هال فتواذا اذكهو روعالامه.ةدقتعمف ماوعلا نم هرب "ار

 وهاذهن كاذوخنوأربقلا كلدملا غن نم ماعطا ىلءفةواذاامأ عراش !١نءءاحاملةفااغ

 نوكيدقف مالاهضرعيامالا رجتلا ىلع هققو ف قاولا عتصامورعقلا لءالدق ولا لع فقو

 ريبكر كش مو + عظعة دسفمر ومشلا ىلءفقولاف هل-هبانو ةدسافلاتاداةدعاللامسل الذ

 نيب مالو عفرالو هيف فارم ءاال ىتلا هنرا عن م مدس اامحالصال الئم ريقلا لءفقيتأالا

 ىلاعتهقلا ىضرقيددلا لاقاك كاذىلا حوحأربقتلاربغناك ناو ةحدح واذ ها نوكيدقف

 لاقاك وأن افك الا نمديدحلا:ىلوأ ىلا هم

 «(انادهلا باك (*

 دودقاا اذه ال او ساذل انيباعق ةفلالا ةماق !انهي جانا ةغلابلا ةحا ىفلاق يده عسجم

 دءلانافاذد أو سك ءريغ نما ىد ملا ىلا ىدهملا بيت ةيدهاا تاق هل ثمهملا درت أب الا

 هتمعثرهظماور تدلقز ::عنافذ_>أنمىلعلوطاا ىطعأن او ىلفلا دملا نمريخايلعلا

 نمو ةبدهلا لعنتام بلا ثاربا ف لعُمي هناو هتييضرامذاو هتمعنيدادتعا لوأانثلا ناف

 شلامرهظأن هو هقحطغو فال_:ثالا ةلصم ضقانر هدارأ امه_.لعفلاخد#ةف

 دنعةرب رهىأث يد (اولعافةأناكمواولوقعرمشب) كفتاننكك كلذف ةقمقملا ىف
 تبجال عارذوأ عارك ىلا تيعدول لاق ل وهل آو ه«لعىلاعتهللا ىل_صىبنلان ,ءىراضلا
 سل !ثدد حن هدو هت و ىذمرالاود+-أ حرخأو تايقل عاركوأ عارذ ىلا ىدهأوإو

 لاق ف طال اًدرهرك.:هللالوسرا,تاق تلاق ة- هعاز ازاناريكح مأثيدحن هىناربطلا جرخأو

 ىدءندلاخ ثيل نم جيلا لاجرب دمأ حرخأو هتامتل عارك "ىلاىد أول هصقأام

 فا ارشاريغنمفور عمه ن ءهءاجن ملاق بودل[ اوه .اءىلاعت هللا لص ىلا نا

 ثد هاد ن نمهريغو ىراخملا ج رخأو هنلااهللاهقاسةزروهاسافهدربالو هلوقملا :تهلة مالو

 ثيداحالاو !هلعسشي و ةيدهلاليةيل سول آو هملعىلا_عتهقلا ىلص ىلا نكت لاه ةثناع

 دوحو) ملسوهلاو هملعىلاعت هللا ىلص نم موا همكلذو ةرشك اهيلعةأناكملاو ةيدهلا لومقىف

 ىدهيو رافكلااءاده لقي ناك لسودلا اوهءلعىلاءتهتا ىلصىنلاّنال (رئاكلا ولسان

 هللا ىبص هللا لوسرل ىرمسك ىدخأ لاف < ىلءثيد>ن مرازبلاو ىذمرلاو دج أ هج رخأ 5 مهل

 حج رخآو اهنملمتف كولملا هلت دهأ وهنمىلءقف ةرص.قدل ىدهأ اوه: م لمدو لس وهل اوهماعملا«ت

 قولدن مظعلسوهلآو هلعىلاعت هللا ىل_ص ا اىلا ىدهأأهنا لالب ث دح نم دوادوبأ
 2ظ7200ؤآ



 6 8هكز اءادهلا باكح

 1١ | الع اذامققا ليش انزع ىدهأ ةمودوسك اتا سن اشيدح نم نع نيديصصلا

 هم .اءىلاعتهللا لص ىلا ىلا ىدهأ مورلا كال ءنا هي دن مدوادوبأجرخأو دنس ةلح

 ىدهأ لدةللاةمودردمك تا ىلءثددح ن ءاضيأ اه,مذو اهسماف سدس هقدشم لسوهلآ و

 مطا وذا نيبارهه مَع لاَمفاملعاطعأفر رب رح نول 7 ل-_-ودل ١ او ه.اءىلاهتهننا لص ىنلاىلا

 ىو سدر .ةدهعىف ة-.غارىمأ ىتنأتلافركي لأ تكا كد نمىراخضلا ب رخأو

 هللا لزنن أ ةشدمع نبا لاق ملاقاهلصأ, ملسوهلا وهملعىلاعتهللا ىل|ص ىلا ت ا[ دك خم

 ثودح نم قاريطااودم- حرش دقو نيدلا قمولت اهب لنيذل نع هللا مس لا

 قاوأو "هل>- ى اعلا ىلا تيدع ادق ااهالاق ٍلسودل او هيلع ىلا.هتهللا ىلص بنل نا ةاسمأ

 كلىهذىلاتَد ا ةدودرمالا ىدد_هىرأالوتامد_ةالا ى *احأا ىرأالو ك-سمنم

 هلو. ةفثيداحالاو ةماهت هقدتوب غو يعمر نع قر نيالا اتي كسداخنسا فذ

 دوادونأو هج رت ؟انامأو ادج ةريثكر افك ايا دهل ودل او هسلءىلا.هتدقنا ىل_ص

 ه4 .اءىلاعت هللا ىلص ىنلل ىدهأ هنادا نب صاع د دن مداعكيو هع راو ىذدترعلاو

 تيهندقىنا لاعتال لاق تاس أل.ودلآ اوهماعىلاعت هللا ىل هى :ل١لاَمذ ةقانوأ هده لول و

 ناكلامنب عك نب نيعرلاد.ءن ءىزاغأاىف ةسء ويوم رشأو نيكر مسا ادب ز نع

 000كم بعدا هلن ورعاة

 همشريلاطلل الافق لسمهناالا 0 كرم مديد لمة الىلا لا

 مهلا ليم الئلوأ ةظاعالا دصول م ١) ثاذدراغا قو اخو مث دحلا 0

 نماوراصد 5 كيل سوم 00 ةامأو نع كرما ىلا لم اازودالو

 ىترينمقحىفلودتلاو ةالاوااودد وتلا هيد ميدي ربنمق-ىفد رلا تا لمقو باَكَلا لأ

 نيباعجز اولا ىنانتالىلا ةهاركلا در ىهنا!نوكي نا نكس وهفملأ:و هسدأت كلذ
 وهعفلا ف لاق "هلم-هملاداهدعبةدحوانوكسو ىازلا 2 وهنيكر مث ادب زوةةلدالا

 كلذف درودقو اعرشو ةغاذ_هىههيدهلان وكما (اهينعوجرل امرعيد) ىهتادنرلا
 هديه ىف دئاعلا لاك ل سوهلاو هماعىلاءعت هللا ىلص ىننلا نا هريغو ىراخمأ ا دذع سا.عنبا ثيدح

 دجأحرخأو ءوسلا لئمانا سا ىراذمال ظفاىفو اًضيأل-مفوهو هثمقىفدوعبدئادلاك
 ىلا هاعفر سامءنياو رعنباثد د_-نم مت ااونامنباو ىدمرتلا ءهعصو نئسلالهأو

 دااولا الا ايف عجريذ ةمطعل ا ىطعي نا ل رلل ل اللاق ل_سودل او هماعىلاعتهلتا ىل_صصىزلا
 عبشاذاى َجح لك أباك! !ل:.ك اهيف عجرب مةيطعا | ىطعي لج رلا ل-ةموهدلو ىادهزاسعف
 عقو ىذلا لمعلا ىلار ذرب عن نحر ردم الهلرةلددقو هّممقىف عسر مهل

 ةيهالاءااعا اروه> م -رحتا |ىلا يهذدق و مج رحتلاو أةهاركلا ىلع لدي ل ههسغف دولا

 لاق هريغو )سم دنعرب هرب اح ثر ديل (دال اوالا نيد , وستلا بو ( متنلا ىفلاقتاذكدلولدااولا

 قأف وهل ”اوه.لعىلاعت هللا ىل_صدللا نونردت اراه ١ ل خاريشب أ سها تلاق

 لاقت ىال ءامنب لف ا نأ ما اس ن الف نبا نا لاقف لسو هل آو هملعىلاعتهقنأ ىلصهقن'لوسر

 دمشأالنا اواذه لدي س ءافلاو اللاق هسطعأ ام لثمتبطعء أ م-هاكسف لاق مةلاف ةوخادل
 ر7777بابا777715757اا_ 7سسمس سسسصسم

 الا



 اادهلا بانكص )5 اذف

 كءلعكمنبا نار وج ىلع ىفد مشنالريشب نب تامهذلا ثد دح نم د_جال ظفاىفو قد ىلعالا

 : سو هلو هباعىلاعت هللا ىلص ىذ لانا هثيد>- نمنيمودتلا ىفو مده لدعت نا وا نم

 !| هللا اوقتاهثيدح نمط ظفلفإ و هعج رافلاةفاللاةفاذه ل ئمهتلخ كدلو لك أهل لاق

 حرخأو ةءطعلا ظفلب هنكلو ىزاضأ | ىفاذكو ةقدصلا كل: ىف نأ عجرذ دالوأ ىفاول دعاو

 مك 2 ؛أنيباول دعا ودل او هءلعىلاعت هللا ىل هلاه لاق هش ددح نمٌقاسأ] اودوادوبأو دوحأ

 00 نهرود:منبدءءسو قيبلاوىناريطلا حب منأو مكئانبأ نيباول دعا م كتاب نيب اولدعا

 اءاسلاتلستاو وج كو ة.طعاا ىف مدالوأن با اورو تلم سابعا
 ىلعلدتثيداحالاهذهو هدانا حفلا ىف نس دقو فعض همقو فاول نب دعس هدانساىفو

 سواطلاه هن و ه.ءاحرت ساهل عأق ىلع بدع روح لطايلل.ضغتلا ناو هب وست 2ابو>و

 1 ل هوست! نأىلار وههجبابهذو كل املا ضعب وقصماود عت و ىزوتلاو

 هلآ و هملع ىلاعتهنلا لص لانا لصاحلاو هملا تاق: !الا يش الا ؟ثيداحالا نعاوداحأو
 : ليضفملا ىو باك مك كلذ ةيفيك اعل ىو دقودالوال نيتي وسقابرصأدق سو

 هعقا الو لمادلا هم اطعفهوةثوربلاك بامسالا ن نمسبسأل ._ضفتلاز وجي هنأم ءزنأ ارو>

 أ اطسلاوليوطتا ل < ماقملاوةيوستلا مالا ىضتقلا ثيدخلا اذه نم مءاوهاسج* ىلا
 مدعي نولئاةلا هءراحأام َىَدمملاح رمش فركذو "هل ةم_صةلاسر هيف هلل' هجر ىلا عجذقو

 ا ىنك ىفاضيأ ماسةملا تهضو أو اهتمد- او لكن ع باح أوةرمشءهوجو ىهوهب وسلا بوجو

 ا مدقملاريشب نب نامعن ثي دف مهل ' نيا لاف عجاريلف بلاطملا ج رأ ىلع بلاطل !ىل_لد

 ١ ضرالاو تاوه-لا هنت ماقو هبأّك ىف هيهلنا هأ ىذلا لدعلا لء_صاشت نموه ثد دحلا اده

 ا مكحوطو ضرالا هج و ىلع سامق لكن هدآرقال ةقناومدش أ وهذ ةعيرشلا هملعتديشأو

 || نيعجب أس انلاوهدلاو و هدلو نمسلا ع نح ا دحأ لك هلوق نم هياشتملادرف ماكحال|ةب اةلالدلا
 ا نمو تناجالا"اطعا ىلع هباسنم ساق وءاشنإك هشدقرصتز او>- ىضتتد هبقدحأ هن وكف 0

 ١ ةياغنيبملامكحملا اذهمواةرال سامقلاو مومعلا نمهياشتملا اذ_هناةرورمضلاب مولعملا

 || ىلعدالوالا ض»؛ل._ذفتنأىلا ةفدشح وأو ىفاشلا بهذةنسلاحرشف و ىهاناساا

 ْ اولهفاةسو نيرمثعدا دس :#ثناعركب وأ لضفدقو دق: لعفواو هوركمل لستلالش|

 : هن عوجرلا هلزاجأ ثهداوأ بهو اذادلاولا نا ىلع ل ماد ثي دما فو هدالوأرت اسذو دهانا

 || ىنلالوةااوا-واويهواعفت مها عوج رالةنيدلا ولاريغامأ و دادجالاو تاهمالا ثاذكو
 ونألاقو ىناشلالوتوهو هئمق ىف دئاعلاك هتيهقدناعلا لو هل او هلع ىلا هتهللا ىلص

 ثحلا لوأى ان م د31 (هو رك. ىرمش عنامريخا درلاو) هدلول بهوامذهل عوجرال ةقدنح

 ذواهاوبق ل <. لب دولا لومق نم ىجرمش عنام تناك ناف ةلدالا نم
 : تايالولا لهالابا واكل

 درودؤقو اهع ءرمت ىلءةلادلا ةلدالا ىنآّسسو5 وشر كالذ ثاف ىدسؤملاعم اولمينا ىلا الهون

 باك ىنءا مالا اناده ثري دح درط ىلء مالكلا قأسو لحتالا هاد سفير ام*ا سعالا انا دهىف

 || كلذ نمو هبءا مالا ماق بحعا مش فو أم ك2اىفاماةو.شرلا ىلا ل اوناهنا هللا رءاضفلا
 : ناومل-اذكهو تاراجالا ف كلذ ىلع ءلملدلامذ_ةندقو نارقلا ىدهملا لعب نمىلاةيدهلا
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 ةماما ىنأ ثب د ة-احىدهمال ىذةي نأ هيدا كلذ نمو امهوذو عما ١ ارهمو نهاكمل ١ ١

 اهياعةيدهدل ىد_هاف ةعافش همخال ع فشين < لاق 0 و هبلع ل إعتهللا فص ىنلا نع ٍْ

 نجرلا ه_مءْنب سءاقلا قد رطن.دوادوأهبرخأ ا ا رلاباونأن نمامظعاباىفأ دةفاهامتف :

 نه همعنام ىلءلدلدلا ماف يرش عنام لكسف ةلسيباو لاقمهماوىاش !امهالومىومالا

 هانرك ذاممك>هلاادهلالومق |!

 «(تاءهلا باك )* ْ

 اعرشو ةغاةيهةبدهاا توكل (فاسام عج هي دهلا م ب اهلف ضوء ربغب تناك نا) 1

 ةأفاكلا تناك ضوعءريسغن ةههلا تناك اذاقديد -حالط_ما اودامنااه_مبقرسفلاو ١

 دالوالا نيب هب وسدا ابد واهيف عوجرلا ل<كالو ه-:مورئاكالزودعو ة-عورشم اهلع

 عييابتلاقربتءملانال (همكحاهلوع.ب ىيف ضوعب تنكناو) ىع رمث عئامريغي درلا هركي و |
 د_فةعاعتاوكل ناك اذا ضوعب ةءيااىفنال_صاحام_هوضواءلاو ىضارتلاوهامنا |

 ىهفة-.هلاد_ةءبهاولل دا صريسغ :أناكمدلب وهوملا ف ناكحاذا امأو تهاوتلا

 ةمهلا ىلع ق.طة تود دهلا ىف ةمدقلا ةلدالا ضوءريغب ةيهلا ىلع قءطاست لانو ةيدهلاك

 مضب (ىرمعلاو) انههاهدارباىلا ةباحالتمدق:دقو عسبلا فةمدةملاةادالا ضوه :
 تدع اه ءااوهو رمعلان ا ىثو رأك الا دنءرمصهلا عمم 11ثوكسو ”هلمهملانيعلا 1

 كالا مج ىأاهابا كن رغأ كلوي و رادأا لجرلا لجرلا ىطعي ةماداسإا ىف اوناك منال كلذ ١
 لكتالةيقارملا نم ةذوتأمىرمعلانز و(ىقرلاو) كلذلىرعاهالمقكنامحو كل رعتدم ||
 ةفلامعاص أ اذهدماةمئوموقي هل همر ا هلا عجرما توءىتمرخ "الا بقربامهتمدعحاو ا

 ةربر هال 1ث 1 (اههيف عوج رالهد- هب نمه..قعاو بقرملاورو-عدمال كلا نام و

 لاقو أ الهال ثاريمىرمع الاف لسو هل او«ءاعىلاعت هللا ل2 ىننلا نعام هريغو نيمي هصاا ىف

 ناىرمع' اسود اوهيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىذق لاق باحث د دوس نءاهمذو ةز ةزياحأ|

 دجال ظنا ىفو همّقعا اواو امح رع ا ىذلل ىهذ ىر عرعأن 1 ملا ظذافو هلت.هو

 لوةيثالسوآ و هيلع ىلاعت هللا ىلههلالوسراهزاجأ تلا ىرمعلااادوادفأو مل-موأأ
 نم كلذ نا ل.ةدق نك. .اواهب> اصىلا عجرتا مناف تشءامل ال ىشلاق اذااماق كءةءاو كل ىه

 ثيداحالا همسة مص الوةطا ذي او رلاءذ_مب موقتنالةر باج ,دحىف جرد ءةأسىبأ مالك |

 نياوهج امنياودوادفأود»أ ]دنع تدان نبدي ز ثد د>و نيمدق لانش نكشف ةتلاللا

 هنامثو اان ا نون ىرعرعأن ممل سوهل وهيلعىلاعتهقلا لست 'لورزاف لاق نابح

 لاف لاق رعنباثي د-نمىفاستلاودجأ جرخأو ثارياا لسسوهف أمّش بقر نماوءقرئال
 رم ةراوأ اسئرعأ نكاو.ةرئالو اورمعتال ملسودل اوهيلعىلاعتهللا لصدلا لور ْ

 نا نا ترد م قاس ذلا هحرخأ ام عازنلا ل<قفدروو تاقثدهدانءالاحروهنا.عو :

 ةموأأه. :ةعاو لجرال لجرلا سمينا ىرم هان ىضآ ل_سودل آو هيلع ىلا عق هللا ل_هىنلا ا

 امازكه وهيقعل واهاطع أ نملاهنا ىةءىلاوىلا ىهن كءةءاو ثد_-كب ثدحنا ىن:-سو
 تتافامتاس ل. 8 ندع انجاما ىطعأراصثالا نمال-رنارب ا دد نم دج هحرخأ :

 اخ



 نا.ءالا باذكح )؟ 89)

 دج ت01 1 اك ا هت ا 1

 هلآ وهملءىلاءث هللا لص ىلا ىلا ١ اووكمخاو ىلأ: لاه ءاوس عر همف نك ارلاقف هتوخ اخ

 دينيه ةامراذهذ دوادوب ضي أهجرخأدقو عيمعل لاجردلاجر وام" ريممهتءاومدقأ لو
 ىفيفث د. كيث د> نا لاهو ىنئتسان او لب ثرروملاركذلب رك ذي[ ناو ثراوا ن وكام
 نءةئ اج اذهىلا_هذدقوهدعب نم هةثرولو بةرااورمءءانوكي لب دمةيالكلذ تافىلا

 ةيراعىب هذ ىلاتعج رتماذاف تمءام ال ىهلاقاذا هناىلار وهلا ب هذو ةمعفاشلا
 اهيفل.امانمدقدقو ةمدةتملارباةياورباوكسقو رمع' |تومدنعرمدملا ىلا عجرت: وم
 نءودرلالطمانك-اولو .ةىلارقتفتالو باسيالا درجت حد ة#.هل' نا ملعا مث حار دالا نم
 هلناكنصز ةبهل! فض .ةلا طرتدا نا ةحالو ل .!دلا ىلا حة-١لو.ةايالا تالا ما مز
 ساسنلا فنك يناكن ءوهلك وأ هلامرثك ابق د طلاب سأب الفد .] تاذ"هلقو ةتافاا ىلءريص

 ثي.داحالا نيب عملا هجووهاذهر ,هرثك أدالر كك ذد_ص: ناهز <م) جاتحا اذا

 دست ةمعورم هىلع تل دىيااةلد دالا نمد وه هو رم هر ثأذ ُءااَدْر وا نا ىلءال الا

 نأسلا لهأهحرخأامع كلذ ىلع لد :.دفداولا ةهقدلاولا عوجرامأو ثاُدلا ىلءةدادزب|

 مو هل آو هما ىلا ءتهقتا ىلص ىلا لاقتالاف سامعنباو رعنب !ثي د نم ىذمرتلا هعتتصو

 مي رحت ثي ده ارهاظو هداو ىطءياهةدااول'الاا ين عريف ةمطعل ' ىطعي تلج را لحال

 نسما ثب د> نم مك املا هد رغم عصيشأالا سيما مدقت امالا اقلط ءةبهلا ىف ع و-رلا
 ثيد> نمىئطترا الاءاو رو عج رب)مرحمم>ر ىذلة-.ولات :اك اذا ظذاب اعوذ ممةرم-نع

 اذّمنا اذاق فهد ىناندلا دان ذا ظفاطالاقوناةمهضا مهو ىزروآلانب' لاه سامءنبا

 ىذلاةرب رهيلأث يد هاذاءالذكو مومعلا نم مد-رلا ىذل نيد _صاناك حاصتحالل

 نءريمكلا ىفىفاريدطلا حرخ وامة بئنلام هتبهب و>أ بهاولا ظذاب اعوف ىم مزح نب هاو ر
 ةررهىفأث ب د>فعضدقو !ياع باشي ىت>امبق- أو هذة .هبهو نماعو: سه سايعنبا
 ةمهانيصمهئئانأك اهددحأ وأ ناشي د- 5 تا ا هم املاهسسرىزوالانا

 دوعي دئاعلاكهةيهىف دئاعلا ظفاب ني ودل !ثيدحامأو!عفعوج رلاز وف اهياعبم لىتلا
 سامءنباورعنب' ثيدح ىفاك لحال ظذلب تاثو هولا لماما س ءىراضااداز و هئمتىف

 تدل ىلا داوملاس دلر رحزلا ىف ةغلابملاالا تسد هلمق ىف دوعل ب 4 لاكارمذ ةىلا ةياورلا

 ةءاظنلاو ةعانشلا هيا رو دذهو 2 .ةىف دئاعلا ب 54 لانةمها اع ارلا لعق عالا

 ظاشفل أ ىلع لديام ع رما اف سداو ه ءقفعوج را 35 اكدازو ءامدا- دارا سدلو

 وهذكلذ نم ىذ * ىلع لدبام ةهدرمذلا قنا معز ن »و ضيق ءالو لدغ كالو ةدوصتغ

 تا م ئثراصت#ةاه-ممدحاو لك لءدو كالمالاوق ْةوةلانيب قرغلاو لدلدلا,بلاطم

 كل «ناهذال:تارعاذاو عورفلا نهأ ضب نه حالطص' دريوهامنا هساعتباثلادب
 ل هانالاو عيرافتلا نء لال ذىفاعلا ةدسالا ىلا كلو بطلنا

 » (نامعالا باك )

 هتاحل هلاذتاثصنم (هلةئصوأ زرهاظودر( ىلاعت دا ءامغأ نم(مسا,نوكيامنا فلالاز|

 لاقر هريغ غو ىراخملا يصصف رع نبا ثد د>ىفاك نى ولذأ اباد ل وهل او هماعىلا_عندلل' ىلك
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 64١ نامالا بان كتض

 نءنبدههعاا ىف وٍبواَةلا باةموال فاح ل-و هلآ او هماءىلا«أهللا لص أ ناك تك

 ناكحذاهتامباو مراعي دي زفلاق مسرد آو هماعىلاهت هللا ىلص ىلا نارمعنباثي د
 || هدب ىسف:ىذلاوهلوقي ف احلال سوه ١ آو هماعىلا هتهللا لصدسنعت ثا ذكم و ةراماللاةملخ
 لاف هنا مالا هملعل ربح ن سرا و هبلعىلا.هتهلتا ىل_ىىبنلا كو يتلا ف وهو

 ةريثك ا هى ثيداحالاوا_ضبأ صا فوهو شما ىف وءباهاشدالا هسا مب عممسلال كنز ءو

 َّق و نود ةةمياوناك اهاملا لهأناف هناقصو ىلإ ءاهّللا سم اريغب ىأ( كاذريغب مرح و ) ادد

 بجو سيب ذكلا ىلعم ما عسا. فاح انا نودةةءباوناكو ةمظ مةةكرايم مهءامءأ نا سانأ
 اك ثااءامسان موصقلا نوفاحت-اوناك كاذإو اذ ىلع وم دقي الف وع وهلامىفامرح
 هآوهماء اعتقال ىلا ناهري غو لسد ءرعن اثد دد أك كلذ نءاوهف مهعزب

 فاصاق اما اح ناك ن ةمكتانا اباوع نا مك امنهللانالاسقف «با.فلحي وهورع عم# لو

 وا ديبأ دمع ةربره نأ ثب ددؤو هللابالا فا الف ال اح ناك ن نمو طفل فو تمصماوأ هللا

 اوفاتال مل وهل[ و هلع ىلا هتهقنا ىل_مهقنا ل اوسر لاه لاه قومااونا.سنئاوقاسفأ او

 هسينصو 7 اطار ةتسج ىذتزللاو دوادوبأح رخأو نوقداصم :ًاوالا١ وةاكالو هقاالا

 وهو كرشأدةذ ظفافو رفك دة هللارعغإ فا نم لود آو هيلع ىلاعثهقا لص ىلا نع

 لاه ثوداح ب اءلا فو كرشأو ,رفكد قف اطاو ىدمرتلل ظذاىفو هح ولااذهنمدجأ د: ع

 امئاو كلذيلوقأالو ديد_مااو ظاؤتل اىفءم ىلع نة د-2 اضءهدهرمسفدقو ةفلاما اًةغاىف

 لايتوانرك ذامداقتعا لعل اعتهقارم اريغ ساب سومغلا نيسعلاو :دةسعنملا نيهلا ىدستعدارملا

 |١ ناف ةي_صءمنوكي نأ داو ةهوركمنب وهف هطلاريغب فاس نم فاشل لاق ىودلاف

 سلأ اهاصخوسءدااو جو ربلا تاذهامسلاو لا ةذهتاقولخم ض عبي هللا مسقأ دق س 0

 تاوحلاف قدصن اه آد ملف 'ىار عالا ثيددح ىف لاق لو هلآ اوهملعىلاعتهننا ىلص ىلا

 ودفو هس ا: نيشلا بروءافملا نر وها ءمارا 2| ه.قنا اههدح 6

 فولاءهلل ميظعتلاد_صق ىلع ناك اي عقواغا ىهتلا نا مسالاوموامع امثو عقواسم مح كلذ ا

 0 ون هلمعت_برعلاتناكامنود ميظعلا هرك ديدي هللانفلاط اك هما
 ثنا نوكي ثدحم هيظعت دامدعا ىلع ىلا هت هللا ر غمءايفالالوقأ ملظعتلا كل ريغ نم

 1 لجبال ءوركم مب اعلا اذهريغبو كرش ةرخ الاوانندلا فةيوةعالءددعابجومههءارك ذعم

 ىفو ىهتا دكواذك* وا طءلوقلا نعى .منلا ىف لمسصفةاان ماورك دام -ةمةيباشلل

 نابدرالو هتلاالاهلالل-ةءافك :زعلاو تالا نفاد نم ظفاب امهر غو نيومدعأا ثددح

 سو هلآ آو هماعيملاءةهقنا ىل_صدقنا ل اوسر مهأ اذ - ها وهدسنعمظع وهام فلج نانا نال

 رثك اههملظءن هو اههلامظعمنأك ى ءرعاا وتاللاب فلن ١من دو اهلا, ف احين ا بفااؤ

 هللاهاث تالاقؤ فاد ن«د) هللاالاهلاال ىشوم اللا ةملكبالا مالسالا ىلا عج نير فكن مو

 مودل آوهملعىلاعت هللا لصهللالوسر لاق لاق ةربر ه ىلأ ث يد (هملع ثذ-الو تسد ةذ
 نادحْئءاو قاسنلاو هحامناو ىذمرتااو دج أ هحرخ أ ذكي ل هللا هاش نا لاّقف فاح نم
 نابحنباهسدقو مت الاه-رخأو ىثة-ءادةفىاسنلا ظفاو هانئ لف هجامْنبا ظفار

 جرخاو



 ناسعالا با: تح (241)

 اشير ٌثوزغالهتلاو لاه ل_سوهل او هملعىل هللا لص ىلا ناةمركع نءدوادونأ حرخأو

 ماشيرقنوزغالهتاولاف مث هللا" نالاه مث اسشدرق نوزغالهللا ولاه مث هلناءاش نالاع مث

 دقو سامعْنبا نعد -اوريسغهدن ساد هنادوا دوب ألاف مه , هزم هللاءام نا لاف مم ُم كا

 | دوادنب نامل»نا ني_هدحا!ىفام يايبلااشوداحاِديو ءوبو الس موالودوم ىهبلاءاور

 ل-وهلآو هيلعىلاءت هللا ىلهىنلل الاقفهيذ وثييدلا أيها نيعم سىلع :هلالا نفوطاللاق
 كاذ ىلع عاجالا ىفرعلا نبا ىداو روه#ا كلذ ىلا بهذدقو ثنعلهللا ءام نا لاهول

 اطوملافو الصم هنوك طرمشب نيعل اداةهنا ع:بهللاهاش ن اهو قنا ىلع نوأملا عجسأ لاق

 نسحا كلام لاف ثول هءاعف اس ىذلا للعفي لم هلقاءاش نا لاف متهتناو لاق نهربع نب | نع
 ل_قاضعب هضعب عتيق كلذ نمناك امر همالكعطّقر لاما محا ص! مناامنثلا ىف توومام

 ١ ناك اذاءانئتسالا نا للا لهأازه ىلعو تاقال ا .ف”الذ همالكعطت و تكسا ذاق تكد نأ

 ناف هس:ءدبالناعالا ف فارعالاراشعانالءاملوقا ه.1ءث:-الف نيماانالوصوم
 هناروا ىف هءاءبلغىذلا ف 'ردلاريسغفلا رطخم الئ ىلعوأ وع :نمهنقاس دنع فاانإ

 امأ امد_ةمف ةرعل ا ناكىع مئئاوأى وغالا همسال فا هماء فاد اعف هفرعتأ ضرومل

 نالاذب أ كلز تحفاهنر د نم ناك اذاامأ ورهاظذةغالا اوأع مما !فرعيال نم تاك اذا

 ناهسنم لءةيهناف كاف تدرال 1 الاوبب وطخ نم ىنمسأ ىف رعلا ىنءماروطخ
 وهىذلاتأيلف هنا رمش هرع-غائأر وي لص نيل نك و) ريغ ق-ىفرعل | ىنعملاب قا هبال ناك

 لاق لاق رع« نينجرلا دمع ثيدحن ا ا (هشسعنع :رفكمأو ري

 ىذلا تأفاهنماريخاهربغ تير فني: ىلتفاحاذا لو هلاو هماءىلاعت هللا ىلص هللال وسر

 دوادىلأو ىتاسنا ظماىفوريخوهىذلاتأو كذمءنءرغكف انقل و كني نعرذكو مخو»

 ثد د نمو متاسنبىدعثيدحن 0 رتل

 اهئءاري_تاهري_غى راق نع ىلع فلحأ ال ومىلأثي دحن منيه دعل ا ىف وهوه ةرب بره ىلأ

 اولظذ-اوىلاع هللا لاق تلق ثيداحأ ب املا فو ىف عنعت اكو ريخوهىذلاتينأالا

 ىلاهثهلوق ةف,:-ونألاقذ ةريرهىفأثيد_>نيبو هن عملا هجوفاوفاتخاو مكسناعأ
 نأ ة.سصقع : مأمن أل ىلاعت هللا نا مولهملا نمذا ةمصعم هماءفول هلا ناك !ذااه ضو يح

 فلاحا لاه ضوف# ىذا ١١لافورقكو شذ تو .أعممااك- لا كرتك ةسسصعم ىلع فاح

 لأ ةض هرعهلل | اولمدعالو ىلاعتهلوذأ هور تكحو ٠ 500 ودام كرت ىلع تاو أ ةمص»م ىلع

 ||| هع نعرشكملف لسوملآو هم .اعىلاعت هلا لسهلوقريلا نعمك. !اهنامىأاو ريتنا مك.ةاعال
 ءادأد تا .افها معك ثذلا نعترنكل |اميدقَْز نوصل تدع ونأ لاةةريخوهىذلا لما 1

 رفكم ث لا ىنءاهعد زو ىفاشاا لاقو هقلاذع:سافنآرقاتأرقاذافهلوةك ةرابكلا

 || متذاتاك لاك نيئيشلا ىلعهعد_ةةزو< نشيد قاعتىلامو- لك اذه سامق ىلءعوموصااد

 || لهن نوك- [ (اهيأ ثنا. منايالو ةمزالغ ىهف نيا ىلعرك 1نمو) لوما يلو ب باصتلاا

 : رك 1نمالا ىلا ءةلاقذ ر ةكلاةماكي ماك# 0 بانا كامات ميستورا ل

 | ودو هسيلعا وهرك ماامو نامسنلاوأطقلا ىمأ نءعنرثي داو نامعالا نئمطمهءاقو

 7 سم



 (515) نا.ءالا نان كص

 وهو قاطيالام فءاك-:نءاهياع, 0 ًاىنلا هم. ف ااا فءاك و لد رراتلا هيك

 رع نبا ثيدأ (اهيذك فئاارلسا له د ىنل !ىىه سم ومغلا نها و) ةملقنااوةإ اًمعلا ةلدالاب انلطاب

 ركسزنرئاكلا امهلالوسرارلاتف لسو هل آو هيلع ىلا عت هللا ىلص بنا اىلا نار 0 'ءأس لاق

 لكما لاما عاتي تل لاق سو..غلانيعلا امو تاق همأ زاويومعلا نيملا هفوثيدحلا

 هيولعسالت ال_جرلا فاك نانيمأ ندعو كلا كا ىراذا اد-حرخأ بذاك / منوه

 رغكي ىذلا|ذ-وفاذهو ذو هيرمضنال م همالغْنب رضع ا كوحر 1 ك1 ذيع رنا :ةرمشعل

 ىلعءف اكو متآهنال١وهوئ ثلا ىلع فا < ىذلاامأو ةرامكوشللااقاوشاوأ هذمع رع ه حاص

 نا نءمظعأ اذهفالام هبعطقملوأ هار ذة همىلا هب رذةعماوأا ددحأ هءىذري لعب رهو بذكلا |

 حجيراخ هنا هق د _صنظدام ىلءال هنالطد لءرام ىلع فا اىهسومهغلاتاةةرانك هيشدوك

 لمعلاو ناظا' عاما نع بهن دق هنادس هللا نالزو <ال نظا ا ىلع فاخاو هن الذ اماسقالا نع

 ملسولو هنم رص خ اوه لو نظلا ىلءداة عال اسما ق دصمل الو كل ذ ص هت ملا كمل ادب

 ولو ماعلا كلذوهاف دص هةر اط نوكي ىذلاداةّدعالا نا ل .ذالف ماعلا ىنسعملاب همت وخد
 وههءاع فا ازودىذلا لب هماعفاخلا زو * عاا ٠١ عدت كدا ردا: ماعلا اناس

 لدلدلا < ءاعذا ذهب معز نموان :ظمناك امال اموأ ءمد اكامودد صاغ قددل عاوفأ ع نم عو

 53 دخاؤنن كلو مكس وكامل 35-5 اًورالىلاع 1هلودا ( وغالاةدخاؤ.ءالو)

 قوغللابهللا ك ذ_خ اًويالةي ال اذه تاز تااهامناةشناعن ىراخبلا فونامعالا مدع

 ساسءعنإ اورغنبا نا تركو ع رالنملا نب لكما لوقو هقاوالو كلا لوك مكنامعأ

 هللا لوسر لاه تااق ة-ثناعنعدوادونأح رخأوزيءداتلا نمةعاجج وةبادعل !نمامهريعو

 قويبلا اطيب اه رخأو هللاو ىلب و هللاو الك هدم فلج رلا مالكو د لو هل آو هماعىلاعت هللا ىلص
 افوقوم ة.2ةاعنعةاطعنعدحا وريغداو ردو دوب لاف فتولا نطقرادلا مدصو نا. نياو

 ةعاصلاف هنو هفالخ رهظ مث هنظئذلا ىلع هلع نانءمااوغلّناىلا ةيةولطا تءهذو

 مدقم وع ركلاهب اللةباصعأ اري سة ولي وط كلذ ف فالخلاونامذغودو فاك نأ ل دقو

 نا ةراذكلااهف ب2 :دّةءةمواهيفةرافك الوغا ماسقأ هث الث ناميالا تلق مهريغرب فت ىلع
 كااملاهوهتاوال نا ضال لوقني_ هلا وغاة-ثثاعت ااه مترافك ىفاوفاتخا سومو ثنح

 م-غىلعدج ومن كاذكهنا نةءت:ئثا | ىلءناسنالا فاسوغالانا ذه ىف ت«هءام نسحأ

 كلام هذ_بحامىلا ة. ماع وأ وةناعلوقىلاوغللا رمسف:ىفىذاشلا بهذووغللاووف كلذ

 ْ نأررقت قو , ةدوق_ءمال هلباة ملح وزع هللا باك ىتءةوالوغالاتالاةدنأىلوالالوقأ

 ملام ىب مر الاف فا ثكلا ياص هن رمصأك اممب!ةلاد_ةعداز او اهدصقز ,ىأادمقت

 نيم "لاحق ناك ءاوس نيعلل د صقريغن مهءاروا2 ىف هلثاو ىلبو هللاوال لح رلا لزتكن عت

 50 لوا ناك ا هل اًممنآ ارقااىفاوءوقوالا وغلا ىفدريلوافال ما

 راربا ل- اا ىلع مل ءلاقح - نمو اذ ذاقاعنارقااىف ةروك ذملاو للا هم "اعترف دقو فدك

 ءاربل ا ثيد>ىاك كال دي ل ره اوه لعىلاعت هللا لصد رمأن مي |١ ىف تد“ 1 (ههست

 هرمعو
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 رذنلا باناكحص (35)

 تاكاف ارعاهلا ته هاةأرما ْنا ةشئاع نع هب رهازلا ىبأ تن اح ع نمدجل رخو هري-غو

 0 الا كملعت م-ق[تااَةأهضعن قب وهضعن

 قهللا رك دام دم د! ةراغكو) سسعلاةلابرفلعم وشثنحلا ىلع تالا نافا هيرب أ لس وهلآو |

 و تناك نان ءالاعد# ةءاممذ_خاؤب نك. اوىلامتهلوةوهو 6 علا هب هناك |

 مايأ ثالث مامسق دي ل نذ ةيقررب رحتوأ مو كو أ م كمله أثومءطئام طسوأن هزيك 2

 ه.ةءئوريضللالمي-ةدالانودوأ تاىلار عنب !بهذتاق ٌمقح ادام ناعأةران 4 كلذ

 ةرمشع مطب نا نيب لحرلاريضتن اولا ةذ م ارسال فول ةيدق عراسي ا خل ١

 ماعطالاودقامأو مانأ هن الث ماصا :ءزعنافة.ةروتعي وأ مهو تحب وانيك ا- لان

 ةطخدن هك م نيكس لكل زك اسمةرشع اعطاني ع ركب 0 تاك ةوكلاو

 4 ءن 0 تعمءام نسح ؟تالاملا مهءائزجمكلذاوأر ورغصالاد 13 ةطئخح

 امردنيب ا 1 كك ملا ١كتكصحناو انوثاوث ,هاسك لاجرلا اسكن ا هنا 50

 ةو-ك1!قلاقو ماءطالا ىف يفاشلا اذه ىلعتلق هنالص قالك ئز<امىف دأكلذو اراخو

 صيقن هدداو بوث نيكسم لكل ه. اعفةو_كلاراتخان م نالافو عسر كلام لاه ام لثمالوأ

 "اوس كلذلك ىلعةو كلا قالطا ةسععار + صور ييكل مضيرازاوأ ةعنقموأ لو وارسوأ
 1 سارولد> اولكانةوسكلاامأو ر اهظلا ىف ماكماعطالاو قا ءالا ةقسشحوأ ل )اهو

 نانالا ف احو هذ د.كوتلاامافكلام لاه ا.هوحنو رازالاو ليوارسساازو < الف هندية ماع

 كلذ, فاح اًدكواذكن ءهصقنأالهللاوهلوةكنيعدهب اع ء ناميالاهمفددربدحاولائ ثأاق ُ

 نآرشلاف ىذلا لوقأن ملاةراغك لثمتدساو كلذ ةراغكف لاه كاذن رك وأ 19 الئارا سم

 ةد_ساو ةىم هنواك اباماعط مها لعين ا قب ةحلا ءانعمونك اسمةرسءماعطا ع ركلا

 لا صرص# تقوى هنوكوأ 0 اعحعات ند هدم ةقدص ىلعالونيعمرا دة ري دقت غنم

 نيد اراهوأالءل: ةرمشع مطأ نا لاي هن هي 'بي الو ةغاةريشعلا ماعطا ىهسم هلع قد دوام

 هسا

 هادسوالزت صةرشعلا ماعطارامدعأ ع نم هيمزملا عقوافردلا إذ مطم هنا نبةرك_ةموأ

 ىف ٌصررعلال» زطلا فايا عملا خو مناف و داظريغفراهافا | ةرافك ثيد--نمنظلاامأو

 هدا طقث سرا اود اهييلاعت هللا ىلص ه:مةناعالا لهو لد كيلاوآرغلا ن «قرعلارادّوم

 ىف تدناك هرسفت ىلع قف ناتماصل ا نب س وأ ىحأ هنا رهاظلا ررحمف*و دم ةأرملا نمو

 جدع
 ١ *(رذالاب اك )*

 ىهناادرو. ةهنال (هلل ةمصعم فر ذنالوأةب رقنوكيناديالذهللاهح و هيىجابااذا مدام (

 لع ىلاعت هللا لص هللا لوسر ىهنلاق رع نبا ثي د>نءاهرغو نيهدصأا ىفاكرذ هلا نع
 صاضي أ! ء-يفو لسضملا لام نم هن حرت ناسغاو أ. دربال ماكاو زذنلانع ل_برالآ و

 زيصمصعلا فاك ةمصعملا ف هنع ىهنل 'وةعاطلا ىف رذنلانذالادر ومن هوه ةرب ب ره ثيدح

 هللأ مطب ارذن ملاك لسوهل .آو هملعىلاعت هللا ىلمىبئا اع ةشناع ثيدلح ع نم ا.هريغو



 (؟9:) ردنا رادكخ

 : رخأدق و ردنلان روؤ ةو:ىلاءتهلوق اوق له< كلذ ىلع وهصعت الف همصعل ناردن نمو هعطدأت 0

 نم هللاةعاطنو ردن ..اوناكلاق رذسثلانوذوبىلاهتهلوق ىفةداتق نعيم د: #ب ىربسطلا

 رصخلاظفابدروو اراربا هللا ات يبا ضرتفا انو رجعو يل اتاك او مايطل اوتالصلا

 تناورع شن د»- ن مامهرغو دوادوبا ود هج رخأ5 هقاوعبو تبا تالا تنال نإ

 هللا هحو هب جد :وا اهفال ارذنال لاق لس ودل او هءاعىلاعت هللا لص ىبماا نا هدج نع هس أ نع بمعش
 نمل سودهل اوهيلع ىلاءتدقلا ىلصهقا لوسر لاق لاق صايع نبا ثد دس نمهريغو لمح انف

 ىنلانا ةشلاعثي دس نمنخسلال اه و أ 6 ا و نيعةراغكهت رامكف ةةمصءمىارذنرذت

 بايلااذهىفثب داحالاو نيعةرافكهنرافكو ةمصءمىفرذناللاق لسودل و هملع ىلا عندنا ىلص

 وأ)لبادهلا باق انمدقام (دالوالا نيب وستاةغا ا همفامةمصعملا فرذنلا ن هوإةريشك
 مدة ةمص«مقرذنال وةمصعم كالذإ هنااا نال (هللا هع رشا ةقلاكع هير ولا نعي ”لدافم

 هدحو هن صا ىذلارذذا نءالوةعاطلا قرذنلا نم مه سد هكا ذنوكا(ر وما ىلءعردنلا هنصو)

 ريقلا بحاصقلطاداةّدعاهنعيسستيناك اذاةءصعملافرذنلا انمن نوكي دق لب ىلاهثهللا
 نه ني وخ أ نأ وسلا نب دامه نع حام دان سادواد وأحرخأدقو اريثك كلذوْهَتياك

 لكف ةمسقلا ىف اا ستتدعءعنال ام ةمسقأ !همحاصامهدح أ لأسف ثاريمام تي ناكراصنالا

 ةمصعمقفرز :الو ل. .«نعرذك كلام نع ةذغة بعكس اانا ارعهللا ه١ ةمهكلا !حانر ىف ىلام

 93 || نبا هك وأ عت دانس قع ءلاو الام حب وخأو كالعالا_ههالو م>رلا ةعيطقفالو برا

 ِْن ءرفكط تااَةفَدِيا ارق اذ ماكنا ة#بعكم ما ياترى دلامل هبل رنعتائسا ملا ةشتاعن 3

 ىف للعلا لهأ فانخا ت تاك ىوالاروءةلاودهاشملا ن ماهريغف ةيعكلا ىف اذهناك اًذاونمعلا

 رادلا تان دناوأ ةمقر دع ىلع هللذان الف تلكنالوةدنا لم يلا حرخي حجرخاذارذناا

 لعفلا نع ه سفن عمم هيد صق هنال نيولا حرش جرخأ رذناذهذىل-مأوأ موصأ نا ىلع هللذ

 ةرافكملا هماعنيعلا ةلزنعهنا ىذا شلا ىلوق مداف لعفلا نع ه سفن ع:مهنسع دصقي فااحاك
 ىقالامل_هحو نب انلا حاانرلا ىعساءءاقولا هءلعنا ةقمنس ىلأ يهدم نمرومشملا وثا»نا

 (هللا ءنذأو لام ىلءو) هغماوملا لدي هنال بابلانا نع ىنك اهارإ ء-هانءمةيعكحلا حائر
 نم.ئالذناف مويصاعم ىلع ذدباوم.عتسدا ىداعملا لهأ ىلءوأ ف رخزتا دجا لا ىلعرذ ذاك
 نذأىذلارذذلا نءاجراخ هنلا هين ذأ. لام ىلءرذنلا نوكي نا لاؤؤح الا لقأو ةمدعملافرذنلا
 مرمر أ هوركءوأ حابم ىلءرذن لك اذه لمشمف هتلاهحو هيجي امو ةعاطلا ىفرذنل اوهودبهقل
 هريغو ىراخلا دع سامعنبا ثد د1( هءاع ب ملهللا هعرمشة /العف هسفن ىلع ب>وأ ن نءو)

 وأاولاقفهنع لأ ف متافل-جربوهذا بطتعل_سودل او هيلع فاس هقا زد ىلا اعلاف

 ىلصونللا لا.ةفموصد ناوماكتي الو لظ_سيالود هقيالو سعشلا ىفموقي نأردن < ةارعسا

 نمدجأج رخأو هموص داود عقءاو لظتساو لكحتيلهو رم لود آو هيلعىلاتهقا
 ىبنلا غري ىتح س سلا ىف لازبال ن اردننم» هءوغمدح ن ءهسأن نع بءعشنب درع تردح

 ردنلاامنا لسول ١ اود. .اعىلا هت هّللا ىلص ى اهل لاف هتيطخ نم لسوهلآ اأو . هيلع ىلا هتدقلا ىلص

 وهوهّللا هءرشامت رذذلا (ناكناكلذكو) معلا لدأ اذه ىلءوتاقدقلا هج و هيب ااسمذ

 (ةقيطب ال



 ردنلا بانك (؟46)

 همم ىلاسعت هللا لص ىبملا نا امهريغو نيك دعأ ىف سن أثر دحل هب هنءأقولا هيلع بحل (هقيطاا

 اذهبي ذه نءهتلانا لاق ىةعتارذناولاه اذهاملاقذهشبانيبىدا ع ياضش ىأر لولا و

 ذوادوبأرخأو هللاتدس ىلا ىعناردنةهباور ف قاسنا اداز بكرينأ «رعأو ىغل هس

 ةراغك ترا ةكسف همي لاري ذم لاقل وهل[ او هءاع ىلا ما هللا لاصوتات ع ميم داةسأب

 ارذديردن نمداز و هجامنبااضيأ هج رخأو نعةراذكساتراذكن هقطيلاردرذن نمو نع

 ةبعكلاىلا ىدعن اردن نا لسودل آو هيلع ىلاهق هل ىلص هرم كا نمو هي فول هقاطأ

 تيب لح نم دواد :ىل أن سود أد: م صاع هع ثدي ددسن ءنيحمعلا فب وكرلاب

 1ىقىفاشا اوةقيتسوبأ بهذ تاق صاع ةءّةع ثي دح ن هدجأد 2و سابعا

 سأ [ثي د طاستحالا هج و ىلعالا بدال هنا ىلا مهضعب بهذو ةاشمدهماعنا ىلا هءاوق

 هق.طبالوأ ةيصعم ناكوأ هع! لارديردن نمو) ءاضق الوارده ركذيلوةرو هلاهذهلثمذ

 هتللالوسرلاف لاق هددت من ,ىد مرتلاو هجامنباد:ءسم اعزب ةمةعشد د1 (نيعةرافكهءاعذ

 هاوق نود لسم ريعص فوهو نيعةرافك مسيل اذارذنا!ةراثك ل-وهل وه ءلع ىلا ث هللا ىلص

 نا ثد د> نم ملمس حرخأو هم-!لارذنرذ:نمفاس رق سامعنب !ثيدح مدقتدقو هم! لذا

 نيعةرافك هترافكست ةمصعمىفارذنرذن نملاف مل_سوهلا او هءاعىلاعتهللا ىلص ىذا نع سابع

 دجأح رخأو دمأو هجامنباودو ادى أ دنعوهورظن همفو لولا ىَددملا باص همست ذك
 نعت ةرافكهنراذكو ةمصءمقرذنال لاق ل وهلا و هلع ىلا ءثدلنا ىل-صىنلا ن نانكسلا ل عأو

 ىلصىبنلا نا سايعنبا ثيدحن ِ مي دانسابهجأمنبا اودوا ادوبأحرخ رخو لاةم.دانساىفو

 ىلاعتهّللا ىلص ماا ذكه رنيعت ةرافكهيرافكفهقطد )ار ذنرذن نم لاق موه او هيلعىلاءثهللا

 لوقأدوادو ا ودم اهجرخأ كر فكن نانو, طتال ىهو ىثتن|ترذن تا ةأر 1 لسوغلا اوهيلع

 هيءافولا مالا ة سن مكةملا نام ,ومعلات لخديفرذتلا ىمم لعق د_هيحابملابرذنلا

 كتوزغنمتفؤرصنا اذا ترذن ىلا هتلالوسرا. تاما نادوادوبأ هسرتآاتتاَدَد وِ

 اماوهذاحامم نكي لاذا دلا برضو كرد ىف ةو أها لا ةذ فدلا.ك أر ىلع ب رضأن ااملاس

 حايملايافولا بوب و ىلءلمادوهفاحا رم ناكنافادبأ ةيرقثوكيالو هوركل ا نمد أوأ هوركم

 نم ىلءةرافكلا باه اكلذكو, ىلوالان حايملابءاقولا ىلع لدي هيءانولانذالاق اهوركمناك ناو
 حرمال حاملا رذكلانا لصاخاف حابملا فىلوالابةرا فكل! بوجو ىلع لديهم -!لارذنرذ

 تدئام كلذ فاس الو ءافولا مدع عمةرافكلاب وجو وأ هيءافولا بوجواما نيودقلا دحأ نع

 نأف رفح رمغ ةمفاس هللا تدبىلا ىشقن ا ترذنن اتذالا نم ء لسودل آو ماع ىلاعت هللا ىلص هذع

 هناذباو دو ماضل ءاسب كان ئاظ زم وسو آيل طلاتبتا ضال ١

 هلآ وهيلعىلاعتهّللا ىلص لاق: ىشعنارذنىذلا مشلاثي دد-ّكلْذ لدمو ةندبىد تنأب اهرمأ

 مدع نالوالا نيهج ولانمدقام ضرامبال هنافه_سف:اذه برذعت ن ءىذاهللانا لو

 فعضمأ ارهناىنامااواهم وجوبة> رصملا ثدداحالا فان الهملعةرافك- !ابوجونعرصتلا

 هسفناذهب يد _هتنعىغل هللا نا لاقاذ ها وهما اني ىدا يدار هناي هياورلا ىفاك كلذنع

 لسقنم ناكنا سفنلا بيذعتمهسفنل بيذعترغن رمهرو د محام رذنن ع اغلا ل#و



 (241) رذناا نادك

 او : قولا ؛ هوك اتاك ناوزييةرافك ةمدعملارذن فنا تدق ةيصعملا

 حرخ ارو يد اءالاهف :ر اأو ئاللرو دس لامو نيمةرافك هبلعت كاعالاسمفرذنن م

 ناك نارذنلانالض'هلاو نيعةرافكهيرافكف هقءطإالارذ ارذنرذن نمره .ذوامي د>دوادورأ
 ةعاطرب_غيناك ناوةيو د:موأ ةبجاو ةعاطلا كل“ ”تناكءاوسهبءافولا بحو ةرودتمةعاطر

 مارا نمثاك ناو مد-ق "دف حاملا نمناكن اقدو ركملاوأ مار اوأ حاملا نماماووذ
 اتحالثوكي نااما وها ؛هوركمن اكن اوهن' افولا نم ع 1مم لف ناقل 'بوجو تدل دو

 مد-ةئد-_ةفىلاثلا ناك ناو ه.ءافولازح /وةراذ كلا !تءحولوالا ناك ناعابلابوأمار أ

 بودنملاف ةرافكلا الو ءافولا بح ولأنه :لءلدالو ردد )١عاونا قمالك- !!ةصالخاذو

 هن !امهريغو نيكدعلا فرع ثد د1 (ءآفولا هصزل لأم و ٌكمُدهودو“ 4 رقبرذت نمز) حامملاو

 كرذ_:ف هالعمر ا دما ىف فك. أند اهاهلاىفترذنىلاهتنال ورا تا قلاع

 مودل وهيل ىلاعت قا ىلصىبنلالاساه اأن مدرك نوع*ن ءهجامنباودوسأ حب رخأو

 كرذ_:فرألاق اللاف ة-غاطوأ ًانثراهبألاقث ةناوي - رمغأن اترذن فاهللالو الاف

 هدائسا وةلاصضلا نب تراتي دح نءهوةدواد وبأح رو يصل | لاسر هدا: :تنالاغ ارو

 ناهللا لوسران لاقت هنا نرعطللا كلان بعكش ده (ثاث ”!نمالاز تل ذهن 0

 0 اره. أ لاهادتا لصىنلا لاق هلودر و هللاىلا ةةدص لامن معا انا قاوننم

 نةجرخأ ناهلل' ىلا تب ولن منادو ادفال ظذا فو كلريسخ وهف ءالام ضدد كءملع ل سما

 كيل اان ١فو م تاقاللاه هفم:تاقاللاه ةّدد- ههلودر وهقاكلا اكن ام

 ل ؟ثي اح ع نءدوادوأ ودجأ حرخأو ثاثل  كذع ىز< هل لاق هنادوادىنال ظذاىفو قه

 كنكاساو ىوثرادر هنا ىتب : ون هنا هللالو «رابلاق هيلع هلي 'بانأ 200 ا مع نب هنأ ||

 ل-هألوتودو تاق ثاثلاك:ءىزح<لاقذ هلوسراو لج وزب هللة دصلا نم علغلاناو

 زي ٍ؛ةرافك هيلعموق لاقفهللا لمس ىلاملا هوأ هلام ةدصال-رلا فا>ولو ”هلحاىفرلعلا

 روكذللا ةيابافأث يده لامثاث حرم كلاملافو ىيئاشلا هسلعو حادلل اردن نمودو

 ةاكز الام نودّلا-لا نم هنمءن 000 .هفيدعام لكى كلذ ةانفرصلا ةفشحوب لاهو

 6 ياذ ءًأرحأ الو ه ةءاهاعمقةنر هن ردات !!تاماذاو) اهوفوناودلا وراققعلا نم بف

 ىمبأنا لسردل آو هماع ىلا هت لا ىل_د هللا لو د ءرىذتسا ةدا.عن دعسن | سايءْنبا ثر د

 هحرخأ اهنءءضتا لون اوه .1ءىلاءث هللا ىلص لنا لو هرلاَةو هدقنلرذا م طاعو تةام

 أما مار جنبا نا ىراخملا فو نبه هلا ىف ةصّقاا لما ويك دانساب ف -الاودوادوبأ

 سس '< نب !نعةبدسثىلأ نبا !حرخا ًاواهتءىل_هتناتن ام مث ءاسقإ ؛ةالط اهدشن لع اهم آت اعح

 هر اف نرف تا ىذا ثالميدقأ الو ةلاوهت ات كلذ فالخاههثعىو ردوو حد داشسأب كلذوم

 هيو هذع كرزادتةرانكلااو رد لا اذكو ص ”.او تام من هئاضق نم منك.ةو زاضمر نمئث

 نم ناك امد« لافو رهظأ انوه عدتلا ىووذا١لاق هنكرتنمما اهطالاوأ هذعموصلانام!

 نمةفاعأ ١ اود ةءشح ىلأل اوةوهءوىلا «”هللاءاش نا تال ذأ حا ىل اولااداّضَق ع وأ ةقد عوأرذن

 انئاهةف



 ةءعطالا بانكح (649)

 0 مع م
 م سس سجس ب يي يه يي ييييييي« يس سس يي للل-لبل ل

 | ىلاعتهلوق لدا (وةعوهيف «ةعاكسامو ةرسو و فاح ختام ألا عج دول لك ىلضالا]

 30 ىذلا قامسفتر كلل ناخد الا همعطن معاط ىلءامر ىلا ىسوأامعفد_بأاللق

 نءإسودل ١ يايا هلل نا لصق لود لشس ا يات تدشول ا

 ثوره نب فرس هحام نبا دا 0 ىذ ءرخاا و هحام نبا هحرخأ صصااقماع للا

 هنن لص هللا لوسر نا صاقوىلأ نب دعس تيدي ا اه ة.«طوهو ىجربلا

 ساشدلا ىلع مر< لئثشنع لأسن رمامرجب نياسسملا وق نيإبسملا 1 نا لاق لون[ اوه اعىلاعت

 مسو هلآ اوه. اعىلا عد هللا ىلصى ل 2000 مامهمقو هتاأسمل-أ نهمركل

 اذاف مهئامن أ ىلعمهفالتخاو مسوااَو سةر م 5 ,ةنم كال داغاف م كبك امة وددلاق

 لاهورا زيا حيرخأو داغر زمأر 4 :صعأاذاو هوما داق ( ىثن مكس

 | ىهح هن ذ هناك ىف هللال>اماغذاب4-عئرو ءا تلا اتي ددحن مدع عر اذاو لاصه دس

 ىمسنمأ ن نكي لهللا ناف هدمفاع هللا ع نافل !يفاتو مز يهدد كلامو ا رحو مذ مزحامو لال

 نصر 5 هللا ادانة فاشل اح نك ىطقرادلا جرخ وامس: كير ناك اموالثو مث

 الو ناءسنريغمك.لة_جرعءام امس نعد كسواهودّدعت الؤا دو د -د-واهوعم .ظاالف ضنا 3

 داصتقإلا هو و ةطاا رثكساالصال ا اذه هبي ررقتامةنسلاو باكا فواهنءاوث أ

 نأالاةِب لاكن 10 صيصختلا ن موه د2 ل_ءادةيقدر وام ىلع خلا عفر ف

 رخآىلاةستنملا مكءلع تمرح لا ءدلوةءلذكو ريزت-خ + مطوأ او ةستسامدوأ ةتمنوكت

 فتح تامامىأ ةتماامكماع تمرح لا هتهلوةوهو (نيزعلاٍباّكلاىفاممريف) ةياالا

 مانجو م-وملا ىلع نايتس او ىرشالا ةدس الاف كاذب ح ردح وقسااودو مدلاو هقنأ

 ىلعدي الاهد_هىفاوةفنا مناف هزيسسف:ىلعرسفملاو هءاهبا ىلعمهملا لاا !لوق هب ص

 ةداعلا ف كة « هنالزك ذلانم للا صيصختو ما وحرب زيكا ن ندمان لكوريزتسللا مود قتلا

 ريزعملا ثومر <ءاسنالا ع ند هدلسهد نمو حولزبلوموقهيرودإ مسمناومريزخ-هلاو

 موق هأك أي ناكر افلا ناهبشيو لتقف السلا اعىسعل زنتىلاهنعدءيتااننو سأب و

 هللازيسغ مارك ذ دى هيهللاريغا لها امو نوكي امد. ا هسعأر مشو هذع ىبينلان ع اريشأا|ت قطو

 هيدرتملاوادءلانةلوشقملا ىهةذوةوملاوت و٠5 قدم ىتل اى ه:_ةزذالاوه_2عذدنع
 ىلا ىه

 ديرعسسسلا لك ااموشوتف ىرخ ا اهعطما ىلا ىهةدطتلاو توقنلاعناك»ن هاىدرتت

 قددفالامعة تا ان حورلاقاهزادصقأاع ع .طلاح وذملا طبض هال عسب لا لك اسم قيلام

 ةأمدم .ةوءأن 5100 نمءمتكردأ ام ىأ ميك ذامالا» امشالا معرة ىلا 'اذرفهتماوأ هقلح

 درةملمق بصنلا ىلعمييذامو ةةءملامكحفوهنح وذملا ةلا-ىلاراصامامأ هون: ةرشم م

 نيبو هند عجلاو توغاطالةراما هوغورجت نمبوصاملائئذااوهو باصن عجب ىل.ةو ناك
 توغاطلا ميظعتهيدصق بدال ادنعحونذملا نال ”الذو امتد قرشا | ىلع لدي هي هلارمغا ل دأام

 ىلا ف مكلاذمالزالاباوعسقست ناو هبهللا ريغا لهأ ام ةلزغج وهذ هعسام طفلان لناو ةلألد

 هصض 8م



 )5 4 هل ةمعطالاب ا“ هك

 تلكم نواشاقتادتتلل سرر ونه نايغال فام صاعق رش غار
 نءماهت«مسط حيو رخل :(عامسسلان مبان ىذ لكو )فال ا لمصالا فمها تاك تاو لبا ىف

 كلامو ل_مدنعى ثمل ةءاعث أ 1ث ال ال_خا ةساكشم و لاد_دءالا |

 ىو ما رحءاك أف عامسلا نم يان ىذلك لاك مسودل اوهياعىلاء«تهقنا ىلص هللا لوسرنا هريغو ع
 0 لابانلابدا رماو ”امهريغو ني<هعلا ىفثي داحأ بابلا ا

 لج ا ديجج+

 د_بالاك | 1ك ايون اوسملا صرت اموهمالبتلا فلاهو هاضيؤ هنو ديب انىذلكو أ

 ىمنا ناو. اسم سركفملاءاماا سذن ع سلا سوماسقلا ف لاق اهوفورغع حلاو بئذلاو 1

 رغااو دهفلاو باكل اودسالاو بثذلا لم مهلا و ءأو ساما | ىلء هبا ودعدام بان ىذيدارأو |[

 امهةقن-وألاقو بلعثلاو عبضلا ةداباىلا بهذ يذاشاا ناالا معلا لهأ اذهىلعو |
 دحاو مظءام ماما عدم ناو ع.مضال بانالهنا لءقدقل وذ عا.ساارئاس تصنامارح ٍ

 نماهدصختفاران اهل نا ياست ىلع ونتساا حرش ف نالسرنءالافاذك سرفا|لعنةعقصت |

 0 د عسيضلاهل ل هق هناف رباجي دح بان ىذ لك ثيدح |
 هام نساودوادوبأ ه-رخأ لاق ل_بودل [ اوه. .اعىلاعتهللا ل_مهقنالوسرالاق اهللاّدَو مذ ّ

 ضراعبالو ريبلاو ةعزخْنباونامسنباو ىراذماا اًضيأ هس وهعتصو ىذمرتااو ٌقاسنااو :

 ىبصهتلالوسر تاأسلاك ءزوس نب هع :رخ ثو د نم ىذمرتلا هج رخأام يصل !ثردلا اذ هاا

 عبضاا لك أي أبن موةياورقو دح اعبضلا لك اب ًانوألاَةذ عدلا لول ١ آو هملعىلاعت هللا ١

 وهو مسمن لمعم»اهنعىوارلاو هةعضىلءوذةموهو ةيمأ ني عركلا دبع ءداتسا فال '

 هللال ور ى-من لاف هريغو لسم دع سأبب .ءنبا ثر دول (ريطاان هيام ىذلكو) فيعض م

 باخملاو ريطأا ع نم بل ىذ لكو عاب#سلا ع لف قد نع مسودلا آو هيلعىلاعتللا ىلص ُْ

 هيا وتاسئالل ارا | ةلزتع ريطلا قوهام هيدار اال لهلاقه ماللا خفو ماارم اركي ا

 عايطلا لهأ نمريثكناكو(ةمسنالارجلا )كلذ نم(و)باطتسل!نمام الرو ةصعلاو مالا(

 هللا ىلههلوةودو قم. فناطسثشاا ىرب ودو ن:طامثلاهمسشدو هنومرك برعلا ن.ةيلسساا ||
 برضو اناطش أر هناذ ناطمشل ! نمهقئاداو ذو ءتفرا هلا قمن جعمءاذأ لسودل اوهءاعملاعت ١

 ثياد-ىفاك !سؤنمممطأ وةرطف هاك ذا برعلا نمهمرحدقو ناوهلاوؤ+اىفل-كملاهنأ
 مون ءرج.خ مول ىنمنلسو هلاو هما ءىلاعتهللا ىله هنا ا.هريغو نيمودصلا ف بزاعنبءا اريل

 بهذدقو كلذ غباء! ىفوهوف شدا ةراعث ىنأورعنباثيدح نمامهمو ةم_فالارملا ||
 هلىدعأو ىّوس ١ ىفاذك هت انا ىلءاوةن:ان ىدولاراجلاامأو تاق ءااعلار وهج كلذ |

 ليقةلالل-!) كا ذنم(و)ةغلايلا ةطاىفاذكملك أف ىث-ولاراهملا لوالآو هماعلاعتهلنا ىلص

 لوسر ى من لاق هنو ىذمرتااو هحام نب اودواد بأ ود أ دنعرعنب اثيدحل (ةلاعسالا |"

 قاسنلاودوادوبأودأح رخو امنايااو ةلالا-ا لك نعل_سودل آو هملعىلاععت هللا ىل_صدلا ١
 | نباثيد> نمد برعلا قمقدنباو ىذمرتلا هعحصو قرميلاو رك الاون. .-نباو ىذسمرتلاو

 ىطقرادلاوّك اسلاو ناسنلاود- أحب رخأو ا.هتيل برمثو ةلالذلا لك [نء ىلا ساسعأ|
 نوهددتوكاذريغباء!افو كلاذوخمدجنءهسأن ع بمع”نبو رعتيدحنميءااو ا
 2222 تت و

 ىلإ



 ة.ءطالا باركح (219)

 رثالا لوز ىتس لذ نعاوعنعةلعلاتا ازاذافاهنءاواوهريغتلءلاو ميرصلا ىتلارهاظو
 ةسفمملا ةغلاسبلاة خا فلا لازدقو عذاا تمرحامنا نيق_ لالحاس منال ع رللهحوالف

 بمطلا لك أ أو ث ديلا ىقل ا هريغنمثديخلازيمتا ذاق للملا ومالا عيمج ىف ثيمخاس مرئأتامو
 ىلاعت هللا ىلص ى منو سمو سة لك همرح ىلعث د دا الدو ا امرحزيتلا نكي ل ناو

 امتازحا فترمششلا وةءاحاااهواضءا ب رامبل قاس وذل اللا لكأ 1 نءعاسوهلآ اوهءلع

 ىلرالا ورهطمتهاعكسالا لوقأ ةاحلاب شدعتيَن موكحوأ ت اساحلا مكس همكح ناك

 ناف ةفصالوامعا ق- لا متسسادكإ عراشلا مكحىج 3 نمل نالت ةراهطفلادنا

 ءاقبىدانذ ةرذ_هبتسلفادامر تراصاذافةرذغاهبوكب دمقم ةرذ_علاةبارقإ همكح

 ددعي كلذ ىف فالخالو (بالكأ )كلذ نم(و)ليلدلا هماعف ةفصلاو مسالا باهذ عم ةساحتلا
 هءلعىلاعت هللا ىل_صىنلا ىسمدقو اصودخو امو عدل ةب عالا عقو دقو ث مسه وهو هب

 ممذعب لع س دقو هنن مرسأ ش مرحاذا هللا نا مدقوق أم سو مدقتاك هذ لك نع لسوهلاو

 اهمنالرون_باوباكلاا مر وةغلالا ةطاق لاق عامسسلانمرانلاتاوذفال_خاد

 ىلأدنعرباجثيداط(رهاا)كلذنم(و) ناط._ثباكللاو فءللا نالكأي و عاما! نم
 لك اوّرهلا لك أن عىسمن ل سوه آو هماعغىلاءتهللا لص ىذلا نا ىذمرتااو هجامنب او دواد
 ىنهلا نمتثاممد_فع نمد بن نك.] فمءعضوهو ىف ع«زسلا دي زينب رعمدانسا قو اهثمع

 ىلهالاو ىشخولا نيب قرفالومد_ةةدقو علا فوهو رو:_لاو بلكلا نمتلك نع
 مهاعمر<وىلاءتهلوتل (اميخت_سمناك ام) كلذ ند( ا

 وهذ ثايحسالاد رن ليداسءامدعلال اول ءاالت انا اودحلا نم سانلا هدمضسا اف ثئاءأنا

 ندريثكو ضرالا تارمدك رثك الادرامدعالا ناك ضعملا نود ضعبلا هم ,ك--اناو مارح
 اان روكنالاهكخ رتنافامصخ ل ءداهعر 2 ىلع ضمن: مواهلك ساما كرت تلا تاناومحلا

 0 ع ل: ملعمرص وفرت ترد تف: وكلالالا

 تارمثل عمسأ لذ ل_بوهل او «.اعىلاهت هللا ىل_صىثلا تمص لاف بلل: نب ماةامنع ذواد
 ماةلمنوكي نأ جس قابلا لاعو ىوقريغهدان_سانا قويبلا لاق دقو انعرح ضرالا

 ىثلهعا.مم مدع أعو هن ُ , الافااعامه.ف سل ثيدحلا اذ_هو رو مشملاب س دل بان نأ

 قيملاو ىدعزب ا جرخأ دقو مدعلا لعل ديالوهز سوما ١ اوهءاعرلابعت هللا لص ىذا نم

 هدانا ىفوةجرلا لك أن عى متل ودل .آو هملعىلاعت هللا لص بنلا نا سامءْنباثد د- نأ

 نوفا ةواةبكأ حرت هب حاصل ضو الق ادد فق. .«-ضوطهو نعصم نب ةسح راخ

 الف ذيدنقلا لك الب ع لشن فز عنب دنع تنكلاط هب نع ىرازنلا لمن ىدعشيدح

 تغمس هدنع شلاق هب , الاهمعطب معاط ىلعامر ىلا وسو مفدحأاللق َ لاهو

 لاقن ثناء اا نمةشيبخ لاق لودل .[وديلعىلاعتهقلا لص ىلا دنع رك ذل زوي ةريرهانأ

 "ليتني ىسعولاة وهف ملسودل اوهماعىلا.هتهّتنا ىلصهننالوسرالاق ناكح نا ارعنبا

 بارسأ نما ىل.ق دقو ةماعلا للا ةلدأن ه دنقلا صمصختا ثيداا حلعيالف فيعض



 م املا با

 لك أيرعد_فيامعراشلانءتايلو كلذوذو عدت ضااودرصلاو دهدهلاوةلكفااو
 ةسلقءةمزالمالو كلذ ىلعنيلمادىرهنلاو حالا نوكي ىت-هل دق نع ىسمنوأ هلي ىعأ ام
 نعى. نملاوأهل:ةب رومأماناكت ال:مرحتأ !لودأ نمالصأ كلذ لع, هحو الفة-.فرعالو

 الع الالحن اك كلذ منكي مل ناوةعركلا ذب الابدع رك ناك ثرابخلا فل ديا هل-25
 (لال-وهنكاذادعامو) انلقاذهاو كلذ ىلعةيلكلا ةلدالا امقو لولا ةلاصا نمانذاسأاع

 ىلا همف عجر اق هلق 02 ار سال تر رع ها ررام اح )١لاو

 مان هته وأب رءااهتباطتسان اف ىداوملا فالج!نودىرةااودال_ءلاناكس نمبرعلا

 رم اماما رحوهت مارح ن اوم م اندست م«وأ هتئمذ»ا ناو لال_> .وهث لال--ناو.>

 سلم وهلا وهل ىلاعت هللا ىلدىب:!لاف د ةذال الحن وكب الف هلق نء ىممو هلة عرمشلا
 "يللا باودلا نم ةعبرأ ل ةنعى مند غزولا لقب سهأو ثي دا مرااو ل1 ىفنلمقي

 مهل وىلا.هن هلو قا ثثامألا مرح هو تاسسطا لف لاب و دهد_هااودرصلاو ”لدأاو

 درو ناريغن مهدات ون رعلاهممط _ستام تاسطلاو ثتاملا م-مملعم روت انطلا

 ترالا 0 ًاةمهار كلوقأ!ناءافثلاةء ابان راق لاه ناك ن*صأ هءرد؛

 سم يعصف تيودوادوبأ«جرخأ هلك نع ىبهلادرو دق هنا يذلا الخ هادنتدمال

 الور اودموةهسف للم ثارم أقنع نمطمس ىلع بضغ هللا نا لاق لو هل اوه. ملا واق لمعلا

 نم ةعاسجب تب دس ن نءنيودعصأا ىف تامالوأمىير هلأ |ىفةق شح ىببنااواهتماذهلعا ىردا

 لال هناق هواك مهللاقت فضلا لكأ أيموانذأ ل وهلا وهل ىلا هزدقلا ىلدىثلانا 9 اعل |

 ةهاركلاوهو زا ىلا هممت -نع ىهنلا فرصت ثد دا !ذ_هناف ىباعط نم ليلو

 لفب نارتلا لك أ امأو كلذادب ٌوَماخو -«هنوك ىف لسرهلا اوهءلعيلاءت هللا لصد ددرتث» د>وا

 ىسمدقو ةينبلا لالخ اهنع راج تلا يعمل للعلا نايس مهنكمل ئشهنم عئملا ف مدي
 س.ء:الالت 3 نع هنادكسءلا

 ء(نيسلا تبرع مو تال
 اهلعتلا يساكحا اد أكل ذ ناك ىت> م يف ةمسئاق ةريسو ب رعللان ديددابطصالا ناكو

 ناك حراوخلاو حراما حال _ظايد.صام) مس ودل اوهماعىلا عت هلنا لص ألا ه>اباف موشاعم

 هللالومرا,تاقلاق نيدو هعلا ىف ثلا ب اثىلأ اثيدحط (هيلع هللا مسا رك ذاذا الالدخ

 قدساملا.ةذىل لسياف لج سدا ىالا ى 1.4 ؛ وللحملا لكي و ىبوةيديصأ ديسص ضرادانا

 تدصامو لكف هلع هنا مساترك ذف لملاك 4 ؛تدصامو لكف هءاعهّلنا مس اتاك كسو

 ُأ اوسرا,تاة لاه مي ب يدا ردا ولكي 3 تكس ارمغك لكي

 ترك ذو لعملك ءاكتلسرأأ اذا لات هللا مسا اركذا او ىلع نكسمف ةملعملا بالكل! لسرأىناهّلنا

 اهعم سدل بلك اهكرم: لام ن نا2تناولاف نمل: ةناو تاق ْك_ءلعْل_بمأام لكس هللا مم أ

 هاصأ ناو لكشف قزف ضار هملابتءمراذا لاق دمصأةدمسدلا ضا ارعلاء رأى ان تلقا 1
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 ها دفن هامعمو ىا امدح



 دمصلا بان م01

 نمظنافو ةاك ذياكلا اد ناف هلكذ هنم لك أ مولدة دق هتكردأ ناو ذافاسح

 كلعيكسمأااف مش هنملك أيلو لةقناولاه لّةقناوتلق دوادىلأو دأ دنع هشيدح

 فانأق ان لك أت الف باكللا لك اي تاالا كءاعزكسمأاميلكنف هب لح ع نع نصصتلا قل
 3 هللاىلصهتتا لور لاق لاف دج ًادنع سامع ا ثد ه«دسىفو ه2: ل مااا ثوكينا

 هسفن ىلع دكسم اسعاف لك أت الفدمصلا نم لك أةبلكس ١١تادرااذا سرة هءاعىلاعت

 نمدوادو: أود جب رخأ دقو هحاص ىلع هكا امناق لك ذلك ايزو لتقف هتلسرأ اذاف
 ىفىنتنأفةيلكمارالك ىلناهقلالوسرايلا ىلا ةياعثانأنا ور عنب هللا دس ءثي ددح

 ال قع .راءلا ةف كملع تكس مام لك :ة لكم نازك كنك نالاق اهدم_ص

 ْ يوقف ىتنأ قال او رار لاقت نملك [تاولاق نساك تاو لاك ذربغودك ذلاك ىذ دا
 لاق ىنعبرغتناف لاق ذريغو ك ذلاق ى ذريغو ك ذلاق كسوق كاع كم املكلاغأ

 ا سأيال هنار حنا لاق دقو كيو ريغ أهمادختوأ ريغ عل "ل_صب ملام ك_-:ءبيغتناو

 ]| دقو فالشو لاةمهمفو ىثمدلا ىدوالا ورعنب دوا دهدانتسا ىف نالر طن همثو هداتسسابأ

 0| فام4_ضراعملاده ضوشرال و ء_سفن ةيلعت لأ ث ي دح نمد وادوب أثودالا اذهوذ حج رخأ

 ا ىدعشيد>نمدوادوأو دم رخأو باكلا هتملك املك !نءىبهنلا نم زيصدصأا

 أ هتلسرأ زان وأ باكن هتاعاملاق ملسو هل اوه.ءلعىلاعت هللا ىل_ههّللا لورا ماحب
 : راس نم مملسو هلآز :هماعىل اهتهّللا ىلص لك أ دقو لعل مةام لكم هناا تك دو

 ىفهقنارك ددقو يما ىف مد_ةةدقو معلا فوهو ه«#رباخءط ةداتقوب أ هداصىذلا شس مولا

 1 لاف لكآلا حابأو ةي" الا حراوخلان .جاعامو لاة حر اوهلايدمصام ل 2 نيزعلا هناك

 |١ نأ ٠ نمنتملا هملع لقا ام ىلع ةلدالاهذ_هنمءانرك داملددقو ماكمللع ن نكسما ام اولك ف

 نمد.النكلذ ريغبا بماموأا كب هماعهللا معارك ذاذاالالحناك حرا اوملا و حرا اندم_صام

 حراما ةلزئم قزف: باصأ اذا ض ارم ليوا "آو هملءىا عت هللا ىل_صلزت دقو (ةك ذلا

 || ىدع ثيدحنمدجال ظذافو روك ذملامتاحنيىدعشي د ىناك قزحلا درر بتعاو
 0 مسا مترك ذامو حك ذام مكسا ل<لاق اا لل عاش يرن موقانا هللا لو سراب تاق لاق
 :رب نمهداصام لذ لةدع ل-2ةلانأك ناو قزحخلا درر _عملانا ىلع دفاواكنذ مقزفل

 ٍإ يع هب نال صاصرلاودوراماااهي ىيريىتاا ةديدوللا ىدانملاهد.-مم

 كلذ ىلءهلنا سسارك ذاذا ديصلاةأك ذاهبدناصلا ٌكردي/ناو .همحح اول حال_ااقزخ

 قدانيلاهذهتال "الان مديدمصلا ليام هل نءولوقأ ءاذثلةم_ثاحىف نئاملاةرايعو

 موسلا قزح ىلع دئاز قزخ مب صحي ةصاصرلا ناف صاصرلاو دوراسءلاباهبجمريوتلا ةديدرطلا

 ٍ هونوأ اثير تءضو ول كنان اذا ارهظيوةلآ لك قون لعد *الذىفاهاو فيسلاو راد

 ددهملا ف.سلاباسهتي رض مم اهلصأن ءاريسي أمسك هيفتز 7 رعو ق.قدبا رثوأ قمقددامر قوف و

 الو اهتعطقل قداذمااهذ مماهت. هرولو ةلاخا هذ هىلع ىضواعءطق١لتال "الا نم كلذوو

 ىرام كأن ع ىونلان مىورامو لدن مالو لقع نمال مدس لاننا اهلعطهحو

 الا ةقد:ءلا نم لك نر الو ظفاد ,دسجأ د -:ءمتاحنب ىدع ثيدحن هد : اور فاك ةقدتبلا



 ىرادهلا ميصصىفو سويت نا دعب اهبيريفنيطن هذ ىلاى هانهةهقد-كع ارا تك دام

 ءاطعو مهارياود_هاعو مءاقااولاسههركوةذوقوما كال ةقد_يلانةلوةل1قرعْنءالاق

 نب هللا دمع ثي دح نم اههريغو نيهعصلا ف تدق ىذشلا ىدح دمصاما دكهو اذرسشلاو

 دمسصتالا_ما لاهو ىذا نع ىنمن لس ودل او هءاعىلاعتهللا ىل_صهللالوسرث ا لك_غملا

 رغد را ارى رلا ل: ةاماذه لكم رئعلا[ةقت و ن ءاارسسكت اهتكمااو دع ىكثنالو ادمسص

 داط_ماامل<ىّوسملاف لاك تةزشاذاامأو ل_<الذ .ةو هنافقزذ تلا ذا ةددسخلا
 ناس وىلا.هتلاق (.!عم باكا ناكسو هلانبرا دع مبلعهللا مساركذ اذا هيلكب
 آما اوركذاو مك اع نكس انف ويكشف هللا مكاعام نيتولعت نيءاكمحراوجلا

 تع نع لاقاو تلكشا تلثأ اذاءا ايش ثالث فدو ا اوهمياعتلاو هلع
 تناك تارهثالثهلةأوارا صاهنم كلذ ذ-و اذا لكأت مو تكس دمصا!تّدخأ اًذاو

 جراوأ ادا رااثا ىلعملهلا لهأرثك أ و هما قرلعلا لهأ ءاك اذه ىلءو اهدم_صلخب ةلعم

 ارقصااو ىزايلاك ريطلا عامسز هو باكل او دهفااكح تاهل عامسنمبءاوكلا

 اع دود.دلا لع بالكل ىرغي ىذا اوه باك. ماو اهعم مجلمسص ل كف ميلعتلا لبي

 دمصا |تذخأف اهم-اصلا سراب تدح رحاذا ةلعللاةكراحل ا نادا رآأ[ثتحدرءاامتاواكف

 ىفاشااهيةعتغ يفاشالمدقلالوتااو كلامي هدموهادهو تاق الالسناك هئا3و

 ىفنول ]وقيل علا لهأ كلام عم“ 1 ةفش> ف اب هذم .وهذور وك ذملا متاح نب ىدع ثيد_

 الف ةلعملا بالك لا هقنتاك هقةدانإهم ناك ايذا هنا كلذ شاامورت_طااو بامعلاو ىزاماا

 ع .اعع قا سعال كلام لاق اهلاسرا ىلع هللا مسا ركذاؤ ا ثداصام هواطتقام لكم نعأ
 كلذ لك آف ااعمناك اذاهنالةقو أ داصف ىراضا| سوما باك لسرأاذال_ملا نان د:

 وأىموغاةر ةشب معي ذي لما لئمكاذ ل _ثماسغا اول_تملادك ذي ناو هءسأب الل الح دم_صلا|

 لسرأ اذا كلام لاق هلكأب « سأب 0 ا وأه-سوقداجرب

 لئمااو ىك ذيناالا دمصاا كلذ لك وبال هناف هذا دمص ىلع ىراضلا للملا باك ىءوحما

 هن بذي 0 ملا ةرهمةلزخع :وو[ةقمقدم_هلا اهب كريف ىس .وهلااهذخأب هلو لسا سوق الذ

 ل<ملرخ باكحإ هلا باكا ط١ كراثاذاو) ىهتنا كلذنءْئن 1 لال ىسوحما
 تاك ايكيا علب وهل[ و همللءىل عت هللا لصد اوقع نمىدعثودح ىف مدقتامل(امهدمص

 كلسر انا لاقى ما او ىاك ل .رآىلاهننا ل ورا, تاقلاق نيدعدعلا ىفدل ظفاىفو اهعمسدا

 ىلإ تاق ا هسة: ىلع دام امناف لك أتالفهنم لك أنا ولكسف ل ةقفذخأ تدعو كلا 3
 مسنرلو كءاك ىلع تيءءاناف لك تالف لاق هذ خامه أ ىردأالاءلك ه_همدجأ ىلك ل-سرأ
 امي ىرذتالكناف نك أتالف لقدقو هريعاباك كءاك عمت دجرنافال ظنا فو هريس ىلع

 نم مدةئاسأ (هسفن ىلع كما اناف لكل دمصلا نم هوقو لءما باكلا لكأ ًااذاو) هل-تق
 ١ ةعيدمصلا دبواذاو) ورع نب هللا ددع ث ود ىلعاويج رئاضيأأ مدسقتو كلذىلعةلدالا

 (هم سريع دق ىذلا نا لعب وأنت . لامالال- ناكءامريغف مايأ دعب ولو اًءممهمقة ممرلا ع وقو

 باغف كمهس تممراذا لاق لسوهل و هملعىلا-عتهلنا ىلصىثاا نع ىلا ةملعت ىأث يدل

 تس ل حل



 حبذلا باب )أ 0 ف ]

 متاح ني ىدع ثودحن مزيد مصألا فو هريغو ل بم هج رخأ نم مام هاك ذه :كردآو مانأ هنال

 معارك ذافكههم«تءمراذا لاق ديصأا نعمل وهلا اوه ءىلاءتهللا ىل_صهتنالوسر تا سلاق

 قو كمبسسوألةقءاملا ىردتالكناف ءامعقودقد<ناالا لكشف ل: ةدقدت د_- ونا هللا

 ديصلا تءمراذا لاق سود اود ل ىلاه ة هللا ىلص ملا ن ءىراضلاودحالهثيدخن هان

 اظَمافو لك انالفملا قو ناو لكس كمسسرثألا ءسيانب ويوأ مولد_ءلهند_توذ

 هد الثا ونيموملا هر 7 أدق: ةدصصلاى رنات | هشد دوس ع نمى :راخال طفاىفو هوت بيل

 ىبرأهننال اوسرا,تاقلاك هتكو ىذمرغال ظفافو ءاثنالكأي أب لاق هم عيسفتمف و ايم

 ٍآ كلك لكف عسر ثأ همضت)و ل:ةكهمسنأ تاعاذا لاه دغلا ع نم ىمحجمس هيف دجأف 0

 لبا وللا لهأ اذه ىلءعو

 «( عدلا بابل

 رفع وتقبل امي ناكر ءامدو (حياد :والا)عطق ىأ( ىرخو)هلاس آى (مدلارمنااموه)

 نب عفار ثددا (او ةاظوأ اس نكمام)هريعو بشذك (هوفوار 2 ولود- ءلعهلتا مسا

 : لاةوىدماث عم سداوادعودعلا قانانادتا لزساتلةلاف امهريغو زي عصصلا ىف عب دد

 ارفظوأ ان سنك .ةافاوك ؟هيلعتا مارك ذو مدلاربا امل هوهل ١ او هءلع ىلاعتدقنا ىلص لا

 ثيدح نمدوادونأح رخآو ةشدلاىدؤرفظلا امأو ظعفن بلااما كلذنع ءكشدحأم

 ناطمشلا ةطررمش نع مل-وهلآو هيلع ىلاعت هللا ىبص هنا لوسر ىس ملالاهةرب رهأ و سادعّننا

 وهو فاهم هلا هللا دمعنب و رعمدانساىفو جادوالا ىرقت الودااا عطقتف جدن ىلا ىهو

 عاسن رت غم عاتناك اسمنالالامزت بعك ثيد-نمىراخااودجأ حي رخآو فيه

 لابإ عدنا رثكاع الم-هللاقنا-مذنارجترسك ةاتومانعَعنمئاشد اداة راح ترسصن ا

 هللالوسرلأسهناو كلذ ن عدل سد ع نءهملالسرأوأ ( لولا او هءلعلاعتهقتا لصهقتا لوسر
 ١

 مجيتن ا ىلعلملدهمفو هاك بهم أفهملا لسرأ او كلذ نع لسوفلا اوه.لعىلاعت هللا ىلص

 نديرثي د> نمهحام ناو قاست اودجأ حج رخأو معلا لهأ هسماعو ْز رب "احو. ةرااوءاسنلا

 ل_مودلآ اود. .اعىلاه3 هللا ىلصهلنا لوسر مها صخر ةةورعاهوكذفةاث بسناب اند دناتدأن'

 ثددس-ن نابت نباورك اذاو هجامنباو ناسنلاودوا دوب أود حرخأو اهلك ١ ف

ا هللا ل وسرا,تاقلاق متاحنىدع
االا(١١ 5 :كسدالذ د.صااد.صنان

 : اصعلاَه دم دارظل

 رغارارظااو هسمأع هليا مم 7 داو تنام مدلا يه اودلآ اوهءاعىلاعت هللا لص لاف

 اسرأياموقنادقالو مرااولاتاموقثا# -تئاعثد در نع .غو ىراخملا جرش اور دم اوأ

 يا اررغأ ص.خرتل !هيقلب عباذلا ىلعة مهلا بوجوىفاذب .الاذهو رثكلا

 هلءقلالا.ةّة_باامأو 0 هو ىع-دناهإز وج هنافالعأ عبذلا د_تءهللا مسا هءاعرك ذله

 ثيدحلا فءاوتوه لقا لاق: ىلغلا دلا ناك ناغ ا ذهىءلديام ةتنسا ىف

 فذ ناررةتدقو ميذالاءوهجودار ١ ١لبةهلمقلاىلا امههجو هنأ هم سدافام_عهجوالف

 ةلالدهمف سل اضر أ كلذكف ىو-و تهجر هلوةبلالدتسالا ناك نا اومومعلابر «ثمقاعتملا
 2 3-1-ي30 لا

 ةاللانوه رارلعلاءلوق ١١(
 قسؤماقاافلاق ةلاشأا |
 ارسكلاب رظلا ءاظلا لصف |

 وآرفللا ةزرظلاو ررظااو ١ دوهعيدد_-اواكوتااقا اواكو حنا هماءاوه لاف المأهسيلع هللا مساركذا ىردنال م دللاب
 دارملا ها هئمددهت اردملا

 طرظاا قلاب طءبطو هئم

 مكررا



 ا حجيالا بان
 رق 2 لللللابلا7للاب0ب7باااااااااباااتاااتتت2ربطمب70#7#ط)

 رارالا لما ىفنئاملا لاف حجيذلا لاح ل اي ةدسالا ةمع ورم ىلءلديال ءادواعأ الو كال ذ ىلع

١ 
 || بد لوقلا نان مل.قامو ساءةنمالو ةذس نمالو با حص نمال لمادا ذه ىلع سدأ

 ١ سايقلل لدي تح كاراقلا ىلءلمادال هنال يعن سيلق ةيصشالا ىلع سام عبذلا ىف لام
 اازوعالن عرمشلا ماكحأ ّ 0 ىدنلاو ع رذلا ىفنئكوهاك نئاك هس عازنلا لب هلع

 ا نعسو أ نيداد-ثثد دوه (ةعيذلا بيذعت مرح و) ىتنا ةحخلاهيموة:لملدبالا هلامثا

 1 ملتقاذانو لك 1 ناكل تك هللا نا لا مل_بودل و همل ءىلاءتدقلا لص هللا لوسر

 ْ هحرخأ هدا ذحربأوهنر ةثك دح داو ةحذلا او :.-افمعذاذاو "ندم او:نس>-اق

 ا هللالوسرنا ر ع نب | ثدي د ن نمهحامنءاودج أ جرخأو هسامنءاوقاسنلاو لهو دجسأ

 ا 3 1يذاذ لاهو عاهبلان ءتراو ناو دا ةسل ا د نع لسوهلاو هءلع ىلا عت هللا ىلص

 |١ قيرطبرقأ راش !ىف تلق فورعملاقءه.ةو ةع.مانباهدان-ساىفو اهثرىأز عصلف
 ا رنكحص ا اهاعفةوّيو زيملاعلا برا مب ىطرب لح ىهو ةج رلاةيعادعامتا حورل افاهزال
 | رصلاىفةةباشا|ثيداحالا نماهع رك ىفدرواسا (اهيتلثملاو) ةيئدملاوةدل ملا لكلا
 نها نمر سودل او هما عىل اهتدقلا ىلدهتعتثا(هلا ريغااه<ذ) رك( و ةماعىشو هريغو

 : ةءاهاملا لهأن اكو هللا ريغأ هن دل هأامو ىلاءتهلوةلو هراغو ل_سم ىفاك هللاردخأ بد نم

 ا حملا اماو مهام يذلا دنعل الهالابامامواجال جيذلابمولاو مان_صالا ىلا ثونر د

 | ناطل ال عبذلاامأو كرمدلا ناظمد >3 اذهو كلذ نع اوم واةصوصخملا باصنالا ىلع
 ْ ا؟كالذ ىلعهل ثدعىف هللا هرنتاملا باجأ دةذال م هلل اريغأ هيلهأامموعىفل-خادود لهو

 : درفميرب مكعالذ ةيثيدط وة ارقااتامود.ءعلا هبت رممأك للا لصالا نا ل_عاهظفا

 || لثم ةرهطملا ةعدرمشل نم مولعءملا لصالا كلل ذ لة, ل_.ادبالا عاونالا نم عونو أ دارذالا نم
 |١ ملو هلتاريغادب رهأاموةذوقوملاو ةدطغلاو ةبدرغملا وةتمملاو بصذلا ىلع عيذاممي رحت

 . ||| ىذلك ميركك ةرهطملا ةئسلاو أب اكلا نمل ءادب ل_صالا كاذ نم حرث لكو ري زلنا
 1 ىلا للعلا له أن مةعءامبهذدقو ةم-فالارجلا مي رو ريطلا نمباختو عابسلا نمبان

 ْ هنعىمهلاوأل_:ةانرهالاعوقووأسامّقلاو عامالاوةنلاو باكل يركن لوصأ نا

 ااوأدا رفالا نمدر مب ره لئاقالدب الفرح سملاذا ةشااس ١ مالا ىلعمي رمقلاوأ ثا ةهسالاوأ

 || نادل س دلق له لمعت اة لولا اذه م ىل-صأ تحت هحاردنا نم م عاونالا ن نءعون

 نمل امثل قرغال هللا مرحام ىلاح نإ , هللا هلام مرح نم ناف ل ةء لام هللا ىلع لَوَمَد

 فدكشوملا اوهام ىلع ة.فاك اهدّر هعشملد مالا ةءارماا نأ كالو فراع ىلء ىنالاممئالا

 هلوقوةب الاامت ار الر اعد الزلات وترد تانالعسالاو نماهيلا مضنا اذا
 وهةوقومك اذقز رامت!ءيط هءهطنماواك هلوقو فزرلا نمتا..طلاوهلوقو تاديطلا وكل لحأ

 || فقوبعا ولاد لك ماطر تايمطلا مها ل<هلوقو اء. ضرالاىفام مكل ناش ىلا
 دنع ناس د د د- كذب حرم دقو ءادع امىلعلمملتتأ او هت لعام: ملا ىلع م رعهأا

 مرسامءار | اذغا وهاك ىقهنلال حا املال1-! لاق ريولاو نع نات لعل ا

 لهأن اكافوقوم سا.ءنسان ءدوادوبأح رشأو هنءاذعامووذهعتكسامو ه هناك ققاإ

 ل للسلللل770  ييسسلا
 ةملهاللا



 130998 دنيا
 | ةالسر- ان هناك لزنأو هسن ىلا عت هللا تع ارذةتءامشأن وكرت وءاشأنولك 8 ةيلهأالا

 دج أ اللفالتو وفءوهف+_:ءتككامو مارسووذ مرحامو لالسو وة لدحأ اه همارح مرح ا

 تعءء«لاه باهنبة_فسقث د س- نمدوادوبأو ىذ.ءرتاا حرشأو امركثىلا ىسرأ مت

 هئمحرختأ امادط ماعاطلا نم نالدر هللاه دقو بو هلو هيلع ىلا عت هلا ىل_م هللا لوسر

 ينام عألاز داا'ل5-ف!ذهر رقتاذ ئئكل فا نولدعال ةئارصتلا تءراضلاةف
 دان هققارعغل هب لهأ امو ىلاعت وة, كاذ ير ىنعلالد:.الاو ناطاس مودا ماعثالا ند

 ولو تاطلل_سأا مساند 'دنعلوةءالناطلساا مودق دذع مبءاذلاو فاثكلااىف لا

 هاورامب كالذىلءلدت_ءادتو هقاسءاءلو قر هنكلو عازئالب امرت ناك كلذ ع وقو صرف

 ىلاعث هللا ىل ىْم'' عم هنا ههدجو هللا مرك ىلعنم + مؤملا مم ثيدح نم انا وا سءودوحأ

 ناذ سما لال بسال 'كالذ سولو ثيد-هلا هللارعغا ععبذ نم هللا نءالوشب مل-هودل اروهلع

 وأ مصال حيذرك هقلاري# مان حعيذي نا"املعلا نمشي دنا اذه ارمث هناك تاكل حمبالا

 ءاوس ةحبذلا هده ل الو مارحاذ_هلكذكالذو وأ ةمعك الو أ ىسعاوأ ىءواوأ بءاصأل

 قىووذلالاق هبادصأو ىجفاشا' كلذ ىلع صناك انارمهنوأ ا دويوأال--- حيبادل' ناك

 كال 0 هلذدا علا ردا «7هقاريغ اكو لح وب دما ماهم كا 0 راق لمح رمش
 مءانمعبذلا اك اذا هو ى متنا درع يذلا, راهئالذ رم قال« عباذل' ناك ن اف ارفك

 دنع مبذيامنا ىمذاشلا باص نم ىزو رملا ميهاربا ميشا اركذو كلا ا:يدةهبدلا

 ىفارلا لاه هقارغل هبل هأ اه هنال هع رجارا لهأ ىتف أهلا ان رقت تاطاسأا لامها
 ب>وبالادهل مودولوملاةدالولةةءةعلا مهبذكو أهو دقياراشر:_سا هنو ذيا اذه

 اهلا ىظعت ةيعكحا مم ذنمىورنل'مامالإاةضررزوباودلاوداذ هو ىيداميرقلا

 عنمال اذن مل ودل آو + _.لء ىلا ههنا ىل_صهننالوسر هنالهتالو .رلوأ هللا تءامنركل

 اراشيدسا ناطالا لامقة-ا دنع حميدي ىذل معردلا لسا! د هنمولاه < لب ةدهاذلا

 ناطلالع ةنم ن!همالك لوأرعذأ 5و ىهتن' ةدالول علل ع ذل ةلزغم لزأن هناق همودقب

 همو د ةيراشة.الاىل>ال هل يذلا ل ماريئاج كال ذن اكمال ءالا نأ طل س هن رك .يظعن

 حيذنمنا ىراوالارك ذو هللا امنوكلااهلا.ظعن : مك يذلا زمبو تااذنمي قرئالذا
 وهذ مهل عبذل اد_صق ناو لال>-وهف مهرعش هنء فرم. ىلاعت هنن ' ىلا برَهدلا هيد دقو ندعلا

 هانناساامل قلاوه الذ, ىلرالاب ناطا ا ماركال عبذام ل -ه:مداق:سناذهو ىهتنا مارح

 الو ل_صالا كلذ نءلئان وجو مدعو هءاع تاددق ةماعلا ةلدالا ناو لملا ىل_ىالان!نم

 حمذيام نيب ةقرفتلا ىلع ل همفوىفاكوشلا مالكح ىهنا لءأهتلاو مومها! كلذ صصخم
 ةماولاو ةقمقعا حبذلاك هوغو راديم_الا نمهريغل عب ذيام نمد و ىلا” هققا ره“ ىلا نرغذال

 امتابادصأ لهجو رج اوزلا ىف يكمل ار بج نب لاه لع نام اومرعلوالافاهر هر ةفام_فلاو

 لسرهل آر ه.طعىلا هللا ىل_ص هال وسر دن وأ لم مءأز هللا عما لوة.نا ةصيذلا مّودع

 هض 4



 ل عذلا باب

 ىءواوأ بملصاوأ ةسنكل ناك ذي ناوأ رهظبامفوكا'فرعناد# وأىلاثاا مسار
 نععلاوأريغوأ ناطاسااب رقتو أ ل_سودل و هيلع ىلاع: هللا لص دغر ةيعك.ال لسمو ىسعاوأ

 مانصالاو ت.غاوطلل مبذام هتلاريغل هب رهأ ام «مولاق ةريبكوهو حوذملا مر هلك اَذهف
 هنال لو لولا اذدو ىزارلارشلا لاه هللا سارع غهماعرك ذامىءنورخ [لافو عدج هلا
 هللارغىلا اهب برمدا! هذيدصقو ةدبذ )بم معذولءاماعل لاق دي" الا ظفلل ةقباط هدأ
 اذا م1 انا ضو رلا د حاصلاق و رحا اوزلا مالكى متن ادن م ةصادداكإذ رادن صراص لاء

 اذهو ديشنااردلا فىناكو شلالات ىهتنارفك ل_مودل آو هيلع ىلا .هزدقلا ىلسصىنلل عبذ
 هدنع ارفكلسوهلآو هءاعىلاعت هنا لصلسرلا دما عبذلا ناك اذا وةمعفاشلا هم نم لثاقلا

 نبنجرلادمع ةيدحتا اراردلا ىتةمى_ضاغلازءشلا لاف هت 'تاومالاراسا بذل فكشف
 بابىف دمحوتلا باك حرم درجلا تف هبا ىف ىلعنين اهل -نب باهول ا دع نب دشن ندسح
 طارمصلا اضم هاك قهّتلا هح .رةيوت نبدأ نيدلا قامالسالا مث لاق هللا ريغا مبذلا ىفءاجام

 نا ىل-م هلاري_غل حعبذام هنارهاظا | نا هقلاريغأ هب له امو ىلا«ة:لوق ىلءمالكلا ىف ميقملا
 رهظأ اذهمب رحتو ظفان لوأ هبظفاءاوفدودةملاوهاذه ناك اذاواذك.ل ةصيذادهلاةب

 ناك هللا ىلا هينيب رقصءان<ذامنا اكهوحن و عيسملا معايه بق لاقو معاه _ذام مي رن م
 ةرهزلاوأ ميبسملا ماب ه.#.ة ل#هقام مرحاذ اف هللا ساب همل ءاذلقو معلا ان ذاممظعأو كك ا
 مظعأ هاري هلة دارعلا نافىلو كلذ هيد_صقو ةرهزلاو أجلا ل جال همذلقاممرك نلف
 هللا ممماهمقلاه ناو م ره مأأ أب رقدمهللا ريغل عب ذوللف اذه ىلعو هلا اريغب ةناهمسالا نما روك
 ر ولا و ججيذاانسك اوكا ىلا نود ريد نيذللا ةمالا هذه قفانم نمةةئاط هلع ذي دفا

 لوالا ناعنام ةهبذلا ىفع مج هنوك! لام مهتدهذ حامالنب دت ص ءالؤه ناك ناوكلذوذو

 نءةكعنولها1لا لءسفرامب ابا! اذهنم هودتىمء_2رذا ملا ىناثلاو هبهللا ريغل لهأام هنأ

 ىبوتث ا ننللا حئابذ نعى هلال وهل او هيلعىلاعثهلنا ىلص بما انعىور اذ ولو نوعا مبذلا
 ناافو>ةعاذاو<ذاتيءاودرذماوأ اهو وأاراداورتثا!ذااوناكص ىرمشخمزلا لاق
 اضيأ اكو شا !ل_قندقو د_جلا ف مالكى تن كالذل مئايذلا ميجا تفمضافن ملا مهبصت
 هلارع-غأ حمبذام مرت ىلعهيلددساو ديضنلار دلا هلا بريف مالسالا يشأ مدلل ةرابعلا

 راح هد ولعذلاردعتاذاو) قحلاوهاذهو اظذلو )وأ عبذلا دنع مجادلا هب طذاءاوم ىلاعت

 نوكتامأهالوسرا,تلق هب أن عءارشعلا ف[ ث يدلل ( ممذلاك كا ذناكوىرلاو نعطلا
 ىفو ننسلا ل هأو د_بأهجرخأ كأزجال اهذفن ىف ت:ءطول لاق ةمالاو قالا ىفالاذاك دلل
 او لوه# وهفةا-نيداجري-غ هنءور لوهوبأن م فرعيالءارمثعا اونأو نولوه# .دائسا

 امهريغو نيمودعلا فم دن عفا ارثيدح هيلالدةءءالل ملصيىذلا وهتياورب ةخلا موقت
 ركيرلو موقلا لب ,نمريعي دة رفس ف لسودل آو هملع ىلاعقهلنا ىلص هقنالوسر عمال اق
 .ذهانا ل_-وهأ آو هملعول اع هنا ىل_صهقلا لوسر لاف هسيق مهسب لد رءامرف لم مهعم

 (همأةاك ةنينحل ا داك ذو) اذكه هياول_فافاذ_هاوتمل_هفاف شس ولا دياواكدباوأ مئاهيلا

 .-عكو نامحنءاو ىنطقرادلاو ىذمرتااو دوادى أو ه-امنبا ردد دمعس لأ ثب دل



 ججذلا باب ) ٠ ف

 ىوةد قرط ثيدعللو همأ ةاكذ هناك 3نينحلا ىف لاق هنا ل-وهل آو هماعىلاسعت هنت ' ىلص ىنلا نع
 هةفاوو ىفاش لا ه_ءلعو تلق هلدهشةةياصعلا ن مةعاجس نءثيداح أ بايلا فواضءءاهضعب

 : ةباالاب كسةلاامأو لوقأ ىذمنامح حر ى-زوممالةفدا -وبألافو نسما نيد#

 دقوماعلا لءمدقمصاشن |ناررةئدقو ماعلا, صايل ة_.ضراعم نم هنا ين الف ةع ركل

 فائثتنالالا لكؤيال نيا ناءانأعلا نمالو ةباصعلا ن نمد أنعوربمل هنارذ ملا نبا لاق

 ةصهمصلا ةندسلاتدرو ميسان نس١لاه هلا هجرة ىلأن نعئررامالا هينئاهتتسيللا

 لاقيفةم لام رحت وهو لوصالا فال ملا ا هعاداكب ذنينحلا ناك ذنأب ةمكل ملا ةعرصاا

 اهشاف ةنسع تسدلو ف. كن ةدماا نمدار لاو كاملا قت ةصادخملا مي رحت هنا | ىلع ءاحىذلا

 ةاك ذب اهنم»رج لكدر غبن ا حام الفا مم اطعأ عم ىلءتندقناسالا ومالا“ ءارسأ نم ءنج
 فرك ةحامالاب م ادرت لولو ةحدصلالوصالا ىض:ةموهاذهفارنم* زج مالل عيان نيه :للعاو

 دجلاهقو سايقلاو لصالاو صنلا نت ادةذلوصالاو سامقلل:ةذاوملاةحانالا تدرودقو

 عطقاملاه لسودل آو هماعىلا«ذهلنا لص ىبنلا نار عنب ا ثي دل( ةةءموهف ةىملا نمي: امو)
 هنأ لمقدتو ىئاريطلاو رازبلاوهجامنبا هحرخأ ةتصوهن اهم عطقاف بح ىف مو ةممج نم

 حجرخأو ةيمربغ تفرعات ةساصفلا نيب وهسنسب ةمزالمالو لك الا مب رت ىلع ل دبا ٌذهو ىل- سم

 هنلا ىلص ىبنل نع ىئدللا دقاو ىف 'ثيدحنم م الاوىراالاودوادوبأو ىذمزتلاودوأ
 نباو ىفارهطلاو هجامنباجرخأو ةة.صوهف ةدح ىل مو ةعمأا ن 2 عطقام )وهل 23 اعىلاعت

 نوعطقي و لالا ةنسأ نوبي ةياهاملا لهأ اكو تاق ىرادلا مث ثي د--نمهوغ ىدع
 ناتتسىلتو)عذلان مىلاعت هللا عرش :لةضقان وابي ذعت هما نال الذ نءاوبنف غل اتاملأ

 ندبءاضعأ نمناوضءامشو (لاد ملهااود كلا او)ل علا له هملعو (دارملاو كسلا نامدو

 ىسدلو امهيفةمشلا لسودل 1و هماعىلاعت هللا ىلص ىذا !حازافمدالا ناهي اههتكمل ةمهجلا

 ا :عرع با ثودحهعه>وو عبذلا امهبف عرمدي ل كلذاذ حو همددارحلاوتوملا

 ل .رهلآو هءاعىلاهةهللا بصهتنالوسر لاه لاق ىوبلاو ىناشلاو ىطقرادلاوهسام ناو
 قو لاعطلا ودبكلاف نامدلاامأو دارملاو توما نانتبملاامافنامدو ناتئمماذل لأ
 فوأى أنبا كثب لوح ع نءاههريغو نيدعصلا ىفو ف. عض وهو -؟نيديز نب نمحرلا دمع هدائسإا

 اضي ام هفودا رجا لانكا هو ءعمسلل وهل ا اوهيلعىلاهتدهقلا ىلصهلئا لور عمان 7

 هلا ىل_هىنلا اولاق اومدةاسلف شدحلا«-ذملك ًافانيمانوح قلارصلا نارباج ثي د نم

 مهضمرمأت اه مكعم ناك ثا هنصان ومعطأم كلهللاح رخأاهز راولك لاقذلسوهلآ | وهماعىلاعت

 هماوطو ديطص|اممدميصلاف ركأ ادمصم لأ ىلاء:هوق فرم نعىراضلافو 'يثر

 ند لك« سامع | لاق ه هسمقو اهتمت رذقامالا هت.مهماعط لاق سا.ءْنب ا نعهمثو هيى هرأم

 رهلا ةتصاولاة ف روههلبا بهذ ذهرلاو ىهتنا ىءوجأىلارصنوأ ىدو عد صر هلا د.ص

 كد[ ب وس؛تامامالا لال هنا ىلا ةمئنهطل!تيهذوداد .طصالا,وأ اهني تءامهاوس لال

 هج ا ولدّتساو لحالف دا :اريغنا ومح هل ةةوأ تام امامأ وهثعدر زو أهلءامللاءاقااب 5

 اذطث4ه مفتامامو هواكفهنعءر رح .وأرصلا !هامااأم ظةاباعوف سصرباس ثم دن 5 دوادوبأ



 (؟:1) جمع 2ابا

 |هيفو هولا اًدهرحغ ندىو ردقو ظذللا ف.هظودو مما سن ىعمدا.سافوهواك انالف

 رصاافشيعبام لعامل لا دهر هاا تاّممءةحاناث ؛دطاون آرقاارهاظت تاق فوض

 ه<ذرلا ةحاحالو هعا !ونانل الح الكف كاك حوبذملا ش دع هد" ناك هذمح رخأ اذاف

 ناو كلء«لكس''و رب زغ1ن'و باك اهلك ؤيبالوأمم اوراكل قلع لكؤدءاوس

 مدن طمااك ارياطذ اك نافءتاسح ماد جوخ اذاثداملا ف شيميامف الك دولا تفاتخا

 مومن وذو :اممل لاو ناط رسااو عدة_ضلاك اهري_غناكداو اهتم لع الولالذ

 رصلا مص مك! ل_> أ ىلاعتهلوةذ اذه ىلعو لوقأ ىئاشلا هملعو مارش برقعلاو ةحلاك

 5 1 ةممده-هدار ١ هماعطوهلوقو راسخ الاو د_هقلاب داطصرام ةمدار |

 8 هدحانا مكلاءامهلوقر لءاصاام اًةمىة: ءاارك ذل ةيهارك ةنمل الا

 رع تااوبح حية حو قرر لاله. اهنم ارملاةرا كلو هلوقورمضحلا

 ناحل اك ءروهىأ ىلع لالح ىرع ن اوم لك ناو 9 لوك ورعملا كمسا| 0 امارح

 ءانليقمومعلا اذه صيصختأ لد ل اديان "اج ند هم ةمم لاو .رامرووطااوهر هأادع ص مكل

 ف ع ةئمملا ل٠ ادق تدئدقو همأ' مت مدر طغاامالا ىلا ءةهلوق '(رطضم التيما لكتو)

 1 روس رباح ثد دع نمر تاقثلاجربفاربطاا وردد ادعى الادقا ولأ ثي دح

 فاد>ادقو دوادى أد: ع ىصضلا عج ع ١ لوح نهو.هم هيث نءطمال دام - تايدوا دف أو

 هنر و رمذ تءث دبا نم نال ةرو رضلا عفديام ل_< هنا ةنأ الا م -ل<ىذلارادقاأ َّق

 اًووأ نيذلا ماعطو باك !ا! صل هذ ناكلالهأةهيذام'ئوسملا قلو رطدءسداؤ

 ويست قاع م ع هال مكماعطو مكل لح ب 3 ا

 اومزعلا اذا مالا .نعملونأر وهوه نر ياو خاسللا ا عرمشلا

 هذ 'ني-.فبرعلا 434 ا دمها ل_هال ىل.' ارمس -ا!ىبذ انو عرب ويا تاكو اهواك 9

 مئانذتا لخفلا لهأهءلعو موةنودموةىلا :مستلا ترافنتال ةيعرمش اماك-الانا ىلاوت

 ىرادت 2 : ارد نع سا عنب ! لى ءاط وأاقولع الس وحلا ايزو امل الس ىراصزل اودوملا

 لاقو ةنينحوبأ هيلع تاقم مم هناف مكس ممواونمرةبا الاءدهالتو امب ساناللاق:برعلا

 نيالا عبج ئايذلوقأ هدف كوكد هاو خدفلاو فير من دود رض" ملا ةحإ دلال ىفاش ا

 رق ذيلام لك أ نءاناملامنا هل المج ىل> هللا الل الح م 5-5 رطنياسشو م- علت فالتخا ىلع

 جحمايذو ناك بهذ م ىأ ىلع اريدفتوأ اة قع هللا مسمال ارك“ اذالا عبذيالل_بملكو همععاهملع

 قحاللا مادالا نما ممالوأ ااهيلعماعطأا م اق .ءااما متءهط ل يلكل ةعب ا: بالا أ

 دعارجا .ثنمةيدوويااهلا متدهأ ىتاةاكلإ رد آو «لعىلاعث هلا لص هلك ًاهديؤدو ماعطال

 رفكملا لهاك اوسداو هلل وذم مافهللا ما هملعرك ذيلامت مهاب ابدل نالفالواهلاهذط

 مدلار نأ ام ظنا يب دخ نب عف اركي دحن فام ةصيذلا بلك ىذلا عيذلاتا لصاحلافم هر ,.ءنم

 ةعديىأ ىو ناكبهذم ىأ ىلء لسلة هيد :ومهاك ةعالا هح رخأ واك-ذهملع هللا ل

 لادا لددقالوأ لسان مد مسقلا 'تعار له سا لالا عضو هللا مما هملعرك ذيع ىه عقر



 خيمااباب (204)
 خب  ييُ:ُُيُجُج7(ُّّّحّحّح72َ 2 يضؤيؤئ2ّبيتتتتاتبت97تت؟“للل بقسم ل ١

 تااهةثلاع ثد د نم هجامنءاودو دونأوقاسن اوىراخلا هح رخال لحلا ىلع

 ملمأاهيلع هللا -ا اورك ذا ىردنالد امعلااتتوأي ةماهاحج دهءوشب د_-اموتناهلنا لو راب

 اواكوهّللا كا ذال_سو هل اوهملع -ىلاعتهللا ىل_هدشالو رلاقذالمأاهنم لك أنااو كذب
 املحهن اكءاو مسيل نم ةضبذنأبر هتمَد ممتلا :داعان ان اسوأ او هلع ىلا ءثهلتا ىلصد ضاق

 ىلاك- ارك ذلا مدع ىلع لع هلل! سا 7 ذيلاماولكأ الو ىلاعت وقلم ولالا .رمغوأ
 دنع لك الا هلع ىيءاذام ءلااف هللا مسمارك ذ ىف نمرهاظااوهو لكأل ا د_ئءو عبذلادنع

 الوناكب حوضولا نم ع راندا م 'هسلعرك ذامم نوكي مسيار فاك حبباذلاو لكلا

 نمنيلسملا نما بى أي ةرناندلا نءاهااؤسناك ةشناعتوكوهو بدلا صو ع ةربع

 4 ء:ذناقحلاولودال' فررق: ام ظن الا موه هبرام-: الا ىلا ةملهاحلادهع ثب د تاك

 تلقناق ادوفو نانو ا عبذلاكهقاريسغلا ميل هرلوهللا مسا اهيل ءرك ذاذا لالحر ذاك لا

 لاهو هيلعةلا مارك ذيل اواك أتالوىلاءتلاه دقو ةصرذلا ىلعهللام ءارك ذيالر واكلا

 رزخاامز تو ةى يلم لاعتقال هيلع هللا نبارك و ككل ءاواكف

 | ىلع هللا مسارك ذيالر ةاكلا نايزفاا دخلا عي الازهكن هواك ةهلع هللا سساركذو مدلا

 يود لف مقتل نا .ءأل' ثي روج هيلا ا طارتشا مدع 'حاصتحالا امأوهتحبد

 رذ 00دك ةعيذشي دحامأو حميذلا دنع اهطارت ؟امدعلب اقلطم ةمهدتلا طارتش مدع

 ره رهلا باكا ةضراعل ضل فك ةفوقوموأل ساما اوه رك ذيملوأ هنئامسما |

 دهءونيد-'ءوقناهلوةلسلاب صاخلوالاثي دل كإلذكو رفاكلا ف عازنلا و لسا, صاخ

 مدا هنا ث يأ ل_صاحو اًقاطمةيهستلا طارتملا مدعو ع عنادرجتا ل الو ةيلهاجلاب

 3 . الاى سدلن حادوالا ىرفو مالا رهن أو هللاريغ' 2 اذوغلجوزع هللا مسالارك اذرئاكلا

 اهل كلذ نم حرار ةاكاانا معز نك ة فصلا هذه ىلءةعقاولا ةحبذلا هذه 0

 تناكولو مارح ةحذلا,ذهفهللاريغل رفاكساا عب ذامأو هيلع لمادلاف ىعنو ىلاعثهلا عب دنا
 ىلا لا وهاك نم ةيهست داا| لامها نام ل>و زع هللا دال اذريغ ع ذاذا اذكهرل-منم

 طا طارتشاب لاق نم قع لهلاناشا جالاؤه تفرعا ذاو لجو زم تانج جاع ذك مله نم

 الام طارت_.مالا مدع ىلعلالد - الاىلا ةجاح ال طة سيال هنا لاق نم ىلعال ععباذلا مالسا

 نيقفاملا تادف نعل لول آو هلع ىلاعت هللا ىلهدوةب جا ذاك نوللملا ىءهمقةلالد
 ماكحالا عيج ف نيالا هلماعم سو هل | آو«ءلعىلاعت هللا ىلد مهلا مامي ناك يةفانمل ناف

 ا نمو عاما اهلك ملاتدامامأو رهاطاا ىلع ارجو مالس الا ن نم هررهظأ اءالع

 ةعبذىللءاهاج نءديالف ةمهجو اها ناري د ةز ىلعو ذا ريغ عاملالا ىوءدفر : ا ةحاذ

 نآرفا|اها-ىلءلددَمف ةمذلا لهأ :صبذامأو قادتها مءارك ذيولوأ هللا مغ احعبدر :ا

 زرصتد-ةذ ماعطل اهلوانتيالم للا 1 لاه ٠ نمو مكل لباسا اًوأنيذلا ماعطمركلا

 ىلاع هللا ىل - صىالان ا ةحرصأا ةمعرمشلاةل- الافرظ' الودغالا ت 3 قرط. لو ثدا

 ىنلاةاشالل ودل ١ آو هيلع ىلاعتدنا لص اك اىفاك املا لهأ مئارذلك أرسوهلآ اوه.اع

 ل :ة-مالو اهيلع سنتا اىلا اعنا ندهره ثادق راساينتاعجو: ةدوجا نمط
00000000000 



 ةينلفا] ةفامضلاب أت

 معى .مدق حمري نما هب ىلدني ىلا ماهوالاو ؛لركح كادر ءءالا مهحانذميركد لوقال

 ممبذا| ىفةءورمشملا ةةلا ريغ ىلعو ًاةيمستريغب وأ هللاريغل هنو< ذيدق تلق نا عرمذلا

 هذهد-أ ىلع تءقوا. ذا لسملا ةعيدىفم 56 )اك هتصبذىفمالكلاف اذه نمئش * مدنا تلق

 ى »م ا ريثعم طرمشذخأ هنوك الاءنامىاكدلار هك نوك درج ىفالا عاما! سد داو هو-ولا

 - هع عددا

 لع ةل ا ذاوابتارص مرت ا و 6 ما

 نب ةمةع شد دوس 0 ارقر دةربهلام نمذخ أبنا فضال ناك هيلع بحام ةفامضلا ىلءرداقأا

 حازت ن الاف ىرئاف نورة الموب لا تكا هن لور ايتاخلا نيصمعلا ىف صاع

 0-5 ىذلا ف. .ذااقدح مهنماو فم ولع فيل ناو اول قاف فمضال مم ةءاعمكلا ورم موب

 نم مل_ودل او هما ىلاعت هللا ىلص هنا لور نع ىتازحللا عب رمش بأ ثي د نما ميو. مهل
 ةهلساو مونلاكتهنتالوسرامهنز احامو لأق هن هز دسم شمركل رش" الا مما او هللاب نمودثاك

 ىأوح رخ تح هدتعىوتثب نا4 لكالو ةقدصوعفكالذءار وناك اه مانأةثالث ةفامضأاو

 هءالع ىلاسعت هللا ىلص ىبملا عمسدنا مادقملا ثيدح نمدوادوبأودم-أ حرخأو هردص يمض

 ناهيلعولا ب دناك امور هت اذهب ميصأ نافل هم لك ىلع ةمجاو فضلا "للمال قيل سوهل ١ او

 انا كج > نم مم اطاودوادوبأو دجأحيرخأو ُج م ءاش ناوهاض:ةاءاش

 ةيودنمةفامضلا نا ىلار وها بهذدقو ثيداحأ بام مآافو ه«,داؤساوهوحن : هر رش

 يللا ”رلدااو ةمطعلا ىهْدْر "السا واولاق 0 "اج هم بض مركماهلوقإ اولدّة-ساوةمجاوال

 ميرغتلا نال كذابة ةةمباملاةلدآو بوح ولا فان ال ظذالا اذهناىنذكالو بدنلا
 اسفهلوق كلذكو عازتل ا ل- «© ىف صن هناف ةيجاوهلوقّكاَذكو ب ودنمرما:لالخ ل! ن وكمال

 قافاك. ءا.هدجأ نالوقهبزك احهلوةىفو ىو ١ ىفلاق ةقد صو عفكلذءار وناك

 هتداعىلءدي زيالو هتريض< ناك امش كاْفلاو ىلادا اموملاىف هلمد_ةيودل عن ااسع لوالاموماا

 ناهنزتاجناىناثلاو كرتهاناو ل_هف ءاشنافورعمو ةتدصوهفهنالثلادعب ناك امو
 اواك أنالو ىلاعت هلوقا ( هنْاريغرريغلا ماعط لك أمر< و):هل ياو اموب رفا سم هب ٌروجيبأم هيطعد
 هنمصخلامناو لام هنال كلذ ل ءلدربسغلا لام برت ىلع دام لكو لطابلاب مكن مكلاومأ

 بلح كلذ نم 20 سامه ةام- طهماع بد نم هم ,رحاذا فم_ضلاك ا وام

 1 الا حاصدائماف كلذىلا اة #نوكي نأالا هندانال ازوحالهعرز وهترعدخأو هشام

 امأ ةصاشلاو ةماعلا ةادالل (ةنيخ ذك هرم راع أنا ماو ب رشدافالا و هباحأ ن اق طئاخلا وأ

 لئفةصاخلاةلدالاامأو كلذ :وحخو عادولا ةيطخ تي د->و ةع ركلاةبآ "لاك رهاظن ةماعلا
 مد نيل حال لاق لسودل ١ اوه .لع ىلاه هللا ىلص هللال ورنا نيهدعأ | ىف رعنب!ثيدح

 عو رض مها نزذتامنا وهماعط لئن هن رمشم ىف 0 ل

 ل اومريعثي د- نمدجأ ح رخآو هنزانالادسأةم_ثام دح ني لحالف مم ايش
 ىقىوناخواواشدفلاق ةْنإ دقبا فاتو داق[ 2 ب ةرجلادبر قداس عمتلبق لاق م ا |

 1 اسهل # يا ان كد دارا جدلا
 مهرها



 ظ
 ةشناع نعى ذمرغاا حب رخأو ثيدلا بلع هللا مسارك ذي ىذلا ماعطلا لك سدل ناطمشلا

 لكحالانادآنأ (811)

 يلا تاحدولارلاةةةسكل نم حر نم ضعيف رخراق ةديدشةعاش ىااصأف مهروظ
 طاطا بحاص ىلانأف نب ونقه شم تعطقف اطئاحت اخد فلاق اهطناودرت نم تيصأف

 لضف مهيأ ىللاةف نا و ىلعو ىريخس هرب او سودل آوهماعملاعت هللا ىلمهتلالوسر فقأو
 نب اهدامسا فو ىلمدس قف رخ ” الا طئاخلا باص اعاا ةحلاَعت امه دس لا ترك

 فو رعمريغرجباملا ني ديزي ب ركب وبأاضي أ اهدانسا ىف او دجأد_:ءىئرخأ قب رطنلو ةعمما
 وهو ديز نبذه نع قدا نب نجرلا د بع ةدان_سافنأب ثيدالا ادَح هلعادقو لاخلا

 هقلا ىلصدنتالوسر لئسلاهر عنا ثد د لح نم هحامنباو ىئديرلاودع احر ف.عض

 دوادونأ أحيرخأو ةنمح ضم ريغ لكأب لاّدق طقاذا لت ذيلجرلا ن ع ل_فودل 1و هياعملاعت

 مدح ىأ اذا لاه لسول آوهماعىلاعت هللا ىلص ثا | نأ ةرعم ثن د نم هدو د هرتلاو

 دح اهي نكي لن اوب رمشلو باتصلفهل ذأ ناف هنذأةسلفامحاصاهينناك ناف ةمّشام ىلع

 نموهو له<الو برش وباسل د أهمل ناف هنذأت_لندحأ هيأحأ نافأن الثتَّوضءلف

 نابحنباو ىلعي ونأو هجامنباودجأ رخأو فور عملاممعمن ذو ةرك“ْنع ن بالا عاصم

 مدى أ اذالاق سوه اوهماعىلاعتهننا ىلصهلفا لوسرنا دس ناش لدح نب هم اذاو

 ل ,انكدح ماذا و لك أم ًايلفالا او هياج أ[ تافان' الث طئاللا باص دانماف لكأب أ نأدا ارأذ اطئاح

 برمثدافالاو هباحأ اف ممغاا عارابوألب ءالا بدحا اصاردانساف اهنايلأ نمد رشنأ دارأذ

 قود ءانزامنالا ل اف ىزأ كلا“ عفارثيدح نمدوا دونأو ىذمرتلا حرخأو

 تاقلاه موا ىرت) عفارايلاقذل_.ودل 0 يل كاو.هذذ

 قالاودوادونأحرخأو ُكاورأو هللا كعِم_ثأ عقرام لكو مرئال لاق عونا هللا لوسرأ

 .لعولانقا مدقوق ذو عفارةسقرثمةسقاف دامعنب لسد رمش ثدل_دنم

 ة..كاندارملاواهءاجناك ذا ته_هطأالو الهاحناك ذات لعام طا ب>اصا لسودلاو
 3 اي ع ,!انوكسو ةهعملا الثا ضن ىهو هن :طحقناسنالا مدام

 ةادانملا مدعل مسللا ىب”الرل_بودل آو ه.اعىلا عت هللا لص بما ب رغتنأب ثيداحالا نيب عجلا
 ج رأةاداد ذااعمةجاطا دةعنذالا ثي داحأ تناك اذ مي خامبا ةعص مدعا ضر ذولو هلم

 «( لك الا باد آبانز #

 عيت سوو يطول

 ىز.رئلاو فاسالاوه-امنباودواديلأو دج د_:ء ةشناعئيد_هل (ةممستلا لك الإ
 لق.لفاماعط مك ددحأ لكأ اذالسوفلآ آو هيلع ىلاعت هللا ىل- مصهتنالو بد لاه تلاه هدبتصو
 رباج ثييدح نمهربغو اسمح رخأ او هرخ 1 و هلأ ىلع ها مسيل ةيلف أ أى ىسنناف هللا مب

 هلوذددنع هللارك دفهش لحرلا لخداذالوقد ل_سردل[ او هيلع ىلاعت هللا لص ىع داعم

 لاه هل وكيد عوق رك ذيرةلخدا داو ءاشعال اومكلتيممال ناطغسشا ١لاههماهظذ ع و

 حجرخأو ءاشعلا اوتيبملاّمكردأل اق هماعطد نع هتتارك ذيل اذا تيا

 ناو سوهل او هيلعىلاعتهقا ىلص هتالوسرلاف لاق نامل نب ةفنيذحثي دح نم هريغو ل 52



 ىلا زارع! ءاهي' مجأ ٠ نم ةسقاماعط لك ايل ودلآ و ..1ءىلاععت هللا ىلهدقال 00

 لأ ومكلا ىكاىمسول هناامأ لسوتل اود. .اعىلا«آ هقلاىل صدق لوءر لاذ نيهان هاك أف
 ا هللاص لوب نأ لضنالا ىووذاا لاق ملعأ'لعأهءلع وتاقاشم داحأ ب املا فو جيم ن

 1 مسمدةءرعنباثي دل (نيعلاب لك الاو) ةئحدسا| تاه هللا مسالا اه تاق ميحرلا نحرلا

 | هلاهشي برشيالوهلا م ثيمك ٠ دعا لك ياللا وهل او هما لامن هقا ىلمىنلا ناءريغو
 : نمالماعطلاىت واح ندو) ملعلا له أ هيلعو تاةهلا مشن ب رشي وهلا مشب لك أي : ناطمثاا تاغ

 هءاعىلاعت هللا لص ء!ناوسكحوىد رتلاو ءجامنياو دج أ دنع سايعنبثي داس( هطسو

 ةحنارشاو هطسو نماولك أئالو هشفاحن ءاواكف ماعطلا طسو ف لزمن ”دكرعلا لاه مسودلا او

 | اهلنس أن ملكأمل كلو ةعصأا ىلع أن + لك ًايالفاما ءط كد." لكن انا مك نادرا
 1 تنك لاق ههوغو ييميدعلا ىذا دى أبر ع ثيدح (هماءامو) اهالعأن ملزم كولا نا

 ا مالغا ىللان ةصأا ىف رسدطتى ديشناكو ملول 7 1 ل الإ اردو امالغ

 | ناهريغول مدن سن ثيدح(ةفعصلا رهعباصأق ملي وز كلبا لكو كامب لك هّلفا مم

 ؛ كعكات لاو فالكل اه مباصأ قول اماءط مطادا ن ل و هملعىلا عت قاس ىلا |

 | لاق بتل انا نرانرعأ و ناط ثااهءديالو اهلك أل و ىذالاهنع طواف كدسأ ةمقل
 5 الدلتا نا سارعْنباثد ددسن منيو علا فو ةدكرعلاا م ا طىأى زن وردنالم 5

 أح رخاو اهقدل وأ مةءلب ىح.ديحس؟الؤامامطو 500 ًااذا لاه لو لآو ه.اءىلاعت

 ١ لامك 0 ا حاصلا نما سار ون او هماءىلاعت هللا ىلص ىلا نا رباج ثيدحنمولسم

 : مربتادانراز هناا اىةنادقو ه - غااملا ةط' ىف لاه ةلكربلا م 1 ىاؤ تو ديال كنا

 ْ سرال ىفتهدهدتو هدب ن هةرسسك تاع الكاب اياشمف أم عملا رهف اًباعصا 0 7

 1 اههيتتوهدبكر بهلا شهب نو رشا حلا بهصنىسهسنءدعابتتاعج وا يعش ىل_هخل

 || هناسا ىلع ماك تان سنا ناط_سثلا طبخت مانأ دعب ناك الف: ىاك ًافاه ذخأ هنا ع دهملا ضءب
 : أمد هنم معطوف اعلا كآذ عا لكسحا, وهو نالذبت رم ىفا م |. راع ل كف

 1 9 هعمدهدت دارزحلالوص "انس لهأ لكأي ا «ر مدن ىد قا و ا

 ا ىلءريخأف ناطمشلا ءاط.: 8 مهندعمو ردم ل عجو هبا صأن هلك أو هذ أف ناساهملاسب و

 || نااناع ىحعوناا اذ- ٠م نمرثك ىثاخ اس عرقدقو .دهدتلا كالذدخ ١ ناك هيا هيا

 : هسنهننا ءاطعأ ىذلا هلا نام هم هيدي رأااو زاجاةدارزا بان متسدأ ثيداحال اهزه

 || دهلاو ىمتن' ضرألا ىف مهراشلا او نيطا.تلاوةك الما لال وهل و هلع ىلا عت هللا ىلص
 ْ هلآز زهراء ىلاءث هللا لص ماا ن اهريغر ىراخصل دنع ةماما لأثر دل (ءاعدلا و غارفلا دنع
 | ىعم- تمالو عدومالو فكسريغ هن هيف ذاكر ايما بط اريثك هلل دا 0 هندبام عراذا ناك لدو

 ١ نم راد دا ىراضااوىفا فلا خام زيا ىذ ئلاودوادوبًاوددح' حرخأو اًدرهدع

 هقلد+ الاف ب رمثو لك أاذا و 4 و هياء ىلاعت هقلا ىل ىذا ناك لاه دمعس ىنأث ب.' 2
 ثيدحنمهن->رىذمرتااو «بامزءاودج'حرخأو نسما ذل سوات اًموادمءط أىذلا

 هلل :4لالاقفاماءط لكأ نم ءلدوهل از هملع ىلا هت هللا ىل_ه هللالو ءرلاه لاق سنن بذ اهم

 دوادوبأحرخأو هيئذ نءمدةتامدلر ةءةوقالو ىملوحرمغن ههشقررواذه ىمءطأىذلا



 ةلرشالا باك هيف لآل

 اماعط ,كححردا لك اذا لاقل وهل آو هملعىلاءتهللا ىلصى لانا سامعنبا ثو د نم

 ه-:ءاندزو ه.فاثا كرا انمهللا لة ملف ءاقماذاو هئم اريخاةمعطاو همئانل كرا مهلا لةيلف

 | نكلاوه:->و هو ىد.هرئااه-رخاو نيللاالا با ريشااو ماعطلا ن رد وس

 ىرمهنمتاحوب الاه هل ديون بزعم نعماو ردقو عض« كو ثاع د> نبدي ز نب ىلع هدانا ىف

 ىلصوللا لوسر لاق لاقت هريغو ىراذلادنءةقص بأ ثيدل (انك.ةملك أيالوإ) هفرعأال
 )ودل او هل عىلاعت هللا ىلصىبنلا نال تاق اًمكتم لك الفان اما لسودل آو هماعىلاءتهقلا
 اهبيذخالاو مهلا فلك:نوفاك َءاووكح .لوتاداعاا طموامحتاداعو برعلا ف ثءب
 لور لك امو رهمطقو ريق لكى اهماماةريسا 9 ميلا باحصال نسح الو نسحا
 ةاشىأرالو قق م هلزيخالو هح ركسفالوا تاو >-ىل !ءل_سودل أ[ .اوهماعىلا.عت هللا ىل_ددللا

 لو يختل 1 أن اواك الدف مىأرامو طق هئيعباطيم“

 ه(ةيرشالاباك )«

0 
 امهريغو نئترصشلا نمرهللا عا نأ ع مج لاذ لمشبف ا روت لو ور لاه لسو
 اف ءاودرخ اكو رتج سرك ملا ظفاىفو ةنآ الارسملاورجتاامتا ىلاعتهلوق هلواذتمف
 عملا ن نع موال او هملعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ز ةستلاك ع ,د- نمنيصدعلا

 ترك اوه. .اءىلا هت هللا ىلص لاقت هنون رشي نعأ ا له ناكو لسعلاذدنوهو

 ةغلايلا ةطا فاق ثيداحأ باملا فو ىءومىفآث يدحن مدوةفاهمقو ما رحوهئر كس

 قر طنمثريك ثيداحأ هياعجأو لود ١ اوهساءىلاعت هللا ىلهىخلا ن ءضافمسادقو

 ع..بقفت كلذكو هب ةمدعل وءلظاانيتر مشا نيتاش ع 0 مهرها لاةفةفاة2تارامعو ىدال

 ةمكم+لاىلار افذلاب ع دعا نءدلةريصبال نمهنظي اك سحالا سيلوةريااب هعق ىلع ل هذااو لاملا

 ةمكسملا ل جا هايقشأ بان نمنظلا اذ_هناف ةءسطلا ب وةنم هيفاملةيلمعلا
 رملاو بنعلا“ انشأ ة نم ىهورجللا عر ةلؤتدقونايرتاتمامسملا علنا ةملمعلا

 ا و تمرح نيحرهلتا تمرح ةالافو ىلةءلا ضاخامرهتاوىل_سعااوريعشلا رة

 هضمي وهو تازئنيح ضف !نانداو رسكورعلا ورمسلا|ان رج ةماعوال الءاقالا بانعال ارش

 وعدي لل ةعالالد ل لم.هنوك ركل قرتؤملااهعارتسنفل ةكموسوك ف رتل نيناوق

 بذعلاريغ ع نمذذعا امل .لكتىلا بهذين أ موءااد-الزو<الولوقلا هيب ءريثك ىلا هلملق

 لأ قثيدحلا مهغلس ,منيعباَملاو ةباصعلا نم سان ناك معأ زاكسالا د نم لق ألمع
 ثيد_ح مدراولاةعباركال ممالار عظوثي دللا ضافتسا الو نيروذعماو اكس هالا

 كلذ نمنيإ ملا وىلاعتهتلاان ذاعأ ردعولاهه«ارهسغب ام وعسل ردنا أ نم سان نب زعدشلا

 ثيدخ (مارس ليلة فءريثكر كسأامو) هلا عجريلف مان اك هى ثلا اذه ماتو ىهتنا
 تااقفقولا:هلعأو ىئطةرادلاو نابحن باو هنس>و ىذمرتلاو دوا دى أو دج أ د-:عةشناع

 فكلا«لكهئمقرفااركسأ امو ما رحركسم لك ودل آو «ملع ىلا عتدللا ىلص هللا ل وسر لاق

 رأل ىرذنملا لاه ىندملاو_هالومى 0 و هرعالا م صا | لاجردلاجرو مازسه م

 7 لّظك



 ) ا ف دم رشالا باك
 025252 ل تي صمخململلل
 م0 ازد حرشأوا نآنتع را ىسي هتينكب فورم هوز املا لافوامالك < .ةلاعا دحا ٍ

 اركس املاك ملول ارهيلعىلاعتهللا ىلصىذل ان - عسا 00 عكو ىطقرادلاو ا

 ثيدد نم تاقثهلاجررخ نبا لاقو هلو ىذمرتا اودوا دونأ هجرخأو مال ا

 قوهدج نءه- أ نءب.عثن و ,رعثيدح نمهجامنباو ىلا سنلاو دج أ ار أ هجر ورياج ا

 نسا لكالرط ىذاشاا ناالا ةفينحوأ اوىفاشلا ه_ءاعو ىوسملا ىف لاف ثيداحأ ب ايلا ||

 كلذري-_غوأل سعوأر وأ بنعن مناك ءاوس ذل ةعام#ع مارح هر“ :كوهلماةرخخسو هذ لقعلا ِ

 ركسمل لو نا وهتتنا اذا ينعلاءامنمءىنلا ةفمتحى أب هذمىفواخو.طموأأ:ناكءاوسو ||
 (ةئاالا عج فئايةالازوعو) ىتناتاركسملارانودعنمد مارحرتلا ضف نم ا
 لسد 11 راضقا لمد نوب زلاقلال ةدد رب ثدو دا دح خ نم هريسغو لسمهج رخأ اا أ

 ل ا اريد غءاعو لكى فا وورشاف مدالا فورظىفالا ةيرمثالا ني ءمكةمه تنك ا

 مارح ر كسم لكو «مر<الو أ. ل<الافرظ ناو فورظلا نعم ك2,منهريغواضيأ ل1 ظنا ىفوأ
 ىلا نم م لو هل آو هملعىلاعت هلق ىلص هم عقوناكد قام خف! ةحرمه مث داحأ بالا ىفو :

 ةيورملاث يداحالا ف روك ذموهاك اهودشو متذلاو تذزملاو ريسةثلاو ءايدلا ىفذايتنالان ع ||

 ذامتا :افوعالو) د_باو كلام لاك هيو اهيفرظألا ءاقب ىلا موق بهذوا ههري- غو نييدعأ ىف ٍ

 هالو ا اوهيلعىلاءتهقلا ىلص أ 1 نءادد هر وني دددصأ | ىف رباح ثي دل (ييطلتنخ نيج ٍْ

 ىأثيدح نماه-مةواعمجرمسلاو بطرلاذ نأ سند اهيجٍسءزلاورقأا دش : نأ 1

 بام ملا قو ةرئرهىل أتي نم هوناضيأهلو دمعس لأ ثول خ نءهوحنإ_باوموحنةداثق |

 0 باتي ال ب كااذىلا عراسي راكسالا نا نب نيطملكلا ذابت 2 'ن عىل هع تا :
 ةيزتعال كلذ ف ىن ملاناروهجلا# هدموىكوروأ 1١ لاه هغلي دقو راكسالا دح غارب ملهناذمتنملا ا

 دقيعرم اوه ةيكلاملا ضءبلاكو ه-تمالع نت الوا ركسمراصاذامرعاغاو مرختلال ا

 هحرخ ا اموهوال مأ باسل ثدي داحالا ىف رك ذا هناك ءاوس نيسنجْ اهنا عدم لعلديامدروأأ

 عمجي ألو هلو هيلع ىلاعتهللا ىلصدقلالو مدى م لاه سن أثيد_حنمدجأو ناسناا |

 لهأفلتخا ىوسملا ىف لاق تاّقثه داخ_سالاسرو هيحاص ىلءامهدجأ شما ذة.ف نيد نيب 1

 هيوثيد+لارهاظا اركسمهنمدذملا بارمثلا نكي ناو هع رتىلا ةءاج _هذئلعلا
 راكسال'هفىعملاذا ار كا اذاماروهنورثك الالاقو د_جًاوءكلاملاق ||

 تءاجءامتا ثيالالاكو كلذيركسملا ذبل اذاختا مهتداعز ءناكسحدهنال هركذصخامناوأ
 دنعسأ شيد (رمللا لملخق مرحي د) هب-اصدش امد دح انالاعيجاذيفي تأ ةهاركلا ||
 د رهان عل س لود وسبل ىلاعتهقلايلص ىلا نا همم اباعدمتلاودواد فاودجأ ٍآ

 يل_صىنلالأسةطاأ ءانا اضي ا هثيدح ن٠ ىذمرتلااو دو ادوأود-#أح رمادا راد ْ

 هأز رع دقوال لاف الخ العش الف لاق هةر هالاةفارخ ا وثرو مايا نعل بو 21 آو هملعىلاعتدتنا |
 نمدجأحرخ او طةرادلا هحرخأ هو ثلان' ثيدسعلو لسه ىلا نك ل ارم هن2* ىف ىرذنملا ا

 ري ىأ نءرايلاقو مي-ةاانبالاق هون د معس لأ ث يد ع ا

 انآ تعمسمك اطلاق كلذنوركش ةندملا لهأ لزب لو الاخغياصعلا فدل ئالو باطخلا :



 ةيزيشالا باكا (819)
 الملا

 | اوي داس من ةيلتق تعلو قد“ ا نب دس تءم«لوةي ىريلا ى.دعنب ىلع ند

 مرح هللا ناهسلاةف رج ل خلد _:ءتاقؤ كانك ندع كلام مانأ ةسْشإ دااتمدق

 مقموال الذ ترك د5 كلام توم دعب تم دق مث لاه مل_سوذل آو هماءىلاهتدللا ىل_ىهللالوسر

 رانا لو هذ هيسأبال هنا ةشلاعن «ورخا ةعانطصا نم ىلءنعىورامامأو ددحأ ىلع ركس

 امنا .قاللاف الشوك رك نءلءس ةغاام اة اىفو ما اهذأ خانالاهسفتي تالخت اذا

 اوناكو رثاء ني_ءلومساسنلا ناك اء1لوقأ ءادونك.لو"اوديسدل هنا لاو ءاودللا يهنصأ

 ىرمتنا هلمحالو د الر ذع قب الءا لاح لك ىنعا منع ىرسئلانالا ةحلدملا مت ملال حام نولمتت#
 هحامزب اوقاسنلاودوادىب اد:ءةريرهف آثيدح (هنالغليقذسنل اوريصعل !برشنو<ود)

 مءابد ىف هتعنص طم هرطق تامدكق مو هدنأك ملمو هلاو هماعىلاعت هللا نص ىبنلا نا تاءلاق

 نانا

 ءالا وءاتلاب تنحف هل وق

 دواد فأىف كلذكو داك

 تقو تيقرتىا هريسغو
 لغبىأش رمان هلوقو را

 رخآالا مومااو للان مودال ن ميار شا ذهناف طئاطلا اذهب برضا لاّمف سني وهاذاف هيهشنتأ

 هناطم_ثدذخأ» مف ول. ق هناطم_ثدذخ أ, لام هيرمث لاق ريصعل ا قرع نبأ ن نعد أ رخأو

 هياعرلاءتدقلا ىلص بنل عش ناب هنأ ضايع نا تاغ م « هريسغول محب رخأو ثالو لاك

 وأ مداخل نسق هبرعأد مث ةُملاْخلا "اسبىلادغلا دعب وذغلاو عويلا بريتيع شيرت او

 (ما انآ هال ”ىلءدازامئ الذ ةنطمو) داسناا هيردا.ب مدا1لا قسد ىعمو دوادوبأ لاق قارهي

 لورا زينتا 3 امم مماةشناعتد دد ن.هريغو مح رخأ دقو روك ذم ا ساب ءنباثي د1

 ثاوهنا و ىدما! نم ناك اذافةودغل_وهلآ اوه ءىلاسهنهلت اىلد هلا

 لسغن تااق ثث ادغىلءبرمشفىدغت ص اذاف لالا. هاذيتنتث هتغرفأوأ هتلصئونلبضف
 دعيودغااوم 27 ءأاهن هرم ناك هنا مقا سامع نبا ث ثيدح فاش الوهو ةمشع وذو دءءاقسلا

 بادآو) م ىصلا ىف لكل او ةمفا: مريعددابز ىلع "نة دم نالثلانال ةثلاثل اءاسمملا حلا

 هلآ وهياكل عنهن ىل_دىنلاذ :ا نيومصأا ىف سنأث يدل (سافنأ هثالثد روكي نأبرمشلا

 ىوباشا لرش وان 0 ناك هنا لسأ طفاقو انالث“ انالا ىف سفن ناكاسو

 هسنع ىمةءانالا ف سفن | امو ءانالاريسغىف ندب رمش لك نبإ سفن ةيناك هنادارملاو أ ع

 ١ برشاذا لاق مل_سودل اوهيللءىلاعتهللا بص ىلا نا امهريغو ني يدعلا ىفةداتقى أث يدل

 ترد سلو ىذمرتلاوهجامنباودوادوبأو د حرخأوءأنالا ف سنتي ال الو مكدحأ

 جرخأوه. .ةقانوأ ءانالا ف سند نأ ىن من ل وهل ل

 نع 5 ممل ودل زب ا د>ن عمو ىزمرلاودجأ

 سفن نه كو رأالىنا لاقناهقرالامقذ بارع هلا ىاهارأاذقلال- راقت نار ثا!ىفزفنلا

 نم همت سفنتلان 3 ىبهنلاو معلا لهأ اذه ىلعو تلق كيف نعاذا حد_-ةلانبأف لاق دحاو

 نمضءب نمةيك.ذلانوك-دقوءاساا ىف ىف عةيفهطاذوأ آهةدد نهئوثز رجب نأ ف اع ام لجأ
 ىناوالا ف تءركاذا باودلا ىل_هف ن مهنا مت ةطاوهّمقرلا اناذحم ارلاقلعتتف ةردغمم برعش)

 ءانالا ةناناددهب سنتي نأ بدالا فن الا نوكمف تب رمق تداعمت اهيف تسفنت م تعرك
 تاكناو درب ىتحرب هملف ب ارسشل ا ةرارح ن هناك ناف ديس الزوامل ةلاوهكن 3

 مدقت :أمل (نيما و) ثي , دل ىفءاجأك اهق ملف ردعتناو لالخ .وأ عييصاب هطملف ىذ 1 ةلجأن
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 سفئلا مو4يبرقأوهل_ضافلات اءهلا نما دءاق برعشلا نال (دوعق نمو) لكلا با دآىف
 هللا ىلص بألا نا هريغو لمد د:ءديعسلا تب هدد هل تىفءاملا ةعسطلا فرص” ناوىرلاو

 لاقرب هىف!ث يد ءاضرا لمح رتأوامئاكت برمثلا نع ىمش ل-وهل آو هماع ىلا هت

 ال ىقم سدا ىسأ نه امئافك دن يرشرال )بودل او + ءىلاعت هللا لهنا لور لاق

 نمبرشل بودل او هءلءىلاعتهللا ىلص ىلا نا نيودعأا ىف سامعنب ا ثب دحا ذه ضراهب
 اسان نا لاق مث متاةوهو برع: هنا ىلع ثي دس نم هريسغو ىراخجلا جرخأ امالوامم اق م نهزءام

 الو تهذصام ل ثم عنصل بودل اوه ءاع ىلاعت هللا ل_-ههّنلال ور ناواءاق برش !نوهركي

 لوسرد يع ىلع لك أن اك لاك رعبا ثد دد نمددتصو ىد.مرتلاو هحامن ب اود. ج-ا رخل ام

 ةهاركملا نان عم انكي هنال مايق ن شو برمشاو ىذغ نو ل سودل او هءاع ىلا عت هللا ىلد هللا

 ىلع ةنسلا فا 2 لاصق نمود-ىفزاولا مدعي رعشد تمس اُف ىسأ ند هلوق ناك ناو هب زئَدلل

 لوقلاصصخعو ةمالاب ص النا لوتلا ضراسعبال لهو هل آو هس.لع ىلا عت هنا لص هلعفنا
 ١ رارإعلا لدأرتك اهيلعو تاقلودالا فررةنام هباصاخ لعذا !نوكمف ةماللو هلل ماشا

 هلوانتنوكما قافرا وبدأ ىبملاسماف برعشلا نع ملسودل .آو هيلعول عت هللا ىلص ىبذ ا
 مدقتو) همغوداكلاك ةدعملا فداسفهنمنوكي نان هدعنأت فة انطوةوكسلع

 10 قاتل قالا نا اهي غو نيصمتلا َق 000 (نءالافرءالا
 نءالا لافرفارعالا ىلطعا مث برسشف ركب وأ هراسن نءو ينارعاه تمعن عو ءاع بد دقزعلب

 باريشب فا ل_ىوال اوهءلعىلاعتهللا ىلهىنلا نا دعس نب لمس ثد ف-> نما مفو نمالاف

 لاةذءالّؤه ىطعانا ىلنذأتا م الغال لاف خامشالا هراسد نعو مالغهن.؟نعو هفتمبرشف

 هملعىلاعت هللإىل ههنا لو ءر هعضو ىاهلة فادح! كلذ مىببسني رثواال هللا لوسر انهقناو مالغلا

 لضفالا ميدقت ةنسلا تناكول هناف ةعزانملا عطق ءاذيدارا ةغل املا خا فراق هدي ؤلسومل او
 نوكيو) هأ ةداح 0 ممل فدو دعو السم لضعأا نكيلاعر

 لاقو هع مو ىذزمرتلاودوادىبأو هحامنبإ د: ءدداتقىلاثي دل (ايرشم_هرخآىاسلا

 مهرخ .آمولا قاس لاك سودا او هيلع ملاهتهللا ىلكىنا!نع تاقثهدانس الار ىرذذملا

 هل .اوهيلعىلاعتهقلا ىلصهلق'لوسر برعشي تح برش ال تل ظفاب لماضدا هحرخا دةواب رش

 د:ءسابعنبا ثيدل (مرخآى دم <وهلوأ ف ىمي و) ارش مهرخآ ىف اس لان الاقث لو

 بريك اد_>-اواسة:اونرمشنالل_سودل اود ءاءىلاعت هللا ىلص هنا لوسر لاف لاق ىدمرتل
 جرخاو عفر ٌمئااذاهتلااودجاو ٌميرش عنا اذاهتلا اوههو ثالدو ىئئما ورشا نكس رييعبلا
 دامعس لأ ثيل ع نمي داتلا فىراخملاو ىفاسنلاو هحامنياو ىذ أ اودوادوب' 0

 اناقس اراساطا ىذلاهتددللا لاك شو لك ١ رذال_ ىلا او هيلعىلا«تهننا ىل ىذا !ناكلاق

 هنالث برشلا قكلذةلدا تءدق ةدقو م ااوءاقسلا ف سفنتلا هركدو) نيإسماذاعجو

 هقاسؤ بص .وقةدءاا ناق هخمد رشف ةدر ةلاوق مثىنئاذا هنال (هك نمدرشاا و) س ا

 ادوذو ةاَذَهلا هيامصتاوءاملا قؤد لهل تعز ار و داكلاثر داوشو ة-عفد

 َ | نعل _وهلا اوهءاعىلاعت هللا لس اال وسو هت لا نيموعتلا ف دعس اثب د د-هلءادو



 ًّّك  رعشالا باك 0 ١

 | برعشي تاس آرباقي كآ امثانةحاوام_عاةباور فراههاوفا نمهبرمثدنأ ةيةسالا تاتثلا

 نا ىحمنل وهل اوه. ءاعىلاعت هللا ىلصهلل' لوسرناةرب رهيلاثيد>-ن -ىراضلا ىفو هنم

 ةم- ترفل اق ىف نم برشالبر نا تئيئاف بوبا لاق د_جادازو ءاقسا| ىف نمبرمُد

 ىملاق ساسءءنباثد احن ههريسغو ىراذلا و هثو-ىتاخ دف ةغلاملاة خ1 ىفدازو

 ناو اورامهضراهيالاذهو ءاقسلا قم وربشلا و ءمسودهل 1وهيلعىلاعت هللا لصللا ل وسر

 هلاآو هم ءاعىلاعتهننا ىلص هنن لوسر ىلع خد تاق ةشنك ثيدح نم هد مص وىذمرتلاو ه>ام
 ىذمرتلاو نيهاثنناودجا حرخاو هّمعطةفا يف ىلا تءةفاماق ةةاعمةيرقفف نمبرسشف لو

 نمىذمرتااودوادون! جرخاوهوحت مل ما د كلاس> ن نم ىواعطلاو ىناريسطلاو لئا.عْلا ىف

 اراوخا أناسا نوكم دق ل بو هل او هماعىلا عت هنن ىلإ «ن نال اضياهوكك رس نيهلنا لمع ثد لوح

 اهلآو هماع اعتدت اىلص ل هفام نوكي دقو 2 ركل ىلءال ةهاركسلا ىلعى منا ثيداحا لهو

 1 ن*ىورو مي رحخلاب مزح با مزح دقو رذعاا مدع ىلع ىسمنأأ ثيداحا لهدف ردعلمل_سو

 ادماح ناك ناو هب رمش لعلت تاعئاأا نمئ“ *ىفةسادقأ !تءقوا ذاو)ةذءأن ىلا تد داحات |١

 د .اوهملعولا عتق ىلص |١ ناهرغو ىراضلا دن. ةنوعمثي دل (اهاوحامو تمقتلأ

 دوادوبأ آحرخأو مك ناري اهل و كامراهؤشا[كاقن تنافنءع«ىفتعقوةرافز ءزة_س

 نعدلا ف عقتةراغلان -ءلس لدول اوهساع ىف اعت هللا ىلص هنا ثد دحلسا اذ_هنماموا ظفلىف

 جرح و كك وهول ركن :الفاعئام ناك ناو اهنوسا واهو اعل تاك تالاف

 هل اوهملعىلاعت هللا لص هقالوسر لثسلاق ةري ره ىلأثي د- نمىذمرتلاو دو ادوب او دجأ

 ناكناو قياماواك م اهاوحامو اهو ذفن ادماسن اكن ا لاةذ تاكد نوم ىف تعقو راف نءلدو

 ةساسخأ !ىفاهاثموهامةراغلارهغ ات ترس اك خادقو هولر شن ءداواك ا

 ناك 3 جدا مهلا لعأ هيلعو تاقدوخوأ 1نعس ىف عأ ةواذااهمكحر اذه

 فاش ااهزو ع لوهه- هَ .:-و أزو+و قافتالانهاكأزو< الفدلكس نت اعذامناكن افا دماح

 لاق امهريغو نيددعلا ىفةيذح ثيدل ( ةكملاو تحالا ىف برم او لك المر و)

 اورمشنالو حا دل االورب ريا اوسدلتاللوةيل_بودل او هءاعىلاعت هللا ى د هللأ لوسرتء:<

 اًضأاه_مفوةرخ"ال ا!ىفمكلا واندلا فم-هلامافاهفاكيىفاواك أتالوةضذااوبهذلاة يل 1ىف
 ةضفلاءاناىفٍبرشيىذلا نا لاق ل_سودل آو هملع ىلا عت هنت ا ىله ىلا نا ةلسمأ ثي دح نه
 ةضنااو يهذلاءانا ف برمي وأ لك أيىذلانا لسه ظفاو هج ران مطب قرح ر ماما
 نءمل_سودل .او دلع اهدا ن ةنقا وشر اال بزاعنب*اربلا ثي د نمله حرخأو

 ه-امزباودجأ حرخأو ة ةرح الا قاهف برش لامثدلا فاهيف برش ن مه هناف ةضذا | ىف برم تأ

 لهأ هساعو فولا ىفء ملا عوقو توصةرحجر ولا ت تاتةاسمأثد دددو مك اعد د لد نم

 ثيداطة ساما دنءةضنلا نم زم ءنإلا يشق ىقاشلا سشسرو خذا !هدكتلا لع

 ةضف نم ل طسسعشلا ناكمنق ارسكمن :! بودل او هيلعىلاعتهتقا ىلص ع هلا حدقنا سنأ

 يهذلا ىناوآ لامع" فتتاانهتمو نيلفاغلا هس: ىف سال مهوب اني نيدلا ىعزي-كلا لاف

 شلالات اذكو كلذ ةوخو لامتك الا وناهدالا او برشا ا 16 الاف هاش لا اةضخناو



 يلا نماءالا باك

 ا.هوغوةيديزلاو ندصلاك ةرييك ةيث"الانوك.ةنأ نيب قوفالو هرهغو ممملا نب انيدلا س.ث

 مرعةضفلا وبهذلا ىناوأ لامعا 6م راو اه هوو ةربالاو ل_ءملاو لإ بك اك ةريغدوأ :

 هيث 2[قماعطهلامدقن مواهاع غئاصلا ىلع مركيو ' ءاسنلاو لاحرلا ىلءلام«ةساريغ اغا ٍ

 وارحاءاعو فهعضد وهن 1 نم ماعطلا دأب ناقد رطفراكسأ 'الاعطم سلو ةضفوأ ب هذ ا

 لاكلا لا دار اذا تلدكواجن لك أي سلا ذ نال هنم لك أد لامعا هدب وأ ديسك ىلع

 لامعتسالوقأ ها 0 -ءأىلاعت هللاو هنم لكك من ىفهنمغ غرفة ضن كم لكم ||

 نم عنملاالا تدثي لو هنص عذملا ىلءلديأمد ريل انميةبرشلاو لك الا اريسغفةضنلا اوبهذلا |

 لةن ال لا لصالا نال ءأديالا ل٠ .ةيملامهري غم ر < معز نءو طقفامةيمرم لاو لك الا

 لب ؛ئثدرب لف ةضقا|امأو بهذا ىفالا كلذ نم عنبامدرب ذاممبىلكلا امأو لقانيالا هع ٍ

 لولا حا زيامةصالخا ذه مش ف ؟ اهباو.ءلافةضلاب مكماعلسو هماعىلاععت هللا ىلصلاق |
 كاذىف راظنالاةحار رادقملا :ءلماج نا ىلاعت هللا هر نتامالو ىلكتل او لام ءّتسالا ىف هب !

 ئاودواد أو دج أد شع هم آن مازح نب يكح ثد د1 (ءالزلاو الملا ف بح اوةروعلاركس)

 رذنامواهتمىأ:امانتاروعهتلالوسرا,تاق لاق هديكو مت اطاوهن_-د-و ىذمرتلاود+_ام ء

 ضء«فمهضعبموقلاناك اذاف تاق كذعتك.!ماموأ كَموَز نمالاك روع ظشدسالاقف |
 ىلاءثو كرام: هللاف لاق املاح ان ددأ ناك اداق تام اهني رالقد-ًااهارال نأ تهطّسا نا لاق 1

 اهاف وتسادقوةلدالا تفاتاكلذكو ةروعلا دح ىفرلعلا لهأفاةخادق و هم[ .كتسن نأ قد ْ

 8 نيددعا|ىفرعشي دسم ( رير ا نمصلاخلا ل_برلا سالي الو) قنا حرش ق نت ا ,ّ

 هيسدأ ع نءهناثربرحلا اوسان اللوق مل_بودل اوهملعىلاعت هللا ىلص ثلا تءمسلاف امهريغو ا

 رعزبا ثيد-ن ءامدريغواهويفو سأأ ثيذحن ههوهفام-مؤوترخ الا فه سبلي ملا يدل ف 5

 لوسرايلاةف لوب اوهملعىلاءث هللا ىلص ىنلا امم أف عاست قريتسا ن نم هل>رعىأ ارهنأ :

 هدهاسغا ل سودهل 0 0ا0ااهق لسانا لورا ةةدوقولاود كلا لمتد ِه دادس ل

 ىلا نا ىمومىلأثد د نم < رىزمرتلاو قاسلاودجأ حج رخأوهل الخال مسانل ا

 ادروك د ىلعمرحو ىتمأن ٠ ثان الاريرطاو بهذلا لح لاق ل_سودل او هماعىلا«ةهلنا ىلص 3

 مزح ااضد | هك دقو هلي لهنا تاحوبأ لاك ىءومف أن عدا_:ه ىآن بد. عم هدداندساقو

 ىنلاذخ لاق ن ا. .-نباوهجامنياو قاسنلاودو ادحلاو دج أ دنع ل ءثيدح نمىورو ا

 نيذهنا لاق مهلا عت ىف لء فا يهدد أو هند هع د هدم اري رح بودل اوهماعىلاسعت هللا ىلص 1

 نسحدانساب قييبلا ىرشأو نح ثيدوهو مهئانال ل هج امنياداز ىمأروك ذىلع مارحأ
 مزاح نآن ب سقهدانساقواضي أ هو ىللا رب رين عشي لس>ن هرازياا رخأو هو

 هناه-فلاقولاجرالريرملا عرش ىلع عمج هنارحاا ف ىدهملارك ذ دقو ثيداحأباسلا فو |
 نع ىكح هنأ ضاءعىخذاةل!لاقو ميرا ىلعهدعي عاملا دّقعتاو ةملع نا كلذ قفااخ ا

 معلا لهأفلتخادقو ةيامعأا نماسفت نوريوعر راسا هنادودونأ لافو همحانا موق



 سابالا باك م
 ل ”اوهءاعملاءثهللا لص هعذمن مدروأمعهسدأ نمنوعئاملالدساو رقي بو تلا

 "للري سفتىف ف الانا عقو دق هنكلو ىلعشيدح نم نيدو هعلا فاك ٠ اريسلا "هل - سهل ل-سو

 للءنالدبال ناريسف:لاناذهو ناولالا ةئاَدخلا ىل.قو طوطخلا تاذاممالمشف ىهامءاريسلا
 لدّ_ساو ضخما رب ربخسا هنا لقى هنا ىلءبوشحلا سدل نم عمم ىلع كا ذيل دس ا نميولطم

 دوادىل او د أ د_:ءسامعنبا ثب ى- ىلع طققصلا1لا مرسلي بوشملا ير لقد ل نم

 هدانما فوزق نمتمدملا بوثا نع ل_سودل او هءاعىلاعن هللا ىلدهللال وسر ىسهئاسغا لاق
 ىذلا وعو فمما ةيئاثل اتفو "و ىلوالا ملا مضإت مدملاو ف ءضهمقو نجرلا د_مءنب فسخ

 بوش عير ل لل هذلا لد هوطثحأ !اذهو هريسغالو نطق هطلاذال رب وح هعمج

 اهيف ةعحارملاتااطدق وءافشلاة مساح ىف نئاملا لاق طسلا لمد ىتاا كراعملا نمرب ريا
 هءاعقءا ارقمانأ هللاهجرىناكو كلادجأ نس ردا ا دمع دءسلا قلطملا دهتجلا نمش نمبو دب

 ا قتنملاحرمشاف ”لعسلاا قل ديلعا تصلك سولت اسر ع.مسوهيررحو هررحام ع..ج ثاكف ١

 لد 5اس 11 ةلد ىلا لاس !!هءادهىفهتررقاكم ركأ | مرت رلداحو تاق هسرلا عرب فراصتخأب

 وأرب را نهدورب ىشو روما اك طوطخا مهب 5 ٍِر ارهسلا م ىوسملاق لاق عجاربلف

 لءقه هامش اوعالضااةروص!ةّشو ةنم ىار بوبا خ سقما ما حال اورب رخل اهيا

 لهأ اذ_هىلعو نيسل ا ىازلا نملدباف ىازلاءزةلاىلا لءقو رحدأا لحاسدةمرقسقحلاا ةمسن
 واثالثو أن يعيصاوأ عسيصا ع ضوم ف صخر بو ءاسنا!نودلاجرلا ىلعمارحرب رخل! ناملعلا

 راونالاىفو مي لهأ هماءو ىسقلا سل نعل سو 1 و هءاعىلاءت هللا لص هللا لو سر ىمن كلام

 (عباصا عبر اقوذثاك اذأ) ةق:تناكناوزالاو فودلاو نطةلاون اكل س ءازوح

 سو.!نع ىو مودل آو هلع ىلاعتهللا صهللا لوسر نا ههري-غو وني دهدعلا فرعي ده
 امهوكو ةبامس لاو ىط مولا هيدي وهل او هيلع ىلاعتهننا لس هلا لو برانل عقرواذكهالاريرخلا

 | ها لاق ةسعب راواهنالثوا نيعيصا عضو مالارب را سدأ نى هرم هر -عولس هل ظفل ىو

 حابسيدااوربركلا سل نءىمنو كل ذىلا ةجاحلا عقتا؟ع رو سا, ءالا بان نم ءسداةنالةغلابلا

 ىنلا نا امهريغونيسصصتلا فسلا ثيد (ىوادنللالا) ها ناوجرالاورثاملاوىسقلاو

 امهيتناكةكط ريرخلا سل ىفريبزلاو فو عنب نجرلا درعا صخر لسودل 0 ١
 ىأ(هشرتفيالو) ءاف تسال اهب دصقااوهافرالا هيد نمد صقر هنال ةغلايلاة حا ىف لاق

 نأل_سودل او هياعىلاعت هللا لسمهلالوسرانا تلاق ىراذهااد_دعةفيذحثي د1 ريرحلا |
 هسلع سات ناو جاميدلاوريرلا سل نعو !هيذلك أنثاو ةخةااوبهذلا ةن [ىفبرشت

 امأو عازخلا ل #ىف صناذ_هوثيداحا كلذ نعمىفو ةرخ "الا ىفانل وامندلا فمها اودلاقو

 د_سافوهو صالاهلد اقمىف سات ريواصت ه#.ةامش ارتفازا وج ىلع سامةلانحا وعجل

 وهاك هشارتفالالوانةمهسل نع ى.ونلا ناكل صخلا اذ_هتأب لولو ميسقلا نبا لاقرايتعالا

 لوط نمد وس ادق ئريسم> ىلا تق سأل اق 6 اعرشو ة_غل سل كلذو هب فاسأل لوم
 هع رت امجوم ض#لا سامقلا ناكل ىبهنلاب«.مارتفال لو الا ماعلا ظفقالا تأي لولو سدا



 ماعلا ظفالاو صاخا صنلا شارتفالا ب رك ىلعلدد_ةذىلوالا سامقوا للا سامقاما
 || نمواعيج ضرال فام مك ا قاخدلوةنمدباشن يهلك كلذدرزووحالو ريمعلا ساستا و
 || ىلعمب رحل كلذ ىف مك. ناف هنراهظنود سارا !ةادط» رب راسا ناك اذاام ىلع سايقلا
 | قرفلا حدناف شارفلا وشك اهمدو ريرهسا ةرمث ا مرخالا لولا ىلع قرشا او نيلوقلا حدا
 ١ ةقد 1077 ماامومعي كسعدقو مكملا ع:«قرشلا لطب ناو ساسمةل ا!لطد

 ٍْ مهلياهو يفاشلا باصعا ن منيناسأر كة رطهدهوءاسنلاو لاجرلا ىلءدومر ةءاهتفلا نم

 ا مرحه ماء مرح نمو هشارتفا هل مبا هسيلدل حبا نمتاو لمصفتلا باودااو نيءوْبهحانا نم

 ْ سواحل نياؤاغلا همن” ىفو ماديعئاشلا نءنيءقا ارعلا هي رط ىهو ني رثكالا لوقا ذهو هلع

 ١ هسفلاوءاسنلا ىلع هسئارتفام رحت ىعذارلا مع مص ولاحرلا ىلعم ارح هيفامتاالاورب رولا ىلع

 |١ ىلع سا ا اروض# حاكسال ادة عا.ال هنا 00 ءةبقرلا نبا كو كلذ فىوونتلا

 : بول اابريغىبص ىلع ناك اذا عصالا ىلعريرشلا مكح ميركل ىفزقلا م كو ل .ةناورب راسا

 : للا لسوق ومدي ازرع داكن هنعهعزر بع ركن لال ذ نا محل اىلاز ءلالاه 2

 ٍْ اذاكمهنوكلالر هنا برش نع ءىمدلا عنمب< امو تمادوك ذىلءنامارسن اذهل هودلآو هيلع

 : وار راك زب لا توت شانك هنسوبسملا هللعرل ىعغلب ادا 4 نأ د هنوكسا ن كلو

 | اد هىلاعت هلل هللادنءهمفلعلاولاسق- | ن نءولخت الو هةح فمي رهااى عد فمضن# هلزيمعال ىذلا

 سنأو سامعْنبان ءىررر ها لسع لا. عتدقاواقلط هز اومبا ىووذل ا متو ىلاز غاامالك

 اذه سداو ةناد ارب ركسا شرتفا نان ما لدتساو ةمقنلا بهذهمااو رب راا شا رفازو<هنا

 ل_ءادلاهضراعدقو فيكن 5 صضراهملا مدع ضرف ىلع ةعرمشلا لد أملا ىلع هيل د سدا

 ىأر لا دريدغو ل دنءور عنب هتلادد عشب دل (رةدعلا غو“ صملا الو خي رمدلا مي سلا

 رانكلا بامث ع نمهذهنا لا ةفنيرفدءمزيب ول لنور بلع لاجمل لقا كودر

 00 ورجل طش سيو ءاضيأ هريغو لمح رخأو امسلتالف

 سا ءانعودوحسلاو عوك. | ىقدءارق لا نءو ىسقلا سامان ءوبهذلا مكأا نعل وش ١ او

 هضرامي الف ةصو هت ةئسه ىلع يارا ل دار ةدعلاو ثدداحا با, !ىفورةصوملا

 ىل ءتهننا ىلص هنا ل اور ناك لاق ءاربلا ثيدحن م زيهيعتاا ىفاك رجالا قاطم سدل قدروام
 أثرا أرجح لد ىف هّنأ دار هدأ ةمصث غاس رعشمل نيبكسنملا نيبامدمهراعوب ممل و4 و اع

 رفاسعلا عض قذلا رجال اوههسنم عوممملا نانا عمص ثيداحأ بابا ىفو همن أ طق

 اندلا فد ةرم"بول سان ءرع عنباثيدكل (ةروشبوثالو) هيغسصيل ىذلا ارجالاوهحامملاو

 م هدانسالاحرو ه-امنباو قالا ودوادوبأو د_جأ هجرخأ ةمادقلا موب ةل ذم بوز هللا هلأ

 هوو سوداملا ن ن.ءهري-غبوُشل ايقرطيو سان ذا نيب هساالرمدد ىذلا بوثلا هيدار ااوتاَقد

 ْ ا (سكعلااالوءاسنلا»صتخامالو) لءلادوجول 4 سإاللا هب ربشياسع
 اا 1 ا آو هملعىلا «تدلنا ىلص ىذ ءلانا قا اودوا دفن أو لجأ

 ل3 ر وعلل نئايعابا تيار ,مهريغو ىراذملا عيمص فو لج :راآ نشل ءاسلتتأ ًارهاو
 قو ءاسفااءلاحرلا نمنيمشتاو لاجرلاما سنان «تاهبشنلا اسود آو هملعىلا«تهقلا ىلص

 . باما١
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 ةمكفالا باك (م61)

 ىق:دراولا ثيداحالا نم مدة: (هري_غبال بهذلاب ىلكتاا لاجرلا ىلعمرحيو) ثيداسأ ب ايلا

 هرغبوأريرخلا باشا !ضءدىف طاذامامأو «لسدل نكءالذا ةمادسالا نوكيالودو بهذلا م رحت
 امو بهذلا متاخن م عنملا فدروام الذ ىلءةلدالا نمو ابهذ سانل ا ءاسن او بهذال ةضفو هذ

 بهذا لاب ىلهل امير ىف 422 سمتلاسرنتاملا عه-دقو ةصيضإ رول و هلام ىلحنعفدرو

 لاقامرلا عجربلقال مأكلذز رو علهو بهذلا ءاسناا نت ىف هلة _سمتلاس .راضنأ عجيو هريشكر و

 ةصمصررطسأ ثي دما ةباهنىفو تاغالا جاتو وىل ان مئنكأ ةددصب رحم س ءىماقلا فدا

 كل:نمو ةسغااملاةطا قلاه ةدا ريزعءاماكح صسدراهالمرلا ف ىءارتتىّتلا ةنهلا

 نايرجىذشي ومها هن رخاةيىذا اود يهذلا نأ ام هدحأ نالصأ انهو ةفرتملا ىلا سورلا
 هيلعىلاعت هللا ىلص ااا د. كالذاو ةضفلا نود اثدلا باط ن مرادك الا ىلا هدىلكتلابمسسرلا

 نيزتااىلا جو ءا#ذلا ناىفاثلاو اهباو.ءلاقةذذاامكماعنكاولاق وبهذلا فل سوهلاوأا
 مه رثتنمركك أ ند تركنا ضار رطل: ارسل سر

 لل- ألسودهل آو هماعىلاعت هللا لص لاق تل ذإو مها صخر بام رثك أن ول صخري نا ب وذ

 ديف بهذ متاش ىف لسو هءاعهللا ىلصلافو اعوفك دق نو هان مئثاناللرب راو بهذلا

 ىذلا_هسالذضفلا ماشى مال سلا «_.اعصخرو هديىف هل هكفران نمرجمىلا مدح أد معن لحر

 ةد>او ةعطق ناك اموهو بهذلا نءعطقملا ريغ ءءاسنلا ىهنوالاةمهعس الولاقو ناطاس

 بواسالا اذ_هىلءرك ذو بهذ ن هةاكافرانن مةقا- همس قاك نا بأن هلاق ةريبك
 اذ هىف عملا نيب وبهذن 00 نمةدال-ةب شب ل راوسلاوق ىطلا

 حاضو اة اس مال ناكو هنتبذعالا هر عظنامهذ ىلد ةأ سها : نكممسمأ هناامأ لاق ثم يكمل

 ثانذلل بهذل لح لهوهلآ او هماءىلاء«ت هللا ىلصلاقو ةعطةمتناك امنارهاظلاو سهذ نم

 ءاهةفلا بهذ مواضراعماها دلو ثيداحالاهذلهم وه ةمهيجوبأما ذه ل4 !ىق لا اءامعم

 ا واةريسعو عطقملا ني قرف الي هام اختل اوهورو مشمو موأ عمد

 ْن !سنأثيدح نم قاس ااورعشب دن مدوادو' ١جرخأد_ةفعختلاامأو لوقأ لاما

 ىلءثيد 8 نم فانا اودوادونأ حرشأو هراشي قمتي ناك لسوهيلعهللا ىل_دىبنلا

 لكفاف هلمعىف مت ناك ملسو هماع هللا ىلصهن !عفاربأثي دسنماشب أ تاستلاوىقجلاب

 نا لهأول_مهحرخأك ىطسولاو ةبامسلا ىف مده !نعالا ىب.هنلا درب لو ةهاركذو دي زيئاج

 ةءامسأا ىلارا واهم ىلا ىو ا هذهىف عاملا لعجا نا ىن امن ظذاب ىلع ثيدح نم

 *(ةيصخالاباك )*

 قسد ورده قل جرلاناك لاف ىراصنالا بوب باش يدسحس (تيبلك لهالع مشن
 هعيوىذم هرتلاو هحامنبا هسرخأ هدب لها ن ءو هنءةاشلا ىهذد ! لسو هلآو هيلع ىلا عت هللا

 قاسنااو دوادو أ ودأ حرخأو ١ عمك دانسأب ةحب رق أتي لد نمهجامنا هوم حيرخأو

 13 ىلعسانل هيث اءلوةيلس وهل اوهماعىلا هتهللا ىبصىنألا جمس هلا مي نب فاك ثد لح ند

 فلتخادقو لوهىلاطانا لاقت صاعد مماوت هلروب هدانا ىو ةيكضأ ماع لك ىف تيب لهأ

 دال بح ال لاق وكلام لا بو ةماوري_غةئسامأ ىلارو و4ب !ابهذف ةمصخال بو جوف
 مدسسا
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 69 ةمضئالا باك

 ثيالاو ةةماحونأو ىازوالاو عير بهذو ىئاشلاهلعواوك رن ناا من: ىلعىوق نع

 بو.ولاب نولئاقا كسَع وذا او كلام نءىك-و رسوملا ىلءةيداوامم مناىلا ةمكلا ملا ٌض»دو

 هحامْنناو دصأدنعت ر رهىلأ ثي د> لثع و مدقتللا ةمصشأ تيب له لك ىلع بد د>ل دع

 فوتوملاوهشةووه-ءةر ف فا: نكل تاقثهلاجز فلا فرج ب لاق م اطاهستس و

 دجو نمل سود اوهملع ىلا«: هننا ىلص هللا لوسر لاه لاو هريغو ىواسطلا هاه باوصلابه. 1

 سهالاو رثاو كن رلل_طذىلا عت هلوقزيسجوملاةلدأن هو انال_صءنب رمنالت ضل ةعس

 نييد_ةحثي د كلذ نمو مانصاللالر هتان برلا صمهذتدار م بودوأل

 نان مل_سو هل و هيلع ىلاعتهتلا لص ها لؤسر لاق لاف "امه ريغو ني هيكعلا ىف ىلا ناس

 نءو هللا مع أن ه حجيذيلفاةماصى م عب ذ نكي نمو ىرخأا ملاكم بذل ىل_صينأ لبق عبذ

 عازم ضخ لودل ا آو هملع ىلاعت هللا ىلص هناثددح روه4ا!لعجو هو ةرباحثيدح

 قاريطلاو د هو حج رخأو ىذمرتااودو ادىنأو دم دنع رباجث د دس ىفاك شب دم

 هنا ىفذالو نيمجوملا ةلدأهد.ةنامل ةنراصة لإ 0 ةزدحداتسا عارفا ثيدح نمازإلاو

 ىلءهلوق ع مهتما ن م ذ!0نمهلوقهدمغب اكهننما نمنيدجاولاريسغن 0 ىكذ هتان عملا ن ع

 ئاذيموتالفءوحغو كل عبتكيلو ىصذالا,ت رم أت يدحلثمامأو ةيعشأ تيه لك
 ىلا لاه ومدةنامل (ةاماهلنأ و)ةرعف.عضوه نم وب ذكلامي رنماهد ءاسأ نال ة خا

 مهعسمجم تاص-حتدب لهأ ل ناكن او دولا ع نءعئز# :1ث اأو ةعمس ع نءُئْر2 هر ةيلاوريعملا

 ةياقك ةمسةمصخقااف : 0 ةرفمأاو هيد ءاا ىفنيكرخشملا نعي ا

 ةرقبلاو د او نعالا ىزجتالت غل ع 1 ا دذءو تدبهل س دل نأ نية سو تدي له أ لكس

 مقدنعثي دلا لب وانو ءريغو تدبلا لهن باوقرذي لو ةعيس ةعمس ع نعءالاناتزحتالةندمااو

 تدسأو تدبلا يحاصالا.ااتنام زلا كالذف ى غلا نكيملو نع غىلءالا بهتال ةمصذالا نا
 عد! واهبنوهندنيواهك نواك أيوةصختلا قهنودع اسي م_مما ىنسعم ىلع هديب لأ ىلا

 ىلعة.صخالا | او-اهوءاملعلالوقودوىت5 ت و لهأ اونكن اوةرب وأ هنديىف ةعمس ل ارش ا

 هللا ىلصهلوقا (ر 0 «لعاالوةوهوني:لا ن ءةيصخأ الو ىدهلا

 ىت> مبذ نكي نءو ىرخأ ا ماكم عبد. افىله:تال.ق حب ذ ناك نم ودل او هيلعيلاعت

 ىلهة نع سنأثب دحنمنيديدصأ وامي رقمدةنا5نيدهكتأ|قوهو هللا سان عبذ. .انائماص
 دس>اللوقالو يةلانب الاه دعماف ةالصلا لق عبذتاكن ملاق هنا لسوهلآ وهملعلاعتهّللا
 لاف ديعلامواو<ةةاشن ءراشنيةدرب وبأهلأس سو هل .اوهياعملاعت هللا لص دقن لوسر عم

 ةالصلا لق عبذلا ناىف عب ربو عيد ود ولاه ثد هدا ملناش كل: لاق منلاق ةالصلال مقا

 نا ءااذو ها هرغز وال واعطق هيهللا ني دي ىذلا | هو لخد.للوأاهتقو لخدءا اودى هال

 ممحثي د (ىذ رج مارارخقازددتمو مامال ا ةال صر عملا نان ععب رصتل ايفو ثرداحأ

 ئباودأ هجرخأ عيذ قي رششتلا مايأ لكل اه ملسوهل او هماعرلاهتهقلا ىلص ىلا | نع مطمن
 اقودريغو رباح دس نماضا أىور دةو اذهب اذه ىوشي قرط هلو قوما او هك ىف نامح

 | نبا نعاطوملا فو فورعم هل ملا ىف فال هاو مه دع: نمو ةياصصلا نم ةءاج نعد ذىور
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 ةرعالا باك اننلا

 بهذمو ةينذالا هيلعو بلاط فأن ىلع * الذ ل_ةمو ىصخالا مون دهب نام وب ىصخالارمع

 كلذ ىلءلادلا ك[ذاثي داق د رمشتلا مانأرخآن مس ءشا ا بورغلا دقو دمع هنا ةمعفاشنا
 ناك لو هلاو هماعملاعت هللا لص ىلا نا عفارم [ثيدح(1 مه-اراراصضلا ى/اهلضفأو)

 ىداضأا 2 رخأو ن .>دانءامريفو دم أ دنعوهو ثب 85 نينم««ني ثيك ىرغش | ى همضكاذا

 كرقأ نو::-!نوأسملا ناكو ةسس دما, ةيصخالا نما لاق لهب ةماسا كأم دحنم

 دم ءتماصاا نبةدامعع نءكلذبثي دخلا درواك نرقالا شكما | ةمحضالا لضفأ نى لا

 هحرخأو نرئالا ٌس كلا ةصضالاريخ طاب اعوذ ع قييملاو كاكاو هحام ناو دواديبأ

 نيريغءدانءافو ةماما بأ ث يدح نم قومملاو هحامنبا ادد ه-رخأ و ىذمرتلااشيأ

 ىلءهسعدة:بجوف اهي ص: :اادرو دقو ىدوااريسغىبه ب هذالاو فيعطوهون اد بعم

 ناورهاظذ لءقأاءاصاخن احح ناف حازمأ | ل ىف صن نرقالا ش كراك ؛د>و سادقاا

 ىملتايرمو ءيلعهقا ىل_مىننا ةيصختو ىصلتا,صتختال ةياضفالاف ىمغلا وءاالماش تاك

 عدل انودامىزحالو) ئزم < ههنا نال اندامدب اغلب هرجع ن نمىلدذ آنوكي نا مزلمستال

 مودل آو «.اعىلاعت هلل ا ىل_صدّللا لو هر لاف لاق هريد نطو لسم د ئءرباس يدع (نأضلا نم

 ىذمرتااود_حأجرخأو نأضلا ن.ةءذجاو < د3 مكءلع رمسعإ نأالا ةنسمالا اوحذنال
 تءعنو أمن لو مسودل آو هماعىلاعت هللا ىل_ص هلا لوسر تع«لاق: ةرر هىلأثد د دس نيم

 لال:مأثيدحنم ىناربطلاو قويملاو هامنباود_>-أحرخأو نأضلا ن نم عذملا ةضخالا

 نم عدل ازو<لاف لود ١ او هءاعىلاعت هللا ىل_ص هلال وسرنأ امبانعلال_هتفب

 هيلعيلاعت هللا ىلص هللا ل وسر مس لاه هاعنب ةمع ثد دح نم زيدي أ ١و ةيصخنأذلا

 هبمضلاقف عذج ىياصأ هلال وسرانتلةف ةءدس ة.ةءا ترام هءاعك ًانعب اناصخلس وهلاو

 وأدحاو نعالا ئزتالثاثاانامعزنمو رووا نأضا ا ن نم عذالا زي هناهلا ب فهذدتو
 باكلاذف ىدهل ىف درو امددمةيالو ىلءادلا هماعف امنملضفأ اهريغنا م ِ نورا طقف لا

 ف ثيد_ط-ةئااثلا ىف نهط زلم الع وشو( :ءملا نم قلا) دودو :رال(و)رخآ
 اه<ذالاتفز ىلا نهةعدحا: بادى دذءنا هلا لو سرايلاق هنا امهريسغو زيدي معلا ىفةدرب

 هلع ىلا هثدقنا ىلص ىذا ا نا ةمةعشي دحنماههريغو نيدمدصأ !ىفىوراماماو ؛لربغل لصتالو

 هلاو هملعىلاعت هللا ىلهىذلل» لي دندزا و ق.ناناكذ تباع ىلءاهمسقي اخ غداطعأ أل .و هل و

 دانسابهنع قريبا جرش أد قف لود. اعلام .رهملادإو نمدوةعلاو تنأ هب عض لات ل#سو

 ىلا أن يب اياصخ | يمسق أسمع م _ سوده اوه.لعىلا ءتهلا ىلص هللا لو ءرىفاطءأ لاق 0

 ىلع قافنالا ىوومااىكحدقو لد عند. يفدحالة_هشرالو تنأ هيض لاقفا,نمدوتءقبف

 ىفناانودز هملاو رقملاو لبالا ن 2 عملا : نم عذسملا ئزهال هنا

 ناكها لاق ةة-:-انأناالا نذالا ةعوطةمئز الو مهدنعْئز 2 نأضاا نم عذحلاو

 نرةلا ب ضعأو فعغالاو حرءالاوضيرااوروعالاالو) زوهف فصناا نمىلقاع وطقملا

 لاهله م اذاو نايس باو ىذمرتلا ههجونخ لا لدأودجأ دنعءاربااث يدا (نذالاو
 اهروعزي_لاءار وعلا اضالاىفز وهال عب رأ لسوهل او هملعىلاءتدهلقا ىل_صدهنتا لوسي 1



 ةولولا بان (625

 | عقودقو العال ىتااىأ قنتالىلا ةريسكلاو اهعطض ريم ءلاءاح رعلاوامذ ص نيملا د رملاو|

 ىلءثددسحن مىدمرتلا هس و نساالهأود_أحرخأو ”ةرسكلا لاقل ةياورذ

 ةدانقلاه نذالاو ْنِرَق ا بضعا ىهذن نا لسوهل وهيل ع ىلا عت هنن ىلصهتنا لوسر ى منلاف

 امنالاق هيرات ىفىراذااوم اذاو دوادونأو دج حرشأو كلذ ن ءرثك اف فدذااىضعلا

 ةع.كااوءاقضاأاو لمأت لاو :رهدملا نع ل-سوهل "او هلع ىلا ءتهتنا ىلص هللا لوسر ىسمن

 نماهنرقٍيهْذ تلا <لصأة-ماواهذامد ودمي ىق>اممذا لصأة-تىقااذر دم اف ةرهسكلاو

 قال ىتلاةريسكلا وافعضوافعممغلا عسستتال ىلا ةعيشملاو اهسعوضت ىلا “اذا 10

 نياودسجايرخافةلالا ذي واسمامأو ثد داحأ ناما| فو ةياورلا لسصأو هرم ملا اذ هو

 ةيلالاذخأت بئذلا ادع هب يمت اشك ىيركبل االاعاد طن ى كيال نم قبلا و هدجام

 ادسف.عضوهو وءطار ءاجمدانسا ىفو هيمضرلاةن لوا اوهماعىلاهةدهننا لص بنل تلأسف

 اواكلاق لسودل آو هلع ىلاعتهتنا ىلص بلا ناةشئاعت يدهس( رخديو لكأر دو اهئمقدصتو)

 اراهظا( لضفا ىلدملا ف يذلا و ثدداحا بأ, !اىفو زب هدتلا ىفوهو اوقد_صتواورخداو

 هنا ل وهل آو هيلع ىلاسعت هلن | لس ىب ١ نءهريغو ىراضلا ذعر عنباشي د1 نيدلارب / اعشل

 حقا هكر ق خلا س .وماَعْلا

 ناوأاد عمرك آوروعلا

 ىلع هع رفد قئلد ال

 رصنو حرفك ني هتقدح

 ةقخاملاو ءامْملا نيعلاو

 ءاروءلاةقضلاو قيضااو

 قطا ىذرمثءلوشددعبهرغظو» هرهذ نم ةيكذ 1 نمد انالو ) ىلصملابر _ و مبين اك هلمدارما ها

 0 ًاراذا لاف لودل او هءاعلاعتدقلا فص هلا لوسرن اهريغو لم دنع ةلسمعا ثددطن(ى مهدد

 نماضيا هريغو ل ظفا فودراةظاو د :رعش نعل بملف ىهذينا كد ادارا و ها ىذلالو

 فالم>ادتو ىكذ)ىقحمرافط ازهرعد نمذخان الو ةطاىذل اله لها ذاك ء مبدل ناك

 يىئاشاا باتص| ضءءودوادو قصعاود- جاوةعم رو بدسللا نيد دعس هدف كلذ ؤءلعلا

 ىناشلا لاهو ةصخذالا تاو ردذ) د هرانظاوهرعش نمئذذ-تاهسماع مر هناىلا

 قلطا كل رتناهريغو ىفاشاا نعر اا ىف ىد هما ىكحو هيزتت ةهاركءوركتحج موه هءاعصاو

 هركدال ةقينحوبا لاهو بسم ةصختلادارا ناريهفلاو

 ه(ةمل مولان ران

 لاو او هملع ىلاعت هلل ! ىلص ىذ 00 ثددهل (ةعورمشم ىه)

 مرق هئاسن ىلءلسولآ آوهماعلاعتهنقا ىلص ىلا لوأدقو ةاشيولو وأ فوعنينج-رلا دمع

 ٌتد ده نم نام نباو هحامنباو ىذ مرا اودوادوب ا ردجسأ برأ 5قوسورمت ينص ىلع

 : ودب نيديدصلا قوهو ندا طقالاورقلا|مممأو له هنأ هش لد ع نءهريغو )سمح رخأو سل

 ىلاعتهلا لم ىبنا!نااضي أزيديصلا فو ماالوزيخن ءاهيف ناك أم هنن عشب رمد | همفوأ ده

 ةماوبوجوب لاق دقو ةاشرلوآ بهز ىلع)و اامهد 0 *ىلءلوأام لود اوهءلع

 لالا نضغبو دخل نءبوج>ولا ىورو ةبودنمامناهنءعروهشملا ها ل_.ةوكلام سرعلا

 ىعملا نعل ولان هاوالا فرص رعشنامثد داحالافتأبإو قاءاوهو رهاظلال - هأو

 ىلءبوح والاقراصإ سب .و «ءلع هللا ىلس لدفن روك نأ ن كمت 0 ًافداشداهن وكامأ و قيقحلا

 اذن منكلاناد_.ةءاهقوفاف ةاشلانهالا نوكي نأ نكي و هب صاصتخالا مدع ضرف

 ثيدخل(اهيااةياجالا بدعو) ةمح اوريغةنسامن ىلا رولا بهذو نكسقلا عما باو نوكمف

 ىلا

 أ
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 ْ هلعملاعتهللا لص ىئلانار نبا تيد امته وسواها نحنا رشا

 ٍْ ىلا كد !ىذاذاهثيدح نمامهل طا قواها متيعداذا ةوعدلا هذه اوبجأ لاقل وهل ١ و

 ا مل--مىفودل وسروهللا ىدعدةؤ ب لف ىد نم هدب حن مهريعو لسأ رخآف ةواسمتأملف ةملولا

 || ىلا ىد-أىداذا ل_سودل آوهملعىلاعتهتلا لصهقتالو برلاق لاق رباجث يدحنمدريدغو
 : ىداذاهريغو لمدن ءةرب ردى أ ثيدسحن م ظفاؤقو ةلرتءاشناو مطءامناف بلف ماعط
 : ىشاقلاوربلادبعنبا لقندقو مطيلفار طغمناكن او ل ه.افا.ّءاصن اكن اف بلف مكدحأ
 1 مار رق هيدر حالا قلق سرعلا ة-هاوىلاةياجالا بوجو كا ءقاسقتالا ىوونأ لاو ضاع
 ٍِ صنونيءضرفا من انتةلياتحلاوةمعفاشلاروهد حرصو بوجولا "العلا لاو 3 نتيوونلا

 |١ هءاحالاثا يفاسلا نع ءرهلا ىف ىكحو ةرصسم من خاةليانطاو ةمعفاشلا ضان ءو كلام هملع

 |١ عيرصتل ادعبانمسال ب وجولا ىلعلدت ةروك دما ةلدالاواهيمغك ةيصتسم سرعلا ةمأو ىلا
 ا ةقيق>اهانعم ةملولا ةوعد ةباحان مالا ثدداحأ لوقأ هلوسرو هللا ىدعدةذب لنمنأب

 || تايلو كلذووأ طةفءاسشغالاروض>وأةاهايمو ا ركسشم نع عناملا مدسعبةدمقمبوجولا
 ١ لهسرعلاريغةوءدةباجا ففالخلا عقوو ىن.ةلا اذان عمن عسهاوالا 17 فرص ىلءلدبام

 || لاق بوجولامد_هيلاف نموةروك ذملا ةقاطأ اة اورلاكلدسابوجولاب لاق نف الأ بت
 ٍآ هناك نمىوغل الاه ىلا حرش ف قااوهامنئاملا مضوأدقو ةدمقملا ىلعةلوةقلطملا

 || ةباجالا بوجوطو رش ن ءراونالا فو ف اختي نأ سأب الف ةقملا هقحلا | دمعن قدرطلا تاكوار دع
 ا تدع الفءاضغال |صخ ناف مهءارقفو مهءا.دغأ | ه٠نفرح لد وا هناريجوأ هنري ءميتا ةعاولاىلا

 : رظتةياجالا بوجولاطرشةنوك قى وسملا ف لاق ةناجالا مهتمزلءاشغأ مو هتفرح ل هأ اعدولو
 5 منة مصعملاتايثاو هو>ولا نمهجو ماعطلا اذهل رشلاتايثاةرب رهين مالك عمال

 ا ةياجالادك أتلامنامنوكي الو ى ادالاهوركمءامنغالا ص_ص نوكي ناب قداص2 ”الذواهتأي

 ْ نأ ةباصعلا نملجر نعىريملا نجسرلا دي عنيد مج ثي دل (اناءرقالا مىِراسلا مدسةيو)
 ٍ اا مهيبرقأنافلابامهبرقأ بأ: نايءادلا عقجا ذا لاقل وأ آو هملعىلاعت هللا ىلص ثلا
 : نب ديزهدانسا ودوادوبأو دجسأ هد .رخ قيس ىذلا يحأفامهدح اق يسناوارا اراوجامهب رقأ

 : ثد دوس ن نمءريسغو ىراضلا رخأو نامحبا هةعضو تاحوب أ هقدو دقو ىنالادلا نومزلا دمع

 : لاقفىدهأ ام أ ىانيزاجىلناتااقنل- ودل آو هملعىلاهتهتلا لصىبنلاتلأسا منا ةشداع

 8: ىلءتاقشا اذ اهروضح زوج الو) ب تلا قي رقلا اتا عش اذهف انا ءامهب رقألا

 لوسرت وعدفاماعط تء:صلاق مص !لايب .رهلا-ر دانساب هام نبا دنعىلعم دي(ةصعم

 رخأو عج ردرب واضت تدم !فىأر :هاخل-وهلآو هيلع ىلاغتهتنا صدا
 | قانا اودوادؤنأح

 نءنيمعطم ن نعمل سودل آو هماعىلا«3 هللا ىلص هنا لوسر بس منلاق رعنبا ثيدح مك ايللاو

 دقو عاطقناهداتسا فو هذطب ىلع عطبةموهو لك أي ناورجللا يلعب رمش ة دام ىلع سولملا

 فيوضدانسإ دج امره ثيدح هرج اهيلعرا دتىتا ا ةدئاما ىلءدوعقلا نع ءىهلاذرو

 نط اجلاؤ ىذترتلاو قاتلا اودجأ اضيأهبرخأو هو ىذمرتلا دنعرباحثد د نمو



 ةنفن 1( ةيكسم ةقععل اقلصف

 نمو ركسنملانءىرهئلاو فورءملانممالاةلدأءديؤدو كاذر.غباملا ىفو اع وف يم هثيدح
 ق وهو هيلقمت ةعاط 1# ناف هناسامف عطتسس لناف هد هريغماو ١ ركسشم مكس تمعع ل نمكالذ

 امهريغ ونييدعلا

 َى راخأا دنع ىلا صاع, نا سشد دحاوتمع و رمشص ىلع لدن ه( ةيحسم هب عل ١ ول سف)

 امدهنءاوقب رهأف ةقيقع مالغلا عم لو هل وهيل ءىلا عت قا ىلصهلنا لور راق لاق هريغو

 نمقللا دعو ّ الا وى وؤيرتلا هع ياا ل عاو دخأح رخو ىذالا ه-ذءا اوطبما و

 ةنيهر مالغلك ل_بودل او هماءىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاه لافت ةرعمن عن سلا ثراه
 الا ةرهس نم عمسل لن هلا نأ ىلد .قدقو هسأر قاد و ه..ذ ىف و ىهلو هعباس و ود عديم 3ك

 هاوس ع نع هس أن 0 ل ع نير ال نجد ادبو دوجسأ حي ا لا

 م وتعااسح ًااللاف ةققعلا ن نع لسوقلا اوهملع اعتدنا ىلههللال وسر لس لاق

 هدلو نء كش نأ مكن بأ نم.لاق هلدل وباندحأنعدالأ فاما هتالومراباولاقف ممالا
 نا لطالما ثيدحلا اذهناحح:ةاث ةيراهلا نعو نانأفاكمناناممال_غلا نعمل هفءلف
 ناكولو 1 بامصسالا لو ؛بو-ولا ىلع ت سدا همةمقعب مال- ملا نهرفةدراولا ثيداحالا

 نت اوقرس بغت يف لوالاو كني نأ ب حأ ن [لاقانو ةدارالا ىلااضومفمنكيلا جاو

 لق وهءوزلر امدعابنه رلاند وأ اوءالاهمو زارامتعا تم ةمزال تأ اكمل هققعلان| هممت

 بيءاصح ريمي راه دجال رعت ناحالو ىمسال هنا <-ةمقعدأن "وش ص دنوك كلفت

 هرولال عفشي ل هسدع نعبملو لفطوهو تاماذا هاهم الم“ يل هو هياهتااوقراشملا

 ناناش مه ىشد) ةمس تسل لاق هناف ةقيشس أ دئعالا م لال هأرثك أدنعةنسةق.ةعلا تاق

 تاق دطوروك ذل, برع نب رع ث يد ىذا شلا لاه كلذي و(ىثنالا نعةاشو وركذلا نع
 ىلاعت هللا ىلصمتتا لو بر لاف تلاه ىذمرتاا هعصو قيبلاون ام نبا مال

 قانااود_ امو جرخأو ةاشةير احلا نعو نان ذاكمناناشمالغاا نع سودا اوهملع
 هلوقبدارملاو ةءيعكلا 0ع و ىطقرادلاو مك الاوىذمرقلاو
 قاسنلاودواد وبا هج رخأامثي داحالا هذه ضرامدالو ناب راقمااو نامي وم ملا ناتأفاكم

 ه-.ءاءىلاعتهّقلا ىلصهننا لوسر ناس امعنب|ثي دس نم دءءلا و.قد ناو قالا دعهستتتو

 ىهو ةدايز زالة :هذ*مةمدق:لاثيداحالانال اترك اترك نيسلباو ئبحلا: نءقعءلسوهل و

 ةليصالا قو نق رقناك لسوهل 7 اول ءىلامثهتنا ىل هل «ذاهضراءبالف ةمالا عم ب باطشاضدأ

 ركذلان « عبدا ذاالا انن سمه .ةعلللعافاانوكيالف بفاس تناك لنا ةةويقمتدازلاو

 بهذنرتحالاامأو ديالا ءةقيقعلان ا ىلع عاجلا عقودقو ةدحاوةاثالزيناش

 ةق.ةعيف ةءاساا لص أل ص ىلغ لاهو 1 كاوا نات اًمه_:عةققعلانأىلارووجلا

 نسيوةيصخالاكقدصتلاو لك الا ىفةقيقعلا فاشل لاقو نان ام لوما ركذلا
 هرم رسكلامد_عنمهوركذامْئثىلءسدالوقأ ها اهمظعر.كمال واهذط
 رومالا هذهلد لةءنمال 0 وبا نمل لد كال ذريسغو اهتةدو ماظعلا مجولصافملا

 الوىويد حيو صاف ىلعدو مد الاب ماوعلا ع 8 منهو "سنا !نم يشب ابةييت والاخ



 بطااناّك ةققف

 هلهأ ن اف ةَةمقعا اوةدالول انبب لصف نمديال هنالو مدق1!ةرع١ثي دل (دولوملا عباس مول) قيد

 اذيأو مهلغش فءاضياسعد م م>نوذاكي الف الا لوى دلولاو5 دااولا حالص اءنولوغشم

 ةدممايأةعبسلا وم-ماعرمالا قاضل مويل راىفامموكن سولف ىسالاةاشدح الناس ابرف

 دع .و هللا دمع اعت هللا ىلا ءاممسالا بحأ أو (ىمتي همثو) ري رثكل اريغ هيدمعملا لضفال ةطاص

 تناوامهري_غف الذ ىلاعت هريسغ ىلءناقلطيال وءاممالا اره“ :ًأامهنال ثيدحلا اكن ح 4

 اوءاوأسانلافئاوطتاق دهسا ودمع دول وملا ةمهت بارت رتس اذه نم لعن نأ عمم
 ةلزخع ونيالابامي ونتكلذن روركحر 56 مهدئ نيمظعملا مهفالسأ اما «أ مهدالوأ و ًاةصساب

 (هسأر قاعو) ةلالمالا كل ءاهاتخأر ثراسيو مامهءاعسالا قد_صاو لهن هناا ةالا
 نسحلان ذا ىف ملسوهلآ وهم ءاعىلاءتهنتا ىلصدتتا لو رن ذأ دقو حالا همسشتال ىذأ الاةطاماو

 نيدلا مالعاو مالسالار' اعش نمت اذالا نا «-.فرسلاو ةالصلاب ةمطاف هنداو نيح ىلعنب|

 ىتحهنأشن لوأىداولا ىذوي ناطم_ثلاو هئمرغت ؛ناطمشلاناناذالا ةسصاخن هوىددحلا

 هلآ اوهباعىلاعت هللا لصد سعال (ةضفوأ اا هذهنز ولقدصت 2و) كلذاهلالهتس ان اثي داى درو

 هحرخآق رولا نم هنزوبقدصتنو نس اواو رع قلت نأ مالسل اهيا ءءارشن داي
 لسارملا فدوادوت ًاوكلامهسرخ امداد شد ولاةمهمشو ل٠ ةءناهدانسافو قعل اودجأ)

 يسب رعت رو ةسطاغنا ةدس سنتا نع قبلا دازاط نير تش لا
 لاق ىلع ثيدح ندم ااوىذمرتلا يرخأو ةضف هنزو تقدصتف مولكمأو بذيززو نيلساو

 قدصت دو هسأ أر قاحا ةمطافا.لاق دا نما نعال ودل ١ و ةملعىلاعتهننا ىلصهننا لإ اور وع

 نبا نءطدوالا فىئاريطلا حي وسأو مهردضعبو اا مهردهنزو ناكسف هانزوفةضفهرعشةنزب

 بقئيوىذالاهنع طاعونت< و ىهعست عباس لاامونىبصلا فة سلا هةعيسسلاف شاع

 داورمدانسا فو ةضفوأ ايهذ هنزوب قدصنيو ه2ةمقع مدنز 1 و هسأر قاحي وهنعقعدو نذل

 0 امهظذاىفو تاسةثهلاجر ةمّقب وفق طولا ] حارتلا نبا

 قنانكه لاف ىلسال ادب ربي ددح نم صدأ: ءابقاسنلا ودو ادونأحب رخأدقو ةقيقعلا

 قالحوةاث معينا كمالسالابهنتاءاجالف اهو ًارزيطأ وذا حبذم الغان دحالدإ اواذاةماهاملا

 ةشئام ث يد حن مءاهكو نكسلا نباو نابحنباءوخ حرخ أ دقو نارقعزب هشطلنو هسأر

 بهذو ةذسأ محا ىلاروههلبا يهذو ةقمش ةقيقعل | بوحو ىلا ىرص» !!نسحلاو ةيرهاظلا بهذدقو

 خاوطتمدت ءاهنال مقو ة:الواضرف تسلا ا ىلا ةفشحوأ

 «ه(بطلاٍب اك (

 طالخالاففرصتلاو ةسندعملاوأةتامنلاو ةئاوسطاهب ودالا عئابطي كسقلا ةمققسو

 همالد ,امئدلاو نيدللا ىفداسفالو رمش ة :اثهمفسلذا هرقل ”ةململا دعاوشلا وةدأد زواصق:

 ىاانارباحثي لوس نمهريغو لم هحرخأ أ (ىوادتل انو#) / سانا لمشل عجب و ريثك ف 0

 حرخأو هلا نذانئربءادلا»ا ودبيصأ اذاق ءاودءاد لك لاق ل سود ول قافناقا يَ
 هللا لزن ام لاق لسودل اوهلعىلاعتهنثا ىلصىننلا نعةرب , ره ىف ثيدح نمهريغو ىراضلا

 نءااضيأ سك وهسسصو ىذمرتلاو هجامنياو دوادوبأو دج حيرخأو ءافشمل لزنأالا*اد نم *|

 را



 4 ثطاا باك
 سس ب بى 7777777772777 7 777271-----10--39

 هللاداسع لاق ىوادتنالا هللا وسرا,بارعالا تلاف ةماساثي د> نم رك ان!اوةع 1

 مرهلالافوهامو هللا لوسراراولاهادد_تاوءادالاءاةثهل عضوالا ءاد عضد هللا ناف اووادتت

 هللالوسرا,تاة لاق ةمازرنىلأث ب د -- نم هذ سحو ىذمرتلاو هامزءاودجأ حب رخو

 هلاردق نءىش لاق مث هنللا ردةنمدرت 0 و هيىواد:ءاودوانويق مس رتدأ ارأ

 ثيدح (ريصا !ىلءردةينالضف أ ضيوفا و) اسأي هنوربالن والا قفا اذه ىلعو تاق

 ءادوسة أسما هنأ اسودا اوهماعىلاعت هللا ىلص ى: :ل|ناامتهريغو نيمودعأ| ف سامعنبا

 توءدتك5ناو ةنلاكلو تريصت ثنا لاق ىلهللا عداف فشكنأ :أىلاو عرصأى اتلاف

 هل ؟وهيلعرلاعتهللا ىلصنلا نا هشي ددسن ءاضي أن يودعاا فوربصا تلاق ك.فاعين أهلا

 الونوريط الو نوقرتسيال نيذلا م ه باس>-ريغب اها ]ثوعمس ىمأ نم نما لش دي لاك سو

 ناين تتسم عجاف ىوادنلاب مالا نم مد ةناماذه فاانكالو نواكو مجرى ءونووتكب

 1 ىبعربصلا مدع عمامأو تريد تك ناهلوةءدمفي (كربصل ا ىلع رادتقالا عمل ذة ضد وذتلا

 هليضفنال ل_ذفأ ىواد لاف ضرملا نهردسدلاقيضودرخلاو جرطارود_صو ضرملا
 هللا لص ىلا ناري ره ىف ث يدل (تامر امر و) ريصل مدعي تهذدق ضد وهدا

 ثيدج نمدوادونأحرخأو هريغو /سمهجرخأ ثييالاءاودلا نع سمن مسو هل او هءلعىلاعت
 ءاودلاوءادا لنا هلا نا ل_سودل او ه_ءلعلاعتهننا ىل_صهنتالوسر لاق لاق ءادردلا ىأ

 هسنعتبث دقو شامءنبل.عمءامذانسا ىو مارح اووادنالو اووادتفءاودءاد لكعل ل_عحو

 ىراخلا ود ريغو لم مص فاك رجا ىوادتلا نعىسمماا مس وهلاو هماعىلاعت هللا 00

 ىوادتلا مْ ىلا بهذدقو مكملعمرسا عفوك ءاث ل_هعمل هللان الاه هنا دوعسمنبا نع

 ىرادتلاءلسودل او هيلع ىلا هتهنلا ىلص هنْذا اذه ضراءالورو هبا ةمرحغاو ةسحدنااه هيودالاب

 ءاندباكم عجل اناك-ااهعرحتانإ سولو ةمرتالو ة_ف نكست لا منال جملا فاكر ءالالا وبا
 مينمراثك حانأف نتا و لاء ىوادتلا )ل ءاالهأفلتخا ىوسملا ىف لاق صاخل ا ىلع ماعلا

 لاونأ برمي نرعلا طه :رللجانأ ل_.ودل ؟وه.اعىلاعتهتلا ىل ىلا نال رهان الا هءىوادتلا

 هنيه رضاك وادَدااَر زوال ممذعب لاق 7 ءاداهتكل وءاودب ت سيلا ما لاق فره |مأو ىلإ الا

 هيدا اراانورشآلافو ةسادخلا تم هيدار 1او تسلا ءاودلا نع ملسودهل او هملعىلاءتهقنا ىلص

 عطقئنالتو ارضرمخلاذارهتاةاوادملاالا ةغلاملا ةلا ىو ها مسلا ومعطلا ةهج نمثدسللا

 ىكااناوادماو ل ةااىلا ىذةراع ردناقوربغب جالعلا نكمأام مسلا ىأث يبطي وادملاو

 تدفو:ءاذدقو ها كلت الا | اهم رقت ىلا بامسالا دا ًارانلاق راسا نالهري_ةننكمأام

 ثيدح (ءاوتكالا هركيو) بااطملا حرأىلا يلاطلا لما د ناك ىف هلٌئسمل اهذه ىلع مالك- ا
 هن الث قءافش ١١لافل_سودلآ اوهملعىلا.عتهللا لص ىألان ءهريسغو ىراأ اد: ءسامعنبا

 نابحأأامو ظفا فو ىلا نءىتمأى منو راب ةمككحوأ ل -ءةيرشوأ مه ةطرشف

 نيسصح نب نأ رعشب د> نمهّسختو ىذمرتاا وهحامن او دواد وأو دسأح رس ىرتكاا

 اسغأالو | انحف أهان وتكاف كلا نءىن * ل_بودل او هماعىلاعت هللا ب صهللا لوسرنا
 | هريسغو لمد ءرباج ثي دف ميرضتلالدي زال ىلا نع ىمهناانا ىلع لديامدرو دقو

 نا



 جالاب اك (م64)

 ىذهرعااحرخأو نيت سه ه5 اىفذاءمنيدعس ىوك لوهلآ و يلج لادا رس يتلا

 نمةراد زب دعس ىوك ل وهل او «.اءىلاعت هللا ىل_صىنلا نا س ذأ ثع ع ندهن سو

 دقورانلا ب رالارا:ا,بذ_ء؛تازوةالورا الانا تهتكذىفنا ةهاركلا ه- وكلا

 ساالو) انركذامربغتاعو م ثيداحال نيب عجسد توكل ذر دره_عةهأ اركحلاه-ونامل ف

 مل رهللإو هءلعىلاعت هللا ىلصهللا لو هرت عب« لاق امهر و زيد ملا ىف ارباح ثد دك (ةماطاب

 اهؤهالاقةاوزان ةعئاو؟ لم ةيرشو أ مع ةطرش فرخ وكلش وداع نمئشف ناك ن الوقب

 ىلا[ ند :ءسن أثن د- نمت دقو هل *مسا.عنب اثب حمدت :دقوىوتك انا يدحأ

 لداكل اونيعدخ الا فمن < لسوهلآو *: طعىلاعت هللا ىلصىبنلا ناك لاق ميعصد انساب دوا ديأو

 :ريرهىأثي دحن دوا دوبأ ج رخأو نيرشعو ىدحاوةرشع عسقوةرمشع عسسل م هد ناكو

 ىدحاو: ردع عتوةرمع عسا مجحتتحا نمل وهل ؟و هملعىلاسعت هلق ا ىلص لنا ل ور لاق لاق
 ىجْش تلا ماءالاركذإ ةنمضتم ثري داحأ بامل ا ىف وهدا: سان سانالو أد لكر معان ناكني رمشعو

 سأبال(و) زيإسملا لعاذه ىلعو تاق .اهزاوج ىلع ءلالدتمالاالا انهدار اا سلو ةماخغا اهيف

 نكي لاما هءفدتال ةءلملا دعاوةلاو أو لاثملا ف قةدئاهاتاماكب كسا مةِمقح و (ة-قرلا»)
 لكوىلاعت هللا ىلا تاعرضتْ ا نمامهمثياموأ ةذ _تااوأن ار دال نءناك اذا م-ال كلرشابيف

 ثيم بستاا فلا مارا كرش .ةامىلءلومعأة لو: !اومتاَمْلاو قرلا نعى منه ةثيدح

 لمدن عمجبا هجووءاهرتسالا ف ثي داحالاّت ها: ناىوسااىفو هنأش لد ىراملان نءلهذب

 نيطام_ثلاّةد سه هذ ةركذيثاكوأ رشه _.ةناك امىقرلا نمىسونملاف ةرياغتملال'ودالا ىلع

 3 ةلانناك انامآورقكوأز تدع .ةلشدي لعاروهام ىرديالو ب رعلا ناساريخب اهتمثاك اموأ

 ةتام ع قررت تلا ءروثأمامضعب عاونأ ةدقر ال مب هك م هنائىلاعت هقارك ذي

 لاهو ض در | هبهياهيماملاف ثنو ذوعتلاأر "ام قنوات اخ ىرئال تناك امنا

 بتكينا الدر سا .ءنباىعأو ضار اه. سب وو بغي وثآر هلا بنكي نا سأي ال دهام

 نعبيسملا نيدمعس لد سو سل ةول غب متاسلكو آر ةلانمْنميآ | ةدال اولا اهياع هربت أ سهال

 ىىلل_ءجاذا ءكلذيس أياللاةذثا.هدلاوءاسنلا ىلع قاءتنارقلا اهيف .ةكي راغصلا فهعلا

 رو*اع)ةعوفر كت , داحالا ق تنل ىو ردقو هماعزر خيو أ يدالا نمئسو أقدو نمربك

 هلل او هماءىاعت هللا لص هلا لو -ر صخر لاق هريغو ل م دع سنأ ثيدحل(اهريغونيعلا ن

 حورقلا لانو مومدلا تاو نم مسا! ةهلابدارملاو :لغلاو حلاو زيعلا ن نءةيقرلا فلو
 ااَمْذ ةءله اهلا فق رئاك لاق كلام نب فوع ثيددح نْمهريغو لسم حرخأو بذلسا ن 0

 ىفو لرش «.ذ نكي ملام قرلاب سأبال مك اهرىلعاوضرءالاسةف كلذ ف ىرتفك هقال ورا

 نبورعل  ءاخ قرلا نع ءل-دوالا او هلع ىلاعت هللا ىلص ىلا رباح شب دج نملم

 نماهبق رنة. ءةراد ه:ءتناك هنا هللا لوسراباولاقذ ل سو هيلع هذا ىلصدقن ا لو سرا مزح

 نامك:معاطتسا نذاسأب ىرأاملاقذ ه . ءاعاهوضرعن لاق قرلا نءتءمكناو برقعلا
 هيلعيلاعتدتنا ىلسهقا ل اوسرناك تلاه ها اع ثي دح نمنيصهعأ ا ىفو هعفشماف هاخأ عفا
 همة تام ىذلا هضم ضماسأفتا ذوءلابهماعشما لهأ نمد بأ ضل لو و
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 0 ةلاكولا باك

 ىلع ةلادإ|ةلدالا نمدرو امو ىدي نمتدكرب مظعأ مال «-ةذد.س ههدماو «#.لعث فنا تلعج
 ءاهنأب نو كح: ماك رود الا + .ةرلا ىلع ةلو#ى 4و ثلا نماهن اوقرلا نءىبهلا

 نع ة يعشن ةريغاا ثيدح ف درواما ذه لعل م< كلذكو كالذوأو تءغاوطااونيطامثلا

 مول وهيل ىلا ءئدقلا ىل-ص بنل ن نعم اجلا او تامحنباو ىذمرتلا هعدصو بام نب اودجحأ

 ةدشلاعثي دحام نءنيد تلا ىفدر ودقو 0 1١ نيف ير دة: قرتساو [ىوتك ان «لاق هنا

 دجأ حرش أو نيعلا نمقرتسا نا ىف مأي لود اوهءلعىا ع«تهللا ىلص هللا ل ور ناك تااف

 رقعج بنا هللا لوسرا.تااقاما نعوش اعسا ثي دس نم ء تك و ىذمرعااو قاسنااو

 را ف حررشاوزبملا هلع: ردقأاو داس ىثناك ول مع 3لاف مها قرت سنفانيعلا مومنصت

 هجوىل-غىأن معلا ن لاسباب داحأ با ا ءْنباثب >> ن مهريغو

 1 «ىلع"املا بصي مث حدق ىف هرازا لخادو هيلجرفا ارطأو همتبكر و همقف صو مر الا

 هدو قاس اواطو اى كلامو ددأ كد جر فلح رو طو م ار لع لا دس

 حدقأ ىف هي م ضمذهمف «مؤدفك لخدمف دق, نئاعلا لجرلا قوي ىرهزلا لاق نايس

 هديلخ ديم حد_ةلاىف ىملا فك ىلع بص ةىرمسإل هديل خ ديم حدا! ىفههجو لس غيم

 هديىل_خ ديهت نيالا هذ رص ىلع بص»ذ ىرمسلا هديل _خدب مث ىرمسيلا هدي ىلع بصي ىلا
 هديل خدي مث ىنولا هم دق ىلع بصف رمل اهدي لدي مث رمدبالا ه_ةفص ىلع بصمخ ىتولا
 ىنمأ اهدي لخ دي مث ىولا ةمكر ىلع بصق ىرمسلا هدي لح دي مث ىرسمأ اهم دق ىلع بصق ىلا
 ىلع بمد م ص رالاىفحدةلا عضوبالو هرازا 'ءل_خاد ل-خدي متى ةرمسنلا ةيكر ىلع بصدق

 ةداو ةمص فاش نمنيعلا,ببدص اىذلا لجرلا سأر

 ه (ةلاك ولان اك ٠)

 ماو لك قوس لون قرصتل رت طيزوص) هبساصادوقعلا دقميامهدح تركيا
 ىفاك نبدلاءاضقفليكوتلا )ودل او هملع ىلاءت هلا لص -:ءتيثدق هنال (عناساع

 مد_ةندقو هركب ل رلا ىذةي نامل سودلآو هيلع ىلا هت هللا ىلصءيمأ ا عذاراب ثي دح

 6 ”!اردغاو ثب ددىناك دط .٠ .ةمافل .كوتلا اسوة و «.اعىلا ع هللا ىلصهنع تدثو

 ىلعءا.ةلا فل كوتلا هنعتدث رفات و ميمصا | ىف وهو اهجيراف تؤرتء ا ناف اذه أ سم | ىلا
 لءكوتلال وهل آو هياعىلاعتهقلا ىلصهنعترثو يمصلا فوهواه دول والالم سو هند

 ه.1ءىلاعت هللا ىلص همع تدأ وةربره ىلأثي د نمىراذجلا عيدت فاك ناضم را زافذ»ف

 ىلص سنع توواراصغلا ىف مدة دقو ةباعص أ نيباهسقيا غرم اعزب ةبقعى طعأ نال مودل او

 تيثو مدقتدقر ةنوهمءاح و زف رادنالا نمالجرو عفارانأ لك وهنال- وهل او «ءاعىلاعث هللا

 اًقسو رمدعة سة هنمذقن ىلا كو تنتأا ذارباط لاق هنا ل ودل آو هيلع ىلاسعت هللا ىل_ص هن

 حجرالفتلك ولازاوج دمف,اما وينك فب داح باء! فو ىئطقرادلاودوا' دوبأهجرخأ 5

 لكولزوعو لهذينا لكومللز والا :قلكوتلا# كالذو 0

 الا نركج الو زو عال“ كلذناف كل ذودشو أر يزنكناو أرنا ع. - قىذللل لا لد كو

 0 هك 5 ا ءت.؛ال نمل |



 ةنامضا !باك (« 13
 مكقروم نام اودعباف ىلاءتهلوقك لك وذ ار او> ىلءلدبام زيزعلا تاكل قدر و

 50 هيد ني رشعو ةحسالا للف قرابفل ا درو ادق كولا ا رخ ىلع ىلع اهلوقو هذه

 ىلعةدازب لع صولا عاباذاو) اعيعورمشم قع عاجلا مام دقو ضرس نا

 ةورعثد دن مدريغو ىراذلا عمك ىتيئاأ (لكوالةدابزرلا تناك هاكومه- ء-رام

 هيد ىرت_افذاشدل ه«ىرخشلار اش دداطع السودا آو هماعى اع هلل | ىل كى: كلانا قرانلا

 كارلا تشاو نكس فاك ربلابهلاعدفةاو ران دب'اجو راش دياوهادحا عابف نتا
 هلآوه- ءاعىلاعت هللا ىبصىنلا نا مارك تيد - نمىذمرتاا جرش أ وه- مف حميرل

 هنال عاطقناهدانسا وقرا. .ل'ةورةثيد-ورك ذنراش دب ةيحض أ ا ىرخ شمل هثع ل سو

 رسم تح خودوو ها عتوتلو هلم عمل وميك نع ترانا نب بيمحةياور نم

 371 ذامىلا يهذدةوروكذملا جيسشلا اذههمةو كاذوح ميكح نع ةنيردملا له أن مجش نع
 ليكولان 5 عار عتود ةعىأل طاب ندقعلا نا هياصصأو دريدا ف فاش !!لاقو روهلا

 هرمغىلاوأ عفن وهامىلا .ةااخاذاو) كاذب لكو ااه سهأب لهنال ةروك ذملا ةروصا !لمىف
 5 ,*عقوأم هزم :لضرملاذاوهلاز وو كال ذااعوسماط ا:ءاضرلا نوكحجا (عص هيىذدو

 ديرب ب نعم ثي د نمد غو ىراذعلا ف تثدقوربتعملا طانملا مدعاهلهم«راملا غل الكولا

 اهبهسافامتدخ :تقدصملا رو ضاوم وتاب دوس ع لاق

 تيونام 1 لاةفل_ودلاآو هيلعملاعتهللا ىلهىنلاىلا همداسقل امبتدرأ كاداامهقاو لاقف

 عاجلا عقود ةفضرفةقدصال عوط) ةقدصةقدصل اهذهلءلو َتَدْخأ ام نع. انكالو ديوبا

 داولا ىف تالا ىل

 م (ةناعضا باك

 واودجا هحرخأ اا (باطلاد معه مرغب نا لام ميل 7 تممو أ ىح ىلع نه نم ىلع بدي

 ميعزلا لاق لوهل او. ءىلا-هث هللا ىل_ص هنا ةماما ىآثي دح نمىذ هل اوهحام نباودواد

 وهوى ا” نعءانههاور دقو نيمساشلا ىف دن هخكحاو شامعنب ىل_.عم٠اهداهسءاىفو ماع

 قاسنلا ه-رخأدقو سشا.ءنب ليعمساثي دخلا فيعضت ىف مزحنبا ب هد لذ لمني ل دمرش

 امهالكث يب رحني متاح قدر طن هىرتالاو ىلاصولا هاع وي رطنمام_هاددحأنيةيرطن
 حرخأدقو ىرادلا+-ةثو 00 0ردمانا رطنمنا.>ناهعت دقو ةماما نأ نع

 نمىدءنباه+رخأ و رد ءدمعس نأ ني دمعس د رطنمىف اربطلاو ؛_-امنء|ثي دحلا

 نم ةباصعأا ىف ىيِ دملا ىسؤموب ا ءاور و فوكسلاا دايز نب لد عماب هش هضو سامع نبا ثي دبح

 هكلوقيممذ هدو لاق لسى هن دو ةببعصدل مصتال يناةرادلا لاقت هل ندب وس قد رط

 ن ءىت-ىللا نام> نب هللا معن نع ةهءها نياق ؛رطن صم ىف سطل ءاورو كك

 هلا ىلصى دنلانا ع وكحالا نب ةا-ثيدح نمهريغو ىراضحلا حرخأو مهئمرخ ا ن نءلد-ر

 هللالوسرأ.ه. اعلصةداتقوب' 'لاةةنيدلا هملعن م ىلعةالدلا ندع“ :ما مودل اوه ماعلا عت

 | وب رخأو هسكتو ةدادق فأ ثي د نم ىذمرتلا ة مقل هذه جرخأوهءلع لصف هايد ىلءو

 نم ظغافو نباح د نم انلاو ئاطقرادلاو تابح نئاوقاسنلاو ةقادوبأ و 11



 5 ملصلا باك

 ؤحهللا وأدق ةداع ةىبال لاف ل_بودل آو «لع ىلا عت هللا ىلا!ص ب كانا !ذهرباجُت دح :

 هلآ ولع ىلاسءت هلل ! ىل_صىبذ :ل1.1لاف اه اضقاسإف هماع ىلس فم ةلاه تملا هنمئ :رب ويرغلا ||
 نبا هع المل ل ىدزادوا ودان جونا لستم ترد الال_-و ا

 صالاو ه.لءنيدلانوكل (هّتهجنءار مأمن اكنا «ذعنوعذملا ىلءععبريو) مك انساو نا. ||
 بدو صخخ ةراضدحاب نكن هوز كلداه لع عجريل ميل - ةلارهل سمالاك ةناوضلاب زيمذلل هدم ١

 فاللاو مراغميعزلا ل وهل آو هيلع ىلاعتهقلا ىبهلوعت موهعل( هءلعام مرغالاوهراض>-ا هملع ||
 عرمشلا هيدرو امص السا دهو فور «مةناذأ ا ىف ا

 يا يطا ا ١

 0 ا ساخل ا ند . مال ءأذإ

 0 لسودل اوه.لعىلا.ت هللا لص ىنلا نانا نياو مك اذساو ىذمرتا | وهحاَمْنعاَو

 نب ورع هللا دمعنب دك هدامل_ساىفو امارح لو أالال مرا طلصالا نيالا نم زئاجأ
 0000 ل 1 دقو البى دعضوه»و هس أن ءفرع

 دي ز نب ريم كح ّوإ را نم ءم ااودو دون اور هنال ل ذو هقر 0 ك لاتنأ'
 ىذمركااهذسحو نا. نبا وام عطرم 1 كل رب ره فلأن عحاب رئبد.اولا نع

 زو و) ىامقرادلا هج نياق نءوسأأث ب دس نم اها اضد أ هحرش أو

 تااه هجامنباودو ' دىنأ ودجاد_دءةل»مأث يدا (لوودب و موحلمعلووهجاو مولعملا نع |[

 سل تسر ددق هن ثيرا وم ل وهلا وه«اعىلاعت هلا ىل_دهنلالوسرىلا نال رءاح

 اهناوهللالوسرىلان 0 :ال_سودلآ اوه.لءىلاعتهتنا ىلصهقالورلاقفةشامتد أ
 تدضقن ةمجم اموت ىلع كنس ىذطقااغاو ص١د نم هت + نولا مك هن ىل- ءلورشانأ

 010007 | جقابرانلا نست مطقما عاقل هنا ق فلس يال بت هن ع قسد

 هيلع ىلهةهقلا لص دهلنا لو سر لاق ىنال دانه ددحا او لكل افون الح رلا ىكذ ذةءامقلا |

 جاسم دا ولك لاعأ غامتسامث وخلا امنوب ءام-ةقافامهذافاسقلق ا ذا اما لس 1
 ىفث يدا لصأن تجاور اذه هءفو ىلدملا مل |نيديز نب ةماسا ثيدحطاادهداخ-سافو ا

 ثدي هلا خ نمىراخملاا جرشأو لوهان 78 ءاربالاو لصلازا وج ىلع هيل د _سادةونيوعصأا

 ىلص تلا تنتأف لاق م -هقوة-ىقءام .رغلاد< اق نيدهماعواد. مدد !موب لّقدانأ نا نباج ْ

 ىلصىذل' موطنا ةاوباث نأ او ا< وى امتاحرغاوا قي نأ مهلأ ف مل_سودهل آوهماعىلاعت هلا ٍُ

 دورا ف فالف عبمازيحانيلعادغ ءاعر دغ:سلاقو ىطت راحل وهل ١ آو هماعىلاسعت هللا ا

 لوقأ لو؛د؟موملممن ءملصلاز ا اوجدمتو ادرك نما .اقا واهتيةنذا جد دف ةكربلاءاهرمف

 هلهعوأ هوج ولا ندهس  ورهلعي نااماق هطاقسادب ؛ريامل-هجنف هيلعلا ع رفؤئشلا طاقسا |[

 قباغ ثم كزي# ضاعن د عزي ةرو م ىلءدو + -ولان ههجويهنعنا هو و 0

 اوه ناك نا وهطاقسا حما ذهذادك زواحالدراد_ةءنا وبدلا سلا نم هن 'ه«-مظ |

 نال طاق أ سصنالا د _هفاك الواقمك هر'دةمالو ؛سنج فريال م هوس ولا ع. نم و

 ل ا
 "لي .



 ةلاوكلا باك 8

 ةيدلا نم رقأيلالاك مالا نءو) طاةسالاده سف:بطت) ام.لءوأ ةفص ىلءنو تس, دف
 تدق ل ديلام نءلاسع 2 ويةلاملا وه صا.صتلا مدع عم مدلا ىف مزاللان وكل ( رثك وأ

 رتاج حصا لس ول آو هماعىلاسعت هنن | ىل_صدأ اوةتحتو ساذاا نيب حالصاو ا ىلاعت هلوق مو
 ناهدج نعدس نع بيع نبو رع ثي دح ن ءهاسحو ىذه رتل او حام نباودحا حج أ
 اواشنافلومةملااسل وأىلا عفدادمءت لق نملاف مل-س والا او هلع ىلا هللا ىل_دىبنلا

 لقعكلذو ةفلخ نوعب أو ةءذج نولالدو ةَق- نوف الث ىهوذءالا اوذخأ اواسناواولق

 همفو ناعد + نب ديز نب ىلءهدانسا ىفو لةعاادي دن كلذو مهل اوهفهماعاوا .ودامودوسولا

 ناهرببهعنمنءتأيلو (مكراكنا نع مصلا حاردناوةلدالامومعل (راكما نءولو) لاقم
 نع ربل |مديال هنا لل ىلأن باو يذاشلا نع :.ىلاىف ىحو روههلبا هزاو ىلا هذدتو
 هللا لس صىباا راشاف نيد دصسملا ف نيوداضاألا ةصق ىف بعك َنَع ميهصلا فتي دق وراكنا

 زاوج ىلءل ءادوهو قابل لة يو هند رطش عطب نأ ني هلا بحاص ىلا ل-س وهل آو هملع ىلاهأ

 نمزج عضو ه :موةغلاما!ةطا لاف ضعيأا«امتساو ضعملا عضوو ماصخلا عم ملصلا

 امارهاظاالوقأ تالماعا ابا ؤلودالادحأث يدا اذهو درد-ىنأ نبا هةك نيدلا
 ىلعهطاصيا وعمي درك مفرا د ةئامرخا ىلعلجر دين أوك راكسن ا نع ةحلاصملازودت
 ضعبهء.اءن وتح.ناىذر رو 0 :ااوىذارتلا جدلا طائمنال ارادةملا كال ةنمفصدخا

 نءةيمطبالا ل_سميىسعالام ل الشي لل ئمتاك نا واذه عنع ضتةمىأو.ركذأام

 بهك ثيدح وهاك | ذريغنأك ناو «سذ: هيةبمط هركش اا اضعب لق ذهن هس
 جصاضيأ اوهفرادةملا ىفامسهن» عزانتلا ناكنا نيا .رلانيب عزانتلا عوقو ىلع هما مدقتملا

 ص اضيأ أوهفلمجأتلاو ل .ه2]!ىفامسمنء عزاذتلا ناك ناو عراشلاهزوب دةوراكسفا نع
 لد اةمىلا قاملا طقسو هل. دنمضوءبلا لق نا ىلع و هدة لالا ركنمنال راكنا نع

 لجالل ه.حاص ىوعد

 ه(ةلاوللاب اك )ه

 ىفةريرهىأ ثيدسط كلذ لوشيو (لدكاف* ىلء ىلءل.-ا نم) مهلا لهآ هسياعوةزئاج غو
 ىلء لمح أ نمولظ ىنغأا لطم لاق مل -وهلآو هءاع ىلا عنهن ىل_ ص ىنلا نا امهريغو نيميععأ

 ه-جامنبا هو حرخأدقو عرمتملف“ ىلم لع دحأ عت أ اذا وامها ظفل فو لّدصلف* ىلم

 ة.ةيوقو ددوهو هيو نب لمهء-اهجامنب ادامسا ف ورتب اثيدحن ءىذمرتلاودعسأو
 * ىلمىلءمكدح ألمح | اذا هانع مف .ةضتلانكددأ عمت اهلوق ةنسلا حرش فو معلا لاسردل احر
 لاتحاف تلا ىأ هعب:ذ نالف ىلع ىعرغ تعبت أ لاس ةيةلاوحلا لملف ىأ ل مصاف ىأ ع.بتماف
 لبقراتخا ناي د.:لاىأ ةحادالا قيرط ىلعملا بوجولا قد رط ىلع كلذ سدا عسبتملف هلوقو
 دعلاتحلاو فالخالب لمحل اضرا تعصف طرت شد هنا لق دقو ىدهن ا ل.ةب لها ناوذلا ولسا

 شق انملا عطق همن نال بارصتسا ىعأ اذهةغ !ىفلاق لعلا لهأ ضعب دنع هءلع لاحم ورثك الا
 ةمذيانقانيدلا نوكل ( هنيدي ل .هللابااطي نا لاسحلل ناك سافاوأه_.اءلاما لطماذاو)

 ىقابهتر دنأك ميلستاا ل_ص<ملاذاف ه.لعلا لا نملامحما ىلا يلستبالا هنع طقسبالل حنا ظ
 هر تجعوج © تكسو مجسم سه ووو صو ص كم بح سس ب ص حج حجت



 1 ساهل باك

 ىذللا« ىلا ان سد ا سافأوأ لط ءنمنافءىلهىلءهلوقنمكلذدافة-سدو ةلاوألا ليقناك م

 اكيلام تعمم ىب< لاقت هيلءةلاوملا لبةينأ نيدلابحاص لود اوهماعىلاعت هللا لصد ترا ١

 هلع ليحا ىذلا س افاد. .اءهلزي دبل برلا ىلءلحرلا لمع لجرلا قانددعرمالالوةد ِ

 كلاما لوالا هم-اد ىلع عجربال هناو *يثدلاحأ ىذا ىلع لاسعلل سس داق افو عدبإوتاموأ '

 ىاشلا هياعو تلق اطوملا ىفاذك ل والا هءرغ ىلععجربهل لمة ىذل!نأف رساغيوأ لمدتملا
 لاّرملل عوجرالو هءاعلالا ةمذملا ىل» ا نمنيدلالودتتلا اول ال مقاذا سلا حرمش فو 1

 ىلعهل عوج رال ينام ١١لاه٠ ءافو كركي لوتاموأ هلع لاخلا س افا نافر ذعربغنم لمحا ىلع ا

 ءافو كري لو تامواسل فا اذا عري ةفش-وبأ لاهو لا ل 2

 *«(سافاا باك )ه ل

 ىعم_سالثاك امالا) سلشملا عم ىأ (هعم نود عأم عمم حاوذخ أنا نيدلا لهالز ود )

 د-ةءدمعس ىف 'ثيدخل (لوهنن هوهقمراسي ودربلا «-مقياموةروعلارك هو لزملا وهو هع :

 رامث ف لود آو هملعىلا عت هلا ىلا_صدننا لوسر د هع ىلع ->-ر :بدصأ لاو هريس و لد سم

 ىلامعت هللا ىل.ههقلالوسد لاذ هد ,دءافو كلذ غاي لف هءاعاوقدصتلاة هلي 0 ةاهعاشاأا

 قوممااو طقرادلا يرخأو كلذالا متححل سداو مرت زاعاوذش انام ءال_موهلاو هيلع ْ

 داعم ىلءر حمو او هيلع لا.هتدقا لص الاس نانلدكا يدعو مددعت مص ركااو

 ثيدحع نم فازرلاد_.ءودوادونأورود:هنبد.ءسحرشأو 4 ءاعناك نيد هعابو هلام !ش

 لفأم ثنا جال ناكر اضم ارا شل ببني ذاعم ناكل اا رم ناله كنك نت رهضزل ذأ ديعأا

 ملكما هملكف ل_بودل او هلع ىلاعتهللا لصىنلا ىقأف نيداا ىف هاك هلام قرغأىت-ناب لزب م

 عاق ل_سودل .اوهملىلاسعت هللا لص هقنالوسرل الذ اءماوكر تاد_>الاوك تول ءامرت ءاأ

 لسرملاو ول !دمء لاش ئنريغي ذا عمماق ىت>هلاممها ل_سوهلل او هيلع ىلا-هت هلق ا ىلصدللا لوسر ٌ

 كرو ايلا ره ادا نام دانت 0 ل لا بالاك عسا

 هلزنم نمهوج رخأوا هملعىتلا هياس.ءاوذخأ مهما تدثي له: كا ساذملا عم هنود مام عسج ||
 دحونمو) نيني يعن هنااا ذاةهلو هل :ممهاديالامن نوددعاللوهدن مووظدوك رثوأ ِْ

 هع ىف ضريملوهعابمت ةجحا صريغ نمدلام ل_صالاىفناك هنال (هب ق>-أوهتهئسدددنعالامأ]

 مادامهسضق:هلناك دؤيإلا-!فَنُملاءاَقبا طرششوهاما عسماا ناكست نلابالاهدننمهحو خخ ||
 هللادون ويدلك هاءيدراصف عل ادرينأن س) عب تافاذات هتيعبا.مافعسملا
 0 لدول اوهماعىلاهتهللا لصىغلان رع ةره# نع ن - سدح ثد لوح

 ونس هدانا ةااىف رح نبا لافو دوادوبأو دما هجرت هنود أو هذ هدمعل سا مم

 نعةرب رهىلأ ثيد>ن مزوده دعأا فت دثدقو فو رعملاسةءه.فةرعسنع 35 :

 دقن اسناوأ سلفأ ل جرد -:ءهايعبدلام كرد أن ملاق م_تودلآو هيلعىلاستهقلا ىلصوبلا ا
 ىذلال- رلا ىف لاقل ودلو هيلع ىلا عت هللا ىلص هنا لسا ظفا فو هريغن مهب وح أ وهذ س ذأ :

 سافل راسعادوال ظفا فو هعانئذلا «_,كاصل هناءةرذي لو عاتملاهد:ءدجو اذا مدعي

 د>وو



 تلت ناك (مه)

 نياودوادوبأو ىنادلا حرخأو هلوهفأم_ثهلامز مىضمق | ع نكيووملاممدتعلج ردت

 هقالوسرءاضتن مكمف نيضقال هنهوب آس امم لاق هناةرب رهن هك رك الاوهام

 هنود و هت «تبعب هعامم ل+رلادج وفتاموأ سلفأ ن٠ «ل_بو هل آو هياعىلاسعت هللا ىلسص

 ماش ثهنب ثردا نب نجرلا د_,ءنبر تسحب ىلأثي دح نمدوادونأواطوملا ف كلام حرخأو

 هعامياىذلا س اةأفاعا ةمعابليراعأ لاق مو 41و هيلع ىلا عت هللا ىلصوب دلا ناالس ع

 بحاصت ىرخدم لا تامناو هيو-أوهف هلع هعاتمد بوق مها ء نء هعابىذل ا ٌسدقي مو

 سش امعنبىل_.ءم« اهدا:دساىو ةربره فأن ءلاقئدوادونأءإ_دودقو ءامرغل اةو أ حاملا

 ناملا بهذدقو نيسيماشلا ف ىوةوهو ىلا وهو ىدس.. 200 1. او

 ١ انا ىلا اكد ار وهما بهذ دقو لعد ثيدحاو هيوأ

 |١ فمدقتامهدأف أ امءامرغلا ةوسأن وكم ىلب هْنَع ىرتشملا ل بلا عىلوأ عقاب .!! نكح منهل
 : تاماذا اذكعو هيىلو أعئابلا نا ىذاثلا لاقو ًاسشالامنمىضتقا نكي ريفر

 ايلا فاشل لاهو ءامرغلاةوسان وكتاماىلإادجأ ا ركلاميهذفةعافةءلسلا اوىرتشملا

 || كلذنال(ءامرغل ةوسادوجوملا ناك ه:.بد عسم<ءافولا نع سافملا لام صن اذاو) هب ىوأ
 || ىلواناهضعن سدلو سل فما لام نما ماضق ناقه ىف هب و: -مةءزاللا نددلان الل دعلاوه

 أ بحاصقدلوقنمتياو رلا فمدةناماذهىلار اش أ دقو اوف صصاتالو صصخلالا ضع ندهن
 | لاف اص سمللا مكح ف الخ دنال (م_بحزوجعالف هسالفانيدئاذاو) ءامرغل اةوسا عاتملا
 ا (لطدجاولا "ىل )م و هماء هللا ىلص هلوق موه (و) ةرسسدهىلا ةرظذف ةرمدع ود ناك ناوىلا.ه:

 || «ضرعل<) داو سل سافااو الهلل. قىذلا باءلاىفمدة:دق يدك ثب دودو
 | هلا نعل بجاولاو سدلل ل ذهفا داو هن وك الوهسالف نيتي لاذاامأو(هتبوقعو

 | لطمشي دسهسيلعل داكه و وأ سلا, بقاعمفا دسجاو هنوكنيبتي ىت-ناكمإلا بسح
 ااريغهنوك نيتوأ أ ميمعل ا ىفلكلا ورظد حاولا لأ طفل فودت وة وكت ذرعل<علظ غلا
 : ةطا لاق تي لظ هنافءجوب لحالذه الفا ني تنم سدحام ا وةرم ده ىلار ظانقدحاو

 : ىلءريسجعي و سبع ولولا فهل ظاغي ناوهلوق أ د هب وةعوه_ض رع لع دجاولا ىلةغلاملا

 |١ نيب ممسقي سافملالامنأ معلا لهأ ل وقاذهو ةذسلا حرم فو.ريسغلامه نكي لانا عسبلا
 ا لحر ىلءناك اذا كلاملاق ةرمسملا ىلار ظن نيدل | لضفوهلام دشن ن اق مهنوندردق ىلعهئامرغ

 | هءلعرعت < اهرنجات نوذملا فرس داتا ر رجح رح مل هقدعأف ريغ الد .عدلو لام

 ١ ليهيلع سحالفرسعملا ام اضدأ ةنسسا اح رشفو هلامىفهف ةرصت 2 2:.ال ارخادعب مث ىذافلا

 |١ ى-رزعو سحه سف لامه ناك ن اف ىفاشلاو كلام لوقاذهورخأ ان اظريغ هنافرظم
 5 < نأك اهلل وعو) ىأرلالهأ لوقوهو سد رسعملا نا ىلا عي رش بهذو هلامرهظن |

 ا مدة: ذاعم ىلع مل وهل وهم ءىلاعت هللا ىلصدرخخ (هأيدءاضتلهعسإ ودهلامذف رضا | نع

 |! لام ل_.ودل او هلع ىلاسعت هنا ىل_صولعذ اك هير دءاضقل سلخملا لامك اطلاعسب كلذكر
 اونؤتالوىلاهتهلوقأ (فرصتلا نعال نمو ردا ىلع رخل هلز و كلذ ذاعم|
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 ج7 - رد ووو ىهدعت عج تحت 0 -



 م ماشا باع

 ىئشالا هفاهنوةذنب .ينيدلامهلا وءآنورذ_.لاءاهقلا فاشكلاقلاقمك!اوم ءاهقساا
 امنالم_ميلالاومالا فاضأ و'اماوالل باطختاواهب قرم ه1 اوادرممث وا حال صاب مم دبالو

 مكنات كلمامخ مكسذنأ اولتقئالوىلاعتلافاك موشي اهم ساسنلا هيريقي ام قنا
 ايفمهوةزواردلوقىاتملالاومأقءالو االباطخ هنا ىلع لءادلاو تانمؤملا م 5-5 امو نم

 3 ثامنا ارق ىلع ٍلسوهلاو هما ىلا عت هللا ىل_صهراكسن !مدعُكل ذ ىلع ل ديامو م هوسك او

 قدصتوتلا ةضينلل و1 اوهع ل ا كيج < نأ

 هللا ل-صهدركذكو رباح دس ن مدع رح بأ هحيصو دوادوبأ هب رخأ 5 هللامال نما م

 هيجصو نع لا لهأ 3 رخآاك هل وقد! قدصتىذلا لجرلا ةةدص سودا 5 او هملع ىلا عذ

 ع نا ةوهملعىلاعتهقنا لم هدر ءلذكو دبعس أتي نم ناءم-ن الا

 ره أ در نم بانه. اعمبرتو ىرادحأ كلذ راثأ هري_غ4لامالو ريد ن عدلا دمع قّدعأ نع

 نعءّووبلا 1 ا رخأو مامالا هءلع : رج نكي )ناو لقعا!فيعذااوهمفدلا
 نرحالو نام نيت . المئعهللاىذر ىلءلاةفاعس رفع نبهللا دمع عابا لاعرعب لا ني ةورع

 از_ه ىلعر ا لاق: نافع قاف كلدعس ىفككي رانا لام راب رلارش_عحنبا !كلذلءاف هلع

 ناىلءلءلدةصّةلاهذهى وفرن نا ذك: لش لح ر قعر أ ناممءلاةف دك « رمشان اريد لا لاف

 هذه ىلععاطا نم ضعب هركمال كل ذالولو ةعيرمشل ىف اقورعما م مهد_:ءناكر هلا

 رفع ْنءهللاد.ءوربب لا تاذكو زا رعغ اهنا ءىلءنامعنمباوا١ناكلوةدمقلا

 زاودج ىلا بهذدقوةحود:متدكرشلا نالت نءامهلناكزت اجري غرمالا اذهل ثم ناك ول
 ه.سوىل وقفرصتذاغ: عئمر عا هناف ولا فومل-هلا لهأ «_لعو روههباه_.ةسلا ىلعرخلا

 عسب هقسإ هيل عرو جلا ن نم مهالو حاملا ف واونمذ[.اوقاتاناففرلاو دوذملاو رقص
 مصالا ىلا اف ةرم متل ال هحاكت ىل ولان ذا عصب وهما وذا رغب حاكنو به وقاةءالوءارمشالو

 ادشرمهنمّمن !نافىلاعثدلوقل (دشرلا هذم هندي وف اخف فيتا وم «ميتملا نكمالو)

 مسغغلم نافةياهولا قورخغلا مادد.شرريغ غاب ولفا دمر هغولب عفةري ىملار ع حاهنملا ف

 البولو هبلاملبهدعن ودلبق هفرصت حدو ة:_سني رش ء واسع غل يت هلامهملا لسن دمشر
 نءو هفعم -لفانغناكن موىلاعتهلوةل (فور.ملادلامنءلك أ؛ناهءاولز وحو) دشر

 كوفي ."الا هذه تازنتلاقاهنا ةشناع نعني ددعلا ىف تيددقو فورهملاب لك أم اذ ارق ثاك

 نيفعلام ناو شان ةلاودوادوبأودعأج رخأو فور عملابهنم لك أي هنا اريشذ ناك اذا ميتملا

 لاقذل وهلا و هملعىلاعت لنا ىلصىبنا!ىأ الجرن أه دجن ءهدأ 0

 دارملاولثأمالو ردابمالو فرمسمري_غثلمتي لام ن لك ناقل اف كلب دو رقى

 نيردايمونيفرسءىأ اوربكينا اراد واف ارمم' اهولك أتالو ىلاءثدل اوققامرداسالو هوت و
 ىماتملالا: وهن ولك ب نيذلانا ىلاهةهلوةاناصص 2# ثدد_حلاوهب الاهذهف مارال اريك

 موقبهذف اذ واوفلتخاةنسلا حرش اريعسنواص سرارانممنوطب فنواك أياسغاالظ
 هراّدخا لوقأريك اذاهلثمدرب و لك أي هنا ىلا نو رخ آو دس ًاهسلعو ىضةيالو لك أي هناىلا

 لاه كلاملاه ةطمغاام_.فامل هند :براضي وىئاّدملالاو أ ىفرحت ىلولاو نسا نيد ع



 ةطقللاب اك (ما

 ىناتماالاومآ ىطعت ثاعتناكو ذاك لااهاك أنالىاتملالا ومأىفاو ربا باطل نب 93

 ىرأ الفان ومأمىلول ناك اذا مها ىئاّتملا لاومأ ىف ةراتلابسأب الكلام لاهتا مذ مهارعت
 فما درع نوم لل 114 حاهنملاىفىئاشلا«ملعو تاق نمش سلع

 فورعم اب هلع قمر وهلا كيو

 *(ةطقالا باك )«

 نمكلدريغو أ ةقرخو أ داج ن ههيفنوكت ىذلا ءاعولاودو (امدافعفرءعملف ةطقل دجو نم)

 اوهو (اهءاكوو) ة ةروراةلا سأ ار يلعن وكي ىذلا دل ىع«هيو فطءلاو ىلاودو صفعلا

 ل 1لمقو هيلا 1425 تاهو صر ردح اهاعداول هنا ةفرعملا ةدن باف لاق ءاعولا هيدشي ىذدلا طمالا

 ١ اذافاشلا اا ةندسااح رمش ىفاهكل !امءاجا ذازيمقلا هعمنكمالاطال_ةخادلامع طا تذل

 : نيج الو ةطعي نأ لة قدا يشن عقوو نزول او ددعلاوأ اك ولاو صاخعلا ل-رلا فرع

 : اهّممالعىل طع أ نآك ةبادهلا قواهفد طقةلملا عمتي نآب ةقصأ!بيدد دق هنالةشسال اهمملع

 : (هبلااهعفداهبح اصءاحتاف) ىو ءاضَقل ا ىف كال 3 ىلعري ع١ :وهمل |اهعقديدا 500

 : م مل سو هل اوهيلعيلا اعتدنا لصهتنا لو سرلاق لاق راجي ص مع ودخل

 َىَعلناوأ مم ق> ًاوهف حر :الذاهمحاص ءاح نأف اهءاكووا,صاقع ظوحا وآل دعس

 نام>نباو نانا اودوادو أ وهجامنباودج أ هجرخأ "ا نم هب هللا لاموهذاهحاص

 || نعل سودا او هملع ىلاعت هلل هللا ىلد هللا ل اور لس لأعلان مدن زا دع. نءنيدأ اىفو

 |١ اهةهدتساو فرءت!ناف ةدساوق رع امداةءواهءاكو فرعا لاستف قرولاويهذلاةطقا

 || كالاملا ةفليالا ةلاضنء هلأ و همل اهدافرهدلا نماموباهبااط ءاجناف كدنء ةعيدو نكسالو
 || :اشا| نعالأسواهم راه دك ىّتح رشا لعأ يو اكاد هرتاهءاةسواهءاز-اوءمتاناهعداهلو

 ْ اهمكافع فر ءواهحاص: ابن أذ ةمل_سل طفل قو ىف ”ذلاوأ ل .خالوأ كا ىضامافاهذخ لاذ

 !ٍ ىلا نا بعك نب ىأثي دو نءدريسغو م فول ى هالو ءاناا هطعاق اهءاكوواهددعو

 || اهطعافاهتاكوو اماعو واجتدعب كريت دحأ اج نافاهذرعلا# لسودل و هيلعىلاعت هللا ىلص

 1 لاف نيعق :واامالعا قو هاا اهعفدامحاصءاج اذا هنا ىلءانرك ذام ل دفا مم عمة -هافالاو هاب هانا

 0 هيلا اهدافاهيغابتد- -وناقالو-!هةرعلاق ةماعلا لمس ىفاهدج ةطقالاف هللا لوسراب

 أ لاف ننسلا لهأو دج أ ءرك ذ سه ازاك رلا فو هسة لافت بارخلا فدج وباملاقءان ىنهذالاو
 ١ ىرسم'ا هكرت بج وبامهضرا هل هئافهفلاخ ئ «٠ مدعلا»> ناو نيعتم<_فاسع ءانفالاو قل نبا

 ١ ىقعي (اهحاص“ ىجم عم نع و هسفن وأو اهفرصةزوم كاذدعب ءالوحاهبفرعالاو)

 || هلوقدد. فراك ةقاتناكن ا! م.عباهءحراواهفات أدق ناك ن اهلاهفرعّكل ذ دعب محاصءاجنا
 ا هناىلاروههبا بهذدقو هيلا اهداقرهدلا ن نماموباهمااط ءاحناف لسوهل ١ او هما عىل اعت هللا ىلص

 فيرعتلانا ىلع لديامىلأثي دن هىراذال ظفا ىف درودقو لوملا دعب في رهدلا بحال

 هلآ آو هيلعىلاعت هللا ىلص الا تدتافراشي د دةئامايفةرمدتدجو لاف هظذلو لولا دعب بوح

 مث دج لةالوحاهفر ءلاقفايثان هتنتأ ماهفرعي نمدسجأ لفاتفرعنالوحاهنرعلاق فلو
 0 ابهحاص“اي ١اس نان اهءاكو واه ددعوا>ءاعو طفح |لاقفاثان هنأ
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 ةدييلا ءاشقلا باك
 0 سم

 ىلءةدانزلا نا مهضمد نعت ة.اورلا هذ-هىف طافاا نبي فال_ةالا عقودقو ةكعد_هب هديقأت

 تنم اهينأطخأ ةاسناىل ارهظي ىذلا وىز و١ ننالاق مزح نيا كالذي مارحاك طاغماسلا
 قمالكلاو عرولاديزم ىلعةلو# ماعلا ىلع ةدازلانأب موذعل عجب و دحاو ماعىلءرقساو ١

 ةعيدولارك ذيزوكفاهدر تبة هنا 5 ةعب دو نك.هاو ثب دل اف هاوقيدارملاولوطر كلذ ١

 ىفاش 3 ااهيلع ةئسافرع اوقىوسا١ىلاف اهبقافنتمالا دعب عموما وو نع

 هباء ىلاعتهلا ا ىلصىبنلا دهءفارا“. د طقملا هنا ىلع د طريق اه :م صاعو ةقيشحو 1 :

 ضرع هيحاص ا ّن نظيانمز لب ةةسفرعيالر شالا نا مدالاو حابن :لاىفو هذ رهدلو لسودلآ ادا

 دش راق هللااهدارزةمركملا (ةكمةطقا و) اهدعب باطتالتدمتةرعةياقولاىفو امااهئهنع |

 م رعتلان اعمفرعمالاةكمةهةلز تالا يصأ ا ىف تدئاسأ (اهريغن ا رعت ١

 دووعيالو هدلبىلا عري دق حاملا نال 5 نعمل ايف ةغلابملا لعئال لمأ اهريغو 00 ١

 طقتلملا عفت نآبسأيالو) كلذ دري غلةدقو فيرعتلا ىفةغل امملا ىلا اهلا طةتاملا جات-اف

 نمدوادوبأو ده أه رخأاا 0 الو هنفر ءتلادعامهوو طوساأو اصءلاكريماطا أ |

 : 1 1 هيلعملا» هللا لصهللالوسرا:ا رصخرلاف رب ءأاحثد لوس |

 كو هقثو دقو لاةمهعود ار زن ةريغملاهداتسا قو هر عفش ٠ ل-رلا هد , ههايشاو 7

 ةرغد م لسو هل او هلع ىلا عت هللا ىلص ىذا !نا 1 ا لل كك :

 ىئاريطااود_>أ حج رخأدقو اتاك الدقدصاان م دوك نا فاس ىناالول لاق: قدر طااىف /

 كلذهم-ثوأ اههردو أ الم-ةريسسب ٌةطَل طق | نءاعوذ رم 5 سه نب ىلع ثد كح ع نه قهملاو :

 الاوا باص ءاجن اف ىنارمطا اداز مانأ ةمسدقر 2 .1ةكلذ قون ناك ناذ مانأ هن الث اهفر ء.لقأأا

 «ثد كد نمفازرلادمعح رخأو فرعض وهو ىلهد نبهلنا دمع نب رعهدانسا واهب قدصتءاف :

 لاةةؤقوسااىف هدو راتب دبابو و «ءاع ىلا عد هلق ا ىلص ىبذل ! ىلا 'ام ءا .لعنا دعس أ :

 اذاامأ و هلك لاّمْذدف :رهياد > ادد لذ لعففا الثدقرع ءلسو 4 او «ءلعىلا تقلا ىلص بنلا ْ

 هللا ند هلوقنم مدقتال لا ل١ىفهلك ًازوك لو هيفي رعتاابالف الوك أمئشلا ناك ||

 اا ا او 1

 ملسو هلاو هلع ىلاعتهّللا ىلص هنج رمصأك ليالاال كلذ ن مج رخالو بئذالوأ كمخالوأ

 مو هل اوه اءىلاعت هللا ىلص ىلا نا دااخ ندب رشد لد نهمل-ههجرخأام كلذ دفيامو

 كلذدمقدقو اهري- ءو ةاشنا ىلع فهنسضت ةلاضا اناف اهفرعدملام لاذالا ةهلاكلا اىوأي اللاو

 ناو.للاو جاهنل قرح ماك ن دوكساب ىلو الا ت- رخو ماعلا لازال لدؤ مد رهدلا

 مرو هطاقتلا ىذاقالثةراذع دونا ناريطواو دهب وأةودب عامسااراغص نم خنشمملا

 روع 01 مام نال .طاتالازاوج حمالاف ةيرقب1-وثاو يول هظاقدلا

 اهريغو أ ةمج نوكي نا نيب ةقدشح ىف ًادنءقرفالوةزافلاوةير ةلاىفهطاَقدلا

 »ع اضقلا باك )*

 انعو طَةااو لدءلاباضلاب صالا نءمزب زعلا باك !!ىفامل ادت ناك نمءاضق مصياما (

 1 الاخ ديز نع مدقتملا ثيددلل (ليالا الا باودلا اةلاض طقملتو) 0 ا



 هاضَملا بام (29)

 كلذ فرءدالو ماكحالا نءةنسلاو ناكل ا ىفاع افراعناكنمانالدعلا فرعدالو هلئاهازأ

 تاكن مالا هللا ها ارا مكحالا ذكه و «-:>نودهمامالوقفرءدامتا داقملا نال دمملا الا

 راشعا لعل دنامتو هسفنا هرامتامهماما هارأ لب أمس هللاهارأ اف ادا ةمناك مال ادت
 ىدحاودئالثةاضءل لات )ودل او هماءىلاسعتهقنا ىلص ثلا نع ةديرب ثيد سندا. تدنالا
 راحو قا فرع ىل-رو هب ىذ ةفقللا فرعمل-جرف ةنلاىفىذلا امأةراثلا قناتئاو ةنحلا
 دوادوبأو هجامنباهحرخأ راذلا فو له ىلع سانا ىضقلحرو رانلا فوهف مكحلا ىف

 هلاهنمتلالدلا هوو در غمءزجىف هةرطرخ نا عجبدقو هدن مرد اخ اوىذمرتلاو فاسنلاو

 مأوهو وأ ئرذنالو هماما لاف اع مكح و هذدلةه امأو ادم ناكن مالا دللا فرهدال

 طارتشا ىلع ةلدالا نمو راثلا ىضاق دحأ و هو لهج ىلع سان ال ىذتىالا ىذائااو 4ةىلطان

 نوقسافلاو نوملاظااو تورذاك لام هكعاَوأفهننا . :نناانع مك نمو لاحت هلوقداوتحلالا

 هثعباسا د ا#مثد , ددس ال3 ىلع لدءاسعو لد وأتااو ليزتتلا فرعين مالا هللا لزت اسم مك<الو

 لاه د لناف لاق هللا ناك لاف ىذ نعل لاقن نمل ىلال_بوهل او هسملع ىلا عت هللا ىلص

 هقرط تنس .دقرو مشمش. د_-وهونئاملال اق ىلبأريث لاق دحت /نافلاق هللا لور ةنسدذ

 نأ: ىردداللب هلىأرالو ةنسال اواناك فرعبالدلقملا نا مولعمو ل ةةسم ث ىف ه> رخ نمو

 داقاا ىدااذافهبأريد تدفن دوج وعسداوأ هب ىضة ف ة:_ااوأ باكل فدوج وءمكسألا

 هنا معزا ذا ةن-.سالوار اك فرعبال هنأب هفارتعال سفن ىلع بذكي هنا له. وهف هيأرب مكح هنا
 ةلاسر هل لاش ايويدت ةضراغل دمسألو ب روغاطاانوكح هنا ءسنأ ىلع رق أد ةق هن ارب مكح

 نميسيلدلةملانا لصاخلا لوقأ هءأاعسرماف داقنااداشرا اهامم داهتجال ريس ىف هلة سم
 نم ججارلاو اظذلا نمياودااو لطانلا نموا فرعين انءالذف هنءاجا ذا هلل أ ميتح لة عد

 هنا ىلع عاجلا نيدأ دَدعلةناذهاو اًعاطمملعلا ىلا لاقذ ا به نا ىجش اللب حوجرملا
 ةذمرال قزيدعملا ل نمداقماءاضقرودن م هدأ ءااحورتي راصامامأو املاعدلة ما ىمعسبالا

 طوق_ل اةناغىفمالكف ماكمخالا تاطعتتلا دست ن اكنمال؟' ءاضقلا لد مولهناو ةريخالا

 نيرمدقأاةلوصةقاخ هداوتد>ا د ْن مم ةيرغ نامزؤ مهنك-او رطقلك ىف نود لاذ

 دادو معافرعةراددو مهناطعا قيضلا د م2 نوكح نا نع نو دم ملا هر نم مهتمو

 تنرع د ةاورلهأالا لضناا لهاللذفا!فرعيالو مهراكف أ دوو مهد ارقدوجو مماهذا

 نمنيدّملا نم ءاعئ_صةش دمىفو نودهت< مدرثك أف لعلام منعت دخأنيذلا ىنعاشم

 وح يع مال هنأ عم ةيمجعأ اماطقالا عمج ىف نيدلقملاةاّضدلا ن ع هن يملا

 كا 0 داهتالاب دال مةمدحاو نءطناتاهوذ ةءلقمأا“ ارمساامآو مهاان راقموأ مهاشم

 لؤى تك ىف:زوك قانا ة دج مولعلا ىه ني داما ءالؤهد :ءداتجالا ىف ةريتءملام ءولءأ أ

 نضومقنإه جنز تاما لاك راس 5656 ٠ هانقصو نم ظذ< نمىلا ةمسنلاب ىهو هقفلا

 هللا هظفح ةةءللشا تن ذات سا ةقالخلا ةرمضح ةاضقن م ظاذت ارثك اساهنا كله .كحأ ام يورغ
 .عاأفا.ضاق نيعب روث مم عتجاةروذا نعم ميهرتو لدعلا ىفمهيغرتدصتل موعججىف
 ىلع باوحلاا ىلا م مهد دة ملقعو رذلا دك ىنةيوندا'ءاضقلا طورمش اهتم نع



 6:0 ءاضقاا بام
 تلا تك و ا سل ال ع ب013 1 ع د ل تكس هن ل لع 2 تحط مدع تع ع سعسدسسس
 موأ_عةفرعم نعال_طفد ل21 قناه دمسهف نعرودقةلانا مج اوؤرتعاليباوصلاه-و /

 د عرولا ناف عرولاف اورمهةد مل ل_ءلاىف اورمدقاذا ممناثدلو اهضعبوأ داهتحالا د

 نياملالاومالؤاستا !نعدفكم ولا 2 سااىىل اءاق_ثناىلاهدثربوةفزاللا نعدمحاص ا

 دش !عرولا مدعو لولا نيب عجاذا ىضاقلا ناىرمعلو ةهش ىلدأو اهيا اعرمستا!نعهدرب و :

 موس ىطةراضنا هنا م-هلامهوءتوغاطلاب ساما نيب ىذقي هنال ناطم_ثلا نمهللاد امع ىلع :

 لاومأاهسالو لطايلاءاهاك أيومهااومأ صانتقاللئابللا بصي مث ةرهطملاة عد رشا |
 تف د-ت اق ناف ىسهتا كءضربالام لك نم مهكرادتو داع لسا وللا ءاسنلاو ىامأ|

 مهند قنقعي هللا لو سرا لا ف امض أقع نعلاىل!اماعشعن ودل ١ او «.لع ىلاعت هللا ىلص ةلاثاأ

 لافو ىردص لوا او هماعىلا هز هللا ىلص هللا لوسرررمذةلاقءاضةا | امىردأ اليا انأو ا

 له ه-رخأ نينا | نيبءاضقىف تكك ام ةبحلا قاف ىذلاوذ ىلع لاك هناسأ تردوهدها مهلا ا

 تاق ءاضقلا امىردأالو باشان أهلوقلد معك سل ند ءاضتزاوج ىلع ديل ه مهريغو نئسلا ا

 ى-ةويتاا ةوعدلاهذ__هلئب؟ءاضةاايهللعال ىذلا ىذاقالوءدي ل جربانت ملفا ذهب كنه ا

 هفااغال نفذ اذ_هلعفا ذاق ةوعدلا كالت دعب ههدو هللا مرك ىلع شي 15 اهد_ءيكشيال ١

 بعام ىخاللارفظ اياك ىف :رطول' امءانيضقدقو طسلا لق < لكلا هدهىلءمالكلاوأأ

 نعءاعرو:م)ىل.سااءاوسىلا ىدوي ول.اعلا ىئشيامه.فناف عجارياف ىضاقلا ىلعءاضَةلا ىف :

 عرويالسانلالاومأن ءعرو ل نمنوكسا(ةب وسلاداك اح ضل! ىفالداع سانا !لاومأ ||
 ةنهادموأهمف ةأرالداع زنكي لنماذكهو ىأساك قا نيبو هدب لوك ىهر ةوثرلا نع

 لاق مكسحلا قراحو ولسا فرع هنالراذا!ةاذقد_-ًاوهف هيلعي ووو ألا كرتي وهفةاناعوأ 5

 فزعدقو لءملاوروأان ماي ربالدءناكن مالاءاضقلا بجو: ساللوقأ ةغاابلا ةطاىف
 د 2 وروصتال هناف مضا والذ فرسسا اوءاضقلا لا سمىناهمال و ل1فرعيااعو كلذهنم |!

 هللا ب> .وأ ىذا! ناطل كاف ةاظلاةهد ا نمءاضقلا ةماوامأو ل اوقأ اهبالاةدوصقملا ةحلصملا

 بج وباملعفي الاسم ناك نموه الذب ةعوصصلا ثيداحالا ترث اوو ريزعلا هاك قهّدعاط 3

 تاع ااوهاذهف ةالصااودو هرب "اعد لح ةومالسالا ن رأمظعالا متمناكواحاوب ار ١ كك

 ه-تعاط نم مهيديأاو عزتي نامملعمرحو هصاوأ لادعماو ه-تعاط سانا ىلع _ ىذلا ٍ

 ناو لالا ةيصعم قوافل ةعاطالت[تيثاا ةيصعم هب رم أي امنوكمالنأط رش كلو

 امضاقنوكينأب , لاعللءسمأ اولا:مالا بجو ةعاطلا نموها: أ ا ذاف فورعملا ف ةعاطلا

 ان ئتااكت سهنوك كاذف حدد الو هع او باك لا ص هلاثتماب حب ةعاطن أوه

 مو ه-ةعاط طوةسب> وبالرخ .[ رص 1 تلد ناف هلل<الام ضءيىفةعرلا لظيوأ هلال

 عم'اضقلا م-هل نولي و لالا ةيمأ ىنبنيطال#ا نول سعي اوناكدقت حلاصل!فاسلا ةودقلا

 ريخبامدلا لصتسن نم همهيفةنمزالا كلت نيطالسو دح اول وال ناك لدعأل اوله !!فممتوك ١

 ىرخأ بهرتل ١و ةراتب.غرتلا ىلعلديام سف درو دةءاّضَقأ امئاهلح نودبل اومالاواهةد

 امهف ث بت داحال ا نيو عمجاو ىلوأ اهنحنأبر هثدام ءاضقلان 2. معأىه اا ةرامالا فدرو لد :

 قف عضلا مدعو هب عدصلاو قحطان ماس.ةلاه سف” ن مل-عن : 8 0 ل ا

 يمالا



 ءاضةلا باك (”غ١1

 ! لوخدلاف فعضااو ىوقاانيبةبوتااو لاو مالا نعةفعلا وءاضقلا ىفةءالصل !ةَوقو مالا

 اهركذانمدةىتلا ةفصلا ىلءملعلا ف نوكي نا ط سب و نك /ناهلىلوأ ءاّدّملا ف
 اذهىلا دراممو كرتااهسءاعب < دقو هيىل وأ لرغلاف فاصوال ا هذه نعفءضد ناكن مو

 قلوخدلا مدعيا هم رم اةمعض كارى نارذىبال لهو هل و ه..ءاءىلا.عت هللا ىلههلوق

 تطسو ءاضتلا ىف ىتااسو ف ماقملا تدذو دقو روهشملا شد 4 لاف 0 تناك ةرامالا

 ىاءهام»و ةمامالا دصاةمناستىف ةماركلا لءاك | ىاككف ةمامالا لئاسمىلعلاهملا
 مركو) قيذوتلا و ناعتسا اوهو مق: :-سمطا ارمد ىلا *اثذ ع نمد (يهللاو زيبامأا نيده
 لاق لاق اه دري غو ني مهعلا ىفةر ««نب نجرلا دم ءتودل (هبلط و ءاضقلا ىلع ضرهلا هماع

 مه تتجمل لأ ستنال ةر مهد نب ,نجرلا ديعانإوهلاو هملع ىلا هت هللا ىلصهنلالوسر

 نباو دوادوب أو دج أح رخأو ال تكو دام نعاهتيطعأن اواهيلع تنعأ ةلأ ريغ نم
 لو ”اوهيلعملاهت هللا ىلصهللا لوسر لاه لاق س 11 ثد دح نمهحْسحو ضررا نا

 هريسغو ىراذيلا جرخاو هدد سي كلم هءاع لزنن هما ءريج نمو «سفن ىلا لكوءاضقلا لأ نم
 ىلءدودر هس مكنالافلسوهلاو 4 هلع ىلاععت هللا ىلص ىذا نع ةرب ره ىفأثد د>حنم

 ثيداحالا هذ هىفا'.الو ةمطاغلا تسمي و ةعضرملا منفةمامقلا مولةمادنذ وكتمسو ةرامالا

 ه.ءلعملاعت هللا ىلصىنلا نعةرب رده ثي د نءهيفنعطمالدانسان دوادوب ًاهج رخام
 ةيؤح لغو مو ةنطاول هروب دع باغ هلام ىت>نياسملا ءاضق باطن نملاق ودا[ او

 ىلع بلاغلا لد_ءلاّكل ذهبا اود اه لدحو بلطل ايهم زادقلطلا ا نالراذل اهلذهلدع
 5 رمل بص ا اذه ىف الهلا نم عنادا ارثك دقو راطوالا ل-:ىنئاملا لاق روألا

 تلق ها ةينعلاراطقالا عجب موم ىوليل |تعىبح مهتمل_هجأوهنملا ومالا هورتشاو

 ما يلا منيقي رمْمل | نيمرب كا ىفعقو كلذ لثمو

 لاق نيصععلا ىف ىمومىلأ ثي دل هلا ءااطو أ "اضقلا ىلعاصد ع (كلذكن اكن مةملو
 لوسرارامهدحأ لاذ ىعب نمنالجروانأ لسودلآ[ اوه. .اعىلا عت هللا ىلص ىلا ىلع تلخد

 د _هرلوال شاوانا لاةةث اذ ل_ةمرخ . الالاقو ل-وزعءهللا ٌكالوام ضعب ىلعان سعأهلنا

 ةسعادنمايلاول عال بلاطلاناهمرمسلاو هيلع صرع : اد_-ًاوأهلاسادحأ لولا

 ىذلا ةينلا صواخ هنم تزل كلنوخوو د ءداتعا ل نكمل و ًاهاح وأ لام نم ةءناس'
 نيسملا حلا عوضوم هللا لافءاضقلا لعفزرلاذ_> امو لوقأ تاكربلا لوزن سسود

 هماكح أ قلداعلا ىذاقلا مهاد ومهند للاصمم ظع أن هونيإسمالامتهسهل.قاذهاو

 امعناوالو اا ةطدم اوه كلذ ىل همارباوول-ىف هملا باتباع ةرهطملاةعي رمشلا نة فراعلا

 ءامعال 0 جانو لعت وعرمألا جي ها[: هىلا م هد رب هالة ملم

 اذااهسالورومالا مهأ نملاسلا تدب ن نمهقزر) نياسملان نمهماا حام ن سل نيدلا

 لسو هلآر هملعىلا هت هللا ىلصهقنا ل ودون ص دقق محتامودخ لذى هتافوأ قرغتسا
 نولءمو نيالا نبي هللالاومأ ن ومس حلاصلافاسلا نممهدعب نمو نودشارلاءانناحتاو

 مهمرمذا لسا حلاصعاكاق دامعلا لاومأن ع اعروة مناك اذا ىذاةلافارف وماننصت'العلل



 (؟:؟) ءاشقلا باك

 ا 0 اعهنوك امتموزيلىلان ءةنوك اممتاهحن ملاملاّتس نمه.ثكيام قب هس | دو دانا و

 ا موقرلا ىلءعموصآنان مةرحالاذخأ ن مةوأاصقأ | نم ةعءاسج هداةءاأمأم ًاوامضاف هنوك اهتمو

 اارهظأ !تاو لاسملا تدب ع نءهنرحأ ضيقدق هنالءااذدل ل الني[ سملا كام تد د نما فكم ناك غ

 لثةترجدق فارعالا نوكوامضاك هنوك اهيطبح وأ ىذلاف هبةسطهسقنناهمثأي نم

 نكرماذاامأوةمثالو همفكش الامما زدو كاذك نكم لول هلابعمل مس الو فال اوكالد

 نوكيو هدصت» نم سف نم ةسطرهنرحأ 0 نألحلاط 00 نم اهفكم

 || وبل او مك الاو يةمرتاو هجمت ردوا داود ادني رهو ثيدخ (مظعرطخ

 ا || هلاىلص هللالوسر لاف لاف نام ناو ةع : رخو اهددكو ىذمركا|اه:-سعوىطقرادلاو

 | اذه ةغااملاة خلاف لاه نكسرغد جبد دش سانا |نيب امضاق له نم مل ودل اوةيلعىلاعت

 . 2 رح و ىهش | هللا“ اشيتأالا الها ةنطمه_.ءلءمادقألات او لمق:لءاضقلان انا

 ٌ نماملسو هل "او هماعىلاعت هللا ىلص ا نءدوعسه ْن ,أثد لل نم قومتنلاو 00

 ا ا

 || عنري م مهج لع هيفقيىح ءافقيذ آكل ءوةمامشلا ءو » سدحالا سان نيب مك مك
 6 ناعم هداخسا واقد رخزيعب رأ ىو هذ ىوهم ىف: ءاذًاهملأ لاه شات ندرس انا

 | كردة_سااى ما اوهنو ىذمرتل اوهجامنءا جرخأو لاةمهعفو ى شالا دمنا

 | هلآو هساعىلا«تهلثا ىل_صدللالوسر لاه لاق فرأى أن بهقاد_دغتس دح نمتامح تو و

 || هع ل راح ذاف ىذمرتلا ظفل فو هسسفت ىلا هاكوراج ا ذاةرح ملام ىذاقلا عمدللا نا سو

 | دقوتمغ رتل ا ىلع ية شم ثد داحأو بهرتلا ىلع ءلمشم ثي داحأ باس ١ فو ثاطمشلا هملو

 | ىف ادا 3-1 لآ 1)نارجأ اطخلا عموثارجأ ةناصالا عمدلو) قدما رمش فنتاسانا اهافوّتسا

 || ناسنالا عسوانماو عسولاردقب فلك لا نالكل دو لمل دلا عامتا ىفهّةقاط لذي ىنع# (ثحلا

 ٍ ىفتدادلا صاع نبورع ثد د > هلملدو ةدبلا نا بدصر نأ هعسوف سداؤادنكنأ

 : نارجأ ل: باصأ فيك اةعاد تا اذارسو هلآرهسيلء ىلاعتهقلا ىلط هنعامهزيغو نيددعلا

 هس.اءمرحتو) روجأ ةرشعهلذ باصأ اذا هنا تاناورف درودةورح هل ةأطخاق دعمساناو

 | اهلباق ىلع طرتشيىتلا ىه ةوشرلا نأ ل والا ناهج وةو.ثرلاريسة ىف نا ونالافو( :وشرلا
 |١ ىلا ههاك لسوتءلد>اللا لا لذي ىناثلاو قللايوك-للا نع عاذتمالا اوأقطعاريغب مكسحلا
 ةؤدرلاءاطعاةنسعرلا ىلع مرتع و ةودرلا اوهكئالذف لمعلا اوءاضةلاوههاج ناكساّذاهضاوغا

 مكلاوءأاواكأت الوىلاعتهلنا لاق اهذن أ ماكتلسا ىلع مرتك و لطظىلا كلذب اسوم مانكعلا
 ا انولعت ماو منالابسانلا لاومأن ماقن رفاولك أل ماكسماىل اهباولدنولطالا ركن.
 ١ نممضرغاماماذ ربيخدو مل لاق ةحاورنب هللا دعنا هدانسا كالامىو روىوسملا فاذك

 ثددحل (اهضاق هنوك لجالهملا تيدنهأ ىلا ةيدهلاو) اهلك أنالاناو تصمىهاسماف ةوشرلا

 ىلاععتهقنا ىلص هللا لوسر لاك لاق هع وتاي-نباوهنسحو ىذمّتلاو دج دنعةريره ىلأ

 هحامنباو دوادو ا ود حرخأو مك-ا ىف ىشترملاو ىشارلا ىلع هللا ة: :ءالسودلاو هلع

 ىنأثي دكور عنب هللا ديعثيدح نم ىطقرا دلاو ىناربطا اون اء-نباو هعييو ىذمرتلاو



 ءاضفا باك من

 هلو هلع ىلاعتهللا ىلصدللا لوسر نعل لاق ناب وت ثيدحن مك اسكاودجسأ حرخأو ةربره
 ا رازيلا لاه ميلس بأن ثياددانسا قوامهنس ىشع ىذلا عي ش يدارلاو ىشترملاو ىئارلا لو

 نب نجحرلا دسع نع بأ ملاىو لوهعودو ل_.قباطاناوأاضرأ هدانساىفو هيدر هنا

 عرج ىلع مسعلا لهأ عجيأدقو ىذمرتلاامهيلاراشأ ةاسمأ اوةشئاعزءوّمك اطادتءفقوع

 ديعسو نسما نع ىورأك تسلا نولاك ًاىلاءتداوقب ةوثرلا جرت ىلءلدةسادقو ةوشرلا

 || تحسأا. نعل باناهنادوعسمْنبان ءقورمسم نء ىحو كالذين الاارسفام مارييجنبا

 نوةسافلاو نوم اظااو نورفاكسأ مس هكءاوأفهللا لزنأ اع مك<)نمواللاة فدو كرلاوها

 || قيسدقو ىل.ةتالذ كل ىدهأنأف كالىدويفهتاظم ىلع رلا كذم عدس نا تحلا نكلاو

 || لال ىضاقلل تيدهأ ىتااذيدهلا جرحت ىلع ديو اءادهلا بام ىف عملا اذهىف ثيدح
 || دمج نباثيد>نم ىدعنباو قومبااهج رخل واغءا مال اءاده ثود_-امضاق هنوك

 لهأن ءسشامعنب لءهم“ا ةياورز نم هنا فعضلا هج ول-ءلو فءعذ هذائ-ماور حنا لاك

 ااةتعم وس ادد اناتعاو رحنا لاق ةربرهينأثيد-ن م طسوالا فى اريطا هج رخأو زاخلا

 : فيعضو»و لسن لمععسا هدائسا فور باجي دخن م هرب سعت ىدوأ ديد ةهجرخأو

 | حرغأو تد«لامعل ا اناده ظفلب سذث ب د- نم هياشتملا ص. ىفبمطملا هجرت رخأو
 || ىلع هاملوعتسا ع نمل !لمودل وهبلعىلاعتدتتا ىلصونلا نع ةديرب ثد د> نمدوأ دونأ

 أ ادع ناماسقلا باوأ ف ىراضأ|بزرذقو لولغوهذئاذد»ب هذخ أ اغاقز رءانقزرفلع

 || هنوك لحال ىضاةلل هيدهلان ا كلذدي ؤدامور دومشملاة اا نباثيدد-همفركذو لامعلا
 اريسغي تناكن اف لل.دفتاهيففةيدهاا اما يقلا نب الاق الجكو أ الاعةوثرلا نم عوامضاف
 ا ئااك نال والاو اهلودقب ساب الف تمل فرعبالن موأهيد احب هتداعنأ م ىوتفلا بيس

 : هلىدهيال نميدريسغهب تفي الع همسي نأ ىلا امهس تناك ن اف ىوتفل  بهستناكناؤاهيلع

 : نان تاكلاملاتع من ءقز درا ا ءاتفالا ىلعةضواعملا هيشلام *ال هَ .دهلو.قهزحم ْ

 هلل يلا لماعزلب هارام ردا ذه ناهحو هءفق هن ءامتغ تاك تاو“ 'اذهلزاح هلا حاتم

 | مخ :.ل|لماعي قس نم و ذخالا هلف ماعهمف عفتلا !لاف ةاك٠ زلا لمار <ةلسأ نذ ميتملا لم ءاعو

 || ؟رالاذخأامأ و عنملاىلوأ ىضاقلالب تملا مكح كلذ ىفىضاقاا مكحوذخالا نمهعشم
 ْ كاعأاللاقولاك هءاعةضواعأ ل نع غسام ات نستمادتفلا نالزو الؤ

 هنع كج الل: اساللاقف مارحو أ لال>- نعود ةرحابالاةذاصل اوءوذولا و مال_نالا

 لاحمكحإلا هر رالو) ىبهتنا هكلعالو ضوعلادرهمزلي و اعطقمارحاذهف ةرجانالا

 : هبلعىلاعتهتنا ىلصهننال اوسر تتدلالا ا.هريغو نيدعصلا ف ةركب أ ثف دل (بذغلا

 ريبزلا نب هللا دمع ثيددح اذه ضراءبالو نارضغوه »و نما نييك احنيضقياللوةي لسودل آو
 هلآ و هءلعىلا عت هللا ىبص ىبنل ا لاذ لاخلا اووهمصتخا هن اامهرع- غونيجهعلا فه أن 7

 ا ىرادثالا بضعف كلا «اساا لسرا متعب ذايقساربب زارسو

 : املا سد>ا تربي زان ىسا لاق مث سودا او هلع ىلاعت هنا ىل ههللالوسرهحو نول: فكم عنبا

 نال هناضروهضغىف مودعم سو هل اوه.لعىلاعت هللا ىلض ىلا نالرد1 ا ىلا عرب ىح



 (؟ف) ءاضقلا باك

 | هتهذردكّيو هرطاخ شوشتيو بضغا !لاح طا مو قطا نيب وهن لو<بضغلا ناف هريغ
 م0001 لو اود للا هتدقلا لس اذتبلالدتسالا لصيالف با وصاانعلهذيو

 رظنلا ين ف مصيالوأ حدي هنوك امأو مارح بذغلا لاح مت آلا مكح نأ قاف قرفلا اها
 بضغل !لاحهرودصدر<و كا يرام ءالاق باوصا | ىلعاعقا رناكهنافمكللاى 0

 : سئلااذاو لطاروهف باودلا فال_> ىلءاعقاوناك ناو باوصوهو هنالطن بج وبال

 هاراسرايتءالاف فالذن ا لئاسمنمريثك ىف هايئثالا لصعأاك أطخوأب ا اوصوشه له رمالا

 |١ همضعن سدي بشغل لاح عقاولا همكحد- -ون أف هداهتجا دم عمم هئالااوصك املا

 ٍْ مكشا عاةياامتآ ناك و 0 مم .وكسمللم زال ردك معو وهئاقحمدقمعبااقف | اوماهدك

 2 ميرحذلا ىببهنلا رهاظمم ط!نالطبو منال نيبةمزالمالف مدة:[5 بضغلا لاح
 لاح ىف ىو فلا ىتقمال سد ءأميةلا نبا لاف ولا َقفاو نانامضغلا مكح عصا هنأ اروهمملا

 || لومسم ساق لغ-ثوأ ب ماا ساعنوأ جع زم فوخوأ قلقممهوا ظر مع وجو ديد بضغ

 هلاد_ةعالاحن ءدوحر 2 كلذ نم + أ. هسفن نم 1 تل ؛نيثبشالا ةعفا دملاحو ا هماع

 مكحولو اداب اودلان لالا هذهىف ىف أن اف ىوتفلا نء كس مآ هيي ود ل
 نازي قرغأ او همدعو ذوقناا لاوقأ“ 7” :الث فذ الوأ | كد | هن لال ادهن

 | ذهني الفةموكسملا مهفىلع ةباسن وكب نا نيبو ذغنمف ةموكملا هذ دعي بضغأ اه ضرعي
 |ثيدحل (ار ذاك امددحأ ن اك اذإال! نيمصخلا نيب ا كاهل دج مامالا بهذمىف

 ْ لاقفىدو مب عممإةمودخىف حيي رش بذي س 1 كلان 0 ًابأدنع ىلع

 || هل اوهنلعىلاعت هللا ىلصهللال وسر تءم«ىنكلاو كيدي نيد هعم نسا |. [سم ىجدخ ناكر

 | هدرو ًاوركنمدللا هجاوناد_هب م الاد أونألام دقو سلاما ىف مهوواستاللوق؛ لسو
 |قيرطنمرخاهس -و نمقيماا هاورو حصيال لاهو هحولا اذه نمللاعلا ىف ىزوخلا نبا

 ْ عردلا ىلع فرءفاعرد ع.س ىنارم هئبوهاذاف قوسلا ”ىلءح رخلاه ىبعشا نعى ءلارباج

 ١ ا ا تامر وكلا ع ةرعمْئ ورع ع هداحسا قوثيد ارك ذو

 ا ىلا ءتهلنا ىلص هلا لوسر ىضق لاقرب زلا نب هنا دمع ثد د نم هعبتت وم الاون ميلاودواد

 ا نبهقلا دبعنب تبان نب بعص م ءدانسا ىفو مك اذا ىديزيب نا دعي نيهان نا لسودل اوه. اع

 | ىدمرتلاودوا دى أ ًاودجاد:ء ىلع يدل ءاضقلا ليقاء نم عامسلا و) فيعضوهوربب ىلا

 ]| س سلحاذا ىلءايلاقاسو هلآ اوه.لءىلاعت هللا لص هللا لور نأ هد وناجح ناو تاكو

 ١ اذ تلعفاذاكناف لالا ن متءمءاكرخ الا نم عمست ىتحام هي ضةةالف نامدخلا كلا
 | ةمنبورعثيد_لل (باحالهست) هيلع بدع (و) قرطثيدعللو ءاضقلا نا نيمت

 ١ مل_سو هل ودبل ىلا عت هقلا ىلصهقنال وسر تع««لاقا رازبلاوك امللاو ئدمرلا دا دنع

 ا ءامسلا بار هقتا قالغالا ةنكسملاو لاو ةجاللا ىوذنودهيانقاغيلاووأ ماما نمامل ود

 ١١ىدزالا ميم كأث يد نمىذميتلاودوادوبأ جرخأو هنا هم ارك رود

 || هنعدللا بتحا م_هرقفو مجان ع بوت افنياىلا من م أ:#ىلؤن نم ظقاياعوذمم
 أنس ابعنبا ثيد_-نمىلاربطلا جرشأو دمج هد: نا خفلا فرجن با لاف هدجاح نود

 طنا



 اشقلا باك (؟45)

 | وهمتاسى نبا لاق ةمايقلا موي هنء هللا بص امهم_هاف سانلان ء بحت اريمأ اعأ ظذاب

 || لك باعمت ا همزاي الفا ةس ماع لهالو اّمح هملع ه سما نال(ناكمالا بست ) راهن
 ان تاموصاا لهالر لن كل ذاق اقرأ لكبجتخيالو هم هذ شو ومنه ردك كلذ ناقد اهوأ

 الالسوالا او ه1 ىلاعت هللا ىلص مالنا وب ناك هنا ىس وما ثيدح نم عيمصلا فتن .:دقوأ|

 أر عن أ ارهشما سأ ىلع لسخ ديال أ هقاح  هقىفاشد ؟رصعلا ىف تنثو رثملا قناع سا
 || لاقي بحاح معل ناكهنااضنأ جيمصلا ىفتيثدق ولت نأ حايراد لاق ملد والا 4تدأتسا

 1 نب سدق نا سذ أ ثدب ددسن 5 ىراضلافتيئامل (ةجاحلا عمناوعالا ذات اهزوعو) انفرد

 || نم ةطرمشلا بحاصةلزنع لول آو همل عىل «آهقنا لم هقنالوسر ىديزعب نوكي ناك دعس ْ
 || م اءلزوجي (و) مهبالالطاملا عفدو قا ذاسغن' هنكمال ناك اذا كلذ هيلع بح دةوريمالا ||

 : هناام_هريغ و زيه صا| ىف كلام بهك ث ثيددل( مصلا لادا ثرالا و عاضيتمالا وةعافشلا)

 || هلالوسراوءم-ىتحام-هت اوت جوا دصسملا ف هماءهلناك اي ددر دس ىلأ نبا ىضاأ
 ا تعك ايىدا هثرخفدم ف شك ىتامهبلا حرف دم وهو لهآ ] و« ءاعىلاعتهقنا ىلص :

 ْ هلئال او رايته قد لاقت اهلا ىأهيلا مو أو اذه كني دنم عضلاه هلا لو.سرايمل ب لاق :

 || ىلا داثرالاو عاض..ة-الاو ةعاششلا نم ءانرك ذام ىلع ل_ءلدهمنثيدحلا اذهو 0 ْ
 ا وب هاب نا حم يور ةحماو نم ةعافش هنال لصلا ||

 | ةلدالاموعى ل خا دىضاسةااو ة:سلاو ٍباَحَسلا نمهتمعو هرمشم ىلءلديام لصلا ناك ىف و قيش
 || هملع ىلا تهت ىلص ىلا ناامهرعغ غو نيمو حلا ف ةلسمأ ثيدحل ( طقنارهاط ذهني يك 9

 | ضعب نم «:عناأت وكم تت لعل وى تومست ع وك ا رتل لسوةلآو

 ١ راتقا نماانق ةمطقاهئهذ.- خأيالنأم_ثهمخ قص ن مهل تدضت نك عمسأ امو: ىضقاف
 مك-نأب لوتااوىوونلا لاق مارخلا لفكال خلا 5-لا ىلءعاجالا ىناشلا كد دقو
 || هجوالف ل4 ا وروكذملا عاجاللو معلا ثيدكلا اذهل فلااشطاب وا ارهاظ لاك مكاحلا
 اذهىفارواجدقو مارحلا لك وانطادو ارهاظذ هن. مك اها مك-نا نم ةمفنحلا هملا تمهذامل
 نحعلااومادلْتا ك -موراطوالا لذ ىكلذ لسمو مقا ىلع قةسالانعماقملا

 م ملاامأو تنطن ىأاشلسهل : نحل أ اك ارسكب'ىذال تدل لاقي ةئطقللا هاذا ةدوتمم
 || ةفاطملا ل المالاو ءامدلا ىف ءاضةل نا ىلع هلا لها ىقفثاىوملا ف لاق أطخلاوهنءاملا
 || ايف ءاضقلا دفن هنأىلا ةغن- وأن هذنخوةلاودوةءاافاوذاتخاو ارهاظالا فنيل
 || ةقرغلا تهقو ىذاقلاهءىضطةفهنأ م اقاطأن الفنااروز نادها د دثولىحا:طابوارهاظ
 امأوانطاننةشيال فاشل لاو اكتب نأ نيد_هاذلا نملك زوو هئاضقز مهني
 نءل جر تاموأ اهتو.ث د ةةعبال ل براراحلا ةعفشد ىنحىضقي نأ ئماهيق فاتح لئاسملا
 ىرغ موكحلاو هنءىلاعت هللا ىنر ود دصلا بهذم ىلعد هلل ثاريملا ىضاةلا ىضقن أو دج

 رثك|ذ لاما ىضاقل هل ىضقف ماحرالا ىوذ ثي دو ىربال لان ءلوستافوأ رنا

 امن هيقاطقللا اروهظرو اله .ةدهت < سهأ هنال انطاب وارهاطظ ذة هنا ىلعىئاشلابادصأ

 اطخلا ماو د_>اولةاصالا امنا بيصع سدل ذم لك نا ىلع ءادثي دس فوايندلا ىف

 هم ١ 4غ



 كاذحا 3 1

 ذأ صلف وضتزأ) هنا ل ا ع

 ىظوأ ىعطق همف موكعيقاعت ها اوس ىيظ مك احلا مكحناررةئامل/ عفا اوااةباطممكحلا ناك

 هلموكسمماللالا_هلا هيم رحالو مارا هءل<الذ انطاءالارهاظالا ذة الن عوقووأ عاقيا ىف
 0 د نمري م و عرش ا مك هلاثتما بوي هنكلو هلع موكسحلاو
 نمو فرفريغ ن مك ااا مكتحد ال4 زو<يالوهلوت فل ل لطا هل مكمل ا نأب معي
 واير ال ايف ةننز شل اداب مم _شو'هلطان ملام نطانوا رهط الا مكحذ لاه

 اواك دا ماكتحلا ىلا اهباولدتو لطابلا مححب:» مكلاومأأ ًااواك أنالو هلوةبزيزعلا هباّك ف
 مل_سو هلآ ر هملع ىلا هلاهللا يلم هللا لوس راهءفدو ن نولعت ننأو مالابساسلا لا امو ءاّمدرف

 ريدقت : ىلع اذ_هراثأا ن مدعاطقه ةًأامناذ هذخأب الو هيخأ لامن نءىشهل تهد ن هلو وب

 ل اومالاا دعا كلذ صمصختم منك ىفىذلا واهريغو لاوم الا ىف ل 5ىلا نوم هن مهما

 بيودتلاءلئاقلانالكلذيلوةيال نم وافتس دع لك نأبلوةب نما نهى فلمذعالو
 نأديربا او ل-وزع هشادنعم كللاوهامو مالا س ة:ىفام باص دقد ملا نا كلذيدير ال

 ىلاعت هللا ىل-صىلالوةءاذهاو عقاولا فاطخناك ناو هيناكئذلاوه ةلثسملاو كح
 لذ باصأف دهسا ناورحأ لفأطخأت ادوهتحا اذا هع ثيدحلا فر سوه اوه-ءلع

 ىوبثلاميسس:ةاااذه هب لامتادا.هصمناكولو ىرخ اائامذغو ةراناميهمول_هلل نا رع
 ىفاسشإال ىذلا باوصا ١نمدارأ هنا ببصمد مم لك لاه نملوق, -ارملان افرع اذهبو
 لعأهتاو همفاثنىتلا ةءاصالا نمالاطحلا

 ه(ةمودالا لاك«

 نمني هعصلا فاكمامعوألادهاشل_بودل اوه.طعىلاهتهللا ىلصلوشل (ةذيملا ىدملا ىلعز
 هملءىلاعت هللا ىلص ىلا نارختْنب لئاو ثي د>نملسمحرخأو سقنب ث هششالا تيد
 سامع نبا ثي دؤلم (نيِملاركنملا ىلعوز هني: لاقاللاه ةنس كلأ ىدنكلا لاق مسوااو
 هل زخأو هيلع دما ىلع يملا ىف لو ١ او هماعىلاسعت هنن ىل_مىنلا نا نيهههعلا ىف
 نمد انغلاحارغأو ركن :أنمىنعنيملاو ىدملا ىلع ةفيبلا ظلي يمص داخسساب قويبلا
 دقو هوغمدحن ءهسأن نءبيعشنب ورع ثيدح نم ىذمرتلاج .رخأوهوحنر عنا ثب دح

 طالتخا دا نيبو «١ نم .ىلعالا نيملا هج وال هنأ الامن ءىورور و ملا كلذىلا بهذ

 (ىا رقالابكا احلا مك :و) ىأ أرلا ضع ب اورال دروهو ل_ذغا !لهأ هلا لها لذ تم الل

 ١ :ور ةمللرارقالا كح و زا ىلءزيزعلا ٍباَكَللا ةلالدو الخ كلذ ذ سدلو

 تارارقا ىهرومأل اودح ىلءتاو ةءواماك- زيز.هلا هب ايقاف هناصس هللا نا بمطلا
 مولو نالطبلاموأ_همنكيا ملاذ مكس دل تام :رقأ أوهو رارقالا اظةلاهف ذيل ثا 1
 ىل ىلا ناك دةنهملعةلدالاداربا ىلا حاتحالهرارقانكاسللمكهلازارجو هيرقأ الرقم ا
 مظعأ ىف هب :ىتك !لبلاومالا عطقيودودملا يو وابا هام ودلآو هملع ىلااءتهللا
 7س اردت اوه.اءىلاعت هللا سهلا لوسردنعرةملا نم عق ةواك م رلا اوهورومالا

 دعاو



 ةلولطل ناك )؟ قف
 ك0 اماما ا ا ا ا اا اا ذا

 اهثرارقالاب ف .كفىأماك علا فوهواهمج راف تارتعا ن اماه أ ص ا ىلا سه ”أاندغاو

 مجركلا نارقلا صنل (نيتأسماولبرو أن يلجرةداهشن) مككلا(و)مجرلا نمش وه
 لجروأ)ءا د مملا نمنوضرت ن«ىلاعت لاه كن يمض م دوهمشل !ثاك اذا فالخ كلذ ىف سلو

 ل-_بودل آو هملع ىلاعتهتلا لص هلا لوسرن ا هريْغو لمد ثءسامعْنباثد دل (ىداازمو

 ىلسىنلاناربا>ثيدحن .قريببلاوىذمرتلاوهسجامنياودحأ حرشأودهاشو نيب ىضن

 نعد - نعد نب رغ رههدح تن د -- نموهو دهام اعمزيملاب ىضق لس وهل[ او همللع ىلا هز هللا

 45و دلع لاندقا قاض ىبتلا نا ىلع نعد انعدم رقعدح ثد ىلا نم ىررد5و هرباح

 ثيدح صصدقو ىطقراذلاودحا هج رخ قا بحاصنيج و دحاو دهاشةدا مشب ىذق لو

 ةريرهىأثب دح ن» ىذمرتلاو+-جامنباودوادونأرخآو ةسءزخنباو ةناوعوب أر باج

 ةداتنما ل اجب .رو د-اولادهاشلا عمنيملا 0- وهلا او هيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوس يبيتعلا

 لاحر هلاسررو قرممث م د سح نم اونا ناهحيرتاف ةعرزوبأو متاحوبأ هعتو تاق

 ادهقور نمددعى .ةهلاىفىزوملانب اركذدقو لوه#ث هناف قرم نعال ىوارلاالا معلا

 ىلعداز ةةياصصل | ن نمنيعلاودهاشلايل سول او هلعىلاهت هننا لص مكحه> ىئءبثي د 2

 ىرهزلاو ىكءنيدي ز نع ىوربو مهدسعب ن 3 ةياصعلا نمروههبا بهذ هدلاو ا. باص نب رمدع

 مه.اع درت با ا||اذ_هثد ,داح أو نيعو دهاشب مك ا زوال هنأ ةمفنحلاو ةمريثنناو ىذفلاو

 باص نزلعد_حاولادهاشلا عم نو نيعلاب ءاضقلا ىفة:_سلات تطماطوملافكالاملاه تاق

 هن ءطقس لح نان بواطملا فاح [ف اص نأ ف أ وأ لكس ن اف هدد قب ٍوهدهاش عم ملا

 لاومالا ىف ال:نوكياءاوكالاملاه هيحاصا قا هسملع تفلح نأ آف اناو قا كلذ

 الو ةةرسىفالو ةقاةعىفالو قالطىفالو حاكت فالودو د- لا نمئىف كلذ عقيالو ةصان
 هقلانوشب عنو دجاولا دهاشلا عمنيملا نوكاللوةءن مساناان ء.مو كلام لاه هن دري ىف

 تأيم نافزود.ءادمشلا نمنوضرت نم نان 1م اولح رف نيلجرانوكي) نافل تولوا

 نأل اوةلا كلذ لاه نء قع ةحخلا نخ الاملاه هدهاش عم فاكالو هلئ'الفنينأ اسايول -رب

 ناقهسلعق لا ءالذام بواطملا فا سل الامر ىلع دا الجر نأول تم ار ه4 لاقد

 ىلءهقح تاو قاس هةحنا نسا بحاص فاس نيمل نع لت: ناو نع لالذ لطد فاد
 ازهذخأ "وئىأيقزادابلان مدادبالو ساد ل6 ندد دنع هنففالتاالاماذهن < م

 هناوهقا باك كلذ ن ك0/ناو دهاشلا نعل رفينا يق ةنيناسو تانك 0

 ةخلا عقو ءوباوصلا هسجو فرعي نأ بصدق 1 نكلو ة هدتعدل | نمىضمام الذ ىكمل

 ءاضقلا لك مالا للا لهأ اذه ىلعو ىو لا ىفلاق ىلاعتهللا"اث نا ناس » ىتاذه ىف

 ةندحو لاهو كلذزو< ىفاشلا لات صاخلاومالا ف ىدملا نيةعمد_>اولادهاشلا

 لاهو نونذاكملام ههقادنع كالرأن'١دمئلاءاوأي )ناف فذغلا دس ىف ىلا «:لاه دقوزودعال

 ناف مكلأجو نم نيد مشاو دمشتساو نيدلا ىف لاهو مكسنم لدع ىو ذاودمئاوقالطاا ىف
 رن ذدئامهادح|لضةنأ ءادهشلا نءنوضرت نع نان ساو ل جر. : نياحرانوكيم
 لماعوهو باطلا نيديز نب نمح .رلا د, عنب دا د معلا: 7 زعلا دمعزب رعيتكد ق دقو ىرخالا



 (؟440 ةمودخلا باك

 لهالمسرا_نب ناماس و نهراادمعنب ةاسانأن او دهااا عم نيعلا,ٌضقا نا َةف :وكسا ىلع

 ناثاقوةاارتاسدو مشو ةعب رأانزلا دووشنا لصاحلاو منالاةف دهاشلا عمزيملابىذقب
 دحاولا دهاشلا عمد لانيك,ىضقرمسي ل نافنانأ ماو لبر وات الحرل اومالا دووشو

 الا ءركش الاتو مث ةنلا ىفءالذ تيد دقو بجاو رولا و لدعلا دها ثان يكس !نا قا لوفأ
 كلذ نمنع مناهالو ال تر ني رمسع ىلع ةداب زةباصعأ !نمهاور نم"لج و ةحسلافرعبال نم

 هللا لص لآهتو نيلجرداهمئان رم أ ىلاعت هللا نا هباوكسةام ناو فاصنالا نعةجراتب ودجأ
 همفامةي اعلي رمصحلا دمفي ام كالذ ىف سدل هناا ةعالو هنمعوأ لا دهاش ل ودل آو هيلعىلاسعت
 دوو عم موهفملا اذهلمكحالو نيعلا عمد اولادها.شا|لومق مدع ىلع لدب هموهةمّنأ

 هلم -هدالاموهو بتامو و ةمودموهفملا ذهن أ عمزيعلاو دهاشلاب ءاضقلاوهو قوطاملا
 هببلا عجربلف قاثملا حرش عسمجلا يح نئاملا فوسادقو فورع ماذا لوصالاري راح
 نمل مثيب دس ىفتيثدقوركساملا ىلءنيما نا نمانمدقال (ركذملا نيج, ) مكس ازوي (و)
 لاعال لاق ةنكلأ ىدنك-ال لاق ل_و هل او همللءىلا بعت هللا ىلص ىئلا نار نيل داو ثيددح
 لان ئن٠ عدو سدل و ه_ءاع فاحام ىلع ىلا ال رحاف لح رلا هللا لوس .رابلاةف هتسعلالا

 اهناانلقءاوساهي ىذردة قا هءلع نم نال( درلا نب ) مكسحلا زوج( و)كالذالا هنم ال سدا
 قرصا موهفع ادن سما جاع كمل نملدةسادقو الم أر كسلا نءاهدر دنع ىدملا ىلع بحت
 نباثي دح ظاذا أ ض ءبىفاكهماع ىدملا ىلعزيولا نكسلو لسو هل او «.اعىلاعت هللا ىل_ههاوق
 امنا مفي اغا اذه نكلو كالذالا هدملال سدا لئاوثي د هلوقلو هربغ ولم دمع سابع

 ركتملااهيلطاذادرلا زم مكس ازاوج مدعد غد هنا امأو ركملااهدراذا ىعدملا ىلع يحتال
 ثيدح نمقهدسلا وم اطاوىطقرادلا ءاوراماَمأو الففاغ ىدملا كلذ لبقواهبىذدو

 الاس ناكل حدواف قلاب ااط ىلءنيمأادر لب وهل او هيلع ىلاعث هللا ىلس ىذا انارعنبا

 قدءااضيأهدان_ساىفو فورءمريغوهو قورسس نيد« ةدا:١ىف نكلاو مدقنام صصختا
 مماعاد عي ناميادرتناهلوةبنيعلا درىلامب ركلانارقلاراثأدق ولاقم«_.ةوتارمما نبا

 مك ازوعالفلوكنلاامأو اهاوبق مدءنيمل ادربدارملا نوكي نأ ن كميذا لاق | همف نكساو
 رارقا سدلاها هلءف مدعو هل عفو واهل مدل عرمشاا مكي نيعلا هسملع نم نأ همفام ةياغّنال هب
 همزلب نأ ىذاسقلا ىلءذ«ماعىمدملا ىلع نيملا نكلو هلوةبهملععراشلا هلهجا! كرت لب قولا
 امهيأو ىدملا هاعدااعرا ارقالاو أمنع لكن ىتانيمباا اما ني رمالاددأب نيعلا نعلوكتادمب

 هللا هن يذالا ناو لدعلا نمالذنال (هاعب) مك ازوح (و) ماك هيمكعللا 1 اصناك ع قو
 هن ةرمصتح ال هانع وألا دهاست ثي دو كلذ نم عنملا ىلءلديامةلدالا ىف سدل واهس ميمكسحلاب

 ةشبتاأ ىدمالسودلو هماع ىلاعت هللا ىلصهلوق نمتنئام كاخلا لهب ركاز اوسدي ؤدامبو
 "اس نءلصحال هناف ناسا ا عاونأ ىلعأوهلب ناب لءلادهد ساو سالاءنيمتي ام ةنمبلا ناف
 قداصدهاشلاو هنمعىفرابفااحلاو هرارقاىفقداصرة م انأب نظل ادرمالا مكعلا تا دذتسملا
 هذهقونيةءااولعلامكملازوالفيكف َنظااالا د.ةيالد::سعمكحلازاجاذاو هتداهشىف
 عازتلا لت ىلع قرطننالو ملصنال يت بهذم لك لهأ جحا دقو فام بها ذمتي



 ةمودقلا ناك هنكلا

 رخال لا ةفاهمشي لفشملا م ةأىد .ءاللاةف ل .وهل او هماءىلاعت هللا ىل_صهلنالوسرولا

 و آو هملع ىلا هنهّقلا ىل_هشالو ءرلاقفئ *هددعهلاموهالاهلاال ىذا: هللا فاذ فاح

 قسمي عيال عع اياد وذو لاا لال الشاكر غن كلوا تلف فد

 عاجلا ة. سلوي نمد: عك لذ نعاوعجأ اذاالا ا امموةتالفةءاصعلالاوقأامأو
 ةلدالا ف سداو ةهفاو ةعجتأب كلذ نم :منمو قطا اوهاد_ههلعنىخاقلام كحلوقأ

 1 اطا ىلعلدي لادا .هدحأ ماةمموشام و أنيملاوأنيدهاشلا بوبول ةضتقا لا

 ارقاوأ لوك وأ هع ن منيع وأن ل دع نءةداهشلا لثمن علما اناس رالوا ف :مكحلا

 دك , وهنمعف فلا ار عشب ونادهاشلا بذكين أ زئاخلا نءنال امقذك اسلل ناظلا در كوه
 الد نظلا نمىلو أو هو اهماقم موق امنوأ ةدهاشم: نعالأ نوكيا !اامأو هرارقاىرقملا

 علا ناف نما ذهو زيةقحل 0 او.ءمباطاناىوذ نالودالا فررةّئدقو عازن

 صسهةئواهو ,ركذىااتان الاكمل لما ةماعلا ةلدالاوانادح و واع هرمثو الةءنظلا ن ا

 ةححن سداهداهتحاو دا مدحالا تالا ن نم ماسقا نال فاصنالا همضتربالاممر علوقيدودخلا

 نئاملا قةحدقو م ءدو ىتلا ىواعدلا تل "نم ىا م عاجالا ىوعدو هريس غىلع

 ىلاهتهلوةا (لدع: سل نمةداهشلل-.ةنالو) هريغلمدجأ لامع ىتنملا حرش ف ثحلا اذه

 قساف مما احناىلاعتهلوقو ءادمثلان مْنوْطَرَ نم ىلا عتدل وق و مكسنم ل داعى وذا ودهشأ و

 دهاشلا طرشتلق عبر صتلا قسافةداهش حدنالا مما ىلع عاجالارصا | ىف ىح دقو ةيالا ابني
 رثك أهماعو ةمس تهب تسل ءورم اذال د ءاقطاناطباضاغلاءالقاعىأ ا فاكم ارحاط سم هنوك

 ىفاشلادنعل .ةنالىذاةدامشق ل صاختلا شضءبىأ وفلل ضال لحج فاعلا لهأ

 مهللمت فاما ن اوه او ةزي اح ضع ىلع مهضعب ةمذلا لهأ ةداهث َة ةفشح .ون لاق و قالطالا 7

 ىلا اولصيلامة_صاخ مهتءاسعف حار لا ىفكلامدنعالا نيرثك الادنعلمةنالناسصلا ةداه و

 ضراءمحارخلا نم مموتاهف تاسصلا ةداومثي ىضطةي ناك هنارم زلا نب هللا دمعرث او ممتن لدأ

 نأئلا دعلا هو ءادوشاا نمنوضرت نم لوةي ىلاهتهتنانالزوتالاهنا ساس عنبالوقب

 نالعيامم سفنلا باد" ان لصةئام ىهةهورااورئاغدلا ىلعرصمريغرتاكلا نءازرتم نوكي

 نءرهظي لح .رلاناك اذافةءام_طااوةرششعلا اوةريسلا و ةمءهلا نس ىهو *املا لملق هكر ان

 كلذ ناكن اوهنداه درتو هنو ص هلق هن لعب باغالا ف هراهظ نم هلاثما ىصتسناةأمش سفن
 مه هنال هريغىلعةداممشلا لود ةمئاك ناو(ةوادعلا ىذالو نئاهلنا )ةداهس: لقت :(الو)احام

 قرهظ اذا لءةنهو دعل دم نأف هب ررمذ ق احلا ىلعهنوا دع هلم نا ع نمؤبالودو دعقجىف

 دنعهدس نعد أ نع بمعشنب ورع ودخل (تبيباالءالعناقلا ومهتملاو) قسفهوادع

 نااعدد دامثزوجتال اسود او هيلعولاعتهلئا لضهقلا لوسر لاه لاق قولاودوادهأودوحأ

 هءلعق فن ىذلا عئاقلاو تيبلا لهال عناقلا ةداهئروِحت الو ه-.خ أ ىلءر 2 ىذالوةلاقاكألا

 رمغلاو ىوقءدنسو صدخلالا فرح نسا لاه ةيئازالو نارا داو رىفدوادىنالو تيما لهأ

 ودعلا ىلعو دعلا ةداهش ل .ةنالىأ دما هلم_هم ءاراهدعب ىملان روك و ة. هللا اندكب
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 اهدنا ف هوضالا ناك

 نئاخةدا مئزودتال ظذاباعوفرمةشناعشي دح نم قهسلاو ىطقرادلاو ىذمرتلا جرشأو
 ف.عضوهو ىباشلا دايز نيديزيم دام_سا وهنا ارقالو نيدظالو ه.خالرغ ىذالوة_:ةاخالو

 نب ى< هضشو ىلعالا دبعمدانسا فو هوحنر عا ثد د نم قومسلاو ئطقرادلا حج رخأدقو

 نب هللأ دمعنب ةطط ثيل نم ل.س اراافدوادوبأ حب .رخأو نافءءعضامهو ىءراقلا دمه

 نينظالو مدخةداهشزوجتالا اايدانمثعب لسوهل او هملعىلاعت هللا ىلص هنا رؤسرتلا وم

 لاق ل_سوال او هماءىلاعت هللا لص هلنالوسر ن االسم حررعالا قدرط نم قوسلاةاورو

 ءالعلاثي دن ءماهطاهاورو ةوادع هذ وكس ىذلا ىنعي ةنلاو ةنظلا ىزةدائزوحتال
 هنا هننظي نموه مّمملادارملاو رظن هدامسا ىف وو رح نب لاقت هل ثم هعفربةرب ر»ىأ نع هسأ نع
 ةداوم” لوبن مدع ىلع عاج الا اردأاىف ىحدقو هدمسسأ كيعأ اوعناةلاكه- اك ع نااروز دم

 اذكوام_ملعز وج وهدلاول دولا الو هداولدلا اولاقنابشت وقالو 7 00 هديسل د رعلا

 سافمالدمثوأاهءمفدوهورا دءارم ء :ىل->-رادومثن رك اعفن هلق از سقت هش لامقتإل

 ةمسبتلا عضاوماهاكمذ وذ هنر وم لق هنا لدر ىلع مم وأ لحر ىلع نيديه.'امر ام. ٌءَنِمداو

 نيجوزلا د_أ ةدا+ثىف اوفاحْحاو براقالار اسو خالل خالاةداوث لوءق ىلع اوقةثاو

 ةعنانعتسلاهدرععةءارقلا نا قأعا لوقأ ىثناشلااهزاحأو ةةندوأاهز 2 لف هم هما

 الو ةيلهاطاةيس هذخأ:نمبيرقلاناك اذافةمّتلا عئاملاااةدمعب وأ ةس ل رق تناك 1
 هتداهشف كلذ نم مكمل لعتاكتاو ةلوبةمرع-غهن داهمشفءامحالو نيد ةمهصعلا ن ءهعدرب

 ةنظلاو ةنااوةئظلا ىذةداه لقتال ثد بدح مهلا ةداهشل اوبقن معنملا ف لصالاو ةلومقم

 الوىلاعت هةوقا (فذاةلاو) ةبارقلا ل-جال بد رمل اًةداوش عسل ع دلع ربلوةممتلا ىف

 ريسسهتلا تك ىف الملا عقو دقو تأ بطء انوهرينيدااوهلوقدعد ادب اة داهمش مهل اول:

 اند فعدم ىفالّخاالىذلا مالا كلاملاق ةبتالارخىفةروكذ ألا ةيوتلام كحقلوصالاو

 هاع دو تاق دى ىلا تههءاميدحأ اوهو هب داوم روع ه مل_مأ و باتش 00 « ىذلا نأ

 عدت داهم تذدروهمفدد-ا ذاف فذتااد :رثال ف داما اةداهشن اىلا ةءنن وأب هذ و ىناشلا

 ىلاوَقا ارعلالهأل اوقف يا ىلادوعي ءانشتسالا نا يا ل او تانثا وددت اا

 عع رمش دع نأ ىل-. 0 ةوهىناشلا لاق رزاحلاله ل |وقىفا عج ةداومدل ١ل اوبق مدعو قدا

 ايف اذاو هملاح رشف امو ةنو «ءلاح نسح أ ىفاهنود قفا رافكدو دخل !نالد <نيح

 بأ ل وةىنعم لقال ةرمسيأ وهو فذ ذاةلا ةءوب نوليقت :الم.كس اد علئاةلاورفاكلا دو

 تاير نافارا ود تت دوبش هم وكن اواه داصن وكيت أل قدح لام فذاقل اناةقشح

 نوبذاكلا مههتلادنعْل كو أذ ىلاعتهلوقل عرمشلا مكعانذكمراصد لا هملع يقأ وأو هاد مشلاب

 مهل وايقئالو ىلاسعت لول دنع ىد.عت فن ذةلاىفدود_ل ا ةدا+ثدرمت هندامد در بوق

 رادةمناسنا لكدبا ىداولا لاو سايةلا همف ىردع الفقملعتلا فاني د أل اوادب أ ةذاهم

 فذاقلا كلذك ارذاك م ادامهانعم )ه1 رة متم تنس الز ذاكمل لاش ةعو هزل ابنشالم
 لازَوسفلاهنءلازاذاو هدياه:ءلازرفك.!اهنعلازاذافاف ذاك مادامادب أ هندا مم ل_.ةنال

 مه هنا 3 رهىل أت يدحل © رةبحاص ىلع :ودب] ةداهمث لذ )ل و)كلدىفاء دف :رذالهدبأ

 لوسي



 ةموصللاب اك )61١«(

 ه--رخأ هن ,رق بح اص ىلع ىودي داهم روحمال لوق سو هلآ وهملع ى أت هلبا ىلصهللا لودر

 ةياهنلا فلا هحص ىف مهب جحا هدانسا لاجرىرذذملا لاف ىودسلاو هجامنبا اودو ادونأ
 بلاغلاىفممالو ع رمشلا ماكحأب ةلاهطاو نيدلا فءاشلا نم همفاملك وديلاةداههركامتا

 لح نيد أ نعهوف ىورو ىناطملا لاق اذه وني واههجو ىلعة دال ثوطن_ذدال
 ىلارفثححاالا يهذو دسسعولأو كالاملاق هنو دج ًاباصسأ نم هعاص كلذ ىلابهذو

 بلاغااو ودملا لهأ نم هلا دع ف رءنل رمىلع ثيدحلا اذهاولمو نالر نبا لاق لوبقلا

 دهشي نمةدابثزوعتو) ىوسلهثو ىوقهمجو اذ هو ىهتنا مهتلا دءفرعتال مهما
 ةفدالا موعنمههصخ تح دالذ نم عنبامدر هنال (ةمعلا تهد ااذاهلوقوأهلءفرب رقت ىلع

 دو فيك ادريخ دعب لسوهل ١ او هءلعىلاعت هللا ىلةلوقو ةعضرملاريش لوقثد هاش

 لو ألا اهلعفربرقن ىلعت دم“ ىشو عاضرلا فمدةةدقومردمأ اادربح ىلع بترو لق

 كاذاندسقدقو ةمهتنم )0هلعفوأ هلو ةريرقت ىلع دهم اذا دهاشلا نا ىلعالا عناملال د:
 اهسالو هيرومأملا تشل "هل نم هنارهاظااف ةبيرلا ::ءدومشا|ف.اتامأو ةمهتلاءافتلا
 قنيلهاس لا ض.:حرد اماراكو د و زلاةداهش ىلعسانلا نمرعثك ب ثا ونام لا داسف عم

 دوهشلا فملحت نم عنملا ىلءلملددري لوالد نم م”سكفلاضعبلاَو ,ةرجاذلا نيعلا نعةداهشلا
 قارفنامأو فال عازنلا ل_<ث ىلع هقامطن | ىف هللا اه -ة.ق ىلاعتدإ اوقب لال نتا انآ
 مهاأساذا اهسالو اهب .دكو هد ءاهشلا قدص نيب قرغلا ىلع هبناعت بتنام ظءأنموهف دومشلا

 ءافشلا ةمثاحىف هتلاهجرنتالالاف اهاعمهوطاوزو<الىتاالا ركلات ولك
 هلال كاملا كلذدعبةداهش :حدنام لقو 2 عبو و::ودومثلاقدر ب تءفتنا دّقاو

 هسئم اد هو ةةمةللا ف شك ىلا هند دودي ام لك ع نءشحلا لاك اهسلع ب ليل هال

 ىلسهقلالوسر 7 ةلاقامهريغ و نيصوهصأ| ىف سأأث يدل شل رثاكلاريك 4 :روزلاةدامثو)

 قوةعو سفنلا لّدقو هلال 1لاقن ر "اكل ن غدت "اكل ل-- وةلآ وه.طعىلاعتهّقلا

 نماضي أن بدلا ىفو روزلا دام: لاهو 1 ارو لا لوقرت ءاكلاربك أبمكشننأالأ لاق ونيدلاول

 رئاكلاربك ايمكشيأالا)--وفلآ او ه.لعىلاعت هللا ل_صهقنا لوسز لاف لاه ةركب ىف أ ثيدح

 روزلالوقوالا لاقو راف اك: اكونيدلاولا قوةعو هنتانّلارمنالا لاك هنا ل ورانا ائلق
 هلعياسب رابخالا ةداهشلاب دارملا لوقأمث تكس هتملا:لةىت> اهرركي لازافر وزلا ةداهشو
 موهةم م الكحإ ؛ىأب ألا اريثءبالو عقو هم نأ ىلعو ناك ظفا ىأب ماعلا دنعدهاشلا

 دقو. .عرم داهم“ هيفا نكولا كا تيس وأ اذكف اذن 3-3 ارالثملافا داق هعما- همه

 امفةداهشلا ظفا طرتشان نم عم ءسدلهدئاوففلاف ث. دح هلل 'ه-جر ميقا نبا ققحملا نسحأ

 طارتشاناءل#فررتدقو ىههدا يمص ضايقالو عاججاالو ةنسسنمالو امكن نءالىل اد

 ريغ ظاغلالا نا لةءينأىلا لصوالو ءامشالا قات حىفرظنلا نععمل نمع..ةصوهامنا ظافلالا
 طار اف دارملا ىغمللةيدأتلا تلدحدقاذاف اهب ىدوت ناعما بلاوةىهامناو اهتاذاّةدا سه

 مسق عج رتهجودجو لوناتنسلا ضراعتاذاو) ةباردالوةياورهملع لدن )كلذ ىلعةدابز

 دهعىلءاربعب امعدا نيابرتا قولا زك !ءاودو اده ا دنع ىمومى أثي دل (ىدملا
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 هللا لص ىلا همسقفنيدها ثا هئمدحاو لك ت تع .ةلسوهل اوه. .اعىلاعتهنلا ىلههلت'لو..ر

 هع مور رن لأ ثي دن «ناب>نب اهو حر دقو نيةصأاء متل بودل اوهيلعيلاعت

 هنعتاثدقو ةرممنبرباجن ءىناريطلا لوو ةفرطني مثيب د-ن م ةمد  أ نادك أب

 نباودوادوب أود أح رخأف ةشنيمصغلا نكيللا ذا ىدا ا ةمدق لول وهيل ع ىلاعث هللا ىلص

 هءلعىلا عدلا ىصهللا لو رىلا امهصدخ ا نار نا ئم هوم ىلأ ثيل ن نم اشم وهام
 هللا ىلص هنءىدملا ةمسقت تست و نيفدنامتباهلمفل ةنسا نمد اول سل ةياد ف ملس ؤوهلآو

 ةبادابعد | لاق قاسنلا اه درك ذةداب نالوا دوك ذل ع ىدوم يبث يدح ىف وهل[ اوةياعىلات

 ديزمتعزن نيدها م اه_منمد>او لك ماقال نيدهاش امن لكمافأف لجردنعاهاددو
 ثي ده (ارجاف ناكولوهي-اصنيعالاهل سلف ةنس دما نكي ملاذاوإا هيلا تعفدو ثلا

 ىلا !:مصمتخ اري ىف ةموصخ لحجر نيد وي تاك لاق امهريغو زيودصلا ف سدقني ثعشالا
 ىلا الو فا نذاهناتاذذ هلمعوأ انف اغ لاعذ ملسودل او هملعىلاعت هللا ىلصهللا لوسر

 لس رخو نامضغه.لعءوهو هللا قلو سم را لاماهب عطه نيع ىلع فاح نملاّتذ

 ةض كلى دنكلال لاق ملسوهل آو هيلءىلاعت هللا ىلص ىلا نا رص لئاوثيد>نموريغو

 نء عروب سدلو هملع فلام ىلءىلا..الرحاف لجرلا هللا لوسرا,لاقف هذسعا1:لاف 0
 هلع ىلاعت هللا لص ةلوقمد مدام (نيعاادعب لم لا لمت الو) ل ا دل ل راةؤ ّى

 الو ص يت دباس منعا م باطت تناك اذا نيعأاف هنبع 01 ا د هاش 0 و

 ضب ال اونطظد العوجا و لكي لال هنالاولعف ء«باهل فلاخن ادتسملا لمي

 اغا القاعءئشد رقأنمو) فو رعمفالة1ناولعلا لهأضءداذهىلا بهذدقو نظاانن طظاا

 رقملا نوكي هد سة: امأ اومدةداسمل (ناك امانئاكهيرق ًاامهمزلة:داعوأ المع لا؟الو لزاهربغ

 لزاهربغ هنوكب ءدمسةتامأوا ههرار ةال مكحالف نيةلكءاسيل دل اونونجنا نالف اغلايالقاع

 وألقعلال.كاجرقأ 0 زو ىذلارارقالاوهسءالزاهلار ارقا توكلف

 زيب فرفري غن مةدحا وة سه ىنكي د) بذكماابم تحال ازوعالو مواعم ذك ن الةداعأا

 راممءاوءرازقا هما دقهسف:ىلءئنلابرقاانوكلا (قأساك اهريعودو دل اتاءحوم

 هدلاريصملا بح .و لمل دهملع تدي لهنا قأمسد ودل !قراركتلا

 «(دردملاب اك ٠)

 ناك ئاانزلا اوبر ةنالو ىلا عت لاف ناردالا عج ىفرث أك اكل اريك أ |نءانزلاو (ىنازلا د>باب)

 ارساركبناكنأ) ف ال خاانئزلا دح ىف مها نآك ناو نولسملا قف :ااذه ىلع والبس فاسو ةشحاق
 مادخل دلما تمد ولك اودا اف ىفازلاو ةئازلا ىلاعت هلوقا(ةداج ةئام داج
 نيممؤملان مدقت ءاطاممادعدمشداورخا الا موملاو هللا, ن ونموت منكن ا هللا نيد ىف ةفأ اراده

 ثيحبرضلا ف. نعى ملم ةودودملا لمطعت نع ءىسْمةفأرا مم ذخأتالهلوقىفو

 ةعررأ لبق وم ةوذاؤةيالثر واط بدت ل: .ةام-مباذعد مشل هلوق |اوقو هيددعم عج و لصال

 اذ_هىفثيداحالاودو مشلايانزلا تنثثاد :ووشلاو مامالااةمدتع .وأ لاق وانزل دود هد
 نااههريغو نيدومعلا فدل نديرو :رب ره ىفأث ب د (اماعب غرد ادعد و)ةريثكب الا

 دلادر



 دود باك (؟ه6)

 للاذدثنا هلال وسرا.لاةذ ل سوهلآو همللء ىلا.« هللا ىلص هللا لوسر ىف أ بار ءال ا نمالخد

 ىلنذئاو هللا باكرا ذنب ضتاق مأ هدفا اوهورخ الا مدان لاهو هللاب احب ل تدضقالا
 هنأ ها: ىفزخا ذه ىلءاغمسعناك بانا لاق لق وهل و هملعلاعتهقا لصقل اوسرلاةذ
 ىنورمخاف علا لهأ تلأسفةدراووتاشةئاس؟ هنم تيد تفاقم >- رلا با ىلعت اتربخأ فاو
 ىلا هت هللا ىلصهللا لوسر لا ةذمحرلا اذهل رطل كنا اعط رغتوُهن دام دا- ىب ا ىلعت |

 كب ا ىلعو كءاءدر غل او ةدملولا هللا باكر كش نيضقال دس .ىسة:ىذلاو )وهلا اوهءلع

 اهجرافتنرتعانافاذ هةأرماىلال--أن لتعلم ًاردغاو ماعبي رغتو ةئامداج

 كلام لاق تءرفاهودلا أوه .اعىلاعتدقلا ىلص ها لو مراهبرمأت تفرتعافاهيلعا دغف لا

 هلآو هماعىلا عقلنا ىلص ىنلاناةربرهىنأثيدحن .هريغو ىراذعلا ىفو ريجالا فمسسعلا

 ةدامعشب ردح نمهريغو لس *ح : رخأو هماعد1لاةماقاو ماع نص لو ىنْز نعف ىضقل بو

 لعجدق ىعاوذخ قءاوذخلسودلآ [وه. .لع ىلا.عت هللا ىلص هنأ لوسرلاه لاف تماضا !نبا

 بهذدقو مجرلاو ةئامداجٍبشلاببدشااو ة:سىننو ةثام داج -ركملاب نر كبلا المد .نهاهللا
 ىلع قافتالا عاجالا ب اك قرض نيد غدا قحووهللا ن ندم ىذلاناّزلا سي رغتولا

 نودشارلا ءافلذتاِب رغتلاب لع هنارذناا نبا ىكسدقو نيءفوكل!نعالارك.لاىنازلا ىذ

 مد-ءهياوكستامةياغو ةرين ةعض بو رغدان ل ةي لن مت لو اعامجا ناكتف دسحاهركش لو
 برغت له برغل! تدثأ نم فامخاو مدا ملال ذو ثيداحالا ضءب ىفهركذ
 قرغلا مد_ءةلدالارهاظو ةروعامال :ًارملا ىلع بي رغتال ىازوالاو كلام لاتف المأةأرملا
 ونأل اهو ىثا لا هماعو اهدوذ ”اف لاه نآرقل اهب ص ىذلا ءاذيالا هلو نءبيرغتااو تلق

 لاف دع 1 اهريغب وتلدالا ٠ نءمدةتاس؟ ( ركماا داك داجابب'ناك ناو برغيالة فادح

 هجررةيدو يأ اوىدوهالسو هل اوهمملءىلاهتهللا لصهجروزءاسا لود اوه.اعىلاهت هللا

 اضرأوهنوالت تنم اولتفناكم مجرلاو و (توعيوحمجديغ) ميعصأ ىف لكلاو ةيدماغلا
 ةدابع شيد عم لد 1 5000 و لعل لعأرثك اذه ىعو اذالا وانتي

 داما اولاقف د1او مجرلا نيب ههجو هللا مركسح ىلءعجبو مجرلاو ةثامداببيثلاببيثلا

 ةيدماغلاو ارعام مجرم سول آو هملعىلاهتدننا ىلص ىلا نال م جرا هماء بجو نمث حو سام

 اذهودل ا ىمأي لواهج راذتفرتعا ناف ىلسالا سد اللافو مهئماد-او دا لو نييدوملاو

 داش نيد نمو سا اذهءأت نوكيفمالسالارخأ هوو هاوردةةربر ءانأن الني سمالارخآ

 ى :وسملا فزاد او مج للا زءباعمعلوام_ممقالخىر عوركب وبا ناضشلا مجرم مجزلاو
 لليل ناللدس وهلا اوه.اعملاعتدتنا ىلدىنلا ماكحأ رخ رخاآ .[نمهنأ ىلعلدامةداعش دحىف

 هذهوهن , الا هذه نءرخأتمو عفالدس نولهتنا لعب و أىلاعتهلوةىل': راسأ هءفؤلا عاود

 رهاظلا ل محلا ىلع هابا ةريرهى أ ةياور لدن النلزنامرخ [نهىهو ءاسنلا ةرو-ىف 3 1

 اصّتقال م رلا ىلعرمهمقي ناد بك سلو مرلاو دل نيب عمج نا مامالازو < هنا ىدنع
 سفنلا لعأن ةيوقءمجرلا ناٌكلذ ف ةمككاو مجرلا ىلع /وهنآو هملعىلاعت هللا ىلصىنلا

 راسصتقالاهحووهاذهذاهكر تف صخرتةيوقع ةدانز داو هب لدا نوملامملا مجرلا لصاق ْ
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 عاف :وقراركما!نمدروامو ةرمهرارقا ىك و١ ىلا هز هللا دع معلا واىكدذعمج رلا ىلع

 راركت بجو أ نك ةهرمثلا فتباثلاوهءرارقار.ة1اذخ أ نال(تابنةسالا دصةلن نامعالا
 عسب رث بح وأ نمد ا:يهلمادال و هءاعلملالا ناك ةعب سلا دارفا نمد رفقرا ارقالا

 هل اوهماع ىلاعت هللا ىلص ل انءت راي لو رارقالاراوكت نمزعام نم عةوامدرئالارارفالا
 رارقا نا لو هلآو هملعىلا هت هللا ىلص «:ءتئالورارقالارر «نأب هريغ أو أ ىهأ هنا ل-و

 تيثتاادصةالرالارارقالا دع دل از عام ىلعمةيلامناو تاه عب رأناك ا ذاالا مدئالانزلا
 هءاعىلاعت هللا ىلصهنم عةوو نونج كي #سو هل او هماعىلا هن هللا ىلص إلاه اذهلو هرهأ ىف
 ةمرارقالاب)_سودل اوه. عىلاهز هللا ىلص ىئتك ادقو لةءنءزعامموةالاو-االمؤدلاو

 ىلا سن اي دغاو مل_سوهل او هماع ىلا هت هللا ىلءهاوق نمامهريغو نب بعل افتنثاك ةدحاو

 هيدماغلا مصر هنا لبو هل آو ه_.اءىلاعت هنا لصهنع تيثواهجراف تفرتعا ناف اذهة أ سها
 نبدلاخثي د-نمقاسنل اودوادوب أ هج رخأ اكو هريغو لم مص فاك ةد-اوذصالارقتلو
 كلذ نءو ةدحاوةصرق أ الجر مبرل_وهلآو هءاعىلاء) هللا ىلهىنلا نا هنأ نع حالعللا

 هجيرف ل عاملا هنا فرع ءافرخآ ماه م .دجرب عاف ا ملع عقو هنا ةأرملا تعدا ىذلا لجرلا ثيل
 ةيدوهلاوىدو ملا مجركلذ نمو ىذمرتااو ىفاسنل نسف ثيدح او هعافء هنا ةياور ذو
 هنص عقواس ل ىن ارا د_تىفاط هرمش تاه عل رأرا ارقالا ناكو لف را رئالاا 0 اههنا لقسي هناك

 نءىخارتا اهي ىَتاا ثيداحالا لمن اءاضقةدع ىف 4 ةةلاغا مل .وهل اوه. ىلاعت هقا ىلم

 وععلا رههدعو لقءلات ,و.:فاسملم هصاآتاك نء ىلع ةصرارقالار ردصة د1 اة ماها

 لقعلا ةدا قو رع« ناك ن ىلع: صرارقالا دسهد د-هلا ةءءاهاثيداحأو كلذوحنوركلاو

 طقساموكلدود_1اىف طاسحالادب زاكالذف ةمدرأدومدلانوكر اثءاامأو هوغو

 فال ةبير هدعب قيال سن ىلع ل-جرلارارقا نافرارقالا هد طاس--ال هج والو ةهبشلا

 ةباصعلا نم لعل لهأ نم ةعاج ارك ذامىلا بهذدقو مذاو ىهأ اذهو ه.!ءدو مشل  ةداهش
 روثفاوداسجو ءالامو ىرمصيلا ن_بملاورعوركي لأ نءرصا | بحاص هاكححو مهدعب نأ

 قحاو كراعملا نملمملاءذهلوفأ را ارقالا ف عسب ٍرتلا ىلار وهلا يهذو ىفاثلاو ىئدلاو

 هنعتدثدقو ةيم ىلع ةدابز نوك,نا همف طرت شد المجرلاو داحلا هب حام ىذلارارقالان ا

 تيثاك ةد--او:صرارقالا درجت داجو مجرلا ىعأو مجر هنا لو هل آو هماعىلاءت هقلا ىلص
 قا دز عام ةمضق لم ىف سو هلاو هلع ىلاعت هللا ىلصهنوكسامأو ثيداحأ ةدسءىفتاذ
 عقب ى> لاوحال ا ضءب ىف تشثناذا مامالا نا اهيفام ةبامت لو طرمش كلذن أ هيف سلف اعبرا

 قيةح ماةملاف هيلا عج رياف ملا حرش لمس 'نتاملا طسبدقو كلذ هل ناك تا صرارقالا
 باكا كلذ ىلءلددقو انالخ كلذ ف لعأ الو ع رأن ذب الفةداهشلا امأو) ق.ةضأا

 ننأيفاللاو ىلاهتهشا لاه ءادوش ة_هنرايورا ارقالاانزلا تيفي ىو.سملا ف لاه ةئسلاو

 توسلا ىف نهر كسمأف ١ اودهشناف مك.ذم عب رأّنيماع ١ اودهشت-افمكناسأ نمةشحافلا

 رارقالا نمضي نا ديالو ) لءلا لهأ اذهىلع تلقال..سّنهلهللا لعب و أت وما َن هاف ىت-
 كالءاز عالم والا و هءاعىلاعتهللا لصدلوةا (جرغلا ف حرغلا جالدان عب رصتلاةدابمثلاو

 ا يل ل ا ا 2 22 م تت ا تيس

 تاق



 د ودا بك (مهف)
 . كلي ل 71/009022 يعالج زم 7 فرح: كانتا حمو وع وا تك مزز فن[ يع ا وو يس ووري ورجيم 2 قس

 هجرب مأكل ذدنءف ملا ىكييالاهتك .:ةأ لاه هنلالو .راباللاةف ترطظنوأ تزغو أ تامق
 نءىطقرادلاو فاسنلاودوادونأحرخأو سايعنبا ثي د نم هريسغو ىراخيا ا هجرخأ
 هناهسف: لعد مثيل و هلآو هملعىلاعت هللا ىلص هلق الو سر ىملسالا ءاسلاعت ٍةرب ره ثد 33
 اهتكسنا لاَقف ةصاخلا ىف هيلع لبق أف هنع ضرعي كل :لك تا م عبرأ مارح :أ ما باصأ
 نبا هدانساىفو ثيد_1لا منلاع ركيلا ىف ءائرلاو 'لعكملا ىف دورا بمغب اك لاق مثلاق

 رع نم عقو دقو د- اولا اذهالا فرعي سيلز الا لهأ ىف هثي د_تىراذطأا لاق صاه.ههماا
 دملا (طقسإ و) ةقورعمةصقلاواذ_هوكإ ةريفم ا دوهشلاصةةسا ىف ةيا علا نءرمطعمع

 اًرردا )وهل آو هما ىلا_هت هنا ىلصهنئا ل اوسرلاه لاه ةرب رهىلأثب ع (هلقغاتاهشلاب)

 ريخ وفعلا ىف يطع نأ مامالا ناذ هل :ءاولفش حب رخل ناك ن اف ّمدطس اامنيإسملا نءدوددللا
 نءىرهزلا ثيد_-نماضب أ ىذ.هرتلاءاوردقو ىذل ها اه- رخأ ةنودعا اىفئطت نأ نم ظ

 اعوذ هةريرهىفأثيد- نم هجامنبا حرخأو فقولا,ث و دحلا لعاد قو ةشناعنغ ةورع
 دودلا اوردااعوذ سم ىلع ث بداح نم ىوردتو اهذدءاهاتد_-وامدودمحلا اوعفدا ظل

 د_ذعيام تاناورلانءبادلافو مدا: ءايدوه-هنباو رعنع هوحن ىورو تاهيشلاب
 ريغبا دح اجار تكول لسو هل آو «.لعىلاعتهنئا ىلصهلوق كال ذدي ٌوبامو هب وقب واضعي هضعب

 نءعوجرلابو) سا.ءاباثي د_نمنييصعلا فاك ىنالهتل ذأ ها عي اهتدرلةنع
 ىتحدة:ك رفةراخغا سمد_بواملا عامنا ىذمرتااو دسأ دع ةرير»فأث ب د1 (رارقالا

 هنا ىلص هللا لوسرل كلذ اورك ذذذ تام ىتح سانل | هبرمذو هي هبرمذ هج ىلح همهم لج رب ع
 هجوربغنمىور دقو نسح ثي دس هنا ىذمرغلا لاه هوقك رت الهلا ةذ )ىوهل آو هملعىل اعز
 هوحنرباجثيدح نم اسنلاو دوادونأ جب رخأو تاةثهدانسالاجرو ىبوتنا ةرب رهف نع
 _سوهل او هء.اءىلاعت هللا لصهننا لوسر ىلا ىفو درموقأنخرمدةراخغا سمهدحو امل هنادازو
 يعل و هلآو هماء ىلا «ت هللا ىلصدنت 'لوسرثا ىف: .ريخأو ىسغ' نمور غو ىنوم :ةىيوقناف
 ءانريخأو لسرهلآو «ءاعىلاءتهلن ا ىلصهننا لوسرولا انعح رالف ءانلنق ىح هشع عزمت لف ىلتاق

 باما!ىفو تيدا اذ_ه نمافرط لسءوىراذأ اح رخأدقو هيىفوةّجو هوقك رئالهذلاف
 دقو هللوة ىف كالام ن ءىو صوشو ةم ذو ةسعئاشااود_أ كلذىلا هذدقو تاناؤو

 نءعوجرلا نم لبقيال هنا ىذاثالوتو كلام نءةياوروروفونأو ىتدلاو ىلا ى أنبا بهذ
 ادوحو» مناملا نوكل(اننع وأ وم#ل>رلانوكيوءاقتروأءارذعةًأرملاثوكم. و)دارقالا

 هاو هملع ىلاعت هنا ىلص هنا ىوردقو اعطت كل ةبذك لعدقهنالرارقالاوأ :داهشلا هب لطبتف

 ذخأنءامفلستغيهد_بوف بهذفةيطبقلا ةيرام ىلع لخ دي ناك لجر ل ءةلاملع ثعب لسو

 لسودلآو همللءىلاهت هنا ىلص ىبنلا ىلا عجرودكرتفان وبجتمارخ ل قمل املا نمج رخأ قدس
 هرك ذو نتاملا هاكحامهرعغو لمح رخأ دقو تاق هانعماذهو ةرومشمةسقلاو كلذي هربخأو
 هعبتتو اهلاودوادوبأ ودجأهح رخأامل (د ودا ىفةعافشلا مرعتو) ريس لهأ نم عج
 نمد نودهتعاذش تااحنملاق ملسو هل او هيل ءىلاعت هللا ىلص ىذا | نعر نبا ثد ددح نم

 ىلا ةصوزخلاذأ أرملا ةصق ىف ةثةاعْس دح نم نيه هسا | ىف وهيه أق هللاداضموهفهنتادو د>



 (؟هكل دودملا بك

 نمدح ىف عفشت اهلل وهل آو هيلع ىلاعت هنا ىلص ىلا لاف دي زن ةماسا اهيف عفش امل ةرسس
 هععو نسا !لهأو د_#أ حج رخأو هللادو دح نمدح ىف عشت لاراال طةلفو هللادود-

 قرسىذلا عطةينادارأ اهلل اق لسوهل آول ءىلاعت هللا ىلص هما !نادوراخانباورك اها
 (ردصلاىلا موجرمالرغكو) ثيداحأ ب املا ىفو هيت أنا لمة ناك اله ه.ف عفشفهءادر
 ملم يمص وهو اهرد طرا ةيدماغاار شي نأي م ألسودل آو هماءىلاعت هلا لصدنوكل
 اهجرخأو زعامة صقىفةديرب نب هللا دمع ثد د ىف امج رك رمل ةرذد>زعاار فهنا ءريغو

 ثدد_>-نمىامنلاودوا دو أردمحأ حرخأو هرد_مرىلا ايف لع ةرفح هار فخ دازو دوحأ

 مسودلآو هلع ىلاعت هللا ىلص هللا لور هللا ةذانزلاب ل جر فرتعا هنا هب أن ءحاللل نيدلاخ
 تثدقو أد_هىت-ةراهطانهانم مروان كما ىتحهلانر مذ انمدذف هم ربرهأذ منلاه تنصحأ

 ناملببو هلآو «.اعىلاعت هلا ىلص دلتا لوران سأل اق دمهسىنأ ثب د نم هريغو لم ىف
 ىف عقواماذهديؤيو هانةثوأالو هلانرة-امهللاوذ عمقا ىلا هبانج رخ الام نب زعام مجرت
 نبالاف رفا ةبعورمدم تو.؛ىفانإال هةر كرت نكلو مدنا بره هنا ريغ ثودح
 رمأ هناامضع فو ةكدص ظاذلالا هذه لكو ظافلاب مدّملا زعامثي دس مي رع دعب ميقلا

 هلئور لسه ناك ناو رحاها نيريسشب هباور نم طاغ ىو ل_بماهرك ذ ةرهذات رول

 ةرف> نم م»ولا لص>ا او همناملكم دق متاحانأو د_ أ نا ىلع طلغيدق ةقمااف ِ ١١ ىف

 هارف-ناكدق هنأ, نيثي دا نيب عجو لوقأ ىجّتنا لعأ ىلاعت هللاوز ءامىلا ىرسسف هب دماغلا
 ةأرمالر نحاامأ ردمعسملا ةباورهءلءلدتاك مناف وهو هوج روا محي رخ م ةريغدص رفح

 عضرت و عضأ تح ىلا مرت 2و عورمش مهنا واساو «ةمعورمش مف ف1 خادقو تراثف

 ىل ىلا نا هريغو ل-مدةعهس نع ةديرب بن املس ثي دس (هعضرب نمدجو ب )نااهداو

 كه ولاقفهتتالوسرافرهط تااةفدزالا نمد مان ن مة سها هنءاح ملسو هلآ اوهملءىل اعلا
 امولاهق كلام زعامتددراك ىندرتنادبرت كار تااةفهملا ىل وو هللا ىرفغتساُف ىدرا

 اهلفكسف لاق كذطب ىفام ضت ىت-اسهل لاذ من تلاق تنألاه انزلا نم ىلسحىنا تاه اذ

 تءضو د ةلاةفل- وهلاو هءلعىلاسعت هللا ىلهىنل !ىأف لاق تعضو ىدحراصتالا نءلدر

 رادنالا ن هلحر ماَقذ هعضرب نمل سدل نااريغصاهدلو عدنو اهجرئال نذا لاَقذ ةيدماغلا

 نانيم>نب نارعثيدحنم هريغو لاسمح رخأو اهب رف لاه هنا ىنابهعاضر "ىلا لاقف
 لوسراب تااقفانرلا نم لح ىهو لس وهلآو هملعىلاعت هللا ىلىنلا تنأ ةئمهج نم ةأ سها

 اذاف اهيلا نسح أ لاةفاهيلو ل ودل او هما عىل هت هند ىلص هلا ىناعدف ىلع هقافا دد تمص هتتا
 ص متاهباسثاعلعت دشق/وهل آو هماءىلا هز هللا ىلصهننا لوسرا مب سهأذ لعفف ىنتاف تعضو
 هللا دم نيرباجو دعس ىفأو ةربره لآ ثيد-نمةصقااهذهتي وردقو ثي دا تهجر فاهب
 ىفمةةناماهضعب ىفتاناورلا تفادخاءاقو مل.هدنعمهئيداحأو ساءءنباوةرمنبرباجو
 تءاش ماطفلا ىلا اه 0 رخأل-ب وهل آ وهملعىلاعتهلنا ىل<ىنلانا اهضعب فو ةديرب ثيدح

 ثيدحل (هوحتو لاكشعب ضرملا لاحد احل از و ورتاعوم<ا مهن عجب دقو تح رفكلددعب

 عرب لف حد فيعض ل < وراثت ا نيب ناكل اه ةدابعنيدعس نب دعس نع لهسنب ماما ىل>

 يي نص



 ةودلا ناك (101)

 | ىلاءتهقنا ىلص هللا لوسرل ةدامع نيد عسل ذرك ذفا هب ثدي م اما نم ةمأ ىلءوهوالا ىذا
 انمتفءضاهناهللالو-راباولاف هد هوب رضالاةذ اما ملجرلا كلذ ناكو لسوهل او هملع
 ْ ةيرضهب هوررمضا مث حارفش ةثام هسيفالاكشعهلاوذخ لاف هاذلتق ةّثام هاني زمضول ست

 أن نع علف نع ىنطقرادلاه هاورو قيبلاو يفاشلاو هجام ناو ده اوراواعفن لاف ةدحاو

 ىره كنا دمع لأ نءله»نب ةماما نأ ث يد نمىناربطلا هاو دو دع سنبل مس نعاس

 نبي هاو ثعدخو هقاسنلاهج رخاورا ةنالان ر«ل>رثي د> نمدوادوب اءاورو

 ةهانالاف ىلعثي دن ءهريغو لمح رخأدقو نسح ثري دحلاداةساوهسأن ءفدئح نبا

 دهءةثي د ىهاذ افادت افاهدلحأ نا ف صأذ تنزل ودل او هءلعىلاعت هللا ىلصهشا لوز

 لاهو لدوهل او هيلع ىلا هللا لص ينال اذ تكد ةاهلَدكأ نأاهداحأ نا تدشفن سام

 ناك اذا ضي رملا نأيلوالا ثي دملا اوثيدحلا اذهنبب عجدقو لئاتىت-اهك 5-6
 دقو لوألا ثي دا ىفاكداجاسوبأم : اكناورخ الا ثي د-للا فاك لهمأأ اود ص هدض ع
 ناكن افو-ر 11 نضرملاو قرغلاؤزحلا 3 لوزت كر لاله هنا ىلع عاجلا رهأاىف ىح

 اركب ناكو لو لةقرك ذب طال نمو) ة>!ن الوكشعي برضي هنا ىفاشلا باكصأل اةفاسوأم
 هيسحام نياو ةدادوأو دعب اد 1ك سنع نا ثيدحل (اراتتناكاذا هءلوعفملا كذكو

 0 اطاوىدمرتلاو

 اقالمحا ه.ةناالان وقوم هلاحررخ نب الاف ةيلوعتللو افلا" واتقاف طول موق لعل

 لاق ل_سودل آو همل عىل اءتهلنا ىلص ىنلاناذ ةربر هال ثور اح ع نم احلاو هجامزباحيرخأو

 مهماكح أف ع الطلا نبا لاف فدعض»دانءاوانصعمو اانصحأ هيلوعفملاو لعافلا اولتقا
 تدثو قم < بناالو !ءاوللا قمجردهلا ل_سودل آو هملعىلاهتدقنا ىلههلالوسر نع ت تشي

 قيل عرحات ىسمماةريرهونأو س امءنبا هنعداور هيلو عملا او لءافلااولّمقا لاق هناهنع

 ندري شوأ ناك انصخ" ىطوللا مجرثذ_خأناذهب وىفاش ١١ لاف 0

 كانهم متاعب كَ + ل-جرسىف سانلا عجستنا ركبب أ نع اضأ قيملا جرخأو

 ن.ىلعالوق سا نم ناك فكل ذ نعل سول او هيلع ىاعت هللا ىلصدقتا لوس ب تاعصأ

 نا ىرن :عاعدق|ماهبمقلا عنصتةدحا وةمأالا مالا نءةمأ هب صعتل بنذاذ ه لاق بااطوأ
 رانلا هق رم نأ ىلع ل_بوهلآو هيلع ىلاعتهقلا لصعتلا لوسر باص أ عةجاف رانا قرح

 دهادو راج نب لل مده ن نءعدوادونأ حرخأو رائلاهت 'رحي ناد.اولا نيدلاخىلاركب وبأ كيكيق

 لكس هنااًضي آس امعنما نع قيسلا حرخأو مجرب ةيطوللا ىلءدج و ركبلا ىف سايعنبا نع

 فالم>ادقو ةراخلا ع..ايم اسك مهيىيريفةيرقلا فها ىلعأرطني لا قف ىطواألا د -> نع

 نم م3ّد-ة:نمبهذذرثاكلا نمدناو هب رحت ىلع مهفانءاد_ءبطاوالا ةيوقع فلعل لهأ
 ىناشلا ب هذ هءلاو هبالوعتمو أ الءاذ ناكءاوساركب اكو لو لمقلا هد_تنأىلا ةباصعأ ا
 ىرهزلاو ىبعسشلان ءىوغبلا حو لدقلا ىلعةبادعأ عاجلا ماوالا ءاىقث بحاص ىكحو
 ناكول لاقت هنا ىذذلا ن عكورو ٠ ندثريغو أ ناك اند مجري ةنا قدعاو دج او كاامو

 ىلعوركب وأراذ اان ةدطوال' قرح ىرذ#نملا لاقو ىل طوالا و شيال رينا مةدسد



 هنن ذود ناك

 اىنازلاد- ىطوال ادحن أ ىلا دقن ما دعنمبهذو كمل اد معنب ءاشهو مب زلا نب هللا دعو
 د»و ب رغوداالا ومدح ر اند ناك ناانزلا ه.--لعافااد-نارهظالا ىف ىفاشلا لاهو

 ونألاهو هيلوعفملاو لءعافا المد لوةىفو لعافلاك لوقو بورغتلاوداحلا هءلوعذملا

 ملسودل اوهيلعىلاعتهللا ىلسىنلا نءمددقلوقأ مج رءالوداحالو طاوالابرزعي ةقشح

 هذاه باكسترأ نام ولتقو مالا اذهلاشتما ةياعصلا نع مصر هيلوعمملاو لءانأا لمي نمالا

 كلذ قرهظيرلو تاره مهرمصعىف كلذ عةوو بثوركي نيبقرةرهسغن م :عظعلاةسش> افلا
 نيالا نمدال غوسياللم ىرما مدةقارا لثمىفت وكسلا نا ُي موهتمدحأ ن ا

 ةيباونلا | مديامم طاوللان اكناف ناك مانئاكه اج نم لكن ملوءةم ولسا نمزلا كلذ ناكر

 غو ا:د# ناك اوسىعاف لك لمقتل ن مهمة دروأسع روت

 مكنن نزمرزعل و كيو نسر اعمل ةصاخلهلذأ ى ف انزلا ةلدأ تحت لخ ادريغن اكن او نص##

 نم لاق لو هل آو هءلعىلاعت هللا ىلص ىبملا نأ سامع ان ورا افياش انركل (ةممج

 هيحامنءاو فا ةلاو ىذمرئلاودو ا دوب او دمسأ هجرخأ جيب اولتقاو ءولتتاف ةمهج ىلع عقو

 دحالف مج أ نم لاق هنأ سامع نع نيزرحلأث ب د> نم دوا دوب آوئَدمرَتلا ىوردةذ

 ىلعيوب أىور دقو لعل لعأ دئءاذه ىلءلمعلاو لاق لوألا ثيدحلا ع نم مدأ هنا لاقو هم هملع

 رافغلا درع هدانسا فنكلاو ىل:ّةلا ىف سا.ءنب !ثد د -وف ةرب رهىلأ ثي دحن هىصوملا

 ةمجلا نامتا عر ىلع عامجالا عقودقو هونقلاوناك مهاركذوهنع عجردنا "ىدعن ١لاه

 طقفرزعي ل مقو ىنازلاد دل .ةفرعلا لهأ نيب فالدلا عقوور ملا بح اصل ذ ىحاك

 ةيوقعلا ىكساف هءلعاعئامر#لعف هنأرب زعتلا نمانرك ذام هحوو لمي ل.قو انْزب سداذا
 لقي هنأ ىلع لديامدرود_ةذ هع ىلع عقو نمنا لصاملاو هي لقيام لقا ذهورب زعتلا

 ئثسفنلا فو طاوالا ف عةواممل-:م ةبادصاا نم عةوالو هلا هيمودن انو تدشب لنكلو
 دلعو) بدثوركي نيب قرفري-غن م طةفريزعتلارهاظااف ةماعلا انزرلا ةلد آت 2 هلوخد نم
 لئاهالو باذ_لا نم تاندملا ىلءامفص َنيياعن ىلاعآ لوقا ( را داب صن كولمملا
 نمدنسملا فدمأن ب هللا ددءعحرخأ دقو را ابحاص كلذ ىكحام ديءااو ةمالا نيب قرغلا

 اهداحال تنزءا دوس ةمأ !ىلا لسودل آو همملع ىلا عت هللا ىلص هللالوسرىئاسرأ لاق ىلع يدح

 تااعئاذا لاةثلسو هل 1و ه..لعىلاهت هللا ىلص هللا لوسر كلذ, تريخأةاهمدىف امتدح وفدملا

 اطوملا فئلام حب رخأو نيسحللاركذ نو ديم دمنا لسم عيت ىفوهو نب سها هداج افاهسافن نم
 نمدئالوان دا سد رقنمةسنىف باطلا نب رعىل صأ لاق ىيوزملا ساع نبهلفا د -هءنع

 جوزتي تت كلواهت ىلع ّةحال هنأ ىلا ساوع نبا بهذو انزلا فنيسهم نيسج ةرامال ادئالو
 ناصحالا تاق مالسال انهن اد> الايدارملا نأ, ب. أو ةن "الا ىدحأ | ذاق ىلاءتهلوةراكسم
 نال جوزرتلاو فاذءأ وهب رالاو مالسالا ىلع ةم.-بااو نآرقلا ف عدي وعنا برعلا مالك ف

 0 او'للاهةهلوةو حوزتلاو فافعل اوةنرخلا كلذكو هلحادالاعهماعمالسالا

 دار أمكن أ تكلمامف تانمّؤملاتاندملا مكب ةءنا ىلاعتهلوقو تاحوَزملادارآءاسفاا
 2 نينس لان هلوقو ند ءافملادارأتا_صخلانومربنيذلاو ىلاعت هلوقو رب ”ارذسا هي
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 هد<عو) ملءلا لهأ اذه ىلعو نجو رت ىأ نص اذاف ىفاعت هوقو نيجؤزتملا دار نيخاسم
 اههريغو نيمههعأ ىف رب يره كثب داودلا قاطمىفةدراولاةلدالا مر .ومعأ (مامالاوأ هدمس

 الود اهدادلفاهانز ناني. 2 دحأ ةمأت نزاذا لاق لو هلآ و ه.ءاعىلاعت هللا ىلص ىلا نا
 نمىل يول اواهعمسلف ةثااثا !تازنا مث اهيلعيرتي الودلا أ هدادلف تأ :زنامن اهلعيرب ُش

 دما ة ماها دلل ىناشلا لاق فلسا | نم ةعاجهكر راع دلصوسلا دال 1-2
 هسا هعقإ الو ناطلسا  لاىوا ؛!هعفرب ةةنحوبأ لافو ناطاسأا نو ددكولم ىلع

 © (ةقرمسلا باإ#«

 لاق دس نع هب 0 دد نمدوادونأ هح رخأاسع كلذ ىل لد: باوزرحم

 قمدخؤ تقلا هلع را نعل سحر دل دقو لسيد اود .اعيلاعت هللا ىلص هللا لوسر ته“

 دخوؤيام غلب اذا عطقلا هيذف هنطعنمد_ثأامو لاك: ب رضوني:سعاهنمتا هيف لاق اهعتا سه

 لوهم-قب د-خأن لاق اهمأك أىاهنمذخأ امو راشلاف هنا لوسر ايلف نما نع كلذ نم

 ا هذع ع ه1 هذ لقا ن هرّئذ هلع سدلف ةلئمخ دخان

 م الاوىانلاود_أاضب هجر دقو نفل نع كلذ نمذ-خ قيامؤلبا اذا عطقلاهمقف
 رثك الورع ىف عطقالشي دحاذكو سرحاماعو ىرتىقلاةمسرأاو ىذمرتاا ه:سدحو هصكحو

 دقو يدخن عفار ثد كلا ن نمققهسلاو كايد ا هستختو مك الاونخ-لا لهو دجأ دنع

 ثيدحطلا لهأن م ةفئاطوذب رهاظلاو قدماو د_جأ بهذورثك الازراارايشعا ىلا هذ

 هح - رخأ ا: مهيفكي عنملا ماقممهمامق ناك نا اوراشعالا مدع ىلعا اولددسا اوهرامسع امدعىلا

 ثددح نم هعتتو م اطاوىناش ااواطوملاف كلامو اسنلاو هجامنباؤدو ادوبأو دجأ 1

 هانعؤرف قراسلا انذ_ثأفتت رمق ىل ةصمجت ىلعدصملا ففى ان تنك لاق ةيمأنيناوص

 نمتةصمه ىفأهتالوسرا, تلف هعطقب ؛ىهأذ لبو هلآو هملعىلاهتهننا ىلصهقتالوسرملا

 اسئل اودوادونأو دجأحرخأو ه هنىدنأت نألسةناك الهفلاق هل اههاان امهردنيئالث

 اسذرب قرسقراسدب عطق مودل اوهءلع ىلاسعت هلل | ىلص هنا لوسر نا ارعنباثددسح نم

 نمهناوذص ثددح و2 ىرردق ةوءانعم للم حر أ دقو مهاردةالث هنعءاسنلا ةقص ٠م
0 

 هذهب لالدةنالا٠ نءباح ورج نا هدانسا فعضوهددن عه 0 نءبمهشن ورعشن دح

 5 نوكمف همح اص ىلع ناك ولو اهاالخدانزرحد املا نأبز زرنا ارامشعا م دع ىلع ثد داحالا

 عطق ثي دحزرحلارب عا نم ىلع لكسشي هنكلأو هقفلا بدك ىفهنسن :عقواس# معأ زرحلا

 راشعاىفدروام ضراعي الف همفدرواجاصاخ كل ذنوكيتان كيو أمسو ةعددولا دحاح

 هت .طرلادك اولا نمئةقرمسىف عطقال هناىلا ةدنحو أب هذ ىويسملا ف لاق هريغىف زراعا

 ررلا طارخشا ىعم ىلع ىفاشل اهلوأتو عفارشيد_ مو.ءبالع شيش ا لو ؛ بذشاناالو

 ةداعلا جرش ثد دملج رخامناو ةزر2 نوكتالف اهرثك ال طد ب

 هللا ىبصهللالوسرلاق ةغلاملا ةنغا لاق ةجرت ىف نامءعطقونيرهاثب قي

 عطقلاف نيرهاوأ حارا اه اوآ اذافلم- ةسيرح الو قاعمرمىف عطقاللسودل آ اوه 1
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 اررحس اناا هد_ءدامزرطاوتاق هنءزا ريالا يفق طاقتلالا 6 لاةدزرحئاريغناكلذ

 اذاامأو راما نب رحلاو محال حارملاو باوداا ل بطصالاو نب.:للز رح نيتملاف لاما كلذ لم
 رظناانمةداعلاترحام _س رظانه نركب نا هزراغاذ دصسم وأ ءارعص ىف لاما ناك

 ناك ت اق امهريغونييهعلا فة شئاعشي د(! دعاصفران. دعب رز هللا ىفرلعلا لعأ هيلعو
 م-اةءاورفو ادعاطفراسيد عب رف قرا ساادب عل ةد ل وهل آو هملعىلاعت هنا ىلصهللالوسر

 ادعادفراشد عب رىفالا راسلا دب عطة:اللاف ملسو هلاو هملعىلاعت هنا ىلصىنلا نا هريغو

 ذئمورايدا عب رناكو كاذن مى داو هامفاوءطقن لوران د عد رف اوعطقا دجال ظدلىو

 ىلاعت هللا قا ةكا لو رزلاه تلاع اشنالةياورقو امتهر درشع اراميدإ اومه اردةنالث

 رانيدعبر تااه نما نعام شن اعل لق نثا نعنوداسةىفر ا سا ادب عطقنال مل_سودل اوهيلع

 مل-سودل اوه-ءاءىلاعت ها ىلصهتتالوسر عطقلاقر عنب! ثدد- نمامهريغو نيحدلاقو

 هياورو مدقن اراد عير فرمص ىه مهاردلا هئالشثل !نا تفر عدقو مهاردهنالث هنمتن حيف |

 دهع ىلع قرصا نا كال ذو مهاردةنالث هباورلقةاومرانيدلا عيرو ىيفاشلا لاق دكا

 تاردااربدة:ىفام قذ اوموهوراش ديامهر درمعانثا لسودل اوه ءىلاعت هنا ىلصهللا لوسر
 عامقلا باطن نوك ىلا بهذدقو م_هرد فار مش ءىتاد ةدفلا نمورامد فاأب بهذلا نم

 لعل و ةعيرالاافاخلا مهتمو فلحلا اوفاسا |نمروهبا مهاردةثالثدو أر اسيد عبر

 فةربرهىلأ ثيد#> نم ىورامامأو قئنااحرشف نئاملا اهصخوأدق ايهذمرسشع اننا ]|

 قربسيقراسلا هللا نعل ل_سوهل او هماعىلاعت هللا ىلد هللا لوسر لاق لاق امهريغو نيويععلا

 ديدلا ض هنانورياوناك ش عال لاه د ةف هدب عطقم# لما قرم و هدي عطش مق ةضيساا

 ةغلاملا ةخلا ف لاق هريغو ىراذا!ىفاذك مهاردتث الث ىوا سب اماهمنا نو رباوناك لمالاو

 هماع ىلاعت هللا ىلص هنامز فدا وئن ىلع ةق.يطنمتناكش الثلاتارب دَمَدل اهله نال صاملا

 نمد دا١فنواملا فانحاو هطامضن !مدعاراءسعالل نمل مل! لوهدعب تفامخا مم-وهلآو

 رهظال اودونب دركلا د !ىلإ لاك ١ غولب لمقو مه اردهنالث لمةوران..دعار لمشف نيري>ال ١

 ريدا لصيال هنال هريغو هفانثل !نيباقرفلسوهلآو هءلع ىلاعت هللا ىلص ىما | هدعرمم الدو ىدنع

 بدوي ة داس وسان: سصاذجالا ف التخاونا دال فراعسالا فال حال سنجنود ساج
 نُمااىف ريدق:لاربتهينأ بج وذ نيرخا د .ذعزبز ءلاممههذانو موق حابف داليلاف الما

 بهذ ىوسأ !ىلاف هيف عطقدال مهاردةرم دع هدعق ناك ناو بطملا ن اواهيذرية عيال لءقو

 رعنبا ثي د_>ىلا كلاميهذو راثيدعب رةقرم-ل|باصن نا ةش0اع ثري د بح ىلا ىفاشلا

 هعوقت ةداعا|ترحدق هفادأاء هلا ربعنا ثيدس> نع ىعذاشاا لق نم باوخللاو

 ىلءلديهناف ناءثد دحلالذ عخوبر ايد عب راوموق غل مهاردلا هن الثلا تاكو مها اردلاب

 مهاردلاب ة-جرت الا تموقام دعب هلا مهاردلا ةعقتدرءالذ + نمو ْثهذلاب ةرمعلا نا

 ةفشح .وب أ لاق و هيالاىف راشد فاأعض هوم م ردفلأرمثءقلا عوق راضي كلذ عض ااناو

 رايد عب ر ىهو مهاردث الث نم !نُمنا ىورام عدا لوذأ مهارد:رمثعنملقأ ىف عل ا
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 لوو

 حبب جب سس اااا>”“إ»+ طب + + تت تطصو

 بيسو عطقل ا طرشزر للا نا ل_بودل آو هءلعىلاعت هللا ص ىلا مهذأ لوقأ نا نمت غاب امذ
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 باصقهنودامف عطقلا نعىسمغنلاو ة_كصمعأاتاءاورلا ىف راشد عرب ريد_ةثلادرودقو

 ٍ طوقسنبدةذ نمل نع ةدابزنمىو رامو قا-او هاذ هراني دعب روأ مهاردةثالثاما ةقرسلا

 اوعطقافةقراسلاو قراسلاو ىلاعثهلوةا( ىنولاهفك تعطق) قدا حرش ىف هيلالدسالا

 ايئاثثقرساذا مىنعلاهدبعطقنةسملو أ قرساذا قراسلا نا ىلع للا لهأق فنا تلق اههيدبأ
 ىلا مدرك [أبهذفل- و هدب عطق دعب املا قرساذا اذ ١ اوفاتخاو ىرمسلا لج رعطقت

 هءاعو سو رز عياض اقرسادا من ىو اهل-جر عطةتاضيأ قرسا ذا مث ىرسمل اهدي عطقت هنأ

 كد و) سو رز مب نكحاو ىنمل اهل-روىرسسل اهدب عقال ةئق نحو لافو ىفاشلا

 ديإسودل و هملعىل اعتهلا ىص ىلا عطق دقو لوال !باءلاىفا:مدقامل (ةدحاوةصرارقالا

 هللا ىلصهممعق :وامامأو رارقالارا اركش هسهأ هنا لَه .لو ناوةدءادرقراسو نملا قراس

 نينا ع ىل :لاه تترسالاخا م قرمسلا»فرتعا ىذلا قراسالهلوقن مل-بو هل[ او هبلعملاهت

 ةد_داو ةصرار 0 مدقتاك تايفت_سالاب ان موه 5 2م

 وهقللاو نيترملاراءدعاىلا قوصماود أو ىلا ىنأ نبا بهذو ة.فنللاو ةسيعفاشلاو كلام

 قديحاملاو لاعب ا1ةلدأنمدروام تت ةجردنمةقرمسانوكلا (نيلدعةداهشوأ ] لوالا

 دوادىب ًاودجأد_:ءىوزخما مآ ىلأثب 508 ( طقسملان يقل: دس وز نيدهاشلار امدعا

 امارتعاتفرتعا صاب أ ل-والآ او ها ءىلا عت هللا ىلص ىذا نا َتاَقث هلاحر دامس فقاسنا او

 ىلإ لاف تقرس كلا خا امها سوهل؟ اوهءلعىلاعت هللا ىلصدهللا لوسرهلاقف عامهءمدجو لو

 تقرسأ لو ةفقراسا تاما نود ىذمنمناك لاق هثاءاطع ٠ نءىوردتوان' الئوأ نين سه

 عضوم مس و ) هن ةباحلا ٠ نءةعاج نعباملا فوقازرلادعهحرخأ ارعوركبانأى ءءوال لق

 ََ اذاو عدرا اهبسرغأ ان هب ب ارمسل | مدع بدس مسه ناف كال يؤ ىرمسي الع (عطقلا

 سود او هماعىلاعتهنلا ىلصهللالوسر نأ ةريرهفأثدد-ن 75 ناطقلا نبا سعت و ىقوسااو اأو

 ىلاعت هللا لصهلنا لور لاقف قردة اذ_هنا هللا لوسراراولا ةف هل مث قرسد#-ةقراسد أ
 ا هووسحا| مث دوعطقاف هياومدذالاةف هنت الوسران ىلإ ؛ قراسلالاقف قرسهلاخ ام لسودل اوهبلع

 قاعتو)كيلع هللا بانا لاه هلق ا ىلا تن: دقلاةف هللا ىلاتت لاو هيوأف عطقف هوت مع

 لاقل نفاه ندع دما هير كا لماع رخل (قراسلا ىنعؤدملا

 هقنعفتةلعناهب له 1 مش هدب تدطقفقراسد 1مل دو هل اوهلع ىلاءثهلئا ىلبههللال و- وق

 اما غلام ١ ةحلا لاه همن دعم ال ف.عضوهقاسنلا لاق ةاطرانب حا اهدام_با قو

 ادح عطقيام نب سا واطظدما 'عطقب امني :اهرفو قراس هنأ ساء ل ميد ذهلعف

 ناوةصثي دول (بج ودق ةدعبالناطلسلا كل غولبلا لبق هءلع ف فورس اوقع طقسد دز

 نارعنبهللاد بع شي د نمو ىكسص حلاو دوادوبأرقاسنلا حرخأو مد-ةنملا
 دققدس نءىغلباكم كشامفدودحلااو ذاعتلاف لسودهل اوه ىلءىلاعت هلا ىبصهلنا لور

 هدب عط ةيالنا تاطل اهم أغلب اداقراسالةءامشلا مرو لها ا!لهأهسملعو تلق بحو

 هل--امز ع ؟ ه.لءناكالاو ةنخدخا لو 1 اذاني رمل! ءوؤد )امرك الورى عطقالو)

 بايلالو أ ق نيمدقاللا ميدخ نب عفارو بع ثنبورعشي دا (لاكحأ برضو نيت ىه

 ةض غيل



 اهلل فدقلا ذ- نأد
 يش ا 66 سس سل
 ىلا عتدللا لص فكي م ولاملابهل ب يدأتن يتم نما هما نلاو اهءاطوأ ل-تااراج رثكلاو
 هلمحيام ةذبللاو نديلاولاملا ةبوقعنيب هل عما لاكن برضو لاق لب كلذب لسؤهل ١ او هءلع

 سلك هاو ب مدماونئادلا ىلع سلو) اهري_سفتواهطم_ضمدةندقو ه2 خح قرانسالا

 نا. -نباو ىدمرتلا هك و قييبلاو مك اذساو نس! لهأو د_جأ د_ذعرباج ثي د (عطق
 حرخأو عطق سادخالو بمنمالو نئاخ ىلع س دل لاق لسودل او هيلعملاءثهللا لص ىلا نع

 هدام نبا ار اىنباج ثنا دو! فوع نب نحرلا دبعثيدح نم مصدات ءامصامايا

 دجفمطقلا تيثدقو) معلا لهأ اذ هىلعو :و اق. سنأ ثي دح نم ىئاريطلا واضدأ

 عام ريت ةسورنعةأ ما تناكت 15 ةشئاعشم حن م هريغو ل مدح رخأال(ةيراعلا

 دوادوبأو فاسنلا او دجأ حب رخ واهدي عا ةيلسوال آو هاء ىلا هت هللا ىلصىئلا هاف هدءضو

 ةيداعلا دا عطقىلا بهذدقو راعي دح لدم هردع نب | ثي لد نر ههدك ىف هنا اوعوبأو

 نالاولاه هب راعنا داس دب عطقرال هناىلار وهجبا بهذو مد-ة:نموهوزرأسا طرت_ثد ند

 دحالا ناد 2 وقراسأا عطب كسلا وباكلاد روامناو ةغل قرا سب سداةب راعا دحاسملا

 قدرطنمثيدأاتثدقو ةغللا ىلءمدشم ع رسشااواعرش فراس .وهذةغلافراسنكيملاذا

 نءةنا هاورىف عقو دق رءالوهربغ ودوع-هنباو رياجث ب دس ن ءادكو مدق:اةرعْنبا وةشئاع

 ةاالؤيدتا ن م ةفرطق تقرمسا م | مك 2 اكطاوهحامنا د_:ءدوعسمْنباثب لح

 نأ كمفام ماد تقرساملا تان ىبأْن ب ب يبح ليسا سم ىف عقوو مل -وهلآو هيلعىل عقلنا ىلص

 هر , راعااد#< و ةقرم. !١نبب تءجدةةيموزحلا هذهنوكست

 ٠ فدقلا دياز (*

 اونعاتائءؤملاتالفاغلا اصلا نو ءرب نيذلا ناىلا.«تهقنالاف ةريبك انزل, تانصحم ير
 نينا فدعا د هماع بجو انزلاب هريغ ىر نم )نول سملا كلذ ىلع ىفتاو ةرخ .الاواثالا ىف
 ةداج نيناسعم 3 ودل-اقءادمثةعبرابا وأ :0متانص#ل |نوم .ربنيذلاو ىلا عتدل اوذل(ةفاق
 ىورو لوالا ىارثك الا ب هذال ءادرعل فصنب لها ناتخاو كلذ ىلع علا لهأ عج ادقو
 مه'افاهئاو نافءنب نام ءو باطما نير ع تكردالاق ةعب ر ني صاعنب هللا معن ءكالأم

 ىرشزلاو ثملل اودوع_هنبا بهذو نيعب رأن ءرثك أهي رذىفاد .عدلجا د تي راخارج
 ةعركلااةي'الا لوقأ ديالا مومعل ف صانإل هنا ىلا مرسي اوي زعلا دوعنب رعو ىازوالاو

 فسدلو رد اف دعب اتدشأ أرعإاد.عا !فذةبةضاضغلاو ديعلاورملا اهم لدي ةماع أ
 ليوعتاا عةوأمم ظطعمو ةمسلا» نمالو ناكل ان مالدمعلل هقءصنت ىلءلدبام فذةاادح ا

 ىكلذنا ىدالو باذعلان تدقق لا هللا لاد_-ىنىلاءتهلوق 3 وههملع

 ”نلءلاف فالاخ ا عماوسالل اكشاهمضرخ الانيدلا د قاملاف فذةلاد_-ريغرخ ادح

 نافان :نلابان اسأا ير نم ىو ملا قلاق ىذا قع وثمرخاالا زان هتاقلامددحأن روكو

 | نيعبر أداب اد .عناكن امارس ناك نا نينا دج ف ذاستلا ىلع بيانه فوذقلان ا”

 همفامتا انزلاريغم لا ةمسألا ف دحالا د كور عملا هقذاق ىلعذ ندري غفوده ا ثاك تاف ؛

 اد ناىحانزلان هم داو لقملاوةالس ءالاة سه ناصحالا طتا ايتودرمتلا



 برشلادحْ أن 5

 1 اذه ىلعو لعد -الف ذاق هند ةفهرعدتما 6 وبان مت هغعولب لوأ ىف فز نم
 دخلا, ةبلاطملا لذاكله دقو لجرا أف ذقاذاو هفذاق دليل فوذقملا(عاذاو للا لهأ

 تاتو ووفعو وقمت طّقسن و هنعثرولىد : الا -هريز هتوف ذاّدااد-راونالا فو

 نبا ا«لاقولا يقوان دنع فوذةماونع ميالة بادولا فو هئرولا عدم ق-وهو اًممفذقوأ

 كلاطرالو ةنص# ف دق هنال فذاَقأا دد- ف دةلا دع نبالا بااطف ةم د هد ةيمموم ًاوةينازلا

 ةمعفاشلا بهذموداولاودلاولا اوهو هفذقب هيسسن ىف حدقلا عقب نمالا تيمال فذسةلادجب

 ةقمأ :-وب أ هملعو ادحاو | دحداج ةعاج ف ذقاذاو هدلو فدشي دلال دلاولا نا ةمقملساو

 هماعو حب را ول هرهاظل اض ررعتلاو لخا دئالف فودةملا فاخا اذا يفاشلا لاقو

 ىرزءدارملان ا قرةدكلا لوقأ عب رصلامالا دحيالو هيو هبال فاشلاو ةة.ئحوبأ لافو كالام
 ىلءافر ءوأ اعرمش وأ ةغالدب ظةاب فذاةلاقأب ناوهل وزع هللاب اك روك ذل !تانصحلا

 عحديلو.ةمل ليوأتب تانرلو كاذالا درا ماكنملان !لاوثالا نتاع نهرهظدو انزرلابكرلا

 وأابزلا لال ظفلبءاحول كا ذكو همشالو كثالبفدقلا د د> بح وا دهف هملعمالكلا لج

 اظذاب ضرءاذااماو ديللا4 اعبي هنافانزلا ىرلادارأ هنأر او احر صالة ا لة

 هماليا غو سيال هنال ه_ءلعئش * الذان زلاى رلاد_صق هنا ىلعلاتمال ولاحةئررةلدثلو 2
 طرخس شد هنا ىدا نمو هلامزال“ .راارارقا توك | (ةيههرار ةاءئالذ تشي و) لامحالا درع

 (نيلدعةدامشبوأ) ةنسسالو باك ن ملا دال ذىفتانلو ليلدلا هلع ةنيتهراركشا
 هلوقا(هنداهشىل.ةنملبتاملاذاو) نب زعلا باكا هقلط 5 ةدامشدلا هسمفريةعئامرل انك

 (دوهشةعبرافذقلا دعي ءاجناف) ةيوتاا كلذ دعب رك ذغاديأ: داش مههااوايقتالو ىلاعت

 ررةندقلياذذاف ذع.-نكي )فذاتاانال(دحلا 2-2 طةس)ىز هنا فو ملا ىلع نودهشد

 ىلعد> الف (انّزلا,فوذةملارقأ اذا اذكهو) ىفنازلا قع معتم رالاةداهشبانرلارودص
 اك كذالا له دج هنا مودل وهما ءىلاعت هللا ىلص هن: ءتث دقو انزلا رقاد لب هيهأمر ن م

 هصخ ىف ىراذأ كذا 0 هندسدو ىالمرتأ اوهجام نباودو اد 1 كد
 انزلابةريغملا ىلع ده نمداج ةراوصلا مانأ ىف عقو ونارقلاب تدك ةنساا فذقاادح تشق
 ثان" فورم ذوةداهبعلا مك لل

 « ( برم |دح باد ]+

 ىلءدلح )لل دمدق:دقو ( اراء افاكمار كس برم نء) للا لهأ هءلعو ةريمكر دلتا برش

 ثيدسح نمنبيهعأا ىف تاما (لاعنلاب اولورثك وأ لقأ رأةدابنيعب رأاما مامالاها ربام

 شب وأداجولاعتلا ودن ران رولا قداج مل_سودلا وه بلع ىلاعتدقلا ىلص ىلا نا نأ
 داخل ردللا نرشدق ل ربخ أل سول و هملعىلاعت هللا لص ىنلا نا هثيدح نم ممل سم ىو لع زيعبرأ |

 لدتا نحر دلل انما ءاراثتسا رعناك الفركب وب اهلءفولاق نيعب رأوه زيتدي رح |

 ناوعملابءى لاق ثرخلان ة.ةعشد دس نهري غو ىراضمأ او رع هيرماذ ننامدودلا

 نا تدءلا ىفنأك نم مل. وهلآو «لعيفاعت قا لمهن لوسر سعافان را. ناوعما!نباوأ

 اك لاه ديرب نب بئاسسا | ثد ل نماضيأ هو ل راو لاهنلاب هب رمد نعف تنكسفهوب رضي

 أظل سا
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 نءاردصوركب ىنأ :سها ىفو ل_سودل آو هرلعىلا عت هللا ىل هللا لوسر :«ءى براثا ىو

 امقدلخل دلك -رعده أ ن مار صناكىي َجحانش دراوانلاهنوات ديان ةيرمضذه ملا در عما

 قوءوغ ةربرظى ا ؛دس>نماضي أه«_فونينامتداجاوق- وو اهفاومءاذاى عسل نأ

 ماقي ناكمناو عراشلا يدم ركام ااد-نااهءو##ن مدافدسسي ثدداحأ ب اما|

 ئذلا لبر دمع برشا ادلج نا واف لاهلا همضتةبام بس فاد *ةروص ىلع هيدي نمد

 واق نءمامالاهاريرادةم ىلءبوثااوأ لعئلاوأ اصعلا وأدبءلا,برمضلااماو هولعف بدع
 ادحربقالتنك 35 هنا لعن ءنيجهعأا فو ريز«دلا عاونأ هلى نما ذهىلءتوكسفريثك

 ىلصهللالوسر نا كل دو هم :ذواتامول |هناقرهنا بحام الا ًاسششىسف:فدسأو توهفدحأ ىلع

 رهنا ددل-مألوق» ىئاش || ناالا لعاا لهأ هماعو تاقهتس سيم مسرد اوه لع ىلعتهللا

 ل-وهلآو «ملعىلاهت هلا بص ىبنلانا ىرراملا رب رعت ناك نيعب رالاىلءرعهدازامونوعب رأ

 كاذرمضح نم لأسركي وبأن اك أف ب باشاافا ارطأز لاعذلاو ىديالابهوب رضف نراشإ أ

 بترضفرعراشتساف ساسنل | عباتت تح رع م هنامحنيعب رأ برضن نيعب رأ همَوَمُذ بورضملا

 هللا لص ىذا اداج مس نيعبرأ غا 5 ؛انملة بقع دماو ىلءدلا مما ني ىلع لاه من منين اع

 لاق الا لك طول ننام ونيعب رأركب وأدلج ونيعد رأ مل-سودا ١ او هيلع ىلاعت

 نولي همل اول قاف هوتكححصي لسو هلآآو هماءىلاعت هللا لد ىبنلا ىا لاه مةغلابلا ةحا ف

 لسوهلآ آو هماعىلا«:هللا ىلص هنا ىورو هّلالوسر نمير سا ام هللا تدشخ املا تمت ام

 قديعلا هد نعل مس هنا باهعش نبا ن نءكاامىورو ىنهتن ا ههجو هءىيرف ّسرالان مايارتذخأ

 نب هللا ل. ,ءونافعنبنامءو باطاشا نب رعنا ورا فدا ف دن هءاعنا ىغاب لا ةةرجلا

 نبدمعسلاه د 37 نءوفعين أ مامالازوالو رهثا ىفّر اد فصن مهدسع اوداحدقرع

 هرارقا نكي )للعلا لهأ هملعو تاقاد- نكي م امهنعوفعي نأهللا بحال ىشنمام بدسملا

 ىلءولو) ر اركستلارامتعا ىلع ]ديل ءاددوبو مدعاو مد_تنام لدم (نيلدعةداجث وأ 7

 دداذهاو 3 مع دضالاو انجب رشفلا, علاقل اهيفي هنوعن ءاهحورخ نوكأ 06 ءلا

 لا.ةفاهايق:هنارخ ”الاواهب ريش هنا اههد_تأنال_بر اعد منامة مقءنيددلول اةيادصلا
 ىذرتلاءاورامل(خو#:مةعبارلا فولت ةو) هريغو لمى امم رش تحآع اغتيل هلاناةع

 داع افهو دا افرجلتاب رمش ن منا لسو هل آو هع ىلا هلا لص ىنا نءساجنعىاسنلاو

 مو هبرمض٠ةعبارلا ف ثرم' دق رب كلذد هيلو هراعدقلا ىل_هىنلا قأأ ثم هواتقافةءبارلا ىف

 ىفىعي هءقأ م ه-فو به وذنب ةددسقثب د 1 نمىذمرتلاو دوادونأ حب رخ أ هلدمو لدي

 هللا ل_صهللال و ءرىباف ةرر»ىفأثيدس-ن هديصالةنا ورى وللا عفروهداذ ةعبارلا

 ىلمقلاب قر داجأل !تدوودقلوتأ ل وس لفل ةعل :ارلا ىف نا اركحح سر سوهل اوهبلءىلاعت

 نم منا ىلءلديامدروو ضعب ف ةسماملا فو ضع ىةعب ارلاىو تاءاورلا ضعب ف ةثلاثلا

 هيف فااشو لعلا لهأ ع -.- كلذ ىلع عجاو براش ثلانعلاقلا عارفني ناعما قدم لعن

 رهاظلا لهأ ضع

 زواجالو .هوغوأ ب ريضوأ سب تراناد- بجوال ىتلإ ىماصملا فريزعتلاولسصف)“



 راحل ا22َْبا (63]

 ول | عمس هنأ اههريغو نب يعمل |ىفرامننبةدرب أ ثي دا *( طاوسأ5 رمْدَع

 وب أو دج-أح رخأو "هادو دح نمد ىفالا طا اوسأ ةرمشءقوذداجال لوةيل و1 اوهملع

 نا مكحنبز مشو دح ن مااتسالا ريت مك 177075 قايلقاوذياو ١

 انس عأر عناتدث دقو ”لءلواموب ةمهتىف الدر سدحمل.سو هل او هلعىلاعت هللا ىل_صىنما

 رق ىناك شدا ةراما نعدل ازعاما هتمامعب دملول ا نيدلاخ طد ربنا حارا نب ةددسع

 هللا لص ىننلانا ةق لا باف مدقتو هللالاومأن م ةيئءاطعاهنم ركسن سا هنا كلذ بدسو

 نمدك تس هوةعلكةيدارب لصغلا اذ- هلوقألاكسن برضو لاق لو هلآو هماءىلاعت
 درو ات يدلل كوداخألا اوساةرسشء نوك نك. او برضلا اهتخةممالا وةمدقتملا دو دألا

 لد رب زع :!!بو>و ىلع لديامثي دل ا اذ هفسلن ا والذ ىلعةدايزلا زوجتالو مدقتللا

 اءونذ اويكتر' ةعامب ىلع ل_-و هملعهلقا ىل_ص هللا لوسر عاطادقو طقفزاو ما همفام باغ
 ةأرماىاىذلا وناضمررانىف عمالاكموياع لذ ىثالو مم. دحالو مرضت ملفا دس بجوبال

 راو هلا عاونأ نموريشك 1 ا رغ«:-وز نمل جرلا بددبام اهثهباصاق

 537 عم نم نيا _سملا ىلع ىش ناك ن ءسدخز زو اذكه و ةم-ّملا عم سطل ازوعو سدملا

 الو ناكمالاردقب ثام>او ا لاو فورءاان الان اف اًةاطم ناك وأ .مبهرارمضاو

 مك ىذا اهتمو سالب سال انيب و هديب ةلول :ك-انالا كذب فرع ن مى ىف امسمبمامقلا نك
 هل اوهماعىلاعت هللا ىلددل ءفاك هلاك 1١ ةرابس و نيش ذا نم ةعامج لو هيلع هلأ ىلصيلءذ

 شخآالىذلا حشا اامثمو تءحرا.ءسضرال !مويلع تناض تح هنعاوناذت يذلا ةثالثلابل سو

 هر 2 سمالابو يي ا و احىلاهت هلا لوك هسمق

 0 وم اان اكهرش رشم هب أهيوحال مالسا!هءاعف سوا وبل اوق كلل ذ نمو نيم ىوغلدا ودلك

 ىلصهعمم ل ىراذملا ىفاك ةماهاجك سؤ سها كن اذ نال لو هيلعمقلا ىلصلاقو ةقرسلالا

 ىلا-هتهّللا ىلص هللال وسر د:ءهلاعس» لك الجرن ال -مىفوةأ سها بسد )وهلا اوهلعهللا

 افلافريكلاالا هعنمام تعطةءااللاقف عمطتسأاللاقف كس, لك لاقفإل وهل آو هماع
 نافذ لعهقااهدرال لةءاف دصسملا ىفةلاضد-ثذ الجر عمسن هل_سمىو هسقىلا اهعفر

 قوتد- واله لاق موه اوه اء ىلاعت هللا ىلصىنلا نااضيأ ١ م--هقواذهانبت مدحاملا

 هللا ىل_هلاقو كتراجتمتلا عراالاووةفدص-ألا فعاد و أعسسد» نم مسيأر اذاىذمرتلا

 هللا ىلص ذم عقوو هريغو ِل_مهجوخأ تنام وقلا بيط> سي ببطخلا لودل اوهملعىلاعت

 فلسلا نممه دعب ن موةيادسلا : نم عقو كاذكو تا سنا اذه نم لسوهلآو هيلع ىلاعت

 بذل بكترملا ىف هيئات لءافنظاذا هز اوج ىلا دشريام كلذ نم حلاضلا

 9( حاول
 ىف وأف الخ ن ملح .رااود.لا عطق وأبا هلاوأ لقلت اَرقااىفةروك ذالا عا ونالادحأو ه)

 نااداسفٌسصرالا ف نوعسد وهلوسروهللا نوب راح نيذلا» اساسا ىلاعتهلوةل (ضرالا

 ىرخم_ها كا ضرالا نم ماوفُب وأ ف الخ نم مهلجرأو مهديأ عطقتوأ اوبلصي وأ اواني

 ل_هأى تاز ”الاءذ هنا ىلعملعلا لدأرثك آتاقمظءباذعةرخ" الاف مهاوامندلا ىف



 اقل براحلا ىدت نأ

 نقم ال_ءالاو مماعاو رد ةنثأ ل مق ندا وبان نيذلا الا ىلاعتهلوقل.ءادب رافك-لا ال مالسالا

 رح نارانا ذياهلو سرو هلل ىلا بركس !فاضأ ا.ناواهدمد و ًاهيلعتردقلا لمقلسا* اوس مدلا

 ١ براغ هنا هياء قدصنمنا مركملا تآر لأ ارداط لوقا هلو روما عل هلل برح هناك نيإسملا

 وأفالخن معطقلا وأب اصلا وال ةلااامادت وقع نافادامسف ضرالا ىف عاسدلو.. 1

 | اول هده نيا عمصإل هاو هاظااو لد ةولوأ ل: هنوكن مب قرف رع نهضرال نم مىقنلا

 4 هوةعفرك تاةناف فار ةلاوظنلا قعماذ_هاهد_-أن ءدكر بز روءالواهم ني ا نيدال و

 هنا هءاع اءقد صيام هيلع في تاقالءاق ناكولو تلجلا ىمعتم هءلع قد هدام هن لعد لهباصاا

 معن اكن اولاذذ توما ىلا ىذقد ىذلاودم هدمءبالصا|ناكن اذ ةغالا له دنع باص

 لاو عاطقراصمالا قنورباكملا ىفاشلا لاقوهدار ذا نمدر#ني لص لاشتمالاف هئم

 باصد مه ماع ىلصي و لسغيو لقي هنا باصل اة ص ىق يفاسشلا بءهذمرهاظوال فمع

 الو لسغيال ةقمحو أ لاهو ان واصمتوعىتح نعطي مادبا مد لدقو نقدي ولزني مث اناث
 دعو حالصلارثأ هم اعىرب د سدا 0 .ةئلا دنع ىلا ءمو قي رطلا عطاق ىلع ىلهد

 هب رش ىلع ل ماح هنال اًضيأ ىف بلطلاورب رعمال <. اطب وأب رغب وأ اس نا مامالل ىفاشلا

 ىىم_سدقناك اذا ارضا !فولواةد رطعطق نم لكما احاله همف ىّأرام اهتممامالا لعفي)

 بهاذملا نهث دحام ىلارظن مغ ع نمريزعلا باكا ا هماعلدامر هاظاز_ه (اداق ضرالا

 ىلا مذفا داسف ٌّصرالا قدو هس و هلوسرو هللا نوراك نيذلاءانسا غال اك هناك هنا ن 0

 ىدعن م نأ ىلءالما 3كلذ ناكف اداسف ضرالا ىفىم_سا|!.ميصعمىاهلو سرو هللا ةب راع

 ةعركلاةنأ الا تناك ناو 5 "الا ىف هللا ءرك ذام هد ناك ا داس ضرالا ىف ى#لابسلوسرو هللا

 الودي الاموع تت اي رط طق نم لوخد ناك ون لعل امهو قد رطلا عاطقف ةلزان

 وأفال->نم مهلجرأو م_ميديأ عطقةوأ اوباصدوأ اولةيناهلوقىفءازملا رمصح غتاماوأ
 مناف اثم احالص دمت ىأرامراةةعن امامالل ن اكنأ عاوفالا هذ هدب ريش ضرالا ن نماوقُب

 موميركلاانآرقلام ظنهم_ضةةدأماد -45تانالولا لغأ ع نم كلذ ىف همانقم موتو نةمامان 4

 0 ل ىلا انعم ص عركلا آر هلا «بلعل دنامفرصتامةنويتااةلدالا ن تأ

 اذاود رطل ا عاطق ىف لاق هنا هل :سمىف ىذاشلا هرشأ م ساسمعنبا نعىوراماماو برعلا
 اوذخأاذاواو.ادب لواولةة لام لا اوذخأ,لواواةقاذاو اويل واوا :5لاومالا اوذخ واول

 اوفتالاماوذخايلو ل.س اونا ا اذاو ف الخ نم مواسرأو م يدب تءعطقاولة لو لامملا
 ريسُتلا مكحىفهنااً'ضرخولود- دي عدلا رتادا تالا ادع سدة صرالا نم

 11 7لال فيم ذوهو نصي نبا هداشتسا ٍفَهَفلاغ ا ةياعاهلافل اش ن اك تاون" الل

 دوادوب أ هر 6 نيكصرشلاف تازرثهي ا نءوىوراماماو ها

 انلسولو تاهمالا فاك اولسا اوناكدقو نيمار علاقتنا مان عوندم كلذ نه-:ءىاسنلاو

 نا نمررقنامل نيكر رشملاب هن "الا فام صاص ايل اق نم هن مية: سامءنبا نءىورام

 وهودق او نب نيس1 نب ىلع كا ذدامسا فنا ىلع ب برسل صوصخم ال ظفالا مومعي رامّمعءالا

 بدسملا نياوىرصبلا لال بلل انو تما هيل ! اممهذام ل هىلا بهذ دقو فرعض
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 ًادح ثقلت عنان عدل

 هماعىلاعت هللا ىلهّننا لوسر نءتث دقو هللا باك هعم ناك نم حلا: اماادءساودهاجو

 نيصيدتا فاك عطقلاوهو با الاف ةروك ذملا عاونالا دحأ مهبلعف هلا نيينرعلا فل سوةلآو

 وأ عوذملا ىلءياهااوههب الاقروك ذأ !بلدلايدارملاو سأأث يد نم امه ريسغو

 ىلعقد_طيب اصلا سءاناف همأتوهال الص هيلي و كلذ مامالا ىأر اذا توعىتح اهون

 باصلا, ص خي هناام_ضرفواو توملا ىلا ىض يال ىذلا باصلاو توملا ىلا ئتيني اببلاا

 ىئالااماو صا ل ةوهب اصل! نال قل ارك دد_بدار ك-: كلذ ىف نكي توملا ىأ ىف
 ىعملا فال_توهو سا هنا لقد - ةوامؤد- بأ ىلا ضرالا نءهدرطوهف ضرالا نمأ

 نيذلاالا ىلاعت هلوةوهو كذب ن آر ةلا صخل (كلذهنع طقس هماءةردقلا لمق با ناف) ىلرعلا

 ياتاذا ىفاشلا دع هانعمتاقريحرروُهَءهقلانا اولعاف ميلعاورده:نالبق نماونان ظ
 ناك ناف قيرطلا عطب صدام ةيوتعلان ههدع طقس ه+#ءلعدر دةلالق قد رطلا عطاو ا ا

 اقءءاشناوهافوعسا“ اشنارا تاه _.ةىلولاصاصقلا هبل ءقولدقل مع طقس لتق | ْ

 هيكل ملا عطق طوة سف ليقو لجرلاودبلا عطقهنع طقسلاملاذ_خأ دقناكن او هنع| ْ

 ناصلاو للا ه2 هع 5104 اول قدتن اكن او بان اذادليلا فقراسلامكح |

 ليبقةيوتلادو لارا ”اسطةسالوتابوةعلان مئنهسنع طقسالةردقاا دعب بأن اذاوأ

 لثمىلاءتهقاقح ست ةيوةءلكناىناثلا لوةلاو منال 'ىلوقرهظأ اذهو هيلعةردقلا '

 نمبئاتاانال ةبوتلاب طقس بر.لاوانزلا د_و ةقرمدلا عطقو قيرطلا عطاق تاب وقع

 ةردّقلا ل. ق بان نم هتحروهتاوةءىلاةراشالاالا ايف سمانا الالوةأوهل سن ذال نك بنذلا

 اهرمأ ىتاابونذل ىف كلذ عطقلا )سولو بان نم ة«رلاوةر ةغملا لود عطا | اهيف سدلو

 نييمد الاىتلا قوة !اماو هللا هعرشىذأ داو ىورخالا ناطال اهي وتلاب طقس سيف دنا ىلا

 ىلعل ديالا دع ثا معز نمو اهطوقس ىلع لديامهن الاف سالف ضرعو أ لامو مد نم

 معزلا ادهىلءلءادلا اف طوقسا|ا

| 

 «(ادحلدقاا قصسي نمبانإ#
 : | نيزعلا هناك نمعضاومقنيكرم اال قب ل-وزءهللا يماوال اذ فالخالو (ىبرحلاوه) |

 ثالث ىلا مهو عدي ثاكه ناو مهلاّدقْن مارتاوتماتومث اسود اوه اعىلاعتهلئا لصهنعتداالو 1

 ل دلد.» نمل ودل آو همل ءىلاعت هللا ىلص ةلوقا (دئرملاو) لال هشه نم الذي سعي و

 | رفكتالثعدسإالا لس ئرما مدل <ال ثب دو سا. ءنبا ثد دح ع نءهريغر ىراذللوهو ٠

 | فىبومىلأ ثيداودوعسءنبا ثيدحن ءامهريغو نيديدعأ وهو ثيدحلاناعا دعب

 علا منعا ىلا ب هذا4لاه مسوهلآوهيلعلا عندا ىلصىبنلانااضي  نيسديعصال|

 , اندوهيتاك لاك اذهاملاق قئوم:دنعلحراذاو لزنا لاهو ةداسوهل ولأ هيلعمدقالطف ليج ٠

 مالسالان «دئران م ىوسااىقلاف هلوسرو هللاءاضق لد تح - ساحأاللاق دوهتنلسأفإ

 يك د نعمك مدرب نم ىلا عت لاق مهل اهو نيا#سملا مامالا عجب 5 هءوق نمةعنم قثاكنا ٠

 قنودد هاحنب رفاكلا ىلع ةزعانينمؤملا ىلعتلذأ هنومح و مم موتر هللا فأي فوسفأ|

 رثك ادئرادتو هعوتوىلا «تهللا لعاعرام ا ةبأ الاهذهىفو مال ة.ءول نوفاخالو هللا ل٠: ١



 مد ادحل تقلا ق تشين شبا

 اوعحرىح مواتاهأو نياسملا هيا !ثعمف هذءىلاعت هللا ىذر قيدصدااركب أن ا

 دئرملا ناكاذالءلا لهأ ه.لعو لق ةعنمهل سيلو مالسالاان نعدتر !نمورهلا لهأ اذه ىلعو
 لست ىدح سد 2-5 نك-او لقتال همت -وب أ لاقو لدق:يناشلالاق 5 هد رااىقا اوقامحاو الدر

 لق نءىب منا كيد اماواهص ص ىضنقي امدريفو ةماعدتر 1١ لّدق ىلعةللادلا ةادالا لوقأ

 دقن عازلا لمن اذرسباو ناتقيال ناكر ثااءاسلان اف نرحل ا لاح قو هانا كل ةقءاسسنلا

 ناكل تفأا موي نلقي ع ىف الل اك ماس اةداعل“ :3 هنا أسو ) او هماعىلاسعث هللا لصنع تدث

 ءاسفلا لق نعىسهنلا سدا ملال ذريغو ةظدرق بن ءنينأ سها لقءل ذكو هل بسلا ّنهمم عقد

 رفكملا ىلعرب رةةاازو عال هناق دب زها مال سالا نم نعدتص| اذار ذكسا | ىلع نهكرتل امزلدسم
 ار ةتفساهكر تناك نا ذ نع تمعصو ةيزطا ىطعأالو اديأل الذ سما تلاه اذاف

 نموك لالوهاغاءاسنلا لّدق نع ىسهنل انا الح ولي امهه نمو ني أسما نمدالزياج
 اذهاولا:ةااىقءانغ نه دنع سداو كلذ ودي مال_ساللدامةنالا نهئمل صح تاوعضم#م

 هذهتناك ام لاف ةلودةمةأ سما ىأرلسو هملع هللا ىلص ثا اَنأ نهم نعىهنلا بيست اك
 لوقاماو هل ١ اهملامد- هداللعم نلت نعىس ل !لعجف.كرظناذ نوادتنع ىسم مثلت داهم

 هانجا ءلهأو مالسالا ىلعحاشي وتارمعل بكس اةههذدترملاكل وأنما نا اعلا لهأض هد

 الوهنلا نمناسلالو تآرقالو ة:دالرفكماانىارتلا نم نيلسملا يلاغىلءنيدلا فبصعتلا

 3 قد رف: نم ممجرلا ناطبشلا ن تجحعو نيدلا ف ةميصعلا لجا سم تلعاسأ ىلد ثادريا

 هللا.فة عمقا! ىف بارسال وءاوهل |ىفءاءها !همش اها لل مهضعب نامزلا مندا نيلسمل

 نيم ملا لسساهامٌيزرامت وا! هيزرل اونيدلارقاوذ مظعأ ىغىااذ قالا هذه منيا سهألو
 ةيمالسالاةريغلا نمةص-و لوز ءهلفاهمقا هن هةمّقبو ل ةعن ءبدصن كمف قنتا تن او

 مالسالا نعل ئسامللسوهل آو هملعىلاعت هللا ىل_كىبما |نا نيدل | اذهب لعل نم لك ملعو تاع
 مودز تبلا# وتاكل اءاتياو ةال_صلا ةماقا هنا هموهثم حاضياو همنا لاق
 ءاحنخةرت اوم ىنعملا اذهب ثيداحالاو هللا لورا د_#منآو هللا ال اهلا الن أداه و ناضمر

 ناك نمانئاك كلذ أ ن مف: أ مغر ىلءللاوهف ما_ةلا قا ميماقو ة_سملا ناكرال هذ هب
 دتدللق و ههجو ىف هيبرضاق له العلا فا ازولوقلا طقاسنماذ_هفلاا؟ كءاحنو

 هيلع همالسو هللا تا ا رب اذه كنانذهمدقت

 رطاشكه ند فن مآ اذ ه٠« دع لوقدنعل ]وق لك اوعد

 ةسيللاناكرالا هذ هبماق نمل ملسودل آو همل عىل عدلا ىل_صدقنا لوسر نم مكسملا مدقق هنااكو
 7 ١ رن ةمرحودقلاو هل رو .:كحو هتك'المو هللا نمآن ل مكحدةذ مالالا

 دلل |ةلدالا نم درو دق واة>نمّوملاو<هو اًدكه ناكن خ ارتاوةمالقثهدعلوةئماد_هو

 ملسملا ضرسعةنام-صٍبوج و ىلعةلادلا ةلدالاو نيالا ريغكت نم نم ميسظعلا برهرتلا ىلع

 نءدحا رخاب فيك حداق ىابهمب . دق حد ةلا ين ىلءباطللاى وعقل ذيأم هما رت راسحاو

 أ :ةرساهلثامالتأ رح وتين اهل هتالةرامج مذ _هناف هب رفكسااهلملا ىلا ةممال_سال اتهلملا

 تباثاالسوهلآو هملعىلا_«تدتنا لسص هالو ءرلوق نءه.ًاريضكست ىلع ئرتملا اذه نبأو
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 اد-ّلدها !قدتسي نم بان ) ' نإ

 ه.طءىلا هز هلنا ىل_د هللا لوسر لوق نمو هلسيلالو هلظيال لاوخأ لا اضيأ يعل قهنع

 ىلههللالوسدلوقن مورغكملاةقو قو )ملا بابساضبأ أرمصصا| ىفهنعتراشلا موه .

 ميمعل ا ىفاضي وهو م ارحمكملءمكضا رعاومكلاومأو مك“ ند ا ل_سودل اوهملعىلاعت هلق

 كنا لسجوزعهللاد- ةبادهلاوةلآ ارتااتان الاوةحيدعلاْث ا

 لاقو لم سلاىفةمالعلا نئاملا داق اماذهءاشي نم ىد هللا نكس او تدم نمىدوتال

 مسا جيش الر فكل! ىف هلوخدو مالسالا نيد ن مهجور لسملا لجرلا ىلع مكمل نا لءا اضِيأ

 ىثيثدقهنافراهتاا سهشنم ضو ناهريبالا _ءاع مدسةي نأ رش" الا مويلاو هللا نمو

 دةفرفاك ايه خال لاقت نهناةءاصأا نمةءاجوب رسط نهدي ورم لا ةسديعصلا ثي داحالا

 رقكلانالراعد نءامهريغو ني_هودصاا فرخ أ اذا فو علا ىفاذكفا._هدحأ بأ

 امهد_-أ رذكد-ةذ صأ| ىف ظذا قو عرى أ هبل ءراحالا كلذك س ءاوهللاّودعلاقوأ

 ا ١| نع ظءاورب_ك أورجازم_ظعأ اهدرومدر وامو ثيداحالا هذه ىف

 ركل ودول رج نشب الفاوس 5 هرغكلايح رش نم نكستفلو لستيو رة لاتدنقو

 لرش دئاقعفراوطنمعسقي اجرام ءاالف هلا سةنلا نوك سو هيباقاا| ةسنبنأهطو
 حورالا لعافهيدرمل ىرفك لعفرودددرامتعاالو مالسالا هدير املا مذا اخي ىلهذا عما يسال

 هانعم دمعي الوهورفكل ا ىلع ل ديل ملا هب ظلي ظفاب رامتعا الور ذكل ا ”هلمىلا مالسالا نع

 ةرهطملاةة-سلاىفدروو مالسالا "هل هريغب فلاح نم مرْهك ىلعلدبام ةنلاىقدرو دقتلقناف

 | لله نم ىلع رفكللا قالطاةرهطملاة:للاىفدرو و مدنا املسمرفك نءرشك ىلعلدبام

 هوحنو ضب باقر مكعب برضي ارافكى د عب اوعجرتال ثي د_-ىاك ع رشل فلان العف
 هلئاق درب لناورذكلا بجوب رومالاهذ_هنمئثروددناد_ءفيكللذ لكو هدرومدرواغ

 دلو ليوأتلا ل.س .اءتقاضاذا تاقرشكللا تهل ىلا مال_الا نم وردا هب هلعافوأ
 «لعقلطأ ن «لوقتو تدرواك اهرق:نأك ءلعف ثيداحالا ذهىل_ثمىفاهكلستاقيرط
 لوصف ننربخل ف ةقالطار والو لاهو مفر كلا مسا لو ه.لعهللا ىلص هللا لوسر

 ةرعم نموا دغش اردص رفكلانحرشنمالا ار اهتم 5 ملسو هءلعهللا ىلصهللا

 ىلع حش نم.لعفيال س ايلا ضعب فام ىلعما دقالا ناف للا ف عوقولا ن مل-نو رطخنا

 نوكب < نأأطخأ !داهسن: ىلع ناك اذا فكفةدئاعالو ه_,فةدئافالاعف هنيمسلالوهتءد

 ع رشلاز ءالضفىلةعلا هملادوةيادهفارفاك لسماع قا صدقا لوس ماعم هدادعفف

 محل همااريصملا نيعتف هان رك ذاعانهنكمأ دقو بجاوة لاو باكل ةل دأ نيب عجاف اذه عمو

 ىلع مدسة:امم درو امرصقي و اودنغبم جارغ نام غال زكا لا ةلكقلطيال نأ لملك ىلع

 قدر طلاتثاءنب ن؟ ىنعدف * ءافُّس هب سد ق1 !اذهو هدرو»

 ذاو هل ىلا جيهنمو » ىوهلا عارتاالا ىن ىتفااىنأب و
 ىلءلقشادق ميركلانارقلا نافرفاك نمردصابر ذك الوق نم ىلع فكلانم ك2 فيكو
 رفك نمرفكب مكعال اذكهو راذكالاوقأن نءمحاوبرثكو هام ةياكح نمر صما هنعئيأي ام

 ها هيىؤكو نامعالاب نئمطمه_ءاوهرك أنءالا هلوقب يركلا نآرقلا» ::ةءاد_ةفاهركم

 ءص اا

 فاعلاو اولا لاي و ةلوق
 ها تدبلا نمّتساو



 (ل ل ١ ادحل ثقل 1 همس نمبَأ

 ىوردقو دئرملا قدام كسي ده هل ءانةرفكلا نماعوف رصد !لعنوكل ( رحاسلا د)
 ىلاعتهللا ىلصهنلا لوسرلاه لاف بدذج ثددحنموكاذاو قيملاو ىطقراالاوىذمرتلا ||

 لمعلاولافافوةوميد:بنع مصل اوىذمرتلا لاه ف.تلانةيريضرحاسا ادح مل سوةلآو هملع

 لوقودو مهريغو !-وهل اوه.اعىل اع هللا ىلص ىذا باعصأ نء لعل | لهأ ضب دنعا ذه ىلع

 لعاذافرفكلا هيغل اممرصعفلمعب ناكاذارحاسلا ل ةءاغا فاشل لافو سنأنبءالام أ
 فيعطوهو ىكملا ل..منبل.ءمءاثيدحلا اذهدانسافو ها التةهماءرت/ذرثكلانودالع ||
 رحاسلكاولةقانارم ب هنوم لق بةكباطخلا سرعنا قيءلاوقاز رلاد.ع :ودوسأ حج رخأو ٍْ

 رسلان مدل ءامنوكي نأ ديالف هرثكل لد ةداسغا رساسلا نال فا ثااهلاقام حج رالاوةرحاسو |
 نيطاء ما |نك.لو ناسولس رنة اموىلاءتلاف ةرييكر هلا ىو لا ىفلاق رفكذلا بوم

 لافورحاا لئةيدجأو كلاملاةؤ لعاالهأ كلذ ف فاةخاورصساا سانا !نولعباورفك |
 هاعب«امااغل:ةد قرد»وهنرصم ىنارقأو هركسالحررحاسلا لّةقولو مدام يفاشلا |
 همشوون لعقيالدقو ل ةبدق ىرص«لافولو ةفنحى اد_:ءبالو ىفاشلادد_ةءدوقلا |

 تبث هنالهلام ف نوكستو ةَدْمَاَديدلا همأ بأ طخو عةهريسغنءهسءا!تأطخ الاهولودعأأ
 ناك همالسا دعب ركل الع نءناكشاللوقأ مباع وكن ةلقاعلا هقدصي نأالا هفارتعا ||
 هد_تنا هدودعرساسا!ىفدرودقو مد2:دقو دئرااد-هدحوادت مهارناكرهسلا عذب ||

 هةةدرصمىذلا مدعال انيددسل لدا لو هيلع هللا ىل_كىننااذل رتل: ضراعيالو لءةلا |[

 ىلع نو دشارلاءاذاذلا لعدقو مهاذأو مهلقأ و مهتكو ث لفوهللا مهدانأىت-ةكوش لهأاواك ٍْ

 الفرفكلا نماعو ةناهكلا نوكسا( نداكلا و) دح اهركس إو عاذو ءالذ عانوةرصسل لق

 اذا نهاك-لا ىلوالا مفر فكن هاكلا ند دصت نادرو دةورهكل اب جودام هّناهكن ملمع نأدي |

 دقودومل'ةرعمةمشخل>ال ال ذنوكي دقو ل: ةاارحاسا اد-ناتش نأ ل مقل ذنوكم |!

 ىلاعت هللا ىلص ىلا ناهريغو لسهدذعةربرهىفآث يدح الذ نمو ةناهكا !ةدصنا دق دعمك ٠

 هل او هلع ىلا .عتهتلا لص د ىلءلزن ا عرذكدةفافارع وأانهاكىأ نءلاق لسودل او هءاع ا

 ىنءاطااوةنسلاو أب اْكلوأ مالاللو !هلوسرلو اهل بالاو) ثرداحأ باس! !فولسو
 دوادوبأ جرح ا دقوهدحهد-دت ماهلعاذن خي رصلارفكا ةءسوملاعفالا هذه لكو(نيدلا |
 اهةزفن هف عقتو لو "0 و هماءىلاعتهللا لص ىذلا حست تناك ةيدو مينا ىلع شي د--نمأأ

 ىبعشااةباور نمهنكل واهمدهلس ودلآ وهماعىلاعت هللا ىلصهقلا لور ل طباف تتامىت>لجر |[

 تناكى عأن ا سايعنب!ثيدحنمىفاسنلاو دوادوبا حيرخ أو همم حمام هنا لمقد قو ىلع نع |

 هل اود اعىلاعتهّلا ىلص بنل اردهأف ا واعف ملسودل آو ءاعىلاعت هللا ىل ىنناا ممشتدا ومأهل|

 ركب كا دنعتنك لاف ةزرب فأن عفاسنلاودواد ولأ حب رخأو تاقثهدانسالاحر ناهمدلسوأأ

 ترهذافلاق هق:ءبرمضأهلالوسرة غ.1اءىلنذأتأ تاقف همذغد: هاف لبر ىلع ظرغتنأ]
 لاك هذذعب رمضذأ ىلنذثا تاقاف: [تلقىذل ا امل اة ىلا ل_أف ل دف مام همضُع كا



 ادد ل ةّما| قدس نم بأ هذ أ ١

 ه.بلعىلاعت هللا لص نا بسن ءنا عاجالا باك ىفةعفاشلا ةعادسأ ىبافلاركب وأ

 هفذتدحنالل:ةا!ه_:ءطق_د)باتولفءاذعلاقافئانرفك حي مم ف ذقوهاسع لس وهلآو

 00 ةلاطةسف بسلا رفك لاَمْفلاْمَملا هفلاة ود وتاب طة سال فذئلادحو لّدَقلا

 قالا كو هأ ا سءناك اذا غل فوحوف فال لعأال لاطحتا لاق

 نطو ؟مالسالاوأ باك ب وأ ىلاعتو كرامت هلل بس ن ىو أف ملسودل آو هيل ءىلاعت هللا ىلص
 ةياصعأ بس ل ءج نما ذهن مابا ؛ رتولوتأ ناهربىلا حاد <الاذ_هلءف نءرفكو هدف

 ةهاركو هلعاق ت اة ىف نيدلا سغالا الصأ هملعل ماح الو يبا اعمال هران'دوهراعش

 ةرهطملا ةعدرسشلا هذها اوظْحو مهةوم هوماق أ ةقيقما ىلعءلهأم هءالؤه نا لهأ اومالسالا

 ةئودملاو مذار ءأقد دعو مولنب نيلغتشملاأتأو ساشراو طلال ذرف ىهأم انيلااهولةنو

 ناكل ««كاذك ناكنمل-:قنمبرغملاو ماشا اورصملهاهلعذي راصام عي راوتلا ناي ًاردقو

 "لات رع از ”احريغان دن ءنزاكناواذذو مهمامدك مس ميمكحوة ع ريشلا دمج

 5 قوه مالا ماب هلا ه-مف نكساو هلك ةسزاوج ىلعلا دل !ىل ادلا موي ىتح ملسملا مدةمكن
 ع ارمثا|نالطب دةدعيو ورثكلان طمسو مالسالا رهظي ىذلا وهو (قيدنزل وز مالعالا نطاسأ

 تمار لكسر لوك كانك اذا: مالسالانعدترمش ديوهتلابرفاك اذهذ

 حرا النا مك باب ىوسملا لاق ةيو:ا!لويققملاو الءأهنب و ل7 لعامل لعأ

 تاعاجلا او.ذحتو جراوخلاىأر | ورا .وقناولو فاشل لاق مههامثأوةيردقلاو

 هللالا مكحال لوةي الجر عمم هضعىلاعت هللا ىضراءلعناانغلب مهلامق كل ذيل < لمدو رفك او

 رأءقادجاس مكعنفال ثالثا ءاع ع |لطااهيديرأق>ةلك ىلعلاسةف دعاة حان ىف

 لها لاهو لامة بك ودمئالو اني دبأ 200 ىنلا مكعنءالو هنئامسسااسيف اورك ذأ
 اها تيتا لما لوقذ وزو او د ىو هاظاالوقأ مهم ةزودتتي انا نسعد

 ناهانعذىلعلوةامأو مهول قافم هوم هل نيأت ل_سودل آو هملءىلاعتهنلا ىسهلو ةلفةياور

 عطاقو أ اغانن وكف ةعاطلا نمهدب عزتي ىتح الدق بج وبال هو نعطلاو مامالا ىلع راكتنالا
 ناءالذ نا مامالا ىلءراكسن اللال كالذل لة. نيدلاتابرورمض نماء رورضر كن ااذاو قيرط

 مثوفاانمكحرخ "الا اهضعن نعل ٌم_اذاوزاولان مكحدي زلاعفأ ضع نعل ةساذا ىتفملا
 "لم مف راكنالاالاهدنءىلجرلا اذ_هرهظ: لانههف رنكلاءمكحرخ الا امضعي نعل ماذا

 ضوالاراكساوا ةماءتا| موب ةعافلاراك.:ارهظا هناولو رهظأام-- ,تكصخ ىكفلا

 كئاواثيد>اماو رفكللانمكسلل ةرورضااءنيدلافتباثل !نمكلذ ىرحىرامورثوكلا

 هيافرتعي نا ىلا نيداف اان انا كلذ نا ةقدانزلا نودنوتفانملا ىن'مهنعهللا ىلا م نيذلا

 ناوقفاثملاوهفرثكلا ا ىلعهماقو هناساب فرتعا ناورفاك-ا اوهفانطاءالو ارهاظالهل نعذبلو

 ةيادعلا هرم فام فال ةرورمض نيدملا نه تنثأم ضن رمد هنكلائطانوار ارهاظ هيفرتعأ

 | رك ذ نم. .رفامو ق-نآرقلا ناب فرتعا اذاك قيدنزلاو هفةمالا هساعتمجأو نوعباتلاو

 | و جاهتبالا هسا : اراثلاندار اود تاكل | بيسإ هدم ىذلا اغالاةع ادار 1 نكسا قدراثلاو ةنحلا
 | قيدنزلاو هةرانالو ةنجح رافما ساو ةمومذملا تاكداملا بسب لصخت ىتلاةءادنلا ىه



 قاقرزلا ىف ةئرق ماداوق
 فاةلارمسكب بهاوملا ىلع

 هاثينان"انوءارلان وكسو

 ادحلثقلا قدسؤن مبان ةففمنا ٠

 أ امأو ةقدانزلا نودنيقفانملاىفممعهتت ىلا ننيذلا كئلوأ لول وهملعىلاهددقا ىلصهاوقو

كما دادترالا*اززج لما بهنام ع رمل !نالؤةيارد
 ىلا هللا نءايذو نيدئرماة رجم نو

 || ةقدانزللة رزه نوك.ةقدنزالءازجهلائماوثب دولا اذهفل-:ةااسص:كاذكفاهاضترا ا

 | نماهطام فااخضاللي وأتناليوأت لي وأتلا مث هيلوقلا حيالنيدلا فدسافلي وأتنعانذو |

 || ركس ا نملك.فةقدنزلا كاذذ اقيتشاممداصلدوأتو ةمالاقافتاو ةد_ىلا وباكلا |

ريقا!باذع ركنا وا ةمامقلاموهللاةي ورركن اواةعامشلا ْ
 ركتاواريكذلاوركدملالاوسو

 ركذ غلوؤمشيدخلا نكل ,-ميقثا لاكوأ ةاورلاهال وهب ثااللاقءاوسباساساو طارصلا |

ينيشلا ف لاف نمكلذكو قيدنإلاو هذدلبق نم عمسيإلا دس نال وأنا
 || نماسل الثمرعو ركبه أ ن

 ]| ماخ ملسوهل آو هءلعلاعت هنا ىلسىنل انالاقو أاءمتراشب ف ثردحلارئاو عم ةنطالهأ|

 ودوةوبتلا نعمامأو ىئاادحأهدعب ىم#تأز ومال هنا مالعلااذهىنعمنكلوتويتلا |

صرت_نم قالا ىلاىلاعتهلئا نم 'وعممناسنالا وك
 1| نمو بوذا! نمام .وصعم ةءاطلا ٌ

نرل اوهدالذفمد_هبةمالافدودوموهف ى راعفاطللا ىلعءاقرلا
 || مها قفئادقو قيد

ت اوى را اذه ىرع نملّتق ىلعةبعفاشلاو ةمفة11نمني رخأتملا
 دعب) ها لءأىلاع

 : صأن تدترا نامور مأ اهل لاقي ةأ مانا قيبلاو نطقراذأاد_:ءرباجث يدم (ممّتيانتما

مالسالا اهيلع ضرعدنأ مودل آو هلعىلاعت هللا لص ىبنلا
 : ناقب رطهلو تاتقالاو تي انناف

 أ دحأ مو تدتراةأ' سانا ةشناعنع فرعضرخاه بو نم قييبلا جرخأو رج اامهئعض

 باةتستنأ لب ,و هل اوهيلعىلا هللا ىلهىبذلا مأو
 يشل اوأح رخأوتلتقالاو تبانتناف

 هدانسا قوت ارم عيرأ الجر باتتسا ل-وهل آو هبلعملاعت هللا ىلص هنا راج نعدودنلا باف

 انأتا قيمبلاو ىطقرادلا يرخأو رخآه ونم قييباا هجرخأو لورتموهو لالهن العلا

لفاهمالسادعبت رن كح ةفرق مأ اها لاق, أه با:ةساركو
 قو رح نب لاق اهاَدمف بتئ

موب ةف رةمالدقل_سودل اوهملعىلاعتهللا ىل-دىنلاناريسلا
 || حرخأو تاإريغىهو ةظيرق 

لءمدقال_-رنا ىفاشااو اطوملا فلام
 أ نع هلأسف ىبءوم أ ل-ءقنم باطالانيرعى

 || هاب رقلاع هيعلعفاق لاق همالسا دعرفكل -ر مالاقربخ ةبرغم نمل هلاقف هريخأت سائلا

 | نوت هل_ءاهوهدشتسا واغفيغر مون لكهوةوعطأو ارث الثءوقسح ال_هرعلاتف هقذعام رضف

 متفياتتسالا بوجوىف للا لهآ ف ادخا دقو ىغايذا ضر لو رمح أل ىف اهلا هأ عاري

ل وسد ناك اك فيسلا ىل_.ةمالسال ا ىلإ ءاعدإ اميدةتيح هءارهاظلا راهتيفمك
 اا هللا لد هلا

شال ولاص ثالث ىدح ا ىلا ممتاعدي هأد و كرش !لدأو عدي ل-وهلآو هءاعىلاعت
 ]| مهلئا

عجرن ا دئرملل لا ةمفرفاك ل كف توثاذهف مهوعدب تح
 0 راسلوا ةقالاو مال.الا ىلا ت

 | قدرا وأ نيدلا فنعاطالو أ ةدسسال او أب اكسال اوأمالساللوأ هلوسرإ اوأهنتباسلاو نهاكمااو

 || ةبجاو ىهودءامتسالا ىهءذهفكاناتقالا و مالسالا ىلا تء-ر ناك ك مالا د_عبترفكدق

 | وأ نيت عاونال اكلت نم عون ىاندترمال لات هنوك امأ اومالسالا ىلا نرخ اءاعد تح واع

 نمد او لكل لاد لب كلذ ىف ةسحلا هيمو ةتامتأب ملنراك او القأوأ مانأ هن الث وأ هثالُث

 تاداورلا تنئاتخا ىوسملا لاك هناك تقى فأن اف مالسالا ىلا عجراءالؤه
 ةفشح ىنأن ع



 ميدل كلا اكلك

 0 مالسالا نعامة ااذا ةيادمل فوات رمان لوقف

 نضر هيريخسلا عما فو لتقالاو لسان اف مانأ ثالث سدح و هنءتذشك ةهشه تناكن اف

 لأ هنن ىلأ ع نعو مانأ ةنالث لهعلوتسائناهنالوالا لدوأ# ىل.ق لقى ن اف مالسالا هملع ١

 لقب ةحرصملا ةودعأا ةلدالا لوقأ ها باطيلوأ كلذ يباطءل> ديوس ل
 نمةاععلا ضعن ن ءدروامور وشال ل_ةاان مالا هيف لب هيام ءالا اممم ١ تش لدترملا

 ناىوعدو عراشلا نعت يئامدسقتل ملصيالو ةعحب سدلف ةيادتسالا لمق 0

 نافمالسالا ىلا عجراهللاةيدتر لا ةلطان ىوعدراكسنالا مدع ةطساو ع عام اكلذأ
 درع؟ع عورمْماءاعدلا لصدسدقو تقولا كلذ فلل :ةنيعت ب« منأو همدنة-بحو ناجأ | 8

 مون مااكلا مدقت دقو (ب يرام اواقاطم ىطوالاون هلا ىازلاو) مال_-الاىلا عراهلاماوق

 لب لهل ةحبم ةمصعم لكس .او ودعا لسسملا م دىلصأو ئه -ةقىف حدب ل:ثوبدلاامأو

 الا ل منها مدل <يالث يب فرصا دورود هداوسالو اممعرمشاادرو ةصوص ىداعم

 ةندهأا ع نمكلذىفام عمةاصعأا م ظعأ نءثوب دلا نا لصاخلاف اماه رسداو ثالث ىدداب

 مهرتست ع مما قاف ة.نطامل ال ةقامأو هما 06 والن لقي هناامأوةأورملاو نيدال ةمقانملا
 00 وا:نودب ا وقيوا لعين أد _عبالا مهتمدأ ل_:ةلكالر قك ان

 حصناق قالا ىلعمممامنومهربو حالصلاو مالسالا مهءاوعانورهظي مهنا مهنعدو مشملاد
 موي رعتملا مه ىلا ىلعم منا نو دقة عي لب رفكسلا ىلعم ما نول عال موماوع عم اذه

 الادنهلا ضرأ فرهاوبلا مهو ةرئطاماا نمد أ ل: ةزو تالف ةلاىلامسهنمجوحأق وا
 راه ف وا ىءاوناكناو هنود مهو عدو ةيمالسا متلك نالحا وب ر فكه نءروظين أد“: .-

 نيدلا اروءأ نم

 «(صاصقلاب اك )«

 ىلوا ايدام صاصقلا قمكماو ىل:ةلاىف صاصقلا مكملع بدك زيزعلا باكا صب هب وجوو

 سفناان سمو امت«ثالث ىداالا لسه سها مد ىل<الثي دك ة:دساا رتاوتعو بايلالا

 ىوةشلاعشيدح نءءري-غولسهىفو دوءسهنباثي حن ما.هري-غو نيه | ىفوهو

 هللقن هلاه ملسوهلآو هملعىلاعت هللا ىلصىخأ انا ة هرب رشهىلاثود>ن ءامهريغو نيج علا

 نمهحامنءاودوا دولاودوجا هحرخ او لءةينااماو ىدتثينااما نيرظنلا ينم وهفليتق

 نملوقن لود آو هماعىلاهت هنا ىل_د هللا ل ومرت عم-لاف ىازخلا عب رشف اثيدح
 ذخأيواص:ةينااما ثالث ىد_-١نيبرام الا وهف حا ردا ىل» لتاو ل_خوا مديبدمأ

 هسيفو ىإسلاءاحوملا ىلا نب نامةسهدانسا ىفو:دي ىبعاوذشل ةعب اردارانانوةعيوال علا

 لاه سامع نبا ثي دع ع نمهريغو ىراذملا ي رخادقو نععن عدقو ىدعانب دءاضيا ه. .فولاقع

 مكيلع بنك ةمالا هذال ىلاعت هللا لاقفةيدلا م مننكتلو صاصقلا ل_.ئارسا ىيفناك

 هيداادمعلا ىف لمة, ن اوفعلاف لاف 'ئش همخا نمدل ىنعنذقي الار ابر كا ىلةلا ىف صاصقاا
 نمف.ندم لال ذ ناس: اب بول طا! هما ىدؤد و ف رعب بلاطلا عيستي نأفورءملاعاسسالاو
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 (8ا/ صاصقلاب اك
 ا 17 111515171751 1 ت5 كة: 7 تت 3775212-5/50579710150051 5 100 طن فنا 709: تلتفت ف دعس صك جوج

 صاصٌقلا بوحو ىفمال_.ءالا لها نيف الخالو مك.امق ناكن م ىلع تك اسعفةحر رمكبر
 اما(دماعلا) ههجو مدقت دقو (راتخلا فاكس ىلع سي ) عئاسملاءافدناو ىذسةملادوحو دنع

 ىفالا مسرة لال ظذاب ةشل اعشب دع :رمهعتكو مم اكطاوىقاسفا اودوادو:اهحرخأ

 مالسالا نهج رك لحروادم«تمامل م لدي لبرو مجريف ند ناز لاشخ تلو ىذا

 نمه-امنباوىذمرتاا جرخأو ضرالا نها وأ باهز وأل-2ةءمةدلوسرو هللا برادكذ

 تاقلو:ةملاءاماوا ىلا لسأا دمهممىلاق نم ظ ذلبهد-> نع ه- أ نعيبمدنبورعشي دح

 الاس تال صاصةلا نا مالسالا ل_ها نم عاج ال او ةل دال انموأعم هودو ثددخل|اولةةاوم>ا

 صاصقلا ب ملاعرمش للاى 5 «مهالوتقمادع لق ٠.منال اناو د ءنوكي نا ديالو دمعلا عم

 لصق اع ؟ ناسنا لءةد هد ناوهو ضخ دع عاونا“ هد م الد ىلع لها ا!يقاش ا!ادذعءتاق هئءاع

 ةظاغمة.دلاوأ 1 ئفاك مادو>و دمع صاصتلا همف بق لة مز ادد؟ناكماوساملاعلمَلا هب دب

 ادله نم.-:مترعالا ع هن رمذ ةصقب ناود»ودمعل ا هيشىفاُمل او ةلاحىنال١!لامق

 ه-.ةبالف تافنيب رمذو ةيرضريغصرخوأ ف.فخاصعب هن ريضناب ابلاغ برمضلا
 | مغص بو رمضملا نكن اهني الد ىلا 'هل-ومه.اقاع ىلع ةظلغمةيدلا هب ندعو صاصقلا

 دوقلا ب#تامىتدبرضاا.ه.اءىلاو براذا !نآريغ انوقناكو ا ءامتهنمتوعاضد صوا

 همق ىدرتفاركإ :رةدوأ هياصأف هرهغدصقاس او هن رمد ل الن اوهو ضخ اأطاناثلاثلاو

 ىلع همه ةيدلا بو هلع دوقالفتامو ل راوي قلعتفزو الثمح ةكيش بدتو ناسا

 اما هصاع مكح مسق لكلو ماسقأ ىلا نيلومةملارا تعاد مسقن دع هلام نيئسث الأ ف لداعلا

 ل-ةقر ىثنالا لتقورك ذلا لةقو د هلا ل_ةقورالا لةفاعسجامهيئاماو هيدا! ىفاماو دولا ف

 اهمدوا الما همضووأ اهد رمش لوما نوكمارا. معاالو نينا ل_تقو رفاك- لال دقرمسما

 دسحاةعذانمدلان مائثدل كرتننانا ىلءدوقلا بجو اذاو اري-ةفوا امن غاريمكو ا اريغص

 برحارادف صاصتل ا راكمنا اماو اها ناش نر رح < يذلا حو مراصةيرزلا 1

 ةمزال عرمشلا ماكحا نأف عاجلا الو م سامقالوةنسالو بادكح نم ههحوالفاةاطم

 افاهضعيلواةس.ءرمثلا ماكحالل ةكءاْ أت سبل بر ارادواو د_بو ناكم ىا ىفنيإسمال
 ام-عماهريغىفترانوهاك بر ارادقتدث صاصقلا نمنيإ-ملا ىلءىلاعت هللا هسءجوا
 ءامهلا ىلع ىنءملا لامه ادرحتالا شرالا تو.ثو صاصقل !نيبقرفالو السد كلذ ىلا اند_بو
 هرامش>ا ىلا ض اودموهو هعدخ ىلع هيدل وكلا بدع : رض جد ال قدام سقحاو لكان
 ةيلهاملا مابأ ف تعقو ىلا ءامدلا عضو نم ملسو هماعهقنا ىلص هُ :معقواما ذه ىف تامةباعو

 هذه نمأ.ث عاربالو مالسالا ماكححا نم اهيف درو ام ىلع ىههذنيإسملا*امدل ضرعتاذهىفسدلو
 صاصقاا موز نم عرشااف تراشلا ىلع ءاقءاايحوالاو لذلل لدي ل_لدالا ماكحالا

 ىلاعتهللا لص هلوق نءمد 2: (ةيدلا ب اطمهلثالاو ةنرولا كل راسخ اثا) شرالا موزلو

 رطادرعا او سكعلاو لدرلا:ةارملا لةتو)ني رظنلاريم وهفلمتقهل لق نهلسو هل اوهءلع
 ىلاعتهتلا لص نلانا مزور عتيدسحن ميعذاش ااوكالامهجرتاا1(مساانر ذاكلاو

 نمقاسنلاودوادولا» اوروىئت'الاب لة, ركذلا تاع نعلا لهامملا باك فبتك لول وهيلع
 دمسسسلل

 قيرط



 0 اويل سوت عينم هانا

 صاضقلا بك (/6)

 قويبلاو م انساونابحْباوقاسألاءاورو السم ىرهزلا نع سنون ءبهو نبا قب رطأ
 ىوهدس نع هسا نعمزسنب ورعنبد._هتنب ركب ىلا نعى :رهزلا ثد فس نال اوطمالوص 0

 ناك اذهريلا دعب ا لافو قيبلاومك اذاونا.-نباهسخدقو لي وط مالك ثيدلا | ذه
 هيشا هنالدا_سالا نعهن رمش ىغتسي لعل ا لها دفع همفام فورعم رمسلا لها دن ءروجمشم

 ةلوقذملا تكلا عم ىفلعأ الن امس, بوقءدلاقو لو.ةلاءدأ سانلا قلل همم ىرتاوتلا
 ملسوهل او ه.لعىلاعت هللا ىلسص هلا لوسر راصت١ناف اذ م منح نيورع بأ ن رم مصااناك

 هريصعماماوزي زعل دمع رعد مش دق كاملا اوتو مهيأ ارنوعءدبو ءبلآ توعسو يات

 سأاثيدح نم امهريغو نيدهدصأا ىفام لذ ىلعهب لدتسا م ا اذهلةعصاانى رشزلا
 ىدووييلا ىمىت-نالفو أن الف اذهكب لعف نءاهل ل .ةفنيرحتنبب ةيراجس ار ضراددوهينا
 نيب هسأر ضرف لسوهل اوهملءىلاءتهللا لص ىلا هبرهأف فرتعاف هءىغاهسأرب تأموأف
 لهاوةاةخاو روهجلا بهذ كلذ ىلاو منا حرش ف ثلا كان نتاملاىفوّدسا دقو ني رح

 لجرلا لق ىلع عاج الابل نبا ىدح دقوال ما ةيدأا فص ةأرم ا هثرو نم لل<رلاهثرو فون

 لحرلا ل:ةىفاذه لعل لهأ نءىاخذلاهاورو ءاطعو نسما نعو ىلع نءةناو رالا :ًرملا

 عرفلاو للا رفاكللاو رح ابد_علا لّدقا ذكعو صضاو ىمالاف لج رلاةارها لدقاماو ةأرملا
 ديعلابر كلا لمي هنا لقد ثالءااروصل اهذهنمس كل !امأو فالخ كلذ ىف سداو لصالا
 ناكاذا اذ_هىروثلاوةداةةو ىلا وىعشلاو بدسملا نب دمعسو ة.ةنلا نع ىو دو

 دمسلا ل قيال هنا ىلع عاوسالار عملا ىف حدف هلاكولمم ناك ا ذا امأو لالا ريغااكى لم دمعلا

 لددسداو ىذمرتل ني_عباتلا ضددو ىلا نع نالذلا ىحاذكهو عر ءالا هدمعد

 لوسرناةرعم نع نسل اثيدج ن دىذملاهنسجونسلالهاودجل# 0

 هداتساك وداع د ءياص اس نع وهاذا قهديعل تق ن لاق - .دهلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلل ١

 هلوةينوعلاملا ل ددساو روممهفالخهز مهعافم قو ةرعم نع نسل ةياور نمهنال فعض

 لدتسا نملال دّدسا ىف ناكشالاك لاكش اهب الانلال د ءالاىفو د.ءلاندمعلاورلاب راسا يلاعت

 3 عشب و رعب لح ن 2 طرا اا هح رت عانس 1 ساو سفنلاسقنلا لاقل

 0 ل_ودل اوهيلعىلا« هللا ىلص ىلا داخل ادمعتمهدبعلةالجرنا هدس نع هس أن ع

 شا.عنب لمععسا هدانا ىفو سب رود نا ءسأو هيدي لوناسملا نسمه

 1 عنب داي اءدانسأ ىف و ني.ءاشلا ف ىوقلمعععاو اشوهو ىازوالا نءءاورهنكلاو

 ىلصهتلالوءرلاق لاق رعي دس نمىكدعناو قولا ج رخأو فءعذ هودوىاشاازب زعلا

 ىسعنيرعمدا:_ساوهدلاو نمداوالوهكلامن م كولمداشيالل_ودل اود .لعىل اعت هللا

 سامءْنياثدد-نمقوملا و ىطقرادلا حي رخأوى راذاا لاق 5ثيدالار ؟ :موهو ىلسالا

 نملاه ىلعن ءقييبلا حي رخأو نيكورتملا نءهريغوربي وجهدادسا فود .هدرح ل دقي الاعوذ سه
 و ىلثيد-نمقممأاح رخأو'لورتموهو ىنعملا رباجهدا:-١ فود معب رحلة قيال ةئسلا

 ىل_:ةيالكأ (سكعااال) اهيوقتوءذهاد مشتثيداح بابا فو بدع نبورع ثيدح
 رفاكب نمؤملدةدال الا لاق ل_سودف آو هماءىلا«ت هللا ىلص جذل انا ىلع شي دس ذاكب نمؤم
 1 0 م ا ل صل مح د ب صل جا سا ل 222 وم عج يمص ووو ميسم



 َضاصَتلا باك اغفلا
110 

 نمىذددرتااوهسامزباودجأجرخاو هوم اهاودوادوبأ:ىقفاسنلاود_أهحرخأو ||
 أ رعبا ثيدحن هيد ىف نايحْنبا هجرت أو هوك هدج نعم ن ء ب.ءدنب ورعشيدحأ|
 نآرقلا ف سلام ولا نمئشمك دنعل هةقمج ونأهللاك هنا ىلع نعدريغو ىراضلا برخأو ا

 ل 2 0 ١" ب
 ا ةفصعل اءذهقامونارقلا فال_حرهتلا همطءيامهفالاةمدنلا ارب وذ_بحلا قافىذلاو لاف 0

 ٍ رفاكب لسى ةدالن ا وريسالا كاك فو مهام دأةاك-:نو:موملا لاه ةق.صلا هذهىفامو تاق ا ا(

 |١ هوروهجلاكلّذىلا بهذ: ىذلانامأو برك ارفاك-لانلسملا لّدتوال هنا ىلع معلا لهأ عجسأ دقو 1
 || مالا كلام لاه هنلالدة_بالل لدي.« ىمدلان ل ملا ل-ةقىلا بهذ نمتأب لو ةشنح .ونأ لاف ْ ل

 || هناالاىفاشلاهءلعو تلق هيلة قمن هلل تقلل! هلةةينأالا رفاكي لص لتقيالنأاندنع :
 اا رعنهتاديعو ىلعثيدح لثمبايلا اذه ىف ةديدعلا ثيداحالا نالءانئتسالا اذه طقسأ ||

 | دلاولا دمها ث يد عرفلاىلصالا لّدقيالىأ ( سكمااال لصالاءع رثلاو) هتعةتكاسأا
 || د_:ءىرخ أ قدرط هل نكلوةاطرا نب حالا هدانسا ىف ورع ثب دس نمىذمرتلا هحرخأ دا ولان

 ثيد_> نماضيأ ىذمرتلا هو حرخأو تاقئاهدا:_ءالاجرو ىئطترادلاو قمملاودأ ||

 || 0 كلذ ىلءلعلا لها عجبأدقو سابعنب !ثيدح نماضي أ هبرخأو فعضاهدا:ساىفو قارس
 عمح ورخلا اواهوحخوءاضعءال ىف صاصقلا تشي و) كاامنعذياو رو ىبيلاالاه_قفلاذع

 || فتالا,فنالاو نءعلابنيعلاو سئل, س ةنلا نأ مث ملعان 1 ىلاعت هلوقا (ناكمالا ا

 دقد لد ارمسا 6 2 تك ناو نشو صاصقح ور او نس اان ئسااون ذالاءنذالاو ا

 عيرلا نا !مهربغو نبي هعلا ىف سذأ تيدح ىف اكل ودنا هملعىل امتدتنا ىنص ينل كلذررق ا

 كاذدسقت امأو صاصقلاب مولا اوهملع ىلا«تهللا لصهننألوسر رهان ةي راج ة ا ؟ترمسك ||

 لفك ىلع راصتقالا ناكما مدعك ايف صاصتقالارذ اردعددقحو ردا ضن روكلف تاكمالاب 1

 ىلا فتاك! ارادةمالةزو ا نود نم ناكمالا بلءلو#عرمشاا باطخو هساعى 2[ ام ا

 ا للا مدر ىلعةلادلا ةلدالاف رارمذاو ةرطاخعوأ راد ةمالةزواعالا نكعال ناكل اذاقهيلعأ

 فرط لك ناتاآ صاصتقالا لمادا ةص م2 صاصقا | نعحب راغوداعهرا رذالا < رحت 5 ا

 وأاهلصأ نماهعطت» عريصالاكه ذم صتقا نانا نمولصةم نمبلاظ هعطقن مولع لصةمدل ||

 || عاقول كالذكو هنمصّمقي لصف ا نءاهعطقيل<رلاوأ قفرملا نموأ عوكل نماهعطقيدملا ||
 || هصغول كلدكو همم صقر همثن أ عطق واهرك د بحوأ هنيعأتف وأ هنذأ راهفنأعطق واه ن-تأإ

 ب سماه نم ها ءانللا ىلع مع

 : رخآ اعضوُمحرحوأ ةدذوملا نوده_سأر ح رح ولو هذم ص-ش هوهدحو وأهءأرؤةدذوم

 فد نم هدب عل طقول كل ذكو هوق ةه|2اهلا ةاعا ىه نكعال هنال همفدوق الف مظعلا منهوأ هندين هم :

 : ند / عركلا نش ةءناهلو عضوملا كلذ نمهدب عطةب نأهلس داقدعاسلا||

 طقسا دك فالتخا مها لمصاغتلا فو ل ركل نها دكه لءو دعانا ىطتل :

 نضلخ 101 كوك م م مدنا فلو من رج "الا بيص: مزليو هثرولاد_حًاءارباب ١

 5 طةسمهد_-ًاًربأ ناو طوس صاصقلان ماوربأاذاقنب رظن ارم مسمخاو ةئرولا ىفاةيدلاو ٍ

 كثب ا ن نمفاسنلاو دوادوباحرخاو هيدا ن نءمميصت ةيرولاقفو:_سو صعبت ال هنال

 ا لوالا اوزسا ل للرزق وشم قادتنا لد صدقا لور تا ةسقتاعأ(

 1750 ب دوج بص جوس جس سس وب وجبت 7 وو 12 جيس وسم
 كوالاو



 صاصٌقلا باك (؟مالال)

 نع اوك .ىااوزسك# ولو“ ما "لوا نيا:-ةاانداراو :ًأ سا تاه ناو لوالاف

 مفاذكت برقالاف برقالا ىالرالالوالاهلوقو يق تناكو لو معهد راسم

 قشمدلا ةفي ذ-وأ نص# نبا لاّةيو نجلا د #بعنب ند>-هدا:ساىقو دوادوب' !ثيدحلا

 دج رخأو هيسساادح أ ل_عاالو ىعازوالاريغ هذع ور نم ل-ءاالىزارلا ّتاحوبأ لاق

 هللالوسرنأه دن ءهسأن 8 بدع ورعشم لو نمهحامنا وقاسنااودوادوبأو

 الااهتمنونريالواوناك نم ءاهتيصعةأرأا نعل ةعينا ىضق لسودلآ اوه ءلع ىلا هةهقلا ىلص

 دشارنبد# .دا:_ساىفو اهل اه نول. 24 م هدو ارز نيساولةءفتاتق ةناو' ارو نءلذفام

 نادمةياهلئاه نولَمْمر مهو هلوقث د-اوريغهمفماكتو د اوريغ هَعُبو دقو ىلوكمملا ىش.دلا

 ةةء:دولأو ىئاشلا كلذ ىلا فبهذدقو معذعل طاقساو أ مهطاقسأب طقس م-ما حل الذ

 عسل ق>-كاذنا 00 «١ صامَّأ| قرف ريغد مهيخناك اذاف) هن هءاصصأو

 ني-ه> نب نارعشب د( هءاعىن# !نمهينسامر هعود) هغولب لبةىبدالر اتا الو ةثرولا

 ىلا او هه خاف» اًةمنث تءقوفهمثن ةءدب عنف لودي رمغالبر ناامهرم اشو نم لأ

 اهميقو كلةيدال لسقاا ضبا . ايبود رطبا اهتز لولا .اعىلاعت هللا ىلس ىلا

 لةةرخآى قو 0 روه4! بهذ كالذىلاو ة.ءأنب ىلعيثي د نماضنأ

 هلاو هل عىلاعت هللا ىلصىنأ : انعىطقرادلاد_ه:ءرعزبا ثدي دخل (كسءلا سحو لالا

 رءوهو ك_ءاىذلا س:< ول: ةىذلا لقب رخآالا هلة ةو لجرلا ل- .رلا كس. ءأا ذا لاق ل و

 لاق ل عم! ع نع -غورمعمهاورورعنبا نع عنان ن ءةمأن ب ل ععما نءىروثلاق ب رط

 ظوف ريغ لو دو ههنا لاو ل رملا جرو قويا اني أ هجرخأو رثك !لاسرالاو ئطقراذلا

 رت ل--حرىف ىذق هنا لع نءيفاثا اب رخأو ناطقلا نبا هححصو تاثهلاحرو رحب ا لاق
 بهذدقوت ومع ىت>نمسلا فرخ الا سي وىل: املا لمة لاق رخادكسسهاوا دمعتم الحر
 لع ءءاعاود ةعاف ,كهءاءىدةءانذ لاه: ةوقهديؤبو ةمعفاشلاو ذل ااذىلا

 سدحاماو صال ةّميشلاةلدالا تع حي رد_:ملتاقلا ل_قذ'هلهجانو مكءاعى د _ةءاام
 كلامو ىىذهاا نعىور دقو لو:ةءالدك اسءا سدس هقه هارب زعتلا نم ع ون دف كس دما

 ىلتقباطانا نب رعنا اطوال ا ىو ناكيرمشا مال ->ةللرشش ا ملاك #دملا ىلةي هنا ثدالاو
 ,متاةاءاهاصلهأ هلع الا .ةولرعلاقو تهل. غىل:ةمول قد_>او لجرب ةعمسو أ ةسجارغأ
 ءاسنالاو دولا ارا ل--رلابرا رحالا لاحرلادمعلا فل ةد هناان دع مالا كلاملاه اع.ج

 معلا لهأرثك ا دنعاذ_ه ىلع .ءاار ىوس ا ىف اضي أ كلذكد علا, دسعلاوكاذك ةأرملا
 لاحرلا ن ه ةعاجم ءلرع | ١ذالوقأ ها اصاصق نول ةيدحاو لق ىلع ةءاسج عمتجا | ١ :ااولاك

 هنا [رقاا ةلدالا نال قحطلاوهاذ_هو مهاك هياؤل تق ق-رغبا دعلجر لتقىفءاناا و لاءرلاوأ

 الجال صاصقلا عرش تا اةمكط او ةءاوأ ادحاو لئاسقلا نوك نيب قرف: ةمشيد#هلاو
 ةعاجلا ل ةقئاوج مد_بلاق ن«تأيولوكاذإةم_ضدةم سونا ظفر ءامدلا نقح هو
 ىف عرمشلا نءتسيأ ةطقاستاققدن عملا ىلع هياول د سامه باهنلب ةسمعرشة جب ددحارلاب
 ىلع اهيراحا تايعاف كاز نتأمل ضادتو لم ةلاو داهناا ءوضىف ل الإ اهل ف امكريب دالو لق
 ا تال 20 0 1157000 7700من تت تش

 4ص انين
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 ةفيلا ضاصقلاب اك

 اذان الذ ىلامْغالاةد لح ى اهل .غدولتق هلوقو محا عم ومس او رمدعلا الع ضعب :

 لقي مم همف ىف عضو« ءىلا هحرذت هى هعدذ نأ ىب م”لغلا لادد ,وهلاماوم فا ةلمحلاتحا

 0 غلا لتقنا ىلعوىدهاافلاق هسلااوعهجا وهم ءاعاونواعت ىا٠ ءام صلشا هسءاع“ الاع

 ةئيدملالهأ ب هذماذ- هرتافاك- ما همفريةعئالو وفعلا طوسالف اد-ل: اقلال_ةقيجوب

 راىلءوهظفلاماذ- هلءقلافو ها هءىناوانكشدراتخادجا هذ مى نيودولا د -او 0

 رشاس منير عا! ىءيم مهد _داو لك نا مومل_هملان ه هناق مم رشأ م مكح نيب راح هدر مكح

 (ةرافكلاوةيدلا اطلت لتقىفو) هأ كلذ. نعمل. هيملعهللا ىلص ىلا لأ الوه سف لدقلا

 ىلع عام الا عقو دقو لمصافُدلا و دو.قلان 2 ًّآ نأ ماظن :ل|ىفام ىلءزيزعاأ كلا صنل

 111201 نو سوكر وسلا ضب فاقالللا عقوداو تلهب ةرافكلاو ةيدلابو>و

 امدول منةفورعمهلامنمةرافكلابوحوىففالدلاو أطخهد-عنالل-ةاذارمغملا ا

 باطخ نمو جامد وأ نمو فاكم ىلءالا يال لاذ فملكتلا بان ن ماها لعجأا
 ماعطالا نمهدعب امو ةمةرلارب رت نمهناصس نارك ذام ىه ةراغكلاو نونا !اذكهو عضولا ||

 سلاموهو)دمعلاه.موهىذاااطلتاو ضل ااطانانا_ واما نا فان رعلا

 نادل نيب دوقال هناان دنع هلع عمتجلا مالا اطوملا ىف كلاملاو (نو:<#وأىىدن هوادمعت :

 تاق اطسخالا نوكبال بسلا لدقناولخااوغل ودود لا مبلع بيت لامأطخ مهدممتاو ا

 لاق نيهصصأاىفةرب رهيبأث يدل (ةبصعلاوم هوتيل ة اعلا ىلع ىهو) للا لهأرثك ًأاذه ىلعو :

 ةرغباممم طقسا ل بن مذأ ما نينجقل_ودل او هيلع عت هللا ل صهقلا لوسر ىضق 8

 هل اوه اء ىلا« هللا ىل هللا لوسر ىضشف تءذو ةرغلاءاهياع ىذقىقلا ةأر ١ نام ةءأوأ دمع ا
 لعذر 1| هيدي ىذقواههأ ظذا ىفراهتصع ىلع ةءلانازاه-وزو | مك 36 .ااهئاريمتأب !مل-سو 7

 ىلع لو هل او هيلع ىلاءتهلقا ىل ههنا لو ربك لاق باج ثم د> ن مهريغو لم ىفوا ممل اع 1

 ىرخالا امه ادحا تاقلي ذه نمنيت سمانا هجامنباودوادونأحرخأو ةلوقَءنطب لك

 ىلع# اومةملاةيداسوهل ؟ او هلع ىلاءت هللا ىلصهننا ل اوسر لعشسدلوو حوزام مممةدحاو لككاو |

 هللا ىلنصهللالوسرلاةؤاذ !اهئاريمتلو ملا هلقاع لة فلا اهداوواه-وزأربو ل املا "هلق اع

 : دقو فءعضوهو دا هدائساىفو ىووذلا هتك واهدلوواهوزلا مث ةاريم ل ودل اوهملعىلاعت

 لقعن نأ ىضذقلس وهل او هناء ىلاسع هللا ىلد ىلا ن ناهقوام رقبمهش نب ورع ثي دعم:

 ل ماقتل قاوئاتشااناو ل ةعلا توم 02 ءنلعلا عجبا دقو ثيد#لا اهيصعتأر ان ع

 هلسدل انا هنمدافم_ساعتدرودق ةلدالا لوقأ ”نلةاعل١٠ نمدسحاو لكمزل 0

 لا لالا ثلا نع نولقسي هبارقا او هتم قالا نء لع نط ملا ناواهتمىناحلا نعلقعت ا

 نييقرئريغ نماطخلا تاءان> لك كل ارهاظلاو بج اواهبلمعلاف !ًةاطم صخأ

 نمصخ أ مهفمزلام ميا 3 ىلعاوردق اذا ةيارقلا نانا مند عم_ لب ثي داحال اه هنيب ةأفانم
 عوم-<؟و'هلسقلا مث نطملا مزل ءاقولا ىلعاوردةد ل ا تداولا رخال اح اذار تريغ

 هر زاورزئالىلاعتهلوق لثعال دسمة عد رمشلا ف تبانريغ هنالاف ن ءىلءّدرب لعل !ىقدروام

 ىللقعلا ةلد أن اله سفن ىلعالا نأج ىنوعال لول او هيلعىلاعتهقنا ىلص:اوق لمع وىرخأرزو

 ههدوملا



 ثارالا باك (ءالفز

 اهقوفامو اهتودامو ةعجوملا

 ٍ «(تاددلاباك )«

 مهدت ةنردعر هانم سعت ملفي كالا تركب بانة قمل
 قرشا ياس رمتل ]وو زلا لص +أىم_ذا ةاساقمدعب هنو دويبث مع نوكحر»و

 رمفعانثاوأ رام. دفا وأ ةاشاةلأو اةرقب انئاموأ لب لا ناقناجا لوول قا صاخصُالا

 ىلا ء3هللا لص ى ١١ نعحارىب أ نبءاطعش دلل الدي هيدلاريد (ةلدات امو أمهردفاأ

 "را او هءاع ىلاعق هللا ىلص ىلا نءرباح نءءاطءةباور ىفولسودل اوهيلع

 رع لاله ىلعو لب الا نمت ” امىلد الا لهأ ىلعةيدلا فل ودل اوه.اعىلاعت هلل هللا لصهتلالوسر

 الس موا د:سمدو ادوبأ» اور :ل- ىتءاملاحلا للدأ ىلعوةاث ىنا اءاشلا له أ ىلعو ةرق,ىتئام

 ا دح نم هجام نب او ٌقاسنلاودوادو أودجأح رخأو ىما دج

 هلةعناك نءثارل_سو هل اوهءلعىلاعتهقلا صه لوسرىذقلاق هّدحنعهسأن ع بدعُش

 شارنب د هداخ_سافوةاش ىلا ءاشلا فهلةءناكن مو ةرقب ىتاموقبلا له لعرقبلا

 نيضنلا قنا مزح نيورع تي د-ىفو ةءاج هقثوودحاوريغهءف ماكت دقو ىلوحبكملا مدا تا

 ىلءواضي أ همفوةأر !ابلجرلا لق ف هجي رذت مدقتدق عيعت ثيد- ححوهو لد 0 _

 ل-ةىدع ىنمالجر نا سا. عنب ا ثب ددعن نمدوادوبأحرخأو راش دفا يهذا |لهأ

 اعوف ص ىذصرتلا هحرخأو افأ ارت اف و هيلع اعتقل ل_هيننلا لهل

 ىلعدي دلا ةمهتتناكلاقهد+ عه .1نءبمع2نبورعشي ددسن مدوادوبأ حرخأو الس سو

 له ةيدو مهرد فال اةناقو 0 .دةثاسعا لبوه آو ه.لعىلاءتهللا ىلصهقنا لوز دهع

 اللا ةفاسطخ م1ةفرع_هاختسسا د ءاذكناكذ لاك ني لا ةيد نمفصخلا ىلع باكا
 فاًارمشع ىتا قرولا لدأ ىلعو رام ..دفل أ يهذلا لأ ىلع :,ع امضرفف لاف تاغدقليالانا

 الو لح ىتثام لالا لهأ ىلعو ةام ءااءاشل ! له ىلعوةرقب ىىئامردِملا ىلهأ ىلعو مهرد
 هل او هملع ىلا «تهللا ىلص ىلا ىلا كلذ عذرب همف حب رمدتلا عَ ةودّقف مدة:امضراءبالاذهنأ

 قردان ذاكعراشااريدقتنمتدثام قاساوةيدللا 0 معلا له ف اتخادقو لبو
 | ىلعو راس دفا يهذلا له أ ىلءاهلعذ ىرقلا لهأ ىلعةيدلا موق باطخانب رعنااطوملا

 ذرولا ل »ا ورمهملهاو ماشا لدا يهذلا هاف كلام لاق م-هردفلا ارمشع نا قرول ا لهأ

 نير عربد تس رد_ةيلاق هنأالا فاشل عد_ةاالوةلاوهوكلامهسلعتلق قارعلا لها

 اذافلد الا هي لصالا لاهتو عجبر مث تايدللا با قىللصالا ىب ملدالاو ىلإ الازاوعاد :ءباطخلا

 هنامزؤ تغليدق تناك ل بالا ةعقنا ىلعر عثيد>لوأتو تغلب .امةغلاات سحا

 ةثامةيدلا ةئتحوب أ لاقو مدقأملا ب .«2نيورعشيدسط راش دفا أوأمهردفاارم دعا

 ىلإ 2 نم ةثام بالا لهأ ىنعدا "اصل اهو مسعر د فال درس ءوأ راش دفاأوالبالا نم

 ىلعوةر ةبانثامرقملا لهايىلعو م-هردفال 1ةرسشءوأراشب دفا أ قرولاو بهذلا لهأ ىنعو

 للءاوقف:او (يحتو هيعلا عدلا *لل- فا أل املا للهأ ىلعو ةاشاغل | «اثلا لهأ

 تاددل ا ىف ث ثب داحالا تفاتخادقلودأ قرولاو بهذلا نودل.الاىفالإ اريدعدال طماغتلان ا



 غ١ تالا

 ' | ىلالا ةلطا سلو ةفاتخمبهاذملاواهياا عجريلف كاذب ةحرمصثيداحالاو ضل اطلشا ىف |
 ثيدح (اهدالو أممي برأ وط؛ىفلبالا نمةئاملا نوكي نب )لمةااولاّةلا ىفال لملدلا |

 ىلا عتهنلا ىلصىبنلا نال سو هل آو هلع ىلاعت هللا ىلص بذا باص أ نم لجر نع سوا نة مع

 هيقرخاواصعلاو طوسلاب دم_علااطخ ل شق ناوالأ لاق ةكم خقموي بطخملسو هلآو هيلع |
 واودج أ هبرخأ ةفاخ ن هلك اهماع ل زاىلا ةءاٌنمنوعد رآامملبالا نمةنام ةظلغم هدد :

 اما رخأو هنفةاورلا فالّدخا فاسو هخ رات ىفىراذلاو «_جامنباو قاسلاودواد ا

 ىلع ىبنلا ناهد نعهببا نع سمعشنب ور# ثد د >-نمدوادوأو دجأح رخأو ىطقرادلا ْ

 نأ كلذو همحاص ل ةقرالو دمءاالذعك ظاغمدمعلا هلع لاف لسوهل او هملعىلاعتدقنا ||

 ونأودوا حرخأو حالس ل جالو ةنيغضربغف ءامدنوكسص:ؤ سانلانيبناط._كاوزنن ||
 نأورع نينا دبعثيدح نم ئطقرا الاو غرراشلا ف ىراضااو هانئ اوت است اودواد 1

 طولا لشق دم_علا ه«_ثاطخلا لشق ناالا لاقت مل_سودل آو هءلعىلاءعت هللا ىل_صءتالوسر |

 ناطقلانءاو نا.>نءاهءو اهد الوأامنوطد فنوعبرأا منمىلب ال !نمةئامهءفاصعلاوأ ا

 ريهاج بهذدقو ثدداحأ بام |ىفو رعب !ثيدح نمدرك ذمدت:نمث ودل اذهحرخأو ||
 دعو واطخو دعب رشأ هلالث ىلء لتقل نأىلا مهدعب نمو زيعباتلاو ةيامصلا نمءالعلا ||

 ةداعلا ىف لمتد الإ: ءاعن اك اموهو دمعلا هس ىوهيدلا اطانا ىفو صاصقلانمعلاىفأ

 امتمنوعب رألبالا نمةئام ىهوةظاغمةيدلتقللا دصاق هنوكع ءةربالاو طوسلاو اصعلاك ||

 لاو قدءاودسج أو ةينملاوةيعفاشاا و ىلءنيديز'ذ_هىلا بهذنمو اهدالوأ وطب |
 واف اكسريغو ب امسالا نم بد عقوامأط خلاف أطخو دعنادرمض ل 0ل1نا ثدالاوكلام ||

 هءفدوقاللؤالاو ءادءامدمءااوةداعلا ف لّدقيال ل :ءاسعلّتقلو ا ءوحخو لو:ةمللدصاقريغ

 ىذلاهيدوز هفالخ ىلءروههلبا بهذ منوك ع ءاذ_ه ىلع عاججالارصلا بحاص ىكحدتو ْ
 هل آو هملع ىلاعتهللا لص بما ناهد نعد نع بع نبورع ثي دل ( مايد صن |
 نياوهن_سحو ىذمرتلاو ىفاسنلاود#ا هج رخأ ل_سلا هي دف صةرفاكسلا لةعلاق لبو ا

 صاءْن بة بقعشي د-- نم مزسنباحب رخأوهوكب هام ءااضرأ ب رخاو دعو دوراملا |

 اضيأدجرخأو مهردةءاغامىمولاذي دلاف )بودل آوهيلعىلاعتهللا ىلصدقتالوسدنا |
 ىطقرادلاو فاشلا حرخأو ف.ءضوهو ةعمهل نب اهدامسا فو ىدعنباو قوسا او ىواعطاا |

 ةيدوفال [ةعبرأ ىف ارمصنل او ىدو ويلا ةيدل هد رع ناكل اف بيسملا نيدمعس نعقوسلاو أ
 ةيدثا فاشاا لاف وكلام ملا ةيدفصت ىذلا ةيدن روكح لاب هددةوةثا.فاىموحنا

 قكارمصتلاو ىدوهيلا ةيدن ا ىو ونلا حاهتمىفىذلاو هذعىو رادكمهردفال ا ةعيرأرناكلا |

 نياوناّمعورع كالذي لاق هنا ىلذ اهحراشلاق للا ةيدرمءانلث ىموجنا ةيدو للا ةيدشا> |

 ىروثلابهذو ىذااكى مولا ةيدنا ةفشحى أو ىلعزيديزنعرخاا ىف حو دوعسمأ

 ةيدل مدعي دن دا نعىورو للا يدك ى ذااةيدن اىلا ةفدتونأو ىلعني ديزو ىرهزرل اوأ

 ام لسا دىلا ةيسنلابىذلا ةيدهصنتي نولث اهلا مح |ةيدلا فصنقالا و ادع قنا لسملا ٍ

 م د هد هسه حس 2-22 ---جججسجما
 مدقتا



 ثاالا باك (عمل)

 ةيدق قايم مهن ومكض موق نمناكن او ىلاءثهلوقب مل-1اةيدك |ماينولئاقل ميحاو مدقت

 ل .وانل او هماءىل اع هللا ىلص هنعترئاج د ةءقالطالا اذهنأب نادك وله ىلا إسم

 بالاك ءوملا ل ةةف صار ةاكللا ل ةعىذمرتلا دعو للا ةيدن مفمصنلا ىلعابنوك نم

 دهءىبءةيدلا ةمقتناكدوا دى ادنعو ثيدحلا لهأرثك أ لثم مصعب نسح ثيدحا ذه يقلا

 باَكَلا لهأ ةيدومهردفال ١ ةنامع وراشد :ةئامغال ودل او همللعىلاعت هللا ىلصهللا لوسر

 مفرامف اهعفرلةسذلا لهأ ةيدلرتو نياسملا هيد عقر عت اكالف ملسأ اهب دن نم ذل دموي

 (ثاثلا ىلعدئازلا ف كال دك اهريدو فارطالاو لجرلا هيد فصندأ رملاةيدو) ها ةيدلا ن :

 لقةعمل وهل اوهملعىلاعت هللا ىلص هنا لو ءرلاق لاق هدد نعم . أنعم عشنب ورعد 1

 نبا هحبصو ىئاسةرا دلاو قاسنلاه حج رخأه دن ثلثا غل سرا لمع 1
 أ ارا ةيدلاف ل وهل ! رك لالا لها لا نءذأ مم ثد دح ع نءقهسلاحرخأو ةعزخ

 هن أىلعنع ء قيببلاو ةبيش أنبا حرخأو هلثمتثيالهدان#-اق سلا لاق ل>رلاةيدفست

 دافأدقورع ن نءةبيشى أن بااضياه-جرخأو لكلا فل جرلا ةيدنم فصنلا ىلعةأر 1اةيدلاق

 ةيدلا ن نمثاكاىلااهثراناو ل_رأ | هيد نمعصنلا ىلع ا ارااةيدناروك داش هدحلا

 اطوملا ف كلامج رخأو فالللاو فاسلا نيب كلذ د فالغنا عقودقو لشبتزلا شوا

 لاق را عسببصا ىف كب دسملا نيدمعست أس لاه هن !نجرلا دمع ىنأ نب ةعبس .رنع قولو

 لاق عباصأ ثالث ”فمكف تاقلبالان منورشع لاف نيعبسصا قمكسف تاق ل بالا نصرشع

 تدّد_كاراورح مظع نيح تاق لوالا نم نو رمش لات عب رأى مكف تاقلبالان منوال

 ةئسلا ىهلاق لعدم لهاجو أت دشتم اعل :تلقتنأق ا ارعادمعسلاق اهاقع صقن تنمسمم ش

 ل ولا فونيدضسلاو زنط جرلاونيدملاونيشننشلا١ ونيذبعلا ف ”هلماك ةيدلا بت وز خحانباانأأ]

 ةئئاخناوةحومأملا أ باصلاو ركذلاوثاسالا و فننالا ىف نإ ماك حت كاذكو اهنصن بل ْ

 ّن- لك ىفواهرمءةسءئاهاانواهرمشءفصنو هيالارسشع هل ةذملا فو هملعىئجلاةيدشلا |||

 نا هيذو هديععتو همي رمد ة:ىذلا مزحنب ورعشي دم (ةدضوملا فاذكواهرمشعفصأ ا

 قويا نشا ف و ةيدا|نيتةثاا ىف ةوةيدلا ناسالا فوذيدلا هعدجبعوأ اذا فنالا ف

 ةطومأملا قوما نصا ةدنلحاولا لجرلا قو ةيدلا نيتسلا قو ةنفا كالا قو ةيدلاركذلا

 عيباصأن ءعسبصا لكىفو لبالا نمرش ءةسجن ل ةنملا قرةيدلا ثلث ةفئاطا فوةيدلالا

 حرخأو لبالا نمسخ ةصخوملا فو لبالا نم سنن لا ىفو لالا نمرمشعل جرلاوديلا
 ل-وهلآو هلع ىلاعت هللا ىلصهقنا لوسر ناهد جن عه أن عب.عش نب ورع ثيدح نمدجأ
 نيءلا ف ىضةوللةعلا فطنف هتءنرأ تءدجاذاو الماك ل ةعلاهلكعدح اذا فنالا فىضق

 ةسجم "'لةنااو لّوعلا ثاث ةمومأملاو لقعلا فصندءلاو لّعاا فدنلج رلاولقعلا دن

 ند# ءدانسافو ل ةئااو نيعلاركذ نودبهجامنباودوادوبأ ءبرخأ دقو لبالا نمرمقلا

 نددعت صو ىذمرتلا رخو ةءاجب هقثوو ةعاجه فم اكتدقو لو حكملا قثمدلا دار

 الشنط راو دما عباصأ هي دلاه لول اوهماعىلاعت هللا ىلص ىذلا نا سم عنب اثد دح

 نءنامح نا وهجام نئاو فاسنلا ودوادوب أو دج اهون ح رخأو عس.صا لكتالبالا ن ندرشع
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 ن4 |نءتبدعدس ورع ثد د>نمىا فا اودوادوب او دوجاح رح او ىدومىنأثددي_- :

 || نس لكفولبالا نهرمشع عدبصا لكى لسوهل اوهيلعىلاعت هللا ىنصهقا لور لاه قاف هد ا

 ١ نباوةميزخنباونسلا لعأودجأ جرخ أ وءاوسنا:_ءالاوءاوس عداضالاو لبالا نم سخ ١

 ا ىلا عت هللا ىلصىبنلا ن اهد_جن عه أنعاضإأ بِمعشْنب ورع ثد_-نحماع#”و دوراملا ا

 نا سايعّْاثي دح نمهريغو ىرا هلا قولبالانمس+ مضاوملا ف لاك وهل آو هماع ١

لص لانا ساب عنب ثي د- نمهجامئاودواد ١
 : نا:سالا لافرل_سودل آو هيلع ىلاسعتهقلا ى

غلب ىقلاةءاشطاةم ءومأااندارملا اوءاوس سرمضلا وةسنثلا اوس :
 ةقيقرلاةدالاوآ غامدلا م ت

 ةفئاحلا,دارااوةسعفاشا اوة.فئالاورعوىلءتهذامف هيدلا ثلث باح اىلاو هلعولا 1

 ف هيدلا ثلث ناح اىلاو فوجلا غش ىتااةءانجلا
 ُْ ىلاةباذحلا هل ةناابدارااورو هبا بهذا

 تيان دزو ىلعا مف هقانةرمششع س#با-عاىلابهذدقو معك امأن ع ماطظعل | لقت

 | دبعو قوسلاو طقرادلا حرش دقو مظعلا مشهتىتلا ةعئا ولاد دارملاو ةيفاحلاوةيهفاشلاو |

وهملعىلاعت هللا ىل_دىنلانا تيان نبديز ثيدسحنمقاز ,رلا ||
 ع هاا ف بح 01 مل ودل[ 

 ||| ىتاا ةصغولاءدارماو ريداسقملا ىفعفرلا مكح كلذا نك .1] فوق :ومهنامل_ءقدقو لبالا نمارسشءأ|'

ا اذهلهةدذوملاوةعثاهلا ول ةاملاؤفادخادقو مث (تالومظعلا غد |
 : ةيسنلا وه شرال

 | ةلرتملزغي لاق> الا ماقم ق لاصة الا مدعنارهاظلاو هريغو سأرلا ىفمأ طّةذ سأرلا ىلا

 ١ ىلاهتيسارا هةعّشراثوكيف ةامسسملاهذها دعامو) لوصالافررق:اك لاقملافءوهعلا :

 | عيو بيس نوديهبلعى حما مدرد يالذا كةالب اههشرا مزادق ةيانملا نال (اسبي رقتاهد_أ

 ع تاكلذنام و عراشل اري دق: ىلعسايقاابريدقتلاالا و لشرالاريد هد عرشل ادورو مدع ا

 | نمةحخوملانودوهامىلاانرظن عراشلا نعتدثاك هيداارسشع فصن اثرا ناك اذا ةكضوملا ا

ناكمظعلا ىلا ههقصت َّى ومعللا فدئةنانلاتذ-خأت اف تانائملا ْآ
 فصين اهذ_هشرا 

 ناكاذاكلذكوا زك هم ةصض وما شرا ثالث سرال !ناكهثلتذخأن ا زةكخذوملا شرا

 أ/ عيصالا فصن شراف اهعيجلا عيصالانمذخأامةب_سنبهشراناكعبصالا ضعيذوخأملا ||

 نحلا شراف صن هثراناك نلا فد:بهذاذانا:_سالا اذكهو كلذك مت ةيدلارمشع فصنأ|

 | فصأ هيفن هقصت بهاذا ناك ذا فالاك لل ءاك ةيدلا ايف مزلتىئلار ومالا فادهك ل سدوأ

 دتعلا ةقباطمو قحاىلاكلاسملابرقأ اذهف كلذوورك ذااوتيدلا |
 | ١ كاشفا دول

 | محن بو رعشي دح ف ىتاا تاءانملاكعراشلا نمدد_ةءشرا اهيف ةياتج لكتال-_ءالوقأأ|

 | لكو صل ىفدراولا ىلعراد_ةملا فراصةقالا باولاف هانعمفدروا هريسغففو لدوطلا ||

 || سيلفام_هدعب نموأ باتو ىاحص نءاهشراريدةةدرو لب عراشا انمشراا هيأ سملةي انج

و دم ارظن كلذ ىف عج راالبدح أ ىلعةح كل ذىف :
 ايتمسست نما يسارا دةمىف رظن نأ ه اع 

 نماهل لع+ةب_سنلارادقمه_:طىللغاذاف عراشلا نمرد_ةمشرا اهيف درو ىتلا هب اذملا ا

 نودةرانحللا تناكحا ذافاهثراردق:ع رشااى درو ةصخوا ا الثماهتدسنراد_ةمشرالا |[

 محل نم قبامرا دةمالثم هرظأ نأ هماعذ ةممادلاو ةعضاءلاو جال ملاو قادهسااك د صد دوما |
 سس م ل للحل



 ةماةلا با مم

 ةياطلا فل هج سانا ةعب رأ معلا ' نمتعطقدق ةيانلاو سارا دةمم دو ناف مظ.علا ىلا

 الا ,نوسخو أل بالا نم س + ةصضوملا شرا عومت نالالا ةثمنيعبرأوأ لالا نما.عن رأ
 كلذك م ةصخوأ ا شرا نمنيئلئلاراد_ة+ةيائملا شرا ل_ءجائلث معلا نم قابلا دج داو

 هنافامثراربدةتدربلىتلا تاءانحارئئاسفا ذكهو رشعلاوأ سهلا وأع درلاوأ فصلا قباذا

 3 ءاقتىلا ماعلا كا املا حاتحالذئنمح واهسن- نم هّمرارب دقت رب واهنن ةبسنلا يم
 همف بةتامور د ةمصر اهم بح ام ىلإ ةبان لا م ةنقسسالو ناك مان اكدت نمءربسغ

 لصدقلا لوسر نا نيحيهعلا ىف ريع تايم (ةرغلااشيم حرخاذانينحلا فو) ةموكح

 تبابهوةمأوأ دءءةر ةداثرص طقسنام ,د- تبن مدأ سها نينج ىف ىضقل و47 او هءلع ىلا عت هلل

 اهاصأءارلاديد.ث نو ةمدعملا مذيب ةرغل او ةإ بم نير شو ةريغملا ثد ددح ع نماذهو خب نيوعصلا ىف

 | حج رشاذاامأو هلكم لسا نعةرغاابر يسع هناكة مالا وأدمعلا فانه وسر اا هجو ق ضارسلا
 ةرغلا ف فالالنا ورا نيذملا فوهامنا اذهودوا اوأ ةيدلا همقق هياط ع نءتاممئامح يذلا

 كلذ فالخال (امسهشراو 00 أ 11 ح رشف نئاملاهافوتسا دق لب وط

 ةباذللاشراو موزللكوالاوالمأ ةدابزلا مزلتت ل هر 1 |ةيدده_23ةتزواءاذااوةاتخاامتاو

 قهسفف كلذوغ ةوأاه هرمشسعو ااهذلت وأ ةيدلا فطئر للاى هضناكافهتعت جي رواة هسنللع

 ديعلاةهقيحتامالاقن هلوقهحولوقأ كلذوغوأ اهرمش *ءوأاهثلثو ًاةوقلا فصث درعلا

 نيعلا فلم لعب كفاهكلاق مهب ىتل!ناسمعالا نمنيعد#علا نار 1اةيدَّتْز واحثا ضو

 دازاممزلدال هنالاف نملوةه-_جوو دمعل افاتملعبص كلدكا رد ١ةيدتزوا»ناواهتمق

 ىوتذي ام ةياغفنربّعملا تافصلا ع..جىفرخلا نودوهوناسنالا عون نمد,علان أره ا ةددىلع

 ىهرخلا ةددن الالف كلذ ىلءةدابزلا امأو ةيدلا همف ب عتق لكلا ىفارسان سنا نوكي نأ هلا
 قيرط نمامأو ىأ رلا ثيح نم جر لزالا اوىناسنالا عوذلا اذ_هنمدرغلا فب ام ةباهن
 لوالال ولا ل م ىلءن ءىو ردقو *كلذىف ل_وه.لعهللا لص ىلا ن مهدئ لة ةياورلا

 شرالاناك اماعىحاذا واهتمقاميغق تاتا ذا ةاذلاامأ وىناثلالوقا!لئمهنغىورو
 ةملكلااةلدالا نم مواعموهف هصو ص ىلء 1: :هءلعمقي لناواذ هو ةيانملاءاممعق صةنرادقم

 ىتج نمو هية هملءبجا ولا ناكمفلتأ !نؤسانلا هكلعام إ-ه-نمباودلارئاسودمعلا نال

 تانا و. اريغ نمكولمم نيع ىلع ىن كولا صقنلا شرا هملعي اولا اكمصةذت ةبانج هملع
 ةعقلا صقن هماعةياذللا ف بجي ناودلارأ ا ضمنت وكلا نأىلوالا نأكَو

 *( ةماسقلا بان

 ربمخ لمس مهريسغمهطلانعال ءادعام .وقزيباعفدح و نأي عدملا قد_مىاقا !ىلع ل غبام

 ءا ارصصوأ تن ىفةعاج عمجاو اةره ارب لهأ نب ورادنالانيبةواد_علاو ممن دسجو

 ناىلعد-اولدعدهمثد وأ همديبضت# لجرمتو لمتق حان فد +ووأ ل متق نعاوقرغتو

 كلذوحتو مهؤطاون نمؤيثء نيقر ميم اًواجناوفلاودسعلا نمةعاجهلاهو أ لتقانالف

 نعىعدملا لكش نافداوعد قدسي وانس نيس فاصف ىدملا نيب اد يفت روملاعا اونأنم



 مدخل ةماسقلا باب

 0 مناف ةظاخملا ةيدلا اهب بيو لّدقلا ىنأ ىلع انمي س + فاكق هءلع ىدملا ىلا تّدرْنمعلا
 !د_اواذبج فا مىواعدلارثا -ىفام حس هنمب عمدبلء ىدملالوق لولا ثول لاه

 ردقىلع مماعنامالا عزو ةعام-نوعدلا ناك نافلوالا امس وست نالوقانسعني_بجوأ

 نيس م-ممثمد_حاو لكفا<ىناشا!لوقااو رسكلا اريك و نيا وقلا مصأ ىلع مهثيراوم
 ىوعدلا ناكن انيلوقلا محض أ ىلع مهم-و ورددعىلععزو وةعاجبم_ملع كدملا ناكنا اوانسمم

 بهدم ناس هلك ادههنمع عمهماعىدملالوقل اوهااق نكيلوأ وأثوالاناكءاو ..فارطالاىف ىف
 ع هملع ىعدملا فاك لب ىعددملا نين اداحل هناىلا ةةنوبأبهذو ىناشلا
 : اوذرعالو هول: ةامممنا ىلع موئاح واولهأ الضر رول م لا هل-#ىف لشق

 باعد[ مال ماكس ع نئاونرعيل نافةطخلا بايرأن مةيدلا ذاب الاهدل

 طق نسحالو ميت ثبدح ف تشر و لثالدلا نع 'هلطاعل 5 ؟اسمرلعا | لهأ ٌنهرينك -اهمقعق ,

 امذعيو طةفناعالا بود ون حرمه مثدداحالا ضءد لب ةيدلاو نامعالا نيب عدا ىضةيام

 ان دمعت لو ةياغىلا ايلا اذهىف طامللاو طءللارثكدق هنا لصاخلاو طةذةدلا بوجوب حرمصم
 مزل سا تناكو تبان عرشوهام تفااخا ذااهسالو لالدلا نع”لطاعلا ماك>الا تايئانهللا
 د.عنوملاسو ةيالقوآممتمفاسا|نمةعاج بهذاذواو هةالامودءموهىذلا لاملاذخأ
 دعب رعو دلاخ نبل -سمو ةءلعنميهارباو ران نب ناءلسو ةداّدقو ةيداعنب مكسأاو هننا

 اا را اه دة ءوحو نم ةعززرشا !لوصالا عقلا فهن .انريغةماسقلا نا ىلازيزعلا

 ةعاهن ملت :اًماأن ناكاذا) عج اريلفدو ههلبا قي رط نا نع هيبيجأ امرك ذو قتلملا عرشف

 دوهأا مكلوب ريش لو هلآ وهماع ىلاءاهلنا ل_صالوةل (اذمع وسخ ىهو تادثنيروص#

 ةيدلاول.مةلاىلوم_هرا 2 ة> ىل أنبل مسشي د> نمي هصلا فوهواةبعزيس هج

 نرلا د عنبة ىل أ ثي د ع نءهريغو سم هج رخ امل (تطقد اوئا>نا وموماعاولكن ثا
 ىلاهتهللا لص ىذا نا ل وهل او هءاعىلاعت هنا ىلص ىلا باصصأ نمل جر نءراس نب ناعأسو

 اوناكة ملهاملا ىفمممأ آ|تدند قوة لهاملا فهيلءتناكام ىلعةءاسةلار ةأل_بودلآ اوهءلع

 قيفتناكى لا ةءاستلا فاك ةيدااا واس وأ انمء نيس اوفا نأن ب مويلع دما نوريذك

 لئاقااثاامفو هلد وط ةدقىبا هد سانعزب !ثندل >-نمقاسنااو ىراذملا هجرخأاكمئاه
 كناف لبالا نمَدئام ىدؤت : ار[ ىكش نا دلت ىدح> |اتمرتخا هللاق بااطانأن ا واتسعمتاك

 ««وقىأف هيئلاناتق تب أن اف هلت ةة/كنا كموةن منو فاح تك ناوانبحاصتانق
 هم تداو دق تناكم نم ىل- -ر تت تناكم شا ىنب ؛نمذأ سما ءةنأف فاحتاولاةف م هريخأف
 اا ا زا نمل ->ربا ذه ىنب زيت نأ ب > أب ناطانأ ىتلاقف

 ىلبالا ن نام اونا د[ الحر ني. تدر لاطانأايلاقثم-منم ل رهانأذ لعفت

 رباسصت ته معرب هالو قءامهلا قامت اريعبلا ناذهناريعب ,عملجر لكس بيس .ذ

 لوحلا لاحامهد.- س2 ىدااوف ساب ءنبا لآق اوفاغ نوعبرأوةناع“ا احواههامةق تاعالا

 نبلم.ثيدخل (لاملات نمتناكىمالا سددلاناو) فرطت نيعنيعبرالا وةئامثلانمو

 قافاقر د كلا مادا رم نب ةسيعو ل سارق دج زلل اطنال اف ةم>ىلأ



 ةيصولا باك (؟00)
 ندجرلا دمع قاطناف هايدملا مدق غهنف دفال.ةةهمدىف است : وهذ لمس نب هللا دمعىلا ةصمخم

 د ءيهتت لوف او هملع ىلا .ءتهشا ىلدىبنلا ىلا دوه سمانا ةدد وحو ةصم#و لل مسنبا

 نوةدق ساو نو: ا ؟لافناماك :ةتكسف موقلا ثد_حأوهو ريكربكل اقم اك-.ندجرلا

 انمعزيسم دوهلا مكةريتف لاقرت لو دم دن لو فا فءكجاولا فم كمحاصوأم كلتا

 قوهوهد ع: لعل 4 و هيلع ىلاعت هللا لص ىننل هلة عراك مو ةناج اذ > انفك اا

 هادوفدم :لط نأ لسودل يو يو سو اح

 ءرك ذامواريثك افالتخا ةماسقلا ة.ةيكىلعلا لهأفاتخا دقو ةقد_صلا لبا نم

 ثيدح نءةباورىف عقو دقو ةرهطملا :-هيرمملادعاوةا قذوأو قحلا ىلا برقأ ل
 مهنم ل-ر ىلع مكن نوسخ مسقت لاق لسوهلآو هيلعىلاهتهللا لصونلا ناروك ذ دملا لبس

 دو لاق دمه. ءقهسلاودمأح رخأ دقو فاحت فيكمد ملأ رمأ اولا ةف هتصرب عفدمف

 4 ءاعىلاعت هللا ىلههللالوءررمأف نييرقنيبالدق مسؤل و «ءاعىلا..ةهللا ىلصهللا لوسر

 درغ: ىلا لاق مولي دولا ريش .نييئاطادسأىلا ب ٍررقأدبوفام_مءام عرذنل-وهلآد

 د.ءحرخأو ل_دأهل سداشي ,دحلا اذه ىلءةعلالا اهواهمب جالو ةيطع ن علمت ارمءاونأ هي
 نرع عمه مأذرك | و ةعداو نيد -و المثق نا ىعشلا ن ءقوسلاو ةيدثفل أن باو قازرلا

 هند امل لك انمعزي سم هفاحاف برقأ ةعداوىلاةو د-وقام من اماوسقي نأ باطشلا

 انااوءأالوانلاومأ نعت هدام عاال زي :مؤااريمأ ااولاقف ةيدلا مه ءرغأ مالت اه تاعالو
 برساانبد.عسن ع قوبلاو ىطقرادلا هوت ح 9 قالا كل ذكرعلاةف اناا نءتعفد
 هعفر قومسلا لاق سوه اوهءلعيلا ع هللا ىلص مكم 9 :ءاضقي مكءلع تيضقامنا لافر عن! همفو

 ىذاسشلا لاهو هكرت ىلعاوعجلا عيصنب رع همفو 5 :ملسو هل آو هماءىلاعت هللا ىلص ىلا ىلا
 صرف ىلءهدا:سأ فعضا ة د هي موق: الاذهوروعالا ثرسا نع ىبعشلاها رولا تاتا دل

 ىلا عوجرلاو ميد ريسغو حصص دانساب دروءاوسةح لذى س لذ عذرلا مدععمامأو هعئر

 اهرك 3مدقتدقو ناوصا اود سول .اوهيلعىلاعت هللا ىلصىئ اا اهررق ىلا ة.لهاملا ةماسق

 راصأالا ٠ نملجر نعراس نب نام سو نحدد ءنبةاسهأثب دل نمدوادوبأ حرت أ دقو

 لاةفاون ةالدرنو سم كتم فاح بأ ادب .ودوماللاف مسودل كو هملع ىلاعت هللا لص ماا نا

 هلعملاعئهللا ىل_صهقالو.ناهلعفبللا لوسرا,بمغلا ىلع هان اولاقفاوة-ارادنالل

 بوجو نمءانركذامفلاخمال مءاذااذهومه :رهظأ نيب دسحو هندالدوهما | ىلعةي دل ودل[ او

 ىهةصقلاهد- هتناكنا نيم افتث فلام هنكلو افلح ملاذا نيمسوتاا ىلعةيدلا

 همااتفتلي الفيعضثي روزا ا ذه دا رل الخ ا ضيرلإا دقو ةصقلا كلك

 ىلاعت هللا ىل هللا لوسرن ا 22 ٍدامدل ٠ نءىلع بل

 ةيوتكمهتيصووالا همذ ى دون نأ دير ىشهلو نيتلمل تيب سمها قدام لاق ل-وهلآو هماع

 هاك-د نو رخ آو فرصمنب ةططو زل جوبأو ىرهزلاو:اطعبو.ولا ىلا بهذدقو هسأر دنع

 ىلاروه+لا به ذو رب رسنباو ةناوعوبأو دو ادو قدح لاق هيو ميدقلا ىف ىناشلا نع ىهسلاا

 هم ف



 اةييدلا] ةمصولا باك

 مكدحًاريض> اذا مكملع بنك ىلاعتهلوب «فعيا جو ةمحاو تسلو دو د ٠ةمصولانا

 نيب رقالاو نيدلاوللاهب وجو خساو فورعملابنبو رقالاو نيدل اوال ةمسصولا اره كرتن ا توملا :

 لاق بوح ولا دقي هناق بامل !اثي دع ا ضي ا هذع باوع هوذا ذريغىفاهبو> وزهف مزا ةسدال :

 ىفاشلا لاه ىووتلا لاك از اعلا :اذهيودمتلاق علا لهأ هملعوى وسلا ىف

 عمتالو) هتصصقامةكم نا وةصولا ل.دت يصسملا ناو طارش>ال او مزاجا ثيدحلا ىنعم ْ

 لمعبل لج رلانا لاق لسو هل أو هماءىلاءت هللا ىلص هللا لوسر نعد ةررهىلأث يدل 0 ارارض||

 أرق مراغلااههل بيت ةسيصولا ىف اراب ةتوملاامهرض <غ ةنسنيتس هللا ةعاطبتأ ارااوأ|

روها ١كالذو هلوقىلا هللا نم ةيصوراضمريغنيدوأامب ىدوب ة هةشضاو ل ل نءةريرهوبأ ١
 ميظعل ا

ا دقو ة نس نيعبس هعفالاهوءانعمهجامنباودجأ حرخأو ىذمرتل او دوادوبأ هجرخأ ا
 هنا

 نيممنبى دوى دست دج ا هقيودقولاةمه -هقو بوح رم ةداكسأ تارا فعرملا

 ري 'اتكلا نم ةمصول اقرا ارمذالا سامع نبا ن نع ع دانساءافوقومروصنم نبدءعسح رخأو ا

 كرست :ايففاهريسغن ءةينغ.ةعركلاةلآ الاوت اق هلاح ردا:داناعوذ ص ىفاسنلا هج رخأو م

 ةيصونالطب ىلع عاملا مالا ن م ةعاجىوردقو رارمضا | مد هدام ثرذأملا ةمصولا :

 ليضفترا ارمضلا عاونأ هل نموةنسلاو باكا ةعون :ةرارضأا ةمصون ا لدا اورارضضلا ا

 0 0"6ل_-سو هل آو هيلع ىلاعتهنثذ ىلص بنا !ناف ضب ىلع هثرولا ضءب |(
 هلا ىصو أن مناف ةئدوا ةرراضملاملاحا رخال نوككن ااهتله نمو رسصا اريثدنب ناسمذلا |

 هلطان هتيصوفهضعب وأ مهتاريم عج ةثرولا م ارحا كل ذيادب هب رتل |نمةيرقل هنمءز < وأ ا

 اهبوأ هنودامع وأ ثلثلا تناك ءاوسئئثدا ارمضا | ةمصو نمي الهنا ةل دال ارهاظوراضمهنالأ|

 نئاملا عمد ةورارضلا مدعب ةد.قمتاثلاب نذالا ثيداحأ ن نوكسفاهلعاف ىلعدر ىه هلب هقوذ 1

 هلأ !لوسر عمسنا ةجراخنب ورعشي داس (ثر ثياول) مصت (الوز ةرمصتغ ةلاسرا ذه ىف هللا هوسر ش6

 هج رخأ ثراول ةمصوالذ هقح كول ملسودل اوهملعىلاعت هللا لص ْ

 اًضرأهح رخأو ىذمرتااهعمصو بسلاو ئطقرادلاو ىذ.هرتلاوناسنلاو ه«حامزباوددأ ||

 نبل ههنا اعنا ة.ءاماىلأثد د د>- نمهئ-سحو ىدمرتلاو هحامن اودوادوبأو دجحأ ا

 لسحر ش نعهاور هنالم معد اورن ماسي دلل اذهو نيءماش ]© نءىوراذا ىوقوهو شا.ع

 نباثي دا> نم هىنطقراداااًضيأهح رخأو اف ا ةقئىاشوهو لسمنبا (ٍ

 حرخأو ةثدولا ءاشت نأالا ثراول :م-صوزوئال_ظفاو تاق هلادررح -ْئا لاه سامع إ

 /سودل 00د عه نءبيع 5 نب ورعد د نم م ىطقرادلا

 دفع س ذ|نعبابلا قوهاو هدائسأ ص,ةلتلا لاق د دول ايم نأالا ثراول ةمصوال لاق 1

 الذم منا ىيذاشاالاه دقو اًضيآءهدسنء لعن ءو ىطقرا الا د_ذعرباحن ءو هاما ْ

 هريغو شد نم ىزاغملابل هلا لهأ نم م .نعانظ فن ءواشنلا لهأ ان دو لا ةفرتاودم ا -

 رع نورا ؛ هثراو) ةيصوال خلا ماعلا لسودل اوهءاعملاعتدتنا ىلصىنا انا ىف نوغاماعال :

وهنةفاك نعةفاك لق 'تاكسف لعل لهأ ن ند هوقأ نم هنءهوظذح
 ومادحاو لق:نمىوقأ

 دوهجلا كال ذىلا بهذدقو اهبىدون ةمصودءد نمىلاعت هلوقلا دم ثيدحلااذهنوكفو

 ري ل ببببببا



 ةمصولا باك ( م00

 نأالا ثراوا ةهصوزو < ال هنا اهي فال _:خا اليا ان دم ءَهّس امل !ة:-كاااطوما ىفكلاملاق

 دذعءإ دردلا ىلأثن 0 ( ةمدعمىف زعمت (الوز اعلا لهأ هملعو تاق ت 3 لا هيرو الذ لزم

 |١ ا مكملع 1 قد_تهقا نا لاق 2 هل اوهءاع ايوا رمونلان# هوا

 ْ 000 0 ف.وض 10 0 م

 ا ثددح ع نى اريطلاو ميعنوبأو عناق نباو نكسلانبا هجوخأو لورتمهمفو ىيدصلار كبف

 ١ نذالان ا ىلع تلددقو اهعومعتع ض مدد ىث دو هتمدصىفف لت ةودو ىلإ الإ هللادمء نيالا

 اان نءهدامع هللا ىبمدق ةمصعم هم ةمدعملاق ه هَ .صولاو تاسست داب زاودامنا 0 ثاثلاةءصولاب

 ا دس ىلةلديأم هرب لول ل_سودل اوهماع ىلا-عاهلنا ىلد هلوسر ناسا ىلعو هياتك ىف همصاعم

 / ةمصولا نم عامل ةدمفم هللا ةمصعم - نم عملا ىلع ةلادلا ةلدالا تناكتل ةمدءملاري غي ةمصولا

 0 غو نيج ععلا ىف سا. .ءْنباثي دس (ثلشاان مبرقلاف ىثو) ةم ةيصعملا و

 .اوتك تلتلاو تلج نا لاق ل_وهلآو هب ءاعرلاعت هللا ىلص هللالو سر نافثاثلا نماوذغسانلا

 || ثلثا او ثانثلا هل لاق ملسوهل آو «ملعىلاعت هللا ىلص ىمماا نا صافو ىلأن بد ءستي د إمو

 | ثاثلا لاه ثاذلاف لاف اللاقرطشلاة لاف ال لاق ىلام ىئاثبقد_صتا 5 ادري كواريشك رمش

 . وهو سانلانوةفكن ةلاعمهعدتن ان هريخ ءامنغأ كةثرورذت نك ناريكو اريثكشلثلاو

 || ىدوما نكي لولو ثاثا ! ىلع ةدايزلا ع نم عنملا ىلاروههإبا بهذدقو امهريغو نيددعلا ىف

 ١ ىلع لوةوهودب اور ف ده أو كيرم *وقد*اوة .ةنحلا ثراولا مدع عمةداءزلازّوحو ثراو

 | ن هق.فثراو هلن ةنساا امتد ةنةنأ الاى ةقاطم هلا نآب اواو دوعسم ناو

 ا | ىراصنال اديز كاثي دع, نء«قفاسنلاودوادوبأو د-أح رخأدقو قالطالا ىلعه ثراوال

 1 ىلاهتهنلا ىله هّللالو .رموخنب عرقاف مهريغلام لس ءاهنومدذعد_هءأةنسقةءأالحرنا

 م هلآو هيلع ىلاعتهلنا ىلص لاق هنادوادىلال اظذل فو ةعبرأ راو نينا قدعاف لسوهلآ اوهءلع

 1 ثيد- نمهريغو مشي دعا حرخ أ دقو نيإملارب !ةمىف نخدم ن نفدين لبق هتدهشوأ لو

 ا ىلاسعت هللا ىلىهللا لوسراوري_خ[ةب !رعالا ن نمهةثروءاحهنا دوال ظذاىفو نيص-نبنارع

 : توذأملاثاثل انا لعا هيملءاةماصأم هلل ءاش تا اناعول 3 ”اذلءفر لاقت عساخاو ل ًاوهيلع

 : هيلع تيد ودق نك: :0[ىلا يرقاابرقلان م هسفمأ تيما هلعفي امرايشعان وهدح الك هب

 ْ هلمدم دق ناك امامأو هن نودأملا ثلثا نموؤد ذ للا اذه نءناك اهىلاءثهلنا بادعاب

 || امبوحو تملا دّةّمعِي ىتا|تارافكلاوةاكز اكل ج وز. ءهللاةحناكءاوس تملا ىلع بوجو
 ه-جوالوئثذ لك ل-,قلالا سأرنم هسجارخا بي هناف نوب دلاك ىد الا .وأ يلا و

 || الصأ هلرينأت ال كلذ ناف ءاهتنا هيقاعامو ءاد_ت |لاملاب قلعتيام نيب هورك ذىذلا لستم
 نيدمد : الاقوةسوهقاقوةبن ههيلع بجودقام حارغآ و تاماذ | تمملا نا لصاحلاف

 ىلب ,هسلعبوجواهلمَدَقَ/برقب ةيومر معسلات اكن اف قباعفرظأي عمك للا

 || ثاثب فرمص نا هن ذادق هنادسم - هلل انالىفابلا ثلثا ن نماهج ارخاي> واهي ب رقتلا دارأ



 214١( ثيراوملا ناك

 || مهتع لاما جارخاوأ ضعي ىلع ةثرولا ضع لمضةكرارضاا مدعطرمشب ءاش فرك هلام |
 | نافتوملادنع هسفنات ماا اهاع-ىّتاا برقا ١ك: ىفرظني مث مهمارحادرغ لب ئيددصقملالا
 ٍْ دئازلا ذة: ل تداز ناو ب>اواهذاهناف نادةنالو ةدارزنودنم قاسما!تلث تةرغتسا ||

 : الماق كاكعا وس هنو اعاممءزح حج ور مم ىلعا اوضرد_ةذاوذااذاف هنرولا نءنذاالا ا

 || ىدلا قط اوها ذهف هثرولل ثاثلا نمى_ضافل ناك ثاثلا قارغةسا نعتدق:تاواريثكوأ |!
 || لاما سأر نماهضعد وثلما | ن٠ محاولا هللا قوة ضعب زعجامأو هنعلودعلا ىئْشال |
 ا هللاقوةح نيب قرثال هنا ىد_دعرهاظا نا لعام هلم تالامخدرالا كالذإ ىل_-صأالؤ ا

 || ىلع ىد الا قوق ميد نبال هناو كرا | نما هج رحم ىف نيسصد' الا قوةحو ة محا اولا ||

 || ني قرفالو تملا لءامم وجو ف تكرم ا دقا مالكا ذ ىف دب وه ماهعمج لبهللاقوةح |

 || قوة-ن الاف لاقول هنا ىلعلمادلا هءلعف ضاعن ع نءمدقأ امضعبنا مع زنهوبجاوو بحاو ا

 ا هللا نيدفلسو هلآو هل ىلاعتهقنا ىلص هلو ب كلذ ىلعال دم مدآىبقوق> نم مدقألل

 لعافا اهل عقيب كى ضةيهلوقب دارملاناالو اوصل | نم + اد_عب نكح 0ىضقيناَو -آ|

 ١ ناورخ 1لعافْ لذ لع فما لاملا عقدي هنا دارملا ناال4_:ع موصن و هس رق نبع ميج ب رقلاك ا

 ١ اال ا مي ةن ا بجعو) تبعا نءالضف مصي هنا ىلع لدي زملد ىلا جاتك كلذ ا

 ْ مهردةناما كلر و تافداح أن فأالاجرهلا» ردانسات ه-امنباو دج أ د :ءلوطالا دهس ا

 ا نارلسوهل[ و هملعىلا ءنهقنا ىلههننالوسو لاةذدلا .عىلع اهةفنأناتدراف لاق الامع كرتوأ'

 ةأنعا امهجعدا نيران .دالا ه_-دعتر ذأ دق هللا لوسرا, لاسةف هع ضقافهنردب ل كلا ٍ

 لعب نم لانعت قوق هسملءلددقو فالخ كا ذإف رسدلو ةقحا مناف اهطعاف لاه ةنءاهل سو ا

 ثيدسل (لاسأ تدب خ نمناطلسلاهاّضق هذ . د ىذةدام لري /نمو) نيدوأ اهي ىصوب ةدصو ١

 ْ 50 ةتيطخف لانو و هيلع ىلاعت هللا ىلص هنا امهريغو نيدو هعأ|ىفةرب ره ىلأ

 1 دوادوبأو دج أ هو حرخأو ىلع هلم دو"ىلا هلكف ان دوأ الك فاخ.٠ نءوهتثرولفاة-وأ الام :

 |١ نم ىطقرادلاو قويبلااضي هج رخأو رباح ب بح ع نءىطقرادلاو تاس او قاشنلاو :

 : هناقث فتايحنءاه-رخأو ناعلمثي 0 نء ىناريطلا اضي أه رخأو دمعس أ ثيدح

 ةمامأ ىأثب دح نم

 ه(ثيراوملاباك )* *

 انههضرعتناملا لاف زيقااول_هلالهالةمواعمو ( زيزعلا باكل قلص ةمىك] ئ
 رضكثالا هاد: ةسمالثاك امرك ذنهو ١ عاجلا اوأةن-سلافتدئامرك ذىلءانرصتقاو اهركذا |[

 هن ر اعل كلف ني ودتالاةكسم ىأرلا در مش سدلف ِناَكَلااذ- هىانتداعهبترحاك ىأرلا م

 تفرعاذاو رخ الا ضعملا ىلع علا لأ ضءيداّمجا ىفةحالو لملدلا مدع عممداتحاو |

 انهه هانرك ذامو زب زعلا باكل فام تال 3
 ١ بتاكلاب ا تباشااضنار هلال عع

 ذاعم ثدي دج الع كير همف د مجاف ا. نكح ملامثدراوملا نمل ضرع ناف سا

 نما. .ءْنباثي ك1( ةيصعللف قنامو ةردّقلا ضورفلاىوذ,ءاددءالا بع د١ ىو 0 ١

 ؤبافاولها ضئارفلا اوقطأ لاك لسودل او هياءىلاعتهللا لص ىلا ناامهريغو نيصدعلا ىف :

 , يول



 ب راولا باك (244)
 صنلاباها نوةكسملا ,هاهاهأو ةردقملاءابصنالا انه ضن ارذلاددارماورك ةلجر 2والوهف |

 تائبلا عمتاوخالاو) رك ذل جر ىلوالوهفمهضئارذ ضئارفلا ىوذ ءاطعا د_هدق دامو
 ثيدال ضورغاا لهأ ضورفدعبل-رلاهذخأباكريد_ةتريغنمقدامنذخأيىأ (ةيصعأ

 نءاتنب . وتب ىف ىضق لسو هل وهم ىلإ ابعتدللا ىلص ثا انا هريغو ىراسخل ادن ءدوعسمنا

 ادي ا ل تخالإف قدامو نيثلثلا امكن سد اانيالا تاماو فصذلا تن. ا|ناتخأو

 كد سفرنا تنبلا عمنبالا تندلو) يدلل زك :سدسلاتنيلا عم نبالا تابلثا
 تادالاوأ ةدعااوني وبالتخالا عميال تخالا اذكو) هملعع# كلذ نا لوقدقو (نيماُ كا

 ىَدمرْملاو هجامنياو دو ادى ا و دبج ا دلعي وذنب ةصسق ثي دخل (مالا مدع عم سدسلا

 هللا اك ىف كلام لاةفاهما ريمهتاأ أ ةركب ىأىل ةدللا تءاج لاق ك الاون ا,-نئاوهسعو
 ترمذح هبه نب ةرمخملا لاق سانل !لآس أى تعج رافأ.ش هللا لوسر4:-ىف كا تاءاموْئث

 نيد ماو كريغك عم لهلاةؤس دس | اهاطعا مودل اوهياعىلاعت هللا ىلصهللال وسر

 ةدللاتءاج من لاق 1 وأ اهاهذة:أفةيعشنب ةريسغا ا لاقام لملاقف ىراصنالا ةلسم

 نافسد_ساا لاذوه نكل او هَل ابك ىفكلاملاستف اهئاريمهسنتل أ سفرعملا ىرخ "الا

 هنرودناالا هلاحر دق ملص هدانساورحْنب١لاق اهلوهف هب تاخاكي ًاواكشو هفامتعةجا

 دقوريلا دب ءنباهلاق ةصقلاهدوهشنكعالو قيد | نم هعاسم- مصيال ةصيسقن أف لس م

 ىفد_ج أ نبهللاذسعج رخأو ةصقلاهد وم د عريق حفلا ماعدل وهنا عي رولا ود اوم فلتخا

 ن !تماصلا نبةدامعب د_> ندمريبك. ١١ىف ىناريطلاو هجر طياسم ىف هدئمنباو هس ا

 ةياورنموهوام هب سدسااثا ممل نيمرعت دل ىضت لو هل اوهملعىلاعتدقلا لما

 ىنلاناةديرب ثيل ن نم اسنااودوادونأحرخأو هنمعمدي)وةدابعن ءىعن ودعا

 1 نكسل | نبا هسنخت و مأ امنود نكي لاذ! سد هلا ةددلا له  لسوهلا .[وهماعىلاعت هلا ىلص
 حرخأو ف نا كوهو ىكدعلا هللا دس عهدان ءاىفو ىد نبا اوقودوراملان باو ةعارخ

 لبو هلا آو «ءاعىلاععت هللا ىلص هللا لوس ىطعأ لاق الس سه ديزب نب نجر لا دمع نع ىنطقر ا دلا
 فدو ادو: أ اضي أ هج رخأو مالا لمق نم ةدحاوو بالا لق نمنيدن:سدسلاتادسج ثالث
 نم م نانتيادلا هجرحأو نسما لس رص نم قولا اضيأهسرنأو ىلا مب هارب | ن نعلم دارملا

 تادسملا ىعب نوضرفهلْمس مر هلا ىف لاق رك ذامريغران' اباملاىفو تان" نيدبز نءقرط

 تا لضفالبالاءاوعالاءا ىو ناو سددلا

 نيف :رطلا نممالاو ةيهجنمتادل طقس بالاو تاهمالا الا نوطةسدالو ب رقالادءدالا

 :رعواهتا ديت مىفرظنلا ناعما ىتمأي ب ىءدححوأ || ىفةروك ذملاعب راها او ل.صافتلالوقأ

 داوغل ل منمةءاجيداهجا كلَذكو دج أل عة هج سيل ةيادعل ادارفا نم درف داهتجا

 ىلا ثهنلا ىلصىنلا قأالحر نانيدحن نارعشي ده (هطقسالن م عمد ودو) عاج الا

 ماع يا اللا هلارعم ن نءىلافتام ىانبانا لا ةفل_سوهل اوهماع

 تو ىذمرتلاودوا دون أو دب | هاور ةهطرخ” الاس دسا|نالاةف هاعدربد, الفرش [س دس

 و يع سحطا نع هجامنباو ىناسنلاودوا دوبأو دس حرخأو
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 ىلههللا لوسرا مف ىذقلاَةذ ىْزاارا مين لةعمماةؤدحلا فلسو هل او هماع ىلا اهلنا ىلص ا

 قغنامأتد ردال لافت ىردأاللاف نم عم لاقت سدس لاق ا ذام لافت ل- و هل اوهلعىلاعتهللا |

 ا ثيدحاميصعك ىف لسمو ىراخمأا جرخ أ دقوربع نم عمي ل ن سلا نال عطةذموهونذا ا

 6كلدر يعن :ووذهماعةدابز همااراصاذاةهضرف هنا وسدسلاى<ت-!هنا ىلءلملدلا لددتو ١

 هطقس نمهعمناك اذا هنال طةسأ امدعد سد_سأل قادما _قااو نارع ثدد-ىف |

 ىفسيالوقأ هلكث اريملا لذ دلسا هطق سب نمداسا عمناك اذا اذكسصهو هلئثالف بالاك ||

 *اناعنم تاناوردرجالا كلذد_هب قدمو ةنرولا نم هعم انأك نمرك ذةمد-ةدملا ثدداحالا ْإ

 وأ هنأب لاي نأ دعسالو يشف ة#حلا نمسا تاهو تالمثو مهد عن نمو ةباصصلا |

دااولاةلزنع ووفةَق.ة-ادلاو نكي ملنا 3 الاقاطمتاوخالاوةوخالا نم ثاريملا 1
 طةسيسالاو

 هيلدا اهيادكراشيالامانازملا نءبالا فد_جو هنا معز نذو اًتاطم تاوخالاوةوخألا ا

 هيلعفتاوخالا دعب قابلاذخأي وةوخالا مساةي دنا نا ى ضمد الءاد نا لاق نمو ل.لدلا

 فالخالو (بالا وأ نبالا نبا وأنالا عماقلط :تاوخالاو:وخالل ث اريمالو) ليادلااضيأ َ

 م6هةعاج بهذوةوخالانمىلو دا نا ىلارعورك, ونأ مهتمةراصلا نم ةعاج تهدف

 كلذ انا كو معانا ورراغتكا اذال خامه رز +1 ١ و ةءادعلا اة ثادق و 24
 5 مم -_ رو . )ع .ان .٠ و

 لاف نأ لوطن هلك لا ؤوفالللاوو هو>الا مءاقي د1 نا ىلا تان نيدب زو دو«سهنباو ىلع ا

 ةحلا هيموةتالراس# هنأب نو رخ الا باحأو بالا مسا هيلعقدصر هنالاقةوحالا طقسهنا ||

 عم) ةوخالاىأ (نوفربو) ضار ذا ابك ىفنييضوهأك ةمءاقملا ةيقيك ىففالدلا عقوو 1

 هيتسحو ىدمركلاو هحامنءاودوا دىنأو دج ادنعر باح ثن دسم (مال ةودالا الاثانما |

 أ اهم ان وهل او هيلعملاءتدقنا ىلدهللالوسرملا عسب رلان يدع سةأ سم اتءاجلاف مك اذلاو ا

 3 00 اف للعم 00 امنا نان اههننالوسراب تلات انعش لل 1

 هنأ تاز كلذ ىفهللا ىضقدلاةف لاعالا ناك ةتالوالاماه-ا عديل ةامهاامذخأامهع

 دعس ل | طعالاةفاءهعىلا لىوهلآو ه«-لءعىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر ل_سرأف ثارملا

 مالوخالاامأو تانيلا عم.ةوخالاثاريم ىلع لادا ذهن كو هذ قدامو نُملا امهمأ ونيثلملا |

 ضءدفاك مالةوخالا ف هوي الا ةل لاك ترون ل-ر ناك ناوى اعل اوةاتنملا عمنوتريالف |

 هن الادوذه نو رقمك :الاف ىلعثي دال (نيوبالخالا عمبالخالا طقسيوز تآارقلا |

قل_سوهل اوهسلع ىلا هللا ىلصهظالومرن ١و نيدوأ اهب ىصوت ةمضو دعا نم ا
 نيدلانىط

 نودهمأو ه.الءانأ ثرب لجرلا تالعلا ىبثو دنوثرا د مالا قبتاءعأناو ةم_صولا لمق ا

 دقهنكلوروعالا ثرطاهنانسا فوك ااو ىذمرئلاوهحامنباود_هأ هج رخاهسالهمخآ|
 لاقي وبالةوخالا تالعلا ىيبدارملاو نب والةوخالا نامعالاءدارملاو كل ذ ىلع عاسجالا عقو ا

 ووو ىلاعتةلوقا (لاملا تنم مدقأ مه ةنوراوماحرالاولوأو) فامخالا مال ةوخالل ||
 هماحرا ىو ذنءوهنمالاهل ثراوالو ت.ءتاماذا هنا دمغ:اماف ضعءبىلو آمهضعن ماحرالا ْ

 لاحرلل ىلا: هلوقو هرب هناف رض ارغلا نهأ ملطصمىفماهساا ىوذو تامصعلا ادع نموهو ا

 بدص)
 يدم



 ثزراوملا باك (عةن)

 لاحرلاظةاونوبرقالاو نادلاولا ْكرئا م سدصءا فاو نوب رقالاونادلاولا كرئامم سدت
 دج ا دنع ب ركب دعمنبما دةملاثيدح كل ذدي وراسمو ماحرالا ىو لمشي نيب رقالاو ءاسنا او

 هل او هءلعجلا عت هلا للص ىلا نا ايو نام>نءاومك الاو نانا اوهحامزب اودوا دفأو

 نمكراولاختاو هئتراو هنع لّمعأ ه4 ثراوال نم ثراوان ا و +_:رولفالام كرت نملاق سو
 ن ع شد لىاس>- نم هُم سدح للا ودان 417[ أو هبربو هنءل ةعبهلثراوال

 ند ظذالا اذممهحرخأو اثرا وال نمثراولاهناوظفلب لبو هلاو هءاعىلا«ةهلنا ىلصىننلا

 ىطترادلا ءل_عءأو ىذمرتااه:-س-و ىئطقرادلاو فاسنلاو ىذمرتلا ةسثاع ثيدح

 رك اسءنياو ىل.ةءلاهجرخلأو ةئيدملا لهأ نمل جر نءقازرلا ف عهجرخأو بارانضالا
 لقأ قرطءاثي د_-وهو ةءوذ ماواك ةربرهىأ نءرادخلا نبا هج رخأ يعبد
 نمو مدع ثي دودوهو مهئممودلا تأ نناثد 3 نمو هريغلامس-نوكي نأ هل او

 نووكدال مهو همأ ةئرول ةمعالالانباثاريمل ودل[ او ه.ءلع ىلاءتهللا ىبص دل عدن 00

 نالاة, نأ نكحءو تن حرمت ىف طو دم ث داحال هذه ىلع مالك. او :ءاسرالا ىوذالا|
 نءىلوأ ماحرالا ىوذ 1 ذإانا لع ديرك ذل حر ىلوالذ ضئارل تب أ ف ثيدح

 لانا ثيد> عمدلاب وةموىنعملا اذهلا دمتم ةلاخلا وةهلا ثاريم ا ثيد-نوك.فثانالا

 نذةامتا| كلذ ف فل: خادقو ةفم: و كلذ لثعلاق دقو ُثد .داحالا نيب عم كلذي و ثراو

 ىوذنب ثراوتلا تبث ؟اد.فتاك ةلدالا هذهورو وبلا : يهذماشرالا ىو ثي رود ىلاو مهد

 نسلا لهأو دج أ دنع ةشئاعثيد_-كالذدي ؤباتو لاملا تدب ىلعمهعدقت دف: ماسرالا

 هيأت تانذ لن فذع: نمرخ ودل[ او هع .اعىلاعت هللا بص ىمالىلو هذا ىدمرتلا هةادسدعو

 ضعب هئاريماوطعأ لاق الاولاومحروأ ب سنن مهل له لاةذ لسودل .اودملع اعتدنا لضّوتلا

 لام تءىلا فرمملا ىلع ماحرال ا ىوذ ثاريم ميد 57# ىلع ادهم م -روأ هوه رقلشأ

 امه سئل رلا اا ل رلا ناكلاه سا .ءْنب|ثيد_>نمدو ادوبأ حرخأو نيلسما
 ضءعبىلو ا مهضعب ماحرالاولو أو لا ةف لا.ة:الا ةمآك اذ خسف رخ "الا نمامه دحأ ثريف بسن
 دعس نب اهو حرخأو ىطقرا داااضيأ هجرخأو لا ةمه فو دق او نب نيسالا نب ىلعهدانسا ىفو
 نمناك ا مزسناهب و مك ماحرالا ىوذ ثو دوب ىف ذب الان | ىلع مادّكل ذىف ورعب زلا نأ نع

 هللا ىمأ اء ءافولا نكعالىذلا ق!-اوهكلذو(لوعلاف ضن ارغلاا تجا زرت نافإةهئل اذن ثارد اريملا

 تامثاىف لوقلا حاضرا اهامم 'لة5-سمقلاسر ف كلذنتاملا مذوأدق ءا"هشللا ريصملابالأ هب

 2 رأىلءبلاطلا لملد ف ماقملا تدذ وادقو لوعالنوفانااهلاه امعج عفدو ك اوعلا لكم

 نب لهسثي دس (س كءااواهتبارقو :مأن مالا ةنازلاو ةنعالللاداو ثربالو عجاربلف بلاطالا
 اهثرب هنا ةنسلا ترف همأ ىلا بسشبإ ناكاهنب انا عالملاثد , دح ىفامهريغو نيس هحأ| دهس

 رع هد>ن عدس أن نع ب.ءدنيورعشي د>ن هدوادوب أح رخأو اهلدقا ضرفامهنمثرلا

 اهدي نم وأد <« ءالةنعالملا نا ثار« عد ةنأ سل

 نبتءلثاوثي د نمهجام نباو فاسنااو ىّدمرلاَو دوادربأ حرخ أو ةعها نبا هدانساىو
 م1 اومانالثزوح ةأرملا تالاف ل_-ودل او هلع ىلاعت هنت ىلصىنلا نا 'عقسالا
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 أ هس 0 دانس وتلا نسم ىذمرتلال او هنعتنعءال ىذلا اهدلوواهطءقإو

 . أ نيا تيد نمدوا دوب أو دما حرخأو مك الا ثردحلا اذه هي دقولاةم همذو ىلغتلا

 ١ قمععاس٠ نم مالت شالا ىف ةاعاسمال )وهل آو هلع ىلاعتهتنا ىلصدقنا لور لاه لاق سامع

 آ ىذمرتلا حرخأو ثروهالو ثريالفة د درربعَن ءادلو ىدا نب مو هتيصعي مقاس دقو ةماهاملا

 ْ مل سودل او هملءىلا هللا لص هللا لوسر لاه لاق هدد ن عءعوم . أن عبمعش نب ورع شي دح نم

 || ىنومْزب ىسعد و 'هدانسا فو ثرويالو ثريا داودلولاف ةمأوأ ةرحجب < رهاعل جراسا
 || اضيأ ب معشنبورع ثيد - نءدادوبأ حج هر ا

 || ماله الانزدلوو هلت لكنا ىضق سول آو هيلع ىلاهتدقلا ىلدىبتلاناءدجن ءهسأن

 || ىلوعكملادئارنيد#ءدانس!قومالسالالوأ ىف قتسا اه كاذو ةمأوأةرحا 5
 || نمالو بالا نمد امثربالا رلادإوو ةفنعالملاداونا ىلع ءالعلا عجأ دقو لاقمه.ةوىاش |

 الا دووم لا ثريالو) , ,نتاةرامهزاهتار ةلواههم النوك. ائاري٠ناوامنوتيالو هب ارق

 ١١ اذالاه مسوهلآو هيلعي لا هتهقلا ىله جنا ان ءدوا ديب ًادنءةرب رهف ثيدل (لمتسا اذا

 : نأ مسني أ خ نعىوردقو فورعملاةمه_.فو قه-ا نبد_تهدانسا ىو ثرودولوملا لّتسا

 هللا دمع نم رباجو هم هر نب رو سملا ن نعد:ملاىفهللادبءهئباذياو رفدجأ حرشأو هويدا

 اا اضن هس رشأو للّمسي ىق>-ىدااث ثربالل والاو هملعىلاعت هللا ىلد هللا ل اوردر ودق الاو

 ا هداه سا فو ثروو هملع ىبصهطّتسا |لوتسا اذا اكماءاو لاو ه>امئ/اوقاسنلاو ىذ هرغلا

 ٍإ تادلاةعب و حدأف 'وةومازاعوذ ىو رو ىذمرتلا لاق ف.عضوهو ل مني لمهمسا

 ن. دولوا |: ىلءلديامرو د_ملالهتسالاندارملاو هعفر حدنال لالا ىف ىطارادلا لاهو
 لالهتالارامتءا ف لعل !لدأ نيب فالخالوا هو هوأءاكبو أ حاص

 : تا ثرالاىف

 وهون ءأن ل ءالولا ثيد_ط (ماوسلا ىوذد_هبقابااهلو تاصعلاب طقس وهقتعملقرتعلا
 |١ ثرونهششيا كرثو تاماهالوم نا ةزج- تأبى“ نع ةدانق نءد#جأ ؟ح رخأو ريصصلا ف تبا ْ

 || لاحرو ىلا ناكو ف منلا لمي ثروو فمنلا< بالود او هيلع ىلا-عت هللا ىلص ىلا

 ْ حيرخأو فارب طاااضأه - -رخأو 2: 5 ىلدو ن. عمل لةدامقن ل معلا لاجردوسأ

 ىلص ىلا ىطعأف :زج بأ ووش | كلرتوفوت هةر ىلوهنا سامع ٌتدد- .- نمىطقرادإا

 | تو دادس ع ندوه هحام نبا حرخأ وفقد لاو حشا ومص لاهنتي ااسودل اوه اعىلاءث هللا

 دقو ف .هضوهو ىلا ىف نب نحرلادد_.ءنبد و دانساقوىقاسنلا «-رخأ ؟كلذكو زمننا

 : ماهسىوذا نا ىلعمل ادزشي دا ؤوةمطافل.ق 3و ىل< ليقدم ماو فراتخالا قو

 || هّةدعمو هماحرأ ىوذ ”لرت نمف فالخلا عقو دقو هتصعاو أ قةءماا قايلاو موماهم قدنعلا

 ىوذدعبالا ثرال قادعااىلومنا سامءنباو دوعسم ناو باطلا نب ربع ن نع ىورف

 طق يو ماسلا ىوذدعد قابلا ذخأي و ماحرالا ىوذ ىلع مد ةيهنأ ىلا مهريغ بهذو ماسرالا
 قدعملاءامس ىوذا ن وكف هنا لاق نم هب لد: _ساو#ةزجل تاك ىلوملا هناىوردقو تاءصعلاب

 ثيد>نم ةبيشل أنبا ح رخأدةو ةزجةئبا ىلوم هنا مصصلاو قيشعلا ماهم ىرذدعب قابلا
 أ ءالولا ثاريمت 'لاف ل ءوهلاو هييلع ىلا مثلا ىل هى انا هج نعد أن عسمعُد نبورع



 ثيزاوملاٍب اك ف

 حرخأو نّمعأ ن ءهةدعأوأ نةدعأ ىمءالوالا ءالولا نم ءانلا ثرتالوروك ذلا نءربك الا

 نةدعأن م ءالوالا ءالولا نم ءاسنلا نوثر ونال اوناكممهاتبان' نيديزورعو ىلع نع قولا

 نهللاد_ءعىلا لدحر ءاح لاق لمس ر شنب ل طن ع مضعلا طرش لبع ىنافربلا جرخأ و

 نامقاادبعلاةنانرداو عديم والامل مدتأف ةيثاسهتاهحوىل ادمع تقنع ىلا لا ةفرعب لا

 ناو هئاريمءالذ هّم._عنىلو تنأو نو.دسن ةملهاملا لهأ ناك 0 روميسيال مالسالا لدأ

 نباثيدؤ هب همهوءالولا عب مرحي و)لاملا تءىف ل« ودل .ةن ند *يشىفت د رخو تعم

 يور ع نع ع اا وهلاوهملعىلا عت هللا ىلص ىلا نعامهريغو نيدجدصلا فرع
 دقو بهوبال و عامبال يسنلا ةمعلك ةجمإل اولا ثي دا نم اهضعب مدهقتدق ةثيداح بام اف و

 ءالولا عسي اوج مدعىلاروههبا بهذد ةواضيأر عنا ثب ددح ع نمىقهسلاو نامح نبا هع

 هحرخأال (نيلملهأنءب ثراوالو) ةرادعأ !اضءب هم د ةتو كلام ءالذ ف فلاشو هّدمهو ١

 هللالوسرنأ ورعب هنا دمع د د> نم نكسلا نباو ئطقرا دلاو هجامنياودوادوب ا ودد-أ

 رباح ثي دن نمىذمرتلا جرخأو أ ثنتلملهأ ثراوتياللاق مودل اوهماءىلاعت هللا ىلص

 ىذا ن 0 حرخأو ىل 1 ى آن ب اهدا اقوئ ظفا نودي هل دم

 مل_سمفاضرأ اوهو ماو ةاكلاالو رئاكلا ملا ثرب ,رمال لاه مس وهل اوه .اعىلاعت هللا ىلص

 دقونب رذاكبااطو ل. .ةءناكو عابر نمل مقءانل رتل هو ثدي دحدري_غو ىداسملا حرخأو

 لاما ثراور ىف فالالتاو للا نمرناكللا الو رفاكلا نم ملا ثربال هنا ىنعملعلا لهأ عجسأ

 ىوسلاىف لاف ثراوتلامدعىضتةب رباجوور عنب هللا دبع يدح موعو ةفاَتْلا ةيرفكلا

 ساارفاكندئرملاامأ و: لوقأ سكعلا وفارصناا نمىدوهاا ثريةد_>اوةل ءرفكحلاو

 نواسملا هّبارقدئرملا لام ثرب هنا معز نخ ةمدةملا ثيداحالا هتلعش دقن مالسالا لله نم
 هس أن عب ءعشنب 00 اوم! نمل:اقلا ثريالو) ص _صختأل لالا ل.ل دلا هملعف
 دوادو هع رح انقل :اقلا ثربالل اق لسودل آو هيلع ىلا-هتدقنا ىلص ىلا نعد لبن ع

 هيجامناا ردا واط وما فكلامحرخآو رياابل_معنبا و اوتو ىطقرادلا لعآوقاسنلاو

 ىلا. هللا ىلص ىبنا |تعم- لاق باطلا ئرعنعق قيلاوفازرلادعو ىفاشناو ئاسنلاو

 نبا ثيدحنمىئطقرادلا حرخأو عاطقنا هفو ثاربمل تال س ءالوقي ٍل_سودل ا او هيلع

 هع قودسلا رخأو فيءضودو لسمنبريثكهدانسا فوأ سل: :اقلا ثربالاعوف رم سابع

 وأهدلا دناك ناو ظذاىف يو هري-غثراودل نكي منا و هئريال هناف الة لد نم ظنلب رخآاثيدح

 ةريره نأ ث د دح نم هجامْنب اوىذمرتلا حرخأو ف.عضوهو قربنب ورعدداسا يفوهداو

 ثيداحالا هذ هو فدعضوهوةو رف ىأ نب هللا دمع نب ىص اهذانسسا ىفو ثريال لاقل ظفاب
 ةيدلا نيب وٌئطاهناو دماعلا نيب قرذريغن مل: نا ثريال هنا ىلع لدن ىهشر اضعنامضعن ىوقد

 ئضنلاو وتكالاملاكو معلا لهأ راك أود اوةةنح .وبأ و ىذاشلا بهذهءااو لولا لام نماهرمغو

 صورنا ىلعهدربو صسص#ريغب صء_صتخوشو ةيدلا نودلالان 5 ثرباطالا لتاقثا

 لسوهلآ رهيلعىلاعت هلا ىلص ىلا لاسقذأطخ هنأ ها لدقة دشن بر عنا ىناربطلاهرخأام
 امهاددا رفا لمتق نان ]سها هناك اذا ايدعنا قه ااهحرخأامو اهترئالواهاشعا

 0 5 ع



 ) فلل رهسأ اوداهطا ب ع

 الواهاةعاهللاَمْف هل كال ذرك ذفءانأ أ ل_..ودل او هملع ىلا «تهّللا ىل_صدتنا لوس رمدقاللفتناف
 هللا لص هللا ذات ءاريم ف بلاطفهمأ باصأ ردت + ىرال_-رنااضب أ قويملا جرخأوا مرت

 بايلا قوأ._اهئاريمنمهطعيلوذيدلا همرغأو راهن ءاريمن مكمل سو هل اوهءاعىلاعت

 أنا لءلا لهأ ةماعهملعو تلق هريغو قبلا اهقاس كاذب ةحرمص .ةياصعلا نمةعاسج نع ران“ آ
 ثاريملا عنجال ىبصلا ل_:ةلاق ةةينحابأناالا أطخو ألمع ةلاناك ادع” الهثروم لق نم
 عقوهنا ليقدقف ميلا ومن موا ضعي مهضعدن مك ءاامملا ثراامأو ىوم لا نازك

 || كلعد.سلانوكق فال ا نافر ظن عاج-الا ىوعديف دثدالاعنا اوم نمقرلا نا ىلع عامحالا

 | در ودةو ثرالا مدع ىلع لديام ماسة ١ ىف سدلو ثاريملا تا. كلذ دمتم فورءملالءال وأ

 | رس لو لو مودل .آوهملعىلاعت هللا ىلصهنتالوسرد هعىلءتام الجر نا سا.ءنب|ثيدح نم

 فرص هنا ل قدقو ىذمرتلا هن سدو سلا لدأو دجأ هد رخأ هثاريسداطعافاد.ءالااثراو
 اي ا رهاظلا نال وهوافرص كلذ هملا

 ه(ريتااوداههلا باك )ه

 "| ءالدد هرقأدقو فورعءموهامةنسااو نادكحاا ن نمهمق ب مغرتلاو د: ىفدرودق (داهجلا)

 أ|ةرعهااوةداهشلاو وزغلا ىف ءاجامع ةرشلا ناك تر ع وللا لهأن مةعاجفءلأتلا

 ايو آولاومالاو سئ :الانداهابمتتا ع ًدقررصعلاورطقلا اذه كلذ ف عججام عج اودو

 ْ هيلع اعت لنا ىل_عهقلا لوسر نع حدو ه-تعل قا ملا مهياعمرحو هيلا او رق ن نأهدامع ىلع

 اامهريغونب معلا فوهو اهيفاموامثدلا نمريخ هللا لمس ةحورو أ ةودغا لاق هنال_هوهآ و
 : فاك فوملا لالظ تك ةنما نا لاق هئارسوملا آو هماع هللا ىلصهنءتدثو سأأ ث يد ند

 ىنلاناهريغو ىراضملا يعصف قتثو وأ أن اوىءمومىآثبدحن ماوهريغو نبعدع 1

 : ه:ءتئورانلا ىلءهللا همرح هللا ليس ف ءامدقتريغا ن هلاق لولا اودع .اعىلاسعت هللا ىلص

 | مكهايلعءامواذدلا نم ريش هلل |لمدس ىف مول ءول طاب رلاق هنأ ل-سودل 1و هملعىلاهندَلا لك

 نيذاعمثد د- نءىذمرتلا هسعو نسل لهأ حب أو دعس لوسي د نم نيدمعتلا ىف

 ةذملا هت بجو ةقان قاونهننا لمس ىف لتاق نملاف لسوهل او «ماعىلاعت هللا ىلص ىبنلا نا لمج
 ا حاورلاو؟هملارردغلا در نوكي ورانا ىلعهمر ب وةنملا هيحاصا هللا بجو لمعي هانا

 او رغنتالا لاف سايعنبا نعدوادوبأ هج رخأ ال (ةيافك ضر ) اهتامواتالان ماريخ هم

 ناك اهواهماتىج عاام . الا |همضن نولم_ءدهل اوقىلا +, دما لهالذ اك اموال اناذعم ك1

 ١ اصاخامل أ اءاذع مكيذعي اور غنتالا نوكي تأ زو ىريطلا لاقر عناهنسخدقو نوذنمؤملا

 ىرهظي ىذا ورصنبا لاق عنتماف و1 آو هملعىلاعت هللا ىلص ىلا رف ةزةسانمهيدارأاو

 ندساطاو هم ركع ذأ ى :وعد ىلعساءءن:اقذاودتو هخ دا عاعتلو ةلصو خامل

 هللا ىلصناك هناةيافك ضرفدهنا ىلءةلادلا ةلدالا نمو اء_منعىريطلا نا ذ كود5 ىرمصبلا
 ءايارمس تناكدقو نياسملا ضب كَ هوو رب ةراجو هس ةرامو رشي سر ل[ر هيلع الاصل

 يهذةب افك ض رف رق ةنوك ىلا وهل أ ىف مومذعب وو شلاق مم قعبو رواسملاو ةمقاعممهثوعبو

 تناك تاهل و ع ودّ تقوس 0 هذ ناك هناىدرواالافو روهلا



 رسلاوداهملا نام (؟45)

 ةءاعصلا نمزفف نيعض رع وق لاهو نيعضرف هنا بنسملا ىبالاقو راصنالا ىلعانسع

 كانيصالنكل او اذهه سنك: نأ نصرك 00 وانك د اهلا ةمضرفىف ةدراولا ةلدالالوقأ

 نيعضرفوه ضعءلا هنموت: تأ لمقو نيقاملا ن ءطّةس ضءدلا هنماق اذافةءافكلا ىلعالا

 هللا دعوا ذهاو هماعٌئ ا ذنيعدي وفي نأ مامالا هر ةدتسا نم ىلع با ذكهو فاكم لك ىلع

 ىلعداهلا بوجو مدع ىلع لديو ملسوهل 1و هيلع ىلاعتهللا ىلصهننال وسر عمر نم هناك

 ماقدق هنأ ىلع نا ةن الاهده لم_كق ةفاك ادرغتيا هر وخال اكامو ىلل_جو زعهلوق عسجلا

 عجبا نا فرعت اذهب وداهجلل حرشدق نمريغر ف تسي لمامالا ناو ىنكم نم نيل ملا نمداهملا
 لهأ ةزحانمورافكلاو زغامأو مسنااوأ أعحرتلابل اوقلا ىلاراصيالف نكمتايآ الاهذ_هنبب

 هلجالو ةمش ددلا ةرورمؤلا ن نم مولعمو ف لّدقل اود .زبحلا ميا _توأمالسال !ىلعمهلجو رفكلا

 هنا سوس .والا اوهملعىلاعثهتلا ىلصهللا ل وسرلاز امو هك لزنأ ل .رىلاعت هللأ ثدد

 باكا ةلدأو هن دوش مهأ ن 2 وهاص | ةممظعأ أ نم حالا اذ ل ال ء اجه. 1 |هضيقن أى هناصس

 اوكرتاذا مهكجرت قوأ تعداومف درؤامواهضعبلالو ماسةملااهل عستيال اذهىفةئلاو

 روهطظ عم لاح لك ىلع م بلا هل اقملا بادعأ ن نءدرواعنيملسملا قافت اخو_فمكءالدف ماكل

 ناكناف مهرايدلا ةاغبل اوزغامأ ومهرايدملا م هدا_صقو مهب رح نم 6 ومعلعةردسقلا

 ايون مهراندلا م هوز غ نول ىلا كرئاذا مال_سال ا لهأ نمدحأ ىلا ىدعدم هررض

 اهفل او>دلا ومامالل ةعاطلا ب بحا اوباولخ اد قف ى دنيا فرمان رضلاعفد

 تامجاوال نيا -ءاذهعما وك اذا نكل ةوظعةصعمكاذنا كمال اوزياملارياسهفلخد

 ةخغلا ةماكاو مهل ةظءوملاربر كش عمم منأشو اوك رتمهيلء هني دأت بام ةيدأت نم نيعنتمربغ

 لجو زءهللا لاق قوة م_صءملاءاورهاجو ىجماانأ ورهاظت د ةفتالذ نم اوعنتما اذاامأو مولع

 ىلع ةياصعلا عجب أ دقوهللا سم أ ىلا يد 3ى> ىقبت ىتاا اولتاقف ىرخالا ىلعام_هاددحاتغدناف

 ةاكرلا وةال_صلا نيب قرف نم هلئاقما نم هنعهللا ىذرقيدصلاركب وب اهمزعىبلاةميزعلا
 (رجافوربلكعم) كلذانئاملا هدةعىذلا لصفل | ىفئاغبلا ”لتاقم ةفص ىلع مالكلا قأمسو

 «2تدرو همف برغرتلاو هتلمضف ىلعو ةنسا اوباتكسلا خ نمداهالا بوحو ىلعءتلادلا ةلدالاّنال

 ىلاءتدقنا اج وأن يدلا ضاارفنءةضيرف هذ >لبال داع شد اريمأو أن اطلسلا نوكب ةدقم

 بو>- .و ص_صختذر روحو ألدع وأ صخضُ وأ ناكم وأ نمرب دمسقنإ ”ريسغ ن هني ملا هدابع ىلع

 ها يالامداهللا رجالا لجرلا ىل_ دقو لعن مةرانأا هلع سيلالداعن اطلسلا نوكيداهمجا
 هبا ةياور نمد:_بلافددجأحرخأو فورعموداكعرمشلا اذ_ميدرودةو لداعلارابلا

 هملع ىلاعث هننا ىلصهننال اوسرلاه نا سنأثد د- نهر ووه:من دمعسو د واد :وباوهللادمع

 نعهح رختالو ب'ذيهر ذكسال هللا ال اهلا ال لاه ن ع ف كسلا ناعال الص نمتالثلس .وهلآو
 ر ”احرو> ل طس اللاجدلاىّتمأ 2 .[لتاشق نأىلا هللا نثءبذمضامداه+لاو لم_عب مال.-.الا

 اك ايلعلا ىه هللا ةلك نوكسن ناداه دهاسجا دصقي نأالا داهلسا ىفريتعبالو لداعلدعالو

 هل .آوهماعىلعّبهتنا ىلصءهتنا لور لةسلاق امهريغو نيديصعأ اقىورسب ايف

 لتاف نمل ةذهللا لسى كلذ ىأف*ابر لئاقي وة مد ىلئ اهي .وةعاصث لئاسقن لد رلا نع -



 )؟ هلا ريسلا مداها باك

 711 قا دع تيد اوبالا تذأاذا)هقال نس فو هفادلعلا ى ههللا ةلكثوكنا

 لاقت معن لاق كاادلا وىحالاةفداهلا ىف هنذأ ساق لو هلو هيلعىلاعتهلنا ىلص ل |ىلالحر

 داهملاديرأ تلا هلل الوسرانلاف ه-حامنءاودو اد ىنأ اودعالةباررقو دهاشا همك

 اذهحب رخأدق راموتمكي 16 ايكصخأتامهلا عج راف لاك ناكمي ”ىدلاوناوتدت أدقاو كعم

 ىلدىننلا ىلارباهال برن ادعس أ ثيردح نمدوادوبأحرخ ا ورخآه جو نمل -مثددملا

 اللا ةفكلانذأ ل اقف ىاوبأ لات عايد أىلل لهلاف نويل! نم ءل_بودل .اوهيلعملا هللا

 دمحأ رخأو نابحنبا هعصوامعربفالاو دهافنالانذأنافامج ٌدأَتءاواميلا عجرالاق

 ىلا هز هللا ىلصىب لا نأ ةء_هاحناىل |سا|ةم شاحن ةب واعمشد دح نمقيملاوقاسنلاو

 منلاق مأن ملل هلا لري_ثقسأ كح ودزغلات درا هلال وسرابلاةؤل_سردل اوهملع

 روههبا بهذ دقواريثك ان الد هذانسا ق نلتشادق و اهيار دنع ةذخلا نافاهمزلا لاا

 نيعضرفام_ه هر نالامهدحأ ةوأانذآي ملاذا مرح وداود قنيوبالا ن اذ ةةسا بهي هناىلا

 نهثام-نب اه رخام كلذ ىلء ل ديونذا الفداهللا نيعتاذاو اولاد هد افك ضرفداهملاو

 نءةلأسف مل_بودل .اوهءاعىلاءتهتنا ىلصهلنالوسرملا ل-ر ءاحل اقر مس نب هللا دمعي ل>

 اريخكيدلاو ل مالاق نيدااوىلن اف لاق داهللا لاف هممت لاق ةالصا|لاف لاعالا ل دضنأ

 ضرنداهج ىلءلو#وهواولاق ملعأتنافلاق ايهكرت الو ندهاجالا »أ كعب ىدل اولاقف

 صالخا عموهو) نيثيدط ا نيباةءفوام_هدحأ 1و اناونأهن م لبع نيعمد ثيح ىأنيعلا

 هللالوسراءلاف الجرن ' هريغو لس مدن عةدانق ىف ث يده (نيدلاالا ناطر ذكيةسنلا
 مودل او هلع ىلاعتهتلا ىلص هللا لوسرلا_ةذ ىاراطخ ىع رك هللا لمهمىف تادقنا تدآرأ

 حرخأو كالدى لاق مالسلا هماع لمربجن اف نيدلا الا اربد مريغ لمقم بستم :رراصتنأو معأ

 نأر عنب هللا ددعشي دح نءهريغو ل -«ح رخو ةربرهىنأ ثيد-> نم ىئاسنلا رع ل

 ه.لعلمئريجناف نيدلا الا بن :لكد.مشلا هللا :غي لاق ل-وهل آو هءلعىلا هت هللا ىلصهننا لوسر
 لكنيدلاىأ (هيؤطءو) هوه سن أ ثيدح نمه:سحو ىذمرتلا حرخأو الذ ىف زاف مالسلا

 ىأ (هيفناعتسالو) اهندقرءالذالاموأ صرعوأ مدزيب قرفريغنم (نيءمد الاقوةح)
 نء هعمداه+لادارأ ن1 لسودل آوهملع ىلاعت هللا ىلصدل اوقا(ةرورمضلالا ريكرسشملاب) دهسا ىف

 ثبدح نم هريغو ل سمح مع ىف وهو هيناعت_سالسأ الف لرمشع نيعشسا ناف عجر !نيكرشملا

 00000 دس دس يدوخ قوبل و ظفاشاودجأ جرأد ةريره أ

 نافل اق نناتيدج مقاسنلاود_جأ حرخأو تاَمثهدان_سالاحروهددح ن نعم أ نع

 دئارنبرهزأهدان_هافو نيكرشملا اداياؤمضتسنال لس ودلآ وه.لءىلاعتهللا لد هتلال وسر

 هللا بص نا انا سايءنباثدد- نمىوذاشلا حرش أ دقو تاقثهدانسا ةءقب و فمعضودو

 نمل كسا يم ىفدوادوبأ ه_برخأو ربمخ موندو يلا نم سا. ناع_سا لسودل آو هيلع ىلاعت

 نمهجامنباودوادوبأ و د_#جأح رخأدقو السمع ىذمرتل| اًضد اه رخآو ىرشزلا ثد ف_>

 مورلانوهطلاصة-لوقب وهل اوهءلعىلا هت هللا ىلصه الور تءم«لاه ربت ىذثيدح

 زاوج مد ءىلا ءاذعلا نمةعاج بهزدقو مكحارونماو دعم هوجن !نوزغتوا ملص
 1 179591117191711 ود ركلات



 ريسااوداهملا باد (149)
 . تنوع دس ع يبد ب عضو لمنح معي بج ب حس حعب» دام تصح سع هع معمم نر فيش

 هل او هلعىلاعت هللا ىلص ىلا ناهمسأ دقواهراوحىلانورخ 1 بهذو نيكرمذ لان ةناعتسالا

 ةعام2 ناعما لإ ذكحو هلاصكا "بأن ب هللادمءه:ءلزذف اودحأ م وق نيقفا ل انلسو

 هيلع ىلاعت قنا لص ننلا عمحرخنامز 5 لاق ةبالحرتا لاف تدثدقو نيذح موي ىف مسونم

 ىلص لاقى جح نيكرمشملا ءاول "ل رادلا دمع ىنمهثالث لْمَمف لرش *هوهودح أ مونل_تودل و

 ىلدىبنلا عمةعازخ تجرخو رجافلا لجرلابنيدلا اذهر زأماهلانا موه 1و هملعىلاعتهللا
 نابشي 0 نوكحرشمم هو مفلا ماعش درق ىلع لسودل ؟وهملعىلاعتدقلا

 ةعاط سدحلا ىلع بو ) ةرورض م نكس ما ال: درضلالاذوجتال ن يكرمشملابةناءتسسالا
 هيلع لاعنهلا لص بلا ناامهريغو نيميععلاىةريره اش يدم (هقا ةيصعموفالام هريمأ

 ىعاطأدقةريمالا عطبن هوهللا ىدعد ه5 ىناصعن مو هللا عاط ًادقف ىنعاطأ نملاق لسو هلآو

 لوسرلا اوء.طأو هللا اوء.طأ ىلاعت هلوق ىف سامعنبان ءو ىناصء د _ةزريمالا صعب ن مو

 هللا لصهللا لوسر هدعد ىدعْنب سدق نب هفا3- نب هللا دبع ىفتلزرن لاق م كت رعألا 3

 ثيدح نماضي ًاامهيفو نيودعأ ا!قوهو دو ادونأودح ًاهجرخأ برس ل و4 اوه.اعىلاعذ

 راصنالا نمالجر مملعلمعتساو هب رسل ودل او همم ىلا هذ هللا ىلص هللا لو رش عد لأق ىلع
 اودقوأ لاق مث اوعمفابطح ىلاوهجالاةف فهو دعفاوعمطي وهلاوععسي نأ مه ىهأو

 اوعمطتو | اوعمست نأ لس وهلاو هملعىلاهتهللا لص هالو رك سهأب مآ لاق تاو دوأفاران
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلا انررفامغا اولاقو ضء:ىلا ىمضعب رظنفاهواّداذ لاق ىلباولاقف
 اوركذاوعجرالفراثلا تئفطو هم_ضغ نكس ىت> كالذك اوناكفرانلا نمإسوهل اوهملع
 ةعاطال لاهو ادبااهنماوج رت لاعواشت دو لان لو 4 ار هملعملاعت هللا ىبصهتتا لورا لذ

 هنأب عي رصتلا ايفو ةريثكب ايلا اذهىثي داحالاو فور عملا فةعاطل اانا هللا ةسصعميف
 ىأ(هملءو)هّللا ةمصعتاو سهأي لامعا مال ا ةعاطبجتاناو قا اهلن! ةمصعمى قولخم ةعاطال
 ىم-_هرواشو هلوقتدت دالذلوخدا (مارخلا نع مهننكو مهبقفرلاو مترواشم) ريمالا ىلع

 0 املك قهعمتاز 3 ارواشي ل ولآ او هملعىلاعتهنلا ىلصهللا لوسرناكد قو صالا

 هل او هسلعىلاعت هللا لص ىذا نا س أ ثب دح ندهريغو سم حرخأو نطومريغف كل ذهنم

 ةدايعزب دعس هءاعباجأو: أوةموم+مةصقلاو نامغسىبالابق اهغلب نيح باص رواش لسو

 ند ىفاش !اود_+أحرخ اواهانضخالرصل اهضمخت نأ انتسمأولءد ىسة:ىذلاو ةوقب

 هللا ىلصهللالوسر نم هباكصالةرو ث مرخكسحصأ ناك مقا ددحأ ع د انامل اق ةربره أ |ثي دح

 تل ووك اوبر ةحجاب اي ا دو 0 صو

 نرش لم وداعا لوما وام ليستمر ول كاي نمراش لطف سا

 لاقرباحثيد_> نمدوادوبأحرخأ ماا لد هاون رسخ الو مهلدتيعال م نياسملا

 وعدي و فدريو فيعضلا ىبريقريمملا ف فن لود ارهيلعىلا.عتدللا ىلههللال وسر نأك

 هللا ىبصهللا لوسر عمانوزغ لاه هس 5 7 نءذداعم نب ىلوم» ثبددح ع نمدوادوبأ ودمج رخأو مهل

 قافتوقا لدتا لور تعبف قب رطا!ىضانلقيسضناذكواذك : هززع ءلودل اوه.اعىلاعت



 هك دل ريسلاوداوللا باك

 ْ نبل مع#-اهداهسا ىفو هلداوجالف اتي رط عطق وأ الزم قمضن مىداتفايداملسوهل اوهملع

 |١ ىسهااوفو رمل مالا ب هو-وب »عطقا] ةدمفملا ةل دال تءاجدق و فم ءضذا «مْنب لوس وساع

 (هديريامريغب ىر وبنأا وزغدارأاذامامالل عرمثدو) ريمالا كالذي سانلا قاو ركسنملا نع

 ىدوتوزغدارأ اذا ناك هنأ لود او هيلع ىلاهتدقا لص ينلان ء كلامزب بهكس ثيدحل

 ثيدط (رابخالا علطةس ونومعلا ىك ذ ذينأ) »اع رشي( و)اههريغ ونيدهعصلا ىف اوهواهربغب [إ

/ 

 ا ىندنأب ع نم بازحالا مويلاق ل - وهل آوهماءىلاعتهقلا لص ىبنلا ناامهري غو نيدكصاا ىفرباج || 5

 .| هل اوهملع ىل_هت هللا ىلص ىبنلا نا هريس غو لم ميت ىف تثوثر داس انارعب زل لافت مو.ةلاريذح |
 ا رديء ول نيكرش ءاا شرا دةعهمتأي ن مثعن هنا تدثو نا.ةس ين ريسعر 7 .اًنمءثعب لو 3

 ا | اقانودمكلدو مون وهني تلا عضاوملا ف فو وود علاوا خا علطةسي ن مص أي د اكوهريغغو اد

 تاءاراذخي و شو للا بترب) نأدلع رش( و)تاوزغااوةريسلا فةعوض ذراايتكحاا 1
 ا اما ءالهتاقالمد :ءشوم مجبل رث نم مودل .؟وهيلعىلاعتهقلا ىلصهنم عقودقو (ةيولالاو 2 :

 || موهةأم هرال لاهو رخ < الا ناكلا ف نب رخ آو ناكملا اذه ىف فةءاضعب صأي ن ورومثموهام || 5

 | دقو ريطلا هعمنمووههنطخولو ناكملا كاذاوةراغيالو مها هنمعش.-نوفةيممادحأ - ١
 |١ هللالوسرةءارتناكل اق دوادفأ وود مرتلا د_دعسامعنباثي داك تاءارده تناك |[ 2
 || برح نيالا ه-ثيدح نمدوادونأ جرخأو ض- ًاهؤاولو*ادوسلسودلآو هماعىلاعتهتلا ىلص || و '
 | ل_سودل او هملعىلاععتهلا لصهّنا لوسرةب ارتيارلاق مهنمرخ آن « ٠و نم ل--ر نع -5

 | دلال را تيد نمنابل نناوك اح او نئشلا لهأ رشإو لوه< هداتسس !فؤءارتتس||
 | فار دلا ناس قخرالا تيددعف وض أءؤاولو ةكمل خد سودل آو هماءىلاعت هللا ىلسم | ٠
 "ا | هجامنءاو ىذمرتلا هجرخأا دوس تاءارإبودلآ آوهيلع ىلاهتهقلا ل ص هنا لوسر ده ىف 0ع د

 || لاصم ثالث ىدحا ىلا لالا لبقةوعدلا بهكو) ثيداحأ بابلا فو ريحت! لاجرهلاجرو 3ك
 ١١ ناك لاه هريغو لسه دعه أن ءةديرب نب ناعل»ثيدحل (فيسااوأ ةدز زملاو أمال.الا اما ع

 ْ | هت ةفان قءامزأ ةيرسو شح لعارمأر ةَأاذالسودل اوه.اءىلاعت هللا لصهلنا لودر 1

 |١ هتانرفك ن ماولت ةاهتهلفا لميس ىف هللا رعب اوت لاهت مشار نيربسملا نءهسعم صو هللا ىوةَب 2

 أ موعدا نيكرشملان ودعت مقلا ذاوادملوا دهر الواوا عالواورد_ ةتالواولغتالواوزغأ ا

 تاق مالسالا ىلام يعدأ منع فكسو مهر قافكواجأامن «تافلالخوأ لاس ثالث ىلا هل

 مهنا مهريخأو نير جاهم ارا دىلا مهراد نملوهتأ | ىلا مهعدا غم نءفكو م نم لبقاف كواحأ||
 0 اداوعتي نأ اوبأتافني رباه ىلعامميلعونيرجاهملام, ولف ا ذاولعف نا 2

 ١ل

 بدر يا ارا ؟نافةيزه !مهلاسافاوأ مه نافنرلسلا عماو دهاجصنأالائشةمفلاو

 'اروه+بابهذدقو ث تت ما اح بدل امهات اهو مويلع هللا ن ةسافاونأ اوم هنعفكو

 يوجولا لا موقتهذو مهتغلي دقن 1 بدتالو ةوعدلا مهغاسش ل ناةوعدلا ميدَقت بوح-وصىلا

 ؛ نأ (الاخحوم_ثااولافطالاو ءاسنلالدقمرك و) اةلطمبوحولامدعىلام .وةواةلطم

 ْ ةأماتد-و لاق اههريغو نيديهصلا فرعنب|ثيدد- (ةرورمضا) لءةلاناوعفدمفاولتاسي

 ...٠ 10 اا لاقل اكاد دا ا اد ا كا رطل

 هل اومدم



 حرخأو موثمم هلاف محي رارذومهّما سأنمبادمف نوتسس نيكرشملا نموا لأن ءلأ-

 ريسلاوداهملا باك (549)

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا وسر ىههنذ سول اوهملءىلا هت هللا ىلك ىلا ىزاغم ضء:ىفةإوّممم

 هللا ىلصهقلا لو بدنا س ذأ ثد لح ع نمدوا دونأحرخأو نامدصلاو ,ءاسنلا لق نعمل وهل

 همخو زرقا نب دلا مدا سا ىف زوأ ىماال واريغصالوا.نافاذ اولد ةتاللاه لسودل آو ه.لءىلاعت

 ثيدح نم قوسلاو مك الاون أبح نبا وهحامنباو قا-ًلاودواد وأود حرخأولاقم
 ريجالا فيسعلاوام_سءالو هب رذاولتةنالل وهلا او هملعىلاعت هللا ىلص لاقت هناعس راب حاب 1

 ناداولاا انقنال لاقل سودا او هيلعملا«ن هللا ىلص ىبلا نا ساب ,ءْنباثيد- نمدجأحرخأو

 دوسأ هت ودؤو فءهَض موهو بدي ىل أنبل عمءا ني مهاربأ» دانساىفو عماوصلا باعجأ ال و

 ىل_صىبنا|نا همن كلام بهكثي ددح نم هجر خت سه ىف ىلمعا جمال اواضيأدجأ حرخأ و

 نايهدلاو ءاسنأ| لق نع ىسمنربم .ذق.ةلا ىلأن ب ىلا ثعب نحل ودل اوهملعىلاعت هللا

 اولثقا ظفاد اعوأ صةرعمثشد دس> نم هءتو ىذيمرتلاود أ حرخأو جيمتلا لاجرفلاجرو

 ءاسنلا دق نء عملا لع داشإلا عقؤدنا ل فدو مه>رشاو“ .ه«اوزيككحرشلاخوم#

 دوادوبأ جرخأ دقو نول: اي وأ هل:1ة1ا مهم سرت ن ناك ةر ورضا كل ناك اذاالا ناسصلاو

 لاةةنيذ مودل 0 .وهل آو ه.ءلعىلاعتهللا لص ىبناا نا ةمركع نءلمسارملا ف
 ىلاتوهأ انمفةعزهلاتأراساف ىفاخاهتفدرا اواهتمعهنتا ل اوسراانأل_رلاةفءذهل_تقنم
 ىناريطلا هلصو ول ودل ا و هيلع ىلاءثهّتنا لصهلنا لوسر هءلع 2 لنا امقف اتق ىمس مئاق

 درغنلا وزي.قلا لاس فها ممامبصو مما نلكتكنَع ىلا ىذاشلا لا تاق ريبكلاىف

 ثيد>ىفاسرقمدقناملا هلثملا و)موماسنإ وميرارذةءاصا همةتاكناوز زون تاسلاامأ و

 كد كدح م هانا اودجتا تاذوغ رخو اواثتتالو همقومد+نعهسأن «ةديرب نب ناولس

 ددعت5 ةريره ىأث ود( راذاا,قارحالا و)ةريْمك "لثخا نع : ئنهنلا ثم داَح اولاسءنءناوفص

 ان الف تدجو نا لاقف ث عيل سو اوه.اعىلا ءتهقلا ىلم هللا لورانثعب لاف هريغو ىراذلا

 ا الفاوقرحت نأ مكس صا تنكىفا حو رخل اندرأ نيحلاق غ رانلاامهوقرحافنيلج رلانالذو

 مانصالا ورهشلا قي رتامأ و امهولتقافامهوقدح ونافهقلاالا ام. بذعيالراسنلا نا اوانالذو
 فلا صرارغلا) مرح( وز ةطصموءفناك اذا عراشلا نعءالذب نذالا تدثدةف عاللاو

 افركمالاهربدذ تم هوب مهلول نموىلاعت هلا لاق -ركلانارقلاكلذيؤطندقو (ةتفىلاالا

 نءرارةلاناامهريغ دو دهسا كيما نم بضغب ءاد_ةفةئفىلا ازيصكموأ لادم
 رارفلا تامئوسمفاوفلتاّناو «لملا كلذ ىف فال الو تاقب ,وملاعبسلا نمودف>زلا

 هنكلزبدلاة لو هيفناكن اوه ةلاتقلا فرضتاامأو ةئ هلا ىلارا رقلاىلاعت هللازوح دقو

 وأةعسىلاَو قءضن دق رمد نأوهلاتقلافر تههوقى :وسملا قلاق همم ةقمقالسا ىلعر ارغب سدل

 4 اوقلاّتقلا فدل نكمرأوهامكذوخ و رقتسم ىلا فكن مناكم نمو أو لعىلا لسن 0

 نيلسملا تام بد "هللا و موعم لاش ومهدي نيإبسملا ن مةةزيصملا اريصي ىأ زيهم وأ

 (رافكلاث ستنوو) : ةريبك ذا ذ.>را ارةلاو رافكل نع ءمسهشحر لي اقم فلا موي

 ل_بودل وهما ءىلاع ةهللا ىل ههقلا لوس نا امهربغو نيصدصأ | ىف ةماث نب بعمل ثيددخل



 , اهستمؤو ةهنغلا ىف لمد

 اركبف أعمتزاوهانت_ لاك عوك الا نب ةلس ثد ادع عدم كو لال 1 دوادويأودجأ

 || لاهل ملل ا,ةراغل اودتاسا اول سوهل آو هيلع ىلاء«ت هلا ىلص هللا لوسرانما هم ناكو قردعلا
 ١ د [لاع مهضعب ههركو اوشب ناو لمللابةراغأ ىفل_هل لهأ نمموقصخردقو ىذمرتلا

 نصوري_عو لم دع تنثاسأ 6 رخلاىفيذكلا وا الءل ءاودعلا تدمي نأ هيسأرال قكءاو

 نب بعك ل_:ةلةلسم نيد ثعدال لسودل [ وهيلعىلاعت هللا ىله هللا ل وسر ارباح ثم د>
 |١ ناكو لو لاةعهعدنع نأ, هلن ذأ, عيت لعفدة لاف لوقأف ىلن ذأ هنا لوسرانلاف فرع الا
 : تايموثاكأثيد- -نملسمحرخأو ىراضلا ىفاضيأ ىهو صولا هذ هىفهنم عقوام اب اذك

 || لوقي ام يذكبلا نمئثف صخري ل_بوهلآو +_ءلعىلاعت هللا ىلىىبنلا عمسا )تلاه مّ

 : اه-وزتأ أرملا ثيد_و هنأ سما لجنرلا ثي دو ساذلا نب حال_صالاو برحلا ىفالا سان ا

 بذكلانءحرضاءوجولا نمدجوب ميواتلاوضيرعتااوهانهروك ذملا بذكل ااذ_هو
 لاق رباج ثيدحن منيديهصأا ىفاملب راى( عادشلا و)لعلا لهأن هةعاجلاكاكحا ارمدلا

 لاق ةرب رهف ثد دل نمام مينو ةعدش برملا /-وهل او هءاعىلاهتهّللا ىلصهننا لوسر لاه

 غادة اوجىلعاوةف:اوىوونلا لاه ةعدتبرحللسو ل او هءلءىلاعت هللا ىلص هلا عم

 1 دهعضة:هءذن روك نأالا نكمأ اه ءكب راى رافكلا

 || ىلاءتهلوقا (هفراصءىمامالا هفرمصب هسو هساجن | ةعب در مول ناك شدحلاهمَءامو لصف 0

 ْ قفتاتاق نيك اسااوحاتيلاو ىرقلا ىذاو لوسرالو هسه نأف؛ ئثنم عفئامنا اولعاو

 1 اهساجأ ةعب راون :رقلا فترك 3 ىلا فانت ز لل نم ئاف سم ةمهذغلا ن 1 نا ىلءل_ءلا لهأ

 ةفاضاو هيئكريتلل همف ىلاعت هللاركذ نأ معلا لهأ ةماع بهذ هسجم هلت نافىلاعنهلوقو نياغل

 ١ مهم اوفاتشاو اهةراط منيب هسف:ىلاس منا عمج فاضأ امدعب مهفرسش ثادملالاملااذ_ هم

 هللا بص هللا لوسر عمم تار ها فاش ثاالاهو م هرقفانوطءياغناةفنحو ألاف فرقلا ىوذ

 ||هدنعلظةيالوىرقلاىوذنمدمعءلاو بي رقلا ىلع أ نا ريغ ثاريماك ل .و هل او هءاعىلاععت

 / ةمنغلاوه ىلا فثآر دل[ درر اه كلخرمو امبسةًارملاو نيممسلجرلا ىطع و نع ىلء ريف
 1 هلع ىلا ءتدتنا ىلصهّللا لوران ىلص لاق ةسءزورعشميدح نمّئاسنلاودوادونأح رخأو

 لم مكعانغ نمىلل < الو لاك مثريعيلا بنس نمةربوذخأ لال غم ا نمريعب ىل سو هل آو
 ةدامعشي دس نمهحام ناو ناسنا او دج هوك حرخأو مكمفدوديمسهللاو سهلا الا اذه

 |١ نمىمذاشلاو كلامو قاسنلاودوا دوأو دج أ اضي اهو حج رخًا ورح نبا هذس-و تءاصاا نبا

 || تيدح نماضي اكل ذو ىورورح نبا اضيأ هنسحنو هدج نعد أ ننءٍب عش نبورم ثيادح
 املا ممسل جارلاو مهسأ ةئالث ةمنغلا نم سرافلا ذخأي و)ةيراسنب ضان رعلاو معطم نري ج
 2 ملا اف ظافللو امهريغ ونيهعصلا فرعنباثددحامنمثد داحالا ٠ نمكالذىفدرو

 امهيفوامهس جار الوموسأ انوفا سر انا مهسأ لسودل او هيلعيلاعتدتنا لص كاثي

 : دج دنع كاذوك! رب ْرلا ثد دحا متمو قرا لا ةورعشس ل> ن هو سد ثي د> نم كلذ نعم

 || ةريرهىاث دو اريطااو ىلعي ىلا وىئطقرادلا ددعمهر ىلأث يدحو يصل لارهلاحرو
 دوادىادء دمعنب ةممع ثد دح ؤهريغو لسمدعر ربي د>و قاسنلاوىذمرتلا + :ء



 اهسنمدتو همها !ىقلصف (601

 بهذورووهلا كلذىلا بهذدق و ثدداح أب املا ىف ودج | د ةعءديزب تنبءا:«اورباح د حو

 ثيدحاوكستواممءل->ارلاو نيم عمه سر اوهلذخأب ىافاذاا معلا لها نم ةعاسجج

 ىلهللالو براهمسقف ةسيدخلا لها ىلءربم تعسق لاق دوادىناو دج ادذعةيراج نب عمم

 صراف ةئاشلت مهيفةئاس وا ذل شدخلا ناكو ا سرس ع نة ىلع لسو هلو هلع ىلاعت هللا
 نادوادوب أ لاقو فوض هدائسا فثيدلا اذ _هواممسلجارلاو نيمهس سراغلا ىطعأف

 نءو ف.هضااوىوقلا كلذ ف ىوةسيو) نيت "اماوناكم ماو سرافةئاسلت لاق هناوامشو همف

 ىلع حارتفالا ىف اونأ هدتك ورك | او دواده أد دع سامعنا ثددخل لت :اةدل نمو ل: ا

 عوتودعل ىو كلاب رديمئانغم ََق لسو هلآ اوه. .اعىلان«ت هللا ىلصهقنا لوسرنا ىراذملا طرمش 29-

 دج أ ءوخيرخأو لافنالا نء كنولئسي ىلاعتلوةلوزنو لت :1ةي ل نمو لاه نه نيب ماصخلا
 تاقلاق كلامنبدعسثي د-نمدجح أح رشأو تدماصلا نبةدامع ب د نم .هعأا لادرب
 مأنباك ماك ةلك.لافءاو -هريغمهسو همس ن وكب و م ولا ةصاحنإ 5 .رلاهقا ل اوسزاب
 نب بع هم خ نءقاسنااواضي أ ىراذما اهجرخأو مكئاةءضبالا نورمهنتو نوقزرت لهو دعس

 لهل سوال اوهءلعىلاعت هللا لص تلا لاقفهبو 3 ندد هلنا دعس ىأرلاق دعس

 هععتو ىذمرتلاو ناسا اودوادوبأو ده هو خ ب رخأو مكئاةعضرالا نوقزرتو نورمصنت

 يردي سوما ارتملطاوا ل لا ةط داري مالا هثعبن هو ةغلامل ةخ ١ىفلاه

 مل-مهج رخأال(ش مالا ضعن لءةةتزرو<2و) ردي مون نامعل ناك اك ةعقاولارضحلانأ

 لجارلا مهسو سرافلا ممم عوك الا نب ةلس ىطعأ لبو هل آو هملعىلا عت هللا ىلص ىنلا نأ هرمْعو
 وع .وقاسنلاو ىدمرتااودواد وأودحأ ح رخآو هلامهعج

 ىلا بهذ دقوا سردي موب ص اقو ىلأ !1نب دعس لة: لسودل اوهلعلامتمتلا لس يتلا نلت

 ةمئغلا لصأن موهلهءانعلا فاتخا و هيلع عاسجالا للعلا لهأ ضء.بىحوروهجلاك اذ

 نياودوادىلأو دو أ ل _ذءةلسم نب بح .-ثيدح ةيرمسلا لم ::قدرودقو سالتاَو ء.موأ

 لةنل_بودلاوه“ .اعىلاعت هللا لص ىبماا نا 1 انللاو ناحنءاودورااا نبا هعختو هحام

 هحامنباودج أ ءو أ حرخأو هتعحر ىف سهلا دعب ثا || ىلةنو هنأ ديف سجن اد هد عبرلا

 هرعت مودوادوبأو دحأحرخأو تماصلا نب ةدامع ثد اسد ع نمنابح نبا هسعتو ىذمرتلاو

 لوقيلسو هلاو هيلع قامت قا لدم لو كر تكلا ديرب نب نعم ثد د> نمىواعطأ|

 مو هل او هلع ىلاعتهقتا لص ىذا! نار عنب ثيل نمنيهو علا ىفو سهلا دعبالا ىلذنال

 كلذ ىف سهلاو شدحلا ةماع مق ك «وسةبصاخ م مدس :الارارمسلا نم ثعبب نم ضعب لن ناك

 2 ةغااملا هلا لاك ث داس بالا ىو اريعب اريعيايارمسلا ضعي لفت هن! اههيفو هلك

 مومسأانو دئثانيذاربلا ىلع بارعل | لضم داش هرالو أل بالا ناكرلديزين أ مامالا ىأر نا

 ريس نالتخا عمم هيو هلجال هيلع فا ةةعال اه نوكي, و ىأرلا له رواشي تأ دهب ءالذهلذ

 (شدملا د>اك هموهسو ىدلا ماماللو) بايلا ىف هياعجأو لسو هلآو هملعلاعت هنا ىبص ثلا

 لاف ىرذ ا اودوا دولأ هدعتكسوقاسنااودواد :ىلأد :ءريذهشلا نب هللا دمع نب ديزب ثي دلل

 نيريدز ىئبىلاهللال اوسرد_ه نماهفاذاف اهانأر ةفع ةاةءطق هعمل بز لشد اديرملاباكك

 هي 6١



 (605 اهتسماعو ةمذغلا فل مو
 :-حححصسس٠ْتش48٠سلما سس سس ل بل٠>” 0ُ.ُؤ

 || حيداوةاكزلا خدت آو ةالصل مما هللا لوسرا د نآوهللاال هلا الن أ متد مش نامكناشدقا |
 ١ هتانامانتونمآ نأ ىئصل امهمسو لس ودل او هماعىلاعتهللا ىلدىنلا ممدو ُمسغملا نم سلا |

 : ىرذنا الاف ملسو هل آو هماعىلا.هتهللا ىلصهنتا لوسر لاف اذ_هكل بك نما“ ةفهوسرو ١

 : ىعشلا ن نءدوادواحرخأو باونيرغلال+رلا ىب هو هللا هع نبديزب نعممدعن هاورو 1

 َ ةمأءا 5 ناوا هيعءاشنا ىئدلا عدم ملول او < ه.اعىلاعت هللا ىلص !لناك لاق السمع ْ

 | هو الم منوءنباثيد_-نماضيأدو ادونأحرخأو سهلا بقءراتاسرف “اش تاو ||
 |١ )والو هماعىلاعت هللا لصىنلا نا سا.عْنباثيدح نمو ىذمرتااودجأ حب رخأوأ
 |١ ىدلان مةمفصتناكت لاق شن عي د نمدوادوبأحرخأو ردب مويراقنلا اذهفيسل فات ا

 : تثد د> نما "يريغو نيصدعلا فامهضزاعي و هو س ذأ ثود#ح ع نماشيأدو ادوبأ حرخأو

 1 سو هلاو هلع ىلاعت هللا لصهننالوسرل تراضم ىلك- ااه .- دا ة يقص تراصلاف أ اذيأسذأ ا

 سامع !ثد دل (رض>ن 1 ىنغلا ن مد ذرو) نفر نأ هع هيما ارتشا هنا باور فو ْ

 سانلا ا لاحم تامل ناك لحد بغل وتر ١١ نع لث اسهلأس هنا هرييسعو ل صمدع

 ىلا هت هللا لص ىبنلا نا ظفا فو موقلا تانغن ءانذن24نأالا مواعم مهءامهل نكي لهنا باحأف ا

 برمض:١ مهسلاامأو م ةعمعأا ٠ نمنيدد و ىراسا نب وام وهل اوهيلع ْ

 دهم هنا ملل ا ىفآ ىل اومراع ثد د > نه هعختو ىذمرتلاو هجامنباودوادوبأ حرخأو نول
 دم حرخأو عانملا نرخ نمائشب لسودلاو ه#ءاعملاعت هللا لص لمة هلاومعمربمج

 ىلا عم تد رخام اهنأمأ هتدسدن ءدايز نب جرم ثيد حن قاسنلاو دوادونأو :

 هيلع ىلاعت هللا ىلس هللا لوسر غمل. هوس تس ةسداسرب.* .حةوزْع لدول و هءلعىلاعتهتنا ىلص :

 اماةن نرخ نمنذاب و نخجرخ نم عملا قف بضغلاه-ئائبأر ةانئذانم اا ثعبفلدودل او

 || قسنو موسلا لوادلو رعللءا ودانعمو هللا لدسىف نعت ورعثلالزغئانس رخهتالوسرانأ

 اهل.َتاقن لاق لاجرال ممسك اما مهساريم هءلع هللا خفاذا تح نفرسصناف نق لاةفىد وساا ||

 هدانسا ىناطآلالاوو جرش -وهو لوه<ل>حر هدا_ساىفوارقتااق كلذ ناك ام وةدحاب|

 ىلاعت هللا لص ىبنلا مهما لاقالس سه ىازترالا نع ىذمرتلا حيرخأو ةلا هيمو نال فيعض
 : ناك الق لس ماذهو فرعذ تؤرعاك حر ثيدحو ري. تاميصال لول او هلع 1

 ىفرلعلا لهأف اةخادقو ثد داحالا نيراعج عت هرلا ىلعاذه ماهسالا ليكدقو مد ةتامةضراعملا

 كلذ مامالا ىرنا طَقق مدع ذرب لد ثاسدلاو ءاسنال ممسيال هنا ىلارو هبا ب تهذثالذ :

 1| هلل 'ىلص ىلا نا هريغو ىراضا1 ىف سنأثيد- 1 (احال_صئاذ فأر نانيماؤمل ارو )

 أ( ني راي ا داس الا ل رتو هلا غملأت شد رق فا رمشا ىف تاغ مسقلسو هل اوهماعىلاعتأ|

 : سو ةاوديلع لست ةقالسوبناذ 0 -> ندم يصلا فت ئاذكهو ا

 ّْ فاسدا اء راسا | ىطءاو كلذ لم ةئيدع ىلمءأو لب الا نع قيام ردنا عركالا ىطعأ :

 ها مرباك أ سد رق فارشاددار اى[ طر ملا تك قزووك 3م ةروهلا ؟قعلاو برعلا

 || ناوةدو مازحنيميكحو ىزعلا ديني بطب ووو رعنيلومو برسني, نام قس لاك فلا ||
 || دنعزنيم> نب نارعشي دس (مكلا لن اكنياسملا نمراذكل اهذخأام ع.جراذاو) ةممآنبا ||

1 



 اهنتماعر شماغ فلسن_(4)
 ةأرم !اهتيكرذ تءدصأ لو هلآو ه.اءىلاهت هللا ىلصهتنال ور ةقانءايضعاا نا هريغز لسع

 1 درت نأ ترذن تناك دق ولو هلو ه ءاعىلا«ةهّلن | ىلص هللا ل أور ىلا تءجرو ني لا ن م

 اهفالو هلا ةمصءمفرذنل ءاقوالل_سودل او هملعىلا«ت هللا لص بلا لاةذاماعهللا هاذ نا |

 مهلع رهظنودعلا 0 هل سر بهذ هنأ عنا نءهريغو ىراذلا حرخأو ديعلا كإعال

 ضرأب ىف هل. ءقدأو مل_سو هل اوهماعىلا ء«تهللا لص هللالو رن ءزف هيلءةرفثولملا

 مل-هوالا او هلع ىلاعت هللا ىلص ىذا داعب ولاني دلاخ هملع هذ هد :رقثوابسملا هملعر ىظو مورلا

 قطا لوم ف هدر ١ دواسملا هملع :رهظتودعلا ىلا قدأر عنبالامالغنا دوا دىنالتيب اؤرفو

 نا للا لهأ نم ةعاجو ذاع |١ بهذ ددقو مة: ورعب ىلا لسوغل ١ او هيلعىلاعتدقلا

 اهذسعرو ةيمغلا لمق هدد ايمو نيإسملا لاومأن أم ةيلغلا نوكلمالب رملا لهأ

 مغ ل_هأ هبصمع وال_صأ دربال نان -سلاورانب دن: ورعو ىرهزلاو ىلع نعىودو

 هءيحاصود_توزانيرخ اود_ج آوكلامو ثمللاو ءاطعو هع رنين ورع نع كنف
 ل 0-9 هم 03 ع . . 5 ا

 سا.عنبا ن عىوردقو ةمقلارالاهذخ أيالفةمسقلادعهدسوناو هيو>أو هذ ةمسقلا لبق

 ةعيسلا ءاهةقلا نءىورو اذ فدعض :دان_ساواعوذ م لمص لا ذهل ءىئطقراذلا

 عافتنال مرح و) فالةخا لمصاغتلا فمها وهلا ىفلعلا لهأرثك أهملعو ىو ا فلاق

 دوادىبأ ودجا دنع تران'ن عدن ورثي دا (فاعلاو ماعطلاالا ةعسقلا لبق ةمْغلا ن مئىذل

 ال تا و هلع ىلا« هللا ىلص هللا لوسرنا نايح باو ىراعطلااو ىرادلاوأ

 اذا ىتح نيإ_ب |١ىقن ءانولسدادالو مسي حاف غملوانتي نرخ الامولاو هنناننمؤد

 نيد دانسا ىفو هند ,فاهذراهةعأا ذات جدني سملا ءىف نم ةياد بكر يثأالو هيف هدر «ةلخأ

 نس هدائسا تااضدأ لاو تاَقُث هدائسالاحر نا ارح نأ ١لاوو فورع .لاقمهيفو قدا

 الو هلك أنة بذعلاو ل_علا اً زاغمىف بدصناك لافرعنباثيد-ن ءىراضملا جرخ و

 دوادوبأ ح رخأو ناب مح نسا ةد ازلا هذ د متو سهئاام-ممد_خويلف دوادوبأ دازهعفرت

 هماءىلاءآهللا ىلصهللالوسر نمزىف اوهءاشدج نااضيأر عنب ا ثيد-نمهدصو قييبلاو
 نب هللا دبع ثيدح نم هريغو لس. مح او 0 50 :لةالسعو اماعطلسودلآو

 انسمادهو ءاد ->امودلا ى امعأال تاَقْف هد -.رال ارمي مؤرخ نفللا رحتدصأل اق لوغم

 مكالاو ار اه-دتمل_بو هلاو هم 0 ب

 هنمذخأبف“ ىتن ل_جرلا ناكو رع بخ موياماعطاشصأ لاق ىو أ ىلأن باث دح ع نءقومااو

 صضعل ن ءنجرلا دبلوم ساقلا ثيدحن مدوادونأ حب رخأو قاطني مث هيفكيامرادّوم

 ناىت> همسقنالو وزغلاىفرزملا لك أناك لاك ل_بو هل آو همملعىلاعت هللا لصىبنلا بادعأ

 ىلا بهذدقو د_اوري_غمسماقلا ىف م اكتدقو ه#نم ةءوامانت رخو انلاسرىلا عجرتلاكك

 لافو ثذأت :لوأمامالا هدأ“ ءاوسرو وهلا ةهسقريغب باو دا فاعلاو ماعطلاب عاذالازاوح

 مامالا ىببني أل ذخأي ىم ومني ناملسلاهو هريسغالو ماعطلان .ًامسثذخأب ءال ىرهزلا

 مهماعط نم ودءلا ضرأ اولخداذان ركنا رعبصلا لنا :رأالاط وملا ىف كلام لاق

 ةلرخئمسغلاو رقبلاو لبالا ىرأانأاضي'لافو مساقملا ف عقتنألبقهلك كلذ نماودجوام



 كلذناولولاهو ماعطلا نم نوأك أباك ودعلا ضرأ ارلخداذان واسأل ه:هلك ًايماعطلا

 امباسآب ىرأ الفلا شوا. ءالذرمضأ مهندب سقي و مساقملا ساما ارمض< ىت>لك وبال
 ىلا هبعجربأ.-:كاذرخدين أ ىر ًاالوهلا ةاهلاو فورهملا هج وىلعهلك كلذن لك

 اههريغو نيدههعلا ىف ةريرههأث يدل (لوا غل امرك و) لعلالعأ هب اعوتاق هلهأ

 نسف ألا اوالك لاةفهتال اوسراةداجمدلا هلأمنهةياعصلا لاف مهم ةياص أ ىذللا دب ءلاةصتىف

 عزف تلاه مساةملا اهيصت لري مش موب مانغا ن اءافددخأ اران هماع ب ماما ءليشلا ناهد رع

 لا واذ هتدصأ هللا لوسراءلا-ةذزيكحاارمث وأ لا اممّدد ل->ر اك سانلا

 نمل سمح رخأو ران ن كزاك شوران نع اع لا :ل_هولآ او هءاعىلا.عتهللا ىلصهتلالوسر

 ىلاهتهللا ىلص هلل !لوسر باص ن مرق 'ىل-ةقريم مول تاكا لاه باطالان رعشيم د>

 نالفاولاةةلجر ىلءاو م تسد . م نالذو د. م نالؤو دم م نالفاولا ةذ لو هلآ ارهيلع

 ةءابعو أ اهلغةدرب راد لا ىف هنأ ارىناااك لول اوه .انىلاعتهقناىل هللا لوسرلاسةةدم مش

 هلآ او هماعىلا.عتهلنا ىلص ىلا لةثىلءناكل اقر عنا ثد اس نم هريغو ىراذملا حرخأو

 انام !!قوه ودل و هيلع ىلا ءتدتنا ىلصهقلا لو ءرلاةفتاسف ةررك لام لجدول و

 مونلغاس؟ت أي للغي نمو هنا هللا لاق دقو |هاغدق ةءامعاو ل_توق هم ءل!ثورظسر اوم .هذف

 ل-ودلا او هءاعىلاعت هللا لص ى دل انا ةريرهىأثي دح نم هريغو ىراذصلا ف تنثو ةمامقلا

 ىووألال ةندقو ده لة اش هّممقر ىلع سرف هتيقر ىلع ةماسقلا منك د نيغل أ ال لاق

 "اتا و دوا دونانح رخأام لاغلا عانم قير حت فدرودةو رأ كلا نم هنا ىلع عاجلا

 هلاو هيلعىلاعت هللا ىلصدتنا لوسرن | هد بن عه أن ءبيعش ورع ثد د ن نمومااو

 حرخأو ىلاسا ارانا د نب ريهز هدائساىفو هوب رمضو لاغلا عاتماوقرحرعوركبانأو )سو

 هللا لص |١ ن2 لالالا ني رع ثيدح نع قودلاومك املاو ىذمرْلاو دوادونأو دحأ

 ا حلاصءدانسا فودوب رضاوهءاتماوةرحاف لغدقلاغلا متدجوا ذا لأف سودا و ه.لعىلاهت

 دوعو)“ 0 تا كداعالو (ىرشإل اذن غلا هل نمو دحا ريغ همفم ك1 دار نب دهم نما

 هلوقو ضرالا ىف ني ىتحىرسأ ل نوكي نأ ىنل ناك امىلاعتهلوقل(نملاوأ اءادؤأ اوألَدَعلا

 لسعقلا مل-سو هل او هلع ىلا هللا لص هللا لوسر نءتدثدقو ءادفاماود_هدا:ماماقىلاهت

 ذخأو ممطعب لتقردب مون ىنف 5 عئافو فارئاوتءانو.ث مولع ع نملاومهئم ءادنااذخأو ىرسالل

 هل اوهءاعملاهئهللا 'ىلدى ءكاثا طمنب ريح تو لوس نمىراخلا يرخأو مه ااع نم ءادقلا

 لم ىوهلمهتكرت ع ءالؤهىف ى ىنأك ئايح ىدءنب مطمناكواردب ىراسأ لاق سو

 هءلعاوطيهنيذلار ةنلا نينامملاد ك-أ ل_سو هل او هماعىلاعت هللا ىلص هنأ س ذأ[ ثد اح نم

 لسوهلآو هيلعىلامتهللا ىلدىنلا نام 6 ماصارت فلا ةالصدن ميعنتلا لامجن م هيا حسأو

 دقوشب + الا ةكم نط ممم مكي ديأو مكسع م (ميدبأ فك ىذلاودو لجوزءهللالزئأ مهةدعأ

 داو ل ىراسال ىف نيملاومالسإلا طو>-الاوهام لمد مامالانا ىلاروه4با بهذ

 الص راكم ىرسا نمءاد#فااذخأ اروع ال هود اطو د هاحو ىرهزلا لاو نءعوأ ءادقلا

 ءادفرغ نملاز وحال كلام عو ءادقلاو نأا ند ريد لي رسال ا لمع ال ءاطعو نسحلا * رعو



 ًايرعلافاهرتساروولص5 2 7غ0)
 هريغبالوعا دق الالصأ ٠ ناازو< الة .ةذحلا نعو

 رانكلا قافرتساز او + ىلع تاددق ةدددعلا اةلدالا نال «(برعلا قافرتسازوح ولدف)»
 0 طق سهل هن] لد مةيلو أو رك ذو ىهعو ىلر عنب قرفريسغ نم

 3ك رشاارت اسوكح مه هك نأ ىلعةرئ اك م ةعاف ةلدالا لب مهةاهرك_ءاز زر او-مدعينرعلا

 لافت ننسي ةبااعد تم تن اناا ههريغونيمودعلا ىفةربرهىفأ ث دد>اهنم

 ىراخلا حرخأو ليما دلو نما منافاهيةّدعأ لو ها آو هس.لعىلا.ءتهتلا ىلصهتلالوسر

 نأ ولأ سف نيإ-م نز اوه دفو ام اح نيد لاف لسو هلا اوه ءىلاعت ها لصهللالوسرنا هريغو

 بد هداللا بحأل_بودل آو هملعىلاهتهّلا ىلصهللالوسرمهل لاذ مهباسو مهل اومأ مهلعدرب

 نيودصلا فر ثيد_!الاملااماو ىلا اماني ةءاطلا ىد-ا اوراتخافهقد_صأتىلا

 اك ءتنناك قاطهملا ىبىس نم ثرآا تابةءرب وح نآر عن أ ثد ددحع نم امهريغو

 لاق اهح ةنتالف اَمباكىضَعب تاوعْلح .و هللاو هءاعىلاعت هلق اىل_صهللا لوسراهح رع
 هجرخأو ىسلا نممهيديأباماول رأت لسو 1 و هملعىلاعت هللا ىلص هللا ل اوسرر اهدا سانلا
 نعءركاا ىف ىحو روهلا ب رهلا قاورت_سازاوسجىلابهذدقو ةشئاعتو دح نمدمأ
 اذاف ىلاعتدوقيلدةساو فيسااوأمال_سالاالا برع ! كرمشم نم لب ةيال هنأ ةيةذخلا
 م_بولو بولطملا ىفءةيأ الاف ل ءادال هنأ ىدالوةنا الا نيكرمشملا اولد قاف مرار مالا لحن

 ميركلا نآرقلاح رصدقو تذلاس منغ سود هل ىاعتدقلاىلص هنم عقوام نكست كاذ

 اولدد_ساو ىمحتو ىف رع نيبقرف:)وءادناماودءبانمامافلاقذ ءادغلاو نملا ني رييختلا

 اك ول نين مويلاق لسودل آو هيلع ىل ءتهللا ىلص بما! نا ىهيبااو ىيفاشلاهج رخأاءاضيأ
 اًدج ىف.ءضوهو ىدقاولا هدانا ىفو ى رسأوهاام .وملا ناك برعلا ىلءازي احق اعرمسالا

 ذخأدقو ىدقاولا نماةعضدش أ وهو ضامع نب ديزي اهيف ىرخأ ىد رط نمىن اريطل !ءاورو
 قافرتسالا عرفوهورديف برعلاروك دن مةيدُهلالسو هلآو هملعىلاعت هللا لصهتنا ل وسر

 دي يل دام يي هل آو :اعىلاعت هللا لص ىسدةلوقا

 ىل.عمسا دلو ن« ةيقر قد ام أكفاذك لع نمل اقذ لول آو هيملعىلاعت هلنا ىلص غلا و مد:

 هلدالاه هيلع تادام ىلع ءقوتؤول بجاولا نأ ل صا ككاو ءاولطلا َع منَ اويهذا ةكمزخالاقو

 ىذا نةفاقرتمالاو ءاد_غلاو ناو لقا نيب كرم ءلك ىف ايران مةودععلا ةريثكلا
 صا اقبرعاا* 2 ىل _ءادلاب نآاطسوهذ م _هدار م نءدرفوأ مهتم عون صيصنت

 رعسلا دك قوامهريغو نيدو ثيدللا بتك فة الذ ق تاقولاو د ءرهظأ

 هللا ىلص ملا أ لاه رع واق ءداؤجلا دنع عوكالا نب لس ث يدل (سوسافلا لّقو) اهءدج

 ىلهىنلالاقف لنا م ثدي هءاصأ ضءب دنع ساؤ رس فور :نيعملو هل آوهءلعىلاعت

 لاق ىلع وةةموهو هملس لفذو هدلتقف هدا مهتقمسف هولئقاف هويلطالسوفل اوه. اءىلاعتدتتا

 حرخأو الدب هدهءضةةنب يازوالاو كلام لاق: ىذلاو دهاعااامآو ىرحلا سوساحلا

 اذمعناكو هلم صم أ لسودل او هماعىلاعتهلل ىلدىنلانا نامحنبتار 7 نعدوادوبأو دجحأ

 نمىل+ رلاقف م-سءىلالاقذ :راصتالا نمةةلع رقراصتالا نءىل-> رلاةءلحو نام سلا
 همدمسسللا



 (253) ١ يزغلا نافرئسازوعؤّلصن

 مك.ةم زا لسودل ] آو هيلع ىلا ههنا ىلصهقن' ل اوسرلاَدو و اوي هناهللالوسرانراطنالا |

 م الو بم نيد م لالدلا م امهوب ا هدائسا فو نام-نب تارك "م مم ماعاىلامهاك:الاج زا

 ىرمسأ | نب رمد نالت روك ذا اثيدحلائورد#ةنكلو نامفسن - د ورب وذو هيد :

 نيدايعاض:أىروثلا ءهاورو مل-مو ىراذجلا هب جابتالا ىلع هنا نةوهو ىرمصملا ٌ

 نير ثيدمل(ةلاوءأز رحأ هيلع ةردَقلا لق فرم ال ًااذاو)ةةثودوىفادايعلا قرزالا ٍْ

 هد يخل هلاممهضرأ,ق أو هفل+رلا رسأاذا لاق ملسوهلا او هملع ىلا ءتهّتنا ىلد ىلا نال مع ا

 حررخأو مهءامدو مولاوم اوزرحأ اولا اذا موقلا نا ظذافو تاغثهلاجرو دودو ا ودجأ

 تانزلا نيس .ىد,ءنبا هءمعضو هلو وذئث ىلع أ نماعوذ ص ةرب رظ ىلا ثد لح خ نمىلءبوبا

 دقو ا 1 ةورءنءو 54 ءطمىلا نبأ ن نءىوربامناو ممملالاف ةرب ر »ىلا ن نع هلىوارلا

 مسودل آر او هءلعىلاعتهلنا ىلصى ولا نا تاقلاجرب روط:هْب درعسالس ىهةورعنعهجرخأ ا

 امهدالوأ اواهها اومأ اههمالساامهازرحأت ةيعسنب دمسأو ة 2 عت ل_هأف ةظب رق ىبرداح ٍ

 لسوهلآو هيلعىلا عت هّنلا ىلص هنا قرط ن هكر | يمتلك ثيدحلا كلذ ىلع لديامو راغصلا||

 اذار نأىلار وه !بهذدقو اهقالا مهل اومأو مهءامد ىئءاوعدءاهولاهاذافلاق |

 مالسالارادوأ برحلارادفإل أن مانعا قرخالو هكلمىفلاومأ عجب تناك اعوط ملأ

 لوسر قمعأ لاق ةمدش ىلا نبا ده أ ددعشا لع نتا ثءادا (ارحراصر ةاكلا دعم سأاذإ 5 ا

 ه-رخأو نيكرشملا دسعنمهملا حرش نمفت د اطأ | موب لبو هلآ و هملعىلاهثهنتنا ىلصهننا

 مص ىف ةوكذ له فد داطلا ندد هع .لدتف ةر كبه أ دقو الس صرو صنم نب دمعساضرأ د

 ىلاعث هللا لدهللا لوسرا أ لاق فم 35 نه ىل>ر نع : عشان ءدرادوبااهاورو "ىراخلا !ٍ

 هلوسر ق.طط متهّننا ف ءاطوهاللاقفانلبق افاق وام ناكو ةركب اان ااةربنأ لسوداآ اوه. دعا

 هللا ىصهللا لوسر ىلا ناد. حرخ لأ ىلع ددس نم هعنتك وىدمرتا او دو ادوبا حرخأو

 دما هللاواولاة ف مهيااوم هيلا بكف حلسأا لق ةس دالا مون ىعي لبو هل آو همم ىلاعت

 هللالومراب اوقدص سان لاف قرلا نءانره اوج رخام او كيد ةمغر ك_اااوج رخام

 هلئاءاةّدع مهلاقو مهرب نأ ىأو اَذ- ه ىلع مكي ترض نم «مكلعهللاث عيد شدرق ||

 هلآو هلعىلاعتهللا لصهتنا لودر ىذقلاف مسالا دعا نءدجأح ب رخأو لحوزع

 لأ مدعب درعلاءاج م ىلوملاءاجاذاو رح هنأ لسد .أفدالومءاج مث مثلأف ءاحاذا د.علا ىفلسو

 |مموممق ع لع مامالا ىلا اهرمأ ةموذ غاا صرالاو) لس صوذو هيو- ا وهفءالوم

 مودل[ اوه .اعىلاعت هللا ىلصى نا! نال (نيإسملا ع..جج نوب وأن يغاغلا نيب دكر ثشماهك وأ

 فصلا لع>و نيالا نيب ريب ضرأ ف صن مسقو نيغاغلا نيبريضنلاو ةظد رقضرأم 5

 ثيدح نمدوادوباود؟هجرخ أ سانلا بئاونورو.الاو ةوقولا ن ه هب كزتأد ع نار الإ

 همه ىلا نب لوس ثيدحنمدو ادوبااضياهوحخ حرخأو ةياصعأا ع نملاجر نعرا ب نيريشد

 مد اهجارخ نومسشب نيهإ#سملا ع مجيب رك رتس هاى ارالا نم هوغعامةياهصلا ٌكلرادقو

 حرخأو نود _ءارلا ءاقلإلا هياعلعءو مه دهن نمو ةاععلارووج هانرك ذامىلا بهذدقو
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 ًارمزعمان نوبتنت مك ار أاملاقو مل- سو هلآو ه.اعىلاعت هللا ىلص هللا لَو :ربضغف ميلا مهر



 برعلافافرتسازو< ولصف 2 (غ01)

 ةيرئاعأل اق مو هلاو هءلع ىلا )هللا ىلد ل 0

 م هلوسرو هللا مسخ ن اف هلوسرو هللا تصعب رقاعأو أهيقم كممسف يف م ةأنادوتستأ

 جما كلذريغو لو هب وسو لماهمز حا وت نمنياسملاة عقلا لاومالاةه-قلوقأ م 5

 م وطاصم قه ه- لذ وهتسع را ممتلا يي ىذلا لداملا مامالا لاا ضو

 قارط "لوا كلذ ىف همزاي الواه قدي موقرأم مداو اوارخدب وم عرانكب موقيام موهتس مة مف

 ىأر ناف :ذكمالاو ة-تمزالا فال_تخا.ىاتخت لاو الا ناف طاصل !فاسلا وكاس ةنمعم
 رشا ىف هوس: ىف حالصلاىأرثاو لهف ماغلك ىلاملاتدف لدح> ام ميسة:ىف حالصلا

 رخديامو مهي افكب موقيام ىلع نيالا لام نمضافاذامث ل-ءفمو.لاوأ عوم_ءالاوأ
 ريثك.:ىفو نيإسسملا تاهجريثكتو مهرايد عفو ةرفكللا ةزجا: ىف ذ لع مهب وسام عفدا
 دسافملا عفدف لم_صالا لصالا ىهنياملا شو.جةيو.ة:ناذحالسااو ل .طئاو شومإلا

 ةيعرلا ف لد_هلاهنرثاد عم.وو لاملا تدب ريثكت تاءجوممظعأ نمو طاصملا اجو
 ع.جفءار ةةءالاب اب مول عما هو مهميسم نإ ءزوادقأ أومهتسحت نملو“ د ارمهاعرولامدعو

 رب "اك !هلاش .امفاعضأ فاعضأ »دعب لابوال اهّةمعر ف 5 لدعاشكر ةكل اومال_ءالالود

 هروح ”الارادفورادلا هذهىفلوزعبرلا ماقَداَن 000 ا نملدعلا فام عم هرو#

 ةاظاالودتراص يه ءاسأ مدهو هنامشب بارخو رفا صو هناك هللا ةداعترحام اف

 ةةطقدل نم هؤرعدأم هطخسو هللا لا كح: نم مهمل < نأديالهناف نب ربتعمللريعلا مظعأ نم

 نآلداطاف بعمل اه: مىضقياماذهنمىأر لودلا عب راو فرظنن موركسفتو رابتعاو

 ةسعي رمثلاهذهنم مولعم مضاوف ةرخ "الا نارسسخامأ ةرتخ :الاواسيئدلارمسخ نمملاظلا
 صغنو فوتو ردك ىلعوهفرزت سصن ا مممهلمتناو وهف اسندلانارسخامأو ةرورضااب

 مهو مهبل هفدقأم بدسب تق و لك ىف هك. لملاو لا ءق :وملازب الف هّممعر نم ةشحوو ل. و

 داليلا ب ارخو الا صتا::هاك كلذ ىلا مضي و مهضغب ىنعوطتموهو هضغد ىلع ذ عم
 مدقن مل جوز. هلاةداع هيتيرجام عم صقن وه ماعلك َْق ةمهامنغأرقفو ةمعرلا لالعو

 بااغااوهاذهو انظم هرثك ًاواش طبمهدشأةدم كولملا لقأف ةدمر.س ف وهك الهو ةاظلا

 ةءرلاينياداعلا لولا لاس هايدلاو نيدلا ىف :لظاءالؤهلاحنيأن ردانفه-فلاخامو
 نمأمال || فواخلا اردكنعىاصلا 0 ةذلعملدعلا ةذلب نيعتمملامهدنعنمب ويحل

 لب ِهُماَمَمتاَو هللا باةءنمنمالاالاهلك اذ نم نكي لولو تقولك ىفمهيلعاهموعشةلظلا
 تعمسنذأالو تأرنيءالا م ةرتن الا ىفنياداسعلا هيدعوامو هلاضفأ لد حو هاون ىفءاجرلا

 أ دج ادن:ءىلءثيدخل (انم .اراص نيالا دح أ هئمأنمو) اهنغمناكءارشد بلقىبعرطخالو

 ا ةد-او نيإسسلا ةمذ لاف مدو هل او هما ءيلاعت هللا !ىلصىنلا نع 1 احلاوقاسالاودواد أو

 ١ نءهمب أن ع ب.عدنبورعث دح نمهجامنباو د وادوبأ أودحأ جرخأو مهاندأ امبيسي

 مويلعد ربو مهاندأم يارب و م هؤامداناكشتم هاوس نم ىلع نيالا دي ظفاب اعوذ م هدح

 الوطمرعْباثد دن مههت# ىف نا..حنباه-رخأو م-هاوسن ه ىلعدي مهو مهاصقأ

 م-هاوسن مىلءدي نوإسملا ظفايا ارمدهت خرا د نب لق _عمشد د>ن ههحامنباهحرخأو
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 نهلسم هج رخآو اذرأ اريصم2# ةريرهفأ ثيد>نم مم الاء رخآو مهرامداناك::|

 1 الماومقلا ةئمل.ل«ذالسمر شأن ةةدحاو نيالا ةمدنا ظفاباضي ا ةريرهىأث د لد :

 ط قو لفن[ تيد >2 نمىراخااه-رخأو ىلءثدد>ن منيدههعلا ىفوهو نيه سان ااو ا

 رذنملا نبا لاق انماراصنيلسملا د هنمأ ن نمنأ ىلع - ءلالعأ عجبأدآو ثيداحانانلا ١

 ىحلاامأو و11 | هنامازاحأ د علا امو ىمنا ةأر 1 نامأز اوج ىلعرلعلا لهأعبأ :

 الب هنامأ مديالف نو: امأو ىبهتنازب ”اجرهغىبدلان امأنا علا لح عثر ذنملا نب كان ا

 نامالادةءامأف ني ثاوااد_داو نأ اذا نيا نمل داحآن م نامالا عصيان تاق فال

 ودل ديما ىرضو داوتالا لمد ىلع مامال الا نمالا عدإالف موه-ءل | ىلع ةمدان ىلهال ا

 ثيدا (نّمْوااك لوءرلاو)داهلا لاطباىلا ةعي رذراص سانا اداح اللد ىله-ولوةهذلا |!

 نب يعن ثيدحن هدوادواو دباح رخاو 5 !ءةاالو -رالتاه كراك لورا لا :

 لسرلان االوأ هلت 'وا ها لاق ل_سو هل او <. .اعىلاه3 هللا لصهللا وسر : اىيدثالادوع ههدأ]

 ناهءءحك و تا حنباو قاسنلاو دوادوبا ود م- !حب رخادقو مكقانعا تن مضل ل: ةنال ا

 هللا !لوسرا.لا-ةفهملا سد رقهمعبالعذ ارال لاق لول او همءاءىلاعت هللا ىل د هللا لور ا

 سيصاالو دهعلاب سيخ ا الين السوهل آو هل عل ات هللا ىله هللا لو ردا ل اةفعبيلا عا >-راال ٍ

 ةنداهمتو تو) عد راف مالتسالا تيد الا همف ىذلا كَم ماقىف ناك ن اق مهما اعحران ؟ك.اودربلا

 نياسسملاعقاونرعن اسمان هىارلاووذو مامالا دهتجا اذامهاثايقومهكوامو(رافكلا 0

 سنذاث يدم ( ني _سرعشع هرثك ١ىلجاىلاو طرمش د ولو) ةدمكمراغكلا نءاوفانع لو كلذ ىف|
 نءهتاهملعاوطرتشاف لسو هلاو هماعىلا_ءتهللا لص ىلا اوكطاصاشي رقنا هريغو له دع ا

 اذهب تك.:اهللالوسراءاول اذا مل ءهوتددرا:م*ام اح. نمو مك طءددرلال م كم مءا ا
 4 هنا من لاق

 هريغو ىراضلا فوهو اجرتشو جرش هللا لمد يبهنمءاج ن مو هللا هدعبأف مهلا انمبهذ ْس

 هل او هماع ىلاعت هللا ىلا هد « مصل ةدمنا هيفوالوطمناو سهو ةمرذشنب ولا ثيدح نم :

 "اج نصدر ىلءرا ةكلاةطاصمزاوجفف للعلا لها فا تخادتو ني رمشع شد رق نيب وسو ا

 همست ىذت ةةيامتش )وكاذزا و> ىلع ءلد :دقلمودل او ه.اعىلاهت هللا ىلص ول «وا بص مم ا

 هلنا نال ني: :سرمشع ن ءرثك !انوكحب :نزو دال هنأ ىلاروهجلا يهذذ دا|ةدمردتاماو |

 را ”ئثنودبم_مكاصمزو القرب زعلا هناك ىفرافكللا هل فعات ىعادق هنادجس ,

 ىلازاوألا ىنءالءاد_اك لبو هل او ه.اعىلاعت هللا لص ىلا ن ريا رااح راهو

 ءاذكلا هلن اةمبو>ووهر للدالا ىلا اعور ايل عةدابزلا زوجتالواهيلع مصا |عتوىااةدمملا ٍْ

 زوختالو نين- «ثالثل قو نيذس- عدرا ةزواجمزو<تالاها لةدقو برحلا مهرحاشمو 1

 سو هل آو هملع ىلاعتهتنا ىلص ءرعا ن همدقتال (هيز ركاب ةنداهمل اد ًاتنو<و) نفس ةزوا ا

 قىراصنالا فوعنبو رع شد د>و ةيزطاامملاصخ ثالث ىد>|ىلارافكححس٠ اعدب ٍ

 ىلا حارملا نبةدسعابا ثدد ل و هلاو هيلع ىلاعتهللا لصهقنا لو رنا امهريغ غونيمعملا ا
 نب رصلا لها 3 0 و ءياعيلاعتدقل ىلصهقلا لور ناكو اتي هقأب نيرصلا |



 برعلافافرتءازو<و لصف ) . 9,

 ىله هالو سر لبقلاق الس رم ىرهزلا نعد سءونأ رخو رضا نيءالعلا م_ملعرمأو
 ثيدحنمدوادوبأ 1حرخاواسواواكوني ركلالهأن مهب ردا )ودل اوهءلعملاهثهتلا

 هياَوأفدوذخأت ةءودرد .كحأرلا نايس .ةوهماعىلاعت هلا ىلص ما نأ س 1

 ىطءأن ملأ ناىرشزلا نعلاومالا ناك دسعولأ حرخ أو ذب زا ىلءهطاصو همدنأ ة

 نملا لهأ ىلع ودل او هءلعىلا عت هللا بص ىبنلا لعجدقو ىراصناوناكو نا ارش له ةيز 5

 هدنسمىف ىذاشلاهاو روهئمةصذلا لهأ ىنعي رفاعملا نمهتمقوأ ةذس لكاراش دالك ع
 ىراضلا جرخأودواد بأ دنءرو ملا ذاعم تو دس ىف تبامثوهو زي زعل دب عنب رع نع

 ه.طعىلاعت هللا ىلصهللا لو ران يع ىربسك لماعل لاه هنا همهم نب ةريغملا ثيددح نو يه هريغو

 فأن با نءىراخضا حرش أو ةيزالا اوَدْونوأهد>وهللااو دمعت ىّتح 2 اناقثنالسو هل و
 ل ل اراج بدم يلع نع ملا !لهأوريناندةعبرأ ًامويلعماشا !لهأ نأ شام دهاسجل تاق لاق ع

 دوهيلا ع نم محتل ارا ذك نمةيزمحلا لقتال ىلءقاسفتالا عقو دقو داسبلا لبقن ميا |

 نءرافكلا عبج نم ل_ءقتاماماشاا ءاهقفو ىازوالاوكلاملاف سوحملاو ىراصنلاو

 مهب قولي وام_عوأا اواكا رعبا !لهأ نمل.ةنةيزدلانا ىناشلالافو مهريغو ب رعلا

 سايعءنباثي دس ىف عةواس؟ طقفمعلانمالااهذخأزو< ل نمل د سادقو كاد ِف سوحنا

 مهئمدي رب هنأ شد رةالاق لود ١ او هما عىلاعت هللا ىلص ىذا انا هم و تمر را

 ىئنرامماذه ساو ةدابشلاةلك ىنعيتي زا مقل اهيمهيلا دوي وبرعلا هيمو نيدتةلك
 نب 0 مل_سوهل ا ىلد هلوق عماوسسالو برعلا نمةيزطلاذخأ
 ةيزطاامقولالذو أ لا.ص> ثالث ىلا مهعداف نيكرمشملا نملو دع تءةااذاو مدل ةديرب
 الو هللان ونوال نيذلا اولتاق ىلاعت لاق باكل | له أن مةيزط اذ بان ىفىوسملا فراق

 ىىت>باَكْلا اورو ن يذلا نهقاانيد نول ديالو لو سرو هللا مرحام نومر<الورخ الا مويلاب
 0 ردا يفاشاا لاهو تلا ىف للا لعدم 1ءتاق نورغادم هودي نءدب زحل ااوطمد

 ناثوالا لأن مدخول الوامعوأ اوواك ارعباكلا لهأن ءذخوتف باسنالا ىلعال ن ادالا

 ثيدح فو فءسلاو أ مالالا الا برعلا نءلل.ةيالةفمن وأ لاقو باك ةهمشمها سوخملاو

 رعناونيرحلا سو نمةيزبجاذخأ ودل اوهيلعىلاعت هللا ىلصهقنا لوسرن اباه نبا

 ركذباطالا نب رعناهمأن ءدهن ىلعزب رنءعجشي د> قوربربلان ءاهذخ ب اطخلا نما

 لوس تعمل 1 جرلادمعلاقف مهرمأ ىف عندصأ ف .كىردأ املا ةثسو2ا

 للا لهأ هماعو تلق باكلا لهأ ةنسممءاو:-مهالوقي لدول اوهملعىلاعت هللا ىلصدقلا

 ذخَونال ةيزالاناو ممئامدص ىلعالو باكا لهأءاسن ىلع ب زججال نا ةمسل !تضمكلاملاك

 باطانانب رعب رضفاهردقامأ ولعل لهأ هيلعو تاق ملا اوغلي د ةنيذلا لاحرلا نهانا

 نيلسملا قا ار ازرأ كلذ عمامهردنيعب رأف رولا لهأ ىلعو ريناند عب رآبهذلا لدأ ىلءةيز ا
 ىلا مودل ١ ؟وهيلعىلاعث هللا ىلص ىلا «ةعيذاعمشي دح نم مددقتاق مانأ ثالث ةنامسظضو |

 رعشي د> نيبو هن :دعجلا فاوغاةخافابر ةاعمهل دءوأ ارا .دلاح لكن مذخأب نأه مذ نولا

 الودادزيلا ةسكامملا مامالل ب : مي-_س)وةلم لكف غلا لك لعرات دز زلال ف[ ىفاشلالاقذ

 هض ©6؟



 3 ا 3 0

 0 ا ا
 لءلاقفءاو 0 00 رك تا

 زريزعلا د.ءنب رع ن عورات دريقف لك ىلءو نارام د ط وعم لك ىلءورينان دةعب راسو م لك 1

 صقناكاراسي دنب ردع ركن همت اراعتأا ع نمهينوريدياعذشن ةمذلا لهأ نم كد ص نم ا

 نك اوأ._ثاهتمذخأت الواهعدةراش ,دثلئتصقن نافرين اند ةرمثع غلس .ى-كلذباسكف |

 دوههلا مزلد ىذلا فاشل لاقو ةفدحوأه. اعتاقلوخلاع نمهلئمىلا اياكم هنمذخ | ناعمه

رعبتكو ةمذلاد- ةعّقو اولوداموهروشعاان مىراصنلاو
 هلاعىل ازيز ءلادمعنب 

 ىذاشلا لاهو ةقين-و أ هملعتاق نوا ني ةيزيللا لهأن مان عةيزملا اوعضينأ |

 نوكريشلاعنةو) ىوهتنا نويدلارئاسكم_ءاعل>نيدهنال توملابالو مالسالان طةسنال
 اه_هريغو نيديهعلا ىف سا مع نب اثي د كك (برعلاةر ب[ نمتوكسلان م ةمذا!ىلدأو

 ةربزب منكر شل اا وجرت ثالذب ةنومدنءىموأ سوال آو ..اء ىلاعت هنا لد ىبملا نا م

 لوحالا نامآ سن 2 ككل او كاك || تدسنو م-هزيجأ تنناكاموذ دفولا اوزيجأو برعلا ١

 لولو 0 اسال لع كور عشار عد ند نءءريغو لبسص حب رو :

 نمد_أحرخأو (لسمالااهيف عدأال ىِت حنرعأ ارتب نافراستلااو دوملان> رخال

 ةربز<كرتياللاف نا ل_سودل اوهءلعىلاعت هللا دهنتال وسرد هءامرخ [نا ةشثاع شب دح

ن ءناسك نب حلاص ند لاف قد“! نباةباورنموهو ناب ..دبرعلا 1
 هللادسعن ء ىرعهنزلا 

 هاون خلا رزين امش م لك حارخا ىنع تاددق هذ__هةلدالاو ا مءةمنعْب هللا ددعنبا |
 نم قويا اودج أ هج رخام الالدّتسا طقنزاهلا نمنوءنعامنا لدقو ىذريغوأ يمد ناك |
 اوجرخأ بودل ”آوهءاعملاعت هللا ىلص ىلا هنماك_:امرخ لاه حار را انيةدسعف أثيدح ا

 فررةتاملماعلا ص.صختا لصيإالا ذ- _هوبرعلاة رن منار 2 لهأو زال لهأدوح ُ

 روههبانعءىرابلا خف فرج نبا ىسدقو عصنال ماعلا فاوج ص,_صخاانانملوصالا ||
 ةماعأاو ةْمدملاو ةكموهولاه ةصاخزاطاوه ب رعلا ةرب بن منوكرشملا هنم عنمتىذلا نا
 دحتألا الا اةلطمزو ع ةمفنلانعو ةريزملا مءاهيلعقاطيام كلذى :وسامفالاهالاوامو :

 نذادالا الص مرا نول ديال يفاشلا لاو ةراتأل مرحلا مهلوخدزوجيكلامنءومارحلا |
 نموهزااركصذو برعلاة رب نمدوهيلا جارخابة--رمصمثيداحالالوقأ مامالا ||

 بَقالا مهافمنال ودالا فر درةدو هنال هد. نمال ماعلا دارفا ضهد ىلع ص.#هذتلا ا

 هفلاةعترزملا عضاوم نمهريغنا ىلءلديزا+ل ا ظذاو قاف دا د ءالااعاج ا امل .ءلازوعال

 غول 0رتلؤمورغلا عيبتو هيلعلب وعما رش ىذلا باو هااوه اذه هبل موهذع
 لاقاح د عض وم اره سل ثاحانمللا هجر نتا !هعفددقو صمصختلا|!هيف حر لاسر مارملا

 نوكرشملاا ا اونم[نيذلا مي اء ىلا:ةهقالاقر فاك مارحلا دص-لا ل ديال بالف ىو ملا ف
 ل نءهللا مكن ةيفوست "هلع َمُفْحْناَو اذه مهءاعدعب مار لاددسملا اورةيالف سن

 ىلاعتةلوت هيلعل دي مرملا نمدلو> امو , ارملا ددتملا انعم مارحلا درحملا اولخ بالف هلوق تاق

 نكح

 ماو ا.مذتاكءاوس لا مرا لخد.نأرذاكازو<ال اولاهل_علا لهأهملعو "ولع مف ناو



 لا اغلا لانة بوي ولدذ (411)

 مامالاح ري لب هلو دف نذأي الف مرا فودو مامالا ىلار مكل اراد نءلوسرءاحاذاو نكي

 هل او هملع ىلاعت هللا لص ىلا نا ثي دس ريغ ا هتلاسر عمل نم ثعبي وأءهدلا

 لاةذدصتملا ىراوسن ههن راس لان |نيةماست طراد. نمهدصسمىراذكلا لخدأل_بو

 ليوأتو تذاريغ ولو لوشدلا لروح تورخالاعو ملم نذاءالا دمحم لا نواح ديالى فاشلا

 عشر نيلسمللةدعملاةدامعلا نطاومنا سرراللوقأ 3 زطاباوةمخأ مهنا مهلوقىلعتي الا

 ناك اد ةساحخنن منول ستغد الو بأمس ن نم نوره يلا مف ترش ناد نمءاهميزنت

 ةدسؤم لكو ةدسةمكاذفانو:ظمتدارعلابم هزازت_ساو أت اساحتلا,نيإسملادباسملمهثيولت
 ءال:تاق نياسملا نمهارب و هعمسا ل دصسلا ههتملشدن مالا ةنظماهضراهدلام ةعونم

 ريغدصمملا نبع وا:ناكحاذااماو اهردقرداةءالىتا!ةهلدملاهذه يذح ةرفدغمةدسفملا

 دوذو مارب: كسح لزن, ناك لس وهيل هللا ىلص هنارر ة:دقاهسالو عذملا هجوالف نونظم

 ىفلاق مث مارخلادصبملارب_غدجانيملا نمور نمل خذو هو في رمل هدو تمنيكرمشملا

 ربمخ دو حي ىل+أ ل_سودل اوهماعىلاعت هللا ىلصهلنالوسرنا باهش نبالاق كالاملاف ىوسملا

 نءممهلسدلاهءاوجر غن ريمخدو مياماف ل دذو نار دوهيباطحللا نب ' رع ىل- ادقوك لام لاق
 هلال و ءرنال ضرالا ىدنورُملا فصنم-هل ناكف كدفدو مامأو ئنضرالا نمالورملا
 رعمول ماقأف ضرال افصنورُهل اتم ولعب سواح وب آو هملعىلاعت هللا ىلص

 مهاطعأمت ب باتقاولامحولباو قروو بهذ نم هّممق ضرالا فصنو رمل فص باطخلا نبا

 مقيالو نذالا.اهاو>در :اكالروح زاخلا اولاق ٍل_علا لهأ هملعتاق اهتم مهالجأو ةئيقلا

 ارحانوسهتممدقين !لج ام_هالجأاا هنعىلاعتهللا ىذر رعنافر ةسااماقمن مرثك أاهب

 ىهيشا انالث

 اننموملا نم واتت ا طنإ وىلاعتهلوةا (قملاىلا اوع ربىتح ةاغملا لابد ول_صف)

 هنفا سمأ ىلا * : ىناىح ىف ىبلا اولئاة:ىرخالا ىلعامدادحا تغب ناف امهتباوحصآف اولا

 ىبلا نوكي نأ نيب قرخالو هللا سعأىلا عجرتىت> ةيغايلا ةئاطلا لاق هناحسهتلا بوأف
 ىوغبلاو ىد_-اولا لاف ىوسملاف لاه م-ممةفئاط ىلعو مه ماما ىلعن نيالا ضعن نم

 هللا ىل_مىننلا لص ةلاععنلاو ىديالا ودب راب موتا ناكبرمضفف هب الاه ل دراغو

 ثيحنيلسملا نييبضغاا فن 0 براضمو لاق ىفام ارهاظناو مهني لوا اوع .ءلعىلاعت

 د دلو , هللا مآ ىلا « ىنىح جد ىبلا اولتاةف ىلاءنهلودا امولعمىلاعت تنام تحج وكب
 لانه س لذا لدعلا مامالا ىلعاوج رخداستراومصف ةهشوةعنممهانيذلا مهو ةاغبلا ف
 باكل قفاوملا و اوههماا تدهذامنا ىدتاه_منمةقرف لك لب هيلا «ىنل مهتم بلطي عطاق

 لهأو ةريصبلا له أ لاق نيح هنعىلا تنل ذر ىلءرامث [نمتاغبلام كحداف>_سامناو هللا

 لوفأ ىهت اىلاعت هللا دن ءملعلاوذ الاهدهىفتمهفامنسحأ اذهو نا ورهنلا لهو ماشلا

 كلذ ىف هنعىور ند مرثك أدب مونعهللا ىذرةباععلا تاداوت -١نمدافةسملصفلا اذهنارملعا

 دوعسمْن ب اثدد الا * لبو هيلعهللا ىلص ىف لا نعلذ ىف تيشيرلو ههجو هللا مزك ىلع

 ىِزاوج مد هكماكحالا ضعب ىلع نولسملا عجبأ دقو نيالا ن هةعاجهفعضدقو ىف" الا



 (غ9١) ل اًاغيلا لاق بدق و ىلدق

 ةفئاطلا لاتق ىو زو زعهتنذآيلو ةمدعلا هلامور_سملا مدلص أنا لصاحلاوةاغبلا |[
 ناككاو ءىنلا هنمزص</نءلاةةزئاللا نوكي واذه ىلءراصتقالا بهف» ىنتىت>ةءغابلا 1

 الف لاملاامأو هدغب ىلع ارمدمما دامه[ ةّمذال نمو همن نمنيب قرفرغنمامز موا < حا[
 الو) عاستالابىل واع رشتواثلاف هفاا كام” ناذ اذ ف ىدنءاماذ_ههنمئندخأ روحا '

 مك الاه رخأامل (مهلا ومأ حغاالو مو رج ىلءزامالو مهرب دم عس.ةنال رمهرم_مأ لشد ||

 مكحامديعمأن بان دوعسمنبال لاق لسو هلو هماعىلا«تهللا ىلد ىلا نارع نبا نعقيبملاو
 عيتاللدوالاو هملع ىلأ_هت هللا ىلص هللا لوسرلاة ف لءأهلوسرو هللا لاق يم نم ىجن نم ا

 مسمن مغبالو مه رج ىل:ففذيالو ظذا فو مهريسأ لةةيالو مه< رح ىلعز والو مهربدم |
 بحاصلاهو فءعض جسلا لافو ظوف<#رغث يو دحلا ازهىدءنئالافو مك الا هع تكس ١

 نم ىلء نع مصو كورت موهو مكحنب رثوكهدانسا ىفنالمهوفهسعت مك الانا مارملا غولب ||

 نباحيرخأو عقرلا تشي لو نيفص مو ىلع ىدانمكاذيىدان هنأ مدضلاو افوةوم هو قرط ا

 الا لها موب ىلع ىدانمىدان ظفلب ىلع نءري خد يعقيرط نم قوسلاو كاذاو ةمدش أ |
 لاه مكاني ناو ره نعر ودنمني دمع. حرخأو مهد رح ىلءفذذيالو م-هرب دم عسب ال د

 نهونماوهف هيانقاغأ نصر حب رج ىلع ففذيالو ربدم نا: ةدالل هلا مون ىلءاخراسصخ رمد
 ةنقفاا تجاهلاق ىرهزلا نعهنمّتحاو مرئالاةياور ىفدونأ جرخأو نمآوهذ حالا لأ ||

 ذخؤيالو د داقيالنأ ا وعجبأت تورفاو:ملسودل او هماءىلاعت هللا ىلصهتلا وسر باصصأو ||
 ريفصتد_مشلاف ةعافاتأ نع قودسااح رخأ و هلمعرد_ب وامالاتآ ارهلا لد وأ: ىلع لام ا

 نع قوبل حرخأو ال_.تقنوبل بالو اساومنولةيالو عرج ىلع نوزي الاون احح |
 ىلا اورظناو عرج ىلءاوزيتالو اربد ءاويلطتالف مولا ىلعمترغظ نا لج ا مولاه هنا ىلع

 عطقنماذ_هقهساالاق م-مت'رولوهذ الذ ىوسامو هوضبقافذل[نم برا هباورمض-ام |أ

 رياسملا ءامدللصالا ناران* الاهذهع..جديؤد والشقباسد)و ًاشذخأي لهنا مصعلاو أ
 زاهجالاو مب رخلا ىلع ةزاجالادارملاو ىرمتل لديالا اهنم ئل<الف ةمرملا كك 1

 هنا ىلع لديدوةلا مدع ىلع عاجال !نمىرهزلا ءاكحامو هم عرمس وهل قمرنا فمفذدتل اوأآ

 والا ةْئَسْم اتجاه ظذلب قهسلا ىرهزلا نءرثالا اذه ح رخأدقو نمل امان ىف صاصقال

 دم نم مس .ودل اوهءلع ىلا عت هللا ىلص ىذا باحصأ نمددءىوذالاجرةندفلا نعي تكردأفأ|

 نآرقلا لب وأتىف لاك ل_برىلعامفماقدالة ند نلاىمأ اذهنانوربمناانغاو وارديهعم

 ةنعالماهجوز ندوا مالو د>!مماعىربالو تدمسس# أ صا ىىسفدحالو لةةنمفصاصق|أ

 نماهتدعدست«:نادعب لوالا اهحوز ىلا درتناىربو دخل ادلجالاد-أ اهفذ ةي تأ ىرالو
 ماممانةغاالو مهيسزوحالورعلا قلأف ىهتالوالااهجوزامثريناىريورخ الااه>وز

 مغيال هنا ةيعفاشلاو ةمق:طاوةدكرل |سفنلا نعىكحو هللا ىلع ممئاةيلاعامسا هءاوملك أ

 هد قانا ةويسئالوْك الذ ههبو هللا مرك املع براح ن مذ مالك | امو لوق أمْ:
 ايغيدتع_ اوثكشت هوعياباوواحخدق,منالفمههمنموربب ْزلاو ةططامأ هطاوم عسب جف
 كلذف سير الفحر اوخلا هل انقامأر مهلاتق هيلع ب وؤنيإسا !نمشوءجىف اودرخو هلع

 ثيداحالا و



 دس ا 33

 لعهأامآو ةهمرلا نم موعسلا قرعأك نيالا قوق عمم | لعتاددق ةرئاوتملاثدداحالاو

 ناكل ةءغابلاةمفل!كتقةر ام لو هءاعدننا ىلصهلوق ةالا كال ذ ىف نكي مولر هاظ مهيغيفنيص

 انيلاؤدسا ارلا باطد ار هنكساو ع ةضراَعل حصين مذيواعم سد م بواطمللا ديغم كلذ

 كلذ ةنةنامءمدي باط هنأت مهءدافل اركسشمنوركشي الواقورعمثو ةرعيال مادغا موق نيب

 نأدوب هناقا ارعلا لهال ىلع او ناك > هلاوصتنو م-هلاومآ او مهءامدةيدب زيداولذبوم هلع

 ماوع لكم سنها س ءاوراشدلا مهاردلا فرص ماشأ|لغأن هد اون منمةرشعلا فرص

 تيلفنيعبا> !!ءالضف ضعبو هيلا نيل ةيادعلا ضعبك نب دو ةريصا هل ن نمبهتلااغاماشلا

 اوعم«دقو نيةحلا اولذ_> و نيلطءملااو ورمصنأ ىدح ع الا كلذ ىف م ملعهمتشا سهأ ىأ ى رع

 اوعععو هللا ىعأىلاءىت ىح ىقس ىت َحاااؤلتاَهَْو ىرخالا ىلعامهاد>١تغدنأف ىلاعتهننالوق

 هللا لص بم الوقاوءءهواحاوت اروكح اوريامةمتالا نادص“ مر<2 فةرتاوتملا تي داحالا

 ريخ لضف ع قر وةرادعلا اردو ةمظءال اولو ةمغامل هعمل هلة هنارامعل لسوف[ اوهماعىلاعت

 العمار ةغمهللا اهنا نتفا ةمالا هذه فاس نة دق لاملاو فرش !بحت اقل نورقلا

 ن راعشي د-و ةمدق: اة نأ الا اك اسغاءني حا ىل |: اه نم ة يمد ةذ-_لاونارقلاءاحدق :

 حد ة.ءوهدامع ىلءىلاعت هنا اههجوأىت جلا مامالا ةعاط نع حر نمْؤم ئايلاف مدقملارسأب

 مضلا ناف ةدكانلا هو ىلعالو ةريصن ريغ ند مهد سا ةمعقدو نياسملا لاصع مامقل |ىفهءلع

 نيا | دارفا نمدرف لكراصوه ستي انىلا غاب وىجبلا متدقف هج وى ما.ةلاودل ب راحما الذ ىلا

 قااةرصن نءدوعقلا ساو الاام_داد>ا تغ:تافىلاعتوهناحسهلوةلهءلئاقءايلاطم

 لصاملاو ىِج:ىتلااولتاةفىرخالا ىلعام»اددا تغب نات ل+و زعهللا لوقدعد عرولا نم

 هنهللا عأام فالخ هات اةمنءدوعلان اك حلصلا ىف خدالو سنلبي لو ىئتابلا نيمت ذا هللا

 هبدقتا سماك ليصل ىف ىىسا| بح نكسا لطبملا نم قا نيم دن ىىحبو>والذس ءللا عمامأو

 فلاح قب رطلءاسموأ هلم سم ىفهداتجا فكل سمامالا نوكحراهلظا جملا نمسدلو
 هاش نأ مامالا طلغهلرهظ نا ىجش هنكلواذكهنودوهتحملا لا زام هناف ل .ادلا همضّممي

 هواك ومد دالي هناثد دل افدرو اك لي داهشالا سؤر ىلعهملعةءام- تلا ارهظتالا

 غلبم ىألاظا ا ىفإ اوغاب ناو ةمالا ىلع جوردن از والو هللاناطاسلذالو ةهصتلا هل لذو

 نك.لوةرت اوم ىءملا اذهب ةدراولاثيداحالاو حاويلارفكسلام.ئمرهظلوةالصلا اوماقأام
 ليس قوأزل جالك هللا ةمصعمق همدعدو هللا ةعاطىف مامالا عسمطد ن ًامومألا ىلع

 ةمامالات ناك اذاو مهعاون ف الّدخا ىلعةاغيلا لاقي هذعهللا ىذر ىلع ىل ءادقو قلاملاا

 نيعباتل اوةياصعأ ا مانأ 1قناك [5هيةطوبن سه هيلا ةعد اررومال اودحاو ةصمخ ةيمال_بالا

 نعبش لادا لشن ثآلو الاهبالو تومث د_ءبءاحىذلا ىناثل اق عرمشلا محصل مهيعباتو

 ليرخ . لا - نءىلوً امهدحأ سيافد-او ِتقو ىف ةعاججام.ممدحاو لك عداباذ اامأو ةعزانملا

 ١ رقسا نافامهدحً فرعالا لءجي تحام_جديأ لع م ؛نأدةعلاو لولا لهأ ىلعيدع

 هوحو قالو نياسملل لصأو هن ءامهتماوراّدذ تأ دقعااو للا لهأىلءناكف لاغتلا ىلع

 مهله فهفارط أ دعامتو هدعقر عاسناو مالسالا راش: اد_عنام أو كل ذا نءلهأ لا ىلع حجرتلا



 (غ1غ) لا او ةمتالا ةعاطو لدف

 الوكلدكراطقالاوأر خ الارطقلا ىف وتاطاسو أ ماما ىلا ةبال اولاراطق أو أرطق لك فراصد ةهنا ا

 ةمئالاد دعب سأب الذ هتءالولا تء+ر تا اهراطقأو أ هرطقريغف ىسمنالو م مهضعياذ ف“. |!
 هيماوأ هفذ ف ىدلارطقلا لهأ ىلع ةعسلادعنوهتمد-او لك ةعاطلا بحتو نيطالسلاو ||
 هنيالوه-_.:ترثدقىذلار طقلا ىف هعزاش ع نمماق اذافرخ الار طقلا باص كل ذكوههاونو د

 الو هتعاطرخ لا ارطقل ا لهأ ىلع بالو بتيولا ذا دقي نأ هذ مكسصالا ناكل هأ هعباب دا

 الواهناطلسوأ اهماماريخ اهنمدعامتامىلا غل بال دق هنافراطقالا دعانا هتيالو تت لوخدلا ||
 1 واعما د هوقاطيالا فراك هذهلالا وةعاطلابفءاك:اافتاموأ ام6مماق نمىردب ||

 ىف ةيالولا نينو رديالدنوأاونيهلا له أن اف دالبلاودابعلا لاوحأ ىلع عالطا لن هلكسأ !ٍ

 رهنلا ءارواملهأكلذكو سكعلا اذكعو هتءاطنماو:كح# نأ ن ءال ضف برغملا ضرأ ||
 ةسدع :رشلا دعاوشلا ىسانملا هتاقاذ- هفرعاق رم 0 نعل ىفةيالولاهل نعثورددال ا

 ةمالولا ه ءاعتتاك امزيبفرغلا نأف هيفا قلاشبامكنع ع وةلمال هلع ل ديال ياطأاو :

 وهفاذ- دكا ندوراهلا س ل نم ذوأن ١ الاةيلع ىعامو مال_سالا لأ ىف ةيمال_سالا ا

 تاعة ملا هلا اهلقميال هنال طا, بطانم نأ قدسيا تهاص ٍْ

 ||| هقااوعيط أ اعتهلوقا طاصلا فلسلا قاتان(هللا ة.صعمىفنالا ةمجاو مثالا ةعاطو لطف[

 || اهنمةسقالا ةعاطبوجوفةرئاوتملا ثيداحا الو مكحنءمالاىلوأو ,اوسرلا اوعيطأو |

 ىثدحديعمكملع لمعتساناواوه.طً واو ءمءااعوف رم سنأثبي د-نمىراخضااهبرخأامأ|
 للام هقلى صمت «ةريره أ ثيدح ن مني يا و لل باك مكن مخأ |أم هدب .زهسأرن 0

 دةفريءالا عطو نمو هللا ىدعد ةؤ امص ع نمو هللا عاطأ د_ةذىن ءاطأ نم ءزوهلاو هيلع ْ

 اوال قم دنصرع إثم د نماضيأن نيددصأا فو قاصء د ةؤريمالا صءدن هو ىنعاطأ

 1 صا نافةمسدءءيصوينأالا 1 امقةعاطل او عهبسل الملا ملا ىلعل_سودل او هملع ْ

 دعا (جورانازوالو) ادج ةرتكحراب ءلااذهىف ثيداحالاو ةءاطالو عممالف ةيصدو

 | دنعكلامنيفوءثرد+ (اساونارغك او روظر لو ةالصاا اوماقأام مويلع) انتالا لصحام ْ

 نيذلا مكسع ارامخ ل وة لتودا ! او هءلعىلاعت هللا ىل- مهلا لوسر تعم«لاق هريغو لم ا

 معوذغب ,ةنيذلا مك: أرارشو مكسص ل ءنولصي وم#هيلعنولصتو مكب وبحب م -مومع ا

 اوماق أاماللاق كلذدنءمهزيانالفأ هللالوسراداناق لاق مك:ودعلبو ممنومماتو مككوضغمس و
 الو ةيصعمن مىأرام 0 !ةهنأةءسص عم ا ارفلاو هلع ىلو نمل ةالصلام 3
 ىلصهقلا لوسرن؟ناملا نب ةةيذح تي دح نم هريغواضيأ م حرخأو ةعاطن ءادب نعزي ٍ

 موقمسو ىنس نون ةسالو 5 دمر (2ال- 5 آأىدعي نوكيلاق مل ودل اوهءلعملاعتهللا َ

 تاهللال او براي عنسصأ ف بكت الاف نا سنا نام جىفنيطام_ثاا بولق مهب واق لاجر مكسف ||

 لاسمح رخأو عط او عم«اف كلامذ_أ و لرهظب رت او عصط) ةو عمت لاه كلذ تكردأ :
 مل_موهللا [وهيلع ىلا عدنا ىل_صهللال ]وس رت لا ىمشالا هل رع ثد كل دح عن نءهرغوا بأ

 هولتقاف مكتعاج قرثي لا ا ل

 مسودل اوه. طع ىلاعتهتنا ىلصهلنال وسر هدا. لاه تماصلا ن ةدامع ثد دل: نمندكعلاىفو

 ف



 خلاةياوةمئالاةءاطولصأ 2 (؛16)

 ارك اورتناالاءإ_دأ سهالا عزا الن اواثماع ةرئأو انرمس وانرسعواةعركمزا:طشنم ف

 ديرباءاو:هلوق عم ىلاطاثا لاق ”هلم_هملاوةد>-وملاحاوملاوناهرب هللا نمدسة كد ةعاحاوب

 نءحرخ نمل-سوهلآو هلع ىلا عت هللا لصهنءةربرهىنأث د د> نهم : سمح رخأوارهاظ

 ثد د> نم نيه هعلا فورعنبا نعاضي اهو حج رخأو ةماهاح هئتمق ةعاجبا قرافوةعاطلا

 نمل ص هجرخأو ىءوم نأ ثد دحنماضدأ هاجرخ أو اممم سدا حالسا اانماعل جنمرعنا

 دقوا عطس ماقملا عستيال ب ايلا اذهىف ثيداحال ارعوكحمالانبةلسوةربرد بأ ثيدح

 وأ ةلظلا ىلع حور از اوج ىلا لعل !لعأ ضءببهذو علا له رو وج هانرك ذامىلا بهذ

 ثيداحأ نم اًةاطم معأ نهر للان ع ىلا او فورععم لاب د ثيداح أ: اكس هب ويدحو

 داهتجا ىلع فاسلا لضاف أن ءةعاهب نم عقو ام له-< و صاخو ماعنبي ضراعثالو بايلا

 له أن غمهدعبءاج نم لسوهلاو هملعىلا هةهللا لصهلو برة: عوطأو هنن ذأ مهو مهنم

 نال ةفلا | ىلاردا نأى شال طورمشأ اعمب /نمىلو:#بانا متةغلايل ١ ةححاىفلافملعلا

 هلا و ةحطسملا ندى ربامدشأ ةد غلا نما مفو تاتي اضمو بور الا اما ترو هددال هعاخ

 هنالكاذوالالاو بجو ل.هلاتةلحنيدلاتاادورمض نم ىرورمذراكن اية ءاهئارذك اذاف
 هللا لس ىفداهالا نمالامقناكف موقلا ىلءهن د سةمفاذك لب همدصن ةهطصم تتافذ ةنءح

 سامءْنبا ثد دد نم نب يهل | ىف ثي :احال !نممدقتامل(مدروج ىلءربصلا بو) ىسمنأ

 هنافريهملذ هر كح أ. هريمأ نمىأر نم ..و لاو هماعىلاعت هنن ا ىلص هللا لوسر لافت لاق

 هملع ىلاع هللا ىلص هللا لود ن ارذ يأ ثي د>- نمد + حرخأو مهاعرتاانعمولئاسها نان

 قالا كةءدىذلا اولاق ء ىلااذهي كءاءنو رثأة_بيدال ودعي فدكر ذاب أ الاقل .وهلاو

 ىتحريصت كلذ نمكلري_دوهام ىلع ءادأالوأ لاكن ةلسأ ىتح برعضاو اع ىلع ىئمسس عضأ
 ةحدنلا نيدلا نا نم جدعلا فتيثاسا (مهاةكدذلا لذب و)ةريثكثي داحأب املا فو ل"
 قاطمىفةدراولا ثد داحالاو ظفالا اذهيىرادلا ي:ثيد_-نمنإسملا ةالوهلوسرلو هل

 ديفكو نيالا نعبذلا) ةمئالا ىلع ىأ(ميلعز)ة مثالا امم سانلا ق>أو ةرئاومةددقلا

 هللالاوم أى يرفتولاومالاوناردالاونادبالا ف عرمشلانههريب دنو مهروغت ظفحو ماظلا

 ةريسسا| حالصا ىقةغل اا او فو رعأ ان اةكحاافونامراثثةسالامدعو اهفراصميىف

 فالال واهطنمل ماقملا عست ال ىلا ةه_لاو باكا ةلدأ نم مولعمكلذو (ةرب رسلاو

 لخ أن كاهل الا بصن ىلاعت هللا عرمت ىتلا ىهرؤمالا هذ_هو مامالا ىلءاعمجاممو>وىف

 تين دقو نئاخ شاع لب مها صان الو هةمعرلد م<ري_غووفاهتمى شن يطال اوةمالا نم

 هلعىلاعت هللا لص هللا لوسر تهم« لاه راسي نب لّقعمثد د> نمام_هريغو نيددلا 6

 هياعهلنامرحالا هتءعرل شاغوهو توعموب توعةمءر هللا همعرت ب دمع ن هامل وة ل-وهلآو

 هنا لعسديملألا موا متعننالو مهاد معالم نيإ-ملارومأ ىلب ري*أ نماملسا ظل ىفوة حلا

 مل وال او هلع ىلاسعت هللا ىلص هللا ل اوسر ت٠م-«تلاه ةثثاعشم دح نم هريغو لمح رخآو

 نأ اطا ا او مامالا ىلعف هله وهيوذرأف مهب قؤرفأ.. ىتمأ ا نمىلو نءمهالا لود

 د سس ا مح هج ع رح عم م دع ع2 2 722222 ص ع وو مسأ



 م ملا ةيجاوةمالا ةعاطو لف

 ١ 0 وأد 0 < قنيدشا .ةارلاءافامابو سودا اوهملع ىلاءث هللا لصهتا لوس 0 ا
 ْ ةنلاو تاك || ىف ةتباثل'تاسعرتلا نملدعلا ةمالامدا تاك كلذ لعفنا ْآ

 |( اوعدرح ارز الاوابلا سترون اهلضاو
 مت هتمعيىذلا هتلدحلا نا

 تاحلاصلا

 مبحرلا نجرلا هللا ع 5

 ْ ماه د6 ىلاعتهتلا ىلاريةفلا ماقال اجلسر وده 2
 ْ 1 ميوقلا كن دف هقفتلل ' اذن نمت ةفو مياعا ميكحاب كدم_ض ا

 |١ لكمامادتاندمس للمالواهيةرصاالىتااةدهسا !ةءفنلا بحاص لاملا فرشأب ثوعبملا |
 : هءاصعأو هشنرةباعلامكلا نماوزرح ؟نيذلاهل 1ىلعو مالس.الاملاعمانل مشو أ ىذلا ماما ْ

 |١ نيدلادر و>ةبامس< نيكاقلا َنيدملاَةالار' "نمو ةحكسو هيدهان يفتت ىدهلا موه |

 | هقنلا لءناف (دعبامأ) مارطاولال+ل اهوج و عار هما ماكحالاو عل دارمثلااونودو ||

 ا تماقو هتافرق رقو هرون مولعأاءاع رهط ارك ذوانأ ثمانالا نيب عفرأو اردقمولعلا لجأ ٍْآ

 : صح مية سن هن و همااملاوة د !!تادايعلارادمهيلع هناكراو هعاعدة خ_سلاو ناكل ا

 لييسيلا هريسفف ديو داسفااو لاخلا د ءىف فاكملا هب نمأيو هيربلا نيب تالماعملا :

 || نيمالاقداصلاوهوهلوتب نئينوكلادمسءالذىلا درك نيرادلاريخ هم ناكف داشرلا |
 اهصنيل ماوقأى لئاشفرمد م ىلاثهللاناواز__ه نيدلا فهوشب اريخ هيدللا درب ن م

 || ءاثنمف ةمكسلل !لعع ثيحل_ءآو»و ءاشي نمهمتؤيهللال_ضفكلذللب ماناثودمانأب ||
 : ا هملعلا ةئاشلا (متدرذىلاقرو هلشنلاو ةءلقعلا مولعلا ةوهص مانمذاو

 |١ ةودق مامالادبسلا تالضعم ا نا. جاف هسولا عجري رالثومو تالكشملا لألم ىلاعت ||

 : نيدّْمملاةمقرو نيةةحلا عاش ناف :رعلازنكو قئاقاذلا ندعم نامزلا ةردان مالعالا ل>الا

 هانآو همسعتلا هب هللا تأ ن ٠ هيضرملاةرهاطلا ةعيرمثلاءاوأ عفارو هيودثلا ةئسلارمصان

 مالوم قاع الاف ٠ ءاعولا اول كروز أو قارمشا ع ادلضف نك دوك تفرش أو همك اوذألا| |
 كل املاح راقلا قيسألا لعد ا د ملا دا ا ا1اهالومن مدي ملا 5

 هل>أوهف هن دوق اهّيانعيددمأ او هك!هىلاهت هنا دا هيد: جااراطقالا:الاح لاب انوهمةش دم ا

 امسرادهرمعمو اهمراود ىو موهةلاواهةوطنممامز كلامو اعلا ةبلحوب داهللا

 هضايرريضأو هضايغ عمم هقئارلاة نط ف ذاماألاو هقئافلا فدا انلاي>اص

 مامهااريألاو مامالارصلا هنارقأقئافو هامزد-وال هءماارردلا حرش ”هيدذلا ةضورلا

 ىلع نب ده ىدلم_ب مالعالاءااعلا مت مالسالا سس ققدملاد_ٌّملاو قةءاذمهملا

 ءالضةلارودص هب حرش: ح رشا هنا ىرمعلو ىلاتاارادىف هناوضرب هلأ هدمغت قاكوشلا :

 قيقعلا غتاس اهراهن كو طوروهوال فدك ءاليزااو بام ءلالا لون يعأهي رقتو :

 هللاهظفح هس“ الس ريزع ا رو ريكبذع قيقد_.:لاو قئاقدلاراغباهراهز 0 2 5
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 روحو هئابمبذهو فاستءالاوروأسا لءدس .برتأا ىف يناحو فادن الاّكإ .مىلاعت

 ركهذو اهماكاوةلالدلا ءوجو عضوو ”اهءالعأبصأ وةلدالاربر قت ىئّتعاو هناغعم

 ريغنم ناهربلاءدّضعأم ميججرت عم' نالدل اوقافولا نم ممن عقوأمو فالس" الا يهاذم

 هاومامنأو هملعذجاونلا ضعي نأي و > أقل نأايئار ناسنا ةمص و هخ ىلا كل فرات
 رهاود> هلل اعضووايول أ هقنأو اعصهئدحادق هيلعلوءيالو لامهالااياوز ف حرطد

 هقذلا لمس مضوأدق اهءربأو اها غأامىنادملا كل :دئارذو اهعدبأو اهالعأام ظافلالا كل
 هللا نمّدنم مصناا ساي عصر عيقنتلا ن ءحاشو هسنارععشوو عيبسصلا قاف نء عذوأب

 ىلالضذا!يهاذم ىف بهذو : اصنوالءادفافدق هلدج ة فاض ةحمو هل لج ةيفاص ىلاعت

 قاف" الاف ءادش عوض و هعفن عمل قالوربةيرصأ ا ةعبطملا ع كالت ىصتالا دصقلا

 دحلا فيلحو هداعسلا بحاص مارأىف رهازلاهعضونس>و رهايلاهعيط ءاقناكحو
 مظعلاوبدملا ق.ة-حهيلعءانثلا د هنود ند هرخفلاحذومناو رصف رع هدامسسااو

 د هلا ىذةراداب لهما هعيطالومشم هدع م وهز ءمادأو هتلودهللاز 1 قينواشاد#

 هناخ دغاكلاو ةعيطا اريد مكب ىح نيسحت داعس هناكم ىلعا ن ساحل اةورذ ىف هل نم لمثالا

 حافو هماقردبعلطو ىسح ىدنف اد« لدكوةرضح 'ىثتهيلعى لا! فزاعملاىذةراظإو

 نيعسنو ةدس عاعنم مدل راقار - مظءلارهشلارعاوأ هماثس كم

 فصو لجأو قاخ ل ك أ ىلعهللا هقاخ ن «ةرع*ن ء فاأونيشثامو
 هياعصأو ماركحلا هل [ىلءو هيلع سودّقلا ىلص

 , ل للا بقاعتام مانا ةررماا ةمئالا

 ليسلاسامو ذ راهنلاو

 رارح





 هلع ولا
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