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 *«(نيرظ انلاةضورباّكَت سر وفا

 ةفروح هفككص

 ىنارلاس يقنيهويح مشلا ساب ةسمانم ةعاجركذ ىف لوالا ل_صقلا
 ىالبملارداقلادبعشلا مو نيحلاصلا

 ىس والاىدنشقثلا نيدلاءاهب لت ع تيبلالهأنمهقيرطلا نادعأ وس

 ىراخلا ىرصنلا نسال ا ديعسوبأ ِِس

 ىبرغملا ىذا ثا !نسطاوأ ع ىعلادبقل 5

 ىلا د علا ءا/ ىئاطاارمدن نيدوا دنا_.ءاس ولأ ه

 قوسدلا مهاربادمسلا ام قىتركلاف 7

 ىبرعلانينيدلاى بش هه. ىطقسلا ىرس و

 ىنبسط |حافرلا ريك ادجأدمسلا هو ىدادغبل اد نيدنلطلامساملاوأ و

 فورزاكلاورافاادجأ دس لفل اركاوا ١

 ةعاورلا ةلئاعلا نم ةقرللا لاحر 1 ىدادغبلادجأن يدمموأميور ١١
 ةيمطاقلا ىرواسنا|شءنرملا ١

 ىافرلا نامّثع نب ىلع مغ ىراصنالا ىمومنيد#ثركيوبأ ١

 ىافرلانامثعنيم>رلادبع مه ىدايزورلا ده نيدجأ م

 ىافرلا برعالا مهارباد.سلا مه ىد”الاىبارعالا نيد 0س

 دجأ نيدلا محن د.سلا 6 ىرو>رملاد# نقدعابوقعي وأ |

 عاورلانيدايصاادجأ نيداازع و غ| ىروباسينلا جاجزلا هاربا نيدهعرعوأ
 دهم نيدلا سم 4 ىدللللا صاو4لاري_صت نب دم نب رفعح ٍس

 دجأنيدلازع هو ىدادغيلا

 ىافرلانيدلازعديسلانيتامثع و وأ ىرصبلا ىرصللا ميهاربانيىلعنسطاونأ و
 بيترتلا ىلعةد..ءمأقاورهخشم .٠ دادغب ليز

 ىافرلاركب ونأ نيدلا جات 0 ىريرلا نيسملا نيدو أدجأ ١6

 ىافرلارصم | اونأ ىلعديسلا 0 ىكملانامعنب رعهشادبعونأ

 ىريرحلادجمونأ ىلع و .د|ءاطعنبلهس نيد نيدجأ سايعلاوأ
 ىدايصلاحلاسديسلا .٠ ىدآالا

 لدنجديساا |١١ هءجرخت ىذلاهدشرهوجاورلادجأ ديسلا 1
 ىدايصلامركلادبع .٠ ىحتاطيلاروص:هدمسلا 4
 كرابملانيدلا مف هلنا دبع ١ . أ هريصبلا بقت ىنيس !ىاقرلا بح ديسلا مع

 ىافرلاىديدحلا دم مشلا ٠و ىكنشلا دو ا ةلط مشلا 5
 ىافرانيدلاجارمء د6 ىو. نيفراءلاجاناوولاونأدمسلا عاب

 ىرصبلادو# ١١غ[ دادغب نيفدىنيسهط اىعاؤرلا ىلع دمسلا مو
 رع”الادو## ١١ه ىدرورماارداقلا د.عومشلا 1

 ىباطرفكل!ىبارعد# ٠١١هأ ىرا.لاىنابشلاد#ونأنيدلادعس مو
 قارولا نع 5 ىرمعلا ىعنملا ليقع يشلا عمو

 يس ا ا
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 ىنسطاعانرلا مالا دمع 7 . ٠

 ىطساولاركبى أت نب ةعبار هخشلا
 ىاورلاتنببتيزةدسسلا 1
 ىاوراتنب ةمطاوهدسسلا 4
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 عاورلا

 ١1

1 

11 
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 نيدلاجارمس تنب هعب دي ةددسلا

 ريمفل ا نيدلا قل

 ىطساولاى درب زلادجأ

 طساوبسقتن ماظنلا اوبأ

 داج ن.كلملا دمع

 ىو والا دم نيدلا لاه
 ىرلاشاديعوأل ضف نه
 نيدلا نيحدسللا ؟ 7

 ىزاريشااده#نيدلاداع ,عب

1 

 الارق

 انام

 نامععديسلاتن:ماركلا تسةددسلا

 م>رلادبعدمسل|تنب همطاو ةد.ساا

 هداكريمأ دهم
 ىبوقتعيلا تاركس خيشلا

 ىدذقر هسا نيس

 ىداهنيديز م,رمثلا

 ازعلاوبأ سنوب
 ىارلانس> خيشلا

 ىلسوملاىلازغل ادهم خيشلا

 عاقرلا دج ىدمس» افلخ

 ىافرلا ىلصوملا دمت

 ىركملا نورافلا نجر لادمع

 ىاورلا ىلب حلا ىبحي
 ىءاورلا تملا لاص
 ىاقرلا ىرارمتلا دهم
 ىدوذمكاىوافالا ىسع ميلا

 ىدنهلا مب كلا دع

 ىربرلاىودعلا مهاربا

 ىاورلا ىمدعلا نيدلا نيز



 يي باك اذهب

 ةصالخو نيرظاالاهضور

 ريبكلامامالل نيكلاصلا بقانم
 نراعلا ةماهغلاريرتنلا مامهلاو ةمالعلا
 ىرتولا د_ت نيدجأ نيشلاا هللا ١ء

 ه->ور هللا سدق

 هيانعقتو

 نيمآ

 د سس |

 يي هرس سدة فاؤملا هجحرب#

 انذش لايكلالهأبقانمىف ل اللادوةءهباك ىف ىراصنالار كب راج تاتا
 0 |مامالا نبدأ ن يدل ءاسضد#توأهنامزةكرب فئاذلا عرولا ىراعلا خيشلا

 انراعال اص ناك هقرالا ىانرلابهذملافاشلا ةافولا ىرصملارادلا ىدادغلا لص الا ىلصوملا
 لخدو مالسلا وةالصلا ل_ضفأ هنك اسىلءىودذلا مرا, سردو تا ص جاعشا.املاءاداعاعرو

 هيدي ىلع ترهظو ةول-!لاراتخاو ىوزا مث عاب : أ ترثكو سا :لاهب عفتن او 1 ونمتلا ا ريدم

 سانلا ٍل-عبالو د>أةيدا- -هىل.ةبالو رباك الاو ماك |قافنا قونامظءاوافنا قف : ناكوقراوألا

 ىلو ءايمكلا فرعت كنا نولوقي س اضل! ناامون ىرو ص: لا ىلع خيشلا همداخهللاقف قفش نبأ نم

 الان ضشءايمك امشاو ىداوىأ لادو نمش هنا ناعام ىنلعت تأديب رارهضتو ه1 قل كا
 هللا نذاباهذىف وك اه لاورهد.ب ارد خأو نيءعجأ نيهلاصل اهلنا دا عءا.هكىهوصالخالا
 1 11 ترا وهيدي نيب عقوأمويلا دعب اني اصت اللا ىهذي1كلاهاطعأو
 نبااصاا تقامم 4. ماسشك ف اأو هنع هللا ىضرةفارقلار هريقو هئامعستلاو نيناثلا ارمشع قرمدع تاه

 ىس منا ىلاعت هللا قدر ظىف ةكوهو نيرظانلا ةضور هرصصتخشو

 جيىلوالا ةعيطاا

 (ىدمة بل امعةأشنملا هي ريذلا ةعبطللاب)
 001 م هيا)

 مديرو
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 ([ مدرلا نمحرلا تبا مس

 هل ا ىلعو نيلسرملا فرس دهم نيدول لا دمسو ان دس ىلع مالسلاو هالصا و نيملاعلا ب رةنيدجلا

 تناكىدادخغ.ل ا ىرتولا دهم نيرجأ ىلا: هللا ىلا ر قفل ادب علا لوم ف يدءبامأ »ع نيعج أ هباعكأو

 (نيقيلا لهأ هس 'و نيطاصلا بقانم) هةعسو تفلت نكىذلا ىباكن ا نيم سمللوهردااولو هلدزلا

 نأو نيدحوملا هب عفش نأ ل ؤملاهللاو(نيااصا!بقانم ةالخو نيرظانلا ضو ر)هتيمسو»

 نيما نيدلا موههاحلا هدير ذ هلع

 لهأريهاج نا لعا 3 ٍي نيعجأ مهذعهللا ىذر نيحاصلا هْمَأ نم ةءاجرك ذى لوالا لصفلا 9

 مناع غرم حرك, و بأ سو هلع هللا ىلد ىلا دعب سانلا لضفأ نا نودقتعي ةعابجلاو:سلا
 لوضفملا م د_هتةلاعسال ةلمسضفلا مدة اوه هفالكلا ىفمدعملاناو م-ه:عىلاعت هللا ىذر ىلع

 امله تع ىلاعت هللا ىضررك,ابأن ا هملع لل دا او لضفالاو لضفالا نوعارباوناكم ال ل_افلا ىلع

 تدلودقوْل ب رالوقتام هللامتف هنعىلاعن شا ىذر هحلط هلا ماو هنع ىلاعت هللا ىذر رمت ىلع صن

 ىفكت ىنثئحو كب ةع ل تكل دو كينمع لت كر هنعىلاءتهللا ىذر ركب وأ هللاواظ ل غاظت انملع
 نوءعارباوناكم-مخا ىلع لدف كا ه أر بخ م ملع تفلخ ىنا ًأسا ذا هل لوقأ ىنب دنع ىن دصتر ىأر نع

 هفالفلاتتيئامعا ودحأ ىلع صناابج مصل مل لس و هملعدللا لص ىبنلا نأ ولضفالاو ل_ضفالا

 هللا ىل هلوق لم لم انوىلب وان ىلا جاسح ىنخ صن هبكلؤ صالابتتشاما لمقو صنلايال عاج الاب

 نمىلاباودتقا هريغمهمدقتب ناركب ونأ م,يفموقل ىتبذيال سانلابلص.لفرك,ابأاو يهاسو هيلع

 تنك ن م ىموم نم نوره ةلزنم نمت نأ هنعىلاءتدللا ىذر لع ىفهلوقكو ٠ رعوركيو نأ ىدعب
 ركبأبأ !هولونتا لو هيلع هلا ىلسهلوق هيلع ل لدلاو دحأ ىلع ص لهنا عيدتلاو ءالوم”ىلعفهالوم

 هود



 ا

 كي
 اهولون ناو هنلا ىهأ ى فان وةهندنىفاي وهو د_ك2رمع اهولو ناو هللا ىحأ ىفان وقهندن ىف افيع_-فدردت

 مهنم ل حاو لك ناربخأو ميقسملا طارمدلا ىلا دم اش عاهولون ناو اندهم انداه هودحت نامثَع

 ريمأ مك :موريمأ انمراصنالا تااناملواهولون نا لاا مل ى--أ ىبع صخب ملودارغنالا ىبع مالا لبصب

 هللا لاو هج عاجالا وصناابال عامجالاب تيت مس و هيلعفللا ىل_ىبئلا دعب هفالإلا نا ىلع ل دذ

 ونام هلون ني :مؤملا ل 0 ديو ىدهااهلنيمتامداعب ن م لوسرلا ىقاشن ن نموز) لحوزعىلاعت

 ىفمأشو مهتدافومهتماو و نيللاصا!تا داسدهعن رالاع الود لوقأ »ع (اريصم تءاسسو مه هلصنو ا

 5 مالا ل كر هقول هةر قارن 5 انزل داك لكلا

 ردة راع 0 هل تأ اطى أن بىلع أند 0

 ملسو ه.اع هللا ىلد نيماعلا برسي.ح نيدواملا مس نولاصت : ىدد ىلع مهلكو هريغن“ هقرش لاصنتا

 ارياعىب بالو ريتعت ال تاوقه ن نعأش دقث اذ ناو ةءفودلا هقرخن أش ىف ضعبلا هلو ةناملتغتلنالو

 نيلقتلا ىفممالسالا يش مانالاةكرب مامهلا مامالا انعاشم خشلاو ربألا هععب نيقماا دعك شلا
 هقرخ تاق.ط ىف ني.ىلا قاررت هناك هم دقم ىثهرمس سدق ىراصن الا نسل ا دمع نءنيدلا ى ظفاطا

 ديناسالابلصنت ةقيقالاىلا ممئافرعب نيلداولا هقي رطلا لأ موقلاةقرخ نيفراعلا خاشملا
 تاقثلانعاهوذخأ ماو دناءملارباكملاوأ دسا+لاالااهلاصتاب حدقبال ةيريلا دسىلا ةيضرملا
 مو-الفر مهدت نا اوك الاقرهظو مه>الصو مهقدصر,متشا نيذلا همالا هده ىف مم ىدتقملا هّمالا

 نم لقاعهن محمل الو ماء ه.ةىرتعال ىذلاىطقلارئاوألا غلبم تاداسلا ءالؤد ني كلذغلابو

 انتاداسة فركلا لهأ نا.عأ ناو «* ىنما اعلا نوما نع حاتلا مهفاخاهاعلت مااا

 مهو مالسلاو ناوضرلام يلع مالعالال الا هْعَأمغابعأو مسو هيلع هللا لص ىبالا تيب لهأ

 ةرق ماعملا ميظعلا طيسلاو نسا دهتوبأ مامالا نينصؤملاربمأ ناملاريؤولاردةلا لماطا طيساا

 نيد.اعلا نب ز ىلع مامالا ان ديسسو نيسحلا هللا دبع وأ مامالا نينمؤملاريمأنينوكلا دس نيع
 مامالاان ينمو هطاكلا ى موممامالااب ليسو قداصاار مع مامالا ان د.سو ر قابلا ده مامالا اب دمسو

 ىركسعلا نسا مامالا ان ديو ىداهلا ىلعمامال اان دمسو تلاد مامالا ان د._واضرلا ىلع
 مييلعو هيلعدتلا مالس ىدوملاد_#ثمامالا نيداهلا مالا نيع ةرقماصلا فال مامال اان ديتسو

 نانمرهشمهجحارتو ةروشنم مهمالعاو ةروك دممهلاوحأ نايعالات ادا ءالؤهذ نيعمجأ

 ءايلوالانامعأو تاداسا!تاداسمهو رباح اهل تفحو رئاودلا اهب تمفأ مهلئاضفو اهيلع هبني
 تاداعاا مهل هللا قرخ نيذلا

 راتلافئالخ ةارسلامهو ه٠ مهفدونوحداملا لوقياذام

 راركلاورهطلالوتبلا نيب ٠ مهؤعمومهرافت با. قتبرمض
 راقالالسالسهءاعتدقع ٠ مساس !نمباط رفح هلل

 وه ةقيرطاالاجرتاداسااءالؤهدعب هيلع لوعب ىذلاو (هقيقملا ىلع ةقرفلا لسه عشنا
 ريبكلا مامالا ىوبنلا عرششلارصانو ىواءلارمدلاثراو فئاوطلا هم ىدتةم فراعلا مامالا
 هللا مركب لاط ىبأ نن ىلع مامالا ن م هقرألا سدل هذعدللا ىذر ىرمح. لا نسا ان ليس عسسل

 ن ىلع بادصأ لأ ىرمدبلا نسْلاو (هنعهللاى هةر ىروألا نامغسلاو) هنعدللا ىخكرر ههحو

 ا ٠ هنعدللا ىذرر مع هفالخن ماده نيتتسل هتدالو تناكل* ةمالسلا هلع بلاطيىفأ

 لوءكموةفوكلانىعشلاو ةرمدلانىرمديلا نسطاو هش دما, بيسان اهسعرأو العلا شا هجر
 ىرصبلا نسما ناك ن سلا نيد لاو ه ىلاعت هللا ةقيرط ىفهب ىدتقيو هماع لّوعباماما ناكماشلاب
 لم 237 _+_7+ٍخ+خخس كل
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 ةريست عما هتعهلناىذر ىمحملاسنلالاقو ٠ هنلاوة قي رطلاو ةعرشلاىفاماماو ةودق

 ناكامتلمعلاو سو ةيلعهنا لستلالوسر هنسعابتا بحأ ند ىرصبلا نسا ىفةبادهلا

 قهنامار كردمواع تعاشو ةرعملا ن نم ةئامور شع“ هس قول نر كاي ل ف[ كادلم

 هلا ىضكر ةلدابعلا دعب ءاهقفلا سأر وهو هفاخ ىلصا ههحوهللامرك ىلع لك ةللفاك اندلار اطقأ

 طاسوهنوم ض ص جالا ضرهاملو مال همول هللا ففاذعالو عدنلا نيملاظلا ىلع ظاغي ناكو م_هنع

 وهو هدل قرت ىح هس:مىن دنو اران ةءولمهلو- لت نيناوكلا تناكفرب رهمزلا هلع ىلاعت هللا
 تامامل نيل دلل ضر نت نا كس دق هلل اف ىرصبلا نسما ىلا هد- عا سعت ال سعال

 ريبج نب ديعس جاخبا لدقاملو هتتسانع تمأف هتمأاكموللا لاقو ىلا هلل اركسش نسما دصس جالا
 نأولهللاو ف.قث ىساو ىلع تن امهللا هنع هللا ىضر ىرمد. لا نسما لاق ه-فعهللا ىذر وز لا

 هللا يهدوالا ل_.ءاةدب ناك اق رانلا ىفىلاعت هند مويك] هلق ىفاوك رتسشا برغملاو قرشملا نيب نم
 املاص ةودقاماما ناك 4_:عقاعت هللا ىذر ىرمديلا نسل |مامالا ءاعدمهس فد فنأوجاخا
 نيعباتلا تاداس- نم ناكوامهسوال_.جاكسانا ساعانو مام دج اهيقفاع.فراملاءاعماجالضاؤا دهاز

 ىغرىراصنالا تبان نيديز ىلومهوبأ ةدابعو عر دو دهز ومل-ع نم نذ لكنه عمجو مسئاربكو
 ةحاح ىف همأ تاعامعرو 4: ءهللا ىذر ملسو هبلع هللا ىلص ىذلا جوز ةلسمأ ةالوم همأوهنعدييا

 كلن نانو ريق هيلع امدئردمف همأءى < نا ىلا هب هللعتا مدث اهنع هللا ىذر هلس مأ هيطعتف ىكسف

 انفاح هم-ثمرثك أ ناكوهنسنيعبرأ هقعلاءوشوةادغلا ىلس ثاذةكرب نمهحاصفلاوةمكألا

 ىلع تضر ءودب ىذر وأ نيسسملا لق ىلعناعأ ن 6تنكو لاو لوةب ناكر ةهظع هسه هل ناكو

 ناكل اوو بضغةراظت نرطظشر نآاووو ملسسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ءامحامتلخ دام تملا

 قارعلا ىلو ىرازغلا ةريبهن ير تاو مال همول هللا ىففلاذعيال مها هن. و مه ىهأ يف ةالولا ىلع لخدي

 ىبعشااو نيريس نب د هو ىرصبلان 1 1ىدتساو نا سارخ هلا تفيض او كاملا دمع نب ديزي مايأ ىف

 0 ملا مهيلعذمخأو هدابع ىلع هفلكتسا ىلاعن هللا هقيلخ ديرب نا مهل لاف هن اموثالث هس كلذو

 هدلقأفهرومأ نم ىهالاب "ىلا تكس نورئامىنالو دةوةعاطلاو عمتلايان دو هعدشخأ ًاوهتعاط

 ىلا عن هللا فد ةريمه نبا أن ن نحل لاف سعب همقالوة ىعشا اونيريسنءال اهرمالا كلذ نم هداعتام

 العو لح هلا ن نمدي ري عنعالو ديزي ن«كعنعىلاعتو كرات هللا ناو لحوز هللا ديرب فةتالو ديزي ىف

 كيال متربق ىو .ضىلارصق هع نم جر و كرير س نع كيف اكل مهلا ثعبي ناك شون و
 ارصان ناطاسل | اذه لجو زءىلاعت هللا ل_عحامناو ىلاعت هللا دعت نا كايا ةريمه نبا ان ثإممالا
 ىف قول ةعاطالهناوناطا سلا ذل مبهدامعوىلاعت هللا نيد نكر تت الق هدامع ول وزع هللا نيدل

 6 فهل انه دامس نسال اهو نسا هْرب اح فعضأ او هريمه نبا مهراج َّئ ىلاخلا هيصعم

 اههنعدتلا ىضر نسالا ىلا زيزعل ا دمع نيرمت بت 5 6 ورد) ةيطعلا نمءىدرلا فاسفسلاو

 قلو لك هلا نكن هلع ىوذعنان اوعأ ىلر ظن او رهالا اذهب تاب ادق ىاهللوهتب

 ىأرو) مالسل اوهللاب نغتساو كنوديربالف ةرخ الا انأامأو مهدي رثالتابب دلا انام 2

 لامفهنو.2 و لول_هلاركدمش هناهل لعق هنعل اسف هماع همم 4 !نس>امسوالجراموب( نتسحلا

 ةليذر اسدلا نا ىعي تاقاد_هالا اههم_ثاعابن دلابلط ادت . ًارام هز دهن لاقوأ هوبأ دن

 ةاوولا هنرمضحاملو ه غالب راكح همالكر ثك  ناكو لب اضفلاياهذخأ ن نمبسن ل ئاذراباهدخأ

 هتوم ل-.قلحرلاوو ميركماقمو نو.ءوتانح نمىنو.متمن د لامت:قاوأ م هنوم لمق هملع ىمعأ
 الا نك ,مف نسا تام لاب ور تةد_هنالاقفد_م.لابةاصحذخ أ ارئاط نءاكت يار نيريس نءال

 دس اغامل_عامود_كسملابرمدعلا ةالصمقت ملف هز انح س اذلا .-5 نسحلا تامىت>لملق

2-2225-20 
 ناأكح



 0 ااا اذ 11 ذآ 11 1]ذ]ذ يي يبس حسا

 ميغ ١نم (ىورامو) ددسملا ىف ىلصت ن نم ى 0 :طااوعتمعالدت والا مالسالا ناك

 ةدد_عنم تاقلحهسءفىأر هلخدالف عمال مأفر ع نوذرب ىلعاك ارموهتاذءاجدنا هلج جالا

 رظنن مولا اناقةىوارلا لاق هينحرلا ساق سلحن ا ىف هلعسو لب هلمقي لف نسا ةفاحدصقف
 ريسغ نم هن داع ىس لعدتجا ل كلور مي شريغ ملف ه-ةنمهو هم لاك ى هن داع نعريغتب له نسما

 لوسرلاو دف سل اهلا هذي مبمكيلع يشل قدص جاخلل الاف سجن ارخ .1ىفناك انف صةنالوةدانز

 ابيلعانوءاغمل ىمالا ده نماء اامالولو اودن راو هنا اضايرب جر ماذا لو هيلع ابا لسفتلا

 مرك لوي ناكو هدقن ر ط ىف ضن نانو رض اذا هي بحتأ طفل نعترمفا اهيل انو ةبس للافوأ

 سانلا نيب سل اذا ن ناكحومهئارا دم ىلا تح ا ن «نخأب سيلوهدوكل موديىذلاوهكناوا

 فوصلا سل نملوةدناكو رانلاىلاهب هأ دق ل>ر مالكم اكتب ماك اذاو ريسالاك الا ذ س
 ىف ناوخالا ىلءهيريكل ار اين دلا ىفدهْزللاراهظا هسبل نمو ه.ءلقو هرمدن فارون هداز هللاع ذات
 ءافصداط هنال فوصلا سبلل ملصن سانلا لكام لوي ناكو نيطايسشل ا عم مج ىفر 2

 تاقنا لاقةبدتالا هلل _.قف تكسف فوصل سال بيسام ةرههل لل قو ل>وزءهلل ةدقا ضو
 ىذربا اطىبأ نب ىلع ن ءثدح) ىبرتوكشاةيضوارقفتاةناو ىف: تيك ز اين دلا ىفا دهز
 تاماركحر نسا قالا نس! ان سحأ نا ملسو هسا عهنلا ىلص هللا لوسر لاو (لاق هنا هنعدللا

 سانلا ه.شأ ىرتدنلا نسا ناكىلاعتهلنا هجر ىلازغلا لاق ٠ ىدت نا نمرثك [ن سلا ءامالا

 باغ لكنه ىناثس ىرصبلا نسل ناكهريغلاورةبادعلا نمايدهم مب رق وءاسالا مالك ام الك
 لتةمدهش نسا الا سانلا حصقأو نسل االاسانلا هقفأو ن1 الا سانا ده زآنالفلاقمف

 هنعدتلا ىذر بلاط ىبأ نب ىلع فنك ىبشوهنس ةريشع مدرأ نياو»و هس: ءهللا ىذر نامع

 وهو هللا ىلع ىرض ءلا نسا م دق ىداشإ دانمو ةهقم|ماوأ اهساو تامل اءلوالا ضءهار

 نئدنو ْكدحو توت مدانباس الا 2 َن*ىربامهرغب الال_-ر نكمنلا هجرةمالاكن مو ضار

 ىدلاهيف كثي لفاين ”دلا توملا مكف لاوودارن , كايا ىنعملا تنأ ل دو ب ساو دحو ثع.دو لدحو

 نراعلا ودا مامالاريبكلا خيشلا ةقرطلاخامسثأن مو) هيانعفنو هنع ىلاعتهللا ىنذراحرف لقع
 مامالا نسا < ىف بان سراو ل ( هينعهشلا ىضر ىمقلابيبحلا لاجرلا هلل

 كري ىلاعت هللا نم فوم اريدك اكو هب ج رذتو هبككو هل عل هنامحامه دع هللا ىكرىرصللا نسملا

 مامالا دب هقرااه سار هلا تبتنا تاووالا نمانقو هرك ذوهبرهءاطنءلغتشالو هاكلللا

 هئامونيعبرأ هنسدو د- ىفتامىئاطلاري هن نيدو ا دمامالا همدوهبج رذت نمثو ىرمدملا نسا

 رثك ًاهناماركو معلا لهأ ن نم هعاج كلذ تو ىبرغا | بناخلاي هدق مودا دغبب نو رخآلاكو ةريدبلاب
 هءفاوام دح ملهي قدصتو أش ةرملخأف هبؤدصت و وراعلان نماءاتمذخأب تاكهنااهنمدعت نأ ن م

 اذه ه سبأ براي لامة م هاردلا قااوح هفعس ىلا« وأم تدم ءاااذاو هنسب لخدمث ارهسك مهلا ىلا املا

 ءرااةداعس نمنا هلوق هم كاك مطل ن هرمو » فرصن او بام كريو هتحاح هن مالخأو ىداره

 فئاخلا فراعلا دهازلا هممالا ملعوهمالا عشمهنمو) هنعهللا ىذرتاماذاهب وذ هعمت وعنا

 ىدادغيلا بيطالا لاق (هس :عاللا ىضر وكلا اطل اريصن ني دوادناٍلسونأ م طعالا "ىلولا

 ىبأ نب نجر لا د_.ء نيد مو شمالا ناماسو ةرمع ىبأ نب بيبحو ريم ن كالا دمع 000

 نممدو اذداكو نيكدنبلضفاا ميعاوبأو مادقملا ننبعصموهاعنيلبعم» اهنعىور ه ىليل
 ةولللاو دارفنال ارث آر ةلزعلا كلذ دهب رادحخا مسمولعلا نم هريغو هق فلا سردو ملعلاب هسفن لغ
 تناك اهب وةفوكل !ىلا داعم ىد-هملا مايأ ىف دا دغب مدقو هرمعرخا ىلا اهيف دمت-اوةدابعلا مزلو
 سارع نب ىدسأ نسال ىبأ نم همس ىذلا تارفلا نبسا.علا نيد_ة# باك ىف تد>ولافو تاكو
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 ىدهملا اب رىتاطلادوا ددنعدا دغ.ب تنكل اق يعنابأ تعمم لاو ىعدكلا سنوي نيدجتانزبخأ لاق
 انريخألاقو ا :ههوهو لاق السان أاينينمّوملاربمأ اذهاولاقا دهام لامتفاتوص عم ةليل نب رعشع

 ناملسنهنلا د.عنيد_ثانربخأ ىداخل اريصت ندم نرفع انريخأ لاق قزر ند + نيد

 0 هنيمع نتا تءمم لوعي ىن د ل1 | نب ىلع تعم لاق هن و.ش نيدجأنهلبا دمع انريخأ ىرضحلا

 لاقم الكل اكل ذىف باقي ىح ةفينح ىبأىلا فاح ناكو لاو ه-ةفو ل_عنم ىئاطلا دوا د ناك
 كلذدعب فامخاف لاق كدب تلاطو لنا سا لاط نا_ىلساي اي هل لاقفاناسن اهب ف نف ةاصحلسخأف
 ىلدتو ةدايعلا ىلع لس .ةأْغتارغل ا ىفاهةرغف هبتكى لا دع ربصرءنا لعالف بب .<الولأ اس الديد

 وأ انريخأ لاق ىراانىر و اسي ١! ةلاضف نيدهم ني دجحأ نيد تت نب نجرلا دبع ىلعوبأ انيعألافد

 ىب واس اعلا ننىسومتارميوأ ان ني أ لاو ىلبسلا ناملس نب دهم نب لضفل نيد هم لضفلا
 ةئامثالثاطلادوادلناك لوةيءاطع تءمسلاودانح نيد .عانربخأ ىف رلاجاخلا نير فعحانربخأ

 الاهش ىف نكي ملف ىفاطلا دو اد ىلع ل- دناكو لاف هسفن ىلع |هعفش هنس نب رمثع اهب شاعذم هرد

 نسحلا انريسخأ لاقو برش اه:مواهنم امو ةرهطموزبخاهيفةناجاوهسأر هيلع مضر ةئبلو ةيراب

 اج انربخأ لاق مهرب ىعْتلا ساكن ب دم نب ىلع نيىرب رك اور نب ىلءانربخأ لاو بل ط ىبأ نبا

 ةقلح ىف نكي لاو ىنابيشل | هسبقع نيد.لولا لاو ىئاكبلا ىصسأ نير_# ا: هد ىل. نا دجأ ىبأ نبا
 قزرنااانريخألاووةدارعلا ىلع لبقأو مهلزتعاودهرتهنا مىئاطلا دوا د نمانوص مفرأ هفينحىبأ

 ليعمس ا تعمس لاو ناس> نيد جت انربخأ ىبرض لا هللا دبع نيد هتان ربخأ ىدلا 1ك ار فعح انريخأ لاق

 تالف فن لا: ءان [تننطن ةنسد بطاخع هنعمف قاطاادوادبا,ىىلات5-لوي تاس> نبا

 ناتننظف 0 نم هيل ان [دتمالا ىكلا دام لان تلعدف تندم بايلا ىلعمامقلا
 تحالف اهل تي رتشاو تر فنار ةحرابلا تهتشا ىسفن مصاخأت نكن كل 0 1
 نبيا نيد هتان بخأ لاقو اقل ىتحارزحالو آر لكب الن اا دهعهللاّتم ءطعأف ارزحت متشادب

 قورمسم نبدأ انربسخأ ىريهزلا بحاح نب ةرمسبم نب عسب رسموا راسخ لاذ نال

 دوادىلءتادلاو جرعالاعم .:رلاهونأ ىنث دح مره ىثدح ىنالحرإلا نيسملا يدهم انريخأ

 كر تاقفراح» طل حق تْشطعف هس اب تاريسك "ىلا برقفبرغملادعب هتيب ىاطاا

 ايءطالا لك ١ را در ابالا ترس ال تنك اذا لاقت ءاملا هسفنوكي ا دهريسغءان |تذذت اولهليا

 توم ا اهيف كر اطفا ل-ه> اوان دلا مد لاف ىنصوأت اة لاو ىترخ< الت معبأ افاندلالا سلأ الو
 00 لا مسهناو تبعك نأ يوم لا لهأ بحاسو عبسلا ن مالر اروسانلا نمهرذو

 زازا سا.عا | نيد هم ىنربخأ لاق ىرهزالا قريخألافو هيتاعنا ادهْلم_س> هع اجلا عدمالو

 نجرلا دبع نيد تعمس لاو مركحمنركم ونأ ىث ان هد نب ىوم مح | مون نريخأ

 قع ماقأةهاربو ايش هنم عمسل طساو نمىناطا ادوادىلا جرعالا ع 41 -. رااونأ ل>رلوة.قادصلا

 تيلصف لاو هلزنم لخدذ بنو مامألا ملساذأت ج جرش ةمانالا(هلاذاتاكلق هيلا لصن لمانأ ةثالثدباب

 نالاو هللا كر فيض تاقرادلا بابن :ملةدلو اجامل ةهياب ىلع تساحو تل '- مث رخآ ددعسم ىف

 جر تاةثالثدعب ناك الف ىنملكت ال مايأ هئالثه دمع تق اف تاخ دف لاق لخدافافمض تنك
 ىندزت اعف توملا كلراطفا لعحاو اين دلا م لاق ال دو رنات فاو طساو نم مدنا هللا

 تيهذفلاو م معاج كرات الو مهيلع نعاطري_غدسالا نم ٌكرارفكس انل |نمّرذلاو هللا ل-ر

 ندجأ انريخأ لاو قزر نيد_جأ نيدهئانرب_#ألاووريك أهّنلالاوو بار لا ىلاس ثوةهديزتسأ

 1 متسسر ىنث دح نب_ساسا نيد جم ىنث دح ابن دلا ىبأ نيد نيهتنا دع راكي وبأ انربخأ اصلا ناملسأ

 موقيالحر نوب نأ الا ئرث ىلعاد-أ تدس>امىئاطا ادوادلا:لاورد-ال ادلاخوبأ ىنثدحةماسا

 لمالا



 هانبعهتيلغاذا ليلا ماش. ال ناكمنا ىنغلب ودلاخوبأ لاق ل للا نماتقو ؤز رأ نأ ب>اىناف للا
 لاقروصنمنيودما ىنثد_حنيسملانيدهمىنتدح (ابندلاىبأنبالاقو) ها ادعاتىنتحا
 ري_صق طاح ىئاطاا دوا دنيد وامايب ناكت لاو ه4: اط همأآتن اكو ىلا همقاع ني ديعس مأ ىف لح

 ىنب فاامخو مومسهلا "ىلع لطع كمه لوب تعم« عر و تلاقأ دال لبللا ةماع هبح عمسأ تنك

 ميركلا اييأك فص ىفاناو تاذلللا نيبو ىنيبلاحو ىنمقثو أك - لارظالا ىلا قوشو داهسلا نيبو

 هد-ورادلا فنوكب ناكو هعرت ىف عاين دلا ميهن عج اىرأف هيالأ مرام زر تنافر

 قملاو مك( د_ممنير_ج نب نسما هللادبءودأ انربخأ لاقو هأ جرمس ال ىأ اهفعصنال ناكو

 ةصيقاريخأ نيس نب دهئانربخأ قو رسم نبل هش نبا ىنع دج ًاانربخأى دلال نا ده نب رفعحانربخأ

 ءامسلا ىلا هسسأر عفربال سني رثعدو اد ثكمتلاوىئاطلا ىنعيدوا دا هب راج ىأثدحهيقعناا
 رفع انريخأ قيلاومل هطلان سلما نب نيس |انريخأو ها اد اعشذتم ناك هت أر دقةصمسقلاق

 لاو دانعلا هملط نبور ع ىنث دح ني_ساسا نبا ىنعب دهتانربخأق ورسم نياوه دان ريخأ ىدلاخلا

 د5لاةذهري-غواض رعو مهر د فل هئامن ماو هريغانر او نكي ملهل مع نبا ن مىتاطاادوادثرو

 نيد#ئانربخأ لاقو ها هةنكبجب لل ار ةحاطلا لهأ ىلع هقدص هنم ى 'اريم نم ىنباصأ امتلع

 دسيعايأ تعمم لاو ىلهسملا ماشه نيد تان ريخأ ناودلا د_ه5 نب نامثع انريخأ لاو ناطقل | نيسملا
 داوساب لوف ةلبقلاءا نح دعقي مم ةالص ليلا ى ع ىئاطاادو ادن اكلاوثدح ان ا ورك ذملا نجرلا
 لاو قز رنءاانريخأ ل اوو ها مسن لا دوا دلوقتى ليولخاب و ىذقن الر قس د عناب وء ىضنال هلل
 تايز نبىل_.عمس | انريخأ ب رح نب ىلع انريخأ رضا هبا دمع نيد تان يخأ ىدلا1 نار فعح انربخأ
 ةءارق ع تقلا برسثو زيدا غض «نيب هب اداب لازيملا ىبتشنامأ ناملسابأاي هلدوا دهب اد تلاع لاق

 لجأ انريخأ لاو ىذاقلانو دره نب نيس اان ربخأى ربها | ىلع نب نيس | انربخأ ها هنأ نيس

 برام نب ران دنع ىنزاملا نام سنتي واعم انريتأ لاخلا نب مساقانريخأ دعس نب دهم نا

 ها هريخ نما: عهنناصقل همضاملاممالا ىنىئاطااد واد ناكول لاهران دنب برا<* ىبأ ىنثدحلاق

 دج اون انريخأ لاق ىلوسملا مي .هأربا نب ىلع امريخأ لاكن اطقلا لضفلا نب نيسلسا نب دان ربخأ لادو

 نباىللاوو ىلع ىلهلاو ىروثل اد_هب نا_ملس ون ىناطلاري ريسصن نيدواد لاو ىراخنلا انريخأس راو نبا
 نيتسس هنس تام ميعنوبأ لاوو ةفوكلانانأ ًاومانأ دوادو لس ا|رمسا تامدوا دى نعببطلا ىبأ

 انربخأ ىرمذألا هللا دمع نب دم انريخأ ىدل انا رفع انربخأ لات لضفلا نناانربخ 0

 هقرخ ى- مان ىناطالو تاق ى-متن ا هئامو نيدسو سة: س ئاطاادوادتام لاو ريغ نب هللا دمع نيت

 ةسقيقملا ماما ةقيرطلا خشم هنمو) نيعجسأ مهذعو هنع هللا ىذر بلاغلا ىلعمالعالا ةفوصلا
 ىلءمظعءالا مامالا ىلاوم نم وه( هنعتللا ىف زر ىنركلاف ورعم ْخيْشلا لاج .رلادكرب بر لا قايرتلا

 هتمدعب ىفرشتو هتقرخ ساواضرلا مامالاب جرت مالا ام ,ملع ماظاكلا ىسوم مامالا نبااضرلا
 ىدادغ.لاسيطانا لاو 3 هرمدع ىف جياشملا همنا ى اهملاو هلا ىعناو هنعد أو ىئاطلا هو

 717 ا جرا د.عوبأ ان ريخأ هك رات نشا هجر

 ىلطلا ىمومنيهتبا دعت عمم لوي ىزارلاركابأ تهجم لاور ونا سينب ىللسأ | ني_ساللا نيد وثم
 نم ىلاققف ةدامعل ارثأ هلع لحر ىنابقتساف دادغب نم تحرش لوةب سابعلا نبدأ تعد”لوقب
 عحرالاةفاهلهأب اب فس نا تفخ داسفلا ا ميو تن ًارالا اهنمتي رهدادغ نمتلق تحرخ نبأ

 لاومه نمتلق ايالسبإا مج نم مها ن صد مهلحوزعدشا» املوأ ن نم ةعبرأرو.قاب ناو فعالو

 رو رو را نور رزان ارمثب و ىنركلا فور عمو ل: حنبدسجأ مامالا م
 مهرو.ةفدورخ“ الا هثالثلا امأو ريدلا ةريقم وهذ فورءمربةامأ بد .طلنالاو ةنسلا كلت جرخأ
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 لئاقموأانريخأ ساوقاارعنيفسوانربخأ لا بلاط ىبأ نب ن سلا ىث د>لاووها برح باس

 لا نيلملار اخت ن نم ناكو نا.- نيف سوب وبأ ىنتد>لاقاين دلا ىبأن يركب. وبا يربخأ عاصم نيد
 رّؤنهناتلعامأ هلل_.ةفاذهاملامفالي دق هريق ىلعن ءاكه مان مىفلحر ىأر ل .د- نيد أتامامل

 ةريقمواضأ لاوو م-رف بذدعد نم مهيف ناكدق مهرهظأ نيب لجرلا | له لورد م هرو.ةروىلالهال
 نيد انريخأ لاق ىريملا دج-أ نب لمعمس انريخأ لاوو ها ىتبركل ا فورعمربق | ميف ىتل ا ىهوربدلا باب
 ىبراا ميهاربا تعمم لور افصل | ىلع ايأ تعمم لوب مسقم نب نسا يآ تءمس لاو ىملسلا ني سلا
 لاوىكمربلار عنيريهاربا قدساوب أ انريخأ (بيطللا لاقو) ها برها قايرتلا فورءمربق لوب
 ىنركلا فورعمربةلوقي ىبأ تعمم لاف ىرهزلا د#منبنجرلا دبع نيهللا دبع لضفلاوبأ انثدح
 00 11 31لأيذسأ تار هل ه 5 حل ام هزمع اك نهدنا لاق و جاوا ءاضعل بر

 نسما ايأ تءهملاو ىروصا | هلا دبع نب ىلع نيد ههنا د_بعونأ ى ندح هأ هدام ىلاعت هللا

 اا لكل | توزر همر ع لوشن ىلماهحلا نب هللا دمعانأ تعمس لوقي عيج نيدجأ نبد#ث

 مامالا ناك (هللا هجرولاز غلامالسالا هج معالم همهدللاج رفالامومهم ةليصمان ةيكم

 لاقيف امهلثمرهاظلا معىفنكي اوهنال أس و فور عم ريشا ىلا ن افا نيعم نءاو لمن نيدجحأ

 لاو دقو هلوسر هنسالو هللا باك ىف هل لأ ءاجاذا لعفن ال فمك نال و قم كا ذ لعفب كلام مامهل

 هلاال لاقف باكهنفه راد نمجرخ هنا مالسالا خب ران ىف (ىهذلاركذ دو) نيااصاااواس ئطصملا

 ىلا تف تاأأَدةىنأ ب اتلاق هنا داما اد« ن.ليلخ نعل منو ه اروفاتمم بلك لا عق ةوةهنلاالا

 امولْضَرا نضرالاو كوامءامسلا نامسهللا لاق هعو>رتلةديراملاعف ىبأ باءت اق فورعم

 الوراينالانهعاسلا تنك لاو تنك نبأ تلتف فئاو وه اذان ماشلا بايت ين أ دمسع تئاكلامهس

 جرفمهللاو هده ةمأ مصامهللاو تاصرش عمو. لك لاقنم (ةكرابملاهدئاوفنمو) راخاملكا
 0” ةوايتامونإ هدو عن هنس قولا ديالا نمبتك د هش ةمأ محرا مهللا 5 هن

 خو.يشلاهودقهللا,فراعلا هممالا ىدتتتمو هللالا قرات هنعهللا ىذر راطقالا نمرازب

 ىرسلا نا.عالا هضور ىنداهح نءا لاق ( هنعدللا ىصر ىطقس ا الا

 طوف ىبأ هقرالا ماماريبكلا مشل باحص أر عأ هقي رطل يش ىطق سلا سافملا نين حلاوأ
 خيشلاخ وهو مهريغي كلاباق مهعر وأو هقرألا لهأ دبع ناك امهنعهللا ىذر ىتركلا فورعم

 ثكمهنأ نورك نيدب ادكأ نم :ةْلا ناكو ىدا دغ.لا دنا م. اقلا ىبأ نيفراعلا جاتخوبسشلا
 ىفقيشر مالاكهلو امندكم هسا ىفماش مونلا هءلغاذاو ضرالا ىلعم وذل هين ع ضن هتس نيس
 هرعش نمو و سانلا ىلع هرارسًأ و دمحوتلا مع ىف ملكت نملوأو هو هقيقلا

 اساوك كنمءاضءالاىرأ اخ ه 0

 اندانملا بصحتال ىتح لطهديو ه اش! ايدللا صاب ىّتسبحالف

 حفلا ودجلا نم هئاعدةكربب غل فريغصو هود نعل اعد دقو ةوعدلا باهتسسم هنع هللا ىضر تاكو
 هللا ىلا هب عرض ورارب هده مو نيدثامو ني سو ىدحا هنسدا دغ. .قوبرووثموهو 1 .املو.علاو

 نباو شا. عنباو مهئادو لضفل | نع عمم و ىنركلابج رذتو تاق ةري-:5ك هتاماركو هه-بقاننهو ىلاعت

 لسرأ (هللا هجرولازغلالا) رجلا ريع ودفتر ور علا نع ضؤاوأو مهريسغو كوره
 هلوق هم لكن موذخ الا هف[نمدشأ هناودرلا هف ؟نمرذلح ا لاف هدرف ًاسش ل. د نيدجأ ىلا ىرمدللا

 ىلعةذلب لسه قبطأنمك٠ لاقو بالا ىمقن ىلع تدد_.تاءاجلاوة علا الول هنعهللا ىذر

 لاو ح ربام هسفن دي ىف ريسأو هذ ىلو هنا هنع سان !لوةىلا ضد نم لاقو نيكل اهلا نموهوهداقتعا

 ضفرو نو.غارلاايذلقو لامحالا اهيفرعهو نوكلاسلا اهي لقو نيطاصلا ىن رطترعوبدق
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 شرتذادق لاممالا قراغي و ه_مك.طاب طش, لاطب لكن اساىفالا هارأ الف رهالا اذه سر دو قا
 هنود نم 4-ع ءاطأ هقوذ نم عاطأ نملافو نوكلاهلا كاذب ىدتقاو تال وأتااد-هّةونصخرلا

 نيذراعلا جان نيدضت ا مهنمو) هنعدطا ىكرس مهلا نضمرو ا هردقةعفرو همكحو همالكو

 1 مم ندمزملا مساقل اونأ دوجولا ةكحر هقرفلا لهأ ماما ةقيقلا بهذم ملء دقي اللا ةودق

 قاب رت هللا هجر ىراصتالا ى طساولا نيدلا ىن مامالا طقاطا |: ميشلاو (هنعهللا ىذر ىدادغبلا

 زارألا ىربرراوقلا د_.نهلا نيد## هللاهب ىدنواه هسأ لد 0 ًاشنو دادغس د مطادلو نييحملا

 نموهر هب كريس ورازيروهشم“ هن ردوشلا ا امونيءستو نامت هنسقو
 ىلءهقفت دق و بهذا فاشن اك ىلاعن هننا ىلإ ممم .-ع لسوتب ومهتكر ريب عرضا نيذلا جحا اولسا باب لآ

 ىرمسدلا هلاخ بدكم دنا كر وول تدم هلا و اض أىروثلا نامةسبهذم

 ناحالا قاو ىبساحنل دسأن بثرلا بصوذخأ هنعو عفت اهب وى هب ءااوج رهن و ىطقسا

 قب رطف رع هب وىفاشل امامالا بحاصرون: أن ءىذاشاابهدم ىف هقفلا قلتو خو مثلا نم

 01 مم ىدتقملا» ءانعلاهدعو فاسلارو دصوهمتالا دعب مالسالا ىف موقلا

 باّملادعاوقب كرانملا «_يهذم طبضل مهعابتا بح نيذلا همالا د-أ هنأباولاةوهدماقت اويحوأو
 ةيمظعلا ةيئيدلا دصاممللا لسعر كلا فاصوالاباءاو هممذلا دئاقعلا نمانوصمهنوكلو ةئسلاو
 ماكس أ, بناملا ارومعم هقلطملا ةد>ولا لهأ اا نما ًاريم ةالغلا همش نم ساسالا ى ع

 نولوهد نيدلا نيسضرملاه ادولادحأ وهو عرممل ا ضارّتءا ب>وبام لكن م املاس» ارغاا هع رمثلا
 هيكل ناكلايد ما ذهاّيهدم لو اوت تاكو هللا قي رط فمه ىدنقي والدع نومك واتح
 نوك,امنامسنو ناطوالاوناوخالارسهو ثدلا نعمد_قلادارفا امهذم هنعهتلاىذرلاةو
 ةيتكلاهلثم ىنبعت أر امدا دغرب اًذشمكل تيأرةضوصلا ضعبل كزتسعملا ىعكل !لاقو « تاكو

 هيناعل ن ودلك اوه اضم ارعشل ا وهم لاك ةقدا ةفاسالقلزو هطاقلال لعق
 عم بعلي ناكدةو هرغ-ص لاح نم هناسا ىلع همك. ا هللا ىرح أ دقوتلق مه٠هذن 2ءا ه6 6

 لاو الغاب لوقتام هلاخ هللا ةؤركسشلا ن ءهلأذ هنع هلا ىفر ىرمسلا هلا ىلا لحرءاذ ناببصلا
 ىلع فسأتي بحا هلوةهم لكن هو ىرسا ا همالاكس .عأذ هصاعم ىلع همعنب نيعمستال نار كلا

 طو.ءضم انعب رطهنعهللاىضرلاوو » هك ثدي كرف للا نامزوأ اض.ةثروأ طس نامز

 ىلعا دهان ىعأ ىب لامو هب ىدتقرال هَقفت مو ثيدلا بتكيللو نآرقلا ظفح ل نماهنسااو ب باكا
 هثحو نعالا تكس الوه بلغ نءالا مان: الو ةقاو نعالا لك ًانالودو-و نعالا م 4 :ال عدرأ
 تايبالا هدب لمعي ناكو 3

 دوحت الا" ىبعفطءنالا » دودصل اذكى رغةهطَرَخ

 دس الدابدزائفىرضو ٠ جاوا !ّجءدق ديعلار ورسم

 دوعأالناىوهلافىرذعف ٠ ءوسلالختفرتقا تنكناف
 ىتلاهتامارك[ل> أ نموتاداجي ةدعانت كلاهركذانطس ول ه:ءدللا ىىذردم مشلح 1
 ةيسشالا وول ةراعلا باطقالا نار هنتش ءايحاو ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىبالا عب سم هس
 َّهَقب رطىدولوعيو هيلا نوهتتي براغملاو قراشملا ىف بلاغلا ىلع نينكم ملا عاشملاو م
 ريم ىلع هالحو دوع-لارهظملا» اطعأو دو ولا ىلا هللا هرهظأ نمدح ًاوهوال ف.؟ةساعنا

 هللا ىلص 4 .نةعب مريد ادع هماوأو كسلا ع تاس ةناس | ىلع ىرحأو دوهشاا ةرض- ىفىبرقلا

 ءالوالا اهتعمب قلت لو ادي بمال الا الدال دبنقا اير ل فران شوه رسولا ٠
 لاق ىط_ساولا انكسش م للكى متنا عارنربغب و عاودالب همالا همامو اصل او ءاورعلا» (.لعلاو
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 سانلا ىلع مالكا نم مح ىباق ىف ناكوسانلا ىلع ماك ى :رمسأ | ىلاخ ىلل او هذع هللا ىذر دمنملا

 ةلمل تناكو ملسو هياعهّنلا لصهالوسر مانا ىف ةلبل تير فكل ذ قاقدكسا ىف ىسغن مهأ تنكف او

 مىلل اقف بابلا تةقدف عيصأ نا ل.ةىرسلا بايتيتأو تهمتناو سانلا ىلع ماك: ىللامتذ ة-هج
 سانلا ىلعملكتي دعقد نا نا سانل ا ىبرمثثن او عمالابس اذلا دغ ىف تدع مذ كل ل.ةىتح قدص:
 اوقتا ملسو هبلعهللا لص هللا لوسر لوةىنعمام خيشنا امألاوو ار كتم ىنارمصن مالغ "ىلع فةوذ

 تفو ناح دة لسأ هلت لقو ىسأر تءفر مه عاستةرطاوىلاعت هللارو:ب رظش هناف نمؤملا هسارف
 عافانا ئثشب تءفنن ااملاوةنا «-:عدهللا ىذرد حلا مساقلا ىلأن ع و ٠ مالغلا مساو كمالسا

 اهل تصناؤراد نم ىنغت هب راج تعمق سيطارقلا بر د تر هلا ىهاموهللفاهتعم# تاسأب
 لون اهتءوسف

 بحهلابط:ملرعجولا الولنيلومتت ه البلا لاح ىلرسسولا ىدهأ تاقاذا
 بلقلاٌق رمش ىوهلاتاريذب ىلومتت ٠ ىوهلا هقرسآب اكل! اذهتاقناو

 تعمسامتاقذىدساناذهاملاقذجرخ دةرادلا بحاصدان اذا كلذك ان أ اميمق تككو تعصف
 طايرلاب انباعجأ ضعيل اهتعفد ُىلاعت هلنا هحول ةرح ىهواهتل.ةدةو تاقذكا ىنم ةيهامنا ده أل اَقف

 متخدق توم دنع ناكو :دحولا ىلع هح نيثالث هم دق ىلع جووثن نسحأ أشنو السن اداو هلت دلوذ
 تاكدنال زازمللا هلل يقامناوتام ةرقبلا ةروسنم ةي1نيعبسأر قف هتءارشب أ دّدبا ٌممركلا نآرقلا
 اءلهنا عاشملا ضع ركحزوداق ه ايزيرا اوةتاكمايأن الىرب راوقلاهللةاسئاو زنا لعن

 - قنمعن هلل_.ةدحأ ب لهلاو بهاذملا ل ا

 داسنحلا مءاقلاونأ تاس كتلك .ل| نوعحرب ماما نم مها لهفلاو هيفوصلا| اهل لاقي ٠ هفئاط

 ثدملانعمدمتلادارفا انبهذم نأب باوملا هيلع دنا درذ ه.هذمهمقح نء هلأ هملا لسرأف

 نمت تاو اذه تاك نا سالف ناك اموتوكرام نامسنو ناطوالاونوخالارسدو

 نع هلأسو هنغ هللا ىغر ددكللا نلخ ضن مة اطانملا هنن كءال م الاكل ادوأ ئومتانه لائو كلذ

 كن ال هداعأذ تلقام ”ىلعد_ءألاقذ مك اورارسالا فراعم ىلعةل5ثم ةرابعبهياجأفدسحوتلا

 انملع هل ماو لوعنام ظفح اننكءام لاذ ىرخأ أةرامعت هداع 5 ىلع هدءاورخا ١ ئماذ_هلاقفةرابعلا

 هرغص نم ه-ذء هللا ىذر تاكو هن أش واعب فرتع او هل_ضفب لاق هملمأ تنكدي نرحأ أ تنك و للاهذ

 امهللاقفر اغسصلا عم بعلي د.:طاوركشلا نع لس ىرسلا هلاخ نا تعلو فراءملاباقطان

 نوكينا كلع ىنفوخأام ىرعسللاقذ هيصاعم ىلع همعنب نيعتست ال ناركسشل لاق مالغان لوقت
 ناك ئثب هنث-و امونه بلع تلخدىتاذ-ههلوقن مافئاخلزأ ملف دينملالاو ٠ كناسا قدظح
 مسهللا قفوم لاقوأ حهفمدي ىلع كل ذى و :نا لج دزعهنلا توعد قافرمشب /ى لا هنلااج انت

 ةالصصلا لضفأ هلع ميركل دنهاي قبوءتلاونالذدلا نمكيذوعنو قيفوتلا كلأ فانا
 ىفةفوكلا تاخد لاوهنا هنعهللاىضذر هيلاراشملا دينا مسالا ىبأ ذاتسالا نعو ه ميلستلاو

 ضعبفو ناط-غوديبعامباب ىلعو ميعتلا اهياعفشدقوءاسؤرلا ضعبلارادتيًارذىر اغسأ ضعب
 لومت:و ىنغت هي راحا شاور

 نامزلا :ئك اس ثيعدالو 2 نزح لالخ دال راداب الأ

 ناكملاهزوعأف يضاااماذا ٠ فيض لكل تنًارادلا من
 ناوهلاو لذلاة "اك اهيلعر_عظدقود دم مهل اودومبابلااذاوةدم دعب اهب تر رم مث لاو

 لانا دشار

 اناساناكمقسالر_هالاو ٠ اود نانوامْ_سامتمهذ
 د 1 جر جب بي يصل د ص يس يس م بي يمس سم ري و يوري م يي يب يم يي يس يب



 امخهارءازعامرورسلا نمو ' ٠ شحوتب اهسن أن متاديتساف
 عرقي ال ناكى ذلا بابلا تعرف ىرتام ىلا اه رمأ ل ”اوا مح اص تام ىل لمقف اهربخ نعت ا اسف لاق

 هسوعشنبأو هراونأ نيأو ناكمملا اذه ةسهب نبأ هب راجاباهل تلقه فيعض م الكب هب راج ىنةماكف
 ممتاقن م هي راعلا ليفس ىلع هيفاوفاك شاب تلاه تك هراوز نيأو هداصقنبأو هراقأنبأو
 تاقف اهيلا نس> أ نم ىلا ىو اهيف نكس نم لح رناين دلا ةذاعهل#هورارةلارادىلا رادقالا

 « تزسكلخ ديالزادابالأ ٠ ىنغت هن راجنشورلا اذهىفو ماوعالا ضعب ىف اه تر رهدهي راجاي اهل
 تاقف هان دهترف نم لب ولاوىريغدحأر ادلا هذه لهأ نم. مهب راخلا كإتهلناوانأ تااقو تكف
 لزنم اذ هناك امأ لاف مظءأامىلتلامذ بارالا عضوملا اذهىفرارقلا ليرة فيكماها
 تأشنأمث ه بابحالا

 اهلم_ىت ىتفيالكلثم سفنو .« م-هلزانم ىفاؤوةو ىف: اولاق
 اهاذ.”قاوثالاوعزنتحورلاو ٠ هعلاضأ تك دق باقلاو تاقف

 اهلزان لسولا يعن نمالشن او ٠ ةمظعم ىاقىف بلا لزانم
 اهلزنن مولا لبقناكن ملاح . اهغتثي باقلاواهكرتأ فيكف

 ىلعءانعلا ىفتا دقو ه ىسبتنا اعلاون ىبلقدا دزاو اهقوم ىاق نم اهرعش عقو دقو تيضم و !.متكرتذ لاذ
 ناك اولاوو هبءاد_ةقالااو.>وأ دةوملاس بهدم هيه دمو ةعيشم قب رطد تملا مامالا هقي رط نا
 ىماكت نم لوأوهو قب رطااتاماقمرث اسو همنسلا لاو>الاو دهزلاو عرولا ىفهنامز لهأ دحوأ
 نيذراعلا غْشمهنمو) نيسعجأ مهنعو هنع هللا ىذر خاشملارثك أ ىمتنا هيلاودا دغبب دمحوتلا لع
 (هنعهللا ىذر ىل ثااركب. وبأ ججشلا ة.هملا فمه ثاغتسملا لاحرلا معهمالا يش نيم للا ىدتقم و

 ىد_:هملا مهتْعَأو مهخامسشأو همفوصلا نامعأ نم ناكه قاب رت ف ىطساولا ىلا ظفاسملا انْضشلاو

 نيديرملاةسرتو ةسارلاهملات بتنا هنارقأ هْمَأ مام اولعب هلرقأو هنامز لاجر هلع ىنثأ مهب
 ناسللاو داشرالا ف بحرلا عاسلاو قيرطلا فءاضيبلا لاهو هرمدعف نيكل اا داشراو

 لاووردح ننفادهمسا ةيلعااراوطالاو ة.تسلالاوحالا هلو لواسا | ماك ققحت ىف بذعلا
 ناكو دنواهنو ةرمددلا هون ورادلا ىدادغب لالا ىناسارخوهو سنون نب رغعح هما ةعاج

 يشل ساجم اموبرضحو تايالولا ضءب هسفنب ىلب ثلا و و ىمابعلا فو لل باخللا بحاح
 هلكت لعو هب جرختو همصعف هنع هللا ىضر د: ايىدتلاو ساهل كلذ ىف باتفجاسنلاريخ ريكا
 نءسمغف هلولا هقرطب ناكو هتمهلك الاماقملاىلا تقتراو هتريرع تفصو هش يه تعسو
 بحاولا ىدأ ىتةروض<ثحاولا ىدؤلهنهللا نم امطارمذصف ةالصلا تادوأ ىفالا هسحو هسفن

 لوقت وهب ررك د. ناكو باغ فالكم لا ىلع

 دمحال هنافْكلعالا ٠ اهلكنطاوملا ف دم<ريصلا

 لوقب الر ىم عمو
 لزنت نبأ اب ٍلعهل دوك« « ربذ# نم لهف ىلا نع لئاسأ

 ىفمهدحوفنبديرملا نم مج هد_دعرمض- وري نيرا دلا ىف هنعام هلناو لاقو هع هللا ىضر حاصف

 لافو ٠ ممحاصفركذلا نع ةلفغ
 ارففةلطعمىوهم نملزانم ٠ ىربنابصلاهلاولابانزسى فك

 قيرطا | اذه ماما هنعدللا ىذردينملا هذشدغ وهورصملا هبت يه تزواحت دءف هتامارك امأو ٠
 دوه-ثم نع ترسخ ةوفه ىنم تءةوذ ضرالاو تاوهكا توكمام ث ده_ثفامودى اق راما لاف
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 مهر دب ةرشعر|..كلا ناك اذالاوو حاصف مهردب هرسدعر العا لوقت اءابب عممو رظذلا لطعن اهيذ لمع

 اولاقذ سانل اهانة ىنوكردا نيدسمللاب هتوص ىلعأب حاصفةيراجامبدحوفةن رش لخدورارمشل ا فيكف
 لاقف هيفهل ليقف عاملا ىفاموت حاصو هذ ولكنا نم ىسغن ىلع تفخ لا ةقربإتا ام

 ادوكواعكرةزعلاورخ ٠ اهم ذاكت عوماك نوعجس ول
 ىوّسا نجر لاب شرعلاو ثدد# شرعلاو لزب لن ه-رلا لاقف ىوّسا شرعلا ىلع نج-رلا نعل سو
 ملدلاربعو هعجلا موتا ملبدلا نم ىنعيىب بنالا اذه ظفح امنا لاودادغب ملي دلارصاحاساو

 ميدلار وبعو ىلبشلا| توم ناسمصم سانا |لوتب ودادغب ىلع اواوساو تدسا|م ول ىف رغاابناسلل

 لالا ناقكو صالخالاوقدصلا بعيف كا ذ عمو همهاون ب ا:ةباو بولا ىماوأ عابتا هيلا لاقو
 كلذبف هتجرب و هللا ل_ضفي لقهلضفبالا بوبسملل لصورال كلذ د_هب مث ةدهاملا فدهملا لذ م

 فاكتلاكرات ترمأامامناوتنكحااذالاقف هفرءملالاكو لمعلا لاكنعلئسو ٠ او-رفملف

 ةفرعملا لماكتن افداوس ىلا ظان ريغ كل امعأب ال اقاعتم هللا, تنك اذا ولقعلا لماكت ن أف تمفكا ام

 لاف ٠ امهلعف حكم لاوءازهتسالا مذهناصسدتبا نا فة مكمل اام لكسو
 اك اذكنم نسف هلَءْفََْذ ٠ ىدنءلعفلا لاوس نم متن و

 لبلد لدأ للة لقأ ىفنا ملعتلال اهب بأ للاتفره_ثلاب سمه نآرعقل نع كل أس لئاسلا لامتف
 ةبهاواشي دب اهسح لارنهل ل قو عنا اشولذا مهب هتمركمركملاو. از متسالا نيب ومهنيب ىاعت هفيلخت
 دشن أفو ىف

 نما ىف ماقأامىردولو ٠ ىندىردامو ىلق بحأ
 تدعو لنا ىلرُمغا براي هتاجانم ىف لوقتب نيس ماقاو ىف رمد فاخأ لاف انمل هت ورة الوان ر

 ه.لارضلا ه-فاضال كل ذو لفن نبللا مونالو هل ل. ةف كرس ثألىفا لت تنأو لد كلرمشد ل نم ةرغغملاب
 ه٠جرىن د مغت اسد [ىن اراسلف تس | ىتد ىنشقان لاو لي هللا لعفام هل لمقفموذلا فهتومدعب ىؤرو

 دادغببن ارزيحلا ةريقع نفدو ه:سدونامثو عبسرمعلانمهلوةئامثلثو نيثالثو عب رأ ه:ستام
 مهلكد نما مامالا بادصأ ر مهم دم ود تملا باعحأ سيئر ناكى بشلاناتلع دقو هنعهلنا ىذر
 أه عفتنيل باّكلا اذه ىاهصانأ سة قرإ ا تاقبط ىف فت اط ىطساولا :ذسش م-هنمرك ذ ءوهتلاك
 جيشلا مهنمو) نو ريثكمهنعو هنعهللا ىذردينحلا| اويهجنيذلاو هجرلا مهرك ذدنعلزنت موقمخاو

 دجأ نيد_موأم يور خشلا هقيقطلاءاوللماح ةقيرطلابطق ريهشلافراعلا ريبكلا

 هتيم لعو مهب عفتناو هش ب اعحأ بعجو دنا باهصأز عأ نم ناك ( هنع هللا ىذر ىدادغبلا

 رض ىتح ماعطل ارك ذ ىاقر طال هنس نبرشع د نمي ةرملاوو هنامز قهنارقأ نينداسو هناورع

 الفالاو حو رلالذءالا كأ سدل لا ءةف ىنصوأ ل-حر هللاوو لاو>ال |م_.جىف هفقفاوملا هبحنا لاوو

 ةقاطلاغارفتساركشلا اوحارذالاب ماكحالالا.ةتسااذرلالوةب تاكو هفوصاملا تاهرتب لغتشت

 بضعلا ماقلا ريبكلا فراعل ا يسشلا مهئمو) هنعهللا ىضردادغس هئامثلثو ثالث ه:ستام

 نم هنعهللاىذر ناك (ىروباينلا شعترملا دمم نمزدا دبع دتورأ غيسشا ا هللا ىلو ماصوصلا

 نمووبحاءالادحأ فوصتلا تكد ىفشعترملانولوةب موقلا اكو دينا مامالا باعجأ لحأ

 ىواعدلاو ةدوقفم ىئاةطاوءامسالا ال اهنم قبامو اذه انرمدع ىفرومالا قئاقح تهذدهمالاك

 نامت ماءتامىت>ةيزي:وشلا عماج ىفماقأوداد-غبب نكس ةنونكمرئارسملا ىفو ةدوحومةيذاكلا
 نيد#مركب و نأ خ ويلا عيشموقلا ماما ف راعلا خشلا مهنمو) هنعدتلا ىغرتن اهثلثو نيرمثعو

 هقراا هقبط هي مدعتد قو همال عاورلادجأ ديلان ديسدادحأدحأ (ىراصتالا سوم
 ماهو طساوبه دالوأو هلهأ لرتفوصتلا لودأ ىفهل'مدح أ ملكش ممول لاق ه.عاورلا هب رمثلا
 031 1 1 د 1 ا اس دارا دست ته »كجم 1 ظيو تسل
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 ةس رو قدرطاا هار هءلاتمتناوو صدر وك ةدم دعب نطوتساو ناسارخ لخدو هه>و ىل#

 ناكوة عدلا لهأ ىلع ططاربثك هينسلا هناك ستلا يدش ناكو ةيقوصلا هةعّدمو نيد رملا

 ناكو ةءورملا ىوذمالحأ الوةياهالا نالخأالو مال_سالا بادآهبف سبل نامْزبانماَبا دة لوي
 د-وب نأ ل قو نيدلا لوصايهرمصم لدأ لعأ ناكو تارسحالا ق.:لواهلهأو هقبرطلا تءهذلوعي

 دعب تام هْضيفَت م ىهوهناماركركسص ذوزكرا..ا هناك ن مولذع وفاسلا لاو ًار كدب باكي
 دهم نيدجأ ىلءوبأف راعلاريبكلا ققحلامامالا مهنمو) هنعدللا ىذرورمةئامثلثلاو نيرمثعلا |

 سابعلا ىبأ نع هقفلا خا ودنا نعةقرذلاو فوصآلا قرط هنعهللا ىذرذخأ (ىدابزورلا
 ممر وءالؤه هع اشمرك دءناكو باعث نع بدالاوىبرأا هارب |نع ثري دلل او جرس نبا

 لوقي وةعدبلا لهأ لعلمعد وىهالا اريض< هفوصآملا نم ل>ر هلرك ذورذفي ناهل قو
 رسىلا نك-او ا نه لسو دق لاذ نالدخالا هعم”ىنريْؤد ال ماقم ىلا تاصوىنال"ىن رؤي الاله
 تمت اورصم نكس هنتةول تامالا ب قرد لديردقأ | ناساب د وّدلا لهأ ماكو هم الكن مو »
 مي-فللابن اماهتفارقب نفدو هام لو نيرسشعو نين ا ماعرسدم تام رام تأكل اذهةسار هملا
 دهم نيدجأ دعس ونأ ليلا فوصل مامالا مهنمو) امونعهّللا ىخر ىرمصملا نوذلا ىذريبكلا
 مرما يش هنوبقلد ساسالا تاكو ةلزنملا عسفرلار دقتلا رييكملا ىرمدبلا ةكم ليزت (ىد"الاىبارعالا
 نوكسلاءارهفلاقالخأ نم هملاكن موو هتقو دحاو اهي ناكو قب رطل ةسسار ةكعهملا تهتنادقو

 هنسالكم تامارن دلابسانلا حرف دنعة ث>ولاو مومهلاب سن الاو دولا دنع بارطشالاو دقفلا دنع
 جيشلا هللا اراج لضفالا دشرملا ولحالاذاتسالامه:مو) هنعهللا ىذر هئامثلثو نيب رأو ىدحا

 امدق حعاشملا خسرأ نم هسنعهللا ىذرناك (مرها ليز ىرو>رهنلا دج نب سا بو تعب وأ
 ايعصستاسطشلاو هكافلا تاماكلا له أ ىلعراكت الا ديد عرشلااكسمم اي رط م4«وقأ نمو
 قيرطلالهأنماذاتن ورك ذلاماودو معلا لمعّتسالاقذ قب رطلا نع لح رهلأسو هللا ىفامهدلل

 دهتورعوبأه طا ةودقلا شاب فراعلا شل مونم و) هنعهللا ىذر ةئامئلثو نيثالث هنس هك تام
 ءاسؤر نمو دينا بادحأ مظعأ نم هنعهللا ىذر ناك ( ل-صالا ىروداسينلا حاجزا ميهاربا نبا
 مهم ارضاو ىرو>رهئلاو شعتر لاول تايعالا همث'الا مياشملاب عمجا اذا تاكو رصصعلا ةعاج
 رهاظأا ةداج نع فرغ ا نملوقيناكو هيلا عحرب ىذلا ملكة ملاوهو مسمتقلح ىف ردصا اوه نوكي.
 دف هللا ىوس ْئشب قلعتم هسبلقو مر ارواج نملوققب وفاسلا ان ددحو اذكه لوقي وهلنطابالف

 دشرملا مهنمو) هنعهللا ذره نيتسج دقوهئامثاثو نيعب رأو نامث نس ةكع تام هت راس روطأ

 اتا ريسصن نب ده نير ذعج عيش | قئاقطارفراعملازنك قئارلارهلا لماعلا ماعلا لماكملا

 م-هف ىف ةعاجلا لعأ ناكو دينا مامالا باعكأ رباك |نم ه-:عهللاىةرناك (ىدادغبلاىدلملا

 امومههانمو متاءاكحو مهدصاقمو م-متريسو مهريسو مسمن اعمو مهناراشارارساو موقلا تانك

 مالكىورب ناكوه.ةوصلا ناوي دنمان اوي د نونالثو فيدو هئامىد_:علوقي ناكوهلعازاك

 هبف عوج نأديريتقولوأ عوج دو+ود_:دعلك أيالريفملالوقب ناكو هبرختشب و دما هذهسش
 نءززعتلاومدقتلاوىلاعتلاو 4-ءفرلاو هاذا بح حرطو ةل_هاعملا ىف هنن صلخأ نهكوقب ناكو

 صالخالا فحدة,اللوةيناكو ةيذاكلا ىواعدلا نمهسارأوتاسطشلا نمدناسا هللا ظفح هبلق

 هدهن اكل ذ,ريربتاق ىطساولا ظذاط ا انخشلاو هيلاعلا تاماقملا ىلا لصيل لمع علان 3

 هللا ردنا هضشرك ذاذا حاترب تاكو هللدئنح لمسءااوهللاىلا ٌةي رقم تناك 1 تاماقملا
 ىلس اولا للف اذ لانهم قئاقلط ار تارا الاي ملءلاوةءورملا خو مساقلاوبأ ب هذ لوقيو امهنع
 ىلعترر ملوي ناكو همظعلا فاسوالا هله نمابيصن هنمز لهأرثك [ناكد نسا ناديربتلق
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 || ب و نودع هم لكن هاف ذ شانلا لاكش مرط اء سا 1 11711
 نان الا هةقح ىلع نوملكشي دهع لك ىفنيقي دصلا نا .عا هسا لهأ ىلع هدروأ مالكم لاق
 دينحلا انش نأشلا اذهماما ناكو هسف:كلذ.كلاسا!فرع.لامه:معرفتنامو هحورو همدجر سو
 || ىكباطدقوتاة ىطساولا ظذاللالاو ”ىلءا.-.ثغ٠تطمسفن الاطاسا|ىوطناوداد_غس

 هرمصع ىنهنلا ىلا نيب رقما نيتي دصا جاتا :كاسشم عشوان ديس سلا نم ساحترك نب كربتأ تا
 نيدلا لامس فراعلا خيشلا ىف ربخأ) ماقملا اذه ىف هنعدننا ىذر ىعاؤرل اريك ادجأ د.سل | نيلعل ا ىبأ
 نيدلالاجسر دقل | لل.1-11 برطإللا هس أ نع همقفا !نيدلا سد ريبكلا خسشلا هنأ نع ىدادملا

 || ده هنعدتلا ىضر عاورلا دمحأ دما نامزلا بطة نا مهرارسسأ تسدق فاشل اريبكلا ىدادحلا

 لاوو هنا مه .رلايكتلا لهأ ععاشملا ولاحرلا هلوح وةدسمعمأب ىع كلااموب

 مي رلا نرلا نيام
 مو.ةاي جاي ميظعاب ىلعاب ْلدالا ةوقالو لوحالملسو هملعهللا ىل_ص دهم كقلخ د. ىلع لس مهللا
 رخ لود ىلا لودالا كا: واهب م.طنو هرم لوصأ ىلا ى-متننءامشالا ماركلا ناوخالارمثاعم

 هدوحو ةبنمع با :! ىلا ن دعم لكون دعم ىلإ ةريه لكوهتريجس ىلا ئث لكىبمتن !اذاو امن داعم ىلا كلدو
 لزب ىهانواشه اممم لسا ست : محرق مدعلاعناصلا ى ولاا هن :طاسدباه- لكن م هنفق هعبط فقو

 اذلهوكروس نسحأةكروص ىذا اوههطغقسو هضون لكف هلاحن اسال هنا دما هتباغنم اعحارأ|
 باقلا او ميركلا لمعلا لهأ ن ومد الا قلغمارسلا اذه كر ديوءانشالا عئابط هيد مدت ليلخلا ىسنلا

 نيللاو ىلع لش نا: الا لها ىمع ىنمهةرمثدلا ةياصع نم بول ةالو موا لوقعال نيذلاوالاو ميلسلا
 ىفس لكل املاعفحورلاو لمعلا نم عمجتوهورمدلا ملاعو دوه ثملا سول مس اوهو لكمولااملاع

 عورفل !نمالعامهب ىاعش ىولعرسلا لاعو هعمهعاعلاهيهمزاللا عورفلا نم لفسامهب قاعي

 سابل نمهلاح مظش امو امهقئالعءوبارمشلاو ماعطا اهب قلعت مسملاو هلال هلك اثملا هلة اصلا
 حورلاو لقمعلاو هلفس ىلع دنلاوحأ لاوحال هده نملاح لك وهجاروةوه-ثو مانمو لالظو
 رارس أ اهاكى وءامشال ا قئ اق ىلا لوصولاو هسدقتملا تارمضإا ىلا قرتلاو معلاوةفرعملا مهب قلعت
 تادوهشمالا لةءلاوهىذلا اهلصأ ىلا عمنجتال لعل رون عورفتأالا حورلاو لقعل اولع ىلع لادن

 لقعلاةلاعوب اطنام اهنمدخ 1ك هو. ىلا اعف دمق لعل | حا سل اصيل اها: عم فرتغل
 كاش 0 رعاهلب اقي ولايحللا ةريضح ىف اهيقايف معدل ا اهفرتغب تاءومسع وأ ةصيتخا | نم
 ىسهفحورلاروف عورذامأو هصتنلا هنمد_خأي واهب اريفمهفلا نيع هيلع طقسف لاخلا اهلل مذتام

 اهنع كلاسلا عفراذاةدوجولا باد سمطت اهنكلو كلذ نعاهعفرتل دوهشلا,ةناعتسالا ن م
 هترمضح زكى ه نم بلقل ا با. صن ان سرفتو هبرمصن ًاقيلقلا ف ثكمملا ىهلالا اهرون قلن ةضايرلابباخخلا

 نمؤملا هسارفاوهتاءامسشالا قأ ؟اه-رظذف دو-ولا باح دق نم هقللطملا حورلارون ىلا ةفاننلا

 ةدربعفربو توكلملاوثاملا عار ف شكو نيقيدصل اررانمىلا قرثي نأ اااذاهو هللارود ر طش ةناق

 ةيعرشلا هطلاصاا ةضايرلاىناممخلا لكنهلا باغاذا نكل نيشرالاراودا دةعتلقيوتومهلارق

 نءحورال فراصا!قالغملا نم ةةوهبا< قهو ٠ بسحب كاانهودباونأو هداصراىول_علااهماقم

 كاد سيطاذاامثو ر ولا كلذ ىالطاوروك كح ١باجلا لالسمضا ةم_-سش نيب رمملادادعأ ىف

 تبحاص ب سح كل 1:45 دوه_شثملا لكنهلا كل ذرهاظ لقعلا ةركشف سلا ودولاب اسر ونلا

 نيلفاس لغسأ ىلا ىهتني ىتح هباح هظاغ ةيسسب برقلا ةلزنم نع 1ك نيدء.لانمناشلاكلذ

 هظلغل كلذو هلعلاملاعملاو ةسدملالاوعلا ىلا حورلا تاريط تالطبلاو ىنلا لهأ نمءاوق ا ركشأ

 ماظناورب دو مونااب دوج ولا باح اهنع رمد نيح حو راللاوعلا كا: ساكمن ا اوكردأول م_مياعت

 ابوزلا
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 مي-ةمفةركفلا قيرط نم غامدلا هقراطىلا هلكش باش سهرطاخلا معن اهجذومناب اوهنقلاي ؤرلا
 نموأ ماعط رع أن الغا نموأ مسح بعت نموأ لابخ ه ءلغ نم ثدت ةيذاكتلا اي و رلا كالت ف الاثم اهل
 نوكيدقو ىرطاللا سح غلا اهئمداودي رومالا هد هذال اهحاسفوخو ارورمس قراط لالتحا

 رطاخلا حول ىفاها ممرال فيك ةس:معمريغ هب تناكت او هقراو ايف هّمكَتلا هل_هو هين مزاج نم
 ملسو هيلع هللا ىل_ت هلوسز نم هضافتسال اوهّنلا باب ففوقولانر و ربملا لمعلاورك ذلاب تذطوب

 لالدتسااب ؤرا:هاب ؤرلاوةراضسالاب همهلا ةهحوهمولءملاريغلا | مةسقح فشكل تهون هنلعمةبنوأ
 طمخاي و رانهاب ٌؤرلاو ةل اة ضافتساو رو ريم لم وأ رك ذيدطوت لو مزاج نع هعاو ة-نلاتناكن او
 نعاب ٌؤرلات اخ ناوةيذاكى هو هلا ماهل ماقأو غامدلا هقراطا بلقناف سحس#لا عم ماهو مزلسا نم تن
 صا ىتلا هقداصلا|ي ؤرلا كلف ىبغدراو نعت أشنو عرمشل |تاعزانم نم همالسلا عم انه لك

 هدام م_مياعبوضغملاو نيدودرملاو نيلاضا|نمموةركدأ ممن حورلا فا ثنا نم ىمحو ريسعتال
 صالاوىب ررهأ نمحورلا لةدّللا ىهأ نم ىهوءاوشع ط.خاهراكت ا ىلع مالكلاباوطسخو حورلا
 د_سملاىهامغاحورااوهىذلا ىونعملا مالا كلذن هعاقلا ةلقمل |ةداملاو ىدام همزالو ىونعم

 ىهوام اسعاف دسك اناك ثيحو دسار اهدوحو مايق ىلع هخح الواعد سلام اقراكن الليدسالو

 الودو>ولا موقيهب و هسفنب موقي وهريسغوهودوجولا ىفادوبوماي أ رمم اهنوكنيسعت هنعه.ينغ
 نادةفلكمها!ىفمدلاةلو- ماوق هسفو سفنلا كإتو هانعم نم هسدنم هدام هسفو هنقاطلل لودر
 حورلا ىنعم ىهىتلاةداملا عقدت ىلا با.سالا لكو دوجولا هتقواغم ىلع لماددنم ةسدتملا ةدانملا

 دسالا نعضعبملاهألا اذه لاك غنا, تضقىتا ارادقالا قراوط نم ىهذ لكما !نع سفنل | ىنعأ
 لك ىلءوهو صالاو ىلحلا هلالأ ريمخلا ماعلا ىل اللا همظع ىلع ةلاد ه:م هماع دهاوش هلو هنمئاقلا

 هللاس دق م>رتملاريصن نا ناول دعى ناو(ىطساولا ظفاهلا لاو) لراءملا ساللا ىسمننا ربدق مش
 ل-هأنمناكلو هنعهللا ىذرد_.نحلا هفئاطلا يشمل اكل هيرطك هلبرطا ساهل اذه مهد رمس

 هنسدا د غبي هجرتلا بحاصريصت نب رفعح يشل |تام همولعب هللا عفن ىاقرلا مامالا سلجم هقلح
 مهنمو) امهنعهللا ىذرذ_نملا هضشربف نم برقلاب هيزينوشلابهريقوه امئلثونيعبرأونانُم
 (دادغب لي زنىرمه زا !ىرصخلا هاربا ني ىلع نسا اوبأ عيشلا ريطللافراعلا ريبكلأ اذيهجلا
 اوذرعلوقب و داشرالا ب ناكر هل_ضف ىلع عج اءاو :رعلاماماو ه4تةوقنارعلا جياشم يش

 اكااسدهزلاو عرولاو-ءلاوبدالا نم ميظع بناج ىلع ناكو مها رتسسأو هفاو-رصت الو ناوخالا]
 ةودقل امهنم 2( هنعىلاهتهللا ىذر هئامثلث و نيعيسو ىدحا هن_سدا دغس تام فاسلا قرط

 مظاعأ نم هنعهنلا ىضر ناك (ىريرجلا نيسلا نيد نيد#وبأدجأ لضفالا خيشلاو لك الا
 هسارلا هيلاترتناو هتومدعب دنا مساقلا ىبأ هضشناكم هفئاطل الاجر هدعقأ دقو دينلا عامنا
 ةنسلا عابتاب نكملاو دهزلاو عرولاو قب رطل ا ةدكوبدالاو لعلا نم ميظع بناج ىلع ناكوهدعب
 هيلع تل سف ”ىلاءىهل اب ىنعتي الثا د_.ذلا مس اهلا ىبأ ىنضشب تأ درة كم نم تم دقأل لوةي تاكو
 ىنم تنال 8 سم أك نانا هل تافذ فصلا ىف اخ هيان أ اذا مسصل | تيلصأ لذ ىلزنم ىلا تيضم مث
 مامالار ظن هقد نماذ_هوتاق ىط_ساولا ظفاطال اق كلة نهو كاضف كل ذىلل ا ةذ "ىلا ء ىدلاب
 كل ذل _ئمانغلب دقو باد“ الا مارتلا ىلا لاا ناساب مهةوسوباهحالا هس رتب هناورع لاكو ديلا

 ىةضردجأ دمسا ا ةرايزبأ دمفةكم نم مدقدا مع همس اهلا دي هنأ كلذو ىافرلا دج-أ دل اذخش نع

 كشلعنّوههللاسقذ ل>رلا لفن ةريثك هعامع دج أ ديسا | هع.تةهتبب ىلا اهدعب فرصن او هنعدللا

 ةيمعلا نغدثلا كاز قالخالا نم الا سافرطا:ةلعفانماعتاضفنو اذتراب زب تأ دءانم لضفأ تنأ
 لك أ هلع ىنلا ةْش دم ىفةعج ةلدلرمقلا فسكت لور ةجرتلا باس ناكواريسخ اهلهأو
 مس
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 ىلا هلك لللا "ىلع ىثغف ىدحو ان ًاروالا لقب هطس ولب ودكم دوس هباذأف مالسلا لج او ةالصلا

 ناكو سوكعم هلاحو سومطم هيلعف هبقارملا صن وهللا نيب و هندب ى :وفدلا كح ل نم لوتي ناكو
 قيرط نوذرءبال نوريكسملالوقي ناكوهتايط ا م-ذوهناكس للا هان نآرقلا ةءارةلوةب
 اهودصقي لىناعم مهم لاكن منوذخأب وهنوؤرحي و قاعا لهأ مالكن وركش و هنوؤرعد الو قلحا

 تامرادقالا ىرا# تت نوكسل او عطشلا نعدءابتلاو فلا عم بدالا اتي رط لوي ناكو

 قلطلاوذ درفملال>الاىلولاو دحوالا ذات_سالامهنمو) دادغبب هئامثلثو ةرمشع ىدحا هس
 دنا بادكأ يظاعأ نم هنع هللا ىذر ناك (ىكملاناممعنورمعهشاد_.عونأ ىتزلا ىلعلا

 ند-<* نعىور ثيدحلا ىندمح ناكو قي رطاار لوصالا ىفمهماماو هنقو ىنهفئاطلا مشن اكو

 حلاصا |فاسل اخامشأ نماخش كرام ا عرمشللو هللهريغلا دب دش تاكودللا ه-جر ىرادمل ١لمعما

 اذ_هامهللاقف ايش بتكي هآرف جالا ىلعامولخد مهل اعشبىدتقيو مهمالكب دعب يذلا

 ناكفهرسهوءالملاب هنعهللا ىضر نامثع نب ورم هيلعاع دذ ىلاعن هللا نم ىباق ىلع لزن مالك لام

 ظفاملالاف ٠ نامثعنب ورمعءاعدنم ناك ءال.لا نمج الاي لحام لكن ولوةب هرصع خامشأ
 نيدودعملا نماض ًاوهمحرتملا عم هعقاولا هذ_هبحاسجالط ار وصنم نينيسااولوقأ ىطساولا

 هنعهللا ىذردسن ل انالاةيو هلت الك ضءب ىفةد>ولابلوقتلاب ىلدباهناالا دنا باعك أ نم

 عمر واهلكه لاوقأ نع بان جالسا ىنعأ لرلا نأ تامقثلا هسعت ىذلاو هب تأ نم عم هلّدتب ىتذأ
 تاملكل ا ام وير بحومالب هلت ىغاقلا طخذل_اوة فيل طل اريزو هلع بصعن نكلو اهنع

 مهدادعتسالوبقو مهلهملالا كلذامو نو ريثكم .وةتاسطشلاوتاهرتلا نماهلاةمأو تاماكلا

 موقلا هقر نوثبشت, و هكسشملا نوع دي نيذلا نم غدزلا لهال مهتمزأ ءاقلاو ناطيسشلا غزت

 لاقو رخ ؟لغ ىلا ل# نم حزحزتل اوزوامتل اوه سطشلا موعتلا لاو دقو ىدهالو مءالبان امنمجواروز
 ةنوعر هس نا سالا لعو ه صب سوؤفنلا فنيذدءادوهو دود از واتت تاماك, عجتلاوه نورخآ

 هنعدءا.ثي ىت>ناك نيأو ناك فيك ىلولا ماقمىف صق:وهو ناسللا ىلا يقل بلقا !اهلحال
 دمسلا ىدساىبأ ب رقالا مامالا انك لوق (ماقملااذهبسانامبحعأنمو) ةيدوعلابرهقشرو
 ىافرلارييكل ا دج د,-ل|سابعلا ىبأ تر لا ذاتسا ع ويشلا خيش طبس بزعالا ميهاربا نيدلا ىبت

 ليلذةامعلا ىداروهتاوخأو ه لماد طوقسلا ىلع لاحرلا عطش

 ليلقنوءشاملا لاكلاولوأو ه٠ مما مودطسشب نو رئاكتي
 لييسبيرملاعطقلا عطشااو ٠ لصاو لد للوملا لذلاو

 ضرفةوتلالوقيوح ارو هعوةول كم ب:ذىوءدلاوزواحلا لوي هنعهللا ىذرمحرتملا اكو

 ةيرالوةيناكوةيوثلا كرت قرذعدحال سيلو ريكوأ ب :ذاارغص نيصاعلاو نيبن د لا عس.ج ىلع
 اونمأ نيذلارارحالامهو لاق هضحلا ةيدوبعلا لهأ ل سولاو عطقلاو لعفلا ىوعد نم صاختلا
 قمل عماوفةوو مهءابط قئال-_عنماو درو ةيذاكلا هنانالا نماوإسو سفنلا بئاصم نم

 ا4عاوعضت اولامهالااباو زىفمهسفنأا وقل مهنمن وقال او هلا مهجح .راونام مه نبأ ةلاوصلخاو

 تيم كلذلف.ادلا اذهءاودةعضلاو ىوهلاةلغاشب هجزتمملا سفنلا هات دغيال عشاوتا انأب

 هيلا بدم ئثلا هسشو ىوعدلا لال مهراصب أت عمطو مهوأراف سوفنلا لهأ راصإ امهنع

 ىكر
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 تيبلا اذهب تدفعل نارها اريغب ةالصلا تدكول لوب هع هللا
 رحةعلط ىاتلقمىرتنا « الا نامزلا ىلعىنعأ

 هللعضاوتلاوى وعدلا نم درعتلا ءاّكشأ هثالث هصاش1لا هفرعملا همال-عهنعهللا ىذرلوق ناكو
 هةيسسفاع دلا نع هلفغل او ىلا ىلع ىلاعتل اوىوعدلا ه_عبطقلا ةمالعورك ذلاماودو ىاغلاو

 رهشالا راعلاو ربك الا ىلولا مهنمو) هنعىلاعت هللا ىذر نيعسل ارمثعب نيمئامو نيعسنو ىدحا

 صخأ نم هع هللا ىذر نناكص 0 الا اطع نبل هسنيدهتنيدجأسايعلاوأ ثلا

 خويشلا نادعأ قا موعلاىد رطلوس أى برذ ناسا ب>اس هعام:أ فرظأ ن مود.نلا بادخأ

 لهأ نم كل : ًاراملوهي و هنأ مظعل هنعهللاىكرزاز ازالا ديعسوبأ خيسشلا ناكو مسمي عفت :او

 محرتملا ناكو م هعلا قوصادهءاطعنءارك ذاذا لوي ناكو ءاطعن اود.حلاالافوصتلا

 سونا !تاؤول أم ىلا |نوكساا لوي ناكو الع ترثكشسال نأ: ءورملالوةب هنعدهنلاىذر

 ا 3 0

 تالا نك دانا ماو عسا ينس ءاطع نلاةتامام تعش ىفردتلاايشتو طاهر قودي و

 جرت ىذللا هدش هو ىاقرلا دجأ ديسلا مامالا حشى كر اولا ىراقلا ني ىلعريبكلا خيشلا مهنمو)

 ديع نب رك ىبأ نيد هه نب لضفل اوأىلعد امعالا هةور قداج- ندمت لضافلا هم العلا لاق /هب

 ةكرحويسشلا يش ىراقلا نبايفورعملا ىطساولا ىرقملا ىثرقلا نسح نب ىلع نيدج-أ نب نجحرلا
 هنوام ملا او طساوب هيفوصا ا

 موهباكك أ نود قب رطلاو لعل بهزاجأ دقوا مهن ءهللا ى 0

 نمضرءشنا ل دبس الاثم بدن أ ن نم ىلع د < لأ هذ كلذ ىفهل لمعف هريغل ماعلا هيزاحان

 0 هريغة فما هل توكيل نأ ىنع ١ هريغ

 تاكو افا نيعب رأ نمرثك ات اؤرعلاو لاوحالا لهأ نم ى اولا ىلع خيشلا باعت ناكر هجور

 هللاقف هيدي ىلعةعبل ديدحتو دج ديلا هزالعهيحأوماطفل دادعتسالا م مه لد ابىأراذا

 تاكا *القم-سصأ االول لاو ع روحا ورالا خيش وهو موسما خام ن ف لوةنف هكشتنأامأ

 هماقأو نارقاارا ارسأ هباقدتلا ع دوت ا مها طم هئلازوكن مزن ؟ هناو ه:هرالعتفرمألو هنمةعسلا

 هرازاب فام قاورلااباوز ضعب ىفمئانودو امولهب ىصو مل سو هناعللا ىلسس هد نغانثان هني انعب

 اوله ل اةفري_طئاامان د._سىأاولاووهباعصأ هلا عز هفلاجرللاب ىدانقبارتتلا ىلع هسأرو
 ةروشن مهب دمحم ةرضألا مالعأو ىلا اذهلظت بويغلا فئاوط تيار ىنااوربةءاواوركسشتو
 اذه! ترغفءاعدلا ىطسام» الكلال- منور لع ةيم وك لسعو اع هسأردسأ ءوهقوذاه اونأ

 طاسبلا ب حاصو لعب تارمضاا لهأ خيشو كب ادجأ زيشو ناذيش ا ذهبدأت نأ ىلعلا نمي دوف

 ىلاعملاوبأدهازلا يشل اةكرابملا بة علا هاله ىلا ريشمو تق همانقلاموىلاىوطال ىذلا ىدجالا

 اوقب ىطساولا ىناميشلا اح نيدمت
 بارثلا ىلعغلا هدقر 2 4 ىلا د هالعلا ىب رمعل

 تارا لال دا وك َ مكب امل هند

 0 الا لابيسنم لج للشمالا و انطق ا لحدا هم .ذ لوي تاكو طساو

 برى ىداداسالاوو هداج-نبا مالكى هنن ا نيسعمجأ مبهللاانعفنرأ: .خالا نيفطصملا ىدهلا هم

 روصنم عشاللاوو هماثعأ ىطساولا ىلع يشل ىلع دحأ ديسلابرو صنم مشلا لخدا لن يقشاعلا
 وا وع - اا وس وا يو بك ل اك ل4

 ىكر

( 
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 لد صوت ا اذه ىوتني نأ شوب ى دبس ىأ مهن عدلا ىذر

 دمسلاب ىتنعا ىط ال ملا منام لعروض مش ١! نمأف اهظعءاعدهلاهدودهّنلا لهأ

 نيدلا ين طوال [:ةيسش لاو م يف هما اراشملاو مهسيثر وهياعت ماقااراص ىتحانم ءالا ل كح دجأ

 هنعدللا ىذر ىطساولا ئراقلا لضفلا ىبأ ىلع يشلا هب رن رد دوج دمسلا ىبرت هقاب رثف ىطس اولا

 هدهد ىف هساجأو ةقرل لا هنم سيو لو هيلعدللا لص ىننا هأب لسه دب ىلعو جرت همدجتعل و

 سدس#!!تارضضح ىلا ريط: « ءالوالا حاورأ هيف لاقو هيلع هونو هنع د خالاب هباعتأ أو داشرالا

 نيدجأدمسسلا حور لسولا ةردسس نم ىرمامب رفأو ام ءاهضم واش راهلوطأ هم ءهاةصحأب

 ىنهخشاب ًاةسيرالوهنعتذخ“ اللا :مالارسالولورمدعلا اد- هى ىافرلا ىلع نسما ىبأ ديسلا

 نيكل اداه بعنأ اتي ؛ رط ىلاعن هللا ىلا كإ ب دج د.سلااضرأ هيفلاكو ىنعملا ف ىدشوهو ةروصلا

 سفكم :لذأ ىوعدلا لأ ىد#لا شيدفتاا ناوبد ىف سرخأو نيملكتملا ن_ًارصتأو

 هنلا ًاحضاي لب أ ال محو هبءاضتسس ارونراصفعمملا سفنلا قا رتسا همن ان | سمطو مده ةاهرخأو

 ولا ةوانذشوهو مسالاب هخ امشأن نأ مسو هيل عدللا ىل_<هلوسرو هلل ادنع هحولا هحولهناو

 ارق هنعىذرو هحور هللا سدةىافرلا دج د._سلا ان دمس ناكهريغو بما نءارك ذو »كلاب

 0 عشا ضر ىطساولا ئراقلا نب ىلع فراعلا يشن | ىلع ب اشوهو نآرقلا

 نماواك اذ مهريغوءارقلاو جياشملان مني رخآ هعامجو هبات وئراقا !ناا يشلا هسلاامدو

 5 ثلا لعنو موقلا لاسعت دنع سل اح دجسأ ىدنسو هي دب قف دن ىنغ : عرف لاوق مه«هناكو ماعطاا

 لاوقلاىلا ىاؤرلا نيد_جأ ىد._سبئثواودحاونواوحارت_ساوموقلا باطالف هعم ىراقلا نبا

 نمرد صاف هورفابوئراقلا نب ىلع عيسشل ىلا عياشملا تغنلاو هعم ناكىذلا فدلا فدو

 هولأسائراقلا ناز ثلا مهل لاف كيلع ه.لاطملاو هبلاطم هعمات !امىصاده هلاولاهردمحأ ىددس

 ىلا عجرتةداس ىأمهل اقف فدلات درمك لهل اولاتو هيل ااوتفَتلاوةبل اطملا ”ىلعالاو باوطاب ىتأ ناو
 تنكىنالامتفهلا.ب رطخاسعلاوقلا اولأذهانعسا لاوئش ىاقهلاس رطخامان ربت لاوقتلا ةنامأ

 مفالئاراكءالؤه نأ ىرطغن جاشملا ءالؤه لب امتك اول ,اواوركسفنوبرشي ماوةأ دنع سمأ ةحراب
 هدياول قو دجأ ى دبس ىلا حياشملا ضن كلذ د _:عف ىدلا فنو ىلا اذ #هماو د ىرطاخ ملي

 ثوغلاطس دابصا ادج أد مسلا مظعالا بطلا لاقو نيمآمجانعفنو هنعدتلا ىضر هلا اورذتعاو
 ديسلا دحركذ دع هب دجالا فئاظولا هناك ى ام معلا ى ,ةرئادرلا ده دبل لاجرلا لعربكألا

 دم نب لضفلا ىبأ ىلعزمشلا لاحرلا ذات أت قولا ةمالع هذش نم هقرإلا سل هنعدللا ىذر ل

 ىراقلا نبابفورعملا ىطساولا رقما ىمثرقلا نسح نب ىلع نيدج-أ نب نجرلا دع نيوكي ىبأ نبا

 لاق كلذ ىلع بتوعفهبادكأ ن ني هزيل هنراج ا فسدلو قرالا ره علابهزاجأ دقو هنعهتلا ىغر

 لاقوههريغهغيلخ ل نوكيأل نأ دير , هريدغنم ضرقنب نأ + أد مسلا لثم بخ أن م ىلعب

 هدد نءاك اح ىثورافلا نيدلارع عيش ثلا لاو نيتشاعلا عسب رهباكى ىدادنخلا ن نسحلاوبأ ىلعمامالا

 ريزعلا هرس ىلاعت هللا س دق ئراتل ا ىلع ىدمس ض هامل لاق هنا هنعدنلا ىضرر مع يسشلا هداج نع

 هعباي د3 كاكمهنال هماع ىلاعت هللا ناوضر دج أد مسا !ىدسنا ةضشملا ىلع هّدعب ارم دعت ةأو هولا ص

 مابقلا عز عىتحارك اشارك امم امماة لري م مالا ا رذلإ هلل يدع دج اند و
 5 بون لدح هنأ م ةلدقلا ليقتسمهرهظ ىلع | قلم سم ىلصن لعف دوعقلا نعز ع ىت> ا دعاو ىلص لعش

 فان تكلا لوظر وذلا لأ نمهانن>وهرهظ همل1 ؟ىح كلك ل زي ملف دولا عوكر لاية لهل ىلا

 عموهو نخدلا ىلع نامرهشأ همن امث ىف نخدلا هت<ةاوشرف هنمكلذاوأرالطفاهترثكو ض ارهالا

 حدو جناوقلا ع راهضعب نماض هن وعنس هنذناكوركشلا نع هماةورك ذلا نع هنا #ارتشب ال ك اذ

 لسافلاا
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 ةنطابلاضاصأو ردصلا عجووداؤفلاتارةنو لسلا نم عونو لوبا ارمسءونيقاسلا عجوو لصافملا
 ناكو لاهسالاوروظلا عج 0 رضو نين ذالاونينيعلاو نانسالا عمجوو
 ناك اذكه موارك اشدننا كحامارباص لب هاتي الاهترثكر 1 ارمالا هذه دوو عم نلاعت هللا هجر

 اهنعهللا ىذرهشناعل لمة ىت>اماعرب_صا او ضا الا ريثكن اكسو هلعدللا ىل_ههّللا لوسر

 ناك هناو ٍل_سو هسيل هللا ىل_ ىلا ضا أ ةرثكن م تااقف بطلا مول-عتاعت مب ةملاعتناكو
 خيشوهنقو همال-ع بدنلاىز بسلا ىثرق ىطساولا ىلع خيشلاو ةلسجاي و ه اهل امال
 ريهشلامظءالاثوغلاو ريبكلا خيشلامهنمو) نيعجأ هللاءاياواب و هيهنلا انعفن عاودالب هرمصع
 (هنعهللا ىذر ىني-هلا ىرا هنالا ىنايرلا ىحتاطبلاروصنمديسلا مراكملاونأب ه-_ثالا هللا زاب
 ىبح عشلا نبا لماك خش ثلا نبال .عسىنأ ى* .ومخيشاانبا ىرامتلا ىح ميْشلا ناروصتموه

 دير نيدلاخ نيرومص م نب © نب ىدنو م نب ىب ساولاركب ىبأ دعريهشلا فوصل مامالا نبا ريبكلا

 نءو هنعهللا ىذر لاا ىباصعلا ىراختلا ىراصن الا دب ز ني بونأ ىبأ دلاخ نب بون هو تم نا

 نيدلا تت مامالا اّضشلاوهلئمو نابغالا ضو ر هبا ىنداج- نا لام .ه نيعجأ هنلا لوسر باكا
 ىبأن لاس نهتلادعتنب ةعبارتنب ةمطاؤروصنم يشلا من ادح اوريغو هقاي رتىف ىطساولا
 نبا ني_سأسا نيهللا د سعن ىلع نيهللا دبعنب رتشالا د ريسمالا نيدهت تلا ىبأ نيد نب ىلع

 نبد5# نب نسا تلد هن : واع ىبح هسأ ماو م السلا هماع نيساسا مامالا نبا نيدداعلا نيز مامالا

 ىنثملا نسما نيميها نا لا ىالطات ط ميهاربا نب مسقلا نبا ةكمو نول | كم نيدسأسا نب ىبدع

 بهثالازابلاببقاىلو لوأ ىنابرلا فراعلا 5 وهداج نبالاومال_سلا «ب.لع نسا مامالا نبا
 بيطلار وصنملا أ خيشلا هب معنبا وهمأ لاخ نمو ىراخنلا حي جيلا هس نم ةقرأتا سل
 ىكحنلا د ىبأنيدلازعم هءط ضرالا ىفهنلا ه< لكل | ىف لكلا خش همس نمو ىراصنالا
 ةروهشم ل_سوه_لعهللا لص يذلا ىلا تاداسا !ءالؤه نعهتةةرخدبن اسأو ىنيسلا ىراصنالا

 لخدتتناكدقو ادبأ ىحتاطيلا ىنايرلاروصنم خشلاب قب رطااداوجاك امنولو قي حا سشالا ناكو
 لاذ كلذ ىفهلل_.قفامئاواهل ضهنءفاهن طب ىفلمحر وصنم يشلا رىكمتشلا دهم ىبأ خشلا ىلعهمأ

 ىلا نيداهلا هب رطلا مالعأ نمو لوز عدلا ىلا نيب رقملارعأ نم هنافاهنطب ىفىذلا نيدحلل موقأ
 قالطالا ىلع هنامز لهأ ه-.منوه ىهأت حت جرد وتقولاةبون هما ىسمتنت ناك شوب وىلاعت هللا
 ىذلاىنارفعزلا دج ييكلا سلا مهنم لاجرلا ه-ةمععن ج رخت ه-:عئلاعت هللا ىذر لاكن اكو
 ىبح رلا سايدلا دا.ج خيش او ىتمهلا سدت نبدأ جيشلاو هللاري-غل سفن هدفامهبقلاةب ناك

 ىكمخيشلاو ىحعاطالاو و زم نب نا ّثع ميشلاو ىلا رداغلا ةغ كلا اللا ظعاىدادغلا
 ىععافرلا ًادمسلا انشر دب ىلع ماطفلا كردأو هتبعع جرخت نم لجأو ق'الخو ىناتسسألا

 ريفغلا ملا هلةناماهتم ٠ ىص نا نم مظعأ ىمهفهنامارك امأو 2 نيعجأ مهنعو 4: ءهللا ىذر

 دسالا ىلا ءاف نيفصن هدضعمدقو الحر سرتفا دقدسأب ةصطبلاب امو يهنا حئتاطبلا اشم نم
 هلؤهشلا لاذ لجرلا تلف و دسالا هلل ذفانن اريطاوضرعتتال مك لقأ لأ لاوو هتيصانب كسمأو

 لاوو هناكم هعسضو و لح ا اذخاواتمدسالا عقوذىلاعن هللا نذاب تم
 داج طسو ئرثدب نك, من'اكماقو همظع مدفريسكلا همظعرب> 1 مارك الاو لالا! اذاب مويقاب ىحاب
 هنع هللا ىذر ىغوسفطاا نج-رلا دس عدت ىبأ ةودقلا يشلا نع ىو راماهتمو ه هد.سدسالا

 عطقك ف ار ارعلا ىلع, اهلا نمالزان ءالب هنعدللا ىذ رز ىحتاطتلار اروصنم خشلا ن مزون ًارلوقب
 َتاآضرأ تجرد هلل بقوهلنذأف هعفد فرو صنم خيشلا نذأ تس اوتاسالاو نايدالا م ماهغلا

 راصفة برات ءلع هلعحا مهللا لاقف قرغتفءالبلاو غر اشأو ا م.ضقدخ أفذلبلا مواسم تمهو رايق
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 ديبسلاان دس هّمنأ نباجرختالا تاماركلا نمل نكي لولو تاقاريثكهب سانلا عفن اورطم ا واباصم
 هدة هتلارطعهئامسعتو نيعب را: طساولاعأ نمةدلب ىلت دره فون ىكل هب ىعاذرلا دجأ
 ادصلا« الح هناك ىف هرم سدقىرمدملا مئراللا لالبنبدج أداب فراعلا انخيشلاو 5

 الا ةذوع بتكيآل ىتحروصنم خيشلا ىدسنأش مظعي هتعوتلا ىضو دج دب بلان اكه صئام

 ىدوبوارفسرأ ناك ارض هرك ذدثي د- اع : وروصنم ىد._سدي نما ماع سمك و

 ناكو روصنم خيشلا تيب ن مدحت ارب تأت امال بوذا عير بأ ل لوي. ناكو هياككأو هدالوأ كلذد

 اللوقيو مرح وةدلبلاىلابرقاذا ل_ستغ هناقو دعب وهتانح قهترانزدارأ اذا هعهللا ىذدر

 اهراغصالو اهراكىرأ ال لوي وهري_غىلاتافتلالا نمةراهط ىلعانأ اوالا ىدمس ةدلب ل دأ

 لوعيو » رودصنم خيشلا ىدبس ل جال همظعمالااهضرأر

 لزنملالهأب حوهيتلح ٠ ىذلااهلزنمبح أو اهب-أو

 الامشالو اندعتفتادالو ريثكب داب مهدنع سلح ودحاو طاسب ىلع هدلب , لهأ عم سلال ناكو

 ىلا: هللا ىلا ةوطخر وصصنم يشلا ىدبس ل جال ىلة در ىلا: :وطخ لكلوش 0 اذا

 لوقي و دصقي نمار ظس و د رطا ا ىنالا مالو انبع ربقفلا تفل النار دق كلك اك اذاو

 تيب روصنم خيشلا تيب نولوقيو هدينوابت كنا اودقتعارو صنم خيشلا بابه بتعمابقاذا

 لاوهناهوأرثك لومي ناكهنال سي رغرسو قد رطب اسرو هدم ىد اس هتاووأرثك لوب وزعلا

 الو هةه>لامقّسا ىربال ناكوىبرلتاةوىبرىللاوواذل-ك زب زعلل تاقواذكه ناس زعل !ىل

 تاس نا انا ىرد-ةش اان نموانأ شا لوقب وهلاماظعاو امارتالودوأ طئاغلادرابدتسا
 روضنم نشل ناكل وقب هنعدنلا ئكر تاكو هرم هنا س دكر وصنم خشلا ةنيفس امال متنك
 مكيدنأ اورمأ اروصنم خيشلا رك ذاذا لوقيو نوطبلا ىف ةنجالا و لافامالا بوني هرم هلا سدق
 هسنربو عملا اذهى قرصت روصت :م مشل ىدس لودي و هتكرب ,ىلادن هربا اهروش مكهوحو ىلع

 للا ا لادر ةومالا بانر وصنم يشل ا!ىدمسلوقب و عوجملار "اس نوبتربةد بع مل هأو

 00 0 علا عبابامل هب :ءىلاعت هللا ىذرلاوو (مهفنأ نم ني:مؤملا,ىلوأ ىنلا)

 ىرخأة نهى دو: ةىباكال طعأ ىب.طعنام لثمىرىأ لاف اش بلطاوؤضنمىأ هلل فهس ورلا

 ىضكرلادو كديرأان [لاقف دررتامتن ًاروصنم ىأ هئااع / ١ ىفهل لمسة لوالا ىفباح أ امل متاماقابع

 ا الكت لهس تالثإلا هبينوبرلا ةرضج و ملسو مملعمللا ىلس ىينلا عم طاس ءلا ىف سلاح لهنعدللا

 هسفن رخ | ال! لجيل ديرب تلقرشآ ل جرو مرس هللا سدقروصنم يشلاو هنعدتلا ضو قرتتلا

 هناروصغم رمش يشلا نع دامو مه: ءدللا يدر نية 41| نم دحاوريغ نعو هنعكلذ تدثاك ةرهاطلا

 تررك املذ دجحأ ىتدخأ نبال لبال لاه خومشلا هخشع كدإول صوأ هدحوز هلتلاىةاوولا هيرمضج ال
 هل لاف وش ئثب هتخأ نااهنأبملو ريثكل تب هنب اذاناو ليت ىنابتئا همخأ نءالو هنبال لاو لوقتلا هملع

 لاعذ اب هزم عطقأ ناعطت_سأ م 3من مجول هندجو ىفاىديسى أ لاق ئثب ىننأت :اللدجسأاب

 تن يا ؛ىلل مف ىتب !نوكي نأ ةيصريغ تاس ةكراسم ىأ هيديوزاروبونم عيشلا دس

 ا و ا درس ا

 لانو ارهبشأ ونينس عبس هتنثوغةدمتناك اولاهوى ريكلا ةيثوغلاو ىهطظعل ا ةمسطقلاب نيفراعلا

 لاعفالاو ةرهاظا اتامارحإاا بتحاص نيؤراعلا ناطاسو نيقلا جاتوه هفءو قد حاوريغ

 هفرمصو قاخللا ىلا ىلاعتهّيلا هرهظأ نمدح و هو ةمنسا ا تاماقملاو ةيملخلا ةلملا لاو>الاوةقراشلا
 تابرغملاب هقطن أو دئاوغلابهل قرتو امعالا هلت اقورارمسالاهكلمو لاوحالا نم هنكمودو>ولا ىف

 وهو ماعلاو ص اللا دنع مالا لولا هل عقوأو مكسملا هناسل ىلع ىرحأو بئاختلا هيدي ىلعرسهظأو
 الس

 دحا



 باير نمريفغ محهلذطولاوحالا ىوذ نم ةريثك ةعاجهملا ىقناو قرطلااذهد اكرادحأ
 هنغدللاىذر ىكينشلا دسم ىأ خيشلا هنيش ىلع هب لماح ىهو لدن همأ تناكر ةيلاعلا تاماققملا

 نيزسللالالجا موقأ انا لاقف هنع لك_سوكلذ هنمرركتوامتاق اهل ضوتف بسن اهنيب وهنيب تاكو

 مالك هلو ميظعنأش هلو تاماةملا باعصأن مودو لحو زعهللا ىلا نيب رقملا د ًاهناواهنطب ىفىذلا

 نمو ابيفبغر ةرخ” الافرع نمو اهيفد_هزاسنأ دلافرعنمهنمو قل ؟ املا موا عىل ملح

 نمدشأ ئثبدسعلا هللا ىلءباامورورغموهف هسفن فرعن لنمو . هاضررث ؟ ىلا عت هللا فرع

 ةيوقعلا تناكدعلا ةلزتمتعفترااذكو مانملاو هظقملا ىفهداوأ هللا هسحأ نموةوسقلاو ةلفغل |
 نمو رباصل اوهذ هريس ىلءربص نذ. نيفراعلا ةحرد اضرلاو نب رطضملاداز ريصلاو هبلاعرسأ

 نوكيال ان دلا فدوحوم لكو هسلا ال هذمرفي وهذ هقز رف همبتي وهو لحو زعدّللا ىلا هم رف
 لك ىنىلاعتهيلاب ة-قثلا ءاسلو الا تافص نملاصخ ثالثوكلالْكاعو هذاهكر تىلعانوع
 ةراشالا عم هرصقهللا ىلاريسش نأ ةدارال ابان هنمو لاح لكى عو>رلاو ئبثلكنع ةيانعلاو
 قامت هللا, سنالاو هسالخاةب ور ه4دالخا ىف صاخلك ناصمتنو دحاوىلا مالادر لكوتلاو

 لكن ماهل هو افعاو هلا !موكسىلااهرظنو هباهر ورسو ل->و زءهللابرقب بول ةااراشدتسا

 ةبوررلا ناسسن هلسخا دةيدوبعلاءاغصب رّتغا نهوا,ملاريشملاوهنوكيىت> هيلاريشن ناوهاوسام
 القمل لتي وم زا نكسو هسفن نع اقن دقق هيدوتعلا ةماواىةس ويلا عنص دش نمو

 فشكلاو تسمغلا د اوذ نيشسد نيسعمل ار هنال ني لامع نادعف جاردتسالاوجاردتسالا و ملك

 دهن ىتح بمغىلا بسغ نمبوسغلا فرت ارمسل ا ةإج ةفرعم نكن هم بولسقلا فتعلراونأ عطاوس

 اهل ىس ملرئارسلا ىلع قط ارهظاذاو قامو ارئاهذ نع ماك فاهايا ىلا هدهشأ ثدح نمءامشالا
 نياوالا بوذل_داددجا طاس ادغهلااح لح للا طساذا 4-دمو فوخالوءاحراةل_ضف

 لؤأو نجما, ئسملا قلما دولا نودع نمانيعىدنأ اذاو همركى ئثاوح نمةب اح ىف نيزنتالاو
 هدايعلاوىلاعي هللاب مث لكنعهيسغلا مدنلا عم بلقلا ٠ ءاقب م ىلاعت هللا, بولةلا ةاتروضحل|تاحرد

 شيج ل ياهي عاشملا نمتاداسلا اهيلعفت:فئاطللاو اكل ااهفره ةراشالاو ءانلعلا اهمهشي

 هدي طسسف شما ىلع فرمثم لآ ىلع هيادكأ نيباسلاجر وصنم نيشلا تاكو معلا شيخو قارعلا

 مداصتقامم قفص مم مهلا شيد هدهلاقو ىرمسل ا هدب طس وقارعلا شيطهدلهلاوو ىنمل ١

 مرهو نارعلا شيح ىلع مدعلا شيحر هظفا ديدش اهعب اصأ نيد  عمجو كرمسييأ اهديضيق م ناشيملا

 سشدح ىلءقارعلا ش شيح رهظةاهعب اص نيب ع مج و ىنعل اهدب ىلع ضيقوىرمسلا طبس !ٌُمنويقازعلا

 ىبمهل | ىلع يشل 55 نيرورسم نب رفال م هرابدىلانوءقارعل |مجروغمكاو عرج رموز وكلا

 تامين فرصتلا دفا جاشملاراك 1ن 1. :مالتع هللا ىفر ىغاطبل اروصنمده ثل !ناكهنعدللا ىذر

 0 وبصنم خشلا لب ىلاعت هللا تذايديرباممترظن نم هل لعفش ةسسهل ادي دش تاماركل ارهاظ ةوعدلا

 الا ةريح نمالوةريح ىلا الا ةركس نم جرخعال هبارش ىف نا رح راح ىف تاركس بهما لاقف هيلا نع

 دشنااو 'ةركتت لإ

 فندلاولوذلا هيف نسحب ه فاتلا هراجتر كسب حلا

 ' اض أ لادو
 فاتلاهيىدوأ همعطت نمو ٠ فخغشىذلكىنفبت وملاك بااو

 اوان امو اوتاماملاو حلول ٠ مةءحماوفسأ ىلالا تامسحلا ىف

 لثم هبحنا ل*ملاةذفاهقاروأ ترثانتو تسفاه دنع سفنتف اهرظن ةرضخ كانه ةرصم ىلا ماو
 ولو تب رطشال راصلا ىلع تيهوأ تفطر ادمالا نع تعفو ولو دامرا يفي روأر ان اهيفةسقعاد



 انت

 رابغالا نع عم.نالق 'رآ تانئاكدلل ى..ملبولقلاىدا ونت ازئاذاو تطرها لالا ىلع تفصع

 ا رح
 رالقلا تأت تقلع ئوهلابولا ةارصتلا نم ايفاموا لاثنملا تا“
 رسلان ءاهفىوهلاب اهراصشأ م«تلغتشال هّنلابحضرالا تقاذول

 ررمثلاب نيمرب ىوهاارارح نم ٠ قرو ال. ادرساهمناصغأ داعو

 رشا نمىولءلاو دا ىلع ىوقأ ٠ اذالا.لا مصالو ريدا سيل

 لاقرب عه سبح نعدول ساو تاطبلا لهأ نمر دق ! لج الحر ىمو نالفيلا اوةاطن ا لاقمث
 ءاملاكر اص ىتحهرظذن نحو ةرطقد», ةرطق ص اصرلا بوذياكباذ متكسفهانل أف هانت افةاو رلا
 ىلاعت هللا ىذر ةريشك ه ءقانمو طسا ونادر وادةربةعهونفدو ناعتلا فهو و ججاشملا هانافعئامملا

 وهليهالامامالاوليلطلاد.سلا اذه (ةرمدبلا بس ةن ىتيسطلا عاورلا بح دسلا مهتمو) هنع
 ىفهرمس سدق ىطساولا نسا وبأ ىلع يشل انخعاشم مش لاق هبال عاورلا دج دسسا | ان مس كح
 ثرحاوبأ نيدلاماظتديسسلا لاه هلع هللاناوضر ى حد سلارك ذدنءريسكاالا ةصالخ هناك

 مدا لوأ ىنيسملا ىكملا برغملا ى عد سلا نا هرصشم ىف ىيسملا ىطساولا نومهم نيابفورعملا ده
 اهيقلسخد ىتلا هنسلا ةئامعب رو نيس ماع اهلزن ةرمصملا ىلا نيمنم_سللا ةءاور ىنب ةباصع نم
 ريخ ىلع ىح نذأو رصم هغياخ ىولعلا هللابرمددةسمللر وصاملا عما<#بطخو دادغب ىريساسبلا
 جدوهىف هللاب عاقله فياخلا لجواهعرسوةفالللا رادس مو م.كتاارهظأو ةعدبلاامحأو لمعلا
 معاقل فيا درا مار غط ىلا هغيلخلا باعج أر اسو ةناع هدي دح ىلا شواهم هي نبا عم هل سرأو
 تال الا لو. انه ف.لخلا قاتو ةفاخلا ةيكتاشو اهم مدقتسا دا دغب لصواملف هتفالخ ىلا هللاب
 ىدح | هنسةدعقلا ىذ نم نيقب سجن نينثالا موند رادىلا ةقيللا زغب ماب دخأ وهمطظعلا مايكلا و

 ةياعندللاب ماعلا هفملكلا ضوفماعلا كلذ ىفوهدالوأو هواسنو هلاومأ تذخ وهف .املا ىلا هسأرب

 كعلاو حال_صا اودهزلا نم هنع عاشامل ىنيسط ا اورلا دك د._سا|ىلا ةرمصملا»فارشالا

 هناك هساعىنب وف».رمثلا طصملا ب>اص هد خةياتم ١ عسق :ودريغ انا“ هلبتكو هن د.ىلءةضفارلا

 ةسقب ىيسحلا ىبستلا ب ريشلا ىبيقنلا ىدمسسلا مر كسلا بناخلا ماقمهللا فرس هصنب وهاهو
 لازال ءاذعلا ةادهلا مع ءابلوالاحلاص هنسلا ةرمدابهدضع همالا هفلخس م ىويتلاتبلا

 منعبهدبلهللاديربامغنا) تيلتوتيكو تيك مالكلالخادام اعشواد هو اعيشمهنافرع
 هرس ىلع تاعشا اذا كلرمسو هرك ذب كريتيامالا اياسولا نع نغ .(تيبلا لهأ سح رلا
 مهب قةراو لوم مهرومأ نم هنعتناهق لو هءلعدللا ىلص لد هلوسر و هللا قار كله كله أف
 اديدانعلا ىلا دف هقرشب لاطتسا دقن ت لع نمد.فكو لوتيلاةردمحكسأو كمأدالوأ مسهف
 هضو رعم ع هظوفحم لامعالا ناو ىدتعا نمالا مالسالا فءاوس فورم هاو في رمثلا نأب ملعاو

 ولعلاو مجئالوىفولغلا لهأ اهيلابسن. ىتلا عدسلال ازآو ادغدب حرفتامموملا ىف مدقفهللا ىدءنسب

 بيرأ لم مهداوممسحىفلمتاو بيبلدسباا!اذهد ف لاقتاللاوقأ نم لاقت ال تارثع

 ىدعداف بيصم مس لكعقاومْكعراو3 نم مهذوخو بطخماق لدن ىف فس اومهيمن ىف مثو

 نمو عاج الا دوةعابيلعل وقى دان وطنا عامحالاوةنسسلاو باكل نمريخ لمعل اريخ ىلع

 ىزغعا



0١ 

 ىتقاوأ هوعد.لام نيضاملا مثالا فعداوأ لاقتم ةدايز ىفةيديزلا ىلا لاموأ لازتءاىلا ىزتعا
 ناسل ىكعدارأا مم ملكتوأ مهقداص ىلع لوقف بذكوأ هوعدست امضعب ةسمامالا قرط
 مو.نعىوروأ هغاسم ذل نعمهدواذو هغالبب همالا ىلعاونضارس مهنعى لي هنا لاووأ مهقطان

 وأ ارا تدقو أد قم ماه ىنبإ سه درع لوي نملوقب ل ثعوأ ارامخأ در وامري_غل لاو ةغيقلا
 رتسل | همئارهل قاعنوأر هام ىف فاتت ىنءملابةّماقلا تاذلا نا لاقوا رهاظر نطاملا د اقع نمْكسَع

 ابهمدقيلماناد وثب نمل هسرق با درسملا ىلع طبر وأ ءامو لسع دنع ىوضرباهةمرافتناوأ ءاجر
 طارتشا ىف لقا لاقع نمتلغتوأ مامغلا ىف ههوهنلا م رك الع نظر ههح -وب تفلت نأ ء اولا

 اولدعمماف مهنايدأدأ اقعووسو ممن اهذداسفنمازهنا نيعج أ مهفرعف مامالا ىف همدعلا

 |١ تار ل» .الك مول لقفاولطم-ما لأ :افلاو ناو ممول طم نع في ريشل|تيبلا اذهل هاب ترقتثاا ىف

 : نأد>أ هعم عيطتسسإلو بدر الالات عديالار طا م-ماسن أرومأ قرظناو م-م.وأق ىلع

 8 لك مهلاومأ ىف نيفرصتملاواسو تاسري-عل مهنم جرخكالو بساريغب مسيف لخدي

 فرد رششلاثيدلا دن اسأ ىف خط ن نمل ند نم كو تا بدسح لكم هل طف-او باسح

 ىلاوهللاىلا مواصوبام مهرأو ابي دأت سو هيلع ىلاعت هللا ىله هل ادا ىهريغ ىلع هسفلوأتوأ

 ىوطو اورذل-طاءلا قدر طىلالامو ىذا نعلامد-ةهنأ تاع نمل_تواس رقاق رطهلوسر

 ندرارراسر اه مدقي مل نم مب دقن نم هللا لع ىف ى.سام ىلع هل-أ نمباغ و ل-غلا ىلءهردص

 ناةمهعنماو لاصن لاضن ىلا حدقلا ىفاوضرعت نا مهعدراو اورط ىلثملا هقب رطلا مسهل تدخوأ

 هعيرسشلاب لمعاو لحو دةعلكىهللاىوة:مدقو لالش مالظ ىفةطباح ترثكت اراهلكمهقرذ

 قاور كلذعو ل فرش أ ىلا ئازلا ىف عذري ىلاعتهللاو ىلا لوصوملا ببسل !امناو قب رمثلا
 دةصسعب ١

 تد.دو مالا م ظاناو ى-تن ا 1 لخ هدخقربلا هلزربأ اذازع

 : نيدجحأ فيرششلا يسْسلا ثدحو « هيلع همالسو هللا ناوضر هتكر ريب لاوخالا هنبا لسع هننفلا

 قي تا ع هغلب اا اهفماللا نأ | هد دنع ىلا اشعلاىبا

 أأرا دى هغيللا هلْ افدادغب ءاجو ةقيلللا ىعأ [[لثتماودا ره ىلا همدقتلم هللا حل ١

 ا ىقماع ط ىلع ثااثلا مولا ىفهاعدو هفال_1 ارادذا ساو همحاح همم د لكوو هس رغاا ىف هلة درغم

 || ةباقت لسبقي نأ ىف هلكوهربرس ىلءهعم هساجأ ورادلا نك ىلا همودةني> ل .ةّمساو هراد
 || بتكمف هىهأ لثتماو ةعيشااوهن#سلا لهأ نيب هل اوما نئاغضا او هنتفلا لب يل ةرصيلاينيمىلاطلا
 مي--رلا نجرلا هللا مس ع بقوتلا باك ىفلادإل هدب نيميلاطلا ىلعةياةئلا عيقو هفيالا

 || لك الاهللاد_.,عىلع مالسلاوةالصصلاو نودماطاهيوجنيو نؤشلاهب نسق ادجدتاذجلا
 هلآ ىلعو نوطملا فرشأو بالسالارهطأ نمدهللا هرادخا ىذلا دهمان دمس لضنالا هللالوسرو
 ددسنينمؤملاريمأ شاب غاقلاهللا دبع نم (دعبامأ) هتنسب نيلماعلا هتقةحينيفراعلا هباعكأو
 رصان نياملاومالسالاةكرحلاصلادرعلا ىلا نيعملا ربلاهناهلاعف أو هلاوقأ هيانعلاو قءفوتلاب هللا

 دج أ نب مزاح نيثباث نبىبع ةيمطافلاةرتعلا ني ءةرت ةيدحاةعبرششلا مدام نيدلاومامالا
 نيملسملا ىلع هفالسأ عفن :و هعفن هللا داعأ ”ىعمثاهلا ىنيسملا ىكملام .راكلا ىبأ نسح هعاؤر نب ىلعنبا
 انمكلبلا دهعت كدب ةيماماةقيثواذهانعبتو نأ عا هءلعلوعملاو هيلاراشملاد._تاااهأ

 عاطملاذفانلا كل رعأو ,,ينرهأت لامعالان مأ ميليامو تاطبلاو طساوو ةرمص, لاب نيييلاطلا ىلعةياقثلاب

 قفوملا هللاو هاضتقع رك و هاوسفب لمع لودقمووذ ,مخؤش ىف ىتامالا ماقمال نم مفربام لكو

 ةثامعب رو نيس# ماء ماتخ مال اراددا دغس ةىهاعلا هفالا اراد رّرد رعسقوتلا اذهررسنيعملا

 ةرمصبلا ىلا يح دبسلا عج فرئاشعلا ىبأ نيا لاق ل ارابملاعبقوتلا ىبتناذهي وينلا ةردبهلا نم



 "ظ

 لازالو هئيندلا ان دلا هدب لغتشي لو هنةفلاران دعو ةدنهلا ةريسلاكإسوهيدننوبةباصألا هنارو
 ةرمدبلا ىفنةدوهئامعب رأو نيتس ماعفوت نأ ىلا هنردىف هذكمتو هير عم هقد هوهندابعو هدهز ىلع
 ٌئطاش ىلعاسلاج ناك هنا هب ادلا تاماركلا نمهنءلمقنامس رغنمو' رازبدهثمهلو ريدلا مهب
 ىبصلا|هلعافطق نكسفءاملاوةهدس راشأ هآراملةرشعلا نوداسسءاملا د خأ دقو ةرمصملار جن
 رك ذو ٠ لاغت هلا نذاب هتداعىلعءاملا ىرذربلا لصو ىت>ءام ل ارهظ ىلع ىثمو كك وهو
 نيثعلا داو_سهرمد خخ ىفهرمس سدق ىجفاشلا ىني وزقلاىفارلا يركلا دبع نيدلا ماما انيس
 مامالا خيشلاو ىثوراسغلا دجأ ىبأن يدلازعج رفلا ىبأر ع هلا مامالا يشل نم لك ىنث دح هصن ام
 ديلان دمسدح ىيسطا عاورلا كم دست! نانييطساولا ىممتاهلا عيمسلا لص نيدهت :رمعملا

 نيس ماء ةرصبلا ىلا برغملا نم ل-سو قارعل ا ىلا ةياصعل ا هل#ه نم مدا لو أوه. هبال دجحأ
 ةليصالابج ٌوْرتةدمدعب م ىربكملا هب الولاوةفرعملا لاكو ةمهلاّواعو دهزل ب اهيفرهتشاو هئامعب رأو
 ىراجتلا بحي ديعسمبأ مامالا خيل دلاو ىراجتلا نسكسا هللا لو تنب هب راصنالا ءاذع ةرهاطلا
 من كسو حتاطيلا مدةربك ىلقريبكسل نيلعلا ىبأ دجأ ديسلا دلاو نسحل يأ الع دايت ا اهدلواو
 روصنمخوشلا مش بهشالازابلا بهالا بطقلا تخأ ةمطاو تسلا هلاخ تنم جربو ةدسع
 اندست ليلا ىناصعلا ىلا مهل ؟باست ىنمتلنو ى :راجغلا بح مامال ا يشل تنب وىنابرلا ىحتاطبلا

 مهعذرأو اردقمهمظعأ ادالوأ ن سلا ىأ ىبعد.سلا ت.خاو ىوالا ىراصنالا بوب ىبأ لا

 ن الافرع ىي دس ادقرهلدثو (تاق) ىسمتن اريمكل | ىعافرلا دع دم سا | ان دس ارك ذ

 مهرك ذ ىتأسهبءاذرلا ةلئاغلا نايعأ نم نوريدك هعامج كرابلا هدممعو تابلسسلابةرمدتلاب
 ريهشلا فراعلا مامالاو ريك |غيشل امهنم وابني عجأ مهنعو هنعدللا ىذر ىلاعت هللا ءاش نا هل ىف
 دعس ىبَأ ىموم يش |نءا ييىكبتشل اد عيوب أ هملط نيشلا نيدلا زعم ان الوم تقولا كرب لاجرلا ثوغ

 نببوبأوهو تم نيديز ني دلاخ نيرو صنم نبد هش نب ىسوم نير كم ىبأ نب ىبدعي نب لاكن ب ىراجتلا
 نسملاتنب هب واعهمأو هنع هللا ىضر للا ىباععلا ىراجلا ىراصنال اديز نيبوبأ ىبأ داامخ

 ميهاربا نب ليعمسا نيا|.طابط ميهاربا نيىسرلا دهم ىبأ مسقلا نب نيا نب ىبح نيدهم نب عاللا
 ةيطاوهيواعتدلاو مو سو هيلعفللا بسم ىبتلا طيس نسما مامالا نبا ىنملا نسما نير وغلا

 نيىندملا 15 نبهللا دبع نب شعرا ىلع نننيسإا نب ىلع نيدج-أن ب سابعا نيةزهلا تننءارذعلا
 هللا لص بنل اطمس ءالبركل .ه.ثنيساا مامالا نبا نيدداعلا نيز مامالا نيارغصالا ني سلس ا نب نسما
 تاماقملاو هسيفناالاوالا ندعم هنعىلاعت هللا ىضر ىكمنشلا دونا دءسلا كاك مسو هيلع

 ممهلاب فرعو ىكتشا !لاقش مهلا ثنو مهني أشنواباش داركالا نم ةكبانشلاا ةلمستب متل | ةلسلبطسا
 ةتوكلملاسافنالاو هيسدقلارارسالاو ةيساروألا تاراشالاو ةيلاعلابترلاو ةنمانلا

 ةقراذلاتالزانملاو لي وطلا عابلاوبحرلا عارذلاو م ىغمارسلاو ىلا ف شكلاو ىلا تفلاو
 قئاونوناوك الا قئالع نعةدرحلا ةريرسلاوبومغلاراوناب هقرمثملاةريضنلاو ةهقئارلا قئاودلاو

 ىحتاطبلا ةورمنبنامثعريبكلا يشل هرك ذو ةيلاعلا بتارملاو ةيماسلا ُئازعلاو بوبعلا

 ةماسلا مئازعلاب ر هنعدللا ىذر ىكرتشلا دمت ولأ دمسسلا انش لام همس .ر ىلع هنعهللاى ذر

 هلو قئاقللاج راد عفرأ ىلا ىلاءتلاو فراعملاراوطأ ىلعأ ىلا قسسسلاو بنارملار ود سمة قوذ
 ىنغعارلامدسقلاو وندلاج راعم ىفىرتلاو برقتلا لزانم ىفعد_ةتااوسدقلا بنا ىهىفريذضتلا
 ةديدشلاةوقلاوةيالولا ماك, ءاضيسلا دل اوذلفاذلا في رسصلا ىف لي وطا عامل اودطومل|نيكسهللا
 || هاءاصملافتا ادن عمدت اوعلا قرن يظعلارهظالاو سغلالاوعىف قرا تار ظنل اوةياهنلا لاوحأ ىف
 هرادقأ فب راصن عم لاس رخ_ساوىلاعت هنا ماكحأ ىلع ءاضرلار اقم ىفتايثوةدهاشملافلاوحأو

 وهو



 اقاعإ

 هل قرخو رارسالا هكلمو لاو>الا نم هنكمو دوحولا ىف هفرصو قاذلا ىلا هلاهروطظأ نمدح او هو

 فئاطا هناسا ىلع ىرسأو تاسسغملاب ه4-ةطن أوبن اعل اهي دن ىلعر_هظأو نانعالا هل باقو تاداعلا

 اهناداس اسؤرو نيعراملا اهت أ ل-ًاوقن رطلاهذهناكرأ د-ًاوهو نيد:همللا-طعو نيةتمالاماما
 ايم وادهزو العواد عاهحه اةعراصإالاو ىدالا ىلو و اهم احح ا.ءاداعلا مالعأ و نيةقححلا

 نيكلاسلا هد رثفرالا قد-غهبوهةةوىفناثا ١اذه سار هءلاتهتنا ةناهموةلالح ءاعاكع 7

 ءامظعلا ن «هدحاوريغهتيععن جرذتو مولاوحأ ليصفتو ممالاكشمفثكونارعلاينيق داصلا

 يشل او سحام نب دعس ىبأ يشأ اوزاز د خسااور وصنم عشلار اكولا بأ نيفراعلا جان يشل | لثم

 م> هيلا ىقناوةمنسااتاماقملا باب رأ نمريذك ىاهلداتو ةرخافلا لاو> الا ىوذ نم محأ هن داراب

 نم ةدعدو>ولا ىلا هيدي رهن مىلاعت هللارهظأو جياشملا نم ناس | اد هى مءار مدقهل نمريغغ

 هذش دعب ماو ىذلاوهواب رغواورمث مهعاس أو م-مقاذعضرالا قبطو مهل اوقآو مهل 5 اب ىدتعي

 ىفدوكلارارمسأ نم هعدوأ امض مو قارءلاب ه خشملا رمش هنعدللا ىذر راود نب ركب ىبأ مثلا
 دقعت اورارسال اىباعم هنماو بولقلا تايامص هسراح افودصأ ١ ناساد ىلاعت هلل اىلااع دو ىلا جاهذم

 هتناكءاورقاو هلوةىلااوهحرو مارتس> الان ءالعا اوجاشملا هءلاراشأو ليجتلاب عاجالا هيلع

 تافصلا فرطا قالال افي رش ناكو رطةلكنم قا ىب رطويلاط هدلصقو 4م ادعاورّربو

 عابتاىفايئادءايلا ري د_ثعضاوملا اريثك ح انا ضفختمرمشبلا اد لقعل ار فاو باد“تالا للماك

 ىلا عس.ّم ىوه هلعملو مدقدب لزب يللا باب رالامركم لضفلا لهال امة نسل !بادآو عرمشلا ماكحأ

 عرولا هعاطاا لسأ هنم قاما لهأ ناسل ىلع سفن م الكهل تاكو هنعهنلا ىذر نيق.لا هانأ نأ
 وألا هفرعم لو ءاجرلاو فوانا سفنلا هيساحم لصأو سفنلا ةمساكو ىوقتلا عرولا لصأو
 ىذالا لاما قالا نسحو ةريعا |اهك المو ةركسفلا كلذ ل أود .عولاودعولا هفرعم ءاجرلاو

 عابتاو ةدهاحلاهرهاظ هللا نب ز ص الخ الار هيقارملاب هنطاننيز نموىلاعت هّللار دق لود تف ىلاعت
 هوانا نطاومىلارارغلامهنم هثءولا همالعو ىلا نم هولا نم ىلاعت هللاب سن الاو ة:ساا

 هش.قي نه نادارأ نمو فرع دف نكمل نأ دعب هل ضف نم هبطعن ناوهريغ ه.طعش كح ا

 صأ ىلع لحو زءهللاب ناءدسا نمو قثرأ هيلقامحاب سائلا هدعوولحو زم هبا دعوامىلا رظالف

 هللا دبع وهفبدالاب هسفنروهق نمو تاماقملا ب ايرأ نمو وف هللا با دآ ىلع ىلاعن هللرعسو ىل عت هنلا
 دعب هنم بي رق ىلإ هت هللا نا ىلارظت نهومهسوفنل مهريب دن قولا نع قالا با>و صالخالابىلاعت

 مع ذح نع هر ةلاح ىلاعت هلبا عد هّتيأر نم هنمو :دهاشملا فمماوهثتراصف همفارملا ىف

 انغشسم هت ار نموهاباو كاباف ميظعتااوةسآر لا ىلا نكسسإ هّسار نمو هم نير قت الفهد رمثلا

 هسارنمو هضشدى همهتاوهرهاظ 0 هل دهشب ال ىلاهتدننا عم ارمس ع دا نمو هله نلعاف هسفنب

 لاا لاكابعدم هئاقد_ماىلا ا:ءمطم هّبأر ندر عود وهف هتقو ىلا نكسإ و هسفن نع ىف 7

 ت*ناوهريخ جرتالذ ههاورلا ىلا ل.عو دءاصقلا عيسادب رمت ًاراذاو هل ةعةفاخس دوشاو كلذ

 ضئارذلا ىدأن مواحا مص نيعب رأ باتل ىسقي هةفر نافاين دلا ىلا عمجر ريةف نم نفت تالفاعو>
 غلب دهف توما ىلا كلذ ىلع ربسو نطاما او رهاظلا ىف ىهذلا باتحاو عرولا, لالا الك أواهذسا اب

 (نيرطانلاهةبر - غ)
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 بلط لاغهالاوهللامقامماضرلاو ان دلا ضفر» ايد أ هثالث نم باقلا حال دو ناعالا هشمقح
 ىلاءملا ىلا قم سلا كالموةبوةعب ل2 الا ملء اريغب امن دلا نم ةوهشب بعد خ أ امو ةرخ دال معلا
 حلا لل ورع هللا لع دافعالاو برقل اهب ورا ىلا طامتس ادى اذار 1نطاملا جال_صا

 ةص# ىضر بلق ىلاعت هللا ىلا بول _#لا برقأو هتيالون قطان ورك ا لولاو
 زعز#ه»الذْئث نعت زا ذاو هلاعفأ نمس.اوءاضتلا ىباوسدهشوىناذلا ىلع ىقاملارثاو ءارقفلا

 عفناونذابالا !غوز واح ال باد الا دود ىلعهعم نوةقاولا مهىلإعتهتلايءاشعلاو كفعضةيؤر

 ىفر و كبشلا دو بأ انضش ناك (هنعهللا ىفرءافولاوبأ نيذراعلا جات انك لاو) هللاب معلا مولعلا
 ةيرقىفةلفاق هلل اوسة>او هةذر هعم و حئاطبلا ىفلفا وهلا ىلع وي رطلا عطقي هسقيإ ادبؤهنع هللا

 هللا ىذرراوهنبا ْميكلاَدب وازاوز واج الفا ها اومأ اومتقاو هنعدنلا ىدر ر اوه نيركي ىبأ جيشلا
 عييطتسأ الو ىباق عما» 0 ثااذخ أ دةفاويهذاهباعصال ىكبنشلا د# وأ لاورصسلا تو هنع
 ١ اوموةهباعكالر 0 , ولأ ثا !لامتف مهعماماوقلأ 0 توك هلاولافالا هالو ام :.عه:ءلردعلا

 مهل لاف انفو.سىفءامذلا راننوطب ىف مارا ان د.سايهلاولاو هور الف مها جرشو نيلويمملا قام اس
 ةنالثد_جمىبأ خيشلا امرك, وبأ خيشلا ىلونو هي دي ىلعاوبانف مكيفام ىلع مت ءاكدمتف اهورذؤشلا

 دقف لو زءءدللا ىلا عداو اب سلج اوةي دا د1 ىلا بهذا دبجئابأأب عد دارلا مويلا ىف هللا مث مايأ

 راوزلا هنهصقوئاو الاد هرك ذرهتشاو خيش« يدا دا ىلا فرصناو المكم اش ترص

 هتوع د. ىلا عت هللا يرمي ناكفهتامارك تعنادنو هناكس هللا نم هنردةرامأ ترهظو ق.ع ف لك نم

 سايعلاوبأ نيدلازعفراعلا مامالا انْضش لاتو ه ريسلاق هل كران ودون هاو ضرالاو هك ألا

 ىثورافلا زعمجررفلاانأ» ابعلا جان ىبأ تعمم لوقي مم هاربا نيدلا ىب مث ىبأ تعدم ىئورافلا دجأ

 لوعيار وصنم يشل ا ىلاخ تعمم لوقب هنع هللا ىذر عاف ان ابل د.سواندعش تعمم لوقد

 ريسط هئام نمرثك اهب زاتحاو هد وةيصطبلا اسلام ه-ذع هللا ىذر ىكمتشا ادت وب أ يشلا ناك
 برايلاسةذ ىتوملكلا اذاورظافءالؤ» ىلع شو دق براي لاةذامتاوصأ تطادخاو هلو> تازنف

 برطا١تال ورنا ىنا وأ م-ميديأ نيب هعامجم صولاقهاو راطو نوضفةنباوءاةذمهتوم تدرأام

 اوةيهواوةرصف ه.شألا ميلعىلاعن هللا قلأو ءامةرلا تراصفةرمش الا ىفمهشبع ب.طمهللا لاف

 دولح نم باهايىتأو لاو مهب ون تنسحو تال”الاوىناوالا كإتاورمسكو مهعوم دتلط !متومهبامث
 نمباهالا اذههتلاةاشلاهذل- ه"ىل اايسأ د5 ىلاعت هللا نا لاوو هقرفن اهذم باها ىلا دمعفنيلاهيذ

 هللا ىضر رب-خ أكرمالا دجوذ كلذ نع صف غب دي لهنأ د السا طن اوهتيماهجنأ ىنتريخ أواه لا

 ليقنا هلىلاعت هللا هجر عدوسم نيزازع خيش !١باعصأ لاو ىتمها | ىلع ةودقلا 0-2 ٌثلالاووو هنع

 ءدبعىلا ىوأف مس«! لاةلوةناف نا ارعريشلا خشن مول قذناف زار ءزيشلا الق مكضش نماذل

 ثااهن رةىلااناو هوةهياكال لامقه ع هللا ىذر كمت شا ا ل ةئابأ .ثلا هديش كا ذ ملف ىسوأام

 خيشلا ضيغفامإبا ءدنءدمعوبأ خيشلا سا>ومهاقلنقز از خيشلا جرش طشلا ن ماونرقاشذز ازع

 0 هذا ينرأ لاقف ىنيعلاعف ىدسايلناثامزازعْخيّشلا هلا هوأتو هس.ن.عاموبدتوبأ

 ازرع يشلا قاوأ الف هيدا دحلا ىلا دجموبأ جرو هلع ايشغم ضرالا ىلازازع خم دس

 لا ًرارعوكبشلا دويل ارق نم مركلا ليقاذام هلة داس عرض

 لاو ه-: ا سح ام نب دع_سوبأ في ثلا ل كحو ه عدلا ىذر ىتءهلا نب ىلع عيسشلا

 ده ىب هلل تالولاب كن الملا اع رظبول اق هبونلا تعمسرالا هيدا دانى نادى تر مام

 0 مارت-الايهيلعد وسي ةكنت الملا ىرأو ناطمل_ايءاسمسلا ىفدل عيصن شب واشلاو ىكمذشلا
 ىلع سهو ءامسلا نم الزان ءالب تبأ ارامو قارعلا قاو آعسيج نه كا ذسأ نآ الاان اواجا اوذأ احاوذأ

 هيدادطا



 امهب دادإا لهأ ضعن ىنب هنع هللا ىذر ىول قل ديعسوأ عشا لاوو م عفنراو قزمتالا هد ه:دادخلا

 ترثكو ىكسنشا ادهش ىبأ أيشلا باعصأ ن :مالرا,يفرذمو عانصلا اهئانب ىلع بدغو اهديشواراد
 نمرادلا تطةسسف (ميلع نمو ضرالا ثرن نان !لاقفا مباموند وأ يشلا زاتحاف ىواكشلا همم
 اهءانباومكحأ اك اوناكمذ هللا ع نأالا ابو لعن نا مثلا لاففاهدعا رت تح درادالعأ

 هللاؤو هبا نمل رهان و لاو طقاراداه:ماوعفرب نأ امباعحأ عاطت_سااموت طقس اهودسشو

 تعبأ ىدم_اي لاف هان دغلا ناك الذ ىتاب ر ورمُم ىلع هب نيعمس سام ىئرطعبل ناطاسلا ىلا ثعبا
 اذا ناكذ لاو شاعءام اخ نمد ىلا ه-وأ ال ل لامتف هلانأ تاق لب هل عيسشلا لاق ناطاسلا ىلا

 اهقاسةهضفلا ىلا جاتحا اذاو سا»امهلىلاعتهللا نأ سىرعاذاو ىهتشن ام همعط: نم هلهللا قاس عاج
 ترضاح نا ىدسساي ل-ر هل لاوو لاو تام نأ ىلا هله هتااد تاازامولاٌّو -ريغ نم هملا ىلإ هن هللا

 هانم ىف ىرتسو باّوأ هنادبعل ا معن لاتف كن ع هلل اس دق لاو مة عاس خيْشلا قرط أف ىنع هلأساو كيملا
 هماعدللا ىلص هللا لوسر ىأرهن 'ل-رلاربخاو كلذد كري و مسو هيلعللا ىل_ءهللالوسرةلمالا

 هللا ىذر قو باؤأ هنا دنعلا من كح ىف ليقدق ىكمتشلا د6 وأ خيشلا قدص هللاق هو ةلمالا كالت سو
 ءاملوأن عو هنعهللا ى ةرروهشم طسا ون مهن دادإارهريقوهّنامعب رأو نيعستو ىدحا همس هنع

 عل ؛ اشا اتوصلا بر عماطادرفلا ب ظعلا ل , وطا عام !اوذ لذ لطاد.ساا مهنمو) نيعجأ هللا

 وادتسلاا# ديس هقايرت ىف ىطساولا ظفاذس ا انش لاو(نيفراعلا جانءافولاونأ دمسلا نيلصاولا ناطاس
 مامالا نبا ريز نب ىذن رعلاريك الا ىضترملا نسح نيديز ني د## نب دهم نيد م نيفرا هلا جان ءاوولا

 مجدعلا ىلع بهذلملا ىعذ اش ناكم سو هيلع هنا ىل_دىنلا طمس ني سإسا مامالا نبا ىلع نيدداعلا نيز

 لزالا 0 ررهش نمنيرمثعلا قهناووو هن امعا رأو ةرمثع عس سه سا بحر رمش ع ىف ان ىئهداومو

 هىهأ هءاد,تناكو دادغب بنادي ةريغص ة داس امنية ةداسب كرابملا هريقو هنا مستو ىدحا هس
 موب ةلالا هله ىلءرخ سانلا ىلع ب رطل عطقي راص ىتدركل اورفااوةمسورفلا ب<ةب وشم
 دحوف ىنيسأسا ىراصنالا ىكمنشلا هلط نبا د.عد م ىبأ دا ان د.سةدلب هيدادلا نم برقااب
 هنعدللا ىذر كنك !قاوراؤأو هيدادطلاةءاجلاكئاوأ ل خدر مهلاومأ بهنفةعاج كانه

 ءافولاىبأ ىلان الاب هذا هئاسقن ضعمل هدق صب اط ىكتشلا لاقذ ممسصقاو ركذوةلاط كلت ىلع

 فةوو لصوؤربلا ىلا ل>رلا بهدف هدباجال ىعم مقفدشلا ىلا ع و>رلاوهب وتاايد#موأ ل رهن هللقو

 هلل تنن هلل ثدنأ هلل تين :نيعلاو سأرلا ىلع لاو ماخف دهم ىبأ يشل ىهأ هغابخ اولا ىبأ د.سسلامامأ

 لوغشموهو ٠ ى< فيكس انل ا لامفرب ل نارك ذو بقنلا عرف هنلا ءاش نا همبّتعىلا «ىجأ اح ابصو
 اوموةدمجوبأ لاتحابصلا ميس الف باذك# سيل ءاوولاونأ ىداو» ى معن د#توبأ دسلا لا ةف» يهاب

 دمج ىبأ ىلعاواداملف هعاس أو ءاوولا ىبأ دمسا اباذاو قاورلا باب نماوحر فن نياومقملا لامقة--.ال
 ءامالاواننوطب ىف مارا لو ىنندتفهتلا ءاش نا كلذ نوك, !ىدبس ىأاولاقفنيلو قلاب الهأ لاك
 ىنأدسسلا ةراظأ تقلعتو اونانو اوناطذ اءيج بونذلارفشب هللانا مكماع سأب ال لاققف اذذومس ىلع

 وهروالارصعلاءاحامون "الا كلذ ىف هملق قر قّدغفءانولا ىأ نيفراعلا جات د.سلاب هعبشرلا هدمهو دع

 رمدعلل نذأ نذؤملا نا هناحسمب ركلا مركى بع دعب الو برتتنلا ن نمو قراطلا م“ الا ف شكل ا ةحرد
 نذأن ذؤملا اذهىدس ىأ امهنعهللا ىذر ىكسنشا | دهم ىبأ جيشنا. ءاوولاوب أدم - !!لاقفموملا كلذ

 تاذاللأ.متهتبأ اراذا لاو مهن لاو شرعلاْل دىرت تن ًاوىيبح ىأدمموبأ لاف شرعلا لب دلبق

 نْدؤن وهاه ىدمس ىألاوو د ةثابأ د.سلاىدانو“ ءافولاوب أ ديسلا ماقو ليملقتلا ىضف ىنربخأف نذأو
 عض ىدم-_سىأل اف ىداوىأ هننرأ هندارقااو فشكلان هرم هئلزكم ريل هلانعمد#موأ لاقف

 ءابورهق.ةحو هامرهه عك ىأرف لعففهرتةيلعلا هلا هدذهىلا لرمصب مفراو دق ىلع كيم دق



 موقلا عم دقو“ اوولا اياب ْكن ر خفااناو مهتعاشع نورخفي نوديرملا لاووارك ثلا عمودي حرفذ

 عمال ثوغلا ب ثطعلاو اذا سبت سه ىلا لصواهد عب ومايأ ثالث ءافولا ىبأ دبسسلا لول س نأ ىلع

 موملا ىف كرت ءاوولاونأ لاف هى سو كلذ ن ءدجتارأ زيشلا هكش نيفراعا !ءارقغلا نم ةعاجلأسدقو

 عدارلامويلا دندن لص اوةريخ الا ثلاثلا مويلاىفإ كرتواين دل ىنا لا مولا ىف لربو هسفن لالا

 هنامز قىدرطلا ةسارهما|ت,تناود هرمصع لهأ لحأ ءاوولاونأدسل|ناكو تاق» لصحامهل لص

 0 اووطب نم« ءاقب خشلاو ىيهل ا ىلع خيشلا ل :محاشملارود صو مالعالا هب جرذتو

 ريك اجزيشلاو ىلةيل ادجأ ْيشلاو ىدركل ادحام غشت اوىنارزانلا ارطم خيشلاو ضو _فطلا
 لج سريعا مهاهتدارابلاووهريغو ىلد 0 ا ا را حار تح رتسو

 نوعبرأ هلوان اطاسرمث عبس هيدي م نم هلع تت ناكو نو هال قلخ هل داو وع“ 0 مدا

 نموهو مخ دلك ىف 4. ةانمد-اوريغ ج دقو مالا باطق أد -ًاوهولاو>الا بايرأن م امداخ

 0 اللا لقا ىل سعدة جاور صنو هببطقلا مهل ت عكو قيياوفلا يلا نادل

 نطاوم ىفهنعهللا ى ذر عاورلا دج أ ريبكلا دما هلع ىبثًادقو قطا رطولا قدضلاةمرأب

 سعو هذا مس وع اوولا بأ دم _سلا مس مارك د نملا مع لون حئاطبلا ىفخاشملاةباصعتناكو ةريثك

 بوالا له ًادنع هسهلا ناطاس نم هل ماناملكلذ لكدتمول ههحو مل طقس لفك هحو ىلع هدب

 دمسا|ئتزلارهاطا !سفنلا ىذمالسالا دكرب هناوأ بطقو هنامز ماما هذيش نمةكراملا هقرإنا سدل
 هش نم هريغؤ ىطساولا ظفاطارك ذاك هفراا ىتعأ اهساوهو ىكنشلا ىراصنالا دهم ىبأ ةط
 ىو هيلع هللا لص ىلا نمنذاياهسبلودو ىحت اطبلاىنزاوهلاركبىبأْخيثلا ةيفوصلا ماما
 تقؤلا يشب عمجا مث هنعدتلا ىذر قيدصلار كر ىبأان ديس نينمؤملاريمأ ةياععلا ديس نمو مانملا
 اهسلوهو ىرضملان ونلاىذخسشلا نماهسل ل هسو هقرألا هم سلق ىرتستلا هللا دمع نب لهس

 رباجان دس نماهسباوهو جب انلا هشيبح د#تدنلا دبع بأ نماهسياوهو ىب رغملا لبفارسا خْشلا نم
 ههحوهللا مركب لاط ىبأ نب ىلعنم_:مؤملاريمأ همتالا ماماوهمالا نيمأ نم اه-سلوهو ىراضصنالا

 قاابينحو قاكلاديس4عنبا نم معلارارسأدخأو هقرالا سلب فسثتوهو هنعهللاىضرو
 مهماماو قارعلا خامشأ ديسوهو سيك اكبف رعب ءاوولاونأ ديسلا ناكدةو لامس ملسو هيل عدطلا ىلص

 هوراثتناو هيقفهئامهيلا عقداودا دغب لزهنأ هيقانم نمو همظعلار ا“ الاو رغلا دهاشملا هلو هتقو ىف
 هك نم ترهظو م-هوف تفنلاوةريثك ةلئسأ هلاؤدهدقو هلاوبصتناو ظعولل ىمركلا دعصاذا ىت-
 مهتلئسابأ دن مطنلانعمتنسلأ تسرخو اوريحتو او: ميفءاهقشلاب,تىهو سما ىف تول:روز هقراب
 اول.ةو مهد ؤراوف_ثكف ةماك,قطنلا لع و رد :ةيال ت وكس مهواهتب وح أر كذواهرك د ف اواك

 هنادحأ صاخ نماوراصو هلا اوم: اوهيدب ىلع او انو مهلرفغت_ساو مهر _هفديدء ني: ضرالا

 ىىلا«:هلئصاخأ نم ( هنعدللا ىذر هلوقةلياطلاهناذك نمو) نيعجأ مهيلعو هيلعهللا ناوشر
 نمو لذاغو هذ هنعرمصق نمو لهاجو هذ 4-لتقو مكح عض نموةيذاكد | ىوعدلا نمصاخدت هتلماعم
 لاقوقراوطا نم اهياعهقفشلا لرتو ماكحالا نيدا.مىف سفنلالا سرا ريا_ستل اوزساءووذ هلمهأ

 قاو الاىلاتغتاي لةقاوشالازواذم ىف عطقت | اريكلا عابس هقاقأو رظالا ه.مهنم هنعهللاىضر

 هلوق هينسلاهتالوقم نمو) هب شيءأ لصوىلا لمدسلا ف .كهناههىفلوقي هنعهللا ىذرناكو
 ةقيقطادوه شرك ذااناالأ هدوهش كنم لذا وهدوح وكن عْل  مغامرك ذلا (هيدللا انعقن

 بهات رمح دحولاو :سؤكسوفنلاو حاولأحاورالاو ماللفأ مانسحالاو هقملالادو#و

 رد ىباقل!نارغتساو ' روذا ادهاشب ددعل امالطداد_ةعرمملا هث دات ةوقلاو بتاسنا هراطن م

 مزال نمنا ىلع هرصع ىفموةلا ىفتا دقو فراو»لاوفراعملا عاونال لماشريثكم الكملو ةدهاشملا

 هساكث



1 

 هع رش نع همدق ل زامىذلا 3 هارلا للا هنا عدنالو همك سان ملكتتلا مهااامونيعب رأ هسا

 : هبقانم ىلع مالك |انطس ولو قدر طلا داو> هيرثعالو ةرذرا دم لسو هاا عدللا ىلص ئطصملا هدح

 أ | نج-رلا هللا مس لاق* اولا بأ ف لوقتامهنلا لوران هلل اقف مانملا ف لسو هيباعهللا ىلص ىلا ىأر

 هلاعاتا دواس هسيعدللا فس بلا عمابدأ تلق ةمايقل موورعالا يهاب نيف لوقأ ام محرلا

 ع نى كا أي هللا كوه“ ءاوول اي كسسس اااو ركذاذا اط» ملا جاشم ناك هسيلعدنلا تاواص

 ا لوي هنعدهللا ىذرىفايرلا ىتاطءلاروص:مبهشالار املا |ةحخ اشم َء .س ناكو ني_عجأ مه: 0

 هيأة هحولا لو.ةمهما اركاب ىلعالو## توءلاباووف# ق.فوتاانا دن وم ناك اوولاوا ىنا

 هنعدهللاىذر ىكبنشلادهموأ هلطةمالا عش هرمصعل | كس ى معى لاو ملسو هيلع للا ىلسهلوسر و

 ةياجالا هللا مرك ىلع هلت +2 تاق اولا بأ أ نم حلاصلا» اعدلادخ كي هنلا كرابىدلو ىأاموب

 أ | د.علا بح نلاعت هللاو هللا ىلع نيل ادلا هللا با .> أن موهفهريةونو همهظعتل ك.بحتو كناوخا قسو

 / له ىدمسىأ هنعهللا ىذروط» نب٠ اهب شلل لرلاوو هلحال هس ومدثو هس رقم مظعي ىذلا

 لاعذ ىلي ل ارداقلا دبع خشلاكلالدالا قراو هنفطتخا لحر ءاوول اىيأ دما !بادكأ ىفناك

 1 .رداقلا دمع جيشلا نم أ ماكان اطاسرمشع هعبسس اوولا ىبأ دمسلا لع تدحت ماو كادر و

 هللا ىدر رداعااد_ع شل لوق كل ذديؤب وتاق ِ ىهلا ىلع يشلا مهم د اواماقم لك او

 ماللكى اىتبهلا ىلع يشل !هفاض ىف نو انةفامض ىندادغب ءاماوأ نم ةرمؤإلا هده ىف نملكشنع

 هنا اولادو هاعاوذثًاوفاسلا نمريغغلا مسا نيفر اعلا جات خيشلا فصودقو هب هللا انعفت ىطساولا
 نيعجسأ مهنعو هنعدهللا ىذر رمدعلا لاجر كلذ ىلع عج أ دقو هنامز ثوغو هرمدع بطوو هقول مس

 : كا هباك ىبدا.جن نبا همالعلا لاو (دادغب نيذد ىرسآ ا عاورلا ىلءتاطاسل ادساا مهنمو)

 لب زن ىكملا نسا هءافر نب ىلع نبدأ نيمزاح نتن ان نب < نب ىلع نس اونأ ديسا| ناببعالا
 حاصلا. ءلا ئرعملا همالعا ادم الاون نيفراعا | ناطاس في رثلاد.سلا|ىتيسحل !ىعاورلا ةيلمشا

 هلك هدد اوةنسهلو بيقنلا حك دمسل ا هونأ وتو هاله وني سهو عسل ماع هرصيلا ىندلو

 ا ىوعتلا ىلع شو ةرمدملا قو روهششملا» ارهالا فريصلال ل 1 هملاخ و“ 1 . و راصنالا هلاوأ

 نيت اطبلا عش ىراصأ الا ىراجتلا د.عسىبأ ىموم لماكللا يْشلا همال دج نعهقيرطلاو علا

 هنس قوز ىنيسللا ىراصنالارود:مد.سلاريمكللا زيشلا هلاخ نبأ ةراب زا اطلا ىلا ددرت»لازالو

 ةدشلا ةيحاب ةحورونيللا ءالضاو رو هدم يشل | نم أد حئاطبلا نكسهئامعبرأو نيعسو 2

 ىدسهلا ماما تقولا يش مهمظعأ نيكرامادالوأ اهنم بقعاو هب راصنالاةمطاو هطاصل ةرمعملا

 بحاص ىلعن بسلا ىب أد بلا ةماواتناكوهدق سهدهلاارطع ىاورلاريمكلا دج رييكأ ادمسسلا

 هن-ستءاحناىلارايدلا كت ىف ه هرك د عنو هراهسشا م طع لازالو حاط. ٠ نمنسح هب رق هجرتلا

 لهأ ماما اكو طساوب سلا لهأ نيبو عدبلا لهأ نيب ةريثكللا نيفلا تءقوف#ت امسجنو ةرمع عسن

 سانلا عمج أف ةجرتلا بحاصأ لكن , رم | ةرتعلا لاجروداهزلاو همفوصلافثاو ط نيد هيلاراثملاوهنسلا

 ةنسلاءامحا ىلع ضردلو ةينطاملاو عدلا لهأ دا سف دشرتسملا ةفلغلل فشكمادا دغل هر ىلع
 ا دادغس كاش 4. نقلا سار مل نانا لات .. لرنودادغمل هحوتف عادبلاوو

 ل كلو هناكم عفر وهف. هزعاو طاو تحاص كشر نيدلا داعب تكي تام زاب امة فملخال هنأشد

 ىلءدس-ىلا هللاقفقارعلابدو##ناطاسا | ىهأ لاسفتسا: للعتو ةعدشملا لهم ةلازا ىلعر دقي
 اهلهأ لب طع ةعدسلا فنأ عدصت لنا ناو نينمؤملا ريم انك .اع ىذخأ هريس س لاق محرتملا

 جعزام هيفوه ىذلا لزاملا ىلا هساحم نم ماقوهباوبدرب لود ثرتسملا تكسفافنأ ةعدبلا تعدو



 سا.

 سأرباده_-ثم كلامريمالا هلل م. ذىفؤب هض رمنم عو.سسأ ى ذم دعب و ةلمللا كلت ىف مف رطاخلا
 دشرتسملا نا (بم.هتلاهرسنمو) هماعلا بول ىف ةلزنم هلوهب كربتي وراي ن ”الاىلاوهو هب رقلا

 000 ا را دان ىلا هسلسلا هدعملا ىدرشءعئاشدخالا موي هنأه وني رثعو عسن هذ اس

 ناكفهي اولممو هبن ا هيلع ةيشطانلاتنثودوعسمناطاسا نيب و

 رع لبق هفيلذلل فثكلا قد رط نم هج رتلا بحاص هدقلا هذهرك ذدقنولوّب بولةلا لهأ

 هرسدللا س لكل هناوو لي قهنا لاعب ونيذس

 رادكالاث بعت مهفلازال ٠ مهععشب نيصاملا ظاابع

 راذلاءشصلااذنمهسعو ه هروذن مان كال عمسإ ل

 ىنىطساولا !:ةيشلاوو «هللا ى_سحللا,تنما ةكرانملاه حور دوت وهو لوم. تاكهنا لاقي و

 نيفراعلا ناطاس ني هلا جات ف. رمثل اد .سااوهىاورلا نس اون ىلعدسسلاا ريسك الا ةسالع
 عست نس ةرصبلا|ىفالوةكربلا هيقفلا ةمالعلا ىرذملا عرولا ريبكلا خيشلا ملاصلا دبعل دم !اوبأ

 ىري داون, هتلاخودب و راصنالاهلاوخا هلفكو ةدحاو هس هروهونأ وو ةئامعب رأو نينو

 ل_هأ هقرخ ىهىتلا هتقرخموأ هلأ اوىوهلاو دهزلار > ىف شو نو روهشملا ةرصبلا» ارم

 تاذعب هداشرابماةهناف كلذكت اكو هداشراب نسحد.سلا همجنباهدلاو أو دهملا فوهو تدبلا
 ىلعدي-_ساالازالفةرمصملا بقت ىح دما مرتملا بأن عاهمسلاك هئارولاة قرش ه سلو ربك
 انت ىلا هوم نسما خيشلا هماله دج نعى رطااو علا لخأ ىتحتالاكل او ىلا »هللا ىف ىف رتب
 روصنم دم_-سلابه-الازانلا هلامن نبا ةراي زل حت طبل ىلا ددرتبناكو نيس اطرلا مش ىرامملا

 ا ساب حتا طمل | نكمس د امسعب رأو نيعستو عم سه نس ىفهنا مث ىنيسأس ا ىراصنالا ى غاطم |

 هلك عامر وك لولا ةهلاق و (ةينوأ بمطخ ىدا دا نيدلا لاج مامالا !:ذشلاق) روصخم

 ةضشلا هتخان عاورلا نحل ايأ ىلعدي سلا هتتعنياروصنم مشلاج وز هن امعب رأو نيعستو عسب

 ناطا_اهنمبقعاوهب راصنالا «مطاو تاكربلا م اهرمصعءاست نات ةرددتاب هفراعلا ةدلهازلا

 بسنلا تسةدسلاو نام عدلا ىياورلا ري. كلا دج دسلا ىدهلا ماما مالسالا يش نيفراعلا
 ليلا نا هرسس دق سوما دا نكلملا دلع هللا فراغلا اضش ةياورثو (هسالللا ىفلاق)

 هللابفراعلا مامالا اهيبال تكس -ثىاورلا ىلع نها ىبأد._سااةحوزةي راصنالا ةمطاو ها اصلا

 ىف 00 ا دا جس احول ا تعم اهظشت هناا ع نسحلا يأ ىلعدم_ساااهحوز ىراختلا ى_ه

 4ع ضرعاو هي دب نيد ا اونأ ىلعد.لا لخدموءلاكلذ

 جشلا باعصأ بعت هنأشم ظعأو لع .للا ىدينين ماووالا تةولا نمريس ىذماق ىبحب يكل

 لاتفات دس ىأهئلاو ىل. اولاف ىتخأ نبا عم ىلاح نم نوهت مكسذطخأ هيادصال لاهتف كلذ نم ىب-
 ةمتبلا ةردلا نم تف نكلو بخ !قرتو هقب رط هلع دست ةوعدب هردابأ نا ىسفن ىفناك هللاو

 هيلا ىهتتتو هللا ىلا نيب رقملا -نوكي دجأ هسادلو هياصىفلاو ةرالاامواولاو هباص ىف ىتلا

 ما و و حلا ماقم لس وكي حي رصرس كراملاريبلا اد-هقو ةيد_هل اه ارولاةبو

 يهدئاوؤل ىهتنا نيعجأمهئعدتلا ىضر ه-ةلزنم يظعو دحأ دبس ان ذمة بت ص ولع ن ءابرددو

 مسه“ :بامولوادت ترملا هفرخا نوجد هقرخ م4 :ءدللا ىذر نيف مسإطسا نيد وضنرالا هءاور ىما نا

 اندسامسلةر هاطن ١اهقب سثلا هقر آلا هدهو لو هيلع هللا لص بم اتيب ل ريغ نممدب اهيف سدإ

 ف.سدم_لاىب رثونامثعنيذلا فيسسد.سلاه منان مهاورا رييكإادجأدء_لاا

 تون اتيملا هقرخناالا جرخت هيو هفوصل اهقزخ قىاؤرلا »ا د._لا هس رب نا هثعنيدلا

 سأر نيف دعاو رلا نسل ىبأ ىلع يملا نيفراعلا ناطاس هب أمءنبا نماه_ساوهو هنو ىف هل |

 1 م ب ا د 222 2227277 م مم ومس عم
 هبرقلا



 ددسسا همم نبا . نماهساوهرامه:ءهللا ىذر عافرلا دج دسسلا ان دمسدلاودادغس هير هلا

 0 ىاورايحيددلا همتنبا ا

 ىاقرلا لئاضفلا بأ لعديسلان او لوه رانا م اىجلا جا نال زسر اال ١
 لي زن ىنيسإلا ىعثاهلا ىكحملا مراكملا ىبأ هدعاؤر نسا دل نماه-بلودو ىل شالا

 همبأ نماهساوهو كلب رن ىيسملا ىدادغبلا دهمرساقلا ىبأ دبسلا هب نماهسلوهوةلسشا
 ثد_خلا ىضصرلا نيسللا دا هنأ نماهشلو فو ىيسلل ادا ده سنو ىدوت وانت ادعسلا

 وهو ىلناكلا ىسوم دا هنأ ن نماهباوجوربك الا حاصلا دجأ دب كمسأ| هند ان ءاهلوهر ىطتلا

 مامالا هسخأ نم اها وهونولاريمأ ىواعلا ىضررملا يهارادبسلا وبكل ريما هيأ ماهسنا

 هع أنماهساوهو مظاكتل | ىسومان ديسمالسالا لع مامالاهسأنماهساوه واضرلا ىلع مظعالا

 نما «سيلوعو زاب اا دهمان دم .رهاطاا مامالارخاغملازاكهسأ ن . ماهسلوهو قداصا ارفع مامألا

 ماعال ا | هسأ نماهسيلوهو نيدنادملا نب ن ىلع مامالاااب كسم نسا وهطلا ارخفم لحال ا مامالا 4 4ف 1

 هدأ قم اه كلو هو البرت دو 2 نيس دش يع ن [ماقرلا |: ديسروطالا لالا طل

 هءلعبا اطىبأنن يع نيتمؤملاريمأان دم_س مالسااوةالصاا4.لعلوسزلارهص مالسالا ةودق
 لك أ هساع هلال_برلك أو هللا قاخد.سهع نبا نماهلوهومالااوناوضرلا مهياعو
 بيجنلاونأ نيقةحلا لع خومسشلا خشه, ف راعلا هللا كو مهنمو)) نيهجحأ مهلعو هللاتاواص
 نيدعس نب هللا دبءهي و« نيد نيهللادبعهونأ (ىدرو رهسل ار هاقل دبع خشلا نيدلاءامض

 هللا ىذر ىندصل اركي ىبأ نيد م نيمساعلا نب نهر لا دع نب رمصتل | نب ةمقلع نب مسساقل ا نب نسأل
 هنا :عقن ىدرو ره سا ارهاةلا دمع بيتل اوبأ غيشلا دلو ىطساولا نيدلا ىبت ظفاحلا اذضش لاق هنع ْ

 ردع ن ماب تيسا اهلا اهب ووودادغب نكسب. نادعب ُمهئامعب رأو نيعسا ةمسدرور هسإهب

 رددصلو هيماظالابسردولاجرلا داد_غب ىفهن جرختو ها. هصو نيّدسو ثالث ماع ىلو الا ىداج

 ناكر لا هرك ذ.تراسوهمأ هب عفتن او هت ةلسا لعوب رسشلا لسعىف ةديفمملا بكل فاو ىوتفلل
 دخأو ىسوطا ا ىلازغلا مامالا ىنأ دجأ باهثلا نع فوصتلا مع و ىنهملا دعسأ نع هقفلاذخأ

 رك اسنع نبا وهقرألا خشىد اور هدا ارعصفحىب أب اه-كلا هيحأ ناك نابعالا مالعالا هذع

 هلد_ةءوهنأشب باطأو ىناعمسلا هجرت تو راارطم نيهللا دمع نيدوه سم نيدللا دعو ىن املا و

 ةقرالا سا ال٠ذوالوقهللا قب رطىفممبىدتقملا هّعالا د ًاوهو د سهلا م>ارتلا تاقرطلا بادكأ
 ىدنواهتلا سايعلا ىبأ مْشلا ن موه ال جرو بشل ن نم وجر يدل هسيد تاق

 مامانموهرىدادغبلادهتىبأمو رىذاقلان هىهرىزاوب تلاع نبي محاولا

 ءلاخ نم ةقركلا سار ر/كخ:اكوهو ىداد غلا دنا مساقلا ىلأ هفئاطلا د._ساةقب رطلا

 نيهباستلا لوس مالا عش نموهو ىهتلا بيبح نموهوىفاطلا نهوهوىنب ركل نهوهو ىرمسلا
 نيعجأ مهنع وهنعهللا در ىلع نينمؤملاريمأ مامالا ان دمسءاملوالا دئات نموهو ىرمصملا نسطعا

 مي--رلادءلرالا نيدلو كر و هءاعدللا لصد #ئان يس قطلالوسر قاللادمسنةوهو

 ل شنب لو لع .ذلا فىناعمسا !نياامسوج رت فرطالا د_.عىناثل اوءاجرلا وأ

 اذ ا هسفن ىلع ءاكاح بيدنا اونأ ناكوهرمم س دقر © باه ثلا هبخأ نبا دب ىلع عق ةو هنةرخر شا

 امونعدّننا ىذر عاورلا د#أ دمسا !ةقرملاا لهأ ناطاس انما لا الاد ادن فاسلادخأ
 العفالوالوق عرمثلا بدأ نع فس ال امهذيبب | «ماج ةقيقلان طاب اهراععرسثلار هاظ الهام ناكو

 امو هيا دب ىف ةدهاهلارثك دقو باقرهظ نع ىد ->اولل طيسولا طفح ناكو |:ةتماملام تاكو



 مم

 تّوقي و نينس ةدءعهرهظ ىلءةبرقلابىستس هىهأ ادسمىفناكو هتباغىقلم-علا نعل فنا |
 رهتشا عدلي وط ةدمدا دغب بنا ةب رخ ىلا هياعكأ نم عاج عم ىوأ, تاكونب ديرملا نم هدمع نم ٍ

 ءافلتادعب رهظو ةسردمواطايرةروك دما هب ركلا ىنبفدرك ذسمكاريسمراطقالا فراسوهىهأ ||

 هسخأ نبا هنعلقن دةوريثك قلخ هس مقأو ئطصملا هلوسره هن ريشو شا ةلكءالعال ردصتوأ
 ديكر للا سرك ذو ةيلعازاوطأو ةننسالاو حف راعملا راوعدبات ىف نيدلا ٍتاهش ذيشلا ||

 تاماقتملا ىبعأ همالكن مو «هتناكم عسفرو هتازنمولع ىلع لةاعلك لديام قيرطا | ىئهرظن
 اناديسلوةرس نمذوخ أ ماهو (تاق)دللا نع ةلقغىف داو سفن هل عقبال تح سافنالا دعىنولل ||

 ان دنع بك ل سفن لكى بع اهمهتي و هسفن بساح نم ه_:عهللا ىذر حارا ا ريمكل ا دج أ دسلا |
 مع هلوأ ف وصتل ا ىنعب ىهالا اله هن هلا ىذر بيلا ىبأ خشلا مالكن مو لاجرلا ناوبدىف |
 غلب هبه وملاو بولطملا ىلع نيعد لمتلاودارملا نع شاك مل-علاو ةيهوم هرخآو لم هطس و ا

 مسهف هرضح نم مهريغ دمعي و ها ة ريض- فهي ارح دهشي فراعلا هنعدللا ىضرلاوو هلمالا باغ ||
 دشن افتاملكلا هذههلوقدع ع صد و هذخاوموءموهو هعم ||

 ناردطلانعهينوذوعت» ه الزتمىلتءاورع ةداساب
 ناكسابتاطوالا ةرامعق ه هناكسمتمدام اوام_تف

 ىناليوك اواءنم ناس ه ىلابملاىلةوصش نم اويمعنو !
 يشلا هبحاصا لات ةهكاف لم الحر ىأ رف دادغب ريسح ىلع مهنأاه:مةريثك تامارك هلو

 هللةهللاقف هذشكاذ,بطاخفم لانكا ذل-راللاةفدهك اغا هذه ىنع اذهل لقدوعسم ||
 لحرلا طة_سفرهلنا "ىلع برمثيل ىنارت شاد هناف لحرلا اذنه نم ىنذمقن ىنلوةنةهكافلاهذه |

 هناصيس وللا ىوس خيشلا مب ربخأ ىلا ىتا احب ملعامدنلاو لاق و يشل ىلا وبات قاوأاملو هماءاشغم ||

 ىبأ ى< فراعلا يشل نعىل اوةاعلا رج هقئلا هلا خيشلاانل هاو رامتكرابملا هةءاركنمو ىلاعتو||

 تاخخدلاو ىطساولا ىسا.علا نيدلا فرس تاكربلا ىبأ نيدهمملاصلا خيشلا نعري ىلا نبا رغظملا |
 رهاقلا دبع نيدلاءايض عشا ترزفتةوتاومالا ىلءءايحالا ةراب زم دقأ نا ىلءتاةودادغب
 روضالا طاس لهأ تمدقول في رشابلاو هلع تاخدالف هتقو ”ناكو ىركملا ىدرورهدلا

 ىثورافلاد_جأ نيدلازعىتكرو ىصشىنث دحو همظع ه ثهدهنم ىناخا دف ىلوأ ناكلر|ةملا موف

 مامالا هه نع حاؤرلا برععالا ميهاربا د _سلا هنقو شو هنامز لةاعلاجرلا ماما نعدرمس سدق |[

 ترك دف دادغىلارفسل!تدرأ لاو هنا ىائرلا ميحرلا دبع ةلودلا دهم سلاش وشل جان ريمكلا

 الفدادغب تلخداذا لاف هع هللا ىذر اورلاري كل ادجسأ دمسا !نامزلا ماما ىد.سو ىلإ 1:كلذ ||
 ادحأ ناوضرلا ومالسل | امهياعؤدادل امامالا نبا مظاكدلا ىسوم مامال اان دسربق ةرابز ىلع دقن

 ىنركلاب + ىمملا بباب د_.ئانتةرخخاشأ لاجرلارو.ةرز ىد#اتيبلالاجرروبقدز أ
 هقرالامحرو بسلا محرتاصواذاو مه:ءدهنلا ىذر ىل.ثاايمث د.ئطار مث برحلا قايرتااهربتف

 مشل ارءاي>الابتأ دب ونيلساصلاوءامد علا نم هربقةراب زهللا كل ءواي نمو مالعالا ءاهةفلارباقمترز

 قرغتسملا بسلا مي-هاربا د.سلابتئنثوهللازاصن أ نم هناف ىدرو رهلارهاقلا دنع بمهنلا ىبأ

 نا مل_سوموبلادادغ ةكربهثالثلا:الؤه ناو نظا اخ متاسحأو ل.ل ارداقلا دع خيشلاب تئاثو
 امنذ نكون ازن نأ بلطتال 6-0 و هيلع هلنا لص دهمان دم_سدت عرش هنم ضراعنامالا هلاح هارب

 ىنرك ذاق هللا ءاشن ا كل هنركص ذاملك تاعفاذاو س أر لا ىف عقتامل وأ ةيرضلاواسأر نكمالو
 هلودو هشانعا ل ىعأ ىلو ب هللاو حاصل !ءاءدلا,ةءاصلا لئاربضحو لتاووأ ىننيلسملا كناوخاو

 بيلا ىبأ نيشلل ةداهش يللا اذهىوت لق ىطساولا ظفاطلا لاو هتلابالا وقالو لوحالهناو هوقو
 0 ا وو ا ا سا سا سس ا سوال ا

 ةزاشاو
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 هيفراعلا ملاعلالدة_ سامو نيعجحأ مهنعو هنعهللا ىذرعافرلا دجأ دمسلا ان اشم خيش هرمصع

 رم نيدلا باهش لماعل املاعلا لماكل ا دشرملا خيشلا هيأ با هل ةنامه قبطأ | بح اص لامكسح ىلع
 ىف هعمتنكو برمنلا اين يدلا ءامفانضش تد ًارلاقوهاهو هفر اوعىف هريس سدق ىدرو رهسلا

 تدمال ف مهدو.قىفمهو خرفالا نم سور ىلءاماعطهلاين دلا ءانب أ ضعب ثعب دو ماشلا ىلا ةرفس

 ىلع او دعقي تح ىراسال اريضح مداخل لاو غرفت ىتحىناوالا نو رظتنيىراسالاوةرغسسلا

 مسييلا ىذم ودي داصم نع خشلا ماووا د_اوافص ةرفسلا ىلءمهدعقأو مهبهافءارقفلا عم ةرفسلا
 هلل عضاوتلا نم ه-ةطايلزانام4-ه>-و ىلعاذارهظواواك أو لك فمه هد _>اولاك م-هنيبدعقو

 رع خعشلاكاذرك ذدقو ه ى-منا هلمعو هللعو هنا عاب م,ياعريكتلا نم هخال فاو هسفن ىفراسكتالاو

 من كك ه قهرمس س 23لاقو هقراوع نم عضاوتلا بابىف

 كلذ ن منو كلاما هفالصوت قولا نءو فال هو ىلع متفصن ترهاطظو ب باعلا ىلع دراولا

 هسقر ىلع ىدقممدعب لوق ةو ىلئمءاهسلا ءارمضخ تت ن ممه_ضعا ل رت يعل ذؤهتانك

 مفز راس.منملهتلقو ضرالاراطقأ فتفطو تل وتحب رس مه_ضعل لوةكوءالوالا عسيج

 سلا قارت_سانمهنا مله: لو كل ذ هلع لك شأن مو هنقو ىفه درفت ىلا هنمةراشا د>آ ىلا جرذك

 لاثمأ م-مبانةحاو مهءعضاوتو مسو هيلع هنا ىلص هللا لوس .ربادكأ لاو تازيع كلذ نزيلف عمسلا

 ىلعم لكلا قيسدقو لوقأ ٠ كلذ نم ئثب رهاظتلا دمءللزو< نا مهداعبأءاو تاماكلا هذه

 باهشاادشرملا فراعلا هنن ىلوداو ىطساول ظءاملا انذش لاو باّملار د دىفاهامموةملكلا هذه

 رد_ةلاريبك افراءاطاض بهذملا فاش ناكودادغب لضوو دروره- روك ذملا ىدرو رهساارمع

 هنقو خش ناكراجنلا نيالاف نيديرملا هيب رتر خو يشلا ةكشم هيلا تبتناوهل مهر عرش ىف نكي لو
 دصقو هعمارهتسشاو ماعلاو صاخلا نم ميظت لو.ةهلرهظ لاوو فوصتا !قئارطو ه قيقا معى

 با.كجأ هل راصو ىلا: هللا ىلا نا هىقاخ ىلعهناكرترهظو راطقالا نم

 دجأ نيدل ار عانذيشىللاو ىسمتنا هريغهريملام كوالا دنع ماو هاذا ن نمىأرو لات موهتلاك

 هنم تععسو كربتلا هيك ىدرورهساارمم نيدلا باهش فراعلا خشلا ترج هرمس س ل3 ىفوراغلا

 ىجرد_:مانكىداوابىذخاؤتاللاقف ذر ١ أىتةرخ نأ نطغذ ممتةرخ ىنسسملا نأ اهوهدارأو
 اةراعالهاعاملاو هرمصعرو دس ةتار © يملا ناك دقو هنع هللا ىذر اؤرلا دج مسن ةقربخ
 قرط هب ىدتقي اذشة ماعلا هللا تاكرب نم ةكربهذلا باكل ارصان دي دا ذل اراكسةماعرمشتم
 ةيعرممةريسو هيض صراوطأو ةذسلاو>ًاوةديفقم فيناصتو كرام سفنهلو لح وز عقلا

 ايثع ى تامو نينلاطلل|دسش مو , نكللا الا ماها فا صنو ريا مآ هيشا د ند ح
 دادغ.ةيدرولابدغل ا نم نؤدوهئامتسونيثالثو نينثا هنس مره اره لهتسم ءاعب رالا لما هئاملا

 اوهر لود« هم الكىس من اهضوصلا قرا ىنع قد رطل اذه ىف هنمره_ثأ هدعب هنمزىف كلرئامو

 مهنعدللا ىذر بتل ىبأ نيشلا بسن ىف هرك ذءدقن ىذلاه يودع نيج نيدثنا زب نيل

 عم ناكو ةروهثم معلا نافذ ز نع داب ىهاهذم ىدروروسلا ىتلا ةدلبلا ىنعادرورممسو نيعجأ

 هرعش نمو رعشا ١ قشر ةداعل | نم هماعوهام

 اضرب ىلاإءالاهات اقف ٠ اناصوةل-لتغ ىلآلئاقو
 كاقالاهاك ىلابللا تروس « اضرلاةل لاا ىردأ تنكولو

 لاف ميا أن م باق س4 وا انيك تيم قرا لس ىدص

 «ماضبأ هرعش نمو)*

 (نيرظانلاهضور - ه)
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 مومهلا هتحاسليذنعتأن ٠ داؤذ ىلعما رغلا ييفط اذا
 مو-هفلا هتتكن ريس ريحت ٠ نأش هيف ةرسملا نم ماقو

 اذهىدرو رهلار مشلا هجرت ىف نامزلا ة [يهىف ىزوملا نبا طيس نيدلا سوثةمالعلا لاو
 نيعسن هنسىفهتب أر و تاد_هاحلاو تاضايرلاو ديركتلا ىلعءارةفلانيب ًأشنودرو رهسداو
 ىت>لاوحالاهبتماقت مم فور زكم هسأر ىلعو نيط هريمو ةرب-ةملا برد طايرب ظوب هنا هستو
 طب رلا نمهدس. ناك امدخأو هنعضرعأو هريغوارا يم لداعلاو لماكل الملا ىلا هللا هل_سرأ

 ىتحشاعو سممنلا ىبأ 4عطاير ىف ساحو هطب ر هلا دازو هذع ى ذرة دمماوأو سولإلا هعنمو

 اءرواهاعا دهاز ناكو هتس نيه_سوفرن نءعدادغب روس :ء هطابر ىف نفدو نونو هرمصإ بهذ

 موف وهلم نم ثاعأ كفةدمماشلابماقأ نيفوولمالانص-و نيب وركمال ا لماسمس داود ااص
 فراوعها.هسو ةمفوصللاناك فذصو ريثك قاخدي عقتت او نسح لوبقهلناكو ب وركم نع جرذ

 دشن أو موقلالاوحأرك دفدا دغب ىفامون سا> فراعملا
 هيراخبصالو د ثيد- « هحراطت دووخأ باهعلاىفام

 37 ييسشلا لاكو واكوءابق ه4لعو ساما فارطأ نمباشهي حاصفبرط: وتيملادد ربلم>و

 تدشن االه لو ةيامىلا كمهذ لصب الولي راجي نا ىضريال نم مهيف نا هللاو موقلاب صقتتيو
 بوم#بكرلاف هلبمتالا ٠ مهلو>تراسدةوباحعلا ىفام
 بوهع هنمتدب لك ىف ىلحاو ٠ ةلدارل كى فن سواغناأاخ

 امممداييفةرفح هعضوم دجور هدسحب لف هبل ارذلةعبل باشلا د_صقو رينملا نم لزنو سلا حاصف
 ىطساولا ظفاملا لاو ٠ ىزو1لانبا طبس ملاكى متنا تيبلا عشلاداشن ادسنع هيلحرب صف
 ةراعلا نسح سا اهاو ظعولاو درولاورك-فلاو رك ذاا,تاقوالارومعم ىدرور مسا !باهشلا ناك

 رداقلا دبع يسشلا نمهتويص ىناريساؤرطلوصالا لعن معم# مازعلابدخأو نيدو عرو بحاص
 رازوصا1ل ا نا.عالا او ىرمهدلا مدع نيد #ث مسالا ىبأ عشا! نع فودصتل ا ملء الخأو ىل ل دلك |

 ماودو هاملاهءفروزعلاو جانلا تفل هرمثب وابا ش تاكو ةديبعمأ ىف ىاقرلا دج أ ديسل ان ديس

 ترشتن ا دقو ىدنقي مهجور مهيد ىدم م نيدلان :رمهنأب ىدهلاه ع نمدحاو ريغهرك ذو تدصلا

 داليلا ىف اهد_غ ةلال_>هب تربكو فاو الا ديدي ىلع بحقل ا ىبأ نيدلا ءادضَ .ثأ| هعةقرخ

 د 0000 سر ها قالطالا ىلع هممال_سالا

 0 رطن يي كيا لاصب دلل نقراكلا زاك نمودو مولا قهدلب هينوق لير 7

 هيلا ةقرخلاو هنعهنلا ىفر نيروهثملا باطقالا دح ار مصم قوسد نيف د ىنيسإ-ا قو.سدلا يهاربا
 ني-طاصلاهللادابعبو نيفراعلا اهلاجرهللا انعفنمعلاو برعا ارايدىفةري-ثكعورفةيدرورهسلا

 | الا دا قبلا دالي دلالاجرلا حار نم دب هنا عش انك (( هبنت)) نيمآ نيعجأ

 تاكربن ماما ع هللا ضافأ هذورلا تاملم نمذا الا !ده هجرت مهذم ل>رلا مسارك ذدعب

 وب نيدلا دعس يشل للملا ىلولا هللا هم ىورغتسملا هللابفراعلا مهنمر)« نيعجأ موسافنأ

 اذهةضورلا تاقدلم نمذاةسالا اذه هج رثو ( هع ىذرو هرس هللا سدق ىوا ا ىنا.يثلاد_
 لهأ نم ةعاج عم ىب رطل عطقىلا ىسهتناو هسورفل اوركلا اورغلا ب<اعاوم هاد فناك ميلا

 هب رعم الخ اذا هللا وعدي ثم دب هحو رهنلا سد ةريبكملا ىنابيشلا سنوب يشل هد ناكو نارو>
 رشع ددأب اذاو هن اقفر عم نيدلا دء_س يشل اوىلامالا نم ةلمل ىذ ها ١ هضيعب وأ نيدإا ده_سحالصأي

 ارزمشهرظن لوالا نمبرفالف ه_:ءام< نيدلا دعس مهياعركف مسهقي رط ىلع ضد ل. ىلعاسراو



 ام

 هيلع امشخم ضرال |ىلا نيدل اك ميشا ا طقسفدلل ارك دل مهبول عشت تأاونم[نيذلل نأبملأ لاقو

 نيدلا دعساي ل والا سرافلا لاذ قاذأ ةريس ةهردعب ٌنيعجأ مهيلع ىثغو قعد لكاضأ هّتءاجحو

 اميلع : من نيمدت ةكرامملا هدب نمةاطعأو ةرمانعأ هب ادعلاو الؤهو مل-سو هيلع هللا ىلد دهم سنانأ

 مالسلاو ةالصاا | هيلع هتكرببرا هو ىلاعت هللا فو هماق ؤفتدثوملاوءلا هلت _ثكناو امهاكأف
 ىنابيشلا ديم خيشلا هدلا و نم هقرألا ساو ىشم دىلاردفاو هلع ناك ام لرتهنا م نيفراعلا نم

 عفتن او نيكل اسلامي دشرأو قشمدلاعأ نم انحهب رققاواوررمو اهي دعسللا ةقرطاهترشناو

 دادس مشل هدلاو نم ةقرألا ساو لقي رطااذنهأقراوذلاه.دن ىلع ترحو رماورهظو ة*أهن

 2 3قايسو ابنك ريمكلا سنو يشلا هنأ نعلوالا هقرذلا ىف نامي رطدي نم نيشلاو ىفاديشلا ا

 ذخ أ هسنع هللا ىضرىاذرلارببكلا دج ديسلا في رمشلا بطلا مامالا يْشلا نعىتاثلاو هدنس
 ب هلا راثملادم_سالاهبدمىتلا همس ادعو نيسجتو سجل هس هتعس فرش: و هقب رطا اهنع

 دذسوانلو انمتن او انياعامْ لع و اذلام كلل در صاب هللاقو هق ىف فن دقو ملسو هيلعتلا ىصددحأ|

 جشاادنسامأو ىلاءت هللا ءاشنا هل ىفىتًاسسو ريهش ةقرالا ىف :عهللا ىذر باؤرلا د ديسلا
 ميشلا نع تاكربلا ىبأ يشل نعى. دنالا درعس خيشلا نع نيدم ىبأ يشل | نءهناوىن اميشلا ساو

 هللا سدق ىناميشلا لو.هملاب ريه_ثاارك ىبأ يْشلا نعنيفراعلا جانركب ىبأ سلا نع ءاقبلا ىبأ
 ىمظاكلا| لعن ميشلان ع ىرغملا نا مع ىبأ يشلا نع ىناكركلا مسالا ىبأ خشلا نع هرم

 درعا ا للا يش نع ىلبشا 0 جلا نعسناكلا قعؤيشلا ©
 .ثلا نع ىةث اسي.ح نعىئاطا ادوادنع .ر لا فورعم نع ىطةسا|ىرمسل | نعىدادغملا

 تامومل-و هيلع هللا ىل_ص ىبثلا نع ه->و هللا مركب !اط ىبأ نب ىلع مامالا نع ىرمديلا نسا

 ةريسو نسح لاح ىلعمهاكن وفورعم نار و-وقشم دءةيرذهلوهب كرب ورازبر وهم هدق رهو

 ,رمعأ ا ىح 59 ارب قى 0 - ىكراكر | ىرمعا | ىكتملا ليقع مشل | هقابرت ق ىطساولا ندلا ون ظفا ١ :كش لاو( هنعهللا ىذرئرمعلا

 رع نيدلانيز نيىحغاطبلا هللا دبع نر م نيدلا نيز ننئراكهلا ىحتناطملاد_> أ نيدلا باش نءا
 ىبادعل اهلل ا دمع ةلدامعلا دحأ نبا ىكملار ع نيدلا نيز ردقلا ليلا نسااريمكلا ارمعملا خلا نبا
 ماكحأ دمسشم نيدلاوةل اوه ع رثلارصان نيمالالوسرلا <-فةيلخ نينمؤملاريمأ نبال للا
 رهشاش د رةىرعان ديس ب سنو هنعهللا ذر باطاغا نيرمعان الوموان دنس باكلاوهنسلا
 هللاب فراعلا عشا! ىلا بن اوربكح نأ ىلا اب قبو حئاطيلا ىفل _.ةعهجشلاداو رك دن انم
 لخد نملوأوهوماشااننيديرملاه سرت هيلا تمتناوجرذتديو ىورمدلا 4-لسم نجرلا دبع

 هئافلخر اك ًاوهتذمالت نمو هتك مهلاو-أتدصو خو.شل اهيبرت تلكهبو ماشلاةيرمعلا ةقرملاب
 ىموم خشااو ىطشلا بيش ضشلاو ىثمدلا نالسرا يشلاو رذاسم ننىدع مثلا هياهضأو
 اليوطاعاب هاطعأو قرايلارساابهمرك أو قراوإل اهدي ىلع هللارهظ أ دقو د_>اوريغو كولا
 ىفةرانملا دعصدنال كاذورايطا ايهنوبقلي خاشملا ناكر ةمكحو ةكربو اعيفراردقو اهلسابلقو
 ماشلاب بلح نم برقتلاب مين طقسسف ولسا ىف عفت را رمهعدو وسانلا عج نأ دعب حئاطملاب هي رق

 تارفلاب ىو سلا هذش ةدمالت نم ةعامت سهونأ كاذو اضن أ صاوغلاببقاي ورابطل اي كلذإ ب هاذ

 هيام لاب الو ءاملا نمر وا مرن الا بن اذ | ىلا ءأسلاب صاعو ا يلع ساجو ءاملإ ىلع هن دادس شرفغف

 سل كل ذي ر متكاف صا وغل.قءلاةفاموذعدللا ىفر جورمدلا هلم ه«فضشثلهناوخاكلذرك دو

 نمودو ىنارطلاسيقنبةو.ح يتلا نم !مسباوهو جورمدلا نجحرلا دبع هل #م خيشلا نع هقرالا

 لل ةلدارعلا دحأ نبا هلوق
 هطساولا,كلذ



 نءوهو ىم دق1لا نيدلا سد. يْشلا نم وهرزا زالاديعسىبأ جيشلا نموهو ىدلاما!ناسح ريشا
 يشل نموهو ىده_سا ارامم خيشلا نموهو ىرمعلا مياع نبا ل اعيو ليلع نيىلعريبكلا يشل

 ديعس ىنأ اندم-س نءوهوىف اسغا اركب ىبأ نموهو ىناسغل !بوهعت 7 ل |نموهو ىناسغل ل فدسول

 ىضرب اطللانيرعني:مؤملاريمأ نينوكلاديسةفياخ نيرزولا ىنا'نعوهوىبادعلا ىردخلا
 اذهملسو هماعدتلا ىلص نيمالا تلا نيقوللا دمس نع هنعدللا ىذر رمعو نيعجأ مهذعو هنعدللا

 خيشلاهي لصت,ىذلادنمااامأو هتءعدهللا ىضرىدادغلادءنخلا مامالابلصتبالىذلا سلا

 دج ديساانمامسلوهو ىنارللا سقنءةومح شل نم ةقرذلا سل هناوهف ديني لسقع

 نم طساوىرق نم ةيرق ىل درهنب هقرالا لمع خيش سبلو موذعو هنعهللا ىذر ىئافرلا ريبكلا
 نيفراعلا جان خيشلاب هلاصت ا أو عاورلا دج مامالا دسسل ا دةسو ةطساوالب اورلا دج ديسلا
 ىط_ماولالاو ىلا: هللاءاش نا < ىف الصفمهرك ذىتأ سو (لوقأ) روهث*ىدادغبلا دينحلا

 نيذلااهندلا باطقارباك أ نمودوولا ف نم ه_:ءهللا ىذر ىنملاالهةء يشلا نا كالو
 مهتاقوأ تاداقو مهراصعأ هْعأ هخا.شأو نالقثلا مهاضفب فرتعاو ناكرلا مهرك ذ,تراس

 جيشلا ناكو ةوغفلا نمدسعب وهفالاحوأام هم هسفنا باط نم لوةد ناكو د1اموزاو دطاو

 ىديس ىأ مه دحأ هلل اقف منم لبح تح هباصصأ ءامخص نم ةعاج عم اسلاج هنعدنلا ىذر ليقع
 ةمالءامرخ [لاوو ليخلا كرك كلرمتا كر لم !اذهللاةوللات قداصا! ل_>رلا ةمالعام
 همامأ ناكو ءاهد ةرذجتداء انو ءعت رست ءامد ةردجْزكوا ذا لاو هنامز لهأ ىلع كرا.ملا
 هلو5هرعش نمو تناك كءام< ةردك تداعكا ذ دعب محانومعءترسمسو ةركغج

 مح رأي ىلا تنقيأو ملا ىبك ىردقتي دعنا

 مركيممبنكلواعرك ٠ نك, ناو ماركلا بح

 هسفنىلا راشأ نم ىدملا لوقي ناكوامهنعهللا ىذر ئافرلاريمكلا ا دج-أ دس اناوالخأ اماوالا

 نمىعدملا لوقي ناكر نالزذنا مالعأ نم لعفسالا دقفو ههقور دعب هسفنل هونوهريغ ىلع ىلا هو

 ىةلخدةدبرغهتالك دملا عايطلا ىلع تاقتثو سوفنلا ىلع مظءوبدالا جا.-..هناك تقرخ
 ىلع هللا, ىف ,راعلا يشل ناكر ىوعدلا مهتنسلا كول نا نمفرسش ان وؤراعلاءافصلا لد[ تالك
 لاك ىلاعت هللانذاىوملانوم<و هك الاو صراال |نؤربي نيذلا نم لمقع يشل ا لؤةي ىمثرقلا

 هسأنءرم نيدلا فرش هسأ نع ىحنملا ره اوبأ نيدلا نكر لمصالا جيذلا ىنث د> ىطساولا طفالا

 انش سلع تنكلاودهنا مهدعو هذعدللا ىذر ىجنملا ل قع ريشا | باعكأ دحأ ىدهاملارمصن ريمالا
 نيفراعل ا بطق تم دخ ىنا ىلع هللا من نم اعف خعاشملا رباك ًاوهمضوصلارك ذىرحدق و ليقع يشأ

 ىوىنارطلا هو يح يشل انش نيب وبحملابطقةرظن:. تر وذو جورمدلا نجرلا دمع ميلا |: دش

 لك ةذفانلا ماكل اهللا ىناطعأو ىاورلا دج دم_سل ا انذيش هعالا جانرئاوذل ماما هقرخ لاكلا |

 شوحولات دةوفالطاب تدعداامىناوقوةددرماي رادع اي ماوهاي لادو ماعف دحو هل_تاد مث ئبث

 ةلزان هدهو ةدع ادهلهذ ةراخحا تصقروهبترادو عاقبل ااهخارصرواهريئز" الم دقو ليط !نم

 ىللعههحو ليقع ملا لبقأ م هيلع ناك ال لكتاعو تنكسفرضح ُحاهضعبد ناصغالا تكستشاو

 دبع هلسم مشااوعاورلا دج ادسلا ىنع ةثالثلا سا سشأ ىناوأ نم فرتغأ ان أ لامتف نب مذا
 بح عبط اذا ديرملا لاو من نيعمجأ مهنع هللا ىخر ىنار كا سيق نب ةومح شل او ىورساا نمجحرلا

 ديرملابادادهو (تاقز هلاح ىب هنع بائق هش همههوذ همقتعمطت اهلدت دارا طسأو هبف يلا

 بهل



 “ال

 هللا هم نم : .ثااكل ذة. 2 نأباذع هسقن نع هدشن باغ هنع هده 4 ه:ةطتخاىدلا نجلا

 فراعلا خشلا لاو هللاريغ هنمتحرخأ الق تذكساذا هللا ةمو ىلا وهناك هملا لك اسولا نمو
 نةودح ىنادمدلا عسفرلا متفلاوذ ه تبت ىمول_عودلاكى لع فئاوطلا عاجلا دةعن ا ىذلا ريبكلا

 ارارسأتتبأو اماوعأتم>أو اماوةأت تامأ تداذا همن اران نا هنعهللا ىذر ىنارطا سرق
 اراك

 راكالاموهتاهنعتز تار ٠ اهاكقطادحوأقحدحاوم
 رئارمسلا كل نيب اسهل ىدنتو ه ةرضح دعب ةرظالا بحلاامو

 رئاصنا !لهاللاو-أ ةثالث «تفعوش ةريرسلا ملا و 3
 رئاح لاح نواة ثملا هرضكو 0 هدا>و نأ نعرمس أ ادعي لاك

 رظان لك نءءانةأردظنمىلا 5 تنثةاورملاو وذتمزهنلاحو

 ىحينملا لد ثلا ىلا ىسمتنت اهريغو تاطب ءلاو ماشا اداليب : رمعلا هةركلاناكلر عطدقولاو

 رسلا ب> اص مركم ادرفلا مظعالا بطقلا م_ه:موؤي نيعجأ مياعىلاعت هللا ناوضر هي اعصأو

 0 كا ا ىناحورلاتأشلاو ىلا رلا

 فرشثتفه دق صهللار طعععاوزلا د ًاريبكلا ديسلاكردأ م ل

 ةيعك نراعلا مامالار بق ايف طسساو ىرقن م هب رق ىلا در + هب رق ةكرأم لا ه_ةقرش سناو هعيدعا

 نم ةعاج هفلاقو هّمكربب هلاح هللار معو هنعدللا ىذرىنانرلا ىح اطياادغ ا لارو د لاحرلا

 ميشلا نولو هيام ىلع مهو ا.حالا فرمد:ك مهروبق ىف نوؤرمصتي نيذلا هعبرالا دحأهنا ةشفوصلا

 ىنركل !فورعم خشلاو ىل ار داقتاا دع ْخيشلا و ىنارلا سبق نبةوح نيشلاو ىججنملا ليقع
 ىنباّكلاردص ىمالكلا هيلع قيسسىذلا ىفونطشلا اهلقن ةماكللا هذهو/تاق مهنعدتنا ىغر
 ىدلا موقلا ديسن الا اوهرس هللا سدق ىل. + ار داعتل | دبع مثل ا بقانم ىناهغنص ىتلا هتعسجب

 فوضت نا لع ضناةنع ىلاعت هلا ىظر اعاد 0 دانا وم ةعوللا نملعل ركزسا
 دقو 0 حاورأ ىلع نم ركل 000

 هللاعف توالادعب حاورالا فرمد: نع هنعهننا ىذر اولا نيذلا جارمم ىدسس لءلخلا ثوغلا

 هللا ىذرعاذرلا دج دما اوههنلاءاشن اد غةقيرطا ا هله ىفدي عدن ىذل ا انماماو نوبدجأ

 لاعفلاو دحاوةردقلا طاسب وتاومالاو ءامحالانأشب ىهالا ىواستب اذهب و هللا ةئفص هللا ىلا
 1111110100 تاردلا مولر سو تائئاكت ا ىفمهفرصو 0 لوأوهياحأ مظعود مع ١ د>او

 هللاىذر هودي ع لاب جرذت رب دق ئش لك ىلعوهو عفا“ كاراضلان كلا 5 ارك اوهو ىا سايق

 نهري فغ مح هندارانلافو لاو>الا تاعجأ نمةريثك ةياصعهلذلتو موقلاهغأن ههعاج هنع

 هامرو ليتلابمهريغوءادعل اوحياشملا هبلاراشأو ةرثكتوصعال يظعملاع هلا ى#ت نو الا

 دارأ ن مهم قا السا لهأ نال ىلع لاع مالك هلناكو .٠ فثكت تف تالضعاا ىف هم انؤدلي و

 بهذدىلاع: هللا نا طاس ىلارظن نمووغصنو بون امناق ىلاعت هللا ةمظع ىلا 4-من هح ويلف عضا لا
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 هلق قىلاعت هللا فو ىربنا بحأ ن مو هته ل :ئعةري_ةفاهاكسومنلا نال هسفت ناطاس

 مرح نم مرحامو ةرورضوأ ه نس ىفالا لمن الوالالالا لك أي الف نيقي دصل!تان“ أف شاك و

 رون باتسا ناي قلإتا ىذأ و ةمعطلا ءوسنيئيشالا لوسولا نءبحجو توكلملا ةدهاشم
 لاو>الا عيج ىفؤدصلاب ىلاعت هلل نيزتو ةركشلا لوط ردا باب مفتساو ردم ماودي باقتلا
 دوسان او ةلفغلاو كلاناو ىكلهلا قرت هناو فد وست لاو لاباو هلااطالا لس هلا بدحتو

 مدس لا ةددشب بوز ذلا فلس عم رثساو نيمدأ: لا ًايلمهناو هضرد_ءالامفىناوتلاو كاباو باقلا

 .فشءاحرلاو لمعلا سس قرف وا لاو هع>ار ا نب لج وز ءدتلاوفءل ضرعتو رافغتسالا 7

 1 نم لعالو هرك ذنعرتفيال نأ ق ىلا ديرما ةمالعو هد < قداصلا هبلط مدقلوأب و ا

 اهلك هنسلا نالىلولا هيف ضرفلاوايندلا كرت هن-_سااوضرفلاو نسل ا مّرلن وهريغب سن ا
 نمو ىهأ لك د مف ضرفلاو هنسل المع نذ ىلو ملا دك ىلع لدي هلك اكل اواي دل كرت ىلع لدن
 امال ديهريغدختب نأ هللا نم تس نأ هل ىعمأ ف هسفنو هلق ىفاهر دق ىلع هبن دقفابن ذلا فدهز
 هلال اد )1 ار طرا دقالا هفشاكمد ءوربصا اق اق-روظ ءالملا لوزن :عوهدةعهلردقال

 قيساك تاسالاهذهب لث#ي هنعهللا ىذرناكو ٠ كتدابعةلعحانكلو تفرح دهزلا لعجت نأ
 راك الا موهفاهنعتزعغناو ه اهاك قل ادحوأقحد-_>اوم

 رئارسسلا كلت ني ايمهل ىدنت « ةرظن مث ةرطخالا بااامو

 رئاصبلا ل هاللاو-ًاةثال5 ٠ تفءوضةربرسلا قا نكساذا
 رئاح لاح ىفقامشملا هرمض< و « هدحو هنكنءرمسا اديعب لاق

 رظان لكنع هانفأ ردظنم ىلا '« تنئناورمملاووذتمز هبلاحو

 حلاملار لا ىف علا نم ةيهترفاسلاةرحانلا ىتب ركسلا ىلعي نب ماع العلاونأ حاصلا خي كلا
 ةئيفسلا ان, ترمدكت او بناج لكنمجاومالا انتدخأ رحرلا انياع باغوانهتدل: ناس الل

 اهيفتدأرو تاريمللا ةريثكل ىهاذاوادحأاهب رأ الفا هتفطفةرب زجل ىناقااواهنم ح ول ىلع توحنذ

 تساحو مهترخأف ىصق نءعىنولًسواودرف ميلع تللسفرف:“ هعنرأ هفاذاو هنلخدقا رص

 ءاشعلا ناك اىلأا_.هظعا ىحأ ىلاعت هنا ىلعم هاابقا نسحو مههحوف نمد رذ كلذ ىو هرقب مه دنع

 ىناول_سرتسا مح ءاشعلا مم ىل_دومدقتف هءاعمالسااينيب دة ماوم اف ىنار طا ةو.ح يشل لخد
 الو اعمطم كلاوسيف ىلد>أالىهلا لوقي وجان ةودح خيشلا تعم فرحفلا عولطلا ةالصلا

 ىلا لاتاف ةيركلا عرفت نع فشكش ىنم كيا ىلا ارظان نيابي تخفاو اهدتنم ريغ ىلا
 نءاوك اهيفىلو كرك ند اهتهسوو كير ورسدل اب ةيركسل لا عرفت دنع ىسفن تقثوأ دقو ةيرقلا سلام

 .[رورسابو نيئاتلا بيمحانءاقللا اهفشكمس لاوح أك ءمىلو قاوشأ تايابص ايلا حانرت حارفا
 نيعطةنملارهظادو نيحاللازرحابو نيدرفنملا سنأابو نبداعلانيعأةرقانو نيقراعلا

 ىكُم نيفئاكلاةمهتفكعهللعو نيدحملاةدئفأت سنأهبو نيقيدصلابولقهءلاتنحنمايو
 ميشلا جرخ مث ردبلاةللرمقلا ةءاضاكن اكمل كلذءاضأوهب تفح دةراونالا تءًاروا ديدشءاكب
 لوي وهو دعنملا نم ةومح

 لاءابلاوهالا نمهيقسلقلاو 3 لاغا نومملا ىلا بلا ريسسس

 لايجأو لهسىنعفي كلا ٠ مدقىلءرفق نم هماهملا ىوطأ
 انمادقأت حت ىوطت اهلامحو اهلهسواهر< و اهرب ضرال ا تناكذ همعسف هشلا عمنا كماو ا ىبلامف

 سانلا اممفاوؤتقو عرسأ فن ارح نف اذاو ةو.ل نك براي ةوطخاطخالك لوي هعمسأ تنكوابط
 ةلطي وس نيهللا دع نيهمالريللا ىأ يشلا نبا ىلاعم لضفلاوبأ لاق « .عيصلا ةالص نولصب

 فار



 مو

 0 م وبح خيشلا دنعاسلاج تنك ل رق لا ل ىبأ تعمم لدعلا ىليذطل !ىنارملا
 كس تاعولا و اا اذ نا ار ه4-:ءهللاىذر

 ءشنماتيب تيار ف ةبرخ هدقىلارطملا ىف اقل وملاذي روت ىديصإ تلا لاف لا
 يتفرع يأن هوتاق جرفلا ايأابا.حىهىللاعذزوو ىدرك عش هيفاذاو تكف هرقلا كلتءازاب

 ف رغأو ارتسزوههلا نيبو ىنبب برسخ م مك« ربت سلس اي ىفانشيب ردا عمج نيحرذلا ن ةللاق
 اككتنكو ةال دلل امصتنم لب ًاضؤنالو لكأ الو مان هّيأر اق ةل#الا كلت هدد:عت اف. سولملاب
 ىلرطخاع ىلحرص رركحلا,ل+ةشاوةرطألا هده عد دج رفل |ابأ اب بح اص ةرطخ لت رطخ

 .صلا ناك الف ءاشعلاو برغملاهب تءداصو ىناهذأام هملقءافص نمت روك ذن ىرطاخ قياس و

 لف هتال_ص نم غرفالف ىبدقن ق ىناك هحافلا موق ملف ىلصو مدن ىبت نأ لص ىديسسايهل تاق

 لكىللوقي لوز عىبر نر يغلوةتامىردأامجرغااايأاب لاف هستاغلا ةء ارتد اول ىدم_ساد

 مت فرصن او هتعد وو تمكؤ لاو كف ىنع لغت_ثنال كل نك !ىلنك ىلا خابر سلا د_ةعةلسا

 روُسَعل ا همق هنعهللا ىضر ةوح يشل لاف لاوادح أ الوات رأ مذ هرم ريغ ناكملا كلذ ىلا تدع

 ْخ اهبانحأب همحالارقتو اهاب رابدسعلازعو امانلاب للاخ رلاةمقو اهايذني روصقلا ةمقو اهباملب

 نيدهدشنأ مو ةفلت#اراث 1 أدار اع راهو : تس ناو: تنام كد انا هي كا لاق

 ارويغنحهوةدساح نهب ٠ تحران: ىثعلاعمحايرلااذاو نقتل

 اروتس هنع نفشكواذنةأو 3 ادد حو دو اذنيمأو

 سيئر ماقملا عسفر مال_سالاةكرب لسصالابطقلا ليلحلا يشلا هياعجأ ضاوخ ند
 نيدلاباهشنبا ىرمعلاى منملا ليقع خيشلا ىرسدا اريمكلا فراعلا نيلاصا الع نيفراعلا
 ماشا اةيرمعل ا هقرإلاب لخد نمل ذأ هل ىف قبس اكوهو هنعدنلا ىذ .رىراكهلا ىغاطتلا دجأ
 ىدع يشل ا هباححأ او هئافاخر باك ًاوهتدمالت نمو هتكربب مهلا او-أ تدك وخويشا اهب 55 و

 لوفر دع اواراعر كورلا د دمحدلا و ىطشلا بدبش جيشنا 58 قشمدلا نال را ثلاورفاسم نبا
 هنعهللا ىذر ة ةودح مشلا مهتعش ن نكس نيعجأ مهنع هللا ىذر قار طلا همأن م مهاك خومسشلا

 لل ف الاىكداج ءاعيرالاة للا عتامنأ ىلا مطوت اون ارح

 د#و أخ وبشلا جشدملا ىلو ىلاعت هللا فراعلا خيشلا مهنمو) رازير هاظا,ي-اون ىفدربقو !منذدو
 ىطساولا ظفا ا انخشلاو ( هنعدللا ىضرو هو ردنا صد نالت ارداعا ادع متل

 ىناللا تسود كح ننىمومننةعامج لافو هللا دعاس ىبأ نيرداقتلا دبع خيشلا هقاي رثف

 ةربرسلاو كم يو دهازلا يمودلا هللادىعىبأ ط._سدادغب لب رن ىل_.نطا

 ىر5ىهر نالس هن امعب رأو نيعيس هنسدلو ةريثكملادماهلاو هريهشااتامار كك ةرهاطلا

 دادغب روس نء ه>را1نا تاطابرلاورباقملا ىلا ىو اي تاكواباشدا دغب مدقو نا سريط» اروهقرفت

 ءاذعلا سلات مزال ناكو ىم_هلا جريب فرع هبف هستماقا ةرثكل رثكلورولاج رب ىف هتماقارثك أو

 نم ثد ا ارب زعابناج هنم لردأ ىتحملعلا بلط لغم شا دةومهذع ادب ومهسوردرضخ و

 دعس ىبأ ؟ىفانلا ىلع هقفنو هعاجو فس هول نب با اطىبأ وجارسارفعحو ىف :القاملا نبلاعغىبأ

 ناكو نرتشأر ربو ىررتتل ارك ناك لما دال ةو ىفاذولكل باطلا ىبأو يوزذملاىيرذملا

 تبصهلرهظو تهدوت .م4لناكورطاوملاا ىلعملكت ارو صالخ !ةوةوةكرب و ظعولا ىف ةلاح هل
 هلل ةريغلا نملاح ىلعن اكو نبدلا ل>ال_صاخناو ةماعلا همظعو سانا | داقتعا هب نس>و دهزلاب
 هرك ذدنعىناعجسا١لاقو امئاخاعرو ءايلعلاوءاحلصللاعضاوّدم ءارقفللا مع فر ؛ رمثلا عرمشالو

 ركشاا معاد رك ذلاريثكن يد حلاص هي قفهرمدع ىف مهذعشو ةلبا: اا ماما نالبحلهأ نمرداقل ادع



 ريغهرك ذولوقأ ٠ هلتينب ىلا هسردملا فجزالا بابي نكس ناكو هنع تيك هعمدلا عمر س
 هسماثلاتاكربلاو لماشلا دحولاو لماكلاددملاو قداصلاقوذلاو قراملاريسلايد>او

 ىلينط ابحر نا ظفاللالاقء ةايروالعرابع قي رطل !ذهناكرأدحأن اكو ةيلاعلاممهلاو

 ىبأ ني ىلء ىلا ةم_سن سا:لا ضعب رداقتلا دمع يسشلا ىندي هلرك ديو ةلب انا تاقبط ىفهللا هجر
 ةلالحب بي رالف هنعهننا ىذررداقلا دبع يشل امأو ىطساولا ظفاخسا لاو « هتعدللا ىذرتااط

 ساج نيروه-كلاايندلا باطقأدحأ هنوكو هلاحدهفكحو هتامارك ةرثكو هتلزنم يظعو هردق
 هثالشااو نانثالاود>اولا لرد ناكذف هئا.م-هلاونيريثعلا دعب دادغب روسدنع ظءولل

 بائوهمالك, اوءمّناو هحالدو هتنايد سانلا دقة عاو مالا لومقل اهل لص هتمامّتسا ىلع قبو

 هملاتضوفوهتاماركو هلاوةأو هلاو-أ تربتشاورباك الاوان دلا ٠ ارا هباهوري كح قاخ هيد. ىلع

 ظءب و سرد. ايف ماهو تع-سووهسردملا ترمعفاهريمعتب ماوعلا هلبصعتف ىيرملا هذشةسردم
 هنمرد صنت تناك كلذلو همام نم لك اهلاح ناكذد>ولا هماقمو قدصلا هلاح تاكو فرن نأىلا
 بعملا شبط شيطبف هحاص بلغي د_>ولار كس ناوه دو ماقم نمال ا ىهامو تاكو تاحط#ش
 ىدتقيالر مهلزا:مومهماقمىفحدقتال ماقملا اذهل ثم ىنغيشلا لثم نمر دصت ىتلا تاملكتل ا هذهو
 جرخو ليلا ءاوس لضدقتف اهيفءادتقالاب همز م تاسطشلاو تاملكللا هدهنأ نظ نمواهيف مهب
 نيكلاهلا عمكلهو لزد عرمشلا قبر ط نع

 حاطشلا لع شاف عرمشلاو ه زواكتو ةنوعر هيف مطشلا

 حال صالا سو ةاجنلاباب ٠ هقيرطنالذلا قرط كلساف

 قدصلا ماعم هل اهلا نسح آت وملا ضمه هكردأ ني .رداقلا دبع يْشلا نا نيف :راعلا نم تامل لاو

 ةاوو تناكو لالدالا بادب نيب وحث هذعاك ىذلا قا اوها ل هلاوو بابل ا هسمع ىلعه د عضوو

 ةلاق“و برغملا دعب هناهصتو نيةسوىد> اهم سرح 0 ا

 !ةفرهنوم دنع لوي تاك هنأ تعممو هنس نيعسن غ ابو همسردع همقو ىف نةدو ىزوخلا نبا كلا

 اذهان دعوامريبك ججشان ًاهنوم دنع لوي ناك اهاريثكو مكملاءجأ مالا ل اوي غافر
 ا! و ككل دعت !مامال انش هاك اماونم هلل تاماركر داق دبع جيشللو ئ كارلا

 رممنيدلا باهشفراعلا خيشلا عممهنا ى ةورافلا ميهاربا قدس ا ىبأ نيدلا يع مامالا عشلا نبادجأ

 معن م ايشأر فأ نأ ىلع امونج و لاق مهنعالبا در يبكتكلا وضل يدر ور هبنلا ذهبا

 رخآاياكوأ نيمراا مامالداشرالارأ ىنا:_.-رهشلل مادقال اهيا أر قأ لهاددرتمتدقب ومالك |

 ناكذ عم الا ىلإ هنعدللا ىفر ررهاةلادد_بعنيدلاءاض برجل ىبأ نيشلا ىلاخ عمت بهذ قامهاوس

 ربقلاداز نموهامر# اي لاوو ىلار داعلا دمع يتلا تغتااورداقلا دمع مشلا بنحب ةالصلل هفقوم

 ةقبثك كريو رداقل ادبعخيشلا لك لو.قنمىبلق ل خادامل كلذ نعسعحرفربقل اداز نموهام
 ًايشأرفال مايالا ضعب ىف تّدلاوهنأ ىنا رحاب ءلل عمطم نبا نع شيلا ىبأ نباداك- ام هناماركن م 1

 دفن قب رطلا ىفان أ امي تيضمو هتكر تف ىفر ها ىن ارازف ارك هترارفرداقلا دع مْشلا ىلع

 لاف اسو هيلع ىل اعن هللا ىل ص ىنلا تب ًأارف تغتدشهو كملع تدرج لاو ىنرمصب أ نيف ىناخ

 نخأ م عسيطم نبا لاق رض الفريللا عم تن ”ًارصضن الفريملا لعم تن ًارصضنالفريللا عم تنأ

 هبريجو با ةاارسسك ةطرو نم هد ةنأهلنا ناو تامار كلا نس ن مهذهرلوقأ 5 قارتاو دم

 بالا نبا ىكحو ريما لعمتنأب هلدياطخو لسو هبملع هللا ىل_ص ىبنلا اب ورب همرك أو لرلا باق

 تاقمت هنعمفاموت مف لاوهل غرف الو رداقلادبعيشلا سامي عهسإ وولاب لغتسش ناك هنا

 ريسصب اذما كل ذرامتو رك ذلا سااش نعودفلاب لاغتشالا لضفتر يتلا ىلع لاقذ ىنمتقولا عاض

 هر وهدكس



 ءا

 م حم ع مه حا هه د حس ص حما د وهم حد حم تكدصم ع حب صم صسمم ا هس صحم

 ىلاعت هللا نذاب وةلاو ةحاجد ماع ىلعه دب عضو هنا ل-ةنو هم الاكب ىنيئعي هنا تاقفدي ودبس

 روغصملا طةسفايضغم هملارظنفر وغصءهيوب ىلع طقسو ىثعتماوو هغمظع تلح هللا اهامحاو

 ثلا ىلع لخدأت::لوقي شفخال ا دهمابأ تعسر اكل |نيالاقو هبود_صتوبوثلا عزتفاسم

 نمج رق رعلاو هسقاط هسأر ىلعودحاو ص.ة4لءودربلاةوقو ءادشلا طسوىرداقلا دبع
 نمناكرداقلا دبع يشل نا ىف بي رالورملا ةدشىفد وكبك ةحورملاب هّوربنمهلوحو هدسح
 ناسعالا هباء ىثاودارفالاهرك ندهن دقو لاو>الاباككأءاناوالا ظاعأو لاجرلا نيطالس

 هنمز عياشم نابعأ نمووف(ةلابو) بولا هلا داقو اصلا ن ا هعسو خوسشلا همظعو

 كدمسلا ان دس ناك( ىثورافلا دجأ نيدلازعمامالا اددعش لاق ىطسا اولالاق ىلات طاهرة داع

 لان ردم كالا نحوك داقلاد.ع خيشلا لوي هنعدنلا ىذر ىئاقرلا بزعالا يهاربا

 نامثع نبدا! فيس ل.ل اد._سلا نا ي>رلا دسءةلودلا دهمد.ساا نااض:أ ذل ىورو مودل هللا
 واخ نمت ًارذىنالم طل ارداقا| دمع زيشل |تيًارودادغب تا دلوةي ناك امهنعدهللا ىذرهعافرلا
 دج اد مسا | ىلإ كل ذترك ذىرغسنم تعجرا فهل تب رطامهرطاخ ةمالسو هبلقةراهطو هرم
 هلعب لماعهن أش ىف كرا ايم هلاح فق داص د بعر دال ا دبع يسشلا لاقف هنع هللا ىذر ىناقرلا رب كا
 دحأ هيلا تغلي ملف هنعدللا ىفرىنابرلاروصنم خيشلا ان د.س سلك لخد بيصن قّدفولا نم هلو

 ةلزنم قد_صلا لهأ عم هل اريصمسذىمعلا باشلا ادهلاودسفار وصنم خشلا لاقفاياش ثلاذذاناكو

 لاةذه-:عدللا ىذر ىنسلاءاوولا ىبأنيفراعااجات دمساا درغلا مامالا سام لخدو ىسمتن اةدودت
 دبع خيش نع ةرههنعهللا ىضر ىاورلا دج أ ديسسلا لس دقو« تكسب اللي دش عيصيسس مالغاي هل

 ءاشامهعأ نمو ةرا-: نع هقيقطاردتو هسامع نع ةعبرشل ار ل-روه لاف هنعهزلا ىذررداقلا

 لال داو لاح ب>اصرداةل دمع ْومشلا ناىلاريش ؛ تلق ابرمدعىفهلىناث ال لالدا و هلا>ىفوه فرغ

 لالدالا نما سم ماقم باص ىداد_غبلا نيشان دوعسلاا وأ .ثأ| هءم-اص ناك اأو

 هش نم لك اهنا ىلعة فت اطلا ذهن امعأ صن هلغثىفاتكةمبدالارو# < عمارتادتاسطشلاو
 نمهنارضاو ىعاطلاىبر علا نيدلا ىج ث زيا |هلاو ىذلا الهو تلقو ه- :عدللا ىذررداةلادس.ع

 ةدهاملا نين هنت | ىدررداقلا لع كلا كلوا_سهباداماو قاب رتاا قلاق# موقلا نايعأ

 ءاردكىاحاساد هرم اس نب رمثعو اس ثكمو با ارنا ىلا ىوأي ناكو تا دا. ءاادرثكو ةيظعلا

 ةمامقب تانقأ تنكولاوهالا باد ىف تاساف لوب ناكو هذر ع ل-االو سان /|فرعي الّنارعلا

 ىلا سا! !ىناجامع رو وص هم ىرهظ ىلءوهقيرخ ىسأر ىلع ناكحصر ا

 اذاواحخارصربلا 'المأفءارععلا ىفانوال.!لاو-الا ىنةرطت تناكو كلذرر كش دقو ناةسراسبلا
 هللا مهجر باعك [نمنوةداصلا لةنوو رداقلا دبع ونحنا اذله اولاوو نوفر عنو رامعلا ىنعمم
 ةرمدبلاو طساو ىلا هب الجنا مايأ بهذيام'ر يثكن اكوءاشعلاءو ضو. :#س نيدعب رأ يصلا ىلا
 ميظع نم هيلع ناكام عم ناكوداد غر روعج راخ ىمعلا جريب فور عملاجربا !ىلادودنو ءاسطملاو

 لالا اذ_هىلعلازالواك واكل ذىربودادغ»خوبشلا نعةع رمثشلا معلش ةدايعلار م دهالا

 صايدادغب ىرزملا راكان قرح ا دفنوا وح ثلا هلخ داو ةئابولا هتكردأو ةبانطل اس ل

 ديهسىبأ مشل هذشةاؤودعب مهلهل خو هنعابتان هماقأو 4«ةةرخهسلاومال_بلا هءلعءرضألا

 هتاراشاتكزو هتاكرت غو قا ىلا قالا دوقيو سرديو ظ».ايفماوأو هل هش ةردم تضوذ

 ترهمشاو هنايسابالعو هنانحباطو هناس صو هرمسرهطو هصارهطو هنارا.ع تاس-و

 راسو نيد>وملا نماهمأهب عفتناو هلم أ هللاريغ نم عطقناو هلعالعو هتالاءترك ذو هنامارك

 هفيفطا نيدام لوام نيد رك ذو هقيرطلاهدهناكرأر اك أ |نمدعو نيذراعاانيواودىف هيد

 (نيرظانلاهضور كك | (



 و

 هىهأه بادن ىفهكتناكو هردةريةونوهنأش ءالعاباومأو هركذءاوهؤوت قولا لاجررثك أ همظعو

 ىوئطشلا هلعىرتفااك ال ةطوبسخملا ةدعاقلاّتة نكاوركسلا لهأ عطش ودحولا لهأ ىوعد
 ءاذعلاو نوةر ملا اهنامكلذدب ؤبو هءالهملا ةالغلازواحلا لهأ نمامهاك اش نمو ىنادم-هلاو

 دبع خشلا هنع هلقناماهنم مهخع راونو مهبتك ىف هسا ا جئاورضحو هو,هكودوأر نيذلا نوةداصلا

 ىه هدهو كمي وتادبالا هذهأر قياما ريثكن اكهنا ىخوسفطا !قازرلا
 ليه اىلادوقيلاحدفالاو دئاوذ سمن خيشلا ىف نكيملاذا

 لص ن ءهقيقملا ل ءنعشصيو ه ارهاظة عبرمشلا ماكحأب ميلع

 لعفلاو لوقلاب نيكسمال عضو ٠ ىرهلاورشلاب داروالرهظو
 للان م مارإلا ماكحأب يلع ه هردق مظءملا خكلاوهازهف

 ىلكمر كو ذ ل ,ةنمةبدهم ٠ هسفنوؤب رطل بالط بذهب
 ىذر لاح لك أىلءتامو ةيركسلاتاسطشلاو ةيدولا ىو عدلا ة لاح همي ا ىف هنعت ست ادقو

 ديعس أو ئدا دغبلا ىبحرلا سايدلا دا نيمطظعملا نيالا نيذراعلا نيذهشلا هبدعن جرت هنع هللا
 فراعلالك الا خيشلا نم هقرذلا سل دانج- نمشلاوامهنءهنلا وذ رى وز لا يرخملا كرايم نب ىلع
 مامالا يشل لاخ ىناب رلاى حن اطيلاروصنم بهشالازاملا قب رطلا داوح هب بكي ملىذلا ل_ضفالا

 هقرألا هقبط فالس هغمهرك ذمد قت رللا فروصنم خيشل ادن سو ئاؤرلا دجأ ديس اريبكلا|
 يشلا هللا, فراعلا هش نم هقرخلا سبل هناو كرايملا نيدعسوبأ ىلع جكلاامأو ةييعاورل هيفي رمثلا
 وهو ىموطرطا!جرفلا ىبأرييكلا يشلا نم اهسيلوهواك :راكهل | ىمثر لا فوت نب ىلع نسما ىبأ

 نيفراعلا داو لك الا هش نماهسل وهو ىميمتل اد اولا دبع لضفلا|ىبأ مامالا خيسشلا نم اه سبل
 ىدادغبلا دينا مساقلا ىبأن يف اطلا مس نيفراعلا جان مامالا نماهلوهو ىلشل اركب ىبأ خيشلا
 ىبأ لاجرلا معبر اقايرتلا اريمكملا يشل نماهسلوه وىطقسااى ةرمس يشل اهلاخ نماه لوو
 وهو ىلا بي يلا نماهسسباودو ىناطاادوادمامالا نماهساوهو رك |فورعم ظوف
 ميش هش نماهدلوهو ىرصيلا نسألا نيعب اء | دم_-نيفراعلا هح لح الا مامالا خشلا نماهسبل

 بلاظ ىبأ نبا ني:موملاريمأ ىلع مامال اهلا ءاماوأ ديس نينس+لا ىبأ بلاغل اهللادسأ لكلا ىفلكلا
 هعنبانمةقيقطاوةكربااودّقي رطلاو معلاذخأ وهر نيعجأ مهنعو ه:ع هللا ىخرو ههحو هللا مرك

 نيعجلأ هيىكودلاىلعو مو هيلعدللا ىلصدمتان الوموان د.ءاهدا بربيبح ءايدنالا تاداس ديس
 هماقمواعو هركص زءهؤوت قولا خومش ههظعوهرمدعءامغصأر داقل ا دمع يشلا ةيالونلاودقو
 ىناعملا هنم ليست ل اعمالك هل ناكو هناذرعلا لهأ لفات ىفءانثا !ةيولأ هلت »فرو مهريغ و هخاشم

 هلأ: ةينلاءافصن جوز م ةنمك ل ا,نوشمهنسلا واتت ةعبرسثلا طباضب طومضمةطاصلا
 موقاي هنعهللا ىضرهلوةهنم هنيكسانلا حاررأ هيلا نكتر قدصلا لهأ بولقدب حر فتو عابطلا
 لاومىوعدلا در عمفقتو هنيبلا لرتنال ساسقلااب كلرتيالصنلاو لعلب تنتسب ال لوقنملا

 لنجوزعهللا نماويحسا نورضاحاي نوبثاءايءالهجايءاطعاي هنيبريغنمىوعدلايدخؤتال سانلا
 اواصو همعن ىلعر كش اباهومزلًا و هر دة قراطم تت مكن اوريسهلاولذ هلا مواقي اررظناو

 ةرخ الاوان دلا ىف هتنحو ل -وزتع هللا ةممارك مكه اج مك نم كل ذ ققحت اذاو هةعاط ىمالظا ايءامضلا|
 .+ ىلءوْه سفن ىلع هللا هصخ نك قالا ىلا كاوكش نع ناسلل ا ك-مأ هنعهتنا ىذرلاقو

 ىوهلاعابتاو عاد_هالاو لال_ضلا نعمهامنت ةيصعملا نعمهاهنو هعاطلاب مه سان قالا

 ءايلوالا(لاقو) مسو هلع هللا ىلصهلوس .رةياسو ىلا_هت هللا باك عابتاب مه صانو سفنلا هقفاومو

 ىتحام ميفدوظفع ىبنلاو ىع'الا ءىجت دنع نوريضح ا مناو ل جوزع قا عمه .غىفنولازبال

 ال



 و

 سننالهطللا نعجرذتالو هلعو همكح لم !مالغان(لاقو) عرمشلا دددح نمادح نو>رعال
 مهند ملام مفاو د هاج نيذلاو) ىقلاعت لاق كلاين دو كءءبطر كناطيشو ٌكاوهو كفن دهاحد وعلا

 || لكنا فراعلا لقاعلل رهظ اهانرك ذىتلا ةكرا.ملاهتامكن موا ريثكر داقلا دمع خيشلا مالك (انلبس
 نموهوهَبلا هلي وذكمدعلا ةزواجتملا بلاي ةنذؤملا تاماكلا نم هسيلعلجحو هملا بسام
 / نازامللا نب جر غلاونأ يشل !ىلرك ذدقو ىطساولا لاو هنعهللا ىذر هللا هلع رسشودهللا راكع

 أ| ثداحو أ لزان هيل اذا ناكمنارداقلا دبع ريسشلا نع هثدح ىجيطقل ازازبا | دهم زيسشلا هش
 | ىديسابىنثغأل وي وارا ص ملسو هماعدللا ىبص ىبنلا ىلع ىلصن وهلا نيتععر ىلصيوءوضولا نسحب
 || ناسلي هيحاش ومالا اوةالصا ا هياعىتلابباقلا طب رب ممالسلاو ةالصلاك لعلنا لو سراب
 الئاوهللاتاولص هءاعهنمادجسمبدتالا

 ىريصن تنأوايندلا فلظأو « قريخد ا عذ ىكردأ

 ىريعيلاقعا دمءلا قعاضاذا 8 ىلا قوهو ىلا يار ىلءراعو

 هبات ىهأب ناكو هنع هللا جرف لسو هيلع هللا ىلدىبنلا ىلع مالسل اوةالصلا نم كل ذ دعب رثكب و

 هياعةرهاطلا هحورنمةيانعلا مهلمشتو ةيفركل اهل ملسو هءلع هللا ىل »هللا لوسر نمدا دهتسالاب

 نبن_لا دجموبأ خيشلا موه :ءفن هلا اونا نيذلا هيادك,ن موو مال_سلاو ةالصلالك أ
 ىنازكلا دلادبع نينالسر غيشلا وىفاشل | ىليإلا للاص نبدجأ غ خيشلاو ىسرافلا مير كلادبع

 رولا كرا دلاوا علا نمار 1 , وأ عشا ىدادغبلا بهو نيدعسنيدجأ خيشلاو ْ

 نيعجأ مويلعو هيلعدللا هجر نيدلاو ىوقتتلاوةلا دعلاو لعل لهأ نمرخأ هعاجو ىراصنالا اف ناب

 ةيسنلا لهو ىلا لاقي وتالمسهللاةيهدادحأ نم ل-رىلا بوس: مىنال او نيمآ مها :عفند
 دنع يشل ناكو ناس .ربطءارو ةقرغتمدالب ىهو نالدكو نالمحو ليك اه لاي ول بح يللا
 فراعلا ْي-_ثلا مه:مو) نيم ىلاعت هللا امهحر ىعم وضل اهللاد_عىبأ طب_س نال قرءرداقلا
 2 (هنعهللا ىذرىراخلا ىسو" الا ىدخشهنلا نيدلا« امد لماكلا قءشرلا هللاب

 نفداهيفو فا ناار ا امنوعسو مع رذىرا*< نيت وامي ةيرهب هئامع.سو ةرمثع

 لالكر يم دءسلا هش نم هقركلاس ل“ هس نيعمسو ثال* نعل د امعممسو نيعسلا ةئسدناووتناكو

 نموهو ىنتمارلا ىلع هحاذللا عشلا ن موهو ىسا سانا هحاو 1 ىلا قوصلا هديش نموهو

 سيئر هني نموه واعلو د فزام هحاولطا يشل نموه ىونضريغالادو عجول 0١"
 وهوىنادمهلا فسون هحاو كلا يشلا نم قرانا سبل وهوىناودحفا| قالا دع هحاوللاةفئاطلا
 دنع عطقنت انهو ىناوركلا ن سكاى أف راعلا ل هلخا عيشلان موهرىدمرافلا ىلعىبأ عيشلا نم
 ىباطسلا ريزب بأ فراعلا ريبكسلا خي ثلا ةضاحور نمل-> أ ىناور كلا نا نول اوقيفديلاة ف اطلا هذه
 فرشلا لك ههذس هلاس 0 دربك فن رطغلاو ريطملا مامالا ةمناحور نماض ًاوهو
 رفعح مامالا نبا مامالا ان الوموان دس قراما ارمدلا ىذ ى دما تيرا مول ءثررا او هلاصالاو ملعلاو
 مساقلا ان الوم هعبسلاع ءاهقفلا دحأ هندلاودلاو نموهو همحرلاو مالسل ا هيلعو هنعننا ىذر قداصلا

 موك" وهلا لوس نموهو هنعهتلا ىفرربك لا قيدصلان :رع هس أ نموهوركب ىبأ ان دمس نيد نبا
 دبااناهلوةأىذلاو ىطس اولا ظفالا لاق نيعمحأ مولعو هيلع همالس لك أ او هربا ةالصنناءامننأ
 معاقل ىبأهنلابفراعلا هنيسش نم ىدمرافلا ىلعوبأ اخ لوفت نأبولقلا اهل نئمطت ىتلا ةصصعاا

 لالا يشل أن نموهر بناكللا ىلع أ خيشلا نموهو ىبرغملا نام عىبأ خيشل نم موهوىناكر كلا
 ىدادغيلادينملاد_مىبأ فنا اوطلا جان مامالا خيش ثلا هوهوىدابزورلا ىلعىبأ مظعملاةودسقلا

 مياشم دنع لوادتملا هةركنا قب رطن كلو مواعم لس .و هيلع هللا ىلص ىلا ىلا دسم مامالا ددسسو



 ءء

 هيناكح انا هفئاطاا عاشم هيلعو )دخلا ىلا لصبال ىذلا دنس قير طل اهله ىفرهلءاروامو كرتلا
 نيعجأ مهلا انعفن هصخت سواق خ”امدللا لهأ نال ميدج نيدنسسلا الاكو ىطساولا ادضش لاو
 ةيفوص ميعز ىبرغملا ىلذاشا|نسملاوبأ ىديسىلاعتدللا ىلو ريهشلا فراعلاو ريبكلا خيشلاممنهو)
 ىلا مهذعب همست ةضورلا تامم نمذاتسالا انه ةمسرت (هنع ىذروهرس هللا س دقهب ردنكسالا
 نسالا مامال ا ىلا هويسن نيذلاوتاوضرلاو مالسل | !مهيلع نسا مامالا ىلا ممدعب و نيسحلا مامألا

 ىلعديسلاهناوهوهللا همجراوو نباهلاقامرطاذلل بط ام نس>ًاووءاممالادادعت ضعب ىفاوةادخا

 نب عشوب نيف وب نب ىدق نبع اح نب زهره نب مين رابلسا بع نيدثلا دع نبا ىلذاشلا نس اوبأ
 تلاط ىبأ نب ىلع مامالا نبا طم_سلا نسا مامالا نيد نب ىسع نب دمت ندجأ ن:لاطب نيدرو
 نسا ىبأ يشل (:ذش :ربق ترز هنع هللا ىخر ىمرملا سابعلاودأ خشلا لاق» نيعجأ مهعهللا ىذر

 نيسملا| مامالا ىلا همسن اهياع ب ودكم هيربق هيلعو با ددعءاردك ىرمدم د.عص نمارثسم < ىلذاشلا
 ن-سحلاو هن الاريز ط.سلا نس ادالوأ نم سمعأ ىذلا نابسنلاءاملعلاقو ه هع هللا ىذر
 ا 01 1 11 قرك دام ناوصاا داود همم نم لع نب نحل ادالوأ ىف نكت لو ننملا
 ىلا هيسنكلذةىلذاشلا مهلوقاّمأو ه طيسل ا نسا نبىثملا نسملا ني ده لوت:نا ىلذاشاا

 لاقارب ريض هنوك ع ماهنقت أى >ةبعرشلا مولعلابلغتشاوا مب أشن سنون برة بقبر فابدي رقةلذاش
 ىلعو ىنال ار داقلا دبع خيشلا ماقم ىلع تعلطا في رمثلا قي دصلا ىذملا سمثلا هلئا, ف راعلا
 رداقتلا دبع خيشلا ناو ىلعأو عفرأ ىلذاشلاا مام اذاوام.معهنلا ىذر ىلذاشلا نسما ىبأ نيشلا ماتم
 ةودنلار حب نب ر< نم ىّدسا ىناون الاامأو سايدلا دا ىد._سفىضمامف لاسقف هش نع لكس

 نيمالسل ا دبعف ىذدماهفامأ لاةفْكْدش نم هلل .قهناف ىلذاشل ا نسملا اودأ خشلاامأو ةوعفاار كو
 ناهارأىذلاوتلقو ةضرأ هوة ب وامم ةسورلأ ةرمثع نم ىسأ اون الاامأو ششب
 اهلك ذاظافلأ ةدابز لبا امهرك ذنيدللا ني ركااوىلذاشا !اهرك ذىذلار الا ةرمثعلا هلله

 لوعنؤدودهعملل عمحرألو رولا عسج ىلع درود.-ةفهودنل ار ىلع درو نمو ةودشل ارك ىف هعمل

 برغملالهأ بك ةيردنك_سالا ىلا برغملا نممد-ةالو جلا قرط ىفتاموارا صمحرتملا ج

 ردصن هب ردذكسا ل_ةداملفهورذحاوان دالب نم هانحرخأ دقو ىب دئز برغم مكملع مد قيس اهمئان ىلا
 صاوإلادةّدعاو هنعسانل ا ىديأ ف كو هقر اا تاماركحإ | هيريىلء هلل ارهظاؤ هناذرال اهلهأ
 باّكلايدخوهبمراقهيذل:و هلاك سفن ليو رطاخلا هيفيلا قيس مالكل ك(همالكنمو) ماوعلاو
 داقتءاوهلوسروهللاة. عمض ءرقلا هي دات لمعلا نموهبناد>ولاب معلا ملعلا نم كبح لاقو ةئسااو

 ناسالا ىلعرك ذلا لمت قافنلا همالع نملاوو لمعلا ىفرمدةول اون م بحأ عمءرملا ناوةعامحلل قطا

 رّقفلا فوخ نكس نم ىرس ىف قلاو لاما ضع تكسنت لادو كنا سا ىلعرك دلا فخ هللا ىلا بتق
 لوي وهو ملسو هماعدللا ىلص طصملا تيار فاماع كا ذ ىلعت قا وارذ تضف ل هل مفربالق هبلق
 تلخ دال لاقو»ىبام نكسذنكس الوهب رطخ نمؤلاورطخورك- نيب قرف كسفن تكلهأ كرامماي
 باع ل_>؟نموهو هل ثم نارعلابت ير اف ىطسساولا جتفلا ىبأ حاصلا خيشلابتعمتجاو قارعلا
 بطقلا ىلع باطأ ت:كحو ةريثكخ ومش قارعلابناكو ه:عدتلا ىذر ىاورلا دجأ د.سا | انادمس
 تءحرفهدحت لدالب ىلإ عحرا لدال-؛ ىفوهدوقارعلا,بطقلا ىلءباطب متفلا اوبأ يشل ا ىلل اف
 ديعدج*ىبأث وغلا بطما ١ قي دصلا فراعلا ىلولا يشلا ىذاّمساب تءعّمحا نأ ىلا برغملادالب ىلا

 هطايربةراغم نك اسوهو هيلع تم دقامل هع هللا ىذرلاوو ىنسلا في رشلا شيشب نيمالسسا |
 اذاو ار يقف هساع تعلطو ىلو ىلع نع تحرخو للا لغسأ ىف ني عىفتاستغا لمحلا سأر ىف

 هللا ىلددهنلا لوسر ىلا بسن ىلرك ذور املس | د عنب هللا دبع نب ىلعي ا. علاق ىن اراملف "ىلع طب اهدي

 هيلع
 و١



 ءو

 ىنذخأفةرخ الاواين دلا ىنغانم تذخأ كلو لع نعاريقفانيلا تعاط ىلعاي ل لاق مث لو هبلع
 ىلعايىل لاق م نامزلا بطق لا ذذا ناكو ىتري_صب ىلع هلا متف نأ ىاامايأ هددنع تد أف شهدلا هم
 || هه دمىلا لقتنت كلذدعب وىلذاشلا كيم هللا ناو ةلذاش ىه.ن اداب اب نكساو سقي رفا ىلا ل را

 تلقفةن ايطقلا اهب ثرتو قرم لا دال ىلا لمقتتت كلذدعب وهنطاسلا لسق نماهب كدلع قون وسنت
 كيلع ومهلبق نمليثاعلا نعءل.اق و مه رك د نع كن اسا هزت سال اوهلنا هللا لات ىنص وىئّأدساندل

 مدقركيلعهللاق>بحاوالا مهرك زئالوْكلءهّللاةيالو تةدقو ضئارفاا٠ ادأوحراوخلا ظفح
 نع كلريخ ىننغأو مهرش نم ىنحخو مهلمقنمضراوعلا نمو مهرك دنم ىنجرا مهللا لو كعر و

 |١ هءفص كتناكو ةردسهل |نم هثاه هنو نيعس و ثالث هس ىدقالا برغملا نم ىهو همن مدس 0

 ْ عصف ىزا < هناكن يدملا عدباصأ لي وط ني_ثراعلا ف فخ ةماقلال ب وط مدخلا فريخن نوالامدآ

 || ىافرلا ىطساولا متفلا ىبأ يشل ةراشاب فوصتلا ةقرخ سبل عطل قيشر مالك ابذع تاسللا

 نباو مز ارح نب ىلع نسا ىبأ مشل نبا دهم ل_يلحلا يشلا نماضد أ هقرخ سلو هتعدللا ىضر

 نيدمىبأ نم مساوهو كاملا ىلاكذلا تايفغ نير اصنب ن.اص دهم ىبأ خيشلا نم سبل ادهمزارح

 نعءوهو جاهنصلا درع_سنبب دول بيع ىبأ يشل نءاهسلوهو ىري_هزهلا نوهمنيرادازعب
 وهونال-< ون.ليلجلادبعد#مىبأ للملا عشا !نعوهور ون: دمى أ هللا ىلو ريبكلا جيشلا
 يشلا نعوهو ىرهوا نسل ارششب ىبأ هدلاو نعوهورمشب ىبأ نيهنلا دمع لضم! ىبا ميشلان ع

 ب.ءشنيدم ىبأ يشللو هنعدللا ىذرةبفوصلا يش ىطقساا"ىرسلا نعوهو ىرونلا ىلعىبأ
 بوعي ىبأن عىبرغا ا ددع_سىبأ نع ى.ثاشلا يشل نع ىهو ىرخأ يسن هركح م دقتملا

 هنعهللا ىذرىدادغملا ى رب راوقلا مساقلا ىبأ هقرألا ماما نيذراعلاجات دنا نءعىرو> رهنلا

 دوادان دي_سهضش نع ىنركلا ف ورعم مامالا هذش نع ىطقسلا ىرمدلا مامالاان دم_سهلاخ نع
 ديهءسىبأ هةركنا باعجأ سئرموقلا ماما نيعب امل | دس نع ىهعلا بيدح ان دمسس هش نع ىئاطاا
 ريمأ ان ديسوان الوم نطاوملاعنيجىف نطابلالهأ ديس نءوهو هنعدللا ىذر ىرمدبلا نسالا
 برببم> نيةولألا لمس نعوهو هنع هللا ىذرو هه>ودهللا مرك بااط ىنأ نيىلعمامالا نينمؤملا
 ىلذاشلا ىسافل ا نساحلا وأ لاو هلة موداشرالا ةرصش ىف(اوو نبا لاد))ل-سو هماعدتلا ىلد نيملاعلا

 ل .٠

 لح أش يش نمالسل اددعد ل اهلا دع ىبأ هخش نع لذاشا|بطعل | ةةرخدنسنا هندن

 نبشيش ننمالسا ادع دسسا|ناوهذ هاا هسغب همستو هي دي ىلع هلدنلا هذ ىذلا هشام

 راطعلا ىندملا ىنسملا ن»رلا دبع فب رمثلا بطقلا نءخأ ىس ردالا ىنسملا يهاربانبر ومصنم
 ىدنو ربما | امهيفريغسصتلا ريقسفلا نيدلا ىنت خيشلا نمةكرابملا قرا سالوهو تايزلاب فورعملا
 نع هقرإلاتابزلا نجرلادسع ب طةاااضاأ ساو نارعلاب طساو ىرةنم دنور مهب رقل سن
 مم-ثااف برغملا دالبب همس ره لب زنعازإلا ةنودمس نيهللا دمع نيرفه> ربكم بطقلا دجأ ىبأ
 نعوهو نيدلا رفنسطقلالوالا نيش نم فرذلا سل قارعلا ىطساولار يقفل | نيدلا قت
 بطقلا ىدسس نعوهو ندا جات بطقلا ىدسس نءوهو ىلع نسل! ىبأنيداارون بطفل !ىداسس
 ىني وزقلا نيدلا نيز يشل اريسكلا بطقلا نعوهو رتل !ضراب ميقملا ىفا د#عملا دهم ني دلا سد
 نا رمادا مساقلا ىبأه للاب ف راعلا بطقلا نعوهو ىرمدبلا ميهاربا دس ىبأ بطلا نعوهو

 بطقلا نعوهودوعسلا مفدممىبأبطقلا نءوهودعيشلا نعوهوديع_س يسشلا نءوهو
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 ان دمس نيب دولا طاسسالا ب اطقا لوأ ن نعودو رباج دجى بأ ب طقلا ن نعوهو ىناو زغل ادمعس لائكللا

 مامالاريمالا نينوكلاديسرهصو نياقثلا ىن ىدو هدأ نعوهو هنعهللا ىذر نسما مامالا

 سدا ىدلا ىناكلا بثلاو مل-سو هبع هللا بص هللا لور نعوهو ههجو هلدا مركنيذسأسا ىجأ ىلع

 ثوغلابطقلا هميدع عفتناو هتقرذ كربتو لاكللاهيدي ىلع كر دأو ريقفلا نيدلا ىت يسشلا هع
 دج أد يسلا نيلعلا أ ليلا ىرسملا في رمثلا فئاوطلا ديس ناؤرعلا س*ريبكلا عماجلا درفلا
 هللا انعشنوهو هدعدهللاىذرقارعلا ط_ساوب ةدمبع مآ ب > اص اؤرلا ىلع نسا ىبأ دمسسلا نبا
 اهذخ ا وهوى :راقلا ىطساولا ىلع يشلا نعلوالا قرا سدا فت افقي رش نا د:_سهل همولعإ

 نعىدايز ورلا ىلع ىبأ يشل ا نعناكر بن. مالغ خيشلا نع عاكح نب. ل ضفل ا ىبأ خيشلا نع
 هلاخ نع ىدادسغبلاد.نحلا مساقل |ىبأ خيشلا نع ىل,_ثلارك» ىبأ يشلا نع ىمعلا ىلع خيسشلا
 .ثاا نع ىاطلا دوادخيشلا نءىنرك]]!فورعمظ وفم ىبأ يشلا نع ىطقةسااىرس زيا

 ني-:هؤملاريمأ مامالاانالومو ان دبس نع ىرمدبلا نسحلا ان الوم .عسىبأ عشلا نع ىجملا بيبح
 موك الالوسرلاو مظعالا ىنلا نع نيعجأ مهنعو هع هللا ىذر و ههحودنلا مرك بلاط ىبأ نب ىلع
 رودنم يشلا ان ديسهلاخ نمهقرملا سالوهقب رطلاضيأ هنعهللا ىذرذخأو مسو هيلعدتلا ىلص
 بءطااروصنملا أ يشلاهلاخ نعد خا وهو بهشالازاءلانموقلا نيب ف ورعملا ىحتاطيلا ىناب رلا
 ىلعبأ خيشلا نع ىراصنالا ىطساولا ىراختلا ىحي د دعس ىبأ خشلا همجنبان ءاخأوهدو
 خشلان ع ىدادغبلا مب و ردهم ىبأ خيل نعريبكلا ىمو دنسلا مءاعلا ىبأ خيشلا ن نءىضرقلا

 مامالا هسبأ نع اضرلا ىسوم نب ىلعمامالا نع ىتبركلا فو رعم عيشلا نعىطقسسلا ىرعس
 نيز مامالا هس. نعرقاملادجممامالا هسبأ نعءقداضلارفعحمامالا 4بأ نع مظاكللا ىدوم
 ديهلانيسطااندبس مالسلاو ةالصلا4لعلوسرلاط.س مامهلامامالا هنأ نعىلع نيدداعلا
 دسأ ىئطصملا لوسرلا ان دمسرهص اوولاو ةماركلا ندعم مالسالا ملعمامالا هببأ نعالب ر 9
 ملسو هيل عهننا لص ىبنلا نع هسهجو هللا مرك بلاط ىبأ نبى لعان الوم نينموم اريمأ تااغااهلئا

 هلآ ىلعو هيلع همال_سودتلا تاواص ىبيدأت نسحأ ف ىف رينبدأ لاةمالسلاو ةالصلا هيلعوهو
 تبطقلان ا قبس 2ةودللا ء اشنا ىاورلا مامالا هةر. فاس ًاركمذقأسو نيعجأ هءادكأو

 ىبأ خيشلا نع دنا ىذاشا ا نسوا ىنأ غسشلا ان دايس عيش شيش لاب وشي.ثب نمالسا | دمع
 كافرلاريمكلادج أ دمسلا هخش نم قرا سدلوهو ع ازا ةنون دسسلا نبا هللا لمع نير فعج دج-أ

 سه/ريبكلا بطقل | نع هنءهللاىضر مالسلا ددع جلاد خأو طقهريغل بسنت اامو هنعدللا ىذر

 دج ديسلا نماهسبلوهو ىدادغبلا ميعن نب ىلع شا هش نم هقرملا سلاوهو ىنارعلا ىربنيدلا
 الب .ةفرقكا نش دل هسلاراشملااب برب خيشلا ناهستيث ىف ىلذاشلا نسال اوبأ خيشلا حم دقو ىناف را رع |

 خيشلا فيرشل انش مس 0 موطساو

 ده ىلعو لاو هنعهلناىذر ىودبلادجأ ديسلا في ريشلابطقلا خيشلاو ش ششم نءمالسل ادمع

 ردو لاهم قرط ثالث نم هنعهنلا ىذرعافرلا دج دمسسلا ان دسس هل ذاشلا هقرطا لصتت
 ةيعاورةباذاشلا نأ ىلااريشم لوقي هنافهرس س دق ىلذاشل|ىرهو2ا نجرلا د_بعزمشلا |ذيش

 هلوقاذهو مهنببقرفالو هقرذلا
 قاور 'الاالت اها ”ىنذاشلاب ٠ هفقرخ راغفلا كل ”ىلذاشاب

 قاب ئارلا ثوغلاائماماب ٠ اهزارطذ اعرفقناو جسمناو مك

 قرومنصغباطقالا لكلاو 8 اهلوصأ تفرعدقو عورفلا ىذه

 ىضر هر ناكو هئاتسو نيس وهمس ماءلاّوشرهش فىلذاش|نسحلاوب ا دمسل ىو مهتعهللا ىذر

 هلبا



 2ا/

 اولا ا ا
 ءاملوالاهناوااذ:اداسنعو هنعهللاىذر ىدح الام ةلمضفلارث ' املاو ةلءاإلا تاماركلا
 ديلا ب سثلا ىولعلا فراعلابطقلامهنمو)» نيمآمهتاكربنمانملعداعأو نيعجأ نيفراعلا
 نير نبل عم“ نب ركرىبأ نيد نب يهارا ن ىلع ندجأو ه ( هنعدللا ىذر ىوديلادجأ

 نيد عم نبىلعنب نسا نب #ث نب ىلع نب ىسبع نب ىبححي نب ىمبوم نب د“ نب نيسح نب ناس ع نب ىبع
 نيز ىلءمامالا نارقاملاد# مامالا نبا قداصلارفعح مامالا نبا ماظاكدلا ىسوم نياضرلا ىلع

 هلل |ىل_دهللا لوسرتن:ءارهزلاةمطاو نيملاءلاءاسن ة دس نبا نيسكلا ان دس طمسلا ننيداعلا

 دحأ ىرب خيشلا دي يع كإ ماشا |برع نم ةل بق ىرب ىني نم هلأ هللا هر رح نبا لاقو ملسو هيلع
 هنسسافبهداوموىافرلا نيدجأ ىديس باكا دحأ وقارعلا اشم دحأ ميعن ىبأ خيشلا ةذمالا

 نيرشعو عدا ره نساندنط لخد مرصع مس دملاو ةكعماةأوداليلا فاطو هن اهستنو نيعستو تس
 || لدوتهصوصخ هرظأ ديرملار ظن اذا ىودالا دجأ ى دس ناكمللا هجر ىراضتللالاقو ه هئاتسو
 وهتاحوتفااونأ سرب رهاظا كاملا جرخرمدم ىلا لخ دا لودوهشلا ماتم ىلا ةرظنلا كامب
 مادأ املةتراب زل لزنب ناكو هفامضل ارا دى هلزناو مارك الا ةياغدومرك ًاودجأ ىدسساوقلتفهركسعو
 فررشلا هاو ىودبلا دج دمسا | نا ةدبهبلا ىف لاوواهظعا دامّمَعا هد قت ناكوات دنط ةمحانب
 نمرسشاعلا كرابملانينثالام ءورانرممو ىلاعت هللاانر كسا ىوديل ا دج دمسل !لاتىارعل اذا دا
 اند حانرزولوالا عسب ر ره ىف عملا موبالب رك اناخدفنيثالثو عد رأوه ئاهتس ةنسس مرار وش
 رداقلا دع نيذلا ىب<م ميشا ا انرز ومظاكللا ىسومان دجاترز ودادغب انل دو مالسا | هيلع نيسحلا

 انآ نيفراعلاجاتانر ز وناسرفىداو ىلءانفطعو ةريثك تاداسانرز وجالطاانيس>و ىناليكلا
 ىت> ضرالا هذه نما .هذنالا ل لاقو مالا ىنان ءاجدقىعاورلا ندجأ دما اباذاو هدنعانق ًاواوولا
 ىبأن يده أد م_سلابطقلا ةرايز ىلا ةدينع مو ىلا !:هحون تدسلاةل#بل حني اصلا لك اوروزت
 ةليلة دعم باطن ان-رخولاجرلاو بطقلا !ذعدوانةو ةريخالاءاشغلاا:ءاصفىاورلا نسا
 انرسانحر خالف ىودبلا دج ىدمسلاةنيثالثو عم رأو هئاقس هنسةرخ الا ىداجر هش ىفتيسلا
 ملأ هلوسر وهللا تاقفةدسبع مانيب واننبب مك مل-هت لهدأاي ل لاقو نسما تغنتلا مث ليلقريغ
 نسما ىنأ لءفنيم[ل قو كديددماىنأاب نكلو د ارذاسمللامو» نيعب رأ ةريماهنبب واننبب لامتف

 بءصلكانيلعدّوهو ديعياانلوطامهللا هئاعدرخآىف لاق م نيمآل اوقأان اوفي ريشلا مسالاولتي
 دجأ اي بدال ا مْزلا ىنأ ىللاو كلذ دذعفة دبع مأ برقب نحف اذاو ةوطخ ةرمثع عمبسسانر مم مديد
 علط ىتح هدا رتسالالان لح كلذ د: فانههاسنب ساج او لناكم فةاه+ لك أ ل_عرويطاا لك ان
 ىديسلات تنايدقةديبعمأبمالعالاو تحالدقمايخلاباذاو نسشلا تعلطو ميصلا انك صفرحفلا
 بصن دقو عضوملا !لهى لزندق لولملا ضعب نم كإماذده ناكن سحاب ىنأ اب تاءتق ىوديلا اد
 ىبأنيدجأ ىدس مايخ مام1 لاو مالعالا هلهو ةد بع مأ هه دجأ ىنأاب نسما لات انهه همادخ
 مالعالاو مادا ثهو سانلا نم ليلقالارمدلا الهفشكيسيلو همال أ هلهوىاذرلا نسا
 كلذىفو ٠ ماينساالاوجايدلا ىف مايقلاىلعاورقساو مادملابرسثباوماهدقوا,متدت لاجزلاو
 اماقاملاحرلااندهاشو ءه. اماما اندهاثنيحانركحس - لوقيدشنأ

 اماما كلت ا:ساا'المدقو ه٠ ترينأ دق مامخىف اماسق
 امادملا|ا:ةذانسح ىراكس ٠ انهناكح دوحو ىفانيغف

 ل ىفمايأ هثالثةمااوةعزعمكءلعرو هد هللا مس لاوواءلع لبقأ ريقشب اذار ثا نكن غ اهيمف
 مان ةرضملاسورعولاطب ارودصو لاح .رناءتفاخان ارذةد ع مأىلا اماخدو نسق مامهلا لظيلا
 ممم
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 اناخدفارورسوةسنهب اانا رةدع مأ ىلا انلخداملف لاولافطخ ةدرفكهل-ر فضرالاو هريقب
 لاطب ايدج ًأايىللومتي وهو مانملا ىفان نأ دقهباذاو ةل-للا كل: هد_ذعانمتو هانرزو انمعنبا عيرمض
 ةمطاواودحوفكلاوحأ ىفاورظأ دقو اوةفنادقلاط,الاو لاجرلا عسج نا معاو لاجرلا لعفادكهام
 لاجرلا لّقتو لاوحالاب است اهاامجو امس و لا.جو نسح تاذبلاغ لاح ةب>اص ىربتند

 باطقال ارئاسرظن دقولاملا لخ هحرختوأ هل هتوأ هءاست اهيلا هانا سرأ نملكو لاطبالا تّدشتو
 لفن لاجرلا لذ ايت نأ الاءاسنلا ةوهشنعرظنرالوةيناحو رالا هل مت النماودحو اف لاط:الاو

 ثدحاهسفنبب عاهاو لاح .>اصامناو لاههاالب ىربتنب ةمطاوىلارمسو لالاو لزهلاكنع

 نال - [تراخ ار ىاس نم تالظتمتساو ىوذللا دجأ ىدس لاو“ لاحرلا نم اهماو ان م 8
 ىلاتعدش ىناوان اما ىنأاي نسما لاف مان ما ىفعاورلا نسا ىبأ نيدج أ ىديسسىللاواع

 لاق مههوجو ىلع اوحاسر مهل اوم م- عاهأ اوك رئاذملع نولوقي سانلاوىتا او قوخاوىدالوأ

 نم ان لصحاممظعنمكو>رذن نفوءانالثلا مويا ممانرذاس مم مايأ ةثالث ةدسبع م انمهدنعانكأف

 ىلا انرمس مس ىل اعن هللا ٠ ادلوأ نمهريسغو مب اورلا نسللا ىبأ نيدج أ ى دس ةرمض- ىف حوتفل اوريملا

 ىد.سلاةىلاعت هللا امسرح كم بلاط ينافان أ اما د>أ اي ىنأ اب نسا ىل لاق اها اناصوال فدا دغب
 ىرب تب ىلا لصو هن هللا ىذر ىودنلا دج ديسلا نا ٌحىرب تني ةمطاو بل اطىنافان امو دجأ

 هئارقفو هيدي مةل< نم تراصواهلا>اهياع درو مبهر كلذ دعب دهعل !اهيلعذلخ أنا اهلا حاهبلسو

 ضرأ نهبرقلاب هماسدالب ىفهعقاولا هل_هتناكو نيعجأهللا» اساوأن نءعواممءو هنعهللا ىذر

 ىوديلادجأ ديسلانا غةئاتسو نيثالثو عب رأ هن سدرفلا بحررهشنمثااثا|موما !ىفدضودلا

 دخآورطةلالاجرراك اهتمذلْ: ب: اودي رصملاد الملا ىفهرهأر متشاوان دنط لزن هنع هللا ىذر

 مامالا لاق اهئ دلاراطقأ ىف هتاماركو هبقانمت عاشو سريس رهاظا | كلملاةكرامم لاَ ّمي رطا اد هعهنع

 0 ا الا اولا ىف (هنعهللا ىضردامصل ادج المسا

 رهاطاقاورلا بابق ىلع فرشأ انف ةدبعمأرا رازهنا ىشم دىىب رغملا ىنيسحلا ىلع زن ىودلا
 لامفمهل أ ىدجالا

 اهمارك ءاطع نما لع ىرع ٠ ىذلاامىرعشتدلفمام1لا ىذه

 هللا ىذرهاورلا دج دمسلاةيءاجلا خيشان ديس تبأ رتماملف لاو لبللا ىلا تيبلا اًذهر رك لازالو

 لاعف « تيلاهتدثن ًافهتمهلا ىذإاتنملا ند شن [ىللاهتف هنع

 اهمايخوانضرايدارحلاكلو ٠ امهازكلب ذرحو لوبقل ايهت

 هللا لص ىبنل ىلا عاذرلا مامالا سو ىعاذرل ا مامال ا ىلا ى ر حشا هخش نم هدقرخدنسامأ » ىسهتن
 دقو ىبرغملا ىنسحلا ىثيشلا مالسل ادد ع ىدمس نع ةقرذلا سل ماطفلا لمةهناورو مدد مسو هملع
 هنع هللا ىذرهافرلا دج فب مثلا مظعالا بطل اد سلا ىلا ةقرخلا قب رط نمي ان ارك ذ قدس

 ّ |نعنوعم ن:ىزعب ىبأ ىدمس ن نعوضهو ىبرغملا ني دمىبأ ىدم#س نعىرخأ دب شيش نالو

 ىف :ازيشلا هني [نعهللادبع خش انعلء طل ادع عروى شلاق جاهئصلا بوبأ

 مامالاهلاخنعىداد-_غماا دن امامالان ءىروالا ىلع ىبأ يْشلا نعىرهو1ا نس ارش سَ

 مامالا نع ىمعلابيمح نعىئاطلا دوا د يسشلا نع ىنركلا فورعم مامالا نع ىطسسل ا ىرسلا
 ان ديس ىفون نيعجأ مهب وهب انعم نو هنعهللا ىذر بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملاريمأ نعىرمصيلا نسما

 هللا دابع عسمجي وهي هللا نعمت ةريهش هفورعم هناماركو هسقانمو هئا سو نيعيسو س# هنس محرتم ا

 هللاىذر قوسدلا م يهارافيرملا دي_ءااانالوم ىدقلالماكلابطقا امهنمو) نيمآنيطاصلا

 ىدادغبلاىاورلانيدلاجارمس دمسسل امامال ا ذذش لاوهضورلا تام نمذامسالا اذه هجرت ( هنع
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 نقلنا د_.عنااجنلا نيد# نب شر رقنيدحلاىبأ نب قوسدلاميهاربا دم سلاوهرادخالا حاج ىف
 ىسوم ساضرلا ىلع نيداولا دم نب ىلع نب ىلا مسامقلا ىبأ نب قااحللا دبع نب رفعح نب ماسلا
 بلاط ىبأ ن ىلع نننيسللا نيني دءاعلانيز رهازلا لعن. رقاما | ده نب قداصاارفعح نمظاكلا

 نيح ىوارهغلا نيدلا نيز يشل لاق ٠ نيج مهنعهللا ىضر ىم#ثاها | ىثرقلا هنع هللا ىذر
 لاعفالاو ةرهاظلا تاماركلا ب اصنيفراعلاتاداسلاو رسدم خياشمءالحا نموهته حرت

 قؤوملا مفلا باص ةم_خقلاممهلاو ةسنسلاتاماقملاو ةقراخلا لاو>الاو ةرخافلا

 ىارهى ىلاعتلاو فراعملاجراعم ىف قرتلاو سد لا نطاومىفرد_صتلاو قرا ف-ثكلاو
 مدقلاو ةيالولاماكحأ ىف ءاضيبلا »لاو دفانا| في رصتلا فلي وطلا عابلا هلناك قئاعملا

 رهقو هرارسأ كلمنمدحأو هو نيكملاوتابثلا ف ىناسلاروطااو ياهلا تاجردف خءارلا
 ىلاعملا ىف عفرالا جاهملاهل داو ريغلاقو ها قبرطااناكرأ داو هوه رهأ ىلع باغو هلاوحأ
 ذفانلا في رصتلا ىفليوطااعابلاودراوملا لع فءاضيبل اديلاو تاباهنالاوحأ ىف سا رلامدقلاو

 هرهظأ نمدحً وهو تادهاشملا ىنعم ف فءاضملا حفلا او تا آلا قئ اقح نءقراخلا ف شكلاو

 َْق هقرصو ماعلاوص ال ادنع ماعلا لوبقلا هلعقر أو قالا هجر هز ربأو دو>ولا ىلا لوز عدلا

 ىلعرهظأو تاديغملاب هقطنأو تاداعلاهلؤرخو نامعالاهلباةو ةنالولا ماكحأ ىف هنكمورلاعلا
 ىدلوابلاقو هءلارظنف هقرللا هساب نا هدم باطن ريققد رمءاحو دهملا قهمودو ف امتل اهيدب

 اه دهم قد رطلا هتعطقو مايالا هةسردنمالا هقرألا سلا مدد ال هناوذحوهامرومالا ىفسيياتلا

 مهتاكرحىف مهدصاقمفرءراهلهأرا.خأ رظنوقبرطلازوم رو اعمر قو هتاماعم ىف صلخأو
 ا ب نكتالفتقولا اذهىنةبوتلادقهتىدارابتنكناف مهقالخاومهرافسأو مهتاّكسو

 قر ولا ةباّكالو بالا نود ظفالاب هللا لات اند علا لوقدب سال اف لقعلا ىصال واناعلالو

 عداذاو هالومريغىارب وأ هبلة ىنيعب نوكلا| ظبي نأنءعدرعلابوت,ناةيوتلاامتاو جردلاو

 عومدلا هرطمو ع وللا ىدتنملا توق لوقيناكو ةيوتلا هفكهلىرب لانه مالا !دهريقفال

 لكاس 8 هبل تافم مفشو هراقهقرلا ل-خدبو سلي وقرب ى> موصن عو-رلاهرطفو

 كلذ ىلعام لاقو صخرتو م الكل ١ىف اغلو مانو لك أن ماَمأو عفتت شرضاح باقي هظعاومو نآرقلا
 اميفع رظناقق هماعرشتم نكح /نمه-مالكنمو مالسلاو ئش ه:مءىحالف مالم نم

 وهفل_عامالماع هقيقط اوه سعب سثللامز الم ناكن مو ىباصا ىنباناكو لو ىدالوأ نموه سلف
 كلذاو هدا بادآفرعن م دخ نم لكامل وت ناكو دالبلا ىدقأ نم تاكناو امحىدلو

 مكناوهللا نم نيفئاخ او وكم ك-.لعءهنلابىدالوأ ابل اوةبناكو قب رطلا نع نيديرملاةدر ترثك
 ىتحريقسفلا لم الل وب ناكو مودقك اوشر وذو فلعل فارحنو ءانغل شاك نيكسا | منغ
 ريسغوهف كلذ د_ضب وهوريقفلا يدا نافم-متار وعلا راسمييلعاةفشم نيدسملا عديم ايمن 523
 فاامن ناالاهبارمثثالو هماعطالو هانا الو هلاحري_ةق ىءعارركحرنال لوةيناكو نقداكش

 نافل حو زع هللا قب رط نع عاطقنالا ثري هث>ولاو هش>ولا ثروب راكن الا نات عرما ارهاط
 ضعبلابضعيلاهللامحرب وققكمو هم_شتمو ىهتنمو ىدتيمو صاخشلا صاخو صاخس خلا
 الوهر ردا كدحأ هو ىنريقفلا ل تاذا لوقي ناكر ف.عضااعمىشعردقبال ىوقلاو
 عرشلا نمرهظام هسعبرمشلاو عرذ هق رقما ول_صأةعيرمدلالوةيناكو بدابالا هوطااخت
 ناكو ام مني عج نم لماكلا ولهأ امبنملكلو امهيفة حر د:متاماقملا عبو ىنخام ةقيقطعاو
 دع نوك,نازالا طرسم نموكاذد_ه.تاد.وتريغامي رف ةزاجالا هقر ون عنقت نأ كلابا لوي
 ةزاجالات سلف ماودلا ىلعهلبارك ذىلعادظاوم ما.ةااوما.صااريثكحح مان' الا نعسانلا
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 ىدن نا 'لابا لوقي كاكو .توعىتح سا فنالا نم سفن لكن ر ىلع الا .ةادادزب نملالا ةسققلا
 برقل كاوعدنبأ ىبكسنامأْك يلع فأ كالو ةيىلاعت هنا ءالذدهب كير ىصعت م ةضيشملا
 ىلا مادقأل ن5 مارا نمل_:طب ىف 0 ىسلاه هسندملا باو كإسغ نبأ ىنم

 يشلا نمدق راسا مالسلاوباذك عدمتنأ مادقالا اوفصدةىبابحأو مانت مات الا
 نموهو ىثورافلاد_حانيداازعمامالا نمامساوهو ىناهه-دالا دوه نيدلا مف هللا فراعلا

 مامالاةءاجلا دس فنا اوطا | يشن موهو ىو راغلار مت مامالا هسأ نموهو هاربا ظفاحلا هسأ

 ناهرك ذل .صف:ىتامسو روهثمىعاذرلا مامالا هقرخ د:_سو هنعهللا ىذر ىاذرلا دج دمسلا

 هرك ذمدة”ىذلا قوسدلا ميهاراد.#لا يش ىفاهصالا دوم نيدلا مخ يشل سلدقو هنناءاش
 ىزاري-ثلا ىبعنيدلا بين يشلا نموهو ىرطنلادمدلا دبع نيدلار ون يشلا نم ةيفوصا |ةقرخ

 نيدلا ءامضبمتلا ىبأردقلا ميظعلا بطقل ا ه4« نموهو ىدر ورمل نيدلا باهش يشلا نم وهو

 خيشلا نم وهو نبدلا ه-.>و ىذاقلا هخش نم هقرلا سلوهو ىركمل !اىدرو ره-!ارهاقلا دبع

 وهو ىزاري ثلا فريف نب دج خيشلا نمودو ىدن راهنلا سابعلا ىبأ عشلا نموهو ىنانزلا جر
 دردحلا مسامقلا ىبأةفئاطل اديس همي رطاا ماما نموهو ىدادغبلا دهم ىبأ ور ىخاقلا خيسشلا نم
 نموهو ٌناطلا نموهو ىركلا نموهوىرسلاهلاخ نم ةقرالا سالر ركن اكو هو ىدادغيلا

 ريمأان دمسءادلوالادئاقنموهو ىرصبلا نسما نيعب امل ا دمسةمال امش نموهو ىمهل |بيمح
 هللاىف ص دهمان دبس قلالوسر قاىلا ديس نموهو نيعجحأ مهنعو همع هللا ىذر ىلع ني:مؤملا
 نمو رك دننانمرهشأهناماركو هئاقسو نيعي-سو تس هئس4_:عدللا ىذرتام ل-رهبلع
 نم ل>ر عمرج ا شنةهذامسال ا ميضقي هامل هب ردنكسالا همحان ىلا هتدمالت ض»ن هح وهنا اهفطلا

 ىلع اريك مام اظار ايحناكو هس ام اكن 2 ماهارتشا ةحاح ناش قةقوسلا

 لسراف ء ءارقفغل | ىفاضغب ب>ومالبهيرمغدارأو 4 _سو< أدر دي نيب ريقغل | كل ذ ف ةواملف ارعفلا

 اهيفهعقر ىضاقلا ىلا بتكريللا هغاب الف هصالخ ىفدب عفشتي ميهاربا ىد يس هذشولا ريقفلا
 تاسالا هذه

 . عوشألا رانواب ترئواذا » ىتارالا هيث اص ىلللا ماهس

 عوك رلا عم دوه. نولرط 35 لاحر ىرملاىلا اهموعي

 عوسمذدلا نمضمفت تافحاب 5 ءاعدؤ مهمه ةنئ_سلاب

 ميرو د اك 03 -- كيا

 هردص ىف لخدفةقرولا نم ممهس جرخ 0 هلوق ىلا لصوألف اهورقي
 نيعجأ هجر ارظنانرظناو ئاماوأ عمبدالا“ وسن نمانج-امهللا اممم عقوفهرهط نم ج رخو

 جيشلا ممنهو)) نيعجأ مهانعفناو نيااصلا كدامع ن نعو 4-لا بحاص كيلو نع ضراو

 تاقرلم ٠ نم هنجرب ([هرمم سدقىب رعلا نينيدلا ىب لور ةراش الاى دمعلا هرايعلا ى.شرلا

 ىعاملا نيدلا ىحم د جان بدم نب ىلع نيدجم نامعالا ةضو ر ىف هللا هر دا هج نءالاو ةهضورلا

 هنسقشم د. قؤب صوصفلاو تاحوّفنابحاص قنر طلاراكأ ًادح[ىبرعنءابفورءملاىئاطلا

 قرش هلم [عوسا ةدلب نمبرغملا نم هاصأ نودساو حقس نؤدو هئامتسو نيثالثو نام

 معلا ملعنو اهب سش سل دنالا كولم نيب ومالا مادأ تمني نيتاسدلا ةريثكه زان لا هنسحهشردم سلدنالا

 مدخو مسمنم ععمض نوقر ز نبالو معنملا دبع خيشللو ىلدشالا قا دبع يشل ىلا بن اوتو ةااو

 م1 11 ل... .... ١ . 1 د5 1 افُسوسا لد ةالانقلاا كا ا دوق قاما

 يبا



 تك

 ناكو هدو همولع قاعي رط هلذل_ و هقرالاديناسأ نمرثك أو فوصآلا لع ىف عربوخومشلا

 لاقلا هيفرثك دقو. فوصل !قدرط ىلع ىطسولا هقءطا | نم نسر عش هلو رثنلا ىف ةرامعلا قمشر

 نهاماو هريغل عقواكه يلع سا دنماما هلا بسن ىذلاوءاءلوالا نا.عأ نم مثلا ةللاو ةدعرتش

 فااخاع هءللاس سنا مهؤربوخويشلا نمريثكلا همظعدةو وحعلاةلاحاهب ى دنع الوغ هناغ

 هرعش ندهو ملعأهللاوهدقتعت ىذلا الهو في رمثلا عرسشلا

 رير_ةهلالاعلاه شاهق ٠ هطقن لادتااو لاذتلا نيد

 ريسك الان طعو يكطا تنك « اهتزواج نا تاوكالا هطقن ىه

 ناواهيلاب سنن اوأ ماع عقو والا هقي رط نما5 ديهئاهس نمرثك ًاهقرألا قرط ىف عمجدق و (تاقز ْ

 نيش نيب فوةولا ناو نيذكمملا د_عاو5 نمتسيل هله نا معن تاينلابلاسمالاو ةكربلاهدصق ||
 هملاد شر امريغ ىلعهل دنا ىهو 2 دي ىلع ةعمطقلا لح .رلا ىأراذاالا نيغ._سنيب ف وقولاك

 وهو قءفوتلا ىلوهللاو نادعدءب ناهرالو نامالا نم هتقرافق ل_سو هماع هللا لصد ا لوسر

 قب رطااءاوسىلا ىداهلا

 مالسالاةكر نيقبلال_هأنيعةرق نيطاصلا هصالخ ان د.سو انضشرك ذؤىناثلا لصفلا#
 باعلا نيؤول لا مسه دح دي لهم نينكمملا هئالوأ ىلعهشاهح نيدهازلا فرش نيإسملاو

 ريبكلا دج ديسلا سايعل ا ىبأنيدلا ىبمم نيلعلا باص مسلطملاىناي رلازنكلا مظءالا ثوغلا
 هّدقب رادو فيرشثلا هيدسنرك ذ ىلع لهش دعس! لصفلا اذهو (هنعهننا ىذر ىنبسكل ا ياورلا

 لاجرلا مون هعاب:أ نم هعامجو هتبب لهأ ناسعأن مهعامجرك ذىلعو هب رشمو موكل

 مهنءو هنعىلاعت هللا ىذررخا قب رط نم هريغ عيش مهد اسأل صتت منيذلا لكلا لهأراقأو

 دادغس هب رقلا سأر نيفد نسما ىبأ ىلع ناطاسااد._سلا نبا دج دمسلا ان دسوه نيعجأ

 ىلعوهومزالاد._ساانبا تباثدسل!نبا برغملا نمرحاهملاةرصصبلا بيقن ىدك ديسلانبا
 ليز ىكملا ىمماولا ةعاور نسللا دمتسا نتا ىلع دس الا نبأ, د فاشل نسا ١ تراس ال
 ىبأن سطل ادم_سلا نبا دهم مسالا ىبأ ديلا نبا ىدهملادبسلا نيا برغملابةسيليش اةيداب
 ديلا نبا حلاصلاربك الا دج-أن ب ىخرلا نسما دي_سلا نبا كم لب زندادغب سيئر ئسوم
 مظاكتلا ىموممامالا نبا ىضترملا يهاربادم-!انبا ىبحي وأو ةعسوبأ هللاقي وىناثلا ىسوم
 مامالا نبا رغصالا ىلءنيداعلا نب زمامالا نبا رقابلاد#مامالا نبا قداصل ارفعج مامالا نبا

 م-هنعو هتعدتلا ىذر بلاط ىبأ ني ىلع ني-:مؤملاريمأ مامالا نبا الب ركب ديهشلا نيسسحلا |
 هللاىل_صد## نيملاعلابربيبح نيلسرملاد.ستنب ءارهزلا ةمطاوءاسنلاة ديسومأو نيعجأ
 ىطساولا اولا دجأ ديسل | :ذيشل هللا عمجج ( هرم سد ىل اوقاعلا دحأ يشل اذنهش لاق) ملسو هملع
 ه.ءاعدتبا لص هدح هس هكسعو هقلخ نس-تيئادأ ءاملوالا نم هريغل امبانهعمام لآ اضفو لضاوف

 لاصتاتدثورئاوتل اي لسو هيلعدللا لص ىذلا ريدم اهمظعأو هناماركو هميالو تن .تورتاوتلاب سو
 1 (ةداللنابحادلاو) ى-م'ارتاوةلانمال-لاو ةالصا| هلع ىئطصملا ةريضط همسن
 هببأ عمدكم لزنامهنعهشا ىخر تاق رلادج ا ديسسلا ان ديسا عساتلا دخلا دم مسالا ىبأد ملا
 نم ميظع بناج ىلءناكور ودها ىف هن. هللا قلأو بولقلا هيلع تفكعودادغب سيئر نسا
 ىأرهنأامهنلا هفحتأ ىتلاب.غلا فت بئارغنمو ٠ قد_صااودهزلاوءاذحسلاو قاذلا نسح
 فدك ٌمراصب "الا ىثغروف ءاسمسلا نم لزنو تقف ءاسمك !با وأ نأ هانم ىفةكع وهوة عجل
 لاجر ةرسالا قوفو ةرس'الااميلعوجاببدلا ققسشب هبثورغم ةرضخ هبدن ضرأ نءروذلاءادر



 ىبأدلاخ نيروص:ههلوقم
 انهاذكه خلاديز ننبونأ

 فاه لخلا
 اذكه ةلاجلا ةذسثلا

 ندير نيدلاخنيروصنم
 ىباعتلا نيا بوبأو هو تم
 بوبأ ىبأ لبللا
 ميدق: انه لءاف ىراصنالا
 ها ررسراهفذحو أر يخأتو

 تو

 اذا ىتح هعما .هذف امهاءدفءاج دق ل-رااذاو ىدهملا هدلو هعموراونالا ماه لكرم مهاشغت

 ةسرغلا هد هذخ مساقلا|ايأ اي لاوو ام ويلا م دقق عسمقر هر عم نصغه د. ولوطاا ليلح هباهملا مظع

 ةرشلا هذ_هابيفسرغياذاهاصو اذان برغلا ىلا ىيرطلااذلههيةلساو ىدهملا كالولاهطعأو
 اذا قرمملا ىلا قد رطا | اذ هدي كإ او هدالوأ ضع. ىلا هلس واهناصغأ فرش ده أءلف تئاذاو

 اهعورف لصت ةرصمش بجنب نصغلا اله ناورب رسلا ند عاقيلو اب نصغلا سرغيلف طساوىلا ىرهنا

 هعاور ىدلو لاف كلذ ىف ىدلوتماك فذ مساقلا اون لاو ءاسمسلا ه.قىلا ل-صتو برغملاو قرمدملا

 لاف داعم ريرمسلا دء صف ىدهملاهلاوامع للا تماكفوه هوا بر أف رسل ىلع ىنما دل- ىوقأ
 ل-رللت اق مث نصغلا هتيطءاوىدنع هعاوررالا الاق ثيلأ لذ لعشي ىذلا هنبا ةعاؤر نكملف عن

 انتدتُأ ىذلاريرمسل || ده بح اص نموت نأ نم ىنتري _خأامالا هنلابف ؟ أ لاثةمالانؤ دق نفاه

 نينمؤملاريهأ هبلارا د ىذلا برغلا قب رطدي تكسو ةعاور ىديف> دب تلخ او هللا تددحو هءاع

 نصغ قا ههظع ةرصش تدناو نصغا هعاور سرغف برغملاىف نذو الا نيعلا ةفرطكن اك اف
 نحن اذاوريس ريغ ناك (.فرونلاب جزنقرمشلا قب رطاكلسفانق مة عاور هعطقفءامسلا ةو رذاهنم
 ساطأا-ماصغأ تسم ىتح تمظع هرم سفأف نصغلا ةعاؤر سرِغف قارعل نم قرمثملا ط_ساوب
 اهقاروأ مودل ار اهلدأ س ملا ناكحو برغم اوقرمشملا تغاب ىي>الوطاهعورف تمتناو ءاهدلا

 ةزجدسسلاتب ار فركشاا نمر <ىفان او هللا تيب ىلا تفرمصن اواري_هتم تظقيتسا مك ذات ءشفن
 دلوناىلا لابو رريشت لاو مس ىككو عششفاب ٌؤرلا هصق ها ترك دف تيبلا لهأر يعم ىول علا ىلعنبا

 طساو لزني و قرمىلا ىلا لحر هني نم لقتتي مر هاطلا بقتعلا اهيف كرمي و برغملا لزنب ةعافر كدلو
 راونأ الو هتقيرط ىو هتعي رش ددصيف لسو هلع دلل ىلص هللا لوسر نع بوبا دي ساهيف بقعي و

 كلذ نكي منا موحنلاكمهلكتيبلا لهأ ءاسلوأ صاخ نملاجر هسنب نمءىك وناوك الا هداشرا

 || ل انت ههةروهظوفمةكرا.ملااب ٌورلاهدهتاازالو تلقهإ_ثوهفتبملا لهأ ىدهم ل>رلا

 هداشراو هر وهظ رمأ غاب و ه-:عدللا ىضر ىاذرلا دحأ ديل ارهظ ىت>رهاطلا تيبلا ااه لدأ

 تاراشبلا نمريثك كلذدنأو ه_:عدتلا ىضر هيلع تيدلا لهأ لاجر نامعأ انو رلاهذه لج غلب ام

 نمه.ةءونيتئامو نيتسسو سه نس دك ماعلا وأ دمت دلا ىو هيد اتاراشالاوةءدجالا

 ىكملاىدهمدمسل اوهرهاطلا بسنلا اذه ىفرهازلا دقعلاو يهصالالا ف لاقإ هدحوىدهملاهدلو

 ةرصلل بلسعلا ملاعل [هيقفلا اقل ئاصلابماحناو تاكربلا بحاص لهآ يش ىزلا ىتنلا هسعافروبأ

 الو لك ًايالامو.نيعب رأ ثكمهنا عيوننا ىذاعلا كح هدقو ىه درفت ىلع هرمصع هيفوص عمججأ

 نيتئامونيعستو ىدحاةنسةكعىفوو هددعض .رفامءادأ نع باغام تا ذ لكم وماشإالو برش

 انديسةملا بسب ىذلاوه لل ادبسلا اذ هوك تاةؤب ىكملا ن سلا ةعافرو ىو نان دعبمعأو

 بنو هقاب رت ىف ىط-اولا نيدلا قت مامالا انذسش لاو هسنعهللا ىذر اورلا لاقيف دج ديسلا

 ةبيسكا هللا سلو نباتابثالاتاقثلا هس كوهف جي همال هنعدّلا ىذر ىئاقرلا دج ادم #ل اان دس

 قايرتلاو بهشالاز الات خأ هب راصن الا همطاو لضفلا مآ هطلاصا !ةدياعلا ةدهازلا ةرم_ملا

 فئاوطلا عش ىنادمدلا مفلاو ىنارو:لا ساكلا|ىذهتقوبحاص هللا, فراعلامامالا برا

نبا ىراجفلا ىبحع يشل ريبكل فراعلا امهوبأو هب ونال ىفاب رلاىتاطبا ادهازلاروصنم
 ىسوم يشل 

 ىءوم نبا ىطساولاركبىبأ دتريهشلا فوصل مامالا نيا ىبكح جدلا نيا لماكنيشلا نيا هس ىبأ
 نعو هع هللا ىذر ليلا ىباععلا ىراجتلا ىراصن الا ديز نيبوبأ ىبأ دلاخ نبروصنم م نيد نبا

 باعتا



 كو

 ديسسلاثنب ةعبارةديسل|تنب ةمطاقا ماوه (اهمالدمأ بسنو) نيعجأ هنلالو رباعكأ
 ديلا نبابءقذلا ىلعي ىبأ دمسلا نبا بقتل لاس ىلع با دمسلا نبا طساو بيقنرهاطا !هللا دمع
 || رتشالا دعم ديلا ليل اريمالا نبا جال اريمأ دهم هلا ىبأ ديسسلا نبا بيققنلا دهم تاكربل اىبأ
 دءسلا نبا اصل ىلع د بسلا نيا ىناثل اللا دمع دمسا | نبا ىلع دمسل نيا ثلاث ادللا لمع دمسلا نبا

 ىبنلا طيس نيسكلا مامالا نبا عني د.اعل !نيز مامالا نبارغصالا ني سلا دمسسلا نا جرعالا هللا دمع

 || ىح وهفهمأ ههح نمةرمصبلا سمقن ىئاذ راى ديسلا ( يناله د> بسنو) ل_سو هيلع هللا ل

 || ىلع نيدج-أ نينومم نيدج-أ نيسا دنال | كام ىلع هللا نيدارمدانل | نب ىلبقعلا ىبح تنب هنمآنا

 | نبض حا هللا دبع نبا هيدي ىلع برغلا هللا تف ىذل ربك الا سي ردا نيسب ردا نبر عن يثلا دبعنبا
 ْ ىبح عيشلا هماله دج بسن و)ملسو هيلع هنا ىلص تلا طيس نسما مامالا دسسلا نبا ىتثملا نسال
 || نيدهم نب عاللا نسا تنب ةيلاع لاقي و ةي واع نب ىحو هف(اضيأ همأ ههج نم ىراضنالا ىراجتلا
 || هاربا نبل يعم | نيابط ايط ميهاربا نبا ىسرلا دهم ىبأ مسانتلا نبا ةدكمو نجلا كلم نيس نبى
 ددسلا بسن لصتن دقو نيعجأ مهنعو هذعهللا ىذر ط.سلا نسا مامالا نبا ىنثملا نسما نيرمغلا
 مار فعح مامالا مأ ناوقداصل ارفع>مامالا هد_> نم قد دل اركب ىبأ نينمّوملاريمأ مامالايدجأ
 ءامس أ ةروك دملا ةورفمأ ةدلاوو هنعهللا ىذر قب دصل ار كر ىبأ ان ديس نبا دهم نب مسالا تنب ةورف
 || قيدصلىنداو لوب قداصا ارفعح مامالا ناك !دهلو هع هللا ئض رز كب ىنأ نب نمحرلا دبعتنب

 | | نيذلادي وم اريلع صن دقو ةرئاوملا ةظوفحم ا اورلا دأ ديسلا بسن ةيعقرةر ص ءالعبل ادع نيترع
 تح اصوهرعُشم قةياسنلا ىتيسطلا نوومنياوبافالار < قطساو سقت ىنيسطلا ماظنل اوأد.سلا

 || ىنثا ماعدمل اراشملا (دجأ ديلا ان ديسدل ر)اهيلعه بني نأن روش ىهز مهري ريغرءايمتلاةياقك

 ىرق حئاطبلا و حتاطءاابة دن عماله ذات هن رقطساولامعأ نم نسح هب رقي هئانهدعجو رمدع

 || ثالث :_ساهرمدمو ىقثلا جال |اهطتخاقارعلا قةريهش هفورعمةداب طساوو ءاملالو-ةعم#
 | مايأ ىف طس اورهأ مظع م ىومالا ناو هن كلا دبع لبق نمقارعلا ىلع لاوذ هودوهو نين امو

 || تاكو ظاءالاءار زولاولاجرلا هم ًاوءاالاوءاءلوالاوءاشعلا تدحخأو نييسايعلاءافلخلا
 || نسط ا ةموكحر قمتناك ملصلا مف دم مظعأ نمو ةر وك ذا ةنمزالا ىفابىربكلا ةرازولاراد
 || ماقأو ملصلا مشب هسيلا تفز دقو تاروب هنتي ابىسايعلا نوماملا فيلما جو زتىذلارب زولا لهسنبا
 أ[ دمسل | انديسةدالوتناكو 20 راثاا سةت؟ىةلصفمةصقلا دامو نب ريشعا مب هلحرو هلمخ و ةركسعل

 ىويرهلظ ملا نال لأ الق ماياب هللابرهظسملا مامالا ةاقو دعب هللابد ثرتسسملا ةفيلملا نمز قددحأ
 امنا لبق هنعهللا ىذردجأ ديسلاةدالووةئابه صو ةرمشع ىتتثا هن سرخ "الا عسر رمشع س داس
 || كرامملابحررهش نم لقال فصنلا نم سيهللا مويىفا منا هسياع قفنملا مد" الاو مر للا ىفتناك
 ىردأ مهو نيب دمحال ا تاقتثلا نم ثارثالا جيجا هيلعىذلاو لوهو هوب ىنون (نوخرؤملاكاقو)

 ةئامصتو ةريثع عه نسامبارفاسم ناكنيسحدا دغنب نوب هور هللا س دقهايأ نا مهري غ نم
 بهشالاز املا هلاخ هلقن هدلاو فر نا دعب ف نينسس عبس لا ذذار معلا نم هنع هللا ىفردجأ دي_للو
 رغهندلب ىلا هتوخاوهندلاووو» نسسح هب زق نمىني سا ىراصنالا ىحتاطءااروههنمتقولا -

 || هيرقباظف- مظعلا كآرقلا ةءارقلك أدق هنعهللا ىذردج-أ دي-سلا ناكوطساولاعأ نم ىلقد
 || طساو ىلا هذخأهلاخف:5قراصا لف ىنوب رمل | عييشلا دبع ملاصلا ىرقملا عرولا جيشلا ىلع نس بح

 ثااوخط اى :رغملا ةمالعل امامال ا ىلع هلخدأ و همانم فلس و هماعدهنبا ىلص ىجنل أن نم هل قيس ىهأب

 فكرا ماللالاتما .دأتو هيلعنو هب رثلهأ ىو دف هرمس س دق ىنطساولا لضفل ا ىبأ ىلع

 هب وه رمأ ملعب لازالوهنارقأ لع قيل كت ضقزوسا وربع ش اورهمر هملقعلارةلقنلاع ولعلاىف



 ”!اذذا ناكو همالربكالاخالا وهو ىطساولار كم ىبأ خيشلا سرد مزالب ناكو هنامز ىفدرغت ىت> هلع

 خيشلا مامالا لاق)ىنود ركلا كامل اد_.ع يلا ىلع ددرتي وءاسلعل او خومشل انيب هتقوىف ه.لاراشملا
 نيرمشع ةدمنونغلاو لعلاًارقري_بك الا ةصالخ ىف (هرمس سد: ىيذاشلا ىطساولا نسا -اونأ ىلع
 قذا وما لايك انا ديمىفهدرفتب لاو فئاوطاا عاما هياعدقعناو هخاشأ هبلاعجر تنس

 تاقيطا!لاجرهنأشب بنطأو هريغو ني-نعاا داوسىف ىعفارلا مامالا لاو كلذ لثمو ه فلانا

 هناش ىفاوةلاو نامزل اراك اون اعالا ظافملا هم دودي هلع غواب و همهفر د3 ىلع لكن وخرؤملاو

 لاه نب ىلع مامالا شلل نيقشاعلا عسر اهنم هرهأ مظعو هردقولع ىلع لدن ةديدع هصوصخ اك
 ثذحملا مامالا همكسملا ةسفنلاو ىطساولانيدلا ىن ظفاحلامامالا ني.ىلاقايرتو ىجفاشا ا دادحلا
 شلل ريبكلا ىاورلا ثوغلابسن فريسكاالا هصالخو ىطساولا ىثورافلا دمحأ نيدلازعىل حلا
 دجأ مالسالا عش مامالل ىدهل اماما ةريسب ادصلا ءالجو . ىطساولا نسا ىبأ ىبعةللابفراعلا
 ىفاشلا ىط_ءاولا جاطا ني دهم نيرساو ظفاسلا نيهاربلا مأو ىذا ىرمدملا ىراللا لالحج نبا
 مامالا نيذعلا داوسو ىركملا ىنو رزاكتلا يهاربا نيد نيميهاربا هل ا ةودعال ماقسالا ءافشو

 ىهورمد 4 ||ذهاهرك ذ نع ىدضر امم كل ذريغو نيعجأ هللا مهر ىنيوزقلا ىفارلا مى ركلا دع

 ةماءةزاجا طساو ثددم لضفلاوبأ ىلع يشل هش هنس نيرمثعل | دعب زاجأ دقو ركذدننا نمرهشأ
 هلاخة مدخامزالم مياعتااو لعتلاو سور دلارهل اهدش ا عم ناكحو قي رطا او ع رمثلا مولع عم
 جيشلا هلاخد زاحآ ةيعرشلا مولعلا فرصتو هيفا رملا هذل» غلب الفرو صنم خيشلا لاجرلا ناطاس

 قارعاا طساوب ةروهثم هب رق ىهوهدلسعمأ ىنماقملابد أو هةقرخ ساو هءلار اش اروصنم

 دح هسفن رفدملا ارامملامهتاورا يفور وصنم يشلا ءاباراجنلا ىب راصنالات نب ةد-عاوامبتناكو
 ىضمدعب وهنساهبماواةروصنم يشل دلا وىراصنالا ىرامتلا بح خشلا همال اورلا دج أ دمسلا
 هللا ىذردج ا دسسااوهئاهدعتو نيعب رأ ه:سهتاؤو تناكو هحور هللا سدقروصنم خيشلا ىف ةنسلا

 ةقورالا هدشعوخ ودشلا هكش#هناوو لءةروصنم مثلا دهعف هفس ن ورم ءو نا عر معلا نم هدع

 ناكو ماعلا كان يداشرالا داحس ىلعر دصتق هنلا راشملا دج دساا همخأ نبال هملاةب وسنملا ةكراسملا

 ىتمملاة فلكل اودهننا امهجحر ىساعلاهلناب رهظتسملا دج-أ نيد هنبا عال ىمملا هللا نمز ىفكلذ
 مهنعهللا ىضر ماركل اهياعأو لسو هيلع هللا ىلص ىبنل اراثث آ امقتقم ةديج-لاعفأو نيداذ ناك اذه
 عممانه عدبلالا ازأو سوكملا لطإاو ربزوالو باحر يغب سانلل ساحب ناكو ىدمتملا هوس كلذلو
 دعب وهللا هجر تام ىت>راالابهومروان اودعو ال ظداباعز مالارخآه لع تماقذةدارعلا ةرثك

 هئامصتو نثالثة نس ةفالدلا هللا هجر عد وباهلهأ ارك [!تامواهر ودثاث مد او دادغب تازاربهنوم
 ةنامسصتو ني_سجو سوة نس هللا هجردهردم تضقن اوهنسنب رشعوا + هتفالخ ةدمترمتساو

 ةراشاب هتعدتلا ىذردجأ ديلا جم هن ا هالد ودزلا هجر هبا درت سملا هدلو هقالإلاب عد ويف
 رهاطااربقلاهاحت دشن او مالسا اوةالصل ا هماعهدحربةرازوهب ونغم

 ىتدئان ىهو ىننع ضرالا لسة: + اهاسرأ تن"جوردعبلا ةلاح ىف

 ىفشاهب ىطحت ى كنعددماو ف ترض- دق حامشالاةلودددهو

 العواهربيخرئاو هصعلاهدهو نررظش سانا اواهل.ةفمالسااوةال_صلا هماع هدحررهل ترهظذ

 الااهركشإل نيخرؤملاوتاقمطا ا لهأ نمريثكو نودحم اوظاذللا امةكواهدبن اسأ تدكراهركذ
 ةمالاهرل_هريغنمرودعموأ هيد اةركلاروهظوةوشلاناطاسا دساح هب و رلا للق ل هاج
 نفل ا امبترثكو عدبلا اممترهظىتلاراصعالا كإت ىنهب ونا ةرتملا هدهروهظتا ىلع هيدجالا

 هكلس امك! ذريغوهقدنزلاو دال الاك ةريثكس ها مىلا لطانلا لهأ اب بهذو ءاوهالا اب تقرفغتو

 نرفلا
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 دس ذاهب ىلع ني دلاوةعيرسدل او ىلا هلك ءالسعالالا ناك امةلالضلا نرط نمةلاضا!قرغلا
 ةلكاشن وأ هلئالع نم دودو مدعل ةماللل ا هدهل هز رو ةمعتلا هال عملو لو هنلا هصنع !ىذلا للكلا
 تببل ار دقةل ال ىف يةلج ةذ دنإلم مط انعم تقولا ىلاصو تاداسأ اوءايلوالا نمنرقلا كلذ ىف
 انديسامأ قال-طالا ىلعهللادالب ىفمالعالاهلاجر تاكم ةعفرو نارعلا ىنهنأش مظعو ىد جالا

 روك دملاروهشملاوهذ هنع هللا ىذر ىئاورلا ريسكلا دجأ دمسلا انالوموانضشوانبر ىلا !:ةلمسوو

 تلعو راوغالاو دان الا ىلاعلا هةيصراطو راطقالا ىفهرث امتءاش ىذلا فودوملافورعملا

 تاسفن لولا لهأ ىلعشدنو هرك ذيهللاءاشنا ثمل عبشتسو راهن عبار سمثل اول ءهتريس
 ىرقملا دما اوبأ د. .عمأ لب زنىنيسملا ىاورلا ن_سطاوبأ ىلع ناطاسلا دمسلاهونأ هرطع
 دهازلاووصنم يشأ | هلاخ نبا بجو ممل اجوءافا1لا بطاخر دقلا ميظعلا فب رشثل ا دهازلا

 هتجرت تمدنو دموي ٌتاطبلا فنيسيبلاطااديسسو هياحصصا ماما ناكو ىحتاطيلا ىراصنالا
 ىبع هللابف راعل اهلنا ىلوريبكلا خشلا تخأهي راصن ال ا4ع هيلا ةيسطلا همأ اهل ىندكراسملا

 سانلاادتعامظءمةوعدلا باهسم ناك ةدسعمأ باص ىنيسملا ىنسللا ىراصن الا ىرامنلا

 وأ ىس وم خيشلاو ,ونأو نيطاللاو ءافلإلا ىدلامرت_ثءاماوالا نيبالجم موقلا نا. عأ ىفا سهم
 ةعاجلا عج هه سلاو هرصعداهز ماماوةيفوصلا ةقرخ عش ناك ىراصنالا لماكن بد. ع
 باكجأ دحأ ىط_ساولا ىموم نب ركب ىبأ يشل نبا بح ييشلا نبا لماك جلا هوأ هدهعقف

 لجسو م-هءج صو ةبفوصلا سوماو رد -ةلا ميظعلا فراعا ا ىلولا ناسارتشوو ىع يسد بنما
 مأ ىف هيب ةدءاوو هتجرت تةيسوو ىهنكسو طساون م هللا فرحاه مهرااك أرد صو مسموانف
 تمنديز نيدلاخ نيروص:«نيروك د ملاراصنالا د-> نا ني.طساولا نيب رئاودقو طساوب ةدسع
 نينا هس طساو نكس هتعهللا ىذر ىراصن الا بونأ ىأدلات ل.ل! ىياحتلا نبا بونأوهو
 خيشلادهعولا يظعد_عباهظعور د هدعبارد_صاجبهل[ل_باستو هب وينلا ةرعهلا نم هئامو

 هللاىضرعاقرلا »جا دمسلا ان ديس لا نامزلا يش بهشالازابلا ىغاطبلا ىنان راروصنم
 مهلك ه عب رأ ىراهنلا بع خيسثلا بأ _وردنلا سدق يىدادلال اها لاف نيعجأ منع
 روصنم يشل ىناشلاو ىموم يشل !لوالا مس.ميالو ىلعم وتلا قيطأ نيذلا»اءلوالا مظاعأ نه
 هللا ىذر هي راصنالا ةمطاق ةرمعملاهلولامتخاودوروك ذملاءال اؤهرك ىبأ حشلا ثااثلاو

 طساو بمن هاطل ا هللا د عدس !تنب ةعبار ةد.-لا نيمركملاهسرالاءالؤهمأو مهمعء
 ةمئاوءارز ووناسعأو ءايهأوءابقنايلاراشملا م-متدل او ءانآل كو ىنسحلاج رعالا ناب فرعن و
 ءايقناوفاك ائاب ؟نمعب رأ لسو هيملء هبا ىلص ىبنلا طيس نيسألا مامالا نينمؤملاريمأ ىلا ءاماوأو

 وهو هيساعا] نيمركساةىهاىلووملاظلا رهأىلوو جالا ريمأ ناك رتشالا ده د.سلا مهودأو طساو
 نيز مامالا نيارغ_ىالا نيسإلا ىلا جالا ءا ىمأو هشدملاءا ىهأ هؤابآو ىنمملا بطلا ىنأ حو دمج
 ىراخنلادمع_س .وبأ يشل امأ وورزاؤدلانوطب مهرث ات معفأ دقو مهيلعو هيلعدللامالسني دناعلا

 ىبح يشلا هللا, ف راءلا ىلولا بقعأ هنانرو صنم خيسشلا دلاووه ىذلا ىبحح ممثلا دلاو ىراصنالا
 جيشرصعلا دش سءاماوالا ناطاس هضرأ ىنهللا ه>- ريهشلامامالا ريبكملا خشلاور وك دملاىراتتلا
 تق.سدقو ةيداد1لا نيفدةكبانشلا لي زن ىراصن الا كتشلا د#تابأ ملط نيدلازعم عافدالب تقولا

 ىلع هئاوطاا عاج دقعن !ىذلا درفلاو خو .-ثااماماو لذا لار دصو نامزلا دج اووهو هجرت
 تنبه_لاملاقب وهب واعةد.سا|ىراخغلا ىع ميشا هخأمأ و همأو هتناكم ةعفرو هنت ىململج

 هيلع نسم ا مامالا ىلا لساستلابمهوةلكمو نولا كلمني بلا نب بد نيد نب عاللا نسسالا
 طايسأو لولا لآمهوال فيكو هبالوو نيدر هاو نأ شو ةداءس-وفرسثو دو ملع تيب مالا



 تدب

 ايممأف هنعهللاىذرعاذرلا دج أ دم_للنيلعلا ىبأءاءاوالا ماماري كلا دمسلادلاووه ىذا ىلع
 ىنسملا ىسردالا سل دنالا كإم هللا نيد رص | نيا ىلمقعل | ىبك دل .#سل ا تند هنمآ ةدم سلا قدس

 مهلاوقايلمعبو مهلاعفب ىدمتاداس تا داو هممأف ارشأ ولم طر سلا نسما مامالا ىلا اضيأ مهلك

 لة مرخاغم عجراربالار باك الاخ وشل اورادخالا حلاصا|فا-١١ نم دحال ىغس لومهل اود ابدخؤدو

 هللا »امد [ثراوهللا ببمح بان بيم هسلووه دع ىلع ذلك, هللا نم دقو تدب فرخ افلا هله

 اذهاف هب صدريغ ىلءةرهاطلا هسفنادهش نا نعلن هيدا قالخالاو ةس.غل |تاماقملاو
 ىرامكارسااو دلقءالىذلا نوعلاو دسح ال ىذا ادملاو ىنادمدلا متملاو ىنابرلا تفل نمالا

 ةبقبوةرهاطلا ه-عو رفرك ذىتأ-_سو هبر نم ةريصن ىبعراص ىت> هلى هرونهللا عدوأ ىذلا
 ةرهازلا هش اصع

 سوءم#رادغلل مهنم د_لا نم #2 دص ملتح مىلءراق 0 مود

 سوبعتدامزلاو بعصتقولاذا ٠ مههوحوىثغب رشنلا ءايض شاشه
 ىنأو ىديسىنثدحفئاظولاهباك ىب (ةيعافرلا ةريضملا طيسدايصلا دجأد.-لا مامالا لاق)
 نيدلا لا جة بلا هيقفلا مامالا خيشلا لا سال جرن اهيهنلا ىنعفن نسم اونأ نيدل!بطقديسلا
 ىدلوىأهللاقف هنعهللا ىةردج أد سا |انعزفموانالومو ان دنس ةريس نعهللا هجر ىذا دطا

 هاسًارامو ىلا عت هتنارك ذ نع لفغن ل سفن لك عهسف: هسا هيأ دهنع هللا ىذردجأ دسسلا !:ذش
 م-متاوغه وم ماسطسلا و هفوصتملا تاهرتىلا تغلي لو ىلا عت هلئا ىلا دوءد ىلع نم طقاعر او هنناو

 ديحوتلا بناجهيزنتب ىمأي و ىلاعت هللا نععطاوقلا نم كل ذ لكن ا ىريو هل طملا ةدحولابمهلو و
 بهذلم يش وهو هشعدللا ىذروهللا هجر ددحلا بهذماذهلوقيو ثدلا نع مدققل ادارذاو
 ىليص ىبااردقمظعب ناكو ملسو هيلعدللا ىلد د نيدؤل 2 ادسس هءرس ىدلاوها لهو ةهيشوصلا

 ىريو هتنس كسلا لعش< ومال اوةالصلا هيلع هتعب امم ىلع هيصولاب غل ابي و ملسو هماعدللا
 ىبنلا لوقي ومال_.لاوةالصلا م,يلعءاببنالاربداقم مظعي وب ز وأ ةلالضنعالا نوكيالاهلامها

 ماركلا ةباععتلاستا هىلاءاماوالا لصن ال لوقي وةل-هب نم ةرحدلا تت كوةلقب ىلولاو ةرم

 رخآ لمعي لبا هي الاورمم مسو هيلعهللا ىلص ىنلا هسبكك م,مفرسشد قو مهنا داسو امل والام مهنال

 هدعب م هنعهلنا ىذر قورافل ار ع هدعب مث هنعدللا ىذر قد دصا اركىىبأ نأش ماظعا ىلءثحو

 أب ونيدلا نامع و نيدسملا هعَأ» الؤهلوةبو هنعدهللا ىذر ىلع هدعن مش هضعهللا ىدر نامع

 مهاكوهل هدحماسع بيرالو امن دلا ىلع هب واعم عم رخ الا ىفمصتخ نأ نم ريك 1 ىلعو تاباورهلو ىلع
 مهيلعءانثل او ريت عسجلارك ذب صأن ناكو نيعجأ مهنع هللا ىذرةعبسو مركل ا ةحاسو ىده ىلع

 اميالا طقادح أ ثدحالو هرنع.ال م الكب طق ىطش لو اصعلا شن عدعب او ماكل عج أ اذهلوهيو
 ةيدجالا ف ئاظولا فلاوو) ىلاءتوهناكسدنبارك ذوالا لردتالو ن5سالو د_هقالو ماقالو هعسفنب

 حلاصلا خيشلا ىتثدح نينمعل اداوسهرصتخم ىنهللا هجر ىذاثلا ىجفارلا م ركذا د.عمامالا لاواضبأ

 هنئارقف نم بكوعى اورلا دج أ دسلا ملا ىدوقلا د ىبأ عرولا مثلا نعزازبلا نسحلا ندجت
 ىلع تي وهو سو هيلعهللا لس ىنلابااذاو ىتاما تغفىرسف هلاح تركداو حتاطبلا ضرأ ىف
 هلاقعىبرباعرثك اهلا ىب رب هقيقحلا لع ع اورلا دجسأ دمسلا ىداو لومي وىباورلا دج ديسلا

 غص0طظ0111111111ذ1ذ1ذ1ذ1ذ ل لل الاذأذ 1 ]1 1 1 11 ل اا ااا اا ااا لااا يا ا م ممم اا#ب /ب///ل
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 لماكتا لحرلا لاؤو مس: ىف اراذف هنت واب وديه تمةفىفاذ آ1ةفهاذ [نمو ىنم>أ دقف هبحأ نم
 تعمس (هنعهللا ىضرىنا.يشاا تاب ننج رغم لدعلا خشلا لاو را هلاقعىيراعرتك أ هلاك ىب 7

 هئاماوأ ىلع هللا ه < عاورلا دجأ دمس-!!نادهللاو لوي 4-:عدللا ىذر ىلء لا رداةاادسع جيشنا

 هلوقدع دشنأو »و ةيدأملا هلهبحاصو مونلا

 سانلارخا اذهتلقهتيأر ٠ اذاوىل الا موقلا قيسىذلا اذه

 ثوغلا بس ىف ريسك الا هصالخ باك ىف (ىفاشلان تطاوأ ىلع و لاقو)

 ىفاش لا كاملا د, عنهنلادب :ءنيوحيقار ماتحمل نا ريبكلا ىافرلا

 هللا ىلص هسا يا ل لل رس 00

 هراحك ًاوهل [ىلعو هماع

 اكلمالءلامار نملك الو ذاك دب اك-اساهل العلا بلط نم لكام
 اكاهولو ىىسافد_هل الواح دب ىتف ناد-لا لارا ل-ةذالأ
 اكافلاةلاع_هلا ةمسهلاب سع دع هريض هللاامح ”ىعاقرلا ا

 كدا برع -اوالعل ا ماظن الوك يهب ناتساو الهط لضفا !صمقت

 0 اه عدل اكون د ىلع ماقفاناور دع غتصدنا 3

 اكرم ىدهلل ْ لكىف دل_مو يب اهد صراف ىوهتدلا كش هب تماق

 اكرئام للا مايقمزع بارق دب نمدرىلابضعلابلءللا صو
 ىك ىلإ ا ىهاللا كح ىتمفرطوب تا ممودلا ريسو

 اكسن هراوز تءيشأ هريسسو 55 هقرعم ور ك.ذهناروأ لكحو

 اكلم مآ ترمدب ا اكلم لهلوقت د هنولخ "لوط قرت دن[ تناول

 اكرحدق شيلا هيلعواردنكسا وب هيسسرةفااءادر عقم

 اك زءؤقصلانيطدب لأب منأ د هتتيطدتلا لودر نمةحوزمم
 اكةفوأ نيدلا ايف مكحأأوالا د اهبااطن ضرأ ىنباقل اريام
 اكرشلا لمقي ناىان د# هن د اهليقمم هطريهل تدم

 اكمل امدامل هلاسحأ هللاو ب ةمرك اق دعلا باتت قطصملاو

 اكنلس ىبتحما لول سس نيشب مركأ دي هتقيرط ىداهلا هعرسش تدبأو
 اكلها اهرفوحع سعثلا هنأوأ 0 هبعاقيلا امحت دةثرغلا هناك

 اكردلا ئطضملا ثرايهياعت لأ دب مذ ىذترملا هنأ نمدل تدك
 اكيسنا هقلخ فمع زحولرخنلاو + هتيعرنم طهر موقةلارباك أ

 اك! هيك نم علب والا د هتاوقماركس مهحاطش لاذام
 اكم-ممباد“ الا حبتأو الا د كمه مهد +ولاب ىف هارالو

 اكرتعاو”ىلا عاربطإلا اذاعدب# موهوب اطقالاةداس هلابع
 اكلسناوني.طةلاز واح هتيصو دي هيقارعلا ضرأ تفرش دبسأب
 اكحثر> لضفلاٌر درمصعل قّوطو دي هتمكح تابآ تلعامامااب و
 اكلك :مموظ:اورهزلاكلاصخوب اهعصرتبولسأ هقيثر اهذخ

 عيش هبيهلكىلع هيزملا:دهولعب حرمو ةيعاورلاةرضعلا هيوبكاءاضيبلا ديلاداراشأو *
 مامالا حم ىف هلوقب ب هرسسدقىورافلاد_-أ نيدلازعمامالا نيثدحلا ناطاسانةعاشم

 (نيرطانلا هضور 5 84(



 تل

 هننعهللا ىذرنيلقثلا يش نيرعلا ىبأ |

 ءاوس نوكلاااوهّتة مه وب ءاولنيفزاعلا فوة:صىفكل
 ءافخدي رت اشاح سددلاك ب هلضذنمابباطقالا دجأاب
 اي 0 21 شموأر و حرا ءامالا عافرلا تنأ
 ءاضءنلادبلا تاباملاىفذال دع اهلكبو بقانم ءاساوالل

 ءاسمس هس لواسلا ىف ىه ع هب رطب دجأ هنستددح

 ءادعالا اهلوطرها..تدهش د ىتلاممهلا يأ ايو”ىبذلا نيااب
 ءادرل اللا نم هلع جم رخفم هع .ةطاوهقي رطالْكب

 امك ١ امهضعبل ءاسلوالاو د مهحانوءامل رالا ع شتن "الو

 هللا ىذر ىعافرلا نيدلاجارسدمسلا مظعالا بطةلا ان دمس بادلا اذهىفهدشن ام نسحأ امو دب
 هلوقوهو د4 هنعاأ

 : ادبلا ليقنأ دعب نم ىسعاذامو أ همأ ىاورلاثوغلا حدم دقل

 ادم نورك زيهرر كح ذىنم ه4 هتاذل عرمدلا ثرال فرش نمو
 لاق) غالب ءانرك ذاهفرتقولا قاضلاهد بن اسأرك ذو ةل لذا ةبقثملاهلهقرطدادعتان درأولو

 نيد نيدلا سم. يشل انا هاو راممو هصنام هد عم ىف (ىطساولا لاكنيمساو ظفاسملا مامالا

 ضع و همبحتو هي دي رص عم جربخ هنا هرمس س دق ىيسحا ىت اهرلا دج دمسل اريبكلا يشل |نع نامثع
 هين دالامولعلاو فوصتلا مأ قد ورداحتب اوساحو تار.لا ئطاش ىلع موهتاذمارك خياشم
 عاف رلا دجأ عيشلاا ريبكلادبسا ىلا الئ اسروك" دا دهم نيدلا سءمث سلا ماع ةبهلالا بهاوملاو

 اهرهاظن اوك الا ىففرمدّدب وادا ىمريسصد وهدا سيلا ديرملا لصن ىتمىدمس ىأ الئاةروك ملا
 ىتح ةبترلا هله ىلا لصاولا لصنال دم ىأ اقر ىتاقرلا دج أ ديسل ريكا خيشلااهباج ًافاهنطاب و
 ىلاعت هللا هفرصن و اهريغو تاحابملا تاوهشلا عج كريو هسحتاوولأمو هسفننءجرخ
 قالطملا نوكل ا ىفىلاعت هللا هؤرص هملاوعوهدو>و نوك ىف هفرصاذاو هملاوءوهدو>ونوك ىف
 اذهىلاتغالااذاونوكسف نك ئثلل لاق اذا ىلاعتهنلا ماد صاراص قاطملا نوكل | ىفهفرصاذاو

 هوعيطب وىلاعت هللا نذاباوعلطي نبي وشم نيد وب طمنيسعئاطاو با دك اهمال لاهو ىراطاربنلا |
 ىأهللاتفبسطأللا نن ىثورافلار مم هللا نأ ل اريبك ل_>ر سا لا ىفناكو هىهأ اوفااذالو
 دج اد مسلا ريمكلا خشلا ب ضغفاين ان'ابر نوكت ل. اوواذ نكي لهوءرك ذىذلا ل>رلا اذه ىدمس
 هستره ىلا قولذملا لصين نا الكو اشاحر فكن م ملف الر معاي بدأ: لاقو ا ديدش ابضغ ىنيسملا ىافرلا
 قملا هيل ارظنرف امه ققحتو هتاف_هودب رءاهمايدبعلا قل تاذاو تافسوءام» اهنا لب هب وررلا
 نيع اطىنوتث اهلنا قلخاب لامس لا لاوو رمل | ىلا ْيّسلا تفل اوهنر لل-ءؤهلءفري_صنقهي رق نيعب

 هسلعتك ارتىت>هلوق مث -|اف نورضاحلاو ناوخآلا مكح نم لك أ: نيب وشم ىلا اورمذحاو
 دع_سنل اذه نم لكف ما هصال+ ابك ءلعمالسا | عييصفى رعءفاساب هلتةطنوردلا نم لامسالا

 ب.غملاع نم مهل ىنأر مدي نيب اهعضو وهب وشم ىهو لاهم الا نم يشلا د بخاو ةمايقل ام ءوبل

 نم قبامونوءجأ موقلا لكأ وججيشلا لك ارب: ءلاو لس اق وت هدححار ندم ىرطزيخم ىلاعت هللا
 هلاح ب نكح ا !ل_>رلا همالعامىدم_س ىأ ىثوراغلارعهللاهذةرذتلا ماظعلاالا كلامسالا
 ماظعا اهذهل لوي ناوهىياورلا دجأ دس اريبكلا| خيشلا لا هدوهشوهدوحون اوك قف فرصتملا
 هللة د هاشاح اكس ترشا::و تماو ىتح همالكمتتسأ|ف ىلاعت هللا نذابالوأ تنك اك اكم«ىنوك
 رونا كاذكراصاملف ىمظعلاةبالولاب ريمكلا يشللوةلاسرلاب سو هلع هللا ىلصدمشو هب ادحولاب

 موقلا
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 ةبوتلالو.3ىف ىثورافاارمعا نيعفاشمه-ؤر نيغشاك مهما دقأ ىلع نيٌعافاوماقو اوشهدو موقلا

 الئاو د_ثنأو دي ه.م دق ىلع ئو راثاار م ماقفنيعجأ مهدوهعوه دهعددحو هت ون ليف عقواسم
 افغ_ثىاورلا نبا عدع د اولا لهأايبلقلاو ىتسسفم رعت

 امصلا له اسملوالا جاتوه ع ىذلا بطقلاد_هازلا ىلولا
 اور عموقنيباهاءددم 4 هو ىىس لامسالا تءاح

 امخه.فامرمالاوهبح ب تدغ ماه نم اودلكأ
 ارم ازعدم_سا ا كدي 5 ف_2العاورلا نبا دب يهاب

 ىطصملا هطراتلاهدح 5 اءاوالا خوي ناطاسوف

 افقواماهمز-ع لو.خو 4 تاطامةمه نم هلرككح

 املا دو-ولاباطقأ لان 4 هيسدقلا م نم هفحت
 نيدلا مخ ىد.س تعمم لاق هبي دأ ندعم شل ىنثدح نيعشاعلا عسر ىف (ىدادحلا مامالالاق)

 يشلا باعصأ نم هيملع نب ىلع هللاقي ل-> .رنيبي دي تاكلاق هرمس ىلا-عت هللا س دق ىلع ناجحأ
 الف لات لستغمل طشل ا ىلاج رخن ىلا ملل !ضعب ىنةن اذ هباسصأ لاق 4-> ور هللا س دة ىف اًمسطا | ىكم

 هلباف ثك-: ةمان مث هناث سلق عدو راهطلا لك او ل_ستغاوءاملا لن هيام 0 .راط شا لاكشر

 لاقءايطصق ةمحان ىلا نوذ دي مهو تاءوف م تاو دارسوابابقوامامخ همانععأر فهرصب نعى اعت

 هماعلنا لصدتلالو سرا هذه هل لمقف ماس كلا وهدهن آلا ماعك أ ض عب لأسو مان 11 نبب لخدو اه د صقف

 مويس كيلعو لل اهدرزلا قو انك رتل هللاةؤهان اىت> هو دصقف لات رضاحوهو مشو

 فان جو ةرابزاة لب .عمأ ىلاهل ل اقف ةكراب املاةئ->رلا هذهنأىلاهّبال وسراب هللاقف ىلإ

 كيو نود_صقتب كوة ىلاونور وز. كلل سانلا هللا لوسراي تاق كلذ تءمسالف لاقىعافرلا نس

 تور ولاول لس 0 ةراهللاقف من لاقفتيملا تلصقو تح تن اىلع جاءايهللاةفن 1 3
 اوروز نورئاز ةمعكلاار ان اه مسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هلل امتف ةرئاس ىهردشكلالا ترف ل
 اوروز نيبي دي لهأ اياب وردى ىدانو نيبي دي ىلاهلاح ىلع عمجر هلع ني ىلع خيشلا نا مثلاق انرز
 جرفن نوثكمهسأرودود_ثم هط_سوو ىداش_وهواردابم مةيلفةرابزلا دارأ نمةدبعمأ

 لوسرادل-هنوندعانأ امم وفايمهل لاهتذ يلع نب ىلع ن ن- دةاولاةف ةلاطا كال: ىلع هورس الا
 ةرايزلاب سو هيلع هللا ىلص هللالوسرىن مأ دقو نورئازةبعكل او هباعكأو مسو هيلع ثلا ىلصهنلا

 هللا هجحر تام ىت> هرس ىل اعل هللا س دق دج ا دمسلا ىدم .سباب مْزاو 4 ساعد وعل ادخا او هةعاجوره

 ديسلا ىدس باكك أراك ن م لحر ىنث د-لاو سال | اءملع م .ثلا تعممو حاضر أ لاوو) هيلع ىلاعت

 ةدلادل_هأ نم خام دفا :1تناك لاولوةلاقداص ناكو ه>و رولان هللا س دق بزءالا هاربا

 تتةولا# لمعف هحور ىلاعن هللا س دة دج-أ دمسسل | ىدمس تامز ىف هعج لك دبع مأ ىلا ىت مع ملصا

 ةل-غب بك اروه وتشولا شال اص ىديس هفلخ د-و تشولا ضرأ ىلا لسد الق مايالا ضع

 ةلي وطب اًوذهلءربرلاوط فارطأ هلو ني لعب بصق همامت هسأر ىلعو اقادرابا.ث هءلع لعحوةمثع
 لسفلانوهكر نيللاصا!فالخأو ججاشملادالوأ ءالؤهوهالاهلاالهننا هر ىف ل->رلالامقف

 اهنا ماعطلا نم مربثبالو يلملا سيليالو لحل ب تكربال دج دس ١ ىدمسو معانلانوسبلب و

 محب مولذ كلر طخاممهللارفغتسا نالذىداو ىأهللاق وهات اف هلر ايتام ثلا نبا س> او لاو سمدك أ

 فال.ءالوان اوك "دس لا © ااغاازاجحالو اسرف بكرالو سلال نيطسملا نمدحأ عسبشأم لدم

 سو اغاانع كلافكنم كلريمذ ىأ هللاقفىلعداىدي_دىأهللاقف دعب نم هفاإنو نيطاصلا
 لاوةماعلاةمالسلاىهف توبسلامْزلاو توقلاك فنا باطاو توكسلا ملا امبهنبا عفش ةيصوو



 دفا هلاتامف مثلا ناقد صك عرش اىداو ىأ لاق هاراملف دجأ ديسلاىد تس ىلاريقفل اعرف

 ني ىلع سلا تعمسو تودءلاط-وىف موزالاو توقلاساطو توكسااىفةمالسلاو دك

 نءهريستف ضم لاو ىرمد 1 ة.ةوكلا نيمساو يشل ىثدحلاو هيلعدللادجر ىجاجلاميهاربا
 ىحي ىديسل دجأ ديسلاىديسلا مف ةديبعمأءاذ< هب رقاثان قب دجأ دسلا ىديسبادكأ

 انآ ىبح ىديسايلا امو افلاقانانرقبوصلهأ نملحراةيحرواوأر ذا انرقربعن موقتراختلا
 الخدف ةعرمشملا تم دقاهنا ىتدةعئاطام مت أف لحوز ع ىلاعت هنا ن ذايةكر ام ىأ ىلاعت لا ةذء ىحت
 ىديسو ىد ئد.-سلك ًافاماعطامهلرمذ> ًافةعاس دل -:ءاساحو هملءامطسو ريقفلا ىلءاربعو
 هيرو اد وفايناو ربءمللاضم امنا م همارس ف امهكر ونية غر همدخ أ و لك أبل دج ديسلا
 روبعل اهب وثلا هذه هرم ىلا عت هلل! س دق دجسأ كسا !١ ىذا سل ىح ىديس لاقف ةديمعمأ بوص نم

 نيدهذخ أ:وانربعتريقةىأ حالملا لاوودم د ةم د _.روىلا ىتأدنا مدع اطواعوسل لا قةكيلع

 ىحىدبسا دجأد._باىد.سلاو اذعصاة رولا باص لاتفرحالا بدكتو نيفمغرلا
 يالا الا تءاحامى ديس أ كنانحو ع ىدسس ا لاقفامبةحاح ىلامنيغمغربب سكن: ةرامشا
 عس دىفلاقو)) كلاوننمو لي لكلااواننل اًةعئاط تن أف دج د.لا ىدس ةاسح اهل تاةىنال

 ىأ هريس س دةىرطلا ني ىلع يشلا همدا1 لاف لهم هنعهنلا ىذرداىدهأ (اضبأنيقشاعلا
 لاوو رادلا ىلا ام ىتأو هم داخ ىلا اهلسدنا م لك ًاتلاماعطاهعم تاهواهوشاو ةكم.ل اهذهذخ ىلع
 لك ًايادج اد .سلا ىدس لا ماعط عماهلجاو تضنا ذافاه وشاو ةكوسلا هذه ل سغا مداخلل

 ىد.س ىلا ءاذ كلذ نعهدسل لا ةفاهمكنت فراغا | ىلع اهك رواها سغو مداخل اهداف لاق امم
 هدعوائةدص ىذلا هنلد-هل ا لاو دعاس سم آف كل ذي هرياو هحو ر ىلاعت هللا س دق دجسأ د.سلا

 ْري ز علا ىن لعوامل ىب دصت ةيآ ةكمسلا هذه ىلعاي اهدمضنت ال (مالراذلا نم ةكمسلا هله مفرا ىلعاي
 هرضن الو را:لا هلك أن ال ةد.ج نيكسملا اذه فكه ساوأ هعقملا هله لخد نم لكدنا ىلاعنوهناكس
 ىأهلتلةفلاو هاوساعةيافك ذه ىف ىلعابلاق لاغشالا لطم: اذكه ىهالا ناك اذ اتاقذلاق
 ديلا لاوهلاح نوكي فنك كي رذنءد>أ ىلءو أك ياعدهعااذخأي وامك نم كاب ال نأ ىدمس
 ىلعهيشلا لاول والا هةهاعودي ريخالاو ةدحاواهاك ةعسلاو ةدحاواهاك ةماكلاو ةدحار اهلك

 اهريغاش وش كلذد عب انعرو !متنفدوا مل ًافةكمدا ىلا تعحرف هلع هللا ةجحرىرطلا نبا
 قايرتلا ف( ىطساولا ظفاطا لاق, هنعدتلا ىضر هلدياو هينا زعم ةكوسلا كإت تناكو اهاناكأو

 جرت هتءمعب و هنعهللا ىذر ىطساولا ىراقلا ىلضفلا ىنأ ىلع يشلا هب رتب دج أ ديسلا ىب رت
 صاوداشر الاه دهع ىف هساح أو ةقرالا هزم سلو ملسو هيلع لدا ىل+ ىبنل | ىهأب كإ سه دي ىلعو

 مثلا هضشدب نم ةقرالا ىطساولا ىراقلا ىلع يْشلا سبللاوم هيلع هونو هنءذخالا,هياععأ

 ىبأخشلا نموهو ناك رتن.مالغخشلا نمامسلوهو ىطساولاعاك نبلضفلا ىبأ مظعالا
 ىبأ يْشلا نم وهو ىل_كلارك,ىبأ شلا نم وهو ىلا ىلع خغْشلانموهو ىرابذو رلا ىلع
 فورعم ظوف# ىبأ خيشلا نموهو ىطقسلا ىرم خشلاهلاخنموهو ىدادغبلا دينا مماقلا

 دعس ىأ جشلا نم وهو ىهعلا بيبح يلا نموهو ىتاطلاذواد يشل نموهو ىئركلا

 هللا ىذربل اطىبأ نب ىلع مامالا نين مؤملاريمأ انالومو ان د_سنموهو ىرصتلا ن-طاانالوم

 مول-عقلتو هقيرطااو ه-ه.ءاارارسأ نقاو هقرلا سلرهو هوجو لات هللا مركو هنع

 دهمان دمس تاوواأملا ةلعو تاكربلا ردصمو تاداسا|دمسه عننا نع هقيفطاو ةعبرشلا

 دج ديلا ان ديسلك أدقو اريثك اهلست لسو تاداقلا هباعكأ هلآ ىلعو هماع هللا ىلص

 ردقلا ميظعلا مامالاهلاخ نم ةقركلا ساو ةيقيقْطا تاحردلاىلاوع غابو ةيقيرطلا تايقرتلا

 عسفرلا

 ا
ْ 
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 ىراصنالا ىغتاطبلاىنايرلار وصنم يشل بهشالازايلا بهاوملا ىبأ ةةرملا عاشا اةلزتملا عسيفرلا

 خيشلا ليل! فراعلا هوبأ مهلوأ ةعامج نم هقرؤلا سبل ه-:ءدننا ىضروهو مال ىنيسسا نال

 هنأ نمامساوهو ىراصنالا دبعىبأ ىسوم خشلا هشو هنبأدي نم امسلوهو ىراجتلا حي
 ةفوصلا ماما هنقو يش هنأ نماهسلوهو ريبكللا بحي يشلا هنأ نماهسبلوهو لماك مي |

 ىدادغبلا دمنا مساعلا ىبأنيفراعلاجات هش نماهسلوهو ىطساولا ىسوم نبرك,ىبأ جيشلا
 ناوهمألاخوهفه قرا ه:مروصنم يشلا سبل ىذلا ىناثلا يشل او انعنعم دينحلا دنس رك دا
 نماهسل وهو ىراهتلا ىبحي ميشا همم نبانماهسلودو برطااروصنملا بأ شلا هسأ مع

 ىبأ ْيْشلا نموهو ىسو دنس مساعلا ىبأ يشل نموهو ىذمرتلاى ره درقلا ىلعىبأ مثلا
 ىطتسلا ىرمس يشل نموهو ىدادغلا ثلا مساع اىبأ جيشلا نموهو ىدادغبلا مورد

 مدقتىذلا دن_لاريغهقرلا سلب رش دن_سفو هرعم شن او ىجركلافو رعم ميشلا نموهو
 ىسوم مامالا هنأ نموهو اضرلا ىءوم نب ىبعان دسهذالمو 4_كيش نم ةةركلا سل هنأوهو
 مامالا هسأ نمودو ركاءلاد#مامالا هسأ نموهو قداصا ارفعح مامالا هب أن موهو مظاكلا

 نينمؤملا ريمآه آن موهو البرك ددهش ط.سلا نيسحلامامالا هسأنمرهو ىلعنب دءاعلانبز
 مل#سو هماعدللا ىلص هللالوسردهللا قاخ لم 4.عنا نموهو هه>و هللا مرك بلاط ىبَأ نب ىلع

 هسنمسدلو هيدي ىلعللا قب رطىف ماطقلا غلب و هنلا روصنم مشا | بتنا ىذلا ثااثلا مْشلاو

 هضرأ ىف هللا لكلا ىفلكلا خشي وطلا عابلاو بحرلا عارذلاوذ ليلخلا مامالا همعوه هقرملا
 ىراصنالا همال ىنيسللا دعس ىبأ ىموم يشلا نبا ىكينشلا هكطد# وأ نيدلاز_عم يشل
 ةرهاطل اهعب اره غي رثلاةدياروصنم يشلا مأدلاو لاخاض:ًاوهو هنعهللا ىخر ىحتاطبلا
 ا.ءاواهل ضيفا هنطب ىفلمجر وصنم خيشلاو نشلادجمىبأ خيشلا ىلع لخ دنتناكد قو ه.نيسالا
 مالعأ نمو لو زعهنلا ىلا نيب رقما عأ نمهنافاهمطب ىفىذلا ني_:-لل موقأ لاذ كل ذىفدل لسهتف
 ىلع هنامز لهأ هممنوهىمأ تحت جرد و تقولا ةيوف هملا ىهتتت نأ ك شوب و هناا ىلا نيداهلا هب رطلا
 يشل ارئاودلا ماما هضيش نم ةقرالا ىكبنشلا دمت وأ سلا سيل هنعهنلا ىضرلاقاكتاكو نالطالا
 نمملسو هيلع هللا لص ىبنلا ماي مولا ىفامسلوهو هنعهتلا ىغر ىحتاطبلا ىفزاوهلا اركب ىبأ
 هلع مانالادبسنموهو هتعدللا ىذر قب دصا اركي ىبأ نينمؤملاريمأ مامال ان الو موان دس
 بؤ: ىه ىزاوهل اركب ىبأ عشللامسلأ ىتلا هنعدللا ىذروبدصل !ةقرشن او مال_ءااوةالصلا
 لهأ لح ناكورصعلا هخشم هلا كلذ بسب ت,متناو هيلع امهدحو همانم نمظقمتسااملوةقاطو
 سلق هةعدللا ىذر ىرتستل هللا دنع نب لهس مامالا ةءفوصل ا دمسإ عمجا مث نالطالا ىلع هتقو

 ىبرغملا ليفارمما يشل نموهو ىرمدملا نوالاىذ سلا نموهو قيرطلارمم هنمدخأو هتفرخ
 اندمسنموهوىبادعلا ىراصنالارباجان دمس نموهو ىعبانلا هثيبح دم هنبا دع ىبأان دم نموشهو

 دو>ولا حور 4 © نبا نموهو نيعجأ مهنعو هنع هللا ىذرو ههحو هللا مركىلع ني:مؤااريمأانالومو
 ىلاعلا رك ذمدقتى ذلا ىهتلاابيبح شل نأ مهضعب ركاذ جةدئافإل همالسو هللا ةالسهياع
 ةقرخ سل ناكىرمهملا نسا مامالا د, ىلع وبر طلا ىف هسماطف لك نأ لة لؤالا داسلا ىف

 ىلصهنالوسر نموهو هنعدهتلا ىذركلامزن سن أن مودو نيريسنب د#تركب ىبأ مامالا نم
 نيمساقل امامالا همالهدج نعنطابلا لعدخأ ق داصا !ارفعحمامالا نا ىورب و «ملسو هيلعدللا

 ىسرافلا ناسا دسس نعد خا وهو نيه مممعدللا ىذر قب دصل اركي ىبأ مامالا ان دس نبا ده
 دقو نيعجأ هحو نيرهاطلاهلآو هيلعهللاىلهييلسرملا مس نعد خ أ وهو هنعدشا ىذر

 داق رفالف سو هيلع هللا ىلسص همم نبا نعوهو ىلع نين مؤملاريمأ نع ن طابلا لع قات ناسلسنا
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 هنعدربا ىذر دج ديسلاان دمعت اشف( ىطساولا طفاللالاوو) هملع هللا تاواد هم 1غ ارلكلا

 ردفم ءاءر فم اهنم ىه ىتدم امءارصحلا ن رع ىبأت هرخاغم هنانعو

 رهظأ سها نمارهزلاهناناو ٠ امنودىهامااممع سول ا اواس

 نيإسملا نمريغغ مح نيد ,مسو هيلع هللا لص ىلا دبل سم: اورشوارقنهافك ل احرلا تاماركت دعاذ
 اهيلع هطءغو نالاو سنالا رباك أ عاناه د: :عرمدوو نادادلا ىناهريخرئاونو ناكرلاامب تراسىّتح

 قالخات رك ذاذاو ناوضرلازهجرلا هيلع ىليحلار داقل ادبع غيشلا هن آش ىفكلذ لاقاكىلعالا "الملا
 ىتحىلاعت هللا قاخ نم دحأ ىلع هسفن ىأر الور دقالوماةع 4-سفنل فرتعا ام هنأ ه.فكمف نينكهملا
 عش :وهث باككالا ترك ذاذاو له ١ىناسدّوعأ لوقي واحابص معنا هلل وة ريزنإلا ىأراذا ناك

 ساق نبةوح خب شلاوىلازربلامامالاو ىتوراقلار عويشلا هباعكأ ن نمانأ هضكنو «باطق الا

 زدبع شل اولعازلا دجأ خيش اارىطساولا محفل اوبأْشلار ىدادغبلا ميعن نب ىلع خيشلاو ىنارملا

 ةلودلا دهمد._سلاهوخأو ىنم-طاعاورلا نامثع نىلءةلودلا بدهم خيشلاو ئطشسااولا نسا

 عافرلا نسل اودأ نيدلا بطةريبكلا دمسا اوبزعءالاق<ساونأ ميهارا دسسا او عافرلا مي>رلا دبع

 5 نبحلاص غيشلاو راريغصةقرللا هسلأ اذ_هوداسصصلا دج د._سلاو ىئاورلا دعم سدلا س ةمدمسلاو

 لاجد#وأ مادقم يشلاو ىب رغملاىاز الا ةنوو مسني هللا دمع نيرفع- دج أو أو كك 1

 دع ما ىبأن يهمل د .عفي مثلا خيشلاو ىدادلا بيطلب فورءملا ىرمم ا ظفاللا نيدلا

 ىنائطقلا عارلا نسح ريبكملا عشلاو ىطساولا ىعابعلا ىمثاهلارفظملاوأ م-.ىسلا دمع نيثلا

 مظعالا ججشلا نبا نسما دبع ليصالا خشلاوىناب زربلاهنلا دعس العلا لع لحال ا عشلاو ىشمدلا

 ريبخلا دبع خشلاو ىيفاشلا ىكم مشلاو ى ىلا اعرض النذل عشلاو ىطعس اولا ىرعملا ىلع

 ىرهشقالاناريلا د وهجش شل اودي ,ةيده_سل| بمطخركي , وأ هقثلا ظفاملا لحال اريدشلا و ىونرألا

 نيدلا دامع يش ل قارودلاربك.الا درج خيشلاو ىننللا ىناتسكرئلا ىوسإلا دجأ ف راعلا خيشلاو

 جرف شلاوىلوذاعلاردباونأر يبكلا خشلا ودب وتلا ل قةفيلطلا باحج د ىدادغبلا ىلا

 بيقثلا بو. خيشلاو عسب رلانينيسح يشلاو اصلا م ءاقلاوبأ عشلاو ىتفملابهاوملاوبأ

 ل الاه مالعلا يشل اوريغسصلا ى عاطلار اروصنم يشلاو ىمثرقلا

 ا 'اشعلاوبأ ديسسلااريبكلا خيشلاوىرذنملا يامل دسبع ثدحما مامالا خيشلاو ىنو رزاكلا

 تاحلت زتىور زاككاا نيدلا جاف ده شوحلاونأ جشلاو ىسدقملا دجنبر هاطريبكلا خيشلاو

 ريمالاو ىرسدملاةباستلا ذم نيدلا حالسد ىلاعملا بأ في رمشلا نبا دمت نيدلا لاج فني رمثلاو

 خيشلاومالسلاوةبعتلا لضفأ ابنك اسىلع ةروزملاةشدملاكا اح ىنيسإلا دمر داتا مسفرلا ليلخلا

 كرا ا نروصن :مرفظملاووأ ب دنلا نسللا ل ضافلاخشلاوىنورافاار 3 6 هازلا

 او ىراشن الاردن عرونالا ليصألا يشل او ىدو ةلادهوأ ىقءلاعرولاء .ثلاو ىطساولا

 ا جذوءافلا م كثب ريق فقل, ورعملا هيقفلا نيدلا قت خشلاو ىماب ىلا ىعماهلا دهم تاكربل اونأ

 كلار ىرااض: الا ىور لادن 'ونأ نيدلا لا خيْشلاو ىدنو رهنلاريبكل !فراعلاءاما اديدسشتو
 ىراكعلا فسوبزيشلاو ىحن اطب ملا ميهاربا عشلاو ىشه د لوزن ىدادغب لا تاكربلاونأ ا

 مر اند ناهد تسواحكلاو هلمرلا لب ا ا ىكدلعتلام

 ىلدشالارثج نب ىلع نيداارون عشلاو ىداد_غبلا مجن نب دماحورأ يشلاو ىعمساهلا فد رمثلا

 ماما ءاشعلا نب ز نمحرلا دمع ريمكلا يْشلاو ىداد بلا ىل اوقاعلا نسما نبهنلا دب عخعشااو ىبرغملا
 قذوملا ْخعْشلاو زاركنببوةء» لئاضفنل اونأعيشلا و ىنابيشلا ل_بقمنيدلايؤم خيشلاو نيمرذلا
 جيشلا وىطساولا ىحتاطبلا معنا دع ظفاطاوىنا دامعلا باهث نب مف نب ىلع نب ىلاعم ديم لا



 الو

 خيشلا او به ا.علا صاخب نب هند ادع نب نيس يشل و ىكمتشاا د2 ىبأ ةلط نب نس لءسالادرغلا

 9 كثلاو ىداد طاران#ادسع 9 ,ثلاو نيرملا نيةلودلا لع فو يش لاو ىداياروريفلار مظملا

 خشلاوىدادغبلار ان مياملا نينيدلا م ايد تاريح اا 2

 يدلل داس ىدلاذلا همقفلا ليقع نيدلا سه 0

 ءاعولا ىبأنيفراعلا حانت ف,رمثلا خيشلاو > ًادجأ نب ىلع .ثلاو طمس اوسع فن ىيساللاج ر ءالا ىلع وأ

 دج د مسا: اةلخ تخلد طش اوبن اًعهباكى د (بدهملانبالاق) ىدت الودعت ال ىأ الخو ىبيسحط |

 ع د اولا نيلسملادالب 1 هحلاحافانينامثوهئاممهؤ اغار هنعهشا ىذر عافرلا

 نيعجأ مهنعو هدع منيا ىذدر نيمضرملا نيفراعلا هتدمالتو هسحتوهاباوز نم هعورول تر طقوأ ةددلب وأ

 نم هلا نومي راطقالا ىفنيروهثملاباطةالاناعأ نا هلضفل لج نمو «لوقأإل ها

 ررححألا ثوغل 0 اوطلا مشو نيقتملاجانو نيفراعلا ديسسو ىربكلا هحخماو نرقتلا

 ىبأوافصلا ىبأو خءارلا ل_كلاوةرهابلا هي الاودي دج اةزعم لا و عسيفرلا بابل اوبذعلا لهنملاو
 سورعءو ةرمد ان اج ربو هن ساارمدانو نيعطعنملا ىو 0 اررلا !ةلودلاواوولا

 مطنملا سوماإ اردلابجاصو حخاولا قب رطااو لك الا ثراولاو همالا عشر هي دجحالا ةكلمملا

 ةرظانلانيعلاو مساطملارهظااو هولا حورلاو ىكذملا نا دنالاو عماملا درلاو لماكا !لجرلاو
 تايلددل !ةلحخ »ودل |ةياوذو ءالدالا ناطا_سو خومشلا جانو ةرهظملا هه اوةرهاطلا ةريصبلاو

 ثو عضاوتملا دس -ااوىنايرلا كاملاو ىئ ارلارلاو لكل | خيشو حلاصل | د بعل اوهصلا1لا ةصقالاو

 لسعر ىلا هلل نو 0 ولؤدب را و3, يذلا نددعلخيثالد : خيشوزاوعلا

 ىرخلا شال 5 ناري ا 00 ًارمدمان دنط هب لا تا لا

 هةرخىر خيشلاو عافرلا د_جأن بدلا ى# مامالا نعوهو ىدادخغبلا معن نب ىلع خلا نعودو

 دج نيدإ ارعرب رتل ظفاطا فراعلا ثدى لا مامألا مهنموا) ةطساوالب دج د مسا اان دمس نم
 هنأ نم اهسسلوهو ىد»| نب يهاربا نيدلا ىب هس أ نم ه-ةرذلا سل (ىنورزاكللا ىنورافلا

 زءشلا نعو ىئافرلا دج دي_سلاان د_وان الوم نموهو ىثدراغلاج رفلا ىبأر © ةلملا فمش

 ٌقوسد.نوذداادو-ولا ب اطقأدحأ ىولعلا را بأ دما نبا قوسدلا يهاربا دمسلا دذخأ هنعو

 هجاملاو ىدنب ردلا دهم للملا يشل ازبنأ نيدلازع خيشلا نعو هبمهاربالا هفث اطل | عشرصم
 م-.جوريوثلا كإملاوك اله ل_سأ اهي ذي ىلعو سراو حياشم اما ةمامهو نان اهحمو د2 بوعد

 َن اهانرعو نيلسملاةيذأ كرتبهاءااطو هةدهصنل اهل الذبو امهم الب هبلعامد ةامل كا ذو هرك اسع

 باذملا ساخنا | سب ناو ساحل امهل با زرنا يهألاطأس | 4. .اءوهىذلاو قا وهىد#لا نيدلا

 ةمظعلار اذ زل اوادج دو مدنلا ميسم د رانزب ترسو كلا دا حف >0 لعفؤو العفذاميخزم اللوامتل

 0-5 0 ير ا وبا

 0 مامالاو ىربطلا نيدلا ى 0 000 هل

 لاراعفلا ًاو(لوقأ) نوصعال مهعامتاو ىدن1ل :طاد_ميعل اوبأنيدلا داو ىواعلا نيدلا ناهرب

 دهم نبم ركلادبءفراعلاةودقلا يشلا ىثورافلا نيدلاز ع مامالا نع دس نيو ىلاعت هللا
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 هرس س دةريغصلا ىدع خشلا أ هنعو فرشلا ةريزج هئامتسونيناهدنس ىفوتملا فاشل !ىرزملا
 ىلوة اعل ىلع نيد نيهللادبع نيدلا لاج مامهلا مامالا مالسالا خشاضب أ ىنو راغلا باج أ نمو
 ةأضملا» اضقل نيعامب همعؤاشلا سترو دادغب هيرصتتسملا سردمىدجالا ىذاشلاى عك ف

 هماقمهعفرو هلع قه" :اهمينم هنمز ىف نك»ملو تامدأ ىلا ةئاستسلا دعب نينو عبس نس نم دا

 نياوىهذلاو رثكح ناهلءىثأ فاووال ا ىبعرظنل |ىكووهنس نيعد رأ هب رصن ة-للا قسرد

 ةقيرطا اذ أل اوو لمعلاو لعلاولدعلا ىفقاؤو ذيل ناكب ذهملا نا لا مهريسغو بذهملا

 لك ًادقوهب زينو ثلا ىف مهذع هللا ىذر لمنح نيد مامالا مال قصالملاقاورلاورونملا د ةرملا
 ديسا ادن ىلع ون رطل ىنماطفلا نس> أو لول سلا مأر وك د1لا ىلوقاعل اهنلا د_.عنيدلا لاح خيشلا

 سدةىداد4لا لاجل الاقا قراولا هيدي ىلع تعقوو ةدبعمأب هب دجالا عيش اورلا نيدلا جات

 ةودةوقد رطاا قالبحو بهذملا نهج ناكو اهدوزفايندلا هادا ديع نر معكو هو هرصع

 الولو> اللاوو هةعسددس واهياعفةوفرافصلا نبهللا دبع هراحرا هاموير ا! تراث نيدلا ىف

 نيرمثعو نامت :_لاّوش فصن ىنءاعب رالا مون ىفوناتةولراثلا تدمخف ميظعلا ىلعلا هللابالاةوق
 المل همم اهيف عض لهنس نون هملع ىذهاولاووا دو هشماموب ناكو هرا د نذدو دا دغس هن امعدسو

 ةيدجالاة قي رطلانامعأ نم ىلوقاعا اوذبف (ةل-هلاب وإ ىلاعت هللا ةدايعبال اغَمشسا شارفلا ىلع
 (تاق) هنع ىذر را تا[ ةنداتو هنس وعسر معلا نم هلو تاممسج امعأن م محرتملاو

 نماهريغ ىلعىل ونس |[ككتا عد رأءاملااملعىلوّةسا هب زينوشلاب مهتقورأو هه ىنب دق صو
 جشلاو دهم عشلا دقرم ىوسةكرابملا مهران !نم ق..مو هي زينو كلاب ىلا ةروذملاة قورال اودقارملا

 هقراا فر هطساولاب مهل نيذلا ن نمودج ىبمن |نيعججأ مبدل انعشن م -رتملا ل3 يهوةعيطقلايهللا دمع

 سل وهفةيردنكسالاة. .ةوص ميعز ىب رغملا لذاشلا نس اون هنا, فراعل ا لاا ىلول ا .عاورلا

 ريبكلا بطقلا نعاهدخًاوهو ىبر غملا في رسلا شيشب نيمال- لا دمع يشلا هضش نم هقرالا

 دملا نجح لا دبع دم ىبأ يشل نعاض»أ ىلذاشل اذدخ أو دج كاك رلا دج دبسسا |نع ىقارعلاىرب

 دمسأ | نع ىعازلا ةنودس نهللا دع ننرفعح + ىأن عودو تاي زلانروهكملاراطعلا

 جياشم ةدعهلو ىّتاملا ىبرعلا نننيدلا بح يشل دخأ ذه ةنوب ديس نبا نعوىاورل اريك ددحأ

 ريىلذاشلا نسطاوبأ يشل دخأو تاؤلؤملا تاقلغم نماهريغو هلك شم لا صوصفلا بحاصوهو
 نبدلا قتريبكلا خش كلا نمدخًأ وهو 5 ذم دقت ىذلا ىندملا نجرلا دبع دهم ىبأ هشلا ن مهقرألا

 هقراا لاجر نمو« كاف 0 رع 00 رد هيلا

 ىبلقلا السلا دبع مالا خش فرامل الاودي قادبع مالسالا» ادا ا

 ءافاخ مهلكو مجارضاو ىرسشوندلا نيلضفلا عماج مامالاو ىديلملا ىلءريمكل اردسقلا عس.ةرلا ىلولاو
 مال_سالا عاشم عم ءجو نيعججأ مهنعهنلا ىضر ىئافرلا مامالا ي-فيلخ ىطساولا ملا ىبأ خش

 ند ًاريبكلا ملا مهمظع ًاونعلا لاجر مهنمودي مسهعابتأ عامتأ وأ مهعابتأ هم هس رغل اورمدع

 دج دم_ءلاوةلصو لكاوداصصا ادجأ دي_لانعو ىردللا دج دنسسلان م1 ناو

 وهو نسل ا درع نسما ىبأ ددسلا همخأ نعذخ ا دامصل دج دم-سااو هدنسرك ذم دقت ىودبلا
 ميهاربا خشلا نمل خياشم نمو دي ىئاؤرلا دج دسلا ةم”الاثوغو هاا ماما هم ال دج نع
 مهاكو دادرلاد_<أ يشل اوىري-للا ل يعمم اووأد_حأ خشل اوىول_ءلار_جت فر رمش اوعامخلا

 دى
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 بدلا ثوغلا بر |قايرّتااو بطشالا فمساا ريك "الا دسسلا ىلا هلم طأ اسون نوهتني
 همعن ع هقرخ هلو عاؤرلا دوا دمسل ا هدح نعوهو بزالا ميهاربا قعسا ىبأ نيدلا ىبدغ بهأالا

 00 » ريبكلا عاؤرلامامالا 4ع نع ىلعدنسلا هيخأ نع محرلا يعد سلا

 00 نعامه الك دخأو ىناربلا لالخ شل او ىنا. :طقا ادليا ب ءولأ س ايلا يشل امهمظاعأ

 اىدر ىاورلا مامالا ن كا :طقلا ىئارلا نسح يش شااىبانرلابطقلان ءىنانطعلاك داهلا

 0 اواو ءناهلا هب .ثلاو ىشمدلا 0 "0 0 0 52-

 نع ورانا جرف رماية مالا فاعلا رار !ىانيدلاى يشل ند

 درع خيشلاو أو ىعاورلا دجأ نيلعلا ْىأ هسلعدهتنا قرط قلوءملاو هلاعود خابت ضار 6 3

 0 ىطساولا مقل ىبأ اورعلا ماما ن علو هروهشملا ىهوةقي رطل | هده قدس ١ ىبلعلا مالساا

 مظعلا دبع نيدلا زر لضف' الامامالاهنلابفراعلا يشل مسهنمو 5-3 ىافرلا د أ لكلا يش

 نءدخاو هو ىدعسلا نام لاروص:منيدلا ققوممامالا نعل 1 نيتدح اء شا ىر ”نيلعملا

 نيدراخلا كنك ع ىعاز ارا ةنوو دن. رفعح دجأ ىبأن عوهو ىدنسم ني نيدلا لاج ظفالا

 4م الا تعفلا ىذلا خشلام 6 مهركذاذناو ها عاج سراو لاجر نهر د ىعاقرلا مامال ان لس

 ن؟ 0 0 ىب رخل ىفارا ركل ناك 0 ماما هل_ضف ىلع

 هل ل ىراذملا ىنيسإ اناس اهح مودم نيدلا لال ديسلا

 ىخغ هسا نع ىثورافلادجأن.دلازعمامالا ن رع ىراملانيدلا لا هدلاو نءعومو ىراملا

 عاورلا دجأ ةقئاطلا كمسس ل اللا ىد:ةملا نع ىثرراقلا اريع صف> ىبأهسأ نع ميههاربا نيدلا

 رك دنسو ميل هنن نا نمر هشأو مظعأ مهف الا ل اعلا م45 ركل لاجرام أو

 مامالل ريغصلا الا نيدلا فس نامعدساا مهاوأ مهرطعي رطعتنو مهرك ذر لربشت مهام ةعاج

 هتيمطق ىلءاوقفناو هماقمولءب هذاكنو.غاطلالاوو هب رب ىبرتو هنعالخأ بأ ومالرييكلا

 وبأ عشلا هنعلخ أ نمبو مكاو دارك واح لا م هناو

 نيا, فورعملاج رعالا نينيدلا لال > ىلت فراك | عدت تلإو ىتاطملا ىمرق هلا قو ز رهن ءتاكربلا

 ليعوس | ديس مهةمود ىلسا لشن مد راهم ىف نذ دو هيخأ ةامح ىف قون ةعاجو ىنيسطا طساو بعت

 هدلر خا ه-:عو جر هبو هتمدخ عفتلاو كملنا رتب ىب رت هع هللا ىذر دج ل._سالرغصالاخ الا

 هوخأامىفوب ىتلاه:ساا ىف قوة مهب عشت او مئاطبلابةرهشوف ريثك ق راو هلو هريغو دهشد سلا

 ديسلا هع نبا مهممودىلسا لدي هتريشع عمهربقو ل الق مايايه دعب امهنعشا ىذر رييكل ادم_ىلا
 ةدم.-سلابجو ربىذدلاوهوىياورلا هل سعد م_بلا نبأ نسس> كويس ١ نا نامت نيدلا فم سريبكلا

 هيوخأو مالسا ا لع د.سلا ىل ل1 ىلولا امنع بقعأو امه: عدتلا ىذر دج-أ ديل! تدخأ بسألا تس
 ديسلا لحالاريبكلا ثوغلا 500 م-رلا د. .عةلودلا ده*وأ. 05 ةلودلا نديم نيمامالا

 ةدسسأ اروألاتاذوب ذي زةدمسا|لاجرلا م ؟نيت.هطافلنيتفر | نيدلولا نيترهاطا | همك ل

 ىدحح الا كراملا بهعلاو مه: ءدللا فر م>رلاد_ءءةلردلا دههدمسلاجو زةمطافذ ةمطاف

 رز دقو نع ا نرهاطلا يقال سا تاكرب نما. ءلعدللا داعأ نيت دمسا نيناهو نيد .سا| نيله نم

 0 نءمانرك ذو هريس. اصخوأو 0 لام سات او فاق ”الا ىف نس نينا 2غ ديس هأ

 فينا مادسقملاب طقلا هدلو مهنمدمالا مالع ا نم عاج هن صعا ج جرت تقولاقاضا هنع
 ان دس هلاخ ن نءهلوهسأن تالا ةيعرللا ىكر مالسلا دمع لسا جتفلاوبأ ةمئبلا ةردلا ماصيصخلا

 (نيرظانلاهضود - 9)
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 دقو ميحرلا ديعد.سلاو ىلع ديس! !هادلو مهتمووي هيلاراشملا هسيب أةيطساو الب ريمكسأ ادجأ ديسسلا |
 نيس ماع هملار املا ناثعر لا نون نيإسملاو مه هللا انعفن امهبأ هطساوريغب امهلاخ نعاذخأ

 تاوك الابطق هب أ مع نباو هلا دعب ةدسسع مق اور سوهو ليوطااملعلاو للخلادسااوهف

 ةلئاعلا عش (هرس س دق ىفارلا م ركل ا دعمامالا لاق) هتعشاىةرعافرلا د ًاد.سلا
 ىنوهو ه-ت:الو ىلع قارعلا لهأ قمطأ هنعدهللا ىذر ىلعد سلا ةلودلا بذهم لضفلاووأ هيدجالا

 همك ها تذكولا اذههسايرهءلاتهتنااعرك ايئانوامظعانراو ماو ه.عوهلاخ ماعم حئاطبلا

 قارعلا جحاشم لحأ هبعاورلا ةلودلا بده« ىلعدي-سلا ىركملا ينو ر زاكتل اميهاربا يشل لاوود#

 موءلاوهو هتيبطقيك شالو هتثوغب بررال ماك اواناعرلاو ماوعلاوص اولا دنع هلك مهذفنأو

 امهتعهللاىدردجأ ديسلا مالسالاةكرب عم اجلا ىد#لا ثراولا هب أمعنياوهلاخ ثراو و ةنسسلا

 هعوىدحتال الخ ةلذطودح الاةادهلا هى ىدةةاووب رطلا مالعأ هةيصعب جرت (تلفز

 وبأ نيدلا باهش خيشل اوبيطللا لضفا اوبأ نيشلا هنم د مجنو هت جرخت نمو رممعل ا نايعأ
 نامامالاهاداور طساو بيمتن ىنيسأ اج رعالا نب لاس درسا اري_كلا بيقتلاو باطلا ىلع
 ةديسلا اداورضخالا دجأ نيدلا مند .لاو بزعال اميهاربا ىدساونأ نيدلا ىبحدمسلا نا.مظعلا

 هيدلو نم اول_17 نيذلا نا.عالارغلاهدال اواو ىعاورلا مامال'تنب همطاووروذلاتاذهضي رشلا

 ةعرك لاوحأو ةمظعه بالو لهأ مهلك دجأ نيدلا محن د سا او بزعالا ميهاربا ديلا نيعركلا

 مهدد>و ةقب رطلا فئاعح نا ضد موا ذطاسأو اما دهو هم" الا خامشأ مهو ةمدخق ب قانمو

 بطقام هع نمهقرخامهنع هللا ىخردجأو ميهاربا نيكرابملا نييطقل اهيدلولو ةعب رشلا مسا ع

 درفلا بطقلا مالا ذانلاردققلا ليلحلا دامو ديه ط-ارال:امهنعو هنعهللا ىذر عاؤرلا دجحأ
 هتراوو ىاورلامامالا طام_سأدلاووهف ي>رلا دس. ديلا ان دمسةلودلا دهممميركلا فيرمثلا

 ءايلوالا ناكو هّيبطقو هّبالو لعهرصع لهأ ىبطأ هتسارفوهتمكحو هلع ندعمو هتفلخو

 جياشم جنين و دالوأ هس 4_ءاعْنم ىلاعت هللا نال كلذو بان الا ميشو باطقالا امأ هنوهشلا

 هللا ىذر هذ نمروك د لاو ممم لك ةيمطق ىلع ان دلا هسضوص هر دقوع اءاوالا عمه مهنيذلا لاطرلا

 نسحملا دبع فراعل اذبهمل او دجأ نيدلا بطة ديسلامامالاو د#ثنيدلا سو تةولا يش مهنعو هنع

 ىناثلا نس اوأد.سلا ماصودلابدنلاو مساةلاوأ دجأ ديسلا لك الابطقلاو نط اوبأ دمسلا
 ةلودلا بدهم مهعنع مهلو مويبأ ءافاخ مهلكو دا صل | دمح أن يدل رع دا ثراولا ثوغل |بطقلاو

 رهاطا اهدلو جافرلا ثوغل ادي نم هسعاورلا مير مشلا هقرلا سدلب اوؤرمشنيذلا نمو( ىطساولا
 رهازلا بس او حودمملا اك اوذرباك الاءايلوالا لعرشأةملار فرمثلا ه>و د هنن هازلا هعرفو

 هنع شا ىذر حلاصلا نيذلاب طقم املا عسفرلا ل ألا حتانملاو بهاوملا,صتخحلاو حتادملاب ريدملا

 هناذاسعاولاوو مئاطبلا خوش همظعو سانلا ظعوو ىمركلادعصو هب أى دينيب م ةاهدلاو

 ري هباك ىف طساو بقت ىوسألاج رعالا نبني دلا دب وم ماظتلاوأ مامالا دةءنملو هدلو قد و

 هتومو هنعدهللا ىذرتاماذاكهو ج وزني لهنا ىلع صنواذ_هىلعناصملات لاب نورعملاباسنالا

 تود
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 ىذلاروه:مد.سا اامأو بااغلا ىلع هاء دجعملا لوقا اذ دو(لوقأ) جيلا ىلع نيرمثعلا نود

 ديسلادحوالا بطقلا نءاريدكلل اف راعااروص: مافدااوأوهف اس دب نانا كامل

 دالوأ ماودي مهْعدللا ىذر ىنيسالا اورلا ناممع ني ىلءةلو دلا بله مدمس || نيا دج نيدلا مخ

 ةزباسأو نيايسملا امشأو نيالا نامعأ اذهان مد ء ىلا ةةيطدعب ةقيط مهف ماركلا طا.ءالا ءالؤه

 فو.الولو دالرلا فمهمده مالعأرم ةنوداحتالاو راوغالا مكر رين معودأ علام ميدنلا عشت :نيدحوملا

 ه.مدسلا اناضقلا نم مه صول ن :كللو مهرابخاومهرث اما صقر ادرذز رة هازل داك لكلا

 راصمالاوراطقالا عج ىمال #سال | نيب هرامتّشال هماع 4 ذي نا نم مظعاو رك دب نأ نم 1

 بطقا هضشنا (ىناكلاربولا دع خيشلا ىدلاو وىد سف ربخأ) رامنلاةعبارىف سعدنا اراهتشا
 رمعملا ميشلا ىن:دح هللاو وز لا ُمعاورلا نيدلا جارس دس | ه مالا ثوغتقولا ب>اددرفلا
 نيدلا سه د.ساا هللا ىلو لماكللا يشلا نا ةرموملا بس: ىافرلا بحر دسل اهلل انف راسعلا ىلولا

 ةرصضلس | طيس دم نيدلا سدثديسلا لاجرلا يش دئلاب فاعلا دمهلسا ىدلاو ىللاودل لاق عاف رلادجأ

 هنسس بحر ثلا هنعشا ىذر ريبكلادجأ دنسلااب الوموان ديس هركلا دعص ةعاورلا ةمظعملا

 راما مهيديأب و هينيقدحم فالآ هس قاؤرلا ىراوس زيد ناكو ةدنسع مايه | مو نيعيسو عممس

 لبقأ اراس وانمع ثعملاو كرا ملا هسأر مفر مال اةقرطأ ه.سركىبعأ دهاملال لوةبام ةباكل

 انفط ام انقذو ىذلا شد_للا يي رلا نجحرلا هللا مسؤل (لاقو) سانلا ىلءرهاطلا ههحو

 مظءالاد._لاانعفش ىلعمالسااوةالصلاو همركض#نمكلذناكو هدم#انة سل تهاقذ
 هللا ىفرو همدخو هتمأ نمهل_ضف لقب اندتكو هلا سربانممل ع هللا نم ىذلا دهم نيل سرملا فرمثثأ
 نيلماعلا ءاذعلاو نيفراعلا ءاءارالاو ةباععلا جو نيب رقالا ءارزولاو ةيارقلاوةرت-عاانع

 لك ىفاهتين ادرذ هات مهول "الا ةنطاس ةداسىأ(دعبامأ) نيااصا | هبا دابع ىلعو ان..اعمالسااو
 هلظأامناسنالا له ام نياَتْدلاريعةر وداعمو ام ةدهو ىف .ةمتارذلاو ةسومطمو ةزرابةرذ
 دهشو هير فرءاذا اذه همرك ًاامزاسنالا ل_-ضفأامهناطاسلمهأو هدحوأ نهلهحاذ| اذه

 كدو>واذهو هني دحأو كالومّهي دحاو ىلع كإةعل ل.لدلا ةماقا مورت ئث ىأب ناسنالا هيأ هنا سحا
 ريبدتلا دي ربرو ديون اموح نمكلم دىرمسا ولن اماكن م كقرع قديم: 2 كاف هب نعمل عاقل

 يرحل ما نه نر لك فصل اةقلت ل اهدو داخل تاولخ ىك مد نم هطقن لكوكت ارذىف

 خاص كنذا حشر ةرث :ريغلو رع حشر هرثن كم بء لا ةرثت ريغ كتي ر للاب ةركت اهق .#ن ىفاهتخ أ ةداض»

 تاطمش لد ؛او سلا نفل ةخم لكشلا قادو عم همه سر غم لك لرعش تدنمكطب | خام دري_غكفنأ

 هنوك ةلاحاعاؤنا كلدو>-و سفانم فكل لدح وانغ نت ظفاح ىلا ِهَمَمسام ريغكبلت فدح ىف كلركف
 ةبسنبماظنلا ل_تخالك لذلك ناكول هتالو د تفاتخا كلذلو تاي.علا عونم لقتالا دحاواعو)
 كفرظهنوكة لاح كلدا-و هن انو ه-ضراوع فات كنم نطاوم ىف كمظءهيذغالا ىفالستخا
 ىلعرمدنو فورظملا نعدرحولام قالا مظنلا سئ ارغ نم ه.يفو همس ىث اود ىلع هفورظعهندام ةعصان
 كممالس ةماعلا مدنلا قادْفا نم هسفاملهرهاظ ه-ةمقل لوصولا نع مهفا.ء'ال هفاشك هلآ
 قنا قتن ى دا ناك هند ءاشام كادت رك ذولدكر داما هنمقاتفالا هذه كدوو ماظل بسانملا
 دع تفو مدطلا هعومجت هسفرفل فاق ذلاطعأ كلف قتفو عملا ”ةلاطع 1ك اقف قل 'كاطعأ

 مة ,ةرذمالا ةريوءاوهلاد- + انهقلؤم ىولأ ةريسشك قاتفأ هدف كدا اد هورصصنلا كاطعأ
 ةهديز كريكر ةربادنه2لادتعالا هصخم ىلعاهةفوتفهرعالاو ءاوهلان مةعمتما تال للا
 ةريزملاك.هىوقهطقنا_يفكباصةدبز كلا دعا ةوقاهيفكقاةدمز نر كف ءركاتلفاعا يفكغامد

 ةلصتملا كلالدّتساو لرطظ هحاسوك فات ةلمقو كموذهوقايفْك لق هول كلرباعمقرطا فل يدعم



 ءامدلاكك هو همقب ةضهانل اك -ًاردعقب ناوك الا تانامنك كة ورع بئاوذ كغامدخزربب لدحلا

 دلما ف نكااو ,كلاك لاتقم ا يفكزفلا طك كنب م طساءؤتحلا ساطالاك رعت جرداهف
 اهطوطخ ير 0 اطظنك كف فك اك اهيفموملاقاورلا سام“ اك لي د
 ةملسقت كلردتو فعن :نوك- 5 ! اركىهىلا هبلدت 1اةاضخلا ةردعالا 29 ررتك كا كا و

 ىولءلاملاعلالاصتاك لدو>و همم منع هطساوكسأر ةلصو كادر تاي نانا هر ارم

 ةحاس طس عمك سأر ةرود بك اوكا طورخو عاعشلا بئاوذو مادطصالا لابحة طساون ضرالاب
 ْكضعب و كلحر كدي لل_صتىت>كلندل طسلا مكخ سالافلامتينوكىروطب نيملاءلا فاك كر دص
 اهيأا تحب ةداملخدبال امساسماةا.طنااهضعبب ةعيضولاو ةيلعلا دهاشملا هدهقايطناك كضع
 اذأ_هذطقن تنا نيماضملا هدهد ضعت تنا بئاهعلا هدهزتكتنا بئارغلاهذهءهتتنأناسنالا
 انا اعلا ىدمر ىت الامل ارظ ل تن سدعال ادهتملاا ذه ةرمض-تنآ نيضنلا
 ءازحالا تاءلك اهئزح نم ت تا ةدامتنأءامسالا هب تراح ئثتن أ اهتفرعم نم تنأ نبأ سفن
 ىأمورت لرب وصت ىف ترحو كرب دن نعت دقو تن امفرء: نا نعتز عوتناكتقنادعبأ

 ليلك ايل علا ليلع يك ةلفغ نس نمنع ظقبأ البق هتفرعم بل طتوالبلد لروص نم ىلع نيكسم
 الكا ل 5 نع لزعأو لمالل هلو ليلدلاك ماع ماقأ كدوابن دلل هر كمشت ىأرلا ميقسايمهفلا

 مهورباذم كل تقأذا تققح كنا ن 1 ماعنالا نود هبف لهل ة دهوب تن ورلاعّلنا م 2 لياعلا

 هناصس لير ةفرعع ىقحتو ه.ئا1ن تمهد ثرأو ةيذاكأ| لمح قزم ماوولا نم لضأ تنأو تكرشأف
 رامتعالا نعت .معفريتعتل كزرأو تاعون :صم ايي مظعلا عارسش عفر همرك أامهنا هس هملظعأام

 ق'اقرو مكدللا قئاودو هينوكلارارسالا هق.قح كل ني. :السر عون نم كلل لسرأف مركل |ككرادتف

 هسلالد: مالا تازومرلاو هب رظنلا نيهاربللعماجلا مها نيا_برملا تا صف رسشو ماك>الا

 ديؤملاناسالابحاص ةينادرقلا يهانملاوةيمدبلا ماو ةعطاسلا مكاو ةعطاقلا صوصنلاو
 دربال ىذلا عرمشلاو لهىال ىذلا حلاو لذةال ىذا سهالاو دي ولا ناطا_تااوداذلارغقلار

 ةرد-هلالوسر م>الملال وسر تافرعلالوسربدالالوسر ةمكّط ا لوسر دس ال ىذلاريذلاو
 هلا ال ىذلادنلا لوسر لدعلا لور ف.يسا لودر فاصناال لوسر ناطاسلالوسر عضاوتلا لوسر
 000 تتاانالسادس ىتءأرومالاريصت هللا ىلاالأ لدعل امكلما مورقلا ىلاوهالا
 هظعوا او هم كابس هدلعدتلا ىل- ءاجد تنهار هيلع هنلا ىل دج نجحرلا بيبحون ا #نالا ماهجان

 ىلع مهلاوهأو مهءامدهنماوهدعاهولاتاذاودنلا الا هلا ال اولو قي ىحسانلا لاي نا أو هنسإلا
 هلالا ىلا عود>رلابت مهو هب ريغلا تطقسأ عٌوشلار امو قملارا ذمودم>وال اريذم هملكل ا هده نا

 هنوك هللا تاواص ه.اعهلوسر لاثتم اردنا ىهأ عامتا,تمزلأو همقول اوه ن1 نيب تةرفف قالا
 قلاعتهننالوةل اوقأامديأوةيتوهدللا مك طاو ةيسودقلا ماكحالا نمابيفىوطن اام ءالعاب رومأملا
 نوفراعلاءاءلوالاو نوءب انت اوةباتعتل هرثأ ىلع ماكو( ووتاق هنعمل !ماموهوذف:لوسرلا ان آامو)
 كح مهعجأو امهفمهقتأو قيثولا دهعل اذه ةمكحاومكحاو قب رطاااودهق نواماعلاوءاذعلاو

 ةبطلاامتاناورو ةلوقثملااهديناسأب اهمكحاوفرءفةعب رشا اماكحأ اوذخأنبذلا هللاب نوفراغلا
 قوعبتاو هنلانومحت ماكنا لقإ) ىلاعتهلوقب الع هلوسر ,اوعيتاو هللا قالخأب الدو ةلودقملا

 قاحا عم نورودي دانعا ا عتل وع ومريدغ م را داعالو ظفريغ مه سه ٌّ (هللا وكس

 بزح ناالا هللا بزحكءاوأ) ران الا قرسأ اواكتاوارث نأ نيسبلا ىفمهسفن النوربالو رادشم>

 مطقا او لعفل اعدبز لوض ولوةبىذلاوهىلولان|باخلا لهأن مسانأن 1 (توحكغملا هللا

 ىلولانا الا ناهملا هلبالاهنا تورخ آن طو بو دج ا بول لا وهىلولا نا مهنم هفئاط نظو لصولاو

 رد
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 || ىفةعدبلا نا الا ل_سو هيلع هنا لص هلوسر هئسسودللا باك لماعلا مكمل !ىلداكل !لقاعا اوه

 || عرملا فل اخنام لك ةريغ تناك تاو ريبك ةفيفختناك ناوةليقثنيسعلا ىفةرذلاكق للا هقي رط
 || لهأب نظل | نس ةماعلا بوأق نمحلس الاذ_هلوقأال عرشلاالا قب رطااام قلع ا قد رط نم سيل
 || نكلو لوو هلب ربح وو<لهأاموةءادوالا فث اوط نم نال نيكورتملاو هلما اوبر ذا اولا

 أ |لضفا او مال سلاوةالصلا ل اضفأ هسباع ياظعلا ىبنلا ناك قاتلا لاك ةيالولا هته لاكلوقأ
 1 هل [ىلعو 4 _.اعهتلاإ ص هلاوحأب ىلكل اوهلاو ةًابلوقلاوعلا-عأب لمعلا, دل اورشلاوةلمضفااو

 | دهم اللا دمسى داما الهو ف.كهناصقن هيب هتان يمت صقن همترملا هله قىلولا ا

 ةيمد الاقوةحىفوو ةمكإلا ناب سسأ لدعلا ناكر د مش ىذا اوهوالا تاوامصل !قرسشأ هيلع

 || هلكوأ هفصوأر وطوأ نأش ىفةكراشملا بلا دصصت الفاه د دنعاهةقوملاه اظن ظفح ىلع لتاقو
 قدهدنعس رقااو دعما! كاك تدهس ورلل اهرس ىهمتثي

 | ىلاناسل عطاقل اهلل فيس ءاوسدللا

 سس فشكل ىسمتنتو هن ةرقح ىلا لصت نأ نظ'مهولااخأ ىأ تنأىأ عراشلاهّللاسيمح عداصلا
 أر خافملا نل ار شفتو هملا تفيضأ اذادم اهلا مظعت هب ةريخلا ىف كلم شرغلاو شرعا !تابره هتقيرط
 ا ىرعلاودوسالاو ضينالاو دعلاورعلاةلاسرلا ءبع هل مك ةردقهللا فرع ديس اذه ةيلع تهوفاذا

 || مل_هادادش ظالغموقنيب هلناوعاالا ديرف هلرصانالا دمحوهنوكةلاح سنالاو ناحاولب ىهتلاو
 ٍإ ةقيفللاقرطدهمو ناعالاو ندالا اولرمدنو بولعلا لك ام 7 تدلع :عفرفهنأشب ىباس سل اهلنا

 || هلامعأ لكك لصوو لصفو كاموُكَدفو بابلالا مكحتو باطفقرعأ تاكدللا» ءاشامل لا مضوأف 08
 ١ هرم ياش ىف ةنم هطعن لك هزم هنمظن ىف 4م قرح لك هرم هد :م هلك لكىذلا نآرقلاب أح هلل

 ْ مظأ نا مهف ىريكل هير تانآن هىأرق ف راعلا هأرتوفسو هصقناركحذلاةؤبو- 4 !هأرق

 |ًأرودعم مهلكو نيفراعلا نم مهغلالهأ اهنع تكسو نب رمسفملا نمىأرلا له أ اهاهحارارسأ فورا
 || رس عوناورتس مهفلا لهأو رابخالا نم ايف ليقاماول ةنو ةملكللا نوهذم عانقاوغشكىأرلا لهأ
 || نورك نيريشلا كئلوأو نومك رسال ءالؤهف رارسالا نم اهيفىوطظناام ماكحأ اوةلتوةم-لكلا
 || اهبابزالةي رظنل |ىناعملاو امبالطا ةيعانصل|نونفل ا مدقلا بالا اذ ىناءماياوز نم تقرممثأ
 |( همكح اي ةمهسملا بلل اسالاوةسار فا ايةهنلطملا نيماضملاو اماعكال ةيلالدةسالا ىناسسملاو
 1 سرد اكونب نبأ( ىعؤن اع عذصاو) ةوالا ةالب معالا ج اوف ميلغاتةورذ ساس ١ مست نبأ ةسامسلاو

 ارو -#ةردقلا ناس | طاستي نبأ (نيلهاذلا ن ءضرءأو فر»ااب رهو بول أ دعب همك | اصع ىلع

 ْ نبأ (نفكملف» اش نمو نمؤءلفءاش ن 9ك رند ىأالقو) روشنمدع هفلتلا بتاصعلا ىلءبدالا

 89 ءىسمي وىب رهلا ىدءاتي اوناس>الاو لدعلاب أي هللا نا) ناو يفقس ناسا اعل دس

 راهملا ىف ليللا لبون) :ةلج دعب الد رهةي ذا ة [رهلا بحاصدصرب نبأ (ىتبلاوركت ماو ءاشعفلا
 تحاصرا“ الا ةدامجر دهس نبأ ( ىمدم لال ىرح لكرمفلاو سهل ارصمو لدللا راما جونو

 ||بررشبت_بنأ (نونقوموقلتانآة بادن مثديامو مكفلخ فو) ناطلسدعبنيرعتلا ةفساف
 || نموراصبالاو وغمسلا كلعن ٠مأ) همدصدعب لءفلا ل. يف ناركحالاثداو<دودرملا معزلا
 || دعبملا عطقي نبأ (هللا نولوةي-فسهالارب دب ندد ى ان متسملا جر وتسملا نم ىحلا 22

 ( لعمب مكل سبل اهذنوداحت لذ 3 ا ل ه4مجةميةس ىف ماوأم ةفعب

 || نايس<رمقلاو سملاو) ةئشاشدعب جوربلا نازيملا صيصنن ةدرفىق ورمشلا كسل فل از مني نبأ

 | تفشكهنا نا و ه- ةوغلم اترك لب دعت ىف قذلا طخ ىس امقل ا مكتع نبأ (ناده-»رصشلاو مختلاو

 ىطقلانزولا 07 ميقمس سد نبأ (اهفار آم نماه هنن ضرالاىئأنان انوريالفأ) ناهردعب اةاغم

 ص نبأ .(ةز 0 رالاىرثو لابجلار يسمون وإ ةراشا دع ضرالا نوكس تابثا ةل بس طب ريف



07 ٠ 

 قدشت, و مهتارا.ءلاوءفد .ةظاءولا ةلو-هاوفأ نم ةمئاسملا هما رلابذخ أنف ىعيطلا عرمشلا مك
 اموهوك انس -ًافءامءامدلا نماانلزئاف مقاول حاب رلا انا رأوإةنر دعب عرمشلا صةتتيفهلاخ هقراط»
 الوسرواست سو هءلعدزلا ىلدد هتان دس واير هللا انيدر نكح هللا انه -> (نينزاذعهل متنأ
 هرطفىذلا نمؤملااهمأ كابا لانا (نونذمؤب موقل رو ىده ومكي ر نهرث اصباذهالاماما تارقلابو
 ةطسقسفراخزا كإو- نانعت قل: نامال_سالاو ىدسه اروذب هرد_صحرشو نامل ا ىلع هللا
 تغلب ىتح هل ضف هفرش كل هللا عفر ىذلاْ لش ده مكحرغصةستوة مكطا نما ما معزتفنيقراملا
 لتاقلا مسا! كلذ ناالا كلذ نمىاياو نيإ_سملاو هللاب كل يعأمكسلا لك اهنودو تاياهملا تاباغ
 ىلا تاراشا تارامع ضب اهيف مهقن ءام هلا تانك ن ماهل هقلعلو هه_ثفعشب ىبئاصلا كيطع
 لثم ىتااسوفنلا ىلع هيو عدنأ تاكو لفن هلت غوت لحتملا ضرعلاوذه.كرملا ةداملاو درفل ارهوملا
 ىدلحم مب رتوةيوتلاةمكمألا ب ااطايدتايلاعت نولعتالمت:كنارك ذلا لدأ اان للفم
 ىنحلا كئاطءشو ىدالا كناط ث ىلءانب رصنن !لاعت لوا ئ اه ولن لاك-ثم 12 ءْلعم تاهوا ذه

 ىف هضاؤا ةطساو ئث ىلع الو ئرثال دمحأ لسو ه.لعهللا ىلهةجرلا لوسر لدن هحتار ىشنةسالاعت
 لاءت اهعابتأو اهمادخوه في رمثل اهحاسلا دمع ىلع ض.ة.ةىوذاار حلا نم نرتغب هفاضا ةلزنم

 ساحم اذه ناطشا ا ه:مرغي سا الد لطالا وغلا زان اع ل_خد.و كل لوس نم كعم تاهو

 لادبالاو باخغالاو باطقالاهياونأ تاكرد ىلعدللا لو سر ساغ:أ نم سفن و هللا حور نم حور هبف
 ملاعاي (ميظعلا لضفلاوذ هش اوءاشن نم هدي هللا لضف كاذ) روض لاجرو بغل !لاجروءاورعل او

 هدابعنمدشا ثامنا لن ث لص: ةيشخكلع نمذخو هطاحالا ىوع دنمدرحتو ةرغالب دعقا
 لها ءالعلا دافعا ىف كدامتحاو كدي لخداو لهطا ةطرو ن٠ فندم لداجاي (ءاشعلا
 نيدلا ىف ههقشي اريخ هيهللا درب نمد ىف هقف: ىفوداي (دولعب ال نيذلاونوالعت نيذلا ىوم_سا

 هللا ردح ى-ريغب رخؤت الو ىدعالا مدقتالولغتالولءنالاغصنم نكح مالا ىف دن مكح بخشاي
 لزنىذلا هّلا) اهالوماهالوتمل مك,ولةاوصأ نيلفاغلا نمنونوكش الك ابن دو مكشرد رهأ ىف
 ديحأ نيك -لا هدبع هريقف باق ةالف ىلع مولا هللا هرطمأاماذه (نيا-اصل ا ىلوّب وهوباّحلا
 ةزعلابر لب رن اس يظل ا ىلعلا هلنابال ا ةوةالو لو>الو (هللاد_:عنملكلق) شاللا

 ىوارلاه) كرابملا ساحملا ىمتنا (نيملاعابرهللد_هلاو نياسرملا ىلع مال_سو نوفصراس#

 أن دس دعص هنعهللا ىذ رىدجأ' الان اذا طمس ل_#ث نيدلا سمت كمسسأ | ان كس (ثي دا

 رصعلا تو همسرك نم لزنورهظلا ةالد دهب ىسركلاا هيا :عفنو ه-تع هللا ىضرريبكلا دجأ دمسلا
 انزع ىت> هبانىلعدو.ئانلا محدزاوةريطاو بلا وءاكبلاروك دملا كرابملا هساحم قرثكدةو
 هنابآن عو هنع هللا ىذرفةدمعسلا ةلمالا كلن فصن ىلا دهعلا نيا: ّهشاو مهترثكل مهيصخ نا نع
 لاور)نيمآ ني لاو هغب رشا همولعب !:هفنو نيعجأ ني-طاصلاو ءاماو”الاهناوخاو نيرهاطلا

 ةكراسملا هلاعرخا هنا لاقي و لئالق مايآب هتاوو لبق هئاج متو نيعمسو نامت نس( هنع هللا ىذر
 هدبح ىلعم ال اوةالصلاو هءاع نياك تملا لحب نيمدتعملا دج هب هللا ((ميحرلا نجح راينا مس ))
 َت وهكارطاق) نيعجأ باح“ الا و عادلا رباعك“ الاول الا ىلءو هلا ىداهلاهتانو:كمروف

 املاط ةرمذ>١لاحر ىأ (ني_طاصل ايىنةلا رام سمىنفوةرختالاوانثدلا ىف ىو تنأ نيلرإلاو

 ةالصا ااوماذأ ضرالا ىفمهاكم نا نيذلا )ىلا هتهلوةلالط تت داشرالا مالع ا: ام ىف تق فخ
 اها رتشاروماترحت الاو(ر ومالا ةبقاعهلنوركملا نعءاومنو فورءملاباو رهاوةاك لا انآو
 ىبريلابهاذىنا) مالا وةالصل | هياعميها ربان د سهللا لماخ لاواك لوقال ىناو حاورالاب

 لضفلا حاتفعركولة قدر قتفي نأ هللا لآ -أ هللا مكع دوما (نياءاصلا نمىلب هبر _نيدبيس

 ةهمكحالاو



 اا
 ا بفك صفْلل ا للا لا يي ي225525222293-95-9-907

 هما نيد رمأو هيباح ةعل سقت م كب هنناددح وهمالاق ىبنلا ن نءةيايثلاةلود مكي رهظتفةمكطاو

 هللارخصد و ةدئف'الاو 0 ع وتفر اوأن اتا 2 و ا ند

 ل لا

 سد قددفر 128م _ءلم دنع قدصدعقم هور د قا ثنو هقب د_صلا ما2 م ىلا قرت لو الانيمعتلا

 ع وذلا مكح عبتت م نايعالا بايل ىلع عاطتفءرذلا ةد رف شكتولؤالااشنلا قلاغمْك فتق ةريصملا
 تارذ ماكف ىهال ا ىا هنك نم هرمشنل ا يص ناسا دئفريب د21 1قأ ا ة> دي ردت هح اس ىلع فقتف

 ميقملا ىرايل اها دان ةريطا ىموم ران تيشاذاق ممهلاح اولأىف مهريفاهيفاعق ناقل عا اونأ ماكحأ

 ردسبتودوبلا 0 9 را ب ا 0

 مردف 0 : 1 ( نول برملا ىدا ف اخجالىفا فتتالا كمال

 هدابع ىلع مالو لن + 1) همغن ه.ةار ىفءارسالا ىنعم نم هفاضالارب رمس طق ىلءو (الماريةواناو

 نونمْؤملا ة.قارملاةريضح ىلا افصل ةحضح ار ةرئاطابولقلاباككأ (نو رباصل ال اهالي الو ا اص
 مموذج فاد نورك هو ممردمع ايوا هك اروح اا ذاذا نيذلاهناكسدناب اب

 (الهما)4-:ءاوضرر مهنعهللا ىذر(ن و441 هْلْماْو 5 (اعمطواةوخ مر نوع دي ع جا ضالا نع

 مهانف .عصو نيذلا لاك ا: 0 5 نمزريباع راشنتسالا» ءافيش حراس ىأ

 0 تيلاسأ دوت ريغ نع ةسغملا قت ااا ىلع عالطالاىلا ك[دوداج ار عمك لقا ناكل

 ءافثكا تاثثدالا نوف_دنعابوزام ىروقهملا عج رو ك_:.عىل>مفلزالا فكص ىف طخام

 ءاول تحت تارذلات ام:وكوكتننوك تاتالمن نع عطقننفل رالا لن: :كحص ىنذبلا 1

 3 .د مثلا كلذ بر ةريظلا كلت نح اص قالخأب قاذلاباورممت (نيعب لاثسأب ىت> كيردبعاو)

 قرت : ماعلا اذه نمو توكلملا فن اًرعلا ل-_سال- ةيذاح تزدجرلا سويف تايد ذلك

 ةقاح لك ناركخالا ميس دهشم ةصاخىأ تاقالخأبا وعاد قال-طاءاضفىلا هتضمب

 نو تايوطم برغلا ىناغم نما ميذوعناصلا ىلا لقسعلا ةرودعج رئا-بعوب هك همم هحوستم

 ىئارتتفةراشالا ل-ءغعاشتب (نيده وهفىنقلخ ىذلا) ولنا همازسأ نسل نم نا#ل لك هنا درف
 هورذدم سف قرغلاب سد_ملا قاطالا ن عمزخملا مهلا ىبع ل _يلدلا هماوال صرلا ىل<ران 0

 را اه هذا اند كورلا ا فاتك ا اطاةينمعلا نيم تشيل : نفاع ل

 نيذلا ام اب 0 220 عما 1! عون نع

 اعاسمدالا مشمىلزالار رم مك ماقامأ (ال مار كت يعشو ارثك هللا را دااونهاآ

 ازهج (سؤلاع عد صان اللا ثان ةثعملا فم الصم دم ىعالا يمال كلا ةورذ

 خاب وةنامالا ىدأ ناك كلذ لك ىل١ 0 ثمر ادهاش

 هثداطاتافيكلام امرأ نافرعلا وليفي اةرو:لا ىلا تالا !نماهجرخ أو ةدمالا مدن وةلاسرلا

 بدالا ىسركىء لعل |ناطاس سا> اذ م دقلاف.كروطس لوقعلاراغ_سأو بول لا فج نمادثو

 ىقاسارك اح ضيقت راستخالا قرسط كإإت لو هال ا ىي رط نمهنن ا ةفرعم ىلا حورلا تضاف
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 هنايدت حايصة علب ىنعم لكرسو ةداملكم.طز ربذتاي.علا بح تفثكناو قللا نم ىدس الدتلاو
 ةنر هل +> تؤرصناو ( نيبر قالا لتريشعر داو هل ا ربا هرعاقلا هةوهع ار ارع ته>-ووأأ

 هصنم قهنريض- ناطلس عنمذ هل اهلهأب ر 5 انواو رح تعدقؤ هريس مزع سوو نم هماق لدن

 ىقرامإلا هرمدن قذاح مب رك 0 (ني:مؤملان معان !كجانح ضفخاو) هل ل.عو لالالا ١

 !د.طو هلل قذنامرحلا ةمالعدظاغ ,وءمدئاقلا ةملب اعلا فةس نم دهشفم_هدا دعس ة ارم ْ

 هلك ءال-عابهحرذةح است قاَضو (نولمعنامءىربىنا لقذ كلوصعناق) هددعسلا همي ةرمضإ

 قف و هنزح ف ثكمالضفت هل ل_.ةفنزف سأبلا شرف رشالا هقوذة قب دحتابن ىلع نغوىلا |
 تلعف (نيدحاسلاىب كءلقتو موعد نيح لاري ىدلا مي>رلارب زعلا ىلع لك شو) هر دق ةزعوهلمأ |

 نيدحاسلا قيل قلاو ىذماهةدوطيلا ف نيد حاسا|ىفساهقتلامكح نم ه-ور هةطعام هني رمش ا

 نءافرصنم مالاو ى-ماةل-ساذخاركشل ! دة ىلعاها بصتناونيدلا مونىلانوكمسامف ||

 نم حال اهلل) (ىثخ نأ ةرك دنإلا ل هلل فهيرالغتشمهتسمدا ||

 ناك هللاع ءاشام (مي>رااريزعااوهوءاشن ن مرمدمر هلئ ارمح“ :نونمؤملا حرمت : دئموب و دعد نمو لبق ا

 نو رأي نويد لل! با اونلا هنعماووهمعنلا هب تعو نيدلا اهيدللا لك اودعولا ى ومحو لم 0 ا

 دعوا هفءظولا تمضناو نوعما1ا ثارولا هماكحأ ماكحال ضبتناو هبت 1 كوم وهر معان ا

 لك ًأطخ أد ةفره اظن اريغ ىنطاب رع ءأ ىلع لشن هغ. طولا نانظ نة د>او را ع ورورد ا

 هغظولا ققرقلا امتالداعا ىذا علام ك5 ناكل هما ءالرررول كاكا هري_ضح ىق مكر ىناولدم 3 م

 ثراولا اه.طعأىتااهفمظول لاو سانل ادد عوهو ىه هقورعمى امل ! | اهمطعأ ىت لأ ا هع. .طولاو :اهعو ا

 ةعبرالا اما اريعد_حاو طق ىلع نيسفم .طولا نيب عمو ا .حااض :ًاوه وىفنيعالان ءوفذ :

 عماهبروهظلا مسهل نيأو ةوبن اهدرب ةينطا دل |مههقمطو ب نا غال كلذو ممع هللا ى هروتكالا ْ

 ةلالك اربؤاعلا هدب اهم نمت" التمار نيعالاهتدهش ىذا ىدجملا ىوذل ارد جاومأ مطالت ا

 ةدمسل اهب ىهامعا هيدجالا هتاذلا ةنمطا اةماح ىلا ثدح نمه.ضعمنلا ماعم هب روثلا

 اهمع ماقو اهيلع هناوضرو هللا مالسءارهزلا نيط.سلا مأ ةمطاوانننعأ ةرقو اذ: ديسءارذعلالوتنلا
 نوره هلزنع ىنم"ىلع هسعل اطب هنناكم مظعو هرد5ةل ال- ىلع هولا نومّأملا اهلع رهزالاءزااةبودب ا

 قو ةلاصا هب صالا هفالإلا دمثم ىفاكسم هيعضملا هفالللا عر دنع رداو ثي دا ىسوم نم ْ

 تاد.هشلا نادنع_سااناطبسا!ىناروتلا اهطرع عرداوهللا قل ى>ةلاكو هيعضتلا هقالكلا دهذم ١

 طايسالا ىف هيدا ةعماألا ةيوثلاهلهترادواه,يلعهتامحتو هللا مالسني لاو نس !نامامالا

 قطا ىذا هللا”كو ىلا ة :رجكملا هب 1 امماةم ىف تام نأ ىلإ طي_سدعب اطمسنب رهاطلا

 "ا مهنانو روددما ن دو :)|سابلالا ماهم ع 0 اا 0

 5 2 لمان ممر تاهمالل يمطاغلا نم 0 358 د نورس لاب هال ادا 0 مهب 1

 له انم مانو (ميطعلا لضفل اوذهساوءاشن ن رم ه تجرب ص-إ) هللا ل_ضفكلذو مط اوعل اريغ

 نامزلا لاح ؛ 4 مبسم 1تاهمذلل نييسمطاقلا نم سان ةعماللا تافصاال زكا مدعل ةعلكلا :
 ةقرذلا خش ىديس نيبمطاغل ا ريغنمةعلطا ب اطقا دع هنماونكمتو مهنم نك ىذلا مهقصو ||

 مهممودمرعلا تان ناكى طقسا! ىردلا ى كمس ب سمو دع رظالا ثان نك يركجإ |فورءمالب

 مهنمو د“ همهلا بنان تاك ىل.شا| ىدس ممم ودب معاقلان اللا بنان ناكىدادغبلا دينا ىداءس

 مهل نيذلا نمةلءاكتلا ةعلطلا باطقأ نءودع تاقا ابان ناكى رتسكلا هللا دمع نب لهس ىدم#

 مهنمو ع ةردقلابئان ناكىكتشلا د#توأ هحلط ىد.س دي تاهمالانمةيمطافلاةيسنلا

 ىددس



 0و

 ضم ميدقلا ميقملا اهماقأ ةيهدنا دبع ئث ىلع الو هنأشب ئنثال ىذلال ذالا فهءذالا دسعلا 2

 اماني ضر روض ارك اعف وة-صىدلبرقلا تاريض- ىفةجرلا لوسر ا مىنرمشناذكمركلا

 قورعلا بارطضا هله-فءامقوف نيب وحلا بولت ضرأ ىف لءفت لالا لزالز هدهانل هلا ىذر
 ربتعواماوقأ في ضاردقلا قئاساوعت ايطهمداصعاهقوس مون ةرخعالا ل الضخ ايةتلفاملا ةمضرالا
 توكل ةريتو ىلع مهامدي هعمالاةيودلالاجر لالا قارعأ نمنأ الا نورا ىلاعت هتردسعب
 معاقلا مهلال- ةمدص نماهلخ ا ريامله حار بالا لهأ بول ىرتة نوزتييفةردقلادب مهةوسنذا

 ةبرشبلا تايسانملا رقه ءزالا ضعب ىفدنلا باس (راصب الا ىلوأ اياوريتعافإ) لاو>الا ليو
 بولقلاو سي عالاهد_مهتق سنعللادرغلا هملاظ مول ظملاو ؟-ثف قالا ىف ىونعملا نسا لكسش نم

 ىفو بيرغلاوباصمملاو مئ الا كلذكو ءامص راح اهناكو هلفطع:ئالف هنأشب روضالا ةدوقفم
 ضع ىف وديربام لعفي وءاشبام كد مكح ايفل هسمغرارسازوربب ةردقل | ىذه هنمزالا هد-ه لثم

 دداوتلاورصانملاو ةفأرلاب عوذلل عوذلا بولقف طعم هيرمثبا |اتا.سانملاةردقهنلابمهنمزالا
 هجر كندل نما: بهو انتي دهذا د_ءبانيولق غرت الاتي راهلدأ ونامزلا لاح حالصبهولا اذه هحتنو
 ىمسفنا ىتمه لوةتويهللا ىلعريس دعب ريعتسو ردقلا لاو ىهالا ل.ةوحورلا اذعب (باهولا تن كنا
 هماللا كمن متفايندلا نم ب باقرميلستن ا ,تربعداو 2 جوردهشمىف
 مهالو مهيلع فوخال هللاءايي وأ ناالأ) ىدمرم-ل|نوعلاجرب قهاشنم لضفلا جانماهل لوقف
 ناطاسى دا هقرطم عرمضتلا ناسا, د: هفئاخ ههشاخ نمالا حاس ىفءاجرلا همز اب دخ انف(نوزح
 ةيئاسنالاروهججاهل عشضف ةعيطقلا ةرفززربتف (نورساسللا م وعلا الا هللاركم نم ًايالفإ ةردقلا

 املاطهوفاخاملاط ني دلال ئاو انعم ةروك ذا ةرذزلا ىراسأ نم دودقلا لهألوةبف هع وطستف
 ىنسط | انم مها تع._سنيدلانا) ةريغلا ناطلس ىدانيف هءلا ارد رقاملاط هبل ءاولداملاطهورك ذ

 عزفلام_-مزال نودلاخ مهسفنأ تتش امف مده واهس نوعمسال نودعمامعْلئاوأ
 مركلار حب ضاق ةماعىأةصاخىأ (نود_عوب متنكىذلا مكموبا ذه ةكتالملا مهاقلتنوربكالا
 ىفت عطقن !ءاجرع ةاش لكح ىوأمان !نيعطقنملا ىو امان أ( لسع بيقرهيدلالا لوق نم ظفادأمال
 هبلع هللا ىلص دمه مأ نم لجر ىلع ناط شا ميش الفدل زيشال نم ميشان ًازحاوعلا خيشانأ قبرطاا
 ممهلا ةلمقشرعل اهماهلا مون ىلا اماعا ده حملسو هءاع هللا ىلص ىلا نعةياننلاب ىنمدهع هيلعو سو
 مالسالا هنأ هعاستا ىفهللا هي زخب ال هحو تن ىبيبح ىللاو بولت |ةلبق د جحأ و هانطلاةإبقةيعكلاو
 ساحتو أم سلم تْئش فيلق عملا ةرض ىف فلا دشنماي تاه (رادلا بقع مهن نربصام كيل
 هللا ىو ممل (ايل وهنلاب كد) (د رمال ريصصت هللا ىلا الأ ) راهنلا فل س.للا جلوت) حرذ
 لاقل نيملاعلا بر هنن اوريصنلا معنو ىلوم ا معن هلي رمشال هش ااذب ر دمح وتلا هحاس نم او-رخت ال
 نولعن الس اذلاو اعزحالحررمشعدحا ساهل اذهىفتام (4:ع هللا ىذر ىكمتشلا نسسح خيشلا
 ةعاجلا ءالؤه ب هنعشا ىضر د دم_سلا فارمدتاو كراملا ساهلاءاضقنا دعب نالاقي ومحب
 مهئعدّنلا ىضراوضق دقو مهلحرأ صحافم نم مدعقب مما ذاو مسه وماقأو ءانقنلاءاق اسولح
 لئالقمايأب هدعب ضرهدناوس احلا اذهدعب كرامملا هقاور ىلا جر ملهناةدجأ دي #اامأو نيعجأ
 ملسو هلع هللا بصدللا لو بر د“ هللا زا هلاال ان دلا نم هم لاكرخ ؟تاكودب هذعدللا ىذر قرفد
 ديسلاةدالواخرؤم (هرمس س دةىاورلا نيدلاجارم» لسا هللا, فراعلا يشل ان دس لاو) هيرب ىلسو
 وهودحاو تدب هتاقوو هر ع ةدمو هنع هللا ىذردجحأ

 ىلزلاو بر ةلايهللا ىرمش هنءاجو ٠ هرم هللاوىرمثت هندالو

 تكنكيل ال اا

 (نيرظانلاهضور - ٠١
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 0 ثلا تيب لهأ مهم هن: :عهلنا ىذرد- - اديس ان دمسداو انلهناديدجالا ةدانساا نيبرئاونو

 سانلا عمم تاماملو برلارسديءاجلوقي د ىربالو مههرادلا فار طأهنواع دام م ايداذم ن_سحلا

 هتدالو2# ران ناكفدح باس« كاذاو .-3_براارسد.ءا أح هلل لوعي هصخش ىربالو عهسايدانم

 ةدسع ماىتاهلّوأ ناك ه_لعنيلصملا فوغ دنا ةريدعقرط نم تنثو هنعهللا ىذر هناؤوو هرمعو

 سانلالمأ عطقنا مانأ هشام هتاؤو ليقو تاعاس سجنه قاسم ام_ْنب وان ان ر قرع سأز ىف اهرخآو

 ىلص نم ةدعؤغلب : ودوذوأل ه ل-- عمال و-صاصخ“ الا تب رضودوؤولاب ط_ساوءار مه ت2

 ناكو ناسا اولاغط' الاريغعانقلات اوذءاسنلان هك[ ماك كراع .+لاه دهشم اهشو 4 اع

 نيعجأ نيؤراعلا» اءلوالاهناو جاو نيسضرملا ىنلاتيبل | هانا نإ عو هنعدللا قع رادو شمات

 انكشوان الومو لن ديسلاو) ةكرابملاةقركلاو هعيش ما ةقيرطلا كح المهنا هدام نرسل متا]عدوو

 هنعدللا ىضر بورا ٌمعاورلا نيدلا جارمس د.سا |نامزلا ةكرب مالا ثوغ
 عاطقنالا نعراعلصوتاذ د تاكربا هلك وهلا قرخ

 ىاؤرلا ريمكلادبسلا ةقرخ ب اكفواعفت عسجلامعأو
 (مطاقلا فيلا همماوفيرمثلا بزاسا اذه هباعجأ اهنا ارب سعأن ناك ىتلا دن ازحسأ ف, ؛ رم نمو)

 و هنعدهللا ىذرىفاشلا ىطسا ا

 دا ني كإ ملا دع هللابفراعا اع ءىلازغلادجأ هيعفلاةكربلاعرولا ملصلا عتابا

 ه.لاراشملا ان دم_س هش نا هنعهللا ىذرحياورلا دجأ دمسسلا ان د.س ءاقلخ الحا لح 1لضوم لا

 عطاتلا فيسلاب ةيءاورلاةداسل ا نيب ف ورعملا ل_.لخلا هب زح ةءا ارهيهباككأ زاحأ هاعلوعملاو

 هده تعقتاو لسو هملعدللا ىلدسدئلالوسرهدجن م ىنعملاملاعىفهتءارقب نذأهنا مهريشأو

 هبوذو هللالو< ىزخحالو حدش: الود اهءالو تاغ الو لد ال هن ارق ىلع مواد زمنا ىلء هفئاطلا

 ه«بلعهللا ىلسهلوسر لظو هللا نيعب نوكي و لاما حالسو لابقالاوةكربل اوريو حفلا هلموديو
 وهو ةيءاقرلاةرهاطلاجورلا ةكرب هلت لسو

 كاياوديعت كابا نيدلاموهكلام مي->رلا نجرلا نيملاعاابرهنيدهلا ميحرلا نجرلا لامس

 نيلاضلا الو مهياعبوضغملاريغ ماع ت معن أن يذلا طارص معمم طارصلااندها نيعتسن

 م-ع راو رفكن يذلا م روالاو تادذظلا ل_ع-و ضرالاوتاومكا قلخ ىذلاهللدهلا د نيمآ
 كلذك نينمؤملا ىن كادكومغلا نموا هو نيافسالا مه اذلعف اد.كح هارداراو نولدعب

 هنغلا ست مهام انكم اسسها هاووذ نيصلخملا ان دا.عنمهناءاشعقلاوءوساا هنع قرمدنل

 انوا دعأ) اريسان أن مدلل وقذسسو يلع عيمسهللاو اهل ماصقن اال قثولا ةورعل ابل سما دف
 انمدقو (لاوحالا نملاحيا:ملاءوسالاصي | ىبعمهل ةردقال هطساولابالو سفنلا, املا اولصن نل

 كلذك اونمآنيذلاوانلسر ىجنن مث نيملاظااءازسكلذو ارو« ءايههاناعف لمع نم او عاملا
 نوفا هلاناو هللا عأ نم هنوطف هفلخ نمو هيدي نين نهتامقعم هل ني:مؤملا ىحضن انيلع|ة>

 ةطساولا,الو سفنلابانمل ااواص ناانوادعأ) باامنس>وقئازلان دنعهلذ او م ا

 تعطقتو بادع طوس كير مهماعب صف (لاوحالا نملاانيلاءوسلالاصب | ىلع مهل ةردقال

 هشارامف سانلاىف هبىثعار وهلا: اعحو بازحالا نم موزهم كلانهامدنح بايسالا مب

 هللا كرت اذهل هلئان اولا م رك كلمآلا نه تاارم رت تتار دالاس نك

 اسالك اق ءاشن د نم كلم توب هنلاو مسك او لعل ىفةط ب هدازو مكماعافطصا هللا نا انملع
 ناكو 0 العاب أكم هانعؤرو كلملا باو اناو ميقمسم طارص ىلا هاذ هوا
 سنا ايانملا اولصن ناانؤادعأ) ابحث عبد موو توءموبودلو موي هلع مالسو اق

 الو
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 ناو لوعد نااودي ربناو (لاو>الان الع د2 ل2 رو جلا د

 ا .> ضرالا ىنامتغفن أول ممولة نيب فاو نين مؤملابو هرمصن , كريأىذلاوه هللا

 برءللاراناو دقوأ ا.طكمللا مهلتاق مهرد>اوّودعلا مه 0 ل 11 ومهبولق نيب
 ةلذوم-مبرنم بضغم-هلانيس هللا نميضغب اًوابوةنكسملاوةلذلا مماعتب رضو هللااهأفطأ
 اذهانلزأول ةلذ مهقهرمه راصيأةعشاخ هلدرممالفأوسموقب للادارأ اذاو ايندلأ ةامإلا ىف

 ىنكنالو نولمعباواك است الف هللا ةيسشخ نماعدصتماعامن ه:بًارلل.- ىلعنارقلا

 نمكلمالسف نيئزمتسملا كلاسك انا نومهم مممماناو لب نيه ذناماو نوركعاع قي

 فاالىفا فقال ىثختالراكردفاختال نيملاظااموقلا نمتوف فقال نيعلا باعجأ
 كب ىذلا اذاو ىلءالا تنك نا فحتال ىرأو عم م« [كعم ىننانزحتالو فقال نولسرملا”ىدل
 ه.لقو هعمس ىلع متو لع ىلع هللا هلأو نارا عر اذا مج ىلوهن ”ك ةرادعهن يبو

 كار كالا تكسو هلدأبالا لاو كلا ىمعالو ءالا ةواشُء هرمد» ىلع لعحو

 الوأو دل ري طربماو كير كلما اليقثالوقكيلع قلنسانا اش ورضي نلف" نجتزلل
 سلا .الكوهنئاث كو هللا ىلع لكوتو منع ض رعاق اليلقأ.ش مهيلا نكرت تدكدقل كانشثنا
 انملا اول_ص نلانوادعأ )اري رع ارصن لبا كلرمصتي و ذاع ار نمقدصأن مو هددعفاككهللا
 اوفةثامت انينوعلم (لاو>الا نملاحا:ءلاءوسا!لاصن | ىلع مهل ةردقال هط_ساولابالو سفنلاب

 نيم نيكماشدل موءلاّكنا نيملاظلاءازسكلذو اليكشت دشأواسأبدش أهللاو التقت اول ةواوذخأ
 ىلا ىداكتو الاسر سالنلا ىلع كتمضاطأ ىلا ىنمذل من لع تنقل | كك دك[ هفرو
 ةردقال هطساولابالو سفنا ايانلا اولد ناانؤادعأ) انييمماسف كلانصقانا اماما سانلل كلعاج
 م-هراصبأ ىلعو مهعم# ىلعو مهب ا ملاح نيلاءوسلا لاصن | ىلع مسهل

 اكان نوعحربال مهف ىع مك ١ مك نورس ال تالظ ىف مهك رو مهروشب هللا هذ هواشغ

 0 نورصس المهفم هانيشغأف مسهلامق نمنيذلا ت كا

 ممولة ىلع هللا عم. ط نيذلاْكْئلو ا ميظعلا نارقلاوىناشملا ن رماعمس لاذ ادقلو نوم مف

 نيمرملا ن ا انا نمملظأن مو نولذاخا امهنئارأو مهراصبأو مهعمسو

 نآرقلا فكن رترك ذاذاوار ةوم-غاذ ىو هوهقفب نا ةسنك أمه ولق ىلع اناعحان ١ نومع-:م

 ههل اذحتا نمت ًارفأ اسأاذاا ودم نلف ىدهلا ىلا م «ءديبناو اروقن مهرابدأ ىلءاولو هدحو

 بضغوءوسلا ةرئادإ مهيلع هواثغهرمد ىلع لع-و 4. او هعمس ىلع متو لع ىلع هللا هلضأو هاوه

 هللاو مسمن# هريشك اوهدواو ع مسي لعهننا رمد موكا اس مالاىربالاو «صاو م-يياعدللا

 بسن ال ثمحح ن نم هقز رب واجر هل له هللا قم نمو نيملاظلا» ءازسكالدو | و٠ سك انوه سكوأ

 برلقو را ناشد مهللابدعت_ماو تار ةلاتأرقاذاف هم_س>و مف هللا ىلع لكوش» نمو

 ىبرىاده ى الق اري_صنان [طاس كندل ن نم ىللعحاو قدس جر ىب-رخأو قدص لدم ىناخدأ

 لزنئذلاهنبا لونا لييسلا» ءاوس نيد منأ ىبر ىدع نيدوسىبر ىعمنا مقتسم طارم هىلا

 تاوه.لارطاوْثب داحالا لب وأ نم ىنتطعو كاملا نم ىندبت دق بر نيلاصلا ىلوتي وهو باّكلا
 3 ةيمح او اممم ناك ندر ني اصا ايىبقلاو السم ىنذوةرخ  الاواس دلا فىبلو تن أض رالاو

 مير نك فدو ال اكمل ابنا هكلم ه1 ا نأ ميد م نالاوو سانلا هن ىثع اروهلا دعو

 مهل لاو نيذلا نب رفاكما | موقل | ىلعان مدن اوأ. مادقأ تنثو اريسد ا“ اع غرفأ اذ, راولاف ةيقنو

 اولعناو ليكولا م ١و شا :س>اولاوواناعا م هدازف 0 ل 20 كلر 5 سا: لانا س انلا

 امفح ىب ناكدنا 0110 طاق 0 ءوسموهسعم لضفو هللا ن م ةمعشب
 رم



١: 

 ناانؤادعأ) بين همااو تاك ن4. اعشانالا قيقوامو تنكافنأ اكزابم نى ٍناءحو اسن ىناعحو

 ىم كر ص د (لاو>الا نملا ان اءوسلا لاصا | ىلع مهل هردقال هطساولابالو سفتلابانمل ااواصد

 ىرئولو توملارد> ىءاوصلا نم معاذ آى مهعباصأ نولعح نانا وكي ومص نولمعب ال مهف

 نةةمعننم مكامو اونم[نيذلاوهلوسر وهلا مكماوامتا نيس اظااءازسكلذو توفالذاوعزفذا
 رافكللا نم مكنول»نيذلااولتاواوذم1نيذلا اهمأاب ةظفح مكمل ع لسربوهدايعقوفرهاملاوهو هللا
 ءاش نمرصن هللارصنب نوذمؤملا حرفي ن-ئموب هنتقنوكت ال ىتح مهولثاوو هظاغ مكفاودأو
 هتطاببايهلروس مهيب برمذق ةرخآ الا ىفوامن دلا ةاءللا ىفتبااثلا لوقتل اباونم 1 يذلا هللا تشب
 مكنادعاب لعأشاو دست نآر رةوه لد طم محئارو نمهللاو نادعلا هليق نمهرهاطو هجرلا هيف

 اع مماصلا 03 ةاخاهراصبأ 4غ اود هو. بول مهوش الف اريصت هللاب ىف ىكواماو هللاب كو

 ىذلاهلنا نااورب ملوأ هدن-سمبشخ ماك ةد>او هعصالا الؤهرظشامو هعراقاوءاص

 اوتو اوربصت ناو هللا ىلاىرهأضوفأو كل لوقأام نورك د دسف ةوقمممدشأوه مهةاخ
 اري رك انلعحو نيذب ولاوماي كان ددمأو م,لعةركلا مكان ددر مث ًاثمهدبك كرضبال
 نيذلا اهيأاب مك او اوس اناا مكفطختي نا نوفاذت ضرالا فن وفعضتسسم لق متنا ذا اورك ذاو
 سانا اهعأاب مكنع مهدي فكفم مديأ كل ا اوط سلب نأ موقمهذا مكلعشاةمعناورك ذا اوم 1ك

 1 تارا هلاك مكقزريشاريغقلاخن مله مكملع هللا همعن اورك ذا

 كاوا كمو نيرك املاريخهللاو هللا ركمراوركمو اورفكن يذلا سأب فكي نا هللا دع مودعكلم

 ردتةمزيزعذخأ مهانذخأف رودصااىفىتلابولقا |ىمعت نكلوراصبالا ىمعتالامناو رودي وه
 0 تنم دان مكملع ه-ةمعن متم ءاو كرهطء دب رب ن كيلو جرح نم مكملع لجل هتلادب ربام

 نالق سدعلا مك, دب ربالورسسبلا مكي هلل ا ديرب 1 ةعسذ مكمف نا لعو مكتعدتلا فشخ ن“ الا هجر
 انملااواصد ن ناابؤادعا) 00 رك ار رع ىدهلاوههنلا ىده

 نيرصان نم مهلامو (لاوحالان ملاانيلاءوسلا لاصب ا ىلع مهل ةردقال ط_اولاب) الو سفنلاب
 مامقن د اطتس ااه نيلدالا نك اوأ مهيلعدللا د هولا هرثادمهيلع ىملاظا ٠ ارحكلذو

 نيذلااندبأق نيئاكلا دنكى دهبالهّللاناو نيدسقملا لع مصاالدللا تا. نبرص::ماوناك امو

 ميد نيب مهر ول ىىدسا اونما ١" نيذلا نععفا ديهنلا نا نيرهاظاوكصأ:مهودعىلعاو 111

 مهل كئاوأ نو“ م وب عزام مهو ب ' امزس>و مهلىب وط مالع للا مهناعأبو

 نيعأ ةرقن م مها 0 هن لعن الو هدأ مهاد فا ىدهنيذلاكئوأ نود: عممهو نمالا

 قد ناسا مهلاناعجو راسخالا نيفطصملا نملا دنع مئاورادلا ىرك ذه صا ا مهاذ_صاخأاتا

 اههاش واو مقتسم طارص ىلا مهاش د هو مها: بمحو نيملاعلا ىلع لع ىلع مهاب رت_ادقاو الع

 مومسسع مل ىل_ضفو هللا نم معذب اويلقناو تودلاغل امهلان دنس ناو ني-عمورارةتاذ ةوبرىلا

 سفئاايانيلا اول ناانوادعا) ارورمدم هله ىلا بملتشإو امال_امالسال_هقالا ءوس
 ةهعصالا, الؤهر طسامو (لاو-الان نملاعانلاءوسلالادص |ىلع م-ها ةردقال هط_ساولابالو

 هنأ مهل نم» في ىتح مهسفنأ ىو ناف الا ىنانتانآممرخس قزم لكمها:ةصو قاوذنماهلامةدسحاو

 لسات كيلا انازأابم كش ق تنك ناو. . مةّسسم طاربُط ىلع لنا كيلا سو ىدلاءكسمتسإو ىلا
 موهنلا عقاوع مسقأ الف نيرتمملا نمننوكدنالف كبر نم اللا لءاج دل كإب ق نم باكل نؤرةب نيذلا

 تاك تاناهنم ناجل كل علت ىذلاو ه نينمؤملل هجروىدهلهناو ميظع نواعتول قل هناو

 دوش هللا نكل نونمؤد هتان اودتنادعب ثيدح ىا.ذ قلاب لعاهول دن هنا تانآك لت باكا مأ 0

 ناكو اريصن هللاب كو المكوهللاب كو ادمهث للاب كرر هن كل : الالاو هللعب هلزنأ كمل الز اع

 هربأ



 اا

 ولو ىرتاطكد هنت نأ لءقركلا غنا بر تاءاكا ادا مردلا ناكول لق ام.قم ئش لكىلع هللا
 انيااءوسلالاصب ا ىلع مهل ةردقاله ط_ساولابالو سفنلارانملا اولصن ناانوادعأ) اددم هلثعاذدح
 وهنمنرلعمسف اددعلقاوارصان فعذاوهنمنولعبسف (انموةىلاالولاو>الا نم لاح

 فها ك ع قامولاو اسأاذا اوه ناو ادع ومموكطهملانلعد و اد فءدضأ اوان اكم رس

 ءالؤهنا ىتشممبواقو اعمج مهبسحت ىتأث حرحاسلا ضال ورحاسد مك اوعنسدامتااوعئدام

 نوعمس مهرثك أنا بسحت مأ نولطملاكل انهرمدخو نولمعاواك أملطايو هسبف مهامري--م

 بولق ىلعدنلا عبط ثا 17 نولذاخا امهكئاوأ المس لضأ مهلب ماعن الاك الامهنا نولقعي وأ

 مهانلعفلا دكاودارأو مييداربا ىلعامال سوا در, توكران ايان نيم ول ابو هرمصتب كدي ىذلا

 ظوف# حول فد. نارقوه لب طخ مار و نم هللاو مقمسسم طارمص ىلع بردا نيرسخالا

 دجلاو نيدلاموهىلااريثك" اماسن لس و نيعجأ هيثكوهلآىلعو ىتالا الا دهمان دس ىلعهللا ىلصو

 طيسدا.صلادجأ نيدلازع دمسااانالوموادخشلاو (ة.تسلا ةفلاهيازسأن مو) نيملاعاابر
 هاعدزبا ىكرد _ادمسلا ان دس بتك ةيدجالا فت اظولا فام مءهللاىذرافرلا مامالا

 هبل عدلا ىل+ ىجنلاب لسو:لا فرم نما يفامل ماما مب اهرك ذب ساس هفحت مهاربا دمسسلا ةطرسل

 ىلا ريعفلا هللا دمع نم نيعجحأ همككردل آو دان لمس ىلعهللا ىل<و نيمااعل ابر هنيدجلا مي>رلا

 قدم |ىبأ هدلو هط._ ..ىلا نيملسمللو هيدلاولوهلهللار ةغ ىني سلا عافرلا ىلع ن طا ىبأنيدجأ لنا

 رطة--أو قاطملا هولا ضمفكار دّتسأ نيمآىءفوتلاو ل اوبعلا باوأ هللا حت بزعالا ميهاربا
 ةيادنهمئا1ناوةبادلا نسس> نيد _سمللو كال رى يلاعت هللا لاسأو قةحلا معالا مركلأ اءابمم كل

 لامدركن د رمأهللاءاشنا ا.م صنت ةينسة كت ىدلو ىأ ذدأو نيحانلا همتاخو نيداخملا
 هطلاخ نءاوعفترا نيذلا عدلا لهأ هصا1لا كإس ىنامكريب جردنتو لا داع نمرش مدع ىكنو
 كناوا نع اهمكتالو اهر دة فرعاو هفحل هذه ظفط ض مناف مهبلع هللا مال فة اطلاةماع
 كماعو ىوهاان لم»تال (ميهاراكأ) نيعملا قفوماهللاودب ٌونو حب ربو دعس تو ميت اهب لاو

 ةقدنز هعب ريشا |تفلاخ ه قي رطلكناولاعفالاولاوقالا ىف ل_سو هلع ىلاعن هللا ىلص يدل ا هعب انع

 هللا لو نا) لقو نوه غش الو نورضء ال راغالا ناف كير ريغ نعكباق ههجوتغلا (ميهاربا ىأ)

 فدتلا نمو هيفاعلا اب اطعل | نمو ناسعالا مهذل | نم كبس حو (نيطلاصا !ىلوّي وهو باّحللالزنىذلا

 طمسال رب دقءاشامىلءىبرنا (ئث حالا نم كل سدل) لكلا اىفوىوهمتلا ماهلالا نمو لمعلا

 سلام فة:الو) اوطط نيذلا ىلا نك ئالو مياستل ابو: فلكل اب عزان الو ف.اكتلا ةلج ميلسفلاب
 فرشأ ىوقتلادعب هملاةل.سولا غش وىلاعت شاىلا الار ومأ تامهمىفع رمال (مل-عدبكل

 ال اوعسبت او انصح هللا ىلعداقعالاوامردءامدلاذلخو مال_لاو ةالصل !لضفأ هلع همسحلئ اسولا
 ىلخ سانلا قلاخو هللا عمبدالا مزلاو هيلعفلاوهلوقلا تاحا ملا نم نسل ابك ماقحورو عدس
 ماقم نع ف ردن الو م ىلع سل ايس هسسفن ىأر نم نافل سفن هب ورب كال بج عسطقتالو نس

 هنأ هوذرعامو هبلعس ويحمل ماةمولعب موق لاو تاماهملا لحأ هب دبعلا ماعم ه دعب نآو ةيدوتعلا

 ززعتل او مفرتلاوهضررعا !ىوعدلاو لول او ىلا دل لهأ ماقم هب وبها ماقمنااونظو هريغالوه

 دمسس لانا وسر هللا دبع فاصوالا كإ:: ل ثع فصناال كا ذناكو لاكف اوال هل عاول د ساو
 هلوةرمس اوَقَمحت نيذلا لاذتلا لهأ ماقم دس ومغلا ماقم نا ىلب مال_ساار ةال_صلا ه.اعنيب وبلا
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 سيل ىذلا يظعلار داقتلا د.-لاةمظءاوفرعف اروكشاد.عدوك ًاالفأمالسلاو ةال_دلا هيلع

 تاسحابدو ركشم ويلا نسحأ نابدالا قب رط ىلءاوذقو و ريدصيلا عيوش اوهو ل
 هللاى د هنيذلاكئاوأ) هي دل.علا صااخع هيلارايغالا نعاوءطقن اواو ربص مهنكما ناو هب دوبعلا
 ىلاعت هناىلا عاطقنالا وركشلا نيب ةعماطلا هفضل ا هذه ىنمل_د (ميها ربا ىأ) (هدتقامهادهبف

 هرس ىلع فوق ةولاو هرقم نمهذلخال ةط_ساوالوا دنأ عطقش ال لطافه هؤامبازيم ملا نا ل_ءاو
 هذي بالا تمزالاذا (ميدارباىأإ تاملستلاوتاولصلا لك أ هماعنيملاعااديسوان ديسك ببنالا
 نيدلاهللالا) صاخمللالا هنأش تءالرس نينأشلا الكلو ءاحتل الا وركشلا قب رط تنق:أ هلا
 سفنلا لاذ لب منملا نع ةمعتلابلغتشتف غطتالف ف تنام وذمنلا فراوعْلتفحاذاو (صلاخلا

 ةذاب ئاوش نع ىلختلاو نكمل ة صعب ركلشلا طاس ىلع بدالا ةوا+ ىفف قو بالا ىلعلهلمتو
 هللل_صف قاعد سا الوردقالو وقالو :ملو>الب هتم»: كيلا هحونا منملا ماعناب ذم ةمعتلا
 هلوةد_هاشب لركشب كلريزت مالا نأ, كشأ ال ىناوةكرا لا فحل ا هل-هةءارقرشاب وار كش نيدعكر
 ظوفمهملكلا د فاناناجتاب ويانا مهمارقومهتنانذاب ريصصتو (مكنديزال عركشنتل) ىلاغت

 ليساكلاسرارطضالا طاب ىلعر ابكت الا ةول_ ىف ةؤقراطكقرطاذاوهللاءاش نا ةمرحلا
 هلع لكرتلا ده ثم ىفاكمم رافغتسال | ىدعىلءامكوتم راقتفالا عر داعرد_مراذ-ةءالا
 نمىده ىلءكئاوأ) هنعدوءطقشإلوه:ملكلا نود مدن وهينوئمؤد نيذلاموقلا نكعىلاعت

 نع مةدي شا ناش ال ىناو هففلا هه ةءارق دركلا اذه دعب رشاب و( نوهفملا ءهكئاوأو مسمر

 تاثدالاماهسْكنعدربو تالزانلاةههكمضكيو نحالاوبث اصلان نع فرص و نحلاوءالبلا

 وهف هللا ىلع لكوش نمو ىلاعن هلوةددا ثب كسفن: ةرمدن ىلا جاد دتال ىت- هلع كلكوتل كارم هنو

 باب>الا,لزني امهالكو ءالتبا همقنلا نمو ءالّتنا ةمعتلا نمنا (ميهارباىألعاوإ (هيسح
 ىلا تاغتلالاو هنعةلفغلاب ه.عناار دق لمهأو ه دبع ىلع من ناو ىلاعت هللا نم امهو ءاد_ءالاو
 هحو ىلع هلزالا ةدارالا هه فرصتتل اله, كإ ف هلت طرشامريغل همعنلا فرصو با.سالا
 ربسصو عضو اهل عشفن هد.ع ىلع ةمقن هحوناود علا ديريك الدير امكح ه ضماغلا ةمكمطلا
 ىضرإك همكلا ىلع ةدارالاهبفرصتتلة اليا ةمقالا كإتق باو بانو هنتورذءءاو لذورطضاو
 عو>رلا ىلا هعبطب دبعلارطضب ى ةمعالا لل قش بدأت نيفرصتل ارهاظود.علا ىضرباكال ىلاعت
 رد_ةلاوءاضقلا ماكح تامر وهةمواهز عنا طعواهلار اقدساراغالا نع هفرطاضاغهيرىلا

 هدوحو هناسحاوهربهيلعضاوأ باّكلا هنمذتاموةدتو بال اذه هلفثكن ااذاو لاحلكف
 دراوداشرالا وهةىناثلا فرصتن ا ىفامأو لّوالا ىذه ةبلكلا,جاشح الا ةمدو هافكو هنانتماو

 رادك الاهل هنععشةنتذئن.أ هلاج فنك ىف هلالج قبر طنم هسلا هبي رقتو ةمقنل او هسا
 مظعيو هحوراهل شءةنتو هملاها بطي و هياقاهاذلبقمركلا فراوع هلعدرتورادقالا ةلَمْتو

 امردءاهلالاوانصحاضرااو هع رذنيلالا قبدالاد خف (دايعلاب ري_صهللا ناإ ه-ونقام

 نيملاعلابر هللد-هلاو (اريدخهدابع بون ذهب كو هدمح سو توعال ىذلا ىلا ىبع لكرتو)
 ةئاما“االاهلاالب هلنارك كيو انالثطارقغتسو ةره باكلا هحتاوأر قه فلابنارالهود
 ةروسو ان الث ىعضلا ةروسأر قتو تارهرمشع .م--و4..لءهّنلاىب+ص ىبنلا ىلءىل_صنو ةره
 هللا مس ا رقت م ان الثان الث هحتافلاونيتذوعملاو صالخألاو ان'الث كردصكلح 0
 بيجي ملا ف شاك (م-هالا) ملا نجر هنا ع لوة:مث ةرمةرششععست مي>رلانجرلا

 نم هجر نعام ىنيتغت هجر ىدراو ىجرتتن امهعحرو ةرخالاو امن دإا نجر نيرطضملا ةوعد
 ارندللا ه:ةةوريكلاءوسو مرهلاو لسكلا نم كيذوعأىنا (مهللا الثالث نيمحارلا محرأاب كاو

 تاذدعو
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 كد نم ىل ل عجاو قدص جرت ىنجرخأو قده لدم ىناخدابر) كل ل اوندع جرش ١ ارو ل ل ول ل ريقلا بادعو

 اهلي تاماتلا كلام الكي و همطعلا ل تافدو ةعركل آ١ كئامسأب كلًسأ ىنا (مهللا) (اريصت اناطلس

 || نيعو كئاريضح لهأ دي_س-كلوسرو ل د_.عو يم, يو كراصت اوْلئ انتو كراريسأو كئال ابو
 أأدا وما ءاعدميب تكنأو 4 لصالا هعباسلا داوملا قنرهب تعنق ىدلا كسيحد اب "ليس ةفرعم بايرأ

 ٍْ ةطاحاعادالا ملاعن هسا تاك ءااةرئادوا- ستان" داما ءازحالا لع عر ملا هةحادللا

 ا ىفىراساا تاءلعلا ليس قدر ُْط اددمداحالا ار< ل اسنم هءعشنملادراوملا ىسمن دممو اددعو

 ٌْ (ميظع قاخ ىلعل كناوإ ءاول للماح نطاب ورهاظ قرف لكب هطملا عملا هطقنو نطا..ملاورهاظملا

 || هماركو هيىعلا لوط نم (مهللا)اقز را (مقمم طارصولا بر ىنا دهىننا لق روشنم بحاص

 || ةوالحو هيصعملا با: اوهعاطاا رو ه.قارملاماودو همر كا ظفحو همحئاارك_ثةذلوه مدخلا

 || عوابو لضفل اداّقتعاو ده !ءافوو دولا ءافصر لكوتلا هم ون اذا قدصو ةرفغملاةكرب وةاجاذملا
 ! لاجوهيباءرااةداعسو هناوولا تقوريصلا ةزعوزت_بلا فرسشو لمعلا لناس اان نس -ولمالا

 || ىلا (مهللا) ريدق ئش لكىبع كنا ةلفاكعلا هب. انعلاو ةلماشأا هس .رااوهعيطقلا نمنمالا وةلدولا

 ١ ريغ لا ىنضدقاو هدف كدابعب تدرأ اذاو ناكل 1ات>وتار كلا كرتوتاريللا ل_هذكلأسأ

 ١ ءاشي نم قزربهدابعب فيطا هنلا)اثالث (.ا دشران ص نمانل ئبهو هجر لن دل نمانت ؟اسنءر) نوف

 ا هيدا ةعماط ا هق .ماايكلأسأ تاوعنلاو ضرالا ترانا تامهملا ىفاك ان (ريزعلاىوةلاوهو

 أ ناعتلي نيرصلاج سماز هوي ىلا دنمملا ميملاب هناي رلار ارمس الا محا طع ن 0

 || هعرئلارادم ةلورقملا همك امهم هعمالل|قراشملاوهعااطاارهاظملا ةدام( نايغسال خزربا ذب
 | ةقيرطا |تازيمةبواطملا ةفرعملا هيهام ةلصاوتملا فراوعلا عبنم ةلطاهلا تاضويفل بازيمةلوقنملا

 ْ هناكمالا هياهلاتيبريثم ةعادالاة باد لا عماجب ار .ِ هن وويحا ةعيملا ىنمتم هب لغرملا

 ا قوكلملاومدكلاجاردأ ىف ةدعاصلا تايابناا دس الا دهم اومعالا نسحلاءا<(مهللا) كلأسأو
 |١ هلو دةلج ىو اسعج# ىناعم هطاحأ لمح 0

 || «محإل لاعىفةرهدملا هصاخقلا هي دمعلا فرح فاكتلا قب رط نم نو. لا ىلع غرفأ ىذلا في رمدتلا

 || لزالاةدم دوحولار ارمسا ل ىلع دوةعملا ددملا ميو (مهللا)كلأسأو (ملا) لعب :زرطملا هو .حلاةلاح
 || مدقلا فصوىنعم ناروداارخآىلا ميدقلا بهولاب ه::اثلا دال ا ةدمناصقنا بئاوش نم هملاءا

 ْ هم ل :م مدل املاء ىفمدعلارهاظم عج ره مدعلا بوو ىف
 ةبنو 5ك هردلكىلوم هقواذلا مك اب قدحلل صالخالا انم هماكتل اب ضامعالا تاسإ المنعدرمتاا

 || هيناحالا تاددتلا عومم لالا نيعتلارث اظح ىف ةينادمملا تاياقلا ةصنم ةينابرةرئادلكف
 || هرمض- نعل صفش الىذلا برقالاوندلا لاس( م-هللا) كلأسأو لوطالا هضانالا فرقرةحاسىف

 محرتملا ىلكلا ناهريلا ةرثادناؤرعلا سن ان عسيج ىلعا منا طاس ماشم لتشمل ةناعالاةلو د ناسحالا|
 || ضاوح ىان_سمعا(سانلا نمل ودعت هللا 5 جودلا وللا ناكلا ةود س اشالا فدىف
 انبولق(مهللا) رهط مي ضعم ىفعوتولا نعفياخلاوةمالساا دوم ةبان دهوك رو كرب قاسم قاوس

 رؤو تاورالا ع فال اولاو تابمشااو تاضومغلا ن مانلاعأ كرو تاضراعملا نم

 ىنانلوةعوانم اهفاوانراكف أر يدسو تا دابعلا عاوتان انرهاوط نيز و تافثاكلااراؤأبامب ولف

 ىْل_ءاعلكوتيو رو رغلارادىلا ليعالو رو د-ةملاب ىضرب نما :اء>او تاووعكلاو ضرالات وكلام
 ىلعاب ميركلا كهحر ىلار طءااةذدل (مهللا) انقزرا روهدلا تاكن ىف .نيعتسو رومالا عسج

 ضفأ مويقان ىجابو هالاهلا١ل نماب لضفتماب معنمان مسحراب نءا ميرك ايري زعاب م-ظعاب

 انها. .طاوزروا.ةخواماحالماشافطاو كتم ىفاوارغتسا ركاز ديد زب كر دارا ل ارسادللا اميلع
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 دنأتي و قساورمثو دلي ومودي بازعو نيدلاو قا ىةبالصو نيقيلاو ناميالا ىفةوةو انرهو
 نم ةينانالاةرج (مهللا) سمطا اولعالو ضرالا ىف دافةداراالو اوةعالواريكت طااذعالو
 املأ ىوءدلاورورغاار ةوقلاول وحلا لام نم ا:ماهوأصلخو ىوقتلا باد ليسانسفنأ
 دحائةرع اهلحماذلعحاو كةعرشه قاو تافل الا نم انذسعاو اهلهأ انلعحاو ىوقتلاةلك
 ”لداسعنيبانرتسا كنانتماو كمركض دنع ةلغغا!نم انبولقهزتو كئاس-!ف.طاب ةبرشنلا
 راعا اهنعضفو راذلابادعمهللا انق كتمعنو كن انع صا اخي نمءادرا:ءاءرمثناو كجر هصاخم

 باسال ىذلا لناس! بهوداناب رمسو باغتال ىتلا كتردقباتدبأ رايخالا نيقطصملا عمانبتك او
 قول ةردقال (ادشران ىهأ نما: ئدوةجر كندا نما: !انيرإ) (نيعتسن لاباو دعت كاناا

 نامعا كيانمآر ب دق ئن لكىلعتن اوءاشن نمقز رت كنئمش نود عو:صل له ذالو كنردق عم

 انقشواناعذا تانك سااو تاكرأا ىفكتوةو كلو اء لمْ اع لكوبو تاجاخلا كبلز دبع
 ىطعملا عفانل اراضاا تاو عطقي الو لصبالو عفش ال ورضال لناطا -ىوقوالال ريغد اب امم ابعو
 الطانلطايلاانرأو هءابتاانةزراواق-قلاانرأ (مهألا) نوعحجار هلا انا ودللان اعناملا
 ان دلا بلط فتون اليذوعنانا (مهللا) ىوهلا عستنف اماشتمانءلعلمدقالو هنانتحا انقزراو

 ددملاو عماهلا ضيفلاو ريا ل اا حمل عماللارونلاب (مهللا) كلان

 ماقمىف لكلا ةط_ساو ةيناطقلا ف لالا رارسأر سو ةلوالا ةرئادلا ءابلازك ىمهطقن عساولا

 بار دعم لترمذ- كلامه سورعو ير لقةنازخ ةرهوس قرفلا حت ق عسا ةلسسزوعجلا

 رامتةلوح تايلدتلا الفأس طقو تايلعتلا ب اوك هر اف :لواحسملا ق1 كقءسل لودولا
 رقم خذا ناد. مهعسُد ةرهاما اه سدقملا تاذلار اود ةراب هعمل هرهافلا ةردقلا < جاومأ

 اهقكلانكفان 0( ىلت ماقمرهط اورمدلا ف ىفرصتلا شرع لو> لوط ةسط ارىهالاو ىهناا كلا

 كير لصف رثوكلا كاةيطعأانا) ريرمسناطاس ( رخأتامو كمن ذ نم مد-ةتامدتنا كلر فغمل انيدم
 ديزعرمسو 1 را يداك هامل اانا (مهللا) حرشا(رتبالاوهككاشنا راو

 كيىضرواهلاع ل ركش وةمفاعلاردق فرع نماناعجاو هرهأ ترمساك انرومأ لدو>فراوع
 ةفرطْك قل نم د>الالو انف: ىلا انلكت الوكت انءانرومأ( مهللا) لون اليكوهلنوكشل اليفك
 فاااو ىغرئامذ(مهالا)انذرا امماحو ارصانوا.قاو وانو عماقم لكىفاذل نكو كلذ نم لقأ الو نيع

 موحنبانب ولة ءامسنيز كنعءانغةسالابانرهقتالو كيلا اراهتفالاب ا: غاضقلا نملزنيامفانب

 ىلعتالو انما هدلسف(مهللا) متص كلوط فان ريصة:قرغتساو كلءفىفانل انك كاهتضا كف
 ايدك ملا ]لع انارفغا و انحماسف انراذلعأ نمان درحتوانب وذن كانح 0
 نيدساطارسش(م ةهناراسك انخ ءاركو ك دمه هب درأو كم فامدربب انماسحأ نسحو كم انع باريش

 00 نيعماب ىوتاب ل ِدْسأ هو لرمدت م-(ياعانرمدناو نيداءعملاو

 ا و ل (مهللا) مرا هيلععوسلا

 ا اناذآن م كلرهق مهسدر هبافكلاو نوصااونمالارك اسعبانط>أو ةباعرلاوةناولا

 (مهللا) كراب نيملاصاايانقلاو (نيلسمان وو اربص انيلعغرفأانبر) اناجوانماقم كنور

 ىتلاد حلا نيعب انظحال انتا وانتا مح بالقن اك تاض مهد رط ىلع ءحاوانت ادوأو ان ةاز ا

 (مهللا)فطع ناشلا حالصاو اورتسلاب هفوالا اسعد هشنالو نارفغلاي هلمشتو الااسنذانروظنمل قتال

 (مهللا) زواحت ليارتقا لهو كس و .عرتقد ىف (مهللا) انيتكاو يابح أو كئاماو أ بولةانيلغ

 بعنريغب ل مضربام ىبعا لاما ال ( مهللا) ئهاطع كلضف هققب اس كندل ن مان اوال>وامرك انتا“ ءدس نع

 بئاوذلاهباتازعل بانل مقأ بسسالو ىعسالب هم اونو هع دن قورصواننامز جهانفك او .بصنالو
 مدمس سسلا

 اددثو



 م زاااهسعال ةماركو بعاتملا هبنطأ هنع عطقنتاءيفرافرمشو تناضصملا هتكيرأ نعءدعءاشاد دو

 هب ط2 لارمسو رورغا اوىوعدلار ان 4س مل اروو تا ررو نانا او

 نيبرهملا لدا .عديتريأاعان دنأو نيب ؛دصلان اودى (مهللا) ا رورمُدااو سوا سولا لآ اوغ

 (مهالا) ىلدو نيلسرملا دس هللا لع نيد. عتاد دسم هنو كد.ع مدق ىلعت اشاانانمرك أ او
 هلع

 نيلسرملا ىلعمال-سو نوفا ةزعلابركيرناعس) نيرهاطاا ني.سطاا هياعكأو هل [ىلعو

 ىبتلا ىلع تالصصااو تارمرس.ء هللا الاهلا الو ان'الث هعافلا ارق أرعنم (نيماعل ابر هليد لاو

 ىلاعت هللا هرمسي أع ءاعدلار نيعجلأ لو هلع هللا ىلص دهم همال ص افإ اوان الث 00

 فئا اوطلا شى د سو ىدج ىلع ة فعلا هذه ناش ىف (بزعالا مهاربا دمسلا ان الوملاف) ىست

 هللا ذر ىنيسللا ىعاؤرلا ريبكل المح أ دءسسا !لاجرلا جات نيدعلاونأ فراعلكدئ او بط 0
 ةةوالا لسوء مم هللا ىلا ل_بوامهي ريخة عداوة سف نيمادتاكربو همولعب انعفنو هنع

 00 نمةمالسالو عطاقلا فيلاكتامسهملا عطقل ى م بار الاهللانذايهتاصحو باناا

 هللارارسأ ن مر هيو هللا فودس ن نم فيس نولودذلا م سجني و نوعطقذملا اهتكر ردوسصن نيصللا نال

 ءالذكو قاب رتلاكلاضعلا» ءادال ىه ل_سو هيلع هللا ىلبصةللا لوسر عمةلصو لدحو هلل از وكن مزتكو

 اهياعهموادملاقرختو دئ اوفا امملصةةودراشلا اميّدرب قارشالا دنع سمثلاك هميلقلا تادطلا

 ىد.سوى < ىللاو ب نياصوملا نيطال_بااونيتكمملاباطقالادئاوذز ءآنمىهو دئاوعلا
 هنعشا ىفر محرلاد,ءنيدلازءووأ ىدجالاتيبل اخي ميظعلا هنا فراسلا ىلولا ىنبعةرقو

 لاربالو ادنأ ا, يلع مواد نمهللا ىزخت ناة ما قاف ىذلاوف 6 بهاراىأ) اهيلعمواداهعمس نا دعب

 ىمتن ا لسو هءاعهللا ىلههّنلا لوسر فاكو هللا فنكىف
 يي هفي رمش هعاخإلب

 ةعفر ىلع صا: ةلجرك ذىفو ءاسمسل اًةيدجحالا ةسحلاو ءارغلا ةءءاورلا هقب رطاا هذه مولع ىفإب

 هرانعو ةعدنلا ىدر يسال اور ادعت دست دي ةقيفطلا لهأ ثوغهقي رطلا بحاصردق

 ىلس هلوسر ىلاو ىلا«: هبا ىلا اممحأو ام رقأو اه«ظعأو قرطا | لحأ ةديعسا|ةقب رطاا وده نيم

 نوب رقما برعَتيه قي رطا!هذ_موىلاعتهليراسكت ال اولذلا هقي رط ىهوال فيك مل_سو هيلعدللا
 ممب للاانعفشن نوطاصلاودوقراعلاودنويدصلاو ”نولسرحلاو نو.دنلاجرداماعوىلاعت هلناىلا

 ةيلعلا هقي رطالاهدعب بستن ا ٌمتناك هةيرط ىال بسانا نمنا موقلا همأ صن دقو أب نيعجأ

 ةيدهلا فراعملابةلفاط ا ةيدويعلا بادال ةلماشلا ةعماطاهّقي رطاا | مال 4_-ءاعس ا. الف ةمعاؤرلا

 هب دودعلا سهنم دكر ثا اهري_غىرخأ هقب راد ىلا باس: الاهل حض الةمءاورلا قب رطال بستن ا نمو

 ايندلا ىري-1لن ةعماج هب ثلا هةي رطا هد هاولاف روي ىد هلا ميمعلا .عنملاود ىذلا ةعماجلا

 لهأ نم هءامج بهذدقو نبرهالل عماج ىد_ه ار هظملا ناوى دن ارهظملابامب-اصز وربل ةرخ آلاو
 ةملكلاهذ_-هناطسشلا قلأ دقوءارةفااورةفلاًهقب رطةمءاؤرلا هقب رطاا نا ىلا انرابدىف لفغتلا
 ةدعسلا ةقيرطلا هلم ستلا لكك سمتلا نعهبن افلا فت ا | امن دلا بحب م_ععطقمل مهءورىف

 ةرضللا نعاهلاجرة..ءاثلاو هب دعا هّقب رطلا نيعدللا اهاعح هفي سثلاه قي رطااه ذه نالاطاو

 هعابن وهب اعجال هنن اهكلموةاكلابابن دلا نع ضرعأ ل-سو هءاعدتنا بص ىجنلاف هي ودثلا ةليلجلا
 ىعباورلا دحأ دمسلا ان دعس قي ؛ رطااه لهم >اصهدلر فن رمثا اهلاو :مىل_ءو مهءادقأ تق اهلعحو

 هينيكستملا نيصلاطنا هعابا ما دق تتاين دلا هللا لهحو هلكت ابان دلا نع ضرعأ هسنع هللا يفر
 هدضورةفلانا (ملعيلد) هانرك ذامهق. قر وظن مهرك ذا 1 نيدلا نمو كسلا لكدران انو

 (نيرطظانلاهضور تأ 1(



 انك

 غ2نموهامتاهعا:_صلاوأهفرطاوأ هي رطلاوأ بهذملل امهيسنو هسازالاه_هعلابناعاو
 همهناكن مو هضارعأو نوكلا | ضارغأ نودم-مب رنيدحوملا نيابسملا مهفادهلكعمو ناطشلا

 مامال مهببسن ىلاسعت هللا نا نيب دجحالا ىلعدنلا ممن ن .رمو ىنغوأ ناك ارةذهلىلاعت هللا هر ان امرا هب ر

 هباعصأ نمو ةيكمطابه_صتخاورهاظااو نطابلائاولهلرمشنو ةرشت الاوان دلا ىلعهل عفر ىد_هت
 هللاىذرىراصن الا دهازلا دج هّربا,فراعلا يشلا لاق) هدنعن محو 00 ,قدصااونكلا
 فزاوهلاركب ونأ يشلا لادو ادبأ عطقنتال هب راجي راس ةعاورلا هقب رطلا فق لسا تاسفن (هنع

 ىلاعت ىلا ةدارا بناج نم نودا يهمس واك هسعاورلا هقب رطا١لاجر هتعهللا ىذرىغاطبلا

 معادلا ضيفلاوددملاو متفلا ةقي رط ةريااونوكسلاو ةريعلاوةربعااهّقب رطةعاورلا ةقيرطلا

 حرطو راسكن الاولذلا ةقب رط لطاهلانوعلاو لصاوتملاروءلاوقوذلاو ىشءااهقب رط

 ةقيرط حالصلاوزعلاو حالفلاوحاجنلاة مب رط َهف :رعملاوةمك_ طا ةقءرط راكقالاو طشلا

 لاقو) ملسو هءلعهلنا ىلصةهلوسر و هللا احب هي رط تايد دمر با ارطضالا اوعوشألا

 اهجارعمانيقتراو اهاحعانفش كو قراطلا لك اكل س( هن ءدتلا ىذرىلوقاعلار دنا ون[ليلحلا نشا
 7 اراخفزمشأو ارارق عصأو ارانم عفرأ اسأر اك اموودمانريسو اهونكمان دمهذو

 داهزلارءاورعااوءانوالاوءامكلا همي رطلاماو هسعاورلاةعب رطلان م احار ءممرك أو اح امم

 ةعبرثلاهلكو ةداعلاة حو نمالاة قب رطو تاضومفلابازيمو لو.ةلابابو دارؤالاو

 كالا الجنا نك او ةالص ا لضفأ لسو هيلعدتلا لصد < نيملاعلا ديس رشم 2 هيدا
 بناح طظفحالا اهي نكي مولو رارسالا لق._دو بول_هلا, ال->وهدئفالا ارو سعاورلا هي رطلا

 لذلابسغنلا عقوةدحولارانمم دو لطشلا حرطو هلهأو قالا ةمرسو ةوبنلا م أعم هن :انوودم>وتلا

 خيشاهناكرأ عفارو !عانش يسوم ءدربا ىذر ىكل قاذلا ممبدالا نس>وىلاعت هلا راس كرالاو

 الرمز اطش ايلوالا ديس قيرطلا نيهارزنك هقيقللا ملط لوبقلا لهأ

 ةرضح ىلا ىطس اولار اس نءا مامالا لخ دوي نيعج-أ نييساصلا٠ اءلوالاهناوا نءوهبابحأو هتعبش

 هللا سدقىاورلا رج أ دم_سااةفوصلا يش نم همدارامسع [نعانثد>هللاقفدادغب ةفيلللا

 اع نكد مهنانؤشو هقالخأ و هلاوحأن من أش ىأو قاخ ىأو لاح ىأ هفيلألل هللا ديل انقذ هحور

 ىقانص+> تامهملافةدع بوركذ اىنأدم بواةلل ارم بودعلان :مايلسرو ًاديسلا ناك

 لاب>نمالبح هروطىفانيتم هماةمىفانمكم هللا لوسر نع انئان هللا نيدل ارم دان تالزاذلا

 هفيلذلا ىلع جرخ موي كابا علنا ذيع ناوكالاتا دراونم دراوب لقاتدب ال همسارلا هللا

 قانكلاس [: ١١ ىلع قاضو هد .بعمأ قاورىلاىرةلاودالبلا لهأ ار هس !!فاخفهلاحرو هل

 ىدردج أ ديسسا | ةفرغىلا هينوأ ب.طخ نيدلا لاك مشل دعس تضلا دادز اوقواارثك الف

 لاوود#هفرغل | وهو هنعدهللا
 تاولمالا اذان ىذلا اذن 3 ب تعزأ همهملاوتاولمألا اذا

 لاوو هسأر دج اد سل | هيلا | عفرذ

 تاونانا:ملا لان داماذا ب ىجل اهتداعناكن م ىلا ىمح و
 همالك امهللارذ مث ث بح نماوفرمصن ا ه.ههنا نيك اسملاءارقفلا ءالؤهل لق نيدلا لاجىأ
 مع نءاءاجو كدنع مولعم وهاك ه سفن رغف هوك ربو هملع فال من41 نبارك اسءع ىن ران ىت>

 ىئاصوم الا دجعونأ ةيصومالا لاء هعمو ةديسع مأ ىلا ساما ىنرم خامل اذنه ىسابعلا هللا ل ءريمالا

 قاورلا هعاجو دحأ هلبقتسي ملف اين دلا لهأب ن .رظرامدي نظي قاورلا لخ دو دج أ ديلا ةراي زدارأف

 لحد

 نال.ةلاعف هنع هللا ىذر دج ا دمسا !هفرغهواصوأىتح لاس لازالفهريغ نعهب بلوغشم لك

 ت1 2 ل ا 1 ا ا ا كا ا اال كاكا ورا كارلا 1 0لطال 57 15715  رر



 د

 دحاب أ معد ال نيدلا همْمَأ نم لحر لاق دج ديس اا كلوقام دهرا, ىئاصومالا ه.-اصا هلع لغد

 اذه همداخ هللا هرازابافتامأهب رمناكو هلع ل دالف كت. ان-رخا ذا لاوأين دلا لهأ نم

 مستقريمالا س اقناع اشنا كارلا 0 د35لاقو هسأر مفر ةنينم ملا ريم معنا هللا د_.عريمالا

 دهمو أ هللاقف جرخو هذعهللا ىذر دج ا دمسا امرك كب را ى>ذاماق ثدلي لذ هه>و

 ترفق هيمهلا ناظم قءافلللا لع تاخ دنا دع انشا ع أرف.كه-ورخدعبىئاصو مالا

 اكحاضدنل ا د_بعريمالا ىلارم هانا تغلاو لاك ارهظوةدعرلا ىنةءلغاجرخ (لولورا دعما الب مهن

 هفاخف هللا ناخ دج اد. _سا اهللا مر لاقوة فءاذنا كفك ذقوفو هللاو ىلب لاقناك كه لادو

 نءاموب هنعدنلا ىذر عافرلا د دما هخشن مدللا هجر زاركن بوعي ا ملال أس هريغ

 الا 2و تلفاب عامك هيف ثغاب لاو هنعهلا ضر كين سو ةيلءرشلإ قس ىلإ ةفر ءمهناع

 كارلا :نعهلأسو سفن الو قرحالو اورمصتماك اح همؤس اف: ال !تادر اوم ىو هؤورح ماظن ىف هن كا

 لاربال هنع هنا ىذر لاعو د ىلقتاكرددعبالا هعضشرعلا ىرأال ماقمىلا تغلب لامتفاموههير نم

 5 .ةادخا الهنلان او ةماسقلا مونىلا" ىو "ىد ىلعو ىلع ف رقرب سو هءلعدنلا لص ىلا اهيس لي ذ 1

 هجاوم مطتانحوتفلار 2ناو نيعلاب« امسضلاع امجامدناكى تع لآ ١ انيفعد_:مةو.ئلارؤداو

 4* ع ديبا ىذر (ميظلا لضفااوذ شاوءاشبن م هسؤب هللا لضفكلذ) و انمواةعموائلواش وأن دنع

 # ةدئاو نيم[ نيم1نيدلا مويىلا ةرهسسلا هضيفن ملا هناكرب و همول ا ؛هدح هم انعفنو هبانعو

 هللا ىذر دج أ دمسلاةاوو دع + .ءاورلا ةداسلل طساو هد الو ص وفن ىلءماظعلا 0 فالنا تا

 لبقنم ل سري ىلاولا تاكو ةماعلا ةيالولا ثورا وني اكدالبلا ىلع ةيالولا توززا اود اواكفهنع

 عيش دجأ هللا نيدارصاذلا هفيللا بقل دقو ةديبع مق اور عشر طا تدت وا هرم هقيلخلا

 مت ةلودلا دهم ميحرلا ديع د ._سلا هاخأ بتل هتافو دعن مخ ةلودلا بدعم ناممع ن. ىلعان دمسلاحرلا

 0 ! | ىتفملا «عنبابقاهتاؤودعب مث ةلودلا ماظن بزعالا ميهاربا دما |هدلو بقتل هناؤو دعب
 نس اد.علاهقي و نجحرلا لع نس ا ايأ هاخأ بها هنانو ديو ةلودلا دعس د نيدلا سع#
 لطول يكل ديس هاير صتسلاعلخلا بقاقل دعب مم ةاودلاز ع م-راا د عدمسلا

 م ةلودلاما -> ىلع نيدجأ نيدلام هفريبكلادءسلابماهتاقودعب و ةاودلا فرم -رلاد عنا

 رانا نما دفا دج دل محن دم لدا |لسته لها عقلا 0

 مب : هللا لس مامالا ناديا يكف ناعم تح الن ادضة ب الولاو هْخشملا نأ ىلبعل طس اوىلع

 او دارأ هفالس أو لا':مالااودارأ انذالسأ امنا نيئ طلاب هفالسأ الو نيبلاطل ا. كلذل ا:ةالسأ ناك ام

 هنلاهلناهفرمدامل فرصت اهلنا هلهمامالاو لاثتمالا قير ط ىلعا: ةال ساكنة نة الاونمتلا

 هفيل1لاىنارب نأ ىذخأ لاقو اهدرذ هلي الولار طنةفيلإلا دامأفاريخ نيؤ-سملا نعوانع هللا ازحو

 رأ مدعتسملا كلذ دعب متيملو ناردألا هيالوانل هحاح الف بولقلا ىلع هلا ان الوموقنفواهلابل اط

 ةيعافرلاةداسلانأ (تلعدقو) ىبتنا ناك امدننارهأ نمناكو ةمسابعلا ةفالالاهيتضرقناو
 هللاراصن مهلك رهاظااونطا.لاةْعأو رباك الالاجرلا ناتو رخافملانداعممهنعدّشلا ىذر
 لا ملف قنرطاا را ا هل ركحأ هللا ل وعي ا ١ رشنا أو

 نيدلا مونىلا هللا اذان مهيقةدؤم ملكت هخد اا ءاعسلا اولمهتمجب رمشنناو

 كلذ ىلار اش كمهاداع نم م مهرضب ال نيذلا هّنلا ىهأب ىأسا ىلع نوال هفئاطلا موف (بيرالو)

 ضرالا هللا ثرب نأ ىلا مومثرا ووموعا اقوم ,يفةئارولاهذهةكر لازتالو نياسر ادعس ثددح

 ىلع هستقو اشم يش قا الاثوغ ناورلا عاشه لؤأمسمم) نيثراولا ريو هوا, ياع نمو
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 لاو (هسنع هللا ىف هر ياورلا نا معن ىلعةلودلا| بدهم دم_سااانالوم ند رلاىلو قالصطالا

 ةيعاورلا رضا دعب قاورلا خياشم لزأ ناكح نامثع نب ىلع ةلودلا بدهم دسسلا ناىدادلا

 تا هرمد هنا س ل3 ناكو هياككأو هب لهأن 0000 ا

 0 11 1فاانام 0 هلل قا هلق قه: :ةطقلا نويع عسنأو ا سل ىلع

 هلباقيدحأر دقبال : 4ع د رعدهوطسو ةيمك ةسهو هيلاع ةمهو هد رعةريغهلناكو هبا هلَدقإلا

 مهلامادناكو هتفاطاوهناس>او هتفارو هعضاوب عم هفااالو هشمهل هن ادنناالو هحشإل

 رهظ هفعدلا ىذرناكو قاحور رو ىنا.جر تاقهل با ا طخالا ران طاوركم ااو معلاو

 ىلا لعد.سلاجرخ لاو ىدلاوىنثدحو (هللا هجر لاتو) ديرملا نيقيىفديزيلوقي وتامار كا

 [:.عهلو> انعم>او اوحرخقرفسا |ىلا ءارعفلا| بمعذلا ىدانفهلاخ ةأوو لعن 1 1 ردسلا

 لامذ نوررقملاءادعلاو نوريتعملا اشملاو نوصاخملاءارقفلا مهيفو ريثك قلخ مهو الاهمشو

 قافأالف احا كم صرالا لع عدووافم .طاا نع هسفن رو ىك وهللالوسرد_مهنياالا هلا ال

 نمو قالك اهدهس ىددفت ىب م ىلا بر ىأ لوعي وبارتا| ىف 4-هحو غرم لعحو هسا سك

 اليوطانامز كم مسو ه.لعدللا ىل_صدهللا لوسر نءرب-خالو هللا باكن مهنا الان آش اوانأ

 ةسطملا بكر فءاكنلا نم قهزتءارقفلا سفن أت داكو ماد ع بارتا اب هغرم هّدنمشو ههحوو هسأرو

 ارعشلاقو دب

 لاق تود ناب تنضرادقاب ٠ دع قامو كاوتعق لذاوسللام

 ىكاّو_سباوحاودرمكمهدف 5 كوفع لأس ال ىريتددمدواه

 قعدنسلا ةدسع م نعجرش بوم م عشا !لاوو هيسعءايشأ ةرفسلا كإت ىفهنم ترهظدقولاف

 مهللاوهدياوا.ةو هتلعاوا_خداملفر ,دلا مقىفءا ارغفلاو عب ا عباتمراك عرتف هنذعهللا ىكر

 رع 1 الهسوالهأو مكب ام ص

 م ايؤر طفانمد-ءالو د مكابحأو هلبا مكايح

 مكانك ذالا نستسم دي سا< ىف افا ردو

 ةحاح نم مك له ىلاولوةةداسى مهل لاق لك الا نماوغرفاشذف ماعطلا مهلرمضح أو مهسلح اف لاو

 جارعمو لاجرلا د_-صقم مكابىلاو .لاح راادشت مدنعللا وا اولا ىضةن دنع هناام عم ىذه

 هلا لاف باطلا لصفر ةمكنل كذ ذو با. ؛انسالا لكىلا فاملا تنأ و و كيلا جاوا لك

 ىلاه وهنا هس قطا مدر ناو ىد_ةهقباسُم لاو رمتلاوزب كنا خدرأ نافارشالا ن مفاصنإلا

 مهاردلا مه ورم ةد.ع مأ ىفاهوياطانمكل تناك ةحاح ىأوةديبعمأ ناو رىراوس ني. ةهاضرو

 مك اكرااو بضعلا عيب ارز ناكاو ريدلا مذ ف اخ ىلا مهعمسمو ءاعدلا مهل و مهلاعدو باثلاو

 ىلء دولا ض. غب و هل-هريغو هلهأ عم فورعملا عنصب رمشبلاريثك اقيلط فكل ىضم سفنلا

 ىنمامن دلااودخءا رهغلا لوب وع اشامدك هغار هس الة داهم دلاتناكو مامغلا ض. ةسانلا

 ل0 كرد وهنا ناذابمل تت ىناوا مىنم مر رق لك هحاح كنمهلناكن ملوعي وام

 ميس ى دع تنأأ ىلع ىأ ة سهل لادو هن أشم طظعد ١ هنعهللا ىذر دج د مسا | انادنس همالا ' ٌجش هلاخ ناكو

 نامّع نب ىلءةلودلا بذلهم د..سل ا ىد.ءس قرت رولا ىف نفي نأ ىلاروصنم خيشلا نم ةهيعافرلا

 هن د اهيسد-و

 | ل را دلاطال تال وغير كد ااوراباو و ن اوخالاو 3 ل لع فلا

 نينامثوعبرأ ؛ 4 10 اكسال لجل طا ل .ةءاعبرالا موي هسلاراشملا

 تم يوميا با“ *-مأأ]أ]ذأأ |0111| زةز| 10 7 070>|||و | +[ز زن زن زن ز ز ز 7< +72
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 ىلا نفدو هيقفل اىكملا نيدلا نت ْخيْسلا هلسغو !هينك اس ىلع هللا مالس ةديمع م ىلا لجو هئاسمسجخو
 لي ريد بحاص هد-ثراو لءلطا مامالا مهتمو) امهتع هللا ىذر دج دمس-لاىد .سهلاخ بناح

 هللاى ذر ىافرلا ناممعنب مي-رلادس,عةلودلا دهمديسلا ميظعلا فرمثلاو ىلاعلا نأشل!ىذ

 "ىلا لف ةدحاواممعوسكحودحاو ام-هاوط نافسسءاعسلا نملزتهناك تيًارذاىلامللا نم

 هندنو بدو هغ يس نأ ب رح مع يس نم لوطأ هفيسءاقهبان داقتف فيس ىنأ ىلاو فيس
 لوةعلا باس داكى تح لاو ىله_سل اودرغل اوقرمشسا | المدح هءوضقربفهزهوبدتناق

 هللا ىضر عارلا دج دما ىد.سدنعتيتاو تينا بد ملف قست دك راصنالا ىذغو

 نم هسدؤب هللا لضفكلد)) ندم الو كرددىيضال ميرا دمع ىأى لامقذ كل زي هتريسخ او هنع

 فيسلا هلو بارعالا نيب ٍل-ظم عض وم ىونال فحل | نا اح كوخ مي>رلا د_عىأ (ءاش
 دصعلاو كلذ ىلا جام البابا اذ_هقتناوذللاب او بار اوىسركءلاو اعل اكلو هحردلو

 ئملكمناعس قلا دار [كناكو كابالا ن وك نأ هب ورلاتبأو كفالا نوكي نأ تيبأ
 ىفنوكال نأ تدرأ ىناو كحال هدارأقطاو كلا نوك نأ تدرأ ىنوكلْر زدعلاةداراب

 (ريسلاضعب فو :٠ دا ارأ قلطاو فر-ءأال نآتدرأو كاذناكو دارأ قلعاو قوس ةدسمعمأ

 هلكناك اذاوبعت هت داراب ريقفلا ناك ىتملوقي تاكو ىهمتن ءاش فكه عم ىلا ناكودذب هاكراص
 ىلامال لاذ ةريصب كل ىدم._سىأهللقو ُئش لكه عاطأ ىلاعت هللا عاطأ نم و هعم هللا تاك هلل

 يشل لاقد) اضب أه سب وهرلا تداراوغدي رباك باق ىل ن كلو ةريصبلا ىلع و ىنأال ةريصل

 هني رذو نام عن مي>رلا د_.ءاهنادس ىراسلارفغدقالا هدف ىذقأ- (هيفهرس سدقردملاونأ

 ريع-ٌثاااوعر ز دةوءاردعلا ىلا مءاصوذ طعقنامزن اكو هرممس دةمي>رلاد_.عدسا | عمرق_بلا

 ارعشلاومث عر زلانبب
 ردطقلا لزن م-مباموو تبدس-أناو وه مهبت قرأت حدايندلا اذالاجر
 رضللا مهطاوم امسلا تّئينال أ ةرككرهظ ىلع اموب اوئطوولو

 يذم متومو رفن ممتايح ب مسمب نامثنال توملاب اًمماشابف
 نم جورلا نماوزكميملىحامابأر طملا مادو ق' الطن 'ترطمأ ىتح دليل ىلا اسواق ىشم مم
 تببلا نم مي>رلا »يعد. اجرشف عوللا نمددرتلا نم مهم اع«نيذلاءارقفلا ثاغْساو توديلا

 ميهاربا دمسلا نيدلا ىبحت قدما اوأرمدعْلا ثوغ بيهالا ليلخلا خيشلا بجنالا درفلا بطقلا
 ناوالا باطقو نامزلا ثوغو نيققحم ارد دو نيفراعلا لع ناك ( هنعهنلاىذر ىئامرلا بزعالا

 دج دمسلاو ريشعىنثالا ل الاهم دعب ىدمتاتيبلا لاج رقتأب/نولوةينوذراعا ناكر
 ىبراادو# اديعنيد6#ن.كلملادمع ج رفااوبأ خشلا كح بزعالا ميهاربا دمسلا لدم ىئاورلا
 ميهاربا دمسلا ىنأ ناك لوق» ىعاف رلا ىلع نيددسأ سا.علاابأنيدلا مجخ ديس | عممهنا ىطساولا



 تفهذارانتلا نماقوخسا:لا دش اللاواذاناكورهاوظااو نطاوما !ىففي رصتلارهاظ بزعالا

 هبابث تقرتحاامو اهنمجرخو لح وز ءهّللاءاشاما ويف ثكع وراسنلا ىفالا هسفنب رعشب لف راسل ىلا
 هسفنب رعش ملذدسالا ىلا بهذا دسالا نماووخسانلا دشال لاق ا ذاو ناك انش هته ترضالو

 ىلع ل->رلا كا ذر د_ةبالال حر بح ا اذاو هرمذن الو هعورب ناريغ نم هدئاقوأ هبك اروهوالا
 قلحرااكاذد_كال_-ردرك اذاو اهركواعوط هلاهدوقيه سفن نماثعابدحو هتةراذم

 هب ردنكسالا لي زن ىطساولا مفلاوبأ خسشلاناكو) هله-تبحم نعد. سلا نعهذصب اعئام هسفن
 خيشلا سا ارضاح ناكل و قي ىطساولا نا دعس نيهنلا دءسد اودأ حاصلا يشل ىل كح لوقت
 همالك ض عب ىفلاةذدب ادجأ ىلع ملكي ناكو هنع هللا ىضر بزعالا ميهاربا دمسلا قدصسا ىبأ
 ىقرض>- ىف كره: الو دعقيالو د >أ موقي الؤىنرمضح نم لك ىف ف رمهتن الحوز ءىبر ىناطعأ

 تفئناو همالك م طقف تئش اذا د_عقأو تش اذا موقأْ ان أ اهذ ىسفن ىفان أ تامتف همف فرص:مانأوالا
 دقملاك انأاذاو عطخسأ مف موقال تضف معف مايقلا ىلع تردقناهللا دع_سابلاوو ىتهج ىلا

 نات ملءوارهش كلك "ىلاح ىب و قش لط,فلاجرلا قاذعا ىلع ىرا دىلا تام ةكردلا عبط سأل

 اواعفف دي ' ىلا نول ا ىلهال تاقو يلاعن هللا عم هيل |اتدقع دم_ سلا ىلء ىخارتعا بيس كلذ

 لافو) ىبناك امس هدف 4-ع«متيشمو ىثمو ىدسد أو ضمفةرطخ تناك امنا ىدمسابت اقف
 تعمسلاو هس أ نع ثدي ىبأ تدوم ىنادايعل الاله نيىلاعم نت (درمملا دبع جرفلا وبأيشلا
 هترايز ةرهتد_صقف لاودان درأاذاالاد-ًاانرو ريال لوقي هنعهلئا ىذربزعالا مهارا كسلا

 قاورلا با,بتيتأ الف درلوأ دارأن اهروزأ انأاه ىسفن فتلقو مالاكلا اذه ى مشن ىف رطتثو
 اداتعم تذكو ماه دس ا دقو اربدم ىبقع ىلءتسل وذ ”ىلعّر كفو رظام ىتاهاهظءادسأ متر

 مهضرت»الو نو-رذو نول_خد,س الا اذاو هرظن [تغةو ه:متدءبأاملف اهاتقودسالا دمص»

 ىلاحراصو هسنم تررغف"ىلا ماوىن ؟رامفهلا> ىلع هعضوهوهاذاو غل | نم تن أف ىنظ ىف ةنورالو
 توكشو حئاطبلا عاشم ضعب ىلا تيت اف بابا !نمبرقلا الو لوخدلا عسبطتسأالا ره كالذكا
 ىذلادسالاو تين اذه نم لاف ىقرطخهل ترك فدي تدنأ ثنذ ىأ كغ: ىفرظن|لاقف ىلاح هلا
 بارىلا تدنأ مث ضارتعالا نمي وتلا تب ونو ىلاعت هللا ترفغت ساو لاو يهاربادمسلا لاخؤه هتبأر
 اسبح رم ىللاقد.ساا دب تا. قاملف ىنع باو هحزامو دل ا ىلا ىتأ نا ىلا ل دودسالا ماقذقاو رلا

 اعاهسرمذح هنا هراكجأ ضع نع( ىرقملا ىرمدملا ن-سحج رفلاونأر يمكلا خيشلا ىور و)بئاتلاب

 ثي سانلارخآى انو لحر فال [ عبس نمرثك أ هيفو بزعالا هاربا د._سلا هنقةد مدع ماي
 ىنعمدعبل ميهاربادمسلا ىددس ىلع راكت | ىمقن قرطخف ىنع هد عدل مهاربا دمسلا هب وار ىلع سعت

 فقو و سانلا فوغ قب ميهاربا ديسل !ءاج ىتح ىرطاخ ريف م-وعج ىلع راكش ا ىدنقن فر طخو
 ىلو مم م-ملعركذتال تد>وولو ىلاعت هللا ل-هأ ىلع ضارتعالاو كابا ىنبايلاوو ىن ذا كردعو "ىلع

 جيب اصملاك اند نيد قانا بولقنا ملعت ملأ ىنبايىللاةفهملا تام ىلعا شغم ىهول تررخف ىنع
 ركج _.ءزيشلا لاوو) اش هببح نعبيبملا قك لهو نيعلا ىأراه دهن ةراّدسا!ءار و نم
 د_كناف هنعهنلا ىذربزعالا هاربا دمسساا هيفاءاسعمة د..عمأ او رب ترمؤح (ىنيببصألا
 ٠9 لاوقللا

 ىناردقؤمارغلا ىسلاو 4 ىنارتاكدودصا ايىنامر
 ىنارىالوم ناك اماذا د ذيدلوا_>- هلكىةؤو
 نام دلتا تلو ل لاح لك نيف تنكر
 ىنارت ىنيعنمتدمغ دل  هارأامدهش سبل نمامف



 مع

 لوقي دشن « سانلاس ور ىلع» ءاوهلا ىلبيثو و مهاربا عشا دكا

 ايام جو رتغلب داو د هبت ممهوأ اردغترمخأ تذ كنا

 اهيقامأ مناشف ك كادت وب ترظن مكدتةراهذم نيعلا تن : اكوأ

 امداعأاهف تمكتحاو لاوس وي نكسىلا فو عدس فنلا تناكوأ
 امم راكم ىنىنمحورلا كب ىردت د ىسفن ىف تنكاالاتسفنتامو

 اهيمحأ كى ذأ تنك مل ب اع رحأ تن كاام2ككسف ةعمدك

 اهمراك ىنا نم سفنا| كن ىرت وب ىرمهن نمروذلا لحم تن : افاشاح

 اهيفام ل-,ةاهيف كيدحوالا 4 4ك اج دعب ىردص ناو قام

 اضادشنأ م د

 براب حا منود ند ههه ا ويف هفورب نيفراعلا بولةلامحم

 برسقلاىفهلاب سنالا حور ملت دع اهرامق ىجراريفةركح مم

 بلا نمتناملام- الا ىدمالولذوي ىوهلا ىدمتزاذاهان دأفاهامح
 ثالثو قس مل نم هءاعنولزني برغل لاحر تن ًارةلاق لاحرالاب ىدانو ميهاربا دسلا حاصف

 لويد حاولا د_بعنب ميهاربا عيشلا تعمءهزبا هجر ىداد كا لاو 5 كسلا نولوةب عابرو

 هللا سدق بزالا ميهاربا نيدلا بحت ىمت نبا تع مس لوقي هيلع هللا هجر نسما يأ ىدايس تعمم
 لمعلاو ماعلا نم .ريغأ ثءشأ لحر روهظ هنع هللا ىذردج-أ دمسلا ان ديسات دعو لو: هحور ىلاعت

 دب ؤم لماكل ضاق ملاءقرمشملا ةه-نمْك لع مدقي لامقف انل هتعنو انملا ىعني هع رشو ةقيقح
 1 اكل نيل نيضراعلا فيفخ ةماعلا عم رهقاكنا فيطا قلخلاو ةحارلاب بط هحولا نس> قذوم

 ةعقرملا سلي تمدلا ريثك ب لقا! ىبرعناسللا ىمعأ ماقا اه :رثك .نهنوألا ثار ماسك :الاليلق

 لاقمت ةناعرذ هرادود.شر همساو دادغب لهأ هيلا جاتك ذكور هنامز لدأر ضرالا لهأ معأودو

 هةةرو هلعاتغاوءاعدلا كلر لهولأسأو مالسلا يع ؤرقأف كدنع ىر ويعدعت 3 انأ اذاوءارقغلل
 ْ هورظتناةلاقمك-”وشي نا مك اياوقيقللا لعوهعب رمشلا ملع هيفىلاعتدنلا عج دف لعلا هنم اولعو

 نمهعاج عم هنعهللا ىدربزعالا مي هاربا ىد_-تقو ىتأو هستقوتأب : ملف ىلع ىدهس تقول

 ىتلا همس 0-2 ءهللا ىذربزعالا مهارباىدس لس رسل ةفوصلا
 0011 هديل مف هحو رىلاعت هنا سدقدج-أ دب_بلا ىديساهفصو

 الف كا ذر كش لحرلاو قاب ميهارباىد سهما ءرغظ دقو ب .يقفةلًا سم ىف هلداحت وهو ملعلا لهأ نم
 لحرلل ميهارب اىد .سلاغذتك اسوهوا مهلوق عهسا انا يرانا رول والا كلا

 لحرلاو ميهاربا ىد.س ضمن مث تعنق لحرلا لاةف دم رلا ىلاراش ثأو خشلا اذ_هىلا تن اوان حورن
 رع عدلا لوق لوقا دان لاك د هيما ارك دو ديتسشرلا عشلا ىدينيباسلجىت د هعم

 دهن حار دسم سمو فرتءاؤعطاو ناهربو مذاو لسا د ءل دنهأنأ ًارقطاوهدباو -و نيدلا

 ىد.سه .صو هفرءوءار غلا هيلع لغت_كثا وهن واضل اهس و مدل زو هبادجأ مرك و همر [ كلذ

 ءاعدلاهلأ سو مالسلا هئرقيهناومهل هغصر و هضهتعنوه_ءاعهحو رولاعت هللا س دق دجأ ديسنلا

 ىدمس دهعلا هياعلخ او ثال ذن نم“ او ميظع نأشهل نوكي ناد ه-.لارقتفتدادغبسرا دم ناو
 تنسج وز 0 لاقرب فرعت داس ةلكدلا داب ىفدعب ج وزئوال_اقةدبعم أبماقأ و ميهاربا

 ميهارا ىدي_روبعدع كلذ ناكو ملعلا هنممل_ه«ديل نسأل ىبأ خيشلا ىلا دعو جرفلا نااهطش
 هرب ل_-سوو هثدح عاشو ههأ اشف هماع هللا هجر ديشرلا يشل ناوهرمس هللا س د5 بزعالا

 يشل هوجدالوأ ىتح ىلا هي عفما اوهيماظنلا ةسردملا دكر تو هفلخ لفن او هنن اب رصنت ىلا ةةيلخلا
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 هيلعدللا ةجررمصتتسملا ةقيلخلاجادحاو معلا هنمالعت اممنافا د توا ارفعح نينثااؤاكوج رفلا ىبأ ١
 كلت ىف تاق هل_ةءو هلعو هنل ادعلالوسر هودفناؤرةعح لثماو دحب لذرا هلا ىلا هدسغش لورا

 ادياءاملاعايفودتاكف هلعهللا ةجردتامأو ب !ًذهاننامز ىلا قابوهو ان ذب هل ىنءذضرالا
 هللا هجر ميهارب اىدمس نع 45 راد سوقدر طااملع ىورق ه- ذعهلبا ىدر درا جشلاامأو 5

 ريفغلا مل اىورو هحورىلاعن هللا سدق دج دسسا | ىدامسن 2 ىورف مهارباىد.سامأو دب هملع

 هيلعدتلا هجر ناكو ةقيقاطاو ةعب رطااذبت اسأو ةمعرشل !ثيداحالان مريتكلا دم ثرلا ثلا نع

 ضعب نم ا هولاوهتلا ىلع عامسلا تقو باشلا نم هياع نوكيام علو داون و برط» ورمضح
 هنعهللا ىذر ناكوهدعب نهنوكمسهناو هتقود هور ىلاعت هلا سدو دج دسسلا ىدمسهي ريخأ ام
 لبتللا ريدع مهلرثكي ىحهدعبام اس دلا د م ,لهأو هدالوأوهن ارقفو هلهأ ىلع فيس هناريخأ دقو

 عمجريسع "ارم عج طرظفر بغى مردف هدعب نم ىت ًامسهنأ هنع هللا ىذراضا ًاريخأو كلذ لكن اكولاملاو

 هناا ماج نمءامسأب هنع ىلاعت هللا ىذررمخ او كلذلك حالا ناكور ةسربغ نمرغسو ىنغريغ نم ىنغو

 0 اك لاله امش فانز كلف ىدع ن مىانس نرعالا هاربا ىدءسالأو

 هلام مدح ًاراخفادوعب و كدذع فلكم يلج وذل روذالا دله رسل وال انعر لاطةرتكحل ار كءاردقلا

 نوكسس ميهاربا ىأ +( ملأ باذع عدخأ ا مف مكسملو .دللا نم باك الول) مهارب ,أ ىأ ىلب ههاحو

 فو.فالاو لد شاللا اذ هىلار ظن. و همرك, مب ركلازيزعلا اهلاوي [نارومأ مكسفىد عب
 رومالا هده نمئم ىرح ىديسىأ هحو رولاعت هللا س دةبزعالا يهآرباىدمسهللاةفنواعت

 ىلاعت هللا سدقدج ًاد_سلاىد.س هيربخأام عج تاكدقو ل دعب ىتأي لبال لاق جانا وقوف
 خيشلا لقنو) رادتلا ةعقاول تاووشكلا هدهبدج- أد سلا راشأهنا (لوقأ) !ةحهحرمضرونو هحور

 مواعلا الصح ا دهسماعت اشىلاعت هشاناوراع داك ىلوقر زلارمع يشل نا (هرمس س دة ىحجنزلا نيدلا دامع
 هلسراوابودكم بزعءالاميهاربا ىديسمايالا نمامويهلب تكة سانلا نيباروهشم ناكو ةديد-علا
 ا ل اها هيكل تحت ةمدرا وءار 2ةهْلَد هاطع أهيل اهب لصوا لة دصاق عمدل

 رسشني ل ثمحا ةهمالوا_مسا هلرمثننال اضن أ نف لاوربللاب هربخأ ًاوهيهاربا ىدمساد- صاقلا عجرالف
 صاب اولغةسشاو هنمهو در ضو هيادككأ تأربتو هدلب ريسغىف هلاح رمد اامموما!كلذنةاب ودكم ل

 لاقو) ةرملابرمفلا قيرطو عضاوتلا يل ماوةدهادغلاو سوفنلا تاضاي اراك مر نماعملا

 باسنالا ارد هناك ىف طساو بقت ىيسطا جرعالا نب (هللا دسع ماظن ااوأ نيدلاديوممامالا

 0 امر ماما للخلا( قودلاديسلا مهم ١ مهياعدللا مالس ةمطاو ىنب مالعأ ن نمةهعاجرك ذنزيح

 ىعافرلا نسما ىبأ نيدج-أ لحال ا هللا ىلو طيس هرمصمو هتقوةكرب و و هرمصع ميش هنارفأ ىلع هللا

 تاكرألا حاشلا مامالا نبا بزعال ا مهاربا نيدلا ىب 3 ىدتقملا راعلا ة لسع مأ ب حاص ىتبسحلا

 ةعافر نب ىلع نبدج-أ نبمز الجأ نبع دهم نأ نسال نب ناهمع نىلعةلودلا بدهم نامزلا ب طق

 نياربك الا دج-أ نبني سلا نب نسما نيد مساسةل ا ىبأ نب ىدهملا نيا برغملا لب زنىكملا ديلا
 نباقداصل ارفع> مامالا نبا مظاكللا ىسوم مامالا نبا ىذترملا يهاربا نب ودس ىأ ىناما ا ىموم

 هماعدزلا ىلص ىلا طيسمظعءالا مامالا نبا ارغصالا ىلع ني دداعلا نب زمامالا نبا رذاءل اد مامالا

 ىبأ مامالا لوتبلا جوز ىلعل ار دقلا ىذني :مؤملاريمأنباالب كد م مدنا دبع بأ ءادجشل اةناحر سو |
 درفت ىلع نوءجأر صعلا ةل+أ ىفتاو نوءط_.ساولا عمججأ نيعجأ مياعو هماع هللا مالس ىلع نينا
 عضخو هيفوصلا لفحح هتم د1 داقناو عاشملا همظع هرمدعف عاقرلا بزعالا نس | ىبأ يهاربا

 محارتلا تاعبطااباكاو نوران! اهلد معو ءاىهالاو كوالا هتناكمو هتزعب فرتعاو ءاذعل اهيدل

 ةدسع مهند ىفهراز دقو هس نيعرأ ءاهدا ىلا هسأر عفرامدنا هيفقدصلا لهأ نم محلا وةلماملا
 ١١ مموج ديم معسل ..: ب ا دس د م مس ب م ع عج 72 2 ج3 وعسل - ومس م مسسم ب س حجسم “

 ءافلحلا
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 نم تأمل (قاغت دلاياطسا ودان لان راغصلا محري واكل ار قوي داكحو مود نف ءافاللا

 هنمرثك أعاورلاري_كلادجأ لماكلا دم_سلاهدحورمثع ىنثالاهممالا دعب ىدحملاتيملاءاءوأ

 ا هتقو قداشا اذه هساير هبلات,تنا ةيضوصلا لاقو دب اماقموالاح هه حَأوةلزنم 4م مظعأو قراوخ

 ١ اعساخ اعضاوةماعرك" المحاشي : رطلاو>الات اننا ل اولافو

 ١ عضاوتلا ديد هنيدلا لهالامر كم ىلا لهالاب_ساوم للا لهال محرق اوءامحو لقعو نيداذ

 ا باعكأ نمىل ؟اورلا لهأ ناك افاصام ءةوص ةل>ر هج نرعل ا هغل ىفاذ كم هعب رشل ا مولع ىفار متم

 ا (هلوةي .معل | لذ :لارهلاجم نمهانيو راممو) تقولا دين همالكةيوذعا هنع توربعن قت اهلا

 ا 10 رعملاو اره-وارس ىلاهث هللا ةلماعم نس بد“ الاو ل--وزع هلي باقاا دار فن اةماقتسالا

 ا نع ىرع د-هفام-مع ىرع نذع ا.طاوهسهل اريك الا لعل كس اوءايكل اوه.مها اناكرأ هثالث

 ١ داك الا عطقتوبولةلا بها: وءايسش“ الا قارتح |قوشلاو ماودلا ىلعباتءلاة ماتا ة ملا تاريذلا

 ا ىلاعن هللاب واروهظ ىلاعتهنلا نمو اكلم لجو زعهنناهلكءايشالا ىربءايشأ ةعب رأ باقل نياءاذاو

 ١ ءامشأ ةعبر أ ىلوا تامالعن نءمووب س فنلا م نمدخ أ دفاع ىىلاعت هللا ىلاو اداسق ىل اعن هنا ىلا واماق

 ىذالالاّ> اوىلاعن هللا سعأ نيبو هئيبامفهحرا و- ظفحو ل-وزعدهللا نيب و هئدب هرمس ةنامص

 1 دبعلا نيب لصولا ناكرأو مها ومع تو اغتردق ىلع قالا هتارادمو ىلاعتهّننا قاخ نيب و هثيبامف

 ا ةيرقلا ل--و رعهللا نمو ةئاغت_سالاد.غلا نإ بدالاوده1 او هئاغتسالا ثالث ىلاعن هللا نيب و

 || نموةماركلا لجوزعهللا نهوبدالاد_بعلا نمو ق.ةوتلا ل>و زعهللا نمو دهم دبعا نمو
 نه-و هدهاشملا طاسل صنيقي دصلا باد” اءبدأتنموةيرقتلا طاسل اضءاماوالا باد ان بدأت

 ْ ةرظان ريغ ل اذاو طاسنالاو سن" الا طاسل ملص مال! !مهيلعايننالا باد" اي بدأت

 || بلقلاو بلقتلل عت هلكت اماقملا هنمو بولقل ا بيغ همزلالا دح أ ىلا دحأ نكرامو اهب دأفاهيلتل
 | نمو د« لمعلا فد هج و معلابريس وقت اة ابىدة بينا ىدتبملامكحو لحو زعهللا عم قاو

 || تاكهتيا دس ىةياهنلا بكر نمو بودغلامالعنيب و بواقلا نيبب لا مذرب نأ نيب رقملا تامالع

 ' صاوخ مهو ل->و زعهشا ىلارا-سحعادلا دهش نمو تاجردلا ىلا ىهتن اءال ل د هش نمو ه1 ا ىلا

 || ظفبتلا ةمزأب مم واقاوطب ردابع كئاو أ نيع هفزط لجو ز ءهتلا نع نوب النيذلا صاوملا
 ٍ م كل عطقو ل الثعالا قراوط ن معاش سو وروضلا نعل ورك موا و

 ا ىلعم-من دفا أ عاطأو هتءذص كح ىف مهلوقع طع و دف ؤرىلاقامشالا نم ممهواقأامانأو هريغ ىلا

 ا هنمأ نم ةاجاذم مهاجانومب سن أن مءان دامهان دأ دقدت اغس ءاسن نيب مهحاورأ لوحتو هن :قاره برد

 || موظام لا هم لاكن مو مهنع هللا ىخضر.ان دالا لاح ىنءادلا مهامس هر هاضترا نمةضوافم مهضوافو

 بدعل اهلْظ ن نع مل صاارو رفسأو - ارش ءرسسؤوأ اميغ تنك هلوق

 باعلا نملودعلا نسح هفداصت يب اه ق#لاصالا ماسلا ءاحو

 بطرلا نصغءااكزتمىوهلاراصذ و اضرلاهشورىفلصولاهاممتددو

 برح م أك لانهاك هسهز ىفأ ٠ هنسحولاسولاببط نمردن ملف

 بهلاو بهتلا نيبامركحفأ ب ىتكرثهاوهىل_ةعىسنمايف

 || هاربا قصس اون يدلا ناهربك سانلاملاعلا يقفل: لتقل وهاماهمم ( ةريثك تامارك هلرك ذو )
 هر ىبأ تعم لاو ىلي ط1 ىنالق_سعلا ف سون نب ىعابرك ز ىبأ فا سا قب حلاصاا خيشلا نبا

 || هللا ىكر بزع' الا ميهاربا يشكل ذترك دف تمم 4 دم ىلا تاخطظ ادض هت ض ىه لودي ىلاعت هللا

 5 ذه ىفت وقامت: ىد. ساب ىللاك مث هعاس مشا |قرطأذةدي.عمأب ارئازل_؛مونهدنعتنكو هنع

 (نيرطانلا هضور - (1١



 نمرثك كلذ دعب هلعىلا#: هللا هجر ىدلاو شاعو لات لد وطنامز ةدع لرمع نم ب دقةدملا

 ىلاعلا بر ملا دمسسلا هرك ذدنع ادصا !ءالد هياك ىف (لالح نيدجحأ مامالا لاق) 4. : ني ست
 رارسالابحاص مركملاىئصا!مامهلاو مده اىلولامامالا ماقمَمل!بذهملاف.سلاو ماقملا
 ةينامعلا ةفصللعماملاءايللاو ةينامقللا ةمكطاوذ ةينامجرلاراوالا ضئاؤو ةيناصسسلا
 وذ هدو هللاىلو هللاءابل وأ عشة بنكو هللا لملخ ىة# بوبعلا نمميلسااو بولشلا بيسحلا

 هعدع فاق بزعأ الا يهاربا ىدس وبأن يدلا د د..#اا بدعالادرولاو برقالاد رقلا

 ءامهسلا ىلا هسأر عفر امدناه ست ىه ىفهّنلا نم هؤامح ناكو هن -> ةريسو ةيضرمنالخأب دعب مان

 ةيهشلا ةمعط الاوةب رث*ال اذ ذل نم هسفن عنعو هين دلا ايندلا لا

 نيصيمقلا نين عمج لو تاهولا رب رعلا كلا ىلا همهرو همغر تالا ن 00 نشالا ص_ءمعلا سل و

 لتار عار د هنما عغتتاكو لحالا مامالا هدب ةوسا عباصالا سور هلم هسصمق زوامو

 تحاصتو ماتيالاو لمارالا عاربرا دما هنوواصو ضرالا ه2 ط ناكور ا.خاب طق هل>الءاملا دربب ام

 مهاب اىأناف 1 ا ا مامالا هدحراب' 1 ماودلا لع ارغلا

 نما اكمهل موه الل ما ام دلا لهأ ل ذيو نايك رماد ! د ا

 مارت> اوةزعووذهنامز فءارةغفلا درو هلناكلمللا,ءاكلاو دربلاو را عفدب ثرحي هذكسم ناك

 ناك هنمو هاو هدحة د ىبعىبرتنا «بلعىلاعتدللا من ن«تاكو مارك الاب مهيعارب و مهل
 لاقف مالسلاو ةالصصلا هلعليللنا لاح نعلئسفمهلاو 0 نءربخ ىنوأ ىلو لاح نعل ئساذا

 د.سا |هلاوامءا ارةغال لاف معلا لهأ نم للجر هاجم ىف ناكر ةياضتعأ همشبك نيدو هتافس عوج

 راشأو ميبتفهلوقريهارا طيسسلا عمسشد> أن رع ل -ةنامو باك قدهان دحو ام للان امش ىف ميهاربا

 قاوأ الف هيا ءايشغم هوجو ىلع عقوو ماقو هخرسدخ ردذناكملا كل ذ ىلا هضقلارطنةهوذ ىلا هدم

 رفاس اكو ميهاربادمسلا هءاضعأ ىريا ىرعت دقو مال لاو ةالصاا| هيلع لللإتا تي رءارقفلل لاق

 ماقف ىنضتح اومقةولإلا امو ميهاربا دل دجأدسلا (لاق) رغسلابهللا ىتغاك لوقي و اريثك

 نأىضذ تااوو تدر هعبار ىتساه ماع تا دو هشدرب دب للجو هيف ىفهناسا لخدأف هنضتحاو

 حلاصو كداواضنامي-هارباو ل الولاد ه.:ء هللا ىضردج- أ ديسالامتف ملاص لداول كلذ نوكي

 ريزعلا ىر مها رباىأ ةلي وطةياكح ىفهل هع هيلا ىذر دا د.سا !لاقو نيكسم ها واوا قلع

 ناكو كنو.< ىنو.كام لثذ كبحأو ىني>اءاوهلا مشوءالا برش نم لكفءاوهلا فك تمكشو ىتدحت
 ارعشتيبلااذهبهبرةمعنب ان دكت هنأ ثرك ني ريهاربا دمسلا|

 داقملاب+رفرسلا دا لب وط دع ىتذمكل ىلثم مايالا فات ىرت
 ارعش اضن ًاهرمس هللا س دق دثند ناكو

 اليخلا حاملا ثرويوكيأ د اءاصش ناسا لع مكأ

 ارعشاضأ اد شنب ناكودب

 هماقساىوهلايللعت افند ع اوجرمل دا ىلا ةاشوتنظ

 ةدبعمأ, توه ئاهس#تو نيعيرأو تس ماعريهاربا دا داو باسنالا ري ىف( طساوبيقن لاق
 سمودلا تفسكو رازيرهاظ كاف ههربةرعاورلا دج أ دء_سلاه 00 4ك

 عطاسقلا فب كلذ ديؤملا عماطا ب باقل مهنمو) نيعجأن يره اطل اهئابآ نعو هنع هللا ىغرهنوم دع»

 افلخ ناك هناوهن وال بزعالا ميهارباد.سللرغدالا الا (دج أن يدلا م منديسلاانالوم دنهملا

 عروأو بي رالبهنامز ب اص ن اكن يةشاعلا عسب رف(ىدادلالاو) فالكل معنو فاسااكئاوال

 اناتضوتت> حج دحيم
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 دجأ نيالا ع حلاصلا ميشلا ىنث دس لوب هماعهنبا هج رقد هم نيدجأ خيشلا تعمم تقولا لهأ
 نبدأ نيدلا مف ىد.._سنيب و ميهاربا نيْشلا ىبأ نيب ىرحلاوىلاءتهللا هجر ىثوراغلا ميهاربا نبا
 هعطاوو نيدلا م ىد..-ىلءىدلاو بضع ىت> اهءاطواين دلا لحال م اك حور ىلا«: هللا س دق ىلع

 ضعءبىناك الف ه_اعكلذلاط ىت- غلب هفلاغ هفلاخ وةمظع ةيسم هيسو هيفلوقي لعحو
 تاقؤقديبالاوالا سحأ مفلوهثمحامدملاو لمالارثك أى ذمدقوبتكلا ةرهج ىف ىلامألا

 خشلاىدلاووهاذاو هبلا تحرخو تمعفلاق هما اجر ادمحا اب ىللاق ع ميهاربا لاقةقراطلا نم
 جرخ الا ةفربلا شبا ىديساي هلت اقف هفلةرو رحم ه عبو هسأر ىلع هضءب ةؤادراذاو يهاربا ||

 الب مةلاقف دد_ك دق شب !ىديس ىأهل تاقف عال هل_ههسقب ردلا مذىلا ةيحر و ىلرتكاو
 ىلصهللالوسرتيأرذ اذه ىتقو ىلا ة-رامل تن دقىنأ معا ىللاءقفىرح دقام ىف ريخ أت اقف ةدو اعم

 ىدلو نه بسن ىلاعن هللا ند « ىحسنامأ ميهار ربا ان ىلل | ةف هياع تايسف ىلع لخ ددق مس و ة.لعدللا

 أك تظةيتساوج رخو ىنالخ م هساصأ اق بهذا شالا ةكرح لرالو مارا هع ىفلا>امالحر
 كلىرتك !جرخأو رسفلا جر ذك ىتح لناكم ىلا عجراو ,معت ىد.سىأ هلت اةفكملا تئحوىرت
 امزاع ه2 ؛ًارالا ةلاو ةئيفس ىلىرتكتوةعاسلا هذه فجر ىتح عسرأ لاق ةذ رد وهن ةمقس

 لاور د_غغاو هةءدوو هعم هل>رت اجو ه.روهلتب رتكاذ طشلا ىلاتدح :رةطاسلا كلت تقرع 1

 ملسو اقتلاوهلا. قة سال ج رخل ةو هحور ىل اعن هللا سدق نيدلا مت ىدادس د>و ريدلا مذ ىلا لصواملا

 فدك هللاد دحر مها اجلال لاق < كيو زال مذ نال سن ىدجت نأ ع ةنحاد لعاممتم لك
 د_:ءاملاز وهدنعاملاز وه. غر كاذا ىدلاودادزاف لاق عد رقتل ا ىلا مدتها د سلا اذه ت>وحأ
 امهدوهحور هنا س دةنيدلا من ىديس عمجرو ضار وهو دعصرامايأ هدذع قب ونيدلا م ف ىدمس

 ىدم-س ىرتشا لاو 2 اناا نر ,وبأ علا ىثدح (ىدادلالاوو) ليبسلا هيلا

 ىد._س خيش اهياو ربخأف هانى بربالا لملاك ولم هحوردتلا س دق نيدلا مجن ىد. سنا مهاربا

 ىديس ىأ منللاةفاك وم تي 1 ىنغلب ميهاربا أ هللادو هرضح آف هنع شا ىذر نيدلا مجخ

 رشم ال تب ىأ اناصو هحورهللا س دق دج أد سا | ىدءس ناو هلميس ىل ف بهذا ميهاربا ىأ هلل ات

 تدب لهأ نفذ توسبلا بايرأر اك أ مكم دذت نا ةعبب كل تعب ايدقفلاقو مهم دخن الوكيل امملا
 ه.-ةنع ىفاباك هلبتكو هرمض>أ ٌمىديس ىأ هعاطا ١ اوعمجسلا هل لاف ه«٠دعس الو اكواع ىرتشنال

 جيثلا ل (اضر أن يةشاعلا عسب رفلاقدإ دعم: تاشناو ىثتتنشنا هللاوو هملا هلسو

 ىدم_س مهأع ءارقفلا ىدا.سىأ هرس ىلاءت هللا س دق نيدلا من ىدمسسل تاقلاق“ ءابوز رك نيدبع

 اوفاطتدم ا ديسلا ىديل مياعوكش |لئاقمهالاةولوداقتعاو نظن سح هحو رهنلاسدةدجأأ
 روم ًاومهلوع دس: :ةءاعدلا انو فلكت و دج دسسلا ىدل.سنيعت سان !ااناربنثو مه>اورأاواذيو كلذل

 نموهلاو:مذ| ة_حاح مكنم بلط نمدحالا دمع ىأ لاقف نيدلا مخ ىد.س شعب لوقنو مهل امنهذن
 أ.شدح أل ص-امدحالا دنع أ ئم كءلع صقش.الو هتننو هن.ةب هل لصوفهلا وعداوءامدلا مكملأس
 لن نيسحالو ءاسه.لا ىلا اودعد دقودح أ مهآراممال_سااوةالصلا ميلعءادنالا نأالا نيقملابالا
 د_ءولابوءاسنالاباوةدصواونم- اؤنيقيلا مهمهلأ هقلخ ىف ىلاعتو هنادسدتلا ةرانعالا حولا مهياع
 مهرودصاوفدأو .-مولفاوصاخأ منأالا أيش كلذ نماوش اهنلوراذلاوة لاو فو انو دبعولاو
 ءاسنالا نا كلذو نيقمل اء هب م_هدا همها لصف اتحءادنأ ماو د هولاواملكت أاونقبأف
 دق ىلاعت هللا تااو ريو متق د مصاولاقف مكلا هللا لسر نف سا..:للاولاقمال- ةارتانبلا مدع

 ةاكر اودرخأ اولافوا رماصفاومودم- 4جااولاوو اول_صفاولص مهلاولاو مث م- يلا سوأالو ٠ مهاسرأ

 مهيلع ناهوا ردهاذ دنلا لس ىفاو دهاج مهأ اولاوواوس4-تيبلااود< مهلاولاقوا و-رح : انكلاومأ



 املايلطو اياست-اوان اعا كاذ تح ماصل امهداك ًااًومظاواوؤاطو هومل.ةو نيطورشت نم تدد
 ًاسشاودهاشب لو ماع 4م السوهلب ١ تاولدءاسن الاهبم_هدعو ىذلا باول الي زح نم هللا دنع

 م-هداقتعاو مسه مهدا _ مها لصخ اوق دصواو دمام مداءساممأ ال ١ هولثعالو كلذ نم

 جاشملا مسهل تلاو نيململا نم ني دراشلا لك كل دكوم ال_تااوهالكعصلام_ميلع لسرلا مهقي دصنو

 اوظذاحو تاركملاو رنا برمماوك رئاو ىداعملاو مم“ املا نعاوء>را م,مءدللا يذر نوط اصلاو

 ميهاربادسلا ىدس-نيدلا ىبت ىنأ تعمس دحالا دمع ىأ مهنيقي نسم مهدا ىم لصف مهلوقب

 مهدصقو م-مدحتو ءارهفا | نعد هجر دجأ دما | ىد.ستل اسلاق ه>وردللاس دوب زعالا

 انآ ىذلا اذه شا ميهارباىأ منيتي صل انج ىلات هللا نم هنولل ءؤب ام مهل لا صح ميهاربا ىأ لاف
 هللا نم كدا هذا لص هيف نط نسحت ميهارا ىأ لاف نيطو رد ىلع اًمكسم ناكو هلع كش م
 هلوقا داقتعالا نسحو نيعدلابالا ىلاعت هللا نم ئثدح ال لصح ا طقدح اب كنظءىرسن الق ىلاعت
 ىلص ىلا لوقو (ىدهمهاندز و مهب رباوذمآ هيتقمما) مهتعهللا ىذر فوكلا له أ قس ىىلاعت

 (اريخ ىد مع نظمافىب ىدع نظدنعانأ) لحوزعهبر نعاك اح ملسو هيلع هللا

 بضعلا نكمأ دمذاسغصاضرلا,دد> ودي وبكت الى ران نا لدوب قدصت

 بنذلامظعناو ىنذىلع دو * ىننأبداقتعاو نظل سفىلف

 بردلا ْلب بيخال ميركت نأو * عماط كوف_هب ن-ظاذان اهو
 ند جم نيدلا سومث خيش اهيانث دحام هحور ىلاعت هللا س دة نيدلا من ىديسن شب ىوراممو (لافو)

 محنى ديس عمد | دغب ىتنك لاو هءلعىلاعت هللا هجر ىروش دلار كد وبأ يشل لي ك2 يظل امور

 روفغم عم لك أن م سو هيلع هلنا ىلص هنن لوسر لاو نولو ة.ءارقفلا تعمسف هحو ر هللا س دةنيدلا
 ىف سو هبل عملا ىل_دىبنل|تيأرف ةل للا كلت تفف ثردحلا اذ ب قد صم ريغ تنكلادهل دنارغغدل
 اًيدح تعمس هللا لو راب تاق رك ايأ ايم السل كل .اعو لاتق هللا لوس رايك اع مال-لا تاقفىبانم

 هللال وسر لوب ىلظ>أ ىل-علفوطأ تح رخو ىناشلا مولا ةركب نم ىتانم نم توتناو لاق كلهنلا

 كلوي وهوقرخ ةرّودم هد ودوسأ كوامعان أ اذاورئاساب امِدِبفَد «رفغملاب سو هيلع هللا ىلص

 هتنتاامف مس و ه.اعهللا ىلص هللا لوسرهب ىن دعو ىذا اوه دوسالا ادهربك أهنبا تمل ةريقذ ىأ لاعت

 تغب ذاهلكد ادغب فوطأ تاعحو هند خاف لاو ىعم تناك هله ىفهامرأ هنا مث ماعطلا مهد ىللاق

 لّوالا بامل تا دفه_طالخ“ الا تاخدو ىيرغلا بنا| ترب_ع ىتح ىعم لك ايد ان ”ىلعهللا

 ان افرك ابأ أ ىأ لاعت للا ىف ارام ةهباحكأ هفاخو هحور ىلاعت هللا س دقن دلام دف ىدنساذاو

 111 شرك ان شأن لك لاو معن د اقدر نيا د] كا تكربو هل تاق لاو ككمامو كنأو
 رفغي ىتح كعم لك أن كلر وذغم تنأو هلهللا رفغهلروذغم عم لكأ نم ملسو هماعهلبا لس شا لوسر

 ىنانمملعدنأو هسفىنعملاو لوعلا هنعو هءلاراشملاوههنأت لعهلوةتعمءا لف لاق كدكرسانل هبا

 ىدسسوانامز جور نعتسغو هتنياءامفة.ثغلا ىتزدأف ملسو هيلعدللا ىلصةللا لوسر ىللاقامو

 دخ اف لات ىنب وتو دوعلا ”ىلعذلخ ىديس ىأ ت اقو تفنلا من سل اج هرمم ىلاعن هللا سدة نيدلا مجف
 ىلاعت هنلا سد_-ةناكهنأ كاذو هل عهننا ناوضر هلغ-ثا ضو ماعطا !كاذاعمج اناك أو دهعلا "ىلع

 يْشلا ىتثدح (ىدادلالاؤو) ةينايراارهاوبلاو عالطالارهظ>الملاوةفشاكملا لهأ نمهحور

 ى



0 
 را 97 977222 ب ببث اتأ#آ#آأا

 ْ 3 0 مى 0 ل قت ا 0

 ا اذ 0 مسه لاقفركسملا لمعناثان 2 1 1 دا ىءورء-تاااذه

 ا تدييوزيلا تيد ن م هغضلو هب حرقت ر يفت ءاح اذا كد ةءالغل اذه نما دم_سىأاول اقف قون ركاملا

 ا مهعم*امق لاو كشر تقول ساس تس وا روولتم ءان_ضرعأ اريعؤاس ًاراذا مويلاو

 : نم ناكدقو ركنملا ن نامع كًواسن جرخت ىتقوواذه نولوة: ىتقو ةداسىأ مهللاقو هّنع رك كك

 1 ىقوو ةرداصملا نم هيب قماش ر دقي الو هب اشمو نيصم# ىلع لحرلار ه2 ىريغتةوبمكادق

 1 نمنو:ما مث: او مهاردلاوبهذلا قركلا ن5 د_-ًادش وللا نوبكر و عسيفرلا نوسدلت ّجرمد

 || يتاوالا ررتلاو هنظيلار هتان ايناس به ا م/كح دال نانا ترو ت7
 ا|اوهشك كلذهنماوأراملا لاولوقلا اذه لدم نولوقتو كريغبيصن تاك ام مكمص: لو فارطالاو

 ||تاك ثلا سدلت اضد أت ن ًاوهلاولاه سس ىلاعت هللا س دقهنا ع ,ولاتامم ىلا عت هللا اورفغتساومهؤر

 ١ ىةفعسااكه-_صنا ارذتدعنراو كلدادح ًاونئان ةداعتناك اذكهىناوشل ارودصق لزنتو هقلغملا

 || لو طشلاباولمعو ةبحرولا مدع موالعت سلو هكشق ىيرأفجرخو هنقول ض نو فصاع حير موب
 : لكلعو او اماما نشل كادت تر رعلا هريس اسي دنا نا دق نذل مف ىد.س فو ىتح كاك لزب

 ثودغل نا أو راعسالا تصخرو مهمنعهللا جرفو ل القمايأ دعب الا نكي مفءار ةفلاامأو لاق ةممحرو

 لاقدنا (مالسل اامهياعدواد نب ناولس ن ءىورامهلاثم) هيلعدللا ناوضر هتكرب ضرالا تيصخأو

 اماوضرامها لاق ةعاستكسف مهلاح ديلا اوككَشَو اونأف وعدو: دش هنامز قسانلا ناصأ
 كلذرمه رض دلل افءثكفج رغلا مهانأ ى>لئ القمايأ دعب ال انكي لفهنعاوعجرو مكتل هللا مسق
 || هدرا هلظمةلمل تاذتندك لاق هور هللا سدق نصحلا سبط دهم د.سلا ثدحو دو هّتمهو هتكربب

 || هبوؤد و بي رغاامحري نمىداشإ لعرانأ ا ذاَؤةلَّوأ لمالا نم ىذقتنادقو ىلصأ ماقان اوتسلاق

 ١ ىدنعتيبي تيل  هلخدأو هنسسح بسك أ ال كامتلق هتعمس الذ ا اذه نم

 0 اماعطهل تمدقوروذتلا ىلع هس أو هتلخدأ أو ىنأف لاعتريقف ىأ تاق روتر ذنأش لك 0

 1 ىلوضفالا اذهام ىمغن ىفتاقتق مدآالب : ساي زيكا |ك- هد-2ىألاوو هدي دق لك هنا مسهل تلقو

 || وهأ هلت اقف ماركل |تسنا دج دما ةسبكثىلا الام ىلة ناكو ىتدب ىف هلوخد ىلعتمدنو
 || ىضرف توعماركلا تس نبا دم ىد.سفر»: لنا تننظد#ىأ تكسا لانو دهفبطقلا
 لاقف بطقلا نمدلت اق مادي دش ام-ضغ هملع تبضغو حو رذخ توم لاتي ارد تلقو همالك
 الف نيقيلا ىف وك ا!بحاصو ىبهنلاو الا باص ن وكي وهىذلا ىلع ندجأ نيدلا مخ بطقلا
 كك و نع تكس م تكحبلاو ممن تاف ىنم لردص قاض لن "اك ىللاهتذتدرح هم للكت عجس
 هناكمزيللا تب .ًاروهناكمم دسحأ ملقهدرطأو هب:ال تةرسقلا تقوذاك الفهلوةىفو ةيفاركفتمانأ

 ناكمنأ كاذد ع تاعفامتاغمهتدل-> وف تبل اف اهودفم بال! ىل_وجرخ نوك,. دق تلف هلكأام
 تس نبا اورلا د5 ىد.#س ىلع عزفان 1 ةديبع مأ ىلا تو- وتو ميصلاتيلصم لاحرلا نم

 هسفاء قوهو قاورلا ىفا- !احعافرلا دج دم_ل|تدحوفةقاورلات تيلعحد تلصرابلا مار ا

 مو.لاناك الذ نيمو اورلا فتش[ مث تاط. شلات دق كش قتلقو هلع تلسوتحرفف

 ةثالث قبو عبصلا ةالص لا جرخع لومار كلا تيس نسا عاجلا يس ا ذسنلا ةوبلا ]دل لق كلإللا
 نيدلا مف دب_سااوءازعلل سانل ا عمتجا مم ميظع ىهأ هلال "ىلع اخس ىلاعت هللا هجر ىلا فرو مايأ
 لاههد,تلبقو ه.لعتلسو هلا تف لاعت د##ىأىنا دانوهذا ىةمأان اامدبقسانلا عم دكا

 ىف نيعجأ ممبهللا انعشن ىديسس ىأ معن تاقو لحرلا كاذ لو ترك نة صخت همالعلا دم ىأ
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 نؤدو هئاممسو نيعب رأو سم هن-س ناد رمشع عباسدحالا يهيلار اكملادج انيدلا مغ ديسلا

 مدقت يهدئاوإ# نيإملاوه.امعمنو هنع هللا ىذر نيدلا ق" ”قاورب عم احلا مامأر بدلا م وق مهدهشع

 ةمطاف ةديسلا هتتب نم ريبكلا د اد سا !انالوم ىطبسدجأ نيدلا مك دمسلاو يهاربادمسسا | نأ

 ةدمسلا هتبدالوأ نيكراملا ةابسلا هطان كامنلا تان امذرك لسسو اهمنعواهنع ىلاعت هلل | يو هر

 ثوغاذخش هلاوامرك ذن ةدئافلا ماهل و ةكرابملا مهتريسس لصف :و نيعجأ منع و اهنعهللا ىذر بنز

 هيدحثو انو رس س دةلاورا ا

 نباوهىاؤرلارييكلا دجأ دمسا | د ىب رغما ةرمديلا برن ىح دمسلادلاو تبادل ا دما نا هرب

 نكسدللا دمعق هل دع د_تودنلا د. ءوهانرك ذىذلا تباثلاس قءأ اذه مرا ا راما

 انسح بقع هناوةل بعد ةامأو حلادلابقعلامهلوأ ..عشواء ا عوأ ل اسعو ىسومبقعأو هشدملا

 00 اا ل نبا عل وانا دولا ريغ ىارعلا عبق الخ ناحية لعلاو ةزيغ بقعرإلو

 هع تك .؛ جورتهدشأ غلبالف تام ءنيدلا فيس ديس !اهدلوأف لضفلا ىبأ ع .شلا|تنس هوز

 ديعديلاو العد ىلا اهداوأف ىاقرلاريبكل انو للا ا ا [دنلا تفشي سلا

 ىلاعت هللا“ اشناالصفم م ماقعار 55 أس دماركلا تسةديسلاو مالسلادبعديسل او مي>رلا

 طسا ولي ؛زتنسلا نأ يلع ديس | بقعأ ىبحو ةرصبلا لب زنى بقعأ هنآف تباثلادمسل اامأو

 اللد 0اامأَف ىلقلاتلةذدسلا وليعمسادمسلاو تاع ديسااوريبكلا دج ًادمسلا بمعأو هو

 ىدس تلاد رج تسلا ةلا شل هخشلا,ةلبا دي ىف ج وزي دففهنع هللا ى ذر انراا يكل دج"

 ١ 0 كشادس نايت عتالازابلا نات رااوو مم يتلا تأ راضتالا ىلطساولار كي ىبأ علا

 ةدءسلاو ةمطاوت ديساا اهداوأف درك ذم ل ة:اكمال ىنسلسا ىنيسلسا بالى راصن' الا ىرامتلا ىح

 اماصدسلااهدإ اوأفهعبار تسلا ةدءاعلا ةدهازلا هحلاصا|اهتخاب اهدعب جوزتو تنف هر ماشي و
 وبأ همماادلو بقع اصلا نيدلابطقدبنلا# وز (بيطالا ىداد- كلالاو) نيدلا بطق

 بطقىؤةيكسملاةحقنلا ىف (ىورافل اد نيدل ارعمامالا لاقو) هيد بأ اب ىفكاص ىقوو افصل

 وهر لوقأ ىراصضلا ىح ىدس هد هقىفنفدو جوتي لو هسأ ةايح ىف هنعهللا ىذر ملاصنيذلا

 بالهم ىلع #4 نبا نبا او هم نياباهوب أ اهحوز لقرب كلا دج ًادسلا تنب ةمطاوة دمسلااامأ ودعم ا

 رهشالا لعلاو ريك الاذاةسالاهلتيقعأف نأ نبا نجرلا ىلو نامزلا بطق همقو خش ةلودلا

 ميهاربا نيدلا ىحمان ديس ءارقفلا اب برقالا ب بطقلا مهلا ميظع مركلاةحو.هنامزثوغ
 اهدعب جوُربو امهريغفاذقت مو تيفونو رضخالا دجأن دلا مك ديسسلاو هنعدللا ىشر بزعالا

 ها ةددسلاو ناممءد.سلاو لمءجم|دسسلا [هدأو ًافهيساةلا ندمت ىدستنب“ هيسيفنب

 دجأ [ ل تش زق ديل اهنا مواذم مويتعوةمطافةدذلاوهحدخ ةدسلاو بني زةدسسلاو

 فرُكلاو قباسلامدقلا بحاد همي نبا نئاو هدخا نباب ه_دعدهلنا ىذراه وأ اه-وزدقفريكلا

 ىدونانمتع نب ميحرلا دبعديشلا ا دس نيدلاوةلودلا ده# ميلسلا باقلاو ميركل قلطناو ىسانلا

 زعديسلاوايلع نسل اي ديسلاو دج نيدلابطقدمسا او ادهم نيدلا سهم دا ااهداو أف هتعدتلا

 ةبناق ةمطاو ةدمسلاو ةشئاعةدسسلاو نسا انأ ا مدءلاو مساق انآ دج دم لاو دججأ نيدلا

 - مدقملا مامالاو مظعالا ب طقلا مهتمد) نيعجأمهنعدتلا ىضرتاتنث مهئان وة مهروك اذ

 لمن (هنعهنلا ىذر عاورلا نبا دامصلا ا دجسأ نيدلاًر عداسسلا ىلع وأ تاورعلازنك داتوالاوباطقالا

 تاسنالا رحى ىنيساا ج رعالا نبا طساو بمن ىلقن هلثمورا.خالا حادج ىف نيدلا جارمس قيلتملا

 نأ ىف طقاسلاردلاهباك ىف ر كح ذءرس س دق ىرمهبلاىدحربزلا دجأ هلا, فراعلا خيسشلا نا

 دجأ نيداارعديسلاانالوم هنقو عسشمللا ىلو هللا, فراعل ادم سا ادلو هصن امدامصلا دجأ ددسلا

 دادصلا
 ى



 تاع

 هل امنع نيعبسو عب رأ ماعاممع هللا ىذر ىنيسلا اؤرلا محرلادبعدمسلا مامالا نبا دامصلا
 عل رأب هنعهثلا ىذرىاؤرلاريمكل اهنا لل انس كسل يلق *ل!ثوغ همالهد> ةافو لبق

 ملع قلتو هقفتو همر هعن جرذتو هرس سدق ن 2 انزع لفل ى أ هلع لع كلضزبك انو نمد
 هقيرطا | هذهءارقف قفتاو سنالاو نا ىتغم ىطس-اولا معنملا دبع ْيشلا نمثي د1 اوريسفتتلا
 نمءأم .اساو عوشإن اري *؟تاكوىلاعن نان نمءامح طقم املا ىلا هفرط عقرب لهنا ىلع هت اطلا خخ ومشو

 تا هنعدتلا ىذر ععاؤرلا ريمكل | بطقلا هد هزاجأ مالا لملقءاكلا دن از ىلا هللا
 ةلزئملاو ةناكملا نقلا 14 جلو 3ك هو دو ضل تارا كر 1 قلك ًاوهيرمشب ونينس عم رأ

 دو>ولا فيفخ ة بيلا عميسو نينمعلا لك أ هحولا نس-هماقلا لب وطن وال ارغسأناكو ةع.فرلا
 هردق ةلالطهب رظنلاةحابا نمناسنالا نكسه ال عاطل |ىناروراةوو هم. كسوه ..داذرظاملا يطا

 ميحرلا دبعد لا اهنم بقعأة هللا هجر ةيقر ةأه ملا هرمس سدو مالسلا د معددسا | همجت فب جورب

 نم الا فراسوه سحأ م ظعو دجأ نيدلاز ارعدسسلا صار ممشاامل مح هريغ بعت لو تيفونو طقذ

 فرو زاك ادصقو هئامقسو نب ريشعو نيذثا ماع قارعلا نهج رخف هرهشل اهف 1 نم هسفن ىلع فاخ

 عسن ةروذملاةش دملابرواجورقعاو جم مالسلالضفأوةالصلا لك ًاهيلع مانالا لسد د>ةراي زب

 اةورعم صادرلا هفيقس نم براي ةرونملا هش ردملا ىفاطاير ىنب و تاماركل ا هيدي ىلع ترهظو نيذس
 تاولصلا لضفأ اهنك اسىلع هس هللا أح ىنيسطلاةلسمتنبا ة-هب رطلا هتعذخأ و ىعاورلا طابرب
 زيحولا ىلع ريبكللاحرمدلا باص ىنن وْزلا ىعفارإ )اذن عركل ادع مامالا رتاملستلاو ل

 مع لك ىفب كلا نم اههريغو لضفملاو هّيطاشلاح ريش ب>١- ىواذسلا ده#نينيدلا 5 و

 ماعرمدم لخدو مهددع ىصحال سانأ هلدطو قءالخو ىرد.ب الا نيدلا جان هللابف ةراعلا يْشلاو
 خودشلاو ءالعلا هلدطو سا: ١١ هلع ل, قار ىيش ا لدسللا ىءاوأو هئامسو# الثو هم اع

 هللا هجر بحال 1نيورعوبأ نيدلا لانج رك دهم و سام 'رضحو فارسشثالاو لاج راازاكاو
 ل ؟نمنوداخة ب ردبج ْوْرتو عامسلاةل2قاكرا.ماطاب ررمهءهلاوذب راتب نا لاب ستناو
 فورعملا ا.اعدسسا|هلتداوفةلماح هب رده ةحوز :لرنوا مم هرحاهو نين برصع ماهو لضفالا ثاملا

 هترهشبسو نب :لضفالاربك الا كزملا ل لاو اد مع هدو قبو هسا ١ك: ىفعاورلا كا .ثحأ

 دعا اذ_هىذخ هة-وزالاو ةرسها ا ىلع مز عامل دايصا | دج-أ نيدإ ارعديساانا اوه كاش ىأب

 هعارذىلع هدنزب همظررا ارك ذامالغهّنلاكةز ر ناو اهةنعىف هبل همقاعاتنب هلاك قز ر ناور دولا

 ىذلا كابشلا اذهىلا تأيلف ارح تنكو "ىلع عم-:<نأ دارأو دولوملاربك اذاؤ بهذأسان اهو
 ماقم هللا نذايهارأو تنك اهثيح ىنارب وهل فني هنا هدب كلايشلا برس ذيلوهللاءاش نا هنم جرش أس
 رهعو قش مد لخدوماشلا لزْنو نولا فاطورظنا نع باغو هنمجرخوهل خفف هدب لا. ثلا برمضف
 نمهب رقنيكشم لخدناهرهأ ل اواضد ًأاهنمجرخو ىعاورلا هب و ارب فرعن ىدللا نادم ىفةب واز
 ناكو س.+مونهئاتسو نيع رأو ثالث ةنسروظا ادع اهلزن بالاس عأ نم ناوعنا | ةرعملاسعأ
 قود اواع نب نجرلا ددع خيشلا دهازلا وضل حاصلا يشل اهله أن مةروك دملاةب رقلاىفكاذذا

 كان قف نينس عم رأن متدمعفأ امنأ الا لاسجلا ةياغىف تناكوريألا مأ» ءارضخ هملاصلا هتخأ هي

 رظنملا نس ةماقلا لب وطنولل ا هسأ لحر لا اهار اش أو اذ مك ع لوق. الحر اهءانم ىف تأرةلمللا

 تقولابحاص اد_هاهل لاو مث احلا ا رهزأ ههبلسا عمسو ماوقلا عسفر نيراعلا فيفخةبسللادو ا

 ك.لع هلنابتلادو كلذب نو-رلا دم .ءجشلا اهاخأ ترخأ تصصأ الف شاك يفاع» و هن الو ل. < ىكسع

 نءرلا دبع يش *لا ماقذ هقداص ةراشا هله ناو تقولا لهأ دحأ مو. | |هباع مدقي نأ لعاذني رقد قفن

 هرسسدق دابصلادجأ دي_سااانالوم لك الابطقلا لالا يْشلا ىأرفةيرقلادقفتو
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 ديعدمسسلا ليصالا جشلاانالوم نبارك ونأ نيدلا فرش خيشلا ليلخلا بطقلا هبخأ نبا هعمر
 هتخأابورهلرك ذم هتيبىلا هبخأن با وهاعدذ هنع هللا ىذر ىعاورلا ميحرلا دبع نب ن سلا ىنأ نسحلا
 هللا ىذر لخدف اهيلع هلدّمعف باجًاف اهيلع هل اهب نأ هنم تا طفرمس تام اهيل عار قب نأ ه4نم باطو
 ةرهاطلا هتءرذ اهنمواهبجٌوْرَتو لاا ىفتماقفهللا نذانىبوقلاوواهد سد خو تيدلا اهياع هنع
 لضفالا كاملا ديفحه ب ردنوراذلا هت-وزامأ وده هرس س لق ىلع نيدلا ردص مالسالا خيش مهربك و

 ترساف هندالو دعب تض مو اماعء د.سلا هتعمار دا ا..كامالغرمدم نم دسسل | ةردقدءن تدلواماو

 هللا اهجبر تدفويو هرمس س دق دج ًاد.#سلا| اه>و زعماهلت درس ىتلا ةيفيكللاودة-ءلارب_ث امتدلاو

 دح غلب نأ ىلا ل_ضفال اكلملا ل ؟هلاوخأ دنع هنعدللا ىخر قب وهتدحايلءديسسلااهدإو تافكف
 ىذلا بيسا | نع هّمل اسف ىكبو هتدح تيبامو ل-خدؤهن اش س انلا مظعو فوصنود هزولاجرلا ||

 هيلع تصقف ه تم ىوزع ريدخو ىتري_ثع تفرع وه-ةفرعوىدلاو تبًأرنادوأ ىنا لاذ هاكنأ

 ًارقو لايشلا هاحت ءاف هوبأهب رمضىذلا كابشلا هتفرعو هعارذىلعهتطب رو رهو !دّمع هصق

 امايأد دنع قب و هسنع قلو هدلاوىدينيب نيكتم ىفهسفنرمصبأ و هل مفف 'لاب_ثلا برضورمسنامأ|
 كلذل عْنَمَف هدحو رص هةصصخ هيلزالا هم-علا نا هفرءؤرصم ىلا دوعلاب هماع لاو هنقرشة سلأو |

 رطقلالل-هأهملاب ناو لاجرلا 4-ةردكاج رذتو رمصم ىفهتر هش تربك اه ل-هد وىتأكعح رو
 قوسلا.و ضراعلاقوسةلدع ن الاه مةكوؤدحلاروهشملاطابرلا ىو تلاغلا لع ىرصملا ||

 ىووتاق ا رمدءلسا> داوم هل لمعت وراي رهاط ه.يفهربقورصم ةإبمر نم برقتلاب حالسلا
 هللاداو هتاودترهظو ه-ةكر تع هناودامصا دج نيدلازعد سا |هذلاوامأو د ةئامعيسة مس

 || نيدلا لاج يشلا هبحاص ىلع صمح مدقو ص جو ماشلابتاطاي رلاو اياوزلا ىنب و بول#لا هسا
 باحلي زن ثوغلا د.سلا ف رشا !ىفوصلا خيشلاهنع الخ أو طايرلا خشدل_هجوريمالا دهم نبا
 مهنعهلنا ىذر ىنارذلا ىنيسلا رسل نيدلا فرش ديلا نبا نيدلاداتريركحل ادي!!نبا

 ىتثامن عد. زامىلاهتام>لاح هودي ىهتغلب و نءلاو زاخلاو برغملاوقارعلا نم سانلا هد_صقوي

 اا 017 ان طق سانلانلخاذإ ناكر قراوذلاب همزك اوانئاغلا هيذن ىلعش ارهظ وانا
 ىُدمو هب اد نع لزنفرطملا مدعل فلن نأ اهعر زداك ةعور ص ضرأ ىلع صدقو ه:كربب نوةسف

 لئاعلالوعبالثمملاوو * عرزلانيد |
 رطقلا لزني مهبامون تل أ ناوديمهب تةرشأ ت>دارن دلا اذا لاجر
 رخذممتومو ردفنم-متامح د مهب نيعشن ال توملاراّدم شاف

 سانلا ثاغتسا ىت>امايأ لاونملا كلذ نع تسقيورطملا,تاطهءا.ءلاوالاجرخاف عرزلا نمج رخو
 ىو (لوقأ) هنءهّللا ىذر ةريثكهناماركو سهلا تءاطورطملا ف ثكسناوهنلااع دؤرطملا ةرثكن م
 هئامسو نيعبس ماعهنعهللا ى ذر وهرس هللا سدق دامصلا دأ دمسلا هللا ىلو انّ مع: ىلو وان دس
 دمسلا همخأ نا ىفون لئالقمانآب هدعب ىاورلا باب هات ةكرابملا هتمق قنفدوة نس نوعستو تسدلو
 نيدلارعد سلا بقعا ودامصا ادجأ ديسلا همم هببق هاحت كلامشل ا دنع عماحللا ىف نذدو نيدلا فرمش
 وبأ ىلع د.-لامهوروك ذ دالوأ هس هيلع ةم-بنل ا هدهدوم ىنلوعملاو هيااراشملادايصلا دجأ
 د_عدجم نيذلا سهل. لاو ىلع نيدلار دصدم_سلاو ريدم نيفد لضفالا كالا ل 1 طمس كاش
 ديسلات نب ةيقر همأو مي>رلا دبع دي_تااوركب ون دج ادبتااوريبكلا ىمومد._تلاونسحملا
 مزاح د سلا نبا ةلسع د © لسا | نبا نسح د مسا | نبا نام عنب دإ| فءس دسسلا نبا مالسلاديعأأ

 ةد.سلارك داهم دما! ةبقردلاو مالسلا دمع مو ىعاورلا ريمكملا دج دنس ان دس دا دحأ دحأ

 ناطاسهدح نعىو ر )ممم هللا ىذر ىيسملا عاورااريدكل ادج دمسلا ان ذ مس تدخأ بنل |تس



 هلي

 ضرهاهجت نم جنم نمو تمد ىل_هأ نف لاودنا (ه-فعهللا ىذرريمكلا دجى ديسنيفراعلا

 فراعلا مشل ىنريبخأ نينمعا ا داو هرمصتتخ ىف صفا ارلاميركل ادع مامالالاوو تاماهضء نمو

 ط.سدامصاادجأ نيداازعمامالا ةودَقلاَهَْخا هنبان فراعلا هش نا ىدجل !نيذلا لامحاي ركز ولأ
 كمسلاان دم هد نا هثدح مهنع هللا ىذر ىئاؤرلا دج أ دس | سارعلا ىبأ لفتهلاثوغلا بطقتلا

 تا ل احلا هدهلاوز ناوأ ناآدقة دم.ع مأ ىفهظعو ىمركىعلاو ري_دكلا دجأ

 ملطش و قالا ىلعاملاه2«بذدكوةد_>ولا,لاوو نيدلا فش د_>او قب رطلا فعدتبا نم بئاغلا

 الب «نحأ :أصايالةرابذاكب اطوام داةلوه لا تاملكتلا نمموقلا نع لمنامذ هكفتو اًهلكشم
 عرش هحو ال, دسم ضغب ًاوءاملو الا نيب قرذو مهل اومأو نيل ملا ضارءالهرظن عجطو هع رمد

 سيلفمهلاوقأب لافوءاهقسلا لاعأب لمعوايذاك قد_كراقداص بذكو امولظم لّدخواملاظ ناعأو
 هللا تا واض لضفأ ه.اع ىبنل او هنمءىرر وصنم خيشلا ىديسو# :رخ الاوان دل | ىف ه:مءىربانأ ىتم

 اذجروهثءافرلا ةريضاسا طامسأانرك ذدقو ىسمثنا ليكو لو: ام ىلعهللاو 4:مىرب هللاو هنمءىرب

 دالوأ نمو مهنع هللا ىكر دج ن يدلا محن د.سلاو بزعال | ميهاربا د.سلا ىنعأ ةمطاف ةديسلا ىدلو
 ىفذردام_صلادجأ نيدلازع دم_سلا نيكرامملا طامسالاةمتاح مهسد اس هجرت, انكربت بفيز ةدمسلا
 بطقلا مامالا مهنم)لوذذ دب لاجحالا ب رط ىلءنيمظعملا طامسالا هسا ارك ذب كريو هتعدللا

 ةيعاورلا ةرمضملا طام_سارك ذدنعادصلاءالح ىف لاو دهم نيدلا سود سااانالومديؤملادرغلا
 نسا ىواح ميكحلارباامامهلاو ميلطاردصا !مامالا م بهنم هك زلامهحاورأ تسدق

 كانا | 0 و ةهيالولاشعرئاط لئاضفلا تاتش عماجو ف ١ ل' [!ظذل)
 فال قادم او راما يا هعاورلاةداقلادمسو ه هبدجالاةداس ااوبأ 3 ؛ارلا عفرلا

 هللا همرك [ذمع ند[ والخ سشلا سيم دسم ىلا[ عادلا دخل ذنبا ع ىلاوعلا هيلعلا

 ناك قئاقللا هقيق> ىلا مهاعدو قث نادل داشرالا دصعف هع نءادعي فاخسا دب ٌوملاءاقالاب ىلاعت

 قحخرسو ىسلقعو ىصثتوصو حان بئاصىأ رو حئاققاخاذ ءايللا ن دعمو ءالبلا نكسم

 تاماركل ا رهظر.الواريثكح ري ىلاعتهللاباك ئرةاذاو ميظع نزح هل ناكواري_كهنولسخ نىك
 هدحران 1 دقي رارسالارهظت ناىتيتي امورساهؤافخاو جاردةساتاماركلاراهظالويو طق

 ناك باومصاابالا قطني الو بامسالارواشب نيدلا قلعت أب نوابتيالو نيدتهملا سأر
 ”ىلعءارقف ىأ٠ ارههفللامو:لاوو ناةلاةنامر وادي سهقلي و هين دبو هلي و هصوتو هي هدح

 ىطعأ امم رثك ٌاهيطعي ناهنادسزب زعلا تل أسود جش نيب , د ىدب قرفالو ىفيلخ ميحرلا دبعو ىفملخ

 ىفهعيسا ل خدأو ىرسلا ىف ماه ا وىنملا هند ىف ريبكلا دس تذداوابملو ةاظع اف هنودوأ هلم

 تقولا ميكح د كنب امي>رلا د ءديبلللافو مالكم لا عماسع هلاعدو هر ىلا همخو هقلح
 لاقو قاذلا نم قد 0 قا «لكوىلاعن هلنار ارمسأ نمرمس كنود قهلاضن أ لاقو
 ىأ نبا دمالا مهيلع باغأ ىنافضرالا له ًاوتاومسلا لهأ ىنب رحول هرمس س دق ىلع ديلا ةمع

 هللك كدا ردح هنا هنألش قف ةرمض سيق ب دزعالا ميهار ادمسلالاقو أ« لحاسلامارع هارأ ىفاو

 نمدحاو لك د هع ىلاعت هللا ىذر مب افرلا دج أ د.-لا نواس هنا( لن ىلاعت هساآلا هفرعنالو

 ىدح نم ىذرأ امان أ لامقف هةةرخ نم ةعطقذخ تن أدهم دبل لبقو هتةرخ نم ةعطق هتبب لهأ
 ناهنماوسمملادقو دادغ ىفناكدنا (اضي أ لفند) هةلخى دس نم باطأانأ هنتةرخ نم ةعطقب

 ني-سطاو نسا ااولاقفاهعر ذاناو :ردجتا ىلإ ىف 21مل ؟م-مالاقذ هدد ب كأذم نم أم ثمهل فرصا

 هع رشلا طاتتساللاقذ هلاعذأ ومسو 4: لعلنا قس هّللالوسر بقانم نالقش اههنعىلاعت هنلا ىذر

 ارعش نامزلا لهأ هفصهالهلوقي وتاب الاهدهدشن ؛اماريثكن اكو “و اهنم

 (نيرظانلا هضور 5 ١



 هرملا!ميتمادامسانلا اهاوسن موب هرصشلاكلايقالا نمزىف سانلا
 5 رمسعب تاكد فواعمج اهنع داورغن اهلوح نمت ضقت ااماذا ىتح

 هرمشع نمرهشعلا ني أل لقلا الا نب مهلكنأشلا ذه سانلا ةءوره

 هرطخهل ظفح او ا دي هيلع دهعأو *#2 هتدو_م ىس نعتر_ةظداف

 هر هلع قفاونل اعرف < ةبرحتر يغنمئرهال فقنالو
 (ار ل ثذد هريس س دق ناكو'

 قرغب نيةشاعلل هحاضخت# هرارقماربالر بلا
 كت ا

 ساق تورعم كرك دوالا' ب تن رغالو سم تعلطامهللاو
 ىسالح نيب ىثيدح تنكوالا 3 وقىلا تساحالو
 ساكلاى ك:مالامخ تد>والاو امظنم ءاملاريدإ تب مالو

 ارعشاض ًادشنب ناكو
 ناطرأناطرالاالوال أ ةببطرادلاامكد ب 2ك

 ارعشاضن أد نب هرس س دقن اكو
 عزحأال لرسه نمفيكش د عسات ىوهلا نارين كنمىب
 عم دن ةل-ةموضع لك ىف ا ىرطات نع تمغدمىل ناو

 مبش ىذلااذنف كذم وع ةرط' ىلا قولا ى باح

 دهم هإ غو هئامقسو ةرخ مم :هنس بحررهش لوأ نونو ارهشأو 0 ا هيفا دع اك

 دهعملامامالاو د:سلادمسلامهتمواضنأءالخلا ف لاقو دب هدح ه3 ىف همونر مدع نؤدو بمقذلا

 رايخةوفص هبدجالازومرلافشاكو هيد امول_ءلاثراو قئاللطلاثوغو قئاقطارخ
 هيث علا اه« س عمو ةبالولا ةرثا د بطق دلو ىدهل املع لاطب الاراك ةهقيقحو لادرلا

 ناكو ةخ دعب فاذسا ”ىلعن -!- اون يدلاو ىلا باق ىديبس ىلع ارد_لاورهابل ارونلاوذ

 ا د _ةهرحو اندلاع انبأ بولقىف ةي هاذ عسينم نأشو عسفر ر دقو ع

 ناكوراملا فار و لالا« ا ناك دما كنج اح اضداظعاو ايمفماملاءان دش ناكو ةرخآالا

 هناكو نيعهدنءاين دلا ىهأو يظعهدنعةرخ الار أ اوضع هلدحأ ىربالابورط باقلا قر دصلا مياس

 هك نم ءايدأ بامصأو ءابغ دالوأ هلناكو نيل نيس» ن نموملاوفولالال- هل اكنمؤملا هن أش ىنءاح

 نمءالبا ادعن مالاو عاجوأو ماعساو ضا صأاذناكو هاوسادح بحسن ناردمتءالو هاسننال

 ىلع هاجر نمبيئعالولاونم عمسو هاعدنمبرحب ءاضقلاوةردقلا ىذا ميلستلا هبأدو ءامعنلا
 ذاعلاو لءادالزعلاو ليلظلا لظا!ناكو مال-الاراعش مظع و ماديالاولمارالا مركب لاح لك
 لها ارب وتوعال ىذلا ىلا ةاضهءاغتباهئيسلا ةئيسلاب ىزاحال فيهلاذاللاو فيعضللا
 مئاددنزح هئامالع هيلع ترهاظرمشلابهل دش نمو هتارامأ هيلع تنيدتر يم ابهل دهش نم لعلاو لضفللا |

 حيلص هحنوو عم امءااكر و يخت لوقو عيصقنا.- كا ةوعدلا باسم هولا بح لصاوتمهؤاك و

 ةباحاب اورعم ناك للغلادرببو ليلعلا وش ثدحو ساحاذا نين>بلقو نيزح توصو

 0 ركل نش ورمل نع علقت | نيذسلا ضعب ىتهنا (لقنإ ءاهدك او ضرالا هلا نمءاعدلا

 رطملا ةرثكن ءاوناغت_ساىتح لا1اقرطماو لاضفملاهب راعدفىلاعت هللاوعداءارةفلارامك

 دق ناك نيمسا !ضعب ىفن ١ (ىل-ةنوإ لاا ىنراملا فقر ةىلاعت هللااعدف كذا ءاعدلا هنماوسملاو ٍْ

 ءاملل لق هلاولاهو ثرغلاب مهثيغيل مهب روعديلءارقفلا هيلع تحلاوءامسشلا ىف ةلجدلاءام مهنع عطقنا |

 رثصا
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 قوفةل_>دلاءامرثك ى> ىل#للا ءاجاقهب راهدةراهنا!فصن كلذ ناكو م الك ةكربد رثك» ىت> رثك ١
 لوقي وهالوم باه م دخ ىف هراغقا ناكو هتمدو هئاءد ةكربب مهعو رز و مهرادث أ اوقسو مم واطم

 ريخاب !لوهتي و تقولا اذهلهأ عمد وك أنا ص الانأل وي اكو تداصن | م داحانأ شبت سا

 رديلادقتفيءاذظا|ةلمللا فو دع مهدحدحاذا وق ىنرك ديس
 ةناهسو نيثالث هن سىلوالا ىداج ن مرمُسع عدارلا سيجا مونىونو اروي هسدلل دس

 (لل#“) هدد ا ل ك1 | بوعد نب نهحرلا دبع نيد أ هإ_سغو

 نسا ىبأن بدلا بطة دما ةاؤوربخ ءاج ني ريصقلا ناثع يشل دذع تنك لاو ءارقغلا ضعب نع
 هراث ارهظ هدعبو قال ارثاس ىلع الماظ الظو ضرال !لهالاب امأ ىاورلا "ىلع ناكل اذ ىعاذرلا ىلع

 مدقملا مامالاو مظعملا جشلا مهنمو) لك الق مايابالا دعب تاماق ه_:ع فاعلا ةودقلا نم سال هنا

 ةينسلاثيداحالاو ةاعلإتاماةملابحاص ىلاءالاود>امالا عورم ىلاعم لاو دمالا عوبتي

 ناك ميحرلا دمع د.سل ا نبا ن>رل ادع نولوقي و(دجأ نيدلازعدمسلا مب رك-أ !ىلولا دسمملا ددسسلا
 تيبلا اله ىف نكي مل لئاهُدلا فرطا ىناعملا في رشرغلا ماس هحولا قءاط الا نسح هرم سدو

 مظعد>وبحادتآرقلا ةوالثو عاملا ىفاب ورط تاك ههقالور دق هدنعاين دلل ناك ام هم مرك أ

 ىنفدو هدقفت, و هح نم ىلع ىفش همماس قافنالا فةبغر و ةيلاعةمهو مياس قو ميركق اخو

 ديعني دلازعد.هثاادمع_لاد.سلا فون (نيقشاعاا 6 رىلاق) امهنءىلاعت هللا ىذر هدة يق

 ىدحاه دس لرالا عسب زرمُشء نما ةعجلامونمه-اورأ هللا سلو مي-رلا دبع ىدسسن ا نجرلا

 مأىلاهوذ-خًاورذ ةسا|ققوساابطش !ابنرقلا ىذاحم هه-ولا قهتاوتناكو هناهسو نب مدعو

 هدحد مهتم ىقنذدو جصلا ىلق هسلعاول صر تدسلا موهلوالارح فل اهوا غو المل ل-سوأةديمع

 مي-رلا دمع نءىلع نسحلا وبأن يدلا بطقريبكلا فراعل املاعلا يشلاهدعب فورم لاوو ةلمقلا دنع

 ةئامسو نيثالثوتسةه:--لوالا ىداج نمرمشع عنبارلا سيلا مويرهظ 4>ور ىلاعت هللا س ل5
 بداح ىلا هي سلا دهثملابر يطاادع نةدوىرةملازار كح نينجرلا دبع نيدجأ خيشلا هلسغو

 معلا درغلالب , وطلا ٍلعلاو ليلا ديلا هدعب فوتو نيعمجأ منع هللا ىضر نجرلا درع همحأ

 نيعبرأوتسهن-.هتاؤوتناكو امنع هنا ىذر ميح رلادبع ديلا نبادجأ نيدلا بطقد._ىلا

 امراعالماك ام أملا ليلح ناكه-: ذعهللا ىدرربدلا م ذب هلهأ عم نيدلا ىن قاور نذدو ةناهسو

 ريثك سانلا ىلع عاتجالا ل_اقمالاكلا يلق ناكوهنامز ىف ناورعلا هلك هلا تهتن ا ىلاعت هللاب
 عافرلادجأ دمسل | نيفراعلا ناطاسه د نع ىور ىذلاودوريألا لذ ىلءث همها ا ميظع ءاكملا
 ها ةمعنباب دعم همسركى لع لاوهنا هذع هلأ ىذر

 قرطتو بخت ىريكلاهحاسلا ىف ديانل خو نيؤراعلا لومخ تعض

 قططناجرتو حولي سم ع انبا..مايقلل نأ لكحوف
 بطفدي_بالاهد رقف تغقو سهلا نارمصعلا لاجر نم مسهريغو 2 دعت ال |ةواسل نينا

 دجوهلنقو ىلصو أنو ناورلا ل دو ةديبع مأ ىلا لسون ا ىلا فوجرت : 4 , رق نم ءاج موب دج-أ نيدلا

 مهنمو) نيعجأ نب رهاطلا هئانآن ءوهنعهللا ىذر اتقول +. اع سعشلا ت طه سفار 0 شدح#و هللا

 نيدلازعدملانباناٌمعنيدلا ف.سد.لا نيكملادرفلابطقلا مالسالاةكر مامهلامامالا
 نيدلازعديسلاانالوم عدارلا بنيزةد سلا دلو امأر ابخالا ح . امج ىفلاق (هنع هللا ىفرىئافرلا

 . منال يللا ب .رلا دعم .بسلا نبا ريغصلا دعحأ

 ىفووةئاق-و عبرأ نس كاتو هتدالو نس هدب ةايح ىفهونأ تاماذله نع ن ؛دلا ف.سدءسلاو
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 نيدمهسوبأ نيدلاءالعتاطاسلا هذعد ار دةلا ليلج ا رييك امام ناكو ماوعأ ةعدسوة امهر هو
 هرك اسع عم.ججو اخ نازاع هيدي ىلع لسأ دقو اخوك اله نب ناحخاىانأ نب ناخرغرأ نيناخوبت الا

 ريربس كلملارا د. كل ذدعب اهنا نازاغلزنو هئاسسو نيع-تو عد رأماعلاو شف صن ىف هيعبانو

 هللا كاوضراهسلا زاشملا عادزلا نيدلا فسسدسسلا ةكربب مان الات ومب و سئ انكلا بي ركن ىعأو
 امل كلملار ادن ين اطالب هونفدو هن امعبسوةريشع ىد> ا هدساده نيدلا ف .سد.سلا قوت هملع

 هببأ نفد رعأ نيدلاءالعناطاسا !هداوك|لاربرمس ىلع ساحو ناخويت املا ناطا_-ااىقو
 اه نيدلا فمسدسسل!بهعأ هنعهللا ىذر عافرلا ني دلا فس د .#_سلا هذشلاب ذا هن طا سلاب
 اهقلوه_عارةد.سلاو هسا ةدم_سااونيدلالاج يلع دم_سااوا:سح دمسسلاو مهاربا د مسسلا

 مهنموا طساوىلا مهنمه_ءاجداءو ناسك رت نماطإ او نيذلا دالبب مهتيرذترمثان اوةيوضرلا

 نيفراعلا جات نيدلا فرديا نبا ميركل ا دبع .سلا نبا نبدا بطقد.#لا نبا (اوولاوأد مسا
 مدقت ىذلارةصالادج-أ نيدلارعدسلا نبا ىعاقرلا ناّثع نب دلا فسد سلا نبا ميهاربا دسسلا نبا
 زاتمملامدةملاريسك الا ثوغلا بطةلا دعي بيئرتلا ىلع ةدمبع مأ ناو رجاشم جيةدئاوإل هركذ

 (هنءهللا ىضر ىئافرلا ريبكلا دجأ ديلا انديسس) ملسو هلع هللا لسد يتلا ديلمبقتب
 نامثهنس قاورلا عشراص ( هذعهللا ىضر نام عن ىلع ةلودلا بده« مامالا طيسسلا) م-هلوأ
 ميحرلا دبع د مسا !ءايلوالا مل-عةلو دلا دهمج) ىناثل اردهمتاقو خي رانانرك ذدقو هام حو نيعيسنو

 ثااثئا ودي همخأ دعب هن اهسمتو نينا وعل ناهس رلا يش راص ( هنعمللا ىف هر عاورلا نا هع نا

 عبرأ نس قاورلا عشراص (ىافرلا بزعالا مب اربا نيدلا م ىصساور أ ديسلا برفالا ثوغلا)
 س ةعهنسقاورلا عسر اص (ىعاورلا #١ نيدلا سم” ددسلا مظعالا بطلا عبارلاو ب هئامتسو

 عسن هنسسقاورلا عشراص (كاؤرلا ىلع نحل اوبأ دمسلا لحالا بطقلا) سماه اووي ةئاتسو

 مهنعو هنعدللا ىذر عافرلا دج-أ نيدلا مف دسسلا را ودلابطقإ) سداسلاو ب هئاهمسو نبرمثعو

 خيشل اودع مان داون ذتاداسلاءالؤهو هثامسو نيثالثو تس هنسقاورلا خشراد (نيعجأ

 نيدلا سه# دم_ىلا نبا دجأ نيدلا بطةدمسلاىدمماثراولابطةلا) ةدسسعمآقاورب عباسلا

 هئامسو نيعم_-ةنسقووهئاسو نيعب راو سة مس قاورلا خيش :راص (امهتع لنا ىدردجت

 نيعبسهنس ىاورلا شراص (ىئاورلا دهم نيدلا سعشدمسلاريك الا درغلا) نماثلا يشلاو 5

 مشلاو © ةدم.عم ده ءنذدو هنسهئامنمبرةيهرو هئامعمسو عد رأةنسىفونو هئاّمسو

 (ريبكلا ىافرلا دهم نيدلا سوم .سلا نبا نيدلا جات د سل اريقولا بحاولا ريهشلابطقلا) عسانا
 ى ىهذلا طظفاملا هيلع ىنثاوهخ ران ىفريثكن ا هتافو خرأ هئامعبسسو عمر أ ة :سقاورا خسر اص

 سفنلا طمس دهم نيدلا سءمتد_لا نبا نيدلا جات تامعالا هضور ىف (داج نيالاووإ) هرصتخم

 وبأ ةدسيبع مأ اور خيش ريبكلامامالاركربأج اتا ىنعب نيدلا جاتديبسسلا معةسيعافرلا ةسيفنلا
 هلو هئامو نين. عبس نع امعبسو عب رأ هئسةديبعمأب تام ردقلا ليلطلا في رشثلا دماحما
 هرعش نمووهدعت ال تاماركر قراوخ

 ىرشلا اذبحاضكنع ىنريذت دع مشب و ىتب برقلا تاه ترمس
 ' ارذعلاىلا ومات ىباماولعولو © ىوغدقلذاوعا لاك ملتي

 ىرخأ هه-ىلااولامامواو>ا:) د هقمم-سيمحلا هحو اودهاشولو

 ليياهلا غيشلا نعرئا شعل ىبأ نب نيدلار ديد بسسلا ىلل تن هقايرت ىف ىط اولا قتلا !:ذش لاق يهمك
 هللا ىذرهديدعمأ قاور عش افرلانيدلاجاتدمسلا نيلسملاومال_الاةكرب ليصالا فيرشثلا
 نمموةفونصو خو.ثا١ل او ءايمالاوءاردل اوءادعلا همضوداد_غس لحم ىف ناكه نا هذع ىلاعت

 ىرد
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 اوناك امو مولاحو هل -إ رخفي نب رض 1| ن نم لكماستةروك ملا نيدلار ديد سلا هبفو ههاجولا ىوذ

 م ذاله ى ديس هلدعاجلا ضءب لامؤساحلا ريغىفدن كك اس نيدلا جات د مسسااو هلع

 || ىزرحم لكو مهل ىهفدللا دنع م هر < امتنس> نا لاذ نيخحلاصلافالسأو نب رهاطاكئانآرث امنم

 هللا دنع نيلو رمل ازعأ نمْكذال_سأ نا نب رضاخلا نم لكل اتذاهرك ذ نم ةدئاهنلاافالاو هلمع نع
 ٍ رديدمسلا لاق هب فوت وكس دن ن؟اهالق ا هشانه لكك ذ دقو تسلاو باكل ن مةريثك د هاوشن

 !| ان ىردأت نو ةدحاوت ةروش مهاكت بيلا لهأر اذه كنان اع ثعلا ىبأ نئاان لاقو "ىلا تغلاو نيدلا
 فركح تةرعام ”ىفاسش لاح ىنذخ أفدللا قتاو أيس مهلك ذ ذاوانفالسأ نم ىذهنمرث“ امو
 الكت هت اذ 5 مولا تصنأف هنعنيدلا جات ديلا ناس ١١ لوقأ ان أ اه تلقو تمهف ىنفطتخا

 تاسبالاهذه
 علا اوطل١ سوءا :مهي ىذاب وب العلا ةردس ىف عوذرملا فرفرلا اذل
 حلاطملا اهاذس ىلحت نع رصاقت وب ةريسضح نم اند ىتحاش ىلد

 اسم دو>ولاتارذ لكاهل د انتافص ءاملوالا ىف ترك ذناف

 طاوةلاريسملا فان ةفداصاه وي هب ربا نم هلن ىرسسل |انلخأ
 عما او>اناربلا فاك 5 لكىو د ربانم ىلاعملاتاماه ف و حانل

 عماعمو بكومرسغ5 لكى و * ةربدة-سمةه-طقن بابلكى و
 عماوألار وديلا اهانعم ن دو دي امسا|تاواط ءاسطتلا ةطخاشإ

 محا وهو اهنالا ماجزاج و و ىدنلاة بوي ءامهلا ىتفانوأ

 علاضر ديلا بهشأ هيدلال «ي اه«نم عافرلاننانيلعلاوأ

 عضاوتملاد بسلا لاجرلا ماما »أ :ىجلا ةمالع بغلا تاير غتضع
 عئاشتسيصلا هلريسهرثا ىلع د مقا وامارخلا انوا ا فطاتسلو

 عقان مسلاب بر اوىعولادوسا ف ه4-عنااو ىذنر ملاهخأل او

 عفادبمييفنيدلا وادي اصع 5 م- علك يمادملارهزل اهدا دحأو

 مكحاردجلام هحهلءاوأ دع هردصب نيسسألامأو بسن.هل

 مقارثلا بلابل هنعرشب هي توطن اىذلا عيفشلاربل ا مهدحو
 مث اذصلا معن بهقلا ٌكرتو ىدل ايهم كليذ لسثملا اخ تررح

 مالا ريرحاب اندءعج اذا ا مهلثع مخ ىنابآ كئارأ
 اق-الاتاقامهللاولاةلكز مهسؤ راوسك:و موهبعبت ا ىم نعموقلا طغغاو نيدلار ديد يسسلا لاق

 مولا فطعن او هفعىلا عن هنا ىذر نيدلا جان د._سلا تام ارك نم اهنا ساحلا ىف نملكوان أ اهتلعو

 رصعلا خش) رشاعلا عيشلا ود ىوتن ااراسكست اوالذو ىلا هن هنن اعضاوددا دزب وهو هءا>رو هيدي نولي
 تاررلا جراسا معنا يديك ندد تا اال وا !نباف سود. اردقا | ىلاع

 رهاطاامهده_ثءعنذدو ةئامعيسو نيس هم سةد عمان ىونو ب امعبسو نيعبرأو عب رأ هنسس

 نارسعلا قرتاوتلابهئامار 5" تنمثو فاو لاقاز ”امتءاشو هنرالو ىلع هرمهعل-هأ قبطأ

 نامزلا ثوغدحوالا بطغلا) رمثع ىداخلا خيشلاو د هنعدللا ىذر ةرمدملا فك ' الاهتمش و

 نا ىلع ني دا اردص ديسسل نبا دم نيدلا سم دسسلا نبا دوب مير ك2! ا دمع نيدلا سوم سلا
 قووهن اهعرشسو نينسجج هم سؤاو رلاخشراص (مهنعهللا ى ةرعافراادا.صلادجأ ددسلابطقلا

 او هله دمثعةرصبلا فتايلم لان فور عملا لحاربدلا مشب ن ذدو هل !امعيسو نيتسو عسآ ها مين

 نبدلا سعمثديسلا نباب>ردمسلا هللا ىلو ريبكلا يشلا) يشع ىناثنا خيشلاو دب هللا ءاش نا هستجرت
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 جات دمسلا) رشع ثااثلا يشل او دع دعت ال هقرا اوخوهناماركو هد عمن مهدهشع نفدوهئاءعيسو

 رجم نيدلا سم ي_لا نبا دجسأ نيدلا سوم .سلا نبا ريغصل ا د نيدلا ست دمسسلا نا نيدلا

 عبرأ هن ىفونو هن امعيسو نيعبسو عسن هس قاورلا هخشم ىلو (مهنعهللا ىفر مئاؤرلا ريبكلا
 لىصح هحورخ دعب وهدسعمأ نهج رخ هنالهرمصلاب هئاعامعو هرمثع ثالث لمةوهئامامعو ةرمثع

 عم كرابملا اهدهشعهونفدو ةدبسعمأل هواعنهنادو مويو راب دامب ىب: لى طساوب ميظعا ا نوعاطلا

 ادعفن ءاكط ا ةنازخو ءايلوالا ندعموهىذلا كزابملاقاورلا خعاشمرخ اوهو مهنعهللا ىذر هلأ

 د.!اانالوممالسالا خش. ةيعاقراامالعالاو ةيدجالاةداسلا نمو هينك 1 نيلسملاو هللا

 ىوزخ لا ىع اورلا نيدلا جارمس دم.سل انش لاو (!ه.منعدللا ىذردامصلا دج دمسا | نبا ىلع نيدااردص
 ري زعلا هريس سدقدايصل اجا دسلا نبا ىلع نيدئاردص لما ا دء_-ا!اركذدنعرا.خالا حاف ىف
 ىفاشلا هقفلا قلته نس دور شءوسرمعلا نمهلو هوبأدكر وهْئاسون يعن رأو سجس دلو
 ىوجلا ىفاشلا لاو نينيدلا لامج ةمالعل | ىبءاضا ار مضحو غئاصل نيد نيدلارع ىغاقلا نع
 نيكع هيولخ ىف عطقن او في رمثلا لرادملا هقاور ىلا هيعرشلاا مولعلا ناقتاد_عب عجر وامهربغو

 ساو أرك دالوأ ةالصالالاجرخبالناكو راصمالاوراطقالا ىفهيهأر هظو سانا اداشرالردصتو

 في رشل ا ه-ه> ,ىلارظنلا نم ناسنالا نكسمنال ةهسهلاميظعاروقو ناكوهتولخ ىلا دوعن مم ظعولا

 دكر رعلا نيل ةملاكملاول- دعا لدعم ةيمحلا عسمسو سأرلا ميظع ةرم<ابرعشم ن والارعم اهردقةلالط

 بيطهنمو اهيفتنأ ىتلاكتعاس كر عهنمو ةماقتسالا ةماركلا (همالكن موال قالا نسح
 مس لهما ةمقا لوي ناكر باكل, كبلعف قيد 'تدةتفاذا ه-نمو هنقو كر انو مس نم ملعلا
 نسأل وق, تاكو رساهتكو ضم تاماركلاراهظا لو, ناكو هنطب لهاا ده لوي ناكو
 امضارتم همفتغناو ارك اشتق ه.فت3ناو ارك اذتدءق هيف تدعق نا ىذلا كمون مايالا

 اثباثهاعضاوتما ءرك ىئاقلا لهأ ناسا ىلعلاءمالك هلناكر كنءهنناءاضر هم نسحأو
 ريثك ىلخ هت ج رخت بولا لهأ نيد هّتقوىف هملار اشاهد ناكو قال ال |مراكم هءذ تعمحا

 رمعملا ىلولاو قرلا دج أ نب ميهاربا شل ا ها, فراعلا ىلولا هنعذ#خأو ةديعبلاراطقالا نم دصقو
 مهريغو بلح ىضاو ىلا ا فاشل ادهم نب نيدلا نب زىذاقلا ع ْشلاو ىطساولا نسملا اوبأاصلا

 0 سور لعا اوهلا ىفاطخ هنا نين وأ ةيههنم عقوامل هماعاوركن اوءاطعلا نم ةعاجسه دسحو
 نيز ىذاقلا هدمط نماوتفدساو ىل_ ل ارداقل ادع فراعلا شلل عقواك ه دجو ةلاح هرك ذة ةلح ىف

 الو ق>ءايلوالا تاماركص ناوءا.ءارالا تاماركن مءاوهلا ىف ىدملانا هصم اع باج ا نيدلا
 ىلع ني دار دس دمسللو لوقأ باول ا ن>أو اهمهف ىبعنيةملاوءاغصل اوقوذلا لها ريغا لود

 هلوق هنم بدع ى يشر رعشه دهام لاو هدابعلا نم هيلع ناك ام عم هرمس سلق

 ربح روسكملا هبف * ىببحرك ذ اومظع
 ريثك ؟هللارك دو. #ي . ارظراسخالااوكراو

 هلو5ه-ذمو نه

 مهلمهلب الب تحاه نمو اوذكس د اهبنمو حاطبلاء اهفبامسق
 مهلضفبلطاو مه ةاجنلاو-رأ د موحب م دعل ا دهعل | ىلعىنا

 مسهلعلو م-هلعلو مسهلعلو ب افلا دعب مهب ىظحأ ىنلعلق
 كيلعؤسأ ىتمىلاو + ىنرضأ ك مملع قسأ هرمع س د ةدهلو ف

 كسلا ىلكت ذا لذ: تى كفل دقوا ىلك

 ٠ سبب 2. هج سس وص صصص ص سب م صل م مم معمم ع ومب صو ب ص يعمم عم

 ريغو



 هل امسو نيعستو سج هن سنامعنلا ةرعم لا | نم هب رقنيكشم ىف ه-:عهللا ىذر ىف كا ذريغو
 نالخالا مراكم هيفتعمجالوقأ د نيربقلا ل«ثدحاو قو د:سام ملعو هّميةىف هس الاء ذا نفدو

 لي رن هللا, فراعل اىلولا هّتعلخأو امهريغو زا ار قارعلا نم هودصقو ريثكق اخ هتمدعا جرذتو

 0 مث نينيدلانيز ىذاقلا خيشلاو ىط -اولا نسا اوبأ هل !ىلولاو قرلا د- جن. ميهاربا ماش |

 5 ءاملعلا نمةعاج هساعراكن :الاب عقوأو ممعهلا ىشر مهريغو بلح ىضاو ىل للا ىذاشلا

 ىذاقلا هدم ن نءاولاكيز هم قار «نشو سانا سؤ رىلعءاوهلا ىفاطهناةيهدرك ذ هقلح ىف هنم

 باح ًافىوهق-!كلذهيشأامو ءاوهلا ىف ىثملاك دئاوعلا قر نم ءاسلوالا تامارك ن عنبدلانئز

 هنن ادهو لن !قيفوتب امزاجا داقتعا هلة ةعأو يمد باق نم كلذ نموأ ق-نيط اصلا تامارك هط#
 مالعالا هممالاتافةصموافلخواملسةمركملا ةمالاريهاج هماعو ةنسلالهأ ب هذلموهاذهو

 ةيوبنلاةئسلاوزب زعل بالا نممهلئالدر كلذ يةنوصدم مسهاوقىلاعوجر ملا مهاقشب قوروملا
 ينم مهلاعثأ ار مهلا اوةآبئارغو مهلاو-أبئاحخ نم ىربموقلا عم هبكك هل نمو# ريل

 هلاوقا ىفتامار ا نمد .. اعف مه ضعب هب هةلوكل "ىلع هللا نم دقلو هدأ اوذدئاوس ا امددا دعت_سأ

 دصقنعهدعباب و كاذركتمةسسخ ايف ءاقملا ذه نعىدعب وىر وصق طرف عماريثك [شهلاعفأو
 كلذركتم حالص ىفاف رمةاارو ىثعالادهاشب وأ رسدبلا دقا سءثلاءوض ىرييغأو كلاما

 هرعش نموويىفاشلا دم نب هللا دبع هبتك"اعبرأ هل عريكملو هي دينيب هسفنروصيلف عمطم
 ىراهت ته تدقعىلةالابح يب م-هلاماكسودع_سىنب ماسخ

 ىران اش! ىفتمجأ فرط ميسا د“ امصلا نم مالا كا: ىف به ىتم

 هتول_خ ىف عطقن او راطأالا فه رمأرهظو سا: ا!اداشرالر دصنر هتداح# ىلع هع هللا ىذر ساح

 هراك ذأ دعب تاكو هنع هللا ىضرهنواخىلا دود و ظءولاو رك ذااوةال_كالالاجرذع ال سانلا نع

 (مهللا) ي-رلا نجرلا هللا مس وهودي نيصالا نصل اديمام» ىذلا كرامملاهب زع وعدي في رمثلا

 مع روهدلاو ثداولاهريغتالو نوغداولا هفصرالو نونظاا هطااذتالو نويعلاهارئال نماي

 ترم وكلا يلع رطاا رادمالاقروو راطهالار طقددعو راحلا لد اكمو لابخلا لمقام

 ناكل أى( م-هللا) هرعق اهم اهب الارعالو ل -الو ضرأ الوءاعس هنعىراونالو راها هلع

 نموه داعفىناداعنم (م-هللا) رفق د لك لالا "لالا عواعألا ريخو هعاوخ ىل عربخ لت

 هراب لم شن نمران ئفطأو هدقنالام ىل ممن نمو هكراهأف م ىلع ىعب نمو هدكةىنداك

 ىنافكن مايىفاولا كرتس ىنرتساو نيد+لاكعردى ىناخدأو همه "ىلع لخدأ نم مهىبفكاو

 ناكرالا ىوقاب ىدؤران ىدفشاب ىلع و ىلوةقدسو ةرخ“الاواس دلا عأ نم ىنههأام ىنفك ١ ئشلك

 الو قيضااومتلاو مهلا ىنعج رف ناكم هنمولذعالو ناكملا اذهىفو ناكم لكى هتمحر نماي
 ماشنالىتلا كني ىنسرحأ ناهربلاقرشماب قيقطا ىلا ىهلاتنأ قيطأالام ىنلمحت
 للاب ىنجراقىئاجراب ىعمتن أو كلهاالىفاىلق نمت دقىنا (مهللا) ماربال ىذلا ك منكي ىنفنكاو
 ريس ْكِءاعوهو ريدقاهصالخ ىلعو مياعىتساحم تنأميلعاب ميلحاب مظع لكل جربامظعاب
 كتاسفن نموسفنب دوو نيجارلامحرأابو نيمرك الا مرك ؟اباهئاضقب ىلع نئماوريقفان أ اسغاو

 كير ناهس نيعجأ هبعصودل [ىلعو دهمان ديس ىلع هللاىلصو نيملاعا!برايكلادار ىناعحاو
 مضار علام مهو (نيملاعاابر هللد-هلاو نيلسرملا ىلعمالسو نوفصرامم ةزعلابر

 دنعرابخالا حاج ىف جارسلا اذخشلاو (دهمنيدلا سةثد._سلا ديؤملاىلولا مظعملابطقلاو
 دبا ديؤملا ناعااأ بطلا هللا ىلعلاذلا هللابفراءلاريبكل لا ىولاانا دسسهرك ذ

 واس لجحأو ننس لح ىلءدّنلا ةءاطب ا هن اوس ونيعمسو عميس هس نيك« دلو هناف ده نيدلا



 0 لا داب د ملا عمدا ىلاو) تامىت>هللاىوهتتو هللا قد رطىلءاك -:ملزيلو

 عفن او ريثك قلخ هيدي ىلع مل سالاوو هقول هللا ااعال ا اضد عدهم نيدلا سعت دمسلا داعام قثمدلا

 ديسلا د فح ىرب رملا ىلعلاصلا ديسلا يشلا مهتم رصعل اراكن م هعاج هتيدعن ج رختو همه

 هلذلتو لجر ريغو ىلسوملا د لضفلاوبأ ع شلاو ناروحرسصببحاص ىعاؤرلا ىرب رالا ىلع
 هعمونيماعن هتاؤو لي قارعلا طساو لزنو ماشا ادالب نمرذاس بااغلا ىلع ىتاشلارطقلا لهأ

 ماشلاىلادوعلا نعهماسمم اونيوهبراقأ هعنقهرك ذقيسئىذلا قازرلاد.عملاص ديلا هدلو
 سئعماعد هم نيدلا سد سسلا ىنوبو لابقالا لكهاءاوليقاو لاغت> الا لكةياوا_فة-او

 هللانذاب جرفاا لوصحو بركلا عفدا بر#وهو ءاعدلا اذه هتيعدا نمو و ةئامعبسسو

 لريخالا ربالو كريغ ع ديالفوبرملاووءدملاتنأ (مهللا)# ميحرلا نمحرلا هللا مده إل انه وهو وب

 ىلرفغاو ىبو>محاو ىتركجرف (مهللا) ىناعدْل ناب نعمنعالو اجر لب> عطقتال (مهالا)
 هتتشمم-مولقو لافقالا هقلغم نيةولخ ما باوأ نا (مهللا) ىلقذتةرعمروذب رونو ىبنذ

 ثكمركو كإاضغب لهالف لاوقالا بدعم متتسلاو لام“ الاه فلم مهلوةعو لاوحالا

 ىلكو م-هلاوةأ ىلعالو ىلوعم مهل ومع ىلءالو ىوضخ مسهلا ركل ىوحر م عاونأىلا

 دهان دس يتب لاقمو لاح لكف ىكرداو ىنثغأو كيملع ىاكوت لعجاو كلا ىه-وفرصاو
 (نيملاعلا برهنلد-اونيلسرملا ىلعمالسو نوفصباعةزعلا برك ر ناكس) مسو هيلعهللا ىلص
 نيدلا سم#دمسلا نارك , ون نيدلا جات ديسلا دا نبالاق ( كاف لا ,وب /نيدلا جات دسسا | مهنمو)

 هنامز لع ناشل اريبكلافبرشلا ىفاشلا ةدييع,ماتاور نيش كافل ميحرلا ديع دل ناد

 ىىطساولا نيدلا قنا انكشلاو د ةئامعيسو نيعبرأو عب رأ هس ةدمع مأبتامو هئاملاز هان

 ىلسههدح ةرابزب فرش الذ هن امعيسو نب ريع ماع هعم تس نيدإاجان د.بلارك ذنيح هذاي رت 7

 ىلص ىبنلا ةرح نم هقرا, تعملاهمتأ الف بو رغ تةوتقولا ناكو ةدي_سةدشنأ مسو هلعدللا
 ةديصقلا لهو رامئلاك تقولا تلعج سمشلاك ملسو هءاعدلا

 بصنلاو مال الاوسْؤبلابهذيو 4 بركلاهبؤشت ىذلابانحلا اذه
 تاطااو لوكا اذه سفالاىنماذهو ادنأ هقاةشن ىذلابانطااذه

 بكج دن. عمدلا لخو هارثعلاو دب ةدك يرقالذ ردا رم
 بقترتوورت ىذلا تغار دقتا وب احرذ هتواسفن  بطواذدغ رقو

 براطااو هارك ذنم قوشلا لزم © ىوج ق. فت: الهبايصتناك دق
 بعطو كسبت ىمطاق رب حالوأ د ةهيظاكءاقلت نم عرلاتيهنا
 بئتكميلقلاو لستخم لقعااو 4 قلق اذ تحر داح مترت ناو

 بوما ءاشحالاو له-من-ةطاو د“ اس طرذوادواجدلام ود نعرت
 بعتلاومهلا لازبرقلا كنف 4 هتءافشو-رثىذلا بيرحلا اذ_ه
 بصولاو جيربلااهفش هشاش> د ارذتعم ناعظالا قثاس ىلع علخاو

 ب ىذلا ضع هفقحىف كاذف تكل ءاموان اركش سفنلاهلسهو

 بصخلالزنملا اذهب صحملا أادد-ه وع تد.بابقلاكيناهدغ اه علساه

 باتسمريصلاو اهلاووش مونلا د ادنأ| مرق ىوهت تنك لزانم
 بهشلاهعساااهالعدودةتاع و“ ةلزنم ريسخ ان مامنه لزنا

 برعلاو مهتلاءادم ب ىد ها نم دب رمضم نم راحل ىلع مالسلارفاو

 بيرلاهب تااز نمرهطا ا ئطصملا 4 ةطاو هللا قا ريس دمت

 ىزا
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 بنرلا هردةىلاعمتاءدقنم د“ ةلزنملسرلا ىلعأنيسنلا كزأ

 تبسلاو لعد هلاو هلوقاكز نمو دي هسبها اومىرب ىدلاريشلا هط

 بدهنم نأب دسع 0 د انا راج لل دو

 ككل عضو كاس رسل ءأو * هن ماركلالسرلارئاس ت ريشي و

 تدالاوءال' الاوي_طلاورل_لاو د بسننم لضفلاو ىمنااو العلا هل

 بهذا ص قالاب ف_تمردلاو وي ةفساكح تار وديقادب اذا

 بسالاو فورءملافرعدد_ذعو بحمل | اهضنق نع ترصق هنا ذب

 بد'الاوءاماعلا كلف ل-_سلاقو أب هتترل افي رمشت هللادب ىرسأ

 بحت اهير ىجان ني--هنود نم تعفتراو شرعا !بردهاشواند

 بوألاانب تددشا اذاعيفشااوهو 4 العو ه عفر ىل_د كئالملابو

 ب#غعاهاك تاز ردكم هل حر د ا.نعارغنآرقز_< ىتأ

 بععسلا هل- ا ىل-علزت + ملوراماارح نم سلا هلظت

 تكفي تلف لال ازلااهتمو تدغ د امظنمموقلا كشتذا هنو
 بغسلاود_و+ط الاف ماعطاارزن دي تغس ىلع افانذا شيلا ممطأو

 بستكي هاسلع نمربلاو دوملاو د4 ه.طاخشدولاو هل قشرد.لاو
 بر-هلاولولاهادعا لزب لو رار وبعزرلاب ناكو

 بولا امسلا عمس راس تقرحأو دهدلو«دذع ىرسمكن اودا قشناو

 باعلاو لذلااهال_عزع دعب نم ب ةسكان مانصالارئاستعصأو

 باخ ماوذا هلّرح عادملاو و“ اذاعىدطلا مص تدعس فك" َْق

 ثعبلا اوه نا. سحاو ريخ لكل دع ةهره-غموناوذروقد-ص ىن

 نزعارل تلع | ذإيردلا نع تذل 5 هلئاضفىد نا ل>ىذلاوه

 بأى ه_ىطظعت ىذلا لوسرلاوه د همراكم تعم ىذلا بي اوه

 كدكلا هن تامل لضخ ىذللا وه اي هلدوحؤلا هنلا قل ىذلا وذ
 ةيرجلا ةندرح ىدلا بقاع ةدلوباطدلا شباط ىداازك
 بذكال درغااىئصاا ىدلاوه أ ةعطاسءاضتلا.ءاج ىذلاوه

 كور كارا كلين كلر ولأ لكلا لوبن ل كل تارا لاا لهالول
 بغءرااوداشرالاورك-مااورك ذلاو دي بهرااو لانج الاو دهزلا هراعش

 للسإآلو اهل هدمت تشن" لوا ب ابسق ليلا ماقرراهنلا ماض
 بشقاا هباونأ تهزو هس 1 يدسداندتءاغاونوكلا فرت

 بنشلا كنا ن نكلو تنكح 51 5 هحنادمىدحع نأ لمؤي ١ نما

 بردلارعاشلا 11100007 يف هحدءنارقلالز:ئذلاوه

 تبهذلاو رذلا كالعل ا.نود نم ب ةرسهازهللالوسزاب اهكملا

 نلت فال اللو بولقلا ىنل + ترهبىتلا !:سهلل ا .ةانمول_ت

 00 وهو يد كيا.ا كاع د اهمظامركحي وأ ءاحرلاوذو

 بكست دوك !ىفهل_ضاوف نمو د مرك ىذري-خابامرك هلعفشاو

 بدتذي ل_اادعب بضعلا مراصااو وباح دة مفطءااو>ر مم تبي ناو

 بست هللا دعب كإبج ىلع # ةقئاخأى دمأدقك[ضفب دبع
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 بهلاها تثءاح نلف مثهح اذا هج صوال_ضؤ اعفاشهلن <

 برت_ةم نيسحار ل كإ_ضفناو امرك م-هل عفا ود>و هيدلاوو

 بركلات لح ناىكترب نمريخو  هنئيسسملا ذال نم محرأ ا

 بحت وهو محن عيصأ و س4 ديب تعلطام ش اانا ندع ىل_ص

 بضعلا تزتهاو امصا ارمشت سهو ه-_ءمالقوشا اجاهأقربحالو

 بختلاةداسلاما اركلا ا ارسلا مه و اودغنيذلا بحتلاورغلاكلآو
 0 ل واد ا 5 اور اول ضف بكصو لآ لحأ

 بتتكيو ىلع ىمااومهلضن نم 4 ادغنوزئافلاوىدهل موو مه

 رصنا اونأ ىلع هلادام ص المو داج- نبا ه-هحرت (ىافرلا ىري رطارصن ل اوبأ ىلع دمسلامممو)
 رصب نقد داوملاىرير لا محرلا ديعدبسلا نبا ىلع نسما ىبأن سلا دبع درسا نبا نيدلا تاهر

 ةعقنلا هتلاسر فىورافلا انذشلاو ىاعملاوفراءملاونأ هامزةكربفب رشا امعاق رلاماشلايةدملب

 د#

 ع

3# 

 تبتقىلشعنلاو ارئاس ىرأ ىتح #* ىةراشيالديد-ثكلا قوش

 حرت

 آ

# 

 ةبرذ هلواه_ظرابجوزتو ماشلا ىلارحاهو ةرصبلا لامعأ نمريرحهب رق نكس هرك ذدذع ةيكسملا

 روش نال ا ئىآ نا (ئرير خلاد 'وبأ ىلع حشلا مهنهر) لاجرلا نمريفغ م هتبعتنج ردو
 ردقاق هلع هلاو-أ تبلغ دقهناالا لاح ىلءاهروصنم نا ناكدةوتاق هللا ه-حرىز ورملا

 نمهوب أ اذهىز ورملاىربر طار وص:هنينسااوبأو(تاقإ) لمقام ه-.فليقفهناسا ضبق ىلع
 نم هب رةريرحه برة لهأ نمهونأر يثك قلخ ماثل اوقارعلا ىنمهنمددعلا ةريثك ةريشع نامزلا ىن
 لآنم هيقثمد ةأرهاجو تو نار و< رمدب هب رق نكسو ماشلا لزن مح ا بث ةرصبلا لاسمعأ
 ريغ_طدوهو هدلاو فولوىز ورملاىر ر-هلا ن_سلاايأ الع اهنم بقعاف بدسملا نبش او رقريمالا

 ديلا هّللاب فراعلا ريشلا ىلا بستن اهب عرب ىتحدي زورملا ةعانص لعتو قشمدل همأ هب تر دخن
 ةقرانا كر هلا ساو متل ء هعمل لصق ىعاورلا ىرب رخلا ىلعد..ىلا نبا بح

 هتعامج نم هحرخأو هخشهدرؤىناكرتلا نالسر خيشلا دل لب 00 تسلل :اوة-عاورلا

 ٌكرثوو_سفلاو ة>ابالا ن نو ا فلكل اود ل ل لاو كلا خا كلل ماك

 جرفأ مث قشم د هعاةىلا صخ# ًاوءابعلا ءاحلص هيلع عنش .و ىو افلا هلدقب تندكو بئاحعلا ةالصلا

 || تناكو نس> لاح ىلعابُ ان تامن ا ىلا هقاوربماقأ و ىافرلا ى رب راسا نبا هذهش هم دخت عج نرد

 نيرشع ه:- هناو ناىافرلاىرب را ىلعد.سلاامأو ةئامسو نيب رأو سه نسدهنافو

 نب مهلا ناكدقو نيا>رلانيباوةرفا ةريثكلا طاغدةورازب هدهشمو دبي هقاو رب نذدو هئاهسو

 نم هسيفندئ اص, هانردقو ىزورملاىرب را باعك ص+أنمىفوصلا قثمدلا ل-ئارسا

 دس نم ةلوفاهم هيد عم ةضاح نم هنأ لعل ديرعشلا فطلأ
 لومعو رئاصن هيدل تاهذ دب لح لح هلالا٠ انامككهن طخ

 لوةأتامر 1اس * لا ل عا .دصمو

 هرمس هللا سدق ىرب را ىاؤرلا ىلع سلا ةجسرتلا بحاصامأو لاق م ةلب وط ىهو ةديصقللارك ذو
 هلوقةر وذملا هس دملا لع فرس نيح هح ماعد دشن ًاامدرعش نم ناو

 رثكمهشرضرالاىثرواهم د ىردعومدايلزانملاىذه
 رجالالماملاو عال نف وي اهلا نالزغ نيسعاب ىدعفتو

 ربتعلات يق مهازانم ىرتذ دب هنحو رفع داب ىرثلا ىلعو

 ريصارْكمزعب فةف كوفح اذاو أ« قداصة مم بحأ كلوعداذاو

 اذاو
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 روفتملا سءعملا لاعفر لاو د مهلحال فوءسلاكشو اشاذاو

 صصيتملا فئاللا فكي اهذ_ وب ةبانعاواضفتكعاذاو
 ركشاو مها دنركذاو مهل مس د هضيقو نامزلا هطسامم ىلعو

 كلاوع ءر ىدايصا ادهم نيدلا سوم لسا نيا قاز رلا دبع محاصيل اهلنا ىل او لملخلا جيل ا مهنمو)

 قاررلا د_.ءحلاصليلحلا د.لا ناك طقاسا اردلا فىدحرزلا دجأ ريبكحلا ميْشلا لاو (هنع

 || نسح مل_سو هيلعدللا ىلصهلوسر سب ا لام هلاباقراعاريبك اماما ادمسا دس ىطساولا م ىتكستملا ||
 ١ الكو ثم هلابادبؤمرهاظلاو نطايلا هفاظأو ناؤرعل اوهدماهثلاو ةءورملا نم مظع بناح ىلع قلما ا

 ١ رهزلا م-هقي رط مسا امج و نب رهاطا اهداد>-ا ف اخ اه ءارال.- ثداوألا هز محا الهلا ىلع |

 هن امعيسو نيثالثو عبس هئسهنعهللا ىذرقرت ةرهابتاراشاو ةرهاظتامارك اذ نيدملا

 لزغت عم ادملاو دغ ل_هأاب كلا زغزفو كتاازغ تعلط

 لزنب بكا وكل !بءقمأ ءادطب_ 8 الأ ىلاعلا بهذيحان ىالف
 ده نيدلا سوم دل نا دج دمسلا نا د#مونأ لدندد سا هللا ىلو هللا, ف راعلا يشل مهنمو)

 !ِ هنعتراونو هرهأ مظعو هرك ذ عاشو راطقالا نمد_صقدقو هما ثلارايدلا ف 4تب رذترمثنن او

 ةئاهتسو نيعيسو سه :سثداو- ىفرصعلا نايعأ محارتىفىدق_صاءافصلاوو لاو تاماركلا
 لاق مح*اذلا نه كل ذدوهسلا عقوو هاك هل ءاوأ هدج د (تاق) دم نيل دن جشلا ىنوابفو

 تاماركب حاصاعطة>ءا داءا دهاز ناكف راعل احل امصا | مشل ل_مم نناهل وة دعب هذ ىذفصلا

 هني وازبني- هب رقب هناو تناكوموقلا قب رطب هفرعموداهتحاو د هلوهطاي وةرهاظ لا

 هلا تقي ساكر اخ” الا حاعج ىف نيدلا جارمس دمسلا انش هرك ذو ةئاملازواحدقو ةروهشملا :

 فد رمل 'ىعاو ,رلا دج نب لدتح لءاطاد._سااىنامرعلا لاو همدعل اجر 4.لعىثاوه راشالا

 هللا ىذر فاسا اراثآ انفدعمديحوتلا لع نم مظع بتاج ىلع هرامماوص هلما ماوق ناك نراعلا

 س# ميركل اديعربمكل دفا مهذم و) نيعجأ نيطاصا | هامل والاهناوخاب وهيانعقنو هناذعو هع

 ليلحماما هحاعج قجارمدلا انكش لاو( امهنع هللا ىذر ىدامصا !قازرلا ديعحلاص د.إ |نبانيدل |

 طقاسلاردلا فىدحرزلارييكلا دجحأ زشلا لاو ناورعلاريثكن اشلاريبك بهاوملا يظع بقانملا
 ٠ ارسفمادوءانراف اظعاواملاءانثد_ترد هلا ىلل- همرطارفاوةناكمملا ي-ظعاملو ناك هرك ذي

 هءلع هللا ىلص هللا لو سراب ىمسو د- هعب رمش كسلا لك اكسةم هنبا نيد ىفانك-ةمامهشافراعامفوص

 مامالامهنم همنا عاشم دع نع هما اعلامولعلا ياتو امع.سو نيرمثعو ثالث ماعدلو هفهلللاو

 ناطاسريبكلا هنا مامالا نيار م مالسالا خيش ةودقلامهمهو ىرذنملا ميظعلا دم عني دج لضافلا

 للذنو لواملار دصتكى طساولا ميرك-ا ادع د#ثوبأر دصت لضافل ارمسفملا ىدا دخل ا ةمالس نيرمصت
 ىف مدق لوأ عضوذدنم هتماةّدسا عضوريغامودامجالاب ه-:عدللا ىذر طرفأو لول ملا للذ_ةكهنل

 لملقا هنأ شواعو هفرمثل ة.سلابهناو لق هيو «تام نأ ىلا د رطاا

 ديئاسالااهيفتسعص ب قانم د هلمامالا قارعلا مركلا دبع
 701 حبيبي يي يي هيي به _-_------لبل-



 ديدان صاادمصلاهؤابا لاذك + اضيق:ملازال هتريس-غدلل

 ىطساولاىناو دعا انهم نيد # ىلوملا هشلاقو

 درؤملابطعا | ماماو د هحّسو قارعل اردص

 دمجو أم ركلادبع هي !ميعةيربدلاثوغ
 |١ داع نبا لاووديةرصملاب ريدلا مهب هلهأدقا هىفنذدو هنامعيسو نيس وعسن ماع هنعدللا ىذرؤو

 نممالسلاو ةالصل ا ه.لع هبقهرعش ن هوو ملسو هلع هللا ىل_-ىبنلا ىب دولا ريثكن اكه دمرت ىف

 هلودوجةدمصق

 راونأرارسالاامسىفمها تحال رانا هللا هاعر ى.قعلا ىىل

 رارسسا دريل |اياوط نم ىلع د“ مهرخافم نع ىلاعملا درب ىشن»

 رات ىاخلا لمقود نمرون نم + تسقاذلم مهين اهمهوجو تءاض

 رايدراذلا نامو بودغا !سمط دىمع مع نومأأملا ىدهلا عيهن طارم
 ران اهنا اشرد ىف ا«تسحناةضيقلا عر لصال ادهم
 را.س رمل | | ذهو ىل يلا مكح * نملزنءلا ناوذع ىلعلا ىنهم

 ناوطأو تانوسشوقراوخ د“ هتداعتلعم ىف قراخ نم هلل
 رادقأ ل بعثلا عسجلو هبابزع ع ىندعسةترادتالاومزعلا ىنداتقي

 يشلا نم مظعأ ل جررمدعل || ده ىف قاس با ىلع ف قوام ىلصوملا ريصقلا نب نامع مثلا لاق

 وناهل انلراسكن الاوةد_هاهلاب لا: ةونلا ناوللادو ىطساولا دهم ىبأ مب ركلا د_.عنيدلا سم
 لضفأو ملءاوهقفأ ميركلا دبع دعو ناك ىرئاشعلا داوع نيدجأ يشل لاوو ميركل ا دبع دج
 لاقفمركلا دبع يشلا تيأرتن هام الت دحالة ىف لاو هرمص عى هلع لوءملاوهو هنامز لهأ
 ممن بيرالب هللا لوسر بنان تيار دقادنلا ولاور ىكرذ هني رلوقباهررك املكف هلع اهرركف مذ
 هتقوةكربناكر اصتخالاب وامن ا قتا مسام هما _عظعا ىقتسماملساع رك اهلح ناك يش يشل
 قميركلا دبع خيشلا هيعدأ نمناكىداكوالار مت نيميها راجعشلالاوو + هنامزب>اصو
 هتلعواهدذع ىدال مفاذمهل تيا رو هب فزاجأو هنع ه2.ةلت د-ةوكر املا ءاعدلا ذه هتاولخ

 نم هتكريب و هس مهارمس و بئاصملا نماريثك مهنءهللاجرف هس وهتكراوأر نةريثك هعاجل
 ْكءلعْلب ىنعجاوثبلا ىبلق مامي دخ(مهللا) ديميرلا نحرلا هللا مس !ذ_هوهو بهعلاريسلا

 را.غالا ثول نمىنصلخو كريغ نم ىلملاب>و لاوس نم ىبلق قئالع عطقاو ىنع كضربام ىلع

 'ل مال ةعيطمةعماس ىمفنو كرك ث هات جراو>و كرك ب اسهل ىناسا لءحاو لدم حوت صلاخم

 كل نوكحب.و ل تاكرح ل« او ناطاس مس لع دال سيل نيذلا ل دامع ص او نم ىناعحاو

 م ىظح لءجاوءوس "ىلا دنتدي لكنم ىنعنةةسارح نيعب ىن الك اوكا عرومال الكف ىدامتعاو

 ىنلعجاو م انتم لكل ةبلغلا ةكلا.«ىلبهر ةجرلاب ىنطاب وة.-ب.هلاب ىرهاظ نيزو بولطم لكل وصح
 نيعجأ هيدصو هلو دهمان دنس ىلعدللا ىل_صونيجءارلا محرأ ايل ةهحرب ىرهأ فلم ةريبصصا ىلع
 نيدلا محن هللا ديعديسسأ اهللابفراعل اهلنا ىلوةلزنملا عسفرلا د سا !مهنمو) ليكولا منوهنلا انيسحو

 حاحت ىفلاق(ىطساولا مب ركل ا دم ءنيدلا سعت دمسلا نبا ميل سلا مازخ دمهم ._.#ل اا نا كرابملا
 مع نعام وا 00 ررمعلا نمهلودئامام هنسف هوبو هن امعيسو نيتسو تسه:سداورامخالا

 هناشهللادبأو دالبلا ىف .هتيصرمشتناو داحتالارصعلا ناءعأ او دافتساوداؤأو هن لحرو ثيددحلا

 .ذر وهو ىطساولا يركلا درع نيدلا سوثدحو الا ديلا لحالا ثوغا | هدح هلج-و دايعلا نيب

 نءهيدجالاةداسلا :ةالسأ هقيرطذسخأ ركب أو ميظعد>١ذه لاقوهب رمثب و هق ىف نو هلاعدو

 هىلح



 تببلا ع ومش« دقو بولا اهلدثن ا داوو طساو لاح ءروظعم هنبعص جرختو مب ركل لاب>ردنسلاةد>

 هللا ىل_صدللا لوسرثد دح هنع قلو ثيدلا ىف عرب وةمأ هب عفتناو مهراكى ع لهكوهو ىدجاالا

 هتلاسر ىفىلوقاعلا دج يش كل اهقثلا ع ولا لضافلا لاو نا.عءالا نمريفغلا مر

 ريثكهلىب ور لبق تذكوهرمصبلاب ىطساولا كرابملا نيدلا منهل ا دمع د.سسلا تدر تا ىهاسملا

 هكيرض اداس“ نمافلسل | هريس تقرع هلع ير حارق ههقرشلا قرط ىلءراكت الا

 ذلا بطقلا ناو دقعل او ل١1 لهأ مهدللا لهأ موقلا هغْناط نات ةقحتو مهمعهللا ىذر صاخلا

 تغرد ةل-هعلا ل. ه2_سموهو ىعكلا تقو 4_ءاعت اة دىنا كلذ بيسو بيرالب ممم هنورك دن

 الف نيب رقملا هئاماوأو نيه اصل اهلل 'دامع نم ةبمشالب لحرلا اذه نا ىبسغن ىفتلقو هتنمهل ىدت ارذ
 نيب ر محلا هنا اواو ني_حطاصلاهللادادعن مدلللل- هل اوان تاقاكلادو ىنذا ىف ه5 عضو هدي تابت

 نيك اسم كادكءأ. ءلوالا ناسن الا فعضأ ام ىسفن ىف تاةفام اعط لك ًايهتد حوف نيمو دعب هترزو#

 الولوحالوافيعذ ناس الاقلخو دجأاب للاووهدلحاو تدب ى-ندخفن واك أب وتوعو
 مسن أمهريغنيبو مسمنببقرفلا اوىلاعت هللانمسهاو>وءاملوالا وق ىيم> اي تفرع لاو هللابالا وق

 ىلامهاكب الو هتاذيمهرومأ م هالومىلو ةيقةر دعلاز لوطا او هوهلاو لوألا نم مهدرحت نودعد»

 رطشااذاالاهتوقوهلو- نم درتنالىلاعت هلل ةوقلاو لوما نأ هلع عممهري غو نيعةفرطهريسغ
 محرأهناعسوهوان اس>او الضفو هجر هللا نمثاغب دش هفعذو هز عطردقلا ةمدص هنقا ذاو

 هتاجام ضعب ترثكشسا تنك ةودنها!تاحو سنم نم هب ده هلت اج د قواموب هّئحو +« نيجحارلا
 هعداذه لاو هلجال تددرت ىذلا عفرهيدينيب هب دهلا تعضو الف هتدعا م هتعفر م هتدعا ع هتعفرف

 ةمسلالايح نمال هح هت ارفهلاقمو هلا« رظالا تنءمأ ىناوانلا ذ_هوىدالوأ ىن-هب راغصلل
 هنا انقي رط نفد هاب ىرمس ىفهلاعفأ بقرتأ ان اواموب ىل لات كلذ عمو عزاعزلا كرت الهي دما
 اف هلاوحأ نع سه: الف ناك نمانئاك ادحأت يتكاذا هدوصنلا نيدلا نكلو ىدهغلا لامخلاو
 لاقوأ لاسحي عرمشلا كهل هبح اسهاءداذا منادنأ عشبال لابقالا سقرو ,لاوحالا سرس
 نوعءطقبو نوعءفشإ الو نوعفشيال عرمشلا كه لهأ ناو همز رت و هقراشي نا هبلع عزل

 دنم لوق ه 5 نهد ومو د هللايذامعلا اوقدر طااعاطقىدر طااى مجو همبلا ىلاعت هللا نع مهباعكأ

 قرشا |باطقأ ترضضح ف وهل« اكل بع انضلا طاب لعبة: ًاوىب رقلاروطسول: ان أو نيماع
 مالسلاوةالصلا هلع هنع لت اوان امعلسو ه.لعدللا ىبص ىبنلا ىرأ ورضألا ىتبح و برغلاو
 ىبرع .وتادا-4لا يبست عمماو ش :و>ولاو رو.طا!تاغل مهفأو ماوهلا ىنمد_ تو هصاخلا ساوالا
 ىدخل ادراولا نرمي ومو رام لكي رادقالا ند ءاس:و نامزلا ىتناكم بهرب وناوك الا ثداو>
 راصملاو ىراربلالاوع ىف شكو بات الا ب عرضت:و لادنالا ىلع _بتولوبقلاو تايقرتلاب
 سنلوج وحأ الو فعضأ الور ةقأ الو ده أ الو ىنمرق> أها ىلاعت هنن نا هداك كلذ دعب م-عأالو
 هللا ىذر تام ىهمت اي رعب هللا ىلع كلذامو 4هجربدسا ند غني نا الا تانّممطالا ىلا ليسن مم ىل

 رازت هيقهلو كاتق نذدوهرب زا نم درعس هن رم نمهبرقلاب ةينملا هتكردأ هحر فس اد ؛ رغهنع

 نيند (عافرلاى ديدطا دهم ويشلا ديسل ارييكلاهنبا لو مهنمو) رازوالا همحاصةكربب طحت دهش مو
 هلوهناو ال هسوسو بماجلا ىلع و هند ناك دادغب وروب الا نين ةاور نم برق: هدب هثي داسا

 سهم لمسلا| ىلا همس ىسش هد واز فهروزتتناكدوسالا نامه هسعركبق انموهمظعقراوخ

 ركبوبأ عشلاهنعىور دا هن امعستلادو دح ىف هريس هننا س دق تام ب اورلا ميحرلا دع نب دم نبدلا

 ثروغ نامْزلا بطق هللا, فراعلا دمسشا | هدسن ا! ثدسهناهب دجحالا :داسا | بقانم ىف ىراصنالا

 حدم د“ هنعدتلا ىذر عافرلا دج نيدلا سم ددسسلا نباركبابأ نيدلا جان ديسلا نارالاورسهعلا
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 ةدمصقلا هلم هتءهللاىضرماورلا دج دما انالوم ءا.ةصالا ناهرب ءاملوالا مس مهدد
 ىساقي دقامل ىيزع هنملم د ىءاوبندلا ةدهوب باقل نم ةدنضتلا

 ساربن امضى تاك ن اله 5 انيهر بوذلا ه5ءىراص

 سال_طاونينعاظاانعو د ه-:ءعرزولاس اعم هتلاغش

 سانئئمسا ثداو> اهاربو  ىنامالاىلاسللا ىلع ىنس#»

 ساسملا داص نالو يده 4 ىاقراابىدهلا لان نكل لض

 سارلاب لمكم دوو م * و-ةلاووهدي-س هلل لذ
 سايقمىخاشالا ض.فيذا * اسوعهثدهاده نم نوضفتسإ
 ساسالاىوةلامهالوموهو 5 ريسختادانىرطلا ىفم-هاك

 ساوقالاو لا. لا ريغبم_كك صالا عرصت همه كاتقبر

 سافنالارهاط باعتلاو ذرمدع كلا عصبرغلا ةرغ قرمثل |ملاع

 ساك,ب صال فلا هر يف لا<لوسرلاهدح نع بان

 سامرالاب ئاوش نماورهط  تببلهأ نمراجتلا ىول-ع
 سايدالا هطقن نممهوعت د ادا.ع هلالا رهط محو

 سانلاك اللالضلا فوفصو دي مم نمو مه سانلاامتا

 سام نمو دلح نم هف د“ نك تداعملا هد هرج

 سابللانم سمت ايه سائأو ع بولي م-متائيه ساناق
 سالفةا وذ تنأف الاو هلل كبلق ريسط, نا ىنغلاو

 سانقلا مخك ىلع يعاور-ال د انمتاىتح قب رطاا انفرعام
 ىسان نيهلاركزأ هيو + عطقد مب دراشدر هءمكح
 سارضال ا مظع دفولا ىدا د *.ثرلاب ظفلي نيح دام ىف
 ىءاكشايوىرولا عاود نم ني راعف ةامإلا ىف سانلا كراش
 ىءمانعلا ههحووطس مول *“ هنفذال ىذال رهدلا نهد

 ىساورلا لالا نءانصح ثو+#* !!اذهو ى-الاو هللا ااسح
 ساسهملل تابثلا ىلديواه و اومأ دماوطا باقي دم

 ساسعلا ايأاب ةانؤغ تاق 4« اماذارمثباو عارث نداهدان
 اقرا نيدلا جارمس دم لسا |ىلاعملا ونأ عما, ادرفلاث وغلا بطقلا ان الوموان د. سواذخش مهنموا)
 ةحماطلار هلا مالسالا شوه هنعدهللا ىذردنلاب فراغل !مامالا امن.ةدودا دغب لبزن(ىيوزخلا مث

 ريبكدلا في مثلا ىوزخملا مىعاورلا نيدلاجارسس دهم ىلا ءملاودأ ماناالا ةكرب ماركلا هئا.اوأ ىلع هللا
 لل. نيدلا سوم دسسلا نبا مياسلا مازخسيجم د سلا نبا كرا. ملا نيدلا 0

 ىلع نيدلا ردد دل نبا د نيدلا سم سلا نبا ةايراسي ا تناوب ىطساولا ميركل ا 1

 ندلاوةلودلا دهمديسسلا نبا نيكس .نيفد ذا صل ىلع ىبأ دج نيدلاز ءداوأطلاثوغلا بطقل ا نبا

 نبا مزاح دمسلا نبا ةلس هدم لا نما نس ىل.سا ا نبا نامت نيدلا ف.سد سا | نبا ي-رلا دمع

 ددسا | نياىدهملا دمسلا نبا برغملا لب زن ىكملا ةعاقر نس دمسلا نبا ىلءديسلا ننادجأ دمسلا

 مامالا نبا ىناثلا ىسوم د.#لا نبا دجلأ دمسا | نبا نيسنس د مسلا نبا نس دس نبا ديم مسالا ىنأ
 مامالا نيارقابلا ده مامالا نباقداصا ارفع مامالا نبا مظاكتل ا ىسوم مامالا نبا ىضنرملا يهاب

 هللا ىذرو ههحو للا مركنينم وم اريمأ ىلءمامالا نبا دم ملا ط سلا نيسإ-|مامال نما ني دناعلا نيز

 هنع
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 ل را يي ل يل ا شالا ا  اللااُا77ُُُُْْْاُْاُاماا يي مم

 لح أت نبءارهزلا ةمطاوا::دمسءاسنلا ةديسسل الامأ همقنلا ةرهاطاا هتحوز نم هقز ر هدنع

 تاكد نيدلا م .وب ىلا نيعجحأ مهباقعا وهباككأو هلآىلعو هماعةللا ىلص نيملاعلا دمسوان دنس نيقواذملا

 نودر تشاو بقلو نأشااري.ك ةلزنملا لاح ةمرطارذاولمعلاو مع ءلاريثكر ردقلا ميظع رك ذلا بط

 نأ شولعل كلذو ىتوزلا ىدلا1 لا نجحرلا دمع ريم ال |اتنب هبي دعس ةدل.سلا همأ بيس وزال, هتوخا

 نيدلا جارسد سلا ةدلاو ءابآدثلا امهج-ررفاغلا دعو ىناعمسلا نبا م-رتدقو مهعلاو قارعلا ىفوبتيب
 باسنال ا هناك ىناودعلا مهرمأ أ ىبعىتثأ دقو ةمساساىدابالاو ةيطظعلا لئاضفلا نممهلامنيبو

 مدقلاو ه.يلاغل|ىناعملاو هينا دعلا ىلاعملا باعصأ شيعلاو فدسلا لهأ شد رقمهلاو عدنالو
 ميش عاف ,رلا بو زا نيدلا جارس دل |ناك(طقاسلا ردلا فلاق)مالسالا وة.اهاكللا قدقباسلا
 هس.دعن ج رقو ءادصا | هنعذخ ًاوءانذعلا همدخ ةسايرواك_ةواققتو العوام عهنامز ىفمالسالا

 رارساىفصاغو ةيعرمثلا مولعلا فرحت هريصع لضافأ هعب رمثل ا مولع هذ ع ىقاتوخومكلارباكأ
 هيلع هللا ىبس ىنلا اران' نم هب مهحثي دل ىف نمؤملاحالس اهنم هل اصايتكف ا او دقي رطلا ى اهتلللا
 باوأ هةدزلا نذا, برقي و جوعلا صلو بوركلا 18 بولةااروم ام هصعلا هرابخاو ملسو

 ءالحو فرم معلهأب ضاخاسذى ريكذ اهضسألا او نارهلاري_سفت ىفناسلاهتافاؤ نمو جرفلا
 دسلاانيلعلا ىنأ ايلوالا جاتان دس دحر امخأب نودكشم ل .اح باكودو فوصتل ا ىفنيزإابلقلا
 0 ؟اقللا ل_هأ نال ىلع لاعمالكمل او كل ذريغو هنعهللا ىذر ىنيس+ ا ىعاو :رلاربمكلا لجأ
 ىلوأ ل:ء ل درت هلوق هرمس س دق هم اكن هود قأ اه هلا ن نم موقلا مالكه نمفت امي ف شكل اج
 تدخأ بكرملاةمال-سهمالكنمو كريغ عمل فوقو نءرضأ كم كفوقوو لري غ نع لدرت نم

 لوم ناكو دولا ف:أ مردود اةفرعم عفانملا مأهبادحال لوقي ناكر بكحاراا هولك

 تف”ااطملا كري بااطلاحورلوة تاكو امهءاروا.عقلعتو لاذو اذه نع باغا دمع ةكربلا تسامط

 ةلفغلا ىلا فراعلا باق تلا هم دص برود فرعملا ىلا لفاغلا باق تأ هغن بر لوقب ناكو

 لوي ناكو نانملا نانا هللاوناعا لفاغلاءاجرو نام فراعلا بقرتفنيا لا بقرت نياحرلا ىلعذ

 ةلفغلاربك أهلا لوي ناكو رمق ىمركر سك بلق ةرمدكب رو رخاع ةوق شربت باق ةرب جبر
 هلعامو هلامل-ءنمرلاعلالوقي تاكو نعال اامسبنيب باخ اوف وللا تنبةظقيلاو نمالا تن
 بخلا نم صاختلا لقعلا كح لو. ناكو 50 :عفودولا ل وعي تاكو
 ”العميدكن او هيلقعفش هيلاوداو هبيعرت هب ونا نط نم سانا |لهحأ لوة.ناكو ةراقمسملا

 ثدحت ىتا|اتاماركلا هلهللاك :رحأ دقر (دعت نأ ل هراكلا [هنافال كو و) هييشلدبي هغيصاتاو هيج

 قنا ةقوات نب رسل هكا لبد و موا انو هتاف ءا ءاوالا ن نمهباهنلا لهال

 هم#ا1:_سحامالغرمد اذ اهةوس صودادغب ل دفا دره انقاح هنييسو ىلع ماهذ ىلستشل اوكار

 هاحتاصخ اش موو هءلارظاملا ىدادخيلا ىرهولا ماع نب ند-رلا د. نب ىلع مساغملا بأ دود يعس

 رهاظ قبو هرادبا.ىلاه 0 0 أعم مالسغلا فا ردن |تقوءاجاملفراهنا | كلذ لكدناكد

 داءءاسم داءاملو هناكد ىلا هب رط ىتةامالسغلا روطالف حامسصلا ىلا قب رطلا هعراو ىلع بابلا

 هله ىلع "ىلع مئاغملاوبأ ءارالف ساه الو برمث: الو لك يالا ,ملايلو مايأ هسجخلا لسا هذه ىلع ب و

 نراعي و مس وبنو م هاشم مالكح نوءهدءارهفا ٠ ءالؤهنادرععسىأ هداوللاو ةلاكا

 لاعتوه :سدال. لا ىف ردوداد_غب نمج رخاو نمت تنكنا ىضش ىأريغفلا لهل لمفدي منو هأب ام

 وأ جرخ مايأه سمة سا | ىذم ل.قناهنناردقب ناكو جرخ لاوامهل هلوة درحمبف كل ذ هل لا ةذ

 هنارقأو هتعاج عم سلف دادغب رهن ئطاش ىلع ناسا ىلاراتلا نمهعامجوهدلو و" ىلع ماغملا
 ناكورمللا دعس طسوتف نومو»:ءاملا فاول دو مهبامث اوعزنر اغلا دالوأ نماه د صوه دلو دل. عسسو



 اراثإ

 أ| هقلي ملفءاملا فاوطقسو مهباثاوءزنو مولا ماهفهذخ او ءامل هعلتقات موعلا الو ةحاسا | فرعدال
 ا نأوهاهلاردقاه ةليالاو مولا كلذ لكلا اذه ىلعاور ساو نيساطغو نيم اوعناونأو مهنمدحأ

 نيدلاجارمس ددسلا|امأو د مالغلا ىهأ نمناك امانه نينوز< بوللتلا نب رمدك-ماوعحر هود

 ىو حاصهاراملفىرهوملا ماغملا بأ ناكد ىلا ءاج ودادغ لةدماعلا ةهتوهىذلا مولا ىفهناف

 ىنل دب نم ىعم لسرا لاتذ ةصقتا اهلرك ذو ةلجدلا ف رغد وم ىدم_سىأ لا تفربإلا نع هلأسف
 ىأرالف لحم ا ىلا هي ىتأىت> هياكك أو هبازأ نم ةءاج هيداو هعم اغماونأ هذلف هقرغ لحم ىلع
 لاقودهد.ب هملاراشأوءاملا ىلارظ.ةمركلاتادراو هماعتدروءاملا

 بيمن اةةئحو كدع صن دق د امدضب تيت دة كلامءاماي
 ىبمح كءفتام ئمى”الذ وع انتامح كف ناريخأهللا

 امحءاملا نطب نم ضف قد رغلا دمع_س نعي سضل اةلاحءاملا قشن اه هدبب تناك اصعب ءاملا برضو

 هيديو هيل-ر لب قو نيدلا جارس ديلا مامأ ه-أر اغملاونأ شكة هلي رارمسو هصدق لابالا هيام
 || ليلقدعب مم هّميانعب هللاهرهظأو هصاخناو ةماعلا هماعل.ةأو اهب هحٌوْزفتنب هلك اكو هتبب ىلا هذدخأو

 هيطاخ وقم د.ةدم ماقأو ماشلا لزنواهرباك ا واهلاجر نع ه.عرمثلا مولعا ١ قلتو طساوىلا داع

 ةعبرشلا لءنمًايسش هنع قلتو ىريعليلا جارمسلا ىلع عمجاورصم لخ دوم ال_سالا يشب اهكولم

 جوى رط نمرخ الا عشامه الكف هبعاورلا هقيرطا | هيلاراشملا ىوزخملا نع قات ىنيقلبلاو

 رثك !قءاطعلاو خومشلا هيلا ىتتاوداد غب ىفهن اشمظعو قارعل ىلا عمجرو نملا لخدورةعاو

 هبا ديد ىلاعت هللا موقذ بدحأ لح ررهظةكرا ملاهدسمهنا (اضأهنامار,نمو) راصمالا
 ةاشعذ حابذمالغن ماشلا ىف هو اددأ كلذ لبق بادي دحاهب 15 مناك مب وقت نس>أ ىلعراصو
 طس ةاشلاو هدنع فةودارالف لالاو نسما نم42:اط ىلعمالغلا ناكو هيف ىفنيكسلا عضوو

 حابدلل لاةفاهحور جورخ ب رةدقوهح وردم

 هناهل ويح راهيقس هيفىف « هحبددعب نيكسلا عضاواي
 هتامحدرب هلني_هكلاانأو 4 ةيعىنان عذلاحرجب اهعض

 اهداعأف حرا ىلا نيكسسلا ةداعاب هرمم سد جارمس ا دمسلا اندم عاستأ حايذلا ىلا راشأف

 تاماركل ا فئارظ نمةماركلاهذل_هناو هللا نذان عذالوا,يفهحارحال هملسةاثلا تضفتناف
 نمريفغلا م اهيانثدحاممو د نيعجأ هيلاءاءلوأ نعو هنعهللا ىذر تاءرابلالاو>الاب.عو
 هفيرطاا هقرخ ته قه.,تر مشا شكه مع | تمهةدالسب ةدام_سل ا ىلا ىعني نهالحر نأ تاقثلا
 ةصاخلاب وو هرب اسلا قرطااءارققءىبسا اماريثكن اكف لزعء هللا لهأ عمبدالا نمناكو هيرداقلا
 جارسلا دمسلا هل ةكةباوحلا ظاغ أف هنو نيدلاجارمس دمسلا ان د.سةطساولاب همت اعفةب دجالا
 هقور< وهام هريمع هدو غباحردم هيفبتكت يه لهأ نمهعاج عم هلسرأواناك

 ه-ثعن ىلعرداقألا ىرت د محاخىرولا اذه ىهني

 هشرع نءرادلا لزنتس 3 ةلاح هرم نم هعو ىف

 هشط» نهرهظ ه-ثط و 5-3 ىرولا هل |ض.ةنم ضيف»

 هشركى شكلا سأ ارلخ ديد ااكلا مل شكلاب اغطناو

 مهللا ايم لاا ىفطس هو ريخالات يملا ار قال فاناعهءاككال أر قولك باكل الدوالف

 محرأاب دوهعلا,نوذوبو دود ا دنع نوعي نيذلا نيفراعلا نماناعحاوبدال اءوسنمانطفحا

 نجرلاتاولص هءلع ناوك الا د.ست عن ىفتادنملا ناله هم لاكن مودي نيجءارلا

 ولو
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 انوقابوان اج يملي دخ عاعش * اهريص ءامصحخلا ىلع تيشمولو

 هرائمعو هريس سدة هلوةاضأأ هنمو

 اعينماعيفر لزنم انردق دب ىعاؤرلا نبا ةم_مموق ن-غف

 اعيطم اف ىوعتلا رعب لذلاده_ثمىفنامزلا انو عدد5

 اعيحو مومهلابحار هباق ب صاقتنابان_بسعانانأ نم

 اعبر سس لويقلاو تفل اهءاج د الو_ببق مورب انءاج ىذلاو
 اعيسوايحرداشراللانطوم د رايد لك, اندش موقن ف

 اعمطق بولعل انماءلصوو يالصو سفنلا همصع نم اذعطق

 اعيفر عاضتالابانع_ضوو د اري_بكرادكنالاب انريدحو

 هنعهللا ىذرهلوة هنمو

 لئاسرانيغثمحاشلا | انمو الئاس تاذلا نمانمع اسم نعاني

 لئاوالادودلاديصلا |مانانأ د ةرز-عور_ثفهشالوسرانل
 لئاطلاملاو طهرال اندنعالو د هربز_عاش_دلامندلاام كلذا

 لئاسولاه يدل تماقناو ريغل أ انبان-لذننأ انيلعزع

 لت احدنعلل بوتكملا نعسالو دب اني رباب نم لكلا تألسعنو

 لئازوريةحاب دلا ىذ ن مك ىرب امعسج نأ ءراا ل عع دهشو

 لئارلوةم ىوءدلابشغناو د4 لطاي هللا ا١ل-ام ئلك الأ
 هينياسملاوا:ءاعدتلا نم ىدهنلاءانغلا ىفهتاماقم ىلاريش همعهللا ىذرلاقو

 00 عجاف د عملا ةرزاو ىف ىلاحي ريسطأ

 عرقلاهر كسىلا ىلصأ قرح يىلاشن مكح > ىلا ىروط نم بهذأو

 عطلاهسالمن ءعاطقنانأشب د |ةيلا ىلا اشف ىتسعمىنرهظ و

 ىممم ىننعمس و ىبم ىبسطا 4 ىكلصاووىلاصت|تانار ىل- كر

 عفشلا نعولءترتولاب هبكحرم اهلصأ غصب ىئازحأ كفا

 عوللاك ىف هنأشودبققاذب د ىلكصةل-ءرون ىعم عبط و
 !للاو سما اةلاح ىف ه١ فماول ادع ' ىدحع نم هئيع ىلاك ريثسمأ

 عضولاو روذلا كلذ نم ىلا لهال < امناكف اهب ىراوفأ عطسسستو

 سا فر اكمل لكخما اهقر هدو د“ اهد__ مرش ن ءدوءىملااهاههف

 عج ارقرفلا فت اهرب هلءامض د“ ىمعلا ب كوك ايلاطعأ ن نمكرابت ر

 للا ةدئاعاهيناعم شوسح نادي ؤمبواقلا لمى كد

 عوالاكتنكناو عوف ىف عملا نع 5 اهزاسمادرؤ عملا نمك كلاقبأو

 عنملاوبهولا ىف ىسدقلا دهشملا نع د انسا|جذوغا تق ىتح كالعأو
 عردؤتنأاهفىلقىفْ ل --ةلصو د ىتنايصرسْكنمىرد تنأاهو

 هربعرخان كسو ماثااوريمعه مال اردصراص تقولا قاضاهرث "امو ه-ةاموهنامارك طسان دراولو

 نفدوهنسدوءسوناتثثارمعلا نمهلوه' امو نين او س# هس هنعهشا ىصرا مب تامىت>دا دغب

 ماقم ىفهدرغتو هننثو ع ىلعهرمضع ل هأ نم نرفراعلا عمجأ دةورازب ده ثمهلو دادسغب هب ر دب
 هللدهلاو نيمالا ىنااءاوتحت موعمانسثحو نيدجأ نيالا هننادا بهو هيانعفن هتييطقو هناؤرع

 همأجرخت هب و هنعدخأو هرمم سدة ىرتولا د# خيشلا ىدلاوو ىد م هتقرذع فرعشت نيملاعلا بر

 (نيرظانلاهضور م 16)



 هيرذلا نمهيقب هقزرو ناوك الا ىفهرهأ هلباذغن أ وني دحوم ا نمريفغلا مما هن عفتناو نيةراعلا نم

 باككلا ىلع نيقفومادالو امر هنمالضف هللا ىنةز ردقو هصناع هاذ7 ىف ,هرك زهطاصلا

 مهمأودوهثو نيدلا صمو دج مهو هريغ ىلعن و دّةعنالو هنا نورك ديريسسلاب نيضار هسا و

 ىلءوذالم دمثو هعشاخ هنناو تناكو ىنيسإلا ىوسوملا تاكربدم_سا ات مي ص هرهاطا اهديسلا

 في رمثلا نباد_م حلا يشلا تنب هي دعس في رمشلا مهعأو ىمومونيدلاردب ود_هثو نيدلا جات

 هنعهنلا ىذررداقلا ديءبطقلا ل_.احلا يشل ؟نم ىرداقلا ىلا ١-1 باهولا دبع ني ىبعدءاعلا
 ديسلا تنب ةيولءرصنلا مأ همر ل ادنيدلا فرو هللا اهجر هل اص هش د قلنا ةددحة عناوتن اكو
 هعشاطااه«أواهرك ذى.سىتاا دعب دب ود_ه5نيدلا بطقونب دتاذةاملا ىنىهوىعاورلا نامعش

 و هدحو ناملس رالف فراء ١ ىرادن الار كب ىأ ريش |تذب سبيس هللا ةفراعلا ةدهازلا

 نيدلا جات ىلعلو تاكربرمدنل اود ذالم دم هدحو نيدلا دع_سدوهنو ميهارباو ىعافرلا د نيدلا
 ماو دجأ نيدل ازعل اسنيدلا فرمثاو ب زر ء كل ذك ىمومونانزعأ ب ذهملا ىلعو ةمالس 1

 نوعحار هبل اان اوهتلان اهلل لكل اودوهسلاوبأ حي دج نيدلا بطقلو موماكمأ ةمطاوو ري-هلا

 نيعجأ هقالسأو هل“ ايوهندللا اذعفن ىدكت نا نمرثك أهي رمثلا هبقا مودع
 بر املابسمللم_مفل_صتو د مهلبزت ماضنال موقكئاوأ
 بك اوكلا باسم, ىدحت تا,يهوويةج بك وكلا لدم مهرث < ام
 براغملاوىرولا قرم مهمءاضف يهعظع لكقرمثل! حاطب ىناولح

 بهاوملاىناءملاىفممتدرفأ دقو ب ةقرنو ىزيموق مهجازب
 بئامتلااياربدلل م ممرهظو 4 ُهْمَأ نورهظ رصع لكى ف
 بياطأنوسخحنأ موق تاداسو ا مز تكوفراع لاحر لود

 بقانالا ىل موعلل مهدعب نمو ويمهدوذ> نوال اصااتاورك ذاذا

 بااعزعه مهاب نممهدحو + مهوأىاورلا نياومهام ند
 بناوملا هال ىنثهنم رطعف مهركذراسام نمر لااضر مهياع

 ةئامامثو ةريثع تسماعداو (ىرمد مل ادوهتدسسلا انالو» دود .ولاةكرب مظعالا بطقل امهنهوا)

 نجرلاد_.عدسااو ودك 0 وعم سر معلا نم هل وهنا امو نيعبسو ثالث هنس وو

 ديسلاامأو ماشا اهدلاو لو د:سنورشعوىد> ارمعلا نم لاذذا هلو قارعلا فنيدلا سو

 بطقل اهيتنب هعب د.ةدملابجوزتو ههلوو هلوهذ نم ناذأ ٌسةلماك هنسهلولا هقرطدهناودوجت
 ىقرلا ىبرءا ا يهاربا دل ا اهم بتعاوىعاذرلا بو زذملا نيدلا جارمس دم_سل !ىلاعملا ىبأ للملا

 ىاورلا نيدلا سه نجرلا دمع د_سلانيادوةت دء_سلا ناك (طقاسلا ردلا فلافل ل ذمدقتملا

 نعضرعأ نوةذوملا نوكلالاهيىرةباطعو موقلا قب رطىةسو ىعفاشلا ه-ةفلاىفاماما
 لوقياماريثكن اكو ىلاعت هللا ىلع هلكت لدقأو اهضراوءوايندلا

 ردقي وىخكقي هللاناو تدرأ د ةحاح لك ىف نجرلا ىلع لكوت
 ريخيامدب.عللاموهبسص 4 هديعبا مأش رعلاوذدربامىتم

 ردحن ثمح نمهللانذايوك.و دع هنمأه-و نمنا: الا كإمدقو

 كلاب ونأو لرفغتسأ تنأالا هلاال نا دهثأ دم و مهللا لناس سل لا ةرافكل وقد ناكو

 هثامنم عنامن صح هلئابالا ةوقالولو>ال لو: ناكو نيملاظاا نمتضك ىناكناكعس تن أالا هلال

 هيلع تفكعوءاماصلا هعبتو ريفغلا ملا هلا دان او مهقاو رىف ةضشملابهابأ فخم هل ااهرمس أ ءاد

 لاقف هيضرأ هادا فاي داك د قريعشا ميفع ر ز دق ضرابامود رم لمحتل او م1 اريثكت اكو بولقتلا
 ماا

 حاصل
0 



 00 ةنمْلعر زف شما ضرالا ب>اصا

 نءهللاىذر نيعجأ مهبعصو مها 12 نادر ااونيدنلا ع دهان دس ىلع هم السو هللا

 ىناكفطاب ىنكرا دنلومأملاو لو ملي لعأ تن مهلا م ءو عاورلادجأ دبا

 لحرلا لعففدللا نذا,ك عر ز نام ”ىلعو تاس ااو-م مايأ هنأ الث كلذ لعفا نيدحارلا م>رأاب فمعذ

 ريقف ل رهان أ هنا (هتاماركن موإ دعا نع هدا ازلا هصتنلا و ريثكل !اريطتا,ىتأو هعر ليضع اق كاذ
 ىل ىبنللاهاصاح مدقو رم ةرمشع ىدسحا باكل |ةهتن او ون لك أر قا للاسقف هلاحرتسل اءدلاهلأسو

 لدم نيعمجأ نيااصلاوءاماوالاو بادجالاو ل ”الاو نيلاسرللاو رهو تر ةلعتما

 نوكرلانءاءاقو لد الانا دو باغبالاهاحو تاعيالارد كلا ًاىفلا مهللا ةئيكسو صالخاب

 تضماق هيه رهأام ل>رلا لعفذ ني ارلا م-رأ تنأف كاتحرب ىكردن نأ كلأسأو لفغ الثا

 بسال. م_هردفلأ هئانهىوسوملا فا نيتاكربرصنلاونأريهالا هلا ثعب والا لئالةمايأ
 نيعجأ نب رهاطلا ىنلاتيب لا هذال 1 نعو هنعدللا ىذر ىمتنا دعتال ةريثكدو تدل تاماركو

 ركب ىبأ د سا|نباىبارعدمثد._سلانامزلا ةكرب تقول فراءخ وشل يش م60 نيما مما نعفنو

 ايف ناكباطرفك اهعما تح لاعأ نم داب ىلا ة._سن ىباطرفكللاو باح ل زن (ىباطرفكلا
 هللاىرحأو ام خومشلا هعشم هللا ترمناوءامهشأا بتاحىبار ءدعمد_لا لزن دا.صلا ىنب ةدعاف

 ناوهو هءذرلاةلزنااو ةيطعلا ةياهملا هاطعأو نا وك الا ىف هفرصوت ا داعلا قراو هيدي ىل#

 ىلءنيدلار !صدل._ا نبا رغصالا نيدلا سوم دجسأ دمسلا نبا عيمسلا دبع ديسلا نب ركو قادعلا

 رك ذدنع هحاعس ىف(جارمسلا انش لادإ) نيعمجأ مهمدشلا ى ذردا.دلا د نيدلاز ءدمسلا نبا

 دمسلا نيدلا سوم دج اد مسسلا ىف ؛هر بةعأ» رك ذمدقت ىدذلا ارغدالا نيدلا سوس 0 .سلاهبارذ

 افي رمد. لاو دجأ دمسلا فقعأ ملا ا د كيرا 0 ال

 ءامهشلا باح ليزنىبارعدم دسم !اهنباب ىراغلارب كل اىلول بمءأر كي وأد يسلاةركبايأ ديسلاو
 ةيرذةلوهب كرش رار ةقهيلعواهرهاظإ هريقو 5 ئاهفا.شماعبلعب تاما خورشاا خيشواهيفدو

 لكس | مالعالاه ءافر ىتب حش مامهلامامال ا مهنمو) ىو | نيعجسأ مهنعو هن :عدللا ىذر ه.- ّىظط

 ةرمدع نا همس ىف وو هنا فامتو نيتسو نيدثثا ه:_سةرمديلا داو (رهمالادومت ديار فاضغلا

 كلوا اروسالا دوم دا! نسحأ طقاسااردلا فلا 4:سنو سوت سرمعلا نةهلوهنامعسنو
 كاذان رلا فيش :مهتوا ىف ساحو اهكامو ه4-سفن دهاج هنن لكنا | كرثو هدلاو دعنا ارقفلا عم

 تاجابحلا هّببءامنودرمدب سانا ناكو تامار كلا يظع تاراشالارهاب هسئاز زععم ناكوتامنأ
 مك نع ه.لحت عم ناكو هللا نذا, للعلا ًربتو تاجاسأا ىضةنف تاهاعلاو

 الخ اذا هبهناوعديءامدلا اذه هةيعدأ ن ٠..مناكو نارقلاةءارةهدر و ناكر ءاكءااريثك قالخالا

 نءو تنصف ترفغو 22 تل تذسح أف ترتس نمان مهللا وهو هير عم للا فوج ىف

 لزأب كلأ-أ رئارسسلا هتفرععروو رطا4ت اريك هأ نمايو بولةلارسسكبالو بورعلا مدقبال
 ىمدالا ل ددمو ىمظعلاْ تا.سو مرك الا كلوسرو مافعالا كلدبع بور م مركأأو بي.>
 لكبو بب* دبع لك, و لزنم باكل كيو لس رهىن لك, كلأسأو ملسو هيلعدشلا ىله دهان ديس
 كلأسأو تا طاو نوعلاامهلهشابا ارق ذوال_-ذطفتو ناسحالا همعب ارتسىبةعنا برهم لال

 قررسرو:: ناو معن. ىرطاخ ربحت نأو ىلق كل دع« .طقب رك ال نأو ىيعمذف "ال نأ ل
 اذ دريغهلو نيعج-أ ه.ككودهل اود مان دي ىلع سو لسو ريدقئثلكىلءْلنا كءركو كة ةرهع
 د>اولا دءعدم_لاو كل مد.سلاهلدإو نيم هرحأو لذ :علزحأو هرمسهنا| سدقةريثك هنعذأ» اعدلا

 مسمللا انهفنةكراب مهي رذاويقهلوه عأامب روتشاو ىلدنملا ةدلب كلم ديلا ن كس داون طا ىف



 نيسحل سا اانالوم قايرتلا سفنا|بحاص لد وطلا معلاو ليلطاد.سلامهنمو) نيعجأ

 ةلساسلا ماظن ىف اكمظاعالا اهلاجر دحأو هنن دالا ةسلا دو ناكق ار علا طساو حتاطن نكسو
 نيتنثاهنسىفرنو ةئافامي نيس وثالث هنسداو اعرك اهي وىلذلاو قالا ىو امهظنادقع

 ترثكو هنأشمظعو 1 ا ا

 لاوحالاو ه-ةراخلاتامار ك2 هيدي ىلع رهظأو كوالا و ىلا هله رع حمو هيالخ

 رك دفن رطااىفدسأ نم سانلا ضعي هردخ دا غب قار ةسلا دار هباككأ ضعب نام هقرانلا

 نءمىناوربل اًرهان 3 هل لؤى رطلااىفد_سالا كلر هظاذا هلل اتذ هرم س دق نيسس>دم.سلا ىلا كلذ

 دقو ميلع لبقأ دسالاباذاوةلفاقلا عموبرطلا نوه اهييفكلاب لع ىندخو هيعاقرلا ةباغلامادخ

 دسالا عجرفهلابب خشلا تأويشلا هيهاصوأ امرك ذو ىحتاطبلا ل جرلا مدقتفاريئزربلا "الم
 مامالا ني اهلنا د عن (دج اداة -الالاقا طقضرالا كلت ق كلذد_ءب رب لوالو رهم هدقع ىلع

 ةلودلا ب )هم دمسلا نبا نيسح دم.اارّمآَت ةغاانلاة خخ اهباك ىىدادغبلا م ىل اوةاعلا رت هلا

 نم ميظع تداح ىلع ناكورهاظااو نطاملا ماير ةءلاتهمناو ةرسدملا فعافرأا ىبرعلا مهاربا

 هئاعاقو نيع سوني ةذث اماعتامتاما اركوٌقرزاوح هنعر قويوءارغلاةعب رشلاللملا وحالصلا

 اة نءراد ع داتلا عك تن و دالو أ ه-سجن نع

 2 اوءلاوس: اطل !نيلوىلخلا ناس ن م4م كد ءًاروةردنلا ف4ت.قلدقو هئاقاعو نيهمسو

 قاورلا 0010 تت والل نح داو رس حاسم ماع دن[. جرو ارا الار دا مراعل او عزف ءلاهراز ارعو

 لحررخ“ الاورهءالادو#ددسلاهوخأأ ةيعاقرلاةداسا!قاور هش ىف ههاخو هس ادعب ىدجالا

 تاجاملالوص1ل هدب ءامبرس هرصملأ ا لل-هأ برحدقو هريغ نع هلئالوغشم فت اخدهاز فراع

 نيعجأ مهرارسأو مهمولع تاكربب هللا اذعفن ةبرذلا تمعنو تببلا منة ءاودالا نمءاغشل او دقعلا لحو

 فسد.سلانبامالسل اديعدسلا نيمركملانيمدةملانيفراعلا نيالا نيدمسل ارك ذىنةلهح)
 (مهنع هللا ىذر اؤرلاريبكل ادجسأ ددسسلاا مامالا نبا نيدلابطق ملا ددمسلاوىافرلا نامثعنيدلا
 بطقلااهللا ىلع لادلا هللا ىلو مهتمو) قيساك ةيولءلاةداقلاو هيدجالاةداسلارك ذاكر بتدقو
 0000 انا سد لاب اتا نال تملا نا مالم اديعدمسلا ماقملا مظعلا

 ديعسلا خشااوهاد صل اءالح ىفلاق (هنعهللا ىذر ىتيسحلا ىياورلا مزاح دمسسأ ا نبا ع

 ةوالتدئععشاخلا باوالادهازلا ةيكرلاس فئلاو ةيلعلاممهلابحاص ديشرلامامالاو
 نارملا الئاذا ةواللاريثك ناكه لع هللا هجر مالم اديعدملا مالعلا كإاهنبا ىلو باكل

 لاف كل ذىنهلليمفاريثك اهد درر هبا أرقاع روفداعلا عرلا نمرحشلا لمعاك ل .عرهنولريغت

 دهشو ريسيلابابت دلا نم عنقي و ريصقلا نش1 نا فوصلا بايثلا نم سلب ةيهىلا«تهلنا نم عمسأ ال
 قرير علا هرسنلا س دقلاوو ةينملا ةردإا ةمهسإ هعمضم هلِبادّرِ ناكو ريدم حامصم هملق نا هلاح هل

 نذأب ناهنمس ملي و ةيالولا فسوةيدالاةلودلا اذه هيلع ضرع ونيذ_رشع نبا ناكدنا هنأش

 هرخ . الا ىةلوددل نوك,هنااض هنأ ث ىف هنعهللا ىذرلاَةف لاذ وىنأب وهو ملاعلا ىف هيصرم هد و

 ىلاع هلل اهافش الا اضن ىم طقداعامو هر ارمس وهلا وحأ قي هرس نبا سدق مالسلا دبع دسلا تاكر

 هنعدللا ىفردجأ ديسلا نماوسملل (لاعلار اطقأ ىريسلا محار نيذلا ءامل ءاملو الان مهعاجنا (02

 مهعمري-سلايد أو مهسملمو ممهاو 00 .ءدراسدإا اق ةفاومأو موةيحاص# مال انلااكلم عراد نا

 رسافلا كلا قونو يقفلوط نم هعنف دج ديسسلا هلوحرتف هبخأقارغل مي .حرلا كل ءارملسلا كف

 نيعجأ مهنعو هنعدتلا ىذر ىلع د مسد 1|هخأ هفالخ ف ؛ 4 ءا صو نينامث هن سرخ الاعسر نم

 مممم)
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 ىاقرلا مامالا نبا حلاسدم_سلا جانلاعارلا مظعالابطقلانبا مظعالا بطقلامهنمو)

 أ متيلاردلاو معركجااربلا مامهلادنسلاو مامالاد.-!!مهنمءالطا لاق ( هنعهللا ىذر

 || هملعلا فراوعلاوذ حئانملامركملاو حئادملابريدطاو بيدالا فيطألاو بيسنلا فرمثا اوذ
 ا|د_لاو لصؤملالصالاو ةروك دل 'تاماركلاو ةروهشملاتاب”الاو ةينسا|فراعملاو
 ًاأردأو هرمسهللاسدق حلانيدلاو قا بطقديسلا عاطلا ماقملاو ,قلاعلا ناش اها لدمملا
 ْ || اكو هقفلابلغتشاو هظفح دة ناكو راسمتا| فار طأو لمالا» ا هنا باك | لان تاك هرب هلع

 || ملسٍلقو ميرك اخو نيذ>-قوشو نيت توصا ذتاجو لايقل قاد ناكر اهلماطخ بكي 35

 || سانلا ظعوو ىمركلا دعو هيب أى دينيبخأ هحامكاودوطاباروهش٠ ةحاصفلاناوورعم

 || داعأو ملا ص ىدإو تامىفا ونا ىأ» | ارقفىأ ارش أ هم_س هتاوو لبقلاق هن: ءدننا ىذرهايأ نا ىكحو

 لانو نانا غنوا رح دك اه يلم طر قار 0 .عنم عمدلا عل ةىح كن وارارم

 ْ ةرهةرمشع ىنثا ىمركلا هباو باجل هت اقر قي ناكح اي صوءاسم لكى دلو لم نأ هللا الاهلاال
 ْ ىدمس لدم لاحرلا ماعم ىلا لصوت لاس ىداوربعاممتاقو دسعب ةيم لاقو قالا ن نعءابفعو

 ا ةرو ارد هليل تباسي اصوداو لثم سانا نبأ نم مههام_ثأو بوههم ىدسوزازعهشلا
 لرتهرس هللا سد قاؤ اص دا | نا (لن) ةسعءايشايهلدهش هريةهشاروف ناكوكلملا كلر انتو سب
 ناكمنا لمدو اًشمبيف بصنو اهلهأ بونو ةد.ع مأ ىلا ىثمو نع |نم ةعاج لتقو ءاملا قةره

 هنعهللاىذر ةثاوسعت و نيعيسسه :سهناو تناكوهللا هجر تاق هد او هسأ ًاةامح ىنهخشملا ديرب

 ءالخلا فلات( ىطساولا ىرامتلار 5 .ىأ لجالا عشلا تنبع ارهللاب هقراعلا ةرمعملا ةخشلا ممتمو)
 || هملس تناك هعب ؛ارءارقفلا تس اصدسلا مأدحأ د سلا ةج وزة هاكلاةفراعلا ةاضاغلا تسلا

 ١ هلع رمح كنك ماله مول شا ىناهذخأتالو مادا وبدا ماها كايا هللا

 ءارقفلا لعل: ءاطلوق و ءارقفلا مأ اهاكو ءارقفلا تسدج اد. اهأع» ةديج قاصوأو

 ةرسملا بان قلغب و ةدل.-وانأ قبأ كلدعب ىلاءف نك تلاوو سيخ للاى ,هنحاو
 || همقانك لع ةمعتلاو عووسم كلوقو لنوم دع ةكتلمملا لهأ هنعهللا ىذر لاف ىهحوىفجارمبالاو
 كا اولا عمو هملكت و اهحوز حبر ض ىلع ضقت تناكو اهتامحةدماهل ىدجالات يملا لهأ دانا

 دهم دم_سلا هفالخ ىف ار تلاسةهقراع ماكاو هوالاةبالولاباه-وز ةافودعب د امرك أامو هنم

 ٍ قتنفدو هئاقسو ةريشع ثالث هنسلاوشرهش نمرشاعلا فصلا 4_عجل | ةلسمأ تمؤو:5 توملا

 ةيفصلاو ةلماكتلاةماولاو ةرك اذلاهعشاخلاو ةرباصلا تسلا مهنموءالخلا ىنلاو) ةكرابملاهمقلا

 || ىلاعملاصءاصد لاجرلاراكى بعدمدهملا هسحارلاةعئاشااو هفئاذلاهعرولاو ةقراعلا

 مامالاريك الا ثوغلاتنب ىنعأ (بنيز ىتس لاجرلامأ بترلا ىلاعأ ةمحاص لاو>الالئالحو
 أ| نم نشللات سل اهتفصكحهلضفب ضو اه<عرسخىلاعن هللاروفو اهنعو هنعدنلا ىذرحافرلا

 كلملاةدامع تاتو باحلاتخرأ دقتناكو بارشلاوماعطلا نهب.طل!تكصرتو باشا
 راسكنالاو ةلذلا|ممقي رط هرثأت عبتو اهيب أ نينح تمزإو ةردقلا عمريسيلا نود. تعنقو باهولا
 نونظرس انا اوالجر تقاخ امن اكل وقتي هنعدتلا ىف در دا ديسلا ناك راقتفالا و ةنيكسلاامداعو
 نمريثكى عىف :روظأ افدح دا دنعم .وبتا ذ تاكو رافلارمعدم_سلالاقو ةأرماتقاخاهنأ

 ع كلوعدن نأ اهلأس او اهيلع لس ل ىلاقفهسعبار ىلع هنيب لخدو هدب ىنذسخأ م هرارسأ

 مكلذ تاعففذتيرذلو كلوع دنن أ اهاًسار اهمدخاو وامي اعمل سرع ىأى لاق م اهسأر لبق مه بنز

 دمسلا ىلا تفتلاو انسريك أاهناوهعبار ىتسا ميظوتلاو همدخلابىف أب تاكمنا ىلو ”الا ىدشن ىف سلق
 رايدلاامب روستو نانا الاامبى نا ىند_عودشا نارمتىأ كلاووْري زعل هرسدتلا سدقد بأ
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 كيلي اىب< وشل, ادقدنا ىنلع حيو لاس د سسلا شعب و تنأ شيعت ىديسىأ بذي زى تلاقف

 اهل اتق سل اهلا ىف مهعم ساجأو سانا ثدحأو دعقأ ان ىدمسىأتلامفكمفلا لامذران الا

 هباك ىف ةباكطاهذهدروأ» اعد ان ل

 اليوط عيرتسنو الياق بعت بنيز ىتسىلتلاودق بوعي ميشلا تند ميه تلاو ىسنلا | دهريغب
 نال.ةدكردنولرهسلا اذه نمدن1 ]سلو لملةدازلاو فيعضد سطاو ليوطقررطا اود عي رفسلا

 تعمسو تهقفتو نآرةلا تاتف-(ىدحرزلا لاوإ ال اريخ ناككنا : اعلم تل: ةهل همس اكردب

 ا جاو العال اهمئالا اهدالوأ اهنعذخأو ىنط اولا ىراصنالا ربل ىبأ شا ااهلاخ نم ثي دسلا

 ىلع لدقأ *“ ةلزنملا هعيفرر دقلا ههظع تناكو ىنور زاك اوراغلا جرفلاونأر معرب: كلا عشلااهنم

 ]تت تلاوو ملتس ١ تدعصو تعنتقا ويلا سانا ايتلاودارل-ا شيج ة دبع مأو طساو لل*أعورز ْ

 ىبوذلثل[ -أ نأ نم لقأى اوم_مولق فكلذ تما[ ىذلا تن )1 "ىلا نظا | ن-س> مهقاس كدسعأا

 هن اكو ةد>او ةءزدارطا مزف نيجءارلا مر أاب نب رمسكدملا درت نأ م مرك [تنأو ىهحو داو سو
 تفوت (دسالا لاذ نم ةوء ودك عطار ذاع هنم همطساولارابدلا ىفىس م ىحاماعراهقاسلب |

 ةدمسلا مهتمو) اهنع هللا ى كر كراماا ىدج-" الادهثملا,تنفدوةديدعمأب هئاممسو نيثالث هنس

 (اهنعشا ىذ رعاقرااريمكل ا دجأ دمسلا مامالا تنب ةمطاقر ونلاتاذدنباةماوهللاب ةقراعلا لالا

 نيط اصلا ه.«ركم نيدلا ىلءهطق احتدزلا ني دىف ة.ميقفدتلا باكل ةظفاح ة-طاص ةئنافةدءاعتناك
 ٌقورافلارع يشلا ىأردج ريغ نءىل اعت هللا بح اهلغش ىل اء هللا ىف هاد ه«.كححاةعناو ةعشاخ
 ىتلابني ز ديا امتخاوهده ةمطاوة دمسسلاوم انملاىف سو هيلع هللا ىلصةللا لوسر هريس سلق

 010 راكاس فل راسو ىمطاو ماو ل وه: لنبو هل ءمشا لى تلاوه ريزيب امرك ذ مم

 ذا عصأ الف هلكل اللا هيلع ىثغو اشه دن «ىنو اغا !قاقافر عانتيملا اذه ل_هأ بح انأ

 هاب ؤررك ديتا لمة نينأ و همشخو نيزحت وصد هلتااو بالا ارو فةواملذ ةمطاو ةدمساا ىلع

 اهدلوو بزعالاميهاربا قدساوبأ دمسا |اهدلوةءارقلا لعاهنع أ لسو هماعدتلا ىلص مي-ر ربان دج

 اهنع ثدحو مل-سو هيلع هللا ىلهلوسرلا ثيدحاهنماعمسو|ههمءهللا ىذر دجأ نيدلا مخ دء_ءلا

 رمت نم يهاربا نيدلا ىبحم خيشلا مع ل قنو فئاظ :ولا هباكى هنعهللا ىذرداسصل ادجأ ديسسلا|

 وهوامعداورو هيثورافا اه حد ةطاصلا هتخا هتظفح ادب اهسرد سا ىفتدشن أ ا-ماىتورافلا

 ىوةتلاوريلاوناعالا صااخ ىلع اي دغ رشح و ىوهتتا ا ىلعت ومع
 ةكرا.ملاه في سثلا مهنم و)اهتعمشلا ىض رىدج-الا دهشملا,تنقدوةئامتس وع هنس دبع مأب تيفو
 ىاورلا نامثعنيدلا فمسدمسسلا تنب ماركا تسةىهاعاا ةربرسلاوةهدفرلا ةلْزملا تاذةرهاطلا
 ىفرنامثعانبا مالسلا عد ءاوةلودلا ده« ميحرلا دبع دمسلاو ةلودلا بدهم ىلعدمسلا تدنأ
 أأرا اوطأو هب وفطصم عابطو ةمماهقالسخأ تاذ ةيواعةاوو هي دهم ةثراوتناك (ممعدللا

 تامميط ىنهنع هللا ىذر ىئاؤرلا دجأ د لا ان الومءالوالا ناطلسري كلا دسلا اهلا. اه دعة ممطاف
 ليال كاهن نع لاو اصلا اءالس ف هرج س دف لال نيد مانالا اهرك 3 لاعزلا
 تاماعملاو تابلاعلا تاحردلا همحاص هديد-!|!فاصوالاو هديه اةريسا|تاذ ةد.هشلاةدم#لا

 دج ا ديسلات خا نم ناممعدمسسلاتنب ريدقلا كلملاهللاةملو هقدادلا تاغشاكملاو تاتراثلا
 ءامسسانل ار ثك أ نمتناك اه«دهم هل-ضفب رطعو اه«هكذم نار ماركلا تسب ةامملاريبكلا
 امندلا نمت عنق لاومالا نمد<تاملكارقفاا ىلع وهن: لاوحأو همضخرارسا تاذان قي اواناعاو
 ءاضقل تناكرهيواط تيدتو ماعطلا نماهل ناك اموقنت نوكسلا هللا هم دخ نم اهل دحوامو نودلاب
 ريصملا نشا قوصلا اهساءاوقرأو نينو نزحو نينحو قوش تاذتن اك هضارهردقو ىلاعت هللا

 نذطا 1 رو مس سلا سس
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 رارسالاو رومالا تئارغب و ه:ماهندب واهب رقي اهلاخ ناكر اههحو ىلع قدقدلارامغولعب ىتح نسطت

 ىذرب و اهيا لعقملالوعي وا. جوخ ال اهفرعي واهق صد ناك كل ذيو دوهعلل هظفاح تناك اهرمس
 اهلاخمادقدءصت تناك اهرغص ىف انآ لقن) همركم هيكل اذسةلنا لصو ماركى أ اها لوي و اهاضرب

 || ىأراملف هنع هللا ىضردجأ ديسالا مظعت هماع بعصف ميحرلا ديعد سلا اهوخأ كلذ ىأرف ة لك
 || ماقم نهل ءاسن مكسنمن وكن نأ نوض رئامم>رل اددعىألاوو هيتاعهه-و قلاالملارثأ دجأ دمسنلا

 || اهياع موا دملاو تاريكلا ىلع هظاوملا قئفوتلاو لوبقلا هم الع لوةتاهرمس هللا سدةت:اكلاحرلا

 || م مندي دىلا عت هللا ىلا عرضتلاو مهتيطءقدصا ااول_ه-لوبقلا لهأ تاو ايلا نم قهر مادام
 تنفدو هئاهس#تو نيس ه_ستيفو ىدحر زل لاووبتارطعا| بهاو ىلا تافصاا هذ ماؤاصوو

 || ةمطاوةدمسل ا ىلاهت هللا هيلو ةححارلا ةتحانلا هطاصلا ةدمسلا مهتمو )اهنع هللا ىذر ةديسعمأ دوش
 || ىدريزلا دمحأ مامالا لاق (اهنع هللا ىضرئافرلا يحرلا دبع دمسا اريبكلا مامالا تنب ةكلم بقت
 | | ىاورلا نيا دا.ضا دج ا دمسلا لءملاطا بطةلا تأ ةمطاوةدمسلا اهرك ذني- هرم سدقريبكملا

 ْ عمت خح دع ثا ةدباعةملاعةفراع هدم ام شناك ةكلم تي ل اعلن ركل ل
 || ىل_-ىنلا هدم ترازوهئامسو يعي رأو ثالث هنسريمثلا دايصلا دجأ نيدلازعديسا | اريخأ

 تلاقمالسا او ةالصلا هيلع اه دربق مامأ تاثمتا!ف لو هيلعدتلا
 ىنفدم هط برقة دب لعحاق 4 ىترايز كي دا تا.ةنا براي

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبتلا مرح نمبرقلابتنةدو م وما اكل ذتناق اها ىلا اهوءفرفاه يلع ىثغم
 ةد.ف- ىشو اهنع هللا ىذرهب كريدي و مل .و هماعدللا ىلص ينل اهْس دع رازبقورعم راما اهدق رهو

 هش رشلا هللا ةفراعلا ةد.سلا هَننب نم هنعدتلا ىذرىاذرلا دج درسلاةالوالا د.سربك الا ثوغلا
 || نيعج مهن ء هللا ىذر ىيسلا ىاؤرلا ةلودلا دهم يحرلا دبعديسل !مظعالا بطقلا اهدلاوو بني ز
 (امهمعدنلا ىذر ىئافرلا ميحرلا دمع دبس تنب ةشئاع ةرهاطلا هع ركلا هي رشل اةدم_سلا مهنموال

 | 2 وذةرهتفقو لاا لهأ مظاعأ نم دعت تناكورطاو إن ىلع ماكس هعشاخ هللا ىفةهلاو تناك
 أ| نعتعنمتدرأ ناالاح ىناطع اواو > ىتاوللا ٠ اسنلل تا اقف قاورلا فدو د اوةيءارةفلاورادلا
 || لناكموةلا نكسف. ارقفل اههقل- تقمرفتاعفامالا|ذ:ليساي هلاباها ءاسنل |تلاقف هدف مهامع الؤه
 || كتعسأر ىل ف بهذا هداول لاهو د نيدلا سعد .#ا ا اهو ككخذد_>والو رك ذل نه نك
 أ| امو مهد-و اوعحر فن ان ةصموقلا تقمرذ لعففاهل هنا ضاوأا-"س ال! ىلع ضغنلف اها لقو
 || اهنعهللا ىضر كرامملا مهد مثمتنفدوةئامهسو نيثالثو سمن :س دبع مأ, تفوت هس.اعاوفاك
 || ىلا عت هنا ىلو مظعالا ثوغل ا بطقلا تنب هه ده سفي رسثلا ةرمعملا هلناب هفراعلا ةدمس-لا مسممهو)
 || نينحوءاكو نيقي و ناؤرعتاذتناك (ام_ممعهللا ىذر نور لا مث عاورلا نيدلاجارمس د مسلا|

 || اهلوق هنم ب. عرعشاهلو تثد>وهريغو ىربولا د مامالا ىدلاو ارم عم راببأ نعت
 مسو هيلع هللا ىلص ىنل ا حدم ىف

 ةيدجالاةواغللايفعوله وب عشا باقلارلوعدأ ىدهلالوسر
 ةيفلاماقم نعد ةطيطح» وه ىتمسهناولو ىناقْأل-__باع

 ةيربللىدهلاريراسأس هو د اهاكتادوحولاحاب_صم كناف
 ةئستيفونهع فرةلزاع هع رمشلا لعو نيدلاوءايلا نمتناكوةرهاظلا اواو بةانموتامارك اهلو
 اهنعهللا ىذر هئامنامتو نيعست

 «(ةيعافرلاةل يال :رمضللا عابت أ اماوإد#

 روباسن,دجأنبجرغلاوبأر م (ةنع هللا ىذرفورافلارم خيشلاهللاب فراعلا خويسشلاا عيش مون



 ةسايرت متنا هملاوةسعرشلا مولعلا ىف هتقو ْمشريمكلا| يتلا ى طساولا وراه | 4غ نب ىلع نبا

 ىوراغلا دج س اعل !ىبأن يدلارع نيثدحلا ناطاس د وهو قارعلا حاطب و طساول قن رطلاو ملعلا

 هعابناصخأن مناكو هنعهللا ىضر دج ا دمسلا هخشل تدمنيح هب ومالا ه- هب رشلادمل ادهش

 دج دمسسلا ناكو هسا نانعأن مناكو هع ىو رودي عفن :او ه_.دك ه-:منيب رقما هباعكأو

 ”ىلءولخشل تثش ناو كس فنا تش نا ب: ةىههللاوو هلع ىنثي و همظعي ه-تعدهللا ىذر ىعافرلا

 هللاريغل سفن هيفامر ع ىداواضت أ هيف لاقو عملا اذه لهأ نمد 1كياغبال نا هنبا نذاي نامفلا
 توكلملاو كاملا بئ اع ىلع هللا هعاطأ ىنور الار م يشلا ىلبقعلا هيقفلا نياركب وأ خشن لاقو
 لدعلاة مثلا لحرلا تذل نيسمعلا داو هرمدةخمف ىففارلا مامالا لاقو ةكتالا اهدهشأو
 انك لاو بيطالا نيدلا لاجل. ال امامالا :ذشانربخ لاو ىدادخلا ى اطل لا معنملادبعحاصلا

 نءمانل اسفي اشملا ارك دذىرذ هنعهللا ىذر عاف ار ادجأ دما ان دمسس سام ىف مون تاذ
 مثلاواناةؤدانوالان مهلع-و هب ومغ ىلع ءدهللا ةءعاطاق يوما لال ر لا قفار كرا د [خيشلا

 ءارهأن مدللا هل_عح دقو ىلاعت هلل اريغل سف: هنقاملاقفهياكأ نمناكوىثو رافاج رفلاونأر ع

 ثيغااكوهولاحرل | كوم نمهنلا هلع- دقو لماكد مع لاو ىنارذحا سدق نبه هوا عدل اواناقلاحرلا
 مناص: لاق ليم الازاب .ل!ىنايرلار وصنم يشلا نيادهازلا قرزالا د_جأ يشل 8 اناقعفن عقو نبأ
 عادت عشلاو| :اق اض لاحرلا لوام نموهوت ا رم موللك م ل-سو هماع هللا ىل-صىبلا

 ةلاح قوه فرغءاشامجأن مو هراس نعهع فطار و هلمع ن نعهغب رمثلار 0 حرلاو ىل. 1|

 لل_بع ميشلان نم عأ لا قمهلا ىلع ميش كلا واقل لاحرلا لام ع ار هلىئات ال هلالدو

 اموفراوعلا بام هيلا تفرمدن | لماكدبعوهوالاح هسنم عَ رداقلا دبع خيشلاو اماةمرداقتلا
 وهو بزعالا يهاربا سلا واناق لادرلا لوام نموهو نيعة فرط ىلاعن هللا نعام ئثن لغّتشا
 الوناوك الا ىئ اوع نمدرحتالاح مهتًأوامام اذ هانرصع لهأ لك لاق امهنعدللا ىفر هطيس
 اناقلاحرلا كلولم ن نموهو مدقلا ار ومدقلا سو هد .اعهننا ىل_صىبنلارث أ 1

 زانق نملك ًافدع شل | باب ىلع فكع لر لاو هب ادكأ نم ناكو هيعقا اىذاث كلا عاصشوأ م

 لماكتاو هو عرمشلا هنطابو عرششلاهرهاظ ة 7 را

 دجأ ديسل | ىنعي ان ديس نعانةربخأ امالا ىدبساي هللا لاقفر م | همقف نيدلا تت خيشلا ماتف بورا
 ساحل ا ىف نم لكلاقف ان" اريم باط» و تيدلا ىف فسضو ياي نيدلا قتابان أ نمولاتف هنعهللا ىذر

 هناو ري زعب مخ سك ل اعف كاع هي هللا ّن ٌنمامعانةريخأامال اهناكسرب زعل ايما اعاذ مق ان دسم أ

 ال0 دل ذه قاتب نا ترادأ فدعا لكل ءوتلا عمجا ملة داسىأ ميظع نولعنول مسقل

 اخو ديرأالن دير تاعفلوقلا ”ىلعرر كف ىلط: طع . كلع برىأت اةباطا دجأ ىأ لمقو

 ىلعر طخالو تعمم نذأالر تأر نيس.ءالام ىفاطعأ دقو هل رهالار ادوئتباج راسخ كد وكمال نأ

 ةروهشم هيقانمو هش اط ىورافا ارعزجشلا مامالا نأشب تاياورلاورمدعلا اله لهأ نمرمشب باق

 هجر ةدسدع مأ برقي رق ثو راغلاب هقاورب نذدو هنا هج و نيناقو سخ ونس هنعدللا ىذر قو

 ه.يقفل !ىدنو رمل اريغصتلاب ريقغلا نيدلا ىت ىلاعن هللا, فراعلا ريبكللا خعشلا مسهنم را هبانعقتومللا

 تاك ردرم مهضءعن ايهم و طساوىرقةنمهب رقابيلا بسنيىتاادنورجنو (ىفاشل | ىكع ىعسملا

 ريثكح ةرضا#ملا نس> ةرابعلا بل -_عرعشلا قدقرداكمونلاكعاتاو بادكأهلو هللاباةراعامافا
 تابزلاب فورءملا ىندملا نمحرلادمءد#توبأ مامالا خيشلا هقراتا دنس هنعدخأ ىلاعت هللاب لاغتشالا
 ةيردنكسالا هفوص ميءزىرغملا ىلذاشلا ن-1اونأ هللا, ف راعلا ليال ىلولا >خ[تايزلا نعو

 ثح اد ناكل واهل ىنةإل_صغم ةديدءقراد نم هسعافرلا هفيرسثل اقراء لاصتا ىلذاثللو

 1 ت1 ا: + تا ا سس دوج كجم جنس ا ا سم فويس ا وان دوك دج د هومر جسر وم وسع سو مسوس جو حس ب سس وبسم

 ةجحرتلا
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 | ةيانعلا نيعلو.قلام تام نيذلا لاجرلا دحأو ةيعاورلا ةرمضلا بوم نيدلا ىننيشلا ةجرتلا
 هنعدتلا ىذر ىاؤرلا دجأ دما اءاملو الا دم_سمامالا هش ههاو ىلع دب رعشملو ةيدجالا
 هلو هنم

 مالأال تشعام هلع ف هحو قدص ىعاورلابىل

 مالغل | هيشع ىهز دعق *# قوردعا ىّتمهتهز ناو

 هللا ىلو فراعلا بطلا منهو هنعدللا ىذ زر هئاه صحو نيع ساو عد رأ هس قارعلا قدنورهش نو

 هرم هللا س د3 ىطساولا ىددربْزلا دات نب نجلا داع نب ىلء نب د2 نب رجحأ نيدجأ ميشلا

 ىفييروهئامسااونيسهت ادعب طساوبداو هضورلا تامحلم نمذاسالا اذهذج رت (هنعىذرو

 ةبدجالاه قي رطلا دسم وأخ ردنا "ىدجأ ناكوذمي رطلا للعلا هس:ء قلتو هعار>

 هيو هذعهللا ىخر عاقرلا دجأ نيدلا محن د._بلا نامزلا يش عماسملا درقلا بطقل |نع ةمعاؤرلا

 وهو ة.عاورلاةداسلا م-ارثنم هسفرثك أ طساوةداس بقانم ىفطقاسلاردلا باك ف اأو جرت
 تاماركه لو ىل عت هللا هفرعم نم ميظع بن اح ىلع ناكو هياب ىف هإثم فاؤب لة د املا ميظع ليل باك

 طساوب ملصلا مف وهدم نم برقلاب دى_>ر زلارم هب رقد هرمعرخ 0 يشاع لا

 هنامك ءسسو نيد ةالثو عسب دس همن#س نيعسفل ارشع قارو-عم ونام وىد_>رزلا لاعمقاهيلا بسن و

 اهكرت عدن امعبسو نيد ةنسدادغب نكسى در زلا دريك حلاصا | خيشلا هدلو هني هقفلخو

 نيمرت#لا نيدعشل | اممم بع ًافدنلا هجررهالظ نيد خيشلا تنم ج وزيرا .مادأو ةناعدق د دح لرنو

 هماقمماوو هن اماٌعو ةرشع ىتثثا هند هئامو هدسهرمشع ىذثا نع امىقردوادوةنيدلا ثامغواملع

 ىتحةفيقملا ىلعاكم لازالو ةرهاطلاه قرا ة نس ديأو هب رطاارانم كحأف ىلع نيسلا» دلو

 فاخولث ”القرهشأب لقدوم خيش ثااهوخأآ قودقو ةئامناشونيتسر عب رأ ةنساكع 30

 ميظع بناج ىلع ناكو هقيرطل ٠ ءاولاهفارط أيس ثنو ةقرلا نكسا دهم يشل ا هداو هثي دما ىف ىلع غ جيشلا

 هللا لع لادلا للا ىلوهدلو هماقم ماقو ارمعمهئ امعستو نيعب رأ ه:_سامب تامىلاعت هلل! ةفرعم نم

 هله تاق هط* نمو هناع هنن دح هن أمعسو نيعب ذر و عميس 4سم هّمأر ىدح رزلادجأ مشلا

 هدح باكل يذبل غتش هب أر ف هتيسامابأ تثكمو هقرلاب تر مزال! تدصقا ملم ةكرابملا ةجرتلا
 ةقرلابه ئامعستو سس ماءهتاؤو تناكرروك دملا ليذلا متي نأ ل .ةىنو ىدحرزلا ريبكادجأ يشل
 هذه لهأو لئ اضفلاوحال_صلا نمهونأ ه.لعناك امىلعنآ الاوه رم و هقلخ

 لءلطا فيرشلا مهنمو) مو.هللاانعفن مهبسن ىسّذي نمىىلا ملعأ الو نوكرا.منوبدد-أ م هلكت يملا

 فورعملا با :الار<فلؤم ىنيسحلا طساو بسقت هللا لعن يذلا دب وم ءماظنلاونأ ليصالاديسلا

 ذاتسالا اذه هجرت (هنعهللا ىذر طساو بيقن نيدلا لال- ىلعىب ار معد سا | نبا ناصملا تنشلاب

 نموهو ط_ساو بيقن نيدلا لالحر ميد .سلا هنأ نم ةمعاورلا هقركلا سل ةضو رلا تاقدطم نم
 هللاىذر ىافرلا ريك ادجأ د. انالومقئارطاا ماما نموهوجعاؤرلا ناّثعنيدلا فمسدسلا
 نمد> او ريغهركص زر هءاعىثاورامخالا حاده ىفنيدلاجارس دما | مامالا امنت هرك ذ هنع

 نرملاسن.هللا ديعرهاط نيد## نير ع نب هلنا د. .عوه همسأ 'همح ىلع نوبا لا قيطأو ءالضفلا

 هللا 1 _.مع نب ىلع نيىفاثلا هللا دع نب ىلع نيدلل اد. دع نيرتشالا دم ني دهم نيد نب ىل د ىبأ

 مسو هيلع هللا لص ىبألا طيسني سلا مامالا نبا نيدراعلا نيزمامالا نيارغصالا نيس ا نبجرعالا

 بحاص باك بانالار < هعاخ ىف ىط اولا ىنيسملا دج نيدلا ىذرد سلا هطيس طف تيأر
 هيكوهل آو هدعب ىنال نم ىلعمال_لاو ةالصلاو هدحو هن ١-4 ىكوهن ادعس همساي هصئام ةجرتلا

 نيدلا دمع دمسلا نبا دجأ سدلا ىذر ىلاعت هنا ىلا ريقفلا لوقيف(دءبامأ) هبزسو هتريشءوهب وذو

 (رظانلاهضور - 17)



 لاقي

 هللا دمع نيدلاديؤم ماظنلا ىبأف برشا اهلا فراعلاىلولا كرابملا تكا اذه فوم طمس ىندسلا
 ريطخ ةرمثلا مظع ةدئاغلا مبا فيرمشلاناؤملا اهنا ىلاعت هللا ه«->ر ىنيسملا طساو بسمقتن

 ىدجالا لصتملا ل .+لاو ىد#لا بلر دق ةعفراعضودقو هلعضوام_ةرسشب فرش ئذلاو دصقملا

 هنهاو نان دعدلود .سةلالسرك ذب ناصملاّس كاب نال ا اذه لهأ نيب فو رعمو روهشموهو

 لاجرو تا.عأ هعانج نعهدقرمهلئارون هفلؤم هاهقلن ىط_ساولا ماظنلا ىبال باس الار عاج
 نيدلا جات بيقنلاو ىوزعلا ىلديبعل ا د نيد نسما ىبأ دمسلا يشلاكتاةرعو معو ةنامأ 12
 ىعاورلا نيدلا جان لمسلا نبا نس> نيدلا جارمس د.سل هبا سنلا هع | ةمالعل اوىوزعلا دهشملا بهن

 ليلط ادبساا هدنأو ىراخل | هللا لمع نبىلدمس .رمدن ىبأ حشا اوءاعنل اةيافكس اص ىطساولا
 هندعب باّكلا اذهردمدقو مهريغو بسلا طساو بسقن نيدلا لالح ىلع بأ ع ىل.دالا ةياسنلا
 هرصشم ىعمو ةيا-ذلا فوصل | ىلع نيد نب ىلع ن_ساعاوبأ ميشلا تاقيلعت ضعب ه-ءلعدازو

 هيلعدازو ىنسملا هلا نيدلادمعدم_تااضنأ هرعشو رشنلا دسل آب سن قرمدةلاروك ملا

 هيلع دازو هرمثنو هاوط مم ىديمعلارمشم هباتكل لاقي ورخأ و اهيف دقه نسةسم تاقيلعت ضعب هدلو
 ىلاهادهأ بلاطىبأل[بسن ىف بلاطلاة دعدامسو هينع نب دجأ نيدلا لاج مشلا هرمصتخاو

 تافلؤملا هذه ناك ىلاعا!تنثل !اًذهن ادا. ني. دةوربزولا ىدارلا دم لضفل | بأن يدلا ثامغ
 ال اذلاو هلك مسار طعرك دلا فلان اد. لاه عاب قوانيسو الس وايام تادع ىاا
 نيرهاطلا هئابآنعو هنعدتلا ىضرنيعستالا نع هنسداز دقو هن امعبسو نينامثو عبس ماع 1

 ريدكلا خيشلا مهنمرإنيعجسأ مهبانعشنوهنلا هجر هم للكىوتنا نيدلاو اندلا ىفهفالسأب وهي انعشتو
 ( هنع ىذرو هحور هللا س دق دا.ج نيل ا دمع مشل ان دهب قرشىذلا اندح ريهشا!فراعلاو

 هللا دع نير كي ىبأ ني نيكد نيداج نيكل دع نا.عالا ةضور هاك ىفداج نيد ةمالعلا لاو

 ردقلا عسيفرلا ريبكلا خيسشلا ىلص وما ىناكل ا داسج نب نيكد نيل هضفلا نب مهنلا دبع نيداج نبا
 ني-سجنو س*# ماءعىلا تايالولاو بد املا داق: تاك مهرثا ىلعوهو لك !ءا عأ هئابآى أ دح

 فوصنو ةراشالا هلا تعق.ساكعاؤرلا دج-أ درسلا 4. دم هيفى تل او ماعلا كلذ ىفجحهناوهئاهستنو

 اهنم ةليجةيقنمو ةلملح ةمارك نم هلو بئ |هقل هيي ىلع ىرحاو تاداعلا هلدللا قرخو دهب

 وف تفتلاولاو>أو دو هب اعكال لصف ةرعنتلو> ىلدوماءاردج ىف عاملا داعم لمعت تاك هنا

 تبثع تنأو نيصق رالف + ردم كإتوبولقلا صقردقل لاووةرصشلا

 لصوملاب ارمعمهئاهس#تو نيعيسو ىدحا هنسىوا-هلوصأ نمتعلدقا ىدزتم ةرصشلاتااز الذ
 هرهش نمو مالا ١ هءاع سحرسدهللا ىن دهم ىف نؤدو

 قرط:الهنألداو-ءلا نظ دب امد_هبةرحو نطبب لا كنا قرط

 قرسثمو برغم نحن موملاو د ىلم. كون دلاب ىظح أ تنكام
 قدح اودادولاكيفصأ مايأ 4 ىنتيسنداورلا دعب ىل_داومأ
 قدنخو مالظا| نيم ىلعروس ب اذذدبو تن دةهاامو تر ده ىنا

 هللا ىكر ىعاورلا د ادمسسل ادو-ولا ثوغ هش محد ةسيفنااتامبالا هذلههرعش نمو تاق

 دت اصقهدع هح دعهلو هنع

 ةدنبعمأب ةالصم سلا مأ د طساو عراعم نم ىءارت قربأ

 ةد.هلا تاغصلا ىذىلاعملاحامصوب دج ىاورلاارون روثلا مأ

 ةديحولانؤشلاب ىعش فدو +« اضااقافئذلاو اذهوه لحأ
 ةديعيلاىايقلابىرسهلاطناو د هرك د ريغ باطامالعلا ورمعل

 كسل

 هدهاشت
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 ةديعسلاا ضومقلا عاوأ دهشأف

 ةريدسلاتادر اولا همهسم

 د ىمدهق ارعىنع ةماعلا

 ا قاع لوفلاو ىر واح
 ةزيدابلا فاعلا صاف ردلاره ب د 11 لاكن لاو ل

 ةويدسملا تاوراخلا انةديف نه ا ل
 ةديدملاتامركص لا انمركيف نع ةدم اقتل املاعنمهلأسنو
 ةديدح نيعبال_فذانةمريف ويهض.فهضافتسا سكن علفغنو
 دولا لالا ى د فاش ام لعق ب هلل [تارالا سد

 بيطخرسمءلا يش تقولا ةمالع ريه-ثلا فراعلاو ريبكلا مامالا مهنمو) نيعجأ مهب هلل اًمعفن
 لاقي و دهم نيدلا لامس نامعالا هضور ىف لاق هذعدهللا ىذر ىو: والا د نبدلا لاح نصالا

 ىفاشلا ىطساولا ىدا د11 ريكا ب.طإلا نيدلا لاه نيد نب ىلع نبا ةينوأ بيطخ ما دم
 طساو لامعأنمةدابةيدادا نم هل_هأ ةريزغلامولعلاو ةريثكلا دماملابحاسص قاطاا
 هللا ىذر ىرا صنالا ىكتشلا دهم ىبأ ةنط نر دلازعم ,ظءالا درفلا لاا ىلولا ريق يفةروهش#
 ىغو وتلا حالسدلاو معلاودس هلا تدب ىف شنو ةجرتلا بحاصا مدل وو هنو أ هونأ نكس هنع

 هياعكأ نامعأو هعابتازعأن م ناكو عافرل ا دج ادمسا اه: دا جرختو هرم وهشات ا

 هلل واب هيا دحر نياق نع هسفاعتاو 0 اال هتماركو م

 اهعلطم ىتااةروهشملا ةينوثلا هت د.صقب ه:2ىلاعت هللا ىذر دحأ دءسأ!حدم لوو ه:سنيعسا نع

 نيخزربلا ىفةناكم كالع د نييكوكلا مانس نم مست
 هنع ىلا هن هللا ىذر همفهحنادم نموروهشماهربخو

 لاملا.د وا دذع سانا !لذنأ ردع ةردهمدنءاوفع سانلا مظعأاب :

 لاع_ءدو> ىلا ترشأ اك دع ا.هذهؤامىرح للا عصأول

 ىلاغلاردهلا ضامع ئم سلو * هكلقد-هلاقرهفامم ىغت
 لالقايموقة ىلع لاطتسااذا * نمز نمرسعلارسأ سثشلاءْك فت

 لات سأرىف لتاو فدرهو 4 ط.ةةءدو- نمل هك عل

 ىلا. ىلع ىباق نم كركش ناو د هىتانمدقام ىلع :متنكنا

 ىديس دنع ني سااج م .وب تا ذاك ل اوه: ءىلءت هللا قو هر ما دق يشل نع (نيها ربا مآ ىف 9 ١

 هيلع بلغ ءاعدلاب سل لا تخالف امر غربو ا :ةدحو هو هنعهنلا ىضر ىافرلا دجأ دمسلا ري كلل انيشلا
 حرتشي لكحا رثقال ا ىلا اولا عت دي ربام باطن لكسلطا اىلا اولاعت ةداسىأ لاقذ مركل ار در وو مالا

 فك الا اودمدقو هلو-ءارةفلاوالب وطانامز كاك ب ءلاقدب ربام ني لكى تأ ىلا اولاعت ديربام

 ىلاعت هللا تذايهيواط م هل لص>لكو تو:مؤا هئاعد ىلعو نومملطب ودولاس مهو راصنالا اوءؤرو

 باط لاو نيطارالابءارقلا حس نهحرلا دبع نب ميهارب ربا يش ثلاانل ىكح هصناما ضد /نيهاربلا مأ ىفلاقو
 السوالف ةرايزللانر دخئاوانعمجا اننا مم مهتدح أ قدتلا هجر نصلساب طخ هيشلا ةرايز ىنم « ءارهفلا

 ه-ةقرطو باما| ىلع تفقوذدو>ومر+ اورام ىهجورعمد5تقولاو يخش وادأب د_صقو ةبرقلا

 نا نودا ةءاناىتداكاو 0 اف يشل ىلع مال ساا نوديربءارقف تاةفتن أن م لخاد نهاولامف

 هّنب رالف هقاك فام ه ذءبو ضرال ا ىلع هفلخر فب هؤادر سأ رلا فوثكم|فاحاذملا خيشلاجرخ
 قشو لا: عزأ ىديسىأ هلت اقم تاعفام لثمءارقفلا لعفوهديتابفو هيلع تاسةلالس ا كلت ىلع
 كليم ركورللا تقولا انه فانا دون ثمل اذان! نال ارلاان در اوةلاطا هده ىلءكلح ورح انماع

 ىدامسل ع نم صو ىجهريلنا ال امحاف ناكام ىلع ل ر دس قبضت ال ىنأ ىأ هللا قف فاح تن اوف قا

 م 222222223
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 ىتح توالواريثكى دعب شيعت تن ادهم ىأ لاق هسآرف.ءادخأ الاو بحرلاورمثفلاب اهلا ناو

 دهم ىأ لاق هكدش ق لاف ىن دو دوكي الر ىدح ىفدوكيىدس ىأهلتلق بعل ةرهظ
 تنكتناو هطغت الفاووثكم ل سأر ناكن او سدا: ىتح فقتالق نايرع تنأو ليلعءارقفلا درواذا
 ةعاسلاتيبلا ىديسى أهل تاق تيبل | ىلا ىثق ةغاومت الا عمهلاج 1 الفامفاح
 كرت ىح عماذلا ىلا ىلاعت هللا لح أن رم تن انعم ىكت نكلو ءاسنل | ريعْزنو هل دنالفءاسنلا هيف
 ردكم طنا ااا دحو ادماس اانا يا ااا: اضو اكن روه انعم جا ءاخ لاودعصنو هعا اس

 هن ءًاراعان# د ناى تشن ىدم.سىأهلتاهفانث دع د بشل انخ او الماقانس احو أ اخدفاللق أف 8

 ىلا تا ركللا ضعب ريبكلا خشلا ىدي سءاحلاع اعو مشل يفد ديسلاريبكلا يشل ن م هدعع#و

 ١ اعضوم دير د## ىأىللاقو ىد._سىناعدمهساك ن ماءاوعفلا عراف ىداللا تعز ةبرغلا ده

 ىرطالانب ىل )ءهمداخو نأ هقلخ ت>رخو ىبربالا تذخ افجر م هتلامس لتقف ءوضولا ل معا

 ىللاقفةنامإلا هذه م دق أطر نا ىلإ هت هللا لح أ نم ىبتشأ ىدمسى أ هلت اق ءاردعلا ىلا انحرخالف

 هماعتحلأو ىلا عتهتنا لحأ نماهأطتهل تا ةذانه لعفأ ىتحان أ نم الا اذه فلكل د ىأ

 ىلا هسفن ىر ئاريشكء اكب ىو ىمأر ىلع هكر توهتدسخأو هلعن عزنو هناا ىلا تأ لوقلاب
 هدودخو هسيشغ رعوبارتا | ىلع ع رمت لعحو ايارتتراضور1 ا اهرابأ دقو هنذ+ ىهو ضرال

 انآ تيقيفلاو هسأر سكك راد نم هه-و فره: يتاموهناش تدوساو ها عبارتل الع ىتد

 نك هنامالب وطانامز كلذ ىلع ىتب وهل ىرحبامت!لعامو كلذ هةفلك مكى هم 0

 فار طأ 0 ىطخت ل_ءح وامتاو ضو هسأر ىطغوهب وو ه- م رتاو هه و نع تارتلا عاتتو

 هيب نيد ى# 1 تفشكو ه-تةمزافربلا ىلا ىدَعم هبكرذسادملا هلت مدقفان ملا لسدو ىت>هعب ادأ

 كدخاوال ىللامتذ ىدسب وىدي ىلع ى زحامو ىتافغ نم ىلا عتهللا ارفغتسأان أ ىدمسىأ هلت اقو

 فاح اهو ثيغتس اذه ماوقأ ىلع لخدان ا ىتفلكدةنوك ىت>ىردقاموانأ نم ده ىأ هللا
 فيعضلا نيكسملا اذه لزب لذ ره“ الا اله ىلع ةوق ىلنيأ نمو لولخ ادهو ديعمادهو بع ادهو

 موب ىلا هنا 1 ا كن ىف نقدي نم لكه هوو مه عج هبهو ىت> ىلا عتوهن احسب زعلا ىدي نيب غرقت

 دشن ًاوويةمادقلا

 ىناكحب و ىرئلاب ىه-وريفعتو ىلذو بيلا بايىلءىنوق و
 ىناشح بارطضاو ىعمد باكساو د ىضخت مظءوىفالتاو ىرهقو

 قانمو ىسغب هنم تاناذا 4 ىتلعل ءافكثلاو ىلقا ذلأ

 انحش طخ دوروملارحلا نكشه اهىلع تاقماعن ضعب تب ًار قايرتلا ف( ىطساولا ىلا انش لاه)

 ق>ىلااهيفلاو هرسدللا سدة ىمفاشلا ىدادلاةنوأ ب.طخ نيدلا لاه د هنا فراعلا

 ةيوامسلا بكل ديسو هلي رمثال هدحو هللا نا 4هلعتومأ ىذلاو قالا لوق ها عم بدأالاو

 هنعدللا ىذر عاورلا دجأ غاشملاوءاملو“ الادسسو ملسو هملعهللا بص نيلسر لادمسو نارهلا

 ىكبنذأ اذا نم مولا لاوهنا هتعدللا ىذر دج ادم !اان الوم هدحش ن نذل لج محلا ث رح د

 تاك اند تنذأ سلم برف هرك ديا 5 هم سلو سن :دلا بن ذأ اذاو بنذلا ن نع علق ارق اوعدنو

 هلع ىذدعملا تاو ا عاود ولا عدرام نم مؤملانال ةنحلاهلوذدو هن وغاأ. ا بع بت ,دإ| تلد

 مدنو عجر هيفذةنأ اذاو هسفرودمملا عال ذوغن ن :مدنالو هنم دمع جرخغال كلا نءةرودعملاو

 رودعملا بنذلاكلذ ناك ءاكمل اوربا اوعوطتلاولفنتلاو مامصل او ةالصا او مايعلا,تاوام ل دمتساو

 مسو هيلع هللا ىلصدنن الوسر لوقاده هسدك لمادو ه.مهرافغتساوذ ذةرثكل هلا لوخدل امس

 هريكحال



 ©؟١

 نيداعلا همركو هدهرت ءسو هتمظعت ا برااو رارمدالا عم ةريغصالورافغتسالا عم ةريبك ال

 اهامعنملو اهب ّةهاذاو اهلمع اذا هتامعيس ىلا فءاضن ىتح اهلاشم ًارمثعب ةداولا هنا لءحو
 راهنلا نم نيتعاس هالهع نا ةكئالملا هنا ىعأ دسبعلااهلمعا ذا ةئيسااكلذكوةد-داو نس اههتك
 يبنذلابديعلا ,ه ناو :دحاو همس هيلعتيةكرفغتس ناو هماع بتكت لر فغّسار ناتو عدن ناو

 ده ل-ثمو هةلخ ىلع همركو همل-و ىلا عنو هب اس هللا هجر ةعس نم | لهو ئش هيلع بنكي /هلمعت مو

 اذ_هناول نيعجأ ماع همالبو هللا تاواص هل_سر ىلع ةلزنملا تكل! ضءب فل وزع هللا لوق
 مهلخدأو م-هلرفغاو مهنءوفعاووفعلا ىننولًاس و ىننو صءفمهريغ اتلخت 211: ىقوصعب لقاشلا

 رعشدب ىد..ع ىلع ىركو لضفب هنا ||

 بو>وريغبامرك ى-ةقزرو * ىبونذ عبث ىلعترتسامل
 قووذوىلز ىع (توفعو +« انوكت لسلام ىل كاعأو
 بولقري_غ مهو كلوصع نذذ 5 عساو كوفعن ا. كد ع تربخأ

 بوركملاهحرفو بوذااوفع 4 هؤادر مي-الانا اوذقيتو

 ىبصنو ىهاوم كاضر لعداو و اعفاش كرك لا تلعدعاو

 كرادلملا يف كلرقو |امزكل عل هلوخاألا طع كلر وعلا تن
 هّللا,فراعلا هللا ىلومهنموإل نيعجأ هللا ءابلوأب وهي هللا اذعفن ةريشكه رث امو مادقم يشلا بقانمو
 د. نب ىلع نيم اصل | ليعمس ا نب نسحا دبع نب ميهاربا نيد نبدأ ىلعوبأ نسح عيشل | ىلا.عن

 ىلع نب ن سلا نيه نب نرلا د دع ني دلا فرس نب ىءوم نهللا دع ما غىب نينا ماس نيهللا

 ميشا اوهرالأ (نيعجأ مهنع و ه:عىلاءثهللا ىذرسا اط ىبأ نب ل قع نيد جت نب هللا د عنيده نبا

 ىافرلا دج دمسلا اند هجر ىدجالا ىفاشلا ىط_اولا ىلوقاعن هللا فراعلاريبكلا
 هللا دع نيدلا لاج خيشلا دج وه ىذلا ىلع خيشلا دلاووهو عفن هتكربب و فرعي و ىمتناهملاو

 باسنالارح ىفىديمعلا هيلع ىنثأ مهعبج ىلوقاعل ا ىنب مشو هرك ذى ىذلادا دغب نيفدىلو اعلا
 ىلس ةقرإلا ىدج أب هذ لا ىفاش ناكب ذله1لا نبا لاقو هطو سم ىف ىنيسإا نووم نبا هركذو

 نيحااطشلا ىلع امدعص نيدلا ىلع ةريغلا ديدش ناكو ىعاؤرلا مامالا هش برعم نيعدي رشم ةد.قعلا
 تسةدم_سلااهماوتانإ 1 و ا ةسهاذ قراوإلاريثك
 د.شوةبل و قاعلارهرعرخان كس هنع هللا ىذرريمكل اغئاف للا كانت نيالا فس درسا انتر مار كا
 ترض ناكود:-نو جو ثالثهلو هش توم ل.ةهئام و نيعبس نسا ب تامو هقاورو هبا

 قرارا مهل نورك دب ساذلاو قد دعم قهتوم دعب هسّتأر (ىدادحلالاق) لثملا هلضفب

 ريبكلا عتشلا وو ناعت هللا مهجر ناجي رذأب م-ممو ةردءلاودا دغس هنسفب ١ وتلقمأ اهلا

 هيودع_سمننروصنم .رغظالا ىبأ نمت نبنجرلا دبع نيدلارون نب ىلع نيد نيهنلادبعوبأ ل ضف

 ىىدح رزلا هلعىبت اهضورلا تامملم نمذاتسالاادهه رت (ةلمرلا لي رنىعس ىلا ىطساولا

 دل ادعت كار دعامر ا ةرضللا ءافلاخر اك أعم هقاب رث فى اطساولا انذجش هرك ذو طقاسلاردلا

 قشم دب ماقأ ًاوماشلا لزنو تا ره جح طقمريغا بساني لو فرعهب و هسمل ا ىمتن او ريكا ىعاف رادجأ

 00 ًاريتشاو ام ماقأوةلمرلا ىلا هنمو س د_ملا تدب , لاب هذ مك ف دا | «سردملا ىقةريسس ةدم

 نيدلا لاج مامالا عممهنا ىراصنالار كب وو ف راعباهنعى ورماءلاوص املا هدهتعاوهنأش مظظعو

 هلة :عدللا ىذر عافرلا دجأ دما باطقالا جان هتعسش حد ىفاشا|ىداد- كات طألا

 ةكرامملاتاس.الا

 ثيدللاىداملا نماهفطخعو وب ثيثملا بهل ارمشل بيل

 رامنلا رسم نينعاسهلوق

 تبدل[ است ف دراقلا
 دقت ريع نمتاعاس تس

 ها رردافراموأل ماب
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 ت10 واب تح ىوانو ب اق را ثوغلا ةنعاسد صدق
 ثوكلااءهرئازاهنذلي د الوطوالعءاملاكب حر
 ثورللا هتحاسلط لدن 4 ”ىمطاودر_فىل- ل ْظ

 ثوسعو اهل ماقو هسئاو د4 هنهداذا فرع اوه

 ثورللاريتا!ىفلاطوتضدقو اماذاىفنرهاظ نا لمؤأ

 ثيدهطادرودقسرال ام 4 قحءادصلا ةعاف_ثناو
 رثعأ لو هن دل. بقع هل لاق نم م-مّمواوذر تن لاق نم مق لضف يشل هي رذىف خياشملا فاتخا
 هللاىلو ممنمو) هيدللا عم مد هن امعمسلا ن نملوالارشثعلا قهئاملا دعي ود حجصااربخلا ىلع كاذب

 |00 اع و رخبقراس هلهأ ىدل ف رعب ونيدلا للصم نمسح لم ءسلاهللانفراعلا

 ل_جم نب ىبددع نب نيالاداعوأرادسن ه.- وه هضورلا نادم نم دام_سالااده جرب (هنعهللا

 نساحملا أد نيدهمنيدجأ نحاصا | ىءومنءاراوزيسس ب.قندجأنن شوماك فرع و

 نيفداضرلا ىلع مامالا نياداوأا د_*مامالا نبا باج عقربملا ىموم ليلا ديسسلانباجرعالا
 نيزمامالانبارقابلا د_#مامالانناقداصا ارذع- مامالا نبا مظاكللا ىسوم مامالا نبا سوط
 دجأمامالا (انضشدرك ذإ مالا !مهياءو هيلعنيسلا طيسلادهشلامامالا نبا ىلع ني دباعلا
 رادسيدب فورعملا ب. ةذلا نيذلا لدم نسح دء_سا |ناكلاقو هءاع ىب:أوهغاال اها ىفىلوقاعلا
 امهنءهللا ىذر عاؤرلا دج-أ دس اري كلا مامال ان ل. سبادكأ نامعأ نمىوضرلا ىزاريشلا
 ءاضسل اون احب رذا, ب ةءهلو سراو ناك س هب وضرلاةداسا |نامعأ نموهو قراوو تامارك هلو

 ضوف ما مبنيمبلاطلا ةيأةن هما |تراصو راوزب_سىلا ناسارخ نم شومامخ دجأ دمسسا |هدح م دق
 ر.مشاوامفوصناكو اذ هازا دم, اة سح مسا | ىنعأ هدمغ>دلو ىلا ز اريشةب اقن ىكز نبا ناطاسن ١
 ناطاس -لاق) هنعهللا ىذرىافرلا ريك !دجسأ دمسلا ىلا ةقردلاببستناو هردقالعو هرمأ
 جيشلا همبأ نع ميهلارإ ميشلا نيدلا ىحمىدلاو ىنثد> ىثوراغلا دجأ نيداارعمامالا(نيثدحما

 ىدلولاو هنع هللا ىدر اؤرلا دما د مسا ادوحولا كر انذيشن ا ه-ورهللاس دة ىنتورافل ارمي

 نم نمسح دمسلا ىدلو ل_سو 4-.اعدللا ىلص ىلعالا دحلا بوم حتوا:, وم بس قتلا نسح دمسسلا

 ”ىلعو لودوههلم>و لودعم هؤاعد ريغ نع ىلاعت هل ني_عطقنملا لباب ني-ضارلا نير_هازلا

 بطقلا (انالومواند.سلاقو) هللاءاشتاىنرطلاداو-هب ويكي ال نا هللا لضف ىلع نامفلا
 في رمثلا لضافلا يشل لاودي دجالا فئ اظولا ىف هنعدننا ىذرداصلانيدلازعدج أ د.اادرفلا
 لب ل يار ةدسيغ ء[تلخ دزاريش_ سقت ىوسوملا ىزاري كلا اضرلاس نقنل | نسح دمسلاة و دقلا

 لهو هطامسًاوهدالوأ هلوحو هن ًارقاورلا هءلعتلخدالف هع هللا ىذرىاقرلاريمكل | ددحأ
 معنبااب لاقو ىلاءدقدلا ولت وانا تمظنىنا ه-:.هاماكلم تءهامحا.صالا قا ىذلاوف هيب

 ةمطاو ةدملا مانملا ف تيار تامل ىفف ملسو هيلعهللا ىل»هلوسر و هللا ددع تاق ن ا هراجتلا عبرت

 د:ءتاسقو ىعافرلا نسا ىبأ نيد اىداو كح دع كتر احت تحير نس> ابل تلاقف مالسلا اهيلع

 تلخدوىدروو الص دعب تقتعصأ الف هياع ل_سودجأ ىدلورمشتق مالسااوةالصلا هماعىبأ

 لاووال» , وط ىكب مش بيببللا حيرب تيتأ نسحاي مالسسل ل لجو هلك نأ لبق هشاو لاوو لصف لع

 دقو دب هنعهللا ىذر مان ما ةرمذ> ىف ىعمهن *اكهنم ىع سمار اواو رااربخ هثدخ- كسفن بءطولق

 لاق هريغو نيهاربل ام ىف ىطساولا جالا نيظفا+[:ذش ٍسيقنلا نسحدمسلا نع ةباورلارثكأ
 اصلا يقثلا نس> د .سلا||يفةلفات ىلع متل دال ىد رطل عاطت مسش نيقتلا داشرا ىف ىنو رافلا
 كس مهنم دحاو لكم مباقعأ ىلءارارفموقلا عج .رذ تاماكب مهمهوء اعلا ىلا هفرط عفرفةلذاقلا هبلا
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 عدرمسعلا نم هلودت اىّهسونيعب رآه: سزاريشب تام هنعدللا ىذر ةيكرم ةلفاقل اهلنا ىحخواخ

 ل-_#*نيدلا دافي رشلامهنمو) نيململاو هيانعفنو هللا هجر هيناطاسااب نؤدو ه:س نوعستو

 هجرت (هرك ذمدقت ىلا ىوسوم ا ىوضرلازاريش بيقنرا دب نسح نيدلا همد.-لاناىزاريشلا
 في روهو ناؤرعلاو حالصلابر تشاو هنأ نع هقركلا سبا _ضورلا تاقحلم نمذاة_-الا اذه
 نب ىلع نب ىلع نب ةزه نبا هاش برعب فرعد و ىل_.عمسا نيرا دب نب يهاربا تنب ة.ذسح هه نيذرطلا
 ىلع نيد نبا سس قذلا نسا ىبأ ىميعنباىنادم هلا فذحالا قدما نب ىسع نبل _عمما
 ثكموس ده1لاتيب وة دملاراز وج مالسلا م_ميلعو هاء قداصلارذعح مامالا نبا ىذد رعلا
 نم هءاجهيجرت ايف بهذ. لا فاش ناكودطاصلا واو تامارك هلوةدمسع مق اوربارهشأ

 ىداج فصن قهناوو تناكو ارمع.هئاهسو نينامثو عبس هن-سىفوتو اهريسغو ناسارخ ةدفوص

 || بيقتلا نس في ردلا ىذرلا ل_امل ادا مهتموا) هنانعقتوهللا هجر راوزيسةش دعراوالا

 | راد نس دا ىبأ نيدلا صمد يلا نيازاريش ب يقن د#تنيدلا داع في سلا نبا ىزاريشلا

 || تامحلم نمذاتسالااذهة جرت (هرك ذ قيس ىذلا ىوسوملاىوذرلا د#*ىبأب ىنكيو زاريش سمن
 ا اكرا امادن- ناكدنأش ١ ىليقعلا سيثلال اووى مار هخلان ادخلى نوداتناانصخدإل 0

 || تو رهثأن م تاكو هيسرافلابملكبناك هنن رغلايملكتا| نك نادللا بدع ةرضام اذ
 || بيقتلار ادب نسح دمسلا هيأ نماهسلاض ًاوهر هسأ نم هب دجالا ةقراطلا سل سرافب فرمثلا
 || امل كح (هقاي رت ىطساولا ظفاحلا ا:ذلاقإ) ىئافرلا دجسأ دمسلا مامالا نمةهطساوالب اهسلوهو
 || نيدلا دا عدم-ا اهرب نعىووملا سقنلا دمة ىزاريشلا سس قنا !نسح فيرا! ىذرلادمسلا
 || هفي مثلا دءلا دمة صةربخ رك دنا دعب لاوهنا ىوسوملا نس دا عىبأ نيدلا ملصم سءقالا همس نع
 || هعيب هديب هديودجأ دمسلا عناب لو ةيلعفللا لص تلا تا هتعدتنا ىف ردجدء_بللةي ويلا
 ا سا ل طئعب ناو ملسو هياعدتلا ىلس هللا لوسررب م ىلع دعصي تاودوس الا شاشلا سملب «يعأوةيلك

 ْ ةماعلا مونىلا كتي رذنو كن ةلصتم هعمل ا هذهو ضرالا لهأو ءامسلا لهأ كيسا عفن دقلهل لاقو

 أرك. وبأ جيشا و سر نب ىلع ريش ارمصعل !ءامل و أر يهاشم نمناكو لاو نورظش و نوءمس سانلاو

 ١ رداد ملا ىفايرلارو صم يشل نبا دهازلا قر زالادو-أ نيشلا وقراظالا
 ليغ عي لاو ىناركا سقنةومح جت اراقورشلا لع عكفلا نالوا نات ا

 تال حل د ل 1 رع نال ىرصبلا دعني دهم يشلاو ىدهنملا

 هحمشملا ىلع مهاكموعب ايدقو مهريغو ىدايآملاسلا قع مشا عماملابطقلاو رفاس *نيىدع
 ديف> ىزاريشلا بيقتلا امدح ديسلاتيأر (هنعدللا ىذر قورافاالاقإ) مهنعهللا ىضر مهيلع
 ةريدلاو ةيتسلاةئسلاراكستم ةيضوصلا باد" اناوراع ا1-اصاكز اباش دادغس ىوسوملا بمقنلا
 ةريسلاب ةرهشمهلو نو عفاش نويدجأ مهلكت يملا ذه لهو ةكربلاوريطنا ناظم نموهو ةيدجالا
 لافإ) ضرالا كل: ىفنوريثك ه.لعهنلا مال ءاضرلا مامالا ل ؟مهتريسشعو مهدالب فهحلاصلا

 ةئامعيسونب رشعهن-_سنادب رذابىو ملا سة: لا ديفح ب.ةذا !نس>د.سلا ىو (ىدادحلا

 حلاص تيصو تاريخو تانس> رايدلا كلت ىقمهاو هلاك, ف رعب وريم دم_ءاهوخأ ناب رذابهفلخو

 نبا(نادهب رذا بيقن هالاكريمأ 26 دما اهلنا ىلو هللاب فراعل اريك مامال | مممو) مهب هللا عفن

 2 ا ل ا دم نيدلا دا_عدمساا

 ْ نادهب رذاةياقن ىلو 4-ضورلا تاقدطلم ن نم هتجر (هحور هللا س دقة قر 1 اىعاورلا ىىفاشا !ىوسوملا

 || نيدلا داعدمسلا هدأ نمةمءاورلاة قرانا سال اةراعامظعاماما ناكو فرثلاودلا تدب اب ىنبو
 هتةوةسايرهللا تمتناورمم-ثاورهمو ىزاريسثلا بيقالارادس ند دنسلا هدأ نموهو د

00 
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 دج ديسلاواءلعنيدلانيز دمسلاو مساهل اان دم_سلا بقعأ سرافب نيسلاطلا ل .ءناكحو
 || ىلعنيدلا ني ز دسلا|ةلزنسم م-هلح او ار دةهدالوأ مظعأ تاكو هاش برعب بقليو ىمومديسلاو

 قاوولا لهأ ضعب لن ادصل !ءالدىف (هرس سدة ىلا ىراللا لال نيدمحأ هللابفراعلا لاا
 || ىفهمئالا ماما مدقملا مامهلا دبسسلاو ماظعملا سلا ىنعأ قاف الا ىنةيالولاباروه_ثم تاكنمع ||

 أ | هل ىطعملاوىرولا نيد ةدالولا هيولأ ىلعم لضاغل !فراعل ا لءاعل !ملاعلا هرهدىف جياشملا خشوو رمدعأ]

 || قصلاوبرةملاىلولا رارسالاو فراعملا نزخشوراونالاو فئاطللا ندعم ىرذولا ةماعلا صاصالا ||
 || فهنعهّللا ىذر معاق رلادج-أ ديلا لثم هنعهللا ىذره لاكد 2# ن.ىلع نيدلا نب زؤشلاب حما 1

 || نااكنودمسم ةحورملا هحور نمءاياوالا لكفءامدن الا ىف لسو هراع هللا نص ده انس لثكءاءلوالا ||

 || هدالوأ هيقب و (تلق) ىبتنا نوضيفتسم ىدهلا لاك !|ضيف نم مالسلاو ةالصلا مهيلعءاسنالا ||
 | |متكت نكت امتي رو ضعب فتي ارو تاحين رذابددعلا ممممرشتت ا لاضفاو معو لاكو لاح لهأ مهلك ا

 || الكريم دل دافحا نمىوضرلا ىناب رذالا نيدلا سعشد سلا نااهتلقن باكىأ نم لعأالوأ|
 مدعل هقحاللا هله ترث النا تدرأو هثي دخل ابل ذمهلوءادوسلايةعاج مهم ناو هنع هللا ىذر ا
 ىلءىنعلط اق ىنيسحلا ةباستلا ىد_.معلا دمجلا د .ءليالا دب ابتهمحاناىلالةنلا ققحت ||
 ةجرتلا يح اص يفور ةرهاطاةل صفا هدهرك ذاك ريتاتيثًافدذه ىتقحال لثم همفتيأرف هرصشمأ|
 ىضررا ب تاةراعد ا درمعهربقوار معم هئامعيسو نيو سجنه نس ناب رذأب هالكريمأ دسل انش |
 وب ناركس شل هللا ىلو عشاخلا فاخللا لهاذلا فراعلا لاخلا خشلا مهتمو) نيمآ هب عفنو هنع هننا ْ

 ةجرت( هحورهننا سدةىمفاشلا يوقعبلا بل اط ىبأ نيدلا فرم نب ىلع نب دهم نب دش نب ىلع ند ||
 |اردحتاربك امل مدا دغب لامع ا نمايوقعمس هس , هم هرس سدقداو هشورلا تامل نمذا سال اذه

 ناكو ىلاعت هللا هجر ىطساولا ىلاوربل |جرفلا بأ يسسلا نع بهذملا ىف هقغل اومولءلاذخ ا ودادغب ٍ

 || هيدر ف هنعهللا ىذرىاؤرلا دج اديس ان دمس لاجرلاجاترييكلا| يشل !لاو ا هنم عم لازال

 سردلا سا ىنوهو فيسثلا هقاور لخ د هدقههنلارطع دج ًادسلاةراي زاد ع مأد_صقوأ||

 هنأشول_هل هلهذأ ه_فعهللا ىضردج أ ديلا ماللكل نعذأ الف هماز<هتاودو ةعاسجلا عم سلخ ||
 ضعب نمف, رشلا ساىلا كلذ ىفه:عبتكو هساطرقو ه-!ةذخ افهدءاقمةقروهدرومةلالحو ||

 ةئسعابتاو ىلاعت هللا هعاطلا سانلا وعدي بنان يشلا هنعدللا ىضر هلوق هي رهوملا هنالك ||
 ميو متت سانال نه نةهلربد ماو مالا! لها ىلو لا وهوهناكس ىملاو ل_بو هاعدتلا ىل_كىبنلا 1

 نومدعهثرابن ةدامتماوىذلا مير كلا لوسرلا نعةيامزلارمم لهخ دف قد رطا ااذهىنجاحوعالا ||
 ىلاعتو هناحس هلباوهئشنملائثنا اوهام عشلا(نيبملا غالبلاالا لوسرلا ىلعامو) ل>وزعشالوقأ|

 ريقفلا ةملكتلا هل_هءالعاىوع دين ذل او ىلاءمالاو دوعصال د رطل اذهىف هداك اح نملهحأ ام ||

 غلب وهللاهبح أ اذاريقفلا (قلللا ف وسكت هرمعت نمو) ىبرلاق قالا ذذع سكت هللادتءرمعاذا ||
 هذ_هءالعاله-ةءاكز و < لسفلا لماكلال>رلا لغاوشلاو ايندلا ه:عىوز ةبوحناةنترأ]

 هد_ههشاالا ريربال هلنهلثاىهلاجرو هل خو هلاحو هلام لدين هللا بزح مهنيذلا اهب زح ةرمصمب ةملكلا

 هللا تاواد ل_ضذأ هك ءوهو ا.هذاذه بو“ الموهقان هئامانه ىطع أ ى دا ىلذلاب قلختلاة سر
 ماقملا اذهىفقدصلا هةر غاب نمكلذكو هريغىفاهت العابدزلا هلك زعأموملا كلذدي تاتي ام كلعال |
 ىف هفل: أو هلكهلام نم هدرح هيدح ناؤرهاطلا هدة مدننا بمطو ه-ةعدتلا ىذر قيدصا اركب ىناك |

 هلا ىف هفلتأو هلامف هنع نا ىذر نامع مهاسو هللا ىف هفلت ولام هنعهتلا ىذرر عرطاشو هللا
 || ( هنملا مهل نأب مهلاومأو مهسفن أن ينمؤملا نم ىرتشا هللا نا) هلل هتاصاو هسفنوهلام نم اماعدرحو
 هثار وهوحو نك _دضد افي رمثتواما ارك ١ ملسسو ه.اعدللا ىل_دننالوسرادغلل هكا نم نور دنأ



 | اح

 هطرو نمل>رلا ذا.ةنانوديرب ىلا«: هللا الا مهلرمدان ال نيذلا ةياسال ا ءبعت خت نيضوومملا ماركملا
 مهملاعن وهو باوصا!قيرطيلاة نسلاو عرمشلا يذاع هذخأو ناطسشا ا ثول نمهريهط: وداذالا

 كوا_ااوراغلا نمداربام مهممدي رب ةأ ها مهن« دي رباسرف مهن هدي رب ةاش مهنمدي ربهناطيسش عزان

 اذهب عأامهنلا مهان 1 اع نولي الوىلاعت هللا نع ءعطقمإل بكه ل ءاصرح هنا طيش نوعفادبف

 تناكن مو هلوسرو هللا ىلا هنرح4ف هلو سرو هللا ىلا هنرحش تناكن م مالا اوةالصلا هيلعلاة نأشلا

 موفاينولوقي نوب دل اباوذلا هبلارساقامىلا هترسهفاهسكتي أ ماوأ اهيصن ابن د ىلا هترحشه

 نوع توه دلا هيومن دلا كلام آ صئاوعبانسشيع اوصخغننال مكلركممه تاو مك كلاومأ

 ىنعي مستلا ىلع م ماعج أ نمنو د نويد#اصاخنا باونلا رودغ قا نا ىلا بلطاهعم

 هللا ناسا, اهسأ انلا وداصب ل ._هاهوانب اسد صن ًايشانتاداساوكردااولاق | ووسن مهوأر اذا

 ا ل دعو (ادحًاهيرةدابعب لرش الواخاصالمت لمعيلف هيرءاقاو رت تاكر ند)

 سانا نماذضر وع تاو هلي ىلعىل. عب سانل ا نعانذ رعأن ا موق نغ مهسفنال مهاتكر نو سانلا

 توءحاره اان اوهللانا هلبابتوملا بذءءأام هللاان دصقو هلانااعأ لكودتلا ل> الذ
 لوذدعلاهركتاوهبحونأ د لوقأك ثردحلا اذهمن

 لومي وأ انعلاةنمعدف 4 ىلايأالو كاذناكدق عن

 ليلذ هن. #ىقىريغو * ىب.>ىاراعفاخ ىاوس

 لو#ال هبا قىلاحو د ناك-مىباةنم هاوهأ نمل
 لوط هت" ىف ىثيدح د ىردي دلو مول نم ثدع.ف

 لس عالو لءالتىفو ب باق وهو ىلا ةبابحأ ايف

 ليقولاق اذنبب ىوطي و دع ىلابللا مكتفطعب ممست م
 لوسرلا بعتدقا كشحو + مولكح ىف ادبانع

 ةرهاطااهلايذاب قلعتو ناركس خيسشلا ماقف كرابملا ها متخو ملسو هيلعدللا ىلص ىبنلا ىلع ىلهو
 نعل -هدفى للا بذاح سال ا كلذ قه فن نم هذخأو هعب ايو هدهاعف ةعمبل او دهعلا ه:مبلطو

 الواماءط لك ًايالره-هأهّم_سلا ثكعاماريسشكن اكو تاضورغملاءاداتقوالاوهعبال ناكف قالا
 ىنالوعس ال لاحم ىفناركسنا اركس يش ثلا ىداودن أش فلوقي دح ا 2سل |ان دس ناكوءامبرمت

 ىدخالودءالهاماركو هقراوخواهرهاظا او رهلهعابتررعواب وةعب نكس ةرخ الا ىفالو اين دلا
 ىهفاخوابوقعي رهاظ هقاورب نفدوةئاهدمتو نينامو عساه :-ستامة ضفة سم ةرّوسم ىهو
 تامنيفراعلاهنلاءاياوأ نادعأ نماضبًا وهو ناركس نيد يشل هداو كرابملا قاو رلا ه-ذشم
 نيس دمسا هللا ىلو ريمكلا في رشلا من ءرنيعججأ مهب هللا انعشن هناهقتسو ةرمثع ىتنثا هدساب وقعد
 ىضر دج أ د مسا | نبا ىلع ى.سلا نبا مةبسق: بل اط ىب أن يدلا ىف رمش دبسلا نبك وضرلاىد:ةرمسلا
 نبا عقربملا ىمومديسسلانبام ةسسة:ج رعالا دج دمسلا نبا د * هبا دمع بأ نا مقبمهن نيدلا

 ا سوم مامالا نبا اذرلا ىلعمامالا نباداو اد مامالا نباىداهلا ىلعمامالا
 تاةدصرمأ ىلوارةوماطاص ناك هضورلا تاةدم نمذاةسالا ادههجرن(ناوضرلا و مدام يا و
 0 :ةرمهسلا نيدلا باهّش فق سوب افي رش هاا همت أد عب دن ةر مح ةيأعن ةفيلطا الوم 8 , نييملاطا |

 هللا ىذر عانراادج ادمسلامامالا دب نم ةطساوالب ةيعافرلا قرنا نيدلا ب اهشهوخأو ره سدا
 هءلعدلبا لس تلا دباب تدم ىتلا هل“ سلال ةروذملاهشإ دالارهئا_هسجحو نيسونو سجن هس هع

 نيدلاباهش نأش ىف (ىديمعلالاف) ةراشالا هملا تقية نع هللا ىكر دجحأ ديسأ | ان كسا ملسو
 هساع ىنثأو هرهشم ىف هجرتلا ب جاصأ: دسح كم سس ارك ذو ىل ان هلل الو ناس أ نءناك هب
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 وهو هنعدشا ىذرىزاربشلا بيقثلا نشل في رسثلا لاو هلاكو هح الص هب دجالا نيب رئاونو
 ديلا ان م نباتن ار نيملا باصصأ ن مدنا «تعدتلا ىذر اقرلا دجأ دما اان ديس هلدهشىذلا
 دنسهنعنودخاب هسمدقو هندب ىلع نو+ درب س ان اوىوضرلا دهشملا دن ةرعس سعن اءيسح

 اهك رن مت ىدب ىلع ضعف هدب ى ديت عضو وهف نيرشءاا نود لاذذا تنكو هيدسج الا هقرألا
 زارط هموعن كدب ىلع مع نءاا,لاوو ىلا تغتلاو الوهد_هاريعم تمعن و تفخن همظع هعص حاصو

 كن كسعو ةدسع مأ ىلا بهذاو هتعدللا ىذر دج دم. ١!- ان دمس باعكأ نمتنأ هيدجالاد لا
 قاورتاخدو ةدم.عمأ ىلا ام«ت ردا م طئساو ىلا اهح ودم ةلذاهقلا عم تحرخ م ولا كلذ قفدنلا

 هيدي تلبقو ىمأر لبقو هر د ىلا ىنمخىن رالف ه:ءدللا ى ةرجاقرلا ريمكملا دج ى دس انا دمس

 اهدعب لسو دعما ىني.هةلا ىتعكر هاذ ار الكون هد [تنس مدي ردك 1 لام م

 هد ىديدل-> ًاوامث اح هن دن نين ١ ىتساح ًافهملا تح مث تاعفذ لاعتو هم هنلاةباناالا هيب ىلاعت هلل نيمعكر

 نسحىأ ديد ح هرمصب وقراخْ © نيار طا نقلا رق امل ودب لاو ءانمسم قرا

 هواش ىفتيقبودهعلا ىلع دخأو هيلع ىثاودللا دم لد وط نهز نم هنتر هنن ظانن نصغتنأ
 رايدلاىلادوءاابىنرمأو هفالذلا ةزاحاىناطءاوهنعةباذلا معى دعم رهشأ هم كرانملاك واس

 الثا تافه مسرافلا

 د.علارثاط دعسا اي راط ب د_.ءلارئاز رباب راز

 دمعلا ارمنانم هع شتت او د4 كفرع فرءرهدلا معذ

 دسيعلا رك مويلارشآ “ب احرم اين كيلع ىني
 دلارئاسراساهيح ب هلوقم ءانثلاب اطساب

 ىلعتاخداذا تاكو م- -مودن ة لولملا ال را و ىرعأ ىلديأىاعت هللا تا

 ىديدحأب و همم بايىلا "ىلا مدني هناش هنلا ىلعأ ىكنز زنبدع_سرفظملالداعلا ديؤملا كلملا

 ىلا ىلاعملا تقلأ وزاري ةياق: ىنداةوركةكربب ريهاجلا حللاصم مظنن نك لوي وىسأر لبق و

 هناودلالدلا خشوىدنق رجل | انيس قي سلا انمع نبا دعأت نكف كلذ عمر ىلاعت هللا لضفي اه دل اقم

 نس>- في مثلا ناكو هنع هلا ىذر دج كسل !ان دمس لاصت ال اوءاممث الا باي هيهلنا ل مذ ىذا اوه
 رك وأ ايشلا هنع هل قناما مم بئامملا هجرتلا ب>اص ني->دبسلا قراوخ نمرك دببة ||

 ههساو ىدتةرهدل |نيسح دس باك ا دحأ لخ ده -:ءهللا ىذر لاقهنأ هريس سدة ىراصنالا

 ةيدجالاءا ارعفلا ن نم هعا.ج هعم ناكو هئا.عسو نيرهشعو نيت ا خس سراودال, نم فاريس ةدلبر مع

 ضعب هل ىمثوف كنز نا ناطل_بااريزو بحاصلا هللارم هن ني دع أ نيدلادبع كلاذانا فارتشساو
 هيدي نيب هرمضحاو هءلا ل افهتعاجو قوصلا لح اتاك رد راس لب ككل“ ءاهقفلا
 نيسح فير عثلا باعصأن مدنأ هلك ذو هبف ل قاسم هتءاربب هاا ةيسضرملا ةحلا هل ماقأف لاس

 ةعاقىلا لسر ادن ىهأو ه نع هةءامج قرهو هلاوقال تغمل» مف ه_:عدهللا ىذر ىوضرلا ىدنةرهلا
 ًارفاملفهتعهللا ىذر ىد._:ظقروسلا نيس- ف رسشلل هل عقوام بكف هتايح تهطقناف ناوذكسشا
 فالخ عم هلمعو حالصلا هنع عاش دبعريزولا اذه هتعقر ىلع ب اولا هلستكينا ىمأ باكا
 نيعسنا ةديبعمأ ب >ادانذ- 4و همرحو دءالفملاظاا ودوام واتم ات لا ناي هلل عاشام

 ةعيس اذ هىباككبلا لص نادعتفتنأامأو لدخأثدحنمدخؤب وناو:كسشا هعلب ريزولا
 الر نلكلا ل وقالو سم كاكا لعادتلا ىضقن والي امركم سا ءانث تأ ىلطت ام هون رمثع
 ىكدر نب نيدلار قط «تاطاساا ٌلاذذا ناكو هئاهّهسو نيرمثعو ثالث :هن-سةدع-قلا ىدرهشةرغى

 رغطم كلا قرنةروك دملا هذ-سلا نمةدع_هلا ىذرمش عينان ءاعب رالاةلل ىنذ دارنا. هعلق ىف

 نيدلا



 لاول

 ىنعأ وصلا لجرلا قاطأرمثءعباسلاموملا فو ةروكذملا دازتا-مب ةسعاقف ىككز ننيدلا
 نبرمشعو ثالث ه:_--نمدسخلا ىذةرغىفو هيدينيب بالا ىثمو ىد:ةرعسا اردعويشلا

 اا ا هعاقىلاهب بهذوربزولا هلئارم هن نب دعس. نيدلا دع بحاصلا ىلع ض 5هنامسو

 نيرمشعو عبر أ خس ىلرالا ىداجرخخاو 0 اا نمصأب لس: ةوالول-خم اديقماهيفن مسق

 نيس> فد رمثلا ب قا:مو ىرتن ا ني_1طاصلاتولق ُك ؟ند ليد انامل كا تا دال

 م رك ايعفاشا,يقؤرع_ثلا نس> ةررذاهلا بدع ناكووه د-هتال ةريثكه -ذع هللا ىذر ىد:ةرهدلا

 هيانعفنو هنع هللا ىضر هئاةسو نيث الث :سدناوو تناكو نس ئامرمعلا نم هلو د:ةر هد تامسرغملا

 ىدهمنيدلاءالعفيرسثلا مهمل اسي رذودنةرهس ةمقب ب أ دقو نيعجأ نب رقاطا اهدا دحأب و
 ليدهرهاطا |ةل.صفل اهذهاو هحو رهللا سدقرد_لا مظعلا دما سوطب ىوضرلا ده-كثملارظان

 نبميهاربا نيدجحأ نبىلع ن:نىداه نب ديز فد رسل ا مهنم و) ىلاعتدللا مهرثكق ارعلاو سراقب لب وط

 مامالا ني دءاعل|س ز نيهلنا دمع نب طقرالا دهم نب لرعمسا ني ريك الا هت نيدللا مع نب لدعم# |
 هقرالا سبا هفورلا تاقلم نمذاتسالا| ذه هجرت( مالسساا هيلعو هنعدتلا ىذرريبكلا داصتلا

 ىلا نا بريط نمر دنا ٌثىوسوملا ىوضرلاز ارياثبسنرا د. نس- فر رمل نم هيد: الا

 ضرماضا هلاذذا هذع شا ىذرعاورلا دج أ دمسا اان دمسن اكو دبع مأ ىلخدوقارعااط_باو
 نسح ف. رمل !ىدلو ةقرخديزاب نعهللا ىدرلا مف ةرلا هدم بلطو هةرغهماع ل دفتوملا

 مفرف هقرإلا باط؛ نامي اضرأ هعم بيقثلا نسح يشل او باطا ارركف هنبب و ىنبب قرفالو ىتةرخ
 ديسلا سم م لعفف ىتق هرخة سلو ة حافلا ًأرقا نس-فدرسدلللاقو هسأر نم ةكرادملا 4ةءقرع

 سد همس نامسربط» دز ددسإ |تامدللا» ءاشنارون ىلعروف لاقوريز دم_ساا سأر ىلع هدب ريمكلاا

 بيطخ دهممادقم خيشلا نيارببكلا ىلولامئازعلاونأ سنوي مادقنملا مهنموإ) هنعدتلا ىضر هن استسو
 ىلع نيم ا ددتم نب سنوب ما دعما دا نبا لاق (امهمن هللا ىذر هرك ذى.سىذلا ىدا دا نصا

 نم مهب نمةيعافرلا ةقركلا سلو نو أبدلو هينأرك 3قيسدقو ىدادخلا بيطللا نيدلا لاج
 تاكر خر لها ىف رثب نذدو َهنامسه نس ىو هطساوالب هذعهللا ىذر عاذرلا دج دمساا

 ٠ 0 نمود«بقا:لا ميظعرا دعما ليلح تامار كاارفاو بواسالا سب رغرعشا | مقر ناسلل !بذع

 ,جيوسمو نا او د“ ىنطان ىف 2 ها

 ىدضوم قدا ى ما د ةعلل تام ىارامل

 ىعفلرزب لو «ىركلا بيط ىمرحأ
 عيدمريغتنكنا د ىوهلاب تم لاوو

 ىمكيلاح نأشىف 4 نكفك ف ىلكملا
 ىبنال ىرك ذريغذ د اهداصى نكن ناو

 عدصن تديصأ نيذح لابح #* هضع لهو لام ىلع تريص هنمو

 عمد باقلا ىنيعلاو ىرظان ىلا اهتددر م نيعلا عوم د تلك

 ىذرىنانطقل !ىعارلا ن_س> يشل اهلا ىلو ىنا دهدل اريذملا لكبهلاو ىنايرلاريبكلا بطقلا مهتما
 هده عب رشدي ومءاءفصالا ناهربا لو الا اطلس هطشرب نمهيدجالا هقرالاب فرمثت (هنعشا

 نينو سه هس لذ ن اكحو هنع هشلا ىذر ىنيساا ىاورلا دحأ دل ان ديسءامن الا دمسس
 ىبنلا ديل .ةّدب امم فرعشت ىتلا هنسلا ىفةر ونملاةشدمالدجأ دمسلا ان د.سوان الومرق-ىو'امنصتو
 دجأ دم.سلا لصراملنيهاربلا مأ بحاص لاوويالصغماهرك دىبس هريهش ةصقلاو لو هياعهلبا ىلص



 ليفت

 !مةاوأرفةنطق ىممد هب رق ىلعاو رمد لادم ماعهعم نوف ماشلا ضرأىلا هةعدتلا ىضرجاؤرلا
 بحس ىلن ذأ, ل نكل ىدنءلامقذهب رمثن نيل لد نعله مالغايهلاولاةو هودانف مانغالا عرامالغ
 00 كلاامهو هملا نال.اخلإ ناذشلا تغتلاو ه.ةطرفأ نا مانغالا
 00- ثلاامم لا تغتلاةئداوو ىدي ضن وكي اذه امه ه«لكلاوو ىتاشلار 0

 نيل لد معأ نس ىألاوودلولا ىلا عيشلا تف: اود ندع .ةأكل سيلاب دن امهل لاقو عاقرلا دج-أ

 ا ارحءاغعز وع هقن ىدن :عى دس ىأ هلل اقف اس انهن رمت

 ا باهبلعم موهشلااهيكست جيشلا ىلا!ميىنأف ىلا بتنا خشلا لاةفكلاه عذار كمل اهب
 دلولا ىسأو امتمنبرضاخلا ىسأو اماذ نييراشال اغتاسأ: ما تردوالؤأ تناك متداعفةكراسملا

 ديسلارييكلا عشلا تفنلاو هتقول توكلملاو كاملا ىلعدتلا كلا اق هلق .ةىفئفنو و هرعشص قو هعنان و

 املسم ىمس ا .مارحالحركممهو اذ هريظن ىفلاقو ىنالمكا ار داقلا دع يشل ىلا عاورلا دجأ
 نسح نم قحتطقسأو تلبقلاَذ هدناب رلا باطقالا نمريص» و كدي ىلع 5#, ىت نوكي ىدا.مدلا
 كتيهوىدعىأألاوو ىباشلارذاسم نيىد ع ريشا ىلا ىعاورلا دجسأ لسا اريبكلا يشلاتغتلاو
 تطقسأو تلبة لاف تم مهل ةكربلاو لدي ىلع اهحتف نوكي واع. دارك الادالب دإولا اذهريظن ىف
 ريبكلا يتلا هللاد و همأقم نم موقعي نا ىل_هقةياطةلابفي سدتلا هىاخ هلل رتدلولا |ل_ه نم ىح

 ن.نسحوه هتقوال دق مهن ءرمساايحاب نه همامقلا موه ىلا كدي رذلو كل ىنماهدخ عاورلا دج دمسا ا
 ىهتيءاشلا قشم دلامعأ ن م هنطق لب زنى رلا نارو> ةبهشلهأ نه ىلعنب نسح نب ىلع نيد
 ةروك دملا هيرقاا لهأ ضعب مانغالا.ءارراصو ا ريغد هنطق ىلا نارو> هِمْهْش نمءاج عم رةلم.قىلا

 0 و هرغص نم هباوولا ني-عباسور دنا هبانعبالو فكم دهزلاو عرولا نم ميظع بناج ىلع تاكو
 هياع لنا ضاوأ هاهو ني سمهتو سه هنسىفو همس نيرمثعلا قوؤهر ع غاب ىتخ لاخلا اله ىلع
 هللا ىذر تاكدقوةراشالا هيلا تق.سإك ةعافرلاةل ل1 |ةرسذحلا ةانالع قرشتف مركملا بئاصس

 هرك ذدقوه عب رشلا لب ماصتعالا لاكعمهي رطل نآش ظفحو ناؤرعلا نم ميظع بناج ىلع هّنع
 قرب رزقا ىفارلا < ركل اد بعريركلا مامالا لاق ةمتالارود_دلاهنعلقنو همالا مالعا
 نعىنارفعزلا د_جأ خشلا نعىفانطقل اريدكلا ن> خيشلا ىتثدسح هصنامنين معلا داوس هرمصتخم

 هللْذبو لاحرلا هملا دشت لحر ةدسمءمأ ىفىتاؤو دعب رهظ لاوهنأ 0
 ةداوم بحالكدل عضاوتيو نيه اصل باوبأ ىلغبرهظ ىتم هّمَقِي رط نم قلخلا بحت لاجرلا باقر
 ا انا سس اد ابرشإ تم نئظع هبت هىلا هفردتو همك لص ضرالا ه->و ىلع

 لذلا تي رط ىهوهدعب الو هل .ةةقرألا هذه لهأنمدحأ هكل# لاقي رط كلس وءانسالا بالصا
 اهنم بعصاو مظعأ هللا ىلا قرطلا ف نكح, لوةريهلاو عوضا اوراقتقالاو هنكسملاوراسكنالاو
 هغلب وهتكر منغاوهتقو ىفريصتورهظ.سعاورلادجأ هعسا لئاسلل لاف ل>رلا اله نمو هلل قف

 جان يشل امالس هلصوأو هيلا لصوو هر هظو عاورلا دج دما ادإو نا ىلا لحرلا شاذ ىالس

 نيدلازعد.سلا ان الوموان ديس لاوو) نيهدحأ مهمع هللا ىذر هب ادع أ نمراصودي در ىلع بانو نيؤراعلا

 نسحب فراعلاريبكلااخيشلا تاكد قودي دجالا فن اطولاهءاك ىف (هتعهلا ىضردا.صاا دجأ

 ديسلا هش سرد عمس وهاصع ىلع هسأردنسو قشمدبن اح هنطع ' هب قف هي ىنانطقلا عارلا

 | د هدفك دقو ةفاشم نيرهشن دير امام هلام ناثاو ةدشع مآ ىفىس كلا ءدوعسنيحدجأ

 تحرخورهلان مهمل عل نع نيعللدنام أعشاب لاقف لغش اول دنت نيسعلا ن ندع هنأ رماوذ رم

 مايدج أ ديسللامتفهعامم»لوغشم نسح خشلاونيمتلا ن ملك ان راصور ,علا لخداه-ورح دعمف

 رهلاجرخأو هدسغن م هبنن|وةناماهناونيمتلا ار دعولا فوأ نسحاي ه._سركى علاقوةد.ع
0 

 لعق



0 

 ثا اركذ تقولا كلذ فوه ضقتلاب هربخأف هنم عقو امعدج-أ ديس نم بوقتعي يشل ا لس سردلاا دعب ذ
 ةلاطا هذه هدشرأ هش ناو ةنطقب هبادكال هنعدزلا ىذردجأ د.لاان ديس هش عمدل عقوام نسح
 ىف ظفاذلا مامالا لاق) نيعمجأ هللا ءاماو اهنا وا نعو ه:ءىلاعت هللا ىذر دعولا قددوةنامالا طفل

 وبأسايلا يلام عمظاعأن مو ماش 1 لاجر مهنهوةيعاقرلا ةرضطلا عابتادددعني> (ى طساولا نب الا
 بطقا١نع ىنا. املا ىداهلا دبع يشل ن ءامهاللك د خو قاربلا لماخ يتلا وىنانطقلا هن ادع
 ديسسلالاقو 4 ىنمتنامممعدللا ىكر ىئاقرلامامالا نع ىنا: :طقل ا ىعارلا نسح يش ثلا ىناررلا

 ديلادمماودج أ ديل اان د. سد الا دلل ةنقيلخ عارلا نسح خشلا ه-:عدتلا ىضر دامصلا دجحأ
 ديعوبأ ماشلا ىرق نم نطق, هئ اكسو تس :س ىفوملاري كلا بطقلا فراعاا ةنطقلي زنوهوالأ

 هلو تلقوي ةعسبرةل_.بقىلا ىسمني رنارو> ةبهش لهأ نم ىلعنب نسح نب ىلع نيد-#ت نب ميحرلا
 لكنهلاو ىنايرلا فراعلامهنمو) هةعدللا ىذ روي كريد و رازي دة رهو ضاعقاورو هب رذ ةنطقب
 ىلع نيدهتوه (ىنالزغلابفورعملا ىل_هوملاىلازغلا دهم يشلا هللا, فراعلابطقلا ىناد مهلا

 انالوم ةبصعبج رختريبكلاا دهازلا ىئاطلا ىلسوملا نامل س نيد نب سيحرح نيدجأ نب رمضخ نبا
 لصوملا هدلب ىلا هش نذايداعم ةدمبعمأب ةدم همدخو هنعهللا ىضرريبكللا ىعاورلا دج ديسلا
 رممشاورهمو مالا او ةالصلا هملع سنوبان ديس ة داب ىوذين هاحت لص وملا ل. راغمىف نكسف

 لهأ د_:عرئاونلا غا م هنامارك ت غاب وىنالزغلاب ر مشا كلذاودب 0 :انوور رز تال هلا تلازالو

 نعرد ملا ناب قورعملا دهم هب أ نع ىلص وملا ىبهذلا فسويحلاصلا يشل انئدح دي لسوملا
 ىضامقل | نبا نيدلا جات نب هللا دبع ىبأ دهم يشلا ن نع فافالا دجأ نب مي-رلا دبع نيناهلس ملا
 هرمس هللا س د5 ىنالْز غلا - مم زيشلا ةراب زب نيملصوملاءاملعتامتث ن نم هعاج عماكلاو ىلصوأ ا سنوب

 مهرطاوخ ىفام ف شك ه عاجلا ىلع كاذ لقت ةهضوهىذلار اغلا ٍيظأ دقو بر ةملاتةوتقولا اكو

 4 :مءاضأ ارو اهءاصغأت ءملفراغلام امأ ةرح# ىلاراشأ م جارمسان 00

 5 عميسملا نب ليج خيشلا ىو رو “ ةلءالا كلت نم ان دنعاسنارثك أ دج أهل لانش امهللاوذىل_حلا

 ىتلقو هعمل عض لسوملا لج ىفىنالزغلا دمج خت ثلابتد دّدقا لاق ىدم“ الا درا نسح خيشلا

 لاعر لكلا اتعتلا] هالصلا عأالفراغلا اذه يف هدارغن ا نم نسحأ ناكل ساذلا عم هعجلا ىلصول ىسفت

 امل ةتقرطاوةيظع شهد هم :لخ اق نوضركل وتنوضرتع ونود_دش ونوعكر وتوريك

 تاقفهعجلاو الصةدسعمأ قاورب ىلصن تاس اللا ةفهبلا تئف ىنادانوأ ودرهظلا تقوراص

 هدا ما رارز نا ليسا ارا لا ةىدموهدس ندد ًاقدتلا» ءاشناةكربلا ىلع

 لسقأو بثو م هنعهللا ى ةرعادرلادجأ د.سلاة مالا ثوغ هش ةرابزبانفرم تو هعجلا (ةءلصو

 تفرعاف ىدموىدس ذخ أف ىدمسىأةكرباا ىلع تاذ لصوملا لصوملا ىدمآ اب لانو ىلع ههح و
 هرةوارمعماذبم هئاّمسو سعت نس هنعهللا ىذر وف لرامملا هراعمامأ لصوملا لمح ىفنذوالا

 دبع هللا فراعل ا يشأ اج رخت ىلازغلا دمحأ هيتفلا حلاصلا يشل هدلو وراي فورعم لوم اب
 خيشلاوو ,رك ذق_سدقو عطاقلا فيسلابفورعملا بزإطلا هنءىور وحتاورلا ىلهوملا دا نيكيملا
 هئامسو نب رش عه سس تامهتلاننيفراعلا ناعأ نماض:أ ناكر وك ذملا ىنالزغلا دهم ندجأ
 ديسلاان ديسسءاقلشن اكل قيسدقو هنع هللا ىضرهتاماركي نورد سانل اواهب ةرهشهلولصوملا
 ىف هنءهانلةناكىطساولا ظذال ارك ذدقو هتام> لاح الأ نيناممو هئامىلا | وذل مه افلح 12-1

 يشلا( (مهنكإ مهئاعساب و مهبانم# راكب رك :.م هعاج هزم

 نبناردد نب ف _سولنب ردد نبر ورم نب طفاطلاد_بءعيشلا نامزلا ةكرب هللا ىلعلادلا هربا فراعلا

 نب زمامالا نيا ديزنياربك الا ىضب رعلا ىذارملا ناسح نبدي ز نب ده نب نب بوم نب رطم



 1ع

 نحمل . سئ كال | ئدراو ههحو للا مركب اظن نب ىلع غامالا نا نسما مامالا نبانيدياعلا
 باك هسنتلا هباكو ه-.هذم هعفا د- نت أ هند ىفا يتمدد _قعلا مككاءر و بهذا عفاش ناك

 ىدلولوةب وميظعتلا رظاب هرظشإ دج أ دما هش ناكو هنع هللا ىضر عاورلا دجأ دما هْديش

 ىدلو تال همولهّنباىف مهد نال نيذلا ن كار ا ا امصملاهللافو.س نم ظقاد دمع

 ديدش هنعهللا ىذر ظذ اذا ردع لسا |ناكو ىلاعن هلنا اثناهرخ الاواس دلا ىف ىمقر طفاطا دع

 ريد نيدلا ىفةبالص بح اصدنلا ىف4سف:اهئان ركسنملا نءامهان فورعملابا هانيملاظلا ىلع ةمكشلا
 ىف ئاطبلا لاجر عبج ىلع هنعهللا ىفردج أ ديلا هنجش هفاذتسا ىلاعت هللا ماوال راصتنالا
 هل فتساو اعاطاس هلا جرخ ةرهاقلادر والف مود ند كولملاراظت :ىالعم ناكو ىلامشلا نرقلا

 بايدجأ ديسلا انش لوقي ناكوسونلا ىفام ءادنا ىلع ةردق هل ناكو ا دوهثمامو:ناكو اهؤاملوأ

 ناكوةمانعل !موبىلاهدهعن م ءام ءاوالا مو تاورعلا سوو مو. || مو هلل هلا ان كوت

 يرن هني لجأ لم دا لا كورال اعراس الاعذار وتنال لال اح صد اد :١١ دش لوع»

 ليذت حت نوكي ىذلاواريبكريغصلاو ادم درعا | لعجت هتسفنو بولةلا ملصت هنرظتو نامعالا ىف
 رشع ىثالاهّمالا دعب تيبلا لهأءاءاوأ عسوأ دج أ دس | انخيشاررسم امن دلا ترطم أولو ىلاببال هرظأ
 هللا كصدهللالوسر بو.كوهو اداشرا مهعكأو هس رئمهلك اوان اسلهللا ةفرعم ىف مهقلطًأ و ةرئ اد
 ةالصلا مهيلع ءادنالارك ذاذا مالسا اوةالصلا هءلع هتنس ء العال عاقل ىها ال ناهربلا و اسو همم ع

 ىلعملكشي نارد قي وتوكسل او ه_ثهذلا الا هرك اذا سيلؤهنناتاولص هءاعانسرك ذو مال-ااو

 ةريطاالا هرك اذا سيلف 4_:ء ىلا عتدتلا ىذر دج دم_باارك ذوءاملوالا رك ذاذاو نيسال | قنات
 ىوشلاب 1 لاو ضخما ىدهللا ثراولا هفلاقب امة اغوءام ءاوالا تان وش ىلع ماك بف ن ارده و

 هللابفراعلا خيشلا ىور ب مل-سو هيلع هللا ىل_ك ىبنلا نع احذوغأ معاقل ا!عونلا ساو صلايللا

 رايدبهنن رغل ادالب قةجرتلا باص طفاط ادع جشم اءاعمرمذح هنا ىدوزم-لا مل اص نب سود

 ىدونمسلا لاوةديبعمأ لاجراي| يلع كراظت|لاقوهيدس ققصو ظفاحلا دبع خيْشلا دجاو ةةرصصم
 ىكحو ب رطاللا ب طنكتولوقي اعب رأاعب روان الث ان الثءاوهل نم طةس لاجرلا اس ًارهللاوذ
 ر ورم نب ظفاحلا ديعديسلا هفا ضر مدم فاك ع نس هلاودهنا س.قذلا ننيدلار دب مي رمشلا نع

 تناكوهحاج د ه4-فاقبط هتعهللا ىذر ظفاملا دبعد.سلا| مامأ اولء ذا ىعالاو ءانعلا اهرضح

 لاقورصم فشاكل تغنلاهيدينيبب ىبطلا عضواملف هربت ريدم ف شاك هلا هبط هغ.م ةحاجدلا
 ىأ هلت ل ةقهللا تذانىتوملا ىبح نكهملا لولا لوي هةعهللا ىذر دج ادسسلا عش تعم# هل
 نت الاوهلوتل تبهفةحاجدلا مور صم فشاكتبب ىف اهغلبت لاق ةبترملا هله غلب ىتمو ىديسس
 ٍيدكحو تءرخو سلما تقشو عسب رتتماقفدنلا نذابىوقلاقو هحاجدلا ىلارظأ هتف رع
 مامالا ةربق# نفدورصعتامهيدي ىلعاعجاوناتو همامامهسؤراضيأ فشاكلاو نو رمضان
 ده نركب. وبأ عيشلا(هدالوأ نموا ةريثكه بقانمو هن امسو ةريشع نامت هنس هنع هللا ىضر ىفاشل |
 بؤقعي مهد ىسدقلا ىئاوولا نيدلا قت يشل اوهوروك دملا ظفاط ا دمع دمسلا نا دوادنز:ىلعنبا
 دلو هفعدللا ىكرريهشلاءاوولا ىبأ نيفراعل |جان ديس | ىدمس قمقشوه مهمسن ىفهرك ذم دقت ىذلا
 ناوذعىفىاقتبلا ميهاربا يْشلا لاو. رمثلا سدقتل ايه امعبسو نيعسنو ثالثة نس 1 وأ خيشلا

 اهبًأرقو سد-ةلايدلو لس و هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلا هب سن قاسو د < نيركيوبأ هدام نامزلا
 نينيدلا باهش يش ثلا نع هقفلا دخأو همسنتا ابلاغ ظف-و ىواونلل جاهلا اهنمامتكظ فحو نآرقلا

 دب ىلع قدر طظلاثلسو ردا محا روادلا نمر عججشلا ىلع ثي دولا ع

 تلق مهرس للا سدق ىنايللا نيدلا نيز عسسل ىلع مث هدلاو لاخ هل اوملا نيدجحأنيدلا ب اه يشلا

 امهالكحو



 ( ثةه

 دع_سلاق د رط نم هءعاورلا ةرمخأ ا ىلا ىس مفي هناو نيدلا باهش يشل امة رطاا”يعانرامهالكو

 : ةاعدلا دحوأ هضسش نعزخ أ ىناخلا نيدلا نيز يشل اوهرك ذ قدس ىذلا اقول ار ورم-نءظفاطا دبع

 || ىردالا ىسع نيدلاريهظ ميشلان ءودو ىرمدملا ىمرعلا نجحرلا دمع نيدلارون يشأ | هزيا ىلا
 : حفلا ىبأ مامالا خشلا نعوهو ىبيلقلام السا ادببع خي شلا م السالا عش نعوهو ىدجالا ىرمدملا

 || لاد) نيعجأ مهنعو هتعهللا ىذر عافرلادادسلاانالومءادوالا ناطاس نعوهو ىطساولا
 ١ م-.ج ىلع ىناأ!نيدلا نيز مشل هفاخسا ادرك, ىبأ يشل ارك ذد: ءنامزلا ناوذع ىفى اقبل ا

 ]| نعى هنااو فور عملابصالاوريكلا ىلع ساذلا عمجو هنتي رط ىف هن بح ةريس راسو دالء لا لكى ةيادجأ

 فاطعتسا هفرعمو سانلا ةاراد. «عم هيظل ارئادو سدققلا باون نه ميلاظااصياختو ركماملا
 || مهبولة

 ا|رامءابانامز ىهفوصتملا ل موهواهدالب وسد_ةا!ىفةلضءملارومالا فهلا محرما اك 6

 || ىتب مدا !تاذةلة ىلع همركو هت فعو فورءملاىهالا ىف هتءال دو قل !ىلاهدامقن اة دشو هعرمشت

 || اهكشهلعحو هئافامت و نيثالثو سج هئسدعب ىدقالا دعما ف ةسردم ىلكشكلا نسحريمالا

 ا قودنار سار وورد رك د ىلعو مود نك كولا اد_:عامظءمناكوارا رهةرهاقلا ىلا ددرتو نآالا

 ا ىلولاوهف ىناذا نيدلا نير خيشلا هخيشاماو هنةلنا اعقب هماعس الا لاكىلعو هوهئاعاملاو نيعرالا دعب

 || ىلا -ار لنا ىناكلا ىلع ند نينيدا!نيزرك, وأ دا.علاثوغ داشرالا بطقدوولا ةكربمظءالا

 || تاسغن نم هسقنهلتلصح متاهرعشنو مب لْغَتْشاو هي درو رهسا ادي رطلا هنبا دب ىف كس هنعدش ا ىذر
 روشنملا لعلاو روك دملاتيصا!بر خوسرلا لهأماماو خ ويشلاا خيش هنعشصلا هنن نجلا
 || هيعافرلا ةقيرطلا هذه هلك هنقلف هنعدللا ىذر افرلا ىرمدملا ىثرقلا نجحرلا دبع نيداارون خيشن |

 أ| هعاورلا ةذاساا دنع ة ور ملا ةمعوسالا ولينا هلخد أو ةكوا ب هكلاسو هدب رثب هاب رواهيق هفلختساو
 || نم قملا بالطدد_صقوه أ مظعو هتبصرمتشاولاجرلا !مبىب رذناسارخ ىلا كلذد.»ب هداعأو
 ْ لال نيدجأ يشلا مالعالاءايلوالا لعو مالسالا غيشدب ج ردع نع واهم أهي عشنا وقرمثااوبرغاا
 || دمسلا ان ديسىنعي ىدهلا ماماةريسىف ادصلءال» ب>ادوهو هرمستلا سدق ىرضملا ٌثىراللا

 || هلورخو دو>ولل هللا هرهظأ دقو نو صب ال ني دلا نيز يشل عابتأو ه:عدللا ىذرىاقرلا دسجأ
 || ةيغاطلاهيدينيب بيه عشخو كلوأملاهباهو ناكرلاهرك دب تراسمب رمدتلاةمزأ هكلمو تاداعلا
 أ روم# جرخا اذ ه سفن قهزت تداكى تح هصهر هرهظ ىلع هفي رمثلا هدي عضوا ملوديدشلا كا اروم#
 || ىلع طقسامن دلا لابجن ا تنذل ىرهظ ىلع هدب يشل | عضوا-مل هستع | لاق ةديعسلا هترم- نم
 || لاعأ نمنيلامة: رقب نفدوهئا مامر نيثالثو نامت ة:سهنعدللا ىذر نيدلا نب زجشلاىف و ىرهظ

 ٍْ هللا انعشت ةريه-ش هتيوازو رومعم هماقمو كانه نذدو دابا شد ور د ىلا 4: ساب ىلن مح ناسارخ

 || روحأ يدهم نبا حودمملا ميهاربا نرفع نيديز نيرفعس في رمثا اهي دجالا ةريفطاءافاخ نموال
 البلا دست اك (ناوضذرلاو مالساا هءاع قداصل ارفع مامالا نبا ىدس ا نيني 1| نيد م نبا

 ءارقفل ايريل اريثكن اكو باح ءابقن نويقادسالا هلا ىهتذي نيدو لضفو لغو ةىها تدب نمر دقل اريك
 أ| هنس ىنيسإ ادهشملاب نفدو با« ىو طاصاالاوحالاو تاماركءلاباؤورعمما.قل اومامصلاريثكا
 بد.قالاريمالا نبا دمه نيدلار دب دسا | نبا هللا لع نيدلا ف.ةعدم_سا | ى-متي هاو هن اهسورمدع
 هر[ كا طد ,ز ننرفعح في رمثلا نبا دهم نب ىلع نيد_جم نب د [نب دمحأ نيدلازعرفعحىبأ
 مهرمد- نكمال سان أهي دجالا سقي ريثلا ةقرطاهذسمبلصتي دقو نيعجأ مهنعو هنعهشلا ىغر
 هذهبنيقباسلا نم ملسو هيل عدنا ىلص ىلا عابت او دهزلاو ىوقتا | نم ليا مدق ىلع مهلكمهترثكل
 ةكرب نمو سو ه..1ء هللا ىلصدللا لوسر رمس نمو هللا لضف ضن *كاذناك نية>اللاو همي رطلا
 اناا هللا ىلو ىدلاوو ىد سمن هو) لوقأ نيعجأ مهنءوهنعدللا ىذر هقب رطلا بحاسموهضيش



 ليش

 نيدلا سعمثهنلابفراعلا ىشاعلا اهلا ىولعلا في رمثلا ديسلا طبسىرتولا دهم ريسكل احلاصلا
 فورعملا دهم نيدجسأ نيد_توهوالآ هحو رنلا سدقىدا دخبلا مم ىبصوملا ىرتولا دمت نيشلا
 ثا اهلرا ىلو نما دجحأ نب .ننا دمع نب ىلع نبا لصوملا ل >ىنامبرهتشسا هي رقهب ريولل همس ىربولاب

 داج نينيكد نبل ضفلا نب مذملاد بع نبدا نيدنناد_بع نبر كم ىبأ نب نيكد نيداج نيثاملا دبع

 ىرولا دجأخيشلا هدلاوب جرختواهببشو لصوملا دلو ل لما فوصل | ىدا د لام ىصوملا ىنامكلا
 رحاهفدجأ خيشلاو دلاو نوب نير شعل هرمع غابي تأ لبقو هثامنامثلاو نيس ثعلا دعب هتدالو ا

 جتنيفراعلا ملء دو>ولا هكرب تقولا بحاص ليلا ثوغل اهمد_+ىدااو دادغب ىلال صوملا نم

 | ا 000 ولاد يدب ىلع بانو هنع هللا عز ىورخا م ىاورلا نيدلا حارس دس !انحئاشم

 قداصلاوهوانثدح ال وو كالا لكبر فس وهن دبل ا هعكأو

 لضفلاولاكلاو نافرعلابه رم أر مشاو نيدلا جارس دس انذشن اش لصوملا ىف عاشلاو نيمالا

 موه هملا ته-وبو هللا بالط هدصقو ناكرلا هر د١تراسو ىمظعا | ةلالأاو ىربكلا ةسطفلاو

 َّى رطااتقرطانف عسب رلصفةلصفلا ناكو هّتمدخ ىلا لم>رلا ل ار ا !اسلا

 وه لعذ 2 ةلالف مثحو مدخوة أ بحاص نآشلاريبكرد فلا مظع التر عاجلا عم 2 ءآر

 هللا اشنا تاق نبأ ىلاو نبأ ن 0 عة د رقو ى ٍدحأ نع هوطن قوام ريما نسحرإم الا

 دب ىلع لاو موهلا قيرط لول سو هربا ىلا درعلا هيب ىلع تلق هن ىأ ىلع لاودا دغب ىلا ل- دوملا نم

 نم تئحىنال هل اانعج ةكربلا ىلءلاوو هبلا ىنمذذىاورلا نيدلا جارمم دم_سل ادي ىلعتللق نم

 هللا بح ىف ئثال اذ لاو ابن دلاو ةرامالا كرت كل بمطب فيكى دس ىأتامقتذ دصقلل ا اذهل قارب

 جيشلا هللا ىلووهانل ليقف هنعانل اسفءاملاىفالرائطاش ىلءاش أر فتي ركل انلصواذا ىتحانر سف
 ٌئطاشلا ىلعىذلا تامل ات اءعرءاسلا قهنو رئام ىلعوه و ني دسم عميس لمه ىتسهلا هلا دع

 مري ابانلاءدواذيلا هسأر عفرف سانلا عم ملكش ال ناكوءاعدلاهاذل اسوهنمانوف دفءاملا برع و
 دادغ ىلا هللا ءاش نا نامالا,متاصواذالاعفدي رام ل قاناقفىلاعت هللا هول ه->اح كمل ىللاق

 بح هللا عزني ن ًابءاعدلا ىلهولأ ساق هنعدللا ىخر ىئاقرلا نيدلاجارس خيشلا ان دبس سام ميرمضحو
 ةيردصلا ىلا ا:.متن اودا دغب اناصواشلق كلذيهان دعو وهم لكن مبا |(:لخادف ىباقنم ايندلا
 معنلاوةهشملا نماش رق هنعهللا ىذرافرلا نيدلا جارمس دس( ان دي_لييللا خيشلاراد انلخدو
 سالما هيلءاشإأر هتعهللا ىدراذخش هراب زبا:ةرمشن المحال هذاام هبخرلا ه-ثعلاومدسللاو
 نم اين دلا بح عزتي هللا ىلا عرضي نا اه ىل لاقي فك انلقذه غنا !شرفلا هتدتو ةرخافاا
 ديع ريشا ةيص ورك ذنملو كرابملاه ل نمانةوءاملاىماقأو اهمعنو اهكرتىذلا لحرلاباق

 امنمدرحت ل>رلا كالذو اهريفا ن< امن دلا 4لع تاءقأ ل-ر اذهل اا ذهب عامانلق انواخاملو هللا
 انفرمشتو انق حاصلا ىفئغدحأ ادب رعش لوا ذهلكاذهل اذ ا نأ ىلوالاو ة.اكلاب
 لاومتنانلق ىتيهلاهللا ه_عمشلا همفىذلا ّىطاشلا ىلعتير كغ رم لامذاضأ جيشلا ساعع

 عزنا ىل كب < مهللا لاقوهيدي عقرذ هسصقلاهلانرك ذو معنان قمم 4 ءاصام لكرمدت ًافئذب 5 اصوأ

 اكل وةنعاف رلاةيضرملا ةقيرطلا ىلع انياب وانق مث ىتمهلا هللا دس. ء لاليع ب اةنماس دل بح
 انلصوالفرفسللا:بهأتران هذ نطولا ىنماحرالاة )صب ان ىهأ لاكلا لبقو خفلابدشان مو هي دن ىلع

 نخأف دليل اريمأر اصاولاو هنعس ال اا الأف شاد بع خشلاانب ًاراق ئطاشل ىلا انسهذ تدر 5

 ايف ةرامالارادلا نيه ذم ءاءالا اذهةصقن فركو ف شكلا ادهفيك اناق مذخأم لكب تل ا انب
 نماين دلاب> ىل اعن هللا جرخأ لاتفان الوم ىأ لا !دهاما:لق سالا الخام فاسردبأ ليقو ماكان آر

 لك ىسفن تدهاج ىناو هنعهنلا ىذر نيدلا جارمس د.ءلا ان ديسءاعدةكربب ىب رقل|ةلزنم ىنفت او ىباق

0 



 ناسي

 هنظأ ءاملا ىلع سمثلا صصص ت:ًاراذا تنكو ئشب ىدح ا قءاملا ىف تةأوىباش تعاد ىتح لمع
 مو.لا كلذ ىفوابن دلا نم ترن ىبلق نم تااز خيسشلا ىلاعدالف اين دلا ىلع ىبلق صرح دشل ايه ذ

 كإذامو هللد-+لا راد ىباق ىفاها مكحالو ىدب ىف ىهاشو ناكو ىلع سانلا 3 ةدلبلاريمأ تام

 انرك ذدادغب ىلا انعحرو م>رلا ا دووانر غس ا نيضقاسل مث هسنع هنا ىذر نيدلا جارم» خيشلا ةكرببإلا
 ايندلا مهيلا لسصت يذلا هّنلا له كلذك ل اف ه-_:عهللا ىضر نيدلاج ارمس يشل اندم هصقلا
 ةيصعق دري ااول عااد نازك أ دقو( تاقإ هلكت اباهنمةغراف ممول وم جدبأب اهب نويعلي
 هّتمعقاف الا ىفاممصرشتن اوىدلاو كلذكو هن أش العوهلاح ع ونيدلاج دروسا علا لمسس

 يعازكلا نارمت ني دعس نيحاير خعْشلا نا هرمس سدق ىريسسلا نسح يش ثلااندشىنتد- هنلعلا

 : ودول ةذماش اراد فرسثاملج ارسل اذخش هم دخ ىف ناك هم داخو نيدلا جارمم دمسسل |!بحاص

 ملباى در نيدلاعارس عشلاباوذالوةلفاقلا عرشف قب رطااعاطقم-هار هل ثالثوأ نيدلحر م ثمد

 هبانومسحب ميش كلاب ةلفاقلا تطاحأ دقواب وج ضرالا بوت م- ,يلعءلمخلا لبق فاوفاذتال لاعذهنع

 ةدحاوةلهدىر طلاعاطقل اومختاهصخ فا اء لاق وك مسيل ىلع ىتعل | هس ب رض لمكاتب رالف

 هحولنام الااودا:ذاهروهظ ىبعنيدلا لاجرلا د قهتكارطا طتس الة دذسملا بشالاكت فقوو

 5 هديب ىيلا ديمنعشاى هم وا راباونل عورات سال نلت ير ا

 ثلا ىضق حدب وغلا تارت ديمه قد رطاا عاطقُر ذو لل. كلا ىاطناو فاأ اب لادو امنان ىرخالا

 لها هام فىشم 'ىلإ ةلفأسقل | عمه دح وجابر خيشلا هوب نيماع دع.ذقارعل !ىلاداعو هرقس

 ناناظف حاير جيشلابةلفاقل ا ذالف تاق أدق للاب اذاوقيرطلا عاطقهنمملععاط ىذلا لالا

 عاطقممب طاحأ ىتح نعش لفل اوةلارركو لما تغةوا ف فلان لاتو هدم برمضة فاأ اب هلو رسدللا
 هدب برعغت وهوهار قد رطلاعاطق سيئرنا هلفاعلا ل قهلاماودذ_خأوهاوأ هوءلسوقد رطلا

 جارس خشلا هصقب هوربدخ أ هلوق نعة عاجلا ن نم لأسو كلذا ب عتق فاأانلوةب و ىرخالا ىلع

 ةلذاقالداء ًاقهمداخهّللاو اولامف همداخ هللاو لاو مه: اولاو هم داخ ا داهو مهل لاَقذ هل: :ءبا ىذر نيدلا

 ىديس زيُثال هصقلا ةلذاقلا هعاج رك ذدادغلاوداءانف هتع هللا ىذ .ر ويلا ةمروحهسعبج مهلام

 سافنالا نكلو فاالا كلذ فاالا كي هنا كرابىدلو ىأ همدان لاقف هدعدللا ىذرنيدلا جارمس

 هنعدتلاىذ هر نيدلا جارمسد سلا خيشلا انش لوهقب هج رتلا بحاص ىدلاوو ىددس ناكو فات
 ناؤرعا|ناسابحاصو موتا ماماو باطقالا نيعودللا لهأ د.سو نامزلا ثوغو تّولا بحاد
 رغاصالا قم رئاودلا ناطا_سنيدلاجارمس دمسلا انش نمحرلالوسر بئانونامزلا دحاو و

 درفمنامز جباوهو راك الاب

 لخضل هلثعنامزلانا 5 هلثع نامزلا ىتأي نا تاهيه

 ادهم يشلا ىولعلا في رمثلا ديسل | ىد سو ىدح تعمم ىناكلا ىرت ولاد م خجشلا ىدلاو لاهو

 ىلإ« هلل ىلو لك لومي ىجانلارفعس ني مركلا ديعغشلاراديلصوملابوهو دادغب لب رت ىربولا
 ناسالاو ع -هاخلا درقاات طقلا اوهوىعاورلا نيدلا جارمس د._سلا أو ىهن تتر يصعل | ذه ىف

 ه>ورهللا سدقهىق> فلوق: اكو هل :عدللا ىذر ىد#اثراولاو ماكشملا

 لصاولك ا منودردق ةعمشر يي ربانم ءاءاوالا ىف هل ماما

 لئاضفاايمتاو تدب ثراوو اعلا ةنام مهرإ هدوتسا لإ 2

 لكاشملل ةلال-- اهتعشأ د هلاك س عم“ هللار ون جارس
 جا ارمس خيش هلا, فراعلا دي سلا هنجشر ارسأ ةنازخ رثدشارطع دلاولاىدمسناكد مذ (ةلخلابو)
 لوقي هدعش ناكو هرادأ ىلع همد_يقمو هناورع ناسل نا. جربو هماقم ىف هئانو ىاورلانيدلا
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 لاقو ”هعبرششا |لامح نم لمح لطابلاو قا نيب هب هللا قرغي هللا نيهارب نم ناهرىرتولا هت ىدلو

 ءايلوالا جات ىدج تيار لادو ملسو هملع هللا لص ىبنلا باوبأ نم بايىرتولا د#ىداواضنأ هبف

 ك.ءاع كلرا.مىللامتفةفالكتابىرت ولاا دهم يشل ىدإ اوتنذأ مون هنءهللا ىذراورلا دج دمسلا

 هللا تاكرب نم ةكرب و فراعملا فرو ىزتولا هنرهشو دست همسا| هقيقاسار ومط نمريط ككرسش ىف عقو

 اذهامتاةو كدلاو ب ىدلاو ناك امةرثكل ترة لاقامهمءدنلا ى ذر نيدلا جارمس د. _.سل ادرغلا

 حر تاب او نم ىلع أ ضيفا اذ_.ال هتماباد ىل_دوملا اذه لب اوقل ابله لئ اضف ثروتال هالولا

 انديسةي رطاابحاصاو هخيشل ميظعتل اريثك دلاولا ناكدقوت اق ربك الا كوخ او هذءاعدلاهلاساو

 اذ_هلوقي و لسو 4. ءهللا ىل_دىبنلل ةبحملاو ىشعلاريثكو 4 :عدللا ىذردج أد .تلاانذالمو

 لوةيوادأ هريغب لغتشن ال هير همه نك.هملا ىلولا لومي تاكو مهن ءهللا ىضر ةيدجالا قنرط
 بامس أن م كلذ نال ىلاعت هللاب لاغمالا نم مل-سو هلعدللا لس دىبنل او ملا همسعلاغ تش الا

 هماع تاخد لاو بت اعلا نيدلا جارمس دمسلا| هخعش نع ث < ناكو هنر د3 تا اعن هللا نم برهتل |

 ىذلا مالا نم ىلع اماةم موملا بر ىناطعء ا ىلاعندللا ةز ءو دهتاب لاه: لافدا د-غس هيو ازااامون

 نا تاكشم له سلاوو مستو ىلارظ.ةلا1اووهلا مالكن ماده نكلو بيرالمهلثمانذش
 نب لع نيم وملاريمأا دس هسيئرو ناويد ىف "اك مانملا ىفتنأر ةل للا كلت فنا هللاءاش
 كلذك انّعشو مهريغوهيدب نيب مهلكمهان ددع نيدلا خو كل او تاوذرلاومالسا ا هماع با اطىبأ

 تاماعم نم مفرأ كح ماقم لاو ني :مؤملاريمأ اب بل تاقتف”ىلاري_ثرط...اب نينم ومار يمأ لاسةذ

 نم هسبطقلا فلهىد.سىأت اقف ةحردني سم اهيلع اونام ىتاا تاماسقملا خامش لا ءالؤه

 ديساالا نأشلا اذه هتنيملر قالخالا تاماقماهاكو ىهانتت ال ةريثك تاماقما ميفلاقفاهقوذءاسقم
 تبنناق (ميظع قاخ ىلعا لنا و) هسقلاقو هقلخ مظءأ هللا ناو سو هسا عهللا ىل_د نيا سرملا

 باوطا تن لاور كك ه:ء هللا ىذرىن ارامإذ ىدمسةرايزأت قو ىو تباصو ان وعيه

 هجرتلا بحاصالاولا ىديسىفوت هيهنناانعفنري كلاي ىلاعدف مصلا ةداسو ى.-أرتغشكف خيسشاب
 نوط نيغا اذن او نيفلاسلاداج-ل !لكورازررهاظ ام هربقودادغ.د ارمعم هّنامعسو ىدحا همس

 دهمتزمشلا ليلحلا همالعلا نايع الاه ضو ربحاص منهو ةد.يعسلا ه.عاورلا ةمتبرطلاهذهل

 ل صوم ابذلو (ياورلا ىبسوملادامج نيكل | دمعدللاب فراعلا يشل نبا لءنركك قانا

 هللا ىلص ىبنلا ل الهيلا نم يظع بناج ىلع ناكودالسلا ففاطودا د-غب ىلا لحر واهس أشنو
 هبحوأىذلا ميظعتلاو مهيلعءانثلاو مهرداقم ظفحو ماركلاهباعصأ عم بد“ الا لاك عم ملسو هيلع
 هنس هرموملا ىف فون سو هيلع هللا ىل_ك ىلا نمةيانعلارظ:ءاروظامداكو م-مان ىلا عت هللا

 دادعب وهي هللا انعةنْك دع ضارىناو نيدلا نم كال حلل ىنم بي رةن_سح ناكم كل تيهأ ىناو

 يشل هلو فراعلا ريبكلا ةمالعلا هي دج“ الا ةلصولا فرست مهل نيذلا نمو نيعمأ نيم اصلا هللا
 بحاصايقتاءرواملاءاماما ناك (4ور هللا سدق ىركملا ىثو راغفل نيا نبنجحرلا دمع
 قوضلا» وخأ موارأ عاشمةدع نع ةهيدجالا هقرإناهل-هسل هملاعقراوخو ةرهاظنيهارب

 هببأ نموهو ىثوراغلادمأ نيدلاز ع يْشلا نم سبا نسا درع مشا او نسا دع جيشلا ليلحلا

 ديسسلالاجرلا ماما نهوهو ىثوراغلار ميج رفلا ىبأ ميشا هسأنموهو ميهاربا نيدلا ىحم يذلا
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 ديسااوهروك ذملا نجرلا دبع يلا هنعل_خأ ىذلا ىناذلا يسشلاو هنع هللا ىذر معاق رلا دجأ
 ىفوشمدرريهثل!قاورلا ب>اصو همها ثلارايدلا, ه.عاورلا يش ىنيسما اورلا نس> نب دلازع
 دمسسلا نبا دج نبدلا سوم دمسلا نياوه نس> نب ةلازع سلا اذه لوقأ 4 اصاطان ادم
 نباو ةيعاورلا ةرمإلا طءس دم نردلا سثدم سا ! نما دجسأ ند دلا سوم مسا | نبا دجش نر دلا جان
 ديشو قشمد نس> نيدلازعدسا | نكس نيعجأ مهنعدللا ىذر ىنبسأس ا اؤرلا يرلا دمعدم. ىلا
 نعءو ىرصملا ئاؤرلا ني دلارى_كد._سلا هةدعن ج ردت نمو لاجرلاهن جرو ماعلا هقاورأمب

 اههمقنو ثم د ليز ىنيسألا نال-ع نيدجم نردلا سوم فيرمثا ادم اخ نيدلاردص ل سلا
 نعهقي رطا اذا هنإو هنعهللا ىذرىئاؤرلا نس>نيدلازءديسلاامأو ائايق: نمنانعالادلاوو
 نبدلا سم ديلا هس أ نعوهو دم نيدلاجان دسلا هسأنعودو دج نيدلا سم ديلا هسأ

 ىافرلا ةلودلا دهم ىلعدسلا نبادجأ ندلا من دمسلا عمال درغلا بطقل | همعنبا نعوهودجأ
 وهوىافرلا ي>رلا د_بعةلودلا بدهم ديسا | نبا ىلع نسما ىبأ نيدلا بطق دم.سلا همي نبا نعوهو
 ميهاربا نيدلا بم د._سل ا ريبكلل | ثوغلا بطلا هع نبا نعوهو دج نيدلا سم دمسلا همخأ نع
 هخأ نع وهر ىئاؤرلا يحرلا د.ءةلودلا بهم ذمسلا همح نعوهو هنع هللا ىذر ىعاقرلا بزععالا
 ءارغل همي رطا | هدهبحاص هسا معنءاوهلاخ نعوهوىعافرلاةلودلا دهمم ىلع ني دلا فيس د سلا
 هللا ى ذره اورلا ريبكل ادج ا دنسلا ان درس رومعملاتيبلاو روشنملا معلاءاضيبل ا ةسحلا هذه دئاوو

 نيعبسو عسبسهنس ةرخ الا ىداجج ىف قش دن اورلا نسح نيدلازعدسسلا ىف ول نيعجأ موذعو هذع
 امأورمعلاءانباىفرمسغل اءابنا هباكى هللا هررنيدج-أ مالسالا يش هخرأ ذك هئامعبسو
 هنامز همقفريدكلا مامالا روس ا رلادبعيسشلا هنعدخ ىلا ثلاثلا خيسلا
 نمةيعءاورلا هقرالابلاصت اى < عْشلو طساولا كلملا دمع نيهللا دمع نبى جيشلا قارعلا لع
 ىاؤرلا ريمكلادجحأ دبلاو مهول دبع يشل هب 1نمدخ امر نادت حاا ط
 لاصت اىقءسو قوراغلادجأ ندلاز عام نم هءعاورلا ةرمخط ار اضن أ لصتي و

 دودلا دبعمامالاهمالعلا عشا ن ماضى خيشلا دخأ اود: عدلا ىدر اقرا مامالاب ىنورافلا

 ىطساولا ىلع نبميهاربا نيدلا ىنجشلاريبكل اًةودّقلا مامالا تقولا دسم نموهو شيلا ىبأ نبا
 ليلخلا ميشلان ارعل ا ددسم تقولا ثد# ن عوهو ىطساولا لآ ااضقلازب[ لكحل لال عوضشو

 دجأ ناضل ارييككحإلامامالا نموهو ىطساولا ى ادا ىلع نير ا.ه نيدج-أ نبدهث مهفلا ىبأ
 دن-مىقوو ايفو هئامتسو سه ثداوح ىنمالسالا لود باكى ىهذلا ظفاذسا لاو (ةدئان) ىعاؤرلا
 هلع ىنثأوه:سدوا ةوناٌمهلو ىطساولاىادنملا ىلعني رات نيدجحأ نيدهم فلا وأ قارعلا
 ثداو- ىف مالسالا لود باك ىفاض أ ىبهذلا لأوو د>او ريغو ىزو1ا نباو هذع ران ىف ريسثك نبا

 هلو ى ساولا نب ىلع نب ميهاربا ن ..يدلا ىت تقولا دم. ةودقلا مامالا نوت هئانسو َنيعسسنو يشن

 ركررهأ ماكنا ارردلا هاك ىف ىرصملا ىنالقسعلارخ نيدج-أ مالسسال ايش لاقو هس لوعسل

 ىاطساولا كاملا دبع نيهللا ديع نبى هصنا هو هجرتلا باد ست ى اك اولا ىبحي د اقانملا ||

 قورافلا نم عممو هدلاو ىلع هقفتو هئاههسو ني سو نيثثا ه:سداوهنامز ىف نارعلا هسيفف ىفاشلا
 ىف هيوينااراوالا علاط“ «باكو خوسنملاو غماشلا ىف فام هلو هريسغوهنيثدلا بأ نا هلزاجأو
 هنج رو مقفل فرو كب رعلاوةمل_تالاو هقفلاونارقلا ارق ىبهذلا لاق ةيرلاريخ تافص

 ناو شدملاىبأ انيد_هدلادمعن 5 ةزاحاهلوهنامز قفار ءلا ه.قذوه همس ىف لاهي ناكو بادحالا

 ةجرتلا بحاصاّمأو ىسمتناهنامعيسونيثالثو نامت نسر الاعسم رىفطس تاوثتامو هذ ,ةدلا ىأ

 ثداوس قرمغلاا ءامنأىف (رح نبالاوإ هب ءاعاونث او نايءالاهّمالاو هرك ذدةفنجرلادبع خيشلا

 ل يي ا_ات؟7ي77>>2722ججبلب”



 نيميركل ا دبع نب رمعم ا نبرصن نيهللا دبع نب نيس! نب ند رلا دبع هنا مع. سو نيعبسو تس هئس

 دبع ئصلا نم ععسوه: امعيسو ةرثعىد> | هئسدلو نسا ديعوخأ ىورافلا م ىركما ارمعملا
 قءهنافو تناكو هدلنم سا هنعذخأ نسح مظنهلونوذفلا ىف كر اشو ىفاشلا هقفتو هريسغو نمؤملا
 امهلو غبت نياوزا.كنا نم هلوةبطا سمشلابايفوص ناكو هلبق تام نسل | دبعد وخأو قشم د.مرلا
 ىنةهيدجالاةداسلا بقانمىفىراصنالاهرك ذاممرعش نمو (تاق) د_#وقازرلادبعنا و

 وهو هنعهللا ىذرريبكا!عافرلا دجأ دما ان د.سوان الومدمالا يش حدم

 فاراطواو ىدصقاب رأىب ريط» د وا وعلل يل عما

 رادلل ه قاب ىعزأفاضع د ىدانكنمتسب أ اهب سن ًارابد

 راق ًاوالمح تردّوع بيكاوك «ي ىلع ماس | كإت نم براضلاثمح

 ىراضااوةاشاا عيضر ثيحو امبوههضبار باغلا دسأو حاض لا ثيح

 نافآ ناد ىراورغ طاس د ىلعبانملا حو دم دجأ ثدحو

 زاكش رز داج نيام ءارعغ هفئاطسغلادوسأن نموه

 راكذ»ه لن مرغمقطانو 5 ركنا رعألا وشب نك الل نم

 راطاو ف وهلملا نماماودعد اذ ب ىدهزنيملاعلا مش ةمع اولا

 راوطأو لاحق در هااهنأب د ةدهاشت اوك لاو عاورلا اذه
 3 راتر اعرب هنأو د مهد. _سباطقالا د :راهنأو

 راعلاوس علا كش هس ديمو : أب هم_ظء دولا قاذلا نمدل

 ران اياضسلاةنسلا نم ىنأ أي هحادماعلا دشنمالت اذا

 راكناورارقال جاسشحا الب وع اهدتعم هننايدناه موق د

 راصناوناوعأ نودنمهللاب * هرسهظم ناسحالا دي :ديؤم
 ىرابلا به اولا لحهشا نمالضف د4 هسر هللانينعو ىدعو ىَذي

 مهنعو هنع هللا ىذر نيفراعلاءالضملا و ءاصلا رباك أ نم نوح رلادبع خشلاناكدقف (ةلحلابو)

 بطقلا نبا ىدللا ملا ناصع ثلا نيدلا قصدنلاىلو ريهشلاةودعلاو ريبكل |فراعلا مهنمو)

 نموهو هس أ نم هسءاورلا هقركلا سيل بهذملا ىلا هقرخلا عانرلا ىدادغملا مي»ل نب ىلع ريبكلا

 انالومر ان دبس نموهو هنع هللا ىذر ريبكلا فر اعلا لاجرلا عش ىدادغيلا ميه نب ىلع ا 1

 خا عشر جشلا مهم غوقلا وخل ن م ةعاجذمأ ين ن لم نيل لح عافرلا دج ددسلا

 ججشلاامأو م-هحاورأ هللا سدقىلذاشلا نا ىبأ ف راعلا خشوه ىذلا شيشم يمال دبع

 قبحر نب ظذاإلا هج رتوءاهكصلاو ءاذعلا٠ نمريفغلا ملا هسيلع ىث أد مْفَد_رتلا باص ىدك

 ايركحزوأ دهازلاىردبلا ىدادغبلا ميعن نب ىلعني رغاظملا نيىبحب همن امةلب اناا تاقرط
 ميعن نمثيردإلا عمو اهئ امدمنو نيعب رأ + :مر< ىندلو نيدلا ئص بهاد وريبكلا ناب فو رعملا
 عطقنا مث ماشااىلاو اعلا قرفاس ناكو بهذملا ىف هعفتواههريدغ و تقولا ىبأ ورصان نب ىلع نبا

 تعسلاو هئيهلا نسح ةدامعلاريثكت اكو هفالذت اراد همقرشلادادغب لا نم ةلم شب ردللاب هدب ىف
 ىلبنملا نب جرفلا أرك ذو ميلا ددودوباعص الل دققت ةءو هاذ سنتا ارمامصلاو ةالصلاريثك

 هل هدام طس وةلفاعلان نعالاق له ناسا كا ورعتم اوسانلالزئاذار ةتلاىق تاك هنا

 ىلاهنمج رك ال هلزنملام الم ةدابعلاريتكسح ناكو لاف صيف تق هولا لخ د, ىت> ةلمقلا لمقتساو

 نم هعاجمي عفت او حالصا ايهريغو هطقن نبا هساعىنثأ أو عحرب مث ضن ارفااهب دأتلالا هد_مسم

 قوهسلعشم دبملاةءارقلرمهقلا عما فيلا هأب هر عرش 1 قرح هلت يخي فيلما كلام



 ١ء١

 ركل هعبو برح باس نذدو ةناسو عبس ه نست اىذ نم نير شع عسان ىض نينثال امو

 ىفاشلا بهذ م ىلا لقت او بهذملا فال_ضاواهيقذ ناكد تركب ونأهل لاقي نيا هل ناكو هللاهجر

 (ماشلا لد راورلا ىعيذملا لاح جشلا ىد.سمهمو) هللا هجر راعشالا هفتاءقوءاضقلاىلوو

 0 ديلا كلا طعل | هش ن نم هيعاورلا ةقرألا نسل

 ىرعشالاهبو+ نب ميهاربا .ثلا مهئمدمالا نامعأن طل لا ل ىمعتا

 جيشلاو اض ًاهرك اسعوناخنا زاغن اطلسل اهي دي ىلع _سأ موي نيدلا فيسد سلا عم ناك ىذلا

 ىنالعسعلا ره نباهمال_علالاوءاهعما !ضعبهد_سحكاذاو كولملا دنعامظعم ناك اذه حملاص

 لاحاردبيا ناكماشلاب عمينملا خيش ىحتاطيل هللا د_,عنبكاص هرك ذ نيح هتماكلاررذلاىف

 راشسلا ل-داملو قارعل ادالب نمهلصأ اكو دامتدعا ه.فهي رمدملارايداابناطاسلا نع هاب
 هلت ناكو منا أر اك أ دحأ ءولاق هدنعلزنو هومرك أف مه:مةعاج هفر عن ازاعةعقو ف قشمد
 ها 01 الا ىداج نم نينثاقتامو هتف ”اط نيب ةره-ُ

 ماق نم دحأ ًاوهواض اهم رات ريدك نباهرك ذىذلا عاف هرلا ىعبشملا اص خيشلا اًذهوه (لوقأ)

 لثمو هفعهللا امعةدئازل هدرا لاو اي فعت و وي ازرع نم حدو كل! لم حال همن نبا ىلع

 لوقلاو هللا هجر ىردذكسال ا هنناءاطع نجا ا١اضر أ همت نبا ىلع ماقد هرم سدة لأم خب لا

 كلذ لاواكهلقعنمربك هلع نأالا نيدللايسمعةماكر ايماملاع الدر تاك هممت تا
 نعف ردا نمامأ ني رحالانيب حالو شاطو مولاة خاٌوملا ف طرف دقود->اوريغهنأشب

 نوفراعل امو هريث ًاوقواذحلا لعفب نول اهلا هلثمو قد دنز لاح دو ه3هفوصتملا نمدد>ولابلاوو قا

 ةهباعلا اوحأو مءاوم مهلو مهريداقمنوقرعي وموخايشأ نوح و هبا ىلا ءامسالا نو درب نيذلا

 هشيلا بعل ل..ةنماهدعي ناب صعتمللو أ الوا,مف ى-مإل اهيلعاوهطصا تا داعا منا امفلاقيام

 صالاو قا ىوهّنلاو لطف يارد .رتعملاو مهيلع ضرتعي القرا لف مسو هيلع هللا ىلد هيدي نيد

 هيلي نيا .عشخو هلطل|هباهو قراوخلا هيدي ىلعدللا ىرحأ لحجر حلاص عيشلاو (ةلجلاب و) ريصملا هملاو

 نيسعجحأ هللا انلوابوهحاتبشابر هيدللا امعشن هب نب دحو ملا ن نمريثك همغهللاج رفو را داناغا

 وهو نيز يشل هب أ نم هقركلا سل (هحو رهللا سس دقريبكلا اورلا ىرارخلا دهم 20

 قراعلاتطقلا لا هقيرطلا ةتزتع ىوعجأو ةيرا اراء ىوندلا ل امهر د جم يشل هببأ نع

 لاو نيعجحأ م معو هنعدللا ى ةرعاقرلادجادسسلاموقلاماما هقيلخ ى طساولا فلا ىبأ يشلا

 دلب ىلا هبسن ىرارعتلا نيز نب د2 نينب ز نيد هصخلمامنامزلا ناونع فا يلا مهاربا يشلا

 عماج نم هذا رلا ناوبا لب رند هازلا حلاصا ماعلا مامالا ميشلا ىف ودا ئذاشل ردم ه سب رغ نم

 ليقهي رارخلابنيدلا سوم ريشلا دلو هنعهللا ىذر باطإلا نب رمعىلا نوءستني ةرهاقلاب رهزالا
 ى ريمدلا نيدلا لاك عشلا اوىةكر زل ن نيدلارس هشلا ن نع هقفل اذخأو أ ثنؤدن امعمسو نيس همس
 0 ل مجشلا نعةءارقلاو

 بعلل هيفاشأر ابارسثانل يركلا فاس اال
 ا 5 اوعساةتامدنلا امأىدانو

 اياطو اهل قار تقولا ناو د اولهابمب نيفراعلا بارش

 اياوصلاركسلا فوهو قؤوب وب اييصناهنمىتفا|برسمتاذا

 اياصتلا اهتم فل مكج, و« املسانلا ىفهردق مظعو

 اباهتلا بهتان تاهل ىفو دب . ءايسشاسها تاهل نم حول
 اياسننا قرعشلا نم هلدعف + عافرلا نبا عافترا اهبدازو

 نسمدلب ىلا همن هلوق
 نافورءملارصمه ب رغ

 ةيراخاهمسا ةدللاةده

 ىرامتلا ايلا هللا

 ها رود ىرارخلاال
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 اناننسلا محفللو اضفدل + تناكف جتفابأ نع
 اياطتسسماارمث مهاقساف د لاجر رصم نم هلا ءاحو

 ايابع ادهادئاز حوفط د ارح هارت مالسلا ديعاهف

 ايان هنمسرؤأناككلذو د اثيل يسهاربا هاخآ دعو

 اياطمسم اعرذوالصأ اهز © ضور برثلاب هلناوضرو
 اناجاءوطةرامخاامىل_ع د ءاش ىف مهس راط دقدل

 ايان ىوقتلاف لادع وب د جاتلب ىف لحر دو

 اباهم اش لزب ل هارت ع ريقراهو ناكح هللاىو
 اباهتسم مصاو هدعاوق د ترقتسا"ىريسملا ماغرضو

 اياعشلا اؤالماوولاب لاجر د ىافرلا نبال ىرب؟ ىرمعا
 اباحرمسلل ىذلا قو سدلا ىنعأ ميهاربا يصعلا يسشو
 اياعرابعنراوثدلل افاق + ارو.كحاثاومدةدقدهل

 ايامعىرت قمحرلا حارلا نم دب حطس قوفا جأىودبللو

 اراصن ذاع بيصن لاء لكو 35 انا 2ى-سادقلاعلا د. ىل

 اادتنابدتن اومزعلابدحو 3 0 اك ءاع

 اباذعلا مما رعفدب و * قسيف قستس لحما فمجب
 اءاط نمسرلا نمل _ضفمهل ب مهارئايندلافتاداسلا مه
 ايايقاملومقلا ىديأ تنب ع دقاهقوفو حولت مسهجت ارض

 اناسسنت امرك ن مهللا لوسر دب هطل_ضفنم هل_ضقلكو

 اياكمهلجأو ميخنأو * امأو انأ ءاسنالا لسحأ
 اياسإلا هب هلالا م اذا د دمه-ش هلوهو هللا دمهش

 اياطللا هعمساو هلكو ع باحالب لح هالومىأر
 ايارتلا نكسساذاه_كاسو د نيزنبا نوع هءنكى مهلا

 ان اممهمرك و مهعفرأو # هطلسرلا لجأ ىلع لسدو

 اياصسلاو لاى رلاقاسو ا نزل نيع تكبآم الص
 مهنمو) هيدا انعفن ةر وهم ةروك دمدلا او-ًاوهناماركو هئاغامملاو سمسا دعب ارمعم فرت تلق
 ىبأ عيشلا ىلا مسمةرخ ىسهقت (ىدون هكا ىوافنل ا ىسيع خشلا هللا ىلع لادلا شاب فراعلا جيشلا

 ىسع نب ده نب ىسع هصخمامهرك ذدنء لاو نامزلا ناو دع ىف عاعبلا هرك ذ ذ ىطساولا حفلا

 لهأ هون ووهىذاشلاىاورلا ىدونمسلا ٠ ءاغا اوتونلا متن ىوافنلا اص نب سنان نير نبا

 تامار < مهلومهيلا راشم نو دقدعم ةرهاقلا لامعأوهسب نال د كوز رب حا ح

 هريسغو هعاجنيزعلا ىلعا-مب لغتساو ةرهاقلا ىلا ل رو نارقلا اهأرقو دونه دلولاوحأو

 اروةواضش هي ًارفدو:هس هئامنامونيثالثو تنامثدن_سنامعشن منبر شعل |نيذثالا مون هب تعمجا

 ةضقرذك سا هناىلىكحو دالبلا كان اشم نبع ودو هعسام هرب اد هلوربب ديو لقع هد_:ءالضاو

 اى دلار تاك لاك ليك ردت انناهنسل لن اوأ هر عن مهين اثلا همسلارخاوأ وهو 0

 قالطلا, فاحو ماعطب صخش هلا ىتاف الاغا شدحال لك اال ناكف ما رطالكأن مزرخلاريسشك

 اذيلا لخدىديساي لالحاذهلاو عشا !لك امل حزملا ريثكى دهملا ناكر لكًافهنم هعملكأبهن |
 هعمو صخشلا كاذداب ىلا هحوتفانيلعمهداسةاياوا-مهنالثل مهان<ذخاو دسفأف ان: اربح جاجد نم



 لو

 رم ل بلإلا خيشلل ناكلاقو دع كلذا دب ملف نمل مويطعبل كلذ نع مهل سوهن اريج باطف مهارد
 ضعب رازنا ىفتاو هبط ةعارمش نا ىهو نيا اصلا ةرايز دنع وبلا بف رعي مال ىنيرطاا
 انمرح ن ءاورظن ا لاقف فك دقتاكواهرب لذ كلذ داعأفةمالعلارب مفاع دورك كفهعماناو نيااصلا

 ىتح كلذ ىلع وه نمو وعي ما كك و ىلمهو لع مكعم نمم هكدسإ

 انموهفا اوه لاقهوحرخأ الذ لاق ىلا عت هيا ىلإ بوي وأ هوحرخأ مرحي لاقفد د5 ”لدلو هلاولات

 دونع» ىف هةعدوامدعب هللا نم هملا تنك دب ادح ةمط هَ ل

 ىسعقارفنمعومدتاطه أ اسعاباطمللا نمتثئءالا

 اسو ردنامزلا هنمالعلا سرد 5 ادد اكمل احا ىذلا كاذ

 اميسأ ىررلا بر لعشلاط هدادح أ اعدل برت سأل م

 اسدقتاا اورثك ًادقائاولو 5 ا نس لام الاس دور

 ادوكح سورا تاوادنامل + مهم هنيذلا موقلا عماورش
 ا ٍسْوكل لا تركسأريغلل د امد_:عمهاةسل ىلع اللع

 اسوأءادغادأ مهوماقك *. معارش قارو مهتشبعم تقر

 اسينأتلا نسح وانما ىلعأ د هلال حل --نجرلا مهاطعأ
 ايل ارسل علوا ء “ مهعفر نودعلا تفاوت مه

 ىف وك نيدح الا عطقااودغ و * مهاصونيداعلا لايحاودم

 ىسيع خشلا نوب تاما اركاب نوفورعم نومظعم عياشم ىدوذمكا ل [ىنعأ تيبا!ءالؤهو تاق دب

 هللا سدق هئامناةلا دعب نيعمسا ارمذع قهتاؤو تناكو زازب بسهم دق رم هلو داس ه-:عهللا ىذر
 ناك ذاتسالا اذ (ه هريس سدق ى دنهل مي ركملا دبعالا ماهننانف :راعا اري كسل لا ىلولا م,نمو) هحو ًّ

 هقطنأو قراوألا هيد ىلعهنلا ىرحأ نيهمهلا نب دشرملا مظاعأ ن نمو نيفراعلا هلبا ءاملوأر باك أ نم

 هدأ نعلوالا نة. رطةيعافرلا ةرهاطلا هدرا ىنهل ايل اان حا و قئاقملاب

 ىدايدلانيدلاجا ارسديساا اب الوم | اشم يش نع ىدنهلا ىل وزاءهش هاش لماكلا بطقلا مثلا

 ليدالا فراعاا ليلا بطقلا نءىناثااونيدلا جارم» مظعالا يشل دبناءأرك دى سوى اذرلا
 لل حالما ثدح نيدلا حارسم ديسبلا دود ولا ثوخ هيأ نءهعاورلاذالمدهمد.سلا نامزلاة كر

 هللا ىذر ىاؤرلا نيدلا جارمس ىدم_ و ىبأ تعم“ لاقهن ا ععاق رلا ذالم دم دنسلا هش نع ميركل 0
 هسءلع هللا ىلصىبنا | ىلع ىلصد منيعكر ىلاعت هلل ل صلف لزانوأ مال هلاح هب واض نملوقي هع

 عاؤرلا دجأ ديس | ان ديسو ان الو مربك الا ثوغلا هللا لو حوراهحتافلا اهدع أر شي و ةيههئامملسو
 هياعدتلا ىلص لاو سو هيلع هللا ىلص للباب هلعج ومي ركل اهنا. :<باقلا طب رب م هنع هللا ىذر

 ةسشخخو صالخاوراسكم الو قيد # بنرالب هللا باب مسو
 تاوذلل ةدهملا تاذلابو ا تافصلاوهقيقطاب ىهلا
 تائيبلا ىناءملارس ىو ب. فرح لكو ب اّكلا تان<ان
 تاروخم تادراو نيس 5 انؤشاه ترمثن ءامسأي

 تاكسمللا مالاكلا تايآال دب روهظ ىل نم بيغلا ىفامب
 تاز_هملا بررات لا ندع أي تءاجوت حجة قي رطلكب
 ةاهنلل ه:ىفلا همعما د“ هسف"ىواملا 'لىهأ ةلودد

 تاذث احر ٠ءسىعب هّتضومي او بحرلك ىف هرد-ق ةزع

 تاندانلا تالزانم زورب 4 ىب_عمعونلا هرونهئمطإ



 خلا ىريرمتلا هلوق

 نم دعب رك ذيام ىذتقم
 نأ هب رارمتل اب دلو هنا

 هبفام لع ىرارتثلا لاقي
 ها مدعتامم

 تانقتلغملا موقرلاب تلدن + هنمدوكلا ىفةضافالكت
 تامركملا رك نيلعلا ىنأ  ىاقرلاىلا ىنلا باون

 تايئااوةماقت_سالاماظأ 4ىنمدوطولوتبلا ىن مظع
 تاّكسملا اياضقلا لابو د« اقحنائرعلا ةضس عماجو
 تاقثلا عاج اب مهدمسسسو د مهاددعمو ءالوالا ميك

 تامسلا ىضرمرسلا يخت ب دبعلكب وبرةم لك
 تائيسلاب طر فم هعولو « ثيغتسمبلق لك ةرسكب
 تابهنمو نمظعننمنمو 4 نؤوش نم ىهلا ايكلامع
 تامملا فو ةابحلا فى نكو ب ىرسكر بح ميزك اب ل ضغت

 هب ركج رغب هللا ناو هتاف متت ورمست ام سو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ىلصن واه دهب هتلارك ديو
 رطاإتاهللاريخ ةريثكرو مأ ىف اريثك كلذتب رح دقو هرمس س دق مب ركل اديعالاملا لاو همركو هنودب

 بطلاب فورعملا ىهاسلا نيدلا لاس لسجالا بطقلا نع نيدلا جارمم خيشل ذره أ هل ضف ضع
 بطقلا نعوهو ىراخغلا ملاع بطب ريهشلا نيدلا ناهررمودخددسلا هعش نعوهو ىدانادجالا

 هللا د_.ءنيدلا ف فع جشلا نعوهو ىراختلا ىثيسالانابناهحمو د نيدلا ل الحد مسل !ثوغلا

 هبأ نءقورافلا دجأ نيدلارع شل نعوهوىرطملا نيدلا لاج خيسشلا هدلاو نعوهوىراملا
 انالوموان ديس لكلا عج رةعاهلا دس نع ىو راغل ارم خيشلا هببأ نع ميهاربا نيدلا بم يشل

 مدقتملا ىدايادجالا ىملسل ابيطللا نيدلا لاج خيشلا سلو ه:ءدّناىضر ىئافرلا دج كسلا

 نمأهسلوفوىعاف هرلانيدلا بطق ديلا خيشلا نم ةهءاقرلا ةداسلا هةر هحو رهللاس دق هركذ

 بطقلا هس, نماهسلوهو ىلعنيذاارد_صدمسلا هيب أن ماهسلوهوداء_صلا نيدلا سعمدبلا
 مانالاثوغهمال هدة قرط لا هسلأ دقو هنعهللا ىذردامصلادجأ نيدااز عدلا عماجلا ثوغلا
 وهوهد_-در نم هقرإلا هسايلا تاكو هنع هللا ى :ر أك راادجأ د.لاانالوممالسالاعاشم خيش
 نما سلوهوةقرطلا هنم سيلو نسما ىبأ ن لا دعدم_ساا همخأدي ىلعك لس نينس عب رأ نبا

 ميركلا دبعالنلا يشل |هجرتلا بح اص فور نيعجأ ممءو هذع هللا ىذر عاورلا لج ادم_سل ا هدح
 فورعمامه لو رهو هرارسأ هلا س د3 ىلو زابهش يشلا هببأ عم نفدوهنامعتونيثالث هنسدنهلا ىف

 نبا ميهاربا نيدلا ناهرب غشا او ريرغلا فراعلا ريبكما يشل مهنمو)هب كريي ور اربي دهلارايدلا ىف

 مامالا ةريض<هنزاحا لص (هرمم سدقىرب ردلاىعاو 'رلاىودعلاد_جمنيدلا سمت يشلا

 ىطساولا متفلا ىبأ خيسشلا ريبكلا بطقل ا ىلا ىستنت ىتح هدلاو قد رط نم هنعهللا ىذر ىافرلا
 عاقبلا هيلع ىنثأو هنع هللا ىذر ىياؤرل اريبكل ا دأ دمسلا لاجرلا ناطاسان دم_سوانالو مةقلخ

 نبهعزح نبد#ث نب لش نب ركم ىبأ نيدجأ نب ىبعنب د#* نب ميهارب ا هجرت ىفلاقونامزلا ناونع ف
 ىوبدبلا نيدلا سمه مالعلا مامالا يشلا نبا نيدلا ناهرمللاعلا مامالا يشل حلم نيد نينانع

 ه.ىلبصوتارقلا مار قوة رارةلابهثامعيسو نينامع هنسدعبذاو ىئاورلا ىفاشلا ىرتفلا ىود-ءلا

 نقتلملا ناو ىنمتابلا نيحارسلا ىلع مهضرعدهن ىنربخأ و كلامزب !ةرفاأو ىزريربلاوةدمعلا ظفحو
 نيدلا سمت خيشلا هدلو وىرير تلا دوعسم نب ىبعنيدلار ون خيشلا ىلع همفلال اوى ربتلا فثعو

 ةراب زل طامصد ىلا لح روارا هن ردنكساو ةرهاقلاىلاددربو هئا امو نبرمثع و ساه مس جحو

 افشا!باكمم»هنارك ذوكاذىنهدلاو قاففهتراثلا هَقب رطل |اباةيسورعشلا مظنب ىنعو نيحلاصلا

 زازبلا نيدجأنريهاربا نيدلا تاهربهي رارعغلا ىضاو ىلع ةزاجالاب قربا لاوقأب ضايع ى ذاق
 ءانثأىداولا ىسي.قلادجأ نير باج نيد<ث ىلع هعاه +: ريسب نرقل | اذه لمة ىجفاشلا ىراصنالا
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 نينا.واسان؛د_- ىرزللاد_ نبدأ س اعلاو أ انثدحهلوقب هنامعيسسو نيعب رأو عيرأ نس

 انثدح لاةروك دما ىوندبلا نبنيدلا ناهرب يشل ىلىكحو ضايع ىذاقلا انثدح الاكل ىسوم
 ةرايزله ير دكسالا ىلا ىهتل | فسوب ىد يسهر دص ىفا: هوو لاهراطعلا نيدلا سمنت خيسشلا ىنش

 عمهلاو-أ طيضنتالو ديربام لك, هلئاس بع الو هم اللكد في. الابو ل ناكو ىريف ا نصا | حك ىددس
 فسو لات موعدي ردنكسا بانجراخ خيشلا قلتفلاودح لك

 ىكم ىلءءاودصالاّ ل حأ وب ىريسص ىنأب يعن ملأ

 كيس هزوجأ نممهنمو ب هسفريسخ الجر م-مق
 قرب نم ىلثمو ىتدك ري, دي يصملا بهذلاصااخلا تناو

 مو فسسوب عيشلا عج ءرفلاو طء_ضنال ىذلا م الكل او هلولا نم هماع ناك ام ىلع داعو أه نم عسرا

 عبر أه نس اورلا ىويدبلا هاربا نيدلا ناهر يشل ىنوي تاع ىسهتن ادي ردنكسسالا ىلا لخدي
 حلاصل اريهكلا همالعلا ريبكملا يشل مهنمو) رار, مهقاو ربهئابآ عم هربقو هن راردلارهئامغامتو نيتسو
 باقلا هفيا ىعاورلا ىسدقل اهنانب نيف.طللا دبع نيدلا نيز خشلا هللا ىلو دهازلا داعلا حانلا

 ادهازالملاءاو ناك (هبلا ةراشالا تقيس ىذلاىعاورلا ىناسار كلا ىناخلا نيدلا نب ز عيشلا ليال

 دسع هصن انعنامزلا ناونء عامل !هرك ذساذلا نءاعم ضمان ورتمري_سلاياسدلا نماعن اهاعرو

 ديع نخاع سب ىموم نبد#ت نب ركب بأ نبغاعنبدجأ نب ىلع نبدأ نبنجرلا دبعنب فيلطللا
 دعس نيد يسن ميهاربا نب نسح نب ىلع نب عيهاربا نب متاع نب ىلع نب هللا دبع نب نسكلا ىبأ نينجحرلا

 نور نه يلعت نيهثراح نب جرزالا نيب رط نبو.لعث نهعزحىبأ ن هثراحن ميز نةدابعنا ||
 ةدحوملابةنانب نب نيدلانيز ملاعلا مامالا عيسشلا فني رطغلا ةثراح نبءاعسلاءام اع نيام: نب صاع
 فوطو دالنلابااغومورلاوبرغملادالب لخ دلاجرلا فوصل! ىنفاشا | ىسدعلاف ا نينوذا نيدو
 ثح و نآرقا | امبأر قُم: امعيسو نينامثو تس ه نس بحر نم نير معلا ىفداورث_ل اوم_ظنلادهل

 ىوزغلار زعلا دع خيشلا ىلع <«وناسااوىناعملاوهقهلاوضئارفلاو فرمدلاوومفلا ]أ
 ح ناىلا كانه ماقأ وهنافاملا دعب ىندي ةرمثع س# هنسدو دح ىنبرغملا ىلا لحر تالوقعملا ىف

 نيسثع هنسدعب سدقلا ىلا عمجر معا مف وطودال,لا كل: ىلا عجر مت ةرمشع عم. س هس سنون نم

 ثالث همزالو قرمثل ا دال, ىلا هعم ل>ر وهدي ىلع كإ سو ه.ءدكو ىلا نيدلا نيز يبشلاب عمتجاو

 لاج مار مم مءاذعلا نمرباك ايداللا كت ىفعمجاو دالبلا هددهو تارهنيبامفوطو نيس

 سدا | ىلا عج .ر مىنازاد هت نيدلا دعس يلا دلو و ىنياقلا نيدلا لالج خيسشلاو ظعاولا نيدلا
 ىلاددرتي لو نيد ثالثاهبماقأوفوصنلا قب رطسانلا كإ سيل مورلا ىلا لتر مث ةدمامبماقا

 هلا بهذي مف نامَءنب كايدايمناطاسلا هيلطو ممنود نمورباك الا ساسنلا هسءلاددرتو دحأ

 ةبعك قمقح رهاظلا كلملانيب وهنبب تاكو امج ماناؤ سدقلا ىلا عجر حدب عمدتعملو هنم شخ او هانأف

 فو:/ىلوالف سدا ىفةيوازهلرمعب ه:طا سلا ىلو ن اهنا هد عوف كلملاب هريشب وريمأو هر ةدمك أ
 ص ثوهو ةرطنقلا بايرهاط معلا ناد_..م عماجي ةلج ساذلا نع نيدلا نيز مشلا عطقناو كلذ

 تاق هيي ءا مو تافشاكم هلعقي و ةرطف ةمالس هدنعو حال صا اوريخل | تعم هلع روم نسسح

 هلوقوههرس سدةىعاؤرلا ىفاملنا نيدلا نب زوجشلا هذهش حدو رغش نمو

 رهط اورمسلا فلاوحالا هلا سو د انرمصعب زعناربح متقغاو مقف

 سصصعلاىف قاألنيدلانيزالثق د ايرغمراؤرشراطقالا ىف تاحدقف
 كلأسأىنامهللا) هبهّشلاا:هفن لاحلاك ىلءع وهو فيرمثلا سدقلاب هنااماثلاو نيتسلا دعب ىف
 لكبو ميظءلاقاللابحاص ميركلاك بنا كح و مكطاركذلاو ميدقلانآرقلا ةمرك

 (نيرطاناهضور - 19)
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 باطقالا ب طةكءلوو كدعو برعمدسعو ت2 ىلو لكن و لس ص ىبنو لزنم باك

 ركل ريكا نيدلا ىف < دج ًاديسلا |: شوران الوموان لاس باحر لك ىفتارمذإلا لهأ د.سو

 | ال هلعحا]) امقلا مونىلاهابر [كلاسلابو مالعالانئاماوأهناواب وهلاجرو هلامعو هلآ او عاورلا

 ىنانتيثأو دسعتل | هد هو نم مهتقلط أ نيذلا كديبع ناويدىفانتك او( دمحوتلا لهأ ةصاخ نم

 نيلسرملا ماماو نيقوللا همس كسنءاولتحت نيطاصلا كدابععمارسشحاو نيعي دصل ا رباود

 ثاغمسملا ةمالا شكل وو لديع كإس انمظناو تاملستلا فرشأو تاولصلا لضفأ هءاع

 هتالخاب قلخللانقفوو ىافرلا رييكل ادجأديسلاانذش ةمهلا "ىلع ةّمالاماما ةمهملا فدي
 انلمتخاو 0 لحلو 000 0 يح قدرا

 لو هيلعدتلا ىلد همام مشو اديسسوان نا رك نعل لل مرك الام مللاو مظعالا

 نيملاعا بر هلل او نيعج-أ لكس جو لكل آر او نيلسرملاو نيسنل اهناوخا ع ع

 نيّدسو ثالث ه:سهنوءوهللا لضفب (باكلا اده صرت مم هنا كاك هفلؤهقفلا دعا لوغي)

 نيمللادالب عبو هللااهامجح همها ةناعهثب د> ةداب ففي رمل از اخ ا ن نم ىدوعدعب هل اهعددو

 نيما هملب لكن م

 دي (مي>رلا ندحرلا هني مس )وع

 ىلع (كدمحن) نيمملا ىف رطا ا ىلا تيفطصا ن متعقوو 0 كلدامعداشرا, تندم ن نما

 كيين ىلع ملبنو (ىلصتو) كيمجةرذاو نم تعلو و ْكَنم مت اطل ن 4 انسملوأام

 بقانمةصالخو نب رظانااهضور باك )١ عبط ع دقف (دعبامأ) ا ىدهلا

 تاجردنمقارلا ناورعلاةرئادبطق لماكلا فوصلا ىةحلاو لماعلا اعلا فيلات( نيطاصلا
 ىلهوملا ىرتولا دم نيدجأ نيدلا ءايش دهم ىبأ للاب فراعلا ةودقلا يشلا ناكم عفرأ ىلا لضفلا
 عوضرو هينادملالخنمفراعملاا فرع ح وغيفاؤءكهانو ىاذرلا ىفاشلا ىاددغبلا
 ىدلض اف ةكامارك قرازودو تارا.عرهاوج نم مظن مكف هسيناعم عرأ نم فراوءلاك سم

 تامارك ىفار ردغاصوو تاجرلا فطاوعامتوالتسوؤك ةرادايلزنتو تامهلارفاوامتءارد

 هعبطا بدنا هعضو ةلالحو ف :_صملا اذه ةمهالو هنلاتاملام_ممافشاكمءامسىقراوفالا سوو
 ةءورااىوذنم ريغل ىلا عفن | لاصا أو ريذلا لعذىلء لمح نم ضع هعفن موع ىف ه-دغر

 دادتماىف للوالاةمعنلاو فراعملاءاوارمشت ىف ىلوطلادملا هل نم هسيلاعلاممهلاو هيماسلا
 رثااملاو هيضرملاقالخالاىذةرشا.عكلاذو هالعوهدجت مادأو هللا هظفح فراولااهلظ

 مهم هلو ء.طرخأ دقو ىعئاورلا ىسنعلا دهم د.سلا عاش اروكشم هيشسلاةروربملا

 قلعت هيضارصم ةيلامج هيزيذلا هعبطملاب ناكمالاب> وده ار دةباسععم ناقنالاوهقدلا

 0 دحوالا هولا قرضح نم لك

 ىكلذو باشا نيسحردمسلا دتالا بانا
  3يق: ١

 «# هي اه ©« تبا

 ةالصلا لضفأ اههحاص ىلع

 هيعلا ىزأو
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