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 || ةدارا ىه ةلج نع اه ربعي ةلك ةمعب رسشلاف ةعصنااو ةئا صولخلا وهو حدنااىف ةغلامملا |
 هورقوتو هونوزد و. ىلا هلوقل/مفلاظعت“ لاوؤنو قو أى 1( ةريقوتو.) هل حوصنملل ريا

 مايقلإ ولاد لحاإت ناي مادلا قؤينتول لف زو كات[ زساإر) ةاعيلسبلاا ديرنبللا فر مال ع يدتلك

 ءاريغ اج رجلاوا جرم اةلوبكفيتا الناواقك لوو (ءا ( مياستلاو ه.اع ةاللصلا مكحو )) . نيل | جك

 عبارلا - اءلاىفهنسح اك هب 5 2-5 مو ه ريق 8 دابر نات قو ىا 17 ماسو هب راع هللا ىلص هربق ةرايزو)

 لكيلا مملاولا اهاوصفو هيااوكالا نفض عل اضع ردقلا كيلع دريس ناو هزلاادجو

 كوالا الا
 كسب بسسس .سناوسسمسسل تسع سل ل ل سس سس سس سس يي

 1 1 فام همه بسسس 2

 ؟يهرت موفرشرب ماسو هيلعىلاآ هللاىبص هتنس عامتاو هتعاط بوجوو هب ناءالا ض رفقا

 باحمس|و تاجاولاىف هتعاط بوحويىفو تادقتءلاىفهشدصت ةيضرفناسىف ىايظع وم و

 ةرباغملا ف وي تآلا الا عيمج 9 "ولا, كي رست عاما فبود>و ىثو م 0 قدا

 هناي ويد المخس نيت نر داهم نادل لك روما 00 ءاعا بوحولاو ضرفلانيب

 ليي يا 0 اراه اذار وا جيلا فالح لوالا دَقف امههدع نم مزاي الو

 بحور) هتايا حوضوي ىا ( هتلاسر ةعو )ل هتازم روهظب ىا ( هتو تويث ) ررحتام

 (هب ىلا اهث هّقدصتو ) طرشلا ىلع طورشملا فقوتك امهتويث عرف هنال ( هب نامالا

 بحوو ىبءملاو ىتألا ىهولا قيرط نم وا ىلا ىجولا ةه>نم ىلاعت هير دنعنم ىنا

 كاتكلايناتبا_ةيدلا :ةيج نم هعييضت بوح مرزاك ناو ةنسلارو ةباتكلا فلم عيمج هقدصأ

 كاان اب ىلإعز هل تا وت ع تاج دع 1 امو هوذحت لوسرلا كانا امو ىلاعت هلوقل اضيا
 ترهظ انررق امو هنع انهنو هب انما اف | امهتفلام نم ىا اورذجاو لوسرلا اوعيطاو

 لوسي نم. دنع :ىاغآر هللا مج ر ينحل دلا هيب 0-0 بتفايع هي وكب اها ود يماسعلا ف .ةيفاقملا

 | رارقالاو قيدصتلاوه ناعالا نا ىلع نققحملا نال هل هحو الف طقف قيدصتلا وه ناعالا

 تيح ,يراوجلاو ةلزتعملا فالح لامكلا طرنش :لامعالاو مالببسالا:ماكحا.ءاوحال طرش |
 ةاللصلا هيلع هتلاسرب نامعالا نيب قرفف ريدقت لكىلعو ناعالا ءازجاىف لامعالا اولخدا |

 هللا لاق ) مارا للحم الو لالحلا مريال ىتح ماكحالانم هب ءاجام قيدسصتو مالسلاو
 (.انليقخ يرزلا يوبلاو ) جاسم الا خللا»_ للك الا نر رفلار وس ودك دا ل يور وذم اذ كاما
 كزوكيتبلا_تاملظل لييزملا| قاهربلاو نلطالاو “قالا .نييررزاق منلاب يونلاب» لملم ناترثلا ىا

 رهظم هسفنب يهاظ زاب هنال ارون ىمسو لفاغلاو لهاجلل ةاصاخلا ماهوالاو نونظلاو

 مهتيادهو مهصالخاو مهيلا تثعب نم قيدصتب ىا (ادهاش كانلسرا انا لاقو) هريغل هبفام

 | ايلا نابلات ىا (ارذيو) ني اهيعلو ةنْطاب ىا («ارشسمو ) مهتالضو مهم ذكتو ظ

 (هلوسرو هللا اوةدصتل ىا ةع.سلا ف ةينغلاو باطخلاب * ىررك «راوج ن رفاكلل
 1 آ5:



 ظ هلاليكن ١ اليزتت مهلوا بيلغتلا ليبس ىلع ىتا هتمالو 0 10 0 ىدلا لاق |

 هيلع لدا ةسغلاو تاع 55 5ءأ ش ىلع ةمال ريمضلا نأ رهظالاو ىهتا مهباطخ ةلزعم

 ' هتافصو هتاذن ىأ ©( هللا اًولتميلف ىلاعت لاقو) مارملا ةقيقحي ملعا ىلاعت هللاو مالكلا قايس

 ىقلا' ةؤينلاو هل اسرلا ىتءن نيب عمالا ىا ( ى ىلا ) هتازجب هتاسر تباثلا ىا (هاوسرو)

 ىلا 4101 .قفايننالا عونلا ديو ىتاعسلا ضيفلا اه ذل ىتلا هتيالو نع ةرابع ىه:

 بوسنااوا اهاو-نمو ىرقلاما رذنتل ىلاعآلاقاك مب كلا ةكمىهو ىرقلاما ىلا بوسنملا
 كدقلا لع الو نتكتال“ هما“ ةقاانا درواك بتكي مو أ رش مل اهبلاق ىتلا برعلا ةما ىلا

 نا 017 شن ام هاا نظي نمأ هب ٠ جر ىذلا فصولا ىلع ىنعي مالا ىلا بوسنملا وا

 4 هللا 0 أدل ااا رطفلا لصا ىلع هنأ ىلا ءاعا هيقو اهوو ة هنأ كلا ةءا رقلا

 هل1 ردا اه را ىلا لعا (ةلا) ةرظفلا لع ناو قول وم لك رواكو ايلا مابلا ذاق

 هءافصو هناعمار وا لسرلا نم هريغ ىلعو هيلع لزتا اع ىا 2 هللان نم 1 ىذلا ىلاعت

 ناكالاف ( هناك ريد نودعسناع لالرؤش نودي مكلعل هنأنهنمو 50 ىف هوعضاو

 نككال ىا (نيعتم) هنر سعال الاثتما ىا ( بحاو ماسو ا ىلاعت هللا ىلص دع لا

 الا ىا (هب الا) ىعرششلا ىا (ناميالا) دحال متال هلال ىا ( متال) همكح نع صافقلا

 عم الا ىا (هعم الا ماكحالا مالستسا ىا 6 مالسالا ع<ن الزل هببسب الا وا هب ناميالاب
 ءانس اذه ٍ |هريكش ماللساو ناعا ةؤيسل قو هير 0 و هداشا هقفاوم عموأ 3 اعلا

 اندتعا أنا هلو_سرو هللاب نهي مل نمو للاعت لاق ) ةعل رش امال و ةقيقح اهراغت ىلع ْ

 نينامالا نيب عمجم ملنم ناب اناذيا ريمضلا عضوم ىهاظلا عضو لبق (اريعس نيرفاكلل

 ةراذنلا نيب ةعماج ةياالا نوكتل هرفك ىلع تامنمل اندتعا ىنعملا وا مئالا وه معالا ىنعملا
 مغ ١ يد ديلا شل )يال كيرلا لامع "هجر !للأوا "عدلا نق ةراشبلا و

 0 هيقفلا دير ةزئسأ قو مدقشت دقو هنيشخ لق ىلا ة ةيسسأ نيتمهملا ناشلا ذو ءا هللا

 (نارلملا لع ؤبا (عانالا "اند لاق“ تأ( ان هدل" عا داردتكالا نا (هنلغ نقئارتن)
 هكا ةكساو ءارلا سكب ©( ئسزاقلاب رفاغلا بخ اننا .؟ناننا) ةدخ ومو مهم

 : وكس واةلمهم حشا .( هيؤزمع قا ) انثدحى ا: (انث) اضيا مدقتدقو فرضا وهو ىراقلا

 ةينعت واو ةاوكاظملو ءار مظل اضا طبضو أهرم رك 4 م انركيكش واوو ءار جاو ميم

 نب مهاربا وهو (نايفسن/ ) انثدحىا (انمرل مدقتدقو ىدواْلا وهو نيتحوتفم ةقوفو

 هيلع ىلاعت هللا ةمحر (نيسحلاوبا داش ( انتل هقغ ماسم جل ىوار نايفس نب دمح

 سم باكير ازىااالا سانا, (ةنمأ)/اشيفطرطا#( اني )ةديحتا يضاغل ماسم وه اذه
 روصم ءازلا م 1 تل ديز ) 5 69 عنعدقو فرمصصلو اهحنو ةدحوملا

 - 1 ةتسلا هل جرخا ءارلا خل م وررل انثدح ىا ان ةتسلا ةعالا هل جرخا

 ( همحر )
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 كلامو ةعش هتعىور هئيدملا ءاملع دحا (كوقف ن نهيلادتع ن ءالعلا نعر) هللاوةحر

 لاو ماسو هلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نع هنع ىلاعت هللا ىضر :نقئاوع) هعبرالاو

 لاخلا ةلتاقع ىا ؟رماقلا كتاقاا قل هاوس, هلو ليما )الا .ملاعت ساق ولا ضال كلارا

 ءانثتسا (هللا الا هلا ال2 هنا ىا 6« نا اودهشي ىتح ل ةيزحلاب رقا نم هنم صخ ماع وهو

 نأ 0 جرالاىف : ةكلا هدذكم مه و نهذلا ىف كوسم نوفل ذأ هلا نهد ةموهفملا 2-0

 ىت> ةياور يفو دوحلاو مركلا توعنب فوصوملا دوحولا بحاو دحاو الا كانه سيل

 ىلقفف اهلا اقوى خا العا ا عم كج راع. اوتمؤياو زله: الامل »ال دارؤلاوط

 هلحال مهلتاقا ام اولءف اذاوا امهماكحا اومزتلاو أمهم اففماب ىا ( كلذ |ولعو اذاذ

 بليسل مهلاومأ داو معاهد كلفس روح داو اهوعنمىا (مهلاوماوره ءامدىنم اومصع 0

 نانهدلا ذساأ رود ناعم ىذه ققشكا ابن قاتم اخ الاى اب لام الاول باشا 5

 ماسحو ل امهيف لطاب لب نانسي نزول : ترابط هلو( يال يعطل: دز مك نافع سدا رقاب

 ل وم هللاو مه رهاوظأ ناذلع الاب مكحلاف ه.صعمو 0 ند هنو رمسلا اهي ىا ( هللا ىلع

 ناميالا ىف وهو ملسم دنع نم ىرت م ىضاقلا ه>رخا دق اذه ثيدحلاو مهرئارسا

 هللا ىدر هر ره ىبنانع ةيسقلا اه>رخا ةءاور قو اضا قاع هللا همحر رادع هاورو

 نا_.صحا دعن 55 لاق اهة> امو لد ةيلع نا هللا ىكر سنانع ةءاور قو هللا ىلع

 ( ىلاعت هللا همحر لضفلا ونا ىضاقلا لاق ) اه لتقيق سفن لتقوا مالا دعب رفكوا

 ىا ( هتوين قيدصت وه )) مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنللاب ىا ( هب ناميالاو آل فنصملا ىن»ب

 ىا ىفوا ءالا ىنعع امهف ةفاضالاو قالا ىلا ىا « هل ىلاعت هللا ةلاسرو )) قا نع هئايلا

 هتادقتعم نم ىا 6 هب ءاح اهث هقدصتو ) هتافصو هتاذ راتعاب اذهو امهيفوا امه هّشدصت
 (كلذب باقلاقيدصت ةقباطمو) هتاهنمو هتارومامنم هتالوقم عيجىفو ىا « هلاق امو )
 611 هقاؤم مار .ةلأب الم هال هاف عفرلاب ليقو بصنلاب «ناسللا ةداهش ) ركذ امب ىا

 ديلا ىف ىا 6 عمتجا اذاف ) ةفاك قالا ىلاوا نيلاو سنالا دارفا عيمح ىلا ىا

 6( كلذ ةداهشلاب ل هعم ىا © قطالاو ) ناعالا ةقيقح وهو ( باقلاب هب قيدصتلا )

 نايعألا ني 'قالخ“ نإع -ظارشنوا» راسا وها يذلا وازقالا الا فا-( ناتبلابع» نك قالا

 اذهناف نزار اك3ناشنلإل ىلا 10" وضل. 0 افظل للا (هنائلالا 3ينككوا 022
 ةياور نمل هنا الا هنيعب ىا ( هسفن ) هتعىلاعت هللاىضر ةريهىبا ثيدح ىا (ثيدحلا

 6( نا ترما )2 هنع ىلاءت هللا ىخر ةربرهىنا.:نمال ىا. © اًمهنع ىلاعت هللا ىضر رمع نتا

 ثدحلا 6( هللا لو_سر ادمم ناو هللا الا هلاأل نا اودهشي ىتح سانلا لتاقا رث ناب ىا



١ 
 ١ ١ ١اضا همع ىلاءل هللا ىحكر ةرب سهى قيرط نم ءاح طظفالا ادهنا ق.سدفو ناؤشا هج

 هحرذأ ||

 ( ةالصلا هيلعىتلاىا (يواز دقت هللال وسر ىلا ظفاي هنا الا هنع ةتسأأ باحصا ناو دقو

  هلالطما ( ناواذا ).هنغ الاؤيلاعا امالسلاةنلغ ( لربط انه سني اذ كو )نكد [ماؤلتلاو
 | ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا ىا ( لاقف مالسالا نع ىنربخا) مالسلا هيلع لّئاربج لاق

 | رارقالا وهو (هلالوسر ادمم ناو هللا الا هلاال نا دهشت نا )' لأق ةخس ىفو ةنعس ىفاك
 ْ ىلقلا قيدصتلا وه ناعالا نا ىلع لاد ىرهاظأا داشالا وهو مالل_سالا ن٠ هدعف

 ايه طرا ول ورحل اذا هناكاإا .ةينقمن ىفا»ا © حللت «ناكتزا:ًارككقلا 2 « ىلظاملا ا ذانةنالإو
 | ناضمر/ءاوصقاو !.ةاكزلا ىتْؤَتو ةالصلا مقتو هلئابإ داهيجتيرا/ لاق كنك نيله لع ا

 | نا لاقف ناميالان 0 أويع 000 م دابسابا» كياطتنلا نرآواذوبلا 3 ١

 | امش ع ماب فلا تكتل اولا .اناذيع ةقيقحو هاذ ةقيقحب قدصت نا ىا 6( هللا نموت

 ؤ ةازنم امنا ا 41/ ويك] 2 ةثارلا الز ديرك نسب 31و طونال نو ميؤيكام نو عيطما قومك
 | اًواح | 3 نودةاوضب هيت ىلا: ىلاغت هللا نم نون وعم ماب ىا (هلسسرو ) هونغ

 أ .باقعلاو باولاو باسحلاو ثعللاك هفامو 7 رخ الا مويلاو همامتو ل

 ظ ف ا 7 هلوطب كنا هريصو هول> ىأ هرشو هريخ ردقلاب نءؤلو قدصو قح

 | ىا 6( ررق دقف ) مهريغو ةتسلا هاور ثيدح وهو نيعملا نيبملاىف هانحرش دقو د

 هن ناعالا بح ابو ىلاعتو هناحس هلل ىا ( هن ؛اعالانا ) ماسو هيلع ىلا تسلا لع

 1 زاحلا داقتعالا ىا ميلا تف 6 نانحلاب دسقعلا ىلا ) جاتحي ةخسلىفو ( جاتحم ) 57 ٠
 هب رارقالا وهو هيلا ىرهاظلا دايقنالا ىا هب مالسالا ناو ىا ( مالسالا و ) باقلاب

 (لاملا هذهو ) نانحلا نامح رت ناسالا ناف نايبلأب منيل ىا <( نانا ىطيلا لا نلقفما)
 أ ةماعلاو ةصاخلا دنع ىا ةماتلا ةدومحملا ه ةخم-لىفو ( ةماتلا ةدومحملا ) ةلاخلا ةخحأىفو
 | هنا هلع قدصيق نطالاو ىهاظلا نيب عمو رورس ىلع رورسو رون ىلع روب ذئنيح هناف

 ا رارقالا نركىف اوفاتحا ناو نمؤم ذئنيح هنا ةئسلا لها نيب فالخ الذا ماسم نمؤم
 | نا ىلاعت هللادمحر ىحلدلا لوق معفدناف مالسالا ماكحا ءارجال اطرش وا ناميالل ارطش
 مه ريغ و ةيرعشالا ضءب هيلعو ناسلالاو باقلا دفا مسا ناعالا نا ىلا هئم باهذ اذه

 قيقا راسل ب ىاطتنا لب ناز فاك ناك يديقلا نب يف( ةيابزراب كي, اينفشا و وريف وقر اها
 | قؤالاك لامكلاو ماقلا نيب ىهاظلا قرفلاب عوفدم ناببلا نم هل قيسامل اضقانم هنوك عم
 هاف هلاك فال ازجا عيمج لوصح ىلع فقوتب 'ئىثلا ماق نال لاخلا بارا ىلع

 .عيج بنتو صاوالا عيمج بستكب نآب انهه وهو ابو هتايض دوجو ىلع فقوتب
 هللاو ناعالا ءازحا نم ناكرالا اولعج جراولاو ةلزتءملاو راكلاو رئاغصلا نم رجحاوزلا

 | 6 ةمؤمذملا ةلاطا اماو ) هلوق اثررح امل دهشيو انررقام ىلع لدب و. اذه ناعتسملا
 | داقتعا ريغنه ىا (باقلا قيدصت نود ناسللاب ةداهشلاف ) ةماسملا ةمالا عيمج دنع ىا

 (نانخلا )
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 ةلالهل ايروهتو قيقا ىا ( قافئازوذ ) قاقشلا: ىلع لقشملا ذاقثعالا ىلا( اذه: )نانا

 ئا ةمزال ناح 6« :ىلاعت. هللا لاق ):قافتالاب هلاغ ماع اذا رفاك اذهو نامالا راهظاو رفكلا

 لاب( هللا:ل ورا كنا بهشتأا ولاقذ ناوقفانملا#كءانتباذا ىف هتان و هتاذب قرلبال امع ايلاعتم

 ظ عبنال هللاومحر ىحطلدلا هلاقاك مهنم امعزال مهتنسلا مهوأق اهيف تاطاو ةداهش مهنم اهعوت

 هوارهظ»6 ىا( هلوسرل كنا ماعي هللاو ) كلاثهام.ةققح. نوهلغي :ثنحاكالذ»نونعزءام

 هللاو لل ىلاعت هلوق نه معوتملا 00 مول مز قئارفكسا رانيا و# ةيولظم امل كنلاع قاكاإلو

 ىا 6 مهلوق ىف نوبذاك ىا )ل هلو فنصملا هرسف اذلو 6 نويذاكل نيقفانملا نا دهشب

 مهو مهشدصتو مهداقتعا نع )اي داكسا هللا لاوس كلاوكر كلاذإك تيكا ل: هاوعستف

 ىا 6 قدصي مل الث ) هللا لوسرل كنا مهأوق نودقتعيال مهنا لاطاوبسا ( ةنوستتسالا

 ةزسأ ىفو مهتطاوبو مهولق ىا © مهري ) مهنهاوظو مهلوق ىا © كلذ )ل قفاوي م
 مهتنسلاب ( مهل وق درجت ىا ( اواو نا مهعفتممل ) بصنلاو عفرلا نلقح وهو مهرئاك

 ناشر عاشو الخ مي فنيغملو تانك كلذ مهلوق نا مهداقتعال ىا 14 مولق ىف سيلام

 نكهؤم اوك موتة قرشا اجر ا اوعيش ناجم ىا ( ناميالا مسا نع اوجر تأ ) هنع ربحا
 نينمؤملا عم نورشحالف ناعالا مكح ىا 4ك هن الاف مهل ,نكيو ) اايندلا ىف

 راسم كلاب” ةنعانل يقنو 4 ها اوةْلو ) ةزعسل ىف م ناعا ىا6 مهحم نكمل ذا

 نا م اهتاكرد م (ىفسلا ةتطلا ىا اهنوكسوأءازلا+ عم ( رانلا نا. لغسالا كردلا ىف )

 ( مالسالا مكح مهيلع ىتبو ) اهتاحرد عفراو ةنلا نك اما ىلعاىف نينمؤملانم نيصلخما
 7 انسهطاب لإ مهيلع ام مهيلعو مهلام مهل نيليسملاب نؤلماغف ماكحالا ضخ ول المرا ىفا

 ىا ©( ةّئالاب ةقلعتملا ايندلا ماكحا ىف )/) اذهو مهنم اهراهظا بيس ىا 6 نانللللال مايل

 نيدلا نيم البلا او: ةلضقلا نر ٠ قاب 6 خنيطسملا لاكعنو () |نيلسلاجلا/ ءييلعلا نم, قيدلاللققا

 ىا 6 مالسالا ةمالع نه هورهظا امب ف ةيراسو ةيراح ىا © يهاوظلا ىلع مهءاكحا

 للدس ريشللل لع ملذا 7 يهاوظلا بسحب هلك اذهو ماكحالا لوقو دايشالاو ناعذالان د
 ىنلا ىهن لب رث رئاربسلا نع ىتا 6 اهنع ثحأاب لل ماكاو ةمالا ىا ( اوصاالو رئارسسلاوىلا

  ىا 6 لاقو ) كلانه مكحت' ىا ( كلذ مذو اهيلع مكيجتلا نعءاءاجو ملل ل هللا ىلص

 ارذتعم لاقف ملسا نا دعب هتلتقا ند ةاولع كارو قيل ناز نب ةيماسإلا رافعا الور اعف

 زج سما اذهو هريمض نع تفشك امم ىا ( هبلق نع تققشاله ]ث لاقف 56 مسا امنا

 كلوةك مالا ديشي عراضملا ىلع لخد اذا اله ليقو هررلالا دحا بلف ىلع عالطا الذا

 ثيدحلاو اديز تبرض اله كلوةك خاوتلا ديفي ىضاملا ىلع لخد اذاو اديز برضت اله

 ةباارمس ف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر انثعب لاق ديز نب ةماسا نع م جت ىف

 ىسغنىف عقوف هتنمطف هللاالا هلال لاقف الجر تكرداف ةئيهج نم تاقرحلا مريس

 هللا لوسراي تلق هتلتقو هللاالا هلال لاقا لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلل هتركذف كلذ نم ||
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 ىنعملاو كثيديلع لا ما اهلاقا يع ىتد هلق نع تققش اله لاقف حالسلا نم افوذغ اهلاق امئا

 وه اهلاقا هلوق ىف لعافلا لاق ثيح ىكاطنالا دعباو هلق نع لّش مل ما هلق نع اهلاق

 ىا ( دقعلاو ) ناسللاب ىا 6 لوقلا نيب 2 قرفللو ةخحسأ ىفو 6 قرفلاو ) بلقلا*

 ىا ةلوطوموا هلعح ىا ةيردصم امو لعافلا وا لوعفملا ةغيصب ©' لعحام ) نانلا

 مدقتملا ىا مالسلا هيلع ( ليربح ثيدحفف )ل ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا هلعج ىذلا

 هلاببمع لاق ثيح هناكرانم ىا ( مالسالانم ) رارقالا ىا بصنلا وا عفرلب ( ةداهشلا )

 نع هلايحم هلوش هنم هيف هلعجحو ىا 4 ناعالا نم قيدصتلاو لو ؛هشن نا هنع هلاؤس نع

 ةدومحملا للا اهو نيلاخلا ىا ( نيذه نيب نايرخا ناتلاح تيّشو رث نءؤت نا هنع هلاؤس

 ( قدصي نا امهيدحا )2 امها ىلا جاتحم نيقفانلل ةمومذملا ةلاحلاو نيئءؤملا صلخل

 لبق )ل توميو عطتَش ىا د ةمججملا ءاللاب 6 مرتخم مث هلّش ) فلكملا ىا

 ( هيف فاتحاف 00 عقضلا ىا 2207 ا 5 ل نا لف اك ةدايشأا كفو عاسنا

 اذه ىلكف © هةداهشلاو لوقلا ناعالا مامت نم مهضعل' طرسشف ) الما نمؤم هنا ىف ىا

 رارقالا نا لبق ءاوس فيعض لوق اذهو ام نايتالا نم هنكمت مدعل انموم نوكبأل

 مللارتللا (زباقإ كر اهنأب لئاق“ هلكت نال رطيشولا :مالاعتالا (ةقيقتلسالا ملكسبالا 'ءاوج الا طوخ

 لاق طراوكك ذنلا قسما "ىا'( مهضعا هآ رو )' ماقملا قيض لاحو سرخالاك مانالا ضعن ىف

 مدعب هرذعل ىا ( ةنجلل اح وتسم ) السمو اًقدصم ىا 6 انمؤم ] روطسملا رارقالان. هنكمت

 عقاو ريغ وهو ادلخم رانلاىف ن 15 نا مزلل هناميا ريتعي ملول اضياو هب نايثالا نه ةئكمت

 ناففقلا ا ءارؤارم ايف ىلا/ هذيلا و -ةؤلطصلا:ةكلعا هل وظل. )هلا : تسي تفتشليان اهل زاتليقا تاك
 © ناميالانم ةرذ لاقثم هبلق ىف ناكن م رانلانم )ل لعافلاوا لوعفملا ةغيصب 6 جارخ )

 لاق دقو هرحا عيضيالو هما ىايتالا نقع مظع دقف هردق رغص ناو هنا ىلا حيوان هيفو

 "اكن ةدازملاو ءاؤهلا ىف !ءانهلا ءازجعا نما ءزج- لك هو :ةرذبلاقثح.. لظملال هللا نا ! ىلاعت

 ةالصلا هلع ىنلا ىا بزاز 18 م رف الصا رخال ىا مدخلا اهنع ربعي دق ىبلا هللا ةباف

 ماكحا لا ىقعلاىف برلا دنع عفان ريغ هريغ نال ىا ©.تلقلا فام:ىودت ) مالثلاو

 نمؤم )) ناسالا رارقا نع زجاعلا نانا, نمؤملا ىا ( اذهو ) ايندلا ىف مالسالا ىهاظ

 كرتب طرفمالو )هب نما و هعاطا ثدح ىا( صاع ربع ( هير دنع هناعا هعفتق ىا( هله

 اانا ىآ(1 شوال راراقشلا ةةلاقفاو هيفا كلا لل وأ: مدام ارزق رمت رنعا ووضع داززإا عاد ًاقريغ
 الدلال ينادي اولإب رع تءااللطيب لا « قولا« ةيلبإلا اني ىف عيتسا ودسف» لركعبل) نحو
 6 هلهم لوطيو ر هير لعل ىنتكيو.ىا 6 هبلَش قدصي نا آل ةيناثلا ةلاخلا يا © ةيناثلا

 امم قطنلا ىا 6 ةداهشلا نه .همزليام.ملعو ) .هنامز ىا كرحنو ءاهلا نوكسو ملا ف

 ةريثكت أ رص هرمعىف دهشن الو ىا (هرمعىف دهشتسا الو اقلطم ىا ( ةلج اه.قطنس ملف.

 ىا.( ةدحاو ةرمالو ) اهركشب موو اهركذب ذذاتبو اهرركي نا هب قئاللا"ناكاك.

 لب )



 و

 ىا (اضيا هف كنا, وامكما اليطدلاوارغلو رك نيل نمولا عا شيد ةقعالوب لا ١

 هنال ) ناعالا دوص#ق٠ ند ل نأ هنال ىا 6 نمؤم . وه ليقف ) هلق اه 5-0

 نيران ( نيمالا فسار عاهل وال نازل واطول قهؤ هنهلو ا (قودأم
 كرتولاك ةداهشلا كرتب ىا (اهكرتب صاعإل وهف ةخسلىف (وهو)) لامكلل ةجوملا مالسالا
 نآش وهاك اهف دلال اهلخدنا ىنملاو ةخغ ىف رانلاىف ىا (دلخم ريغ) ةاكزلاو ةالصلا

 رارقالا لوّش نم ان 0 لولا اده نا الا ةسيشملا ت2 نوكي ثيح 00 قمل

 نالكما لا لن راعلا د ذه هللا جنللا يطع ورآلا عينت ةطيرشدملا /لياضما كلازعا روك نايزلع

 لوشنم دنع ىصعيالو قلعا وه نيققحلا دنع ماك اذهو ىحلدلا لو لطف هدوجو

 . ةردقلا عم ةداهشلا كرات نال عاجحالل فلاخم هنا ىنخمالو ىهتا طقفقيدصتلا وه ناميالا
 ىلاعت و هناوعس هللاو نمهؤع سلوا نمؤم هناإ قالخلا اعاو عا ريغن ٠ لكلا يََغ 0

 (ةداهش) نات ا هشهدصت و هداقتعا ىا 4 اقع نراقت (ىج ؟ىدوع: قايل نقولا هع ماع

 ز اح اهالكو عفرلاب ليقو بصنلاب ىهو ناسالا ةداهث ةزع-ل ىفو هلوسرب و هللاب رارقا ىا
 دقع ءاشنا ةداهشاا ذا) هناعا ىنب لبق امناو "ىلا كلذ هنراق دقف 'ىشلا نراقنم نال

 مزج ىا (دقعل عم ةطرترصرإ ةداهشلاىا (ىهورل مالسالا ماكحالوءقىا (ناعا الاثار

 مايقلا هعسل 0 لاهعالا ع ىا 5 مغ «ةلهملا م وبات تلا مالو 0

 ( 12 اننا طولا لظيرسخ ابناابلف اوس هد اهملابر قا اج 0 55 0

 انل راوقإب اهانَح ْدْقَع هنازق مذدقل !ةداوف نشل هاى ىا (عج 15 ىلاثلا كروقلاب العا

 لامعالا لم نم هب لوش امنا اذه نا ىحلدلا لوق اماو هنامز ةله٠ىف هناس نم هنكمت م

 ناعالا هقيقح ن.٠ 7 رخ كَستلا لاممالا نا'""ىنغ ةنلالغا عمجا ذا يهاظ | لي 10

 نيثدحلاو ىلاعت هللاهحر ىبفاشلا ىلا لوقلا اذه ةمسن اماو ةلزتعملاو جراو دلل 7

 كو قاف ناهالا» تنام معمل ناسا ذاذالا ا هلا نا رجس ارنا لص زولاك
 م داقتعاو لوقوا نيثدحلاو ءاقفلا بهذم وه ام داقتءاو لمعو لوق د نا ىجلدلا

 قيقحن نع هنم ةلفغ اذه نا ىف الو ىهتنا هعايشاو ىلاعت هللاهمحر ةفيتح ىلا بهذم وه

 ىبأتو عتتماو اهب ما اذاو ةداهشلا ءادإب سعؤي مل اذا اه فالخلا اذه مث هعابتاو ىرعشالا
 هذهو ةخحل ىفو ناميالا ثحبىف انركذام ىا ( اذهو ) عامحالاب رفاك وهف بلاطىباك اهنع
 نلاسط .لك اهم مفتنيا :لئاسّرلا اهنف .بتك ىلا لئاساؤلا ىه:لاوقالا اول لئادطسملا: هذه عا

 قام: 12 زيان نبق نرش واةنجتا «٠ لاق ا جالس او :كاوكاس وررةدلس وتفهم نونو 6 نسل الفاو

 ىلدلا هركذام اماو ةدقعملا حورشلاىف |.قؤفاومو ةربتعملا مدسلا ضنا قالا وجاوع ىنويلقلا

 سلف ةذبنلا عمج ءابلا نوكسو نونلا مضب ةخعل ىفو نيتحوتفم ةدحومءابو نون 0ث

 ةيحانلا مضتو نونلا عم ةدننلانا,لمؤمابقلا قب لبن اةيللا هتك قرا ديل جاو را[ عيل ف

 ذين ةزطسىف من ةباردلاو ةياورلا فااخ وهف مارملا ماقم سانمال دلل انشا :لزلالاو
1١ 

 مدللي مسمع اس دل سلسل



 هدي 401002

 امدعو هح هب قلع امو ناعالا ن ارك امانا ضملا و ةريبب :ةفلظفاعا ك0 هن 85 مي
 لت

 اىظوياوا لكطاوي عا(ءاضفإلا نم :(؟ىغش ) انينكك سا ةنلزع ”قنترش . سلا عونا ناكملا نبغي

 ماكحالا نم امهب قلعَس امم ىا ( اممءاوباو ناعالاو مالسالا ف مالكلا نه عستم ىلا )

 لامعالاب ةقلعتملا مالسالا بتارم ةدايزإف فالخال نا هيفو (ناصقنلاو امهؤ ةدايزلاىفو)

 ىرملالهو) وق امهبلع عرفتسو د و نامالا سفن ةدايز ف ىالخلا امناو 3 9

 لو وهو 00- ١ ىا ( حالو 1 ١/ لوا 520 ميول درج ىلع عنتم

 اللصفت هناس ىلا تت الامحا ىا (ةلمح ) ناعالاىف ىا (هنفرل الصا ناصقنلاو ةداي 3

 نيرا واعاللا قف الع ا (هنلغ ةازامملا )ا: ئرلا ىأ (عجرب اناو) هلوُش هحوا مك

 ىف ىردتلا لصحم ىا مضيو ءارلا رسكب 6 هيف ضعي دقو ) لوق ناسحاو ىا ( لمع

 ةوق نءرل هلاحرد توافتو هتاماقم راغتو ىا (هتالاح ناتو هتافص فالتخال) قيدصتلا

 ماصار يا 000 حوضوو)ل وقر قالا: نع نا (داقتعا ميمصتو )ل ماع فل (نيش

 ىاا( اغلق روضحو )ل اهنع روصق الو اهي رؤتق ريغ نم ىا 6 ةلاخ ماودو ) ةدهاشم

 ماللشلاو ةالصلا هيلع هني ىذلا ناسحالا ماقمو نانئمطالا لاح وهو برلا ريغ نع ةسغلإ

 , نافاكقالا) ضن ناهطالا مافن نأ ككل ايوا مارت كل تان اا ةقانسخالا هاوق
 ءانققحاك هحولا اذه ىلع ناصقنلاو ةدايزلا لشن نامالا نال ناّقتالا لاو نامالا ماكحا

 ئحلاىا (اذه طسوفوإل نيعملا قفوتي ربكالا هقفلا حرشفف هانققدو نيعرالا حرشفف
 ءافطصالا بحاص قوقح ءادا هنم دوصقملا نال (فيلأتلا ضرغنع جورخال فيرشلا
 ل0 ول الك) ةراوافت نع ءاشتتنالا نناا( نت اان ايقؤ ) ةافتنللا ويو اء ءاك ةطلااتع

 ىلاعتو .هناعس هتدار' قفو ىلع ناك نا ىا 6 ىلاعت هللا ءاش نا ) اندرا

 ل سبب يسببببج بسسس بسسس ب سس بيبي إي بيب ب ب ببجبجب جي جيبي ببسي سس سل سس
 هتيم >”>>ة7تتتللل

 هنعا رس عابساو هك مالايسلاو ةداعلا هيلع ى : لا ةعاطأ 6 7 ءاط ب وحو اماور)

 باوح وهو اقاطمىأ (هتعاط كسول اللامع 6 ءاح | 5 هه دصت و هن ن اعالا بحو اذان ْ

 ةرورضلاب ندلانم هب ءاحتأم ةلمح نمىا (ه.ىتأ امر هتعاط فبود>و ىا (كلذزال) ظريفلا

 0 عا م هاوكذ ا نس وورش يطا زااو دلل سنار ايبا اذ ل انقرض لاق
 ف ريمضلا دارفا ةداهش ملسو هيلع ىلادت هللا ىلص هلوسر ةعاطوق هتعاط نا ىلع هيشو

 امهنم دحاو. لكىلا ريمضلا وا ناتمزالتم نيتعاطلا نا ىلا ءاعا ريمضلا دارفا لاش وا

 قايباط تيرم ةبلا: كما ءاهث ناوسورلا و بيااتكسرا كنزا راهف :ىلامتذهنللا :!وغيلما مومللا نا ةنهطالاو

 | :ةراشاللف ةصحخ ةؤسأ فاك لو_سرلا:اوعيطاؤ: هللا اوعيطا لاق ثيح اماو نيتلالا موادتو

 علل



 هت ١١ عع

 قلخلا ى ىا 1 هوعطت ناو لاقو )/ ام« رش ةعناتمو |م«عاطاب فا 1 نوم ل مكلمل

 ةقئقلاىفىم الاو غابملا هنال هللا عاطا دقفلوسرلا عطب ن.ه لاق اء قا للا فا ( وانت )

 دقف ىنحا نم مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا لاق نيح نيقفانملا ىف هب الا تلزن دقو هللا وه

 ناالا ديريام هنع ىهني وهو كرشاا ىراق دقل اولاقف هللا عاطا دقف ىنعاطا نهو هللا بحا

 مك اطعا ىا 6( هوذخت لوسرلا كات 1 امو لاقو ,ر ىسبع ىراصتلا تذخما اكابر هذخت
 اولا هن اع اوهتناف ) هنايتا نع ىا 6 هنع كاهنامو ) هبا وكس "اقع وب هاا رعلل ود

 اموعاطا نذلاف ىا 6 ةب الا كئاواف لوسرلاو هللا عطب نمو لاقو ادهش انما ةتملاوب مقال ١

 قدصلاو قيدصتلا ىف نيغلابملا نيقدصلاو نييبنلا نم مهيلع هللا عنا نيدلا عم نونوكب

 هقلخ قوقحو هللا قوقح نيئاقلا ىا نيحلاصلاو ءادهشلاو ءايلوالاو ءانعلا نم ىقمتلاو

 نسحو هريمض نموا هنم لاح ةيناس نمو هدابع ىلع ةقفشلاو هما ميظعت نيب نيعماجلا

 ىلاعت و هناححس هيلع بحال ىا هللا نم لضفلا كلذ نيئلع ىلعافف مهلال ىا اقيفر كلوا |

 عاطيل الا لوسر ن.. انلسرا امو لاقو ) نيصاعلاو نيعيطملاب ىا اهلع هللا, ىنكو ءىش

 ِهلوُش هسفنةعاط ىا ( هتعاط هلوسر ةعاط )) هللاىا 6 لعش ل هريستو هضاب ىا © هللا نذا

 (كلذ ىلع دعوو )هتايا نم ريثكيف ىا 6« هتعاطب هتعاط نرقو )هللا عاطاد.قف لوسرلا عطب نه

 هلل امينا نيذلا عب ءم كئلواف ىلاعت هلوش © باؤثلا ليزحب ) ةعاطالاو ةعاطلانم رك ذامىا

 نادرمانع نوفلاخ نبذلا رذخلف هلَوَدب 6 باقعلا ءوشب هتفلاخما ىلع دعواو 0 الا مهيلع

 ىلاعت هلوَش 6 هين باتجاو هسما لاثتما بحواو لل ميلا باذع مهبيصي وا ةنتف مهببصت

 نودهتلا ىا ( ةّئالاو نورمسفملا لاق ) اوهتئاف هنع 5 اهنامو ءاواغ (لؤلدرلا ا امو

 داق الا وناعذالاىا 6 مياستلاو ) هتعباتم ةيظاومو هتَش رط ىا (هتنلسمازتلا ف لوسرلا ةعاطر)

 هتعاط ضرفالال وسر نم هللا لسراام /نورسفملا ىا ( اولاقو رثهتعي رش نمىا © ه.ءاحامل )

 عاطيبلالا لوسرنم انلسرا امو ىلاعت هلوقل هتيصعم نع مهاهنو 6 مهيلا هلسرا نم ىلع

 : هعطي مل نق هتعباتل هقيفووا هّتعاط ىف مهل هنذا بيسب مهرلا ثعب نم هعيطيلالا ىا هللا نذا

 ىلوالا © هتنسىف لوسرلا عطب نم اولاقو ل هتلم ىف رفاك وهف هتلاسرب ضر, ملو هتعيرشفف
 لوسرلا عطب نم ىنمماو طرسشلا باوج ©« هضئارف ىف هللا عطب ) هلوق منال عما ةغيصب هننس

 ميظعلا ناقرفلاىف ةتباثلا هضئارفف هللا عطب منركلا نا رقلا هددرب مل امع ىهنو هيما اهف

 ىحوب يجوالا وه نا ىوهلا نع قطئامو ىلأاعت وفل ةنهعو ةرجآ نم ةنهمو هسه أ نال أ

 كيلررش وا: تلزم امج للمال: هيتانا ةعيكيراب عع مدحا نيفلأال مالمسلاو ةالصلا هنلع هلوقلاو ]|

 ناملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنم دك ٌومىهن اذهف هءانلمع هللا"باتكىف اندحوام ىرداال ل وقيف

 ىرتستلا ىا 6 هللادنع ن لهسلئس 0 هئمن شو هلا ناتكل ليشمل كابن نييجلا اذا ةتتيل للطب م

 هباوكسمت ىا 6 هوذحت لوسرلا عانت اامو :لاقف ) اهعيمج ىا ( مالسالا عئارش نع >1



 يأ ٠١ و ظ

 هللا اوءيطا لاَش ) ىللاعت هللادهمحر ثيالاوا هيقفلا ىا © ىدنقر عملا لاقو ) هيهمنو هضاىف

 هثيداخا نه ةدافتسملا هتنسو هتضيرفا ةلماشلا هتعيرشىف ىا ( هتتسف لوسرلاو هضئارفىف

 0 غلبا لوالاو © مكيلع مرح اهث ىللاعت هللا اوعيطا ليقو ) هتّشرط قفو ا

 ن٠ مكلصوا 1 - ايف كل وصرولا ونرش ملازما: علعفلا كرتو محلا تجحارولا :ننف, نعش

 يني هينا ففصوت ىا ( ةسورلاب هل ةداهشلاب هللا اوغيطا لاّمو ) هير ىلا هدتس لولو هنو

 ةوئسل قو ةلاسرلاب هن ريقملا ئا( ةودلاب هلةداهشلاب لاو 03 هدوحو ه4 هيدوعأا تعلو

 بلك اويب ديصمل نا نايا قصف[ انمود عما ناك تنل ةماثلاو, لمكتا ىلوالاو ةلاسرلاب

 دم وبا انثدح ]ل ةعاطلا مسا هيلع قاطيام لقا ةعاطالا هذه نا ىنملاو هيدإ ةنلل ايظعتو
 انثدح لاق ىا 6 انث ,ر هيدل ىعاعتلال ىا © هيلع ىتءارش / ةقوف ددشتف علل ( باتعنا

 (فاذخ نب دمحم نب ىلع نساوبا ) انثدح ىا 6 انث ) ىسطارطلا نبا ىا( دم نب متاح )

 ىا (انث7ىزورملا ديز وبا وهو ( دمحا ن دمحم ل انثدح ىا ( انث ) ىساقلاوهو نيتحف

 تاكل رعي اص وهو ( ىراخم ")انج طا ناجل ىربورفلاةىا ( فسوب ندم )ب فاد

 وهو فورصمربغ هينثتلا نزو وهو ةدحوم ناركمي 2 © نا كيع اسس ىلا( دايقت)

 هبلقراعت ل راهو تعا ىلا( هيب اك ع)ان يلا انك انام)ةغلاب كفلان تمن ناسا أ ووملا يشل

 ىلي.الا دي زينا ىا 1 ون اون 0 ان ريخاىا ؟اا )ز هيدنعو نع ع اذه ىو راسم نال ناغلا ىلع

 هلج رخا بهو ناو كراملا نا هنعو ىرهزلاو ةءركعو مساقلا نع ىور تايثالا دحا
 6 نمح رلا دنع نب ةلسوبا اريحا لاكش ل الح شاك(! رهذلا نع 0 لاا شكلا باكا

 هللال وسر نال وش هنعىلاعث هللا ىضر ةربىه ايا عم هنا ل ريما ةعيسلا ءاهقفلادحا

 ( هللا عاطا دقف ) ىلاعت هللانع هبتئَح اهث ىا 6 ىنعاطا نم لاق ملس هيلع ىلاعت هَللاىلص
 مزاللا وهو © هللاىصع دقف ىناصع نمو )ل هللا عاطا دقف لوسرلا عطي نم ىلاعت هلوقل

 عاطانمو )باطلا موهفم ىناثلاو باتكلا مولع. لوالانا لصاخلاو هتعاط هتعاط لعط

 هتعاطل قللت ضار ظارؤش نكلا هتعاط نم هتعاط نال سايقلا قيرطب ىا 1 ىنعاطا دقف ىريما

 ةيصعم ىف قولا ةعاطال ملسو هيلع ىلاعت هللا لص لاق دقف هتعاطا نم دافتسياك هتبصحمال
 ليوسررلابةعابط وب ف ىراخلاب قيوربط هواوي نطل هلا ا ورز عشللا ىو ل قالو سما ركل

 || هللا ىلص ىنال ىا 6 هلدقعاطو هللا صاامل لاثتما هتعاطف هتعاطب سما هللاذا هللا ةعاطنم

 هللا يح دقو ) كلانه هريما ريءأت كلذ ةلدح نمو ىهنو سما اهف هعايشإب ملسو هيلع ىلاعت
 ىصاعملا ىف اهلها تاماقم بسحب ةيلفسلا اهتاقيط ىا؟ مهح ت تاكرد:ىويبا كلا نع ىلاعت

 أياعيتسا ةه> ىلا ةه> ند فرصت قا 2 ا 0 لاق ث.>ةفالاو ةياا

 ىايلعلا لاب نسا دتف, تار افقي ف ىوس# ةمطقك مهئاز ز>ا رئاسل ءافيتساو مهئاضعا ع
 9 ءاززجنا نيفطااو مال ا 1 .ديادإ 4 75 رحلوا دارملاو زنا ىلا 03

 1 ا سم اه ا دع د هاك الل ةعاح نش تلا الع هع كنق

 ( تائب )



 تلا اي نكح ىا 0 ءاط ا 5 الصوو | هوو ةءارق هَل دوام . م تقلل قرأ ارا

 اا قا 0 ةالصلا 4 لع لاق دقو ةوسن ىفو (لاقو ع 0 2

 لا ا نما وه هبا مككسعا هي ىجنع مك 555

 در نع لانا كن دلل قاواإلا ناوي كالا رثغ قيم ' لغا 6 اني انا مننا وزان ادبلا اجا

 الا نطل نواذدي را مهعيمح ىا 6 مما لك مالبسلاو 1 هئلخ اهينع .(ةلثط)ا خلاك ىنلار ور

 ةباحالا ةما ةمالاب دارملاو عطقنم ءانثتسا هنا هاظلاو ةنلا لو> دنع عنتما ىا 100

 | نا ىلع الصتم ا ديب الاول رخاء ةلزأ ان وكلا لان واكرم [ةنخلا هيي

 اولاق ةؤذسأ ىفو ©« ى ا ا وت صتخم ةيصعملا ناو ةوعدلا ةما ةمالاب دارملا
 ةنلا لوصوو ةلدلا لوصح اهيف نا عم ة:1طا لوخد نع ىا ااا نمو هللا لوسراي

 ايلول 7 اةعاطلا كاري اع( ادمن قاض فن رب هيلو لوس عسا جلال

 اذك ثيدحلا ىبانم الا ةنللا لخدب مكلك ظفاب ا اور فداك يربط مانا
 هلخفااو ةفلثع هب هللا يضر ا ارازخلا ةياورب ريغصلا عماجا فد ى طدلا د 3

 ىفنو) ناد قاصعنمو هناا لك ضءاطا7 نم ةزيقا دلال دبل :ا قرح نال

 ىلثم مالسلاو ةالصلا هيلع هنعرل هع ىف ىراذلاءاور ىذلا ىا 4ع ١ سلا اجرك

 انتلاح ىنءملاو ىتتعلا رخذو ايندلا رمت و ا اا لباد دفلا قتيلا 2

 قب هال تااجلا ىا 0 نأ وطيور ناهربلا ةبيرغلا انتفصو ناشلا ةب عا

 ةينثثلا"ةغلصت ( قد ئدبلا زك ىلإ (نيدطا "كار ىلا مققإي كاتن) صبار ماو

 الفاو عا ينأب رذلانتزكالا انا" [ىاوز' دكا رطإف زاغغلا مهوت ع فدو نك اتا ةغلامملل

 لقو ديلان اف صو اق نسل دو يبل نع راع وعل ردا ىف ضرع هل نسل (اذلا
 انايرع ناك اذا هنال ةراذلا قدصفف ةغلابم ملسو هباعىللاءت هللا ىلص ىنلا هيرض لثم اذه

 اوققحو هبلا اوعمتل هاطخ ماق«ىف اهب حوليو هءايثنع تلا ل

 هوقدصق مهرب انايرع هموق 9 بوثلانم هيلعام ودعلا باس ىذلا وه ليقو هيدلام

 بوصنم وهو رص دقو ادودمم , ميلا لبق نونلا جلل (ءا ملاذ ) ىدضلا كانا كرم" هلال

 نم اوملستل ءالبلا لاحىف ادلاو ىهنملا ىلا عارسالا وهو اعل ايلا دا حالا

 انف وهو ة جالا اميل 3 ءالا اوما أ 0 ىلع بوصنم هنأ ليقو ءادعالا

 3 صا ىىللا ةراشا اهدحاوا 3 ات نان سم ءاد ملا الا [ اهضعن ىفو ةد>حاو ةرم 8

 عطقو لادلا فيف# ( او داف هموقنم ةفئاط اح ىقعلا سما ىلا ءاميا رخالاو |

 نللا ريت نالامعنلا' ناسا از نكتفااةزمهلا "نال راؤاهزبانامت كلا سرا إو طرمأملا

 رخآ نم اوراس نا ليقو هلك لالا راس داو ليلا ردا لاني دا مهرثكأ لاقو هلك

 وه رثكألا لوقلاو فيفخعلاب اوطداف ليللا لوانم اوراس ناو ديدشتلاب اوطداف ىلاالا

 ( مهلهم ىلع اوقلطناف 7 ردتف معالا ىلا وه ثيدحلا ىف دارملا نكل ربتعملا طسوالا



 " هنااا : : ع 14 1

 تعقو اذاو اللهم الهش قلسفلا لا مر مس اذا ىلع ثديدح ىو مهتم و مث ودع نه اوداخ

 مترس اذا ىا 0 555 و قفرلا نك اسلا ىرهزالا لاق الهم الهش نيعل. ىلع نيعلا

 كلا اوين
 لف ميك اسر تفو هي اولزنا ا دب دشش ) 5 مهحت 39 0 2 ى

 مهنم ادحاو قس ملو مهام اتلفلا ىا ( مهحا انِجاو ل شدحخلا.ىا م هاذ ) مهحاور

 قدصلا هحو ىلع ةعاطلاوف ىلداشا ىا ( ىنعاطانم ل ل روق دما 59 عا 0

 صمهاظإ يا نا ددحال 00 ةنانلا ءاسعا هيف قا د 5 6 تاحاق عيتاور

 ذكور قلطملا هحولاب ىا ( ىناصع نم لثمو ) ةدابعلا نم هب ءاحام عابتا نع ةعاطلا

 نايصعلا لب ناسنالل لصاتسم ريغ نايصعلا قلطم نا ىلا ةراشا هيف قطان م هب تئحام

 (وزكنيا اهكوطاقرالا ناو غلا اناكتن كلا قلقا هلاهتت لال لين وأي زوما نليدعولا عم

 نقيل كاسر للا لانا اللا نيض ايانت لوا: نوفق لع نون)ا ناطشلا اؤيردئعألا 4

 ةاللاغلا عرف هقح ىف اًولاق كنح ةكتالملا ىلا ىوتنتم لثما انه: لضاو 6( اراذ ْىك نم

 29/1 >ازا ى نلا لن را نيك هيك كاما نآس قامو :ةلطسلا» كاحرلال اهلا ملال الف

 0011 رو »ا ةاوغدرو" هلل واح وع دوام ةةئلأظط قاع عتابا يل لافي هال لال
 لاو طنا فرامل اذعرنا عادلا لارا اوف) اينما انتا اباوع ور _ طرقت 30 ىو
 2 1 نمو) ةعاطلاىف ةقاطلا ردق ىلع ىا 6 ةبدألا نم لكاو) ةمغنال راد ئا 6 رادلا
 زال اطلت "لا نار( بدلاء ' لكم" لاو ) "ةبقلا اراد ىف« ناذلاب لعلنا كال
 (قفاذلاَو) 'نإلستزملا دس ةوءذ اًوناغنا قنذلانيقتجال _تدعأ: < ةئيلعا»زادلاف )3ةقؤرظباو

 م ادمم ءا عاطا ١نف ) ماسو هلع ىلاعت هللا ىلص كن فيما كاذو كالت" هللا لكلا

 00 ند هيماب هيلا ىعادلا هنال 6 هللا عاطا دقق رث ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 05 قرف دهشو ) ا > نع ه>ور# ىا سم 5-3 7” يامل ماسو هيلع ىلاعت هللا لد

 وهف هدذكتو هه اصب ن رفاكلاو نينم ٌوملا نم أ مالا ناب 0 قراف ىأ نو د 2

 ىا فاقلاب ةففختو ةده_شم ءارلا تل ةزذس ىفو لدع لحرك ةئلاملل هب فدو زدصم

 هد لس يوحي سلا 0 يي ب اوسسسسسسست

 0 2 لالذاو ع طملا طلا زازعاب مهني "1 تنير

 ا لصف زي 1

 هتعم ىا 53 ءامتقالاو) هش ناقل 0211 نام 75 هل 77 تاوحو اه ادلب

 ا نوديراو همم نوعدب ا © هللا نار ماكس لق 000 هللا لاق دّقف ) هن رجس و هتلاح احو

 ( هللا مكسب ) هتقيقحو هته رطوا هتعي ريش نم. ىنم نهظي اسف ىا 6( ىنوعيتاف ل هتدوم
 1 رمغلو زر مكيولق دقق : تدك يع صر 16 طولا باود وهو نحل تاوح

 (مكبونذ)



 5 16 قمع

 | ةنففصو قرون نصالا نا! وينوو ههايناونم أه ىلاعت كاقو 2 مكبويع ع .مج ىا مكب وند

 (ياؤغتاو نيكتيا بم ا هتاككو هللا نمؤي ىذلا )ل هنا و رعلا ىلا جيولت

 1 لاقو ) هزيارم مو هرهاوطظ :ةيااكذبا 4 مكلعل هاووحاواو زح ميعاؤاعو. , ىفا

 | نيب عملا ا( كانتون اينقت قلالا هلق اك مسقلا بدك اهنا دطبادب كدر ريزإف

 لوغو امل انك قل خلل: قاولطميا مخل نأ نوتظباك ا ءاف هردقت نا رهظالاف واولاو ءافلا

 امكح كولءجم ىا ( كومكحم ىتح 9 كبالو ىب ىا 6 نونءؤيال ) كرو هلوسر اوعبتب نا
 مهسفلا ىف اودحنال مث ) مهقحىف كمكحب اوضريو مهماىف اوفلتخا ىا ( مهني رج اوف )إ

 راجت (امجو ىلبسرو > احلا( وول نوح رض قا( (هتشا ل انيس اكس رح
 أ كناكحا 5 ناك لاما ا ايقلا عيني ( فاك ىداقلا عاليه راك قل اةلازش رمل الاب

 مستساو ) ماللا ديدشتب ( مل رز ةغللا ىف ىا ( لاَ ) رازكا وشاب مهرهاوظلو الماش

 ةزمهلا مضب ( ةوسا هللالوسر ىف م ] ناكدقل ىلاعت لاقو ) اتلطم ىا 6 داقنا اذا ملساو

 ظ 00 ناك نا ) اهب ىدتَشو ىسؤي نا اهةحنم 6 ةنسح )ل ةلصخ ىا اهرسكو
 قيهدلا ل ىيللا واما دج ةوابشاقع لقا ناك ي ناو اب ةنرخبالا مج تىاكيخ حلوو لامر للا دال

 ْ عما ينبح اص وبلا وهو من بايع ا عدمدلا قلع قرت لو ل يطع وا هليل

 ا ءاينالاو 0 سعا] ق 2: 4 هيءادتقالا (ْ هب قا عما م ىأ ع كرولا مف ةوسألا 0

 ْ ريغلاقورف هتل اح نم 0 ام عسي 2 اذكو (لعفوالوقىف هاء طل وو رت هّتش رط ىا 2

 | هانيم مهنع فاتخا ناو 0 كاوق قيكلا ظلت ل ضربا نقلا لك هلك اياد
 ١ ( يعني وخلل )هللا نوب ةءالل 00000 اللا مك ناكدقل ىلاهت كلون كر اا

 ْ يلفعةلرا هوا( الدب لاقو رف هنا يال

 ظ ندلاطارص 0 هريسفل ف 1 )ع لاحت هل وة ىف َ ةفوصلا تاك نا ىرتستلا وهو هوم فاك

 | هتقرط عابتا بيسب مهيلع تملا ىا هتيس ةخسش ىفو 6 ةنسلا ةعباتمب لاق مهيلع نونا

 هتعباَتع ىا +( هعامتاب ءادتهالا ههدعوو رث هتعي رش عامتاب ىا © كلذب ىلاعت هللا مهسماف رث

 ١ ةلمضؤملا ةءاد هلا معا 2 اطل للمت هنناكرال ىل وديتها م الا مط وس

 ظ مه رهطل قفا ( مهكزيل نأ ,ىورهلا ةفلا هّساثْلا ةللآ ىا ) قْلاندو ىو هن

 ظ (ةمكحملاو / قالخالا مراكلا عماملا نا يقل ىاب باتكتا مهلا داب خطا وفل يملا م

 جلا ناعيا نيب عمح نمت ةمكطا لها نع ةرداصلا فراعملاو ةمك لا ماكحالاوا ةنسلا ىا

 كلذ ذا 0 0 ا *

 بيب دبندنسبوببياا ااا ا|| ]1 | 1 1 1 1 1 1 1 102010 0 0 020202ز2ز2ز2زةزةزةزةزةز + + < + 0 00001

 قيرطو ايندلا ىف ةعاطلاب ميوقلا نيدلاوه 1 مهقتسم طارص ىلا مهيد هيو ل معلا ناقتاو

 هلوق 1 0 هب 0 كاي هتحم ا اقغاملا نعي ىا 14 مهدعوو ( ىقعلا ىف ةنحلا

 و لاثتماو هن ن 2 ىلا 2 هوعسأ اذا (ْ مهلونذ نارفغ مثهدعوو ىأا : هن رفخهو 0

 ءاده اوراتخاو ( مهئاوهاىلع ) هورثا و مهشفنا ىلع. هومدق ىا ةدودمب فلاب « هورئا و )إ
 ان 2097 12 2 تال 1014 رجا 77777-77799005: 102006717150190 1300550 71702 طه ل 17717 1 ندا 127537176170177 ك5 1 ك0 الحلل 1709ج فل ات اطل انك تت طن تماعا سمو



 هم 1 ١

 .ليمام ىلعو ىا مضتو نونلاحت 6 ع امو ) مهئانساو مهئابأ نم لي رايك حو مهئارآ ىلع

 نع ةلغاشلا ةيويندلا رومالاب ةقلعتملا لامعاو لاملاو هاا ةبحم نم ىا ( مهسوفن هيلا )
 كيرو الف ىلاعت هلوقىف ربخاو ىا 6 مهناما ة ناو ل ةيورخالا بقانملاو ةيئيدلا بتارملا

 مهني وهم يف عا 14 همك مهاضرو 0 ةال ىا ؟ هل مه دايهأب )و هتك نا آلا نونئمؤبال

 ردنملا نيا نيسفت ىفاك © ىورو ) مهيلعوا مهل مك ايث ىا 6 ه.اع ضارتعالا كرو (

 ( هللا. سحتانا هللا لوسراي اولاق ) اريثك اء ىا « اماوقا نا ) ىرصبلا ىا 6 نسحلا نع )ل
 لاق © ئورو ةي الا ىنوعيتاف هللا نوح مك نا لق ىلاع# هللالزتاف ) هاضر بلطنو ىا

 ؤ (”فزلشالاب نب ضمك ىف: تاز: ) الإ تك اب 2 الاكل لول 4( ءرزعم (فيطاال) ىتحلا
 0 نر اولاق مهناو دوهيلا نم عاف باغو 2 ىلإ نكاعأ هللا ا رفاك ةلغ لتق ىدوه وهو

 سا دنشا عمو 2 :تفنضملا لاقاك ه نوي © هؤانعاو )روع عايشا مهنا مهنم امعز

 مهل ادعا نم ءادعالا ىدعا دعب هنع نودعيم مهلب مهلابا نم. دال الا .برق# نوي ىقطي ا

 ايئدلاف ام مهبونذب اوبذع الو مهبوبع نم احبت اونأي مل هءابحاو هءانبا اوناكولذا
 سفنلا ّ قارا ونقف كوم زار اكس تا ديقدد عما انمايااال قتل وقر ابرق اك نايل, اييكيموو

 راجل الإ لكيت أي ٠ كيد ملفي .كق_ هلو ىلاعقو دهلاعحي هنرص لاا دقو... 0 و
 نم ردق 9 4 35 ناار 3 اشف نم بدعإو ناعالا ءاشن نمل رفغب قلخ ن

 لوي منكن لفك ١ اان الا اهنا لونان هلوق ىفاسال اذهو نالذخلاو ناسحالا

 ( هانعم جاحزلا لاقو ل باتعلاو باطلا ماقم ىف باوحلا ددعت نم عنامال ثيح هللا

 ىا © هتعاط اودصقت نا ) هللا نوبح مت 4 نام سلا الا نو تت ل يسع

 لكلا! قيال (نهوب اناولاكو» ىاآك فب 0 | ولافاف:)( اهقنع مايقلا ١ وحن و. اهدار

 امهل هتعاط كوسرلاو هلل دعلا ةمحم ذا م ىهنو ىرما اوعتا ىا ىنوعبتاف ىلاعت هلوقل

 هماعتاور فار ىا مهن هوفعرل هدانعغل ىا 2 هللاةحورل انهنو ىا 61 نسعااع هأاضرو

 ىا ( ةيصع )ل دبعال ىا 6 هللا نم بلا لاهو ) هتتحىف مهلخدي ىتح ( هتمحرب مهيلع
 ١ هللداسعلا ند بحلاو ىا 4 دايعلا نمو 0 ةداسعال ىا 4 قفوبو 0 ة.صخملا نع هل طقح

 ةيودعلا ةعبار لئاقلا لق (لئاقلا لاق م )ث هلوسر ةعباتمو هرهنو هماىف هلقعاطا ىا (ةعاط)

 عما ىا ( اذه *هيح معز تناوهلالا ىصعت* ُر كراملا نب هللادنع ةلياقا“ را (ءآج .حالا ىفو

 رهشلا ىو ادتملا ناب ضارتعا نيعأا 32 م عل ) ةحلا كاهظاوا هيصعملا رابتح>ا نيب

 «ب مدقا امم ىرمعلوا ىثاقل هللاو ردقتلاو ه مقا ريخو رورجتو راح نم هزيح قامو

 ءانحاو ثدللا ىبا ريسفتل قفاوم وهو لاعفلا ىف ةخسأ ىفو © سايقلاىف رث ىمالا اذهنا

 كبح ناكوا)ل هنأال سائلا لاعذ نمواسايقلا نع ديعبو سرغو بحت ىا (*عبدب) ىلازغلا

 بحلا نا هلوق للدب اقداص هلكبح نكي ملف هعطآ مل كنكل سايقلا وه م (*هتعطال اقداص

 لاو هءاكس هلا هليم ةيأق ىا ا ةج لاق و) ا فود بح هول

 ١ ,ىطعحأ 1



 ظ -- ةةنشل سا
 مال تح زل )اج اا( ل ضاةبضو ) هن اطلت ا عرضت جاما ) فاق يانا دإ .دبظت) |

 توعنلا ن٠ نوكيف همارك اب ىا ( هل ليما هتداراو ) ةيلاعفالا تافصلا نم نوكف هماعتاب ىا
 نيا*(«نروكت لا.) ديطتادانرا:ةوقلا فلا: رخ هلأ ناو اننا مغ“ عن قلتو ؟ةئادقلا

 هلسر هنسلا ىلعو هيكل كقع دنعلا ىلع ىا ( هياع ةثاسنا و هك فه ىعع ) ة.ملا 0 وكتدق و

 ةلاسرلا بحاص م.اقلاونا مامالا وهو ( ىريشقلا لاق ) قحلا مالقا اهناف قلما ةنسلا ىلعوا

 6 تاذلا تافصنم ناك حدملاو ةدارالاو ةحرلا ىنمع إ) بحخا ىا ( ناكاذاف إ ريسفتلاو |

 انه رك ذام ريغ ىا ( اذه ريغديعلاة درك ذ ىف ) كلذدعب ىا دعب ىتأيسو ) هانمدقام رهظالاو

 ميهارا قحساوبا انثدح ) ىآيسإ قاعتم وهو هتوقو هف رصتب ىأ ( ىلاعت هللا لوي )

 نيغ هرخاىفو ةدحوملاو ةزمهلا حّتش ( غيصالاوبا ) امدح ىا ( انث لاق هيقفاا رفعح نا

 (ثيخ.نبإ سنوب نسااوباإ انريخاو ةخس ىفو انثد> و ىا( انثو لهسنب ىسع) ةمحعم |

 (الاق ) ثيدحلا اذه ىا ( هيلع ىنءا رش ) هقفلاىف لماكلاىا ( هيقفلا ١ ةثاغالا نم لعاف مسا |

 انثدح ىام( انث لاق ) ةيقوفلا رسدكب ( د نب متاح ل انثدح ىا ( ان إ) اهالك سنوي وىيعىا

 ركب وبا )انثدح ىا ( ان ١ ريغصتلاب ةئيهج ةليبق ىلا ةيسن حتفف مغب ( ىنيلا صفح وا) |[

 انثدح ىامانث ) ةودقلا ظفاحلامامالا وهو ءار ديدشتو ميج مضو ةدودمت ةزمهب( ىرجالا

 ( انث ) زوْلا ىلا بوسنم ءازلا رسكو واولا نو ومي حتش (ىزوملا ىمومن ميهاربا)

 هجحام ناو دواد وباو مم هنع ىور ىئزراوخ ريغصتلاب ( ديشرن دواد ) انثدح ىا

 ىا ( انث )دحاو ريغ هقئوو ىذمرتلا ادعام ةّتسلا هنع حرخا قاخو جارسااو ىوغيلاو

 لاق قحساو دمحا هنع ىور:ماشلا لها ملا سايعلاوبا ظفاشا وه ( - نبدياولا) انثدح

 وه( ديزي نب رون نع .) سادم وهو ةعامملا هل ج رخا هلثم نيساهلاف تاو ىدملا نا

 اني ناكو مداع وباو ناطقلا هنعو ءاطع نعو نادعم نب دلاخ نع ىور ىصقلا :ظفاحلا ظ

 نب دلاخ نع ) ةعبرالاو ىراخلا هل جرخا هراد اوقرحاو ص نم هوجرخا ايردق |

 فلا نيعبرا مولا ىف ح.س ناك لاش اهريغو نابوثو ةيواعم نع ىعالكلا وه ( نادعم

 حتفذ مضإ ( ىماسلا و رمع نب نهر لا دبع نع ) ةعاممجا هلج رخا كلذ ريغ ليقو ةحيبت |

 ىماسالا خسنلا ضءب ىفو ةجام نبا نتسو ىذمرتلا عماحو دواد ىبا نفد ىفاكباوصااوه
 نيءلا رمسكب 6 ضاب رعلا نع )فاكلا حتشن ( ىعالكلا ١) ميجن ركل ةلولم رعت رفح وأو ظ

 ةفدلا لها نم نيئاكبلا نم ىماسلا حجت نبا ىا ( ةيراس نبا ا)ةمحمم داض هرخاىفو ةلمهملا
 هطعومىف ) ضايرعلا هءاور ثيدح ىف ىا © هئيد> ىف ا ةءبرالا نخسلا باكا هل جرخا

 ( نييدهملا نيدشارلا ءافاخلا ةئمو ىتنس مكياعف لاق هنا مو هيلع ىلاعت هللا ىلد ىلا ظ

 دشرلان م لعاف: مسا دشارلاو زيزعلا دبع نب رمعك مهتريس راس نمو ةعبرالا ءافاخلا ىا ظ

 اهدلع ) ديدشتت حتش ( اوضع ) قحلا ىلا ىلاعت هللا هادهنم ىدهملاو ىغلا فالخ وهو

 تاثدحم وىاياو ) هسارضا عيمجم ضاعلا كاكا اوكسمتىا ةمجعملا لاذلاب ( ذجاوتلاب
 0ك ذأ أذ ]1 1 ]|1010 0 | | | | | | 1 | ا 1 وب سل يبي _ ص صيصبيبيبببببببيبيبيببببببس سا حس نس 2 حن سي2نباللالسلل

 .: د سس سس ا ناسا سس سسسس»

 0 دك ع ءاتلا اغا قش مم



 5 ا رح ويوم

 هذسالو دينا نه انا نكيملام ضو 4 دلو عج اه قذؤلا»#ن مو اهنم رذح )ع نوفالاب ١

 ا 4 6

 ١ © ةلالض ( عفرلاب 4 ةذءسأ ىفو لا 2 هعدب 10 هعدب هع لك ناف ١ ةمأ عاما الو

 هنمو م لم نم رجاو اهردا هلف هنن 4 ةنس نم نم ثيل ها ةعدنلا أهم صخحو

 ىوونالنيعب رالاف ثيدحلاو هذه ةعدبلا تمعن 4 وارتلا ىف هنع ىلاعت هللاوضر رمع لوق

 ةئسلا ىف دوادوبا هج رخادقو هانعم نايعو هائيم ناس نيعملا نيمملا هحرش ىف انتوا دقو

 لاقو 0 ءلاث ىدمرتلاو ىذاقلا هقاس ىذلا دنسلاب لتتم نب دياولا نع لين> نب دحا ن

 اهجراخ نه هج رخاو ثالثا| ننسلا نع لدع فنصملاو هنسلاىف ةجام نيو حبت ن

 مم نب ديلولاوهو ثيدحلا اذهىف دوادىنا خيش خيش نيبو هنيبناف دانسالا ىف ولعال 2

 ةاورامي لع ( رباح ثندحي يف داز ا دواد“ىا .ةياوز ىف! كلذ هلقفسالو ,صاخشا ةتش

 كرات فوم نكوتوأ بابلو نشرات اووطونلا ةعالا ةدايز ىا 6 ءانعمي ) لسم
 مالا هباتك ىف ىفاشلا هاوراك 6 عفار ىلا ثيدح ىفو ) رركملا طاقساب اهيف ةثدحم لكو

 ليو عقار ىنا نع مقار ىلا نب هللا ت16 نت ريصقلا ىنا ملاس نع ةننيع نب نايفس نع

 هيلع هنعإل ةجامزءاو ىذمرتلاو دوادوبا هاور اذكو م-وهيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 مدحا ) ندجا ال ىا ةددشم نونو ءافلا سسكو ةزءهلا مغب © نيفاال مالسلاو ةالصلا

 داوم قوف الكاميرا هانم قد انكمتما هشاّرفو از لوس قلع اننلاج ار( هتيكارا لع أاكتت

 هس سمع سس وسنم بم هيمو ما ضن سم هوم تحسس

 ليقاك نيفاختملاعم دوعقلاب نيضارلا نب ريكدملانم ةلهطاناشوها5 هيقش دحاىلع ادمتعم

 ىساكلا ,معاطلا تنا كناف دمقاو « اهتيغبل لحربال مراكملا عد

 | امم ) هلوق ليدي تيوتلام مانا يوكل وم ”نماروفلا عا ا ان و

 ظ وهوىنع ثيدحلا هناس لجر ىسع لهالا ةياور ةلالدبو ةيئاس هيف نم نا ىلع ( هبت سما

 ١ ىا«ىرداال لوقف هنع تيهنوا ) ىلاعت هللاباتك مك نيو انئم لوقيف هتكيرا ىلع ءىكتم

 يع[ فان دجامو ىا :( هانعستا هللا باتكىف اند وام , ناقرفلا ىوس عبتاالو نارقلا ريغ

 هنال هرجاوز بانتجاو هيما وا لاثتما كرتنم ارذحم ءاح ثيدحلاو هانك رت هيف افلاخموا

 لوسرلا مان امو ىلاعت هلوقاو ماكحالا نم نآرقلاىف امل انيبم ءاح مالسلاو ةالصلا هيلع
 دقف لوسرلا عطب نم هلوقو لوسرلاو هللا اوءيطاو هلوقو اوهتناف هنع 6 اهنامو هوذخف
 غوسبال هنا ىلع لديات كلذ لاثماو ىنوعيتاف هللا نوبحت متأك نا لق هلوقو هللا عاطا
 ؤ ( اهنع ىلاعت هللا ىو ذر ةشئاع ثيدح قو ) كلا#ته ىهنوا صما ىف هفلاس# نا مل

 (هف صخ رئ أيش مل- و هياع ىلاصت هللا ىلص هللات لوس عند 2 نانشلا هاورا6

 الملا هيلع .هلوّش الشع ءىوشلا كلذ لب ىف ةعزعلا ىلع ةصخارلا راستخا ىا

 اوما نأ ملط طلاو دعا قوز. نأ بقا فقر قاور دنا يحإ نا مالسلاو
 هفيفيص مالبسلاو ةاللصلا هيلع هل وقل ريطالا وهو رصقلاو ا لقا اق راطفالاوه هيف

 بجاو رمصقلا نا ةفينحوبا لاق انه نمو هتقدص اولقاف مكيلع اهب ىلاعت هللا قدصت

 ١ همامتاو (



 هع 03طلال د
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 ةعاحىا (موق) هيف صخرتلا نءوا ءىثلا كلذ نع دعست ىا (هنع هزنتف) ةءاسا هماهتاو

 (هللادءطل مسسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا كلذ غابف) لامكلا غابم اوغلبام 0 1

 "ا مهلاحام ىا ( موق لايام لاق 2 هيلا ضافا امف ىا (هيلع ىناو) هر

 هل مهدشاو هللا مهملعأل ىلا هللاوذ ) ةيلاحوا ةيفصو ةلمح (هعئصا ءىثلانع 1 ظ

 هلاماقمو هتالاح باو هتابوقع نم ةيشخلا نوكت هتافصو هللاب ةفرعملا رد ذا (ةيشخ |

 «مالسلاو ةالصلا هيلعهنع ىورو) ءاملعلا هدامعنم هللاىش# امنا ىلاعت هلوق هيلا ريثياك

 هاسنيم رابتعاب ىا «بعص نارقلا لاق هناإل ىمايدلاو ميم ىباو خيشلا ىلا ثيدح نم
 ذذإتي ملو ىا (ههرك نم ىلعإل ءانعم رابتعاب ىا حتفتو نيعلا رسكب © بعصتسم )ل

 ىلاعت هلوق هيلا ريستي م هاضتراو هيحا نم ىلع رستم لهس هلا هموهفمو هاضتقع

 نيب وححملل ءامدو نيب و.حمال ءام ليثلاك وهف ركدمنم لهف ركذال ناآرقلا نري دقلو

 حافلا للا 11١ نيتحتش (مكلا) نارقلاىأ (وهو) نيصاعلل ءاقشو نينمؤملل ءافشو

 (ىردح كسمتسانثإ) لضفلا لاكنم ةمكحلا وذوا لزهلا هيف سيل ىذلا داو لصفلا

 ةهجنم ىا (هظفحو) هائعم ةهجنم نارقلا ىا (همهفوإ هاضر لاك نم هءقاعت ىا

 امهب هلمعو هماعب ىا (نارقلاعم )ل ةميقلا مويدروىا (ءاحإ هاعارو همكح طيضىا هانيم

 رسخ دقه ) امهمهفو امهظفحولو اسمه لمعي مل نأب (ىّتدحو نارقلاب نوامت نموال
 كنب ال: لوهشلا اةقيشي ع نبأ اكلم :ة لمالفل) < راسا 1كم ىا (ةرتجالاو اننا

 (ىلوشس اوذخأي ناإ هللامه يما ىا ساظااوه لوالاو ملكتملا لعافلا ةغيصب ةخفنىفو
 (ىرصا اوعيطيوإ) يجوب ىجوالا وه نا ىوهلا نع قطئنامو ىلاعت هلوقل اداقّتعا ىا

 هلوقل ادانتساىا (ىتنس اوعبتيو) هللا عاطا دقف لوسرلا عطب نم ىلاعت هلوقل اداّتعا ىا
 مالككلاىف و (نا رقلاب ىذزدقف إى د ىا (ىلوش ىضرنف).ن ودتجت مكلمل نوعمأو 4
 نار قلن ضرب مفىلوقي ضرب لنمو ىلوب ىضر دقق نأ رهاب وص ارك ىلا ةعااملا كن

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو اوهتنافهنع 1 كم ميد لوول 8 اناام 5الى 9

 ى٠ وهف اهب لمعو اهعبثتا ىا ىتنس نكسانم ظفلن هناالا نسحلا ليسارم نم هفنصمىف

 ىنعملاو هدرب مل اذا هنع بغرو هدارا اذا ءىثلاف بغر لاي (ىتتس نع بغر نهو)

 هنعىلاعآ هللا ىضر ةريره ىبانعو) نيحيحصلا ىف (ىنم سيلفا اها ةهارك اهنع لامنمو

 اذه 6ىلاعت هللا باتك ثيدحلا نسحا نا لاق هنا ملسسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا نع

 هعفرزو2و بصنلاب (ىدهلا ريخو) اباّتك ثيدحلا ندحا لزئهللا ىلعت هلوقنم ستقم

 طيضو هش ررطلاو تمسلا ىنهع اههيف لادلا نوكسو ءاهلا حتش وهو (دحت ىدهزب

 نا لق ىلا, هلوقل ةلال_ضلا دض هنا ىلع لادلا حتفو ءاسهلا مل خسنلا ضعب ىف

 مرومالارشو) ةيوسلا هتليهو ةيضرلا هتّدنرطو ةيئسلا هثريسدي ىنءاو ىدهلاوه هللاىده
 ا م م أ ب م + صصسسس ا لللللشى[لص لل يملا 1|1|011001001101|!|[ه|!|[|(|68*166

 ١ قازرلادع هاآور دقو ىعامتاو ىعايشا نموا ىعمهو ىبلدتم ىا ( ىنموهث ىب دفا ند



 هتك 1 ٠

 ] / عاجاو ةيفلأوا (فناق اك 5 ىلا هعدنلا صو وب خمافلام 4 ع مح 0 "اند ناهحولاب 1

 ةر سه ىناىلا م :بأ كيف --- نه ٠ 2 ةلعلو ف تكل ,دحلا اذه ىار ند ىرداال ىطدلا لاقةمألا

 ا دعباما هظفاو ةحام ناو قاسألاو ممو انا هءاور 6 رباح ثيدح نم درودقن الاو

 : امتاندحم رومالارشو دم ىده ىدهلا لضفا ناو ىلاعت هنااا دحلا قدصا ناف

 8 لثالدلاىف حك ىورو ثردحا قاثلا ف ةلالثخ :لكو .ةلالثخ ة هعدب 0 ةعدب ةثدوم لكو

 | وبلال ااوبا :ىع تناقل لق مكر طاطا صدق ونالت ازا «سماشر نع عقم اره لكل اق

 ٍ قدصا نافدعباما طفش افوقو» هيع ىلاعت هللاى ذر دوءدسم نانع ةيشىا ناو اعوف م

 ِ مالسلا هيلع ميهاربا ةله للاملا ريو ىوقتلا ةلك ىرملا قثواو ىلاعت هللا تاك ثدحلا

 نازقلا اذه  صصقلا نسحاو ىلاعت هللا ركذ ثيدحلا فرشاو دم ةئس نخلا ريخو

 ٍ عبلا ام ىدهلا ريخو عفن ام 2 علا ريخو ىدهلا دعب ةلالضلا ىمعلا ىمءاو ءادهشلا لتق

 ىملاورثك اممرب> ىف 55 لقامو ىلفسلا ديلان م ريخ ايلعلا ديلاو باقلا ىمع ىمعلا رشو

 ةالصلا ىتابال نم سانلا نمو ةميقلا مون ةمادنلا ريشثو توملا ريض ني> ةرذدءملا رشو

 | سفنلاىنغ ىنفلاريخو بوذكلا ناسالا اياطخلا مظعاو ارخغالا هللارك ذيال نممهنمو اربدالا

 | (يابتزآلااو نيفرلا_كاقلا-عف زقوام ني و قامت. ساةفاخغ ةلكتللا! سأ رو: ىوقتلا قازلارتختو

 رانلا نه يكزنكلاو منهج ءاشج نم لولغااو ةياهاحلا لمت نه ةحايتلاو رفكلا نم

 ا ةيعش با.شلاو ناط.شلا ةلامح ءاسنلاو مالا عامج رو نسال ا[ نيما نع“ نم ةكدشلاو

 .تواافرشثاو ءاس الا ىده ىدهلا نسحاو اهم زا ” انف روهالار ا اهمزاوع رودألا ري> و

 ظ قشلاوهريغب طعو ند دعسأاو ميثيلا لاغوك 0 ايرلا تدك كيف كيلا زعثباو نونخلانم

 ْ كالمو اداب صاالاو عرذا هعب را موت لآ ؟ دحا ريدا امماو همأ نط ُّق ىَح نهد

 قودسف نهم لا نارسو بيرق تلاع ام لكو بذكلا انور ايورلا رش و هعاوخ لولا

 لاَس نهو هةمد 10 هلام همرحو ان هللا ةيصعم نم ه لكاو رفك نمؤملا لوو

 هللا هرجاي ظيغاا ملظكي نمو هنع هللا فعي فعب نمو هل هللا رفغي رفغي نمو هبذكي هللا ىلع

 كلو ىلإ هللا رفغتسا ىتءالو ىل رفغا مهللا ىتمالو ىل رفغا مهللا هللا هبذعي هللا صعينهو

 همس د د همس سسوس بس هسسسسو» هوس سا سس وسم كه سكس شن - هددلاح

 هللا دينعنعو ) ريكلاو ريغصال سكلا عفنلا نم هيف ال هنرك ذ اعاو ريغصلا عماخلا ىف اذك

 هانققحامل ىلوالا ىص لوالاو ىجاعلا ةذءسأ فو 1 هنع ىلاعت هللا ىذر صا لا نور# 0

 2 هثالث ) هلوسصا ىا 14 م ضو هيلع ىلاعت هللا ىلد ىلا لاق ) ىنملا لصانم ق.م اه

 هيلع فقوتئامم ا قلعتنامو هن اللا هده ىوس و لك ىنعي ( كلذ ىوسامز ) ماسقا ىا

 | مكحا ىا ( ةمكحت ةبا )) هلهج ءرملا عسي مل ناو هملع ىلا 'رقتشال كنا: ا 5-3 وهف )

 ظ هس لمعلا هموت ةّسنان ثيداحا ىا (ةءاقةنسوا ) | مات ناس ةدانزىلا ج ا هن 5

 أ لاو باتكلا . لمعلا ف هيوا سمو ةلداعوا ةمسقلا ق“ىءا (ةلداع ه ةعإ اللا 5
 ا ا ا دعس + حا اشو: ااا سس ف ع



 | ظ

 م ١ زم

 نع ديزنع رمع» نع قازرلا درع هاور 5 ىرصتلا ىا ىلاعت هللا امهر نسا قا

 لياق لم مالسلاو ةاللصلا هءذع لاق 0 الوصوم داوعاسم نبا نع صرادلااو الامس سص نسما

 ىلاعت هلوق ىفاك عم ىنءع ىفف هل< رثك ناو لياق هعنو ارض رثك ااذو هلك عفن وُهليبهعش |

 تناكول وةعدملا ىف داهتجالا نم لضفا ة:سلاىف داصتقالا نا كصاخاو مهعم ىا مثاىف اولخدا

 اهنا م ىلعا ىا 6 ةنخلا دنعلا لخدب ىلا عت هللانا 6 هءاع نا هللا ىلص لاقو ( ع ْ

 سدقلا ماقع زافف اهاضتةع لمعو اهدخا ىا « اهم كس ) اع مايقلا بس ىا ( هئسلاب ) ٌْ

 فورعم ريغ ثيدطلاو لاح ةيناثلاو ىانئتسا ىلوالاف اهب كسي ةخحنىفو سنالا مام ٠
 ( لس و هيلع ىلاعت هللا بص ىبتلا نع هنع ىاعت هللا ىضر ةر ره ىنانعو )) ىنءملا حسم هذكل ىنبملا
 نتف نوك ني :ىأ(' ىلما دا فادنع نسب كادمتملا لاق )::ظدساوالا ىف ئاوبطلاهاؤزاك

 تاق ناف ىعاسلانم ريخ اهيف ىئاملاو ىشاملانم ريخ اهيف ماقلاو مئاقلا نم ريخ اهيف دعاقلا

 مهداسفب داري نا دعببالو ةمالا رثك | دارملاناب بيجا ةمالا تدسف اذا ةنسلاب كسمم نم

 ديساكعلا مهلوقعل هن وهشام د ريغ ىلع مهدامعاو ثيداحالاب لمعلا كارم مهداقتءا ءوس ْ

 اوعتج ثيح ةعاجاو ةئسلا لها بهدم فال هعدللا لها قنرط وهام ةدسافلا مهئاراو ئ

 ديدس قب رط ىف دهاح ثيح ىا 6 ديهش ةثام رجا هل ) دروام ىلع ةئسلاو باتكلا نيب |

 اوةرفت ىا( اوقرتفا ليئارسا ىنب نا ا) ىذمرتلا هاور اك 6 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو )
 ىا(ىتما ناو زن هعامج ىا ةقرذ ةخءسن ىفو ايرمشمو ا.هذم ىا ( هله نيعيسو نيتثلا ىلع )

 ةلم ةدايزب ىأ ( نيديسو ثالث ىلع )/قرئفتس ةياور ىفو ( قرتقت إ ةباحالاو ةوعدلا لها

 اهيف مهن أكف اه رطىف ىا 6 رانلاف ١ ةقحاللالحنلاو ةقباسلا للملا عيمج ىا ( اهلك)
 مه نمو )ةباحصلا ضع ىا ( اولاق ) ةعاجالاوا ةدحاو ةلم لها الا ىا ( ةدحاو الا ) 1

 (ىاحاو مويا هءلع انا) ىذلا قيرطلا لهاوا ىدلا جوفااو عما ىلا (ىذلالاق هللا ل وسراي ظ

 دو ( اهلقتس اهعاذاوا اهلمعت اهعاشا ىا 4 ىتس ى>انم مو هءاع ىل اع هللا ىلك لاق ) 4هنع

 ولعىف ىل اكراشم ىأ ( ىمم ناك ايحا نمو ) ىرما رهظاو ىرك ذ عفر ىا ( ىنايحا 0
 هسبغرت ىف ىناهيصالا هاورز ةمعتلا ىف ىل ايحادصم ىا ةنااىف ىعم ناك ةذعسن فو ىردق

 نا إل ةجامن. ا هنسحو ىذمرتلاهاو راك (ىنذملافوع نب ور<«نعو ) ةنسلا ىف ناكلاللاو

 ىنس نه ىا ©( ىتتسنم ةئلب ىحاند ثراها نب لالال لاق 0 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىناا

 لم ىا ( نه لثم رجالانم هلزاف ) اهب لمعلاوا اهرك ذ كرتب ع( ىدعب تتيمادق ١)

 ( ,مهروجانه ) هلزوكي ىذلا رجالا كلذ ىا ( صقنب نا ريغنم اب ل<ع ) نم جا

 زيا _ب7بببب_إب0ب 2 تلىلىلىهىؤىؤُؤسؤ[ٌع_ٌي جمل 0 ا ا ل

 | نب نسحلا نعو إل ةجام نباو دوادوبا هاور ةمنالا سايقوا ةمالا عامحاب ةتباثلا ىهو

 قعمب مه ريمض ىف ريتعا دقو صخب لوعفم ) امش هل اعين م لمع نم روحا 0 ىا

 "رست صوت ال7 جس عج جس 2س دع و جة هوم سمع تدعم 01مم عس د جة صم ست ككنع



 190173131175171: نالت 1طن لا ناك 71071 ق7 131 7 جل قرر 0 تق 1

 | ءانيلاك هئيس ةعدب ىا فاصولابوا هفاضالا 14 ةلاللض هع دب عدشا ندهو و اهظفل هو

 1 السيو شلل طار المار اهماقم لو ةررانألك ةيلحتدم ةعدبال اهصيصختو رونقلا نع

 سايقلانم ةذوخأمالو ةئسلاو باتكلل ةقفاوم نوكمال ىنءملاو ةفشاك ةفص ءاسخرالا نم

 كلذ صقنيال اسب لمت نم ماثا لثم ) ملالانم ىا 6 هيلع ناك ) :ةمالا عاسماوا

 هلاعيت: اهب 'للمع ن؛يماثآ خه قا 6ءًايش- سائلا, زاؤوا نم

 ءالاعلا ىا )ا هعالاو ( نيعاتلاو هَ ادءعصلا نم نيخاصلا ىا 1 كعب نع دروام اماو )

 222222522222720 2222952734 سلال م سمس شاد ديس سس جس سس

 دروب قاعتم راخلاف ةكلعب عابشا ىف ةذءسا فو 1 هع عارتا نم ا( ندلا سا نسدتحا نيلماعلا

 ةيمكلان اس لوالاف هتاره ىا © هل ريسو ]ب هئش رط ىا م ةيدهم ءادتالاو )همناس لوالاىلعو

 ظ
 ظ

 مالرسك و ةيقوف حاف (ديات ىنانب نر لاددعنب ىسوم نا رميوبا خيشلا اند ) ىريسفتلا

 14 اذن لاق ) هللا هطساوب الو هيدل ةءارقال 6 هيلع اعامس ) هقفلاىف ىلءاكللا ىا ( هيقفلا ) ةيتحتت

 ىا 6 انث رصن نب ديعس ) انثدح ىا 4 اذن ) ريلاد.نع نا ىا ( ظفاحلا رمعوا إ)اننثدح ىا

 ةطويضم هذان ىف اذك ةئونم ةمحعم نيغو ةدحومو ةزمه حتش ( خيصان مساق ) انثدح

 نيسو ميم حت ( ةرسمنب بهوو )) لعا ىلاعت هللاو ساو دعك فياصيم نيكي هلا هاو

 داضلا ديدشت ( حاضو ندم زر اضدح ىا(م انن ) اهالكىا ( الاق 8 ءار ددشتو ةلمهم

 ىح ىلع رمصتقا هخيسأ ىفو اطوملا ىوار ىتألا ( 0 53 ئه رم اسدح ىا عانس ) ةمدععملا

 نانع )) بهدملا باص مامالا وهو 6 كلام ) انثدح ىا م ان ١ لماتف هترهشا لوالا

 ريغصتلاب ةخسل.ىفو ركف حاف ( ديسانب دلاخ لا نه لجر نع ) ىرهزلا ىا ( باهش

 لأس هنا ) فورعم ريغف لجرلا اماو مهبولق ةفاؤملا نم ناكو حتفلا ماع لسا باتع وخا دلاخو

 لع الا أنشبو تفاازالب بتكي ( ندع رلادبع ابالي لاق .اءهنع ىلاعتوللا ضر سمع نأ .ةابدنع

 تنك اًذاو ىلا هلوةىف ىا ( نآرقلا ىف .رضحلا ةالصو فول ةالص بحنانا ,) حيزحصلا
 ظ دحتالو )انوقوم اناتك نينم ملا ىلع تناك ةولصاانا هلوق ىلا ةي الا ةولصلا مهل تثاف ميم

 ا ررصقلل ةئمضتم فوألا ةالصف_الاو احرص نارقلاىف رضقلا فدو .ىا ( نفنسلا ةالص

 ظ ىلعاي رج مالس الا ىف ىا (ىخان اب امهنعهللاوذر رين الاعقف ) ةنسا|ىفدروامىلعةي آلا ُْق ْ

 ادهم انبلا ثعب هللا نا ) مانالا ىلع ةقفشلا نملا ءامعاو ماوقالا باطخ ىف برعلا ةداع ظ

 36 .ء 7 : 9 ىا 14 لعق ءانسر "لب ام'ا و ( ماكح اللا هقيقدح نم ىا( 1ث ملعاالو مالسلاو ةااصأا هءاع

 مهقلا ان مصادق و لب 4ع انرسكشف وفسملا ل3 ريوشل هانمار دقو هروهأ عمم ىف هب ىدتشلو هةعبلمل ا

 صالاو هتقدص اولبقاف مكيلع ام هللا قدصت ةقدص هذه هلوش صالا اذه انيلاع بجواو

 هنأ نادم الدلم ةمع رح ةهارك هور مو ةءاتؤنأ ماعألا نأ هفينح ونا لاق ادلو بوحوال |

 م



 هع فقالا
 عقو دقف انهن انهن كرات نفر هيا جلو ياتكمأابب ةمإ ةعب رشال نيبم مل-و هيلع ىلاعت هللا ىلص

 زيزءلا دنع نب رمع لاقو ) ةجام نباو ىتاسنلاو كلام هاور ثيدحلاو ةعدبلاو ةلالضلاىف

 نء رع نب مصاع تنب.ىلل هماو ىثرقلا ىومالا مكحلا نب ناوصم نا ىا ( ىلاعت هللادحر

 ىور لبقام ىلع ءافلللا سداسو لي ماماو ليلج ىبباث وهو هنع ىلاعت هللا قطر باطاا

 هل جرخا ةدعو ىرهزلاو هانبا هنعو ةعاجو بيسملا ناو سناو رفعج نب هللا ديعنع

 رتمعلا ننرهلةور ةثاماوع ىدحبا ةئس نمنح: شرا نم :ناعفس ءوزه تام( ةيلللإ اليتكملا لاا

 ااذهو ةرئاوثم هيئارصو ةرهاظ هانمو ماياو رهشا ةسمحو ناتنس هننالو ةدمو نوعبرا

 ىا ( مل-و هيلع ىلاعت هللا ىلد هللا لوسر نس )ل لاق هنا ةنسلاىف قاكلاللا هنعةاور ثيدحلا

 ةقفاو» ىا ( اننس هدعب ) نودشارلا ءافللغا نسو ىا (صالاةالوو) ةيضرص شرط عرج

 ةالصف بهك نب ىبا ىلع ساناا هنع ىلاعت هللا ىضر رم عمك ةئسلاو باتكلا دعاوقل

 ( ام ذخالا ) قاف الاىلا اهثعب مث فحاصملا ةباتكب هنع ىلاعت هللاىضر نامع ساو حوارتلا ظ

 لوسازرلا ىان1 امو. لاق :ثيح ىلا: 6 هللا تاتكتل قيدصت )لا هدعبن ف ةئئدو .هتنشب لمعلا« ١
 لوسرلا عطب نم ىلاعتو هتاحبس هلوهتا هلوسر ةعاطىف ىا 6 هللا ةءاطا لامعتساو ) هوذخف

 ىدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ىتنسب مكيلع مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو هللا عاطا دقف
 ةعالا نم مهتريسإ راس نم لك مع ناو مهنع ىلاعت هللا ىذر ةعبرالا ءافاخلا دارالاو أ

 هتلم لاك ىلع ةبوَهت هت رط ىلع ىتأ نم ةنسو هتنس لامعتساو ىا ( هللا نيد ىلع ةوقو )إ

 اهريغي ىا ( اهليدرتالو ) اهيف ناصش و ةدايزب ىا 6 اهرييغت دحال سل ١ هتعي رش لامحو

 | ليلدالب يا( اهفلاخنم ىأرىف ) رظنلادحال زوال و ئا ( رظنلاالاو) اهنم نجا هنا انظ

 همهف ةلقنم انه ىحلدلا هفست دقو هلقغ عابتاو هيأر درجم لب سابق وا عاما نم ىعرش
 اذه كافكو لاق ثيح مدقالا مخفالا مامهلاو مظعالا مامالاب هنظ ءوسو هلهج ة 51

 روزىدهاشلجر ماقاول هلوقو انطابو !ىههاظ روزلا ةداهش ذوفن لاق نه لوق اغلا اهاح

 هب درب مل اذهو هتجوز تسيل اهئاب هملع عم اهاطب نا هل زاح كلذب ادهشف هتأ عا ةنالف نا
 ىفاسثلا هب حرص مك هقفلايف ةفينح ىنا لايع قالا نا ىنثالو ىهتنا ةنسسالو بانك

 الهاج نوكي نا مهوب وا نيردلا ىماىف در لا هيأرب ملك نا نيدهتجلا مامال روصتب لهف |
 د_ساك هوو داق نط اذهف ةمالا شك ١ ىدتةمو ةمنالا ماما وهو ةتسسلاو باتكلاب |

 ةروك ذملا ةيّئملا نا عم ةيمفاشلا عينشتل ةيفنخلا عييشت ىف هتنيب م هفاسدل فاخ هنكلو ظ

 اذه نا ع اذهف كاحوز كادهاش ف ثرحن يجو هللا م 11 نع ةروهشملا ةياورلا ه ظ

 هيلع هل> لب  ذياقتلا ضيضح ىف عفاو وه لب دس أتلاو بباب ٠ ىلا لص مل لئاقلا |

 ليلدلا ريسا دهتملانا فرعي ملو ليقلا اذهب ملكت ثيح ىلفاغلا بسكتلاو ىلهاجلا بصعتلا

 هدنع ماقام ىلا ارظن انزلانم ةلصاسخلا هتنب هئطوو لجرلا حاكت زو ىهفاسشلا لاق اك
 ىدهب ايفر هن أدرس هللاو ليقلا اذهىف ىروص ح ده ىلا نيوتيلا امنع 7 ليادلا نم

 م ل يس 211110121112000
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 ل 72

 اييزازاقققام ملاذا غاز( .ىذت وهلا )ا مهتنس وأ هتلشلبأ ىلا( اهنن ىدتقا قلم )0 ليثيسلا هالوش .:

 ظ

 ! مللت )داق وا هنن (قئاوتشا ىداجب .ناطظما انا انهنارتصنتسا نمو: .دقهم وهف -ةجساطن فو

 كاس م ىا ( اهفلاخ نمو ) هخسنىف 5 روصنم وهف ىا ( روصنم ١ اهاولدع هبولطم

 ( ىلوثام هللا ءالو ) اسهياعنيعمتّلا ىا 6 نينمؤملا ليبس ريغ عبتاو ) اهريغب لمعو اهم

 1 ميج هالصاو إف لابولا نم هراتخاام نيبو هب ىلذو لالخلانم هالوت امل ايلاو هلعج ىا

 هل امجرم ىا 6 اريصم ) متهج تحبق ىا ( تءاسو ) اب هقرحاو اهيف هلخدا ىا

 ىدهلا هل نيدثئام دعب نم لوسرلا ققاشب نمو ىلاعت هلوق نه ستقم ثيدحلاو هع نملو |

 نب نا لاقو ) اريصم تءاسو منهج هلصنو ىلوثام هلون نينمؤملا ليدس ريغ عّشو

 ل

 ( ةعدبىف ريثكل نم ريخ ةنسىف ىلياق لمع ) ىلاعت هللا هحر ىرصبلا ىا 6 نسحلا ىنا

 ' نوكلل ارركم انه هركذ اذإف اضيا افوقوم هنع ءاح هلعلف اعوفرم ثيدحلا اذه ق.س دقو

 اا دالسدلا تست اف داهشيي الانس ااينستنا دل نو اهااسالا "نا. ئئاناو/ الجن اعمق دو
 لهانم لاح ر نع انغلب ) ةنسلاىف ىثاكلاللا هنع هجرخا م ىرهزلا ىا ( باهش نبا

 بيس اهب كاسمتسالا ىا ( ةاحن ةنسلاب ماصتعالا اولاق ١ نيعباتلاو ةباحصلا نم ىا 6( ملا

 ( هنع ىلاعت هللا ىذر باطلا نب رمع بتكو ) ك..منالا ةمصوو كالهلا ةطرونم صالخ

 14 هيلا لعن“ ) راصم الاب ىا ( هلامع ىلا زب هنع ىلاعت هللا ىضر هنع روصنم نب دعس نأسىف اك

 اهليصفت ىا ( ضئارفلاو ) سانلل ىا ةن_سلا ميلعتب ةخسنىفو ناسلا وا ثيداحالا ىا

 ( ةغالا ىا نحللاو ) ثيراوملا ةمسقو ضئارفلا لع اهب ديرا وا اهادعا اهزيمكو

 فرصلا مما ةلءاسشلا اهلوصا ةغالإب دارملاو كيلا ون( ا هلوبطب دورا ةزعا اباوشا#
 6 لاق و ) ىنانعملاو ناييلا لع اذك و ىنامملاب قلعتملا ودتلا ملل ةلفاكلا ةكرملا اهعورفو

 ( نا رقلاب ىنعي مكن ولدا اسانا نا ) ىىرادلا هاورام ىلع اضيا هنع ىلاعت هللا ىخر رمع ىا

 مه و دف ) هيناقرفلا تالالدلا تالّعو ةمنارقلا تان" الا ىهاوظإ ىا لصالاىف ريس

 . ةيوسدلا ماكح الل ةيننم اهنال ةيويثلا ثيداحالاب مهويلاغت ىا ةئسلاب ةخحسأ ىفو ( ناسلا ؤ

 مهريغ نم ىا ( ىلاعت هللا باتكب معا ناسااباكا ناف ) هلو ىنعم اذهو ةيورخالاو ظ

 ءاملعلا نسلا بادحاب دارملاف اهدحا ةفرءم ىلع رصتقا نم فال امهنيب نوءماح مهنال

 بوص نع جرادف دواد ىناو مس ىراخبلاك ىحلدلا لوق اماو باكل نيمملا ثيدحلاب ظ

 ىلاعت هللا وذ ررمع ىا ( ىلد ني> ) غ1 ريخ ىا (هريخىفو) باوصلا ا

 اميمنهو اهلها تاقيم ةنيدملا برق فورعم ناكم وهو ريغصتلاب ( ةفيلخلا ىذب ) هنع

 أنا لعفا ىا ( لا لاةف ) ماقملا اذهىف ىلو مارحالا هنس ىا « نيّدع هكر أه ريغ نم

 كولس ىلع ةظفاحم هس :>ىف ىا ع رعيصلا ب هيلع ىلاصت هللا ىلص هللا لوسر تازااك 9

 ىلعنءو ) هلوق هيلع لدن 66 نارقلا دارا 7 صهاظلاو هت و هته رطو هتنس عاماو هت

 ت1 --[ىصي تا 222 ا 22222سسلسلل2لل يل ل ششش©2020سةس202م0سم202لل102101090090صطُل709؟اااتمهس2 2 3

 عنك ىا ليق ةردعلاو جأا نيب 6 نرق نيح ) ناخيشلا هاور 65 6 هنع ىلاعت هللا ىذر |

 رمتئئئئ22 2 ل ا
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 ا هت 70 وس

 نيت رفسلا ىدحا طوق اًضيا عتمتم نراقلا نا ثيح نم عتّؤلا ىلع قلطيدق سخر وفلل
 ىوغللا قنعملاب نارآقلا ىلع عتغلا قلطي دق هناك نيتداب لا ناب عجبا ىدهلا بناون لوصحو

 نامع هللاقف ) لبمقلا اذهنم ةرمعلاب عتم نش ىلاعآ هلوق 39 ئعرسللا :ئءملل) لقماشلا

 ىارلانم ( ىرث ) رمت هللاقذ ة>سن ىفام فال باوصلا وهو ( هنع ىلاعت هللا ىذر

 تنا ىا ( هلعفتو ) عتقلاوا نارقلا نع ىا © هنع سانلا ىهنا ىنا ) م ىا ةيؤرلا نءال

 عداال ىوريو اكراثو اعداو ىا 6 عدا نك ١مل ١ ناّمعل ىلع ىا 6 لاق ١) ىرمال افلاخم

 لشنو ميرص ليلد هيفو ( سانلا نم دحا لوقل سو هياع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةئس )

 هجو ىلع نامَع توكس هيلع لدبو مالسالا ةىف انراق ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنا حي

 جملا رهشا نا ىلع اين.م عتقلاو دارفالاوه جحلا عاونا لضفا نا نظب ناك هناكو مازلالا

 ةاهالا لها هيلع ناك م اهدعبوا اهلبق اهريغ ىف عمت ةرمعلا ناو جطاب ةدوصخم نوكت

 اذه عفدلو رو>فلا را نه جلا رهشا ىف ةرمعلا نانم مالسلاو ةالصلا هيلع هم لبق

 اذهن اع غلبام هلعلو ةردمعلل جملا سلا هب احصل ضعءن سويف هيلع ىلاعت هللا 0س صا سالا

 جوا ا نوكشل ةعتاا نع نامع ىهن اعاو ليقدفو ىنىلا اذه ىف لب ات ملة اكوا ىنعملا

 ىهن امنا لبقو اهدعب و جحلا رهشاىف تيبلا رازيإ ىتح اهريغىف ةرمعلا نوكتلو ريغال جحلل

 هيلع ىلاعت هللا ىلد هلمق لمحو معا هللاو ماع لكىف نامسوم مهل ن وكمل ةكم لها ةعفنمل اهنع

 اذه ةياردلاو ةياورلا نيب اوعمح نيذلا نوققلا 4 ا عما ىلعال اهدحا ىلع سو

 هءلعو رمع ضوع نامع شماهلاىفو ر< هل لاقف اهيلع تفقو يلا ةذعسنلا ىف ىلحلا لاقو

 لاق مكلا نب ناورم ثيدح نم جلا ىف اهالكىاسنلا نندو ىراخلا حصص ىفو حص

 ىأر املف امهنبب عمج ناو ةعتملا نع ىهنب_ نامعو امهنع ىلاعت هللاىذر ايلعو ناهع تدهش

 هللا ىلص هللا لوسر ةئس عدال تنك ام لاقو ه2>و ةرمع كيبا لاقو ام لها هيهن ىلع

 ديعس ثيدح نم جا ىف مهلك ناسسنلاو ناخيشلا ج رخاو دحا لوش سو هيلع ىلاعت

 لاف ةرمعلاوا ةعّتالا نع ىهنس ناّمع ناكو نافسعب ناّمعو ىلع عمتجا لاق هس ألا نال

 قا لاقف كنم انعد هنع ىهنن سوه هيلع ىلاعت هللأ ىلص هيلكوبعيي هلعف سما ىلا د ريام ىلع

 هللا دمع ثيددح نه سم جرخاو اعيمح امهم لها كلذ ىلع مل املف كعدا نا عيطتسا 3

 تملعدقا ىلع لاقف ةلك ىلعل ناْمع لاقف اهب رب / له. ناكاوب ةملتملاب نع نمت قامع) ناك: ق يقتل, قال

 ىهتنا نيفئاخ انك انكلو لجر لاقف سس و هيلع ىلاغت هللا يلص هللا لوسر عم انعتمتدق نا

 ةيلغو ةكم حتق دعب مارا هللا تيب جح مالسلاو ةالصلا هيلع هناف فوألا هجو رهظيالو

 ةيورملا ثيداحالا نيب ةفلاخمالف نارقلا وهو ىوغالا عتملا عتقلاب دارملا مث 1 لها

 هنع فورعءه ريغ وهو ىلع ن نعى( (! هل ومإا لولاه زي ممل فاد هللا م نيكل قل قع

 ىحوب ىلا ىحوبال ىا ( ىشب تيب 2نآف اوهّشا ىا ىنا الا ةحيص هخعسن ايون اهات

 ةئسيو ىلاعت هللا باتكب لما ىنكلو ) هنىلها ىنخ ىحوب ىا( ىلا ىحوبالو ) ىلد
 0011 ا ا ا ا ا



 دع ااذهلا

 ةنشلا ف قاكلاللاو ىناربطلاو ىيرادلا هاوراك 6 لو دوعسم نبا ناكو ) ةيرشنلا ةقاطلا

 ريخ ل ةلقلاو ةرثكلا نيب اهب لمعلا ىف طسوتلا ىا © ةنسلا ىف دصقلا ) ءادردلا ىنا نعو هنع

 ةعاطلا نم ةرتكلاو ةقاطلاو عسولا هلذبىف ةغلاملا نم نسحا ىا ( ةعدبلا ىف داهتجالا نم

 ضعب نم: أشنف ةلالنضلاب ىلدلا دييقت اماو ةنسحتسم تناكولو ةعدبلاب ذخالا لاح ىف

 اهتباقا ىنعمالو ةنسْلا ةعدبلا نم ريخ اهنا كشالو ةّساثلا ةنسلاب تلبوق اهنال ةلاهملا

 امهنع ىلاعت هللاوضر ©« رمع نءا لاقو ) ةلاحمال ةلاخلا عيمجيف اهيف ريخالذا ةلالضلا ةعدبب

 امهللعةدايزال ىا ( ناتعكر رفسلا ةالص ) حيت دنس هدئسم ىف ديمح نب دنع هاور اك

 ىا © ةنسلا فااخ نم ا مايالاو ىلابللا ىف العفو الوق مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تنثاك

 اذلو ةنم ىهو ةدخر رصقلا ناف ةمعنلاب رفك وا رفكلا براق ىا ( رفك ) اهلَش ١

 ام

 عانتماب مالسالا ة كياخ قط ج رخو رفك دقف الحتسموا ادانع اهفلاخ نفندليكو من كن

 نيدلانه ةمولعم ةرتاوتم ةنسسلا تناك اذا اذهو مال_سلاو ةالصلا هيلع هماكحا لو

 هدبغرت ىف ىناهفصالاهاور اك  بمك نب ىنا لاقو )اهل ليوأت ريغنم اهكرثو ةرورمغلا

 ةعباتمو ىا 6 ةنسلاو ) ةعاطلا قيرط اومزلا ىا 6 ليبسلاب مكيلع ) هننسيف ناكلاللاو

 14 لستلا ىلع ( ىلاعتو هنادعيس هدينع نم ىا . دنع نم ضرالا ىلعام هناف ( ةعب رمشلا

 باتكلا قب رط ىلع انباث نوكي ىنعملاو هللا لوسر ةنس ىا.6 ةئسلاو ) ىلاعت هللا ليبس ىا

 هناسلب ركذلا ناك ءاوح هبلق روضحي ىنعملاو هئطاب ىف ىا ( هسفن ىف هللا ركذ ) ةئسلاو |
 ىا ىبلدلا لوقل ىنممالف هناهرب روهظا ىلوا عملا نا كشالو هنانج ركذ دردعوا

 ( هللا ةيشخ ند الد اكب 1 اًههعومدب تلاسب ىا ( هانيع تضافف ) هن الاطب حوضول ظفلت نود

 ىفال ىا ع ادبا هللا ) هبذعي مالا ىا بصنلاب ( هبذعيف ) هباجوا هباقع فوخ نم ىا

 ضرالاىلع امو  عفرلاب هب كعيف هخحسأ ىو هالوم ةاضرم بلاط ثيد .هثرخا ىفالو هاسد

 (هسفن ىفهللا رك ذ )) ةينسلا ةّئيهلا ىا( ةنسلاو )) ةيضرملا ةّش رطلا ىا ( ليبسلاىلع ديعنم

 (هللاهيشخ نم عمتجاو ضيفنا ىا ( هدلج رعشقاف )) ةعمسلاو ءايرلا هب قلعتينا ريغ نم ىا

 ةردعش لثك ) ةيبرغلا هتلاحو ةييحعلا هتفص ىا نيّتحتش ( هلثم ناكالا )هالوم ةمظعنم ىا
 ىه انف ىا( كلذك ىهن ) اهجاورو اهلور بهذو اهقاروا ىا ( اهقرو نسدق

 ديدشتب ( تاحتف ل اهبناوج نم ىا(ةديدشع.ر اهتباصا اذا ) قادتك7لين وكت تاقؤأي ىف

 لايت علب اهيهنج ةقابسملا ةةلشملا افك تؤ شال دلي زرثوك غزو اهننعا) لئن عانةنناقزا ةيقاوفللا
 تاحناك ) هبويع هنع ىحو هبونذ هنع عضو ىا لوهجلا ةغيصب ( هاياطخ هنع طحالا ) لثملا

 قي رط ىف ىا ( ليبس ىف لاطسوت ىا ( اداصتقاناف ) طقاست ىا ( اهقرو ةرحشلا نع

 ةعاطلا ىف ةغلامم ىا ( داهتجا نه ريخ ) ةنسو باك نه ةنسح هّشرط ىا ( ةئسو ) ريخ

 تبدل تردقامردق ىا )» تءاطاقللا 0 هيل همس و هحعسل قو ) عسقعبلع ىلاعأ هللا ىبص د هدب



 جدلا ضعب ىف الجاز 0 ريسشلا راند اف 41 دكا 5 ىلدلا هلق 3 ةلالغ ةعدبال ظ

 (اداصتقاوا اداهتجا) ناك «نا م ك1 نوكي ناإ مك الس قلنا اغا (اورظناو)

 هل دك أتوا لوالا نوكي نا نم لدب (نوكي ناإ دهملاىف اطسوتوا دجلاىف ةغاابم ىا
 مهيلع ءايدنالا جاهنم ىلعإل دجوب نا ىنعملاو طرنشلا ضارتعاب اههند ةفاسملا دعبل

 مط رط ىا (مهتنس 00 مهعلا رش 'ىاءاسسألا مع هانم ىوريو مهتعإرش ىا «مالسلا

 (رىلاإ هباون ىا زي 1 نبر< لامع ضعب بتك و مهتقيقح ماقم ىلا اولصتا
 (هصوصل ةرثكو ) هداف نم هلها هيلع ام ىا عهدلب لاحم هري) هنوك لاح هنلا ىلا

 ( هنظلا) ةييحتلا ءابأان هحيح هسا فو نونثلاب ( مهذخأ له) هاو هقارس ىا

 مهبقاعلو مهذخاؤن له ىنعملاو ةمهتلا ىا نونلا ددشتو ةلاشملا ةمحعملا ءاظلا ركب

 لع مهامحت) ما ةخسن ىفو (واإ ةسايسلاب المع ةقرسلا ْفخا ىلع ةلادلا تامالعلا د رحم

 ه. ترجامو ةحيم ةذساىفو (ةئسلا) هيف (هيلع ترجامو) مراكنا دنع ىا (ةنيبلا

 ةنيبلاب مهذخ رمع هيلا بتكف) ركنانم ىلع نيعلاو ىعدملا ىلع ةننبلا نانم ىا ةئسلا
 مهحاصي ملنافإ اه وحنو مطقولتقو مىغنم اهيلع تترتياغو ىا (ةئسلا هيلع ترجامو

 نوكت نا دعس الو. كانهام فال اضيا ىا ىلاعت 6 هللامهحاصا الف ) كلدب ىا 6 ىلاعت هللا
 همكح ىف مياعو هعنص ىف ميكح ىلاعت هللا نا ىنملاو رهظا لوالاو ةمئاعد ةيناثاا ةلمملا

 ضصوصاللا لتس ناك كوالا ضعب نا ىور دقو هدح ىف ناصصقنلاو ةدايزلا زون الف

 ةئسلاب لمعا هل لاقف كلاثه ءاماعا ضعبل كلذ ركذف ةقرسلا رثكت اذه عمو ةسايسلاب

 ةقرسلا :تاقف ماكحالا كلتىف ةعب رسشلاب لمعو مامالا كلذ مالك عمدف ةرثكلا اهب عفدنت

 صوصالا لةوداسفلا لها ربتعا ىديالا عطق ةدهاشم ترثك امل لاقف ةمكحلا نع هلأسف

 نأ انلأؤومأ «ند“* ىا“( ىلثاف) مكنم سمالا اولواو متنا متفلتخا ىا ( متعزانت ناف ) ىلاعت

 هللا بص هللال وسر ةئسو هللا ا ىا لودسرلاو هللاىلا ١ ه4 اوءدرا ئا /هودرف])

 ىفاشلالاقو ) مالسلاوةالصلاهءلع هتاموهئايح لمشب اذهوم فامهمكح- ىلاىا ( سو هيلع

 هريع هيا لاش و هب ءلاو زاكرلا قا هاد نك نيعصوم ف ىراخلاا هركذو هعبرالا

 ذات | ]1]1]1 ]1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 12 12ز2ذز ذ 2 ز ز ز ز ز 1 1 1 1 1 1 1 ذ ذ]ذ]ذ]ذ 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 ] ] ]| ا ا 0 ا ل

 ىلاءت هللا هدعر ةف.:>ءونا تام موب ةئامو نيسمح ةنس دلوو ضعي لوف لك (0ل1زكاذلاو

 الا مسو هيلع ىلاست هللا ىلص هللا لوس ةنس ىف: سدل) نيتتامو عبرا ةنس تامو

 ةنشد ةوسا هللآ .كزواسارت ىف 5 ناك دّقا ىلاعت لاق المعو الع اهٌؤادتقا ىا (اهعاما

 ىلاعت هللاىذر رم لاقوإل ىهذم وهف ثيدحلا حضاذا هنع ىحن امم ىنءلاف بيرق اذهو

 مهنلاو ( كناإ ةيلاح ةضرتعم ةلخ (دوسالا رحملا ىلا رظنو) ناخيشلا هاور امف (هنع

 انسان ادهش هنانهدروام ىقانبالوهو كتاذ د ىفنىا ( رضتالو عفضال ) رع 0 ظ

 ' هلوق ريف ىف ىا (هلوق ىف) ىناسار خلا ءاطعوا حابر ىلانباىا (ءاظعنعو)) دانعلا ىف
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 فذحلا بجاوالول ريخو ةئسلل هعباتملا لاك لع نو ىلاعت هللاىذر هنم لدب اذهو هلق

 مسقنمال ول ريخناف ةلصفم ةلئسملا نكل باوجلاعم ربخلا دسمدس مالكلا لوطنال ةاحنلا دنع

 كاليادبز الول كلوقك قلطم نوك ىلع لدام وهو ىذا بجاو مسق ةثالث ماسقا ىلا

 هلوقك ىنعملا مهفال فذح ولذا ديقم نك" ىلع ,لدام وهو تاالا "بحاو مسقو ورم

 ةياهاحم دهع اوثيدح كموق الول اهنع ىلاعت هللا ىذر ةشئاعل مالسلاو ةالصلا هيلع

 كموقالول ىنءملا ناكل دهع اوديدح فذح ولف ميهاربا دعاوق ىلع اهتينبو ةعكلا تضقنل

 رفكلاب مهدهع دعب مهلاو>ا ةل نمو ةيعكلا تضقنل مهلاوحا نم لاح لك ىلع

 ىئاشلا لوق هنمو هب نايثالا نيعّتي فذخلا دنع مهش ملم لكف لبقتسسي اهف

 دمنلا نتف: نشا مؤيلا تنيك: دعس « نجا زيرن ءاعبلعلاب نفعل دلو لرو

 ارذص اهاخا ىثرت ءاسنخلا لوق اذكو

 ىسشت تاتقل مهمناوخا ىلع * ىلو> نيكابلا ةرثك الولو

 كتايق اةءحصتسم مالسلاو ةالصلا هيلعىنلا ليشقت ىتؤرالوا ريدقتلاو اذهرمع لوق هنمو

 نوكلا ىعار نفساغل هرصس ديزوذ>االوا كلوقدك هتقذح تْئشناو هتتدثا تئشنا مسقو

 نوكسوءارلا راكب ءىبر ةخسنىفو (ىؤرو) تينا ديقملا نوكلا ىعارنمهو فذح قلطملا

 د رولا لكنا ظنراش اهلا, تأ را ميرال ايريزمز فروخ كنيززف ءاقوؤفلانلا
 عضوم ىلاداع ىتح هلوح اهفيطي ىا (ناكمىفهتقان ريدي ) حيمص دنس رازبلاو دمحا هاوراك

 هتمكح وههج و ىا (ىردااللاقف ) ءىثىال هترادازاو هلعف بس نعىا (هنعلئسف) هلوا

 «هتلعفف )ل هلعفي ةخسن ىفو ما (هلعف سو هيلع ىلاعت هللا ىلص دال سور فساد قل الا»

 هن وع ةاوناك ةباحصلا رباكا ناىلا ريشي اذهو هلعفىف مو هيلع ىلاعت هللاىلص هيءادتقا ىا

 رواسي ةلحم ةيتحن ةانثف ةرودكم ةلمهع (ىربيخلا ناتعوبا لاقوإ اضيا ةيداعلا رومالاىف

 ريغصتلاب ىدينحلا ةخسن ىفو هبّتشملا ف ىهذلا هركذ اهب ةيفوصلا خيش وهو اهنكسي ناك

 ناكو روباسنب ميقملا ىريحلا ليعمسا نب ديعس نامع وبا مهن هلوَش هيلع ءانثلاو هيلا

 ىباىلع ىنامركلا هاش عم روباسيسي درؤمث ىزارلا ذاعنن. ىحيو نامركلا هاش بدحدق

 صانمإ نيتامو نيعستو نام ةنستام هتنب رفعجونا هجوزو هدنع ماقاو دادخلا رفعج

 اداقتعاوىا (العفو الوق هسفنىلعإل ماحو اريما ةئسلا لعج نم ىا ملا ديدشتب (ةنسلا

 ىوهلا مانموإ ىدهلا ليدس راتخاو ىوهلانع قطنبال نم عيتهلال (ةمكملاب قطن )

 ىا (ةعديلاب قطن ) هارخاو هامأد روماو ةلوفو هلعفىف ءاوهو هيار عن ناب (هسفن ىلع

 ىرتستلا هس لاقو) هالوا ىذرملا ليبسلا نع ةلئاملاو ةنسلا قي رط نع ةجراخلا رومالاب

 ةثالث ) ةفاضالا ةداهشب ةفوصتملا هعامحال ةقوصلا رشاعم ىا (ان:.هذم لوصا

 ١ ءادتقالا (
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 أ 6 لامفالاو ) ةنطابلا لاوحالا ى': ( قالخالاىف ميسو هب اع ىلاعت هللا ىلص ىنلاب ءادتقالا
 ةينلا صالخاو ) ةهيشلا نع جراا ب هطلا ىا ( لال ان. لك الاوإ ةيهاظلا لامعالا ىا

 تادانع ام تاداعلا ريصتدقذا ةعمسلاو ءابرلا سئاوش نم اهصيلخم ىا م( لامجالا عيمج ىف

 ديزو هلا ىلعو مس وهيلع ىلاعآ هللا ىلم هلاوقا نساحتو هلاعقا مراكمنم ذ د امن ىلكلللاو
 هقلخ ناك تلاق اهنا اهنع ىلاعت هللاىىضر ةشئاع نع ىورو ميظع قاخ ىلع ناكدقو ةذعسن ىف ٠

 لايقل نكاببقت دلوقت ليقلا قر ماظ )رع يتغا و قن ىشياز ةيقالنم انريزقأب قطان اولا
 هللا ىلا بيطلا ملكلا عف ريو ىلاعت هللا هعفرب: ىذلا طاصلا لمعلا ىا 6 هنا هعفرب اصلا

 عيحىف ىا ةخسن ىفاك مسوهياع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرب ىا 6 هب ءادتقالاوه ) ىلاعت

 حبست نم رك ذ وه ليقو هللاالا هلال لوشب بيطعلا ملكلا ريسدقو هلاو>او ةلاعثاو هلاوقا

 رثك ١ هيلعو بيطلا ملكلا ىلا عجار هعفري هلوق ىف ءاهلاو كلذ ريغو ناشي ةرايررفو ليلتو

 اساص لمعو انسح لاق نمو هلوق هيلع هللا در اص ريغ للمعو انسح لاق نش نيرسفملا

 ةباصأب الا ةينالو ةينيالا المعالو لمعبالا الوق هللا لال ثيداىف ءاحاك لمعلا هعفر

 نب دمحم ن دعا بهذملا مامالا وه ( ىلاعت هللا هر ليئح نب دا نع ىكحو ) ةئسلا

 ىثو.عمجو ءانبا هنعو هريغو ىراخعلا نع ىور لابرلا دهازلا ىناشلا لاله نب ل.ئ>

 اوا>دو ) مهبايت نع ىا 6 اودر# ةعاج عم اموب تنك لاق ) ليذح نب دمحا نا ةخس

 اولخدنا دعب مهبايث نع اودرت مهنا ىنملاو ةيلاج ةلخا نا ىهاظلاو ةرتس الب ىا 6 ءاملا

 هاور ىذلا ثيدحلا قالطا ىا ( ثيدحلا تامعتساف ) عما قاطم واولانا ىلع ءاملاطسو

 ىمينلا ةغيصن: ( مالا لخديالف رخ آلا مويلاو هللاب نمؤي ناكنم راضيا ىذمرتلا هلثم
 | حقو لدبيو ةزمه نوكسو ميم رسكب ( رزتعالا ) غابا وه لب ىهنلا ديراو ىنالاب ليقو
 (تيارذ ) ماقملا كلذىف اطايتحا ىناي نم انا ىا( دراملو ) هتروع رتسا رازاءبالا ىا ءاز

 ( ربا دحااي ىلإ لوس (الئاق) مهد رح موب نم ةلباقلا ىا ( ةليللا كلت ) مالا ىف ىا

 كلعجو ةنسلا كلاسمعتساب كل رفغدق هللا ناف ) دحااي ريشا هخسأ ىنو ريخ لكب ىا

 مالسلاو ةاللصلا هيلع © ليريح 3 نان تاق ) كنب ىدتش ىا'6 اماما
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 ا 0 ىا ) هل لب هدو ( هيكحل دال الا كعل هين ةضقانم غو م هفلاخو )

 ىا(هعدبو رز داقتعالا ىف ىأ 1 لالض هته رطو هدارم فالخ ىلع ىنءد اه ريسفتب وا ىنيم

 ىلاعت هللا ل ( دوعوم ىا هددلكملا نيعلا حش 4 دلع ولم 0 دامعالا حاصت ال داهد> اللا ف

 ةعاطال قد وعلا مدعو هلةرصنلا كرس وا 1 نال 0 ةلداملاو ةفلاخلا نم روع ىا ) هيلع

 | ىتا( هق مهييصل نا ) همكح ىضتقم نع نيءنام وأ هنع نيض رعم ىا ( هصانع نوفااح

 ظ ةلاد هب الاو ىققعلا ُّق مو ىنا 1 ميابادعمهبيصاوا اين دلا ىفةيلب وهنحم مهةحلب نا ةهارك
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 نمو ىلاعت لاقو ) ديدشلا يعمل دكرت لغات روكي انيكمالا لاوطيلوتل جالا" نأ لع

 دعب نم ) رخ آلا قش ريغ قش ىف نوكي نيفااخعتملا نم الك نال هفااخم ىا ( لوسرلا قئاثب
 مهام ريغ ىا 6 نينؤملا ليدس ريغ ع.دبو ) ىلوملا نايدب قا هل رهظ ىا ( ىدهلا هلنيرتام

 لالاض نم هالوت اذ املاو هلع ىا (ةياألا ىلوتام هلون ) لل دامءاوا ع داقتعا نم هءلع

 مهأ اعج م ىا اريصم مهج ىا تءاسو اهب هقرحنو اهيف هلخ دن ىا منهج هلت وةعدبو

 نةرلا دنعو رفءد ىنا نب هللا كمع دع وا انلدح ) عامجالا ةفلاخ هم رح هنذؤم هن !اذلااو

 قءارش زد 2 3 امالكناف ةيئدملا طفل د# ولاة هدعسأ قو هق و وةلادب دشتي 2 ناتع نا

 (هالك ىا ( الاق ١ عابطلا ىف ةيهاظلا ةيلباقلا ىلع لدا هنال عامسلا قوف وه لبق ( امهيلع
 فاقلا# ىداقلا نسحلاوا ز انندح ا ( انن دعنا متاح مساقلاونا لامدح ىا(انت )

 رورسم ننال ناسا ةح ةعسن ىفو ( نيسحلاونا ) انثادحىا عانت ) ةدحوملا رسكو

 ( نونحس) انثدح ىا ما ناملس ىنانء دحا 9 مر مانت ) ةعئانوا عغبدلا مناص ىا 6« عابدلا

 عبو ىا ماس مساقلانب| و امدح ىا( انت )مالسلاديعوهو 6 ديعس نبا ردو مذ و نين حاط

 نان 1 عدرا نع نحرلاد. ع عر ءالعلا ل ( لاقل هللادهحر ةرحللاا راد مامأ وهو( كلام )

 فاصملا اراخ او هج ق راسنلاو هنع عما هاور اذك 6 هنع ىلاعت هللا ىكر هرب ره

 هللا لوسر لآ هينا 3 0 لو هعدبو صاخشا ة ةءرس كلام نبو هما ناف كلا قار ُّط

 هيدارملا نا يه اذهااو حصفا حتفلاو ءاملا ثيلتش ( ةريقملا نا 0 اس وو 4. لع ىلاعت هللا ىلد

 مهاضفو مهتعأ ىلا 1 ةممأ وُ 0 ( هلوطب 6 (ثيدحلا ردو ١ هنن دملا َّق عيقبلا ة ةري#ه

 ثدحلا ءوضولا رب ايوه نالاح اع ىلع قوذار مثالا نم دال 5-2 مس مك لاق ثدح

 لادو فااق ةمدحمم لاذو ءاملا مح ةممسُلا ماللا حش 1 ندادياف ) 4:1 ىفو ) هقو 03

 ىدودح نع لاحر 0 نءنعو ندصنأف قى دعبلاو د رطلا وهو دودلا نم ةهددشم نوذو ةلوهم

 وهو اوقات ىلا ( رحال لها اونا أزيد مااا ْ

 ظ :
 لوالاو ىماه اوماهام د نولوش مها 9 مي ىنبفالم مها و دحاولا هيف ىوتسي ش - رف هان

 ارسال لاق اد لا له مهناوخال نيلئاقلاو ؟ءادهش م لاق ليزنلا درو هبو حصفا
 اهفلافدحو هيندتلل ءاهلاو برقا ىا انيلا كسفن ع دارا هن هءمح ىأ هيءش هللا مهأوق نم '

 نومن املا لوقيف ىا ( لاقيف ) لاقالاب ىمالا ىف ادحاو امسا المجو لامعتسالا ةرثكل |
 هلوقب ليلدن انرقك مهنيد ىا ( كدعب اولديدق مهنا ) ن وعماجلا ةكئالملا مهو نومفادلاو

 هللا مهد رطق وا ادع هليا مه دعو ىا اودع ن هللا مهقحساو ا امد هللا مهمزلا 5 ده بصشاو

 ةاقئلعلا كالتحا ىوونذلا لاق مهباقعا ىلع نيردنا ص اولاز .غ م ١ ثيدح ليادبوا اد رط ا

 ليجحتلاو ةرغلاب اوريش<نا زو>يف نوقفانملا مم دارملانا اهدحا لاوقا ىلع مهب دارملا ىف ٠

 سى ١ىش ش_بببططسطط7ب7ا797لل

 1 دائقف)إ



 ظ

 مهيلع نكي ناو سو هيلع ىلاعت هللا ىلد ىنلا مهي دانيف هدعلا اوس نأ 5 ماللسالا لها نم.

 ظ هد ةقئفلاا# دس
 ىا كدعب اولدي ءالؤه نا لاقيف مهيلع ىتلا امسال ملسو هيلع ىلاعت هللا ىل ىلا مهيدانف
 مالسلاو ةالصلا هءاع هنمزف راك ره مهدارملا فا اهنانو * مهمالاسا نم رهطام ىلع اونوعجمل

 دارملا نا ثااثلاو + كدعب اودترا لاقيف مهمالسا نم هتايح ىف هف رعي ناكامل ءوضولا اهس

 راننلاب ءالؤها عطشبالف عدبلا باحصاو ديحوتلا ىلع اوتام نيذلا رئابكلاو ىداعملا باع

 خللا لفسيز ىضعاؤا ملعا مل ىلاعتو هلاسحبس هللا مهرب مث مهلةيوقع اوداذي نا زوجي لب

 ىلع اطوملا ىف كلام نع ةاورلا رثك او ةيفان ال ريصتقف ماللا دعب فلا ةدايزب نداذ الف

 ةياورلا ىلع ءانب حاضو نا هدرو ىناثلا ىلع عفان نباو فرطمو ىحي هاورو مال

 كلانه كلذ بجوب العف اولءفثالف ىا ىنءملاىف حصفا ةيفاثلا لب ىنملا حرص اهالكو ىل والا ١

 ىئاو> ضعب ىفاش كلذ بجوبام اولعقتال ىا ريعب ةقر ىلع كدحا نفلاإلف ثيدح ند

 ىنلا نا هنع ىلاعت هللا وأو سأاىورو ) هل ىن :ءمال هل ىنعمال نداديالف هلوق نانم أ

 5 ءزخابهنع ناخبشلا هاوار امم ليوط :ثيدخل ىف .ىا# لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلد

 سداف ) اهلا لام امو اهنع ضرعا ىا « ىتس نع ) بغرنم ةحرد ةهذسن ىفو ( بغر

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىب وذا ىا © لاقو ]) ىعايشاو ىعابثتانم سلوا ىف لصتع ىا ( ىنم

 ةءاور ىفو انما 3 ىلا اع دع لم 1 دو ( انما ىف ثدحا نم ) نيديحصلا فاك

 ة># ةياور ىفام ىلع اذه انرما ىف ىرخاىفو ةخحسن ىف كلذك وهو انأيد ىف لخدانم

 ىا ( هنم سلام ) ثادحا ةدايز ىلا جاتحلال ىذلا لماكلا حضاولا مالا اذه ىأ

 سلام ةخسا ىفو طبتسموا ظوفام ىنخوا ىهاظ دضاع ةنسلاو باتكلا نم هل نكمل ايش

 اذهو لوبقم ريغ دودرم ىا( در ثدحلا ءىوثلا كلذوا ثدحلا كلذ ىا( وهف هيف

 ( عفارىنا نبا ىورو إل ةعدبلاو ءاوهالا درو ةئسلاو باتكلاب ماضتعالا ىف لصا ثيدحلا

 / ىلوم عفار وبا ىا ( هانع )) هللاديبع همساو ةجام نباو ىذمرتلاو دوادوبا هج رخا (ك

 | لاق م و هيلع ىللاعت هللا ىلد ىلا نا هخعسأ ىفو ىنذ ١! نع ) مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا

 ماقملا كلذىف مهارب نا مالسلاو ةالصلا هيلع هسفنل / ية عا تكب را ىلع اكتم ؟دحا نيفلاال

 ( هيئاي ) امدل كلذك مهدجو اهيلع اوناكاذا مهلاف اهيلع اونوكي نا نع مهيهن هبادي ص

 هب ترما ام ) ىمكح ىا ( ىرمانم ىمالا ) هئيحن ىا ةيناس ةيفانيتسا ةلمحوا ةيناث لاح

 ١٠ نآرقلا: زيغ/ ىاا (, قارداالا لوقف آب ناتكللا ىف (ساظي ريغ وغام ىاج («ةنع,تنهناوا

 ىف ا ؟اخاو ىذمرتلاو داواد وبا ىوارلا:ىئا ©« داز هائعرلا هللا باتك ىف اندجوام )

 ظ هيلع ىلاعت هللا ىلص هنع ىور برك ىدعم نياوهو ىلوالا مل ميلا نكن ته ثيدح

 | هللا مرحام لثم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلع هللا لوسر مرحام ناو ) هي فقال ( الأ ) سو

 | بات كلاف ىحوب ىحوالا وهنأ ىوهلانع قطنسام هنال هم رخام نائتجا بحي ىا ( ىلاعت

 اص رس 05 همت تلال - قالون اق طاح قطا طنط ان: لن للا 00:70: ا ةناسن طقم لق 15017 7 13:31 نامل 30مل قل ل 1 نا 300107 طا كل طا 1111107 لاقل ل تس 312511 "دات لفتت 01+

 ا

 ظ هلم دي ود هاو هآور 6 )2 2 01 هيل لاقو ) لاقو زل ىف ىحو هنئمالمو ىلجت ىحو
 إ



 / "جو ةدعج نب ىح نك مثاح ىف ا.نباو لبقنملا ق ا قللاو فاير لفلإو ا
| 

 ا ةاروتلا ند كلوت ءىح دقو ىا ةلاةملل تاس ةناب 4 هند و6 بط كف ةيلا هل كاقكح

 مهنع ىلا#؟ا هللا ىذر هنثنأ ا وا هضاخخ هتداوا روك هءنالاو ةأشاانو ىا 22

 لعاف نقاةدار ءالاو ىوارلا ن كلعلا و هباوعو ةلالض ىا 1 ا لاقوا ( ةلاهحو

 اموق كالضلا وا وداعا يك ىنعملاو لعاب نع كزويملتا زييقلا ىلع هدعلأم ابصلو ىقك |

| 

 ظ ىموعم ناكواو ةياورؤو مالاسأاهماع هل وف هيلع ل دا مم ربع ىلا ادن ناكولو ىنعل مهدت ربع هن ءاحام

 ١ ناكولومهيلا لزانلا ىا ( موهاّنك ريغ ال ةمامك < عملاادوا ىا( اهياثكاولا  ىعايتاالاهعس وامل امح

 أ او: ك دق بح 31 اال دس نإ ه سان ءاح هوورام ظفاو اذه مه ريع ىلا 10 هللأ بتكام

 ا نا ةلالضوا مح موشن اكو مس وهيلع ىلاعت هللا ىبص ل مو دوهيلانم هوعمسأم صعب أف

 | الل نااار لو كيلاوأ :تازنقا١) )مهري: ىلا :ءريغ ذب ءاجاش ىلا, هللا: مهتشلا هبتاحت دمع ءاوي غتر

 ١ هاورامف (مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو )ل ايندلا تيشبام امناد ىا ( مهيلع ىلتب باتكلا كيلع

 وهو عطنلا نع ذوذ>ام 1 نوءطنتملا كله رو هنع ىلاعت هللا ىكر دوعسم نا نع ملم

 اسست كرا كا ( هربعو دوادوبا هاور 324 4 نابل هللا ىدر .قيدصلا ركب وبا

 اقوا لقومل) طفلا انا ا( ىتنللا قاب اللد رعاه عقال بس هاتفا ود عير ايم جوسمما افلا

 ليما ىا 1 خبزا نا ( هلسلد َْق هلاعن نكي ىذلا يا ( هيما نم ًايويفلا ب تك نيا (

 ظ وهلا هقفلاومقو وسغ هلا هقذاؤب ىلع ل ليقاو ىدهلاو قلل انع

 2 ناقناثاللا
 | ياعم اي شو يزل يلاونببوب .هناتلوايلبلا' زكاوخ لقا قاب( ةةوتبللاب ةالصلا هيلع هتحم موزلف )

 مكلوصا ىلا ( كوبا و 5 وابا ناك نا لق ىلاعت هللا لاق ) هتلم مزاول ىف هتمانم فاكم

 مكئاسن نم مكهابشا ىا ( مكجاوزاو ) مكتارقاو مكلاثما ىا ( مككاوخاو زو مكعورفو

 8 مكب راقا عيمح ىا عمجا ةغيصب مكتاريشعو ةءارق ىفو عم :ريشعو ) مكلاحرو

 اهومتد دق ا ( اهومتفرتقا لاوماو ١ ةرشعلا نم هوب هنو.حاصتو 0 ن*

 اهجاور ةلآ نوفا ىا اهداسك نوشن ةراخنو هو ( ةيآلا) سائجالاو دوقنلانم

 انيوكي مكبجعل اهتوذرت :نيناهنااو تويللانم نك اسمو اهداغنو .اهقاغ :ناصّعو

 هلوسرو هللابح نم ىا هليسيف داهجو هلوسرو هللا نم ايرايتخا ايح مكيلا بحا

 ١ومحاهد:(



 هيأ مع قوس
 انين "قاع ودب (ونظتناف ق6 حيت شرم ركرتملا تالدطو بجوالك ين اطاعاو

 نع نيجراخلا دشرال ىا نيقسافلا موقلا ىديال هللاو 'ةل>ا ةمقنوا ةلجاع ةنعحب ىنا |[
 د.عولاو ديدهتلا ىا 4 9 ذر اهتعباتم ىوهو مهسوفن تاقفاومىلا هتاضرمو هللاةحم |

 (ةح وز ةحتاو ىا 6ةلالدو) اهدن ىا (اهينتو) اثحو اضيرحن ىا «اضح ديدشلا

 مازتلا ىلع ةخن ىفو مالسلاو ةالصلا هيلع هتدوم تاثا ىا (هتبح مازلا ىلع) ةحنال ىا.أ[[

 لانك“( اه لايدف مظع 9 انه -نزوبت طال( اهيضوق يتوب و )اهلل ولق فا هنت

 زدفلا منا "ةلفتيملا باطلا و#ةيشملا ءالطا ج4“ دانلا ون نورك ف مخ وا'ةمهملا ءاظلا عفو

 ىا (اهل) مالسلاو ةالصلا هلع ىلا ىا (هقاقحتساو اهردق ةعفرو اهنلاش ةمظع ىا

 ديدشتو ىاق تب (عرقذا) ماقلا لماكلا ىا (مالسلاو ةالصلا هيلع) ةلءاكلا ةيحلا
 نع ىا (هلام ناكنم) هناهر عطسو هناش عفت را م اما خيو هنال ىا ءار

 هدالواو ىا «هدلوو ث امومع براقالان ٠ هلام ىا 6« هلهاو ) اهريغو نكآ سمو ةراخن

 امرما عابتاو اهاضر نه ىا 0ك وسوف هللاخ) هيف لا ىلإ“( لا ايرش "وول

 نم مكب دارا ىذلاب ىا )م أ هللا ىتح اوصيرتف هلوش ) مهثوخ ىا (مهدعواو)

 قسفلا ىلا مهبسن ىا نيسلا ديدشتب )ع . مهقسف مر اعيمح امهيفوا ىقعلا وا امدلا فرونت

 موقلا ىدهال هللاو لاق ثيح اهرذا وهو ةلالدلاىف هب هب 1 م - ا ىا «ةي الا ماَع)

 ىلاعتو هناعس هالذخ ىا ( لض نم مها 2 ةءانكلا قارطت ىا ( مهلعاو) نيقسافلا

 نيغلا حب (ىناسفلا ىلعوبا انثدحل هناعا قيقحتو هناهرب ىلا ىا « ىلاعت هللاهد و)
 الو هنم عام“ ريغنم ىأ (هينزاحا ايف ) ىنالا ىا (ظفاحلا ) ةلمهملا هددشتو ةمجلا

 ناثدحلا نم ريع" ع لا 4( رقكإو ريغ ىلع هتارئام) ىورملا اذهىا (وهو) هيلع ةءارق

 227 قالا ىلا: افاد هدفا ةنض ول ةدسس ولكل هع, ةلاوللاب ةسدمخ ةهلولاوأ "لف

 2 4 ىليدالا دمت وبا )2 اندع نات ا ا ىضخاقلا هللاددع نب جارعس هلا انتو ا

 2 دو ) واولاو ميملا متن ( ىزورملا ) انثدحىا 6 انث ) رسكف

 تنال ىرالا ىلإ”( لويسا» نون ) انتلمع ىإ ماقتل ع رغازفلا قلاب[ كضدتوب اى 7
 نادتصا ةع يول ىدادغلا قرودلا ىا مجاب 5 توقعي )ل أ مدل 2 2( عي

 (ةياعنبا 2 (ةيوفيعلا 7 اكرر نّسامو نيدصحو نيتثا ةئسفؤت ثيم هلو متبلا 5

 ىور هما ىهو ةيلعنباب روهشملا مساقلا ْن مهاربإ ن ليعثتا سشوتا مامالا وه ريغصتلاب

 ! شين راعلا دبع قعو) ةقسلا هل جرخا ةجحخ ماما ةعامحو نيعمنباو ق#او دمحا هنع

 هللا ىضر سنانع) ةقث دمحا لاقو ةعاما هل ع باتل" نمعالا قنانلا قت نيعصتلا

 لاق ماسسو ةئلغ ىلا هللا ىلد هللا لوسر نا قاسنلاو ملسم هاور اذكو (هنع ىلاعت

 ماسم ةياوروؤو نيدواوملان٠ مهدعب نمو نيدو>وملا لمشي باطخلا ( مدحا نءؤيال

 ا دع غاسال نابح نبا ةياور ةلالدب دحا نايا لمكيال ىا د>حا اهريغ ةباور ىفو دبع

 (ىل) 4 ىراقلا ىلع 8 6م)



 ها م1 خي

 ا ةااروس دل )ااا يع دفا اكس فد نوك |. .[ئج لا هامان ودتب ال, ىنعملاو ناعالاةقيقح_ |
 | بجوب ايرايتخا ايح امومع قلللا راسو ىا (نيعمحا ساتلاو) اصوصخ ىا (هدلاوو ||
 انه بحلب .دارملا نا ماعاو *مازتحالا:ماقمىف الالجاو مالسلاو ةالصلا هيلع هل اماركا |

 | دشا عبطلا ثيحنم هسفنل ناسنالا ةبحم ناف سفنلا ىوها عباتلا ىيطلا بما سيل

 | تحن لخادب سيل يا اذهو اهريغ ةيحينم دشا هدلاوو هدلو ةبحم اذكو هريغ ةدحنم
 | الاكل ءىملادتا(هلؤقلا مب. ةذج ايوب "الف ةع الطف الان رد نع يلازاغب لب . سيعفلا .نايتجا |

 | لقعلا ىذتقام ناثا وه ىذلا' ىراتخالا ىلقعلا ب للرطاءدارملا نيلي نايمين والا انس ١

 | عمو هعبطب ىلا ءاودلا ءركي ضيرملا نا ىرت.الآ عبطلا فالسخ ىلع ناك ناو هناحجر |
 | كلذكو هيف هحالص نا نظوا ملع امل هلقع ىضتقع هلوانت ىوهو هرايتحاب هيلا ليع كلذ ظ

 أ حاللص هيقامب الا ىهني الو سمايال مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نا ماع اذا نمؤملا

 | مهفطلاو هيلع سانلا قفشا مالسلاو ةالصلا هيلع هلا نقيثو هابقعو ا حوف مل
 ظ ناعالا تاحرد لوا اذهو هريغ يما ىلع هلقةع ىضتقع هصا بناح 70 دتنيحو هيلا |

 هبت نمو لق مالسلاو ةالصلا هيلع همح ىف هلّقعل اعنا هعبط ريصن نأ وهف هلم اماو

 || هنع ىلاعت هللاوذر ةريره ىبا نيوم هنريس ءاداقالاو هّعإ ريش نع بذلاو هتلس رصن |

 ] هأةعع هنع قلاهدخت“ هيلا ىخضر ةريه ىلا نع ىور هبا ىنملاو ربخلا مداقم اد اةهيح ْ

 | ني !ىفاك «مالسلاو ةالصلا هيلع هنع هنع ىلاعت للاخر سنان عورل هانبم فاتخا ناو |
 يل لفتح فل[ هنا وزان دحين ونروم غاز ديفر نك مقخير) ثالاثدولا بصخم فا «يشهلت )ا |
 | كلور م نسما ): واتم ماودي ليلا و هيلقف: ىلإ 6 نايسعالا)ةوالح )يدست كردا ما |

 0 نا اغا يفا غن ديفار مح نابل زر فاو وقع قلدالا ب داجستلالا رق رو
 اليك نما ف كوالا لع كيالث :نييادلدن, فا ويسر (للا بتول هللا نؤكم ريا 2:ثالكل |

 | هللا بحا ١00 هلوسرو ىلاعت هللا 5-32 نا نهوا ىه وهو فودحي 58 ريخ وأ ظ

 لا اهادرع رايه جوت (قك ربا: وعلا وان, ماوس اها ويكش ني ,لشر اطر « اها ويب لل
 | امهصم نمو هلوشب اهانث بيطخ ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع هراكنا عم انه اهريمض |
 | ريتعملا نا ىلا ةراشا هلوسرو هللا صعب نهو .لق تنا :بيطخلا سّنب هلوُص ىوغردقف |

 |! تانمتلا| عزت بحاو.:لك نازءنلغ ةلالووب اهدافه دحاو لكاالإ) امهعومج وع نتا |

 | عماجلا نا ليقو ريركحتلا ريدقت ىف هناف فطعلا ةداهسشب هل ةياوغلا موزلب .لقتسم
 | لق هلوّد-درو امهصعي ىلع هفوقول هيلع هركنا انا ليقو هريغل زوجي ام هل زوج انه |

 ْ هلع فقو ني> هب ءادتالا وه سمالاب دارملا نأب هعقد نكعو هلوسرو هللا صعا نمو ظ

 ظ مهوت ثدح وب اظنالا':بزئغاو انااا وبرد لاب قر يرطلا ري لستلا ىشلا هرلل تجلاواق0
 ئشل١ ىا 6 هحنال ) مارملا_ ليص#ىف ماقملا بساني الامم ىتاو لحرلاب ٍصتخم ءرملا نا

 اكتيا يقلل لوابق زر ةيبحعاا نايل ها” هيف !هاغتما ىف نعل اىزعا ىرالا ل ىلع ىلا مق مشا الا ل

 2( امنا )



 ظ تع... ةةفنختال م ذيع ظ
 هناَشا لاكو هناعا تاذل 6 رفكلاىف دوي نا هركي ناو ) هاضرو ىلاعت هللاة بحل وهاما

 ٠١ تلانألا قيلذو زاذلا هذه اناا ير ىغا كؤايحلا ةكصأ اننا لف
 أ| قازرالا يسقتىف قالطالا ىلع مالاوه ىلاعت هنا دقتمي ىتخ هناا ققحتتالو هنامبا لمعال
 | هتيبوانتي ةطساو مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا ناو هادعام عنام الو هاوس حنامال قالخالاو

 رعشم كلذو هناك. ةعفرو هناش حالصال ماقملاو ةيثرملا ىف هل هتياد+ عاس مارملا لاصيا ىف

 © تزن لاذ لا ضر هيرب اهب دعا نع رحل اعيبندؤسرا هت انلاو انتحل كو ىف ؤعتوو

 | بحا )7 تنال لاو ىا 6 تنال متسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنالل لاق هنا 2 ىراخما هاوراك
 | م ف ي1(ىقاةقنا# هما ( فيس نيب اللا )نحل را ىلا ا

 | اك هنم ىرج اذهو ىلا هاك ةحوملا ىتايح ةذلو ىردق ماظنو ىرسعا ماوق امو

 نآطاوق مالسلاو ةالمصلا هتلع هت دارملانا نظ ثيح هماره نسحو هماقم قدص ىلع

 | اناا ىا ( كدحا نمؤي نأ ماسو هيلع ىلاعت هللاىص ىلا هل لاقف ) ماقملا اذه ىف ىجيبطلا
 أ هللال وسر ةحم "لابتخا' لجو اي راتتخا ارح ىا (1هشفت قد ةيلا دنا قوكتا ئدع.ر)ا الاحاك

 لات ةإ وق و: اهقساو الا رمل لتلك تيب ادق هولا .اولئاع ل ئدورش نطل نوب
 | ىذلاو رمع لاتف) ىنملا اذهنء ىنمملا اذهل نطفت الف جرح نم ندلاىف مكيلع: لعج امو
 1 قاع هللأ لم لابو لاتكون ”نعيبرباللا ا اش ل لا تذبل كحل و كيلع لزنا

 نروس نأ 3506 اكو راع كم مقتسارق نامزلا اذهىف ىا 5 معاب ن الا ماسو هي اع

 أ (له-لاق) اررق٠ ةلهولا لوا نم نوكينا بحو ئذلا ضالا اذهل ءاطنا اردقم:ماهفتسالا
 هيلع ل ع لوسرلاةهبالو ربل نه ]ل ىلاعت هللاهوحر ىرتستلا هللادبع نبا ىا

 | هلاعفانم ىا هلاوحا عيجىف ةعص ةكسن ىفو 6 لاودالا عيمجيف ) هسفن ىلع ايراج ىا
 ضعف اماماو هيما ريبدتو هسفن فرصتىف ىا ميملارم ب ةسفن املا

 | امور ىر دجو ول من ع<ل الف كلم هلوق دعب مالسلاو ةالصلا هيلع ةدايز نم خلل

 هيلع مملاس هللا ص ىلا نآل ثا ليس ةرازل ئأ ( نيش زواج قؤجرأل 3 2و ةدإ ناك
 | ( ثيدللا هّيسفننم هيلا بحا نوكأ ىتح ) الماك اناميا ىا ( ؟دخا: نمؤيال“لاق ملَسو
 قبس ثيدحلا ماقىا عوفصوا هوو ىنعا ريدقتب بوصنموا رورجت وهف هرخا ىلا ىا
 نيعمحا نانلاو هدلوو هلام ةلوق وهو

 0 ااا تذذذذآذآ]]]|1|1|]1 1| 1 1 1[ +++

 ىقعلارادف هانا ايندلا ىف هبحت هوجرب امم ىا © لتسو هيلع ىلاعت هللا متت 0

 0 مساقلاوبا زل انثدح ىا 6( انن هيلع ىتءازش ) ةقوفلا ديدشتب (باتع نبدمحوبا انثدح)

 ظفاحلا وهو نيتحتف ( فاخ ن1 نكمل وام ابدت ىلا( 20:42 )اننا فبل

 | ( فسوب ندم ) انثدح ىا ( انث ا مدقت ( ىزوزملاديزوبا ) انثدحىا (انث ) ىسباقلا



 افسلالا سلق
 ا( انثث) :ىراضخلا مامالا ا 6« ليغعسا نب دمع ) انثدح ىا ( انث :) ىرزفلا.ىا

 ةلجح نب ناعع هوبا ىا نبا را اا 6 مم ناعتع نب هللادبع وه يش امنت دع 2 00

 ليلج ماماؤهو (ةعش 2 انثدح ىا ( انثدح ) ناؤشلا هلي رخاىزورملا ىتعلا دواد ىبا نبا

 قوا ىنا نا نع ىور ماركلا نيلماعلا ةعالا نم ناكو مالععالا دحا 4 7 ا ورم نع 0

 ةتسلا هل جرخا ءاحرالا ىرب ةقث ةقثا ملاح ىبا نبا لاق هريغو نايفس هنعو ةعامحو بيسملا ناو

 هذهنا ىنخال 6 هنع ىلاعت هللاىضر سنا نع 2 ليلح ىبات © دعما ىلا نب ملاس نع (

 نوف وجل يا وك رع لرامز نت لع رتل نهب مارلا ايمكرح اهزلا يقي لطلا»
 ةليكلا اعطانا ن- لال نشل و فدالاىف مل ماسم هحرخاو اضيا ماكحالاىف ىرخا

 هللا 00 رو وه لق ١ زاك رز 9 فيقال اذه ربع هنغىلاق وا 0 سنان ع

 ١ هيلع ىلاعت هللاىبص ىنلا ىتا ) 2 ىلاغ ذي ره يغ لاقوا نقولا وااو ياا فة

 (١ لدا لانررإر لل | ةيدالاو قادما ةلاعلورةنانقلا ةعاسؤا :ةمانقلا ىا (ىقغانلا_ىب كاقف ملسو
 ١ نم كببصي ال تددعا ام ا دا اق اهمدل قوذلاو اهيلا قوشلا رهظا هن ّ

 ا ية طولا رداع تكن اهل هولا لم كات ) . اهازوعلا عادعو 'اهلاوعا
 | بول ئهعيطا ىا ( هل ٌوَسَرو للافيحاا ىكلو ):ةلفانلا تاداعلا اع داررملاوب ةغلاذل ةرئاز

 « مصا ملو ضرف ىوس لصاملو » ةدربلا بحاص لوق ىنعم ةدبز اذهو ضئارفلانم اهاضر

 2 - . ب
 1525222 يي 2 يي يي 2222222 رب ريب سبل سل سب

 ١ ةعاطالاد رم عم ب ةنحلا ىوعد ناهلا ءاعا هيقو هاو .عم تنا لاقل جرف اوك عا

 ١ ةيصخملا باكترا عب , ةجلا ىوعداماو هفاو ة 0-5 ةلالد ةلا ىف هيلو ب فاك هن .حاولا

 ظ ةنعملا اك < تداز هعباتملا تنك مال 1 مم هموؤذم ءاعدالا اذه ىلع اماحاو ةمومذق

 مال وكر ةمادك. لك ناونيع نع ) ةيدا ةلاطاوقتعلا ةترملا مده ىلا تادو ىح
 ١ هسالو ىببات وه ليقو ةبحص م43 محرئادبع هنا هنع ىور ىهذلا لاق فاقلا مضب ( هنع

 ْ ةنكملا ةئيدملاف وهو ىا 1 ملسو هيلع ىلا هللا ىلص ىب هلا ىلا ترحاه لاق ( هيك ناوفص

 هعفر زوجحمو سمالا باوج ىلع مزجلاب © كعبابا كدب ىنلوان هللالو سراي تلقف هتيباف )

 ظ أ نيوعلا ةقازعمع اىللا لاق تاضخلا ىلا هنيا ويس راي تاقف )ل هتسانف:( هدب: ىبا وان آل فانيتسألا كغ

 ١ ثيدحلاو ةعاطال ةبحوملا ةبحلا ردق ىلع ةيعملانا ىلا ةراشا هيفو مات لماش ماع مكحب باحا

 | ١1 يل يفطر يادوب اظفللا انه ىو زوزار) ةفاينق نف ناوفص نع قاسنلاو ىدمرتلا هاو

 ١ ىلا هللاىضر ( قتناو ىموموناو ةوعشتت نت هللادتتع عاشت هيلع ىلاغت هللا ىلص ىلا نع ))

 | اللا قاو ةءاننمرو ظفللا اذه نودي أ" (ي.اشمم ع ىلات_هائضر :نذ أن غو ) . مهنع
 ١ سنا نغ ,قاسنلاو ىذمرتلاو دوادوباو ناخلاو دجحا ءاور بحا نم نم عم ءرملا ريغصلا

 ٌ هلو بحا ن نع عم ءر رملا ىذدمرتلا ةياور ىف دوءسم نءا نع ني الفو هنع ىىلاغت هللا ضار

 ظ هلوق هللا نيككر اك ةيمرللا لاك ر اثق نع ةيعملا برق ناىلا ةراشا ةدايزلا هذهىفو ناكر ام

 ١ ناقدصلاو أ ناينلا نم“ :مهلعهللاهتا_نيذلاعم كتلؤاف لوسرلاو هللاعطب نمو ىلاعت
 7 هع داتفلال ١ وم بلا ديزل بدت حلال عا كول ا: عا اطول هذ دماج "نك ا

 (ءادهشلاو (



 ظ 5 م

 ْ هج 7 0 ُْق صفانلاف مث ريعو ءاس الاب ناسلا 0< ملا ىو 35 نيطاصلاو ءادهثلاو

0 

 لبق اك مهعم رشحم نيملاصلا لكا

 ناقل لاثأ نأ ىلعا * مهم تسلو نيملاصلا بحا
 ةعابجلا و , اال انك واو. ماسلا -هبعاشي لم وكل

 | ىلع نعو ( ءاسالا ةنرو مف علا اماو ءانرعتعلاو نّشدصلاىف سايقلا اذو ىلعو

 نسح دس ذخا ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبنلانا ) ىذمرتلا هاور م1 يجو ناجاك

 لان ) اةلاهش نغ ند .الااو فنيعا نع اهدنا قا:لمانلا:( امهنعاشا شر نيلي

 ظ نإشملا مهيتاوذل وا ىل>ال ىا ( امهماو اهااو نيذه بحاو )ل ىلاعت هللا ىا 6 ىنبحا نم

 ا هنا ىف ىراوج ىف ىا 4 ىجرد ىف / ىدنع ابرق« ىا : ىم ناك ) مهافص رست ىذ“

 ريل اهكادكو © ةناقلا مون ) عبحا نم عم ءرملانأ نع قيس الو بأ له ةسو قر
 سابع ناو ةشئاع نع هب ودرم نباو ناربطلا هاور ىا ( ىررورل هلعا لوح

 ناب وثق تل رقم الاد الا نإ هداه ف يرغلا لات(“ لاو نازل يدع ىلامتر هلا
 ده ندرر نإ هللاددعىف تلزت اهنا شاقنلانعو ماسو هيلع ىلاعت ,هللا ىلص هللال وسر ىلوم

 ىلامو ىلهانم ىلا بحا تنال هللالوسراي لاف ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص ىنلا ىتا )ل هر

 ىا 6 كللارظناف ) كددل ريضحاىا ( 'ىحا ىتح )ل ةيؤر كنعىا © ريصاف كركذال او
 ' انقاعتموا ام امهعوقو نم دبال هناىا (كتومو قوم ت ركذ ىفاو ) ىبلق ن مركسرو قع قت
 ضرفلاب ىا © اهتلخدزناو .نيلسرلا ىا نييبنلا عم تعفر ها تايد اذا كيا نقف -
 كتملط ةيؤرنع امورحم نوك اف كاوس ءاب 0 نوكيالادحانال ي: © كاراال ) ريدقتلاو

 قاشغلله كسا ىأ ( ىل اء: هللا لزئاذ ب ار ىأرظن ف مععنلا هنح ريصتق كانه

 ىا 2« كتئاواذ ) امهرما عشو ايهم ىإ (.كوتسرلاو هللا عصب نمو 3 اوفلل كيدي

 ةبرقلاو ةرعملا ةمعشب ىا ( مهيلع هللامعلا نيذلا عم ) ىنايلوال نوقاتشملاو م
 ا نيغلاملا ىا < نيّيدصلاو ) نيلسرملا نه معا ( نييبنلان 956

 هلا قوقحو. هللاقوقحم :نيئانقلا ىإ "© نيطانصلاو):ةداعلا قب رطبا راما

 مهتح لامحو مهتءل اتم لاك ىلا هللاانةفو اًقفر مهنسحا ام 20 اقفر كلوا ندحو )

 هتااماع ناك امت هافشو (. هيلع اها رقف ) هاك ريفؤلا نادل روع ةان وع ( هءاعدف )) اقيفوت

 هيلع ىلاعت هللا لص ىب لادنع علبخو ل ماك ل مع وقم سال ( نإ ا ثيدحىفو ر) ها هافش ىلع

 ةؤطسن ىفو ءارلا رسم 1 الل ماسو هيلع ىملاعت هللا ىلص ههحو ىلا ىا 6 هيلا رظنم ماسو

 حالاسو ا 2. سلا ىا «.ءابوشلاو 0 رفحا و نقلا ماقم ىف نياماكلا و قيدصتلااو

 ' لاؤن ةعسش ىفو © لاق ) كلاحو ا ىا 6 كلابام لاقف )ل هيدل هرصب ضغبالىا قرطنا

0 00 
  حا# ج



 ه7 م

 ايئدلاىفىا 6كيلا) رظنلا ىوربو © رظنلان هعتعا ) امه تالانفابو 6 عاود نشبف ١

 هليضفت ببسب ىا( هليضفتب ) ةجردلا ىلعا ىف ( ىلات هللاكعفر ةمايقلا موب ناكاذاف ) |

 ةيضاملاىا 6 ةياالا هللالزناف ) كاراال ةرورضلاب ذكنيْط كاوس نم ىلع كايا ىلادتو هناعس |

 هاور اك © هنع ىلاعت هللاوضر سنا ثيدحىفو ل ةيثالا لاو>الانم ىتأس امل ةلسن |

 © ةنلاىف مم ناك ىبحانم لاق ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص هنا ) هيغرت ىف قاهفصالا

 لا فاننا يبل ةيضتقملا :ةلحلا تار _توانف' لع هج ردلا» تتوافت نآو .ىا

 ةمياتملا قفو ||

 2 لصف زيي
 اا 30 ىف ىلخا نم ىأ © ةعالاو ل نيسالاو بايخ قا 4 تلسأا ع يور اكو

 | 1 رللا يناتما قاد( هل يقونو لبو هيعالا» كأن نذل غن ) 00
 اا |[ ( تيوشلا حافلا راسخ لاو وو ن2 هج رد برقىلامهل وضاق

 011 دل للا كانا نوكنو لكلا مسن 6 ىذدتلا ) اتيدح ىلا( 99 |

 وهو © نايفسس نبا رث انثدح ىا ( انث )ل ملا مشب 6 ىدولملا ) انثدح ىا ( انث ||
 يحصل ( ملسم زر ساكو ع و حو ع ماسم 2 .قوأر ناني نإ داع نب مهارا

 (5) علا ف فلخاو دع نبا ونهو هنقل نيغضتلاب ( ةنثق“) انثدخ ىا (انئدح) عبس
 دسم الا كو قدما ءانا در دقت قزاقلا وه انه ( ا رلا شع ن' يوت ) انك دقت

 ناوكذ هعساو ناغملا اصوبا وه هوبا ( هينا نع ) لهس ةخسأ ىفو ريغصتلاب ( ليهس نع )
 0ماكلا نبعلا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىبص هللا ل وسرنا هنع ىلاعت هللاىذر ةرب سه ىبا 5

 تلا 1 لاو راثعا ينيك اذتم وهو ةعاج ىا'6 نان سلخ نسانلا رق ادب ةقكشاؤبو

 ( مهدحا دوب ل ىناقو دعب نودحويو ىنابح دعي نودلوي ىا 6 ىدعب نونوكي ) هتمنو

 وذنب نع ةلئم مادقتو )"امنا ل 'ىأ 6( ةلانتو هلهأب 7 شاعت ن ا .ئا( قارا )قع قفا
 رخل| ىف ىا © هلوقو 7 ىنعملا اذهىف ىا هنع ىلا هللاىضر رع نيد مدقت دقو 9 1

 مدقتامو ل وز ىا ( ىتشن نم ىلا بحا تنال ملسو هيلع ىللاعت هللا بص 1 ع

 سناك هللا ايضا لظلم نع ةوؤرع وعر 21 ريك فرو ادن نشا عا اع نإ 5 0

 ناكام) باتكلا حرش نم قيساه هقيقحت انرك ذاك باوصلا وهلوالاو ءايلاب ىداعلا ةخسن ىفو

 دلاخ تب ةدءعنعو ماسو هيلع ىلاعت هللا ىبصهللال وسر نهىلاتحا ( قاطانمىا ( دحا

 نايح ناا اهركذ اهسا نع تور ناوفص نب دلاخ تس ةدنع فورعملا 0 نم نا

 تناك اعل لام )) لارولطلا ملعا هللاو هراقكلا هلع اسارما ايءاتكتلا قيل قليلا ,ةاقث ىف

 ىلاغت هللا ىلع هللا ل وسو ىلا هقوشن ٠ ركذي وهوالا ) 1 ىلا و كل

 ( هيلع (



 هت مه,
 القت نثلا ئأ (.زاصنالاو :كيرجاهلا قم اباخأ:ىلاو)1ةعؤنرا ىادكا (ةللا توا ميلع
 مهنف ىوريو مهعيمج ىا مهل وسو دحاو دعب ادحاو ممماعتاب معارك ىا ( مهرس )
 ىسح اهانءنوا سا عرف ىف ىعرفو ىا (ىب_صفو] نيدلا لوصاىف ىا «ىلصا ل

 قاب ةلزنع مهنا غصو مهراكنا ىنملاو دولوملا لصفلاو دلاولا لصالا لبقو ىبسنو
 :لصالا لصفالو هألصاال مهل وقلاقىاسكلانا ىرهو ولا نع»ىباحلا ةزَهاَم اهااو“ ليداللاو او

 14 يلف نحي مهيلا و )2 نايلا لها ىلع حالا يقام ماشاف ناسسالا“ لصفلاو بسلا

 (كلا) الج لع ا ( لن 15 ارفف مهيلا ىف 0 لاط ) نك جلاء اطسا» لكمكأل
 تو ( مونلا هلغي ) ىت- اهلك لجلاوا ناكل و ةليلعل بلك مان ( لع ل كاعجوو ف 5

 نك قابنع ىورو ةزكسل ىفو (هنع ىلاعت هللا ىذر ركب ىبانءو) نازدالا بحوم نارقالا

 هللا ىلص ىننلل لاق هنارف هنع امهنع ىلاعت هللاىضر هيكل هي راف رك اسع نا هاوراك

 006 تلاطببا امالسالا) قاقيلب ىلآ”كلسازا ا (قللب كتب .ينلاور الشو :هيلعا اعنا
 ةنع ىلا دولا شرا نما ند نافعأ هبا: ىلا همالاسا نزلا .ىدنع اور دش. قا( (اويعل

 هبنع ىلاعت هللا ىضر ركب ىبا ةكرت نم هصخو هنبا دعب شاع فاسقلا مضب 6 ةفاخ 0
 مالسا نا كلذ ببسو لاق ىا (كلذو) ةرسشع عبرا ةنس ىفوتو هدالواىف هدرفسدسلا
 ىلاعت هلوق لز' نيح كلذ لاق هلعاو هما ىلع بلاغ هللاو ىنعي (كنيعل رقا ناك بااط ىبا
 هوبا ملا ني>وا نيدتهملا ماعا وهو ءاشب نه ىده هللا نكلو تديحا نم ىدهال كنا

 ريظن ىا (هنع ىلاعت هللاىذر رمصنع هوكو) مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا هانهو فلا ماع
 ىا .(لاق هنا) امهنع ىلاعت هللا ىضر رمع نبانع رازبلاو قهنبلا هاورام ركب ىبا ثيدح
 همالسا لبق هلاق نا مالسالا ىف .هل ابيغرتو ةيلست: ىا 6سايعللا) قيدصلا ثيدح وحن لاق
 كمالساىا ةيردصم نا ناىلع ةزمهلا متثب (ملستنا) هدعب ناكنا هب اممحرتو هل ةثنمتوا
 «كلذ نالإل اضرف دجوول ىا «باطألا مالسا نم ىعرشلا بحلاب ىا (ىلا بحا)

 ىجيبطلا هلله بسحم ىا (ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلا بحارل كنءالسا ىا
 (قمحمسا نانعو) ةياردو ةياور ديعب وهو ةيطرش ةزمهلارسكب نا نوك ىحدلا مجزو

 الاس م صاقو ىلا نن دهس نب دمح ن' لل. ءمسانع قي | قه ا زكتو: ى والا "ماع ل
 جوتعا ان هوبا لتق) قحمما نءا ةءاوؤؤوو اكدرانتا# ىن نه ىا (راصتالان 1 ةأانل نار

 هللا ىلص هللا لوسر عم ) هتمقو نمز ىا («.دحا موي )ل ىلاعت هللا ليبسيف ىا ( اهحوزو

 نينو لا رفا حا لهنا كر قيس ظلال نشلك ب نقض لق رافك لاتقىف ىاآ؟ ماسو هيلع ىلاعت '

 نيقفانملاو نيكرسشملا ناسل ىلع نيلسرملا ديس لتق ةعاشاو نينقوملا نم ةفئاط داهشتساو
 لؤمفملل 'ن وك ؤ ومو لغاقلا :ةمْلَضب (لسو هيلع ىلاعت “للا اص" هلاك وس ] للفاما تلاقفأل
 هندبىف ريخ وهىا 84 هل ىفو اريخ لءف ىا (اريخ اولاقإب هلاح تفيكو هل ىرجام ىا

 ' .(تلاق) ةفاعلاو ةيصلا ..ءىا نيب حلاك هللادمحت ) امهم (وه) يتيم ملاسو
 محم م مسمسو



 هسنورا ةحعش ةخلىفو هيدل ىباق نكوطل ىا «هيلا رظنا ىت> هينرا ) هاا ضعبل ىا

 21 سر زي و و م م يم ا لل لااا م موا سووا ور م وو

 مه ريغو جوذو خاو نا هل ىا ( ةدصم ل اك/تازق تيانل 5 هورأف ع ىلا هخاصل

 ءاحو نيهىا ىلوالا ماللاو م ا محد شلع كتّييص٠ ريعوأ كتماللس دعب 3 0

 قيفة ايسر 0 ريق 4ع ىع]) قربساط ناره رستم قا نبا ةيارإف

 ةعامجو ا ةباويعاا رمشع٠ ىا مك داك هحرخم ىردبال (هه>و هللامرك بااطوبا
 (ناك ]ل هنعىلاعت هللا ىضر ىلع ىا (لاق ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وس رلإ تيبلا لها

 اندالواو انلاوما نم انيلا بحا ) وعد و (هللاو ) ماسو هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا ىا

 شطملا ةدش وهو هدم زوو اروصقم عا ام كيب درابلا ءاملانمو انناهءأو انئانآ و

 مهحاورا نه مهيلا بححا هناىملا ءاعاو حورلا حور هلال اعفن دشا هنايةوامشاب را ةقاعافو

 راحو رمع ننانع ىور لياح ىبباث ىرمعلا هيقفلا ىا (هللا هر ملسا نب ديز نعو)

 دهزلاىف كراملا نا هنع هاور ثيدحلاو ةتسلا بتكلا باكا هل جرخا هريغو كلام هنعو

 مهلاو>١نع ريختيو هتاعارع مهظفحمي ىا (سانلا سرح ل هنع ىملاعأ هللا وخر رمع جر

 ناك وازإلا مدس ىلا كني ىفو)/ اجلا نس ى ا.( احابشم ىأرف ) هتفالخ ماي'ىف هتذاع ىلع

 ءوثلا قيرفت وهو شفنلانم ةمجلا نيشلاو ءافلا مشب وهو (افودرلل فدنتى ا ( شن
 (دارإالا ةالص د ىلع ازحر دشنت ىو ىا «لوقتو) شيفاتلاك رشتن, ىتح 5

 رانا اذا زو ةرجاذواملتاو ءاك 5 ءالعانتامدلاق هلمهم.ظعت انه ةالصلاب دارااو رابوا رب عبج

 فيفختلاو ديدشتلاب ريخ عمج (رايخالا نوبيطلا هيلع ىلصإل هردق ةعفرو هرجا فيعضتب
 يلجاولا اهدار انام 59 ةدااشلل انقل رينكك ا انا )قنا عا( دق

 لدول قنا انونم اروصقم ةدحوملا مغب 0 ١ رال مايصلا ريثك أ ىا اللصا

 ىنملا اذهو' ءاكبلا نيع هن 2221 ةرثكل ىندي لدع لجرك ةفلابملا هب ديرا وا ءاكب وذ

 يرش هاصاو نزولا ةرورضل رمص) هلوش ى كدلا برغا دقو 'هلبقام ةلباقل كيلا

 عقرإ ءاكبلا لدو ماا هنارع هحو قحالو ءاكلا هلك ةغلاسص فاكلا دالشم ادودت

 هاك ةءورقملا عببلا ضعل عقوام امآاو روصقم توص الب عمدلاو دود يسم

 ةؤطسل ىفام اذكو ىممهو انزو 6 هنكلو قعم مقمسم وه نيوتتلاو دملاو فاكلا: دب دشش

 ىفو ىكاطنالا لاقو ىلدلا هلا يهذ ىذلا وهو دم نودب انونم ديدشتلاب هظبض ن٠

 ا قالا كا لق اك باوصلاو ىهسا نزولال ففح دق ةديقشالا ناف فمفضعلاب ءاكب اهضعب

 | نامقل ةيصو ىلا ةراشاو راحسالاب نيرفغةسملاو ىلاعت هلوق ىلا ءاميا ( راحمالاب )

 (راوطا ايانلاو) ىروضحو ىتيغب ىروعشو 5 ىنكا ىا (ىقرعش تيلايو رافغتسالاو'

 تاالاح ءايعماو ءراانيب لوخجنامنا هم تدافا ة.ضارتعا نلومعملا ناب هلاح هلم تاون ىا 1

 | توملا ىهو ةبنم عمج اياثملا ناف توفلا رارساو توملا راوطاىف اهتوافت بسحب ةفلتخم ىتش

 (نع)

1 | 

 هس هس سب جينس ا ا يسال سس يم تسلا ا

ْ 



 م ا

 | ادشنم نا درودقو نيعم تقوب ردقم هنال ةينم ىعن همث نموردق ىا كياع هللاىنم نه .

5 

 ناللا كل ىنبام قالت ىتح .* مرش ايسا اإ نا

 ناديدجلا كينأي كلذ لكب * نرقّيف نانورقم رمشلاو نيا .

 كل ردق ام ىقالث ىتح ىنعملاو مسالا مالسالا اذه لئاق كردا ول ماسو هيلع هللاىلص لاقف

 ىرخاو ماركلا ذخأت ةراثأ ةينملا نال ملعا هللاو ديرت هو ىلاعت هناحس هللاوهو ردقملا
 فيفختو نيملا مضو مهمل جل ( ىنمحت له )) هب ملعا رضاح ىلع تيل ىنعملاو ماثللا ديدن

 ىاطنالا لاق امال ةغل ءايلا حل ( ىيبحو )ل اهدعب ام ديدشتو نيملا خت ةخشىفو نوللا

 ىنلا) ىبيح اهلوقب ةأرملا ىا 6 ىن#ت ) رازملا هنيبو ىنيب ناوحي ما ىنعي ( رادلا ) ةدورض
 هنعىىلامت هللاىوضر رمع سلخ ) رارةلاراد ةنلا رادلا اهاوّشو 4 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 اهدار ماقمءاذه نسل ىا (لوط ةباكجلا وال قارتفالاوا قارقللوا قايتشالل ىا ( يم
 امهنع ىلا#ت هللا ذر زمع نب هللادنعنا )7 ىنسلا نال ةملالاو مويلا لمع ىا( ىوزق )
 اسهيصع عامجاب تفعضو ةكارلعا منغ تركي ىلا هم ربك و. ةماعم حفل © لاتر كارذح

 سانلا بحاركذا هل ليقف ) امام بهذب لو سعان لجر اهم اك اءاضا روتقو لبق هيض را

 بوح اركذ ىلع بترتيام بيس ضاشالا اذه كنع كوز ىذ ءازلا مضإ 6 ابنغ لزب كلا

 هناكو ةبدشلل ءاهلا نوكس 6 هادمتاي ) هتوص ىلعاب ىدانف ىا ( حاصق ر) طاسنالا نه

 روفلاىف هلحر ىا 6 ترسشثناف ) ةثاغتسالا نعىف ةنحلا راهظا هبدصق هنع ىلاعت هللاىخر

 تاما هيراقو ةافولا هترض> ىا لوعفملا ةغصب 6 هنع ىلاعت هللاىضر لالب رضتحا الو )
 لطفا اميضيع رجل مود انجن كرثحا شدي سنلا 5 دامطسازع انا طرم ( نايم حلل
 ( هانزحاو ) لالب همثا لالب نع لأسف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر اهانا لالب ةحوز
 ءارلاو ءاملا خفي طبضو ىطدلا ىلع فدصنو امهم زوحم و ءاز نوكسف ءاح مضل

 هومب انزحو اهعجتن امناكف باسلاو بهذا لصالاف وهو لاق نونلا لدب ةدحوملابو |
 ىنعم ءانمدقام دب قب وهو ءاحرف :ىا © ةاينرطاو ) لالب:ىا (لاقف ) تبلسو تبن دق
 زجر مث لاطبالل بارضالا حيرصب هابرطاو لب ةيفسل او: نام ىيطانلا ةلاقاط بشن اكمال

 ادم ) افقو ءاهلاب 6 همحالا ) ىتان ىوريو ( ادغ ىتلا ) لاقملا كلذل الالدةساو لاحل انسانم .
 هدمحالا ىلا ن الا» نيفصب لاق هنا اضيا رامع نعىوردقو هبزحو ةح هز“ ىفو ( هبعصو
 ةأ سمانا بلا ة.شاح ىو ا سعا نع ىوريو ةزطسأ فو ( امانا ىوزوو «هيزح م ادم

 ارق" لن نا بؤ ىنشك ١ اهنع ىلاعت هللاىضر ةشئاعا تلاق ) اهفرعاالو لاق مشاه

 تكف) اهاجال هنغ ةراتسلا فشكب ىا ( اهلهتفشكف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلد هللالوسر رق ) |
 2252 وسو سس يس تاس تست تر ا ا اا ا بسس اس ا سس سس سس



 ها 29 1-

 | ءاطواكتيواا © ةكمرقغا جرخشلانو) .ةاقلؤلاءاقؤشوأ ةقازف ىلع انج ىا ( تتاف ىج |

 ةروسكم .ةثلثف ةحوتفم ةلم«* ٍلادب 6 ةنثدلا ن ديز ) ةورع نع قهيلا ءاور اك

 ١" مزلم نينا فلما قرار قغ ررعل لما كينان ءاهذ ةفف ةسوتنملا نوف كتشالا ||

 ةكب اهوعابف عيجرلا موي ٍبيبَخ عم رسا دق ناكو اري ىا ( هولتقل ) جرذأب قاعم

 ملاح ةفذظناا نراك ورا وهاو مآ ننأ"ىأ "( نزح" نا قافتم وبا ليال عا ( هل لاق )

 هللا كلئسا ىا نيسشلا مشب © ىلاعت هللا لدتنا )ل مالسالا لبق مالكلا اذهو حفلا
 ظ نالا ادمح نا بحنا دع زاي ) هللا كدشنا 8-3 ةزس ىفو هب كءلع مسقاوا هب كرك ذاو

 لااا ونار الكا نيتشر 2:6 هقنع نادي ر) «(كتاهقو كنا خخ قاوكمر ىا . (! كانا« :اندنغ

 ©( كلها ىف ) تناو ةطسأ ىفو © كناو ل ثنؤيو ديلا درصكو نوكسف مغبو نيتعتب

 | .ادمم ناجحا امإ هللاو دي ز لاقف 2 كلما -لوطو كلها: نيب اف :نوكت كنا لاطلوب ىا

 نع الضف ىا 6ك وش هسصت ( هن نعو هنما لاك عم ىا؟ هنف وه ىذلا هناكم ىف نالا

 يللا ديمو ( لها ىف نلاخ ) اناو غم قو( ناو) عةوف ةم همصي نا

 هذه ىف اناو لوَش نا ةغلامملا تسنالا 5 ناحل ادهن ةديقم 08 هبال نايفس ىبا مالك

 1 نزل 1 ل ل ل ا ل
 "0001 ل راع قات نيو 5 0 صقتي مل ةنحلا نم
 اءارتحا ىا 6 ادمع دمم باعصا بك ) نيعوبتملانم ىا ( ادحا بحي ال عاب الان د ىا

 ىرمتتل ا ملا وبأ لش 000 ىخاقلا هركذام ىلحلا لاق ادبؤم اماشتحاو ادكؤ»

 ادم نآ بحنا هلل لبق ىذلانأ ةبقع نا نَع ركذو قوم نا وَ كلذ مريكلا هن ريس ىف

 وسلا هش" وك هللاو ال لاق ةيسشخلا ىلع عن هر نيح ىدع نب سخ وه كناكم

 را ناكر نك( اقزنع 'ىلاعت هلا ىحر 000 نءو ) ىنخلالاك اع الو
 .ةرحاهم ىا 6 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا تتا اذا ايلا باك ناؤ/]» بن عن

 ا رع رك لا اهضرأ ند عدا ؟ ا هللا اهفلح ) ةنيكسلا ةنسدملا ىف هيلا

 راما لحم لع افطع بضتلاب ( ةغرالو ) اهل جوز ةحا 0 ىا 6 جوز

 ١ وس ااا نيبو مالو مىاوورملاد لع هفظح طق ملا اج« فاؤلتو زو زغأو

 | ١ يحرض انوا) هله ةففزا ةزتل هنا نوع افارمصنا ىا © نضرا نافل ةعؤإلل قالوا

 ١ 4 امهتنع ىلاعت هللا ىضرير مم نبا فقوو 0 هلل ا.حالا ١ | انهضرا , جوع يا

 ظ احلا هلع هيلص ىذلا ةغانئك اهينتعائا 4 ريب نلاانا ىلع ق3 مالو نا هاور ايف

 أ لبق اللين هللا حقا سعا ىلا نا: 6:3 ةيتتعاناما 2 كلا ايتن ىنا © ل5: ده )موشن

 ةيطسسا وزو كرك غال نيا شير كك عتبان ول هيمن فاو (ةقلانو تيك لاقتو )ل _نينزلا الا! ا(
 © هلوسرواهللاب حل ) مانقلاو مايصلا ريثك ىا 6 اماوق اهاوص 2 كن ىلع ةدم ىا تلعام
 ملسو هيلع 20 هللا ىلص

 ( لعن )



 هه 2م

 رددصم هنأ ىلع هنح ةمالعو ىتحدلا لصا قو ؟ مالسلاو ةاللصلا هيذع همك ةمالعف )

 بحانم) نا ةخسنىفو (هناماعارل هل هريغ بحت نذؤيام هيف ركذي ىا هلومعم ىلا فاضم

 اهراؤيمناو ىا 6الاو) هتفلا ىلع (هتقفاوم را ورث هبفرزع+ ناش ىا,انلأم مانا اش

 ليقاك ناكو هتبحنىف ىا (ايعدم ناكو) هتدومىف ىا (هبحىف اقداص نكيل)

 كاذب مهأ رقنال ىلياو #* ىلبلب الصو ىعدب لكو ظ

 ةلالد ىا (هيلع كلذ ةمالع رهظت نم ملسو هيلع ىلاغت هللاىلص ىلا بحىف قداصلاف) |

 لامعتساو) هتلمىف ىا «هب ءادتقالا) هتالالد قساو هتامالعلوا ىا (اهلوارت هيدل بحلا

 ( هماوا لاثتماو)ل هلاوحا عيمجىف ىا (هلاعفاو هلاوقا عابتا دل هع لد اب فلام

 عيمح ىف ىا (هباد اب ارواستلاو) ةهاركو همرد> ىا (هيهاوت باتاجلا وز ادنو انوحو ىااأ

 ىلع 0 ةرض علق "قى لو ه2 0 نساحمو هلباعش مراكم نمداوبا

 | هوحمو هطسو هضشو هءاجرو ةنالبو هعيشو هعود>و هتمعلو هتنحمو هتلوهسو هما ةبوءص ||

 أ طاعنلا مع _نارتك مت" ا هتلاو لهل مح (ههركمو هطشنمو) ُهاَشو انفو هوو

 هحرف تقووا هيضغو هاضر لاخوا هقيضو هتمس لاح ىف ىا نامز امساوا ةهاركلاو

 هلك ركذام للد ىا (« اذه دهاشو ) هما ضابقنا وا هردص خارشنا نمزوا هنزحو

 ١ (ىنوعتاذ) هتحم نوعدتوا هتعاط نوديرت ىا 6( هللا نومحن منك نا لق لاعت ةلوغ)

 مكبونذ مكل رفغيو ىلاعت هلوق همامتو هيلا مكبرشو هيلعمكشي ( للاوكببحم ) هتقرطيف ىا
 هرهظا ام ميدّقت اضيا هدهاشو ىا (هعرشام راثياو)ل مكبويع نم طرف امع زواج ىا

 «هلغأ ضحو ) هوحنو حابمو هوركمو قواطتعو كوددس مؤ و نم هشام راشحاو

 هللا لبمتام ىلع ىا (هسفن_ىوه ىلع) هكرتوا هلمف ىلع ضرخو ثحام راشاو يا
 ىذلا راثيالا ةهج نم راصنالا حدمىف ىا ( ىلاعت هللا لاق هتوهش ةقفاومو ) بحملا سفن
 اوذخلا ىا ( نامالاو رادلا اًؤومت نذلاو) رارحالا همسو راربالا ميش نم ةلمخا ىف وه

 لبقنم ىا (مهلنقنم) اهوقراش ملو اهومزل ىنعملاو المو ةلزنم ناميالاو الزنم ةنيدملا

 مهريغ الو شيرقنم دحا لقثي الو ( مهيلا رحاه نم نوبحن مهيلع نيزجاهملا لوزن

 ىدلا لصاف عقوو ةيآآلا قفو ةعحصلا جسنلا ف !ذك ( مهرودصوف نودحي الوإل مهيلع
 مهلابب رطخم مل ىا ( اونوا امه ) ةزازح ىا (ةجاحل .مهرودصفف هباوص لاقف مهسفناىف

 ىا (نورئؤيو ) هريغو "ىف نم مهريغو نورجاهملا ىطعا ام ىلا مهسوفن هب طلام
 ( ةصاصخ مهب ناكولو ) هلوسرو هللا ةبحيىف ( مهسفنا نعل مهريغو نيرجاهملا نومدَش

 ن رداهملل امهنسحا كرت ناناتسبوا ناراد هدنع ناكنم نا ىتح ةجاح ةدشو ةعاج ىا



 دسم منن

 مهدحأب اهحوزو هدل اضهد 00 تناك قتلا هشْحَوَو ىدحأا نع لزي قفا نينا 00 ع

 نيب ريضالا ىت لاوما مق مالسلاو ةاللصلا هيلع هنا هب الا لوز بحسو اذه هندي نيب

 نب لهسو ةشارخ نب كام“ ةناج دابا 214 تاق ايام اسما ازد ملو نبرجحاهملا

 مع و هم ق ءءلا اندهيح م 0 رش ملكش نا راصنالا ةقل لاقو ةمصلا نا تاراطاو ف.

 !يلاقق امل هبا ودخل ات 57 نبأ و رايد مكل تناك متكسش ناو م كلانا كاد سامبل

 طاخما ول الصا هيف ل اشن الو انيلع 'ىنلا» معرتؤنو انلاوماو انرايدن.» مهل مسقن لب

 ءاضرانش ءاضر ليصحت ىف ىا «ىلاءتهللاىضر ىف داععلا طاذسا اضنا ءدهاشو ىا ( دانعلا

 مهطخسا و هيلع طخم“ هطخ-' مهاضرا نمو دابعلا هنع ىضراو هنع ىضر هدانع طخ ىمللاوت

 ةركسنبا وهو ( ظفاخلا ىلع وبا ىضاقلا انثدح) هانعموا هانم اذه ثددح هن درو ام هيلع

 ةحسوتفم همم ءام ( نوريخ ن لففلا ناو قريصلا نينستلا نا رت ان ددح قا(

 اال ا حل ل رم ل روز دسم راك انك ةيعأ
 اادس عال انا هلا جوز نإ هل لاهو )ع ىدادغالا ىلعي وا اكدوا عادا ظ

 3 نا اة اع( ان ز ماو نوذلا 0 نيسلا 4 14 0 ىلع ونا)

 مامالا ىذمرتلا ىا (ىسع وبا 2ث انثدح ىا © انث ) بوح نب دمحا ىوربو ( بون

 ىذمرتلا هو ةرصبلا عماج ماما ىراصنالا ىا 6 متاح نب ماسم لل انثدح ىا ( انث )

 امج ع ئاوزي ةرصبلا ىضاق ع ا هللا دع ند روق سلا لا هريغو

 ةتسلا ةّمئالا هل حرخا قئالخو نيعم ناو دمحاو ىراذلا هنعو امهتقدطو فوع ناو
 هةتمومننع ىوري ىراصنالا كلام ن سنان: هللا دمع ا رك هللا دنع ىا (هسانع))ل

 ىوقلاب سيل ىناسنلا لاقو هريغ هّقثوو اص متاح وبا لاق ةفئاط هنعو ةعاجو نسحلاو

 ن عر هحامزءاو ىذهرتلاو يرانا هل جرخا نكل هديدح جرخا أل دواد وبا لاقو

 'لاقو تبل سيلو ظافحلا دحا ىبباث ريرضلا ىرصبلا ىلا ناعدح نا ىا 6 ديز

 ةعباتم ماسم هل جرخا هسلجم سلجا ناعدج نال اناق نيا كاما وادا ر وول

 لإ ايللقإ هن ىلاعت هللا ئدر كللأم نا سنا "لاق لاقث) امرك دوم كدت ( ثييسالا “نااادتشس غ7)
 ناءارقو ناتغا اهو ةددشملا ءايلا رسكب 6 ىنب اي ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 ءاسملاو حابصلا ىف لخدت ىا 6 ىسمتو مص نإ تردق نا ل ؛ةقفنش ريغصت وهو نارتاوتم.

 نيسملا م ىعا فخ يوقد ل 2غ كبلق 57 نعالاو ذاهلا كلع نعاوا

 دروام ىلع انم سلف انش غنمناف لمعلا اذه ىلع اباث نك ىا (لعفاف) ةضرتعم ةيلاح ةلمح

 6 عفو قبلا دق تفرط نم ىا (ىتتس نم ) مقل اذه ىا («كلذو ىن اب ىللاق من)

 || 'غلإب .ىا (ىنحا دقف) ىتتس بحا نمو ىوريو اهيلعتو اهلعأىف اهراشنلإب وا اهب لمعلاب ىا
 باحاو ةلا ٍباررا ةحردىف ىا (ةئجلا ىف ىعم ناك ) ةغاابملاب ىا (ىنحانمو) ىحيف

 اطر جاو فلق اخ اندلاع جدلا تار هثلرم سلا اظل (قشفنطلا ةيقؤي تنيمتا/نشرلل ةيرقلا

 يتعد



 انش ل

 أ

 هذه ضء!ىفرل تافصلا هذه ىا 6« اهفلاخ نمو اع ىا «هلوسرلو) ةلاصا ىا (ىلاعت

 نعال اذه عم 0< نكلو ىا 0 الو ةحما 0 8 -- ىا تحب

 5210 هيلع هل هلوقز) هب لا لاشنا 2ع 0 د مور :
 0 ثبدح فاك 5 (مالاس 7

 بقاملا هللا دع وهو هق>ىو هل>ال ىئا 1 رفا هدو قفل ني هللا قكر رم نع

 هلع ملاك هللا ىلد ينال ىده ناك جام 2 وهو ىراخع/ا 289 ا عفو اذك راما ّْ

 لاق قادت هللا كاز تأ موَقلا صعل لاقؤ ىراع اا دع ع 0 كدصإو ملسؤ

 هل ةءاو رو قهيلا هآور همع قلاش هللا ىضر باطخلا مرا 1 وه 9 لئاقلا طظاقلا صعن :

 رثك اام )2 هنملو هنعطل اليلعت ضعبلا كلذ ىا (لاقو) هنملا مهللا موقلا نم لحر لاقف |

 مالكففو (هلوسرو هللابحم هناف هتءاتال ماسو هيلع ىلاعت همني :لا لاقف 001 ظ

 ريغصل ناوعن ه ةصقلا بحأ ص 7 ةنم محو اده نل ىراخلا ىلع هي نطاي مدلا ا

 ة.قعأ كلعش رامملا نب كلام نب مع ن .داوس نب تاراثعا نس ةعافر 0 ا نامعل ا

 0 اتلايلا را سار لف هل ىبناو ةماعلا ايف اةدينلعاو ادحاو اردبو نيعيسلا عم ا

 اخ مك امزونلا مهللا موقلا نم لجر لاقف اسمحوا اعبرا هدلك ماسو هيلع نلابت

 1 بحاص ناكو هلوسرو هللاب هتاف ةئلتال ييحتو لاقف دلحلام رثكاو |

 ىنلا كوكي حازملا نفك ناكاو# ةئزو دست مايا ىتوت ىتح نايك ىّتب ىدقاولا لاقو ىهتنا ْ

 ىف لخدال ناك هنا اذه ناعم نع يك امو ىهتنا هحانم نه ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص |

 هتيدها لوشو ماسو هءلع ىلاعت هللا ىلص هيلا ام ءاحو ىرتشا الا ةفم وا ةف رط ةئدملا ْ

 هللالو_سراي لاقو مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىلا هب ءاح هنع هيلاطي هيحاص ءاح اذاف كل |

 ناب هلال اشو ا لوَقق هده < موا م كا ةاللصلا تلاع ىلا لوقيف هعاتم نك هطعا |

 نتا و ماعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر كوضيف هلكت نا تدحاو هنك ىدنع هللاو ظ

 هج و نيئمؤملا ةاصعل هميسح ةراشاو ةمظع ةراش مكن لولا اذه ىفو هن هيحاصل ْ

 نأ 01 ا ءلاَق تح ةل زمعملاو جراو ا ىلع ةعارط ا : ىلا لهال ةمال "3 بو ةحضاو

 ةأزتم ا هحاضلنؤتكفا رفكلا ىف: لحل الؤعقانعالا رم. هل ةجيارتع انوا ةاركد ل غش

 000 ذل هتحمىا (ىنلا ةحم تامالع نمور رانلاىف هدنلخت نولوشو نيتلزاملا نين

 يكل م رواد نفالا تاقوالاو :تالاحلا ىف ئا:6 هلءء زك 3: ةرك ماسو هيلع ىلاعت

 ننال كانتا وكلا "نكم ةنيلظا !رسذ) وقال ف كلذ قلاع العز اه9 !طوتر خا( 1

 تامالعنم ىا (اهنمورل اهنع ىلاعت هللاىضر ةشئاعزع سودرفلا دنسمىف ىمايدلا هاور

 هناذ ةعلط ةدهاشم ىلا ىا 6 هناقل ىلا هقوش ةرثك )' مالسلاو ةالصلا:هيلع هيلع هتحم

 ' ماك ةلجلاو_هبوبحت ىا ( هيبح ءاسقل تحب ) بحب ىا 6 بيح لكف ) ُهاَه دادف |
| 

 3 دمع -_ 0 يي و هه مح ها جو هس محو تسع محسن ع عسسل



 عك 1

 سب جارتنا اهنع) هيرو" ئنتونتا !يناتت عا ( نيهردسالا تدون و ) اهلق ل
 لوص> لبق زعرلا اذه نولودب ىا («نوزجنرب اننا عناد :دكملاوا نعم ىأ.

 ادمحإ) لوعقم ىنعب ليعف بيبح عنج (هبحالا ىتان ادغ ) ةبرقلا لوصوو هلا
 نم. اذه نسل.ذا .زحرلا .هنثشي, ىذلا نعشلا انه هي دارملاو هيّزحو ىوربو ( هحصو

 010 ل كل ىلا هكع قيل ايم ابرعع ناحل ا فاو رمملا نجار رح
 تاسا نم فاصنا وه ااو عشب سيل هنا ليلخلا معزو ةفور> ةلقو هازحا براقتل

 كلل قا نا الن ره هاو ردع يسرا ماع يلاعتا ىإ ©نالب ,لوغ منع ول .اًنيالثاو
 ١ نيقاسلا نمىسعلا: ناظقيلا وبا رساي نبا ىا رامع لاق مو ةذسأ ىفو (هلتق لبق رامع لاق

 مولا و اةالصلا:هنلع :ناكو نكرشملا ىدياىف .رانلاب:ايدعم ناكو ,نينرردبلا هللا ىف نييذعللا |

 مهاربإ لع 16 رامع ىلع امالسو ادرب لقوا رانا لوشو هيلع هدب ره هب رع ٠

 دقو :هرمع ن٠. نيعبسو ثالث نع ىلع عم نيفصب لتق اهريغو سابع ناو ىلع هنع ىور

 نب راسي همساو ةيداغلا وبا هلتقو ةيغابلا ةئفلا كلتقت هل ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص لاق |

 ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا كردا نييماشلا ىف هدادعو .طساو لزنو ماشلا نكس عبس

 ناكو ضعب باقر مكضعإ برضي ارافك ىدعب اومحرتال هلوق هنم عمسو ملغ وهو

 بانلاب رامع لتاق لوش ةيواعم ىلع نذآتسا اذا ناكو هنع ىلاسعت هللا ىضر نامعل اح

 نب دلاخ ةصقن و 0 اضيا مدهو ىا أ كا اموززلاب ىفطظسا ,١3 ديوحلا“ هل جرخا

 للا يلا قوش ةلالد نمو ا. (هتاهالع نمور نادعم نأ دلاخبر ةصقىف ةنع ىو: (:ناذوم

 ةيفجن [قاكان] (ىات(ةزيقو لو ) شمال ا ةناذإ_ىا:( ل ةمظعتا"ةرك د ةرثكد عم ) هبومجم ءاقل

 ىفو عوضا هراهظاو ةذىفو «عوضألا راهظاو) هلحت ةعفرل اهمونتىا كد دنع

 !(وانكن الا: اةطانوء!ساظأ للذتلاو عضاوتلا - اطملاو عوضألا لدب عوشملا ةزطسا
 ضشئوشيطا.غا عام عم رز 3-2 الاو ضاشهالا ىا ش ةايكألا ةئسن ىو راقتفالا فصوب ىا

 ةيقوفلا ءاتلا مشب « ىبتلا) قدما وبا ةذسأ ىو 6قحسا لاقل هفصووا همسا عامس نيح

 لمشل ل ةناثك مهنم م رطل بح ل ايا ميجا ب ع<2الا وه ليفو 0

 ىلع لتاق - نبا مهنم ريم نم ةلبق بوو هنع ىلا-ت هللا قضي ناكل, لئاق ى

 ا ماسو هيلع ىلاعآ هللا ىلص هللال وسر باح دكا ٠ كي 1 يحاول 0 ْ

 ترش )ا وللتاو .اوعضتي ىاز ( | وعشت الا .لاوحالا نم لاح ىف ىا («هوزكذالا) هافو
 ىا « كلذكو ) هيلا اقوش هقارفا ىا « اوكبو ) هيلع 0 تضيقنا ىا ( ,هدولح

 ( ب5 قم مهنم ناك ةخس ىفو 6 مهنم نيعباتلا نم ريثك )ل كلذيف هباحصا لثمو |
 ةنايعلا د وا نيعباتلا نم ىا ( مهنمو هيلا اقوشو هل 34 قشور يحتم و عش ىا

 < اين )ل ءاكنااو رارهشقالاو عوشملا ندسو ا ا © هلعشت نم 0 نيعمح عام سالاو

 م4 لع ةلاغ ةحللا ت 2 اك مهضعل ناك لما ةملفعاو الكاجا قفا ( اريقوتو ) هباهم ىا

 ( مهضعبو )



 عك 407 قع

 ةنسلا ةفوصلا نم نيتفئاطل ناشب رش ناءاقم اهو مه.دل ةرهاظ ةفاخلا تناك مهضعبو

 هتسكع ناهتملا ىلا ةمسنلاب ةبيهلاو :فؤألا. ماقم نم لضفا, ةبحلازو ءاجرلا .ماقم: كلا
 فاصوالا هذه مث نيرايسلا نورخ الاو نيرايطلاب نولوالا ىعحاو نيثدتيملا ىلا ةفاضالا

 نفقا ىلامت لاق ثيح نيئقوملا نينمؤلا ح ىف. نلابعت ةلاؤةر ننوه فاليتقم_اهلك .ةكرف هلا

 نيلت مث مير نوشخم نذلا دولج هنم رعشقت لاق نا ىلا مالسالل هردض هللا حرش

 لوصح ىف نامزالتم هلو سر 01 هللا ب ل هب الا هللا 7 ىلا م ولكو مهدولح

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلل ناسنالا ةبحم تامالع نهو ىا ( اهنمو ل هلوصوو دحا و: لق
 زوجمو 6 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ) ىنلا هبحا ىا عفرلاب 6 ىبنلا بحا نمل هتبحم )
 هللاو مالكلا 'قايسل بانا وه لوالا نكل متالا معالا ىنملا وهو ةخسن ىف بَضْنس نا
 هيسن بيس ىا © ةبسب وه ) نملو ىا 6( نمو )ا هلو هيلع فطع اذلو ماعا" ىلاعت
 ىزاخ 5 لقا هدب لفابعا 1 هندي 0 ل هن وسل# أو ةيلسن ةؤطسل فو هتدسنو

 1 مها داع نما مواذغو“ نادين الاه قرح حاهملا نم معو ةدحومو همخخ* نيشو نون

 5_0 مههركىا © مهضغبا نم ضغبو ) رافكلا نم مهقحىف ىعرشلا دحلا زواحت ىا
 / - 6 نك مالا لقا بدلك. وي دسم 4 مهيسو ) ر اوفا

 يم رك طفت بو كل د نقار نرخ نوما نو را رسل لو يل ارز ل 1
 ىف اك :ناييسللاو ندا زرع ىراذ'ا ىف م 6 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو )ل
 نحو نفلاف 00 ىدهلا امهل دز ىا © امهبحا ىنا مهللا ] امهناشو امهقح

 هن كف ىا ( ا دقف امهتحانم ) ةياوزىف ىا: © ناقو ] ئقعلاىف ةحرذلا ةعفرو.ةبؤتملا
 ىا16 ةينقحا ”نهفءا تءلوصم ١ قو ىلا دك لما حا طققأو) 1 نوع ان تول ») ىنحا

 دقف هلل اضغا نمو ىا )ع ىللعت هللا ضغبا لقب هقيقح خم :ضغنا 7-2000 :ضغلأ 5ك

 مهللا ردع نسحلا قدح ىف لاق ىا 4 نسحلاىف 0 ىرخا ىلا 2 هياورىفو د هللا رفك

 هر ىلا امهيف“سصنلاب © هللا هللا 7 ىذمرتلا ةياودىف ىا.(كاقؤ.هبحب نه يحافب هنخنا:ىقا
 نئمحمع ( اضرغ مهوذقتال ) ىبابحا مهنافءعوسب مهور "ذب الو ( ىناحا ىف رل هورذحاو

 نيعلاب اضرع ةؤسأ ىفو ماهسلاب فدهلا حرب م مالكلا نم قيلي الاع مُومرت اقده ىا

 مهحانف 2 قام دعوا ىتايح مايا ىتيغ ىف ىا (' ئ دس: :كوبوصل :هنا ؛يهاظلاو ةلدعهملا
 يزاد مل ( ىضغبف مهضغلا نمو ههبحا ل مهايا ىح وا ىايا هبح بيسبف ىا 0 2

 ع ماذا نمو ) لق مهيسس نم ةكل املا ضعب لَو انه نمو 1 مهضغبا رث" ئايا هضغل

 هلعف هلل 7-5 هولا“ ىعاأ © ىلاعت هللا ىذأ دقق 0 نهو افاذآ دقف ) م ء وسلا اع ىا

 6 ا ىلا هللا ىا « ين ايا 0 عرسسو برش ىا © كتثبوي هللا ىذذا/ نمو

 رتل را منادلاف هللا مهنعا هلوسرو هللا نوذؤي .نيذلا نا ىلاعت هلوق نم سبتقم ثندحلا

 ا ولع>ا دو انارشكت 5 ربغلا تانم ّوْملأ ِو نشوؤللا ْن نوذؤل نذلاو انءهم ااذط مهل دعاو



 هي 1
 + ولج اباللخ ىف ىا 6 ةةيطاخ ىف ) .ءنيغو ىراختلا ءاورتاك قانا (لاقو-) النيم اهثاو اناتب

 ىناضغل 0 0 85 نم ىا ار 55 ةفطقو ءزح ىا ليك ةدح وما جد 0ك ةعضل

 نان هللا ىضر ىلع بطخ نيح تونديللا اذه درو دقو اهضغب ام ةزعسأ ىفو ع اهضغا ام

 اا ا بش لاق اهنا قملاذق "نبا قط زا ةدطاف لع كوس نااررشا ودع, ةقبا ,ةير وحس ااه
 ةريغملا ني ماشه ىت نا ربأمللا ىلع وهو لوي ماسو هيلع يلاوت يس اللص هللا ل وير تيم

 نباديري ناالا نذا الث نذآ 0م ندان ذاق قلاع ناتو 5 مهتتبارأو ,مكشي نا ىنونذأتسا

 اذهف ىضغا اهضغا نث ىن٠ ةعضا ىه انا مهذب دا .: -و ىتبا قلطي نا بااطىا

 © هيت !ةناعا فرااهنع) ىلا لنا ضرر ةمئانل ل ةباؤ ريف ا 6 لاقو لا !مايسوضخت نم
 ةماسا طاخم ىحتنا مالسلاو ةالصلا هيلع دارا هنا درو دقو 6( هي>حاىناف هيحا ر هقحىف ىا

  ىناف هيحا ةشئاعاي لاق لعفا ىذلا انا ىتح ىنعد اهنع ىلاعت ل ىخذر ةهشئاع تلاقف

 ةمالعىا 6 مهضغي قافنلا ةبآ و راصنالابح نامالا هبا رز نيس الل هحا

 مم يال ثيدحو خنيدحلا احا هدب ولو مهيح هناعا نسق ها نع نم ناعا لا

 نيب اف نيطاتخم اوناك مهنا مهصيصخ هيو لعلو قفانمالا مهضغب الو نمؤمالا

 هلوقاهبلا ريشي أك كلذب ىلوا نيرجاسهملا م ل 3 و نيقفانملا

 73 اييملا ءانأ نابضالا ف _اصا تنكمل ,ةرضمتلا الو ىالبلاو ةالصلا هيلع

 | مومعلا قي رطب ءاج دقو ني رحاهملا نم رجاهم ىن مالسلاو ةالصلا هيلع هناو ةرجفلا

 يبيييلالالااا7الا> ب00000 ا

 ” ت0 م يل

 هنع ىلا هللاوضر سنا نع هكردتسم ىف كالا هاور مك قافن مهضغبو نايا برعلا.بح
 ىحب برعلا بحأ نم 0 مدلل م ىا هع هللاىذر ربع نبا" تريح قو )

 ىعن ا( ءاعم نايك نإ دعس الو راخا هانم ىهاظ ع مهضغبا ى كغم مهضغبا ن :.هو مهبحا

 لطغتلا اذكو نيكس 0 مهبحا مها ىح بيس 00 ىتذيف مهبحا نم ى'

 000 1 قق,نتطبا وزار يبطتعا نم ( هادا السلا هيلع منع رقم نيطلط اكان
 مهضغبو ناميالا نم راصنالا بحو وشاكر مهضغبو ناسيا شرق بح ةياور ىقو هناا

 ضغبا نمو ىنبحا دقف مهوقتم وا مهونمؤءدارملاو مهسنج ىا برعلا بحا نش رفك

 نا ىورو هنع ىلاءت هللاىوغر سنا نع ط_سوالاىف ىناربطلا هاور ىنضغنا دقف برعلا

 ” د اج ود كا ميش وب هن اقلالا نيرسو ركل ىلا بح اعوف ص راح نع ع

 هيلعف ىباحصا بس نءو رفك مهضغبو ناميالا نم برعلا بحو رفك مهضغبو ناميالا نم

 بابا اذهىف ةريثك ثيداحالاو ةمايقلا مؤي هظفحا اناف مهيف ىظفح نمو هللا

 مجيلاو برعلانم ةباعصلا عيهحو ةوبنلا تيب لها بحي نا دسحا لك ىلع بجيف ةلمخابو
 تببلا لها ضغب ىف جراوخلا نم نوكيالو 0 و. ةؤلالضلا تدع .ةييينسس امسح

 هعفتال هتاف , ةبايخجلا ضن 0 9 دارا يه الاو اصلا 3 نحلل ةيسشانرال مزاق

 0 ل ا يل م مع
 سيما

 (مالملا)



 هه غو

 لو ماتخلا ءوسنم مهيلع ىمح هناف مالكلا ءوسب قالطالا ىلع م ومذيو مالملا

 5 (هذهو) رهاطا اذهو ء ى لا كلد بحت ىا ( هلك و *لكر لخئا انف بحأ نم

 هحاام مهبحىف نيعباتلاو ةباعصلا ةمس ىا 6 فاسلا ة وا ةقيقعلل ةقفاوملا ةّشرطلا

 ل عا (سفنلا تاوهشو تاحامملا ف خعا) تالاحلا عيمج ىف مالسلاو ةالصلا هيلع

 هالوم ةعاطىف ةغااسم هاوهءام ةقفاوع مهسفنا ن ةفلكو  ماطلضتقف .نوطلكتبو ءاهتشا اذ

 (ءايدلا عيت ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا ىار نيح هنع ىلاعت هللاوضر سنا لاقدقو)

 لامكل اهفارطانم ىا فاقلاو ماللا خ هل (ةعصقلا ىلاو> نمل هباطي ىا رصّمو دملاب
 ىا اهرسكو مي | حفل (ذئموي نم ءايدلا بحا 2 تشعو تمدام .ىا (تلز فز هل هتمح

 سنا نع ىورو هانا ماللسلاو ةالصاأ هلع هيل هل امدح لكأ و 4ع 33 ةيحاو ناش مه

 سلجم ىف ىور دقو هيف لع> دقو الا ءادلا د>وبو دال ىل عنصام هنا هنع ىلاعت هللاىذر

 لسف ءايدلا بحا ام انا لجر لاقف ءايدلا بحي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنا فسوب ىبا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلهتضراءم ىهاظىلا ارظن كتلتق الاو مالسالا دد>لاقو فرسلا هل

 قا ق/ااعا 0 مهنع ىلاعت هللاىضر رفعج نءاو.سابع .نت:هللادنعو لع نب ناسملا ف

 ةيفص هتمع ةالوموا هل ةالومو ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هتمداخىا (سلبت اونانإ كل
 لاق سدمت تن ءاعمأإ 0 يي ةمطاق هدا ةيادو مهاربا هنا لاق كولا هوز

 اه تالا انا لغ ةلدعة فاو أسما حسا سا نه ع .ىسلسوو تأ ىلا وا ١

 انهاهط مهل عمصل نإ اهيبلانوتل وتل مهاا 4ع هلم دتتلا لئاعشلاىف قدمزتلا ه>رخأ ام

 ىناي تلاقف هلكا ندسحتسلو هينهتشي ىا (ملسو هيلعيلاعت هللاىلص هللال وسر بجمال ناكامت

 ردقىفف هتلعح م 4 8 رششلا/ و م ان تدذخاو تيماقق ا: ةنعم أ ىلب لاق مولا ههتشتال

 ىلا ب 0 اك م اذه تلاَقف هّسرَقف لب اوتلاو لفلفلا تقدو تدر ند اش هيلع تدصو

 ىلع (امهنع نما هللا ىكر رمت م ناكو) هلك ١ نييجسملو ماسو هيلع كلاعت كالا

 هل<ىف سلق رمع نبا لدب سا هع نبأ ند ىكحدلا ليلا و عقوام اماو نيم ىف م

 رقبلا دلح وهو تسلا للا دف ةمسسبل ميسا 007 (ةئسلا لاعتلا ) ةدح وما جدل : (سلي

 اهرعش نال كاذب تبءمس لاقثلا هنم دع ه4ةومص ليقو زها قرو وهو ْظ طظرقلا عون دملا

 (غبصيو]) رسسل "كلاب تنعبللا قوس هل لاقي عضوم ىلا ةبوسنم لبقو ليزا ىا اهنع تبس دق

 ملسو هيلعىلاعت هللا ىلصى :اىارذا) ءانطا لا 1( فشلا, )؛/رياشل/ انيك شوا ةريدع للاب كاك

 َّق هع املا ىلا امكل تدلع هب 4 اللا هع عمرو ةكيسلا نلاطل] نساورف ديوذام 017 ىا (كلذ 574

 مالسلاو ةالصلا هيلع هّتمح الا ىا ؟(اهن 2 هعش .فكلاو ةيمكلا نم هقفاوملا هّئيهلا

 لصاىف عقوو امهضغبا:نم ىا :ىبصأ ' جدنلا ىف تضالا/ هب هاولطوتروب اما: وافل قل ضقن#ا

 ردت رهطالا وهو ىلاحلا هيلع صن دق اضا لوالاو هاضغنأ ن* صا لاَ عفرلاب ىجلدلا

 0 رهظ نم فالح ان مولع ريغ اذهو 4 نا وهلا عاشهاو هاقع ةدارا ديعلل ا هللا صخغا نال

 لا «# ىراقلا ىلع و 2(

 نييقس مس تت ل ا تل ا لا يت ل ل يي يوي هع سل
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 -- اللا سب
  هلوسر سجل نم ناب راعشالاو نيزئلل هللا مسا واه وحن و نيخ نا و ىلا قل اع هنم |

 مهرثكا| نا الا هتمحم ىعدب لكف ىلاعت هللا ضغبا نم ماعلا دجوب الفالاو هضغبا دقف

 ل ولجشلل ةكانلا هيلع ةتليتتمب ةزنكلا دلو ةدوق ىدتشاب# قيرط اوأظخا
 (هتنس فااخنم ةيناحورل اودع مالسلاو ةالصلا هيلع هذا نمىا (هاداعز ٠ ةاداعمو)

 (هلاقتساو) هلدسىف عدبلا رهظا ىا ( هيد ىف عدتباو)إ اهريغب لمع ىا هش رط ىا

 لك ةاقساو ىوايولاخوا لغفوا-لوق نم ىا ©صا لك. )الش يحلا ئءؤملا دع يا

 نونمّؤي اموق دجنال) هتمحت .لاكنم ركذامب امالعا ىا (ىلاعت هللالاقهتعي ريش فااخن )ل صا

 اقل لم رواحاوللا نم اشلون قطان لسد نامالالف :نولمكتا لقا (يشي الا هوبا هلي
 صالا اذه نوكي نا ىنشال هنا ىنءملاو امهفلاخ نم نوقداصي و نوباحم ىا ( هلوسرو
 مهاوصا ىا © مهءإا اوناكولو ) امهئادعا ةيناج هنع ىهنلاىف ةغلابم عنتمي نا هقحملب
 لهاو مهمراقا ىا (مهتريشعوا ل مهنارقا ىا ( مهماوذا وا ) مهعورفىا ( مهءانماوا)
 (هءاحاراقح نخ الا مويلاو هللاب نوئمؤملاىا (ءالؤهورل ضيصخت دعب ميمعت وهو مهتبخ

 مهءانناو مه ءابآ اولئاقو) مماككاو مهمابحا ىا 6 مهءابحا اولتقدقإل اقدصو الدع ىا
 مىهنع ىلاعت هللاىذر ساسع نانع ىور هلوسرو سااوذر ليطساف عا ( هتاض ص ىف

 دحا موب هابأ لتق ةديبعابا ديرب مهءاا اوناكولو هلوقف ةباحصلان. ةعاح اهم ىنع يالا نا
 84/0 وانر ةيعاف راسب انوي زارها اكدت هْيَع خلاه تلا: وضرب لكم ايا دلو |اساعفا
 دحا موي هاخا لتق هلال ريمع نب بعصم ديرب مهناوذاوا دعّش نا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 لالحلا انخئاشم غشا نأ رقلاتامهيمىف اذك مهرئاشع اولتق نمت هوحنو ايلع ديرب مهتريشعوا
 ىا «هل لاقو) ىجلدلا هلقتام ىلع ردب مون ماشه نب صاعلا هلاخ رمع لتق دقو ىطويسلا
 يان قافنلا ماع هوبأ ا 1 ىلا نب هللا دنع نا هللادنع 0 مالسسلاو ةاللصلا هيلع ىبلل

 0 ل ال سعوا )نار لقا ديك نا نيود ورا
 لاقو ىراخا هانز كيد انوا ناد عر ىلا ( مايا ز) مزيمضب دري قا 4 ة كّسالال

 ةنيدملا ىلا انعجر نيل لاق هنا ملسو هيلع ىللعت هللا ىلص هللالوسر ماب نيح هيبأب اومهامل كلذ
 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر لذالابو هسفن نعالاب ىنعو لذالا اهنم نعالا ٌنِحرْع
 لتق دير“ كنا ىنغلب هللالوسراي لاقو ماسو هيلعملاءتهللا ىلص هللال وسر ىلا هللادبع هنباىتاف
 تلع دقل هللاوذ ل كيلا لما اناو هن ىرق العاف قلبك ,ناف هع كليا ىبا نب هللادبع

 لفت قعدت الف لتقيفىزريغ هي لمأت نا.ىثخاى ناو: ىنم هباثلاوب ربا لجيراهتناكاه جرزملا
 لوسرلاَقف رانلا ا رفاكب انمٌؤم لتقاف هلتقاذ سانلا ىف ىشع ىبا نب هللا دمع لتاقلا رظنا نا
 هنعهللاىضر هللادبع دهشتساانعم ىتبام هتبحنسحتو هب قفرت لب ماسو هيلعىلاعت هللا ىلص هللا
 ةر هوا هنع ىور ةرسشعىتننا ةئس هنع ىلاعت للاى ضر قيدصلا ركب ىبا ةفالخىف ةماعلا موب
 سوال ص يرو مو ىاحا دلل لا 0 وال 7 ل 0 ل ا سا ل يب اش مالسلاو ةالصلا هيلع هتحم تامالعنم ىا (اهنمو ) اهريغو ام«:ع ىىلاهت هللا ىضر ةشئاعو

 )نا
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 1 (ىدتهاور مانالا هسس ىا ( ه:ىدهو مالسلاو ةالصلا هيلع هءىنا ىذلا نا رقلا بحينا )

 تااقىت> زل ماكحالا عيمج ىف اقلخ هذا ىا © هب قاختو رث ماركلا قالخاب هسفن ىف ىا

 هقلخ ناك ) مظع قلخ ىلعل كناو ىلاعت هلوق ريسفتىف قا.( اهنع ىلاعت .هللا ىدر ةشناع

 بلع لكشا امو هاد ان اكسقمو هرجاوز نع ا.هتنمو هيما ا واش ناك ىلا يكول

 هلاثماو نيهاجلا نع" ضلعا و قاوفلاب نم وفعلا ذخ ىلاعت هلوق وح هقالخا مراكم نم

 تدشالاو 6 هب لمعلاو ) هتءازق ماود ىا 6 ةبوالت ) ةلدح ةمالع ىاآ 6 نآرقلل ةيحو )

 هدعوو هصصقو 4هظعاومف هى تلط:ىا 6 ةففو ل هلوق نع اجت نم ةؤسأ قام

 ميد نونا أ( انامعا تقلع اة شيل واو كارل راناوقنا ناليع كيمو
 قيشلا ( تافه نيشان ) اهساونو اهلزماوا ا عيش رس عسر )وش دعرم
 ماسو هيلع ىلاعآ هللاىبص ىننلا بح نآ رقلا بح ةمالعو نأ رقلا بح هللابح ةمالع )ل
 هلاوحاو هرامخاو هثيداحا بح ىا 6( ةئسسلا بح مالسلاو ةالصلا هيلعىنلابح ةمالعو
 ماعلا لقاذا 625 الا بح )) اهمهنو اهلع دعب ىا ( ةنسلا بح ةمالعو 071 ريع

 ىنعم اذهو ىقعلا ىلع لبقو امثدلا نع ضرعينا هثويلطو ةيقاب ةرخ كابو هاف امندلانأ هقرعم

 0 و ةالصلا هيلع هل وق نامتحغالايببالا 6 انانلا ط1 ةزردالا كم ةمالاج يقل كلون
 ام ىلع تبن ام را ارحب هاا نسا فاو هاند رصؤسل تما يعل

 5 ما ا انندلا ضغب ةمالع 7 نيتفكلابو نيئرضلاب اًنهبيشدقو

 .يتفو الاىلا ) هغلسام رادقم ىا نوكسف مخل ( ةغابو) هء دوزيبام ردق ىا (ادازالا ) اهنم

 اهمارحو باح اهلالح ناف ةرسحو لاو ةر ورمغلا ردق ىلع ةدايزلا ليست نافذ
 لاقوإل الوهجي رخديال ًارقيف عفرلاب ةغلب وداز ىزاج لها رانا اه لاغتشالاو اقع
 اهل ام ثضخحو اهلاح سط نعىنا ©( هسفن نع دحا لئسال هنع ىلاعت هللاىضر دوعسمنبا
 هتوالثىا 6 نآ رقلا بح:ناكناف 7 ناسحالاو لدعلل ناسنالا نازيم هناف ( نا رقلاالا )
 ياس كلور انوا ساومف ا لي عرق لا مدل يقفوا يدلل تقولو
 نمو ) ىعلا شع امو ةوغاللا اللام نق اك هتاف. ىوغ دلال سلفنا اا ىطرن نا ةديحلإل
 ىا 6( هتقفش ماسو هيلع هللاىلص ىنلل ) بحملا نمؤملا بح لصا ىا ( هيج تامالع

 مهظعومو مهيمو مصاف: مهتحصنب همايقىا ( مهل هحصنو هما ىلع ) هتمح مو هفوخ
 دعب ىا 6 مهنع راضملا عفرو ) ةبرورضلا ةيوسدلاو ةينيدلا ىا ( مهلاصمىف هيعسو )ل
 هلع نع 6 1 ؟ينوشخت قاؤذس انكغالأ مهنع راضملا عفدو ةؤطسأ ىفو اهاوصوو اهعوقو

 ةلضاعا كناع ا( جاو“ ةرلا"ةيكلسر ةفاولا "0 ارا نول «ناطولا» ةجرش لاا قءلطلا
 نسحولا ةراشا هيفو نيملاعال ةمحر ناك هنا عم نينمؤملا ةماعل ةمحرلا مومعو نينمؤملا لمكب
 ىنعملاو ىلاعت هللاقالخاإبب اوةلخت مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىلا ءاماو ةقفاوملا لاكو ةعباتملا
 هتعباتم لاكو ىا © هتمح مامت ةمالع نءو ) رويغلا تار ىف اولقلا دش 3 51 قلل د



 مسا

 , يك ىلا ىا )ع اسدلا ىف ( مالسلاو ةالصلا هيلع هتمح ىعدم هيغر ةلف ىا ع اهيعدم دهر 7

 ةرككلءارانا لقا افلا ) ناضل: ىاذ6”ءراشاو 2 مالالاماقتو زا دكالا:ةراد
 ارك شير اة عاو) طر واللا فلا للقلاانقغ نوكيا ةةوو رض: كاع نقفلاب غ1: هب هفايبمتاو)

 وه لاقف دهزلا نع ىرهزلا لئسو اهملع لابقالا مدعو اهيلا تافتلالا هكرتو اهنع هضارعاب

 ديعس ىنال مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو ) هربص مارا الو هركش لالخلا بلغبالنا

 < نلكبشا لزم عرمسا ااا ردح ىأ )م :م ىنح نم ىلا رقفلانا هنع ىلاعت هللاىوضر ردا

 هللا ناف © هلفسا ىلا 2 ىوارلان 0 ( لحلاوا ىداولا ىلعانم ) هلوزن دنع عقاولا ىا

 لفالاخعل ءانفلاا و. ةنكسملا ىلا: ذؤملا اوققلا كمصاوب اثل وآلاو :ءايفصالا تكا ىبر ىلاعتو هنا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلا كلذل دهكبو ءافخلاو رورغلاو خبعلا ىلا ئىدؤيالبلا#' مناف ىعلا

 لهم هاو ىبا انهذ نييشذ>الا كل هللا لع> تذش نا هلوَش لالا كالم هدذع ضيعامل

 عوجاو اموي عبشا ىنكل و برايال لاقف ابهذ ةكم اسطنبول لغم نا هيلع ضرع بر قا
 مالسلاز ةالصلا هنلع هن اكو كتركشو كتدح تعش اذاو كيلا تعرضت تعج اذاف اموب
 لقال لولا رلا هلل اخ نفك لالا عيت هراو لايخلا (يفص وبر ةرات مدني وك نوكم نا ,راتحا
 ىور ةرويشلا باححانم ىنزم هحوتفملا ءافلا يدش 0007 نب هللا دمع تدك فرو

 . .لزتام ىلاعت هللا همحر نسما لاق نيتس ةنس ةرصلاب دو هريغو ىرصنلا ندسحلا هنع

 كيحا ىنا هللالوسراي م ادعي باع للا لزوشالو للص ايفل لع ر لاقدر همر قرشا ةرصلا

 نم سالف ىوعد م تاناف كرك فر ركميو تاروت فلما ىلا 4 ل قا واحلا كان
 لا اوأز هيزازو "ىلا: نكاق )/:نييوقتلا7ساسا لع شيمر ناوكيلا نيكل نم ادا دايو ولع

 نا لاق )ل اررقم ادكّوم مسقلاب ارركم اهركذ ىا ( تارم ثالث كبحال ) ىنا هللاو
 ىتعباتم كاك اين مزاللا ع ىوعد ىف اقداص تنك ةلاوا الماك انح ىا © ىنحن تك

 ارتهلل8 :نيف) ىلا زاهي مبك ازوخو-ةجوتفم لادر ديدشقاو ,نيعب ريتك دوم شب( دعاف )
 بجوتسلو ةباعر ىذتش ةباقوو ةدع هل ذْحما ىا محلا نوكسو ةقوفلا 06 افافحت

 حارجلانم ىذالا هيقثو حالسلا هعنمت سرفلل ةسبل ىافجتلا لصاو ةياده بلجتساو ةيانع
 دهزب و ايندلا ضفرب نا هانعم ىبتقلا لاق رازالا وهو .ايادح ىوررو ناسنالا هسلب دقو

 اوقاف ضجه هلا (يننلا عل يايا وا[ نوازلبعلاب كو تاهتم لاقتلاو .قهنلا: لع رضاوراف
 ةرخ الاف نوكمأل .الطع لمع ىني ةرخ الا قفا ىا ىبارعالا نبا .لاقو ندبلا رتسياك

 ابابلح نقفلل دعيلف تيبلالها انبحانم ههحو ىلاعت هللامرك ىلع نعو اريقح اسلفم اريقف
 ىا باوصلاو ىجلدلا هلاق مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىا 6 ركذ مث ) افاسفجت لاقوا
 هلود وهو هلق مده ىذلا ىا ©( هانعع 6 ثدح وحن ) لفغم نب هللا دبع رك

 ن هللادبع ثيدح ىف نا ريغ ءررحا) ىلا ىنحي نه ىلا رقفلا نا مالسلاو ةالصلا هيلع

 اديس 0 نم نحب نم ىلا: عرسا 5200

 ( لصف.)
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 هللا هي ريسفن ىف سانلا تف دل باترول 58 ه.لع ىلامت هللا ىلص ىنذال ةنحلا نوع نك (

 مهلار راع تاثكف ( انعؤبل ديعلا هم ىا 1 ماسو هلع ىلاعت هللا ىل- ى ىلا ةيحو نكلعأ

 07 42 لا (ر 1 مها الام يا 14 عجرت ثسلاو : كلازه ه مهتاراش أ تددعنو ىا 4 كلذ ىف

 ١ ارك اال ان ااسيبفأل وانتا ىا (يهلاقك فوات يسن فاك هعمل سرا

 نئاق كاف6)(بلاوحا 'فالحا

 ريشي لاما كاذ ىلا لكو #* دحاو كنتس>و ىتش اتارانع

 6 مالسلاو ةالضلا هيلع لوسرلا عابتا ةبحلا ) ةنيبع نءاوا ىروثلا ىا © نايفس لاقف )

 ةقفاوملا ةمواد٠و ةعباتملا نسح دسال ىلاعت هللا مخ ةحضنوا ىلاعت هلل دعلا ةحم ةمالع ىا

 هدا ا سلا ا نامسوا اش يع 3و رث ةلوق عاده لالا خا

 لاقو ) هللا مكب ىا 6 ةياالا ىنوعبلاف هللا نوبت منك نأ لف ىلا ةلوك ىلا

 ةويضن فوج وى داقتعا اراب هوزصت :داقتعا ماسو هيلع ىلاءعت هللا ىلص لوسرلا ةحم مهضعل

 هّتعل رمشل ىا ( اهلد اهالاو 0 هن ريس ةنامأ نع هعفدو ىأ 5 ف نع بدذلاو 0 هتامو هند

 ,تيظع ةلظدالمب هته رط ةفااخم فوخ ىا 6 هتفلاخم ةيبهو )) هتقيقحو هناذل ىا هل ةخسأ ىفو
 ركذلا ماود ةبحلا مهضعب لاقو )ل ةدوملا ةحنوا ةبحلا ةمالع ىلا ءاعا اضيا مالكلا اذهو |
 عطب لد يس يمرر سرا تل هيت عمرو ا

 ىلا قوشلا ةحلا مهضعب لاقو رث هرهد ماودو لمان واكف نع سوا

 ضايك ةلللقلا دا يباساقوللا مهضعب لاقو ) بولطملا ناب ىف برقا اذهو بورا ظ

 ةيقان 52 22 خباب لعاب يرمألا بيم ىا ان( »ف تح بازل قا نر عا ا

 00000 ان زابلااةرا يلع 000 راخلاب دلع يوحنا بحاام ةحبم ةخسأىفو |

 هلل دانعلا ةيحم لقايريكللا»اىزا :ئنجالا ودعم 5 ناو فو © يك امه كيور هلوق

 هدانع هللا ةمححو اهيف مهتنغرو هريغ نود ةداسعلاب هصاصتخا مهس وفن ةدارا نع زاحم

 ىا © هل قفاوم ىلا باقلا ليم ةحلا رخا لاقو ر مهلعف دمحبو مهنع ىضري نا

 ادلتغؤ ةسدلا كب وتغملا .لاؤج الا( قاياةتيندلا» ةيديقتلا“ ةيكايللا .رومالا هتمربحلاب ىلع

 (:ة مطل ثارفإ ىلا ءرايشات ةبافنملا؟تايراسلا اوك لو ره مبا ضيا نو

 ىا 6 ليلا وه ) ىه ثب> نم ىا 6 ةحلا ةقيقحو اهتقيقح نود زن اهحناتن ىا

 نوكيو ) عرمشلا :ىضتقمب وا عبطلا بجومبىا (ناسنالا قفاونام ىلا ) نانحلا ليم
 ذزإتل ىا 6 هذاذلتسال اما ) هلهليمو ناسنالل باقلا ةقفاوم لصحبو ىا ( هل هتقفاوم

 مش ع طا عما مدس اير بلقفااؤيراف#دبلاا لاء اسعلا طوال مركلل ار فال
 هزس بويحلا راثثا رخآ لاقو (0)

 ل سف م م ومما ب

 هه

 سس ب تت تت تضسسدسست# ل



 ه- ةةيقألا سل
 ١ ل لا 6 رسل ارابتكل 2و ةيسبنالا_تاوانلاهيويط لعبوا. ةبسفتلا تاؤهجلا/ ققو ىلع تناك
 تاكو تاناودطا وم نوكت نا نم عا تارا نما( ةيلعا 2 زوما
 تاعومتملا ْنُم ىا 6 ةنسللا تاؤضالاو ).ةنؤزوملا لاكشالاب تعقو ثنح تاداخلعا وا

 تالوك الان مىا © ةمعطالاو ) تاناويلا رئاس وا ريطلا وا ناسنالا ناسل ىلع ةدراولا

 يكل ا (ةييجاساوبت)/ ةليلانيل دكت هكر هللا “بل: تاقونللا نم. .كا( ةيرضالاو7 )

 ىا © ميلس عبط لك امم) تاسوماملانم ةنيللاو ةموعلاو تامومشملا نم ةسطلا ةخئارلا

 هّتعبط ىضتقع ىا ( هل انهتقفاومل ) اهيلع لبقمو ىا'6 اهيلا لثاف ) ميقس باقال

 ىلاعم هيلقو هلقع ةساحن هكر اداب هارت الواوا سب 0 هقفاوم نع رظنلا عطق عم

 نوال وفلل الا نمي ىاي( .نيطاصلا نع 2: ةفطل ىناتم, ىلع: ةنس ىا.6 ةغرش ةنطاب

 مهنع ر نانو ىاعالا نم” ان( نفوازبللا +: لعاأو 1 ءاانيخلا ادكو 4 ءاكالا وعز

 ييملل] [(لاوقالاو عا 6 .ةنيلطا.لاففالاو ) ةلرخلا' لاوحتالا قنا 6 ةلبلا ريسلا
 .ط ناف رث ءاينغالاو ءارقفلاو ءارمالاو كولملا لمشبل صيصخم دعب ممعت اذهو

 يللا يملا (طسملا“ىلاتلئات )أ :ناتمعلا ده ىف لماكلا“ أ"( نانتألا

 5 و هفاغش غلب ىا يملا هفغث لاش ابح اهفغش دق ىلاعت هلوق امهب "ىرقو ةلمهملا

 يل اهل لاا ناقمر يلا هزم راس اف لاغلا ل2, نفر كان دح# يعاكس
 دارملا لح و بلقلا ءاديوس وه ىذلا داؤفلا غلب ىتح هاو بلقلا فاغش قر

 ( موب ) فغشلا ىا © غلبب ىتح )ل ءانثلا بتارع نيفوصوملا ىا « ءالؤه لاثتاب )

 بصنلاب وه مهدض ىلع اوناك ىا 6 موقل بصعتلا ) ميرك وا جش وا ملاع عانتا نم 5
 ةيردقلا ثيدح هنمو عتتلا لاك ىا 6( عيشتلاو ( يي اذكو غلب لوعفم هلا ىل

 © ةما ن 0 موقل موق بصعتلا غاب ىتح هع هطلت ىفو لاحدلا ةعبش

 ىا © ىدؤيام ) نيرخا ىف ةخعس ىفو ةعامج ىف ىا 0 ييزضا» ف 4 ةشاط ىا

 ناطوالا نع ) جورلا ىا دملاو حتشلاب © ءالجلا ىلا )/ عب دتلاو لتيلميلا كيلا ننام

 راحت 99 ناوذشلاو ةنارنلا ةمزحل> ةؤاتل عطق ىا حف مغ 4 - كتهو

 لقب يان ( اا يشا لوك زا جابفألا ول حاورالا عاطتقإب ل ىاةةقلطملا اطال

 | هياط اونا هنلا) همت وو © ةلااشحلا 'ةيبس' قم هلهتقفاوما )0 /ةااوح ةقفااؤم_ انما ؛نافنالا

 ١ يتلا ]د[ ابإ» نط 12-) :ةئبوالقت) دلوع تقلخ ! 26 نماؤفنلا .هللجس نقف :هءلع

م نا نع قهبلاو ةءاحلا 3 مينونأو ىدع نا هاور اهلا ءاسا نم صخشلو
 1 هللا ىحكر دوعس

 كل ررهش اذاف 0 ىلق هجن اذب ىلع رجافل لمحتال مهللا ءاعدلا “فاكر وو هج واعي ىلاعت

 نا ايش او يشعل قيااؤنزو لا( بحازطتابإلا لكي نك د دس فن ا ) )ديه

 ا( ىيايعاوأ ان 2 قرلاب ناويملالانو :ىشاوشلالا ةلابتكللا و. ىوروسلا :كاملجا مم ةنححلاهئلاسلا
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 سعت هه ليم

 د عماج مالسلاو ةالصلا هيل هنا تملعف مالسلاو ةالصلا هيلع هقحىفإل ةّاث ةدوحوم ا

 لاكو نهاظلاو ةروصلا لاس اما 8 هحو ىلع ىا 2 ةجوملا  ةثالثلا ىتاعملا |

 ةريشملا لئاضفلاو امهيلع ةلادلا لئاعثلا نم ىا 6 اهنم انررق دقف نطابلاو قالخالا

 ةرثكو ىا (ةدايز ىلا جاتحالام) 0 قيناقن مالا لاي( ليف[ اطوللالا

 ىلع) ىورخالاو ىندلا ىا «هماعناو إل ىروصلا ىويثدلا ىا (ةهناسحا اماو 2 بائطا
 هللا: احرف: ىلا, هلضايد لا (هنم) ىذه ىوربو ( صم دق كلذكف )ث هتلم عابسا اسكت

 ةللحلا: توعنلاو ةل١ تافصلا نم ةيلع ىتثاوإ (41) ىلاغت هللا ءاطغا ايف ىا (ىلاغت

 ( مهذاةنتساو مهيلعإل هفوحو ىا 50007 مايا هّسادهو مهل هضح-رو مهب هتفآر نم) :

 ماس ءا بتارص بسحم ىا (مبحر فؤر نيئمٌؤاا هاو راثلا نم هن ) مهتالؤسا ىا ا

 ةءاكرلا ىلع بصنلاب « اريشبمو) مهنايعا عيمجم ىا «نيملاءال ةمحرول مهماعنا بقانمو |
 ةيوقعلاب نيصاعلل انو ىا «اريذنو) ةنحلاب نيعبطملا نينمؤملل اريشبم ناك ريدقتلا وا

 هنآ مهيلع ولتبو) هقيفوتو هريسسبت ىا (هذأب ) هبرق لحم ىلا ىا (هللاىلا ايعادو) |
 مهملعي و ) هتائيب حئاصنس مهرهطي ىا 1 مهكذ ور بارع لقزةلمتسملا ناررتلادسالا مهل ١

 ( ميقتسم طارصولا معدهبو)ل ةللحلا 59 ىا «ةمك لاو ةنقخلا هماكحا ىا (باتكلا
 0 ىا 0006 مظعاو اردق لحا ناسحا ىاف ) ميدق نيدو ميوق قيرط ىا

 (لاضنا ىاوإل اصوصخ ىا (نينمؤملا عيمج ىلا مالسلاو ةالصلا هيلع (هناسحا نمإل |
 «نيملسملا ةفاكىلع هماعنا نمل ةجن ملا ىا (ةداف رثكاو ةعفنم معاإل لابقاو ماركا ىا |
 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىا (ناكذا]) نيقفانمللاو ةمذلا لهانم ولو نيداقنملا عيمج ىا |

 مهتلالدو مالسلا ليسىلا مهتباده ىا © 0 مالسالا لها ةليسو ىا (مهتعرذ) |
 مهتم و ةياوغلا نم هد ىا نيعلا حت ( هيا ١ نم مهذقنمو ) ماركلا ماقم ىلا

 كار كقيا ركلاو) ح ايغلاو نوفلا عا (حالفلا 0 ,عادور ةيادهلا ىلا ةلالضلا نم أ

 هبدل ىا (مهعي يد هيلا مهبرشت ىلا ىا ( مهر 1 د .سوو ]ل حالصلا ىلع مهلمح
 ريخلاب 0 ىا © مهل دهاشلاو رث هيلع ىتليامب ة 5 أ مازلاىف ىا 0 مهنع ء ملكتملاو )

 معلا ) دبالا ىلا ىا «مئادلا ءاقبلا مهل بحلا ةخسل ىفو بلاطلا ىا «بجولاو)
 هيلع هنا كل ) رهظ ىا («نابتسا 5 هياغ الاوردل هب ايلإلا يذلا يضتيرتللا عايد هسوبلالا

 ع ريشر) ةفدرجلا ةدوملاور ىآ (ةيفيقللا ةيس) قيم عا ( سنو تا مالا و الملا

 ةلوقنملا رابخالا جرصو ىا (راث الا جم نم) م امل ىوريو (هانمدق امل اعبطو ىا
 ةقلخ ىا (ةلبجو)ل ةيداع اموسر ىا (ةداعو) رابحالا ءاملعلاو رايخالا خياشملا نع
 هماعنا ضو نم وهف نيرادلا من نم انيلا لصنام عيمج نا نم ىا 0| ءانرك داما ةيعشت
 ةعتتستتلا امهم ءئىرق دقو اهرصقو ةزمهلا دب وهو ابرق انسوخعا انا (ْ انلع

 41 ةلماعملا .ىا (لامحالا همومعو) ناسنالا دارفا عيمح ىلع ىا (ناسحالا هتضافال)

 حمسمم

 صل بندا

0 



 هت ه5 1

 هاطعا ىا © هجم نم بحب هعبطل ىا (ناسنالا ناك اذاذ) لاوحالاو تاقوالا عيمج ىف

 ةلقلا بف صو ىلع ولو ىا نات م وا ره هاند هيده نه هريع وأ نيل نهد ةيطع

 اال وبطل ةياعاب قا اميتظي ىلا هش[ شا جرا مانع نبا: نايو 'ئةماالف يفؤزملل

 ةاتليبحلا ىلع تائيس قداز نا اهنوطعق:مهتاتسح قيتو مهفورعم مهلرفغف ةمايقلاوب
 امنيا عا هند 6917 ةارح الانوار ذلا عفا نانتتالا مه عمتجم هلق ةفلعا» فدا وتل نفقات

 لايم نم لاش نا ةعلاوالا ناك نيترعشل ( ةكله ن 5 هصاخاو ه الا لعام هزم ىفو

 ( ةدم ) هاح.ناصقنوا لاح فلثاوا لام: زريض وا سفن كاله هقاام.ىا:(ةزفقما )

 اننا( نيلن ) .ةكرملات اذكلو دراهم: (باهنا ئذاتلا )5 راثكاوا ةربلق نامزلا نم ىا

 همنااجلا العا و ده الام نامننألاا قطعان عا ا( هضمي نقل هارد لئاز.ىا ( عطقنم )

 ( ءاقوو )ل متنا نه ىورو تاما 0 ةيبط 4:4 0 ىا؟ معنلا نع صقس الو

 ةنحاب ىا ( بحلا ا ميما ءاس نم كا 14 يم متاع 7 هاو هظفح ىا

 لاؤا !لفاكلا :كعاملاو نماكلا بأ اذهف ىا وهف دعب لصا ىهو ةذعمل ىفو هريغ نو

 (عيطلاب) لوهخملا ةغصن ( بلحم ناكاذاو ). فيد هنا هاظلاو لوهجملا ةغيصن' سحام

 هرب ملواو كولملا نم ىا 6 كلم ) ةلسملا لصا مكحي لب ةعيبطلا رايتخا ريغ نم ىا

 (؟حوا) هتيعرىف هتلماعم ىا © هتريس نسل بح لعاف ٍبئان وهو هرب هل لصح ملو

 ربك © هتدارط اكرطلا مانو5 لم ةنعول رخو قرر اا ( 3ر2 ويب اكلم قخ "9ازاؤأوا ريمأ .ىا

 قالا للا معا( نفاق وا ) ةتموكح ف ةلدغ !ماظأو هزم 1275 نم ىا فاقلا

 0 هدعب ةثالثلا بصختق لعاقلل ادلم بحن ىوربو اطقاو قل" ولاا

 ىا هعفر اذا ءانبلا داشا نم لوهجملا ةغيصب « داش امل ) عطلاب هبح نم نع ىا ( رادلا

 مركوا )) هملع نورقملا ىا (هملع نه رشثتناو رهظ ىا اشف ال ىوربو عاذبو عاشب

 هذه نم داز لبو ىا ( لاصألا هذه عم نق ل هتيعر عم هقلخ نسح ىا ( هتميش
 تفل هط ردا ىا لالا“ ىف لاو ل (ناذكلا 21 ض اغانزل) كازوكألا

 ليلا ىلواو بحلاب ق>ارل ملسو هيلعيلاعت هللاىلص وهف ىنعملاو ةدوجوم خلا ضعبيىف
 ل لي مالسلاو داللصلا هيلع هتفصىف هنع ىلاعت هللا ىخر ىلع لاقدقو) هل قا

 0 0 املع ىا زي (ةفر 2 هطااخنمو)) يطعن و اريقوت ىا (هاهزل ةلهو لواىق ىا

 هلا ىلعو مو هيلع ىلاعت ير هلاكو هلا هلامج دوو ابح ىأ «هحار هلاعف ميو هلا 5-5

 م يا ,وصا م ىا 9 ماسو هيلع 0 ا 4 بوح و قل |

0) 



 م ه0 1س

 منا ءارقفلا لعب قمل 4 جرح نوقفسام نودجال نيذلا 9 الو ىلاعت هللا لاق ) |

 1 اوصلخا ىا ( هلوسرو هلل اودناذا ) ةرذع ىنو ةنيهجو ةنسازك- هولا كرت ىف

 ةقاعم قيرط ىا ( ليبسنم نينسحلا ىلعام ) اهماىف ةينالعو ارس امهل ةعاطلاو امهب
 هحو نا رهظالاو رمضملا عضوم ىهاظلا عضو هيلا نيشياك مهناعاف مهناسحال ةيتاعمالو ا

 اذه ىلع ماد نمل مكحللا اذه نا ىلا ءاميالاو معالا ىنمملا ةدافا ريمضلا نع لودعلا
 مهلاثمأبو مهب © م سر ) مهريغاو مهل ( روفغ هّللاو ) ملعا ىلاعت هللا كسي سني

 مهلاعفا ىف ىا ( نيصلخم | وناك اذا ) هانعم ىا 6« هلوسرو للا وحأاذا ريسفتلا لها لاق. )' ||
 (ىضاقلا انثدح ) مهلاوحا عيمج ىف نداقنم ىا © ةينالعلاو رسلا ىف نيملسم ) مهلاوقاو
 6 دمم نب نيسح ) انثدح ىا ( انث هيلع ىنءارش ديلولاوبا ) هيقفلا ةعحص 0 ىو
 وهو (هللادعن:فسوب )) انثدحىا 6 انث ) ىاحلارك ذام ىلع ىناسفلا ىلعويا هنا ىهاظلا
 تدك م ولاويانع نبا ةزيسل ىفو (نمؤملا 5000 (ر ريلادبع نب رمجونا برغلا ظفاح

 وهو (شنو. ندم انثدحل ناسلابحاصىا (دوادوبا انثدحإل ميلا ديدشتب (راقلا ركبوبا
 ةفاطو نازؤيشلا هنعو ةعامجو ىروألا نع ىورب ىقوكلا ظفاحلا ىعوبربلا هللا دنعوبا

 باكا هل جرخا مالسالا 3 هلاف سنوي نب دمحا ىلا جرخا لجرل :لبنح نب دمحا لاق

 فسوب نب دمحا ةئسل ىفو قا هقتسارا نك ا هه ناك متاح وبا لاق ةتسلا م وحال

 مل هلجرخا ىزورملا ى تلاع نإ وهو ريغصتلاب (ريهز انثدحر) فردت هنا ىهاظلاو

 بتكلا باحصا هلج رخا ىتإللا ىا 6 ديزب نب ءاطع نع حاصىبا نب ليهس انيدعبإلا فهلا
 ناكربد ىلا ةسن اضيا ىربدلا هللاَشو دال هدجح ىلا ةسن 6 ىرادلا ميك  منفالا ديلا
 ةنس ىقونو كالذ لبق !ابارصن ناكو ةروملا نم عسن ةنس ملسا مالسالا لق هيق دبع

 رينملا ىلع ةساسحلا ثيدح هنع ىور مالسلاو ةالصلا هيلع هلا ماختلا هنقانم نمو نيعبرا
 نيج .لوبقو ا عاوبتملا نعي عبباتلاو كوضنملا نع لضانلا ةءاؤرراهبفو لسع عت نحاوإفللا

 نعوع اىفام زرع نع اضيا ىودو نيا نف ىور هنا ىطقرادلا ركذو دجلاولا
 هللا ىلص هللا لوسر لاق ) ىرادلا ىا 6« لاق ) دنسملا فاك 4 ْن الا رضحس | ال دايما

 تار ثالث ىا 1 ةئصنلا ندلان | هوعصم لا ندلانا ةريصبل ١ ندلا نا ماسو هيلع ىلاءت

 نذآلا3 دوادوبا هحرذادقو دواد ىلا دنس ثيدحلا اذه فذصملا قاسدقو ةغلالل

 نازركت ةييفا نياواموهب ةناعالا ف لم هسرح اسضاو 52 ليغ را ةصبلا ندا هظفلو

  هئارخبا و نإ) نقب | .ةيعيصتلا .نيلإ هيظفلا» ةينعا و قوم ىلو راثالا ةئصنلا ندلا نا

 هز ىفو ةرم ةوصنلا نددلا نا ىلوالا قيرطلا ىف هظفلو ةعيلا ىف ٌناسنلا
 ىا « نال ) مهنع ىلاعت هللاىخر ةياهصلا ضعب ىا 6 اولاق ) ةرم ةعصتلا نيدلا امنا
 6 نيلسملا ةئاو هلوسرلو ) لوصالا ىفاك ( هباتكلو هلل لاق هللا لوسراي ) نإ ةعصنلا
 ةكلاملا ند أ 14 انما لاق ) مهتعامج دارفا مس ىا 14 مهتماعو 2 نيرسملا ةعالو ىورو
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 | وتاليطأو ذلتاما هلت وفاة ئالذك الا تايضفو ة3اعلط أ زها يلعإ ون لقال: .نركو
 دحا لك ىلع نيع ضرف ىا © ةجاو مهتماهو نيملسملا ةْعاو هلو_سرلو هل ةعصنلا )

 نيفابلا وطمس مايق طقس ةيافك ضرف اهنا مهضعل نع ىوونلا ماسم حرش ىو
 اوُموقَت ناب هلوسرلو هباتكلو هلل ةعصنلاب قلعتبام ليصاسفت ىلع لوم هلعلو ىهتنا |

 هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا ملع اهتلمح نمو ةيعرفلا ماكحالاو ةيعرشلا رومالا عيمج
 كدت كرولا وق 'قانتالا اذنه هش ى ةاهحلاو ركنا نع هنلاو :فوؤعلاب :ضآلاو

 هءاتكلو هلوق سيلو اذه ةليصفتلا ةعاطلل ةيحوملا ةلامحالا ةهصنلا بوجو اودارا
 نوكسو ةدحوم مضب ( ىتسبلا ناهلس وبا مامالالاق ) ملق قبس هلعاو فنصملا ةرابعنم
 نئوتلان ةلخن نع اهب ريلي ةلك ةىصنلا ) ىناطخلا هن دازملاو :ناتسحعسل.:نإب ةنقوفف نيل

 ىلا هزي ذقلا ايلوالا لع و عسنلا نم رثثك اك ةفاضالا) زوو ار دلا هزكذ .ةفانشأ) نود

 ىا (ةدحاوةملكب )) ةلمعا كلت نع ىا 6 اهنع ربعي نا نكي سيلو هلحوصنملل ريخلا ةدارا )
 ( ةفلل| ىف ) ةطضنلا ئا (اهانعمو )) اهرصحتو اهانعم عمج ىا ( اهرصحت ) ةغيصب اهريغ

 ىا 6 مهلوقنم ) ةذوذأم ةصلاخلا ةلاللا ةيصنلا ىنيُف 6 صالخالا ) برعلا ناسل ىا
 ماللا ديدشُتب وهو باطألاب 6 هتصاخاذا لسعلا تحن ل مهتارواحم ىف برعلا لامعتسا
 ةكرح ععشلا سوماقلا ىف هموم ىأ نكسيو ميما تب ( هععش نم )) ةفيطا راشب هتزيم ىا
 نب ركبوبا لاقو رث ءاهب ةدحاولا لسعلا موموا هب جحتسا ىذلاوهو دلوم ميلا نيكستو

 حالصلاهبىذلا ؛ىثلا لمف ) نونلا مضب ( حصتلا ) ىلوالا ءافلا ديدشتب 6 فافخحلا قمح

 نيب ةقفاوملا ىهو ةعالملا لاف ءايزمهلا فق دقو ةلطبارملاو ةسانمللا ىا © ةمءالملاو

 تالي ىا 6 بوتلا هطاخم ىذلا طيألا وهو )نونلا رسكب 6 حاصتلانم ذو>أم )) ءايشالا
 اميرق ىا © هوحن جاحزلا قحاوبا لاقو )ب ءاضعا ىلع هسلب نا ءرمال علصنو هنازحا نيب

 املس ومي عنشلا ىلا ا واؤت لاختي هلو عال هاا ذعر عوي ةكاروفو نايس توم

 كير عفاقس اانزايقلا صن ىو للاتين عصف )يوماس قر فاكر نكت نأ طا
 تس م سس سب سي يس جس سس يي ييييي إي إ-إ-إ-ا هه. سمي سس ببيياي سس سسالللاب9

 تافصلانم ىا ( هلها وهام هقصوو )ل ةسوبرلاو ةيهولالاىف ىا © ةينادح ولا هلداقتعالا )

 اع دداما ( اديباؤت وب زر لهو و نالكلا و 'ةدايوالاو ةريلااوددعلا ودب ةايلسايوم هولا
 ىفالو ضرععالو يهوي سل هناف ةيلسلا توعالانم ( هيلع ل هقالطا ىا ( زوحالامع )

 هاضرو هللا هام لكىف ليملا ىا ةدحوملا ددشُت 1 هءاح ىف هيغرلاو , اهريغو ناكم

 ءاهنيو ههركيام عيمج نع دعبتلاو ىا 6 هطخاسم ) نع ةمعت ىو ( نم دعبلاو )ل
 يام اداوم تءاؤمااهد ةر لادا ورم اال لإ, ارينا ىو حمو هنو جالاود)

 ةصنلاو ) هلمع نعو هنع ىنغ ىلاعت هلال هسفنا هدحن ىف دعلا ىلا عجار ةقيقملا ىف |

 نيسحاو ) الاهاجوا ةباملاغ ناك ءاوس اناث <« هيفاع لمعلاو رث الوا ىا 6 هب ناعالا ةاتكل ظ

 عوضخلا راثكاو عوشألا» راهظا ىا 6 هدنع عشضلا و ) هنءارق نيبزتو ىا « هنوالت |

 _--ت:هسودميمووسووديومبنميهيهيم سس

 ك0
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 | هلكا بجوي فصويو هلالجا ىغتش بدأب هبإتكل ىا ( هل يدظعتلاو ) هيرضح ىف
 هءقيليال امع عفدلا ىا 6 هنع بذلاو رث هيناعمب ملعلاو هيئاما مهفلا بلط ىا ( هيف هقفتلاو )
 25مل طولا نع نزال خاءواعلا -نمدةمحملا نيعلا (:نيلاهلا ليوا كم 0نيسفااو
 قيدصتلا هلو_سرل ةعصنلاو ) مهباصصاو ةقدانزلا نم ىا 6 نيدحلا نعطو ) مهمارضاو
 © هلاق هنع ىمأو هن نما يف 03 ةيعلل داشالا ىا © هل ةعاطلا لدبو )) الوا ىا هنوش

 ( ناولسوبا ) بسنا هدعبام ىلاو برقا وهو هلوسرل اهب صخاموا ةعصنلاب قلعتيام عيمج ىا

 ( هترزاوم )/ئرج الار كبوبا 'هنبدازملا' لبقو# ئفافقعا نا ( زكيودا'لاقو ) قاظشلا و عتو

 ىلع هتناعا ىا © هترصنو ) هثلمو هند ىف هتدضاعمو هتلواعما ىه هلو ةهصتلا ى

 هنءاسا نم اعون دارا نم ةعئاممو هنع ةعفادملا ىا © هتبامحو ) هتءراحم لهاو هادعا

 بذلاو ) ا لفملا ا 6( كلطلاب هتقس ءانحاو ) ةنامثوا هتاح" لال ما” (”"اتيمأو اشغل زل

 ا( فاس اه رابط أ ( اهرش و اعق غيزي وا اهيف دم نا عقدلابو ىا «.ازيشع

 ةاذآ و ) ةلثكلا هللاضف نمانفو هللا ندا فانستالا "ا (ا هب كلا: ةفالخخاب ىلتغلاؤ 9
 ةدحوف ةيتح ميلا رسكو خو ةيقوفلا مغ © ى هلا» هذا ميهارباوبا لاقو ةلخا

 المحى ا © هيءاجامب قيدصتلا ملسو هيلع 1 هللا ىلص هللال وشر هيض 0: نم اك ةنستلأوال]

 الك قلغلل ىا اهرمشنو ) الرغاو ةاع ا قا ( حنش ماصتعالاو ) الصفموا

 قل اةوعدىا (ةوعدلاو) المحا,ملم+! نم ىا (اهيلع) ضي رحتلاوثلاىا 6 ضحلاو )

 ىلاوىا 6 اهيلاو ) ايناث 6 هلوسر ىلاو )الوا © هباتك ىلا ) المح هند ىا ( هللاىلا )
 تاجاولا نم ىا (بولقلا تاضؤرفمنم دممن دجحالاقو ) ارخآ (اهب لمعلا ىلاو) ةئسلا
 4 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسرل) ريخلا ةدارا ىهو (يفنا اداقتعا )اهنلع ةدكؤلا

 قر كبد شنو ميج مضو ةزمه دعب 6( ىرجالا 1-0 لاقو١راة لمد شا و ا هش رطل ىا

 ىضتَس 0 ايدخارن ئاا(.ءارقؤ 0“ ةسئرشلا تاكا ضابام ازعل وامل
 هل هءادكا 2 اح ىف هنامم كعب |مصلو هنأ دح ىف صن ) هتالا فالتخاب ىا 4 نين

 هاداع نم ةاداعم 0 هلاذنعىا 6 هنع ) ةعفادملا ىا ©« ةاماحلاو ل ةنواعملب ىا ( رصتلاب

 لاومالاو سوفنلا لذبو ) هيهمنو هرمال دايقتالاو لويقلابو ىا © هلةعاطلاو ععسلاو

 كاعو ) مهقح ىف (::ىلعست لاق درا هلا وخال ةناعراو هلا ةبامل و ديال قا ا( نول

 هات :كقودأ احرق هنالات“ لاح. .هتعتم تانثلا نم ىا 007 ءاع هللا اودهاع ام اوودص

 ىا رظنني نم مهنمو هدهعو هرذن ىا ه م ىضق نم مهنف نا( 0 ةيلا) هنادعا عم

 اضيا مهقح ىف ىا «'؛لاقب]) راضالا بايدرل اورغاَم ىلا ”الناعرت اولادي امور 'ةيفلاو

 نورجاهملا مهو * نوقاصلا مه كلوا * ىا © ةبب الا هلوسرو رث هند ىا « هللانورصنسو ))
 مظعتلا ةمزالم ىا 6( لالجالاو ريقوتلا مازتلاف هتافو دعب اب التسلل ةئصن اماو ١
 ىا © ةرباثلاو ) هيدل ةعاطلا دايقناو هللا ةنغرلا ةرثكب ىا 6 هل ةبحلا ةدشو ) مركتلاو
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 را وا عفرلاب «اةتفللاو ١) هظننن مياعت ىلع ةعل ىفو ( هتنس ىلع ىلع رب ةموادملاو ةظاوملا

 عيمجو ىا 4( هاصاو را وعلو هيراقا ىا 6 هد لا ةنو هتغعي رش ىف ( مهفتلا ىا

 هَتَش نط نع لام نم ةدعابم ىا ( هتتس نع بغر نم ةيناجو ]) هتريشع لهاؤ هتباح

 هتلمحو هتيلكب هتلمه نع فرصنا ىا 6 اهنع فرحتاو ل هتةيقحو هتعي رش ةعباتم نع ضرعاو

 ةمح رملا ىا ( ةقفشلاو ) هتك نم ىا ا ريذهمتلاو ١ هل واينعيعا عفرلاب 14 هضغلو (ْ

 هبادا و هريسسو ) هللاضف مهفتو هلئاعش ملعت ىا ( هقالخا فرعت نع ثحيلاو هتما ىلع )

 ىرجت الائا ( ءزكذاد لتف ) هلاودلاو هلامفاو هلاوقا نم ركذ امئآ ( كلو لع ريصلاو

 املب ةبحلا قيقحن ىف ىا 6 ءانمدقم اهتامالعنم ةمالعو ةبحلا تارك ىرحا ةوصنلا نوكت )

 ةلاسرإلا جيبح اص, داتسالا /وهو: © ىرسشقلا مساقلا وبا مامالا ىكحو ) ةعباتملاو ةعاطلا هيل

 ” ناوثلا ريعاشنو نايا كوامدتحارتسللا قنا را هلوار, عتاب ىوتع نا )ل ,ةعةوضاا

 لا ل نايا لاليبالا, مهو ءاز ىرحا قيواولا نيدكتو ةمروعتملا ةتلثملا ءاثاب وه

 تنل نيل ويصرماب لع ةومهلا سك ووءارلا مب 6 ىؤر ) ءافلا ديدشتب 6 رافصلا

 ال قا لع رار فيتم ماب كوه نا ريع هيل ىقفم نيتك ارض ءاحلا سك
 هل لبقف ) ىبونذ ىا © ىلرفغ لاقف كب هللالمفام هل ليقف رث هتوم دعب ىا © موللاىف )

 1 ىلا هيف رذ نلينعساط ىا هنيع 0 تشق اقم ىلإ كلرفغ سرس ا ىا؟ اذاع |

 ( ىدو:ح ىلع تفرشاف ) مايالانءىا © اموب ل هالعاىا اهحنف حمو اهعضو ةمجملا رسكب
 هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر ترضح ىنا تينتث مهترثك ىتاحاف ,ر مهيلع تعاطا ىا |

 ىل هنبا يكشف 0 ءادعب جلع _ىا © هتيصنو .هتنعاف )ل هايارسوا..هتاوزنغ ضعي ىف ىا( ماسو

 يف قحاسو .ئا 1 ىلرفغو ( تكا د قيكافو ىلع ىتاو هّسونع ىنازاح ىا ©( كلذ

 ا جديا انقل ىريشقلا مالك ىهتنا ى وط قدصو ىتيب صواخل قعاريدصو وم عقو 0

 هيلدا يماايك قحلا ف مهتعاطف ر نيلماكلا ءاسضالاو نيلماعلا ءالعلا نم ىا ( نيإسملا

 قوليخعا, ةيصعم ىق قول .ةعاط ال' لاق. مالسلاو ةالصلا هلع هنا الا :ةنحاو» قلل 7

 هللامرك ىلع نع اهريغو ناخشلا ىورو هنع ىلاعت هللاىضر نارمع نع 5 احلاو دمحا هاور
 نب رمع بطخ دقو فورعءملاف ةعاطلا امنا هللا ةنصعم ىف دحال ةعاطال هظفاو ههحو

 هّلصع اذاف هللا تعطاام ىنوعيطا لاف ةفالخلا ىلوذا ىلاعت هللا همحر زب زعلا دع

 لوسرلا اوءيطاو هللا اوءيطا ىلاسعت هلوق نه دافتسم ىنعملا اذهو مكيلع ىل ةعاطالف

 ى عار(: هك نإ مهتنؤ٠ىف العفو الوق مهتنواعمو ىا 4 مهن و عمو ١ مكنم سم الاولواو

 قيرطب نك لدعلان ع اولدعاذا قاب ىا © هب رف مهاياىا ( مهيصاو ر) لدعلا للعفو قا سما

 اتا كا طيار الوسم ىتش ىلا دقيكلاق دقو اضل" نر عا ناش ونس < قفيرلازي اسفأعللا
 ميشا العير هؤاسن اذا عا (فايا ضوبك دووجر) ةةيبط ا رةظعوملاو ةمكطإ كير ليسوا عدا

 ماكحالا نم ئُث مهيلع ىَح ناب )ع 4نع ا ولفعام ىلع مههربش و 0 قو رظ قطلاارما ( هحو ْ
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 ةماعل )ل عصتلا اماو لانا ىلوالاناك 6 عدتلاو )) ةمئالاىلع ىا ( مهباع مهولق داسفاو )

 ةيورخالاى ا ( مهطلاصمىلا ) مهتنادهو مهتلالد ىا ( هداشرا) وهف مهماوءل ىا ( نيملسملا

 امم ىا 6 لعفلاو لوقلاب مهامدو مهند صعاىف 0( م6 دضاعمو مت دعاسم ىا ) مهتلوعمو ) ظ

 فن رعس ا 14 مهلهاج ر يصد ول مو 0 ىا ( مهلفاف هب 4ع اور اداعمو انعدم معقب ١ء

 ىا (مهادوع دوو مها دعو مال لاح ىف 7 ارقف ةنواعم ىا 4 مه>ات دفرو ) هلهحام

 4 مهلا ( اهااصينا ىا ( مفانملا بلحو مهنع ر اضملا عفدو ( ساثلا نع م6 وع رتس وا سانللاب

 قام ىلع اهريغو لد ن ل باح 1 هكر كثاخحلا اماو ردصضصود» ماللا ارك محلا - وهو

 4 مهيلع سال ورجلا كرت "قاما اوما عم ) لعا نناعمرأ كورلا جفا خا مهنع 52

 مهشي رو ةماعلا ءارغا كرثو ىا ةمجملا داضلاب 6 سانلا بيرعضتو )) اوراح ولو ىلا ىا

ْ 
 ا

 هلوقن م كا هلك اذه مل هلم ف ل القز ا اوك وه انه ىلا لوقف سوحداقلا

 كم ءلا نو هللا لا مالاسلاو ةالصلا هيلع هدددح نمو ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو لحو ع ْ

 هاما مهمفنا هيلا مهبحاو هللا لايع ء مهلكق لخلا ناو و ملسملا هبخا ن زوعف سل ان 2

 لافاشرالا ؤ
 2-2 2 2 م ع

 دك هلا ريقوتلاو 10000 3طن اقبل ىف ىا ) هريو هريثوت بو>وو هسا مظعت ىف )

 ىلا ناسحالا بو>وو ىا ناسحالا وه ريلاو هلاو>ا عيمجو هنطان و هرهاظ ىف هلحمو

 مظعت ىا ( ىلاعت هللالاق ) هما ءاملعو هب لها نم مالسلاو ةالصلا هلع ه , قاعسام

 كاوا: ( اًريذتو ا رمتبمو اايهاق كاتلسرا انا" قنل] البجا 7“ هناهكر او, هئاطلبم وطوال

 مهبلعو مهل انةدغ لوف مقا كافيموا 7 1 ادهاش ىا ةررقم فاصواو ةردقم

 هللاب اومْوَل 2 ةقرفلاو ةقرحلاب رفك نا افوخمو ةبرقلاو ةنلاب مهنم نما نمل ارششيمو

 ىلاعتو هلاحعمس هلوقل هلل راها نا رهاظلاو هصا اومظعتو هنند اووشتو اوقدصت ىا

 اهيف سيا و مفلا دراما 37 اللا /متأطتو لرواد تاكل ىف عقو اذكه هورقوتو ىلاعت هلوق

 ةباالا تعقو بازدالا ةروس ىف مأ خلا ضعب ىف وه اك كانلسرا انا وه امناو ىبلا اهيا

 لصاحلاو هللاب اونمؤتل اهيف سيل هنا الا كانلسرا انا ىتلااوااي ىلاعتو هناك هلوّش ةردصم

 © اواءدهالااوشلآ 'ننذلا ابأايء لامن لانؤأ) لم الواد و لاتحب عيب( يرق
 متثو همن ىدحا فذحي اومدَش 1 بوققعي ةءارق هدؤرو اومدقس ال ءانءموا انما ىا

0 
| 
١ 

 ؤ
 ظ هيسغأا ةءارق ىفو تافتلألا ىلع باطلا اهلامكب ىا 2ك 4 لآ هورؤوبو هورزءاو هلوسرو

 هللااوّدتاو ةياالا رخا و امهنذا لبق ىنممب امهمادق ىا ( هلوسرو هللاىدب نيب ) ىرذالا

| 

 ىلا كانلسرا انا ىبنلااميبا اي ىلاعت هللا لاق هلوق نا ملعا مث * دعبا دقف قرف نمو هوحسنو

 قوفذ مكتاوصا اوعؤرأ الإ الط نيذلا )اياب هود ىا 1« .!ايو) م مياع 0 هللانا



 تأ 0+

 نا م لع قلب هوأعل 91 ااضف هنوص غارب ادد مكناوصاب ازواحنال 1 0 هلا ثتثوص |

 اين كد هتتو" ةمال مكيلع هن لمع خوك مكتاوصا قوف ةناوض نول 37 اهوضغت

 ©( تاب اللا ثالثا ) هيدل اه ا يض ءل هيلا ملكتملا تفاحنو ةن دب لاب توام تي 57

 هنلا_يس هلوق ىهو ةيضقلا ب 0 0: ةجلا نالاا نك ناس تاي الا ارقا ىا

 .مكلامعا طحن أ ضعبأ مكضعل 2 20 اذا ىا لوقلاب هل اورهجن الو لادا و

 نوضغي نيذلا نا اهنالطب و اهطوي# ىا نورعشتال ملا و اهطوح ةفاخم ىا

 ةفلاخم ةفاخم وا لالجالاو بدالل ةاعارم هللا لوسر دنع اهوضف# ىا مهتاوصا

 اردو ىوقتلل اهرح ىا ىوقتلل مءواق هللا نمسا نيذلا كلوا لاوقالا ىف ىهنا

 ممائيسل ةريثكحص ىأ ةرفغم مهل اهتينالعو اهرس ماع ىنعملاو اهتفلكل امنللصو اهتقشنا

 ةالصلا هيلع هنافو دعب اضيا ةاعارما هذه ىغْش هنا ملعاو مهماعاط ىلع مظع رحاو

 لك اننا و قي ينور هكبادح ةءارقإ ديع اذكرو :ودهييش دنع اعسإلا هيحبم ىف مالبلاو

 اورفك نيذلا لاقو هلو ىلا_هكتو هناس هيلا راشا مك ناقرفلا ري_سفتو نا رقلا عامس

 لورا ءاعد العمال ىلاعت لاقو ) نوبلغت مكلماهيف اوغلاو نا رقلا اذها اوعمسنال

 اولوقت الف هناعمإب هلادت وا هئوص قوق توصلا عفرب ىا ( اضعب مكضعإ اعدك مكس

 10 مظعو هناحيس هب هبطاخ لا لوسرابو هللا اي[ ووقف لب يلا دحمو

 ةدجلا هفاص 5 هودان ىنعلاف ةب الا ىف نيينعملا نيب عملا نم عنم الو ةداتقو دهام
 لك زانق ةىأ عاتلا نجتواذ ) يدلل ءاغا تع كاوتط ضقت نه ؛شزلا مالك -ةروكذللا
 همظعتو 7139 هعاصضا ىا ( مزلاو ) هلو هع ركت ىا ( هريقوتو مر رثتا) هقاحك

 ديدشتت (دربملا لاقو) لالخالاّن م (هولحت هورزعت امهنع ىلاعت هللا ىضر :سانع نا لاق

 6و سنا غددلالا  لاقو هس“ وغلات ءوزتكت ) اهركذ -وددس ادقؤ' اةحاوتفملا ةازلا
 هل لاش نما ماعاو * ىناعملا ةبراقتم ىناملا هذهو هلوسر وأ هيد ىا ءورصنت نهاظلا

 شفخالاب فورعملا لضفلا نب ناهلس نب ىلع نسحلا وبا وهو رغصأ ةثالث شفخالا
 وهو هريعو ىرررحلا هنعىورو اهريغو باعثو درباانع ىور املاع ناك تايفلا ريغصلا

 لكل 1 دقوا ااماو اناذ ملل .ةأشل ةتافتؤلثالزةازتنح_للخ ةنبلا ناساف "ىؤت
 ادع نطل قولا نئفخالاب فورعملا ى غبلا ىوغنلا 0 قكئاحلا ةدعسسم نا ديعس

 هبوبيس عضوامل وش ناكو هنم ربك | 5- هوسسنع وحلا ذخاو ةيرعلا عا نم ءادفلا

 اعا مويلا اناو ىنم هب ملغا هلا ىرب ناكو ىلاعت 31 ىلع هضرعو الا انك ماتكف
 ملا الا ايم 00111 هلو بنحلا رك ضورعلايف داز ىذلا وه.اذهو هنم

 للا هل لاه ناكو نس و ةرشع" سمح ةنس قات كلذ ريغو نأ رقلا ىتاعم رينو

 يبكاالا انإل) .العتنو "اذه راص مدقتملا, فخلال .ىورعملا نايلس .نب لع رهط اهلف,نيغصلا
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 ظافلا هلو ابو 37 ناكو مهلاوم نِم ريغ لها نم ليج كَ ديل ادع ناطلطلاوا وهف
 رت سس سس سس

 (ةيوغل)



 مي م زج
 نا مالك صام اذهو امهتقيط ىف نهو ةديسع ىباو هن وناس نع دخاو اهلقن درشا ةيوغل َز

 ىذلا هو ةزغ“ كلل ندكت كقاواح ادق كيال عم نيعلا ريغصلا وه شفخالاو ناكلخ |

 هلاق حام مويىف رص الو ميغ مويف 'ئىثلايف رصببو راسهتلاب ريب الو ليللاب ريصبب
 (ىريطلا لاقو) ماعا هللاو طسوالا وه ىضاقلا دارمنا ىهاظلاو ىلا لاق ىرهوجلا

 وهال نيئاشنا ( نانا“ ءلوردل )لا اداه لى ( اقوا هنولنل )32ج قا" نفعا ومنو يتيما

 ثلاثب انززعف ىلاعت لاقأك ةوقلاو ةدشلا ىنمب زعلا درحم ىا «زعلا نم رث مهوتباك ءايو

 ْىأ م ريثكتلاو هغلاسملل ليعفتلا باب نم زيزعتلا ىلا انه لّشو ديدشتلاو يجيد

 (بدالا ءوسو لوقلاب هيدب نيب مدقتلا نع لوهجلا ةغيصب ةخسل ىفو ىلاعتو هناحس هللا
 هللا ىضر هريغو سابع نبا لوق ىلع مالكلاىف ىوربو © مالكلاب هقيسن ل لعفلاب ىا

 دمحا سابعلا وبا ةيبرعلاو ةغالا خش ثدحملا ةمالعلا وهو (بلعث رايتْخا وهو مهنع ىلاعت

 لاق ) نيتنام ةئس هدلوم نييفوكلا وحنىف مدقملا ىدادغلا مهالوم ىنابيشلا ديزب نبا
 اذاو 2 .هدنع مالككلاب اًودتال ىا (لوّشْنا لق اولوقتال) ىرتستلا ىا (هللاديعزب لهس

 ةباالا سكع ريصيف تلق هسكعإ ىورب ىزادخلا لاق ١ وتكسا ىا (اوتصناو هل | وعقساف لاق
 وه ىذلا نا رفا عام ب بج م ىتألا ىجولا وه ىذلا همالكد بع عاعسلا يح هنا ىنعملاو
 ىلاغا هللا لص هع قوزالا كل 01 عاعس دنع بدالا اذه ةياعر ىلا ءاعا هيفو للا ىحولا

 (لجتلاو) ةرداملاىا «مدقتلا نع) هنا ٌرَحا 12 0 0 ماسو هيلع

 لاعتا ( اوتاتش ناو هف هال لبق ل 'ى مش 2 2 عا ءاضش 1 ةيعسل ىفو

 لاتق نم كلذ ) مهف رصصل ىف هنود اما ندارمم ىا 6 ىشب) هوقو (ئىآ تاوقلانرو

 ووك ناب ىمملاو هاتوا طا فاول ىلا( .وفشب الوطي ماب الاب ها رق امل
 عجري) روكذملا ىنملاىا (اذهىلاو) مهرخاو مهايلد رومانم مهاياضق عمجف هل نيعبت

 ءالؤع لوف ”قفاو ىلا (ىروكلاو ىنسلاو كالا "هه قرضللا ىلإ قتل ١

 .مهتوخو ىا ديدشتلاب (مهرذحو)ل هللا مهن ىا ( مهظعو من) نانا ناقل كلذ

 نم اوسرتحاو هتفلاخم اورذ>حا ىا 6« هللا اوقئاو لاقف 7 كلانه ىهملا 6 كلذ ةفلاخم))

 (مدقتلاىفىنعي هوقتا ىدرواملا لاق) مكلاوحأب «ماع) مكلاوقأب (عيمس هللازا) هتبقاعم
 وهو .6ىحلشلا نلاقو ل“هىلا ختم نم »رفا كيف ' هنادي "نير للملا ولولا م هل لا
 رحاوزلاف ىا (هتمرح 7-5 و) صاوالاف ىا «هقحلاهاىف هللا اوقتاإل نحر لادعوبا

 قوف توصلا عفر نع مهاهن مث مكلعش ما ماع مكلوقل عب ءمسرلا هللانا اة هزت ىو( هيا

 ىف ىا موت هل) رهطانع مهاهنو ىا ل همارمل امي ركتو هماقز اهظعت (هتوس

 ١ ضعبا ىا ( توصل مهضع ىا (عفرو) مماطاخم ىف 6 ضعبل مهضعإ ره ) مهتارواحم |

 هلوقىف نيلوقلا دحا وهاك (همساب مهضعب اضعب ىدانناك ر ىور ىا (ليقو) هساحىف
 | دمحوب'لاقوإل ملعا هللاو مدقتامىلع اًضعب مكضعب ءاعدك مكب لوسرلا ءاعد اولعحتال ىلاعت



 يك 84 1

 , 01 الايربإ زا1 اك هتالاوا ىلا مالا ريتك في ءاتلا مش ,(|ولظلدتو الكلاب وشيا لا هل) اوظلغتالو ىا ماللا رسسكو ءاتلا مضب (.اوظلغتو مالكلاب هوّشاستال ىا يم

 ىذلا همساب ىا (اضعب مكضعب ) ةامانق (ءادب) ملعلا ىا: (ةمساب هودانتالو) لوقلاب ىا

 ( بحام ف رشا و 1م طوعا ". ويس ائطاب قا (يمضلظع نكلو) هاونأ هن هاع“

 اهلاوي لا ه2 !ااولوقت نابع هوا تعتوا!ةلاسر بندو نم ىا (ةن ىداس#/نازلا هيعاآم .ىا

 عيمج ىف هتافو دعب اذكو هتاحىف اذهو هللاليلخاي هللاسيبحاي وح نم امهلاثماو ىا (هللاىتاي

 اهدا ضل قلاعتو هناحسبهللالوةكىا (هلوقك 2 ىكم لوق»ىا (اذهو) هتاطاخم

 © نيروهشملا نيريسفتلا ىا (نيليوأتلا هعابلع اضق مكضعل ءاعدك م كنس لاؤسرلا ءاعد اولعجتال 1

 وه رذ الا لب 1 لاو باللا لواىف ةداتقو دهاح نع لب وأتلا - اييمدق دقو مب الاف

 ايما اذا مكيلع لاؤئملرلايءاعدإا وار ذات! اءاج كه لاقت هللا يضرب شاع نبا نع ئووات

 (قنفتعم 2 هوةطاخالا) كم ديغ ىا (هريغلاق نا ءنيغب ماعتكاررقزل كيت ومر ءءاعؤ واف

 نيلحو ىأ نيقفشم آلا ةياورىو الع اده زوما مكنم هرودصن ودير لقوا كوقن 5 ا

 امهلاظناو اهظوبحم ىا ءانلا نوكسو ءاحلا فب ( مهلامعا طبخي هللا مهفوذ 5 نيفناخ ظ

 لقت كلاهملانم هب قلع امث ىا 0 مهرذحو)ل كلانه ىهملا ىا (كلذ اواعق ره نا )

 ءارو نم كنودان نذلا نا ىلاعت هلوق ىمو تاي الا هذه دعب ىتلا هب كي ىا 60 الات ا

 ىا (هودانف ماسو ه.ذع ىلاعت هللا ىلص ىللااوا مه ريغ ليقو ميك ى دهفو فر او

 الا جرحا نيترم (دمحاي دما ) كناذولالا ىلع فوقولا دنع مهيب انامل رعاللا دال 0

 ف نا ءاسلا اغازكلل ني مهفصوو )ذ مهيلع بلاغلا ىا (لهجلاب ىلاعت هللا مهمذف ظ

 هناف لوسرلا ءاعد اولعال ىلاعتهلوق ةب الان دارملا لاق ثبح ىحلدلا دعباو باللالا ىلوا

 كوالا ةرألا تازن للقاو )هل وقمت تجتا: ام لعال اه, اميز هؤرزطا ىلإ اغا مهمذف هلوق هنع ىباي

 ليكم فا لقيم ءاج (ةرواحىف) مكاوصا اوءقرت ال ىلاءعت هلوق ىهو هب لإ هده ليقام ىا

 (ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىب هلا ىدنب نيب رمعو لكنا نيبال, تيفال عا ناكل ىلا

 هماماىأ ؟اقينا طا تءش راىتح امهندب معلا فالت>الىورو (يفاللتخا وول هما صا

 بكر مدق هنا ىور بيسلا صوص ال ظفللا مومعب ةريعلا نال كلذك اهريغو كلذنع ايهنف ]

 نب عاقعقلا سما هنءىلاعت هللاىضر ركبوبا لاقف ماسو هيلعىلاعت هللا بص ىبلا ىلع ميت ىن نم

 تدرا ام ركبوبا لاق سباح نب عرقالا سما هسنع ىلامت هللا خر رمع كاقو 7 3 ني

 ل نك زكا نانا انين وطلا تلشالا حسم انالايق كانوا تدرا اني ل بعبولاق نقالخبلا

 ليففط و ميلا دن دشنت (/ناع نب سيف نب تا امنهذعملا هت هللا خر سايعنب | نع ىوراك

 ميم وب تءاج لاق رباح نعف © ميت ىن ةرخافميف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا بيطخرل

 كرصعاشنل انطخو انعاش اندح ميغ ىنت نم سان نم دمخ اي انيلا جرخا بابل ىلع اودانف

 تما رختلاب الو تعب رعشلا:ام لاقو ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر جر كرخاشنو

 نب تباثل ملسو هيلعىلاعت هللا ىبصلاقف هموق لضفو هلضف ركذف مهنم باش ماقف اوتاه نكلو

 ( سبق )
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  عفرإ ناكف) لَه ىا ص هس ذا ف ناكو) الوقف ناجب ناكو هءاحأف ماَقف هن هي م سف

 بهتك 7 املغلل هب ماسو هيلع للبت هللا ىلص ىب لا ىّذأت ارو ةيلك  دياوع العا (هئوص

 ةالصلا هيلع هسنا ساحم نم مرحو هسفن تدب ىا (هلزنمف ماقا ) اوعفرتال ةيآىا (ةيآآلا |

 هعالطاو هل مالسلاو ةالصلاهيلع هدقفت دعب ىا (من هلمع طبحن 4 نا ىشحور مالسلاو

 هللا تاي لاقذ) أبا ةءم ا 1 ماسوهي لع ىلاعت هللا ىلدى دا 1 0 هرمض# للا هيلطو هربت ىلع 1

 (11 طوق رنا لنعاالم و فل تا نوما نا) 38 ل فهن دعنا لغاز (ىةسق دل

 عيادلا بسه (توصلا ريهح ؤرما اناوإل عرمشلا ف !ةلطن عا كليف ايلرهمم نا سايانابتالا

 شيتا نأ :ئضارت اما:تباناي0 مق : امع هل ةاسن ىا (ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبلا لاقف)ل

 اقيقحم قيدصلا ةفالخىف ةماعلا موي لتقف) اديعسىا (ةنلا لذدتو ادهش ا اد.

 ئملاعت هللا ئضوإ نكبابا نار2: تاهشن قيراط قب زطن م نازبلا:هجرخا م (ىورو) ةماركلل |

 ةزمسأ فد (اهدس كلكاال هللاو لاق) مكتاوصا اوعفرتال ىا 4 الا ءنه تلال هع

 يول ىجاصل اهءاشمتالا ئا ةلمهملا 0 ك1 دولا الا ] اذه دعب ةيح

 1 ا ( درع للاي هللا ىمزرع روز "رجالا هكدا وو عجوزا

 هلوقب هنيباك هتوص ضفخ ىف ىا (رارسلا نح 6 ةندح ل ماللسلاو ةالصلا ميلع هلك الدم |
 6 ةيالا دع ميملا رم مكو ءانلا مضل © انو هيلع ىلاعت هللا لص هللالوسر عمسل ناك انزل

 ماسو هيلع ىلاعت كلاادبك كلا ىا 0 هينا ىتح) اهاو زن دعب ىا هب الا هده دعا ةزمسأ ىفو

 ايقلامتاوت نيعاو نك ىلايف ىا (مهف هللا ل زااذ) هئافخا لامكل هب هرراس اع رمعنم

 اعا سم ( هللا ل وسر دنع) اموضفح قا (مهتاوصا نوضغي نذلا ناز مهنع علاعل هللا ىذر

 اهل ابرج ىا (ىوقتلل ممولق هللانحتما نيذلا كلوا ) برلا ةفلا نم ةرذاحتوا بدالل

 اهريتخا ليقو ءالّسالا عاونانم اهقاسشمم لاقحا ىلع ءاي روق ورا دوج ايس لنومو

 ءارو نم كنوداس نذذلا نا تلزن ليقو ر هضصلاخ جرخ رانلا/ بهذلا ناك اهصلخاو

 نع ىورو همَساب ءاولا ماسبق يف حرص وهو صا ىا مع ىدفو ريغ تارت رجا

 ىاسنلاو ىذمرتلا هنع جرخادقو روهشمىبا# ةيناثلا ديدشتو نيتامهع (لاسعنب ناوفص

 هللا ىبصىبتلا) اغث ىوربو ناكت اقوا نيب ىا هيلا فاضملانع ةضوعم فلاب (اسس لاق هنا) |

 مهلع لولا لامار رق .ةءاذلا اقفاوتعا حلا !ةيين ا( ن انماء ذا فاشن ملسو هيلع كاك

 ىرهوهلا لاق ةداز واولاو لاع ديد_ش ىا واولاو ميلا حمل 6( قراوؤخ هل توصل ةيداب

 رمت ايا توصلا ريس(4> و توصلا ىروهح لحجر وهو روهجو هنوص عقر لوقلا روج

 ضفخا ىا هنيع مغب (ضضغا هل القفل تارم ثالث دم ايا ةع ةؤعس ىفو ( دمع ايا

 هللاىلص ىنلا دنع ىا (توصلا عفر نع ت.هن دقإل كريغ نمضىف ىا (كناف كتوصنم)ل

 اولوقتال اونما نيذلا اهااي ) انل اهلعتو هل ايظعت ىا ( ىلاعت هللا لاق ) ملسو هيلع ىلاعت

 ( راصنالاف تناك ةغا ىه نب رسفملا ضعب كاق ) هدسىف فاتحاو هبه و.طاختال ىا (انعار

 ف # ىراقلاى ع © هز
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 ةملكلا هذه نعىا (اهل وق نع امل املا دراولا كمالك مهفن ىت> نى اثيلع 6 انقار 0

 موهفمىا © اهانعم نال ) اممختت ىا هل الصتو 6( ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىب ءل يظعن )

 (كعرن) ةياعرلا نم سما نيعلا جنب «انعرا) ةلعافملا باب نم ةاعارملاب مالا يعل انفو
 لب مهل هتباعرب الا هتوعربال مهن ةاظاضتلام اذإ اهلوقنع 0 صالا باو> ىلع موزي

 الما مهاعر: ءاوش ىا © لاح لك ىلعإل ظفاحمو ظحالب ىا لوهحلا ةغيصب «ىعر نا هقح

 له فاول رثاا انونريتنا خلا نئاةمتكللا ننحأا وهل نيخت) ار د وهنلا ةكن اك قلو ءكقو) '
 (ةنوعرلاب ملسو هيلعملاعت هللا لص ىبنال) ةيانكلا ىنعع ضيرعتلانم اهم ضرءترل ةمينغلا نم

 اهانيمنم اهاضتقم ريغ ام اداماهان.مىف ةلمعتسملا ةملكلا هذه حولت ىنعملاو ةقاقسا ىهو
 ىا © ةعيرذلل اعطق )ل اهلدب انرظناو اولوَس نا اواو ىا (اهلوق نع نوملسملا ىهف)

 ىف ىا (اهلوقىف مم نينمؤملا هبشت ىا 6 هبشتلل اعنمو )) ةعنشلا مهدصاقم ىلا ةليسولا

 دا دفن 5)/قمءاقدف اديسسلا خو( لاف ةظفللا ىا (ةظفللا ةكراشملا) اه هوفتلا

 ةاولطملا تتكلا ةلحم هن .الا ىعمىف نيريسفتلا نم ركذام كذام ريغ

 ةالصلا هيلع م والا «هلالحاو هريقوتو مالسلاو ةالصلا هيلع طعت ىف ةراوصلا ةداعف)

 (ر2 واو) ةركسزبا وهو نيت (ىفدصلا ىلعونا ىضاقلا انثدحرل ماقملا اذهىلا مالسلاو
 00 اليف امهلع ىعائسل )ف ةل.قىلا ةيسسنأ نايا ةيءالسالا # ةعيع وكسو ةدحوم -

 فض عما ةغيصب «اولاقإل هلوق لوالا ديؤيو ةذمالتلا نموا خياشملا نم رخآ ةعاجعم ىا
 (نسحلان: دما انثدح رمع نب دجحا) انثدح ىا «انث)ل ةينثتلا ةغيصب الاق ةخحس' ىفام ىناثلا

 ىد واحلا ىا * هتيغ نا دمع انثدحر) لوالا وه باوصلاو نيغصتلا ةغيصب الا ضعاىفو

 لوتظمم ا( جيتلا نع دع ليش علا بساط 6 ملبس اندم قايفسنب مقلب اء[: دح)
 ةمجم* نيش مث ىفاقلا فيفختو ءازلا خم (ىشاقرلا) نوكست تتر( نيدو اولا ةقشلا نإ
 انجل مهتثالث ىا ( اولاق) ظفاحلا عم وكلا وه انه ( دم 0 او هه ىرضا

 ًئىوز هيك هد يدا خلا عما وبار نية واح نوكس « دي ناك

 يلو 3 هنع, ىور ةيغلا مرت ت تاقع ذنم ادحا تدتغا الو طق تسلدام لاق هنا هنع

 خ0 (نوكحسم 10 انتا 1 اناا ىا 6« انا ث) ةتسلا ةّمالا هل جرخا

 ءاملعلانِم ايشدح ناكو رصم. لها ملاع («بيمحىبا نب ديزي ىنثدح لاقل نيغصتلاب عرش

 نيس فلالا دعبو ةففخم ميف اهحتفو ةممححلا نيشلا مشل (ةساعث نانع رف ءاشالا ءا ل
 نب ديزي ةفالخل لوا ىفوت ءارف ءاه نوكسو مي حا © ىرهملا ) نمحرلادبع همساو ةلمه»

 اثيدح ) هيا نا ىا افأ هب كدب هزل ىفو (ركذف ضصاعلا نب ورمي انرضح لاقرل كلملادع

 نعال لاكلمزؤو) كلوش نايا انا لل ههحو كو اًضيا هقو (لاق ورمع نء.اةيق اليوط

 ميسر
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 | كنب ا عر مظعا ىا 6 لجخاالو ماسسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلل لوسر نه ىلا:بحا ظ
 هلم ع ”ةلمانا ) ردقا ىا جرمهلا مشل ) قطا تذل !اديوعل ةثتلا ةقصن هزل ىفو

 يملا كذا عا!( هيفلشاب نا )تكول ةطسن :فاوي(  نرلاعتسسولاودو) ا هل الك او ىفل (بدلالجلابتا

 ”الما نكأ ملىنال ) اريخ هفاص وأي 'ئطاجتا/ مّذعلا تاوددق ام ىا ( كقطااخإن))/ هقلخبإ,لهاط

 اذكذ, | عالمجلا ميكحلا ال :ننلسلا اجانب ياخ( يذلوتان م انو ةلا ىلكي اعلن اهلي

 جر ) مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا ىا .١ ناكل قع 4 هنيسا عضارا سونا عقول 56

 2 ردع يا 550 ( سولج مهو راصنالاو نيرجاهملا نه هناا ىلع
 مهنم دحا عفرب الف ) اضيا لاح ةلجاو ركبوبا مهني اهثوا مهتامح نه ىا 1 املهتعب هملاهأ
 ايما اجهتعر كلاعطت < هللا عضو ذعر زكيونالا ) رضع الالكل 0 نإ ا( !ءويط كلام

 كبار اجهل مسيتيو هيلا نافشاوامييل ا جه وب هيلا )لق اعلا قا!( ا راجت اناك

 هللاىذر قيدنصلا كا تكاتف: عجول افيو ىلا ؛ناوسام ريغح رع اكول
 :ويشسا هل ف مهضعل م اكن دقو م احلا ثيدح نءالا 0 سرع لاقو هنع هاك

 يا ا د را اعلا رم و 5 عتب ( كب رش نء ةماسا ىورو )

 هللا © هلوخ هاا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىن ١ نما لاقل :ى درا طك ةكيارجلل

 نوداتم هىدل نوقلح* هب نوطيح معا ىعملاو نود سلاح ىا سول> هلو هع مل ىفو لاح

 مه-ٌؤر ىلع ريط 1 را عفررلاب © ريطلا مهسؤر ىلع اع كر هيدس ناب
 يي و ورنا مابك ( فني وبان و يفك سوايعب لدور اع وكسا كرختبال

 ملكت اذا ) ثيدحلا اذه اها سيلو نينمؤملاءا ةيفصب مهضعب ىلع فدا و ماللسلاو ةالاصلا

 1 ! تذهل لا هي رخا ( ريطلا مهسؤر ىلعام 51 2 مهسؤر اوذ>راىا ( هؤاساج قرطا

 ةورعلاقو ) امهتع هللا ىضر تلاطى انباع نسما هنع هاور ةلاهىلا ندنهثيدح نم

 فس ب لاا 3غ ىسراولا والا لع ققثلا ىلا 6 اةيثع_ ىلل !ذي لش تر ايوه للايكول
 هيضق ىا . ةيضقلا ماع اهتمي راق وأ يرقات هتهحو نحر هنأ صاعلا ىنا نبمكحلا نناوصو

 هياكل ساعت ل باطىفىا © ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاىلا ) ةيديدحلا علص

 هركذام اماو اص ىا مالسلاو ةالصلا هيلع ىضاقام اذه اهيف بتك هنال اهم ىعس ةيوبنلا
 ماع ىعسن اهنال مهو وهف ةيردحخلا دعب ةعباسلا ةن-سلاىف تناك ةيضقلا نا نم ىكاطنالا

 مظعت نم ) ةورع ىا ( ىأرو ) ةبضقلا هذه تسيل اهنا الا ةيضقلا ماع ىعمت دقو ءاضقلا
 ةلجخلا ىلع رسكلابو ىأرام ىلع افطع فلاب ( هناو )7 ىصقتسي داكيالامتىا ( ىأرام هلداككا
 مضي دقو واولا تعب 6 هءءوضو اوردشا الا ف ءوضولا لمعتساال ىا ( ًاضوتبال )ل ةيلاحلا

 نولتَس اوداكو ) ءاضءالا نم هنم رطاقتام ىلا وا ءاملا نم مة زمان هش ىلا اوعراس ىا

 انما هم تيا فو ايدي نقل :هبأبم "ايوا فبل اه كؤبتلا خلف مهصرح طرفل ىا 6« هيلع

 قريسرالو قا 0 50 داصلا مصل 4 قضسالو 0 همح اصدن للب نم دحخا هيصل نم 0 9



 هت 51 زم

 | ءانخلا جرخم نمو قالا ىصقا نم جرخ ام نونلا مشب 6 ةماخن مختناالو ) مفلا نم اقازب
 ىدهلاةباهو ىوهلا هياغ نم ىا 1 مهفكاي ) ءاوهلانم اهودذ>اىا 1 اهوقلتالا ( ةمحملا

 | هنم طقستالو ) ام مءاضعا حمم ىف اوغاابيق ىا 6« مهداسحاو مههوجو اهباوكلدف )

 تناك ءاوس اهظفحو اهذخا ىلا اورداب ىا © اهوردتاالا ) ع#و نيعلا نوكسب © ةرعش

 ©اليلما وار فعن وللا جامو سما نم 5 مه سمااذاو ر) هساسمة يش وا يضر تال دسم اول

 | اوتكسالاو مهنم اباو- بلط نا ىا ( هدنع مهتاودا اوضفخ ملكت اذاو )) هلاثتما ىا
 ١١ هلا دديطشت و هنأت ميدو ا“هلوا مهل ( نودحن انعوررلا همأ م 00 و همالك اوعع”و

 ١ ةورع ىا( عجر نثر ليام ركشوا ةيرحبم يع[: ( هل انجن يراجنل يلا نر نوصرعشل ام .ىا

 | لاقبدقو ءارلا عقوتفيو قاكلا رسكب 6 ىرسك تئجىنا شيرق رشعماي لاق شيرق ىلا
 نظعو هته هيلا اتا كا نما عل كلب ىف ) هن رضح ىا سراف كمله بقل وه

 (نيئاع الر كداب مظعمىف ىا 2 ليش هس لاايغا ننيتل هو يطق تاكا و مع ور)

 أ هرايدف ىا ( ةكلمىف ) ةشيخلاك لله بقل وهو ففخو ءايلا ديدشتو نيام نوياعش

 ١ ( 11213: كبو [ىظحم 2 هاولللا ردا تيا راب هللاو ىناو ) هدادو
 ظ ( ناز ةزغعأ ىف ذاك ىر كايا :1 ةءاورؤو هن اد اىف 1 0 ادءباىا ا 35 نياهف عا

 ئ كولاانمىا كلما نيرلع ايدل ترصلاامىا 4 كبار راه ىا ناو ةيكشو 0 505

 | هياعصا ترصب |ىا 6 تيار دقو هباحصا ادمع ) مظعبام لثم ىا ( مظعبام هباصا همظعت طق )

 | هنولذخمال ىا ماللا رسسكو نيسلا نوكسو ءايلامضب 6 هنولسسلال اموق لب هبازحاو هبابحا تلعو

 يلو الوا قنا «.ظواتح ليل دن, فكلما ىف .:ءاندقا الاب ضخ ل "يتيما ميلسا ندا (؟ادناو)
 ْ عئاتصلاهذه ىدحا ةلعلل نا هيظعتال ىاا اناصقال و اعئاصالو اما هيطسنال اهل تلقو امالغ

 | مزاولن.يهتبيفاملوبزارتحالا رذعت عم ةيساجتلان م هنارشابب امل . ماجمأو باضقلا ةعاركف
 ناءالاودعولا فاو ايرلاو شغاانم هتعنص لخدب ال“ غئاصلا اماواةمع ملا قلقاو ة طليعلا

 أ هللاىلص هللالوسر تيأر دقل 6 ملسم هاوراك) هنعملاعت هللاىضر سنا نعو ) ةبذاكلا
 | قاحمتا ما نسوا ةرمع دعباما هسأر نمش قلحيئا 6 هقلحي قالخلاو ملسو هيلع ىلاعت
 لات هقيكوت ويلا لت ناد مانعا فلوس | قواك لعاب( تايم فاياوا) اهريظرف

 لك: ىفاالا 22 هناومتن نما اا ةرعش عقت نا ( مهقافتا لاك يط اك «نودنإا اقف

 ماسو هيلع ىلاعت هللاىلد هللالوسر سار قاح نم مسا ىف فاتخاو هناكرب بالط نم ىا

 | مح ىفو ملسم حرش ىووتلا ةركذاك ىودفلا زي زعلادبع نب رمعم هنا روهشملا ححصاو

 :للغان اننا يدلا ]طيبا ل مقلع اها نا مالادبع ٌىاوعو نجمنا اومعز  ىراذلا

 ظ هنامحا مركو هنادكا ميظعت ةلمح نموىا 1 ادهنمو زر ملعا هللاو دنه وا هقلح ليقف ةنار علا

 | فاوطلاىف ) 41 همودق نيحىا (هنع هللا ىذر ناوعل راش ا سعر كعا 14 هرخإ ىلا تعد كام (

 ١ ملك دهم أ دو ديالو تال :عسر# بويا ب ١ اولا ودم 14 فاس "04 هكلاتلا# فذ. )ع ةيضقلا ىف مهلا ملسو هيلع ناش هللا ىلص ىنلا ههحو نيح ىف هدة مروا نا 2 ثبلاب

 (ىا)
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 (قيفالا بلك ام لاقو) هن. قوطي ارا ةنايفتع عنتما ىا ( ىبا ) ةيديدحلا علص ةيضقىف ىا
 هءدا لامكل « ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هيفوطي ىتح ل همس ىاأ
 روعبل ةكم ادصاق ملسسسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنثلا اهلا 7 نيح كلذ ناكو هءاط لامحو |

 لوانم عساتلا لصفلاىف ةيضقلا هيف ١ مدهو أ اصال 25 دا 1 لذ دق نايات *| ١ كلوخف

 ةرسشملا ةريشعلا دحا هللا دسع نبا ىا مد ناب ا هللا يضف ١ ثيدح ىفو ) بات كلا

 هللا ىلص هللا لوسر بادكا نا١ هنسحو ىدمرتلا هنع ىور دقو اسرق هتيقنه ضعب ناس

 نمعرل ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص ىبنلا نونعي (هلس لهاج ىبارعال اولاق ملسو هيلع ىلاعت

 ىفق نم مهنف هيلع هللا اودهاعام اوقدص لاحر نينمؤملانم ىلاعت هلوقىف ىا 6 هنحن ىضق
 نا- ودرع مورعا. فيقع ىف هردقو هيلدا عا نطتشي نم مهنمو نيلي هففياعا هد

 مه ريعو ريمع نين بعصمو ةز#و ديز ن ديعسو نافع ن قاع مهنم ةراوصلا نه الاحر

 اوتيث ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر عم ايرح اوقلاذا مهنا اورذن مهنع ىلاعت هللا ىذر

 قاوذا هدد تلش د لاتقلا ف هده> لذبو دحا مون ةلط تدب دقو اودهشتس ىتح اولتاقو

 نعءط نيب نم نيناممو اعضب هدسحىف بيصا هنا ركذو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر اهب

 ناكو هنولآاسي مهتفنأب اوناكام اذهلو هنومظعي ىا © هنورقويو هنوبا#ي اوناكو ١) برضو
 ىنارعالا ىا هداف بادصالا نم لمحت الاه بنا ىغالا: نم لمحت مالثسلاو ةالضلا هيلع

 ىلاعت هللا ىضر ةحل ط علط ذارل هباس قلعتام ىلا تفتلي ملو هباو> نع ىا (هنع ضرعاذ)

 هن و (هحن ىخذق نع اذه ملسو هيلع ىلع هللا ىلص هللال وسر لاف رث ىوارلا ىا (هنع

 دارملا ليقو دحا موب هدهعب ىفو دقو برا ىف هبادعا لتقىف ىلا هللاقدصي نا هسفن مزلا

 اديهش توعس هنا ىلا ءاعا ثيدحلا ىفف تومب ىتح لئاش نا مزتلا هناكف توملا وه بحأب

 مهنم لجر هلآسف هب ىضقنم مهنف ربنا ىلع الث مالسلاو ةالصلا هيلع 1 ةيلإلا ىفو
 اذهو مهنم ارامع نا متاح يناتو ارينا ىو مهنم اذه لاقو هللا دينع نب ل 2 نزل لقاف

 صاظلاو هبناككاو ةزمح مه ىبرغألا مالس نب ىحن ريسفت ىفو نيمدقتملا نليوأتلا لمت

 ءادعالا ةلباقمىف نوتاثلاو ءادهشلا مهب دارملا لاَش نا دعبب الو دحا ءادهش مهب دارملا 5

 ىلاعت هللا ىلص هعم نولوتقملا مهنا ىلرهظي ىذلاو لاق ثيح لوالا ىنءملا نآلملا نبا راتخاو

 ىلاعت هللا ىضر ةلط لتق دقو ماعا ىلاعت هللاو معالاو مثالا وه هانلق امو ىهتنا ماسو هيلع

 2زتغ ارش ة سس زا“ةبازصلا وخير( لاقاةةضتلاب فدو قيثالثو كيسان [للا ةلفوفلا )ل
 هي رسلا هم رخخ انشا ينك اهراس وكر لج راجل نر حان وجؤ واللو ةرطاول نرسل
 ىلامت هللا ىلص هللا لوس تيار املف ) لئاعشلاف ئذمرتلاو بدالا ىف ةؤاداؤب ا هاواراما لع

 (يغطا ) هديل. يا ةةدتاسلجل ىاأ ءلقلا فاقلا مغب اظافر ملا نادل ااح ملسو هيلع

 يد اىظعت و هل ةسه كلذو) عزفلاو قولا ىا نيتحتف (قرفلا نم) تبزظضاىا
 هللا لوسر باكا ناك ) لخدملاف قهسلاو ثيدحلا مولع ؟ احلا ءالغز ىلذلا» (ظرزفملا

 00000000000 ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ا ا أذ 1 ]11| 1 1010117 1 ]ز 1 1 12 2 1 1 1 2 2 1 12 212 2 1 1 2 2 ز 2 2 ز 2 2 ز ذزذ 1 1 1 1 12 2 2 ز 12 2 ز2ز ز> ز> 2 ز ز 2 2ز 2 20202002ج-ج23زز-ج7-ج-جن-ج-ج-ج-ب-ب-ب-ب-- ا



 مرام

 َْىا ريفاطاالاب ةزمسل قو © رافظالا هناي رآ نوبرضإ ىا 0 اسو هيلع هلا "ابن ]

 ذخا هنا هنعىلاعت هللاوضر رمع ثيدح ىفو اه رسشتو اهركتو اهظعت اذططمل اًثدو افيفح انرع

 ءاريلا لاقو ) هعيمج هيرش ىءملاو هبرمخ ىا هئييح حدقلا عرق ىتح هلرسشف قيوس مدق ْ

 7 لاا نلاونتو 2 هنااا كنت كفل ىلكياوبا: ى ور اك )ية لمة ئضر تزاع ١"

 ةئرصل (نيتس) هلاّؤوس رد واف ىاهرذ واو ةزغس ىفو رخ واف صعالا نع ماسو هيلع نملك ظ

 هللا ىلص هتمظع لال>و هتبيه لاكن ىا ( هتبيه ن 5 عمجا ة هغيصلا نائس ةزمسل قو ةينثملا ظ

 ماسو هيلعت حلاغت

 -ا ص 1-

 ١ امهيصتس 14 هم.ظعلو هريقوتو هوم دعب ماسو هيلع ىلا أ هللا ىلص ىلا ةمرح نا ملعاو ا

 هيا قالب قاع انو نكبذاما للا( ناك 6/) كتلك نلعا يل «مننال اذ و دخلا ا

 دع | < الا مظعتلا ىا 6 كلذو ) هتالاحةعفرو هءاحرد ولع قزر ىح نال

 (همسا عاعس وردت هن رطرك ذو ىا (هتنسو)ا همالكىا (هشيدح ركذوماللسلاوةاللصل اهب كي

 هلا ةلماشمو) هنأ 1 هناكر ح نم هنا 5 00 نا (هتريسو) فني.طالاهتعت انك دق رغلا ظ

 :هجاوزانم ئا 0 لها 1 هارقو هتيرذ ىا هلوا رحب 5( منعوا هنن لها ىا

 قحبا ة_زخسل ىف د ميهاربإ ونا لاق هت لها ىا ( هتاحصو ) هيلاومو همدخو

 هسفنب ىا ( هركذ ىتم نمؤم لك ىلع بجاو )) ميلا رسكب و خفنو ءانلا مغب ( ىبمتلا )

 انطاب ىا ©( عش و ) اىهاظ ىا 0 ناين كيفيت اس رع ناك دعي دورا

 عرمشل معا (ذخأبو هتكرحن كير خا نانا لور أو ولا ملكت ىا ( رقوتو )

 ىا (هسشن هن 1 ا همارك !و هميظعت ماقمىف ىا (هلالحاو هتيهىفرت عرش

 عفرلاوا بصنلاب 6 تدان ماما ىا ( هيدي نيب رث اضرف ىا ( ناكول ) اهنم بلطي

 ىضاقلا لاق هو<و توصلا ضفخو هعيركتو هميظعت بوحو نم ىا « هب هللا انيدا ام )

 ( اصلا انفلس ةريس تناك ل ةيضرملا ة ةّشرطلا ىا (هذهو)ل فنصملا ىنعي ( لضفلا وبا

 نيلماعلا ءاملاغلا ئاا(نيقالا ابتئاؤإ) نييباتلاو ةباحلا نم نيمدقتملا ىإ نياضلا قورت

 خم 6 ىتب نب دما مماقلا وباو ىرعشالا نمحرلا دبع نب دمت هللادبع وبا ىضاقلا انثدح )

 ( ةينوزاحا اهث) نوريثكو ىا (دحاو رمغو ماخلا ) ةماعلا فيشر
 مي نايا و معا ني جحا حباملا واءاؤعا) مهلك ى ا (اولاق ىلهوزاحاىف ةفل اذه

 رسكب رهف نب ىلع نسحلا وبا ل انثذح ىا «انث لاق) هرخآ ىف ةثلثمو همال نوكسو هلاد

 | مخ ءارلاو ءافلا خب ( جرفلا نب دمدا نب دمح ركبوبا انثدح )ل ءار مث ءاه نوكسف ءاف
 ' بوقعي | تثدح لاق) ةيقوفف نون نوكسف ميم مغ (باتاملا نب هللادبع نسحلاوبا انثدح)

 . كحابو لداح يا © رظان لاق ) ريغصتلاب © ديمح نبا انثدح لّئارسا ىلا نب قا نبا.

0 
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 ١ نو خبات( طاش رعت علوا برس نيد نر سارا كيو وسبل وجب انحااي منج خيار

 يب بسسجبب يجيب يي ييييييييييجييبييبيببببيب ب بسجل يي جييييييييييحييييييييببييبببب حجب سس سييييييييييييييييييييببببب سس 00و

 0 مم

 مامالاى ا «اكلام نيفنصملا ني فورعم ريغ هيلع اذه قالطا (نينمؤملا ريما سابعلا ىت
 ل نافد) ةينا هنو وأ نواط عفرؤ ىا « ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلذ هللا لوسر دسم ىف
 اصوصخ ىا ( دجتملا اذهىف كتوص مفرتال نينمؤملا ريما اي 2 جت لصاىف !ك كلام ىا ظ

 « اموق بدار لجو نع ةذطسىفو ©« ىلاعت هللا ناف رث مالسلاو ةالصلا هيلع هربق برش هنال

 لوقلاب هل اورهجت الو ىا (ةيالا ىنلا توص قوف مكتاوصا اوءفرتال لاقفرل نيمظعم ىا
 لاقفإ) نيمركم ىا « اموق حدموإل نورعشتال ملاو مك امعا طيح نا ضءبل مكّضعب 1 ظ

 ممولق هللا نحما نيذلا كلوا ىإ (ةباالا هللا لوسر دنع مهتاوصا نوضغي نيذلا نا

 ا

 هححكحكحم

 كنوداني نيذلا نا لاقف ) بارعالا نم ىا « اموق مذو رث مظع رجاو ةرفغم مهل ىوقتلل
 تلا كيدمتلاب انتج زول ناوإللاو لانسر معترك ياسيد ماني نجم هااراكالف
 ىلاعت هللا همحر كلام ةلاقمل عشخو عضخ ىا عجيررط وبا اهل ناكتساف ايح هةؤكإ
 ىنااك هموقىف جيشلا نا نم ىور امل ملاعلا ىدب نيب بداتلا بحب هنا ىلع هيبن هيش هبفو
 ةباتك فلالا فذحم 6 هللادبع بااي ل ىلاعت هللاهمحر كلامل رفعج ونا ىا 6 لاقو )ل هتماىف

 هللا ىا 6 وعداو ل اهايقتسا ريدقتلاو داشرتسا ماهفتسا ةلسقلا ليقتسا رل ةءارق هايثاو
 كرا لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر ليقتسا ما رث ةرايزلا دعب ىلاعتو هناحس |

 لالا أغا اونو ةيك هل © ىوفإ) انكار لا زوغ ياام كيعلؤ تنصت ا ول
 .ىا 6 ةمايقلاءوب هللاىلا ) مانالا رئاسو ىا < مالسلا هيلع مدا كيبا ةليسوو كتليسورل هنا
 هليقتسا لب ) ةمايقلا مون فاول تحت هنود نمو مدا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هيلا ريشي (ك

 كعفشف) كتاحاح ءاداو كتاداسمع ءاضقىف هتليسو لسو هتعافش بلطا ىا (ه عفشتساو

 ليقيف ىا هعف كيف ةطسىفو كريغاو كرمال كتعافش هب هللا ليش ىا ءافلا ديدشتب (.هللا
 هررقاوت كلذل اةدصم ىا 6« ىلاعت هللا لاق ) كيبن ةليسوب كبنذنع وفعيو كقحفف هتعافش
 ع1 الأ ةيؤتلاو ةرتعمللا يا" (كؤال 2: ةيظطلا» ( ملي هلإفنا:ل و ملظ ذا بنا ةاولو )1 كله
 اميختت هيلا لدع تافتلا هيف لوسرلا مهل رفغتساو مهنانحو مهناسلب ىا هللا ارفغتساف ىنعي
 ندب انوعنم ىا اعحر اياوت هوملعأ ىا هللا اودحول ماسو هيلع ! ادت فدا ىلص هناشل

 هللا همحر كلام لاقو) مهنم ردصام ىلع ةذخاؤملا مدعب مهمحرو مهيلع باث نيح نيفصولا

 مختو ةحوتفم نيسسب وهو هتبثزمو هماقم نع ىا )(ننايرزكسلا ثوبا ىبانع لكس دقو
 ىزنع وهو برعم عوبدملا دلحلا وهو نايتتحسلا هبل همس ةرودكم ةسح ةمججم نيك

 انك ةيلع نبا لاق ةفئاطو ةبعش هنعو ةعامحو نيريس نبانع ىورب مهالوم ىنهح لبقو
 تزيل اق اازاع علامحت!ءاهقفلا دبس اكمل تيان ةنلطلإ كلقور هس ادج ضل نع كب
 هللا لوسر لاقلوشب ادحا عمساملو ه رثاىف لاقو ىراخلاىف اهنع هثيدحو ةئما اهمساو دلاخ
 نيب ةضرتعم ةلاح ةلجاو دلاخ ما ىوس ةطساو رك َذ ريغنم ىا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
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 :نيعباتلا عابتا نم ىا «دحا نعل اثيدح مك تم فرار ىلا مكتتدجامرل دوق وللا

 بوبا وبا ىا (مح ور كلذىلع ةلالدلل هللاهحر كلامىا لاقو هنملضفا بويا وباو الا)

 (هنمعمسا الو)ل هيدل لمأتاو هيلا رظنا ىا ميم مضب (هقمرا تنكف ال نيتيمىا (نيتبجح)
 هللا لص ىنتلا يسد فاعلا ىلع رف عدكم اهب دعت دينو عمسا الوا هيلع ن وكب امالك ىا

 هللا اقوش هتاتع ةرثكو هناكب ةدشنم ىا (همحرا ىتح) يكب سهاظلا ( ىب ماسو هيلعىلاعت

 هلاك ضعي ىضتقام هلاعف نسخ نم ىا 6تيآرام هنم تيار املف) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 لاقور) ملعلا هنع تيورو ثب اديلباوا أ ةتعاشرتك ماسو هيلع ىلاعت 5 ىلص ىنلل هلالجاو

 ناؤئشلا هنعو هريعو كلامنع ىورب ىرييزلا اتاي ن' بعصم نءا ىا 6-2 نا بعدم

 وهو لوعفملا هغيصن هعمل ىفو ( ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىلا 8 اذا كلام ناك ) اهريغو

 كله هبا( كيااوقلا اها كو الة قي نإ ديور وب" ة دن هزاع منك دور هرك داق لماش

 كلذرل دتشي ىا نيعلا مشب «بعصي ىتحرت هرهظ لع ىا (ىنحتو هنول ريغتبال ماسو هيلع
 صالا نيوهبتىف ىا («كلذفف امون هل ليقفإل هانع ةدش ةدهاشم لجان م ىا (هناسلح ىلع

 لاجحو هماسقم لالح نم تفرعام مفعول ىا (تبارام مار ول لاقف) كلاته هسفن ىلع
 نليالؤ لملاك ل ادو ىلا تاراغضا نما نورعديتام معان( ناوبرتام ىلع تركنا ' الرف هما نع

 هلاك :ةفشاكم ماقمىف هلالج ةعلاطمو هلامح ةدهاشم نم ترصبا ام مترصصبا ول ىنعملا نوكي نا
 ةريرهىباو ةشئاعو هسانع ىورب ظفاطلا ىندملا ىهتلا ىتاا (ةردكتملا قتدم ىرا :ةيتكدقلاو)

 لسرم كلذ نا ىهاظلاو الغلا لاق ةداتق ىبانعو ةءرز وباو نيعم نإ هلا لسرم وهو

 قفل ملالن فون خاب هلا ندبلا ماما (نانايفسلاو؛ كلامو ةليعبم هنعو اجو كوين ىلا نعو

 اناملك سن ارلا) اوبل اني ضع ارغ  هلأسلز دلكتاالا ) .ةضارتعم ةلجتا6 ءانرقلا نينا ناكو 7 :ةئاجو
 الانا ووشتاو هناكب ةزيك رك («( هجر فعال قارتفالا ةعزإلب قارتحالا ةعول نه يك

 بقلو رفعح بقل بصللاب وهو ةزسأ فاك قداصلا ىا عدمت نإ زفعج ىزا ت 0

 ناكو ) مهنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نب نيسملا نب ىلع نب نيدباعلا نيز نبا وهو رقايلا هسا

 هيلز الان زجلو ةقلشير لامكلا ىلع: 6 مسيتلا و رلث حازملا ىا ةلمهملا لادلا مضل (باةياعدلاب ريثكا

 ريغت ىا ءارلا ديدشش (رفصا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىبص ى اا هدنع نق اذان ةشزتعا ةاجلاو

 ىلع الا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نع ثدحي هتنار امو هنوك لوحنو هنول

 ةدهاشأ ىا ( ءازا تنكاش ) اريثك ىا (انامز هيلا ) تددرت ئا (تفلتخا.دقلو ةراهط

 تككاررا ىلا *(اعبانخ. اداو اءاصخ امازث. ”كالث' تالا ىدخلا !لعا (لاصجت ثالث لغالا)

 اهف الا ملكتي الو ) نآر قلل ائراق اماو لود نا ىلوالا ناك ( نآ رقلا اننا وع
 نوضرعم وغللا نع مهنذلا ىلاعت هلوَش المع هنيدىف هعفشي ىا نونلا رسكو ءايلا خ2 (هينمي
 مامالاىا (ناكورل هينعي الام هكرت ءرملا مالسا نسح نم مالسلاو ةالصلاهيلع هلوقل الاثتماو
 ىوهلا كرثو لمعلاو ملعلا.نيب عمح نم ىا « دابعلاو ءاملعلا نم ) قداصلا رفعج

 ( لوطو )



 هد فت تك

 ىا 6« نع ) هتمظع نو.اهيو هتيوقع نوفا ىا ( هللا نوشخ نذلا ر لمالا لوطو

 نال ىف ( قل ن نمر لادع ناك دقلو ) ىلاعتو هنا هناهرب ىا 11 ران هكااماسكو

 بيسملا نباو هابا عمسو اهنعىلاعت هللاىضر ةشئاع نهز دلو ىلا قيدصلا ركب ى ىلا نب دمت
 نيل ودنا ولاغملاب ناك ةسغ لزراا !نلاف تعال وكب عرو ةَقث ةنيبع نباو كلامو ةبعش هنعو
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا كذا 0--- ا 0 تس ةنس ةئيدملا ىفوت دقو هوبا

 هنم ) لاس ىا ءازلا رسكو نونلا مغب 6 فزت نك انو حش كا ل كون ١
 2 ه1 ل لادعي دقو ) هندب فعضو هه>و رارفصأ ن نقي ةيانكاوشو 'ئىش هنم قبس ىلو 6( مدلا ْ

 هماركأ لاكن م همالكمامت ىلع قطي ملف ىا ( هف ىف 2 سبي ىا ءافلا ديدشتو ميلا عشب
 تنكدقلو ) هماقمل اماظعا ىا © ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل ةبيه ) همارتحاو
 عمس ردقلا ريبكلا دباعلا ماوعلا نبا ىا 6 ريبزلا نب هللا دبع نب صاع ) “جحا ىا نين
 ىفوت تارمم تس ىلاعت هللانم هسفن ىرتشا ةنييع نبا لاق ةفاطو كلام هنعو ةعامحو هابا

 اريثك ىا ( ىب ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا هدسنع هك اذان هلام: نارا
 انها 1 م ناكو ) باه نن د وهو (حعفرشزلا فها دقلو عيد هءشمع قبال ىف :آق

 ىف ىا © مهرقاو ) ةرششعاا ىف مهفطلا ىا ةزمهف نونف ءاه ن لكتساو !ةرطب لحلب ((يباقلا

 ىا 6 هتقرع الو كفرعام هن اكف ماسسو هيلع ىلاعآ هللا ىلص ىنلا هدنع ركذ 00 ةدوملا
 ريغصتلاب ( لتس نب ناوفص ىف .تنك دقلو ) هلالح ماتنزل هلق ىالاحا اود هن
 ناو رفعح ن. هللادبعو رمع نانع ىور هركذب ىنشتسي نمت ىندملا ةودقلا مامالا وهو |

 ضرالا ىلع هينح عضل مل هنأ لاه ( ندهتحا نا دشأملا ناك هريعو كلام هنعو بسلا

 ءانعلا نه ءافشلا وه ءاكلا ناف 6 ىكب ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا ركذ اذاف )ل ةنس نيعبرا
 هتؤر نم ارذح ىا ( هوكرتيو هنع سانلا موش ىتح ) ءاكلا نع نسا يملا و ءاقفلااو

 ©( ثيدحلا عمس اذا ناك هنا هنع ىلاعت هللا ىذر ةداتق نع ىوريو ) ة هن نمل ةلالب ثالث ىلع

 توضص ىا واولا رتتكو ةلمهملا ح2.( ليوعلا 3 مالسسلاو ةالصلا هيلع هثيدح ىا

 ليوزلا لصاو ءانعلاو هب قلقلا ىا واولا رس "و ءازلا متل © ليوزلاو ) ءاكلاب ردصلا

 ( سانلا كلام ىلع رثكالو ) اليوزو الاوز لوز هناكم نع لاز لاب رارقتسالا مدع

 سانال اغاسمىا © ايلهكسم. تلعجول هل لبق ) ةلق فصوب اوناكام دعب ة بكي هيلغ يق "اولا
 ىا ردقموا باوجو مهضعب دعبو يوكل مهلكم وقلا عمسيل ىا و الانم « مهعمسي )
 نذلا اهءااي ىلاعت هللالاق لاقف ) |اسم دخلا .كلفحل اتيت عا يوغا النجا اهلش نامل

 يانغ هريس ويلم اكو هل اريقوت ىا ( ىنلا توص قوف مكتاوصا اوعفرتال اونمآ
 ناكو ) ءاقللا راه قزرب ىج هناؤ ءاَش ةقيقحلاىف هءانف نال ( ءاوس اتيمو ايح هتمرحو ) |

 ثيدح هدنع ركذ اذاف ) مسني ىا ( كحضا امبر ) نيعباتلا ءالجا نم ( نيريسس نبا
 انه ة_عسنىف اذك هب اوتو عضخو فاخ ىا 6 عشخ ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبلا
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 ظ 0 الا نا ازرق ناو زل هيلي هيلا كممتلاط وف لق ا بيرتاب نكي . «تاراوع لغلاف
 وه .ثيدحلاب سانلا ملعا ىندملا نبا لأق دمحا هنع ىور ثردأطاىف مالعالا دحا وهو

 اج ليا ا الم اكيي لكني اقرا يبق مكان نر اس صه ولاا ةلاقو يل يانور عسكر

 اوعفرتال ) نا رقلا نم اسيتقم نمحرلا دبع ىا (لاقو ) هتاوقم مهفل ةيانعو هتمرط

 بجي هنا لواتيو ) هثيدح ىوار توص قوف اذكو ىني 6( ىنلا توص قوف مكتاوصا

 دنع هل تبخئام )ا هيام دع ةّساور ىا ع هشيدح ةءارو دنعضاضرالا ل هاج اع ذل

 ا ااا سس حا سس

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لو سر ثيدح ةياور ميظعت ىف ) مهتشرط ىا (تاقلا ءاساو

 (لفا طا بع ني نيل اثالح ل هلق ةشسلا يور هلووق .كيدخعاي دارا هيغل و( ةقلدتسو ماسو

 ءار مضف ةيتحن نوكسسف ملا هلوا تنل 6 نوريخب نب لضفلا وبا امدح )ل ةركس نءا ىا

 مالعالا دحا مامالا ظفاحلا وه ةدحوملا خل 6 ىناقربلا ركب وبا انثدح 2 فرصي دقو عنم
 ىلع جرخو فيئاصتلا فئص دادغب خش ىفاشلا ىزراوألا بلاغ نب دمم نب دمحا

 فيو يللي اننى راسنا(. كقول ىو انور لقانا وب قمل هديك موو ناو
 قيسلالا اونا انسدح خياشملا نم ىا (ةينغ وزر) قيام ارازو هثب نفعا هللا د دنع ادق

 نطقوناماملا كؤشنملا ميراعبلالا عش عامإلاب لقال وهزؤر نكس. وب ا رلا خشن © نامت رادلا

 ده يدع ياعم 017 ةدحوم ةيركش# مي 3 . رشم ن ىلع اديك دادغس ةل

 افلا نيب مااا ةيبدمعتاجناقلا يف ( ناطقا )هذ زجإب نإ ىتلإل ملدا ردبك ( نايس نبل

 لاه زل للعإ امزمإ وسر قاع ىلإ نان كاقباهربغو قاطشلا عب( ىوزرو نطبسا ولا: نمر ووا
 اكون هلئات قاف يب لاب (ىلتساارلا تلاع 3و1 ودنور ناونإف لق اوه ١

 اهيتلضوزلالاا» كما اوبن قر دكلا لاتقل ماليا له مات جرام اغلا بانر دلتا نتتلا
 ةدع 15 نه رلادع ىا يد نما اهيازدبو ىم دقو 17 ةرعشع تس رحل ىلصي

 ةئامو نيتس ةئس ىقوت ثيدكلا ريثك هع عيكوو كرابملا نبا هنع ىور مالعالا دحا قوكلا

 ىفوكلا نارمع نب ملسم هللادبع وبا ةلمهملا رسكو ةدحوملا خشب © نيطبلا ماسم نع
 نال نباونا(كعالا لا لملادللا :نوجعزلا ببعا ايون: نيب (ني لعن نئاأقز نا نعرا غور

 ناكو ةفئاطو ذاعمو رمتنع ىوري ىدزالا وه (نوع* نب ورمع نعل هريغودمحا هقثو

 نبا ىلا .تفلتخاب ) :ىعرادلا ةياوز:ىاك نوعم نب ؤرنع ىا (لاق ) ةداسلاو - 0

 هللا لو سر لاق لوّش هتعمس انة ةتيفض لاا تود د رت ننا 4( هنغ ناقته ىشر دوءعسم

 (امويثدحدهنا الا) همسا ريمضب ىنتكيناك هن اكو همسا حرصبىا « ماسو هيلعىلاعت هللا ىلص

 2(ىا)



 يا تيس ديو

 هالاع 3 * ماسو هي هع ىلاعت هللا ىلد هللا ل وسر لاق ةنامسأ ىلع قىرد وكس زااراوةناعل «وض ويبطت))ا دامو كلارا أ هازل وو ىا

 لااثلا كيلِمَس ردت اانا ع ) نسفنلاب 57 رضاك تن ا(

 6 لاق من ) 56 ةهح نه ئا ( هتهج نع )الزان ليسن ىا:نولاب ردح ةزسأ ىو

 ماللسلاو ةالصلا هيلع هنع م هتنور ىذلا هئيدح هلع است“ هللا ئضر ذوعسم, نبا ىا

 0 (اذ قوذوا) هطاب ة>ا 5 امكل ىا م اد هللا ءا ريال ه)ن للا اذه ىا «اذكه )

 لقنىف هلوقا ام ىا اذ نم هنا طل نيس يل ا
 1 ا ادمعتم ىلع بتاكل نم , ماللسلاو ةاللصلا هيلع هلوقىف لوذدلا نغايذ اهن هلك اذهو اذه

 خا نلقاا قنجر ةسلطا؟نافكو رفا لاقل ىالد ا ذا #فظهل هناك واللا ا, ما راقد لا راق

 نول ريغتفا“ ىلا ةدحاوملا :ديدداعت ( ههجو ديزتف ةناؤر ىفو ) لاق اك وا“ لاق ثدحالاذا

 ىلا نول ةديرلا ناف ندا 0م دوس ممول ةؤسأ ىف ديزو دوءسم نا هحو

 ( دقو :ارا قوه اما نولك ةادطاوإ نار ىا هنول ديزب (لانسقع+ وا ذهل اناقة ةاؤلغلا

 ةرىغرغلانمامهيف ددرتب اعمد دوعسم نا انيعت اةاجباعا عمات ع تاغ هلا) دقو ةزطسأ ىفو

 هنمو علبي نا ريغ نم قلحلا ىلا ددربو مفلا ىف بورشملا لعحم نا لصالا ف ىهو

 اهل اهدشت هموقلح هحور غاب ملام ىا نىغعرغي ملام د د.علا ةيوت لش لا هللا نا ثيدح

 ند م قنعلاب طاحا ام وهوجدو عمج هدا رمس|و ) نقل رم" ع دما واطلا# كبل

 فاقلاب مرق رغصم (ميرق نب هللادبع نب مههاربإ لاقو) حباذلا اهعطش ىتلا قاطال الرول

 لق للملا ق وطول ىاذلا و ةاداعت تب هلا. ةيلاحلسا رونا كيا تاك رعملايف مادقم ىا

 نم طقف ئذمرتلا هل هدي | ( ةنيدملا ىضاق يم هتلر مهف ذر اد لذا

 دو طيس لف از ناك ماه وز نو ةريملا راد ماما وهو © سنا نب كلام

 كلام هنعو بيسملا نبناو دعس نب لهس نعىورب مالعالا دحأ جعالا زامد نب ةملس

 مزاح ابا نا لاخلاو ىأ رادع ؛لهؤ ):ةرخأ ت37 0 ةَقن ةعز> نا لاق ديعا

 ىنعب وهو يشلاوا عض ضوملا زاح ىا (اتاط و ماكو هلع نلاقي هللا ىلص ىب نع ثدحن

 هيلع دروا نأ اراذتعا (لاقور هنع ثيدحلا أ هيلا نسا حلاو ريع هن زاح

 0 ع لعب ااغم ا ا( هك ل1 ابل ؟ ايفا دعا دن ىتا) لاف ةراللا ناقل ىدشلل كناوبإلا

 لاق معاق اناو ملسو هيلعىلاعت هللاىلص هللالوسر ثيدحر) لمتاو عمسا ىا ( ندهن

 هللا ىلص هللا لوسر ثيدح مظعتىف هتغلام عم ناك هنا ىلاعت هللادحر هنم بجلاو ىطدلا
 لءخ لمع هيضامل اذه لوشو هفلاخ ناو ةنيدملا لها لمع هيلع مده ماسو هيلع لاقت

 كم امو ىلاسعت هلوق عم هريغ لمعب اطورشم ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص هئيدحت لمعلا

 لاق كلذ ىلع راصمأالا ءاملع نم دحا هقفاوي ملو | وهّساف هنع - امو و لودسزرلا

 رشع ةتس ىف الا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر فان هنأ. كرا ةننك نقانثلا
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 اهيا قولت ىناحا هل لاقف ريصمنم جرم ناب 00 ناطلسلا ىلإ ةكلاملا ه. ىدس هفلاخ

 | اب ىفوت نا ىلا اهب ةديدجلا هب :كفلاو ىبفاشلا ثكش ناطلسلا تام ثلاثلا ةلبلف هلجأف
 أ ىف ىح الو ىهتنا ىلاعت هللا همحر نتامو عبرا 4 هندس ةرذ الا قيام زم نيرثع عساب

 ةنيدملا لها ىلمع نا كلام بهذ لياعتلا ىف ةفلتخم ءاهقفلا لوصاو ليلدلا ريسا دهتملا
 ىلع مدقم راربالا ديسل نيعباتلا راصنالاو نيرجاهملا نم معانا نع اوذخا مهنا ىلع ءانب
 لوصا فالتخا هبشي اذهو مهعامجا ةلزتم مهلمع لعج هناكف مهفلاخم هيهاظب ثيدح

 مهوتوا خوسنم هثيدحنا ىلع لد هتياور ىالخم لمع اذا ىوارلا نا وهو ةيفنملا اًسالع

 اهب ديلا لاسر ان بنل ولسا ايذ ةكس لعل لق را زع ريظنو هلعشب هنع عجرو هلقنف

 ركل مو ركل هناي ايف مكح لب اسم هيف دبل | عضو نوكي نا نم عناملا عامحالا ةلزنم

 صهاط فااغع ناك هنا هب هنظ ىلع كي هدأ هلق عم هقح ىف 00 لوق اماو ةعدب

 مدقتمال لضفلا نا عم ةئالانم هريغ ىلا ةيسنلاب دهتجم لك ناش اذكهو ةيوبنلا ثيداحالا

 ردصي نا قيابال ىذلا لعفلا وه لصالا نود ع رفلا لمعي هيدح وف هلوقو ةهمش الب

 ةجوتفملا ءانلا ديدشت (.بسملا نءا ىلا لحر ءاج :كلام لاقو ) لضفلا باب را نم هلثم

 تلمفلا اقرأ زل: كانا يا( ىجو فيس نءر) ةلهنرلا عا ولا ف ١) بكم دقو
 فلكتف اضيرم ناك هلعاو © هثدحو سا ) ضرالا ىلع هبنح عضاو ىا ( ميطضم

 يت ايدل تدني هتيفخ ا حا ,يلرفالا كالا بكي (كدمو ىلجدلاا لاقق ) هسولف
 ىنا لاقف ) كسواحم كسفنل ءانعلا فلكتت ملو بعت ىا نونلا ديدشتو ةلمهملا نيعلاب

 ةيلاح ةلح 6 يبيعضم اناو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىفص هللا لوسر نع كثدحا نا تهرك

 ءالا ةدايزو ةيملعلل هف رص عنب (ناربشو دفع نعل لقزيعالويوخلا[ فوبش 4 فواز

 نيصخلا نب نارمعو ةريمهىنانع ىور. مالعالا دحا وهو ىسرافلا بهذم ىلع نوثلاو

 حرش ىوونلا ىطقرادلا بقمتدقو جاف هنع هتباورو ىظقرادلا هلاق هنم عمسيملو
 تيصلا ديعب اعرو ملعلا ريثك ةحح ةقثأ ناكو ىهتنا هنم عمسن" دودعم وهلب لاقفماسم
 نوكيدق هنا ا ةليوط هتمحرت و ليالاف داروا ةعبس هلو اموب رطشو اموب موصي ناك لق

 (عشخ ملسو هيلعملاعت هللاىلص هللالوسر ثيدح هدنع ركذ اذاف) هءادكا عم ىا (كىخضي

 ن ثراطلا“ن مساقلا نب لكب هل نب دمحا وه ( بعصم ونا لاقو ) ا:طابؤ !هاظ ىا

 اهملاعو ةنسدملا ىضاق قوعلا ىيصمهزلا بعصموبأ قوع نب نعل دع ن بعتصم ن' ةرارز

 دا هنبال ةمئخىلا لوش ةربع الو ةجح ةَقث وهو ةعاج هنعو ةفئابطو اكلام عمس
 النار اناببالمرل اني ب ةئازيضو[ سناء نب كاياشر للك 0: تقيح رع تك وي ريتمضم ىاازع تكلا
 (هل الالجا)) ةراهط ىا (ءوضو ىلع وهوالا ماسو هيلعىلاعت هللا إص هللالوسر ثيدح

 (دمم ن رفعج نع) كلذ لثمىا (كلذ كلام يعور مالسلاو ةالصلا هلع هثيدحل ىا
 ٠ فايعرلاب كورت يل لسمو ني: فل: 6: ياهل ضير, ىسضق اكو )مده م قوت قيداصلا "وهو

 نأ
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 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نع ثدح اذا هنع ىلاعت هللا ىخر دنا ن' كلام ناك ) ظ

 ( هام سلو هوكو طشملاب ىل «بنو اهوعو هنع هئثدحن دارا اذا ىا ( ماسو

 لن يقال( كلذ و 3 كلام: ا ( لتس :نيسمرلا# تشع )هنزل كاش رع كلا

 ماقملا ىا « ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ثيدح هنا لاقف ) كالانه ركذام ببس

 ءارلا دب داش 6 فرطم لاق ) مانالا ىلع ريقوتلا نجأ مالسلاو ةاللصلا هيلع هشيدحن ماقم

 نندملا ىابشتلا, كم نبا راند - نما ن اول ند لوراسل قاناألا يلع ..ننبا ةيرقال ةاواولكمل ١

 ىراقلا عفانو هلاخنع ىوري سنا نب كلام مامالا تخا نبا وهو ةيلالهلا ةنوعمه ىلوم

 :تجلزعل ليلا زم, اوقف اعاد كلا سابا هقاالذاب ناكر)6ةقاراز ىباق فواتقلا طفت

 لوخد نم هنأسشب قبلي امب هلماعيف وهنم ملعيل هنذَأب الوا ةمداخلا ىا 6 ةيرالا مهلا
 نوديرتا ىا «نوديرت جيتا مكل لوَش مهل ) ةيرالا ىا 6 لوقتف ) هوحنو جورخ وأ

 ةييقفلا عورفلا ةياور ىا 6 لئاسملا وا /) ةيوبنلا ثيداحالا لقن ىا 4« ثيدحلا )

 ناذ )ث ماهفالا ىوذ دنع ىنخ الام ىلع ىجلدلا مهو امك ريرقتلل ال مالعتسالل ماهفتسالاو |

 ناو زل هقلاتوو ريغ سغنم هتتيه ىلع ىا ( مهيلا جرخ )ل اهدب رت ىا ( لئلا اولاق

 اانغ ”غااأ( ةطلتغات.) كلاشتغا عضؤم ىا ( هلستغم لخد )ل هيلطتن ىا ( ثيدحلا اولاق

 لق هنؤك قاتنالفأ ةعملل والا © شفتو )؛رهطتقأ ءاسشماؤا الفاك اوضَو اويل الماك

 لوسفملا فيظناا لمشف ابيكا وا هقيقح ديدح عمج نيّتمضل © !4 دق اءاس نسيل ورث هل وق

 ١ سوماقلا فو هتطاخ انهه رضخألا ليقو هناسايبط ا هريمض ىلا هفاضالاب © هحاسسدلو )

 قامو اهلنا ىلع عضوو )ل هتمانع زييلا غاب ( نبع و ):ىوشإلا وا .نيهنسالا نانيلئلغا اميه

 دأص وع نو فلو حف حمو ميم رسل  (ةةالماا هلو عضوب ١ ىأ لوهخلا ة هغيصلا 2 قلتو

 ساحي' جرم مقذإ ني مزال يب داذرملا نق لأ .ةللانل يللا !لالمأ واقوم لازما راو قلبا
 نا صهاظلاو ناشلا ىا لبق( لان الو) عوضا اا فل ( عوشملا هيلعو اهيلع

 داتنه و «اهوبنلا/) نكت فوربو.ةجاواقلا ةيبملا كلل مسيدفت ا( 2 ىلإ كلاط دش

 ريغ ىا ( هريغ لاق ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ثيدحن م غرش ىتح ) دوعلاب

 نع ثدح اذا الا ةبصالا كلت ىلع ساجي ر هللا همحر كلام ىا © نكي ملو / فرطم

 امو و هقفلاو ريسفتلانم مولعلا رئاس الخ ىا © ماسو .هيلعلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 نب كلام تخا نبا ىحصالا سيوا نب هللادبعن: ليعمسا وهو 6 سيوا ىبا نا لاق )

 متاحوبا لاق ةفئاطو ىوغبلاىلعو ناذشلا هنعو ةعاجو هساو كلام هلاخنع ىورب سنا
 كلانه هلعفام بيس نع لثسف ىا 6 كلذ ىف كلالل ليقف ) قاسنلا هفعضو قدصلا هلح

 ( ثدحا الو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ثيدح مظعا نا بحا لاريبقف )ل

 ةللاك ىا 6 ةراهط ىلع الا مالسلاو ةالصلا هيلع هثيدحم ئا (هب) مفري و بصنلاب
 نا" ا( لاق ) ةلئام'ةقتشما لإ ادمتمو 'انكتمالا ةلضافا ذيبان لع ىلا ( ناك )

 0 م و سس لا
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 |( كان ا ا سلكي يفسد كرينا: مركب ىل مكلاهر هلاخب ىعلز (يناكورزل رشا وأ نا
-_ 

| 0 

 اطل ) برر انودملا ( لجتسمو[زيئاق وهوا ايئاج, ب (قيرطلا يف قوبنلا .ثيربحلا
 لق هم نمو نلت وأ

 لازلا لوئتسملا مم نوكيدقو © هتخاح ضع ى :انلا كردي دق

 كل بشي) ثيسأااخلا عايد كعتلاب 6:مهفا انإ بحا را كلذ .ليلعت ىف كلام ىا © لاقو )

 م.« مغ 559 نب هاوي كاف مثلا هحولاب ( ماو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا 1
 ناكو ديو اع هنعو ريح نا ديعس نعىورب 00 امشلانانس ونأ ىا ءار ديدشتو

 يسن قاكا قرددحللا+ ىلا (اوثدخخ نان ناوهركي )), فلستلا ئا.( اوناك ).ةاقثلاو ىدايعلا نم

 هي وقعا طالق ليلا( يضرم ةذانق نعطيك وول ا عزاه ار (ينوضاو ىغ نلع)

 اجل وو قاف فا 6 لممتا ناكو )ل ءوضو ىلع الا هٌؤرَش الو ةراهط ىلع الا ثدحمال

 كرابملا نب هللادبع لاق ممت ءوضو ريغ ىلع لهاا را كاةنرك) نإاووازر از فا «ييتيانح اذا )

 حافلا اذك (ةمم ةرشع تس نرّع هتعدلف امدح وهوز | مون ىأ ؟:كرانتوينع عرزك

 امنا ءاتلا ذا ةرم ةرمشع تس هءاوص لاف ةص رشع» هام ىججدلا لَضاق عقوو ا

 يقفل ) ( فاول ندد ()تانام عا © قول هيلا نثر سكاولا انه للثميف يشل

 هللا لوسر ثيدح عطش ال وز مسلا رثا نم ةرفص ىلا ليو ىا ( رفص و ) ىلالا

 نه غرف املف ) هلالجال ةاعامو هلاك ١ ىلع ةظفاحم ىا ( ماس د هيلا مللت هاب

 ذل اواس ع ايااي هل ياو ةلءايللا دغا ؟جرردلتلا هنع + 5962 قات فا 11 الا

 عيمج ىف زيانط او« نع اةريغجل تركي باوقعر دلا من لاق احم مويلا كنم يلا دقل

 ماسو هيلع ىلا هللا ىلص هللا لوسر ا 00 كامب ىلا ربص امناو كلذ

 ءانميفقسش للدسم نك يفعل لاقي جوي شيب كيان كلل عم امو. تدش» ىدهم نءا لاق

 ىلع وهو ةئيدملا لها لاوما نم لام هيلع داو اي هاا لاقو قيقع وهف ليسلا

 ةنيدملا قيقع امدحا ناق.ةع اهو حاضو نا لاق ةعيسس 9 نيلمم لقو لاما ةثالث

 للك لكلا قيقعلاو ةمور شب هنيفو ندع قيقعلا وهو عطق ىا اهترح نع قع

 هناا لاوعشسز هعطقا ىذلا وهو ةنن لم دالب نم وهو هنم ةربقم ىلع رس هيفو اده نم

 ناتقاسملا لمحت اذه ىلعف سانلا رمع هعطقا مث ثراخلا يف لالب ملسو هيلعىلاعت هللا ىلص

 ىداو نطس ىذلا وه كرابم داوب كنا هيف ءاح ىذلا 0 و فالحلا ىلعال

 تاذ نم بيرق عضوم قارعلا لها تاقيم قيقعلاو اهنم برقالا وهو ةفيلطلا ىذ

 ىلا نم دحاو دارملا امئاو دارملا سيل هنا ىهاظلاو نيتلح رص وأ ةلح رم اهلبق قرع

 قيفوتلا ىلو هللاو قيقعلا ىحست ريثك عضاوم برعلا دالب ىفو لوالا هلعلو ةندملاب
 مضعا ىا كدا بى ع تنكس اول ننوحوب ىا ) كوه ثدي ناو كاش

 ل ةلمح ني نحو ا هلع ىلاعت هللا ص هللا ل ويسر. ثيدحب عع ةالعن نأ نم 2(
 ( ةيلاح )

0: 
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 سيتا لو 1

 قا نه ةنعأ ىو وصلا ىلا © ىلضألا ني ادعت زرار كلان ئات (ةلاس و7 هيلا"
 ىا 6 صاف / ريرح نموا كلامنم لاح (متاق وهو ثيدح نع تافنصم هلو نيعمنزءاو

 لوهملا ةغ.صب © تدان قحا ىخاقلا) :كلام"ئا < لاقف ضاق هنا4ل ل ةف هيسحن ) كلام

 لصالاو واولاب اذك بدو ىجلدلا لاق بدالا ملعتيل وا هريغ هن تدادعلا هل واطومابجلا
 ا ل نقم ريك هررتبا ا نع عروب 0 * كول نوت نوم و

 أ ل وذتملا يع 07-000 ماويعلا 3ع داير سوداتتلا فام نبع رع لهنا

 ن زاغلا نب ماشه اذه ىلالا لاق ءايالب زاغلا ةخخىفو ( ىزاغلا نب ماشه نا ) ىحو

 رصاعم "وهف ُهئامو و نس هيلع قارن دف 26057 ل ودكم نع ىؤر ىشوملا ةلدَز

 نب ماشهل ماعنال ءالضفلا ضعب لاقو كلذ ماعا ىلاعت هللاو كلام لق ىقوت دقو كلام

 لهو ىدشمدلا رام نب ماشق ء ةياكرلا اناو ىلاعت هللا همحر كلامع يب [ءزافلا

 نب ماشه هباوصو هلوّد همز>ىف ىلدلا امد“ عيش اناطالان ا بيتر لب ادب

 كلام لبق هنومل كلانع ور مل ىباتق ز اغلا نيا اماو هلوق مت 9 قلشمأل عماج بي ببطخ رامع

 دعسأال من م كلام لق هيوم قاسال وهو كلا أرصاعم ناك هنا كلذ للفتح كم 1 ريغ

 لا هريغوا هنا لصاحلاو كلذ بيس ةيضقلا هذه لعلو هنع ورب ملو اكلام عهس هنا

 ( هيلع قفشا مت طوس نب رشع هيرضف قس مكاق ىا او وهو ثيدح نع كلام

 هرطاخل ةلاقسا ىا ( اثيدح نيريشع هندخ ) ه.دل ةنابهالا نم هل عقو امل هيلع نح ىا

 هلال ميةتسم ريغف كلذ بجوب بنذالب هاا هيرضل هيلع فاخ ىا ىحدلا لوق اماو هلا

 6لاق) كلانه ىرباع بلاطلا بيدأت ذاتسالل نا عم كلام ىلا بنذلا دانسا كلذنم مزاي
 اطال قدروا تحلو ة كندا «اذلا» ]كب (كادزو ماشاف , لاند ه حلا للا

 هنا هاظلا ( اص نب هللادبع لاق ) طوس لكل دب ىا ( اثيدح ىنديزيو ) ة نيكي
 ىنارعشلا نب لضفلا لاق ىراختلاو نيعم نا هنع ىور ثيالا بتاك ىنهملا لئاضوبا

 ةفص ( نارهاط اهو الا ثيدحلا نائتكبال ثيللاو كلام ناك ) جسيوا .كدحت الا هتبآرام
 كك #4 هلوقوف اك فوصولاو ةفصلا نيب واولا طسوت عانتما لضالاو اذهل

 وسل ا ايقوصل هك« يطل هلال كل هسا 10 نيزاودشا لا

 ( تسلل ةداتق ناكو ) مولعم ٍباتك اهلّو الا ةيرقنم انكلها امو ل هلوقىفاك

 ةخصب طبضي نا دعس الو دحاوا وه ىا ( ارش النا ) نحس ىا لعانفلا ةفيضب

 ىلع الا ثدحي الو ءوضو ىلع الا ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر ثيداحا ل لوعفملا

 والاخ لم نابل هز اعلا لص 1 ةعيضل ةمتت طرحو للف الأ دك ان ( ةزإبنا
 لاكشالا عفدب الف هليقام ةمرش لسغل ىا يلوا لوق اماو هريغ ىلع ىناثلاو هلعف ىلع

 معالا ىنملا ةراهطلاب داري نا رهظالاو لالا, ملعا ىلاعت هللاو لاضعالاىوش لب

 ( ءوضو ريغ ىلع وهو ثدحمي نا دارا اذا شمءالا ناكو ) هلوق هدب ؤب و معلل لماشلا |



 م١٠ خخ

 ىلاعت هللا ىلص هثيدح مظعتس ءانتعا ىا 6 مهت ) هءازجو طرشلانيب ةيضارتعا ةلاح ةلمج
 ماسو هيلع

 0 ل ل ل ع

 6 لصف زو

 ىف هتعاط نمو ىا (هربو9# هميركتو هيظعأ ىا ( ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هريقوتنمو)ل

 انه ىبلطدلا صيصختل هجو الو هتريشعو هب لها ناسحا ىا © هلا رب ) هرحزو هيما

 0000 0 ا يصح ناو لقال يل سوم ايو نت نود .بلطملا سر مناع
 تاهماورل مهريغو ةئالان ٠ اهدالواو نينسعللو هتانبا ةلماشلا هترتعو هلسن ىا (هتيرذو)
 ةحدخو قيدصلا تب ةمدصلا ةشئاع نهو تارهاطلا هتاحوكتىا (هحاوزا نينمؤملا

 تش ةدوسو ةيواعم تخا نايفس ىلا تنب ةسمح ماو قورافلا تن ةصفحو دايوخ تشب

 0 اا تين بلس زو تيرايلسا كير ةنيوعمو ةيما قا ,تش هما ماو ةعمر
 ىربكلا ةحيدخ مدس نا ىلوالا ناكو ىجلدلا هركذ اذك ىح تنب ةيفصو رارض تنب
 ”ال انش يوت ر( انيلع_ ضخ ك0 امينع لزم هننا يشر ماوهتزلا ةيطادرما
 ليسا يكب ور )تنك ع سواج فب تا كيمالل هيلع )غرب رع ضرتلو تح
 نبا لاق مهيلع انتو م لعفلاو 2 ىا مهنع ىلاتعت هللا ىخر اصلا فاس ١١ )ب

 هللا ديرب امنا ىللاعت هللا لاق رث نيعباتلا نم لوالا ردصلا مه ملاصلا فاسلا ىاقفلا

 نفرتش نا نع نهيمو مهالا سمالاب رت ليلعت فائيئسا 4 قعر لا مكنع بهذديل

 نهل اريف ةيصعملل سحرلا ريعتساو سحرلاب سندس نا نع نهضا عال ان وص مب املا

 نمنال روكذلا باط# نهيطاخ ىلاعتو هناحس هلعاو اهفالخ نهسما ايف .ايغرتوا اهنع
 دروو نيتناقلا نم تناكو ميم ق>ىف ىلاءآ لاق اك نلادورلا .لاخرم 0 امكلا ماقمىف
 لضفو نارمت تنب ميسو نوعرف دافع اعمل ذا ءانستلاو ناي ليكي ايو نيتك لع را نعرف

 از اذ ىدنعنا| ود نإ عشلاو تنحاان ماورر مامطلا ياسر لع ديلا لضفك ءانسلا لع هقئاَ
 لها )ل لاق اذلو هس لهاو هلا هش لمشل اييلغت هيف نا رهظالاو ىسومىبانع ةحام

 ةئيدرلا لاو>الاو ةيندلا قالخالا نع ( ؟كرهطيو ) حدملا وا ءادنلا ىلع بصن 6 تيبلا
 داراو لمعنم رذةتسم لكل مسا ىرهزلا لاقام ىلع سجرلاو | نيك اغلب يأ © اًريهطت )

 سابع نانع كلذ ىورو هّسىف ننال ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا ءاسن تدبلا لهاي

 لوقا نينلاو نسحلاو ةمطافو ىلع مهنا نيعباتلا نم ةعامحو ردا دق ناررغو

 هنا درو امل امهذباو ىلعو ةمطاش 5 لغا ةعيلتلا مدمس امآو عما ن نم عب

 نسا ءاخب اهو تبا, رعش نم لح رض طرص هيلعو موي ةادغ جرخ 5 و ةالصلا هيلع
 للا ديرب امنا لاق مث هلخدأف ىلع مث اهلخدأف ةمطاف مث هلخدأف نيسحلا مث هيف هلخداف
 نوكو مهتمصع ىلع مهجا_تحاو اريهطت ؟ننيطلو تيباايلغا ويسملا قي ايقانسل

 ) مهعاما (



 ايلا ونا ىلا لاق زله سيل مهريغنا ال هلها نم ييناب نذؤم وه امنا ثيدحخلاو ظ

 ليلدب نهحاكت زر و نهءارتحاو نهميظعت بوحىف تاهمالاب نهل هيبسشت © مهناهما |
 كلذ ريغف نهنأف نهمانب ىلا دعتي ملو ادبا هدعإ نه هحاوزا اومكنت نا الو ىلاعت هلوق |
 نك امنا نمنا تدارا ءاسنلا تاهما انسل اهنع ىلاعت هللاىضر ٍةشئاع تلاق اذلو تابدنجالاك |

 كلا ف ناك اذا ثبدحلا نأ ظافحلا ناش
 و سس عسا اعل

 ققحم ريغ محلا اذهو مهيلع مهتاهما 7-5 نيلغا كاسر عت نينالاةلاسزلا اجاهقل
 دمحا نب دعو شلل [نربخن[ نوتات جاوز ذوج امل نهتاهما نكول نهنال ءاسنلا قحىف
 نع ىورملا ىلا (!هلضا نه :تدتكو 2 انزيخاب ا قلمتما (هياتكن مل [لداعلا ةغلاسب (ندعلا
 | ملعم ىا ففخ دقو ايرتسلاق ةزمهلاب )ع ءىرقملا نسل ا وا انندح ىا ( انن ) هحناشنم

 ٍ اجت الو بلا لل لقام هيذكيب تلا :لها مهنوكب مهصيصخت 1 دودزطابلو ميطلجا ظ

 ةيحان ةمجمم نيفف ءارلا نوكسو ءافلا أ ةناغرفىلا بوسنم © ىناغرفلا ) نآ رقلا ةءارق

 ظ ديدادلو ةمجملا ءاخلا محفل ( فافخلا نكي لا جذل تشب مساقلا ما ىتندح قرشملا ن٠

 نبا وه ) ةقوفلا رسكب 6 متاح ) انثدح لاق ىا ( انث ىلا ىنثدح تلاق ) ىلوالا ءافلا
 ةلمهملا رسكب (قاما وه ى و2 انثدح ليعمسا نبا وه ىحي ان :ع) رهاجساخ بت
 نع ىور, مالعالا دحأ 1 ا نا ىا © ع 5و 50-556 ةسل ءأبق نونمت ميلا ديدشتو

 نانم ظفحا ناك هنم ماعلل ىعوا تب 5 07 0 لاق هوو دمحا هنعو هريغو شمالا

 نب صفحىلو امل دمحا 6 نايفس نه 4 حرا هنا تاقل تّئشول ديز نب دامح لاقو ىدهم

 دوادوا هشو ىءاورلا ىدع نب جام 9 حارخلا ىا (هسانع)ل عكو هرحم ءاضقلا ثايغ

 هنعو ىعشلاو لئاو ىبانع ىوري ىروثلا ىا (قورش قاربيتس وهلا مهضعب هنيلو
 اعاتب (© نازل ؛ىنب دوز, نع ) (ةنلا تالا ذل طرد ةقمةناوغت ريان: كزايمز ,ةيابغيسياتيل
 قابل ةدااز/نح ل :ىاستتلا] اةقادوللاو ملسم هل جرخا ةَقث ىهت ةددشم ةدمق, له

 لها) نيشلا مغبو ةزمهلا عقل (هّللا كدشنا ملسو هيلعىلات هللاىلص هللال وسر لاق لاق
 هللا هكلتسا ىا ىتس لهاىف ىرخا ةياور قبط ةخعلىفو ضفاخلا عزت ىلع بصنلاب ك5

 لهاىف ىنوءارت نا هللا مكيلع مقا وا مهيلع ةقفشلاو مهيلا ناسحالاب ىتيب لها ف

 نا وهو «ديزل انلقل مههارتحا ىلع ثخحلاىف ةغلاسس تاره ثالث اهلاق ىا (انالث) ىس

 مهب دارملا نم ىا (هتب لها نمل هيفاع ىردا تيللا بحاص نال ثيدحخلا ىوار مثرا

 (سابعلا و) بلاطيبا دالوا معو (لب ةعلا و رفعجلا و ىلع لا لاقل ثيدحلا اذهىف
 لالا مك دقو هيلبأ ام: كييبنلاهق 2 عجر نأ مهلآ و ههدارملاو سانعلا لاو ةئعسأ ىفو

 يظن و ثردخا اذه نا ملعا مث امهاشل انهت |ناوجرملا هللا: ووك لا ىلاعت هلوقىف(ك

 د هل عقول م اسم ن فيك ةماول هحر> اواو فقاثملاق قاسنلا هحرذاو لئاضفااىف هحرخا

 / نال تاياورلاف عودتلا دارا هنا الا ىئاسنلا نم هجرخا ول اذكو هقاس ىذلا قب رس

 | نكل اهر اه ريع نم ه هنوجار 3 اهلل[ وا ةقيسلا |[
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 سها 7

 ظ راخالا وا عاعسلاب سلدم ميرصن وأ هيف ةدايزلاوأ ولعلل الط اده نوعنصي امنا بلاغلا ىف

 هدسحو راحو شرا ن ديز نع ىدمرتلا هاور اعف .ىا ( مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو )

 ةلوصوم وا 6 هب متذخا نا ) اهتفص ةفوصوم اف اهظع اش ىا 61م مكف كرات ىنا)
 ىا «اولضت نل) هب مكس ناام ىوريو هب متلمعو ه+بهعيش نافل اهم سلط وبتلو

 اناس وا الدب عقو لامحا دعب ليصفت (ىتيب لها ىترتعو هللا باتك ) ادبا هدعب قحلا نع
 ةراكلا لالا دان مورو وتلا لطاقيعت 0 ىيقلا اينكم) ا رعكشوزا طا ىادكيل ووظناف) ١

 طرشلا نيب ىترتعو هللا بات ك ىردلا لصاىف عقوو امهقحىف ىا (امهيف ) ىننوبقعت
 كسلافهتما ءالعدارملاليقوهتبارقصخاهترتعب دارملامث ةدقعملالوصالل فلاخوهو ءازجلاو |

 ظ
| 
 ا

 م ريس ةعل أم ومهتمحم هن رثعلا كسلا و هتيقح وهف ام عيمج داقتعاو هممو 5-5 نسلق ىلا |

 نم ةءار سس وهيلع هللا يصدم لا ةفرعمإ هءوار فرعبال © مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو) ظ

 قرلط محلا عجب القا رسقلا لع! نا وجل طم لا الو )اهدي مقسو اهرحملانم ىا < نات ]|

 واولا حل ةيالولاو طارصلا هتزواحم ةلوهس ببس ىا رو.لاو رورملا ةصخرب رفاسملا

 امم“ئرقام اضيا ةغل اهرسكبو (باذعلانم ناما دمحل الزل ةحلاو ةناعالاو ةرصنلا ىا

 اماو ىجلدلا لوقف رسكلاب ةزمح اهارقدقف “ىشنم مهتيالو نم مكلام ىلاءتهلوق ةعبسلاىف
 دضو صمالا ىلون ىنعمي ىتاتدق ةيالولا نا عم هلحىف سيل كلملا ىنممب ةيالولا نث اهرسكب

 ىه مهتقرعم ءازعلا ضءب لاقو) مهالاونه لاو مهللا دروام هنمو ةبحلا ىنعمجو ىربتلا

 ؤ

 ايست فا 57 و هيلع ىلاعت هللاىبص ىنلا نم ل مهناش برقو مهتناكم ىا (مهناكم ةفرعم

 بوجو فرع )ا ةيثرو ةبرق ركذاع ىا (كلذب مهفرع )ل اذاو ةخىفو (اذافرل اسحو
 ةيغللا هيلع ميركلاىنلا ةبسن ببسب ىا (هببسب ) ميظعتلا ف (مهتءرحول ميركتلا ىف (مهقح

 ' نباو مالسلاو ةالصلا هيلع هسبر وهو ىذمرتلا هاورك (ةلسىبا نب .رمعنءو)ل ميلستلاو

 يايا اتوب يروون )+ هدام اوفو يلا ااادبع .ديزرخ ةيئوثإ اهنيعلف را اةعاضررلالاوساولفل ظ
 ناك اهلوزن ىا 6 كلذو ةيالا تيبلا لها سجرلا مكع بهذيل هللا ديرب امنا ال ةيالا ظ

 َننمؤْلأ راها ركل شاق ةكوازلا مهدللقتلالو'ةؤاضلا) هلع تحوز (قال العامل كين نقولا

 (ءاسكب مهالخ انيسحو انسحو ةمطاف اعد )ل ةضرتعم لا إل نراك ا تيل ري ابيب

 ىتب لها ءالؤه مهللا لاق مث هرهظ فاخ ىلعورل ههجو مادق هب مهاطغ ىا امل باوح

 تاز م7 ملسم هاوراك 6صاقوىبا نب دعس عو اريهطت مهرهطو سجرلا مهنع بهذاذ
 اوءتحا ءىشىف موق فلتحا اذاف ةنعللا ىو ةلهللا نم ةلعافم ةنعالملا ىا © ةلهايلا هب
 دعب نم هيف كجاح نفل ىلاعت هلوق ةلهابملا ةيا نم دارملاو انم ملاظلا ىلع هللا ةنعل اولاقف
 لهتنمث مكسفناو انسقناو مءاسنو انءاسنو عكءانباو انءانبا عدن اولاعت ل قف ملعلا نم كءاحام
 . ئنلا ) بلط ىا امل باوج « امد ) نييذاكلا ىلع هللا ةنعل لمجم هللا ىلا عرضتن ىا



 ها 0 و

 لورا ( ىلها ءالؤه مهللا لاقو وب د انسحو انسحو اماع ماس هيلا 0

 سماك ىا ماسو هيلع ىلاعت هللا لص ىبألا .لاقو اريهطت مهرهطو سجدرلا. مهنع بهذاف)

 هنع عقدي 5 0 الو٠ ىلع هرمصانو 31 ايما (ءالوم 5 ا هقخ ق: ىا كك اع ىف)

 ل وايوس اهو اب دخالذ: ىلاهإ هللا" كاقهالاطالا .ءالووغ هن لحب ل امني مالفتج و قاتلا لاك رف وكل إو

 هلوسرو هللامكلو امنا لالا د ل السسالا يل ن6 لدتا نين كاس ااو لاين ١
 2ك هم ا وطنا عادي وراك ريم هم كيللق ند عنيف ع ةاصلا نعم نداء ماظم ١ أ

 نا عم هلاثماو وه هب دارملا وا هميظعت عملا هاربا اهعاوومم ةللملا كامرا |

 ربلا ىنمع ثيدحلا نا ىلا مهرثكا بهذو اذه بيسللا صوص ال ظفللا مومعب ةريعلا '

 هلو:لف ىالوتو ىتحا نم هانعم ساعلا ونا لاقو هفعض نم مهنمو ههذلا ةاعارعو ةلصلاو ظ

 داق نيام نا ميبلين كما لاك هزل وتتي ىل# ماس سك نيدو اع را ل ل
 ةالصلا هيلع لاقف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لل وسارإ "عال مز ااا عال وم(تيشللا ىلع لاف ظ

 نما .ىنانع دما د لع (ملسو هب هنلع ىلاعت هللاىلص ىبتلا لاقول ثيدحلا مالسلاو

 لاو 04 هالوم ىلعف هالوم تك ىلعيف لاك ايلا ةالصلا هيلع هنا ىراصنالا

 هاهالاب اف تةضفيا تي ركتر فاما دا رم داغو) اعاد سل نم مصل( مرار
 ةلعافم ةاداعملا نا م" برقلا وهو ىلولانم ةلعافم ةاداعملا فالخ ةالاوملا فا امكلاىف لاق ظ
 الإ كبحال هف) ماسو هيلعىلاعت هللا ىلص هنا ملسم هاوراك 6لاقورل دعبلا وهو 2

 7 و و ناَه الا ضقان ؛ىا (قفانم: الا كضعرس الورل ناعالا لماك ىا ؟ندؤم ظ

 كام هللا ىلص هللاك وشر ملا /دهع (ناقا/نع كلاعقا هللا ود | هر رعم شدع اتاسن قزع 1 ا

 رظللا ثيداحالا ضعف دروو قفانم الا كضغس الو نءؤم الا كحال هنا ماسو هيلع

 ىذمرتلاو ةحام نبا ىوراك 6« هنع ىلاعت هللائضر:ساسلل لاقو ) ةذادع ىلع هجو ىلا

 وع ناننج الا دعو كه فل ركناعآلا نجر افاق نلت ال ميس ياش ئدلاوراكت )|

 6ىناذا دقف ) سايعلا ىا 2« ىمعىذا 1 ةوبلل امتي لعل كي ططحاو (هلوسرو هلل م 5

 امهلصا ناىف هلثم ىا مغتدقو داصلا رسكب كب (هيباونص لجرلا مع امناوإل ىناذآ هن ب ىا

 داع لما نايت نال امام البط كنا 1 نوكل كفاك لمت عا
 ( سانعال لاقو قيقشلا هنخال ونص خالاف ناونص ريغو ناوئص لبو ىلاءت هلوق هنمو

 ادغ نم سعا لادلا مخو لصو ةزم مضل (دغارت ىدعاسلا د.ساىبا نع قهببلا وراك

 كدالوا ىا نوكسف مضبو نيتحتتل (كدلو عمر) راهنلا لوا ىهو ةودغ ىتنا ىا ودغب

 نيدو محلا «مهلل>و) هلع ةودغ ىا (مهعمل ) امهل كول لازمشلا ثاناإم نوت دم

 ماللا فيفخمو هلوا مغ (هتءالع ملسو هيلع ىملاعت هللا لص ىبالا مهاطغ ىا ىلوالا ماللا

 ختساةللها ) هدال واى اذ اءالاوجو قل ونضوب عر اذ مهلا لاق ور), ةلايلك وا هيطيار ئاآدللو

 ادي كيك (تيماقرل نادلا هده ( مهايا يك رارةلا راد قار يوابلا نم مهر مه رتسأف
 #0 ###ز|/ز|ز|]|]؟]ز]ز ثزثزث#ثظث# زثزثز زثزثزثز|ز]|]ز|ز|ز]|/|ز]|ز]ز /|/ز/ز زثز]ز|!ز[ززثتثذزظ> | >||ز|:ز|زط/|/ت|ت|ث>|]#]| 1 خز 1 ]1؟]؟]؟1 1| #ثزذز#ز 1# |/|/[]؟[]|!ز|![!|!/[!/|!|؟]ز/|/|]؟]؟]1زز!/|]!|!/|/|]|]|]|[|!]!|]ز|ز/|/|زطضطضرض _ا-ل 3 33ي35359531939319191319595959195959529591919393 1 13715159131393139313131351595359313ق3قت93ق7ق79ق7ق7ق7ق7ق7ق7ق9ق3ق7ق7ق7قققفقف333357330353:©79797939393959595939353535353593:3:5 33 067ل67ل72لسؤففل ب7 ببببب-تل



 ١ طئاوحو)ل هتئتع ىا ١ ءافلا ديدشلو فاكلاو ةزمهلام كل (با الا نك اب تلاق ىا ميملا

 ١ ىلع لوقم وهو |روركم ىا «نيما نيا 00 هناه> م ند هب ةط لا هناردح ئا (قملا

 ىلع هع كيال كلل زوج الو هرمصق نم وهشام دملاب وهو كب 5 يط نموا دكأتلا 0

 هعباط ىا نيلاعلا بر متاخ نيما ثيدحلا ىفو بجتسا هانعم جدلا ىلع ىنم مما وهو ا
 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ىا (ناكو) داسسفاانم هنوصي بات كلا متاخ هن اكف دابعلا ىلع
 ( انين )الا وم. ةكراخب نبلاء ىلا ديو نو ةللاشا دي دعا )..هنيفاو ةءاسا نع: ف راضلا فاك

 ركبوبا لاقو امهبحاف امهبحا ىتا مهللا لوشبو)) امهنعىلاعت هللاىضر ىلعزب . نابل دي, لقا
 (ناقؤادتي لأقاة 9“ ءاؤهزتحاو ه وعار ىا فاقلا مغب هاي اوقرا هنع ىلاعت هللا ىضر

 ىلاعت هلل ىلص هللا لوسر ةبارقل هد ب ىذلاو) 55 ىف م (اضا) قيدصلا ىا

 مهتناكم برقل ىبراقا ةندنم ىا (ىتارقنمرل مهتلص ىا (لصا نا ىلا بحا ماسو هيلع
 هللا ىلص لاقو ) ىبرقلاىف ةدوملا الا ارجا هيلع مكلئسا اللق ىلاعت هلوق ةاعارم عم هدسنع
 .نم هللا عا ةرسم نب ىلعي نع ه>ام نباو هنسحو يادمزلا لوو م (ماسو هيلع ىلاعت

 ةيارشسل ناوكت نا" دغس الو ةئاعد ةلخاو انيشحتو ,ةخسأ ىفو انيس ةباور ىو (انسخ.ٍبحا

 ا

 ئاب( اًمارأو نيسحنو نديخ ىلا: زاشاو نذه بحاو ئنحا:نه ) اراوص مادقتاك ( لاقو )ل
 ق1 ل كرايم العا © ىلاقاك )خا نتخولا| ةلقطافز ( امبهقاؤ#) 'انوضتررملا اننيلط ارهاب يسخاإو
 هللا ىلص لاقو ) مهعم رشح اموق بحا نم نال ( ةمايقلا موي 7 ىراوج ىا ( ىجرد |
 صاقو ىبا نين لهس نع هنسحو ىذدهرتلا ءاور (هللاهناها اشيرق ناهانم ملسو هيلع 0

 ةناتك نب رمضنلا دلو معو الامحا مدا ىن لضفا مهنال هللا هناها شيرق ناوه درب نم ظفلب

 ةيش ىبا نباو ىلع نع رازبلا ىور م («لاقو) نمحرلا ليلخ مطاطي ن ليعمسا ىب نم
 فد ( اهومدقت الو ) اهوحو ةفالاق ىا ( اشكيزق اومدق رة 2 < ىلا: نب لهس نع

 ( ةشئاعفف ىذؤتال هس خال )ل معو اع اك( مالملاو ةالصلا هيلع لاقو نيئاتلا ىدحا

 كلذ نوغتب ةشئاع موي مهايادبب نور اوناك سانلا نا ىور ايسسحو ابسن اهلضفل ىا

 ايلا دك مالسلا و ةالصلا هيلع ىلا ءاسن ناو ماسو هيلع ىلاعت هللاىبص هللالوسر ةاضرم
 ةالاعنلاهلعا الن راسو -ةلس مارخ الإ بزكلاو ةدوسو ةيفصو ةصفحو ةشئئاع هيف لوك
 سانلل لوب ماسو هيلع ىلاعت هللاىبص هللا لوسر ىللك نا ةلس ما ةلس ما بزح ملكف مالسلاو
 لا ناكل ناك ثيح هدهيلف مالسلاو ةالصلا هيلع ىبلا ىلا ىدس نا دادا ن
 جااصملا ق كيردثلا ماهو هشئاع الا أع ا بونىث اناو 9 1 1 ىحولا نافذ ةشئاعف امم

 هللا ىدكر ( قيدصلا 35 ) وكلاب كياو) ىراخغع ف 7 ثؤاكا 5 0 هنقع نعو )

 «ىأب لوق ) ركبونا ىا « وهو ) ةلاح ةلمح © هقنع ىلع ندسحلا لعجو هنع ىلامت
 ىا ىلع اهدش اةنئلت) هوجح ولان م زيقكل هب هييش وه ىا 2 لا هنيشرلا نب ١ هندقأ 20

 ويدل بصلا هنا ىلع لادلا هلوؤو قيدصلا لعش احرف ىأ ة؛. كح“ ىلعو رث لعش احرف ىأ 2( كيخب نا راسل ١ هودحولا نيم
 لال اب "6. هش 20000 22

 (يف)



 يك .٠ جل
 مكو نلاط ىبا نا رفعح هلا نم ماللسلاو ةالصلا هيلع هب اهدش ناك حرمات ىلا ماقمىف

 نايفسوباو ىفاشلاد> بلطملادبعنب مشاه نب ديزي دبع نب ديزي نب بئاسلاو سابعلانبا

 هل لاَغ ةرصبلا لهانم صخش مهنم ناورشك هلا كغ: نعال ةئلاطلاا دهن! نامفنو اانؤثإل

 ةعبطق هعطقاو هبئنع نيب ةيواعم هلبق ةلمهملا نيسلاب اايهللعبلا كلام نب ةعسر نب ساك

 بيذهتلاىف ىهذاالاقو كانك: نسا نراك زكا الل و ةيرتاطلو روس 61 ذاييرعلا هناك

 لتقي مهربخا ام دعب مهانا ملسو هيلع لات هنا يطا ىنلا اذان نسج ايطتسا سغ ةديرتوف

 انك انن* رقع وخلا قد نورك ١كوب 5 هثلات دعب لذي 58 اهمن'"طةيكسال الاقف ناره

 اماو بلاط ىنا انمع هيشق دمحم اما ل نسور ةخ هسعأف قالحلاىلا اوعدالاقف م ارفا أ

 هلها ىف ارفع> فاخا مهللا لاق مث اهلا_ثاذ ىدِس ذدخا 5 * ىقا>و قلخ هيف هللاد.ع

 مهيلو اناو مهيلع نيفاخت ةليعلا لاقف انت خرا دق ايا: كالا طيئاشسمف هللا دبعل كرابو |

 هفضتت نيشطاو -نغالا. هقسنم :ههشنا ناك الغ نا نسشطاو اذه ةزخ 1 ايندلا ىف

 كور ل3 هنع خملاعت الا طاب نا للقلسلا نم ةنيونلا "كلل ناو. اهيل وعلا دس ليلا قسعلالا

 هسانعىورب بلاطىلا نب ىلع نبا وهو ةمعم أ نواة نبا اذ( نسل نر هلاطوو

 ةنس تام ةعبرالا ننسلا باكا هل جرخا ةيلع نباو كلام هنعو نسا تن ةمطاف هماو

 ةيناس#) يطا ناوصنءاا ىا عزا نع !اداغد قناع ؟تنيا لاقل ةئامو نيعبراو سمح

 كتل كما اياك" ىلا (تدكاا) عاما املا لوس لادا ةملاإ كر ناكااما يللا

 نعو ىاث نع) كارأ نا ةخنىفو (كارب نا هللانم دعا ىنآف) ىلا ب :كأوا ىوريو

 ةهراتسناالا ىلا« نب امنوا اقيؤح' عوضا لاقا)> ري غل اويل هيك تزعؤيااش 07 - ظ
 هءاكرب نسف قاع ا'ءاشلسا كول )7: لهنا ةهادطر: (هتلخ 00 مث هما ةزانج ىلعو ؤ

 هللا نأ وتل مناير هنم دعامو باكرلا عد قى ؟لفالذلا) اظعت و هل ام 1 نلت لاق |

 لعفت نأ ان معا اذكه ةغل فو (لمفن اذكم) | اههنع ىلاعت هللا ىىذر:سانع نبا ىا لاذ

 ةطيدإا (اان حا ذك لاقو:لتالع قبل ادب وي زا كفل بانل زن اتناك ا عابر العاب )

 ملسسو هيلع ىلا بزل ناس قط الهاف ططاوا) هاوس رولا لن قغأ: لا لوعقلا

 هملع م هللاىلص هللال وسر ىلوم ةثراحنب ديز نبا ىا (ةماسا ناد رمعنا عا

 هيك قابلا ىنعي ةيدوعلا نم ةدحوملا ركع سو هلوا جحد (قاف ايننن ينل لاق ماسو

 هقسالا !لزوألا وفينا 0 هلوا 00 هاو كقيهللاةيلواو ها فاكتب

 ىااثكوأ لبق ءانشلا ع امك ولا وراس لاهو وس ولاا اللا لاقأل يفتت

 انيهنع ىلافت“ هنا درب واع نال عا 1 املا قاّرعلا' لع عمس ىذلا ىراخم

 ءامح ىا (ضرالا هدام رغو) هقرطا ىا 4 لا الماسول ةلأللإ نادم 5

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ها وبدلا هقحىف رمع نبا ىا 4 لافاؤأ) اةنع#اريسلا# ١

 تلخد) قشمد خعراتف ر ركاشع نأ حا( ى ءازوالا لاقو) ةماسا هابا هيك ىا (هيحال



 ظ | هج م١ يو
 يا اتا لقاتل سسس سا طسساسمس هج

 ةمطاف ايعساو هالوموىأ (ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلك هللال وسر بحاص ديز ن ةفاسا تنب

 كلملا دنع نب ديلولا همع نانع ةباس ةئسدملا ريمأ ناك نيح ىا را نع قلل

 فعضلوا 558 اهدوش ىا (اهدس كسع اهل ىلوم اهعمور) هتفالخ مايا ىفوا ناورمنءا

 لعج ىتخإل تاوطخ ئا 3 اليا للموس) اليتملا نع: قرا ىاك وعاايل ءاقفز) "اقر

 ىتح ام ىشمو رث اهعم ايدات ىا ( هبايثىف ءادبو هيدي نيب ) اهدي ةخسن ىفو 6 اهيدب

 سول نع عراشلا ىمن ىذلا وهو ةمركتلا عضوم وهو ماللا فب ( هلم ىلع اهسلجا

 تال قلك يعش. .ناقل م هبنفا سلجم عدلا: قلخخلا| اخريكيو : هيختانص ندا نيفين

 ىا ( اهدي نيب سلجو )) دولا ىف ةهجلا عضومل جتفلابو هيف دل ىذلا ىهاطلا
 8-5 ّ 27 0 5 1 ا

 ىلع قازرالا ناوددو ىا ©( هنعىىاعت هللاىذر باطخلا للا نيع لضيوف انور ماسو هيلع

 ىف ةماسالو) مهاردلا نم ىا ( فالا ةثالثىف هللادسع هنمال ) هتسحو ىذمرتلا هاورام
 ىلاص نا ىباح امهلك نا عم هئدال ضرفام فلق دايز ىا 1 ياو افلا :ةياللث

 ةيقانللا قف نئاراا بسحب :كتلح ميسقتلاناكو دحا ىلع ةيفخم ريغ هنا ةليضفو رمع ةلالحو

 ا ( هتاضفا 105 تانغ“ كاق) مقل لات لآ لها: قست دوردبز فك نؤارلا اد دع عال

 ها بغللا عمي ىا © اكهنقم خلا ) ةماسا ىاذ( ىقيشاما هنن ا وق .لث :هتاضفاع لع ةماسا ا

 | هللا نص !هللا وسار ىلا .ثنحا .ناك اانباز نالرل هتلضفاما هنسالإ ا (هلإ» نمع ىا (لاقف)

 1 نوصل ىف ا ديز نم هيلا بحا ناك وهف الاو اعضاوت هلاق (كسانم ماسو هيلع ىلاعت

 ةشئاعلاق كيلا بحا سانلا ىا هللالوسراي تلق هنع ىلاعت هللاوضر صاعلا نن ورمي نع

 ةمطافو هنلا ىلاوملا بحا ناك اديز لعلو رمع لاقن» مث تلق اهوبا لاق لاجرلانم تلق

 هنوك ةيئيح نم ىا ©« كنم هيلا بحا ةماساو ر ضراعتالف ه.راقا بحا ايلعو هتان بحا

 ىللاعت هللا ىلص هللا ويه نذل "ميلا مدقتلا تارا فا 200 هالوم نا

 ردصم ةمومضم نوكت نا زوحنو بودحملا ىنممي اهف ءاللا ريسك (ىبح ىلع ملسو هيلع

 ضرف ناك رمي نا رمع نبا ىلوم عفان نع لولا الا ا 1 ناتو

 وه هل ليقف ةئامسمحو ىنالا ةثالث 1 نبال قدرا اناا "كفا كلنا كار دايلا

 ولام 2 /اونع ليدل كوع دعا ورا قلو ها لاق فالا ةعبرانم هتصقن ملف نيرجاهملانم

 عنمال هنا ىنخالو ىهتتنا | ل 0 الاف امو الوا ناك ىضاقلا هلقئام لعلو هسفنس

 تب بشر هما نال رظن هيف هاوبا هن رحاصه  هلوقو لاق م اضا دحاو تقوىف عما نم

 غابو) بالا ةحوزو بالا انه نوالاب دارملا ناب 0 رجاجتملو كي تينا ل

 ةيقي 6ك در, قسدق «ةعلار نب ناك نأ ) الكاب لبا املا < نايلي النإ نت" قا ةيوأل

 هلع لخد املفرل هيلا ةيؤاعم ه>وف ةروصلا ىف ىا ( ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص تا

 (هينيع نيب لقو هىدل لوثملاو هددب نيب لاقالاب ىا ها اقلثو هرب رس نع ماق رادلا باب نم

 6ع ىإ)



 ةزسأ ىفاك هيلع ىا اهيل هه لارء افا «(نلمايو)» ةنبا علابوا لا فنك عشا ىتح هدب '

ِ 

 م م كس
 عضوه ةدح يف عش هلك ابل 613 هن يدوب علو لبكفب ميك (تغرملا هعطقاوإل امهتيبام ىا

 ( هللا لوسر ةروص ل هتباشمل ىا نيتحتل 6 ههبشل ) اعافتنا هب درفس اعاطقا هل هلعج ىا

 سنا نا وهو © لايت هللا همحر مكام نأ ىورو ماسو ه.ذع كل هللا ىلد رث هفاضالاب

 نا وهف شانع نا هللادنع نب ىيعننا ىا (ناعلس نب رفع هيرض امل /] بهذملا بحاص

 هركملا نيمي نال ايش مكتعيبل ناعالا ىزبال هنا هل مهضعب لوَش روصنملا رفعجيبا مع
 تدم هناف هريعو ترض نهد ىا 0!لافالم هيه كاب فاو) هدر>9و هاعدو رفعح بضغف مزاتال

 نمل ىا لاقو ةخسن ىفو (لاقف) هتيشغنم ىا (قافآف) امل باوح «سانلا هيلع لخد)
 (لح ىف ىحاص ىوربو برش نيج لالا لاا(« شال يعطي لقا كنيس تيم ل
 نع لحىف هلع> دعب ىا 6 كلذ دعب كلام ىا © لئسف 2 ىايا ههرض نم ةءاربىف ىا
 ه.اعىلاعت هللاىلسىنلا ىتلاف توما نا تفخ لاقفل كلذىف هل ليقف ىوريو كلائه هببس
 زانلا )همم ىنينم .هباراقا# نظعب) لختدي نا ندي كا (هلا طنب :لخسديب نا هن, ىنختساف, ملئ
 زوحم هيفف هديّشو هلم هل صتش نانا ا( يحي وير طائر از قايل قل لاقل ىبسب

 كلذنم ىا هللا ذوعا) كلام ىا (هل لاقف) كلام عم هيدا ةلقل هبدؤي نا دارا ىنعملاو
 هةارقل لحوىف هتاعح دقو الا ىمسد نع طوس )ل هطا 86 ىا « اهنم عفترا ام هللاو)
 ركبونا لاقورل كلذ دعب ةعفرو ولعىف كلا. لرب ملف ( ماسوه.اعىلاءت هللا ىلصهللال وسر نم
 نونلاو ةلمهملا ءالا لل ةعدتلالا ماسنءا وه هةمححت نيشو ةددشم دع ( شاع نا

 نا ةعرزوبا متو الوق ريشع دحا ىلع همساىف فاتْخا مالعالا دحا ؛ىرقملا ةددشملا

 بيبح نع ىورب هتبثك همسا نا ىزالاو حالصلا نبا و ىطاشلا هقفاوو ةبعش همسا
 لاق ىدراطءلاو نيعم نناو قححتاو ىلعو دمحا هنعو قح“ا ىباو مصاعو تانؤبا:نا

 ناثثا: نازمملا ىفو ءاوس ظفحلا ىف كنيرشو وه مطالب لاقو طاغ اعر َةَقن قودص دمحا

 الفلم ل ىلوالا ما ق :كلامإ [كاطنالا اناقة رتابع لب كورلا! اظيينم نك للاهل ملاوع

 رولا نانا ول ) ةعرالاو ىراذلا هل جرخا 4 هنس نوعستو تس هلو نتامو نيعسلو

 ا !(كاوراواةمارقلا :ىا يقبارقل, ) .نيكشلا لبق قا (امهلقرر# ةحاحم تاديلبانلء وير

 هداه نم ةمدقالاق هصحو هدو هأ ادهو ( ماسو هيأع ىلاغل هللا ىلص هللال وسر نمر هان رقل

 افا نال عارفاو ةيينعتو وقم ىلا ل ا اق زم حمل ( رخا نالورل هلوق اماو ةثيحلا
 همدقا نا نم ىلا بحا )2 ىدالا ناكملا ىلا ىلع الا ماقملانم ىا ( ضرالا ىلا هسا و])

 ' مده نا عباتلا ىلع بجي هنا هيف مث ةيضقلا ف ليضفتلا مهوت عفدف ةياضفالا ف ىا © امهلع

 ىناو سايعلا كلبه بهو لاليل لوذدلاب هنع اكلم هللا ىكر رمي نذا ادلو عورتا هم.دق نم

 | مده نأ ديرا سايعلل نايفسوبأ 5 و رم بأي ىلع |وععت | نيح مه.ع لامن هللا ىض 1-7 نايف ره دب

 ١ ىذلا اذهو انيلع مدسقتلا بحب ناك اه© انرخات ثيح انم بنذلا سايعلا لاقف ىلاوملا انيلع ١
 وو وو وسم

 ل



 -# د
 تس 2 2 ل يي يت لالا ا 2

 قلم انف كيش 16 قفاز زربدقنلا :قعسللا ,نضقالا نا وعن: راوهماف'الاو هل. أو. قئايع .نإل 'مراتحا
 تنام هنسحو ىذمرتلاو دوادوبا هاوراك (امهنع ىلات هللاوضر ساع نال لقو)

 ىوارلا نا الا اهمسأب تيمسو ىا (ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص ىلا جاوزا ضعبل ةنالف
 ىلص دجمس دارملا نوكي نا دعب الو ةزعالا دقفو ةبيصملا مظعل ىا ( دجحتف ) اهيسن

 نا وسجل )1 نابع ةماالأ ىاب( لن لائقف )7 ةولصلا ف اوبصلاب 1ةؤيستتا وأ كلاعت هلوقل انكم

 ' لو القمل اكان ةذ 0 ةفربللا فدعا ةقلاغع نك اما يرغب :٠ ماج تشل تيم هلا( ةيباشفلا

 ةداعلل ةقراخ ةمالع ىا © ةيآ متأر اذا .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق سيلأ )
 هنآ ىاو) اولصف ىا «( وال رفلا لاش يشكو حجر ةدشو فودخو نفاوايكا يام

 6 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا جاوزا باهذ نم رث اردق مختاو ارطخ ىا « مظعا

 ركب وبا ناكورل هبازحا برقاو هباا صخا نم نهمنا ثيح ةدحاو دعب ةدحاو ىا

 ةالاوقالا اة رت) اهعتبا و نع ما ناروز )ل امهتلالح عم ىا ابين لات هللا شالا نفعإو

 ىلاعت هللاىلص هللا لوسر ناك نالوشو ل اهتجرت مدقتو ( ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا

 ثيدحلاو اهايا هتراي زب ايسأتو ا اكربت اهترايز انيلع نيعتبف ىا (اهروزب ماسو هيلع

 لاق السرم صاقوىبا نب دعس نب ورمينع دعس نا ىوراك «تدرو الو) ماسم هاور

 6 ماس و هيلع ىلاعت هللاىلد ىنلا ىلعإل ةعاضرلا نم هما ىا (ةيدعسلا ةمملحر) تدروال

 « ال اراوغلا ايت 1 ىعا دعا بيلا عدنا ىلا: قاد نطاسلفلاءالس قبرا ففرتسسا# ان

 ثيدخلاىفو ةعاضرلا ةمر ةياعر (اهتحاح ) ذش ىا («ىضقو هءادر اهل طسر.) ةعاضرلا

 (تمدق ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص)ل هللا لوسر ىا (ىفوت املفإل نامبالا نم دهعلا نسح

 ىلاعت هللا ىخر رمعو ركب ىبا ىلع) هعاضرلانم هتخا وا همأ ىا تدفو 8-5 ةزعسل ىفو

 دير وتا ا نك إلا ىف, مالابسلااو :ةالصضلا :هنلغ» هع ( لثما# ا: © كلذ ,لكشم !ءاللب ءانلنصفو .امنهنع

 فاخ نب نمؤملا دبع دمع ابا ةمالعلا نا ملعا مث اهتياعرب ايسأتو اهتمر ةاعام ماعنالا
 ناطقا باد رب ىركللا اهنثبا ا ءامسلا# ةضقلا !نانهلا نإ :لاقزو اةيصلخيا مالابليل | ركنا. قطانعدلا
 هللاو ةيضقلا ىف امهنيب عما نكميف ةميلح مالساىف ةميسجلا ةفحتلا هام هل فاؤم ىف
 ةيقحلا ةقيقحلاب ملعا ىلاعت

 هباككا ريقوت مالسلاو ةالصلا هيلعإ هناسحا نمو ىا «هربو)ل هيظعت ىإ 6 هريقوت نمو)

 مولعلا عاونا لاصياو داسفلا لها عفدو دالبلا حث نم مهقوقحىا (مهقح ةفرعمو مهربو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل مهلاوقاو مهلاعفاىف ىا ( مهم ءادتقالا 22 دابعلا هقانطا ىلا

 ىلاعت لاق م الامحا ىا © مهيلع ءانثللا نسحو )ل متدتها متدنقا مهباب موجحلاك ىباصصسا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هل اليجتو الاك ١ ليصفتلا ماقمىف اذكو هنع اوضرو مهنع هللا ىضر

 (الالحاو )



 0[ إى سس سلسل سل ص

 يي ب ب ب بيج ب  ييي!- اا هاه اب ببمممبببببببسببباببننب_”ر[ جا جيب بسس سس ب سل

1 

 يك ١ ا
 انلرفغا انبر نولوش مهدعب نم اًواح نيذلاو ىلاعت هلوقل ( مهل رافذ:ةسالاو) الالحاو

 ( مهنبب ) فاتخا ىا ( رمش امع كاسمالاو ) ةياالا ناعذلاب نبوقباتتلا نيولل» انك وكساألاو
 . مهطخلو نارجا مهبيصملف داهتجأب مهنع رداصلا فالتخالاو رجاشتلا نم مهل عقو امو
 ىلاعت هللا همحر ىبطاشلا لاق مو درو 5 دحاو رجا

 ناوعام.-ابوتخرا نذر اهتيسا ىوخل الاوبا فيرتيالس1!نيجيلت ىف داللال اولقو
 ةاداعمو) ىناكا نيب رجمتامو مايا رخا ثيدحففو ا وكسماف ناكا*نركاذ: اذا“ ترادفلا قو
 نم درو دقو هللا ءايل وا مهنا كلشال ةباوصلا نال ةيصانلاو ةضفارلا نم ىا 6 مهاداعنم
 6 نيخرّؤوملا راخا نع ) ضارعالا ىا ( بارضالاو ) برحلاب هتنذا دقف ايلو ىلىداع
 ميرص بذكلب عم ريغ مهبلاغ ناف خيراوتلا باتا لاوقا نع ىا اه رتكو ماريا اه
 ىتاا ةفاطلا ىا © ةضفارلاك ) ةاقثلا ريغنع تاياكملا اواقن نمت ىا « ةاورلا ةلهجو)
 أ ءىرب وهو هتمباتمو ىلع ةعياشم معز نمم ىا (ةعيشلا لالضو ) ةبادكلا ةحم اوضفر
 نا ىلات هلوق هنمو ةّظرطلان م ةله ىلع ةقفتملا ةقرفلا ةعيشلا لصاو مهنع دعبتمو مهلم

 نولضف نيذلا ةقرفلاىلع قلطتو هي الا 'ىثىف مهنم تسل اعيش ا واكو مهنيد اوقرفنيذلا
 | ىف ىا (نيعدتبملاو ) هتريس عابتانم ىا هتعيسشنم مهنا نومعزيو ههجو هللا مرك ايلع
 أ ءآ رب مهو ةراوحلا نم دحاىف ةئعاطلا ىا © مهنم دحاىف ةحداقلا ) ةلزتعلا ضعك نبدا
 (مهنع لق يف فك كزدطللا ةهيفيب ( غيل هات آو يأ تكي : نامت باقأو
 ةيدؤملا ىا (نتفلانم مهني ناك هن مهنعط بجومنمىا كلذ لثمنم) مهقحىف ىا
 ثيح مهل ىلاعت هللا ةداهشب لودع مهلكذا ( تاليوأتلا نسحا ) بلطي ىا نحنا ىلا
 ىا ةحوتفملا ءارلا ديدشتب مهل جرخيو ) الودع ىا اطسو ةما ؟ اناعج كلذكو لاق

 كلانه هب ءاقحاىا 6 كلذل لها مهذا ) لماحلا ىا ( جراخلا بوصا ) مهلاعفال لمح
 وطور اهلاثك نب ةزينكا نطاوايفيتم اميش الق اجا جالا[ تيب ايل وو اولا

 اكاييسجلللا

١ 

 5 ا سمسم عم

 هلوق ميمعت عم ىباتحا اوبستال هلوق وب هباعصا مظعت ىف هتما مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا
 | لها عاجإب ةمرحلا شحاوفلا نم هنالو ريخم الا كانوم اورك ذنال مالسلاو ةالصلا هيلع
 . لوهجلا ةغيص ىلع ةلمهم داصب ©( صمش الوز لتشوا هلعاف رزعي هنا فالخ ىلع ةئسلا
 / ىباخساىف هللا للا ثيدحل هيف هب نعطي ىا (سمار) مهتم دحا ىلعىتا (هيلع)ل باعبال ىا
 ' لتقق امل ثيدحلافو مهورقوو مهومظعلب مهورقحت الو مهوصقنت الف مهيف هوقتا ىا
 اضرعو الوط مهف نعطو مهصقتف مهرقحو مهرغص ىا قرا هللا ميا اهلا .اذبا
 ' رئصي ىا هانم ىف ليقو فيدت هنا ىهاظلاو ةمجمس داضإ ضمغي ةخضسأ ىفو انوقو ةوقو
 ظ مهتانسح ركذ. لب )ل هنت نم طحوا زاعسلالام زاعسإ عيبلاو صالاىفو مان ضمحاو رقحوا
 كلانه مه قيلبال ام هريغ نع ىا © كلذ ءارو امع تكسو مهريس ديمو مهلئاضف و
 للا ىضر دوعسم نبانع ةماسا نباو ىناربطلا ها وراهث (مالسلاو ةالصلا هيلع لاقاو )

 ليي هس مح



 ها و٠.

 مهقحىف ىنتي الاع مهركذو مهبف نمطلانع ىا ( اوكسماف ىنامصا ركذ اذا ) هنع ىلاعت

 ' يع انا الزم تارا ييوزح ظروف وايل دك تنكر يخت يسب 6 ا كل نر دير امن ااا

 يقل لزم كي راجح ر نايك وزع كايغا )وربح لانكم طبل نيئاو ا( هنن نشنقو)

 اني رفاكلل لغز ةينبغا (نزتمؤؤمللا (لللغا ةلذا  ىلاغت, ةلزوقل ارافلا نء ولو: نينمؤملا اسو راؤالاا ىلا
 نوفي مهتاقوا بلاغىف نيدجاس نينكا | ةلتئافلا ذب ا امهم عنا هيرو كاموجا "ىلا )

 مهراونا ةمالع ىا مهاعس اهمضو ءارلا ريكي وهو مهالاح راسو اناوضرو للام الضف

 ىذلا ىا كلذ مهرارساو مهتاعاط 0 نعي ىابادوجلا /نثإ نما مههوحو ىف ةحئال

 ىف مهلثمو ةاروتلا ىف ةزاوك دما هب لقبا ةنييرلا مهتفص ىا مهلثم هب اوفصو

 هخارف ىا أ 0 ءاطلا كف م جرذ 7100 لبث 5 عرزك هربخ ف 08 الا

 هانمم ة 44> نه هاش لصاو هن واعملا ىا ةرزاوملا ند هرز 1 حرفا اذا عرزلا ايولاب

 هقوس ىلع ىوتساف اقر اققد ناك.امت ظقاو ىلإ اظيلع راص ىا ظاغتساف هاوقو هرزادش
ٌ 

 موق عت ةليبعللا ىف كيوي ةتضقي لع, لامدينسار ىاروقا يحتال قاس عمج نيمار نملزولاب

 ارزملا] نينلإ هل[ يغو نافكلا .خيير ظيغمل راوبالاب مب لئالسنلاب كيعا/ ىو هتلا- !ماكيعسإو

 هلوق لقو اديحو يظع ايا وتم وقفم هتيالا )لهاا ننع هيام ند مهنم اكاطططلا اولمعو

 ءامحر و قورأا ملا نع ةراع راف افكلا ىلع ءادعإإل قيدصلا ن ع هنأ 5200 4 كا

 اناوضرو هللا ن قالو نود ىلع للا اعا رادجت انيكك معد ناعك نللا ةلوياش هأ مهند

 للاكل .لاق ثدح راهقلا جراو آو ضفاورلا 51 اع هن 0-1 صيصخ داعل 0

 ليال ور ةاعإلا تقام عا نيو اننا لبي وزرع مان اق ةيرانوكللا مب ظل

 نموا نيتلم ةلاىلا ىلصنهوا ةرومل الق ملسأ ند مثو (نيرجاهملان منول والارز نايف

 اوناكو هساثلا هيقعلاو 4 ةعماسمم اوناكو ىلوالا هيقعلا ةعرب لها 14 راصنالاو 37 اردن دهش

 مه وعر ندلاو ئر 6 الا ريم نب بعءصم ةرارزولا مهيلع مدق نيح ا لااعمس

 هنوقو هريكب ب عارزلا نوعي كما نع نوهمو اني دات لاو فلو دمع عرزلا تبادم كلاود

 .اوضرو هيضرملا مهتعاط لوش مهنع هللاىضر ةمايقلا موب ىلا مم نوقحاللا ىا ناسحاب

 ا ملل ةيبارتفو اهتم ىع نحنا رتبانج مهل دعاو ةيويثدلاو ةيئيدلا عنلا نم هب مهحص ام هنع

 مظعلا لولا نتوقف ىلا اللا اعف نيام داخل اب 0

 '(كنوواس ذا قينماوملا نعم | نضارودتارل 'ىلاعتا لاكو ةخجسن ىو العور تع فا «لاقو)

 ظ ىا (لاقو) ةيضقلا تمدقتدقو ناوضرلا ةعيب ىمستو (5 ندور تف )رطل ة ىا

 مهتايثو هللا ءادعا مهلاستق نم © هيلع هللا اودهاعام اوقدص لاحر )ل ىلاعتو هناعس هللا
0 : 1 ١ 

 دنع نب ءووجسو سينا نوع هلباادر ن ةطعي نافع نب ناغع مهو هللا لوسر عم

 لق[ فاقذن فاهم ؛ىطقررم م مهنث ىا «بالاز مهو و ريمع نب. بعصمو بلطملا

 00 اا ال0 الا ا اا ا ا اا |أ|1[1[1[1|1|1|1|1|1|1 1[ 0 1 1 12 200001010101000

 زوفيل ءاقثب ا هجن ىذسش نا رطب ئه مهنمو ريضالا 0 لربباو بءصم و : نت انين

 ) ةداهشلا (



 - 0 5١1

 ىدح ددأ و ةلط ةعم تدب , دقلو ةلار كح مش دهع 2 كديعسو ل ناممك ةداهشلاب |

 نبا ا( ىلعونا .ئضاقلا'انثذخ )الط :نيعوا ةيلط ىّيسوا:مآلسلاا هيلع لاقف هدن 3
 ( لضفلا واو ) ىنريصلا راجلادبع نا كراملا ىا ( نيسحلاو.ا ) انثدح ىا ( اث ) ةركس
 دحاولا دنع نن دمحا ىدادغللا ىا )2 ىلعوا اننثدح ) املك ىا 6 الات ) نوريخ نا ىا

 ذولا( اود نمد فرك هلو راكب ( يستلا (رفولل تدع ره رللا جوز ناب فورعملا

 ىو © نسما انثدح )ل ننسلا يحاص ىسعوبا ظفاطلا وهو 6 ىذمرتلا انثدح ) ىبومحلاب

 انثدح) ةزكسا مو ءارب رازيلاوهو ةدحوملا لي دعم ( حايصلانءا ) ريغصتلاب نيس ةعت ةزسل

 ىنوكلا ىقثلا تلصلاوبا ةمادق نبا ىا 6 ةدئاز نع رث ليلخلا مامالا وهو © ةنيبع نب نايفس

 ( كلملادبع نع ةتسلا ةّمالا هلجرخا ةئامونيتس ةنس مورلاب ايزاف ىفوت ةئس بحاص ةج ةقث
 مالا هل جرا نانانفسلاو ةبعش هنعو ريشب نب نامتلاو ةريغملاو اديرح ععمو ايلع 0

 نيقنف ةلض(م قير وة دقروم ل وكلف“ ءاوب ريدك ( ندر نع اللا (رعصتل] 0 راسك عربا اقول
 عع ىسعلا مم وبا وه ةمجمع هرخآ ىفو ءار فيفختو ةلم#* رسكب ( شارح نبا )ل ةيتح

 هلا فاحو طق بذكي مل هلل تناق ةىح ىهحيتالا كلاموباو روصنم هنعو دوهسم نباو رمي

 ةتسلا ةّئالا هل جرخا ةثامو عبرا ةنس ىفوت هتوم دعبالا كح ا هريصم نبا مخل ىتح كدحتلال

 مهنموةشذح مهنم لوكا لاَش ةعاج ةباوحلا ىفو ىببعلاهللا دبعوبا ىناعلا نا ام ء)

 ابا ياض وهو اهكرت رف حصا هقاءابلاتانشإ قابلا الينا اذه تزيم اذهلف ةياور هلم

 اوم ئىدويلا دنع نم فنصملا ه> ر>ادق ثردحلا اده نا معا مل مهبع _ىلاعت هللا ىضر

 / ةنسلاق هحام نا 4> رذاو ىرخذا قيرط نعد اضا هاآورو هب تق اذملا ىف ىدمرتلا هح رخادقو
 نا ثيدح نم م اخحلا هاورو هشدح ثبادح نه ؟ الاو ناب ,ىح نا هحرذا دقو نيش رط ن

 اودتقا سو هيلع ىلاعت هللا لص هللال وسر لاقلاق 000 حم و هنعىلاعت هللا ىضر دوعسم

 نسحب نذؤمو امهيلع هنانثل نكت امهتعاطب سما اذه © رمعو ركب ىلا ىدعب نمنيذللاب

 © .لاقؤو 9 دعم تيا لحل خا زكاجملا» علا ليمسور السم ل دل مالمو للي شلاا

 2 مايعلاك ناحا 0 رفعا حر ال نقي دطحالا ةدلع ىوراك مالسلاو ةالصلا هيلع ىالا ىا

 راونا بتارص نساحم ىلا ىدتهب مهو ةعب دشلا ةلظلا تهابغف ىدتش اهب ذا ءادت هالا عاج

 اولئساف ىلاءتو هناححم هلوقنم ستقم ثيدحخلا لعلو مدنها مت ديا مهيأ )2 ةعبرمشلا 1

 مل ءايننالا ةئرو العلا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هوغو نولعلال منكن ا ركذلا لها ١

 ريلادع ناو لئاضفلاف ىطقرادلا هحرخا دقو رخآ ثيدح ىناعصا لاقو هلوق نا معا

 اشم قازدملا ن عر ءهاونواو هىح هنموشال دانسا اذه لاقو ا ثيدح نم هش رط ند

 لماكلا ىف ىدع نءا ءاورو عصنال ركنم رازيلا لاق امهنع ىلاعت هللا ىذر رمع نيانع |

 فيعض هدائساو متدتقا لدب هلوق متذخا مهبأف طفل رمع نبا نع عفان نع «ةدانساب
 ”- ويحد دف هدول سابع نبا كث تييداعو ل نهو ر# كدر د 0 لخدملاو قهيبلا هاورو



 ال نا ئخاقلل ئشسناكو ىلحلا لاق:ةفىعض هدساييساو روهشنه هئتم لاقو اللسرم

 تل هنأ لمت لوقا ارارم هلم هل قيسدفو هعانصلا لها كي قفرعال 0 ةغيصل

 نعو 0 لاودالا هقيقح 3 هللاو لامعالا لئاضف ف هب لمعت فيعضلا فيفا نا عم

 ميسو هيلع  ىلاعت هللال وسر لاق لاق 2 ىلعي ىباو رازبلا ةياورف ( هنعىلاعت هللا ىضر سنا

 ماساطب (6اماعلا ىف علما :لنكا) مافي ةنسسلا حرش :عياضصملا ف _ئوقللاداز' (1ىباخك) لثم

 :بئلتااورت 1 ىا « هبالا ماعطلا علال ) ىبتعلا حالفو ايندلا حالص مهبذا حالصلا

 افده ىا 6 اضرغ مهوذخماال ) ةصاخ ىا ( ىباحاىف ر,ث هوعاروا هوقتا ىا امهيصنن

 قرضحو قايحىف قرص مهل موقا ىنال ىتيغ دعبوا ىتوم دعب ىا 6 ىدعب ) نمطلا

 مهضغبا نمو )ل هلوق هديؤيو 6« مهبحا ) ىل مهبحوا | رهايإ ىا © ىحف مهبحا نف ) ا

 امكن لامفالاو لاوقالا رابتعاب اماو لاو>الاو داقتعالا بسحب اذهو ) مهضغلا ىضغببف
 1 1 ه1 نمو قاذآ دقذ ) ناكرالاوا ناسالاب ىا ( مهاذ أ ن نمو ) هلوَش هنب

 ةفمطلا نإ )كرش عا عفو نيسلا» شكيب © كيشونوللا ذآ تاو 2 ءاذل اه اكتفالقا

 اا ةلؤقتاولو ع ىلا نيسهلم تيل ؟نمإوو ككل يادعب نجا يو ميد الكلام
 نيذلاو انبهم ااذع مهلدعاو ةرخ الاو ايندلا ىف هللا مهنعل هلوسرو هللا نوْدْوِي نيذلا نا
 را ازا فظيسم .انازو ناتي ازواج بقفل اودتكلا اهارزيش تانموللاوا نين كلان لد

 ىوونلا لاق © ىباحصا اويستال ) هريغو ملسم هاور اك مالسلاو ةالصلا هيلع ىبلا ىا

 روهجلا: دنع نزع قابكللا جبل بنينا فتش وعر قايلو ايفل ول اوت 007 5

 يفك يول 4 ا 06 ىف ةفنلا ضعب دنع اهو ةكل الا ضع دنع لتشو

 طارضإا ا كيينص قلاع" ديه قف ةيخل يب ذيع اور م موب لك ىا ( كدحا قفا ولف )

 اناغا] وانتر ادق الالب (نعا ا( يبا لم ) غب لك «دحا قفناول اعوؤسم هنع ىلاعت هللا ىضر

 ىناخحا دم 7 ةنع-أ ىفو 6 مهدحادم ) هعيمج ىا 6( غلام )2 زي 1 اهذ لا هلق

 ناعيا هلايقلاو هب نوقدصتي اوناك ام لقا هنال رك ذلاب صخو لاد ديدشتو ميم مخل وهو

 ( هفصنالو )مهلجب ىف اوقفناامم مهدحا ماعطدم ردق ىا اماعط اهتالعث هيفك دع لجرلا

 مهرد قبس درو دقو ةلقلا لاكو ةحاخلا ةدش عم ةيوط ءافصو ةين قدص نم هنراق ال

 د يان قاوللا تينلثتبا" آهطللا7 دج ريبكلفا عفن «فتطالا و معارد كفل هاف
 ١ تا اومقلاا وقعوا وروط لايك "املا يقانرسلا حرش ىناجزرالا لاقو ريشعو

 ابهذ دحا لثم قاشاب كردبال ةدحا نا ىنعملاو دملا ىلا ال مهدحا ىلا عجار ةفيصن ىف

 ستقم ثيدحلا لعلو هنم فيصنوا ماعطلا نم دم قافناب مهدحا كردا ام ةلضفلانم

 نيذلانم ةجرد مظعا كئلوا لتاقو مقل يليق يقتنع يكلم ىوتسال ىلاعت هلوق نم

 6١ تةزنا)١

 ' تقسو عقل ]طر ء اسم نسل كاظم اظلا نالاطقرت نع قرطلا منك لوا مدتع مانا

0 

 ظ ) هللاهللا ) ماللسلا هيلع © لاقو )) ملصن 0 انهم بهذدق نسحلا لاق هلعلصملا ردقلا ىلا

 ظ
 ا

 ا ا م سس سي بس ا سس بس تاتا با اال ابا يبا اال



 مص ه» خخ

 ةكئالملاو هللا ةئعل هيلعف ىباكا بشن نم )' هنع ىلاعت هللا ىضر راح نع ةلخلا قف مين وباو

 قلع ةيدلو درطلا ىا كل ظيقذ !نلال لا ركاشب نه نيكي"( فيهن اواو

 ةزمملا حاصلا جل 6 افرص ) مهبس نمت ئا 6 هنم هللا ليشال ) قلخلانم مذلاو بسلاو

 ةضيرفوا ةيدف ىا لادلا نوكسو نيعلا خل ( الدعالو )ب ةلفاث وا ةبوت ىا ءارلا نوكسو

 لاقو نسا هسكعو ةلفانلا لدعلاو ةضيرفلا فرصلا نا ىلع روهملا ىدرواملا لاقو

 ئووتلا ؛كاقوامب:كرونذلا هك كاوفقلا قمل ةءاشفلا عل دغيلا و -ةباؤتلا#فونطللا عا ىيططالا)

 هللا لضفتس نيذلا نيسدملا نه هريغ فالح هبىدتفي ءادف ةمايقلا ف دحنال هنا انه ةيدفلا ىنعم

 ثيدحلا فو عاف تين اك ىنارصنوا ىدوهيب رانلانم هيدغ ناب مهنم ءاشيام ىلع ىلاتت
 ضر الا“ ىلاناطب هلا شاة ينواد هتان قلقتف طالما ةحللا_.ةقتدطما ايش" نيلا اذ ةداملطأألا
 قل االعذلاب ىلا[ كسا نداقااارنم ايل دهني لنا نانا ةلافثو بوو ننقلأت مث اهنود اهباوبا قلغتف
 هللا ىضردوعسم نانع ىناربطلا هاور م 6(.لاقو ر) اهلئثاق ىلا تعحرالاو اهلالها ناكنا

 قلتدلا فاواز6 6« ناقو')اههغ. نيطلا نع ىلا( ركشمافا ىاطتا وكذا اذا) )هت كاع

 نييدنلا ىوس نيملعلا عيمج ىلع ىبناحكا راتخا هللانا هنع ىلاعت هللا ىضر رياح ثبدح ىف (

 رو 6 قاجا نهب مهاعشل انلعو ”نافعوب ارمغو ازكبالا: ةظازا مهنم ىلراتخاو 9

 ري ثيدحل © ريخ مهلك ىناحصا ىفو ) ىلوالا مثالا نم اذكو ىلوالا قيرطب مه

 يورك (نادول غشا ناضل ادار كو مالا: هياطم عاقل وزد لش 5
 نهو ىنبحا دقف رمع بحا ند )ب نسخ للتنس ىردخلا دعس ىلا نع طسوالاى ىتاريطلا

 كلاملاقو ةخنىفو ( لاق ) ممهلاواعو ميشلا مركنم هيتوا امل ( ىضغبا دقف رمع ضغبا
 هنانمم ىا / ةياضعلاب رس: نما ءلعلا ادب ىاد( ب لشو هع كامتاشلا ليسوا قازاؤلا

 لهانم لانب اهث ىا (قح نيلسملا ىفىف هلسيلف) وا ىنعمب واولاو هناساب ىا ( مهبسو )ل
 هللاههحر كلام داراؤ نيلسملا ةناكا نوكنا همكحو اهرازوا برحلا عضتام دعب كرمشلا

 | (عزنو) نيلسملا ةعاج نع كلذب جرم هلا. ءولا نم. مهبسو ةياحصلا :ضغبا نما قدح قثن
 هل قحالف 'ىنلانع دعب ىا لوعفملا هغيصل ليشو لعافلا ةغصن ةلمهش ءازف هحوتفم نون

 ةغبصن هنا رهظالاو ةسس 6 رسشحلا ةياب ) هلوق ىف ءانلانوكك.اهقلار) ةكم الا يخول

 ىا اهاجحت اهال: اذا نأ رقلا ن نأ+ رقيلا عزت لاش هريغو كلام ىلا هريمض ناو لعافلا

 فطن اوان فلاو 2 لات هل وق ععوت اوبطخلا ا: ةيسانإ كلذ: بلو نق مهنم لكان داو

 ناح 6 . مهداعل نم )ث اًوح نيذلا ءارقفللو ىا نيرحاهملا ءارقفلل هلوق ىف نيرجاهملا ىلع

 اننا لول انل رفحا اند نيرلئوقجل )ل ةسايقلا هوي ال1: ناسيك مهوعبات مهوا ةلملاناش ىوق

 اشغو ادقح ىا © الغ اسواقىف لعمالو ) انلبق اونما ىا ©« نامالا, انوقس نذلا

 ةدعاس نب ميوعنع ىلئدلا ها وز اهث ىا (لاقوإل ىنسحلا هللادعو الكو اولتاقو دعب نه اوقفنا

 ا
 ظ

 ظ
 ظ

 أ ىور ”يدسجلاب © . ر فور كنا اننر ) نيقحاللاو:نيشاسلا نم ىا 6 اونا نزذلل )
 | تح



 ماس و هيلع 0 عل هللا ىلص هللال وسر باد |نم اذا ل لاو هنأ هللا همر كلاي لع

 17 وسر ىلع هللا ءافا امو ىلاعت هلوق ارق مث نيلسملا ف ىف قح هلسيلف لغ مهيلع هبلقىف ناكوا
 ىف 'ىنلا ىف قحلا هلنم نيبدق ىلاعت هللا نا دارا ميحر فؤر هلوق غلب ىتح ىرقلا لها ص

 مهو ةنيدملا ىنعي رادلا اًووس نيذلاو نيرحاهملا ءارقفلالزانم ثالث ىلع مهمرو هب الا هده

 ىلا راصنالاو نير>اهملا دعب نوئي24 نيذلا نيسباتلا ىنعي مدع نم اًواح نيذلاو راصنالا

 نانذلل يضف, ىا الغ, اسواق ىف لمجتالو ىلإ": ةلوق ىلا: ن1 رفغا ايوب نولوش ةمانقلا م

 قا"(يلآقو ).نينمؤملا ماسقا' نم اج زاخ ناك. ةفصلا ءينهب نيعباتلا نم .نك. مل نش لاق 2

 مم ظغل ىلاعت هللا لاق رفاك وهف دم باكا هظاف نم ل هنع هللا ىضر سنا نب كلام
 ىفو عصا نم رافكلا مهب ظيغيل ىلاعت هلوق الت نيح لاق هنا اضيا كلام نعو « رافكلا
 لاقو )ل ةب الا هذه هتباصا دقف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر باعسا ىلع ظبع هبلق
 اندلا نحح نمإ ( ان ةف اتناك نم ) .ناتعرك ناتفص. ىا © .ناتلصخ كراببملا نب هللادبع
 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم باكا بحو ) قاخلاو قحلا عم ىا ؛ فملا رع 2

 نوكسو معو هلوا حلب(, ناسا )زج نيغ ىهو بويا ونا, ةخحسل [قتو ( بون لاق
 (' يدل ملقا ديقف ]) .ةلماك ةنحا ىا: © |نكبابا بحبا نميز مركذ .قسي هيلا كا
 مالسالا وهو هللا لبس نيب ىا 6( ليدسلا ج2 وا دقف رمت بحانمو )ل نيقيلا مده مده ىا
 كس نر رز واثار ةءاصتسالا نخر ا (مللا روني نيدتسا يقتنع بحلإ ناو, هعو
 باكا ىلع ءانثلا نسحا نمو قثولا ةورعلاب ] كسقسا دقف ةغخسىفو ( ذحا دقف ايلع
 قياص لملك نِم ؤموهف ىا < قافنلا نام ,ءئرب دقف ) مهلك ىإ ( ماسو هتلع للعت هللا ل صدت
 تبحاص ىاك؟ عدتبم وهف مهنم ادحا (ْ ضغلا نمو هزمت ىفو صقتشا نهو م قافولا ىف

 هلوا ع 6 دعصيال نا فاخاو )ل ةمالا رباك نم ىا ( اصلا فلسلاو ةنسلل فلاخم ) ةعدب

 (هيلق نوكيو اء. مهب ىتح رادع للام لش ال ىتعي 4 سلا ىلا لمع هل رب علطيال ىاوعصلو

 لفلم نترانعإ «(تينتسان دا فيبح قيال دقملاو للا نمت( يبشر عسا لفرع مهلىا

 مأ هتدب تيلاأف هدد كنعسف كلي عرس 34 ورم نا وه دلاخو د.عس وأ هيبتا و“ كنع 53 ةيمأ أ

 لبقوا ركب ىبا لبق مسا و ىلق املاثوا اءبارناك لبقو مالسالاىف اسماخ ىبا ناك ةيما اهعماو دلاخ

 وهو ىبالا لاق 6 لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نا ) ملعا هللاو هنع ىلاعت دا وضرب لع
 | كبس قالو .دجا اسما عفالو قتيلا بتكلا ىف اش هلرضحشإال نكلامرؤتكتم نباح

 ىهتنا الضعف الاو السيم ثيدحلا اذه 4 ايعلأت كك نان مهريغنم اذه ناكناو دلخم نبا

 0 هلام الجل ةيلعاجيو تماهز/ لع نك وازعملا لمد الم عش لي توحي
 1 ناك ملذات 1 مروح اي ماعلا ناسي نع كب ابطا طلح متدجو
 1 نع هساور نع سل دل ثردخاو ى مي نماجأاب ) 14 كن رعمس ( 1 ورم ) 07 دلاخ 8 ااو كلييعرس

 نب داس ول نس مسي
 2 دج ككلمسش فويل هع. 12 اللا فك ١ فال د ١ كاج ف ظرأ اذا ل دل ا لا اا حج

 (نباا)

 ك0 ا ااا سس سبيس سس سس سم تدحسما تبصسسو بسسس هني سس سس مصمم بسس اجو حاس صام يس سا تسسمم يت مسا ب ا سس مسسسم م يس يصمم مسسم تح حسون تاكد تطل + تت



 الغ كاك هانز اجلا مدق ان قيس ول فعرغ دعا نع نرد كك شن ننال ىلا ١
 سانلا اهيا ) لاق مث اع قا «ىلاطتااهنلااتمفسا نيللا "هه ةللاقالا خاؤؤلا#ةعج عر 1لياو
 ؟ناقع تخون نفاوحو «رمع لظ «رقاونا/ ماعلا ءازناا كرذن هلك ووك الكيس نجس كاوا

 (ريزلاو) هللا دع نا ىا ةلط نع ةذنىفو (ةلطو) ىلع نعو نافع نعو ةخضنىفو
 كوارع نكد و نا ئا ادبج شو )طاق نا تلا, لأ( تنال )»اننا نا وول

 عم ةديبعابا ركذي ملو (مهل كلذ اوفر عاف ىرهزلاىا (فوع نب ن>رلادءعو ليفت

 ( ةيسردحلاو ردب لهال رفغ هللا نا سانلا اها 7) ىوارلا نه طقس هلعلو مهر شاع هلا

 رولا كط كانه راس تدهس هبر# ىو دادتقل و اقع هد مم 5 نابو هند هولا

 ىفاشلا امهفلاخو مرا نم ىو كللامو ةهفدح وا لاق َس ىو ثردحا ىف ءاح دقو

 ةددخاو ئراخاا ع ىفاو للان م أاهضعل ىدحاولاو راصقلا نا لاقو كارل هللا مهمحر

 قوعار ىا («ىنوظفحا ) ملعا ىلاعت هللاو مدقتام ىفانسالف اهضعب رابتعاب ىا مرحلاجراخ

 هللا ىذر نايفسوباو ركاز ,ونأ هءاحوز ءابا مهو اصوصخ قا ؟ئءذايضااو ىناحاى)

 مكتبلاطيال ) ةعمر نب صاعلاوباو ىلعو نافع هتان جاوزا ىا « ىناتحاو ) مهنع ىلاعت
 ليقو ملاظلا هذخاي ام مسا حتفلابو رولا وهو ملظلانم ماللا ركب ( ةملظمب مهنم دحا 1 هيلا لآ ' تو ل

 ةملظم) مهتملظمىا (امناف) رقكالا يدعو ةفككا يكل اركهذلا» لغوي اوين للك

 نع ا ىلع هياورنم مدكلا ةممح* ىف نااربطلا هاور تنلاؤ ( ادغ ةماقلا ىف تهونال

 ىدزالا دوعسمونأ وهو (نارمعنا ) ءافلا عمل (قاعملل لدحر لاقو) 2 اتدطف هدجح نع

 هنوقاي وه هللادمحر ىروتثلا ءزجش لاق هريغو قاحلا رمدتل هع كرو مالعألا 2 ىلصوملا

 لضفلاو كدألاو هماقم ئا (ززملادبع 00 رم نار هربع و قراخلا هل جرخا ءافلغلا

 ةبواعم ىلع زيزعلادنع نا ةاضفا راطاازم هل حال 1 هل وق نم ىا ( مضغف ةبواعم نم ل

 مهدعب نم ريخ مهمنال ىا (دحا ملسو هيلعهىلاعت هللاىلص ىلا باححا ىلع ساشال لاقو)

 نسنلا ىوس نيملاعلا عيمج ىلع ىنادكا راتخا هللا نا رازيلاو ىمليدلا ثيدح نم قس امل

 نيذلا مث مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ىنرق ىتما ريخ نيخؤشلا ثيدحو نياسرملاو
 ةيواعمر لاقف هناا ضءب ىلا ةبسنلاب ىتحديتاسم ولع ىضتقت ىتلا هبقاتم ضعب دع مث مهنولي

 ا اهريعو هس اكمل ىا ( هتتاكو ) نيئمؤملا تاهما ند ةشمح ماوخا ا 0 ءارئيص# هيحاص

 لعلو هيف قالخ ىلع ىحولا بتكي ناك ثيح ىا 6« لجو نع هللا ىحو ىلع هنيماو )
 ةالصلا هيلع هلوقل هاو نع لدع لوئسملا نكل هلدعو هدهزو هلمع نع هلاس لئاسلا

 لارج رفكم--نوكي هلثنم“ مقوابا لك نأ ىل ا ةلاعالالاورا للي ةلئباذا ناقل 53117 قايللا ذو

 فنا راغل لاخلا ىف لاق لاؤسلا اذه لثم ءاملعلا ضعن لئسامل اذلو هتمدخ ةجنت و هيج

 زيزعلا دبع نب رمع فلا نم ريخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىل» ىبلا عم ةيواعم سرف



 شسشسيييششسسللا سس سس سيبا- يبهلبيسسسسس سس بسسس يسب يسبب يي ب ااا بثبثب ب. يييااا7٠7ا7ر7

 -1 لل

 لش نم قشا نهد
 ماع ماسا ناو ةيواعمو لتاقو مكلم ةعروتيالا لاش فل وقنا ع "نإ

 لصاحلاو نيعباتلا وا ةياهلا نم ناك ءاوس هدعب ماسا نم ىلع ىهاظ قبس هل نكل فلا
 ةمدخلا ةبقنمو ةباوحلا ةيثرم غلبب ةلملا هذه خياسششمو ةمالا هذه ءاملعنم دحااال هلا
 نول ىلا كا | ىن ان( قالي جيك سطل دكان و ةذاملا هلع ور مك لاو أف
 (لجحر ةزانجم )ر ئىع ىا ( ماسو هيلع ىلا#عت هللا ىلد ينل قاود) اك وا اينض

 هعانتما وهو لاكشالا نع لاؤسلل اباوج ىا 6 لاقو هيلع لصي ملف ) اهرسكو ميلا تف

 اناف ) ىعرش هجو ريغب ىا 6 نامع ضغبب ناك ) لامكلا ةل نم اهلا عم لاخلا كلتنع
 نويل ىف م6 مالسلاو ةالصلا هيلع كاقاؤ ):هفعضيو راح نع ىدمرتلا هاور (هضغا

 ىا ( مهئيسم نع اوفعا ) مهقح ىف ىا 6 راصنالا ىف / هنع ىلاعت هللا ىضر سنانع

 ن رحاهملاب ىدعب نم ةفلخلا ىصوا ىراخلاو مالك ىا 6( مهنسحم نم اولقاو ) مهتارثع

 ةالصلا هيلع ىنلا ىا (لاقو ) مهئيسم نع ز واحيبو مهتسحم نه لش نا راصنالاو

 هللا ىضر سنا نع عينم نباو ىراصنالا ضايع نع ىمليدلاو ميعن وبا ىور ام مالسلاو

 امومع ىا 6( ىباخا ىف ر) ىتصو اوظفحا ىا ءافلا مثل 6 ىنوظفحا 2 هنع ىلاعت

 ماسم حرش ىف ىووذلا لاق اضيا هناتخا لمشي بيلغت ةليلاو اوصخ قا: ( كلاهما )

 ةارملا جوز براقا ءانمحالاو لجرلا جوز براقا نتح عمج ناتحلالا :ةلسغإلا "كفل

 مهقحىف ىنقار ىا (مهيف ىظفح نم ) ناشلا ىا 6 هناف ر) عملا مي راهصالاو
 مهيف ىنظفحم مل نم و ل ةبوقعلاو ناوهلا نم ىا «ةرخ الاو ايئدلاىف ىلاعت هللا هظفح )ل

 نيالا لويلتآك كتف منغ هللا لم !نرفاؤ )ل هنع (ضيلعاو ا هن 7 ىا . ( هنع هللا لت

 منيل نال مايكاإلا مي قس اممم مدح ااؤير اب (مدخلأب ”ناا)1'عرسب و باز ا خفت
 ن  ءاطع نع روصنم ن دعس ىور ايف (مالسلاو ةالصلا هلع هنعو ) ديد ميلا

 ءوس نم ىا 6 ةمايقلا موب اظفاح هل تنك ىبلاصا ىف ىظفح نم )ل السرم حاب ىبلا
 (لعن هازل قيال ا فة يظنحا نم 2 كعدض | ديلعس .قازيطلا فااور 56 كاقور) ةيوقفلا

 نمو ) مهتبحو مهتمدخو مهتبح قوقل ةباعر ىناككا عم هنم هتيقسو ىا ( ضوألا

 بيرق نه ىا 6 ضوملا ىلع دري ملال مهقوقح ةهج نم ىا ( ىبلاصاىف ىظفح م

 ليوم ىلا اذه هللا هةر كلام لاق دعو دشأ ادهو ( ديدسلا وم الازان مو )

 ةمحر هلعجو ) نيقيلا ملعو نيدلا يما ىلا هب اندشرا ىا هب هللا اناده ىذلا قلخلا
 ةنيدملا لها ةربقم ىا هلوا ىف ةدحوملاب 6 عبقبلا ىلا ليللا فوج ىف جرم نيملاعلل
 (مهل عدوملاك )ا ةلزلانم مهل طرف امع ىا 6« مهل رفغتسيو )ا ةمحرلاب ىا ( مهل وعديف )

  غلابي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنا ىنعملاو اهنع ىلاعت هللاىضر ةشئاعزع ملسم ثيدح فاك
 ىصواو هر د اللا عدوملا مويامت اش كرمال عادولا كينع عدولاك مهل رافغتسالاو ءاعدلاف



 م ا 1
 ا ( مهاداعن دام ايفؤو) ةعاطاو ذأ لها نم مهالاو نم الامال ( مهالاومو) ا

 ىا «هنع ىلاعت هللا ىضر بيكنع .ىورو) ةعدبلا لها رئاسو ضفاورلاو جراولا نم

 هلوالا ملسو هيلعىلاعت هللا ىلص دمحم باحتانم دحا سيل) ىبخلا هركذاك رابحالا بمك

 نبا بمك ثيدحو ىجلدلا لاقو ةدوملا ةدايز هنيبو هنيب نمل ىا « ةمايقلا موب ةعافسش
 ( لقوا نب ةريكلا نمر نيقكر ىلا, (ةظلطو 2 .ةعاضل ها دلآللا دقت / ىلا قدا وروما نال قايل

 نه ناكو ةياور هل ( ةمايقلا موي هل عفشي نا )ل مشاه نب بلطملادبع نب ثراخلا نبا ىا

 ردب موب رسا لفقوت هدلاوو ةوذا ةعامج هلو هنع ىلاعت هللاىضر بلاطىلا نب ىلع راصنا

 علان ورابع, لات اللا :لاط:. ىتتلا لغاز جب وهوا هتخت لل انقل ةئبا ناطر ناني[ طنا داقيقل
 ظفاحلا لاق ىنكي ناك هيو بلطملادبع دلو ربك ١ وهف بلطملا دنع ن ثراحلا هدج اماو

 نايف س وباو ةعسرو لفون ةعبرا هدالوا نم مسا و مالسالا كردب مل ىسدقملا ىغلاد.ع

 مه ةريغملا ركذب لو مشاه ى نم ملأ نم نساو هنوخا نيبا لفوت ناكو هللا دمعو

 نم مهنمو لاش هنا ريغ اسماخ نوكف هلاعيتساف ريلا دبع نب رمعوبا ظفاحلا هركذ دقو

 ظفاخلا اذه بقمتب ملو ىهتنا هريغ هنا ىنعي لوالا جاو نايفس ىبا مما ةريغملا لغج
 ظ اكل 5

 | تسلا لاح ابفتساب] ك7 ىلا (ىتكاو هلك هيف ييهذلا اماه ركرتا نقي كرات عاملا
 بلطملاه بع نب ثراحلا نب ةريغاا ىف لاقو هيقعّ مو ىهتنا رذنملا نب مههاربا هلاق ةريغملا

 معا ىلاعت هللاو ىهتنا نايف سوبا وه لب مهوف نايفسوبا وخا اذه ربلا دبع نبا لاق
 | هباكحا رقوي مل نم )ل هناا قح ىا 6 لوسرلاب نمؤي مل ىرتستلا هللادبع نب لهس لاق

 هرحاوز كري ملو ىا (هصاوا رزعي لو
 02 يس 22222للللللللالشللل 22 س2سس2شسلللااماللالاللة لة ب تب ب7ت757>-ت-ت-ت”-تلش-لتلد>-ت>شتتش77 ب72722

 ف ةداي ز هصا ماظعا أ © راك هريع ردق قوذ هردق ميظعت ىا «هماظعا ٠ نمل

 سبي ىف“ رار دحل يو هناك تنور هتلينع هر باننا اب اوف ان عيمج ماظعا 2 هريغ سما ماظعا

 هيلع ىلاعت هللاىلص هب فرعيو هيلا بسنبام عيمج دارملاو ىنسنو ىبساالا عطقتي بسنو

 هدحاتسمىا (هتنكماوزل اب لزت وا اهرضح ىتلا هعضاوم ىا (هدهاشم مارك او ماسو

 | ٌمرالا ىبا نب ٌمرالا رادو ىحولا طبهم اهنع ىلامت هللاىضر ةحيدخ تيك (ةكمنم))

 4 لدصادنو]) هنطاومو هلوسو هدح مك ( ةنسدملا ١) 7 وز هدلومو رونو ءارح راغو

 اكار تبس لك اهروزب ناك هنا درو دق ذا ابقك اهدهاعتن ناك ىتلا هدهاعم ماركاو ىا

 ىا لوهجلا ةغيصن © هن فرعوا مالسلاو ةالصلا هيلع ) هسم ىا (هسمل امورل ايشاموا

 نوير امم 0 كان فينش ةينحن قع عواد .ناليؤللا انظف نام ووو الكرام اليراع
 استار ةالابملا اللعب هالله ديو تاء ىدنتلا ها يفي حان كارو لادف ميج ن 5-9

 ناذآلا ثراودو ىدقاولا لاق ناييفجو عسل ينم 2-2 ىدح ندوب | 59 10
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 وهو اضياأابش هذؤم ناك ليو ماركا روهسملا ىف مولا ىلا هدلو دلوو هدلو كى هدعلا

 دنسملا ىف دمحاو ةعبرالاو ماسم هل جرخا هريغو ةكيلم ىلا نبا هنع ىورىح# ىشرق

 ةقليل امرأ ىلا ننشر اايبللا اهيع لقا ام قلنيملا .ءانملا بيربهقوت لفاقا مشا ( ةصق)
 هع ضياولا يزل اقلب ةيضق )نيتي | .ةلغخا ناك دي لق: قالي كاقزو ”صقلا هنا كلذ طعس( ههاز

 اهلا تلصو ىا 6 ضرالا تباصا ر اهدقعي مل ىا © اهلسراو دعق اذا ) ةيصانلا رعش ظ

 ص وا قلحم اهرصقت الا ىا ( اهقلحم الا ) ةروذحم ىبال ىا (« هل ليقف )اهلوط نم |

 املا عم ىنبملا رابتعاب ةيرغلا ىلع ىنعملل ةياعر ملكتلا رثآ © اهقلحا ىذلاب نكا مل لاقف )

 اهيلع ملكتلا بيلغتل ارادبا تئاغلا ظفل هظفلو ىذلا نا ريمضلا ةداعا ةلالدب سايقلا انه

 اهلايام كفوو ملكتملا نملة رايل ىقلاب فا هلا الازيوتاعلا اوغلو باستا ناساؤإو#ئدلا الا

 كضاالنا ب الله تعد ىل ات. هللا ئشر ىلع ,نبانطاوورو هك ماسو هيلع ىلاعت ةيلا» ذأ لنا ومنو

 ةتلعب المت قنا لضااسا ل وسار دعم, لع هدب: امضازو )هوك كاشي رضا“ ةيورلا م: كواهخ

 ايري الل ؟ب؟©؟©؟بسلللشششململللس77”7”7”ت7”7ل7ل777للللل -”

 معصوم اكرمت أمم حسك ئأ ( ههجحو ىلع اهعضو م نينملا نم هذودو ع ئا (ماسو

 هتفوك وا هتمقىف ىا مضف ن ناعما بيرل للا وو نلاغشم و تا ناق ةفد تهل )فلو

 ةاللصلا هلع هنأ رعش نم ىوربو ايزو نيعلا جفن يي نمل نوع ؟كاايط)

 كيليلف ةلز قابلا عشب بش اهئلع ةمفهاوزخس ضمت ىف: هتاوكلنلا كلم هبف مالاعالاوو

 (ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبلا بادا هيلعإل ركتأ ىتح ةذنىفو ( ركتأ ) ةدملا اهف
 ( هلل انفو ناك ناب هاما حداشلا تالقاهدباف ىلعا ( ايه لق ركل مهضعل 'ئا

 موتا6 اهتاذىا (ةوسنلقلا ببس اهلعفاملا) ارذتعم دلاخىا (لاقف)ل هل الوعفموا ركآل

 الثل ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص هرعشنم هتنمضت امل) هتلعف ىا (لب) مقرعام اهبس ميكتال

 ىا (عقتو) ناثلوعفم هنا ىلع بصنلاب (اهتكربرل عزنا اليل ىا لوهجملا ةفيصب (بلسا

 مظعتلو ىا (اذهلور) اهردق | وفرعي ل نيذلا ساجنالاىا (نيكر سلا ونا حفو) عفت الثلو

 (ةلاوخا ن اكوبدبا 4 ةحيفالا تكرأل للام ها هر كالاق) ناك« ) ةدملانم "نانا كو دهام

 نالت يقام ماا نان نر .(أطا نادشإ لن ىساا) هتان اريحا والا ةهكعاويف هللا
 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر )ل ةيرتلا كلت ءاز>اىف نفد ىا (اهف) بارت ةلح

 ايفجذل لزعا ندع ناك: هيلجيراءاع أ ظرألان ,١ تفاسنالل» نكمل :ولاذا طاب (ولطتما ا( ةباد فان
 كلامنع ىا ةمائاووأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيدلام ميظعتلا اه ال ناكل هيلع اق

 هل لاقف هدنع ناك اريثك ) اليخ ىا هلوا مضب (اءارك ىفاشلل بهو هنا ىلاعت هللاهمحر

 هاحاف ) ةحالا دنع اهيكرت ةدحاو ىا 6 ةباد اهنم كسما ىلاعت هللا همحر ىفاشلا
 نع لياجلا مامالا وهو عمت مشب (ىماسلا نمحرلا ديعوبا كح دقو باوجلا اذه لثم
 نيهحولاب ظفلتلا ىف اهرئاظنو هورمعو هيوطفن ريظن وهو ماللا مشب هب ولضف نب دمحا

 روتر ينن هقول وزست 7ع ةكاطنطتاإ تلكم تكلا ا ا ا ع ا ا ريوس ادلع 12082 :لقاسا رللو ع زاغلا عجامهلأ وا مضب (ةامرلا ةازغلا نمر دمحا ىا (ناكو دهازلا ل مدقتام ىلع ٍْ

 و
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 لات هللا لص ىلا نإ لاذ ةراهط قعالا ىدتت ).ىريغ نتوقواس زق. ىاك (ينوقلا را ١
 هللاهمحر كلام ىتفا دقو هدب ) هريغ سوقوا هسوق لوانت ىا ( سوقلا ذخا ماسو هيلع
 ةليعف ىهو ددشت دقو زمهلاب © ةئيدر ةنيدملا ) ةبرت نا ىوريو 6 ةبرت لاق نه ىلاعت

 ةيسبسلا ءابلاب برضب ةخلىفو لوهجلا ةغرصب 6 برضي )ا ةبيط ريغ ةثيبخ ىا ةءادرلا نه
 نومتلا ةلل ءاولا ب دست ولالا سيك( هارد« ال2: )0 ىلا !ةفاضملا ةيردصللا ةفيصلاو
 : ناك هنا لاملاو ئا © هلزاكو )هال اظيلغت ىا( هسيحم صاو.). زيقلا ىلع اهضضناو

 كلام ىا ) لاقو ( ةربع كنع ةلزبمو هدمع صمعأ ةيظعو ءاح ان( .ردقول دغملا اذهل

 ىا (.هلقنع برض ىلا :).ةسأام © هجوحااَم )' كلائهام. لع. ةدايز ىلايعت هللا هقحر

 ( ةبيط ريغ امنا معزي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اهنؤنفد ةبرت ) كلذ ةيرجف
 نيزيشسلا دنع ىا ( جحصلايفو ) ةبيطو ةباط ةنيدملا مس مالسلاو ةالصلا هيلع هنا: عم ىا
 ىا ( ةنيدملا ىف مالسسلاو ةالصلا هيلع لاق هنا ) امهنع ىلاعت هللا ىضر سناو ىلع نع

 ماع وه ليقو ةنسلاىف فرعبال .اركنم اعدتم اما ىا ( اثدح اهف ثدحانم | هناش ىف

 لعاف مسا لادلا رست ؟ب © اثدحم )ث اهلاوا هيلا مض ىا رصّشو دملا 6 ىوا وا ) ما الاف

 نوكف |هجحفا وا هنم صتش نا نيبو هْس لاحو هىصخ لف وضجملاو هينا لإ اساح 4

 اهدذع رقاو ةعدس ىضر نم هؤواشفاو هيلع ريصلاو هنىضرلا هؤاوناو عدت دا نيالا زج

 ةكئالملاو هللا ةنمل هيامف ) اهاوقو اهاوا دقف اهراكنا ىلع ةردقلا عم اهركش ملو اهثدح

 نا ىكعو ) ةضيرف ىا 6« الدعالو ]' ةلفاث ىا © افرص هئم هللا 0 نيعمحا سانلاو

 ىلخلا لاق هلوا رسسكب ©« ىرافغلا ) نيوئثالب هاحم ةخسأ ىفو هلوا تب ( | هاح#ج

 نوديزي نوثدحلا ىربطلا لاقو مارح نب دعس نبا وه رعوبا لاقو دوعسم نا وه اذهو

 نا ليقو سف ن هاج« ىهذلا لاق ىهتبا ءاه نودب اح#* باوصلاو ءاهلا هيف

 ةونغف ناكو ناوضرلا ة ةءس 1 راف اناا نلاقج و ةالعع ةنعا وو 4 قئرافتلا: دعس

 نافع دم .اطعلا هلواتت (ىدل ومد ماربلا دغا لان قلع درا لل[ كلل عييسلا رملا

 لق تلم ظالم رنات هناي ةراجع ةيلل ةفاوببو لاق مث ةصقلا ناز ذدقر هلي انبات ةضايللاب

 دج رق .ىضت اع املا رس فييدح عام مولكلا .طغةيفرعاسالا نيسكيرالو فار كيماح

 هلوانتو هنع ىلا مآ هللا ىضر نامت دي نم ماسو هيلع ىللاعت هللاىلص رب هاصع ىا 6 ىبنلا بيضق

 ( ةلك الا هتذخاف ) هنع هعنال ىا 6 سانلا هب حاصف ) اهيلع ادقعم ىا ( هتيكر ىلع هرسكل

 اهتبارس نم افوخ هتيكر عطقف ىا © اهعطقف هتكرىف ) فورعم ضرم فاك رسكو دمب
 ةالصلا هيلع لاقو ل هيف هرسسك عقو ىذلا لولا ىا 6 لوحلا لبق تامو.ر هتيَش ىلا |

 ىلاعت هللاوضر ةريره ىلا نع ةحام ناو ىناسنلاو دواد وباو كلام هاوراك © مالسلاو

 ةرجاق انننع ؛ىا (!ذاك)( هلوحاوا هديشغوا .ةقوفأ ار («ىاراتما لع تقاجلا نم.ر)ا هئع



 م ا
 حس سس وس سي م

 ظ ديدشتو ءاحلا مضب ( تثدحو )ل دك اد هعوو ): مل ل1( ااقؤو م هدعشم ا

 | «(لانناز وف ةفكرلا يان ةيبدقمل هارأو البا طولا ”قيلضفلا ايا قار):: لل. ىج قا لاذللا

 ظ نيا ميلا دب دشش ؟:لحآا) اهريكو ءاملا مغ اهسيوتش ن هانم رقألاول قرا را ادن رم ىا

 ظ 0 هسفش رعش ةءارو داشنالاو نالخادتم نالاح( ادع انكي ىشمو ):ةتناد نع ال |

 ىلاعتو هنا هللا ءاش نا ىنتملا ةمحرت يلو ىنتملا نيسهلا نب دمحا تيطلا ىنال ناتيملاو

 مؤ ر لاا نافررحا .١ انلق ىا ( اذآْوق:):اهرئانراذلا يزل (نانلب قس 5 مسو انيأر انو )

 ظ قا للا قجر مضلاب زيكملا < الورك نيت زاك الا( نا ان)جانع ىا ( ابلالو

 ؤ (يان_انغأزلا يضر رهط ىا ( نان ع نم ث ةلعلا ىلع بصن ةمازكوت قاؤقلل هل ١ ان جرسسلاك

1 
 كح عمجوا طهرك "عما ءامسا نم 6 ابكر هب 27 لزنت ىا ماملالا نم ( مث نا )ث عاشالاب

 نع  ىورو ىور 6 اب ىا ١ ريعصنم لاحوا زيمت وهذ بحاصو بوح

 ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىننلا ةئيدم ىلع فرشا امل هنا ) ةرايزلل ىا 6 نيديرملا ضد
 | مخ لوثملا ةقيقح ناف ّيقاوأ وا ادهاش ىا ( الثقم لو ) لعج دشنا ئورو 6 عا

 انه دارا هلعلو ةملا هي ضوهنلاو صصالاىف مايقلا هءدارب دقو نييللعلا ىلع باصتالا

 با:> اندصق نم نيبو اننب ناك ىذلا ,كمكا ىلا ايلا يطا ةعيبطم(ياتل 5 عفر 0

 ظ الوهجم عراضملا ةغيصب © عطقت رق ) حلو عمل ىا ( رظانل حالف ل هتزع بابو ةةرضح
 ظ (ماهوالا ) هدنع ىا ( هنود ] لححض ىا امولعم ىضاملا ةغيصروا نيئاتلا ىدحا فذحوا

 عج 6 ادمع نغلب انب ىطملا اذاو ) هروهظ لامكب هرون عوطسب ماهفالا هيدل عطقنمو
 ىلاعت هلوق هنمودع ىا ريسلاىف اهب ىطمي لاشو اهرهظ ىا اهاطم كك ىتلا هو ةطم

 ضرالاوا بارتلا ىا 6 ىرثلا ءيطونم ريخ نم اننبرق 2ث لاق نهلاصيا ىلع نهل ةافاكم ظ
 مكمل قياون .ىفال !تاسالاو + قاما دهنع ىاثاةلؤا" تسكب 1( مامذو :ةمراحي الع اهلف#ز) .

 ةوزغىث هضورف ىلهسلا ركذ دقو ىواؤئسلا طخ اذك ةلودلا نيما ىا نيمالا اهءحدمب | ؤ

 ارذح ( كلذف هلليقف ايشام جح هنا خياشملا ضعب نداوهلرج) باو اهلا لونك ةثاؤما |
 دزانتلا نراهلا:ىا © قب الا دعلا ) :باوملاىف ىا (.لاقف . كلاته بصنلا نم هيلع

 لوما زالوا نالها وأ (ب اكترس ال وها تبا ىلا ) قانانمعا راو اكسر
 اذهو ( ىم دق ىلع تيما ىنبع ىلع لد )ع نوعإاو ىلع شفا لا تردق وأ 0 قابال

 لضفلا ونا ىضاقلالاق ١ ىتتم ءابلا دي دشش هسا ىو قئافلا بدالاو قداصلا بألا ةماللع

 قدخو قئالو قيفح ىا مدقم ربخ ( ردحو و «فاضألا ىنعل )ع كسب هللا ههحر

 يلع جتا دعو ءانشع هز يلب ةيئاسبإ 6 هير ردع )1ةنيسملاون ةكعمرأفا © قالاو) 7
 ناينالا ف ىأ أم ةزخسل ىفو 4 اهف ددرو 2( ناوزقأل ليز و 5 2 ليزعتلاو 0 وسلا ىحوب

 َتدمَص ىا (تجرعو ) انابحا ىا 6« مالسلا امهدلعلثاكيمو ) اكاد ىا (:لشاريج ) اهيلا

 ( اهتم )
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 بي بي سس بيس سس سيسسسسسسسس سس ل ا 2 يح

 مت 1٠0١ خل

 ىنملاو اهتاهجو اهنك اما ىنا (امتاص رع تتوص ىا منجلا ديد ( تح ور نيمالا

 اهتناوتن تلقشا و٠ هءزرتلا ”ىا © عيستلاو )'هذشتلا!عرغ زنهطتلا أ (نلنطقتلاب )1 ءاتيبابل
 هءاتكن , دوم افا (هللا ندنم) نك اهالا علت ُنَع ىا ؟اهنع رشكاو رمشلا ديسد سح ىلع

 ىو هناكم وهو سردلا ن ه لاعقم ساردم عمج ( كايا رواش عنا اء وسال هيب رولا

 هدهو ىا فودح 555 ريخ ادهو هنوالّس ةودهاعت ىا 9 رقلا اوبسرادب ثردحلا

 تاوهذز لا 16 تاولكمو ابيات ) :ةافس واقرا او” نلا ( تاه كارا حاولا

 تاربملاو تاءاطلاىا (تاريخلاو) لئاعتلا مراكمنم ىا (لئاضفلا دهاشمو) تادابعوا
 تادانعلل ةقراخلا ىا 4 تايالا نم ) تاختاولا تالالدلا ىا ( نيهاربلا دهاسمو)
 مهدياسعمو مهحاذم ىا 6 نيدلا كسانمو ) تاماركلا قفو ىلع ىا'6 تارزجلاو )
 انك اماما زمانا( نيططوماو لا هانم لليفا ع و) مهفراعمو مهملاعم ىا < قيملوسلل عاف

 متاخ ءاث رسسكو واولا خ 23 مناخ ًاودتمو)ل هرون عبانمو هروضح نطاومو هفوقو
 ( ةوملا لا متل ثدح ر) 2 نم ا ةلوعم للام ةثلثكلا يوزكش هلو ىورو خو

 يود ما >اهرلعتو 0 ئأد(نباؤيزك اغلا نين وابلا هاما ويل ةكووافجلا

 ا امذع لاس ىا سوماقلايف اذك ه>ومت ةرثكو هعاشراو ليسلا مظءم هلوا مشل

 نيح 2 هااهلوزت وا اهلازنا نكاما ىا ةدحوملا رسكب ( ةلاسرلا طبهم نطاومو )

 دل> سم ضرا لواو ) ةلاسرلا اهيف تيوط نطاومو ةخمل ىفو اهاوصووا اهلاصيا

 هيفو توملا دعب هب دارملاو هبصن رهظالاو لوصالا ضعبىف اذك عفرلاب (امارت ىنطصملا

 صعاشلا لوق ىلإ عملت

 امارت رس عر لواونت# ةىءانف لع كرايم نطل

 و ن وكسفإ حف ةصرع عج ثلا (اماشإف) هجوما ايالعلا قيتعتلا( مظعت نا )

 ركبنا رشألا اللا ل يبرق ابقاك انا ميظعت ريدقتلاو هيف ءانمال عساو ناكم 0 لضآلاق

 نلت ا لكامل دما[ ةداكلا اي هننمو هيلا عماسلا قيوشت ديزم هيلع مدق اماو

 هيلا قوشلا دادزب هيلع هدايدزإ نا مك هلوطو هنسح دادزب هلوط دايدزأب ذا مارملاف
 زرغاشلاا كاوقسيألل

 رمقلاو قءاواو ىدحت كلام # ايهتح## اسدلا قرشت هثالث

 بيطلا حتت نم ةعقن عج (اهتاحفن ) مشتو ةخسنىفو قشنتشت ىالوفملل ءانبلاب ( مستتو)
 يش ةلايزا قف رايلالا عل طود 9 تاون كمهد ماياىف مكبرل نا ثيدحلا ىفو حاف اذا

 عمج ناضا با اةيواوبرل ةحوتفملا ةدحوملا ديدشَس ( لقت ) ىلاعت هللا ةجحر ناىمقنا

 حورلا وا نياسرملاو هايبنالا حاوراو ىا 6 حورلاو ) نونرقملا ىا 6 ةكعالملا اهتم )

 | هللا ىلص دابق وكل ثيدح ىفو ةماقالا رادو لزنملا وهو ةدحوم نوكسف 3 هبل
 | تهمس هياء مم تسع 1 وتوم لس

 هما د شل سل تسلل



 ه-- ةةةنشفا دس

 ال كرت لهو هللا لو راي ادغ للْرس نيا دير نس 4 اسا لاق نيح ا 1 ىلاعت ْإ

 نونا ال اهرخا ىف ةقوفلابو ميلا م ملا( ايدج )ا اطا عبر عج عابر نم ليقع

 (نيلسملا ري راداي ) عجتلا ةاعارمل اهيلع هب طاحنام وهو رادج عمج ضيا وه ناك ناو |
 لوقنم وةقنغلا اذه نأ ىلرهظ ىذلا ىلحلا لاق 4 نمو ) نكاسرملا كير يورو 1

 زاكعو ةعبنملا ةعقبلا كلت نع قارتفالا ةعذلو قارتحالا ةعول نم اهادانو نيا فضلا

 ارق دي هاو طيس الاجر رتل دو نيل ىلا ةيجلارادبإ. «٠ كاري هع فرلا ةعقرلا كلت م م سس سيت اكوا بك
 قالا ةياده ىا © مانالا يح ) هدو>و هم 1 هدو>و بدساإا ىتا ه نمو لاق من م

 © ةعوأ اكليل .ئىذنع ) ةلبكملا تارا و .ةلزنملا( ىأ 6( تاي الا دع فاك سد

 ظ دقوتم قوشلو هب امصو ) ة ةنرف ةلاح ىف ةترح ةدايزل ةجوم ةدوم هاك هو ةدش ىا

 نينا مهمل ناك ىلا نعو قوذلاةقدو.قاوتتلا ةقر (ىازاهلؤا من ةبابصلا «تارملا

 ىلع ةمدن :ةراكاور .داهتجسا:ةدش غزل .امَعاب هقاوعارا ناك اعزرقا بات اذا. هنال ةويص: مالغلل

 زاحما نالؤ هلاك ىلع لكتب وا هلاحن ,.بجن نا نع هل دعباو همدق قيسسيف هلمعنم طرفام

 كب الما نا 2: دبةعو دعو .ىا. (بهع (لعو,) ضالخملالا,ةزطتقءايارلاو ةقتللا ةرطق

 (تاصرعلاو) نيتمضل (تاردجلا كلت نم) ىراطاوتىا نيعلا رادام ميملا مش ( ىرداخم

 ىبش ىا (ىيش نوصمل نربغاو نئولال ىا ةروسكملا ءافلا ديدشنب «نرفعالال نيتحضشب

 تدل راهلظطا كرم تاروكذملا نم ىلا: ؟ اهنسد) انما ئيلتت  نوونكملا. عز واءنوصملا

 يمت تاهت رورو لق دلل نك امال كلل يلامق نما «لايقللا ةزك م تاس رملاو
 قشرلان م ةفشملا ءازحالا كلت ىلع ءاضعالا راس ىعر اهانعملعلو لوصالاىف .اذك ىفاقف

 وعلا ع ضع اًذكو ءافلاب, قطنلا الضاقؤي هبشتو دي رحت هيفف ليللا !ىعرلا وهو

 هدوحو مدع عم هنأ ىحن الو ىها هوحم قبر ا صم ىهو ةذشر عمح لاقف

 لاعب نا نيمتل ءافلإب ةياورلا تحول من هبولطمو ىعاشلا مالكل قفاوم ريغ ةغلل ب
 ناكل كالداى ةقوذ ةواوماو:هق وتك :ةرارخا لافكل هو .قاتبشملا "َتافْسَو ًّ دأرملا

 نكسا !البلق, اللقز الملا, لقشؤو ةهنصنما هفشر  نموماقلا' قفة بو هنساسحت: فوضولملا

 ملعا ىلاعت هللاو ديرب 'ىثلا نع كفرصي لغش ىهو ةيداع عمح (ىداوعلا الول) شاعلل

 (امترز ) ودع عمج 6 يداطإلاو 9 .-قت اوك نوقات ىلا _ضراوتلا وم  ناسنآلا ,ىرششام

 انعم ) ىترايز تناك ناو ىا (واو) اًئاد ىا « ادبا ) لحارملا ريس لزانملا كلت ىا

 ( تانجولا ىلع ل ايسثمو اريس ىا رجتاف هتررح ىا بححتلاف ؛ئشلا تبححس كلوقنم

 (ىدهأس نكل.) دخلا ىلعا ىهو مضيو اهلوا تخلو ياللا عل 0

 .رادلا كلت نيطقل ) ةلماكلا ةريث 7” ةلفالا ا ىا ا( تح :ليفح نه ,ءادغالا نم

 ' تا نطو ني ةلطافالا معلا ناف و ةمزلا اذان ناكملا ناقل -اهمداحو ب اههقمل ىلا (تاريخلاو
 دنع ثنلا نيطق ىناف ةثراح نب دز لوق هنمو فاضملا فذحن همرح ناكس ىا ىلاعت

 ماه أ[|



 ا د جعل
 اهنع درفنم رادلا نم ريغص تدب ىهو جيجي مهل ةركخ عج نإ نيتمضن تارا 5: نيقاشإلا

 ونبذ دنع ا: لاب ةنلاضع ع جزا !ظجنه نط ةيفييم ادن كيا 1 اناا عنملا وهو دريل قرأ

 قف لاهو ققشملا ىا ةددشم ةيقوف ةانثم (قتفملا كسملا نء) عوضا وهام ءانثلاو ةرعا
 ىزاىف ةسنلل زيت © ةحفل ) ةحارلا جرذحملا هانعم ليقو هتحن ار كزبام هب طلخ اذا كسملا

 ىا 6( ءاشفت ) لاوحالا بابرا سفنىف عقوا نوكيل لامحالا دعب ليصفتلل هلصانع ليزا

 ىهلدلا هلاق اذك برغملا ىلا رصعلا دعب نه لبصا عمج ( لاص الاب ) هيطغتو هتاكرب لح

 نوكسف مضإ ةركب عمح نيتمضب ( تاركبلاو ) لاوزلا دعب نم لاَغ نا ىلوالاو ىلتلل اع
 ىفو مانالا ىلع ىنمنالاك اهل ةمباث ىلابإللاو مايالا ىف ماودلا امهم دارملاو راهنلا لوا ىا

 سهلا لاوز نم وا ةّقعلا ىلا برغملا نم وا مالظلا لوا ءاشعلاو ىشعلا ليصالا سوماقلا
 ىا ءايلا تب «تاولصلا كاوزب هصو )ل راهنلا رخا ةيشعلاو ىثعلاو رجفلا عولط ىلا

 لئاضفف ىوربو اهرهاوس ىا ( تاكربلاو ميلستلا ىماوت ورث هلوقىف اذكو اهرهاوظن

 فاعلا ناكل مياستلا فئاطلو تاولصلا فئارسن ىور واو مياستلا فئاطلو تاولصلا

 ةلتاماللا
 ميلستلا ريتخاو 3 وا هيلع ىا ( ملستلاو ةيلع ةاللصلا مكحىف ) ىناثلا مسقلا نم أ

 ليزنتلا ظفل ةقفاطم ققحلو دك وتلا .ةداي.ز .ةدافال ملس ردصم امه 3 نا عم مالسلا ىلع

 ىا هلضفو ةئسأ ىو (هتليضفو) هتكضرف ىا (كلذ ضو (يلسن ! كيماسو هيلع اولض

 هللا لاقإ) اهتقيقحىف ءاملعلا فالتخاو اهتيفيكو اهتيكىف مكحلا ناسىف ىنملاو كلذ لضفو
 اهماع 6 هب الارث هضيلع مالا هب قمل ىا.( ىلا حل نواس تكل الام و هللا ىإ ىلا

 هيلع ملسسو لص مهللا اواوقو هل اوعدا ىاا ايلست !وسلسو هيلع طولتسنازوتما نذل املا

 ةهارك ىلع ة هب .الاىف ةلالدالاف هس رعلا بايراو ةلوضالا هيلع م ةعملا ال ةيعما دش واولاو

 تحضن وا دقو ةيعفاشلانم هعايتاو ىوونلا هيلا بهذا هسكعو مالسلان ع ةالضلا دارفا
 ( ىنلا ىلع نوكراب اس هتككالمرو هللا نإ ضانمم سابع نا نلات) نا ةلوس تلا زنا ا
 رهظبو هركذ عفر نا هير ةكئالملا وعدنو هردقفف ديزبو هما 2 هل كراس هللإ نا ىا

 الو اجلاو ةقيقملا نو ابيججال لانرم.ازابع نولي وقف نا ىلا ةداسغا هيفف هما

 ةككالملاو) هنلا ةذأرلا هسفن نم بلطل دلو هلع ا لازناىف 0 ىا 7 الا ىلع

 ىهف ةنحل ىفو (ىو محرتلا ةالصلا لصاو دربملا لاقإل هيدا نوعضاوتبو ىا 97 نوعذم
 :ءاطدتساو ) ةمحرلل ةجوم ىا 6ةقر ةكتالملانمو) اهلاصياو اهلازنا ىا (ةمحر هللانم)

 | ىور دقو ىودرر (درو دقو) ةمغلا فشاكو ةمالا ىن ىلع ىا ( ىلاعت هللا نم ةمح رال ْ
 ك0 م م 0 0 رت ا جا تمص ع مع ص ص صج وج مج ع عم



 -. ةنطاشلاا سا

 18 واصلا ظن ) هوو رسم يف ىغا يفت نع هك الملا 57 هقص ١ ثيدحلا فال

 ظ دعسالو ةمالا,قيليهنكل (ءاعد اذهف همحرامهللا هلرفغا مهللا ) اهتماقاو اهناذا واةين ”الاىا

 عفراو هتلم رهظاودتما رثك او هناهرب مكوهناش مظع مهللا اولوقبنأب ىنال مهؤامدنوكي 5

 ى لأ نود نمل ىلاعت هللا كم# ةالضلا , ئريشقلا ) ركب ويا ةنغد ىو.( اركلاقو )' هتجرذ

 ه#راوهو ل ع ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنالو ) ةماع ىا ؟« ةحر) هريغل ىا

 ذيز نعل لاو( ةككالكا "ةنعن اةيلغ .هاوانثا هللا ةالبض:ةللاغلا" لدا: .لاقو ةمركت ةذايزؤ ]) ةصاخ

 لاق ) مالسلاو ةالصلاهيلع ىننل ماعنالاو ماركألا ةدايزب ىا « ءامدلا ةككالملا ةالصو )
 لقط ى) ءايلاا رديدبوت 4 مبا تقلل |, فير كاربت يا ةيضو يضف اك ىضاقلا
 نيب هيلع ةالصلا ملعت ثيدح ىف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ) لصف ىا.ىلوا وهو

 ننسلا باكا نم اهريغو ناؤشلا هاور ىذلا ثيدحلاىف ىا ©« ةكربلا ظفلو ةالصلا ظفل

 ديم ديح كلنا ميهاربا لأ ىلعو ميهاربا ىلع تيلصاك دمحم لآ ىلعو دمت, ىلع لص .مهللا

 ديمح كنا مهاربا لا ىلعو مههاربا ىلع تكراب اك دمحم لآ ىلعو دم ىلع كراب مهلا
 ءانثلا ةالصلاب دارملا ْنال نيراغتم ىا 6« نيينعع ) ةكربلاو ةالصلا ىا (امهنا لدف] دحم

 هلوش ىا «هدابع هب ىلاعت هللا عا ىذلا ملستلا اماو ) ءا ديلا ويشما دن ةيلزوبلا

 نونمؤيال كبرو الف ىلاعت لاق م دايقنالا ىنمب نوكينا لمتحي وهو اهل اوملسو
 1 ا اويئقماو تلق اع ارح > مهسفناىف | 0 ا ف ا لاو

 ءاعدلا صوصخوا 0 لها ةمم ماللسلا ناف 4 ةحلا وعمق ىذلا مياستلا هب دارب نا

 مضب ( يب ة ىخاقلا ل اقف ) مالسلاو ةالصلا هيلع ىنال ةف الا نم ةمالسلاب

 ناتشست "هللا ل 0 "1 هن الا 17 0 رج رح م 4 رمق ا "راو ةدحوم

 م انيتابلا نأ و دا مهىما اذكو 6 هيلع اوملسي نا هباحتا ىلاعت للا سماق ملسو هيلع

 ( مهدعب نم كيذكو ) هءاكربو هللا ةمحرو ىلا اها كيلع مالسلا اولوش نأ 0 ظ

 | لوبا نبل اونا عار ةلشإ نأ »هيل اشن كلب (اننغا ا)/لعازقو يقاتل نتن !
 ىنسقو) امومم ىا («ر "ا ةكويا 2727 انين ودمت قانا مهروضح دنع ملسو هيلع |

 نم باجل بةلاق تملا اذا كلا ولدا طا( كر هلويللا سنك هوحو ةثالث هيلع مالسلا ظ

 كلاوحا عيمجىف كنع كفنتال كعم ةيودصمو ىا 6 كعمو زل كلدصاخ ةلماشلا تافالا

 ناودضم# ادمان الرع شدا قفين 0 نال مرام عا رطل ماللسلا نوكبو

 هوجولا نم ىا © ىناثلا ) ديزملا نم نالوالاو درملا ىنالثلا نم امها الا ذليذل نم

 ليتر )ديا رتراطت ةةيلانبلا ومار قر دافما الا ( فينس لغ) جر القا (دادلا مغ
 كوتمفا اةتلاتناذررو .تاظننسي قماازك 301 فاريضتع (ئا «4ل:لؤتم): كزروما عيمج ةاعام ىا

 ©( انه نوكب و هماىع ماظنم 5 هماش نيمض ىا 4 كيفكاو) هل هرصنو هنوع

 ةمالسااوذ هانعمو ةقلاسم هن فصو ردصم ىا 6( هللا م ما مالسلا )ل ىناثلا ءاثلا هحولاىف ىا|
 ع 5 2غط111111 1 11 دسيميسسسللا

 م



 اك ٠66 7-7

 2 5 ةقفا ولا 7 1 ةكيالقتلاعا ياورد" هل ةملاسملا عمل مالمللا نا ننام صقن 59

 ( كبرو 2 اومعز م مالا سيلف ىا © الق ىلاعت لاق ام ) ةفلاخلا كرتو ناعذالاب ىا.
 صهاظتلال مس هيقلا دك تلال هبق تدير مهناكسنل كي.روف ةداجانش كيروف ريدقتلا لو

 ىفاك دك اتلل هتدايز ىف تامثالاو قدرنا وتسا | نال مسقلا باوج 2 ونم قبال 2١ ىلال

 يدا فول لنا 6( يكتم قط وارد: لولب يارد اسوا قل يراولا عاشو مسقا الف
 مهسسشا ف اودحمال م 39 فالاتخالاو عزانتلا نم مهل عقو يف ىا 4 مهل ن وع هن (

 ىل ( اوملسو ( مر ىا 6 تدضق ام 0 اكشوا اعبطال اعرش اقيض ىا )ع احرح

 اداقنا اوداقسو ىا هريركت ةلزنع هلعفا دكؤم ردصم ( اهلست ]ل هبت مكح امل اوداقنيو
 هيف هسرال انطابو انهاط ْ

 هج[ لصف ]:-

 (ةلما ىف ) هب عوطقم بجاو ىا ( ضرف ملسو هيلعىلاعت هللا ىلهىبتلا ىلع ةالصلا نا ملعا
 ردقمو تقوم ريغ ىا دودحم ريغ ةخخس ىفو ( ددحم ريغ )ل الامحا ىا ةلما ىلع ةخسأ ىفو

 روهلا هبلعا بوح ولا سمالا ىف لصالاو « هيلعةالصلاب هللا مال )ل نيعمنامزب ىا (تقوب)
 ندهتجلا ةّالا دارملاو نيت نيتزطسن ىفاك ايضاموا اردصم نوكينا لق © ةئالالمحو )

 ضرفلا ىنع 6 بوجولا ىلع ) هللاصال ىا ( هل / نيثدحلاو نب رسفملا نم ىا العلاو )

 0ك رفعجوبا ىكحو )ل هلوقل مهرثكا قافتا مهعامجأب دارملاو بود>ولا ىلع ىا « هيلع اوع,جاو))

 ةءاالا.ىإ ةمنا اننا رف و ةليفالا ميلا حم 521 الا لمح نا ىربطلا ) ىبفاشاا ريرح ندم ىا

 ىأ( هلعلو) - ىلع ىا َ عامجألا هيف ىعداو بدللا ىلع هدنع ( اهرما رايتعاب ةلومح

 ًادتبم (هنمبجاولاو ) روكذملا عامحالا فلاخم الث ىا 6 ةمىلع داز ان ) روك ذملا عامجالا .
 محلا. عقل ( حرجا هب طقس ىذلا ل هتلص لوص وم مسا همالف قتشم لعاف مسا وهو

 هكر ىلع بترتملا ميلا هءبطقسو ىا 14 ضرفلا كو مئأمو 0 حدقلاو نول ىا ءارلانوكيبو ٍ

 'اهلدوايشلا 90 ذع نيعف ةيرولظملا ةنعاملا اهرفةاط_ رتاط#ن قا ءاجنألا معاي نشير ره 6 وزار

 ةرص ىلع دازام اماو ىا ( كلذ ادعامو ل اعاحا ةرم اهءوحول ةلاسرلاب ةنورقملا ىا ( ةوبنلاب

 راعشومالسالا ننس نم ) بوغص ىا ( هيفيغص ) بواطمو بحسم ىا ( بودنف )اهيف

 ةكلاملا نم ( راصقلا نب نيحلا 1 ياام ماكحالا ماكحا ىف مهتمالع ىا 6( هلها

 (ةلما ىف بجاو) ةالصلا نانم ركذام ىا © كلذ نا )االع ىا ( اساكانع روهشملا )

 دارفانم درف لك ىلع ىا ( هيلع ا ناشالا :لع) نيم تقنونب تقوس ريغ ضارفلاكاا

 ةرمجحاةالعلا,. ىا* ابنا ورا طوفلا انهم ق4 اواو نيئمؤللان ما ناكنالا ظ

 اه ناسالا ىلع ىأا . كلذ ىلع ةردقلا عم ( هما ةدهع نه جر هنذأ 1 ه هد نم

 هدو وم مص 1 راكبا 2و ايكيا

 عمتها |

 ىضاقلا لاقو ) مكبالا نع ظقست اذهلو هل طرش ىهذا |
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 )0 هين ىلع اولصي نا )ل نينمؤملا ىا 6 هقلخ ىلع هللا ضرتفا ) ةكلاملا دحا ىناك َتفو

 ىا ©« مولعم تقول ) ضارتفالا ىا © كلذ لمحت ملو السن اوزسيو ) امبركتو اهظعت ىا

 ىذلا بوجولا هدارملاوا اطايتحاوا ةءورم ىا 6 بجاولاف ) نيمم نامزو نيعم تقوهف

 لهذيال ىا ءافلا مغب © لفغبالو ) ةالصلانم ىا © اهنه ءرملا ثكي نا ) ضرفلا نود

 هنا هيأ دركاادلا ىف لق م كلانه تاقوالا راس لعشل كلذ تقوب مل ىلاعت هنا ىنءملاو ( اهيع»)

 فيو لع اعز رووا (نمكعا النمازو ' ةكب ا يوصس م اويجك ارك 3 هللا و رككذللا كاف ىلاعتو

 كلذكو ايئانجوا ايئاسل اركذ نوكي ءاوس انيبم انامز هل لم ل هناف لجو نع هركذالا

 ارشقلاههرإب ذات. ئضاكقلا:كاقز) ثلا هوكذي ءازكاذ :نزق: ثيح ةتقوم سغب هلع ةالتضلا

 هليصفغت ناس فو لمح لوق اذه 4 ةلما ىف ةحاو ١ اسو هلع ىلاعث هللا ىلص ىب الا ىلع ةالصلا

 ىا ( ملعلا لهانم مهريغو هءاخصاو كلام بهذ ديعس نب دمع هللا ع

 ماسو هي 8 ىلاعت هللا ىلصىنلا ىلع ةالصلا نا ل اهنودب ةخغعس ىفو 6 ىلا ر) ندهتملا ةعالان

 رفكلا لها ىلع بحالف نا رقلا ىف روكذملا ناميالا دش ىا © ناممالا دقسب ةلبأاب ضرف

 فاعلا اناقإك ا عتاإل عمت الء ابنا از اهبنا ببال اهنا جنا © .ةالصلا ىف: قتتال 2: ناوفكلاو

 لاقو هنع ضرفلا طقس هرمعنم ةدحاو ةرص هيلع ىلص نه رنا اوهذو ىا (ناو)

 مدقفف ىا © هللاصا ىذلا ) ةالصلا نم ىا ( اهنم ضرفلا ) هلاعيت ىا ( ىفاشلا باكا

 وهز ةشيدخىف ىا © مالسلا هيلع ل هلوسر ةنصاو ىا ©« هلوسرو ) هنايتاب ىا ( هن ث همالك

 ىبا ثيدحم اولدتساو اهلل# مالس لبق اهدهشت بقع وهو اهيف رصحنم ىا 6( ةالصلاف

 ىا هانفرع دقف هللالوسراي كيلع مالسلا اما "1 اوشا نتا سكاف "عوربلا باروع

 ىلصا فيكف هتاكربو هللا ةحرو ىبنلا اا كيلع ماسلا ولو ةالصلا !بهشت[نم.ءانلع ىف

 نا داز هدرا( كاان ىلع لص مهللا اولوق لاق انثالص ىف كيلع انئذص ن اذا كايلع

 اهتيصوصخ هحو ىلع اهتيضرف ىلع ةلالدال هنأ هيفو ملك دقاك ىلع مالسلاو هريغو ةجام
 دافعت م ينس 5 اذ بازؤب ىونمتم ,لن) ةطساو ةبيش لبا نبا .هاؤر اهف سم نبا 'ثءددكو

 نا هيفو دعب هسفنل وعد مث ملسو هيلع ىلاعت هللا نابخأ لوبلا ىلع ىلصي مب 3 < ةالصلاىف لدرلا

 ءاعدلا نوك ةداهشب ةالصلا بوحو ىلع ةلالدالو دال فب ةلاقت لا وقاةقرعي رابح ايا ذلك

 ةءارش الا ةالص نورك ديح دلسل ججبيوجلا هاور اهي رمع نا ثيدحنو اعامحا تم

 ةلازملا) نا لقي هنأ هيقو ما دم 11 دم ! ىلع لص مهللا ةالصلاىف ىلع ةالصو دهشتو

 هنا درو دق ىعفاشلا لاقو لالدتسالا عنتمي لاقحالا دوو عمو ةلماكة الص نوكتال

 هن ايلف واشيك مهلع هنا دروو ةالصلا دهشت مهلع ملسو هلع كرفت اقبل للص

 زوحم هنا ىنخيالو ىهتلا هيلع ةالصلا بوجو نود اهيف دهشتلا بوجوب لوقن نازحي

 ةةاصلا سلا ةظفل نا لع بسلا هالو وروحي وا راهدج ا. قوكمو نارمالا ع 1

 مهما مالسلاو ةالصلا هيلع هنا عم امهذب عملا بوجوب لهل ىففاشلاو هلآ ىلع ةيقثللا

 « ءاعيدلال )

 د
 ا



 ا

 لدتس هنا هريخذ ىف ىفارقلا معزو ىهلدلا لاق اضيا بودنم وهو اضيا اهيف ءاعدلا

 ىلع عابمحا الذا همعز ىف بصي ملو عامحالاب هيف مالسلا هيلع هلع ةالصلا بو>و ىلع
 | هيف تقولا نيمتو ةلخلا ىف ةالصلا بو>و ىلع عامحالا نادارا هلعلو لوقا هيف اموجحو
 (اهريغ ىف اماو) ىلاعت هللا مهنحر ىتفاشلا باعصا ىا (اولاقو) هلوق ىنعم اذهو ةنسلا

 ديالذا ةيحاو ةالصلاىف اهن وك نيعتف ىا (ةجحاو ريغ امناىف فالخالفرل ةالصلا ريغ ىا
 ةالصلاىف اماو) ربدتف مقتسم ريغ صان ةدحاو ةرمالا ىلطدلال وقف يمك ةيص اهءوحو نم

 © ىربطلا ) امي ةينك هناذ ةثتلا ظفل مد ةلأ ىفو («رفع> ودا ناماءالا كش

 ةيفنخلا رراكا نم مالس ندمان دمحخ وهو ( ىوادلع مطااو) ة ةعفاشلا راك انهرارحنبد# وهو

 ندهنملاىا (ةمالا ءالعنمنبرخأتملاور) نيعباتلاو ةباهصلا نءىا (نيمدقتملاعامح !اهريغو)ل
 امهضراعو (ةجحاو ريغ دهشتلا ىف ماسو هيلع ىلاهت هللا ىلص ىبللا ىلع ةالصلا نا ىلع)

 نيريثكو ةيزوملا مق نباو ريثك نباو ملاسمو بذهملا حرش ىف ىووالا لقت ىجلدلا

 لالا ةقضنلا ف( نافعا تاز رمق ب اذا نونا طش بلغ وزفات نا
 ىبعشلاو ىلظرقلا نسل د ؟قيناتلا تك مهنع ىلاعت هللاىضر هللادبعزب رباحو ىردللا

 رخ الاقش.دلا ةعرزوبا لاق لين>نب دمحا مهريغنمهو ىلاعت هللا هج ر لتاقمو رقادلاو

 لاق نم مزلادقو لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيف لاش نأ بحوأ مهطعل نا عودت اذاوع

 راكان حلالا 6 هومزا نا مهل نا هيفو هيف هركذ مدقتا هيف اهوج ون ةيفنلا نم

 اوناك امناو ثداح حالطصا اذه ذا اموحوب اوصنس مل مهريغو نيروكذملا ةباهصلا نا
 مدعب او-رص ناالا مهللا ابودنموا ابجاو هنوكل اوضرعتب نا ريغ ن٠ اهعوقوب نولوش
 اههيفنوا امشي عامحالا فرعي ذمتي اهد , و ريغ نم اهتدصنوا امنودب ةالصلا ةخح

 لفنامالا بودولا مدع رص ادحا ةياوصلا 0 1 مل قالقسعلا رح نبا لاق ادهلو

 «(نرزل )"هع تءاووف ةنارقلا »قا ايفاعلا دقو إلا ف افلا نافذا لالا
 ىنلاىلع لصي ملنمإل ىفاشلا ىا (لاقف) اهنودب ةالصلا ةح ءااطو هوت ولسا
 ادمح نا دهشا وهو رخ الا ةحنمل ىفو (ريخالا دهشتلا دعب نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلد

 قايل هدا ةيكرا ناآلا ٠ (ةددان *مالادق) نيعلا مالت أ ( انجل ناسا اكول

 قطلا 'ةلاقام 'ىلع' هللا لوس :ادنمم نا دهشا لئق: ىا (كلذا لاق هباع ىلص نا 000
 ٌةرحم 1 لونا هقح ناك (هزجم مل لوالا دهشتلا دعب لوب نأب دهشتلا كلذ لقوا

 (هل) مدق ةّشاسال ىا (فاسالو) ها نكتفا ةريط ارجل روما هي دقو

 نيعباتلاو ةباوكلان. ىا (لوقلا اذهىف) هقفاوام فاساانه ادحانا ىنءلاو ىفاشلل ىا

 0 | ييس»يبببببلبلدلدلدلدد بببلببببببببببببببببببلبببببجب ب ب دبل بسسس سس يس سس صمم سس سييسسسسجلاا  شش ع سسسمسسسسسسسا سس سس شيبس يي مب ممسك يتييسسسااالاللل

 ىلع ةلادلا ثيداحالا نم ىا 0 هاوجإلا انلااناط ك1 جل ديا رت يتلا ةفاكل

 هؤ هيلع امود>و ع هلوق 0ع د ل ىلا لوف | ءارعلا يدا نهو هنؤ اموحو

 اللصا نيدهتلا س سار نكيل ىفا كلانا 2 دا ] ىلا ىفاش كلا نيدهتحلا سأر 6 كم |
 مالطا هد كس 1 ا ا



 دع اة الا دل
 الصف الصف داهتحالاب قلعت |يف اعطق امهل اًثماو كالامو هفيتحوا مهساساو 1 7

 هياتم <11 نب عوضوم نا نم هلوق امأو لضف ثيدخلاو هقفلاف اره ريغ ىلع امهلذ

 اده نا هلوق م © مارملا ينم نع جراخ صاق مالسلا هيلع ةيلع ةالصلا بوحو ىْذتش

 كلذ لقا مل هلوق ىف برغا مث ةيلهالا ةنيمح نع هزنم فنصملاف ةيبصعلا ةطرو نم

 متيأد اذا رمع لوقل الاثتما لب لوقلا بيط نه هيلا ةمالا ماما ىده امع ذثنمل اصمت
 اونوكتال نا: ىرحا كلذ لاقف هناسل فان اولاق هيلع اوبرقتال سانلا ضارمعا قزم نم
 (همدقت نم اهيف هتفلاغ) ىنفاشلا ىلع ىا .(هيلع ةلئسملا هذه زاكتاىف غلاب دق 500

 العب )هكذا ةاولع لذ ل160 ةعافط) هلع ,اييوجسوت لقي ل نم تنلبنلا: نيف

 دهتوهو (ىربطلا مهنم) ةلئسملاهذهىف ىا «اهيف الخلا هلعرل اونئمطىا نوثلا ديدشت

 [يياخل( ةلعلا نسا ركم نا وبا مهنم ةلاسرلا بحاص ىا (ىريشقلاوإل ةيعفاشلانم ريرج نبا

 اطل الاعلام الا! ىهي( هذ نب ركبوا لاقو) معريغنم:نوريثكو ىا!(دجاو سْعُو)
 ةلام ثالثو رسشعوا عست ةنس ةكع ىفوت مرا خش ىروباسينلا رذنملازب مهاربا نب دمع

 هللاىلص هللالوسر ىلع اهف ىلدالا) ةلفانوا اضرف ىا «ةالص دحا ىلصيال نا ىلا

 بابحتسالا ىا كلذ كرت نافإ ليلحتلا هدعب ىذلا دهشتلا بقع ىا «ملسو هيلع ىلاعت
 ةعستلا اهءاملع نم ىا 6 ةسدملال هاو كلام دع هل ةفاكىا © ةئز<هتالصفارات ) |

 اه هللا نقاتل ,نخلازلابانلخا: قا 0 اولا, باحصإ نم ةفوكلا ,لتغاو, ىانوثلا قاينشو.)

 هب درت مل اهثوا ثيدحلا نم لكشا اف مهذخال هب ثيدحلا ةّئا مهاعمدقو بقانملا ىلعا نم

 لمح ةؤطس ىفو ع ميلا مضل ( ملعلا لها لح ل وف ةردوول مهئادإب ثيدح

 ىا «نايفسو كلام نع كحول هروهجحو مهرثكا ىا مال فيفخمو مي 7 ميح مغ

 ولعل ا ىيتنالا لاا ذيستلا ,قاءايكررات الو ةيكسم ,نيحالا ديعتلاب ف اناا عروب

 اعلا تيل ودولاب مار اك راني قلع لست واف نيفانخل ع ور) هيدا, كرتيي مدام ها
 امبالا ةالصلا متتال ىتلا رسشع ةثالثلا اهناكرا نه نكر هدنع اهنال (ةداعالا) الفنوا اضرف

 ماع ىزورملا هيوهار نب ميهاربا نبا ىا ( قا ىنعولاو مل رهن كروتيس ريجنالو

 ةداعالا) نيشامو نيثالثو نامث ةئنسووت ةحح ةقن ةحامننا الخ ةعاا هنعىور ناسارذ

 ديز ىلإ نب دمحوبا كحول ةلبانطلا نم قزحلا هقفاوو (نايسنلا نود اهكرت دمعت عم

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبلا ىلع ةالصلا نا) واولا ديدشتو مملا ح# 6 زاوملا نب دمحم نع

 اق فرانك درالكو او ةرسإ سرب ا لدعم ,ادهاور ةكلاملا_سهذم ,ىب ياا (ةضيارف ملسو

 هيلع ةالصلاىا 6«تسسل) زاوملا نبا ىنعي «ديرب) ديزىبلا نباوه «دمتوبا لاقرل ةالصلا
 (هريغو مكحلادبع ن نا دمح ) هلاق اذكو ىا «هلاقو) ١ كيا نه ىا (ةالصلا ضأارفنه)

 ىرصملا م راد ن هللادع نب دمحم هللادبع ونا هيقفلا وه اذه مكحلا دبع كالدعو

 الا و مصالاو ةقارخ ناو ف داسنلا ؛ هنعو هش ؟العو بهو نا نع ىذر. ىفاش شيلا بحاص

 (لاق)
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 نامت ةفيصنا تالم:هثما نامباتلا وأ ةاوصلا ١ لي واقأب 'ىرعا*ءانيقفلا ىف“ كير اخ ةعازحلا نبا لاق
 ندمحْنا باه 8 ءو) داصلا ديدشت و فاقلاشل (راصقلا نبا حو نيتنامو نيتسو

 بجاحلا نا هحصو 6( ىنفاشلا لوقك ةالصلاا ىف ةضيرف ) ةالصلا ىرب ىا «اهاريزاوملا

 مالك يهاطظ وهو ىكلاملا مالسلادبع نبا لاقو نيديرملا جارس ىف ىرعلا ناو :هومصتخمق

 (بهذملانع ىكلاملا ) ةدحوم نوكسو ةلمه٠ عتب (ىدعلا ىلعوبا ىكحورل زاوملا نا

 (ةنسلاو) هعايشاو ىبفاشلا لاق مك ىا «بوجولا لاوقا ةثالث اهفرل كلام بهذم ىا

 قرفالو مهضعل و كلام هيلا بهذا ىا (سنلاو) هعامتاو ةفيئحوبا لاقأك ةد ولا ىا

 هيلع بظاوام ةئسأا 5 اهراغتف هزيع دنع اماو بدنلاو هنسلا نيب ةءفاشلا 51 ندع

 نيسح ىضاقلاك ةفاشلا ضعب لاق هو هيلع بظاوب ملام بدنلاو ملسو هيلع ىلاعت هللا لص

 ظفاطلا مهنم ىباطخلا ريغو ىا عفرلاب 6 هريغو ىفاشلا باحان. ىناطلا فلاخ دقو ) |[!
 ةاو ةجحح هل اورب مل ثيح ىا «(ةكسلا ةذهى+ايفاشلا ) ؛لتاقتلا قع ةلئاباو اأو لقال

 مدع ىأ 6 اخو ةالصلاو ةحاوب هيلع ةالصلا ىا ( يللا ىناطألا لاقل ةلدالا نم

 ةلاصالاب ىا 6( ىفاشلا الا ) فاخلاو فاسلا ن٠ ىا ؟ءاهقفلا ةعامج لوق )ل اءوحو

 ةلكدسملا ف ىا !(اهف هل ملعا الو ) ةعلا ليس ىلع فاخلا نه هقفاو نم هقفاو اهنا

 اهلا ىلع للدلاو) تفلسلا نم ئدتقن ىا اهح ىو اهرسكو قاقلا مخل (ة:ودق)

 ءاتفا ىا حاصلا فاسلا لمعإل ةالصلا ضئارفنم ةخمس ىفو يا ني ل تننشل

 هيلع ةالصلا كرت نا ىلع ىا ( هلع مهعامسا و ) هروهظو هدو>و ىا (ىفاشلا لق)

 هذه) ىفاشلا ىلع ىا «هيلع) نيرخأتلانم ىا (سانلا عنش دقوإل ةالصلل دسفم ريغ

 نا دهشت اذهو ) ةئطختلاىف هل نيغلابم وا ةغلاملا قيرطب ىا ( ادح )ث اهيف ىا (ةلئسملا

 اةليهلو ةتنلا نتكلا: نااإةهاور. كح طهيدعتلاظافلا فخرو ألا ل(

 ةدراولا تادهشتلا نقلملا نبا ركذ دقو اضيا ةيعفاشلا نه خئاشملاو ءاملعا ا ضعب هزاتخا
 م ادهشت رشع هثالث تغلش ىفارلا ثيداحا حعير# ىف ِ اسو هلع ىئلاعت هللا ىلص هنع

 ةفيحىلا راتخاف رايتخالاىف فالخلا ماو دراولا دهشتلا ظافلا عيمح زاوج ىلع اوعمجا

 1111 ا ا ا ا اطال الم 3طن ااا تاسسس ست سس سس سس سس سس سس سس سس هسسسسسس سستم

 دهشت كلام راتخاو سانعزءا دهشت ئفاشلا راتخاو ادنس عصا هنوكل دوعسم نبا دهشت .
 هراتتحا ىذلا ) هلوق اماو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ربتم قوف هآرق ىذلا رمع
 سانعنا دهشت هراتحا ىذلانا هءاحا بتكىف هنع تباثلا لب هنع روهشم ريغف (ىبفاشلا
 دهشت ىا (وهو ةبط ةكراس هللادنعنم ةحن ىلاعت هلوقل ةقفاوملاهف تاكرامملا ةدايزل

 | 6كلذكو هيلع ةالصلا هيف سيل ملسو هيلع ىلاعت هللا ٍلصىنلا هل هملع ىذلا) دوعسمنبا |[

 ظ هللا دنعو ىرعشالا ىمومىباو ىردذخلا ديعس ىباو رمع نبأو رباخو نانع نباو ةربره |

 )ع ءاسو هيلع ىلا هللا ىلص ىبنلا ىلع ة ءالطبمدلا اور لس 0 قبس اا مهربعوىأ ( رييزلا نيا ا



 دداو لك ذا م2 ثح هيلي فو اه يور دوب 0 ها تلك لو ىا

 ماقم ىذا دقو لب ال رح الإ نك اهددا 8 د نه مزلب الو هدو ىلع ضرف امهنم

 (لاعفا لاقدقو) دالتتلا ضرف مده كاعل دءاقلا فبود>و نيا 5 هنأ مف ١ د

 انماعي ملسو هيلع ىلاعت هللاىلح ىبنلا ناك رث ىناسنلاو 1 الا زعاررك راجور ماس ىفاك ظ

 الكاز هل[ فقام /بوح ىلا نمحإ افيا يعا (ناتوقلا نمر تروكسلا ةنماع 6 هيدتلا

 بعسل نعال : ىو نرامهنع نان عدي ازاي ماقمالا اذهلثم اهف دروام هناف

 ناك ) هفنصمق هدشىبا نا موك (؟ياطوع 8 هللالوغر رم نا لاقو)) ىرذالعا 7

 عضومو لكلا ىف ىا ديدشتف مخلب (باتكلاىف نايمصلا ) ملا نوماعتاك ىا بلطألا |

 (هنعىلاعت هللاىضر باطلا نب رمع رباملا ىلع اضياإ دهشتلا ىا «هملعو) باتكلا ميلعأ

 لصي ملنمل ةالصال ثيدحلاىفو) بابلا اذهىف هيلع ةالصااركذ مهنم دحانع ورب ملو ىا

 نا راغلا رو ماهي رجب ن1 امهط رش قلعت نسلاو لاق هكو دكسم اف كالا قع امنا لا واو يزرع

 هل ءوضو النمل ةالصال ظفلب قهملاو ىرمعيللاو ىوش مهدع سلو لاق ىطقرادلاو

 بحت مل نإ. ةالص الو هيب ىلع لصي ملنمل ةالص الو هيلع هللا مسا ركذب مل نمل ءوضو الو
 ثيدحم هلوا امناو (هرمعىف ةرم ىلع لصي ملناوا ةلءاك هانعم راصقلا نبا لاقل راصنالا

 بحب النم ةالص ةحص ىلع دقعنم عاسمحالا ذا لامكلا ىفن هب دارملا نا ىلع لادلا قهبلا

 لوق عفدناف دمحال افالخ ءوضو ىلع هللا مسا ركذي مل نم ةحص ىلع قافتالاو راصنالا

 ةقيقحلا ىنعا اعضو هنم ردابتملا نع ىنلل فرصو حرم الب جحرتو مكحت هنب ىحلدلا
 ةءاور مهلك ثيدحلا كفا كيد ) ىرص م تددول هلك اذه مث هلإ ءاتغالا قا لاول

 ىواؤلا لاق هن لدتسس الو ف.ءضلا ل لمعلو هقرط عيمجل 4 ا ا

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنل انرع اةيهنعللانت اسبا يكرر دعاس قير لاهل رع عيدبلا لوقلاىف

 مصاعيإلا نباو ةحامنب هاور ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص | ىنلا ىلع لصي ملنمل ءوضوال لاق هنأ

 اركيشا لجن .هيوضو الو هل ءولضواال نم ةالاطال ةدايزلا نم هقرط ضعبىفو فيعض هدنسو

 لاقنم ملعا الو لئاضفلانم اندنع ةيمستلاو ةليضفلا لماك ءوضوال هانعمو هياع هللامسا

 صهاظلا ل هاو هيوهار نب قححبا لاق هو هنع نيتياورلا ىدحاى دمح نع ءاحامالا اموحوب

 ام نيج ايف الا رويبسملا راط ةالصال هل وق لثم وهو مدهام ىلع ثيدحلا له ناعتف

 نيسحلا نإ ىلع ندباعلا نيز نب رقاللا دمحم قداصلا (رفعج ىلا كي دح قوز كلذ هيشا

 6 ةالص ىلصنم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ليبلا رع, فيوطسمب نبا قرع )1 مهتع :ىلاعتإل هللا نفقا

 ةخعل ىفو الماك الوبق ىا «هنم لبقتمل ىتب لها ىلعو ىلع اهف لصي ) ةلفانوا اضرف ىا

 هنا ا ىنطقرادلا لا هنع سم دود ةيسسالا لبق ارا ىور دقق

 ط0



 ظ هي ١١١ خم

 نياو دوعسمنبا كردب مل رفعجابا نال اعطقنم نوكي اضيا اعوفرم هنوك ىلعو ىلخلا لاق

 7 قوت د وعم ناو هثامو رمش 4ك دلو لقام ىلع هناف دوعاسم نانعم رفعج ىلا

 ا

| 

 ىلع الو ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبنلا ىلع اهيف لصامل ةالص تيلصوا) نيثالثو نيتنئا

 اتاناءاتلل-نشلاو لمكتال ىا 6 البابا 0 11 ترج ىارلا َن ماكيةسإال هنن لعل

 س هلاق اهأ ىيفاشلل نآب هسفن ىلع رعشبملو ىضاقلا مكح دق ىحلدلا لوق لطف جتنال

 هيدل دهاشلا و هيلع بلقتا دقو رفع ونا وه.

 مكس ند ماعلا مط مفلا 3 نب دمر نم نسما ءاوض نيعلا ركسدق

 هريعو ىفاشلا هيلعو اعا احا ةالصلا ضورفنم تبدل : تييلا: لها ىلع ةاللصلا نا ىلع

 هنأ ىلع و درشأ نع ناك امودب ةاللصلا 12 مدع قداح صلا رقعد داع نأ ماس ولف ظ

 ثدبدح 41 مكح دقو عطقنم وا ناو كك هتدح نأ هّناغ نا د ةسفن ىلا هدم 325

 نع ثيدحلا 2 لقلف ئه( ؟هاواؤوب) السناب ياببإوا طوول لالالالا امض ديول

 6 فيعض وهو )ل نيعلا نوكسو ميلا تف ( ىنييلا راج ) رفعجبا

 تعرتيو قيس 3و و دض وهو سغرتلا نم 1 ةغيصل 0 ماسو هلع

 (هانمدقام ةالصلا دهشتى) اهتنلوس نا رهظالا ناكو عضاوملا نم رك ذاع ا" (كلذارق)

 ادنعاق لع ارخالا ىلا"( تديشتلا“ةعس) اهلخخ عا كا ذو) ةعآلا اوقازو ةلطالا لاقل

 ( ىلءواىضاقلا انثدح ) ءاشام ءاعدلا نه ريخل مْ ثيدحل ءاعدلا لبق ىا (ءاعدلا لقورل | ظ

 لاقىخب'امساقلاوبا مامالا ) انثدح ىا (انث لاقهيلعّءارَش ىلاعت هللاهمحر)) ةركس نبا ىا ظ

 هل ب ع ىنانعرا هلوا 8 ( ىعازخلا مساقلا ىبان ال اراك( ىنراقا اينو ١

 - ا مهلا ديعس ىف 3 نع ةع دل ويرابلاملا ا نوكسو

 لصف 0-0

 2 ا رس 1 1 اد 1 رزقا اج 11 12 1 ل 1-10 ل 1 كالا و ل سا فس 4 تا |

 لصألاوو تسل هد لا أ ةيضضلاب دارا هلعاف ديه_سونأ مكيهلا ةلكاي ةض كيه س 4 ىلعو

 (نالمغ ءن دوم | تدعو عماجلا بحاص ىضولابىا ( طفلا ىسع ىف انعل م اعا هللاو

 تملا 2 وهو لوالاباوصلاو ديز ةخغمىفو (ديز.نب هللاد.ع انثدَح)

 افلا لا ىلوم ريمصقلا وهو ءادالا ا ةءارقلا مياعت وهو ماوعالا نا" لفاف مسا

 حاب ر ن' ىلع ني ىسومو ةفينح ىبلانع ىورو 1 ةرصملا ةيحان نم هلصا باطخلا

 ناو هيوهار ناو دمحاو ىئراقا هنعو مه ريغو جرف #01 ةامرخو ةةكتولا

 ار دس نينا ةرشمع قالا هنن قو "هرقل قادنلا» مقلوا ردك واح ل١ ىلكلللا

 دوادىبنا ىوس هتسلا ل هعوه ريغؤر هع ناانع ىورب طفاح ىزوص

 (ىنادحر) ريغدتلاب جرشو ءاي نوكسو ءاح جت ' ةوبحو (حيرش نإرل ةويح ل ةزطس ىفو

 ص011 يي 20 ب



 تس كاران - مس

 1 0 ورمع نازل ءاخلا جف (ىنالوألا) زمهت نون يبا 0 انثدح ةخحسل ىفو

 ظ ىلا هسن ءأبف هنوف نؤيلا ناوكاس و ميلا "2 (ىنحلا )ل واولا باوصلاو رمع ةزعسل ىفو

 ؛ هل جرخا ةثام ثالثو نيتللا ةنس قوت ننعم نبا هّقنو ىرصبلا خدم نم نطلب بنخ

 نا ةخسأ ىفو 6 ديبع نبال ءافلا ممن 6 ةلاضف عمس هلا هربخا ) ةعبرالا نفسلا بامحسا

 6 ءاضق ىلوو ةن .ددطاو اد>ا دهش ىسوا ىراصنا وهو 4 باوصلاو هللاد.ع

 هرذخا ىف ىلا (هتالصىف وعدي الجر ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىب لا عمس كلوش رث ةيواعمل

 ْ 5 ىلص ىنلا لا اقر اهم ءاعدلا لبق ىا 6( ماسو هيلع ىلاعت هللا د ىلا ىلع لصي ملف

 ىلع هانث لبق هسفنل هناعدوف لعتسا ىا ةففخم ميلا رين رك ادعي لع ماسو هيلع ىلاعت

 ءاعدلا سما لحت ىا ةحوتفملا محلا ديدشَس لحم ةخىفو هلوبقا ةليسو وه ىذلا هير

 هن صتخم ريغ اماع اناطخ هيطاح ىا «هريغلو هل لاقفإل هيلط ىا (ماعد مث ) ةالصلا ىلع

 هلَوَش ىا (هللع ءانثلاو هللا دمت ًاديلف) ريخالا دهشتلاف دعقو ىا (ميدحا ىلص اذا)

 (دعب عديل مثل ماك ىا ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص (ىبننلا ىلع لصيل مثل لا هلل تاي
 ثيدحلاو سائلا نم لئسيال اب ىا هيلا جاتحا امب ىا ؟ ءاش امب ) هيلع ةالصلا دعب ىا

 قاتلا اذك و.ةالضلاىف هوو دوادوبأ هج رتغاو خ* لاقو تاوعدلاىف ىذمرتلا هحرخا

 لدي محلا ىلع ملا مدقتب وهو هميظعتب ىا ( هللا دس .دنسلا اذه ريغ نم ىوربو)

 يادي ناثا ظفللاب ىا 4 ىهو ) نايواقتم اهاشيو ميلا ىلع ءاخلا ميدقت هدي

 نباو قاسنلاو دواد وبا لوالا ىورذا ثحب هيفو فاصملا دنع هلبق ام ىا ©« عصا )

 صا ااده نال ىجلدلا همه ون م ةالصلا بوجحو ىلع ثيدحخلاىف دلائل م ؟ لاو نامح

 «ف لب ناعنسسالل هنا قع عمجما ءاعدلاب 2-3 ليان ةيينبلا ياما نص قي ةصضلاو ةعقع

 باطألا نب رمع نعو ) ةالصلا ةداعإ 25 اننا ثبح جيوجولا مدع لغو لبلد

 ضرالاو 0 نيرا امهتميلك ىإ (قلجمر) قلفانلازو ةيوتكملا ىا ؟مالصلا و ءاعدلا لاق ]

 هشرعناكموا هلوبق لحم ىا « هللا ىلا ) عفرب الو علطبال ىا همضو هلوا حتمب ( دمصبال
 000 ١ لسب يح ) امهتم عار ( يدير ىالاصلا وي .ءاعدلا نجت فراخ سار ( نمل

 ةناعد لق ىا «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىب لا لعل هناللد ىف كوييهتا ف ةغيصا ةؤحسا ىفو

 ىلع, هيدن هينزب هيفو كيدن ىلع لصي ىتح لج نيصحلا نصا ىف هنا الا ىذمزتلا هاور

 || ههجو هللامرك ىلعزعو) ةليسولا تعنو ةوبنلا فصو وه روكذملا مكحلا اتنين

 ىلع ىا (لاقو) هنع باوثلاىف تل سا دار ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبنلانع

 اد تت عيوج ىاعدلا ناعالا .يبستيف_ىوبلا ظفلو (دمم لا نلعو) ةدايز ةياور ىف

 ات ءاعلاوزا ىوزيو) .ةلوق ينم |اذهو دم كا و ةباوو ىو هي لهاو دمحم ىلع

 ىلاعت هللا .ليص نول, لع ديالا ىلصي ىتح هلوصو لامحو هلوصح لامع عونم ىا

 دلل ئه اردت لولا 1 نوي داعش عرشتا هلا مضو ةرم هيلع راصتقالا فو و (ملسو هيلع
 111 1 لس 15 00ج 7 دق اش ا ويدل ر# اجلا دال لاطا 301105901100001 1100187 ت0 اق 4003

 ( ىوحالا )



 هت ١١

 0 نب نسحلا ىورو افوقوم طسوالا ىف ىناربطلا هاور ىلع ثيدح نا ماعا مث ىرحالا

 ثيدحلا ءام ماع نم نوقةقحلا لاق نكل هفقو ميو فيعض هديسو اعوذ سم ىلع نع هف رع

 عوام( ردي نباوعو) يابا عوفصم وهف ىلا لدا لرد ناقل نيج قفار

 ةالصلا فب ىلا «طشب لالش نا ف كاوا 82د ىناربطلاو قازرلاذغ

 وه ىا ىل 5 َّ هلها وه ا هيلع ءأ ككاو هدم ةؤس ىفو (هحدم ادا .لفرإ أهريغو

 ىلع ءايلا ءاشو اموزت ىلصي 00 نا نكعيو ( ماسو هيلغ ىلاعت هللا ىلص ىلا 9 ظ

 هلبق امل الملا وهو ريثك نبانع لسق ةياور ىلع ربصيو ىتتي نم هنا ملاعق هل وق[ اذ غفل ظ

 قفل اح قبلاو 5 1 نيتي نانو براق ىا هع 7 هلوق ن م هدع امو

 ظ هتيلط :ن باصا اذا 3 و 3 نم |ميوقل وا ميلا رئاقي ءايلا مصب ( حب نانا

 5201 ب |ىسإ عع بلد ثيدحلا فو هللا هعجاو تحلو تدحاو هّتحاح 212

 رازبلاةياورىف (هنع 2257 نيا رعؤب) وبدت قفأتف ع“ نا ردجا هنأف هلوقب للع ثيح

 ماسو هيلع 9 هللأ ىلص هللا لوسر لاق لاق ناعالا بهسش ىف قب لاو ىلع ىناو

 هةءارو نم هقاعل ث.ح ىا (ةننككاازلا مدقك ) انقل وك عم | رز وم ىا 6 ىءيلخال

 ةيكلولا نيحا ا ينتكاسل 5 دلا ىف قو زنا وزاالا فاس ىو رزهلا يرق فيد نسا بالام اا ١١
 ةيفلح طر ا فاشل كاقا هاذ هلعحجو ةيسعتلا نم هغارؤ دعب هلحر ة ارا ىف هحدق قيلعت

 نواعجال ربدقتلا وا هنم هذخا دقو ريثالا نبال :هوحنو ىهتنا درفلا حدقلا نالوا

 هحدق امو لق ةعسلا لاح دنع 1 ةحاملادنع هنلا تافت االا ىف كت |نلا حدف ماب 77

 ىلع ىا غانم ٠ عفرو) هل>رىف ىا اظرف مث هحدق دام بك ارااناف ) لاق هللالوسراي

 كغ ىلا جا اًدحتا: نافا) مهيأ ثيح هعاّم مفريو عقو ثىدح حدقلا عم ءضا وأ وكلم

 هنازشل يللا عج 5 ىا ؟الاو اهيل هيلا جات ادحاوا ىا (ءوضولاو ا تا هن رمت ىا

 ءاهلاو ايم ليقو ءاهلا نوقانس هفا ها ةزؤسل ىفو هيص ىأ (هناره ) هن هيوضو ىلا الو

 هيف لاش و ةقاره هّش ره هقارهو هّسرب ءاملا قارا لاش قارا ةزمهنم لدد قارهىف

 ةزمهلاعم ءاهلا جفتالو ىزاولا لاق لدنملاو لدسلا نب عمق اذا ها هقب ها ءاملا تقرها

 | هذهىف ىلع ةالصلاب ىنوركذا ىا 6 هرخآ و هطسواو ءاعدلا لواىف ىنواعجا نكلو )

 اهب موش ىا (ناكرا ءاعدلل ءاطع نبالاقو) امومعىنع اونغتستنل مكئاف اصوضخ نطاوملا

 لالا لك اك اهدوجو نم دبالو اهبس.دعصتو اهن ريظت ىا (ةحنجاو) صالخالاك

 اهلاةضافنب ةنمزلاا:ىا(تافؤاول)نار)رعلاؤ ىوزمسلا نزاكك ةباع ال نبرطت» هلا ك7
 ءاعدلا ىا (قفاو نآف ) نيصحخلا نصملا حرش اهلك انبب دقو ةعجللا :ةعاسو رصسلاك
 ىا. (ءاعلاىف ناط هتحخا قفاو ناؤإل اهنلا :هدانتسساب ا (ىوق) اهتراق نأب «(هناكرا)

 هتيتاح .تدّضقو ةّاحا عى ( زاذإ) هتنكماو هتنم زاىا (هتيقاومقفاو نا ىرزاهنلا نفق

 8 ىا(بلقلا روضحخ هناكرافإل هتبلطب .رفل مط م ىا 2ع هبايسا قفاو ناو هدد انمعسإو ا
 يسب سس 4 تف

 29 م م اعلا ١ كم١
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 ! عرضتلا 3 وقللا ئا ءا (ةناكتسالا نازل ةمجرلا روث كابا اةسبلا ائىا (ةقؤااوإلا نْرلا ما
 || .ءاوسام قس ىا هللا بلقلا قلعتو) ةشخلاو راقتفالاو راسكتالاىا (عوشخلاو)ل ةلذلاو

 باب رالا برولع اداّتعاىا ٍبابسالا نع ةخح ىفو 6 بابسالانم ) ىعادلاىا « هعطقو )ل
 لهزا 11 وبنوك نوكيو ا زصولا بالكل نايل نم جرجا نأ (ىداجملا ,هيضعار)

 تصخو راكذالا تقاوم نم اهوحو ىا ( راجالا هتبقاومو ) هدعوو هدهعهف ارابو

 ىا (ةالصلا هباساو) رادك الانع صولخلاو راسغالا نع وألا تقو اهنال راحسالاب
 ىفو ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمع ىلع ل هرخا و هطسواو ءاعدلا لواىف اهلمج اهعاونا
 خعشلا لاق دقو ةتبلا باجمل لب ةباحا الب ىا (درال ىلع نيتالصلا نبي ءاعدلا ثيدحلا

 ماسو هي هيلع ىلاعت هللا لا لا ىلع ةالصلاب هادباف ةحاح هللا !ابلنذا قاؤادلا»ناعلشاوا

 ليش هم 0 هن احس 4 كييك هيلع ىلاعت هللا ىلص هيلع دلع ةاللصلاب محا ّ م تلش اع عدا م ص

 نال لل تاع لكا رحب" نينحن قو ) ادميكاف عاش ناونرا مز 5١ وهو نيتالصلا

 عدل كسلا نوما قه منا( ءاقنثلا | دميدر للغ البنا كيابل ذاب ءاججلا
 ْ نا وهو ةمححن نيشف نودو ةلمهم عل 56 هنع هآاور ىذلا ساع نبا ءاعد ىفو)

1 

 | ءرغو ةمارو ولا د80: وضو الغ انغ ىورب ا ةيق زف كر قشمد ىناعنص قاييش هللادع

 لابس هنلورش وبلا: قعاالضلاب اد مث قاعد بحساو هرخآ ىف لاقف) ةئام ةنس ىفوت

 120 ناطتحنا كلعسا ىنا مهللا لوقتف ةزحسل فو ىلصت نأب ىا © ىلصت نا ملسو هيلع

 هلق ال 5 (نيعمحا كقلخ نم دحا ىلع تيلصام لضفا كلوسرو كسو كديع دمج

 ىف يعل (ارثملا ىدكاقلا هلآ ”نانسشا ىانلا.: ثيدحلا اذه .ئاحلا .لاق رصقنإو بلاس( نيمآ:)
 ال جالا ةلالقا  ىنا يقلب كنان قربان عال نش كلا ليلو هينرلا كلا
 نيالا كاس اان رطل هند و) بهازلا اع دمرتلا بودل نيبال كيطظنحي

 ا ا ةكرشلا وتلا نيس ب لدفنألا !ةلاقأ ادام كتي ىو ايلسم ننال ناقإ/مالانبلا
 انك ل1 دع الا اليف الو" سكلا ةلقناىف 'ءاوثا ساشبغ نا قع هلا نشيل وأ ةزابهظلا
 نكل جت لصا هل سبل ثردحلا نا لصاخلاو ىهتنا هيلع و نازيملا ف هتمحر

 ا ل قئايتبلا |[ ةييستلف ا ليلجيلاما كفنطلا وا ابهنا انف روكي دي تيتعضلا
 هركذ دنع هيلع ةالصلا نطاوم نمو ) ملعا هللاو مدقم تبثملاو ظفحم مل نم ىلع
 لماشلا مالعالا ىا 6 ناذالا دنعوا ) هباتكوا ةخس ىفو © هتباتك وا ةءسا عامسو
 فيو نيغلا رسكب 6 مغر ةربرهىنانع ملسم ةياورفاك ( مالسلاهيلع لاق دقو)) ةماقالل
 ؤ ةمع سه تنعل ثردح ىف و( ىلع لصي ملف هةدعاشل 3و كفار كذاف تارئلا قصل ىا

 ىلع ةالصلاب ىميظمت كرتب ةازاحم ةلذمو ناوه هقحل ىا هيلع ءاعد اذه قو ناكر ششملا

 سلا حتالللل  شبييييبييبيبِِيمِيِيِيِيِِش سس ب سس ببجس بلا يحيييييبيييبب يي سيسبب بيييسبل س يهمس حجه يبج ب ب يس سس 2: يي لل للا
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 ةدكاولا فنصمو ةعالا دد>اأ ى طرقلا كلملادد دع وطو 0 ء> نبأ هر "5و ىهسأ معمم ناك

 ةمسأ كارتشا مهوب ةهأ .اركلا هحو لعلو  (جينلا د 2 < ماسو هيلع لع ىلاعتهللا ىلص ىب ىلا و



 هلآ ١١١

 ىبنلاو هللا مس لاق نا اماو ملسو هيلع ىلاعت هللاىلصو هللا مس لوب نأب هناس هللامسب
 نا لصاسلاو هلئاق رفكي امبرو ةحمبذلا كل لكا لحن الو مارح هلا كشالف هوحنو

 : لاق نأب هللغو طيحلا بحاص هركذ م نظوملا اذهىف ةالصلا اوهرك ةفينح ىلا باحصا
 فربصنم وهو مضف نوكسف حفل (نوزس هركو ) ىلاعت هللا ريغا لالهالا ماها اهيف نال

 . هيلع ىبصيال) هلل.اعت ىف ىا (لاقو يبول يلد هلع ةالصلا) مالسلادبع دعس ونأ وهو

 .انتكا ضعب لاقام هديؤيو هلبقال ريسفت فطع ( باوثلا باطو باستحالا قيرط ىلعالا

 ازميكس اهيلع سانا عاماو اهحنورت ةدأآراو هتءادس رمشل وا هتءاس - دنع هللا رذ نك

 إ هللا ىلص دعدلا ىلع ةالصلاو ريكتلاو هوبا مرحو ىنيعلل كولسلا ةعمو كولملا ة ىو

 ىاطنالا هركذاف ىهتنا عاتم ع وا ةعاس ضرع وا مرحم لمع دنع ملسو هيلع ىلاعت

 هتعاضن م دنع مالسلا هيلع هيلع ىلصي نأ قوسلا ةف.نخا انساككأ ه رك كلذك هل وثم

 هتاراخ ىف ىرتادشلا غزت واي هتعاضي قيم كلذ دصسا , هنال ىوتال كلا, نغلاههاشاو

 ةيبزتلا ظاقلمقب ذاب ةيقلاومعلا (ةسلرركلاب راع للعرب !نإ سنس هاوتلا يار اسما

 نوكسف حفل 6 غصا ) لاقو ةنع-فىفو (لاق) ملعا هللاو ةييبزنت ةهاركلا نوكتف اهريغو

 وأ عفان نا كنعد نه جرف نبا وهو فورصم ريع وهو ةمم ناغف ه>ح وتفم ةدحو#

 | ىدروادلاو بهو وبلا نع ىور هيقفلا قيريطلا زيزءعلادمعنب ع او ىومألا هللا دمع

 ملاع قودص كلام 5 هللا ق اح ماعا ناك نيعم نبا لاق هعامجو نيرا هنعو ةشاطو

 دحاو ريغ هقثو كلام بحاص هيّقفلا ىرصملا هللادتعوبا وهو 0 اقلا نيانعر عدو

 ةزرتخ هرظقاع اعنا ةكللاه ىلا /تبحح دج [لاق هع فرار قاضلا و ئازاخت أ هل جرا دهاز عرو

 ةله تلا ذهبا )ل2 لومفلاب ةحاضب (ن انني اوك ننالا ناشتظاوملا اقيم كلاس وقل

 ةييغلا ةغصب ةخمتىفو ناطآلا ةغيصب 6 لقت الف ) ةسطعلا وهو هلوا مخ ( ساطعلاو

 لضانضقسسالا لا (متلا كوس: بح, هلل ارك كا ع بع ىلا طمل اون ةعافلا ف, 21( نإ >تلازالع

 هللا ىدر لج ن ١ هام َنَع هم سمنبلا لالاخلا دل وأ هاور 6 هدولو امهم ىلاعت هللا 15

 ساطعلا دنع امهيف ىل ظحال 10 92 هنا 5 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا نع هنع ىلاعت

 35 لع جلال يبضالا ةطولاذلا» هةدلعلو "2 7 )2 وا ا 5 _ لاق

 ةئعسل ىفو 6[ 2 د 9 نايل هللا لد ودخل ىفو < قافت هللا ىلص هللا رك ذ

 6( بهشا رث اضيا هرك ذو ىا 6« هلاقو رز اهابق امع ةادفنم ةلمح اهنال 6 هللا عم هل ) ةمسدق

 كلامو ثبالا نع ىورب هيقفلا ىرصملا ىسقلا رمع ونا دواد نب زيزعلا دبع نبا وهو

 نوم سو عبدا هلو اموب رعع ةرنامج ىفاشلا كعل قو هعامجو نون هنعو ةفاابكطاو



 أ مساقلا نبا ىلع م 0-5 الابل راغنلاو الزر 07 اهقف او مدع را ا لاقو |

 هدا ملط هوااةبنا> لبنان واقول ١ قا رائف نأ ) قهرا ىتانع نافل)ل' تالاف ١"

 اناسعساو ةئس ىا افانتكسا ةزعسل ىف و 01/اقثعر 9موت لك قو ركل نال( دبل مانو |

 هيلع ىلات هللاىلص لوس نا ةحياذلا ىلع ةيمستلا عم هركاال لاق ثحح ىجفاشلل افالخ |

 | ياخ ارباو ةجان نبا وراد ولا ذككوب ( عئاسنلا 36 كنج ياارب داع 0 اناا

 1 قشمد نكس ىناد - (سوا نب: نؤا نعل "ا و:كاطلاو !

 ّىث ا نع) نوعءنراو ة ةسق سوا هس ند ةياوصلا قو ىلا لاق 520 دنا دوحاو هعارألا

 / لاق لاق هظفلو « ةمللا موب هيلع ةالصلا نم راثكالاب مالا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 صف هفو مد قاخ هق ةحطا م مكمايا ىلضفا ند ماسو 1 985 هلل أ ىلص هللا لا عار ٌ

 ١ ضرعت فنك اولاق ىلع ةضورعم مكتالص ناف ىلع ةالصلانم هيف اورثك اذ ةقعصلا هيفو
 ككل ةلال لع وه لع لفو يرانا قال فلق ا كالو ااا تاعرل دقو كلم ايضتؤإثل
 ١ اه وتةياودنا لإ او: لئازطلاو قهببلاو مصاعىلا نباو دمحا اًضيا هاورو ءايدنالا داسجا ظ

 ةالمصلا قدع/نامت انهضس ىفو ةزنثك ثيذاحا اًثباسملا اذهىف ءاينو راك ذالا ىف ىوونلا |

 ةملا ةليل ه.طع ةالضلا ف ثدداحا درو اذكو فلاب أهضعل قو هناع اهضعن قو نان ع :

 ةسعا“ أ (( رويسملا لوذد )) امه عما ىا ( مالسلاو ه.طع ةاللصلا نطاوم نمو ) :

 ا

0 
ْ 

 | محرتيو هلا ىلعو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ىلع ىلضي نا رهسملا لايق ل 5 ظ 520 0 00 ىكلاملا ىرصملا ىا (نابعش نب ق#اوبا لاقإل هلوصوو هلو>د دصقوا هلوصحو هققحم |

 لوب واواسن ) ةزس فك 6 هيلع ىا 4 ماسإو هلا ىلعو هيلع كرا دو هلا ىلعو هلع ظ

 اذهو 6( كلضف كتحر عضوم ل لطحن )ا فال نذل 5 ىورو ءاعدلاو ةالصلانه ىا كلذ لثم لسفإ) دجحملا نم ( جرخ اذاو كتجر باوبا ىلقاو ىبوثذ ىلرفغا مهل ْ

 ناك اهنع ىلاعت هللا ىذر ةمطاق نع هنسحو ىذمرتلاو ىلءع«ىناو دمحأ ثيدح نه 55 0

 لاقمت ماسو دمع ىلع هللا ىلص لاق روسملا لخد اذا ماسو هيلع ىلاءآ هللا ىلص هللال وسر ٠

 مث ملاسو دمحم ىلع هللاىبض لاق جرخ اذاو كتمحر باوبا لبا, قونلا كوفقا مهللا

 الو هيف سلو ماسم ثيدحىف هلصاو كلضف باوبا ىل مثاو ىبونذ ىلرفغا مهللا لاق

 ةمءالمو ةعاطلل دجحسملا لوؤد ىف ةحرلا بلط ةيسانم خال مث كرابو محرتو هريغفف

 اذاف هناححس هلوق هيلا ريشباك ةحابالا هحو ىلع هجورذ دنع قزرلا وهو لضفلا بلط

 راقب (نانيع لن ىلع اقوال هلا لضف قس ال شااو لضرألا قا ةؤئرشتناف دفالملا« تلفت

 قايلبغشوابخ هفيانلعوا الاون اوسع ,ننا اق. قعابغ نبا قعا هور, الما جك: نلزقا اوما يمت ولا
 (اوب متلخد اذاف) هناحسنلاىا (هلوقىف) ةتسلا ةئالا هل جرخا ةجخملاع وهو نادامحو '

 ةببط ةكرابم هللادنعنم ةيحت مكلها ىلع ىا (مكسفنا ىلع اولسفإ اهرسكو ءابلا مش
 2 ةزخس ىفو (ناد مه اهقفو نيكملا نيعباتلا ناك م ووهو راند نبا ىا 4ك 7 ظ

 كول 000 ا



 هيلع ةحور نال ىا ( هناكرو هللا ةمحرو ىلا ىلع هدانا لقف دحا تسلاىف 5

 نمد نا( نيل اهيل[ هقازمانعي لاو ز اناا ماات تل | )واللا لها تقوس فا: ض اجا مهانللا
 نجلا ىدؤ» مهن دارا هلعل (تيبلالها ىلع مالسلا) نيبرقملا ةكئالملاو نيلسرملاو ءاسالا
 توس و. مكتوم هّشاسو اهسال توبنلا مومع. نا رقلا .هابظو 6 هتاكربو هللا ةحرو )|

 اذاو كرمع لطي هيلع ملسف قا نم افلا تاق يلد ين هودح ك5 3 ةيالإ تالا
 نيباوالا رارالا ةالص 5 يدل نوم لع راكان نع كم مهيلع ملسف كتيب تاخد

 دازاث هلمإ و6 داؤمملا انه نخ ويدل اينما: ماحىبا نا ةناور ىف اراك ندابع نتا ماق)

 دهاشملا ىلعا اهمال د>اسملاب نين ب ظعتال نونتلا نا دارا وأ 0 دل نيوتتلاف هبال | عفر

 مالسلا لذ دحا رمملاف نكي ملاذا ) ليلجلا ملاعلا زب نإ مهاربا وهو ( ئخا لاق ر)

 هللا دامع ىلعو ائيلع مالسلا لقف دحا كيبلاوق نكي ملاذاو ماس وهي .اع هللا ىلص هللال وسر ىلع

 تاخد اذاإل هيبنلا هيقفلا سبق نبا ىا (ةمقلعنءو) امهيف عما نم عنمالو ( نيهاصلا

 رابحالا بعك ىا 6 بعكنع هوحنو )ل هيلع مالسلاو ةالصلا نيب عما ىا ( دم ىلع

 نق ا؟سل.ءل اضا ةاللصلا ىف هحام نا هحرخاو ماسو هيلع نا هللا ىلص ىنلا تن

 ىخاف ىراصن الا ىا هن َن ورم 3 ركب انانقل هايشاع ثب دح للعف ىأ اهئيدح ندعو

 ةعالا هإ جرحي هولو ىعازوالا 4عو هريعو دباري لإ تايباسلا نع يفد أهريماو ةنسدملا

 انتم نقاب 6 فر دال فيهاا: زك مروي ةعخ ىلا هذاا رلا نك دف ةنمسل ل1 4 ركنا هيفا

 ١ نا هللا نذا توسىف هناعس هلوق هيلا 0 تو.سلا لضفا امناف دحاسملا 0 ايلي

0 

 ظ

| 
 نم ىا (هظافلاىف فالتحالاو مسقلا اذه ندا فريوصعا في فانا 6 ( مسقلا ر دا |

 فقد ا ؟انكانور د ط١ لش ةالطملا طنا |هيليلع 'هااصلا نطلطما نست ا )هيف كنار

 نب له نب دمس هلا ىهاظلا اذه ةعاءا وبا ىلحلا لاق © ةنسلا نم اهنا ةماما ىبانع ل

 هللا ىلص هللالوسر نامزىف دلو ىراصنالا ةماما وبا 1 ن 0 نالها منت

 ر نع ىورو ليز هددحو هيلع 0 ءانكو مالسلاةيلع ه اعمو ماسو هي هيلع ىل قلاع

 تل و ب ري هنأ صها ااا | اذه ةهامأ انأ ال تاقمل لبق نأف قاخو كليو نبىحو 4 7

 ىرصهزلا نع نساوب ؛قلر طا نم هاور 3. ءارادقينوو وه هيلا راشملا هئلدح نأ دف

 3 هرا 7 زانخلا انفع الماش هر اد لاحر هريخا هنأ له ن ةماما ونا د

 2 : 0 ا

 ا

 لا

 ا

 ْ هتك ذا هللا ىلص هناكر و هللا ةمحر و ىلا اهنا كيلع مالسلا لوقا ) الالى ىلا

 | ةىةلع الخل سمكىا «ةالصلا ركذ. مور نيتقولاىفىا (عرخاذا وز رجسملا (لج دازا )

 ا ىبصي نا ريغبملا لوما نينو دناروما زج اكن نا هوك ذيإلا ناس لك مرا ل

 !١ ةكحطإف شان ملو نيالا او ةئطافر لارا هيو ةالّصلا ىف ىف يعودلا ه> رذأ اهكدحو

| 
 ش مع

1" 

 5 مك تاسست اا ااا ا

 راما واف رت وفن انك ايل اهنا قيل كل :( يعمل نخفي زا فايع ىلرلكا ماسو هيلع ىلاعت



 كل ءافيشلالا ف

 ثالثلا تاريبكتلا ىف ةاللصلا صلو ماسو هيلع بع قاقالشا ىلع ىنلا ىلع ىبصي مث مامالا

 لاق هماما لعفام حليل هءارو نم لعش لآ هياكحلاو فرعه ىد اف فخ اىلسب 00 م

 نب دمحمل لاقىذلا تركذف ركس ملف عمسي بيسملا نباو ةماماوبا كلذب ىنادح ىرهزلا

 نك اهؤاط واضاف ديننا «سلغ وعز كدحع نق نباقاذغلا تشم اناو اقف ديو

 هلو ةبقعتب ملو ىهذلا هيلع تكس امهطرش ىلع ةماما وبا هب اننثدح ىذلا لثم تيلا

 ةناكاوللا باندا ىدايكتلا ف ارش »نا: ةازانجلا ىلع الاجمل فر ةقانلا ةفالقنلا/قنلفتق مرا د
 الا ايزيرا ناكرا 1[ فننع تاريكتا نا ملعا مث ةريخالا دنع ملستلاو انالث ربكي مث مث ةقفاخ

 ءانثلا ةش ةحنافلا 1 ة ولو ناسف هثلاثلا دعب ءاعدلاو ةمئاثلا دعب ةالصلاو ىلوالا دع

 هبا مزجت مك ان ياحو اهتاكرا نه ئفاشلا دنع ئنلا قع ةالسصصلا-نا: ىطدلا ركذو زاخ

 نإ ةماما ىبانع ىزورملا رصن نب دمختو اكللينلا كد هياثلا ةويلكللا جاهلا ىف

 من مث ربك نا زااتنملا ىلع ةالصلاف ةنسلا لاق ىلهايلا ةماما ىبا ال :ىبامعلا لهس

 > الو تيملل ءاعدلا صاخب مت 3 ملسو هيلع ىلاعت هلئا 8 ىلا ىلع ىلصإ مم هاا رقلا ما

 ىلاعت هللا ىلص هيلا عفرلا همكحو مالا هع عم ثيدح ملسي مث ىلوالا ةريبكلا ىف الا
 ىلع ىا ( ا هركتت ملو ةمالا لمع اهيلع ىضم ىتلا ةالصلا نطاوم نمو ل ملسو هيلع

 ناطور ساكنا"( نئاطسألا ذل وماسو هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا ىلع ةالصلا]) اهلماع

 ايا ااس عيدا 1( اذاجد نكلتلسو ) اههلاقلالا ةلدبطا قار( ةللامسلاز دس !ندكيابإلا)

 ةانئالف ًامئاش هاا ؛نمز وا اقلطم مالسلا هنلع هئمزىف. ىا'6 لوالا رد كلاف) |

 رايق وام اقوا شع | ىكجاربأ ءاقلقلا نكيداسفف لع لوا ف [يلعارلا اةروكن أف
 .حرلا نممحرلا هللا مس رجاح نب ةفرط مهيلع هلماع ىلا بتك اودنرا ال ميلس ىت نا

 ىذلا هللا كيلا دمحا ىناذ كيلع مالس رحاح نب ةفرط ىلا نان اردن ةنب او ركاب نا: اووم

 راكذا ىفو لا دعب اما ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص دمحم ىلع ىلصي نا هلئساو وه الا هلاال

 ماتا سبا اننا نؤأف ىلا نال نما تناك" نيلمنلطسملا#ةنتاكم نا. ةقلسا خرب دامس نع عواوتلا

 ةقدانزلا هذه ثدحا مث مورلا مظع لقره ىلا مالسلا هيلع هباتك هلصاو لا كيلع

 نياكي رفطرا هابط ( رشا 2 *ةلان اهلا نالغطا اب ةئئالطلا طويلا كافالي
 نب سابع نب هللا دع ىن .ىا ( مئاه ىب ةبالو دنع /ر اهب لئاسرلا ءادتبا عدشاو

 اهحاونىا ©«ضزالا راطقاىف سانلا لمع ه. ىضف ) حافسلا مهلواو مشاه نب بلطملادبع

 هب ءادتبالا عم (اضيا ) مالسلا هيلع هيلع ةالصلا نم ركذاع ىا 6( هل مك نم مهنمو )ل

 كلا قنوت هناك »ليف 'رشاوو مدلاتنلا يلفت نافورات فا لرب )هود ا

 دي ياسر او و اسكر اللا" ازا نا وار" (راتكلا .اكلذؤو# طلاء انام ا ل نفعتشت

 ةذازرقناب قا (مالثتلانطاوم مو ) مهزيغاوا تاوثلا و خعشلا زباو كيد تاحا 2
 مسا ىف اذك ©« لاق ) هانثاىف ىا ا دهشت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىنلا ىلع ١

 2 ىا)

ْ 

 ظ

 ى

 ّىك

0 



 ظ هه ١١9 خم ظ

 (هريغو ىلاعت رايق ببطخلا ىرقملامهاربا نب فاخ مساقلا وبا انثدح)ل فنصملا 5
 مساس ةلاونا ىا (لاق ) هفرعا ال ىب اهلا لوق هرضي الو هد:ع ةقورعملا هةحناشمنع ىا ظ

 6 تنب هسا ىو 06000 تنل اتي اولاو 6 كك لف قو 0ةقركا قيد )

 نياق دوب ور باشي قيقا لاى دكلا ( ميلا وا ) اني داب ابا انشا غرلاة 0 . تا د ةكانلاو

 ريغصتلا 6 ميعأ ونا انثدح )) ىراذعلا مامالا ىا ( ليعمسا نامل انتدعب ): ىو لملا لكعا

 انثدح ةعامجو ىراخلا هنعو ةفناطو شمءالانع ىورب ظفاحلا نيكد نب لضفلا وه
 + عمس مرضخم ىدسالا ىا (ةماس نب: قيتقوغالا ناوومذ غري انعام وست كيردشقإلا

 ةمئالا هل جرخا نيلماعلا ءاملعلا نم ناكو ةيلهاهلا ىتسنم نيئس عبس قلك ىذا لاق اوا دالطلو

 هللا ىلص ىن ١| نعل هنع ةتسلا تكل باكا هاور دقو 00007 7 هلل اد .ءْنغر)ل ةتسسلا

 وهو هيلع فوقوم هنا ىلع هرهاظ لاق مهقسلا هلصا ىلع ىحلدلا دقعا ( ملسو هيلعولاعت

 نم ةدعق لكىف ىا (لقيلفل الفنوا اضرف ىا (كدحا ىلص اذا.لاقإل عوفرملا مكحىف

 ةلاملاوي ةيلعفلا و .ةيلؤؤقلا:تادانعلا تا. ((تاينطلاو تاولضلاز ا تالا را ان وسو هتالط
 كيلع لاق امئاو ىجلدلا لاق (هتاكربو هللا ةمحرو ىبننلا اهيا كيلع مالسلا ) ىلاعت هلل اهلك

 اح ناك اذا اال هللا هلودعو مهملع تقو مالسلا هيلع هظفلل اعس ىنلا ىلع نود |

 لوش امكن وهعنسم نب اروع لك راخلا ثيدح ةداهشب ةسغاا ىلا مهضعب بهذ قوت املف

 ذاوا“هنعأ تنين نا تلق: يناا نع ماللدتتلا ةلفلقأ نعش وراس نهرا ناجح وها كاع الملا

 ظ ناو ىنلا اما لوم اونا نا ىلع ةعبرالا عمح اذا هب صتلا هيهذم اذهف ةالصلاىف اذهب

 تلطب كيلع مالسلا لوّشبو هريغ ادحا لصم بطاخولذا مالسلاه يلع هتاصوص> نم اذه

 انيلع مالسلا ةلمح ىا «اهوقلث اذا مكتاف نيملاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا]) هتالص
 ةكتالملا نم (ءاعسلا ىف طاص دبع لكل مالسلا ةلكوا ةمالسلا ىا 6 تباصا ) اهرخا ىلا
 هدابع قوقحو هللا قوقح ءاداب موش نم لاصلاو ءايلوالاو ءايدنالا نم 6« ٍضرالاو )

 لوا هتنسو هيلع ميلستلا نطاوم بح ):تالاصلا دتيكتتاوا ةالظلا اا[ عمت لايك اان

 ىف ىا (كلام ىور دقو ) دهشا لوّش نا لقو هناخس هللاىلع ءانثلا دعب ىا (دهشتلا

 ىنلااما كيلع مالسلاىا (كلذ لوب ناك هنا امهنعىلاماهّللاىضر (رمنبا نعل ًاطوملا
 نا داراو هدهشت نم غرف اذا 2 نيطاصلا هللا داع عب ىلا ١ الع مالسلا هتاكربو هللا ةمحرو

 مس نا)) ةطوسملاىف ةخنىفو (طوسملاىف كلام سحساو) هتالص نم جرم ىا 0 اين

 ظ لاَ! ةواعن ومع ىلأ ذكيا مالي لانق0),شع (نيل_.تاؤزفامايرلاقلا ون مايف ال بتايا ا لع
 نع ءاحام كلام ىا «دارا ةملس نن دمم لاق ههذم روهش»نم اذه سلو ىحلدلا

 ' ااكيلع مالسلا امهمالس دنع نالوش انما اكينع ىلا هسا قطر كنك نر وة شاف ظ

 | هللاةمحرو ىا ( مكيلع ماللسلا نيملاصلا هللا دابعىلعو انيلع مالسلا هتاكربو هللاةحرو ىبنلا

 ١ (هءالسنيحال هل وا امومأموا اماما ىلصملاىا (ناسنالاونينا: ملعلا لها بحتسا او



 مولا ٠ ”١ ا

 هفينح ىلا بادكا ناف هرض> نمت ىا (نحلاو مدأ ىو 1 : الا نهضرالاو سلا ف اصل

 4م اما ىو هنأ اللا يدع ملأ 57 ندد و كللملان أو هلع ٠ نك هك طل ىو مامالا ان ىلع

 كالملا ىو د رفنملاو ايداح ناك اما مح د فو 4.3 رط باب نك اذا ةدحاو ه راسل ف اذا

 نووذب مهو هب نيدتقملا همالس ىونب مامالا نا ىلع ىفاشلا باكا نا ىحلدلاركذو طقذ

 هللا همحر كلام لاق رث درلا وهو هرأسو هئنع نع نم هن ىونم هريعو ه.اع درلا مههالاسل

 هءاكربو هللا ةمحرو ىبنلا ىلع مالسلا لوَش نا هماما متو ان اةيفط ل شعبا و ةكىرناقإبف

 نم سيل بيرغ اذهو ىحلدلا لاق (مكلع مالسلا نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا

 هر حس هلعلو اعضوم نيعبرا ىلع كيلا هلع ةاناضل 8 نطاوم نأ ملعا 5 ةيهدم دوه

 الي هلياما كجالا ن : اه يفي راع عم هل ةلقتسم ةلاس دف نمسا ىلع ف ىنتفو نا ىلاعتو

 ا ديا

 كلَ تندنو اذيمل اقتل مالا و ججاش 2217 هيلع هينع تدرو ظافلا 20 ميلستلاو هيلع ةالصلا 0-

 | هيقفلا رفعحنب هاربا قحساوبا انثدح) فنصملاىا ةخسن ىف اذك 6لاقرل مالعالا « -

 ف ىسع ةمحم*نيغف ةدحوملاو ةزمهلا متل ( غبصالا وبا ىخاقلا انثدح هيلع ا

 ركاب( فلات بفاو ىب ركبور | انةدح ١) ةيقاؤفلا دبادعتب (باتغني.شادنعو اءانتدصب) ١

 ىذمزتلا مامالا هنا ىلدلا مالكنم موهفملا «ىسيع وبأ انثدحر) خعاشملانم ىا (هريغو) ظ

 ىاطنالا هقفاوو ريثك نب ىحن ن هللادبعزب ىح وه ىلا لاقو هقالطا دنع ىهاظلا وهو |

 ناشط باوحيو هيل ىنلا ىليع فا !معااظم قالا لاق (تادؤبع اكسو ) هل وق مس قاو
 كلام. نع ًأطوملا ةاور دحا ىثيللا ىحب نب ىحي دعا نب مراسل لا عنألا ىح نبى

 او ارز نين ا ةؤضشن ىو (مزح ن ركوب نء هللادبع 5 مامالا وهو ( كلام ايدل ظ

 ءازلا مغب 6«قرزلار) ريغصتلاب (ملس نب ورمعنع هيبانعإل نانايفسلا هنع ىور مزحنبا

 ىلاعت هللا ىضر ةريمهىباو ةداتقىبانع ىوري ىراصنا ةيبسن ءايف ىفاتف ةفف# ءارلا عفو ظ

 واللا ند ءانلا)» (ةيشلات(دحوا قيقا :لاقوفا رثا ةفئااطو ا عز زلاا ةنعو:اهاهنع

 ضعب ىا (مهنا) نيتس دودح ىلا ىتب ةبح هل ىندم ىجرزخ راصنالان ٠ ةدعاسىب ىلا

 لاحلمشي قاطم وهو (كيلع ىلصن فيك هللالوسراي اولاق) مهنع ىلاءآ هللا ىضر ةبادصلا

 لصالا نال ةالصلاىف هيلع ةالصلا ةيضرفىلع ه. لدتسي اممبر (اولوق لاف اهريغو ةالصلا |

 ىلع هولمح روهمجا لعلو ةالصلا ريغىف اموجحو مدع ىلع عامحالاو بو>ولا ىمالاىف

 بأب ند هيشنتلاو هعم ميهاربإ لااذا رملا ليشو ةموقم قب 00 امس الأ 3 هعبك

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هناف لماكلاب صقانلا قالا باب ن

 )١كل(«

 ديع لك ىلع ةضحا ىفو © دنع لك رث تس ها ةزحس ىفو ةاقابتلاو هنا ع نع يع ندا

 هترذو هجاوزاو دمىلع لصومهللا) م لعا هللاو نكي ةالصلا ىف: اهم اهما الا اقلطم با ,عسالا 0

١ 
 اي

 د



  1١م !

 ١ اه روك راش لمجرشح ىلال نلسنألا رغما قلاب( داي رطل يواجملا قيقا كذا |
 هنا تببلا لها مكيلع هتاكربو هللا ةمحر ىلاعت هلوقل ميهاربا ىلع ةكئالملا ةالص ةرهشك |

 ةءاور ىفو 6 كرابو )دج د.مج كنا ةدايز ثيدحلا قرط ضعب ىف درودقو ديم ديمح ١

 | هتيرذو هجاوزاو.) هيلع هتمعناو هيلا هتححسام مداو تبثا ىا ( دمتم ىلع 2. كراب مهللا

 ْ دمحت لوا تدمج ءاوس كنافصو كياذب دومخ ىا عد كنا مهارإ لا ىلع تبكراب ما

 أ دماطاوهف كتاعونصمىف كنالا نم ترهظاام ىلع كناملكب دفاحوا كتاقولخم ناسل ىلع

 ةفف ل زج وضديلاب ادت. ةنثيفم لح ىلا كونج هامل دامت نيا معالا قام يعش ىيالبطوب
 وهو ةلزمرالاا» تاؤتغملا قاف ؤكلا هلاك. قاماعلا ير. ضانالا بوو اساسا كيجسفلا

 | هحزخادق ثيدحلاو نانتمالا ريك ميظع ناسحالا ريثك ميرك ىا (ديم) ميكحلا زيزعلا

 || قاسنلاو دوادوباو ملسمو ىراخبلا هجرخا دقو ىرتاك ىحي نب ىح اطل يدلل
 ظ نازل هةوكللا ندكتابرد سا زول ادد أ ناي ناف .هنب كلام «نع مهلك ةجام نباو |

 توي وافااوف هزاع اع نمازعشا
 | 'ىيا:اهثع كلمت 'ادنلا ير 6( ىزالعنالا ديول نلف انمتا) .اط ولا فت دكا ©«: تلا ةيانورالامللا ١
 لاقل مدهدقو رمجنن ة.نقعوه اذه دوعسمواو هايا هراوضكع ليقو اردن هلوزتل ىرذلا

 وهو ( ميهاربا لا عابخ رابلاك لا قرع لا ايا هلا ىلعو دمحم ىلع لص مهللا اولوق

 | اذاو هلاح ىف هيلع ةفعاضم ةالصلا نوكتق هلا فرشا نم اضيا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 | لكشتسا هنا ماعاو*لاخلاب ملعا ههلاو لاكشالا نم هيبشتلا ف قبسام عفترب ألا ققاظيرأ

 هيرس هش كاللأام نيبو 4 نال ىلعا الظوللدزب هل عشب هنأ

0 
 ظ

 | كلذنا لف يا هاي قي ههشملا نانم ه.لعالا ةدعاقلا ىلعءان ثم د! |هنه ظ

 ظ هيلع ىلاعت هللا ىلص هنع 2 ليقو مالسلا اينيإلع ميهار ١' نم لضفا هنأ ماعي نا لق ناكوأ

 ظ الاخ اه هدا ةالص لاس لقو هدح عم ايداتوا هسفنل امضهوا هير دنع اعضاوت ملسو ظ

 ظ ماهردقال ةالصلا لصاىف ةهاشملا دارا هنانم لبق امالا منال اذهو اليلخ مار 171 |

 ةالصلا ىف عقو هبشتلا لقو مكلقن نيذلان لع عيب بايع كلغ وك ىلاعت هلوقفف

 ئ ىعملاو هوا مالك دم لا ىلعو هلوؤو دمحم ىلعلص هلوق دنعم مالكلاو لالا ىلع

 | الع وه ليقو قذعال هفلكت نكل ئفاعلا نعءاذغ- ىو تيلصاك دمت لآ. نلف: لاطاو

 ظ ةلمخاب ةلمخعا ةلباقم لؤسملاف هلاو ميهاربا الصك دؤااع ملا, ىيبششمل ناسجسا هاا راف خول

 ١ تاو دطامحلا, قيالخخ مهاربا لا ىف لخدف عابتالا عيمج مهنا ل ١ الاف ل وقلانم راتحْلا نال

 | مالسلا مهيلع ءايبنالا نال عابتالاب ل الا: انستا جاتحنالو ىكاطنالا هركذ اذك ءايننالان

 | ليعمسا لسن نم انيدأو قحسا لسن نم لماوسا نيا كاسإةرهتبوافا نم ا دعب |

 | ملعا هللاو مظعا هل امو ىنعملا اذه رابتعاب هلاف هلآ ةلحن ن» ماسو هيلع ىلاعت .هللالص وهف |

 ْ ا كنا نيملاعلا ىف ميهاربا لآ ىلع تكرإب م دم لآ ىلعو دم ىلع كرابو ) (غ
 عمةففخم مالرم عال ميكب مكب (متملع دقاك م١ دقاك مالسلاو) لاوالاوربلا رب نك ىا دب < لاودحالا عبمجفف
 را 01 ااا كاك كشر كاد تت تتلاا



 اراك بث٠ع هياور شي زج يمنا ْق مف سع م” ىا هلوا مع 6 5 هلوا 2

 اهريعو نإ ريس ناو ىعشلا هنع قفافر ريشا تاكا نم وهو 6 وينكس ةلههم مك

 يم قلع كَض مهللا 0 اعوفرص هنع ةئسلا ةعالا هاور ثييدأاو نيو نرى داو هنا تام

 دمحلا ؤ دمحم ىلع كرابو.) ميهاربا لآ ىلع ةخسنىفو ( مهاربا ىلع تيلساك دمم لاو

 ىلع ار يانا ويس ىا ( دي ديه كنا و تكراب اك

 رئا ( ىمالا ىلا دمحح ىلع 0 7 هد دح ىف و اعوفرم هنع هريغو 00 0 0

 نم هملع لاك روهظ نوكيف هتدالو دعب ةباتكالو ةءارق ملعتب مل هتقلخ لصا ىلع ىذلا

 ناو اكول يباع تمر قد يعش ةجو_ئفاشلا لاق (دهتب لا نم و هتاذاع قراوخ

 انياتإلا و تنين نإ لدور الما لكنا هينترددلاب انا ناقيننتو نيبطا لوف شب يو ئىطشلا
 ىف ىووالا هحرو هتما عيمجوا هتيرذو هحاوزا ليقو هتيب لهاو هراقا عيمج دارملا نا

 هما لاه اعرو ئئكرادلا عن دي ف مهنم ءابشهالا نيسح ىضاقلا هديقو بذهملا حرش

 بتاىص ردق ىلع معن كيلي قى اكو زر ةيعيل عقلا قار ىوقتلا لقا ناف ءاقنا مهلك ةباحالا ّْ

 هنع ىلاعت هللاىضر (ىردألا ديعسيإا ةياورىفؤر) ىلعالا ماقملاىف ةكراشملا لصحب ىوقتلا

 ميم هتللا ةفاضالاف: لضفالا ىا 6 كلوسرو ) لكلا ىا 6« كدبع دمع ىلع لص مهللا)

 ةيمتوثيبعلاوز ةيكوضلاب ىفازتعالا ىلا :ءاعاز دقو ميمعتلا مهوت جرخلا دهمالوا ميركلاو

 ىذاقلا انفايحبو ليا انعم ر و ىوربيو هانيمو تدللا ىنعم ىا 4 اههكدو) هسوبرلا ةلاسر

 كاوبلشملا ا يعي اة لبيب جمل 2 ربط نب نسما ىلءوناو هيلع اعاعم وعول هللا دع وبا

 انثدحىا ( انث )ل اهالك ىا « الاق هيلع ىئءارش ) هنق ىف هترهشو هملع ىف هتراهمل وحنلا ىلا

 ىا (هيقفلا) فورصم ليقو عوذمت نيتامهم لاد مضو نيس عتب (نودعس نب هللادبعوبا) |
 6 الا هللادرعونا انثدح لاق 2 يات واولا عمل 4 ىعوطملا لكشف انيوكي) هقفلاب ملاعلا

 ىدحا ةئس دلو ءيهد ىف فئاصتلا بحاصو هرصع ىف ثيدحلا لها عش ىروءاسنلا ىا

 ةنس عمسف هلاخو هسا ءانتعاب متويلطا ورع م بيطوالل والاعسرىف ةثامثالثو نيرسشعو

 اهو ناطاارقمل ىف لاح من جو نيرشع نبا وهو قارعلا ىلا لحرو ةئام ثالثو نيثالث

 فقال اضيا ةعوضومو ةفيعض ثيداحا ةاردتس لفو امرشا 5 ىلا نه عمسو رجلا ءارو

 نين هنا 7 رخا عضا ومى وه مهفعض دق ةعامج قثو دقو اهم ةفرعم هل نم ىلع !همنالطب

 لازال ناك مولاي ولاول كب يناانورك) تاس ا رف :/ارابخ قس فس ف قو لئلدلاب مهحرج

 نيدمحاو راصقلاز: هللادنعن مهارإا عمس ةفوكلا ثد# جوملا ىسدسلا ىا (ظفاخلاز |

 ملسسللللا

 افوصوم ناكو نورخا و هيودسمنب ركبوبا هيف ملكتو كالا هنع ىور اهريغو دا يروا

 دهان قغنقا) هنامثالاثو تويم نشا ةنس قوت بذكلاب مماو ضفرت ناك نكل ظفحلا

 (نسلا نبا هئلثملاث راح ةؤطسأ ىفو ةدح وأ اب (برح نعل مدح وك ةلمهم سك( نلغلا
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 هس ةعفال

 ظ

 رفعج نع هيف ىهذلا لاق واولا رسكو ميملا مغب 6 رواملا نب ىحي نعل هتاقثيف نابح
 مشاه ىنب ىلو« ىثرقلا دلاخوبا وه هيي ناالاضفاو) نتااثكد عم لالا كاك قيفلهلل
 هعاتختو را ابومجتئ او" ل قع ديازاو "تباثوا نأ ةينح نع قدوز طداتوب' كاز فارك

 وبلا اسم نازك قلقسلا قاتم غاب اع عر قلو زنا وت ارو, ةاااغرا ةزرأ جتا فلعو
 ىولعلا ناسحلاوبا وهو ىنلاط ىبا نا ىلعزتا ىا (نيسحلا ن رث* تلاع نت دكار قعا)ل نا زباا ىف ظ

 ناقع م نانآو"ةلسا ع قاورأ نيسعاولاعو "رع ةازئايناعو رفالا دمت وخا ىدملا

 ل رمظع و لاس | هس عظناشا ةياوحأا ند ةغاج ىأر لاقو تاةثلاف نا.> ناو را قاخو

 قاذو دانزلاوباو ىرهزلاو رمعو ديزو دم هوئن هتعو عمجو ةرب هينا ٠ هشئاعو هسانع

 نأ نع ةعانع دال 4 .انع 07 ةّش هنم لضفا ايشرق تءارام ىرهزلا لاق

 هلق عول) 1 قنا رن طنز فتاك نكعدلا 6 تليزتحإ داكن لسكان لكلا "

 مارا ىلع نع رع 4 ىلءو يع ىلع كرا مهلا داع دام كنار ا امر ىا امر

 5 همس . 55 0 . . 1
 هدسلا" سنكللا ناذكأ هاور جهلا مده رادقما اذهو د دمج كنا مهاربإ لا ىلعو

 ظ هع“ ىو مه را لآ لعو مها ىلع تت ءاصا6 دع لآ“ ىلعو 0-8 ىلع ل بط مهللا ةزعلا

 ١ رهظا .ىا ءاعدلا ةغص ىلع جارك ديبدشش ( محرتو مهللا ماسو هلع كلاعت هللا ىلص هنع

 لا ىلع مهارإ ىلع تحرتك د لا ىلعو دمم ىلعإل ةفاكلا ةفارلاو ةيفاولا ةمحرلا
 نا يفكأا لاتنام ىلع وهو يا رهظا ىا 4 مهللا د كيم كنا ميهازبا

 هنا هباع“”أ نم دان لانك اك ايةبارز - املا هفرو ةداس .هأاو راقولاو 4 ةكربلاو قزرلاو هه رلا

 ا دصق ىلع ىنعملا لامع مه نأ دءسالف هنع ض سعا ند ىلع له ىذلا هانئعمو ىلاعتو
 كنا مهارإا لا ميهاربإا ىلع تنن م د كا.ةنرعيز ةءا ىلع) لاو مهللا ىنالاوف ْ

 كنا ميهارا لا ىلعو مههاربا ىلع تملساك دمع لا ىلعو دمت ىلع ماسو مهللا دج ديم

 لاقو م دد>او ريع نع 4 ور دقو 0 كدا اده ىلخلا لاق (دجي لايم

 هو بهاذ هدانسا ىريغلا لاقدتف ىلا هللادبع ىنا نع انه فنصملا هدروا اه ىجلدلا
 تسلا 0-00 هفو تدلا لها ىلع هعض ول كورتم وهو ىطساولا دلاخ هر

 ءاملعلا عمحا دقو فيعض ثيدحلا نا هّتءاغ تاق نالوه# اهو رواسلا نب ىحو قاطلا

 ةياورب ىا هنع ىلاعت هللا ىذر ( ةريره ىنانعو ل لامعالا لئاضفىف هب لمعي هنا ىلع

 نا 0 اجه نحل ىلا لاق ار ا هلاو كادب هٌُددح قس ىواشلا لاق ناوطلا وهو

 | يات نا ورمعو ههشو اولا ْن 1 1 و قارمن هنعو مهريغو ريبزلا ن ن.ةوورعو

 | 007 نققيالا نتو كاك ايو يا 6غ موتا( نع دة ماا وعول ةئاظو

 ا هالسعلا ع رس مهم ريمضلاو 8 اللا كاملكتإا 2 4 نهدع ) ىلع . ل اا نلاظى :

 ١ هنأ ىلع عوق م (ماسو ةاعمل 5 هللا ىلص اللا ردوا) هيلا 4 هعيصا ةزعمل ىو ( قالبق)

 ١ سضاذكع لاو ا خندذع) ماللسلاو ةاللصلا هيلع ىنلا ىا (لاقورل دع لعاذ

6 



 هس قفا دس

 مه, (اككامكب نا ( 4 ها 7 22 نزال ملال, هيلع ىلاعت 30 نلاع ىن الا نو هنع دوادىلا

 قبلا لها لتلع ناع اذا .قوالا لاكنلإ) ىلعالا ر 2 نش اوفو سيح يعلو ءانلا

 (لقيلف) انيلعف ريمضلا نملدب هنا ىلع رجلاب ةخحسل ىفو ىنعي ريدقتب وا حدملا ىلع بصنلاب

 ةلا_سرلا/ فوصوملا ىا 2 هلا دمحم ىلع للص مهللا ) هن آل اح عيمج قو هناا بلا قا

 هدالوا ىا (هتيرذو)ل م 000000 وقىلاا هلع ادن نيت رار هاهنا حو زا و)

 امنا ىلاعت هلوق ىلا اريسشم صيصخم دعب ميمعت وهو هنزاقا ىا (هتيب لحاو ) هتدفحو

 ١ ساخر بلالذيب ىلا (يهازبا .للغ تيلصاك)تببلا لها سحرلا مكع بهذي هللا ديرب
 ْ هءاور ىو دي دج كنا هلوه مم مح اذهلو در ديم هنأ تنلا لها مكيلع هناكرو

 ا لفو ميدصلا ىلع تاروملا كعل ملكتملا داخل ىحرزألا وهو ((فواضن الاف ه> راخ نب دير

 ظ
 ظ هللا ىخر نائف ن» ناعع نفر ملكت ادهو ددا موب 0 هنأل مهو كالدو هوبأ وه

| 
 هع سودرفلا اهيا ب ىهليولا هاور ثردحخلاو اردن كهش هداك نبا لاق 4ةيع 55 |

 ةالصلا ىا (اولص لاقف كيلع ىلصتن فيك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص للا تااغس) ظ

 ب يهرالاو عوكرلاىفو ةيازجلا دعن ىا ( ءاعدلاف اوذيجاؤر) اهنتسو الكرار اهطئارش ظ

 دعسالو رابخالاف ىخارتلل وا ىقرتلل مث ربعو اولوقو ىا ( اولوق م ةذاملاسك انفو

 اولوق م ءاسالا كباس ن 2 ةدراو هلا ف ايادعلأإ هَ اى ةدلا ملا ءاعدلا ف داهت> الاب دارب نا

 ( كرا ا ةالصلانع فراصلا مالسلا لبق تايحلا نمضىف جردسلا مالسلا دعب

 د دي كنا مهاربا ىلع تيك رابع دم لا ىلعو كيرع) همحرلاو ةالصلا ا ىا

 لضفا قيسام 0 ناو دراولا طظفالا ادهم ءا ع هيف كرا روح هنأ ىلع خايلد ثيردححلا ىفو

 ناك تاقثلاق 7 ء> نبأ هل د كاكا رب 0 كلا ةمالنبس عيغوملا هل اما نلكاو

 ىلاعت هللا لص ىبنلا ىلع ةالصلا) سانلا ملعي ةياور ىفو 6 انملعي ] هنع ىلاعت هللا ىخر 6 ىلع

 نكيل ىدلا ا عصدقو فوقوم وهو اهجراخو ةالصلا لخادل ىا (ماسو هيلع
 نادهرث ذاع دودرم وهو ىهتنا هكردل مل ذا ةلسرم هنع هماور أب هديس مخ ناو لق

 ىف لاشال اذه لئمو ىهتنا ىحاطلا سق نب حول هنع ىورو ىلءنع ىور هنا نانح

 ديزو روصنم نب ديعس قيرط نم اسور هريسفتىف نيتك ىلا 0 لاق كادي كاتيرألا

 الع نا ىدنكلا همالاس انكيح سفن حو نع مهتنالا نوراه نب دزبو بانا نبا

 ديد كش تايحدملا ةياور ىفو واولا ديدشّتس 6 تاو>دملا حاد مهللا ) ساثلا .ملعي ناك |

 اهقلخ ذا ضرالاك تاطوسملا طساباي ىا ىحديو وحدي احد نم لوعفم اعنا امهف هنا

 ىلاو اهاحد كاذ دعب ضرالاو ىلاعت لاق مدالادم اهدمو _اهطيس ىا .اهاحد ّ ةور

 لاو ند ةيفكلا هده ريغب ةلئاقلا ةئيهلا لها ىلع در نيس الاقل نوطس افك نمرالا

 ىارتيلا 1 ر نم © تاكومسملا ءئراب و ) ةيلقعلا تاهوتلا درت ةلقنلا ةلدالل ةفلاحملا

 توشنم ةءارق فو تواش نم نمحرلا قاخىف ىرئام ىلاعت لاق توافتاان م اير هقلخ

 (ىا)



 ثا ١75 خو

 كازومتتلاك يفر اذا:ةكتيبسو ةرغ كلاغاوذ زل قلاح اة ودام قراوطقو"ةيايؤوب قاسيا اغا

 تاكومسملا كماس ىورو تاياورلاىف تنناك ماع ةئامسمخ ةريسم تايلفسلا نع ةعفتم اهناف ١
 لاق اك اهضفاخو اهعضاو ىلوالا ىنعم ناذ نيترقفلا نيب ةبسانملا نسحا امو اهعفار ىا
 ىلاعت و هناعس هنا ىلا ءاميا هيفو مالكلاىف قرت ةرابعلاىفو مانالل اهعضو ضرالاو ىلاعت
 فئاربش لمجا ) ةيلالجلا هتافصو ةيلاما هؤامسا هيضتقت اك نيرخآ عضيو اموق عفرب '

 ةياورلا نم رثكت_ستملل شمءالل ليق ارون اهمئاو اردق اهعفراو اهراي> ىا 6 كتاولص

 همث دعقا ىللوشبو هب بحريف ىهذغلا مهاربا عم ىتآ تنك ىنرقحي ناك لاقف ىعشلانع
 لوشب مث ديعلا اهيا

 فرش انضراب انيف مادام * هتنس قوف دبعلا عفربال

 (كناكرب ىاونو) هل اريقحت نوكيالف مهلزانم ردقىلع سانلال زن ىورامب لمعي ناكهلعلو
 ةك ازلا ةيمانلا كتاكرب ىا فوصوملا ىلا ةفصلا ةفاضا لسق نم اهلق اهثو اهف ةفاضالا

 ةفآرلاو كتيحت نم ًأشنث ةفار لعجا ىلا ( كتبت ةفآرو) ةنفاولا :ةفاكلا ةدايزلاف ةمئاذلا
 انانحو ىلاعتهلوق هنمو كتمحر ىا نينونف ةلمهش ةقوف ءاتن كننحن ةخلىفو ةحزلا دشا

 عماجلا ىا 6كلوسرو كدبع دمحم ىلع  كمحرتو كفطعت دشا لعجاو ىا اندلنم

 نينا ىا لوهجلا ةغبصب © قلغا ا ١ ميافلا ) ةسويرلا قحب مايقلاو ةيدوبعلا ةفيظوا

 زونك باوبانم رسع امل لاف وهف مهلا ندا سانا ناستل 'نلانطتا لاق: ىزوفألا !تالكشل
 تالبباو:ةناؤيلا ثاويااةحنا ةدرلاو ةةطخساذ ةنلاقإر مق نواذاناعرا الا بملا وتو !كلانل اور ظيازرإل
 ضزالاو تاومسلا نئازذ عافم كيال نارا ىو ةياوغلاف عوقولا نع ةعئاملا ةياعرلا

 ثيدح ىفو داسعلل اهزونك جار >او دالنلا ما ةينلالو دز ىلامتا هللا ةيياهسانم كلاررأ ليلو

 ةعاصالاو ةحاصفلاو ةعاربلاو ةغالالا نم ىلاعت هللا هحبم ام ىا مالكلا معنا مم تدنوا نرغل

 نعل قلقا نم .تاف١لزع" قلغا ايم .نناملا-”قئاقدو( مكمل !1وئاشيمم] ىلا بليراشماللا

 ىلا ميول هيفو نيلسرملاو نيسنلا نم ىا 6 قبس امل ) اهحنو ءانلا رسكب « متاطاو )
 ىزاحللا دان_سالا متافلاب داري نا دعسالو نييبنلا متاخو هللا لوسر نكلو ىلاعت هلوق

 هللا قلخبام لوا لاقاك تانماكلا هن 'ئدتاو تادوجولا هبا متفا ىذلا هنا ىلا.!نيلسكم

 تقلخ امل كالوأ درو ةساعسالا كيثازملا' رووهطف ةساغلا ةلعلاك هءالوا ىرونوا جور

 ةدانغلا ماقمف لك الا: ؤهو:نوذيسنلاالا :نئنالاوا نلغا تقلخت انو. ىلاثقا لاق اكو كالفألا
 ضفاخلا عزنب ةيلوعفملا ىلع بصتلابو ةفاضالا ىلع رجلا, 6قلا ناعملاو ) ةيدوعلا ةلاحو

 انيساط ,ىوم نتف وارلاا نسلؤ#قدنلطلا/ قون ظ» لا.( وطار ىلا الا !يلظلا العا

 ون هنأب احيولتو هنيكمت ةدايزل ادصق هريمض عضوم هعضو لوقب نا ىلدلل عصي ىتح
 رهظم هنا ىنعملاف ىلاعت همسا قاب دارب نا نكع من هب الا نلعيال ملسو هيلع ىلاعت

 ليطابالا تاشيحل .غمادلاو ) ُهاَشو ُهانف ةظجالم نم رم عملا ماعم يلا ا قلنا: ةناواطم
 قع



 ع

 11 سايق ريغ ىلع لاطاب ّ ليطانالاو 6 راق اذا 7 ةرملا هو 5 0

 غ هس اؤملفل ميم اهنا 8 0 وه اذأو هغمدق لا لا ىلع ق دعا فد لب ىلا ل هلو

 ل ال انين نويل ع ف ىبكللا ميلا ديدشتو ءاطلامغب (لمح مك ) اهرورشا عفادلاو

 هفصو لاح لثم لامكلا نه ركذ امب ماسو هيلع 1 هللا لص هفصو نم لاخلا هذه ىا

 ىهو ةعالضلان م لاعتفا ةمجملا داضااب (علطضاف) ةودنلا لاقثاو ةلاسرلا ءابعا نم هلمحام
 كريسيتو كنذاب ىا 6 كرما ) ضهو هلمحام ىلع ىوقف ىا عالضالا اسهنمو ةوقلا
 اهلحال ىا 6 كتعاطل ) هلمح هتفلك ىذلا كرومأع ماقفوا هل كقفوتو هيلع هايا كتناعاو |

 ْ 6 ازفوةسمرل اهانعمىف ماللا كراشتف هيبسال ءايلاف كتعاطب ةع ةنحس ىفو اهل الثتمم وا

1 

 هيفام ”كتلطل .ىا (كتاض ىف ) الاجتسم ائاوؤا اضهان :ايصتتم :ىا ءاز' اهدعب افلا:نينكي

 تنكلوت ويبزإلا به فقل لاكن الاقل فز لطرد[ زو كااتاج نو ليبسقالق وارد 31

 اوراهتلب ىلا ول رفدمالا ننيمل تم ع رمش ذاب هز لكن ملا عل اذ اق ركقبو فاقيوزيتك و نافأك
 مح مكحو مز> ساق: فلعض الو قا منع نهو الو مادقا ىف نيح ريغ ىنعملاو الاكن

 لاقو لدلالا لوا لاق رثوت ىتم لال لاق مالسلاو ةالصلا هلع هنا ثيداىفو مزح>و

 ريخالو مزءلاب تذخا رمعلو مز تان ركب ىنال لاق ليالا 52 هن ع معا

 ظفح اذا ابعو ىبب ىعو نم وهف (0كيحول ابعاو ) فنصملا لوق اماو مزحالب منعفف

 ايعاسصىا ءاملا و<نم هيفام ةلظفأل ءاعولا ءانالل لاّشو ةنعاو نذا ىلاعت هلوق هنمو مهنو

 ىذلا ىا نونا اظفاح) ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص هيدل هتنيب امل اهافو هيلا هتيحوا ال

 مايقلاو كتىدوع ىف صال 0 كتسنادحوب رارقالاو تانيهررلاب ناعالا نم هيلع كدهاع

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىلا حيوا اذهىو كتلا_سر قحب
 ليت وا كدهع ىلع اناو

 هكا غواب نع ى نيج خوفا لا وب قفلت اعلا اعرب "اقلام اور ايام ميقمىا تعطتسا ام

 ىا كتئاضق قباسفف ىلع هتيضقام عفدنع وا ىتعاطو ىتدابعف ىتعاطانم ىلع هتبجوا ام

 ؟لاخلا) قطل الا نورمان فطنتا نافاس اكو معلا نضل نابع عديل كافكا نإ
 كيلا#اايغارت اءاشماز ىللغأ ىا .ةمنجملا. لاذلاب (كرما نات ىلع) امدقموا رقسمو ايزاح ىا

ْ 

 سدقلاو هراث ت>رخاف هتحدق اذا دنزلا تيروانم (اسق ىروا ىتحرل كيدل امل ايهرتو

 رعتسأو سف تاهشب 05 هل وو هيمو اهنل ةلعش وهف رانلا نم دخأ ىا سبنفأ ام يف

 هتقفاومى انعم هن يما أم غالبا ىف ادها نايل ىا اهلق امل ةباغ ةلخاو رونلل انه رانلا

 رونلا بلاطل ىا 6 سباقل ) ارين ارون سيقلاك انبب انيد رهظا ىتح هتفلاخم نم ايهم

 :صللاب (هبانسا هلهأب نشتر) همعت ىأ ادم عفرلاب هللا ءالا )زن وورسلاو روض بجحوأملا

 | ىلحدلا لصاىفو اهررح ظوفحلا حوللايفو اهررق ىتلا هعئارذو اهردق ىتلا هللاسو ىا

 لهاي ىا هلهاب لصت همرك بهاومو همعن غباوس ىتتءل ىا ةفاضالاب هللا ءالا سباقل

 6( سقلا )



 4 ب 2

 ةءادهلا قيفوتو ةبانعلا نم هللا ةلصوملا ك1 ىا عفرلاب هبايسا هل نيغتملاب ىتعي سقلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هب ىا ( هب ) اداعمو اشاعم ادبا زوفلا هبامت ةياهنلا ىلا ةيادلا نم

 نيبنم مالسالا لها بولقىا لعافلا ةغيص ةزسأ ىفو لوعفملا ةغصن (نواقلا تيده)

 لوح فس أ © هان” الا و. نقلا تاتو لا دا)“ ءاعتمالا نوفل ”ةقف ذي يطاناو ننال

 نيبو نيع ىا (عماو) مان الاوا ىصاعملا ىواه»ىف اهعورشو مايالانتف ناديمىف بولقلا
 تبدهم قلعتم تاحضوم لاقف يمنا و ظفل“" ىحلدلا لصا ىف طقسو ©« مالعالا :تاحوم )

 جهناو كرت ةحص ريدقت ىلعو لوقا لعفلا لصواو راما فذ تاحوم ىلا لصالاو

 عفوت كاطنالا*كاق و” تورغلا مالاعأ تاننم'ث واقلا “كلت لاوكس لاطلا |نيتلا انا نا بالا

 هاند اوةالاعل ا ةئلع اندءاظلا و. تهدر نوملا كفيطنئرتاوال دم كلي ) راك دملا
 ال ا و ثيل للا فاتن اهلا قل د: قهشلا كاهألا علا راؤتتش
 ةانثمو هلوا نونلاب تارا ىلا كرد ةبانسو اتاك اور ىلا ريق ولع ارنا رول اان نم

 تاقم) لاكمال: هاي 6و ندا ءنيفيذرس يفقز اننا 2
 ءاهلا مضب ( وهف )' همالعا تاعفارو هماكحا تارهظمو ىا ايدعتم رانا نم © مالسالا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هيلا عحار ريمضلاو ناثرتاوتم ناثءارقو ناثروهشم ناتغا اماكساو

 هناسيما تضوفو هيلع هتنقتا ىذلا كدهعو كنيد ظفاح ىا 6 نومأملا كنيما ) ملسو
 رع ”ىلآ يوت رلارا سا ينج ظل ان راعلو أ ©( نورا كلاللعا قاض 331

 ىآ 2ع 3) ناونالا زوق زاؤسالا رواده نفق 6 ةلطؤاطلا7باازا"ةنافاليكاا 11/2 |
 "مف اللا مار" نمل او قد ءانقمالا مهمتا ىلعو ءايفصالاو ءايبنالل كدنع دهاشلا

 لف اديه لوم اع كتان واد خشن ةكل؟ لكم انكي وأ ؟ئكللا لاشي لاقت ايلا

 ءاسالا 5 مما ىلع ءادهش مهو ءايلوالاو ءاملكلا نم هلم ءالؤه للا ةراشالاب دارملا

 قو نماتلا 12 اديس او لكلب هلأ 0 انلمح كلذكو ىلاصت' هلؤق هيلع !لدنو

 ىا 6 كئيبو ) عرفلاو لصالل ةداهشلا نيب عما نم عنمالو اديهش مكيلع لوسرلا

 نأ رفاكلا" ةلالدكوةءاذه“ عا نيشتشوملل نا( ةنلن ل 'ةلليلتتاوا ]ىلإ "هجر مكانلا كي وعم

 ىرخالاو امدلا ف 2 5 ندملاعلل ْئا 2 ةمحر 0 قحلا لا ىا )ع قطا فاوطنزو)

 (كندعىف) ىلعالا ماقلا هلحال عسو ىا 61 حدف مهللا ) ىقعلاىفال ايندلاىف رفك ناو

 اذا ناكللاب ندعنم ةماقالا وهو ندعلا ىنءل ملع ندعف كتمارك رادو كندع ةنحىف ىا

 للاخ هلم . نم هند مسا ندع لو هدف رظلا ةقالاعإ اهتنح بم ,ىهس و هيل ملو هن ماقأ

 لاق ندع تانح اهلكف نانملا ةلم مسا هنا عمتاو ناسنالا عون ىف مد اك نانا ىف وهف
 نكاسمو لاقو اهم ول> دب ندع تانح 210101110 مح رلادعو ىتلا ندع تانح ىلاعت

 ملعا هللاو معا هنأ ىلع لد, اضيا قاقتشالاو ممهدعو ىلا ندع تانيغو َنَدَع تانحىف ةيبط

 يي



 هت ١7١ زم

 اوريصاع مهاز رد>و ىلامت هلوف هيمو ا ءازق مح نوكسو كضصو هزمهل ها

 ىلذلا ىلع ىو هن ايفر ةئانرتتل اةفااولللا نا وررلل: قداطملا )لبصإلا ىهزاوه وب رجح ةنع

 يس سبب سس سس

 ءازو ةروسكم محو عطق ةزمهب نوكينا زو لاقو هيجولا هجولا اذه ركذي مل ثيح
 نوكي نا زوو لاق مث ىنملا اذه سوماقلا ىف دجوبالو ىهتنا هاطعا اذا هزاحا نم
 زوو نيلوءفم ىلا ىدعتسال هنا هيقو هرحا هطعا ىاءارو همومضم ميحو لصوت

 595 ةرجلااكاعش !هعيخ كر ادت ا عطف زوو مضلاو 0 هعراضم ىف

 ةروكذملا ةطسخلاىف لاق ىباخلا تءارمن * لم انفي واإلار ىقاولا عجريف هرج يار شلل
 هيلا 86و روب رابالوصلا + قاروسكسملا نفل 0 -ح مث ةزمهلا 0
 عاوناىا ربا طاغاتم) هلوقو ةعوطقم ةحوتفم ةزمهل وه 1 ثدح ىاطنالا اليخ

 ركب (تائئهن) كدنع نمش كبلع نجحالذا 6كلضف نمل ةريثك افاعضا ةفعاضملا ريخلا
 غاس اذا ىنأنهي ماعطلا ىنأنه نم تافعاضمنم لاح وهو اهحتفب ةع-ىفو ةددشملا نونلا
 سلو درحلا ىنالثلانم هنا مهوت وهو ىملدلا هركذ اذك بعتالب كاثاام لكو صيغنت ال
 1 ةطس هنو ىددعلا :لادلا سكب «شكاردكم نيغرلا لعفتلا بان نمي وه لب كلك.

 لمان حلا 7: كنج أ را نسا درع عار ما زلال رخل وشب زوق نول ىلا تازؤيتغ تمر يع ا

 ألف و ناكل زينب لج ايلاف اوبل دل ردع قيفلاب نصت ول ودا (ازيسفزو هيف لبع ىلا
 قال« كناطع "يي هيف ءطبال ىذلا كلضف عيرس نم ىا ةعرسال ريعتساف
 0 زينا نينكتفا . لاهنلاب دل !انناث فريشلا سور نيدعشي للملا ندي نوكتام (ك واحلا )
 ىنملاو تاحتت ثالث ىناثلا ىفو ثالث تاحضمشب لوالا ىف لاق ثيح ىجلدلا مهو دقو الوا

 هدر بذع لهب هاطع رفاو هششفىرخا ةرم دعب ةرم كدابع هب لعت فعاضملا كؤاطع
 خفي (لعامهللا» «لولعم حارلب لهنم نيك لا يغرس سا وشمل عيونا
 سعا ةرسكملا دددشنتو نيعلا تفي لع ةخسن ىفو ءالعالا نه سما ماللا رسسكو ةزمهلا
 نم لعاف مسا نإب عمج نينايلا ءانب ىلع ةياورىفو (سانلا ءانس ىلعإل عفرا ىا ةيلعتلا نم

 ةنخلا ىف مهلزانم ىلعوا هلمع نيلماعلا لمع ىلع مقرا ىنعملاو (هءانيرل رسكلاب ءانب ىني
 ىلع هرهظل ىلاعت هلوق ىلا ٍءامبا نوكف سانلا رئاس نايدا ءانس ىلع هنيد ءانس لعاوا هلزنم
 ةروسكملا ةدحوملا لد, نيعضوملاىف ةحوتفملا ةثلثلاب ةخس ىفو هملغيو هيلعل ىا هلك نيدلا
 هيلع نايلس لوق ةداهشب دحا هلوطيال ىتح هتاذ مهّتاوذ ىلع .لطا وا ىّحدلا لاقو

 ا نع اهلل اناسنا نك نوه ننن»ا نيوفلم نوفي عيلاستاو كرات هي رورانب) مده رم السلا
 ضعب ىلا اهضعب: امومضم ىلاعت هللا اهقلخ ءازجا وهو ؟ىش ىلا ؟ئش مض ءانبلا لصا نا
 ملاعتاسا علبصدتايعي ف ييتلاسلما ماعلا راذه ناب ووك الو ليتنا ,كلذفل نانبلاب ولطف ةكرم
 رئاسف لوطلا ىلا برقا ةعبر ناك هنا عم امهلاطالا ناليوط هفتتكيال ناك هناف ملسو هيلع
 _ هدسج ءاش هلاذ ةلاطإب دارملا لاَعي ناالا مهللا هلادتعا ىف طسوتلا ىلا بسانملا هلاودا

 (فيرشلا)

-. 
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 هلآ ١١9

 داقعا لك اننا ضرالا ىلع م هللا نافذ هنايح هدم هلع ناك ىلع ه

 "كد انوا امل © كيدل هاوثم مرك او ) هلوق 3 مالسسلا مهيلع ءايبنالا

 ًايهللا ما اعطلا لصالاق وهو هغءأ 2-2 هياونو هردأ عا ازلا :ن ؟ديه نيئمصل (هلزنو )

 هلدجت نا كلأس ىذلا ىا (هرون هل) ممتاو ةزغلىفو ةحوتفملا ميلادي دششب تا ول فضلا

 هنا كعل فني رمشلا

 كف رااؤملا نازتسأبا نجي فاعمل .رانون اب , لحل هلاعش نعو هني عو) ةطنمبلال رتب و ,هيلقف
 ميلا نوكسو ةزمهلا عمل ( هرحاو ل انرون انلممتا اسر ىلاعت هلوق ىلا عملت :ثيدحلاىفو

 7 00 بوصنم وهو فوءرعم رجالا ىبلخلا لاق هرورنس تحوي .ىذلا هءازجن ىا ءارف

 هباع فدحت هنا ىقوالا ءازإلا هزجاو مثيلا 121121310011000
 وبول رق ىف راجل عبت هناكو متاوا مركا ىلع افوطعم انما هلمج هناو ءازلإب ءارلا
 ىأ ثعنلا نه لاعفالا باب نم ردنصم 6( كناعبنا نم ) ءازخلا نه.لصو ةزمه هزجاو
 برقا وهو متأبوا بسنا وهو مركب قلعتم راجلاو لاعتفالا نم ةخضسأ ىفو هايا كدب نم
 اودهتشإ اذا هثمال ةكزت قا 6 ةداهيشلا لوبقم هل ) :هريقنم هاياكتماقا !ٌلجاال_ىلغالااو
 هدصنو ةمايقلا موي مهايا ىا مهغيلبت اودح امدعب ةلاسرلا مهمتا اوغلب دق مهنا ءايسنالل

 ةعافشلا لوقم ىا (ةلاقملا ىضذرصر هلوق اذكو ةيلوعفملا ىلع وا هل ريمضنم لاخلا ىلع

 ىا الدع هقطنم لعجح ىف ةغلام لداع عض وه عض وف هن ىحس ردصم (لدع طش ادا ظ

 هناف الدع هسفن لءخ ىف 531 لاق ثيح ىحدلا مهوو مو مالك اذو 7 ةةسم قطنم اذ

 لصف ةطخ اذو ىا 6لصف ةطخو) ىنمالاك ىنملاف لدع .بصنل ىنءملا ف هب ديراول ١

 قرفلا وا عطقلا لصفلاو ةصقلاو ل لاوطعاو مالا .ةلطهملا ديدات وا ةيكيجلا مخل ةطاطلاو

 صاو مظع ب بطخ هب ىلا اذأ ىنءملاو هماقتساو ةيادهو دشر ةلاسإ] اذ ىأ لصافلا ىنعت وا

 اه 209 ةطذ ىت "ياشين 37 دبدخلا ثادحي فو موق ىارب هلصف مسح ل اع

 عطاق ناو عمخاو ليلد اذو ىا ( مظع ناهرب و اهايا مهتيطعا الا ىلاعت هللا تامرح

 ىلع نعو ىا ( هنعو ) نايعلا ىمالاك بئاغلا 'ىثلا ريصي ثيحب ناببلا ناديمىف ميظع

 اهظافلا ةلمح ىف ىا « ملسو هيلع ىلاعت للاى ىبللا ىلع ةالصلاىف اضيا )ل ههحو هللامرك

 كلذي ىلوا نحت ىا ( ىنلا ىلع نولصي هتككالمو هللا نا ) ههحو هللامرك هنع ةدراولا

 كلذب !انسمادقو اسال, مي الست اوملسو, هيلع اولضاءاونما:نذلا اهعاءايب ىنعيا( ب .الا)

 لوقت ناي هتعاط قمل مايقلالو هتياط ىلإ ايام يف ع راجل ايلا" 5 ا
 ايلا قاما 6« مهللا ) كنرضح انمدو كتمدخم ىرخا دعب ةرم انقا ىا( كبل |

 كيداع دعاس نإ( كينوسؤا) را ىا ؟ ننا)كتمعن و كنت اراد بلغت فلا 1 ظ

 وهو ءارلا ديدثتو ةدح وملا جحد ( ربلا هللا تاولص ( كتعاط ىف. ةدعاسن دينا ةادعاادببف ظ

 ثيدحلاى فو ربلا ىلوانم. نيئمؤملا هدارعب ربلا ريثك هائعمو ةاعماىف درب ل اذإو رابلا نم خاب ظ

 اهنم نإ ىن»ي رابلا اهدلوب ةربلا ةدلا وك ةقفشم مكيلع 7-5 مكب | مذ نضر رالاب اودصسع :سرالا ديس

 2( ©« ىراقلا لع 2 4

 سس ل ب يع ْ



 ا
 .لمجت ملأ ىلإعتلاقو 36 ريلا لف دقو 57 5 لعل اهنمو كاما اهيفو مكقلخ

 ل بانق قاله سل وب هناارتع -- السا ك رعت هاو ةيرطعلا ناو ءاتاعاو 3 انافك ضرالا

 نينمؤملاب ةمحرلاريثك ىا (ميحرلا) ةيمأ ن ىلعي نع قهبلاو ىلا هاور مهج نم ردا
 نم ٠ معا 4 6 نيينااو مماولصو ىا ( نيبر ملا ةكئالملاو نان هس ةنانعلا ريكو

 هللاق وقح نيئاقلاىا (قيلبفا و ءادهشلاو)) نيلماعلا ءاملعلاىا (نيّشدصلاو) نيلسرملا

 اذهف ءايسشالا عيمج تاؤاصو ىا 6 'ئىش نم كل سامو  نيممحا قاخلا قوقحيو ىلاعت ؤ
 ةفوطعم ةاوصوماف هدمحب عسا الا ءىشنم ناو ىلاعتو هناحس هلوقك صيصخم دعب ميمعت
 ١ مهتاولص ىل ةدئاز نمو ةيردصم اه ةفطاعلا نودب ةضطسنىفو .اهل ةينايب نمو اهلبقام ىلع )

 مهسرم ىا ( نيملاسعلا براي ) 'ىش كحسل مادام ىا كل 'ىث قيس حور ةيلعسم ةكاد
 (( نيلي رئادخور (يضقو ءاتلا 0 (نيسنلا ماخ هللاددع ن دمج ىلع) مهروما ريدمو ظ

 «نييففللا لا كؤيبازوال نينيلا ةنالرا ناموا :(ناعنملا ماا و2 ناافلا معا نالوا تمكن يقوكل
 ىعادلا ) ءايلوالل < ريشبلا ) ءاننالل ىا ©« دهاشلا ) نيعمحا قلخلا ةفاك ىلا ىا
 انيق ةيامعلاوذ هروب رصنانم ىا (ربنملا جارسلا ) كريس و كرمأب ىا 2( كنذات

 هياعد نو ماقملا ءوسو مالملا نه .هريع ىلا مم ىا (تالانللا هلعور ةياوغلا ود هروهظل

 هيه ىنماسو ىلهماسو ناضمر نم ئىدلكحس مهللا ناضمر لخد اذا مالسلاو ةاللصلا هلع

 نا هللاه ع نعول هش ىمصعل عا 4هنم ىنملسو ارطفو اموص ىلع نسلق هرذأ و هلوا

 اهسانحا ىا «كتاولص لعجا مهالا) ناعالا بعشىف قهيبلاو ةجامنإا ها 6 ا( اؤخيفم

 نيقتملا ماماو نيلسرملا ديس ىلع ل ةصاخلا ىا ©« كتهحرو )ل اهعاونا ىا 6( كتاكرو )

 ١ (ةحرلا لوسرو) ةمالا ىلع ريثكلا ىا «ريخخلا:ماما كلوسرو كدبع دمحم نيسبنلا ماخو

 دومحما ماقملا وهو ىظع اماقمىا ةفرظلا ىلع هصن 4اماقم هثعبا مهللا ) ةفاكلا ىلع ىا

 مالسلاو ةالصلاهيلع هل وقل فى رغصلاو رجلا هعافشلاب نورد لو نولوالا هدمحم ىذلا

 ظ

 0 نعو هتعافشىلا هحا اتا هتعامح هتمان داربنأ دعسالو ىتءال هيف عفشا ىذلا ماقملا وه

 ىلع هف فرشتو نوومح الا نولوالا هف كدمحم اماقم امهنع قاف هللا ىضر سابع

 | عمجم ةفذح نعو كئاول تحن الا دحا سيل عفشتف عفشتو نطمتال ناك قئالخلا عبمج 1
 | لوقيف ملسو هيلع ىلا هللا ىلص دم وعدم لواف سفن ملكتت الف دحاو .هيعصىف 0
 كيلاو كبو كندي نيب .كدنعو تيدهنم ىدهملاو كيلا سيل رششلاو كبدعسو كايكل

 :ليوباشولا نإ تالا والا كاع كرلامتوا .تكارات كيلادالا' كيم انيلغمدلو العذل
 | هف) هماقم لثم ىنع ىا ةدحوملا ركب 6 هطبغي ) ادومم اماقم كبر كئعبي نا ىسع
 را طبل ءاضعلا رضي امك الا ال لاق طفلا ريضضي له ثيدخلاىفو (ةرونطالاو نولوالا

 اهعطق نود .اهقرو طبخ | نا ريغنم طورخللاو طوقلاب عفت طباخلاك طبافلازا دوصقملاو

 ( لصحب )



 سس اما خمس ظ
 . 100 10505 7 0: ت1: لح تا 07 ان قل طل اطل تالا تا ق6 5 ض5: ةمقنص و: هد هسا

 ميهاربا ىلع تك لا ىلعو دم ىلع 00 مهللا 2 امهنم دحال ررض كانه لصح

 مهاربإ ىلع 0 مى لا ىلعو دمح ىلع كراو دي ديح كنا مهاربا لا ىلعو

 هانم قرقحم قبس دقو ( ديجم ديمح كا ) هتيرذ ند ءايبنالا نم ىا 6 مهاربا لآ ىلعو
 ىب اكبلاب,ترحشدإاا نا ذازإ جرم لوشي هللا ههيز_ئارصبلا: نيسطبا”ناكوازل ماضل نلقذتو

 ايدلاوق ىضتملا هعربش رحب نه: ىا ( ىؤطصملا ضودح كمال ىلعالا ظحلا ىا ؟«ىقىوالا

 نا ا عيملص مهللا ) ىصالا باقلاب اريثكوا اًءاد ىا (لقياف) ىقعلا ىف هر نكبر

 ماع ميمعتلا لمتحم وهو هردق هبدل مظعي و هما هيلا لوؤي نم ىا ( هلا ىلعو

 هتءاط ةهيؤرت فرشتو هتح لامح كردا نم ىا ( هءاصاو )ب 5 لاب لعب ىوريو

 ( هتيرذو ) هنايرسو هتاجوز ىا (ه>اوزاو ) هدافحاو هتانل ةلماشلا ىا 6( هدالواو )

 ةعراي لان هبيحو هلاوملل لوانتملا ىا عه لهاو هلاادشن ةريثك ةطساوب ناكولو

 راصنالاو نيرحاهملانم ىا (هراصناو ) نينتخلاو نيغشأاك ةيهاصم هن و هنب نه ىا

 رايخالا ءاملعلا نم ىا ( هيمحو ) راصمالاو ىرقلا لها نم هعامتا ىا 6( هعايشاو )

 نيعمحا مهعم انيلعو ) رافلا نونمؤملا مهيف لخادلا ىا 6« هتماو ) راربالا ءاهلصلاو

 دنس قاوررلا دايو ديم ني اع :هلاؤر ]6 قيانع نانع سواطنعءو نيمحارلا محراب

 سابع نءانع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع ةالصلا لضفىف ىضاقلا ليعمساو دج

 ءاضقلا, لصف يعل ىبعو (يلتمل ادلع 2 غرك ١| دمحم ةعافصش لبق مهللا لوَش ناك هنا )

 هتازتموةيلاعلا هتننيص ىا (.ايلعلا هتجردعفراو )ل ءازخلا نمنوقححل ام فقوملا لها نيب

 اهمدقتل ىلواتيءسو ايندلا ىا (ىلوالاوةرذ الاىف) هلؤسمهطعاىا (هلؤسهتا ورب ةللاغلا

 )ع درولانبا ) بهودخم -ل ىف وريغضتلاب 507 هونعوىدمومو مهارباتنلا ١6 ىرخذالا ىلع

 فلو قازرلادبع هنعو ةعاجب سق ندي>نع ىور, دهازلا يللا باهولادنع وهو

 تاريانم ىا (هسفنل كلأسام لضفا ادمح طعا مهللا هاعدىف لوَش ناك هنا ) ةحح ةقن ِ

 لضفا.اد# .ظعاؤ) تاماقملا نم :ئا (كقلخ نم دحا؛ةل, كللأسام 'لضفا ادم اطعاوأ)

 ىلاعت: هللا ىضر دوغ سمنانعوإل تافاركلان م: ىا (ةمايقلا موب ىلاجهل كلم نأ ام

 ناك هنا ) هدياوفىف ماكو ىطقٌرادلاو ىمايدلاو قهيبلاو ة>ام نبا ةياور ىف ىا ( هنع

 ىنملاىف .ىا. © هيلع ةالصلا اوئسخاف .مالسلاو+ ةالصلا هلع لونااسغ ملص اذا لوس

 ضرغن )لبق اذا يا ©:كلذ :لفل  كلانهي هلع بترتيام ىا 0 مكناف ) ىنعملاو

 كتاوعد عاونا ىا (كتاولص لعجا مهللا ) الثم ىا 6 اولوقوإل هلا غلبب ىا (هيلع

 نييينلا متاخو نيقتملا ماماو نيلسرملا ديس ىلعرل ةصاخلا ىا 6كتاكمو كتحرو) ةماعلا

 (ةمح رلا لوضرولا هريغل ىا «رخلا دءاقو ) هسفل ىا (ريخلا ماما كلوسرو كدنع دمح

 قول الار ايرادإلا ةفايفطش اةيمكم اهاتمزم لوا مهالارإ ةمغلا 2 ةمالا عيمتج ىإ

 ىلع كرا مقل دج دج كلا ضار لع تلشك دع لآل عود لع لطؤعلا
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 ( ديجع ديمح كنا ) نيملعلاف ةغسنىف ديز ( مههاربا ىلع تكراب اك دم لآ ىلعو دم

 امو) تاياورلا هيف درو امم تاولصلا عاونا ممحانم ةريخالا ةلّما هذه نا قيس دقو

 ىلع ءاثثلا ريثكتو) ةالصلا ليوطتىف ةخخن ىفو «ةالصلا ليوطتنم) ىوربام ىا (رئْؤي

 ىا ( مهريغو ) هلوقل معالملا وهو تدملا لهانع ىوربو ىزاولا لاق (تدسلا لها

 فل وم ىلا جاتحمو 908 لوطي ىا ؟ ريكو هعايسشاو هعاماو ةحاوزاو هباكصا نم

 اهاوفنيم وأ اقؤقوم !هنغ ىلاعت .هللا ذوي دوعسم نا"لؤقو ىا:(هلوقو) ءزنطح' لقتسلم

 مالسلا هلوقنم دهشتلا ىف مهملعام وهل نيمدقتملا ناهحولاب ىا ( مملع دق م مالسلاو)

 لع ايهمت قو نيماصلا هللا دانع ىلعو ايلع مالسلا هناكرو تف ىنلا اهي انا*اكللف

 هللا ءايننا ىلع مالسلا هللا ى ىلع مالسلا ) هدئس فورعم ريغ اذه (هنع ىلاعت هللاوخ

 مالسلا هللادبع نب دمع ىلع مالسلا هللا لوسر ىلع مالسلا] ضيصخب دعب ميمعت « و

 ريكس اءا:(دهنش نمورلا! هريغؤا تاؤمللاب ىاا ( مهنم باغنم تائمؤملاو نيئمؤملا ىلعو انيلع

 لبقتو ) مالشلاو ةالصلا هيلع هنارفغ ىلع مالكلا ىتأيسو 6 دمحل رفغا مهللا) هدنع
 ادلو امو ىدلاولو ىلرفغاو ) هتّرذو هحاوزا نم ىا 6( هتم لهال رفغاو هتعافش

 ىنلا اهبا كيلع مالسلا نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا) هقيقحت ىتآبس (امهمحراو
 عم !هيايقحاولا لل خانإو ءامزنتفيبلااول وفعلا, الدرر تسي انك ذمشلا» هناا( كاك رئاوراا هنا هلكت
 امناو:اوهس فلالا داز خمانلا لعاو ىجلدلا لاق نيرفاك هنو>ا ضعبو هسا توم تون

 ءاعدلل ال هريغ ميلعتل كلذ لاق هنا رهظالاو ىهتنا هادلو نمو نيئسكلا هيدلول امهم ءاعدلا

 ءاعدلا ىلع نع ثيدحلا اذهىف ءاح) هلوّش فنصملا هيام وهو رخآ لاكشا هبفو هسفنل

 ثيدحىف ىوريو ( اضيا ) هدنسا ىذلا ىا ةفاضالاب ( ةالصلا ثيدحىفو نارففلاب ىنلل

 وهو كلذ لف ىلعنع ىا هنع ىوربو مالسلاو ةالصلا هيلع هل ريمضلاو هيلع ةالصلا

 ينم يلا اجلا هللادنعىلا ظفاحلا قيرطنم ىا 6«لقإ لصفلا اذه لئاواىف روكذملا

 هل ءاعدلا ىا ربخ (ةمح رلإ ) مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلل ىا هل ءاعدلا 2 هلوقو مضلا ىلع

 لول الا عزم هريغإفا تسأب مو ىلعزع ىورملا ىلا ىلع ةالصلا ف ةمح راب

 صهاظف ةمحرلا اما زوج هنا هاظلاو الوا امهم هل ءاعدلا زوج لهف © ةفورعملا ةعوفرملا

 ميهاربا هب ادام تيبلا لها مكيلع هءاكربو هللاةمحر ىلاعت لاقدقو ةالصلاىناعم دحا اهناف

 هسفنل ةرفغملا بلط مالسلاو ةالصلا هيلع هل عقو ثيل ةرفغملا اماو هلا و مالسلا هيلع

 نا هتباغ هريغل زاح كينذل رفغتساو ىلاعت هلوقل الاثتما ةرص ةئام ةباور ىفو ةيمه نيعس

 اايجيكإلا فاى والا قال باكتاناو7 كولا نع ةلغلاب ل وأم« قالا هنلع نكتاتلا هينذ
 هناكم لغو هنأشن ها قيلياب معلا قاب انا ةعاطلا ند 5-5 00 ةحامملا 32

 انًلطخاوا انيسننا الذخاؤتال ا اهني هلؤشا ءظنلا/ ويمن 4 بو ةيضقلاىف

 ( ىنمث )



 سها هس اوس

 | (ريلادع نب رمعوبايهذدقو ل ةلءاكلاةمحرلاو ةلماشلاةرفغملا هلمداىا همحراو هلرفغ' ىنعف
 / ةمحرلب ماسو هيلعىلاعت هللا ىلسىنال ىعدبال هنا ىلا هريغو) ةيكلاملا (ءاملغ رياك از قيغو

 صضاط رظن هب صتخ ةهلثربلا نيك ىو 6 صنت ناب ةكربلاو ةاللصلاب هل ىعدب امءاو

 ىمنلا لحال نكلو ىلوالا وه اذه م نارفغلاب ىورو ( ةرفعللاو همحرلاب ءارغا وعدو )

 هحو هنود امهيلا مهراقتفال لاق ثيح ىجلدلا برغا دقو ىوعدلل تدثم ليلد ىلا جاتحي

 ةالصلا هيلع هل ءاعد نم درو و هيهحرو ىلاعت هللا تازيغملا جاتح دداأ ككانا هّنا نع

 ماقم ىف ناك هنآل أمه هل هربع ءاعدوو مالكلا اسيا قىماراو ىلر فغا مهللا هلوه مالسلاو

 ةراوصلا نم ادحاو نا ىذمرتلا لئاعشىف تيار مث برلا ءانغتسا ىضتشاك بدالاو عضاوتلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنمريرقت اذهو كلو لاقف كل هللارفغ مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاق

 محرتلاةدايز :تاش ىكلاملاىا ديا دج وباركذ دقو) مالكلا اذهلثم زاو>ىلع |

 دم لاو ادمح محرا مهللا ) هلوق ىا © ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبثلا ىلع ةالصلاف) |

 ( اذه تاي ملو مههاربا لاو ميهاربا ىلع تمحارت ةغس ىفو ءاحلا ديدسشس (تمه رت

 ثريدح ىف ةءاورلاوده تانملو 555 همحرلاو ةرغغم لا مالسلاو ةالصلا هيلع هل ءاعدلا ىا

 لئاضفىف فعضلاب لمعي هنا هيقو فيعض هلك امهتدايزب درو امذا ىلدلا لاق ( عج
 , ' (س '

 ىوولتلا لوف اماو لاوقالا نم ماكحالا ىف نسحلاوا 5-9 ١ ثيدحا لدا جاتح اعاو لامعالا|

 د راكذالاىف هب مزجام اماو ىلوالا فالخ هلال ماس ركذتال ةمحرلا نا راتلا ماسم حرشيف

 ' ةعدب دعبالف افييض ناكولو قرطلا ضعبىف درودق هنال ثحب هيفف ةعدب اهركذ نإ

 ؤ ناموا از ذاه هيوشو هيدي ةعدب نكللف ميلستلا رده ىلعو هنس قائمالاا شو اسال

 ىا (هلوق ) ةمحرلا يىلط باحت“ا هب ذخا ىذلا ديز ىلا نا ليلد ىا (هتححو) هلوق

 ىنلا اما كيلع مالسلا مالسلاىف ) هتما ميلعت لاح مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا لوق
 هرمون و تريلا لها مكيلع هءاكرو هللا ةمحر ناسف هلوق هدب ول امو (هتاكررو هللأ ةمح رو

 ٠ نوفاولا قا ملعامث * ماعلا ماعنالا اذهنع دحا ىغتسيالو ماوعلاو صا وخلل ةماع هتمحر نا

 ١ تمحر ام ادمم محراو ديزي نم سانلانمو لاق هنا ىنالديصلا نع رييكلا حرسشلا ف ركذ

 لاشال هاف عصف ريغ هناو ربخلا ىف درب مل اذهو تمحرت نولود امبرو ميهاربا ىلع
 | هللاقحىف هقالطا نسح الف فلكتلا ىنعم هيفث محرْتلا اماو هتمحر لاَس امناو هيلع تمحر

 دمحم لاو ادمم مرا ظفلب ربخلا دورو ىنالديصلا ىتن نا ىنالو ىهتنا ىلاعتو هناعس
 ظفحبلنم ىلع ةجح ظفحنف ثيدلا قيرطب هلهجنم أشن طلغ ميهاربا ىلع تمحرتاك
 رذا عضومىف لاقو دع .نانتلا ب فوكو نا ةياور نم مالا كردتسم ىف ةباورلا هذهف

 فا تيارف ىهذلل كردتسملا صدت تعجار دقو ىلا لاق حت ربخ هب درو دق لب
 ماسو هيلع :كباعق هللا ىلص هللال وسر نع ه4نع نابل هللا ىذر دوعسمْن أ ىلا هدمه ءاهعا كعل

 ا دم ىلع كرابو دمم لآ ىلعو دم ىلع لص مهللا لقيلف هالصلايف ىدحا دهشت اذا



1 

 ا

 لا ىلعو ميهاربا ىلع تمحرتو تكرار لخ تيلص6 دك :انلااو ادوك كيرانو_ دنت لآ نلعأو ا

 تيلصام دمع لاو ادمح محراو ثيدح ةلحىف ءاح دقو ىهتنا ديحم ديمح كلا ميهارا |
 ىلع ةياور ىف ءاح اذكو دي ديح كلا ميهاربا لا ىلعو مهاربا ىلع تمحرتو تكرابو |

 ىضاقلا ركذدقو هرخآ ىلا ادع محرثو لسلسم ثيدحىف اضيا ءاحو رباحو ساعنباو |
 يهاظ لاق ةمركعنع هدانساب ريغصلا ىلاسنلاىفام ةحرلا زاوح ديؤيامو مدقتا# اذه لثم |!

 هل لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنل كلذ رك ذف رفكي نا لبق اهءاصاو هنأرصا لجر |

 هزاوح ىلع لياد مالسلاو ةالصلا هيلع هريرقت ىف ادئسهو السيم ءاح دقو ثيدحلا

 يملاو ةياورلا ها ىلع مكملا اينف ةياورلا امهغلبام امهلعاو نسحال هلا ىفارلا |

 هت 1م زو

 اهقاسو اهلاذلخ تيار هللا لوسراي هللا كمحر لاقف كلذ لع كلمحام مالسلاو ةالصلا هيلع

 فلكتلا ىنعم هيف محرتلا نا هلوق اماو ةهاركلاب هيلع مكحوا ةعدب هدعنم ىلع درو
 لوقو ءانلاب محرت زوحتالهلا ىلازغلالوق هب عفدناف ةمحرلا لازنا ىف ةفلامملاهب داري لب عونمفف

 دايز“ نالب عسا نم يلاملا دبز ىلا ناو اناا ضفب هلاقام اماو لاق هنا ىووتلا نم

 لوقنع لهذو درو امع لفغ هن اكو اهل لصا ال ةعد هذهف دمحم لاو ادمم محراو

 هقلخ عبمح ىلع لضفملا هتلاسرل بيرمسشلا نمو فشلا 'ةتر شح ناكو+ةلاسيلاف' ىَفاقلا

 اذا « يعلم !كاقبقو اذه“ .ذلغم "ىلع اور اذهف «ةحف محر لاق دقف ىهتنا مركو

 ىلع بتعالو هب درو رثالا نال ادمم محراو َلوَش سابال ةيفنللا اناككاو ىنخ سلا

 ىلاعت هللأ هةمح نع ىقتسلا 3 5 نالو ريالا

 3 لصف

 كال هللا ىلص ىلا ىلع ةاللصلا ةاضفىف)
اعدلاو هيلع ملستلاو ماسو هيلع

 ىفو ىا 6 ء

 سنوب ىضاقلا) انثدح ىا (انث هباتكنم اصلا عشلا دمع ن دما انئدحر) امهتليضف
 ىوردقو ىبلدبالا رمحالا نبا ىا (ةيواعم ن ويل ايد )ل رسكف مغ ( ثنغم نا

 « انا( عماجلا سال عا © قاتلا اكتذعل ) ةزاحلاد هقعب وأ اعاكأهضعن سلكلا قاتلا .

 .وهو ةلمهملاب © رصن نبا ) ريغصتلاب ( ديوس ) [اكا واكل "سان نارتو درا

 6 اناا ففافتلاا#: ىاتم اللا هتعاو ةنيع' ناو كرانلا ناانع ىور ىزورملا

 1| ختوزلا هالم معلا طلي ةيضاو نع ءاراخا نأ (ناذعا) انأبا ول انارغلا
 هنعو سنا نب عيبرلاو لوحالا مصاعو ملا نايلس ع ىو نافازخلا حشر قخولا دنع

 هب كريشبو رازب (5) تيبم هريقو ةيمزراو>هماو [ ل ىدههتلا

 نب بمكىربخا لاقر) ريغضتلاب (عيرشنا) نوكسف عب (ةويحنعرل ةتسلا ةمالا هل جرخا

 ةعامجو ثسللا هنعو انو تثنسلا نهضت نع ىور .ققبا ىرضملا ىخواتلا ىا (ةمقلع
 00 اذ ز]ز ز ]| |[ 12121212 يي هم

 59 هبت قارملاب ةدلب مسا ليف نزوب (؟)
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 ( ديف هنا مانيلا ف ىدمرتلاو دواد لكلب 20 اطعم هل جرخاو تاعي نامح نءا هر د

 | ىفوت 'ىرقم 4و م ندؤم ىرمصم ىّش رف عفان 277 ريغتضتلابا (/ ري نب نم رلا دمع

 0 قو واولا 226 1 هللا دمع مالي 0 هريعو ماسم هل ميجا نكعساو خس ل

 للاكل وكيس مو: اتع:هنقامإ يدنا م تملا اداواداؤتاو ملسم هاور ثيدلاو هنودب

 ىا (لوشام لثم اولوقف)ل هناذا ىا «نذؤملا متعمس اذا لوَش ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلد
 عمج ليقو هللاالا ةوقالو لوحال امهفلوش هنا عكالاو نتاءرللا ىف فاتحخاو هل ااوح

 ىا «ةرم ىلع ىلص نم ناشلا ىا (هناف نذؤملا ةباحا دعب ىا (ىلع اواصورل امه

 هلف و دا نم ىلامتوا هتاعس ةيعوا: ىإ 0 انريشع هيلع سا لص هسا لف 6 مالها

 دقي يعل دكا ف لاق واواس فان الا[ هاا (هالامعا نفاس اليت الرع ةللقإ وج ءاناولاظنا .نلافلا

 ىلع ىلص نم هيف داهتحالل لاحم الذا عوق ص وهو ورحمت ن هللادع ىلع افوقوم 3

 هذهنا دعسال مفك نيعبس اهب هيلع ىلاعت هللا ىلص ةرم ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىننل

 وهو افعض نيعيس هيف فءاضت اهلاكلامعالا نا درودقذا ةيللا ب صوصخ قوه قالا

 ىلاعت هللا ىا « اول ملل ةح نيعيسب هج ناك ةعم امون ةفرع مون قفاو اذا هنا دروامد وب
 لكان )ووبجب وج ردمعابل واما مالا ةيباطلا ةتؤنا ةغو (2يسرلا لمن ودلا
 ' ناطايصلا ونا, بدنلا _ءانع نمل ميظع ىا نيبال لص ال وان قيلنالا قاع ينال

 , اناو هايا عضوم عضوو ناك ربخ وه هلوقف دبعلا كلذ ىا ( وهانا قرن يكرم

 , ىا ةراشا مسا عضوم ا 2131 0 ايت دانس اتوا دايت كلا

 نمارس هاب لغو اب( لتولي النا يره جملا(: رعاة يقلل رست و رزطولال

 مارب عما قوم هع هتيشغ ىا ىتءافش ىوريو (ةعافشلا هيلع تلح ةليضفلا

 ظ هللا لضبنالاب نك لنا هزؤولا فك ل قعافش هلتسجاو ةياورؤو تتدن ىا ةعافشلا

 (ةالص ىلع ىلصنم لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ئتلالا) نامالا بعش فاك (هنع 0ك

 عضو ىا ( لفسإوب )دنع نكسب امال اح( ١ كبااولض !ارامعهيلعا هللا | نه لية الهنا اصل

 روع هل فيكو) ىلعي ىبال ىا ب 00 معررمل عقرو تاكطخ نر سعغ هنع)

 منسي قو ةلطشن نبا بأن مانقزر كد( هنو ىلاطت هنلارئط ل ةاوبنا, سورا لاؤثا كا ا يتاطلال

 زوال تايلعا 1 لاف رللا عيا طاف 0 عقاذان !لي ولج نا مال و لقااصلا هلق ةلعإل

 نحر ااَدنَع .ةباؤر نمو تاجا. .اوتشعب هعفيزوو لا تن لع ركع ئا 11 سعف هيلعت ىلاذقتاهللا للص

 تقل:مالسلاو ,ةالضلا هيلع هنعإل هنعش ىف قهبلاو.اهحو ؟ احلا اهاور م «فوع ناا

 ١ لو ) راي ونارسكي ( ىلإ هبا قارن ل سطام كرجل ضل ا( كاودقلا قا >رططإتفإ للي اليقل

 ( هيلع تياس كاياع نصا نمو )ل نيكو انيس لعاب فيلل كتالي سة ابلغ ملعب

 ايم زم (هوحنو ) ربدق اوي ا ل ماهوفبلا لك از ر روزارا دلانرل )طبول كابا ىفو

 ٌْ «(ناثدطان از نوكسف أ ح2 (سوا نب كلامو ةريره ىلا ةياور نم فوع نبا ىورم
 "سوهو همس سجس لج 117 جتا اقم 1 حج و ا 2773 | 07 33 71 12: ا فما قا 41 05 7922 ت17



 دست ردع طنا 717017 ده تتفهم كك تقحالا د كمت عت

 ْ لي ىلع نلض مهللا لاق ند لوش ماسو هيلع ىلاغت هللا ىلص ىنلا كنيس نتدحو ماو ظ

 ظ

 ظ
 ا ظ
 ظ
 ظ
 ؤ

 هلجرخا هش هسا ع ىور هياور هلىهأت وهف ديلولا نءز قوتو هاعمو ماللسل هلع 3

 تن. ةيدتولا /

 ةناطو .ازافعوباوع عمسو ركبابا "5 ويلي هيلا ىلا هللا لص« نقنلا «نمزا كرذا ميد

 هماس نع ضايعنب سنا لاقو سحلملا ناو ىرهزلا هنعو مهنع 1 هللا ىذر ةرشعلا

 هل ىت بيذكلإ كرت نه لوش ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا عمس هلا هنع نادرو نبا

 ىباث هدتع هنا ىهذلا دنع مصالاو ث.دخحلا اذه 2 اص ن دمحاو ةنحلا نضر قف

 | مسنلا ضعبىفو ىراصنالا لهس نب ديز ىا (ةعلط ىنا نب هللادبعوإل لسرم هثيدحو
 هءال سناو>ا وهو مالسلاو ةالصلا هيلع هتايحىف دلو لوالا باوصلاو ارغدم هللادع

 | ةلءهملامشب (بابهلان. ديزنعو) نآرقلا اوأرق مهلك نيني ةرشع هل دلو ىقاسنلاو ملسم

 | اجيد (:قوعافشإ هل تيفو .ةماثقلا !ءؤيرانل دعي اهازقملا 0 !ةياقملا !ةياؤاؤ ا قؤ ( كتل! هلؤتاو

 للاب ويللتلال طم اللاورةبا باصلاح يسيل قالا قيء -نافا لانو ةئم الفقس تيكا
 نب هللادبعو لوغم نب كلامو نافع نب كاحتلاو سنا نب كلام نع ىور امناو مهعابتا
 ىراصنالا تباث ن عشور ةياورنم ظوفح ثيدحخلا اذه عن ليثح نن دمحا هنعو ةعبهل

 نب ركب نع ءاهلا رسسكو ماللا عمن ةعهل نبا نع اذه باحلا نديز ءاوردقو اعوذرم

 هلصاىف هدروا فنصملا لعلو لبق ىئرضحلا حرش نب ءافو نع ميعن نب دايز نع ةداوس

 نم عشيور هركذ طقسو لاسرالا ةهج ىلع تباث نب عشرور نع بالا نب ديز نع
 ىلوا ل اعوفريم ىا 6 دوعسم نبا نعو ) باوصلاب ملعا ىلاعت هللاو باتكلا خس ضعب

 ( ةالص ىلع مهرثكا ةمايقلا مول ىتعافستب مهقحاو ىنم سانلا برقا ىا 6 ىب سانلا

 ةالصلا هيلع هنع هنع ىلاعت هللا ىذر ةريمه ىبا نعو ل نامح ناو ىذمرتلا هاور

 | ةكلؤالا انزل ؤلملا دف وشك نام اغار (:باعنتك ف. ىف ىلع نس.لاق مالكببلاو
 طسوالاىفا ىاربطلا .ءاؤز (ٍفاتكلا كلذ ) ىمسا مادام ىورب ؟ىساةاو 03

 | باوثلا هل لمكتا لاق اعرو باللا اذه ىف ربعي هقكوأ فيعض دئسا تدل خيش ادباو
 مد وسم مح

 ١ ىنلا تعمس ةعيبر نبماع نعول باوصاإب ملعا هللاوباتكلا كلذ نم اضيا لقنام

 هيلع تلصإل رثكأ وا ةدحاو ىا (ةالص ىلع ىل نم لوَش ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 لوم الا اييرم انوا( قنا نط انما 6 للا ةللف:2 )لغز هتالنظ :عدش نفاد © لع لشاب ةكتالالل
 وا ريثكتا نه صا 14 رئكلوا ) ةزعسل ىف 5-3 ىا ةالصلا لوق نه ىا ( كلذ نم)

 طسوالاىف ىتاربطلاو ةحامنناو دجاداور راتماوه امرايتحاو رايخالاهدارملاو راثكالا

 ظ هللا لوسر كاكا هسا اخلق اخ ةاراش ىلع ( ايداع ىبا نعو.) نسح فل

 جااصملا ةءاورو ناثلا نكسو امهمضل © لئالا علب بهذ اذا ملسو هيلع ىل اعن هللا ىلص |

 : لها ىدان هناك سانلا اهءااب لاقف) هشارفوا همون نم ىا «ماق) لبللا اثالث بهذ اذا

 ٍ (ةفجا را مرماسمإلا كامن انيزلا وكرت ىل ءاتنالاا .لاغااوف ىا (هللاور 5 ذا) هتما صاوخوا هت



 مها 8١م7 م

 اهدنع ددحأ لكا توعو اهلج كنارق ىععملاو اهاهأب ضرالا فجرت لا ىلوالا ةئفناا ىا ١

 نيبام نا تننو اهدعب مهلك ىقاخلا ثعسو هيناثلا وقنا اه.قعت ىا ( ةفدارلا اهعش

 هَل هنالغ غهتاذي تسحب و اماوللا :كالملا: خرا ىلامتو-ةناحسم هللا لوشن :ةثدسا ناوفيازا, قانخفنلا
 داهقلا_فقياذولا هنن للا واباسلا عال, اتاوعإ ىف قالا نايينلب "قلخظا”لاوذاطؤلا ناتلا نالوا
 بر راهقلا دحاولا هلل الا كلم ال راونالا بادكاو رارسالا بابرا رظنفف كيذك مويلاو

 0 ةفدارلاو ةما.قلا ةفحارلا ىلقو رافغاا زيزعلا امهني امو ضرالاو تاومسلا

 نه عسا نم عنم الو هدعب ايفساع وا. هلا زكتشو )هلا ركشلس نا قا نتف "اق اةعراإللل
 9 0 لك جاتو كاقغإاو اولا نع: انياذء نرتناامو !نناتكلاو نايل انتل

 هجو رهظي الذا لاقو ىهاظلا ا بابلا كلذىف مالسلاو ةالصلا هيلع هتعافش

 هللا كلا ىلا لولا أإ 7 ةيروضلا قاوم (ندك ساتر ءاتتفاللا ةسياقلا

 نم رثكا ىلا ىوريو كيدل ىلةعافشلا لوصح ءاحر كايا ىتح هك نا كافغ

 تاقوا نه وا ىسفنا قاعد نامز نم ىا ( ىتالص نه كل لعجا مكف ) كيلع ةالصلا

 «عبرلا) ىبا ىا (لاق) ىب كبرت نم تدرا ام ردق ىا ( تْئْشام لاق رث ةلفانلا ىتدابع

 مالسسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىا © لاق / قاقوا عبر قالص نه كل لعجا ىا بصنلإب

 ( ريخ وهف ) عبرلا ىلع ىا ( تدز ناو ) اريثكوا السلق ترتحا ىا ( تئشام)
 لاق ) ىماك بصنلان وهو ىناثلا نكسو نيتمضإ (( ثاثلا لاق ) ةعص ةزطسن ىف مك كل ىا

 ٍبلاقففو هرخآ ىلا فصنلا عبرلا دعب ركذو زامل لاو ربح اىوذل كدر( تقفاع
 ركذيلو ىذمرتلا ىف ثيدحلا اذهو مدت ىلا فصنلا . ثاثلا ٍِء عبرلا 8 ءافشلا محسن

 ناو تقشام -لاق نيئاثلا-ناق م اوهف 'تدز' ناؤا:تئشا#“ ناق":قصنلا لاق ) :ثللا» هل

 ىا © كل انهلك ) قاعد تاقوا ىا 6 ىتالص لعجاف هللا لوسراي لاق ري وهف تدز
 ةغيصب ( ىفكت ) ذئنيح ىا نيوتتلاب ( اذا لاق ) كيلع ةالصلا نم هب قلعتب انو كركذل
 ىلع بصللاب وهو كايندو كبد يما نم كمهبام ىا كمه ةياور ىفو بطاخلا لوعفملا

 ةبايل ىلع عفرلاب كمهو يئافلا لوهجلا ةغيصب ىنكي ةخحس ىفو ىثكتل ناث لوعفم هلا
 اا اعوفرم كسذو ابوصنم لووهخلا ةغصل ( كمذ رفغل و) هلوق هعالبو لعافلا

 هيلع قلغي الثل مايالاو ىلاالا نم اردقم ادح هل نيعي نا رب مل مالسلاو ةالصلا هيلع هنا

 ةيورخالاو ةيوسدلاو ةشدلا تامهملا ةبافك لط هب هنال وا مارملا ماقمىف ديزملا باب

 . هتيطعا ىتلئسم نع ىركذ هلغش نم هللا نع مالسلا هيلع هلوق هريظنو ماظنلا هجو ىلع

 ثدح ةيسيوالا ةنسلا ةفاطلل ادنتسم قباسلا ثيدحلا ناكو نيلئاسلا ىطعا ام لضفا

 / اذه هثيدحو لهس نب ديز وهو © ةملط ىنا نعو ) ةيوفطصملا تاولصلا ىلع نوموادي
 ٠ ىلا لع تلخد) لاق هلا ع دنس ناعالا بعشىف قهيدلاو نابح نباو ىئاسنلا هاؤر

 ْ (هتقالط ول هيريش ةشاشن ىا ةدميولا تل نم تيارف ملسو هيلع ىلاعت هللا لص



 هج ١م قوس

 كلانهام يبسنع ىا (هتلآسف) كلذ لبق ادبا ىا 6 طق هرأ ملام) هتفاطلو هتطاسب ىا

 رهط ىا ( مالسلا هيلع ليريح جرخ ابق ىترلا دوييسلا ا مهوع نعا 0 :هنع امو لاقف )

 فتآلا مادق اهم 4 ةعاقبلار انهما معي .سلاق امهم 'ئرق دقو رصقلاو دملاب ( اها )

 نانا قا ول ءازينلا) :لملاوعا يفيرشملا شر را امر ةينم رعب ةقا فجل !(عازقإ لاك رم

 كيلع لتضيإ) .ةباينالا» ةلماز الا كتمانطيدحا. نائيلا ) :عفلاو, رثيكلا 16( ناب كززتميا« كيلا

 ارسشإ بجوت :ىذلا اذهف ( ارسشغ) اهدسرو ا. اهلدب ىا (اهع هتكئالمو هيلع للارض الا

 القدلالل)ل قالاعلا ىو ام رج ( كتلادعا ني زور امك عبو زر اوينيثث :نيضتس و[ ريشي كش

 ةماقالا وا ناذالا ىا ( ءادنلا عمسي نيح لاق نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 ىا ( ةماثلا ) ةدابعلا ىلا ءاعدلا ىا 6 ةوعدلا هذه بر مهللا ) اهيدياو فاعلا ىلا

 ةعزاربشا هيتس, الو ةلم+ غرض :ةلضافلاب ةعاذلاب ئا 6 ةئاقلا ةالصلاو ): ةفاتقلا ةلماكلا

 ةدايز ةزسل قو ةعذرلا ةحردلاو ةزطحا ىفو ةعبتملا ةعيرذلا ىا «قتايسبولا ادمحم تا

 (ادوت اماقم هئعباو) ةليسولانم معا ةليضفلاف ةنللاىف ةلزنم ةليسولانا درو دقو ةلضضفلا

 نا دعب اصوصخ ىا ىتءال هيف عفشا ىذلا ماقملا وه درو دقو دومحلا ماقملا ةخحىفو

 هلوةو ادو# اماقمنم لدب ىذلا ةرخ الاىف هل ىا ( دعو ىذلا ) امومع قال عفشا

 ( لافتا ل يح )اح امام كلو كت نا: يملا |هنلا لاق نا رقلا فنا تدع

 هنا ىورب ( لاقنم ) مامتسم هداك ملك ونفا ينس نع ىرتم انقل !!ىب ) ةضاقنإا هل

 هدحو هللا الا هلا ال نا دهشا اناو دهشتي ) هتوصىا (نذؤملا عمس نيحا) لاقنم لاق

 ىلاعت هللا ىلص دمحتو ابر هللاب تيضر هلوسرو هدبع ادم ناو رث لوةم 6 هل كبرشال
 بال لع ةاوقايعأ اة ىلع تيفال عم هلق اه و: هيضن م( ايفر مالا تالايو“ الؤسر ملسو هيلع

 ماسو هيلع ىلاهت ةايلصا هلا ناول عطقنم دنس, ىا ( بهو نبا ىورو ل همنذ ىا

 زان الا ضعب قو ) هبوتملاو مجال قا (ةقر قتعا 520 اريشغ لك ماسس نم لاق

 5220 ' مهترعاال ىورب ( ميهنرعا امناماوقا . لع نيثابل, نع ا (درول

 «نالل نحنا نئاتونو .ىا (يوخا دقق ) نناولع ميغدتف قاهصالا هاور ( ىلع م6 اللص

 ( اهنطاومو اهلاوها نم ةمايقلا موي ) ةاحن مكقبسا ىا (؟ اناا ايمو هينا( وبك

 ىلع ةالصلا ) ةخسن ىف مك قيدصلا ىا © 4 نعو ةالص ىلع مك 1) اهفقاوم /

 تلبنل ا وريال هرابللر هاما نش . افطار ما © عنون للا يتيح ملسو هيلع ىبلاعت هننا ىلص ىبلا

 ؤ نمي ضنا ميلع ةاليعلا 6 ها 11 فابا هيسلا هع ركوب قاقارلل قع و ان نا ويالاط
 فيسلا برض نم وا سفنالا ج#*نم لضفا مال_سلاو ةالصلا هيلع هححو باقرلا قتع

 ةعملا موب ىلع ىلص ند طارصلا ىلع رون ىلع ةاللصلا ريغصلا عمالا ىفو هللا لمت سف

 نع دارفالا ىف ىنطفرادلاو ناربطلا هاورام ىلع اماع نينا بوبذ هل ترفع لم نينا

 هنع ىلاعت هللا ىكر ةرب مه ىبا



 من اي دنا د: هبال لاو وسبا دبي 230: تا اقلب |
 هلع لتصل 3 مله ماو ىا (همناو ملسو هيلع ىلاعت دأب مدل لا ىلع لص منم مذىف )

 | هنو نسل هنا الا" ةلخساف امم وح و ةهيرملا اةياالاف بضل هلال هلع”ليست لعمر ءاتمقال
 نااىان( لغو ا ذنهشلا يضاقلااندخ ) ةعلا هوت | لعام كاكآلا موزل لق لاك

 ىدادغلا وهو فرصلاو عنملاب (نورشع ]'لضيلا وتازلل انتدح ىعا" (انفاةربادخ رزة ولك

 انثدح ) اهالكىا 6الاق) ريغصتلاب باوضلاو نسا ونا ةذكسىفو (ىفريصلا نيسحلا وباو)

 دوز رعي مح لل دع ييلطلا مك .( ىلا انوكعألا را وردا
 قد ودلا مههاربا نب دمحا ايدل عماجلا بحاص ىذمرتلا مامالا ىا (ىسعوا انثدح

 هناب ىزملا ىلع ضرتعا نم هوو سنالاقلا نم عون لا ةييسن"قرودلا وى راوكلالجلا

 فئاصت هلو ىزملا هلاقاع بوقعي ةمحرتىف كلا 8 اخا دمحا ونا حرصدَقف دلل بوسنم ٠

 | ةدحوملا نوكسو ءارلا رسكب (ىببر انثدحل هريغو ماسم هل جرخا قودص مئاحوبا لاق
 نأ كر امنع نعر) نودع لاو دما تع شور ىدشتالا مسقم نبا ىا 4 ميهاربإا نار

 نع ىوري ىندملا مهالوم ىرماعلا ىثرقلا ةنانك نب ثراخلا نب هللادبع نبا ىا (قححسا

 ضع هفعضو هش ىردق دوادوبا لاق ةدلعناو عيرز ن ديزب هنعو ىرهزلاو ىريقملا

 ا 5 يالا نأ يعل نا فمع شمل نعرف هظفح ىلع دع نم سل ىراذعلا 7

 هيلعىلاعت هللاىلص هللالوسر لاق لاقل هنع ماسم هاور 5و هع كان هلل علا قار 5

 ةغصصن (هدنعترك ذل بارتلا,قصلو لذ ىا / لح املا را ا لا 35 و

 لحجر فتا مترو ) انايسن وا السكال انواهتوا اضارعا ىا «ىلع لصي ملف لوعفملا

 قناه ناب لا (3] ربنا نق) هع“ باكل مروا مث) هيلع ىا (ناضمر لخد

 ما أ قلع غلب ىا 6 كردا لجر فتا مترو هبونذ نارفغ هب قححسلام هيف

 لاح جودا هلال ب 0 ضخ اذمناو هاو لعافلاو ةلرذا نم لوكقملا لع كَضَلا

 ل ا يل مضب (ةنلا هالخدي ملف) ناسحالاو ةمدخلا ىلا ناسنالا
 | ببس ةقفنلاو قالو عار امهفعضو اهربك دنع اهرب نا 57 كاد وكر اش

 ىا (هنظاو هنع ىلاعت هللا ىخر ةريهىبا ىوار ىا نح رلادع كاقال ةنلا ل

 ظ ىلاعت هلوق هديؤيو عبوتتلا ليس ىلعوا كشلا قيرطب ىا (اهدحا وا لاقل ةربرهابا

 هيلا اعجار هنظا ريمض لعجىف ىملدلا دعباو اهالكوا اهدحا ربكلا كد نع نغاس اما

 نسناو سابع نبانع قاربطلا هاور اك «.رخآ ثيدح ىفو ) ممل هيلع لاق طال
 راحنع رازيلا هاورو ثربوخلا نب كلامو ةرحت نب بمكو ءارسا كو عمر اطلبي هللادنعو

 ظ (ررتلل ددتلا ماسو هيلع ىلاءت هللا ىلص ىلا 510 رساي نب _ و ةريه ىباو ةرمس نء

 لبق ءرصق زوو دملاب ( نيمآ ) هدوعط بقع ىا (لاقف ) هيلع علط ىا نيعلا 0
 دضص 2ث نيما:لاقف 'ةَخْرو:دعنف م١ نيملاعلا بر متاخ ختان هيلع ا قبو نيصغا مهللا داع
 م ما مااا اا الا ا ااا لل 1 10 12 0 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 101010101010102 0 ا تاخ نيمآ ثيدحلا فو بهتسا مهللا هانعم |
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 نا لاقذ) كلانغ ءراركت سسو نيمآ هلوقنع ىا (كاذنع ذاعم هلاسفئيمأ لاقف ةحرد
 باطلا ظفلىلع ةروسكلا ميلا ديدشتو نيسلا مشب (تيمسنم دمحاين لاقفىناتا لّداربج
 لصي ملف ) ةعمتشسلا رضاح وهو هل ةلمسا دعي هادعىأ عهد ناب ) تركذ يأ

 نم هل عقو امم بئاث ريغ كيلع هتالصل اكرات ىا (تاش) كمسا ركذ بيقعىا (كيلع
 ءريفلوا ةالاص مدعوا ةناهتسال هتالص كرت ببسب ىا (رانلا لخدف) كلا ةسنلاب ريصقتلا |

 هتمحر ةحاسنع ىا ( ىلاعت هللا هدعباذ) ةتلاح ةدشىف هتعافش نامرح عم هتائيطخ نم

 ماللسلاو ةالّصلا هلع دلل ليربجلاق اذلو ىنعم ةشاشناو ىنم ةيريخ ةلملاو هترفغمناديمو

 لطلاب ياذا داطانت انوا نا لالالا هحازالاو انعاو ( نيمأ تلفت نيمآ نك
 ناضمر كردا نفت ) ةاثلا ةحردلاف لشاربج ىا 6( لاقو ) ةيضقلاىف ةءدقملاك اهنال

 رهظالا وهلب هبصن زوو مفرلاب ( كلذ لم كافر ةماقو ةمايص ىا ( هم. لش ملف

 زا وتحل روق ادغاو نلم] تلف نامأ لق هللا هدناف راثلا لخيدف. ىا ردتف
 ءابلا تف اهرب, ملف اهدحا وا هيوبا ) كردانملمئاربج ىا لاقو ةخستىفو (كردانمو)
 قلعتبام اذهو هلثم ةغ-لىفو (كلذ لثم تاث) امهجاوب مش مل ىا ةددشملا ءارلاو ءابلاو
 هج و ىذمرتلا هاوراك ( هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىبا نب ىلع نعو ) دابعلا قوقحم
 لاعلا هلا لص قتلانعرل ةنانع نيسحا هللا ثيدحنم ىاسلاو ناعالا بعشق «قهبسلاو

 تركذ) ىذلا وه ىا ( ىذلا ) ةياورففاك ليغلا لكى آ (ليغلا لاق هنا ماسو هيلع
 ةليزحلا ةبوثملا ةدايزب هسفن ىلعو ةليضفلا ةدايزي ىلع لت ثيحىا (ىلع لصي ماف هدنع

 ناف السيم ىنأ (هسان عل هنع ناعالا بعشىف ىتهلا هاور م (دمم نب رفعج نعو))
 ىاريطلا هاورو لسرم ثيدحلاف ىببات وهو رقانلا وه هوناو قداصلا وه اذه ارفعح

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لو_سر لاق لاقإل الوصوم نيسحلا دج دمحم نع ريكلاىف

 لل لقا قو ةرغولا مضل 1 ئىطخا ىلع لصي ماف هدسنع ترك ذنم

 نا بلاطىبلا ن ىلعنعو) ةيزاحلا ةيسنلا هن دصق هناكو اضيا لعافلل اينمم هنوك ىحلدلا

 لخي ثيح لخلا لماك ىا 6 ليخلا لك ليخلا نا لاق ماسو هيلع ىلاعت هللا ىبص ىبلا
 ( ىلع لصي ملفهدنع 00 نمر هلاأباو هلاحىف هلاكو هلا نم ديزبو هلامنم صقنم ىملاع

 عمالاىفو باوصلاب ملعا هللاو باتكلاةدايز نم اذهنا ىهاظلاو ثيدحلا اذه مدقت دقو

 نباو قاسنلاو ىذمرتلاو دمحا هاور ىلع لصي ملف هدنع ترك ذنم ليلا ظفاب ريغصلا
 هئسحو ىذمرتلاو دوادوبا هاوراك ( ةريرهىبانعو ) اعوفرم نيسحلانع كاحلاو نامح

 (اساجم اوساج موق اميا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص مساقلا وبا لاقل هنع هحصت و ماخلاو
 ىورو هنع اوماق ىا (اوقرفت م مهسلج ةمخ ةزعسىفو اسول>وا سولج ناكم ىا

 هللا ىبص ىبلا ىلع اولصي نا لبقو ىا «اولصيو هللا اوركذب نا لبقإل هنع اوقرفت مث
 ةففخم ءارو ةروسكم ةيقوف ةانثع (ةرئ هللانم مهيلعرل تعقو ىا (تناك ملسو هيلع ىلاعت

 ' 5 توهج دستتا عاق عتاب د ع معتم كمن و ا ل



 ىلاعت هلو هيمو هةقمو دمام روكا ارا صوع هر ءاهو ةعموأ ةصقتمىأ ة هدحوتمم

 ياو هرمهم مهيلع ةقرفتلا وأ ةساحلا تناكئا بص٠ :ااب هه هر ىورو مكلامعا كتي ناو

 رفع "اريل ناو) اللدع 0 مه:ع ردص 1 يطل هه رافك مهكر رد ىك ىا (ممذع)ل هللا ىا

 هنع اقع لا خج نويولا تاوؤاخ لزم رك لجل قلع "هل الضف نوكيو مهريصقت عم ىا (مهل

 اهكارتا ا( ةعللا ؟ويو ىسلاز) قاما كوتا ميكرو !(وبف ةؤاييفلا ة نان وهل اعوف م

 نم ىا (ةداتق نءعو) ىكاطنالا هعبتو هناث ديدشتو هلوا مشل لسا داطساو# اجاانعلاف

 محلا عمت (ءافلانم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلانع) هنع رمعمنع قازرلادبع ةياور

 وهف انيءم الخرز هن درب مل ( لجرلا دنع ركذا ا هب دارب دقو ءافولا دض دملاو

 ( ىلع ىصاالف) كدلا ل ىلاعت هلو هريظأو ىنملاف ةفرعم ناك ناو ىنءملا ىف 32

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنع) ققهبلا هاوراك (رباح نعو) هعرش ةاعارم مدعو هعبط ظلغل

 ةالص ريغ نم ةخع“ ىفو لاح (ةالص ريغ ىلع) هنم ىا (اوقرفت مث اسلجم موق سا>ام

 ( ملس و هيلعىلامآ هللاىبص ىنلاىلء) ةالص ريغنع ارداص اقرت ىا :فوذحم ردصم ةفص

 نتن لان نع نيقزفتم :مهنوك لاح الآ ىا' (نتناننع !وقرفت الا ) ,كاوجالا نم. لاخ فا ىا
 ماقمىف همومذمو مالكلا ىدر نم مهنع ردص ام (فرلا عر نهر نتنا ىلع ىوريو

 هللاىلص ىبلا نعإ) روصنم نب ديعسو بعشلا ف قهيبلا هاوراك (ديعس ىنانعو)ل مارملا
 (ملسو هيلعىلاعآ هللاىلص ىبنلا ىلع هيف نولصيال اسلجت موق ساجنال لاق ملسو هيلعىلاعت

 (ةرسح مهيلع) ساجملا كلذ ىا ( ناك الا ل ةياور ىفاك هنف ىلاعت هللا نورك ذيالوا ىا

 هلوق ميقتسيل ديقلا اذهنم دبالف اهيف ةرسسحال ةنلا نالو ةياور ىفاك ةمايقلا موب ىا

 لوقف مهمالك ران وسوف مهماقمل ةمزاللا ةمادنلا ةرسحلاب دارملاو (ةنلا اولخد ناو)

 اهي ىا 6 نورب امل ) هلحيف سل ةرسح اودادزيفف ةنحلا اولد ناو هلوق دعب ىحلدلا

 (ىذمرتلا ىسيعوبا ىكحو ) ميركلا ىنلا ىلع ةالصلاب ميظعلا رجالا ىا (باوثلانم)

 ضخم“ .ىا لب لجر ىا (لجرلا ىلص لذا ملعلا لها ضعب ن ءارل. نتبيلا يجحاص ىا

 ةدايهلا < :>| ) سال ا و سلجملا ىف دو ماسو هيلع ىللاعت هللا ىلص ىب لا ىلع )

 اذهو جرد أءفد هيف مادام ىا 0 احلا كلذىف ناك ام هنع) ا هيف َّك ىزجحاو

 ىلا 1 ملعا ىلاست هللاو دقتعمل رّملا وهو ا ىراوشلا7 0
 سلجلاىف ةدجسلا ةيآ ررك ريغصلا عماجلا ىفو رثك ناو هرركتب بوجولا رركتي انتْكا نم

 ةالصلا ىفو ةيم لكل .درتلا هن ألو ةالطلا ىفإاذك و ةدحاو ةدحح“ هيك دحر
 هي لدتا تسلا

 كل يي سس يي | بى ص سلي م أ

 (هيلع ىلصنم ةالص غيلش مالسلاو ةالصلا ناع) هايا هللا صيصخم ىا 02 صخن ىف

 ومس فاك انثدح ىأ ( انش) مالسالا فئاوط نم قئالخلاب ىا ( مانالانمرل هيلع هءاع . ىلشفا وا

 "1775255957 457595967717277 757 تق كح هك < ج قت ب
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 سبب 7 ل يب بيب

 وح ) لا ىلعوبا وهو 1 2 كو راتبا 20 َّىث متلا هللا دمع وبا ىضاقلا ) |

 ل ايدل رادع نتا ءايوح ل دوما طفل نلإ دنع 5 ىا 6( ظفاحلا رمعوبا

 قاطلا ىأ «فوع نا انثدحر ننسلا بحاص ىا (دوادوبا انثدح) نيتلمهملا « ةءاد

 هللادنع نمحرلاد.ع وبا وه (ىرقملا انثدح) اهريغو ىئاسنلاو دوادىبا خيش ىصنقخلا ظفاحل

 ىلا نغ ىورو ةكم لزن ةرصنلا ةيحا نم هلصا باطلا نب رمع ىلوم ريصقلا ديزب نب

 هلم هفعدا] هلا زخم ىدملا ناو هوهار ناو دماو ئياقلا هنعو هريغو ةفينح
 هاللي

 ةمجمه نوكسو ةلمهم حقل 0 يحك ؟ نعل 4 4 ع نوكسف هلمه» ح متل ( ةويح انثدح ل

 نع ىورو دعس نب لهس ىأر طارخلا وه اذه رخحو « دايز نبا ) ريغصتلاب (ديمح)
 قط) نالأبازمب سبل دعا لاق ةعامو تو نإ َهّبَعو قلخ و ةبلس ىباو نإعلا طاصنوا
 انزال عاف وبس ٠) يطحن قو كتم و [ةل هت قاس مو فاق مضل (طيسق نب هللادع نب ديزي

 نا ةريره ىنا نع ) ةتسلا ةكالا هل جرخا ناثيبل ا دقتاو ال تليللا و كلاش و ةسكقملا

 ىتح ىحور ىلع هللا درالا ىلع ملسي دحا نمام لاق ماسو هيلع ىلاعت هللاىلد هللالوسر
 دمحاو دوادوبا هاور ثيدحلاو 9 لوعفم 7 ىلع ملس نم ىلع ىا ( هيلع درا

 درلا ص نمو نامزو ناك لكل لماشلا قالطالا ءىهاظو نسح هدنسو قهبلاو

 فنيذملا هقارغتسا نع فيرشلا هحور درب هناحيس هللازا ىنعملاو نايبلا هيلعف ةرايزلا تقوب

 هلع ىلاعت هللاىلص هنا دمتعملا دقّتعملا نش الاو فر.ءضلا هرطاخل اربح هملسم ىلع دريل

 قلعت مهحاورال ناو مهر دنع ءايحا مهو مهروبقفف ءايبنالا نال رق وم هبت

 رابتعاو نويشرع بلقلا بسحب مهف ىويندلا لاخلا ىف اوناك م ىلفسلاو ىولعلا ملاعلاب

 نكمي ىاطنالا لاقو اذه لامكلا بابرا لاوحاب ملعا ىلاعتو هناجيس هللاو نويشرف بلاقلا

 هيلع هملع نعوا كيلع ىلص انالف نأب هايا ىلاعت هللا مالعا نع ةيانك حورلادر لاَغب نا
 ريكلا ظفاللا وهو «ةبيشىبا نب ركب وبا ركذو ) مانالا نيب نم ملسملا لاوحاب 0

 هقنووةشاطو ناؤشلا هنع ىورو ةعامجو كراملا نانع ىور فيئاصتلا بحاص ةئ ١ |

 لاق ةر هئبانع ]) ةقثلا ىف ىهتلا هسيلاو ةرطنقلا: رفق نم ركبوبا ىهذلا”لاقةعاذنما
 7 1 ةعمس عارف دع 12 ل ماسو هيلع ىلاعت هللا 1 هللا ل وسر لاق

 هش ىلا .اددشم ل وهلا ةغضب (ةتلرل ىع ادعل ىا ( سان ىلعا ل2 فو )“ةطشاو

 كحشلا3َ قهيلاو ةناوثلاق 00 هاور اضا ثريدحلاو هتغلا ةياور فو ع

 ةقع وهو دوءسم .ىلانع ىلحلا لاقؤ باوصلا وه ىمشلا لاق ( دوءنم نانعو)
 مماعل -عا ( نيحاس 221 هلل ) اندرو ةزمهلا - © نا 2 ىراصنالا دوعسم نا

 كرام اق لاف لارا كيلا نأ وحر نان دش” ونلا فيفتي (ىئوغابب ضرالا ف)
 يا كاخلاو ناب> ناو ىئاستلاو دمحا هاور مهياع مجرات لع )ب (ءالسلا ىما نعل

 أعوذ سم نارك نا لدا و اواو كولن !ىا سلع نبا نبا.نغو. ةزبعأ ىبانع 0 كبعشلاىف

 (اوزكا )
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 مكلم , هغاس ىا 6 55 مالسلا ىلإ( هنا ةعمج يل ب ىلع ماللسلا نم ل

 ناف ةعمح موب لك ىف ىلع ةالصلانم اورثكا درو نكل هاور نم فرءال © ةعمج لكىف

 ةازنم ىنم مهيرقا ناك ةالص ىلع مهرثكا ناك نف ةعمج مون لكىف ىلع ضرعت ىتما ةالص
 ةعمخلا مون ىف ىلع ةالصلا نم اورثكا ظفل سنانع هاورو ةماما ىبانع قهيلا هاور
 ناورع ةساح نيا«ئديزاو) ةمايقلا موي امفاشيوإ. اديهشردلا تنك تا”: لاف يقفل ةةلبلو
 ادخل :ناور ةكئالملا ذهل :دواهشنم كويت لاق ةيبعار موزي للك ةالاصلاب نم. !الاك راب ةايلازادلا

 ناف ةياور ىفوإل هلوق ىنعم اذهو اهنم غرفب نيح هتالص ىلع تضرعالا ىلع ىلصي نل
 ريغنم عرشبام لوا ىا ©( اهنم غرش نيح ىلع هتالص تضرعالا ىلع ىلصيال اد>ا

 غرف ىتح ةعسلىفو ةعملا موي ءىجحم ىلا افوةوم نوكيي هناف مايالا رئاس قالخب فقوت

 ماسو هيلع ىلاعت هللا لص هيلع ضرعت هتالك ىف لاسطا ناو هتالص عيمج نا ىنءملاف اهنم
 ناديسق ديلا و رسلان ع لد واو: شارع :يدع» نناوا رم التاىك لفمابلا نفمانا

 ىلع ضرعت م كتالص ناف ىهزالا مويلاو ءارغلا ةلالاىف ىلع ةالصلا اورثكا السص

 ثيح مالسلاو ةالصلا هيلع هنع) نسج دنس ىلغي ىناو ىنازيطلا ةناورب ( نسا نع وز

 ىورو ةعملجا مون ةكئالملا ةطساوب ىلا لصت ىا (ىنفلبت مكتالص ناف ىلع اولصف متنكام

 نعباىدعنبا' ىؤزو ميك هك ىلع مكتالص ناف ىلع اولص ةريره ىبانع هيودرم نا

 ىلع اولص ةعامحو ىئاسنلاو دمحا ىورو مكيلع هللا ىلص ىلع اولص ةريره ىباو رمع نبا

 40 و دمحم ىلع كرابو دمحم لا ىلعو دمحم ىلع لص مهللا | ولوقو ءاعدلا ف اودهتحاو

 قوم أ هاور 5 ( سابع, نانعو ) دبا نيج كنا ميهاربا كا و ميهاربا ىلع تيكازال لك

 هيلع ىلاعت هللاىلص دمحم ةمانم دحا سيلرل افوقوم هبعشف قهيلاو هدنسمىف هيوهارنب|

 يحن روحو وللا مال ديدشلو هدو وم -- (ينلالا هيلع ىبصلو هيلع ماسي ملسو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا ىلع ىلص اذاإل هللادابعنم ىا «دبعلا نا مهضعب ركذو) ةففخم
 هاوراك («ىلعزي نسحلا نعو) هصوصخم هيلع ىلصملا مسا ىا (همسا هيلع ضرع ملسو

 ىا رسما كاع امانا نيسْلا ن ىلع نيدباعلانيز نع ىلعيوبا هنعو هدش ىلا نبا

 (اديع) هتيبىف هلال ةياورىف 5 ىربق ىا «ىتيب اوذختلال لاق ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص

 مهعامجا مالسلا هيلع ه.رايزل عام الا نع نيهنلا هائعمو ادع ىربق ةرايز راجل ىنعملاو

 وهللا نولغتشيو مهايدا روق ةرايزل نوعمت< ىراصلتلاو دوهلاتت اكدقو مأيالا نم دسعلل

 كلذنع هتما ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىهنف مئاسنو مهانناو مهناا عم برطلاو
 ا ادذدخا ىراصللاو دوهلا هللا نعل ثُثن كبح هذ ولو كلازه داسفلا نم عهامع مهل ا

 تاي ئقلا لكنطقار لطذاءادنرايزز ةزكءءاشرلتا هادازأ نإ لاقل و:ةيفاططرا ممايدنا روبق

 افولعالو فرايز نم اورثكاب ىنعملاف ١ تاجاو ولا 4 ١ هع را مرا هب هس رش ,ه لب تا را وتسملا 5 هل

 يي يا ا لا

 100 جبت
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 ٌثحلاب تدرو ةريثك تيداجا نللاذ 0 31 رمعلا ىفوا نيتيم ةئعسلاف ىتوروزت ديعلاك

 مالسلاو ةالصلا هيلع هيه نوكي نا لمتح لقو اه.ل١ ىنانا ةعافشلا بوجوبو اهيلع

 متتكث يح ىلع اولصو ىتالا هلوق هديؤيو ةمحرلا لاك ىلع ءانب ةمالا نع ةقسشملا عفدل
 اوذخ# الو)ل هريغو ةدجحلا وأ هردق ىلع ةدايز هربق مظمتىف اوزوا نا ةهاركلوا |

 ىورال مكتوف مكتاولدنم اولعجا ىنءمللاو اهيف ىلصيال روبقلاك ىا «ادوبق مكتوب
 اهواءجنال ىباطألا لوق هديؤيو اهيف اولص اروبق مكتوِس | وذخم'ال دلاخ نديز نع دما

 اروق اهولمالوا ىلصبال تملاو توللا وذا مونلا ناف اهيف نواصتال طقف مونلل انطو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر نفد دقف ؟ىشب سيلو ىناطألا لاق اهيف مهنونقدت مانول

 هللا ضقام مالسلا هيلع هلوق ليلدب ءايننالا تايصوصخ نم اذه نأب عفدو هتيب ىف ماسو
 ىلع اولصو ) ركب ىبا نع ىذمرتلا هاور 5 هيف نفدب نا بحب ىذلا عضوملا يف الا ابن
 وباو ىناربطلا اور 6 متنك ثيح ىتغلبت مكتالص ناف ) اديعبوا ابيرق ىا ( منك ثيح
 ةيسمح ةياوصلا قو نباح ىئقثلا سوانب سوا وه (سوا ثدحىفو) نسح دنس ىلع

 ةضو رعم مكتالص ناف ةمحا مو ةالصلا نم ىلع 21 اضوأ نومشل اره نوه راو

 ا تاس ست تن ل رس مبلل تبت ع ل ايست ست ع

 ١ نام 119ديرتلااو 'وواثوا: ءاؤزا ةلطبأز راظنلا ريغ نما ةطقاو ريغ ”نم ا( لع

 قدك ا. ول رعت ناسيا ايناايفاو وب مضب 6 ميس نب ناهلس نعو ]ل ةحام نباو

 ةباز) هريغو مام هل جرخا ةفئاطو ةنيبعزبا هنعو ةعامحو بيسملا نانع ىورب

 1 ىلا ا( كنزا "نانلا الوهن نو تزاي "تلفن مون ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 دراو من لاق مهمأ م ىردبو مهمالك فرعنا ع مه الس هقفتفا كيلع ناوكلسفاو

 بعشىفو ءاسالا ةوححىف قهيلاو ايندلا ىلا نبا هاور مهمارم ىضقأ و مهءالس ىا ( مهيلع

 الط "هنا لوتشرا نا؟انغلب )الاسم :ئاريفلا :ءازؤار 5 ىلا (باهش نبا نغول نامالا
 مويلاو) ءارونلا ءاضيبلا ىا (ءارهزلا ةلدلاىف ىلع ةالصلا نم اورثك ١ لاق ملسو هيلع ىلاعت

 ةمقلا موو ةعللا ةليل ىنعي ىغالا مويلاو ءارغلا ةليللا ىف ىوريو رونالا ىا ( ىهزالا
 ءاشالا ٍداسحا نك امال كرد رالا نأ ميكع) كلذىا 6نايدؤي) ةليللاو مويلا ىا (امهناذ)
 (اهءدؤي ىتح) هنع اهلمحت ىا 6 كلم اهلمحالا ) ةالص ىا (ىلع ىلصب ماسم نمامو
 (اذكو اذك لو انالفزا لوقيل) كلملاىا (هناىتح ىدل ىا (هيمسيو ىلا اهلصوب ىا

 ارت و اهظعت هب كيهانف اليلقتو اريثكتو الْيصفتو الامحا مالسلاو ةالصلا ظافلانع ةيانك

 -[ لصف زن ظ
 | ينباع لا لاق مالسلا مهيلع ءايبنالا رتاسو ىبنلا ريغ ىلع ةالصلا ىف فالتخالا 50
 ىلوالاف ىلاعت هللا همحر ةؤسأ ىفو 2 هللا تقول فاصملا ىنعل لضفلا وا ةؤست ىف ديزو

 ىلع ةداططصلا زاودح ىلع نوقةفتم ملعلا لها ةماع ( هريغ مالك نهد ىرحالاو همالك ند

 ( فر
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 ىورامل ة_رتسم ىهلب لوقاو ءايدنالا رراسنم ىا (ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىلا ريغ
 هللا ءادنا ىلع اولص اعوؤرم سنانع بيطخلاو هنع ىلاعت هللاىضر ةريرهىبانع قهببلا

 ىلصينم ميظعت اهب دارملا نال اهقحتسا مك ةالصلا نوقحسيف ىتمباك مهثعب هللاناف هلسرو
 نبانعىورو) جيرصلاكىىدملاف وهو ميهاربا ىلع تيلصاك عصا ثيدحلا هديؤيو هيلع
 ريغىلع ةالصلا زوال هنا ) روصنمىبا نب ديعس ننسو قهيبلل ناميالا بعشىفاك (سابع

 ءايبنالاقح ىف ىلاعآ هلوقنم ذخا هنعىىلاعت هللاىضر هلعاو ؟«ملسو هيلعىلاعت هللاىلص ىتلا

 نيلسرملا ىلع مالسو *نورهوىس وم ىلع مالاس# مها را مالاس#ح و ىلع مالاس مالسلا مهيلع

 نا تمد دافتنس كرد اهلست !ودلسو' ةيلح اولضناونما نذلا اينااينالاعتت لارا" نوهت رف

 اك شائع نانع ىا (هنع ىورو) مانالا نيب امث مالسلا هيلع هلصوصخ نم امه عملا

 (نيينلا الا دحا ىلع ةالصلا ىتشال) ىضاقلا ليعمسال مالسلاهيلع هيلع ةالصلا لضفىف

 ىلع هب عملا نكمي هلاف لمأتف انركذام ىلع عملا هب هدام وا لوالا هلوق نع عجر هلعلو |
 دا ا لع ا ( لامن نااه رك ) 'ةيعغاقاوا"ىر وتلا: يا ©(ناينس+لاقاؤ راك وشل لوطا

 تدحو دقو هلوق ىباطلا ةشاح ىفو 4 ىخويمش ضع طخم تدحوو ىن ىلعالا ] ةلاضا.

 لوك امانا كفو نرش اوهبملا ٠ اةيعس [ةلالواأ مدلل ىناافلاباب وابا اهدنرإ نابع حاج يتناول
 ىلصينا ل ىنشال ىا 6 زوح الهنا كلامسهذمرل هتقوف ناوريقلا لهاهيفف ىءافلانارمحوبا

 (ةهذم نم ورعم:نيغإل لقنلاى ا (اًذهو 1 وهيلعةللا يصدم ىوس ءاسنالا نه دحا ىلع

 لاقدقوإل هبرسشم قفونوكي ذئنيح هناف مالسلاو ةالصلانيب عج اهدارم نوكي نا نكي نكل
 ةالصلاهركأ قحسا نب ىحيأإ) طوسملا ىف ةح ةطسن ىفو (ةطوسملا فر) مامالا ىا كلام

 (هب انما ام ) مالسلاو ةالصلا نيب عاب ىا (ىدعتن نا انا تب امو ءايدنالا ريغ ىلع
 هياع اولص اونما نيذلا اهمااب ىلاعت هلوقىف هب اصتخم مالسلاو ةالصلا نيب عما نم ىا
 ندحأ ثمل :٠) أطوملا# عوار: ضلدنالا : ملغ. نئيللا ا 6 نما نبق !لاق) اهلسن ومعمل

 قلاب )نة ورا اءاسنالا قزم ددلجتا نط قش ندور الر اناا راح كوه( ئااناإلا
 هب دارا هنا لمتحو اعرت ىا 6 مهريغ ىلعو ) ةلاصالاب ىا ( مهلك ءايبنالا ىلع ةالصلاب

 هم ةزسأ ىفو هلاق ال ىح ىا 14 2 و ) الالحا ءاملعلا ةفلاخ نع ههزنن انال الالقتسا

 هللا ىلص ىلا ىلع ىلصي ناك هنا ىتالا ىا (رمع نبا ثيدحن رت هعشتنمو وه ىا اوحاو

 هيلع ىلاعت هللاىلص ىننلا مياعت ثيدحيف ءاح امبو) رمعو ركب ىبا ىلعو ماسسو هيلع ىلاعت

 ىلعو)ل مالسلاهيلع هيلعت ثيدحىفو ىا (هيفو هيلع ةالصلا) صا هباعصا ىا (ملسو

 : ضعبىف ديزو اعمت ءايدنالا ريغ ىلع ةالصلا زاوحىف فالخال هلا هيفو (هجاوزاو هلا
 ىساقلا ةؤس ىفو نيسلاو ءافلاب © ىسافلا نارمعىنانع اقلعم تدحو دقو ) انه خمنلا

 ريغ ىلع ةالصلا ةا زكا عربانغ نانع اعالي لاا ةاميل نيسف فلالا دعب ةدحوع و ىاقلا
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 هللا ىلص هللال وسر لاق لاق هنعىلاعت هللا ىخر ةريهىبانع قازرلادبع ىور دقو مم ١

 (اولاقىتمباك مهثمب ) هللاناف ةعست ىفو (هللاف هلسرو هللا ءايدنا ىلع اولص ملسو هيلع ىلاعت

 ةدراولا ىأ © دياسالاو ) هلوقنم ىهاظلا وهو ءاملعلا روهخح وا هعاستاو ىذ ىا

 لدلا لل1 نامل هنا غم والا بغي رع ةذايعلل روج اليضاوت وه نس 4 اعين 367
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هريغ ىلع ةالصلا زا وح مدع ىلع هب 'ياجحالل اهنم ءىش حصل 0

 نسحو رافغتسالا نم اه وكم ىا ؟ءاعدلاو محرر ثلا ىعي ف ناديا نق ةاللصلاو) مل

 6 كابل هيد عنم مج اال. فاك قالطإلا بلع زها وخ نا كم اقل

 اهمامت 5 الز اهتكت ال مكيلع ىلصي ىذلا وه ىلاعت هللا لاق دقو) حيرص ىا ( عاما اد

 ةكئالملا نمو ةمحرلا هللا نم ةالصلاف ىوغبلل ملاعلا ىفو رولا ىلا تاماظلا نم حر هم

 ركبوبا كاق ىلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نا تلزن امل سنا لاقو نينمؤملل رافغتسالا
 للبت رافال زنا ,ةيفالاتك نشا |مدقو الاب نفر شالوا لاهل صحم ةنع .للاعشوةللا ىضور

 ىا (مهرهطت ةقدص مهلاوما نمذخال مالسلاهيلع هيبنل ىلاعت هللا ىا (لاقو) ةا ومع

 تفتلا ىا مه اعنا تفل ايش ا 4© مهلام ىعو ىا ( مهكزتو) نإ ةليذر نم

 اق ناكل ياش كباوك ناز را نهرو 4 الا ) مهيدلام رذع لبقاو مهيلع محرتو مهلا

 ظ هللا ىا 6لاقور) ءاعدلا اذه هّتيصوصخ ىلا ءاعا هيفو مهولق اه نئمطتو مهسوفن اهيلا

 تاهحر عاونا ىا (ةمح رو ل: تاحدشال تاس ىا ( مهر نم تاولص مه.باع كئاوا) هناعس ؤ

 ناو ميسقتلاو عيزوتلا باب نم نر 0# دعسالو نم وملل هلع تاولصلا نا هءصهاطو ا

 ا

 | (ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلالاقورل ءائفصالل ةماع ةحرلاو ءايسالل ةصاخ تاولصلا نيك د

 ثبدحلا ةع نمو (قوا ىنا نانلع ليص مهللا) قوا ىنا 34 هلا يننع قرع جرازهشلا هاربا

 هيلا نويسني ام ةيانك 6نالف لا ىلع لص مهللا لاق مهتقدصب : انت نانا تلخا فلك راو

 لوحا مهللا لاق مالأمس || هيلع هنأ ةدا.ع نب دعس نب سنف نع ناك زاسنلاو دوادوبا هاور دقو

 00 سو قواىن اك مهم دأ سمع وهو ةفأ هع كورس ايل ىلع كتمرو كيالص

 ىو هتيرذو) هحاوزا ىلعو ةذخسىفو (هحاوزاو دم ىلع لص مهللا ) دهشتلا ف ىا

 ْ ةمايقلاموب ىلا ىا (هعابتا) مهم دارملا ىا (ليق دم لإ نزع ولا تانكي دج ىلا

 صخا لوالاو معا وه لاش امبرو هلق امث بيرق وهو ةءاحالا ةما ىا ( هتما ليقو )

 ظ ىا ( ةريسشمعلاو طهرلاو عارالا ليقو )ل هتيرذو هحاوزاو هءراقا ىا (هتم لا لقو)

 ١ م || لقو) هموق هريشعو هتليبق لدحرلا طهر ليقو طهرلا مهو عاسالا ىوررو مهعبج

 مشاه ىوا سار 5 نم نونم ولا ىا (هموق لقو) هد افحاو هدالوا عا (هدلو لحرلا

 ىلاعت هللا ىلص ىننلا لا نا مرا نب ديز نع « ةقدصلا مهيلع تمرح نذلا هلها لبقو)

 سابع لا و رفعج لآ و ليقع لا و ىلع لا مهو هيلع ةقدصلا مرح نم عملسو هيلع

 اف هللا ى هللا ىبص ىبنلا لئس ل هيودم ناو طسوالاو ىناريطلا ( ةايرككوع |١ ذا ةياور فول ١
 ك0 0 00000
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 اينيلألا ىلا سلق تك نسل لع لاو 7 :م تت لكلا هاظلا((ق تن 6 لادم لآ . لاسم

 الا هؤايلوا نا ىلاعت هلوق هديؤي نيريدقتلا ىلعو الا نوكأ اي ناوكم نونا يا نوككنا

 قاف ا هارظ نا ا دارملانا) ىرصنلا نيسحلاهنا هاظلا ( نسما نهذم ىلع ءى حو ]نوقتملا

 ىلع هتالصيىف لوس ناك ) نسا وا امال هيلع ىلا ىا ( هناف) يكل ضفاف ١

 كناكريو كياولص لعحا مهللا ) ىئريغل زبر ىا 0 اسو 17 لان هللا ىلص ىف

 هلباق ىا © هنال ) هلوو مكالبإل هنا الا ةشرتشلا هبش ديرب ةؤحسل ىف ن5 00 نال ىلع

 ةالتطلا اهو (ز قلاب /ىار و :٠122) الح اءاانضلل وشنو ذل افاق( .نقرفلا ند اي اكول

 هيلع !وام اوما نذلا“ابعااي ةناصس, هلوع قدنئا*(هننلا تا "عدلا نيارفلا ؟قاللادلا' لف

 قرط نم ىرخالا هتياور ةداهشب هريغ نود هتاذ ىا ( هسفن دمحم ىلع ةالصلا وه)ل

 (ةاتتسلا هلع ةلوق'لثم )أ اهتكقم لالا نوك ىا (اذهَو] هلا نودي "دمع ةدادلقم

 اني اوم قا امو ١) قرذشألا طولا ىلا ( رؤا ةحنلو ؟فادشلا «ةاكرتالل

 دحا ىرعيال هنال («دواد ريمانمنم) مالسلا يلع ىلا ىا «ديرب دواد لآ ريمان عنم)
 ناكيطأ لاو يوم لال كايا لزق ليوا نس داع يتسلل ل

  هجاوزاو دم ىلع لص مهللا) اهظ :افلاق ىا (ةالصلاف ىدعاسلا ديم ىبأ ثيدح فول

 هريق دنع ىا .4 ماسو هلع ىلاعت هللا ىلص ىب اع ىلصي ناك هنا ر ع نا ثيددحىفو هنرذو

 لادو زمه مقل (ىسلدنالا ىبح اور نم اقطولا و .لان ا ل

 ةؤطسل ىف ديزو ىوواستلا ع نا ىحن نع ازارتحا هب هديقو ةئالثلا مضل ليقو مال م

 ملعلا ىرصملا وهو 264 نبا ا رمعو ركب ىنال وعدبو هريع 0 ميدصلاو

 تاواصنالف ىلع كنم لما مهللا لوقنف بيغلاب اناحصال وعدن انك كلام نب سنانع)
 (ىضاقلالاق راهنلاب نوموصيو) رافغتسالاو دحهدللىا (لدللاب نوموش نيذلا راربا موق
 هلا ليماو نوققحلا هيلا بهذ ىذلاو ) ىضاقلا هبقفلا لاق ةخمسنأ ىو فندصملا ىنعي

 (ىورو هللا امهمحر) ةئيبعنباوا ىروثلا ىا (نايفسو) بهذملا ماما ىا 6كلام هلاقام
 قعلكملاو.ءاهقتلان م) نوزيتك يأ (دجاوأ نيغوهراتخلاو شاع يانغ زور اهل ىأ

 زون امئاو ادارفا ىا ( مهركذ دنع) لسرلانم معا مهو «ءايبنالا ريغ ىلع ىلصيال هلا

 وه تورو 2( سمح ىف *.) هلوق وهو هربخ رايتعا كذو ةالصلا ىا (وهلي) اعامنا

 يظعت لا ( ازيزعتو مهل اريقوت ر) ةضفازلا ىلع در هيو ةداعو افرع ىا ( ءاسنالا هب )

 (هف هاني الو مظعتلاو سدقتلاو هزتتلاب 98 تادقع :ىلابكا قا صتخ 6 ) اليجتو

 بويعلانع ءالجاو ةنعا ءايسنالا ناك ناو لجو نع ىلاعت لاق لاقف (هريغ) ركذاهث ىا

 | ميلستلاو ةالصلاب ءايبنالا رئاسو ملسو هيلع .ىلاعت هللاىبص ىنلا صيصخت بجي كلذك ) ءآرب

 دحاو لكىف ىا (هيف) مهب كراشب الو ةخعتنىفو لعافلا وا لوعفملل ءانلاب («كراشي الو

 ايليك نيو لئامم وفعلا هيلع اولص ِهِلَوَس ) نيئمؤملا ىا 6 هللا نما مك هاوس ) امهم

 5 يس ل ل ل ل لا عاكس سس سس م تلاٌْ ج١ ب 20203185وت->2

 ف. .

 يااا يااا ترامس ايل ل يي سس سس سس يي يي إي يايا ش2 بيسسملنبياي سس سنس



 متت ١17 قس
 66 ست س77 هصد هت تطت سدت صو قولت

 نادبفيلال) نيملاصلا ءا املعلا نأ ه ( مهربغو) نيباتلاو ةياصلا . مي ايدل (ةعالا نفذ ماوس ٍ

 مودم ا ةرفغأا ىف ناجل اوناك ناو ةباصأاب افرع صنتخي وضتولا, نا هل فو ( ىخذرلاو

 نذلا انناوذخالو انلرفغا | انمرر) مه دعل ن م اواح ندلا ىا ( نولوش كاع لاق 6م ءاعدلا

 ىلاعتلاقو) ميحر فؤر كلنا انبر - نيذلل الغ انبولق ىف لمجت الو ىا (نامبالاب انوةبس
 اهخيلستا |ريقلا وب زاصناالا وب نرجع اهملا نم نولوالا قوش لاو ةخجن ىو( محروس ندنلاو
 هنع اوضرو مهنع هللاىض رز ةمايقلا موب ىلا ناقتاو ةعاطو ناّساو ناماب ىا «ناسحاب )

 مما ذهف دعو راؤب ( رضا 2 ءاييدلالا نيغ لع مالاسلاو ةالضلا ركذبىاب ©وهغ ابضياو
 يا ([نا(نتعوباب لاقاك ل. فلخلاو, تفاديسلا نم يا (.لوالا ردبصلا فو رعم نكي )ل

 يافا رول ب( ظنا تو).ةياجعلا ريكا ةمحب ةكراتلا ى ( ةضفاررلا هتتدجا.امناورل ىبافلا

 ىا؟ مهو راف ) ةاوربلا/ تب لعا نم“وعا 6 ةئالا ضعا ىف 2 نوم انملاو نوشاسلا مهما ا

 ىلع الثم نولوقيف مالسلاب اذكو © ةالصلاب 75 ركرشلا دنع و مه ريغو نينبسلاو نمكر مها

 ماقم ىا ( كلذىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىناإ ) مهنا ىا ( مهوواسو ) مالسلا هيلع

 كلذب اومسو ةفوكلا ةعيشنم ةقرف ةضفارلا نا ىكاطنا ركذو ماركلاب قيليال اذهو مارملا
 نءطف كلملاب دع نب ماشه ىلع جرخ بااطىا.نب ىلع نب نيسملا ن ىلع ن ٍديز نال

 مهل لاقف سراف اننام للا .هعم نقب ملو موضة نفق كلذ نع ىهمتف معو ركب ىلإ ىف م كتسع

 زاجسا|و ههذم ىالغن ه لك بقللا اذه مزل مث كلذب اوبقلف ىنومت 5 يس

 اءلع نولضف ة كيف معا !مدهو ةعيشلا ىلا نوسنلل نذلا مه هعيشتملاو هبا امصلاو نعطلا

 مهتفلاخم بج هنعىهنم عدبلا لهاب هيشتلا ناف اضياو ) هعابتا ىا هتعيشنم مهنا نومعزيو

 جاوزالاو ل الا ىلع ةالصلا ركذو ر كلانه مهل اراعش هولعجوىا «كلذنم هومزتلا يف

 ةفاضالاو )ل ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هل ىا 6 عبتلا مكحت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا عم

 نوقةحلا ءاملعلا ىا (اولاق) لالقتسالا م كاآصصخلا عر يا ل ا 001

 ءوحنو فوأ ىلا لا نم ىا © هلَع ىلصنم لع ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبألا ةالص وز

 ةمحرلاو ءاعدلا ىرحم ىلع لوم ةالصلا كلت ىرحم ىا «ءاعدلا ىر# اهارجم )
 ىا « ريقوتلاو مظعتلا ىنعم اهيف سيل رر ةرشاعملا لاح ةلباةملا نسح ىا 6 ةهجاوملاو رث

 مكي, لوسرلا ءاعد اواءجتالىلاهتلاقدقو )) ءاملعلاىا ( اولاق ) لامكل |ابابراب صتخا ىذلا

 ناوي نااتخ «كادكف ل دنع ت وصلا عفر ىفو همساب ةادانملا ىف ىا ( اضعب مكضعل اع

 مامالا رايتخا اذهو )ل هريغنع هب زيت ىا © ضعبل مهضعب سانلا ءاعدل افلا هل ءاعدلا

 ءاهقتلا يا ( اح وش نم) لسكتو ءافلا' شو عفتو ةزمهلا "دف ع ا ع ا 0

 نلاو كلا برغلا ظفاح ؟قيح وأ درا /| دنع ن رم وأ لاق هو ) ةكلاملا

 2 لصف زوم

 ةرايزو وعدبو ماسي فيكو هيلع ماسو هراز نه ةليضفو مالسلاهيلع هربق ةرايز مكح ىف

 4 ظ

 لللتتتتا مشمس لللا



 ٠ يلا 0:09:90
 اهنوكىلع عمت# ىا (اهيلع) عمتج ىوريو ) عمم نيمإسملا نتسنم ةئس مالسلاهيلع هربق |

 اهيف بغرم ةليضفو ) ةبجاو امنا ليقلب مامهلا نباو ىوونلا عامحالا ىعدأ نمتو ةنس

 هاش ديغازؤشو .قرط.هلو قاربلغلا وزانيلازوتةعازحم: نب اااها قرات راكي نبا نما 704 0

 (ىتعافش هل تبجو ىربق رازنم ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا لاق لاق) اهلحال ىبهذلا

 ثيدحلا ةئا نم ةعامج هعحو هريغو ىنطقرادلا هاور تلح 3 ورىفو تو تقح ىا

 ةنيدملاف ىنراز نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق كلام نب سنانعو)

 رمجنعف بانلا اذهيىف رخاآ ضرغ هل سدا باوثلل اءلاطو بانا كلذ ايوان ىا (استحم

 | هلمع رجا هل بتك هلمع بستحانم ناف مكلامعا اورستحا سانلا اهءا هنع ىلاعت هللاىذر

 ' ىمذف ىا ملا مه »| ةزخسا ىفو ىترواحم ىا ما رسكب (ىراوجيف ناك ) هتبسح رحاو

 | تلق هاور نم فرعاال ىلدلا لاق ( ةمايقلا موي اعيفش هل تنكو ) قريخو ىذهعو ظ

 ١ ىتييللا هاورو ةمايقلا موي ىراو>ىف ناك ادمعتم ىنراز نم ظفلب هريغو ىليقعلا هاوردق

 ْ نرازنم ةناوعوبا ىورو ةمايقلا مون ىراو>ىف ناك ةسدملاىلا امستحم ىنراز نم هظفلو

 ظ قهبللا ةاؤرام ىا (رخآ ثيدخىفوإ) ةمايقلا مونا اعيفشو اديهشي هل تنك استحي ةئسدملاب

 | مع نيانع ركا_معناو ىلعوناو ىناريطلاو ىطقرادلاو امهئتسؤ روضنفب نبا ديعسو

 ةييناطاف فلز اماكن نتاذيو بيب .ةيازنز.ىفاوا (لاواه دشن ىلاوأز نذل !اهايتق لايق هلل [يلطر

 ناز نما رام وفزلس قع لا وزامااهنم ,ةردي دوش اغف «اتناياورلا وث ترثك!تانلااقح ف ةليبلتملا ب

 لع زو لايشاا وقوي يامي لاربع اق ) ناايرام#ا مقاس جئازلاو اه اناني وينال
 ١ ةعس هل ىتمان» دحا نمام ظفلي فروض دنس سنانعو ةعاطتسالا دعب ةرايزلا بوحو

 ظ

 ظ
 قار راب عسا ا +. مج شنب ةنعانع لبا نعاوب زذع هل( شيلالا/ةلنرتووللثاو

 أ نق از لاهزا) كتف ةقراط رذينت و يمنيون لافته هانز جتانيج ابكتول] ازا هل
 ظ كلاب“ ةرها ركل ىلإ: ىزغ انا: يقل ( كلذ ىنعم ف فاتذا دقو ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىلا

 ؤ ةرايزلا مسا ىا مسالا ةهارك ىرخا ىفو مسالل ةيها رك ةخسأ ىفو (مسالا ةيها 1 قيق)

 | هنع لاي جس قناة رب نه اا ارع نا: ناو امانينا الاندعما تقل اورو :لعان بدك اناياال

 | تاغلانملا ىا واولا ديدشتو ءازلا ٌثُهب 6 روءقلا تاراوز هللا نذل مالسسلا هيلع هلوقنم)

 حصاالاف نويزوكف رارقلا تارومهأم نمال نهنعل اعا مالسلا هيلع هنأ هشو رومقلا ةرايزوف

 مالعالا ضعب هب لائاك مالسلاهيلع هترايز نهقحىف نسال هنا هنم ذخؤيدق من نهل اهتدايذ

 لالدتسالا ىا ( اذهو ) كلانه اهث طئارشب نش اذا كلذ نهل هركبال هنا عجالا نك

 ةزايزانك مع باتكلا نم ةخعسأ ىفو م تدبك !)/يليبكم هاوراهث ىا (هلوق هدرب)

 اءالك ىا 7 نايكي وب طاجال مضب ارم اولوقت الو ةرايزب ةئسأىفو (اهوروزف روبقلا

 مكمحلا 5 كيلا يا ظحت دع للاسوللا يباطتم نروكيوتا لاهوعم نار1 سئل يع

 ظ ل مصل تال ١ لما نهةحىف ليلعتلا هلي ولو ْوإو نيقحفال ا زعم مهةح ىف ىناثلا
 - 0777+ 0100ج

 هلاَق تايعلا حرسو نملا ةخح' مجا ريلق تادنسلاح رشلا ادره ةعسل ىف طقسدقو )0(
١ 4١|] 

 طا
 اح



 ظ ست ١٠١ 1م

 مهتاوما نالف مهقحىف ليلعتلا اماو حاينلاو حايصلا نم نهسفنا نكلمال عزفلاو ع زحلا

 مهزاحا نيملسملا تاوما رثك املف محروق ةرايز نع اوعنق ةرفك اوناك مالسالا ردصفف

 هف عمتجا ثم كح اذهف تاومالل ةوعدلا ةعفئمو ةارلا لهال ةربعلا نم أهف ال ممرايز

 اموفرم هريغو رمع نبا نعرم اه هلوق اضيا هدريو ىا 6 هلوقو ) خوسنلاو غمانلا

 6 ةرايزلا مسا قلطا دقف رث ىتعافش هل تلح وا ىتعافش هل تبحو ىا (ىربق راز نم)

 (لقال ب نال ) كلام مالك ه.بحوتىف ىا _- او )ةارايزلا مسال ةهاركلا نكتملف ىا

 (ءوش سبل اضيا) لالدتسالا ىا « اذهو. روزملا نملضفا رئازلا نإ ) مهضعب لوقا ىا
 (ةفصلا هذه 3 لكلا 1 هلا تفتلي ملف صال انيس قل ةعسل ىفو هب دعم ىأ

 اماع ىا «اهومع) لوقلا اذه ىا ( اذه سيلو ) ةداعلاو فرعلاىف هسكع لااغلا لب

 قالطاىا (ظفللا اذهعنع ملو مرا ممترايز هلا لقا هيد قارؤوذفول را قكق

 اذه لالدتسالا م<لالف ىلوالاب مالسلاهءلع هيد قحىفف (ىلات هقحىفال ةرايزلا ظفل
 ريثكفو ىسافلا ىا («نارمعوبا لاقوإل انه عسنلا ضعبىف ديزو ىنعملا اذه ىلع ىنملا

 ربق انرزو ةرايزلا فاوط لاعب نا كلام هرك امنا ) ربلا دبع نبا وهو رمعويإ خسفلا دم

 هركف) مهني ايف ىا (ضعبا مهضعب كلذ سانلا لامعتسال ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىب 9

 نا بحاو طظفللا اذهل مهموم ىا لالا عما الو هيلع ىلاعت هللا ىلص ى لا ة 0

 لمعتسي اضيا مالسلا نا هيفو (ملسو هيلعملاعت هللا لص ىبلا ىلع انماس لاقب ناب صخم
 (لاحرلا دش بجحاوو سانلا نيب ةحابم ةرايزلاناف اضياو لاق) اماث ليلعتلا نوكمالف اماع

 لل و يلفت تووكو. انه :تاوجولاب ديرب مهلاجلا ةلع اظرف ىلا ) طل بله راسن قو,

 0 ورع عضل ةرايزلا ظفل ناد هيلسرو دلي دلت ؛بمسوم 2 1( طرق: لاوجتوال ذك انو
 ةةسعرمشلا ماكحالا نه ةلئالاو بدنلاو بودولاو اهلا_ثماو ةاكزلاو ةالصلاو ةرمعلاو

 كلذل ىا هل كلام ةهاركو) كلانه لوقلا اده عنم ىا 0 ناييفاطيساع اه زالاازلو

 لاقول) اهحثو ةزمهلا رسكب (هناو ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هللالوسر رق ىلا هتقاضال) |

 هلوقل ) كلذ امناو هع نمو كلام ىا ( ههركي مل مل ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا انؤؤاوإ|

 4 ىدعل دنعإ 2 مصلا وهو نئولاك ىا «( انثو ىربق لمجال مهللا مالسلاو ةالصلا هيلع

 ودعا ىآ © دجال مايسلا روق .اوذخلا موق لغسل نشغ فعمل ءىروع انف"

 «ظفللا اذه ةفاضا) كلام ناصىا «ىمحخ) ىراصتلا ضعب هلعفاك ناثالل نودحعسلاك اهل |

 ىا 6 ةسيرذلل امظف ) ةماعلا ىا 6 كاوا لقفل لمتلاو ٌيقلا»لا رظ نازل -ظفلاا غلا ظ

 باوصلاب ىا 6 ملعا هللاو / بالا اذه حفل ىإ (بابلل ) اعطق ىا 6 اوسحو ) ةليسولا

 اهنم ةلعلا هذه ىلا تفتلب الف ةظفللا هذه حيرصتلا ةددعتم تاياورب درو دق هنا هفو

 ىلع ثيدح اهنمو اديىهسش وا اعفش هل تنك ىربق نادر وم قتدلابطلاو دوادوبا ءاوزاق

 انج رسزتخب فارق راك اكمو ا هفافمو قلل اغلق« قولا / ىربق راز نم اعوفرم |
 هل اج تح... مصحاس يمس بيبسي نجا يار نيام ااا ل ل حسم

 ( ءاحو )

 م

 سس سس بسب سم ب بببسسس وسس سس وس يسسس سس سس سس سوس سس نا ياس اسس الا كلاما

 02 خخ ]1 ز]ز]1! ]1 |]؟]؟]؟]؟]؟]!]!]؟]؟1]!/]|!]!|!]ز]ز]ز]1]1]!]ز]ز]ز]ز ]زل 2 1 1 3 ا 1 اا 0 اال ااا ا ا ا ا اا اا اا ا ااا 6-6-6-2



 كا ملاس سمي 3 هل يس رطرطع 0 20م

 هراوجىف ناك ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لو_سر ربق راز نم. افوهوم. هنع ءاحو
 ةقيقح هتاذ ةرايز روصتال هلال هربق انرز ىنعملاف هانرز انلق اذا انا ىلع مالسلا هيلع

 دةتعملانا عم هيبشتلا ظفلب قابحىف ىراز اناكف ىتام دع ىراز ئم درو ىنءملا اذهلو
 رز اناوق لب ءادهشلا نم كلذب ىلوا مهناف ءايحالا نم مهروبقىف ءايدنالا رئاسو هنا
 اهارغو ليدز ىعشلل عقو امو اذه قيفوتلا ىلو باو رورقتللا دش انوا لازم لوبق
 ةابانللا نم ةيمت نبا طرفدقو عامحالا هتفلاخخل هيلعلوعبال ذاش روبقلا ةرايز ةهارك ىضتشامم
 نوك لاق ثيح هريغ طرفا اك ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبنلا ةرايزل رفسلا مرح ثيح
 برقا ىناثلا لعلو رفكلاب هيلع موكحم هدحاحو ةرورمغلاب نيدلا نم مولعم ةبرق ةرايزلا
 مرح قوف هنال ارفك نوكي بابحتسالاب هيف ءاملعلا عمحا ام يرحم نال باوصلا ىلا
 اع الوبر لوا ةيرتوا ءويصياولا» مالا لام قكع من بابلا اذهىف هيلع قفتملا حابلا

 تتوج

 تسب تا ا ا

 عافتا نم ةهوركم ةفص وا ةركنم ةئيه ىلع صاخ تقو ىف عاسمتالا نم ةرايزلا نم

 ( مح نم ناش نم ) مايالا يدق نم ىا 6( لزي مل اممو هيقفلا ميهاربا نب قححتا لاق )
 ١ هترايزا مالسالا ةنيدم ىا 6 ةئيدملاب رورملا ) مارحلا هللا تب دصق نم نديد نه ىا
 املج زعركلا لاو) هاشرا جفا ا( ةفطدل اوأ) يتساديقفلجاو ب لق اما ىا مالسلاهيلع
 ' لاحملا كلتىف ةفعاضملا ديزم نم هيف درو امل ( ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 همست ممعسدهططسيجلماار_ 2, ّ بل ل ل لل وه سس يب بس للدااهغغغبددظغعدددبعغلبلهيليجييغي م غ  عيبيجببيبيبيبهشهبدفدف+د+ود+ةفبهبهِهليليلههيغهلليبدبيهججببيبللبببعميبببيعليبشهبلطهيهي ديدي تسلعللا ١ [صواقنلب لاج# طقور.  ةكادل ]0012 لللإن هتك هته هجإ كلر نا ترو شقر للمالك

 ظ تاناوطسالا دنع هيالص ناكمو يمنللو هسول> لحم ىا ( هسلجمو هربثو هرينمو ]ل

 ظ ادعو هيو دروا ال بدحوأملا اديع هربق ذاخنا نم هيف امل دحاو تقو ىف ءاسنلاو لاحرلا

| 
 ا

 | ا
| 

 ظ
 ظ

 ' لزنيو ) ىنمي هللا تدنتساو ئثلا ىلا تدنس ماودك" ىف دنس ةزطسا ىفو ( هلا ظ 1

 رمع نع كريتلاو ىا عة نعو هيلع هقاييعلا ةلاف قدا (هف ىحولاب لارج

 ةعئاو يصل ول هدصق نءو ىأ (!(دليبصقلا ف انفآ رباع لفؤورقعمزإ كفا اورو

 6 راتعالاو ) نيحلاصلاو ءاملعلاو نيدهتجملا نم مهعاتاو نيعباتلا نم ىا نفسا

 تل عما نم عمال هنا لصاحخلاو هعيمج ىا هلك ) ءناضلع ىا ( كلذب ) مفرلاب

 هترايز مالسالاح ضرف ءادادعب ىلصالا ضرغلا نوكي نا ىنبذي نكل تاعاطلا ليصحتف

 ةتقنو ةيعلشتلاب "هلي دفانإوا قا لاقو 2 <مازركلا يدعم نوي عنيت وسلا بينلؤع لع

 قىاعا اخلي لوقا تكا نم طع ةديفلاب )ا ةعطنلاب كتكللايهحا دي كاز ةفاع
 التف ماسو هيلع: ىلاعت هللا ىلص ىبللا ريق دنع فقو نم ) ناشلا ىا 6 هنا ) ثيدحلا

 ارقي هنا ىهاظلا 6 ىنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نا ) ىلاعت هلوق ىو 6 ةياالا هذه
 ىلاعت هللاىلص لاق مث ) الست اوملسو هيلع اولص اونما نيذلا اهيا اي وهو اضيا اهدعبام

 يس 2س سب حيييل اهاوق نم ) هوحنو هللا ىناي لوقت نا ىلوالا 6 دماي ) ملسو ديزي نا ىلوالا (كباع |



 تأ ١67 و

 ١ قالب ن1 زيف هوز: ):ةيليسام ا ( ناآلفراز_كيلغ, نملاعت ملا نإص كلم. هادا ةع نيس
 ثيدحلاو ةيورخا وا ةيويلد هل ةجاح لك تيضق.ىنعملاو عقرت لب © ةجاح ) كل ةزحس

 نوكسو ميم من (ىرهملا ديعسىبا نب ديزي نعو)ل ايندلاىبا نبا قيرط ن٠ تهبل هاور

 (رةيسازل كابل لل ناقا هتعوو اهلف'زناؤملاب ذيع (نب رمع لق تمدق ال ةبسن ,ءانقا ءا زف .ءاه

 ةقيقح ىا © ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبألا ربق ىرتس ةئيدملا تيا اذا ) كنا ىهو ىا

 ذوو را كل ةرزمه عطق زو 6 مالسلا ىنم هأرقاف ) هلوحو هلم وهو ازاجحوا
 كافزلب هنعبالظملا ف: قهنلا»نيوط نه اهدلا بار نب| ءاورب ثيدلطاو هع عقو هلوا كو

 ىا «ناكو) ناعالا بعشى قهيبلا هاوراك نادرو نب متاح وهو ىرهملا ريغ ىا (هريغ

 هللا ) ريسإو ه>وب ىا ءار مركز ةدحوم نورا ءاب مضب (درب ) زيزعلادبع نب رمع ظ

 ظ ملال افق 6 اذزغلل ةيفلا وتلا دضاقلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىبدىبألا ىلا ىا (ماش اني ديل

 ىا 6 فقوذ ماسو هيلع ىلاعأ هللا ىلص ىلا ريق ىتا كلام نب سنا يار مهضعل لاف

 ظ

 م
 ظ
 ظ

 اسو هيلع ىلاعت هللاىلص ى لا ىلع م اس ةالصلا مي هنأ تننظ ىتح هدب عفرف) هيدب نيب

 هللا اعد هلعلو ماللعالا نم انقل ماقملاكلذىف نيديلا عفر بايحسأ فرعيال «فرصنا مث

 ىا ا( ملس اذا /) هنع ىا بهو نءا ةياورىف كلام لاقو) مالسلا هيلع هب عفشتو هناحس |

 «ةلقلا ا ربقلا ىلا ههحوو فش اعدو ملسو هيلعىلاعت هللا ىلص ئناىعز دحاوا وه |

 وهو هللاوعدب م ” ريقلا ىلا هح وتم وهو: الوا ماسي اهوا نان لساتلا بايررا ضءب بهذو ظ

 (هاراوقلابقلا بوشار قانون ف :١ هاقيلا و البلا ميلغت ةماز قوفي لقا «ليفتسمم

 دانا هلق. « ويح :كنالاطورهتبقا رادجس اذكو انين جمالا اش يدالاو سلات ١

 كنار نالاندالا 57 ةنالاوزربل زكا بتل نيرا ويمد هيفالو ( )|
 زوجاال ىا (ىراال ةطوسملا ف2 كلام ىا (لاقو) ىلازغاا هلقئام ىلع ىراصنلا ةداع |

 | (ىضمنو ماسي | نكلو وعد ملسو هيلعىلاعت هللاىلصىنلا ربق نعل يحاسا (بفسولا]

 ننا/اكاق ) لماتف لك الا ناس اذه لاق: نا: الا مهللا ادع جسام مرضاة ملاك نع |

 يقرا اجزلاا ناءاوشو :لاقاةيبضاخت زايولا تا نذاؤم لوقت, باق اريهصتلاب « كلم ىلإ |

 ها واو طا جلا الرا) ناز طف مكاو اراد نانو قيانرل ارنا مكيكف نيكازلا
 (ليدنتلا لملف ) هتلبا اقمو هتهجاومف ىا مغيو واولا 21 اسو هيلعىلاعت هللا لص

 انهثيج قا" ىا ( ةلبقلاف ىذلا ١ سأرلا مظع وهف يمل اها زا ف ولزالم يف بقل روتبكو

 قاعلاتلا !ةغاب لل غن! كوم ىف ( عفان كلاق ارا يبا ىلا نابع ودا بار يزعر فلام

 قدها كعاأا قا (هتازإ) هيف نم * ىلع ىا (ربقلا ىلع ملسي رمع نا ناك )ل مهمالعاو

 مالا لاوقفاوبفلا: ىلا: يغرك لب :ىدع رك ئازةخست ىفو (رثكاو :ةم ةئامز) كلذ

 مالسلا ةؤعسن ىفو (ىباىلع مالسلا ركبىبا ىلع مالسلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبالا ىلع
 كلذىع دزيملو ىا «فرصنم منزل بدالاىلا كاين اذهرز نع ةبتك ىو نفح ا لع

 222 سس سس. نا دس ىلا لا ا اا الا احس

 ا اا ااا

 ب جل

 (هاور)



 ا هت 16+ 0

 ْ رفيامةوا هدب اللهو :نوفاماا) رصنا ىا "ىرو وعسل ىفو (ىؤرو) هربعو 2 لا هآور

 ظ ىلع) هدب ىا (اهعضو مث ربنملا نم) هدوعق عضوم ىا (ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص ىبنلا
 ىناا دعقم ىلع هدب اعضاو ءا ريا مئراقللا علنا نمح رلادبع ن ء ادعس نءا هاور قلل

 اوي و ريغصتلاب وا ةلمهم رسكف فاق عمن 6 طيسق نبانعو ) ماسو هيلع لاق ةلانبؤط
 ةياع ىلاعت هللا ىلص ى لا ناحا ناي ةدطوم هيقوف ناوكمف نيع مضب (ىتملاو) مجالا ظ

 ىا ةلمهملا نبا بامعتؤ محلا جهل (بايسل ) سانلا هماع نمىا «رويسملا الخ اذا ماسو

 ناك ىتلا ىنعي (ربقلا ىلت ىتاا ) ةنامرال ةهاشملا ةدقعلا ىا (ربنملا ةنامر)ل اوسمو اوسح
 ةكربلاو نعال اءلط مهاع اعأي ١ | مس ىاةاوضجم قلعتم (م يضاضلا هئيمع مالسلا هيلع انياب

 ةل.سولا هذهم هناعس هللاىا (نوعدب ةلبقلا اولمقتسا مث ناسحالا ناّساو ناميالا ةدايزفف
 ملاع وه ©( ىنيللا حت نأ ىف ةياور نم اطوملافو ) دعس (١ ءاوزز. ةلاضتلاب ليوا
 ىا (ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىب هلا ريق ىلع فش زعرور رمان اغا « هنا نيلدنالا

 ىا (رمعو ركبىبا ىلعو ملسو 17 ىلاعت هللاىلص ىنلا ىلع ىلصيف )ل ةزكن ىفامك هربق دنع
 وهو ( مساقلانبا دنعو ) ماي ا ماقملا ريمغت ريغ نم . مالسلا ىف مهني عمج ناكمىف وهو
 وعدبو ث اهريغو ماسمو يراخعا هنع ىور مالعالا دحا وهو 2 ىنقلاو ) 5 ه.ّقف

 وهو (بيهونا ةياورىف كلام لاقل رمعو ركبىبا ىلعو ةظفا لدب ىا (رمعو ركب ىبالأ
 مالس ىوريو 6« مالسلا ) رئازلا ىا ةروسكملا ماللا ديادشت,. 6 ملسملا لو ) رلصم 0 ١
 كاوا ىلع م ااودسو سو للا ا) كالاما قا ( لاق هناكرب و في ىلا ام | 1 كيلع ل ظ

 مالعالا دحاوهو محلاو ةددح وألا ( ىحا ايلا ديلولاوبا ىضاقلا لاق ناكاظفل 7 ا رمعو ظ

 ةالصلا وا هللا ىناب كيلع ةالصلا لوَش نآب ىا (ةالصلا ظفلب ىنلل وعدي هنا ىدنعو) ظ
 نكلادمت هلوق هنلع لذاك لكك او: لضفا :مالسلا».نئياو هس عمجانا كيشالاو هللا نلوطسوب لع
 اهنشفب اًاطنهل وعدن وا ىف (رمعو ا زكا فاالاو ١) اهلج ايل ملّساو هيلع وانشاء ودنا! قيهللاللا
 ناك هنا هنع ىرخا ةياوزى ءاح ثيح مدقتملا,ئا © فالخلان فار معنبا تيد
 ىفو ىبا ىلع مالسلا يلا مالسلا ماسو هيلع ىلاعت هللا بص/ىنلا ىلع مالسلا ايت

 رمعو ركبىبا ىلعو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع ىلصي ناك هنا هنع ىرخا ةياور
 هلا ىدنع ىحابلا لوق مت فيكف الالقتسا هركن ءايسنالا ريغ ىلع ةالصلانا مدقت دقو
 نا ةئاثلا ةياورلاف رمعنبا ثيدح نا هتباغو رمعو نكد الؤا اشاد يقل تانيا
 مالسلاو ةالصلا نيب عما 15 لضفالانا لسا و ا اينلوت الا اابهن عقد اهنيالك ةاللطلاب كو ظ

 ١ جل باقر )لجل 0 لوقلاهنأف لمأتف مالسلا: ظفلب امنهصخف ءايحاشاماو (لكآلا قتل 0
 ىا (لوسرلا دمتم لخد اذا) رئازلا ىا (لوغو ) ةحضاولا فنصمو مالا دحا |

 ةفاضالا ريغنم لوسرلا قالطا ءاملعلا ضعب هركدقو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىبص هللالوسر ؤ ظ
 531000 ب2 (مالسلا هيلع هللال وسر ىلع) مامت ىا (مالسو هللامسرل ىوغللا هانعم معوتل هلا هللاىلا |



 بيت ١61 غم

 ١ (1يراوك)» نيظايلا هللاداع لعو ىا (انيلع مالسلا ) مالسلاو ةالصلا هيلع ةنعت2ىفو

 مهللا دمت ىلع) ماسوةدايز ىلوالا (هتكئالمو هللا[ صو همركو هفطل نمو هيناح نم .ىا

 ولو ماعاد كاش ا ىلقوسعل ئا( كتلاجو هيل تجر كناونا ا ىل تان ىونشلا زم ا
 تافلاهؤ (دصقامل) هس>حاوهو هسواسو نمىا ( ميحرلا ناطيشلا ن٠ىظفحاو)) كتّصعم

 (اهف عكراف ربنملاو ربقلا نيبام هور ةرهط. ةفيرششلا ىا 6 ةضورلا ىلا ) هجوت مث ىا

 ىلا( ]ن1 طق وعول 2 ةيداولسلا هت( «يبدسا و )رلا هو كااماق عا ة(نبتبكر )"لص | ىا

 هللا طقم لك هللا اانا ياست ده اولا هتاوربل اه رخل ال إو ةجيتاعاع] 36 رايرلا كف ؤيغلا

 ما فل ايلتاو]> ةلج لارا قول موطأ لف «اهإ ايف بهدف ىو يمك ولا ف قلب( ااه ) اةنادع
 ( هيلع نوءلاو ) دصاقملانم ىا ( هيلا ت>رخام مات امهنم عارفلا دعبوا امهيف هللا

 كلانا زبللا ةفلورلا ريغ ١) بصسملا « تي اهوبك كاتتكو ثناك ناؤ )هيضازرملا عيج ىف .ىا

 ىا © لضفا ث ريسلاف ةلضافلا عضاوملا ف اذكو 6« ةضورلا فو ) ةنسلا نع كاتفك ىا

 ةشئاعب صتخلا ىا «ىتب نيبام مالسلاو ةالصلا هيلع لاقدقو) اهلضفىف ثيداحالا دورول

 لج زد ف شب لاء 6( ةئإس ١ فاير فة شاور وتمال ر)ا1 طو# قيام ةنازلاو ند نكمل
 يطال ل( تيا لدا بس دينه فاطلا ننيركسا ل دهان فلولا ياو ك6 عوامل
 17 ةليدؤل 2 أكف ةنلا ناثروب عضوملا انس ف كابل العلا نإ فان ىبتقلا لاق دقف

 نيمف ءار نوكسف ةيقوف مضب 6 ةعرت ىلع ىرينمو ) ملعا هللاو عما نم عنمالو لوقا

 نع رازبلاو رباح نع هما دمحا هاور ( ةنلا عرت نم ) ةعفن م ةضوروا ةيتع ىا ةلمهم

 ويينإلا ةويل شالا 'ةلئاجا نؤادلذاطورالا قاب !هكدلا عنا ظفل ب هوتغ ل ري ئطقرا دلال كيتا"

 لههتس وفا ةنانؤع يناثو دعا اطقفاءاوززاو اورمع؛ ن اغا .طاسؤالا قل قانيظلا وازن هبا زوع

 ةضور ىهف نئمطمىف تناكن اف ةصاخ عفتسم ناكمىلع ةضورلا لصالاىف ةعرتلاو دعسنا

 اوعتراف ةنْلا ضايرب متر ماذا ةياور ىفو ركذلا سلام ىندي ةنْلا ضايرفف اوعترا دروو ظ

 وحتو ريكا لاو هللاالا هلاالو للدْاو للاناعس لوش عترلاو دجاسملاب ضايرلا رسفو

 هيلع البقمو هنم ابرق ىا (ربقلاب) رئازلا اهبا فق ىا سما هانعم ربخ فت من كلذ

 ىو هللع ىلصتق) هترضحىف نمل امظعم ىا ؟ارقوتمإ هسفنىف اللذتم ىا (اعضاوتم)

 ناييرلاوااناوفملاب لبا اسيل وعدت و :نمعو كب قلا "ىلع ملستو)ل هيدل ىا (كرضح ام

 ةدايسلاو ةداعسلا بحاص ىلع ةالصلاوا ةداعلاو ةعاطلا ىا « ةالصلا نم رثكآو )

 , نا عدنال و ) امهتاعاسيف ىا © راهنلاو لدالاب ملسو هيلع ىلاعآ هللا ىلص ىنلا روسى )

 هللا ىلص ناك هناذ دهشملا كلذ ةرايزو دجسملا كلذ نايتا كرتتالو ىا 6 ابق دسم ىتأت

 ركذيو ثنؤيو رصقو دمي ءابقو ايشامو كار تبس موي لكاهيتأي ماسو هيلع ىلاعت
 "ليي اناس ريفا ((2 رسل ووبقازل ١) هذ سو هونك د قاؤا هشام اؤكاكالاا ةرهسبالاو عنيو فرصيو

 12 و تس هس حس سس سا سس م سي بسسس سي يب تنسيب يسود ب با لا

 ( يار



 -1ةلخا س
 ًاط وملا هع :ئؤر:هناف 'ةفشانا تاكا وم« ندتتللا نب ادم هلملو: ةناككا نما اًكحباو ني
 ةرايزلاو مودقلا مالسس ىا 6 لخد اذا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا ىلع ماسي سة

 ىف ) وهو كلذب ديري ىا © ىنعي ) ةعداوملا مالس جر نا دارا اذاو ىأ ( جرخو )
 دارا ىا 6 جرخ اذاو دمع لاق )ل انايحا ىا ©« كلذ نيب اهثو ) ارخا و الوا 6 ةنيدملا

 فاوطىلع اسايق ةرايزلل ئا «ربقلاب فوقولاهدهع رخآ لء>) ةنيدملانم جرم نا رئازلا

 رفسلل اديرم هنوك لاحىا 6 ارفاسمإ ةئبدملا لهاّنم ولو (جرخ نه كلذكو) عادولا
 بهو نبا ىورورل باوثلا ديزل بجوملا باد الا ناسحساو باحسالاقيرطب هلك اذهو

 ىلص ىنلا نا ماسوهيلعىلاعت هللا لص ىبنلا تذب رل اهنع هللا ىذر ءاسهزلالوتبلا ىا (ةمطاف نع

 هاور نم ملعا الوباطخلا ءانجمب ىملدلا لاق ( دعتملا تلخد اذا لاقملسو هيلع ىلاعت هلا
 لصف ر) باتكلاىف اهحرخم عمهتباور قيس دقو باطخلا مومعهب دارملا نا باوصلا لبتلق

 ةلطاخلا :ءام قل ضفو الا "ريك تاخذ طاش ةكسأ ىفو ماس و هيلعيلاعت هللا بص بلا ىلع

 ٠ اذاو كتمحر 57 ىل عئاو ىنونذ ىلرفغا مهللا) هدعل ايف و هف ىلوقو ةزعسل ىفو «لقو)

 باونا ىلع قاو ىبونذ ىلرفعا مهللا لقو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىب لا ىلع لصف تجر

 (هيفو لصيلفناكم ملسلف )ل ديساو د.جىبانع دوادىبال ىا 2ى رخا ةياور ىفو كلضف

 ( ىظفحا مهلا 211010110 كسا ىنا مهللا جرخ اذا لوّشو) ىورملا اذهىف ىا
 لفض مرإ) داوجلللا ةوزظلا#ىا يجر ناب ملاكم زان ياما هاو ىالفاز قايل

 6 رسما اولد اذا نولوش ) ةباملا ىا 10 ناك ) نيعباتلا مالعا دحا باني

 ةيريخ ةلح عد ىلع هن كعلم هللا ىلص ىهللالا روهسملا سنجح وا ىوننلا روم ف

 مسايال ىا (انلخد هللا مساب هتاكربو هللاةمحرو ىننلا اما كيلع مالسلا) ىنعم ةشاشنا ىنبم

 اوف: همادأر, نكستسم انج ر خلو: ةمدشاب' قاننعتساما" الخد يعملان ادع زرحلا "هللا: سالو )0 >ةيارغ

 ؤ انروما عيمجو اندقعا هيلع انلاوحا عيمج ىفو ىا 6( انلكوت هللا ىلعو انةلعت مالا نيلاحلا ظ

 كلذ ا كلا: هنم مهحورخ نيح ىا (اوحرخ اذا نولوش اوناكو ) انضوف هيلا

 لاق رملا لخد اذا ىلا ناك ) اهنع مدقتاك ىا (اضيا اهنع ىلاعت هللاىضر ةمطافنعو

 تاوعدلاق قيم لاو و هحرذا ماسو هيلع هللا ىبص ةؤمسل ىف قو ؟ ماسو دم ىلع هللا ىلص

 ظ ىلصو ىحسو هللادمح ةياورىفو اذه لبق ةمطاف ثيدحلثم ( نيريس نبا ىا 2غ 18 م

 8 :ىلا فالتحاب تديدقو ىنعملا لش اذهو «هلثم ركذو ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىب ١: ىلع

 مسر) ةحامزاو ىذمرتلل ىا (ةياورىفو) اهاورنم ىردا ال ىحلدلا لوش ةارطسحلا

 ا ريغنع ىورو ىا ( اهريغنعو هللا لو_سز ىلع) ةالصلاو ةخس ىفو ©« مالسلاو

 ىلع ةجح ظفح نم نال هيلع فقا مل ىحلدلا لوق رضيالف ةددعتم قرط نم ةباحصلا نم
 وهو هءاورإ_فنصملا نا ىنكب هنال هنيعب هفرعا ال ىلا لوق ىلا تافتلا ال اذكو هزيغ

 ةققح ا مرسلا لخد اذا ماسو هيلع ىلاعت هللا نعي هللا لاسر اراك 'ةفج عقل الفاني
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 ىلرسيو ) ةيورخالاو ةينيدلا ىا («كتمحر باوبا ىل عنا مهللا لاق )ل هلوخد دارا اذاوا
 مدحا لخد اذا هنع ىلاعت هللاوضر ةريرهىبانعوإل ةيونعلاو ةيسللا ىا 6كقزر باوبا
 كتمحر باوبا ىا (ىلغأ؛ مهللا لقيلو ملسو هيلعىلاعت هَللاىلص ىبلا ىلع لصيلف دجحتملا
 ىف كلام لاقو ) ةعز> ناو ناب> ناو ةليالاو مويلا لمعيف ىاسنلاو ةحام نءا هاور

 هب لخد الك ىا ( ةئنيدملا لها نم هنم جرخو دجحملا لذد نم مزاي سيلو طوسبملا
 نرئازلانهىا (ءايرغلل) مزال ىإ (كلذ امناو) ةرايزلل ىا (ربقلاب ىفوقولا ) هنمجرخو

 فاواطلاو ةماقالالهال لضفا ةكمىف ةلفانلا ةالصلا نانم ءاملعلا هلاك اذهو نيجتملا نود

 تا با نا دينو لل اهق لا كيرا كلاما ا ناقزيي ):ةلئزابلا ءاررغلل :ليضفا
 جرخوا) مه ربغو ةنيدملا لهانم ىا (وملا ل قلوبا اليك (مدق نا يمد

 مالسلاب ىا (4ل وعدبو هيلعىصيف ملسو هيلعىلاعت هللاىلص ىبنلا ربق ىلع فب نا رفسولا
 كاداإا:عشيتا قزم دش ال .ةنماملا. لبابا نهر اسانتنانا) كلان »ل: نبقف نبعو ركب قالو)

 كلذ عم مه و ابلاغ رفسلا نودصَب الو ىا ©( هنوديرب الو رفسنم ]) نوئيممال ىا

 6/رفتو ا اتعرو (نكاا وانس ,عويلا يللا ةرايزلل نقلا قلع ,قنوقولا عز ©( كلي نولي )

 واو ىا (مايالافوا ) عوبسالا ف ىا نكسسيو ميلاو ميلا مغب (ةما ىف اورخأت ىا

 هلال و ب اهيف مناقل يتعز) رجا ابرك جك ولالا ةنيار ع 6( ويلا ةعيلعا يعرفك

 «اندإس) نيمدقتملانم ىا (هقفلا لهانم دحانع اذهىنلس ل هللادمحر كلاملاقف ةعاس

 هيوم لان كاقلك هنال عئاش ممتاَسف هلعفولو ىنعي زئاج ىا (عساو كن ديل يخلو هج

 م الءاولما كلا لعب ةاؤيولا :كاقاوير سايقملاو . قسح.مللا تتعمق هفز ا: يبس نلملببملا مآ راق
 كاتاليمراركتي_ن وفازيمتو هتايعي لاب شر هيلع , مهاديزلا نوثكير اوناك ةياضصلاب نإ _كشالو

 هاج ىلا لسوتلاو هباب ىلع ددرتلانم عنام ىأف هتاكرب راونانم ضيفلا ذخأب نوكربتيو
 ةركلا تناك نا من هعمس هربق دنع هيلع ىلص نحو هغلب ايان هيلع ىلصنم تيئدق هنا ىلع
 اماو ابح ددزت انغرز ثيدح هيلا ريشبام ةهاركلا اهقتحىف لاش نا كشالف ةلالملا بحوت
 ةموادملا ليدس ىلعولو ةرضحلا كلت نم عنملاىلا ليبسالف قوذلا ةيزمو قوشلا ةرثك دنع

 اهترييكتب نا لش إلا بلعب مالتملااو .ةالعلاريتكت قانبسك نان كي دخ يلع لدباك
 مهاروما مهدنعناك حاصلا فاسلا لعلو عاقبلا لضفاىف ىلوا اهعاّشاف عامجالاب يعم

 هليصحتو ملعلا بلط نا لوقت اذكو كلانه فوقولا ةرثكن ع مهلغشت تناكف كلذنم

 لااا ةاراي الو: نففايولطلا( ةراككذم /لابضفلا .هقيارظ) فب |صلاخ ناكل اذإ عقنشيو كس رطل
 الورل هلوق ىهاظ نم مهام انررحاع عفتراو انررقاب عفدناف ةرمعلا دصقو ةلفانلا جح
 | اوناك مهنا اهردصو ةمالا هذه لوا نع ىنغلبملو اهلوا حلصا ام الا ةمالا هذه رخآ ملصي

 (هركيو) كلانه مها تناك رومأب نولغتشي اوناك مهنا مهرذع انمدق دقو (كلذ نولعف

 نإ لاق رفسلا ىا (هدارا وا رفسنم ءاجنمل الا ) ةئيدملا لها نه ةرايزلل فوقولا ىا
 مكسسااسا

 (ينيانلا )



 | نا كشال « اوملنف ريقلا 7 انج الاقغ يزل اهنيداواطمرلا اذا 77 يزعل اهازو مساقلا ظ

 ظ نيبابث اونوكيمل مهنا هنم مزلبال نكل ابادا رهظاو | ااحتسا رثكأ نيتلاللا كنيتىف ةرايزلا

 2 هتنار ربقلا ىلع ملس ناك زوبع نبا نا عفان نع قيس دقو كلانه نيفقاولا نم كلذ

 ا (ىبأر كلذو) مساقلانبا ىا (لاق) ردتف ةئمدملا لها نم ناك هنا هكلشالاو يقع ىلإ ةرش

 ( قرفف ) مجلار ةدحوملاب وهو ( ىجابلا لاق ) كلام لوق ىهاظل قباطملا رات ىا

 || ءابرغلا نال ءابرقلاو ةنيدملا لها نيب) قرافو لصف ىا نوكسف حفل ةزطسىفو كلام ىا.

 | ىبقلا لجان. اهودصق مل اهب نوهقم ةنيدملا لهاو )ل مهتاحريف ىا ( كلذل 000

 | ىرتلهف كلاتهامل عنام ىاو كلذ كرت مهمزليال هنا هيفو هحاص ىلع ىا (ميلستلاو

 ظ ةكملها نود مهرفسيف اهودصق مهنال ةعكلا لو> فاوطلا مهل ءابرغلا نأب لاق ادحا
 أ نع ًاطوملاف كلام ىور ا 6 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ) مهتماقاىف اهودصقب مل ثيح

 | ىربق لمجتال مهللا ) ملسا نب ديز نع رمعمنع قازرلا دبعو السم راسي نب ءاظع
 نا هلم لهاو هتما ىلع افوخ هلاق امناو ىلاعت هللا نودنم دعب انس ىا ( دعب انو

 لاق اذلو مايفصا دهاشمو مايا رونق ىلا ةسسنلا باثتكلا لها "ةلهج لثم العش

 ىا ( دحاسم مهءاسنا روق اوذختا موق ىلع هللا بضغ دتشا ) مالسلاو ةالصلا هيلع

 مالسسلاو ةالصلا هيلع ىلا ىا (لاقو ) اهودنع ثيح اهف ادوهشمو اهم ادوتم

 الاسطر هنا( روفستما نأ قايعباو ل ء ازرع نال وساولل ةليطن قا" هوو (ظيض نازل انااا
 نفق نئلاكيلاب دب نا دحا تاك مآوا) هئاعأاو نىقدتو ناب قيفحت دقن حقا ارالالؤل

 ممل تس مسصسم مسوس ص ميل. افلم م مم سم ممل مس مس

 | مدعل ىا (هسميالو) برلا لوسر عم بدالا ةلقنع ئشان هنال (هب قصليال ربقلاب فقو

 انامزوا اليوط افوقو ىإ (اايوط ةَدْنَع فشالو) هسمو هسمنع ىهنلا درو لب هدورو

 ةلمهملا نيعلا مضب (ةيبّعلا فو) ةح اهنا :ةلؤلالل هس ىاع ةعيدمللا و .ةالرلا 5. هوسات

 نتاهشبا "لدفع شلرتالا“ هنقعملا اهب وللقم ةتمقل وت دقو ةدعباوم راو قولا الاوواَو
 نا ىحن نع دخا نايف سىإا 1 ةشع هي وهو اهفنصم ىطرقلا ىتعلا 0

 ىلع ىا (مالسلا لق )ب رسما ١ الاثم ىا ( عوكرلاب 55 ةكيلعو خللا

 لاح ىلع اسايق ىا (ماسو هيلع - هللا ىلص ىبالا دعس ىفرل هلوذد نيح مانالا ديس
 ىلاعت هللاىلص ىننلا ىلع ملسو ءاذ دجحملا خد ةباوصلانم ادحاو نا درو دق هنأف هتايح
 ةسوبزلا ةمرحلا مدقت ىلا ءاعا هيفو ىلع ملس 5 لصو عجرا هل لاقف ملسو هيلع

 | ملسو هيلعىللاءت هللاىلص ىبنلا ىلصم هيفلفتتلا عضاوم بحا و) ةيودللا ةمدخلا مظعت ىلع

 | قطملااوا ارضا ىا قيل رمل لادم مالو ةلياعما اغلا هو ميه مضل (قلخلا رالف ثدح

 | «طوهلطولا ىلا مدقتلا#ا كطفز فلا ف اماو) قفا ب قطا اولا عون وهو هلوا منقا اولا

 (هيف لفتتلاو) لآ الا هالصم لضفا ةماقم نا كشالف مامالا اماو نيمومأملل لضفا ىا

 كلذب درو ثيدخل ةشبدملا لها نود (ءابرغلل) لضفا هدحح-م عيجىف لب هالصمىف ىا

 ديس[ يني يس فيس سس سس يس سس يس سي سبب بي ل لس آذآ هات يمس يو مس
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 ةالللصلا ىف ةتعاضمال لاء ههج اولا لغو ( تؤيبلا ف لفتتلا كلن ),هرغ.ىلا: اذكو (ىلإ كحا)) ١
 ةنسحلا هيف فعاضت هلكمرحلا ناذ ةكمىف كلذ فالخم ةئيدملا عضاومنم دهحملا ريغيف
 ءابرغلانم اوناكولو مهل لضفا توببلاىف لفاوتلاف فلا ةئامب

 ,رسم لضف ىا 6 هلضفو ) بابحتسالا عاونا نم ىا 6 هائمدقام ىوس ) بادالا
 هب قلعت امو بابلل ادرط 6 ةكم دجمسهىفو ) هن قلعت امو ىا (هف ةالصلا لضفو )

 لولاة يرق ىاشوفب الو فرتشوأ قايل« اووي ربلا نكاهت 3 دقوا ولاة وفاس جو

 نمو كلام دقتعم ىلع ءاس ةسدملا مدقو امهناكم ىرواحمو امهناكس ىا 6( ةكمو ةئسدملا

 موقت نا قحا موي لوا نم ىوقتلا ىلع سسا دج ىلاعت هللا لاق ) كلذ ىلع هقفاو
 لكس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا نا ىور ) هب دارملاف نورسفملا فاتخاو (هيف

 دليل ننادوع .فايوفلاوآ هو ىذيررتلاو ملسم هاور © اذ فدل ناتراو كاد صتساوعا

 ةنيدملا ردم اذه عر وعسم وه ماسمل ةباور فو دعس نب لهسو ليكن دنع فاو

 ةعوضوم لوهجملا ةغيصب ىورذا تثوا درو دقف لود نا فنصملل ىلوالا ناكف

 نيعباتلا رباك نم وهو اهرممكو ءايلا ممل 6« بدسملا نن ديعس لوق وهو )ل الاف ضيرقلل

 كلامو رث هدعب لوَش مث ©« رمع ناو تباث ني ديزو ) هلوقنع هرخؤب نا ىلوالا ناكف

 ريغف تباث نب ديزىلعر معنا ميدقتقئاللا نا نمىلحلا هركذام اماو ( مهريغوسنا نبا

 كالا ةبيك اجار وينو هنيه صاح ايبا مني ندع رم وي ةءاوإلا باك ا[ راند الا ذيل
 ةباتكلاو: ةءازقلا ماعف ماما وهو ضئارفلاب مكملعا ىا ديز مكضرفا هنحالل ىراوادقإلا

 نبانعو ) مهنع ىلاءت هللاىضر مهنم ةيناثلا ةقطلاو ةباوصلا راغصْنم رمح نباو اهريغو
 هيف ىلصو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةسسا هلال ىا ( ءابق دجحبم هلا نابع

 ايانالزيلإا د يما د ةسيمالا وول ااه ور .ةللطلا» لجيل ني فزالا (ةييرب لينهؤل بلو اللا
 لعل هيلا هبال زيتي عا ول اس مابق بحمل وا نقوعب نينو ز ,نكوتا) قاقر نقف

 اولاقف ادم اونبف فوع نب منغ ونب مهناوخا مهتدسخل هيفىلصف مهانأف مهينأي نا ملسو
 رفس حانح ىلع انا لاقف ىلصم هذخم ىتح هيف لصف ةلعلاو ةجاخلا ىذل ادجسم اري دق

 ىور هلا هديؤيو تازنف هلع اوررك عجر املف هيف انيلص كانتا انوا عيرق اذا

 هللا لص هللا لوسر ىتا امل هلاق هنا مالس نب هللادبع ني دمت نع ةعامحو هخيراتىف ىراخلا

 ىناا دق ىلاعت هللا نا لاق ءابق دححم ىوقتلا ىلع الرجا ىذلا ريهسملا ماسو هيلع كال

 ةاروتلايف انيلع ابوتكم دج انا هللا لوسراي اولاقف ىنوربخت الفا اريخ روهطلاف مكلع

 ن2

 نم ةخبنىفو 6 بدالا نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىنلا دجحسم لد نم مزاي اهف )

 رولا ءلافلا ىف ىلظ وشلل كضفاحلا ااةمارعب عش زك ت ذك ماورلا ءلمقن :نمتو ءالإر :ءاتسالا
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 هنن »لها «تلازع جالا مح اهلا داوي ئاتنزلاةءاؤ رام لرش وتأمل ناقل ١
 اف“ لاو: هلو عرل زنك ةيناالا :ءاناح لأ ,ةكئاس نب ا؟ءاؤر امة دكو اووريلطقي نانو كلو |
 ثا دق لات شا نا لعرانضتالا نسشعنأي 'ءاق جسم يارا لع-اققاو :مالسلاو .ةالصلا ةيلع أ

 ىذلا دجحملا سن هب داري نأب نكمي عملانا ىدنعو ثيدحلا مروهطاق روهطلاف مكيلع
 نم دسم لما ىلع لما ىنانال ءابق لهال روهطلا نم ركذامزاو ىوقتلا ىلع سس.(

 مشاه ةخسنىفو ( ماشه انثدح ) رارسالا قئاقدو رابخالا قئاقحي ملعا هللاو راصنالا

 نسما ةزطسن ىف مك مصالاو ريغصتلاب © نيسحلا انثدح لاق هيلع ىتءارّش هيقفلا دمحا نبا )

 انثدخ لاق ىا (انث) ىاسقلاوهو ءهد ثدحو هزيصع ظفاح ىا (ظفاحلا دمم نب)
 دمجوبإ انثدح) برغلا ظفاح ربلا دبعنبا وهو ميلا رسكو نونلا حتمِب (ىرفلا رمعوبا)

 62 نسا بحاص ىا ( دواد ونا انثدح ةساد نا اكول انتدح نمؤملا دع نبا.

 ارظبو ( ىتلؤلا نغ):ةتيباغ لأ فاد( ناهس انتا ) ةحدعط كوالا لادا مف (اذهمم

 وع ىو ربما و ظه مإرففا طقوم 6 تل ناخب نعب) كاكيففا ارادت
 ىهو ةلحار عم ( لاحرلا دشتال ماسو هيلع ىلاعت هللا لص ىنلان ع هْنع ىلاعت للاىض 7
 نالمتحي ناينعملاو سرفلل جرسلاك ريعبلل لحرلاو اهيلع لحرلا دشيوا لحرتزال ةملاصلا.

 اسرار ةدارننن ظفر زعكعابؤلا ا لصاووفلا نينا وب ارم ةيدرلا ةيايطا م
 لاو ةرمعا و“ لو ذيع هك نا نتمكن اه اقانتل 3 :اليرب سعب ةلرتهيشو ةيلايشفلاول ١

 اهريغىلع اهلضفل (دجاسم ةثالث ىلاالا) دحاسملا نم دححسم ةرايزل ةباد يبكرتنا ىتشال |

 هن دارملاو مارملا رونملا*ةعبت ىفو ةثاللثلا نم لدب رجلا (مارحلا دسم ) دهاشم اهنوكفف |
 اذهىفهعدقت هيلا ريشي اك اهلضفا وهو مانالا رئاس دنع مرتملاماركلا هللادإب ىف ىذلا رجلا

 ىنعل (اذو ىروعسو) ةردهش ناتو ةريثك راخاىف م اهف ةفعاضملا دينمو ثدحلا

 ناك ام ىلع .دجتم  لضف رصح نع لدءالف ءانق دسم. وح نم ازازتحا ةنسدملا دسم

 تارقلا ىا"ةنسنلاب ديلا نلسلا بم ادسالا# ساو" © خوطقالا) ذنبا و زاةيا ريشه فاعلا اواو
 ١ ىلصو مالسلاو ةالصلا هيلع هلخددقو ءايدنالا نم ريثك دسم وهو سدقملا تدب ىذلاوهو

 ىلع هين هيب هيفو دواد وباو ىثاستلاو ماسمو ىراخلا هدرخا دقو ءارسالا ةللىف هيف
 ادعام ناك املو ىورخا حالفو ىويند حالاص هيف امبالا لغتسشي النا لقاعلل ىغْش هنا

 اثرع هلحال لاحت رالاو لفتتلا ناكو ةلضفلاو فرنشلا ىف ةمترملا ىواستم ةثالثلا ذجاسملا

 تمدقت دقو ) ايمن هب داراو ايفن مقو ربخ دشتال نال هنع عراشلا ىمن ةعفنملا ريغنم

 دنع ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلع ىنلا ىلع) مياستلا ىوريو 6 مالسلاو ةالصلاف راثالا
 هللا دمعنعو ) دحاسملا لضفا ىف اهتاعارص ىلوالاف دحاسملا قلطم ىا ( .وسملا لوخد

 الزوا" ههيعاو اس6 هدا" ىف ةابلا لاب اياوبطلا' (ادنهنع ىلامتا هللا لقشر انطاعلا: (نيناورطقلتا
 ميظعلا هللب ذوعا لاقل هسنجىا (ىيملا لذ ااذإ ناك ملسو هيلعلاعت هللا ىلص ىنلا نا)

 ممم لللا



 سا 1 ١

 لاقو) دوادوبا هاور 2 ميجرلا ناطم دع اهو مدقلا هنأ اظلبمف) هناذ ىا (ميركلا ههج وبنو

 (اةالس هنع ىلاعت د ناطقا ن رم عمسأل قاسنلاو ىراذلا هآور يف ىا ( كلام

 هلت لانا تقكالتلا نجلا قا( نر” ناقأ)' كنا نم "وزن ا( تناا نمت
 ةزطسأ ىفو كترزءلوا كتّيذعاوا الاكذ تلعفل ىا ةنيدملاو ةكف-اىا ((نيتيزقلا..نيتاهنم

 ةناوءاملا نا 6 تاوصلا: هف مف ةرءالإ) اصوصخ ةئسدملا لها ىا (اندح نال كّمدال ةع#ج

 لاح ىفناك ام هنامم دعب رضاح ىحوهو يلا نيو قاوف مكتاوصا اوعفرتال ىلاعت هلوق نه

 ركذلاب واو دجاسملاف توصلا عفرنا انماملع ضعب لاق دقو هتاعارمل ابجوم نوكيف هتايح
 ىجلدلا لاق ةدارالا هب قاع امع مهرطاخ لغشكيو ةدابعلا اهاها ىلع شوشي امل مارح
 اذه ةداعلاو ركذلل دحاسملا تينب انا ثيدحىف رصحلا ةداهشب هيلع ءاملعلا قفنا دقو

 سصسملا ىف ؛انتئاقنا كيك ةبح هلو ينككللوما دين ندمابللا ىلا مدن ةعراخلا محك ىفف

 لاقف امه هم ّن دهب: ى ف بهذا لاف باطخلا ن رمع اذاف ترظفف لحر نسخ

 ناعفرت:امكمجِيو ال دلللا لها ند امتنكول لاق فئاطلا لهانم الاق :امتا نيانموا .امتانم
 يرق امهنوكل امهحاس هلماو ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص للا لوسر دجسهىف امكتاوصا
 لاقو) امهلاح ةاعارم بجواف ءايرغلانم امهنوكلوا امهبادا و مالسالاو ناعالانم دهعلا
 ىا (دعتلا) دصق ىا دمعتتنا ةع ةكسىفو (دمتعينا دحال ىنذبال ةماسمنب دمت
 الوفي قا_صن نم هيمروا هبف هلؤؤد نم عا( قذالا نه: ئشرالو تداولا عفرب ) هبف

 اهوكو ةلش لتقو هرفط صفو هنا ةقالحو ةبارشو هعس نه ىأ ا كامع هه ناو)

 ىنعي © ىضاقلا لاق ر كلانه بسانس املو هللارك ذل تينب امناو كلذل نبت مل دحاسملا ناف
 ليعمسا مالسالا خش مامالا وهو (هطوسمىف ليعمسا ىضاقلا هلك كلذ حرت فنصملا
 ظفاطلا ىكلاملا ىدادغنلا مث 7 ىرزؤسيلا مالوم ىدزالا ديزنب دامح نب ليعمسانب قحح# 5

 ثددحلا ماع ذخاو هقشتو نولاق ىلع ا رقو ةئامو نيعستو عسا ةنسدلو فرئاصتلا بحاص

 اه.قف - املاع ناك برطلا لاق ةفئاط هيلع هقفتو ةعامح هنع ىور ىبدملا ننانع هلاقو
 ماكحا باتك هلو ناثزقلا مولع لقي فص و ويفلا عيفتطو ىلا تا كلام بهدم حرش

 انبي للطرو اذإ درا 1ئقلا تانكي نا رقلا فايت باتكو سلثم ىلا قيس 3 .نايررقلا
 انين امان رت نيك انك ففنض و الكوم فن: ءريغ ملاقو يفوت نايل ةايكسإضق ىو
 نينأمو نينامو نينا ةنس ةياىزذف اخ ليعمسا ىقوت همس مل نسملان. دمج ىلع درلاىف

 لصاحلاو ىتدملا نا نءىضاقلا ليعمسانع ىموم نب ميهاربانعىنكلاف قاسنلاىورو
 ىلع نوقفتم مهلك ءاملعلاو ماسو هيلع ىلاعت هللا بص ىنلا رمم* لضف لضف بانو هف فد هنأ

 كب آلا اذهىف دجاسملاب تايم توافتىف ةهبشالنكل لوقا (مكحلا اذه دجاسملا 0 مكحنا
 هيلع لوسرلا راوعبسف ف 55 ةملسمن ”- لاقو ليعمسأ ى ضاقلا لاق) دصاقملا نم هربغو

 لل لل لل للا لل ا0ا0ا 010 1 ا 0 0 020 0 0 0 0 0 0 0 0

 ) ةالصلا 0

 ١ كلوت )اهيل ةتملا/اساباعم لت نا, (ميح اس اعنف ) ,ةنيدرملا نوعتسم ىإ .(ريمسلا ور, روظعت نعإ

 صم || 1 1 |! |! 1 1 1 090900001111012 1 1 يي ل 222 1 2221 م مخ

 ا 7بببببب_ب_بب_ببببويببببببببببب بيبي



 ظل ااا هدم

 صقر اه لا

 | اللا نيادانش ( طاخي اين نيلصملا ىلع ) تراولصلا مقر ىا(« لهدا عاجلا ةالصلا : ا

 متاح دا ما 0 هيج ند . ىا 0 20 سلب غو هودإلا ١

 أ لعافلا بنان هنأ ىلع عوف صم انييرطللاو نر هوتومت نيف اعوام مسا 1

 اركذ اهتوك عم ىا « ةييلتلاب توصلا مفر ) ةعاجح هرك ىا لوعفملا ةغيصب ( هركدق )ل
 : امنا ءانثتسالا اذه لوقا 6 ىتم دجحسمو مارإلا دسملا الا تاءاملا دحاسمىف) ةنسو

 اقلطم توصلا عفر هركي هنا انبهذ.نء جحصاف الاو هبرسشم زاتخمو هبهذم ىضتقم ىلع
 لاق انروهسمو ةؤذسىفو دحاسملا لكفف هم ةعئاملا ةلعلاىف قرفال هنال دحاسملا عيمج ىف

 ٠ ةفاضال ىنعم الذا فيوصت هنا ىهاظلاو انهيلع تفقو ىتلا خسنلاىف عقو اذك ىكاطنالا

 ةيادهلا حرشفف ىحورسلا لاق دقف ىنم دحسمو ٍباوصلا لعلو انه لئاقلا ىلا دجحملا

 ريعسملا ف الا اهل نيل امنال تاءاملا دجاس مف ةيبلتلاب هتوص مرحلا عفريال كلام لاقو ||
 ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر ىبا دقو هيف دي فلاخو لاق ىنم.دجسمو مارحلا

 عفري ملولو ماسو هيلع ىلاغت هللا ىلص هلدبلت اوورو هتالص ريد ةفيلخلا ىذ رويسم

 دسم ىف هتيباتنا هيفو ىكاطنالا مالك ىهتنا ةفورحن هظفل اذه هنم اهوظفح امل هتوص اهم

 عوضوم دعس لب تاعالا دحاسم نم سيل وه ذا دحانسملا رئاسك سيل ةقيلطلاىذ

 ةيبلتلا بحتسي ةيفنحلا بهذم نا لصاحلاو ةيبلتلاو ةالصلانم هب قاعتن ل موك مارجالل |
 بتم الو كسنلا عضوم اهنال مرحلا عاّمبىف ىتلا دجاسملا ٌرئاسو ىنمو مارملا دجتملاو
 هنا امهنع ىلاعت هللا نذر سابع نانع ىور امل لخلاو راصمالا دحاسمىف اهراهظا

 ماكحا ىفو ىفاكلا ىف اذك تزر. اذا ةسلتلا امنا نونحل اذه نا لاقف يللي الجر عمس

 ىفو تافرعب ميهارباو ىنم دسم ىفو مارحلا دصسملاىف ةيبلتلا بحس ةيعفاشلا دجاسملا |

 ىهتنا شوش الثل ال مدقلاو بعسا هنا عصالا ديدحلا نالوق دحاسملا رئاسىف هبابحسإ

 ناك اذا لهسف ةفاضالا ما اماو شوشملا توصلا عفرىف فالخلا نا انركذ اب ملع دقو |

 هللا ىضر ةريرهوبا لاقورل ملعا ىلاعت هللاو فيلا دسم وا ةرم دجحسمىف الثم لئاقلا

 ( اذه ىدجتمىف ةالص مالسسلاو ةالصلا هيلع هنع ) ناؤشلا ءاور اهف ىا (هنع ىلاعت

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنمزوف ناك اب ةصتخم هيف ةفعاضملا ىوونلا لاقو ةئيدملا دعته ىا

 0 اقلالاق» مالا دقلة شا ايف .ةالتص “كقلا نا ةزهب )املا كللا» اهيا رزقت تلو

 0 | اًمتسالا* انها قت )6 نسانلا مه منناق ءاملعلا غانا نسانلا كلا ):فكنطلا هولي
 ظ لاق ( مهفالتخا وفرط ءاؤتنالا» ا! ناضتنلا#و) ةكانؤلا ماذا قمل ماركا ريسملا ًالاباو

| 
 ا

 سس _ بل سل م مس م

 سيسي يه يي يسس بلس سلسل

 مهئالتخا ىلع اينيم افالتخا ىنعملاو اهءاب ىلع ىلع نا رهظالاو مهفالتحا عم ىا 0

 كلام تهذف ] ةزواحلا,قدىق«لضفا امهتباتنوك ا( ةنندملاو ةكم قب :ةلضاقملاف)

 | مكان نا .هلاقو) كلامن 3 28 «هنعز زب زعلادع نا ىا (بهشا ةءاوروف نى ءل هللاهمحر

 (ين)  ىراقلا ىلع ف )41١«



 ه- قولا سه

 ةزل ىفو ةفاضالاب اذك (هءاعحا 0 50 بحاص وا بهسشا بحاص ىا (هحاص

 هاضتقمو هدارم ىا (ثيدحلا ىنعم نا ىلا ) هنع كلام باحانم ىا هءاحانم ةعامحو

 | لضفا ملسو هيلعىلاعت هللاىلص هللال وسر دسم ىف ةالصلانا) هاثعم موهفمو هانم بسحب

 اكل يدع دم ىف يصل اديقاق (ايل ربط ميعمللا الاب وحاض بتل اي. هج اسما نان زفر الاصل نم
 ماقيل ءانثتسالاف ىنعي (فاالا نود هيف ةالصلا نم لضفا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ئدنلطلا# دتلسمف ا ىا.( ىاوز اعباوجتحاؤا )ا ,ةلوقملا هذه طرزاما ىنأسو ا ةلفعا ىف (ضقنلا

 0 نان ريخ مارألا يلد ةالص هنع ىلاعت هللا ىضر باطلا نب رمعنع )
 ةنتاملا, دنعسم ف .ةاليط. ةئام نم ىتنملا مارا .نعملا ق:ةالضنا! ىلع لذي هنا :هيفو: (ةاوشاهف

 ةلاضف قاف ) عتيل, كاع هلوق مجالف هانيمىف ءانثتسا 11 اني اطار كب ارارثبو هلا هال

 محا وهام هضراعي وهضقانسام ى :ايلي ىب(بلادويغ لع وةئامعستن ماسو هيلع هللا بص لوس رلا روعتم

 ليضفت ىلع ىنم اذهو ث باوصلاب ف هللاو باطلا نب رمعنع ىورامت بالا اذهىف

 نيناكملا ليضفت ببس ذا اذه ىلع ىنبم ةكم ىلع ةسدملا ليضفتلب لوقا (ةكمىلع ةنمدملا

 لضفا اعامحا مرتح ا مرآ انم انكم ةكم نا _ كشالف الاو ن.روسملا فارشت بجوع

 هلاقام ىلع شرعلانم لب ةعكلا نه لضفا اهناف ةنيكسلا ةبرتلا ادعام ةنيدملا سفن نم

 اهب ةنسحلاىف ةفعاضملا قلعت مدعل اهدجم-م يراخ ةنيدملاب ةدابعلاىف ةليضفال هنأ ىلع ةعامح

 ةيلضفا تينا هنالصاحلاو ماعا ىلاسمت هللاو مرتلا مرحلا نه اهلوح امو ةكم ىنالخم

 اهب ةدابعلا نايا اهف نوكسلانم دوصقملا نال اهب ةروالا ةيلضفا ىلع لدي ةنددملا ريعسم

 هيلاري اي هيفوو _. (ضنعا ىلامق هللا نفر ,هبابطخلا نب نع لوقا وعر مادسوف اه نلغ)
 ءاملعىا «نييندملا رثكاو كلامو) قحاللا هيهذم ىلع ةلالد اهل سيل قباسلا ثيدحلا

 هباحصاو ةفينحوبا مهنمو ( ةفوكلاو ةكم لها بهذو)ل نيعباتلانم مُماهقفو ةنيدملا لها

 ليضفت ىلا مريغو ىفاشلا باحصاو ةمقلعو دا>و ىروثلا نايفسو ليشح نب دمحاو

 اينما نيب هللا بدلت نع روسو هييحتو شم زقلا زو ةحاش هلا قانيلتلا ميداس(

 هللا ضرا ري كلنا هللاو لاقف ةرورخلا ىلع ملسو هيلعىلاعت هللالص هللالوسر تير لاق
 نيباتلارباك نم وهو (ءاطعلوقوهو) تدرخام كنم تحرخاىنا الولو ىلاعت هللا ىلا

 ثدحم ميلاو ةلمهملا نيسلاب ( ىجاسلا هاكحو كلام باحانمبيسح نباو بهو نءاو)ل

 .ذكاد تيدا« نللعافت ليل فاتك هلو ثيدلا لع: هلام ئازعشالا /ذنعا هتعواةريسلا
 ءاهقفلا فالتخا باتك فنصو ىنزملاو عسرلانع ذخا لاقف هتاقبطف قحسا وبا خشلا

 دحا لاقو نازيملاف هركذ ةئام ثالثو عبس ةئسس ةرصلا فوتو ثيدحلا للع باتكو

 هقنو ثيدحلايف هيف فاتخم ناطقلا نب نسحلا وبا لاقو الصا احرج هيف تملعام تاسالا
 ثيدحلاىف ءانثتسالا اولحو) بالا اذهىف اصن ىا ( ىفاشلان ع نورا هفعضو موق

 ةالصلا ناو )ل ةدايزال ىا ( هىهاظ ىلع ب نيؤشلا ةياورب ةريهىبانع ىا « مدقتملا

0) 



 ْ ليضفتلىا (اوهتحاو) مالسلاو ةالصلا هيلع هدحسمىف اهنمىا (لضفا مارحلا دجحسلايف
0 

 ىا 00 ملعي الور اا ةالص ةثام نم ريح مارخلا روهسملا و الا هنع ىل اعذ هللا ىضر

 اضيا هيلع لدي اممو ةنيكسلا ةعقبلا ادعام ةئيدملا سفننم لضفا ةكم سفن ناىف حيرص
 رع ا 122 ل

 مهيأ +١ يس

 ثيدح لثمب ملسو هيلعيملاعت هللاىلص ىنلانع ريبزلا نب هللادبع ثيدحل ةنيدملا ىلع كم
 انا وهيا ةالص فلانم ريخ اذه ىدع-مىف ةالص ىا (هنغ ىلاعت هللائظر ةربرهىبا

 مارا دعشملاوف ةالسصو) رييزلا نبا ثيدحىف ديزو ىا (هيفو ) مارحلا دما الا
 هضراعي الف احيرص عقو قوطنم اذهف (ةالص ةئاب اذه ىدجع-٠ىف ةالضلا نه لضفا

 هريغو لدح نب دمحم نب دجا دنسمق تسامم اذه ثردحاو ابا ناكولو موهذم

 ىدج-هىف ةالص لاق ملسو هيلع ىلاعت هللاىل ىنلا نا ريزلا نيش اودع ع ةعينداير)
 ما نيسلا و ةالصاو مايليا .نيجنملا الإ دخادبللا ندانماوسافب ةالط .هملا ني لشفاء خو

 نسح ثيدح اذه ملم حرش ىف ىوونلا لاقو اذه ىدحت-ه»ىف ةالص ةثامنم لضفا

 نامح نا هاوردقو ىهّتنا نس> دانساب اهريغو قهيبلاو ءالنم ىب ليتجت#ن هيحات وا وا

 فلا ةئامب ىا ةالص ىلا فاضملا هنم طقسا ةالص ةئامب هلوقىف ىحلدلا لاقو اذه هح ىف
 ةالص. لفلب نيم ن.دانساب راحنع ةجام ناو دا ادسنع كلذك درو دقيذا:ةالص
 اولا بلا في ءداضتو انا نولا نسما الإ. ءااوييساهك: ةالبطإ لاب نما: لضماب ودعت

 هردص ةريره وا ىور اده ربيزلا نبا ثيدح هاوس اهث ةالص فلا ةثام نم لضفا

 نييزلا نا ثيدح لثم :ىا:هلثم ةداتق نغىورو ةخحسن ىفوب (هلثم ةدانقىوروإ) اهرَخْبا نشعو

 ثيدحم هل عمتجما تحل لاوقلا لاب« انه ,لعي ماريا .ىوسملا فر جدلطلا :لليتف تاق)

 ىزاجلالاق فلا ةئام) ةنيدملا دهعسمولو ىا (دجاسملا ىئاسفف ةالصااىلع) ريزلانبا
 ءاملعلانا ملعا مث ىنءملاف فيرحنو ىنملاف نود اهنا :لهاظلا لوقا»ك ملا 0 ىورب

 ةثام باوت ىلع ديزب هيف ةالص باوتق باوثلا ىلا عجرا# ةفعاضملا هذهناب او> رص

 ىلصف نانالص هيلع ناكول ىتح تئاوفلانع ءازحالا ىلا كلذ ىدعتالو هاوساعث تفلا

 فالخال امم اذهو امهنع هن زج ل ةالصىصقالا رويسملا وا مارحلا رسما وا ةعبدملا بيعضطاف

 نار) راصمالا ءاملع.نيب ىا © فالخ الو) ءالهملا ضع هنرتغي امل افالخ ءاملعلا نيب هنف

 همركو هردق فرشب ىا © ضرالا عا لضفا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص .هربق عضوم

 قا (ثردحلا هضتق ىذلا) ميجلاو ةدحوملاب (ىحابلا ديل ولا نأ ىضاقلا لاق هير دنع

 ,ريسم اهلج نمو ( دحاسملا راسل ةكم لوسم كح ةفلاخم نيينملا لضفىف دراولا

 رممع ثيدحو هىهاظ ىلع ةرب هىبا ثيدح ىف ءانثتسالا لمح الوب مالسلاو ةالصلا هيلع

 نم لضفا امهتباف ىا ( ةنيدملا عم ) 217 كح قاب( ايفكس))نوك ذل كيديطا نب

 ةرواجلا نملضفا ةعامججاب اهدعسمىف ةموادملاو ةكم ةرواحملا نا ىلع لدي هنا الا ىرخالا



 هن 1١514 ل

 تبهذو حرص قعادملا7 لعنهم الداو 2 ثيدح هناؤ اارطلا نبا ثيدح نم مدقشام

 ظ قار يال ع الا بك راوشلا ةناا1ل1 ةم>ارل زا اهاتع نبا الاط- |: نرجو م ا, نحوه( ئئورسمعلا

 تّودلاىف ةلفانلا نال ىا (نضرفلا ةالضوف وه ائاإ نيرجتملاو ىا (ليضفتلا اذه نا

 هن وع“ ىلوه قدملا ىراسلا وهو ةهدددشم ءار راك تب مصل (فرطم هذول لضفا

 ' ةكلاملا»ىأأ "اتناك نم') ةغْوْرواَو ىزاخلا ةنعو ىراقلا عفانو كلام هلاخ نع ىورب

 ' ىلا ةمضنم ىا ( اضيا ةلفاستلا ف ) امهؤ ةالصلاىف دراولا ليضفتلا ىا كلذ نا ىلا )

 ظ ىلحخلا هلقنام ىلع ىتفاشلا باتا اضيا هلاق اذكو ثيدحلا مومع ىهاظب اذخا ةضيرفلا

 ١ 1 ها راك ةحخ ولا اذهنق واصلا ةؤلطلا لةففتنف .لفارطلا وا .لاوانطلا »ا (للاق)
 ا هواي : ش 07 007

 0 0 دقو]) كلذك ىا دادس 6 ند ريح نافع امهاضفى قيس اهب امريغىف ىا

 ١ فارغا ارك ئفاكلنللا وثردؤاتلا وما! ىا# (١اهريغاواةنسدلاب" ناضل" ليضفت ف قازارلا دبع

 ١ دلل تاعامارا تا نا لالامزع قاولظلا !ةاؤوؤ هلئقلركاقام الب قا: هوك اشدح)
 ظ ىحدلا 1 انك ماوطنعلل هلع لضفملا فدحن هعمح نم ريح م ةعمج و ناضمهر ند ريح

 ظ ةعمجو نادلنلا نم اهاوس يف ناضمر فلان م ريخ ةنيدملا ناضمر ريغصلا عما ىفو

 ظ نا لالا نع ءاضضلاو قاريطلا هاور نادلملا نم اهاوس 2 ةعمج فلا نم ريح ة4تدملاب

 لتعارا ةيسأالا نال 1 زر ةكما روغر# قاطو “تنل نم نشف كم ناضم ونزووا ق زل تارافلا

 دا هاور © ةنْطلا ضاير نم ةضور ىريئمو ىتب نيبام مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو )

 كتلايجاا زا دانو للغ ىلا رع ا: ىف ةيمرتلا لج ىفزاملا“" ديو ةقعننلا كغ رق ا هفانبلتلا بو .نانعشللاو

 11و( ز تف طولا ىف طاب ديني ىف ةزاوتم ىاورط)ل_. لفي اءانلا
 سل اعراوطم ونال رانا زاخو ا :ةقلظرسا نبا( قش زج ىلع ف ةبدم زل ىازادلكا ةيفلسإلا
 يعتق كاؤلا نوكسو ةقؤفلا مضب ( ةنجلا عرت نم ةعرتا ىلع ىربنم ) هرخم قبس دقو
 نايئعمر) لوالا ثيدخلاىف ىا (هف رير> نب دمحم هنا هاظلا «ىربطلا لاقإل اهانعم

 ىا «صاظلا ىلع )ل هاوئمو هتيبمىف ةشئاع عم ىا (ةليكتل !اهين' اهيملاف ادا رالا ناناعاكعإ

 نيب ) هلوق وهو ىنملا اذه ىا ( هنيببام ىور هنا عم )) تيبلل ىوغللا ىنلانم ردابتلا
 لؤق وهورل هل ام ناشعاب ىا.(ربقلا انه ثدللا نا) امهشاثىا («ىناثلاو ىربتمو ترج

 افي ئازاسو :قلوفا نون )(كايلاوألا تفس وعما ( ىور م5 ثيدحلا اذهىف ملسا نب ديز

 ىئاغما تاقفتا]) ا سعاب رخخا ىف ىا (ةّتمىف هاربق ناك اذاو )' تاياوزلا نيب :اممح يا (ىربطلا

 ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هربق نال) تارايتعالا ىناممىف «فالخ اهب نكيملو تاياورلا
 فر لالا و ىلا ماو كف ار قل اا كنار ركوللاولا هنو لاو 0و هنولاب رج
 امدلاوف ناك ىذلا هع ) هعضوم ىا )ع هريئم هنا لمتحي لبق ىضوح ىلع ىؤتسو)

 ةرملالالالرشرلا ىلا ةاينزلل فيقتل دلال نقلك نايا كالذودكاروكالا قام .ءريغ نم ان (رهلا لهو
 رثوكلا دنع ىا 6رينم كانه هل نوكي نا ىناثلاو ) اهيف ضوحلا ٍضرا عَم نم عقيف

 (كلاثلاو ) ظ ظ 7 '



 #_ 16 زل
 سس بص سا سس بسسس سس مس م م م سس م م ل ا تتتذ#ذذذ#ذ#ذت

 ىا ا هنا اهدحا نيينعم لمتحي ةنطا ضاير نم ةضؤر هلوقو ىحابللا هلاق هنم برشلا

 اهيفىا (هق ةالضلاو ءاعدلا ناو) هلوش هنيباك كلاثه قبس امل ىا (كلذل بجوم) اضيا |

 ةقخ ناك فويتسلا لالظ تخت ةنلا لبق اك باوثلا نم كلذ قحتسل ) هرينمو هتبب نيب |
 ةجلا ةاتعمىفو ىمؤمىبانع هكردتسمىف ماحلا هاور ثيدح هناف ىؤراك لوَش نا |
 هنع ىلامت هللا ىضر نسنانع عماجلاف بيظخلاو ىعاضقلا هاور تاهمالا مادقا تحن |
 ئذلا وهلبق (ىدوادلا هلاق اهنيعب ةنخلاىف نوكتف هللا اهئقي دق ةعقبلا كلت نا ىناثلاو) |

 هللا بص ىلا نا ةباحصلا نم ةعامج و ) مانسم ءاوراك ىا «رنعنبا ىورو) ىراخلا حرش ظ

 نوكسؤ ماللا عقب 6 ائاو اال ىلع ريصيال ر اهلضفيف ىا ( ةئيدملاف لاق ملسو هيلع ىلاعت |

 دل .نةكاألا دخلا ) اهتالبإ ةدشو ىا «(اهتدنشؤ) اانعوةنيذللاقيض :ئا:ذملا#اةازمهلا |
 ىا عفاش ةقلابم ( اغيفش وا ) اهبلع هربصنم ملعا امب هل دهشا ىا دهاش ةقلابم ( اديهش
 ضاقو ىبا نب دهسو رباح هاور هنال كشلل تسيل انهه ؤاو 6 ةمايقلا موي ) هل عفشاو

 ىلع ةسبات ىهو ةديبعىلا تنبدةدو سيمع تنب ءاعناو ةرييهوباو ديعسوباو رمع نباو
 ىلع مهقافتا دعبيو ظفالا اذهب ملسو هيلع ىلاغت هللا ىلص ىبنلا نع لتسرم اهشندش عدلا ظ

 ةن حرص ام” ميسقتال ؤا ؤاولا ىنعت انكي كشلا ىلع مماور قاشا ليس اذكو كشلا ظ

 اديهش وا مهينذمل اهيفش مهعيطمل اديهش وا مهبقابل اعيفش ضعبل اديهش نوكيف ىووتلا |

 ياخ تحيد لطلاب ةيصويصم رتفها# يافو دس شامان عت تاكا فا تل
 نيمجخا قلخلا ىربكلا هتعاقسش ىلع ةدئازو ةمالا هذه ءايفصا ىلعوا مالا عيم ىلع |
 هن قات -للاىفض لاق دقو ىمانم رئاكلا لهال ىغافش دوو دقو نيئنذملا .ىرقصلاو |
 ءالعلاو ةعقرلا دب نم بوت ةصاخ ةداهش ىا ءالؤه ىلع ديهشانا دحا ىلئقف ملسو |
 ققاومىف ةرهاظتم تاءافتشو ةرئاكتم تاداهش هل مالسلاو ةالصلا هيلع هنا لصاحلاو |

 ]| «ءتءاؤ لمح مقر ىا ا( لحم نِف) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ىا (نافو): ةافتلا ْ

 | © نؤملثي اؤناكؤا مهل ريح ةسنيدملاو ) اهريغ ىلا اهنع لوخحتو ( ةنيدملا نع ) اهلقنو |
 اوناكواؤا اهؤقراف انا اهتيريخ اؤملعول ىنملاو ريهز ىبا نبا نايفغس نع ناذشلا ءاور
 | مالسلاو ةالصلا هيلعئنلا ىا (لاقو) اهتيلب ىلع اوربصلو اهتيريخ اوملعل ملغلا لهانم |

 ةدوز دال رككرخيو فاك ريك يكب ريكلاك ةييدلك ابعت ا) ,قايتوخ ناطشلا وتنام
 | © ىنتت ) ديئالا نبا هلق .دوكلا ىنبملاو راسنلا هب فب ىذلا قزلا وهوا نيطلا نم ىببلا |

 ظ © منيو ]) ةيلوعقملا ىلع بوضنم وهو نوكسف مظب وا نيت ( اهثبخ )ل ةئيدملا ىا
 ١ ءاط عل (اهيبط)) رذبو قس .لنقو صلخمو ىا ةلمهه نيعف ةحوتفم داضف ةنك اسي نووي ا

 | ىؤر ولو لعاف هنا ىلع عوفرم وهو نؤكسسف رسكبوا ةروسكم ةددتشم ةيتحنو ةلمهم ||

 ةالصلا هيلع هنع ردصلوقلا اذه نق اهجو اهجو ناكل بضنلا اهبطو كينأتا عصنن ١

 فوز ن 5 هددمب 8 ديضصمت نيج نسب 85 تدين 1 : 3 :

 ا سا ا ا سو سسوس عسسسسس سسوس ا تا ا لادا



 هس سس سس

 سس سستم سس م 3 ت22 ص سس ست سدس مج تتم

 هت 1١ زم

 طعقلاو ءالبلاو دهملا نم اهنكاس بصي امو ةنبدملا لم لشعلا هحو ىلع مالسلاو
 ١ بهافلاةلزصا اجلب _مبزولا) يع ةلغتخ:يسياملا نسا عطش دما نيس وكلا لمع كسالفلاو 01

 | ىلاعت هللا ىلص ىنلا عباب ابارعا نا ثيدحلا دورو ببسىف ىور دقو صلخاز ناكام

 | دم اب لاقو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا ىتاف ةيدملا ىمح ىبارعالا باصاق ماسو هللع

 ْ هللا ىلص هللا لو_سر لاَقؤ ىبنارعالا جر ىناف ىتعس ىنلقا لاقف ءاح م ىلا ىتعس ىلقا

 ىبو اهيلا تفتلا: ةنيدملا نم جرخ امل زيزعلا دبع نب رمتنعو ثيدملا ملسو هيلع ىلاعت

 رباجنع ملسم هاور رخآ ثيدحىف ىا (لاقو) ةنيدملا هتفن نم نوكت نا شحن لاق من
 اهيلا ليملا مدعو اهنع ضارعالاو اهيف دهزلل ىا «اهنع ةبغر ةنيدملانم دحا جرخمال)

 هنع ىورول اهاواب ىلع ارباص اهانكسف ايغار ىا (هنم انيخ ىلاعت للا اهلدبا الا ) |

 تامنم) فيعذ دنسب ةشئاعنع ىطقرادلاو قهدلا ننساك © مالسلاو ةالصلا هيلع

 . هنوكلاح ىجلدلا لوقنم معا وهو اهدحال ادصاق ىا 6 ارقعموا احاح نيمرلا دحاىف

 قهدلل (رذا قيرطففو بادعالو هيلع باسحال ةءانقلا موب ىلاعت هللا هثعب امهم امرح

 - عمالاىفو (ةمايقلا موي نينه الانم ثعبإل ناماسو رباح نع ىناريطلاو رمتنع بعشلاىف

 هاور نيْنم الانف ةمايقلا مون ناكو ىتءافش بحوتسا نيمرخلا دحاىف تامنم نيكللا

 هع و ىذمرتلا ءاور اعوفرصىا ( رمع نانعورل ناملسنع هفعضو قهبلاو ىناريطلا

 هموزل ىلع ضيرحت 6 1م تلف ةنمدملا تومي نا عاطتسانم ) نابح نباو ةحام ناو

 نومتالو ىلاعت هلوقىفاأك هدس ىلع ببسملل اقالطا اهف تومي نا هل ىتاتيل اهم هتماقاو اهل

 لاق اهريغىف تامنا عفسشا نا لبق ىا « اهب تومي نأ. عفشا ىناذ) نوملسم ماو الا

 نع درو دقو اهادعامت لضفا هئسدملااتوملانا ىلع اوعمحا دقو عهشل اماقىورو اهانيتملتلا

 هللا باعسا دقو كلوسر دلبىف انومو كلدسفف ةداهشىةزرا مهللا هنعىلاعت هللاىضر رمع

 هللا هلدح ىا © سانلل عضو تدب لوا نا ىلاعتهللا لاقو) هانمتام نيب هل عمجو هءاعد ىلاعت

 ىذلل )' اهلا ممادابعف نوهحوّبو نولنقتتسيو اهيف ودعي ةلقو مهل ادبعم ىلاعت

 مجازي سانلا نالوا ةربابخلا قانعا قدن اهنال هقد اذا هكبنم ةكمىف ةفغل ىو (ةكم

 عضو تدب كلزواةوع-قئلتسم مالسلاو ةالصلا هيلع هنا ىور دقو فاوطلافف أضع مهضعل

 هلوق ىلا ) ةنس نوعبرا لاقف امهنيب 5 ليقف سدقملا تيب مث مارحلا دعسملا لاف سان

 هلاح دهاشو هلو- فاطو هرقعا وا هنا اصوصخ عفنلا زادك ناديك ايم فاقع (انهآ

 تامالع ىأ تاش تايا هيف مهدعتمو مهتلق هناآل مهل ادشرم ىا نالاعل ىدهو

 همانق ناكم اهنم ىا مهاربا م اقم هناش مظعو هننعو ىلاعتو هناححس هتردق ىلع تاتككاو

 ءادلاب نذا نيح وا ءانلاىف ةراخلا عفرل هيلع ماق دلص رجخ ىف همادقا نه مدق رئاو

 ىقةعلا ىف بادعلا نمو امندلاف ضرعتلا نم | 4 ناك همرح وا تدملا ىا هلذد نهو

 روضتمال هلال مارملاف عصي. الف ماقملا ىلا ريمضلا عاجرا نم ماوعلا ضعب همه ودب ام اماو

 ( لوخدلا )



 م ا
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 1س حس اس سم خس ص خصصت -

 لقا ةثللاى نانو .امتهفارظأب "دعوي اةسيدملاوأ ةككاتؤيتم خيقنلاو نود ةييدحلو ظ
 6 ناك لبقو ) هلوق هيجوت اذهو هل اوضرعتت الو هونما ىا سما هائعمو ريخ هانبم

 ةياجسأا ا يجلا ةماأ 6ث بحس .قردشت) مالا راقإبرلظا+ ىلا. (ةيرلللا نمر نمانرإلا ناكليانق ةوقو |
 قلاوعانبازو.نامو ةيناغ وللا راعيلا (:اللو مارظا» نا اهعالاعيب» ةتعاوابلل عطقوا سفن لئق نه

 ماكحالاىف اذكو 6ةيلهاهلا ىف هيلا) عيرفتلا ماقمىف عصئالف عب ونتلا اليو يورو ساو

 مرتحلا مرحلا ىف مادام هيلا ضرعتال هلاف ةيفنخلا اًناملع دعاوق ىضتقم ىلع ةيمالسالا
 لغلو هنم صنقا هنم جرخاذاف جورألا ىلا رطضي ىتح ىقسالو معطيال و ىوؤيال هناالا

 لخد ولو مرحلاىف اثدح ثدحا نف مالسالاىف اماو قالطالا ىلع تناك ةيلهاجلا ةداع

 انمآ ناك هلخد نمو ىلاعت هلوق ىا «اذهو ) قافنالاب هنم صتَشو اهنم جري ةبعكلا

 (سانلل ةباثم)) مرا ضرانم اهلوحامو ةعكلا ىا (تببلا انلعجذاو ىلاعت هلوق لثم)ل

 ىلع ةيفنخلا ءاملعلا نم ىا ( مهضعل لوق ىلع انماو) مهل ةبوثم ناكموا مهل اعد سم ئا

 نءا عضوموا ةرخالا بادعنم هلخدوا هرمتعاوا هح نم نماي هانعموا مهنع انمدقام

 نم سانلا فطختبو انما امرح انلعجانا اورب ملوا ىلاعتو هناحس هلوةك هلهال ضرعتال

 ساسيقلاو لادلا مضو نيعلا نوكسو نيسلا عمه ( نودعساوتا اموقزا ىكحو ) مهلوح
 ةدمتمملا لؤصالا نم ثردحلا تكف نيفورضم ريغ اعقو امهنكل و نودمخو نوذملتا قارص

 ميم مضب ( ريتسنملاب ) ةبسنلا ءاي لبق نونف واولا نوكسو ةمجلا ءاخلا عم 6 ىنالوخلا )
 ناكم ءارف ةنكاس ةيتحتو ةروسكم ةيقوفو ةلمهم نيس نوكسو رسكيو نون عفو
 الحر اولتق ) ربربلا نم ةلبق ةبقوفف فاكلا مغب ©ةماتك نا هوملعاف ) ناورقلاب

 ىا ( لمعت ملف ليلا لوط رانلا هيلع ) اودقواو اولعشا ىا ةمجملا داضلاب (اومرضاو

 ىلع ةدايز ىا ( نوللا ضِسا ) لحرلا ىا (قبو) ةخسنىف اك ايش ىا 6هيف) رثؤت م
 ىا ( لاقف ) ندبلا ضِسا ةخس ىفو رهظالا وهو اضاس هداوس لدشوا هلع ناكام

 ميلا متقو ءاللا رسسكب ىهو ةلوبقم ىا - ثالث جر لوتقملا ا ( هلعل ) نودعس

 نا تثدح لاق ) جي“ ثالث جح ىأ © من اولاق ) اهرسكوا ءاحلا عمن ةجح عج ىلوالا
 ةيناث مح نمو) هناكراو هطئارشب ماقانا ىا ( هضرف ىدا ) ةدحاو ىا ( ةحح مح نم
 سهاظلاو هدبعو هعاطا ىا ةيرناد ىللدلا لصاىفو انسح اضرق هضرقا ىا ( هر ناد

 مقيلفنيد هللادنع هل ناكنم هللادنعنم كلم ادغ ىدانيف ةدايز نم ةخسن ىف ا فيت هن
 ىلع ) هدسج هان نم هدلج يىهاظ ىا ( هريشبو هرعش ىلاعت هللا مرح ةثلاث جح نمو )

 ردبلا ةلل رمقلاكمههوجو افلا نيعبسف مهنم دحاو لكمفشي باسح ريغب ةنملا نولخدي

 .( ةيكلاىللا لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر رظن الو )ل ةرخاالاو ايندلاف ىا «دانلا

 مس سل سمن سنس سس ا سس ا سيب سس ينل لسا

 ظ ٍ

 ٍْإ
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 ْ ثينأتلا يدع كاسم لاق) عادولا ةححىفوا .ةينراللا كلا جايز تدب فلا 7|
 ىااربطلا هاور اردق ىا (كتمرح مظعاو كمظعاام تدب نمر)ل الضفوالهس ىا ريكذتلاو. ||

 دنع ىلاعت هللاوعدب دحانمام مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ثيدحلا ىف و) رباح نع ظطسوالا ىف

 . هيلع ىلاعت هللاىلص ىتلان ء ىذمرتلافو دوسالا 555 هف ثيح وه (دوسالا نكرلا ْ

 قلن راللل ريت وينال نال كبر اظنابم دق قغيو قلع اورتن دولار تاتا ءاجوإسو
 لاف ةدحالملا ضعي ضرتعا دقو ىربطلا بحلا لاقو ع” نسح ىذمرتلا لاق مدآ

 يرق قرشا و يكل ديدي وت دف ولا د نان ركل وكل ريعلا نوعا ايقنت نسل اخ نور فما
 ف اهريثأتق ني اىف ترثا اذا اياطخلانا ملعيل رابتعالل ناكامنا دوسنا :هءاق ناب بيجاو
 هنا اهنمو ءاملا ىلع وفطي هنا اهنم تانيب تايآ دوسالا نصلو ثكاو مظعا بولقلا

 نم عقوام عه ض ضرالا ىلا ط.ها دم عايضلا نم هل ىلاعت هللا ظفح اهنمو رانلاب نؤسلال

 ملعا ىلاعت هللاو ريعل ةئائالث هتمم كله لاق ه هنأ اهنمو نافوطلاك هءاهذل ةيضتقملا رومالا

 ةلاسرىف انيور دقاناالا هجر فرعبال 6 بازيملا دنع كلذكو هل ىلاعت هللا باجتساالا )

 كوتنإلا (نكارلا ار تدللا تنغاو اهم لف :كراذعسمل ىلظدلا انا, ةكما لها ىلإ: ىيصللا نتا

 نراك ط اجت قرا جل رات |لاق/ةيحزلا با يعي هل كاين وفل قع رطبا وبلا كو متلزلو
 لاقليم للا نيف ايش قرا نما ولاقيتنتج نبإا نمي ل ىلانهتالا هال اقف" عود ةتياانقاب نانع
 اكتر لاذ هتبأ ماين ناقل: تنم اً هنعىلاهتاألا شوب ناكو ةتلطلا بابي لع .اهاقر تلا“
 هلاونذن م (جرختتو هلق يتسا امادذ..ةسكلا) كايا تحت ماققرم:لاق,ءاطع نع هع زاتف: قرزالا
 ! مدقتام هلرفغ نيتمكر ماقملا فلخ ىلص نم مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو )ل هما هتدلو مويك
 يال رازللاة بارا سلاما دورتي (ناليالا نم ةمابقلا ولان رو ورأت اليوت و
 اهلك هبوثذ هللارفغ مزمز ءامزم برشو نيتمكر ماقملا فلخ ىلصو اعيس تيبلاب فاطنم

 بتك ثيح ةكمب اسال اريثك ةماعلا هب علو دقو تلال ىواضسلا لاق نكل تغابام ةغلإ
 ثيداحالا تشال امت ههيشو مانع هومثىف اوقلعتو مىزمزل قصالملا اهردح ضعب ىلع

 ملعا ىلاعت هللاو هل لصاال لطاب هنا هيف لاقو هرصتخمىف ىفوالا هركذ دقو هلثع ةيوبللا

 | نيهذب تانسحلا نا ىلاعت هلوقل رئاغصلا ريفكت ىلع لوم وهف هت ريدقت ىلع من
 (ةلمقالبلار ةماعلا راف كانتا )) كتم انجح ”6 لطفل ىباو ئهابشقلا ةيقفلاا كلف), عباجسلا

 ا ىلرنبلاب ىتابنلابؤلا 2 ةنمدج  ةعما فو (يكافيج )يدركم تاروس( نوع لع
 / دمجنب دحانب دمح ةماساوبا ) انثدح ىا (انن لاق. سمانا ذلا ين واكف .نيعلل مضل

 اكو قاما طع اة دن ا ازيا واينوبلكي (ةاارشل للا ملي ايست م عازل وزيايلا عقريك ىروورمل

 روهشه قى رمصصم ىركشلا وه ةمعملا نابل وبا رك ءارلا م 52 كهرن نسا انثدح)ل

 هريغيو هلصاىف ملصن ناكهنا ىنطقرادلا هيلع ركذاو ةعامح هقثو ظفحلا نيلدنسلا ىلاع

 | ىور ىراصنالا ىا سمار نسكلانب دمر نيسحلا ابا ةؤس ىو (نسحلااا تعمسا

 انيدف)



 هم ١١١ كح
 غم ا ئلئلا2االا 22 سد د دلل ت؟؟ت؟7؟7؟؟ببف ٠٠جلسل 277مل 7 سس ب جببجببببمم يييسسب٠سبللس

 ع وهو ريغصتلاب (ىدجلا تعميرس نللاووا 34 دع 5 تانجش)ا ىدملاقارو نع

 نيتئامو ةرسشع عست ةنس ةكك تامىفاشلا بادكانم وهو مالعالادحا مامالا هيقفلا جملا
 تعءمس لاق ةنيع ن' نايفتس تعمس لاق رث ها ىف ىراذا هل جرخا لحر لوا وهو

 ملسو هيلع ىلاعآ هللاىلص هللالوسر تعمس لوُش سانع نبا تعمس لاق رايد نب ورمع

 دوَسسآلا رجلا قيام وَهَو ءازلا عفو ملا مشب ( مزتللا اذه ةىتب دحا اعدام لوق"
 هل لاّسو ءاعدلاىف هنومزتلي ساناانال كلذب ىمس عرذاةعبراهعرذ قرزالالاق ةبعكلابابو
 ءمش ىلاعت هللا توعد اف اناو سابع نبا لاق هل بيجمسا الا واولا حل ذوعتملاو ىعدملا
 ىلاعت هللاىلص هللالو سر نم اذه تءعمسإل هدعب امو انهذم ىوربو (ذنم مزتاملا اذهىف

 اف اناو) سانع نبانع ىوارلا ىا «رانيد نب ورمع لاقو ىل بيجمسا الا ماسو هيلع
 لاقو ىل يجسا الا سابع نبانم اذه تعمس ذنم مزتلملا اذهىف ئشب ىلاعت هللا توعد

 اذهىف 'ىش, ىلاعت هلل ت توعداش اناو) راسد ن' ورمع نع ىوارلا ةئييع نبا ىا (نايفس

 وهو (ىدبمخلا لاقو ىل بيتس الا ) راند نبا ىا 6 ورمينه اذه تعمس ذنم مزالملا

 نم اذه تعمس ذنم مزئاملا اذهىف ؟ىشب ىلاعت هللا توعد ا اناو) ةنيبع نانع ىوارلا

 ىدمخلا نع ىوارلا ىنعب (سردا نب دمحم لاقو 300 الا( ةنبع نا ىا (نايفس

 ىل بيجتسا الا ىدنملان م اذه تعمس ذنم مزالملا اذهىف '؟ىشب ىلاعت هللا توعد اش اناو)
 ١ سيردا نبانع ىوارلا وهو (نسحلا نب دمت نيسحلا وبا ةخلىفو (نسحلا وبا لاقو
 الآل اريقاردا ناد نم اا ذه" تعمدلس ذنم مزتلملا اذه شب نلادتاانلا:تاؤلغد أ اهياناآل )ل
 ةدنطا (اوقاةن واف اد | دوز ( قيظظو رنا ردت ارك نة رام فقط لونا باق علا سلا
 ىلاعت هللا توعد اش انا 0 عطقنم انه لسلسملاف اذه ىلعو ةلسلسلا خعاشم ةيش نع قبسام

 6( ايندلا يما نم ىل حت 3 قلشرب نه نشلسل ل نم ادهن بسمطب ننم ا (مزعابلا ا نشارقل ا ةرثحا

 روي لاق ) هتوعد ام ىا عر الا: ىمأاةربم ىلٍ اوس نا وجحرا اناو) هتيلط ام ايا

 ابا لغخ» كاش لذ زشم ا معالج ىف غوت هللا: طلوع اقنانا و) ةماساىبانع ىوارلا ىا

 ا توعد دقو اناورناقعشيفملا 5-2 و ىرذعلا ممل وهو (ىلعءوبا لاق نى نيجسإ الا ةماسا

 ىا اهحتنو نيسلا رسكب (هلضف ةغسنم وجحرا اناو اهضعب ىلسيجت“| ةريثك ءايشاب هيف |
 ا[ -ونثزز هلطتس نوكك ناذللق ةيضسلمملا تلايانبإلا زيك اهنش ل كيلا قاب تزل عساو

 انا نيصللا نصخلاىف ىررزيلا نب دمم ريخلا وبا اناشم خش ركز دقو اذه ةحب نوكت
 المع هركذ اذك ةكم لها قيرطنم السلسم اثيدح مزتلملاىف ءاعدلا ةباعساىف انيور دق

 ريبزلا ىلا قيرط نه امهنتسوف قهيلاو روصنمنب ديعس ىور دقو الصفم هنيدي نا ريغنم |

 لاق دالخا اةلا الشد هنف بحنلاو للات كمل "لتحل بانلازوا كولا, نؤرمازتلللا نتابع بارع
 ىنعي هلعل © لضفلا ونا ىضاقلا لاق / ىل باجساف كانه ةرم هللا توعد دقو ريزلا وبا

 ةيجم* لاذف ةدحوملا عفو نونلامضب (اذينإل انركذدقو ةخسلىفو (انركذ)) هسفن فنصملا

 يس يو ياااهأأأ4242لا٠*٠؟٠7*أ؟؟أ]أ]]أخ]]]خخ####ث#ث#ث#ث#ث#> مأ#أ## جثث ج||]|!|!/|ثث#]ثظ بصب بيتين

. 

 سس قدس سو سيضم



 ممتا 1٠7٠١ لوس

 اغلا اهب دارملاو ةطقنلا . هو ةتكللا عمج كك مهل ©( تكللا هده نم 0( اريسن اردق ىا

 تكللا وا ذنلا ىا « نكت ”ملناو) لضفلا ماظفاوا ©لضفلا اذه ةفتثلا تباوغلاوةقظالا

 هلق ىذلا لصفلاب اهقةلعتل ( لصولا انج اهانازلاذ امناو لصأالا راشعاب ىا 14 بالا نم 0

 هفطلو هفازكو (هتحر باوصلل قفوملا هللاو ) هيعفبم ةباغو ىأ (ةدئافلا ماع ىلع اصرح

| 

 0 م م حس ها بلا

 ْ ليش امور) هغوقو نم هل دبالو هل تش ىا (ملسو هيلع ىلاعت للا نواس اولا نيم ايف )

 ةيريشللا لاو>الا نم < والا هذ وحنرو ناكما عم ىاأ عنتع امو هيلع رم هقحىف ظ

 نودوعال نيذلا ةكمالملا نمال لسرلا اةلمخ ن٠ ىا لا ةرالا دمج اموىلاعت لاق هيلا فاض!نا ظ

 اونام مهضعب وا ونص وعفا اواشندلانعإا 6 ليوا ةةلئقيؤرم هتلفطرفكا)) كوالا ةيتلا!ادنعجلا

 لقوا ) دمحم ىا (تام نأفأ ) هلقنك دمحم ولذسو مهما مهتيدا نكساو !اولتق_مهضسبو

 للا لطالاب هن كلوت بالقنالا ىلع ةبصنم. ىخبوتلا راكتالا ةزمهو 6 مكباقعا ىلع ملا

 رضي اعاو اش هللا رمضي ن نلف هيمقع ىلع بلقنم نمو 3 الا مامتو يالا د> سانلا توم

 ىلع نيرباصلاو مهنيد ىلع نيتباثلا ىا نيركاشلا هللاىزسو هير 5 ثيرح هسفن |

 لاق لتقدق اذمح نا الا دحاىف هل لق امل ةناف كلام نب سنا مع رضنلا نب سناك مهنه

 ىلع اولئاقددعب ةايحلابن د 0 ومال ىحهبر نافلتق ملس وهيلع هللا ىلص دم ناك نا موقاي

 لتقىتح لئتاقف هفسس دش م هنم أرباو نورها 1 ردتعاى نا مهللا لاق مل 9 هلع لتاقام

 هماو لسرلا هلبقنم تلخ دق لوسر الا ميرم نا يبل اما هناححس هللا ىإ (لاقو)

 انا وطب قياسعتلا ا قييملا: عرشك (ىغااغاؤتوومنرالؤنااهل. ةييهاؤاازال ما ( ةقيدص

 تلو الش تورابال اقل ورغ نوم قي ا نكته يليقن اذا ور ةبك وب رفا يف اني ات وهيل اماما قاذايكا)
 اهياحل هلكت( كلتا انيسجرلا امن ةناقو إل اناث هفيفانبا ىلا ناز ةيفشر اجار دلك او نأ (ناجاتض ١

 امنالقىلاعت لاقو قاوسالا فن وشعوماعطلا ن واكأل) مهناشا ىا (مهنا الانيلسر ملا نم)

 دحاو هلا مكهلا امنا ىلا ىحوي 2 ىنأب مكتع زيمتا امناو كلم ىنا عدا ال ىا (مكلثم رشب انا
 ( ريشلا نم ) مالسلا مهيلع مهيقبو ىا (ءاسنالا 7-5 ماسو هيلع ىلاعت هللا فتي نامي

 زحل ها: ةارلشبلا "ذا مهدواجت روهظل اًسشب اومسو رشبلا ونا, وهو: مدا ىنب نسخ نمىا
 ظ مهيلا لسرا ناك ناب بسانتلا ىا 6 كلذ الولو ) مهعوننم ىا 6 رمشبلا ىلا اولسرا )

 | ةيئإلا« تتماضا مهتسالمو مهتلباقم اوعاطتسا امل ىا (مهتمواقم سانلا قاطأ ال) ةككالملا |

 نع اهلوصانه طول موق ىرق علق ليربج نادرو دف ةكلملا ةردقلا ةوقو ةيرشنلا

 هالو نيمئاح مه رايد :ىف اواو ةكص دوم حاصو اهلفاس اهلاع لعجىا اهللق 6 - هاند

 ىصتا ىلع ءاقلاذ ةخت هحانمم خفق ةسدقملا ضائآلاب . ةطنقع ىلع لسع, حلك سيلبا

 اا( لعب («ةافيئلالا عا ونجا كقمالا لاول وقالوا ا (ةنا واقل ب0 دنيا ابلبتح.
 / .عوووتوا جورب ؟جمجك3

 ىف



 ع ١07١

 لوقا مهبلع ىوريو ى زاجل ١ لاق مضلا ةلع ةيسنخلاذا يلا 5 1 الضر 5 مهغب هيلو

 ١ مهعم مهتطلاخمو مهل مهتلاكم كال: | وقاطاب اتباووا ىلا ( مهتيطاخم و ) نكن. هنا هاظلا

 اكلم انلزنا ولو كل هيلع لزنا الول اولاقو اوحرتقا عم باوجىف ىا ( ىلاعت هللالاق
 هانلعل اكلله 7 هوحرتقا ىذلا لوطرلا ىا © هانلعح واو رل نورظنيال مث مالا ىغقا
 رشنلا ةروص ىفالا ناك امل ىا) هلوق ىنعم اذهو لجر ةروصفف هانلسرال ىا ( الجر

 ىورب ©« مهنكمي ) ءانعم ىلا ارظن نيذلا ةخذ ىفو رشبلا ظفل ىلا ارظن درفا 6 ىذلا

 ةؤسن ىفو هريغو ةيحد ةروصفف مالسلاهيلع هل روصتب ليا ربح ناك اك ( مهتبطاع) مكتكمب
 ىلع ناكاذا هتيؤرو هتطلاخو كلملا ةمواقم رمشللا سنح ىا (نوقيطيالذا) مهتطلاخ

 دمم امين عقو م ةداعلا قرخ هحو ىلع اردانالا هتاذ ةقيقح ىلع وهو ىا ( هثروص

 نيحرتقملا باوح ه ةممو نيثىم ةيلصالا هنروصق اليست أقز هنأ ملسو ه.لعىلاعت هللا ىلص

 ىلع نوطلخام مهيلع ا :اا1نم. نالوا ةروض ف هناي وا قوق .ن وسيليام مهيلع انسللو

 0 ارم اوبذك 5 هنونذكف يكلم رشبالا اذهام اولاق هتروصيف دا 11 مهناف مهسفنا

 00 هللا ثعبأ مهلوقل اناوح ىا «لق) هدنل ىلاعت هللا ىا ؟«لاقو ) ملسو هيلع ىلاعت

 0 الرج بالا قرركم اذا مج عصب ا ناي ةاوارقاو ةنيشا هال لناهدنا مهنم اراكئا الوسر

 انلدنل)نينكاتسا اهف ةةذلا» قب مام نأ ىقاطظ د ىا (نانشملكم نوشعر كتوم نترالا ف
 ( هسنج نم وهنمل الا كلما لاسرا هللا ةنسىف نكميال ىا الوسر اكلم ءامسلانم مهيلع
 ىص نأب ىا © هافطصاو ىللاعت هللا هصخ نأ وارث هديطاخم نم هنقلتو هتطلاخم ند هنكتل ىا ظ

 6( ناس لاَو ءامنالا ) هتهحاومو كلملا ةلباقم ىا ( هتمواقم ىلع هاوقو )) ةخور ةأض

 لوسرلاو ىنلانبب قرفلاىف بهذ فصلا تاكو قا قيرطمىلا قلخلا ةوعدب نوموقف

 ل3 رااو ءاسنالاف ) ةفالخع ا جالا وو دان هلك تشو تاعك ليحتام لاؤيثألا نا مهضعب هلاق ام ىلا

 هتعاطب نئرومألملا ىلا 00 نيبورل ه :تالمةلع كاوب ا © ىلاعت هللا نيب طيئاسوماللا جلع

 ىلع ىا (هدعوو) اهوننتعأ (ههاونو )ل اه ولثتعل ىا © هماوا مهوغلبب ) هندانعو

 هناذسصا نم ىا (هضانم نوملعبالاع مهنوفرعل وز مهتيصعم ىلع ىا (هد.عوو) مهتعاط

 جيرفتو فذ نارفغو ءاّهاو ءانقاو دادماو داحنا نم هباضقو هتاعوئصمىف هلاعفاو هتافصو

 ءادّسا هقلخ لاو>انم هوملعي مامو ىا « هقلخو ) قرد عضوو موق عفرو 211

 هتبانع ن م'هلاكو هتمحرو هلذ خرم هلامحو هنو هتمظع ناس نمو ىاو (هلالحو)) ءاهتناو

 0 ركلمو) 4 هتردقو هرهتىا (هتوريحو) هناهرب روهظو هناشواعىا (هناطلسو)ل هئناعرو
 بقعمالو .ُباضَقل دارال .هتكلممو هكلمىف هفرصت ناب لكلا لصاحو هتيلغو هتزنع ىا

 مهحابشا نم ةيكرملا مهنادبا ىا (هتئاو مهداسجاو)ل ءانالا ىا (رههاوظف) همكحل
 ءىزاط رشنلا ناضواب ةفصتم) ريتعملا هحولا» ةعرالا رمصان ءأا نم ةطؤبملا وا مهحاوراو

 ئا'(ضاعالا: نه ننشنلا ىلع ]ا نب افلا” زدوماهم 00 وهو راحوه ىا (اهلع.



 مكتأ 77١ ع

 علقم دب و باع 4 كعفلاوبتلزؤولا ان مانالا رئاشك الان انك داتلحجلا اواو ا ا ا ظ

 كلبا نحاول نإ توقف حابشالا اماو حاورالا قلطم ىلع ا رطبال ءانفلاةالاو ريسفت ظ

 هيضغلاو ةيوهشلنا :ىوقلانم ىا ةيمد الا ةزطسأ ىفو ( ةيناسنالا ترفااور) ءاسالا داسحا |

 الملا 4ةلعدم رشلا فاصوان مل ىلعا فاصوأب ىا ( ىلعاب همصتم مهتطاويو مهحاوراورل

 تافصب ) ةهيشم ىورب (ةهشتم) ىلوالا وهو ىلوملا ىلا ةزكلاب ةهحوتم لب © ىلعالا

 ةعاطلا ىلع ةوقلاىفو روتفااو هم اكبلا ريغ نه زوضالاو يذلا ماودىف ئا ( ةكعالملا

 ىنا © ريغتلا نم ةيلس ) الحر .نيثالث ةوق ىطعا هنا ىراخملا قف ةلالملا ريغ ن٠ ةدغلاو

 داضلا حتفب (ةيناسنالا فعضالو ةيرشبلا زج ايلاغإ) مهحابشاو مهحاورا ىا (اهقحلنالا)

 مهنا الا الاوحإ لكلاب الا ىفأ وجت بكا فازوا ملا مهف اهروصقو اهروتف ىا انهمضو

 واذا ) ةمهلا واعو ةوقلا لاكنع مه> رخال نكل ةلعلا تعن ىلع مهتعيبطل ةرتف مهاشغيدق

 ( مهرهاوظك )) اهيعاودنم ىا (ةيرشبلل ةصلاخ) ةيلعلا مهرارسا ىا (مهنطاوب تناك

 ةكئالملانع ل ىجولا قلتو ماعلا ذخا ىا ( ذخالا اوقاطا امل اهيعارم موزل نم ىا

 ( مهتلاخم و )2 مهتلاكم ىا 6( مهتبطاخمو )ا مهتاقالم اوقاطا الو ىا بصنلاب 6 مهتيؤدو

 (رشلا نم) ءايبنالا ريغ ىا © مههريغ ) هدعبامو ذخالا نم ركذاه ىا 6 هقطبال ك)

 .ةفخنىف م مهداسحا ىا ( مهءاسجا سناك ىلرز) فانا هال ورم الا وقل قلق عا ظ

 تافض فالخيو ةكئالملا توغنب ) ةفصتم ىا 6 ةمستم ) مهراشبا ىا 6 مهرهاوظو ) |

 أ مهما نمىا (هيلا) لوهحلا ةغيصب «اولسرانمو) مهريغنم ىا (رسشبلا قاطا امل رسشبلا ْ

 ( مدقت ام ) مهينو مهما عافسالاو مهنم ذخالا ىا مهتبطاخم ةؤسن ىفو ( مهتطلا* ) ظ

 ناكوللقو الجر هاناءل اكلم هاء واو ىا (ىلاعت هللالوقنم) اذه ىلع لداممت ىاأ

 (1يتت.الإو رنتك اعمل ن* مهبلع انزل .نينئمطم نوشمي ةكئالم ضرالا ىف

 نيعماح ةيرشنلا حابسشالاو ل حاورالا نيب نيط_سوتم اوقلخ ىا ويحل ع ئ

 (رشبلا غم سهاوظلاو ماسجالا ةهج نال اولبخ ةيرهاظلا رارسالاو ةينطابلا راونالا نيب |

 لاق !ك) نيسانتم ىا ( ةكالملا عم نطاوبلاو حاورالا ةهج نمو ل نيكراسشتم ىا |
 :( اليخ (ىتانح اانختم  تنكولا) .هزيغاو ىراخعلا ار اهث ىا 6 مالسنلاو ةالصلا هلع |

 ةصلاقنا ةحلا هذهزنا الا ( الدخ ركبا تذخمال ) ىلق لالخ هتبحم للخت ابيبح ىا |

 'تِقؤ هللا عم ىل مالسبلاو ةالصلا هيلع هنع ىورام هيلا ريشي اك .ىبر ةدوؤمعب ةصتخم ىاقل
 . هناذ لكآلا هاذ ليمزلا يالا وازرلا نادت ةيقحلاو الهرمل لع الويس قير فالق بن نط |

 30 هللا تاذ ةدهاشمف قرة ةسسلو هناماقمو هاذ نع نيف عما عج مايل 1 ٌْ

 يضر فصوو ادع تمعن اننيب ةلصاح ىا (والسالا ةرخعأ و 0 ) هتافصو

 نر كحاس )



 ا
 هيت 107 1

 هير ريغ هيف عسل ثرح هبلقفف هبح للخمل ( نم رلاليلخ ) سشالا ةسفن ىتعي ( مكحاص

 (لاقو ىباق ماني الو ىانيع مانت ) السم نسا نع دعس نبا هاور اه ىا «لاق مو)

 | لصاوت كلا مهلوقل اباوج ةشئاعو سناو ةريره ىباو رمع نبانع نضشلا) وا زواق

 ١ ءاظلا 2 (لنأ نا ) مكييهامو مكفص ىلع نيا (ييايلا كفل قارا انايغ كت

 تطل نايل "يدم قارا سنطي )ل راينا ءواذأ أ ازيضا ىلا لالالا اب كال وأ ةيبنجلا
 تبا ةياور ىفو ةماث تناك نا ةلخادتملا ةلالطا ىلع وا ةصقاث تناك نا لظال ةيربلا ىلع

 هنع عقدي هيارشو ةماعط ماقم موهام هيلع هراعس هتضافاب امأ ىنقساو ىنمعطي نر دنع

 لاصيابوا ىا هيلا مايقلا بحامو ةعاطلاىلعدي ىوقتيوه.دل *ىئانلا شطعلا ملأو عوملاسم
 نم ىوتلي تيس ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنا درو 6 هماص ىلايل هل ةنخلا نم قزر

 نقلملا نا هلاقام ىلع رطشال ةنملا ماعط نا ىلع ىنم اذهو ناعيش 2 مث عوملا
 لوالا عدلا اف 1 ليقو راهتل عوضوملا هرهاظ ىلع لظب ناك نا

 الصاوم نكيمل ةقيقح لكاول 5 ةوقلا نم هماقم موش امو ماعطلاب دارملا نا وهو

 517 20 ب لانلا ف هيلا ءانل ارد نكأرو زانت نا ق يارقتل نأ عما نكمو

 دا ا( القلاع مهنطاوبف) هريغ فالخم هل 114 قد لماما انت زلال كلا

 ةيناولا ماسجالا ىلع ةلمملا ىا (تالالتعالاو صئاقنلا نع ةرهطم) ةبكلملا متون

 أ ةركس قز* لك ان وهم ةاوتكما را ةلخ ةلضق ىأ ق3 ةذيلا أ ( هدهو )

 ىلا ) جاتحم ىوريو ( جا ةل )ل ةيلاخلا ممهلا ىوذ نم ىا 6 ىك الا" ىلب ) هلع ايبا

 ئاباش 1 ىلع ) مهلاعفاب قلعت ١ 3 مالكلل .ىاكتظس

ٍ 
 ل

 ْ ماقملل نيءوضوملا ىا 2 نيب ااا ىف ىلامح الا ناثلا” ا ( اذه ةاطلالا يلا هئف

 دوغلو "رؤمآلا"هلا لكون نم لضفا وه قاد ( لكأولا م رتل نالفلاو نقلل "عرش فاك

 رودصلا هنلا نمط هلع

 والباب
 ناسي اس اوشا شرا نحاس نب مقار لالا نسل د كلباو
 اذهو فنصملا ىنب ( هنع ىلاعت هللا ىضر لضفلا وبا ىضاقلا لاق نيعما مهيلع همالسو

 7 ةزمهلاب 4 'ىراوطلا ل ملعا 2 هنع ةضرتلا هيلا ريسدثلل م هذيمالت .ضعإ تاق اقدم نم

 3 يذبل فرز طب تاارئوتسلل مهن ل0 ئ] ©" تاوزعتإأ ما )كام دو انساتا وذل ءىراطلا

 ْ | عر ةبلا داجا ىلع - «تاهاعلار ةلدأ اهلا ىا «تاذ الاو) ىمالاك ىلوالا ومىلوالاو نيئاي

 ض رعت نأ نم ىا (أر طل ا راخإل) < ءاديا 4 ريشبلا داسحا ىورفو درد مهباوعب ىا



 . 0 بهك بابا ريح >

 رصبلاو عمسلا و ملا ا( ساوح 0 راها 2ك ا

 هيف اهل ىلاعت هللا قلخم لب رمش يو ناك راتتازادبعاةيعجلر سالو قرطإلو ملال

 نا وا ىا 6« رابتحاو دصق نأ مالا الاو عاحوالا ىا ( ماقسالا و ضاىمالاك ر ْ

 لمع ةقيقْطلاف ) راتخاب وا رايتحا ريغب اناناس و ناب نك عا كو >:دينرب ارطت

 «عاونا ةثالث ىلا هليصفتي ) غيب ىا © خياشملا مسر ىرج نكلو) دقعو لب « لعنو

 لوقو منعو هب دصقو مزحىا 6( باقلاب ) عفرلاو رجلاب ( دقع ل اهدراوم راشعاب ىا

 «(يباجنلا عيمج ور ناكرالاو ءاضعالا ىا 0 داو لاب لمعورل نانلانع محرتي ىا (ناسللإب |

 ةنحعأا 0 مغ ( تاريغتلاو تاف الا مهيلع ا رطن مهماوعو مهصاو> نم مهدارفا ىا

 رصنو كلهو كلمو ةنحمو ةمعنك ةلاح ىلا ةلاحنم لاقتنالاب ةفلتخلا تالالا ىأ ةددشملا

 . ماسوهيلعهللا لص ىننلا واهلك هوجولا هذهىف رايت>الاريغيو زاتخللا) كو شكو قيقو

 ( هتلج ىلع زو ) مهتعبط ىلعو مهتلاخ نم ىا «( يفنلا قم ناك ناو 0ةهيبنعب ئا

 مهرئاس ىا © رشبلا ةلبح ىلع زوام ) هتقلخ ىا ةددشممالبو ةدحوف مح رسكب

 لطم معا (عاجحالا ةلك تمن وزل ةينيقيلا ةلدالا ىا © ةيعطقلا نيهاربلا تماق دِقف )

 مهل نكياقت" هللا ةمصعلا ىا (راتخالا ىلع عمت ىتلا تاف كالا ءاههيزاتومهنع هجورخ

 ىلاعت هللاءاش نا هنيبنساك )ل اهيف هناحس هللا ىلع مهتماركل ىا«رايتخالا ريغ ىلعو) 0 ١

 مدا لغرض ىف اهتم ملك ناس ا( لم الورم أن اهف

 ه8[ لصف ة0- ظ

 'ئثلا ىلع هموزاو هماكحا وهو © ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبلا بلق دقع مكحىف )
 انيف هقلخي هاناطعا ىا ( هقيفوت كاياو ىلاعت هللا انحم ملعا هتوبن تقو نم ) هتقيتحو

 ٍبلق هب قلعت ىذلا ىا 6 قلعتام نا ) مهفا ىنعملاو ماع باطخلاو ةيضارتعا ةّشاعد ةلج

 تافصلا ديرشو تاذلا ديحوب ىا (دحوتلا قرش وهام هضعن ىا ا ىنلا

 ةفاضالاو ةيلعفلاو ةيلسلاو ةيتوبثلا © هتافصو ) ةلعلا هتاذب ىا 6 هللا ماعلا وز

 | وما كا هيلا ىحوا امو) هدودو 00 فاكعاو هدوحوب قيدصتلا ىا © ناعالاو)

 ملعلا حوضوو)) هتاييزحب ىا (ةفرعملا ةياغ ىلعفرل هب لمعي وا هغابيل ىتلا وا ىلللا ىجولا

 ىا 6 كلذنه *ىشب لهجلا نع ) هزنتلا ةياغ ىلعو ىا (ءافتنالاو)) هتايلكب ىا (نيقبلاو

 ةهبشلا ىا «بيزلا وا) ددرتلا قلطمى ا 6كشلا وا ) هناحس هب قلعتملا ملعلا نم ركذ ام
 كلل >قامن_قا«لاذلا لي طستم ( ناضل لك ) ااًظطألا ةلاغالعو ان (ةملاوملاو هيفر)
 عاما مق وامرإ هيلا هتيسن نم الامحا هانركَذ ىذلا ىا ( اذه) كانهام ىا «نيقبلاو كلذ

 نا )2 ةئسلا ةلدالا ىا © ةحكاولا نيهاربلاب حلالا ةخسا ىفو ( مصلالو هيلع نيملسملا

 ديالا عقل مالا السا يكفي لاح يك ام هيشلا لوهجما ة ةغيصل ( اذه ىلع ض ٠ ذرعا 4 رث مدهام ريغ لا 006 ءاسالا دوقعيف 0



  (هتاشلاوا ةالصلاه دلع مهاربا - هعفدن و اذه انوقىلع ضرتعي نا دحالا سلو ىأ ا

 قمؤتا لوا كاف زا ميما فيك ارا وبر مهاربا لاق ذا هناعس هننع يد ثيح ىا

 ميغا فضال !ةتباكاب لاقل نزع يطاننخلا: لم م اهساحا وعش ياقوت ماي

 ظ كتردقو كنوقنع ءىثانلا كتايحان ىناعاىف كشالو تنما 6 ىب لاق ) ىلب هل عوضوملا

 . هل ىلاعت هللا رابخا ىف مهاربا كشي ملذا ىلاق نّيمطيل ) تلأس ام تلأس 6« نكلو )
 ةنئامط دارا نكلو) اناقبا ماو اناعا تيثا ناك ذا ىرخالاو ايندلاف ىا (قتوملا ءابحا

 ةزكو 9“ نئألا قت نقاراه قع ةسياعلاك ى + اة انا كارلا اشف دما مفك ناي كديلطلا
 ١ ةزس ىفو ( ءايحالا ةدهاشمب ) ةمصاخلا لها ةعزانم وا.نلفنلا نوكس ىا 6 ةعزانملا

 ١ نيقيلا ملع وهو 6 لوالا ملعلا هل لصغ )) ةييبسلل ءابلاو ةلعلل ماللاف ءايحالا ةدهاشل
 ظ هتفكب ( نيقنلا نيع وهو 6 قانا اعلا دازازو )+ ,ىلاعت ةاحا عوذوب ىا ( هعوتو )

 «ةلداإرل اةيايف الذا ماعلا ةدازتسا 0 هنا كضاطاو يريم ةافدطا نابت دهام

 حولا اذهو 77 تنذر يب لقو,. لأنا قالا م اعدم لا ةيتانفلاو هتانعتوب هللا تاننيلجم

 هباع ميهاربا نا ىناثلا هجواا ) الا لك ا ىلع دداولا ضارتعالا عفدف لوالا

 ظ هير 5-9 هناكم ةعفاؤ هندي يم رايشعاب ىا 00000 راشحا دارا اما مالا سلاو ةاللصلا

 ظ ىلا بسنيو هتوعد ةياجا ةخطسنىفو 6 هتوعد ) هل هللا ةباحا ملع داراو ىا (هتباحا ملعو

 ١ لقول ؟ءامار ايضا" شك اةيزام نانا علام فا ل كلذلاؤامدر) !بكفنصلا كفا

 ظ ىو ( قدصت ىا نهؤت لاش هلوق ) نوكف ةخملىفو (نو كد قوملاف ا

 كب وكو ىا ماللا ثيكشبلاو الإ مضل «(, كلتلخلاو لغم كتلزنء ) قدصت , | عا هوم

 ةفايرز/ ال انيدستمتا قبلا اذهب ا ىدل اهريغو ةلاسرلاب ىا © كئتافطصاو )ل ىدنع اليلخ

 ْ قاوكباا ناؤال ةدهاسعم نخإلا ىا © ةئينامط ةوقو ) امعض اهلوقل ةفرعم ىا (نيّش

 ظ سوو واعلا ذا ةهبشو ددرت ىا كشر نيقيلاماعنم لوالا ماقملاف ىا (لوالا
 الا اهفعض ىف صقاشو ىا 1 اة لضانتتيا) ةيركفلا ىا (ةيرظنلاو)) ةيمدنلا ىا

 هود غاا (بككشلا ناييطأل 2:راهلاؤصنك قلتو لزرتن ربق نحيا وشاب اد لم نهال مل

 اس سل اسس هاا للا ا 242مل ا ايي ايي اليل يعي يم يي يالا

 ىفو ةددشملا واولا متن زوو اهتاذ ثيحنم ىا ( عنتف تايرورئضلا ىلَءل هعوقوو

 مهفلا اهنع عفدتيو مهولا ام ملي دقذا «تايرظنلاىف)) اهنايرحو اهنايرط ىا زوو ةزسن

 ىلا ) قداصلا ىا 6 ربا وا ) قباسلا ىا © رظنلا نم لاقتنالا ) ميهاربا ىا (داران)

 ىلا قابلا ملع نم 9 دا نعا (قرتلاو) ةنيقيلا ةدايزلل هدم مل ا ىا (مةدهاشلل

 هاور اش مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقنم لئابتقا اذهو 6 ةنساعملاك ربا سدلف نيقبلا نيع

 ىدوم ريخا ل> وع هللا نا هنأ املاك ريخلا سدل اعوذرم سابع نءانع نابح ناو دمحا

 ترسكناف اهاقلا اوعنصام نياع املف حاولالا قلب ملف لجأ ىف هموق عئص امب مالسلاهيلع ||

 ملعا ىلاعتو هناحس هّللاو سابعزبا لوقنم احردمنوكي لجورنع هللا نا هلوق نا دعسالو |[
 2 سس سي سبي يس بي يسسيبكدع- سس يي بيحب يبي تيبس بسسس ص يسسسسيايبسسلل
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 1 نايعلا ءاطغ م ( ميهاربا اء اهل عتفلا ماا - ( نادم ن نب_نايمامنلاق اذهل 5

 ىلع محا امل هنا عبارلا ةجاولا لا هلكىف ةريصب ىا ( هلا>ىف انكمت نيقيلا روم دادزيل |

 ةياكح ىلاعت لاقأك («تيعو ىحن هنر نأب) دونحلا اراسواد وزر هل وق نوف ىا (نيكرش ءملا

 ا ردقتب وا نيئزملا فيرعت ةداهشب هريغال ىا تيءكو ىحن قذلا"ىبر مهاربا لاق ذأ هنع

 (يلانلحلاب ةننكاةئازا نادك كلذ))/ لاسؤعا ا :كاوج (بلط) ىذلال ق لضفلا ريمض

 ه2 ىلع فقوتم اذهو اناس قحلا عهتجلاو (اناغ) مهيلع. ىا « حاحا 3 هيأ هنر ند 5

 لالدتسالا اذه نم لقتنا هنا ةيالا ىهاظو هدونحو دوري دنع ةمقاولا هده نو

 | (وه) مهضعب لوق ىورب (مهضعب لاق سماخلا هجولا ) لاخلا ىف هريغل مازلا هل لصحو
 قيرط ىلع) دراو برلا نم بلط ىا (لاؤس ) ىتوملا حن ف5 ىنرا بر هلوق ىا
 يق 1 رابقا عاب قادما ارعيككو ةفالحبل] يتق ك /(قردق 0: هن) دوضتملا عار ( دارا قالا
 ( نه نعأ) ا نكسل ماشم «نوكي ذنب ىا < قلق نملظنلا هوقو اوما ءايحا ىلع )

 رهظا ىا (ىرآ هنإ سداسلا. هحولا) ىهستلاو ىلا ىعو (ةننمالا) هذح نم اهاوربو
 اا لاك ناكلا )ا ةقيقملب عاب 6ك شافو ١) ةراوضر ا( اكسل راهنت نم ميغا مهاربا
 (هءرق دادزيف) هير هل ىا باع ةذكسنىفو واولا تب (بواجل ) كلانه امل ايدأت كلذ
 نذؤت ةبواجما ذا ةمظع ىا ةيرق ةخسنىفو هءر دنع هتلزنم ةفرعمب هبرق لاك ىا ةفاضالاب

 افارتعا سيل © ميهاربا نم كشلاب قحا ني مالسلاو ةالصلا هيلع انيس لوقو )ل ةبراقل

 رطاوخأا ) درطو رجز ىا « داعباو كش ميهاربا نوكي نال ىتن ) لب امهل كشلاب هنم

 فيك ىنرا بر ميهاربا لاق ذاو لزت امل هلا درو دق ذا 6 ميهاربا, اذه نظن نا ةفيعضلا
 رشاعم ىنعي ( نم ىا )ل انيبن كشي ملو مهاربا كش اولاقف كلذ موق عمس ىتوملا حي

 ىلع هتردقفف كشنملو ىا 6قوملا هللا ءايحاو ثعبلاب نونقومرلل نيئمؤملا ةعامج وا ءايسنالا

 كيلا واوا انك ) ذل ناح ىلوءا ا.( ميهاربا كش ولف ) كلانه ةلاطاهذه روهظىفو كلذ

 ميهاربا عمىا (بدالا قيرط ىلع اما ) ملسو هيلعلاعت هللاىلص هنم لوقلا اذهو (هئم

 مهتمصعدقفل (كشلامهيلع زوج نيذلا هتما ) نحب ىا (ديري ناوا ) بالا ةلزنمب هنال

 نا ) اهتكزتنم فوقعا:ىا (قافشالاو ل. نسفنلا مضه ىا 14 عضاوتلا قيرط ىلع واز

 ىا ةدحوملاب ( هلاح رابتحا ىلع ميهاربا ةسصق )) ةفقحلا ميلا رسسكو ءاللا مضب ( تامح

 ١ ىلع هتصق تلمح ناو ىا 6 وا ) هبر نه هبرق ةلزنم ملعيل ىناثلا هجولاىفاك هلاك ناحما
 (هلوق ىنمماف تلق نافل نيش نيع لوصوب هنيش ملع لوصح دادزيل ىا:(هنيش ةدايز)

 نمىا (كيلا انلزنا امم) بارطضاو قلق ىا «كشىف تنك ناف) ىلاعتو هناحس هللا ىا
 ا تالا نم..تاثكتلا انو ذر نينلا)لاقنلاو  لفيفختلاب تعرق © لاس ر) كير تاتك

 كير نم“ قحلا كءاجندقلا مي (نثي الا) كنز نم كيلا انلزنا ام ةمن املعزوطبح مهناف
 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اذاو نيقيلاو مزحلانم هيلع تنا اهف ىا نيرتمملانم ننوكالف

 ع0

3 



 5 ْ 5 7/ زر

 ةدايز هبق نب رساّلا د نوكَتف هللا تاياب اوءذك نيذلا نم 10 الو لاني الو فلشا ال

 ظ (رانحاوا) ندلا سما كتنعلا)ءافتناو .نيقيلا مز ةيلغ وهام مااد. ىلع هل جيمتو مين
 مضب (كلاس رطخم نال ىلوا ناكل كبلقو ىبلق لاقول (كبيلق هللا تيثإل رذحلا لك ىا
 ] نم ىا (هريغوا سابع نيانع نيرسفملا ضعب هيف هركذام ) كلابحم رعي نا ىا ءاطلا

1 
! 

١ 

 للاى (ىحوا اف ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىننلل كش تايثانمال نيرخآتملا وا نيمدقتملا
 رطاخلاى ا (اذهلثف) ةربع ام سيل تارطاخلا ناو ىا (رشبلانم هناو هيلا ) ةنعس ىفاك

 سابع نا لاق دق لب ) مالا اذه لثمنم هتمصع توب (ةلمح هيلع زوال ) مومذملا

 هيلع ىلاعت هللاىلص ىبنلا كشي ملال هنع متاح نبا هاورام اهنم ةح ديناساب ىا (هريغو

 هيبلهو)(اريبسص نبا قع داو# وال اهفوثا#لاتكلا اف ني دسار عار لظبا لو هاند
 ىلاءت هللا بص ىلا نا) ربرح نا هاور ايف ىا «ةداتق. يتلو, ىرصلا ىا (نسحلاو)

 هتهازنل (لئسا الو كشاام لاقرل هب ىرسا ةللل لسرلا هل هللا عمج نيح ىا (ملسو هيلع ا

 ناو الان ئعان( | وفل ويااخحبلالعرلاق ىنسبنملا ةبالرم)موعشملا ركاعلا قع هج اتيغ للإو

 ايلث هيف | هيفا كالفن مف فانكلا قوش ةينلاء الثا تاز(: الا كحق تنك نادت

 ىلا ءافش ذا ام ملعلا لهان» اهتفرعم بلطيو اهعفد ىلا ردا نا ةهيسش هباق اخ نم

 ظ ( اولاق ) نوملعتال متنك لان لكنلا)! نطاق وا شاق .ىلامق_ كامو ثيدحىف درواك لاؤسلا

 «االداقبلاهسفلا زك هملايا: ةرتزس قو اب © ةزاودبل) ىفاورلا 057 راما ةيللا لول وكيت ا

 اهواي ةلؤتفيهسل قرر كل الكا هلوق ونجل[ نا (هنل وقت لياقلتلا لزخحر لع ١١ رك اهريقاوم

 نيذلا دعا الف ىا هي الا 'ئردنم كشىف متتكنا سانلا اهبااي لق ) ىلاعت هلوقف
 نقز) (ظسرولا نادي نارا وات كيمو 1 افون ىذلاهللا دبعا نكلاو هللا نودزم نودنعت |

 ىتلاريغو برعءااإ مه كيلا انلزنا امم كشىف تنك ناف ىلاعت لود ىا (باطنخلاب دارملا

 ظ بطاخلا اهنا كش 52406 ىنعملاف همالا نم هادعنمو ىا ( ماسو هلع ىلاعت هللا ىلص

 باع اغلق ايلال دايطلاط ىاة(باؤلا_قين) كشف سك نوشنا ( يداي جن د

 ا
 ا

 نافذ كيلا انلزنا امم هلوش لكشي الو انديعىلع انلزن امم سيرفف اما لافت هلو فايإت

 ]| (لاقاك ) انيلا لزنا امو هللاب انما اولوق ىلاعتلاق هتما ىلا لزنا ىنلاىلا لزنا م نا رقلا

 ةراجايىعمسا مهلوقىف م 6 هريغدارملاوهل باطلا ةي الاكلمتنطبحعأ تكرشا نيل ) هللا ىا

 (كنالف هإثمو) ربرقتلا ماقمى لاحملا ضرغام ريدقتلاو ضرفلا ليس ىلع دراو وهوا

 هلق: ليواتلا :,كشنىفا تنك ناذ:هلوقىف؛ قباسلا :ليزواتلا .كثفو (ئا كتالفؤ ا ةخخت قو

 ( نيتك كاةيبالا كنعاف تفك ناف: لهن ى ار( ةييظنتلا ال ئهااطب .انقاقإ ىف قلل اف ينزل

 هللا نم كلام ملعلا نم كءاح ىذلا دعب مهءاوها تعبتا نّملو ىلاعت هلوقك نا رقلاىف ىا

 قحلا نيملاظلا نأ اذا كنا ماعلا نم ك ءاحام دعل نم مه ءاوها تءربأ نيلو ريصن و ىلو ند

 ( هارب الا ) ةكلاملا ةاضقلا نم 6 ءالعلا نب ركب لاق ) نيرتمملا نم ناوكت الف كبر نم

 (ين) 6 ىراقلا لع# 220(
 مشع
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 8 لاطع نانوكش اولا( الاغ سأر اكتليببأ اةؤت ذك نرانلا رمت قتوكتال و٠ لوؤقم ) . ىلا هت دهللا ىلإ

 وهو ةددسشلا ةمجلا لاذلا فب (بذكملا) وه:ىا 6ناك مالسلاو ةالصلا هلع وهو)

 (هب بذكنمم نوكي فيكف) ديحوتلان م ىا (هيلا وعدي اهث) ناك ربخ هنا ىلع بوصنم
 هعيمج ى ا (هلك ) رك ذامىا (اذهف) باطخخلاب دارملاسيل هنا ىلع لدف ىنعي بذكب ىورب

 ملصا نم لككاوا هريغل وا هل باطخلا انلق ءاوس ىا 6 هريغ باطخلاب .دارملا نا ىلع لدي)

 باطخلاب دارملا ناىف كلا انلزتا امم كشىف تنك ناف ةنآ ىا 6ةب الا هذهلثمو ) باطغنلل

 هاك لا (نابنج ناو أملا "ني ط نب لكما ارز لا فلوق )1 كانلاب ادع :ةوظقما هرغ اه
 لاو اكل لئلذيل ذوو «ديلع ىلا ابا لا قولا, يف 2: اربح اهي لئيبف قا: زيؤمألادزا
 رباب هنال هنم لئسي نا ىئش ىذلا ىا 6 لؤسملا ) ىلاعتو كرابت هه ىا (ريبخلا وه

 هريغ هب لوسلا ريبخلا وا ةمالا داحا ناش اذه نافذ (لئاسلا ريخؤسملا ال) ىلاعت هللا نع
 ةلد ءادلاف هتافص لاكو هتاذ لالحن كربخم املاع ىلاعت هنع لئسا ىا مالسلاو ةالصلا هلع
 .ءابلاف هب اريخ ادحا لسا وا ءانتعالا ىنعم هئمضتل ءادلا ىدعو هنع شتف ىنعع لئسا

 نب ركب ىا لاقو ة# ةزؤسنىفو (ليقو) رباخوا ريخم ىنعم لعافلاىف ةغااس اريخ ةلد

 سما ىذلا ) كاشلا اذه نا ةخس ىفو 6كشلا اذه نا ) كششىف تنك ن اف ةبا ىف ءالعلا

 نؤرَش نيذلا لاؤسب ملسو هيلعىلاعت هللاىنص ىنلا ريغل هب سما ةخسنىفو لوهجملا ةنيصب

 للاءاكحاهق ىنعي ىفاقلا لدب نونلاب ىرخاىفو ة>-ىفاك هللا ىا (هصق اهأ وه امنا باتكلا

 نم هيلا امد اهثال) ةّماسلا ىا «متالا راخانم) هناتكف مالسلاو ةالصلاهلع هسنل ىلاعت

 نيتصقلاىف ملسو هيلعىلاعأ هللاىبص هنع كشلاىفنىف قرفال هنا هيفو (ةعيرشلاو ديحوتلا

 باطخلان م مالسلاو ةالصلا هيلع هريغ هب ديراام لثم ىا 6( اذه لثمو ) نيتوسلا ىلع

 ت61 انليلو زن لطف ني اشر انما قكئساو قلاثتيقوقا)», كاتكلا نولوش#نانلا' لاؤدو
 نوري ةزاغ .ةيؤلال اا( دال نواس هلا لج رلا نودومر انلجأ ايا
 مهلا نم تيفلا نم لئسا ىنغملاو مهنم ىغم نم'هلاؤس ةلاحتسال مهما نم نودوجوملا: ىا
 ةيوتاوتلا نانو قيانكتلا”ىراككالا!:ءاهفيبسسالاب “نو دج ةهلا؟(نشسورلا نوط ما ءانانج

 ةقوفو ةمومضم فاش (ىببتقلا هلاقإل هريغ هب ادام ىا (ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبنل

 اهعفو ةقوفلا نوكسو ىفاقلا مضل ةخلأىفو ةبسن ءايف ةدحوف ةنكاس ةيتحأ ةحوتفم

 تافئصملا بحاص ىروئدلا ةسّتق نا ماسسم نب هللادع هللاديعوبا امهم دارملاف ةدحوش

 ةدحوف ةنكأس ةقوفف ةلمهم نيعب ىرخا ىفو ملعا ُهللاو دارملا هلا رهظالاو مدقت دقو

 ةدتعلا فنصم ىطرقلا ىتعلا زب زعلا دبع نب دمحا هزل دن نشل دباذلا اهيشتبتف هن دارملاف |

 انافلمالا قلع اتنب لانش نفز) نابت ى ا نب هتبتلا ىلاؤم نمداشيابةيسر غل اجامل لاو ظ

 هماوزلو حوت وا اناسافا لواتفملا قدح لغتنا و نع .وطاو © نسفانعا قانا .كلنقنم ١

 رخآ ىلا نمحرلا نود نم انلدحا ) هلوش ةعمنف اك مالكلا ىا 6 أدتبا مث مالكلا متو) |
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 م 17و قع
 قد اندم معجبو هموم تسصحممم 2 ا ا

 اهاةدان ءاللؤ ةهلا ىا ننام ع ل ا ىلإ نط لعزل ةزطسأ ىفاك نود 2ك ةهلا ص 6 اللا ا

 كامن هللا سما نأ لأ اهلا طفي ةؤعسأ ىفو نونا ةغرصلا 0 نا صمحأ ليقو 3 0

 هاالا انهى (كلداورع ءارسألا ةلطواتنالا لاش نا ماسو جا هللا ىلص ى 10

 نيلسؤملاو ءايسالان م هدلوو 1 هللا ثعل هن ىرسأ ةليل مالسلاو ةاللصل'هيلع هنا ىور دق

 السر نم كلف نم انلسرا نم لس هل لاق عرف املف م لص دمحاب لاق مث ليربج نذاف ْ

 دسثا ):مالسلاو ةالضلا هلغ "7 ا (]:4 3 نؤدس اةيلا /ن يلا لور سنجل

 ان رمالادملا لل اع ون (لاوسللا كل جاتحي نا رث لا ا نازمإف ال

 اع ىا © كشكل دق دحانم ىأ هاا كاد هل ىورف ) لاود> الاى نجقللا نق

 مما لقو) مده دقو ماسا ن دءزأ نة نهرا عا ىل (ديز نا هلاق ) تفرعو تنشأ

 ( مهؤاح له ) فاضم ريد ىلع هنا ىنعي انلسرا نم متا لس ةذسأ ىفو ( اناسرا نم

 (وهول هفالخ ىلع اوقفتالب هب اًواجامىا ىراكنا ماهفتسا ( ديحوتلا ريغب ,) لسرلاىا

 ١ نيغباتلا ناك نم مهو.( ةداتقو كاهلاو ىدننلاو دهاجم لوق ىنعم ) ليقلا اذه ىا

 ناطر ىامش ون زان ارم [لكس او هليقل ياء( دب حالو سل
 ملسو هياعىلاعت هللا ىلص همالعا ) انه ىلا كشىف تنك نافذ هلوقنم ىا ( هلق ىذلاو )

 حلال هن اوال اعاجنا ريل وتلا قس ا ( لسرلا في رز تلسزا ىلا كووجلا عج 1( لتي

 هواء او تارملا ا ىزشلا رع (مونقاتلالا) ءاينألا نمداعلا( هسضل) ريغ د انف ا
 ىه امنا ةوالثلا نكل لوصالا نم خسشلان م ريثكف عقو اذك ( مدمن امنا مهلوقىف
 اذكو هللا دنع انؤاءفش ءالؤه مهلوقىف اذكو 6« ىناز هللا ىلا انوبرقيل الا ] مهدينام

 ائدراتمبلا زكي لاهل تفل اهتكازتقم ناك ميهاربا ناو ليعمسا نيدىلع مما برعلا ىوعد

 اما مل الو ايدوم 1 ناكر مهيلع ادو ا/1الفت ىلاق مهند ىلع مم فارا نأ نيعدم

 اللمقلا (رسلك نأ لسور, اتاي كالاك ىلا نالوا نم اكماناؤإو اهل الم 0 ناك نكلو

 ايفو نميشتلاة < ىاق ع لزتملا نأ نقلا ىل , كانك وملس لياتكلا ف اسلامنا

 دانعن ع مهد وع ناب /ارع تايم هقيقح نوملعي م مهعيج 0-25 6 كير نم 0

 ناو هللا لوسر كنإب مهملعفف ىا ) نيكاشلا ىا ( نيرتمملانم ننوكت الف ) مهر فكف |

 دنع ن لل اديلمح كبلع لوما باتكلا ,ةلقحإو كن دلاأ ةيةشو كفا قا تلد ارشما
 نيرتمملا نم ن'وك الف هلوَش ىا ( ه.دارملا سيلو ) قحلا مه نالعامت د نش م

 هنوكىف مهكش انه هب دارملا ذا كشىف تنك نا ةبااىا 6 ةي الا لواىف ركذ اه هكش )

 ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص هنم كش عقب ملو ىلاعت هللا لزنا اف كشلا كائهو 700

 ىا-( مدقتام لثم ىلع اًضَنا ) انه: نيزتمملا نمي نت وكت الف ىلآثت :هلوق 'ىنا (نوكيادقو )

 ىلعوا كيلا انلزنا امم كشىف تنكناف كاشلل'“ لوب نا سما مالسلاو ةالصلا هيلع هنا نم

 اذه كلانه اهث كش ىا 6 كلذ ىرتما نا دمحاي لق ىا) هريغ دارملاو كالا ولا



 د 10 لا ردعل

 ىلا ىا ةب الا لواىف ةخسنىفو 6ةياالا لوا هلوق لسيلدب نيرتمملا نم نئوكتالف) ق>
 ىا ىراكتا ماهفتسا ( امكح ىثتبا هللا ريفا ) ةلوق وهو باتكلا ا نذلاو اهيف
 ادبا ىنم كلذ نوكيآل مكتم لطبملاو انم قحلا رهظيل م بو نيب مكحم ىلاعت هريغ بلطا

 ىا باتكلا مكللا 4 ىانلا "هاو للاشات, ةأوق ا ادحتا' ءريغ نشا: الو ١
 ( بطاخمي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نا و )) لطاللاو قحلا هيف اسم الصفم نا رقلا
 هيلع هيصا ىا يطع قو ) هسفن ريغ ىا مر كلذ ) بطاخ ىوربو ءاطلا 8

 نوفرعب امب رارقالا ىلع مهلمحي شيرق قرش ىا رق لاؤسلاب مالسلاو ةالصلا |
 ئا ىلاعت ( هلوقك ) مائَضالا ةداع ىلع مهخياوتو دست ةيا هواك نزف ندم هللا نإ نم
 عمن 6 ىعاو ىنوذختا سانلل تلق تناءال هريغ خييوتلاب دارملاو مالسلا هيلع ىسيعل اباطخ
 (لّقب مل ) ىسيعىا ( هنا ) هناحس هللاىا ( ماعدقو هللا نودنم ثييلا) ايوكمز دانا
 ىحدلا المكلا ىنعع ةفان نا نا ىلع ىا « ل فدك اقام قيفو )ل ملا ى اوذختا
 نور م نذلا ىا © لئساف ) كشىف كنوك ةدم ىا ةيردصم انهام هلوقىف اشحاف 00
 ىئانلا ىضالا باج ىلع موزجم ( ددزت 7 كير ن.. كيلا :لزنا ام ةصن مهملعل باتكلا
 ىلا ) 0 اناهر ىا ( املعو ) كتنينامط ىلا ىا ( ةنينامط ) دزت ىا لس وه
 ةوبنلا مركنم 6 كانفرش اهأ ىا كشىف تنك نا ) هانعمف ىا ( ليقو كنيقبو كملع
 ةلالدب كريغ ىلعىا 6 00 كانمظعو ىورو © كانلضفو ) ةماعلا ةلاسرلا ىفرشو ةماثلا

 قوف هدب نم اهدلو نم نوكيو دلت رجاه نا ميهاربال لاق ىلاعت هللا نا ةاروتلاىفام
 ةفلاسلا ىا 6 بتكلاىف كتفص نع مهلأساف ) عوشملاب هيلا ةطوسبم مهيدباو عملا
 ادهاش كانلسرا انا ىنلا اهيااي ةاروتلا ىنف ةقباسلا مالا نيب ىا ( كللاضغ نمد 0
 ىزحم الو قاوسالاب باخ“ الو ظدغ الو ظشف سل نييمالل ازرحو ارذنو اريشمو

 أ هب متي ىتح هللا هبقب نلو رفغيو وفعي نكلو ةئيسلا ةئيسلاب
 مالسلا هيلع ىسع ناسل ىلع ليجتالاىفو ءايشالا نم اريثك اهيف اوريغ برعلا ناف ءارغلا
 دبالا ىلا م كم نوكيف تايفخلا افشاك ىا طيلقراف مكي ىتح مكبرو ىر نم بلطا انا

 مكحكو يركن وه ةوبنلاب ىا قفل هيدااهلا# ىذا سدقلا حور طيلقراف اماف هيفو |
 انا اهل اكرا داق نوكما نأ: ندقا اذه مكتربخا دقو مل تلقام كرك ذيو ٠ ءايشالا 37

 ةريثك بتك هلو ةفلتسللا نمل زار مج يملا" لب اوهفم را (تيطوا ا نع ىحو )
 ا رامخاو بيرغلاو ريجشلا هيلع نلاغلا ناكو اهعئاقوو برعلا ماياو ببرغلاو تافصلاق .

 دسعوأ ناكو ةاكزلا ف ثردح ريسفلا هلو ةئاملا تنراق دقو نيتبامو .رشع ةنس :ىفوت 59

 نا ) ةي الا نم دافملا ىا ( دارملا نا ) هسشكىف هنع ةياورلا رثكيو شو مالس نب مساقلا

 كيلا ( انازنا اهث ) كريغ بناجنم ىا ( كريغ نمل هتسنآ لضانت ىإ (كهبف تنك |

 مهاربا ةلمىا ءاح وعلا ةلملا هي

 لق ناف ) ا اذه ةقشقح كور باتكلا نوارف نذلا لئساف تاهاام قملانم
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 : ياللا ذتمللا قسأوا مهغا: ناقااودت و معشر, اوان 6 قْنسؤلا !نيؤتس اها اس( لولا قلبت"
 ( فيفذتلا ةءارق لل لوهجلا .ةغتصر ( اويذكدق م ةلمسلاةيعا (اونظو) مهيلع

 عم اربطنلا خو م هللا مهدعوام اوفلخا دق مهنا مهنظ اهيهاظ نال نويفوكلا هب ا رق 5 يا

 ىنعملا اناق ] هلسر هدعو فاذنال هنا هلال مالا كلذ مهمرب اونظي نا نم مهتهازت
 نا ) هللا ريجتساو ها_شاح ىا.6 هللا ذاعم اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع هتلاقام كلذيف

 ةعامج دارا هناكو مهبرب ىلوالا ناك 6 اهب رب لسرلا ال روكذملا نظلا ىا 6 كلذ نافآ
 تلاطؤ مهيبذكم ىلع رصنلا نم ىا 6 اوسئبَتسا ال لسرلا نا كلذ ىنعم امناو 2 لسرلا
 (مهوبذك ) نمل ناب «مهعابتا نمل هب ىا 6 رصنلا مهدعو نم نا اونظ ) مهلاهما ةدم

 ريمضلاو نوئمؤملا مهو لسرلا عايتا نم نيدوعوملل لوالا ريمسضلاو لاذلا فيفي ١
 ظ ىلاعت هللا نا اومههوتو مهودع ىلع مه رصن نم مهودع وام مهوفلخا ىأ لاسرال نوال“ |

 زاهض+ اخيه لدف نونةفلا رنككا.)“ ةيعئاع كاؤفم فا”( اذغ [لعاو) مهاسو فئاخا

 (نر كللازلا .ىلعالا إلا عابتالا ىلع كياع .انونط يمض الكنق ]أ نسارلاا(نلا عجار اونظ

 ارهاظ ارثاو ةجشن رصنلا 6 ول اوري ملذا اونظ مهعاسبتا نا ىننملافوا, دع والا

 ىنغملا وا مهيلع نورصنم مهنا نم مهموق هب اوربخا اين اونذكدق مهن ما مهنع هيحارت ببس

 مهاعز ورصتنم مهنا مهلوقف مهلسر مهتبذك ىا ا وبذك مهنا اون مهل نيبذكملا مهمتا نا

 (ءاملعلا نم ةعامجو ) نيعباتلا نم ىا ( ريح نئاو ىخلاو ننابع نبا لوق. وهو
 متفب ىإ 6 َتفلاب اويذك ) ةذاش ىا 6 دهام ارق ىنمملا اذهو ) نيرخأتملاو نيمدقتملا ىا
 مهبلع رصنلاب مهلوقىف اوبذك مهلسر نا اونظ مثالا نا ىنعلاو ندخل ؤبمللا ذل ةقاكيلا

 «انبت) ةكوو+ةعل ةنااالا اتا ةيركاوا 4 وا مضل ةئسن ىفو نيغلاو ءاتلا تف 6 لغشت الف ) |

 نيانعتي نلاو-ةنسشئاهب لاوق نام ان رك نام“ رثد ىلا.( هالبنت لادم لفتلاباذانش نم ]ل كنلق ما
 ىلع مهرمصن نه مهدعوام مهفاخا هنا هناحمس هن اوئظ لل_سرلا نا مهوّيالو امهلاثماو

 «ءادنالاب فك ) مهتنت مو مهماقمىا داصلا رم كب (ءانف سل السنع «تااؤ اف 2 قا وافو

 | لخدنال ىتلا رطاو آلا درحم ىلع له نا اما عابسالاب مومذملا نظلا ةيسننم قيساق |

 ظ لثم ىا 6 كلذكو ) كلانه امع اودتراو كلذب اورفك مهضعب نا ىلع ذا نقاكوا !اكن

 وشن !ئا"6 ةريتسلا تيدحفف دزواه 1: ناكشالا نم-دراؤ.«لمارلا شتا اذاآَلْيِخ 37

 | نوقع زم ):ةلا را ىأ (+ ىتولا سابو >8 وهلا ناباباوق مجيزاظلااو ةالصلا هيلع ىلا
 ا

 اهريخا ام دعب ىا © ةحيدخل) هريغو زال هيلز ؤن )اه ىلع ىا( ماس وهيلعملا»# هللاىلص

 | ىا 6 َللاءاثآ اهَأ كشلا هانعمم سيل ىسفن ىلع ثيشخ دقل ) ءارحم ليربج عم هل ىرجام
 3 ةيؤرن دسي#)# حلامقوسا مج ماتا اعف رى وأ فويل واقي اال وة نر مالا وب ياو
 رشبلا ةوقلافءضا (هتوق لمت النا ى ىذه 4 هلعا ركل والا :هللا: لاول اهنا هرراشتا و عا

 | | ىا بصنلاب ©( ىحولا ءابعاو لل ةيوقلا ةوقلا ةياغىف هناف هترباصم ىا (ب كلملا ةمواقم )



 ١م؟ روس

 ٍْ 1 عاضتأ ) ازومهع نيعأا يعج 1 ىع عمج وهو هخغءاسو ىحو 3 لمحت لشا لمتحال ظ

 / لوزيف ىا ابوصنم ءافاا علذب ةزسأ ىفام رهطالاو ةنقاعأل ماللا علف 0 ةزعلل ىف 1ك

 ا
 | هحور جرم ىا « هسفن قهزت وا ) هناشىف نونج هل نصحيو هناكمنع هبلق ذئح ظ ا

 ١ «هلاق هنا ) هريغو ىراخلا عص ىا ( مقل ديوك لذ لإ ليمان ١-13

 لبقازلا لولا قا: ( كلذ نوكيا هكللملا باقل دسبا) لاق هنا ىؤريؤ قباشلا لوقلا ىاا
 لبقو ىا © هلولاعت هللا مالعاو ) كلذآةدبما رو 5 هلذل قي كللل,هياَقل لبق ىربو ©( كلملا ها ا

 ٌْ يجف ب ةزحمأ ىف انك لوي هخاصل (ظر عام لوال ةو. لان ) هل هراخا

 | ىا 6 تاجم 0 هيلا لتي وينام ل افاد لحال او, تبا[ ولام" لوإ ىف ىتملا و .لمتالاض ةغصل

 رجلا هيلع 0 الا عيل لقتل يفاسملاب هلابك كلت ايغلا روكا نزف .ةداعل قا وج
 هللا ثعبلاقسا.عنبانع هدنس, ىبالودلاىور هنافسنجلا امهم دارمانا نهاظلا (ريشلاو

 ظ ىذلادهيلا ىذف املف 1 قو ةمكلا ناشا نم نينس راح سان مسوهيلع هللا ىلص ادم

 رج ىلع قيال هلها ىلا القنم ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر فرصلا هن نما

 ثيدح نم ملسم ممحىفف دارفالا رجملاب داري نا لمتحيو ثيدحلا هيلع ملسالا رش الو

 ةكمب ارك فرعال قال ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق لأق ةرمس نب رباح

 ىليهسلا ءاورام ىلع دوسالا رج - 1 رم كك ىلع م انا نآك
 م0 ور ةحمدخ تم قاقز هادح لل نرايملا ملكلاب قورعللا 0 انا لقو

 ١ (ريشاتتاو ) ظل ياك تيما لالا ان ام دش 7 تايلاعلا تاماقملا هتادشبا ىا

 ' اذه قرط ضع ىف ىوراك ) هللاوا ىا جلا ريشات هنمو تاراشبلاب ةنذؤملاتامدقملاىا
 . مانلاف ًالوأ اكول نيعابتلا نم نك داما كلذ نال ىحولا"ءادنم ثري دح ىذا باطن

 ليش فا ءارب ذل ىلا ( كلذ لش ةئلفقل ىف )للا ةارا ىا :لوهجلا:ةغصي !(ئرا م
 هبلقل انيكست ةشحولا دض مغلاب سنالان ٠ ( مالسلاهيلع هل اسينأت ) كلذ لاثم ىودبيو |

 ىا «ةدهاشم) ةغب ةوبنلا سعا هيلع درب الل ىا زمهلاو ملا عدل «سصمالا ءاجقن الثل )

 ىوربو نيونتلاب (ةلاح لوال) هبلق ىا 6 هلمتحي الف ) ةبطاخم ىا 6 ةهفاشمو رل ةنباعم
 نوتلا|نوكسسو ةدحولا سكب (ةيرشلا: ةش 2 هلاوحخا م :ةلها لواىف (ىا)ةفاميضالا
 اهنع ىلاعت للا ىضر ةشئاعنع) ملسمو ىراخللىا ( عصا ىفو) ةيكلملا ةوقلانع اهفعضا
 نم ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللال وسر هب ؛ئدتبا ىا لوهجلا ةغيصب (هب ؛ئدبام لوا

 اعاو امينا نمداطاصلا هايد فو( ةكداتملا ايؤزلا) هيج (ادتش لولو ال” نلج كاجول

 4 ىهف الاو كلانه امب اهل هباحصا ضعبوا مالسلاو ةالصلا هيلع هرابخاب كلذب تربخا ||
 هيي تلا ) فالخالب ةحح ىهو ةياوصلا ليلسا سم نم ثيدحلاو هب هندي لش تدلو

 دورسو دولا روهظو ركفلاو ركذلاب بلقلا غارفل ةلزعلاو ةولخلا ىا دملاب (ءالخلا هيلا

 ايلاخ ابلق فداصف * لاق ثيح ىعاشلا راشا هيلاو روعشلا ىننو هاوس امع ةبغلاو روضحلا

 ( انك )
 ك0 ااا سسوس سس سم يبي سسوس ويسب سحب تسمم ااا"000اااا| || 1 | |<[1[1[1[1 1010 02ز2ة2ز2ة2زة2زة2ة2ةزة2ة2ة2ة2 202 2 2ةيز + ا



 ظ م #18 ر»-
 راغف وهو) ققحلا ىمالا ىا (قملا هءاحإل نيؤخشلا ةياورو (ناىلا تلاقو) *انكمت .
 ركذيو رصقبو دمي ةكم نه لاسيما ةثالث ىلع لبج ءارلا فيفختو ءاخلا رسكب (ءارح |

 لبجلاب بقتلاو فهكلا راغلاو فرصي الف ةعقلا رابتعا ثني و فرصيف ناكملا رابتعا
 ىنلا ثكم) هنع دعس نبا ىور اهث (امهنع ىلاعت هللاىضر سابع نءانعوإل ةراغملا اذكو
 نوكسب .(ةنس ةريشع .سخ ةكب) ثيل.ىا اهحتو. فاكلا مضب (ماسو هيلع ىلاعت هللاىبص
 هز ولا ىأإ ( هنوطلا ىريؤ لان كلملا تروض .نا ( توصلا عمس) ميه ةفل ريبكلا وي ةرمثع
 ىلع ىُشَع امنا اذهو ( هيلا ىحوي نيئس ناو !ضاظ ىا ( ايش ةئوالو نينس عبس ))
 نوتشو ثالث :هرمع نا وصلا و هنس ناتسو 58 شاع مالسلاو ةالصلا هيلع هيأ لوقلا

 دارملا ليقو فالخ الب اريثع ةندلاب و 5 ادع ةرششع ثالث ةكمب ةئعبلا دعبف ةنس
 ا لوق ةلّئسملا قو نوتسو سمح - امهف ةافولاو ةدالولا ةنس ادعام نيّتسو ثالش

 | ىوردقتو) رسكلا طاقسا ىلع لوم وهو ةنس نيتسشاع مالسلاو ةالصلا هيلع هنا وهو
 ناف ةباولا ضعب هب دارملا نا ىهاظلا (مهضعب نعل ىزافملا بحاص ىا 2 قيس نبا

 | ( هراوج ركذو لاق ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىتلا ن) نك الملاين مسا
 ةلاح ةلمْطاو هيف تن وهو نايس هس .هتباتلو ديفا ىلإ مضيو ميلا رسكب
 نواف ) لومإلا دريس دمع هلل "(بلاةر) هاون ذيك و هلوةمو لوقلا نيب .هضرتعم

 نا 96 ماسلا ةئيه ىلع عب ٍطْضم ىا ةروص وا ةقئقح ىا © مكن اناو ) ليربح ىن 5
 :ىث ىا 6 ٌؤرقا ام تاقف ارقا لاقف ) ةركفلاىف قارغتسالاوا ةلفغلا نع ةيانكمونلا نوكي

 ةءياورؤوت اهريذ ىف ءالالو>د ةلالدب ةشان اموأ ٌدرفا امو ةءاور هدبولو ةيماهفتسا ف فرقا

 ازا
 ةدفعأام .ثءدح ىك )هن ئىذورب امرا قا نانا( ركذو) 'ىراش اناام ىراخ

 مالسلا هيلع ليريح مضى ىا ةلمهم ديدشتو ةمجمم فل ( هطغىف اهنع ىلاعت دلاىضر

 مسا ًأرقا ) هايا ةخعسن ىفو (هل هنارقاو) ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هايا ةخسنىفو اديدش امض

 ةالصلا هيلع هل طغلا اذه ةمكح لامك الاف ىضاقلا لاق ةروسلا هذه ردص ىا («كير
 كلذ هب هلعفو هب هانا امل غرفتيل ايندلا سما نم *”ىش ىلا تافتلالانع هلاغتشا عفد مالسلاو

 اي! اج راح ىلع ايشلاب هل لايتسإ تقوانالءازارركملا تايمعا ىلع لزل)ل هيون
 ىنع) مالسلا هيلع ليربح ىا 6 فرضنان) ماسو هيلع ىلاعت هللا لص. ىبالا .( لاق ر):انالث

 يقفتساو أ /جافغ نم تهذتسا قايك وترا 9 تا ةلئسا ا !ىلو الا: ةابج وللا عمل (تدصهو

 ظ ) نكي مو ىلقىف ) ا نقا)ةروس تلكشاو (تامقلاو صيلثم ا(, تزول اغاك 2 قا نتن ا نوم

 1 ةلاح ةلجط او كلذ هل مهلوقنم ىا (نونحموا ىعاشنم ىلا ضغبا )ل اهريخو ناشلا ىا

 أمهم فيكف امهنم دحاو ماسو هيلع ىلاعت هللا ىبص هل شيرق ةيسسن هضغ ةدش .تدافا ظ

 ىدحا هم فذح هلا ىلع ةيقوفلا مثل ( ثدحمال ) ىلا متك ١ ىسفنىف ىا ةنللر

 ' (ندمعالو) نونجموا ىعاش هل مهلوقب ىأ ( ادبا اذهب شيرق يا ثدحتنال .ىأ نب
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 ىلا

 0 تسل ا حولا حس حسم ل سختلا ةيصحسملا ميجا ويا تا سس ساس ات ات جس تما سس ست اس تحس تسمي م م مس سمس سمج م تس ساس سس ص سمسم خس مم سا سمسم سمس كمت. ص يس بم صا يس مست جس يسيح

 ةلمهك ( قلاح ّللا ) ندصقال ىا نونلا ديدشنو حشو مي 0 ربك و ةزمهلاو ماللا حلا

 نا نم ارذح ىا (اهاتقالف هنم ىمش نحراطالف :ينلنا ىد) لاع ناكم ىا مال سلو

 . لاق اذلو نا بناحنم هل نيام نط هنا ىلع ءانب اذه لعاو نونحم وا ىعاشب هومس
 ظ ىدانس ايدانم تءمس ذا رث كلانه ام ديرصو سفنلا حرطل دصاق ىا. 6كلذل دماع انا اننف)

 (اذاف ىمأر تءفرفا) ىلاعت هللانع غلبمىا (ليربج اناو هللا لوسر تنا دمصاي ءاعسلا نم

 الثمم ىا ليربح نم لاح ( لحر ةراؤضا) ىف ىوربو (نلع ليري> ) ةتغب احا ىا

 انرصتقاو هماع ىا (ثيدحلا ركذو) لدحر ةروصىلع ىلرهظف ريدقتلا وا لجر ةروصفف

 اذه ىف ) كل نيب ىوربو مالسلاو ةالصلا هيلع رهظا ىا 2 نب دقف همارص لحم ىلع

 ( لاق امل ) مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا ىا © هلوق نا ) قححسا نبا ثيدح ىا (ثيدحلا

 هسفن حرط نم ىا ( دصق امل هدصقو ) ىسفن ىلع تيشخ دقا اهنع ىلاعت هللاىضر ةحيدخل

  لبقو )ةرضحلا ملاءىفوا ةظقيلاف ىا « مالسلاهيلع ليربح ءاقل لبق ناك امنا ) لجلانم

 ةؤسن ىفو هئابتجا ىا 6 ٌءافطصاو ) ىلاعت هللا ىا 6 هراهظاو ةوبنلاب هل ىلاعت هلا مالعا
 ولنا ونا عفا دحل !هيراك ار ( هلكمإو !ةلات لارا 107 .ةلقرلاهائاش ناهلظا قف تافلظشا واهلا

 (ليبحرش ن ورمع ثيدح) ليربح ءاقل لقناك امنا هسفن ىلع ىشخ هنا ةحمدخل لاقامزا

 فرصنم ريغ وهو 6 دق ةدحوم 57 ةلمهم نوكسو ءار معو ةمججم مقل

 يرش هيلع ىلص هج ادياع الضاف ناكو ةشئاعو ىلعو رتءنع ىور .ىنادمهلا ةرسسم وبا

 كفيل قيما نبانع سنوي ةياورف وه انه ضايع ىضاقلا ه م ىذلا اذهو ىلحلا لاق

 تولخ اذا ىنا ةحيدخل لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنا /) ليمح رش نب ورمع ةرسدمىبا ىلا

 ظ ةافلوج اكازأا مقارب نم فتنسام ىلا 1( ذه نوكب نان هللاو :تيعضدقاو ةادن: تيدا( قدحو

 كب. كلذ لعغي هللا ناكام هللا ذاعم تلاق ارسع ىرصانم ىنقهرب اريخ هب طحامل ىا أ
 نع قهيبلا هاور ثدحلا ىحدلا هلاقو ثيدحلا قدصتو محرلا لصتو ةنامالا ىدّؤتل كنا

 هدنسمىف عينم نباو ىناربطلا هاور اه (ةملس نب دامح ةياور نمو) ليبحرش نب ورمع

 || ىنلا نا ) امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبانع رامعىبا نب رامعنع دامحن ع الوصوم

 | اهلا وا (اتوسج لندن لوا, اهنا امنا ةنلا قزضر :ةبيدؤع لاق. كاسيو :هيلغن ىف نرلط
 || نونق هيف هناش نا ردي ملو (نونجىب نوكي نا ىئثخاو)) امبرك ارون ىا ( ًاوض ىداو

 نط وأ) لوهجملا ةغيصب «لوأتي) ثيدحلا انوص عمسال هلوق ىلع ىا ( اذه ىلعو)ل |
 | ىذلا هلوق لوقم (نونجموا ىعاش دعبالا نا ) اهتناور ىا © ثيداحالا هذه ضعبىف

 أ ناك هنا ىلع هلمحب عحنإ ةحيدخل 7 هلوق لوأتي ىا لوالا لمعاو هلبق نالعفلا هعزانت
 |  دعلالاب ربعو :كشلا هانعم ن مو لوسر هنا هل ىلاعت هللا مالعاو كلما ءاقل لق

 ١ هذهىف ناو ىا ؟ .اظافلاو ) َُن رلعالا عاش هل لاق نأنم ايشاحن دعسالا هسفننع
 | ياك ءارام هيدا طلسم 2 ىف كشلا قاعم اهنم ن0: اهظافلاو ىوريو اظافلا ثيداحالا ظ
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 هه ١1م6 زرتؤع

 سا امينا و هلك ناك رث كلذ هلوق ىف ىا( هاو ) توصلا نه هعمسو ءوْضلا نم

 ىلاعت هللاءانا اهأ كشلا هنع قام ىا (هلوسر هنا هل ىلاعت هللا مالعاو هل 35 ءاقل لقو

 . هما ءاد_تاىق كلذ نوكال ىا (فكنذ) هاوس هنؤي ملام ةهلالا مخل نه هب هصتخاو

 ْ عملال) ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيلا ا هرودص بسن ىتلا ىا (ظافلالا هذه ضهبو )ل

 4و كلا رهن ' ةقلعل يس ,.اماّز) قلوريخنوا دبنولست انور! نداخ ازعل ساس [ى؟ ( ووو
 نأب ىا (عصيالف) هتاطاخم ققحتو هتاقالم دعب و ىا (كلملا ناقلو) هلوسر هنأب ىل

 (كش هيلع زو# الوزل ةيرمو ةهبش ىا (بير هيف مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ردصي

 ' قوما نبا ىور دقو) ةيناكسلا ىراوعلاو ةيلابرلا فراعملان٠ «هبلا ىتلا اهث) ددرت ىا

 ةغيصا (قرب ناك ملسو هيلع ىلاءت هللاىلص هلال وسر نا )ل مهديئاساب ىا (هخ ويش نع

 ةهحنم ىا 6 نيملانم ) اهوكو ىمح هب تملانم ام ىقرب ىتلا ذوعلاب ذوعي ىا لوهجملا

 ١ ب يفلان انا لع اهلا فنسي انوخو .طىلقلا: وان فعول نيل هس: لزئت نر: لتحول دل
 نذلا داكب ناو ىلاعت هلوق هنمو 6نا رقلا هيلع لزن املفإ ىناثلا ديؤيو اددشم وا اففخم

 كلذ :لبق .ىا: ( هبصيأ ناك ام: وحن هباضا ):نكاتلا»انوممتي امل يهازاصن ابا :كتوقلزإلا اوراقك ١١
 ءارلا متل (كيقر ن. كلا ) لشوأ قا نزولا ميجلا ديد شش (هحوا ةحندخ هل تلاقف) ئ

 ءافتكا هن ىلةحاح الف ىا (الف) نآرقلا لوزن دعب ىا (نالا اما لاق) فاقلا رسكو
 ا ] قرلا زاو هناك كريبلافا تدرو دق هنأ ماعاو هيلقل ءافشو ىده اوهمذامو هبا ايكو هير |

| 
 هب

 ظ

 ماتم نكرم اتم« نغ نانسلل ةناك طميااهنم , زكا نا اضهشل عجو انهت يلب اذكو |[

 اوضرعا مالسلاو ةاللصلا هيلع لاق قا هلا و همالك روسو هيافصو ىلاعت هللا ءاعماك

 ل و نش را شابلن سأبال لاقفااهلاعبا ا هانك| فآؤاكجاا لاق اقر لع
 ناو ةيلهاللا نمز ىف كرمشلا نم دقتعيو لاَ امن اهيف نوكي نا ىم> مالسلاو ةالصلاهيلع
 ىلاعت هللاىلص هيلا راشإ م اهسفن ةعفان اهنا دقتعي ناوا كلذك نكيملام اهنم هنع ىهنملا
 لضفا لكوتلا عم اي نا لاس اطار الكوت قلل ن نا افازتانااورملا نكتار ىف ملسو هيلع

 نوقرتسيال نيذلا مه باسح ريغب ةنْلا لخدب نم ثيدحف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 ىذلا ىا ( اهنع ىلات هللا ىضر ةجحيدخ ثيدحو ) نولكوتن مهمر ىلعو نووتكالو

 قيرط نه الوصوم لئالدلاف ميمنوباو نيسلا تنب ةمطاف نع قهدلاو قحححا نبا هاود |

 ىا « مال_لاهيلع ليرب> سمار ةحندخ ناا ىا 4« اهراششحاو ) ةجيدخ نع ةملس ما.

 ىا'6 كلذ امنا ) هلوطب ئا (ىدشن) انبردشك قب قوا هيج 3 امل ككرا ىو قف ظ

 قدص ةزعسل ىفو 00 قفل ) لصاحو عقاو ىا )ةحمدخ قد ىفنو) ددرتلاو راشحالا

 هءر نم« هيلا ىحوب امب ىا (هيتأي ىذلا ناو ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسنر ون ) ظ
 وحن نم اهل لاق امم ؛ئىثانلا اهل ذدرتلا عفتريو ىا ( اهنع كشلا :لوزيو كلم ) هيقليو |

 يف مانو ةيبخ ا «انا) نوجيب نوك ذا ةعصماسلا عريس ها ظ
 سس يسال سل سلسل 2 بسبب



 0070ه قتل 7 دب سس نس حس طمس

 ابا نكي مل راشحالا ن. ةحيدخ :هتامفام نا دافا لاخ ىلا لآخ نم لاقتنالا ( لب ) 'كلانه '

 ىحي نب دمحم نب هللادبع ثيدحىف درودق ذا ) ةقرو اهمع نانع اشنلب راتلا ديسلا |

 كت 1/5
 ا

 ه نأ نو هريصل ىلع نو 3 ( كلذ اهلابقت) ملدسو هيلع اا هللا ىلص ىلا ىا ةزمسل فاك

 كورتم ىزارلا متاحوبا لاقو ةاقثلا نع تاعوضوملا ىورب نايحوبا لاق (ةورع نا

 ةيعسش هنع ىور مالعألا ددأ ماشهو ىوارلا هللا دنع وذا وهو (ماشه نع ثيدحلا ظ

 دليوخ نب ماوعلا نبا ىا ريبزلا نب ةورع ىا (هيانعل ماما ةقث متاحوبا لاق كلامو

 ظ ريثك املاع اهيقذ ناك دعس نا لاق ةعامج هنعو ةفشاطو هلعو هتلاخو هوا نع ىور

 ىلاعت هللاىذر ةشئاعنع) مئاص وهو تامو سهدلا ىلا ماص ماشهلاق انومأم انيث ثيدحلا

 تنب مو (ةحندخ ىما 2 دسا نب لفون نبا وهو «ةقرو نا رث هتلاخ نينمؤملاما 6 اهنع

 (كلذب ) برنو نم. ىا ةدحوملا مب ريت ةخسأ ىفو 6 سمالا رين ال دسا نب دايوخ
 قتل |رارنابفا اب © نكتب نإ كر يشبلا كيد او )اهو( نفتكن < اه ئذلا يا
 نبا هّقنو هوحو كلام هنعو هريغو ببسملا نب ديعسنع ىور ىدم ىثرق وهو قحم#ا

 ةثامو نيثالث ةنس ىقوت هتفالخىف زيزءلادنع نب رمعل اتاك ناك دعس نبا لاق هريغو نيعم

 ىف امهعامتجال (مع نبااي ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسرل تلاق) ةحيدخ ىا 6اهن)

 دبع نب مئاه نب بلطملا دنع نب هللادبع نب دمحم مالسلاو ةالصلا هيلع هلال ايسن ىصق

 عيطتست له ىصق نب ىزعلادبع نب دسا نب دليوخ تنب ةحيدخ صو ىصق نب ىفانم

 اذا هب كربخاو عيطتسا ىا 6 من لاق كءاج اذا )) هانا ىنملعت ىا 6 كبحاصب ىنربخت نا
 هئرحع ( اهريخا رث اذه اهلاؤس دعب ىا ليربح ءاح ىوربو 6 ليري> هءاج املق )) ىتءاح

 داداه نيشلا زمتكب :( ىلع ىلا, نيلي ):مالالسلا زو ةالصلا,.هللغ قيتللا ىا: هل .كلاقفأ), هبلا

 اييغسا لاا تفنثك ىف هبلا ا هشو ا 5 كل دحلا 8 وز 00 دحا ديرت فاقلا

 ىلع ىا ( تبئاف مع نبااي كلملا اذه ناطيسشب اذهام تلاقف هفو ) ليربح لخدب ملف

 يللا لاق كنا نتنعلب عار ©. تنس وو ةيببل ام دشن ل كت ىلا: (ةلكتلا ول هلع تلت ان

 ءاسنلا نموا اقلطم هب نمآ نم لوا ىهف نيقيلاملع دعب نيقيلا نيع اهل لصف هن تنأمطا
 باب نم لعاف مسا (ةتيثتسم) ةخسن ىفاك اهنا ىلع ىا «اهنا لدي ) هتلاق ىذلا ىا «اذهف)

 ام سنس ىا اع ةخبل ىفوام لحال ىا 6( امل ):قوثولل ةنلاط ىا تاشلا:نّم لاغفتنسالا

 هتلعفام ةيوةتسم ىا 6 هب ةرهظتسمو ) اهناشال ىا (اهسفنل) راتحالا ن٠ ىا (هتلعف)

 أ هلوقل ديك ان (ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنللال) مالسلاو ةالصلا هيلع هب ىا (اهناعال)
 | (ززهعم لوقورلا .داشنالا نعم ةةئمضتلا ماللاب ئدغلاقف :ىطذلا الصاّنم .تطقسالو.اهسفنل

 ىا ءافلا مب ( ىحولا ةرتفىف ) نِيلا نكس دشار نبا ةنكاس ةلمهم امهنب نيهملا عفب
  ىراخلا عم ىف ثيدحلا ىلحلا لاقو ىحلدلا هركذ اذك فصنو نيتتس هنع هعاطقنا

)4( 



 ١ عاطقنالا نم 1 رلا اخ ملعتل (هدتسن ملأ 7 كامحالا قيرظن«ىا (انغلب اعن)ةمالتبااو ]

 ١ )0 ماسو هيلع لمت هللا ىلص ئ لا ههدح نه الا ) أ لا نم ةسقن ىلا داك هنأ وطو لاخلا ا

 | هش لاقو ىحولا َةرْثق ريخ اهنع ل هللا ىضر هبشناع كلادخ ماللسلاو ةالصلا هلع هلعلو |

 ( كيلو هلع لاك هللا كيس ىلا نزل ) قي لاو 2 ار تن ناقوس"

 سة ةنيدل#
 سمس سس

 لسا اانا هفاشلب 23 يعمم كك )ايار ىف لهب دقي اعم 2ك نايسم| كا اواو وشن

 ظ هش دصق وا هلحا نم ىا (هنم) بهذ ىا (ادغ) يطع نا (انزح ) انا مش م ائيلا

 ىدرتي داك ىوربو طوقسلا دضص» ىا (ىدرتي ى ) ىرخا دعب ةرم ىا (ارارم)

 (حدشالا) ءدصق ام راركت رابتعاب عمح امئاو اهيلاعا ىا لالا قهاوش) سؤر (نم)ل

 َغ ةيشطا ند ةحند1 هلاقام نانم هانمدق ىذلا (لظالا م رمعم لوق ىا لحال

 ةالصلا هيلع ىئلانع ىا هرم مك الاوت ال 'ىلاعز هربا روم ايف كش: كع نكوبل هسفل

 الو) ا نتلبا نم ىا 6 ثددح نم الوز هناقن نلف راع «هااولا كف الوز لاصتالاو

 نوكيف يباح هلاقوا اعوفرم ثيدحلا نوكيف ىا ( هلاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا نا

 هذه ةققحالو لاقملا اذه ةئقح فرعبال هنا لاطاو ىا (اذه لثم فرعبالو) اذوقوم

 تريب مم وس ايس تسي شن دشسسةدهسدسدسعس -متماسسا

 هعمسإ ملنم ْخ لا لا 2 ة.غلا ظفلب هنع هتورف ولعلا ظفلي هرخآ لل تل نع

 هدر مفااوو ايد ىلا لاق ركذ اهأ حدس الف هرخآ ىلا انغلب اهن نزح لاقف اهنم

 ش هللادنع كي ىلع الا دبع سن وب انندح ىبالودلا قب رط نم ءاشورو هظفلام هتريسوف ساللا

 | اهنع ىلاعت هللا ىضر هشناءنع ةوزنعنع ىرهزلانع ديزي نب سنوي ىنريخا بهو ناا

 نزح ىتح ةرتف ىحولا رتفو ىفوت نا ةقرو بشن, مل مث هرخا ىفو مدقتام و ركذف

 ةيلكلاب رمعم هيف نكيمل اذهف هرخآ ىلا انزح اتغلباهث ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر
 تفقو دقو هيلا ىخاقلا 1 لوقنه ريعتلا ف ارا و وه ه ركذ ىذلا اذهو

 نا لمتحيو ىرهزلا مالكنم هنا رهظإ ىذلاو رمعم مالك .ريغنم جفل آيا هقاس هنأ ىلع

 ىلع لمح دق) نزح هنانم مهغلبام ىا (هنا عم ملعا ىلاعت هللاو هريغ مالكنم نوكي

 | هنأ هعقدي هنا هقو ليربج هالي نا لق ناك هنانم ىا (هانركذ م" صالا لوا ناك هنا

 ظ 6 ىا (كلذ لمف هناوا ) ليريح هنا دعب ناك هنا كشالوىجولا ةرتف نمزيف عقو

 | مف ةفوآو لاثثا هيلغ قيضام لحل نم ىلا ةلمزلاب ءاطباك جزا( نمل ةىدوتلا نيالا
 ىلاعت هللا لاق ) مهلا هب لسرا ام لصوا ىا (هغلب نم بيذكت نمر لاخلا قض جرح

 لع ) :اهلتفتتا "كسفن'لع' قفشا ئنملاو“اظنغ اهكلهمو 'اهتعاذا خا (كشفأ عخاب كلماف

 لازنالا ديدخلا نا رقلا ىا (ثيدحلا اذهم اونمؤي منا ) مهرابتحا دعبنم ىا ( مهراثآ

 عضومىف ىلاعت هللالاق اك مهيلع اقشاتمؤا نراطا»دفا-وهؤأ نيالا اجلا لمعان ام

 اذه ىنعم حنو ) تارمح مهقارف ىلع بهاتتنأب تارسح مهبلع كسفن بهذتالف رخآ
 ةناسقفا و كي و .هنع ىور ا هللادنع ننا وهو نك هاقر ثيدح > ليوألا .

 تتح دب لل سيرجي يي يي س يسم سس تسع ع

 222 أ
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 هللا دمع نعرلا هن مال ٌناسنلا لاقو 7 0 اهريغالاقو كين نااةقان انج نيوعو 1

 هنعو ةدعو رباجو رمت نبانع ىورب انلاطرفا ووش رس منن يلوا ]نوانك زا

 ةنيدملا تام ىدقاولا لاق هن مجحاو ة هعز> نا لاقو قم دش نيل هريغو 20 لاق هعامج

 : ( هللادع ن راح نعل ةئامو نيعبراو نيم الثبنا نيج نا هللادع نا دم 57

 وللا شبر ردا يلا ناكريفلا ب نزا) يابا غفتا نعي ماو نازل تعوقمرازا و اياك

 رواشتلل ) مهماهمىف نورواشد ث.ح مهعامجا اك وهو ةلمهالا كاذلإ نوكيسو نونلاعش ١

 ىلا امان لعحو نيا لزرا ىدق اهاند راد ىهو ( ملس و هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا ناشف

 اذاو اهيف تلزن ريع تمدق اذاو حاكنللو ناتو ةرواشملل برعلا اهف عمتجل ةيعكلا

 لاق مولا عا وهو ءابلاا ديدتعش ىدتلا نك ةاودنلا ناد .تيمطو اهنم تلحر تلح نإ

 اينرمسمملا يرق نيج قيل ان نلت) ىتلاةدابنزلا هاو ملعا ىلاعت هللاو مرا نم نالا هو ىنمشلا

 مةانييفللاا5, ةاالصلا| هيلع هلتق: لع, هقافتا و[ مهترورعم ةمق (ىايدسو:تازالا ةلبقتسم هو

 ديلولانعو لهج ىبانع ماك (رحاس هناإل هقحىف ىا «اولودب نا ىلع مهيأد قفتاوال
 ان. ىطفت .ىا.(اهيف رثدتو) ففلت ىا 6 هبايئىف لمزتو هيلع كلذ دتشا ) ةريغاا نا

 ىراعش راصنالا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هنمو بايشلانم هدس>ىلبام ىنعا راعشلا قوذ

 هولا علل نام نا ةلبج ايلي دل قائم ىلا يلتف هابل هلع لي رج .ءاثأكا) ":يازاقو .توتلاو

 ىماعت هللا ىلص هللالوسر لاق لاق هللادبع نب رباح نع ىور امل (رثدملا اهءاايإ ىرخاو

 رآملف لاعبا ىلع ع ترواغنلا هللال وسو كنا نمشياب يديد ودلع تبد " ملسو هيلع

 فن سؤ نع هياذاف اقنع لامك قمنا ىذر ةشئاع ةياور ىفو ّش 535 اذ قيوف 530000

|| 

 2 ال

 لاقف ىنورتد لورد تاقف ةحدخ ىلا تعحرو هنم تبعرف ليريح ىنعب ضرالاورءاعع

 نا) قاع هنا :كجحا نم كلذلمف مالسلاو ةالصلا هيلع هناززا ىا (فاخوا) نسمملا امأاي

 ا ل اي انشا ) ةيع ةراوش نا , لمت انوع لك سال )تناك اهنا يح ملل عل 60 دل
 يأ نم (كلذع قيد هورمو همس كلذ لعففيا هير نسررةي, وقع ) . هتوف. ىا < نووكت

 ماكحالا نيشملو مالسالا لوا ناك هنال لب انه ىدرتلانءع ىا كلذنع ىهنلا عرمش

 رارف) لاخلا ةدشو لايلا قيضنم ىا «اذه و2 و)ل ماقملا اذهىف هيلع (ه» ضرتعف)

 زمهلا كرت عم اه 47 نول مض تاغل تس هيفو ايدبلاب ةالصلا هيلع سنو

 اناظ مهيلع باذعلا لحن نا مهل اهو مهبيذكت ن م امريتم هموقل ايضاغم بهذ ثح هو

 عمو هنيد ىلا ىلع اظيغو هيرل ايضغ الا هلعش ىلذا غلاسس هير نذا ريغب هرارذ نا هنم

 دعب هب اوئمْوِي نا ءاحرو © باذعلانم هب مهدعو امل هل هموق بيذكت ةيشخ) ظحال كلذ

 ىحال نيح ىجاي اولاقو مد |اوناغتساف مهيلع هلوزت اوفاخ هودقف ال مما قىرورر تيقف ىدقف

 مظعا تناو تمظعدق انئونذ نا مهللا اولاقو تنا الا هلاال ىح ايو قولا يح سو

 ظ هاير عسل اتينا نالوا د ل ا ا اح ينور ناس فلا لم ماني الاغا نك. اماني ةلهفتالاو هله تنا رامات نوفا لحاو ءاهنن
 ن2
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 ملالا تاذاعلا اورب ىدح ةنآ لك مم ءاجولو نونم وبال كير ةلك مهيلع تقح نذلا نأ

 ىف ىزألا باذع مهنع انفشك اوما ال سنوب موق الا هناا اهعفنف تنمآ ةيرق تناك الولف

 نانا هانعم هيلع ردقننل نا نظف سنوبىف هللا لوقو نيح ىلا مهانعتمو ايندلا ةودحلا

 ام قفنلفا ةقزاز هلع ز دقو نانشاو ءاشنا را" ىزؤلا ظننت ىكاقث' لاف هللغا قش

 نم ومنع الضفرفاك لاس رطخ ل اذهنالهيلع رداقريغىلاعتوهناعسدنا هدام سيلو ةللاءاثآ
 ىّت رضدقل سانع ناااي لاف ةيواعم ىلع لخد سابع نا نأ ىور الوسرو ايس اعسال

 نظيوا لاق مث ةي الا أرق مث كبالا اصالخىسفنل دجا اهَتقرغف ةحرابلا نآرقلا جاوما
 نوكست' ئأ رالقلاخق"ا ذه اههنعلامت* لال ضر نتالعتا لاقف' هلغ شال دالوزأا هنبااع

 ناو همك" عدا لا © ىلا: هللا هز عمط ىكم لاق ر ةردقلا نمال اهحتت وا لادلا ا

 ةلقز) اقع ةنلاسو ا وول ![لؤفلا اتطاعل دام ريق (هتاوزحلاو ةوكنا [شيغ وأ فلق ظ
 ىدع نطظ دنع انا ىمدقلا ثيدخلاىف درو امل ©( ةبوقعلاب هيلع ىضشال هنا هالوع هنظ

 نمىا (هءاصاام ةيلع ردق لبقو) نيبرقملا تائيس رارنالا  تاتس>نانع لفغ هنكلو ظ

 هنغ ردن ومحطات: زلمكفا ببث ةوكتف الاول "مفي" وها ءاماوق لولا ؟نلللما قلاثلألا ظ
 | هطض دقو اددشم ردق ىنمع ردق فئخم هنا باوصلاذ ع ريغ وهو ىجلدلا هركذ اذك

 ظ ذاوشلا ف 'ىا (ةىرق دقو ) ةروسكملا لادلا ديدشتو قاقلا عقو نونلا. مشب ى داو
 | "رك و ةرفاعللا نيل ورع هفئارشا نع كؤسكل ا «ناذلا نايتس نإ (انيدامأللا نذكلا)

 (هءاهذ و هضغب )ل هءاقعوا هاتع هذخاؤن نالنأ نظف ىا ل وأ لآ وز الاقئماوتافخم ١

 فاطعلاوأو الب ةزخسل ىفو (لاقو) هير ند ا الا مهقراش الو مهرباصي نا هيلع ناك ذا ظ

 ىوغلا كلذلَم دقف لوالا باوصلاو ديزب وبا ىرذاىفو ديزولا ةزذم ىو (دز قلن) ظ

 ردقن نانا نظفا هانعمرل ملسا نب ديز نب نمحرلادبع هنا ىهاظلاو ديز نبانع هريسفتىف ؤ

 ىلع ماقلا ةلالدل نيف فذحو مالكلا ردص ىلع لذادلا ىا (ماهفتسالا ىلع هيلع |

 اذا كاكا اقوا لوف 4001و الط دولا لقا لطفا اطل للة سافانا كاإ ةليلظ مالنا ظ
 6( قلي الو ) هلوقب فاصملا هللع امل ريدقت لك ىلع مزال ليوأتلاو هيلع ردقن نانا نظف |

 ةفص ) لهج هنا ىورو ( لهجم نال لوسر نع الضفئا ( ىن:نظي نارا نسحنالا ىا

 مالسا|هيلع ىسوم بلطب هنسلال ها لدتسا اذلو ةدارالاو ماعلاو ةردقلاك (هر تافص نم

 أننا نا ن وتطل ها لطفا اروع الولف ةزابعتل اداينفأ تيل زا رونا ةقكوشإللا ةروملا ظ

 هللا ىا (هلوق) ليوأت ىلا جاتحم ىا (كلذكو) هانمدق امك هيلع ردّهال ىلاعت هنا نظي ظ
 هون ثرح ( اضا::٠ بهذ ذا ) ىلاعتو هناك ظ
 ا

 ظ ظ
 ظ

 هلوأت باوضلاف هنرل ايضاغم بهذ هلا
/ 

 نال 0 بسانملا وهو 1 14 مهرفكل هموقل ا.ضاخغم ع ( هود ولا ند هج وب

 نم قا (اهربغو كاوضلاو سامع را لوقو وهو) سوماقلا قاع ىلع ةمعا ع ةيضاغملا



ْ 

 ظ غيل مكلحأ | مهل لاق هنا لقذا 6 هوفصي نا هها رك ىا ميلا فرفخمو ؤ

| 

 وهو لاق عا باقل الاوءنأ للا اريج ا م هل 3 0 2 درو م هواش نا ةهارك ا

 ظ د نضع: لسلا

 | يكل مك و ءاللي عشا ( ىوافسإب نادم وق رم يبخل ور نيلسرملا اسال (ءاسنألا"

 أ رآلو 0 نيسفت ايبخسم نإ :قاكتلا: اذه .ئهاظو انما كالهلا باس انسآر نا اولاقف ةلل |
 الطب ندكم از[ هليالو اجا لام“ نا ىلوالا_ناكف :ىنعلا !ذهج ةغللا] بتك ىف ىلا اذه

 | ملهم الشاف. نجد. ياد( هزات وا 0 مازرلا ملعا/ ىلا مل هاون مولكلا عت 0

 اا 1 ل الضاسفم نقيا لنك ةنيل كب ملو بذكن ٠ مهدنع ناك هنا ىورام

 ارم (ئاب (,ىل اذن هللا د فعلا نطا قمل هحبوتلا قبلا هال سن وبا ىلإ < مسا اعف )اهلج ال ىا
 هامل راك ناك التلا اننيدغات ساو فع ىل 6 زنا ىف نادل نع هر كلما
 0 سل ضل اهل اإل رابوا مح انلدقا انعاك قو ناك كرقا عر كلو
 كلل دياالمش ءءااياقم لعباربصلاو ف نللا) لع ىلاعتو هاجس هل _ىا يلع موعف )ل ةقكملا

 هن هيضأ ام اكران هل تا هد ةقاطالام هيلع همزع لحان٠ ىا ؟ كلذل جر )

 نكتالو كبر مكحل ريصاو ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص انئيبنل ىلاعت لاق اذهاو هيدل هتبوعصل

 يلو (لابزا زا 2 مينغ ىلا ةتد.هنلاعوضار < (سانص: نبا رع يود كقو )ةةر وبلا يحاك

 دعب ناك امنا لصوملانم ىا ىونشب هموق ىلا ةلاسرلاب ةنورقملا ىا (هتوثو مالسلاهيلع

 ٌلعاف تروا .لاقف ئج+دلا لصاىف دع دعب ةيردّضملا نا. طقس دقو ( توحلا هذن نا

 ةلطتسبو نباح نا ىان (كدتلساو ل: هطن نم هفدقت ئا هلؤوعم ىلا إف ةاضملا هلبق ردصملا

 0000 لللللللبب>٠ج ج بب بباب

 ىا © هلوَش ) هنع ىور ا لدتسا دقو ىا ىور ىلع افطع لوهجلا ةغيصب نوكي نا
 الإ نكل رعب ناك تاوسا نامت نم: مايققدف ئا_ ( عاجلا ءانشف ) لايق هلوق هاه

 لاكن .(ىلع .انسماو رت كاوا نطب 20 رميا ىا ( مقس وهو) 2 ا

 ءايدلا ىه ليق هب ماقا اذا ناكملا نطق نم ليعش (نيطَش نم ةر) انتحر لامحو | فار

 نه عرقلا ير نا لاَسو ةيقلاك هل 3 هقوف ىلاعت هللا اهاع اهيلع عّسال بايذلا نال

 مي, نوادي وأ تقلا ةئا ىلا, ىا (مانلسزازو ):ةمانقلا) ىلإ ,ةخح/ارإ هنم هيفإقل ,ننو 8

 اود يمك مهفصو دارملاو رثك اوا فلا ةئام مه لاق للا تا ل تا

 واولا ةدافناؤ لصالا نا لالدت سالا هحوو 0 نوديزبو 'ئرق هنا هديؤبو لب ىنعع

 ةورااو افصلا نا هب ىلاعت هللا 1 اع ل مالسلاو ةالصلا هءلع هلوق هلع كيك سارا

 ىفاننال اذهو ىنملانع جراخ ليلاد فرع اذا الا ىنعملا اذهنع لدعب الو هللا رئاعشنم

 ىنءملاف اسصن سيل هلا مهدارم ناف بيئرتلا ديفتال اهناو عملا قاطمل واولا نا مهلوق

 هاوملا نلف ومانمه(عدلاب اذه_ىلعا لبلد دحو اذا ىنملا اذهن. هريغ ةدارا لا ايكو

 اوما امل ليقاملا مهريغىلا وا مهيلا كلذ دعب ناث لاسرا وهوا مهبل كوالا هاما ها
 ك0 ل

 | | ىلاءآ هللالاقو مهنع هن رش دعب مه ةماقالا هعو>ر نم ايماحت 1 ىنأف مهيلا مج 03 3

 . طحت دب ةكطالا حل دولا در اا وار ا ا ا ل ودلال

 (ثعب (



 4 ا مهيلا هلاسرا نانم سانع نانع ىور ١ ىلا «اضيا لدتسو) اس يلا قطا

 ا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دم اننا اناطخ ىلاوت و هناس هللا ىا (هلوَش ) هل او دعل

 ميما تطفو اك تيا مك ارز هنن لف وك ماما ابو
 | ىا موظكم وهو توما نطبىف ىا ىدان ذا ىلاعت هلوق هو ( ةصقلا ركذو ىدانذا )

 نكن ةلاملا يك زا ازا لول «سايقر قااو ابوك للا ءاوقء فاو +هكراذتا للا اللول اظن خل

 هلصا نا ىلع لادلا ديدثش را نسما د هيلع هتيوت لوقو هيلا هتححر دوعب هير

 زلم همن اكارادتت هن انف“ لاقت ناك نإ“ الواب نئاقا تلال ةلالا ١ ناو قاع طك انت
 باودح اهلع دعا لاح مومذم وهو ءانللاو ءاملانعىللالا ءاضفلاب حرطا ىا ءارعلاب دين

 لاو م ه:ذمو هتمذم لاح ىلع ناكل هتمعن دوعو هتمحر كرادن الو ىنعلاو الول

 ةنايدلاو حالصلاىف نيلماكلا ىا 6 نيحلاصلا نم هلع )ب هافطصاو هبرق ىا (هءر هانتحاف

 ىف (ةيوي لق ) ادهن عا ىأ (ندا ةصقلا هاله _ناوكتف ]' ةلاشرلاو :ةؤنلا كناخكا مهو

 نعالانع ملسم هاوراهث (مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىنعم اه لبق ناذ) مهيلا هلاسراو ظ

 وهو 0 نئان راكبا رتسوو ىطغل ئا (ىلق نع !ناتلواناشلا ىلا نان اقلزق

 ذو < اكل هنملطا كاف ومو ادآ" قا ويباق ميغلا قابطا وهو نيغلانم لوهجا ةغيصب ظ

 كلملا ركذ ةمزالم ماودنع هفرصب ام مالسلاو ةالصلا هيلع هل ضرع ال فيرظ باك
 هللا ىوسام ةعلاطم نع ءانفلاو دوهشلا رحىف قارغتسالا وهو ماعلا هدو ىلع مالعلا
 هما روماي هلاذةتسشا بيس ماقملا كلذنع هفرصي امث هل ضرع امل دودحولا ملاعىف ىلاعت

 ىلع ةداعلا ماقمىف هروصق روصت لحال وا ماعااو صاخلاب ةقلعتملا ماكحالا نه اهلطاصمو

 ىفو ةرم ةثام) مويلاىف ةنعسىفو موي لكفف ةذسىفو موي لك هللارفغتساف)' ماتلا هجولا |

 نم رثك ١ مويلاىف) هللا رفغتساف هنع ىلاعت هللا ضر ةرنرهىبانع ىراختلل ىا (قيرط

 ىلوالا وه ةرثكلا ةدارا ىلع امهامح نا ىلع ىلوالا ةياورلا ىفانثال هو ( ةرم نيعس

 ربعملا ىلعالا هماقم ىلا ةسنلاب اءنذ ةروصلا ىف هبر نع هلغشيام دعي ناك هنا لصاحلاو

 ىلا دارا هنإ ىلع نوققحلاو لس ىبالو برقم كلم هذ ىعسال تفو هللا عم هلع

 اراوث ةيضؤتلا ارم كتي ةلاق !ينادزوتحلا "اقل درا كيرالا كائن ةنواللا ةقووخللل

 لثمى ةيودعلا ةعبار تناكو نيبرقملا تائيس راربالا تانسحنا كل نيش اذهعو ديرفتلا

 ىف نيغ باححب اذه نا لصا أو ريثك راف 2 ىلا جا اتي انرافغتسا تلا ةيضقلا هذه

 ةينارونالا نكمل ءايلوالا نم ءايفصالاو ءايبنالا حو , اعالفأو ناع باجححو ةقرطلا

 6 كلاب عه نا ) رطخلا م اأن وتلا دلل ل (اكامأو )نادك مسااء لطفل هيدي

 ةادلذو 2 اةدذ ولا 1( ةنضؤشو: ناذلا "أذن اهتوك نا )1 كراش زطلا# موق

 51 راك ا مولق ىلع نار لب الك ىلاعت هلوق لبق نم نوكف نونلاب ةخن ىفو

 | لع هبلقف غقو ) انيش ابا ىا انير نيغلا اذه نوكي نا مهوتت نا رذحاف ىنلاف



 ْ كساس لل ل
 ماقملاىف هب ىنكملا ىا (اذهىف نيغلا لصا لب ) مالملا كيلع باقئيف ىا (مالسااو ةالضلا

 ةيرمشلا ةوقلامدع كلذىف ةمكحلا لعاو مارملانم هدصّق امع (هيطغيو بالقلا ىشغتيام )
 وهو (ديبعوبا) ىت.ةللا قنملا هيلع بترتملا ىوغللا ىننملا اذه ىا «هلاق) كلانهام ماودل

 ىهتنا ماللا ديد مالس نب مئاقلا وه ىلحلا لاقو .ىلدلا هركذ اذك ىنثلا نب رمعم

 ىلا ءاميا هيفو (ءاعسلا نيغنم هلصاوإ ديبعوبا كاق ىوربو ماقملا !اذهىف هاظلا وهو

 ءالتعالا ماقم نع ءاعسلا عنمبال ضراع باس وهف (اهذع مغلا قابطا وه ور) ءالملا ماقم

 .ىا اهفيف#و نيشلا ديديشتب 6 تلقلا ئشغي ؛ىث نيغلا ) دسعىبا ريغ ىا (هزيغ لاقو)

 ضرعي ىذلا) ضربالا باحسلا وهو (قيقرلا ميغلاك ةيطغتلا لك هيطغيالول هيفو هرتسي
 ايف كل انمدقام لثم :ىا («كلذكو) ةيلكلاب ىا: (سمشلا ءوض عنمالف) دملا (ءاوهلاىف

 معا نوكيل لوهجلا ةغبصب (مهشالا) نيبلاف ةسوسو عون نيغلإب مهفت نا نم كانرذح
 ' هبلق ىلع ناغي هنا ثيدحلا نمل ماعلا باطخلا هب دارملاو باطخلا ةغيصب نوكي نا دعسالو'

 را لزياتإلا 0 كيلر ا ةيع ناك هنت حليل ق1 باول وفي كلم ناو شك ذولا: ةسورنال
 ' ةياورلاناهيفو «نيغللال رافغتسالل ددع اذهامناو تاياورلارثكاوهو) ىنمملانمىا «هان ركذ

 | رافغتسالا نم ددعلا اذهنا ىهاظلا لب كلذ ىضتقت هللا رفغتساف ظفلب فذصملا اهركذ ىتلا:

 ىناو ظفاب دروام ىلع دريل اذههن راربالا نيعيف نيغلانم عقوام لاك يعمر له دقي
 هللا رفغتسن هنن رعشل خاطيابو هيرنع هيلقناغيدق هنا ىلا ريشي مدملا ردصناف هللا رفغتسال

 2 فنانا هل قا قرايدتما نوك نا: ليتم ديمي هزي بسرد ا لجل !نيثك ىلاعتا

 عم تانمؤملاو نيئمؤمللو كينذا رفغتساو ىلاعت هلوق هاظ وهو امهنيب عمجلاوا نينمؤملا

 ايصتنل اقل ةلفتلا و ةيصبلا نع ةيوتلاو نافعتتسالا ةائك .ىلع مهين و ةمالا ملعتن م هيفام

 . لفاشكتاو'ءانفلا: ابار, عث .رافغتسالاةزثكىف نا ىلع ءاسنالا دسب:ءادتقالل ةدانعلاو | ةغاطلا ىف
 تالفغ ىلا ةراشا )ةتقيقحي ملعا ىلاعت هللاو ىا ( نيغلا اذهب دل وكف )ل ءاقبلا ماقم

 اهلاولشال ىا (اظراهساف ةدهاشملا ماسصىفىا (هنشن تارتفو) ةدهاجلا ماقمىف ىا (هبلق

 ركذلا ةبظاومنع عنام عنمب الذا ىناسللا ىا « ركذلا ةءوادم نع ) اهيلع مها وه امب
 ال اكرادت كنارفغ لاق ءالخلانم جرخ اذا ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ناك اذلو .ىنانجلا

 راشاامك ءامعنلا كل: ركشب مايقلا نع رصاق هنإب اراعشاو ءاضفلا كردىف ناسالا ركذ نم هلأف
 ىلع ىتباو ىئذؤيام ىنع بهذا ىذلا هللدملا ذئنيح ماسو هيلع ىلاعت هللاىبص هلوَش هيلا
 بيس ىا «ناك امب ) قاطملا قارغتسالاو ءانفلا ماقمىف ىا (قحلا ةدهاشمو) ىنعفنسام

 نمر هيلع لمحو هيلا در ىا لوهجلا ةغيصب (هيلا عفد ملسو هيلع ىلاعت هللا نمر ظ

 ةيعيطلا ثاضتقملار انكي كزنيشلا و :لكاالل نم ةيررهشلا مزاول ةدناكم نمرعا( ربشبلا ةاساقف ظ
 لالالا لج ا. ءاتاقد ار( لمهالارماناعمو[ )"ةسعرشلا ماكح الاي يا.( ةقالا ةننايسو لل

 (ودملاو ىلولا ةمواقمو) ةديعملاو ةسرقلا براقالا ةدباكمو دافحالاو مادخلاو دالوالاو
 عطس :

 ( ىا)



 هه ١19م

 ذاقس خت اهضاسراو+ اهتيسرت ىاب( نسفنلا اناا نط امهتلماعمىف علصإ اع امهتلباقم 1

 اعو ىا لاول هعصل © فاو داهم كا قانا نو ديال امث اهتلعام نيت ىرارزلاب 1

 اهغلت لاغتقشاو اهون لاقثا نم ىا (ةلاثمرلا ءادا ءاعانم]) هلع ىا ىلافت هللا ةقلك
 انا ىلاعت هلوق هيلا راشا ام ةنايدلا لاك ىلإ :ةبكؤاما ةماقلاو .ةنيلساخلا ياك ةسال الا: نمساؤا] ٠

 نيباذاو باكل اع وا اهسفنا اهلع ىا لاملاو ضزالاو تاومسلا ىلع ةنامالا انضرع

 اهلها نم هللا مهلعجامو اهل اول مل ثيح ةيلباقلا بسحم اهامح لو.قنم نعءنتما ئا

 راشعاب ىلاعتو هناحبس هملعيف ىا ناك هنا ةتيلها لاو هتيلباق لامكل نامنالا اهلمحو

 هللا بوتيو تاكرهشملاو ناكرشملاو تاقفانملاو نيقفانملا هللا بذعيل الوهج امولظ هسنج

 ناهد  سالا نو مهل نب الا نيم وللا» كا زقا/ نا يرق ةلجالذرادنإ الا ىف تانمؤااو نينمؤملا ىلع

 اروُدَع هللا ناكو ىللاعتو هن امس هلوق هب ناسا رك ةرعارلاو ةرغغملا كلذ | وةوسجل هبوتلاو

 ىا (اذه لكف) مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىا (وه 7 نيثندلاو ناكسحلل اهو

 نازك 4 همااش هدام اهيز: قاع ىف يك انم ف قونو هياطنب نيخياعنر [ نمار راسللا

 ناف ىلعا ةلاح ىلا ىندا ةلانم وه امناو ةيصعملانع ةبوتلا نم .ةق .ةللا ىلع رافغتسالا

 هنا وهو ببس هل اذه م. رافغتسالا ىا (نكلو) ها م غلببالا ىلاغت هللا ىف ا
 عةح رد مهالعاو ) ةمر ىا.(ةناكم هللادنع هناا ةرا ماس سو هياعىلاعت هللا لد ناك امل

 بة نيل ولطالما نع. ىا' (هللق صولخ د ا هلو ناحل مرا لاعب فقل اال و ىا

 ىا (بع) ايلاقو املق ىا 6 هتيلكب هلابقاو) هريغ ذاوهش نع (هنرب هدرفتو هتمم وا>و)

 (يااب عقدا كالائه هماقمو ) هندي ناب ت خانك هنن فاغلاو هيلا هروما عيمج ضي وفُس

 6( اهنع هترتف لاح مالسلاو ةالصلا هيلع 11 وق ال باوجو كلذ ريغ ىلا ةسنلاب ىا

 اله را( ةيناثلا !ةيبجلانب دست( الطفل ةرورض ىا ( اهاوسإ هلغشو ) ةدوض ىا

 عينمو (هماقم عيفر نع اضفخو )) هلامح عيدبو هلاك عفر ىا (هلاح ىلعنم) (ظاليمكاو

 ليوأتلا ىا ( اذه ) كلانه اهث ىلعالا ماقملا بلطو ©كلذ نم ىلاعت هللا رفغتساف) همام

 ةزيس ارو ةانزدوفن اعف اهوا ىلا( اشيهلس ورانيتاقلتا نوسة لولا /نانا وعن وكاللا ١

 ىفو ةخح ىف ام هيلا ىا (هب انرشا ام ىتع ىلاو)ل هان ركذايت اهلداو اهنياو ىا اهدهشاو
 راد ىأ (هلوح ٍِظط نئانلا وم نيثك" لام): ثيادلا نيارزلوف هيف هب انرشا ام ىلاو ةزيسل

 هلصي مل ليقو همكح دخا ىا 09 ملو) هصا.ىا (براقف) سانتسالا لها هساو>ىف

 هاسنيم لح قلعتبا» عذ هانعم لكشم ىا (هانعم ضماغ انرق دقورل درو نم هنا ىلع

 | ىفو هما باو ههجو بات ىا ءايلا ديدشتو ميلا مضب ( ءاحم ديفتسملل انفشكو)

 هللاودجما اي الا هإ وةىفاك زمهلا هلضاو هيفخم ىا ةدحوم ديدشتو ةغجم* ءام هابخم ةزعسل

212111111111111 

 وزعت ذملا ٍليوأتلا ىا ( وهو عجل اقام فيفخعأل لدبا هل طا ايل يري ىذلا
 .((تالفغلاو إل تاداسا1نع الرع و تاعاطلا ىف لساكتلا ىا (تارتفل زاوج ىلع. ىنم) |
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 م ١54 خخ

 رومالا ضعيف وهللا وا طلغلا ىا 6 وهسلا و تاقوالاىف ر 0 مهلع بحي امع ا

 ىلعل تالاسرلا روماب قلعتي امو تاياالا غيلبت ىا © غالبلا قيرط ريغيف ١ تالاخلاو
 ( ةفوصتملا ة>شمو ىواقلا باررانم ةغاط بهذو ) تاماقملا ضعىف ىا ( قئيسام

 ىنلا هيزنتب لاقنمت ) بولطملا قيرطلاىف مهخناشم ىا اهنوكسو نيشلا رسكو مهلا خم
 امي ىا (ةلمح) ةلفغلاو ةرتفلا وحن نم ركذ امع ىا (اذهنع ملسو هيلع ىلاهآ هللاىلص
 ىا ماللا ديدشتتب (هلجاو) لاوحالا ضع ءانئتساو ليصفت ريغنم لامحالا قيرطت.
 ناكلربا: ليلا 4( يل ارز نا )“ الجخ .لامكتلا :ءاقن تؤ: الئلج ؛مالاملا لح ةؤانملا ةهلع ةييتعاو
 هتلع قشسام زيوجم ردصب نانه ىا قاؤلا:ةددشم لوهجلا ةغيصب ةنعد و هنعب ردصي

 (غىيفاؤا:تاماقناقتلؤهذا 617( وات 20تافؤالان ا. كقووي تالا ا نم ىا"(لاعف)

 نازك كف[ علت( كيلا لم نادل 2,:لالطاونتاماقملا قف ار وتخلك و ةتلطاطلا 5 اووصقويعا

 20 رئاعس لاو معزا .اذا» ألا يملا زوم بمر طاخم معمل 7) عراقلاب فاما( نزلا اللا لسطح
 ١ ةكىفو هلق اهرسسكب هنن. ىلا مهوتاكال ةمجسلا نيفلا مضو ءايلا ع 6 ءركف
 ءالسلاو ةالصلاهيلعرل هّتناجاو هتوعدلها ىا «هتما صانمرل هرسلغشيو ىأ هلوا مغ

 نم تاعاسفف ىا ( مهل رفغتسيف) ماودلا فصوب ىا 6 مهيلع هتقفش ةرثكو مهب هماقثال
 ةفوصتملا ةفناطلا ىا (اولاق مالسلاو ةالصلا هلع هتما ةاصعولا عجحار رافغتشالاف مايالا

 ةنيامطلاو راقولا ىا (ةنكسلا هيلق ىلع ثيدحلا اذهىف ىا ( انهه نيغلا نوكي دقو)

 هلوقل / هعور نكسيو هللق هل عشخي ام هيلع لزنتت ىا هاشغت ةزع ىفو 6 ءاشغتت ىتاا )

 ةفمنعت صاو(حاعسبع .مالادلاىا ةالانملا هيلع 'ةاراغقتساب :ن وكيو (هيلعت ةنكسنلال هللا قرن انااا

 اقيايلطلا هاا 16 قايقتفالاو 2 هتءاحوبملا عري (( يدرعللا !لايف تعال اهناروصملا , كاتو .اهيليوزل

 اذه هفو> راهظاو هعوضخو هعرضت ىا © هلعفو هرافغتسا ءاطع نا لاقورل ةسويرلا

 مهثحبو مهلعم ىا ةيلاحوا ةيفانتسا ةلح ( مهلمح ) مهل مماعت ىا © ةكخال )ونيت

 يوه (قلاقي)زيراونال! 3 اضن غلاة ولا مانا ىف اننا, :ايسملا |كاواومكازقا 6 هرانطشإلا «رعب)
 رافغتسسالا مهل هفرعت نم نوكرديو ىا روعشلا نم (نورعشتسيو) ءاطع نبا ريغ ىا

 ىا رصحلا ىجلدلا لصاىف مق عقوو رارصالا هحو ىلع ىصاملاف عوقولا نم (ويلبا#)

 لصاحلاو ةيصعملا نع اهل عملا ىا ر انا ةؤسن ىفو ةعاطلا ىلع مهل ا سدجللا |

 نروابعألاب ىلا( نبالا: الا, كوتكريرال و) الهسشتا :ىلع .لفؤحلل او هدا: ىؤم دتنبج ١

 ؤ
 م

 ؤ
 ط
 ظ

 ع ومادقلاىف (ةناغالا هذه نيزك نا لمتح دقو ) هيلع نودع#ت الو هيلا ناؤيلكسي الو

 ١ نرلا هب طاحا وا هذع ىشع وا سدلاو هيلع ىلع وا ةوهسلا هتشغت اننغ هلق ىلع نيغ

 ظ ة.ثغلا هده نأ اه دا قطا نَجَل اهي مه ةغل ىف ةناغالا لوا ماع ادهمو ىهّسا امه نيع ٍّ

 ا ا ل ع دا. هير رفغتسف همأف ىذغل 0 ةييه ماقمو 2 ( ماظعاو هديب ةلاح )ث

 (ةدايعأا هن ةمزالا ىف | لاق5 2 ةاضالوم اةيدوم هع هذاواابه لع هظفاحمو نخل ماتياد واع ةمزالمو

 ( ىا )



 ظ

 مالسلا و ةالصلا هيلع ماق نيح ار وكش ادع نوك ا الفال ةيدوبعلا نمصخا ىهىتلا ىا

 كينذ نم مدقتام كلرفغ دقو اذه فاكتتفا هل ليقف هامدق تمروت ىتح ليلا ةاللص ف
 ردقم ىلع فطعال ءافلاو ىذمرتلا ىور ثيدحلاو ارروكش ادعي نوك انالفا لاق ميل
 قحىف لاقدقو ن>رال |روكش ادنع نوك ١ الف نارفغلا ىلع اداقعا ةالصلا كرتاء هريدقت
 لقو روكشلا ىدابع نم ليلقي لح ونع لاقو اروكش ادع ناك هنا مالسلا هيلع حوت

 اهيل, مولا مْ نكرر لفك هلال رككشا, لبصا نذل! لدينس 1 ان + ىلاعت ملزم قا ليغ ناحل
 نيع ىهو ةداسعلاب الا روصّس تسلو ةيسنلا ةح ىضت# ةيدونعلا نا نامينمالا ركذلا

 تلي اور ىلا ضيروم ن اكاوبلا نيوككك .مذنع( نركب لايق غر ناو اهيا لورا نعالنب لاكن
 لكاو متا رخآ اببس اهل نا هدافاف ةرفغم ءاحروا ةيصعم فوخ اما ةدابعلا ةقشم لمح
 0 ك ىلع نع ىوردقو ةمعنلا لازجاو ةرفغملا لاكا عم اهل لهأتلا ىلع ركشلا وهو
 انع كلتق ةهر اودع اموق ناو رامتلأ ةدابع كلتف ةبغر اودع اموق نا ههجو ىلاعت
 را 0 عيبر بحاص هنع هلقن اذكر راوخ الاب توا كيغ اهكااجا ةىكش ا رابغ اهوفاضاوف طملولل
 نعغلا نيك ديو اولاقو هلوقنهم هو ة_خ ىف © ةريخالا نعل ( هوجحولا هذه ىلعو )

 ( هنا مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ثيدحلا اذه قرط ضعيف ىورام لمح )ل هرخا ىلا
 ؤ ( ىلاعت' هللا رمْغتساَف ةرص :ناعسس نه لقلب مويلافف ىلق ىلع نايل ناشلا:ئإ.قبايلا) رمك

 هيلع بترملا نيغلا وه قباسلا ثيدحلا ىف ددعلاب دارملا نا ديؤت ةباورلا هذه نا ىنحالو

 بيغ لافت“ هلق سم4. تلق .ناذاز)“ةاسطق اك: نيفلا ن2 بكر لا نايدتلالا ال, لاي غتفالا
 مهقنف وشب (ىدهلا ىلع ) مهعجاب قلخلا نا مع هللاءاشولو ملسو ىلاعت هيلع هللا ىلص

 ليوأت اماو كلذ ىلع مهعمجم ملف كلانه اب ةئيعملا قلعت ن علل نايصعلا كرو نامالل

 دود و ةمكملا نع هحو رع لعش ىل نكل ه.اع مهعمج هلم هناي عيبا ها هل زيعملا

 اهتفرعمل ةياغالو اهل ةءاهنال ةهلالا مكمل و ةمكحلا نع جرالاب قلعتتال ةئيشملا نال مهيلع

 كلذل ةضتقملا ىلاعت هللا تافصب ىا © نيلهاللا ند ننوكك الفإل اندنع لوهجم اهرثكا لب
 اهنمو ادبا اهف نيدلاخ رانلاب مهماقتناو رافكلا كاله بحوت ىتلا ةيلالخلا اهنم ناف

 ىا لاق دقو) ادبا اهنف نيدلاخ ةنحلاب مهماعناو نينمؤملا ىلع ةمحرلا بجوت ىتلا ةيلامخلا
 ىلأست الف مالسلا هيلع حونل ) هلوق ىنعم امو ىا هلوقو ةخم-أىفو لاق دق هنا لالاو
 نع اهامن لاكشالا لصاحو ( نيلهاجلا نم نوكت نا كظعا ىلا ملع هب كل سيلام
 ةيآ ىف لاق نم لوق ىلا كلذىف تفتليال هنا ملعاف ) هلوقب هنع باجأف لاهجلا نم امهنوك

 ىلاصت هللا نا لهجم نم ننوكت الف ) ىلوالا ةالا ىعو 6 مالسلاو ةالصلا 1 انين

 زوحالو ماقملا اك الاهاح نك مالسلاو ةاللصلا هلع هنال ( ىدهلا ىلع معمم, ع ءاشوا ١

 ىلاضت لاق اك مهنم هنا مهنم هنوك نع هب نم مزليال ن كل ماركلا هتافصن ءاسالا لهج

 نوت هللا تاياب 0 م ادب راك.الو نب. رتمملا نم ننوكت .الف :اوناكر ةاينخل تابادف

 وع م م مت سس سو يدب ب



 هع 087 د

 ةياءفاو )ةادسلاب قيزط: نع كلاضاو اداشرلا قماح وهف داقتعالا كلذ«قالخ.ىلع ناك |

 قديس نانا رفاععا ( عب بانو. ناب نآهع نع ننوكتالو » ةيناثلاةلءالا يحوي سوت |
 لئانستلا اذه هلاق اف ىا:6 هيفذا قطا كدعو ناو ١ هسفن حون رصتل ىا 6 هلوقل ) ٌْ

 ( ىلاعت هللا تافص نم ةفصب لهما تايثا ر نيم الل اريسشت امهيلع ِهلْوَش ان رت لهاجلا |

 ل أل ذليل هاذ قتالي تفل الا وزب كلا زالاوبو وكلا انلاق, يقتل نال تاج ناك ويرا ا ١
 لولا ب ركابملا/ ناينلساب عبق ةاللؤو )لال: نا ترام قم ةفصر الرا , قي تاشرامهج ١

 ءانشالا_ ءانلهن عا ءاينالا ئهن نم: ىا .(دوضقملاو ) ءابلوالاو..ءاملغلا ىلعالو : كب (ءادنالا ىلع ِ

 نا ةزعسىفو مهلاصمعاو مهلاوقاو مهلاوحا نم ىا ( مهروماىف اوهيشال نا مهظع وز

 مهتافصن ىا ةلمهملا نيسلا ركب (نيلهاجلا تاعس) اوفصتمال ىا ءاتلا ديدشتب اوعسشال |

 لياد امهنم ةبا ىف سيلو كظعا ىنا ,) كلذ ىلا ءاما ىلاعتو هنا هللا ىا « لاق 521

 ىا ( اهيلع نوكلا نع مهاهن ىتلا ) لهجلا ةفص ىا ( ةفصلا كلت ىلع ين 3ع ظ

 هيف 6( ىلأست الف اهلبق حون ةبآو ) كلذك مالا نوكيأل ىا ( فيكف ا اب ىاصتالا |
 لقا يي اييزيلل ) تختم 6 ملع هب كل سلام ) ىنلطت الف ىا تاارق

 وهو (اهلبقام ىلعرل ملع هب ىل سدلام كلئسا 9 كتةرقا قاملزذ رحل يرحل ضيا

 هيااض امر جا عا لعيد ع (ىلوا) ملع هب كل سيلام ىناأستالف هلوق

 هب نم (نذا ىلا جاتحي دقإ) هنبا ةاحننم ملع هب هل 0 كود م كوسيم الط نال ١
 نيفيا لبق. .كاديإ 0 ىا 1 ف الاوملاا يبا وو قي )سابا عودصلا ١
 (ميرك اذ 'هليلمما دنع): كادت) نيا عوز فا (ىاو طابع لكنني نا ىلات :هاءاهتف) لاؤدلل نع

 اليل نو يشار ة رعت فكباوما نع يا (ةيغ مول يتتك و هيحم :ماازوبلا ةيدعتلا

 كالهل ميِحاؤملا). كنسلا ونهعأ ىذلا» نس نهلا نم لاق هناك اييقللا نات (يبسللا نوع )لتوقف ْ

 امل نكل لوقلا هيلع قيس نم الا كلهاو ىلاعت لاق هنا عم هنبا كالهال ةخسنىفو (هنبا |
 ىديرتاملا لاقو لاو>الا ةلمح هل نيبتنل لالا اذه ىلع هلمح لامحالا هحو ىلع ناك أ

 كايلطأ ناينول 'يتات._.امالاروب ةحالانست ااقافتن زمن فكاانرطيسو .اكلاذنفل هنا قاكذا اهلك ف هنآك ١
 رهظالاو ةيرشلا عابطلا ىختقمو ةيدلاولا ةقفشلا هيلع بلغ هنا ليقو ىلهانم ىانا

 كلذ همالعاب ) كلانه ىا 6 هيلع هتممن هللالكا مث ) فنصملا لاق اذلو ىديرت املا لوق
 ةاتتسملا..ةادآب هيلا ةراشالا انمدق ام ةاجضلاب نيدوعوملا ىا 6 كالها نه سيل هنا لوقت
 لالقزوا هاف متر اك اة نيس !كافلاعن مرا ةرتوط كنس( قلك ن أو ةقيتتد كللجا ننقل :نللاوا

 ةغيصب اص ريغ لمع هنا ناسكلا ةءارقفو (طاصريغ) لمعوذ ىا (لنح هنا) هلوقب |
 نكي ملو ءاسالا ةيرذنم ناكنم لكف رفكلا طاصريغ لمعب دارملاو ريغ بصنو لمفلا .|

 انعم يح ) قت لك ىلا درو اذاو ملف .نم .ناك ناو ولها نم نإ لف دابق ءايقتالا نم

 ىب(

 نم نأب ضيرعتلاو مارملا كلذ ققح ىلع هتفدشلاو جهنلا هب دارا ناف نب زنا



 كا د هيأ 1 2 كيلو

 ىلاعت ارو جل مالسلا هيلع حونل ىلاعتو هنا هيما لثمو ىا ( 0 2
 اوريصف كلبقنم لسر تبذكدقلو ةنا ىف ( ريصلا مازتلا ىرخإالا ة 35 .الاف) ملسو هيلع

 الو) هب ناعالا نع ىتا ( هموق ضارىعا ء«للع ) انرصن مهانأ ىتح > اوذواو اويذك ام ىلع

 (نراتن) ضايىعالا ىا (كلذ دنع) اردص قيضيال ىا ءارلا مو ةلمهملا ءاحخلاب جرح

 قاف لطف ذل رقاوهنوا (ةياالا وطنا زين اكو( طفلا جيم لا ناي ترا جيزي
 قيام للا ودا“ ىس رالف اما توق ىف علطسسلا اناذ مهضارىعا كيلع ربك ناك

 كلانهامب نيلهابلا ن. ننوكتالف كلذ ىلع ردقنال ىنمملاو ءايسنالاب ناعالا ىلا ةئمط ىا ةيا
 ىننم ليقو) همدعو فرصلا هيف زوجو ءارلا قو ءافلا مشب (كروف نب ركبونا هاكح)ل
 ءادتبا هرنغا باطآلا وا هريغ دارملاو هل باططلانا ىلع (دمم ةمءالإ) ههحو ىا (باطخلا

 «ريك نااار قاايفأ ةلدل»» ليك هي ( نان روك نع رتمماعم يطال ودور جدول 17

 ةقيقح هل باطلا اهيف علصلال ىتااوا هتما دارملاو هل باطلا اهيف ىتلا تايالا نم ىا

 لضفلا ديم مهل بجوا ئذلا ىا ( لضفلا اذايهف ) ةمالا نم هريغ تاطخ هن”ةازملاف

 ةلازشإا) لاول خرج از يفاوحلا قزح ؛لوملال| جس . ىتسقلا اديه يعن نى دراؤملا )دخلا
 ةلفغااو ةرتفلاو وهللاو وهسلان هو هتافصو ىللاعت :هللان لها نم .ركذامت ىا (هنم. ءاسنالا

 نم مهتمصع تررق اذاف تلق ناف) ةهيششو ددر“ت ريغنم امز> ىا ( اعطق ةون | دفولا

 كلانهام مظعا وهلب كلذ ةلحن 0 7 م 5 مهاع زوال هناو اذه

 0_0 للا يع لا لي ايف ةيصصتلا د نك ات تاكل وم سافل

 هيلع اننا ) ىلاهت هللا دعو ىتءمام اذاف 0 نا رهطالا ناكوادتغاو' .رجناوا دنس ىتيغ

 نوكبامنا ابلاغ ريدحتلاو ديغؤولان الغ ءان هن ل او هلمفنا كلذوىلع مالسلاو ةالصلا

 ذاليعاولا روصو كرك ق طووول ان عد قرم 5 دااكلدلا ليخطتف ندا ىلا

 مطل ينكراق' قل“ اوقع » ةتراتلا و هؤالولا هنئلع (انب وضاف سك تنوين
 تليف م نانا ؟نلانااشإلا ئلزا ننقل ةيقوأ نرش ظلام قن وكقااو فا 5 الا كلمع

 صهاظ طابحالا قالطاو مهنم دحاو لك رابتعاب باطلا ديحوتف لسرلاو ءايدنالا نم ىا

 هيلع معو هديه ىلعوا 3 صاخ هلا ىلع هنولمحم ةعفاشلاو انيهدم ىضتقم ىلع

 تاعف ناف ىلاعت هلو هو (ةب الا كريضي الو كعفنس الام هللا نود ند عدت الو هلوقو)

 | الولو ىلاعت هلوق ىعب (ةئألا:ةوذلا_ فعذ: كاست قذال اًذا:هلوقاو ):نيملاظلا ماذا ؛كناف

 فاكيدافكطلرعر لالا ازا كيدي فاجن مهيلا نكرت تدكدسقل كانتنث نا

 مهيلا نوكرلاتب راقواىا اذا مهيلا نكرتنانعالضف مهلا نوكرلا براقتماف انتمصعو انتيش
 ةر> الا باذعو ايندلا باذع ىا تامملا فءعضو ةورللا فعض كانقذال اريدّشتو اضرف

 فشلا ءاهطان_تنبب خمكمع6 كاقللل قيانعضب ابانع  ةالطاف عضال نكت يريخ الإ م ةفعاؤطم

 ا لا راك 4م روصتسال موصعملا نا ىنعملاو تت ضا ص 01 4م هّئؤص مقاو فوصولملا

 موو ويسجل سس تيس ية ةيتتصس بيس يي لا



 له اه

 لوقتواو ىلاعتهلوقىفول باو> وهو «نيعأاب هنم انذخال هلوقو) باذعال ب>وملا رفكلا

 انعطقل مث نيعلاب هنم انذخال انيلا هتبسن عت الام انيلع ىرتفا وا ىا ليواقالا ضعب انيلع

 ارهف ا هلعهأم عظفاب |ريسصض هلق روصت ادهو هاسدعو دا لفل ىا نيتولا ه4نم

 باقلا طانم ديرولا ليخ هل لاش قرع وهو هئينو عطقنيف هقلع برضيف هنمب ذخؤف

 هب ددهام هيلع عرفت ىتح ىلاعت هللاىلعىرتشال موصعمانا ىنءملاو هبحاص تام عطق اذاف

 روصتنال م وصعملا نا ىف :ءلاو (هللا ليس نع كولضي ضزالاىف ن٠ رثكا عطت ناو هلوق وز

 ىلع متي هلل اش ناف هلوقو) لاصولا .قيرط نع هولضن ىتح لالضلا بايزا ةعاطا هم

 ىلع متي نمم كلعجي اكمل وا ىنعملاف ايذك هللا ىلع ىرتفا نولوّش ما هلوق دعب ىا (كللق

 ليقو كبر مالك كيسنيف كبلق ىلع م ١ ىتعملاوا هير ىلع بذكلا ئرج ىتح هبلف

 .ناو هلوقو ) ذئيح لاكشا الذ رفكلا لها ةلاقم هيلع قشيالف ريصلاب هيلع طبر ىنمملا

 دارفالاب ؛ئرق ( هتلاسر تغاب اق 2 كلا لزتا ام عيمج خبات نم < هن تما ام ىا © لءفتمل

 هلقو ةطسأىف اذك (هللا قا هلوقو ) اهنم ايش تغابام ناو قرين يحل ا عمجاو

 ايف ىا (نيقئانملاو ن رفاكلا عطتالو) هاوقت ىلع مد ىا ىرخاىفاك هللا قتا ى لا امااي

 ازاانيط اياطحا وره طب الا روكا عاواضلملا هنا 7اولأملا ناو ىلا اف نهألا لل قادإل
 مالا بطاخلا اهما (ملعافرل ىلوملاريغ ةعاطا نع هيبنو ىوقتتلاب هما ىنعم اف ارفاك عبطل

 هل ىا ( عصنال مالسلاو ةالصلا هيلع هنا ) ماوقالا قيرطلل © كاياو ىلاعت هللا انقفو )

 كرشينا الو هير ما فلام ناالو 2 هن نما امن 2 ىا ( غلسال نا هيلع زوح الو)

 ىنتشالام ىا (بحب الام هيلع لوقلاب كنك 5 5-2 هللا ىلع لوقت الو هب |

 ةغصن (لضيوا ل هش ءاقلتنم ىا (هلع ىرتشوا ) 1 كلذفف نذؤيملو لاَش نا

 عبطب وا ) لوعفملل ءائملاب ( هبلق ىلع م وا داضلا رسكو وكلنا ممل ةزعس ىفو لوهجملا

 ىو ربا ةرتنب 71قكاكمنعةزلا نكللو او( ل ) نيقفانملانم معا ىا 6ن رفاكلا

 ىراصتلاو دوهلانم ىا ( نيفلاخم" ) هغياسىف ىا ( غالب !!ىف نايملاو ةفشاكللاب ) هلهس

 ( غلب ام هن فد يضلملا ةؤيرلقلا أ( نيسسبلا متزبا نك منا هغالبا ناؤ) نيكرشلاو

 هبقع اذلو ماقملا اذهىف هل ريصقت عوقو نم اطاخ ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنا ىنعملاو

 هللاوهلوش] هيما قرقحتو هير قيفوتب (هبلق ىوقول هبعتنم هحارا ىا (هشفن بيطوال
 اذهو ةعاطىف ريصقت وا ةيصعم كنم عقت نانم سانلا نيب امث ىا ( سانلانم كمصع

 | هازال راسسوو اوعو الكتل قتعاللاوتقباسلاب هيلا :نيشياك مقل اذهل ىنتنانلاوعأ قالا
 ضرعت نم همصعن ىلاعتو هناحسدلا ءانممىفمهضعب ركدام ىفانبال وهون رفاكلاموقلا ىدهال

 هل ةياسستلا هذهو هغلبت لك ١نم.هل ديال هنا ىلع هيلث هش هيف هوحمو: لش هل رافكلا

 ت0 انكم للا انتل فاشسنلا ناهد نورهاو :ئتتومل :الاقا< ) ماسلا و .ةالطلأ هيلع
 عدلا رت اوف ىل مه راصب ديئقتا) هلك اذهو امكئادعبا خلع اكرضانو امكظفاح

 م(
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 لكف (ىلاهت للانيد راهظاو)ل ةلاسرلا غيلبت بايف ىا غالبلاف ىوريو (غالبالاف)
 0 :غ) لوزيوا ليزيلو ىا يحب ةزسأىفو ءاهلا رسكو ءابلا مضن ( بهذيو )) ةلاح
 : مح هوست ىفو رس سفنلل ل نهوملا ىا اهذيدشتو نيملا لع 6( تفضا ايودعلا جودا

 اذا هقول قيقش »دقو 4 الا ليواقالا ضعب انلع لوولو ىلاعت هلوق اماو) نيقيلل

 . ركذام ىلا ةراشالاو هنو هزمه رسك زوم اذه نا هانعف ةويللا فعض كانقذال
 0 :>و ) ءادعالا مالك ىلا ليملاو ءارتفالا ىا ( اذه لعفنم ءازج ) ةقاذالاو ديبالا

 يحال ىا (هلعشال وهو هلعف هل روصتس ىا (هلعش نميزل اردقتو اضرف ىا (ةهترملا

 لثمو ىأ ( كيذكو ) هلعف هنم روصّس نحن ه هريغل كف انعرا رجزلل هغلابم اًدهىفو هلعف هنم

 ناكولو ىا (هّللال بسن ع كولضي ضرالاىفنم رثك ١ عطتناو هلوقرل يبو انلاززبم نيكو
 ىلاعت هللا ىا «لاق ) هما ةفلا2 نع هرحزىف ةغاابم «هريغ دارملاو ل هرهاظب هل باطخلا
 نانا( ةب الا نو رفبك نيذلا !وييطت نا: ) ةقيقلتا ليدل (للغ ازونما نذل, ايلات ةواا يطلع
 دنع دحأب نينمؤملل نوقفانملا لاق نيح تلز' دقو نيرساخ اويلقنتف مكباقعا ىلع ؟ودرب
 مكاوذا ىلا اوعجرا ابذك ماسو هيلع ىلاعت هللاىبص هللا لوسر لقت فجرا ذا مهءازهلا
 بيلا صوصخلال ظفللا مومعب ةريعلا مت لت الئ ايبا دم ناكولو مهنيدىف اولذعداو ]
 ترعرع, تكرم ا لوو اق لع م هبا ابقي نافرلا كيد لوقو كادكو ىو (فا قرف ؤ

 ظاقيتسال ضارعت هيفنوكيف ازا هل باطلا ناكولو ةقيقح ىا (هريغ دارملاف ههششا امو
 نم كابو ل امو (كرشانم لاح ) ةعرفتملا ةبوقعلا ىا (هذه ناو) ؛ةلفغلا:مونئماةفالا ظ

 0 هيلع زوحنال مالسلاو ةالصلا هيلع ىبلاو رقا امو هب ىلاعت هللا دحوب لنءو 8

 ناكو ا ّه ©( نيرفاكلا عطل الو هللاقتا لال اعامحا كاذنم هتمضعل كارشالا“ ىا

 ىهنلا نم مزاب الذا ( مهعاطا هنأ هيف سافر هلوش هنع 1 مهوبوا أمأ هيف ردق فنصملا 0

 نيرفاكلا عطتالو لاق ثيح (ءاسشب امع هاهنب هناحس هللاو) ةعاطلا ةفلاخم ةعاطالا نع |
 ىا 01 آلا مهبر نوعدب نيركلا ىرطنالو لاق )ب هللاّقثأ لاق ثيح ((ءاشنإ| ام 2 ظ

 'ىشنم مهيلع كباسح نمامو "ىثش نم مهباسح نم كيلعام ههحو نوديرب ىشعلاو ةادغااب ظ
 (نيملاظلانمناك الو مالسلاو ةالصلا هيلع مهدرط ناك امو) نيملاظلا نب 3 مهدرطتو

 هذه هنم رودّسال هال ةفلاخلا ٠ نع هاهسالو هقفاوملاب يعامل هنأ همصعلا م 2: قيقحلاو

 07 ذ ] ] ] ] ] ]| ] ]| ]| ]| ]1 ]ذ ]| ]11 1 9 انارة لاب
 تامملا ىلا ة ةأ 0 تاب ا 3 ةمصعلا هذهب هيلع  ناتتمالا وا تابسالا 9 ظ

 هلا اراتتالا ومسلا ةاب  ل 1ايام! ويانا اذ نأم باق

 نيك1 مهتمصع للا هع عاججالا ع 2 لد 2 قا © نفلا اذه نم مهن 1 اماورل ١

 نوموصعم ءأم دالا قازاتفتلا ةمالاعلل 114 غلا حرش 2 6و هق سان لك هاو. " نيناي اقر ظ

 ادمع اما ةمالا داشراو ماكحالا غءابتو عئارسشلا م نيمرأب دوران اة ايتر ايرعل 547



 *..ةةسدلا ف

 : 27 قد فيولا كاف امو قيمت فالذخإ كا الانا ١ وهس ماو عاجالاف

 ر وهما اسمع رابكلا دمعت نع (ذكو عاجألاب هدعيو ىجولا لق كلا نع نوموصعم

 قوه |ادنبعا دنع زوم نئاديللاءاماوت وزشكا الا ءاز وش ا وهدشتس امااو ,ةن وعلا اندلج

 فيفطتو ةمقل ةقرسك ةسخلا ىلع لديام الا قافتالاب اوهس زوو هعايتاو ىئاجلل افالخ

 اهلل كيرا اببش ا لككا ةورهنتل)ا روج هر هلع اوني لاح وطارتعا حو وقتاحلا وكل ةنع
 بجويام عنم قلاو !-هعانتما ىلا ةلزتملا بهذو ةريبكلا رودص :عاتتما ىلع ليلدالف
 ءاسالا نع لّماش اذه ررقت اذا ةسخلاىلع ةلادلا رئتاغصلاو روجقلاو تاهمالا رهعك ةرفنلا

 دؤدارق داح الا قيرطب الوقنم ناكا ةيصعموا تدك رعغشوااع مالسلاو ةاللصلا مهيلع

 قلل كيران نيلي ن اوتيل هلا واداوكلا زا هلاك نع تالف نتااؤنلا ويارب ناك امو

 لبق نوموصعم مهنا باوصلاو ) ةطوسيبملا بتكلاىف كلذ ليصفتو ةئمبلا لبق هنوكوا

 ككشتلاو) ةفاضالا و ةلعفلا و ةيلسلاو ةئ ولا ىا (هتافصو ىلاعت هللا له+لانم ةوبنلا

 هنأا_هح عيمج نم ىا كلذ نم دو ددرتلا هانعمو ىلوا-لوالاو ككشتلاوا ىورو

 تنواسعتو ىا 6 راث الاو راخالا تدضاعت دقو ) ةيورخالاو ةيئدلا رومالاب ةقلعتملا

 ةفرعملا ة ةسرمىف لها ةصقتمىا (ةص َةنلاهده نع ء مهمات ءاسالا نع ءاسالا ترئاوتو

 ( كامن و ةيصءملاىلع رارصالاو رفبكلا نع اضيا غولبلا لبق نوموصعممهف (اودلوذم)

 نابشالا' تتار ىلعاىف ىا © ناعالاو ديحوتلا ىلع مهتيرلاو مترطفو مهتقلخو ىا

 تان ورل فراوعلا رارسا عالطاو 6 فراعملا راونا قارشا ىلع لب )ل ناسحالا بقانمو

 ل والا مسقلا نم ىناثلا بابلا ىف هيلع انهدا619 :ةقايؤرلا فا بنا! تناك رو (2ءاقتلا ةفالعلا

 نءالىا (رابخالا لهانم ذحا لقسملو اذه اناتكنم) ةيستكلا لاصخلا لصفىف ىا

 عينيا نايحعا ىاااسأ ئؤرتو ©ن): قنانلا درا دخلا قا 3 نازل قطو اي اننكلا

 ماعىلع صاخ فطع «كارشإو اهي مهيلع ريتخاىا «ىطصاوإل سانيتسالا

 عجم ىا ( بابلا اذه دداسمو)ا ةلاسرلا راهظاو ةوبنلا روهظ لبق ىا (كلذ لبق)

 ىلع ىا (مهضعب لدتسا دقو) مارملا ماقمىف تباثلا ىا (ىقنلا ) مالكلانم عونلا اذه

 (نمع رفنت بولقلا نأب ) مهنم اهعوقو ريدقتى لع ةيضعملا دارفا ضب نم ءايدنالا ةمصع

 نا لوقا اناو ) هليصح و غلبتلا ضرغ توفيف (هليبس هذه تناك ) نم لكنع ىوربو

 (هترتفا ام لكب مالسسااو ةالصلا هيلع انيه تمر دقإل برعلا لئاق ةدمع مهو (اشيرق

 باعو ىا ةلا دبل (ريعو) ةبسملا 31 هتيسأ نم هيلع تردقأم عيمجم ةيكذبىا

 «تعرتشلا ىلا فاقلا هدا ور بياعملانم ىا ( اهنكما ام لكب اهءايبنا مالا رافك )

 معتلاو رعشلاو رحلاو نوزإ :طانم ه ' حرص ىا (هيلع ىلاعت .هللاصنامم) بلاثملا عيمج نم

 ( ةاورلا انيلا هتلقنو ) نونلا لدب ىفاقلاب ةخخسىفو كلذ لاشماو هاخلا يلطو ءارتفالاو

 ةياورو قا صن نءىا «كلذنم 'ىثىف دحت اول لسرلاف نءطلانم مالا دافكن عىا

 4 ( ىتاخلا 00



 -- ذففلا ا سب
 تاوكي_ نانو.هنلا :اذاضن عقو افرعم دحاولا قوك ذم لمتحم « مهنم دحاول ارييعت) قالا
 مانصالا نم ىا «هتهلا ) ىن كرتب ىا (هضفرب )ل هب قلعتم دحاولو دحن مل لوعفم اريعت
 مهنم دحاولا ريس قلعتم 6 همذب ) هو ّتبو ىا ©« هعيرشتو )ل اهتدابع مزتاي ناك ام دعب

 هرغص لاحىف ولو هيما لوا ىف ىا (هياع رث مهقفاو ىا 2271 ناك اس تال ظ

 | باررا"ديحوتا ىفانملا ندلل كفل لا لمالا نآ (ني مهنم دحال دحو ىا «(ناكسولل ظ

 / نيغراسسم ىا (نيزدايم) رك ذام راهظاب ىا 6 كلذب ) را افكلا ىا.« اوناكل ) نبقلا ظ
 (نيمح ) ءريغ دويعم ىا (هدويعمىف) هلاقتلاو هريغت ىا (ةنواتيو) هرييغتىف هرييعتلا ظ
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 كيتعلا ناك ام م4 جامل هل ) مهموأ نأ ( مهخياوت ن اكل وز هنعاوبو هعل ش ىلع نيل دّدسم ىا

 / ( عطقاو رو ةسنلا ىف عنشا ىا ةمللا ءاظلاو ءافلا (مظفار) ةوبنلا يؤ لبق ىا لق

 ذاكر هللا ن لود ند نلوعدب ىلا (مهت علا مهكر نع م معد هب وب ند هد لادا جزل ىا ا

 هللا ريغ ةدامعل مهذم دحأ جاو نع ىا (هنع ضاع ا ىلع مهقايطا دوخي هلي نه مه وابا كدعل ٌْ

 ا كليو مهنع ىا (لقنل ناكواذا )ل هلقنىلا ىا (هيلا اليبس اودحيمل مهنا ىلع دليل

 اًمقحم اليس هيلا اودحو اذا فيكف ادوحوم هف نكيملام هيلع نورتش اوناك ميلاف (هنع

 نعوا سدقملا تب ىلا ةبمكلا نع اهفرص .ىا (ةللقلا ليوحن دنع اوتكسرملاك ( اد 0007
 د اهيل ادوا ةكم .لافشك نياك انولاقؤر) ملقا ديزي زرع عيل ع ويعاد .ةييكل يملا ) سي الاب

 (مهنع هداءاكساك ل وسلا بني ىاةسكلا نم الاوإ يدع اوناك ىتلامهتلبق نع مهالوام)ل

 سيطن وبا, هلخا .( قريفتتتلاةقضاقلا :لدتسا 6 الا كانا عين ليش شالا ا وقل هود

 ةقماسا رست الاب ىلع عمجا ةلاسرلا بحاص (؟) ىريشقلا مساقلاىبا ذاتسالا نبا مح رلادبع

 ناكو ركذلا ماد ناكو هرم ذا قولا لقتعاو هنا لعل نيدو ماما ىلع عفترا

 ىرشقلا مساقلاىبالو نوباسينب هايم اة وشف عبرا هنن ف سلا نقلا وع : الا ملكت

 لعبا 00 تنل 1مل ارم مقال و اا: تجنا, كوصنم مانتستكا نحر هع رةجكوا (تالريا)

 نيدننا»بةنضا تام«ةوالتلاو 0 ذلا تاقرواللا» هت اةطاصلا, معلا [بيكروشيلم) نكاد قاتلا

 راكانمناكو هدالوا ربك ١ هللادبع همسا رخآ دلو هل ناكو ارواح 27 امعبراو نيثالثو
 ©[ “؟#“؟©++؟9شْ تتفق م و يي سس س79 يس رس 2سللاسس7ت277؟77فق9ُس 9999 سس 777 سس 7 7بب7صصصخ7خ

 ةرراشع عبرا ةنس هدلو» نارقالا ةلماعم هلماعبو همرتحم هدلاو ناكو الوصاو اهةف ةمالا

 هدالوانم هستفرع ىذلا اذه ىاحلا لاق ةئامعراو نيعيسسو عبس ةنس تامو ةئاملراو

 كلا مههيزنت ىلع يب سيشمل امو ملعا ىلاعتو هناحس هللاو ايضاق ادحا مهيفدأ او

 اندخا ذاو ىللاعت هلوَس رفكلاو 5 دايقلا رم كَ ام لشسرلع اذه نع و مهتحاس ةءارب

 (ةيالا كنمو)) ةئايدلاو ديحوتلاىلا ءاعدلاو ةلاسرلا غيلَسِب مهدهع ىا (مهقاثيم نييبنلا نم
 القو ليباشولا نم مولا لوا قطض ميم نبأ ىسيعو ىسومو ميهارباو حوت نمو ىا

 هرونو هحور ميِدقس هود 4ةقح مدقتل اماو هتينر ميظع متل ءاغإ ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص انيدن

 | طا مدقتم ةماغلا ةلعلاك وهف هرصع ا و هما ءدب ف ىلوالا هروهظ اع ىف
 في كد

 " مساقلاىل ذاتسالا نب ردنوبا ذإتسالا نزاوه نب ميركلا دبع مامالا نب ميحرلا دب ع باوصلا] وقا ( " ١

 ان محارب تايفلا هلق( ريختلا
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 ملعىف قاثيملا اذه لملو اهظع ىا اظيلغ اقاثثم مهنم انذخاو ةياالا ةقثو دوهشلا رخأتم
 . ذاو ىلاعت هلوشورل حابشالا لها قاثيم مومع نمضىف صاخ قاثيم مها ناكوا حاورالا

 أرقو ماللا عب كتي انين ىفأ1 يسيل و ؛ننم وتلا للامت هلق ىلإ نييبنلا قاثل هلاذؤعا

 قدصم لوسر 22 رشا ةيكملو ليات ار كان | امل عفان ًارقو اهرسكب ةزمح
 كير شان واعمل !ةعيدازفل نك( مواززقل_ لبوسازكدحا نمل نقف. هلويزضتلو7 هم, قام ا مكعم ال

 هديؤيو ميظعتلل نيوتتلا نوكيف هصوصخم ملسو هيلع ىلامت هللاىلص انلوسر هب دارملا لبقو

 لمتحم قاثيملا اذه مث ىعابتا الا هعسو امل ابح ىسوم ناكول لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنا

 هنم ذا ةونالا هل ىلاوتو هناعس هءاطعا ناح َى نلكارا لمتحو ةلمجح 29 نا ةانفدف ايف

 ىف ىلاعت هللا هرهظف ) ىريشقلا ىذاقلا ىا (لاقل ةعباتملاو ةقفاوملا هذه ىلع ةعببلا هذه

 (ذخأي نأ ديعب و ) ءيصا ميظعت بسانبام ةطاحاو هردق مركب قيل امرت اك فال
 ةناعابو ىا (هرصنو هب نامالاب نيبنلا قاثيم ذخاي مث هقلخ لبق قاثيملا همز ىلاعت هللا ىا

 ىورب (كريشلا هيلع زو و) ةليوط ةنمزا ىا (روهدن هدلوم لق ها ةيوقتو هنسد

 ' نا( بونذلانم هريغو ىا'):ةروسكلملاؤاةحوتفملا زاولا ديدشت زو ىف زوحمو كشلا
 ىاإ ( اذه لاح واولاو دعبلا ةباغ دعتتسملا وه اذهف رئاغصلا ىلع رارصالا اذكو زاكلا

  ىريشقلا ىا (همالك ىنعم اذه دلالا هزوي الام هنم كرمشلاو ةرقكللا ىف دعوا نكمل

 | 1اوازايلا( وفل دمال اووف الا لا اةناورغ) اك كلذ قدرك طك )ا دما م وسعت هلملاو

 | هاو ةارقيلا لاا ادت اهريجاط ول ةظتن ق6 رادع ىا 1( هببقل ا عوتش و ىلا لتاا(نغ 5

 ناطدشال ناكل 3 ىا ؟ةقلع هنم جرم اور هلق نع قشف هعرصف هدخاف نازغلا عم تعاد

 ةراهطالب ةلالا كلت ىلع اهانكرتوا ةروص ىا «كنم ناطيشلا ظح اذه لاقو ) ةقلع اه

 (ماليف لا( دراءطم زان اغ بة سخنظ ءار دك طف يزف ىلا ( ني سلس غي 210 اااه كن ةلجاك
 ١ (تلياب) ناسا قراناتلا كرز يكل رج قاحرو), ليوبوللا لياقنلا» هل فمك ىفالوشحلا اياججلا
 , اولاقف ا ىنعي هما ىلا نوعس نازغلا ءاحو هناكمىف هداعاو 5 ' اناهراو اهيدصت ىا

 انك ايزل وجيم خخ ا نطسرا: اهثكف ونا الآف نوللا عقتنم وهو هول.قتساف لتقدق ادمم نا
 اك فاقول (بل الدلال م دإلا تى رفاظت لقي رتلاوتلا ىلا(! عبوم الطن < ) ,عاضإإف

 ةالصلا هلع هنا قخحالو 07 رارسا ىف هنعمل ىهتنم ىلا هنود 7 روهطو هتقاذ ءدب |

 جارعملا ةلذ ةريصو ةيلح هتءضرمص دنع هايص لاح ىف ةرم نيترص هردص قش مالسلاو

 ستلبال ىا ةحوتفملا ةد>وملا ددشُن 4 هيسسشنلاالو 0 ملعا ىلاهت هللاو مدش أه ىلع

 ' نكركلاف مهاربا لوش ) ةوبنلا لبق ةبصعملا نع ةيصعلا تيوصنتىف مالا (كنلع )

 ظ هنا ىلع اوءمحاو هقاللطا ىلع هائءدق ام ىفاس هيهاظن هناف ) ىبر اذه سمشلاو رمثلاو

 ] ىا 6«لالدتسالاو رظنلا ,ادشناو ةيلوفطلا نم ىف اذه ناك لقدق هاف) سك كلاسف كب /

 | 6 قاذحلا مظعم بهذو ) ةيعرشلا روءالاب ىا( فراكتلا موزا لبقو ) ةمويرلا ةيضقىف
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 ظ امنا ميهاربا ىا ( هناىلا نيرسفملاو ءاملعلانم) نينقتملا ةرهملا ةمججملا يالطيف داي عج

 ظ همؤقل ) اًكوم هنوك لاحىا ةرودكلا ىفاكلا ديدشتب (اتكسم) ىبر اذه ىا (كلذ لاق

 ليقف لاغنا ىهاظلا ناك ( لبقو ) مهيلا ليتامو مهنبد نالطد ىا (مهيلع الدتسمو

 مالكلاىف ردقملا ىا © ماهفتسالا هانعم )ل عيرقتلاو تكلا هحو نيدتل عيرفتلا ءاف

 لاَش نا ىتكي هنا هيفو 6« ىبر اذهف دارملاو ) مارملا يقتل ا( زاك الايام اةرااولا#)

 ىا 6( لاتاك )  مكحذف ل مكلوق ىلع ىا ىبر اذه هلوق جاحزلا لاقو ) ىبر اذه

 ( ؟دنعلا فا قاكرتت نيا ةرفكلا ا.طاخم ةمايقلا مون هلوش امع ةياكح ىلاعتو هناحس هللا

 تكوكلا نقال ؟تانهبولعإ ( كلذ نم اش كاع م0 م ىفارا ىا عهنا ىلع كدلاور) مكب ا

 ةيطلو ةلطرعا عا ( نيع ةفرط ) ادبأ قاد لف 9 هللاب اك رشا الو ) 0 رمقلاو

 (لاق م مهيلع اراكنا (نلدفتا م هموقو هسآل لاقذا ) ةءاكح ىا (هنع ىلاعت هللا ل وقر

 . (غارفا) نيفك اع اهل لظنذ امانصا دن اولاق مهنع ةءاكح ىلاعت هللاقاك مهعا و> دعا ىا

 / مان ) نيومدقلملا مكفالسا ن6 "ناوهذفالل 1 و ملا نود 1 متكام ) فورتخا ىا

 الفاو وذي ةءاكتل للا عطقنم ءاسثتسا 6 نيللاعلا برالا ) اهنم د ناك ىلا الفورد

 ك3 ]77176711:!:ٌس؟*؟ٌ«“ء“« ل! صصص 0000 ملم__لب لزل88-د--دددد“1 ىمعطي وه ىذلاو نيدهي وهف ىقلخ ئذلا لامكلا توعن فوصوم هنال هدخو هدنعاف

 ىتطخ ىلرفغب نا عمطا ىذلاو نييح مث ىتمع ىذلاو نيفشي وهف تضص اذاو نيقسنو

 نم ىأ ملس باش هر ءاحذا ) هلوقو ىوربو هق>ىف ىلا هللا ىا (لاقو) نيدلا موب

 هلاحس هنع ءاكح مك ىا © هلوقو ) ةيدرلا قالخالاو ةيئدلا اقعلا رئاسو 6 كرشلا ظ

 مالسالا نيد ىلع انتيثو (مانصالا دسننا) ىلصْنم ىا (ىبوال ىدغبو ىا:(قينجاو) أ

 اك ىلر ىنده مل نر هلوفاو رمقلا ةبوسغ دعب ىا (هلوق 1 اف تلق نان )

 هتمصعو هقيفوت ىا (هتنوععرل ىبر ىا «ىندؤي ملا هانعمىا هنا لبق نيلاضلا موقلا

 ١ ىنغم ىلعإل لاقملا كلذ لاق امنا وهف مكتهل ال ىا ( مكتدابعو مكلالضو مكلشم نكا)
 لعل والا قب امواظنما ىهقالا 2: الا“ اشل كاولاف عش نا نع ( رذحلاو قافشالا

 لزالاو اذه لاعتملا كلملا هلل'ةمعن ثدحتو لالا كالّس ذذإت راهظا هنا'رهظالاو (لالضلا

 هنم الدب زمهلا» ىلزا م ءايلا ىلزي ليقف رصتخا هيلا بست املق لز' مل هلصاو مدقلاوه

 يجر مهلسرل اوزقك نيذلا نانو "لادن واةناضش: ولاا ال ا (روفا اشم ف كاش اقل ظ

 مهتيرق نم مهجارخا اما نرمالا دحا ننوكل اومسقا 6 انتلمىف ندوعتلوا انضرا ن
 انهي ىلا :(نيبا) :ىكلاق لااا( لاق 2 مهتش رط ىلع طق اواؤككبلاو مهتلمف مهدوعوا ١

 هموق هل لاق ثبح سعشىف ىه امنا ةسالا ةباالا نال ةيدعللا هذه 00 نغاز الذ ١

 نيحراك انك ولاوا . لاقا كتان «نداودتاوا "اشرف كم كلام“ اللا نينا وناقد كال هزؤفل ]

 ع دوعلا لمح نكعو نينمؤللا نم هع نمو انغث نغ تاوج اًذهق 6ةيالا اسرتفا دق)

 اشو فاك ذاالا مهللا لس للا لا دما نافعا فللعتلا |

 يي مم ممم يس بيب ب يس سسسيسييسييييييمبك# هال
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 ش يتم ننغ ادا طعنوللا يا ىااانذك للا لع ءايلوالا نم نينم ولا هش ”الو ءاسالا

 ىلع ءانس '( ذوعلا ةلغفل كيلع لكشي الف رث اهيلا .نوكرلا نم !ةمصتعو هذيلا هيا ةاناحذإ نش

 د ءايبنالا ىا (مهنا) ذئنيح ىا (ىضتقت اهناو)ل ماقملا اذهىف عوجرلا ىنمي هنا موت

 ناف ىا (مهتلمنم هيف)ل اوناكامل ىوريو (وناكام ىلا نودوعي مهنا ىودو (نودوعب
 اناحا ىأ 6 بزرعلا مالكىف ةظفللا هذه ناك دقعلا 'ناعف ذوعالو شحاف د ىتعملا اذه

 ١ متلاذعيإ 4! نقل ل اه فرك« باضلا وي زججلا ضع ىف اذك © ءادّنا هل سلام ريغل )

 دعس ىلا نع نيحب نيوهصملا ىفام ىلع ( نييمنهبلا ثيدح ىف 6و رزقا دع ) ةلوم هَ

 اوان اتق اموللس ام 1 وراص ىأ ميملا 8 قاسيا لة مضل 1 ساجر عملا

 لبق ىوريؤ ام ىنعي . ةزعسأ ىف ل (كلذ لبق)ل نوي وها ىا 4و ري

 زيزءلادبعنب عيا تدنو هلناق فرع ملو عا للا لوق هلل هاتوا كلذك هدعبو ماللا م مضل

 ئنال ؛كموا نزين ىذ نب فيس ىف تلصلا ىبا نب .ةيمال هنا لليقو هن لثك هن اكو هدشنا

 ءانم 0 اداعف هلو هلثمو ةؤخسأ ىو ىدعحلا ة هغلانلل لدو ىنقثلا ة ةعيبر نب تلضصلا

 هردص تيب زو اذهو « الاوبا ) مغلا ىلع لادلا

 الاونا دعب اداعف ءاع ايش # نيلنم نامقال مراكملا كلت

 بنقيع زل ني زاك :نخوبةابلا؛بفاشنملا . نع عا هلابك, كيبل ةطمتا|# حمشلاب قويا لو
 فاقلا دعوا ةيشاملا وع ترزلا ولكم هيبع نجف نوار جر يف
 نوبل نب عزان جنا" ضبا فوت لجارلا عوف مضل حدقلا ةدحوف ةلمهملا نيعلا نوكسو

 نكذب نيللانم امهيفام دارملاو نابعتلا ىا اداعف اطلخ ىا لوهجلا ةفيصب ابيشو ءانللا ىلع

 ياس حل اللاب راس ىلا طماع رك نسهر وعسر ميرقلا نتساو لاقت دك اراطر لروما

 كالانح للزب ا ( كلاذك)  اهببريت ليقباعاا (علبق) قيسقلا نيل» قا (انك انزل امرا
 00د الطلع حا انت ا مكوق قم راف ىلع طاض تريز جس رك طاوله كاما
 لاقف ىتفاي تنانم هللاقف زيزعلادبع نب رمع ىلع لخدهنا ةداتق نب نامعنلا لوقنمو ميدقلا

 ةيزلإ ييسشبا قاطاملا نيك نيوزغا## مديرا لم تاور قلا ل لنا

 دبا اهتسحايو انيعاهنسح ايف (؟) #* اهلاح نسحال تناك 5 تداعف

 يقل الج انيإا لوني رار اجت ىف اتسم: ىلع نياق وو عا عام ةذانق قاف تيبصادق ناكو

 دوعلانا حب الف نولسوتملا انيلا لسوتياف اذه لثع زيزعلادبع نيرمع لاقث نيف هلع

 كدجوو ىلاعت هلوق ىنءم اف تاق ناذ ) هلحم ىف اهركَذ سيلف عوجرلا ىنمي امهف

 اعامحا ىا 6 رفكلا وه ىذلا لالضلا نه وه ) سيل لوقف ا"( قابلف 'عدفف اَلاَط

 اهنعاماغ ىا © ةوبنلانع الاض 0 هب دارملايف فاتخاو القعو القن ليلدلا نم قس امل

 د الل مالملا وهو يوري ب "ذ كادهو ىورو 4 اهلا كادهف ) ام فراع ريغ وا

 2 تت ل 22 (كلذنم كمصعف لالضلا لها نيب كدجو ل قو ريرحن. دمحم وهو (ىريطلا هلاق)

 2(ىا) درام نسح ايو نيعام نسح ايف * ةباور.فو (١؟)
 '. د نيو يوو وكنب دهر كفا



 022 00سم

 ظ

 ال707

 مهع ةياكح هناحم هللا ىا (هلوق) ءاطعنبا ىا «اذه دنعإل ءانممو هانبمىف ىا (هلثمو) |

 مساقلاوبا وه ( دخلا لاقو) 1 ةوف بارراو ةضع مهنيذلا ةرقفلا زاكلاهدالوا ةدح

 د ا

 لاقملا نس هيلا 6 مههداشرا ىلاو ) لامكلا هجو ىلع ؟نامالا ىلا كادهو) لاخلا ىا
 ماهلأبا الا( اهلين شنالا لوا نلت يتوزع ًالاص قة مكاو ريغو تاغ هازل اه ةفءاوتوا)

 ىا (ربمتلا انه لالضلاو) فلاب ىرخاو ىلا ىحولاب ةراث ىا (اهيلا كادهف) ىحووا

 فرضلاب © ءارح راغب ولخم مالكا ةالصلا هيلع ناك اذهلو ) ةفرعملا:مدعْنع ءىشاتلا

 قئاوعلا عفدو قئالعلا عطق نم (هبر ىلا هب ةه>وّنام تلطيف هطيض قيسام ىلع همدعو

 نم عرسي ىوررو هقفو ىلع لمعيو هقبطىف ىثمي اعرش بلطبو ىا 46 عرسشتو )

 نيشلانوكسو ءايلامضب عرش فلؤملا طخ هلا الئاق حراش دنعو ةلمهملا نيسلاب عارسالا

 ىا (مالسالا ىلا ىلاعت هللاءاده ىتحرل ةميرش هلعح عرشانم ايعابر ءارلا رسكو ةمجلا

 مالكلاىنءم ىا (هانممرل يح ةخس ىفو (لاق) ماكحالا نم هليصافتو مالعالا هعئارش ىلا

 ذاع ادلا“ اذ( قطا! ىزالال نيف همذلاووأ ةاتسالا» 21!( خقربتتفنلا ل, لاالقللاذلا

 روءانم ىا ( ماعت نكتملام كملعو ىلاعت هلوق لثم اذهو) الصفم ىا (هيلا كادهف)

 ىوختلا ملكتملا ىنامرلا وه اذه نا ىهاظلا 6 ىسيع نب ىلع هلاق ) نيقيلا ماكحاو نيدلا
 (ةيصعم ةلالض هل نكمل سابع نبا لاقل ىسع نب ىلع لاق ىورنو ىلا هركذام ىلع

 ١ قيرط ردب مل ةعاط ةلالضلب اهلابو ىف ع. اهاجال ىا ةيصعمىف ةلالض ةؤسأ ىفو 'ةفاضألا
 | لقو) ةعطاسلا ةنيبلاو ةعطاقلا ةلدالا ىا «نيهاربلاب كرما نيب ىده لقول اهلك

 اهلعحو (ةنيدملاىلا كادهفرل كنامو كايحام ىردتامىا (ةسدملاو ةكمنيب الاض كدحو

 هل اوناك نرخا و نيلفاف قطان ع اوناك اماوقا كب ىدهو كتافو لزنمو كتايح لحم
 ؟الاس لب 'ىنيف) يكاد لا (لدجتوأل قلل 'نافآو ١) هنا ادم ةلنا ناك قارا لاقعتو

 يل“ دكا 15123 حلا ف سلا

 | قداصلاى ا (ترفعج نعو) لباوةلادعاوةلا نع كيعلا اذهو ل صاوفلل ادا سدس تامل

 (الاض كدح وول مهنءهللاىذرىلع نب نيسملا نب نيدباعاانيز نب رقالا ىا (دمم نبل
 لكآلا هحاولا ىلع (اهفرعتال ىا لزالاف كل تح نغ ) لوالا قتلا ءدن لاح ىا

 ؤ عفرلاب ىا ا كدحوو نع نسما الو ا (قاردي كيلع تنْف)

 ظ لاصولا ماقم كارو ل كت "ىذا اها كا ئييف) لاطاىف ليم نتا لعاف هلا ىلع"

 قدوم لييسو ىتحم قيرطىلا كادهف («ىتفرءمل ابحت ىا الاض كدحوو ءاطع نبا لاقو)ل

 ظ بوعي ىتنع ةباكح ىلاءتو هناحس هللاىا (لاقأك ) تاغللا ضءبىفىا («بحملا لاضلاو)

 انه ىوريو (انهه اوديريملو ةميدقلا كتبحم ىا مدقلا كلالضىنا كنا) مهسال نيطاخم

 ناقنتا ىا ( 1و رفكل )' ٍتؤقعي' ا "هللا ئنىف «كلؤ !ًولاق*ؤل.ذا“ ثلا فاز)"لذلطضلا فا

 | قوتنا ىذا طال ةالامأل كفو الالب (ةشب ةحم ىا نيم لالضف اهارنا انا

 ىلع نءريغصلا 4. 5ع ثدح ادن ةباالا هذدهق لاللضلا مهضعل .رمسفو نفنانلاو

 اسلم



 ظ ه1 7.4 خخ ايا

 اكمام هش رطلا عش و ةفاطلا كينستتلا روهشملا جاجزا وهو ينلا وقلما عيبل ة هبسل را ظ

 فورعم ةقيقحلاىف همالكو هرموع ديرذو هتقو خش ناك قات ءلاب انما هدلومو دب واهم م

 ةنس نوريشع هرمعو هتقلحىف ىتفب ناكو ىيفاشلا باكا دحا روثىبا ىلع هقشو نودم

 ىرسلا هلاخ بحصو ىروثلا نايفس بهذم ىلع هقفت مهضعب لاقو ىكبسلا هركذ اذك

 نيتئامو نيعستو عبس ةنس ىفوت ىدادغلا ةزمحىباو ىبساحلا دسا نب ثراخلاو ىطقسلا

 قبلا هت ةبيردلا كلاخ دتع م ننال هلام قدور ولدت ةويخلاب موب نم, ةعانس نحا
 عوطتلا ةقهص نم ذخأب نا جاتح“ لضفالا لوقب ناك هنا هنع لقنو ةيعفاشلا تاقبط
 دارا هلعلو ىهتنا بجاو ىلع ةناعا اال لضفا ةاكزلا نم ذخالا لاقو هريغ هفلاخو

 ليقلا نع فوصتلا انثذخاام لوش ناكو عربتلا بالف عسوا عوطتلا ةاعاخ :ناف عروتلا

 ا يل تل ياعالم لس كاوا ناكو د تاخولأملا عطقو ايندلا كرتو عوملاب نكأو هلاقلاو

 موي تاذ لاقو هب ىدعتّسال هقفتن لو ثيدحلا بتكي ملو نا رقلا ظفح مل نم ةنسلاو

 ابصنو اظح هيف ىللع>و الا اليس هيلا قالا لعجو املع ضرالا ىلا هللا جرخا ام

 نة كاد وو ميكو ةئايس نا هيف صيبا رتبت ليس ا هوتي مشن رسم لك ناكو
 كيلا انلزناو ىلاعت هلوقل) كيلع ىنخام كيدل هراهظال ىا (هنايل كادهف كيلا لزئا ام

 هب يلججتل يكتابنل مب كرمال ىلاعت هلق: هديؤيوييهبلا .كزنام نسانلل نيبتل ئا (ةي الاب ركذلا
 لجت الو لح وزع هلوقو هناي انيلعنا مث هنا رق عجاف هانارق اذاذ هنا رقو هعمج العنا

 مهذب الاضىا (كدجو ليقول املعىندز برلقو هيحو كيلا ىضشنا لبقنم نا وقلإ

 5 ندا ةلاض ةمكحلا ةملكلا مالسلاو ةالصلاهيلع هلوق هنمو مهنم (ةوبنلاب دحا كفرعيمل)

 ه ادحا ملعا ال و) ءامقشالا كنع دعباو 6 ءادعسلا كب ىدهف ىلاعت هللا كرهظا ىت>)

 ظ ا لوقا 6« ناعالا نع الاض كدحو هنا ) ةب الا عاف قفا ا اهيف لاق نرسفملا

 الو يئانكللا اللزيبع رعت شادكلاب نما بعت ليل وق فاك هناك :ليصافتيال 2100

 اكن 1 دلل اعنف انا عفديو الاكشا ثرويامم الاض كدجو لثمو ىا (كلذكو) نامالا
 نيلعافلا نيئطخلا نم ىا نيلاضلا نم الورد اوتامف ىلاءتهلوق مالسلاو ةالصلا هيلع ىموم

 روهشملا نءريتعملا نرسفملا راكنم وهو (ةفرعنا هلاقإ لتق دمعت ىا (دصق ريغب

 متاحىلل ناو ةحام ناو ىذمزلا هنعو هريغو كراملا ننانع ىور بدؤملا ىدملاب

 ام.سو ةئام شاعو ارصماسإ نين 15 نيينعتو عبس ةئس تام ناعم نبا هشو رافصلاو

 هلا ىضفبام ىلا نيلهاذلا نم ىنعملا نوكي نا دعببالو هيوطفن هب دارملا لبق ارسشعوا
 اىاوغالازءامالاك ره( ىرجزالا/اياقؤإ):1نيلهاجلا نلب دوو :ناارقواارق ردد قبو كولا
 هنس تام كلذ ريغو ةغللا بيذمت بحاص ئورهلا ىهزالا ني دمحا نب دمحم روصنموا

 ىلاءت هلوةىفر) ركذ ىذلا ىنءملا ىا كلذ ليقدقو نيسالانم هانعم) ةثام ثالثو نيعبس

 اهايكو : نا”ةزرمحب عشا ( اني دا لضت ءازا.ىلاعت لقاك انسان :ىا :ىدهف)الاض كد وو

 ( ناف )



 - ةةفففلا سب
 العا كلان دوا قلل ننافألا لاو :ناقكلا قعر ده تامل لزق طر اغلدنلق ناقل
 لبق فود ثينكاظخا ءاعنت لاذ قبل( لب اانجيسالا وتعز ( نما ش نسا وا) ةلئاواملا هجلو
 6لاج جرن يطال لب ناقوب نافذبا الا يفط اىعاتا لييكتونز كااوطا ادع نادال
 © ناعالا الو ) ناسسلا ةدايزا لوالا ىلع ىكدلا رصتقاو ىضاقلا ركب وا ىدنقرمسلا ىا

 ناميالا عئارش ليصافتىفن هلداحو (ماكحالاو ضئارفلا وه ىذلار) ناممالا داراو ىورب

 تازنمل) الامحا هبرل ىا (هديحوتب انمؤم) ىحولا لبقىا لبق ناكو لاقل مالسالاو
 اهاصاىا (اهءردب نكتملىتلا ) مارحاهللاتنب محو ةاكزلاومايصلاو ةالصلا نمىا (ضئارفلا ظ
 ىا 0 يقتني لك اانشاكاتن ىا (فياكلا دازف) ىحولا لبق ىا (لق) اهايصشت وأ ظ

 هلوق ىنعم اه تلق ناف ههو>و خيل ) وهو ىورو (اذهورت هماقل اناسحاو هن اناشا

 ظ

 وليل "هنا 4 نيلفاغلا نا) انيحو لق ىا (هلقنم تنك )' هناو ىا ةففخم «ناو ىلاعت

 مدعو اهنعضارعالا ىنمعي هللا تانا نع ةلفغلا ناف (نولفاغ انمانآ نع مهنيذلاو هلوقىنعم
 اهيف هتردق قيقحنو ىلاعت هللا ديحوت نم اهيلع بترتيب اع نامالا ىننو اهبلا تافتلالا

 نوكلنانعاالقف ءايلوإلا نم قمؤماوفشوناو ركنا. زوج الءارقكا اهب دارا (رهيشلاوا

 ننيتنلل امن ونلمتللا كهنمعا :( (طرفاكهلانزب ذ دعونا: ىكيامارل عملا )1 ءالنالا نملايعلا دق
 انيمدلالو اههاتقلللا هس زق" نا كلف سؤ ةضق وع لفشل نأ مانا إ 2: (هوع لل

 صصقلا نسحا كءلعصقن ني ىلاعتو هناحسولوق هللا راشا مك (انيحوب الا اهملعت مذا )

 هانبعب راكم قالفاقلا وذ هلق عازم اهرنك < ناؤاط رولظتل | دخت معا“ نك لاقل[ ذه فان هلركاوألا
 هنورب ىذلا ثيدحلا) تالكتشملانم ىا 6«كلذكو) ةر“ كل اهايا كراهظا نوكف ةصقلا |

 نابت كعب نعن نقرئاوتلا( ةراذقس نس از ربخ ارا علاق ركام دفنا هلم اا نال

 (دهشب ناكدق ماسو هيلعىلاع# هللا لص ونل| نا هنعملاعت هللاىخر رياخ نعال لدقع نادم

 | تناك اهئاف انتداب ء ولذال ىهو مهرضاحتىا (مهدهاشم نيكرشملا عمل دهش ىورب

 ْ نم ارك مهرشاعي هقلخ نسح نم ناكو مص هنام ثالث نم اسرق اهلوحو ةمكلا ىف

 قال امم ةنهادملاو ةارادملا نيب قرفلاو مهرادىف تمدام مهرادو لبقاك هرئاشع

 بهذا هحاصل لوَش اهدحا هفلخ نيكلم) م اسو, هيلع :ىلاعت. هللا كص*ىبنلا ىا ( عمسف)لا

 هديعو هفلخ موقا ف ا الا لاقؤ) "9 كرتو «(هيلوطواللا نحيوا تنا (موقت ىتح

 مهتحاصمو مهتطلاخم وا اممدهاشمو اهتيؤر هب دارملا لعلو بيرق ىا م انصالا مالستساب

 اديها نانا هارد اقف مهنع هدارغناب مهلزتعاو ىا ( دعب مهدهشل ماف هلوق هدؤبو

 ىفو هلقن م<ل نا ريدقت ىلع هلك اذهو هدعب ناك نا نارزيلا راد دسم ىنوا ىحولا لق

 نثر“ ملا ةرركتا ثم دخ اذهف ) مفلاوا ديلاب اهلوانت وهو مانصالا مالتسا 0 انااا

 6 عوضوم اذه لاقورل اغلب ا 95 لاذ عملا نادل ميا رس 0

 ف ىا ىا (عوضولاب ) هحوتملا أ ةدحوملا كيان شلل هنن ١ ىورإ 14 شوا ) دارللا بس
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 ْ ًاطخاو طلغ ىا جتفِيو ءاهلا رسكب مهو نامعنا لاَغ ىطقرادلا لاقوإ) دانسالا داربا ظ
 ركبوبا لاق ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص فلانا قى ىلا أنها ةانلا لا (هداتسا)

 انه نوير : تين نام لا لكتاااو انام ايفان كتم نإ كاقا وير حن نع ةةايحلا
 انتوا وركن ناسا انا ممم الاد فاترالا ىلاةانلافن ىلا: اهيعااما# ناد نرق
 همالكر خا ىلا امه ىف ناؤشلا هددقعا دقو طلغي دقو لاق اهيلع عباتبال ثيداحا ىور

 نال( هيك عددنا »ك1 زهر لاق دق . ناجرفللا هيا ناك نابع نالخلا لاق مث

 ل اطلا (01ايسام نع روسنا نيغري ايبا داع ررهدتلا مرق« يتك هير دوي ا)

 هللا دمع نع ىروثلا نايفسنع ىضلا دي ادع نا ريرح انددح هسشىبا 2 ناعع انقدك

 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق هللا دبع نب رباحنع ليقع نب دمحم نا

 مدا ىدذلا مالكلا هقو اضا قهيبلا هاورو ثيدحلا 000 كل كل م كله شمل

0 

 مهومنام فالخ ىا (هفالخ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا نع فورعءللاو) م اعا هللاو

 (هلوق نم ) ريسلاب ىا م اعلا لها دنع مانصالا ملستسا يك وهاواذو ناقل 0

 رغصلا لاحم .ىلا هللا نر زئاكلواوغا ةفيش «مانصالاىلا تضلوا فوج قل للملا ناز

 برقلا نع ةيانك مالستسالا لعلو مانصالل مالستسالا هنم عش نا فلا هناف ريكلا ىلا

 ل1 هاو لا مه رق ةرراؤركر عم ملكت نيديرملا ضعب نا اك اهنع دعبتلا مدعو اهنم

 ايلف لضاولاا از وبا جاره ناك ناو( ةيللا تقتل ولف: ةتسلا ايتكلا نك ريت ىف اوه

 هدعبت مدعو هنم هبرقلالا كاذ امو نا ارب كايبا مشا هل لاقف نيفشاكملا خياشملا ضعب |

 عئاش روهشم هنا عم ثيدأاىف نعطلا نم ىلوا وهف عساو لن وانلاتانةلمعالوبهنع

 نيا طيسنسزعا ن1 واكل مانت رة ذلانشبالا اهينطاو )"لوكس ا قاسكلؤفو)
 ىلات هللاىضر ةماسا ماو هنالومو ماسو هيلعملاعت هللا ص ىنلا ةنضاح ىهو اهنع سابع '

 ( مهدايعا ضعب روضح ىف ه.راقاو ىا «هلا و) بلاطوبا ىا (همع هلك نيحرل امهنع

 ١ (هتهازك دعبل ا ودلابو اوما ىا هن هيلع اوُمْدَعَو) مهدارص قفو ىلع اهرضحب ا ىا

 عجرو)) تاق ىا ( مهعم جرحت ) جرا ىا (كيذل) ةبعيطلا ىا هتيهارك ىور

 | مسنمل دحاو دعب ادحاو منسؤلوه ىا (اهنم توند الك لاقف افوخ ىا (ابوعرم
 عجرا ليقو همزلا ىا 6 كءارو ىب م 1 كف وط ضيا ( لحر ىور  صخت نك لشق

 (ديشاف) اهيل الا وكمال ا :ساديسلا نمر( ةسقال ):.دنالو نابل يكطو .اةلازنو

 ظ (هلوق ول دنع رضحمىا (اديعإ رافكلل ىا «م4ل) كلذ دعب ىا (دعب) رض ملف ىا

 اهاور دقو ادودمتو اروصقم ةلمه٠ ايكو ةدحوم حفل 20 ةصقف) هلوقن فدا

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا)) اريح ىلا (فاحتسا نيحر) هبنم تنب ةسيفن نع دعس نإ
 بلاط ىبا همحعم هن غسل هنم بيرقىف ىا (ماشلاب) اريح ىا (هنقل ذا ىزعلاو تاللاب

 تامالع هيفرل انيحي ىا ؛ (ىأدو )ل غلاب ريغ ىا ( ى 5 مالسسلاهيلع ىلا ىا ( وهو
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 ته.

 | ىلاعت لس: ينلا:هل.كاقف) تالتسالا كلذب :ا ريمي هتندماق از (ةتللذب اءريتجافا ةوبتلا
 اياهم القا امين كضعبا ام هللا زف: ىزعلاو هتاللاورى اب (اميي ىلثينال !كسوتيلع
 ءلوتارخلا ام. الا)'ابش لوقا النا. هللا: كلتا انزع 6 ةئاابف , اريام دل نافذ, امهضغر ثم ا

 واقل فلل قا :كتدللا كل )نيل عا بفلإلا# (اندب اعرب للاي اقف | ةينعا اكان لام

 ماكحالا عنا رمش ةاعارص قيقحنىف ىا (هل ىلاعت هللا قفوتو مالسلاو ةالصلا هيلع هتريسنم

 ظ هفرع ة.شع ىا (مهنوقوف) شررف ةلسقنم :ىا 007 د ني و 5 ناك مل

 ظ مران م هبلكلاع قاوبافر الف مرتحلا مرا صاو> نم هه نيللعم ىا )حخ اف ةفلدزع)

 ١ لهافا كش ااؤضخا مث ىلاءاهلوق ىنيم اذهو تافرعب نو 1/1 مهريغا افالخ

 مال_سلاو ةالصلا هيلع ىلا ىا وفقا فش ناكفر) تاف ىع ند مضفأ اذان هلوقو سانلا

 تافرع عضوم ىا هم ماكحالا عئارش ةقباسل ةاعارم ىا 6 تافرعب ) هموقل افلام

 ةالصلا هيلع هريغو هيا مز ماعليش لولب (ماللسلا هيلع ميهاربا فقومن اك ) ظ

 ملعا 3 ءل هللاو ه2 معمم ةلاسرىف ةل-سملا هده تدب نذيب دقو ه١ ماسلا و

 اوه تال هل عا نا قيل ىفنسلا سيدني لاوشر تابوا كضفلا سال ١
 | ىحولا لبق ىلا+الا ىا (نامبالاو ديحوآلاىفإ مهمولق هيلع دقعام ىا (ءايبنالا دوقع

 ١ كلانهام ىقانبامع ىا (كلذفف مهتهصعور) ىفألاو ىلا ىا (ىحولا ورث هدعب ىليصفتلاو

 | ريغ ىا را وا بصنلاب (بابلا اذه ادعام اماف) هانررحو هانررقاهث ىا (ءانمام ىلع)

 , (اهعامشل اهحوسرو اهتوبثىا (ممولق دوقعنم) ديرفتلا نه هب قلعتبامو ديحوتلاباب
 نينورقمىا (انيَشو املع ةءولممإ مهبواقىا «اهنارإ اهتلمحوا هيلع عمجا امىا محلا سيكل

 تاّتشا ىا («توتحا دق مهولق ىا «اهناورل ةلئسااىف ليصفت ريغنم ىا (ةلمجا ىلع)ل
 (ايندلاو) اهعيجىا (نيدلا روما, ) تايلكلا ىف (ملعلاو) تايزا ىف ىا (ةفرغملانم)

 | (ثيدححلاب ىتعاو رابخالا علاطن موال هيلع ديزمال ًايشىا (هقوف *ىشالام) هيلا جاتحيام

 انين قحىف هئم ائمدق دقو هانركذامل اًهاطمىا (هدحو هائلقام لم اول رث الاب متها ىا

 ىا (باتكلا اذهنمإل مسق لواىف ىا (م.ق لوا عبارلا بايلاىف مالسلاو ةالصلا هيلع

 باطلا لصف نم ىا (هءاروام ىلع هشاف م لوالا ا رحااواىف: ماعم زك 3 ليف

 (ساقلعتم يف البتما فينرشب ,لغا اد كئاتذكر ف راسا ١) فهرذ مهلا وحاب نكل لما قط الل

 اياقل الا قق رجع انين جم ةيرضرلا ءامجلإ قيقا تعب حاف ايدل )رها,ءاقنم_ قضم الك ١
 ١ تطحا مالسلاو ةالصلا هيلع ناهلس' دهدهلا لوق هدرب هناف ةعيشلا تمهوتاك (اهضعس

 ١ سيرغ نضاك يفالع ىلع )ل اهايا مهداقتعا مدعن. وا ىا 4 اهداقتعا وا ) هب طخ مل امم

 | نوربؤي مهوراصنالل ماسوهيلع ىلاعت هللاىلص هلوق هيلا ريشي م اهتقيقح فالخ ىلع ىا

 5200 * ىراقلا ىلع © ا
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 فرعا ملا لاقف ليلق الا كلذ هم متلي ملف زيجاعلا وكرتف اوامقت١ النا مكيلعال نا |
 نوكس ('مسوالو) ليمان رز غلاب هراطتماو نك فبابللا .قااونوزملا هغودلر ع 5 ايندب ظ
 قو مهنتك نعو مههجوت ىا مهنه ذا مه لعرزت بتعالو مهل بيعال ىا ةلمهملا داصلا ْ

 ساو)ل اهلاوهاو انهلاوحا نم اهرابخا ىا ( اهمايناو ةرخ : الاب ةقلعتم ) مهممع ةئحل |
 ( ايندلا زويناوا) ةيرزحلا لئاسملا ىلع ةلمتشملا ةيلكلا اهطباوض ىا (اهتيناوقو ةعيرشلا |
 57 نيتفكلا و نيترضلا داضتكا يل اهفت ا ورقي اوس ولا ةدديلا ورح دورغا |
 لع قبب ام اور 1 نوفا رضا هأاسد بحا نمو هايل رضا هل نسا شا هآدشر ا

 لهانم) ءابلوالاو ءاملعلا مهو مهعابتاو ءايبنالا ريغ ىا ( مهريغ الخ ) ىشبام |
 (ايندلا ةويطأنم !هاظ نوملعب ) مهف هللا لاق 6 نبذلا ) راهثلاو رافكلاك (ايندلا |
 صاىف مهنا عم ىا (نولفاغ مه ةرخ الا نع. مهو ) رمعت الو نيعتا اهنا نم. اهنطابال ىا.|

 ناثشلا ىا (هنكلو ىلاعت. هللا ءاش نا ىاثلا بالا ىف اذه نيبنسس م ) نولقاع مهايند

 ىلع ىا « ايندلا سما نم أيش نوملعبال ) ءايبنالا ىا ( مهنا ) اذه عم ىا ( لاشال )ل
 ىا نيش 6 هللاو ) ةلفغلا ةسنن ىلا ىا 6« ةلفغلا ىلا ىدؤي كلذ ناف /) قالطالا هجو
 ريثكلا هلبالا لبقو هل لقعال ىذلا هلبالا ليقف ةناطفلاو لقعلا لامكل ةيفاثملا ةهالبلا
 ارك ةاطسللا ةلعؤا ريعلا”نء فاق وهف" نيا: نغ عبط ىذلل اضيا هلبالا لاهو ةلفغاا

 نوامكملا نؤلماكلا مهناف: كلذ لدثم نع ىا 6 هنع نوهزنملا مهو ) هلبلا ةنخلا لها
 نع مهوعنميو مهتلفغ نم مهوهبنيل ىا 6 ايندلا لها ىلا اوءسرا دق لب ) كلانه ايف
 مهرضب امع مهتظفاحم ىا ( مهتسايس )ل اوداّقتو ىا لوهجلا ةغصب « اودلقو ) مهتهالب

 مهيد حالص ىوربي ( مهنبد طاصمىف رظنلا وز مهعفسام ىلا مهتلالد ىا ( مهتباده وز

 روضتءالى ا (نوكأل ) ركذام ىا ( اذهو ) مهارخا رومان ةطيترملا ىا ( مهايندو)
 مهن افتلا مدعل اهضعبب ملع مدع مهل نوكي دق من ( ةيلكلاب ايندلا روماب ماعلا مدع عم زل
 بانلا اذه ىف )) ءاملعلا دنع ىا © مهريسو ءايدنالا لاوحاو ) عر 3اومآلا قف اهبلا

 (ةقيلؤا ةكؤاك نا امأو+ةاز ويشما'ةلك ةكالذن مهدق رعم ىلا 2 اوم اك ةسكملاةفرو 6 ةيواسمم

 نم مي الف )ل هروماب ىا 6( نيدلاب ) قلعتب اث ىورب « قلعتي امم ممولق دقع ىا
 دحا نم ىا « ولخنال هنال ) اهرساب ىا © ةلمخ هلهح هيلع زو الو هب ملعلا الا ىتتلا

 ملعلا ىا 6( كلذ هدنع لصح ) مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ىا 6 ن وكي كرا للا يالا

 ىلع هيف )2 مالسلا هيلع ىلا نم ىا 6 هنم كشلا خا الام وهف هللا نم ىجو نع )ل

 لهطللا عصي فيكفىا «نهملا فيكف) ىحوا امب ملعلا الا هنم حتيلال هنن (هانمدقام
 يعن لفاو ا( هال لافؤما لالا ناوكس فا اول! نعا ا نيقيلا ملع هل لصح لب هب هنم
 ؤ (لوتقلا ىلع قعاقلا فا 0 عصر( ادن هلع الاون ا د التجياب لاعب اسفل ْ

 كلزسي ل يس عا (كلذىف) ينل نم وى (هنم دا ك اهندسالا 1 زوج نانهلرلا صضعل لوقىا أ

 تحسس تفك تحوم لل نت للف ل ل ل لل 5 يا لاا صا

 (دينيلا)



 وا اقلطم هداهتجا عنمب لاقف ةخسل ىف امك داهتجالاىف اسلي هلع نانا نعت نما 4 حارا ظ

 سي 70١١ 1م

 ندهتحلا ءاربكو ندلا ءاملعزم ىا «نيققحلا لوق ىلع) ىنملا قا وهو ءوش هيف هيلع
 ناحل انااا مكيب ىضقا امنا ىنا ) نينمؤملا ما 6 ةملس ما ثيدح ىضتقم ىلعو )
 ةاورلا نم ىا (ةاقثلا) ةملس ما ثيدح جرخ ىا (هجرخ ؛ئش هيف ىلع لزني مل اهث)

 ىنل ناكام اهيف لزىدقو اهنام ناطوب هفورعم ىو (ردب تاما ةضيتكاز)اذواؤ ١ قلق
 ري نع نيقفانما نم ىا (نيفاتم" نةالاو» :ىفقإلا ف نخت كايد وبلا ال اهوا
 قدا ورام اا 0 0 ىلع ) مهل تنذا مل كنع هللا افع اهيف لزن ثيح كوت

 ملع ىلع هيردقل نظلا ىلع ىنملا ىأرلا داهتحالا هل اذوب ليقو هئم داهتحاب ناك هنع

 لاق هنا عم هرايتخا تحنو هتردقفف سيل ىحولا لازتا نآب ةروام واط عع لا عليقلا
 ىا ( امحالا هداهتجا هر ام هدقتمام اضيا نوكي الف )' مهيلا لزنام سانلل نيبتل ىلاعت
 نم فالخ ىلا هعم ىا (تفتلبال ىذلا قطاوه اذه احرص ىا (اخ وز اقدصو

 هيلع لزتي مل اه تاوطو.قح هداهتجا' لب اههيف ةزاودو .بوراعاو' ىزنمالا :ريغىف هنعع

 ىذلا) عورفلا لاكش نم هف عطاقال يف (ندهتم لا سوصس لوقلا ىلعال ) ىَش هبف

 فسوب ىبا راحو نالفابلاو ى رءشألا هنلا بهذأم ىلع ىا ان دنع باوصلاو قحلا وه

 روهمجا بهدم وهو 0 الا لوقلا ىلءالو)) سصم دهت# لك ناب يرش ناو دقو

 ةئاانمأل ىراكلم دحاو ةلمسم لكف قنا ك4 اا ةيصم ناو 007 فرطو قلسا نأ

 متاالو دحاو رجا هلو ًاطحا ناو أر ,حا هلو باصا ناف هيلا ةراشاو هيلع ةراما مايق أ

 هللاىلص ىبنلا ةمصعل )ل بابلا اذه ىف ماطخم مد ايبارضلا» ناك ع ولا داهتجا قالخب هيلع

 هيلع هشو ؟ىطخيدق هناب لوقلا اماو (تايعرشلا ىف داهتجالاىف 0 7 اسو هيلع ىلاعت

 لومحن كونت نع نيفلخملا نداو رد قى رشا ةصققف ه.اّتع نم قيسأم اماو هيلا تغتال امه

 هدلئاشملا قار لاوقلا»:داع. ىا 0 دهتحلا ةئط#ىف لوقلا نالوإل ىلوالا فالخ ناك هنا ىلع

 (ملسو هلع :ىلاغت هللا ىلص ىب ىنلا رظنو عرمشلا اعلا كعل وه امنا 4م علال م ددحاو

 ىنم ( لق هل عرش ملو 'ىش هيف هيلع لزنيمل ان وه امنا هدايا ورة كو لم ا

 (هللع دقع اهنا مدقتامىا (اذه) اذه لبق ةخ ىفو هداهتجاو هرظن لءقىا مضلا ىلع

 اماف) هيدل ىقتساو هيلع مزع ىا « هبلق ملسو هيلع ىلاعت هللإ ىلص ل ةذ ىف (مك ىنلا ىا

 ةياعر هيف صالا ناس ىلا جاتح ادم و:ىطاةع ريقلا!لواؤبلا صمانم هنلق هيلع دقعي ملام

 ( ايش أش هللا هملعام الا ) نذالاو ىحولا لبق ىا «الوا اهتم ماعيال ناك دقف)ل ةيعرلل

 ىتح ) كرتلاو لعفلا نم ةمكحلاو مكحلا هيضتشام بسحب حيردتلا هحو ىلع ًايشف ىا
 ىلا هلوصو دعب (ءالنغإ) اأهعيمج ملع ىوربو اليصفنو الامحا ىا 6 1-5 ملع ر دش

 هادبا اهأ ىا (كلذفف عرمشي نإ هل نذا وا هللانم ىحوب 07 الأ ا 000 ماقم

 ع كل قالب ياتكلا كلا انلزنا انا ىلاثتو:هناعس هلوق هبلا را



 ظ

 بسب ناب ىا ( لها تاور ههيشللا ىا (بيرلاو) ددرتلا عش را ىا لوهجلا ة هعيضل ا

 39 ملعالاهىل يأ (يفلوبالام لا هنوعد مصل اللذا هيلا ةوعدلا سم | يانلا عرمشلا ل.صافت 1

 ا( هه ريع *كىف ىحو | رظاشإ ناك دقو) ايف مأ هعلاوأ ادحاحو ىا هللا كارا اع عطانا ند

 ا
 0 ة.عرفقلا 5 انينملا قال 0. ناو ملال خف هلعلو أهف | اهتحالا جملا 00 ملو 0000 عا

 هلع 0ع 6م ادلسلا] ةالصلا ال ةهديع اى 5 رومسأ 5 قلم عا ا ةزعحا ىفو ا

 / (كشلا عفرو قيقحلا ابشر اهواي 617 قاطو لكل ل !اعت هلوف |

 نم *ئش لها ) مالسلاو ةاللصلا هيلع ينلا نه ىا 00 0 الأف ةلاو) هلا رشا

 نه هبر ةفرعم ىف هلق مزحم ىا ( هدقع قاعتام اماو )ل ماسو هيلع ىلاءت هللا ىلص هيدل

 راهو يلزم يا فاذنما/ انبنيطلفا ياو از ارو طرا عفا 6 ]ل هزوزالاول كئااؤ بنل ةي وكلم

 تافصو لاما توءن ىلع ةلمتشملا ىا (ىنسحلا هناعسا نيعتو) ةلفسلاو ةيولعلا هناقولخ

 نارغو هناقول2 تتاح نم ىمظعلا ىا (ىربكلا هنايا ور) هللا دبا ُهيِضَتَش ا« لالخلا

 طا ا اهلاوها دءاكمو اهلاوحا نيافاشأو رشح و رمشا نم (جاراماالا روف و هناعوذصم

 ا مانالا نم ملظلا 2وكاو مامللا 0 مار كلا ةلفو ماحرالا هع.طق ند ١ مامالع ىا ا ||

 ءدن ىف © ناكام ملعو ) مح ميج اذ ةتعيول( عانق عالاولا) ميعنلا هايس ددنلالازةشللار

 اما باودح 5 لف ىحوالا) هملعال ايف فادي ؟ةحاشا ل 6 نوال علا

 هنو" قوؤحلا ةغرصل 6 ماعا يف لتدلإال هبف موضوعم هنأ نم قيسأم ىلع 121 ىا

 ةاوساواخا لق يزل قتزشنكملا ارم ا قياوكت هاف ىلامتءعلو قل :ةه شن: اا( !كيبرال لل هذ راى اب كللع

  مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلاوا ناشلا ىا «هنكل) نيبملا نيدلا قيرطيف (نيقبلا ةياغ ىلع
 اسم ءاصقتسالا هل روصتسال هنا لاش امر لب 2كللذ ايليجلا# 5-5 اهلا اهل !طراسيالا)

 عرج دلع ىلاف) ردقلاىف هل مح أمن هضعل ىا 6ك نم هدنع ناكر ناو كلانه

 ىقهبلا هاوز ايف ( مالسلاو 9 ةلغلا امو ىلا ىا 00 ) اممحو ادارفا ىا ؟ 47

 .١ ةياكح مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ناؤشلا ها ودا ايش (هلوقلو ىبر ىنماعامالا ملعاال ىنا

 ؤ هلملق ىلع رطخالو) تلم توبا نادال كاذب نعالام نيطاصلا ىداسل تددعا هير نع

 ًارقو لوءفملا ةغيصب 6 مهل ىف>ا ام سفن ملعت الف منش نا اًورقا هيلع متعلطا ام هلبرششب
 0 آو 0 ىدع لعق مسا هلو هيزلت امم ئىا (نيعا قارا ملكذلا ةغرصل هزم

 لالا انف اةيارزق ىو ا( كملنا نا يغاااعلشبلا للقب مالابابلا .اظهيلع ايها .قيباوق
 ئشل نك دو لوضفلا ا هقو نشا كنقلع قا امهحبشا ورم وأ أروو ( اهو تاع

 كاع مما كلا هنع ىلاعت هللاوضر سنانع ىمليدلا .هاور اه (ملسو هيلع ىلاعت ةللاىلص

 ىلإ (كلوه م هسا لك اب دمحا هاور اع 5 ”.(هلوقو .ملعا ىلامو اهنم تملعام' :ىنسحلا
 - ا 1 مه عقل. روم 1

 (ةماخ ل

 ا : ش

1 | 

 ا
| 
 ا



 د كفنشلا د“

 ا نايوتاغلا ىورو ٍكزيغن + ةكلبف !تاوؤفلا عا اهون هتف 1( دمتاإر جارك كلا تاباقلا ةضاف

 اهل[ كمل زايد رثاتسا فلا مسا الاب ةعبرا هللا ءاعم| 0 ( كدنع تيغلا ملعفف )

 فركشار ؟ قادر هلا ف ناوامات وة اهدنا زنملاب تكلا ففلاو ءايدنالا اهملعافلاو ا
 لكقوفوهلا امتلاقدقو ) للا < الاىف 5 اهائموروبزلا قاهلثمو هه ازيوتلاو ةئام ثالث و ميهاربأ فحص

 ظ ىلا مآ هللا ىلا م املا ىهتني ىتح هريغو ملسانب ديز راقت لل ماعاوه نم ىاك ماع ملع ىذ

 ظ هنام والعم ذا هب ءاودسإل اف ام اذهو) مم اعلا مك اوهو مهذم ماعا وهن مهلك ءانباعلا قوفوا

 ا هماع ند "ىلا حلاو 9 اهلع هنوطيحالو ىلاعت لاق دقو (اه طاخأل اون

 "ارياف هلا د اهل روصتس الف ادباو الزا' ىلاعتو 4 | هنام ول عمل نأ (ايل ليس الو) هاش *

 قيوع اه (ميظ وت (قز) لق مودع ا ( ىبلا منتعركج لا رك جاه ىا ( ذهرزا وشل
 ارسالا ىا (ةها الا فراعملاوال هيهنو هيضانم هب فلكملا ىا «عرشلاو) هبر ديحوت
 ه.يورذالا لاعفألاو ةديدلا لاوحالا نع هئعتملا راونالاو ئا ( ةشدلا راؤمالاو. ةسايرلا

 هج ,لصف /-

 | ياي و 0 هللا ىبص ىبناا ةمصع ىلعل ةعمت< ةغسن ىفو (ةعمم ةمالانا معا و

 8 ولا ناطلس مهيلع كلل س دل ىدابع نا ىلا هل وَ كيا طاش ها هدناقحو مس

 هلاك ىب 4 طاملاو ىرهاظلا ٠ ر رمد ند ىأ 60 0( هّيسأ نحو ةؤئسأ فو هلهللا ةياقك ىلعو 3

 ىلعالو ) ءامتالاو نونحلاك 6 ىذالا عاوناب ) هدسح يهاظ ىا ( هءسج ىفالرل هلوش
 سوسوب ىذلا هسنجم ىا ساوسولاب ةنلىفو ءاقلالا هحو ىلع ىا 6« سواسولاب هرطاخ
 | هللا همحر) ةركس نبا ىا 6« ىلعوبا ظفاحلا ىخاقلا انربخا دقو ) سانلا راس رودصيف

 ركبوبا انئدح ل ةقثلا ىا 6 لدعلا ) ىفرصلاو عنملاب ( نوريخ نب لضفلاوبا انثدح لاق
 كاع نا دا ل 0-5 َّى دم! .مالعألا دوا مامألا ظفاطاوه ةدحوملا - © ىاقرللا

 نيسلاو ةدحوملاب 6 سابع انثدح )) ءافلا ديدشتب (رافَصلا لسمبا انثدح ل دادغس' ةلحم

 ة.سنلا ءايمت درع ءافمت ةمومضم فاقمت 4 4ع ا ءارمت ةقوفلا ةانثملا ف (ىقرللا) ةلمهملا :

 نتننا شاعو نايرغلا وه اذه 6 فسوب نب دمحم انثدح ) ةحام نئا هل جرخا دبعتم ةقث

 *ي 17+... بلا عادل ؟بيتااعز سقت ملت حج ل1 حلاك ع تاع 21100000 ,

200 55 

 نا وه ( روصتم ع صهاظلا وهام ىلع ىروثلا ىا 0 تعا كانا نيعستو

 نعو السر ةشئاعؤ رمع نع ىوري ىفوكلا ىجتنالا ( دعحلا ىبانب ملاس نع 2 رمتعلا
 كن ايلا لا ما مق 1 20 ةّش هع مس و شمالا هنعو ر*#*<ناو ساعنا

 ١ نم. ايتفلاب ماعا ناكو ىعشلا لاق ةيواعمو ذاعمو رمعو ركبىبانع ىورب مالعالا دحا
 : فش هاب ةاورما هعااق ونيل .باالا باث اقوال مح قحسساوبا لاقو شيرق

 .. اق هيرل 1ىلاجن اهنا داوءسم نإ هلل ادع نع) ةتسلا ةعالا هل جرخا هانمدق مرون ىتح

 ' (لكودقو الا ةدكؤم لا 110100 [ةلفاموف اي لعالم ا هللا لاوس ةنلاق
 يرن 0 لا لاا مه يسيش سيسي ييعيننعدددءد لل



 ظ سا 51

 هنيرقو نحلانم هئيرق هنإل هللا لكو الا ةىفو لوهجملا ةغمصب وهو لكو الا ةخخسش ىفو

 كنيرق كب لكو تناو ىا 6 هللا لوسراي كاياو اولاق ) كلملا نه ةياورىفو « ةكئالملانم
 حفل 2 ماساف هلع ىتاعا ىلاعت هللا نكلو ) ىنرق كو دقو ىا (ىاياو لاق) 17

 دحا ادع (هريغ داز) هرش ند ماس اائا اهمضر اةنعنت ىو 2 لئقو داقنا ىا ملا

 فصلا هحرخا ثيدحلا اذه (ريخالا ىنمأي) الو ىوريو «الف روص:ءنع) هتاور

ِ 

 نب ملاس ثيدح نه نركب ملسسم ىف ثيدحلاو د وعسسم نانع قو رمسم ثثب دح نو ىرتاك

 ماسم قارط نود قيرطلا هده نم هحارذا 000 دوعسم نانع هسأ نع دعما ىبا

 ىراخلاىف ثيدحلا اذه ىجلدلا لاقو ىبللا هركذ' اذك دائسالا ةح عم ولعلان م اهيف ال

 ىف ىورو هانم جر فرعبال 6 هانعب ةشئاع نعو )ل ملعا ىلاعت هللاو رخآ دنس هلعلو

 م ماسو هيلع نلاقت هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق درا كيما سابع ا ع اضا باللا

 هللا ا من لاق هللا لوسراي تناو اولاق نيطايشلا نم هنيرق هبلكو دقو الا دحا 5

 .ىارز 4ءالسسلانم م اكتمل هر مثو ىا ( ميلا مهيب ملساف ىورو) ملساف هيلع ىناعا

 هنأ ردلا ة 4هه> نه م ىأ 0 ةءاورلا 0 مهصعل 2 توم صلخاف 38 2 انا ملساف

 فلفو ءامحالا ىف ىلازغلاهلقناك م اال ناطيش كلانا م هناف هسعن نايفس 8 ِْ

 مالهشألا ىلا ءرفك لاخ نم لقتنايدا نيرقلا ئعب ) مولعملا ىضاملا ةغصن ىا مل

 ىلع ءانب ىا 6 ثيدحلا ىهاظ وهو كللاك ريخم الا ) ىراخللا ةياورك ا راصف |
 ىورإف لا ماكملاةةياور اهدي وو, ملشتسازو دانا .ةانعم نوكيا: لقد هنا عم ىضاملا لعفلا

 ماساف ةياورو ميما 2 ملساف ةياور ريثالانبا ركذو داقنتاو نع ذا ىا ( ماستساف مهضعا

 ملا ةياور ىنعي لوالل دهشيو لاق من 7 هدم انك رمادا قا ماسأ ىت هد 1 مما مب ْ

 كلا يذزب لضفلاب ونا. ىضاقلاب لاغ) ااًهلانم ىناطرشو :ايرفاك مدا ناطيش ناكر ءالا!تبطا ١)

 هنينوم ا راتعإب ا 6 ظاسملا ةمرق ويناظيش مك اذهل راك ذاق :بنيضألا نكي (ةيفاوملل]

 56 مدع نع) نظلاىا (فكف) دا ى نم دحا لكىلع ةئسن ىفو (مدا ىن العز

 (ردقاالو هتبحص مزلب موز هنمىوريو ماللسلاو ةاللصلا هلع ضتناروس ا «هنع) نا نيطاش

 ا كيري و مق رقما نع كتم قايل ل١ ةومؤلاول ىلع الابلا نسال كرجل ديما
 هلأ نكي. مل ةناي كيل دب ماسينا ىلوالا لبال هنم ملسيال مالسلاو ةالصلاهيلع هنا مهوىف م ْىأ

 ظ 00 تار (يناظيملاب ىنيفت 1 دل عر ءاش كورلا نلمس نايينلاو كة اع

 ٠ ىا (ةغر) دش نطاومفف أ نكت رسغ ىف فول هريعو ةالصلا نه ىااوزا نطوم

 ١ هياذ كاللها ىا (هسفن ةتافا فا 6 ١ مننا الا هللا ىلايو يل هءافطا ىف هحوتلاو ني الحال

 هيلع لاب لا ها ىا نركيف حفل .9 نيئمصلاو نو ا مصل 00 لاعطا ىل هرامك مادعاو

 1 عت

 نا رمسأاخ اولشاف) ه سه | داسفاو هلالضا ىا 60 وعان 5 ناط. غلا سدح ىا «اقيساؤلاذا

 هدخاف هتاللص ىف هل) هلق ناط هش قا بيربشك) ن ىغاص نيايلذ نييساخ نا اوء>رفىا
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 (ماوعلا ف) مرسافىوريو ءازهق رامبلع كيوتل ةةلعا( يقال بساإل ماسو هيلعىلاعت هللا لص ىنلا

 ىا (مالسلا هيلع هنع هنع ىلاعت هللاىضر ةريزهوبا لاق اهريغو: ملسمو ىراخيلا ىا
 ىلع ةدايز ىنافصاا ىا (قازرلاهبع لاق رهظ ىا (ىلضرع ناطيشلا نا ث اعوذسم

 الا قاوصتبإلا كلما ونا, الا 'ةكفؤلا كاك يلكستلا وق نتنانق للاوا للس ( زها. زو دالؤ )2 نط ايقاع
 .(ةالصلا ىلع عطَق ىلعإل لمح ىا لادلا ديدشتب «دشف) ناطيشلا الخ نسح لكشب

 ردصمب لوأم وهو اهم ىلعلل هنم ةلعلا مال تفذح هلوقىف ىجلدلا دعباو ىفانيتسا وا لاح
 ةمجم لا: (هنعذف )رهف (لغا.ىااؤقو ةزساو :هقحل ادم :يودقافا ثلا (ةنم نبا ىتاكماغإ)
 ةذجملا كناكسيزازر هيلو اوت .اهضتوا ةلشيل ا: نالكلنلا نكبلش )عار وتلا خلاق _ةلطني ةنيليعال

 نيتمجمم نيغو لاذب هتغذف ةبشىبلا نا ثيدحىف ءاذحلا نا دنعو ىهتنا رهشاو عجؤا
 ةدكجملا اقنعر اهفا: ةسفدوا | كلابش افرك هتفظخلبا لق ةشوف ااهنايلعق و .ةففنج ةلمايلا وريف اأو

 .ىنعزانف ىناطيش ىناثا السرم ىعشلان ع ايندلا ىلا نبا ةياور ىفو ءاملاىف طغااك بارتلا ىف

 ىدب ىلع هناسل 57 تدحو 5 هتلسرا امقحلاب ىثعب ىذلا وف هقلحم تدخاف ىنععزان مث

 (هقث وا نا )7 تدصق ىا («تممه دقلو ) رجلا ف اي رط عصا نايلس ىخا. ةوغد الواو

 (اووصن ىح) ريشملا ئزراوس نم ةيراس ةباور ىفو ةناوطسا ىا (ةيراسىلا رت هطنرا قا

 ىا 6 تركذف هيلا ) نررظان ةخخس ىفو ( نورظنم )ل اوريسصت وا حايصلاىف اولخدت ىا

 نايلس ىنإ ةوعد ةياور ىفو دواد نا ىا (نايلسإ ةودلاىف ىا (ىخا.لوقإل تركذتف
 ناشملاب لعروتففلل. ةيلظلاب لت يغدلا طالبنا: :ةلرشفللا ءننلزكرلارق © ىل ربت ىلإ هولمز
 عمل الوا لهشال ىا ىدعب نم دحال ىتشال ىا (ةيالا اكلم ىلسهو ) هلو هيلا
 الاقي ايما اطاعب ىذا( اعيبلخت هللا هدفا | ةلضتنعا ا تاوحض هدر وكتلا | ىاراخ يقطمالاا قوكيشللالا

 هيلع ىلاعت هللا لص ائس عنتماف اذهب صتخم هنا ىوونلا هنع هلاك ملسم حرش ىف فنصملا

 هنا هنظل كلذ طاعتبمل كلذ ركذت امل هنال اماو كلذل هيلع رده مل هنال اما هطبر نم ملسو
 لد رثلا لوتس فو اهي ةيضتتم ةةيوزعفمم وكمل ءاغازلا مدنا زال الاء اللا نزتإوا كلش ودم

 هّتشو لاوقا ةعيس ىلع هسا مسا فاتخاو رعوع هيقلو صاع همسا لل قو ريمع وهو

 دقو نيثالثو ىددا هب قشمدل قو ءادردلا ما هتحوزو لالب هنا هنع ىور ءادردلا

 ( مالسلاو ةالصلا هلع هع هتلاللخ نييردنلاب هقلاو رمع هل ضرف هناالا ردب بيقع ماسا

 | 6 ٍباهشب ىناج سيلبا هللا ودغ ) اهرسك زوجيو ةزمهلا جل 6 نا ) ملسم هاوراهث

 ظ هءلعىلاعت هللا ىلص ىنلاو) هقرخأ ىا (ىهحوفف ليم ران نم ةستقم ةئيضذم ةلعشل ىا

 هلع ىلاعت هللاىبص هظفلنم ءادردلاوبا هاورام نيب ةضرتعم ةيلاح ةلمح (ةالصلا ىف ملسو

 ءادردلاوبا ىا «ركّذو) هللا تيحن ىلا هللا ودع ءرح تقو نابل هانعمت .ةركذام نيبو .ملطاو

 ةالصلا هيلع هلوقو ىلاعت هللاةنعلب كنعلا كنم هللا ذوعا ظفلب (هل هنعلو هنم هللاب هذوعت)ل

 ةريهىبا ثيدح وحن ىا «هوحنر) ءادردلا وبا ىا 6 ركذو هذخا تدرا مث ) مالسلاو
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 ىا ةثلثملا عش رعت ناسا نكول لجأ اذيؤرأ فما ياو كلو قو رفا دمع لكانت "كلاما ٠ هنع ىلاعت هللا ىضر |

 مو قا 4 كلذكو 0 مهراغدو مه ايبص ّْىا ( ةشدملا لها نادلو هن تعال 0 قم

 (ءازسالا ف ) نشدح نب نم رلادبع نع قهببلا ها ورامت (هثدح ىف ءادردلا ىبا ثيدح ىف

 17 ناري غماإل وب ير: كيفما كاطوار»تاعتلابإل ليال للا ثق نا: ا
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 مهكا 75 بارعلا مهغر <و مهعز هو مهعرصل اامازوا ع ادق ةسحم يلعمطا ىا

 (ًاطوملاف) ثيدحخلا اذهىا «هركذو هنم هب ذوعشلام مالسلاهيلعليربح هملعف ران ةلعشب) ||

 ةعازاللاب قت, تاق اديزفعنا !ىراخلا + قيد فو قلاع مامإلل ةناتكاؤهو»كنلاوا ةؤمع
 ةينراسإ هتطبرل ناءلأس ىخ| ةوعود الولو هتعذف هتذخاف هئم هللا ىننكماف ىتالص ىلع عل ءطق

 هاذا ىلع ) هللاودع ىا ( ردش ل امو ) ةئيدملا نادلو هب تعا مجصاو ريعسملا ىراوس ن

 هنادعا ىا عمج مسا وهو نيعلا رس با (ءاهلغت ل انقاطنكاونلاب ( كيعبق,:) :داقابا اب( ةكولشات 0

 ىنلا لتس ) رواشتلا ىا « رامتالاف شيرق عم هتيضقك ) مهريغو شيرق رافكنم

 بنتا ائاو 2« ىدعلا عشا ةروطق ) كقنللا انا ةيةنيولمتاو ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هيلع دمم عم مهاوه ناف ةماهت لها نم ادحا مكعم اولخدتال اولاق مهنال كلذب نيعللا

 ' راصنالامالسا مهغاب دقو ةكمب ةودنلا رادب مهو مهءاح هنا ةصقلا لمتو مالسلاو ةالصلا

 تعمس د نم انا لاقو مهيلع لخدف اوءعحا هعفدلو اوعزخ ةيقعلا ف ةئيدملا لهانم

 نايف ءاوفيتابت:نا) لعررا نغرتسلا وبا اقق) كل اضن او اكوا يدا

 اكيبنأب ىارلا نلت بلا غلاة فؤاهذم هءارشو هماعط.هللا نوتات 01 هدقانم مالوم

 0 ا ب واسم قا ها ا اطلومع نب ماشه لاقف 7 ةلعو هفوقألاو ه مكلتا-

 لاق مكلتاق انو ريغ ارو! ةيسوغا 50 أب لاقف عنصيام ٠ كرضيالف ا ا

 00 هي رض هوب ريضيف افقيسس هوطعتو امالغ نطب لكآ قه اال نا. ىرا لهحوا

 ىا هلقع اوءدلط اذاف مهلك شب رف برح نعام هاه وم ىوش الف لئامقلاف همد قرتفف

 هيصاو ثالدب مالسلا هيلع ليربد كلل ه1 ىلع اوقرفتف ىتفلا قدص لاقف هاناقع هيد

 لك وا تارت ننب ةضقءذحاو جر .ةنيددلملا:لاةوجتهلا, هل ,نذاو همم ف :كامال نا

 مهن مهانيشعاف !ادس مهفاخ نمو ادس مهدبا نيبنم اناعحو ٌؤرشو مهو ر ىلع هرثنن

 اذلل كك ذا زري افي يصل يشيل الملا ب. قكيوب اك نوهت و وشل وقت راجل ىلا لاضماو# نافل
 خيرك اسملا) ريخ (ساو لسان كفاو :نوركهو  كوؤ نك ىلإ. كولد اوان ك وشل ووك نذلا

 ه لها ( كلان نب ةقازنك ةراوص إف .قدب موي ةؤ غفل اهروصتكو ا ( ئاوخلا هن

 هلوقوهوا) امهنع ىلاعت هللاىضر سابع نبانع متاح ىبا نبا هاورام 9 كاتكللابم ا
 ىناو سانلانم مويلا مكل بلاغال لاقو ىنمي «ةيالا مهلامعا ناطيشلا مهل نيزذاو 0

 انيعو اذزغ مكر ِ نوةاطتالو نويلغتال مكناف ةنانك ىت نم ري ىا مكل راح

 , نيلللا د نيتئفلا ىدحا رصنا مهللا 0 > ادبا ةاغاا مهل نأ مهمل ؤاو

 ( املف )

 110 0 هالبيت بنمو ييستا يياا 19010111 تا ا ننام 11 ان 11957513-11101 ا تظن 3751 ككاتا ا تتسا سمسم نسم مسوس مسا بكس موسم سجس ببال تدم هاا ا ااا



 -. : ةفيفيهل ىلا

 ماشهن ثراحلا 6 هاب 0 ىرقهقلا 0000 ا 9 4ع د صكن ناتسفلا كدا وأ املأف

 "ىرب ما لاقو 6 ردّضق 0 لاتو 39 ريع نم 0 ذأ 8 يار 58 وكر

ِْ 
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 وك بخ 4 دغلاو ةرصالا ناب يش كاننلا 00 الملاب نانو هللا ىلاءث هللا دي 8

 "ب ملف عزه ريد ىنغاب ىد 0 ل راس سسك تت رءشام هللاو لاف ةقأ رمس قياكتلا موظ لف

 606 امكن رذن ) ىرخذا 0 هروصلو قا (ةرمو) مه دل ماسا ىد نال للا هنأ اوملع

 0ث نبأنأ ةعر دنع) هع مه ردح وهنم عمال 0 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلد هلاح ريح ىا

 م هنع اوعقدو هورصلو اورج مهانا نا هنا ىلع راصنالا عباب ةلل فيلل" يف ه.ةع يا

 (ةيذدأو هع مو هظفح ىا (همصعو ه سمع | هللا راك زحل كو اهنا 003 ىأ (اذه لكو)

 مالسلاو ةالصلا هلع ىسع ناز هيلع“ لاحت هللا ىضزاةر هان غناع !ينالزب عا

 اماف عب رفتلل املا( 52 الأ يسار اعمل عا "© جراشإل غو نإ ىلا نايا ةغصب ( تك

 «دلو نيح رث هين> ىا ف رصاح ىف هد ))إ برضا 9 مضيو نيعلا - ( نءطيل) داضق

 ١ نارك" نظل" ءالوشلا اىهز) ةميغلا ما < نلوشاروان نزلنا رطل عج ياخ قدا
 ئشع نأ صهاظأ' و ملعا ِ !اءتهللاو مل نيو ّك اط.شلا نب ناو للوو هل>ادىف نينخلا

 مارملا اذهىف ءادنالا مهمآ نه ىلا هركذ امل افالخ ماركالا اذهب صتخم مالسلا هيلع

 / ( مالسلاو ةالصلا هلع لاق دقو عزا شاف هرض ند اواو راسا م هلوا خت

 ظ اخر د ليكشف دلوب نيح نا كلاهسعو الا دلو دولوهن :.هأم هريغ و 0 ىراغلا ثري د >ح ىفف

 لاقو ) ميحرلا نا ١ نم اهتيرذو هماد. علا نا 6 هندح ءاعدل كلذو اهساو م.لمالا

 لا
 ظ
 ا

 ظ

 ) نيو اذه كعل مهيلا ن حاه دقو 6 ريل »ىف ث .الاونا مامالا لاق هحن رد > نع لدحرلا 00

 أ
 ا

 .ماللا مهر 0 دل نيح ( ةكئاع نع ن (ئيشل جاو ارياف قم, جابلامللو ةالصلا هيلع 7

 2 7-0 ةتانلا هنأ نطو هنايشغأ هنذأ ريغلا هئ ىش دحان م ءاود ىس ىا للاذولا ديدشلو ظ

 ىف تسال لاق قافا اماف لاوزلا عم هيلي ىذلا نينثالا موب ىف ونو دحالا موي كلذو هينح

 / وهو (بنزْلا تاذ كب نوكت نا انيشح هل ليقول مهل ةبوقع كلذ لاق دلالا دحا تيبلا

 ' ماسي املق لخاد ىلا روظتت و م :لملا كرات عفا لهنا ةحياؤك روش زيك اذا اع

 ١ 6 ىلع هطلتبل هللا نكي ملو ناطيشلا نم اهنا ) لصفلا لوطل هداعا .( لاقف ) ا

 ١ مايبلللابو ةرم هرودص رامتعاب ىطدلل لاق 0 مهتعنص رابتعاب هثناو هل مهدل ىلا اهنا ريمضو

 كلانه مهنذأي ملام اولعف ىتح كلذب مهل هتسو_سو بيس ناك هنال.ناطرشلا ىلا هيسن مث

 ىا (غزت ن ناط.ثلانم كنغزني اماو هلوق ىنماف ) هيلع هطلسب مل هللاناك اذا (ليقناف)

 كلاَقل عيمس ىا ميلع يمس هنا ىلاعت هلوق' ىا 957 الا هللا نسولاؤ را لهي سخدانو عوف

 ١ (اهنا) لاؤسااىف دراولا لاكشالا اذه عفدل ىا (ن رسفملا ضعب لاق دقف) كلاحب ب مياعو

 لهسام ىا وفعلاذخ هلوّش ردصملا ىا (نيلهاهلا نع ضرعاو هلوق ىلا ةعجار ةباالا ىإ

 إ
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 ىا فرعلاب 00 هزه ف ءع ةرفنلا نم اردح هقثشمو هفلك ريغ نم ساللا قالخا نم

 ١١ اننا اوني( لوق ايش مانالا قالخا عجا لالا نفيس نال بلف نور: كقاويرعلا

 كن.رنا داي لاقف عجر م فر كلالسإ ىتح ىرداال لاقف اهنع هلاسدقو مالسلا امهيلع

 هناحسدتلا ىا (لاق مثل كملظ نمع وفعتو كمرح ن٠ ىطعتو كءطق نم لصتنا كرما

 الع قالجم ارا: كابع زب قلت (:كيننزتبللا ىاي كانغ زين امو: )0مل وقي ريمافتف .مهضس ول حلاعقو

 (هايدمس ان 2: الاثم ىاي ( مهنع ضارعالا كرت ىلع كلمحي بضغ كملح ليزو ةفخا

 هيلع فسوب نع ةياكح ىلاعت هللا ىا لاق م داسفلا انه غزنلا ليقو هاوسنم عطتالو

 ديس يطا

 ىنب ناطيشلا غزننا دعبنمزل ودبلانم مكب ءاحو هير ةمعنم اثدحم هعم نمو هسال مالسلا

 ا ةةليلاو اة يغلب مارال ناني الل ا( كاتيودنا 2: نفا ندم مضل (كنغزلا ليقف قوت نايو

 هلام بلطف مايقلاب ىا © كتكرجيو )ل ءاوغالا نم واول كندوغي ةخحلأ ىفو مازلالا وهو ظ

 يمال لسلق طبطلاو (ىلفنلا لا تبدحي اركي ةلكو تيم ولا, ىذا غزللاو ) مارملا نم

 © ناظاشللا ما رواَو) لاثما: ا ه(مرودعأ لغد” كغ هيلغ لج ىتم .هنار ىلات, هللا .لاعافو)

 رطاو>و ) هلالضا نم ىا هاوغا نم ةخخس ىفو هطيلست ىا ( هل هبارغا ند دصق ىا

 || هللا ردش مل ىا لوهجملا ةنيصب ©( لعج مايل فاحت علب تايد هوما يك دك ام يافا

 ةعرصا م( قع| وكف. هنلب نات: نا ) (ةلغتظل كلنا خس د ىا) © هيلا, اليل الار ) نملاعت

 هرش عفديو هسما هلل هك ا هانعاشر اهون وكل ىبا لمتحيو هما بصنو لوعفللا

 دنع هتلاح روهظو 2 تالا ماك تناقل هتسوسو نم هتذاعتسا ىا ؟نركشومل هرضو

 درت ىا ( هل ضرعتلا نم رثك اب هيلع طاش ملذا )) هتلم لهال همياعت ةدافا عم هتما

 ىا (اذه ريغ ةيالا هذهىف لبق دقو) هتمصعل ىا هيلع ةردق هل لع ملول هتسوسو

 كليب اة: ملا وا تجلاطملا هيلع هتلاشتكاو ا يات (ةكرذك و( ) «يلياوأتلا عبانقق الايس ةالااووب
 يلا برك راما يعقب م يملا وي كالال ووصف ناطبشللاا ةليمر معا زا فتنال )نس وسراو
 ةلاسرلا لوا ىنالل هلا هرصاىف ككشيو. (هيلعرل طلخي ىا ةدجوملا اددشتو هل وا مضبوا

 لا وصولا (قاط قلل و قصت ذك مدع ىا (كلذفف داهتعالا وزو والاب ععا 0

 اهلنا اهنا يمت لت وأ. ةبيكتل اردنقل "دا انلاهوز .ةماصملا,ءانل تيبثتلل ىه ااف « ةزجلا لياد : كلاب“ ١
 ناطيشلا دحم نا لا | ةودللا ىعدمل ىدنع قدص الدب هللا لوق ماقم ةعاق 700

 . كلما هللا نم ميت ايام نا ) ءاسيبنالا نهب ىا 6 ىنلا كشيال لب ) .ةبلغلاب اليبس ديلا

 ريغ نم ىا (ةقيقحال هبدب ىلع ةخخلشىفو هيدل هيحوب هيلا لسرملا وه هنا ىا (هلوسرو
  ناهري وا هيلع دمتعف ىا (هل ىلاعت هللا هقلخي ىرورض ملعب اما ) هيف ددرت

 هيفو ماعلا باطلا, بطاخلا اها ىا 6 كير ةلك متل ) هيدي ىلع ةذسنىفو ( هيدا هرهظب

 ىف «الدعو) مالعالاو رامخالا ىف «اقدصإ كبر ةلك تمتو هلوقنم ليزنتلا ىفام ىلا ءاما
 © هتاملكل لدسمال ) ةلوءفملا ىلع ىحلدلا لاق امال ةيلاطاوا زيقلا ىلع امهصن ماكحالا

 )الور



 5-لا لل

 (ننلو كول نأ تالق نمر السيرا امو, لات لوف طا ماش نلف نالل) ىل كاوا ةيمالو

 للشاوا ءوهدلااارشا وا هان ىخ وااو لوسرلا نا رهظالاو امهنيب قرفلاف حيرص اذه

 والت ىا © هتينماىف ناطيشلا ىقلا ) الثو ا نق) قار( ليغلذا الاوز ملعا ىلاعت هللاو معا

 1 الإ. فيراذملا.اؤرودكح هلا علشناو: ف راؤبلا نوح قلقا عطا نع ةلاليغميلاع هلالازرقاو

 لمحل مكح يلع هللاو هنآيآ هللا مكحب مث هليزيو هلطبب ىا ناطيسشللا ىلبام هللا سيف ىل

 ةريهش ةريثك ىا 6« ليواقإ ةب 3 هذه ىنعمىف سانال نا ماعاف )ل ةيالا ناطيشلا ايام

 .كيللصلا« ا (ا رع ولا قيل ءالزودشملاب ناقلا "ىلا ا قييمعلا») ليرات كلتنم ىا ( اهنم )

 ريفا !ققارطلا»ةقاثملا ومركب بسلا ناو لكسب( تغولااو »بلور دقص# | ةعحت دو لوصولا

 مالكلاىا (نيمسلاو) هتقشم كادشىا رفسلا ءاثعو نم.كب ذوعا ىنامهللا دروام هنمو

 لعمزلا ةفيظلاب لوريل ئانمثاثلا ؟رئ افاست ةيرعلا نيغلا عفش ب كيعلااون), ىف |نانالا

 اكل[ ىلوخلا, يكفاك ©يراوفلا وس دوهمجا هيلعاسإلابةب "الا نفر ان( اهناق يقل اسال رسل ١

 ىمت * هنع ىلاعت هللاىضر ناثع ةنسصىفو هنأ رق اذا هتينع لاش ١ ع ةوالتلا | |: 5 ناب) | ظ

 «هلغش) هتوالتىفىا (اهيف ناطيشلا ءاقلاو) *رداقملا ماحىقال هرخا و * هلللواهللااتك ظ

 ذاك اور ةيدارب ىلا: (عيوطا او ):.هايا ناطيشاا لف لعاذلاةلذإ .ةطسضااخ و هليحاؤازولأوا ف ظ

 لدبي ! خور منيع عرق االاطف ئلانم ؟يراقاليملا © ىلاتلل 2 :ةيندلا ىا «ايتدلا رومانف

 ءاطخلاو وهسلا ىا © مهولا ) هايا هلغشوا ناطيشلا هيلا لصوي ىا لاخدالا نم هيلع |

 تلال رض الشنب اذاز) ؟كانفن قيراط ول اخجل فهي دارا 5 هيف خم لك فورا اي نال ١
 وكم )ف ةءانطاوب ليزتتلا هلع قاب( تنل كاس ماا واما شمالا مافن مرفأ ءلطفجتو (ىف
 (هسل, تنايشكيو ل, هعفرب و يههفدي ار ( هزني ىلاعق للا هلي زيا .ةاعت 4+ يا 6 لي وألا ظ

 قايسوا) هانز تنتيو. نأ ( ايا -كهوأ» الغ, ىوظيو ةيطاضنيلطو ىلا هلو خفر
 عسواو طسبا ىا (اذهنم عشأب ) لطيف كلذ اذهاخل «دشتباولا ةزهارق ناكل

 لوق راكنا ر/ ىننحلا ا ماهالا ارك قارس عسل كس اذكرو لات لاكن لاو

 ناو.هلك علوان الس ذعر اقع )7 ناار قلا دلعالستي فو ربو («قااطس من كاسل الملل
 داومالا ائمة رعلس» فالبإ ىلع ناطي غلا ل عب هلرال !ناك اذان. در( معلا وا ذاأر لشن ١

 ئىوزحالاو :ئيدلا' سلا قامت اق ةايمألاو نع وظلتستلا هل عضال نا*ىرشتالاف ةيويندلا |

 لاق نم 5357 ّىا د اذه دعب ةئينم ناو ةيضنا) 07 يا 1 ريف دقو) ظ

 نففلا داأزلا وغ) اهكيلل امس رك لمح نقلا 3:نلانم هيو قيئأا بلو نادل كوسم
 اناقب نرص كلذ ةليشم ركب نع وجاتلا ةدلاوادكا لقا ىرزيخا را( ىذلؤك ايلرلا لا« ليلو ١
 ئاح(يلؤكؤ برودا'ةصقف يدبد مولا ناَقَو 2" يريدان لك و بيقب لطاوواا الار ديرالمإل ١
 ووك مضل (ب تلم نالطردشلا هو ىلا  هنع ةءاكخ ىلاعتو هنا هراحس هللا ىا هلوقفو ظ

 لستغم اده كلحر ضكرا ةؤسل ىف ديز ب باذعو )) تصعد ىا امهر بوَقعإ ا رثؤ
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 1 معزيو هيأ ةننالا عا «((كوانف نا ديلا اننا ينل ني خالل ناشلا ا ,كيهارل كبا رش ىرال

 هيلع ىدقؤاو كلذ ىلع هيرب مدقأ 1 هن دن ىف ررضضلا قلاو هضرصصا ىذلا وه ن اطيشلا

 ' ضرعلا:رضلاو ضرملانم هباضاام ىا ( كلذ. نوكي الو ) كلانه هيك الا اًطاص عديل

 ءاسالا ءالأب سانلا 5 درو اك مهنيا ىأا ( مهباتيل هرصاو كادت هللا لعشت الا )

 55 و ةضخمن ىفو ةمكملاب. مهو ةمصعلاب مهديؤي ىا تارثالا وا تيدثتلانم ( مهتشرو)

 ' ناطيسشلا ىلا .سملا دانساو اليمج ءانثو اليزج اباوث مالب ىلع مهيزاحيو ىا ةباثالانم

 ئ ناشي وهف تدَ ص اذاو لاق ث.ح مهاربأاب أك وأ برلا مب لمآ ىف بدال ةاعارضاز زا

 اماكيشب لبإ/ ضرملا روض در يام: مالدسلا هيلغا,بونا 5 عم ىنضصا لقب مل ثيح

 .ضرتعا نعدالبا تأ ىور دقف باسالا نم امهل ناطشلا ناك باددعو تصن نه هل لصح

 نك للم نم. سيلا اديك لم ىلع .لامخع او" ينك اون ظملا ىف مدا يب ةئيهك تدل ةئيهىف هت[ سما
 اسهل لاق من تلاق ىلتبلا لجرلا اذه بويا ةبحاص تنا اهل لاقف لاغبلاو لبلاك سانلا

 دنع هنآل تغنصام كتحاتض تءنص ئذلا ناو. ضرالا هلا انا لاقالا تلاق ىتفرعت له
 1 دالوالاو لاملا كيلع 0550 ةدحاو هدي“ 4 تدي“ ول كتكاف ىنضغاف خيكارو جايملا هلا

 :كتتفيل هللا ودع كانا دق لاق اهل لاق اع يشل لولا ملا! تعش رقيب كح ؤزا تفاقإو

 اهايا ةاعدو ه4 ىهرد دوب“ ىف سلبا عمط نو ضلال ,ىدسم لاق قلد ككدق كنيد نع

 نوقوزم زئاطيغلا ةيةهاصا#ئانلا“ ناي تقي دقو ىمرلاق) (ىلاتو هلام هللا ىف كللالا ىلا

 ةيملعال فرصنم ريغ ( عشوب نع ل ةياكح ىا 6 ىلاعآ هلوق ىنء٠ اف تلق ناف هلها ىلا هب

 دس ببسي ادراة ردت حدد قتال

 ١ لاو لل إلا) جل اهادض عاملا لك.( تاس اطال نزل نيل 9 ةيعل

 هقحىف ئا (مالسلا هيلع فسوب نعل ىلاعت و 5 امو ىا كك نازل

 هنو. اريغىلاب مما ؛نكين نإ هترويبامم رطاو# اهلب نتاوسو نأ هعرب نكن ناهس ءانق)

 اتهام ركز ذا لش ميول كس و: ىخاوشيبا "0 ثادحل هحلو م . النا هل اناس

 ناو ءارضلاو نناوحقلا تنمك ف ةناتسالا/و بدخل دعل اعيش نيد ف لااا كما

 ةاللضاا هيلع انيدن لوقو) ءايلوالا ن٠ لمكلاو ءايدنالاب ةقئال ريغ اهنا الا اجلا ىف 500

 هنع ىلاعت ةناجحت وع لب ل مأسم ا :.مامو ىا ( مالتسلاو

 هل اك نازل نيمار هانلا ىاب سول ولا. عريب لب نلا هجايك عا (ةالصلا نع مان نيح)

 مث اولحترا ( ناطيش هيداو اذه نا 9م معلا ارد يعيب عا وإلا :هطقوربتلا نو

 صصخم وهف افطر ةتبااقلا ريخات .زاو2# نذّوم وهو هنم مهلاحرا دعل عصلا ةالص ىضق |

 لوقو كلذ الا اهل ةرافك ال اهركذ اذا اهلصيلف ةالص هتتافنَه ىراخملا ثيدح دق

 «”ردتنص قا هنريض -اوهو_ئطنقلا يا ( ه«زكوىف 0 افي ام فتدوعا © مالسلا ةللغ لكساوم

 انا جلت وع هد سل يما رك نطو مل اي بغا ا ذه رولتق سبع ناصر ذا هفك عمج

 ىلع راح هنم هرافغتساو املظ هتيمستو ناطيرشلا لمتنم هلءع>و هلتقوا هيرضفف هل ندؤ
 ل و دال ع قلاع سل كب ل مل © نصا + ع كن طعس "ب عاق 11: هس

 (مرك)



 يلا

 2 ىا (مالكلا اذه 0 ماعاف) ءايشالا نم ىلوا كراش القا ةارط 1تنيالا دوراج ا

 كلصللا, (ازونيم (يواوملا) مهنع كحام ىا (اذه عيمج ىف درب دقرل مالسلاو ةالصلا ممل

 اهتنطل ق) مهداع درطمو 5 ىرخم ىا (برعلا مالك ) رسم دروم ىلع ةخمسأىفو
 سانلا عابطيف هلعف ءو_سو هرظنم عما 6 هلعف وا ناطيشلان لف وا نصخش ن. عش لك
 ا ) موقزلا زعم ةءذنمىف :( ىلاغت لاقاك 2 هنفاريخلال ضان رش هنا :مهداقتغال

 هدشتكى بحت هيبشت وهو هرظنم لوهو هحق اتل (نيطابشلا سؤو هنأك) اهرمث ىا
 لاق اكو ىا (لاقو) ميرك كل. الا اذه ذا ص لاق ميرك كلمب ميظع :نسحىف قئافلا
 ارد 1[قدجا نإ رع قادما نوف ) نازش مشلا ءاورام ىلع ( م ضب هنلع! ىل اتق ايا لخلالا

 هعفديلف هندي نيب زاتم نا دحا داراف ه امينا ريتال ل لص اذا ثيدحخلا لواو

 هلا ترو لأ ابق نسوا ليشمل 1انا قادك ناواللاب وه اماف هلئاقيلف ) ىبا ناف

 ةدص او هء هعوضخو هغاوشخ باهذاو هرطاخ لغشل هسا منىف هلعف ةهءاشمل

 ناطب لاما" ةيئابنن [نرفتر .مياؤلت معزي قوقل اف) قزق عجرنو ىا عجر اذا شآ ن 1
 0-1 (تقولا هتللؤف"هل تش مذا) هلع ةؤسل ىفو (هنع تاوخلا انفال الز 531 نا

 هتمزالا اعان ناك هناو اد 0 هنأ هن رهظل لب ( ىسوم عم دايك ىدموم ةمدخ ىف هكا

 ( ةنولم لهق كاقاؤل موس تاولم انهت ين اق نار ئ وول و كاتفلا' كبوطااكاق خلاوذ لل ان لاق
 لق ءاسببنالا هضع+ لاق قل ةنع ليان "كدا مل ىموم توه ىأ هتوم لبق ىوربو

 ابداتو هسفنل اعضه ناطيشلل لاه دقو اقلطم مهباع ناطيشلل ليس الذا اهدعبو ةودنلا

 نق 010 ناين سلا ناخد ممل لا كارايل لا , يلوم الاقوال ع

 اهل اه مقو ذا ندم ىلا هترغ لق ناك هلق نا ىلع لدب 5 4" هلا لبلد هنوس

 قدا م ىرخا ارمشع تيعش هرهص دنع هدعل 1 لدالا ىذف ال١هنا ىور دقو

 نوغيفا 1١ ندع جرت ”هعوجارهدّع "ناك هلاسواو_.رفسا١ كالذ هل ىذا نكح" نلالا داؤفلاىف

 هدشا غلب امو ةصقلا هذه لبق ىلاعت هلوقل الوسر نكي لو اين ناك هنا لمتحم ل هنا هيفو
 كلو هطول هب الا هنندملا لوو "نينيللا يرحم .كراذك ىتاياغأو ايكحا دقن 0

 يان قام نييك ل16 كين بنا نارك ورطقا ئاواتو ا( ]يسد |مرقفللا ١ درسنا

 ىلاعت هلوذ 06 هم اقبك ؟ى هلا مهضعإ لاق دو الاو مهضعل ون ل ( هتاوبن لقت

 كات دق هن رقع :تقاك اةقاللاو لاو تاق مهو اذه مه ىمأب مهشينتل هيلا انيحواو

 كنارخدتع :لؤاركد اهل ٠فالتوب لوقا دلل هز ]رك ذيرئأ 0 اطل اقلا اقامت !ةكوقذفا ناو زيلأللل

 نمل 'يحاس اذحلا/ هلو (55 ناظيفبلا ناسا, لفقلابناءايفادجا» ةناليرأ: :سكاخانإلا

 ناطينشلا قال (اءاشنا :ئا:) مالا )لكي ( فلنا هديبتو زمااان قرا للقب
 6 ةلننلا) ا لقركاذا: هلو لوقا لاوالااو ارك دعاء لكذلا ملل (ةركشت ذاج ننال
 .ةةاقملا بعل ند هيف امو ف ا 2 ىا © مالسلا هلع بفهضضول ٠ الغل كلملا ةؤسل ىفو

 اا تو 9س سسلشسشسلسلشلشلشلشل1لف1لُذُْ[ؤ[ؤُؤُؤف | ش22س2شل2ش2شلل“تتسلسلسمشللسلاا 22257 277 عي

 0 يي بسسس سس ©7© © شق 76ش شلش لى0ءل[ 0 ل؟ل0ؤصس_بتي_تآ”آ؟آلٍ؟ٍّْؤصٌ سلا 2222 799



 وص بند تل ل للتي يب

 ثيدح قاسم ليل وهو هب ةالصلا كرتل ةلعو ىداولا نع لدحخرلا بدس ىلع اه.ذ)

 سنخ ىا © ةلالدلا ) تماق دقف ىوربو 6 تماقف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق اماو

 «اطاغالو) 000 2 ا هناا بيس نعال ىا «ادمعالو) بدسل ىأ © ادصقال (

 هك 70+ وس

 (طلست هيف لإ ناطيخلا لدور 0 ءاينالا: نا (:فاديا لثم ناقياضياو) مالملا بصنو

 1 عشوب ورث ءاسالا نم ذيع ناكولو ىا ؟مالسلاو ةالصلا هيلع فسوبىلع) ءاوغالاب ىا

 نيماوظتي ىا (غزنو ) ماوس وى راو "6 سوا سوت 2 دلو: كل واو هو هت.لعو ىا

 ةغيصب ةحخكىفو هيسب ىا ( اهرطاو> لغشب ) ناطيشلا لعفىا ( وهاماو ) سد>اوه

 رذا نقم امرطاوذ هاو هيا ىرخذا قو ردصملا ةغصا لغش ىرذا قو عراضللا

 هيدآو اذه نا ماللسلاو ةالصلا هيلع هل وف اماو. ايسلام امهيسشام اهروما نهد اهربك ذنو

 ماسا نب ديز نع قهيبلاو كلام ةياور ىف 6( هلو ناطيشاا كلذ سما نيب دقف زل هتلفغا

 ىا رجلا انل الكا سو هيلع ىلاعت هللاىلص هل لاق نيح ىا « الالب ىتا ناطيشلا نا )
 ةيدهتلا وا ءادهالا نم زمهلاب كالا هك رءالا مضل ( هده لزب ملف ) ان .هتقو ظفتجا

 ىلع فيكيلا# هللاع برعذل نأب كرا نعل صلا 0 منكرا 52 4 ميلا قا

 رد مهرخض ىت ىد ظقتس مأف لالب ىا يبلانا دال لمع هلأ ريع نم مانمل فاطللا 2

 نا ملعاف) هللا ايل اوشرا 5 ذخا ىذلا ىسفنن ذخا لاقف لالباب اذهام لاقف سمشلا

 نذل قش اون" ا ءارلا دتسشت < هب ضرع ىذلا7قدازولا كلذ ىف قاطتشلا ظلتنست

 ىلع ) ةاجلا ف ىا (ناك اما ) اوهحر ىا مهوزنعنم اولفف نيح هباحاو وه 0 وا

 ىلا يت اكو ا ارووسا قوم ماوارل .ماللز ١ قو 'كقاكتلا ركل (ريقلا د64 نلكوللا كذاب

 نا هلوق انلءعج نا ) ليوأتلا ىا ( اذه ) هتالص تقوو رجلا عولطب مهربخيل هتسارح
 كلذ هلوق ىا « هانلمح نا افاو ةالصلا نع مولا بس ىلع اهيش' ناطيش هدداو اذه

 نا ىأ 4 هناسل بالا اذهىف هه ضارتعا الف زب ىقيهيلاو كلاف هاور 4 ماسا نءاذضر

 باوصلا ج هم ع «ايلاكتشا عافترا و ) امهشيدح

 5 لصف زج
[ 

 (ةةقالتملا رع ةرجملا غدة اولا لئالانلا ةص ةبعسا ىو 6 ةحاللا ): تالالاللا

 ةالاسعلا "قراؤحا نم هريغو نمقلا قادةمتاك ةعطاقلا""تاننبلاو ةعطاسلا تاب الا نم

 هللا نم ماكحالاو عئارشلا غلبت ىا « غالبلا هّم رط ناك اهث ةمالا تعمحاو )
 مالعالا ىا ةزمهلا رسكب 6 رابخالا نم هيف موصعم هنا )ل مانالا رتاسل مالعلا كلملا

 عقاولا فال ىنملاو مارملاو دوصقملا نه ىا ( رار هانا الخ اذ فر

 وهو هلوا مضب ( (كفلاقما ادمست اما 2 "اطلغو )| وه سالو ادمعوا !دصقال ةخعس ىفو انايسنا :ىعا

 ( نالخا )



 افشل. ا

 ؤ 12 كلذؤ ) فاخلا ماك 71 كا ىذاملايف تدك ب الاىف وهو دعولا فالخا

 ؤ
 ا

1 

 ماقم ةعاقلا ة ف .عملا لادبز الهو اللقع عنا اذ ا شيذدفا) عالخلا سعانم مدش | ايف 5

 ١ قابطابو) ةمالا ءاملع نيب (اقافتا لاق اهث ) ةخس ىف م ىدنع ىا (قدص ىلاعت هللالوق

 كلذؤف طاغاا ةه> ىلع ) فاخلا ىا 6 هعوقو اماو ) ةلْاىف ىا 6( اعاما ةلللا لها

 ةقوطخمملا ةظدراحلا هذا وا اهزوكدللا ةراغلا "ضبا دكت اة نشف قانا( لناللاراكتيفن

 م لا 3 فاشن الار بنلد رددرت اولا لانا يدل الا ه0 ذانينكر
 قبدلا + واح لنور وزتملا ا يا(»نو لود ردوا كيج [ئااوع ةؤادطا ار, :وإإب لفلان

 ةرعشع ىلا ةنسش ءازوشاع مون رواسش قوت الوصفو اناوناو اعورفاو الوضاو اهالك

 هه> 02 هرودصأ فتنم هناىف هعباشو هعبات نم ىا ( هلوش لاق نمو هتامعيراو

 دؤرو ةيج وم" امضألا تفتنملا خا ( عرمشلا دوروو )/ ةعطاق ةحح هنال ( طقف عامجالا

 نيف هلا" لافت م 6 طاغلا كلذ ءافتنإب ) عرمشلا دروو ةخح ىفو ةنسلاو باتكلا

 نم 7 "انام ةهج نم اًضيأ ا 03 1 ةنيفالاع ميقتسسم ظاايش# وإلا

 كك مدللي دقلعلاو ؟نفاقلا نك"( قافانلا 7 ذاذلإاذرق اميرف كولا رككو

 ذاتسسالا نيب ىا « مهني فالتخال هقفاو نمو ) ىكلاملا مامالا وهو مالكلا هيلع مدقت

 رت *تانلا اذه (ةركذت لوط الت رخل ويل ىقتس ")ل انر درقم وا ىطاشلااو

 هيلع عقو ام ىلع دمتعالف ) بانطالا نم ةلالملاو ةماسلا ثرونو ( باتكلا ضرغ نع
 ىف فاخ ) ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا ىلع ىا « هيلع زوجال هنا نيملسملا عامحا

 همس مم م ص

 اعو ىورو (هبلا هاحوا امو هير نع هب ريخا ام مالعالاو ةعيرشلا غالبا ىف لوقلا

 اناس ىثالا فرح داعإ « دمع ريغ ىلعالو دمعلا هحو ىلءال هبحو نم ) هيلا هاحوا

 دك( اهوا لذ قولو نقلل دخت يطفو فيطازاوفلا كلل هيتاتيكألاو
 نيتحفب (طخسلاو) ىضرلا نيح ىرخاىفو ىضرلا ىلاح ةخطسنىفو ةبحلا ىا مضتو ءارلا
 يا ن هللاذنع كيدح قو ضرالاو ةئكلاو ) ةها ركلاو بضغلا ىا داو مغلو

 دوب ص وكلا داوادغورإ وبا ةنماذراز" < نييشنللا نتا ةةؤطاولالا ناقل

 كننم ععساام لك ) اناذزكا ئكلاؤ ”لادلا وشهو راقت ماوفشلا» تنك ارسلا لاول

 كلذىف لوقاال نافمأ لاق بضغلاو ىضرلايف تلق 2 م تلمع انه 0 نضكأل معن لاق

 لمعلاو لوقلا ىف لطلاو للزلانم هير همصع امل « اقح الا ) هلوقا ىذلا ىف ىا © هلك

 اًبررخ ايف ىلا (انّرشا اهن) 'ركذنلاو ىا دوزؤلا نم ءازلا رشكواناونلا: عش 16 دْرتلَو)

 ىا ( انامل انررقام ىلع ىا 6 هلع ) ةرجلا للدىف ىورو 6« ةزلأ ليلد نم هيلا )
 ( غاب الو اقحالا لوّشال هناو ]ل ىنلا ىا «هقدص ىلع ةزجسلا تماق اذا لوقنف) اناهرب
 لاجل" ةناثآلا ار منان يدنا لسا وز رف او"( كانتعلاو نوح

 دلقخأ خررت 202 ء هركذن اه تقدص هل هللالوق غال ةئاقب عاررعل أ ناوزل نإ ةنايدلاو ةئاصلا

 ط متنا هلاق قعسا ىلا باوصلاو حرشلا اذه ةخسن ىف عقو اذكه 0(



 همت 77+

 ( مكتلبال مكلا هللا لوسر ىنا لوب وهو ) هركذي اهث ىدبع قدص ىلاعت هللا لوق
 ءانبلاب ( مكيلع لزنام مكل نيباو مكلا هب تاسرا ام ل مكربخال ىا فيفخلاو ديدشتلا
 ةيار | قام ةبت موا مدا وبلا مظعو ةدايسلا مركب اوزوفتل القثم لوءفملا وا اففخم لعافلل

 ُْف م ( مكبر نه قلاب لوسرلا ؟ءاح دقو ىحوب ىجوالا وهام ىا 6 وه نا ىوهلا
 ىف تايالا نم اذه وو © اوهتناف هنع كاهنامو ين نوعا م 6 امو) 5 ظ
 فالخم ريخال هيرنع غالبلا بابىف ىا 6 بابلا اذهىف هنم دجوينا محيي الف ) باتكلا ظ

 هريعوأ لصق نم (:ناك ه>و ىا نزيل هيريخا ام ىا ةدحوملا دك ميملا مخب 14 هرب

 ذب ناتمإب الل اب ( نا نيكي اللا ) نيل نامتيتيتن يا ( وهيسلا وطلفلا هيلعزانو وح ولف )

 دل تل النا اع لإ 2و ناش مهب اضم أ ىلا نيفدوح قيوم راك دغ نول
 | ىلع ةلمتشم ةرجلاف لطابلاب قا طلتخالو ) ماسو هيلع ىلاعآ هللا ىلص ىبنلا ىلا دئاع
 ١ هيلع لاستنا ملا ىلد ىلا هيف ) هلاح ديس 1 صوصخ ريغنم ةدحاو ةلمح ههدصت

 هيوهام فالخم هنم ءىشب رابخالا نع ىا (هلك كلذ نع) غالبلا هّعرط اهث ىا (ملسو
 م ) املقن اقاطا ىا 6 اعامحاو ) اذقع البلد ىا (اناهرب بجحاو )ل اطاغو اوهسو ادصق

 ماعا هللاو مدقتام ىلع ىنارفسالا ىا ( قحح“ا وبا هلاق
 37572575757575 ر5رئيببربر:ربربربجبجب59579ئ5ئ ب ؟؟7>+لللللللللللللللللللل2,_ز3ز2> سس سس حيميمبببببببب سيب سس سطس

 0 ا ا ااا ا ا و وو وو ورا يا و ا حس سس عسل ا ا >اطاطهه 22ش اي 6 لاا تلصرلدرصلدلىْى تب ا ا ع م

 ظ (متالاوسلا ندلاىف غا ( نيئعاطلا ضعبل نمل اذهىف ىا ( انهه تهدحوت دقو ر)

 كيقدتتل ماح واو رذنملا ناو رإرد نءا ه>رخا ايف ىلإ 2 ئرورام اهني ندب ْنء ىا

 صو شارف نم ةلزع وا فئاطلاب فريقثل ناك مص ©( تاللا متارفا ) أردو ىا © لاقو )ب

 أ نافطغل تناك ةرش نعالا ثننات (ىرعلاو) ةلالخلا ةظفا ثنؤم ليقو اهدل نوفوطي
 6( خانمو ) اهعطقف ديلولا نإ انلاخ ملسو هيلع ىلاعل هللا ىلص هللا ل ومئار اهلا ثعءعل اهديعت

 ةئلاثلا ) اهيدل فكتعتو ا برقتتو اهدبعت ةعازخو ل.ذهل تناك ةرذح دميو رصقلا

 | لاو نونلا قو اهرسكبو نونلاو ةمجملا مشب قونرغ عمج © ىلعلا قيشارغلا كلت ) |
 اللا الا ليتك علاق و افلم نادل نوكسر نونا هنو اقبش قنا
 (ةنلخو ايانشإ ءرتللملا. باتيشلل ,لاّمزو كركللا وه ؛ليقب قثعلا ليوط ءاملا ريطنم وك ذلا ظ
 مهؤاعفشو ىلاعت هللا ىلا مهبرش اهنا نومعزي اوناك نا مانصالا ائهه اهب دي را اضايسو |

 .قواسللا ىف لقؤتو عقوتت ىأ لوهجلا غيض, ( ىحرتلا) نهعءافسش ناو ىدربو ْ

 ( نع)



 هيأ 770 ع

 اهتعافش نا ةياو. قو لش .ىا -ىحنرتا لادن انا( لاشتزت .قودرإاو] للؤلاو تنذلا نع
 ( ىلعلا ةقارغلاو ىرخا ىفوإل ةلاعلا ىا نيعلا مشل (نلقلا قبلا رغلا عمل امناو ىجن تل

 | مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلاىا ( مت> املف ىحضنرت ةعافشلل كلت) قينرغ عج اضيا ةقتارغلاو

 خيم" ىا هيفي ع هير صال 00 ىا دج ) معا ةروس ىا 6 ةروثبلا الا

 ماللا عشب (هوعمس امل راجشلاى ا (رافكلاو) راوبالا ىا «نوملسملا) ارضضاح ناكنم

 قيئارغلا كلت هلو ىا ( مهتهلا ىلع ىنثا ) ميلا فيفو ماللا رسكبوا ميلا ديدسشتو

 ىا (:اهاقلا ناطيششلا نا! تاياورلاب ضف ىف) عقوام اهنمو ىا ( عقو اني جك اهلا

 ةلإ ناوغيللشا نيغلورطم منانبللا لذ. ىرجلا وب ئا/ 91 قعر ةهلالا حدمىف ةقاسلا تام املكلا

 هيلع ىلاعت ها لساهو لا ناو نان لاوئمو هناسل ةياكح ىلع ناك هنا رهظالاو هناس ىلع

 هني براش *ىش : هلع) لزنا ىوريو (لزتول نا) هلا .طخامشا ىا (ىنع ناك ماسو

 مهدعس ىا ءافلا ديدشتب (هنع مهرفس 'ىش هيلع لزنيالنا ىرخا ةباورؤو هموق نيبو

 ءالّسأ (ةصقلا هذه) هياورلا كلل بحاصىا (رذو) ةبرز ةلاسرب مهعفس ىد ب رث نك

 (ةدرنيلا هيلع ضرعف هءاح ليرج ناو ةروسلا هده قيال هصغلا ىلع - |

 ىدجحا نمت قيسام وجو عا (نيتملكلا غلب املفل مجم ا نلف هده ىوريو
 ىف ةنتفلا ةيثخ (ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىنلاكلذب + نيثام كتئجام هللاقرت نيتلاخلا

 الز لوس لم 00 ااسرا اوردل ةلسن) هيلع ىا 2 هللا 0 ةمزلال و

 الاف سبق نب دمتو 57 ده نع روصنم نب دهسو رير> نبا ىوردقف (ةيالا

 للا نم هضاب النا ىتقأ هلها م قييرقل دانه مكسور يلهم اني جمنلا ىلامإ للاكل كيسان قمل
 ةانمو ىزعلاو تاللا متأرفا غاباملف اهارقف مهتلاو ىلاعت هللالزناف هنع مهقرشبام ىلاعت

 ني:ءافشناو ىلعلا قيئارغلا كلت مالسلاو ةالصلا هيلع هيلعزاطيشلا للا ىرخالا ةئلاثلا

 هب ملكت امب اوضرو اهرح هعم اودجسو ند نايا سد 1 مث ام ملكت ئجرتل

 9 هب كتتجام لاق ىلعلا قينارغلا كلت غلب املف هيلع اهضرعف ليريح هانا ىسما املف
 000 750 انلسرا امو لزن ىتح امومغم لاز اف لب ملام تلقو هللا ىلع تيرتفا

 اهنمو ىا «هلوقو ) ةياردلا بسحب عصلام ظافلا ةياورلا هذهىفو هسفن تباطف ىنالو

 كنواضيل ىا اويراق ناشلا نا ىا 6«كنوتتفيل اوداك ناو هلوق اضيا هدع لزئا وا هلوق

 ناوإل واو البلح داو دال اذا و ريش ل ل يتق كانو لسا رطل نسر اعل
 ما نامل يس و تلا يضط ىلا ان ا نرموا ات مهيلا نكرت تدكدقل كاتتب
 اديعو دعولا لد نا مالسلاو ةالصلا 1 4: هش رق هندارا اع تدرو راو ائيلع كل

 ىف لخدال هل مهاوشبهيلع لزني ملام ىلاعت هللاىلا فيضي نانم هيلع فيقث هتحرتقااماذكو

 اناا لكوا انتالصىف ىنحننالو رمشحنالو ريشعنال برعلا ىلع هب رذتتام انيطعت ىتح كسما |
 ديس مس
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 د ةةفهللا ها

 دنع انيديأي اهرسكت الو ةنس تاللاب انعتمت ناو انع عوضوم وهف انريغل ابر لكو الوهن
 ةرج دضعي جو ىداو دصقنم عنمت ناو اه رس خا زاهل طنا "لششلل لوحلا نال
 هللا مس بتكق بتاكب اًؤاح مث هب ىلاعت هللا فيما لقف كلذ تلعفمل برعلا كتلأس اذاف
 الو نورشمعنال ماسو ةيلع 44 هللا ىلص هللال وسر دمت نم انك اذه ميحرلا نمتيلا

 رمي ماقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلا رظنب وهو نؤنحتالو ف ةورا

 انسل اولاقف اران مكب واق ىللاعت هللا رعسا فيقث رشعماي انين بلق متر عسا لاقو هفيس لسف
 اذه لكشم ىلع مالكلاىف انلنا ىلاعت هللا كمركا ملعاف تلزنف ادمت ملكت امنا كملكت
 ثيشَتي نم امهم عن نيّقرط ىا (نذخأم )ل منلأ ةروس ةصقىف دراولا ىا (ثيدحلا
 قاثلاو) هلت فيعضتىا (هلصا نيهوتىف اهدحا) تاياكطا نه اهم قثبوا تاياورلا هذه
 ىف (كيفكف) لوعملا صاخلاو لوالا ذخأملا اماال هعوقو ريدهت ىلع ىا (هياسأ ىلع
 هجر ملإ] ثيح ةيارننلاو ةياورلا ةهج نم ركتمىا (ثيدح اذه نإرل هنيسأ درو هنيهوت
 14 ميلس دنسب ) ةقثنع ىا 6 ةقث ءاور الو ) ةتسلا بتكلا بياصاك (ةدحلا لهانم دحا
 لب افوقوموا اعوفرمىا (لصتمإل دنس, ةقث هاور الو لب ةلعلاو بارطضالانم ملاسىا
 ةغاصل ( علوا اعاوز) ةعوفصوا ةعوضوموا ةعوطقم ةهاو ةفعض دساسأب ةعامج هاور

 ةفيعض ليواقا ىلع نودقعملا ىإ 6 نورسفملا هلثم ) قلعت «و هب ) علوت ىا لوهجملا
 مراوتلا بايرا ىا اواو لديتو ةزمه دعب ةروسكلا ءارلا ديد, («نوخرؤملاو )
 هبارع هيف ىو سم لكل نس ىا ( بيغ لكب ) نوصيرخلاىا ماللا جو مما مخ «نوعاوملا)
 نوعقرملاى| فاق اهدعب ةروسكملا ءافلا ديدشتب نوقفلملا ةزؤسأ ىفو نوعلتملاىا «نوفقلتلا)

 تبان ىا (ميقسو مح لك ) ةيارد عمو ةياور عاعم نودن» ب 'نم) نوطقلملا
 دنع ظفاللا نع ىنغلب هظفلام ىربكلا هتريسيف لاق ىرمعلا فلا أنا ملعا مث فيعضو

 دنع ظفاحلا انزغش ناكو ةيلكلاب ةاورلا ةهجنم ثيدحلا اذه درب ناك هنا ىرفتملا مظعلا

 هيلع هتآرق اهف ىخويش ضعب لاق هنا ىبلخلا ركذو ىهتنا كلذىف هفلاخي فلخ نب نمؤملا
 قفين ةقايبلا هالو لفللا يبغا رمال وحدي ل وصلخلا نامالااها- لكلا ارافخ وكذ»نيطن
 ماللا رسكو ةدحوملا مضب © :لئافتل +لاقن اعلم كلا شل حالا نب موت قيسا)
 لها ىمقتي ةعسل ١ىفو ني ىا «ءاوهالا لها ضعب ) اونحماو (سانلا ] ىلا ىا

 ةعرتخلا ءار الاب ريسفنلالهاىا (ريسفتلاو) ىككاطنالا هرك ذام ىلع مهصصقت, ىأ ءاوهالا

 فعض عمل قملانع نولئاملا ىا 6 ن ودهللا ) تلا ةروس ثيدحي ىا 6 كلذب قلتو)ا
 هتباور ةخسىفو هتاراسع فالتخا ةهجنم ىا 6 هتااور بارطضاو ) هتاور ىا (هتلقت
 ةيضتقملا (هتاكك فالتخاو) هديناسا ةخحسأ ىفو هداقعا مدعل بحوملا ( هدانسا عاطقاو )
 ةالصاا هيلع ىلا ىا 6 لوقب ا مهنم ىا (لئاقف) كاران جلا خت اظنا
 (هموق 3ث ىدانىئفرل | اها" رق ناح ةلاقملا ىا < اهلاق لوش تكا و ةالصلا ىف ) اهأرق مالمسللو

 2 دس ع عع عوج بر سو دم مما اج وود مصر تس ص تق ت2 ع دمحم وعكس دعت ةهعق لما
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 اهلاق لوس ددلا اور معلا ةروس ىأ (ةرويلا هيلع تلزت نيح )) مهند و مهساحم ىا

 ( هسفن ثدحلب لوش ضفأ قبلا 8 امن ىا نون [ضنخي) ينم يسكب ( ةئس هّتاصا دقو

 رخا ول ةلالملا هن هل لصحام هئاسل لقب ير ىف( اهبغللا قل املا دبكات هلايوش لطحعا

 لاوقالا برقا اذهو هناس ريرقتىف هيوص انك اح ىا (هناسل ىلع اهلاق ناطيشلا نا لوش

 ظ اضع الك مشو: هيلع «ىلاكت* للا ليصل ينل, ناو) هلق نكس نكل هناا زن ىلإ ةيملتلا ١
 مه سوسو ىا (.ناطيخعلا مهملعا لب لوش رذخاو كت ارقا | ذكهام لاق لي ربح ىلع ظ

 (كلذ ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىننلا غاب املف اهآرق ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص ىلا نا )

 ا

 مولعملاوأ اددشم لوهخلا ةغبصب (تلزن اذكهام لاو لاق).هءاوغاو ناطيشلا مالعا: ىا
 تاياورلا بارطضا نع ةئشانلا تاياكملا نم ركذام ريغ عم ىا 6 كلذ ريغ ىلا ) اففخي

 تارطشالا ناد و يفالنا او عاققلا ريغ مهنا مهقح ىف لاش نذلا ىا (ةاورلا فالتْحان مل

 ناك نريشعملا ىا < نيزيشنملا ند هضدغ ةءاكملا 42 كيت مودل تاهل ع عفو

 امهلاثماو ةداتقو ىرهزلاك ندمتعملا ىا ؟« نيعاتلاو ) رذملا ناو متاحىباو ريرج

 ( تحاص ىلا اهعفر الو / اداقعا حصا الصتم ادانسا ىا © مهنم دحا اهدنسي مل)

 ادح ة ه رع أ (ةيهاو ة هفيعض اهو مهنع)ل 5 اسالا ىا ؛.ىوطلا شك ااذيز ةءاورال غا

 6 نع كوش همم ةباور قو اهو ىورفو ليلق 3 (هف عوفرم اور ةاصرم تناكولو

 جبيل

 قود ص ىنات ةموم نيش تانكي ساو ةدحوم انيق نش نال لياح مامأ وهو

 نئاوعلا ةيتاقلا“ الخلا لمع 4 نشبلا قي دضيتوعأ) ةيداملا+ لكلا, ةلياطعل نبل جرخذا ةقث

 ةضرتعم ةلمح ( ثيدحلاف كلشلا / نظا ىا © بسحا اهث ) ةخسن ىف اذك 6 لاق نسانع

 ايو مع هنوك ىفال ثيدحلا ندع ثق ابشتعا يف هلوُش ىوارلا كش ىنعي فنصملا مالكنم

 هللا نخا نقا ابنا 34 ردك وعم ناك قاو ةريل نأ طيسلل ايراذ لطالما و :نسبادع نقيا ديف

 انهيف فالخالب ةيكم .ةروسلاو اهريغب وا ةيضقلا هذهىف 6 ةكب ناك ملدسو هيلع ىلاهت
 جدلا "اهني نق ةياوزلا ف“ تنث اك ةضقلاءنككذم ١ نا:كماشملا' قحناكو «اةصقلاا رك ذو)

 قرف ان هللغ "كاز ال“ نا لنقا طم هناوق ' ئجانإف ذه معا ةزروس-.لؤزن ةضقا ىأ لوس

 معلا هوو سلا كازاوي دلا تعلم 2 بيطيام هساع لزني وا هنع هموق ظ

 ىاعلا قسارغلا كلت لاق لي رسال هلا 4 امو ىرعلاو تالا عارفا 6 املف مخلل ظ

 ا كات اكل نوحماسملا ريضح ن. دج“و دعو |يمَح م نو شلل حرفف 1

 ىا 1 هةعلأل ثردحلا اذه روهشم ظفاح اخو ءارو ءازلا ديدشش (رازؤبلا ظ

 لا( ع داوم تايطاحم اتعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نع )ل ىور هنا فرعنال |

 تذبل رمل دم سابع نبأ ىلا دانسالا ىا ( اذه الا ) ةلما ىف هيلع دقعيو
 ىا (هريغو)' ملسم هل جرذا ناثامو ىدحلا هنن قوت ةفن ( دلاخ "نا ةنخاحالا ةهشغرل ١

 | سابع نو كاع هلاحر فذحي ىأ ( ريب نب دعس نع هلسرب ) هاور نم ةيمأ ريغ ْ

 يري يي رب ل يصمم يبيح
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 (سراستجال ب زيي ملا تالا نب ةيححو داون ىلكلا نع ) كول اضن عا 1 اماور ل

 (نسانع نبانع اضصوبان نيل فشل اباساو دي هنن غرز لع نورتكرالارف .ةللطنلا
 (قدطتملا هكعو لع نعد 'ىلاه ما هتالومنع ىورب اذه اص وناو هيلع افوقوم ىأ

 مدقت دقو هل جل ال هريغو ماحوبا لاق ةعبرالا ننسلا باحا هل جرخاو ةدعو ىروتلاو

 ةعاعد هل (ىلاعت هللا هحر) رازياا ىا 4 ركيوبا كل نب دقق ) س امعنءانم عمسلا مل هنأ

 ؛ اطيلاتسا ةوقل ةعش قيرط ىوس ىا (اذه ىوس هلك زوحن قيرطنم فرعنال هنا

 هريغو رازبلا ىا ؟هيلع هسام فعضلانمرل ة ةيعش ثيدح قى ىا (هيفورت تاقثهلاحر لكذ)

 هنالاح نطاوم فالتخاو هلاسراو هدائسا عاطقشا وإ هتاياؤ رن: بانظشاو (هنارانع ,فالتحان م

 ىذلا ) هنانم © هانرك ذاك ) كشلا نم هيف هل عقوام عم ىا ( هنم كسلا عوقو عم )
 | الوإل ههقثوبالىذلا كشلا عوقوعمىا هيلا دوع هبف ريمضلاو ك شالة فص ىذلا (ه.قئ وال
 اًملطم ىلكلا نعىا (هنع ةياورلاز وحنالامق ىلكل !ثيدحاما انيق كثر دول ةوحأ (ةقيقح

 ا انا وهلا ]ناتك ل ا ى ان( 4005و د فيض) هنا . الاسم ىسييانللا اهي ىلا( كدإلو)
 ما ةان فعلا اكدت نيم. )اع هنمر لع ذلا و لططتساولا مور راكبا يكبل ناش, ككاود وهما
 ىلاعت هللا فص بلا دا ةيايدع لام تباشر نيام نم يع جملا ةياور نه 2-5 "نإ

 ةعو روف ) : أ ليق ىا 65 وهو ةدايز ريعنم ىأ معلا و ا رق مل سو هيلع

 نوزضاحلا ىا (شنالاو نلاو) نيكرشملا ةدمحس سسامنيس ملو (نوكرشملاو نوملسملا
 يملا, ةهج نط: اماذ لقنلا_قيرط م ) هفيعضت_ىا (هنيهوت) هانركذ ىذلا”ىا (اذه)
 هتفنصع# لغ) ةثالا تعمجاو/))' ةعطاقلا 'ىا ( ةجلا :تماق دقف ) لقعلا ةكردي ىذلا ىا
 ةاصلا ىا «ةليذرلا هذه لثمنعرل هتحاس ةءارب ىا (هتهازاو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 اهعوقو روصتيب فكك غوالا لبقولو 6 ةوبنلا لبق ) ةصقنمللا ىا ةصيقنلا ىوريو ةيثدلا
 هل نا لصاحلاو ةءارقلا ىف اهحردو ةوالتلا تقو اسال ةلا_سرلا ماظنو ةوبنلا مامت دعب
 حدم ند اذه لثم :ةروس هيلع لزم نا هينمت نم اما ةشاث ةمصع مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىلاعت هللاىلص هيلا هتيسن مصئالف (رفك ) ىلا اذه لثم ىا وهو ىلاعت هللاريغ ةهلا

 طلسش نا نموا ىا «روست, ناوارل هيدل ةرطخ تعقو نوكي نا الا مهللا ملسو هيلع
 ازا طلستلا انه هانعمو عفترملا ديقارتا وهوا قيويبلاب هيعصت )نوم مو © ناظيعلا) هيلعرل

 لبي قع ) ناقرفلا هيلع, طلعو «ناءنقلا ةيلع) سلب .ىا ةدحبؤولا ديدعشب (هشيو)

 لازايلظسنو هدع لات مسا لست اونا هنويورلاذك ا مصئالو ىا (هنم سلم هي هيف
 كلذنا عم (مالسلا امهيلع لربح هيلع هه ىتح) ةقيقح ىا (هنم سلام نآ رقلان

 (؟ذاَم 3 كاد مياجتلا اناا قيسارشلا هنا يدوم نقوم لك ديف باارإل
 نموا ىا 6«لوّشوا مالسلاو ةالصلاهيلع هقحىف عتتم هلك ) داقتعالاو روستلاو 5 55

 هدمعت ىل (©كلذو) دمع اذ هنوك لاح ىا (ادمع هسفن لبقن» ىنلا كلذإل هوفت ناز

 (رفك )
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 1. ١ 1 رج: 1 اللا 11105 طاا ا ةنا نان لاتعد نك 2+ حل ل تن1352 + - خ97 جت 1 جست كج تقاس البت” دن هوي نر اجب ب كح لك ان هت كم

 اوك ق وكلا _ىآ (ة5)ةقي تل ىنمتجج وهو ل اهوا ةوككابلا هع قاركلة ةيفاا ايكو

 0 هءلع هناي رح رو هنأذ ة.صعملا وأ دةكلل ريغ ف هو عدس فالح هاو عدس وا دع هلا ءاوس

 ظ عيمح قافتا ىا (عاجالاو) ةاولا ةلدالا ىا «نيهاريلابرل ارارم ىا (انررق دقو)

 ا هند دوف داقتعا ىا (هبلق ىلع رفكلا نانو ند ماللسلاو ةالصلا هيلع ا ةيزألا

 ' قننم هلبقام هدافا ال دكأأت (اوهس الو ادمعالال هنايصع بجومب هليرج ىا (هناسلوا)
 . ئا (كللا#ةيقلن اك هئلغزلا نابلت نا نموا: ىاا(هتشش نا ا ا ةللطر هيت جرا "كوب هياع

 ظ ناطيشلا هقابامث ىورو «وكتاولو هيلأ سوسوبو (اناطيشلا ىقاب از هير نم هيلا ةيحوت

 ول قاسناةلاقا فو (طلاقتلا لنا الين هللع واط نولل )نركب ناز ولالا :(مرككشا)

 ظ نا نءوا ىا (7لوقت نا وار نواغاا نم كعمسا ن٠ الا ناطاس مهيلع كل رسل ىدايع

 ' ةغصب (هيلع لزئ ملام اوهس الو ادمعالر) هللا ىلع لوقتبال وهو (ىلاعت هللا ىلع ىرتش

 الع ىرتفا ىا © ليواقالا ضعل اببدينلزع لوقتولو ىلاعت لاو دقو ) فورعملا وأ كيلا

 نيثولا هم انءاطقل م ندعأاب هسا ختال نوعا 6 الا ريد تلاو عض وفلان هيلا حوب ملام

 هق لاه نأ ىلوالاو داباندالا ئيأ ةلاصنء٠نا هأئيم ف ليقو هأنعع قاءسأم ق.يسدقو

 ' هللا ىا (لاقو]) ةرهابلا ةردقلاو ةرهاقلا ةوقلاب ىا نيْيلابإ هذ انملقالالب ىادقتلا ف نيج

 | كيمىدا كنف تن راقىا (اللق - مهلا 59 تانكادإلا كانتن نا الواو نملاعتاو هر احس

 اننيلاىف راف ءاضم ناد ىا16 كاملا .بءضاو ةورطا)فقضا كاقاأل) ند ىاب ( لذا

 ةيوقعلا انع اعفاد نوكي انيعم ىا اريصن انيلع كل دحتال مث ىا (ةي الا ) ةافولا دعبو

 ةلالد ةيحنم ىا « ارظن ةصقلا هذه ةلاعسا وهو ) ةيضقلا هذه نهوتل (ناث هحوو)

 نا ةقاحلا داعش سا ههح نه ىأ ان عو) اهتعافش تاماو ةهل اللا مدمس هتملخل لقعلا

 دك ذل هدو ىلع د وتلا ىلع مهنح و 4 مهءد 2 كاوا ماجف ءاسالان ع رادلصل

 ضرفلاب ىا «ناكول) ماقملا اذهىف لوقنملا ىا (مالكلا اذه نا ) هناس ىا (كلذو)ل

 رفكلامذ ناب كرسشلاف (مذلاب حدملا جزتمإل مارملا نيابتم ىا «مادقالا ضقانتم هن نول

 نيلسرملاو ءايدنالا عامحا فالخ هنا عم تاع قا تالا مانعا حدمو تان تايا ىف

 2 ان الففلا يعاد نون جم اميل ذا طرا ابرك عيل الا ياو عت رز عيمجيف

 نوربدتالفا ىلاعت لاق دقو مالكلا مظنو ىا (مظنلاو) مارملا طايترايف ةفلاكم ىا ةرصنلا

 اودحن مو هللا دنع نم هنأ ذاع اريثك افالتخا هبف اوددحول هللا ريغ دمع ند ناكولو ناي ىلا

 ملسو هيلعلاعت هللاىلص ىلا ناكر ميى.فيفخت ومال عمل (او) اريسيالو اريثك افالتحاديف
 مهاسؤر ىا (نيكرمشملا ديدانصو) ةباع ! رباك نم ىا (نيملسملان« هترضحب نمالو
 نحل ىلع حالا هلمو ىأ «(اذهو كاد هلع قال 5 مه ريغو قبلا نش نم ةكموف

0 

 أن تش كلا لع دعا دو لل 1 سقم ليال 2 ميلا مب ( عجر ) نمي ةحيست ةفسنىفو نم فييكق ) نيدحوملا دارفانه ىا 921



 + ةطس

 ١ وابا بقا م ( ناسلا بايف مسناو ) لتقول نأ عا سل هان ىا (هملحال ا
 ( ثلاث هحوو ) ةنطف ةردقو ةرطف ةوّش 6« هملع مالكلا ع 0-0 مارملا قاس :ا

 ناك رشملا ىدناعمو نيقفاثملا ةداعز ملع دقت ناشلا ىا ؟هلا) ةضقلا هذه نيهو ىف

 3 نيملسملان م ةلهشطاو بواقلا يارب ناكرمبللا ةاداعمو ئن ركلا ]فو :ةدءاعمو ةخسأ ىو

 ةغانس لوا ىف: ىأ. (ةلعو كوال) نو وكذملا نم ا ملع لعاف بئان عفرلاب ( مهروفن

 ماسو هيلعىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع مهالقنا ملعو ىا «ودعلا طياختو)ل ةوبنلا ىوعديف

 (نيملسلا) مهبيعت ملعو ىا ( مهريمتو )ل ةنو داسفىلا ىدؤيام ىندالىا «ةنتف لقال

 © فلا دعل هن فلا نينم وما نرفاكلا ةناعش ماعو ىا مهب ةناش او) ناك رشملا ةكراتم

 ةعاسلا دعب ةعاسلاو نيخلا دع نيا ىا ل ةتحن امهني نيتحوتفملا نونلاو ءافلا

 تماش عمح وهو ميلاديدشتو ةمجملا نيشلامضب تاعشلا ىلا طضو اهنودبو لاب لاو

 [ضؤحاتلا ىف! الاف( ةح اأو ذب ا 4 نيشلا ركب تاعثلا اذاو ريسكت عمج

 ميلا فيفكو نيسشلا تب ناعثلا 1 و ودعلا ةيلس حرفلا ىه ىتلا ةتاعشلانم وهو
 رهظا نم ) اضيا اذه فيعو ىا © ضرص هءلقىفنم دادتراورل ةتاعثلا سنح وهو

 ةمذملاو نعطلل ىا « ايس ةصقلا هذهىف دحا كخنملو ل ةدرلل ةلع (ةهش قىندال مالسالا

 ناكولور لقعلاو لقنال ةفلاخلا ( لصالا ةفيعضلا ةياورلا هذه ىوس ) ةمدقتملا للعلا عم

 ةصقلا هذه ىا 6 اهب ) مهرافك ىا «شيرق تدحول كلانه ركداهث احح ىا (كلذ

 ا مهيلع دوهيلا اهب تماقالو) ةبلغلاو ةلاطتسسالا ىا (ةلوصلا نيملسملا ىلع)

 نكلو اينارصن الو ايدو ميهاربا ناك ام ىلاعت لاقو فيك ة جنا ةفررطلا ريغ هذه ناىف

 ىنلا اذهو هوعتا نيذلل ميهارباب سانلا ىلوا نا نكيتنملا قم ناك ذم املس انهن لاك

 ىلا( هايل )< نكرف راثتك وركن أ ىلإ ( اوافطام ) نئمؤلا ىوإ تاولاولللا ناذلاو

 امكطلا7 رسل ايف ركدان ناهطا ىف ىا ؟كاذ أ تناك قس ءاارطالا ةطمقاف ا ةيناعم

 نا هنم مهوتب ناك امناو ارفك بجويام هيف نكيمل هنا عم ةنتفو دادترا ببس ىا «ةدر

 ىوري ( ىورام كلذكو) اقلطم تاداعلا قراوخ ىضتقم وهو ابحت هعوقول ابذك نوك

 | 11 ةداعلاو هفافلا رهان فادو ا ةةتمللا ةمسق رس قن ىأ فلا ةطغق) رافع
 مدح حج سس تس تصحح هسصسسم ب سيستم سس يس سبح يي سبيس بيبي بيسيات ياا لابس

 ناكف ةئيدملا ىلا عجرف نوكرشملا هدصف هءاحاو وه ةكم لخد هنا ةييدحلا ماع ايؤر

 الا كاسرا ىتلا ايؤرلا اناعح امو ىلاعت لاق مهضعبل ةئتف اهلخدب هنأ ريخا امداعن هعودر

 هللاو نيقفاملا ضعب لاق ثيح مهنايا فعضيف ارايتخاو مهناشل اناحتما ىا سانا ةئتف

 اهلخدن انا انريخاام قيدصلا لاق ثيح مهناهرب ةباحصلا نايا ةوقو مارحلا دهسملا انيأرام

 ةيليلا هذهنم مظعا ةنتفالو) ةهيسشو كش ريغنم هللا ءاش نا اهلخدنس اناو ةنسلا هذه

 ا وى نيج نيغلاو نيشلاب هفضل الوز ةيضقلا هذه تكول ىا (تدجحوول

 ا ةندأ الا هذه نم 4 كن حل دا نءاا لهانم ودعلل ىا (ىداعمللا) داسفلاو ةنتفلاو رشلل

 2و



 ظ نع ىورو © ايا نءالو ةلك اهيف دياعم نع ىوراق ) ةلملا ف اهعوقو 5006 كارلا

 ظ هلوا مضل ني لدف) ةفشلا نم جر ةلظفا ىا (ةفش تن امدسإ ل ىلوا وهو ملكا ظ

 ةياردلا ةفلاخل اهلقت لاصتتسا ىا (اهلصا ثاثتحاور) ةباورلا هذه نالطب ىلع ىا ردصم ظ

 (نيثدحملا لفغم ضعب ىلع ثيدحلا اذه نحلاواسنالا نيطايش ضعب لاخداىف كشالو )

 ىا 6 نيملسملا ءافعض ىلع هه سبليل )ل ةياورلاىف ةياردلا نع نيلفاغلا ىا ةددشملا ءافلا عقل

 ىجوب نلاو سنالا نيطايش اودع ى لكل انلعجح كلذكو ىلاعت لاق دقو ةنتفلا بجوبام
 ملسمىودو نورتشامو مهرذف هولعفام كبر ءاشولو ارورغ لوةلافرخز ضع ىلا مهضعإ

 نوكيس لاق هنا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لو سر نع هنع ىلاعت هللاىضر ةرييهىبا نع
 مالسلاو ةالصلاهيلع هنعو معاياو مكاياف 5كوب! الو مللا ودينا اي مك يدم نان 'ناشزلاو كايف

 1 الو ملا | وعمل | ام تيداحالا نم مكون ا نوادك «نولابلم !نامزلا الط هيغل ولا

 كاد 3 :ةضقلا .ذه نيهوت ىف ىا : ار هجوو )ل م و هالو م كواضبال مهاياو ؟اياف

 تلزن اهف نا معلا جيياولا كس ىف ا ةضقلا ا ةؤمسل ال ةصقلا هذه ةاورلا

 الع ىرتفتل كيلا انيحوا ىاذلا نع: ىا ©( نيتي . الا ) كنواض.ل ىا 6 كنوتتفلل اوداكزاو

 ظ ىذلا ريخلا نادرت رايكم الا ناناهو رث نس . الا كانت نا الواو الماخ كوذخم ال اذاو هريغ

 اونراق ىا © هنوتتفيل اوداك مهنا ركذ ىلاعت هللا نال ) هناضراعتو هنافانت ىا 4 هوور

 دقل ىورب و (داكل هتنث ناالول) ىلاءتوهناحس للا ىا «هناوزل * ىعش ملف ىا (ىرش ىح)

 اهيل قوام لقميلبم قدا مهلا ليي نا بره ملف هنن دقو ىأ لاف كرب رث نا داك

 ىتح هتيثو ىرتش نا نم هعكعىلاعت هللا نادم وهفم و ) نت اللا تأ لك طبول 295 وضمف)

 واولا 6 نوورب مهو اريثك ف يكف اليلق ايش مهيلا ) نكري نكي مل ىتح ىورب ( نكي م
 © نوكرلاىلع داز هنا ) ةركنملا ةفيعضلا ىا © ةيهاولا مهرابخاىف رث نووار مهو ىا لاخلا

 ميلا دمي )ل مهيلع ديعولاو دعولا ليدبتب ىلاعت هللا ىلع ىا 6 ءارتفالاو ) مهيلا ليما ىا

 ٌْ اذه كتئحام لي ريح هل لاق نيح © مالسلاو ةالصلا هيلع لاقل هنازووريو ىا 6 هناو

 « اذهو رث هرر مالكل اًسدصتو هينذب افارتعا ىا © لش ملام تلقو ىللاعت هللا ىلع تيرتفا )

 ةناراملا بسس مقهيملا هن وأكون لش يحل لع ىلا 6 .ةنأ الا ماؤهفلغ دحر )"هيا قرت انهن ارك 1مل

 ةلالد نال 6 عصول ) هعفدتو 6 ثيدلا فعضت ال اهموهفم خيرصب ةيالا ىل 6 ىهو )
 (اذهو ) ةضقلا هذه لصالىا 6( هلةحالو فئف ) ةينظ ثيدحلا ةياورو ةعطق نا رقلا

 2 هتمحر و كبلع هللا ل ضف الولو ىرخالا هب 13 ءل ةلارقلتما هيب الاهذه موهفم ىا

 ءاضقلا نع © كولضي نا ) نيقفانملانم ىا © مهنم ةفئاط تمهل )ل ةصعلاو ةوبنلاب ىا
 عجار مهلالض لابو نال ( ؟ىث نم كنورضيامو مهسفنا الا نولضيامو ) قلخلا نيب قلاب

 هريعو ماح ىبا نبا هاور م" 6 سابع نا نع ىوردقو ) مهيلع دياع مجرش ررضو مهيلا

 مالكلاناك اذاىا نكيملام ىورب ©« ن ريالا وهف ) براق ىنععىا « داكنأ رقلا ىفام ل 3 57
 صدك كا ع ع نبا بناح 6 عداارق
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 0 ف اا قيقا ناصع سراوباب |

 ل03 د11 7571 ن7 271 طق تق ل12 517 طوال ل7 ن7 90مل ندمت تتطكلتا اخاه تق ا م م وج هع يو هوه

 هقر انس داك ىلاعت هللالاق /) هعوقو نع "ىلا نيا هنورقمو سد 32 و ةدرج

 فاطم قربلا داكي ىلاعت هلوق اذكو اهبهذي مل ىوربو اهب ىا 6 بهذي لو راصبالاب بهذي
 امذا ثح هيفو 6 لعش ملو اهيفخا داكا ل هناحس هللا ىا © لاقو ) اهفطخم ملو مهراصبا

 كنولتسي هلوقو ةعاسلا ملع هدنع هللازا و تايالا رئاس هيلع لدب اك دحال هللا ا

 .ةعاسلا نع كنولئسي 1 ات كادونإللا اهل كذا قم تا مف اهاسرم نايا ةعاسلا ن

 نع اهفخا داكا ةي الاف ليق معن وهالا اقوا اهلح ال ىبر دنع اهلع انا لق اهاسرم 9

 ىنخا داكا لاش وا ربدتف ةفلابلل هركذ اهناو روصتي مل هنال لعش ملو هلوق عصبف ىمفن

 دقو اضيا ذئنيح لعشب ملو هلوق عصيق اهئافخا ةدارا ىف ةغااملا ةيثآ ىه لوقا الف اهئيح

 لاقو اذه دارا امب ملعا ىلاعتو هناحمس هللاو دادضالا نه هنال اهرهظا ىنمي اهفخا لاه

 ىريغ نع اهءافخا ديرا ىا اهفحا داك ا هلوق هنمو دارا ىنعي داك نوكي دقو سوماقلاىف

 6 شيررق ]ل هبلاط دقلو ىوري 6 هتبلاط دقلو )ا هر 2 ىخذاقلا ىريشقلا لاقو )

 ريغ اهمع اضرعءم ىا 2 3 ان يصذا ل[ طتاطلا لظإ نم موليبق ىا 6( فشو ) مه رافك ىا

 لاحلاوىا © ه.ناعالا هودعوو رثث اهلاورصس تفتلو © اهلا هه> وب ليش نا ل اماع ليقم

 لاملاىف ىروصلا لاقالا ىا © لعفاق لعف نا ث هلاقا ببس ه.نامعالا هودعو مهلا

 روكذللا عيلاتقالا رفا 4, ناعفبل() اذن عج امزئعا:ناكب الؤوا ةنخحل فو 6 ناك و 3" صروح

 هريوصت ىف القعو العن عذشلا لعفلا اذه عيفرلا هيب لعش نا ه دا بس هللاناك ام وا

 © ىراينالا نبا لاقو رث اأو وير اهحئاوداوراعارتغول 5مم قر اهاع اقم نوير وكت

 بدالاب سانلا ملعا نم ناك ىوتتلا راشب نب مساقلا نب دمم ركبويا ظفاحلا مامالا 4 و

 م ريغو رازبلاو ةويح نياو ىطقرادلا هنع ىور نيشامو نيعيسو ىدخا هئس دلو وعلا

 هيلارقلا لاننا قل في تقيضإو ةيبثكللا كفن ايست كفن ينس لما نع سناك ايس ناك ١

 قاك قا ليقو اقودنص ريشع ةثالث ظفحا لاق هنا هنع ىور ءادتبالاو فقولاو ليكشملاو

 ىفاكلا حرش باتكو ةقرو فلا نوغبراو سمح هنا لبق ثيدحلا بيرغ باتك ىلها دقو |

 ةقيو ةلالفس لف !ظايلهاملا .تاتكوز اع نيك ى هو. دادشالا“ فاتك ةقرتو. نقلا قمن وشنو |
 نان نرش وزوال هبل داو وبلا دعوا فرت سيفروكلا ضو قواك اونا ١

 ضي راج تل اكدت دق وبر ةباالاىف ةيعانتمالا الول نم موهفملا هايا ىلاعت هللا تيش' توش

 ةليني تيل كا رتل يلياقفر وكروت اد داك تاو ةيار اما عين الازكفه مريم كوول

 هودصق اهف مهلا لامالو ىا نايا رم فكل ايلا نرك اللا نعل. ©كؤشنرلا بواقانالا

 هما عهسدر ىا ) هام ةراعوس در دمج يال ىلاعآ 2 0 م هأ كاف 0 هوم
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 ازيك 0 © رافكلا هاوار اهب ةسل ىفو 6 ام هتيش و هتعصعل هل وسور ىلع نئما هللا ناالا 2

 ىذتقم فلاخم ام هير ىلع ىرتفما هتيلطو هتنحم ضعب اودصقو ىا  هتنتف نم اومادو )

 ةيتيانسبل بعمر: ( هلو )دالك ه لن رك داق ىلإ تلوم ان نسوا ل ةاع سرع عالم
 ةتايطنغلا :كاعزاو دبع ش0 بالا موهفهم وهو ( ةءاعرلا نو بحاع هتيامح ىا 6 «تينفغ نا

 ىتم'وهف ) ثيددلا اذه لكشم ىلغ مالكلا ىف ىا 6 قائلا ذخأملا اماو:) ةيادهلا”فاحاو

 ( هتمصنم )) انراحا ىا © ىلاعت هللاثذاعا دقو ) هدانا ىا ( صول ثيدحلا ميلست ىلع
 نع باحا ٍدسقف )ل لاحن م كلذ ىلع ن نكلو ةخنىفو 34 لسلك لايك نكلو 0 هوم“ ىبإ

 59 1 نيملسملا ةئا 7 كلذ ىلع ىوريو ةيل الإ حدمنم هيلا بسن امع ىا ١ © كلذ

 ئذلا) لؤقلا ىا. ©« نيمسلاو )امن :ئدح الاعك فضلا ىااةثلثم ,دنادشتو ةمرحم عقب( ت هرغلا

 117 ىلحلا ناف 1( لئاقللو ةداتقا ىورلام).ةيوخالا نم ىان.( اهنث) اند: ةهبشلا عفدي

 ارعلفلا تاي :نيناتانشقم زلهف كولا امافا:املهت عن لاقتسو يسن امكن لك تاو قو جل ١

 هنعو قاخو ىهشلاو ةمركعو دهاجمو كاحضلا نع ىور مالعالا دحا زارا ىناسارخلا

 ان ىلا افي رع رالف هل هكا بحاص ردقلا درك دناع نورا و كولبلا لا
 بذكلا ىلا بسني لاق هنا عكو نع ىرمعيلا فلانا ىورو سأب هب سيل ىلاسنلا لاقو
 قودص نا.ح نبا ناف ناهلس ن' لئاقع ناح ن لتاق٠ هيلع ستلا هيسحاو ىهذلا لاق

 ظ مام هلج را هئامو نيس اة راه  نياعاس نأف عكو هيذك ىذلاو لل ىوق

 ءاياعسقت ناسااق كرا خيا لاقرددلا يمغلاو .بهابع نع .ىرورذ :ناولس نبا امارو ةد نالاو

 | قفا قفار ىيلاكأ نقلا ماعنم ىراصنلاو دوهملا نم د ناك ناسحنءا لاقو ةّ ناكول

 هيي ناي نلت 4 قوت ثردحلاىف 59 ناكو تاقولُلا برلا 4م تدعنل ناكو مخ 1

 0 ]أذ ]1 ذ] ]1 | | 1 1 1 1 1 ا

 ايور لتاقمو ةداتق نا لصاحلاو امهنم ىضاقلا دارا نم ىرد». الو ىهتنا ةثامو نيسمح

 دعوا ةللغغاوأ مون ىا ا اة ظاصإ ماسسو هءاع ىلاعت هللاىلد ىبننلا نا )

 مك ؛ هلاسل ىلع ) ةهل الا حدم ىا 6 مالكلا اذه ىرشغ ) مع اما «ةووسلا نه لا

 ظ 0 الذا ) ةظقيلاىف الو مونااىف ال الصا ىا 6 علال 0 ؛بيامسم اع ىلا ميلا

 ( هلاوحانم ةلاح ىف ) هيلا بسنام لثم ىا « هلثم ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىننلا ىلع ظ

 ىلا نمروصتنال اذه نع 4و اهي عشري ءانالك ناف اضاو هيلق ماسالو هانيع مان هنأ تدب ذا

 ناطيسشلا ىلوتسيالو )ل هناش ةمظع بيسانالا» © هناسا ىلع ىلاعت هللا هقلختالو رن هيللا

 ماسو هلع 1ع هللا ىبص هناا ) ىلوالاب 14 هظشالو 0 ماتحب نكيرم اذلو 6 مونف هيلع

 عالبلاهش رط ناك اهف كبرت ىاطنالا لاقو ةرودوأو هيصعملاو فكل بابىا 4 بانلا اذهىف

 لئاسلا نب دمج وهو ( ني لكلا لوقىفو ث اعامحا ( وهسلاو دمعلا ميم نم رب ىلاعت هللا نع

 ثدح ماسو هيلع ىلاعت دارا م 11ناولل اسرق ةركب د/ قيس هئام نعي نارق تيس ةنس تا

 اوهسىا 2 هناسسل ىلع (ْ هسفن ىف قلملاىا ا 4 ناطيش ثأاكالذ لاَقؤ 0 هرطاخ ىف رطخ ىا 14 هسقفل
 سس 72227 7 ب 77 3_7 397979797ب97979سبس7سسبسب7بسسابلبسبسصسصخخ



 همت 706 12

 دلال وق اور قئاييس:ءايلتالا تعدم وهتك ههلظ )ن الفيلا لاكي ذا: لاطاب وهوا لع ذلا» لاق
 ةياورىفو ) هناس ةباكحو هتوص قفو هناسل ىلع كلذ لاق ناطيشلانا ىبلكلا دارص نوكينا

 ماشهنب ثراحلا نا ىا نم رلادعا نب نكبائىلا نع 1 كرش مامالا ىاأ ناهش نا

 ' هنع ىلاعت هللا ىضر ةربنهىبا نع ىورب :لوق ىلع ةعسلا ءاهقفلا دحا ىعوزلا ةريغلا نا

 لها ؤيتاةملا قالا لا دلا .لشارلا نذر زخلاإب ىزضتب فكل :نتغ نم ناداه ةفئاوو
 نع اهسوا هناسل ىلع ىرج اهف مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلاىا 6 اهسو لاق ) نيعستو عبرا

 كلذامنا لاق كلذب ربخا الث ) هلوق ىهاظ هدب ؤبو هلاقم ىف ناطيشلا هاقلاو هلاح ناس

 لكو ) لاق اذلو هتسوسونم ىنعملانا ىلا بهذ فنصملا ناكو ُهناقلا نم ىا:6 ناطيشلا نم
 اوهسال مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقنا علال ) ءيهاظ بسحب ىا ءانركذام عيمجى ا ( اذه
 ماسو هيلع هللا ىبص ىنلا لعل ليقو ) ةقيقحىا 6 هناسل ىلع ناطيشلا هلوقثنالو ادصقالو

 دوصقملا راكتالا ماهفتسا ريدقت ىلعوا هتنصىف مياستلاىا ( ريرقتلاريدقت ىلع هتوالم ءانثا هلاق

 خاوتلاو ) راهقلا دحاولاهل الا وه امنا عفنيو رضي ىذلا ناكل كالا غ1 طال عزا انو

 ىبر لثم قول اوا ريقطا اذهىا © ىبر اذه مالبلاو ةالصلا هيلع مهاربا لوقت 5 رافكلل

 ةيروتلاهحو ىلعىا (اذه مهريكهلعفلب هلوقكور) تالاحلا كلئىف (تاليوأتلادحا ىلع )

 ةفقو وهو 6 تكسلا دعب ل مارماف بذكلا نع ةينغ اهيفف مالكلا ضيراعم نم ىه ىتلا

 قباسلاىا © نيمالكلانيب لصفلا ناسو ر) ىفوقولا بارا ضعب هراتخا اك هلعف ىلع ةفيطل

 ىذلا هلعاف وا اقلطم هلعاف هلعفلب ريدقتلانا ىلا ةراشا نيت ملكلا ني ةياورففو قحاللاو

 انيبنل ىزعام لاقو نتملا نم اذه ىجلدلا لعجو اذه مهريك اهالقونافاانب مث هنوفرعت

 فول نوياجرطفلا"ناينو تلت هذاثام" نول هنم ا 201 ملسو هيلع ىلاعت هللا لص

 ةروسلا ةيّش ىا 6 هتوالث ىلا عحر مث ) هلوق هديؤيو هيلا ىزعامو ىلاغت هللاءالك ىا

 ةنيرق عمو ىا © ةنبرقو ) نيمالكلا نيب 6 لصفلا ناس عم نكمم ل لي واتلا ( اذهو )
 مهلوقعل اههفستو اعيرقتو مهلوقل يهين لال ا ١ عنق

 دحا ) وهو ةخ ةزعسن ىفو ليوأتلاى١ 4 اذهو ) نآ ةفااوود نأ بؤ اوم اشلا ناو

 !ةحازعا شوتلالو 7 ناتنكلاجا عب رللا"نناةوا#”قنالف الط ا ( اركلوداةل لقال هكا الل

 ىهلال بق ىا © لبق مالكلاناك دقف ) اهف لطبم مالكلاو ىا 6 ةالصلاىف ناكملا ىورامب

 للا وقار قات هلوق لزأ ىتح نيدبلا ىذ ثيدح ىف ررق م هنم ( عونمت ريغ اهف ) هنع

 هللا ىلد هنلا ىزعام لي وأتىف ىا 6 هلبوأت ىف ححرتاو رهظي ىذلاو 7 قافك انو تشان

 نم ىا 2 نيققحلا نم هريغ دنعو ( 1 ىضاقلادنع ىا 0-10 ماسو هلع كا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلانا زل هغاوقاواضارق ا ( هللا راع )ل قيتقدملا: خادهتحلا والغلا ارا

 هؤرَش ىا © اليترت ذآ كلا نسور نانا تلا لازو هلوش ىا 2 هنر هيما |( ناك م اسو

 هتدؤلا لاكن لاكم ىا 6 هلا رق ىف )ل انيس انيس اهنيبو ىا ١ © اليصفت خال لساوا ):جحاسوتلا

2 

 صحم



 سهل مو 1س

 اهتلاال ارا ول ةاارق رع :تلئس دقو 'ةقئاع رمق تاقثلا لاقاك وري هن كاقتلاءاوز6) ١
 تاي الا ةوالت لالخ ىا (تاتكسلا كلتل ناطيشلا دصرت نكون اهدعل اهفورح دعي نا
 تا ارقلا ءاننا' وا ماك عا (اهف ) 0ع ىلع هلاخدا ىا ( لساو 7

 هتوص ىا © ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا ةمغت ايكاحم تاملكلا كلن. هقلتحا ام )
 ىا (رافكلانم) برق ىا هيلا اندنمر) عامسالا وا عامسلانم (هعمسإ ثيحمل هتجملو
 .اهوشفا ىا « اهوعاشاو ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىلا لوقنه اهونظف ) راربالا نود
 مهظفح ببسي ى ءابلاو ماللاب (ةروسلا ظفط نيملسملا دنع كلذ حدش ملو ) مهن

 مهققحتو ىلاعت هللا اهلزتا اهىلع) كلانهام ناطيشلا سد لبقىا (كلذ لبق)ل مهلا ةروس
 ىلع ) اهايا هبيعو ىا ( اهسعو نانوالا مذف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا لاح نم
 دعسو ةقلتخلا تاملكلا كالت عيمح هيف روصتسال تاتكسلا نيبامزا ىنخيالو (هنم فرعام
 مانصالا هتمذمو مالسلاو ةالصلا هيلع هتءارق دعب هنا هاظلاف تكس لاعبو اةلكالت ناقل
 مالسسلاو ةالصلا هيلع.هل عقو ىرخالا ةثلاثلا ةانمو ىزعلاو تاللا متأرفأ ىلاعت هلوش
 ةانلا كلت قتلاو ةصرفلا ناطيسشلا زهتناف هركقوا هلغش وحن نم ضراعل ةليوط ةّتكس
 اذه نأب نيقتحلا لوق درو ىلا مهوناك سيل اذهو راربالا نود رافكلا اهعمسو
 هتوالات لالخ هسدنم هنكم لييس هيلع هل ناك ناطشلا نأ هناذنال ىخرس ريغ لوق

 هَح رش ى نالقستلا نحنا ظافللا ةمئتاخ مالسالا خش نا ىنالو اذه ىهتنا هبر مالك

 لدي ةحيرص ةريثك رذا اقرطو ةح اًقرط اهل ناو ةصقلا هذه توف لاطا ىراذتل
 كلذ ىتلا ناطيشلا نا ليوأتلاف لبقام نسحا اذهو اهليوأت نم دبالف ةيضقلا لصا ىلع
 اماو مانالانيب هعاشأف هريغ هعمسو مالسلاو ةالصلا هيلع هل نطفتي ملو هتاتكسنم ةتكسف
 شلاءررقو هيلع هبنو اوهس هلاسا ىلع ترج اهلا ىلع نررثك الا نانم ىوغبلا هركذام
 هنوكل ةمصعلاف كلذ حدشال هلا ىملسلا ةيطع انش هنع هلقنام ىلع :ىركلا نسحلا وبا
 ءارجا لاق ثيح هريشفتىف انَتْكانُم كرادملا بحاص هدر دقفشعترملا ةكرك دصق' ريغ نم
 هنع عاتتمالا ىلع ردّش مل ثيحب اربح ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص هناسل ىلع كلذ ناطيشلا

 كلذ ىرج هناب لوقلاو ىلوا هقح ىنف هريغ قحىف كلذ ىلع ردشال ناطيشلا نال عنتم

 ىحولا خخيلبت لاح هيلع ةلفغلا هذه لثم زوجحال هنال اضيا دودرم ةلفغو اوهس هناسل ىلع
 ملكتي ناطيسشلا ناكو لاق ىنالقسعلا هراتخا ام راتخا مث هلوقىلع داقكالا لطبل زاحولو
 نا الا دحا مون ىدأب هبا ىوردقف ةمالك عمسلو ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ب

 ىسوم ىكحدقو) مكل راج ىناو سانلانم مويلا مكل بلاغال ردب موي لاقو لتقدق ادم
 ىلحلا لاق نيققحملانع ركذام وحن"ئا"( اذه وحم ةزاتم قل نتاهلنا بن اقل (ةنتعللا
 صاقو نب ةمقلعنءو اهنع ىور رييزلا جوز دلاخ ما ىلوم لاّشو رييزلا لآ ىلوم وه
 هءزاغمو هتاشلا ةمالا هل جرخذا 95 ته هعامجو نانافسلاو كلام هنعو قلخو ةورعو



 ما افتح
 )00 أ#ت2##تت©؟©هتش[هش[ى[ءى1ُُ[1ُه114212يي 2212 _

 (١ عقوو نوندح ءاهقف دالوا هلو ه هش طا هداج ىو سل ١س 7 مامالا هلا :هلاقلك املا ع 2

 امناو اهوعمسي مل نيماسملا نا لاقوإل باوصلا وه لوالاو ةبقع نب دمحم غسنلا ضيبىف ظ

 (غوراعر قا وكي 0 نيك ايثبلا.: نو وفلما نع ىا (« ممولقو رمل عامساىف كلذ ناطيشلا ىقلا ظ

 غن ' ببسو ةهبشلاو ةعاشالا هذهل ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا نزح نم هر صاعث ىا

 إلا الز هل و طوا نور فلان ون اناشوا انو 011 قع .6 ىلاتت/يناكاقوسقرو ةتتفلا 00

 يشل طناوبالا# مب قيلدلام/ هيما زهي فاننا فل هن |: تينت يف ناطتشلا للا ققاناالا ىا 60

 نما عج ىهو (ى ازال شكلا نوايا شاسع هئالاو لود اهات ةقبالاو ارق 5 0

 هللا عساف ) ةياالا ةشىف ىا 6 هلوقو ) ةيارد نع ةللاخ ةءارق درحم ىا ( ةوالت ىا ) ظ

 ىا ماللا - 6 لسلام يلا زو) هراتعا مدعي و هيئه ىا (ييهذ ىا ناطيشلا ىلع

 :اتامرو ةارازلا ]هني ىا هناا هللا ميك مث ليزتتلا ف (هنايآ م كن ور) هنسإ لطاللاب قحلا طلخ

 انارة ادنلا درع ىشاتلا ا ا 0-5255 ا هللاىل» ىنال عشام وه هب الا
 هنع عجرو)) كلانهام ركذتبو (كلذا) نطفتف ةىا هبنتلاوا هابتنالان ا (هبزنف أرق وهذ١(

 ىد لي رانؤوباو ماا قلو بالقمر رقونا فيديحاما اةج ةلازف ىلكلا لوق وحن ) لي داخل

 نايسنلا قيرطب وهسلا اذهو هو نم رلادبع نب ركبىبا ة ةياورفو) وهسلا قيرطىلع

 كئرقنس ىلاعت لاقدقو مالسلاو ةالصلا هيلع هنم هزاوج ىلع اوعجحا ناسنالا ىلع ىلاغلا

 ةالصلا هيلع هنع هرودص ىا (عح<لاما ةءارقلاف وهسلا اذهو رث هللا ءاشام الا ىبشتالف

 ا لا لاير داي زاورلا نابملا» اينجل اهفلإلا ليسو ةنفايفللا يفتر شار ط رينا ايف )ا يواشلاو
 لك طين اتنإول 6 ةلكفرب هيلة طافش ا عيا وهلا نب):قاشإ عبسلا هوجوىف ىا (نآرقلا

 لوهجلا ةغيصب (رّشالا) اذه عمىا (هنكلو) ىنعملا داسف هيلع بترتبال ىرخا ىلا ةبآ وا
 لشن بلا قب هييشلا سرا ةلغا هه ليو امل لغه يزعل كرقبإلا ىارارلا منشنو

 هتقوىف ىا (نيدل) هنع ىهتنلل هل عقوامب ىا (ه. ركذو ) هلوق اذكو لوهجلا ةغيصن

 رهظيامور) وهسلانم هنلعىا (زوخحالامو وهسلانم هللعز وام مكح ىف رك دينا لع

 انماس ناف ) ةلمهملا مشب 6 ىلعلا ةقئارغلاو ةصقلا هذه ىور ادهاجم نا اضيا هلب ما

 هتوالت مسن مث ىا انا رق ناك زل اه عقوامىا اذه نا دعببال اناق) اهتىا (ةصقلا

 ةياور ىا «ةياورلا هذهىلع ةكتالملا ىحنرتل نهتعافشناو ىلعلا ةقنارغلاب دارملاو) مجاهد 

 مدقام ىلع مت ذا ةياورلا هذه كلبا الا | اذه صي اص اهكعو“ للطرالو ىلعلا ةشارغلا

 ىلعلا ةّهارغلا ىلكلا رسف اذهمو لل ةياردلا بابدا ىلع ىنءالاك اضيا تاياورلانم ©

 يوتا نايا الا لاب يق ياو را ذوي للا اين قالو كالا هنا وتس قرا را ربهم ناقل فا ”
 اوناك ) مهريغو شيرقنم ىا © رافكلا نا ) كلانه اهب اهريسفت ىلع هل ثعاملا ىا

 مهنعىلاعت هن هلل اي ىلاعت هلل |تانس ةكءالملاو) نان وألا نا ةؤعسل ىفو (ناثوالا نودقتعب (

 ؟افدافا هلوش مهمذو 3 ن1 نورا هاعزه نذلا ةكئالملا ىثثالملا اولءحو ىلاعت هلوش ىا

 ( مكبر )

 تس سلس س22 2 سس سس سس بي ب ب | آ#آ
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 00 ا ا باء ٌججيييييييييسيسسسسساسسمللا

 002200 ااااذذذت أذأذأ|أذأ|01ذ]|10[|1|101 0 020202020202060



 ري يربي ريبيري اا؟( للا لي ب ب ببر يب بببببيبببا

 3 فض

 تانلا قطاللا نورتو رباولخ ع الروك اول ركنا كل ةكتالملان ٠ ذخماو هلوشو ننلاب اكو

 هلوشرل م مل اايرخ ةءيؤاسلا معو ا ا "ذب الفأ ويك ابك 0+ يم

 هعافشلا ءاحرو مهأوقن ذ07 < داعذلا ىا « اذه لك هللا يك هلا هلو كلا مكلا

 لوق عفد:ب هبو رص رفك مزلبالثا نيعتب هلاثماو ب فلاي نفاو 4 كا

 اقنلق اجعل واله رعبا أت مام نابل كد ل اسك اناس زا ونولي الاقلاوا داك و وراسل

 لوك نا هءاش م لن انلاب د ناإب لط عاتتلالا هل” يصعب كوت قلع افياي اولا ناشطي اويكو

 هلوأت املف ) مالملانم مالكلاىف درب امع صاختلل هيلا جاتحم اماو مارملا ىهاظ فالخ
 كلذب ةخلل ىفو ( اذه دارملا نا / مهتديقع داسفن٠ مهضرغ بسح ( ىلع نوكرشملا

 (ناطيشلا مهباع) سيلتلا نم (سيلو) مهتعافش ءاحرو مهتهلا حدم 7 مهتهلا ركذلا)

 هومهفام هن دارملا نا ( مهلا ءاقلاو ممولقف هنيز و) هومهونام ىا ©كلذرل :شيلبا قا

 انحوم ناكام لازا ىا «ناطيشلا ) ىتايام ىوربو ©قلا ام ىلاعت هللا خل هوعمسامت

 ( نيتظفالا كلت ةوالت مفر ورث هايا ةسش تدنا ىا ايا مكحا و هاوغال اثعابو هاقلال

 بيس ىا 6 امهم ناطيشلا دحو نيتللا ) نيتظفللا كنت ةع ةؤكسىفو امهيدحا ىا

 ةهبسشلل ىا سابلالا ةخس ىفو 6 سيلتا ) ادس ىوربو «الييسرل اهرهاظ نم مث وتنام

 (هتوالتتعفرو) هتساردىا «نآ رقلانم ريثك خشم ) سائلالاو هاتشالاو سانلل ةنتفملا

 بهذ نم نايداو مدا نبال ناكول دروام ىلع اهنمو محرلا ةيآ اهنم هنودبوا همكح عم ىا

 هللا لازئاىف ناكورل بان نم ىلع هللابوتبو بارتلا الا مدا نبا فو الينلو اثلاث ىتتسال
 | ىدهو ءاشي نم هب لضيا ) اضيا ىلاعتو هناعس هل ىا يكح ةخسىفو (ةمكح كلذل ىلاعت

 (نيقسافلا الا ه:لضبانأو) اًرشك هن ىديبو اريثكا هب: لضإ .ىلاعت هللا لاق م (ءاّشن ناد

 | ءاد ىا «ضرم مواقف نيذلل ةنتق ) هب سيلبامم ىا (ناطيشلا ىتاءامرإل ىلاعت هللاريصي

 ١ نيسنحلا نم ؟نيملظلا ناو ندناعملا 97 ثلانم © مهءواق ةيساقلاو 7 نيقفانملا نم كش ا

 نه ىا م املا اونوا نيدلا م 5 لوز ديدس قيرط نع دعب فالخ ( دعب قاف ىنا) ١

 : مهاعا ىلع ةدايز وا قا ل هزعسأ مث هلزئام ىا 6« هنا ر نينمؤملا
 ايهشلاب نيذلا ىداه "سلاناوباعا (ةيبآلإ لا مهناقا ىلع ةدايز نئمطت ىا (ممولق هل تضف

 0 ماسو هيلع ىلاعت هللاىل ىننلا نا ليقول مقتسم طارص ىلا مبوقلا نيدلإ

 ىرلاؤجل لوالي ا عاملا (تاللاركذ غلبو) م لانا( ةروشلا ||

 ةحليفو ةتئفا اوفو رششلا اوريثب ىا ةمجتل نيغلا تيريقتي لا وعسير يلنتتوب ةيلاع لام

 نم 20 مالمسلاو كابالا هيلع اانا 2 7 نأ نانكلا فاخ ىرذالا هيلانلا ةانمو

 2 سي 2-22---- يوم

 ؤ

 ظ

 ظ

 . تأ وصلا وأ ق.سأم هفو « كلَس | "ا ةلهالا اوقسف)ل اهسسعىل اع ةدابز ىا (اهمذ

 ' هللاىلص ىنلا ةوالتىف) طياختلاب (ةن ) اومريل ىا ( اوطلختل ) نيتملكلا كنتي ةخضسن ىفاك

 ا



 هاتر هدعوستس» دوو هم
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 سمكا 78م

 . مهتلاقم جيم م ىلعو ىا (مهلوقو - ىلع هيلع اوريعيو ومي .ءبل ىا عينشتلا نم م اوءنشل

 عفرب هءءارق دنع اولغاشت ىا (هفاوغا اور مردف انيمي «نإ رقلا اذهل اوعمسنال)

 ءاقلالا ىنعي (لعفلا اذه بسنو) هتءارقىف هيلع «نوياغت مكلعل) متزت اذا مكاوصا

 (كلذ اوعاشاوإل هيلا ىعادلا ببسلا هنال (هيلع مهل هلم ) مهلمف هنا عم (ناطيشلا ل0
 هللاىيص بلا ناو)ل مهنيباعت هوشفا ىا (هوعاذاو) مهنم ءارتفا اهحدمىلا هب اوقيسام ىا

 ميك 1 5 نزح ) هيلا هتلسن ىف مهنم ءارتفا هلاق ىذلا وه ىا (هلاق ملسو هيلع ىلاعت

 (كبالا كاوسر نم كلبقن م اناسرا امو هلوَش / هنزح نع (ىىلاعت هللاهالسف هيلع 7 و

 اذ افيو :)نكلا نان ارناوشاو مفايعتب تلح نق علا هللا عسير م ااذع ناديا ذاع

 لزنملا 6 قا سانلل ) ىلاعت هللا زيم ىا 6 نيبو رث نجلا نيطايش عابتانم مهناو 0

 مكحا 7 هنالك عب .جح ىا «نا رقلا ظفحول ىقتلملا 6لطاملا نمر هركذ امم ىا «كلذن.)

 1 ةيلاتا 0 ليظابالا نم (ودعلا هبل ةدخوملا ديدشُس . (نسلام ه عفدو هتليأر

 ىا (نوظفاحل هل اناو ركذلا انلزن نحن انا ىلاعت هلوقنم ) موهفملا هظفح نمضتو هلفكك

 بتكلا الخ هسفنس هالوثلب هريغىلا هظفح لك ملو ليديتو فيرحنو صقنو ةدايزنم

 اف اوفلتحاف رابحالاو نيينابرلا اهظفحمسا لب اهظفح لوتي مل هناف هلق ةلزأملا ةيهلالا

 نال ةيافك ضرف هانعمو هانم بسحن نا رقلا ظفحنا ىنانال اذهو اهوادبو اهوفرحو

 | نو كم يأ مهسفنا ىلإ هتاعارصوف مهلك مل هناو مهم نايل كططفمو لينك يلا نا وتلا

 | امرا امل نييبنلا بتاصىف نينعاطلا ضعب تالاؤسنم ىا كلذ نءورل مهنامح نوعف

 ىا ( هر نع باذعلا هموق دعو هنا مالاسل |4ي عر قملإوب ةصققف ةؤمأ ىو (سنوب ة ةصق نم

 نضيكا) هدعو ةمدقم روهظو هحورخ دعب ىا ( اولث املف هموق دنع نم 7

 اويستؤل وعيعا ادبي اباذكب مهلا عجراال لاقفإل ءاروشاعىف ةعمح موي لبق (باذعلا مهن

 هلوق ىلعءوا هموق ىلع ناضغلا ةّئيه ىلع ىا 6« اضاغم بسهذف )ل هموقنم ءارعس 0

 ثدح مهل عجرل نا اسانو هحورخ ىف هل نذالا هيرنم ارظتنم مهرباصب نا الوا هيلع ناكو

 نا ةخخسأ ىفو ناشلا ىا © هنا رث ةماثلا ةديقعلاب (ىلاعت هللاكمركا ملعاف 2 م يلع هللا تاب

 لاق سنوب نار باتكلاىف الو ةنسلاىفال (باللا اذهىف ةدراولا 0 0 سل

 مياسنلا ىلعو كي ىرذاىفو مهكلهي ةزسل ىفو (مهكهم) ىلاءنو هناحس هللا ىا (هنا مهل

 ا ل مهلا عجراال لوش نا ميقتسيالف مهرفك ىلع اوتنث نا امب اديقم نوكيف

 اورصا نا ىا « كالهلاب مهلع اعد هنا ) رابخالانم هقحىف دراولا امئاو ىا (هيف امناو)ل
 ىا (هنكل هيذكن م هقدص بلطي رب سل بلطب ءاشنا وه امنا (ءاعدلاو ]ل كارشالا ىلع

 0 ثناال رابخا اذه نا هبف ( اذكو انك شقواا م همصم لراشعلا»نإ مهالاقرل دي

 اي هنا هتاف ا الك وكي ذ لاقاك ىا كلذك ةذذس ىفو كلانه اهن مهل هئيع ىا يي

 حواف اودكو ١» حودسملا د معو حوطس د ناخد دوسأ اديدشا ع ءأ هل أ يتلا
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 مهب ةصوصخلا هتمحرب ( مهكدادتو باذسلا مهنع هللا عفرمثا) حوضنلا ةبوتلاو ناميالا نبرهظم
 ءاتثتسلا 6سنوب موق الا اهناعا اهعفنف تما ةبنرق تناك الولف' ىلاعت هللا لاق )2 بانلا اذهف
 ١ اناا طق ةزخااو :كدمآ يضم لطتماو ا ةهوفتركل ىا اهففلا ك1 درت نم عطقنم

 مهنع انفشك اونما ام سنو. موقالا كالهلاب اهلها ىلع موكحملا ىرقلانم ةيرقتنما امىا ظ

 ىف ىا (راخخالا ىف ىورو) نيح ىلا مهانعتمو ايندلا ةاحلاىف ىا | يا الا ىزخلا تاذع

 ةباحح“ وا ةنظم ىا ةلخم عمج هناظم ىا 5 ٌتاَدّدْعلا لئالد 7 مهنا :(]) ماهل 5

 6 ةءاور ىفو ربداو لقا ةلخم 0 اذا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ثردخلاْف و هب ومع اهف

 ترطما اذاف دوه موقل عقواك لسرا اباذع نوكب نا ةيشخ هنوا ريغت الايتخا ءامعلاف ىأر

 لاقو) اقوقوم متاحوبا ناو اعوفيم هنع هبود صن ءاوراك دوست هلاق) هنع ىارس

 هل ىفو (رِمقلا بوللا ىتغياك باذعلا)) ىلاعت هللا مهاطغ ىا ( مهاشغ ريبج نب ديعس

 نبا ىلوم ةمركع رع رهرج ثنانح (ىورام. تمام ترطف نفر سمات ا

 ملسا ةلمه» هرخآ ىفو ءارلانوكسو ةلمهملا نيسلا حقل م رسىبا نب هللادبعزا) نم سابع
 لويسرا نيكي تاك ل ىلا د كامو ماسأ مث درا مث حولا بتكو رجاهو حفلا لق

 راصو ةضخل ىفو 6 راسو ) ارفاك دئدا ىوريو 6 اكرشم دئرا مْ ماسو هيلع ىلاعت هللا لص

 ثيحت ل يدعأا نا ( ن2 ف رتسا تينك ىلإ مهل لاقث ) ةكعىأ © شيرفملا ) عجر ىا

 اماهفتساىا ©( لوكاف كح ندع اع راع ا همارص ريعتو هءالك رييغت نم ىا 4 ديرا

 ذا مالا سفن ىفىا © باوص لك معن لوقيف ) ميك > مياعوا لوقاف ةزسأ ىفو ( يكد ىللعأ )

 ءاوراككر دا اجر حل قو لايك رح سلا ىتلإفارخالاةعشلا زم نوكفتاتكا اذهب هايل ١

 نارها نراك (ةاكك ا( انك ةيقكرأأ ملسو هيلع هللا لص ىبتلاهلل وقفل! ىدنتشلانغ نزحوا

 ةلظؤفلم ءاهتتسا 201100 21/7 رول ا نارك كهف لام رطل : .ءالاماىف ميلاتكإ

 مالسلاوةالصلاهيلع ىبنلا ىا 6 لوقيف ) اذك ب تك ! امنا ريدقتىف ىجلدلا برغاو ةفوذحموا

 اذن انس نكأا لوو يبيك بدع الكيان وشو ستع سك لوك نيتك ل١
 راق عمس ايبارعا نا ىور دقف ريغ هقالطا ىلع اذهو © تئش فيك بتك ١ هللوقيف
 نكيلو ميكح زيزع لدب ميحر روفغ هللانا اولعاف تانيبلا مكتءاجام دعب نم مللز ناف ٌؤرَع
 لمعلاب هيلع ءارغا هنال للزلا دنع نارفغلا ركذيالف هللامالكاذه ناكنا لاقو هر 2 اذ انراق

 اوب) نعول امالكت بان قي رط نم . اسمو زيزعلادبع قير طنْم ىراخلاىف ىا 2 افو)

 هيلا ىحوا ام ىا 6 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنل بتكي ناك اينارصننا هن نامت لسا جا
 لعاب ىِخ ا قلطناف ارفاك 6 دترا مثال نا نع كا ةررقيلا رقيقا ماسا ام دعب )ل

 ( تبتك ام دم ىردبام لوش ناكو  ثيدحلا مهف هقنع هللا تق كيلا بأ ويضفي اتكلا

 الا دمحم ىردب ام ةزعمل ىفو ادصقوا اوهس تريغ#هف ىتاتكب رعشبام ىنعملاو ةخسن ىف مهل ىا



 ةءاورلا قيرط ىلع ولو 6« ةباكحلا هذه لثم نا المبس ايلا لطابلاب / هطيل ىا (قحلا

 هال رار فوط اج هدا لة نمو اكشب .ىا ابر نمو نقع عقوتال الوا )

 ةياور لشال) نيملسملا ءاملغنم نيثدحلا رشاعمىا «نحنو) هاور هرفك لاحىفو (هللاب

 ىرتفا) ةبوقعلا قسم ىا (نفاكب فيكف) ةيصعملاو بذكلاب هتلادعف ىا (ينماةيلعيلا

 ىورملا ءارتفالا (اذهنم مظعا وهام هلوسرو هللاىلع) ةرجفلاو ةرفكلانم (هلثمو وه

 هسيباتو ناطيشلل لعج الور الياد نيبلا ىا (قحلا ىلع كاياو هللا انتيث ماعافإل هل تبتك ام

 ده «لثل لفس وب ىلقلا ميلسا ةئطسأ ىفو ( لقعلا جايب كيد را اهنثطن# رثعألاف ءانهينع"

 (ندلل ضغبم قي ل تاردص دقاؤي) رش عقد هنا ةداراب الا ىا ف قي ةءناكملا 4

 افاقلابا ياوووأ لب دكتلا ا وهو عصا نرمةسفنماىواروب”لخاةننغ طش أ قام  لعاف م

 الو نيملسملا زم دحانعءرت ةياكحلا هذه ىا (درتملو هلو_سرو هللا ىلع راسل 0

 ) «اغاو هللا ىلع هارتفاو هلاقام) ةيضق عامل الو ةيؤربال (دهاش هلا يال هومر ء وك ذ

 كئلواو هللا تاي اب نوئمؤيال نذلا بذكلا ىرتش ) امنا ىلاهلاقدقو لوَش نا هقح ناك

 ظ ادلسانللا يوت الت ىلا ههيلانسا راع مم دكللا نأ: نقلا نوم "سا فارة تاق 4 نويداكلا ره

 صهاظو رب عي ا 1 ثيبادح وب ءالطتهرآلا 3 قوه عقو امو ) رتفم هَ هللا ىلع ةاورعش

 ى الا ىا ( هدهاش ل اسنا ىا (هنا ىلع لدبام هيف سيلف ) حيرصتلاب ولو (اهتناكح

 هريغنم ىا ( عمسام م كح هلعلو ) ةضقلاوا ةياكملا ىا اهدهاش ةخعمتىفو همالسا لاح

 كلل نا (كللح هش دح نارا للع دقو )دشن قف ىلا ةنما ءاهتلا نال انكاعو

 نع ىا هنع ةخطس ىفو (تباث ءاورإ رازيلا ىا (لاقوإ كلانه ركذ دانساىف ةحداق ةيفخ

 تام هدد ىف ناك لوطل ليوطلا ىا 05 او 3 ةغصلا هيلع عناب د مو مثلا

 رازبلا ىا © لاق هنع ىلاعت هللا 2ع - سال ناك هنا ىلع هوقنو ىلصي مئاق وهو

 (مامالا ىضاقلا لاقزل سناك "قد رو شلاق. نأ (: تاو هس كالا دالك: ناو )

 ىلاعت هللاو اذهل ور هللا همحر لضفلا وبا ىضاقلا لاق ةزحسأ ىف هنا هدب 2 تماطل اء ساظا

 قس ذا ثحب 3 عديم الو تبان كنوخأ) ةوحأ الها ةزعسل ىفو ما ْ لها جر ل م اعا

 محلا

 ظ

 ثيدح حم ماا هق عزا ممل ثيدحلا اذه ريغ دارا هناكو ا ىق اي ههكمسجا نا

| 
 ةنعش ةهنعو رمع نباو سانع نان ء ىور هش ليلح ىيباب وهو (عفر نب 0 نال هللا دع ظ

 ه>حرد ئانلا كناوف)ل ةخا ىلا ةعالا هل جرخاو ةئامو كلاب ةينخز اولا شام 1 نا داك ادا

 (كلذنم ء ىش لوق سلنانع هيف نشيل 0 اهاس ىا (مانركذو) مهلك ىا ( حلا 0

 مدقتام ىلع «ىنارصنلا دترملان ع هتباكح نم الا تاياورلا عيمحىف هسفن ىلبق نمر ىكدامم ىا

 | ىا (ةححم ر) ةياكملا وا ةياورلا كلت ىا (تناك ) ولف ةنعدنىفو «ولو) ماعا ىللاعت هللاو |
 ا

 | ةبسن ىا (ميهوت الوإل هل نمط ىا (حدقإ امتومضمىف ىا (ايف ناكامل) اربدقتو اضرف | ١ دج , ٠ د نيك + ل دلو شيا
 | هيلع ىلاعت هللا هع ىنللإ) طبضىف فعضو نهو ىلا ةبسن ىا نيهوت الو ةزعسل ىفو مهو ىلا
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 ىا (بيرلاو هلع طلغلاو نايسنلل ناوجالور) هير دنعوم ىا (هلا م يف سد

 ىا (نا رقلا ماظن ىف نءط الو قالا ىلا :قملانم هلّضوا ىارك هلي اثرت ليملاو غيزلا ظ

 سل نار) نيعا.نيرعلا ىا «ىلاعت هللادتعنم .هناو) هيناع» قيرط نءالو ,هينابم ةهجننمال ظ

 ينل: ن) ؟هليبلافتيناكملا نايم كلل سلوق نعا 4« وا بساكيلا كلاق راس اا( شل |
 9 |او ةالصلا هيلع ىنلا مت نا لبق ىا (هبتكوا ميكح لع مالسسلاو ةالصلا هلع [|

 ؛ه ىا (وه كلذك ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص ىبالا هل لاقف )2 هب -؟ اذا ةزهس ىفو همالك ١

 - لى لوسرلا ىلع لزت امن نيتلكوا اةيلكن ننال فا هنإسل تدلل 4 -[ وإ هتلقأنإ ظ

 ا ب وا: (اهياعلدب لوسرلا هالما امم ةدهتامناك ذا ) ةملكلا .كلتل. ىا اهل لوسرلا ٠

 ميل (مااكلا ل يلا هيردت هش )ل ايست نال ليلك قر عا, « اهعمتم ينو ظ
 037 ةدو>حو ) مارملا بدنرتىق ارثنو امظن مال الكلاب ىا 6( هب هتف 55 مانالا ءاد نم |

 1025703 77797015 121552525 هات

 قوام كاللذ ريظنو هتياور عام كيننع همهف ةعرس ىا( هت طفو رث هتاردو هك ارما 7

 13171298992573: هم6 11 ورجح 3/7975 ةلوتجال جورج
 ناسنالا انقا> دقلو ىلاعت هلوق لزنامل هنا ىور ثيح هتقفاو»ىف هنع ع ىلاعت هللا ىضر نمعل

 مل امنع ما ماظعلا ان وكف م اسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر غلباماف ةب هل نطنف اسم

 7 هل 0 نيقلاخلا 23 هللا كرامتف هنع ىلاعت هللاىوضر رمع لاق رذا اقلخ هانأشنا

 عج اذا١ مالكبلا ب لاسأب (فراعلل كلذ قفا ) تلزنا كلذك مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىا (مالكلا أدب مواز مالا لق 0 فاق ىلا ) هتوقل همهف ؟ دس نال وغلا م يقيل

 مامت لبق ىا (هن ملام ىلار» هعبط قدسي هناذ رثنلاىف (نسحلا) مالكلا ءادتبا عمس اذاوا

 متلسجا م حا نا ىفو نوملظي مهسفنا اوناك ن نكماو مهماظيل هللا ناك امو ىفاك مارملا

 هتحناف لدنال امم ىا (مالكلاةلح ىف ) قفاوتلا 6كلذ قفّس الوز اهلف ميس تاق ع

 وأيا (كلذكو) ةلباشى از( ةرؤتالو) .ةلءاكىاب(ةبا ىف كلذ قتلك ) ا
 هتيتكوا هتلقام لك ىا (تاوض لك ) حرسىبا نب هللادبعل (مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق)

 عطاقم نم هيف) ناك (ايف اذيك .نوكيدتف) رمديتاسا نأ تضرنإ ىوريو هدنسر( صون ١

 مالسالا ردص ىف نارئاج ىا «ناهجو) تاب الا ىوريو اهفئاومو اهسؤر ىا (ىالا

 نا الا < ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع اعيمح الزنا نازتا وتم. ا ( نانءارقو)

 ساكعناو هتيكص ةكربب (هتنطش تاكا لصوتو امهمدجا ىلماف) ةذاش تراص امه.دحا

 لق ىا (ىرخالا ىلا ) هتغالبو هتحاصف قاعّتبامو (مالكلا ىضتقمب هتقرعمو)) !

 ب ىلص ىنلال بتاكلا ىا «اهركذف) ةخخسن ىف اهل ملَسو هيلع ىلاعت هللاىلد ىنلا وكل

 ء رضي 7 داك ىلاعت هلوق هللا ريشن ام ىلع هانمدق6 ( اهل حلف ماو هيلع ملا

 لضيوو. نممك ءابعب نم هروتل هللا يده ناعآلا) روهظ دنع رون ىلع رون ناب هيسسعملوأو
 رون نم هلا ارون هل هللا لعجي مل نمو سانلل لاثمالا هللا برضيو حرس ىبا نباك ءاشي ند

 ( اهبوصفرل روتسسو لالظ بجح تحن ةءوتخم دومالاو روهظ نم ةياغىف دان هل لب
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 ظ ل 50 ةففاولا ضخ © نيروث هلغ لاق سانزس ىلا 13 .خيددمالاىلوعلا قا
 ظ (مكحاا ا مدقت امم هوو ميحر روفغ لدب ميكح ةلعولمج د امم. ىا 6 كلذنم
 | ةئشلاو عشلا ىلاعت هلوقك كلانه تضنقا ةمكحل هلازا ىا ( خس ام خسنو ) هتيثا ىا

 ةلاوطف ول لادا نع لون اذع ئجرو ادمو انقل انا. انعا !نوعلنو اهلَوقؤس ا قاوونرا# اينزالاذإ

 ١ ماتم معدي ) انا نآلا فالتحالا ( كلذ دحو دق مك ) خسن مث نآرقلانم
 رداقلا ىوقلاىا 6 زيزعلاتناكناف مهل رفغت ناو كدابع مناف مهبذعتنا ىلاعتهلوق لثم |

 موو ىلع ةءارق 25 هتنأنأو هسدعق نم هبدارا 0 مهاقعو مهاوت ىلع

 0 رلا روفغلا تنا كاف رن ةذاش قرطت ىا لي ١ رق دقو ) ةرشعلا وا ةعيسلا مهو

 150 ىهذف ىا نوم ا نم ةؤن ىو ( ىدحلاىف ) هلا هذه ىا ( ت تسلو

 الا ءانثاىف لب 6 عطاقملا ريغف نيهجو ىلع تءاج تالك كلذكو ) ةذاش تراص اذلو

 يي ىلا ([ ضلال نشل درو )ايدول( انو أرق) عضاوملا ند

 مالا دلت نا. عاظع ا (مالينلا ١ كا كش او:لش ) "ةيناطلا» قيطياضاا“ىوتنتناوا ماسالا |

 ءاولإس اع مووت ) ايمن اوت او رشكم ناو عفان ةءارق ىهو يرن اسفين

 داضب 6( قحلا ضّمو ) اهكرتفف ضعب ىلا اهضعب عفرتو اهكرحتن ىا نيقاللا ةءارقف

 دراج ٠ 0 ئدحاو قاتكلا و5 حيو ةطام“ نار »وعيال ةزلا رقى اداؤا ود كالا | ةنييخف

 ظ (قحلا صقورل قا ءاضقلا ىْصَش ىا لصولا ةلازنم فقولل اليزنت سايقلا فالخ ىلع

 فالخلا نه | ىا ( اذه نكوا) هب ا هكحنو هعش ىأ ةددشم ةلمهم داص مضل

 ىلوالا ءالا دشتي 6 بسن الو ) ةهلشش ثرون ( اسر تجوال ) ةياورلا وا ةءارقلاىف

 (اطلغ ملسو هيلعىبلاعت هللاىلص ىبلا] بسنبال ةح ةعسىفو اببس ريصيال ىا ةروسكم

 نال وة ىا ( اذه نا لق دقو ) اهون ىا اهنوكسو ءاهلا فب اهو الو ) اوهس ىا
 (هتكباي# نوكي نا لمتحم )ل ديرا فيك ادمح فرصا تنك هتدر دعب شيرقل حرسوبا
 ىلا ١ هناسل ىلع ىا 6 ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىلا نع ]7 بيتاكم هبتكي ناك اهث ىا
 هناحس 6 هللا ) حرسىبا نبا ىا (فصنف نارقلا ريغال مهريغو كواملا نم ىا 6 سانلا

 بسح ميحر روفغو ميكح مي ءاعو ريح ميلعو ريصب يسعي ه قبلت تافصب ىلاعتو

 كيف 92 كروكملا 216 العلا كلذىف هيمسيو ) مارملا قفوو مالكلا مجم قفاوبام

 ىلعملا نيب ىالتخالا كلذ لثم عبام اريثكو ءاش امب ىوريو بولطملا ج# ىلع 6 ءاش
 تساسل هم ف مسام

 -2[ لصف زن
 اماو) ةلاسرلا باب ىف غيلبتلا ىا 6 غالبلا هّقيرط ايف ) مدقت ىذلا ىا «لوقلا اذه )ل
 . رومالاب ةقلعتملا ( ماكحالا ىلا اهل دنتسمال ىتلا راخالا نم غالبلا ليس هلدس سلاف |

 جوج 20 سك م سس وتسمي مسسمم تسصتس سست جس هحوشب سنجاب

 ( ةيويندلا )



 سس سلا ا ا يي ل اا
 -- دوت عسعو ههنرم درت هج دشتج كجم وح ج05 215:3 تكانت 3177 ١ تتجه دقت ب: قا 0 33357557 7مل ا كم 21 ف زا

 ثيداحا ىا ميا متل ( داعملا رابخا ه1 اجرا دازلا نيسحت و شاعملا نسحىف ةيويندلا

 لب ) ىنخوا 1 ءريلا ىلا( نسبا ىلا كفاضن#:الو )ىلإ الاس ددلا ف: ةيوزعمالا(لاربألا
 هدغ ةناكح نم ىا ( هسفن لاوخاو )ل ىرخذالاب قلعت اهل سيل ىا ( ايندلا روماىف

 )ع ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا هيزنت ) ةزعسأ ىفاك هداقتعا ىا © بحب ىذلاف ) هسماو

 كلا_:ه هائمدق امث ىا ( كلذ نم اخ لا هدح ىا ةنيوخ عش 0 ء) ةّن ربت ىا

 (اوهس الو ادمعال ) هب ريخا ام دضب ىا ةدحوملا 3 ميلا مغب (هريخم فالخم )

 لاح قرلا !ركر ذاق عيمح نه ىا (كلذنم موصعم هناو)ل ان مع امبو انانسن غل

 وهو ميلا يو هيضعو هتها رك ىا نالكتف مضلو نك ( هطخغمو هاض

 ١ أسال هلوق هنمو اقح الا لوش الو حزع نآك هناذ ©( هخنمو"للا لاؤهلا دلط

 رك ذام ىا © كلذ ليلدو ) هناسأ ةد<و هلق ةمالسل ىأ ( هضرصو هدو ) زو< .

 ءىش ردصيال هنا ىلع ىا ( هيلع مهعامحاو ) نيعباتلاو ةب (مصلادم ىا 6 فلسلا قافتا )

 مديد ىا (0ةب اعلا اوان ماعت قيقا كلب رألا ( كلذو ) هنع هراخا فال هنم

 هلاوقاو هلاءفا ىا « هلاوحا 4-3 قيدصت ىلا ) مهتعراسم ىا ( مهمردابم مهواقو)

 نم( تنام باز ىلا 30) :هرأنا ود هشيفاخخا قاد © اءاوابخلا عيمج ) داقعالا ىا 6 ةقئلاو )

 3 213 ) ةراتخلا" ىلا( كنق )بيت عا قوات وأ رن .ئا زعلاو )ين زارا

 "ا دوو نككو ثيدلا قا( طق وت مهأ نكمل ) مماو ع يحس قو ناتغيلا

 تام بلط الو ىا © تانثتسا الو هلاو>ا“توشو هلاءفاو 1 ةح نم ىا (اهنم

 مهتعباتم كامل (الوا ين ابف عقوله كلذ دنع هلاح نعل ةاقث لن دعب ددرتنع امن

 ةاللصلا ىف هلمن علخ ا مالسلاو ةالصلا هيلع هنا درو ىتح هلامفال مهتقفاومو هلا وقاىف

 لسو هلعملاعت 5-2 هل اعم متاخلا حرطىف كلذكو اء اومرو مهلاعت اوعلخ اه عبو

 6 نوبل 1 هسا وك و ىلؤالا فاقلا متو ةلمهملا مهل (قيقحلاىبا نبا محا الو )

 ( مهالجا نيح)) ربح داو ءالحا ثيدحىف ىراذلا هاوراهف 4 رقع رغت) ريح دوه نم

 هللاىلص هللا لوسر رارقابإل ريخ نع ىوربو مهنطو وهو (رتخ نه )ا كع مهحرخا ىا

 (مهل) مالثلاو ةالضلا ةلع هزازقتن ىدوبلا :لدتسا' ئا عخاب قلتم( ملسو هيلعيلاعت

 قيقا ىلا نال ىا ( ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلَوَُش رمع هلع مجحاو) اهف مماشاىف

 ىا (تنا6 ئذوبلا را تطاخا» لوهخلا ”ةعدصت' ( رين خوفا كروت اذا" هل «ننككا)

 (مساقلا ىبان 4م لزهلا نم ةرملا ضو ةلزه ريغدت 6 زه) مالسلاو ةالصلا هيلع هتلاقم

 هتدسنل هيذك امناو ( هللاودعاي تن 1 مع هل لاق ) مساقلا هنسأي ماللسلاو ةالصلا هلع هتينك

 امو لصف لوق هلك همالك نا ىلا ةراشاللو لزهلانم هب قيطال امل مالسلاو ةالصلا هيلع هل

 ةلي زج ةزجم* نوكيف ماكحالا ةوقو مالسالا ةزعنم عقيسامع ارابخا ناك هناذ لزهلاب وه
 سلا 0 الا د تان يفت ن5 كاملا ىا (.هريسو) هلاعؤأو هلاوقا نم ىا عيا و زلال ناف اضيا. اضاور ةلدر هل زهآل |



 اهليصاشت 0 #01 ىأا (ىضضنيم# اذكو نويل هعرصلا وطو 1م مهم ىا 40 و 0 1

 هللا ىلص هك اردتسا ( هلاوحا لذ اوس هلا وفا ند ا «عاانتم قرف درو أمو أ (دريملو ْ

 ه نيخا ءيشىف) وهس عوقوب ىا مهوب هفارتعا وا هلاق لوقف طاغل ماسو هيلع ىلاعت .

 هاورام ىلع «لقناك ) انيلا ىا («لقنا) اعقاو مهولاو طلغلا نم دله اه( ف تاكل

 ةسل ىفو ياللا ةالصلا هيلع هعودر ةصق نه زل مقبلا عفارو عيناو لك نع مآ سم ظ

 ىا 6 لاخلا حب لذ ىف راصنالا ىلع هب هب راشا اع 0 هعودحرو 0 |او دولاضلا 4. اع ا

 مهلاسف 0 مث و مارس هنأ كلذو ىناالاف فدل لخعا نم ئىش لعد وهو اعنا ْ

 مهل لاقف ةداعلا ىلع رمتملف اوكرتف اريخ ناكل اولعفتمول مكلعل لاقف هوربخاف كلذنع
 5 مك سما اذاو هب اوذخت كسد نم ءىشب مككما اذا رسشباا امنا لاقو مايندب ماعا متلا

 ئا «ايأر) راصنالل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىا 6 كلذ ناكو» رشب انا انف ىبار
 | هنأ ىلع هس هيش هيقو ع ايندب مل اعا ملا لاق هثنمو ههرند جو نع «اريخال) هسفن نم

 هلامح توعنو هلاك تافص نم ةللا ا .ىا قلخلا وهو هوي لات ع 00 وز هلاوحأ

 نم اىهاظ نوملعي مه ريع و ىققعلا مولع ايلعلا | مهممح ىلا امل ةيورخالا لاو>الاو هييدلا ظ

 ةاللصلاه اع ههمزنت باب ىا 59 || اده نم تدم ع *| | درعفالا ن م كلو يعور ان لإ ا ا '

ْ 

 عع نازهشلا هاوراع" : (هلوقك ) با اطقلا لصف هربت فاللذ هريذح عقل د مالا || و

 هلا ماسو هيلع لل انف هللا ىلص هللا ل لوسر لا ناك ,١ ىتاسرا لاق ئرعشالا ىعومىنا ْ

 هيلع مكلمحاام ىدنعامو مكلامحاال ىنا ةدايز ةخحسنىفو هللاو لاقف كوبت ةوزغىلا نالما
 هللا ىلص هللال وسر ايلقعت لاو اهايا هاطعاق ىرذلا ع دودي ماسو هيلع ىلا ءل هللا ىلص نم م

 هللاو ) مكلمح هللا نكلو مكتلمح اناام لاقف هيا ورشلا عجرف هني ماسسو هيلع ىلات
 هيلع 10 'ىُد ىلع 0 ىاطنالا لاق ةسو مزعو دقع ىلع ىأ ادب ىلع فلحاأل

 ىنعي هيلع د ريع لعق ىأ (اهريغ ركل ادع هسلتل اننعي هيلع نوفاك ىهسو

 ماع 1 اع تفاح الين «لوخ :2 0 ىا 0 مجم 1 نا م اعاف

 هل عطنقا ع 2 اش 4 قح نم هل ع ضعل نم 0 قي - 0 هما

 ماكحالاب اهل قاعتال ىت +أ| ؛ ه 4ي , ومدلا رو.٠الاو املا ىلع ةمصعل اةود ها باير را قحىف الح ريشا

 هيىمأ نم رببزلا نع ةشينلا. ةعالا دبل ايف (مالسلاو ةالصلا هلع يم ا نم ةعطق

 هراح ىلا ءاملا لسرب م بعوتسالو ه2 ىقتس نأ ماوعلا نب ريب 00 ةالصلا هيلع

 (قسا) ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص لاقف كتمع نا ناك نا ىراصنالا لاقف رادنالا
 اهينمكو ميلا عش (ردجلا ءاملا غاب ىتحرل كتيحوا كتان عا اسن ابل ةزميلا 2
 ىووللا 0 ع طئاخلا لصا انهه دارملاو رادجلا ىف ةغل ءارلب و ةلمهملا لادلا ن 2
 ةزطس ىفو ىيشل ١ لوصا ىف ءلمل | ايف عمتجم ىتلا براشملا ردح لبقو يي لوصا للقو

 (ردحخلا )



 ظ

 .- او: اشعل ل رشا

 ىّتس نا هيا ل دععل هن ااسللا ةالص'ا هيلع هل بعوتساف رح وملف هزاع مج وه وهو نياتمضن ردحلا

 اذهىام لكشم نم 2 اان ازكذ ىذلا فل (اذهىفام امتلك ين ابأعملا هراخل ةباعر باعيتسا نودب

 نأ كلا اذهىف عقو م اهرئاظن ىا ( اههام رشا م قلاغت هللا ا نا هدعل ىذلاو بالا

 دايو هدحب| 4[مو)> هآرودس لا! (ف رع ىتن بذكلا ناف اضياو) اهنوسارشل عم ىوربو

 شهلا سكب نوف او انشلالاو اوشا هزعود ةزلمهلا عفا وهو امزح واو 6( رابخالا
 52 حازلان ٠ ( ناك هحو ىا ىلع ) هريمضنم لاح فرع قاعتم (وهام فالخي )

 لاق هليقامل ريسفت وهو (هثيدحف مهتاوإ هلوق اذكو لوهجما ةغيصب (هريخي بيرتسا )
 مزال ةةنيباك انيتانولزاوع كابا وب قاومالا حط هير اوفإر كلغ )امل هنعا حلاق هنا مزر يب اركوبل
 هسرب هبارنم ىناثلاو بوري نيللا بارنه لوالاف اهنم هنتشملا كرئاو اهنمصلالا ىفاصلا

 7 كسر الأم هيلا كس 1 0 ماللسسلاو ةالصلا هيلع هل وو هيمو كشلاىف هعقوأ ىا

 ظ هتلر 0 دهر نع انهن ف ل لاقو 501 قا 1 000 داع كوتا ةنففففو

 ظ (فرعنمع)ل هلش ىأ (ثيدحلا) هلقاع معا وهف قو دهن انا (ءاملعلاو]) بن مغ وهو

 لوهذلا ىا 6ةلفغلاو ) وهسلا ىا امنوكسو طلغلا ىا ءاللا متل ( هولا رث رهدش ىا

 هي عم)) ديلا 9«ناملا ىف طلغلابةزكو ) ءاطسطلا :ةلقنأ ( طنايا ةةنوسوا)) ةظفيلا 01

 هدب دخان هءاورلا نع عنتما 06و ازعل اهنزإ ىكحدقو هّساور ق هَ اماو هايد ىف .كاقكا ىا

 0 هوم امندلا رواق نفكملا ةماعلا ناف اضاور) ليو اريعش هر2 ىف نأ هسادل اسدحم

 7 هةعاط || رو جور ىذا الحا هب وقعلاو الاححاع ةمدملا ثروت ةلصد ىا ة ه4هصقنم كة

 0007 أ مالعألا ا اعلان هول ( عامي 250 فانكلا دمعت ند ىا ف 1 اثكالاو)

 0 ىأا ( اذه لك 5 ةلادعلاب لخو 2 دارس دس علت ريع ْئ م اهريغو كلامو

 ( ةدحاولا ةرااو) هلأ ديول ةحاس ىا داصأا رسكو ميلا 2 (ةةوم دا تص.و 4هنيع هزاي امر

 ْ 5 |. اراه | هم صل (عمتس ل امتىوربوو اع 3 ندا نمىا (هنم) 4 32كم رت هفصو انين

 ظ ةزساىفو 7007 ةعاشبلا نم ( عشبتسيو) هل وف انكر ةحامقلا ضو هعانشا ةدام نه

 جدام يف عئث عينشتلا وأ عييشتلا نم خونلا وأ ءايلا عيش و ىرذخاىقو ةعاشالا ند 5

 هرقحو هصقشو ةييعي ىا (اهلئاَق ىرزيو ) ةرملا ىا ١ مدي لحي امما) ءركتسيو

 اذه عّشال ايث اماوزل ةوبنا بصنم هنع هزئيامب ةلصتم ىا ادلتبلا رد( هيزر)ةفيباؤلول

 ١ هدم ازال امندلا نم. ةريقح ىف :ةدحاولا ةيذكلاك عشبتسسملا صالا نع ىا 4 عقوملا

 ١ نه ةدحاولا ةرملا مكح ىا ( اهمكح ىلع ىرحت لهف رئاغصلا نم ال ةيصعملا هذه ىتا 0

 ظ © ةفاتخع) الوا هريخص ءأم ديالا ه ردصل له هثعبلا لش ىا ((اهف مه فالى كثدنكللا

 ١ ( هلياقن 2 30 | ةغلام 14 ماذوا اج اص ىا «ءودلا هيزتت باوصلاو )ل فد نخل ناس قيسدقو



 اس سس ا

 اهفذا راغصلان م اهريع فال 11777 ا اج ريس جوو ل وو ع وو ةدوضتوو ىلوالا, ىا (.ريثكو) ننكلا 5

 ةلاسرلاب ةنورقملا اهروما رادمىا (ةونلاةدمعذا) فلّطاو فاسال ناروهشملا نالوقلا

 نيس ىا (نيدتلاو ) مانالا قح هب قلعّشاع ىا (مالعالاو) ماكحالا غلص ىا (غالبلا)

 مالسلاو ةالصلا هيلعىنلا ه ااهنآيك اى ونلا هب ءاجام قيدصتو ل ماهمالا نم مهلا لزنا ام

 ةمللق ةزيكوا ةريغص 1 اوتكش هادا نين لذ وتلا ف( فجتوجا ةوفازرمتو)

 0 ئا (هف ككشمو) ةوننلا غالبا ىه ىلا ةدمقلا ف ىا (كاذؤ حداق ةزيكتلا

 نع عطقنف) ىدبع قدص برلا ل ع'ةراع ىغ ىتلا .ىا ير ضقانم) هسرلا ىف

 دنا ىلع زوحن الا نا اغلاثيقل هناي نيش ىلع ةزحا ىفو نمو يطع ل نش

 نم هجوىفرل مهلاوقا نم 6« لوقلاف ) عوقو ةفلاخم ىا ةنخأ ىف 6ك فاخن ىا «فاخ

 ةئسأ ىفو ن# ىا (عاضالو دصق ريغب الو دصّمال) مهلاو>ا نم لاح ىف ىا (موحيولا

 نونذلاو را ءأ م ححاضشإالو ىرخذاىفو لهاسسو حاسب لا: نضال ئا لوهخلا .ة هغصلو

 لعافتلا )ناب رم هداك بئاغلا عراضملا ةغيصب ةزحسا ىفو ىضاملا ةغيضن ماين نم عم)

 زوي ىف ) ردصملا ظفل ىلع حاستب حماسي الو ىرخا ىفو ةلعافملا بابن م حماس هسا ىفو

 قبل يف تمن يؤ 6 ام ١ وهضتتيلا كاحازلا ناكواو ( مملع )ل لوقلاف فلاخلا ىا (كلذ

 انلرهظإ ملو نيشحلانم دحا هل ضرعتبملو ةحئ مصل سنلا ضمب ىف اذك (من البلا هقبرط
 ىا (ةوبنلا لبق بذكلا مهيلع زوجالا) هناب عطش ا ا ( ناكل ا ايدو

 فاصتالا زوحالو ىا ةمالعلا وهو متسولا نم اعتق: انلاديدعت (ماسنإالا: الو اهراهظا |

 ٌردصول' بذكلا ىا © كلذ نال مهاد لاوحاو ) تارت ةقلعتملا ( مهروماىف هب 4

 هب اؤاح ا ب ةهمهتلاىف مهما عئوب ىا م بيرو ) مهرقحم ىا ؟ ىرزي ناك ) مهنع

 مهلاوحا غيلش اوما اب مهلاسرا دعب ىا ب مهشدصت نع بولقلا رفسو) مهد نع

 ىا (مثالانم اهريغو شيرق نم ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبنلا رصع 0 رظناو)

 قاض :هناسش لوح ,ىأ (هلاحن نعت نا اؤا: ىضنلاب مهل اًوساؤ) ع علاو ارد

 ىذلاو ىا اففخموا اددشم لعافلا وأ لوعفملل اننم ءارلا ديدشت 6 9-5 مو هبال

 (فرع امل هنع اولْئس نيح (هب اوفرتعاو) هناسل قدص ىا كلذ نم شيرق فرع

 6 عرطلاا ققلاوا)ا ابيع قت نم. لاعبا ىاناذب لفرع اع اوفرتشأو ,قاؤزربو ”كنوعفملا ةفلظم

 نه ىا ( هلم م .اسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ائيد ةمصع رغؤلا لقنلا لها قفاو ىورو

 ايف عمن (هف . 7 7 ركذ دقوا اهدعبو هثعبلا لبق ىا (دعو لفقر ءاودكاو دكا

 لل هاوما هللا اننا اما كيا فنزل سا كرار ضيفا بابلاىف )2 هب قلعتي |
 ملعت دق ىلاعت هلوق هتلمح نمو هدل نيش امن هو2و ثيكلاا نع ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص |

 ىلا كنوبسشال ىا فيفخلاو ديدشتلاب كنويذكال مهناف نولوغ ىذلا كنزعل هنا
 ايقناوالر وللا نق كنكلا"

 نفع ا ع دك فراس

 |ء دع ىعودطبيا نيييزرإ ْ
 اهيبإ 0 1

 ري ا 222222225



 كاتلا ثيدحخلا, ئآ) وهلا ”ثيدح ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىنعم اق تلق نافذ )

 ' رفعج نب ميهاربا قححسا وبا هقفلا هب انثدح ىذلا) ناخيشلا ىازورام لع ىهتسلا لع

 ظ وه ( لهس نبا ) ةيجم* نيغ اهدعب ةدحوملاو ةزمهلا خب ( خصالا وبا ىضاقلا انئدح
 ظ . (راختلا نب هللاديعوبا انثدح) مدقت (دمم نب متاح انثدح لاقل لهس نب ىسع ىضاقلا

 - ىجلدلا هب حرصام ىلع ىذمرتلا ىا ( ىسع وبا انثدح ل ةمجلا ءاكلا ديدشتو ءافلا حفب
 . (هللادنع انثدح) و سثك نب ى نب ىحب نب هللادبع نب حب هنا مدقت ى الا لاقو

 ( ىحب انثدح ) ىف ىحب نب ىحب نب هللا دبع ناورم وبا هنأ ا ىلا لاق

 ( نيصللا ن 0 مامالا سنا نبا ىا (كلام نعل ىنالا ىحب نب ىحب هنا مدقت
 هل جرخا مام نيثالثو وج ةنس قوت ةعامج هو نيتلمهملا داصلا عقو ءاحلا معل

 ا سيلا ةئيببلا ةعالا هل جرذا دحا ىنا نا ىلو٠ 4 هش ىنان <( نليغس نا نع ةتسلا ةعألا

 ع طول نه ه>رذا ثيدحلا ىباذعا لاق (هنع ىلاعت هللاىضر ةربىهابا, تعمس لاق

 نع ةبقع نع اعيمج هاجارخاو ةرييهىبا نع نايفس ىبا ةياور نم ٌناسنلاو ملسمىف وهو
 ظ اطرمأل ف كلام نيبو هن نا با اولا مدس ىخذاقلا هحرخم مل مل تلق ناف كلام

 ظ اضأ هريع ىلع مدقم مدنع ًاظوملا نكلو كلذك ناك م 57 نع هاور ولو ساخر ةعرس

 ا هجرخاول نكلوو :ملسم ىلع هلواعبف ةجحرّدب, هركذ ام ىلعا قرطلا ضع نم هلعش أطول
 اولا نلبجا اهلل وسر (لضيرلاو 0 داره ىف انوخ_ ءاطرمللا قدم لاعا هل عش ناك قاسنلا دنعنم

 | نمو امهنم هغارف دعب ىا 7-20 ماس ) رهظلا ليقو ©« رضعلا ةالص ماسو هيلع

 ' لمعي ناك هنال لبقو الوط اهدحا وا هدبىف نال هب ىمسو © نيدلاوذ ماقف ) اهدهشت

 نيللعس | اذر نال عال و (نيلاغت وو لاف هيلع ةهعيس عم ىرهزلا انه مهوو هيدي الكب

 ْ ربح دعل ةرامه ىبا مالساو ةر' صه ىلا هصق دهش ندلاوذو ردت يشتد نشا

 ا نال علال ازهر ذجإو ايبنا: لبقو نيطق نيساتلا يا هع الاخ لطول ع

 | ءانب ىلع 6 ةالصلا ترصقا هللا لو-راي لاقف ) :ىماس نيدللا اذو. يعازخع نيلاعشلا اذ

 ظ 5 2 لعافلا ةغيص ىلع ثسات ءانو ديو 01 ماعالا دض رصقلانم لوعفملا

 | ءانس جم ١ ىزملا لاقو مصاو رهشا لوالاو م امالك ىووتلا لاقو ريثالا ناا هلاق
 . ةقفاوملو اهرصق اهريغ نال ةياردلا لبق نمو ةياورلا لبق نم هلعاف مسي مل امل ترصق
 رخا هجو لاقحا ىلا ريشي اذه نا الو ىهتنا ةولصلانم اورتصقت نا نا رقلا ظفل
 د علا م ما) هلوق قباطي ذئنيحو باطلا ءاتو نيتحنإ ترصق نوكي نا وهو

 لك ) هلاباوج كا ( ملسو هيلع ىلاعآ هللا ىلص هللا لوسر لاقف )ر باطخ ءان مث رسكلا

 يخفانا ىلعو نكي ١ ٠ نيم !ادتلم لوألا ىلعف بصنلاو عفرلاب عود ( نكي مل م كلذ



 ف محلا لهاا ازد دنع رم ناكاذ ايلف 59 « عش مل كلذ لك ىنعملاو اهيلع مدقم ناك

 ىفاك ةالصلا ىا لعافلل ةماغلا هغدصا (جترضفاع ارنمإلا ةءاورلا قو قتهجح:نم ىما

 ةياور ىف هنا لوالا دويو ةيماهفتساو ةفان لمتح امو ملكملا ةغصب 6 تدسنامو )ل ةخخسن

 هتناورىف زاوهشنم خا ( هتصش ثيدحلا تشنالو دوي قو رصش 1 خمنا / ىذا

 (نكت مل اهناو) ةفاناه نانم فاضملا هراتخا ام ىلع ءانس اعم ىا 6 نيلاخلا ان رش

 ناستنلاو'نصفنلا ئا'انوكي مل اَمنهنا ةعاور و 'الشا ةضقلاو ١ اقلظم ئااامهنم ًةلاح ىلا |

 مك خس ىفو 6 هل لاق مك رف عقاولا ىف نيتلالانم ركذام دحا ىا باسل نامةدقو ل

 ملع ءاف ) ةيفانام نوك حج نب اذهف 6 هللا: لوي سزاي “كلذ "“ضغت ناك دق ) نيدلاوذ لاق

 قيرظب :كدقم ىا (فاضنالا ددصب اهضعب ةبوخا كلذ ىف ءاملعال. نا كاياو هللا انقفو

 ( ئفاستعالاو فندعتلا ةشب وهاد ) اهضعباق ىلا «اهنمو) 'قملا ىلا عوذملرلا قف فاضنالا

 ظ
 ظ
 ظ

 كلا هيدي ةزئئسلل قو ةيواعلاب 4 واو 5 ماا دا رم لاو ةايطالا هءاعرو ةعاا .ملل أمه ا

 . 7 ا ك

 كلا 3 هيب ىف ا ىعك هنأ رهطظالاو زكلانثو ايد هرعسؤ و ءاهف هناي ءامف 4فوفلا

 عع ةيلاوام ا دانلل ( ل وكإر انا اخرا ) .ءافتعالا ذبل ىناسملالا هرمدق اذلو ةلاهكلا ءادمو

 ءاسهلا عل © مهولا زيوت ) مهضعب كوق ىا ( لولا ىلع اما هين ىن قح*ىهكق

 غالبالا ىادبضنلاب 6 غالبلا لوقلا نف هّهرط سيل اهف طاغلاو ) وهسلا ىا اهنوكسو

 (هانشز ىذلا /) وه لوقلا اذه ىا «وهو) غيابتلا ةهج نم ىا غالبلا نم ةخسنىفو

 (ههبشو ثيدحلا اذهب ضارتعا الف ) همدعو زاوخلا ىنعا 6 نيلوقلا نه ) هانفعض ىا

 ١ ىا 6( هلاخفاىف نايسنلاو وهسلا 4 نم بهذم. ىلع اماو ]اهو زوم ىف لاكشا الو

 | ىا ( هنا ىزبو ) ةلخ اهعيمح ىا ( ةلج ر) مالسسلاو ةالصلا هيلع هلاوق ال ةلماسشلا
 علاوة ؤتمل باطن ذمه قالإن إل فاين و 432 وهام ةدياوير أ

 0 امناو اهوالح غل 10 فاو 4ةشنلاب ضالا ةيزكوو ةداحلا نع جورذلا 6 هكا ظ

 أ

 ظ

 ا

 ظ

ْ 

 ١ وفد ةقكتلاو غزل اوقاةالاو» زتتليالا ل ةدزلالا يضخ نفح غو دا قاف هلفستل.).ةةاراؤاصلا فق"

 نواف قلقما ء,انفار: نيف 36 الش .ةآارتحا نا 2 انمينلب © الوصل اذه فأ نافل »أها راق 4“

 4ك هتنيسسنل دوذزمخ'ئا |( ةينع تبوغرس لوو وهو ةلاحلا كلان قف هب ىدتةف ةمالا

 اجا هزل وام عم ىا ( هضؤم ىق) .«ركذنو هنن قفاور ( نك لذ 9 ةضفقلا | ىفا ناهحتلا

 | هلع وهلا زيوحتو لاوقالا ىف هيا هع ويشلا ورك ف أ 57 اخ كعب

 هسفف 0 مالا لوقلا ىل اعد ا عير نا ثدير اكو غياتتلا قا «(ةيلوقفلا هشر شلل 5 ظ

 هداقتعا نع ربخا ماسلتو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا 7 اند: .ةللس شرعا له منير ظ

 ظ
 انطاب قدصو 0 نضصنقلا راك ا اما 4 قلق لك هلاوقف هةعق بدسم نا( او ا

 ( هداقتعا نع ملسو هيلع ىلات هللا له ريخاف نايسنلا اماؤ ) هيف ةهنش الف (١مهاظو |

 ؤ هنأيسمسأ مدع ىأ (اذع يبخل داصق 5 هناكق هنظ ىف ىف سن م هناو ) هداهتجا قفو ل ظ

 ( نعم



 0 ه. نظا اهف سنامل لّشمل ناو هه حرصي ملناو ىا ( ه 171111 هلق 01

 ( عجار سنا ملو هلوق نا ناث هحوورل ةهبشالو هيف ةرال (اضيا قدصرل وهو ىوربو

 مالاسلا سفن ىف هسا ملا ىا ددعلا نع توهسو ادصق تملس ىلا ىا مالسلاىلا ) هل وءفم ىا

 ثلاث هحوو) ةيضقلا لمح ةحضنع ىا (دعب هقول ةسرعلا ةهج نم 7 2 قلبا كلا

 مهضعل هلا بهذام) ىنعملا قيل لقعلاو لقتلا نم ىا اهدعبا ىورو (ثيبا وهو

 نايسنلاو رصقلا عمتي مل ىا نكي مل كلذ لك هلوقنم ) ىنبملا ىا ( ظفللا هلقحا ناو
 (ظفالاءوهفمو) ا ليتم ازيغب او علوا نخل لو قفا تاسست )نستوا:(مدرإفألاة افي

 ترصفقام هلوق وهو يملا ىرذالا ةباورلا عمر اسال هآ فلا ىا (هفالخ ) ريتعملا ىا

 نكت ءاوشن انهط اهذوخو قل ىلع لاد هلاف تيسن الو ةذ- ىفو (تيسن امو ةالصلا

 كلذ ضعب ناكدق نياديلاوذ لش م مدقتاف هموهفم ناكول اضياو ةماهفتسا وا ةفان

 ىلاريشيف محالاوا ةيكلاملا ىا (انتئال هف تن ازال ؛كلاثلأ هلال" (ةنيهالا قلاع كلاب

 ( ظفللا لمتحم )ل ةثالثلا ىا ( هوجولا هذهنم لكف ) ملعا ىلاعت هللاو هل رهظ امم هلا

 ( اهضعب دعب ىلع: ىننملاف نديعب نازنخالا ناك ناو ئنملل ىا ظفلل لمت ةنعلل ىو

 ةلضقلابوبأ نيداغلا لاقل هلادل (قلوللا هون الل كدب الا: كش و )«قافا) طا لرمؤلابو
 هده م ئرقا:هنا خر هظي و ))-هاتتعازو .ىا"(كاؤقآ لانو ٠) تفتسلملا' ئني' ( ىلا بطاغغلار

 كرتلا نايسنلا لصا نال (هسفن نع هان ىذلا ظفلل راكنا سنا مل هلوق نا اهلك هوحولا

 ىا ةيلاح ةلمح (هريغ ىلع هركتاول ىراتحاب تكرت لوس نا مالسلاو ةالصلا هيلع هركق

 هلَوَش ) هنعملاعت هللاوضر دوعنسن نع ناذيلا ءاوراهق مالسلاو ةالضلا هلع هركلا دقو
 نيسلا ديدسشتو نونلا مضب (ننها ثكللاو اذكو اذ: ل تلانزا ؟دحال يسلب

 ظ 9 قوي لل / وَهْنا كحال اشي دع ىبالو اهايا هللا هاسنا ىا ةروسكلا

 | اذا لقا( قفل كراقطإ لعاظتتلا دف" نكل :لاوألا زمانا” وشو جولات هنككلاو يروا ذزسبإ
 9-5 ىلا#ت هلوقنم سيتقم هلعلو ناشلا نم لامفالاو لاوقالا رئاس عبالف نأ ا
 هبلع ٍ مكحا م 9 0 هايا كءاسنا ىلاعت هللاذا راء ا“ قاذشأ ةءاساخآلا اور ويف

 ثيدخلا ةياور ىف :138بون لاقو فاضل

 ىنا)ل ” ةؤئسأ ىفو ا نيسلاو كسلا ف6 درر دحلان الا

 ةالصلا ترصقا ) ندلاوذ وهو © لئاسلا هل لاق املف )ل اففخم زوو اددشم لوهخجلا

 لخ ةناثنن ككاو" ىلا: ةايينلا)' لمآلا لينضم ناك اكؤ كلا ركما تستقل
 ومى ىرج ناكزا)ل ١-3 (هناو) هناح نم ريصقتو هرايحابىا (هسفن لبق ند)

 رم و وى 7 ف م ةياوصل 1نغا (ةرغ لا ا اددشم اوربا 5 ةغمصل ىلا دقف كلذ

 0 ةغيصل (ىبذ هلا م أ 3 0 لوّشام قحا 0 ادق مع



 © ةةلشنالا
 1 ا سم سس سس هسا سس سس جس

 | (رضقتملو سناملا اذهىلع هلوقف) ةمالا اهب ىدِتم' ةنس' هلعجيل ىا لعافلل ءانيلاب ةزعس فو فد |

 نك ) كلذ لكذا ةزطسل ىفو كلذ لك هلوقو ىا © كلذ لكو ) لوعفملا وا لعافلل ءاندل

 سني مور صالا سفنىفاك ىا (رصقتمل ) 55 ( قحو ) هلوقف هلوقل ربخ (قدص

 ةالصلا:هيلع- ةتعانكف هاياب ىلاعق هللاداتسلا ىاب (؟ىنن“ ةنكلو ):هسفن :ليقنك ىا .(ةقنقح

 ردقملا وهذا ىلاعت هللا ىلا اهلك ثداوحلا دانتسال ىهامتا سفنلا ىلا نايسنلا ةيسن مالسلاو

 هجئوو ) هريصقتا ىلا بسب ملف هرايتخاب نكي ملو هنايسن ىلا دصّق مل هنا راعشاللو اهل
 رش لاول ا باهت عسا اعل رن نيل وسو دفا امان وكلاب !ندوي (نح
 قا زال هرعت[ وبما د ارب (مسز رئافو كلاعتا هاؤق منيو دل ةاؤكتبلا كيماوي نلانقألا ثا

 ضعب ىا: ( هنا كلذو ) همام قيقحت ىف همالك تاقرفتم نم ذوذأم ىا 6 خياشملا ضعب

 هسفن نع ىف كلذلو ىسيالو وهسي ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نا لاق) معياشملا

 ىلاعت لاق اذاو ةصقان ةلب ىا (ةفآ و ةلفغ نايسنلا نالال خاشملا ضعب ىا (لاق نايسنلا
 (لهغ(يتاغإا ىزيبزلا وز كيم ريش زيغ نم كنت نب هللا اشانالا ل رتقناب وما قش

 بحاص ىفانبال وهو لاح لاغتشا ىا لاب ىلا ةفاضالاب ةذسأ ىفو نيتمضبو نوكسو مهب
 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناكف) ضعبلا كلذ ىا «لاقزل هيف هش ىنداب هنم هنتي هنال لاك

 هاف ل( ))ةيلكلاب .(اهنع ل: لحد الإو او كأفلا مغب (لففيالو هتالص ىف وهسي 8 .
 الافتإ ةتللعلا فايل( اهتانيظس وا اين كوع اهتءارق روم ايماديكسو ىا . (6ةوراصلا# تاكردم

 اهداسىف ةءارق ردو عوشخو عوضخو رورمو روضح نم اهلي مكاو اهليصحت! ىا 3

 ةيندلا لاو>الاو ةيويثدلا رومالانم اهريغ ىلا رطاللا فرصب «اهنع ةلفغالا) اهشاعموا

 ةعردنر برق نايل | سيما, اذبنناوقلا قا )د اذهف) اهيفانسال امم اهيف هل عقو قارغتسال لب

 (تيسنامورل ىىىا («ترصقام هلوقىف نكيمل ىنعملا اذهىلع) تنثىا لعافلاوا لوعفملا

 فاخلا نم مالسلاو ةالصلا هيلع هتمصعل (لوق ىف) فالخا ىا مهب (فاخ) انا ىا

 ترصقام ملسو هيلعىلاعت هللا لص هلوقزا ىدنع ورلل مارملا ةقيقحب ملعا ىلاءتهللاو مالكلاىف

 نه ملسا مل ىنا ملعا ىلاعت هللاو 0 ايسنلا ىهحو دحاوه ل هللا ةنيشلاطوو

 كلذ ىلع للدلاو ىسفن ءاقلت نم ذ نكيلو يهل نيالعا يزوران لامك كل قي

 عذاو اذهو (نسال ىسناوا 1 ننإ) ما يربط يف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق

 كثيدطاىف .ىا)( ةروكذملا: مالشلا هبلع ميهاربإ تالك ةصق اماو ) حال هيلع راركتلا رثاو

 تع ب اوشا انوع عما الك نفملا نق ةيسكل عشا ةيئنك عمج © هتايذك اهنا ) ةخسف ىف اك

 لبو ) ميقس ىفا 5 مول ىف ةرظن رظنف تافاصاا ىف ( ميقس ىفا . 000

 لب لاق مهاربا اي اتيلابا اده تاعق تناءا اولاق ٠ ايسالا ة 3 َّق اذ اده مهريبك هلعف
 2 سس سس سس سس اتت تف سس يب ب 22صطصلملا

 ا مس مم هس ا صخسسسسمسل ل يمس هل ل جس تيس
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 ىتجوز اهنا لاقول اهلتش نا ةيشخ مالسالاف ىا ( ىتحا اهنا ) لاقف اهنع هلآأسو اهذخا
 انيس دج برعلاىلا للىمسا ما رجاه اهمدخاو قولا نم هارتعا امب هنم هللا اهاحت دقلو

 هلودعف ةمكحلا ام لبق ناف ىلا لاق دروام ىلع نيحيبذلا دحا ملسو هيلعىلاعت هللاىلص
 كلملا ناك اعر ىتحوز هذه لاقول هنا لاخلا ىهاظو ىتحا هذهىلا ىتوز هذه هلوقنع

 ثيدحلاف فصواك راص هنكلو عرشلاب لمعي ناك نا اهعم اهجوز ةأرظا لا هقورطمقبإل
 اهنجوز كلملا لَوَد ناك اءر ىتخا هذهلاق اذاام فالخم اتخا ما ةحوز تاكا ىلاس اه
 .ةفاشلم ليام الاقامة وال اق“ اهل: اعلام نطل < ىعذا ىلا ىلا قاما رز ءدفل ةرافغا نوكت

 نا مهنيدىفو سوما نيدىلع اوناك موقلا نا هل عقو هنا ىزوملا نبانع هيلع هتارقاهف
 ميهاربا ناكو هريغنم اهب قحا اهجوز وه ىذلا اهوذا ناك ةجونم تناك اذا تخالا

 هنيدىعارب رابجلا اذاف هلمعتسي ىذلا عرمشلا ركذي رابجلا نم , مصعتسي نأ دارا مالسلا هيلع

 لك هو اح الوخو ظشقاالو عيونا حداد ةنفانأا وأ .باوملا اذه ىلع ضرتعا دقو

 تافرخ هيلع دازو تشدارز هاعدا اعدق اللصا مههدم نأب بيجاو مالسلا هيلع مهاربا

 لد الاقكلذلو جاوزالا تاذل الا ضرعتال نا راجلاكلذ ةداع نءناك لقوا: /يهتل]+ خلا

 زاتحب نا مههاربا داراو رصمب ناك كلملا نا يكحو كدع ىنلغي قاوم كنا ملعي نا اهل

 ىذلا هطانح امه عمجو الحر نرشعو هل اعالث اوناكو نيئمؤملا نم هعمنمو وه اهنم

 عطّتسل ملف ارا هديب اهلا ىوهأف كالملاىىلا اهلمحو ةراسل ىمو ىذلا وهو هفاعظ 000

 ميهاربال ىلاعت هللا لثمو هحارخأب كلاا سما نا دعب رصقلا جراخ نع امهيلا رظنن مهارباو
 ىلاعت هللا كمركا ملعاف) هلخادىف ناكام لك هحراخن ٠ رظنب هنا ىتح ةروراقلاك رصقلا

 هدكو# عش (ةدكلا قطا ةحعزامم اهله )'نجاذللا و العلا: ةلع ميهاربا تالك ىا (هذهزنا

 نايتشلاو“ اظنلسا وهلا رم ىلءا( هويغ لأ لو كسول آلا):اةملاث (ووكسشاولاذلأواءارتقكا ازتولع و

 (ندكلا نع ةح وامس ايف“ للا نفي نانا" بانى اناا 5: تالثلا-كامناكتلا".لعا 6( هاو
 هنهسوتال ىا ةيحدت الق كليذ عمج دق ةشئاعل ةملس ما لوق هئمو هنع ةححشو ةعس ىا

 هزاغوا دفا: كتلاددلا 9 كاث> نو لكيؤلل ف نوكواىلاطنت اللوق” تاليا رونار
 نم ضارعم عمج وهو كانك ء ةخودنا ضي راعملايف نأ هعفرب نيصح نب نارمء عع

 ةطرع ىلا قسوتلال ساطع قدسي ةاقحلاىف ىف لوقلا نه ميرصتلا دض ضي رعتلا

 كتيرا اا, مالا كلا) بنو اه زغب قاعي لطاو» حلاك لا تاذ ف ةإ:يراؤلاوا ممزق ا ساكتمللا
 ذهبا 2“ خر وقوولا نيفادا والم و اد ىش هدارصو 7 هسسفن نار هظن' ةملكب| كجارلا

 ههركي نم رادلاف هلط اذا ناك هنا ىلا مهاربا نع ىور دقف ةرورضلاو ةجال

 ةرئاد طخ ههركي دحا هبلط اذا ىعشلا ناكو دجحسملا ف هبلطا هل ىلوق ةيراسجلل لاق

 نيح ةراس ىا «هتحوزنع كلملل هلوقو) 15 اوناك نا مهولئساف اذه مهري هلمف

 ا

 يوكل هلا" سوم عطصو »و سحيم د ملا حس | 6 نسحلا لاقف ميقس ىلا هلوق اما ) انهه سبل ىلوقو اهف عصصالا ىئض ةيراجلل لوقنو
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 لك نا ىاز مصفا لوا لوالاو مالو حرف باب نم ( مقساس هالك هريغو ) ىرصللا ىا

 ا :ءافر هل لباقمو مقسأل ص روم ىا هحوتفملا ءارلا ديداسشش © كلذل ص رعم قواخ

 أ ) ذعر مهعاتحا لحم ىا ( مهديع ىلا مهعم )ل هنم ايدافت ىا 6 جورألا نم هموقل

 زهقلا كيلوا اسق رااعم جرخاف انديع ادغ نا مهكلم هيلا ليشسرا هنا ئور ضيرغتلا

 وهو مقسلل فراشم ىا مقسا الا طق علطام معلا اذه نا لاقف مجن ىلا رظنف 5

 هئم اوصلختو هدنعا ورفنف ىودعلا نويهرب اوناكو مهءاقسسا بلغا ناك هنال نوعاطلا

 ايانملل افده ناك نم ناب مهل ضرع ىا ( توملا نم ىلع ردق اع ميقس لب لقو )

 تام ليقف ا تام الجر نا ىور ام توملا نم هيلع ردق 4 ميقس وهف اياللل 0

 ( ةدهاشا امن تاقلا مقس ملط لقو توملا هقنع فو 5-7 ١ ىلارعا لاق 8-5 وهو

 قلبا: قيررطو غر ىبملإإ ر( 2 اابعو ن0 دجال ليرلاب لفك نم ) هي دهاش ام ىورنو
 ( مولعم محن عولط دنع هذخأت ىلا تناك) هلال ميقس لاق © لب لبقو ) بدالاو
 (اذه لكو) هتلاحىف هريغتو هعولط دنع هىرتعت ىتلا ( هيداعب نانتغا ذأ و املف ) مهلوا هل

 وه.ىاا( قدص جل ربخ لب ) ميرص ىا (بذك هيف نمد ةيوجالا نمي رك ذام,ىا

 ( مهيلع هتحح مقسب ) هلوقف ىرو ىا ءارلا ديدشتب © ضرع لب لبقو ) قح لوق
 اوناك ىتلا مولا ةهج نم مهل هنايب دارا ام فعض وز مهيدل هتظعوم عفن مدعب ىا

 ياخ لقتال ]ره ويمتعلا ابيك روطابلا ١ دادبع دايلي ريشمت معا ( اير نولغمم
 ملعىف ةراماب لدتسا هلا مهمهواف م وجتلاب مولعل نيطاعتُم ,ىا:نيماجت ماوقلا ناك لق نيقلا

 ميهاربا ىا (هناورل هتنيب ناس نم دارا ام فعضو هتجحح مقس ضرعو ميقس هنا ىلع مومتل

 ىف مهيلع هتحح ةماقتسا لق ور مهيلا ( كلذىف هرظن ءانثا ) ناك مالسلاو ةالصلا هيلع

 هت مقس لع مهدل هلاح (ضصورل هلا ريغت ىا نوكسف مغبو نيتحتل (مقس لاح

 ايبا و ةالصلا هيلع مههاربا ىا هنا عمر ب كلقلا:ة بشت رع ازا لمقس ميطاعؤم اهيططاو

 هنكلو) هناهرب ةعانس يح (هناعا كبس هناشا نق لب (وه كحجشي 139

 لاَغاك ) مهيلا هجوتباهف هركك ىا 6 هرظن يقلبو مهيلع هلالدتساىف ) هنايب ىا 6 فعض

 ءاهقفلا لوق .حالصلا نبا لاق دقف للعموا لعم ىمصفلا ةئللا (لولعم رظنو ةيقس ةيح

 مكحلا حان لاقو, نك. هنا :قوونلا لاقو ةنييرعلا :لغاننع دودره:لواعم نيدحلاو

 وهف هلعا ؤهاعا# فوّزرعملانال ةقنىلعب اهنم“ تبنلو !ريثكل واعملا_ةظفانوامعتسي ٌنوملكتملاو

 اج امهنانم لولسمو نون مهلوقف هيويس هيلا بهذامىلع نوكي نا الا مهللا لعم
 لسو نجح اودارا اذاو تاعفاب امهنع ءانغتسا مالكلاىف المعتس ملناو هتللسو هتننح ىلع

 ميدل محاولا ىا ( هلالدتساب هللا همهلا ىتح ) لسلاو نونملا هيف لصح نولوه امئاف
 ةؤئسأ ىفو هحرصام ىنا (ىلاعت هللاهصنام رمقلاو سمشلاو بكاوكلاب مهيلع هتحح ةحصو)

 مضوبام ىا © هناس ) انمدق دقو ةخلىفو ( انمدقو ) هناست ركَذ ثيح هاكحىا هصقام

 (هبح ر)
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 نوقطنس اوناكنا مهوامساف ىا (1: الأ: انج وهارا الا اذه مهريك هلعف لي ا ا هناهرب و هِح

 (قطنس ناك نا لاق هن أ 1 عم (هقطن طرشر) مهريك لعش ىا (هريخ قلع هناف)

 ظ خماوتلا ىا ( تكلا قيرط ىلع) وهف قطنال هنأ هملع عم (( هلعف وهن ) مه ريك ىا

 أ رضتال ةراحو بك اوك ةيهولاف دساكلا مهمعزو دسافلا مهداقتعاىف (هموقل) عيرقتلاو

 | اضيا) قحوىا «قدص) ىنءلااذهب لوقلا (اذهو) اهايأ مهتدابعو اهلمهيظعتو مفنتالو

 | ناؤشلا هاو قذلا جعل 6 ثردحاىف نبدقف ىت>ا هلوق اماو رن الصا (هنف نيلتبدالو

 | كناذ ةؤسنىفو (كنا لاقو ) هركذف ميهاربا بذكبلل هنع ىلاعت هللا ىضر ةريرهىبانع
 | تناك اهلا ىوردقو (ةوذا نونئمؤملا امنا لَوَش :ىلاعت هللاو قدص وهو مالسالاىف ىتحا)

 | اذهف ةنخنىفو (اذه تاق ناف ,رث اضيا بسنلاىف تخالا اهل لاّسدق هذه لثمو همع تن

 | يذكيل لاقو تابذك ) ثالثلا تاملكلا ىا «اهاعسدق ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىننلا)
 ناؤئشلا ءاورام ىلع ( هتايذك ركذبو ةعافشلا ثيدحىف لاقو تابذك ثالث الا ميهار "-

 ملكت انآ )تانذك مركب اينو« ىف. ىل انف ): ةئغر قابلت هللا ايها ينس هللا

 ١ ٠مل "نيالا لان قلااوا *63: طابا ف ةلسسقح ناكمنرلاو اتنكلا هبلة لاو لي
 اهرهاظ موهفم ناكاو) ىتحا هذهو مهريك هلعفو ميقسيلا هو ثالثلا ىا (تاملكلا

 ةزخسىفو (هتذخاؤمنم) فاخىا (مالسلاو ةالصلا هيلع مهاربا قفشا اهنطاب فالخ

 عقوم مهنم كلذ عقيف ءاينالا بابىف قلاب ةيانكلا نع ءايدنالا ناش ولعل 6 ام ) هتذخاؤم

 ىذلاىا «ثيدحلا اماوإل رارحالا نيبرقملا تائيس راربالا تانسحناف مهريغنم بذكلا

 (ةوزغ دارا 1ذا ةلسو هيلع ىلابت“ هللا نلض*قينلا ناك ) كلام :ةعباسكان عب ناضشلا ءازوز
 الا هن اكو :ءانلخ الا نعلأو ةيار وتلا نع« لابوادارب طلخفت) (ةاس راج يورو )اعرف ايوا
 نع لكس نأ هريغ رهظاو هدصقم رسس ىور لدو هئيع بصأ ه ءضلعجو هءارو "يل

 5 اهريغىلا جرو اهقرطو ةيحابنع لاسي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك هناف هديربال قيرط

 راس ةوصسأ ىفو (دافتا سس وه اعاو لوقلاق افا هيف سيلف) نورا ودعلا ذخان العا

 هددصق ةهح ىنخا ىا هدصقم بصنو ىضاملا ةغيصإ رثس ىرذا ىفو ةفاضالاب هدصقم

 متكو) هزارتحاو هسارتحا ىا هلوا رسكب (هرذح هودع نخل ايالتلب» ةرااوتااعا نارا

 ةه> ىا هءاهذ هحول مك ىرخاىفو ىضاملا ةغصب ةخخس ىفو ةفاضالاب ( هءاهذ هحو

 لاوحا ىا ( هرابخا نع ثحيلاو رخآ عضومنع لاؤسلا ركّذب ال هبلطم قيرطو هدصقم
 درو دقو هلصقمع ميرصتلا مدعو وا 7 14 ا ضررعتلاو ) نفح عضوم ا

 ىلا اوزهحن لوش هنا ال ) ةعدخ برملا مد 1 ناع نيكل مكاو ءاضق ىلع اونيعتسا

 عي اذك عضوم ىلا )/ اندصق ةهح ىا واولا رسكب 6 انتهجو وا اذك ةوزغ

 (لوالاو) مالسلاو ةالصلا هيلع هنم نوكي نا روصتب الو (نكبمل اذهف) افلخ نوكيل
 هيلع بترتيف فالخالا ىا ءاملا مضب 4 فاخلا هلحدب ريخ هيف سيل / ضارعتلا وهو
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 سانلا ىا لئسدقو مالسلاو ةالصلا هيلع ىموم لوق ىنعماف تاقدف) ل ا بثكلا |

 كلانه ىحولا رظنابل ثيح كلذ هيلعىلاعت هللابتعفرل هنظ ىلع ءانن (ملعا انا لاقف ملعا
 ملعا هللاو انا لوشوا ملعا ىلاعت هللالوَش 770 هيلا ماعلا 525 ضو موا

 نع 58 اوفر يول ملعا ىلاعت هللاو لوش مهتبوحاىف ءاملعلا حت انهنمو

 (نيرحبلا عمجمب انلدبع) ىلب امام لب. ىلاعتهللاىا لاق هيفوزل الوطم بمكنب ىبا
 مزاقلا رحو ندرالا ر < وهىليهسلا لاقو قرمشملا ىلبامت مورلاو سرافىرح ىقتلم وهو

 هللا هينملع ملعىلع ىلا ىسوماي ثيدحلاىفامل مولعلا ضعبىف ىا («كنم ملعا) هريغ ليقو

 ىلاعت هللاىضَر سابعنبانع ىليهسلا ركذو هملعاال هللا كملع ملعىلع تناو هملعتال ىلاعت
 نيرعلا عمم دنع مالسلاو ةالصلا امهيلع رضخلاعم ىسوم عمجىف ىلاعت لا نكس أ, هلع

 وهو تافصلاو تاذلاب قلعتي امو تايعرشلا ملع ىنعا 72 اعا"اهدحا نارح امها

 هيلع ريضضخلاوهو تاّناكلا نم توكلملا رارساو نطالاب الا ول 9 او مالسلاهيلع ىسوم

 ىلاعت هللاىضر سابع نبانع ىوردقو اذه نيرحبلا عمجت نرعلا عامتججا ن أكف مالنلا
 امون سانلا ركذ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسومنا ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىلا نع امهنع

 هيب اعز الاوق نفيس لل وبابرأ شعارولا ف: كاز _ةكراجافي ةثبولقلا :تقؤرو ف ولبملاب ,ةضاافر ىلع
 ىموم لوق ىا (اذهور)ل ىلاعت هللاىلا ملعلا دريملذا هيلع ىلاعت هللابتمفال لاق كنم ملعأ

 ةؤخسن ىفو 6مقو) ناشلا ىا هنا ملعاف كلذك سيل هنا ىلاعت هللا انأينا دق ربخ) ملعا انا
 لف اقهنعأ نملاعت هللاىضر سانع نءانع :ييمصلا هقرط ضعل نم ثردحلا اذه عقو دق

 هعفرب ةخسن ىفو ناث لوعفم هنأ ىلع ملعا بصنب (كنم ملعا) سانلانم ىا (ادحا ملعت

 هملعنم هدنع بالعام ىلع اينيمىا (هملع ىلع هاو> ناك اذان كف ماعا وه هردقتف

 مرض تس بسسس سس م تس سس ع تس سس سس يسمي يويييتك< ببي

 تي يي مم يي يس مي ب بااايساا--اتاتيتنيدتانبلب

, 

0 

 افاق (ةهشالو هف فاخال قدصو قح 55 .هجولا اذه ملعا 0 هلوةىا (وهف)

 قع للف )شاك ننمكنب ىانع/ىوزملا ىا زج الا قيزطلا لل عو) اق اريج هنوكل

 هدقتعمو هنظن ىا 6 حرمدول م ] هملع بسحب ملعا 0-1010 بلاغلا ىا (عوزط

 «هلا- نال) كلانه ركذامب دقتعاو كلذ نط امناو دقتعاو نظا اهث ملعا انا لوَش ناك

 هنامزىف سانلاملعا هنوكىا 6« كلذىختقءافطصالاول ةلاسرلاب ةديؤملا (ةوبنلا فر تبتسم ىا
 ىجدلا مهواك هلوا مضبال هلوا رسكب (هنايسحو هداقتعانع اضيا كلذب هرابخا نوكفإل
 اصاخ اقلعتم (ملعا انا هلوَش ديريدقو) الصا هيف لاكشا الف (هيف فلخال اقدص) هنظىا
 تافصلاو تاذلاب ةقلعتمللا «ديحوتلا مولعنم ةونلا فئاظو هبضتشس اهبل ِهلوُش هيام وهو

 تايهملاو رجاوزلا اهدودحبى ا (ةمالا ةساسو) تادابعلا فئاظوىا (ةعيرشلاروماو)ل
 فرعاكو مكايند رومأب ملعا ملا درواك اهريغف هنم ملعا هريغ نوكينا ىفانبال وهو
 | ىف نوكي دق هناف اا رمعا عقواسو هب طحن ملاع تطحا هلوق دهدهلا ةبضق ىف

 باسنالا ةفرعموف درو انه نمو مو هلضفىف صقنسال ام افا فلا قرين وكم للام كوضفلا

 (ملع)



 روذحالف هتعفنم نم رثكا هترمضم مولعلا ضعب نوكي دقو لب رضيال لهجو عقنسال ملع |

 ملعا رضا 3و ةوبنلا بحا ص نم هدو ملعا ةمالا دارفا صعل 3 نأ دّدابح

 امصتخا 6 05 هيوموأ هّسالوب لوقلا ىلع هتما نم ناكولو ىسموم نم ىا (هنم

 ناكف) رادحلاو مالغلاو ةسقسلا ةيضق نم (|اهريخ ىف هول صحصقلاك ) 53 مولع نم

 ةلاسرلاو ةو.ذلا مولعنم (مدقت اعل امومع ىا «ةلمخا لعزل اقلطم 'سانلا 6( ماعا ىسوم

 7 ملعا ) مالسلاو ةالصلا هيلع رضألا ىا (اذهو) ةيساسلا ماكحاو ةعيرشلا روماو

 قالع ىأ ة4لع لدور ىلاعاو هناحم هملعا اع ىا ل هيا ف (ملعا اع صوصخلا |

 ىح ولا قي رطب يلع انس هّهلع ضبخل# قا ان دل نم هاكملعاو ىلاعت هل وق صاخ هملعأ | ا

 ل( كلذ ىلاثتو ها هانع هلع لذو ىأ ءالآ نوكتل هللا عل 2 |

 هثيدح ىفاك (هنال هيلعلوقلا اذه راكتا) نوثدحلاىا 6 ءاملعلا هلاقاتث هيلعرت ملعا انا هلوق ظ

 ىلاءتو هنا كاع هل وأ (ةملعاست ا ماعال ةكعالاملا تلاق م هلا ماعلا درب مل ) ظ

 ن*« ىا (اءرشر)ل ملعا انا مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم لوق نسحسلمل ىا (هلوةضر مل ظ

 | هيءسو ىا © كلذو ) هب ىدتس غري هلو نا نأ صرب ا ىنعااو هتمال هاعر 055

 ىا بصللاب (كلهف) ىدتتقس_قاعتم (هّمما نم هنتحرد ولعو) ةللاح ةراهظ 2 1

 هل و ىا افاهدلا 19: ءاب ساق ضي وه ريع ند ملعا انا هلوقىف هتمأ نم ف ىدتس نم ع

 مكسفنا اوكزتالف ىلاعت هللا لاق دقو هقالطا دنع ىا ( هسفن ناسنالا حدم نم )ل ملعا انا

 نوكي نا الا «بجعلاو ربكلا نم ملعا انا وهو لوقلا كلذ هثرويو) قتانع ملعا وه

 (ءامالاول .ةروكينملا صا لئادرلا هده نع ىر ناو رب يملا رع حالا ىلا

 لئا_ثلا ندسحو لضاوفلاو لئاضفلاف تتواشغ ناو مهاجرد عفرو مماماقم فرمشلا

 اهرمث ىا اهليس ةخسنىفو اهقرط كلسم ىا ءارلاو ميلا ب ( اهليس ةجحردمب مهريففأل |

 ةكزتىفرل هتبنرم ةه> نم ىسوم لاك ىا ( هلاك غاب مل نم هيف هب ىدتشالثل ملعا هللاو)

 كد, ا نواب اهات ”ناتتللا نانا ىو سول ةدوبضلا "راوغشا مي كووول

 انعضلخ وا اي فاصتالا نم (لاما هلا صع م" اهرظح هلو ان ا

 هي هيرعا 02 ةغاصل 42 ىدتقيل وز اهف هعوفو لق متنا كرا اهل ل

 لثمنم اظفحمن ملسو هيلع ىلاعت هللا لص لاقل ءادنتقالا وا ظفحلا ىا «اذهلو) هن هريغ

 ةزئسن ىفو لوهجلا ةغصب (ه ملعدق امل هريغاو هل هيلع بترتبامو سفنلا حدم ىا (اذه

 هلوقاالىا (رخالو) هريغو ملسم هاورامىلع ةمايقلاموي ىا «مدآ دلو ديس انا) هن ملعا

 ظ ىدخحا) ملعا سانلا ىاأ لكس نب (كثردحلا اذهو) بر ةمعلم 5 :ومفلل |رازتقا ظ

 0س ل م



 ظ نال باوصلا ريغ وهو رعبا ريم 0-0 عفو اهدي قرر وهند ملعا رث 3 0

 ثيدحلا ىلع اع ىنب رورملا ريمضلاو رضألا ىلع ذئنيح داع لوقلا هيلا فاضملا ريمضلا

 توصاملا نيمضلاو هللاىلا ااع لوقلا هيلا قاضملا ريمضلا نو 5 0100 0 انا هنف

 كنم ماعا نيرا -- اييتازدنع لب فيرا ا فينا قيس دقو يعل لعاب اعنا
 زوحال هنأ هن قو ى نم هزمت ىفو ءام .دنالا سنجح ىا ( ىلا 2 ماعا ىلولا نوب اد

 نوأضافت ف ءايسالا اماوز اد.قم 00 هناك ال هلع ا ىن انم ملعا ىلولا نواب 1 ا

 عفرو لاق تاحردلا ف و ضوء ىلع نيييينلا ضعل الصف قلو ىلا لاقاكي 0

 (لدف) لد سان هةلعف لب يناروم ىا يو ع ه4باعكاامو هلوشو تاحرد مهضعل

 ىبص لق ؛ىلع مده نا-ىلول نسل اضياو اهنودن وأ كلم ةظاوب اما (ىحوب هنأ ىلع

 سبل هنأ لاق. 0 ىلاعتو هنأ 5 هللا ماع ىف رفاك هنأ ماهلاوا 7 هأ 1 در يش

 نوكينا جا امال هريع لاك ع ضصلأ لق وأ ةبالاثلا رومالل 2 نولي 0 0 لاق ىلا

 ةيلعام 55 | ىهاطظ ا بفصل لاوذلا ( هه ول ةلامز قر اك م رح 0

 ددأ 1 امو نوره هاخا الا هريغ َّى مالسلاو ةاللصلا هلع ىدموم يهز 3 هنأ

 كوع اعز ل .>ح |اهريغ ّى 0 أ (كلذىف) ثيداحالا ىا ( راخالا لها نم

 لا و1 لتاسلا لوق رعخأ ( ند ةكاورت هندل هن ناعتشلو هلا كنسلو لدن أ لع

 لوم ماعا هلوقىا (وه امئاو)ل هقالطاىلع ىا (مومتلا ل عسل كنم ملعارل ادحا ملعت

 ىصلا هلق لكشب هنا هيفو (رضخلا ةوبن تابثا ىلا محتمل ةنيعم اياضقىفو صوصحخلا ىلع

 اذهلو ) هن د: نومرهو ىدوعم ريغ ٍ دو>وبوأ هنود لوقلا نك ديالف دفا ىلع

 )2 ماعا رضألاو 4 رار نع ا ل 5 رضآلا نم ملعا ىدهوم ناك خويشلا صعن لاق

 هئعب اذهو ملعأ قادم مخ هوم نم رق وهتخأ ةفيص هلا عفر اهن ) بصلاا وا عفرلاب

 ىموم) رطضا ىا (ءرثلا امنا ) خوفا ن# ىأ (رخا 3517 مدقت ثيدحلا سفنفف

 نحاعت نأ ىلع كعا له هلوق هدراو ( ميلعتل الز بيدهتلا ىا سا لل رض ا ىلإ

 تأ الآ ادشر ا امن
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 رض سس يي ل ساحل للْللللىللهبسا تاتش ””>؟س يتسلل ب تت تا بيب بيس ب تبسي سجس

 100777 ااا ا ممم بطكسطتا# ههحك قل

 ببي آذآ

 تس سم ل مس م ع يس ا و ممم حمس أ سس سس حس ص سمس مسح حس مح خس سس مص مس م

 ظ ةزحسأ ىفاك ءافلابال واولاب 6 جرخالو لامعالا نم 2 ناكرالاب ىا «حراوجلاب قاءتيام اماو)ل
 (اهتاجنم) جرخال هنا لاطاو ريدقتلاو ةضرتعم امهنيب اهف ةلمقجاو ءىجحسامل باو نالا
 ( مالكلا هيف عقو ىذلا ربلا ادع ايف ناسالاب لوقلا رن لامعالا ىا اهتلمح نع ىوربو
 جرخالوىا (داقتعالاول مارملانم غالبلا هليسسيل ىذلاو غالبلا هلبسىذلا هيمسقن ٠
 (ديحوتلا ادعاهث) بلقلاف ىور. نانملا هلحم نال «بلقلاب ) داقتعالا اضيا اهتلمح نم
 ا هيلع تدقع امم ناس ةنالاو ناعبالا بتاسمو ناسحالاو مالسالاو ناميالا نم هع امو |

 ( بولاق )



 هه ةةلفقلا دس
 سم يح يا يو يس يي سم يس ص ا ل

 نه جرختال اهناف هلاوحاو بلقلاب ىا ( هبةضتخلا هفراعم نم هانمدق أمو)) .ءادنالا بولق ا
 نال ماقال ضخ نع) ةودااكما طااشلا ئا 63 وماسملا عجاف )ل هلامعا نم اهمال اهتلمح
 ةمالا هذه ىلع مرحو اهحت شل ىنلا بونذلا هو ادقعو العفو الوق :ىا (شحاوفلا
 ىؤرو ريسفت فطعوهو تاكلهملا ىا ةدحوملا رسكب «تاّسوملا رئابكلاو) اهلبق نمو
 دئتسمو ) تادابعلا بائتحاب ىرذالاو تائيسلا باكتراب ةصتخم ىلوالاو ٍتاشوملاو

 (.انركذ ىذلا عامحالا) مهتمصعب لوقلا ىف ىا 6 كلذف )) ءاملعلا ككل فانا نيرا

 ىلاملا ىنالقابلا بيطلا نا ىا ( ركبىبا ىضاقلا بهذم وهو ) نيمدقتملا نيملسملا نم

 عنم هتلاحا مدعل ( نقلا للان :يفاقلا ررغ ىلا( هايغ ) مهتمصع ىا 4 مسزبل

 عامجألا ىا ( وهو )) اهيلع همايق رئاكت عم ىا ( عامجالا عم) هسفن ىف هناكمال مهتمصع | 5

 (قحاوا) ةمجلاو ةلمهملا لادلاب (داتسالا هراتحاو) نيرخ املا ةماعىا (ةفاكلال وق)ل |

 ىف فالخ الف الاو ىلقع همدعو زاوهلاو ىظفل فالخلا اذه لعلو ىبفاشلا ىتارفسالا ظ

 رئاغصلاو رئاكلانم هادع اه ىنالخلا امناو اهدعبو ةونتلا لنق رفكلا نع ءاسنالا :ةمصغ

 ا ضعل ارا كلعلف د. هيف نيصقتلا نمو ىا 5 ١: ىف دأب 5 نم

 ىضتق ) ريصقتلاو نايكلا نم دحاو لك ىا كلذ لك نال هنا ىفو © كلذ نال ) كيلا

 . .عامجالا عم) د لا هيما ةمظفلا“رظثقم ىوزو عفرلاب ( :رولا هنم) تبا: (ةقسابللا

 مهرادتقاو مهيسكو مهرايتخاب ىلاعت هللالبقنم مهتمصع نانم ركذام ىلعىا (كلذ ىلع
 ءاملعلا ةماع ةهجنم ىا 6 ةفاكلانم ) اريك ابنذالو ارفك مهيف قل مل ىلاعت هنا ىنعم

 نومصتعم هللالبق نم كلذنم نوموصعم عجمأبا) نولئاف روهملاو ىور (لئاق روهماو)

 ةردقال لاق هناذ) ةلزّتعملا نم راجتلل انالخ ةخضسىفو «راجتلا انسحالا مه.سكو مهرايتخاب

 دمجنب نيسح ةددشم محو نونب وهو (الصا ىصاعملا ىلعل مهل ةوقال ىوريو ( مهل

 ةيؤرلا ىفن نم مهلوصا ضعبىف ةيردقلا نوقفاوب مهو هعابتا مهو ةيراجملا يش هتلاو ا

 مهتفلاخم تنعش مهنورفكي هيردقلاو مالكلا ثودحم نولوشو ةردقلاو املا فاو

 شا طعالاو ا (اييق قوق ارضع ماكل ظن لقال ارم يق سلال

 طا اهنا راعصلا ناو هقرذ ناعيسو ثالث نم ةقرذ مهو مه ريعو 4 ؟ىدمايلبلاو

 ىباو اثم نيمرحلا ماماك فاّلا ن١ ( مهريغو فاسلا نم ةعامج )ل اهعوقوو اهدوجو

 رفعج ىلا بهذم وهو ءايبنالا ىلع )ل ةرفنملا ريغ راغصلا اوزوج ثيح ةلزععملانم مشاه

 ندلا لوصا ىف ىا 6« نيملكتلاو نيثدحملاو ر) نيدهتحلا ىا 6 ءاهقفلا نم هريغو ىربطلا

 راغنا» نم'ازغ' ةرلا قمل” ا( نعت دق راو ةطيوأل)ا ميال قلكارلا وطفلها طل

 0 * ىراقلا ىلع (1/)

 | ةشا ط تيهذو )) ةلدالا نم هب اولدتسا ام ىا © هباوجحا ام زل ءادبنالا ىلع ر ربافصلا |
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 رباغصلا ىا (اهعوقو ليحال لقعلا اولاقورل مهرسماىف فقوتلا ىا 6« فقولا ىلا ىرذا

 ( نيهحولا دأب عطاق ) ةنسلاو باّيكإلا يم 2 ( عرمشلا ف تأن مو مهنمزل رئابكلا الو

 ىلا نيملكتملاو ءاهقفلا نم نيققحلا نو ىرخا هش اط تيهذو) مهنع اهرودص زاوأ عا

 نع. قفتملا ىان ©رئاكلا نم مهتمصتك ) مهنم اهع ىقز ف دليم ا: كل («يتاغصا] نه مهتمضع

 ظ اهئكسو أيش رع ْق عا (راطضلا ُّق سائلا فاللتحال !ولاق ) مهنع اهرودص مدع
 للا اا حجح>>77>>حَحَحعُ؛ ءءاءئءاوةووااماااا

 نيب نك أهنيعت هانا ىا ( كلذ كاكلعابو راكلا نم اهزييع مانعو ىا اسوا

 ىسأ ما ىه ليقو ديعو هيف دروام ليقو دح هيف بحنام لك ىه مهضعب لاقف رئاكلا

 هريغو]) هلوقأو ىا (امينع ا دنا كرب سابع نا لوقو) قرفلا نع مهصعل فقوبو

 ظ ظ ناشلا ناو 7 زمهلا جف (هناوز هنع رر>نا ةانؤراك (ةريك قه هب هللا ىدعام ةلكذرل
 دلع يللا ةقلاملإ ىراةلت ةلادأ نرنمملاك «,هنمج بك وهام ملا رتفابضإب يفصل ! اهني: كبيس لعا ١ ظ

 ذا الج يو )لكل ربك اهتم هر داتم هةوفلع ابا عايز اعف ةيماا ل انا -
 انارلك اب فنفلا (١ ةنيبك اهم كا الب هناك نع انانعا قدوم اهتقير ايلا ةفل اجو ) ةيدنحالا

 ىلاعت لاق اذلو ةفلاخلا بتارم توافنىف ةهبش الف الاو ةمظعلاو ءايربكلا بحاصل ةفلاخم :

 اي ات اهنينلا ويم فاعمل لو 2 بيع نفك دنع ار ودام لذ كرا ينتكذل

 مهللا رفغتنا * ماسو هيلعىلاعت هللا لص دشنا دقو 000 ممللا الا شحاوفلاو مثالا

 ةرذ الا دحو اه يدلادح نيام محللا هلاعلا ىلانعو * املاال كلد.نعىاو * امحخ رفغاف

 الياوقلل»:ةرلع مراتى اماني ف انزال نع تركتك املزينيلا_ فردا ياا قيباعا
 دمحم وبا ىضاقلا لاق ) املظ ىماتيلا لاومإو ابرلا لكاو نيدلاولا قوقمك ىقعلا ىف

 ةديح فيناصت هلاثد اهيقف ناك ةيحرلا بحاص ىكلاملا ىدادغبللا ىا 6« باهولا دنع

 نفدو ةئامعبراو نيتنثا ةنس رصمب ىفوت ةلاسرلا حرش ىف ةنوعملا باستك اهنم ةراعلا

 بهشاو مساقلا نبا نم برقل!ةفارقلا بابو ىبفاشلا مامالا ةبق نيب اهث ىرغصلا ةفارقلاب |

 راقتخا هنم مزاي امل 6 ةريغد ىلاعت هللا ىصاعم ر) ىف نا ةخعس ىفو ىف لاَش نا نكمال )

 للشل امدم عا ا يزالكلاب قادوا, طيور فزنا هيك قزم 6 نيفتنا ابنا جيم نا[ الا 0 يقمن
 عداشلا اهنيب ةنسح لامعا بيسب نكل اهبانتجا طرشب لب ةلزتعملا بهذم هناف اهبانتجا
 | ىلاعت هللا نارفغ عم ىا © كلذ عم مح ) ام ةذخاؤملا ىف 6 اهل ن < الو اهتعو

 ىا « اهطيحم الف ر) لعافلا وا لودفملا ةغيصن ©« اهنم بش ىل اذا رئاكلا فالخم ) اهل

 نهاسظ ناك ناو تاعاطلا نم ىا ©( ءوث )' اهلطسالو اهمدهيالوا اهعفزن الو اهبهذبال

 كسا يا دلع نإ الا يايكلا وب نلكعلا لمثب تانيا نيعفي تانيا نا ىلا ملف

 اليلع هيد, ىلاعتا هللا انإل زوو اوأ افصل (ةصوصخج .تارتيكملا نأ ىلع اوبتما هيلا
 10 ل1 2 ل دا لال كلا دع الا( يدل ف ثمل ) يق وفات

 اللا 1 يزل اكل ل ياش لكم نيد ام نذل و طرفا نا يش ال لارا

00 



 اان
 مص 7! ةت-ن-عتطعطسطعسعس

 ةمصع نم هلا اويهذام ىا (وهو)) ردابتمللا وهاك ادعم 25 10000
 ىلاعت هللاهمحر ةيكلاملا نمىنالقابلا ىا (ركبىبا ىذاقلا لوق) رئاغصلاو رئايكلا ن٠ ءايدنالا

 رق مخ يك نم وح لا مايا قلع ماسلا دفع ننام ا( ةيرملحالا هلأ ةئلحو)ا ١
 ةكلاملا وا ةنسلا لهانم ىا ( انتا ضعب لاقو ل ةيديرتامللا عاباك ( ءاهقفلا ةّمانم
 (فاتخي نا) القع اهمدعو ةمصعلا لوق اهو (نيلوقلا ىلعرل تشالو ىا (بجنالو)

 ءايبنالا ناىف ىا 6 مهنا ) فلتختال نا نيلوقلا ىلع بجحنو لوَش نا رهظالا ناكو
 ىف فاتخلا « راكلاب ) راركلا «كلذ اهقحضي ذا اهترثكو رئافصلا راركتنع نوموصعم)
 رارصالا عم ةريغصال درو دقف راغصلا ىلع رارصالا رئابكلا ةلمح نه ناف اهنم مهتمصع
 تدا) ةريغصىف فاتخم نا اضيا بالو ىا (ةريغصىف الو ) رافغتسسالا عم ةريك الو
 اهمافداو اهل ابا زويو ةزمهلاب 6 ةءورملا تطقساو )ل ةباهملا ىا (,ةيثيخلا لارا الا
 ةراقطا ىا ءارلا ىلع ءازلا مدقتس © ءارزالا تبجوا او:رثا ,ةيل وجارلا_نلاكو ةوتملا اكو
 هنعىوررو (هنم مصعبامت اضيار) رئاغصلا نم عونلا ىا ( كتينر) ةءانابلا , ا < هاب كاوا

 ملا بصنم ىوريو ىبنلا بصنم عضي ىا (هيصنم طحن اذه لثم نال اءاججا ءاسالا )
 هرقحن ىا (هبحاصب) هلوقىف ةيدعتلل ءابلازا ىلع هلوا منا (ىردزو) هب فوصوملا ىا
 لوصحو همالك لويقنع ىا هن بولقلا) دراعي ىا ءافلا ددشش (رفسو) هصقنتسو

 (حابملا ليبق نم قانا رتل ف ىأز ( اذه قدا كلذ نع هروب ماس اور ا
 هحنور هنع نوحزسانم.هنش ىلا, ىا (هلكم ىلا( ,ىدافر): ةمدم الق هلعاق ىلع هعسال ىذلا

 عنملا ىا ةمجلا ءاظلا نوكسو ةلمهملا ءاللا عب (رظملا ىلا حابملا مسانم هيلا ىدا ام
 لدتسادقو ادصقرل هلوقوا هلعف ىا «هوركملا ةعقاوم نه مهتمصعىلا مهضعإ بهذ دقو)ل
 لاثتما ىلا 2 مثالا عجرمب ىا لدتساب قلعتم 6 ريصملاب رئاغصلا نم مهتمصع ىلع ةئالاضعب
 مهلاوقاو مهلاوحاىا مهتريسىوريو ( مهريسو مث راثآ عايتاور) ءايدنالا لاعفاىا  مهلاعفا
 نذلا كئاوا ىلاعت لاقأك ادصق مهلاوقاو مهلاعفا عمت نا دق ريغنم ىا «( اًقلطام)
 كلذ .ىلع ءاهقفلا روهحورل ىنوعبتاف هللان ويح متتكنالق لاقو هدتقا مهادهيف هللا ىده
 تكس اك فصملا فص مل كافل هللا مهر ( ةفينح ىباو ىفاشلاو كلام بتايا نع

 ةيئرو ةدم لكلا .ىلع مدقم هنا عم ىفاشلا نغ ةفينحىلا نيخاتف ءاسهسال ةعالا ركذ

 نا ىكحو ) كلانه بدنوا بوجو نم مهعابتا مكحىف ىا «كلذ مكحفف اوفلتخا ناو
 اهرسكوا ءاز و ةدلا لاوس و هدول واولا و علا 95 ميعل : دادتمزبوذ

 فلا امهنب نيتمحمم نيلاذفوا ةمحم* لاذف فلاف ةلمي٠ لادف نوب ناوكشيلا مي م

 ىا <كلذ مازَتلا كلامنع) ةئام ثالثو نيثالث ةنسس تام ىواخلا باتك بحاص لاما
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 ناحنزو نوزقنإب ماظعاا ءاهلاو راع مه: (ئزبنالا وق ةهؤ اوم و ) مهنع ردصام

 هثام ثالثو نيعيسو سمح ةئس تام اي مه ربك ١ هعامج مه ىنا :اسلتلا لاق َز 5 لمحو

 (قارعلا لها رثكا لوقو) ةكلاملاىا نباتا رثكاو) داصلا ديدشتب «راصقلا نباو)

 -- هرخآ ىفو ةمومضم ةلمهم نيس (عرس نب دمحاو)ل ةفينحىنا باحصاو ىروثلا ىا

 ثالثو تس ةنس ىفوت ةئامعبرا هتافنصم تغلب ىطاغالان ع ْذخا ىدادغلا ساعلاونا وهو

 ىتح ىفاشلا باكا عيمح ىلع لضفت قويا خيشاأ لاق ةنس نوسفحو عبس هرمعو ةئام

 ١ وهوا متبل العا قاركلاو اطل كفو ا مافت واسقوا كارا ا( (ىاطصتتو »قتل نع

 اللقتم ادهاز ناكو ةئالا هئسشح#“| ءاضقلا كاذإ اهنا ةويثق 1-21 فص حيرس نبا ع

 ةنس دلو دادغب ةيسح 2 ” ناتسحح“ ءاضق هللا ردتقملا هالو ةدح هقالخاىف ناكو اسدلا نم
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 1010 اودع تالا ' خرفد و ةثاتأ فانا نتبفطو نادل ثان :داذهيتشيف وت لان امو وقرا

 كولن لانو مها ةعدل' كارباىتوا كمل (ناكونق كاقلاو :اازط ' ةئقمقلا قاركو و ذطلا, ءاذيإ (قاراخت
 مالا اذه لوقو ءاضقال هتبالوف حيرس نبا ىلع بتي ناك امبرو اليلح اماما ناك ةئام
 ءاضقال ةفاخاسمأب تارفلا نبا ريزولا هبلطو ةفيتخ ىلا باحصاىف ناك امنا انناكصاىف نكيم
 ١ ةلوانمالا هيلع رد ملف ءاملا ىلا جاتحا ىتح اموي رسشع ةعضب هيلعمتخو هبارب لكوف عتتماف
 اريخالا ىلعىبا خجشلاب اندراام لاقو هنع جارفالا صف ربزولا ىلا ربخا غلبف ناريخلا ضعب

 ذيلوثألا ناكدفاو انزع واكره ءانمقلا :ءاتقق هيلا راؤول الجرن ككل افا نا ملعن نا اندرا

 ىلا اورهذ ةيفاشلا ءاملعنم هلبقنمو وه نوروكذملا ىا (ةيعفاشلان مر لّشال وهو

 ىا (ةشغاسط تبهذو بدن كلذ نا ىلع ةيعفاشلا رثكاو )ل ءايبنالا لاعفا عايتا بوجو

 مهضعل دقورل بدتلا وا بو>ولا ىلع ليلد ماق اذا الا 6« ةحابالا ىلا ) مه ريغوأ مهنه

 برقتلا ىا (ةبرقلا دصقم هب ملعو ةيفيدلا رومالانمناك اهنل ايدنوا بوو ىا «عابتالا

 ةالصلا هيلع ىنلا لاعفا عاّتاىف ىا (هلاعفاىف ةحابالاب لاقنهوآل ةيورخالا لاوحالاىف

 مهيلع انزوجولو ) ضعبلا كلذ ىا ( لاق ) مدقت امب مهعايتا ىا ( ديش مل مالسلاو

 | مهدصاقمب انملع مدسعل ( مهلامفاف مهب ءادتقالا نكمل ) رابكلانع الضف ىا 6( ٌراغصلا

 (هدصقم نيم مهلاهفانم ىوزيو مهنم هريغكى ا (هلاعفا نم لعفلك سل ذا) مهلاوحاو

 ىذلا هلمع ىا 460 هتناوط !قاوتسلاو#هتنن قا ةؤسل ىفاك هدصقوا هيلطمىا داصلا يقي

 مذ الو حدم هلعف ىلع بترتبال امم (ةحابالا وا /) ايدنوا احاو (ةبرقلا نم) وها هدصق

 لاقالا نذنخؤا ءاعنو ركاشوا .اهارخ عنملا ىا (رظحلا) نم 6وا) باةعالو باوثالو

 صا لائتمان ءرملا سوي نا مصئالو ) ةيصعملاو ىوربو ةلما ىف ةفلاخلا ىا («ةصعللاوا)
 ميدقت ) هقفلاف ىا ( نييبلوصالا ن ره ىرت نف دنع ]) اصوصخ ىا ( اسال ةيصعم هلعل

 ظ فاشل باكا 7 و 0 زخأتملا هج ا اذا لوقلا 0 ةلدالا نم .(لعفلا

 حا ريق اندنع أماف

 (قفو)



 هك ١ م ض

 ١ لضفا ميعنتلا نم راغكألا نا انما لاق اذلو لاخلا كلن بداح بسحن وا ةداعلا قفو

 ةجحح ماع تمقو ثيح ةرخاتم تناك ةشئاع ةرمع نا عم ةيعفاشلل افالخ ةنارعملا نم هنم
 ىا 6 ةجح) ثحبلا « اذه ) نحن ىا «ديزنوإل جفلا ةنس تناك ةنارعجلا ةرمعو :عادولا
 ءايشالا نم قيسام نيب نم :مهلاعفا ماهمال ءايرنالاب ءادتقالا ناكما مدع معز نم ةهبش ليزت
 نو لذناكو (:مالافيسلااو دال: هيلع انين نم :اهاغن/ ماوي حافلا .قوجب نجا ةلوقفا نآيبلا
 قو ءاي مضب 6 رقبال ) مهنم هريغك ىا ( هنا ىلع نوعم )ل مالسلا مهيلع ءايبنالا رئاسا
 ٍلاقو نيشحملا نم هريغ هعتو فاقلا رسسكب رش هلوق ىف ىلا اطخاو ءار ديدشتو فاق
 ىلع ) كرتيالو ىتسال ىنعملا ناو هانمدقام باوصلاو ركنم ىلع هريغ رّشال ىا ىاطنالا
 طرش نم !لهااوفلّتجاَو زركتي مل هنع ئهتنيل ركذيؤ:هبلطيالب (,لعف واب لوآ ما نكتم
 (.هناو ) لوالا عملا ماليسلاو ةالظلا ةيلعب هتاذور ليق| ىخارتلا لك, عن مآروفلا كلذ
 تكفل العفوا الوق هتمانم ملع ىا 6( أيش ىأر ىتم) مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىا
 6 هزاوج ىلع ) هتوكس 6 لد ) هلعاف ىلع ركتس مل ىا ( هنع ملسو هيلع ىلاعت للاى |

 ( زوجي مث هريغ قح ىف هلا ) ريرقتلا ( اذه نوكي فيكت ) اريرقت اذه لثم ىمسيو

 لعفنع ىهنلاو رجزلا ىنانس هلعشب ءادتقالا ىلع بدنلاوا  بودحولا ذا لوّشنا رهظالا 02727 >ةةحصستسصسصسم سس سس
 ءادتقالا اهطقإل مهتداعو مهمأد ىا (ةباحصلا نيدنم ملع دقف اضياو) هريغل ىا (هوركملا
 ىا نف لكفو ةخسأ ىفو 6 نف لكف تهجوت فيك ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبلا لاعفإ
 نري 1ةفزقت اذيغ نم وهج وا انف ملابس نينا عا فنا يوغي كف ةلاسفايدا دققالا_ هيمورملا
 نيحال اهوحرط ىا (مهقاو> اوذيندقفل اًقافتا ىا (هلاوقاب ءادتقالاك ) هلاعفا نم لعف
 . هنانانيهتت كاست شا نوط قمع نبا نع ناطشلا جازان نغم زيف و دعانلل نكي دك دعادي زب
 ةالصلا هيلع هلا ىورو هباودتقاف هذبن مث بهذ ن. امتاخ هلذخما مالسلاو ةالصلا هيلع
 27 م (مهلاعن اوءاخو) قرو نم امئاخ ذا مث هذبن مث بهذ نم امتاخ ذا مالسلاو

 كالا ظفاو هلعن علخ ىوريو «ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص عاخ نيح )ل دواد وباو دما

 مهلاعت سانلا عزنف عز مث هيلعن ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر ىلص ديعس ىبانع

 علخذا هءاكصار. ىلصي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر يب لاق هولا ديعس ىلانعو

 مكلح ا. لاق هتالص ىضق املف مهلاعن اوقلا كلذ موقلا ىار املف هراسي نع امهعضوف هيلعن
 ارذق امهيف نا ىنربخا ليربج نا لاسقف كيل تبقلا كانيأر اولاق مكلاعن مككاقلا ىلع
 نيتهملا ىف هل ةباكع'ا ةعباتمو نيتابقلا ىلا .ةالصلا ثيدحن بابا بساشو ثيدملا
 كيور ا ل ءاضق لاح .ةلبقلا ةاذاحم زاوجب مهلالدتسا ةباحصلا نيد نءو ىا عفرلب 6 مهجاجتحاو ال ظ

 ناكو ةمرطا هجو ىلع ءادتقالا كرتّنع عنملا ىا (رظحلا ذا لبق اك هوركملا ةعقاو» نه

 | انت دع اةمستلللا
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 تقرأ انا ةنغ .نصشلا ا يرردح قلاع نانا لزم نا لاول ا(رايذكتتكا ووبال اافتنمإ, ةفعاملا
 الئقتسم هتحاح ءاضقل اسلاجا) ملسو هيلع ىلاعت هّللاىفص ىنلا تيآرف ةصفح تدب, ىلع اموي
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هيهأ عم ماشلا لءقتسم ةليقلا ريدتس» جااصللا ةياورو ( سدقلملا تدب

 ميتا اذا بويا ىبا نع نيؤكشلا ثيدحىف مك لالا كلتىف رابدتسالاو لابقتسالانع ملسو

 عمل اوبرغوا اوقرش نكلو طئاغ الو لوب اهوربدتست الو ةليقلا اولقتست الف طئاغلا
 . اندنع وهو ءاضفلا ىلع بولا ىبا ةياورو ءانلا ىلع رمعناا ةياور لمح امهم ىقاشلا

 للا اذه خلا لما دلع | وا نط عجاو )"يجن ةللق اه قع وأ»ةووونملا كعر لوم

 اناا نا ةي زال اه. دوري في ةريثككءايشطبف (لب لعابوا ىلا هاش رلعيف مهنم )) نيك ةيعا

 هنأ ناؤيشلا هاو يف هْنغ هلام شللا قدر نتن ا ىباوصلا أ ( هلوَش ةداعلا وا ةدارعلا هاب

 هللا لو سر ارو لاقف هل ليقف ىو ةل.قلا ريغل ىلصي راح ىلع ىٌورف رفس نه مدق

 ذخاف دليلا جراخ هلعف ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هلعلو © هلعش ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هيلا لاقف اهلعف ءاششا نع لّئس رمعنب|ا اذكو اقلطم هزاوحم سنا

 راسن ءاطعن ع ًالموملا فق ملسو هيلع ىلا هللاىلص ىنلا ىا (لاقو)ل هلعش ملسو

 اريك انَز رح نز ىا اديدش ادحو كلذ نم دحوف اقم وهو هنأ ما لق الحر نا

 ا ةيهلش ما 500 كلذ اه اركان ةحلاس مأ ىلع ثرلطلدو كاد نع نا اس لسراف

 ان” لاق اهحوز تريخاق ماص وطو لش ناك ماسو هيلع كاحت هللا ىبَد هللا لوسر نا

 ما ىلا هتأرما ثتعدحر 0 ءاشام هلو سرل هللا لح ماسو ه.اع كاي هللا ىلص هللال وشر 06

 ما ويخلف ةارملا هده لاز ف لاق ماسو هلع لاق هللا ىلص ىنلا اهدنع تدحوف ةطاعب

 اهيتريخا اله ةضأ ىفو ءاي ءاتلا ةرسك عابشاو ةدحوملا ديدشتب (اهيتربخاله) لاقف ةملس

 اههكووب ىلإ تيه دالءاع راجلا دق نتلاقف ( ياض /اناول ليفا-نأا ١) .كتلأ ع ةهلا لما نا
 تضخغف ءاشيا. هلوسرل هللا لحم ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر لثم امسأ لاةؤ هتريخاو

 ةغئاع تلاقو) هدودحم 00 / هلل كانا ىنا لاقو ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هتلاز كاوبلسر

 اهلسغ فورعملا امءئاو ىحلدلا هركذام ىلع هحرخ فرعيال ©« ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص |

 اذكو ىدمرتلا هاوالم ىلع دداو انآ ّق ماسو ه.لع كلاكت هللا ىلص هللا لوسر 2

 ىلاعت هللا ىئصهللالوسرو اناهتلعذ لسغلاسم>و ناةةطانات.لا زواحاذا ةشئاعزع ىذمرتلاىف

 نع ىا © هنع ) ماض وهو هله فا ( اذه نع ليويخلا ةغصل اوشا ىذلا ةاعاو

 مكملعا /ٍ 31 اشخال ىنا لاقو ءاشيام هلوسرل هللالحب لاقفل مالسلاو ةالصلا هيلع ىبلا

 كرش لاَقف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر ىتفتسإ ءاح الح رنا ىورو (هدودحن

 ماسو هلع حلاطت هللا ىلص هللا نلاو دسار لاَ موصأق تءح اناو رولا 3 ىعلا ةاللصلا

 ( اناو )



 م سس اا ق7 202020202000995 ه0 ا 25
 و

 كل:ىلامت لاق ثيح همراحىا هدودحب مكملعاو هلل 5 اشخال ىنال لاقو مالسلاو ةالصلا | ظ هلع بضفف ءاشيام هلوسرل هللا لحب لجحرلا لاقف موصاف بنج اناو ةالصلا ىتكردن اناو |
 اهودتءتالف هللا دودح كلت ىلاعت هلوق اماو اهنع رحزلاىف ةغلامم اهون رشالف هللادودح

 ةئاملا دلَح ىلع دللا ةدايزو عبرالا ىلع ةيطايقلل جوزتو ةنيعملا ثيراوملا ماهس اهنم دارملاف |

 (اذهىفإ) راءخالاو ثيداحالاىا «راث "الاوز ةنيبملا ماكحالا نم اهوحمو ةينازلاو 3 0

 طاحم نانم ةخسنىفو (اب) نحن ىا (طي# نان.) رثكأ ةخىفو ( مظعارل باب ظ
 هلاهقا)-ةياسوعلا ىا (مهعابتا ) اهلولدمىف (مطقلا ىلع اهعومت نم ماعب هنكل ) 7 ظ
 ا ىا ©« قسنا الل ) هلاعفانم ىا « اهنم '؛ئثىف ةفلاخلا هيلع اوزوحولو ام مهؤادتقاو ظ

 اللا ففام فالك ؟قأ ( مهنع لقنلو) قدس ىذلا ( اذه ) ققحم الو مظتنا امو ىوتسا

 اب هراذتعاو هلوق رخ الا ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع رككا الو كلذنع مهنحب رهظ و)
 زنا تايهتشملا ليس ىلعولو (تاحابملا اماول ءاشيام هلوسرل لحي هللاناب (هانركذ
 0000 عنم ىا ( حدق اهيف سيل ذا ) مهنع اهرودص ققحت* لب (مهنم اهعوقو
 ىف درو دقف اهلا دادتمالا زاو ( اهيلع ةطلسم متالا نم مهريغ ىدباك مهءدباو اهيف
 اولك اونما نيذلا اهمااي ىلاعت لاقف نيلسرملا هب سما اب نينمؤملا سما هنا هللانا ثيدحلا

 اوتما نيذلا اما اي لجو ع لاقو نودنعت 'هانا متتك نا هلل اوزكشاو مكان زول كانيطاإول

 ءايفصالا نم لمكلا مهعابتا اذكو ءايبنالا ىا (مهنا الا) اخلاص اولمعاو تابيطلانم ولك |
 مهرودص هل تعستا ابو ىا (تحرشو) ةلاا عينمو (ةلزأملا عيفرنم هب اوصخ امل
 نم ءاسفلا ةففخم لوهجلا ةغيصب (اوفطصاو ) ةمكحلا رارساو ىا (ةفرعملا راونانم

 مهلاح قلعتو .مهبلق ءاق ىا مهلا قاع مهلاح ولعيف ( هب ) اوريتحاو ىا ءافطصالا

 (نوذخأال) ديلا امىف (ةرخ : آلا رادلاو للب) ميلادي د ششي مهلابو نب ودتلا قاعت نمىورنو

 ىقعلا ىلا مههجوتو ايندلاىف مهدهزل (تارو 7 الا تاجامملانم اش نولواّسال ىا

 0 مر ط كواس ىلع هبل ةناعتسا ىا (نووقتيام) ام نوفتكيف ىلوملا ىضر مهبلطو

 مهناش حالصا ىلع فقوتملا ( مهنبد حالصورل محداعمل مهداز ةئيمو مهنادبا ةيوقتفف

 ذخا امو) هنع صيخم الو هنم دبال امم مهارخا روما ىلع ةئيعملا (ة فال ةزوذتخاو)

 مولعملاو لوهجلا ةفيصن طبض © قحلا ) ةقيرطلاو ةعيرمشلا قفو ىا (ليبسلا هذه ىلع
 نييزتب تنرتقا اذا تاداعلا لاءفاو تاحابملا لامعتسا نال (ةيرق راصو ةعاطإل ىلقنا ىا

 ثتا_هوركم تالا داسف بلقنت دق 6 تادانعو تبلقنا تاعاط تايوطلا نيسحنو تاننلا

 انيب م 2 تاينلاب لامعالا اما تاداعسلا عينمو تاداسلا ديس لوق ىنعم اذهو تامرحملب
 هلواىف ىا 6 باتكلا لوا ) مارملا اذه قيقدتو مالكلا اذه قيقحن ضعبنم ىا (هنم
 مظع)ل نيت ىا (كلنانف مالسلاو هالصلاهيلع اني لاصخىفإل افرط اذن ىا (افرط)

 راس ىلعو) اهظع كيلع هللا لضف ناكو ىلاعت لاقاك اصوصخ ىا انين ىلع هللالضف



 بوبذ هاعاذ هباعاط لكف الها لاصولل ن نكي نم م لاخلا بايرا ضعب لاقاك ||

 ظ افينانن شاعإم نإ زها ) ةؤبنا. لاح .ةعضلاءاوصخ ثحب (نورخآ,اهزوجو )|

 ل ضع ؛ انضف دقل و ناعبف لاَقاك 4 اانسلا نا ةالثغلا مهياع)ل ءاسالا ىورب ( اننا

 ظ 6ةوبنلا لبقال ىهاسنللا ةلج ىا ارب امام يه اللب ا ( مهتمصعف فلتحا دقو )

 ع ةليشلا

 ظ تاداع ةواوصق تن :اك ناو تادانع ىا «اتاعاتمطاو تايرق مهلاعفا لهرأ) صحن ىلع

 ' فالخ ( ةصحملا مسرو ةفلاخلا هحو نع ةديعب ر) تاداعلا تاداس تاداسلا تاداع ناف

 ١ تالاحلاىف ةفلاخلا نيع ماك و تاداعو موسر مهتادابع ناف ةيشرملا هذه نم نيمورح ا

 ا يامال بعتمة 2 ةلءاشيلا !ةهنضعلا مومع كا ءاثبإ (موق انيعنف ) ةلاسرلا راهظاو

 ١ ةفلاخم ةه.ش ىا (بيرلا بجوام لكن مهتمصعو) قحالو قباس ىا ( بيع لكنم

 (ةلئسملاو) كالانه فالخلا 066 تع 07 كلذك مالا نوكلال ( تنك ) بيغاا مالع

 اهاوصح نهذلا ىف لوعسملا ىإ ( عنتمملاك اهروصت ل ةفلاخلا تورث عم اهلا لاخلاو ىا

 رره دعب عنملا زيحىف ىا (نوكت اناث رئاغصااك (ىهاوتلاو )2 راكلاك (ىصاعملا ناف)

 ةالصلا هيلع انين لاحف سانلا فاتخا دقو ) عرفلاو لصالانم هتوش ىا 6 عرمشلا

 لاقفال 1 هلق ) عرمشن ةؤطسأ ىفو ( عرسشلال أعدم ناك له هيلا ىحوب نأ لق مالسلاو

 روهما لوق اذهو ) ةخن ىفاك عرشلوا فيلاكتلا نم ىا (*ىشل اعتم نكي مل ةعامج
 ذئنيح هقحىف ةريتعمالو ةدو>وم ريغ )ل هحولا اذه ىوربو 6( لوقلا اذه ىلع ىصاعملاف

 ايكلوقل يوليو اايقح)  ىزكملاو مارطاو ينو دكتملاو زييوج ولا رعت (قيع قل ياك الا ذا

 ظ هللا ىلص ائيدن ىلا ةيسنلاب اذهو ىهاك اهعورفو اهلوصأب ىا (ةعيزشلا ربرقتو ىهاوتلاو

 و ليعمساك الثم مالسلا هيلع مهاربا دالوا ىلا ةبسنلاب لكشي نكل ىهاظ ماسو هيلع ىلاعت
 مهيبا ةعيرش نيعبتم اوناك مهنا كشال هاف ممنوش لوقلا ىلع بوقعي دالواو قحساو

 ظ اذكو لب دواد هينا نيد ىلع ناك هناف مالسلا هيلع نايلس ىلا ةيسنلاب اذكو مهدجوا

 سل ااو مالسلا هيلع ميهاربا 4 هعل رمش ىلع اوناك ثدح كيال ى ءاسا رئاسو دواد

 نيدب نوئيدتب اوناك برعلا مهو ليعمسا ؤنب اضياو رومالا ضء؛ ليجالاو ةاروتلا ف
 ضعب ثادحاو مانئصالا مم دايعل مهر ذك ثدح امناو هب نورذشلو مالسلا ادع ميهاربا

 مهتلبجىف ناكو مارطانم اهوحتو ةتيملا لكا زيوجتو ماحلاو ةيئاسلا و نم ماكحالا

 ةمذمو ةقرسلاو ميتيلا لام لكا عينقتو قح ريفغب سفنلا لقي ىلا ميرحن مهن رطو

 عج نا ىتنف اهلاوقاو اهلاعفا م* ىلع ءامدقلا ءاسالا قفتا امم اهلاثماو بذكلا

 ةطاتخل م هتحابا ةيتيصىف ةودنلا لق ناك مالسلاهيلع هناال هتدابع ةيفيك ٠ ىلا الخلا

 نسل اهني بهذف) ةلاقملا وا اللب كلت ةح ىلع ىا (اهلع ةلاقملا هذيب نيلئاقلا هه

 ( ىا)



 جس نيس يل يللا مع و م

 ةنميللا لا هللا و مالكلا م 7 ىا 6ةمالا ق قرف ىدتقم نال ١ "ا ةححأ ىف 1 اوال ىا ظ

 يا (كلذ ملعلا قيرط نا ىلا ىكلاملا نالقالا بيطلا نا ىا را ىضافلاا]

 لصوو اللا ىا (.لقنلا ) كلانه هر ةدابعيف عرشلل اعبتم مالسلاو ةالصلا هيلع هن وكي

 ةلش ةنسلا ىلع دراولا ىا ( عمسلا قي رط نم ريخلا دراومو ) رئالا دياوق ىا اندل

 ب( كيز ةاكزل )» ناهلا# يلا وز )نك هماقلا ىإ(هخ وإلا عما ةيتريصنف تورك

 فاسو( 2 ةايلا ميا نالاو دكا نكمل امور انسدل لصوو انيلا ىا 4 ل ام رو كلانه م عقو ىأ

 هب لبتها ام ىلواو هسما فيش هربخ لقت ىأ (ناكذاإل انيلع ةيلاغاا ةداعلا ىرحىف

 (جريخلو ةيشدوس) ةافتعا نةناوالالا ةلعوق' .زاهتنالو !ه متعا' ىا. ةدجوملا ريكو هضؤفلا يشب

 ؤ

 عاتب ىا (هيلع هب اوجتحالو) هتما ىلع © ةعيرسشلا كلت لها هب ر) رذثال ىا ءاذلا عفب

 ةتارم زملب نفل هريدي ىف (ةلخخ :كلذ نم ىث)“ و رلى ا (نئؤي لبو هكون اءاعلا دعب ذاق ةيئ راش
 ىلع ةودناا لبق ناك هنا مال سلاو ةالصلا هيلع هلاح نم رداتملا ىهاظلا نا هيفو هتسالعو

 هتامنم افورعم ناكامو ديعسلا تيبلا حو ديحوتلا يماىف مالسلاهيلع ىلا هدج نيد

 مهضعب ناك ذا للملا بايران٠ دحال جاوا ال هنا عم هتقرع٠نم هناحس هللا همهلا امو '

 ٌْ ةاللصلا مهيلع لخاوعا ى ءايسال عقوام ةقباسلا ءاسالا ضع ةعباتم دعب ةودثلا ىعد |

 الّقن ةيضقلا 6 اودحمل ثبح ( الّقع كلذ عانتما ىلا ةفئاسط تبهذو ) مالسلاو

 اونو ادباث) ناكنم :ىورنو. ( فرع نم اعوشم نوكي نا دعس ناشلا ىاا(هنال اولاق)

 تاكم از ل ةنغا لقسم نهغ ا ك0 ريغ هش رطىهمو) نييلقعلا ميإلاو و نيس معلا ىلع انه"
 2 رب بي ببر سبب

 لطسأ. قمل ناس نم نوال دوو ( ءاهظاو هلق 0 ىبا ىضاقلل مدقتاو ع هل كلا

 وفهم ةودنلا للا ىطقلا لاطفال مالاسل اهءلع ىمومنا هيوهامو لاقألا ساس | 4ع اع د

 م اءنانو لحاؤيما ى ءايسانم هل فن٠ نيد ىلع ناك هباز كينشالاو ه.صعم هلق دعو هير

 هه> نم اعوشمو اهات دحاو ن 4 عاسشما اا ىف عنب لقعلا اناو اعو.تم كلذ دعب راص |

 ميهاربال امبات ناك هناف طول هل نمدافأ ىناتزهلوق كلا. ئرتاللا ةدفيتتع سي ونزل هن

 ماللسلا ا هلع ىمساع ناوكا .كالذ ربان و 4 ضصوصخ ىف اهوسمو هتلم مو.« ىف مالاسلا هم اع

 دقو) هرمهع  ر | لف 00 هيلع 50 هللا ىلص ايم " اعنأن لوح و دوا لواىف اعوبت 8

 هتف نع. رجلا تنس. لبق لقناش ىف ىلا (ذلانسلا مدعاة مآ كنقولا تون ةيك اللا

 ةلاح الا نم لحب 3 دا كالذؤوف + فزد كالازه ةلاح ىلع كل ( هياع مكمل علق دارتؤبل

 : 3 82-5 امل ( ةفلطت زمان( (نطرشع ناقفا ةلاؤب لعمل "اهتم نيالا )لوو مل ىا لح الذا ةخسىفو

 ( ىل اعلا ىا تهدم وهو لقنلا قيرط) نيهح ولا دحاى ا (|امهدح1ىف)ث ةلدنفلاماق) ةش اطلا

 . كلذيىف هقفاو دقو ىنفاشلا عابتان. نيمرما ماماب فورعملا ىتوجلا دخت ىلا نبا ئا ا
 0 ةثلاث ةقرف تلاقوإل كاردا كاردالا كرد نع زِجعلاو ماعلا فاصن ىردا الو: ىلازغلا

 |_عسالا ةمخاو امجاف ىا ( هلبقنم عدم الماع ناكل هنأ هنا ىلا ة ةئلاب هف ف تلا ىودي ود
 07 تجب بي ب ب000يه555595959595سسسسسل

 رس لل سس ببسي ب ب-بسسجيبل



 - ةدنللا د

 ريو :كااذضاالا زوما ىليف. رخغاتاوامدقت نيا ساكس و: رهبات 00 ىلع ءاحلا دقت

 اوس ةذللا زافو #3 رع تاك سا 71 بقار ن»

 0 .هملأ هذه تفلتخا م مردف هلع مع ا ( ممصو لاسم دعتأ] 500 مدقا ىنعملاو

 ( حو ليقف ) ةنلققلا لق ة هوم ملا باررا نم عش ناك نين رو هق رغلا ة ههص 4 ماا هك

 ماكحا ة هف رعم راش ءاب اذكو نامزلا بس كس ها
  خوسسلم هسد نأ 6 نادلا اذه

 عبات هنا رهظالاو ردابتملا ىهاظلا وهو (مي هاربا لبقور نءمحرلا ليلخ ة ةوبن روهظا

 ليو ساو او نبانبت قرح لثو هلم ىلع وقاو :لالخعا نع الؤطر ناك 5 0

 انام عادلا ناسا( تدع لبق ون قمتعت كاسل !ةقلم ذلاز, خلال: اذن"( ئسوم

 نيعمجا مهيلع همالسو هللا تاولصرل مهنم انين نكيملو لبتارسا ىنب ىلا نيثوعبم اناك
 قبو ةعبرالا لاوقالا هذه فلؤملا ىضاقلا ىكح 6( ةلئسملا هذهىف بهاذملا ةلمح هذهف

 عئارسشلا عيمج نا امهيلاثو ةدحوملا فب ناهرب نانع ىح اذهو مدآ اهدحا نالوق
 هوالان م هجوالا وه اذه نا نظاو ةيكلامانع لوصحلا حارش ضعب هاكح هل عرش
 مارملاىف عملا ةبتسمنم مالسلاو ةالصلا هيلع هماقمل بسانملا وهو ةقحاللاو ةقاسلا

 كلت ىلع ةئمبلا لبق ناك هنا هتباف تافصلا عي ممهيسملا تاذلا مسال ارهظم ناك هنالو ض

 لاه اولان اةلاركت تمام ف: قبستتتلا ةهةجلو كاهل ث يجو 'كلافألاقنارطلا نسالك, ددراكلا
 ناسقتالا ةيامنو ناّسالا ةباق وه اذهو ناعالا الو باتكلا ام ىردت تنكام ىلاعت هلوق

 قالقانلا ( ركبونا ىضاقلا هيلا بهذام) ةلئسملاف ىا 6 اهنف رهظالاو ) ناعتسملا هللاو

 للعلا نلؤروضاء ثا راكول قا )اهدا كاملا نتكلم( قيل" نها زك دسآوي)

 ىشاع ناىث مه هالو رف كلانه اعيمجح ىأ 6( دحا نع” ىا ف مو هاني

 ©( اهانعلا ءاطث نان هتميوش تما ١) لشارسا ى'ءاسا ىلا: (ءاشنالا نا مالتنللا هلع
 لاقت هلوق هيلع 0 مالسلا هلع ىسع ةوعد مومع تش مذا هدلسعلا ةئسل ىفو

 ىنل نكيجل هنا 38 ا . مكيلا هللا هللا 7 لاك رتل اناا ميم نبا ىسع لاقذاو

 قيديا#“ كاب نننالاو نجل ل هتوعد ناف (ملس و هيلع ىلاعت هللا ىبص انيبنلالا ةماع ةوعد

 نايلسو نلا نود سنالل اصتخم ناك هناف حون ةوءد فالخم ةيلعلا ةالصلاىف هتنس اك ةفاك

 الو ) ليواقالا ةقيقح ملعا ىلاعت هللا قل ساززتبا صوصخم هلا الا امهيلا ان وعبم ناك

 نال (افينح مههاربا ةلم عبا نا ىلاعت هلوقفف ) نرخ اللىورب « رن د الل اضيا ةحح

 نيلديالل 9 ىا 6« رخاللو ر هلبق مالكلاو هيلا ىحولا دعب ناك امنا اهعايتاب هسما

 نطن» اذه عمو ىحولا دب دعل ١ اضيا .هلاف اخونا ى دوام نيدلانم يكل رتل اما هلوقىف )

 لهل ةثلاثلا ةقرفلا ىا 6 اوفلتحا مثل ةثعبلا لبق ايحابم مالسلاو ةالصلا هيلع نوكك نا

 ( هذه



 ههتأ 7/1

 ىف مهعابتا ىلعإل اهلبقاك يالا هذه لمحتف ىرخا: ىفو لمت 200
 عورفلاو تاوبنلا رومانه هب قلعتن امو تافصلا ديرفتو تاذلا ديحوت ىا (ديحوتلا

 نلمح لكل ىلاعت هللا لاق م ءاج اهث ىب' لك ىنالتخال تالاملا عيمحىف اهيلع عمجملاتايلكلا
 ءايفصالاو ءايننالا نم نوروكذملا ىا 6كئاوا ىلاءت هلوةك ) اذهو احاهنمو ةعرش مكنم

 مهاجنو مهاكز ىوهلا ةعباتم هو مهافطصاو مهاءّحاو مهيده ىا ( هللا ىده نذلا )

 ديك /انرتيو تكسلل ءاهلا وكنا ( هدفا ةيدهف ) مهاحنو م ىداعملا نعءو

 لق ةنعا (مهف 0 هللأ ىمس دقو ) ردتق ردصملا ىلا ريمضلاو اهعاشاب هباور ىو ءاهلا

 بوققعل كو لو اه ةعل رش هل نكت لو )ل ةودلا 0 ( ثعس ل نهر هللا ىده نءذلا

 فسوب اج دقلو ىلات هلوقب دودرم اذهو ( لوسرب سيل هنا لوقب نه لوق ىلع
 دقو )' ةلا_سرلا مزاول نه سبل وهو هصخ ةعبرش هل فرعمل من ةيالا تانيبلاب لبقنم

 مهمئارشو ةخسن ىفو (مهعئارش ةباالا هذهىفرل ءايدنالا نم ىا (مهنم ةعامج ىلاعآ هللا ىمس

 (دارملا نا) مهفالتخا ىا 6لدف) ةفلتؤملا لاوحالا ىف ىا (اهنيب عما نكمال ةفلتخم)
 ناوككنا دعسالو دب رفتلا تعرب (ىلاأ هللا ةدامعو ديح وتلا نم هيلع أودع | انزل مكه

 ( اذه دعو ) ءايبنالا دارفا عيمجم ءادنقالاب مالاىف الخاد اهيلع عمجملا عئارشلا ضعب

 ءايدنالا رئاسىفر) مفرلاب (لوقلا اذه عابنالا عنب لاقن» مزاي لهف ) درحتو ررش ىذلا

 مهنييو هنيب نوةرشبو ىا ( مهنيب نوفلاخم وا ) مالسلاو ةالصلا مهيلعو هيلع ( انيدن ريغ
 روس" ىا ءاطلا ديدشتب (درطيف القع عايتالا عنمنم اما ) مهلوصا ىلع ىنملليصفت هيفف

 ظ

 ظ ميلا رسسكب (ةيرصالب ) ةقرفت ريغنم 6( لوسر لكىف ) هعنمنم هلأ فاتخياو ( هلصا )
 ليقو لعافلا ةغاصل هل روصت اعاف قفل لا لامن م اماو) ةهشو تق ريغل ىأ مغيو

 فقولاب ) لود نم ىوربو © لاقنمو ) هما ىضتشاك لمعو 6 هعتا ررقتو ) لوعفملاب

 (هلبقن1) ىحولا ليقىا (عابتالا بوحوب لاقنءورل هلصفل ةقرافم ريغنه (هلصا ىلعف
 ىبأ لكىف ةخن ىفو ( يشلكىف هتح قاسم هبحوع لوقلا ىا (همزتليفإل ءادنالان»

 6 لصف ]-

 تاركتلا (لامعالان م هيف ةفلاخلا نوكتام كحل ةمصعلا لصف نم هانمدق ىذلا ( اذه )
 ذخاؤيو ىا (فيلكتلا ت«لخد.و ةيصعمىمسام وهو) دمعتى ا (دصقنءإل ةرداصلا

 وهو (وه لاك دمعتو دصق ريغب ) لامعالا نم هيف ةفلاخلا نا (نوكام اماو) هلعاف هب
 (ةيعرششلا فئاظولاىف) ةلكلاو ةرملاب لوهذلا وهو (نايسنلاو) ةلمحاىفةلفغلاب لوهذلا
 قلعت مدمن عرشلا ررقت انمت ) تازومأملا بائتجسا:وا تايهنملا باكترا نه نوكي ءاوسس
 ناوجو ماصلا يف ناءسنلاو مالكلاو ةالصلايف وهسلاك (هيلع ةذذاؤملا كرو هب باطخلا

 «ءاوس مهما عم مهل ةيصعع سيل هنوكو هب ةذخاؤملا كرتىف ءاينالا لاوحاف)ل هلوق اما
 ظ



 ميتا 78 -

 البخل ىتما نع عفر ثدرددحو ناطخلا وا انعبل نا اندخاؤتال انير ىلاعت هل ود هيلا يشك ظ

 ( كلذ مث ) عم دنس اعوفرم نابوثنع ىناربطلا هاوراك هيلع اوهركتشا اماو نايسنلاو

 ريرقتو عالبلا هش رطام )ل امدحا (نيعون لعرب نإيشنلاوولفلالاب ةدخا ؤملا مدع ىأ

 ناس اد>و ايمو اسما 2 ماكحالا قلعتو ُ عرفلاو لصالانم هب لمعي 2 ) عرمشلا

 مهعابتاب ىوريو (هعابتاب مهذ>او) هسنج ىا 6« لعفأاب ةمالا مياعتو) مالسالا عنا رش

 ( اذهنع جراخ ل وهام امهشاو ىا (وه اني هوك لعفلا كالذؤف ىا (هف )

 تاهوركمو تاحاسمو تايودتمو تابجاو نم 2.232 ظ5 رمح عالبلا هشرط ىذلا

 الوقو المع ماكحالا نم غالبلا هّشررطام وهو نيعولانم ىا «(ولوالا اما تامرحمو ؤ

 اذهىف لوقلاىف وهسلا مكح ءاملعلان م ةعامح دنع ) هب وهسلا ماملاىف ىا («همكش ) |
 ( كلذ عانتما ىلع ) ءاملعلا نم ( قافالا اكن دقو ) عالبلا هشرطام باب ىا (بالا ؤ

 ءايدنالا نم ىا 6 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنا قح ىف آل لوقلاىف ةفلاتلا عانتءا ىا ظ

 باب ىف اولاقام لوف نقل ( كيذكف ) ىلوالاب 4 اوهسوا أادصق هلع هزاود> نم ةيمغ ءاوبلل

 ورط زوال تالا اذهىف لامفالا اولاق ) كلالذ زاو> عانتما نم ىلا ةمصعن لوقلا

 اهمايرحو اهنايرط عا ةفدشم لدرس دقو ةزمهف ةناك اذ واوف ءارلاو ءاطلا مصل © ةفئاخللا ظ

 مهنهلاعفالا ىا 6 انا اوس الوداد ال2 نلامفالا ف ار( راهثن ىف ايضووعرو# ايوتحبو

 تاعب اّمدع نورومام مالا دا ( ءادالاو خيابتلا ةهح نم مهنع رهاجصلا 4 لوقلا ييفول

 نم ىا (ضراوعلا هذه ورطو) الصا ةقفاوملانع مهل صحب الو العفو الوق ءايدنالا ظ

 ماللز( زن كديقتلا كييوب ).:ءايبنالا كامفا_ىلع نيا (اهدع 2: ناسنلاو اظخلاو وهنبلا
 نءطلا لحي نعطم عمج نعاطملاو ةفلاخلا فئاوطلانم 6 نعاطملا ببسسيو ) ةتفاوملا
 ١ «اورذتعاو ) حدقو باع اذا هيلعو هيف نعطنم لعاف مسا نعاطلا بيسيو ةنعتلىفو

 مالسسلاو ةالضلا هيلع هتاولص ضءيىف ىا 6 وهسلا ثيداحانع ) ءاملعلا ءالؤه ىا

 ةفلاَحْلا ورط عم ىا انتهي ملاو ل هي نعم ناطفىفإ 6 اذهب ها سرك حنو تياهن صوتنا

 ظ عورفلا بارا نم ىا ( ءاهقفلا نم ماا بهذو )ث ىارقسالا أ 0 وبا 0

 ةيغالبلا لاعفالايف ةَفلاَحْلا نا ىلا ) لوصالا با خانم ىا 6« نيملكتملاو ) لوصالاو

 ضفاخلاعزنب بوصنموا زيت (اوهس) ةيامعلاو ةيماعلا رومالانمىا (ةيعرشلاماكحالاو

 هعوقو ىا (هللع ماع قلانسما «هنم) ناس فطع (دصق ريغ نعول وهسنع ىا

 يفك كوب اماريغ ران 7 ا ىفياشانافلاةوعان( !ةفااشإ] نك وهستسلا .ىيتداسا قفا ب2607 عزم
 نم لعفلا كلذ نيب 2 هل نوزوحلا ىا (اوقرفو) قطا وه اذهو ىووللا لاق ةتسلا

 درعا جك وقنا فا قدا يصل يلعب ةوجلا دانا ةلغالبلا _لاوقالا) قبو )[ةيعوشلا لاجفالا |
 ضراعت ىا (اهضفانثر) اوهسولو قدصلا (كلذ ةفلاخمو) ىدنع 000 هنايهش تدح

 (حداقالو) اهسنح نم سبل هنال ة رزهملا ىا اهل ضقانم ريغفلاعفالا ىف وهسلا اماو) ةرججلا
 تت ا رو سسسسسللا

 (ىا0



 ١ ه4 "9 زرع

 لعفلا تاطلغ لب ) اهل.هتافانم مدعل اهنم هعوقو عم اهتوبثل (ةوبتلاف) نعاط ريغو ىا

 قتشم ناسنالا نال كلذو هتامالع ىا نيسلا رسمكب ( ريشبلا تاعس نم بلقلا تالفغو

 النسل: ةذاسلا )دم ملل“ قمل ياها سلات ديلا ويانا الإ (زىلاين: ناو ونا سيتللاوم
 تيسن اذاف نوسنت مك ) هلوا خلل (ىسنا رسشب انا امنا مالسلاو ةالصلاهيلع لاقاك) ىسنف
 قابسك_ هناي بوس 3 ينل ةنع (لاكت هللا ضر دوعسم نبا نع ناؤئشلا هاور ( ىنوركذف

 اذهى١٠ىا ميم هوهسو هباسن ىا ( وهسلاو نانا ةلاح 15 هحو لك نم هريغ

 ( عرش ريرقتو)) هتمال 6 ملع ةدافا ببس مالسلاو ةالصلا هيلع هقحىف ) هصوصخم لحما

 «(ئسلل قاولاوع ولو 4 اغاللب ًاطوملا ثيدحىف (مالسلاو ةالصلا هيلع لاقاك ] هتلل

 هايا كءاسلا هللا ءاشام الا .ىشت الف ىلاعت لاق م هناحس هاسناب ىا نيسلاو ةزمهلا عفن

 مم الو كانتا هاا سس .ىااافخ وصوم دمام لواط هحش (ة شنوا

 3 يا أماكن مكن دحا هلعشأم مكل نابل ىا نوللا ددشتو نيسلا مضو ة ةزمهلا

 كويحلا ةذص ( ىسنا 1 ىلا قيل ف كتيبلد و قاردق لب ) ىلبش اودتقتو

 ءاقم ىلا هامأ خيفارب هلا نكلو تضر ذأ ا تسمازلنموت اثق اهلوغب نلطن قه وت( جلال قا

 ماهتو) ةلاسرلا غيلبت ىا (غيلتلاىف هل ةدايز) نسيل هنايسن نم ىا (ةلاخلا هذهو) عما
 ةلقلاو وهلا ةهج ىلع هنع ردص اه ه. اودتش ناب ةءالا سما: ثنح' (ةمعنلا ىف هنلع

 نع ىا ةجلا داضلاب (ضقنلا نع ةديعب ل كيلع هتمعن متلو ىلاعت هلوق ىلا ءامبا هيف لعلو
 انشا يضاوماو ز<اذقالا ل وسبؤو اشو وهلا يرجو دووم فيقول
 ةلهمملا داصلاب صقنلا تاعس نع ةديعب ةع ةؤطسأ ىفو ءاهفسلا ةنسلا ىلع هريغبو هن ىا

 ةمكحلا نيب ثيح نابسنلاو وهسلا عوقف درجم ىلع ىا نءطلا-ضارغإو ناصقنلا ىا
 ءالا مضب ©« رشنال لسرلا نا نوطرتشي كلذ زيو# نيلئاقلا ناف ) ناشلا كلذيف ةهلالا

 ( هيلع نوهش لب طلغلاو وهسلا ىلع كرتنالو قتال ىا ءارلا ديدشتو فاقلا تثو

 ءارلا ددشم لوهجملا ةفيصب ( نوفرعيو ) وهسلا ن» مهل عقوام اوك رادتنو اوهتنيل

 لَعر 21 ريغ نه ىا لاخلا ( روفلاب ) هيلع تترامو وهسلا م - أ هيج ل

 اماو لنضرح الا لوف ىلع ) هبوم لق وا ( مهضار ها لشو جيدصلا 2 مهضعل لوف ١

 لالا ىا (كلذو) هبر بح رحب ىف قرغتسملا (هِبلَ ) تاثداحلا ضراوعل «تالفغلاو) |

 هيلع هلاعفا نم ماكحالا نايسالو ) مالسالا عئارش غيلس ىا ( غالبا هّقرط سيلام

 ظ
ٍ 

 | ىا هلق راكذاو ) هير رارسا ىا 6 هنيد رومانم هب ضتخم امو مالسلاو ةالضلا

 : رق ةدايزىف هب عفتنيل لب (هيف عتيل هلعش مل امثل هبل راونا
 ةلفغلاو لودذلا ىا 6 وهسلا زاوج ىلع )ل ةللاا خياشم فئاوطن ٠ اذكو 6« ةمالا ءاماع

 هللا تادراولا لوزن نيح هلاعفا ىف ىا 6 اهيف )رث هددل قارغتسالا ةلغل © هيلع طلغلاو)

 تالاحلا ولع ىلا ةسنلاب تالزلا ىا (تارتفلا قوطو] ةصقنم الو ةرء» .كلذب. هقعانالو
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 هفلكت اع ىوربيو قحلا هفوط اع ىا لوهحلا ة هغيصإ ا كالا_ده هنري ىذلا

 ةمالا تاسايسو ىوربو مهتظفاحم ىا (ةمالا ةسايسو ل مهدباكم ئىا (قلخلا ةلاءاتهنتول

 مهلاثوعو مهاقفر مهلاعفا ةاعارصو مهلاوحا ةظحالم ىا هاساق هاناعنم ( اليهالا: ةاناممز#

 باقلا لغشي امم وه ثي> نم هلك اذهو ممرذاحمو مهتبقارص ىا ادا يس و0

 كلذ وود 4 لاول «ننكلدو لان وصقي ةلمأجا: يف: ئشتقإ اررؤتف (شجلاوثو ,تزلل اكرم نع
 (لاصتالا الو) راثكالا لاح ىلا ىغأملا ىا (راركللا لبس ىلعإل كلانه امروهظو
 لل يتلا (ىار قبو هلل لاوس عل عاقب لاضفال البا قممو .لاضتالا مليش لعالوجلا
 هنا ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص لاق م ) لامكلا هحو ىلع لالخلا ىذ لامح ةدهاشمنع

 ىبد ةدهاشم نع ىبلق بج دق ىنءماو لوعفملا ةغيصب (ىلق ىلع ناغيل) ناشلا ىا
 ايو[ يم نعل: مازال ىف .ى اع (هئلا ونفت سا له هنيككي ,ءايطالل لاقل ةتنالا و لعأر لاجتفلاب

 ةلاحو تقو لكىف ناك لب رارحالا نابرقملا تائيس راربالا تانسح لق نم اذهو ةرص

 ىلوالا ةلزئااو ايلعلا ةيناثلا ةيثرملا ىلا ةيسنلاب ىلوالا لاخلا دعب ةيئيمو ماقم ىلا ابقرتم
 هلوق هيلا ريشي اك ةبوطا ةروص هيف ام ةرفغملا بلطو ةبوالا ىلا اه جاتحم ةصقنمو ةئيس
 عضي ىا.(طخحي ئثال ركذ اه ىا (اذهىف سيلو) ىلوالا ن٠ كاريخ ةرخ اللو ىلاعت
 وهسسلا عئم ىلا ةفئاط تيهذو ) هتمارك نه ضراعي ىا © هتزحم“ ضقانيو هتينر نم )

 ءانثتسا ريغ نم ىا 6 ةلمح مالسلاو ةالصلا هيلع هقحىف تارتفلاو تالفغلاو نايسنلاو

 لييس ىبعنمو قفوصتلا قيرط ىنلكتم ىا ( ةفوصتملا نم ةعامج بهذم وهو ) ةلاح

 نكميو ةيلعلا ةنهبلا 6 تاماقملاو ) ةيلحلا ةذسلا تالاخلاب (بولقلا ملغ باحساو) فرعتلا
 ةالصلا هيلع هلاصعفا نم عقوام نا وهللاو طلغال نيفانلاو وهسلل نيتبثملا مالك نيب عما
 ةسيم ناصقن اهدلع بترثملا اهتقيقح ىلع تسل تارتفلا ةّئدهو تاللفغلا ةروصىف مالسلاو

 فانيخاو تائتخ ,ةداعللا 'ةيابالا تال نافي ٌكاماملا ولع يكسر فباوؤصت وار تالا كا نه

 هلوش مهضعب هيلا راشا مك تائيس ةواقشلا بارا

 بونذإ هناعانظ .لكف .# !الها لاض والا نكي ملنم
 نوكي ةراتق ةيهلالا تادحن ةءوادم ىلع ىوّشال ةيريشبلا ةنب فعض نا لصاحلاو

 الي رورءاففلا ةيلخ كلان فلم املا ! ةماعلا ا ذكو اولا لاهي وف وح عة ودل روراكتي قف
 ماقم نا عم ىلدنتلاو قرتلاو ركذلاو وكفلا» زكشلا وانك سلا تاعي تو نع اغلا

 روصتي الف ةرثكلا نع ةدحولا الو ةدحولا نع ةرثكلا عنمتال نا ىضتش عما عمج
 دح ىلا اولصو مهعابلا ةكربب مهعايشا ناف ةرملاب ةلفغلا رودص مهنم لمكلا ب

 اندلا ابرا :لاح نيكع كلذ ىلع اورد 1 ةعاساولفغي وا:ةعاط_ اوكرتي نا اودارا ول
 لي رعشم ىنانا لك ملع, اهقو ندارا اف .طاتينلا#ماقإت قما نامتسف' ىلوللا .نعب باج ا ناضاو
 _ وهسلا باب ىف ةدراولا ىا ( ثيداحالا هذه ىف مهلو ) مههذم بزح الكيف

 (سهاذم)



 - ةفففلا
 نعت 1 هس مويس ييوطتل هل

 ا 10 طه ستم سر حاسم تلح سس كام تحبها ووسع اح وحس

 ظ ىذلا لصفلاىف جاوب ريع نه ىا ( اذه دععل 2 اه رع هوس ١ ىو (اهر ل بهاذم

 ظ 6. ىلاعت هللا امتنا لاهل ١

ٍْ 
 ؤ نق ,انماذق دقاق: مالليعفلاو' ةالاصلاا هللغ اهنم .يهسلا اهيفيروكدلل اح الا الغ ماك نل

 ةنعش ف زوجا. لصفلا ( اذه لق مده ىدلا ىا لصفلا ىف ىوربو ةفاسلا (لوصفلا ظ

 هيلع هيف ( عتتي امورل ةينسلا لاوحالاو لاعفالا نء 4 وهسلا مالسلاو ةالصلا هيلع هيلع

 الاوعع وهسلا عوقو انلمحو ىأ ف الحا ور هيع رجلا ماكحالا و ة.عاللا لابطال وهسلا

 هب ؛وسدوأ ةشد 7 اكرر ضان ف هقرش ريع نم ئا 20 اهوا ا ةزمهلا ع هل ( راخالا ىف

 مح هةضفانم مدع (ةيفدلا لاعفالا ىف وهاجمُلا عوفو انزو>و ىا ( هعوقو ان نو واذا

 | ىف دروام ىلا انرشاو هاو ىذلا. هجولا خلع معافر) ةوبنلا هحو هتالاسم مدعو رجلا

 هتلل مكح ريرقتو هتمال ملع راما انيس عّش امنا هتلق عم هنوك نا ا هانناك (كلذ

 ةدطازو 7 ثيراداجلالا قب 2 اكل زارت نضنلاباذهىف_ىاا ؟يبفةنوقلا لتس نكوولا

 هاور6 ( نديلا ىذ ثيدح اهلوا ثيداحا ةثالثةالصلاىف مالسلاو ةالصلا هلع هوهسىف

 موافتسلاووةالاضل امالطومإلاهت ىلا/(ةفاسلا ف :»:ةنعااىلامت طاجرضزء قار رض نا نعي اوشا

 نبدملا وذ لاف رصعأا وا رهظلا ىثءملا ىنتالص ىدحايف نيككر «عا ( نيتنثا نهر

 قست دز لوش 1كا1ناكف يصر لاوا ىنت للك, لاق ةالابملا كن يطق لا عتيلسنلا تنال وعما
 نيصح نب نارمع نا تئين نيريس نبا لاق عفر مث دجحسو نيك مث ملسس مث متأف من اولق
 ةرئاطمتمم وك سالوب قلادوم ماا: ذل و. مضإ ( ةنيحم نبا ثيدح ىناثلا ر ملس مث لاق

 نيلبببعللا ناكتلاو فال يشكي افعل تبا ىيط نود اغار قالا جوز هللادبع ما ىهو ءاتف

 نيسلاو ءازلا ناكساب دسالاو دزالا ىوونلا لاق ىدسالا لاّشو ىدزالا ةدحوف ةيعل

 ىنل افيلح ناك اذه هللا دعو ةءوئش دزا اهو اهل نافدارتم ناممسا اهو ةدحاو ةليق

 هللال وسر ايكو هوباو وه كلامزب هللادبع ماسا ظافحلا ضعب لاق فانم دبع نب بلطملا

 كلاسلاب نكت نإ والا م ( وه ريجيم الن ىف: ىتامسلا ككاو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هظفلام هدير ىف ىهذلا لاق هللاديعل كلذ امناو مالسا وا ةياوروا ةحح اذه هللادبع دلاو

 هفارطانك لقول لاقذوي شاملا ارو 11 بيدك وزع فازو انزل بقيص نلاواتسك نعش
 ثبردح ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلان نع اظوفح ناك نا هني نب كلام دنسمنمو

 ئهتنا ةننيحن نب كلام :نب :ةللادتع يئس قأ ةالصلا ف وهلا :تناذخو اهيوا عصلا لضأ

 اذه ٌقاسنلا لاق نابح نءا.هنعو وهسلاىف هل ىباكلا ةنح نت كلام 0 و

 يرحم السلا رامطخلا عيت نمور ا ننال درك قا فك يشللإح اوت لإ تحع نفيا ل
 ماني ئأر ( مايقلا ف )ب ةنمح :نب ةنيدتعا,ن كلام لع نيصشلا ا اهرلطبلم ,عزاا_هاوم ل
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 ل رو
 م ع حسو ل ل تح م وسوم سبل يمك جس“ موس سس وس سس سس يصح سمسم سس سمسم م د

 يملا ف هدب د و ىاطنالا لاق اوهس نتمكر ىا © نيتنتا نم ) مالسسلاو ةاللصلا هيلع

 سولح هيلعو :رهظلا ةالصيف ماق ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلد هللال وسر نا هنع ىورام وه

 ثيدحث لاثلا) ثبدحلا نيتدج دم هتالصمئااملف سا ناديرب ىذلاعفشاىفماق ةياودىفو

 00007 ايلس لسبع لاب ناوزص ىلازا ا نيج ىف (هنعتا يضردوعسمتلا
 11 يغب يقل حلا فازت يهسلا اسوا ان مامالا(لاق لاك الا/ز3..كهتصملا/ىشاقلا لاق
 مالسلا لبق دج“ ديعسيبا ثيدحو نيتدحح“ دج“ هنع ىلاءعت هللاوضر ة ريهنىنا ثيدح

 ثيدحو ني انم مالسلاف نيديلاىذ ثيدحو ةسماخىلا مايقلاف دوءسم نبا ثيدحو

 (هانررقب ىذلا لعفلاف وهسلا ىلع ةينبم ثيداحالا هذهو) نيتنثانم ماقلاىف ةنيح نا

 اثير لع +. نسل ):هلمفىف :هوهسف ىا: (هلفا هللاةمكحو ) ءانررخىذلاب راخالاىف ال. ىا

 ةؤس ىفو عفراو رهظا ىا ميجلاب ( ىلحا لعفلاب غالبلا ذا) هءيماىف هب ىدتقيل ىا لوعفملا

 افالخ مهضعب دنع هل عفدا ىا ( لاتحالل عفراو لوقلا هن عقواو نسحا ىا ءاحلعاب

 هتريسفف هعم مهتكراشمىف هتمال ةيلست ن وك قام هتمكج فن ظنا (لعلرو ءاتمدق ككنع ربع

 اا (هطرشور) ا نونا ئسا رش انآ انانهلوش ةيلا ناشا 5 ةتنرسي لاوخاو:هتقرطو

 ررّشال ةنع-ىفو ( رشال هنا 2 هلوقك هلعفىف ءادتقالاب سمالل هصوصخم هقحىف وهسلا

 ا لنآ نكح انام ياك وهلا دافع لعزل ةلوتيلالاو قيلالا ىاب هه يلوي اه

 رهظتو سائتلالا عفتريل) هبيو فرعيلب ىا لوعفملا ةغيصب هن رعشي لب ) مالا كلذف
 (يهبلا ولا ةاصانئا76 قايسنلا ناو نئاثيالاماقمىفب  ءاتم دق كأ ) نمانلل (هنف ةمكملا ةدئاف

 حداقالو رجم تاع ريغ مالسلاو ةالصلا هيلع هقحىف لينا فل هعرش هيلع تترتملا ىا

 (مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو ةلاقملا هذه قيقحن ناس سمدقو ةلاسرلاب ( قيدصتلا ىف

 ةللاءاشام الا عيشالاف+ ىلاست ةلاققر هيلا ريشا ( نوعين اكىسنا, نش اناناقارل ناكشاا ءانوراو

 ةقسناذا علوا( نور كدقرل ةيا ئان6 تقل ادا ) تين اذاءكن ردركذ أو لخ وزع هلوقو

 ةماجيضارقشن اع عراع ناومشلا ءاوراك ( لاق ىنوملغاذ تعي رشم ناوق هتاف نيغاشا تافكو
 تنك ةبآ اذكو اذك ىنرك ذا دقل) لج ر نع ةيانك (انالف هللا حر ) اعوفرم اهنع ىلاءت

 ةيلاعاز نوايا رك وايل ويقل ةعبلطب_ ©( نيتلينلا ةعرو ربط ) ناكل نيتك رائعا 1( نول طقاللا

 لاقف لللانم ٌؤرَش الجر عمس ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا نا اهنع ىلاعت هللاىضر

 ئالادغبلا تيتطتللاا نعي.ىدوونلا لاقو :ئهتنا:ثيدحلا.ةياءاذكو.انذك كرك ذاندقل هللا هاحرب

 ثيدحلا اذه دعب عقوو ىهْسا ىراصضنالا ىمطخلا دب ربيع هللادبع وه انه م4 لا انالقنا

 اذ لواكمر ايجفن (تلاث اين ىلات تنااوخكت ةيئلاع نع دلل طبع نب فايع "دارو ئرتاخلاو

 هلقناك ريشب نب دانع وهو هتملعاف دادنع توص تعمسف نتا ماسو ه.اع الاعت هللا بص

 حرش نم طي ةزسل ىف تيارو ىلا لاق نيّتلا نبانع ىراضبلا حرش 20 ْ
 | ١

5 
 دقو) ىربرفلا ةمالاعلا عملا تدربت سهملا ميك نإ دامع توص سف تاداهاا ف ا

 ف 163515150219557 2371فل

 ا يع ا ل يل ا ل يم سس م سم ساس سىس يش ل م ير
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 9ع و ا 3 ا مقا ( ىبنال ىلا) اع اغالاب "5 وملاىفاك © مالسلاو فلا "7 لاق ظ

 ىا نون ديدشتو نيس مضب «(1.ال اف نوصي ب تنل روج هاش ور واسلل
 دبدرتلل ملفا( ىاورلا نياك طظفالا اذه ىلق) مكحلا ند يللا: لعب كنق شيام اويل 7

 هما ركب يفد ما بناحنم ةلفغا نوكيدق نايسنلا ناف عيونتلل نوكتنا دعسالو

 0 .كلو ). ريصقتلا هجو ىلع وا: ايلاغىتا (ىتناال ىلا وز دقو ) نقجزلا ةااج عرق

 .كيلتلا/لاقا/ملاو انف قروض ( عفان نا بهذو)) ريزقتلا ماقال ن مقال نقتل بسال

 ىلص ء ءاهقفلا تاق ةبط ىف قحباوا لاق دوه زلاو هقفاأ 0 هن مساس لا نيا هّقش ىلط, | اصلا

 هنع هفارصصتا دنع مت“ارف م.اقلا نا هعيشو ةرخ 57 !امهعلا "وجب يضل ةنس نيعبرا

 ع ةيكدن تام همه 4قا هدول فام مل الحر تعش نأ ى ”ومولتا كافل كلذ تلوح

 ( مسقتلا ها ءانصش نانو (كتقيرؤرسل ]0 ئدنزا رار هترالب هيقيغلي اب ( هل )نينو ةرشع |

 نايسنلا مالسلاو ةالصلا هيلع هتيسسا دورول 2 هللا:نينالشتو رانا: اق اذا عيونتلا ىعب

 هلوق ىلا ءاما عملا ماقم ىلا ةراشا كج ودعا فلز لالا قدرفل ىلا ةلشبلا« انرظت دنا كيلا
 ةردقلل اناشاو ةب رباو ةيردقلا ىلع ادرو ىىر هللا نكلو تيمر ذا تيمر امو ىلاعت

 ميطاو ةدحوللاب (ىجابلا ديلولاوبا ىضاقلا لاقإل ةينسلا ةئسلا لها بهذم وهاك ةييزجلا |
 مالسسلاو ةالصلا هيلع نا ىا (ديري نا ) رانبد نباو عفان نبا ىا (ءالاقام لمتح )

 الوعظ اإ) املا يبقا 0 ارا.تحا اهف اذيياليقاقا (ةلغقلاىف ) لعافلل ءانلاب (ىسنا 5

 7 يو م و وتب وجعل + ا هوه 0290 7271729272225 ةينج تاق 372 حمم حماس كج دم هوت دمر توج مست عنج - وجو هعهوشت جس

 امون هلاغ ماننال ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هباق نا هيفو ارارطضا هيف هيتأتل ( م وللاف)

 ةداع ليبس ىلع ) لعافلا ةفيصب 6« ىئسنا وا ) ماكحالل ماكحالا بتاسمىف ءاوس ةظّشوا

 كالا كقنشتو لالا, لغم عر هئشاقملا تةلظدلا كاز واهننللا ودع ركعلا نع كاؤنحنلا لما ىلاظلا

 اهشافالطولاب قولاع غارف ىا (هل ىئرفتو هيلع ىلاقا عمل كروعمملا ا ةعنضص («قلنا اول

 هب رشاسم لابتخا, لمست وهو (هف بدسلا ضعت هل ناك ذا ه هسفشن ىلا نينايسنلا دحا

 هندانم رابثعاب (هف وهذا 0 هسفن نم هيعمل 'ىفو (هسفن نع رْخ الا ىلورل ه آلا أءم ل.ص42 ىف

 هيدل هييسكي هئم ردصي نا هيلع لزالاىف ردق هنال هلا ( رطضملاك ) هيراجو ةديبلا
 لهيك كلك ناسا ةننبللا 6و رات#و ءاشيام قلخحم كيرو راتخم ةروصىف رطضم وهف:

 اياب هللا ةننادصإ ىنمب ةغك اظن, تمتعوا ) اان كين: ردم لسا ةللاقفم ئةللشتا كلام بتول اهولبدشأتا
 ىلع ملكتلا ىوذو ىا ( ثيدحلا ىلع مالكلاو ) ىلاعملا باب ران. ةيفوصلا ضعب مهو

 ناك ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىننلا نا ىلا! ) ىنابملا قيق<# نم هب قاعتب امو هوهس ثيدح
 نافبتبلانال) اهفا(.قيت الؤ ) 2 ماعزنع سلام اسهنم كرتيف (ةالصلايف وهن

 هلغفان ا ةكردملا ةوقلان ل هكر املا لاوز 8 ةيد وم ةهاع ىا ( ةفااؤ ةلفعو ا

 ىلا 0 ضحدلا كلذ ٠ ىأ ( لاق ) برلا ةدابع نع هن ام ءاشلاوب باقلا اةلعا نون ب |
 هيعمل م وسو سوس جس وس ووسع هع ع سو اك حل

00 

 اا

2-4 

 ميج يم سس سم

 : 00 31 ىسعو ) عئاق نبا ىرذ ةيقلارف و عقار نبأ هس ىفو عناص نب هللا دنع وطه

 اللا اااالللللللمممامااااامممااانا0ا 1 1212 ا

 مكس

 ظ
 قزف
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 مسمي مع
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 متل للطي هل هادا سسسشسيبلللبلدلدلّ ابللسلسببببببببببدببببدلهبلبببلبلي4ب ب دغدلبدبلبدلددطسطهططلبسلسلسدسللسلللا

 مههسسسلا

 ظ اللهتنا وز يشتمل اللا ىدؤويامغ ةلفغأا نع كعنم ىا ( اهنع ها ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ةهحا 654 م
 ب م سو ممم هوس هع و هه م هس سس سم

 ا يلو رسال كن واكنلا) ءارايدج اف ةلظفا لك ايميل زل ز هللا نين اللوحذنل ( لفت

 ١ دب اله شب الملا فاك ةالاطل" كاك نغا هلفنشي و ) اهنعال ا ئآآ 6( هتالفطىفانوؤدب
 نيلصملل لبوف ةداهشب اهتقو نع اهحرخ الو اهب لابم ريغ اهيف ملعنع اهكرتي الف (اهنع

 ةياورلاىف هون ) ضعبلا كلذ ىا 6 محاو ) نولفاغ ىا نوهاس مهتالصنع مه نيذلا

 ناتنتلا نا هلماحو' ىلا نكل و ةدايز ةخحل ىفو ىفنلا ةغيصب ( ىدناال ىلا ىرخالا

 هقلخام ىالخم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنع ىننم ناسنالا ريصقت ىلا بستنملا مومذملا

 (ىرخا ةفئانط تهذو ) ماعا ىلاعت هللاو مدقت ام ةيهلا ةمكحل ارارطضا هف ىلاعت

 هنع ىا 6( هلك ) ناسنلاو اهؤلتلا را رك ذام ىا ( اذه علم ىلا ) ةيفوصلا ضعب مهو.

 لعافلا ةغيصب «ندسل ادصقو ادمع ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هوهسنا اولاقو) ةذسن ىف

 (ةتفاقلا ضقاتتم )'ةراولاىف دورص ىا ( ةينغ بوغرص :لوق اذهو. كوعفملا وا

 (نكلطإ م زلال ئأ لا وقتما بةعاطل "للعب هيئه امال ان»(؟ ]ع الا) اةتعفلل'وهشلا !ةضقابل
 ىرهوجلا حرصدقو ةدئاف هيف 1-5 لئاطب هنملحيمل سمالا اذهلاّش لصاح عفن ىا

 عقووا اضيا غوسي هلعاو ىنلا ةروصىف فاؤملا هب ىتأ دقو رولا ىف الا ه لكتش ذباب
 ىلإ 8و ةنللاعن دامقتم انك بك أل ) ماعا ىلاستو هناحس هللاو ماقلانم اوهس

 ؟ ياش 114 لما منش ىلا( لسا هنا مهلوقىف مهل ةجححال مف ام ناأ دللإاو

 نسل ) عراضملا ةغيصب انملتي هلا: ققوار وا ةيئاتنوتلا اين طن راهم, ةغضن وهو © ناسنلا

 (تنئادقو) قسامىلع نيهحولاب وهو نسال ةدايز ةغشلىفو (ىسناوا ىسن ال ىتا: هلوقل

 لقنم :ناسنلا وهو (نيفصولا دحا) تيئادقف ىوربو مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىا

 طك ال هضعلا و بلا مشا ىلإ ةئاسكالاب(ةتظفاس ورو): دار لف وللا ةننلكرا الل
 انا لاقو) دصقلاو دمعتلا ةضقانم ىوربو مالنسلاو ةالصلا هيلع هل دصقلاو دمعلا تابثا

 يلا لاف يرزكت كاني دذانا "اورق 1 قوس ئدا مكلتم رشبالا
 وهوإ) ةبكلاملا ىنعي .( انتا نم نيققحلانم مظع ) نايسنلا دمعتب سما ناب :كوقلا/(يا
 اة كيشتلاا ءاجن لا ”يمشللاب ( ةّمنالالو غافلا ) .دلهلملا وبان ئئاوزت و ( فلما

 ظ (اضيا ) انا ىنسي (« هيضترا الو ) مهريغو ةكلاملا نم ىا ( مهنم هريغ ) هرت ملو

 ةفوصلا ضء؛نع لوقلا اذه ىدام دعب ىووالا لاقو هضراعت حوضوو هضئانش روهظل

 هلا لام هاف ىنتارق_سالا رفظملا ونا داتسالا الا هب ىدتَس نمم دحا هه لش مل اذهو

 ةالصلا هيلع هنأب ةلئاقلا ىا (نيتفئاطلا نيتاهل ةحح الو ) ضقانتم فيعض وهو هحرو
 رول هدفك ةننقتاو ل مدااأب ةئانلالقتك الو ةدلجإف وهنا نالا:مالتبلااو
 قماش 20 كلونفملا ا ةقيط ا( ىف نكلو") !لغانلا اناس لع قتلا ةةغاطب 16( لمن :الكاؤللا
 (هظفل ىفن هيف افاو) ةيلكلاب ىا ( ةلمجلاب ) ةينابلا ةفاضالاب 6 نايسنلا مكح ىنن هيف

 ١ق 1



 تحن هلوخدب هفارتعال (اذك ةبآ تيسن لوش نا مدحال اعمنِب) ملسو هيلع ىلاعت هللا لص
 © ىسن هنكلو ) ىسنت مويلا كلذكو اهتيسنف اننتآيا كتنا كلذك هناحس هلوق ىهاظ دبعو
 اجب كهف بنام عاف كئئزز ون خش نطو راما كازا دواضمت ريك لان أطال ءاشان ىيخسفلا
 لوالانم نيبا وهو ىسن 7-00 ىسن وه قمل 1 تككمفلا نشل لوش نا مدحال

 (ةلوقك) 5 كلاي اتا هفصو ىا (هنقل ةهاركو) هللا هنافتلا مدعل رعشملا هانيمىا ظ

| 

 اعوفرم هنع ىلاءت هللاىوضر دوعسم ننانع ىناسنلاو ىذمرتلاو ناخشلاو دا هاوردقو

 نايسنلاة بسن هركملا نكميو ىسن وهلب تيكو تكة يآ تيسن لوين كدحال اعسْنب ظفلب
 هانم نايسنلا نالوا هللا اهلك ثداوحلا دانتسال هانا ىذلا وه ىلاعت هنال سفنلا ىلا

 لاش هايا هرابتخاب نكي ملو هنايسن ىلا تدصقوا نا رقلا تكرت لوَش نا هل ءركق كرتلا |
 توافتل هانبمو هظفل رابتعاب تامالاو قنلا فالتخا نا لصاحلاو هاسنو هللا هاسنا ؤ

 ةالصلا سمأب ماقعالا ةلقو) هيرنع «ةلفغلا فنوا ) هانعم رابثعاب ءاضتقمو مالكلا ىوغل ظ
 اهضعن لعف نع اهضعب لعش ىنعي ةالصلا نع ةالصلاب ىا ( اهنع ا لغ_ث نكل هبلقنع |

 اهربجتام اهيف ىهاسال نيبيل اهنع ةلفغلا ضعس ةالصلا ضعب ىا « اهضعس اهضعب ىمنو )

 رفح نامز ىا 0 قدنخلا مول ١ ناوسشبلا هاورام' ىلع © ةالصلا كرت ) اهنم أش 5

 اهتفانا يسار هولا اونبلا ةلاتلوم ا ."ةفلشلا قت تنامل#ا كرا رطعالا فاووغا نهر نتف

 ( ةعاطب لغشف ) ةاللصلا نع يا 2 اهنع وداعلا نم زاروغلا لغشو اهتقو و زل

 انولخغش دروامل ىطسولا ةاللصلا ءادا هو ( ةعاط نع ) ةسدملا ةسار> ىهو انلعلا ىا

 كرت ىذلانا لبقو) اران مهروبقو ممولق هللا الم رصعلا ةالص ىطسولا ةالصلا نع

 رصعلاو رهظلا)) هلوقب هنم لدبا مث ناربخ هنا ىلع عفرلاب (تاولص عبرا قدنخلا موب

 هازايولا# ار نكي كنج هلاقامىلع اماو نسف وكلا: ك وق رع نحزول انشا اين ئاإإدللاو

 3 هو رل ةؤزغلاىف تددعل ةعقاولا لعلو ىلخلا 5200 عبرا نوكف قاتلا وهو

 70 اذا فوألاىف) اهتو وو 3 انما ىا (ةالصلا اوشا زاوح لا بهذ نم

 انهن ناك فوخلا ةالص مكحنا عم او نييماشلا بهذم وهو نمالا تقو ىلا اًمادا

 ةالصب اهئادانم نكمتلا ىلع ارداق ناك اذا اضمن ناكامنا لاش نا دعسالو 6 هل غسان وهف
 عقوام ىلع ارصاحم ٍبناح لكنه ودعلا ناك اذا ام اهمئادانه. نكمل اذاام ىفالخم فوخلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع همونىف لوشاف تلق ناف) باوصلاب ملعا ىلاعت هّللاو بازحالاىف

 5 عخاوو دعلو نايك ىداو وه ليق دقو ىراخعا هاور م (ىداولا مولا ةالصلا نع

 نيح ماسو هيلع لات هللا ىلص هللال وسر نأ هنع قاع هللاىذر ةرباىهىنا نع ىورو كل

 دحا ظقيتسيوملف هباحاو وه مانو سرع ىركلا هكردا اذا ىتح ةليل راس ريخ نم لفق

 اظاقتسا مهلوا ملسو تاجرات هللا ىلص هللال وسر ناكف سمشلا مهنب رض ىتح هءاككا نم

 هللا ىلص ىلص هللا لوسسر 0 ّ اش مهاحاور اوداتقاو مكلحاور أوقر 4س ىعل اوداتفا لاق

 دو وبا اسما حنا

 آم[ مسدس .لل ييياس لسسعم للم

 ل ببيع ب ت 5 5
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 مصتا م05 بج

 مالسلا و ةالصلا هءلع (لاقدةو عصلا مهم ىلصف ةالصلا ماقاف الالب سماو نا و هيلع ملاعق

 ةالصلا مهيلع ءايدنالا صئاصخ نم اذه ىووالا لاق 6 ىبلق ماش.الو نامانت ىنبع نا )

 موا كرالستل بقر" ذانذ الامه ؤتا ةطاًاوكاو لا كبل قا كنف تعا ةربعأ# نيكادفاملاو

 ةزعسأ ىفو هعفدوفف ىا «كالذؤف ءاماعال ا ماعاف) اهتقو جرخ ىتخ ةالصلا نع مان كل

 نا مسا هنا ىلع بصنلاب (ةبوجا ) كلانه روكذملا فصولاب هيف هموننع ىا كلذنع
 نان را نأ( هيأ عني هلا يك ) /اهلازرب ةليئتل رام كش نجلا «(يقلسوأب ناتو اناشم)
 تلاغىف) اماقاع ١٠!كاخ 7 و هبأق مك اذه ىنءملا وأ هيشيع م ركناو نقع 3 جما (هنيع وز

 هينيع مونةلاح هلق ةلفغنم (كلذ ريغ اردان عش ىا لادلا مضب (هنم ردن دقو تاقوالا

 هل ناك لقام ىلع مال_سلاو ةالصلا هيلع هنا لصاخلاو (هتداع فالخ هريغنم ردنا )

 وهو امهيناثو هتاقوا بلاغىف كلْذَو هلق ماننالو هنيع مانت ناك ها اهدحا مانملاىف نالاح

 عسل اناا ملعا مث ىناثلا هلاح عضوملا اذه فداصف ردان وهو اضيا هبلق مان نا

 هنتزك ذ'اعاو هاظ وهو روضحلا دضاةغلا لاقو ىلاخلا:هراتخاو هنشبع لدب ةتنيغ طبض

 تيفو ليلا هك زارا و رع" كنا هول اى رسل لارا دا طس ساروا ناجل
 ناك اذا هتيغ نال ىنءلاف باوصلا قئرطنءالو ىنملاف بارعالا ةه> نمال علال اده

 هروضح مدع مكحو همون دنع هبلق مكح اذه ريدقتاا ذا مالكتلا ميقتسيال هبلق ىلع افطع

 دنعو هموت دنع هباقمكح اده 5 نوكف همون ىلع لا هروصقق اننعألا

 نادافا ىذلا (لب 0 اذه ع 0 و هلراومت' دعي نئالاشلا ا ذعافاب قالو هروضح مدع

 سفن ىا (هسفن ثيدحلا)) اذه (ىف مالسااوةالصااهيلعهلوقر اردان ماسدقو ابلاغ ماسالهبلق |

 ثيدح هنأ م ىحدلا مه وتم ال ىداولا ف ةالصلا ثيدح وهو قيما قمدلا اذه |

 آل الب أنوف لما ىف. لم نا دنعام لاوس قاطنلالا لاقأو 'ئلق, ماسالا ناملانتا ىانيع

 لسو هيلعىلاعت هللاىلسىبنلا لوقنم ظوفحماو لالب لوقنم قويه كنا راشات
 ناشكلتلا لقلب: زيظنالو كاواشا]) هو اذاّزملا فوهات تلق (1لتاؤرا"نكق للازا)

 مكلع اهدرو ءاش نيح مكحاورا ضبق هللازا ىراختا ةياور نا عم ٍباءلا اذهىف هجو |
 لاقف سمشلا رحالا مهظّشا اش ىداولا ةالص ثيدحىف ىا (هيف لالب لوقو ل ءاشزيح

 هنم اوحرخ ىتح مهاحاور اوداتقاف اوداتقا ناطيش هبداو اذه ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 اناوح نامانت ىنع نا ثيدحىف ىا لاقو اًضيا ىدلا هونك ال عصلأ :الص اوضقو

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف رجفلا مهل لاك نا هما دقو ملسو هيلع ىلاعت. هللاىلص هلوقل |

 ةدعل 6( طق اهلثم ةموننم ىلع تقلا ام ) هللا لوسراي هللاو لاقف لالب اي تلقام نا ظ

 هل عقو هنا قباسلا ليوأتلا حم“ لالبلوق نوك هجو لعلو رهسلابصن ةوقو ريشلا بعت |
 مالسلاو ةالصلا هيلع هبلق مانأ لال عقواك لاخلا ةدش نم :مالسلاو ةالصلا هلع 5

 يبان ىا ف نوكياف) عوقولا ردانلا ىا اذه لت نكلو ) لا لالكلا : كك



 هع 1ةففشا سب ظ
 (مكح تابثا نم هللانم هديري ةخخل ىفو (لجورزع هللاءدير ىمال) مالسلاو ةالصلا هيلع
 راهظاو ) ةعيرسش عورف اهيلع ىني ةعينم ةيضق ليصات#:ىاا (ةنسا يي اج, كشر
 ثيدحلا ىف ) مالسلاو ةالصلا هيلع عيال (لاقاكو) انيبم كيا, ةطنواا لطازفوما ( عرش

 انلع مونلا ةيلغب ىا «دارا نكلو) انطايو !ىهاظ انمانم ىا (انظَشأل هللا ءاشول رخالا

 هقرغتسال هلق نا) ةبوجالانم «ىناثلا ) ام نودتش ( دعب نمل) ةنس ىا (نوكي نا )
 ىراذتلا ع ىف (ىور املا همونىف ءوضولا ضقان ىا (هيف ثدحلا هنم نوكي ىتح مونلا

 ناك هناو) همون لاحىف ثدح#هنم عم نا نع اظوفحم ىا (اسورحم ناك هنا ل هريغو

 هتوص ديدرت ىأ (هطيطغ) لوهجملا ةغيصب ( عمسب ىتحو)ل ءافلا مضب (خفن ىتح ماني
 ىلع ءانبوا هسبلق ةظّب عم هوضو ضقن مدعل ( ًاضوتبالو ىلصي مث) هسفن عم جراخلا
 ها (هف 2 هيلا نوعا ىف ©« نيلكفع نا ثيدحو ) هن هصاصتخال وا هير ةسارح

 ( مولا نه همايق دنع ) ماسو هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا ءوضو ىا (ةءْوسَو ) هديدح

 نكمي الف ) سابع نبا ةلاخ ثرالا تنب ةنوهمث ىا 6 هلها عم همون هيف ) هربخ ادتبم
 (كلذ لعاذا) هلها عم (مونلا درجت ةوضو نو" ىلع ىا (هتوضو ىلع هب جاجحالا

 (لذبلا ثسانمل وا ): هلتغا ةسقاللل اعطت رياو هسانن ئااب ((لاهالاا ,ةيمال ) كللانهر م ءيتتأراورفا
 بطال لك رتاج[: ليمل نو ءاضاوت ة مهاب وو دالصلاا فارع سنا سييش رماد يروج .ابتياول خلنا
 ئدوجلا ضما نقوي) ركذ م دحاوب هءوضو نيوكمال 6في ) ظيفنتلا دنقلا ديدجلاو|

 تهقا مث هطيطغ تعمس ىتح)ل ايناث ىا مان مثل هنيعب سابع نبانع ىورملا ىا (هسفن
 هنا لحانم هيلق ماسالا لقول مده ىذلا ءوضولاب اع انوع مو ىلصف ةاللصلا

 مانملاف ىرا ىنا ىلاعت لاق هيف مهيلا جوبي مهناف ءانبسإلا نانمارتلا 6( اطلاقا ةبلاانطوب

 نا.نيدلا:ىحب اطخا انته نمو لمؤتام.لغفا /تباايب اق :ىارتا اذاماانظناف: كذاب فا
 ناك هناو ليوأتلاو ريبعتلا ف أطخا هنا لاقو ليلخلا ميهاربا انديس ىلع لوأت ثيح ىبرع
 لحي اذه تطساك هنبا يذ دصقو ءرهاظ ىلع مانا لمح اشك ذي هنا همانم ليوأت
 رولا نم اهعولط رئاو ىا © سمشلا ةيؤر نع هينيع مون الا ىداولا ةصقىفف سلو )

 املاطم نكيملو اظقيتسم صخشلا نوكي دقذا («بلاقلا لعفنم اذه سيلو ) ءاعسلا قفاىف
 هدعبو ليللا رخآ ىلا رمقلا ءاه ىف اصوصخ هينيع اضمغم ناك اذا اهسال سمشلا علطمل

 ىف ذئيح ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنا مح دقف الاو ريدقتلاو ضرفلا ىلع وهامنا اذهو

 رومالل ةكردملا ىا (انحاورا ضيق هللانا مالسلاو ةالصلا هيلعلاق دقو) مانملا قارغتسا

 تقولا كاردال تقولا اذه لبق وهو «اذه ريغ نيح ىف انيلا اهدرل ءاش ولو ) ةرهاظلا

 سفنالاىفوتي هللا ىلاعت هلوقنمسبتقم ثيدحلاو تقولا توف مكح فرعننا دارا نكلو

 لجخسا نىلا :ىزخلالا ليج |توملا:اهيلع يشق لاو تكنق# اهنياش قا ماقال قار اينو متاع

 ركفتي موقل تاي ال كلذ نأ ىمسم لاق امل مونلا قارغتسا نم هتداع الولف ليق نافل نو 1



 هع ةفضلاا سل
 سس م سم جس سس سس اس سجس سس تس ا بس هس تقل 53072 ل33 قا اال 20:75 تكتل تمص

 طفحا ىا هيشلل حف هان ايعب ةزمعو هماآل متو هيدا قالا كو اق ةزمم 1 5 5

 ىف هلعا (عصلاب سيافتلا مالسلاو ةالصلا هيلع هناشنم ناك هنا با ولا ىف ليقف عص ١ نإ

 ءيعلا) لما داغر زف وب راتبا ةرقللو )ار اتجلا ىا د فلا هر وو اة طاع 20دك عيمالا

 0 ذا ) هريغل هتافتلا مدعو هير دوهشىف قرغتسانمم اذكو (هننغ تماننم مصنالف)ل

 4 اكو قرضا ةح راخلا(, ملي :(ةنيلاظلا جزا وحلا كردي ) :رولاالا مآ( انما ) اههصلا, نع
 اولاكب كلذب ةخلعبل 2:امكحوا ةقيقحل !(هلاؤا:.ةاعازرم الالف لكوف]) 'ةرضاخلاا ن ويعلا عيمجج عج

 برا دقو ةناقوا ةظفاحم ىا (ةهتاعارم نعل ناك لمع ى#رم 6 مونلا سغ لغشب لغش

 سيلغتلا تقو ىلا ةالصلا رخؤي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنا ىتعملاو هترابعفف ىناسملتلا

 اعلام ىف نقل( تكشن لوقلان ع مالهسلاو ةالصلا هيلع همن ىنعماش ليق ناف عيطعلا

 لاق دقوإل ةلمهملا ديدشتو نوالا مشب ىسن وهلب تبكو تيك ةبآ تيسن كدحا ناوقال
 6 قىورك ذف 7 تيسنا ةياورىفو 6تيسن اذاف نوسنتاك ىسنا ىنا مالسلاو ةالصلا هيلع

 نالق ىلا 4 5 ركذا» دقلول .ىرخغاعةللا وازوف "ن6 ل هدنسق هللادحر ةفيئحوبا هاور

 اناكوتلاىربا طيتبن وزأ للاالارشلل ليما اون يملا قا ذك ايهاب كنك ةاااذكو اذك)
 ههاظ بسحب ضراعت هناف هظفاىف هنايتا نيبو هسفن ىلا نايسنلا ةمسن نع ىهنلا نيب

 ظافطا نه نيققحلا دنع ىا 6« ظافلالا هذهىف ضراعتال هنا ىلاعت هللا كمركا ملعاف )

 دبعلا ىلاو ةَميَقح ىلاعت هللا ىلا لعفلا ةمسن وهو هيجوتلا نم ؟ىش ىلع هسنتلا نم قبسامل

 يول لورا ناشي نابرزر ايبيغلا رهراقناب مضل ول للارلاد لاقل لك قر اهله ها وارد وياقرش
 ابا ورايا, ءاببن | ”ناببإ هلل :رادقإو:لاضم لادا زاد اذاآئاه+ق الخ ممدم نا ضعنلا زا قياضفلا
 ىسشتالفىلاعتهلوقل هللاهيناسنا هانعم ملسوهيلعىلاعت ُهَللاىلص هيلاةبسنلاب تيسناهلوق نوكينا
 عشوبلاقاك ناطيشلا هيناسنا هانعش مالسلاو ةالصلا هيلع هريغىلا ةسنلاب اماو هللاءاشام الا

 نارى سلا ب ةحضوا هنوإ كد ناظتسلا .ءاسناف الجت نع لاقاكو ا ناطيشلا/الاناهشانلنا امو

 لك ف ويلف انرعترلا ىلا |ىشبنل رافال ناوكيلالمو_ نالفسملا جلا قي باف وم شنب نايك
 2ع ضرس _قوكمام :لكو/ ناطشلا_ءاوتغا «كينس | نوكف : نادرو لصق عاهد, نآتتين
 |١ يلا قضي( دلزتلاب نانشلسنلا|ةمفاما وام ليطي اؤ ةعرمتورلا, راسنا بسن اوف اهفيوكشو دولارا

 هلوق ةبوجالا ةلمنمو ةياعر ىعاربالو ادصق نوكينا هنم مهوب ثيح ةيآ تكرت لوشن ا
 هظفح ةؤعسن ىفو هنوكسهاظلا «ةلمف. خشام ع لوم اذك ةبآ تيس لاق ناّع هنن اما)
 اهناسنىلا ىا «اهلا هرطضا ىلاعت هللانكلو هنم نكتمل اذهىف ةلفغاا نا ىا نا رقلانم)

 الللاوبن الف ىلا بت. اوقع ناسا ديا ءاذعزر نوزتقل اىددي متل +60 كيتو :ءاكيال ا رطما ١
 ةالصلا هيلع هلوقنع اياوح نوكي امنا اذه نكل هاضماو هاضقاك هخسأ دارا ىا: هللا ءاشام
 ةماللمالسلاو ةالصلاهيلع هبهنل اليوأت نوكينا عصئالف ىسنانكلو ىسناإل ىنا مالسلاو
 امو باوصلاب ملعا ىلاعت هللاو باولاو لاؤسلا نيب ةطبار الف اذك ةيآ تيسن لاه نا

 ( نلك )
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 سهلا 70/9

 ' (ملص) اهركذتسمل اذا اذكو (اهركَذت 2 دبعلا بناجنم ىا 2 ين هان يانا نك
 ىلعدلا مهوتاك اهمضبال ةزمهلا خل 6 ىسنا هيف لاش نا 2 مح ىا اهو مالا مضل |

 اعطقو الصا ضراعتالفنوسنتاك ىسنا ىنا ملسو هيلعىلاعت هللاىلص هنع درو رابتعالا اذهف

 لاقملاىفيهاظلا ضراءتلاوهو لاكشالل نمضتملا لاؤسلا داربانع باوحخلاىفو (لقدقو)

 قيرط ىلع ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هنم )) ىلاعت هللا ىلا ءاسنالا ةمسسن ىا ( اذه نا )

 (رخ الاو) ءاوس هل قلاخ الذا ىلاعت هللاوهو (هقلاخ ىلا لعفلا فيضن نا باحسالا

 ببست عوني ىا (هيف ديعلا كليينكاال ناو قيرط لها هلق !نيلتنتلاا ةلبقراررغأو

 قدس( يخارغإلا ينج د طقسا اللا ايد ( مالسلاو ةالصلا هيلع هطاقسا .او )ل هلم اواطقتو

 ناب نم شسبلو ( هيلعي زئاج ).ةمالا ضب افهايا ا ءزكذا ىلا ققاو تايرأ الا ضعل ةراعلا

 الماك (هدانع ىلا هليصوتو ) الوا 6 هغالس يماام غالب 22110 غيابتلا ىف وهسلاو ريصقتلا

 الا ) اراضختسا :(هسفن لبق نموا ) اناث (هتمانم) اهكردتس ظن «اهركذتس ولو ظ

 بلقو مالسلاو ةالصلاهيلع هيلق نم ىا (بولقلانم هو<ور) هءفر ىا (هذسأ هللاىضقام

 نا زوج دقو) مالكلا خم عاونانم هناف مايالا هش ىف ( هراك ذتسا كرتورل مانالا رئاس

 وحلا ىا (هلبس اذهام )2 لعافلاوا لوعقملا ةغيصب (ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىلا ىسشي

 طلخم الو امظن ريغي الام غالبلا لبق هنم هيسشب نا زوحو) ةرملب ىا (ةركز غالبلا دعب

 ةلوق هيلا ييشتي < (بايا!هركا ذي م2 ءانعج واما فب لا ( رالف هايج لضحا هءع امك

 مث هنأ رق عساف داق 20 رقو هعمح انيلع نا هن لميت فنانا هن ك ارم الب للامت هل و هنا

 ليعسلو) هتما غيلبت دنع هلءا رقىف اطختمابإ عش نانع هتمصعناس هلصاحو هناس انيلعنا

 (هفلكتو ) نوظفاحل هل اناو ركذلا انل زن نحن انا هلوش (هباتكىلاعت هللا ظفحل هل هناسن ماود

 كير نم كيلا لزنا ام غلب لوسرلا امااي هلوش «هغالب ) هليفكتو ىوربو

 1 لصف زج

 هب اولدتسا امىا 6كلذىف هب اوجحا ام ىلع مالكلاو رئاغصلا مهبلع زاجانم ىلع درلاف)
 نمو نيثدحللاو ءاهقفلانم ءايدنالا ىلع راغصلل قولا لا ملعا كلانه ىهاوظلا نم

 |ومحا])هريغو .ىربطلا فم لذاك 1( نيدلكتلا وي + كلذوع) قنا ف انابيلا (مهعياش

 (ثيدحلاو) مدقلا ىا (نا رقلانم ةرك راها راتب مهبلع اهزيو# ىلع ىا (كلذ لع

 ةّشرطو اهذم اهوذختاو اهرثكا ١ ليوا ناعم 030 اوهزتلا نا رف ةئسلا هي

 مهتفلاخىلاو ىا (عامحالا قر>و) مهلع ينيب نيرقؤم مهتلصوا ( مهب تضفا) ١
 ةيوشحلا الا هن لوشال هناذ ادع ةثعيلا دعب رئابكلا زوجت نم ىا (ملسم هب لوش الامو) ٠
 ا (ناكمفا نورا نيرا اع ميزانو صل اكدياكو)) الباع ا نوزوحب (ننكسإلا

 عمو هادؤمو هبجومىأ ( (بانطتنا ىف نالاحالا وا نيل تلباقتو هانم لب وأنف |

 2 ا

 ا
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 / لاوقا ىا لوق عمج لاوقا عم 6 ليواقا تءاجو ) لالدتسالا مصينال لاقحالا دوجو
 ١ ةياوعلا نم نيللاصلا (تناسال) ةضقلا هذهىف ىا اهف ةئعس و (كوملا اذه) ةريثك |

- 

 هةعصوح

 ص تس وو سسوس بسس عصومي سس م م ا ا سو هس وح

 تو هت 5 7 1-6

 1 مم ف بس ب سس بسمع تسع يسم ©57ل

 2 ب م سوح نم جرس يسع يب مب اسم ايدج ا سال تالا نينا

 سس صصص تصمم

 ىفو كل ةغام زاوم نم ىا (كلذ نه ) فلا ضع ىا (هومزتلا ام ىالخم) نيداقلاو

 اوهتحا اه الخلا ناكو) نيملسملا عمجب ىا «اءامحا مهيهذم نكمل اذف) كلذيف ةخجسن
 (هريغ ةحصو مهلوق أطخ ىلع) ةيلقعلا ىا (ةلدالا تماقو) نيمدقتملا مايا نم ( يدق هب
 ىلع النو القع هليلد (عصام ىلا ريصااو) اذا باوجح (هكرت بجو) مهلاقم ريغ ىا

 نظنلاىف) عرسشن ىا (ذخان  نحن) هينت (اهو) فاخلا ةقفاون نم ىلوا فلسلا .ةعباتما
 نفيىلاعت هللا ءاش نا ةلثسملا مكح نم اهيلع بترتي امو ةلدالاىف ركقتلاو لمأتلا ىف ىا « اهف
 (رخأت اماوكيلذ ن٠ مدقتام هللا كلر فغلا ماس هيلع ىلاعت هللاىبس دمع انين ىلامتهلوقب كلف
 ىلاعت (هلوةو) هباطخ ماقمىف هباتع كرتب هل رفذذ ىلوا هكرت ناكو ازئاح هنم ردصام عب

 ةعاسلا ةلفغوا ةعاطلا ةيؤروا ةداعلاىف ريصقتكا (تانم قكالور قانم ؤحديؤ اكاتنوي#از هلتلا و)

 | ١(كرزو كنع انمضووال ىلاعت (هلوقو) هارت كن اك هللادعت نا ماقمىف ءاوساءةظحالاموا

 هناحسودنا الوا هرسسك ىا (كرهظضّمناىذلا ) ةفلكلا ءاثعو ةرارصو ةلاسرلا ءاعا لّقن ىا

 هارون لاا (تا وقار ) 4 وامل كابقتتلا وبما هلادلااف حرر قطو اداه و0 لو لاو

 مهل هنذا نإب امالعا نيفلخلا نيقفانملل ىا (مهل تنذاملا) كنم بنذ ردصولا ىا (كنع

 ليلدو نيبذاكلا ماعتو اوقدص نذلا كل نيتي ىتح هلوَه هنيباك ىلوالا كرت باب نم ناك

 ضعبل كوبذاتسا اذاف لاق ثيح كالنه هماقمف هللا نذالا ضوف ىلاعتو هناعس هلا كلذ

 رهظ ىلزا 0 ىا ( هللا نه.باتنك الوا) ىلاعت (هلوقو) مهنم تّدش نا 0 اع

 ( مظع باذع متذخا ٠ث مكسملا) ةمالا هذهل لحن متانغلا نا ند ( قيس ) وهو هنم

 سس سم سس اسس ل مص تس تس مس بيم بحجم مسك بيج سا بسط بسس ييجص بس بس ..مسم سيت سم م سس صح سس ص ب تا اس... يس

 تشعل ازيقم در دك اهكورت) ازعب اندثرت ةمغ رف لتس قيمنا ايالع عرفسال ةبضرف ةبطق هذهف

 لك ىلا (ىلوثتو سبع ىلاعت (هلوقو ) ىلعالا حولا راظتنا ىلوالا ناك لام امير من

 مدع مث هب قئاللا هلم ريغىف هئرع ةهارك ىا ( ىمحالا هءاج نال هنول ريغتو ههجو

 مانالا نه هسلحم راضح نم مالكلا مامت لبق هنم هلاؤسل هيلا مالسلاو ةالصاا هلع هتافتلا

 ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع هلابقا ىلع ةيثاعملا هف عقو ام اهدعب تايالا ىا 6ةيالا)

 ضع هنم ديفتسل هءاح نمع هضارعا ىلع مالسالا ىف اولخدب نا اعمط مانصالاةدانع

 هل تناف ىنغتسان م امأ ىركذلا: هعفنتق ركذي وا يري هلعل كيودب امو :ةلوقل ماكحالا
 طيارراطالا ويلا مالم مانعا ا ينم سرا ميعل ندا راابكب (نرانانجرس ووتقار ره فواظاط )كاد
 ةئدملا ىلا راه دقو لتقف ءاوالا هعمو ةيسداقلا دهش ىرماعلا موتكمما نب هللادع

 تام ليقو ةيم ةرسشع ثالث هنمدملا ىلع ةفلخعساو مال_سلاو ةالصلا هيلع هنذؤم ناكو

 ( هلع )



 1 حم ع حج

 اال

 1 العف امل املا لاّشو دحاولا ىلع عما قاللطاا قله ءاكرسإ الهنا( عوكل ملعا هللاو مظعاو ئ

 22ج م م م ل ذأ

 ظ اننا ا 6 ىمعو الون ١ فاودنلا) اطال | مهيلع ا( نانا لع هد 09 7

 عرغو اب انوا عاهل نر )1 السلا زور نطق( ىازسإ) اليقطين ريشا لك (هر)
 دلطا بلط ثيح باخ وا ناطيسشلا لوش رتغا ثيح نمحرلا قيرط نع وا هنع ىهنملا

 | (هاطعا ىلاعت هللاىا (اهانآ املف) ىلاعت (هلوقو) ةرفلاهل دجوب ل ثيح نه ةروصشلالكأب
 (ءاكرش) ىلاعتو هتاعس هل ىا (هل)ل ءاوحو مدآ ىا (المح) ابوس اذدلو ىا (احلاص)
 ظ دقو ناطشال 5 وهو ثراسحلا ام ايردب لو ثراحلا دبع ءانعس :ثدون اكييرتك ةءارقاؤفل

 ] ناف ةلزنمع هللا نم ىناو بلكوا ةيلييا رب "الل ةييليور ال اسال: تلمح نيج ءاولط سوسو

 | (ه .الا) كي اثراح ةهمسا ناكو ثراحلا دنع هيمسق كلثم افاخ هلعحم نا هللات وعد

 | هبر ثراحخلا نا ادقتعاام امهنال قيقح كرش سيل اذهو نوكرشي امع هللا ىلاعتف ىا

 | دباب نيب نقلا نيفاراعلا: نما بثانلا لنأط اظنلمنال كولش. ناز اف هليوم كرر ىلا افق

 ظ ةلهاهلاىف امك هوو سمش دنع مهدالوا اوهسف كلانه ا ايف ساألا ضعب امهم ىدتقا كلذ

 ؤ مالساا امهيلع ءاوحو مدا نع ةباكحىا (هنع) ىلاعت (هلوقو ) ةيمالسالاىف ىنلا نببككو

 | .انل لقت ل0 نانو: قل( 3يإللا )"لو الا فت سونمأ ريغ قت ايغلا عضوي ( انسفنا انملظ انمر را

 | قعتليسلاءالذا (ىدقلاوب اماملا لف ىندق اذليلا» نانا: اذ نفيا ات نركتا االجوتل

 ١ استدل( وهلؤةنوا) اء رضا رشق امل ال ناك لاق قشتا .ةليطتا” طور ١ لا درسا ناز ألام
 | يمقن نبطي عراة اذ لاف تيلذ ديلا !ةزءا يدا ظلا رس ربك ىف (هلازيحا قوق - 5
 5007 مك ( دواد ةصقو ) قبس 35 لالا ا ( هتصق قمل ؟بان ةعاط

 ناخبا لهقس) ار ( هك ار رخو نرد نففتسشاو )7:ةاقلكاب ا ((ةاتق انانادرؤاد طولا خملاوت

 عَجر ىا ©/كاناؤ.] ةلغنلا /(ق”انمصلقتللا اوانعكا ةعيرطعتلمالا ركام :ةافيضحلا نر ادرك يفاشولا

 © امنافلوق 412 مظلل علم اقنافا”ةينودلا ا ىلا (وضحملابةياقاللا) نانا رداعللا ىلا راش
 ىنازا اندنع هل ناو كلانه بنذلا ةروصىف ناكام كلذ هل انرفغف هلوقب هرطاخ ريح ثيح

 ىا (ه. تمع دقاو) ىلاعت (هلوقو )2 بانحلا ىلا عج يم ب 1 نس و ااكلا هوت يق

 تفسويف © هتو>ا عم هتصق نم قفار 9 ةرشلل مه ىا ( اه مهو ةوهشلا مه

 هتنوحا ضعب قايسف هتوخا روما نم ق.سام اماو هتءاريب هتحاس هزنمو هتون ةبسن تباث

 دصق ربع نه هملط نءهلاهفد هعمجم هب ريض ىأ (ىسوم هركوذىموم نغ) ىلاعت (هلوقو)

 .نكب. ل هنال هللا بسف «ناطيشلا لمعنم اذه لاق) ه.دل 0 ىا هلع ىغقف ) هلتقل

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا لوقو)ل ةوبنلا لبق ناك هنا جب قال هنا لازتوي رطيالا

 ىا (ترخا امور ةيدوعلا ف ريصقتلا نع ىا ( تمدقام نك فغا مهللا هباعد ىف ملسو

 ىا 6« تالعاامو ) ةناسفنلا رطاولا نم © تررسا امو )ل ةيولوالا تاقوالا نع ةعاطلا

 عضاوتلا راهظل نم © مالسلاو ةالصلا هيلع هتبعدا نم هوحنو ) ةيناسنالا ضراوعلا نم
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 ' ةلفاليقا يتوسل الا اكو د ةمزلا] ايلا :ةيمنلتاو اقبالا قبال ةلكسإللا و عوشملاو عوضخلاو

 ءاسالا ر 5 ندو' :ازجلاب وا ءاسالا 00 هللاركذو ىا عفرلاب © ءاسالا رة هحردلل

 ١ ةدهاشل ( ةعا اننشلا كد دن ىف) ممر نه افوح ( مهونذ ) همانقلا قا 6 كقول 4

 مهتاريصقت اودعف هاي ,نيكللاوا كابا /انعذ بضغ لاك ىلع ةلادلا لاوحالا ةعلاطمو لاوهالا

 بجحم ىا'( ىلق ىلع ناغيل ) ناشلا ىا هنا هلوقو تاعمتلانم اهللع اوفاخو تائيس

 (هللا رفغتسال قا ةربهىبا ثيدح ىف ور مدشأم ىلع ىنذنم (ىلاعت هللا رفغتساف ) نىدنع

 رارمسا ةظحالام نع عجرا ىا هبل بوناو ) بيوعلا نتستو بوبذلا هرم بلطال ىا

 ةالصلاهيلع هنال (ةرم نيعبس نم رثك 1) دحاولا (مويلاىف) قحلا راونا. ةعلاطمىلا قالا

 . ىلاسغت هلوقو ) ئئرفلا ىشثرعلا  ثيرغلا بيرقلا .نابلا ناكلا ففصوب ناك مالسلاو

 هللاةرفغ منع ىنغتسي ىذلا نمو نء رسال ا نم نال 4 بالا ىن>رثو ىلرفغتالاو حوت نع

 لبق حون ىا (ناك دقو ل هتلا سر بقانمو هتومث بئتارم ىلعاىف ناكولو هتمحرو ىلاعت

 دقو ( نوقرغم مهنا ) اورفك ىا ( اوملظ نيذلا ف ىبطا-خت الو هل هللا لاق ١) كلذ

 ىلرفغي نا عمطا ىذلاو ميهاربا نع لاقو رث هيما ىف هير هيئاعف هنبا ىف مون هبطاخ

 ءازحلا ىا ( نيدلا مون ل اهرزط نارا صا يك ماع نم ناك اموا ىاطخ ىا (!قئطفلل

 كيراؤطلا اللون نامب ا ناو لل عب تمجرر ؛ فا © كايلل اة :ئطاؤم رعاة قورر) هاش ةاان شفا

 كليا ةنسل ب اغألا  اهييلس اد ندلو .هلؤقو) لادم كاهل اس رستم ةتارؤتار (قلاجسافل

 عم ( صهاوظلا هذه ه.شا ام ىلا ر) ايناث ايواخ ادسح هيسرك ىلع انيقلاو الوا ىويندلا

 55 مك ايسر طيب هجكر ار وللا فلا للا ةياشالا ونال نيالا نك( كادشلا

 ١ مده_هلام هللا كلرفغل هلوش ) ءاينالا ىلع رئاغصلل نزوجلا لالدتسا ىا ( مهجاصح

 ادد علا (نولاسنفلا هي هدلتخلا دقا) واكل ماكل (لخف 0000 0

 تلا لالا ربما نمل (!اهيبش قبدروسلا , لبق كاك انقبونا ىمملا 'ليقفرو) '(نانإببا قرت و فان

 عش مامو )ل اهيا © كنذ نما كل مقوام دارملا يلق الإ ةلئيسلللا لع لبلد هش ناوكشياف

 20006 اهلل ةودشلا لبق ناكام مدقتملا ليقو) اقح هل روفغم هنا هللا هملعا) اقحال

 ااكيي) ةيبمسلا مازدا ة كلور فنانا ةكنإلاب عك مدعاششلا كيوشنل اور ( اًنيدنلا
 «مالسلاو ةالصلا هيلع هتماإل كينذنمو كل هاطخخ ىا 6كلذب دارملا لبقو رصن نب دمحا

 اذهو ةلز هيف عقو (كيليازاو نا رورو وتا) لوري ىاك, اهنا ةالاحل .يقيإللا ل نوفل بسر داما

 لف ركديقلا 2 راتخااو) ررج ن د# وهو (ىربطلا هاككي) ةلاس ١١ هذهىف ليقام نسحا

 ةلاسرلا بحاصو ةقيقلاو ةعيرسشلا ماما ةلإللا ديع نب نزاوه ن 4 لا دنع وهو

 ندال ةهفاضالا نا ىلع « اء لمبا تولد رف غنج انتا مد كرب ,ال مدقام ليقور ة هش رطلاىف

 رباكا نم ثدللاوبا مامالا هيقفلا وهو 6( ئدنقرعدلا ءاكح )تلج ماملمب هل لطلب

 ( ةفييلعلا))

 د مطل 0 يمح لطم داو “يب هاف هج يطا تلمع ل ؟ اضع دمج ناي | تاقبط بحاص ىفوصلا نمحرلا دبع وبا وه ماللا حقو نيسلا مغب ( ىماسلاو ) ةيفنلا



 ملا فاكيللا هنن نخاع كلذ ووعي دعانا )+ اهداوزتم عا داضلا نسكب( يشل |

 كنع) انمفرؤا انمضو ىا (انظطح) دارا (نقو ىلسسلاو ىدرو املا .ءاكح]) اهلها ىلا

 هلج شلك ل ةداكب ميم ديد كلف ةلمهم مصل (تامح ام )زر كنع ةئسن ىفو .(كيلع)

 سيكا 0راس 1س
 بسلاسل لاا سس سلسل تيم رس

 اذهو لثمو ىا «هليق ىذلاو هلثمو ءاطع نبانعرل فوصتلاىف ريسفتلا فاؤمو ةيفوصلا
 تانم وااو نيئمؤمللو كينذل رفغتساو هلوق لب وأَسن) هلبق مدقت ىذلا لب واللا حاط واتا

 هنفعا لاا :ىاقازل (هتمال ةبطاذ ىه انهه ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىلا ةبطاخم 2# جم لاق

 نارما امل ملسو هيلع الات هللا سن ىنلاب نا ليو كلم لع ناي فذحوا هتفاضاىف

 ديدشتو نيل |مضب (رس) مكلاحو ىلا اليصفت ىا (مككالوىب لعشامىردا امو وشب
 د امو ا مدشأم هللا كل رفغبل ىلاعت هللال زنا رافكلا كلذ. حرش مئاةءلولا

 او ازيزع ارصن هللا كرصنيو اهقتسم اطارص كيدهيو كيلع هتمعن ميو ىا ةيبالا
 ىفال هيلا نولوؤي امب ىا ماللا لبق ةدودم ةزمهب نينمؤملا لاميو ةخست ىفو (نينمؤملل |

 (امهنع ىلاغت هللا ىضر سابعن هلاق رت ىل والا ة هن الآ ديلا( ععا ( اهدع ىرخالا هب الا

 عهد اللا: نالها رجلا ىرخالا ةيالاو كينذنم مدشأم هللا كل رفغل هلوق ىلوالا هب الاف

 هلوقل هبا وجعا لو وأتلا اذه ىلع اهو اهرخآ ىلا تانمؤملاو نيئمؤملا لخديل ىلاعت هلوق
 غرف نيكل حرف مكب الو ىبلعشام ىردا امو تازئامل كلذو مكب الو ىبلعشام ىردا امو

 ةدئاز ةيزم اندلع هلامو دحاو الا هللا دع دمحم نماو انصاام ىزعلاو تاللاو اولاقو

 (1ا نت: هابل ولا( هله ل عفا باع شفا: عئاذلا» روبط إلا يشن هاقلثنم هلوشام عدتبا هنا الواو
 . للالعغام انملعدق هللا لوسراي كل ائينه ةباحتلاتلاقف ةياالاكبنذ نم مدقتا» هللا كلرفغيل
 اج ضقش ل ىلا الا تانح تانمؤملاو نيئمؤملا لخدبل .ىلاعتب هللا لاف انس لعفشب اذاق كن

 هءزنتو (بويعاا نم ةئربت)ل ةياالا هذهىف ىا ( انهه ةرفغملا مهضعب لاقل امكحوا ةقيقح
 رزولا نع عنملاو انامل قمر قلل ناجم قش فلل نووف ةفيعسللا ايلتس :ناللب لوز تافلاجلا
 وهو ةودلالق كينذنم فاسام ليقف كرهظضقناىذلا كرزوكنع انعضوو هلوقاماو)
 ةءاعد نبا .ىا (ةداتق لوقىتعمو) ىرصبلا "ىا(خسخطلاو) غلسا :نلا ىا 6دنزنبا 'لآؤق
 امهف لوهجلا ةغيصب (مصعو)ل بونذلا نم ىان(اهنم' هنو لق 'لظفح هنا ةانانعم قو

 ىح) هرهظ ةئشىفو (كرهظ تلق د دل هلا الادب نم ركذام ىا (كلذالولو)
 نم هرهظ لقثا) ىذلا ىا (ام كلذب دارملا :ليقو) ثيللاوبا ىا (ىدنقرمسلا هانعم
 ( اهغاب ىتح ) اهلاو>ا ربصتو اهلامحا لمحو اهلاقثا ىا ةزمهلا عمل (ةلا_سرلا ءانعا

 ةيمالسالا عئارمشلا ىف ةركملا مهمالعا ةدهاشمو مهماثآ لاقثا ىا « ةيلهاملا مايا لو

 | كرهاظو كنطايىف كريجحىا (كتريخو) كرطاخ ا (كرشلغش لق ليقو ىم ءاكح)
 كلانهام ةهقيقح بسحن © كل كلذ انعرش ىتح ) كش رط قفو تو بلطو)ل

 دي دشتلاب «ادنيعلا ىنعملا ةؤطسل ىفو (هائعم لقول هريسفن ف ىا ( ىريشقلا َءاحَم 5->)
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 ايي سسسا نيا ل ل مع يي بيسي سس بسسس ع سل مذ

 إ أ ( تظفحتسا ) ديدسعتلاو لب وا ملا فيقختو ماللا رسكب ( ال7 كل ىا ( اًظفحن) |
1 
 داك ىاكرهظ ضقناىنعم ) كبدل كرماىا (كيلع ظفحو ) ت.عرتسا ىا لوهجلاةةصب ا

 ضاشالا ىنءعمىا ( ىنعملا نوكف) ةفراشملا زاجم با نم وهف ضقس لو تزاق 0 ) ع

 | هللا لص ىنلا ماقمها ةودنلا لبق امل) رزولا كلذ لمجنم دنع ىا (كلذ لهجنم ىلع

 | رومالا كلتىا (اهدمف ةولا دعب هيلع تمرحو هنو لبق اهلعف رومان ملسو هيلع ىلاعت

 هتنشُْح ةيافنم فاخ ىا (اهنم قفشاو) تاقثاو تلقثو ىوربو ( هيلع تلق ارازوا) |

 بونذنم) هتبامح ىا (هتافكو هل هللا ةمصع عضولا نوكي وا) هتمظع روصتو هللانم

 نيكو ازا را قة تشاوا رم رك تباهشو 16 وللا تنكنالا 7# ريزق داش اىإ 0 عناكول

 لقت اموا) ةلافكلا نع هصالخو ةمالا ىلا امماداب ىا (ةلاسرلا لقثنمإل عضولا ىا
 هلظفححس| ام ظفح هلىلا6عت هللامالعاو ةيلهاخلا رومانم هبلق لغشو ) هيما ىا (هللع

 ملسو هيلع ىلعت هللاىدص ىبنثل مدقتبمل سف مهل تنذامل كنع هللا افع هلوق اماو هيحو نم
 ىلاعت هللاهدع الو ةئيس ر' هتفلاخح دعي ىتح ىا بصنلاب © دعيف ىهن ىلاعت هللا نم هف

 لالا هتاور جبنا ل ملباللا مهتم. تشق قذف اةلوقإ هلا نذا كس(: ةيسيبلا هنلللغ
 ىلاعت هلوق ىهاظ وها ىلوالا فالخ لمف هنا ىلع (ةيتاعم ملعلا لها ) اهمضو ةددشملا

 ةلمهملا ءاطلابو ماللا ديدشتس ( اوطلغو ) نيذاكلا د و اوقدص نيذلا كل نيش ىتح

 كلانهام فالخ ىلع قاب( كلذ ىلا دلسؤو قم ل: ةيابالا | ىنموف للعلا ملا اويكشلاو قا

 ءاهو ةنك اس ةيتحنو ةحوتفم واوو ةلمهم تو ءاف نوكسو نون رسكب (هوطفن لاق) ظ

 6( نيماىف اريخم ناك لب ) باتعلا 6 كلذنم ) ههزن ىا ( ىلاعت هللا هاشاحدقو) ةر قاكم

 لوعفملاوا لعافال ءانبلاب 6 هيلع لزنرمل اهث ءاشام لعش نا هل ناك دقو اولاق) باتكلا فك

 نمل نذاف) ةخعسن ىفاك هل ىا 6 ىلاعت هللا لاق دقو فيكك ) ىهن ىلع لمتشم (ىحو هف)

 ناكو نونمؤم مهنا هنظ ىلع ءانب نوقفانملا مهو مهضعبل ىا ( مهل قال مهن نتيق

 نقفانملل رافغتسالاب 5 مل ىلاعت هللازال هللامها رفغتساو ىلاعآ هلوقل نينمؤملاب اصتخمنذالا

 اودعقل مهل جذانابو هنا ) اني مهنطاب ىا ( مهرسسنم هيلع معا < ىلاعت هللاهملعا ) |

 ايفع سلو ) مهل نذالانم ىا.(لمف ان هع ةعبت الو ملا ال ىا ( جرحال هناو

 ليلا ةقدصنع مكل للا افع ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا لاق اك لب رفغ ىنمع انهه

 كلانهىعرشلا مازلالا نم ( كلذ مكمزاي مل ىا ) ةيلاح 8 ( طقر مهيلع بخت و قيقرلاو

 الا نوكيال وفعلا لوس امناو) ىريشتلا ىا « لاق ) هريسفتف 0 هيفاورلا

 ( ىنعمو لاق ) ايفوتسسم ىا ((بؤربلاب مالك كقزرعي,ملقمأل) رسما :قيبزرظل#( فنان نع ظ

 هند ناكتل ردع وار يجر كيع عضو ىا (اننذ كمزليملىا كنع هللا افعإل هانعم ىوريو |

 ةمركت تناك اهنا ىوريو ةمدقتلاك مالكلا لواىف ىا 6 ةمركت اهلا ىور ىدوادلا لاق )

 6( هللا كزعاو هللا كحطعا لثم) ماركا لهانم نوكينمل ( مالك حاتفتسا وه ىكم لاق )

 (اياطخ )



 - "م6 د
 2 5 تست :

 6 هللا كلافأم ها قارا ايار اولا 7 و دانافللا ١ اند وا ءارمالا نالها ارا

 كتءلكب 00 كنم كصلخو كنع كافاغ ىا هيفوص ةفخ 4 ه.فو ةافاعملا نم

 قرانا الات قولا 13 ىعت ”' نا معن ه ىع اب اعتمم ائم انما و انع اذخا و انمو انل

 ضرع نود. رت ضرالا ىف نب ىتح ىنعن 4« نمالا ىرسا هل نوكي_نا ىب :ا ناك ام زدب |

 متذخا ايف علا نا انكالو ميكح زينع هللاو سال 7 هللاو اندلا |

 مال_سلاو ةالصلا هيلع لاقف ىراسالاب ىح ردب موب ناك ا 1 هنا ىور مظع باذدع

 هللا لمل م ناتساو مهقبتسا كلهاو كموق هللا لوسراي ركب وبا لاقف ءالؤهىف نولوقتام ظ

 هاند اهنا ناؤاشر اروع نانو اهكتلا فا وق الن وكي ءادف مهنم ذخو مهيلع بوب نا |

 لاق 3 ١ ناقل هاي هبا لوط" 8 مهقانعا برعغل مهمدق كود>رخاو أ

 زوما اقلياو ديو[ ككضع ةزالاو الكل قآل قرت نفل للاطتلل لاق ميهاربا لثم ركب !بااي كلثم نا |
 رع لاق ارايد نيرفاكلانم ضرالا ىلع رذتال بر لاق حون لسشم رمي كلثمو ميحر

 | تئج دفلاناك املف تلقام وهب ملو ركبوبالاقام ملسو هيلعىلاعت هللاىلص هللالوسر ىوهف
 ىانم ىنربخا هللالوسراي تلقف نايكس ركبوباو ملسو هيلعيلاعت هللاىبص هللالوسر اذاف |

 ىف ةعللاسأ رعحما لاف" كككالبلا اب نبل هه توب بك توبا رانا اواو
 هنم ةببرق ةرجحأل راشا ةرجشلا هذهنم ىندا مهاذع ىلع ضرع دقلو ءادفلا مهذخا |

 ىتح هلوقو ليتقو ىلتق لثم ريسا عم ىرسا هلوقو ةباالا ىبنل ناكام ىلاعت هللا لزناو |
 ظ ىلا فلا هلل ةالفلا# لالاتلو لتلاوة كرا ا لالي أ ضرالاو نه

 ناو كدابع مهئاف مه ذعت نا هلوقيف مالسلا امهلع ىسعو مدارباك كايا ىياياهتا]اكا

 امهبلع ىسومو حوذك لالخلا رهظم ناك قورافلاو مكحلا ز زعلا تنا كناف مها رفغت
 رهظم مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم انيدن ناكو مهلاوما ىلع سمطا انبر هلوقىف مالسلا '

 نر اكس هقط نعال ىبذسلا لوقا ىلا ]لاك اهله !نالعا تيا كيرغب نادرا ناتتلل"

 اى 153 ىلا-ماعا عننا ند نتاعك ملو لانو ناك ارق ىو ىلا
 ىلو هللاو تدلغ ةناور ىفو ىضغ ىتحر تقس ىبنالا مالكلاو ىمدقلا ثندحلا

 3 تذل مازلا ليلد سلف .ىوربو © مازلا هيف سلف ) مدهام تفرع اذاذ قيفوتلا

 رئاس نيب نم لضفو ) ميشلا ميركن٠ (هب صخام ناي هيف لب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلج
 | اده ناكام) اعركتو انانتماو هل | ظعت علاق 50 مثلا !ةأَس ناب نم 0 غ4 دنالا ا

 ىلتلحا مالسلاو ةالصلا هيلع لاقاك ) كلوطو كردق ةمفرو كالضف لامكل (كريغ ا.
 محفلو لوهجلا ءاشب ىلع ءاحلا مثو ءاتلا مشب لحن مل ىور ( ىلبق ىنل لحن لو .مئانفلا

 ىنعماف لق ناف ) ىلوالا نه تلجا ةيسانمل ىلؤالاو لعافلا ءانب ىلع ءاخلا رسكو ءاتلا '

 ىا ةرخ الا فب رت هللاو ا الا ) 00 ىا (انانلا ضع نودي.رت لادا هلوق :

 ( ىن :ملا !| ليق ) همكحو 0 هناسضقىف كح درسا ىلع بااغ ٠ دنع ساو مكلا اهراتم

1 
 ظ
 ماسلا 0 ظ



 سات 7” مع

 ن : 9 : و 2ك 2 © دا راجل ىتسبلا ةلارملاو (١ باف ىرتعتلا ١ ىا.-ةايلا ديد يفت وري نويلا نيكي

 ةوق ةزعلال باكالا نم ىا ( مهتم كلذ ) دارا نا باطخلاب نوللا جمب ىنملا ىوريو
 لاوزلا ددص ىف ىذلا 6( ايندلا ضرعل هضرغ درحتو ) بالا اذهىف مالسالا لها
 عمو نينمؤملا ءافعخ ضع مهو هسفنل (اهنم راثكتسالاو) هريغ ديربال ىا (هدحو)
 كران ىلا ةفاضالاب ىندا ماقم هنكل ىقعلا ىلع ام اوئعتسل ايندلا اودارا اوناك امنا اذه
 اذهب دارملاسيلو) ربا ايندلا ككرتو اهب ربتل ايندلا بلاطاي مالسلاهيلع ىسعلاقاكايندلا
 نيعلارسكب (هباحصا ةيلعالو ملسو هيلعلاعت هللاىلص ىبنلا) باتعلا ىلع لمتشملا باطخلا

 مهءاسؤرو مهفارشا ىا ةيبصو ىبص لثم ىلع عمج ةيحتلا مقو ماللا نوكسو ةلمهملا

 ماسو هيلع ىلاعت هللاىبص ىبلا باحصانم ادحا نظا نك 1ملو دوعسم نبا لاق د

 عمس الو ةرخالا دري جنا ايندلا ديرب نم مكنم ىلاعت, هلوق لزن ىتح ايندلا ب
 ديري نم نا ةرابعلا ناسلب هنع برحأو هللا ديرب نم نأف ها لاق ىلاعت هللا همحر م
 هناحتس هن :اكف ةراشالا دايزب ورك . الا دياز هللا و» ىلع اهل وقل هللا ينير نطو و مرار دسمالا

 ماقم ىفانيف'قزغتسمو هابقعو هامدىف انملب مكنم نبل وهف ةللاديرب نم نايلوقع للاعتو

 لامانع ريو قر وكر دا الزي ةلفمم طارت هيا ها ديلا ناو دل لعاب و افينسالا
 ايندلا مهضعب لوق ىنعم اذهو ىرخلا ىلا الو اند ىلا رظنبال انب ايقاب انريغنع ايناف

 اذهو هللا لها ىلع ناما رح امو ايثدلا لها ىلع مارح ةرخ لاو ةرخ . الالها ىلع مارح

 ىلاعت هللاو بابلالا ىلوال نويلعو هلبلا ةنْلا لها رثكا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لمح |
 . لغتشاو ردد موب نوكرشملامزهنا ناح- تلزت اهءا ك اعلا ع ىور دقلب )ل باوصلاب م اعا

 لاتقل نع مئانغلا عمو رل ب ريالا و حالسلان م ليتقلا ىلعام وهو نفت (يىلسلا سانا
 مهتافتلا مدعنم لامكلا باررا هيلع ناك امل نيفلاخم لاخلا كلذىف هنع نيضرعم ىا
 مهبلغيو (نودفلا مهيلع)ل رك ءاطلا 0 مع ىشخ ىتح) لاملا عمج ىلا

 ظوملا ءاضقلاف مكحوا ظوفحلا حوللاف بوتكم ىا ( باتك الول ىلاعت لاق مث )
 / تفلتخاف ةخلىفو ( فلتحاو ) رثالا, مالا ققحتو ردقلاف ىل 6( قيس هان وعا)

 نا ةؤكخنىفو (ىنا) لزالا ىف ىا يد هنا الول اهانعم ليقف هن الا ىنعمفف نو نلف
 ةزسنىفو (قني) ريدقتلاو ضرفلاب قيلعت (اذهف مكتبذعل ىهنلا دعب الا ادحا بذعا الإل
 ليقو) ريرقتلاو قيقا ماقمىف ىا ( ةيصعم قى رسالا سا نوكي نار ىس هلك اذهف

 هزي ىلع ةبترا مدقملا وأ ميندقلا ىلا.( قباسلا :تابتكلا وهو نأ رقلاب مكتاميا الول ىنعمل
 | ضارعالا ميرايتحا نع وقعلاو ضارعالا ىا مف متجوتساف) قحاللا باتكلا نم
 لاتقلا لاف نط غارفلا لبقوا لاوخالا عيمج ىف اهدخا ىا (يمابلا ىلع موتا

 | ىضماأ مكل قيس ناشلا ميظع باتك ناميا الول بارعالا .بسح َة الا: ريد نوكف

 | لمتعم خلع باذع 3 .ويثدلا تلازم ا ا د لجالا ليقيسشلا ف مكس نا زلانم

0 
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 معا مر/ 2-

 غلا 12 ايش ىا ( اناسو |ريسشت لوقلا ادو وفلل نلف لا ]لاو زل هنو ا دففلا لاوهالا ىلع ا

 كدلملا < متتكو نآرقلاب نينمؤم متتك )ل امالوا ىرخ اىفو امول ة مسن ىفو (الول لاق

 ف ا نغ زواج ىأ ©( ئدنت نم بقوعاك متقوعل را ناتولا لستملو 6 مئانغلا مهل ,

 مكانغلا ىا ( اهنا ظوفحما حوللاىف قبس هلا 201 3 الا يكمن نا © فقول "قانا

 لقؤما نأل) : ةيفيطظو: كلم ويفوم (ةلطحلاو بنذلا ىتس هلك اذهف متقوعل م 1 لالخ )

 لق لقو) اصلاخ ىا ؟انيظ الالح مفعم اولكف ىلاعت هلال اق ) هلمفات 2 4 لحلب

 هيلع هناو ءادفلا ذخاو لتقلا نيب ىا 6« كلذف ريخدق مالسلاو ةالصلا هيلع ناكل

 دحا رابتحاىف هباحا ريغتساو ننصالا رسبا راسخ نا ةثداغ نم "ناك 0 أ هالطلا

 هللا ما ناكو لاقملا ىف امهلمحاو لاخلا ىف امهلضفا ىأر ىلا لامو نيؤشلا ر واشف نيمكحلا ظ

 ىلعزع ىور دقو ) د املا ىف لام الا نازو لاودحالا ع 00 الا ىف ارودقم اردق

 ىلاعت هللاىلص ىننلا ىلا ردب موب مالسلاو ةالصلا هيلع ليريج .ءاح لاق هنع ىلاعت هللاىضر

 او هلم رافكلا لق ىا ( لتقلا اًواش نا ىراسالاف كباعصا ريخ لاقف ملسو هيلع
 ةونغنم ةيناالا ةنسلاىف ىا (لبقملا ماعلاف مهنم :لتَش نا ىلع ) نوكف «(ءادفلا اًواش

 عفرلاب (ءادفلا) قيدصلا مهنمو مث روهج ىا «اولا اقن) مهددعىف ىا ( مهلثم ) دج

 مهنم لتقف ءادهش ن وكو مهن دع (انم لتشيو) ءادقلا رات ىا بصتلاب وا انراتحم ىا

 هدول | رينا لكشم ا اذه ءالضفلا ضعب لاق ردب ىراسا ددع نوعءيس دحا موب

 ءادفلا دا نا ردن ىراسا سعاف ثيداحالا نم مج املو ليزتتلا ىهاظ هيلع لدبام

 دقو مهيلع ةبتاعملا هونت ىواعس ىجوب ريت كانه ناكولو اويتومف هوأد ايأد ناك
 هيام نيس مظع باذع هلوق ىلا ىرسا هل نوكت نا ىن :1 ناك ام مهيلا ىلاعت هللا لزنا

 رابتحالا لييسس ىلع ةراو ثيدحلاىف؛ نييغتلا نا 5 ةباالاو 0 قب ةافاحتمال

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نما هنا هلملو ءاش اهب هداع ني نا هللو ناححسالاو

 مهله كلذب مالسلاو ةالصلا هيلع ليريح لزئاو ءادفلاو لتقلا نما نيب هءاخاو

 لو.قنه ةلحاعلا ضارعالا نورئؤي وا ءادعالا لتق نم ىلاعت هللا ىضر هيفام نوراتخ

 رهظالاو كلانه امب ملعا ىلاعتو هناس هللاو كلذىلع اوبثوع ةيناثلا اوراتخا املف ءادقلا

 هءاحصا ضعب الوا رواش مالسلاو ةالصلا هيلع هنا لاش نا باوصلاب ملعا هللاو باوملايف

 لل تثتتذ خخخ ذخ#ذ##ذ##ذ##ذ## 1 ]ز1 # #!#!]؟# ث|ث]؟]؟|]! #] ]*]#]خ#]#] آش ذآ ####ث ظل للسلهل22لسل2لسلل 29٠209607960606 7 9يسصسسحجممسملللاطتتببببب ب جبر جهه:

 اوريخ مث ماقملا كلذفف اوبتومف مارملا كلذىف اضيا مهقفاوو ءادفلا اوراتحاف ماركلا

 نوكو ءادفلا رايتخا وا ءايحالا نم ءادعالا لتق وهو ءالبلا نم نب ممالا دحا نبب

 ليلد اذهو) ءاضقلا ه ىغمو ماقلا هب ىرجحام اوراتخاف ءادهش نوريصإ مهنم نيعبس

 مهضعل نكل هيف مهأ ن زذا ام الا اولعف مل مهناو 2 هانمدقام ةوقو ىنا"( ءاتلقام ةخ نع

 ناك فو هءارف ازماوقا اره كاك اود مالا" "سطو" ىلا © نيتايجتولا “تملا ىلا

 زيسفتلاك (حتقلاو) "ؤسلا افا كعمل“ ينكت "حر ( لارا راس) فوغ اسكالم" (يوف علصالا
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 ةاهتجالا ىفإا واظنجا مكن. كلانه اعل: فيضالا :نايتنما ,ىا:(0كلذب قع..اوينومف ) هلبق ام
 (مهلنيبو) باطخلا نب ه6 باطلا لضف هيأر قفاو نيج بابلا اذهىف مهضعب باصاو
 نيرخالا ىا ( مهريغ را.تذ د ب مضت وول نيلوالا يلا 1 مه رأي د>ا كبك ل وعفملا ةخ. ىلا

 ليواتلا (اذه 5 لااو) ندلا يع ىف ن ده. موكل (نينذمالو ةانضغ ريغ مهلكو)

 هز ىفو (ةضقلا هذهىف ) مالكلاىف انت «مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ىربطلا .راشا)
 نم 2 وايل ةصقلا هدهق سعال اذهىف هع نهو ىا ( رمعالا همم اذغلم ىلع دال

 اذن كراش نو ) انه رجلا ناش ةضمت فروج بلا نه انه (ىاانهت ىلا: ةراشاب) :ورقلا

 ازعازب ميزبع ةداناو هتك راهظاو .نيدلا_رنارعا ىف ةدحاع ذخا قم, ىاوزر) تع عارا ا

 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ءاعدنم هقحىف درو امل كلذو هلصانم مهكالها و ممانفا

 ( اذع تيجوتساول ةيضقلا هذه ناو ) ربخلا ضعب ىف درو اك رمعب مالسالا نعا مهللا

 ربا ىف (رمع نيعو) هلوق لثع لاقنمو ىا (هلثمو رمع هنماحت) ريدقتلاو ضرفلاب ىا

 مهيلع رد مل ىلاعت هللانكلو) رثالا ىف ةياوصلا ضعب هعيتو (مهلتش ناشانم :لوا هنال)

 ى) (راذي لوز ىدوادلا لاقو قبس اف مهل هلط ) ققحتب الزان ىا ( اباذع كلذ ىف

 ويح فيض 6 نظن .نا .ناجبابو اشرف كا (يتنينواولا تش لب ىلو الا (كبنيال» ريبخلا

 صن نم ليادالو هيف صنال امب مكح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نا) دحا نظي ىا

 ءاملعلا روهمح فلاخ هناكو ( كلذ نع ىلا#ت هللا ههزن دقو هيلا هيف مالا لمجحالو

 هيلا ضوف دقو لب ماكحالا ىف دهتمحم نا مالسلاو ةالصلا هيلع هل نا اوررق اث مالعالا

 ءاقلت نه كلذ لعف هل لعحام مالسلاو ةالصلا هيلع هنا ىنعماوا مالسالا ماكحا نم ريثك

 00 ىلإ (ءالبلا نروكي. ىضاقلا كاتوب) 3-3 ف ليوأت نبع نم هيأت ادلاننم هيك

 هياكل تاو ءاشالا سموم راشيأام ياام دا تلا غيل نه طيح ىلاعز كلا ا ظ
 ةادافملا نم ضام لمف (اوداف اذه لبق)ل عقو ىا (ناكدقو ءادفلاو مئانغلا لالحا ن ظ

 موتا (يىرضملا نأ: اهبف. لق, ىلا ,نيعح ن هلادع هيريسفت# هاا شجر ادق با

 ىلوم ةلمهف ةيتحلا نوكسو فاكلا حتت( ناسيك نب مكحلاب )ل ةباهصلا راكانم ءالعلا

 هللابتعاش ) ارفاك تامورسا هللادبع نب ناثع وهو (هيحاصو) ىوزخلا ةريغلانب ماشه

 نيسشف ةلءهملا ءاحلا نوكسو ميلا مل سرح نب هللا دبع نا ملعإ (مهلع كلذ ىلاعت

 مالسسلاو ةالصلا :هيلع هثعب ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةمع نبا وه ةمجم*

 ثعبو شيرق ريع دصرتيل ىهشب رذب لبق ةرجملانم ةيناثلا ةنسلاىف ةرخ الا .ىداجف
 ةشاكعو صاقوىبا نب دعس مهودحا راصنالا نم مهمف سدل نررجحاهملا نم طهر ةينامت هعم

 ةعسوب للي ,ضاعو ءانضيب نب :ليهسو هع ب ههدج ئباو .ناوزغ نإ ةستعو نصح نا
 ديس لولا لالا كلا ذرررم تك ل تفك ةيزسلا هدجنا ليقف بكير نالضيو هقادع عزب دقارؤو
 الجو .رشع ضايق يعج ا هللا دمع ُثعل

 6 هللادبع )

 _ ىعس ةيرسلا هذهىو ىهتنا نيرحاهملا نم



 58 نبا ةلخخ رطبا وازن( لوح اننا: ةككرب للع اوراس !ناتفاؤملاب يما شع نا داووهب

 نيف ريغ ]نك دلع نيلو نع ءاهبفلا فيك املا نمل جول نات لقبالقا .لاع,تيرش هين ااعنلو

 المع هاابرع قييقاز عرفا سارع عني لفوت واسال عاوزب نافعا ناكر نب م طاف

 نيزيساللواب اًناكوينافعو مكحلا اةيرشابماو خا رشملا نمليتق لوا ناكف هلتقف اج

 | هللا لوسر ىلع اومدق ىتح نيريسالاو ريعلا اوقاتساف مهزحأف لفون تلفاو مالسالاف
 موي لتقف همالسا نسحو ةنيدملاب ماقاو ناسك نب مك 5 ماس ف ملسو هيلع ىلاعت هللا لص

 قانسلللاب .نككالانكءا وذاك زينا تاو( كيرلا عحر ا ْن 0 «.خاسو فرج اق

 رفاك ءادف هيف نحلامو ماس رفاك ءادف اذهف تبثول هنا ىلع ءادف ىلع لدبام هيف سيلو

 ةزم ريمان ما ناك ناتيك ني مكمل قل[ "ل شينوأد يالا مث ل امىف نايوتسيالف لامع

 دابراخ 1140 كافتنقملا ىؤسلا ا نارا ودعا يتلا ديقاؤ لقا نع ربح 2: بات

 مع 6ك انها وقنا هماللسأ ندس-حو ماساف ماسسو هيلع 0 هللا ىلص هللا لوسر ىلع هر

 مللاعت هللا ىلص هللال وسر مكحول هسه ريخأت وهاعاو هريغلالو لاعال ءادؤ يكد هيف ميل

 اكدلياب نان ندقنال ([قالاط:ب قلطعتم يتطو رب الا نأ اى زاجل ميتة و سقس ف: ليزا
 دز, ! هللة لكك فايق ل)) ملعا ىلاعتو هتاحمس هللاو ارفاك اهب تامو ةكمب قلع هيحاصو ملسا
 نوكفيز اشواق زد ةقانلارتنكلاهاذ ف كلت: ناذ !ةيفئاؤو قب مسيف اناك ليا داع
 0 ناشىف ماسو هيلعىلاعت هللا ناجي فلا لقتامىلشا لإ كلك اذان يشي مدحت

 نيه لن "دش ي كق) كيفما هيلا ايتن اء: (ةىههاو كايد قكعيشاك

 0 دارا ىلاعت هللا كل ةياكشامر كسملف) مدقت لععاف عوف سم (هلثمر) هلوقو مضلا
 ةضام ةدرخا 2 اغا كلم سا داع ازا أ | اها ا هك ولداادناوعإ مظعا ىوريو

 ا انمدقف ماسو هلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع هن مدش هعد هل تاقف هةدع ترص ان ريما

 .اه71577-011307337907501791271: 717م5 27779::71755783:213-31207977225 352371735611363 هل جلت

 هتك طا ربك ىوريو (مهفير تتم دلك التم راهظا ) ىنعا هلوعفهو لعفلا نيب

 5 باّمع قي رطنع الضف ( باتع هو ىلعال مهل كلذ لحنم ظوفحملا حوللاىف

 هماىص مامتو ءالعلا نب ركب مالك ىا (همالك ىنعم اذه  بنذ ىلا ةيسن ىا ( بينذنو

 :سلف ) اهائمدقاك (تايالا) هدي رعا( ىونو) كهف وبا ىلا: نلبعوملات ىلؤقاماولا

 هلىا «ىلاعت هللا مالعا لير) مالملا هن قححسل ىا (مالسلاو ةالصلا هيلع هل بنذ تارا هيف
 كاقالاو ةخاوتلابب هل ضارغتلاا/ئا: ل وحلا: ةعيبصبا:( هلا ىدلوطتملا ب هللذ منان (ماقللاب تادف
 ميشت ةل نم -هب.كاعتسشالا ب ناوإ لابقتنسالا ىف. كرشلا نمي وهطتنالب ا (يكاظيإل نع
 ىركذلا هعفنتف ركّذب وا ىمعالا ىئا ري هلعل كيردي امو هلوق ىنعم اذهو لاوحالا
 الا كيلعاف نمؤي منا ىا ىّريالا كيلعامو ضرعتت ىا ىدصت هل تناذ ىنغتسانم اما
 لغاشتبو ىجاشىا ىهلت هنع تناف ىلاعت هللا ىا ىثُم وهو ىعسي كءاح نماماو غالبا

 | «ىلوالاو) بالا اذه ( باوصلا ناو )'ةيلع لاقالاو هيلا هحوتلانع ضرعتو هنع

 0 #« ىراقلاىلع# >2 4192



 و َ
 ظ (كل) رهظو نيب ىا فشك ولام ةخأىفو 6( فشكول ناك ىلعالا هلاح ىلا ةبسنلا

 وج قل نك د سمس سب دست

 ْ ىمعت نكلو ةاملصا/الا ىمعت ال اهماف هَق.ةح ىلا وه لب 6 ريس ئمالاو هروص ريصيلا

 هلودو نورصدسال مهو كنلا نؤرظنس مهارو ىلاعت هلوو هغمو رودصلاف ئلا بولقلا

 | لهانم رخ الانعضاىعالاو « ىمعالا ىلع لابقالا راتخالا ريصبلاو ىمعالا ىوتسيامو

 ١ هتافتلا نا ىلا هداهتحا ىدا مانالا ناعا ىلع هصرأل مالسلاو ةالصلا هيلع هنا الا ايدلا

 ١ مي "هلقنال ماسو هيلع ىلاعت هللاىبص ىبنلا لعق )قلك لاز اناع | هناكال ةذسي ناوكي هلأ ظ

 ' ثعاب هناعاو راكالا ند هنوكلأ (رفاكلا كاذإ) هلاسقاو هضرعت ىا «هيدصتو) كلانه ظ

 | قيال انحارطنا قطط اهو ماقمىف (هنع اغياتو ىلاعت هلل ةعاط ناك ) ىغاصالا نم هموقل |

 | تيل راك هن ةفاادع ةلاور ةةنطسمالا) ءاضقابل "دل كانت هللا دعو كازا ني ةفلا كبلط. |

 ' رئاكلاو نمؤملا ىا (نيلحرلا لاحم مالعا كلذنمرل ءاكح ىا (هيلع ىلاعت هللا هصقامو) ]

 هسن> ىا (هدنعرئاكلانيهوتو ) الثم راكملا ىنغلاو راصلا ريقفلاوا ردحافلاو اصلا واأ

 (كيلغامو هِلَود هنع لضاعالا ىلا ) ةزاشاو ىلوالا. (ةراشالاو ) رفاكلا سا ةخحل ىفو ظ

 ةلصملا لح رووا صون انالا تندابو ةلاسازلا .كعلب اع نعت( زم الا ) انتا ةرضلفا

 ناكىذلا رفاكلا) هريمض,ىا (ىلوتو سعب) دارملا ىوريو (دارا ليقو) ةقاطلا رده

 نب دم نب ىلع وه ىلوالا ميلا ديدشُتب (ماموبا هلاق ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبننلا عم

 ظلاتكتمل اسارمصت 55 هنأ نا لق مالكلا نسح ناكو قاوررالا باكا نم قردخلا ده ظ

 عماجىف ةرملاب ءاملا قي ناك ها لبقو رصمب ًاشن ءارعشلا لو هاعس عومشو ةسامللا |
 ١ ليزنتلا ىهاظا فلاخم ليواتلا اذهو نيتامو نيثالثو ىدحا ةنس لصوملاب قوت رصم

 ريغصلا هريشفتىف مالسلادبع نب دمحوبا لاق عامجالل افلاذنوكي نا عازنلا ماقمىف ناكلب

 هنرقتسي ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا ىتا اريرض ناكو موتكم ما نب ةللادبع ىمعالا
 هركف هنع هلغاشت ملعيال وهو ءادنلا:رركيو هيدانب لم هللا كملع ام ىنملع لوشيو

 ااحو ةمماو سابعلا ىلع لقاو سعف :همالكل هعطق ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 وهو ملسو هيلع ىلاعت هللاىلض هللا لوسر ىتا مودكم ما نبا نا ىوغبلا ريسفتىفو املسل
 هاخاو فلخ نب ىباو بلطملادبع:نب نايعلاو ماشه نب لهجاباو ةعيبر نب ةبتع حان
 همركي هدعب ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنا ىور سنعلل رفاكلاىف لا نوكي اذه ىلءف ةيما

 هلع مدأ ةصق اماو) ةحاح نم كلله لوو ىلر هيف ىنناعنم انحيم 3 اذا لوشو

 ىا (اهنم) ءاوحو مدا ىا « الكأف ىلاعت هلوقو ) مالكلا تاقرفتمىف ( مالسلاو ةالصلا
 اوكف ) اهتيعوا اهشسنج ىا «ةرجشلا ءذه ارق الو) امهل (هلوق دعب) ةيهنملا ةرجشلا

 ىلع اهعضوم ريغىف ءايشالل نيعضاولان موا ميرحأل ىهنلا نوكيف نيصاعلا ىا (نيملاظلا نم

 ريانا لوو موكل ةولعلا حول( ريحا دليلك نعلمكم م! لوتس دايمن نول
 (لقو)»

 22252522252222222ييض7 2222 2س سجس ب اب ابا ممم
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 (هلعىلاعت هحنرصت و ) كاد ريغ لوو عطو ند 3 هللام ولعم | ملع ماعلا ةر 2 ليقو

 ةلطو هافيقما (انبخأ نا ىوغف هير مدأ ىصعو هلوش ةصحالابر) ةيعس د ىلعو ةلاصا

 كان نلالطلاوااينسستءرصغلا للا ةراجلسالادوا» نق نيد نان( ةاياقلا» كيف و1 يزل
 ١ اهضوشح لقد ايلا لكن انيشخش اولا نا ةلواس ورأوا ايدك ءابخي لولاك لبنإل

 ندب )نهال ق غبن وو (نطياشم لاح هلابك اوان اياك واهل

 | كلت نيعنع ىهنلا نانم لاخلا هلع هبتتشا امل هناف ةقفاوملا ىلع امزح ةعيزع هل دحم ملوا

 لاق ماذلاو/اةفاطفعلا قب ةسقنزلا نفر تكيل نايف نأ ةغيرللا هناك ا جر وكلا

 اهزاةلازبلااناولزإا نإ ددرفا كلل و” ىف ان كساب دج لوول يس دش مفايكفاما
 | بحاصك نكتالو كبر مكمل ريصاف لح وع لاق دقف مالسلا هلع سنوي اذكو لسرلا

 امو ) كلانه ( هل سلبا ةوادع ىسنرل مدقت دقو ملسا نا عاف نبا لاق, توا

 ظ نم امكنح رن الف ىا 6 ةياالا كحوزلو كل ودع اذه نا هلو كلذنم هيلا هللادهع

 (امهل  رهظا امب كلذ ىسن ليقو ) ةيعدلاب كحوزو ةلاصالاب تنا بعتتف ىا ققشتف ةنخلا

 نون اهنا قاضى ااةلاقو)/ ةيضبقلا ىف هل وا ةيئانقلا ةيئيو انو نظل لعل ةطسنلا

 ناغ ئماظلانأل ”ناكدتشا:هلفو !(نالثفول الاوهحلا ةعطرب (هنلا ديمة [اناقنالا قانساإلا

 كار ةلربزشنالا و «زلسا روشكم اي لااسط تلو ]5 فشلا انلذي ملطف قايشلز الا الاه: قوارو

 ثراسملا نب ىحي ًارقو ىسانا هعمج ىبنا دحاولاو ناسنالاك رشبلا سنالا سوماقلاف
 انيقلخ ان .امولل ا لتشاو لفكسا ةلصفات قاف كاتيا باها ةافلا ارم يفوتكم طانل

 كبلطر دفنا اًهلفقاح ىلا فانلزر_ةكاتغل كيقلفا قاطلششا قاطرالا »قلقا ناقل ناخذذلا مهللا ةدام

 ملعا هللاو ىسانلا لوا سائلا لوا لاّشام ع<ف هلامعتسا ركل افيفحت تفذخ هتكرح
 عدلال هاف الالح اهلعح ىا (اهل الالختسا ةفلاخلا) ءاوحو مدا ىا (ادصّم ل لقو)

 اننا امس اًمتحرحرس ا ةطهتفلا خ دقفو اهل اهيركلا نهار ايي كل ورق امانا ا! تل
 « تنافس هلا تملمال املا ناب اهاوتؤن راك اكلنا .انكلا قنابل نوبل الفلات ع تقل

 ىف) رارتغالا (اذه لش مدا رذع ىور دقو ) مثالا ىا ثنحلا بجو ايذك ابذاك ىا

 لقوا ةنْطان. ه>ور> لبق ىا (لبقنم) ادهعوا اسما ىا (مدا ىلا اندهع دقلو هلوش ظ

 ةفلاحلا) لقا ( اهل ع الا دا ال7 .ةللع | قالاتنإبلا لفعؤولا ةنلكلاز انس ١ ©( قلففالا ةناوذلا ءاووزلل

 نم دعس وهو 0 نا لاقو) رادعالا نم عون ادا: كطللفاالاو ران الا ضعل

 ظ ىو ( عدخ نمؤملاو» (مورخ« ىتت)ا ان ركتم 1217( اهلها ىلادتت سار كفل )"نشنأتلا واحلا

 ظ لاو مك الا ىذمرتلاو دادوبا هاؤر مي بح ردافلاو غر نه ّؤملا ث دما

 ' وخيال اذهو (ةفلاخلا ونمو ىسن ل ريمحنءا ىا لاقو ىورب (لبق دقو ةربرهىنانع

 نيازرسفملا/ يك او ةفلاط بالنقل اان بس جوال طوال ىلا#تو هناس ى (لاق كلذإن)

 ىلع /_ىلع لمح ةفلاتا نع ىا (ريصلاو) صمالا ىف طايتحالا: ىا «مزحلا ا م ا نا ىلع.



 ليقاك ىلوملا بح نم ىا (ناركس هلكا دنع مدا ىا 6( ناك لقو) ةقفاوملا ةرارم

 فعض هنف اذهو ) ةنْطلا رمح نم وا ايئدلا بح نم ىراكس م ”و ةالصلا اوبرقتال ةبا ىف

 2 راقت دق را تذل ركسبال هيلع يعلق رو - ليلا ايشا 4 رمح: ,فّضو .ىماعت هللا نال

 الالح تناك اهنا هيسانيو اهركس ىلاعت هللا باس مث لربك كاراطي/ لاق كا نكون

 ظ اهتع نراهكي اشو ةنلا رمح فصصو ىىلاءتو هنا هللاو اارطب اينااودع تراصو الوا اهندلاف

ٌْ 

 ة٠الا هن ؟ضنحالاا ةجرلا#لوازملو ةيوتلا لو.شش هيلع عد رفوا ةهعاطلا ىلع تاششلاو هبوتلل ظ

 هزم ىفو (اناك ) ةيادهلا ةخخس ىفو («ىدهلاو ءاشجالانا) ىلاعتو هناحس هللاىا (ركذف)

 (ال وأن اهلكا لت 00 ةيبقملا ءاقلا اال ناكل سيول ةييسادح ا ورتناك نإ كاك"

 ا اهضعب ىلع مالكلا ىخم دقف) راك و زمهلا 2 نونلا ث م ن نهد 0-0 رهشا نودلا 3 ءانلا

 ازا المخ انيدالكتتر ع طفاوبا رمل ١ ليفالكتلا اسف نزكمالب ةثبطلا نا, ءدباؤيو !ةلماثتلا دعب
 ' (اسبلم ناكاذا كلذكو ةيصعم نكيمل ايسسان) هلكا ىا «ناك ) اذاف ةزسأ ىفو (اذاو))

 ] جورخ ىلع :ةاضؤلا ذزا )ادلب طلع ا (اطلاف هلع ) اطاخم ىا ةحوتفملا ةدحوملا ديدشش

 ظ رفيف اهلاهنشتب يزال دق ام | ىظقو ناس شلاق .ةيفو (تفيلكتلا» كح نع نهاشلاو::لوشانلا
 | مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هيلع لدباك ذئنيح اوفعم نكي لش دا فاييسملا ةيلاق. نأ
 | خشلا لاقو) نابوثنع ىربطلا ءاور هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو ًاطلللا ىتءانع مفر

 | قايسن٠ سهاظلا وهو لب 6 ةوبنلا لبق كلذ نوكي نا نكي هلا هريغو كروف نب ركبوبا
 كلذ ليلدو ) ةيالا ىده ىنم مكتينأي اماف اعيمح اهنم اوطيها اسئلق ىلاعت هلوقل ةيضقلا
 هقفوف ىا (هيلع باتقإل ةوبناب ىا (هبر هابتحا مث ىوغف هبر مدا ىصعو ىلاعت هلوق

 | ىلإ (ةلموسلعا حر مش و 8 هللا ىهن) لمح ىا 31 فال ايو يسرا ةيفشلا)

 ١ كياماكلا كك ذيل .اهادعام' لكاق اهرفلاو اهاجنماشا 176 لكلا لغالا )اويبف .ايئلع

 ىأ (ةدلاغ نم الزل اةةة|وملا :كابىف طرح الاب اهوتوإ ارم رؤه و (لفنجلا كتم ةيوثثلا

 ىف لصالا نا ملعبملو ( ميرحت ىهن اهنع ههنبمل هللا نا لوأت ليقو) ةعقاولاىف ةحيرصلا
 اعون فاكملل بجوي ىذلا هيزنتلا ىلع ىهنلا لل هنا لصاملاو مرمتلل نوكي نا ىهللا
 لبق ناف) ءايفصالاو ءايبنالا ىلا ةيسنلاب اهسال ءاهتنالا وه ىلوالا ناك ناو ريب نم

 ١ اهل كيناو ذل ودخل هيدا ماا نيه كلاسن(هي للان )وب قا وطويل قاد لاه نك نحن
 ' ثيدحىهلوقو ) ةفاالانعءالا نكتمل ةبوتلاو «ىدهوهيلعباتفلاقو ) ةياوغلاو نايصعلا

 ( يسال ةروخلا الكل قع كيبل قايل اللثاق هير كفاح نيح (هلذ نا ةعافشلا

 نم مدا ريغل عقو امث ( ههايسششا نعو هنع باوحلا ا! ايدينا )4 نليبا بقا لونا راق ]عا

 هاربا فلا( لاطقلانطببس ك (لدسفلا حام )يول داماس اقع ةل انين ناوخلا

 | مضل هنا مدقت دقو (مالسلاو ةالصلا هيلع سنوي ةصق اماو ىلاعت هللاءاشنا) لصفلا اذه

 [يئانااوولب ةلكألا: ىلا: 41. ايللبلا ميلا ئعوول اةطزيص رك ليسجل 0 نذل

 ( اننا )



 مدار: لقى دبل هل .اييوخا اما ةعبسلا ف 7 'ئرف دقو 205 ةزمهلا دمي ( انا ©
 ةودللا ءانعا كيم نموا هاوكشل هّئمأ نموا هآل وم نم ىا 6( قبا امو اءاو بن د ىلع صن ْ

 - كانا 7-

 هربص ةلقو هبلق قيض نم هتلاحو هسفن ىلع وا هتما ىلع ىا ( ايضاخ٠ بهذو )ل هاضتقمو
 رسكيو فاقلا متل 6 هللامقن امنا لق ق9: نما نوم !انلر هظاما كادت (نمنلع اكتم يكول
 لوز نم اراذ) هنر نذا ريع ن ه (هموقن ءاهجوارتلا) 5 تاع: نا (هلع) وق ا

 باذعلا مهدعو امل لب ليقو) 0 لوطا تاقسلا لاك حا هيهاللاانعإ نر باول
 مهاقلاال هللاو لاقرل هيلا مهريذ لوصوو ه>ورذ دعب مهمالسال هعفرب (مهنع ؛ هللاافع مث

 فصولاب وهو ةيرششلا ةداعلا ىضتقم قلطلا نم ءابح ( ادبا ) ةروص ىا (باذك هجوب

 باذعلاب هرانخلا: نا هيف 6 كلذ قاف .نانكك نم نولتقي اوناك لب. ليقو:2, ةفانظالا اؤا

 فك نوكرشم مهو هولت مل اذاو باقعال بجوملا رفكلاب مهرارصا ىلع اينبم ناك

 اهلاشنا ىا 4ةلاسرلا ءابعا لمح نع فض لدول نونمؤم مهو هلق اودصش نا روصت

 قايدلبلا عم ( منك | ١ هنا مالكا مدقت دقو ) اهلاو>ا ةدءاكمو اهلاوها ادسشو

 عش راق اوم اف باقعلا ةمدقمو باذعلا 03 ا, همالك قدص اودها_ش دقو مهل قادنط 31

 موقالا انهماعا اهعفنق قتلا ةيرق تناك الولف هلوَس هنع ىلاعت هللا ريخا هيا يش

 ىلع « هلك )ل انركَذ ىذلا ىا (اذهو ) ىزلا باذع مهنع انفثك اونمآ امل سنو
 قبا هلوقو ) ةطاطإ 1( ةاهنف بوغسرم لوق ىلعالا ةيصعم ىلع صن هيف لومبلا# انررق هحو

 كذاسل)ا كعابت) موق نعم ىلا: (!ذمابتر نو رتفملا ناقل ولأ عا 0 قيرختلا رعررداووبإب
 لقول رضبال ريرقتلا اذهو ءيما قفو مهدنع هنوكب ىلاعت هللا هرما ثيح كلام نع
 تحنو هتيدونع ىلع ُهاَش ىلا ءاعا قبا ىفو هدعاّش همكح نع هفلخعل هديسو هير نه قبا
 ( هعضوم ريغ ىف 'ىثلا عضو ملظلاف نيملاظلا نم تنك ىنا هلوق اما ورث هتمونرو ُهناضق
 فراعلا لوق هنمو هسفنل ملاظ وه هللقو هردص ىف هير ريغ بح عضو خلل ,ىلبك ىتح

 ضرافلا نبا

 ملظلا وه بيبا ملظ نع كلدعف * اهجرنم تّئش ناو افرص اهب كيلع
 هللا لاق دقو اكرسشش لب املظ هاوسام ةداراو ىلاعت هللا نع ةلفغلا ةينسلا ةيفوصلا دع لب
 اضيا فراعلا لاقو مظع ملظا كرسشلا نا ىلاعت

 نقدر .تمكح اوه ىرظانب .قختا# :ةدارا!كاودش ىف خلت طخ واو
 نا اماف هينذب مهضعب دنع مالسلاو ةالصلا هيلع. سئوب نم ىا ( هنم فارتعا اذهف )

 ةلوهجلا ةغرصلا © هلمح امع هفعضلوا هير نذا ريغب هموق نع هحورأل ) امنذ هلغف 0 ظ

 ةيوقعوا وفع نم ءىش ىلاعت هللا ىلع بحالذا هينذب 6 ذخاؤي ملف هموق كالهب مالسلا

1 

 ا

 . هيلغ سنوي قال هبر نم نذا نع ناك,مالسلا هيلع حون ءامد نا لمتحيو همكح رئاسو |
 ركع اعجب وتس مسه فق م صمسسسلم مس سو تتم مع ع سس ص ص و ع صم مر مس مس سس ع عسسل



 سهإتا 41+

 هس ردا هموق ناعاب ىلاءتو هناححس هملعل نهاظلا وهو هموق ايديا مالسلاو ةالصلا

 ىلا كئاحمس هلوق ىنعم ىا ( ءانمم ىف ) نيمدقتملا ةفوصلا رباك! نم 6 ىطساولا لاقو )

 (اةارتعا هسفن ىلا ملظلا فاضاو) هنم روصتيالذا ( ملظلا نع هيو. هون نيللاظلا نو تنك
 ىهو ةاحلا نم ءالعف دملب (ءاوحو مدآ لوق اذه لثمو )ل هوفمل ( اقاقحتساو ) هروصش

 نبق ةأرمأ لاقف هذه نم هل ليقف هعلض ن٠ تقلخ نيح ءاوح مدآ اهامسو :مدآ ىثب ما
 اننا قطعا !اهدظا انتر! ىح عم تقلخسا هبال لاقكلذ (ابو#:ليق ءاؤخت لاقكاهمتنا امو

 هيف الزنا ىذلا عضوملا ريغ ىف اهايا ىلاعتو هنايس هعضو ىف ىا ( امهعضو ىف سسلا

 حجو: (لضرألا ىلا امهلاّرتاوةنللا:نم ) امهجبارخنا:ىف كبتنلا اناكوب ىاب(امهخازخاو
 نا بحجب الف مالسلاو ةالصلا هيلع دواد ةصق اماو /ر ةفلكلا رادو ةقعملاو ةنحلا ناكم

 مكانا عيننظو كا كمل اديدعتا ا( هيطشامللا )اع فتمالا نا ينل اب

 ناولقانلا|,ئاأةزتسهلا أعم ,(نويارانخالا )ل, لضالا ىف .ىانهيف:ةخحش ىفوااةصقلا ىاب (!اهنف )

 اهاممو ةيروتلا ظافلا ىا ( اولدب نذلا ) ىراصللاو دوهلا 5 فياتقكلا لها 55

 لهيراجار[ع .اواقعا" (اوبريلفملا+ قعتنا) مهنع (ا شنو لب اهات 1 لاط اماول دكا ضع وزو

 ىف دروالو كلذ ن٠ 'ىش ىلع هللا صب ملو) اله> ماعلا نم نا درودقو مهرابحا نع

 11353705001525:1775791777571520717725727752257755205027712620582155312219202520575095855159:23727 252712292091 تم 7 ل ج3 8705057714775 ا مجم وجعي
 (هاستتق امنا دواد نظو هلوق هيلع هللا صن ىذلاو ) كلانه امل جي ب 2

 5 كن 01 رخاو مانو كام خرا عع تلط لا (هر يارد هائيلَسا ىا

 ىههف ةبوتلا نم صخا ةبانالا ناف ةريضألا ىلا ةلفغلا نه عحر ىا باناو عوكرلا نم

 ىنازا اندنع هل ناو كلانه ٍبنذ هلزاك نا ىا كلذهلان رفغف ةعاطلا ىلا ةرععلانم عودرلا

 طواف انديعا زك داو ةةدتنانى ا( ةيف:هلوقو ):اننانلا' ىلا مج وم كامن قينشيو: ترقادفل

 نع ىت> ةعحزلا ئهوبةبوالا ريثك (©.باوا هنا ) ةعاطلاىف ةوقلا تحافش (ئعااأدبإلا ماو

 ايزل نك فبتعا © عيطم ةدانق لاق باوا ديلا م انكم عا يا وربتج نمادا يقل ةوكتننم

 ظ ىلازتر سال طر اودع او نئاثع قبامولاق)# ىانلالثب واب واح قنا ل دايو الفنلا انهو )

 فيز ةيابلا+ نيقا اذونقم اقاذ الاواعو رقلا: ىؤذا نمدقن كال قئابغ نا ميدقت لعل (مهنع

 اه[ ر(] نراك داززاقا)ةءاالةلاوةانر كالا وز: نيايعنفتلا هنعيذحا :ساتغ نءا ىلب :ةسررالا ءافلخلا

 « لت رعا نع الاخيار اح رصت وا اح ولت هما نم ير لاق نا ىلع) هنع < نا

 هتقيقحو اهينطعا ىا (اهكفك اور ِهلوَش نمالا دكاو اهحوزتانا ديرا ىنال اهقلط ىا

 ايلا اةملع دارا اهني رعاا قاكو ىلع اهتنؤمو ىدا ا اد هلانكوي» وجا رابع

 مهلاحابم كلذ ناكو هتحها اذا اهحوزتف هناارسسال ب هلل تول اك مهضعي لثس مالسلاو

 ةيالافف 95 كاوا. ىلل ابغي شل" انتقل كايابتسا اع ةنلا درر ]ل ىلاه ها نانررش

 | اهنع ىلاعت هللا هانغادقو ءاسنلا دايدزا و ى رخالاىف هتنغر ةلقو (ارتدلا هذ هبا ء رككاو) |

 امي )



 ران الاياب و ضاوف ةوالا ىواطإا ب / اجا لالا فاجن لثمإ ناموعلا] كغ ودب ةالكولا ام

 لفات( ناو .ءاضنالا لود انرلغل نتيمفسلال ثنا نكيف عا الام قابو كالا نتابع
 اهطخ لقو ) هزدق ةلاللخ هلع دمتعي ىا ( هسا ند ه.اع لوعي نا ىئماب ىذلا )

 هتيضق ىف ىضا للا قوي اذان لماف اند رك وه طر اج هوة اقتببل هلوا ركب, © ةياطتقر لع

 اهاها هرث اف مالسلا هيلع دواد اهيطخ مث ءايروا اهبطخ شاك هنا فوط لنانسي لحل منلاق

 هانمدق ىذلا طرشلابىا أر ةلاهشتن ةراك عم نمهّؤملا هنا ةطخ ىلع اهبطخ نا همذ ناكف

 (دهشتسي نازل هير ريغ هفرعالامم اذهو (هلّش بحالب ليقول هانلقنامت مولعم ريغ وهو

 ىندال هلا لصاحلاو هيلع رارصا ريغن٠ ةرطخ ناك هلعلو هدعب هتارما ذخايا ءايروا ىا

 بوقءاو قححساو مهاربإا هسأ ةلزلق - دواد قاد ٠ صصقلا لها هلشام 14 تفتلي هنأ

 اولنا مهنا هيلا ىلاعت هللا ىج ىلاننلاك رتاج اهنشف ف 1 8 براي لاقف مالسلا مهياع

 فسوب ىلع نزحلاب بوققعلو هدب قحنباو دور ميهار ىلا دق هيلع اوريضصف ءالمأاب

 املف سرتحاو ارد مول َّق 5 دل كنا هنلا ١ ةنلاعقؤ هللا 55 ءالتنالا كان هرمول باهذو

 ْق ناطجبلا لشن رونزلا ٌورَهو ىلصي لع>و هلب قاعد هءارحم لخد مويلا كلذ ناك

 وطاف اهعشف 30 تفقوف تراطف نينه هل نال اهذذأل هان بهذ ن٠ ةمامح َة داو ْ

 : 202 ءاقلبلا ةأ نع نم وهو ءايروا أع ىشو الدني ىلعذف أه روش كلو لق هلام تار ا

 0 ناكو تواثلا ىلع همدقو ءاير وأ ثعنأ لآ ١ ءاقلملا بحاص وطو ايروص 4 بوبأ ىلا

 ا هثعف هيدل دهشتسوأ هبدب ىلع (ملاعأت اهيل 3 ىتح عجرب نا هل لحال ثوبابلا ىلع مدقَس

 اذهف قاواس مأ ضو هنااا جوزيف“ لق ىد ةملانو ىرذا 200 هدر” ل مثلي همدقو

 صع ن 3-00 ةاضو نافل طدللاب ن ه حالصلاب نيمسنملا صعن نع 4 ثدحتل نإ جا مم رحت

 هءوريام ىلع دوأ ل ثردحن 6 نم ه4ع>و هللا هك لا نحف نياسرملاو ءاسالا مالعا

 وهو ( ىدقر ملا حو ) نيببنلا ىلع ةيرفلا دح وهو نيتسو ةئام هتدلح صاصقلا
 نيمصخلا دحال هلوق هنم رفغتتلا ىذلا هيلذ نا) ىلاعت هللا همحر ىنذلا ثيللا وبا هيقفلا
 ردنا ريغن٠ ىا (همصخ لوَش) هملظ ىلا هيسن ىا همال ديدشتب (هملظف كملظ دقل
 ىلعالو هناا ىلع لبو هنق قبسل هنآل ليزتتلا نه دامتس ريغ اذهو هندي هيلع ىعدملا

 همصخ لوقو هلاؤس ريدقت ىلع ءاتفا هلاق ناب امكح اذه نوكيال نا لمتحم هنا عم هيفن
 ءالنالا ةلمح نم ىا «ةنتفلا نم نظو) ةلفغلا نم (هسفن ىلع ىشخ امل لب ليقو) هلوقل
 ىا «ايندلاو) ىروصلا هايلا لك وهو (كلملانمر) هيلع عسو ىا (هل طسب امل ةنحلاب
 قأشنو انه ىلا ليقو هلوق غسنلا ضءبىف ذك ىرورضلا لاخلا ىف هلا جاتحلا لاما ةرثك

 (دواد ىلا 2 رابحالا نع ىا 6( راخالاف فيضاام قن ىلاو ) ارذؤم رخآ ضعب ىفام
 ايف رصحلا ةدئافال هب قلعتمللا رورجللاو راجلا ةيلع مدق 6بهذ كلذ نم هيلا بسنام ىا

 ةرهقلا ةرفكلا مهنال كلذو (نيققحلا نم اهريغو مامت وباو رصن نب دمحا )ل هيلا بهذ



 ةنانكما ١
 1 ا ا ل طخ طق طا اال اتلال 03077 3130177 طاطا نال طز اطل ول ستة فطفل

 مهويذكتالو باتكلا لها اوقدصتال مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ةرربلا رانخا اوريغ دقو

 مهرابخاىف مهيذكت انا كشالف الاو انتميرش نيناوقو انتلم دعاوقل ايفانم نكي ملاذا اذهو

 (ءايرواو دواد ةصققف نسل ىدوادلا لاق مهرارساو 1 مهراحاو م6مابهر نع

 غار 6 انا ابحت ) ةدواقم (ةيفلا ف .ةيتعق ءارلا هومسككو ولولا ,نوكس مضي دقو ةزمهلا 2

 ىنب) نظينا ىنشالو ىا لوهجلا ةغيضب (نظيالو)ل رثالا ٍبابرا دنع ةربتعملا هطورشب
 ناكل قع اندم الدوالي رجس: قلق ناوصملا م نفسا: لوس ( ادع لير ةبح
 امهاح لوا امهل اىظعت وا دحاولا قوفام ىلع هقالطا ىلع ءان اما عما ة هغصلت اورو

 اهباشمو عما طفلك ناك ذا مصخلا ظفل ىلع المحوا ىناسملتلا لاق ا انهن قو
 ىلع موقلاو جوفلاك هريمسص تدق ال هظفل ىلع "اج ناكول هنأ هقو صصلاو تايبلا كم

 عمح دقو ناحوف ىا اومصتخا نام ناذه هلوقو اوضاخ ىذلاك ىلاعت هلوقف ققحام

 لاك أ عميل ىعتحب ةازبلاا نيهصتلا نا لثقؤ) نيكوفلا ذازفا. ىلع .ءاسنس اومصتخا

 ةيسشاح ىفو ههاظ وهام ىلع ناربخ ىلع عوفر وهو ناكلمال ىا ( نالجر ) دواد

 فلالاف ثرا ط1 ا ةغل نع اما: لالا .هجاوو.انضنب نيلخر هلوشا# بلا [ ا بيسنللا

 اطل و ىهتنا كعلا وهو نالحر اهئىا فوذحل ريخوأ دوصقلا فلاك صصللاو رلاىف

 نوكيف 6 ةي الا هاظ ىلع ل اهصتخاب قلعتم 6 منغ ) جاتنىف ةخطسن ىفو 6 جاعنىف 2 ىنخحال

 ةراشالا قيرطب اضبا ةقيقلا نم دافتسي نكل ايريوصتو الشمال ىا ايقيقحمت ماصتخالا

 ةييقلا ىلع ىدح 19 هنم زفعتسا ىذلا هسذ هلع ىا (لقو ) هش رطلا راج نم هيداربأم

 الملا نم )ل هل عسو ىا ( هل طسب ام ) ةنحلاو ةيليلا ىا 6 ةنتفلا نم ) هتطاف (نظو

 ةحردلا ناصقنل تاااسس ابنا عم كيوم .؛ةكضعإل و ايندلا نوف مظعا ةنق ىاو لعسلا#

 ثيلثتن م هتاغل رهشا نيسلاو ءايلا مغبوهو (مجلطلا ناهي نيدو ةضن افا ورز حرك ف ظ

 اهو ةزحسل ىفو مهاصق ىف ئا (اهف فاسو ىلع سلف هنو>او) همدعو ةزمهلا عم نيا

 باتع ةلاطم ءدعأ ةؤسل ىف تك ا شتتإلا ضارتعا ىا فاقلا دب دششش (بقعت ) مهت4> نم ىا

 مهلاوح او كاملا داق:ءا 3 املعلا ضع 2 ىا ( مهتوبن تنس ملف هيوخا اماونل ةمالامو

 مهلا 3 ا ىلع أيل لق ( هلامفا ىلع م الاكلا 0 ا مزلب ىدح ىا فصللاب © مزلف 0

 لها ن مهنوك ىف احرص ويدل ءاسالا - كيع أب اوقلالاف قى مهدعو طايسسنالا ركذو)

 ١ جيشنا( و ىللا ةفلازلا اور انهن كينزاناهاوإ تلا اما. يلو ةراتملا 36 اق ريانا

 | قحساو لييعتا دافحاو بوقعإ دالوا تكلل طر.س مج وهو طا.سالاو بوقهحاو قححساو

 نسل ليق هنمو هدفاح لجرلا طبسو ةعامج مهنم دحاو لكل دلو هنال كلذب اومسو

 ىبىف طبسلاو ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اطيس امهنع ىلاعت هللاوضر نيسحلاو |

 6 رمدنع 5-3 تمس ىل اع هل وو هيمو مجعلا ند بوعشااو برعل | ىف هلم .ةلاك مارا ظ

 3 هيكل مهيأ لم دؤوب ايور هللا ريش و هصهاطظ تس مهاك فسوي ةوحا محو ارغاب كاي

 6-00 غ1 الا انااا تا هال تس حالا

 ١ اوكلا 5-1 )
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 بوقعإ مهنال تناك ىتلا ةلاسرلا ةيئيم نود بقاذملا ىف مهبتاسمم نا ىلا ءامبا بك اوكلا

 لاق )“قالا ووطلاو» قافآلا:اورسلا راها !ةركااوتعلاب لب ؤرصتا نتؤكايرا نازلين اال

 طظابسالا ف ناكو :ىوغبلا لاق (طايسمالا ءانبانم «ىننم ديرب ) :ههضغبا ىأ. (ناوارسفملا
 هللاو ءايدنا مهلك اوراصف هبلصنم بوقعي ونب مه لبقو مهلا لزنا امو لاق كلذلو ءايدنا

 اذهلو نائسالا راغص هواعفام فسوس اولعفنيح اوناك مهنا ليقدق و) ملعا ىلاعتو هناحس

 ىا (اذهلو) هب ةذلىفو ( هيلع اوعقجا نيح ل رصمىف هوفرعن م ىا (فسوب اوزيعم

 اهنا"نهاظلاو نؤنلا"ةءازق لع (سلنو عترن ادغ انعم هلسرا اولاق) اضيا اراغص مهن وكلو

 مهلك نوك مث ادغر لكالا عترلاو ةيغلا ةفيصب بعلو عترب ةءارقل بيلغتلا ىلع ةلوم
 (ةيلشدز اف انّرلغاو١ اع رثث" هععتنال ناكللل لملان ناب لمنالقاو اقعب لما .ةباهفب اوقع

 ةثعبلا ل قهناهيؤ كشالامم اذهو ةصقلاو مالا 6 ملعاهللاو اذه دعبف ة وبنمهل) تشننافىور

 اهلك رومالا هذهو رمل عسو بذكلاو محرلا عطقو قوقعلا نم مهلعق واه لاكشالا امناو

 هذه فالخ ىلع نوةقحللاو ةثعبلا لبق ءاينالا ىلع اهءاكترا زوي نم دنعالا مقتسيال رئاك

 1 ةرطخو ةركف مهوا أمهف ةديسلل ءاملاو ةدءاكمو ةدصم مه ىأ نا موز ةدواصو ةوهش

 الي ناوكلاو) ابنا نحول ةركفلاد لظففم قسقا ابتدا رابوفاقنلا انين مق لقا وا ديقل ياووتيتول
 || ةودلا الول ىا:(هبر نار: ىأر نا'الول ):ةلكاشملا ةقزالاوا ةسن اجلا ةعتص. مهواتمه
 مهقدحو ةصعملا مث م ملف هدو>وم ةوددلا نكل ةوهشلا مح مهل ةمصعلا نم اهمزاولو

 مهنا نيثدحملاو ءاهقفلا نم نييك هد شا اهل نم هلع تيم ةلالدل الول باو>قىف

 ةروصالا (ةئيسبإ تسيلورل هيلع ممص ناو ىا ( هب ذخاؤيال ) اهرطاخ ىا ( سفنلا

 ىسالا مالكلاو ىسدقلا ثيدخلا ىف هنع اكاظنىا (هرنع ماسو هلع ىلاعت هللا ىلص هلوقل)

 ىلحانم انطابو !ىهاظ اهيلع تبثيملفىنم افوخ اهكرتو ىا «اهلمعي ملف ةئيسب ىدبع مهاذا)
 ظ 5 ترما ىنعملاو لعافلا ةقيصن للاركلا نا زوو هالو ةغدصل ؟فةطيسو هل كنتوا

 ءاهقفلا نم نيققحلا بهذم ىلع اماوإل ذئنيح ىا (اذا همهىف ةيصعمالف) ةنسح هل بتكي

 ترقتسا اذا ىا ةروسكلا ءاطلا ديدشتو واولا مشب 6 تنطو اذا مهلا ناف نيملكتملاو

 هللاءاشنا نو 9 اهاوحو اما نيب ةضرتعم ةلمح باوصلا ىا (قحلا وهرث ىناثلا لوقلا

 ءاسالاب قئاللا وهاك (لسقلا اذهنملل ةوهشلا مه ناك ناىا (مالسلا هيلع ف سوي مه ىل اع

 الو ةلزلاو ريصقتلانه ىا («ىسفن 'ىربا امو هلوق نوكيو ل مهلاوحا ىف نظلا نسحنم

 صمالا ةريثكل ىا ءوسلاب ةرامال سفنلا نا ىا 6ةي الا) ةراهطلاو ةفاظنلا لامكب اهكزا

 ا

| 
 هتمدخ ىف طرق نمل روفغل ىبر أ اهسحاوهو اننايكتلا اهسواسوو اهءارطذخ نم مصعل
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 420 ملل ثروملا (مهلا ادهن م امربا امىا) هدابع نم هتعاطوف نسحا نك ميحر هدامع نم

 فارتعالاو) ةيبوبرلا ةحاسيف (عضاوتلا قيرط ىلع هنم) لوقلا (كلذن وكي ) و ةخعسن ىفو

 لوي فاطر (:غوبو (لبقد ير )ايا ةنحن فو 6112 :ةيووتعلا ةيواز: ىف, (سفنلا,,ةفلاخمت

 الايلل اكادنك ةلاب كك)) كلانس: ةمضقلااب هلو دههشاو كلذ لبق .هتآب وي ةوسنلا فتكزامل اراجهف

 ظفاحلا مامالا وهو ىلظنملا ىنايتطسلا ىزارلا ىا (متاحوبا كح دقول لوعي قيرط ىلع
 هللا دبع و درخ خميس و ةرصملاب تامو ةئامو نيمو عسل ةقاس دلو مالعالا دحا حيكلا ١

 دوادوياو ىلعالا دبع نب سنوي هنع ثدحو مهريغو ميناباو ىممصالاو ىراضنالا

 ليمح لاح هلو ليلح ريسفت هلف نمحرلادبع هسا اماو هَ ىنطقرادلا لاق ةعامجو قاسنلاو

 مغ وهو الصا ىا (مهءمل فسوي نابلر قلل نتا عمها ىوطبو نوب ةديعواوف)

 متو ىا (هب تمه دقلو ىا ريخأتو ميد ماهقب مالكا ناو رس كيو شنو ميملاو ءاسهلا

 باوح نال رخل انا مدقتلاب لاق اناو (اهم مهل هير ناهرب 1 3 الولو ) هب مالكلا

 هتدواردقلو) ليعاروا اذكز ىهو (ة نمل نع ىلاعت هللالاقدقو ) مصالاىف الع مدقتيملالول

 ممصتو عتتما ىا 4 مصعتساؤ ) .ىنعقا وب نا هنم تدصقو ىنءماحم نا هتيلاط ىا (هسفن نع

 مهلاو< ىهو ةريغصلا ىا (ءوسلا هنع فرصنل كلذك ىلاءةلاقول مهالو ليم هنم عشلو

 ةغلابمو باسالل اماقْها (باوبالإتةلغوىلاعتلاقو ل ىنزلا هو ةريبكلا ىا (ءاشحفلاو)

 ةروطسم نتكف ةيايكتس نام ةروهشم تنال 5 هف 0000 تلاقو) 900 سنلاف

 (ىبر) هللاىا (هنا) اذاعم هللاب ذوعا ىا (هللاذاعملاق) هيلا كوعدا امىلا ماه اهاصاحو

 ةئسن ىو (ىزليق) ىاوأمو ىلزنم يا (ةي الاىاوثم نسجا) ىديسو ىبسمع ئيزملاوا
 كلملا ريزووا زيزعلا هباوص (كلملال يقول هيدارملا وهو ىا © هللا ) ءانعميف ىا ىبريف

 (ميصت ةلج نمو اهدحنىا (اهظعوو) اء رضوا اهدرطىا (اهرحزب ىا ام مه لبقو)

 ءاملإلاعان نيو سل تناك اذاءاجلا كاقفا اهل مص هحوىلع ترتسو تماق امتدوارم ءانناىف اهنا |

 اب مهليقو) ىرصا عيمج ىلع علطملا ىبرنم ىحتساال فيكك رضالو عفنالو رصنالو هل

 (اهيلا رظن ىا اهم مه ليقو اهنع هعانتما اهمت ىارل ىوذحم هلعافو ةدي نموا ةيدعتلل هؤاب

 راركلاك اذهو اهرش ىنكو هسفننع ( اهعفدو اءرضب مههليقوإ بداوا بضع رظن

 هنإ روهشملاذا هتلاسر لق ىا (هتوس لق ناك هلك اذه لقو) ملعا ىلاعت هللاو مدقتال

 بحجلا ةبانغىف هولمحم نا اوعمحاو هب اوهذ املف ىلاعت هلوق هيلا ريشبأك بحلاىف وهو 'ىن

 ماهلالا نب نوكي انهىجحولا نا دعببالو نورعشيالمهو اذه مهىمأب مهتسينتا هيلا انيحواو

 ىتح ةوهش ليم فسوب ىلا ) ملا رسكو ءايلا متل 6نامب ءاسنلا لازام مهضعب ركذدقو)

 هنروص ىا 0110 نع 67-25 لك هديه تلغمف ةوءألا ةييه هيلع ىقلاف ىل اعنا ةلإاءاس

 هلتقف هعمجم هيرض ىا 0 اكو ىذلا هلو عم مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ريخ اها

 ىو لق ىورو دادا ىا (لاق اج نم ل هنأ هبلعو هلم هنا ىلاعت مآ هللا صن دقف)

 ( ةياور )
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 ىذلا ةزخسنىفو (نءذلا) رصم لهانم ةما ىفاقلا رسكب (طبقلا نم ناك ) ةنسح ةياور ْ
 لكل بقل نوعرفو بعصم نب ديلولا وهو ( نوعرف نيد ىلع اوناك ) ىذلا موقلا ىا
 كرتلل نافاخو ص عبو ةليوتولا ىئاجلا و سرملل ىرسكو مورال ام كهوف كملم

 (ةروسلال يل دو) هؤطم ىلا يطخلا ىطبسلا لمينا دارا دقو نوعرفل اخابط ناكو لبق
 جوزتو بيعشب عج او هلتق دعب جرخ هنال (ىسوم ٌةونلاق هنا هلك اذهىف)؛اهتالد ىلا

 لاقو) ةلاسرلا ةوعدب نوعءرف ىلا لسراو "ىن من * رثكاوا ع نريدش هرتيقاعسم داع ناكو هنن
 هدرو ملظلا نع هعفد دارالب (هلتق دمعتي مو)إ حالسلا نم ل نال عقإ اصلا ءازكور داق
 ناك ليتقلا نا عم (كلذىف ةصصعمال اذه ىلعف ) اناا خو» عالما زاكتف حالصلا ىلا

 اذهلو مالسالا لهانم نكيملنم لتش سمؤيمل مالسلاو ةالصلا هيلع هنا الا كلانه ارفاك
 ناطيشلا همن لمعنم هنا ىا هيلع لوم (ناطيشلا لمعنم اذه هلوقو) هلعف ىلع مدن
 هيلع هتنواعم ىلا ىدا امو ىطيقلاو ىطتسلا نيب ىرج امل ةراشالا نوكت نا دعسالو

 نوك | نا ريغنم هتيرض ثرح (ىسفن تملظ هلوقو) هودع ىلع هبل مالسلاو ةالصلا
 لكو ىدمعو ىاطخو ىنذىلرفغا مهللا ثيدلا ىف ىنع ردصام (ىلرفغاف) هب ارومأم
 مالعالا دحا هيقفلا ىكملا مهالوم ىشرقلا ارغصم نيع” (حيرح نبا لاق) ىدنع كلذ
 لوس هتعم_س ةئينع نبا لاق هريغو ناطقلا هنعو ءاطعو ةكيلمىلا ناو دهام نع ىورب

 نم) مالكلا 6كلذ) ىءوم ىا (لاق) ةتسلا ةئالا هل جرخا دحا ىتودت ملعلا نودام

 رفغتسا هلتق ىلا هيرضض ىدا اللو ُهلْنَس ل4 وع هللا لقلب ىنلىتشال هنا لجا

 ءزكواماو لتقلل ادءرمم دمعنع هلَتش مل) ىلصوملا ىا (شاقنلا لاقو) هما ريصقتىف هنر
 لتقلا ىا (اذه نا لق 1 شاقنلا*(لاق هدو لها نع (هملظ عفد اهب ديرب ةزكو
 انئاخ اهنم جرحت ىلاعت هلوقل ( ةوالثلا ىضتقم وهو ةوبنلا لبق ناك)) اق ا عم
 ةصقلار خا ىلا ةما هيلع دحو ندم ءام درو املو نيملاظلا موقلانم ىني بر لاق بقري

 الاخ ىف تدق لو همس واو (ةحضقق لاذ ”ةلوقو )" ةلباؤاط ةنع اهيدقيتاوإايناك# داوابلا 0١
 ديرا «ليق) انوتق كانحما ىا (ءالتبا دعب ءالّسا كانيلشسا ىا انوتف كانتفو ) هتصغ مفر

 هؤاقلا لقو) هلّتقىف هموق رم ا ثيح (نوءعرف عم هل ىرح امو ةلهنلا هذهىف) هؤؤالّتنا

 ( كلذ ريغو ) اثاث نوعرف دبىف هعوقوو انا مرا ىا؟ ميلاو )ل الوا تروا 1

 بيذعتللال بيذهتلل وه اما هءالتبا نال (اصالخا كانصلخا 0 ليقو) كلانه ىلا امت

 ذوخأم وهو ناليل> نايعبات ريبح نبا وهو (دهاجبو) ديعس وهو (ريبج نبا هلاق)
 اهريغنم اهتيقصاو اهتيذاىا (اهتصلخا اذا رانلاىف ةضفلا تنتف) برعلاىا (مهلوقنم)

 ىا (رايتخالا) ةصاخلا حالطصاىف ىا نيونتلاب (ىنعم ةنتفاا لصا اور اهب طلتخا امن

 ناتمإلا تع مهضعل لوق هنمو اةلطم  ىا ن طبام راض عوف صم وهو ناحمسالا ْ

 أ ئدؤإ ىورو (ىذا ناستعاف' عربشلا“رعو نشاهد ابل 911 2



 مها انو و 1

 ريخاىف ىورام كلذكو ) عبطلا ىف هوركم ىما ىلا ىا لوهجلا ةفيصب د ليلسدلا)

 ىسوم ىا ( هءاج توملا كلم نا نم ) ءايسنالا باتكىف ىراخلا مم ىف ىا ( مبصلا

 اهحرخا ىا مان ١ تعا نطاس ام رض ىا © ع مطلف) ناسنا ةروصب اروصم

 طباع ىسوم ىلع مكحيام) ليلدلانم ثيدحلا ىف ىا (هيف ا نشل للا كان( يدلل

 هقرعي مل ثيح توملا كلم ىلع دا نع زواممأاب هيلع ىذع وش قا (ىدتلا ماللسلا

 ىوريو اعرش تيشبملو هل زوال ءىث لعشو ىا (هلبحن) الام ةخس ىفو ملام لعفو)ل

 نيب ضالا ىهاظ وهذا رث امهءئعام ىا امهيف بصنلاب بحب ملام لعفو ىدعتلا مكحام

 روصتدقو اهفالتال هاتانم هسفن نع عفاد ىس ومميز اللا لقتلاو لقفل ال6 نافل قاع هجولا

 يطا ملطا كس ؤم قدك ف[ روصتمالا ىلا( نكفالو 2-اهكاله دارا ( ىذا ةروعض ف دل
 هير دنع نم هلاو 6 توملا كله هنا ذئنيح ملع هنا) مانالا رئاس نم هريغالو مالسلاو

 ىتاا ةروصلا كالت نيع باهذ ىلا تدا ةعفادم هسفن نع همفادق ) هصصاو هنذا نعو

 مهل ةخس ىو مالسسلا هيلع ىسومل ارابتخا ىا (ىلاعت هللا نم اناحتما كلملا اهيف هلروصت

 هعودحرو ىلاعت هللا ىلا هءاهذ كعل ىا ديل كلملا بأ 6 هءاح املف 0 ةهح>و رهظلبالو

 هلوسر] روصملا كلملا (هنا) مالسلا هيلع ىسوم ىا ؟ىللاعت هللا هملعأو) الوم 7

 قولا ءاجلع مرتع اكلت نيمدقتمالو 0 اهنا ىا ( ملستسا هحور ضيقيل 0

 تاوجلا 0 ةددقاع قا (ةبوحا) ثدخحلا ان نع ىوربو (اذه لغو نيملكملاو

 نعافملا لوو هيمو اهموقااها وقواىا هسا دي دشن و ةلجم ناس (ىدنع اغتسل مدقتملا

 ىنامر هدعاسدتسا املف # مون لك ةيامرلا هملعا

 ءانزلا فني ( ىف رزاملا هلا دجسع' ىلر مامالا انتعش ليوات وهو ) ةينجملاب اهنا تدبلا ف ليقو
 رزاو نعمت ةزاق( ليقو ةبلقص 2 ةدليد نزال بوس قهو نسكت يقؤ كالا نغو

 كلدب مالسلاو ةالصلا هيلع ى 1 اع مامالاب روهشيم وهو هن ن رشع نا وطو ىقفا

 ا الامم حاو كيم نينامو 0 وهو هايتس نيثالث 8 دي هدافي ةبدهملاب تاف 0

 اديح اح رش انيانناعم حرش دقو ةكلا املأ مالعألا دا وهو أمم نفدف ريثساملا ا 7 اف

 ا ا ةلكألا |عياقك, قتنصملا طابع عضاقلا قخ ملعو 37 اق جنبا ىزقا علعلا ماعم

 اا ااا هدداعمم نتك نذالا ف هلو لوصأالا َُك اهرب ىف لوصحلا حاضيا تاقككرولو ناتكلا ادهل |

 هرقلا ىلا صفح كك دم 31 هللا دسع وهو © ةشئاع ناار عدو هلوات دقو ) ةدضم

 نيثدحلاو فارشالاو ءاملعلا دحا ناك :كلط تاب هدفت اع كلو نمت هبال مو قعلاب فورعملا

 ملعلا نم . ىا (هيغر) نّسامو نرشعو ناف مست عرانف ئاقيللاو ىدمرتلاو دواد وبا

 لم كم مالك وهو 1-0 نيع 'ئقفو ةيعجلا همطلو زر ىوذعالا مك نفل نيمدق' 3

 ريس رف دخاو لع 100 هب ريض ةكص لاقي هلق + هاب كغ (فورع١و هغللا ىف باس لا ا ظ

 ؤ
 ْ هل جرخاو ماح وبا هش قاخو ىوغبلاو دواد وأ هنعو هريعو هملس نب دامح نع عوز

ْ 
 | تمي

 ( ضيرع )



 1114 ةحااش | اناا 71 ف رنا 3 3 نوي 75 5 لف ١ اطيل هن ضن ىع

 هيلع مراعات هصق و ئزا# رد 49 ىقبقح فدعا :كللأ لأ هاك اهلا ةجحاب هيلع

 (مانيلتبا هانعش ناعلس انتف دقلو هلوقف هينذن٠ ريسفتلا لها:اهف ىكحامو مالسلاو ةاللصلا |

 ىنلا نع و لولا ةبجف ) ام ةزئس ىو ١ ع هؤالتساو ) ءانريتحاو هانم لاا

 ' مايالا ضعب ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ناعلس ىا © لاق هنا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 أ ةلسقملا ىا (ةلالا) نمقا دارلاو نرودا ىلا ةزمهلا من نفبطال ةياودفو (نفوطاال)

 ظ دكا عنتاب نيلك) :يراذلا «وسملاو ب ىأ+(نيهننتف عستوا أسما ةثامىلع)

 هيلا لتس ىف ندا لطب شرف هلك كوش واتازكم ايار نأ ©( فزاع )اذار ايش م ذل

 نما خاقرغ اور فاز هلك ةبوتس الغ نست هلام ةدااذغا او نقال جول

 ظ هيطاخم ىا (هيحاص هل لاقفرل لحجر ةئام ءام ناهلس رهظىف ناك هنا امهنعىلاعت هللاىضر

 آد لَه ملف هللا رنا لق. امرط اخلاق رشاد ولن عشوتلا اقوا نذل نقل افاورااسرلا ماج

 ظ ل ملف ىا ميلا 0 0 ملف اضن هللا هردق امل هلل وتاب رقع من

 | ذك ةايفاو يشل :وبا ا ىلا ويقل تاج سلا ادلا 1 نهلك ءاسلاةئاددبيش)

 ظ د 1 لاق ناسسنا فمن هل تدلوف ماسه ع ىفو هفصنم» ىا فاقلا
 وهو كالا ةحاضر :دارملا "لبق ؟ىلاعت+ هللا 'ءانش' نا لق كلملاوا هيحاص هل لاقف هلوق بيقع

 ىذلاو ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبنللا ةيلاقرل نب خف الا نيلوقلا ىكح مث هظفلنم ىهاظلا

 قاوم ولتانو 2.3 و زركاو* بلا الح اك 0 نأ (اوؤشالل 'هنياءاشر لع قلافأول هليه سلفا

 دس وها وعيا وز عي املا نيولاو ومما اج © نىنانقملا» كاكا ىلاق“ ىللاعتا هبلالعيلا و ناهرمل

 ىلا"( ارم لق 'نيع) ةؤلسلاو”ةالاصلا"ل يزيل اواوتسي لساعة« هلبركر لع تلا
 كت فق ليو رشادل دلو نايس يلو نع قارابع علل نا اناا ةيسمل مكرم ١

 ظ هتلتشه اهنع ربعملا لا ا (هتوقع) ةلاطلا فخ معا (ىهو) هرب رس عض وف

 دسحلا قالطا نه نهاظلا وهو ( اتيم هيسرك ىلع ىقتلاف ) دلولا © تام لب ليقو ])

 ايم راسص مث ايح ناكوا ايم لزأ هلصا نء نوكي نا لمتحي اذهو دلولا نع لودعلاو

 ملعف هلق نا انليسف ةرذسا ادم كلف لن نشاط نأ ناطأ .ثلا لاقف نبا هل دلو هنا ىورو

 هنا“ ناطق ىلع” هلق اتم هيدلس نك ىلع ّقلا' ناثالا»ةغاراشب ةباتتلا ف ةءادفتلل ناكفا كلذ
 ءانئتسالا كرت لجال ءالّسالا اذه نا لمتحم مث باناو هير رفغتساف هير ىلع هيف لكوت م

 اذ( هثنتو) دولا نجل ىلا” (كلذ نع هطوحا هند” ليوا كيندال نهاظ ؤجألا 2

 لس مل ىا © نئتسي مل هنال لّقو )هاوس هللا نم بلطي نا لماكلل ىتشالو دلنلا ىف 0-7

 نسل اس عدلا ولا هلع قلغاو ضار ركب قف رولا 1 يلا هنيآدانغ 3

 هنكح قا (04 كلس خا" ) هنتشااهنغ 'راغملا» (هللاوتعل' لفؤ) و قلل نرد انتشلا

 باس بيس ناك ىذلا ىا © هسذو)ل هاخلا باررال ىلاعت هللا نم ناححنا اذه ىفو هتنعر ىف

 ب همس مج سس بدمي يسب سسسسس صا للا د01 ذ]ذ ]ذ ] ] 1[ 1 1< 1 <1<1<1|--1 الا
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 هواك 0 ملل

 نانو هنايصأ- قا نتخلا عمج عمج ٌةزمهلا عقل (هناتحال ق هوو هبلش بحا نا) هام ]

 مزاول نم ةرطخ ىلع ناك اذه لع و ( مهمصخ ىللع) حالاو ا 1 لبق نم ناك نم

 ا

 هنا ىدسلانع درو دقف ىاطنالا ٍلاقو ةضضقلا ف هكر ةيصعملا نم دعب الف ةيريشنلا

 تالا قرانلا ]+ ل ناش ةازم) اال كتاب ]كوش ناهلس هتف هت ناك لاق
 لاَ ءاح اذا هل ىضش كك بحاأ اناو ةموصخ نالف نابو هدب ىخانا امو هل تلاَقف هدمع

 ةزذىفو ىراو لوهحم ىرووك ذ>او لوهحم (ذخوو ليقول هلوَد لّساف لع مبوب من

 ىلاعت هبا هفو هعالطا ريغ نم هتياسكر ا ا ضع هفراق بذي ( بقوع ىا 0

 5 نم 0ك اعا نهت:فراقمو يل هريصقتل بق وع هلعلو هرب لعش ادحا دخاؤبال

 مه وس نا زوجالو اهلاثماو 10 هحاسوا ةمر#ع ةيلح اسيل وا هنا موصوأ ةاللص

 اميل ةعالغلا [ق؛:ئا اهاتناخ ىلاعتو هناححس هلوق ىف نورسسفملا لاق دَقف نهم ةشحاف لعف

 نيييطلل تاييطلا ىلاعت هلوق هلا ريشيو تنزام ىا طق ىن ةأارعا تغب امذا امهم ناعالاو

 درا كلاس در ف 10 231 نع ون ايما مانام انا واكو الا "تانطلل نورطلاو
 ََش دس 5 مالسلاو ةاللصلا هيلع ىلا جاوزا فدق نم نا ةناالا هلوسرو هللا نوذدؤي

 ىهتنا حرص رفك وهف اذه لثم ى بس اذاو نانرق ل>رلانع لو نا ةيذالا مظعا

 ا

/ 
 9 اهدوحو ريدش ىلع اه ايضارو ةشحافلاب املاع ناك اذا الا اذه مزاي الذا ا وهف

 اهلل ذأ كيلوا فلا انا نقلل راكب | هنا[ لع ماس ةهيرش الب نفك ةشئاع فق نرآلا

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىبصىبلا مهدح اذإو 61 كي ناك ةنافب ةرازيلا تايا" كوز .لق ظ

 نه هيلع بترتيام رراسو مال_سالا ديد مهرما الو ممدادنرال مهل ملو فدعلا| دج

 رئازتلا ضعب ىف نا هغاب مالسلاو ةالصلا هيلع ناولس نا يك ىاطنالا لاقو ماكحالا

 نم هدونحم اهب انا ىت 2 رلا هلمح اهيلا َج رخخ نالا مظع كالو امو_ةمظع ةندم

 يسال تاما ايجتلا ءاقنل' ناعم هلاتتن تاضاو ايكلي لتقف ننالاو نمحلا
 ةروص اهل اولثف نيطايشلا 7 اهسا ىلع انزح ع اق ريآل تناكو | اهدا تملساو |

 ةروصلا كلتل نود“ اهدئالو عم حد رو اهلا قيلغت تنإكو موك لم تلف اهنإ

 ال الالام دو ركل تامل بفاعو ةروصلا رك مجلب نلت يل رنا
 نويراخالا هلقنام علال 0 :ةلوقيملا اف عطتما لات شارل اي ركل دك دمروا
 ل1 اق مااردلا ند هوي اج الإ ملانام" ةذعل قاوا ةتروض ار( هب« ناطيشيإل هيغت نم
 © هتما ىف هفرصتو ) هتلود ريرس ىا اه 1 ىلع هاعاكتد هب ناطيشلا ةهيشنانو.و

 ءاينالا مصع دقو اذه لثم ىلع نوطاسيال نيطايشلا نال هكحاف وطار كانوا"

 روصتسالو ىبلثعال ناطيشلانا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق اذه ديؤي اممو تاق (هلثمن»

 اناكبفا ليغ 2 ودشاإلا ل“ "كتفالانفإل ءانملا كاح ىف تبع اهوبم ناك اذاتاخ ترحم

 1 وكب مالسلا مهبلع ءايبنالا رئاس نا ىهاظلاو مالسلاو ةالصلا هياع هلكشب. ةظقيلا



 هلئام ةلخ نمو مهلاوحا ةقيقحىف كيكشتلا عقول ءايبنالا روب طاط بعل طي وصال

 مهل اعفاو مهلاوقاب ءادتقالاو 530 مه سعا وأ عابتا نالوا مأنالأ ناف ما اظنلا ادهىلع ٠

0 
 هلا هلة كفاك هللا نلف قاولس نإ يكرم عتطاتاو ة«قاشلرمبا هك يوارطلالا |

 1 ناك اهدنع كوع اكل هاي ار 4 املا وأ ةراهطلل لذد اذا ناكو هيما اهل لاه

 اس ةهروص ىلع روؤصلا همشاو 9 بحاص ناطم 0 اللات موب أهدنع هعض وق همعاخ قف

 ديطلا ندع تقال (ناففيلخ (هيركم رف ساجو 5 م ف ايا كاوا فاشن ةقسازلا لالطنا | ٠

 ناكف هءدرطو هل ركلاف ماع دما“ تلا ةنلا اف هله نم مرا واس ريعو سنالاو ناو

 مث هوبسو بارتلا هيلع 3 وايبس اانا راقداب تفز كتب« تاؤ يلا ةزغأ رئاقخ طلال اهلل |
 نعبرا دعا ىلع 582 نكت 57 56 حلك هن واهتلاو كسلا مهل لق نيك اولا ناو

 ناسك قالا كح تا رثسأ خخ .ءامظتعاو نيا !زكتاو .ةتيياف»لخولا نعاس اج تدلل

 ناطيشلا راط 5 09 لستشالو اهمدو 5: انم ة1نمأ عدبام ناقف ناولط اتقن كفوا ظ

 وه اذاق اهنطل رمش هارلي دب ف ةكيللا تعقوو هاك هّتعاَمساق رولا مالا فدقو

 ىنادقلو ةيبرصالاب ةيظع ةبرق هده 1 0 ملاك يكل عقوف هب م متاخلاب

 ناور) ءاسنالا نم نها كاسي انع انسخ ءاتشللل . (عرم "فنانه وشاكر

 هس ىفو (اهدحا] ةددعتم (ةبوجحا هنمف هللاءاشنا ةروكذملا ةصقلا ىف ناعلس لَ ملل لس
. : ! : 5 

 "(كلذو اهلؤس نا ىس هنأ خل يانا ئوراتإل امدح قيمت قالا ودل

 أ الو هلا سس هلوقك اذهف هأضقو هردقام قئو هاكر هللا دا م ذفنا ) ناسللا عوفو 1

 همالك ىا © هيحاص عمس مل هنا ىناثلا و72 هللا ءاقي الا ادع كلذ عا ىلا

 لكم ١ ىدس نم دحالا قالا كلم لابفأو لوقو تار تاع ا(

 ةقهو اصرخ أ راكد اذلا عفت ( رع هيل ودل كفاله رانك 1 ىا (ناعنس اذه

 لحذا اهفف ةنغرال ىا نوثلا مت ( اهم ةسافن الو ) اههاحو اهلامزم (ايندلا ىلع)

 ل نويسفاسملا سفانلف كلذ ىلاعت لآ ىردالا تعلو ىلوملا ةرضح ىف مهتبغر

 ةضوعب حانح لدعت ايثدلا تناكول درو دقو سيسخلا نود سفنلا ؟ىثلاىف ةبغر ةسافنلا

 هاحلاو عيسولا كألملا اذهب مالسلا هيلع ناعلس ىلتبا امئاو ءام ةبرعش اهنم ارفاك ىتس ال

 اذه عمو ةسويرلا ماكحاب لمعلاو ةيدوبعلا قي مايقلاىف كولملا ىلع ةحح ع عيفرلا

 لضفا رباصلا ريقفلانا فرعتا ماع ةئاوسم# ءاسنالا رتاس دعب ةنْلطلا لخدب هنا درو دقف

 ن.نجاهملا ءارقف دعب ةنْطلا لخدب فوع نب نمحرلادبع نا درو اذهاو ركاشلا ىنغلا نم ظ
 هللا انقزر ىلوملل امهيف مكحلاو ىققعلاف بيغرتو ايندلا ىف ديهزت اذه لكبف ماع ةئاوسمحب

 ىا داضلا ريسكب «هدضصقم نكلو.) ىلعالا مارملاو ىلعالا ماقملا استغابو ىلوالاب لمعلا
 نطلب النا ) مهضعلإ نيا ( ناولغلا كن أدق للعزل عاوبقلا (كلذؤ) ءاعدلا .اعدلا اذ هما نجي ٍْ



 هس سس

 ىوزيو (لاقنم لوقا ىلع هاما ةدم هايا  هيلس ىذلا ناطيشلا هيلع طلس م5 دحا هيلع

 ةللا خم اهل وكيع نا دارا: لب: ٌليقؤ) !كلا د هاما تنعش .تفرع دقوا ( كلذ .) .لاق نه لع

 بايب نا يح وغ سانت اك ازيا وتنعم )» ةفلاخا ةينعاا اا (ةيضاحو ):ةشازإ (ةليضف

 ةلادعلا هحو ىلع هماق ناف:اهوكو ىمولل ملكتلاكو ميهاربال ةلأاك (هنم صاوخم هلسرو

 ةياملاو ةياعرلاب مهدقفتو ةرذلاو ريطلاو سنالاو نما نم ةيعرلا ةرثك عم باق ةزيئلاو

 ىلاعت لاق دقو دارا اهث دابعلا ماقا نء ناحسف هماقم موه نا هريغا نكيمل هصاوخ نم هلعل
 حص!نم هداسع نش اريصب اريبخ هدابع ناك هنا ردّشو ءاشي نأ قزرلا طسسب كبر نا

 ءاضقلاو ردقلا ةقيقح ىلع عاطي دحا سيلو ىنغلاو ءاجلا لصي !نم مهنمو ءانعلاو رقفلل

 ةنالاك هتوسث ىلع ةجححو اللد 5 ايككومما قاتم ركاب ءاقتو علا 6 كلك ن وكيل لقو )

 ىلايل شاءوا طر ضم شاصي و قمل قوما ءانجاو ل, ةخخسأ ىف اك ىواذا ىإ (هينال ءنيدحلا

 ىموم صاصتخانم (اذه و#ؤ) دومحلا ماقملا ىهو ىربكلا ىا «ةعافشلا ملسو هيلع

 فرصنموهو (مالسلاو ةالصلا هياعحون ةصق اماو) ةلخا مهاربا فصوو هيلكلا 596

 هناعد ىف اه رزقي ريا اكل ىوتككل انام لن“ نمساو لافلام عب ليق هفرص عنم زوجو

 ليما 2 نسا ىو < لن وأي اهيف ذخا هناور سالانم هل عقو اهبكايشملا ا

 قب لرد ١ نفي مالطا عف رس ومع ان 6( كالغاو كلذ: هلوقل لفل سالو ول

 (هنع ىوطام ملع دارا ور همومعنم (ظفللا اذه ىضتقم بلطفرل هلها ريغ ىلا ءانثتسالا

 (هنا ال) هلها ةلمح نم هحارخاب هصوصخ ( كلذنم ) خو رتس ىا لوهحلا ةغصب

 | ةزذسىفو هيدل رهظا ىا هلع هللا نيفرل هيدنا' ماتخلي ىلا اهلا تعوق كلل لاحول ىا

 هرفكل مهمتاسجت ) هدعو ةخسىفو ( مهدعو نيذلا هلها نم سيل هنا ) هيس ىا هتلع ظ

0 
 ا

 (:اوملظ؛,ثذلا قرغم هنا ىلات هللا .ىا ©« هملعا دقو اص ريغ وه ىذلا هلمعو

 ةذخاؤملانم لوهحملا ةغيصب (ذخ الا مهيفر)ا هايا ( هتطاخ نع هاهنو ) امنودو ةفاضالاب

 وهذ ةريخالا ةغللا ىلع ءاننس نيواوب د>ووف ةزسل ىفو نانءا رفو نا 2 واولاو ةزمهلا

 ليزتتلا ة 4. للاخ ثتءح 6 قيما |داهفم ل بنودف ىعملاو ىرووام نإ انيعلا هلوقك

 . يتيلل_ ملكي لسع يما قو هئلغأ كت وعا# نهطألا ناكر ينسف ةبطع ( هلع ع و)

 هر ىلع همادقا نم حون ىا «وهلل فاخ ىا (قفشاو) فيص هنا ىهاظلاو ةيتحت

 ةزؤسأ ىفو (هل نذؤي 1 هس ىا هلاؤس ةذ- ىفو هلال ىا (هلاوسل) هتءارج ىا
 امل اركب ماعيال شاقنلا هاكح ايف حون ناكو رل هقحىف ىا (هيف لاؤسلاىف) نذاي ملا

 هريسفت ىف اهل م 2 الا نيقاوألا كاك ى فانز داع انو" انزلاق لطف ام ةلاكسلاال

 زب زان ا. نكاذام علو )»راك ن٠" (هنسطم»ا 1 رئاوزع) تعال ىف«( طهر ةكازكا)
 ىور امو هنع ىممنالو هف هل 0 "ل يف ةزسأ ىفو 4 ني لاؤسلاب همادقاو ) لاّتملل

 ةريرهىبانع ةحامزءاو قاسنلاو دوادوباو ناضشلا ءاورامم ثيداحالا عم ىإ (مجاىف
 11 سس فذ قوه سمي نسمي ضم سو 7« مس جت لامعا سلاروم اقوم ةرووعراا

 ((نيد



 - ةةداالا س
 .(لفلا ةيرق) قرحاف ىا ءارلا ديدقتب 6 قرخ) هتضع ىا (ةلمغ هتصرق ايدن نانم)ل

 قالا واوا .ةيركلشسو ةزسلابع# (تنارعبلاب ىلا نال هج ءاهووادر رجح لمت

 | ىلا: هلوقل كلذو (عسأ متالانم ةما تقرحارل ةخعم-ىفاك ةدحاو ىا (ةلخ كتصرق)ل

 ا

 م الا "ىش نم ناو هلوقو مكلاثما مثا الا هيحان ريطب نتاع الو ضرالاىف هبادنمامو

 نأ تلك هس ىهتنا رع هنأ ه>و ريع نم ءاح 0 ادهنزا 2 ولا لاقو هذمحن

ْ 

 ا

 ْ ةلكششي و مهنه« صخخشلا ةيمسأل ع وروعم ركأ نال ١ الا نوذرعال ثدداحالا ىف نيمهيملا

 ١ ةياعمب ةكردشسي 5 الا هحو الما ىتت ريزعا ىردا ال اعوفرم دوادىنا ىفاع اذه

 ْ مالكؤفو هريخاق هكالذ لاعلا ى هنأ ىلع هلاباخا هللا لعإ تاؤلاو هيلع ىلا هللا وخر ةربمهىبا

1 
. 

 نانعو هعمل ميكحلا نع هلهو مالسلاو ةاللصلا ه.اع ىدومه وطه 0 ادهنأ ىربطلا

 0 داااورعلارب جإغلا باودلان م عبرا لق نع ماسو ه.لع هلام هللا ىلص ول ا لاو سابع

 لاننا ماو ةلمهملا داصلا مضن درصلاو ةحامنءاو دوادوباو دمحا هاور درصلاو دهدهلاو

 ىناطلا لاق ضيا همفصاأو دوسأ همصل ميظع سار ه4أ ناقل سارلا 5 فو رعم الو

 مك نقولا نع ملبن (اعاذ قريشا ارو اةظدنبملا ءاملاو ةةعفنالا رم اهاق اجباف وات اوزيق نع ون اع

 ا مير كلذناك ةرئغمل الو ةمر كلذ نكيملو هلتقنع ىهن اذا ناورملا نا كلذو امهم
 ١ ةيتاعملاف ةرضضملا وا ةيذالا مدع لاح ىلع لو6# لغأأ لق نع ىهنلا لعلو ىهتنا هم |

 ظ لغاأ مث ةقيقحلاب ملعا ىلاعت هللاو ةلعلا لوصح ريغنم للا رئاس هلتق ثيحنم ىنلا ىلع ؤ
 اننا :كيحتما ار ؤولاج رعب هما كابتن ومر جاف هر دمل صوتا هبال ىوجر نم قينس
 اهنالا كلاق كات ةلوق ليلدبا ىتا تناك مالسلاو ةالضلا هيلع ناهلس ةلمن نا. ىلع, مظعالا ظ
 قاسملتلا مشو دقو قيق>ح ريغ هيرب اناا مدقم لءذلاو اعسال.لاق لقل د تناكول ظ

 ىا ( ثيدحلا اذهىف سيلف )ل ةضقلا ةقيقح تفرع اذاو ىنايرلا مامالا مالك قةحتملو

 ىتا ىذلا اذه نا ىناسماتلا لصاىف عقوو (ةيصعم ىتا ىلا اذه نايل: وتساب“ قريارعلا

 ظ هل ااا لاب قلادة د اع وفرد تريد قا عا قواد ور هناي اا كا يملا ةيصوت

 ظ ةلروص العا لل وطماؤر ةلقعم تادواسا ل ف لب 93 وختوا نا يخ :لع ليسن عا

 طلت ,لعةاقملا لينطلا ناز ةقابوب لعل وا( يافع اق ةيجإل را6 :ة همس ىو ولا

 هوو مونلاب ةحارلانم ىا (ىلاعت هللا حابا امب ةعفنملا عنيو) لقعيال امو لقعي نم ني

 دان لينة يلوم تراس شرا را درر ومشلا نتا هوان كركم رق ماعم الآ )

 عام ىا 1 هل رب ل وعدل 00 كل ةدحاولا ل 2 جيلا 01 ادسلف) ةرزياهجلا ع

 ؟يزهتلا كم ىلا ةيفالا لع( يطا يلاتخا ىلا ىاه ع رك ا و بجو امر

 ريصلا نا هيفو 6«نيرباسصلل ريخ وهل متريد ناو ىلاعت لاقاك ) ةيضقلاىف ماقتنالا ىا ظ

1 

 ةئاملا نام «يمنلاب ىلا تدتسلا حوا انش قيل ار )اينما ةيلع ف ذؤلا نبارك فاك ابها

 صاطذا) نايعالا ءاملءااهنبا5 ناسنالا دارفا ةرمض» ىلع ربصلاك سيل نارا دعوا ىلع

 2 * ىراقلا ىلع 02220



 _ بر هلعجاو اب ركز ءاعدل اذه ١ لداو لو ىحم الا ىا ناك ىح سل ةئيطخم مهوا فذ
 12 ا واو 5779727777551: ت1 ا سلا

 ناكف) ةيسقل قيس 5 « !ضماآتكق وه لولا 1 5 1 0 ه0 قار حالا ه ؟هلعف

 اهل وصح نكم ىا اهاشح ىا (اهعقوَس ةازثشنأ لملإو) هحورأ ار اصّسا ئا 6« يلقن اماقتنا

 اذه لكف) ىلا لسعف مل ىا (تأب 1و) كلذؤف :فقؤت' انلو (كلاتم لفلا,ةقنم)ل

 ةيصعلا ىلا بسن ىتح ىا ةددشملا داصلا عثو ءابلا مضي ( هب ىصعيف هنع ىبمن اسما
 الاو اك رصنت ىا (تو ذا هب وتلا الو كلذ هيلا كات هللا جوا يف ضنالو)

 هداهتحاىف ًاطخ ىلا بسن هناكف الوا ىهن هيلا حوبمل ناك ناو هلاف احيولت هنم دافتسيف
 ةوننلا بايرا قيرط وهاك ةبوتلاو نانجكساللا نقلا هعوحر ةااىف ىع دك سسل وهو اسا

 انايلقاللاو ةباد نمامو اعوذلرص ردع نانع نااربطلا هاور ثيدحىفو اذه ةوتفلا باحاو

 ةاللصلا هيلع هلوق ىن ا 0 لبق ناف ) ةمايقلا 0 مدام الا قحا ريغ ندعم هريغ الو

 براق ىئا © داكوار) هناكتراب لؤنتو هب لزن ىا («بنذب م الابب احم نماه'ءاللستتلاو

 فاك هيا اءاو ةأنغم ادهام )َ مالسلاو ةاللصلا هيلع لاقاكوا اياركز 2و ىحن الا ب مل لأ

 نام اهنمو ىضاقلا هاورام أهيم ةفاوقع ظافلاب ىور ثردخحلا نال اده لاق اعاو هانمم ف

 بوبذ نم مدقتاك هنع باولو كلذ ريع اهنمو اي 52 ل ىحن عوطلل ملاوا مهدقوألا ّى

 ىلع قاطب اما ممللا أ هيلع لدبو (ةلفغو وهاس ن ءو دصق ريغ ند تعقو يلا ءأم دالا

 وه ممللاو ممللا الا شحاوفلاو مثالا راك او وطي هربنا »كلا لاق ةؤلا و 6

 ةريغصلا هنأ روهشملاو سام انعنا لاقاك هيلا دوعل الو بوس 5 5 يصح بندلاب لحرلا ملي نا

 * املاال كل دبعىأو * اجح رفغاف مهللا ر مغ نأ * ماللسلاو ةاللصلا هيلع لاق دقو بوبذلا نم

 نوفل ناافإلا ارا ءاتقتشسملا نم*روكفملا) كااانطلا# قاتم مؤهلا ١لغ لادا ءانثتشالا 9
 هرغص نه هبأو فاول ابلغ ىحي صل اصخ نم تويزلا اذه لاش نا بسنالا 5 باعالا ىلع

 ليق اذلو ةوثلا دع أمع "؟اّضِو هثعبلا لق هةدكبل هلاس رطخالو طق ةمصعك مهام مار ان

 سعالا نم عتتما اذلو هرم ةاشنو ه ع أ لواىث 2 ىا أمص مكمحلا هانا ف كاك هلوقىف

 ةلهولال وا نم ةوبنلا اضيا ماللسلاو 0 ىطعا دقو هرغص لاحىف هنارقا عم

 ةقانقلا مون وهو اس ىتلعحو باتكلا ىناثا هللاذبع ىنا هنع ةياكح ىللاعت هلوق هيلا ريشياك

 هللا نم م 22 بوبذلا صخر مش هنأ لمت هنكل هاضربو هاد ني 36 م ةهشالاب

 ىذلا ثيدحلا نا مث ملعا ىلاعت هللاو موقلا لب داثلا اذه مقتس ىحبىفمكمحلا رصش

 انا فصملاو ىوونتلا هنع ناجحا م ىلع 5 جاححالا زوخحنالف فوض كفنمفملا هدروأ

 ريهز نع هدام ىلص ول !ىلعي ونا هاور ملدا اذهنا ملعام وع ردقت ىلع هنع باحأ

 سام 0 3 فسوب نع ناعدح نب ديز نن ىلع نع ةماسن دامح نع نافع نع

 دقو آلا 1 50 دحاأ ٠ ا لاق ماسو هيلع ىلاعت هلجلا ىلص ىنلا نع هع لاك هللاىضر

 (اضر)



 1و 0 يل ا ا ور جيب ا يلا 11777

 مم دع مج دمع ج تح حسم نه وجس وج عنو هب تعمق 7657237222275 طك اجلا نجا مدا فام د طرت 05م وعش تاك جوع جه تددما *ةيهتطلا* مب تت تااحا انك هج مج مانزج توت صحا 1:3 ل كت راد الكنز: هلل ع رح اهات لن تتكةنج 7

 راهسلا قا ة© يسادلاا#) «كانكتلا ئا اضنالي مهيلع هللاتاولص مهنع تيفن اذاف تالقناف)

 ومذملا ىا ةمجملا لاذلا نوكسو ءارلا خلا 6 لذرلا لس شيل دوا ريقللا ىا © ىندلا
 2777772232 12/222222 م 1 مومو مصمم 2م

 هد اندفنلا سا

 اظفاح ناك ناو ناعدح نإ دير ا ىلع زك نون فه.عض دا لا 5 هداايضاإل ىا ايضر

 نين قلع ةنع درهأ ناره و فمسولو هعيرالاو ماسم هل جرخا دقو تنثلاب لحفل هنكل

 هل جرخا هب رك اذيو هكيدح بتي متاحوبا لاقو ةعرز ا هشو دقو ناعدح نب دبز

 ملعا ىلاتو هناعس هللاو جالو فيعضال نسحدنا دانسالا اذه ىهاظو هخيراتىف ىراخم ملا

 2 لصف ز-
22-5 

 تاتسح نا هشاغبو ا قئايسا 'لضفلا و (نيقفحطا» لب 5 نررسفملا ىالتخا نم هنر داع )

 هياطكمل لهجح ىا ((ئىوذف هير مدان دقو. ىلاعت 5 ف 50 نابرقملا تاّيس راربالا |

 ةمايقلامويوا ايندلا ىف © مهونذب ءايبنالا فارتعانم عج !١ فينا مارشال
 مهوهس نع مهترفغم بلط ىا ( مهرافغتساو) مهتعاطىف مهريصق نع ىا (مهتنوتو)
 تلب ىتح ىبب هلا درو دق ذا دوادك مهتلاحىف 6 مهنم فاسام ىلع مهاكبو ) مهتلفغو
 لولا ةغاصب ؛( قفجافنا لهاو) مهتبقاعف مهتن وقع نم ىا ( مهقافشا ور ضرالا هعومد
 * سلال نم هزل ىفو ثعاب وه 'ىُش ريعنم ىا 24 ارفغتتساسا و ناّنو) فاحم ىا

 نا كاياو هللا انقفو ملعاف) لعافلل ةينبم هلبق اهث ةثالثلا لاعفالا نا ىلع بنذبال ىا
 هلالح توعنب هفاصتاو 6 هللاب ةفرعملاو ل ةيئرلا واع ىا ( ولعلاو ةعفرلاىف ءايدنالا ةجرد
 هلاهرب مير ركو © هناطلس مظعو هداب .ءىف ) ةيراخلا هتداع ىا (هتتسور) ةلايربكو هتمظعو
 ىلع مهلمحيام ) ةلغلاو رهقلاب هذحاىا (هشطب ةوقورل هناطلس مظعو ةزست ىفو هناشولعو

 ةذخاؤملا نم ) رذحلا ىلعو ىا 6« قافشالاو هلك مظعو ( هلالخل لج هدتم :قوذعإا
 حي هطتو-لاةلفل ام ذانع كره للا يشتمل اينا* مل انق .هليؤقتولا ا ( مهريغ هب ذخاؤيال امب
 الو اهنع اوهنبمل) ةحابم ىا ( رومأب مهفرصتىف مهناو ) هل ؟آسشخاو للاب مكملعا انا
 اهي اويتوعو اهلع ل اوقوع ىا اوذخوو ةطسأ ىفو ( اوذخوا مث اهم اوما

 اوفو ىا لوهجلا ءان 0 لاذلا دددشتب اورذح ةخس فو اوسرتحا ىا (اورذحوا
 ادلب نا عطل( رللا لوألا هحو ىلع ) اهولعف ىا «(اجلقتا اهني ةنعاول اجامل
 روما نمر ةدايز بلط هحو ىلع ىا ءايلا ديدشتو ءازلاو ءاتلا | مف 6 ديزتوا )) ةلفغلاو

 نونرطضم نورذح ىا («ناولجبأو .)/(نوقفكلدلم::لهاوإ ]قا ©نالط ان ةقياي كا اءانولا

 ءولع ىا ءايلا ديدشتو ماللا رسكو نيعلا خف 6 مهبصنم ىلع ىلا ةفاضالاب بونذ و )ل
 (مهيصاعمو مهريغ بونذك اهناال ) مهتدابع لامحو ( مهتعاط ناك ىلا( ةيينشلا# نئاعمو)
 تاغ مناعي و مثالا تاعاطك اسيل مهناعياو ءايبنالا تاعاط نا م مهريغ ىداعم ىا
 ءاوم 3كم كناثلا 0 كولعصلاو دادحلاب كولملا ساس الف مهناقتاو ماشا

 تت يري يي ت99 تصتُاانللابنبش2ل910٠ 2س لل لتتم

 سس 222222333223373 22222222222 ١
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 | لوا طيامك جيلا ذو نوال ديانة وحلا )2( نيتتشب: (:«وشب لك كنق تجوال ىدال
 (ناكف ) لذرا عمح مهلذارا ةخسش ىفو مهتسيسخ ىا لذر عمح هيناث فيفختو

 | فاد قا ءاورونلالا ىلا © ادعت ) «تناكتف ] ىرتسا !ىفو ناكن .ةخسبل ىو نونلا» مش

 أ ىلعا ىلا ةفاضالا < مهلا وطننا نايا وخل 7-5520 اع © مهل اعفا ىتدا رث اهف

 ظ مهرهاوطو مهنطاوب ةرامعو رث مم قيليال ام ( مهمزنتو مهريهطتل ) مهلاعفا بتارم

 | هنا لل ع < كيلعلا ماكلاو ل ابود- دم اجا فيلا ا وررمأ هي كمحلا

 ١١ قوليلاة او :هكعاظلا نكتلا يطب اوبال ىلع الاوؤ ىلا [ةراشإ نفور ناقاتالاو (ءاعويون راكذاو نيك

 هّللاو هللا الا هلا الو هلل دملاو هللا ناس ببطلا ملكلا نا ثيدحلا ىفو هعفري ملاصلا

 لاصص لمت هل نكي مل اذاف نمحرلا هحو اهب بل كلا اهب جرع دعا اهلاق اذا ريكا
 ركذلا ريخ ثيدحلا ىفو نطابلا ىا ©« ىنلاو ) ىلا ىا 6 ىهاظلا ركذلاو ) لبق

 ديفا 6 اةتالجلادوأ شلل فا ساطماوو 2 كين وراةكلانورمنتاب ب ةةيفحللاو ) قشعإ

 بونذلا تاروذاَعب مطل ىا ( ثولتي ) ةمالا ماوعنم 6 مهريغو ) ةيوطلا نييزتو ةينلا

 وعود اننكلا مظعا ىا 6 شحاوفلاو ) رئاغصال ةلءاشلا ىا 6 ئابقلاو نايك ١

 رار فق ورا قارات فادعل ىف < لقت لرااجهقح ناكر «اهي) دامس قوم قللجاو

 لاك اان قارة الاؤاسوو فلارالا" عا :نرزلا وبءاقلا عشا( كابول ن1: كك )ا يليشاب

 تاركاإل ا اًنيط روما "؟ةفادض الاب اة ىفو) تالا: اة دوايع ة رمعو)ا ءابلا:نؤكسوب ءايلا عش

 تالا ابك نيكل و :رزكت# نفاق عفرلاب تانهلاف تانهلا هذه هيلا ةفاضالاب ىوريو

 نادال نو نبةتملا ىف ءرشلضلا» نأ ل غ هلا+ ةقاضالا»# ةباوفانلا, بادضحا يع فردبص نقلا

 الل شرت وحلا فان ىلا ا( طفت ) تاثر" وم الزيغ كلذ هنا ثاولتن ام ىلا, ةيكانلاب

 علرااثت نا هانا نقاك 77 ةقاعاطللا تاؤيزت ةققطازف تلا تانج لبا( تانبطاع

 ميار اف واود ىا) الابواب ءاينللا نفي © نيب نقلا !تائيدكست)قينوتللا نم نا

 اماظعتسا دشا نويرقملا ناك لبقام اذهو (تائيسلاك مهلا وحا ىلا ةفاضالاب 2 تائسملا كلت

 مازحا رارءالا نم دهزا مهل لحا اوف اوناكو ةرييكللا هيصعملل رارالان م ةريغصلا ةلزلل |

 نيماقملا نيبف رايخالا كئلوا دنع تاه وااك راربالا دسنع هب سأبال ىذلا ناكو مهيلع
 الا ةعاطلاىف (ةفلا اور ةقفاوملا كرتىا 6 كرتلا] هانعمىا «نايصعلا كلذكو) نيب نوب

 اهقالطا ىا (ةظفللا ىضتقم ىلعفل ةرثعو ةلزفالاو ةيصعمو فنذف دمتنع ناك نا هلا

 ازا كانتافةةيتسياما يقبل للاكل تو فاو يل زرق رقفل نع ويف 3: ءان رانا ؤ و لم تناك اج انك )

 (ةرجلا كلت نازل فرعيمل لوشنا ةرابعلاف نسحالا ناكو «لهجىا ىوغ هلوقو)
 اا شا يعش كاف هان لوريم هاو غلراب هنود : اا« اهتز يوب نول منح ازئاهتما .ككزرك مملا

 لاح ا ئوغ قلب نانو( لهجلاب ىلاؤرلا لوس (ىلانت_ ةلوقىعم اذه اهظوضصخم سراب

 اقفال يزاول لبن )عزل ليكن لذ افازلا قدا يوغا دنا سلا نزكاق اهدتن كاشفو



 تما 22 اهلك لال ضلوا ةقالبت ذا «لعياك ذل دوار 0/07 ًاطخا ١

 فف و اد دننف كا ماما عماو عبرا صو ةييلعلا ديداسدللاو 90 نكلو ةزمهلا مكب

 هلوَش بتوع كل دخوا مس 5 نواو 000 دو مالاسلا هيلع فهسول انهو )

 ظ نزعأ) لاغازطا 20110 كلملل ىنارمشلا وهو هعم ملام 2 نوما ىدحاص دحالا

 4 فاضذم رادلصم ( هر يك ناطشلا هادا 0 ىع# ند نوم كادي عياش ىا ( كرر

5 

 هلوق دعب ىا امس اهبل ليقو نيئس عبس ةيقا ثنل, مالاسلا هنلع هنا ,لئوام ةلف 207 ظ

 ظلك درا اهرشلا هانا الها كلاي وطكا هيلع كسور شالات فار ودع ىيويكدمل ١

 . ع 8 أ 7 دو ا كلملا هدامسأ 5 الكامب نأ هيحاص 5 لو ) هأ وس ع كاعتحا ىد 52955 ظ

 افا طرللانملا شع سانا 2كوب ةكالول ملسو هيلعىلاعت هللا ىلص ىبلا لاقإل ةلغاىفو |

 ثلا كير دنع نقار : ؟ ذا له ىل ول فسوب لا هللا 3 ةياورؤقو هت هدمه ىا (ثلام :

 ةدوم تاك أو ءالام | 10 201 هناشإ ال 5 انا م ىلع س ا ا دعب أعم رس نيعبلاو ظ

 نع ىكحام هريظنو ع ايفصالاو ءاذوالا ند لا ايكلازو ءاسالا بصنك قابل الا ةلا ىف ظ

 ند هلاريخ ناو 1 ظ1 5807 هلاس اي لكي ةفاع اعلاف ةزان> ىف ناك هنا دينحلا ظ

 كليا هل لقا باك يول قوه لك: ةيفاكب كاقق قمر كرد فكاطتالا) ايما رمت انو فرط ارزق لكس نا

 نا لاق ) ادهب ال نم نك الانا هل لسقف كلذ ناس رطخ اماو هللا فاح لاف هدمعأ

 نامحح نا هر ددقو هريغو تاقيلا هقلو ريح نا ديعسو كسلا نك ىورب مهداهزو ةرصنلا

 اقوقوم س ٠ |١ نع اضا ماح نانا هآو ردقو ىراخملا هل هل قلعو ةمارالا هل جر تاقثااىف

 وهو ىفّلاوا ىلا ىحولاب ىا د لق) كير دنع نك شإا ىا 077 كالذ لاق الز

 اردقم وا اررقم ائراككالا ماهفتسآلا هزه 1 الكو 6-5 ند تدار ىنغلا ماهاالا

 فرءتو ىردقو فاضقىف ىل ماستو ىرما ىلا نّيمطتل ىريغنع ىا (كسبح نايطال)

 ا: (<كاقفا) راه رذلاوءاسنان :نسزسلل” نيسازالا اب نين الوابشب ناك مست صردق متتع

 ىجيىف تيقلا نيحنم ىبلق ىلع ةلزانلا (ىوابلا 2 اا يوفر اوس

 لعافلاب ةوعسل قو لوعفملا 4 ةغيصل (ذخاؤي مهضعل نقيل ىحو ىلا نيو ىس قروفو

 ىا ( هدنعا عهتناكدل زل ضنالا تازرقح نما ىا (رذلا لقاثع ءاسنالا ) ذخا ىرخا.ىفو

 هزواجتو ىرخاىفو زواججبو هل ىفو نيهحوللب 6 زواحو )) ردقلاىف هيدل مهند ص ةعفرل

 مهلكا واكلالاو مهؤ هتيامحو هتباعرو هتيانع مدعل ىا 14 مهم هنالابم ةلقا قالا راس نع

 ء وس نم هولعثأام نا ةزمهلاا رصهش 1 هناونا ع قفاونخا 95 ءالوا وأ ءاسا ندم ءايقصا |

 ضرتعا ىا 6« ىلوالا ةقرفلل جحا لاق دقو ) برلا سما ةفلام ىف لاملاك ىا « بدالا ظ

 ىلع ) درواو ةثعملا دعل ءاساللل ة.صعملا تاجات هلك فلا ةشا دلل ةشاطلل قئاوملا لدتسملا | ْ

 ظ عض )) سدا ف 1 ىا 0 سلا ىف ثكالفاز هادم ل فايسوب ر 9 ةاننلا ىا 'ه] وعفم



 همممسسسوسملسللللا

 يا ٠١
 ل ما سجس

 ىف (ناسنلاو وهسلانم مهريغ هيذخاؤيال امل لاونمللاو لاخلا (اذب نوذخاؤي ءاسالا

 ا للا زال اةعب رذلا لاق اافك- نوذخ اوي ملم مهلاحنم © هترك ذامو )ل لامفالاو لاوقالا

 نيا ةحرد عفدا مهما لا لاخطاو ىا هلاح ةلح (عفرا م ءااحو) لالا ريداقمىف مه ريغ

 ( مهريغ نم الاحا اذا كيصا ولاهو قالا اذه فجرت عا نا مهلاخ) سمالا

 عفرالان ا 1 ملذامهفلا ةثانروملعلا ةفاس> نم اذهو ةلهاسملاوةحماسملاب نولماعن ثدح

 ءايمالاو ءارزولاك هبرق ماقم نع ديعبلا عاسيام اسال هير نم ةلزنم برقالاو ةحرد

 | تازافملايف اياعرلا نم ىوقا مهيلع فام طاسنالا طاسب ىلع اوناك اذا كولملا ىلا ةبسنلاب

 | ءاملعلا هدابعنم هللاىشخ امنا ىلاعتهلوق ىنعم ملعي انهنمو طاشنلا عاوناب نيلغتشملا ةديعبلا

 الصفم كيلا ىتانسام 6 ملعاف )ل المح كلذ تفرع اذا كاقتاو هل كاشخا انا ثيدحو

 | (ةذخاؤملا) كلج الاي بمو كللايط اخ ىا 6«كلر) فيقخعلاو ديدشتلاب (تشالاناهللاكمركا)

 :لوصحو باقعلا لولح نه (مهريغ ةذخاؤم دح ىلعرل بالا (اذهىف) مهتنخاؤم ىا
 نوذخاؤي) ءاماعلا نم مهوحنو ءاسالاىا (مهنا لوشن لب 7 ىورخالاوا ىويئدلا اييجلا

 م مهل ىا 6 ةدايز ) كلانه مهنع ردص امل ةرافك هنوك عم 6 كلذ نوكل ايندلاف كلذب

 ىأ لوهجلا ةغيص لع ماللا عنو ءايلا مصل ( نولسو / ىقعلا ىف (مهاحردىف) ةوسل ىف

 نوكيل ىاطنالا لصا ىفو (هل مهرافغتسا نوكيل) مهبر ةذخاؤمب ىا (كلذب) نونحنيو

 ىا ىلوالا ملا عشب ( مهتنتر ءافلاانبس) موق ىف كلذ عوقو نوكلل ىا هل مهراعشتسا

 مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ قحىف لئاق نم نع لاق اك ) مهقانم ةيزمو مهبنا ع ةدايزل

 هز هايتحاف مالسلاو ةالصلا هيلع سنوي قحىف لاقو (ىدهو هيلع باتق هر هانتجا م

 ' ىلع دانعلا قوةحو ىلاعت هللا قوم نيمئاقلا حالصلا ىف نيلماكلا ىا نيحلاصلا نم هلعش

 1/1 ناو فان(. اللا كلذ“ فلاناوفشن)  ةلكعالاو طقحت ىف [عاب (داودل ىلاعت لاقو) حالفلا هجو

 (سانلا ىلع كتيفطصا ىنا كيلا تبث ىموم لوق دعب لاقو) بام نسحو قلزل اندنع

 نسحو ىلا حيرلا هل نوف لاثاو ناوياس ةنتق ركذ دعب لاقو) ىالكبو الاسر ىا

 اقلاع انظف د واع :ةظلاذ*ةلاتنلاوو كااخ !راينشيرلا قلاؤلا اندبع: لب ناو :ةلاوقر كلا قأ ( عاق

 تارثع ىا («تالز ىهاظلاىف ءاسالا تالز) تاراشالا بابرا نم (نيملكتلاضءع؛لاقو)

 تامركمو تايرقىا ماللاعقو ءا زلامضب «فازو تامارك ةقيقلاىفوإل تامالم بجوتست

 ةقيطب*ه دثلاب نع: (1هشلف اشياو )::تااراك تانسعشم نم 6( ةانمدق امم ىحم ىلا, زاشاو )

 مهتلم ءايلواو مهتما صاوخ مهو «رشبلا نم مهريغإل مولعملا ةغيصب ءابثنالا نموا لوهج ا
 ةومنلا لهانم ( مهتج ردفف نسلل:نمموا) مهلاوحا ةهجنم ىا (مهنم ( مهتعي رش ءاملعو

 رذلا اورعشتسف ) كلانه اولعف اع : مهتناعع ىا ( كلذ مهنخاؤمب ) مهن يم توافنل

 ,مقتلا ب بجومنم اويل نأ (عنلا ىلع ر كلا اع لكون لقفل ايف ينعو اهكفتسو
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 ناك 18120 لاك يحن: لاكتشالا ما هلاؤرهظاللا انا ؤينلا قيبزطت ءاثلاوااهي قاطو: (ءانلقام-قاجلا



 هت ”ا١ ل
 حسك مح 0 -

 دمع ( نحل ىلع ربصلا اكاسف ىا لادلا ددشتو نيعلا ينك ف ءانلا مق (اودع 0

 لفاكلا+رفقلا اما يبايعلااب اذه ليي ) لح ىا 1 عق ندا 018 لا ١ نئفلاب 3

 أدولورل ةداوملا 00 ةعل لاو و لعدر) نم م 22ش كاياؤب ع

 دهازلا ظعاولا وهو ةرم ىن ةلسق ىلا ةسن ءارلا ديدشتو ملا مغ 2 ضرما اي

 دوادوا لاقو هوفعض ىح نب ىو بدؤوألا سنوب هنعو ق.ريسيلا نسحلا ن عدت

 اص لحجر وهو اهيلع عبات الو اب درفنب بئارغ هل ىديولا لاقوة يتدع تيكبالا|

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبلا رافغتسا ةرثك نا لبق دقو رف تالاخلا ةقيقحم ملعا ىلاعتو |

 ةطيسرلا هربخ دواد هصق ىلاعت هللا ركذ ىا ايدي (دواد رذ) قاييورتلا هل جرذا دقو

 ةمحرلا نم اوسنسالو هب وتلل اندست نيسدملل طاسسأ بداسو طاشنو ةيلسل ىا (نيباو ل

 (توملا بحاص ةصقنمىلاعت هللا صنام نكيمل) ءالجالا ءاملعلانم وهو (ءاطعنبا لاق)

 اشرت نم: ةداؤعسا لا هصنا ناك( نكلاو ةثنزملا ف (هلاصقتال) مالاتسلاب هبلغا نيناوو وو

 رودص زازوح نيلتاقلل ىا 4 مه لاَقيف اضاو هحردلا ولع َّق 1 مالسلاو ةالصلا هلع

 هذهىف ( كفا ون و مكناف 2ث ةيضقلاىف مازلالا قيرطب ةثعبلا دع ولا بابرانع ةيصعملا

 امانتحا ذر ى (راكلا باثئداب انما نارفقو) نولوشتاى ا ) نول وشن 03 ةديقملا

 نيابكلا نق أ ءاسالا ةعطع ىف )ف مكشبو انش ىا 01 زياكلا نازفغ تو ولبن

 ( اذه ىلع ايل ه) ريدقتلاو ضرقغلاب ىا (مهيلع رئا اعلا عوفو نم عزو> اعف 0 ظ

 نوهزيم مهنا مكان كب دنع لل اجيب ئايكانْخا اهل ةدحاؤملا عم 50 - ظ

 اكهنم مهتيونوإل رز اصلا نم ءاسالا فوذ ىنعمامو ىأ © اسالا يفيرت ىزلا خيل دكا

 (هب اوباجا اهل ةدوجوم رئاغصلا ىا (تناكولزل راكلا مهمانتحال ىا (مهل ةروفغم هو |
 هذيلا لها تهدم نأ هفو 2 ليما وهسلا ل أءقار هي نع ا:اودح وهف ) ال

 هلاوق تحت اهلا اودلالا: ياكل لاك نع: كالتجتا ىلآلم ياهتلا) العا ةياوتقملا !١ نوم هيا وقعا والد

 ةييسلا ةلدالا مايقتل عش نا زوال هنا تعب لب القع عمي هنا ىنعال راغصلاب هيبذعت

 مكنع رفكت .هنعا ن 00 نا يت نا ىلاعت هلوق هاظب الدتسم عقبال هلا ىلع

 الا عمو ةيصعملا ف لماكلا هنال رفكلا ىه ةقلطملا ةريبكلا ناب بيحاو مكتائيسس
 ةلم لكلا ناك ناو 0 مشلاو ىراصتلاو دوهبلا نم رداصلا رفكلا عاونا ىلا رظنلاب

 لا ةلباقم لق نم نوكيف نيبطاخلا دارف اب ةمئاقلا هدارفا ىلا وا رفكلا مكحىف ةدحاو

 ةقحاللا اءاو ةّقاسلا مكتائيس مكنع رفكت رفكلا عاونا اوينتحنا ريدقتلا نوكف عملا
 | رئاكلا اونتحت نا ىنعملا وا ةرفكلل اذه ىلع با_طخلاف ةمدقتملا ةبالل ةئيشملا تحن ىهف
 هناعس هللاو تاداعلا رئاسو ةاكزلاو ةالصلاك تاعاطلا نم تانسحلاب رئاغصلا يع هيك

 - ل

 ا 0 م تسمم

 رم



 عوف ماقام هحو ىلءر ناك امنا © ءاسنألا نم ظ20011 ىا (هتيونو

 ةيدويعلا قب مايقلا ىف (ريصقتلاب فارتعالاو) عوشلاو ةنكسملانم اهمزاولو © ةيدو.ع'و

 هعركاو:ةناتشحا قم ىفا ( هدفت قع ىلادت: هللا اًركش ) ةيهولالا لامحاو :ةسويزلا لام هنضتفاك

 ميم ديدشتف مغ ةزيسلا وزو لري اك )في ورح, دشاومهاظاونلا وأ .ةالزغلا اةيلعت لاك 59

 الرهان للا ظلخا هلا يمئاظلا/ ىكالنالا كاقاك نبل وا لئفتلا ,ةباباتوم كويك نوسكم

 اهنوكسل اواو ةيناثلا ةزمهلا تبلق نم ْوا هلصاو ةففخْلا ممملاب نموا بابلا اذه نم

 لوهجم ديراول اهانطتة لاش محن قنا هيف :ةرضتلا دعاوقلا ىب ضاق نأ كعب اهليقام ماعلا و

 ةذخاؤملا نم) نمالا ىطعا دق هنا 286 ىا لاوحالاب ملعا هللاو لاعفالا بابْنم نءأ

 لوظ ن م كانم دق تمروت ىدح هنرل روج اف مأق اذه م ةدلذب قم( ل

 تي )جس

/ 

 مدس ام كل هللارفغ دقو اذه لعشا هءاككا نو هساعف همان» ةلفو هماقم ولع عم همأ.

 بيبا ابر دك وبا دبع ا كوك ا دنع ليؤفرك ادظاإلا ل[ لاق رهط فيولا تف( لدااجااطقو م

 لاقنمباو>ىف رذا ثيدحىف 6 لاقو ) ىلقو ىردص حرشو ىذ ةرفغم ىلع ىبرل
 ؟رثكا عا : ؟كابمحال ةؤسأ ىفو ( هلل ؟ اشخا نا نانا ناش اي شطاوراو عد

 ظفا ىراع ! اند دوق انحملاو اةيضعملا نم هكرتاذ هزدحل لا ا يلع اوزلاةد 1-8

 ْن كاليينألا لاق ]) انا هل 5 امناو ؟ايديا ثا يافا كيسا للك انال ىنا

 ىارضنلا فورعملا دهازلا قراعلا اغلا وهو لوعملا وه لوالاو ديوس ةخعم ىفو .(دسا

 لمعيال هنا همالك ةلمح نمو عاملا اهنمو ةءاعرلا باقر 2 95 تدحاض.لضالا ٍإ

 ديزب نع ىور ىوونلا فاك هسفن ةساح ىلا ةسن ميلا مشب ىساحملاو ىلو الا فالخ هنفاع

 ناطانلاو ىهاظلا مع هل عمتجا نم وهو ا قوريسم نبا هنعو هريعو نوره نب

 لقال ايش اهتم دْحَأِ ملف مهرد فلا نيعبس هيبان» ثرو ةقيقملاو ةقيرطلاو ةمبرسشلاو
 وهو تامو هايبلا لإ 1 ال فا عرولا نم 77 و رد_ةلا' لوش ناك هايا نال 3

 قاكسفا قرع ةءيصأ و كو 7 ههيش هيف ماعط ىلا هديدم اذا ناكو ا ةدالو مهرو ىلا ج

 ةكعالاملا !جقاووطلا ناس امو نيعنواو ثالث ةنس قوت ةرافكا هلق نم اذه ىفو هنم عنتم

 عوقو نم رو هن مهنال) مارك او لالحا هحو ىلع 4 هلل درعتو ماظعا ىوذخ ءاسالاو

 ىدتقل) كللانه رافغتسالاو ةبوتلا راهظا ىا (كاذ) ءاسالا ىا «اولمف لقو)) ماليا

 نوفلعتول مالسلاو ةالصلا هيلع لاقاك مهمئا )ر مهعباتب ىا «مه نتسيو)لا هريغ ( مج
 دمحا 0 4 اريثك ميكلو اللق 2-0 قي زال يديطتتو نارطقلابو نهىا ( عل 4

 عواأب ع ودا 17 6 سنا نع ة>امناو ناتفللاو ىدمرتلاو ن دل

 #4 ااوملا وهنلاو كاخلاو ىئاربطلا هاورو بارثلاو ماعطلا مكل غاس املو دازو

 نووديالا ىلالحت» سا ىلا 31 تاقرطلا ىا نيتمض تاده خلا 3 مجيوخو دازو

 _اهرش هيو ساي شاكل:]
 5 تن عال 0 2 ه4 يي يف ض2 < 4 3-7

 2١ ىعم قاقعت سالاو ةيوتلاق ناف اًضناو 2 نومي الوا نوجا :

 (راشا)



 م ماس

 هللا لاق رث واج اق ةسغلا ءاصقتساب (ىلاعت هللا ةح ءاعدتسا وهو ءاملعلا ضعب هيلا راثا)

 م6وقو مهلوح 4 هنو نع مهس وس هللا ىلا نوءدحرب نكحلا ماعلا (نياوتلا كح هلثا نا ما

 نعو مثهدوهشو مهدو>ونع (ن رهطتملا تحوز مهادابعو مماعاط ةظحالا«نع ىا

 ةخدل ىفو 6 رافغتسالا ) مهراهظاو مهداحما ىا (ءايبنالاو لسرلا ثادحاف رل مهدود

 ْ ةلفغلا نع 6 وتلاو) ا حلا قيرطو راقتفالا هحو ىلع ةرفغملا بلط ىا رافغتسالل |

 لاح ىلا لاح نم لاقتنالا ىا © ةيوالاو ) هعاطلا ىلا حايملا نم عودرلا 5 (ةبانالاو )

 أ

 ظ
ْ 

| 
ْ 
| 

 وح هس يرو تت

 ٠ (هللا نخل )؛قوليفسا ىا عفا لقلب لانفتنسألا ناماز أ وبا نكت. لكيف) ناكل الزلل

 راففتقرالا# هيو جوا نإل هك (هياوللا يفاسين دوارعتسالا لتر واح ]ان هيعاشإللا عودحرلاب

 كلا" ةوماتف*ةباوقاو نافعتنالا» وما هزلنؤلر هناي لبحاطلاو رايتعالا ماقمىف نامزالتم امهف |

 ( رنات الو مدة مرمل للشيف" ةل:!زفغ نظاف ةندللا مرق لات شازولاف تهز 7 ابيل
 عنا واشالاال قرط لت ايوا ملا زو "ايلاتشامل 3 راو موب ناكوينم قولا
 عيدعلا كاب يقاخيطا ؟ئزلاعت كالو" يون ذلكادلا د فما( نريأ 6 ريللاباةعاطبفا زينل اتناول
 ةبوتلل مهقفو هنا هنا ىنعملاو هب االا و نذلا هثالللا ىلعو محر فور 6 هنا

 ةبوتلل نيسحت ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبألا ركذو ةبوتلا ىلع مهتنثوا مهتنوت لقوا

 ةثالثلا نم راسكتالا بانرا رطاول ربح راصنالاو نرحاهملا ركذ :اذكو ةيضقلل نينزتو |

 دوم خشف) ىلع و*هاطسأ نا ئا (لافؤ)نانغشالاو !ةينوتلا اف زيكا ارتاح ارنا ١

 كادر ودة لا "كاقسلاا "وحل اففشلا» ننتقل انللاروا ميلا ة غيير هاا عمجا ىا كيرا

 ' !ةلظفلا# فم كنت زر دطلا دعا ةزاوالا لق: ةؤفعللا هن افلطا ئاا مز ةفتياؤ زبه هاؤتإلا !اهتواجلا

 | ىلاعت هللا ىلص ناكو ةمحرلاب كبلع عوجرلا ريثك ىا (اباوت ناك هنا) ةرتفلاو ريصقتلا وا ظ
 بوتاو هللا رفتتسسا هدمحبو مظعلا هللا ناعس هدمحبو هللا ناحس لوش اريثك ماسو هيلع

 ١ هدة قفارالا 1 اعلا :هيفو-:ةفدتلا "كح رعف ننواا) لب يثقل »+ هي اةلا سنه لاوأوت ناوين ١

 ىلا غاوجالا/ قي ةلاهتلاو هاهنا ةةوملاو اللا نملا هذ ناكاموإلا ناقنإلا بل 1راكلا نا
 هنوهم لذ ناك دا هيلع ىلاءآ هللا ىلص هنا اهنع ىلاعت هللا ىذر ةشئاع توردقف ةبادللا ؤ

 قيفرلامهللا همالك رخا ناكو كيلا بوتاو كرفغتسا كدمحمو مهللا كناحس لوشنا شك |

 ملعا 0 هلل وذ ىلعالا ماقملا ىلاعت هللا هغاب دقو ىلعالا !

 مي 9 صق --

 مالكلا نم (هانررق اع) قلد اانا وفل )0 اغاقلا 9 كلر نيو رهظ ىا «ناتسإ نقل "5

 راس ةمصع اذكو (مالسلاو ةالصلا هيلع هتمصع ن٠ قلا وهامل مارملا نم ءانررحو |

 ( ىلاعت هللاب لهجلا نعل مالسلامهيلع مهتمصعنملوّش نا .هطالاناكو مالسلا هيلع ءايبنالا

 هللا بص ىلا ن اك العا ف ركوا هزل ىفو 0 وكو) هّاع ونصمو هلاعفاو (هتافصو)ل هتاذب ىا



 تحس حيض بسسموموم ضي بمس سوو سم جم

 - ماو

 عدا م ىل ( كلذ نم 5 ملعلا ىفانت ةلاج يي هبسنجم ىا هصوص# ملسو هيلع ىلاعت

 يلع هيلا مو طع االذإ كا صفتالانالادحا "ا !(ةلجإلا هعيمع ( هلك ) تافصلاو. تاذنلانم
 ببس< ىلوالا ناك (الّقنو اعمس اهابقو اعامحاو القع ةونثلا دعب ) هل ةّساث ةمصعلا هذهو

 ١ ةئالانع لقتام لقتلابو ةنسلاب تيثام عاعسلاب دارملاو دحاو اهادؤمو انا ااقن عجحملا

 ا هيلا رهام ااطعناج ويب ابار لف اطراف عال اقلك حوار وق نما نكح ا هينكس كالذي
 ١ هنع ىلاعت هللاىضر ةريهوبا لوش مث ءاعدحنم اهيف نوسح له ءاعدح ةيهل ةيهباا تم

 00 ميقلا نيدلا كلذ هللا قا ليدبتال اهلع سانلا رطفىتاا هللاةرطف متّدْشنا اًؤرقا

 ىريغ ىب اوكرمشي نا مهويماف مهنيدنع نيطايشلا مهتلاتحاف ءافتح تقلخ ىدابعلك

 ىدابعنا ىلاعت لاق .ءاوغالاف البس مهيلع ناطيشلل لعجم ملذا ءايبنالا ءانثتسا مولعملانمو

  «ةلئاضلا: نإ ينقل فا :ةعءازولا مهةفزحسا ىا محا مهتلاتحاف هلوقو ناطلس مهيلع كلسيل

 ('ىشب الوز نوهمع مهنارغطفف مهف لاح ىلا لاح نم مهتلّقت ىا ءاحلا ىورو نوع#

 هير نع هاداو عرمشلا رومان ديما“ 0 (هررق 59 [قيشل ملعلا قاس: ةلاخ ىلعالو ىا

 القعو) ةهشالب ىا (اءطق) ةللفلاو باتكلان«ىنلاوا ىلا ىا (ىح ولانه لجو نع ؤ

 7 العوم ذلك دنبا لبست مقرا ةةلبم ع رماو اب ةطتتمصصعو )رن نيا قو قار (اهرشتو

 نع انا(عييمل امنا هلا | ءاينذنمال ابكت (لوقلا فا>و) اقلطم لوةلاىف «بذكلانء)ل

 دمع نعال ياا (انلصق «لغ غزا اذضق) .هتما(ىلا:(ةلسراورلا اصروَضَدي !هتوبن رهظا ام ءادّتا ]

 (اعرتشا هيلغ) .فاطاو بذكلان م. ركدام ةلاحسا نمو ىا (كلذ.ةلاحتساو) طخ نعءالو |

 نع ىا 650 هم نعت وز | ىهاطظ اناس ىا 20 اهريوز) ااقعىا ١( رظنو اعاحاو)) اهم نوعا

 . اانفكللا [وعاةيينونكو) البجا اني ةهبسشناىف ةمالا عقتالثا ١( (امظق ةومنلا لقإل بذكلا

 ىلع اهلج الدق تار عملا نقول كلة ع واءءاهعسوة ف: بفااخ نمل :تاشفتلا ريغ نم (اعامجا

 لاق دقو/ااقيفاوت (ةلفغلا ف :ىهسبنلاب ةمادتسا نعور) اقيقدت ىلآوالا فالح ظ

 لاما ءاقي وفقر لكك باور ل اى 9 اهبل بينكما كلو داك رج ..زكاسال ظ
 هلل ميظعتلا ىف هللا ىوس امع # اهسف هرس ءىُش لكنع باغدق ظ

 انا رو قاب داو ؤلداعللا ىبيدبكلالا نما © ههنا. هعارشر ايف عيلك قاتلا وظلفلا نا رقسإو)

 دبر فلس الاسب كف 2١ هلت اونو قا (هتاطع هللا اان :ىلؤالا :ككاحيو  اهورككو

 لاقأك هناف «حضور) مزحلاو مزءلا انه هب دارملاو لزهلا دض ميجا رسب و

 (كنلع اضنارا ص120 نيرا اح هني ناك اذاف اق> الا لوقا الو نما

 كنا 0 : 6 لشتو لواتتو نيل قيما ل( ءاملتت نال كل بجامت ىور

 لك ىلا دمت نيعل ابي ني امال ليقو ةكربلاب وا ةوقاان ىا (نيعأ 9 هىصانم تناك ةلاح

 ةمجملا داضلاب ( نينضلا دب هيلع دغشتو) بولام زب نع ناك . لواشو بوعم نسح

 11ش ردق وز ذجاونلاب هيلع اوضع لاّشام ريظن اذهو ا هرقل .تلليسلارععلا عا

 ( لادلا )



 0 موا م6 كل

 قح اهمظعتوا اهو رعم قح قل (اهردق 0 لوصفلا هذه قرع ا عمصو لادلا

 اينالاف مظع م اعتاو ) هَرَذَق قح هللا اوردق أمو كان هن هلوق ىف نيشعملاب لق اهتقلخف

 بخ ام للهجن 0 2 ام دناعو أه ردقواهت أخد ئااجهيناب زاوكب يشلاو نايف ماه رطذو

 روص فرءبالو) القث 1 القع عئتمب ىا 6( هلع ليحلوا زوحوا ماسوكب لعا عسضلا

 سمعا بم بصوت ل ةحدصص عع تس *

 ىا (اهقسى دقتحي نا نه هيلع ىانمؤيالىوربو 00 العتو اضرفى 1
 ىبنلاىا «ههزنبالوال تاروبشا تايضقلاف باوصا!نم (هيلعىهام فالخ) تاركين

 0 ثح نم كليف هللا فاضي نإ نسل ىا زوال امع ىورو (تبخنال امع)

 كردلاو ةقيمعلا ةدهولا واولا ديدشتو ءاهلا مضل (كردلا ةوهىف طقسو) هيلع تترتام

 نم نا ىلا راعشا هيفو اهازانم ئا ( رانلا ند لفسالا رث جردلا دض اهن وسو ءارلا يف

 ىف ناسنالل فقوت الذا ءادتراق وهف ءالتعافف 0-2 نمو ناصصقن ىف وهف ةدايزفف نكي

 | ىلعو كردهىللاف * اومهعولطو اومهاوزنو * ىزروتلا لضفلاىبالوثهنمو ءاوتسا هةر

 ةالصلاهملعىب جا ىا (هب لطانلا' نظ ذا7 تاكرد مهل راوقلاو تاجرد مهل راربالاف * جرد

 .ىا ماللا ديدشُمو وكون ءاحلا مضو ءايلا حفب لحم هيلع زو الام داقتعاو) مالسلاو

 ىا (ام) ىنءملا (اذهلو) 00 كالهلا ىا «راوبلا راد لج دفا( باس )ال ١

 مزحلاب ذخا ىا 6 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلد ىبنلا طاتحا ) ةدئازام ليقو ىذلا سمالا
 ةيسأ) اه ولبق تيجو فز اضال قاع جراطلاالا  خام# ىا (نباج رلا ىلعإل ةقفشلا ةه>نء ةقثلاو

 عمل ة ةضارالم دي دع ادع شيف كتم واسوي هاني نيذالا] رشب نء دابعو ريضح نءا

 010 تيب يي تي يت يي 777يي7بب7ااات7 ف 03255

 د ا ل ل ا 0

 رو زتن راح ديو ”نيتهؤملا ثاؤعلا'ىدخا نا ©ةنفص اغا اسهل ل اقفل 18 قلغتما (ةفص

 اهّس ىلا اهاقنيأ اهعم ماق م احا ةنواكت لع ”ناضمر ن# زداوالا..رسشعلاق هفاكتعاىف

 ىف اب 3 هنلغ ىلاغت هللا لص ىلا :ىعا السف :ءارصن أف هنا رف .يوصسملا تاب تغليب ذا
 ةالصلا هيلع ىلا ىحست الثل اماو 77 و هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبناا نء امهئانط اما ىنثملا

 ابنا راع راش الو. ءامكلدي هنا نع ا01: ا امكلسال نوع انثي كاتس لج مالا
 مالسلاو ةالصلا هيلع ه مام نظي الذا امهل كلذ هلوقنم امم هللا ناحس الاقف ةيفص

 هذوفس 6 مدلا ىرحم مدا ننانم ىر ناطيشلا نا امهللاق مو ماقملا بوق نامي نارطاالاب

 طاستب هنا مدلا ىرحم ىرح هلوقنم دارملا ةياهللا ىفو ةيفخلا سواسولل ةقيضلا ذفانملاف

 (فذّم نا تيشخىناورل هفو> لخ دب ناال مدلا ىرحنقورعلا ىف هسواسو ىرستو هيلع
 للاحالص ىلحت . ىاطلسا كاق:(اكل يفف) رؤنش نا لاب وفو ايش -امكبولقف ال نراك لش فا
 ١ امهمالعا ىلا ردابف ةيبنجا ةارصا هعم هتيؤرب ةمهم انظول رفكلا امهيلع ماسو هياع ىلاعت
 ظ ىلا ءاما اذهىفو ىهتنا هب ناكاهب يضاف اع نا لبق نيدلا قحىف امهل ةحصن: هناك
 هو ةيلخلا ةدياغلا) ىاد .(هذه) (”انسعفلا وا ءوتتلا ةفااقم نمسا مالابلا مهيلع ءايبنالا ةمصع

 ظ ةل ىلاعت (ساكءركا) ه.ضقلا هدهق نءاحرال مالسلاو ةالصلا ٠ ل هطاي حان م رث 40 7

 6522 أ تخسيس يضئ سي سس سس سس سي سس يس ليس سر يسب سبي بيسي بيبسي



 هيأ ساد يس

 ْ ةقاا نارا (لوصفلا ةدهف هلع اندر داوف ياو يدر نيتعاو ادتنملا لاد هلع يوم

 مم اتي مير ق واطالام , دقتعا نأ نمد ارذحن ةلاسرلا باحاو ةو.نلا بارا ميظعأ نم

 (ااهاح لال و مهتلاح و 2 و رو و مهل بكرم هع هتلفغو مني هلصعا هل اه لحال

 اك اله ىهسبو الاهاج د 2211000 ماعبال ف الفاف ماعلا بتا م 50

 ركام لع لضم لم عراك وا مالبلا مهيلع ءاينالا تاهزنت نه ىا ( اينما مييقالدل ليل

 تال .) ةلمتوا اهتامحم ىا (ةلج) هيفىوريو (اهذ مالكلا ناز نظي ىا (ىر)

 ظ نم (ىلوا توكسسلار) ناوا ىوربو «ناورل نا ربخ وهو هدئاوز ىا ماعلا
 ظ 0 و # (قيعتم) مالسلا مينلع 0 تيكا عز «ةنا يتلا نايتع تادقوإ ) ميكن
 ' هلوش هتيباك ماقملا اذهىف رخا دئاوذ عم (اهانركذ ىتاا ةدئافلل) مالسالا لها ىلع هتفرعم

 اهيلع ىتيبو هقفلا لوداىف اهيلا) جاتحم ىا لوهحلا ةنيصب ( رطضي ةيناث ةدئافو )

 ا تا يلف وينر للب دلا رع ركب ذر ايست ىفإ ةةادر عل هو اهينثكل (دضنال) اهنع ةعرزفتم «لئاسم

 ملمتشا لا قا | ي هقفللا نم لا لقال اويلاغبا نا ةيسولق. هائعمزو دعا نم دعسالا ناتيملتلا

 ال يسرا نانا قويروقتلا ومو بالا راق شتم ال عيت ركز طررم امو وعجل نم لوف
 ا ا لالا او هيام داع 7ىناثلا !وقبزب ةينساإ طن الو الكا مولا لا وهب
 (ءاهقفل!ىناتخ :بيغشت نم اه ) ضصالخلا لصحبو ىا لوهجلاةغيصب 6صاختي و ر) ىنعملا داسفل

 > هامل قع اب( هاو را لق - دفاع ا عا ةيع فرق ةوضخلا ليهجفلا و زيغلا ميت ىا

 14 ماس ني هلق :ىلاغتا رفا 20007 مكحلا) هريغو هقفلا لؤصا ىف اهلا نطضملا

 ا © هقفلا 00 يقم مظع 8 وو ردلا عنا راو هه صخس ا يكيسنح دعا

 ظ قددع ىلع ) ليكلا قالا ئا (هان نما ىلا عاع اهءرشو اهيلعةعي ريشلا ماكحا ند و

 ظ صيصخم اذهوهغيلمتىا (هغالبو) اهحثوا ةزمهلا رسكب (هرابخاىف ماسوهيلع هللا ىلىبنلا

 ةفلالا نم هتمصعورل هغيلش ىماام غالباف ىا (هيف وهسلا هيلع زوال هناو) ممأدعب

 ىلخلا دعباو نيسلا عمل (مهفالتخا بسحبو) اوهس اهعوقو ن٠ زارتحا (ادمع هلاعفايف

 عق ور :ةاششنالا نم ةمدعو اهرودص:زاوخ نءب(راغصلا عوقو شوت اكبايرانه اا دبقن

 ريصملا قحلاو مهنم هرودص در ىا مادلعتلا لايمثترا ىنرل فانا دعلا هيل رك مالك و درا

 ةفينحوبا هيلا بهذام ىلع ةنيرقالب اقلطم مهراثا و مهريس عابتاو مهلامعفا لاثتما ىلا ؤ

 هءاارقا ليسو .ة ىو و دصللا فعصب 16 مااقل طيبلا ىناعلا([با_حا قكاس كلامو

 هرتكاف ) لعفلا لاثتما ناس حرشو ىا الوهم العف نوكيناو اواطضع نيوك نإ لبتحم 1

 ظ ملعوا مهن. رئاغصلا عوقوفف مهئالتخا هيف روكذملا نيدلاف لوصالاملع ىا (ماعلا كلذ ٍْ

 ا

| 

 ١
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 ىضنقم مهلاعفا نود ةدوصتلا مدلاعفا لاثتما ىف مهفالتخا هيف ر ا" دلل فك اا وعل ىلا

 كييك نكذب عياتكلا لوطنال ىا | ؛هيةخشل ىفو ( هيف 7:مالكلا ىا 6« لوطنالف ) ةداعلا

 | ىتفللاو)ل يعا راك اضاق 6 اجلا 4 اهلا جاستحم ةثلأ ةدءافورل كلذ ءافّتسانم كالانهام

 (ىا)



 - ما 1-7
 مه لكشف 0100557555777
 هلع ىلا هللا ىلص ىب :ا ىلا ) كان ا( انوفا وللا صقار لا لا 2غ نئاننلا تامل |

 اهل.صفت عك ع زو وا هل بحنامم ىا (ام هفصووا زومالا هذهنه 1 57

 هيف عامجأالا عف ةوامورل هنم هعوقو.ىا منك عتعامو)ا هلعف هل ىا (زوخحام فرعي /نف)

 ١ لاح ىا ىلع ىا (فك )ل نالتخالا لحمو قافتالا عضوم فرعي و ىا (فالخلاو
 ايكتفبف ىوتفلا اماو ءافلا مشب (ايتفلاىف) مزعيو هب مزجنو هيلع ىدامت ىا (ممصنال ْ

 عفر اذا هيلع عتتمب وا زو وا هل بحي ىذلا ىا (كلذؤ) ءاتفالل مسا اهدا مضي دقو

 هياع هقحىف ىا (هف) ىتفملاوا 0 1 يروا لد 0 و” هللا ؟لاكقلا

 اذاو هب لمعيل همكح ىلع مدقق ىتح 6 حدموا ) نعط ىا 6( صقن ل مالسلاو ةالصلا

 نع ماسم مد كفس ىلع) مج! ىا ( *ىرتحم نا اًماذ ) مدقاو ماعم

 ىنا'ةءرح هعمل ىفو 6 ىنال ةهر> عيضإ ١و اناث اسما ىا (اةت- طقسوا]) هقاقعسا ريغ

 بحوم هنآلا لوألا ند 0 اوي ماعيال ثيح ن٠ كالهف 4 ماسو هياع ىلاعأ هلل "لعزل

 مالسلا مهيلع ءاسالا همس مالكا نم 5 امىا (اذهىل ١ ولا ف هريغأو هل م

 (كامللا عاوز قحدلا كوشات ىا (لوشألا قارا تفاتنلا "دق ةلؤداومواا ةاناز الا

 رولا و ناي رقملا (ةكئالللا ةمصعو) نيدحاو سرس او (نيةقحلاو) نانا 7

 نيعمحامهبلع همالسو هللا تاواصنيدلا يماىف ةف اخ 7 مههذتف 0 3 وو اينالاك منا |

 كح و

 مي لصف 7 د

 تلو نخل كبر كوز قسرا عنو "ل ايوه[ اح ةفنإا عج كتوم للاطفال لؤقلاق )

 فوفم داو عمج مث ترخاف ةلاسرلا ىهو ةكولالا نم 3 هلضا "لقوا لابنك الادوات

 (ءالضفر نولماك 6 نونمؤ٠ مهلك ةكئالملا نا ىلع نوملسملا عمحا ) كتالما لافتا |

 ةمالا ءاملع نم ( نيملسملا ةْئا قفتاو ) مهبر دنع مهردقفف نولضاف ىا تف مشب

 11 لام دارا ةكت ذات ءائعا (مهنم ظل مك نان ع) هللا ءاحاطمم

 وي ناك ااعت)ا ةقوالا ملظعتو «ةقضاللا | 3) 7 ازياؤت كييف 5 (ذا بس نافل مكح)

 4 ا (مهناو) ل خيابت 01 ملاو قل انف ماوهتيلا «ةرمأ قا (هنم) نبك 59 ىا

 (منالا عم ءايبنالاك ) ءايثالا نم هب ىلاعت هللا مهىما ام (مهلا عياشلاو ءاينالا قوقحىف)

 الا 1 يفك مهنوموصعما مهنه نيلسرملا ريغىف رز ءاملعلاىا 5 وفلتحاو) ءاشالاهذهىف

 هزيل واوا هناا انزع واتا باعوا.( وطح |[ قوؤع عيدا مهعيمح ةمصعىلا ةفئاط تيهذف)ل
 حس يس بسس سس سس يي بيبر ب ببي بيا اااننبللم

 | هللا نوصسال ىلاءت هلوش 0 ة.صعملا ع لَه مم ةهيلظ# قف هق 1 ةشأ ةللاعأا نما أت تمحو

 نلووع- دل وا لسقتسإ ايف (ن و2 ونام نول. هور ى تةءأا 2 9 مه نزع يف ىا ( مهما اه

 ظ (انما مامو هلوَد و 95 مآ. لان ع نول: اًنشالو نوص وامن ودا و اهمازتلاو صاوالا لو.ق نع

 ظ ل اناول ه هتلاح ريغ ىلا راسل هءدايعل 6 مولغم ماقم هل الاد بأ ةكرؤبل ا قيما



 - ةةنفدلال

 | (نووسملا ن . م اناور نوقةفاو شرد ءلا لود نوفا 1 0 ةولصلا ىف انمادقا (نوفاصلا :

 5 وطو ةالزنمو 9 هباع ىا (مايدغ نمف هاؤذول قوكر رمشسلا مع هلل نوهزتملا ا

| 
 ا

 الوايت الا قولا يان ز سل االو )ءاهظادت ( داع نعت نوركتسال) .هرَخ ؤ

 نويلةسنالا"ىإ هزت اك نورتغال ناسهنلاو .ىلالا نوت ىلا كك اكان سعف

 قو وللا (هةقابع نع نوربيكتتي الزل ناوي رقما إ 6 كبار دنع 'نينلانا هلودبو )ا نوامي الو ا
 4 نوللدتنو مكي لع راو اقيوا هقرقح نود“ هلو هيوكستلو ىا 53 الا هتعاطب أ

 (ةرر) هللاىلع نيمركم ىا ما 13 مهفصو ىلاعتو كرابت (هلوهو) هسمال عوشلاو ٍْ

 الا) ظوفحللا نآرقنا وا ظوفحلا حوالا ىا (هسمي الوإل ءاضر ماقمف نيعيطم ءايقنا ىا |
 نارا ىلا نيو" كباستخالو ب توززنلا ' للانفا رم نورهظتلا ليلا اكن ورهلعاا ا

 نيا كمين رك قت ايم توج ذو ) منول تاتكلا م( كافيسلا )لايك دام لاثمأ

 ( مهنم نيب رقملاو نيلسرملل نطاوضخمرلا ةفلا اًلامدعو ةمصعلا ةيضقن 107 يا 04

 وين قزم وم اعنا (يسافتا وب رطل لدا هكر داع اى و) ةككدللا نما"

 نورنا )ايدو ها فا كو تدب ىل ادت“ ميلا ءاشنازا "اج كنز نيع 2 ناجتالااو ناهزلا نع ا

 نسحا امو هاضقو هدارا ىا © ىلاعآ هللاءاش نار كلانه (اهيفل هحو الا ىا (هحولا |

 ىلاء: هللا هجر ئفاشلا لاقام ١

 ا 00 : آشا نا ًاشتملام و * أغا نكس ترب ١

 ؤ ناك طاوانشان كدللاف !تضام تنلخلاوبكلتسلا هلق قا مالك نوملطم كوع

 هيزنتو ) ةيصعملا سنج نم ةكئالملا ىا (مهعيمح ةمصع باوصااوإل نكمل اشيل امو
 طخحنام عمج ج نع )ث مهر دنع © عيفرلا |) مهردقو مهيصنم ةحاس ةئربت ىا © مهءاصن

 مهتحرد لمحو ( مهرادقم ل يلح نع مهن زخم .و) 0 ىوريو ( مهاد نم

 نالياقلاا لوب 'ةئانعاا نا لامي ابي روش ارم ثان تاز او دف تيار

 ليبلاط فوقع عسسل 4 روج لإ ( مه:.صعفف ملاكا لان" لربنعا فقل مجالا

 ( كاك املا ةينزؤوتلا وزنك نكاياازلا 7( كال ىن احتلال نا ١كوقأ انو مهتدلمو مهتااح

 ل وتظفلا نق مدقتا ب 2ع اهانركذ لا نبا ولا ند 3 تريلا هش قول مالكلاك ةؤطسل فو ْإ

 انعاللطا مدع «(نلازقألاو لاوقالا ف مالكلا ةدباف في دئاوفلا(نم عاوبا ىلع 2| ةشملا ا

 ناك ةروك ذم ريغ ىا (انهه ةطتاسرل مهلاعفاو مهلاوق ىمالكلا ةدباق ىا ( ىهن)

 ( مهعرج ةفلصع بدحوب مل نم 34 ججح| امث) اه تفرع اذا اهلا انحاتحا مدعل 0 عع

 تاز ٍِه ةصقر) مهصعل ىلع قداصلا مهسلنج ةماضع تحاول ل ةكمالملا دا رؤا ع ىف

 ظ
| 

 اوهسوا اره اهو م قءايالام قرط اهؤ مهيبضع نالوا ل ىعادالف اهو مهعارسأب

 !لبامهف“ 2 1 سعت نب قح ةلالد لآ ارمحملا ام ناعم قارعلاب ة هير ٠ لبا الل زم 0 اهو كاران

 ١ (1سن ةيملعلل "5



 ب ةيفاا# ب

 ظ لها) | م كف 4 00 هركذاموأ ىا"ةظق ىلع كفاظع ) دك ةماؤا ر نيف الط 1

 ىلاعت هللا مهنايصعب مدآ ىب تزيع ةكئالملا نآن م. راشحلالا َنَع © نرسفللا ةلقتو راخالا

 لاقف كتمظعب مهتف رعم لقا اما ءالؤع براي“ مك نإ نغ ناعالا تعش ةقيشلا ناار ظ

 كل سدقتو هدم عسل نيو اذه لاو فنك اولا قو.تصعل مهحالاسم ىف متنكول ْ

 ملاين بابك كرو 'هرلوالا لا هارلتذلفلا لقا ربك اركتا 0س ( دوا اا ؤ
 ننال كانك ناقل انكجلا ؟كلاتم دنا: امنت ا باتقاو يدل اهلل انما ةةياين ككفقالاو ظ

 ندعو هوهار ن قس نع ىا (ىاؤر اهؤ)'انلاللا !تادغ اا ككاو : اكدوا ْ

 فلل امنع ىلاقت اهلل ١21 (ةرئانغ از" تاو قادت *نلا6 " (ىلع نع اهريغو ديخ

 دعا معلا ١ محم هلا هللاى ضر ىلع نءف تورامو توراه ىا (|هريخ ظ

 رح الانم اينخت امهم لكاهادا راف ةازما"انهتتافا"ناتسلا نيب ناك اناكتللا الاكل |١

 اةفئاف ىسفنىف ام هلعل هرك ذا لاقف ىمش ىفاه كل رك ذا نا ديرا ىخااي امدحا لاقف همس

 الاقف هب ناسطبمتو راشلا ]نون ادقامت اه ناملفا خلع يأن قالوا ساحل اجلا

 هللا ايزئسم .(_يسلا ىلا تراطف هب تملكف هايا اهاملعف هيناملع تلاق مظعالا هللا مساب

 اشر اي اولاق ايندلا ء ايس كش نا 7-3 ن2 ما نات ىو

 مهف ٠ لعحو ضرالا ىف 01 هن الأث 6 اوراتخا مهل لمةقف كبوصعت ضرالا لها

 ل سل تيس ل ميل ل

 لذه انف رخو ؟نييل ةئباقا اعاذازاو هلم “اكان اقأي وهف ءاندلا تيفال أ عا

 ةيلكلا اان غ0 نوم 2 يس ريما م نال ا اهنثول ادحتللو اهراحنا

 اعلاف ةرهزلا ىهو ةرمح نروفم (لراشفل اهنا قماق#لا "6 لا انرظ اهامقف اذا

 اراتحاف ةرذ الا كاكعو "انثاذلا باذع ناب اعرض سيردا ليقو دواد نب ناعلس امهبلا

 قا"لمح 'لنقو (مراوم ات «ناقلعم لق -ارالاو زعلانين الناس ينقال

 امهرايتخا نم ىورام ىا (اممالّساورل ديدحلا طايس ل ناسؤكتم اذان" تللط

 نمو رفك هلح ادقتعم هب لمعو هملعت نف مهلاناحتثا ىا سانلل ةنتف رحتلاو ركذ اهب

 اهم ور سر اسمالا هده ا نامل لا ملعاف) رفكي مل هرش قول هملعتوا' ةنلحم

 وبلا ءاملعزع تيور امئاو ىا (ماسو هيلعملاعت هللاىبص هللالوسرنع عمالو ميةسالا

 هاوراع اذهل كشن نأ 5 مه راثآ ىلع دمعلالو مه راخاىف هك قدصا ال نمت ىراصللاو

 هادم ق دن نك ددغ ال5 وكب ىف قل ىحي انثدحلاقف هدنسمىف ليثح نب دمحا مامالا

 نب ىسوم نع دمحم نب ريهز انثدح ريكب ىبا نبا ىتدح لاق ةببش ىبا نب ركبوبا انثدح

 ىلاعت هللا ىلد هللا ىن عمس هنا ربع“ ن هللادع نك رم عن هللادسف ىلوم عف ةأن نع ريبح

 ةكئالملا تلاق ضرالا ىلا ىلاعتو كرايت .هللاهطها امل مالسلاهيلع مدا نا 0 ماسو هلع

 لاق كل سدقنو كدمم عسا نممو ءامدلا كف_سو اهيف دسفب نم اهيف لعحملا بر ىا.

 امهتتاف ن ع 1 طمهمف ليقاف دحاو مهم دي امد 1 اوصاو مدا 5 0

ٍ 
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 اومله ةكعالاملل وشل لاق مدآ ىلع كلل ,عوطا ن 0 اسرا ولاق نوملعت الام ماعأ ننأ

 هما ! مر و /او نالامعا فك هرظني 7 ضرالا ىلا اة رد ىد ةكعالاملا ند 0

 اديان اهلي اخ :قييلا نسج ن 00 0 ةسهازلا امنولةاع امو 0 لل اط.هاف تورامو

 ادبا هب كرشنال هللاوال الاَقذ ءارتشيالا روم ةملاكلا هداهم | الك ىت> هللاو ال .تلاقف اهسه

 ىصلا | ده الش 9 هللاوإلا بن تناامفءاهكيشه 5320 هايم ىص تعحرمت اهينع تبيهذف

 هللاؤوال تلاقف اهيشت 501 داي ل حد تءجر مل ترهدف ادبا هلتهال هللاوال الاَقف

 ١ املف كارشالا ةييلكير اع اكو ىصلا الّتقو اهياع اعفوف | ركسف ايرسشف 00 هده ايرشت, ىتح

 ناب اي 5 8 مب ىد تا مو دوقوألا ىلع هاما م اش 00 هللاو ةأزملا ترلاق اقاقا

 رجا 31 ربك ىنا ع ىو ىها ايدلا تادغ اراتذاو ةرد اللا بادعو ايثدلا باذدع

 هقثوو ةتسلا بتكلا باعصا اضيا هل جرا دمحا نب ريهزو ةتسلا الا هل جرخا ةَقث |

 ا ساب هنأم للا نع ار ونملا ىورو ةيدبحلا ب راقشم دما نع ىتوهملا ىورو دمحا

 ىورو ا اريهز ماشلا لها هنع ىور ىذلا ريهز ناك لاق دمح ا نع ئرراخلا ىورو

 ريالا قبلابس كيما! ىف ىدءرتلا :لاقو رك انف ريهز نعي نيماشللو لاق بعتاب نع ع رشالا
 ىدنع اذه سيلو عوضوم هثيدح ناك ميشلا اذه قارنا لاقذ.اذه:ريهز:ثيدح نع

 ىئش يرش اذه لوّشو نرتلا اذه فعض لدنح ؟نيزدييت ناك ورايلاة يد نء. ريهزب

 اذه ركزي لو ريك انم, اهذ ركذ دقو نازيملاقيةمح رت هلو ىنلللا لاق همسا.اونلقاونوكينا
 اح از ا هروح اريل مواقع أيدل رج اتضايق نودحس نب وسو حا اهم
 ىلا لاق باوص هحو ىلع باو> ىلا ثيدحلا اذه جاتحت هنع لكسي الف عفان اماو |

 ا عمانع نبا قدوزلم نع لووشلا ةرويب نيبش قف ىلا 0000 يب دقو

 ديس ةهح رب اقم ف 7 ادع ءكايدتيحلا هصرقل ىف ىهذدلا هيقعتم ىملو م ولا ّق

 00 ار دل لل دلمم قاس اةييكتا دلو نبمأ ملرظفاح ملأ نينا ىلا دوادو
 تلق اير ا سار لاقؤ رع نبا عم ترس لاق عفان نع اص نب ةيواعم نع ةلاضف نإ

 لاق عيطم عطاس محن هللا ناحس تاق الهاالو 00 لاقال تلق تءلط دق لاق مثال

 فك براي تلاق ةكتالملا نا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نم تعءء“ام الا تلقام

 .اوراتحاف لاق كانيصعام مهناكم انكوا اولاق مهتيفاعو مهتيلتءادقىلا لاق ءدايعييراع مكرم

 0 م تنواتو ةييي فلا امهللع تلاذ لل نفع دامو كو داع انو راتجاف يي 0

 متاح وبا هفعضو ةعامحو مرشالاو ةعرزوبا هنع ىور لاق مث هلوطب ثيدحلا ةىهزلا اه

 جرخإ مث ةقثب سبل دواد نييدبنس نيسألا قاسنلا لاقو كلذب نكي مل دواد وبا لاقو

 دفعت ةلاىف تبان لصا هلاؤوةومو اعوؤرم هايتك تيدا قالو ىهتلا هافو ىهذلا

 ها ب نيرا ريق روحا 5 دا ل ا اج هيج
 ققهييل فهسو ضرح نا ريسفل و ناءح 598 6 و ديحا كيسسم ىف ةدلمس فاللت>او هقرط

 ' مات ردلا ا ةاود يرموب الوطمب مجريغو اندلا نبا نال تانؤقبلا وبدي ندع تتسفو
 ل

 ( مذ )



 ها مما 1

 ناو رم نانعو شار قفافم ناو ىلع 0ع اقوقومو انسلا ىبا نال امدلا مذق

 علراؤسلا « اولا هان مل
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 7 اهلا دقت .قرط ةصقلا هذ_هل ليق دقو م دلاساب دوعسم

 20 نتن ىاططقلال» ةكشفلملا+ةفن نع اه ركن نق :ناانعاو”:مل وكلا ةساقداملا + ةيجانرمخوو مواكنلا»لرز
 [قيقوتلا“ىلوس هاون وعلا ١ةيطقلا ف ااههلا الحنا اهتملاعغ تاك هلا اهرهمللا نسبت تقلا

 اولد نيتشاطلا نم لكو هيصعملل اوقلخ نيطايشلا نا م ةعاضطلال اوقةلخ ةكالملا نا

 ثروننلاو اةيكللا«تافاسضلا نم. للكس ع نوذش ةشادنالا:قازفآلا:اماو :ةسلباقلا/ نما مهلاع |
 ةكئالملا :نالوطا' لان كامجعقأ ةلقدلا نقاثللوةعولملا .كتتاوملا خا لنوم ةيناطنلالا

 مما نيب خزربااك ناسنالاف مهنع لزنت نيطايشلا زاسشنا خلا: لام وو مهنع قرت

 ام هنلإ ا لل ورقل لبا قؤر ىلا أع .تتاهضاو هل قلبه اك وتقرأ و عماج نيرهنلا نه براستش

 ءامبا مهلرفغيف نورفغتسيف نويلذب موه هللا ءاحل اورئذت ملول درو دقف لاسمكلا تافص
 مهنم روصتب ءايبنالا نا نيش انه نمو راتسلاو مياخلاو رافغلاو روفغلا تعن ىلا

 لسا ناب للفم نقال لسكر ناغةكلا زن ية رلولا عم ةكئالملا فالخم ةلماىف ةصعللا ظ

 مهف ةوهشلا نوك عم مهنا ةلعلا لعلو نيعمحا مهيلع همالسسو هللا تاولص ةكتالملا |

 رنا لقا "غاادوطا تملا ةيتوعتةولصاو ةلزن٠ ةعفرف ةبترم مهلاوحا تمقو كم

 ريخ نم ىا «هنم ىذلاو) رابتعالا ماقمىف راث الا نم ىا («ساّش ذخؤي ايشرل راخالا ظ

 لا: ضخ وفا( هانم نونرطتلا القت ا طوقا رز تنإؤلاىا نإ نقلا ظ

 فاسلا نم ريثك ) ءانمءىف ىا (هيفمهضعب لاقام رككاوإل ءانبم ةهجنم القت هيلع ملطا ام
 يقرر فقل "افيد: ىلإ ء(زيشنألا ذسو) وكب ذي ابو «لاراسالال/ واسيا يكل

 هللا هصن اك ) دوهثلا بايرا نم هتكتالمو هللا ءايدنا ىلع (مئارتفاو دوهيلا كال ظ

 دوهيلا بذك ىا 6 ممارتفا نم ) اهلواىف ىا 6 تانالا لوا ) هحرص ىا ( ىلاعت
 ىا نيطابكعلا اولتتامددوهنلا7ىا اوتار لق ىأ (داياا ,هازيتكت و ناتيلج رع كيد 7

 ةةلهعو :هكلنإ نكزز ىف ا ناهس كلب لع امه ورق تفرك( ىلا مدام اوال وتلا ظ

 ةريثك بيذاك ١ ١اوعمس امب نوطلخمي مث عمسلا نوقرتسي اوناك نيطايشلا نا كلذو

 كالذ_انتيزو. .سابلا ءاجناتاسبو ا يتوؤرتم اهتدكلا (3اهازؤار دورات ةنيكل ( ل »اهيتوتللب ؤ

 اج اسؤمل متامو ناهلس ملع اذه نولوش اوناكو بيغلا ملعت نما نا اولاق ىتح هنمزفف ظ

 هللا نم ةداهسش ناهاس رفك امو هبالا حيرلاو ريطلاو سئالاو نملا هل رخض امو هبالا

 نيطاسشلا نكلو هن ليلا رولا داقّتعا نم خر ايياتس هب تنم 1 امقدو دوهلدل انفكتاو

 مهلالضاو مهءاوعا هن نودصَم .وهتلا بانا نوملعي مهنيود و روسلا مهلامعّتساب اورفك تا بمب بم دل ةييم سس ته سمسصستسو سمسم ةمسصسسس سمس سس نس هس سو سف هس سوس هس سوس سمسمه يوسسخا حمس وسوم سس سس سس يس سويس نسي تنس ووو يكول تاللااااااة0ا0ا0ا0اااا ااا | | |1 ]10101010 0 0 2 0 0 02ز0202ز0ذ20ز0ز0ز0ذ0ز3ز0 0 ز0ز0زؤ ة0ة2 8 ١+2

 ظ مك ( عنش ىلع) تورامو توراه ةصق تلعماو تودحا ىا © ةصقلا توطنا دقو)

 | رسسكو ةلمه٠ حنو نون مضب (ربحم ني ) هدنتلل (اهو ةيظع) ابق ىا نونلا عضو ةمجملا

 افاست دا سيكي نارأنلا نملوقلا (كلذىفإ# نس ىا ةددشم ةدحوم

 ( 9# 005١ىراقلا ىلع # 0



 56 شفر د

 ىف الواإ اوفلتخاذ ىا 6 فاتخاف ىلاعت هللا ءاش ناز اهءاقن ليزي و اهاجحح عفربام ىا

 ها ياس بلا «ةدايقبن ا ةراز)ا صحب ا ءاوحو مقال منن ( اكلم نا لهن تاورامو /ةبوزاه
 «(ا|هلهو) نيلحر ةروصب الكشتو نيكيلع اك انسياب عما | نكميو ناجحا تالا سنالا

 ميدحلا يدوب يكمل ا لع ل اطل اهاوبا ةنادنقز ((ناكياملابدارملا ل "توزام و. توران عا

 ةءارقلاىف امك اهمال حتمِب «نيكلم ةءارقلا لهوإل الصا هيلا تفتليال ام اذهو ( الما

 ةفاشت: ل زقزنف اك اه رماكبا 6 نيكلتياو.) ةرثشعلاو ةعشنلا. ءارقلا اهيلعا وفا ندلا هم ةاوببملا

 ريغلا ةذاسشلا ةياورلا ذا امهيف فالتخالل ىنعم الو رحسلا امهيلع لزنا لباس اناك اهو

 ظ ايل اكلم با: أرامل عفا لكم زةفنار ىلع ةرتاؤتملا دةءارقلا, عواببش الا ةويتعلل
 نعل يلب (نيلززا المو: لإن :هل وقر ىفام_ لهو اهيسهغ ف (ناكاخ .نيكلم ةروس ره كر

 ناهلس رفك امو ىا رفك ام ىلع افطع نوكيف امهيف (ةيفان دحانم ناملعي امو) نكلملا

 از امزح نإ اوااعين طولا لة رحمان اق, ليتاكم واليا تحس: ار قاكلللا لق كت اسألو

 رجلا ىلع ةفوطعم ةلوصوم ةتباث ىا (ةبحوم وا ) هب هللا مهدرف ناهلس ىلا امهناسل ىلع

 ىا هنئم ىوفا عون هن دارب وا راشعالا رباغتل فطعلاو دحاو امهم دا رملاو ج محلا ىلع

 روس أ ميلعتل الز/ا اناكدام اهو ىواّضن ملا لاق ا ولتمام ىلع ةفوطعموا الالم م مموملعيو

 اعامج | فالات>الا اذه تفرع اذاو ةْز .عملا نيبو هس ازيسكو سانلل ىلانمت رماخر نم ءالشا

 يتوسل ةييلانلا وضعا ىلا سا نا نت رشف نك اذ 2 اليضفت ينمو تك ”ةنيضاف ملعاف

 هلمع ةؤسأ ىفو هملعت ىا (هملع ناورل هنيست ماقمىف (هنيدتو رسل أ مياعتل ) مالللا مشب ١

 دعضشالو 207 هناعا ىلع ماد ىا ةومهلا دك ُن مأ ,.| هكرت نمو 0 ا نمي 17

 رولا لا هع نا ملعاو رفكلاىف عوقولان م نما ىا ميلا نيلكيم ةزمهلا - 9 اوكا نأ

 هزاوح دقتعي مل اذا ربابكلا نم هلامعتسا ىيفاشلا دنعو دمحاو كلامو هقيشح ىلا ديما وفك

 ثدح ةثالثلا ةئالا لوق قالطا ديؤي ةيالا ىهاسظو اديكللايينييوتانل راجل ىقءاويكللابو

 55 الف هنتف نحن انعا الوش ىتح دحانم ناملعي امو امهنع اريخ ىلاعت هللا لاق

 ءاحنمل نالوق ىأ ) راكتاو فيو ىا 6 راذنا ميلعت ) هربخ ادتبم (هل سانلا امهيلعت

 نابآ قرشب هنآف) هملعتتال ىا 6 اذك ) لمفتال ةطسنىفو 6 اولعفتال امهنم هملعت بلطي

 امهبولقفف زوشنلاو ضغبلا هدنع هللا داجئاب امه قيرفتل بس وه ىا 6 هحوزو ءرملا

 نيراضب مهامو ىلاعت هلوق ليلدب هثدحنال دقو هيطاعت دنع هللا هئدحن رثا هسفنم هل رححلاف

 قينتعلا ناييارواختالا ةنجنن وو: نيضلانما مجم ا ءانع«( وليت الو سان ذأ نالآ انها نمار
 | نم هيلا ليخم ىلاعت هلوق هنمو هيلع وهام فالخ ىلع ؛ئثلا نظ وهو ليعفتلا بابنم

 ؟عوتافإلل كنكوبزعا) «يذك) ب. رمية جما ويقتل هوس قون ملينا مه رص

 (هب |ما اهث امهفرصتو) ةهشالب (ةعاط نيكلملا لمف) ريسفتلا «اذه ىلعف اورفكتالف

 ةلاخلا هذه هده ىا ىا (ىو)ل ةفلا- 2# ىا ةصعم ةؤطسل ىفو ( ةيصعع نسل امهلذع لزنتا ام

 5ك- ب >©ح>>ّه66ا“ق“ل 00

 (اهريغل )



 ةورع نع ىورب ةيشرفا ىضاق ىمنوتلا ىلع ير ومع ىب نيل علا دع هنو ماعملا

 ةديراتعا و دع 7 هنارإل هَ دياع هقف د ةدعو دءسس نب ثلا هنعو هعامحو |

 ىا «اذهنع اممهزتت ن م لاونإ لولا ) فسوف 61 انا اعا نام 8 تورامو ظ

 ىلع لزئاامو مهضعب ار ١ نا ةصيقلا ماله نهى وعاو هزيل وا( وفك الاخ ماكل نف

 ىلع ةحح نوكف امهنم لدب .تورامو توراهو. ةلوصومام نا ىلع ءان 00 ظ
 «امهدع لني ملإل هنا هانعم لزنا امو ِهِلوُش هيلع درو امل اعفد (فلاع لاند زاهي سالا |

 ىا (هملعو) هتبنر ميلظع ىا سل الجل لع 0 اذهف )ب ملدا آه نارك لحي ءاملنل ظ
 ل4 ف مهلا ناواشلاو مانرم ريع رت اذ ه4: ذل نرخ أ ملعت نع امههزن) ةتفرعم ةرثكو |

 1" (ةءالتلاو ىلا- ءآ هللا نم نام اهرما ىا © هناو رفك هنا اسنس نا ةطير

 نقلك ثيم نأ عما نكميو روذحم هلع تترتب الو روظحم هيف سلو :هقلخع رانلت
 فكف )) كلاته ىفالخخلا عف نيف تلخيص لع قاصنلاو ,نأذ 2 انيقلار ع 2

 جروعلا نم (رفكلاو) كل بوتس قارا و لفلا_للق نمااكإ قصاب لا ءاقل نع امهم |

 ثيح لاكشالا عفد انمدق دقو ةروهشملا ةروطسملا (رابخالا كلت ىف ةروكذلا) مصل ٠

 الهه ةيراتلا ةوؤحبتلا كطرو امهم ةكللا ةقلب ليله قلع انمح اهقلاجع اي 16
 لوقو رث ةيضراعلا لاوحالا فالخم ةيلصالا مهتلبح ىلع ةتباثلا ةكئالملا قح ىف مالكلاو

 هع مناور انك( شافع كاي ايل وت فيل ىايمدقا اك كي ةقاب اما نآ دهرا ةللرسل لادا |
 رق لب افي لقال ام نإ ننام ا لنا بلاني وك لع لكلا ناضل طر كلل |

 ىلا نحل رقكام] ناعلشإ نإ قامت و هناك هللا, لعاب (دب ري ناعس وفك اهوار لاق

 اوبتك نيطايشلا نافذ ( دوهيلا كلذىف مهتعبتاو نيطايشلا ) هيلع :هترتفا ىا ( هيلع هتلعتفا

 هوج رخختتا دكلم هنم .عزاوا, مالسسلا هيلغ ناعلس تام املا مث هيسرك تحت .هونفدو رخحتلا

 رحاسالا وهام اولاقو هتوبن اوفن مهضعبو ه ا لايم لحوالا ىوطلل ولاقو
 ىنعي ( ام ىكم لاق نيكلمل !اىلع لزتا امو )ل ناعلس رفك امو لاقف اولاق امئت هللا اف

 اوعدا اك ه 'ىجنا امهيلع دوهيلا ىعدا 5 ليريج)ل امهيلع زيي مل ندللا نيكلملا

 ليال )12. لوا! رسل نانا وعر كولا منت آف (كاذ ىف هللا مهذكأف نواس ضع

 نورام و ةتؤداهو_ نوت قلمما لاس هلوقن اذهر لك لات هللا يما ف1 قاع لل

 رسكلاب نيكلملا ةءارق هديؤيو امهحالص راسبتعإب نيكلم ايمس نيطاص نيلجرل نامسا
 اهريغو ريح نب ديعسو دهاحم نعو اذه نيطايشاانم ضعب لدي انقو امتنا هللا اهالتسا

 هج رخا تام امل مث ه«بتشوك اهلج ,ةيفكو_ لكلا نم نيطاصلا يعادرإ قلم نجا نا الول

 هيو باعت ميدل تكا نيل اقتل ج ايامز كيان نرسل برع هلع 6 يمن لل

 اهفيضخمو نكل دب دمشش هخعيبتقسل اا لق ائرف ( اورفك نيطايشلا نكلو ) ة ةناهك هثانو 1

 :ئرصملا بهو نب هللادنع وهو 00 ل 2 ةنحمو ءالّسا ىا ( هن :: اهرعغل ) ْ



 ه ةفكتا سا
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 ! ملظلو دنس وهو برغملاب عضوم لباب ليقو لباو ةانردا ناب ما ةفوكلا لهال دوعسنا |[

 ناكلم امهنا: قس «تورامو توراه) ملعا ىلاعت هللاو دارملا ىف مالكلا امناو كرتشم مسا

 نالجر اه لق) قطان م ءالتنا قاخلا روسلا ملعب ايلتبا مث عقوام اتهم عقو امهلصاقف

 (ناذع تورامو توراهزل ىلاعت هللاهمحر ىرصنلا ىا (نسحلا لاق هنا 3 (هاملعت

 مسكس

 ءانم 6 ماللا ركب نيكلملا لع لون امو ) نسحلا ا رق ىلإ هاد 0 هازل

 نسما ةءارق لئمو ىا ( دلتا اذه لع) ةيقانال ةلوصو» ىا 0 دّدح 35 الاف

 تءالص لاق 4 ماللا هيلع اروصقم ءازاؤ نك اب ةدحوع (ىزان نم رلادبع ةءارق)ل

 قدابالكلا لاقو ماسو ه.لع ىلاعتهّللا ىلص ىلا فاخ ىلص هنأ ماح ىبا نا نعو هح هلنا

 ىبناصص هلا لاق لاكالا ىف اذكو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا نع ثدحو ةبحص هل

 نع ىوردقو بيذهتلا ف ىوونلا اذكو ةباحصلاىف هدع ىهذلل ديرجتلا ىفو ماسو هيلع

 ىف ىا (انه ناكلملا لاق) ىزبا نبا ىا (هنكلو)ل امهنع ىلاعت هللاىضر رمعو ركبىبا
 ( مدقتام ىلع ايفن ) هتءارق ىلع ( ام نوكتو ناهلسو دواد ) نيكلملا ىلع لزتا امو ةيإ

 ةواذا كا: قىرفعاو لشاكم و ليربج ىلا: ةراثث رحسلا لازنا نويسنااوناك مهنا دؤهبلا نع

 ما! ايكيسنالا نبرحاسر ( قع أبنا لقت قهرا نيوخلا . ىلا ( كلم انك, لاقاؤ 3 «ناسو

 اردعتناةيلن), نككلملا الع كلتا اناو+ةنآك اا ةيءالا# قاف قوارو اكتب الا لمختا) "ةرااوتم

 ايس ةعاصط دنح كلذ امهلعف نالو ةبالا صهاطظ هتفل 4 ةفانام لع لوقلا باكترا

 مهنا )ل 0 ىا « ىلاعت هللا مهفصو دقو ل بيعلا نع ةمصعلاب ( اريهطت مهرهطيو )

 ا نوصمءيالوإ سانلا دنعو ىلاعت هللا دتع 6 ةررب ماركو ) سائدالا نم ( نورهطم

 ىف ماركلا ءاملعلا دنع عصالا نا مإقملا اذهىف مالكلا لمتو سافنالا عيمجىف ( مهماام
 ماللا رسسكيو ةلوصوم امو تورامو توراه امهم دارب ماللا فب نيكلملا نا ةصقلا هذه

 ليربجم ماللا مثل نيكلملا رسف اذا اكو ةفان امو مالسلا امهيلع نايلسو دواد امهءدارب
 لبن كش ايو ماثتلالا ماظن يس كاما مارملا ف فالخلا عفتراف ةيفان ام :له نوكي لئااكبمو

 2(ىا)

 ١ نارفاك امهنا ىنملاو ىنالا:ظيلغلا ىوقلا دددشلا وهو 2 دقو هلوا دكب جلع 77

 تسل ىا 6 ةذاش ماللا رسكب ةءارقلاو) ثيللا وبا هيقفلا وهو © ىدنقرعسلا ءاكح

 أ نع ْنِعَو ةلعلاو ثدناتلاو ةيملعلل هفرص عنمو قيزلاخ باسل مسا سانلا ا

 ا (امنوكو) اهريغلو انمهأ لاعت هللا ٠ د ءالتسأ رولا امهلع .لزنا ليا ن< اناك امهنا ىلع

 ىراخلانع ىهذلا لّقنو ىهتنا تاريكتلا متبال ناكو ملسو هيلعيلاعت هللاىلص ىبنلا فلخ
 أ

 | ىلاعت هللا علاش ا قنلا: كود مل هنا هعااطمىف لوقرق نا لاقؤ 3 هنا دواد ىنا ننا لاقو

 | اسمؤي مل امها ليقول © ندح )) ناهلس رفكام ىلع افطع ةفانام لعب ( ىكم دمحم ىلا
 | ىلا ةجاحالف ركد امم نارومأم امهناب لوقلا :ىلعاما مهل اناحتماو ءالتبا سانلل رحلا ميلعت

 : بنذلا سدج ىا ( مهنع ءاؤمناللا لفي و) ةصعملا باكت رابةعاطلا نعجورخلا نع (ةكئالملا



 ها ضلت اد

 سلا هصقنهىوررو (سيلبا ةصقل هن نولدتسو 0 همصع ماك ةلثاقلا هش اطلاىا

 ١ مهيف انيس هنوكنه مزلبال هنا هيفو (مهف اسئروأل مهمعز ىلع (ةكئالملا نم ناك هناو)ل

 ١ رخا ىلإ ) اهتنزخ ىا ءازلا ديدشتو ءاذلا مضب © ةنخلا نازخ نمور مهنم هلصاىف هلا

 ظ 1 ءاقعزبلا) ىلاعت و هاجس هللا ا (هناوز هوعداام ىلع ةاالد هسا قيبلاو 2 13

 | :لق هنا الا الضتم نوك. نا ءاتتحسالا ف نصالاو 1(: نسلبا الا ودخبفب ةلوقب .ةكمالالا
 | لاقو هيرذ مهأ سيل ةكئالاملا ناو هير صه نع قسفف نا نم ناك ىلا هلوقل هعاطقاب

 | هيما ءاذقعا مح مولا ةكمالملاو ودع مك مهو ىلود نم ءايلوا هتسردو هنوذخعتلا لااببمت

 قف ل) ةليلق ةفئاط لوق (اننبشيا ). ةكئالملا قم هاب .لاوقلا :ئا وهو .ىورو 6 اذهو)

 ّْ و ا وبأ هناور مهم هنأ - (كلذ نومهم مهي كا آلا لب ( ءاملعلا ناب 0 لع

 نسحلا لوق ) انما كل وقلا ىا (وهو سنالاونا مدآ ن ! م6 ) محلا ىلع رق لع

 ْ جيوب اذ مهنم فولا ند 000 نك هنآل مهنه قاكنسا امئناو هل ناو ةداتوو

 ' تورامو توراهك هلا لاوقالا نيب اعج لاب نا دعسالو ةقيتح عطقنموا ازاجم لصتم

 هياصالا هتلاحن 3 رغتف ةيصعملا هتلمح ىف قلخ ىلا هذ و هر |ىعس هللا ٠ نكل ةكعالملا سدح نو ناك

 ةبزاقلا هني تويمحي وة يشل ا ةقلقلا ىلإ ياتإاو .ةيقووتسلا هيلا وق ايل لولا رك اذا

 ! دج ل هح وفم ةمحح“ نيشف هاك ام واوؤ ةلمهملا ذل - (بشوح 0 رش لاقور)

 تبانو قارولا ر احم هنعو ةريهىناو سابع نانعو ديرب تدب ماعلا هنالوم نع ىور

 هل جرخا ةثام ةئس ىفوت ىوقلاب سيل قاسنلا لاقو ةبعش هفعضو دمحاو نيعم نءا هقثو

 / «اودسفا نيح ضرالانم ةكّتالملا معدرط نيذلا نحلا نم 2 سيلباىا ناكل ةعبرالا
 وهو هنم وه ىتتسملا سنجلا ريغنم هنال عطقنم 'سيلبا الا هلوش (ءانثةسالاو) ىنع

 ١ نونو هل بس نيسرأ لاس 000 0 مالك. سنجلا زيغن.).ءانتسالا قا

 ١ عئاشو ةدايز هوس قوة يبست. نواسر اذار قلطعات ىف: تاوعلا غاس نم راح قإ ةلبهب

. 
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 ئ نينثالا زواح رس لك هنمو عاذ اذا ربخلا عاشنم عئاذ شاف ىا ةلمه» نيعو ةمجمس نيشب

 / (ناظلا عابتا الا ماع نم هب مهلام) ىسبع لتق معز نا اسذكت 6( ىلاعت لاق دقو ) عاش

 امور مهنظ هيف اوعبتا ينكل و ىا عطقنم ءانثتسا وهف ملعلا سنحنم سيل هعابتا نال:

 نانع ريرج ناك «راخالا ىف ) ةكئالملا سنح ةمصع مدعب ةلئاقلا ةغئاطلا ىا (هوور

 ( اوةرث ىلاعت هللا اوصع ةكئالملانم اقلخ نا ) ريثك نبا ىحنع متاحىبلا نباو سابع
 ف دحح“ ىت> كلذك نورخأ مث اق اونآق ا اورو نا اورماو رف اوقزخإ يا

 علام (اها لصا ال راي>اىف سيلبا الا) ةكتالملا عيمح ىا 6 هللاركذ نء)ل مدال ىا

 7 ىوريو اه. لغتشي الزا ىننيف ىا (لغتشيالف رابخالا حا اهدرت) اهيلع
 ' لصانع مهتيهام ريغ ىلاعت هللا نا ىلع لمح اهتىص ريدقت ىلع مث ىلكتملا ةغيصب ةئسأ ىف و

 ملل ل ل للللللييييليللييليسمببابببببببببجبياببببجببج>ج >>>جب/ج



 | ماب نا درودقو تقيللا باكا لك مسمع و بتسانو انلك ةزوص ىلا هتلج نع ىبغت |
 ىف تير من ملب ةروص ةنحلا ندع بلكلا كلذو بلكلا كلذ هبي ناشلا لخبب 1

 راننم نيل ىن نه اهناكس اهاقلخ ضرالا قلخال 1 ىلاعت هللانا يور كك اطنالا ةشاج |

 باوصلل ةؤحسل ىف دزو وولد ىو ايلا هك لماطتاو هراوعس هللاو ةزسىفو

 ( ةيرمشبلا ضراوغلا ند 4 ٌؤرطب و هيويدلا ورة رزسالاف ) ءاينالا ىا (مهصخب اينو |

 ماللسلاو ةاللصلأ هلع هنا انمدق دقز ةسوكلا 000 هأ ثدحنو نا ضرعنام 82 ْ

 هنذب ىا (ءيهاظو) هدسحىا (همسحناو رشبلانم) ماركلا «لسرلاو ءادنالا رئاسو |

 هج م١0 رع

 ثيىح 0 ةضقك اذهو مهتصعم نم هللا دارا ام مهذ عقوف مه.مصع و مهتلج |

 اوكفسو مهر سا اوطاقوب اودسفأ ا 4 اوذكساملف 00 مهرماو ةوهشلا مهيف ت تكارف

 ةكئالملان م قلم هللا نم ا سلب | الأ مهنت رحاف ..اىسلا نع ارا كاد هللا لزلاو ءامدلا

 (ملعا هللاو /لجورع هللا مهكلهاذ كلذ اولعفف مهلثم ادلاثو اناث هللا قلخ مث هل بهوف

 ن اعلاكراللا

 (تاريغتلا وآل تاهاعلاى ا 0 + ني ء هيلع زوي ) م هضراوعل ىا يلا صلاخ )

 العا > اك عرجتو ماقسعالاو مالالاو ) تالاطلا رئاسو مشو حرفو طسبو ضيق

 هعالستبا لبقو ةلهع برش ع رجبلاو ةفلكن ع واخال |هنم الكر هلا والا عك

 هعوقو زوام لك ىا (زوام ) لدرس دوو زومهم ةاكقاو ردقلاو ءاضقلاوا ةل

 هلك كلذو ىوربو 0 مدا ب سنج ىا (رشبلا ىلع) تالاخلاو تاف' 1/1

 ىلا ةفاضالاب اصقان ىهسي امنا “ثلا نال ) ءايبنالا نه هريغىف الو هيف ةصيقس سيل )

 ناسنالا دارفاك (هعون ند 1 معا وهامت ريغىلا ىوربو هسنج ندىا (هنم ملا وهام

 (رادلا هذهلها لعزل ىذقو ردق ىا (' ىلاعت هللا تاكدقو )نإ ناسحالا بتامم توافنىف

 (نوتومت اهفو) نوشيعت ىا (نويحن اهف) ه .ادكىف تدناوا رادكآلاو مومهلا راد ىا

 ىرخاىف غ1 غاتشفلا*ف ةغصلو ةءارقؤف نويت هيخاصل اه ك6 "و نوريششو ىا

 كلوق نم مسالا ةبتعلا عثو ةمجللا نيفلا رسكب 6 ريغاا:ةحردمب رششبلا عي قلخو )

 ريغتلا كلسمىف ىا ميجلاو ءارلإو لادلا نوكسو ميلا حمل ةحردملاو ريغتف ءىثلا تريغ

 رجالل اريثكت رضلا (ىكتشاو مالسلاو ةالصلا هيلع ضرم دقف) ىهدلا ثداوح ن

 كعوب كنا هلاولاق ثيدح قو ىلل-ثمءالاف لثمالا مل م ءايسالا ءالب سائلا دشا درو دقو

 خفيو هلوا مضل (رقلاو رحطلا هءاصاو) مكنم نالجر كعوناك لحا لاق ادددش اكعو

 ل 1 دحا نود دحا امه ا فيصلا رحو ءاتشلا درت ليقو اقلطم دربلا

 | اطوأم لو كل اهارا لور يمل كلنا _ققطلرل داود قدالا نع لاق ةمعنلاَو للا ىلع ازاي

 ١ اولا ةكوذااز) اهاريدع» كؤت' كا“ اع فانزما ناو“ ىا ةعيأا نع“ دولانو ةدشلا نق" نط
 عربا كرداو) اهيبخ كلوت نم اسهرش لو ىلإ ةنيلانع ديبابو ةدشلا نع رمل ىك |

 6« ةلييلا )



 اوذهنع وألا ذ5 ل( طفلا هناللو)-نعأعا» هلم للاو ليدت الظن ؤرب رهاودالاع ( !امهشلاب
 (سعتلاوإل للكلاو زعلا ىا «ءايعالا هلاثو] للملاو قلقلاىا ١ نيرعفب (روغلاو) ءاضراام
 ريغلا عاوناب هرئا ىا ١ (ريكلاو) للا نع ا( ةفيفستتلا تشم اوان طش ور ةقيفقلاههرقا

 كو ميلا مضل د 0 ناكشل ١ ءاوراك نرفع ةءاؤرفو ةبادتنع ّقا:(طفقسو)

 هناح ةياور ىفو هاضعا ضع دلج رمشقو 6 هقاشل ' نئدجا ىاذبة مع: نان ةلوا ا نئاذلا

 (رافكلا هحشوإ) امايا جرم ملف هفتكوا هقاس ةياورىفو رسيالا هقسش ةياود فو نكالا

 نه هريغىف لمعتسا َ هقشو ةنلقاو نئأذلا ىارض-حلاشأالا 1 و ءوخاف ههحو يف

 1 (هتيعابر اورسدكو] دحا موب مثلا ةْنق نأ ميركلا ههحو حرج ىنعملاو ءاضعالا
 اهتنارع قولا ةهنرللا "عودتك نانا“ يلا ناجل وسو شايل ةنوؤتناور د اغلا

 37 0 نو ككل ةغاصل «(قسو) مع ريغق هنانسا ابانس ىدحا ىا ىحدلا لوقاماو 0

 ىف هتمس ةيدوهللا كراك تنن "تش ز نا مده دقو مضلا مث مدقق جفلا و خاتما« كف

 مدقت دقو (رحسو) ةمومسم ارتأب ةاوسلملا# توما ودار فوج ىقساو نيب دانسلا فقع
 (ميتحاو ) هعابتال اهيرسشت هعاجوا ضعبا (ىوادنول هتانبوا هرحخ“ مصعالا نب ديبل نا
 لثم رشنلا رم وهو“ ةحئشلا» نيعلا ديدعتا (زسنتو) قرط ن م اهارتغو نانا ةااؤزاك
 يللا كاق *قافام دقق للا ا( كاف ترا لا ةه اداري قل نا عي ا قات: ةيعؤفانور نول
 ةققارلا "كازألا 'نينلاو ةشلو طع لاشنقا*نعو نكد ماد ةقوازتلا يشق راها جلو اليم اعالي
 هو ذقأإل هوا“ رصض رخ ةلكرلا »خلع ةارشنلا نا *يلعدلا ركدو ا زاكشالا نلت ءويلإزلا(نا قفل

 هللا كيذؤي ءاد لكنم كيقرا هللا مس ليربح ءاقرف ىكسشا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلا
 ىذمرتلا ءاوزاك ((ةوءتو ) 'قافشش دقق“ هللا انما “ناقف“ رستم الا ةشئاع' هلاتلاقو كافي

 قاوم اة نتكألا 8 ٠ ناذنا نيعا نم ةواصم نات ظفلبا دهسا اهنلاب

 ةالصلا هلع هلا اهنغ' ىلاعت هللا ضر ةشئاع نع ناؤشلا' ئورزو.اهاوسام: كرت: اهيييذخا

 جالع ىه ةرشنلا نا ىناسملتلا ركذو' تاذوبملا هتف خخ دؤزقت :ىتشا دنا ناك ةلدللاو
 ذخ ٌؤبام ىناطتلا لاقوال ليقو زو ليقف ةرشنلاف فلتحاو نوندوا ضمنم ةنقرو

 مارش كلذ ريغب اماو مالكلان ٠ مهشامبو ىلاعت هللامساب ناك اذا لالح زئاج اهيتك ىلع

 و هل>ا وا هريسوا هرذ ىا مه ىفف م رذنلا هلصأ ذا توما ن كة انك هللا وزمزغلا

 هيلع ىلاعت هللاىلد ىقوتق رث ءاضق دقف تاماذاف هل مزال رذن هن 4 تلاوغاترا ةليزألا ىجحلكو

 ىلع ىلوملا نم هانمت م ( ىلعالا قيفرلاب قطو ىلاعت هللا ءافوت ىا لوعفملا ةغيصب (ماسو

 ىلعالا قيفرلاب ىنقملا ةياور ىفو .ىلعالا قفرلا مهللا ةفئاع نع هريغو ئراخلا :ءانوازام

 داراو ءام لكل مسا قيفرلا ليقو ةنملا قفترم وه ليقو ةكئالملاو نيينلا نه ىا

 . هلا مصلال ىلوو ىللاعت هللاوه» ىلقو ةنلا ىلعا دارملا ليقو كلذ قوف ةنلا نال ىلعالا |

 0 ةغللا لها فرعنال لوو قؤرلا قفر هأنعم ليقو هدأ هدامعلا قير هللا لاق هنأ دراو هللا مسا |
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 سينا ماب وس

 لوا ع ءاؤىلاعت قوقل 1-0 وه هانمدق امو عيفرلا 5 هلعلو قيفرلا ٠

 كلوا .نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو نيشهدصلاو نيدنلان ٠ مهيلع هللاعتا نيدلا عم كئلواف

 نوئكس نذلا ءاسالا ةعامح ىلعالا قيفرلا ليقو عن لاو دحاولا ىلع عش وهو اقيفر

 .(ريشنلا تام هذهو)ل ةيليلاو ةنحلا ىا («ىولبلاو 0 رادنم صلخت ول نييلع ىلعا

 (اهنع صيحمال ىتلا) اهب ىلتيب رمشبلا نوك تامالع ىا ةمس عمج ةلمهملا نيسلا كي

 مظعا وهام ءايبثالا نم هريغ باصاو) صلخمالو ديحتالو لدعمال ىنا ةلمهملا ءاخلا رسكب
 التف اولتقف ةزطسأ ىفو ا ثكتلل دي دشتلاب «(اواتقف) اهف ةروصلا بسحن ل او

 عوفوال اقيقحم ردصملاب 9 امئاو ناشلتلا ةشاحىفو هقنع زحب 58 ن نأ قي ريغل

 ظ

 تدجحو لاقو قوزرم نب هللا دنع ىلا مامالا روش طخحم تدحو نسحلا ىديس نا لاقو

 هللا لوسر هآ رف ايربرب امالغ تيرتشا لاق ةريهىبانع خيرات ١ لها نك يو

 .هكسمنالو هعب لاقف هتيرتسشا ىربرب مالغ تلقف اذهنم لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص

 هللا طلسف لياذملا ىلع مهماظع اومرو مه“ 10 ايس نيعبرا اولتق هموق ناف كدنع

 تليغلا نم ناخيرؤملا»ثيداجا فام /ىنخب الو خبشلا لاق برغملاب مهتقلاو مهتددب احيز مهيلع

 قرحا دقو امالسو ادرب هيلع هلع تناكف مالسلاو ةالصلا هيلع ميهادب :ي اقاوم روي

 راشكم عج 07 اورشاو ةنحنىفو «ريشانلاب اورشن ول املاس ماق مث و ار

 نم ءايلاب ريشابملا للقو واولاب ريشاوملا ىهو ىرخا ةغل هذو نون راشنملا ىف ةغل ز ا

 رشن_مالسلاو ةالصلا هيلع اي نو ب تمحو: وايهنملاب عطقو ققش ىا دحاو ىنملاو رشو

 تاف الا نم كلانه هظفح ىا ( كلذ هللا هاقو نم مهنمو ) نيتعطق ىا نيتلزح راشنملاب

 لتقلا نم هاقوو هظفحىا هي هللا ىا ( همصع نم مهنمو تاقوالا ضع؛ىف) تايلللاو

 | | مت م هرهطيو هلا همؤرب هنأب للا زيحاف هلق ىلع دوهيلا ت الامت ذا مالسلاةيلع ىسعك

 1 لخديو بلصيو لتقيف ىهيش هيلع قلي نا ىضري مكيا هباصا ضعبل لاقف هيدل هيرشو

ْ 

 ظ
 8 هه

 هابا هللا عفرب ىسع مصعو بالصو لتقف ههبسش هيلع ىقلاف انا مهنم لجر لاقف ةنحلا

 ناسدمب مسعاك يطا :لضا فرو اسحب بع عرس ءاو( سانا ه ءايبنالا ضعب مصعام ))

 مهلنقن هىا سانلانم كمصحي هللاو ىلاعت هلوقل سانلانم انيدن ىسيع كنف ىا مضلا ىلع

 ةءافكلا او ةياعرلا هل ثلصح ةلجا ا!ىف هحا للا ١ هل تءقوام دعب هب الاهذه تلا ليقو كايا

 * هنا ىلع عفرلاب (هبر) ةنعسأ ىفاك ادم ىا - نفك م ,نيلفرلا يايا 6 ةفايضلا و

 وا خمنإ ىلقو ةزمهف ميلا نووببتمولفاقلاب رزيكب ةليفر ( هلق نايسلاو دبع عنج نلف ىا

 0000 افي يد لناثك مالا ىهاوا ةنيق سس ند قلع يقل[ لا مدان لو همن مقكو

 ناتقلح تاحدف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لؤسرا ةضياو حرج ىذلا 38 نب هلل ادنع

 هاكج اك ريمعنب بعصم هلتقىذلا وهو هت.عابر 251 حا موبر) هتنحوىف رفغملاقلح نم

 هيناثو هلوا يكميراولاا هطبضو ارفاك لح قهاشنم ىدرتف سين ,ىلعت دقو ىربطلا

 ( اددشم م



 هلوا كلا (هادع نوعنمي هر لو هيل ”1نيلو نا ار هن الوز ةرمه هدعل اددشم

 لها ءاهفس ن. ىتلام نايريو هيلا نارظني ةعسر اناو هيف نسل بنع نم ةلبح لظ

 لاو ةرك لح نو.

 ... قفل.

 نع ىورو (فئاطلا لها هتوعد دنع) هادعا نيعا نع ىا ودعلل سنجح مسا ميو

 اهنع لات هلل اوس ةينئاكك هفييدجس نوم ايوا, فر هعوعد مقنع ةنيئ أطلال غاي مانغ ,نويلع
 تيقل لاق دحا مون. دش' موي كيلع ىتا له ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلل تلاق اهنا

 لالكديعنب ليلاب دبع ىلع ىسفن تضرعذا ةبقعلا موي مهنم تيقلام دشا ناكو كموقنم

 ثيدحلا بلاعثلا نر اناوالا قفت-ا ماف ىهجو ىلع مومهع٠ اناو تدرا ام ىلا ىن# ملف

 ىلا ىهتنا امل مال_سلاو ةالصلا هيلع هنا ىورو فئاطلا لها رباك ١!نم كبلاي ببعاناكو

 هنويسي مهديبعو مهءاهفس هناورغاو اولعش ملف ةريصنلا فيقث نه سقلا نيح تئاطلا
 ساسنلا هيلع مهقبحا ىتح هبايثب امهيقب قفطو 0 ةراغا ةلجر نود ناكل
 ىلا دمعف هعيش ناك نم فيقث ءاهفسنم هنع عجرو هيف اهو ةعيبر ىنال ظئاح نا ذاحلاو

 ءاعدلا باتكىف ىتاربطلا ئورو كندحلا بنع فطق هلاثعف امهمحر هل تكرحتت فئاطلا

 ىلا ملسو هياع ىلاعت هللا ىلص ىنلا جرح بلاط وبا ىثوت امل لاق رفعح نإ هللادبع نع

 . كيلا مهللا لاق مث نيتمكر ىلصف ةرجش لظ نان م ملف مالسالا ىلا مهاعدف فئاطلا

 نيمحارلا محرا تنا نيحارلا محرااي سانلا ىلع ىناوهو ىتليح ةلقو ىتوق فعض وكشا

 ىلا ما هيرك هحوب ىئايقلك نئا ني دعب ودع ىلا لكن عوف ىلا نيفعضتسملا بر تنا

 ذوعا ىل عسوا كتيفاع نا ريغ ىلاباالف ىلع نابضغ نكت نإ! مع ضاري هتفلك كرييرقب قولا
 ىب لزني نا ةرخ الاو ايندلا سما هيلع علصو تاملظلا هل تقرشا ىذلا كهجو رون

 (ذخا دقاف ) كبيالا ةوقالو لوحالو ىضر ىتح >ح ىتنعلا كال كطع“ ىب لحن وا كيضغ

 مهيلع جر هلتق اودارا ني> اهنع هافحاب (شيرق نوبع ىلع) ماتو هناحس هللا ىا

 ىلع رثثو نورصبال مهف | مهاتيشغأف ادس مهفلخ نمو ادس مهيدبا نيب نم انلعحو أرقو

 ب راع ) هني رتع موب و ليج ( هو اضع )  كلاذو ابارع عمن دحاو لك

 زاغلا ىف اهذا نشا ىناث ىلامت. هلوش :دارملا وهو ةكم نيع نع روث .ليخىف زاغ.ىلا ىا

 ىورو لاق مث روثىبا لج ىناسملتلا لصاىف عقوو انعم هللانا نزحنال هحاصل. لوما

 روثىبا ليج فرعيال ذا مهو ىبا ظفلو روثموي ىلاوا روث لبج ىلا هباوصو روثىبا ىلا

 نبا وهو ةمجملانيغلاب (ثروغ) نبا( فيس) هين نعىا (هنعل ىلاعتةللاىا (كسماو)
 هنا ىراخلاىف ىننلاو ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هو ملسا هنا مدقتدقو ىنافطغلا زلال

 ثروغ ءاخ اهلظىف مانو ةرجمشل هفيس قلعف ةاضعلا ريثك ناك لزت مالسلاو ةالصلا هيلع

 هدب نم فسلا طقسف هللا لاتف ىنم كعنمب نم مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلل لاقو هطرتخاف
 تبمط و نا مارا: نيعنونهردكدسيما خا مالا منع ن وحوض ليي نادر يا

 :هدس تقزاف هيلع اهحرطل دحاس ملسو هلع ىلاعت هللا لص ف

 1 ع ا سمس خص سس. سس حسا. سس حصا سس ست مص ص >> س0 ص سس سس ست صح ص صا ست سس ست سس سس سس ص سس ص سس 000سم سجس ا ص سس سس سس سس سس سا ص ست ص... سس سس

 ري يي ل ل ب يب بيب يبيني بيبي ب يي يي ل جحا



 همك م.
 دقو 6 رمش هللا هآقوف ضرالا اهلحر ةجلاسلا هلوا مضل (ةفارس سرفول ةصقلا تمدشو

 (مصعالا نبا رحال هعنمب م و هظفحي مل ىا (هَّم مل نثلو)ل ةرجح#ا ثيدح.هدافا ام ملسا

 طشمىف هرحخ“ دقو ه وفك ىلع كله ىدوهلا ديبأ وهو مصعالا نا رحب“ نم هنعل ىو

 كل ل رطخ 0 ظعا وهام هاقو دقاف عراق ةياورؤ 2 ةعلاط فدو ةطاشمو

 زرقا نشا اوت ةاقي هتمس دقو امل ناس ( ةيدوهيلا مس نه له رج“ نم زلزل

 5 اهاتقف ءاربلا نا رمل د تاهو اهنع اذعو هرمضل ملف هءاكأ صعاو اهنم 0 هءاهفتك

 ىدذلا هس 8 ىلاعتو هراجعس هنأ كشادعاو ماعا ىلاعت هللاو, مده فالخ هيقو ىور ايزك

 تاضتقم ثيح لامكلا ماقمىف نوكيل لاما تعب ىرخاو لالحلا ةفصب ةراث هناش مظع
 مالسلاو ةالصلا هيلع بوب اك (ىلّتيم ) مهنم (هاسنا رئاس اذكهورل تافصلاو تاذلا ءاعمأ
 ىا (كلذو) مانالا نم ليلق مهو مالالا ةدشو ماقسالا ةرثكنم نافاس مهنم (و)
 تانلنلا ىلع مش ريصل ( مهنرش)ل روهظلاوا راهظالا نم (رهظيل 4 9 ح مامن 59 مه والا

 ةعفر ىا (مهرما) نيش.و ةخ ىفو (نيسورل تالاحلا اهيف ةتوافتملا (تاماقملا هذهىف)

 ةئيلب رانا مهيلع هتنحم راهظا 4 مهف هتلك ) ماقلاوا مامتالا نم © م و ل مهريغل مهردق

 زج ىا (مهتيرشب) مهئالتا عاوناب (مهناحمال مهريغلو مهل تبثيل ىا (ققحاو) مهمدل
 ضراوع ن "4 اها هف رعم كععل كم عش ربو ةزخس ىو 4 يلا لالا عفرو ) مهن

 ةلازا س ادا نم نقيلا ماقمىف خلفا و مضلاب 2 طش له ١غ هانششالا ىا سلا ماسحا

 اماظعتسا ءانعو 1 7 مح اشغالو ءالبو هلع مهبيصيال معا نه ( مهف ) هن وم ون ايفا

 تاداعلل قراوا ىا 6« بئاخعلا نم رهظي ام اولضي الثل ) مهتنحل اداعبتساو مهتترا

 ملكلا ىسوا ةيحاصعلا بلقو لاخلا مههاربال رانا 55 مهندنإ لع ةلشارفلا نط

 لالض ) زيكا اهني مدعم قاق ثناو ىيلادل عقول ءاسحاو نيطلا ن م ريطلا قلخو

 نا 0 53 هونت ١ ويلا نصا 3 هم نيرا :ىاذ( عبس مهتالضك ا( هوراضفلا

 هى دنع ويروي ىورو ا بج ةرثك سبسو.ىا ؟روفوو) ايازرلاو

 :4 ءىراوطلا هدهو نيققحلا صعل لاق مهيلا نسحا ىدلا ىلع 0 ميدل ةاصاللا ةماركلل

 تالالا نعم 6( (ةز دنا تاريغتلاَو.ر) تاق الا نم ضراوعلا ىا زمهبال دقو زمهلا

 مهماسحاب دصقو ميلا 24 يابس دوصقملا هيرمشلا مههاسسجحأب صنت اغا ) ةروطسلا

 ةلكاشمل ) مهتطلاخ ىف مهتاساقم ىا مدا ىف ةاناعمو) مهتلخادم ىا (ارشلا ةمؤاقم)

 ةموصعف ) ركذ امع :ئا ( كلذ نع الاف .ةهزنف مهنطاوب اماو ) مهتيباشمل ىا 6 نريد

 ةسل اهلا د اهطقتمولو نونخلاك مهيلع هورط نوح ال ها 7-2520 ةدعمو ةأريم ىا «(دهنط

 يىكاراس ملا ثد دح ىف م نيتظحطلوا دامي ءامحالاك مهياع نيشيالام شيالام عوفو زا راوجت ر ءسشم

 هنا



ْ 

 ا
 ا
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 د اةدقلاب 7
 كر عبس نم 7 اودره هيف 57 ىذلا هضسعىف لاق 0 هيلع ىلا ذك آب هنأ

 ادهو هلع ىمنأذ العاجل بهذ م اهنم هيلع بصو تضخم ىف عض وف قيشتاوا لاحت ل

 بجحاو اهفذح ذا نسحا ناكل ايلاف ةظفل فدحول فنصملا نا نه ٠ ىلحخلا لاقام عفدنا
 ةكتالملا نم عون لبقو نييرقللا ةكئاللاو ءايدنالا حاورا نم © ىلعالا لخلل ةقلعتم )
 فان الا (انفاندل 22 نيعمحا (ةكتالملاو) ةحرد مهالعاو ةبتسم هللادنع مهمظعا

 دقو) نققحلا ضعب ىا ( لاق مهنم ىجولا اه.ةلتو مهنع) اهريغو اىسلا راخا مهنطاوب

 ىداولا مونىف قبسامل الاغىا 6ىلق مانسالو نامانت ىنيعزا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق
 ( ىنيقسوو ىبر ىتمعطب تدبا ىنارل ءوجولا عيمج نو مكتفصك ىا 4 ةكتندهك هش لأ لاقو)
 ىلاعت لاقو اروهط ابارش مهمل ٠ مهاّمسو ىلاءت لاق هاقساو هاقس لاش همضو هلوا جف

 تاما توق فراعلاو حاشالاو نادبالا توق ماسعطلا ناكاملو انارف ءام م انيقساو
 ءاعلطأا عاوتأب ماسجالا ىوقتتاك مانالاب اندر ىاوقت هال ةموعطم 5 6 تاس ازألاو
 ١ زا 1 هب وريشم اهم [روف 2 تاعح ليلعلا 273 «وطت هف رعملاو ليلغلا 01 ىلإ ٍ خل ءاملا ناك اكو

 ١ ىف ىفراعملل زا هانعمنا ىلع ءاس اذدهو شط ايلا لي | بهذا لهجلا ال بهذ
 دارا لل قو اهارشو ةنملا ماعط ن 2” سل و ل د هناو ةققح وه لقو يراعلا

 مل 0 مالسلاو ةاللصلا ه.لع ملا لا (لاقو) ةدامعلاو ةعاطلاىق ةوقلاو طاغبلا اهل

 كلو ) مانالالاتك- عوعلا

 ١  0دملا هذه نم ىا | (اهنم لحال مونو رهسو عوجو)ل ندب فءضىاأ 00

 ' (نطانلا مكح ىف ريشبلا نم هريغ فال هرطاخ ىف رثؤإالو هتطاس ىا «هئطاب ؛ىث)
 ىا ( هللقو هما سد مونلا قرغتسا مأن اذا هربع درو ل مكحف هل مهتكراشم عم

 وهف ةءاضعا 4 قرغتسا ناو مار ىف ما ةاللصلا هيلع وهو اماطغو امهر مع

 هدلع هنا زاث الا ضعبىف ءاحدق ىتح رل برلا عم رضاح (هتظشف وهاك تلقلا رخال ظ

 6 هانركذ 6م هر_(ناظش هلو 00 همون ىف ثدحلا نه اسورحي ناك مالسلاو ةالصلا

 يع م مالك 1 اللا صعب ظارملا لعاو هلق ماس الو نامانس معن هيكيع نان م هلق ند

 دنع هتيبم ثيدحىف سابع نبانع ريح نب ديعسزع ةمركعنع روصنم نب ديعس هاورام
 ماللسلاو ةاللصلا هيذع هعم و هناللصو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص 2 ةنووعم هتلاخ

 ظقت سآف لالاب ءاح مَ ىراخ 0 هلصاو هع تءعمس ؤ ىنعا ىت -- 1 ع م هشو

 َن ل عرس لاق هموت ىأ هيدا ند ههاشا كعل ثا اهوا 1و ىراذلا داز هءاككأب ىلصف ماقف

 اواو نا كباحتالو كل تسب !هنا لاقف هذه 0 يل ل

 ظ (ديوعاف ( ماكحالا ف ىلعه ىدتسمل» قا يراسل قوشنا

 ١ 0 ا تاق اللا : ناو هصهاطو همست فالح 4>ورو هئطابو هارعد ناز - ةقايضلا هلع

 ١ طقف مالسلاو ةاللصلا هيلع هرهأ اظد ىا شم ه ىضهأ اطر( نارا 200- جياوابق وم مب ا
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 هع فلا د

 200 ناو 00 عوجلا 6 كلذأ كنس 590 اا ءاضا )زاب هريغ ناف ياس( سبا ا ةيناعبألا كا

 عيمج ىأ (هتلمح ة.لكلاب تاطنف ) رض تءهذو 6هتوق) ترتف ىا ةمهمللا الا (تراخو)

 (كلذ هيرتعيال هنا) هسفن نع «ريخادق ملسو هيلع ىلاعت هللا كس وهو ةتالاح نساحم

 ثيدحىف ىا (ِهلوَه ) مهقهررو مهقحنا هناف 4 مهثالح هناورل كلانه فءض هاشغبال 1 0

 تيبا ىنا) مكتلاح روتفو مكتينب فعضيف ىا (مكيهك تساىنا) لاصولا لاحىف ىراخم
 (كلذك و ) فذصملا ىنعي 0 هللاهمح ر ىضاقلا 5 هدا عر (نوتاسإ ملزم عب
 ءاسنالا ماسحات 'صتخم امنا تاريغتلاو  “ئراوظلا .نا:نم: نيققللا ضءب- لوقم لم ىا

 نعتو ملا ىا نيش .(بصو نم اهاك لاوحالا هذهىف مالسلاو ةالصلا هيلع هنا لوقا) ظ

 ءاسلا رمدكو ءايلا عتل (هب لام ةنئطاب ىلع رحنملا) برال (بضغو رحبو ضصوإل |

 ايل لاا هللا خلو اريك ضاق الق ) مما يور ناك دع لباس ينال ىايتمؤلل]
 تانايذهنم (هب قيلبال امم هحراو>و هناسا ىلع ءيهاظ ل ناك امت ىا «هنع) جرخو

 ايما شيال لون نما( زشدبلا نع هنيغ عومبا» مهتالاح فالتخاو مهمتافارخو ىضرملا |

 نامبىف ىا (هامىفرل اذه دعب عرشن ىا (دعب دخن اةااولقإلا ريفا رفوف لالا :ةدشْن٠

 هءاهرب نيإسو هناخا

 اح واسوا اح
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 ةالصلا هيلع, هنا) ةحيرصلا راّثالاو (ةحجص اراخالا تءاجإل دق ىوربو (دقف تلقناف)
 ديدشتو نيغلا م (ىناتعلا جويا جشلا انثدحاك) روعسلا هلع رثا ىا «رححس ماليسلاو
 ( دمحم نب. متاح انثدح لاق هيلع ىلءارش ) ةسن ءايف ةدحوم فلالا دعب و قوف ةانثملا

 ىورقلا ىرفاعملا ىساقلا ظفاطاوهو 6فلخن  ىلءنحلاوبا انثدح) ىسلبارطلا وهو
 ىر.رفلاوهو تاتو نب دمحع انثدح )ل ىزورملا ديزيوبا وهو دما ن دمحم انثدح )

 ا نيود يدع ) مج | ةيح اسال عملا نيرصت نامالا وشو: ( راجل اهدقح)
 ىفوكلا دامح ظفاحلا وه (ةماساوبا امدح لاق) هتقيطو ةنييعزنانع ىورب ىرايهلا ىا

 هدنع ايراخا املاع هج ناكو نيعم نءباو قححباو دمحا هنعو هريغو ش.عءالا نع ىدرإ

 هل جرخا نتامو 257 ةنس ىقوتو ةئس نينا شاع ةورع ن' ماشه نع ثيدح ةءاوتس

 ىلاعت هللاوضر ةشئاعنع) امهيلع مالكلا قيس (هسانع ةورع نب ماشهن عل ةتدنأ ةمالا

 (ءوشلا لعف هنا هيلا ليغ هلا ىتح مثسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر رمح“ تلاق اهنع

 ىضاقلا هقاس ثيدحلا اذهو ةيلاح ةل> («هلعفامول هريغو عاملا نم ىلا عاج ةناتورباقاو ظ

 اسرق نادك قلتم ثيدح وهف اضا ماسم هحرذا دقو ىراخلا دنع نم ىرتاك ظ

 ' يملا الوم فللت نقال «ناكيرقلا هلا: لي ناكا حان رشم: ةنانوووفاورل م تفتصملا مولكيف
 ظ رحم الو ىذمرتلا مكحلا لاق «ثيدحلا) نهعمامم مل هلا لاملاو نهمقاو هنا نظي ىا ظ

 ( هللالوسر )



 هه ممم مس

 نغم هثشا تللذ خف )كلل هلأ حلاو: هياتم نع نك نيخ ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللالو-ر

 ثسل. هنا ةشْناعنع قايطو وغلا نشف قرااذكا يي ناثذ زها كلا م * ريلاىف ىوراهق

 ىراخلا مرشىف نقلملا نبا للق هرصن ركلا ىتح ةصاخ اهنع نسح قازرلادبع لاق ةنس

 لوقا ديعب ةنسو بوصا وه مايا ةعبرا وا مايا ةثالث ةباوزو سانا بر“ ذوعالق ريسفتىف

 كزئرطن 11 ةفعيكيفخاب م مايالا كلتىف هيلع ادبيدش هرج“ ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هلعلو

 نفيكف روؤذسملا. هع مالا ؛لئانشلا نمت ذهن ناك اذا )1 ةئثا لاك“ دسناالا كلك 7 لوس ألا قل
 رجلا ىا (هياع زاح تكول روكذملا تقولا (كلذىف ملسو هيلع ىلاعت هللا بص ىتاا لاح
 ىذلا (ثردحلا اذهنا كااو هللااةفو ماعاف موصعم وهو) موهوم ماقمىف 7 ناو

 ةفئاطلا ىا (ةدهملا هيف تعط دقو) هدل ةهشال (هلع قفتم مح )' ةسئاذ# ىلا ؟ءانيفتالا

 ىلا +(ةنز) .ثلسوتر ةنيبرشلا نم :ةنمينعم :لازي:(كعارذتو)(ةكسافلا  ةاهسقتلا باتت نيرو ةالدابإلاللا
 ةدراشلا ةضحادلا يجا ذايهيظالب هلحيلرشل ىذه لال ادز> ةنمسلا نر !ةفداعتل] تاككشتلا

 ىا (اهشش1تو)!اهتسف و اهتقر ا ءاخلا نوكسو ةلمهملا نيسلا مضب «اهلوقع فت ا

 ىلا (ككستلا خلا #7 نذلا لها نقلا ؛ءانيك وتقاوها ها »هلأ بع ىلع) اهطدخ

 نيببملا . عرنشلا ااونوما فانا (عرشلا ىف ) كشلا لوبق ىا ككشتلا ىوريو كشلا عاّشبا

 ماسو هيلع ىلاهت هللا ىلص م اطال مى او مالكا تفر كلمنا عر مثلا هللاوزت دقو )

 انتاوز اهاتثاو اطلخ ىا هلوا حفب ا ماس هنا ىف) لكبح وم دوعل بي برش الا ١
|! 

 يللي يتبل ل جيب سل سبب ب رب ب ب بباب سابا

 | هعوقو (ازوج ) -ضاضالا .ةلمج نتن : نا( للعلا :رد :نض راعاو ضال هب نفل اراد"

 اماو) عازنلا ريغنم (هتوينىف حدشالو) عامسالاب (ركسالا# ضارمالا عاوناك هيلع)ل

 (هلءش الوإل هلامفانم (؟*ىثلا لمف هنا) هلاب لابخىف عه ىا هيلا لحل ناكها دروام |

 ةمجمو ةسر ىا (ةلخاد هيلع لخدام ) ليلا (اذهىف سناف) هلعفامو ىورو هلاحفف ظ

 ىفو (هقدصفىف حدش وال. ةتلما ماكحا .نايلع ىا١ تفي راشوأ) ةدتمالا ىآ ( «فئاسؤرم !ةرعأفا) ١

 ىلع) ةمالا ءاملعنم (عاجالاو) رجلا عا ونانم (لئادلا ماقا) هقدصن. ءىشىف ةخكبن

 ليلا: كر ليسافا و ل رز ( فسد ك )؛اناط قاطانل لاخدانم ىا (اذهنم هتمصع

 (لغن ا ضفال زاهي يسع ل عماد 9 8 . ةنعنىو (ى.هلءانورط زوكاكالا

 امو ىهلالا ىحولاب لضف ا-ماو ؟ايند مل اعا مللا هلوق هلا ريشي ام ( اهاحنا نم ) هَريَغ ظ

 ىلا ىحوب مكلثم رشي انا امنا لق ىلاعت ا "1 ىئوباك ىورذخالاو ىتدلا نمالاب قاع
 فقده ىا (تاذ٠ الل ةضرعرل هايد روماىف ىا (اهف) ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص (وهو)

 ليم نا دعب ريغف) كلذك سمالا ناك اذا تالاحلا عيمجىف (' رشبلا راسك ) تاهاعلل

 (ناك6 ) صال ا فشكش ىا (هنع ىلجب مث ١ اهرودصق هل ة 42 2 اللام اهرومانم هيلا

 رسف دقف اضاو) اهروبو قلماعلا ممكزع ةبااأنو ةضراع هبا اهنك اب سنراوهلف هحو ىلع

 هبلإ عَ تح نوفق وم): لطفا( نحت الا :نينيط جل قلاب مالكا ىا (لضفلا اذه



 هه م0 ع

 هده نم ررضالو هاند روما هل نم نوتاسا نأف (نهمايالو) ءاسنلا ئم (هلها 54 هنأ

 000 اممم ااا 242

 نا هنا هاظلا ىحلدلا لاقو ىروثلا ىا «نابفس لاق دقو هارخاو هنيدىف لاودالا

 ال عا وك لاقو لاب قريت و ىثم دلظا دي ديا قاللط الإ دارو وه داهقفنع
 ارسلي ع( حلا نم نوكبام دميعا)ل عوللا (اذهو) ايا يالا نيود

 امنا مهرحبنم هيلا ليخم مهيصعو مهلابح اذاف ىلاسعت هلوق همالك ىلا ريشيو ليا لذه

 لل يللا متابلاو ةاللثعلا دمع موج“ العرب دانا نمي لقا 6 اهليق. يحرق كايدلو) يبت

 لقب هنا يبملاوج (هلهش بو هلمف هناا يخعا لئاك ام فزاللحم لوق , كلذ .هنع لق منا ) .نححا
 هتمال راخالا ف فالا نم هتمصعل هلعش مل هنا لاخلاو اذك تلعف هر“ لاح لاق هنا هنع

 ةروصفف (تاليخو ) تارط>ىا 6( رطاوخ) تاوالاو اولا هذه 6تناك امناو)

 هيلال يح ىتح ثيدح ىا ةزيعلم دباب دائوملا نا. لاق دقو ةدحو ةدحوع ىوريو تاليوست

 (دقتسال لس نكمل ,هكلستاسفا هايف هنا 1نودلا, هبلا لد ىورو عع قولا لب ناكيش ايل

 ةافتسساك .هتقبقح مدع كردي دحا لك ىا لوهجلا ةغيصب ةخعد ىفو ( هتك ) هسفنس وه

 هي للتال ماين ينل .ياهلك ها داتعا نيكيفرلا هنن قواقتالا و: هكئدط ور عليل منسف لوح

 (ةمصلا ىلع هلاوقاول داشرلا جهنمو باوصلا ىا (دادسلا ىلعال ءارخإ لاوحابوا هايند
 ةعا.قا.ةكلاملابوا .ةييردشالا ا (انتئالاةنلعي تفقؤام ١ذه.ا داقتعالاو داقعالل هن ىلا

 هن در مههأ ص ى.هىلع هان و ؟مهءالك ىعم ند 5 ام عمر مالسلاو ةاللضلا هيلع

 ند ىعأ ؟اغنم هحو لكو) ممارابع حيرصن ريع نم معاراش :وهربىقأ ماحب ولت نه اا

 هغل امملل رادصم هنأ ىلع امهحت روجو نوذلا اليسا ميلا 0 ( عنقم ١ ةروكذملا هودحولا

 ' ىلع هريغو ملعلاف عنقم نالف لاهو ىضر اذا ةعانق رسكلاب عنقنه وهو ناكم مساوا
 هل وق هيلا رياسشملا ناك ناو ىعانقا ليلو هنأ هب دارملا نييلو هف ىخص ىأا رفع> نزو

 تالي والا نم عحواو رهظاى ا ميحلاب (ىل>اليوات) اذه (ثيدحلاىف ىلرهظ دق هنكلر

 ف هغلا-م ليلض عج ؛ .كيلابخألا يي نعءاطم )ب نع هل ىو 200 داس هقلاسلا

 انامل نال لان رايصتلا) ىوشا عع لئسدقو نع ىلاعت انا لضيس لعم لا 5 افيو لالالا

 ىرهزلانع رمعم نع هفنصم يف (ثيدحلا اذهىور دقرل ىناغصلا ظفاطاوهو (قازرلادمع

 (امهنعرل هئيدخ ىف ىا (هيفرل .قازرلادبع ىا (ناقو رسزلا ني ةورعو نسما لرثيا رويال ٠

 هللاىبصهللالوسرر) ءارلا مشو ءازلامشب 6قيرز ىب دوم رحل ةورعو بيسملا نبا ىا

 هللال وسر داك ىتح) تايقوند س قوق 06 4 هور“ ام ىا 00ش" ماسو ه.لعىلاعت ظ

 هنت الو تح فضا (ءوس رك نال برق ا ماس بع ىلا تاو
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 هو معو رس

 نعو) ليك ذ قياس دقو قارعلا ىضضاق ( ىدقاولا نع ) كرولا هغرصلا ( هذ ىورو

 " ماشهو ىرمهزلاهنعو ةشئاعو هسانع ىورب ئليلا كلامن اىا (مبمك نب نة رلادبع

 ليلج ىهبات نيت 6 مكحلا نب رمعو )ل ةتسلا بتكلا باعصا هل جرخا رثكم ةَقث ةورع

 جرخا رجلا ةمون ىلا ةالصلبللا ىحي ناكو هعم وزفن انك راح نبا لاق ةعشو كلامو

 وهو ىراخياا نع ىكحو مضي دقو ميلاو ءاسبلا تعب 6 رمعي نب ىحي نع ) ةتسلا مالا هل
 هش ؟ىرقةم سابع ناو ةشئاع نغ ىورب ورم ىضاق لعفلا نزوو ةيملعلل فورصم ريغ

 رمعي نب ىحب فحاصملا طقن نه لوا ىموم نب نوراه لاق ةتسلا ةئالا هل جرخا

 سيح ءاطعنعء رمعمنع قازرلادبع هاور اذكو نيعست ةنس ىفوت لاَه ىهذلا لاق

 ةنسرل اهتابرقنم عنم ىا لوهجملا ةغيصب ( ةشئاعنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 دنع اهدحا دعقف) ىطايمدلا ةزفبلا فا ابرك .مو ليريجاهو (ناكلم ءانالإ مان وه اشف

 لأقوال, نوسألا) لاش .ايلانااه دخلا (كاقفي ىازك كاتقلا هبلجو ةنيتعإ رشاشلاو 35

 سان ا رغ ا ىووو ناوازخ ارئباذخ الخ وكت ةسلظ_ كح مصعالا نب ديبل لاق هبطن

 ملف دوهيلا هيلا تندف مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا مدخم ن ,اك دوهيلا نم امالغ نا ةشئاعو

 هطشم نم نائسا ةدعو ملسو هيلع ىلاعت .هللاىلص ىبلا 200000 اواازي

 هنلع ىلاعت هلالنرط او ١ نا ةشئاعنعو هيف نانروسلا تلتف اهيف هوروسش دوهللا اه اليهال

 لاق مث هير اعد ا ايد عنصدق هلا هيلا لل هنا ىتح رجحت ىا بط ملسو

 5353 لاقل لل وي راي زا كانردا#امتوابق شاع :تملاق“ةيفب تمت اناق .اىنإتفاتمق 237 ثحشل

 عجوام هبحاصا اهدحا لاقف ىلحر دنع اخاللاد ويإر بضع( حصس اتا ١

 لا ةةيما كاف اذاهت لاق مصعالا ن ديل لاق هبطنه لاق بويطم رخ . الا لاق لحرلا

 تلاق قيرز ىنىف رب ناورذو ناورذىف لاق وه ناو لاق ركذ ةعاط فحو ةطاشمو

 ناكل هللاو لاقف ةشنئاع ىىلا عجر م ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر اهاناف ةشئاف

 نأ اينأ لاق هتحرذا "لام هأ (ةراللدق تلاق نيطايشلا سور اهل ل اكل 9 ع اريل ةعاقت انهرءابم

 ربلا عطس تما ناكا هنااا فاو لانا ابشن فقم+ قياعلا ملم ناتانا قل طيس كاوا اللا ناني طنا

 ذيز اكو هطاشم نانساهسالرءةظاشللاةلخ اذاؤ معلطلا |سجل وجل تكا و اءارصل اا رافلا
 امايا كاذل ىكتشاف لاق دوهلا نه لحر ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا, حسم لاق مرا نا

 لسراف ادقع كل دقعو كر<# دوهلا نم لجحر لاقف مالسلا هيلع ليريح هاناف لاق

 دجو ةدقع لح الك لم اهب ءاغ اهج رخساف ايلع م
 كلذ كد اسف لاقعن مب ظشنا امن اك ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر ماقف ةفخ كلذا
 هدينمع ةرمشع ىدحا دقع روف ناك ىلكلاو لت امم لاق طق ههحوق 5 رالو ىدوهيلل

 رثبلا ند هروماع وأ ه4سدسقمم (هج رخو دوهلا ىا اطنخ ىلع لطاعت هللا هلد م

 ىعءازوالا هنع ىور نيعباتلا رياك نم ؟( ايست .ءاطعنع ل ل ويش ةحضب (ركذو)



 0 0 0 ا
 يسمح سحسسب مم مس مس. سس. سس بسس ةنيتحوشيا بس نست ا لب سمسم حمم تسي سدد هدو حسمت يتوج ب 0 بم مسح حاس

 ه رمسع ىدحا 2 قو وينلا نيتاه 27 هللا لالا رالاب ة ةزورخغه ناو لكُم

 قلاب تلخن لل رام ااملاما إلك كلب ا كفلخ يلتانلا و لاو دوا دحايا ١ نيف قيتل هوو

 ثنل هلا ىورو ىوغلا لاق لاقعنم طشنا 5 ماصو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ماقف اهلك

 هللا ل وسر قسضح قالا ادد ءلاق) ناتذوءمللا تلزتؤ لابأ ثالث هيلع دّتشاو رهشا هتس هيف

 (ةنسر) هناسن نم اهريغ نود (ةصاخ ةشئاعنع] رحم نا دعب -- هناعىلاعت هللا لص

 طفلا )ب ههلخإ ةلارسمل ل كارما 15 قاسم, - كلف - فولوا 1 يو ىتح ) ةدلا تلاطو ||

 قهيلا هاور أنك عض اًةيطلا بحاصو ىدقاولا 3 وهو 0 16 ن دمحم

 نع سب ملسو هيلع ىلاعآ هللا ىلص هللا لو سر ضرم سابع نانعإل فيعض دنس

 اهههعولارككت ةزءاوبقا (تاوسلاو ءاطعلاو)+نيطاو هنمب قدساو لمنع عنم ىا (ءاسنلا

 نيلحر ةروصب ىا «ناكلم هبلعرل لزن ىا ةدحوملا عمل 6( طيهف ) امهيف هتداع وهاك

 قيلت لرسوم كت كلان ئلاكتضتلا| اكوؤا) لابو دقع اودي ألا باتوا طرقا دقت
 هرقل طب لينال بلل: نإ )تاراؤرلا ااذع ؛ناليضتازاود شلل نانتساايقفأإلا ةنضتلا»: فرو ونو

 هداقتعاو هلق ىلعال ) هرشو هلكا ناصّقنو هعامح عنم ةهجنم ىا ( هحراوحو ءمهاظ

 ؟نالايلا هلاو) هلاغوخ هني زوادتاس .ةانمغ طع نكديلا ةثاشلل كلا[. هن ملتش اذكر ناي

 هعنم ىا ( هسسحو )) 20 ناو هرظن فءضن م( ريفا ىف زا لضعلا ز معسل أ

 هلو ىنعم نوكيو هضرماو همس> فعضاول عئملا ضعب ىا «هماعطو هلاسن ئىطونع)

 نه هل رهظي نازل سمالا سفنىف اج ةاسن ضع ىا (هلها كش هنا هيلا لحم

 (ءاسنلا ىلع ةردقلا ) هتلاحىف اهتقاس ىا (هتداع مدقتمورل هتغر لاك ىا (هطاشن

 (نرمدلا نيزشبا)؟تكروا ٠ (هخباضا:77  نهتنقا وم .دنشضق ىلع« ىلا: هم .اند!اًاف) ةعدالاب
 ياام زا اولا قيس ةقاذ لكزو دينزأت هاا هلع ىلإ لك انك ايسر راطبو عاملا 7

 تا تب ااا حر يدا بمياه موج امل بسم تم دع ههدصمسمس همم سمسم بوس بص تسمم مبا وعموم روس ©

 ىا 6«ىرتعياك نهنايتا ىلع رده ملفت نهنود ءاسنلا نع نهجاوزا ءاسنلا اهب سيح ىا ايام كن ا بابا وواحد سس مح دلع دس دسم مل ل ان . حس اس زي وح بكب وم م

 لصيال نعل "ىو نع سيح ىا ءاخ ديد شتو ف مهل فخار .( ىثغيو بصل

 نحو ةؤخن ىفو ىلا نم مدقتام هن تلمف:اذا اذ تا ايمو اا زي حجم لاش اهعاجل

 ةعستتلا قا !انمنهع ىرقاك تكاقوو ثقا لسرلا: اذاو ىلاعت هلق امريظنو هانعمو هانمىف وهو

 ايناس نا زاينملا السا 4 قو تغابو )) هسارطلبو فكر ةغلاسملل نا ادالا ف ليعفتلا ريتخاو

 ناشلا ىا'6(لعلو 2 نارودلا ثداو>نم ناسالل ضرعيام وهو كي رحت ضرعلان م

 (ندو لوقا ١) ىرؤتااوإ.ةنينع اناا (نايفساواشا] رضا (انعن)ا هتلر لاو ذباو

 لوقنوكيو) هجوزوءراانيب قيرفتلل ايسنوكي ايلافهنال (رحتلان ءنوكيام دشا) عونلا

 هبشإ ىا ليخي ةخسىفو ( ليتل هنا ىرخالا تاياورلا ىف اهنع ىللاعت هللا ىضر ةشئام
 هعامج نع ةيانك هنال ىا © هرصب نم لتخاام باب نم هلعف امو ءىوثلا لعف هنا هلا ) ظ

 انما :ىأزرالا نشتيوا ا (ادطهاغاوا..هجناو زاضعإ نم ١ اصخعش ىأر هنانظيف) مدقتاك هلها عم

 انما .)



 ال) هل اقفاؤم ىا هيلا ليختام ىننع) لعفلاو ضخخشلا نم. ركذام 6 نكيملو ةريغنم
 رص .ةهجب نم نجوا هباضا ا ئارورصت وم( ةخسش وب (هزصن(و) ايفعط نشا ىا ا( هاا

 يللا تفي ( هزيمىف هيلع ) ثدحو ضرع ىا زمهلاب (ارط ؛ئئلال هرظن فعضو ل
 وقل: هريغافا ىوزواىناسلللا لاق ءاطالا ننهتقرفكوك قلبا لقا اءايزلايو الدلة قاوكلدو

 هانركذ ىذلا 6( اذه ) مالسلاو ةالصلا هيلع هصا يا ناك اذاو) فرد هنا ىهاظلا

 هريثاتو هل) سلا ةباصاىف ركداف نكي ةؤسنىفو ( نيحسلا ةباصاىف .نكيمل) .ماقملا اذهفف ظ

 (رىلملا هب دن الوز هنطان ىف اطلخ ىا (لا تفل هيلع كديشايارلا هيما صاظىف ىا (هف

 ارصبت ىا نكمن مضب (اسنا )ل هابل عباتلا هلقعب 6 ضرتعملا ل هلاقمىف قا نع لئاملا
 دي اطب ىدحمال يف

 ه8[ لصف -

 ضاسعاو ضارما ةهحنم (هلاحر) انررحام ىلع انمدق قة ىذلا لصفلا ف انركذىذلا «اذه)
 ىفإل ةدراولا ىا (هلاوحا امافإل هنطابو هدسح ىهاظ نم همس ىف) هل ةلداحوا ةلزا

 ةيكااني نياسو ةحوتفم نون ( اهريسن ن .ى 20 همدسسج نع هج وا ىا (ايندلا روما

 هلاوحا ديقن ىا اهريسانم ةدحوم رسكفنون مضبوا اهربسنم ءارف ةمومض» ةدحومبو
 قباسلا اهشرطىا «مدقتملا) امولسا ىلعىوربو «اهبواسا ىلعل اهدرونو هلاعفا نزونو

 هللاىيصىبنلا نظي ىا (دقتميدقف اهنم دقعلا اما لعفلاو لوقلاورل داقتعالاىنمع (دقعلاب )

 هبأر "ىدايوف ةكرتو هلعف زاوج نم ( هجو ىلع ءىشلا اسينذلا روماىف ١ ملسو هيلعا ىلاعت
 حرت 6نظوارل هيفرط دحا عجرتيال ددرت ىا (كشىلع هنم نوكيوا هفالخ رهظيو)ل
 فالح )ب عرفلا نم هب قلعتامو اسدلا صاىف هلك اذهو هدعب هدضنيشو هيقش دحا هدنع

 نب نايفسرل ةلمهم نارك ةددحوم حفل (ر وا 59007 هيلع لدن (6 عرمشلا روما

 ىلع (ةءارقو) ضعب نم اءاهمل خياشملا نم «دحاو ريغو) ءازتجا .يابللب ريش لكل

 رمع نب دمحا سامعلا وبا انثدح مهلك ( اولاق) نالاحوا يِيَعلا ىلع ناب وصنم اهو ضعب
 نوكسف ناو مضفنوكسو خا يبا ن دحاوبا انثدح ىزارلا سايعلاوبا انثدح لاق
 نبا انيدحن) ءاهلا :سنكو ءانلا نوكسو.ؤااولاو اءارلا متفيا ةزعسن اور ءارو عفت .ةنيسنا ف وامل

 قيل نمإ باين 3١ دمع يمصلا ىواؤب ناقل نابع قوما وبابا نيف اك ناي
 قزوز (لمورلا نا): فاين اناعو (ساعبض اندم مك ضي ملط ل

 نا نينعلا ىتا ىلا بوشنم 6 ىريخلا ناعو )ا هل جارخالاب ماسم درفنا ةنبعا نئا قع

 ةععرالاو ملسم هنعو قازرلاد. عوق ناطقلا ن 3 ىورا 0 طاق فج نم ميك 1 ورم

 (ىرقعملادمحاو)ت نتامو نيعبراو تس ةيس قوت نع ف قاسنلا لاو اق اعل ىراخ زملاو

 2 هعمص دوج اس 1# سا 007 ىرخاىفو فاقلا و ميلانوبب كب سن ىو :ىناقلا.نلكو ةلشملاا راوييل أ: قروكسإت ملا فل



 م م

 سمج دعه 4 نعل نه ةيحان ىلا ةسن ةددشملا ىاقلا 1270 نيعلا عفو ميلا مشا

 انثدح ) مهلك ىا 6 اولاق ) ماسم هنع ىور ةكمب نيبازب ازازب ناك نيتئامو نيسمخو
 هل جرخا ىلملا دمحا هنعو هريغو ةبعشنع ىورب نفاع رك واسادو دق كي مخ )نت وشلل

 نا ءاطعوه ل نامل أيا هيي قام نا ىا (ةمر ؟ 14ه: لاترت :ناشلاةؤلا: ةقيلا

 هحام ناو قاسنلاو ناسيا هل جرخا ةعامحو ىعازوالاو ةمركع هنع ىور سهص

 قو وان قوت[ ىئاعااشخلا هي قراكا سوا ئراقنا (جيدخ ن مقار انثدحلاق)

 ماسوهيلعىلاعت هللا ىله هنلال وسر مدقلاق) ةتسلا ةمئالا هل جرخا نيعبسو ثالث ةنس ةئدملا

 وهو ةددشم هلي رسكو هلوا مخ نوربؤي ةخسأىفو ةدحوملا مضب (ن ورأي مهو ةئيدملا

 انك اولاق 0 لاقف]ل اهف اهروكذ عاط عضوب (ندلا) نوره قاربسطلا ةباور

 7 مكر ثول ىا (.اواعفتملوا م كمل لاو ) 2 ركل انواع ]ح اش اا( هعتطت

 يول ف 5 5 ميول ” ريبدن ىف لمن مده ىلع ءانس اهو اندر ( اريخ

 3 نا داظليرو [ىاقلام ا نسصادنلا نعاوارو :اهعزف ءاس اهله تاظملتا:ئاج:ةنخكل ل ,اقايننلا و ةءافلاو

 اهيل و كاف او ل ف .كلقافاو "تطتساقدعامإا قلك رديت -نإيفأاو الو وصل, .اورع”أقاو

 داصو ةمم*نيغيو ةدحوم اهدعب ةلمه» داصب تدصت ىورو افشح تراصىا امرثك عم

 هانعمو بعتلا وهو بصناانم تبصن نا اهانعمىف ليقو امهل ىنعمالو ىضاقلا لاق ةلمهم

 .لاق هدارم ممل صخن مهلوقنم تصغن ناو بعت 4 0 نلللكا ذككنالا جر مل اهرمث نا

 نم ىا (هل كلذ اوركذف) لوالا الا فى.دكن اهلك تاياور ةظفللا هذهىفو لوقرق نا ا

 ( هب وذ ) يباربواو ىا 6 مكعدنم 'ىثب مككرمأ اذا رشن انا امنا لاقف) رْكلأ ناصقن
 ةباورؤو 6 نم "سا اذاو) مالسالا ماكحال نيم مالسلاو ةالصلا هيلع هنال

 مكلثم (رشب انا اماف) 35 507 مكسد لا لا .ةيلدلا اه كانو «سضاوفافىا 13

 ناكل ا احر ا ثدحقور) ابا هف سماالاف ”ىطخادقو سصادقف

 2 م مترتخا متدرا ناو ىنومتعت متدرا نا ( ؟اند للعب ملعا متنا ) هنع ملسملا

 ا (نطظااب ىنوذخا ؤتالف انظ تننظ اما) ةلط نع ماسم هاور (ونسا تدع

 اوتموأو نظلا كلذوف باصا مالسلاو ةالصلاهيلع هنا ىدنعو اذه مكيارل اقفاومو مكلظل

 داءلا ناي رج بسحب ريغتلا عقو امناف ةحلاعملا ةفلك مهنع عفترالو نفلا ىف اوقافل همالك ىلع

 ايليا هتلاح نع ريغتب هدحمل اذاو هتقوىف هدقفتي هيرشوأ ؟ى *لكأب دوعن نءنا ىرتالا

 لوعملا هردق ىلع ديزي ناك هنا اعرو لوالا هلاخىلا ليل نعل ةقيلزوايلت» نرغب

 نم ةجلاعملا بارا اهنع لفغدقو بايسالاىف ةغاابملا مدعو لكوتلا ىلا ةراشا ةضقلاىفو

 هاوراك امهنعملاعت هللاىضر (سابع نبا ثيدح فول باوصلاب ملعا ىلاعت هللاو باحصالا ظ

 وه ةلماهم اذادلصقا هنكااشأ ءاززقا ةمجملا الا مف (نمرؤلا ةصقىفف) نس دنسفارازبلا

 ةففا1 ن ىا ابييز بنعلانمو ارمث بطرلا نم نمغلا لعاب 1 نيدقتلاو زرملا



 0711 1 اطل 2 تقتل

 قا ىرقلا ىداو انمدق ىتح اناقا مث هلوق ىلا ىلاوت هللاءاش نا كيلا عج ر ىتح

 قطوأ ةردعا لاق“ اهزرمت غلب 5 "اهتقن دخ نع ا ماسسو هيلع ىلاغت هللا ص: هللاكوتسو
 مك دحاش ) رطخ مهسنج مالكفو «رشب انا امنا ملسو هيلعىلاعت هللاىلص هللالوسر لاقفرل

 نم ىا (هف تلقامو) اًعاد ههاوصىا (قح وهف) ايفنحوا اياح هيحرىا (ىلاعت هللانع

 ةزآوا (ذحو ساو ءاطختا رانا اغفر لطم ىا ا ته للف لمرل كادلا ف وألا

 لههاطدلا لوما رطأ ةاؤملادقتمي دق. .ةالختتلا او ةالاضلا ةهئلعأ اهنا نما هانا“ (ذان نوعان نفل

 ظ
 ظ
 ظ
 ا

 ظ
 ظ

 هد قتعل ل هنأ هق نكلو ىضاقلا هررد>ام قنطْلع ىكعدلا هررؤ اذك هفاللخ رهظلو 4د>و

 ةيراخلا «اهلاو>١ن.» هنظو امندلا روماىف هسفن لنقنم هلاق اهث) هلوق هيلع لدباك هنظلإ

 هنادوأ اهم ف لا 4هئب او افزع هن و هرهظا ىا عرب عرش هداهتحاو) امزح هلاق ظ سس صامل »اس حج سل سم ل دعم د يي ميسم يصخشتل مصحح حج

 هللا لور لاق ترك .ىدعتم .نأ. مادقملا نع دوادى ا كيد :اهعرتخا أ ةهزط-» ى!!اهنسإلا |

 ىلع ناءيسش لجر كشوب هعم هلثمو نا رقلا تيتوا ىنا الا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 مارحنه هيف متدجو امو ءولحأف لالحنم هيف متدجواف نآرقلا اذهب مكلعل وه هتكبرا

٠. 

 لجمال اللا ىلاعت هللام ر> ام 114 ماسو هيلع الاعت هللا ىبص هللال وسر مردام ناو هوهرد

 اهحاص اهنع ىغتسي نا الا دهاعم ةطقاالو عاسسلانه بان ىذ لكالو ىلهالا راما
 نبا ىحامو ) ءارق لع مهبقعي نا هلف هورغمل نآف هورش نا مهيلعف موق كزن ندو
 | لزتامل ملسو هيلعىلاعت هللاىلص هنا ) اضيا ىرهزلاو ةورعنع.قهبلا هاور دقو قدا

 ا مضب (رذالا نب بابلا هل لاق ) هنم اهدعبا ىف ىا ( ردب هايم اد
 | اذهإل) زل وري و.داهك رع ةفذاتيق راف و مانا وؤن هل كال ناكر سرت طار هل قل
  ئازل وهما هلع امالقتنا ناءالأو هتعالح ان نابإل (هيسقتن نأ افنتفل هلاك الواد
 ظ ةديكلاوةعدخ برا ناف ةفلاخا انلف ىنعي نكمل نتي ديكلا نم ةلعفم هو (ةدكملاو برملاو

 | هب ىنممان لو هيفىلاعت هللاىنازنيملىا (ةديكلاو بر اوىارلاوهلبلاقرل ةعقاو ةعب دع ا ىنعم

 ةوصمىف كلوق لوبق ىلاعت هللا مأ دقو ءيماىف لمأت ريغن اقافتا هيف ىلوزن عقو امناو

 (ضهملا) لقعلا بسحب ىضرم (لزنمب سيل هنافلاقال ىمالاىف مهرواشو لاق ثيحكسما
 ان لقتاو امل ّماىإ اةلجااو: ةكرشبلابب وتلا ىلا مايقلا نزكو ةماعلا ءاضلاو اءاعهلا "جف

 ن٠ «ءاروام روعن مث هلزنقف) اشيرق ىنعي (موقلا نمل هدفا ىلا (ءاطن ذا للا ىف

 , ةلمهم نيع ادقعا جر اكمل واولا ديد 0 ريبلا وهو بيلق عمج نيتمضب (باقلا

 اهتقدنو ضرالا ىف اههذن ىثاثلا ىلعو مهيلع اهد_سش ىا .لوآلا ىلعف همحم» لقو



 31 ظ ا مسي.

 ا ىو لي 5 تير : ةلمهملا نيفلا م مضن ىلهسلا ةياور ىفو اهب عافشالا 0 اورد اس الل

 (هلاقاملمفو ل جت !ىا (ىأرلاب ترشا لاقفل اهنمىا «نوبرعشبالو برشنفال اهيف ةفئا
 ظ هللا لص ىب والا ىلع مالسلا هيلع .ليريح لزت هنا دعسزبا ىور و بالا اذه بانل ئا ١

 ةالصلا هلع هصاو ئا (ىلاعت هللا لاق دق ور بامجلا هيراشا ئازلا لاف ملسو هيلع ىلاعت ظ

 م رع طا لاقف رذبا عضا ماو مهحدمو (صالاف مهرواشو) هلوَش مالسلاو

 نم باخام درودقو ميه معا دشرال اوبدهالا موق رواشنام ملسو هلع ىلاعت هللة ىلص هنععو أ

 بازخالا ةوزغىف ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلاىا «داراول راشتسانم مدنالو راخعسا

 راشتسافر) ةيقوفلاءاتلاب ةخحس ىفو هريغو رملانم (ةنددملا رم ثاثىلع هودع ضعب ةطاصمإل

 ىلا ىنافطفلا ثراملا ءاج لضفلب هنع ىللعت للاىضر ةربرهىنانع رازبلا ءاوراك (زاصنالا ظ
 اليخ كيلع اهان ذلمالاو ةئسدملا رم انفصان دمحاي لاقف ملسو هياعىلاعت هللا لص هللا ل وسر

 هللاوال الاقف امرواشف داعم نا الط ةدابع نب دعسىنعي دوعسلا للغات ىت>حلاقف الجرو

 هنا قححبا نبا ةءاورىفو مالسالاب ىلاعت هللا ءاح دقو ةيلهاهلاب انسشاأنم ةثيندلا انيطعا ا

 نيصح نب ةئيبع كلذب لاصي ىا ىضاَش نا قدنلا ةونغىف دارا مالسااو ةالصلا هيلع

 ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص راشتساف نافطغ اْئاَق اهو ىرملا فوع نب ثراخلاو ىرازفلا

 ءال هم ا. قا .انكردق شا لاوس ازاث ةاعنما يب حاس لآقفا ةدالع نم ديشؤذايشا/ اهلش كللذإف

 اولك أبنا نوعمطيال مهو هفرعنالو هللادمعتال نان والا ةدامعو ىلاعت هللا, كرسشلا ىلع موقلا

 مهيطعت هنو كب انزعاو هل انادهو يزال نامت دادنلا انمك ٠ خيشت اب وا: نضاؤرتالا "اعرق اهو

 لاقفمهنيبو اننيب ىلاعت هللا مكحب ىتح فيسلا الا مهطعنال هللاو ةحاحنم اذهب انلام انلاوما

 (هنع عجر 56 قرح هيج هلوقىنعم اذهو ةصقلا كاذو تناف مالسلاو ةالصلا هيلع

 هها.ش 3 بازحالا ىف راصنالانعو ردس:بامخلا نع ركذام ىا اذه لثف) هءارنع ىا

 ]| الو اهداقتعا الو ةنايد ملعل اهيف لخدمالا ىتلا هول ءانتعالا هب نكيملامم (ايندلا رومانم

 اوركذام ةخس ىفو «ءانركذام اهيف هيلع زيوج) اناستو العلو اناس هب موي ملام ىا (اهيلعت

 اذهىف سيلاذا) هفالخ رهظبو هحو ىلعةأيش نظيدق ماسو هيلعىلاعت هللاىلض هلا« ىا
 (ةيدايتعا روما ىغ اماو) ةلزنم ولعو ةيّيرم ةعفرنع هل (ةطحمالو) ةصقنم ى ا (ةصنقن هلك أ[

 ةياغ ىا هه اهلمحو) ىرخا دعب ةىمع (١ مرح نم :اهفر 50 هومر ساثلا اهداتعا

 ةاعدىفكوش 4 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلصى :اورث :اهاناعو اهحلاعو اه 2001 |اهفؤدره

 (ةيوبرلا ا ةءواهىإا (سلقلا(ق وعشم) وهوانملع غابمالو انيعركا الدلال ءجحتالو

 مولعبرل حراوجلا ةخلىفو عالضالاىإ «حتاوملا ن ادلبرل:ةيرااوسملا اهلا دا نسل از رقالامو

 (ةيويندلاو ةينيدلا ةءالا طاصمع )ل كاملا يح بلاقلا ,ةطون سمن: ا (لالاةطليقطب ةفئاؤلتلا

 هفالخ رهظيو هحو ىلع هنظيام ىا (اذه نكلو) ةيورذالا رومالاب قلعت اهل ىتلا ىا

 _ةيئيدلا لاوحالاب الصا قلعت اسهل سيل فلا ىايداقي رماولا (روفالاا قطانباف ارك ةقلفأرل

 (ةيغم)

 ل تح حلل سس سم حسا سم سم نو يح سا تاسع صم 75

 2 هسا مسجلا هايوومم



 ريؤ- 4١" 5

 (/ ب طيرافتساو ) ليتاغا موب اييئطف ادع عا .هلرفإ زريستكلا 00 3 كيال سكب
 نيت (هللاب نْدْولا) اهرومان٠ (ريثكلاىفال) اهيلع ةيترتملا اهتجضضو اهترك ليضحب ىا
 مالسلاو ةالصلا هيلع هنا لصاحلاو اهروءش َةلَش ةنذؤملا (ةلففلاو ) ةهالبلا ىلا ريغملا ىا

 نوملعي. ىلاعت هللالاق ام ماثللا رفكلا بابراو رافكلا لاح دضىلع اوناك ماركلا هعايشاو

 نم عتتمي عمج نم (.لقنلاب رتاوندقو) نولفاغمه ةرذ : الا نع مهو ايندلا ةويلان م !ىهاظ

 قئاقدو))' اهلا وحا و (ايندلار 5 ةفرعملا ن٠ ماسو هيلعىلاهت هللاىلص هنع) لقعلا مهيبذكت

 روما ماظن نو ايبا حا ردّش ل ثيح (رشبلا ف زجم* وهام اهلها قرف ةسايسو و

 6( تاتكلاب اذه نهب هل رعم يفاوذيرع لع انهن دق اعراب اذه |

 7 لصف ز»-

 روماىف) فاسقلاو هتلاث عثو هلوا مشب ىوربو ذاع يفد 0
 / هللا مهنم ةعوفرملا (مهاياضقو ) ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص (ه.دب ىلع ةيراخلا رشلا ماكحا
 ١ اهريسغتو لوعفملا ةغيصب امهطبضيف ىئاسملتلا برغاو (لطدملان» مهنه ق 00000

 1 عاصملا اعو) ىنخالام ماقملا اذهىف ىنمملاو ىنبلا ةهج نم هتارغوب لطابلاو قلاب

 ركذامىا 0 اذهيف) دالبلا روماىف دابعلا نه داسفاوا حالاصاب لحاصيرمس(يفلا

 نيزجشلا ءاوراهث «مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل) 00 هسولاج لصوت سوو هو
 مكنب (نومصتخم مكاو اناحا ىلا جوي امناو «رشب انا امنا ) ةما_س مانع اهريغو ا

 هتموصخ ىا :(هتجح ) نطفاو فرعاىا (نحلانوكينا مكضعل نعل ىىلاز). ضالان وعفرتو
 كت نيالا نحال نا تح زيزءلاددسبع نب رمع لوق هنمؤ هتنبشع قيرطو هتليا نييسو

 « هل ىضقاف ) هتلاح ءافصلوا هتهالبا © ضعب نم ) مهنطاف ىا ملكلا عماوح فريال

 فرىعامل ثيح همالكن م ىنعي ةوسأ ىفاك هنم ىا ( عمسا اعز نيونتلاب ع ىلعال م 5حاذ ىا

 (ءوش ها قح نم هل تيضق نذل ةفاضالاب عمسا ام وحن ىلع ةزخسل ىفو همام ةقمقد

 ةعطق هل ماو اىاو اش هنم را الف ) هفالح عقاولا ف سلا نورك هحوو ىلع ىلر هظاهف

 مك ن“ درو دقو هتيضقىف نظلا ةيلغو ىهاظلا ىلع هتءيرش ماكحا ءانبل ( رانلا 3

 يملا ناو اناذيا | مكلثم رمشب انا امنا هلوش ثيدحلا ردصامناو رئارسلاب ملعا هللاو ىهاوظلاب

 رونمالا نم 0 نا ىضتش ىرشلا عض ولا ناو ناسنالا نم دعبت_سم ريغ نايسنلاو

 لاثمأ نم. مالسلاو :ةالصلا هيلع هنع ردصي ىسعامم ةرذعملا ادمهمت اهرهاوظ الا ةيعرشلا

 زومأم مك الاناف مكحلا ىف ًأطلا ليقنم اذه سنلو مايالاىف اردلن ناكولو ماكحالا .كلت
 ةيضقلا ىف مالا سفن ىف امبال ةنبلا هيضهاعو نيمصخلا مالكن م .غمسلاع م ع ند .فلكف ١

 رق ريف امهتلادعىنضاقلا نظو هاعدم قكو روز يل ءاوعديف كارا ىحخ ٌْ



 هما 6+ 1

 أ (ىلات هلاعح افا هلقفلا ا مالا س ىف انسانا ا 7 ناو مىطاف

 وه (دمجوبا انثدَح) برغلا ظفاح ربلا دبع نبا ىا 6 رمعوبا انثدح ل ىناسغلا ىلعوبا 0
 اقودص ارحاث ناك ربلا دنعئا خويش ءامدق نم ىطرقلا نءؤملا دبع نب دمحم نن هللادع ظ

 ظفاحوهو (دوادوبا انثدحرل دوادىبانع ننسلا ىوار ةسادنبا وهو ( راكي انتدع)

 يي با يندبعلا ةلممأ روثك رد ناكل نت اك نادي هنت اونا »باش وعلا

 لاس اعلب ترج إل هكر ديا عيسطعا «ةنلل «ناقيدش م عشائر اولا و«ةللعل نع عالق
 نو ىروثلا 9 يملا في لقداللا“ نا نهى 7 ىتتتب هو 'ىراوتلا اهنا ةنمالقلا ىباخلا

 قلطاو نايف سنع ىور لاق سهدتلا و ةيبع نإا مكن مو 5 7 نب بدمج هنع ّئ ور

 امهءاماىف لاك االف امهماقمىف ناليلخ ناماما اهالكو تلق ديقملا ىلع قاطملا تلم

 ىنأا ةيدر يناشد مآ تدب تونز َنَع) امهءاع مالكلا قيس (هسانع ةورع نب ماشهنع))

 هياعىلاعت هللاىلص هنع ةياورلا اهل ةتسلا ةعالا اهل جرذا ةياحص ملسو هيلع ىلاعت هللاىلد

 هللامكسفنا اوكزتالفماسو هيلعىلاعت هللا لصلاقف ةدحوملا حفل ةرب اهمسا ناكو اضياملسو
 لاق تلاقإل نينمؤللا تاهما ىدحا (ةملس مانع ) بنز اهاعسف يتم ربا لهأب ملعا
 اهريغو ناضشلا هاور هنا قسو مدنا (ثدحلا ماسو هيلعىلاعت هللاىلص هللالوسر
 ا عكضمب لحاف ل مدقتدقو (ةورعنعإل ملاعلا مامالا وهو «ىرهزلا ةياوزىفو)

 صالاىف دهتجا اذا اغالبو ةغلابم غلاب غلاب لاش اغالب رثكأ وا عحفا ىا (ضعبنم غلبا
 لعفا ىبال هنأ ةيقو ةياع ىحدلا رصتنا و ةعماطر هذا لإ همالك لاصاىف هسشن دهحا ىا

 دعا "لا“اغيلت تكا لاقل ىنعملا اذه :ةيزاولفاءوحنو دشا' ةيوقتت الا درحلا ىئالثلا رْيْغَن

 ا 1 ل سيو ان لوقو أ" ناكا نإ 7( قراتسع هدأ يلع كدا نو 6

 ةالصلاهلع ه.اكحا رب لوصغو ىا"ءهرخ الل ٠ (ىرخو) قوس نإ هنظا اى 6 ىضئافرل

 ىوريو مالسلاو ةالصلا هيلع هماكحا عّشو ىا ناي رنه ىرجن ةخخلىفو (مالسلاو

 ١ ىضتقمو ىا ميلا مل (بحومورل مانالا لاوحاو رومالا نم ( ىهاظلا ىلع) مهماكحا

 ١ نييورل ةراث هسنج ىا («دهاشلا ةداهشب ) اياضقلا عمح رابتعاب عمس (نظلا تابلغ)

 ١ ام ةظب امم (هشآلا ةاعاصو) هفالخ ىلع ةنيلا مدعو ةراكتا دنع ىرخا (تئفااخلا

 (صافعلا ةفرعموإل اهيف فاتخم ةلئسم هذهو لوقا فئاقلاب مكحلا ىف ىنعي ىناسملتلالاقو
 01 تبا وكل ىدلا ناعولا بقل ادع كف انهن نيلمقلا دايملاو. نافلا ريك
 ا ريل ةاص ل طب ام للك كاكاو ءاعولا طشخ اود ضلوا رسكي (.اكولاو)

 ناعاو ةداه_كلا نو ةرهاظلا رومالا ىلع ماكحالا ءسمآ ىن مالسلاو ةالصلا) اع هنا

 لاق كمح دلال طا دقو ءاشعالا م ةلمثللا ف ءاك ولأ ءاعولا#ةف نعفاو ةيدشلاو

 | هب ئعدا ام ةقيقح هب نظي اسم نيمصلا مالك ىوش ن.٠ هل نهظي انمع ءاعولاو ٌضصاقعلاب

 ل



 أ دان رئارس لع ) هيث ىا (ةعللطالا ءاشول ىلاعت .هناف كلذ 'ىلاعق“:ةللاةمكح ئظتقمأ غمإ) |:

 م م
 تا ايسساس

 | (هملعو هبط درجك مهيب مكحلا ىلوتف هتما رئاهغ) تايفخىا (تائبختوأل هتلم لهانم
 أ قملاب نيمصاختملا دحانم 6 فارتعا ىلا ) هل راقتفا ريغْنَم ىا « ةجاح نود ) ذئنيح
 :]| ريدقت ىلع كلذ لكو دحال مكحلا عجرت ةبسانمو ةهباشم ىا (ةهبشوا نيميوا ةنموا)ل
 أ هتما ىلاعت هللارما امل نكلو) اناضقلا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هعالطا ىلاعت هللا ةئيشم

 | هتقرط ىا (هريسو هاياضتو هلاوحاو هلاعفاىف هب ءادتقالاو) هتميرش دعاوقىف (هعابتاب

 | ىنلا ىا 6صتخي امم ناكول) هتريس عيمجىف هعابنإب هتما ىلاعت هللاسما ام ىا (اذه ناكو)
 | ةمالل نكمل هصاصتخاو هدارفناب ىا (.هب ىلاعت هللا هرثؤيو هملعب ) مالسلاو ةالصلا هلع

 ظ (تماقالو) كلانهام عوقو ةقيقح ىلع مهعالطا مدع ( كلذ نم ”ىثىف هن ءادتقالا ىلا ليس

 !- هتان ماكح نم (دحال هاياضق نم ةيضش )ل هند رومان م طا فلاخ نم ىلع ( ضر ودع

 امث ىا عالطالا واعالطالا نم «هيلععلطا اممملعنال انالإل هتما نم دحا ىلع (هتعيرشف)
 (كلذىف) ذكئح ىا «نذا وه همكحن) هللا ةعوفرما «ةيضقلا كلتىف وهل هب رثوا

 .هعلطا امب هل ىلاعت هللا مالعا نمل روتسملا ىا «نونكلاب)ل كلانه اهدورو تقوىف ىا
 هلق اعل قاما للا قوتكلا مالا"( مهارات ىلا ( ضيرناورل قل لي
 ناك ناو ءايلوالا اماو لوسر نم ىضترا نم الا ادحا هببغ ىلع علطبال ذا (ةمالا
 اسما الا دشال مهماهلاو انش مهل ن وكيال مهملع نكل ءايشالا ضعب مهل فشكتي دق
 ملعا ىلاعت هللاو لاكشالا عون نم ةي الاف رصحلا ىلع دربام عفدن لاقملا اذهمو اينظ

 ىعدب امبرو اضيا ناكمو نامز لكفف نودجوبال فوشكلا بابرانم ءايلوالامث لاوحالاب
 (رغ هاوظ ىلع ةيعربشلا هماكحا ىلانمت 'هللا ىرحاف) ةيلعلا ةيالولا يتيم هنادخا لك

 (رشلا نم هريغور) مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا :ئا (وهكلذفف ىوتسي ىتلا  ةيضقلاىف
 (هاياضق نيت ىف هن ا ناي 5 ىا ءؤا ماعلا نه منيل ) مايالا نم هدعبو هئمزوف

 (كلذ نم اونا من هتعبي رش دعاوف قفو هما ىلع (هماكحا 1 هلم ماكحاىا

 مقوا لعفلاب نايبلا ذا هتفسنم نيو ملع ىلع ) هتقرطب مكملان٠ اولعفام نولعش ىا
 أ لغفللا لامتحالا) ىوراك عفدا ىا 2 عفرا زر هني قالخاب 2 هدضتا أ( قل

 || لعفلا نيب ةعماج تناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنم ماكحالا نا هيفو (لواستملا ليوأتو
 رهظا ىا 6 ىلجا ئهاظلا ىلع همكح ناكور لاةملالهال مالك لاخلا ةيضقىنف الاو لوقلاو

 ( ماكحالا هوجو ىف نيبا ىا (عت واو نابعلا ناديمىف ىا (نايسلاف) دحا لكل
 (ماصخلاو) عزانتلاو لالا نا (تيقسفتلا سبا فقر البان ناك اؤ ل ناكل كوول

 6هتما ماكح) هسيرش قفو هاياض ىا (هلك كلذب ىدتقيلو)) ماكحالا ف مصاختلا ى
 ةفلغاو نيرا سلو كل عت ىا ىدتقي ىلع فطع (قنؤوتتلاو ) هتلم ءاملعو

 ىوريىا «هنع رئؤيامب) مظننيو عمت ىا ةثلثلالدب نيسلاب قسوتس ةحساىف جو ىكاطنالا

 سس عسا سسوس وس سس 1 طا طم
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 اهياع 5 ةلجتما تاملك ىلع“ .قرتشملا 2 هةيرش وز طبضنمو )) هش رط دعاوق ناي نم

 ماللسلاو ةالصلا هيلع (هنعل كلانها٠ عالطالا مدع ىا («كلذ ىطو)ل ةيعرف تاييزح
 (نيغلا للغ هب ) درفلا ىا (رئاتسا ىذلا بيغلا ملع نم ) ماكحالاو اياضقلا هب قلعتن اهف

 (لوسر نم ىغترا نم الا هقلخنم «ادحا هبيغ ىلع رهظيالف) هريغ نع باغام .ىا:

 .ءاشي ردشوا ءاشن ”ىش ىا (ءاشياع )ب هلك ال هضعب ىا نم ةملعشلا رشنوا كمللهنهىا

 مدع ىا اذه حدش الور ءاشاع نيءضوم اف ةؤسل ىفو 6 اشيامر درفنس و ا «(رانبو)

 27 00 ءاملا 2 (ممقالو) هّددن ص ةعفر نم (هنوسىف) ة ةيضق ضعس هعاللطا

 .هتاراهط م مهتعاز" ئا (هتمصعنمرل ةدققع 7 ةدقع قا ؟ةوويعرلا لخالم ار سيكيال :عااولسلا

 - م لصف ز- هلا
 هلوا رسكب (هرايخانمل ةيورخالارومالا ريغىف هنم ةرداصلاىا 6ةيوندلا هلا وقا اماو)

 نا انمدق دقفل ايضاموا البقتسم (هلعفوا هلعشامو هريغ لاوحاو هلاوحا نعال همالعاىا

 كلتىف يا (اهيف) بذكلاب رِسفو فالتخالاوا فالخلا رودصوا فلختلا ىا (فنخلا !

 ؤ لادم ( 0 6بيبسني نا نوح الو ( هيلع عنتم) عونلا اذه ىا اذهىف ةعسش ىو لاوقالا

 درع و 9 اهف روصت (هحو ىا ىلعو اهلع نوكي ( لاح لكف) هرايخاىف ةتتداوعا

 هاف ةخخ2تىفو (هناوإ نزحوا حرف ىا «بضغ وا ىضر وا ضرم وا ة وا قهيبستوإ

 هرارساو هلاودحا عبمج ىف هرامخاىف فالا نم ضااانت موصعم مالسلاو ةالصلا هياعرل

 هلخدب ا#رب ةطصل ةيروت هيف سيل ىذلا 6ضحلا ربا هقيرط اهفإ ركذام ىا (اذه)

 (اهنطاب فالخ اهرهاظ مهوملا ضي راعملا امافرل هريغىلا ةسنلاب ىا «بذكلاو قدصلا

 هب عيندلا ريومالا قف ) .مالبجاا و مالضإا ميلع ىلازما ا يمنع اهدوروي زئاشع) ةفثاك ةفدض ٍْ

 هحو نع هتيروتك ) ةيورخالا لاو>الاب ةقلعتملا (ةطصملا بصقل) اصوصخ ىا ( ائسال

 هلصاو اهريغ ديرب هنا مهواو اهرتسىا اهريغب ىرو ةازغ دارا اذا ناك ثدح (هزاغم

 هسارتحاو هزارتحا ىا 6 هرذح ودعلا ذخايالثل ال هرهظ ءارو نايللا قلا ىا كرد

 0( الف ( عورتا بدكلا نع ةحودجلا مدي راعلا ف نارك عطا فدو هريخ غولب دعب

 ةلمهملا هلاد مضب (هتباعدو هتحزامم نم ىورإل ام هتيروت لثمو ىا ا لاقو هتيروتك

 ا هنأ سنانءف مه راغص ةيعالام ىلا ةراشا هيفو اهيعادب ادي اله راحل هل وق هنمو هتيعاللم ىا

 ريمعىبا لايام ميلسما اي لاف انيزح رسمعالا ىارف مياسعا ىلع لخد مالسلاو ةالصلا هلع

 | ريمعابا مالسلاو ةالصلا هلع لاقف هب بعلي ناك ىذلا هريغأ .تأم هللال وسراي تلاق انزح

 ظ ةيلنع رك ذدقو رمع لوق هنمو هتعاطمو هتحزامت اهم دا كلذإ نمددم ثلا ساو ريغاا لعفام

 ا ا هي هتما طبل ل ة هحزامملا نم معا ةباعدلا نا كيسا ه.ف 0 د واع

 مهل اد نات مهب اع مق " رنطاخ ب
 3 يلا"

 ( ةشاشم )
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 ْ لاق 2 هناك نذل نئمّؤملا بولو بذيالنيل ةماككلب ةوالحو هحو هقاللطو ةاقاللم ةشاشدب

 بيتا معن 1م
 تا سوح سس( يدم وما نو حجم حسم يس يحس

 مالسلاو ةالصلا هيلع هحازم نال. ىناثلا رهظالا لوقاو ةيضبعسال ةينايب نم ىجلدلا

 هيف مهتبحبىف ىا مهسحنىف ىوربو 0 اديك ًاتوإ) ماركلا هباصا ميم عج نكي م
 ماسو هيلع ىلاعآ هللا ىلص هيدل مهر وضح لاح اهحرف ىا (مهسوفن ةرسمورل هيلا مهليهو
 ١ هنع هللا ىخر سنا نع هو ىذمرتلاو دوادوبا هاورام ىلع هباكصا ضعبل 6( هلوقك )

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لمحتسا الحر نا ىذمرتلا ظفلو 6« ةقانلا نبا ىلع كنلمحال)

 ترفل رع 411 نا مداني يبعد نب اهوى وازلو» .ةقافلاز دلوف لع كلماتنا ىلا: لاقفللسؤو اهيلع

 تااقف ةقانلا دلو ىلع كللمحا لاقف«ىنلمحا تلاقف ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسر ىلا

 ددعت ىلع لدف قونلا دلو اهلك لبالاو ةقاسلا دلو ىلعالا كلمحاال لاقف ىنقيطيال هنا
 دلت لهو مالسلاو ة ةالصلا هيلع لاقف هفاسنلا دلو عنصا اه هللل لوسراب لاقف ةعقاولا

 | مهس نب هللا دبع ثيدح نم هريغو ملاح ىبا نبا ءاور اهف ( هلوقو ) قونلا الا لبالا
 ظ هلع هلاقام ىأ ( اذهو ضاس هنيعي ىذلا 5 اهحوز نع هئلاس اغلا ةارملل )" ىرهفلا

 | ةقان نا ) وه اريكوا ناك اريغص © لمح لك نال قدص هلك ةبعادم مالسلاو ةالصلا
 ؤ نيح ىا ؛ جن عقلاو ةاللصلا هيلع لاق دقو ) ايلاغ نلف ىا ( ضاس هئعب ناسنا لكو

 ظ ءاملعلا لاقو ىذ..رتلا ءاوز «اقحالا لوقاالو حمال ىنارث انبعادت كنا هللالوسراي اولاق
 ؤ ردقلا اذهو يطاخلا سفن بيبطت ةطصمل ةردنلا ىلع هلعش ىذلاوه حازملا نم حاسبملا
 5 هيف ىذلا اماو ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص اهللاخ ل و ليسا“ ملهي يراك يذلا مجد يرسل وع
 ا لؤيو نيدلا روماو ىلاعت هللا ركذ نع لغشلاو بلقلا ةوسقو كيما: ثوب .اهتناطارفا
 ظ هداه ى «دنه )الت ىهنم وهف داقحالا ثروبو ءاذيالا ىلا تاقوالا نم 5

 ماللاب 6 سمالا ةروض هتروصامم ربخلا ريغ هبابام امافإل رابخالا ىنعم ربا هءاب اه هلك )
 ةيومدلا رومالا ىف واو رضاحلا وا بلاغلل ىهنلا ةروسص ىا © ىهنلاو ) ةغصلاب وا
 هنع ءاهننوا ؟ىشب ادحا ىمأي نا هيلع زوجيالو اضبا هنم ) هرودصب لوقلا ( عن الف
 ( ناكام مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو ةيلاح ةلح (هفالخ رمضي ىا 6« نطس وهو
 ةناطا هحو ىلع اهم هؤاعا ىا « نيعالا ةماخ هل نيك قا .:1) ماقتسا امو محام ىا
 ْ لحنالام ىلا ولنا[ زنزمل عقوق ةيدانما.ىا رودصلا ىلا هو نيعالا نخاع ملعب ىلاعت لاق دقو

 | لعاف مسأ را ةيوطلا داسقو هيلا ثنح نم رودصلا قامو هر رظالا وه ليقو

 نسما 5 أ نعو ةافاعمألا ىنعع ةفاعلاك هب ناحام ىا هنا لا ىنعع ردصموا

 ةاوم بح رودصلا ىقلامو جازم نسا ر اهلا نيعالا ةماخ ىلذاشلا
 نوفللا ريكو ركفلا لاح ىلاعلا انا مهلداصرم انا لجونع هللا لوق نم ةلذتملا دلل
 يا مقورم لاك اجب ١ مالسلاو ةالصلا هلع هنا ثيدحلا دورو بيسو رصبلا نم ىا
 هذع ىلاعت هللا ىذر ناك اد يع ا حاف اف حرس ىبأ كاان هللادنع مهم هعامجالا ساس لأ نما
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 دع اة نات لل

 اهلا .ةيلالا وا تانلا نسر هيلع ل لقانا (ل ظنا لؤي تيسر اف د١انلف مالا هاخا ناك 2
 ةنينكاو عف رف هللا دنع عيب هللا ىناي لاقف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىل» ىنلا ىلع هفقوا ىتح

 مكيف ناك اما لاقف هباخا ىلع لقا مث 5 دق هعلادرغ« وأبا كلذ لكانالث هنلا نظنف

 قط ئانلادانراأ وق برتقال :ةقيبادما 3ك قاري ىلقفاكا» اكو ثرتح اديه «نملازا لوقت افعل و لجأ

 6افل لة وبل. :قاوكب نا( ىلتسالال ه1 ناقأ ةفانسب اهلا فتاكوأالا كبينقك فاتن ّنيا لوصواي
 طا انااا رول قارس وانا ىلاطوننوللا قوت نقلا فيك طا برج فاياقلو هواداؤرأ اناؤر
 ئفازلا ةراعو رظنلا :ةقراسم لقو نما ءاعالا نه ليقف هلكشم ىف حالصلا نبا هلاق م

 ليق امئاو لاخلا هيرعشيو رهظيام فالخ ىلع لتقوا برعض نم حابم ريغ ىلا ءامالا وه

 لاقو ىوونلا هراتخاو رهظيام ىفالخ ىف هنا ثيحن. ةنايخلاب اهدشت نيعالا ةنئاخ اهل

 لاقو روظحم ىفالا هريغ ىلع مرحبالو ماسو هيلع ىلاثعت هللا ىلص هيلع كلذ مرحي ناك

 الدسم برخلا ىف عدخم نا مالصلاو ةالصلا هيلع هل نكيمل ةيعفاشلا ند صيفتلا بخاص
 الزم زو دلتا ديلقأ نيكس ناب( قافاولا هيلغو ويوزع اةيلاهاو تاذطانانع

 اذاسا و لزب زول بأ عشر كرا ااا )اولا اوفا بازاع كوز لأ, انف
 رخا تاغل اهيفو ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ةغل | ءالا مب وهو ةعدخل برحلا لاق

 ناك اذه هللا دبعو ماظعلا رومالاىف ماهالا فالخ نصار ىرزب ضصرلا نا مهل قرفلاو

 هلا لصاحلاو ادحاش تامو همالسا نسحو لاتفيا اين مث دمراف مالسلاو ةالصلا هيلع هيئاك

 هل نوكت نا فيكف ) ىهاظلا سمالا ىف نيعالا ةنابخ هل نكي مل اذا مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىنعم اش تلق ناف ر باقلا ةماخ ىوربو ىهاطلا بيطلا برلا تيب وهو ©( باقلا ةناخ ظ

 ماسو هنعمل اتت بتل هللا لوسر ىلوم ىلكلا ةئراح نبا ىا ( ديز ةصقىف ىلاعت هلوق

 ةالصلا هيلع هنا كلذ رسو لق اذه هللا هاش ةءاوصلا ٠ نم دحا 3 ةرقلا/ ف مس ىملو ٍ

 هللادنع طسقا وه معاي ,ال مهوعدا لز' املف دمحم نب ديز ىعدب ناكو هاش ناك مالسلاو

 نم هللا هلدبا ةميسو ةيسنو ةيمظع ةقارش هناف املف ةثراح نب ديز لبق موقاو لدعا ىا

 هامنإ اة ناعم دلع ذكر هراطو زون قتلا( وانس كيان هانكلفا داع نادت
 ةدم شاع نا دعب ادهش ةتؤم ةوزغ ىف لتق دقو رودصلا ىف ظوفحلا روطسملا هاتكىف

 بسر بطخ مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو اديعس مال_سلاو ةالصلا هيلع هتمدخ ىف ةديدم

 ناكو ةثراح نب ديز هالوا ا ةالصلا هيلع ىلا ةمع تب ةيدسالا شح تن

 هللالو_سر بطخ اماق هاو 5 ةءاها+اىف ها ارتشا ماسو هيلع ىلاعت هللا 17 وسر

 اهطخم هنا تملع املف هسفنل اهطخم هلا تنطو تيضر بهز ماسو هلع ىلاعت هللا لص

 | ةدح اهف ةليمح ءاضي كو ىسفنل هاضراالف هللال وسراي كتمع ةساانا تلاقو تبا ديزل

 ظ اذا هنمّؤم الو .نءؤا ناك امو ىلاعت هلوق لزنف ش< ن. هللادنع اهوخا ةوك ةكلذنال

 | لض دقف هلوسرو هللاصع؛ نمو نرمو مهما نم ةريخلا مهل نإ نوكت 3 | سما هلوسدو هللا ىضق
 مل ا

 ( الالض )

 دفعت تع

 1 تحصصمجم مه



 ظبي ببي سمس سمبل يسلم يي يي سس حييل جي يييييييس بسسس سس يب ب يسيل سيسي ب ييبيببيب بابيببلسلل

 ىلاعت هللا ىلص هللال وسر درب 1 8-0 كالانه اع اضر 31 وا أما ادم الذخاض ١

 اهب لخدف اديز ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ايئكنات اهاودلا: كلذكو ماسو هيلع

 اعردو ارامحو اهرد نيتسو ريئاند ةريشع اهيلا مادو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر.قاسو

 اها رذ اهعم ةرمم ناكو رقنم اعاصص نيثالثو ماءطنم ادم نيسضو ةفحطو ارازاو

 بلقم هللا ناعس لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع 35 تمعقوف ةيم مالسلاو ةالصلا هيلع

 هلعر هلجسالا [_علع غلو اهتيكوم ا ناففما ديد هاك, دج هعلسلو لل ةليشقر_بولقلل

 مظاعتن اه كلو هللاوال لاق “ىث اهنم 2 لاقل ديرا لاقف مالسااو ةالصلا
 مالسلاو ةاللصلا ه.لع هأ لاق يع كع تكلا املق اهقلط مغ 3 أهمانساب ىذؤنو ايف راش ىلع :

 ل 1م غشا ذ اطل يل ا:ءاقلاكف اير لاق .كقماز لااعلم كده ىلساف ديالا اند ل
 ىلاعت هللا ىلص ىبلا ةبغرل اهيلا رظنلا عطتسأ ماف ىمفنىف تمظع اهتبأر املف لاق اهني
 هللا ىلص هللا لوبسر نا ىرشبا فششزاي تلقو ىرهظ اهتلوف اه>اكنىف ماسو هيلع

 ىلا تماقف ىبر صاوا ىت>ح ث ةعناصن اناام تااقو تحرفف كطخ ملسو هيلع ىلاعت

 ماعنالا عاونا لحا وه ىذلا مالسالاب 4 ه.لع هللا عنا ىذلل لوش ةاوزةلزف | م روم

 يا( فيفوزا كل كني ©: لازك الا ؟ى امر“ ىلا تقلا ىر قتسل ا ( هيلع تن ذر
 للا ىلا لالخلا ضغبا قالطلا ناف اهقلطتال ىا هللا قتاو ىا 6 ةيالا ) اهيلع ربا
 سال امتع مرهم ىلا تدار ابسش !2ا هدام للامم كاش ىف « قحاو:كاقيعتلا كللإ
 ءاشختنا قحا هللاو مهنم يحتست ىا نسحلاو سابع نبا لاقو مهتنسلا قالطاب مهتلاقمىف
 :كشتالو همر بسكتالىا 200 لاك لااعلم ردا ملعاف) هاوسامىلا تفتلتالناو

 ا بل اذه نع 2 هتناربت ىا ( ماسسو 4 لاذ سا اد او جالا هذى

 حنع ركذ م اهايا هقيلطت بح هنا ا ىا(«وهوا ايك اما ام سمعان ن 015

 ن 0 هريغو ىوغبلاك (ري_سفتلا لها هاكحام ىنعملا اذهىفام عحاو نب رسفملا نم
 ملعا ناك ىلاعت هللا نا / نيدباعلا نيز مامالا وهو بلاط ىبا نب لع نتا ىلإ ©« نييغل
 . هل لاق ديز هللا اهاكبش املف هحاوزا نه ن وكتس اشار .نا !مالتسسلاو !ةالضلا .هتاع هن

 هنطابىف ىا ( هسفنىف ) هنع 20 ( هنم ىنخاو هللا قتاو كحوز كيلع كسما

 هشيم ىا (هيدبم هللا امم اهجوزئيس هنا نم هب ىلاعت هللا هملعا امل احانم هتوك عم هنم ءارصسإ

 هلو نيبملا هداصىف ةمكحو هدا_ىل ةطصم (اهل ديز قالطو جيوزتلا مام هرهظمو )
 هللا ما ناكو ارطو نهم اوضق اذا مايعدا جوانا ىف جرح نينمؤملا ىلع نوكياليكل
 اذه يد و .مالكلا اذه جد ونو هل هللا ضرف | و جرح نه ىنلا ىلع ناك اهب ال وعفم

 ناعد> نب ديز نب ىلع ءةنيع ن نايفس ىور هنأ هريسفن ىف ىوغللا هرك ذام مارملا

 كبش ف ىخنو ىلاعت هلوقىف نسحلا وبا لوّشام ندياعلا نيز نيسملا ن ىلع 9 لاق

 ( هللأ ىلص ا ىلا دير ءاح نأ امل تاق ءاشحن نا قحا هللاو سانلا ىو ةيدنم هللا ام
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 سميا مور وس

 'كيلع كسما لاق كلذ هبأف بنيز قلطا نا.ديرا هللا ناي لاقف ملسو هيلع ىلاعت
 نم. نوكتس اهنا .هملعاهدق: هللا ناف كلك نسل نيسان ىلع: لاقف هللا قتاؤ كجوز
 كيلر: اكليلعا قليسا لاق: اهقايطأ قادر اةننا//لاق دي ز هاجاملف ايدلطتس اك ز ناو. هجائزا

 كجحاوزانم نوكتس اهنا كتملعا دقو كجوز كيلع كسما تلقمل لاقف ىلاعت هللا هيتاعف :

 هنا ريياعا خجل ايناج اهل نال: دؤالتل: قفاطن رهو ةابلالا لادم قنلالااورةنلوالا اوه لهو

 ليال راب قحازس لقا اهنا ايفو رق يع ريظي دايو ماتنخا او .نيلعيو طاع

 هنال كلذ رهظي ناكل اهقالط وا اهتنحم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هرمضا

 ا_:>ا ىلع بتوع امنا هلا ىلع لدف هرهظيالف همتكب مث هرهظي هنا ربخم نا زوجال

 لالاتحلا هعيزم لال زب نإ نا بالا ىاقشتلا اازو هلل ةيحوتز  قاوكتنش ابنا( ىلا هز وشاب هيملاغ | اه

 الا الغلا نا قبل با ١ كروقج ظفر قو ةلاونلا قل رسل اوكف هيل اك نق. كتي
 د.ءلا نال ءايدنالا لاحىف حدشال اهقلطول اهحاكنوا اهتمحم ىنخا هلا وهو رخ الا لوقلا

 لذه دولا نكلالا_ نم © الا هيق دصَف ملام ءايشالا هذه لثمنم هسلقفف عشام ىلع مولم ريع

 ةنسح وهو فورعلاب صا هللا قئاو كحوز كللع كسما هلوقو رشلا عبط نه نسفنلا

 لهن منان: قيل )اعلا ,هيلا ىف نكي هنانإهب در مل ةاعشفلا نا. قخنا لاو هلوقو هيف ملال

 سانلا نم ةبشخلا ركذ امل ىلاعت هنكلاو هل مكاقتاو هلل اشخا انا لاق مالسلاو ةالصلا
 نيدباعلا نيزو اذه ءايشالا عيجىفو لاوحالا مومعىف ةيشخلاب قحا ىلاعت هللازا ركذ

 نا ناباو سانعلا نب هللاهسع نا ىلعو وه نومدم مهلك مهو ةعينبلا ءارظنلا دحأ

 ركبوباو فوع نب نمحرلا دبع نبا ةماسوباو رمع نب هللادبع نب ملاسو نافع نب ناقثع

 ركذو وكس ىو (ىورو) جوعالا صارم نت هللا دانعو مزح نا ورمع نب دمح نا

 ىراوسالا ىلع وبا اههنف ندا افا ةلا دونم لااا لاب ل( قالو هلاب ( داق نب ورمع نع هون )

 ردقلا ىلا بهذي ناك ىبلبةعلا لاقو نيفيا كت ىدع نبا لاقو كورتم ىطقرادلا لاق

 يريح الا وز لاقل .قيادع  ىغبان :تاهيش قنا وذي (ىرهزلانع) ثيدحلا مهالو لازتءالاو

 ششز ه>وزب ىلاعت هللا نا هملعي ماسو هيلع ةللا ملص يذلا نع مال_سلاو ةاللصلا هيلع

 ةالصلاهيلع هجاوزاىفنا ملعاو هي قيقا زلؤنا) 3و وزت ىا «كلذف شح تنب

 أ ةداملا هيلع ءايجابوارت نيكمالتلأباملا عفستا ثراخلا نب ةمب رح تنب ىه ىرخا بنز مالسلاو

 ( لير اة سكس ال رخل ال61 ىؤش ابنا لما ىلا ارك ناضمر رهشف مالسلاو

 هللا ىلص هللا ل وسر اهماع ىلصو ةريملا نم ارهش نيثالثو ةعسن نينا ىلع تفوتو رهشا

 هب الا ناف شح تنب هلوش لصالاف شر دق اذلو عبقبلاب اهنقدو 2 هيلع ىلاعت

 انه. ىلاعت هلوقىف نيرسفملا ل وق)) ىرهزلا نع ىورملا (اذه 3 رك( اهيف تلزن

 االانمكسا نار مح ىا (اذه ع عكوبو اهحوزتتنا كل دال ىا الوعفم هللارسصا ناكو

 ( ةالصلا ل

 هيلع هافخا ىذلا 0 لدف اهل هحاوز ريغ اهعم) هناشن م رهظي مل ىا (هسما نم ديب مل
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 ظ



 ةلاؤق اش[ دج يضويؤ ا 64] رمو)):ىريغالا )فاي ل افعنم الر ياعم ونلدو 6ؤياؤأم ١
 ( ردق ىا (هّللا ضرف اهف جرح نم ىبنلا ىلع ناكامإل هذه طفلا اف نشتسو
 ىف ىا (ةي الا) ةديؤم ةيضقو ةدكؤوم ةنس نس ىا ( هللا ةنس ) ءاضماو هيبجحواو هاضقو

 مهل حابا ثيح ةلاسرلا باس - ةودنلا بابرانم هللقنم اوضم ىا لبقنم اولخ نيذلا

 هن امعستو اسما ةعامثالات -!نايديطس و هب رمس ةئاعالثو 377 ةئاقيإ دوال 2 ناكتف' .ءابتيلا " 1

 هلوق ىا 6( لدف )ل اعوطقم ايماو انضقم ءاضق 0 ارودةم اردق هللا يما ناكو ةيرع

 (جرح هيلع نكيمل) ملسو هيلعىلاعت هللاىلص ىنلا ىا (هناإ جرح نم ىنلا ىلع 7

 كابالا“ للف يل نات ديك ملا ال ام هل ضورفملا ىا ( مالاىف ) ماو قيض ىا

 هانم افنط) مثالا ىلا بسني ىا نايل سالف (منؤل هن هللا ناك اهل. نب رخل :نياادمم

 هته رط عرش ىا هللا ةنس ىللاعت هللالاق لسرلا نم هلق نمل هللا لعف لثم ىا ؟هلعف لاثم

 ايف نيسنلا نم يار: كلق نم: ىا (لبقنف) اوضم :ىار(انواخل :نيذلا ) هتعيرش ةيطامأ

 بيبا ثيدحىف .ىورام.ىلع)ل هافخا ام. ىا (ناك ولو) هريغو حاكت ن ٠ (مهل لقخا

 هللا ىلص بلا بلق نهر بنإز ةبحم عوقو نم ىا (اهعوقو نمرث هنع دي نب دنع هاوزاك |

 هتنحم نمو 5 ا وز اهتبووا قآل (متاغاماد ا دفتتع) 5000 ىا 0 اسوا عا هيلا

 اًضيا دعب لنا اهاوأ قطاع عقدت اذهو 6( جرحلا م ناكل ةباللب 3

 هنعدم ند ةزسل ىفو (ييهمط ا (ةينضنش م هن 0 هدف ا نئا, (قلطألاهرأ)

 اه ذازملا ذا ثح هيقاو. ادنادلا "هانا: ةنهاز نم) ةنعا قينام للا ةياؤزت زان( نوشانول

 (مشإالو هاضربال ىذلامومذملا دسحلا سفن اذه 0 ةمولملا اهتحملو ةمومذملا اهتز

 هيلع هنال الصا دس# سبل اذه لوقا يي ديس ةنظكفءابقلاإلا هبإ)» كن شنالا اهل

 نيتكالم هنن باق بلقو هاضقو هللا وشك ا مثال وا هل اهرات>ا ىذلا وه مالسلاو ةاللصلا

 عقوامم اب نزعت ,كواّملا ها رلقم ناخسم لاقوأ هقيللو انهن زكا تنكر! اهلذرا نيتك رطبا ةكألاو هيلع ظ

 اهلخدال ادهتلطوأ اديز نا هلاس ارطخرو بوبذلا نم هريغنع هرودص دعم ةروصوف هل

 ةءاعر هلايقتساىف هتان لايم اجا رجلا هلاح نطاب رهظي ملو هسفن دهاج اذه عمو هلابحىف ' 1

 هيحاص بلق بلق اهتبحم ىلا هييبح بلق بلق هنا م ىلاعتو هناحس كا نفل"
 تحاص رسفملا مامالا وهو ( ىزيشتقلا لاق ) الوعفم ناك انما هللاىخقمل اهتهارك ىلا

 (مظع مادقا) اهلديز قالط ةبحمو هبلق نم اهعوقوب لوقلا ىا (اذهورل اهريغو ةلاسرلا

 فكف هلذشو ملسو هيلعىلاعت هللاىلص ىلا قي ةفرعم ةلقو هلئاقن .) ةريك ةءار 52

 امئاد ىا (.لزي ملو ) بلطملا دبع تنب ةمسا ىأ © هتمع تب هو اندلع ءانبعارو لاَ

 نيجححب ءاسنلا ناكالو) ت الالم ءاهتنا ىلا تدلوام ءادشبانم ىا 6 تدلوذنم اهارب )ل

 نيح كتل نيالا ةبا نا ىور دقفءاهجاوز ىلق ىا 34 هيلع ىلاعت هللاىلص هنم

 | مالسلاو ةالصلا هيلع جرحت نيثدحم مهنم ةثالث سلج اومعط املف ملواو بنز جوزت



 هيت مو. 1م

 ْ لاما وزن اا دبدش مالنسأاو الا هيلع ناكو سواح مو لحديل 2 5 هل زثم نم

 هلع اذإو اهازن .ناكا هنان. عئامالذا ثبحب هفو ( ديزل اهحوز وهو نيس ىف ىذف |

 قاللط هللال مح امناورل هلوق ىفاسال اذهو الوءفم ناك اسما هللا 0 هةيعاف انعلاجر مث

 ةدحوش ةيقوش (ىنتلا ةمرح ةلازال اهايا ماسو هيلع ىلاعآ هللا ىلص ىب :1 يوزتو اهل ديز ١

 هقوفف نون هتئا ةؤعسل 'ىفو نيتدح وع 0 كاطناو رت كوي 5 2 نوف ةحوتفم

 (لاقو) ةقيقح ىا (مكلاحر 1 كاوا لج ناكل لاك _ل داع فيي هتلر ىلا |
 ةمهتو قيضو ةهيسشو كش ىأ ©« جرح نيمؤملا ىلع نوكبالكل ) عقوام عقو ىا

 دحلاو خالاو بالا وعدملا هانعمىفو نبالاب وعدملا وهو ىعد عمج ( معايعدا جا ءاوزاؤ)

 هذاا سف 8 هين ملعا ىلاعت هللاب نال كاي الابر اس[. ةنباف( لع عبو اد قو

 نيب ىا (امهن» نكت مذا اهقالطنع ماسسو هياعملاعت هللا ىلص ىنلا ةائيفن) ييمالا_لرختا) |

 ةفرظ تناك اذا 0 هه>و نيش مل دينيحو ةيليلعت ذا نأ ضاذلا هنااا بعللا رو دز |[

 لالا ضغبا لاقدقو اعراش مالسلاو ةالصلا هياع هنوكل اهقالط نع هن لمح نا ىلوالاف

 6419 كيل اوشلل ادلاز رفش نا بلعلأل و, قاورغلاب ا ءينعأم نأ هيمادتالف قاللطلا سا وعلل

 فوردهع' نهوقرافوا فورعع نهوكسماف ىلاعت هللا لاقاك فوزهم اسهحرسوا فورعت
 اهتحنع مالسلاو ةالصلا هيلع هملق بلش ناو امه حصل ىلاعت هللانا وحرب ناك هلءلو |

 ريصتس امنا ن٠ (هب ىلاعآ هللاةماعا ام هسفنىف ىن>اور) هلوق انررقامىفانالف اهحوزت ةداراو

 ىلا ةيسنفلاب هانت نع" هدعب نمل ةئس تراصل اهقالطب هيصاول اضياو هللا ءاش نا هتحوز

 توغو داسفلا نم هيلع عرفتبام ىنحالو اهو و ضاقوا ةفيلخ لكل اةلطموا هتحوز

 نما لزلزت ىفاخوا هنم ىبعسا ىا (سانلا لوق ىشح ديز اهقلط املف) دادسلا قيرط

 | 6اهتلاوزب ىلاسعت هللامأق مننا ةأرصا جوزتي) قافنلا لا مالكوا قالطالا ىلع“ ةمالا

 ثيحب ةحاح ىأ ارطو اهنم ديز ىضق املف لاق 5 ىلاعت هللا اهحوز لب اهوزت ىورو

 هتمال كلذ لثم حابيا ل اهكانجوز اهتدع تضّقناو اهقلطو اهيف ةجاح هل قب ملو اهلم |

 (ارطو نهنم اوضق اذا مهنايعدا جاوزاىف جرح نينمؤملا ىلع نوكي اليكل ىلاعت لاقاك

 .جوزتي نا زاح هنأف ءانسالا مكح ءايعدالا مكح نا: نظي القل ىني نهيلع اولخد ىا

 تيلاك اما بنز نع نافع" نكل اهسمل ها 1 هنا ةءوطوم فالح هيعد ةءوطوم

 انللق ايلا أسمأب دنزل هما ناك لبق دقورل هنم ىنعنم ىلاعت هللا نا ريغ هنع عتتما خراب

 0 اهنعت يملا اذه عف رل اراظتناو (اهاوهنع سفنلل ادرو) اهانتم ىا (ةوهشل

 نو كبف عقب (ةاقن اها ر.هنا)' ىلع ةرما انلمح ,ىا'(هيلع انزوج:اذا )“ربي امنا ليقلا

 | ها ردضم قائلاو ٌةرملل ردصم ءاوالا ٍليقو ناتغل ةزمه اهدعب فلاف 2 مخبو ةزمهف

 ات

 قدقزيسلا ثدالاوا لاقو كروف ناآل ءاوكاؤأرا اش موال - تنبلاو تخاللاو مالاو

 نكت (ييدناوك ةدمانح درا ماسو هيلع ىلاءآ هللاىلص ىبنلا ىماىف ةدئافلا اه ليقناف



 8 أهايا هّمنؤر ند ل دام ىا اذه 06 اهحاو ىا )ع اهتسحساو ) ةتغل هءاح اذا

 كنرختلاب ىلدلا لاقو خستلا ىف !ذك اك نوكسفنون مشب «هيف ةرككال) ةتغب اهناسحتساو
 مضلاب كلا نا اضيإهبفو:سوماقلاف كيذك وهو قافنالا نه ةقفنلاك راكنالا نم مسا

 نبا هيلع عبط ام) ةعيسلاىف امه ارك ايش تئج دقل ئرق قو ىهتلا نكنللا قاتحضلاب 2

 ىلا :هعيط ليم ىا نوكسف مضبوا نيتحشل ( نحلل هلاسصسان م لبجو قلخ ىا مدا
 نع ىا «اهنع هسفن عق مثال ةيلاح ةلمح ( اهنع وفمم جايفلا ةراظن و ) ن.كسملا مالا

 تال كت اعاد رلو هدف رررت اهلل الفا رابع تدار اسال ادبز صاورل ادصق اهتسؤر

 هنع خا مالسلاو ةالصلا هيلع هانم (ةصقلاىف) نيرسفملا ضعب اهركذ (ىتاا:تادايزلا
 «لإ نبش .امبب (نإ والا ورل هيلع ككومملا ئاي ناي رمتلا زر) , اهلاطمتق راف ةدا الارواح هيلف ىلعت

 هأنر رحام ىلع ل 8 7 ها دا ىلع ليوعتلاو ةزغمأ فو 0 َ

 (هعح فا طع يبا نا يق ريض وا هنع ويس ع ( يي يس اةسضاو طوي يصل ظ

 كرر وفن, نبار هكيلك ,اللوضام زا كيتا بةنلاقو )كاروش» نينكجويل )+ العم نيزك ذام لس متتما

 ىلاعت هللا ىلص ىبلاوإ كروف نا ىا لاق ريسسفتلا لها نم نيققحلا دنع كلذ ىنعم)

 نوطإلما د دوا ديا افتح ( مسج ف قافلا دانك اا وسلا ايس ىلا( تا ماسسو هيلع

 ىنلا ىلع ناكام ىلا هلوش كلذنع هللادههزت دقو ) كالانه (هسفنىفام فالخ هراهظاو)

 هنيلع يجو اوا اضقو اءردق نا هلا نعاز اف ): ةسدئس» هلة نلبع للأب اعل ( يرام

 ١ ىنلاب ) افتةان اهم ءةاحا راشوعا 6 كلذ 0 نمو ) هاروكبىادزوفا ( لاق  ءاضماو هلغف

 ْ مالسلاو هه | ه.اع هبال ثح هقشو مان اطخ ًامذا دف ملسو هيلع ىلا هللا ىلص

 ظ نم عئنام الف مايالا ةشىف هتحوز ريصتس اهنا ماهل الاوا ىجولاب ىلاعت هللا هملعا اذا

 ىلاعت هلوةىف ىا (انه ةيشلا ىنعم سدلولاق) مالعلا كلملا ةدارا قفو اهتقرافم دربنا

 ظفللا ىا (هانعم امئاورل مهم هتالابم مدعل مهتمالمنم .ىا 6 فوخلا ) سانلا ىشخمو

 اولوَش نا مهنم ىعسا نا ىا ءايصسالا) ةيشلا وا ةظفللا ىا اهانعم ىورو ركذاموا

 ءانما ءانسالاب دارملا نا مهنم الهج ءانبالا لئالح حاكت نع هين دعب ( هنبا ةحوز جوزت

 هانمم اماو ىا (ناوإل مكبالصانم نيذلا مكئانبا لئالحو هلوشب ىلاعت هنيباك بالصالا
 فاجزا نفرلا ارذح  ىا.(:تناك سانا نع مالسلاو ةالصلا هيلع  هتيشفخا)ا نا اضيا

 ىلع) ةنقو رش عاشاب ىا 6 مهييفسشت ورا لزازتو ءوس رابخا ىا ( دوهلاو نيقفانملا

 هللا هيّتعف ناك مك ءانسالا لئالح حاكن نع هيمن دعب هنا ةحوز جوزت مهلوش نيملسملا

 ( هل هلحا اهف مهلا تافتلالا نع ههزتو ) مهنم ءايحتسا ىلع ىا ( اذه ىلع ىلاعت

 مزن مل هلوَش ميرلا ةروسىف هجاوزا ئيضر ةاعارم ىلع هبتعاك ) هيعد ةجوز حاكن نم 0

 ١ هيلع هلادرو دقو مهحر روفغ هللاو كحاوزا ةاضرم ىنتيت ىا (ةي الا كل هللال حا ام
 رووح هلوستاما د هوك طنا



 بيك] 0+

 اعلم يعل انا هل اَتلاَقَو ةصفحو ةشئاع تاطاوتف بشر ت0 كاسع برس مالسلاو ةالصلا

 هبارتش مر ظفرعلا هلحم تسر انلاقف اللسسع فليز دنعا تب رش امنا لآقف ريفاغم ةحئار

 قحا هللاو سانلا ىشْحنو انهه ةلوق كرذكو)إ ةي الا مرح مل ىنلا اهااي هلوّشب هير هفطالف

 عماجيف اك ( ىور دقو ) مهلا هتافتلاو سائلا ةاعارمنبم هعنم ىلع هل ةفطاللم (هاشخمن نا

 ىلاعت هللا همحر ىرصنلا ىا ) 1 نع 0 اضيا هريغو رير> نا هاور دفو قدمرتلا

 نسا ىلع ةشئاع مدقت نسحب 0 ةئئامو هقاللطا لاح نثدحلا 3ع رللا ةناف

 206 مكل ) هيلاىحوب ام ىا 2 ّش ملسوهيلع ىلاعت 0 هللا ةهز مكوا)

 هنلا لك رقنلا 9 74 انخلا | ام ءادباو ل هلع هباتعىا (هتشءنم اهيف 5

 هل ايا لصف -
 ةلجتتجملاا (للوحا عيمج ىف هلاوقاىف مالسلاو ةالصلا هلع هتمصع تررش دق تلق ناف )

 ذدزت ا, «تارطضا: الوز بذكنم هلوقل («فلخ اف هنم خصال هناو) هلاسعفأ: ىلغ
 || الو ةلفغو لوهذنع شن نايشئو:أطخ ىا (وهسرالو) دصق ىا (دمعف) تيز نم

 الوإل لزهلا دض ميلا رسكب (دجالو)ل ةلع ىا 6 ضرم الو ةيفاع لاحف ىا (ة
 سفن ةيهاركو قلخ قيض لاحىا «بضغالوإل حرفو حرش لاح ىا (ىضرالو جزم

 ىنعمام نكلؤر) كلانه هتمصع هيضتقاك كلذنم لك دارفنانم ركذامىنل ادك تال رركو
 ةعذلاو النبل ةالصلا هيلع هتيضو ىف )أ اضيا كاستل دنا م هاور ىذلا 6 ثيدحلا

 ىضاقلا اقتيييعل ناقل 58 نا وهو «لاايمانلا هخب ىلعوبا ديهشلا ىذاقلا ه انس

 هيومح نبا ىا (دمحوبا انثدحر) ىورهلا ىا (رذوبا انثدحر) ىجاللا ىا (دلولا وبا !ٍ

 انثدح) مهتنالث الا رن نسما ا( قيساونا ول ىنهيمسكلا ا مثهلاوناورل ىمخرسلا ١

 ىلع ايتدنع) ىراذلا ا اهاكتلا |.عما ن دمحم اوديو ىررفلا ىا (فسو ْن د

 ىدملانب ىلع ىدهم نبا هخشلا ظفاللا ىندملا نبا ج# نب رفمخ نبا ىا (هللادعنا

 نا لاقو ةنييع نا 5 ةصاخو ماسو ه.لعيلاعت هللاىلص هللالوسو ثيدحم سانلا ماعا

 حي لاق اذكرو قف ماعتام رثكا هم ماعتال هللاو ىندملا نب ىلع بح ىلع ىتومولت ةنيع

 لاقىلع ىدب نيبالا ىسفت ترغصتسا ام خم راجل هعانصلا هذه ماما لاقو هف ناطقلا نا

 ثالث هلو نيتامو نيثالثو عبرا ةئس اصاس تام ناشلا اذها هقلخ هللان اك قاسششتلا

 نك اما ىلا ةيسنف ىدملا اماو :ىدم لقالاو ىندم ةسدملا ىلا د هب نإ رثكألاو هءاتك

 ماسو ه.طع ا هللا ىلص لوسرلا ة هدد ىلا ة همس لفدلما ماد نك اما ةعيس قاسو

 هادم ىلا ,:ةسنا لف دملا نا حالصلانبانعو روصنملا اهانس ىتلا 0 هيسنق ىدملا اماو

 )ا *ةاانمأ (



 نظيفا - سأل
 ا سلا ماريس كى انكر ىلا لاق (عريفج نع 6 نءغ ى قازرلا دنع ايليت )نما

 ظ قازرلا كيع ونال 6-2 قانا دبعوأ ماهنب قار نلا كيع وهو اهضعل قام 0

 ا

 ١ 32 عا 0 ا

 ْ ةل.هملا نيعلا ن قكيلو نييملا 32 قهو٠ ردع»٠ نع  قرووزيو ماه هنأ ماو ماه نع ىوريال

 ةشع نا ىا ( هللا دبع ن ل دع نا ارلابعب باه_ش نا 9ع نعل شا قفل

 زيزعلا دبع نا رمع ماعم وهو ةعاضمحو ةريرهىناو ةشئاع نع ىورب ىمحالا هيقفلا

 نبا نعرل ةعبسلا ءاهقفلا دحا اذه هللاديبعو نيعستو نا ةنس تام ملعلا روح نم ناكو

 رضتحا ىا لومفملا ةفيصإ 6 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر رضحامل لاق سابع

 ( اوماه لاق ل ةيلاح ةلج هتباكو هتءارق نم ىا «كلاحر تيبلاىفو) هلحا برق ىنعملاو

 نايت ابا كرر قوت كان ريع وق منأف ميقو دن لها ةغا وهو اولاعت ىا
 ةغيصب 6بتك١) انيلا مله مهناوخال نيلئاقلاو ىلاعت هلوق هنمو مهدنع لكلا ىوتسيف

 سما ىنعي «اباتك مكلل بتك 1 انا ىا مفرلاب ةخسنىفو مالا باوج ىلع اموزجم ملكتمل
 ةعزاتملل اعفد ةفالخلا لحموا ةمالل ندلا تامهم ناس هيف ايوتكم مل نحيا ريكا نا

 ىدعب ىوريو هب لمعلا دعب ىا هدب اولضت نل) ةباتكلا ىلا جاتحم ريغ اذه نا هبفو

 ملسو هيلع ىلاعآ هللا ىلص هللا لوسر نايل زمنه كارا سا ضر اوبع يعد مهضعل لاقف )

 اوكا قهوتي ليزا هك لنيل للطن هلو ناك /اننيع ويعم (كورببكلا عجولا هيلغ دق

 (وضتوا ادت كل تكلر» نورك ىلا( فيضرشب اسيا انيفاك نحت

 ( رغا هلام يناضل ّق لكتاب فا © اولاق ةف اوعزانتف ادءا ةدعل ةزعسأ ىفو : ىدعل

 مضل نوصعلا نع يززع راكنالا) مايفتح قال ىدقيلا نإ قع نياق وهو نشا زاروا اه قسرا)

 ةالصلا هيلع هسا لاثتما ىف فقوت نم ىلع نايشغااو ضرملا لاح ىف نايدهلا ىنعمب ءاهلا

 ىخرحملل عن 3 مك هما عجولا نه ريغتب ملو همالك فاتح مل ىنعملاو ةءاتكيلاب مالسلاو

 «لعكوبلا 0 هيلع لكل ةلارتا فيكس يعا عاهل, ح كب ( اومهفتسا ) هماظن طيترب ال نم

 ادومبا وملاعب نا قع نون( لان كو 4 زوار ولف[ تمإ نأ نع ديوايلاو قالا

 ىلق ةبساحو ىبرةبقاص نم 0 اناقنلا اف حلاقه _كررجور ىلا ف ضرك رت قار(« نعم )
 597 هءارف هلرهظ مالسلاو ةالصلا هيلع هلعلو ريضو عزان نم هف منا امت ( ريخ )ب

 ابيك تفي اهكءر ىفب نيا نا هنلا :ىعوا واهل نيم مث ا مهن ةتبابتكىفي ريا نا الؤا::هنلا

 ( لاقف ) نايفس نع 2 نبا قيرط نم ىلععسالا يرذسم ىف ام ( هقرط ضعب ىفو)
 ريدقتس هلوا 1 عم م ركع 24 ماسو هيلع 4 هللا ىلص ىنلا نارا :كئاقز قا

 ريغل له ىا ريثالا نا لاق رغا ىا 07 ىراخلاىف م «ةياور ىفو) راكنا ماهفتسا

 لاحم نا م<لالو ليقام نسحا ادذهو همام ضرملا نم هيام لحال طاتحاو همالك

 كلذ هب ظيال وبهلعب للامت هللا روض نعي ناك لئابقلا ف نايغيلاووريسجتلا وني نوركيف انجل

 ةارتا ىا محلا يبكون كقلا مغ ةزحسأ ىف طيضو ماهفتسالا ءالابيبف 6 ا ىوديو)ل ىهتلا
 ركع هك سظكشط#

 2ىن © ىراقلا ىلع وف 6

 ع

 ك0 ما سيسي ب ب بب 0000اااز]زذزذز | | | < <1 +1

 مم شت ست يس يس ل 222 ©؟7؟77©ب؟7ش77+ 7 لل 697979797 7؟(©ش6ئ6©[ت © ؟7ببإ؟؟797؟ٍ خ97 ت؟”ت؟+؟ق؟قٍطخٍ 7 ل ؟؟؟ ضد ضل سس آآذ



 هيت مه: ع

 شا اذا هقطنمىف رمغا لاش ميلا عثو ءاهلا ندوايسيلو ةفاونماهلا عامه رنغ] كقنو هتاتبك" نتعإ ظ

 ءاه مضو 0 سالا ةزمهل 6 ا ىورو) مالكلا ىف ردم ماهفتسالاف همالكىف ٌيكاو

 فوتو وقالب ةيلتول ىلا وهرإلا نق والرد انيع "ىطفلا زب كقلاو ابوصنم مج ناوكيساو

 هنع هللا ىضر رمع لاقف) هقرط ضعب نم ثيدحاىفو ىا (هيفور ةظفالا هذهىف ةاورلا

 6( طغللا رثكو انسح هللاباتك اندنعو ٍٍ ولا هبدتشادق ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبنلانا

 كا ةف ) طاغلاو باوصلا هيف ريع مل ثيحب مالكلاو تاوصالا فالتخا وهو نيف

 2 تدبلا لها نم هورضاح ىا 6 لل ها فلتحخاو ةياور ىفو ىنع اوموق

 مكل بتكي) اتاك ىا ( اوبرق لو نم مهنف ) اوفلتخاو اوعزانت ىا (اومصتخاو )

 سا كو هذا ( هالتك ) ىلجال ىلع ىا «ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لاؤوسلاو

 مهفكي موا ىلاعت هلوق نءاستقم انسح هللا لاتقل اند ئا (نزرمع' لاقام لوش نم

 اذلواوركك ةح ونا رطن نسف ننؤحخ وتحمل ناعوامهلغ لعب .بااظكلا' كيلع الزنا"
 سانع نبا لوق هضراعنالو مانالا نم هريغ مالكرع ضرعاو مالسلاو ةالصلا هيلع هقفاو

 12 ل هلل كنا "نمو ملسو هيلع هللاىبص هللا لوسر نيب لاحام ةيزرلا لك ةنزؤلا" نا

 ريما مث هما نب دق هلوسرو هنيد لككا دق ىلاعت هللا نآب هملعل سابع نبا نم هقفا ناك
 ةعابلاو ةئستلا لهاا ةيترعش الا وا ةكلاملا ىا ( انتعالاق ) هردقو هللا" ءراتحاااهف

 موصعع نيغ ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبللا نار سايعنبا ثيدح ىا (ثيدحلا اذهىف)

 نم نوكي امو ل ءاننالا نم هريغك هنطاب نود ههاظ ىلع ةضراعلا ىا (دازرغألا نفل

 (اراعتام) زكذأم ىا (هوحتؤإل ءاماىا نوكسو تق ( ىثغو عجو ةدشنم اهضراوع

 ردضل ىأ 4 اد نأ موصعم هدلح“ سار قا ع ىسح ىلع ثدحنو عه ىا

 | 'ةنللاوس- كج راغلا نعرللا "كلذ لاللخف خ1" كلذ ءاضئاز) ئئتتنال"اها © كآوقلا ند" "ةنع

 ةارع# تا خو“ هلل تبق ءاسف ىلا قدور واوا خقق نتظر ل !ةفاز افا وم ؤا#ل اوطاو (10)

 ظ (اذه ىلعو مالك ىف ز فالت>ا وا ناصقنس (لالتخا واز مانم لاح ىف روج«* مالك ىا

 ا( هاو طلق امو قرد ارم ةيااؤر» لل ل عيالا> اوي انادي وا هشام ةلؤألاا
 ١ ىو جالب همالك رثك !ىا ©« ىذهءائعم ذا /) زاكنالا ماهفتسا هلردق اذا الا رابخالا ةغيصب

 | نوكسف مشب «اربغل نوكسف عنب (ربغاو ىذه اذا) نوكسف فب ارجع ربع لاقيإل
 1506 د راق 1 ركتمو هيما مق"( يحاور يكد ادق هلاك قانا أي افنان
 | ناددمال ناكزال انمعاو_نا ذاق ؟ايهاتعم او ناتغل انا تاوضلاَو ل مهو اذهو

 ىلع هي> مضو هلوا 0 زويا نور ابا قا يرق نلا 3 انة ىقلش“ذالأو

 اذا 0 4 كف و هلوأ' ع ل عفان 1 رقو 0 ما يب سهلا هيمو نايدلا"ى 00 1 5

 12الا ةلقلا لهو اكل دال و عضالا ان : نر "يمال ةضللزل "كان هاو ول

 ميال ايدو راخالا ةغءص نم هلاحارذا ماهفتسالا ا اكنالا قير م كاسم 5

 .(جمم)



 ا هيبطق. . نت - هنايدلا 20 ةهمالا مل اص 3 هنأ انكملا هاك ءاتحألا ىأ 6 7 كافرز» نعل |

 ىف ىا (هف اًساور) م اهفتسالا عم را ظفاىا 7 "0 بص ةداقلل ةرافآلا |

 نم ثردعا اذه ةأور نجلا ودولي عيمح ةياور نه ىراخ خا ) ىوؤلا قنح)

 ثيدحىفو) قرا مح ىف ىوارملا 1 (14 لقال نير 1 م ةعقاولا قرطلا

 ظ نتايرغ ) ىبراعا خش لففالا ىدنكللا وهو ددشت دقو ماللا فريف ( مالس.نب دمحم

 نايفس ملع'اىف مهاجأ و هياور مه سمح مهنم ةرشع ةندع نأف الاو نايفس وهو (ةطمع

 ةزمه عم تاحتنب ريا ىا (اذكوإ لمأتف لكآلا درفلا هلال قالطالا دنع هن دارملا وهف
 هيلا نقاماقو ارك قنا لون ) اطال -ياتكرل سها ل ف دروهر كا بن: :ءايهقطا نقلا

 ظ ردتف رهظالا وه لرالا نكل ردقم ماهقتسالا نا دارا ناو هريغ هطيضاك ءاه نوكسو

 ١ لكم” داو «وراسلاب هع كاف: ادن تدم جهال ف اايلاج انو وسالت لوو
 ظ 6ازكوا) عوازل مسح بى وتزملا هزل لة قيدبللا ماعشالا اذه كيفاجتلم قل قار طلا ظ

 ( اديتيلنس ئرد>اىو افنخم 2 ه+اصل ةزخسأ ىو 2 انيورار)ا ر اك 1و نافل ! ا 2

0 

| 

 0 ادلو نو (مارغ غو ةيليع نا ئا هيو ثيدح ىف م ام قعر اساور ىرخذاقو ا

 59 ىلع ناكل ةرمه ردع م 2 احم م. اا ءاهلا 21د ّه 00 ف

 ةماعم ىلعأ ْق ظوفح وطو 4م داك رحغ 97: ذإعاو هما سعى 5 كرش كلا لعكأإل

 ه سعال ادا هعزاب نم ىلع اذ ديباج اا مه اندسح ىلاعت هللا ازاتك اختم رم لوقو اماو

 جاي >ا الإ نووش فطن 111 اعل هللا ىذر هنأ ا او ماسو هيلع ناد هللا ىلص

 هاورانم ةياوررإلاراكنا رغا ظفلىلع ىا (هتيلع لمح دقو) ملعا هللاو ةباتكلا ىلا

 ردقتلاو) مآر أ ماقم ىف نتاورلا لاب أح 6 ايفتسالا كفل كفادفي ملفغولا ادا 52 اءخا ير خ

 نيوكسف عش علا ناز, تاطشنا (زنعا قئاقلا ل اوق لا ١ نا وازإا نواب اذكو كاع(

 ةةيللاو كلذ لئاق نمر ةلفعوا هشدو أ (ةغمهد) كلذ عفو هنأ الا ربا نم هله اظ ىلع

 هضرص ىف © ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا لاح نه دهاشا» مظعل ) ةبيه اسهجوت
 هف ابا قفذلا ماقملا لوهو هنايذه عوقوأ مه وما هن امشنع لوصحو (هعجو دقو

 صالا لوهو ىا 6 سمالاو ) هيلا مكلا ماست عم هن هل انيوهت هعاتتماو ةلاثتمإب 6 هيلع
 هسفن مالكف ىا (هظفل لئاقلا اذه طبضيمل ىتح هيف باتكلاررل مها ىا (مه ىذلا)

 عضوم ىا خ فلو 88 مضغب (ىرجي) نايذسهلا خفلابو نويل مضل (روملا ئريتاؤ)

 2غ" وا مضلا 37 سهلا هيلع زوحم هنا دقتعا) لئاقااىا هنا ال هضسىف (عجولا ةدش)

 3 لاخلاو ىا «ىلاعت هللاو) هتباعرو هتظفاحم ىا © هتسارح ىلع قافشالا مهلجاك 0

 نودعي اوناك مهنافسانلا كظفحب ملولو ىا 6«سانلا نم كمصعي هللاو لوش ) ىلاءتو هناعس
 _ مهتافشانم كل (اذه وحنو) ةعاسولو هيد نيب ر رد 60 غو هعاطو ةدانع ةسا رخلاكلت ٠

 أجل تان منج حك 6 تمص



 1 2 712-12 81ااخذل اطال نجر ذ ككتظا ةدعلاح صك [اضدتاللا

 هه مو* مس

 انونم بصنلاب وهو ءاهلا مضو ةزمهلا عما وهو ارا ةياور ىلع اماو ىوربو ( ارخثا

 ( نمل ومس أ ةيلؤزر ىعوزلا ةزايعالا نمراعت واضعا طل اديس ن وك نا.قع
 (ريبح نبا ثيدحىف عا) ير اذا كسل كذا اين قم نيسف ةمومضم مع

 دوبل ميتا تكول ١ فا دك شلال /اةبااوأر ناسي نع ىلا امتا هلا قيضار ,نسانعم نتا ع) قنعشس: ىهاف

 ىلع ىورو (نيفلتخلا ىلا ايدنانرتلا ارخخا هلوق ىأ (ة1ذح وكب 05 رانا لل ويش

 ىارإ مهبلع اراكنا («مهضعب نم مهل ةبطاخمو ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هدنعإل نيفلتلا

 مككا لاغاو ىا «هيدب نيبو ,. و هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع مكفالتخاب مح
 مك ا | 6 لوقلا نم اركتمو ) هورح# نا مكلع بجيام ىا ( ارم ) هيدي ني

 ايا هولا را دجا نا يو ه1 قاما + قع 7 ءاهلا مضب ةيهار ورك مقا

 ١ ثيدحلا اذه ظافلأب قاعتبام اذهو مالملا ماقمىف مالكلا اذه لثم مالسلاو ةالصلا 57 ظ

 66 9د دما تقام قف (ءاسانلا» كئايقي دقوا و)ل ما متم وب 1 وكلا قا هبان يشر وتم

 (باتكلابمونأينا مهلملسوهيلع هللا يصءصادعب اوفلتخا فيكول مكلبتكا | تيب ظ

 | سه وا كيما صعل ىأ ( مهضعب كا مفر ن املا اذهىف هدعل ا ْن مما يع

 | 1ىرذا اهنا نم 5 و را (اناهستسساب اهعا ما مهش ماو هلع ىلاعت هللا ىلص ى

 هيلع هلوق ناارقنم.رهظ دق) ناشلا.ىا (هلءان) ا اهكردي ةيلاحوا ةلاق (نارش) /

 هساح نم ىا 0 ناكل هنأ اومهفام) نرصأ اد هر اد !نويعا ( مهضعبا مالا بلاو هلام

 داعسأالو ( مهراتحا ايلا هادو ريح 4هدعو ىلع ىا (صالب ) هع صه ىا (ة.نع)

 يذلا ىنويطتلا( (هكللذ مهش مل مهضعا , و مهرابتحاو مهنا انما ماقمىف مهما روهظل ناك هنا 4

 هو ريكس | ىأ (4يدينت 50 مهنم ضعيل ضعنلا كلذ ئا (لاقف) كللأ :هام ة هقفدح كارداو

 قكل) 35 ىد ىلع رقكس مو مهلك ىا 4 اوفلتخا | املك هيوم كس اهنا م مكل نيش ىد

 اور ا الل ةع نع ناكو تاك > ىف هضم كيمذا )ل هسحأ نع 0 ايكو

 ماو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبلا مهنمو مهرثكاأوا ناوشكم اولا لحالو ىئا

  59هحو فها جد مع عاتتما 20000 اعلا ىا (ءالؤه مث رم 7 باوص ن

  2-8(هفياكت ن م( هيلع افوذ ىا 1 ماسو ه.لعىلاعت هللا ىلد ىب دا ىلع اقأ مرا اما رهظل

 نافل ةيط)( لكيت ناو هنو هتفلكا ايان كءاجان كلل مواإ نيلطا» فرج ندي نق را

 (لاقك ) ةءاتكلا ءالمألا (كلذن ة همم كيه هيلع لمح 2 اًمنوموأ 50 لوعفملا وا

 ءاللمأ كاناكي نأ ىنسالف ( عجولا هب ديس .ماسو هيلع ىللاعت هللا ىلص ىنلا نا 0 ا

 ل يموت اوك روما بيتك )نادر هب زواتخسم لنور ني كج فانك انارة

 ولالا كرتب مثالا ف دل ىا ؟ اهل 35 1 ف هادا ا . مايقلانع 5 9 5 اهنفا

00 15 



 >>. ةسفلا م
 بيوم و سصمسسمسو دا ت7 307133 قالت 110 617271715: علمت تو قب 3طح 123

 تاوصلا نك 25200 ذل 6 0 يلع دك كذاب ا ( راخنلا مكحاو داهتت تحس جل لكنا ةردهلألا

 < ىعرأالا هع رش ةاعارص كاعول )ع ءلخلاو ) دعا مك ( بيصملا لاوكت ٍْ

 هده عموشا ع ىا (:عرمشلا رره نس < ماع دقو ) داو نع ' رع 0 ناّوجحا تحملت :

 لام للا ناو هعاعد ةينالدينو دعلارف | ةراطبلا 1 ىقيلتو) ةعب رمل هولا يا ]

 انيرتات 500 هلوق ىعءعادهو ىتمع مكي 7 0070 مكسيذ ا يللا اق ْ

 6« ىلا_هت هللا باتكب مكيصوا ) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق 0 ملعو ىا ع ظ
 تبترتي امو همارحو 0 هفرءمو ه.هاونو 51210 هداقتعاب قاع امت هيف اع ىا

 كطاو هن ريسشنع ند هيراقا هب دارااو ادد 3 ةقناولعا( ا 9 هداهتحا ىلع

 هناك هن ريسسو هريس نم ةال هرام >ا عش , نم هرتعب دارملا ليقو هتيرذو هحاوزا ند

 ١ هلاعفا ةدهاشم ىلا برقا مهنال ةرتعلا صيصخت لعلو ةنسسلاو باتكلاب مكيصوا لاق
 (بتضيما كاتكلا) ني نهتؤتب ةككلاب كجملاف لل قالإ» نيساتعتلاو اك جاجانؤإ ا ةيواج ايفا ورانا ىف

 منك نا لق ىلاهت هلوقو اواهتناف هنغ 37 و رتل زف م١1 امو ىلا هلوقل

 هلوقم ادتيم 6رمع لوقو )ل هللا عاطا دقف لوسرلا عطي نم هلوقو ىنوعبتاف هللا نوبحن

 باتكلا ضاىف هفلاخ ىا ©« هعزان نه ىلع در ) هربخ انيفاك ىا ( هللا باتك:انيسح

 نان قا 6( هنم ادرال ) باطلا ىلصف ماقمافإ باوضلا ودا هكرتا نا معا! نامإ ىلغ

 اذهىف هلثم هنم روصتيال هنال 6 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع رل باطخلا
 فوم اف نا ىوويل مهاصوت ىا (0نيقفانللا .١ قرزظتاا معا ئلكييا ليق )5000| ةيالملا

 ( كلذ ):نستك امر لج الواراوتك ناس »بدك )يبهر ايوا يريكشمماوا ١
 ناو ةش رشلا رولا ىف ىا 6-0 ناطا)تردكلل ناك يابتكلا )' قالذزفب تفرترا

 ءارتفا ةلطاملا 6ليواقالا] باتكلا كلذ ةلح ىف ىا 6 كلذيف ) اوفلكس ىا ( اولوقس ظ
 هللا مرك ىلعا ةفالخلاب 6 ةيصولا ةضفارلا ءاعداك ) ةلالضلا ىف ةكمهنما مهسفنا دنعنم |

 6 كلذ ريغو )ل هب ىصوملا صمالاب مهن ملذا هسفن ىلع ىف لب ةباحتلا رباك 'ىف احدق ههجو
 هللا لص ىبنلا نم ناك رث اومله مهل هلوق ىا ( هلا ليقو) كلانهام ىلع انل عالطا ال امت

 نوكسسو هيناث مغبة ىفو عش نوكسف عتب (ةروشملا قيرط ىلع ماسو هيلع ىلاعت
 رابتخالانسح مهنم رهظيا ناحسالاىا (رابت>الاورل ةرواشملاىا اذه حيال لبقو هواو

 روزي و رك كنا | وفلتحلا اميفااككدف 0ناوفلعكب م مهمل :تعكلا كاسل رع: نيكيسيإ يللا
 ناسلاو ةيباشيتكيلا ىلا وعباتعب ندالا )ىلإ, مهنا علل نايتس نايك ناردس الع يكل
 ع مالكنم نيب املف نايتلا ةدايز ىلا نورقتش الو نايدالا ماكحاىف نونقيتم مهوا

 لزانم نم ناّقتالاو ناّقبالا لامحو ناعالا لاكنم ةياغ ىفو نابعلا ماقمىف مهنا هعّنمو

 ىنمنا ىرخأ ةغئاط تلاقو) الصفم مهسما روهظل المع هتياتكدارا ام كرت ناسحالا
 ١ ىف ىا (باتكلا اذهىف ابحم ناك ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا نار روك دما (تييطا
 ميك هما 1 لل 0س تسورع ديا كح ساس 7« اس ا كاس 2712



 ه5 مه

 6 لمألا ب ءادخب | هناجلا> نام ناخبا زا هيل اقل الوب هت وملط_ اهلك كارما اوان هدصق

 ناصوضخملا ىا (هءاعكا صعل 59 راغلت باف ةنلط أ «كلششبلا لل ( لاؤسلا ريغ نم

 ىتلا للعلل مهريغ كلذ هركوإل مهتبلط باطاو ( مهتبغر باجاو ) هبابحاو هيراقانم

 لوهجلا ةغبصب 6لدتساوإل اطقاست اضراعتاماق مهتمكخ تضتقاامم هريغو رمتنع (اهان رك

 ةصغلا ىلع ةلمتشالا (ةصقلا هذه لثمىف) لئاقلا لدتسا ىا لعافلا ةغبصب ةخعسىفو

 مئاه ىن ريشعموا تيبلا لها (انن قلطنا امهنع ىلاعت هللاىضر ىلعل ساعلا لوس

 هللا ىلص هللالوسر ىلا ) شيرقفف ةفالخلا نا درو دقو شيرق رئاسنم لضفا مه نيذلا

 (هانملع) اصوصخ .( انف. ةدعب ةفالخلا سما ا ( سعالا ناك ناف ماعسو هيلع ىلاعت

 هللاوز ةمعأ (هلوقو) سانعلا همت نم لوقلا (اذه ىلع ةهاركوز ددحا هجق انعزانس الو

 ىلعلدتساو لاق ثيحىجلدلا برغاو مدقتاك («لدتساور ىراذلاى فك (ثيدحلا لمفاال

 ' ضاىعالان م هيف انا ىذلا ىا (ربخ هف انا ىذلا نافرث ناوككرتا ىا («قوعد هلوش ) ظ

 لاسرانمرل هيلا ىتوعدن امث قباو ريح ىلوملا ىلا هحوتلاو ىقعلا ىنع لايقالاو ايندلانع |

 متفلتحا امبر ذا هعمىا (هللا باتكو) كايا كرتنم ريخوىا ( ككرتو)) .ةباتكالب ل

 حس إس -١!»! اها - مب ا-ا- بسسس سس 2س سس سبييايي_بسمب ب ل سلا

 ىنوعد ىلع فطع ىجلدلا لاق لادلا عشب © ىنوعدت ناو ) مكلبق نم فلتخا كهف

 ملط ىذلا نم ىوريو 4 ملط اعز ىل مككرت اياب عا ميكر (لعا فلم .هثاز قهاظلا)و

 بولطملاىا (بلط ىذلانا) ىور ىا (ركذو) اذه اضيا ريخ اباتك مكلىتاتكنم ىنم

 هلوق اذكو (هدعب ةيلوعفملا ىلع بوصنم «ةفالخلا نما, هلوقو نا ربخ 6( هتاتك)

 ةيافك ةخخسل ىفو ةفاضالاب ةفالخلا سما ةباتك ةخسنىفو ةفالخلا سما ىا (كلذ نيعتو)

 اهل (بااقملاور نال ينك (نأ مسا اهنا ىلع ةعوفرم ىهف ةباتك لدب

 5 لصف روح

 7 و ءالا مضب 6 ىنثخلا دمحوبا هيقفلا هانثدح ىذلا اضيا هئيدح هحو اف لبق ناف )

 رسكب (ىسرافلا رفاغلادبع انثدح ىربطلاىلعوبا انثدح هيلع ىقءارشإ ةمجملا نيشلا

 9 انثدح نايفس نب ميهاربا انثدحلاقر) ماللاو محلا مضب «ىدولجلا دمحا وبا انثدح)ل

 دعس نءا وهو (ثل اندييبلو) ديعس نا ىا (ةسق م يلا تبحاص (جاحت ا نا

 ةلمهملا داصلاو نونلاب (نييرصنلا ىو 1اس نع ىربقملا وه (ةنلفسلوا نا نفشنفر)

 هللا لوسر تعمس لوش هنعىلاعت هللا ىذر ةرب صهابا تببشلاة) ىرصتلا هللا دنع نا.ىا

 (ةيشنلا ةنيضغبعنتطكي ارثشب), 2 ناةنعسأ ىفو (دمحاغامهللا لوق وه ماسوهيلعىلاعت هللا 0

 ازابخا نوكينا لمتحم (ادهع كدنع تذختا دق ىناوإل هاوسنم ا زر عصف فاك ناو

 (هتنذآ نمؤم اعافإ كدهمب ءافولاكلئساف ادبا ىا هلل نازل ءاشنا“ءادشإ:نزك<ثاؤ ظ

 (اهلعحاذ) ىرمأبوا ىدِس ةترض ىا (هتدلحوا ) قاسم (هتلسوا)) ىذالان م رم عوس |

 ا
ْ 

 ربا



 د
 هن رش هب رقو) ةءاالنلا خلقت عشن راك اهنا ةتناد# اراك 4) ةروكدملا دومالاو ا ةيذالا كلت اه ظ

 ىلا هب ' حرصاك سنا نع“ ىا 6 اورو ةناكمو ة ةسر ةيرق ىا (ةماسقلا موي كيلا اه

 (ةوعد هلع توعد ليولم| اعافر سنال ةياور ىفو لوس نا ةعانصلا ةهح نم ىتْس ناكف

 ةياور فو قرعسم ىا (لهأب اهل) هيلع وعدملا ىا سيل ةياور ىفو) هرذآ ىلا ىا
 6( هتلر وا) + ناك لولا ةهتدورطتوا لقال ! « هينا )ران رن( هال الشمل خان قسرا اهأف
 (ةالصو) هتشيعمىف ةكريوا هتئيس نه ةراهطى ا (ةاكز هل اهلعجاف) هريغو دلجلاب هتبرضىا

 نءلي نا م<ل) لاحىا ىلع ىا (فيكو) ةمعن اهنم أشنِإ (ةحروإل هءرقل ةلصوو ىا
 قحتسلال نم سيور ادصقو ادمعىا (نعللا قع !النم ملسو هيلع ىلاهآ هللا ىلص ىلا
 ىرلا ةبانمب (موصعم وهو بضغلا دنع كلذلثم لعشو ا دإلا قححسلال نم دلحنو نقلا

 مالسلاو ةاللصلا هيلع هلوق نا كردص ىلاعت هللا حرش ماعاف هلك ) نكد ىذلا (اذهنع)

 ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع همكح ناف هما نطابف براي كدنع ىا لهأب اهلسبل الوا

 صهاظلاب مك نحن مالسلاو ةالضصلا هيلع هنع درو اه 6 لاقاك ) هلاح نم ©« ىهاظلا
 ةل راح كملاك اهنإ ةماككتا قا نم  (ةانحان نك .ئلا, ةمككللو )نتا رشلا# لوعير ىلا داظاطللو
 زيظايف (مالسلا و ةالطصلا هلع يشر هلك ف هتما هن ليون *ةنل هنظ تانلعغ تامحومىلع

 ريخلا وا ردصملا ةغنصب هل ل 84 ةيدطلا" ىا (هسسل هنذأآلا هداح ) ماقملا ارق نه هل ظ

 بصللابوا هاضتقال لعاف هنا ىلع عف ةرلا «هىهاظ لاح هدنع) كلذ زاو> نم (هاضتقا اع

 ماهمالا هحو ىلع (مالسلاو ةالصلاهيلع هلاعد م :نهاط لالا 8 و ةيفرظلا ىلع

 مهتماعل ةتمعت ةدازاو مهتصاأ ع ةتغاو دان ىلا نين مؤملل هتمحرو هيالااوزو هدا ىلع هتقفشل) |

 ( ءرذحو ) ميحر فقر نيئمؤلاب ىلاعتو هاعس هلوقىف ىا ( انه هللا هفصو ىلا

 نيف ةزسأ ىفو هيلع هتوعدفف ىا (هتوعد هيلع اعداعت ىلاعت هللا لقت داون زاك بقا

 هل اعد “2 * قبسات هلوش قلعتم (لمح ناز هلوقو لبق مل فقم امنا ىلع هنوعد هيلع اعد

 هللا ةلصاوو هيلع ةلزان «ةمحر هل هنعاول هيلع ىا (هءاعد لع نا هيلع اعدام لدب ىا

 اهل) هيلع وعدملا ىا 6 سيل ) مالسلاو ةالصلا هيلع ( هلوق ىنعم وهف ) هيدل ةلصاحو
 ىلعف ةالصنم تيلصامو تنعا نم ىلعف نعل نم تنعلام مهللا اعد درو اذلو ( لهأ
 (بضغاا هلمحي مالسلاو ةالصلا هيلع هناال) ة زل ةلاؤ اسندلا ف ؛يلااولا عنا تامر
 ريصاامدعو ردصلاقيض نيتحتفب (روخلا) هفزقسيوأ ىلإ ءازلاديدشتب (هزفتسيو) هتعببىا
 ىا نمل ةخسنىفو (نم) متشلاو برضلاو نءللانم ركذ ىذلا «اذه لثم لعش نال)ل

 مهفب نا ىنشال ميرص ىعدملا فو ( خت ىنعم اذهو ماسمنم هقححلال ) نم لجال
 مدا نبا ىرتعي ىذلا 6بضغلا نا ريشبلا بضغياك بضغا هلوق نم مهفب الو هريغ هنم
 زوج لب) هلع نا ىتشال ىإ («بحالامىلع هلم مذت لاصخ نموهو مدلا ناروث نم
 (ىلامت هلل بضغلا ”نا) رشبلا بضغباك لاضغا هلوق نم ركذ ئذلا اذهب ةارملا نوكينا



 ه5 مهر

 اج ليلا باسغر | هنانؤلا» علال نانا ذا ةنل اقل. .ناليبب هلت بلاط _ اهل كارصا اول دست
 نيصوضخملا ىا (هباعحا ضعب هنمرل هاعدتساو هبلط ىا (هاضتقا لب ) لاؤسلا ريغنم
 ىتلا للعال مهريغ كلذ هركوإل مهتبلط باطاو ( مهتبغر باجاو ) هبابحاو هيراقانم

 لوهجلا ةغبصب (لدتساو) اطقاست اضراعتاملق مهتمكح تضنقاامم هريغو رمت ع (اهان ركذ

 ةصغلا ىلع ةلمتشملا (ةصقلا هذه لثمىف) لئاقلا لدتسا ىا لعافلا ةنبصب ةخحنىفو

 مئاه ىن رشعموا تيبلا لها (انن قلطنا امهنع ىلاعت هللاىضر ىلعا ساععلا لوَش)

 هللا ىلص هللالوسر ىلارل شيرقفف ةفالخلا نا درو دقو شيرق رئاسنم لضفا مه نيذلا

 (هانملع) اصوصخ ( انف) ةالعلا ةفاللا صه عا ( سهالا ناك ناف ماعسو هيلع كلاعت

 هللاورل همعل (هلوقو) ساععلا همعتنم لوقلا (اذه ىلع ةهاركوإل دحا ةسفءانعزاتمالاو

 ىلعلدتساو لاق ثيحىهلدلا برغاو مدقتاك («لدتساو) ىراخلاىفك (غثيدحلا لمفاال

 ظ ضارعالا نم هنف انا ١ ىذا ىا ب هسف انا دس ناو ترا ل (ىنوعد ان ظ

 متفلتحا امر ذا هعم ىا هاير 7 2 50 5 ءا (ىككرت 2 0 ا د

 ظ

 سضكككك#ك#ذ#ذ#ذ]ذ1]11ذ ]| 0 1 1 12120 أ آ]آ ز ز ز 0000000 0 ز ز ز 7 1

 ىنوعد ىلع فطع ىملدلا لاق لادلا خب 6 ىنوعدت ناو ) مكلق نم فاتخا كهف

 ملط ىذلا نم ىوريو 4 ملط اعز ىل ميككرت اةنااقب لعا كل (لعا امم شقلز قماظلازو

 بولطملاى| 6بلط ىذلانا# ىور ىا (ركذو) اذه اضيا 7 ااتك مكاىت انك نم“

 هلوق اذكو (هدعب) ةيلوعفملا ىلع بوصنم «ةفالخلا نما. هلوقو نا ربخ (هنشاتك)

 ةيافك ةخخسل ىفو ةفاضالاب ةفالخلا سا ةباتك ةذطس ىفو ةفالخلا سما ىا (كلذ نيعتو)

 اهله باقم ور نال اينكم نأ مسا اهنا ىلع ةعوفرم ىهف ةباتك لدب

 5 لصف رح
 ا

 ١

ْ 5 
4.4 

 م4

 حنو ءازطبإ مض ( ىنشخلا دمحوبا هيقفلا هاسدح ىذلا اضا هكدح هح>و ام لق نافر)

 ارلارسكب (ىسرافلا رفاغلادبع انثدح ىربطلاىلعوبا انثدخ هيلع ىتءارق) ةمجملا نيشلا

 ملسم انثدح نايفس نب مهاربا انثدحلاقرل ماللاو محلا مضل (ىد وللا دمحا وبا 2

 ةلمهملا داصلاو نونلاب (نييرصنلا انوع ملاسنعرل ىربيقملا وه (ةلفسلوا ن .ديغش نعل

 هللا لوسر تعمس لوش هنعىلاعت هللا ىذر ةرب هاا تييشيلاقو ىرصللا هللا دع هنا ىا ١

 (ةيسلا "نظن ممن ارثشا) اندم نا ةمل ىف و (دمحامامهللال وش ماسوهيلعوملاعت هللا ىلص

 ار انخا ناوكم لآ لمت (ادهع د كدنع تدخحنا دق ىاوز هاوس نم فالخ هلل يوم

 (هتنذا نمؤم ابأف) د كذاييقن :ةاواولااعالذيباذ اذءا" ىف( هلل نا) ءاشنا ؟ءادشإ ةن كك قاؤ

 (اهلعحان) ىرمأبوا ىديب هتيرض ىا (هتدلجوا ) ىناسلب (هتيمسوا) ىذالانم ,م عونل

 م كو



 ظ هه مود, وس

 هبرقت ةبرقو) ةمادنلاف عش اليك هينذل تانيا اراغك )4و 1 ةرزكيلا> دومالا وا ةيذالا كلت ىا
 ىلاطا هن ' حرصاك سنا نع ىا «ةياورىفورل ةناكمو ةبتر ةبرق ىا (ةمايقلا موي كيلا اهم

 (دولطد هلع باو دا عاف سشنال ةياور ىفو لوَش نا ةعانصلا ةهج نم ىتْشا اكشف

 ةياور ىفو) قمكتسم ىا (لهأب اهل) هيلع وعدملا ىا سيل ةياور ىفو) هرخآ ىلا ىا
 ( تزوج وا )+ اكفنا ةهئ دور طوا فاس! (ةتنءل )بانقتان( هلام قياسيا قاب قارا اما
 (ةالصو) هتشدعم ف ةكروا هتليس نه ةراهط ىا (ةاكز هل اهلعح اذ ) هريغ و دللاب هتيرضىا

 نءلي نا م<ل) لاحىا ىلع ىا (فيكو) ةمعن اهنم أشنإ (ةمحروإل هءرقل ةلصوو ىا
 قححسلال نم سيور ادصقو ادمعىا (نعللا قع !النم ملسو هيلع ىلاعآ هللا نإ نونلا
 ىرلا ةبانعب (موصعم وهو بضغلا دنع كلذلثم لعشو ا دإلا قححسلال نم دلحنو نقلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نا كردص ىلاعت هللا حرش ملعاف هلك ) ركذ ىذلا نس

 ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع همكح ناف"هيمآ:نظابف بزاي كدشنغ-ئا لهأب اهل سبل الوا
 صاظلاب مكحن نت مالسلاو ةالصلا هيلع هنع درو اف © لاقأك ) هلا نم ©« ىهاظلا
 ةيراج تناك امنا ةماكحنا نا:نم 6( انهانزكذ .ىتلا ةمكحللو ) زئارشلا: ىلوتي: ىلاتااهلاأو
 رهظاهف «مالسلاو ةالصلا هيلع يشر همكح ىف هتما هن ىدتقتل هنلل كايلغ تالي لع

 ريخلا وا ردصلملا ةغصب هل ءأو و همثشن ىا (هسسإ هنذأ وا هداج ) ماقملا ارق نه هل

 بصتلابوا هاضتقال لعاف هنا ىلع عفرلاب (.سهاظ لاح هدنع) كلذ زاو> نم (هاضتقا )

 مامالا هحو ىلع (مالسلاو ة ةالصلا هيلع هلاعد 2 درعا لاللس سالب ةزسأ ىف و ةيفرظلا ىلع

 مهتماعل هتمعن ةداراو مهتعا الع هتفآر ةدشىا: (نينمؤملل ةتخرو هتفارو هتءاىلع هتقفشل) |

0 
 ظ

 0 محرر فؤر نيئمؤملاب ىلاعتو هناحس هلوقىف ىا ( اهب هللا هفصو نلاز)
 نش ةزؤسا ىفو هيلع هنوعدو ىا (هتوعد هيلع اعداهف ىلا انك هللا لبق 2 نو .زاواكألا ىا

 هل اعد مث قبساهف هلوقب قلعتم 6لء نال هلوقو لبقتب لاوففم اننا رطز هنوغاو" هلق للتو
 هبلا ةلصاوو هيلع ةلزان ؟ةمحر هل هلو هيلع ىا «2تاغا) لع نا هلع اعدام لدن ىا

 اهل ) هيلع وعدملا ىا 6« سيل ) مالسلاو ةالصلا هيلع 6( هلوق ىنعم وهف ) هيدل ةلصاحو
 ىلعف ةالص نم تتيلصامو تنعل نه ىلعف ن :رعل نم علام مهللا هءاعدوف درو اذلو ( لها

 (بضغلا هلمحب مالسلاو ةالصلا هيلع ناو ار ناز ايصنذلااف ىاو تنا 'تياصنم

 ريصلامدعو ردصلاّ ض عريس م رغلا) وسل و ىل ءازلاددشش (هرفتسو) هئعس ىأ

 ئا نا ةؤسأ ىفو (نع) مشلاو برضلاو نعللا نم كد ىذلا (اذه ع لعف نال

 مهش نا ىتشال حرص ىعدملا ىفو ع ىنعم ادهو ملسم نم هةحسلال ) نه لجال

 مدا نا ىرتعت ىذلا (بضغلا نا زثشلا بضغبا6 يضغا هل وق نم مهغبالو) هريغ هم

 زوم لب) هلعش نا ىتشال ىإ («بحالامىلع هلم مذت لاصخ نموهو مدلا ناروث نم
 (كافت أس كضنلا ؟نا) ارشللا) تقع اك كاطغأ“ هلؤق له” اركاذ ىذلا اذهب دارملا ن وكنا
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 مي ا ل
 هللا لوسر مقتنا ام هنأ صاك درو ذا ههرضوا (هيسوا ةنعلد هتقاعم ىلع هلت 7 ىذلا وه

 ١ هللا لوسراي ىنصوا ىباحص هل لاق دقو هل مقتنيف ىلاعت هللا ةمرح. كايت نا. الا_طق هلئفنل

 راج زذلجا قت رشا ةينسكتالاق: ىلارزلإل اللخ ىامل ,ةناكنا :لااوتدلادلطا الكون ىضعتال .لاديقت
 ناك ا ) مالسلاو ةالصلا هيلع هبضغ ىا (هناوإل بضغي مهلاونم ىلع وهو بضغاانع

 ملعلا لاكنع ىثانلا ملحلا ةفصل ارايتحاو قحلا عم اعضاوت قاخلانم هلمحن (لدتحم
 مالالا نم هريغوا نوعلب هقاع نم نع كل (هنع) مالسلاو ةاللصلا هيلع (رووفع زوحنو) 1١

 وفعلا وا ةعل ىفو (هنع وفعلاو هيف ةبقاعملا نيب ريخ امترل هيلع بوضغملا بنذ «ناكوا |

 6 لمتحم دقو ) ةيطصملاو ةمكحلا نم اهف ىار امل ةقاعملا راتخا دق ناك هنكلو هنع

 ظ ةقفشلا راهظا ىا (قافشالا جرح جرد هنا هقاع نم مالسلاو ةالصلا هيلع هؤاعد نيا

 هللا دود> ىدسعت نم كديلجا و فوخلا هما ميلعتو) هريغوا نعلب هبقاع نم ىلع فوخلا وأ

 لمح دقو)ل مهنع ردصي امن مهل اسارتحاو مهنم ادحا بفقاعي نا مهيلع هنم ةقفش <« كلدت

 هناوعد نمور برلا ىضرل اءلط بضغلا ماقمو ةيقاعملا عضاومىف ىا (انه هناعدنم دروام

 1 (هقعلا ريغ نع) ةريثك عضاومىف ىا (نطوم ريغىفإ نيريثك ىلعىا (دحاو ريغلغ

 هنم ةرداص تناك © لب ) مزحلاب ةبقاعملا دصق ىا «دصقلاو) مزعلاب يلسقلا دقع ىا

 نينب يالا تاع < (بدملا اغا تراب قفوي ىلعيع ا ةيرج امر 2: بضعا) ىيغورم

 ظفللا نوعتسشي دق ذا ٍبلطلا ماقمىف ةفطالملا وا بدالا هب نودصقب امناو سمالا عوقو

 هل ما الو هل با الو هللا هلئاق هوحدم اذا 'ئىثلل نولوّشدب هلعف نمامو هنوفنيو دو هلكو
 ةاتكنستلا ملا جولشمتب ناز كاف هيوج ندم تاس زو ودوربلا فو منلا قينوديسر الو

 نشخ ناو ءالؤلا وهف ايلو ناك ناذ هلئاعت ىفالتحا بسح هل امو هلاح ىلع ةلادلا ةنيرقلاو
 بقرلا ءاعد فالخم تييزلاك واح تينا بريضق نينح .ناو ءاللا وهث اودع ناك ناو

 مارركلا, ةياوتعلا ني. داو. نيغ ىلع: مالسلاوزماللصلا هيلع اهتاوعدب ىا (اع دارملا سيلو)

 أ ةملس مال ةياور ىفو ةشئاعل ناخخثلا هاوراهت (مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك ةباحالا) ١
 نارام اوبل وب عيعجسار لقانا رق تحال ىيلبقاو اتي ريشا ءازلا سكب (كييف تين

 ( كنطب هللا عبشا الو ) كادبو كدب ىورو بلسلل ةزمهلا نا ىلع تاةتسا صوفي تيرا ظ

 نم بدالا باتكىف ماسسمىف وهو انه ةؤمن ىفاك هنطب هللا عشا ال ظفاب نكل ةيواعمل هلاق

 ظ
 اف |
 ةيواعم ىل عداف بهذا لاقو ةوطذ ىلاط# ءاخ باب فلخ. تيراوتق اشوي وباع كايت ظ

 زاك وه تأقؤ يلا هب واعم ىلعداف بهذا ىللاق 5 لاق لك وه تراقؤ 9 لاق 0

 هنا ىلا نيسشيب اذهو ادبا هنطب عيشاف لئالدلاف قهيبلا داز هنطب ىلاعت هللا عبشا ال لاقف ٠
 4 فيج تل ةسيفصل هلاق (ققاح ىرقعو) هردل ىلاعت هللا ناعسا دقو هيجل ا نر ظ

 ىل اعل هللا رقع 24 اهةلحو ىل اعل هللا اه رقع دعا نإ_زؤئشلا هاوراك عادولا هع ىف تنطدلا ظ
 ادي ه4 "رمل تاارح ايار نو 8 0.

 ناشيش)



 ني م فل م اهلا >> دقو 0  مح)و هه ا ا اهدسح

ْ 

 ظ
 اظيفلا اهلامفا- تف :رواطم قلم ةنالا نيؤشلا ةمللااعف ؟فاوؤتملااو. قطن كئاوم لاعب ةنايرجلا"
 ةأزملل اذكو -اقلخل !رقملب هني نيغلملا : ضال لاش وءاقلحلا انهت تارقع ىلاثت, تلايلسسرقعب انعا ١
 ا-ةلح ارقع لقو دلتال رقاغ ىرقع لبقو ناسللا ةليوطل لاش ليقو ةمؤشملا ةيذؤملا ظ

 الا ىناراام تلاقف رفنلا ةلل تضاح ةفصنا ةشئاع توردقو ثداتال فلالاوا ناردصم

 ىرفناذ لاقون لبق ارعامال تقاطا ىقا>- ىرقع ماسو هيلع ىلاعت هللا لص ىنتلا لاق مكتسباح

 كادي تبرت احابص عنا مهضعب لوقك هتاباحا هريغو وه ديربال امن ( هاوعد نم اهريغ وز ظ

 ثيداحا ىف ىا (ثيدح ريغىف) هتعن ىا (هتفسىف درو دق 00 ةلنجام .ةيتارما ةلياغك هاف ١
 سحفلا هلوقىلا ابوسنم ىا (اماغ نكي ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هنا هلئاعش نم 71 ظ

 (اباس نكي مل ) ىراخيلا ءاوراك («سنا لاقوإل ةنسعسم اهلك هلاعفاو هلاوقا ناكلب هلعفو
 ةنامص ىلوا وهو اشحاف الو ةحح ةزطسأىفو ( اشاخ الو ) ممشلاو بسلا لشكل فا

 ناكو) نمللا ريثك ىا «اناعل الو) هبابىف شعفلانم عون دحوي نا هءاسنج عيفر ةحاسل
 «هلام7 بدالا ١" ما ةدعف اكتيلاةيدانع(ىا ارش ؤوةبق كاي مف (ةمملا دنع اثدحال لوس
 ليقدقو باد الا نسح تافتلا باطل انع لودعلا ىفو (هنيبج ب رت هلابام ةذعس ىفو

 برت ضرالاىف طقس لو دو.عملا برال هعضاوتبو ا 77 هل ءاعد هب دارا

 ىلدلا مهواك هيلعال هل ءاعدف ادهش لتقف كرحن برت هاصا ضعبا هلوق اماو هنيبج
 ثيدح ىا:(ثيدحلا لاح نو ف ) هلوق هنم برغاو هرهاظ ىلع لوم وهف لاقو

 ىا ثيدحلا لمح نوكف هلوق نا باوصلاو َلتَم نا نم (ىنعملا اذه ىلعإل هنبج برت

 ينل كر ترث هلوقذا هثمح 7 ىنعم ىلع عا ىنعملا اذه ىلع كلف تيرا ثرر دح

 تبرتب دارت نا دعببالو ىنبملا ركذ ريغ نءىنعملا هيلعلمجحب فكذ فاصملا مالكف اروكذم
 ىلاعت هلوق هللا ريسشياك هيحاصل 2 كتل هياهنو رقفلا ةءاغ رايتخا هشبح برو هئيع

 هيلع قفشا ) هلكاذه عم ىا (مث ) هيلعال هل ءاعد ةقيقحلاف نوكيق ةبرتم اذ انيكسموا |
 «اهلاثما ةقفاوم نم) مالكلا اذه هناشىف ىرح نم ىلع فاخ ىا (مالشلاو ةالصلا
 ىا قفشا لوعفم 6 ةباحا ) اهعوقو اهب دريل ىتلا تاوعدلا ىا اهلاثما ةعقاوم ةذخسلىفو
 لمى نا) قباسلا (ثيدحلاف لاقاك هبر دهاعف) هكرادتف ىرخالاو ايندلا ىف هللا اهبنح نا
 دقو) هيلا هيرقت (ةبرقو) هيلع (ةمحرو) ةراهط ىا 6« ةاكز هل لوقملل )ل ءامدلا كلذ
 هلاقمل اكرادتو هلاح افطلت ىا ( هل اسناتو هيلع وعدملا ىلع اقافشا ) ءاعدلا كلذ نوكب

 رذحلاو) ىلاعت هللا نم هكاردا ىا «فوخلا راعشتسانمل هيلع وعدملا ا (هقخنب الثا)
 6سأيلا ىلع هلمحيام) هقحىف ( ةاعدلبقتو) هل (ملسو هيلع ىلامتّللا ىلص ىلا نءانم
 نوكي دقو) سأيلادشا ىاقلا مضب وهو ىبقعلا ىف (طونقلاو)) ايندلا ىف ىلاعت هللا ةحرنم
 هلاكرعو هلالج لج (هبرلإل مالسااو ةالصلا هيلع ىتلانمىا (هنم الاؤسإل ءاعدلا (كلذ

 مهمل مسلسل



 --ةةسنلا سس

 | هجوبوزل ةقححسل يماىا ©قح ىلع هنمل وا هش ىا (هيس واز هيرض ىا (هدلح نم)

 || (ةيحنو) بونذلا نم (هاصا امل ةرافكهل) هوحنو دلْلا كلذ لعجم نا) هعرشقفو ( عج
 هنا هىفو بونعلا نم هيستك ١ ىا (مرتحا ال) وح ةرثكو ىا ةغلانملل اددشم ىح ردصم

 ماودلا ةهج ىلع لهأب ةبوقعلل سبل لاب نا الا مهلا لهأب اهلسبل ةياور ىهاظ هاأي
 هتاريصق نع «وفعلا ببس ايندلا ف هل هتنوقع نوككت ناو) مالسالا لهانم نوكي نإ

 ةداعنع ناكشلا هاورامم «رخن الا ثيدحلا ىف ءاحاك) ىقعلا ف هتائيسل (نارفغلاو)
 ةبقعلا ةليل ملسو هيلع ىلاعت هللا لض.ةملنل لانوس كا هللا: هنع:للاتتا نيا ئضنو تماصلاقبا

 زك هتطرتت قاعي هلال الو اوي النو اوخر طع زل ولأ ا( الاب, اكونت الان عل فوشا

 باصانمو))ل هللا ىلع هيون كلذب مكس ىفو نم فورعمو ىنوصعت الو مكجداو م 5-1

 ةرافك هل وهف ةخس ىفو 4 ةرافك وهن ايتدلاف) ترغب ىا 68 كقوتفب نع كلؤيؤم

 هقاع ًءاش نا هللا ىلا وهف هللا هرتسف ايش كلذنم باصانمو ثيدحلا ماتو ىقعلاف ىا

 لقوله ةريشملل) دماء وهلا نجلا عا.( ]نجل : كرد ( نب اف ولف ناثاط هغرانع ءامواو
 نيحل رييزلل ىا ( هل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص )ل هلوق ىنعم امو ىا 6 ىنلا لوقو )
 ىلا توسنملا ىا (ىراصنالا عمر هفالتخاو هعزانت تقو ىا ردصملا ةيصب (همصاخت

 فلتخاو كلذ ريغ ليقو مهيسح ندال مه.سسأ ند وهف اقفانم ناك هنا نلف هاف راصنالا

 ليسسم ىهو ةحرش عمج ةمجملا نيشلا رسكب ةرهلا جارشىف ) كلانه هللاق نيعتف

 كَتَّس دج قا 6 قسا / دوس ةراحح هيف .ةسدملانم عضوم ىهو ةركانم لهسلا ىلا ءاملا

 هل لاقف نيعكلا غاب ىتح ريبز اي )ع اقلام او رت عانوا لادجتولا :ةيرقأ ةليكل ارعو

 ىا قسا هلوقل ةلع وهو ( هلل ل نسا كيما ناكرروباا ةزعتل قب (ض !يعاواشنالا

 دمي ةياورلا ليقو بلطملا دبع تش ةيفص ىعو كتمع نا اك نال جالا رسب زال نونا ظ

 عاج ا ىف هوجولانم هجو وهو ةدودمت ةلد.م امهنم ةناثلاو نيتزمهم هبا ىلع ءانس ةزمهلا

 هللا لوسر هجور) رفصاو رمحا ثح ريغتقىا (نواتقإل مهتاورو ةعسلا ءارقلل نيتزمهلا

 هلا تس امث ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسرل اهمزنتو هلل اضغ (ملسو هلع ىلاعت هللا ىلص

 ريصاقا اهرنغْنع. ةعنماو ءاملا (سحا م0 7 ذاك تلتقي دح ئال 4 نازي لوا لاق م 0

 ا وككسو مهلا ممل وهو مركلا لوصا وا ةّسدخلا ردحىا (ردحلا غل ىتح) هنايرح ىلع |

 لدكإللا وا عقلا, باسحلا رذج نه ةمحم«لاذنوارادج عمج هلوا مكب ىورو ةلمهملا لادلا

 دوصقملاو هلوطب (ثيدحلا)) هنعىلاعت هللاىضر ريبزلا قل ءافيتسا ىتسلا مامت غابم هب دارا

 عشر ناتو ةحسل قو.( نال هزم ماسو هياعملاعت هللا ىلص ىبنلا نا باوحخلاؤر) هلكشم لح ظ

 هذهىفرل مالسااو ةالصلا هيلع هسا ههد نم ىا (افئيا ) هرطاخى ىا ( ملسم يبخل |

 دعلاو ةسزلاف عقوب "ىش ىا هكقو هلوا مضب (بيري صال ةصقلا ةطنىفو (ةيضقلا |

 ص هم سححأ ىأ ةزحسل ىف 5 ريبزلا ىا «بدن 5 هيلع ىلاعت هل هللا ىلص ٠ هن كلوا ةمهتلاو

 /“ 8 ة نط



 سميا مم 1

 ىلع) ريبزلل (راصتقالا ىلا ) راشا ثيح هما لوا ىا (الوا ) ءاعدو ناسحاو بدن
 حالص بجوم وه ىذلا (عصلاو) نييناملا ةاءارمىا (طسوتلا قيرط ىلع هقح ضعب
 بلطف غلابو ىا مب لا ديدشس خو ندلا ايا كلذ, ضرر املف) داللا حالفو دابعلا

 نع ىلا ان: رااويف و وتسا)'رقملا كلذىف ىنشبالام ىا (بجالام لاقؤل ررقملا م كلا

 نونعىا (ىراخعلا جرت اذهلو) ايناث ايفاو (هقح ريبزلل ملسو هيلعىللاعت هللا ىلص ىب 01(
 باب ظبضو محرث لوعفم هنا ىلع ابوصنم ةفاضالاب (اذا باب ثيدحلا اذه ىلع) روهجصص ىف
 ب مامالا راشا ) اذا اهث باب اذه ريدقتلا وا ايلحت بصنلاو اكحم' نوكف انونم عفرلإ
 ىراخلا ىف نيبلاىا ( كحاب ) لممافلا وا: وطكمللبءاشلارا ( ةيلبغ 4 5 ' مصل ىا (ىلأف
 قؤتسا ىا (ئعوتساف ثيدخلا اننا ىَراغلا ىا (ركذو) هحوضول فاصملا 100

 عقوو (هقح رييزلل ذئنيح ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسررل بعوتسا ىا ةخمن ىفاك
 قح ىعوتسا ربدقتلاوا ريختأتو و مدشت هيف الاقف ريبزال هقح ىناسملتلاو ىلحخلا دفأ#

 اذكو ىللخلا لاقو دوجوم عجرملاف ريبزلا ركذ ثيدحلاف قبس دقو ىنعي نيبزلل ريبزلا
 ريبزلا ثيدح ىا (ثيدحلا اذه نوملسملا لعج دقو ىراخعلاب ىدنع ةححت ةؤسن ىف

 «ءادنقالا) ثيدحلاىفو ىا (هيفوإل رييزلا مكح لثمىف ىا (هتيضقىف الصا) ىراصنالاعم
 هضغ لاحىف هلعفام لكف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هن ) ءادتهالاو ءادتقالا ذخا ىا

 ىضَش نا ةركبىبانع ناؤشلا ءاوراهث (ىهن ناورل مالسلاو ةالصلا هيلع (هناو هاضرو
 لاح ىضّشالف موصعم ريغ ةاضقلانم هريغ نا تدافا ةيلاح ةلح (نابضغ وهو ىضاقلا
 هنوكل ءاوس ىضرلاو بضفلا لاحىف همكحىف هناف) مالسلاو ةالصلا هيلع هفالخم هبضغ
 ءاضقلا ف ءاطخلانم «اموصعمرل امهلاحىفىا اهيف ةخحن ىفو ىضرلاو بضغلا ف ىا «امهيف

 ناك امنا) همصخ عم ريبزلا ىماىف ىا (اذهىف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا بضغو)
 تضفي نأك اها هثسفلل كسقلاب لكباور هئاؤزم ا( نيت بكا دوا وانتا :ةديردا# لع
 مولا ناسنانم هب مالسلاو ةالصلا هلع هبطاخ ىذلا مالكلا اذه لثم ردصولو اذه هءرل

 مالسالا نع ادادترا ناك ماكحالاف ضرغو ىوه ىلا مالسلاو ةالصلا هيلع هتبسن نم

 هنال مالسلاو ةالصلا هيلع هكرت امنا ءاملعلا لاقدقو مالعالا دنع ربتعملا هطرسشب هلثق بن |
 ربصيو ماقملا كلذىف نسحا ىه ىتلاب عفديو مالكلاىف سانلا ديلان وادا 0 واف 34
 من 0 رانا ةّمسق هده رخاالا لوقك اكو مايالا كلتىف نيقفانملا ذأ ىلع

 برقأف هلتش سمعان ملو مالسسلاو ةالضلا هيلع هيلا ةنطعلا ىف ضرقلا بسن ' ةلافا ىلاعت

 مهناش ةلاسهجو مهعبط ةظلغفف ايودبوا ةيلها دهع ثيدح وا اقفانم نوكي نا هما
 هللا ىضر سابع نبانع ميعن ىبال ةيللاف درو ىذلا (ثيدحلا كلذكوإل مهناسل ةوافجو
 ديدشتو نيعلا مضب (ةشاكع) هصاصقىف ىا دوقلا نم فاقلاب © هتداقاىف )ث امهنع ىلاعت

 نا ىنعملاو هنع ىلاعآ هللاىضر ليلح ىباح ىدسالا نصح نا وهو تر

 ير يبس م سي يي يس ت©+ تا ““©؟©؟ ل ا يم م م م م ل للى

| 



 . نيرو كا ه8

 ظ ناجل |او ةاللصلا هيلع هب مقا كر 5 اللسلاو ةاللصلا هلع جو د ع ا صخش

 ْ بضغلا هله 0 كليم ئا كب لياطاا م سل ىفو لو رام أ ناذلا درت هش 020 ا

 ظ ةعاكع نا ةجيفل )ا هشاكبع دوق خم ان هر العا (ثردحلاىف عقو 9 00-22 (هلع

 ظ ([ذرخازيعر دا جاف) امصعلاب ىا.؟بيضقلاب ىش ريضو) ماللاو ةالصلا هلع هل لاق

 . ملسو هياعيولا» هللاىلص ىنثلا لاقفأل ىلع عقوف (ةئانلا برض ةضييلا اني هيل هيلز ب نا

 4 اكءاي ) هظفح ىفكالمحاىا ( للاكذعا

 نسح ناوج وهو ًالمذ هنم عقو هنا بالا لصاحو 6( ماسسو هيلع ىلاعت هللا لص )

 ١ لاب رف يتلا نصرا كبطل قال الا كاع تقلا نعت اود و وكانا حصل با

34 

 ملعا ىلاعت هللاو ار وا اوهس هام وأ هطلرض ى 8 هن دج وأ هلم هكيدع وأ هقيخأا 3 هوم

 هناون ليسو الع ىلاعت /هللا لص ئنلا ةدات' ىف. ةئاكع ثيدخ نا الا ةيشاحىفو اذه

 هناعوض ومى قريبا نا 2 اك هلّدم صيققل ةشاكعىلا بيضقلا عفد بيقابللاو ةاللصلا هلع

 نه عثو هعضو نم ىلاعت هللا ًافاك ةلاكدلا عوضوم ثيدح اذه ءاردلاب ىف لاقو الوطم

 ةباسمتأب الو لوسرلا.قيليال 'ىذلا مالكلاو درابلا طيلخملا اذه لثع ةعيرسشلا نيش

 ىح لاقو بهو ىلع اسفل ناك | شم نب دمحا لاق سرردا ن علا دورع مهتملاو

 جابحالا لحال نابح نا لاقو قي سبل دواد وباو ىتدملا نءا لاقو ثيلح تاذك

 2 ” دحاو ريغ هكزت هيلع دمتعي سل صاصق روهشم هيف هنازيمىف ىطقرادلا لاقو ه

 بهو نع هيسانع هلو لاق مث ثيدحلا بهاذ ىراخلا لاق لاقو هيف دمحا ندا

 ملسو هياع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ةداقا ريخ امهنع ىلاءت هللاوضر سابع ناو راح نع ظ

 ثدحلا عضي ناك نامح نبا لاق لاقو هنم صتقيل ةياكغ ىلا كبطقلا عفد هناو ليوط

 فرعا ال ىحلدلا لاق 6 اوفس هفثيدحف ) مالكلا (كلذكو ) هريغ ىلعو هسا ع

 ةالصلا هيلع بلط نيحرل هفرعا ال ىبارعالا اذه ىباحلا لاق  ىبارعالا عم آل هاور نم

 توفع دق ىبارعالا لاقف ر ىبارعالل فيرسشلا هسفن نم ىا 6 هنم صاصتقالا مالسلاو

 هقلعتل طوسسلاب ) ىبارعالا ىا (هبرض دق ماسو هيلع ىلاعت هَللالص ىنلا ناكو كنع

 هللا ىبص ىنلاورل هيرضا ةلع «ىرذا دعب ةرمرل اهماطخ# ىا ءازلا رسكب 6 هتقان مامز

 وهو كتحاح كردي هل لوشو ) اهمامزب هقلعت نع ةرم 011 هاه ماسسو هيلع ىلاعت

 ( تار ثالث . دعب ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا هيرضف رل كلذ هلوق لوق 0

 فرظ لاقو دعب تارم ثالث هبربضف ىجلدلا ايف عقوو هلوبق نع ُهلباو ب
 برضلا 3 شحاف 7 طخ اذهو هل هيهم دعت ىأ ايونم هللا وه فضااع عطق ىاغ .

 هل ههرض نأ. مودال من تارص ثالث هيمن دعب هدحإو ةرص لب تاسمح ثالث عش مل

 صقل كلذ لثما ع كاجتعالل ةرعاور هل اسيرشتو اهنزعأت كاك كوت يبطل لاح عقل رنا

 0 دنع فه مل نمل مالنسلاو ةالصلا هيلغ دقو) هيلع عقو ىذلا هيرض ىا (اذهو)
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 هه سام

 ىحدلا محو دقو اذهو هلوقل ناريذ امو 20 5500 ىاؤاوغا) ةهعدرا نروحرب 1و

 ةاللصلا هلع هنكل) 9 ءاضتسو همم شاه بدأ م باوص هنأ دحين وح لاق

 ةلقعأو"ةفسقن قل ةخن فاو ('هشفت+ طقحلا ناك ذأ ) ةلاؤ اقم لقاح ىا (قفشا ترس و

 ان نحل :ةجر شت ثعا“ علب نجا١( عسالا7 77 ىلغا ةملشتاو) قوافل ري تقلع قلع ملضإلل

 هفو> لامكل ناك امنا هصاصتقا"نا لصاسحلاو هنم صاصتقالا هئلطل ةباف ىلا عالا (هنع

 ماع هئمأ "ممل هئمضسام 0 هسه طح ة راو ىلع 'ةب رض حاد ٌْظ ناك ثمح هيد

 نادعلا عفن . 0و ثُثب كح اماو داعملا ماول كش 9 أعلا قوقحىف ةلهاسلاو ةحاونللا

 ْ ىوغنلا مساقلا وأ هاور ىراصنالا ةيطع نسل ىا (ورم نا واولا فيفخمو ةلوهملا

 ىلاسعت هللاىبص ىلا تيتا) نسحلانع هعماجيف قازرلادبعو دعسس نباو ةراوصلا مجم ىف

 6 داوس لاشو ىراصنالا ورم نعل ءان ةدايز ةداوس ريلا كءع نا لاقو ( ماسو هيلع

 السل |!!هقط اور ام طبل "اه حالالا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نا هئلدحو ورمع

 هس ا كا اناو ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىب هلا تيجانا تمرات وارسو

 ةالطمل ا: هيلع اقفال كفوماقلا اك, ةدتققاب لوطا رف رسام اللا قتو ظبأفلا ودق ناكرفلا

 ةطاقنل نع ىهنأاىف ديدهتلا هاذعمو 5 عضلي رفصا تس وهو (قلراو 00008 ديم

 عض ىا نيتلمهملا ءاطلا ديدشتو ءاحلا مضإ ©ةيحل دك الة لاذو 5ناك< ًانلر درا وكاو ةةيلفنلا

 ده فعءاضم .ىما هنال ثالثلا تاكرلا هناطىف زوو هلىغب وا هريغ سلب كنع

 جادا وقاتل لا كل للا ط اللا د كلاو عابتالا مغلاو ةفغلل عقلا زيف

 هنأ دكنم ريع وهسف ءاطلا 0 ط4 1 1-3 هتأر 38 3 سما اذه نا مان

 02 اذهأ قا ردقم ادت 44 ريح هنأ ا 3 55 م 7 هبوب ه>و

 امهارعا صهاظفن ون و ىلع اماو ل و 3 عبط ىنعل 14 وع الفل ئا فود لعشو ا

 رمح لاو ”رفابخاالا> ولأ مل لوقا مز4 هسلال هبال هنع هأهنو بو 10 ناك لكل نالها لاق

 قولخلا ىلدلا لاقو ءاسنلاب هيشت هنال نول هيف يطب بيطتلا اذكو اقلطم اندنع هورك |

 صهاظلاو وف وهو هنعىهنلابو هليل نيل درو دقو هريغ و ينس 50007

 يسن واو :اشغو ) 1/1 بنيان قلك! فيها هيلز |. فهللا يلاكتمتاو ا يبحسالللا مقا هلا

 ناك هلعلو 1 ب وأ ىطبف) رول أمعقوم فا 1 هدب ىف عب ىف يقال

 هنطن ف هزءطق (ةازمم هلا ل هباو انةلثوا ناد سمع قولا نع 7 هنأ ماسو: ه.طعىلاعت هللا ىلص

 مالسلاو ةالمصلا هيلع هنأ نط هلعلو © هللا لو بسزيابلا
 3 هقححللام 0 0-6

 ت7 ا

 | ةنعانىورافلا لش قل مباع قالك يفرم سو بابا ا. ا

 ١ قلد يل ولة هفللن داوم لولي ناقل قلنا ياك يلوربلا 4 تاق. هدن :ىف ةديزم

 مان الان

١ 



 ظ سمي مسد

 امئذ لوقينا هقف اما باوجح امنا) هموق عم الزنتو هبرل اعضاوت (هنطب نع ىل فشكف)
 «هب هآر ركل 0 مالسللاو ةالصلا هيلع ىبنلا هيرضض امنا ةؤطسأ ىفو 6 هايا ههرض ناك

 (ههيشألا بضقلاب هب رمضلا درب مل هلعلو) هلاح ىلع وهو هع .هأهم : دقو هيلع هآر ةؤعسأ ىفو

 ١ ةلح عفا راهظا وأ هه ههضح معا (عاجا ةمد ناك ا املف) بردأتلا ماقمىف فيطل برضل

 (مائمدقام ىلع)ل 5009 ىلع ديازلا ردقىف ىا (هنم يملا باط) هنرمكل (هدصش ل)

 نب داوسل ال ورمع نب داوسل ةصقلا هذهو ربلا دبع نبا لاق هريغ عم هل عقوام ريظن نم
 داوسو واولا ددشم ةيزغ نب داوس لاهو ىهتنا ةيزغ نب داوسل تيور دقو ةيزغ
 نا هموقنم خايشان ع عساو ن نابح ىتادح قححسا نيا لاقو ةففخم هريغ راصنالاف

 هن لدعل حدف هعمو ردب مون هباكا فوقص لدع ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 نانا اة هلل ارب” ناتفتسي دوور ناقل ندى دبع نب “كلج ةيررغ/ نع دارس نق موقلا
 هللا لوسراي لاق داوساي وتسا لاقو حدقلاب هنطب ىف نءطف فصلانم لصنتم لاشو ماشه

 هيلع ىلاعت هللابلص هللا|لوسر فشككلاق ىندقافلدعلاو قملاب ىلاعتهَللا كشبدقو ىتتعجوانإ
 0 داوسلاب اذه ىلع كلام لاق هنطب لقو هقنتعاف لاق دقتسا لاقو هنطب نع ماسو

 سو هلا هلا عا ودبل لخلل تابعي لانج نوكت زا ناقيرأف  ىرزتلم قطا تانال وعرب
 ضيف عقو ام اماو ةىاغا لاقو ىهدنا ريخم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هل اعدف

 ىراخعلا حرشىف نقلملا نبا انش هلقن علل ىلعاو " ظلغف هاوس نب .ورمع هنا متفلا

 َِن و هنأ ىلع ةيش مل درك ه.ّقعت 2

1-0 1 

 ظ | يي هللا دا دول 0 اا 4 وسدلا مالسلاو ةاللصلا هيلع هلاعفا | نا

 ! ١ لما كلل ناس (تاهور ا ىداعملا قوت : نم هب ومدلا هلاعقأ ٌّى ىا (اهف) اد

 . هنع ردصام اماو نا :ما ريخ وهو هانمدق دقام ةخعسلىفو ا انمنهنع | هظفحم نم

 ظ قايل الااششسلإ از قلل | ناك ةناطا اهني تعرفي من. دعنر امئاقب هلزويو 7 هيرحشكك تراهن ر كسلا نظحن ابشع

 ظ 1 دف ةياعلارقر ريدا ةلوج نيد مكحول 6 دوم 0 اجحاو ناك امث زاوحلا

 ١ ا ا ا ةمجلا قاؤيشبم ملل فان فارسا قوككي ندا ةزيلبسامكا هلال
 | ىلب ةخخش ىفو 6 لب ) ةمصعلا ةفص ىلع ةيذمملا (ةوبنلاىف حداق ريغ هلكو) نيدبلا ىذ
 ١ اهل لج يلا قرا لانها ةفافاذا:نالدتلا قضاايبف 2 نمكتلا نودي يا ( انها نإ)
 ظ | معانا اهرثكأ لب) داهتجالاف «باوصلاو) داصتقالاو ةماقتسالا ىا (دادسلا .ىلع) | ظ

 ظ عفت مضل 4 برقا و تاداتشلا ىرخ ةيزانإل 'تاداعلا7 قفو ىلع. ةرقايضلا, هلاسعفا .ىا

 ظ | كال ديافام (بت70سا سلا نار >ةانن اعحلا ناب < ءادسام ج9 كللاتلا عل

 | 2 ورض الا هسفنل ) ةبومدلا ةلاعفانمىا (اهنم نطلب ال مالسلاو ةاللصلا هيلع ا ذا)
 1 سس ا ا رح اماما



 مه ”ا/ اع

 ةضوم ذلا ةيضقام: قفل: ةلؤيوشلاب اولا نع ةيودخبالا) هلاوطاماريع .«ظنبملا تجايلدللا
 ادمسصسممل لا

 ةيرشلا دارفألا :اهنع ىنغتحسيال ىتاا ةيرورضلا هروما الا ئا١ هتنرورضاالا:ةنس ىفو

 هش مأيق 5 قل همونو هيرشو ذلك نك هنوفو هيوق ةدام ىلإ ( هكيفتلعلا قمر ميش اموز

 هير دعن ام ىتلا ,) هتافصْنم هعّش امو (هتاز ةطصم هيفور) هتضي رف ردق هتح مانظنو
 اهءاظن هيف امي مهدؤيو مهيعارب ىا (هتما سوسيو )ب اهءاكحا نايبب (هتعيرش مهو

 قس نك ذا اتم ىئا'(كلذ نم سائلا نيبو هس ايف ناكامؤ) هير نابو هب ان هلكاذهو

 هيلا فاضم نوئم رورحم فورءمو فرظ نيب (هءنصي :فورع٠ نيش ةيويئدلا:هلاغفا

 مالكوا ) مهيلع (هعشو) ماعلا ىا (روا) مهلا هعاصإ فورعم لعق نب رباد ءصاق ىا

 ةأ ىفو مهل هيورب ىا ميلا ريتكو ءايلا مغب (هعمس وا معدل هيقليو (هلوش نسح

 هيراديف درام هعبطب رفاث ىا © دراش فلاتوا ) مهنع ردص 3 مه:٠ هعمسإ ىا |.يجفا

 (ةديطات ار اذ اوأ) دحاح كم 2١ ةلن عا زهق مالسالا ىلع هبلق تيثيل ماكحالاب

 مهرادو مهأوق هلئمو هزم ففخحن دقو عفدلا وهو زمهلاب ءردلانم وهو هتءفادم ىأ

 ١ قكازىف مظتنم)) هلامعا لاصمب ةخع ىفو (هلامعا اصب قحال اذهلكو ) مهرادىف تمدام

 ١ هلاعفاف تلا ناك دقوإل اهداوف ماقمىف اهدئازوا اهرهاط ىا © هتاداع فئاظو

 ءايلا مضي «دعيو) ةيورخالا رومالانم ةضراعلا (لاوحالا فالتخا بسحي ةيويندلا

 قا كرد ) اهلاففأل ةساتملا «اهغايتسما رتحال )د5 تاو علا ؟لايثلا نامت بقول طينادبكو

 عم هبوكر ىف ةفاك الذا (زاشلا ) ديلا نم (برق) ؛رعسل اا (انل) ةيجاوثاو, (هفرضُل

 ىلع اهريصل (ةلحارلا) ةديعبلا ىا (هرافساىفورل هفاقم ةلالح عم ربكتلا مدعب ناذبالا

 اقوا ىلا: © تانثلا !لغ -دايلذ باطل رامات ةلعلاب افكر وا) ةللمازلا قمح ؤ برسل ةقاع

 ىلاعت هللا مرك ىلع لاقو رفلاو ركل علصنال اوك عم هبلق ةدشو هتعاجت ةوشب ازاسغاو

 سانلانم ةباقو هانلعج ىا ملسو هيلعىلاعت هللاىلص هللالوسرب ايلا ساتلادتشا اذا ههحو

 ةناعالاو ةثاغالا تقو ىا 6 عزفلا موي ) اهئيب ىادعانم (اهدعبو ليخلا بكريو )
 دان قرب نا (كيذكو ) ةعقاولا ةئداللاب مالعالل ٌتاصلا ىا 6 خراصلا ةباحاو)ل

 هراطفاو همايقو همانمو هشارفو هيرشو هلكا نم ىا هلامفا ةخممأ ىفو 6 هلاوحا رئاسو

 ىا (هتما لاصمو)ل هتاذ تامهم ىا (هحلاصم رابتعا بسحب همالكو هتوكسو همايدو

 حرمشل لئاسولا عمج ىف هانيبام ىلع هتعباتم ىلع ةلممجاىف دحا لكردقيل هتلم لها ةاعارم
 ىتةعلا لاوحا ىلع 6 هتمال ةدعاسم ايندلا روما نم لعفلا لعش كلذكو ) لئاعثلا
 ةديحنم ىا (هنم اريخ هريغ ىريدق ناك ناو اهفالخل ةهاركو) مهضعبل ( ةدساشو)

 هتما ةطصملوا هسفن ةمكحل ىا (اذهل) ريخلا لمف ىا «لعفلا كرتير) ناك (6 ) ىرخا

 (اذه لعش دقو) هزاوجم اراعشا الا سفنىف هكرتنم ىا «هنم اريخ هلعف ىرب دقو)

 نكسيو ءايلاعتو ءاذلا رسكب (ةريخلا هل امم ةينيدلا رومالاف) هلعفنم اريخ هكزتىربامىا



 مي م ]- ْ

 هءاحصأب (كفاخ) اهليلمفلقسلفا (هيهجحو ذحإفا) ريم وهام ىا راتذاىنعب راخ نم مسا ظ

 ظ 47 نصح هنداعى أ (ههذم ناكوز هموقو نايفسيبا ةيراحم نيح (دحال ةنددملا نمر
 ظ ىلع وهو نيقفانملا لتق) مالسلاو ةالصلا هيلع هكرتكو ىا (هكرتو) اهنم جورخلا مدعو
 مهريغل ةفلاؤم) مهكرت امناو مهروما نم ةطسل ىفو مهرفكىف كاش ريغ ( مهما نم نيش

 أ ةهاركو ةخحنىفو (ةهاركو مهتبارق نم نيصلخْلا (نينمؤملل) ةأعارمو ىا (ةياعرو

 اورام ةلوأؤا ةيانلب شاه!( كياتطل فا باجباك هباصا ؛نلتش ايا حسابلا لوق نالو

 ' قاطصملا ىن ةوزغىف هلوقو ىلا نب هللا دبع قافنلا لها سمر ةصقىف هريغو ىراخم لا

 هللالوسر لذالابو هش نعالاب داراو لذالا اهئم نعالا نجرخمل ةئيدملا ىلا انعحر نمل

 لذالا هللاو تنا هل لاقف ثدح وهو شرا نب ديز هعمسف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ىنعد رمع لاقف هلوش هللا لوسر ربخا 5 هموقو هب رب نعالا وه دمحو هموقىف صخغمملا

 05 انزلاق قلب ةرابك/ تبقا كخت ,نذا كاققر هللا لوتس راي, ىقفابملا اذهب قنع عيرضا
 (كزع والا طباكلاهلتنب ادلع نا .ننيانلا مةردحم اذا :بفيكق:لاق اياواصنا ف. ىوجاهم هلتشنا

 (ىشيرق بولقل ةاعارم ميهاربا دعاوق ىلع ةبعكلا ءانب) مالسلاو ةالصلا هيلع هكرتكو ىا

 ( اهريغتل مهمظعتو )ا ماكحالا لوبق ىف اونكمت لو مالسالاب دهع بيرق اوناك ثيح
 رافن نم ,ارذحو ) ماظنلا هاظنم اهلامع مارحلا هللا تب ةيعكلا ىا اهريبغتل ةخسن ىفو
 مهتوادع مدقتم كيرحنو ) اهريغتل ىا 6 كلذل ) اهرفاشس ىا نونلا رسكب ( مهءولق

 (كموق ناثدح الوا ) نازئشلا ءاوراك 6 ةشئاعل لاقف ) هوحنو دادترالاب 6 هلهاو ندلل
 لكيلا تمعمتال ) كموق ةثادح ىوريو 6 رفكلاب ) مهدهع برق ىا ءاحلا سكي

 نا هان دقو.ر 66 لاخ أب هتمعا وا :تدعا وأ تّشاوا تسيسا ىا ( ميهاربا دعاوق

 4 لتفو) انقو علا نقلة دانا يكل : وعيا انس انج ضمور جاع نيغو هانت 5 سرا

 | ناكاتلا دمرت دعس ( يبس لرد هوتغون ل )راجل رم |

 ْن ري طال اكتيشلرق نم يما رابوبقل لا( ) نقر ىل زا هان دان ورم وقل 00 ردو راس

 ىرمان.٠ تابقتسا ول ) ناخشلا ءاور ام ىلع عادولا ةححىف 6 هلوقكو ) قبس ام رذنلا

 هلعه ذأ ©( ىدهلا تقسر امل ةنعش ىو ( اه) هنربدتسا ىذلا مالا ىا (ت دوما ام

 يونان الف )ا وب هلل رح وبك الاورج وجم نايت الرا هما كلذ
 ةرمعلا نا نم ةيلهالا ىف رهتشا ام مهرطاخ نع جر هباحا كلي سما امك ةرمعب

 ا هس هل نوكي ذا ىده هعم نكي ملنم كلذب ما امناو رولا رفا نم لا رهشاىف
 شي نأ نم اردحو هاكا بولقل اسبطت راذتعءالا هحو ىلع كلذ لاق امناو كلانه

 هناو لضفا ا هزم ا هيلا مهاعدام لوبق نا اوملعيلو مرحم وهو اولحم نا مهياع

 ههحو طسسيو)لل لبنح نب دا الا ةعالا دنع خوسنم زرعلا اذه م © هلعفا ىدهلا الول

 ايضي و)' هن رفن نم ١ رذحو هتفااىف اعمط (هفالثتسا ءاحر) را قفانملا نم (ودعلاو رفاكلل
 , أ رك مس >> اه هده ل د صقل ل هوم هه دك ع

 دسك سم



 لدا مهما

 زار شم نارا ةقشئاد' وغن ناك اة ءاود 1ك ( اوشا اعز قا ليسن نس لهل واول |
 ةنقاا و كطيرتلااو ةواز حنو: هوفاخ قا( نمانأا:!ءاهاليلرم 22 لتبادل نرلقل ى ماا ىوزلاك اوبال

 سئافنلاىا (بئاغرلا) هلاثماو ركذنم ىطعي ىا ةمجملا لاذلا مغب (هل لذبيو هرشل)
 هدايا هتعاكع نم قا (هنز نيدو هتله ماكحا ئا.( هدرة لا نيل )هلاماقط

 ' نم مداخلا ) هالوتيام ةذشىفو موس امب هيف موه ىا ( هب ىلوتبام هلزنمف ىلويو )
 ( :كيطخن) د زنن ةننيخلا ا طخ لاقرب كر تكرا هناا ولاة وخ ميلا عب (هتتهم

 ' قيرطلا دصّشنو نسا تمسلا رهظي ىا ةنسألا ةّئيهلا وهو تمسلا نم مملا ديدشَس

 . هرازاىف ىا طلغو زومهم روصقم ليقو ادودمم يملا مضب ( هنآ الامزؤار). نإ لدميسلا

 ١ ةطيازلا باهل لا كودو يذلا (ىوب وحان عج تا.اللل 3أ ؛هشلد لفرط طلعت نيرا واش انك

 | اروضقم نيتعفل هالمىف ىورو اع لمتشي .نيقفل نكتملو:ةذحاو ةلمطق تناك اذا

 ةاضعا ىا 6 هفارطا نم "ىث هنف ) رهظيال ىا ( ودسال ىتح ) هموقو هتعانجا ىا |

 هعضاوبو اقلاع اكو هنارح لامحو هراقوو هدأ لاكن م انيهاوالو كلع لو مدقو قاس نم

 سّؤر ىلع ) نونا دب دش (ن أك ى يع 0 ه رادو هراعسشلا هءادكا ايبا ايلف هراقتفاو هبرأ

 ىلعالا عن مال ريطلا نال مهرارقىف مهراقوو مهنوكسو مهتوكس لاكن م « ريطلا هناساج

 نات 7 ىرح امو مهلئاوأ ةباكح ىا (مهلوا ثيدح ةءاهشاج ثادحيو) 1-7

 ىهتني نا ىلا همالك هيلع ىنيف مهنم ملاكتم لوا ثيدحم وا مهلاحم افطلتو مهلاقمب

 ند طادسالا قيرطو ةءاسيكلا ةه> نم مهلوا ثيدح مه را او 57 وأ همأ سم

 ١ هدنع مهثيدح ىذمرتلا ظفاو مهما زا قءتلالكف (اةلالأعف مهضعإ نع ضاسبقنا ريغ

 ١ نوحي ام كو ) امزطاوخ ةلالخا 6 هنن نؤيعتن الم دو كيورر) مهل 0000

 (هريشب ) مهعيمج ىا ( سائلا عسو دقو) مهراثآ بئارغو مهرابخا بئاحيىف ( هنم

 هلدع مهعسو اذكول غار 4 هِلَدَعَو ) هددح هشاشب و ههحو ةقالط ىا نادك ريكا

 هجر الو هزي الو هفخخسلال ىا 6 بضغلا هزفتسيال ) مهماىف هلادتعا وا مهمكحىف

 مايقلا هياغ هب موش لب ( قحلا نع رصه الو ) برال ناك هيضغ نا 3 بدالا ماقم نع !

 هرهظيام فالخ 6 ءاسلح ىلع ) رمضيال ىا ءاطلا رسكو ءاسبلا مشب ( نطبي الو) |
 مدمن دقو © نيعالا ةشئاخ هل نوكت نا ىنل ناك ام ) هيمال ادهاش (لوش )

 تلقر نا ) لئادمتلا ريت ف تركن نتامضلا نه وكمت لضم بيس
 نيصحن ةيتعوهو (هيلعلخادلا ىف ناؤشلا ءاور م (اهنءهللاىضر ةشئاعل هلوةىنعم اه

 نبا سنب )ر ةيضقلا ددعت دعسالو ىثرقاا .لفون نب ةمرخم وا ماسي نا لبق ئرازفلا

 كشلا ىلع ىذمرتلا ةياورىف م ةريشعلا و>ا وا ةياور ىفو وه. ةخحدىفو ( ةريشملا

 ١ فيول كاع كيسا هلاقزلللا فايعربكلما ياو هىسظتا نيا نيا يرابخلا ةياوززلما ١

 _ ( همم كو ) مالكلا هل نيا ىا (لوقلا هل نالا هيلع لخد املف هيلع لوخدلا
 ا ل6 2 حتا 175 ت12 تحض
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 هس اش ١ رس
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 ةجئاطقال) ىا ما (هتلأس جرذخ ايناذزل زل ظلال الهجر قلطت يا ةياورىفو ماقملا ف
 لوقلا هل تلا مث تاقام ت اق هللا لوسراي تلق جرخ املف ىذمرتلا ظفلو (كلذ نع])

 اوبال لسانا ايلا ور ىلا (/ نئانلاهرش ينم[ نا ) اها ىنتبهع قم ةيبمقاعاي (لاقف )
 ءاقنا سانلا هكرن نم ةءاور ىفو (هرمشل سانلا هانا نهر ةمايقلا مون ةلزنم ىلاعت هللا دنع

 ةينبل اان زم أع :لوكرح) هل دا ريهطي ها فانعا فيك ل ويش ءاضأ_ةناوو فاو بستم
 لا شلنالا ابرج اطبق ا (لاناج) هةوضدل تلك دياز لف يع ىا (« وطن لوهو )|

 افلأتو هل ةارادمىا «انالئتسا ناك ) هل هلوق ةنالاو ك2 ىا (مالسلاو ةالصلا هيلع هلمف

 6 هناا نكمتيل هسسفنل ايبطتو ) بدالا ماقمفف مهتاتعو برعلا فالجا نم « هلل )

 هعابشاأو ةموق ا :(هعابتا هعاتا تيس .ىا. (هينمب مالسالا ف لخديو) هلق نطاب ىف

 وا ازرا[كيدش) فايا ماا ( نا )“ واسفل وب ةوايفللا ف < هلثم اقول
 | جرخدق) فالثتسالا هحو ىا (هحولا اذهىلع) ءاقتالا (اذه لئثمورل ماكحالا لوبقو

 لقتنا ىا (ةئدلا ةسايسسلا ىلارت ةيويندلا رومالا ةاراده ىأ (ايندلا ةارادم دحنم

 هللا لا ومأب ) مهفلاتسي ةزؤسل ىفو ( مهفلأتي ناكدقو ) ةيورخالا دصاقلاب اهيلا 4

 ىلوا اهنأف (ةئيللا ةملكلاب ) مهفلأتيال «لبخك 3 ةرعكتلا خلا وهال اطعأبأ ىلإ (ةضيرعا

 نانح دع ماسأ ى رمل بهو 8 ةيما نا ىا (َناوُفَض لاق :هلاةثرملا ف اهم مناف عقت نا

 للا الام دهتا علا رع كامات هنا ناووقتص هل كاتب قرن ديالا قو. ءامصفلاو قاوشالا دعا' ناكو
 قاطاضغاوهورل ةزطس ىف ىلاعت ماسو هيلع هللا ىبصهللالوسر ىا ( ىناطعادقل) ملعا ىلاعت

 (ىلآ/ قالا نحا راض ىح ) لاؤتنلا نيغنم:اوفع كاومآلاىا: (ىيطع.لازراهف ىلا

 روك ذملا لحرلاّقحىف ىا (هيفرل مالسلاو ةالصلاه لع (هلوقو) ناسحالاد.ع ناسنالاناف

 ههركبامب ماسملا كاخا ركذت نا ىهو نيغلا رسكب (ةبيغ ريغ وه ةريسشعلا نبا سْنب)

 (ماع نمل هنم هملعام فيرعت ةخخسل ىفو (هنم هملع اعل مالعا ىلا (فيرعت وه لب )

 لك هما ) قال ةزحسأ قاو دمتعلالا ىا (:قنو الو هنم زرتحنو. هلاح زج ) هلاح

 هموقل ىا (اعوشم)) هوما ميلا مضل ( اعاطم ناك دقو اعس ) الو ةزطمل ىفو 6( ال ةقثلا

 ةعفنم لوضح اذكو 6 ةرضم عفدو ةرورضل ناك اذا اذه لثمو ال هبآر نع نوجرخال

 ىف ابجاو) نوكي دق ( لب )ل ةهبش الب ( ازئاح ناك لب ةبيغب نكيمل) ةحطحم روهظو
 درك قياده اواي ناي رار يك © ةارقزلا ير ف نيدحلا) ضعب (ةئاعك نايحالا ضعب ا

 نأ قع ةايطعفلا تن قو قيثدمحلا )قلل 'تفطحلا ”فاكلا (نمكب ( نكرواألو )ءاهونكو ةثايفا
 لوق اذه ىزم عمج ءابلا نؤكس: قناتنملتلا انا (موهعلا»ف ) ةاورلا ىلع فطع

 ةيجملا ىاضلا ةريمكب 6 لضعلا ىممء اسف !ليق:ناف) ع دمام و يكتا هارحاو ننيرصنلا

 لصفلا ةؤئطسنىفو ءاودلا بابىف 0 و ءالضفلا ىعا ىذلا لكما لاضعلا ءادلا ىلا

 تن ىهو .ةلءف ىف هنز هيلا نثار (ةرر ثددح ىف دراولا ) لضعأملا لد لوصفلا دحاو

 حيي يبي بيبسي بيبي بيبي بيبييييييببييي بيبي يب سس بسس ببي سس ساب

 (ناوفع )



 سا م١7
 0 مح سس بدسم تام... ميس حج سس مس سس جيش

 )6 ةفئاعل ل0 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقنم ) ةطقوا ةيشبح هو ةشئاع ةالوم ناوفص

 هنع اوعنتما ا ( ايلات اا ةريربىلاوم نا ) ةشئاغ ىلا( هيريخعا دحوم ناك د6
 ةعئاع تتأف ترجف اهويتاك مهنأف اهقتع ءالو ىا واولا فب ( ءالولا مهل نوكي نا الا )
 لاقف) اوباف ىلكؤالو نوكيو كتقتعاو كن مهل تعفد كلها دارا نا تلاقف اهب ناعتسنت

 ءادلا نه لضعملا وه اذه ( ءالولا مهل ىطرتشاو اهبرتشا مالسلاو ةالصلا هيلع اهل

 اهتقتعاو ءالولا مهل تطرشو اهترتشا ىنا ( تاعفف ٍُ ءاملعلا هتلا_هم ىف ري ىذلا

 نوطرتشي )) مهناشو مهلاحام ىا « ماوقا لابام .لاقف ) اظعاو ىا 6 اببطخ ماق 0

 طرش لك ) اه لمعت ماكحا اهتيعرمشب درب ملام ىا ( ىلاعت هللا باتكف تسنل اطورش
 ضعب ىفو لئاط هّتحن سيل 6 لطاب وهف ) هللا لوسر ةئس قالو ىا © هللا باتك ىف سيل

 ملسو هياع ىلا هللا ىلص ىبلاو ) قحا هؤاضقو قثوا ىلاعت هللا طرش هلوق ةدايز خسنلا
 الواو ىا ( ءالولو ) لضعم اذهو ( اوعاب هيلعو ) لكشم اذهو 6 مهل طرسشلاب اهرمادق .

 ةرير ىا © اهوعاباملا ) ةضرتعم ةلمح ( ملعا ىلاعت هللاو مهلامالول ::ئاننطولك

 (اهيلع كلذ اوطرش ىتح )ل مهطرش ةشئاع لوبق لبق ىا (« لبق اهوعيد ملاك ةشئاعنم )

 | سياف انشغ نم هلوَش ( شغلا مرحدق وهو مالسلاو ةالصلا: هيلع .هلطبا مث ) ةشئاع 0

 قيحالو ىلاعت هلوَش ةديكملاو ركملا مر> اذكو ىا (.ةءراوللا دا ءىقيي تلا مانا ىلراكانو

 ملعاف ) فاك فاش باوح ىلا جات ماوجلاو مرتب ل كسقم 1 نون هال الا امل ركل

 الاف عام لدا ةزنمك عال 4 كوم ماسو هيلع ىلاهت هللا ىلص ىنلا نا ىلاعت ازا هثلم لكلا

 1 هي ابسا: النسا ىناإ ةيزقلاوا ل16 0 ماقملا ( اذه نم ) لفاغلا بلق ىا ( لهاحلا

 نايس ول. اع ماد هام ركل ساي مها كلذ ليوأت روهظ مدعو ( كلذ نع ماسو هيلع
 ىا أ( هلوو 0 ونعلا 14 ةدايزلا ءافد لا يوكل نب ىحن مهنم نيثدحللا نم ( موق ركنا دق.

 ىا © ثيدحلا قرط رثكاىف ) ةدايزلا هذه 6 تسيلذا ءالولا مهلىطرتشا )ل هلوق مو

 هناو ةورع نب ماشهنع ه.كلام درفتس لتعادقو.ةدافالا ةيش ىف لاكشا الف ةريرب ثيدح

 ؤ

 عمو رو دز قرط ىف ريرحو هماسا وبا هيلع ةملات هنا يدا نكل هيلع عباتي ل

 الف ) ةهشالب ةلو.قم ةقثلا ةدايز نال دمتعملا وهو ةدايزلا هذه ةح عمو ىا 6( اهتايث

 وهاك ضعبل اهضعب راعتسس رجلا فورح ناف ©« مهاع ىنعع مهل 3 انبخ سشارتعا

 رهظالاو مهيلع ماا !(ةةئعللا مهل كئلوا ىلاعت هللا لاق 7 ةاوجاو ؛ىءالرلرم ةرصن فخ زااتقي

 ( اهلف متأسا ناو لاقو )ل مهريغ نود مهل هلصاح ةئعللا ىا صاصتخالل هيف ماللا نا

 قال وقلا ( اذه ىلعف ) هاتءدقلك صاصتخالا وا ةلك اشنملل اهنع لدعو انهنلمف ىا

 ديعإ اذهو قتعا نا وه افاق 6 كل ءالولا مهيلع ىطرتشا ) دارملاف ىلع ىنع ماللا

 م ناو مهيلع ىنعمب انه مهل ن كَ علصلال هلالف لوالا اما ىنءملاو ىنبملا ةهج نم ادح

 هيلع طرتسثاو هلطرتشا لاَش هناف

 ةصصسسم

 1 ال ُثءدح اللا للحك نوكتال ماللا نال هربغ ىف



 ادحا اضفن اد

 للا املأ قلاع اف هما از: ده او ملفا ده شو# هلامهجاو: ديلع طاطا لغات لاه أك |

 او ادمن زنيزجتا فايز لا اي ىانز (سشلاب هفدت ندف الوان زا واى ده رجالا
 هلو هعقدفف فنصملا فلكت ناو مهلع ةيطلا ىف بتعلا عقوامل اوضر ولف مهل اهؤالو

 ءالولا طرش نه مهل فلسامل هظعو و ملسوهيلع ىلات هللا ىلد قتلا مايق نوكيو )

 ىرهظا ىطرتشا ةثئاعل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىنعم اذه ىلعف ( كلذ لبق مهسفنال

 عاجحم نب دمع هلاق ىهنلا هنطابو ىمالا ءيهاظ ىذلا ديعولا هانعم للقو كل ءالولا طرش

 ريالا ىلع هدوعص نال هولي نا هلمع ىلع ديدهتلا :هائعمو مكشام اولمعا ىللاعت هلوق هنمو

 مالسلاو ةالصلاهيلع هلوقنا ) ةبو>الا هوجو نم (ناثهحوو) ريدتف كلذىلع ليلد هيهنو

 نع .نكل:) ذبدهتلالو , ديك انلل : هب موزجلا © لالا ىلا ىلع سيلا ءالولا مهل ىطرتسشا
 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا ناس دعب مهعفنسال مهل هطرش ناب مالعالاو ةيوستلا ىنءم

 وطابول انالؤلاانإ مهل هيطرتشا اهل هلوق لبق ىنعملاو كلذ لبق ىا 4 نيس مهل ظ

 نطوتلتت ناو لااا ءافتكك الا: ناب نم :نووكي ةفذشلا ©( .قطرتشتالؤادىطرتشاا لاق هناكف

 هديؤيو ىجلدلا هلاق ءاملعلا نم « هريغو ىدوادلا بهذ اذه ىللاو عفان ريغ طرش هناف ) ظ
 م ثحن هفو قتعا نمل ءالولا ائاذ ىطرتشتالوا ىطرتشا هقرط ضءىف درو دق هنا |]

 رمثلا قلطا 3 هطاسبب وانما الرول :هلا رع نع ليرتتا ءاوضإ وت ازرلا ةةلالإوا

 اذه نا ملع اذا هيلع دري م هسفنا ءالولا طرشبالا عئابلا ضرر اذا اه مالكا امئاو

 كطرش نا ىطرتشا اهل هلوش ملسو هيلع ىلاعآ هللا ىلص داراف قلوبا “نا طاجل دفلا

 ىلع مهعيرشتو مهل ملسوهيلع 3 هللا ىلص ىبللا خاوتو ) كلذ مه رمضب لب كلانه كرضبال

 كاين .لاا إل ولا فلن كي نا د نايبجاوأ ميغان تماو مهطرش ىلع مهي 00000

 هجولا ) عيرقتلاو خبوتلا 6 اذه لبق )ل عفان ريغ م هاياورع)ن اهب( مهماع ىلع

 يك 0 ىرهظاىا ءالولا مهاىطرتشا هلوق ىنعم نا ) ةرابعلا ىفننش هن 6 قلقا

 (قنعا نا :ىط وه امنا ءالولا نا ( وهو هتشهرط ىا 2020 مه دنع 0 هتعل رش ىا

ْ 
 ؤ
 ظ
 ظ
 ؤ

 ةزعسل ف م ودىا 1 مأقا ده دع مل ( قحا هواضق و قث وا ىلا هل هللا ْط رمشؤه ريغل طرشناو

 نيو طلوع ةهئدتلقلا متلك اغا ايبم )ل اظعاو ايطخ ىا6( ملسو هيلع ىلاعت هللا ىبص )2

 ندهو اذه ُهَف اضالاب هغل اخ ىلع اك وم هو هزل لونو (هف 4م مده | م ةهفلاخ ىلع 2 مهل

 قنا ةعا مف نيع مو اهسسفن واعد ثدغم ةج كاتي ىو تقتعا 1 اكبهنرا ىف هَ 2 ةلرسف

 ب هيلع ىجناا ةييد اراما كلذ تلعف امنا ليقدقف اهحوز ف ماسو ٠ هلع ىلاعت هللا ىلد

 انا اه>و 4 حالا ىف ناذ دلا كة ذإو ربع نسح وهو اهحوز ةيف ىلع مالسلاو

 نسل مر>و هع 5 سدس نم اون ادحاو امو نب ماليا هال هنأ وهو ظ

 هسب مرط هعزت مث اموي بهذنم امتاخ سبلاك ميرحتلا ديك اتلالواهسبل امنا كافرا
 ا" ءالولا اهلهال ىطرتشا ةريرب ناش ىف اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاعل لاق ١ كو ٠ لاجرلا ىلع

 356 ا
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 نئهذتأ حاكللا سم | دك أت اههرح م هل 5 ةعدملا حابا مو همر نسما دعص كلتا ظ

 ىتبايف امارح راصص مث الالح ناك الوا طارتسشالا نا اذه ىضتَس ذا ىنال ثحب هيفو ظ

 عجرف لطاب طرشااو جم دقعلا لب كلذك سيلو اع هطرشب لؤالا دقعلا نوكي نا ظ
 ج1 وايولا (عاسمسالل لامر رئت ةلاراشد قاف عرار اظب ارلغ هنق نا لاكشالا

 ظ انضيا هنن لاك هق قلب ناك قاذلا عاصلا يا م اهيل ذا نيمماش هقيقش ىا ظ

 ْ 0 ةعص ص ةهيضفوا بهذ نموا دحرز نم تناك للق دقو هتقوىف ةلغلا ةزعا

 هاير مساب ) هدنع هيدحو هاا فسو دخاو ى انج 1) هيخا عاتم طسو ىا ا

 (ىلاعآ هلوقوإل مهءومعب (كردؤا هنود 1ع فره فول ا طتلمما ففورألا 0 ىا

 ظ ةيلاح ةلمح (اوقرمس ملو نوقراسل مكن 1 تبون ةؤدال“اناطخس اهعش نموا خي دانملاَن أ باكل

 ظ نه ةلرراطااخم نياك اطار هئلش لفنوبنفلآ لالا نايل نوف :ةاخحإ اها هي أ 0

 رواخسإ دكا دق ضاوي 5 دنكلا كلذ لدم ىا (كاذك ىلاعت هلوقل هللاص
 دكلا ءازج انه ديكلا ليقو هريغ مك نم ىلوا هنال هيا نردىف هاخا داس فلاوب
 هديقااهملاب .اكألاو طاكسي قطا لع ع لاح مه نسف ءادشالا ايفو أ 6 كب

 ( كلبا ئدلاف )541 يشن, منت «ىل هعضقا (ناه ا دفحل إب ناك »هلك !ميلوم كارول

 ناناالا). قاقزتشالاةن واكنمق تلاع لكم د وعتألا :ىواسلا ةيباطع سنان لذا ناك تالة ينكتسلا جب

 نونو الالوحمالا, (نعا قطيزمانثتبالاو :قيصم راتللاق: كش كانك اعبر نمط( ال2 هما
 نمل تاجرا مفزرتا ان( ل هذان !ىلات انزاةةظيكلادقعلا ىكلا سر همام موكل
 مكح ىف هيحا سحنم ن 5 نك فسوت نا طابو ماع ملع ىذ لك قوفو ءاشن

 ةنشسشلا نقيل اننبوسوا كلذا ىلإ« لكيلا .ةؤعاو خدي انفلخلبا هل انكم لول كلبا
 6 ناكااذاف,)' قالخا:ةئتهع كفداوب ارانم لضخ :قاقرسسالا (قارسلا اجلا نا ةؤتعالا

 ضارتعا الف هلوقنم لدب «هيفام هيفناك ث كلانه هيفىا (هب ضارتعا الف كلذك ) مالا
 نازكتبلا تللالؤف مك لاغلب نا ارو فلكل نااوعرفت قنلاز ينال انآ كاوا
 هنق ناكأ هجلاو اا نغم ضاوتعا القت كلاونج هيلحنوم ىلا تحل نبا كال ناك اذاقأ راجل
 هنارعس لباسم كلذ" خوكي نأ دس "ناك لوك ىا "يتنافى لهنلا "2و مكن كرت
 ءاقنام كلم رافرطت نإ كلامو هؤاماو هدعتنغ ىف اهواكسرمن ارز نال ملل
 ىناب هاخا ماعا ناك امل مال سلاهيلع ف-وب 11 لاكشالاا عفدىف لاش نا نكي (اضياو)

 موس اهدق نامت: هل [رق, ىضماوتالس ((نرؤامعإ اوناكالك ل نوال ا ( نان كلوش ١
 ظ ليقام م و اندلع لضفتو ريح انعمجو اثنلا

 ظ قب ايف نسحي كيلذك * ى<* : هللا نسحا 3

 لمح الام ىلا كسنا نآ.الا كلد ىلا ليسأل مالا هع دادزا ناكورتيا اذاق فدو لاو ١
2 222-222 



 هي مح مس
 مكمل سلسللا

 . هتقرمم كلنا لاَ مث كلحر ىف ىعاص سدا ىناق كلادب ام لمفاف ىلاداال لاقف .كدج 2

 لئاقلا رد هللو لمفاذ لاق مهعم كح رق دعن ىلا ١كدر ىلأت 1

 ىنريتحاف تئشام فيكف * ظح كاوسسف ىل سلف

 (هتبغزو) هتقفو ةؤسأ ىفو هتقفا م قفو ىا © هقفو نم اذه كلاسعلا هيلعىرجا.ناكف )

 ببس نيمايئل ىا هب هل ريذلا ىقع نم نش ىلع ناكو .ىا (نعو) هتماقاىف هلم ىا

 ةرضملاو) رمشلا ةلازا ىا ءازلاب ةحازالاو اهحتو نيسلا مضي (ءوسلا ةحازاو) فسوب

 لبالا باكا ىا (ريعلا اهنا ةءاكح ل انينوجملاك عم هلويق اماو) قلفوتلا (كلذب ع

 (فسوي لوقنم سيلف) انتظىف. ىا (نوقراسل مككا) :لاقثالاو ماعطلا نم لامحالا تاذ

 لجل ةنعش ىفو اهليزي ىا (ههيش لحن باوج هيلعإل مزليالف ىا (مزل. :) هب دانم نم لب

 ىا نيسلا ددشم لوهحجلا ة هغرصل (ليوأتلا هل نسح نا هلياق. لملؤ) ةالقف كنل ىا ههش

 ىضصَتْساَك (كلذ لاخلا ةرود ىلع نط هريغوا هع 0 7 ( ناكنم انناك ) ُح ا

 اياد لبقتفا نبق هلعفل ) كلانع, فدو ب" سناب كلذ ناق لدن ةو) كلانه لاقملا

 اف ثيح« «(هل ايكرو هنأ قحىف ةديكمو هابنم ىنعملا ف 4 هقرس ناك هناف 6( تنسو 2(

 ا ةؤايسلا هارتشاوا هتوخا هعاب ىا ةدودعم مهاد نسحب نق ةؤونتوا لافت

 مهمأل هس فام هيقو هل مهعسو هلوق دعب للق..ثيح ىجلدلا برىغا دقو نب رسفملل نالوق

 ريغ لقو) اوعحرو بحلا هب انغىف هوقلابلب هوه 1و مهيب نذاب 4 اويهذ لب اوقرسل ل

 ةروسكلا واولا ديدشتب (ءايمالالوةنناميابالو) ةيافكلا ان ركذاوفو ةبو>الانم ( اذه

 الخلا, تار انم ا (هنم صالخلا بلطي ىتح هؤقلاق مهنا تأ ملام) مهلا بسش' ىا

 مزلبالو ) نونا ءاذنلا كيت انيع مكانلطتالا| لهاناوو مهلعفوا مهاوق هلا تن امم

 ماا ل جد فس مشا مهراقانم اوناكولو (مهريغ تالزنع راذتعالا

 مزكلا ىعشالاف هضقلا هذهىف فالخلا 8 مده دقو ةوننلا ة هسرص ىلا اولصوام فسوب

 ملعا ءا ىلاعت هللاو مرحلا قار 7 ' وهاك ىنالاب الو تايمالابال

 ل يي م سب يب لل
 2 م ا

 دي ىا 0 - ا ةلعلا عاونا 7 2 ل 0 ف اقل

مهعي ىلع) مل ريغ و سنس لل لم م تلا 0 دب الأ نم هروح ءيءو)
 ا ا يملا و (مالسلا 

 8.( 4 عاوناب مهناحم وع او 2 م4 ل اعل هللا مهالّسا اف ) ه.حولا 4 حوتلاىا 0 ولا | 7 ول

 8 0 ىلع اوركسشلك اوريصف ءارضلانم هب اونحتما) اب ةذطسنىفو اف ١)

 هريعو ب مق ( ةلافو ةهروهشم ةفورمم هتيضفو بوققعل لبسل ن 4 همر ا تا

 املاعناكو نونا نس 3 (تايناقأو هرمصل باهذو هدلو دقش ءالتسأ ةديوتسو) 0

 !! هير ريغ ئئغ هنأ لاشو سودا هربق لقو برغلا انهي لخد هلأ 0 انورلا رعب

 نآ م هنلا اوشوؤ نيو 7 ةهديع سانلا كرك. وهو رمل تحب مايا ىف 9

 تي حجب ع م حس سس سس تت ص مج جوجو دو

0 

 مشيش دننسل سس



 هنت /7 
 حصسسم» 2222222

 مهلدحدح ضاق لحا اولاَقف مهلاسف كتحاذ اندلع االول كهلا نودسيال هباكاو لاماد

 اسواح ,مهودجوف دغلا نم اوحار مث مهلكأيل ىراض د عبس مهعم ىقلاو ةتس مهو هيف اوقلاف ا ْء

 ملعا ىلاعتاو "هي أس هللاو نهؤيمل لقو رصن تح ن قفا مهرض مل هيعارذ شرتفم عبسلاو

 دوهنلاب هللا ءالّسا 6 لشضولل ه رمش ىلاعت هللاهالّتسا (١ نك زو) هحنذب ىلاعت هللا هال 0 ىكيو)

 هسا قارشب ىللاعت هللا هالتبا (فسوبو ]ل رانلاىف هاقلابىلاعت هللاءالتا ( مهاربا و) مضهديكو

 ( مهو ) مهعيج ىلعةخخ“ ىفو © مهملع ىلاعتهللا تاولص ) ءايدنالانم ( مهريغو )ل هريغو.
 ربو سيلا ووك ه2 ىا حمفتو ءايلانوكسو ءاخلا ل ا مهنا لاحخلاو ىا 1

 هللا لاءؤا نا كايا و ىلاعت هللا انقفوملعاف) مهل اك مهبلامفرش مهذب نم يا (هؤافصاو ظ

 (قدصاهم.> ) هماكحا ىا ( هتالو ) هلاعق لكىف دومجلا هلللايدرو 5 ( لدع اهلك ىلاعت

 ( هتاملكل لدسمال ) الدعو اقدص كبر تلك تمتو ىللاعآ لاق هدنعوو هدعو ىف فلخال
 كوابنوهلوقل مهن2 ىرذاو مهدت ةراث هدارا هع مهن ىا 6( هدانع ل ) هياكحال ىا

 ضرالا ف فئالخ 5 اناعج مث معربغ نكح ىف _ ( مهل ىلاعت لاقاك ) ةنتف ريخاو ريشلاب

 فالتخاو مكلا_ا:قفو نوزاجم ريخلاو رششلا نم © نوامم فيك رظنلل ) مهدعب نم
 | 2 1 ةواببلو ) تبعا هنم ماع ناكام ديعلا نم 0 نأ علا 5 هللا ِ نك ءالّسالاو مكلاوحا

 ظ مكيأ 2 ن , ملل ارو يلطابب ىا 5 ولشل !ةانطاوتاوملا قلك -ئذلا اماع)اباطقل:لاقأو الا

 هللا ةعاط ىلا عرسأو 55 . نسحا اعوف ص درودقو هصاخاو هبوصأ ئا 2 اللمع نسحا |

 لفو تبوعل | لذف هدكيعل أمل ادادعتساو توحلل م مركا لفو همراحم نع عرواو لاحت 1

 . 6 مكاونمآ نيذلاهّللا ملعيلو ) اضيا ىلاعت هللا لاقو ىبقعلا ىف كدهجاو ايندلا ىف كدهزا 1

 ةيكرما نأب اناذا هللا ملعيلو اوظعتتل مان الا ناب مايألا لوادن ىا ةرد#م هلع ىلع ةفظعغ ْ

 نوتاثلا نينا كلذ اذاعق ردقتلاوا هريغ لعل الاع طاصملا نه نهؤأملا تيصلأم ناو ةريثك هاف ْ

 نيذلا هللا ملعي امو )ل ةنجلا اولخدت نا متيسحمانوةفانملا مهو هنغ نيفرتكملا نم ناميالا ىلع

 نارا اة لطلاب (نراصلا ملعيو ( ةداهىل أدل وهن هرج اء ملىا م 29 0

 | اذا ىلاعت لع نأف ©, رم اف ناهربلا ىلر َِظ ىلع ةيغو مولعملا تالدقا ملا 2 ةيشلو لع

 7 ىتح مكتوم 3و)اًضرالاقؤ داو رش قار هل هقادتاءانبع نأء(6«ناووجلاو هزارل_ وس كلل ظ

 دانا لاعفالاىف ءايلاو نونلاب ةعبسلا ىف ئرق © ؟راخا ولبنو نيرباصلاو مكنم نيدهاجلا |
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 ب سس سس سمس ب سس دع وح سم سم تحسس سب سس هب حبسه هه وم هم م وبسم حسم سا اال لالالالا

 ٠ 01 رلا لالا ايلات( هت اويل لؤي "ناجل زيكفازلا ىف ابك ءاضاللا و رلاذارابايفؤنداتل ابر
 هم رق مهراصل ) انك هز ىفو نهاذلا وهو عفرلاب كلن نيكل

 هلبق امل ريسفتلاك وهو ماللا خش. ( نيلتبملا ىلع ةقفشلاو ) ءادلا متفب ( نيزتحملا

 ( تفي اثلا وااو ةظعومو ) مهما نم © مهريغل ) ةرصبتو هين لما كة ةزكاذتوب )

 مهباودتشو مهيلع ىرجامب 0057-5 مهب ءالبلا ىف 2:1 قاتلا تا رششلا اهداف

 ليق 5 هلاف اهلك لاو>الا ىلع 6 ربصلا ىف

 بهذم نهنع س د صه د اك »* هن تق دوا قا يول ةبوويهللا وه

 تالزىا نون فيقختو ءاه عقل ( تانهل ) وفع بيس ىااوحمو ةذخل ىو عفرلا (و<و) تس سس يس يس سي س سس سس .ساييييبببسس يسم 7

 ءوسلا كالصاللا قع تانهلا تف هس نا حارم ملا كاقدقيو مهنع تردص ىا 5 ل رف )

 | ضلوع ا ( مهل تفلس تالفغوا) ةوفه ماع كلف نفيا مكاو زاو نايس للان نئلزإل

 يرد اهلا و ربل (ناوكل ىزز) نربي ةزؤلم زا طابو رهان ركن اي أ يدنا طة اوقلل) د

 ونا ىضاقلا انيانحب)ا ملعا هللاو مظعاو ما فاك رجا وفل مهباوثو) لمخابتكما

 لضفلاوباو ىفريصلا ) وصلا وه ريغصتلاب (نيسحلا وبا انثدح) ةركس نبا ىا (ظفاطلا ىلع

 ىلعوا انتدح املك ىا © الا ) فرصلالو فرص مكف نوكشن جفن (نوريخ نا

 لاق ) ةلمتحلا ةعبرالا هو>ولا نم ةدقعلا ةياورلا وه ةمحمم مث ”ةلمهملا كاذب( يقادغبلا

 ىذمرتلاعءاج ىوار وهو (بوبحم نب دمع هاج هاواي ريكو( نمسا نس ير قد

 ا اندح) ديعس نا ىا (ةسق ا انثدح ل عم ْ طا بحاص (ىذمرتلا قييعوالا اهترد ١ع

 ٌّظ مساو هما ىعليق ةدحوم هلوا 0 ني :نوكس (ةلدهب نب مصاعنع ديز نب دامح

 ا رق ةعبسلا ءارقلا دحا دسا ىن ىلوم ةلدهبو محي اى نبا مصاع ن ركب ونا وهو دنع

 ماما تدب نان نيل نالواقعا وق هيعش ةنعو ةعامج نعو ا ثدحو رذو ىماسلا ىلع

 راجل هل جرخا ةقث داو ةعرزوبا لاقو لاق ثيدْلا نسح وه ىهذلالاق تاارقلاىف

 ظ تدجحوام ناطقلاى< لاقام ىلا تفتلالف ةعبرالا ةعالا هل جرخاو الصاال انورقم ماسمو

 ْ باتكلا ظفاح هنأق اذه مصاع مامالاب صضوقنم هناف لقول عوير هدحوالا مصاع همسأ الحر

 ةرارزوا ةنك (دعدو تهجم 3 هئامو نإ رشعو عبس وأ را ةنسةفوكلا فاق ةئسلاو

 نبا دمس وهو (هيبان عل ةتسلا ةمثالا هل جرخاو ةفوكلا لزن ةقث ة_لطو لع نبع كفر

 ءايسالا لاق ءالب دشا سانلا ىا هللا لوسراي تلق لاق ) ةرسشبملا ةريشءلا دحا صاقو 2

 ءاطصلا نم لضفالا) لضفالاو ءايفصالاو ءالعلانم هشالاف هشالا ىا (لئثءالاف لئثمالا م م

 (حربب | ل هئيش ردق ىلع ىا نمسا حف ( هنمد تبتدسح ىلع لحرلا النمل ل والا]

 (ضرالا ىلع ىدنع ا , ىتح) بوبذلان م هرهطي (دساا) اقلعتو 8 الملا لازي ف ىا

 ىذمرتلا هاور ثيدحلاو اهيدل ذخاؤيو اهلا بسن ( ةّئطخ هيلعامو ) 0 اغا“ يفز

 )ن 1 4 هللا لاق مو 0 ,ءوح كاحلاو ةحام ناو ةاشنلا ىورو 1-3 نسح لاقو
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 نا اهدحاو (نتك نوكأ ةلقر)ا لاق ةءارقىفو لت ىننم) ؟وىا نءاكو ةءارقىؤفو

 هوخا ةلفغ ىلا ترظن ملو ىنحرت ملو بئذلا هلع تفخمل نولفاغ هنع متلاو بئذلا
 ! روووتسم هوم وو روج رع ص عم مم عج كعب حسم 27 772 تو 2 مكر و جست تضج” 77122 ت5 5 حج مس سس تس سس تتم

 < ةففشلا كا
 احس

 عمجو ةعامخلا ىأ ةبرلا ىلا بوسنم ىبرلاو ةرييك تاداس مه لاقيو ةريثك تاءامح ىا
 ميءرل نودياعوا ءالعت ىا بيسنلا تاريغث نم رسكلاو بزلا ىلا: ثودسنم ليقو ةغااسشلل
 ياما ل: (وراكلا نب ايئوتف اكو اوشوعام لف[ةلاوده والاف بلقب حو :06لنل ا تاراالا )نانا
 مهنّش نع اوريغت امو مهنيدزع اوفعض امو مهرباك ١ ضعبوا مهن لتق نم هللا لبسفف

 مهين ةعاطو مهيد سعاو مهمالب ىلع نيرباصلا بح هللاو مهمادعال اوعضخام اوناكتسا امو

 انمماىف انفارسساو انت ايس ىا انونذ انلرفغا اير .مهلوقالا ىا اواقزا الا مهلوقناك امو

 ايندلا تاو هللا مهاثاف انتادهاجتىف نيرفاكلا _ موقلا ىلع انرصناو انتعاط ىف ريصقتلا نم

 ةسر ولعو ةحردو ةعفر ةيوثم ةدايزن٠ ةرخ .الا باو نسحو ةونعو ةرصلن.و ةزع نم

 4-20 اعوؤرم ىا ( هنع ىلاعت هللا ىضر ةربمهىبا نعو) ةلاح لك ىف نينسحا تحن هللاو

 ىت ىد رلهبونذ هنع ارم هلامو هدلوو هسفنيف نءهؤللاب ءالللا لازءام)ل ىو كنور
 اضيا ىذمرتلا هاوراك (سنا نءور امدخاْؤب (ةئيطخ هيلعامورل توعىا ( ىللاعت هللا

 ىقملاىف لماكلا ىا 6 ريط' هديعب ىلاعت هللا دارا اذا مالسلاو ةالصلا هيلع هنع)ل هنسحو

 ءاوقنلاب يا (يسشلا دس ىلايقا للا: دارا اذاواانتالاف»:ةلةرافكن وكام ىا (ةيوقفلا ها لبك)
 (ىاوب قيحلا) ةنفسلا 0000 ااه كلبا ريع نه ىا (هنذب هنع كومار ىةعلا ىف لماكلا

 (ةمايقلا مو. ه.ىزاح ىنعملاو ايفاو هدب ىا(ه ر/ ىنؤيوا قى نئديرىا ايفو ءافلا اكل

 طئاح هباضصأف.صخشلا ءرمصب عيلاف هريغوا هلبقنم اينذ باضآ الحر نا هدورو بيسو
 ثيدألا ىلاعت هللادارا اذا ملسو هيلعىلاعت هللا ىلصىنلا هللاقف امد عني وهو لبقأف ههجويف
 ادنع ىلاعت هللا ب حا اذا ) هنع ىلاعت هللا ىضر ةربىهىبانع ىمايدلا هاور «رخآ ثيدحىفو)

 | دف روغلا يو ) هاكبو هعوضخو ها ا هنا ىف هللدب ىا( هقاريشت مسيل هالاّسأ

 (نّسى ) هريع ءالأب نم (دشا هوالاب راك (ىلاغت "هللا ىلع مر "أ نقرا اك نا ) ثدالاوا ىا

 نامل نع يرام هردق ( مازولا تناول ا) هربغ ىلع © هلضف ) رهظيل ىا

 نافل اهريسكو ءاللا مفي © ىناي ) هعما ىف فلتحاو هتنال ( لاق هنا ) هتوث ىف فاتحاو

 نافظنف ( رالاب ) نان ىا ل وهلا ةغصب 6( ناريتح ةضفلاو بهذلا ) ناّسارقو

 ءالّسا نا ىكحدقو )ل هئحو هسندنم رهطيف 6( ءاللاب ربت نءؤااو ) امهخعمو نم

 فون ىا © وهو هيلا هتالصض ىف هئاقتلا ةيس ناك ]ل هدقش ىا ( فسؤس بوعي

 لوقاالو هلوق ىف ىحلدلا برغاو هيلع ةيهلا ةريغ ىا 6 هلةبحم ) هدل 0 متن رو ةزسل ىناك

 ١ ىهتنا اهف هير ىلع هلابقا لاك هب هعطق نع مالسلاو ةالصلا هيلغهتهازأل هببس اذه نأب
 هللا جوا ىلاعت هللا نا مال_سااو ةالصلا هيلع هالثنا ببسيف ىورو قال هسارغو

 هلك أي نا فاخا ىنا هتودال كلوقل لاقال لاق فسوي كدلو نيبو كنب تقرفمل ردا
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 'برغاو ( فسوب هنباو وه اموي ) بوقعي ىا ( عّمجا لب ليقو) ىلظذح ىلا رظنت ملو

 نم عزجلا وهو ممملاو ةلمهملا عقل (لمح لكا ىلع هعم لوءعفم فسوب هلوش ىحلدلا
 مرطب ارقتنم ةانييحل نابل ارو زائعا:ةللاوع لل ( ناك اهو. ىوشم ١) لقاتؤاب ةنمناي هل نأضلا
 ةقفش (ةناكل زوحت هل ةدح تكبو ىو هاهتشاو هحنر مشق متي راج مهل ناكورل ناطسنم

 بوقعي ريصقتل عفو هلعاو اهراج (هناو بوقعل دنع ملع الو رادح امهنيول) هيلع اهنم

 نذل ااؤيناللا ناسيفلالا: نبا ديمنصللا ىلع ؛قيلمنلا, لطاوتعا عفدناف هتاقوا عيمجىف امهلاح صحت ىف

 ىا نيتخمل (افسا ءاكلاب) ةزحسل ىفاك بوقعي ىا («بقومفإل هيلع بجبمل اذا اهس ملعب مل ام

 انت كيب انو هالي دج تلا ناك كاب هقول عيمج ىف «(تينسوت نعول فسلم نزولل

 مهو وهو هاتقدح تلاس هلوق عقد هاننع تضسأو ةايوقنأ ىحلدلا ضرتعا ( نزل انم

 ناك ل ام.ماكبب ىا (كلذب ماع املفإ سوماقلا ىفاك نيعلا داوس ةكرحم ةقدحلا ذا شحاف

 (ارطفم ناكن .( ه.تلل 7 هنن قوذ ىا ( .وطس ىلع ىدان ايدانم سعب هنايح ةش

 هديؤيو راهنلا لوا ماعط وهو ءادغاا نم ةددشملا ةلمهملا لادلا, (دغتلف) اننغوا اريقف

 هيفو ىهتنا ةلمهملاب هنم غللا وهو ةمجعملا لاذلاب ةرعملا ةيسنلاىفو ىلحلا لاق ارطفم هلوق

 ةيانعيل :ايياوش قم الان مات ناصر ةنينويل هاو دن ف[ (كوتسا كا تّهع) مدقتام

 كس سس

 دفان (ةنمل 4 ىفقوب ديقوعو ) ةوائاه هلا او هموم لا كلوت مب ىلا منهل وق كلا ذها)

 ©ايلخ ملا ءةنبا لشن ىلا ) .طاطحب وملاب# ةسحلا ريال ىعل درع ا قا قتيب | اوظاض انك« ةلههملل ماج

 لعاو ءاشباملعش ىلاعتو هناصس هللا نكل ذئنح غولبلان ود اريغد ناك وهذا لاكشا هبف

 ناتو ىودو ) لاوحالاب ملعا ىلاعت هللاو لافطالا مالءاك اندنع ةلوهجلا مكطا نم اذه

 ملكف مهكلم ىلغ هّنرق لها عم لخد هنأ بوبا ءالب بيس نواة سم نا ىا 2ث الا

 ايبا اهل قفل ورم جافلا ف 4 عوف .هتافتربوبل الا: هلك وقلامف' هلع اوطتاغإو داما لف

 هعرز ىلع ةناخر هب هقفر نوكي .نا نه عنام الو هملظ نع عدن رب نأ ءاحر همالكيف هعم

 مالعالا ءالؤه لَقن ةعص ريدش ىلع ماقملا اذهىف مالكلا ةلو (ُنالس ىلاعت هللا هقاعف

 0 نامل ون 3 ناني يع قكبلينال نان لمعلا عش .ةآشااع انس نعي لقي نا” ىلاعتر ياذا

 قحلا نوك ىف) هتيوط روطخ ىا (هتيثن.) قبس اهث ( هانركذ ) الب ببسو ىا
 هرادىف ةيصعملاب لمعللو ار ةخسن ىفاك هراهصا ةهحىا نونلاو ميلا م اجلا ةبضربف

 نه ةيلبلاو ةنحلا ىلع ةسرتملا رومالاىا (هذهو) هراخاى هناس مدقتاك 6( هد ماعالو

 ل ةدش ةدئاف ) اذهو ةخح-ىفو ةيلعلا ةجردلا عفروا ةسيضقلا ضعبىف ةرا 0

 تااق ملسو العا لاا ملال مق( ىبلاي 2: ءاوجحمو عاويسلا نا . (عجولاو)ا مربغو: ىلا نم

 ( نع 50 ىلع عجولا كاوا نيييحصلا ىفاك ( اهنع ىلاعت هللا ضرية قلاع ظ

 هاوراك ( هللا دبع نعو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع ) مجولا نم ىا

 | هلما ىجلدلا لوقا هجوالف نيثدحلا دنع قاطا اذا دارللا هنأف دوعسم نبا وهو ,نافوشللا
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 هكا مو

 ناؤ رم ناو سابع نا لمتح ذا هرصح اهن 0 هنأ م رم نءاوا دوعسم نإ ؤ

 اذه هللادنع ىلحلا لاق ريثك هللادنع هل لاه ١ نم هب محا ف ذأ مه ريع و رب زلا ناو ورم

 لاكو ةئامسارالا قف هللا دن ذل لاق نم: .ةبافكلا افا نال هنلع, كلهش اما دوت نا ولا

 سس سمو

 نوتسو ةعبراو ةئامثالث مه لبقو نيثالثو لش نيرشعو نام صم مهنا حالسصلا نبا

 | همنا ىفوا هينا مئاىف قالتخال رركنم م نال عقو امنا مهنا فالتحالا اذهو
 لوقا م اعا ىلات هللاو هريغ دنع هل 3 و اذه دنع ةهخحض هل 2 * ل نم مهنفو وه

 هيلع 1 هللا ىلص هللا لوسر نار9 مهضعب عش ةدايز ىلع لمح نا رهظالاو |
 لبر وعنوا :ةلشهملا نعلا نوكس ( اديدش معو.) لاؤيشلا هغاصل ( كعوب هض ص ىف ماسو ْ

 /1 ىإ (لذعلا لاق اني دع اعقو كيع وتلا هلل [تلغه ١) اهنجاؤ برضو ىط ةدنا ل
 ةذسأ ىفو (كلزا كلذ تاق مكتم نالجر كعوباك ) كعوا ةخحل“ىفو (كعوال ىنا)

 لجاىنا ماللاب كلذل رهظالاو (كاذك ) صمالا 6كلذ لجأ لاقنيتىم رجالا )كلذ نا
 كااو ةجام نبا هاور ( هنع ىلاعت هللاىضر ديعسوبلا ثيدحىفو ) كلذ لحال كلذ

 ىذلا وه ديعسابا نا ةحام نا ةياورل ىلوا لوالاو هريغو ىوارلا لمتحن (الحر نا)

 (ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىبنلا ىلع هدب عضو ) اضيا هريع 5-07 ١ دعسال نكل هدب عضو

 ىدي) عِضا نا ةزطسأ ىفو مغ ق.طاام هللاو ل لاهف) 0-2 ص ةدبادلا هاه ربتعل

 هع وسلا (ءايدنالا رمشعم انا ملْسو هيلع ىلاعت هللا لص ىبلا لاقف كام :ةدشنم كيلع

 (نا) ءالولانم انلام رادقم ىلع (ءالللا انن فءاضي) مهتعاج ىا حدملا وا صاصتخالا 1

 ىلّتيل) سنحلا اذه دارفانم درف ىا ( ىلا ناك ) ناشلا ىا هنا ىا ةلبقثاا نم ةففخ

 ىلا نفك ازا ايدل لعق رشا ةبقالم ةفزااالالاةالماو:  نوكت ( س1 لجل
 بروف قانا نود-رفبا) ءاسالاىا (اوناكناور هلتشب ىتح عوجلاىا (رقفلاب ىلتيل

 مكح دنع مهرما مياستو مهنبد يماىف مهنه ةوقل ءامعنلل نمضتملا (ءاخرلإ 1 ملا ىا
 دروا دقو ءاخرلا نوحرفبال مهنا ىلا ءاميا باطلا ىلا ةييغلا نع ل ا و مهر

 هلا وهو ثيدحلا اذه ىنمنم برَش اثيدح لوالا مسقلا نم ىناثلا بابلاىف فنصملا

 كلذ ناكو لمقلاو رقفلاب مهدحا ىلّس ىلبق ءايبنالا ناك دقل لاق مالسلاو .ةالصلا هيلع |

 ىلاعت هللا ىلص هنعإل هنسحو ىذمرتلا هاورك (سنانعو) مكيلا .اطعلا نم مهيلا بحا

 عم اهمض زوجمو ءاظلا منو نيعلا رسكب 6 ءالبلا مظع عم ءازلا مظع نا ملسو هيلع

 بحا اذا ىلاعت هللاناو) رفواومتا هؤاز ثلا وا تكا قال 7-5 ىا ءاظلا نوكس

 ليمحو باوثلا ليزحو ىلاعت هللانم («ىضرلا هلف) ءاضقلاب (ىضر نفث مهالتا اموق

 باذعلا ميلاو بضغلا ىا نيتتفل (طحتلا هلفإ هركىا ءاخلا رسكب (طخ نهو)ل بام
 همم اوس لمس نم ىلاعت هلاوقف:نوزتتسنملا) "ناقدقوأ هنن قو (لاقو)) كالا وو
 ' (اذه ىورو) ىقعلاف بذعيال ىت (ةرافك هل نوكتف :انئدلا ا فئاطن نزع اننا

 ' يووم هما ا و ل

 ايش تتتتسااااابإل

 7 تش تسس ل22 بسم بلل بسس
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 ١ (دهاجمو) ليبفكر تالا ا (ىلاو ةشناع نع اذهل ثم ىورو ةخعسل ىفو نءرسفملا لوق ىا

 ْ عوفرملا مكحاقد قؤقوأل اان بهت قا لالا قا افعل لشق ع ؟احلاو دمحا هاوراك

 ظ تنك لاق هنع ىلاعت هللا ىضر قيدصلا ركب كا نافيا ا نا وعلا هاؤك تن دقو

 ١ هيزحم ءوس لمعي نم ةب الا هذه هيلع تلزءاف ماس و هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر دنع

 ١ متباويلاولاه رفات, مكرلق 0 كيا جرا رتاركقلا كلك رزقا قل كلانا ايوا سلا او ةالاضلا /ميلغاكاقف
 هللا لوسر لاقف اهل تيطت ىت> ىرهظىف اماصفنا تدحو ا ملعا الو لاق 50 10

 ليسو هنا يايط كتاب اياز ةلوسرلبا تلق نأينلان اغلا شومان وبل

 تنا اما ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف هانلمع ءوس لكب نويزحل اناو ءوس

 مكل تسيلو ىلاعت هللا اوقلت ىتح ايندلا ىف كلذ, نوزحأ نونمؤملا كبااو ركبانااي

 هللاىوضر سايع نبانعو ةمايقلا مون اوز# ىتح مهل كلذ عمت ناف 511 بونذ

 1ايام ان اكياوأ هبا لازال اما واقي. خقتناقنملا "427 تمقاة هلا نشا تل زتا(ال هنع ىلاعت ظ

 نافر 1 كابوعل اون ا مرق هيدا لمقر شا اهنادلا لت قاوكك 4 اهسألا "لاق اولا 1 فقكق كرت

 هداحا باغنا ليوف تانسح عسن هل تيقبو هرشعنم ةدحاو تصقن ةئيسلاب ىزو>

 تيا رك نفت واق هاتعساو هباتانجا قنا لنا ةرخ الاف ا وع قاكا نإ احاؤت هنانرتف

 ةياور ىفو هلضف لضف ىذ لك توف ةلا ىف ءازحلا ىطعيف لضفلا ىف رظنمو ةنسح

 اماو ضرمت اما نزحتال لاق هللا لوسراي اذه عم وج: نف ةيالا تلزن نيح ركب ىبانع
 :هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ونا لاقو )ر كاذ وه لاق هللا لوسراب ىلب لاق ءاوأاللا كسصت

 ١ ك5 بصي اريذ هب ىلاعت هللا درب نم 5 0 محا البا ىف م (مالسلاو ةاللصلا هياع هنع

 ليلا قاع © لاقوو)) ١ "هلع اثنا اهيدورف كم هن 5 ىلا موا داتا بكار هلوا مغب

 )د ماسملا بيصت ةبيصم نءام ةشئاع هبا ور ىف )ا مل يا 0-0 و ةالصلا هلع

 ولد ءا((ةل/0 قنا تار دكا الا“ ةيعسن قو تاس ةركيا غلا املا

 ب ون ا دم ربا وقال هلع طا كيلمألاو ة(عيالثلا هاكر )0 لال

 ْ ماقم متاقلا ريمضلاو ءايلا مضل ؟انتافي )اد ةزاوخلأ 5 كوتا نأارع عفرلا وا |

 ديلا ةانوللا قك وش دانرللاو .ةكوانللا كلل مقل "كامي ارادقتلاوا نمؤلا ىلإ! اماقا نفافلا

 الملل( يجسالاكءابنلا قرف بضتا ئاتتالا عاق ةكونلشلا نا دوك فا قاتلا

 لا ىا (لاقو)ل ا ىلوالاو ىهتنا ةوقلاىف ةباق ىناثلا ىلعو فءضلاىف ةباغ

 نايا كليهامرلا ودنا عاشت نا اةنائزكم) 20 انور هامل ا رج

 ةينلا ع ىا ( مهالو , عجو ىا نيت (بصو الو) 2 ((سقأواو

 د ( معالو ىذا الو) ؟وىُش توف .مي ىا نانعفي نوكسف مضب - الو) قالا

 هللا رفك الا اهكاشب ةكوشلا ىت-) قحاللانم غلاو قباسلا مالا نم مهلا # هيحاص

 ا
 ا ذآ آذآ ]أ أذ 1 1 1 ]|1212 100000000011

 هاوراك (دوءسم نا ثيدح ىفو) ها داوم ليو هو هنونذ 0 ىا 0م اياطخ نم |

 2 ئشلا)



 مي مرا ع

 جارس ءافطناوا لعن كارش عطقواو هب ىذاتيام ىا ىذا .هببصي ماسم نمام) ناؤشلا

 ةخعل ىفو (هتاثيطخ هنعىلاعت هللا ) طقساى ا ةغلامل ةلاغملاباننم ةقوفلادددشت (تاحالا)

 تا ةزعسأ ؤو لوهذلا ةغيصب ةزست ىو ( روكشلا قرؤ):ىلاعت :هللائا (تخم) ءاياطخ

 نثاتلا دحا هنم فدح هنا ىلع عراضملا ةغيصا ىرذا ىفو لعافتلا باننم ىضاملا ةغنصن

 ىلح اعينغ للاقا هللا ضار: سانتا نعتز ةطقان قانا مؤ يرن طلت اق 23010 يفي

 ءانسنالا نع ظاللأو !عضاتسالا !ءازهتا نان( زد ةنكح وول ةنفيوللالا ةاراسا لوو

 ' العا ىأ"( اهلذع عاجوالا بقاعتو مهءاس>ال ضارمالاىف ىبلاعت هللا اهعدوا ) ءافصالاو

 ةحسل ىو مهاقلعتىف ( مهسوفن ىوق فعضتل مهئامم دنع) ةيفكو هك (اينكشو) معاضعا

 ف ) مهاذ و ىا (مهضنق دنع مهحاورا لاقتلا ىا (اهحورخ لهسف) مهسفنا ىوق

 0 ركسلاةدشو مهحابشان :انم اهحارخا ةقشمو مهحاورا عزن لق ىا (عزلا ” هلع"

 ةمكحلا ن٠ مدقت ا ىا 0 :شفنلاو 0 فعضو ضرا !مسيماولا كارلا ةلاغو

 ةتفثلا توم ىلا" دود مخغيو ارودقم روكبيف عل ( وفل ؟تومىؤاخلا )وا كطاؤر كالا

 ١ ةحار ةأجف 4 توه ثيدلا ىف درو ناو ةلفغلاب (هذخاو )ل

 77 فالتخا نم ر لوهملا ةغصب ( دهاشب اك ) ةشئاع نع ىتيسلاو دمحا هاورام ىلع

 .ةيؤفدلاو) ةنهلاب ىأب( نيللاو ةدفلا نه طهقؤ طولا قارات نعااويشت لا( قيللا

 لدم 2: ناعجوا ةفللاه- نم كمكن ع ند 78 ( مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو ةلوهسلاو ظ

 (اهؤيفت ) اهفعضو!اهفطع ةئيلل هتقاط ىا ميلا فيفختوةممملا ءالاب 6 عرزل ةءاخلثم نمؤملا

 > افا كذا ةدخلإاو ناكل

 اسفل لوك اهاو اةسوزبلطلا )+ !ةنيفر نو الكم 5 يع ةينحمو ةحوتفم ءافف هلوا مضب '

 حايرلا سنج ىا 4 جيرلا ) تناولك ىا شخحاف اي ءاي نودب اهتش ىورو

 | لا نافع وسل الدباب انو هاربا اذه ةسسا# هانكس ب اع رشم( فرط ب
 مح ف اكو عع“ ىال «ةذفسن اوي < 'هقغل قادتدنلا' : ىلا :ةوو زرع ادهش فاذا قو 0 رانا

 : ىأ ( تنكس اذاف ) اهباقت' ىا ريسكتو ءافلا. عمنا( اهافكت جزلا اهنا تبجل نم: ) ناش

 ماكل يرراذكم ثا ةرقاش ريغ ةلدتعم اهقاس ىلع ةيماذحا: ةللقا كوماقر قار 6 (ةايطعإاو) حيزا

 1 لميا ).ءاقنلاب فب هلرغم لاك يع هارلي 2!لال يو دله ال (لؤوشل سنس )0

 وهو داررالا ةرقشا رايق و7( للهاو كلم 6( جزازالا ا نفك هاا اقف لج ظ

 هتاثلا اهائعمو ةلعاف نزوب ةزرالا مهضعل لاقو ريبودصلا لقو فؤرعم :تشخ

 قار 6 ةلدتغا7) هندلأر .ةيلاصإا ىا ( ا و ةنانسهلا خو اانك ديعفوباا سرك انو مزال ١

 ( كلج و) ءرسك ىا.فلقلاةناؤكس بس: داصلا زمكب 6 قلابتت بأ فعش 0 يساوللل ١

 ىلاعت هللا نا هنع ىلاعت هللا ىضر سنا نعو ةيضق بلاغ ىف ةيلب مدقت ريف :فييوكالا

 ولن مهنمو كلذ هدسفال ابنا مهنف ريقفو ىنغو ميقسو ع مهنم هدايع قلخ ا[

 و
 ١ كلد هدسفأالا» ه رقفأ ولنم م مو كلذ 50 1 وأن م 1 و كلذ لا اكل تع |
 ا ل 21 7 با ا ٍ



 به مرع

 ظ ىلاعت هلوق نم ىنملا اذه دافتسي دقو لوقا هدام قفو هدابع جلاصمب ملعا نب اا

 درواك ةلملا ىفو اريضب اريخ هدانعب ناك هنا ردّشو ءاشي نمل قزرلا طسمب كبر نا

 نهؤملا نا )0 :قباسلا ثيدحلا ىا 6 هانمم ) دعس نع كاخلا هاورام ىلع 00 نمؤملا
 ( ءالنلاب باصم )ا ايازرلاب ىلتيم ىا اهفيفخعب ةخمأ ىو ةحوتفملا ءازلا ديدشت ( از

 ضارغالا دقف اهاعمىفو ©.ضارصمالاو ). هتحا توفو هلزعا توه. انإلنلا عاونأب يأ

 ني ]كلا دال مالح وبدل اعرب هلاخ عفا فلام: للغزو ةلاوخبا .يقيفتب يا , ( رقي رص ضار )
 داقنمىا عاطنم ةذخىفو ( عاطم هبامعتو هنالب نم هباضق عاونا ىا ( ىلاعت هللا رادقا

 قفو (هاضرب )) سبلتم هير عضاوتم ىا 6( بناجلا نيل ] كلانه هبببصا ىذلا 6« كاذا )ل
 اهدايقتاو عرزلا ةماخ ةعاطك ) هاولل هتهارك مدعو ىا (هطخ# ةلقو ) هاضقو هلردقام

 ةدشلاىف فلذا 6 اموبهل اهليامتو ) حاورلاو حاصلا ىف ةرمسو ةنمب اهيل .لاح ( حايرال

 اهناش ريبغت ىف !مارود ىا ةحوتفم ءار دعب ةمومض٠ ةددشم نون ( اهحرتو )ل ةنإللاو

 | اتاني. ىاكك اهكباايز عي نم ) عشر, هنبج نم قرعلاو نري ضإرلا نشاقارلا, دبس نيو

 ( ءالبلا جاير نمؤملا نع ) لازا ىا هلا ىلاعت هللا حاز |اذأف ) ايازرلاو اياللا حايد

 عرزلا ةماخ تادتعا م ) ارض ماقتساو ( اج لدتعاو ) ءامعنلا حاير اهنم لدباو

 ( عجر ) ءامسلاوج ءاوه ىا واولا ديدشتو ميلا جتني 6 وجلا حاير نيكس
 هع عقد ىا ةنالأب عفر هيلع هتمعت ةفرعمو هير ل ىلا هربص ماقم نم نمؤملا

 ( ناك اذاف 2 .هيلاح ىفا هير ركش ىلع .ىا © ةيلع.) .هتنوئم ىا ( هباوثو هتحر ارظتنم)

 اال لة را فم توم انما ديرما و( يايا سنس لا نشقملا لا
 توفلا تاقوانم تقو ىف هلوصحو هلواح ىا 6 هلوزلالو توملا ضرمم هيلع بعص مل )

 هدوعت ىأ هول )2 هنا رم تيعص نيح «( هعزئو دا هيلع ل تفذطو ىا (تدتشاالو)

 ماقسالا نضيف اهلمحت ىا (مال الانم ) همدقت ةخسنىفو 6 مدقت )ام ةذسن ىفو ( امل )

 تنل © هنيطوتو ) مانقلا موي ماتلا باوثلا ىا © رجالانم اهيف هلام ةفرعمو )

 هتف عمولو < ظل ىلاوتي انفع واهلك وو )0 ااهتياضا يان تئاستا اجرك سفر 2 هيك

 . نمؤلا ( اذه فال ) هلاحو هناش ىا ( رفاكلاو ) هتدمفف لاوتنا ناوين

 ظ هلام ةرثكو 6 هعسج ةعصا متم هلاح بلاغ ىف ىفاعم ) رجافلا انكي © ايف د0 دإ: اينو فلاح ف
 ١ (ديصخك الله "هللا نارا لذا, نحب )|ةيوقلا  رعشلا ىإ :( ىلوصلا ةزرالاك. ل هلاتمااةعبشو

 ديدشلاو ناع !:فكيم؟ ةريغ ىلع )اروف هتقوىف ىا ءاحلا البكي ( نيل ىلا ركل |ييرسال ىل

 0 عاب نقيب )ا قاما ياا ( ءذخاو 2ع غالت انورظ ناك ىلك ىاملر
 هتوم ناكف ] راث نم طايسب هريدو ههحو ةكئالملا برضت ةدشو فنعب لب © قفرالو

 ةوق عم هحور جورخ ةاناعمىا ( هعزن ةاساقمو )ل بك اناا ا ؟ةييصياع نشا
 درت اهل لك( تغلبت شيإلا تاوفلاو )3 هضاب عز 6, ااذعو املا يشاةةدميسي :ةحتو .هيبط

 (قباود



 سيتا مس

 ىا مجلاو نواب (ةزرالا فاءجناك ) اونم الىا نوملعي اوناكول ديز ةعس ىفو (قباو)

 اعتدت : تفلض ىا ةمخحم ءاخم قامحما ئوزؤو)ىباسملتلااهلاقوانهلصاَلمأ اهغالشنا

 ىملا درو دقو ةمالعو ةراما كلذ لبق ( نورعشبال مهو ةتغب مهانذخأف ىلاعت لاقاكو)

 عم هتداعفالخمهعم ىا 6( هتادعا ىف ىلاعتهللا ةداع كلذكو ) هريذنو هديربئاتاوملا هاو

 مهاذاف ةنعبر ( همز, ؛اناذخنا ) انث انفطأولا يدك مت اننادتعا نما( لكنا قلادلتتا كاف املا
 مهيصخن ةفصاع احر ىا ( ابصاح هيلع اناسرانم مهنق ) ن وني!“ وارسم نت ةواريبشل

 ( ةي الا ) نيمئاج مهرايدف اوحصأف دومثك ( ةصلا هتذخا نم مهنمو ) طول موقك
 امو حون موقو نوعءرفك انقسغا ن٠ .مهنمو نوراةك ضرالا هب انفسخ نم مهنمو ىا

 ( مهعيح ) هللا ًاحافف ىا ( اجت ) نوملظي مهسفلا اوناك نكلو مهملظيل هللا ناك
 اوةلخ امع ( ةلفغو )ا ربحنو ريكت طرف ىا ( وع لاح ىلع توملاب ) مهلك مهذخا ثيح

 ىلع)ل توملاب مهءاح ىا ةدحوملا ديدشتب ( هب مهحصو ) ةبقاعلا ف ثعبلاو توملا نم هل

 ةلاوضاوماو ا هيأ -قها اقف ةنعتل ىف ذك ( اه. تهل وتنةتعب لا ةناوكك احا (١ ةااضتلوس| زم

 رسالا نبأ هب حرمك اهيا ىا ( مههاربإ ثيدح هنمو جايفلا توم فاسلا ل

 دعببالو مهدانياهلا هريغلوقل اذكو ىمدتلا وا ىتختلا ىجلدلا لوقل هجوالف هتباسمنيف
 (فييبالا ةذخ اك ءذخأ نوهركي ) نوءباتلاو ةباكلا ىا 6 اوناك) ملعا هللاو ددعتلا
 (كضغلاىا) نوفل فرسسالاو تاوملاركذيف امدلاى با ناو هئئسو روصنمن د.عس هآور

 قس نايضفلا, نا" نقلا زبك, ةضشنلىف) كفيلثلا ةداطشو كفن اكلا» ةيثكلل بجحوملا

 ةمكحو ةاجفاا توم ) ةذجالا هذهب فلسلا ىا نودبرب ةخسنىفو ميهاربا ىا (ديرب)
 ريذن ) اهلك ىا 6 ضارمالا نا ) ءايفصالاو ءايبنالا ىلع ءالبلا عاونا ءارتعايف (ةنلاث

 توملا دئار ىلا درو مك ةافولا فوذو توملا رذنم 'ىئا توملا ريذن ةؤشنىفو 6 ثاعملا

 (فوألا ةدش)) اهتاقو ضارمالا ةوق ىا (امتدش ردّشوإل توفلا برق نع ءىنت اهنال

 لبق ضارمالا كلت (هتباصا ند تومال' (دعتسف توملا لوزننم) توفلا-قاوخع,ىا

 أمات ادادعتسا هل اهدواعتو ضارمالا دقفتىا (هل اهدهاعت ) نمؤملا ىا (ماعو) توفلا

 لوقنسحا امو تارودكلاى ا (داكنالاةريثكلا ايندلارادنعضرءيو لح ونع هر ءاقلل)

 امام هبلق نوكيو ) رادكألا عوقو برغتستال رادلا هذهىف تمدام همكحىف ءاطع نبا

 لصتتيف ة-2ىفو لعفتلا باب نم «لصتتيف) دانتلا مويل دازلا ليصل اًئرهتمنوكمو (داعملاب

 مهوام هعقلال هلوا ريسكب (هتعامت ىشخام لكن .) لصفتبو صلخت ىا لاعفنالا بابنه

 لمأتي ىا (رظنمو) اًمادا ناكما ردقب (اهلهاىلاال اهعيمح هب ةقاعتملا (قوقحلا ىدؤيو)
 ىا ةرؤسكملا ماللاديبدشس (هفلخي نِيف) هب قش نم ىلا هكرتاع (ةيصونم هيلا جاتح ايش ) ظ

 ملسو هيلعلاعت لا ىلص انيبن اذهوإل هدير, نموملا هدومي _سماوا) دبعو داونم بقي نأ .

 همم سس ب مممالل مما تيا ااا

 ك1 ا ا تتذت#تذتذتذآ أذذتت سم ت بسس ا ااا ب ]]]ذزذ 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 120 1 1 1 1 1 212



 سها م1 1
 سل سس 0 0ببلا

 ىف) صلختلا ىا «لصنتلا يلطدق) ةخ-إ فاك رخات امو هيئذنم مدقتام ىا (هل روفغألا

 هسفنىم داقاو) اشراوااصاصقثروب «ندبىفق>وا) اضرقواانيد (لامهيلعهلناكنمدض م |

| 

 ىلع) هسفن نم ىا 207 صاصقلا 5 نكماورل هوم ايفل دوقلا ىطءا ىا (هلامو

 ملسو هيلع ىللاعت هللا ىلص هنا هيفو ماك ساعإا همع ننا ىا (لضفلا ثيدحيف دروام

 هنطل نع هل فشكف هل ديرم ريغ صاصقلا هللال وراي لاف هديب ناك دوعب ابارعا برض
 هنلابب اك «اظيدبم نيلقثلاب ىدواو) ملعا ىل اع هللا ومدقتا» (ةافولا ثيدح ىفو هب اكربت همزنلاف

 هتنب لهاو هبراقا ىا هلوا ريمكب (هترتعو) هيصتو همقر زوجمو هلبقامم لدب رجلاب (ىلاعت
 مظعل رايز انا رعزاتا نبق دين دعب هاكر «اهيرقازاكب ننوش : لك [ةهاةنل املا «قيلفتلاو ايمو

 ةرامع نالوا ا.ه م سمه | ١م لبق نم نازيملا ُّق امهلقةئلوا امم دوضالا ةدينبسل وا امردق

 مكبأ غرفنس ىلاعت هلوقىف نيلقثلاب نييمسملا ناو سنالاب ايندلا ترمع ام امهب ندلا ||

 5 لغا ةدو وم ءابق ةرطلا ناوكبو ةلمهملا نيعلا - (هّتدبع رابصن الانو) نالقثلا خخ 1

 ميصإ لا ةياييلا ةمع هّتساقوو هتسار>و هتنانعو هتاعر لحخو هياماو ه ريس مضيق

 (110للدنتكىلا> اقول ضع ىف دبا( فاك اقداور)ا ليفت طعاما اهل: زلا
 هارب دلل اكيبابواعترا ترة ف ا ءامحلاو ظاهك انواع ذآ <( دهن تاز لضتالاثلز) كرواوكم ةبلتك
 ( ةفالأا ىلع صللاىف اما ر باتكلا كلذو ىن دنع عزانتلا ىتشال هناف ىنوعد لاقف |

 ةماعالا بصنب هيلا راشادق هنا عم ةياتكلا سما ىلا جاستال ةفالخلاب ةيصولا نا هيقو
 كاسمالا ىار مثر) هدابعو ىلاعت هللاقا ةححصن هلاس رطخ امم (هدارع ملعا ىلاعت هللاو)ل
 هايلواو نينمؤلا ىلاعت هللا داع ةريسس اذكهو) لمحاو ةباتكلا نه « اريخو لضفا هنع

 رادوف ءاقللا مويل 01 للا ةنيهملا ءائفلا لاذع ةاروكاذللا ءالبلا عاونا ءالتسالا ند (نقتملا

 ىا لوهجملا ةغيصن (هءر4) راربالاةايلواو هنايدنا لاح نم ركذامىا (هلك اذكهو) ءاقبلا

 مارصنا ىلا مهلاهما ىا (مهل ىلاعت للاءالمالا) راجل اذكو (رافكلا ابلاغ) هنم مرحب
 امرح أوم كلف 7 يف ناهم َاَدَع مه نوكيل املظ اودربسبيو امنا اودادزيا) مهلاحا

 مهبقع ايا مهكلم م املا مهرتا م ىف ه>رد اةييورأ هللا ءهتي د سبل ىا مرسلا

 مهتلالضو مهيغىف نكمل مهرلعىلاعت و 35 |ىعس همعل راو م دارإم (نواعلال ثيح نم

 ةدك الا ) نورظتنام ى | 6 نورظنبام ىلاعت هللا لاق ) داعباو ديرظت وه امئناو" داعساو

 مهلا رطخمال اهنع نيلفاغ 58 مهكلم هاوف (مذ>أت) نلاوإلا .ةضتملا هنو ( ذل اهو

 َْق نومصت# معا لاش داو ىلا اه ساللت>ءاو ايفا كو ءاخ ع اخ جدل (نومصخ هور اه سما

 ا

 كرك مهياع نمقنلا رئااوت نا مهنم اذلخ مهما اصعو ماس فط ىف اوداز ة همعا مه ددح ' ظ

| 
 ا

 نموقتل هكادملا ىفو مصتخا اذا مهحب لزم هانضأا 7 العا ووكتب مما مم الماعم

 عفر دقو ةعاسلا نمهوقتلف هءايوطت الق هامياش امهندب امهمون نالىحرلا زي دقو ةعاسلا

 ايعرشا فرك ة سوت ارنا دن نياك. لكان آل هبظتسش اف را اهمعطيب الافر هيدنف ؛ىل ىتلكا«لجحرلا 3
 جن. موسم < اسم ودا تنال ا 135 دكر طيس ىلا ا ٠ 8 سأل ارجوا ه1 سلال كاملا" يصعب يدمي

 «الو)



 تل

 : يم يا ع عع

 ا

 هت مم5 قمع

 وفيا م«.وق ىلا اوعجري نا نوردقي الو ىا (نوعجرب مهلها ىلا الو)

 ءاوراك ( مالسلاو ةالصلا هيلع لاق 0 لا ىف امومدم ة 5 يملا ثوم نيكل ىا (كلذلو)

 نم ابعت (هللا ناحسإل هقحىف ىا (ةأغ تام لجر ىفل سنانع ايندلا هبا نباو ىلعيوبا
 نم مورجلا) كلذك هوم قضتقي بضغ ببدس ىلع مقالا ىا 6 بطغ: ىلع هناك )ل:ةناش
 تين دوم ساب شيلا من هي درء اي ويعا رلا تسل ولا ىلع ثملإب جيولت (هتيصو مرح

 هلع انجاو ناك لجرلانا هل فشك مالسلاو ةالصلا هيلع هناكو هدنع هتيصوو الا نيتليل
 هئيباك هفالخ ماسو هيلع ىلاعآ هللا ىلص هنع دروام ىفانب الف ماكحالا نء ئثىف ةيصولا

 دنس :ةشااع نع دحا ثيدح ىفاك مالسلاو ةالصلا هع ىنلا ىا «لاقو) هلوش فنصملا

 لاق «ردحافلا وا رفاكلل]) ضع عا ةقفئيياجتالحاو 59005 ةحعااو 5 شئاونم) م 32

 قسافلا وا قفاثملا ر> افلا دارملاو عيوتتلل هنا رهظالا لوقاو هاور د>ان ٠ ك 2 ىجلدلا

 قاب 7 توملا نال ةغسىفو 6 توملا نا ز كلانه افلتخ يلا تو+ نركيأ (كيذؤفلل

 (هرما ناهفرت هلوزتل ءىهتم 6« هلواط رظتنم ) هلوصول ىا ( هل دعتسم الاف وهو نهؤملا

 صن نم هتحار ىلا رث هلصوا ىا «ىضفاورل هلوصح لاح (ءاج امفك هيلعإل لهسس ىا

 نع ناؤشلا ءاوراوف (مالسلاو ةالصلا هيلع لاقاك ) اهتنذاو اهيعت ىا ( اهاذاو ايندلا

 حارتسهوا ىا 0 حارتسم وز حيرتسم تيما ىا 2 ريبشم ل ةزان# ىلع نيح ةداقأل

 تومي نمؤماف حيرتسملا اما لاق هللالوسراي امهنم لبق هنم حارتسيو حرتسي ةخسأىفو هنم
 راو دالبلاو دايعلا هنم حجرتسيف تومي ملاظلاف هنم حارتسملا اماو ايندلا بعت نم حيرتسيف

 هنم باودلا ةحارتساو مهنع هاذا عافداف هنم داعلا هحارتسا اما ىووتلا لاق باودلاو

 امنال رجعشلاو دالبلا ةحارتساو هقيطتال ام ليمحتو عاجالاو برضلاب ايْذْؤِي هنال كلذكق
 ؟تتبنم ) لللكلا ىا :قيسانللا. غاب ولاول, < جالا و نفاكلا ايو ):هينيسسا «راوذلل عن

 ةئيب ىإ نوكسف. مضي :(ةلها (الو)) داعمل ( دادمتيشاا نع ىلع )) هتوع ىا "ةنتحي دس دشتي

 « درت لال كل وو ةّشاس تانذؤم ىا مو لادلا رسسكب ( تامدقم الو داز

 ( مهتهبت) جاوا( ةتكرل)ا هللا 06 لير)' ةكرخة فلقنا ىا ( يعم افاق لا

 ىا 6 نورظنب مهالو ل اهفرص ىا ( اهدر نوعيطتس الف ) مهشهدنو مهرب ىا

 امندلا قارفو نا . نانا ثمل ناكف):ناولميلا يق مرا زناكن اوان ها قراهتال |

 لاح نه هيدل ( ما ) ماو عنسشاو بعصاو بيها ىا يدلل لالعلا طفلا ( علخفا |

 ىلاو) هياصاو هقهرا ؟ىش بعصا ىأ دل 00 007 0 همحم امت هياضصا ىا 022

 ه7 تمانع! نراب ةفابع نعي نيم فاك هل وشب ماليملا/)ط وتطل سلك, رانج سنا انج
 (مءاقل انآ دعب اا 3 ةنللى هلا هدعا ام هنونمادتعب هل ملال عت : هللا هب ,ورت ىا 2 سا ءاقل بحا |

 دعا! امتدت وم نكتع /اهلب تي وزب ا( ىلا هقيبرطلا ءاقل ةزك مو )نهب كلام زيزي هازل تم فا رام ١

 بوللطمب . رفظن ملف ( هءاقل هللا ه رأ 0 كلدب هزيل ثم دححلا ىف دروأك هس طخ تا 2# ظ

 22 "6 ىراقلا علا 2(

 ميكن



 هت م5 مع

 هيلع ىلاعت هللا ىلح هللا لوسر نا هنع ىلاءت هللاوضر ةرره ىبانعو بوغرع رهظيملو

 ىتح مهلك ةنلا نول>دف فورعملاو ريا ىف نوسفانتيل تيبلا لها نا لاق ماسو

 اودقشامىت> مهلك رالل اذ ناوليبداف# ريثلا اف .نوسفاثتكت كفيلا“ لاغا' ْناَو مهءداخ اودقشام

 ايلع تيقل لاق رمع نب ملاسنع ىذمرتلا ىورو مهتايرذو مهحاوزاو ماا نم خص نمو

 ةطاوفلا] قيؤكير زنا مردع نا اج اتق .(ةيمانقلا لطم نم” وطما ئعوحاتع ؟اللاعق ااا وشل
 سيقع .ةنللوع نحا نزمتا ولو هلا ترلاهلكك نقنرحاف ماسو هيلع ىلاعت هللالص هللالوسر

 لاق لاق ملسو هيلع ىلاءت هللاىلص هللال وسر ىنربخا' لها كلذل تناو نم كر !انآو

 معن الا لئاز ميعت لكو ةربع مهعبتتس الا ةربحف نونوكي موق نمام مالسلا هيلع ليربج

 رثكاو اعيرس اه ةنسح .اهحرتاف ةئيش تلمع اذاو:رازلا لها  مهالا عطقنم مهلكو ةنحلا
 ا بيبي “222277٠7٠7٠7٠7 227277777 سلسل

 ٌ لاخدا نم هللا ىلا بح ضئارفلا كلعا لمعنمأمو وكيع هيب قوت فورمعملا ع امض نم

 اذك نات ىردص نعم هللا ح رمش لاق رم نااب نوب ود لاق م نهؤملا ىلع نو سلا

 ملعا ىف قنات هر حس هللاو مات هر د

 5 4 عادارما +
 يس سس سس ببيابلبل

 لضفلاوبا ىضاقلا لاق مالسلاو هااضلا هيلع لا هيت ق ماكحالا هود و فاصل خ) ظ

 ؤ
ْ 

 ؤ
ْ 

 | بحب
 ظ ةعاط ىا «ربنم هل نيعتب امو) المح ىا غماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلل قوقحلا نم

 اذه نسور الصفم كلذ لاثماو «ماركاو ميظعتو)إ نيم :ىد(رفرتو)» قافحلاو ا

 ظ ©( هاتكىف ةالهأ كلامنا هللا مرح ) يد 2 نيءشو هإ بخ ام ردق ىلع ىلا نيكبلا عمل

 .لحاخي هزيةحل ند عون 227 لعب كغ ةمالا تعمحاو ) هءاطخ لصف هتمر> نابو

 ىلوالا قيرظب. همتاش ىثا (هاسو) نيرفاكلا فالخم (نيمل#سملا نه هريقوتنم' بحام

 لاقول ءاملعلا ضعب لاق اذكو ارفاك ناك 'ىثشىف ىنلا :لحرلا باعول ناذتاق ىف هقحىف

 هنأ رعش ند ه رعسدتلل ىلا باغ نعم كيبكلا صفح ىنانعو وفك يف ريع ىنلا ارغشل |

 اكل اير اوك ذل .ىفتلاب خرجا كلة ولو : لفك ىنلا تس :نا:لاطالا بف ركذو رفكدةف ةعركلا

 رفاكلا اماو هب نمؤملا مكح اذهو ىنلا ىلع ىمتا لاش نا زوو رفك هلا ةالسصلا

 ماب غلف هدب نم جرح و هدهع ضقت مهصعل لاقو لش مهصعل لاق هيسوا هصق اذا

 ىف ةجحرلا نع مدنا ىا 6 هللا مهنعل هلوسرو هللا نوذؤي نذلا نا ىلا_ت هللا لاق )ثا

 اءناصإللاو دوهلا مث سا.ع نبا لاو انام اكو لاند ايادع مهلدعاو ةرد الاو اسدلا

 نو ريقف هللا نا اولاقو ةلواغم هللا ديو هللا نبا ريزع اولاةف دوهيلا اماف نوكرشللاو

 امتكدلملا اولاَقف نوك رشملا اماو ةثالثثلانو هللا نا جسما اولا_قذ ىراصللا اماو ءاننغا
 ظ هس ساس 27 ب ا ت7بتتت77ت7؟ يي تتتتتت7ت7؟7؟ةث تت 67 تتصف -_

 (هللا تان



 هه مما وس
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 ) هلا اسو هلع قار هللا ىلص ىنلانع انئمورو ىوغللا لاق هواك مانصالاو هللا تان

 راهنلاو ليللا بلقا ىمالا ىدِس نهدلا اناو ىهدلا بيس مدا نبا ىنذؤي هللا لوش لاق

 نحاس لفو هتعابر كله ع هه>وىف جت هنأ وطه ساسع نا لاَ لوسرلا ءادبا اماو

 تازن نذإ وه نولوّد و ىنلا نوذؤي نيذلا مهنمو ةيالا ردصو نها رشتوو الاغا ع

 لاقف ىتشالام اولاقو ماسو ةلغيل الت هللا ىلص ىلا نوذدؤل اوناك نيقفانملا نم ةعامج ىف

 لوش لذ مهم كب وس نا سالخلا لاَقؤ اس عقويف هغلس نا كذا 70 أناو كاب مهصعل

 ١ للاخت لاقف - نذا ىا نذا لح اء انفدصيف لاك أاناقأم ركطو هسأ 3 ا

 لاقو) ة هن الا مكلم اداه ندلل ةمحرو نائم وحال َن هولو هللا ن مول 0ك ربح م لق

ْ 

 67ش 6 تش 22 شللا © ا[ل غصّؤلااُلا شلشس١ا١ل سا« شس ش6ٍ؟©؟67بٍبٍ©ش7ببشش9م ت97 ب بث تت تح

 هنامم دعا 0 هنامح ىفال ىذالا نم عون يدل كفو اودّْؤَ نا م 1 نراك اانم ودل كلاطأ

 م لخد اسهل هقارف دعب الو هتاقو دعنال ىا (ادا هدلسعل نم 5 | وكت نا الوز ١)

 0 هللادنع ناك رل مكلبق نم ىذالا ىا (مكلذ نا هرمال اميكتو هردقل | يظعت الما

 هللال وسر ضقنتل لاق ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىلا باانم لحرىف اوستح امنذ ىا

 هلابت_بفدو :لط وه م ن لتاقم لاق 26 رك ماسو هيلع ملا هللا/نؤص 0

 نايسط تنب هيلاع نا ىىهزلا نع رمعم ىورو مر# كاد أ 1 ىلاعت هللا ريخأف ٠

 مرح لبق كلذو هل تدلوو الحر تحوزت ماسو هيلع ىلا#ت هللا ىلص ىبلا اهقلط ىلا |

 حاكن رمضا ن مف لزب هلا ٍىوغلا ريسفتىفو ملسو هيلع. ىلاهت هللا ىلص ى | جاوزا حاكن ٠

 لكب ناك للان أف هوسكدوا اش اودث نا ملسو هياع ىلاعت هللا ىلص ا دعب ةشئاع |

 حيرصتلا ريغ نم هءوس امب جيولتلا ىا هل ضيرعتلا مرحنىف ىلاعت لاقو ل اهلع هى

 نمضتم هنكل حيرصتلا ماقمىف ةاعارملاب سما هناف اضاف را ولو هلال ااونملا نيل اهااي) ظ

 انبقارو انيلا رظنا ىا ( انرظنا ) هلدب ىا « اولوقو ) جواتلا ماس تق« ةراواحأر اال هيكل

 لوبق عام ىا ار 01 وبصل اون الملا ل ماعنو كمالك مهفن ىتح ان كاتو هي راتط دول

 سس ىأ (كلذزو) دك ديدهمو ديدش ديعو هيقو مللا تاذع نيرفاكلاو ف 6 الا(

 ةوميلا عقل (اةلعاس انغزا ىاسم يااهل ناولوش لذ 613 واهنلا اول كالايلخ دلل

 (نوضرعيوإل انع لفغتالو (انم عمساو)ل انيلا هقلاو كعمسب ائعار ىنءملاو نيعلا رسكو |

 (ةنوعرلا نودبري) مهدنع ةيسىه ىلا «ةملكلاب) نو>وليو ىا ةروسككا ءارلادبدشتب
 دوهيلل لاقف اهل نطفف ذاعم نب دعس اهعمسف مهيب اه ن وكل ةقاما ءارلا مشب هو

 عطقو) 1 ىفولو © مهب هبشتلا نع نينمؤملا هللا ىهنف ) اسنولو#ت متساوأ اولقف

 7 انعار ة ةلكل 2 ىأ (اهنع نينمؤلا ىلا داسفلا باب كي_سو همم ولا 3 ع ؛رذلا

 اهف أ لب ليقو هب ءازهتسالاو )ل هنعط ىا (هيس ىلا قفا ةاو رفاكلا اهل لصوت



 هت م88

 قدع ظاؤلهبلا دلع ةينال): قاما ةهءاشمو ىلا معاد ( ظفللا ةكراشمن مرا انعار ةلكف ىا

 نع ملكلا نوفرحي اوداه نيذلانم مهنع ارابخا ىلاعت لاقاك هنلع ءاعد ( كتلدبإل عمسا
 ندلاىف انءطو كطشلللاب امل انعارو مي ريع عمسأو انصعو انفي نولوشو هعضاوم

 هللا مهنعل نكلو موقاو مهل اريخ ناكل ان .ظناو عمساو انعطاو انعمس اولاق مهناولو

 لب عمسا ىنمع انعار ةلك نوك صيام هنا نيبت اذمو اليلق الا نونءؤي الف هوك
 ىنلا ريقوت مدعو بدالا ةلقنم ) انعار ةلكىف ىا ؟اهذ امل لب ليقول ةرباغم امه

 ىراصنلا ةغل ةخسنىفو «راصنالا ةغلىف اهنال هيظعنو) هلت ىا ( ملس و هيلعملامت هللا ىلص

 بأي نم هلفانم ةاعارملا ناف ةداحلا ةفغللا قفو ىلع ىذا اهدحاب ديل ه>و الو

 ىتحا ىا (كعرن) ةياعرلا نم صا نيع تثو ةزمه -لضوب ( انعرا.ىنمع ) نوكيف ةبلاغملا

 ةطورمشم هل مهتناعر ناب نذؤي ناك ثيحو صالا باوج ىف مزعل فلالا فذ كاعرت
 مهنا) هنومضم ىا ةددشملا ةيناثلا ميلا خل 6 هنمضم ذا كلذنع وهنق ) مهل هتياعرب

 ءاوس لاح لكلب ةياعرلا بحاو مالسلاو ةالصلا هيلع وهو مهل هتاعرب الا هنوعراال

 نع )' هتمانم نيرضالا 6« ىهندق مالسلاو ةالصلا هيلع وه اذه و مهعارب لوا مهاعار

 ' كلذب ىلاعت هللا هانكوا ىهاظلا وهو مساقلا هناا! م هقلارا قطن ( نبكي ىلا
 ا ياس حالا نا الاميل ىهو ىرخا ةينك هلو مكب مساق انا هلوقل
 لي ريب !يايرشيالا لقفدع ىنك نم :( اوبكتالو]: دحاو) قتلا (ىمسأب) اومست ةختن ىفو

 ند عما وه ىهنلا طحم نا ىلا ءاميا هيفو ربسكيو فاكلا مشب (ىت نكي ) اونتك< الو

 ةاحوأ) ةزوسل ىفاك ةعر يلا ايا 1( ةيشنا ةئانصرلا ةه.سشلل نابحوم امهنال هب :كلاو مسالا

 نيب أع هيركأ مسالا روق ةيبكللا وم نينا هوز للا ل .ةادال ءاريغأ قنا اذار (ةلادا نغ

 مكي لوسرلا ءاعد اولعجنال ىلاعت هلع هنع مهين دعب اهسال ةمساب هتودانبال ثيح هعم
 تينام اماو هللالوسراي هللاىاي اولوقلب دمحا اي دمحاي هل اولوقتال ىا اضعب مكضعب ءاعدك
 ليقوا ىهنلا لبق ناك هلعلف ثيدحلا دمثاي لاق ةيدابلا لهانم الحر نا سنا ثيدح نم

 ةينكلاب هنودانس اوناكو ةيعدالاف كلذ زوجي هنا مالسلادبع نب نيدلا نعنع لقنو هغولب

 ' نع مهابن ةكراشملا ةهيش هيف ناك املو ةداعلاو !فرعلا بسح ةا ا ىف مظعتلا عون نم هبفال

 نايا نو ناتملا هاوراك (ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ناك ذا كالانه نيف اونوكل كلذ

 /" هكا عفا (كنعامل هلاقف مساقلا !بااي) هريغ 6 ىدان لجرلإل باجا ىا «باسا)ب
 مساقلا نبا وهو رخآ كيغر ىلا زاشاو اذه .تؤعداغا) ءادنلا اذهت كذزآ ئاارينكف

 طخ تراب يفاتي دا سسك كيلا رف بكيس قيشلا .ةباصلا ىف ىزكاتش قواضلالا
 نؤزهتسملاو نوقفانملا لد. دحمو هعدب نمل ةرداصلاهريغ هنوعد لاب ةؤسل ىفو (ةريغ

 صاقتنالاو هتوعدب راقحمسالاىا هب ءاززالاو) هتيذا ىا (هاذا ىلا ةليسو ىا (ةعبرذ

 يس هوحنو فئاولا ( (اذه اندرا امئا اولاق تفل اذاف هل ادصق (هنودانيف)ل هتلاحف

 (ىلل



 ةددشملا ميلا م و ميملامضب «ناحملا ةداعىلع هقحب افافذساو] هردقل اصيقنتو هصاىف هيلع
 رجح مالسلاو ةاللصلا هلع ني ني 5 عخص اى نلاببالا ىذلا وهو نحداملا عمج

 هتلاح ىف هقكن ىذانع هتحاس مرح ناص ىا قاتلا ىف هرمسكو لوالا ىف ءاحلا حل ؟ 0 5

 هتنكب ىكللا ىا (اذهنعء همن ءاملعلا اوققحت لمح ) يطول نسف(
 ناين الو ةلاطلا كلتىف هؤاذبا هو (قلعلا عافترال هتافو دعب هوزاجاو هتايح ةدم ىلع
 هل 51 الو مجحرت عم ىعرش ليلد الب اولمح هلوَش ىلا برىغا دقو ةلدالا نم اضيا

 لماشلا هنع قلطملا ىهنلا مومع ةحارص عم اهدعب هزروحىف فاكب ةلعلا عافترا سيلو
 ناكني ةباوصلا دالوا نم ةريثك ءامسا هتفالخىف رمع ريغ دقو فيك اهدعب امو اهلقق ال
 ُّق ماسو هلع قلاع هللأ ىلص هند عم ن نم رام ءلإ هريع ها نا 5 هاري ادّمُح همسا

 ا

 ىفاشلا اةلطم اه هعنمنمتو ليواناهنع هلا عم تنك هم و عنع ن الف هن ةيمستلا

 هسهدمل قفاوم ريع هنال هيلع هج هرهاظن هلا 5 رم ريمغت نع باوجلا نا ىهنا

 صهاظل الوا ادمت همسا ناك ءاوس مساقلا ىلإ يكياوا»ةللقالا انددا ىفاشلا لوق اماو
 كلتش و دارك ( نيش رس راسل راس فا هك نوبتكما طولا زاطب قلدنا, رايك ك0
 ق اسملتلا هعرنو ى اطنالا هلاقام ىلع ةلالضلا ىلع ةمالا عمتج الو عام الا ةل زيك مهم

 انينضطت قابس (اهمضاوم اذه ورمل )1هيريتك ١ ئاز(, نا ذم ننس دلع ا ذوا ون( وئاشللا لم
 ناوصلاو روهملابهذم وه) هتايحب ىهنلا دييقتنم (هانرك ذإ) ىذلاو ةخنىفو (امو)ل
 اقتحم ناوملا تعمسدقو اقلطم عنملا باوصلا لب هلوق ى طل دلا هضراع (ىلاعت هللاءاش نا

 ( ميرجتلا ىلع ال بابحسالاو بدنلا ليبس ىلعو هريقوتو هميظعت قرط ىلع كلذ نا )

 هنهن نا ند م لصالا فالخ ىلع هرودصل ةنملا نع ةورمم ىاوعات ادو نأ ىكحدلا هقعلو

 ىلع ىهنلا ظفل ل لصالا ذا اهب ل بمكلا.نوحون نذؤلا ءانيقال لكلا
 لصف وه ىذلا لوقلا نا ملعاو ىهتنا اهنع هفرصيام موش ىتح مرجان م هتقيقح
 دفيشت يراضلا به رختا نكي اونتكت الئ وطاب اوم قبيح نا فانلا افق كاطألا
 نا دحال سبل ىبفاشلا لاقف اهريغو ةريره وباو رباج مهنم ةباحلانم ةعاج ةياور ند
 ةيهارك ىلع هلمحنف مهنمو ىففارلا لاق الما ادع همسا ناك ءاوس مساقلا ىبأب ىتكي
 سانلا نال رهظالا وه نوكي نا هيشيو لاق دارفالا زوجو ةينكلاو مسالا نيب عما
 ليوأتلا اذهو. ةضورلاىف ىوونلا لاق راكنا ريغ نم راصعالا نانو( د نروشكما] قالب
 نمل اقلطم مساقلا يباب ىنكلا زاو> وهو كلام بهذم برقالاو فيعض لالدتسالاو

 دوهبلا نا ىهنلا ببس نال مالسلاو ةالصلا هيلع هتايحم صتخم ىهنلاو هريغلو دمحم همسا
 اولاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا تفتلا اذاف مساقلا ابااي نوداس اوناكو هب اننقلا

 امتي

 سس سلسل يللا ا ل سس

 ءاملعلا نع ءانحالاىف ىلازفلا ِهِلَش اذهو ىنعملا كلذ لاز دقو ءاذبالل اراهظا كن مل

 | كمعنلل الاخدا يقف ومو: يروم ريو يري (هإ انينعت 3 مالس !1و ةاللضلا هيلع: هريغا ا



 لي مو
 ير ل 0 “2 20 عمم 1 نأ اع 9 2 همسأ نع 7 كذاو)

 | ناك امناو) مكئاعساب «اضعب مكضعا ايلا قالي زرسا فا ب ا - كورلا هاد اوال

 ظ مهنا املا ارث ىعل (هتنكب ) ىعادلا هوعدب ه2 لع دا رفالا كي ىورو باوضصلا

 لويس مهضعن ) لاكشا الف مساقلا ىبا ةخح- ىو مساقلا ابااي ىا مساقلا ابا نولوقشوا

 ا وسم دل رار لوط لع ةرمعلا لما وحر ارفف حاس
 ظ كح ركذو لالاحألا و مظعتلاب واق ه ةيع كلا ءاعدلا نأ . مه كل 2 اوس ا (لاودالا

 ] هلوق ١ ذك فيعض هنأ ىفارلا هر داق ةالضاورلا قف ىووألا لوو ذأ هاشم صعل نع

 هاقنو 50 ثء دل ه4 ةفاوم هق 9 رظن هش ثردخلا لك هكا 2 هبق لآ راك ذالاىف

 اتخيل ىهدسأب قمشل 0 هعفر راحن *ونع ريبزلا ىبا ُثِبدح نه 2 لاو 2 دهإ

 ّق قمع ءاا لاقو لسع نس> ئ كمدنلا لاق ىهعسأب ىهسلا "أو ىتاث 0 ندهو ا

 | وهو نك كلاي تياؤ نافع نما و 2 ثيدح اذه هد رخا نا دعب ناعالا تعش

 | ليلك ناجل كلفو هلل م ىلا قنا اليس ئنلا معقب ةلغستلا داوهتف ةزنو ازعإ دندبو* عامل لا كلكم
 | هركذ امو ىهتلا خوسنم كلذ ىهنلا نأ ىلا .« زردلا لل ةؤجلا ثول اكل ناك

 0 لاقفماسم حرشىف ىوونلا هاكح مالسلاو ةالصلاهيلع همسان ةيمستلا نع عنملانم ىرذنملا

 ىلاعت هللا بد ىبئلا نع ثيدحىف ءاحولاق الما ةينك هلزاك ءاوس اقلطمةعونم دمحت ةيمستلا
 (هنعىلاعت هللا ىضر سناىوردقورل هلوقىنعم اذهو مه ونءارمش مهدالوا نومس ملسوهيلع

 ةهارك ىلع لدبام مالسلاو ةالصلاهيلع هنعل نسح دنس ىلعي وباو رازبلاو مال اءاوراك

 ل6 واد ازلا ماك اق ىنعقاوو ا نع ا«( كلو رست املا دعا 9:1 نفح ومطتلا

 ١ «قزاكلالا ةاهمتسالا“زادقتت 4 مهنونملتمم ادم هالو قزق اى اقل هيلطمت قد هياكل نيا
 مكسفنا نوسننو اذا نسافلاعروسمأتا "ىلاعت_ ةلؤقك ةيناثلا كولا تاكر الا طول .كيدوتلا ةلعإ

 كونها ةغرصا (دقا نمش ةفوكلا شاملا ثيبك هلل اظهار ع ل ىورو)

 رهشا هلال دمح هب دارملاو 6 ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص ىتثلا مساب ر لعاقلل هنوك زوو

 | هوما عزإ اننا لف ةاينااز سشارا حت ضان ىف( اهيا ءرياور و اهضرأا داقلا» لطلشتاد شنيللا واعلم اعشنا

 1 تنك 00 دمحم ىكحو) رير> نب دمحم وهو (ىربطلا رفعجونا هاكح) ملسو هيلع

 . هنعىلاعت هللا فدا اوك عا هنا ىلياىبا نب نحر لادبع نع تاق. طلا بحاصو ىدقاولا

 ليلو مكرم دلال باطالا(0هدلاز نر ذي اذنه وا هما« ئادرهزف (نلضك“ ار "راعنو

 ؤ للاسمنت. هللا ( عنصو دع اي كب هللا لمف ث ةنعس ىف هل ىا (لودو) سس 11 (هنسي

 ' (ىراال 0 نانديرز لون ررشبس ا نن ٠١ نال 7 كلا ذا ندع 6 هن ءىل انت "هل !ىظو رم لاقف)

 بس مالسااو ةالصلا هيلع ادع( خحزا ال ئا ىجعدلا ىلع ىوصن6ك شالا ل ةفانآل

 ا ا انتو (مجرطلا# فمع ضدتالا ياو ا<كرصت كل..س بيساوأ كبس ا ىا كب

#١ 



 دمحل ادم ىناعم نم. نا:نينمؤملارثما اي هللاوف ةحلط نب. دمع لاقف.همسانيغب.نا دازأف دخت
 ضف ةياوصصلا نم نا عوير ويبفلل ا! وتو ماع يش ريمغت ىلا ليسالف اوموق لاقف مالسلا هيلع

 بسلا نع مسالا هيزنت وهو هسيسلا (اذهل عننا كارا و ران السنا ا نوناعو ةعض..دحح همسا

 ( ره ,اجسا ريغو) كلانهمهماعسا رييغتب ىا 6كلذب مهل امار ؟1ءاننيالا لع ا هسا( ايللقاتازلا

 ءاسالا ءاعسا اومست هعامج ءاعما سعو ةزحسل ىفو ءايدالا ءاعماب ىمست نم ضع ءءاع“ا ىا

 ىلع ىودعلا ليفثنب ورمع نب ديز نب دعس نب نم رلادع لعمالا# ىسك ناىوردقف

 ناك ماشهنبا ثراملا نب نمحرلادبع نا ىورو نمحرلادبع هاعش ىموم همسا ناكو رمع
 ءاتلا متن نوكي نا زوو مدالوا ىا «اومستال لاقو) ندحرلا دبع 1 مهاربا همسا
 نا ماسم حرشىفو مهعنمنع رم ىا «كلاسما مث ءايبنالا ءامساب ل اومسشنال ىا ميملاو
 صاخ هنا ناثلا اةلطم »ع ءاقلا ؛قاب جويكتلا نع .ىهنلا هل والا ةتشر, ةلئيتدلا ةكطيف .هيعاننلل

 سداسلا مساع ىمستلا سماخلا عما مرحامنا عبارلا بدالا ىلع لوم هنا ثلاثلا هن
 ليلي مالبيلاو 00 هيلع هدعن هلك اذه زاوح باوصلاو) دمك ىلا لا ا

 هيلع هلوقل « ادم هسار) هاك ا ئعا ( مهنم ة هءامح ىمس دقو كلذ ىلع هبا ىصلا قا.طا

 ظ
| 

[ 

| 

 همسأ يو باكل عش .ةلط ىن 1007 : (نمازلاديغ ءاجاو امحر) 0

 لاننا ىورو) هلوق هيلا ريشب اك 6 مساقلا ىبإ انكي يتلا مقا راسل ىلذطلطلا

 د مساقلا ى 1 هنيكيو ادب هلو وست فر يا76 كة فونخل ماسو هيلع ىلاعت هلل [ لل

 نا دمه ثيدح نم ىدذمرتلاو دوادوبا هاور دقف اماعوا اصاخ انذا ( هع لاعت هللاىوضر |

 هدنككو ادم هيمسا كدب ىلدلو نا .تتيارا هللا لونسراي ,للع ىا. لاق ظلي. قاغ نع :ةيفنطا
 دقو مالغ ىدعب كل داو .س ىلعل لاق مالا و ةاللصلا هيلع هنا ىوريو مف لاق كتايبكم

 نا مالسلاو ةالصلا هلع ربخا دقو / هدعب ىتما نم دجال لحالو ىتنكو ىمسسا ةتلحم |
 (هتينكو) نامزلا رخآ ىف هتيب لهانم (ىدهملا مسا) مساقلاىباو دمم عومىا (كلذ

 مساو ىمسا ةمسا ءرطا وب ىدهملا ظفاي: دوعسم نبانع اهريغو ىذمرتلاَو دوادؤنا ةاوزب |

 ىنلا) دو .همسانأ ا 46 ىهس مايا ه«تاورىف ة 4 كلا دار نم فرعل ا وّىا مس ماو هسا

 نجلا موب لق بليز تخا شا تشب ةنمح هما دا اميه ويلا وهو و9 تدع

 دق ء ناكو بلااطيىبا نب ىلع عه ايف ءااوهاناكؤت نيام جليسة نم دي ري

 5 د هءيم ايلع نا ىوريو 7 بحاصو مايا لاقو مولا كلذفف هلئقن '
 ىلع ههرك اء مابا, نإ لطب أ هرب هلتق ىذلا | ده ةش م برو ىاوسلا اذه لاَقف

 ةريشع تس ةدس .4 ىرامتلا ىراصنالا (مزح ن ورم« ن دمجو) مويلا كلذ خانوا

 أ دهممو) ةروهلاب م نيتسو ثالث ةنس ةركا مون لتق اهيقف ناكو ةركاب:ليقو نارك

| 

 0 نك ىف لو مدام لع ى عل ١ يادي هعلا لب ( لط ْن لع مالسلاو ةالتكلا هناع

| 
| 
 ِْ , هللا ىلص هللا لوسر هوبا هب ىنا ىندملا حز ١> ىراضنالا سا“ نيا نورس ف ْن كان 0



 ع ا

 | اريثكو نإ 4ي.دلباو ريغو )) ة 1 مول لق هه زب ياو اد ىايسف ماسو هيلع نلاعت

 فانم دبع همسا ناكو ىهذلا لاق ةفلَخ نب دمح“ ادمح مالسلاو ةالصلا هيلع هاجس مهم

 (لاقو ءالعلا نن لاله 0 هيلع ىلاعت هللاىبص هئمزىف دلو رباح نب طيدن نب دمو

 ١ « نادمعو دمحم هن ىف نوك نا كدحا رضام ) ماسو هيلع ىلاعت للا لص ىب لا ىا |

 (مسقلا اذهىف مارملا هيف تش اعث ىا «مالكلا تلصف دقو ةثالثو مح 55 ظ

 (هانمدقاك نيباب ىلعل باتكلا نه عبارلا ىا

 ل ا

 فلا بدس نو عع / كاباو هللا انةفو) ماع 50 6 اعا 2 مدوا مش ْئ عاسلاو

 16 ىا (هسفنىف اصقن هب قطاوارل همذ 1 (هباعوارإ هش ىا (ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص

 ديامراظلوا ٠١) لكسر هلالشو دما طيري يرتجف هرب امص وا

 ءارلا دب دشش 6 ضرعوا) 5 تع ءاوس هن الاقم نم ةلكرا هن الاح نو ةلاح ىا (هلاضخ

 هب اراقتحا ىا 4 هيلع ءارزالاوا هل بسلا قيرط ىلع ؛ئشب ههيسشوا هيف حول ىا

 ضفخلا ىا «هنم ضغااوار هردق مظعا راقتحالا ىا (هنأشا ريغصتلاوا) هق< اذافذتساو

 مكلا او هل تاس و يلم 3 ددحاو لكب (وهف) هك > ق دل تنعلا واز ه سمع أ نه صقالاو ؤ

 ع لوصف ن٠ الصف ىثتسن الو اليصفت (هنيدناك ) الاحا ىا (لتَش باسلا مكح هنف ظ

 مايه ىعذلا ىو اهلا رانك ة(دطقلا اذه لع ل دمنا ديلا مالك عاونا نم اعون ىا 0 ا

 ناك احرصت ) فانيلا اذه لتقف جلد الو ا (هف ئرتع الوز باوصلا بوص نه

 ىلوالا قيراعلاب (كلذك و )) بابلالاىلوا دنع مكحلا ىف نايوتسي ذا بانلا اذهىف ( احم ولتوا

 هلا بسنوا هن دل ليا تب هل ةرعصم (رطوا مدافللا هيلع هيلع اعدوا هنعل نم ز)

 «ةمافلا قو أزط ل عرلل كغ.دلملا»:هناكم و: كين رثشلا هطااكة ع“ أد طانطلا# رتسكم- 6 هبثضتع جويل الا

 سل لعاب دج ملابان نييك و :ةلطهلا .ننعلا عشب (سعالا /ايوهستسلا ىلا !اطخطلا وهب للا تكلا ذرب

 همحح* نعل ةزعسل ىفو نييازب نا خو ركلا هماح ىا (ةزيزغلا هتيدولا طلخا هلا

 مالكلا نم ةعبق هةقورا ا ىا .ةينجلا«لوكلبو نيسلامخإ (نيزس) ةسافلاب علا از مث ءارو

 نطو :ةعيرشلاب هر ىا :(لوقلا عيطارختاو )يقف ا وذ زول ناب ووأللبف مضب (رثو

 هنأع لجأ ةةدلا در شاف هني و ةلمهم ناعب (هريعوا)ل قحلا نع لفارس صا ءارتفاو الك عا ْ

 ةمجمم نيني (هصمعوا) اهريغو رسكلاو رقفلاك «هيلع ةنحلاو ءالبلانه ىرج امم ءوش)

 (هيدل ةدوهعملا هيلع هناي (ةةكاجخلا ب رعشبلا ]ضارب وللا طع لي عريش ع م[ ةلمق فاض

 نيرسفملا نم (ءاملعلا نم عامحا هلكت هانركذ ىذلا « اذهور) اهوو ءامتالاو عوجلاك

 للا نيعمجا مهنع ٠ ىلاعت هللا ىدكر ةيأ ىصلا ندان) نايينغااوب "-- هلاةعاو) نيثدحملاو |

 (له)
 6 دسم وسل سم د قاجمم



 م ا

 . ا ا سلا ل نه ار اوواوا ةييان ىلا ارج ماهو انموي ىلا ىا ( ارح ماه

 | او جب كتفتنا ور اناحزلا قم هاياتتننام تملا. ا ذكو ”ناالاب نما اذه ردع وطال ماقتل

 ظ ىروباسينلا مهاربا نب دمع (رذنملا نبا ركبوبا) ىضاقلا (لاقإل زييقلاوا لالاو ردصملا
 ' ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا بسنم نا ىلع ) مهلك ىا « ملعلا لها ماوع عما )

 ىنملا هذهىف ىنبلانم لبقام عنو هىمال اهظعأو هردقل انوص (لتف
 مدلا هبئاوج ىلع قارب ىتح #* ىذالانم عيفرلا وبلا ماسإال

 ' دعسنتا ىا «ثدالاو ) بهذملا ماما (سنا نب كلام هبسب لتقلا ىا كلذ لاقنممو)

 ىضاقلا لاق ىنفاشلا يهذم وهور) هوهار نا ىا «ق#“اورث لش نبا ىا (دحاو)ل

 ىلاعت هللاىضر قيدصلا ركبىلا لوقىضتقم وهو ) فنصللا ىنعي ىلاعت ( هللاهمحر لضفلاوبا

 0 لوق: لثعي ىا «هلثعو) ءا ماعأا نم (ن روكذملا ءالؤه دنع هتنوت لشالو هنع

 . ةدر ىه اولاق مهن :كل فنداالوق هدرب ذا ىهطدلا مهوام هتبوت لوبق مدعبال هيسنم لتش

 (قارسلا اور هيف هعم اوقفاو 6 ضررا ةنمااضن خا كاكا ساانكلا ةفنح وأ لاق)

 ؟اهيغ دْننا ليلح ماما وهو (ىعازوالاو]) مهعيمج ىا (ةفوكلا لهاو) دعس نب نافسىا

 نيدهاعملا نهوهو بس هلعقونمث ازارتحا ملسالا ىف ةذسأ ىفو (نيماسملاىف 7 ىروثلاو كلام

 هدعب نمو ةفينح ىلانم نورخأاتلل ءاملغلا ىا «اولاق مهنكلال مدقتا» ىلع هيف فالتخال
 ١ لهو هوهل ا راتغابفكلاوو هني ا رنه )"نطعلاو :ةيقرلا وف: نينادقتما خب اونا ناو لكلا

 لال هلع لقت ىلا نان ةنات ةناافع لقا دكت كا قيل عدس او دقو ارا
 غر مالاعالا محملا"( قاسم نب هللاولا)!ةمرناولا هالو وق قتل نا هزت اهيزانو) بارا
 مامالا (كلاءنعرل عكا لوالاو ماسهىبا نبا ىورو نيمستو سمح ةنس تام ماشلالها

 هناحساو م .تحىبان دايت بابا علم !نايطر كلب كيرتاللا يحوز ناتياهب هنعن وكشف

 عطق نأب هم اريتىا (هنم *ىربوا ملسو هب ةيلعت ماع هللا بد )ل هصقس ؟ىشل (هصقنت نوف

 هس نق نوح لاقور هلا وقإ نم لاقت 8-5 وا رؤ ماللسلاو ةالصلا هيلع هتمحو هدوم
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 م م | آ#آ#آ#آ|آ#آ| طب ببي ب إن شعشعلهيهطداشهسلاسسللعسلاا

 ا حايشالاو ىهدلا ماودو حاورالا خسانتب نيلئاسقلا ةيونثلا نم ©( ةقدن زل ةدر كلذ

 دل لنرزداقاو_:ةقلامزلا عما داتا وهو ةياوثثلا خم قي دولاوا:هح اج نو سويف انهارت

 لمعتسا مث ةفورعملا للملا نم ةل١ دقتعتال نم هقدانزلا لوقرق نبا لاقو ىهتنا هقديزلا مسالاو

 ١ ىفارلا لاقو هريغ رساو مال-الا رهظا نينو عئارمشتلا ركلاو: :نايدالا نافع نها

  لقو انيد لال ىذلا هنا ةيعفاشلا دنع مالاو رفكلا ىو مالسالا رهظي ىذلا: وه

 ا! ةقدلزلاو روكقلاو تسلا شؤيالاوب ةلئك رشا ىلا اخ الود رانا قرياالا ئاللا تسلا

 هتءاتت-اىف فالحل عقول ةقدنزلاك ةقلاعم ةدر هنوكب لوقلا ىا (اذهىلعوإل هتديقع عشنا

 تاناسل الق ه سمعا ىف نيد هل فرعي ّ هناال هرفك ىلا ماللسالا ن٠ هحورذ ىا (هريفكتو

 ١ هتقح 6 رفكوا) ةسا.س ىا (دح) هن هبوب كسى اا يلق لهو) هريغت ىلع داععالا مدعل
0 



 را 0 حوت همت 7 سو

 تل مو

 51 اين راو حا فالثلا نان: لضاخجا وا 4 ىللاعت مللاءاشت نا -ىناثلا :بابلا قرهنينساك ))

 رابكلا ءاطص نم (ةمئالا فاسو راصمالا ءاملع نيب همد ةحاتسا ىف افالخ ملعنالو)
 لرطعلا ارايقااوز ءلزماكك وب هلق [لط عاجالا) ناح عدل نويونك عا (دحا و ريغربرك ننكو)

 ىرهاظلا ىطرقلا ىديزيلا مز>ن' ديعس نبا ىا دا ن ىلع دمحولا وهو هيرهاظلا

 هللا قلل ةكالز ل دلل االنلا حاس ا تانيا وب نوينفعو عين ةيبنر شان سالا (جبولفلا)
 ةريثك انكي كيتا: ا ننهاظ ادهن ناكض مث ايمفاش 2 اكلم ةزقاو رع طفت ب بوب نابحالا

 (باكم لاح لقير ] لاروزا اةيمعت_ مدع نلعب لوي هالو هيي يبفوعسملا 01 راسا ل

 راصمالا عيمجىف راصعالا ءاملعى ا «ءاملعلا عمحا نونحس نب دم لاقإل هلتقو هريفككنم

 نا ىلوالا ناكو ةفشاك ةفص:( هل صقتتملا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىيص ىنلا متاشنا ىلع 0

 ايندلا ىف (همكحو) نيرادلاىف (هل ىلاعت هللاب اذعب هيلع راج ديعولاو رفاك ) ةفطاعب ىتْوب

 ىقعلاف (هباذعو)) ايندلايف (مةزديكىف كلاش ندإو لئلا )لب ةكالا عيمج ىا (ةمالا دنع)

 مقرلاب (هيقفلا دلاخ نب نيسح نب ميهاربا جحاوإ رفك دقف ةغسىفو هب قو (رفك )
 نب دلاخلتش ) مالسلاو ةالصلا هيلع هصقنتىا (اذهلثمىفال لدتسا ىنملاو ميداربال تعن
 ماو نوئلامغب 6ةريوت نبال لتقلوءفم هنا ىلع بصنلاب (كلامإل ةريغلا نباىا (ديلولا

 اة فالس يقدم يع ١ (ناقط» 2 روقاو رزان نماشتا عنا ا اع رت وكما مالا

 ةاللصلا هيلع هلمعتساو ملساو ماسو ةيلغ للام هلل[ عصا لاذع مدق هموقىف اعاطم. اعلم

 هلوش ةؤسأ ىفو ةرون نا لوقلحال ىا (هلوقل ) عونرب ىن هموق تاقدص ىلع مالسسااو

 ةاكزلا عنم هنا كلذ ببسو 6 عكبحاص ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا نعل هلقت بيسب ىا

 ىاانا كلاملاقف ءاكشلاب عنمفف اقلب هنو ييلاطا وبل نيرو راقي وتم لميس ضو نكي نق

 قاشمللا نيون داو ا اوكا و زهواصلا نا تملعامأر باخ لايقف, دوك زنا. نرد ةرولضلاب

 تيمهدتلا هنلاو ؛انحاصر كل مارت امو فلاغتركابةف كلذ لوش مكبحاص ناكدق كلام ةلاقن

 كبحاص كيما كلذبوا لاق كلتاق ىنا دلاخ لاقف مالكلا ىف الذاغ يي هلق عنبفرض ا قل

 ادلاخ املكف نيرضاح ىراصنالا ةداتقوباو رمع نب هللا هع ناكو كلت دعب هذهو لاق

 لاتموفر لك ننعذلاب وهج ننوكشرنيركم ىلا : ىلا ءاهتشا م دلاخنإاب كلام لافي مهم الاسر كك نارصا ف

 هتحنوز ىلا كلام تفتلاف هقنع برضب روزالا نب رارض صمأف كتلقا نا هللاىلاقا ال دلاخ

 .كعوجرب كلتق هللالب دلاخ لاقف ىتلتق ىلا ىه هذه دلاخل لاقف لاما نم ةيافىف تناكو

 هقنع برضف 442غ برضا رارضاي كلا لاف ماللسألا ىلع انا قكللام كاك و مداد نوع

 لقوا «حوزو * ولا نم اهارتشا هنأ ليش هال دلاخ ضو هردقل ةشا 9 لمحو

 ف اسف حاكللا رضحا ةواتقاإإو رم ل كاقو اهم جوزو صيح ثالاس تدتعا اهما

 ار اب جوزتتو اسهرمأب .هنلضو كيلا نمل اان 1 رمع نءا هل

 0 0 هيسران .ىللوأ بق |! دلاعب نارك, ىالا: نع لاق اهيبع_ ىلا شا[ وز نطع ويكمل

 (هجحرا)



 سيتا مو. وس

 لاف لاوأت ةناسلتقل كنك اه لاق هلق اجلدسم لكسقا هتاف ادلا## للظذناف لوا هن افك
 هالو الاو لزعاال ةياورىفو ناكرشملا ىلع ىلاعت هللاهلس افيس دمعا تنك ام لاق هلزعاف
 ىو روعاناكوةريثكى ارع ةريوننب مكمهوخا هاثردقو ملسوهيلعىلاعت هللا ىلص هللال وسر
 ةمايسملتق نيح ةدرلا لها عم ديلولانب دلاخ هلتق نوكيدقو ءاروعلا هنيعىكبت ىتح هيلع
 نظبو هنم دلاخ هعمس مالك تبس املسم لتق هنا ليقف اذه كلامف فاتخا دقو هريغو
 ليقو ادبا هتبار تحن لتاقال هلا مسقاو كلذىف هفلاخو هلنق ةداتقوبا هيلع رككاو هب هنظ
 رهظي مو مالسألا ىلا عحر َّ درا ةريون نب كلامنا ىليهدل ضورلاىفو ارفاك لتقلب

 امهلّشملف مالسالاىلا هعوجرب ةباولا نم نالجر هدنع دهشو ماكحالاماةمىف دلاط كلذ

 لاكشالا ضعب نم هيلع دريامع ةيفاص ريغ ةيضقلاو ىلا نع ىناسملتلا هركذام ىهتنا
 ناهلسوبا لاقل لاقحالا دو>و عم اذه هيقفلا جاححا م<تالف لاوحالاب ملعا ىلاعتهللاو

 فالخم ىا 6« اماسم ناك اذا هلتق بوحو ىف فاتخا نيملسملا نم ادحا ملعا ال ىباطخلا

 نبا باتكىف كلامنع ) كلام بحاص ىرصملا ( مساقلا نبا لاقو )ل ارفاك ناك اذا ام
 (ةدّسلا ىفو ) ةيكلاملل باتك وهو هيفو ىا © طوشنملاو لك همدعو لفازيسنالا (نونحت#

 كلام نعمساقلا نبا هلاقامىا (هاكحو)) مهل رخا بادك وهو ديدشتف رسكف نوكسف مب
 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا بسنم بيبح نا نابنتكيت» كيا زل ملا سن( نع .نقرراماو
 بهذملا دعاوقىف هدنع اذهو يس ل ور اد>او الوق ادح ىا (لتق نيملسا نم

 ( لتس هناف ) هرقتحا ىا ( هصقنتوا هباعوا هّقشوا هيسنم ةيتعلاىف مساقلا نبا لاقو )

 ( قزادن زلاك (لتقلا ) ةيكلاملا نم ةّالا ةغاملا 'ىا © ةالا دنع همكحتو )بتتسالف ىا

 ١ انيدل هّتعاط ىا «هريو هريقوت )ل انيلع (هل ىلاعت هللا ضرف دق ول,.ةبانتسالا ب سغ نم :معتإنع

 , : تيل ل ا 0 233

 مصعسم تعم

 | (,ةناتك/ٌي نافع نع )طويلا لاو ): ةورقوتو ةوردزكلاو هلوئسوو, هللا ونم وتل لات ل
 هللا بص ىننلا مش نم نس كلام تافو دعب هئتامو ني اتا, ةيلوكتل فالف والا 2

 اذا محلا را وا قابل: لاي «طبحلا فلضروا) اضيز ئأأ لت ؟نوملللملا نا ماسو هيلع ىلاعت

 أ نق: رخل مامألاو) اهدا جرد مع دنغو وهام لع هيون «ليق لو ىا"( بنس اولا رب

 نيعلا عفو ميلا مهب (اشيطلا زاب ةتاتوزرانمآو لا ةمالحف كنت نما( بسلا

 ١ ةتسلا بتكلا باكا هنعو هريغو اكلام عمس اهملاعو ةنيدملا ىضاق ىفوغلا ىرهزلا وهو

 ده سس ميس سي سس يي يب يحي يس سبب يبس ل سس سيسي سب سس حس سب يب ييسيسسس سس. مشسشاهجر ب يييييييبس سس يي ل سسسسسبسسسل_ يببسببسبسسا ا

 اكس ):آلاق كلام تخلا_نبا وهون وكلت عقلا ( لوا نونا نبا زر مطسا ولاا هياثي نابل

 قيسأم فالح ةمالجم هءاورلا ةلايف اب ناو لتقلا نودع نال (تاتتس الو ارفاكوا ناك

 زاوملا نبا هاربا نبا ىا (دمم باتك ىنو)ل ةديقم نيماسملاب تناك ثي> تاياورلانم

 ىلاعت هللاىبصىبنلا بسنملاقر) اكلامىا هنا كلام باحا ل ةزسن ىفاك انربخا ىا (انا)
 ثددح ةداهشل ىلجدلا لاق (بتتسملو لتو رفاكوا ملسم نم نيدنأا نم هريع وأ ملسو هلع



 هت مود 20-

 00 هلع هنذان ةهعام هلّئةف هلوسرو هللا مع دق هناف فرعثالا َْك نيك هبفو 1

 باو+لالعلو ىهتنا ثيدحلا اذهنع باوحلاىلا هبسب رئاكلالتشال لاقنم جاتحئمالسلاو

 هنا ىلع ةلالد هيف سيل هنا ىلع باوصلاب ملعا ىلاعت هللاو ىبرلا ال ىىذلا ىف مالكلا نا

 جرفلانبا وهو ةمجمم هرخآ و ةدحوملاو ةزمهلا عمل (غبصا لاقو) باث اذا هتبوتلبقتم

 ةشسلاب هيلع تنثو هافخاىا 6كلذ رسا لاحلكىلعرل ايدن بس نمىا (لتَش ) ىرصملاهيقفلا
 نال) ايندلاىف هتنوتلشتالذا ةبوتلا هيلع ضرءتالىا (بانتساالو) هرارقاب «هرهظاوا)

 قح فاك رئاعشلاب ملعا ىلاعت هللاو ىهاظلاب مكحن انا هيفو اسنطاب اهتص ىا (فرعتال هتبوت
 ثمللاو كلامنع ىورب رصع ةكلا ألا همقف (يحلادب ءن هللا درع لاقورل رد >حافلاو رفاكلا

 امذولو ىا © رفاكوا ماسمنم ملسسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا بس نم ل, ةعرزوا هقلو

 (بهشانع هلثم ىربطلا يحول مهدنع قيدنزلاك ىا («بتتسس ملو لتقل فالخ هيفو

 هالاع والو( كغو ناب ئاوراو)نهتملا بج اض .( كلام نع ! قارصملا .ئيرزإلا دبع ؛نبائا

 الثمىا (ملسو هيلعىلات هللاىبسىبنلاءادر نا لاق نمل مامالا وهو كلام نع ىرصملا

 دمزر ننأ 'لاكتل ئا[( عوارن)) ىازاعنا و ةاضعاو اءزاعشو 'ةاناثد ران ةراذإ مك اذكو

 نل رطالا ملقم ءاآزلا ديناهتاو ارلا رش هو ملسو هيلعىلاعت هللا لص ١ ندا

 0 هصش ىاأ 0 لتقدم دع هل ذازا) ا اسن 3 ىارمبل 4 فل اًرمو ناكىا 0 "ل ىلا

 | ناك ىتح عانقلا رثكي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنا لئاعشلاىف تيذا هصا سفنفف عقاول

 بع هرعش ةموسدب ةوطلم ىإ ءاعمد ةباصع هيلعو سائلا بطخ هلاو تايز بوت هنوث

 عمجا ) ةيكلاملا ىا ( انثاملع ضعب لاقو )ل ةفيظنلا دض هو ةنع ولا لصالاىف ءامسدلاو

 لعاايذ نك لف ةاملعلا ءقفتا | لولا نا“ هقح قاكف“ةكلاملا ءاملع هآلرللاب للا (ةاملقلا

 هنا ) هقحىف (هوركملا نم ءىشبوا) هوحنو باذعلاوا كالهلا ىا (ليولاب ءاسسنالا نم ىن

 نسحلا وبا ىتقاو) اهلو.ق ىلا تافتلا الو ةبوس ةبلاطم  ريغنم ىا (« ةباتتسا الب لتش

 لان نابل قنا نان نيكو لالي ئعؤركلا ىزفاعلا وو ةدجلا را مكب (ىساقلا

 مش )1 ءاحلا ةخحسل ىفو ميملا ديدشتو ميلا عفب لاما هنا ىا 1 ملسو هيلع ||

 كلانه لامعا ةسَرَش اهني هنوكب ىا («كلذي ) 1 وا( تتاهتسا )روهلقلالتنلاب كلانا

 نئكولا ءديغاو القا أو انااهثب كيم للا 'ىلاعت :لاقتدقوت كلدك مالا نفت وهفااالاو

 ريفككىف ىنكي امهنم دحاو لكف الاو لاؤسلا ىف عقاولل قباطم نيفصولا نيب عملا
 اعجىا (اموق عمس لحر لتس ىناوريقلا ىا «ديز ىلا نب دمجوبا ىتفاو) لاقملا بح اص

 مل لاقف ةروللاو هحولا 0 لدحر مم سم ذا ماسو هيلع ىىلاعت هللا ىلص ىب لاةقص نوركادتي)

 ل وراولا ولك دبولا عاد ةعوسا ىوقات ةنؤذإ )دلتا ادءازاولا ازاوقاا قالا عا

 ةفصو ع ةخخدن ىو (راملا اذه ةفص) هتنص ىا (ى) ماسو هيلع ىلاءت هللا ىلص هدا

 نون ليقالو) ديزولا نا ىا (لاق ةتجلوال «تلطو هتقاخ ىا (هقاخ فل راما اذه
 4« اورو
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 ا

 ج هل لاف ماسو هبلعبا لإ ل اغ هللا ىلص ىلا ىلا 9 28- لاقو لحدحرلا ررضتف نيل 1

 | نفل لئاقلا اذه هلاقام رهظنال ايد 0 قرف ارش 2 لا ل لادتعالا ةياغو

 هللاىلص ىبنلا نا لاقنم نوذححت بحاص ناعلاسىبا نب دمحا لاقو ناميالا ميلس بلقنمرل

 هضف نم عيلص ا اك ضيا ناك مالسلاو ةاللصل ا هيلع هنآل (لتش دوسان اك ماسو هيلع نلاغل

 ماسم ةياور ىفو هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبانع لئاعتلا ىف ىذمرتلا هاورام ىلع

 مام ةءاور ىو اهحاو ىسانثلا نسحا ناك ءاربلا نع نيبؤشاا ةءاور ىو ةرمجن ايرمشم

 هرماب الهاج ناك اذا هيذكب لئاقلا اذه ريفكت نكيملو اذه نوللا ىهزا ناك سنانع

 ادر ىا (هل لبق لد ر ىفإ) ناعاسىبا نبا ىا «لاقور هراةححسا هدصَّق رفكب امناو

 « اعبث امالك ركذو اذكو اذك هللا لوسرب هللا لعف لاةفءمللا لوسر قحوال ) هلاق الل.

 هللا لوسر قحفف هللاودعاي لوقتامإ) هيلع اراكتا (4ليقفإل احيرص ر كذبنا يقشألا
 5-0510 لاق مث لوالا همالكنم) عا امالك ىا «دشا لاقف

 يبول قدا الا: ارجل: قيام ارلابمالل : قيل وغ !ظرسؤءىلل عروس السل
 ةاتفتسا اعانا( اهلا نكن لودي نايا د ااا نال لاقح ) .ةيه راثلا” تعلو ادام ةيود م ارا

 ديرب ) هلا بوسنملا ر>الاىف ىا («ككيرش اناو) هيدل صالا تنثا ىا (هيلع دهشا)ل

 | لاق كلانهام ىلع بترتبام راو 6كلذ باوثو هلتقىف) هتكرا_ثم ناعلسىبا نبا ىا

 (حارص ظفليف ليوأتلا هءاعدا نال ىورقلا بيبحنب ىحي ناىا ( عيرلا نب بيبح

 ةيفانم ةنيوق .الو. هيفا نللبللالا نصلاحت كءايضم وا بمال باتجك»« عرض يتعلم راكم ةلاولا لا
 أ هل راقتحا ىا (ناهتما هنالإ هؤاعدا ىا (لَّشالا ةءالعنع ةيلاخ ةدرحم ىوعد نوكف

 رسكب (رزعم ريغ لاقلا اذه بحاص نا لاخلاو ىا (وهورل ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 الو ىا هل رقومالو ملسو هيلعىبلاعت هللا ىلص هللالوس را لج ريغ ىا ءارلا. لبق ءازلا

 ةحابا تبجوف ) ةناه. قحسا اناورح هب داراو هب صاخلا هفصو ريغ ثيح.هناشل مظعم

 ىتقاورل هورقوتو هورزءعتو هلوسرو هللاب اونمؤَتل ىلا_هت لاق دقو هريقوتىف هريصقتل (همد

 ذا نجل م انلا ملظىف ناك .ىا (راشعىف) ةقوفلا دندمَس (باتعن. هللادبعوا"

 ظ (علبلملا او.نقاشنل لا رث.طعا ىا ةيبد اناا نب ص | 10 ةلمه» لاد ديد_كثنو ةزمه جفن

 تذخاىنأب (ملسو هباعاملا ماا نشر ىتلا .للا) وعملا نيطلاو عا راوكللاو فاكلا مغ .

 نجلا ىف .لجسارلا#كللذ“: ل ء راح داموا كيلا كيف 0 هعالطاب ىلابا ام ىنا ىنعملاو ل

 اهلا ضعب 0 وا) لاما تيلط ىا (تلأس نا) كلذ دعب اضيا راشعلاىا «لاقو)

 ملعب 0 هللا ن م ىا ( ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ى : 17 (ر اذا يبا ىا (لهج دقف) |

 ىور هلا هدبؤي و هلهج لاكنم هنع ردص ىذلا مالكلل هلَتَش ىا ىقأب قلعتم 6 لتقلاب )
 ل مس مح سم ا 3 هك



 ْ مقل اذا لوش ماسو هيلع 1 هللا ىلص هللا ل وسر تءمس لاق ة.هاتع نب كلا٠نع ظ

 ىقفاور مهيب مك لا مهي كارم( صا اوايش و رح وايصال /نبل مهيلعبااغأا نال هولتقاف اراشع ظ

 هممت متاح ئىا/ ليتم : 72 مضو لادلا ماو اهمضو ةزمهلا فلا ( ربا ذلألا ءابهةلم'

 ةيناثلا .ماللا, رساكو هب د نت ل ل لل 30 نيتامهملا نيئاسطلا مضب © لطيلطلا

 تع ةيش اك اسعاب هم ع 7-3 ىلع هلمحم ىا داصلا ع2 (هدصو) 5 ءان اهدطي

 ' هلوق هريسفت لعاو 4 ماسو هي اع ىلاعت هللا ىلص ىلا قح هفا |نؤطسإ| ٠ نم هب رآ ل يا هغاصلا

 ظ ( متل ) هتتحاسسمو 3 اهْيف هتاداح لالخ اق.. ىا هر طانممءااقا هاياا هتمستو)

 ةلءه٠ لاد ةرد نا 4 ء جوز همطاف ىنا ىا ني وفل (ةرديح نتخو) هل اراقت>ا

 ادسا كلذ لق ىلع م 5 7 هلما قل دعالا ما وهو ههجو اع هللا مر "1ع بقل ظ

 هاعم هتديغ نم مدق اماف بئاغ هوناو هتدالو لوا ىف اهسا مس 7 دسأ تش ةمطاف هما هّتمس

 وو نم علقو هييرا اخ (ةنم وار هقرا دلل ىل كنقل «(ةقس سل كفو ةهتقر ىلا ءاعا ايلع

 نط, ىا 07 ل هردي> ىما ىنتتمس ىذلا انا ريم مون احرص زرابي نيح نع,داشنأ

 ناك لب .اراستخا ىا (ادصق نكمل مالسلاو ةالصلا هيلع هدهز نال همصهوو متاح نبا

 تاي باع كلطللا لكل نعول تعأ ةيفكناو لارلا عشت راوقواو ولا _ازازافضا و كر

 نوكي نا نيب ريخ ثيح.:ماقملا اذهىف هلامكبو مالسلاو ةالصلا هيلع هلاحن هنم لهج اذهو
 اهوب عيسشاو ريصاف اموي عودا لاو رقفلا راتخاف ادسبع اين نوك نا نيبو اكنلم ايدن

 دال 55 1 اراقلار نار علم. .لاقعإ «تيضاوتو لالخ. كسل يطل اركل كشاف

 ىلا لوا ال هيلا شل ونا ىلإ ةيعي ع« مه دل بتاليلللا لكك دقو ةسفلل داكلا

 هءرل امضاوت هر لحم هنا عم هرقفىف حدقلاو هدهز ىف نعطلا نوعلملا دارا امئاو تاببطلا

 اهتم د وتنص لونكيامم هلي ىف ناعم الا و .نفامدغسالا .(اذهل ماتا ىلا]) :ءسائى اًذاسكتاو

 ديزوبا مهنهو فورعم دلب ءارلاو فاقلا | مإ ( ناوريقلا ءاهقف ىتناو ) هلتقو هريفكتىف

 " (ىرازفلا مهاربإ لتر فرصيالو فرصنو ا نال #عش .( ناو اعجب قات عكا ور
 | ةيلقما وان ةحافإ كوالا رم نيتك ىف 3.١ رهاط اب( انشنم | عاف 1 ءازلاو ءافلا عشب

 ١ سابعلا ونا ىضاقلا ساجم رضح نم ناكو ) هيلح هيلي ىف عقو اذلو ةياهو ةيعرشال

 ” كو زما اهلعفللا تحلل .ىادلاب تمفرق زل ةئج يتبل و :مؤلعلا ىف: ءارظانملل “يلاكط
 ءاضاو هباتكب ىا (هللب ءازهتسالا ىف ) بانملا ىلع ىفافخضسالا باب ىا بالا اذه نه
 هل رضحاف ) هبامظع نم 6 ملسسو هيلع ىلاعت هللا ىلص انيسنو) هناحيا ماقمىف (هايسناو)
 ١ (هريغو ورمع نب ىحي) روكذملا سابعلا وبا وهو (ىضاقلا# ىرا 0 لحال ىا

 ١ ]| ةغيصب (نمطف ةءلصو لش ) سايعلا وبا ىنأ 6سماو ءاهققلا نهر ةيلوعفملا ىلع بصنلا

 ' ا لييلالا دلتا كالكتل بلصو) كلج يلا( نكسلال) هبط ىف لوصف اما لا عحلا
 ||| ىكحو) ةمايسلا ةدايزل ىقعلا باذع لبق ايندلا ىف «داناا قرحاو)ا هباصنم (لزئا من)

 لا 190115991191910 ٠٠.١

 متي تم جحيم جسووج |



 هديك موو. 12 ظ

 ( هتلشخ تفر امل) هلثث دعب بولصملا ىرازفلا ميهاربا ىا 6 هلا نيخرؤملا ضعب
 ةششنلا ىا 6 ترادتسا ) اهيلا ةدودمملا 6« ىدبالا اهنع تلازو ) اسهنلع بلص ىلا

 ةيا ) اهنع هل اهليومت 6« ناكف )ل اهريغ ىلا ةبعكلا ةسه> نع ىا (ةلئقلان ع هتلوحو) :
 طك اا اني شمالا وي ازال نيه علع ( نينا ايكك) نيت تاس ننس
 5 ع . ظ

 همرح مظعل هئَه هناسسلب برش ىا (همدفف نلكتو ماللا 2 ( غاوف ) هقع ىف

 ركذو ملسشو هيلع ىلاعت .هللا ىلص هللا لوسر قدص ورم نب ىح) ىضاقلا ىا.(لاقف)

 غلو لاش ىلا لاق ( ماسم مدق بلكلا غلب ال لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هلع ةيع اًدح

 / ةحوتفم عراضلا ىف ماللا نا هاظلاو اهرسكب و ىضاملا ىف ماللا عقب عيسلاو بلكلا
 بهيك غلي هبو هنمو بارشلا ىفو ءانالاف بلكلا غلو سوماقلا ىفو ىهتنا نيتغالاف ؤ
 باب نم ناك اذا هلا ىنءالو ىهتنا هناسل فارطاب هبفام برش لحوو ثروك غلوو ظ

 ' ىجلدلا لاقو اذه ملعا ىلاعت هللاو ناهجولا زوجت ثريك ماللا رسكب هعراطم عّش ثرو
 ىهتنا بيكرتلا ةكاكر نم هيفام عم هل لصا ال هنا ىهاظلاو هاور نه ملعا ال ثيدححلا

 , مدقتام ىلع ءابلاو نمو ىنب ىدعتي غولولا نال ىنملا ةهج نم هيف ةك اكرال هنا نم الو

 ندلا ىم هللا راعلا نع ىكح ام هتيضقىف هعوقو ىلع هنو.ثب لدتساهلعلف ىنعملا ةه> نم اماو
 هللا الا هلا ال لاق نم هنا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نع ىنغلب لاق هناهللاهمح رىبلع نبا

 | ةفالضق تايتتنا قا داسالا هتنيعء اشو ادادعلا انذغ' تالكذ ب تنكوب ودق ةفداتفلا لل

 (.نابفعإا نيأو لعأ ىرا: كاقف هلام هتلألعف :ةلكأ ءانثا اكبف“ ةفساكتيإلان هت كاش
 اقف هتلأسف كاف نحل. لجترلا اذنه تيل لالخ بليلهتا <باون ةليهو كيل كلا
 هلالا وأ كيربظا*ت ونتي اهددنادكا فلك و اةفقعكم هليل ص تفرعف باذاعلا امهنع عفترا

 ن ديعس نب فاخ نب دمحم وهو لعافلا ةغيصب ( طبارملازب هللا دبعوبا ىخاقلا لاقو )ل

 (مزه ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىلا نا لاق ن*:) ةثامعب از“ نيئاغلا» بشعر واس كلا ظ

 بي مل ناو ىا «الاو هتبوت تلبق بات نافل هتعجر هنم بلطي (باتتسي 2 لوهحملا ةغيضن |

 كلذ: نوال نا) ةليتقزم ق:(رصقتت) !مرها هل وقتا. ىاة( هلال)7:هتقور تضل سارا ظ
 (مالسلاو ةالصلا هيلع)ل ةؤسل ىف هن ةصاخ ىا (هتصاخىف هئلعإل هتعزه عوقو ىا ظ

 (هتمصعنم نيّشو هيصانع ةريصب ىلع وهذا رز هتعاط ماقمنع ةعزهلانم هتحاش ةءاربا | ٠

0 
 ١ مهدافحاو هناا ناش جرخ هنكتلا ماسو هياع ىلاءعت هللا ىلص هللال وسر ىلوام هللاوال ا ظ

 ظ مهس مهل طقس داكبال ةامر اموق اوقلف ريثك حالسوا حالسس مهيلغ نشل رتل انهو

 ملسو ه.اعىلاعت هللا ىلص هللال وسرو ماسو هيلع ىلاعت هللا ىبص هللا لوسر ىلا كانه اولقاف

 حا اذا انك" ءاربلا لاق قحساّىا نع دازو ىراخاءاور ادكو ثيدحلا ءاضيلا' هثلغن نع

 | ىور اذكو مالسلاو ةالصلا هيلع هللا ىا هيذاحب ىذلل انم عاجشلا ناو هب ىتتن ألا

 ظ لاق نينح موب متر رف ةرامع انا اي نم واع 3 ءاربال لدحر لاق قحتا ىنأ نع ماسم ثب ل > ىف

 ديف ا



 نا الانس نع دا
 ١ ناك اهناف نما ربا, كبل رع مالسلاو ةالصلا هيلع هحورخ اماو ههجو ىلاعت هللا رك ىلعنع ظ

 دج | قفا وب ملول دا كهبباب هيلع. نع زك هناي لزق بأ مالاثملا اراد. ملا .ةرخعلاب ونازعس هللا سعأب

 | ىلاعتو هناحس هللاو رافكلا دهاح ىنلا اهبااي ىلاعت هلوق هيلا ريشياك دالبلا ىف داعلا ن

 00 ناو مهدنع ادح لتي نا ىنبنيف اصقنت مزه هلوق ناك اذاو ىلا لاق رارسالا دعا
 تنيح لاقو) طا ارب نذل وأ م اده (ليفعلو مهبهذم نو فورعملا وطه ان 9 بان

 ساب 3 ريع ىلع ناوربقلا هللا وا هب رقلا لا ةيمسأ ءارلاو فاقلا 2 (ىورقلا 0 نا

 ظ (صقن ه.فام مالا بسأ او ةالصلا هيلع هقحىف ىا هنق لاق نم نأ هنأ هاو كلام بهذم)

 نا نابع وط ةيبلاو راباتكلا باتع مقا لاقو ة لات نوؤا لتقل نيظو حدق ىا

 احرصمواز) احولم ىا ةريغاعب صقو ا 5 ملسو هيلع ىلاعت هللأ ىلص ىبنلا دصق نم

 ظ كتل ل ىارك هبال ابويق عنا وا يااتن» )ا ءاوزلاب تك :ناؤ ]قالا © لقم قام

 ةخسىفو احدق ىا (اصقت ور انعطو اًعُش ىا (اس ءاملعلا هدعامت هلك ل بالا كلذ

 (مهرخاتمالو مهمدقتم كلذ فاتخممل هللاقلتق بح هلكىف صقن راهظا ىا اصقنتوا ظ

 لهو الوا دافتسي له هنا (هيلا انرشاام ىلع هلتق مكح ىف اىدلختا ,ناوراق كيال وهوا

 فورت كا ىلادهت يشل قيدبارلاك . لتشاو ناتتن < الزلا ”ابضب .لتق, فا كشيإ بان, اذا

 ١ ىف باطلا لصف نا ملعا مث قيقحتلا هحو ىلع كلذ دعب هليصفغت رظنن ىا (دعب هنيدنو)

 اوهس هلاعلل لع رعوج 3! الب الو ولون ادمعتإ هنع ود. اذا هلك انه نا. ابلا اذ
 ظ اليقيا دءا يع ناييننلا وو الطلاب ىلا نع عقدا ءالقلاو ةالفلا هلع ةلوعل هاكات اها

 نفكلا ةلك هناسل, ىلع 'ىرج اذا ؟ىطاخلا نأب هاواتفيف انتْعا نم ناكضاق حرض دقو هيلع

 رذعيال هنا مث ىهتنا ادصق لوس هنال لزاهلا فالح دا ةماعلا اليف

 ا 2ع تابوا هيلع ضرعي دنرملا نا ملعا مث مهضعبل اذالخ ملعلا لها ةماع دنع لها

 ال ال عر هلافتفلب قيودا يناثلا (بوجتاولا نو يدنا نلفت ىلخ ملعالااهاتلف
 (بهنال مايا ةثئالثأ سبح هتدمفف لهع نا. تلظ ناف هتهشنع ففاشكيو دجاو ىفاشلاو

 ىباو ةفينح ىبانع رداوالا ىفو لتق الاو لق بان ناف راذعالا لحال تبرض ةدم

 ىلوق محا ىفو بلطي ملوا كلذ بلط مايا ةثالث لهب نا يحس هللا امهتحر فسوب

 باتتسي ىروثلا لاقو رذنملا نا رايتحا وهو لتق الاو لالاىف باتتسي هنا ىفاشلا

 نهرو ا كاذكفي انلاثور اناث زا نازرفنلا انهينم هتك 42 هطاوشمملا فو هدو يجي زنام

 مهسفنا اوملظوا ةشحاف اولعف اذا نبذلاو ىلاعت هلوق هيلا ريشيو ملعلا لها 501
 رصا ام ملسو هيلع ىلا_هت هللا ىلص هلوق هيلع لدبو اولمفام ىلع اورصي ىملو لاق نا ىلا

 ندنإو (يركلا واى عضال: ةلصملاق مكحلا ناف ةرم نيعبس مويلا ىف داعولو رفغتسسا نم

 ير فلاير اقف هليتيالا نك ]الففاقلا + نم. كتاتلا'امالافسلا وت اةالاصلاهتلعلا كاك ربل
 ْ دعل اوارقكا نينا نا ىلاعت هلوق يهاظب اوقلعت مهاعاو قيدن زلاك هنه لك ورأ كباس
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 مهتبوت دادطاوكوا نوبوتبال موكب نوققحلا هلواو مهتنوت لبقتنا ارفك اودادزا مث مهناميا
 ّنأَف مهتنوت لبقت نا ىف ءافلا لخدب مل كلذلو مع رفك ةدايزو مهدادترالال اقافن الا نوكال

 توملا ىلع اوفرشا اذا مهتبوت لبقتنل ليقو هل ببس قافنلا لب ربا ابس نوكال ًادتملا
 نيذلانا هلوش هدعب شنان[ هاك مهلم اهئاه ف لز ليشو توفلالق هب وتلا ىلع كلا ه.فق

 قفوتلا ىلو هللاو قيدنزلاب ةصتخم ةشاسلا ةياالا ةانشإب ل نان هك مهو اونامو اورفك

 لوق وهو لشت ةياور ىفو كلام لوقكدجو لبقتال ةياور ناتياور قيدنزلاىف انأ مث

 نعو فالخ الب ليقتف ىلاعت هللا نيبو هنيب اهث اماو ايندلا ماكجا قحيىف اذهو ب
 ندلاب هفافختسال هيلع مالسالا ضرع ريغنم لَم دادترالا هنم رركت اذا فسو ىبا
 ءاملا يدش (هريعوا) هباع ىا (هصمع نم كح لوقا كلذكو) هيلا هماركا بحاولا

 وهسلا وا) ةصقلا هذه ليصفت ىتأيسو ةرجالاب اهيعرب ىا (منفلا ةياعرب) هرقثحا ىا
 (رجلاوا) ريقحتلاس بسو ريبعتلا لحال رفكي امنا هنا الا هنع نامناث امهنا عم (نايسنلاو

 ميجا مظل (حرجنم) هبا انعو ىا «هباضا اموا) رفكلاف ىهابظ وهو رحسلاب ىلا

 لاق رفكف ههجو شو هتيعاب ر ترسسك مالسلاو ةالصلا هيلع هنا عم ةحارج ىا حنو

 ضع مزه 3 ( هشوجح ضعنل 4 هع زهوا ) هل وو انكوف هنس هصرقشو هب هرييعتل وه امنا

 هب ريبعتلا هخو ىلع ىا ( هنمز نم ةدحشوا هودعن ع ناحل نينحو د>اىف هبا

 هلضف ن٠ هللا هانا ام ىلع سانلا نودسحل ما ىلاعت هلوقىف ملاعلا ىنف (هناسن ىلا ليللابوا)

 ملسو هيلعىملاعت :هللا ىلص هللالوسر سانلاب دارملا ةعامجو دهاجمو نسلاو سابع نبا لاق

 انيثا دقف ىلاعت هلاق حاكتلا الا مه هلام اولاقو ءاسنلا نه هل هللا لحا ام ىلع هودسح هدحو
 فلا ناولسل ناك هناذ ناولسو 700 اكلم مهانبتا و ةمكحلاو باتكلا ميهاربا 3

 دئموب نكي ملو أ عا هثام مالسلا هيلع دوادل ناكو ةيرس ةئامعيسو ةبرهم م أ عا

 نادك ضعن حرص دقو ىهتنا ةوسن عسل آلا ملسو هيلع ىلاعث هللا ىلص هللا لوسرل

 هللا لحأ ام ميرحت ةلزنمب هنال رفك هب همذو دحا هريعو افلا ىرستو اصبرا جوزت نم
 ءاملعلا بهاذمنم ىضم دقو لتقلا هصقن هب دصقنا هلكاذه مكش.) ىلاعتو هناحس
 ٍباوجلا نم (هيلع لدبام ىأيو) الما بانتس له كلانه مهنالتخا نم ىا (كلذف
 باوصلا هجو ىلع

 ادهم سس سس

 ةئيسللاوا ناتكلا نما (!مؤلنلااوةالاضلا هيلا ةناعأ فمن نما: نتاج فا نبش ىو ظ
 هيسن ىذؤا ىا (هيذؤارل ةخحن ىفاك هللانعل ىا (ىلاعت هنعا نا رقلانف) ةمءالا عامحاو إ

 هلزوشأو ىذاىا هاذا هناحسدممحو ىا (ىلاعت هنارقو) هنما فرظ (ةرخالا و امدلا ىف(

 ءازك ناك ريغنم ادمع ىا (هللابسنم لتقف فالخالو) ةسسفل ىذأب ىا «هاذأب)

 6«نف ل # ىراقلا لع 052
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 ىلاعت هللا ةمحر 5 ىلكلا درطلا ىا ( نمللا ناوز الما باتتس له هناىف فالخلا امئاو

 هلوقك رئاذصلا بابراو رئاكلا باكا نءانم دزوام اماو 6 رفاك وهنم هجوتس امنا
 له ان اكلاو نإ "للادلاو نلمحلا اهلا نذل و اومن وةابزلا !لك [هللا نعل مالاتظظلاو ةالصلا :هتلع

 زلط رع ولا” لك الا رلاؤتلا' ىلا! قيظنلا قلظملا :ئمللا"نا ! قطا او. قعل /ناودلا رمل
 قوسف هنعل ةياؤر ىفو دروام هلتقك هنعمل ناف نمؤملا فالخم لاق ثيح لحلا اذهىف

 نكي لنا هناف دحا ىلع هللانمإ عقو اذا اهث مالكلا لب انمؤم نعل نت مالكلا سيل ذا
 نكيلذا (لتقلا رفاكلا مكحول هرجز دارملاف نمؤم ىلع عقو اذا اماو رفاك وهف انمؤم

 ماذا ناب قيسدقو (هلوسرو هللا نوْدؤِب نيذلا نازل ىلاعت هللا ىا (لاقف) مدلا موصعم

 هللا مهنمل ىا (ةب الا) مالسلاو ةالصلا هيلع هركذل ديهمتو مظعت ىلاعت هللا ركذل قاقاو

 انيسم اياجو انيهم اباذع مهلدعاو امه ةصاخلا هتمحر نم مهدعبا ىا ةرخ قا امئدلاىف

 ىلاعت لاق .ثدح كلانهام ريظن ىا 6كلذ لثم نمؤملا لتاقىف) ىلاعت هللا ىا (لاقو)

 باذع هل دعاو هنعلو هيلع هللا بضغو اهيف ادلاخ مثهح هازل ادمعتم انمؤم لتَش نمو

 انماؤم !ةيوكعل اهلتق وا نمؤملا لتقا:لحتتا| اذا: نوك امنا. ىفكتلل بجحؤملا .نحالا 'نكلااهظع
 رسب اميمنلا ف تنل ف جدخ دمااناتقإ الواب اتلامبتن الك نيو نه كورن لبو ١

 ىا ضرم مهولقىف نيذلاو نوقفانملا هتني مل نبل 6 ىلاصت هللا لاقإل ادح اماو اصاصق اما

 م مهياع كنطاسنل ىا م كنيرغتل ةيسسلا رامخالاب ةنيدملاف نوفحرملاو ةهيشو كش

 مدعو هيمح ةرضح نع دعلاب مددهف اليلق انامز ىا اليلق الا اهف كنورواحال ا

 هلوق ىنعم اذهو هتنج نم درطلاو هتمحر نع دعلل بجحوملا هرق ناكمىف ةرواحملا

 اوكسما ىا «اوذخا) اوكرداو اودحو ىا اوفس اغا لاطاىلع بصنلاب (نينوءلم) |

 بحبك ىنلا قحب اوموَشبو مهريغ ربتعيل اهمظفاو لتقلا عاونا دشا ىا ( اليتقت اولتقو )

 نيملسملا ةرايس ىلع قيرطلا عاطق ىا (نيبراءلاىف) هللا ىا «لاقورل اليجتو اريقوت هل

 ضرالاىف نوعسيو هلوسرو هللا نويراحي نيذلا ءازج امنا هلوّش © مهتبوقع ركذو)

 لهو كاملا ادنكأ .قيبراوسن# ا !ىفصينوا ققتقلا "نع ءاورصتقا: نا اولنع ناافاتمف
 نم اوفي وا لاملا ذخا ىلع اورصنقا نا فالخ نم مهلجراو مهديا عطقت وا سفنلا
 هريغو -لتقنم ركذام ىا (كلذ)) ةفاخالا ىلع اورصتقا نا سدخلا وا جارخالاب ضرالا

 اوبات نيذلا الا مظع باذع ةرخ آلاف مهلو ( ايندلا ىف ) ةحضفو لذ ىا «ىزخ مهل)
 '*ىجب دق نعللا نا هلسصاحو ميحر روفغ هللا نا اوملعاف مهيلع اوردقت نا لبق نم

 هللا لاق نعللا ىنعب لتقلا عش دقو لتقلا قست نعللا بحاص نا ىلع لتقلا ىنمب |
 دوهلا ىا (هللا مهلتاق ول نورتفملا نوردقملا نوباذكلا نعل ىا («نوصارّلا لتق ىلاعت

 هيما روهظ عم قملا نع نوفرصي فيك ىا (نوكفؤي ىلا ) مهلاشاو ىراصنلاو
 ْ ىلاعتا ىلا «هنالو)ل هروضح ماقم نع مهدعبا ىا « ىلاعت هللا مهنعل ىار هرون ولعو ظ
 20004 الت ا ا ا ااا ااا 23 ع وس 0 د يت مج بج لع ب 75 097225 تاكل نقم عدلا
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 هلاودلر و ادللا ئذإ .ىا .اهاذاا نيب دقارف ىلامتال ماحس نإ نال يردعتلاىإ (امزكأ نيا ون)

 جالا تالا نع ير علا و قتلا, قم ولاد فا ىو ىلدقلا» (رهكبلا اقف كار

 مييلاوضتا هنن لالا فالامر ءاللا ب  سل يل لك دف ١
 تمور علا ىنألا 171 ن( ف6 لهب نزار نوم زل يف شلال بشمال
 لانش الاف هولا ةرشلا هائلا ةءاوقعلا .نا ناكل ور بارع "نونا لبزقللا ق2

 ن٠ ىا 6 كلذ نم دشا ) هسنج مومعوا هصوصخب (هببنو هللا ىذؤم م 0 ظ

 كنا» انيصتشاف ريكلاو نيكول (رشلا ل احقالا هيعمل ان 1
 ذا وام نا 02 وامك نيج  اونمؤي الا تلنازو ) يلع زنا "نال ندللل اها < داق ىلع

 2 - مهسفناىف اودجنال 2 غي ان ةوفلتجلا افنان رج نك

 ىا ايلست اوملسبو مهيلعوا مهأ ءاوس مهني تيس أ ترض ظل ايسلل

 نم نامالا مسا) هللا ىف ىا («بلسفإل اكاد انطابو !ىهاظ كمكحل امان ادايقنا اوداقن

 هدارمم قفو 2 هسا «يهل ماسإ موز هدايشا مدعب (هناضق نم احرح هردصوف دحو

 اح رح هش نم دج مل هنانم هي تاما لد اع قإ ( اذه ضقاأن دقق هصقتم نمو ظ

 مكاوصا اوعفرتال اونمأ نيذلا اهءاأي ىلاعت لاقو ث اقيضوا اعساو ءاحام فيك ُتاَضقنم

 ضعبامكضعن رهك لوقلاب هل اورهجت الو هيمال ايركتو هردقل اهيظعت (ىلا توض قوف

 قوف توصلا عفر در نا مولعملا نمو «نورءشتال متلاو و مكلامعا 84 نا هلوق ىلإ)

 هيلا لقا منع كاتللإلا| قلطمال' ىاغضلا ور اكل الا قت (قضامللا ناد لمعلا لطمألا دوغ

 ةمر> ضفخ توصلا عفر نمضت اذا الا نوكيال وهو رفكلا اهلطبب امناو ةعامجاو

 اللا ا طصحب الؤرل هلؤقأ ىغم اذهو هيضام قافخعساو ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىبثاا

 ( لب رفاكلاو )ل مالعالا ءاملع رثكا دنع مالسالا ىلا عجرولو هققحن درجت (رفكلا
 (كؤاح اذاو ىلامآ لاقو ' داهتجالا بابرال فالخ ىلع اهنودبوا هتياتتسا دعب دادترالا

 هللا يض ايل طفلي .ىا(هللاقلا كيخي لل اك) كلغ اوملسىا (ةوبخ) نوقفاثملاو موهلاوكا
 اع”وا مهرودص و 6 مهيسفن ا ىف نولوشو توملا ماسلاو كيلع ماسلا نولوقف هن ىلاعت

 لوقملا نيعب ىلاعت هللا مه.ذع دق لوقاو لوش امب هللا اسذمي الول مروج نم مهد

 مهاناهما ولو ىقعلا ىف اهباذع مهيفاك ىا ( مه> مهسح لاق 2 لوقعلاب هوكردن مل ناو

 (ريصملا سّئيفإل اهيف نودلختو اهب نوقرحو اهمنولذدي ىا (امنواصي )ل ايندلاىف ةمكحل
 نيذلا) نيقفاسنملانم ىا (مهنمو ىلاعت لاقوإل مهل اًمىف مهلاثمالو مهل ىه عجرملا ىا ْ
 ةيئابارملاوا هقول وخر الحا ا نوكيوس د ناموا ( قل ها
 من ىا مكلريخ نذا لق مهيلع ادر ىلاعت لاق دحا لك هل لوس امل لئاقلا ميلا نه ا

 لش ىا نينمؤملل نمؤيوهدو>وو هدوحن ىا هللا نمؤي وه نذالا من نكلو نذا وه

 لاق 0 ةماع قلخللو ةداخ مكنم اهنبا ندب .ةمحر و مهئيسسم نع زواجيبو مهاسحم نم
 امين -_-للبسسللا
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 ( ىتلأدس نالو ىلاغت لاقو) 0 باقعو مبا باذع مه هللا لوسر نود كا

 لجرلا اذه اورظنا هقحىف مهلوقنع كوت ةوزغىف هعم نورئاس مهو نيقفانملا ىا

 ( ناوقيل ) مارملا اذه نم تاهيه تاهيه ماقلاب هلوصحو ماشلا روصق عتشي نا ديرب
 رصقيل بكرلاهبف ضو اهف (سعلتو ضو انك امنا راذتءالا هجو ىلع راكتالاماقمىف
 مكاراذتعاب اورذّستال نؤزهتست متاك هلوسرو هنايآو ماي) 5 ككل: فرن © دلل
 مترفك ريسفتلا لها لاق) ١ىهاظ , مكتاسميا دعبل ارسس (مترفكدق هلوق ىلا ) ةبذاكلا
 عامحالا اماو) مركملا هبانجب قبلي 3 (ملسو هيلع ىلاعت ا هللا وسر مكلوش
 راخالاو ثيداحالا ىا ران ' الا اماو ) عازنلا ماقمىف 3 ' ىوقا وهو نا رانك جايفف

 وهو مآل نوكسو ةمهم فب ( نويلغ نب دمحم ن.ادمحا هللا دبعونا خعشلا انثدخ )

 (ىورهلا رذىبا مغلإ رع ( ةائمدقاك ىمرافلا ىلع ىبا تهذم قع عنج دقو فرصنم

 ( هيويح نب رم وباو ىنطقرادلا نسحلا وبا انثدح لاق ةزاجا ) رسسكيو ءاهلا من |
 نييلدعمل هو.ح ةؤعسل ىفو د ةيككاقللا/ ازا وف ةمومضم ةش ديدشتو ةحوتفم ةلمهع

 اهمالك ( الاق ) زا هلمعل نيبازن زازخلا ايركز نب دمحم رمعوبا وهو نك ابس امه

 ءايسشالاب نييئدملا نع ىتأي نابح نبا لاق مهيفنصمو ثيدحلا ةّئا نم ىندملا ةدحوملا
 نب هللادبع انثدح ىلحلا هلاقامىلع نازيلاىف ىبهذلا هركذ هب جاجحالا لطبف تالضعملا
 ناك ناف ىمشاهلا ىموم نء هللادبع اذه نوكي نا لمتحي ىلحلا' لاق (رفنح نب ىسوم |
 لايلإونودلاو نوه !ناعولا هعاوب ادطاهت لوا ىاودبلااو تياغلا "اللا نع ةيواؤا وخل ١"
 لوصا هلو فيعضىمشاهلا ساملاوبا ىناقربلا لاقو ديدش لهاست هيف سراوفلا ىبا نبا |

 ىحذلا روكذ اذك ةئامئالثو نيعبسو عبرا ةنس تام هش تارفلا نبا نسحلاوبا لاقو هئدر

 امهوم خيرات ىف رظنااب كلذ فرعي ىدومنب ىلع كردبمل وهف وه اذه ناك ناف نازيلا ف ْ

 )» ىموم نب ىلع نع م اعا هللاو .هف عا الف و نكمل ناو لاق انذعطق:م 5 وكف ظ

 اص نب كافالادلكو زامل ناععوبا هنعو همحو ةلطسلا نع ىؤر ىولعلا ىضرلا وه |

 طقف ةحام نا هل جرخا 4 ةندس نوسمم*خ هلو نيتامو كرالاث"' نين امو ارم تام ةدعو

 نييك“ تناوق قف ناشلا انا ىهذلا لاق اجمل ةسانع قى صخاصط نا لاق هبف اوملكت .

 نب هللادنعو هسا نع ىور مظاكلا .ىولعلا دمت نا رفعج ن' ىموم وه مونا «هسانع)

 دك هدسسسس 2222222 سلس ششي ا اتي ا ا

 ا وهو: ( ءدج نع ) ادج ليلق هثيدحو دادقشا فورعم دهبسشم هلو ءايقتالا داعلا |

 ' فيقختو ءازلا حفل (ةلابز نب نسا نب دم زيزعلا دبع انثدح حون نب دم انثدح)

 00 7-0-1 ةزسف هيلع عضوو هيلع بذكدق لجرلاف الاو

 . نيسحو ليعمساو مهاربا هوو دم و. ىلع ءاوخاو ىضرلا ىلع هنياةئعو هكردي و راند

 | تامو .هنامو نيرشعو نام ةنس دلو يمال قف قوت ماما ةقثن متاجوبأ لاق طاصو

 .نمو ءامكحلا داوحالا نم اكو ةحام .ناو ىدمؤلا هل جرخا هئانعوا نئينامو ثالاث“ ةدس

 - ا 2-2 222 للا 272 >2 30ص



 ردح 4٠06 ©
 ل2 222657272222 تتلى ظل ته يي

 لع ىا (هسانع) رقالا رفعج وا وه (نيسحلا ن' ىلع نب دم ع نغل) 1 نا

 نيئمؤملاريما (هيبانعلا بلاطىبا نباىا (ىلع نب نيسملانع) نيدباعلانيز نيسحلا نبا

 ةتسلا يتكلا ىف سيل اذهثيدلا ىباللا لاق © هوب رضافىباحا بسنمو هولتقاف .ايبن بس
 دقو 0 | لها نم لياح ماماوهو ىطفقرادلا قلرط نم هال ىضاقلاهقاسدق ثيدحلا تاف

 هءلعف ىناكصا بسنمامهنعىلاعت هللا ىضر سابع نبانعاضيا هاورو دل ىباسابس نمولتق
 ىنسدقف ايلع بس نع هكردتسمىف ؟ اخاو دا ىورو نيعمحا سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل

 قتواال لاق هنع ىلاعت هللاىضر ىلءنع ىناسملتاا ةيشاحىفو .ىلاعت هللا بس دقف ىنبسنمو

 ءاورب ئذلا ( عجصلا بدلا ىفو):ىزتفملا لج تدل الا ندعو ايا 055
 مي نب بمك لتس سما ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نا ) هريغو ىراخملا

 سلع هلوق يملا ثيداىفو ىا نينا نا ىلع فطع عفرلاب (هلوقو ) ربي .دوه نم

 هلوقو لاقف ردصللا ةغيصب ىلا سما ميما ثنيلا ىفو: ىلدلا .لنعاغفإ مالسللاو ,ةالصلا
 هاور 6 (هناذ) هلتقل ىداصتس نم ىا (فيسالا نا اكلم لد لا: نضل ىلع فطع

 محلا ديد كَ (ةهجوو هلوسرو هللا) ىذا امهل ةباورىفو 00 ) رباح نع ناؤشلا

 دابعو ةمالس نب ناملس هعم جرخدفو هةملسم نب دمحخ وهو (هلتقن م هلا) لسرا!غا

 مهجور خناكوس والا نم مهلك ةسجلا :ءالؤهوريبح نيىسغوناو ننوانت ثراحلاو رش نبا
 نم ارهش نررشعو ةسه كل ىلع لوألا عسر رهشنم تضه ةلذ ةرشع عبرال هبلا

 ةلمحو ةعداخمو ةيفخ ىا ةمجملأ رسكب (ةليغ هلتق ناكو) مالسنلاو ةالصلا هيلع هرجخاهم
 ةوعدلا قسسل ةباتتساو.( ةؤعد نود ) ةروطسم ريسلا بتك ىفو. ةروهدشم ةيضقلاو
 هل هتوعد دعب ناك هلتق ناف ( نيك رسشملانم) بعك ريغ ىا ( هريغ فال ) ةعفنملا مدعو
 ةالصلا هيلع ىلا ىا 6 للعو ) مالسلا راد قيرط ىلا عجرب نا ءاجر مالسالا ىلا
 كلذنا هيو «ىذالل لب كارشالا ريغلءايا هلتقنا لدف) مدقتاك (هلءاذأب ) هلتقىفمالسلاو

 ىلع اليلد نوكل قحال ىذاو قباسس ناعا هل تش ملذا كارشالان م اعون ناك ىذالا

 مالك ريدقتف لالا وطيب ساق حدقلاو هللاب قفكلا ناب عمج دق هللا هل هناف هيف نام

 ةلاىف امك لتقام لثمو ىا (كلذكوؤ)).هعم ىذالل لب هدحو كارشالا ريغل فنصملا

 قيقطلاىلا نا وو اهديدشُس لقو ماللا فيفا مالس روعالا ىا عقاد ابا لق )

 6ءاريلا لاق زاجن طايصرلل نصح وه لبقو دازو هع ىف ىراخملا هلاق رييخم ايدوهب ناكو

 (نيعبو ملسو ةيلعىلامت هللا ىلص هللا لوسر ىدْوي ) مفاروبا ىا'(ناكو) بزاع نءا ئا

 ملسو هيلعملاعت هللا ىلص هللالويسر جر نا نم رفن نكس سو (هيلع) ةءادعا ئا

 نإ هللادعو نائس نب دولت كتر هللادنع رف مج جرحت نذأف عقار نبا لتقف ا

 نم لاق ملسوهيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نا ) هنعىضرو ههجو هللا مرك ىضترملا ىلع

 ْ ءاسالا بس نه هع ىلاعت هللا ىدكر ىلع نع ف.هض سدس ه:كل اضي ا ريبكلا فىناربطلا هاور



 مه 2.5

 نا مهيلع صاو ماسأ نم مهل فدحو دو سأ نا ىعازذ>و ىفاز نا ةدانو وباو نسا

 او يفشل ةيربكا ىازك عقلا /ويبيوزما كنانكر]) )ةيتدني ةنيبازاض . ةرهقي فر كل درا يتلتتع
 ةللا يا عازع قهبلاو قحبا ىنا نا هاآور هةيشاعف فلاتذاو ةلمهملاو هموم عمل ا

 1 حس سما هلا جس حس سس حس صج حس

 لطخ نبا لتقب نما ظفلب سنانع ناخشلاءاورو السم مزخ نب ورمع نب ركبىبا نبا
 هلتقف هيكل اهيا" قهالعلا ولات قى: كماتخا لا ةيكملا واقوال ٠ قلطتم وها واى ئانمإللا قو

 ءاتلاو ءافلاب انثرفو ةراس اهو (مالسلاو ةالصلا هيلع هيسب ناينغت اتناك نءللا هش راحو

 .اهئطو 1 هنع- ىلاعت هللا ىذر :ر عش ور لا ةتسماع و تيرا قاطو اسرف تملساو نونلاو

 انج اديه « اكللقن"ليذل نبا ةاقنيو اماو ئردكبلا :عفلا ونا لاو قليلا: ءركينداهلتقف:سزف

 ظ
 ظ

 ظ
 أ تونا م دا تنشأ اكذق 200 ىرذالا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا كيومكنمر 000 ظ

 ' اهادحا لتق الو امهلتق محام ثيل ىلا هركذ مالسسلاو ةالصلا هلع ىبتا ةايحيف

 2 فرع مل امها عم ةلئيرالا- لله مك هبا هةفيع ىلا. ىلع درالف امهف عقو فالائحال ظ

 9-53 م مون ناك ال عطاتو ىبا ن دعس نع قه.لاو دواد ونا ىورو امهل.قباس ماللسا

 ١ ميمو لالا اكد نتا نسا ةمئوا اللب نمانأ ا ةتلس و: هيلع ىلامقسستلا قاسيا قواد رب يملا ١
  نيطدلا كاق ©رذآ .ثبدح ىو ) ماعا ىلادعت هللاو ناتيراخلا امهلعاو الما انتلتق امنا

 ا لحرلا اذه ئاخلا لاق ةييواذللاو ةالاضإا ه.طع 4..دسسإ ناك الحر ناز هاور ند غرداآإل ْ

 ١ اهنبا!ىنلو لك نيا ىذلا « وهز يعل نيسشعو ىطا فهر اسال /ناقاقر همسا/ ق رعاأل

 | (نيفكم نا ةلافف) ايان كقلادو اهتاو ورح تالف | اهكرد اة نيح. مالاكسل و ةالاطلا هلع

 | !يرالل ا وكم لاق اموت نسزتا» ىلع نونا اين ا ةييبسللل ان ظللت ةودش ين شكو ىأ ودع

 ١ عول عزب وداود كا لئق وب (نهت مالا وا نشكل لاهل كرع اما ةوهتو امال قاعتنالع قا عفرلا

 ه3 ماو هيلع ىلاغلا هللا ىلص ىنلا هنءدق نا كل انغ كاشقتب) لم يشل ىعم أو ةلوصوم ْ

 | تح ا مضل لش مل كيذكو هل وه ىياطاب لع ىوكا دقو ( ةعاج لام سمعا تعالذك ا أ

 ظ ىكاطنالا هعرت دقو ىنحالك هاير ادة وعتلا ليتنا ها اذنهاو قراو_الكم كاف م هلوا

 ظ ىف .ناسملتلا امهعسو كل ىا هيرثع لاقا نه انما ديلا هإوا مغ هطيض ىحدلاو ظ

 ؤ هنا ةعامشا نم د> أ نع تيس 1 هنا قحالو ىهتا هعامج كرسي مل هنأ اح لاقو هادم طيض

 ل35 نئلارعب كالو اعله اتق ةلاقالاةم وز« عصل حو ههطحمرا نجاح لاو يالضلا هيلع ال قتالمو 0

 رضاك هيلا رافكلا نم هءذ ولا ناك مول ةسان ريع هعاج لش صاىب نافاغلا نيلتاقلا ظ

 | وطه اده ناك لآ مهللا ةيالبايم ف هتفامحو هيهذم ف هيصقأ لك 4 لتاقلا وهو كا ظ

 ثاراطلا,:نيرضنلا. وهو ملا تاذع انتتتاوا:ءاععلا نم ةراج انيلع نطماف كدئعْم قحلا |

 اريسا دذا ئ ردتعلا ىمْرَقلا يطق ل رادلا دع َن عواتم كيع نا ةداك ن ةمقاع نا

 هدنم نبا اماو ٍتاوصلا وه اذهو هلتقف الع مالسلاو ةالصلا هيلع ىما ءارفصلابو ردم
 (رتكطلاا وه افاو دفلك نو ةداك ةيفيبن علالاق انيينانطادح !.نيطاغ :ةيف الطابق



 ثزانحلا نب رضنلا نا الاق اهنا امهيناثو قئالخو ىبلكلا .نباو. راكب نب. ريزلا هركذ
 ةفا وما ند لب ناكو لبالا ند هاف هاطعاو مالسلاو ةاللصلا هيلع كعم انينح كه

 نبا بتطا دقو ريسلاو ىئزافملا لها عامحاب طلغ اذهو قدا نبا ىلا كلذ اونعو
 ىههذلا اذكو هنع نيدلاى ع خعشلا كلذ ركذ دقو ىهتنا امهيلع درلاو امهقيلعتىف ريثالا
 يملا مغب ( طيعمىلا نبا ةبقعو ) ملعا ىلاعتو هناحس هللاو ىلحلا هلاقام ىلع دير جتا ىف

 فرضنا املف رد ماللا ريكي ةماس نب هللا دبع هرسا ىشرقلا فانه دبع نإ سمش
 ىراصنالا تباث نب مصاع هلتّش سما ةيظلا قرعب ناكو ردب نم مالسلاو .ةالصلا هيلع
 لاق دمعاب ةيمصلانم ىلا لاقوا رانلا لاق دمحشاي ةيدصلل نم هلتق نيح لاسقف انلع ليقو

 هدعاو عيفيل لق هدول نكن عا ( مهنم ةعامج لتَش ) ىصو ىا (دهعؤ) راذلا ىلا

 ريهز نب يمك لثم © هيلع ةردقلا لبق همالساب رداب نم الا ) هلتش دهعنم ىا (اولتقف
 (زازبلا ىور دقو ةفورعم هتصقو داعس تناب ةديصق بحاص نيسلا مغب ىملسىبا نبا
 (شيرق رشاغعمان]) هنو لاعب عدا طعم ىلا نن ةيقعنا سابع ناَنع) فرعض"“ كدشل

 لك أت رملاف ةباد مساب اشيرق اومس ةنانك نب رضنلا دلو مهو شيرق رشعماي ىورو
 اهف لق دقو هناوح

 اشي رق شيرق تيمس اهب ري * تلا نكست ىتلا نه شيرقو
 اشير نيحانح .ىذل امو ك #* رثتالو نيمسلاو ثلا لكك

 ةيراحم ريغنم اذوخأمو اسوبحم ىا 6 اريص مكس نم ) لوهجلا ةغيصب (لتقا ىلام)
 ىلع كئارتفاوإل الوا ىا (كرفكب ماسو هيلغ ىلاعت هللاىلص ىبنلا هل لاقف )ل ةكرعملا ىف

 ( قازرلا دنع ركذو ) اراقتحاو هل ةناها ايناث ( ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 هيسس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىتلا ناإل السسرم سابع نبا ىلوم ةهركع نع هعماجىف

 وهوا رييزلاىا (هزرانف انا ريبزلا لاقف) ىنع هرش عفدب (ىودع ىيفكي نم لاقفلحر
 ةبسسل تناك هأ نما نإ ) نعانم لحرنعء ةورعنع هعماجحىف (اضيا ىورو رببزلا هلتقف)
 « اهلتقف ديلولا نب دلاخ اهيلا جرخت تودع ىنيفكي نم لاقف مالسسلاو ةالصلا هيلع
 همعطت .ةيدوه ةأاصاىلا ىواب ناك نيملسملا نم الجر نا ىدشلانع.ةببشولا نءاإ ىؤدو

 ةليلىف اهلتقف ملسو هيلع ىلاعت للاىلص هللالوسرف هبذؤت لازتالو هيلا نسحتو هيقستو
 هءْدْؤَت تناك امناب لجرلا هريخاف مالسلاو ةالصلا هيلع هل كلذ عفرف اةنخ ىلابالانم
 ( ىورو ) اهمد ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ردهاذ كلذل اهتلتقف هن عقتو هبستو هيف

 ايلع ثعبف ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبللا ىلع بذك الجر نا ) قازرلا دسع عماج فاك

 لجر ءاح لاق ريح نب ديعس نع قهدلا ىورو اًرصتخم ىور اذك «ءالتقيل هيلا ريبزلاو

 ا .٠# الا الا... 7 ا ا ا

 مست تصحت نتا تو موا تييسس يي تي البلت ل يل يي ا ل يي ل ا يي تثتآتثأتآ خيي

 لسسح

 ا ا ا عا يا لا ..نا ىرما ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نا لاقف .راصنالا ىرق نم ةيرق :ىلا



 - نو شغل . ه1
 اهذا لاقف ريزلاو ايلع لسزاف# ا انك هسا ملا ديلا لش نحذلا كلذ غاب ةنالف ىف ادني

 نم ءاور مث هتلتقف ةبح هتغدادف ءادج وف .ايهذف .هتاكردت كارا, الو ءالتقاف_هاقك ردا :ناف
 ينك فنا! انا ارلا ]نيس وب تب راطلا نيالا دبع نع :بئادلا:نب ةاطع نع نالوا هوم كنا دعو

 نم لوقا همسا فرعاال لحرلا اذه ىلحخلا لاقو ىجلدلا هركذ اذك ىدن+لاد+دح

 نب عناق نب قابلا دبع وهو نونو فاق (عناق نبا ىورو) ظفملنم ىلع ةح ظفح

 هيلع ىلاعت هللا لص ىبنلاىلا ءاح الجر نال ىومالا نيسحلاوبا ظفاحلا قئاو ن قوزرم

 بمصي /ىا 6كلذ قشيملف هتلتقف احيبق الوق كبف لوقيىبا تعمس هللالوسراي لاقف ماسو
 امهفرعاال هوباو لجرلا اذه ىلا لاق (ملسو هيلع ىلاعت هّللاىلص ىبناا ىلع ) هما

 ةقنط كلفت ا طبخ دمر ب ىبال) هاي ا نار ةيشلا لد !ًاينيار) بصنلاب 2 يجامل غاب يور

 ركب ىنال لصوا ىا ردحاهملا عقرو غلب مال ديد رف 6 :ًارمانا) لغو ىنعملاو

 وللا اايشتبب ( تنغ )اهلج الوفا ,اهلاج ىف ىاب(ةؤرلا ىنر)_نعلا نفر فا (كاته) ةاوسا نا

 اهدي رجاهملا ىا 6 عطقفا ملسو هيلع: ىلاصعت هللا لضإ ىيالا .بسب )/ تمعتتو تنغتب ىا

 اهدو>حو عشوا اهناسل عطق بسنالا ناكو (اهتيت عزنو) اهي 17 ةؤسأ ىفواهءدب ةنعتل ىفو |
 دح نال اهلتش كن ال .تلعفام: الا هل لاقف هنع ىلاعت هللائضر ركبابا كلذ غلف يلين

 يل مهريغ .ىلا ةسنلاب اهابساىلع ةيترتملا ( دودطاهيشي سل ) مهصقنم ر نا ايبا

 نب اوه رز اهلل كراش نانو, ةمس نب أابو رق ثم ديا و اهيف قالاتحتلاا ةاوراا فال نفيس لتتلا

 هللا ىلص ىلا ههركف ديلولا همسا«ناك ىعوزخلا موز, ن. .نلعين هللا كاع نء ةرغملا

 هللا ىلص 078 هلسرا نيئهؤملاما ةملسما وخا وهو رحاها هاعمو ماسو الاس نات 1

 ١ تاقدص ىلع هلمعتسا م نعأا ىرقا لالك دنعن كربلا ايلا عابيلا ملسو هيلع ىلاعت |

 نم. نِعلان نم لاتق ىلا ركبوبا هئعبف اهلا رسيملو ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص ىفوتف ةدنكا

 | قرسينيعك ضنلا هواحنور .|كباوتا هنااا .ىلا عرابة عا ىلا قاتل غرف اذاف نيدئرملا

 1 نع ن ديرملا لاقى هلو ىراصنالا دبا نب دايز عم ايلا نءز توم رضح ريخملا

 تجحم) هاور نم فرعا ال ىملدلا لاق («سابع نبانعو)ل .هنع ىلاعت هللاىضر ةريثك راثآ

 لاق ةانفلازو وبلا تزياعرعمع ءاورلاوتةلؤق ةلوم نؤكسيإ زاروا مبا عش( ةيطحم عر

 اهلتَش ىلحال موش نه ىا (اهب ىلنم لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللاىلد ىنلا) ديز نب ةيما

 ١ قيلت ديم راو 4 اجيرخ):جاقش نيا( ضاق تنال ولستيإلابب انااطعم 0 لعوب كابق)
 اقف ) لوهجملا ةغيصب ( ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىلا ربخأف ) ىمطخلا ةشرخ نا

 ةلش وهو ءازق نون نوكسف ةلمهم متن (نازنع اهذ 2 0 .ماليسيلاو ةكلصلا هيلع

 ىذلا مالكلا نم اذهو شايكلاو سوبتلا حاطتك عازن الو فالخاهيف ىرخنال ىا زنع

 نوركم هنف هك هناوب مالا ريقحت ىف الثم اذه .زاضصو مانالا ن ه دحا هيلا قيسي مل

 لع لادلا يقتل .اهلعفل اهمد بلطي الو اهيف ملاكسال نيه ا لات ا وا لق ناو



 د تلال

 ىنملاو ناسبتلا مطتني امناو ناعطتخيالنازنعلا ليقو دوجوم ريغ اهلتقف وهو نازنع مم
 ةالصلا هيلعلاقف اهلتق دعب ةنيدملب رلا ىلص اهلتاق نا ىورو ةتبلا ةنتف اهيف دجوتال

 سل مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف 'ىُث كلذىف ىلعلهف من لاق ناورم ةنسا تلتق مالسلاو

 طفاللا لاق ريكت الو ريبعت هل 1 نيهصاىف برضي الثم برعلا هتاسراو نازتع اهيف

 ءا_صع ىدع نب ريمع لتق نيح هلاق ماو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا هب ماكت نه لواو

 تناك ىمعا نا) هنع هنتسىف ىقهيبلاو هحو م ااو دادوبا هاوراك سابع نانعءو)

 (رج زتتالف) ىمعالا اهاهنب ىا (اهردزبف ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبنلا بسن دلو ما هل

 غرعار كارلا كافحع ا: يلا.( كلي )لبطل يسوم ةعابضاوفا: (ليلا تاذ تانك جلف لول هر
 ىا اهمضو نيعلا رسكب (هّقشنو ملسو هيلع ىلاعت هللاىبصال هضرعىف نا 4(يالايف عشت )

 ىلحلا لاق (اهمد ردهاف كلذب - 27 هيلع ىاعت هللا لص ىلا ملعاو اهاتقف) ةزسن فاك 05

 مامالا نا ريغ نايمع ةعامج ةياصلا ىفو نالا امهفرعاال:قمعالا اهحوزو ةارملا هذهو
 هللا ىلص ىبللا بسلا تناكو لاق ناورص ثنب يلا لتقمفف هضور رخاواىف ركذ ىلهسلا

 ةيدوه كثينراكي ارنا ةملسن دامح فنصم ىف عقوو لاقنا 9 كلذ ىلع اهلعب اهاَتقف ماسو هي ءلع ىلاعت

 اهمد ملسو هيلعىلاعت هللا ىلص هللالوسر ردها ةخ اي ديج + ىشي الما حرطت تناكو

 نوم نآوزنعل تنباع ع نإ هت ينل ف دفن نركض دكا قيفعلا كازاد(/وين ليش لاق

 ىذؤتو مالسسالا بيعت تناكو ىمطخلا نصح نب ديرف نب ديزي دنع تناك ديز نب ةيما
 اً مالكلا مظن نم هيف رعشلا لوقتو مانالا هيلع ضرحنو ماسو هيلعىلاعت هللاىبصىنلا

 مهنمو ماس اهدلو نم رشن اهلو>و اهب اهيلع لذد ىتح ليالا كوع لك ئدَغ نء ريمع

 0 ااا ااا تابعع  ائلييييللببب ٠7ر77 "د _ ووو او77و7777ياالشس7س ا ج١( _ ””ءء22ل 22ش 2 ؟ب؟ب؟ب لل بااااياايا7ب7ب7ب7ب7ب7بللا
 هذها ىتح اهردص ىلع هفيس عضوو اهنع ىصلا ىحنو هيدا اهردصيىف هعضرت نه

 ن ديزي اهحوزو اهجوزب سل ريمعف ةنهَقلا 55 ىلا ءريصاملاب نيريش ناكاو كي زيطولم

 نوكبف.:دخاوملا عفا (ةزرب ىلا غيدح/ىقل), قايمغلا ف. ةنماعااالو قنات نصح نيف
 لاق ) هنتس ىف قهدللا هاورو ماخلا هو دواد وبا هاورام ىلع © ىملسالا ) ءازف ءار

 نم جاز َلع) باجبن) منع ىاثمت. للاى( قيدجصلا, نكي نزل دنع راي شابا طوب تقلا

 نا ىا (ليعمسا ىضاقلا ىحو) رخآ بيسوا بس هيلع هيضغا نم ىا (نيملسملا
 ةعالا نم ددحاو ريغو) ةنئاطب ىدادغللا كلاملا ديز نب دامح نب ليعم_سا نب قحتا

 هاورو ركبابا بسر) لجرلا ىا (هنا) ةزربىبا ثيدح دوروببسىفىا (ثيدحلا اذهىف
 (درف) لوقلاىف ىا ( لحرل ظاغا دقو ركبابا تينا ) ةتسلا ةئالا دحا وهو (قاسنلا

 هللا لوسر ةفيلخاي تلقف) ةزرب وبا لاق ىا (لاقإل ركبىبا ىلع ىا (هيلع) لجرلا ىا
 هنأاكو ةذحسأ فاك كل هبسب ىا (هقنع) عفرلاب ليقو مزجلاب (برضا) ىنكرتا ىا ( نعد
 _ىلاعت هللاىلص هللالوسرا الا دحال) هلث. لتقىا (كلذ سيلف سلجا لاقف) همأب اهم

 دل ءا.شالا 0 ناو اهلبق نم ةيق ريسأم اهلتقفف لصحال هنأ ذايطم وا حيرصلا اهرفك



0 

 ممسسللا

 ا
 كليك فالخ ةلاسرلا 3 هؤصو هوس“ 7 شباك مهك ارتشال ءاسالا نم هنود اك ( ملسو ٠ هيلع

 ططلام قوس وم قافلوملا ءاؤو فيا اوت ةكالا رباكانم اوناكولو ةمالا داحا نم

 اطمن وه ولاركبلا لع ترو | اهقلاؤو ليسو ىغ وكم ولا ١ظنعت ءاهنفأل 0 انيزم داتا

 اهنمو هنول ريغت ىتح اديدش انضغ لجحر ىلع ركب ونا بضغ اهنمو ةياوصلا نه لحر ىلع

 هاورو ادج هيلع ه.ضغ دتشاف نيملسملا نم لحجر ىلع يضغف قيدصلا - قار دمفن انك
 لاق )ل هيلع دتشاف لحجر ىلع ظفغتف ركبىبا دنع تنك ةزرب ىنانع هظفاو اضيا دوادوبا

 هماسع قيض لاح هماياىف همالكن مو «رصن نب دمحوبا ىضاقلا

 ابقاء سيلتا حمل نذاذ قفا جاونديلا دة باطجولا )لقيت ىلع ى اق فهلاي

 ىرء ىذقس ىتح ملعلا ةمدخو #* ةلئكسم لذ ىنش 1 فايف

 نك النا ى لبو ىلا بس ماسم لتشال هنا اعامحا راصف ىنعي اعل هيلع فلاخن مو

 نا مولعملا نمو دحا هيسش اذا فيكف اقافتا رفكل ركبابا دحا لتق واذا فالخ هيف
 رباك١ بسن لتق ةيفنخلا' اساحصا ضعب زوج امئاو لتقلا ةيانح نود بسلا ةياسنح
 الف نفك نيؤشلا' ننس ثيدخ نم هنف هولقام اماو ةشانسسلاو : رجزلا هجو ىلع .ةباعصلا
 نفك“ دف ادمعتم ةالص كر' نم شا فقل هلل و ندمت هنو ةحص ردش ل و هل لصا

 ةدرصعلا لالا -ىلغ لومعوا ةمعتلا رفكوا رفكلا هيلع ىشوا رفكلا براق. ىا
 ةزطسأ ىفو (لدتساو) كلانهام ةقيقحم ملعا ىلاعت هللاو كلذ لاثماو ةدانع مهبس دعوا

 ىلا ىهتنلا ةزرب ىنانع ىورملا 6 ثيدحلا اذه ) ةمالا ءاملع ىا 6 ةمئالا 7 لدّتساف
 ءاذأ وا هضغا ام لكب ملسو هيلعىلاعت هللا لص ىنلا بضغانم لتق ىلع) قيدصلاركبيا
 لجرلا اذه ىلطلا لاق (ةفوكلاب هلماع ىلا زيزعلا ددع نب رمع باتك كلذنمو هبسوا

 (ةزاشتنادةو) تاطخلان دبز ن“* نمت رلادعنا دل ادع ؤهاسلتلا لاقو هفرغا ال
 صضاظلا (هنعىلاعت هللاىضو رمع يس لجر لتقىف) زيزءلادنع نب رمع لماعلا كلذ ىا

 نب رمع هب دارب نا دعسالو بابلا اذهىف لك الا درفلا هنال باطلا نبا هب دارملا نا
 بنس مآسم «ىفرضا لتق لحال هنا زيزعلادع ناىا 0و ,مع هنلا تكف) زيزعلا دبع

 ملسو هيلعىلاعت هللا لص هللا لوسر بس الجرالا ل بيسو بجومالب و (:نيانلا نام. ها
 وهو (ديشرلا خلايلوت) اعطق هيد نع هحورل ِكلذو اعامحا ىا (همذ.لشا ,ذفف هس نش

 دقو سابع نب هللادنع نب ىلع نب دمحم نب روصأملا رفعح ىلا نب ىدهملا دمحم .نب نوراه

 تش ةملل ةريشع ىتنتال ىداهلا هوخا .اهيف تام ىتلا ةملالا ىف ةثامو نيعيس ةنس هل عيوب

 00 تاك تس سانلاب جت و نيرهشو ةئنس نرشعو ىدحا ناوهو. لوالا عي رلا نم

 نم نولخ ثالثل تبسلا ةليا كلذو هربق كانهو ناسارخ نم سوطب تام نا ىلا ايلاو
 هتنالو ةقناكاو:هتديس نيعيراو و نا وهو ةثامو نيعستو ثالث ةئاس ةرذخ الا ىدامح

 ةفلخ رخآ وهو اماع وزغيو اماع 24 ناكو امو. رسشع ةعيسو نيرهشو ةنسنب ريشعو انالث
 هيي و معم
 ولا ةاا

2) 



 هت ع١ خو

 راقم ىف نفديو هيلع ىلصلو للسعي هنأ هنأ هيلع *هيلغ فتن ف ىهتا ماسم هاةانعمو“فاسملتلاكاقو

 بنهذملا ماما (اكلام) ل هنأ لصاحلاو مهتبالو لش ند رشكا هددعل 0 هتفاللخ ىف د

 هسنج نم ادحا وا هص وصخم (م اسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا مش لج رىف) لوقتام

 (هوتفا) مج ءاهقفوا ةرصبلاو ةذوكلا ىا 6 قارءاا ءاهقف نا ) دشرلا ىا (هلرك ذو )

 كلذ مهاوتفل ( كلام بضغقل هل 4 ام دا ) تامل هنع ياام اذا

 مدع نم ةباثملا هذهب (اهرن متش دعبل ةداحلا ىلع (ةمالا ءاّشأم نينمؤملا ريمااي لاقو)

 هللالوسر ناك مش نمو لتف ءادالا مش 8 هسرلا تواش ىف هريغ نيبو هس هقرفتلا

 :يضامل“ لاق )لا ند ىلمصا ىلا( مهنم ادحا )ع ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلد

 قارعلا ءاهتف نا ىا (ةياكحلا هذعىف مقواذك را فنمملاىا (ىلاعت هللادهعر لضفلاوا

 قو اهمال قلغا نغم كلام بقانم بادانم دحاو ريغ اهاورإل هدل2 ديشرلا اوتفا

 ىرداالول هراثا و هريس ةاورنم (مهريغو هرابخا ىناؤمو / كلامتقانم رك ذ نم ةسن
 رك ذ دقو) لّشالو دلجم هنا نم «ركذ اب ديشرلل اوفا نزذلا قارعلاب ءاهقفلا ءالؤهنم
 هدلجم هاتفا نم ىا (مهلعاو هش ) 0 ءلا بهاذم ةخن ىفو (نيقارعلا بهذم
 هلو اذكو ادد دعب اذهو «ملع) رهشل مل نك هزمت ىو © رهتسشم ل نع) هلتق نود

 د.شرلا لقتال ءالؤهلثم قاف اوه هءلموا هاوتش قثوال) نموا ةغ“ ىو (نموا)

 هلل بجوملا (بسلا ريغ ىلع لمح ) ديشرلاهلّت ىا (هلاقام نوكيؤا2 هلوق نيعتيف مهنع

 ىا (نوكيو) دلجن (بس ريغواإ) لتقف (بس وه لهال هيف ايراج (فالخلا نوكف)
 بهذمل قفاوملا هنال رهظالاوه اذهو هبس نم ةخىفو (هبس نع بانو عجررل باسلا
 (هلصا ىلع) كلام ِهْلَش ملف (كلامل) ديشرلا هلق مل ىا | (هلَشما ارو ررقتام ىلع نيفوكلا

 ناكزاو (هانمدقام ) ةلعا ىف ئا هب .سنم لتق ىلع ءاجالا الاول هعوقو ةقيقح ىا

 باوصلاب م الا +! نان ىلا بحس وأ تحلب هدو تانق غي لق لاق نم مهل

 اكااالفلا 1 ىا-(وابنعالاو)“ للا نانا ىذ (نعللا ةيبق إرم هلاك رعاك
 ١ ترهظ دقف) ماركلا ءاسالا نه هريفك (مالسلاو ةاللصلا هيلع هصقسوا ةماسس ند ناز

 ش6 ُثدح كد ا (هّنوط رشناهرو) هءرب هداقتعا ءوسس ند عا (ىهبلق ضرصص ةمالعع

 طدلا لوق فال ةلوصوموا ةازام نا ىناسنلتلا هلاقام باوصلا (ةدرلاب ءاملعلا : ند ريثك هلمكحام ادهلو ةهرقكوو هنن داسسف ىا هتنوط ءوسأ ناهرو ةؤعمل ىفو هنطاب '؛

 مههذم فالخ وهو ىهتلا !نهاظ هن مكح نا و هرفكب مهعطق مدعل لاقو ةيفان اهاعح ثيح

 هلوق هيلع لديو مدقتام ىلع كلامل افالخ هنمةبوتلا نوليش مهناالا اعطق ه رفكب اولاق مهنال

 ةفيثح ىلاو ىروللا لوقو ىعازوالاو كلا« نع نيسماسشلا ةياورر ةدرلا ىا (صو)

 هيسىا (هنا] كلامنع ىرخالا ةياورلاىا «رخ .الالوقلاو) مهراسو ىا (نييفوكلاو
 امطق (رفكلاب هل مكحتمل ناو ادح لتقيف 7 مالا هاظ بسحب ىا (رفكلا ىلع ليلد)

 تس هوس ودب سس عسب جت اجا ههنا اجا وت 000000900090000



 ' ىنا (هلركنم ريغ هلوقىلعإل ارمتسم ارصم ىا (ايداّقم نوكيناالا) كلذ وو نيملسملا

 5 2+ عيبس

 ١ نوكب هلئقث فالخالب ىا رفك ةخعكىفو «رفاك اذهف) هكرتب 6« هنع علقم ال ور هنومضم

 رفك حيرص اما) هنم ىدامت ىذلا ىا (هلوقو) هدنع ٍدئرملاك ادحال قيديزلاك ارفك

 ' ىلاعت هبر سيلبا ةيسنك (هوحنو) هيرنع هبءاح ايوا مالسلاو ةالصاا هيلع (ديسس نكت

 ' نموا) مدآ نم نيخ هنا امعاز مالا هيلع مد اال دوجعتلاب ءيماذا ملظلاو روجلا ىلا
 هتبوت كرو اهب هفارتعاف) مهفلا ماقم ىف رفك حرص ريغ وهام (مذلاو ءازهتسالا تاك

 ىلوسلا (اذهف اضيا رفك ) ةيصعملا لالحبسا ىا وهو كلذل هلالحلا ليلد اهنع

 هنعف اضيا كلام بهذمىف باتتسي نمت هنا ىلع ليلد هيفو بئملاذا ىا «فالخالب رفاك )
 ديدشتهءف امدحا نالوق ةلّمسملاف ناك اذا ةعالا لاقو باوصلاب ملعا ىلاعت هللاو تاياور

 صالا ةالو نم  صاوألاو ديدشتلاب ةماعلا ىتشنا ىتفملل زوكالف فرخ هف رخ الاو
 ىتفملاك كالا نيملسملاب بعالتلاو نيدلا ىف ةنايطلاو قوسفلا نم بيرق كلذو فينا
 ناكل رةلازإا) ئنانلا بلع ديس ور ييقتعلاب هك تييقت عوتمإ قو دخيل .كلرنكو ءازوعس
 ْ نالدخوا ةجصا ءاوتق لهو لهجوا ماع ىتفا له هاوتف نع لكس ديعلا نا ىورو

 4172 وادق هتتافلغ نط لاقو قايملتل] ديركرت ل ذكي ةيناؤرلاول لامي هه هج وي دارا لهو

 راتكنا ىتفملل ىنبذيف هريفكتب ةياور نوء_ستو عستو ملسم ريفكت مدعب ةدحاو ةياور

 هللا لاق ) ىقعلا ما ىف ماسم ءانفانم نوها ايندلا ىف رفاك فلا ءاَشا نال ةياورلا كلت

 نوقفانلا ىا («نوفلحي ) مذلاو ءازهتسالا تاملكب فرتعملا اذه لثم ىأ (هلثم ىف ىلاعت

 دعب مهرفك اورهظا ىا (مهءالسا دعب اورفكو رفكلا ةلك اولاق دقلو اولاقام للإ)

 هنا نه 6 دمحم لوّشام ناكنا ) رفكلا ةلكىا (ىه ريسفتلا لها لاق) مهمالسا راهظا

 (ريمحا نه رش) نوفلخلا انفارشاو ىا (نمحنا) اقدص ىا (اق-) ماشاا روصق مفيس

 ادمح نا هللاو لجا لاقف ىراصنالا سبق نب ماع هعمسف ديوس نب سالحلا لئاقلاو

 لاب ىتفا ذب ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللال وسر كلذ غلف راع معي عئازورر قدانف

 ا كين ىلع لزنا مهللا لوقو وعدي ماع لعل مالسلاو ةالصلا هيلع ىبلا هقدصف لاقام

 ماع وهو (مهضعب لوقرل ىه (لب ليقو) هتبوت تنسحو باتف تازنف انم قداصلا نم

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسز قلذا لولس نب ىبا نب هللادبع قاقشلا لها سأرو قافنا
 دهس نب هاج محدزاو مهم لو مهمزهف مهلءام عيسل رملاب قلطصملا ىن .ملسو هيلع

 نانسو ن'رجاملل اي ءاج# حاصف التتقاو ىلا نب فاح نائسو. باطخلا نب رمع ريحا

  لامجل ىلا نبا لاقف انانس مطلو نيرجاهملا ءارقف نم لامج اهاح# ناعأف راصنالل ا

 مطلتلالا ادم انبدام لاق مث ىنيلح طلت ثيحب ةلزنملا كلت ىف تنا ىا كاننه.تناو

 هيلا ىئسف دحا ىلا نسحب نإ برضي رئاسلا لئثملاىف «لئاقلا لوقالا دم لثمو انلثمام)

 06 ا 25251ظفأ 252525952:252525252525525ئ52525252951:1-525-52595:2525ي2ي21 2ئ2ئتت5ئيئلي5 715559122525526 يهجر ب صصص ب سس بسسس سس سس سيسبب
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 اضا لاق 7 ( نوهقشال نيقؤانل

 نيقفانلا نكلو نينمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هللو ِهلِوش هيلع ىلاعت هللا درف ملسو هيلع ىلاعت

 اما مكلاوما مهوتمساقو كدالب مهوقتلزنا مكسفناب متاعف اذام هموقل لاق هلا ىور نوملعيال
 اولوح نا !اركشاو الز مكباقر اوكري يلق 3 لضف هيوذو لامح نع مل د اكول هللاو

 هللاو لاف مرا نن ديز كلذ كيل لوح ن٠ اوضفني ىتح مهلع اوقفتتالف مكذنع

 تنك امنا ىبا نبا هللاقف هباحسانم ةوقو نمحرلا نم نعىف دمتو هموقىف ضغبملا ليلذلا تنا
 برضا هللا لوسراي ىنعد رمع لاقف ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسر ديز ريخاف بعلا

 نا ىرجاهم هلتشنا تهركناف لاق برتس كك دعرت نذا لاقف قفالملا اذه قنع

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق مث هباحصا لتس ادمح نا سانلا ثدحتب نذا فيكف لاق ايراصنا

 ايش تلقام ٍباتكلا كيلع لزنا ىذلا هللاو لاق ىنغلب ىذلا مالكلا بحاص تنا ىنا نبال
 مالغ#لاوق'ةللغ قون انأنيكو#ايقش يطق ند لاقفا نذاكل او ناو باليل" كللذجلم

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلض هللالوسر قل ىبا نبال اببذكت تلزن الق مهودق نوكينا ىسع
 نا دارا املو قفاملا بذكو كقدصدق هللا نا مالغاي كنذا تفو هللاقو هنذا كرعف اديز

 لوقت ىتح اهلخدال هللاو قفانماب كءارو اصاخم انئمؤم ناكو هنما هللاق ةنيدملا لخدب

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر لاق ىتح هنلزب ملف لذالا اناو نعالا وه هللا لوسر

 كحمو لاقف كقنع نررضال ةزعلاب هلوسرلو هلل ردن ل نال هنا هللاق لقو لخدب هلخ

 لاقتف نيئمؤللو هلوسرلو هلل ةزعلا نا دهشا لاق دحلا هم طل الث من لاق تنا لعافا

 دقو) اريخ نيمؤملا نعو هلوسرنع هللا كازج هنسال ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر

 اضيا هيلع لديو ةخحل ىفو هبارضاو ىبا نبا لوق هشب امم لوقلا ( اذه لثم لئاق نا لبق

 ناذوخ اراقوف 2 ارتستم ةخعسل ىفو راتتسالا نم 6 هءارتتسم ناكنا ) اذه لئاق نا

 ةيناليلا كفالخعا وهو ءاقنلا نه ارستلتا ىاونراور ىاشملتلا لاقل كلاهما شيول ىو

 ننال اداة يؤانما باتتسبالو ادحال ارفك ىا © لتس قيدنزلا مك هنيكملس نادل

 نق: قا "اليسع نم نجا وب دالاس ةيرتكب كلاش هيون هلل كمل ماو «كةلا شمل

 نا اودهشي ىتح سانلا لتاقا نا تا لاق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نا

 اومصع كلذ اولعف اذاف ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا اوميَّشو هللا لوسر ادمح ناو هللاالا هلاال

 ماسح و هلوق ىناطالا لاق هللا ىلع مهباسحو مالسالا قي الا مهلاوماو مهءامد ىنم

 . اهله شنال هكا للا رفاكلا نا ىلع ليلد هيفو لاق هب نورستسي اهق ىنعي هللا ىلع

 هرارقاب ملع رفك نم ةبانالا رهظا اذاو ةلوقم هتيوت ناو مالسالا هلاح يهاظ ناك اذا
 هرفكي ربت .ةيوت ليشال كلام لاقو ةاغلملا "شك :لوقم وعاوراناق لقا هدقتي ناكالا

 مب هيد ريغ نم مالتبلاو ةالمصلا هلع لاقدقو 2 نكره وانس (اةينأو ريغ هالو) |
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 ةياور وا ىن :ءملا له هلعاف ه واتفاق هسد لدن نم طفل هعرالاو 5 "رن ,ازع اودحا هاآور ب هقنع ؤ

 د ىا 6 ةمرحاىف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىله ىنلا م 51 ) نا نال ضل

 ا[ 135 دييسي م أ لا ا باسو هئمأ 0 ىا 6« ةيزم ) ةمظعلاو

 00 ادق قدر اقل ادزقملا عاام لع ازرق, نا مده ىلإ نخل ىف ١5 ذب هما

 اماو هتنوقعىف هيلع عمج سعإ ىلدتو : لتقلا ماللسلاو ةالصلا هلع ةياسرس نا هب وقعا

 فوفسشو )) هتما نع هتيترم ولع ىا 6 هردق ميظعل ] كلذو هتبوت لوبقيف فالحلا
 نيشلا مضي فوفشلاو ىلاعتو هاجس لنا قل نمي مريغه لع تل ا ان دانج عا 141 ةئلازتع

 ظ .ةداب نزلا وهو رسكلاب فشلا نه م ىل دالا ءاقلإو 'ةمججأ

 مك ٍ
 ىنلل ىا 6 هل لاق ىذلا ىدوهلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا لتشمل ملف تلق ناف )

 8 اذهو ) مللموا مثم ىنعملاو للملا وا توملا ىا ( مكيلع آل || ) هعم نمل هلوا هدحو

 ثيدخلاو ةجارلاو ةاّلا نم ةلالملاوا ةعاطلان٠ ةم اسلا وهو للملا وا توملاب ىا « هيلع

 كيلع ماسسلا نولوقيف هينورع دوهلا تناكذا ةشئاع تنطف دقلو هريغو جاراجخلا هاو

 ا اذا. ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق هم نمو ةنعالاو ماذلاو ماسلا مكيلع تلاقف مساقلا اااي

 ىناطحلا لاق مهيلع هودر مكل هنواوشب ىذلا ىنمي مكيلعو اولوقف باتكلا لها مكيلع ماس

 وهلا هو ناو ليف هوا هديت نام ناكو_ليطللا: واإإ مكيلعو ناار 0 2

 عما قلطملا امنال هيف مهعم كارتشالاب نذوب امئايلاو ةصاخ مهيلع هولاقام درب ةناذبإل

 تاس لعب ليسل ازيرا (نمو دوي انهو ةقلشملا ةباوزللا عحرتانا قالو يتلا

 ل نا هل هللا قيياا]ىفاةككا راعي :.لا ىه ةقطاعلاب دارملا 50 مهتناور لي هات نيس او

 وهف اضيا متلق ام مكلعو لبق ه فال تلا َمُعاح سفن لكذا دالبلا عيمج ىف داسلا

 عي ١ 1 ماللاب مالسلا اولاق مهنا لاقحا عم مهيدل ةبقاعم مهيلع ءاعد باوج

 متييح اذاو ىلاعت هلوق ىلا ءاميا هيفو اهنودب وا ةفطاعلا واولاب ماسلا مكيلع لوس 3

 مالسسلاو ةالصلا هيلع هبلع لخد ىذلاو اذه اهودروا اهنم الأ اوك ةيحب

 ةياؤر ىفو دوهلانه طهر هلا ىرخا شيف ةلكد اوه فنا | نةيانؤتو ىف انباج مكبلع ماسلا لاقو

 | يوهلا نم طهر هناع لخد نأ عمجج اندر ناتيضفق اهلعلو سان 1 قو سانا

 هلبقاف ىلع ىنعملب فطع وا ةيلاح ةلمخ 6 وجل إلا يقال ملعا هللاو مهنم دحاو ملسو

 ١ نأ 2اهمف ةلبيقت فو ئراختلا هاوراك (( ملةللاق هعذلا 0 الا رفاكلا لتقام ملو ىا

 وه ىحلدلا لاقل لانك هللا هو اهم ديرا ام ا ةيدسفا/ةخعلل ىفو © ةملسلل ادع

 ظ ع ىف عقو هنا ريغ هفرعاال زخ.الا اذه ىلحلا لاق دقف هنم مهو وهو :ةرصيوخلا وذ
 لدعا هللاق ىذلااماو ريشق.نب ثيغم هنا ءالضفلا ضع لاق دقو راصنالانم هنا ى رازعلا
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 ىردخلا ديعس ىبأ هياورنم ماسم 3 ف هن روم 5217 ريغصتلاب ىعا ةرصب وا وذ كاذؤ

 لجر ةرصيوآ اوذ مهلو جراوخلا ساني ئه نا ةنهلا رب جراوألاىف لتق ىميمث وهو

 ةياوصلا ىف امهل ثلاثالو ريمسلاىف لابا ئذلا ا ويه.هلا + لكي لم تردح ف ؛ئؤور) ىاع ندا

 نسور يات اقاجكسيف فاأتلل جراوخلا لاتق كرتنم باب ىف ىراغلا ع ف عفوو

 جاو ىللا لاق ىهتنا لدعا لاقف ىميمتلا ةرصي وألا ىذ نب هللادبع ءاج هظفلام
 هالاق امهنال هللا ةراث هبسنو هسا ىلا لوقلا بسن ةرص هلا لمتحيو ةرصيوخلاوذ هلا

 اضيا هينا بقلو هبقل هاو ةرصيوخلاوذ وه . هللادبع نا دعببالو لوقا. ملعا ىلاعت هّللاو
 اسانا مالسلاو ةالصلا هيلع رثآ ال نينح موي لئاقلا اذه لوق ناكو ملعا ىلاعت هللاو

 نيصح ن. ةننع ىطعاو لبالا نم هئام ساح نب عرشألا ىطعأف اها ر ةلصمل ةئسقلاو

 هنكلو © كلذ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنللا ىذات:دفو ):ماتم دفان يع كادي الذ

 اينيح نما نك اب. ىماوم ئذوادق_لاقو#) قللانه:هنم: لما : هلع :لاجف هفل انتل وا 1

 تبيين ىف دق ملغ ولكل ةسموملا ناوزاقر مك , نفسا رسا ونزل ةيمازلا ام تاك انبملا
 ترث ةكئالملا هتلمغ كلانه تاف روطلا ىلا همم بهذذا نوراه هيخا لتَش هلمهماهتاو

 نيذلا اهيااي ىلاعت لاق هيةرداو صر نم هدسج ىف بيعب مهمرو هلتَش مل هنا اوفرعف مه

 نيقفانملالقالو) اهحو هللادنع ناكو اولاقامم هللاهاريف ىسوم اوذا نيذلاك اونوكتال اونمآ

 لكىف ةذسن ىفو نامزلا نم ليلقىف هنومظعيو (ناسحالا شك ١.ىف هنوذؤي اوناك نيذلا

 ناك ملسو هيلعىلامت هلا ىلص ىب ١: نا كاياو هللا انقفو ملعاف ) نامزالا فلاغىا نابحالا

 ىا ينل هيلع) قللت ) السلا زان طولصلا هيلع .نويطاتاوا يف هعأ (مالسالا لوا ىف

 فختلاوا ديدشتلاب (ليعو) فلأتي لمعتسملا ىزاا لاقمهفلأت دصقو مهفالتلا بلطب
 ناسحالاو فطالاب ( مهبولقىفهنيزيو ناميالا مهيلا بحبو هيلا ليو مهبولق ) لوحي ىاةلامالا نم

 ىلا لوقف ففخي دقو زوم« ءردلانم وهف مهعفاديو مهحباسيو ىا ( مهئرادبو )
 مهلوق ففخلا نمو هلحمف سل زم#دقو زوم«ه ريغ

 مهضرأ نقر طحال مهضراو # مهراد يفت دام“ راد

 ىنمع منعلوأ مه ءم اعضاوت ةهرشلا هسفن ىلع نتذكل مهلابيلغت ( ملعب | اغا هءاحصال لوشو))

 (ن رفنم اوثعس ىملو ( نيلهسم ىا نيسلا رسسكب ( نيريسم )) ؟دعل نه نلا -ىدفب ملسرا

 نيرتسم متعب امنا هظفل و ةرييه ىلا نع ىدمرتلا هءاور نيددشم متاةرودكتلا ١ ءافلا ديدشش

 برغا دقو ىنعملاب هلغوا نيزفنم هلوق ةياور ىف دجو فنصملا لعلو نيرسعم اوئعس ملو
 فيا ظمل_نسغلا قم !.نءازماطم( هبا ؤط او ولات ته ١ لعت ل وتعا قس. لزاغ الملل

 رمسصلا مزال ريفتلا نا م نوكسلا مزال ريستلا نال ىلا .قابظلا ىعار هنكلو سهاظلا

 (اورفنتالو)اوررق ىا (اونكسو) اوددشتالو اونوه ىا (اوريسعتالو.اورتس لوشو)

 اورشبو اورسستالو اورسي ظفل هنع ىلاعتهللاىضرسنانع ىاسنلاو ناذعشلاو دما هاور

 سس سس
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 :لوشال ىا (سانلا ثدحتبالا) نيقفانلا لتق مدع نءراذتعالاف ىا (لوقنو) اورفنتالو
 ظ هللا ىل ناكوإ)ل هناب ىلا تاي نا دارا نمل اريفنت نوكيف (هباحصا لتَمب ادمن ا) ضعبل مهضعب

 ؤ مهفطاليو 6 نيقفانملاو رافكلا ) عقادي ىا هلادبا و زمهلاب ( ىرادب ملسو هيلع ىلاعت

 ظ ىلع ن 3 طسوالا قااربطلا هاور سان انا اولا بأ أ هللا ناعالا دعت لقعلا س 9 درو دقو

 هاورو هلا لدي ددوتلا ظفل هر ىلا نع قيييلاو رازبلا هاورو ه4ههجو للا ءرك

 رب لك ىلا ريخلا عانطصاو سانلا ىلا ددوتلا نيدلا دعب لقعلا سار اضيا ىلع نع قهدلا

 ةنحلا ىف ةحرد مهل اسدلا ف ددوتلا لهاو ةياور ىث ةرا ره ىبا نع قهبلا دازو رجافو

 نموا نسحب ىا ميجلاب لجانم (مهتبح لمىو) ةارادملا لقعلا سار هنع هلةاور ىفو

 ىضغيو ) مهتيص ةفلك لمحت ىا لمح نم ةلم#لا ءاحلاب ةطنأ ىفو ةفرفت دعب عمج لجا

 ىا ميلع ةزيسأ ىو .مهبعأ نع هنبع ضمغي قا نيتمجملا داضلاو نيغلاب ءاضغالا نم ( مهنع

 ةزطس ىفو هنا هلع لد .:ةازؤا»ةيضستت ما هاذان * لمتحيو ) مهبلذ مهلع ىف

 هلوقل هلك اذهو مهل افح ىلع ريصنو 0 مهلاذبإ ىلع ننغ ىا هاذا لمتحنو ةو

 ارينم احارسو هنذأب هللا ىلا ايعادو اريذنو ارشيمو ادهاش كانلسرا انا ىنلا اهيااي ىلاعت

 ؤ مهذا عدو نيقفاملاو ن رفاكلا عطتالو اريك الخف هللان٠ مهل ألن نينمؤملا ادمن

 , هلا لصاحلاو كانيفكاناف كايا مهتيذا ةئافاكم عد ىا اليكو هللا ىنكو هللا ىلع لكوتو

 ىلع ىا « هيلع )2 مهو و نيقفانملل ىا 6 مهل ربصلا مويلا انلزوالام ) هلزوجم ناك
 مههأ ص ىف مهءارك مكدعل و مارقك نع مث رح رب نورومام اال مهأوقو مهاعف 0 ردحاأم

 مضبو بناخلا نيل وهو فنعلا دض قفّرلا نم ءافلا رسسكو ءايلا عتب 6 مهقفري ناكو )ل

 مهل فاطاإ ىعع هتقفراو هب تالف ديز ونا ىكحو قفر هنقفر لاش قافرالا نم ءانلا

 نيج (مهمئانتما و هنرضح نع مهتر غن نم ايداغت مهلا © ناسحالاو ) مه © ءاطعلاب )

 هيل ةليلين ىلع علطت 0 اعادىا ( لازتالو ىماعت لاقفملا ةلاسلا ه سمع كيلذيو ) هكلم لوق

 الملف الا ( مهاب نع ءادتفا مهديدو قمم وهاك مهنع ردصت هيانحو ردن ةنايخ ىا

 مهنع ضرعاو ىا (عتصاو مهنع فعاف) مهيف ادصتقم ناكوا مهنم .نمأ نم وهو (مهنم

 مهزفاعيو مهقزري ثيح مهف هللا قالخاب الحم مه ريغ عمو مهعم © نينسحلا بحب هللا نا:)

 مهلم فلس امب مهدخاؤتالو مهنمٌؤم نع فعا للقو مهلاته هيصا لق اذه لف

 © ئتلاب ر.ةوادعلاو دسحلاب مهنم كيلع تدرو ىتلا ةئيسلا ىا ) عقدا ىلاعت هللا لاقو )

 اهي ات تا دا وب ايلتو طرا فاكع لزونزرقب ويتعب ((هرويب اهني اور. كل ريسللا الع ل٠ غل تفي نوعا

 ةئسلا ةعفادم بيست ىا ( ةوادع هنيو كن ىذلا اذاف ( كيلا هنءاساب هيلا نسحن نأب وا

 ( كلذو ) كيلع قفشم بيرق 6 ميح ) كيلا لثام كلريصن < للتو هناك ) ةنسحلاب

 ( فاتن ) مهءومه ىا © سانلا ةجاحل ) ةازاجلا مدعو ةارادملانم ه.هللا هيما ام ىا

 هلا لئاوا ىف (مالسالا لوا:) ةرفنلا:مدعو ةفلالا:كباط .ىا فاأتلا ىف ةخعد ىفو

 )ىلا



 6 رقتسا املف ) هيذل ةمالا ةلك عاقتحالو يا (هيلع ةماكلا عجو) مالسسلا ةئيدم ىلإ |
 (هلك) هعاونا ىا 6نيدلا ىلع هللارهظاولل هرون ىلعاو هردق العو همكح تبثو هما
 هرهلغمل قحلا ندو ىدهلاب هلوسر لسرا ىذلا وه ِهلوُش هل هدعوام بسح هعض- ىا

 (هلمتفك ) ءاداب نيف (ءما رهتسشاو)) هاداع نمم (هيلع ردقنما لسنتق) ةلكن بدلا لَ
 (هلئَم دهعنمو) مارحلا هللاثيب راتسأب قلغتم وهو (لطخنبأب) مالسلاو ةالصلا هيلع
 بهذو لتقنم مهنف ءاسنلاو لاجرلا ضعب نم معفلا موي هلتّش ىصوا نم .لتش "هلعفك ىلا
 ةينجملا .ىنبكيا# ةليغ هلق :هنكما )إ نمر ةلتقو .ىإ (نمو) اش ور انو ديس الا
 دوه ريغو ىأ (مهريغو) فرشالا نباو قيقا ىلا نبك (دومنم)ل ةلفغوا ةيفخ ىا
 ةيقعو ثراخلا نب رضضنلاك ةينالعو ةرهش هلتقوا ىا نيتحنب (ةيلغوا ل مهرك ذ سمام ىلع
 كانثالا لق بق إب( ) ينفي ايريعا ةبجلا ءاطلا يسكب (هنطس ربا نيم للابن
 هبمظنم ملو ىا «طار#الاو) هتفرعم ةزايحو هتدوم ةطايحو هتبح طيخ ىا (هتبح
 هلاشىف نمطيو هنلاسلب (هبذؤي ناكزمت هب ناميالا ىرهظ. ةلمجىف) طالتخالاو لوخدلا
 رضنااو) عفان نيغ هل هين ىذلا (عفار ىباورلا فريقا نع مكررا يش رتشتلا نبك )

 نيعلامغب (طيعمىبا نبا ةبقع ول رصنلا هللص# مل ىذلا وهو ةم#لاداضلاب (ثراحلا نبا
 (رده كلذكو)ناوبلا راوىف رايجلا ئىةعو رانلاا ةيقع ىف: لخيد قذلافاقلاب نوكلشو

 لاقو لادلاب ردن ىطدلالصاىفو (ةعامح 9 لطبا ىا ءارلاو ةلمهملا لادلاو ءاهلا عقل

 رده رده هريغو مد نم لطبسام ةكرحم ردهلا سوماقلا ىفو ىهتنا ردهاو طقسا ىا
 ارودن ءوشلا ردنو ىتءع لعفاو لف هيردهاو دعتمو مزال هتردهو اردهو ارده ردهو

 هش ِ ردهاو طقسا ىنعع تاب هنأ رهظف ىهّنا ءاشا نب نءوأ 'ىد فو>نه طقس ظ

 ويعاد حيرصت هيف سيل نكلو ىكاطنالا لصاف نير وه قالا وحلا انيق ارا
 حابا هانعم نوكي نا زوجيو مهلتق مْرَتلا ىا ةمجسلا لاذلا خشب رذن ىناسملتلا لاقو هردها |

 ملعاىنعملاو ملعا ىا رسكلاب رذن نوكي نا زوجمو لئاقلل حابا هناك ناك هلتق ملا امل هلال

 نادهافب ىوردقوب هطقساو همورو دعا ىا ةلقيملاب ندير نوكيوي عملا, ةيلطولاو مهءامد ةحاباب

 جرخ دقناك ىنزملا ريغصتلاب «ريهز نب بعكك ) نيروكذملا ادعامىا (مهاوس مهءامد
 ىلاعت هللا ىلص هللالوسر ىلا ءارف هنكاس ةيتحأ ميلا عثو ةدحوملا مغب ريح هوخاو وه

 هريخيو امك قأيو ملسو هيلعىلاعت هللاىلص هللالوسر يما فشكيل ريمي مدقتق ملسو هيلع |[
 هيخحا . ىلع اهيفن نكي ابنا تنور ابك كلذ خاف: لباقي مدينبالا لهو درعا بك هيلبرب الل
 هلوَس هوو قيدصلا 1010 هريغل ضرعّسو هماللسا ظ

 اكيد كروت سو كيش. ىلا لاعر# ,ةلايبب داو "اوريكم وع اهللزبالاا ْ
 اكلاخا هيلع كردنملو هيلع # ايا الو امأ فلتمل قلخ ىلع

 دفق مالسلاو ة"الصلا هيلع ردهاف هابا الو هه هيلع فلل ل مأ مالسلاو ةاللصلا هيلع لاَقذ

 (ىن) 8 ىراقتلاىلعإ# -22600)

 ممتيتسُسُسساسُفوتشْالللل7ا10 22527257

 ظ
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 دحا هتتأبال مالسلاو ةالصلا هلع هلاو كلذب هملعي هوا هيلا ثعبف هلتقيلف هيقل ن٠ لاقو
 ملساو لقأف اذه ىباتك كانا ذا 0 الا نم هلبقناك ام هو مالسالا هنم لبقالا ماسف |

 ؤ

 تناب *اهلوا ةروهشملا ةديصقلا دشناو ملسو هءاع- لات هللا لئط للا لاوكبتن ىلا 2 ا
 غلباملف * لويتم مويلا ف تاب

 لؤاحتتح هما وشم 'دنوم "وم !ءاضتسي تنذسل لوشرلا "نأ

 لومام هللا ل وسر دنع وفعلاو :#  قدعوا هللال وسر نا تسنا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هزاحأو اوعقسا هعمنم ىلا ملسو هيلعىلاعت هللاىلص هللا وسر راشا
 ةرمشعل هنم ةدرباا يسلط نانف_سىبا نب ةيواعم نأ ىلق ةدرب هاطعاو ةدصصقلا هذه 3

 املف ادحا ملسو هلع ىلاعت هللاىلص هللالوسر بوث 1و لاق مهرد قولا

 نئازخىف لزتملو ةدربلا ذخاو مهرد فلا نيرسشعب هدالوا ىلا ةيواعم ثعب سرك كاف
 دربلا اهنا لاّشو افلا نيثالث ةيواعم هنم اهارتشا لبق دحاو ىلا دحاو نم لقتنت ةيماىإ
 مالسلاو ةالصلا هيلع هفارصنا دعب ةمالساو همودق ناكو سابعلا ىن ءافلخ هتراوت ىذلا
 ةنقَع نباو ةئقع هنا كلذكو هدجو هوباو ءارعشلا لون م ريهز نب بمكو فئاطلانم
 ءازلا رسكب «ىرءبزلا نباوإل ثعبملا لبق ريهز كلهدقو بمك مث ريهز مهرعشاو اضيا
 دشا 1 ناك روهشملا نعاشلا ىههسلاىشرقلا اروصقم ءارث ةلمهم ةنكاسنيعف ةدحوملاو
 ماس 0  همالسا لبق هدنو هئاسل هباحصاو ملسو هلع ىلاعت هللا لص هللال وسر ىلع سانا

 دقو ملسو هياع ىلاعُت هللا لص ىب ل ىلا نيح هنالزنع ردتعاو همالسا نسحو مدلا دعل

 و هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر هحدم نمو هدلو ضرشا

 ماوكحتو“ انني, نما وا تعداو. * اهءاسنا تضقناف"ةؤادحلا "تدم

 مو>حرصم جار كناف ىللز * اهالك ىا دلاو كل ىدف رفعاف

 موتخم ملاخو غا موي * ةمالع كيلملا ملع نم كيلعو
 نع ةيانك وهو (هدب نيب 8 مهسفنا اي قا مهتتسلاب (هاذا نمت اهريغو)ل

 هللا ىبد هيلا نيهج وتم نيصلخم نيداقنم ىا («نيملسم هوقلو) هيدل مهمالستساو مهمالسا

 ( صهاظلا ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع همكحو ةرتتسم نيقفانلا نطاوبورلل ملسو هيلع ىلاعت
 © تالا ا *يليت ذك ةدواقل ىف ءركنلم "ةارقتلسا 2 وهظ ىلع هماكحاو ىا
 نم ىا ؟هلاثما | عمور هرسكو هلوا مضي «ةيفخل مهنم لئاقلا اهلوش ناك امنا رث ةيذؤملا

 نؤزهتسم نم امنا مكع. انا اولاق 62 اا 1 ا ل رانا
 اناا مزت قار اح نو وا لقيشاك"281319 اهل اراكنا ( اهيلع نوفلحتو) .

 مهبذك او مهنع ىلاعت هللا ريخا اك «اولاقام للاب نوفاحيو)ل هيدل تلصو اذا اينو ضو
 نم مهماسعىف اولانيل امب اومهو مهمالسا دعب اورفكو' 6 رفكلا ةلك اولاق دقلو ) هلو
 د6 هي ا وهو لوسرلا لت

 نع

 هوعقلل 0 كوم ن هم ةعد ض كاع 2 :عء اوقفاوت مهم رح

| 



 ماطخ رشاي نب رامع ذخأف هبف اهالع ىا ليللاب ةبقعلا مست اذا ىداولا ىلا هتلحار نع
 لبالا فافخا عقوب ةغذح عمسذا كلذك اهامنيبف اهقوسياهفلخ ةفيذحو اهدوش هتلحار

 مالسلاو ةالصلا هيلع «ناكو او.رهف هللا ءادعااي مكيلا مكبلا لاقف حالسلا ةعقعقو

 رسكيو ءافلا عقب (مهتكيف ىف عمطي) هولاقو هولعفامىا اذه عمل نيملاعلل ةمحر هنوكل

 .ريصيفرل ماث الا نم (مهتب وتو مالسالا ىلا مهعوجرو)ل هلوق هريسفت ةيتعلا نوكسو

 مهتاطقسو ىا (مهتوفهو)) مهتالاقم ىف مهتالزىا (مهتانه ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع
 دحلا باحصا ىا «مزعلا ولوا ريصام ) مهتالاح ىف مهطلغو ىا مهتوفخو ةزطسش ىو

 مههارباو حونو دم مهناو ةضيعبت اهنا محالاو ةيناس نم ليق (لسرلا نم مزخلاو

 مهركذ نيذلا مهىوغبلا لاقو كلذ ريغ ليقو مالسلاو ةالصلا مهيلع طال هسؤال

 ميهارباو حوت نهو كنمو مهقاثيم نينلا و اندخاذاو هلوق ىف صيصخم ثءء ىلاعت هللا

 انيحوا ىذلاو احون هبىصوام نيدلا نم مكل عرش هلوق ىقو ميم نبا ىسيعو ىسومو
 مكقاو  ىضتلا | ونفت الاوت ثنا ااووقلا قان قلمعو ىسومو ميهاربا هبانيصو امو كيلا

 لوا هناو ىلعالا ةيترملا ىف هنا ىلا ءامبالل ىلوالا ةيالا ىف مالتسلاو ةالصلا هيلع ىنلا

 مالسالا ىلا عحر ىا «ءاف ىتحإ) دوهشلا ماقم ىف ارا ناك ناو دوجولا ملاع ىف

 نااقتسالا ف: (ارتب صلخ 39, لوألا )4 ماطر ةاداك 2 ”ئشنتالا ىف! (اطاب ف( رازلكك0)

 كلاتنه يني م كلذ دعن' ىا دعب هللا عفنو)' لالا كفل ف (ارهج رهظا )

 ءارصا ىا «ناوعاو ءارزو ندلل مهنم ماقول هريغو داهجلا | سما 2 (مهنم ا

 0 9 لاو واو هن ذبل (ر اشبال ) ةانيت ا ميلا ابنلب ءاننللا مضل «(ةاحو)

 تاجا كاملا 6 ذو ) نيا وق نلعب نيرا هكذا ىلا (رامصحلا طع لاو]

 قبسام ىلع لمتشملا (لاؤسلا اذه نع ىلاعت هللامهمحر) مهريغو و ةكلألا ىا (انتئا ضعب

 ةالصلا هيلع هدنع تش. مل) ناشلا ىا (هلعل) لاقملا اذهل احاضيا «لاقول لاكشالا ن

 قئاو لدعا مهضعل لوش اذه لكشيو هدل ىكحو هللا عفرام مهلاوقا م اغيل

 هلوق غاب مل ىا طل نمو)) هنلغ دوز عفد هلوقذا لئاقلا (دحاولا هله امناو) هللا

 ظ (باللا اذه ىفل ررقملا عرسشلا ىف ىبتعملا ددعلا نم ةلماكلا ىا «ةداهشلا ةمرإل هلئاقوا

 ظ ميغ وا قزإل نسي ك6 ىد نمل ررحنأك انين بسنم لتق بجوب اهث ردقملا هص 0

 | اهتقارا «حابتستال ءامدلاورل رفاك وا ةريغص تنبوا ةكوامم ةيراح وا ةشئاعك (ةاصاوا

 رفكلا ةلك اولاق دقلو هلوق ىف مهل ىلاعت هللا بيذكس اذه لكشي نكل (نيلدعبالا)

 ياا ةرهلا لها ليه جرو حولا جر ذو 1عو) ملعا ىلاعت هللاو مثرا نبا ةداهش ىف اذكو

 2 ةسلا هباوولز مهتداعو مهباد ىلع «مهناو) ماسلا ىف ةذس ىفو (مالسلاف) مهمالك

 هونس ملو) هوفرح مهلا ىنملاو اهارالاو اهوفطع ىا اهفيفُحمو ىلوالا واولا يدهس

 0 ىا ؟اهنع ىاعت هللا ىضر ة ةشئاعز مالسلاو ةالصلا هلع ىنلا | (تهبن فيكى رتالا



١ 
 ْ ىدوهللاوا قفانملا ىا ه١ (ناك ولو ماسلا مهل وقل نطفتام مالنا و ةالصلا هيلع هنا

 ماسلا مكملع مهل تلاق اهنا ىور يتبل ) ةياوصلا ناب نم ةشئاع (درفننا كلذب نا

 لايزبسلا هللا ناف مهل لوقا ام ىعمست ملا هشئاع اياله» لاقف هنعللاو ةياور ىفو ماذلاو

 [| هءاكا ملس و هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنالاهث ) ةشئاعهسنتلىا (اذهلو) ىف مهل بيجعسلال ومهش

 مدعل ( مهمالس ىف نيبملا نيتملا (مهتدص ةلقو) مهلوق ىف مهبذك ىلع اذكو ( مهلعف ىلع

 | انمطو) اهب أشر ىا (مهتندلاب ال 00 ىف ىا «كلذفف مهتنايخول مهمالسا

 (مكيلع ماسلا لوس امناف) نيملسملا ىلع ىا (مهدحا ملساذا دوهيلا نا لاقف نيدلا ىف

 هناحس هللا نا هيفو ملعا ىلاعت هللاو مدقت اك مكلعووا (مكيلع اولوقفل توملا ىا

 ٍ انيذعبالوا مهسفنا ىف نولوقيو هللا هب كيحي ملا كويح كؤاج اذاو هلوقب مهنع ربخا
 مهقح ىف ىلاعت هللا ةداهشب تسب اذهف ريصملا سف اهنولصي من مح مهبسح لوَش اع هللا

 ةلاوتلا فطين نايك ةكو) ظتفت مقا ناجحا لع ٠اينش قباششلا مكملا س ا |

  0ىلع عفرلاب «نويدادغبلا) ةيكلاملا نم ىا (انباصصا ضعب لاقل فنصملا دنع ىخ
 نباو باهولا دنع ىضاقلاك باحصا تعن هنا ىلع رحلا, نييدادغبلاو ضعب تمعن هنا

 (مهف هملعب نيقفانملا لتشمل ملسو هيلع ىلاعت هللاىل ى :لانا 7 بالخلا ناو دادتمزيوخ

 ران الا نم ةياورو رابخالا نم ثيدح ىف ىا أ مور مه ة> ىف هملع در# ىا

 لا ف دروامو مهصوصخم ىا ( مهقافن ىلعإل ةجحح تنأ ا (ةب تماق هنا

  00كلذإف )مهراثآ و مهرابخا ىف ليحكت مهرارسا ىف هللا نم ارتس مهمومعل

 هلو فنصملا ىلع ىحلدلا ضرتعا ام هب عفدناف ا ناعوت هكر

 راهظاو مهرارسا نع رجلا 35 ارمي. نليتفابلا دورا طع اه تو واط »طلع فق كافكو

 ا (انلطالال اوس ناكرش الا :نآف) (كاكبشالا عفد ىف لاش (اضياو) مهرابخاو مهقافن

 ةمذلا لها نمر مهدحا (ناكناو نامالاو مالسالا مه ها اور“ قاسكلاوتأءا لفحعألا

 ىذلاوا ر ا : راحلا نم وهف نامالا ىا مغتو ملا رسكب ( راوحلاو دهملاب

 يالا ؟ىيظنا الش ئا هع زيع مل مالسالاب مهدهع بيرق سانلا وز ملظي نا نم هنرجا

 ىا (عاش دقو) مالكلا ماقم ىف صلخلا نم قارملا ىا «بيطلا نه ثييخلا) مايالا
 قافنلاب مهنب نم نوك ) عامسالا ام ثيحن ( برعلا ىف نيروك ذملا نع ال عاذبواشف

 نلوالادبساا ىراؤلا ثيدح موم“ت نم دافملا 60نيب لا ىلاتلاةب ايكو نينمؤملا ةلمح نم

 هللاىلد ىنللا مهلتق ولف نيملسملانم مهنا (مهىهاظ مكحم نيدلا راصناو) نيرذ الاو
 عرس ىا ةدحوملا دعب ةلمهملا لادلا مغب 6 ردبامو مهقافنا ماسسو هيلع ىلاعت

 هملع درحغل ىا «هملعو) مهنم رهلذي ىا واولاب ودب ىلدلا لصا ىفو ( مهنم ) سانال

 ) ءافلا ديدشتب (رفنملا دحوا) ول باو>و قاقشلاو قافنلا نم (مهسفنا ىف اورسا ام

 دناعملا فجحراو )ل هريبغل 8 (دراشلا باترالو) هريفس 4 ( لوشام الا ةروسكلا 6
| 



 ل ع١ -

 ىلاعت هلوق هنمو داخلا دحاحلا ركنملا وه نوللا رسكب دناعملاو لعافلاوا لوعفملا ةغيصب

 فج زملاو ةيالا ةتيدملا ىف نوفجرملاو ضيم مهولق ىف .نيذلاو نوقفاستملا هتيم تل |
 ىو ةفحرلا نم اهل لصاال ىتاا ةلزازالا راخخالا سانلا بوله مجرب ىذلا وه
 ةيحض نم ) فاخو ىا © عاتراو ) ةثيسلا رابخالاو ةنتفلا سما ىف صاخ ىنعملاو ةلزازلا

 نمي مانالانم ريثك ىا 6 دحاو ريغ مالسالاف لوخدلاو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا
 نءالا مهل كلوا نوصلخم مهو مالسالا ف نياذادلا نا لهحو هنيه مقسو هلبد فءض

 ةمججلا لاذلادب دشتو ءافلا فب نفلا ةخسأ ىفو 6 ملاظلا ودعلا نظو معازلا معزاو) نودتهم مهو

 عابطلا ف ةنماكلا ةعبتلاو صقنلا ىا ةقوفلا ءاتلا رسسكب 6 ةرثلا ذخا بلطو ) ةيويثدلا

 ابوسنم هتررحام ىنعم تياردقو )ل ةيلهاجلا ىف عقاولا ليتقلا ءامد ةبلاطم نم ةيرشبلا
 ةالصلا هيلع لاق اذهلو ل هتررقام قفو مامالا ىا © ىلاعت هللا همحر سنا نب .كلام ىلا

 ىنلا ىا.6 لاقو ) مالكلا هيلع م دقو © هناحصا لتس ادمح نا سانلا ثدحيبال مالنسلاو

 لينال 1نلئااوإ )1/13 04 يرطتا كم ةفاور قه انفارسبال : ركل.( هياط قاعي شال قا
 مهنع فعاف هلوقنم هتلاحو هما لوا ىلع لمح هتح ردش ىلعو ( مهلتق نع هللا

 مهيلع اهلغاو نيقفانملاو رافكلا دهاح ىنلا اسهبااي ىلاعت هلوقل هرخآ فالخم حثصاو

 (لتقلاو) دعدقو رمصقلاب وهو امحرو ادل> ىا انوا دودح نه مهلع ةرهاظلا ماكحالا

 حوضوا ىا ( اهروهظل ) را برشو فذقلاو ةقرسلا دك ( ههيشو ) ادحو ادوق

 سس ل ص يي يي يس بس ب و مم

 ىلات ؛هلوق ريسفتىف ةداتق“لاقو ) :رافضلاب 'ىتعدلا لصا ىف يصل و: اذاهضلا:ديادتقتاو |

 ' نع كش ىا © ضرم مهبولق ىف نيذلاو ) مهقافث نع ىا 6 نوقفانلا هتني مل نبل

 مهسفنا دنع نم ءوس رابخاب مهفاحرا نع © ةنيدملا ف نوفجرملاو ) مهقاقشو مهددرت

 نيك | ةلفككو ابل مهباع ىرج اولتق اومزه مهاوق مالسلاو ةالصلا هيلع هايارس نع

  :هريزعالاب :ةقلمكك]  .ةلطاسلا 6 هوا دلل ناككاادكلا »0: قيفف لو لشن ةنادلا مهاولا درفنلا

 ١ ءارجا الخ ) مهدل ةروتسملا مهنطاوب ثيحن» مهلع هماكحا ءارجا مدع ىا «اذهو))

 | (ناولا قادم لاقدقوا) .اهمكح الانا غلاؤشا ىف ار ءاهيلغ اف: رمانلا ءااوتشلاو )اهوا

 . مهلتقل ) مهقاقشو مهر فك ىا ( مهقافن نوقفانلا رهظاول ) ءاز مث واولا ديدشتو مهما محفل

 | مهمهومعا مهااح نم هللا رهظا ام ىقتاسالف مهصوصخم ىا :4 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا

 ! موك قرع جرح قافنلا رهظا اذا قفانلا نال كلذو ىضاقلا ىلع هضرتعاو ىدلا همه و

 . ىاقلا متل 6 راصقلا ن نسحلا وا ىضاقلا ) اضيا ه.لاقو ىنعي © لاقو )2 اقفانم

 ' ةربع نوكيام مهب لعفت ناب مهبلع كنطاسنل © مهب كئبرغن ) مهنومغيو نينمؤملا

 مهنم اليلق الا وا نولحترب مث مهلا نوجر خم امر نامزلا نم ( اليلق الا 2 ايف |
 مهل كَ لاح ىا لالا . لع :نامن٠ 6 (قان وعلم 7لينملا ند زككروا ادع كين فانا وعَو

 / كنونك اسيالف ةيكسلا ةسدملا نع ءالحلا ىلا مهرطضن نأب (اهيف كنرواال مث) مهريغل



 دجا ظفر ل

 دعب اودجحو ىا 6( اومن اما 0 ميركلا هلوسر ةقحرو ميظعلا هللا ةمحر نع نءدوعبم

 (هّللاةنسل اليكشت مهلتق ىف غاوبو ىا © التقت اؤانقو / اوكسما ىا © اوذخا ) كلذ ظ

 مكلبق اوضمىا لبق نم اول. نيذلا ىف ىا © ةياالا ) هتداع ىرجاو هتنس هللا نس ئا

 (هانعم) ةداتقىا © لاق ]الب 7 ارييغت ىا اليد هللاةنسا دن نلو مهمناو ءاسالا نم ا

 | اقاقعلا نما ةهتطال ىفبا ىذلإ ( قاغنلاااوريظا لقا .):نوقفانلا هلت ككل. كلوقا نقم اكل
 ةنسدملاب اقل ءاهقف نم وهو 1 ملسا ن ديز نع طوشملاف ةملسم نب دمحم يدوب

 للا ىاك نقفانملاو ( 0 ىا © رافعلا دهاح ىبلا اهبااب ىلاصعت هلوق نا )

 نيقفانملا دهاجمو ةدانقو نسا نعذ مهتححاحمو مهن ناهعب اعيمح © مهيلع ظاغاو )

 مهرابخا راهظاو مهرارسا ءاشفإب ليقو ديعولب دهاجم نعو مهيلع دودحلا ةماقأب

 اذهبو مهرس اونلعاو مهرفك اورهظا اذا نيقفانملاو رافكلا دهاح ىنمامنإ روظاإلاو

 4 ريثك ىنو ةحماسملاو ةملاسملا نم 6« اهلق ناكام ]ث هب ل دا فاسلا) ردقتلا

 لاقو ) مهنع ييجا و وفعلا" نم هلق ناكام مكحلا اذ_ه خس ىا اهلق ناك ام اين

 كحاو رهلا 4( ءلئاقلالمل)) ةتسلا: لها 0 ىلإ ةئدشملااوا كلل نم © اتاشم ضع

 ةرصيولاوذ ال مهضعب هلاق اك ريشق نب ثيغم وا ىراضخلا ع ىفك راصنالا نم
 هدعبوا كلذ لبق ىا 6 لدعا هلوقو هللا هحو اهب ديراام ةمسق هذه ر) ىجلدلا مهوتاك
 ئضاسقلا مالكو ةرصيوطاوذ وه لدعا لئاق ىبلخلا لاقو ىجلدلا هررح اذك كلانه

 امامناف رظن هيو دحاو امهلاق نيمالكلا نا ىف ىهاظ لدعا هلوقو' هلوَش هفطع ىف

 (ملسوهيلع ىلاعت هللا ىلس ىنلا مهفن مل ) انسح ناكل لدعا رخ الا لوقو لاقولو نانثا

 هنلع ىللاعت هللا ىلص ىبنلا لعف ىلع ىا © هنلع نعطلا ) هلوقنم ىا ةخخس ىفاك هنم ىا

 ةلاللا كلتوا ةمسقلا 1/4 « اها راماو ) هيلا ريصقتلا ةسسنو هيدل ىا ١ ( هل ةمهتلاو )ا ملسو

 اهروما ىف ىا © ايندلا روماو رث هصقان 2 ىلا ءاقني, كاك ىارلافف طاغلا هحونمرل

 اكيد لع ملعا ملا ليبق نم اذه نا هنم انظ 6 اهلها اصم ىف داهتجالاو )

 ةدحوملا ديدشتب ( ايس رث مالكلا كلذ ملسو هيلع ىللاغت هللا ىلص ىنلا ىا ( رب ملف)

 ىذنلا نم هنأ لعارو يق هبوقعلا | هيلع 0 امن همالطا نم ىا اق ةؤطسل ىفو ة ةمدمو انئعط ىا

 ةالصلا هلع هنا باوصلاو هنقأسعإ ىل (كلذنإف هيلع ريصلاو هنع وفعلا هل زوج 1 ىذدلا

 مهنع ضارعالاب ارومأم ناك هنكل باسقعلا هيلع قحتسملام باظنملا نم مهن مالسلاو

 من هللا هجو اب ديرا ام ةمسق هذه هلوق نم نعطللا مهغبال فيكف الاو باتعلا ماقمىف

 ةالصلا هيلع هنكلو ةففرعلا ةلادعلاو ةيوغالا ةيوستلا هب دارا هنا لاش دق لدعا هلوق

 رخآ ىف لاقو لدعامنا لدعي نم كليو هل لاقف ةيعرمشلا ةلادعلا دارا هنا مهف مالسلاو
 نيدلانم نوقرمي مهرجانح زواجتال نآ رقلا نرد موق اذه ئضتض نم جرخم ثيدحلا

 هنع ىلاعت هللاىضر ىلع دب ىلع لتقو مالسلاو ةالصلا هيلع هربخا مك ناكف ثيدحلا
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 #7 فل
 غطا ا اا ا

 أ نم مدقت نميف ليقاكو ىا («كلذكو) نالذلا لهاو خادا وألا سدر وهو ناورهتلاف
 هيف سيل ) ةؤسأ ىفاك يكيلع ىا «ماساا]) مالسلا لدب 4اولاة ذا دوهيلا ىف لاَشل ”راذتعالا

 نكل ىا الا مذب هيلع ىا «ءاعد الوإل متش ىا «بس) حيرصت ةخذ ىفو (يرضا
 ميم هقاط نم ل ةقرافم الو ةلاحال ىا (دبال ىذلا توملا نم هنم دبالامي 2 هيلع ءاعد ||

 ءاغدلا باب نم ىمسي اذه لثم نا هيفو ربا ىف عصام قلخلانم حورىذ لك لب «رشبلا

 ةلاطا نم عقيسامب راخالا ال ءاشنالا هب دارب__هنال ةداغلاو فرعلا بسحب هيف لوقملا ىلع

 نما كازو. ,ليمنلا نم ىهو اهنع هلابك ا حيشرر ميسقئاخ سلينا عدلا هلا« ذغيو

 هنول ىا (مكنيد نوماست هدارملالب ليقول ةناطفلاو ملعلاو ةقاذحلاو مهفلا تيب لها

 (ةلالملا طا دوني اك فارما 40 تكل ار هيفي 515 انسلاة ولم ركمشتا]

 ماا ىهتنلا ازههو اواو امهيتغنص فالتخال -زمه الب ةياورلا و ىجلدلا لاق.

 ةزمهلا نال ةياردلاو ةياورلا نيب ةفلاخمال هنا باوصلاو ىنملا كلذ نم ىنعملا اذه عصنالا

 نين قاب بيولقر لقا قارب ثيهلل اذم لس بره راع, اضطروا .اهلاغل دو يف سوك لبللرإل
 با يوكل از ت31 ىلا هيو اهمبلا ة يهتم هيكل مش ىا (بس عيرصب سلول

 ديدشت ضرع اذا ان ونم عفرلاب (تابزاشب دلاله لع ئراغلا مرت ] بس حيرصل

 هللا ىلص ىبتلا انا مكس جا كدا ةلئاد عازف ريغوو ولا قرب بلغوا ىذلا 2 حول ىا ءارلا

 سفن 4 ناك ىليا ناكل عن ا هلق حرصي ملو ىا 6 ماسو هيلع ىلاعت |

 البلع اود لاقل نمش الئ الوم هشاخا اانمذلا»نابوهو وادم 5 ىف نييفوكلا

 وه اماول متشلا ىا (بسلاب ضيرعتب ) مكيلع ماسلا دوهيلا لوق ىا اذه سيلو
 نكيتضلا اق نبك ومل نا ئضاعملا7 لاك )اهلا اوفا وييطوم يكل اه ىقالا ا قسرا

 مالسسلاو ةالصلا هيلع هق> ىن) هصوصخم («سلاو) همومعب «ىذالا نا انمدق دقو)
 هناف.هريغ قالب ريفكتا بجوملا هنيد نع جورألاو هصقنت ىف امهئاوتسال (ءاوسس

 ١ نوكمال. ةءاذالا بتارم عيمج نا هيفو هريرق# بسح هريزعت فالتخاب امهنيب قرف

 ماركلا .هباكك|: نم لج قيل مالسلاو ةالصلا هيلع هناف ءاوسلا ةلاح ىف بسلا عم

 ةلمه٠ داصب (رصن نب دمت وبا ىضاقلا لاقو) ماث 17 رخ انك بجحويام مهنع ردص اذا

 كا مو لاقمث مالكلا نم (مدقتام ضع ]ل ماسلا ثيدح ىا (ثيدحلا اذهنع اسحمرل

 نامالا ىا' «ةمذلاو]) ةيزّلا ىا (دهعلا لها نم ىدوهنلا اذه ناك له ثيدحلا .ىف
 بجوم كرتبالو) همدردهيف برملا لها ىا «برحلا وأإل هنمأم غابيو هدهع ضقتنيف
 هفو امهنم دحاول (لمتحلا سمالل) مذوا مشب لتقلا نم اهاضتقم ىا ميلا عفا (ةلدالا

 هءاحصاو مالسلاو ةالصلا هيلع ناك امالاو انمانطنو اماو اقفانم ناك اما ىدوهبلا كلذنا

 ١ لاتقب سمالا دعب ماقملا كلذىف هنوكرتي اوناك الو مالكلانم اعون برا نم نولمي ءاركلا
 ا اذه ىف ةخحنأ ىفو © كلذ ىف ىلوالاو ) هريغو وه لاق اك من مالسالل نعذي مل نم

 ا ووسيلا 17 تا ع



 ا

 "ب ةاذنذ# ملا كد '

 ُ | اهر ارالكول قالا 7 تف (قالطلسلالا اهدضفم )هلك اف: © وجال 007-5 ا ل
 || 6 نوْسؤَي مهلا نبدلا ىلع ةارادملاو ) ةمالا نع ةفلكلا عفرو ةفلالا بلط ضخ. ىا
 أ نوت (باب جراولاو ةمسقلا ثيدح ىلع ىراخبلا جرن كلذلو) نيقيلا هو ىلع

 | لتخ ةخس ىفو مهتلتاقم ىا (ج راوألا لاتق كر نمل هلوق ىلا ةفاضالا,#ةخحتن ىفو

 (نهلا طوول ترم قع: ارازتطعتل "ةعرفبا لها قره !ةرؤسش ةفئاط مهو جراوألا

 ةؤسن ىفو رفنلا نم ءافلا رممكي . (هنعسانلا رفس الثلو) ةللا ىلع اوتثيل ةفلالا#يىلط ىا

 هانررقو كلام نع هانعم ارك ذ املو) ةوعدلا لوق نع ةرفنلا عفدلو ىا هنع ريفنتلا نم

 نيسلا رممكب هر“ ىلع مالسلاو ةالعملا هيلع مهلريص دقوإل كلذ لق ىا (لق

 معا وهو ( هميم نعو ىا (همسو) ردصملا امكن يشب ةؤسل ىفو هب رح“ ام ىا

 هب عفدنف الاو راض لاف اوله اكن ااههنان 4 ردوتتفملا مما الات هلسي/بويبا_ق لا ةعفرو 41و نم

 انالج 9: طال ا نتيؤلانزللا» قا رسل تاط امل |(قاللنشق ايلف من الوا اهل لخفلو هرش

 ةددشم ةيتحث (مهنم هنيح نم لتق ىف هلنذاو) مهيدل هما رهظاو (مهيلع هللا هرصن

 ىورو هتقو رظتنا ىا هنيح نه ليقو كالهلا وهو نيحلا نم كلها ىا تاحوتفم نون

 ةضس: قوي ةيلا ىلا همسن ىا .ةدحتوملا ءانلاب هن لمتحمو ةنالا نم ةمبجملا ءانغاب

 2ضصكط”10100000 ملم اماما ذا ااا ااا اب باو قسسصصمللا7و7و7ط7لل

 مهممس ا

 ةخل ىفو (مهلازئاو) مهبارضاو ةظيرق ىنإ ىف هلكاذهو نونلاوا ةدحوملاب هببع ىرخا

 | هناعس هنا لاملاو ىا (فذقو) مهنوصح ىا هلوا عقل ( مهيصاسيص نم مهلازتاو

 ظ اللتان, .قيزدسلا «ءلؤراسا/ ىاباهملخو وغلا قاوك سس: ( قعؤلا مهبولق ىف ىلا :ىلاعتو

 | ىادملو رسكو محلا جفل (ءالحلا) مهبازحاو ريضالا ىنك عمهم افشل عوامل هلع

 أ (مهرايد نم مهحرخاو) مهن رئاسو ةبرغلا ةب ةلركاو مهلدب اهيا مهنطو نع جانرخالا

 (نيسؤملا ىدباو) مهسفنا ىا (مهيدبأب ( مهراد نم ( مهتوس برخو)ل م عنئاج ةيلافمو

 مهرهاظ ىا «مهفشاكو)ل رايدالو راد راثا ةنيدملا ىف مهن. ىتسال ىتح مدلاو.ضقنا

 ' مهنايشل اباطخ (رزاتخلاو ةدرقلا ةوذااي لاقفرل ريعتلاو نعطلا ىا ( بسلا, )ل .مههفاشو

 ثيح نم مهتوخا مهف رب زاناو ةدوقلا مهن٠ لعجو ىلاعت هلوق ىلا ءاعا هيفو مهخئاشمو

 رزاألاو دوهلا نم تسلا باصا َْق ةدرقلا كيساقيو مهتفتاط ف نمسملا عوفو'

 مكحو ) ليمارسا وب مهعمجم دحاو موق نم مهو ىراصنلا نه ةدئاملا باعا ىف

 نم مهأوزتو ةظيرق ىن لتق ىلا ةراشا فاكلا ديدشتب ( نيملسملا فويس مه

 ميجا رمسكب 0 راؤج اوم مهجرخا ىا (مهالجاو) ذاعم نب دعس مك مهنوصح

 ( مهرايدو مهضرا) ىلاعتو هنا هللا ىا ( مهثرواو ) مهترواحمو مهترواجم ىا مضيو

 ةلكو ايلعاا ىه هللا ةلك نوكتل) هلك اذهو ريضنلا ىبك (مهلاوماو) ااهنكل ا بياف "1 ْ

 لاا تاع قط ف زج كواادتما نم نم _ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عجرم |

 دنع ريضنلا ىن ءالجا ناك قححسا نبا لاق ىرخالاو ايندلا ىف «ىلفسلا اورفك نبذلا

 (نا :ءالا)



 تأ غ5 و

 هللا ىلص هللا لوسر اوكلاص اوناك ريضنلا ىنب نا امهتصق لمشو ناتنس امهنيبو بازحالا

 ا دهعأا اوضه نوماسملامزهو اددا انعاملو 4عم اولتاهالو هولتاشأل ناىلع ماس وهيلع ىلاعت

 ا مهودقاعو ا ترفق 1 2 ىلا طولا نم اكار نيعبراىف لقرتساإلا سيكل كاف

 0 هيلع دنح لزن هنيدملا ىلا هءاحاو بمك عجرم دخت ىلع ةدحاو مهتلك نوكت ْ
 فرشالا نب ىلا لش لوسر لع كلذدب ملسو هياع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر 5 ا

 او>ر 29 نا مهيلا يع 933 سد 3 رش 0 - ى 9 دويسللا 0 صاو

 بعرلا م 8 هللا فدقو 5 نإ رشعو 0 ةييح 0 هللا ىلص 0

 ١ ىتام هللا ىنلو مهلاوما نم تلمح ىا لبالا تلقاام مهلو ةئنيدملا نم اوحرخي ناالا

 ' ىلاعت هلوق كلذو ماشلا ضرا نم ءاحراو تاعرذا ىلا ةسدملانم او> رخو كلذ اولعفف

 !"ىقاىفإ اوربا لوشت مهرايد نم تاتكبلاب لها نسب اوزنك نفل جرخا ىذلا وه

 مهرشح لوا ىفوا بعتلاو لذلا اذه كلذ لبق مهبصي مذا برعلا ةريز> نم مهرسشح

 هنع ىلاعت للاى ضر رمع ءالجا مهرمشح رخآ و ماشلا ىلا مالسلاو ةالصلا هيلع هلالجانم
 نورشحن مهريغك مهنأف ةمايقلا مول مهرشح خلا ليقو ماقملا كلذ نبا ربيخ نم مهايأ

 ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هللالوسر نأ ىورف ةظيرق ىت ةيضق اماو ةعاسلا ما ماق دنع هيلا

 حالسلا تعضو لاقف مالتساا هيلع ليربج هانا ةنيدملا ىلا بازحالا فرصنم نم عجرام
 نازحالا اونواعدق اوناكو ةظيارق ىن ىلا يبل 00 هللا نا لاق م لاق هللالوسراي

 نذا ايدانم مالسااو ةالصلا هيلع ىنلا صحأف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مدقو ةظيرق ىت ىفالا رصعلا نيلصيالف اعيطم امماس ناك نه
 اند اذا ىتح ىلع راسف مهبلا هتيارب ههجو هللا مرك بلاط ىبا نبا ايلع ماسو هيلع

 لاقف 2[ جرن 0 هيلع يا هللا 1 لص ناسيا ةعبت ةلاقم ا دريح لبس ْ

 ىلاعت هللا لص هللا لوسر [نداملف ًاش كيذ نم,اولَوَه لإ نوارول لاق ف لوسراي من لاق
 ةمقن مكب لزناو هللا عازخأ له ريزانخلاو ةدرقلا ةوخااي لاق مهنوصح نم ماسو هيلع
 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر مهرصاخل لاق .الوهج تنك ام مساقلااباي اولاق

 كح ىلع خا بعرلا مهبواق ىف هللا فذقو راصجلا مهدهج تحج ةللا نيريشعو انج
 مهلئاقم لش نب ةعقرا ةءيسقوف نم هللا مك مهيف مكحا ىناف دعس لاق :ذاعم: نن دعس |

 أ سعا يوراخلا تش راهب ف ماسو هيلع لات 0 هللا لوسر مهسيش مهبدارذ ىو |

 ةءاس  ليقام ىلع 55 يقدانلا كلت يف 4فانعا تبرضف مه يلا كم3 هكسدلا اهب ْ

 قدنحت ةئيدملا قوس ىلا ملسو هيلع اا بسوي ىن. نم

 ك0 و ا ديوس
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 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالو_سر برح ىلع با ارالا اةرتاواع ان هتناتكتلا“ لعأ خرم

 للا ىضر ةشئام نع هريغو ىراخلا ةياور نم ( عحصلا ثيدحلاىف ءاح دقف تلق ناف)
 بقاعي مل ىا هيلا ىل رة شطة مقتناام ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنا اهنع ىلاعت

 ةغرصل (كهتنن ناالا) هلا وحا نم لاح ىف ادنا ىا (طق) هلع عش ه دوك ل 00 رقع

 هنعو همارتحا ىا © ىلاعت هللا ةمر>) ضقتنتوا صقتنت ىا لعافلاوا لوهحلا

 ثيدحلا (اذه نا ملعاف)ل هبر ةمرط اماقتنا هسفنل هماقتلا عم ذئنيح ىا (هلل مقتنفرل

 (هذه ناف هيذكوا)ل هلعفوا هلوش ىا «هاذا وا هبس نم مقتنرملهنا) هنومضم (ىضتشالال
 هللا هجول ءاغتبا اهلحا نم ىا اهنم .ةخسل ىفو اهلمقتنا ىتلا هللا تامرح نمل تاروكذملا

 .برعلا فالجا نم 6 بدا ءوسب قلعتي اهث رل هسفن لحال ىا ( هل ) ةخل ىفاك هنم ىا
 لاملاورل سفنلاب ةذسل ىفو ©«سفنلا ىف لعفلاو لوقلا نم) مهنم دحا عم حاشا او

 سد مهنااللز عا (نكلل )ملا سلا وب ةؤايسلا دهن لاا للقأ» ىلا 6اذأ هب هلعاف دصش ملام

 عانب :طلا نموا قالخالا نم ىا (باىعالا هيلع نتنمز ام بدسل ىأ اع ىورو 2 9 ||

 عبطلا ظلغوهو ءافلا دمو محلا عمل (ءافحلا نمل اهيلع تدوعقو تعبطو تقلخ ىتلا

 اوملعزالنا ردجاو اقافنو ارفك دشا بارعالا ىلانت لاق اك عرشلا بادب (لهجلاو)
 (ةلفغلا نم) مهلك مدا نفعنا ىا؛ هرتشلا» .يوخ ليستوا) / وكبر زنا هلا كلام دا

 55 لمعلا ةالامملا ةلقو ةفللا وهو هفسلا نم ىورو ةرضملا مانقم نع ةنغلا ى

 هبادر ةخس ىو (هءادرإل ةدشو فن ,هيذج ىا ةمممع لاظتف ةدحوم ءاف مي 0 ١

 د سدي سي ع ا د ل سل

 هيلع لدباك شاف طخ وهو هرازأب خسنلا ضب ىفو ةيدعتلا دك ًاتلوا ةيوقتلل ءالاف

 لكوهو ةفخلا ىلع رازالا لمح نا الا مهللا (هقنع ىفل هج رثا ىإ (رثا ىتح)

 توص عفركو) كدنع ىذلا هللا لام نم ىلع ىراخغلا ىفاك ىبارعالا لاق دقو كرتسام

 نسق نب تباث ديري هلا لمتحم ىلا لاق «هدنع)ل هريغوا  ىبارعالا ىا ( رخالا

 لابن لاو رص !(نبلا هنأبب اهنغ ىلاعت هللا ىضر كلام ن سنا ىور دف سام نا

 هفوخ ىف ثيدحلا كلملعا انا هللا لوسسراي لجر لاقف سق نب تباث دققا ملسو هيلع

 اوعفرتال ىلاعت هلوق لوز“ دنع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا دنع هيوص عفر نه

 هربع نوكي نا نيعتملا تلف هريغ ديرب هلا لمتحيو ةبالا ىتلا توص قوق مكتاوصا

 هذه لاق ىذلا نا .ىحلدلا لوق اماو هنأ يم نه هتفاضف ىقال هقانم دما ند هتصق نال |

 دقو هنوص عفر امقاو اذه هلوقم عراولا كاوا 9 فوقف هللا هحو اهبديراام ةمسق

 ماركلا هب هءاككا داراو هند ىف مالسسلاو ةولصلا هيلع هنلاط ىذلا ىبازعالاب ىناسملتلا هلع

 «يبارعالا دجكو و ) الاقم قا بحاصل ناذ ما كا لاو ةالشلاب اقاوم هل

 مهو صهاطظ نذلا لزئاو ىلا هلوق كلذو ىرارذلاو ءاقستلا#و لاومالا مسقو هثامعيسوا

 هسا ا سس و



 بيب بيبي يس سا يبس بحس حبيس بسسس.

 هما جالا وس
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 ىبارعالا ىا (هنم ديانات مالسلاو ةاللصلا هيلع ىنلل 01 سل ةزهسأ فاك هل دعا

 ناك قضم. بيس مسن ثراملا نيودالويس ليقو ىبراحما نسف : داوس وهو

 هيلع. ىلاث#ا ملا علِص ليش ,هتيباجا محا هنا «ةفرالهف دهش ماا بلا لقوم علا

 اظن نم ناكل اكو ةخسشىفو (امو) ىراخبلا هاور ثيدحلاو نيتداهشب هتداهش ملسو
 نم هؤوسي اهث (هيلعإل امهنواعت ىا مصفا لوالاو ةغل ىهو هيتجوز ةخسلىفو (هيحوز
 نسحي امل انه ركذ ىذلا اذه هابشاو) ةصفحو ةشئاع اهو هيلا ةيسنلاب ةريغلا طرف
 نا اناملع ضعب لاق دقو هيو تافتلالا مدعو هنع ضارىعالا ن ..بحسل ىآ ( هئع 5

 نم هريغ اماو هريع الو حام لعف زوخنأل مارح ماسو هلع ىلاعت هللا ىلص ى لا طخ

 ىلاعت هلوق ماومعل مح او هريغ ذات .ناو هلق ناسنالل زوخالام حام لعش 20 ىيايلا

 هللا ىضر ةمطاف ثيدحىف ملسو هيلع ىلاءت هللا ىلص هلوّشو هلوسرو هللا نودؤي نبذلا نا

 عمتج 2 0 7 "ال نكلو هللالحا ام مرحا ال ىناو الا اهاذا ا جهت وب يف رانك يس

 ةيزكل د مانيلا مهد اذه نوعوأ) اذن لفكر دن هلازف دم ةكار ل ناوي يل

 ْ لاقو واولا ءاحو ةح ازيسنلا ىف 127 كلذ كعل ءاحو)) خجرص" (رفاك هب هاذا ا از

 خللا كالت يفروفطولا زك قارن هتحو 'ءاو زل رو عاررلاو تفل ري يكول ىلحلا
 مزابالف فيرت هنا هيف لاّشالف ةياردو ةياور اجيت ىنملا ناك اذا تلق فيحصت ثمدقت
 دارزأئذلا قا علا نع و يزرع ىدلا ئدؤوبلا ع هونك )قاوم لاشك( نما
 اصاصق ارخا ىا (اهلتق لقدقو هتمسىتلا ةيدوهللانعو) ثراخلا نب ثروغ وهو (هلتق

 ىلا لاقو اذه اهمالكىف اهرادتعاوا اهمالسال الوا اهنع افعام دعب ءاريلا ني رشي

 اوهام ذيل ناكل يوغي[ دق ةلجاملا/ الدان انه فاؤملا ىضاقلا ةرابعنم موهفملا

 ثروغ وهو هلتق دارا ىذلا ىبلارعالا اماو هفرعا امي 5 . كالاخ الأب ملسي مل مصعالا ن دييل

 كنرعشلو اهناك عوالم ىلإ رةيماؤملا نانو كذا الب ملسا دقف مدقتام ىلع روثعدوا

 ءاوراك ىرهزلانعو ماسو هيلع ىملاعت هللا ىلص 53 اهلتقو ملست مل امنا ليقف ثراحلا

 نايبو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اهكرتف تملسا اهنا هعماحىف دشار نب رمعم

 هيلا لصيام ضعت ىأ (هغلسامت انين :لثفو) ملعا ىلاعت هللاو مدش دق عمجاو فالخلا هحو

 ةزسن ىفو ةيلاح ةلح (مهنع عفصو)) باج 5 بابرانم «نيقفانملاو ا ئذآقن)
 مهسفنافلات ىا «مهفالثتسا ءاحر) مهاوهىلع مهكرتو مهاذا نع ضرعا ىا مهنع مثصن

 (قيفوتلا هللبو) قيقحتلا هجو ىلع كلذ لبق ىا (لبق هانررقاك مهب مهريغ فالئتساو)
 2 2 يسم سس مس و مص مس شا سججج75888ُسسسسسسُِْلل9للااؤللالااا9للب7لال)

 (هب ءارزالاو) همتشىف دمعتملا ىا (هبسل دصاقلا لتقف مالكلا مدقت ىضاقلا لاق )

 ةنكاس مبم امهنب ةلمهمو ةمجمش ( هصمتو )ل راقتحالا ىنمب وهو ءاردزالاو ةخعدىفو
 1 97 عسا نت هدة 0 ست دج 72 5702 222ج ست هنت م سس جس ب تبت تت ا سس تا وو



 اذهف) لول دعا يلا مشب (لاحموا) هدوحو (ن 7 نم ناك جو وااو ىا 1

 ام ا ا م حم جل يحمل ممحع هدم يحسم سم م يبس تاج ب سييسجساعو حسو أ ع يب هيض تح ا

 ده 17م #خ-

 ناثلا هجولا) هيطاعتم لتقىف فقوتالو (هيف لاكشا ال) نوشكم ىهاظ ىا-(نيب هجو

 وهو ءافخلا مدعو روهظلافف ىأ (ءالخاو نايبلاىف) لوالا هحولا قمم ىا 6 قحال

 (كتلل ساق رغ مالسلاو ةالغلا'ةلغ هتيجف) مالكا نه (لاق“انملا لئاقلا ناوك نا
 فافخسالاب راقعسالا ىا ءاردزالا ةخسىفو (ءارزالاو) ءافحلا هحو ىلع متشلل ىا

 ايكتاا) يور و اد( دز نيوكرسو راةتطنااو وكاللا !(ةمتسم لوألا أ ةينشالاو

 نم ىا رفكلان ٠ ةماكب ةنع“ىفو ( رذكلا ةملكب مالسلاو ةالصلا هيلع هتهجىف ملكت
 هبلا هتبسأ ىا هيلع زو#الا» ةفاضا وا هسذكتوا هيسس وا هنءل نء) هلوش هناك هظافلا

 ةمذمو ةصقنم ىا (ةصقن ماللسلاو ةالصلاهلدع هقحيف وهام هل) هنوس ىا (بجامىننوا)

 رهظالاو لوهجلا ةغيصب (ةريبك نايثا هيلا بسنينا) وحن ىا هبصن زوجمو عفرلاب (لث.)
 طاطنو ا ةلواول قم اهرؤدسما ىاة وترك فانا ة لا «نئاتلا اكشن ئل نعافلا"ةقصق نازك قا
 ةعئاصم ىا بصنلاوا رجلاب (ةنهادموا) هنع اهرودص زاود-ىف قالتخالل ةريغد فالخم

 ه قئاضو كيلا ىحوبام ضعب كرات كلعلف هلوقب هنع هللا اهافناك (ةلاسرلا غباتف) |

 ١ <-ىف) ةلهاسموا هحاسم عواز كالم هعم ءاحوا زنك هلع لزتنا الوز اولوه نا 7

 اب سانلا نيب مك قحاب باتكلا كيلا انلزنا انا ىلاعت هلوقىف هنع اهافن اك (سانلا نب
 (هتنن رم نم ) صقتسو ضف ىا نيئمجملا داضلا ديدشتو نيغلا مضب (ضغيوا) هللا كارا

 ةيعرشلا بونذلان مال ةيفرعلا بويعلانم ةيلجلا هدادجاو ُهأ ىلا (هبسن فرشوا) ةلعلا

 ىدلاو نأب ةفيلح وبا مزح اذكو عامحالاب ةلاهطلانمزف تام هدادحانه بلطملادبع نأف

 لهانم مالسلاهيلعميهاربا وبا اذكو ةلاهجلا نءزىف انام ملسو هيلع ىلاعت هللاىبصهللالوسر

 ةلثسللا هذهىف تيتك دقو ةنسلا لها نم ةليلق ةمذرعشو ةهيشلل افالخ اعامحا رفكلا

 ان قبتك وال" ازرار فا راق لدا( باه رو )هن انك" هلا (ةيلدشلار وفوسوا) اة دلي هيا ظ

 درل دصقن عر هنع (ام ربخلا رئاوتو مالسلاو ةالصلا هيلع ام ربخا رومانم هب رهتشا |

[ 
| 

 ظ
 ظ
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 ىفف قسف هركتأ ناف داحا ثيدح ركنا اذاام فالح رفكارتاوتم اربخ رككاوا ذا (هريخ

 لاجرلا ىلع ريرخلا سبا ةمرح لثم رفك ةعيرسشلاىف ةرتاوتملا رابخالا رككانم طصحلا
 دل يزرع اندابب رطشاللا8: اعل الاخت نار ةلمؤا- قوارنكا ة قفالا كسا ل] "ولا لسا ا 3

 ايقيلالور ا وبوت ادايزز اور جتنا نعو.تاققبو “ كنوقا القت (ؤتا لطم نال نازل را رخن كمل ناو
 روهمّاف روهشملا ثيدخلاراكنا اماو راقحتسالاو ىفافختسالا هحو ىلع راخالان م داح الا

 عض 10و نكي الو للص هدشع نآف.نابا نإ ىسع آلا رفكي هنأ لع زكام نم |

 عونو)ل ةراشإب ولو (مالكلا نم جوا ةرابعف ةهافسب ىا (لوقلانم هفس ىأيوا) |

 ليلدب رهظ ناوإل مالسلاو ةالصلا هيلع (هتهجىف) بدالا ةلقنم هبفامو (بسلانم |
 دصش ملو) هلاقمىف مالسلاو ةالصلاهلع (همذ) دريم ىا (دمعتس لهنا ) هلئاق لاح ىا (هلاح

 3 آب تت تأ ا ا ا ب هه هه هه هه ته ع ع ع سس 359293959599993 ك1 | |<|[<[121212[1ز2ز2ز2ز2ز2ز2زةي يا
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 ا
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 فرصلو مضيو هلؤأ مشل (نودححم ني دهم لاو ) هسا هرث دايما عامل 00.

 رش لاق كئاروام مالسلاو ةالصلا هيلع لاف ىكس وهو ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص |

 مه 4764 #6
 222 1... .اليوؤليللللرؤرؤىؤهؤؤزللللل لسلسلؤققللللفؤوؤوفلللل ت9كظ9583يوحإوإإ ااا

 .هلاقام 7 هانح) هلامح توعنس (ةلاهجلل امارلا | هلاهقو مينو اس نكل هلاك هداقتعال (هبتتس

 (ةِقارم ةلق اإل هريغوا مرحم (ركنم وار هلان مع رثا نم قاق ىا نيتحشب ( رجعتلوا
 روهتو) هناسىف ةالابم ةلقو ةفزاحتىا «ةفرحمو هناسال) طبض ةلقو ىا («طيضو) هناشفف
 هيعئاؤإلا مكح) ىناثلا (هحولا اذه كش ) هقظنيف ةءازج و. هقلختافباةعربس العا (ةقالكاف

 دحا رذع الذا) هابف 9077 ىا 0 متم نودر ادحاو الوق ىا (لتقلا) وهو (لوالا

 ظ

 ظ

 الم نيع ضرف هناساب قلعتب امو هتافصو ىلاعت هللا تاذ ةفرعم ذا ( ةلاهشلاب رفكلاىف |

 اهانعم دقتعيالو اهانيم املاع ةملكب ملكتاذا عن لاك الا ماقم ىف الصفمو لامحالا ماقمىف

 زكا هيلع مكح هنأف حا ىف هتنعاوط عف لب راد نا ع رتل يلا نكع

 رارقالاو قيد_صتلا عومت وه نامالا نا نم مهضعب دنع راتلا لوقلا ىلع ءانب

 ىواتق ىفف هلك اهنا رديملو ةملكب ملكت اذا اما راكنالاب رارقالا لد اهءاردانق

 ليقو لهملاب هرذعل هب لبق لاق كح خر ريغ نم الاخ ةياخل نأ
 نيدلا نم ماعيام ليق نم ناك اذاالا لوالا رهظالاو لوقا يرق عنب و

 دم انآ لاك نك 2 قو لوذأ ليخلا ندسالا كي ديل لاا دل 00

 قا أذهل راثعلال رمذ 8 تملعام لاثوأو فك دلل نال ىوالاو ظطمحلا ل) 0 |

 تايب ءاطلا نأ ه0 اللا لل 0 دال ا ملعا هللاو ىهاظلا ءاضقلا ىف

 9 8م هنا نظيامم (هان رك ءيتالو راك يصارعس ىف ردع نانآلا دع 000.

 اوكا خاب ( الس ) كلم وهيل 'ني) "هن رطف ىف" لقع نا 1 قس

 نأ رثلا قف نيم وه (نامالا نيطم هوت | سلول همس او

 امهجتفل ماللاو لادلا مضو ةزمهلا حضن( ويس اللا ىتفارل لالا .هحيولا ©00

 ( متاح نبا ىلع) برغملا نم فورعم .ماقا وهو سلدنالا ءاماع نم نويكلاملا ىا
 ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللال وسر نءرل ىرايتحالا ىا «دهزلا هيفنىفإ ىبطيلطلا ىا

 ةلمح (ملسو هيلع ىلاعت هللا ىله ىلا بسب ) رافكلا يدا يرسل ل

 1 مم ما ناالا لَ ) - اقوا مهفرصت ىف ىا ب ودعلا ىلا شرت هلا

 ا 5 ند ف 5 ناعالا ا لو هه 3 ندالا هناعأ كعل ند هللا 4 ند ىل اع

 هوطغو ارامع !اوديحلا ةريغملا ا نا م فر مظع باذع مهلو هللا ند بضع مهيلعف اردغ

 هيالوسر نابع ىناقوزك هلقو كلذ لع مساق دم لك اول اولظو نرسم ا

 ىتلا لمش ناعالاب اًشمطم لاق كبلف تدحو فعلا .هلاقمو كا ذو فلس تيل هللا لو سراي



َ 

 هن تلق دعا
 دّقف لوالا اماو تاق مهلدعف كل ا نا نب هينيع عدم ملسو هيلع ىلاعت هللاىل

 | افورعم نوكيناالا ىا ىكاطنالا لاقو ةيكلام هنع لأسي نا ىئذي مالكلا اذه ىلا لاق
 هيفو ىهتنا عيلشلا سمالاب عينملا ىلا لو> مولا نع هتفرعمو هتراصب هعنمت ةراصبلا

 ا

 لاقو الما هنأق و رعم 207 رصنال فاك كلذف هيلع ءاكلشا ريغ نه كلانه تنشق

 ماع ناالا ىا نونا ملعأ هللاو امغاو ةدحوملا ءابلا اهدنع ومما ن اكو انستا

 ليالا | !رعناما لاكتتا فة يدق لك نعو لئشالوا لته مكحلا نا م امي ملو لصالا ىف
 دق هناللف ىتاُم املا ىلع اماو هلق 2ك هنأ ىذاقلا مالك ىف ان ص 2 ا 5 فا هنالاق ٠

 هرصنس ملعي ناالا ىنعملازا ىلرهظي ىذلاو ارفاكوا نايات رك ىنلا بسنمنامدقت

 رسب اللا تاس وشاح وا اننا عوا ارو نموا اقفانم ناك نأب :كلاثه هناميا محام هناو كلذ لق
 ةمالعلا رضتخم ىنف لتشال ذئتيح هناف مالسالا ىلا عجرم مالسلاو ةالصلا هيلع هبس رهظا

 اد>اسساذاىذلاف فات>اوا ولك روهشملا هحراشلاق رفاكلا ملسناالا 5

 مس اهلا ناو طوسملاو ةحصاولا ف كلام لاقف همالساب لتقلا هنع ل ملسا َ © ءاس الا نم

 ماسا هللاقال نونعمو غبصا لاق كرت ملسا نا غبصاو مكحلادبع نباو نوشجاملا نباو
 5 13 اضل ريكا .قتاوو كلذ دع ونا 0 0 و ةبوت هلكلذف ملسانا نكلو

 نيبو نيقتملا ءاملعلا نم ندلاب رصبتملا نيب قرفلا هدارب نا دعس الف ةدحوملاب هرمصس

 قياس وا اة ههازك ملعلا ىلا جاتحي ىناثلا ناف نيقيلا بتارمب ةلههلاو ةقسفلا

 عرفتيو هلوق ليقف هها: 2 3 دعنالا بس هلعشال نا هنيه ماقم َّى هن نظلاناف لوالا

 ان يا ا عورف نمو ملعا ىلاءتو هتاححس هللاو اهمدعو هئم ار ةنابآ هيلع

 6 ريسالا لاَقف هنم تو مالسالا نع ديرا هنا صلخ ريبسأ هحوز تلاقول

 ةئيلابالا ريسالا قدضيالو اها لوقلاف اهركم تلعفف ىلاعت للاب رفكلا ىلع لتقلاب مهكلم
 0 را لا“ ليم قل ناسا للز وغدا حا ردغل ل كن 02

 0 د ل يارا رو اولا ف تنسف هك 1 كك

 0 ا ل قال لتس د ركتسلا ىف "لقوا هيلع "كادت دنا لش وللا
 0 وول ل لا

 هنا هب نظيال هنا عم هركس لاح ىف هوو هتنبو هما دصب دق ناركلاذا همزايال

 ملا جيت ع 2 دل ردا ا

 هلال مح رلاك هيلع بترتااو ىنزلاك مارا نابرق نم ةعئاملا مارلاو لالخلا نيب ةقرافلا

 هملع عمىا (ملعىلعرعا برش نم نالإل هءقيلبالام هنن ىلع ُهارتجاب (هسفن ىلع هلخدا
 كياملاكب 5 عببسب (هنم) هرودص (ركسام نايتاو اهب هلقع لاوز نمل اهلع بترتيام

 ١ مويس تسمم همم ١
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 ما 4

 مك 20 نيب هق فالخ 1 (وؤنطلا ةائماثلا ارق ىلعو) لتقلا هينا دنس نووي 1

 ضراعي الو) 1 عطقلاك (دودحلاو صاصقلاو فانقشلا و9 هردحزل 3 هعوقو

 )ةَز شح ثادحت) 25 كسلا لاطش هع ردطاع دعوي ناو كلا نا ن٠ 1 ىذلا ( اذه ىلع

 نا لبق ةزم نا هنع ىلاعت هللا ىضر ىلء نع ناؤشلا هاور ىذلا بلطملا دنع نبا ىأ

 همنا رغد اعنا ل غب تايا لالالا ينل ناطر ان ترانا ماليف لب لاقعتوه 36 رانا دورت
 مهينغت ةيراح هبادصاو ةزمح دنعو مهنع ىلاعت هللا ىضر ةمطاف جوز ىلع هن نيعتسل

 ىلع ريخاف امهتغسا بحو هيك امهنلا ع0 فقرتشلا زجابالا*< تلاقف

 قيل الاعب ةناطاقتو أهلا ظن : دس ةنرقع ناز هلق اا ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا

 (ملس وهيلع ىلاءت هللا لص قنا ةزمح لوشو ىا (هلوقو) لوس هضعب بفاصملا نيباك هدل

 (هنا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ف رءفلاقىبال دينعالا متا ندور يك دبتارفو »ا

 هذخاؤيملو هنع هع ا 1 ميلا رسكو ةثلثلا عفب (لمإ وه امنا ةخسنىفو
 نكيرملف رز اهيوملا انني شيوا دك اكل ب* 6 ةيضزدفا وك اندفع. ةكئاك رطس*.نالالا هيف ديفا

 كانط كبش اوفمم) اهو برش ند نر او ثدحا» مك ناكو ماا ماي ان ف

 هركس لاحىف هنعىلاعت هللاىضر ىلع مآ ال انين ل: ةفاعلأ هو را ءاودلا برشو .مونلا نم

 ءاخا وسم نودسعتام دنعأ / رقدقو

 -#: لصف زن
 مهل سعسمييس سستسع علل ع سهل

| 
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 دمك 259533225555292 7َّر1_5 بج ب بيبر م يي ص سس يي سس-إاا---اينحبسسييسلل

 (هلاقايف مالسلاو ةالصلا هيلع اينذكت لال مانالا نمل دنا عا دمع نال طوول ١

 | مالعالا اهيلع عمحا ىتلا مالسالا ماكحانم ىا (هب ىتاوا) مالكلانم هنع رتاوتاهث ىا

 هداوهلتع ذاع( داويكوأوا») الثني ةرارعلا جفا قا (ةنلابظتاو دا اقلطم (هتون سوار

 كلاته مالبسشنالا 2 هحورخو ©« كلذ هلوَش كل ءاوس هئم 57 ىا (ه رفكوا)

 اهينق فب هيك ااه: دارا ءاظقيا (ةئلس ؤنض)) ا ديفا رصتتلاوا دوهتلانم رحل ىذرق)

 ئهنسال ان انضنانتوا ايرمدؤا!اهادنز اذ “نا نب نذكىلا ”كشمتلل ماى (الما)

 عازتلا ريغنم ( هلتق حن عامحالاب رفاك اذهف ) ايوغا اند ركذام ناك ناو ايفرعع اند
 | ناكم) تتش م اراغا نقتل" عا قلل ذا اتم ناكر نا )عمده نشا اع"( راغب م)

 لوبقىا (هتباتتساىف) كلام باكا الخ ىا (فالخلا ىوقو دئرملا مكحت هبشا همكح |
 كنملا طفتتنالا) لوألا ”لوتعلل 'كعاثلا تللا“ فا افلا تب( لكتديا 7 كفل نفر ا
 (هركذ)ل نوعلملا 6ناك نا ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا قال ادح لتقيف (هتبوت هنع
 (هريغ وا 7 هقحىف «بذكن مل صقنتملا اذه «هلاق اهأ ةصيقنل مالسلاو ةالصلا هلع

 ءانجالا+ ف يسال لج رتل لاقت رتستلا نم «ارتستم ناك ناو هسعاو هتعن ف ريغ |

 دورسلان مال متكلا دض لا دض رسلان م لاعفتسا رارستسالانم ءارلا ديدشتي ارستسم ةئعسأ ىفو |[

 ظ



 دا ف 0

 دعب اودحو ىا ( اوفقث اما ) ميركلا هلوسر ةحرو ميظعلا هللا ةمحر نع نيدوعبم

 (هللاةنس) اليكشت مهلتق ىف غاوبو ىا 6 اليتقت اولتقو )ل اوكسما ىا 6 اوذخا ل كلذ
 مكلبق اوضمىا لبق نم اولخ نيذلا ىف ىا ( ةيال الزل هت طاقج لع نك | وأ هقزدم 0

 ( هانم ةداتق ىا © لاق )الب الوخز اريغت ىا اليد هللا ةئسل د نلو مهمناو ءاسالا 5

 أ قاقع |! نه مهنطاب ىف ىذلا © قافنلا اورهظا اذا ) نوقفانملا هتني مل نّنل هلوق ىنعم 1

 ةسدملاب نيعباتلا ءاهتف نم وهو ( ملسا نب ديز نع طوسملافف ةملسم نب دمحم ىكحو

 ايم ( (ريدقفاكملا ل: )اعين 1 ىإ (رافكلا عاجلا نداةيللم كات ةررك اواو
 نيقفانملا دهاجمو ةداتقو نسما نعذ مهتححاحمو بيضي اعيمح ( مهيلع ظلغاو )

 مهرابخا راهظاو مرارسا ءاشفاب لبقو ديعولاب دهام نعو مهيلع ةؤدلعا ةماقأب

 اذهبو مهرس اونلعاو مهرفك اورهظا اذا نيقفانملاو راقكلا دماج تلاع وطال

 مسفلا نم ريثكىفو ةححاسملاو ةملاسملا نم 6 اهلق ناكام ) ةيالا هذه « تضعف ) ريدقتلا

 لاقو )ل مهنع متصلاو وفعلا نم هلبق ناكام مكحلا اذه خس ىا اهلبق ناك ام يزن

 دجاو وهو 6 لئاقلا لعل ث ةنسلا لها ءاملعوا ةيرعشالاوا ةكلاملا نم © انتاشم ضعب

 ةرصيوللاوذ ال مهضعب هلاق اك ريشق نب ثيغم وا ىراخلا عي ىفك راصنالا نم
 هدعبوا كلذ لبق ىا 6 لدعا هلوقو هللا هحو اهب ديراام ةمسق هذه ) ىجلدلا ره

 ئضاقلا مالكو ةرصيوطاوذ وه لدعا لئاق يبل لاقو ىلدلا هررح اذك كلانه

 اماعافذ رظن هذو دحاو امهلاق نيمالكلا نا ىف سها لدعا هلوقو هلوه هفطع ىف

 (ملسوهيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا مهش + يح ناكل لعل كلدالاب لديك ف كاقولاو نانثا |

 هنلع لئاعت هللا ىلص ىبنلا ا ىلع ىا 6« هيلع نعطلا ) هلوقزم ىا ةخخ# ىفاك هنم ىا

 ةلاللا كلتوا ةمسقلا ل ( اها رامغناو ) هيلا ريصقتلا ةسئو هندل ىا ( هل ةمهتلاو ) ملسو

 اهروما ىف ىا © ايندلا روماو رث هصقان نع قب ءاجير تا ©« ىارلاىف طلغلا هحونمرل

 عاشند دلع ملعا ملا ليبق نم اذه نا هنم انظ 6 اهلها ملاصم ىف داهتجالاو )

 :دضرلا يمك 60 مالكلا كلذ ملسو هيلع ىللاغت هللا ىلص ىنلا ىا رب ملف )

 ىذنالا نم هنا طار فهي ,وقعلا هيلع قحسلا#م ةماللا نم ىا اق ةيعس ىفو ةمذمو انعط ىا

 ةالصلا .هيلعاهنا تاوصلاو هبقاسب مل (كلذآف هيلع نبسصلاو .هنع وفعلا هل !ةنوحم © ىلا
 مهنع ضارعالاب ارومأم ناك هنكل باقعلا هيلع قحتسلام باطخلا نم مهف مالسلاو
 من هللا هجو اهب ديرا ام ةمسق هذه هلوق نم نعطنلا مهغبال فيكف الاو باتعلا ماقمىف.
 السلا: هيلع: هنكلو ةفارحلا.:ةلادعلاو رقي ؤغالاةيؤلثتلا ص هنا لاَم دق لدعا هلوق .

 رخآ ىف لاقو لدعامللنا لدعي نم كليو هل لاف ةيعرشلا ةلادعلا دارا هنا مهف مالسلاو

 نيدلانم نوقرمي مهرجانح زواحتال نا رقلا نوره موق اذه ئضْئض نم جرخم ثيدحلا

 هنع ىلاعت هللاىضر ىلع دب ىلع لتقو مالسلاو ةالصلا هيلع هربخا م ناكف ثيدحلا

 فر



 سه عام وس
 رة 227 __ ا_للسلسسللاسسلل سس 2 تس 2ٍب؟ 2 م م ببي

 .نهنم دق نمنق .ليفاكو ا (كيذك و ي) تالرنالا هات مارا والشاب زل ذاؤخ زيمر نا هت)غنلاق
 هيف سيل ةزؤسن ىفاك يكيلع ىا (ماسلا]) مالسلا لدب 4اولاق ذا دوهيلاىف لاَشل :ناذتعإلا

 نكل ىا «الا) مذيب هيلع ىا (ءاعد الو) مش ىا 522 حيرصت هزل ىفو (خرض |

 عج هقال نم ) ةقرافم الو ةلاجال ىا «دبال ىذلا توملا نم هنم دبالاع )ل هيلع ءاعد ||

 ءاغدلا باب نم ىمسي اذه لثم نا هيفو ربخلا ىف عصام قلخلانم حورىذ لك لب «رشبلا
 ةلاطا نم عقيسامب رابخالا ال ءاشنالا هب داري  هنال ةداعلاو قرعلا بسحب هيف لوقملا ىلع

 نمش لال لوكا نم ىهو اهنع ملا هللا جوكر ةيحفت اه يتهم ا: ذلا تملا: ذفيو

 هنولع ىا (مكنيد نومآست هددارملالي ليقول ةناطفلاو ملعلاو ةقاذحلاو مهفلا تيب لها

 (ةلالملاو كوانل)' ١ واود دامب ( فانيلا 2) تكا هيف 6 اسلاو:هتوكرتتو

 هناك ومعنا نجوا زواويزنااجيكبما اان واتفلالا نخر دلم :ةيااوولاب نإ نلجنلا ثيتطأ

 ةزمهلا نال ةياردلاو ةياورلا نيب ةفلاخمال هنا باوصلاو ىنملا كلذ نم ىنعملا اذه عصنالا
 نان ولاخ بلوفر لاب لارا نيهلل اذن ايس مزعج اقطرو) .افلا مآ دب اذ فق تنك يقلل
 نسل موكل از © تزيل ى)) هو اهمعل يدع ةنكبل منش ىا (بس جيرصب سيلو)

 ديدشش ضرع اذا ودم عفرلاب ( بابك ثيدحلا اذه ىلع ىراغلا و 23 بس حي رصل

 ١ مهل ماشيؤونلا ١| بسب ) نمأتسملا ىا هريغو: ةخخن ىو. 6 ءريغوا ىعذلا ) حول ىا ءاززلا

 ظ بهذم ىلع ناك ايمن ريالا نبا لاق هب ح رمحلا مو ىا ماسو هيلع كادت ْ

 | انتاملع ضعب لاقر لبتشالو رزعي يساذا ىدذلا نا وهو ةلئسملا م. ىف نييفوكلا

 وه امئاوإ متشلا ىا «بسلاب ضيرعتب ) مكيلع ماسلا دوهيلا لوق ىا «اذه سبلو
 | نوما + انس ىلا هفلا 1, ضياع ل17لاق )اخ تملا ويلهم بكار (مىقألال لسابإلا

 ' مالسلاو ةالصلا هيلع هقح ىف هصوصخم «بسلاو) همومعب (ىذالا نا انمدق دقو)

 ' هلاف هريغ فالخم هريفكتل بجوملا هنيد نع جورخلاو هصقنت ىف امهئاوتسال (ءاوس
 ١ نيوكيتال ه1 ذيالا بتارم عيمج ناهس دفأو:هزي رقت كاسح هرب ازعت ا :فالادي تا, “اهلا! قرش

 ١ ماركلا هبات نم ىئد ابنك مالسلاو ةالصلا هيلع هناف ءاوسلا ةلاح ىف. بسلا عم

 زا يلا: دات (نيصقلا قا وب ؤفل ا راط افلا افاؤإ) : لاقت الا ورمل لادم غيلالرب مهنع ردص اذا

 رك ذي ملو لاقمث ل مالكلا نم (مدقتامضعبب )ل ماسلا ثيدح ىا (ثيدحلا اذهنع ابمحرل

 نامالا ىا١ 4ةمذلاو)) ةيزطلا ىا (دهعلا لها نم ىدوهبلا اذه ناك له ثيدحلا ىف

 تيكيم .كاوتنالاو 2 .همدررإت هيفا نيل( راق لهل ة )اق, كابير طا ريالا( ونم إب غابيو هدهع ضقتنيف

 هفو امهنم دحاول (لمتحلا سمالا) مذوا مشب لتقلا نم اهاضتقم ىا ميلا عفا (ةلدالا

 هءاحصاو مالتنسلاواةالصلا هيلغ ناك االاو اًبماتسته ام[ اقفانم نناكاما ئدؤهنلا كلذنا

 لاتش مالا دعب ماقملا كلذىف هنوكرتي اوناك الو مالكلا نم اعون ىبرطانم نولم ءاركلا

 اذه ىف ةخخ“ت ىو 6( كلذ ىف ىلوالاو ) هريعو وه لاق ام مم مالسسالل نعدب مل نم

 * ةذضعت 1 اة ااا



 أ رسملاو) ةبوتلا يلط ىا 5 ناو ءاهنلا ىا ينكر ءادتنا 1 / 28

 (ةباتتسا نود لش قيدنز ) نشاكلا لوقا اذهل متاكلاو دسافلا داقتعالا اذهل ىلا ىا

 كللام بهدم ق ىا

 (ظنل وارث لمتحت ىعم دك 7 1 557 57 ءالكلا نك لب نأ عبارلا ةحالا)

 ىلع عياطتو لتشم ئةو قبلان ةنيخ_ لولا نبط قطتنوا ىا ءافلا رسكب

 ركذام قالطا زو ىا (هلمح نكي كشلاىف هلماتم عقوباسع ىا لاقف نيفاكب ىحلدلا

 لكشملاب ىا هب دارملاىف ددرتيوا هريغوا ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبلا قولا ريش او

 هوركملا ىلعأل هتمالس ىلع فطع وهف هتمالم نم ىا (ءزاشوا هؤر "1 نم هتمالس نم هر

 لادلا متلي (رظنلا ددرتم) نيماقملا نم «انههف هرشنم هتمالَس ئا لاقو ونش مهوناك
 قاناسؤللا رعب ود( هيدا ةايجنو 2 نالاسطلا ىف: نامأتمللا نطو لتخلااهكا ودي سن لكلا
 ةعمدلا هو ةدحوملا نؤكسو حف ةربع عمج ةدحوملا عشو نيعلا رسكب ربعلا لاقف
 عمج هلا ماقملا اذهىف باوصلاو ىهتنا عمتحا ىا ءاملا ريح مهلوق نم اهعاقتحا اهتريحو

 راصبإلا ىلوا اي اوربتعاف ىللاعت هلوق هنمو رابتعالانم مما صو نوكسف 59

 نيقيلا لوقلل ةيفانملا ةضراعتملا ةسقالا ىف ريحنو ىا سايقلا ةكىف راظنلا هب لدتساو

 هنف هنوك نظي ىذلا هل امو ءوثلا عضوم ىا ءاظلا ركب ( ندهتملا فالتخي ٍةظمو)

 نيتفملاو ءاضَقلا نم نيملاعلا ءاملعلا ةءارب بلطل فقوتو ىا © نبدلةملا ءاربت سل ةنقوو)

 كلهنم كله همال مل ىتاسملتلا هطبضو ندهتحلا ةلباقمىف هنال ماللا ريسكب وهو

 لفاإب لطريق اوقف أو ا( تزل كا يلع فا)ء وفا وة وعي نصوم! طا نافل اك ةقييب اع

 مدق ىا ماللا ديدغتب (بلغن» مهنف )ل ةحال ةلالد ىا ( ةنبب نع ) بقنا قديم
 . ىا ةيناثلا رسكو ىلوالا ءاخلا فل.( ىمح ىمحو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا ةمرح)

 اجلا هدفا اكاد( نا تفل وع  اوئينذي )"ايدو ضال" مز خال فا هاطكتق نرعلا ( هساررف) .ةظيلبت اايقأو
 (دحلا اردوإل هلصاىف موصعملا (مدلا ةمرحمظعنم مهنهو) ةبانتسا ريغنم هلئاق لتق ىلع

 مذلا هب دارب نا هلوق ىا «لوقلا لاقحال .هيف رظانلا ىلع © ةهبشلاب )ل لتقلا عفدو ىا

 ىلاعت هللا دودح نم دحفف الا متاع ماركلا اولبقاو ىدع نبا دازو تاقثلا نم ةعامج .

 اموفرم اهنع ىلاعت هللاىضز ةشئاعنع قهببلاو 8 لاو ىذمرتلاو ةببشبا نبا ىورو

 مامالا ناف هلمس اولخت اب احر ملسملل مدجو نق معطتسا ام نيملسملا نع دودحلا اًورذا

 هللا ضر ةربرهىبانع ةحامنءا هاورو ةبوقعلا ىف ”ىطخم نانم ريخ :دؤفالا فز « يط نال

 هظفلو هنع ىلاعت

 6 نكع )

 كراع تاهيشلاب رخل اًوردا مالسلاو ةالمصلا هيلع هلوشل ىلوالا وه ادهو هفالخوا

 حس ل

 هق نكاهفو اذه اعفدم اهل متدجو ام كلان هللادانع نع دود1ا | وعفدا



 5 وا رس

 دئنح مقتري لتق لاو بان نافذ هيلع ةبوتلا ضرع ءردلا 10 نبي عن لا 1 أ

 ىأ ( انما فلتحادقو ) لاحلاب ملعاىلاعآهللاولاّؤسلا وباوحلاب لاقتحالالوزب عروشألا أ
 ا عر همب رغ ةاياع) هند بلاط ى ا (ةعرغهيضغا لج رىف) ةكلاملا

 له نونحمسل ليقف هيلع ىلص نم ىلع هللا ىلسالل هعرغ ىا (بلاطلا هل لاقف ملسوهيلعيلاعت
 نولصي نيذلا ةكئالملا متشوا) هل اصقتنم ىا (ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبنلا مثش رك

 هللا ناف اموهفمو مط هلوسرلو انوطنم كتبو هلل مش هنأ هيهاظو هيدا ةفص (هيلع

 ةكفد الا ركذ نع يضف كشستفلا ا ا ىنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نا لاق لاب

 اذا 2 اًقلطم انه مشال ىا ©ال) نونو (لاق) ةرياغلا هنه ىهاظلا ناف هللاىلصال هلوقل

 هنالإ هنويدم ىلع هضغنم ىا (ةيطلالن) تنا 6«تفصوام ىلع هلئاق لاح ىا (نلك

 هب دارملا لب مهريغو ةكئالملانم هريغل الو ىنثلال ىا (متاشلل ارمض») ذئتبح (نكمل

 ةلماحل الاخ ةداعلاو فرعلا فاك ةلماغملا ةلهاسملاب اهركذ رعشلا ةالصلا نم دن هعانتما ْ

 متش اهنا هلال لتفال) محلا (جرفلا ن غيصاو )) ةدحوملا مقل 6قربلا قححسا وبا لاقو)ل

 نيت الاال نيدوجوملا سانلا ةظفل بسحب مهنم دارالب مهريغ دارا ال ههاظن ىا (سانلا

 ماظعلا ءاملعلاو ماركلا هءاحصاو ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبالل اهُش ن وكب العا نيضاللاو

 نم ترق اذهو ةساعد ةلمح همالك ذا ةيوغل ةح اشم هبف مشن ريسعتلاو ماركلا ماشخاو ١

 اهرباغي هناال (نؤنحس لوق وحن) امهنع ركذ ىذلا (اذهو) ةقرعلا تاراسلا ىف وغللا |

 مشىف بضغلاب هحماسي مل ىا لاذلا رسكب «هرذعب مل) نون ىا (هالز “7 و

 ناشلاىا ؟هن كلو) رهان ةكمالملا مشق الزوال 6 ملسو «لعانلاكت للا ياو

 نك ملورل نيلاطلا دحال ةحح م ةنب دا جاتح اف نيلاّقحا ىا 577 مالكلا لمتحا 0

 ةكئالملا متشوا ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا مش ىلع لدت ةئيرقإل همالك عم ىا (هعم

 لاخلا وا لاتقتلا ن' ارقنم هشاس ص 1 همانفم الو نيعمحا .مهيلع همالل_سو هللا تاولص

 (ءالؤه ريغنم سانلا هدام نا :ىلع لدتل ةيلاشلا « ةنرقلا لب همالك اهيلع لمحت )
 ىا اهرنغ هلصاىف فرو ىحلدلا نعي فكة لقوا علقت عون هيفف ياللا نيل اقل

 ردفتلا نا تاوصلاو 1 آلا لوق )ب لحال ةمدقم الو ىا (لدالو) ةكئالملا ريغ

 هلوق لمح ىبنلا ىلع لص هلال هيرغ وهو رخ الا لوق لحال ةيلاخلا ةئرقلا هذهو

 (هبضغ دنع اذهب هل رخ الا يما لحال ن الا هيلع ىلصي نمل ) هيلع هؤاعد ىا (هسو

 ىلع هدعبام نود نيعلا تقو ىلع ةلوم اهنانم روفلا نيم ىف انؤاملع لاقام ريظن اذهو

 ىلع هللاىلص لاخلا هذهىف انا هيلع ىلضاال همالك ردّقت نوكب نا وهو رخنآ الاقتحا انهنا |

 ( هيبحاص ةلعل قباطم وهو نونح لوق ىنءم اذه ) لايقتسالاو ىضاملاىف هيلع كصنم

 اذه ىلا لاق «ىضاقلا نيكسم نب ثراخلا بهذوإل مدقتامىلع غبصاو قربلا ليلدلاىا

 مساقلا ناو بهو ناو هيدلق نانع دا قرصم نأو سم ىلوم ىوما روهشم هقف
 دودج جوت عت عل جس حو هع دس كر وجم هاج عم ومص 0022 339999925195103 7تتنةةإكك##ككغظ_ْ*_+_ئ٠_ِ؟«”ئا:

 1”>22 1 1 101000 الالب

 ك0 م اممم ايات با 000000 ذ]ذ 1 151 1 1 1 1 12 1201 1 1 121 1 12 2 212 2 ذ2ةز ا

 ده مم ب بيس ب با



 ' ا سس ها ص تح دع جبع جا صو بو 700 ججو 0 ع تس كبس 77 7177 سا حو مم هج حس كاتم هت سموا دهوك هج ويمكا عتلا تكس
 _هجولا رهظل ءماىف ىا (هيف) ركفتلاو لمأتلاقامعا ىا «رظنلا)ل ماعنا ىورو (نامما

 هت عسب وس

 ناش الاقل العيش ود اذعن نتاك تك ةقئ .ةغابختو ؛لئاسفللازز دوامؤياا ةنعوا ثيللا (لايخو
 نك ملا هنالا ةنخلا/ مايا دادغب . ىلا :نومأملا .هلمخ كلام بهذم ىلع اهيفف ثيدطاىف انت ناك
 عجرو دادغبب ثدخغ هقلطافلكوتملا ىلو نا ىلا اسوبحت لزيملف نآ رقلا قلخي لوقلا ىلا
 ننال دل كلم رم [ىلادك بقوا رصم ءاق .لع اهديعل لكوملا هللا نيكو رمم ىلا

 هيلع ىلصنم لك متش !ىهاظ هلومشل «لتقلا ىلإ ) هللاىلدال وهو لوقلا (اذه لثمفف)ل

 ولف دانت نك( كاف .نجعر لتقف ىسباقلا نسما ونا فقوتو) مهريغو ةكئالم نم

 هلو قلنا له ايؤرجف ناديا. /عقت و مضت ةلمهلا هلادو نوتلا روك اعلا مضب وهو

 (نانرق) نيرواحما نم بيرق هل ل ن رفاسملا ن٠ راجتلاك ءابرغلا هيلا فروا عضوم

 هتششاو تاهل رول نع لفاغتن ىذلا وهو لدحرلا ىف ءوس تمعن وهو نالعف ىاقلا حمل

 لعلو (السرم ادن ناكولو) داوقلا هب دارملا ليقو ثوبدلاب ىمسملا وهو هتارقو هتحاو

 ىا (ساف) ةلاىلا رومالل ةلماشلا ةيفرعلا ةغلاملا دصقىلع همالك لمح هنا هفقوت هجو
 ةليقتلا, لاكتنالان (هبلغ قدضتلاو) .ةقسشولا ىا (دويقلاب) هطبر ىا (هدشب ) ىبساقلا
 (هظافلا ةلمح نعل ةرداصلا هلاح نيعيو 1 سلا ناسبام:نيدتش: قار (ةشيبلا مهفتسسإ ىتح)

 «اذاذلا «قؤايفلا نا [ًادازال)) تذازا قا (هدضتما عا كديابلاو) هتر واخاف ةتالكعا
 لفظ دكا كل( لزمطخلا روزا قوكشاا لنيلوم غن مهيف سيل هنا مولعف ) نامزلا كلذىفف ىا

 ىلع هلم نكعو ٍليكتلا ماقم ىف كفانا :هريزغتف لاحلا َنمهنا : مذاقتعا ةدازاؤ' ةغاايملا.ىلغ

 انو رانيا نأ وكف مالسااو ةالصلا هيلع انين دعب رهظب لسرم ىن نوك زوجي هنا

 اهيناقلل مازن جب رغك كارم ااوز لخا ؟قائاقر اهل لاقف هولا 7 عاق نم داتا اتتاسلل نطنقز اللا

 لكمال نابل داتا و) نوم ذاقنملا نزل قدنف كح اص لكتلا اعونتملا اظل .للغاط (نكلو)
 اون نانو ولشتزلا ىآ ءادبالا7 قطني“ نإ. :ةيفؤا (كاملاء سشتكاا خف لس زلازو: ءاسالا قا مدقق
 امنا مالكلاف لزنتلا“ندقت .ىلعو :تاناخجاى مهتكاسم فرعي | مهنكل لاومالا باحسا نم

 اغا ليأقا لسؤرلا ىنلانم عيظفلا لمعلاو عياشلا لعفلا اذه انو درع نيرا قيرج

 ىلاعت هلل اقدنف ى مهنم ادحا لعلف انه هل وقىف .ىلدلا ملق لز دقاو لل زلا عذضاوم نم

 مداخ ناخلا بحاصب دارملا امناو ماقملا ىب نين سيل مالكلا نا هيفو ىهتنا ة 0 زل
 سلالة اناقد)) الغلا /هلذج لفل لفة ننآلا وب ليلتي( ماقما/ اتاسرا مللج< 1كففامو وها
 مالسلاو ةالصلا هيلع لاقاك (نيب ىماب الا) هكفس ىلع ىا «هيلع مدل ملسملا مدو)
 هنيدل كراتلاو سفنلاب سفنلاو ىنازلا بسبثلا ثالث ىدحاب الا ملسم 'ئىرما مد لحال

 لالخ !نالق' ّلتقأ لاق نم ابتنامصا "نسكن م. .نهاؤذلا ىفو: ناضيشلا: ءاورز :ةعامجللقرافملا

 انز هنم ملعيوا ق> ريغ ىلع ادمع ةحراج ةل ا! سفن لتقوا. ةدر هنم ملعي نا لبق حابموا

 نم ديال ) تالاقحالا هيف روصتي امو ىا ©تالنوأتلا هيلا درت امو) رفك ناصحا دعب

 ينسي سس سس سس سي

 ) حج رمل )
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 هع تخش دس
 هركذام ىناسملتلا لاقو هائيمو هظفاال ىساقلا مالكىا (همالكىنعم اذهل هقحىف حرملا
 ه. دارا ناو نيف لاملا بحاص هبدارا نا انلق لاوما ىوذ اوناك ءايبنالا نأ نم ىخاقلا
 هنا كلذ ىنعم نوكف صئاقنلا مظعا نم هنال كلذ لعف ىب دجويالف نيمالاو ظفاحلا
 هش هنال كلذ لئاقلتقيف ءاينالاب كلاباش سانلا رشئاسيف مصووبيع هنال ل والاكو هف اذكلثم
 كلذف هيلعف سانلا رئاسالا قيبملو صقن صقانلاب لماكلا ههيبشت ىفو صقانلاب لماكلا
 ا ىلع ريزعتلاو ةبوقعلا بحوت نيملسملا رئاس ةيذاو ايلوو الاع مهيف نال ديدشلا بدالا
 ( ىلاعت هللا هجر ديز ىبا نب دمحم ىبا نع ىكحو )ل هيف لوقملاو لوقلاو لئاقلا ردق
 لا رسا ىن هللا نعا و ب رعلا هللا نعل لاق نثر قاوربقلا دم وباوهو دير ىبان نع ةؤل ىفو

 برعلا نوال (ءاسنالا درب ل هنارك ذو) لاوقالا هده دحا لاق ىا مدا 2غ هللا نعلو

 ( مهن نيملاظلا تدرا امناو )ب ءاشالاو ءاملعلا الو لب مهريع نمالو 500 ى نمالو

 ىلاولا ىا «ناطللا داهتحا ردّش ) ريزعتلا ىا (بدالا هيلع نا) مه نيقسافلاو

 ىحام اذهو بدالا ىفاني هنا هيفو فاتلا ىلا ىدا ناو هيهاظ ىجلدلا لاق ىضاقلاو

 ذل تلم اسرق قركش نا باصلالا) لاقل لان افا راوزقا كيدكوازلا دتازسىنا «ناأإا نع

 نلاقي. هبات كانط )و وا ةلاقلا ورع وا اغا: (لاة واي كتل دم دام: نطل ملا قوقل كا رق )ا يكف
 ١ (ىفو) هيلع مالكلا ىتايسو ناطلسلا داهتجا ردش بدالا هيلع نا (همرح نم ملعاال)

 (نءملو) ىودل قوس ىا (دابأ رضاح عال ثيدح نعل خم: فءلاضا الفا قرع

 لهجلاب ردع ناكنا ةرهاظ ىهو ةخع“ ىفو ناك ) هناب ىتقاو ىا (هنا) ادج لكشم

 مالكنم نوكينا لمتحي (كلذو عيجولا بدالا هياعفإ) ةروثاملا ىا «ننسلا ةفرعم مدعو

 هللا نال ىا «اذه نا هاتفا هيحوب ىف ديز ىبا ننا مالك نموا فاّؤملا ىضاقلا
 امناو هلوسر بسالو هللابسرل ةمالسسا نم (هلمح يهاظي دصَم 1) هلا كلذ بيسوؤا

 هيلع نعت هللا ىلص ىنلا وه سانلا ند همرح ىذلا نا هشو (سانلا نه همرد نم نعل

 رفك هب ءاملعلا يما امب لمعي نا ىلع رده نم لاقوا يهاوجلا قف رفكي هنا ا:هذم
 بنسأ ند ىلع هم رد ند لمح ناآلا مهللا ءاس الا ىلع ءاقلعلا ب اكمل هنم مزلب هنآل كلذو

 لا هللاىلصال لاق ن. ىهو (ةمدقتملا ةلئسملا ىف هباحصاو نون“ ىوتف وحن ىلع) هميرحت

 مدع ىذلا اذه ريظنو ىلوالا (اذه لثمو) ةسياقملا ةح عنمي نيب قرف امهنب نكلو
 لوق نمسانلا ءاهفسمالك ىف ىرجي ) ام :اريثك ىجلدلا لصاىفو ةاوصوم وا ةدئاز (ام)
 ءاهلا مغب (لؤوقلا رش نم ههيسششو باك ةثام نبا ايو ريزيخ. فلا نءااي. نضع مهضعب

 لا_ةطالا ضعء.دل مهضصعل لوف هف لدا ناب ىحدلا برغاو فمش اا ميجا نوكلسو

 نذهىئةضخل ىفو (ددعلا اذه لثم ىف لخدب ها كشالو) ٌيَرص فذق هنا عم انزلادلواي
 شيام سييسسس

 ومدري



 هه عمر

 ظ هاللع هنسرقو هلاقم ند نهاظلا نا هفو (ءاسنالا نهد ةعامج هداد>او يانا نم نددعلا

 | نال ءاسالان م هعاج هيف لخ ديالأف لولا لسس ىلعو ددعألا هققحالا ةايكلا هيدارا هنأ

 0 مالسنلا هيلع مهارإا ى ريغ روصتسو ماللسلا هلع حوا لسن نم مهلك اننامزق ساذلا

 ظ امله ناجي ادلايكيا| ليل ر صا: نع عفو علب _اةداانجاو ةلابان ف ءاباسالا ةقمارلخلا “اق داكرال كنا

 ديرب هلا لاّشدق هنا ع. فارشالا ةداسلا ىف فقوتلااهاو فلالان م لب .ةئاملا نم ثحلا

 هدالواو مالسلا مهيلع مهاربا ىلا لب حون ىلا لب © مالسلا هيلع مدا ىلا ) هبسن دنع

 نكد لو هنلا عطش | نم هب لصتم ىا هلوَش ىتحدلا بىعا دقو همالك ىف كح رود "او»

 ريخ تنايو نعل عل هأبنعع ناكولذا اك ىعك نسلو 01 هادع“ من نهو هريع ل

 ىا 1 ئئيقز)ا ةانيبلا ىلع هاشام د> ولاف داك ٌيرصن نع لفغو هانم ع قلعت لب

 ظ ْ :
 ةياططلل هلبأق لهدح نيش هوس قو هن هليأق لهدام ناش وهنع :ىجالؤاارل اذه عم بج

 ظ با ىف نم بسدصق#لا )ف رعولو ىا لوعفملل ءانيلاب (ملعولو هيف) ٍبيدأتلا ىا (بذالا
 | قيضيدقو لعخاو اذهوه. لتقل هدم (ماعىلعرل هرك ذ ىذلا ددعلاب (ءاسالا نم دحا

 تدرا لاقو مئاه ىب هللانءلر) ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىلا ىلا هللادبع دج ىصق نا
 هلع ليعمسأ ىلإ مهل وصول .قفلاو بأ هنامدو>ح وروص مل ناك اذا ادهو ( مهتم نيملاظلا

 مهريغولب ىشرقلانال ىمشاهلاديق رهظيالث ملاظالا مالسالا لبق ىمشاهفرعاالفالا ومالسلا

 لهو بدؤوا هنأ ثم ضملا مالك لصاحو مالسسلا هيلع ل.عمسا لشن ند مهلك برعلا ند

 لاقو لسا رساىب نعلوا برعلا هللا نعل لاق نع ديز ىبانبا لوق لسق نم هنا ىلع ىححدلا

 مشاه ىلا نييوسنلانم مالسلاو ةالصلا هيلع انين نال ءايبنالا نود مهنم نيللظلا تدرا

 دإلوا اودارا نا الا مهللا مهريغو سابعلاو رفعجو ةزمحو نيسلطاو نسكلاو ىلع اذكو

 نم بسنلا فورعم («لدحرلال دحا لاقاذا صالاقيضيو ىا «لاقوارل هءلص نه مشاه

 «هدلووا هلسن7 نمث ىا ةلوصوم (نمواُءلبأ ىف احبش الوقملسوهيلعلاعت هللا ىلصىنلا ةيرذ

 نم ةؤئسل ىفو ىذلا ىنعع نمو هدلووا هر ىنعملاو نأ ددشيدفو ماللاونيسلا فيفي

 نوكسف مضبوا نيت هدلوو نيسلا ةلوكش هلسأ ىلع لخد ر2فرح هنأ ىلع ميلارسسكب

 ىلاعت هللا ىلص ىنلا ةيرذ نم هنا لهاج ريغهنا ىنعملاو لاق ريمضنم لاح (هنم ملعىلع)

 ةلئسملاف ةضطسن ىفوهلسن وهنا ىف عيبقلا لوقلاب نيتقلعتملا (نيتلئسملا ف ةنيرقنكتملو ملسوهيلع

 ىلاعت هللاىبص ىلا جار>او 2 ضب نود ىا ( هانا ضعب صيصخن ىضتقت ) ةمدقتملاىا

 فئئاطللا نمو مهمومع دصق ىلع ةلاد هنيرق انهدح وبالهنا ىنعملاو ( مهنم هيس نم ملسو هيلع

 هالاقف:انيلع,ةالضلابا تزما "دقو انقلاخم تنك هيداعيو همصاخم نمل لاق فارنشالا ضن نا |
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 ىلاعت هللا ضر ئضاقلالاق لتق كلذهيلعتيثنا .هنامالسلا هيلع مدا ىلا هللا كنمل لخرل لاق نيف

 دهاشل لاق نوث) ةيكلاملا ىا (انح ويش فلتحا) نامزلا قباس ىف ىا (ناكدقو هنع

 5 دهاشلا ىا (لاق مث ) هليفاملا أاتءن ناكل دعدالو هيلاح ةلمح ب اا هعلغا ,دلهكسش

 م هيلع و1 ىا اخ . الاهل الا ناككم اهيا ع ىا ©ةينيتت

 و 4 انش ناكف ) مهن ناب لوا تل ا «(تنا تكف ) ليماتف لوا ا
 ظ ىا نيعو نيش ةنعاتدتشا ةزؤسل ىفو هتها ل ىا .(ظفالا ه ظ هعاشبل هلق ىرب رفعح

 1 دموا ىضاقلان اكو ) ىصاعملا ضع نومهتم مهن هسهاط ن 3 هق رص نكع ناكناو هىمقل

 اطانتحا ىأ (لتقلا نع بق وتنال هتامعيراو نيمضحو نامت هنس دلو نويل (يزوبطتب نا

 تايم نكي نهم .مهمهتا ن . ريح اريذ قوكأ ناثث أديعب اللائح | ىا (هدنع ظفللا لامحال)

 فاقلا منعا 60 .ءط رف ىضاقزل 0 د يل َّق :ىا (اهنذ ىقاو) راخالا َّق بذكلاب ىا

 املظ ةعملا موي ةيطرق عماجم لتق ى تلا ىإ (جاحلا نب هللا دبع وبا ةلمهملا ءاطلاو
 ترض دقو هبف هاو ىذلا عضوملا طذا ةماعلا هتلتقو هونعم لحر هلقو دحاس وهو

 اب ناعمر نيش .([26- قداس ةقح مزود ااولتقلبقاؤ كبساعا, قر نيكبسسا اجت !ةتادجلا]
 لخ دملابحاص جالا نا ريغوه ىسدلالاق رصعألاةالص دعب نفدو ةئامسمحو نير شعو عسن

 (دمحوبا ىضاقلا ددشو) اذه وحب ةخمأ ىفو روصنم نا فقوت ىا اذه نم وحبل

 ىا (دعب هفلعسا مث هنمم لاطا وإل هدييقتو هقيثوت ىا (هديفصت) روصنم نبا ىا

 داش ىف (لضدذا), قطا نم (هيلعب+ب ابهشام انيك ىلع كلذ ه. لمف نا دعب هفلح

 (هقلطامن) داقتعا ةلقو داثعا فعض بحوب نعط 4 ىاأ؟ نهو هيلع دهش نم ضعب

 ةلغاسلا نم: دوضقملا :لضا نى كحد .هل سيل: لمعلا اذها نا. هيفو هكرتؤب دنقلا نم ا

 لاهنا آلا مهللا ةودنأ اول ىلا ةمهتلا ةيسسينأ ف مالكلا امناو ذوةهعشلا ضع ةمهت

 انو ل 0 ضب ناالا ةلاخلا كلت ىف ةنيبلاب هيلع تيثو ةلاقملا هذهل اركنم ناك هنا
 نيسح نبا ىا:(ىيبع ناز دمحم همشا (هللا دبعزإا ىضاقلا انخيش تدهاسشو )ل نيكنم

 لحرب ىتا هلاضق مايا هفنصملا هقفت دقو ةئاعبراو نيرشعو عسل ةئيتم كلو. قمتتلا

 نا لاقو هقزمم ىا ضرعلا ره لاش لوقلا نم اهفس هللاق ىا (دمم همسا الخرا زتاه

 نايذكش. و نارئاهتب ناناطيش نانتسملا ىناثلل ظفللاو نيس رغلا ىف ىورهلا هلبق نمو ريثالا

 هءرضف) كلذ ىلع ةدايز كلانه ( كبلك هلا دصق )0 لوقلا ىف ناحلافتو نالواقت ىا

 يا ( بيل ةيلغ ديس (كلذإ لاقل, نوكي "نا (لجولا وكناذردح ا 3 1 ا
 نيعمت< ىا افيفل مكب امج ابعت هلزوقب هنماو: نعش لئادق قُم نعل (سانلا نم

 ىا اهتمي ةزطمت ىفو هيف هلاخدا ىلا ىا نيسلا 27 (ىيسلا ىلا ا نقالطاتع

 سانم هن ىسع ىمومىبال ذم علا نبسهاطلانيسطلاهلا ىلعوىلوَد مكلاثما اهنم و

 ؤ
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 قنبعلا و. مدت غلابو ىصقتسا ىا ةددشم ةلمهم داصو فاش (ىصش ور هسبح ىلا ظ

 تداكاول كنا هند نارئدس ند بدا لوول هلاقم ةقيقح هنم رهظنل (هلاح نع )

 ةهبشلاو ةمهتلا ىا (ةببرلا ىوشام هياعإ ىسع نبا ىا (دخنمل املف) هوحنو ىذ نم

 مسالاب بلكلا بطاخ ثيح هل اريزعت طايسلاب ةخسش ىفو 6«طوسلاب هبرض هداقتعاب)

 هلتش مو (هقلطاورل فينملا ىنااب ةناهالا دارا هناىلع لدبام هنم رهظي لو فيرشلا

 | لصف زوم-

 هيما ىف (اييعرك ذيالو)ل هيبنا (اصقن) هلوق لمح ىف ىا (دصّسال نا سماخلا هجولا)

 ركذب  بذجتو لعىا 6 عرس 2ةهبجاك نمت ىف( هدكلا) منعت فاو” عشاتلا (امسالو)

 نلاقتا بق مذوا صق 4م مهد نا نع هفرصنام ىللا مالسلاو ةالصلا هلع ) هفاصوأ ضع

 ةرئالا مالسلاو ةالصلا هيلع هلاوحا ضعس ر هلاقام ضعب ىف «دهشتسيوا) مالكلا

 ديفا اوامر (نشملا ىويش: ىيرط) لعزل هناغو مدقتو هناس قيسامم (انندلا ىف هيلع

 دنءوار) هلعفوا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىا (هب هبشتلا ىلعوا هريغلوا هسفنا هولا وا

 نيتمجلا داضلاو نيغلاب «ةضاضغوا) هتباصا ىا (هتلان ) ةمظع ةصقن ىا (ةمضه

 ( ىمأتلا قل[ نتا ماع قيسلولا. مالاسلا وا ةالنطلا هان نإ تاسع (ىيقظل ةتاميدتو لانس

 ىلع ىا ءافلاب «عيفرتلا دصقم ىلع لب هءءادتهالا ىا (قيقتلا قيرطو) هءءادتقالا ىا

 (قيئستلا »ليي )[لءوا) ةناسااوازب هنابا>. وح نم (ةزؤغلاوا) نؤات ىف (هتن3):فداعإ ةيجل

 ميظعتلاو ليجتلا ىإ «ريقوتلا مدعو ) مالسلاو ةالضلا هيلع هنةريغلوا هسفنل هدشتلا ىا

 فاضملا ردصملاوا ىضاملا ةغيصب («لزهلا دصقوا مالسلاو ةالصلا هلع هدئل) هلثمت ىف

 اذيوتتل لير قل ل دانيسقوا يلا لفات نإلا: ءاشسو ةيسعم .هفيط الاقل قناة رادو لاو
 ردانس نايثالا دارهاف ذوذ_كلاوهو رودناا ةدام نم نوكي نا زوو (هلوَش ) لعفلاوا

 ريقوتلاو مظعتلا ىضتشام ريهشتلا ىفالخ هنا لصاسطلاو بيرغ ءىشب لعفوا لوق نم

 سلا ليج قبلا«( لف رفجت: هاذ نه اسلامنا او ةبجملا قاافلاوأ قلبو عدلا! كنضا"ىف عقوو

 ىا نادل, در دنتلا حراشلا دنعو ىتاسملتلا لاقو هلوَش مالعالا ىا لاق ثبح ىنءملاىف

 هءددن لاش ىرهوجلا لاق ءوس ةلك هيف لاقاذا نالش ددن لاَش ةيبغلاك وهو لاق هرخا ىف

 عقو اذه نال اضيا فرد" هلا ني الو ىهتنا نايراقتم امانعمو هبعمسو هرهش ىا

 ههاظو هنطابب ملعا ىلاعت هللاو هرخا ىف ءارب نوكينا نيعتيف ريقوتلاهلوق ةلباقءىف اعجح

 !هينلدو وفل عشب ( اوشا ١) عودت ىفأ رك اذ نا. غل اءانلا .طيدقتلا ( فاونقو ا لئاقلا لوك

 ل اياب ل ىلا لفيف ئاوسلللا هيف مهيلع ىلاعت هلوق ةعبسلا ىف امهب 'ئرقاك

 | ليدل هلا بانل دتلا هت نك ىااؤإ )ا ةنوصيو ءةيوطس اه لوم هؤاليشللا نين( ىنلاىف لق

 كدا هب ١ ماقم ىف مهب ةيلستلا هب دارا هنا ءيهاظذانسح لمح هلهلقامو اذهو (ءادنالا بذك دقف) ظ

 (ءادتقالا)
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 ءاوسآلا نك ءامشالاب سانلل مه.هرو ءادعإلا لاوقا ىلع ريصلاب ءادتهإلا مأسمو ءادتقالا

 مهل رفغ دقو اهسال ءايننالا ةمصعل مظع رطخ هفف ( اوينذا دقف تينذانا وا ) هلوقاماو

 هه.شالاب وفعلا تفنذلا را هب وتلا ماقمىف هيوالا مهم رهظو ةيصعملا ةرودصق ناكالم

 طنا رش هذ مدع] ةقلا تخخ وهف هنع هيحاص بان ناو ةصعملا هةقح وهىذلا ةلباقمىف

 نان. ىا (سانلا ةنسلا نم ماسا)ل اناو ىا (انا وا كولملب كولعصلا ساشالف ةبوتلا
 لئاق لاق (هلسرو هللاءاسنا مهام ماست ور هلعفاملام ىلا اويسشي

 لضف هنا مهوبلب مزحلا ىلوا دنع شحاف يكل اذ (مزملا واوا ريصا# تربص دقوا)

 ةالصلا هيلع مد اك مزعلا ىلؤانم اول مهما مهقح ىف لك ندذلا ءاسالا ضعب ىلع همن ظ

 ىلاعت هلوقل مالسلاو ةالصلا هيلع سنوركو امنع هل د#ملو ىسنف ىلاعت هلوقل مالسلاو

 لوقلاىةفزاحمو بذك اذهو (نوا نه وار كايف بحاصك نكتالو كير مك ريصأف

 هادع ىلع قوبو هبادعا نع أ ودعل 6 مسا نيعلا رك (هادعنع هللا ل ريصدقوا))

 (عينتلا كوقكو )رةيلع تلجخ ئار (تودصاع نك لع )ل لدحم ئئاا مإللا مب (ملحو)

 فىورعملا اهبايكلا وشاف يي رالا بينطا يشطالا يما شلاوبف كلا نس اراضطلا ولا
 دلو ةبنرغ رومانم اهريغو بادا ىلع ةلقشم ةيدح ءايسشا همكحو رعشلا عئادب نم هلو
 ءالا طفلا -ىتتعاز هرتص ف نءشلاب لاقو ةيدالاو مامنلااشن و. ةثامثالثاو ثالثا اةنسا ةفاوكلاب

 جواعسلاة يدار ىف ةوبنلا ىعدا هنال ىنتملا هل لقانا هباسناىف ىناعسلا لاق هرعش ناويد حرمشب
 قرفو هرمسأف ةيد.6شخالاب صمت“ ربما واو هبلا جرح مهريعو للك, ىبانرم ريثك هعبتو ظ

 هشأا بلط مم هقلطاف هاعدا يف ةسشن عراب بان هنأ هلع دكايشا 5 الي وط هضزومو هءاكأ
 ك2

 امكان نادل ةلفبلا هيه لهنا ترويض ناسف دعب لها قاف رز ا ساخمل ١
 برآلاب هش رط ىف لتقف دادغل ىلا داعو هحدمو سراف ةلدلا دضاأع نا قايل م هد كم

 لاق هنال ىنتملا هل ليف اا لشو ةئامالث و نيسمحو عبرا 7 ناضمر ري ةينامعتلا نم

 (دومتىف طاصك بيغ هللا اهكرادت ةماىفانا)
 هلق وةض رتعم ةشاعد هللا اهكرادت ةح وهيدنتل اماقمىةلاسرلا وةونلاةوعدهمشتل ا اذه نممزاب الهناهيفو

 دوهبلا نيب عسملا ءاقك © الا ةلحت ضرأي ىعاقمام

 (نيفر جتا راعشانم) هوحت لوقكو ىا هرج زوحمو هرعش لثمو ىا عفرلاب (هوحنو)

 مهدئاقعو مهنايداىف اومهبمو مهءالكف اولابي مل ثيحي حدملاف نيطرفملا نيفزاجتلاىا
 ءارلا ديهثتو ةلمهلا نيعلاو ميلا عم (ىرعملا لوقك مالكلا ىف نيلهاستملا لوقلاىف)

 ؤ عزو زجل ةثاما بارا وصلا ىءاايلم الا ماع ابا: هك هل توا ةؤكشول كانا حيو يانا ب

 | ىأر ىري ناك هنال اتيدت معللا لكأيال ةنس نيعيراو سمح ةدم ثكمو اضيا بدالا



 كح ةةانشنللا دس

 ةرعملاب ةئامعبراو نيعبراو عسف ةنس لوالا عيبرلا رهش ثلاث ةعملا ةلل قوت ل

 ىهذلا ءركذو ناكلخ نبا هركذ هلها رودنم ةحاسىف هربقو مايا ةثالثىف هضرمم ناكو
 ىلع لدي رعش هلو قارحلا ة هيورع ىلا نع رعسم نب ىحن نع 7 زج ىور لاقف نا زيملا ىف

 ةناتكوف ععاوازبتلا ناقة :فاسملتلا ةشاح فو متنا نها ب 7 هرامخا تقس ةقدنزلا

 ىلع نمدم ةمهاربلا بهذ لحتمهنا نومحزب, ىربر ألا تاماقم حرشىف ىريمسلا حارتقا

 0 ير ار د سلفا لكلا قاطو هزافلتا" ىو ”تاننلا
 سيل نا ريغ اهمساىف فلتخاو «*بيعشتن.ل هّتتا ىا ةافاوملانم ىا (هتفاو ىسوم)
 يل و يصر هيأ تورش تال ياقة در ا عع
 (ديدش)ل هزجت نا عم ىا (تببلا رخآ نأ لعزل مهناكم عيدبو مهناش عيفرب هنم الهج

 راقتحالاىا «ءارزالابايف لخادو) هرقش ىمومل ريبعتلا هنومضمنال هربدت دنع جقلاىف

 (هريغ لاح ليضمو مالسلاو ةالصلا ةللع) ميلكلا ىا ل ريقعلاو ) َنُماَقَسسالاَو

 ةينافلا ضارعالاو ةيندلا ضاىغالل لصوتلا هلك اذه بيسو (هيلع) ءاينغالا ءارمالا نم
 اذه لثمو ىا (كلذكو)ل ءافخسلا مفريو ءايبنالا ضفخامب ةيقابلا رادلانع ضارعالاو
 ءانثلا ماّقم نع ىرعملا ىرعملا ءالعلا ىلا رعسش ىا © هلوق ( ءاسالا قع ىف ءارزالا

 ( ليدي“ همانم) مضلاب © دمع انلق * دمحدعب ىحولا عاطقنا الول )

 ةئيشو هينشو لشو قش كد هك
 ني ياسا دو هيب * هنا الالضفلا ىف هلثم وه ( ظ

 اا دمحم ناك امل وش ىلاعت هللاوةونا هل تيئافدهسان م هلوقىفهلوسر وهلا ىلع ارتجا ىتاسملتلا لاق

 ١ وهوايواستم لضفلا لءج و هللاباتك بذكف نيسنلامتاخو هللالوسر نكلومكلاجر نم دحا

 - لب ماسوهيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسرب 'ىشب سيل نمهبشنم نيدادؤلاب ةكئالملاهبش لا زغلا لاقاك
 ةلمهم اداصلاب ملا ١ اذه. ل اثنا تدل ا عشقا مانعلا د.شرلان ند وهو هدأ ايوأ هسه لعد

 ىل اء هللا ىل < ى :اريغ ههدشتا ) 2 ماقمىف عا (ليدقت) مالكلا نم ع ونلاى ل

 لمتحم ةزسن ىفو (نيهحولا لمت ىناثا تييلارخا وىا (ز علا وىنلابهلضفىفماسو هيلع

 ةل.ضفلا هده نا امالكلا و0 33 الا نم جا اامهد>ا ىا نيهحولا لمت ىرخذافىو نيهح ول

 1 ب ا 3 00 لا ماقم عيفر نع ه:ضصوخح ىافاقلاد دشس (حودمملا تصقت

 لوالالاتحالا نم ارفك (دشا اما ةمقج مالسلاو ةالصلا هيلع ل يربح ةلاسر: نع

 ىلا لاق «رخ .:ةللار نوف ادم ول يىدتعب ار يلإلا قع اللول, لاقحالا ةناكسالتوي نلف

 رح .الا هلوق لاقالاو رهظا لوالاوىهتنتا ىرعملل وه نابيرلا لاقو هفرعا ال

 (ليربح ىحانح نيب تقفص * هتايار تعفر ام اذاو ) ْ ظ

 تعءعقرو اباوع اموكو ليعمسأاو نسال لاَشام ةغل وهو نوهلا ناث ربح ةؤسأ ىفو

 ىنمع قيفصتلا نم ءافلا ديدشتب تقفصو ملعلا ىهو ةبار عمح تايارلاو وول 0

 ءارتجاا اذهو رصنلا حايرب تب رطضا ىنعملاوتقفخ هدجسن ايو دكا ككازيشولا و [ةيونطا

 ( ىلع )
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 هفرعاال ىلا لاق فنصملا نمز ىا «رصعلا ل ها نه رخ الا لوقو ) ميظعلا كلملا اذه ىلع
 (ناوضر بلق هللا ريصف # انس راجساو كخلانم رفزل

 لاقوةبذاك ةف ره ذهوهيف هرواجن مذاهقارف ىلع ىاىطدلا لاق ةنلانزاخ ىا اهمضو ءارلا رسكب

 ىنعملاةصالخنيبتي اهلك اذه عمو ىهتنا ذاقتتسالاهلآس فبل ]ال نلءار را و اءؤمإ راسا اتسم
 الو فرصي (ناس> لوةكو) ىنالام ىلع قسفوا رفك ن «ةمذمه.اع عرفت ىتح ىببملا اذهنم
 ىتاسملتلا لاقوسوماقلا ىف اذكددشي الوماشلاب نابقنسملا ةضراقلا ىلاالمف (ىعصللا ]قنرصب

 ميلا رسك,ل يقو ففخ عق ناو ددش رسكناليقو ديدشتلا عمال لبقو ددشب و فخ ميما رسكب

 ةزمهلا جل © سلدنالا ءارعشنم )2 ماشلا روغث نم عضوم وهو ففخو ختاو ففخنو
 ةغلاسم هنأ ىلع نسلدعالا راعش ةمسل قو ماللا مصو ماسو لادلا عئو نرونلا 0 ا

 سادنالا كوام نم مساقلاوبا هتينكو ةدحوملا ديدشتب © دابع نب دم ىف ) ىعاش

 نع نيم. نجلا ىف: ىضوتو حلالا اقييار بعمل يان ةينابقلا ميلا رسكب 6 دقملاب ىوئسلتاز) |

 ىفو ىا ( هريزوو )) ناكل> نبا خيران ىف ةروك ذم ةبيحت ةصق هل ةئامعبراو نينامتو

 عنعو لفزيصيب نودبر نا نك ىلا ١ هريسشمو هرزو

 (يدنب تفاويواتحب نا بانتتو. ل قطررلا اكمل ركبنا نك

 نبناسح ىصيصملاناسح كرىعاشو قيدصلا ركب وان ودي زنباركبأباحودمملااهما كريز وناكىا

 لاطادقو ماس و هيلع ىلاعت هللا بص دم حو دمملا تنا كن اكوماس و هيلع ىلاءآ هللا ىلص ىبنلا عاش تب ان ِْ

 ةيوستلاهييشتلا نءمزايال هنافلاكشالا نم عون نع ول ال نكل لاقملا اذه ىلع فنصمللاءمحارسشلا

 لاّشو ةفينحوتا فيسوب وبا مهلوق هنلاو ليخلاك ديز نم غلا وه ىذلا دسالا دز ىف

 للان فجر ا للامنسلا قتكو رادت كل ذب لاا مثلا و هرمقلا ولا ىلع شلا ا تكا كابل قل

 ( ذه: لاشا ىلا: 2+ ةمخشلاتالاقملاب نعو نانا /رذحلا ةمئيرانلا طاير دا ادأ لاء ارلاكت
 انكم ةنعن | :ةثاثلاؤد دمستن_ ( لنك اغا زير نفل !نمنءاتك تا هنااا

 نكل رفكب سيل رفكلا لقت نا ىلع اهتباور ىا ©« اهتياكح انلاقثتسا عم اهدهاشب

 قاسملتلا لداىو © اهلاثما_بءفوؤكت ( ةدعاد ا ةرووضل الا. + نلأاوارةنغ هسا الا هنابظا |

 (سانلا نمريثك لهاستلو ) اهتاثما فيرعتلىورو اهتاثما فرعتل ىورو اهتلثما ام فرعتل |

 نونا نوكسو نيعلا داضلا فل (كنضلا تانلا اده جواوفف ( مث ربع و ءارهشاان م ىا

 نع ضرعا نهو ىلاعت هلوق هنمو اهريغو ةشدعملا ىف قيضلا قيرطلا اذه لوخد ىا

 موي هرمشحبو ىلاعت هلوق همئالبو ملظملا قيرطلا ليقو اكنض ةشيعم هلزاف ىركذ

 ةدحوملا نوكسو ةلمهملا نيعلا ركب 6 ءبعلا اذه حداف مهفا_فختساو رث'ىمعا ةميقلا
 لش سانلادعو ىا لقثلا نيتلمهملا ااعاو لادلا ل ءافلاب حدافلاو لا هرم أهدعل ظ

 + عل مهل ةلقوز اف.فذ لج اذه
 هس إي يي سس شبيب سس سيب يال
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 ( مظع هللا دنع وهو انيه هنوبسحيو ماع هبمهل سيل ) امن هيف مهمالكو ةمحلل ىفو
 ملع هبمكل سنلام مكهاؤفاب نولوقتو مكتنسلاب هنوقلت ذا ىلاعت: هلوق نم سبتقم اذهو
 هيوم دنع رياك الا ضع عزج دقو ةداقم عا ميظع هللا دنع وهو ةريغص ىا ائره هنو.سحنو

 بنذ كدوجو ليقام منو تلق لاب ىلع ىنم نكي مل امنذ فاخا لاف تءزج ل هللقف

 نيذلاالا نوواغلا مهعّش ءارعشلاو مهقحىف درو نيذلا <( ءاارعشلا اكسال بنذ هبساشال

 ا ملعيسو مهامليلقو اوملظام دعب نم اورصتناو اريثك هللا اوركذو تاحلاصلا اولمصواونمآ

 ففخن وال ليقو واولا همزليو ددشي اعسال ىناسملتلا لاق نودلقنم بلقنم ىا اول نذلا

 ظ

 ؤ
 ؤ

 ىسو ةدئازام نا راتلاو ةئالثلاف ةركنو عصنال هف بصنلا لبقو بصنبو مفريورت

 كرمال ف (فيمش بوه ور ةوض ولم ةركك وا ةلوضوم انيؤ واذا رح عقرلاو هدعبال قاضم

 ءانقتسالانال فيعض وهو ءانثتسالا ىف كلذك اعسالو ةفاكام نا ههحو ةفرعملا يصنسو لق

 هؤاش ثيح هنوف رصل مالكلا ءارصا ءارعشلا ليقدقو اذه لاخدا هيف اذصهو جارخا

 عّمججاو هدودمم رصقو هروصقم دمو هديبقتو ىنءملا قالطانم مهريغا زوجنالام مهلزاحو

 مهنمالا مودم بذكلاو مهنمالا دومم داصتقالا لبقو هتافص: ىف قئأتلاو هتاف نايا

 مهف لق اذلو ةلز ىنداب هسيلج عرّشو ةبوثم بذكلا ىلع بلطي هناف ىعاشلاو كايا لبقو

 اسعاش نك ١مل ىنا تيلاي # ةرىف ىعاشلاو بلكلا

 هلوَش ىطاشلا هيلا راشا م هنم نسحا بلكلا لب لوقا

 الخ مين ُّى 0 71 و * هلها هيصش نلكيلاك 0 ل.ودقو

 .دجحوت اهنم ةدحاو نا نظاام لادبالا لاحرلا لاص> نم لاص> رمشع هيف نا .روهشملاو

 ُةُفرعم اييعمإل هفامو اهاوسأل لاهو ةيدنشلاو فق اهودبو واولا لو واوالو

 ريغنم اقالطاو الاسرا ىا ( ارسق هناسالو احيرصت هيف مههدشاو ) لاطا ماشف

 ١ وه ىلا ايلافيك لبلد الاول لاف دق قرم ياو وتلا تيك 1: ناز اي واث.نوكنا

 اهماشن وةيليشا هنمدع دلو هب دهملا ىرقن ءةب رق نم "لاه هونأ ناكو ىدزالا دمع مساقلا وا

 برعلا راعشال اظفاح ناكو هيف رهش رعشلا لمعو ٍبدالانم رفاو ظح هللصحو لغتشاو

 ةقربب ناكر برغملا كلبا داع 5 رسمه كلا هجوب ةفسالافلا بهدم | ىهسم ناكو مهراسحاو

 مان لب ليقو اقون2 دحو لب ليقو هولتقف هيلع اودي رعق امايا هدنع ماقاف صخخش هفاضا

 ا”ءانطكو قارمملا ف ىنتملك برغملا ف وهو ةئامالثو نيئسو نشا ةنس" .كلذااو امم د> وذ

 جرخ دق لب ىرعملا ( ناهلس وباوةؤسأ ىفو ( ناولس ناو ( ناكلح نا يراد ن رصاعتو

 هللاب 6 رفكلا حيرصو ) ىبللاب 6 صقنلاو نيدلاب فافختسالا دح ىلا ام«مالك نم نيش |

 هيد ةيش اذه ىو ىخذم اعث ام«*اقم ىلع بتريامو ام«*الك نع اا( هنع انجا دقو (

 ةعلا تطققونب لب "نإ نع نبا: بتك ةملاطمم مراح اك امهلاثمانو اهزمشلا عالم مزح هناا

 اخاف امهمسد ىف امهمس نم دعب ام امهءالكىف امهسد نم ارذح هوو فاثكل

 (نالا)
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 ةلثمالا: (ءانه 1 اقلب اهاظخ )( تلم [الق ءتان: ضل .قلامفلاانغأ6 مالكلا) وه «نآلا |
 ظ ىا (اصقن ءاسنالاو ةكئالملا ىلا تفاضاالو) احيرص امذ ىا ايس نمضتن ملناو اهلك )

 داحلاو مضاو رفك هنأف (ىرعملاىت» ىزجي) ىنللا اذهب ديراىا (ىنءاتسلو)ل احجي ابيع
 ظ ةلثمالا نم ءانوكافاخ عيمج لب ىرعملا ىتبب ىزحي ماد تيققأو ىجللدلا لوق اماو 1

 اهدعبامو اهاقامت نيفطاعتملا نيب ةضرتعم ةيلاح ةلمحجا مث ة هل ويلا مواز هايج وس طولا و ا سق

 1 : كل ى رغملاك كانضاقتنا : ىلا (لض غول لاناقتغا ديعا 8 زا اهلئاق دصقالو) هلوق وهو

 ّ :مظعالو) اهبحاصالو اهلحامىا (ةوبنلا رقواف) كلانه اهف مالكلا قحي ماقام كلذ عم

 ةمرح م ىوقالو ىا ءار هرخا ىفو ءازلا ديد_كّنب .(رزعالو ) اهلسممالو (ةلاسسرلا
 ظ رطكيوا للهم :ءاخلا مضل (ةماركلا ةوظح) ىلوالا ءازلا ديد شّش © زئعالو ءافطصالا

 نيج اوه امملا..ن د لقيشرلا ::ةجطظنللا |ةلازنملا وا ةقوكلللا كيشررللالانغا ةيلقل اتا ططإر :نركشلاو

 لج الى اك اهلا ةمازرك ىف ) ءايفصالاو ءايسالان م رك ذاع (هبشنم) ءارزولاو ءاضالا نم

 «اهنم ءافتنالا دصق ) ةقشموا ةصقنموا ةيصم ىا (ةرعم وا هحودمم نم اهباصا ةزرئاح

 ليلجم كييظنلالا قارنا باع. ينط :١) دالولا# يشكل( لفض اش زيه ءان)ا بيبر

 ةلميوم :نيسأ ( ظذاعاوا )رتل ك6. نانضيقا قاما انعاو فجل لاصي قف ايضا ملل لاح رسولنا
 (همالك نيسحتل فصوىف ) تالاقمىف ةزواجعو ةالاغم ىا ةمجمم نيغبو ةغلابمو عفر ىا

 هتلزنم ىا ةلمهملا ءاطلاو ةمجلا ءاخلا حقب 6 ءرطخ هللا مظع نمي ) همام نييزتو

 همظعت ىا (هريقوت) دحا لك (مزلاو) هتايفصاو هادا نم هتنم ىا (هردق فرشو)
 ىهنو) لوسرلا اوعيظاو هللا اوعيطا هلوّش ايانتحاو اباستك ١ هدايقتاو هل هتعاطب (هربو)

 ىا (هدنع توصلاعفرو ل لوقلاب هل اورهجنالو ىلاعتو هناحمس هلوش (هللوقلا رهج نع

 اني ىا ىجلدلا لاق ىبنلا توص قوف مكتاوصا اوعفرتال لجوزع هلوش ايمو ايح
 ١ نفهريغو هلمشب_ هناف كلذك نسلو هن نمت اذهنا مهوم وهو ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص

 كب نمانركال مال نق نضال نك هعمر ا/وكتيازإا» هلع جفت قليلا إو ةالصلا لك ميوشفا لالا
 / نيدلاولا عم لب ماكقلا ةاضقلاو ماركلا ياشملاو مالعالا ءاملعلا عم بدأتلا هنم ذخؤيو
 كلا اسال وماما ةام شم لاو اصقن هلوق دصقمل ىذلا لئاقلا (اذه قشغ) مانالا ءاطصرئاسو

 (ءىئرد نا) اصقنوا اسس هئم مهش نا ن ء هفرصلام ىلا عزم هفاصوا ضءا رك ذب همالك

 ىا6نلاو) عيظف خاوتو عيجو برضا (بدالا) اطايتحا ىا (لتقلاهنع) عقد ىا

 (ة هلأ نت ةسنش لا ) هريهشت و هيي دق ا انارة زكا هلاح بس عينش ناكم ىف

 «هلش) هءأد نا (هتؤاع دولاب و هب قطنام - ىضتقمو )ل هتراكن ىا نون نزوالشلا مضل ١

 ةسلاح (همالك هس رقو )ا هيداغ فولخم ىا نيتمضب وطار هب قطنام لسمل ىا

 لز ,1و) هنعردصو هت قييسام ىلع ) هما دب لولو بسجن وا عا 6( ةئادن واول هيلاقموا

 نا نريلنكقللا (هبءاج نمي حدقلل مهوملا حدللا ( انه لثمن نوركجولار انيعاللا ودل اولاين
 جي ب ب ب بلبل ل  جيببيبيبييبببيببِِبعب يبس ِححِِِهس ِ ِ ملمس سيب ببال ببال



 مت غ1 12-

 مهل (ساون ىناىلع ( سام هلأ داق نم نوراه وظف (دشرلا جكنذف 4 5 9

 7 ناسارخ ىلاو ىمكحلا هللا دبع نبا حارجلا ىلوم هدلاو ناك لدسو ةزمهف -

 ا دروس هك تعتمد 1 كتاوت كك: 751

 سمح ةئسا فوت فورعم هلاويد دادغب ىلا راص مث ةفوكلا ىلا جر> مث اهب ًاشنو ةرصبلا
 سجرنلا تعا ىف هلوق هرعش دح نمو هيزينوشلارءاقءىف نفدو دادغس ةثامو نيعسنو

 كسيلملا عصام راثآ ىلا * رظناوضرالا تاين ىف لمأت

 كيبسلا بهذلااهفا رطا ىلع # تاي راج نيل نم نويع
 كلْيرْش هل طل هللا 1 # تادهاش دمعزلا تضق ىلع

 تركناف ىلرفغلاق كب هللا لمفام هل تاقف مئالا ىرياهف ساونابا تير راقلا قسا لاقو
 92 لاقل ونار 32 تسلا فا القت اك انور ىلر فغمن لاقسونابا تسلا تلقف كلذ
 ام /اهو [لموتكم“ ةعقرا اذاذأ ريصلا .تعفزف. رادلا ياش داف ةعقؤزلا نع ةتلابسفا. هننا ىلا

 مظعا كوفع نأبتملع دقلف * ةرثك ىبونذ تمظع نا براي

 مرحلا وجريووعدب ىذلانش # نسحم الا كوجح ربال ناك نا
 ماسم لا م ىنبط لل.محو * .احرلا الا ةلل_سو كلا ىىلام

 مح رب اذنش ىدب تددر اذاف # اعرضت تصام بر كوءدا

 هلوق) ديشرلا ركنا امئاو اذه

 يلفت ةيكركبا كادقلي قاف اوكا وقع رثا ارظتلا قاس ن ألا

 لاق بناحالاو براقالا ىلع منيل نناالسا اها يل لاوس لبماو هنتي ءاخ
 نوداملا وعلو: نيلسابعلا كولملا نضعبل .لماغ بيصخم دارملا انا عزاشلا اهنعو ىآسفلتلا
 ءانخلاب بضتم بيض> فك لاعب نيتمجملا داضلاو ءاخلاب بيض> ىورو دي-شرلا نا

 دوجو عم اعفن ىدجت الف نوعرف رح نم ةبش رص» ضرأ مكتكلم ىف نكينا ىا
 ل 10 ءادازأ الرع ةيضال هنوف انا مقل بيصخ .اهريدا: فكي قوم اضع

 ظ هن وفك انهبدالا» وسل ةرامعلا هاظىف ةره وملا ةراعتشالا نم عون همالك ىفنا الا هحودملل

 ةدودمم فلأف نوذ + الا نوكسو ماللا مب (ءانغللا نبا اي هل لاقو) كلذ ١)

 (ىسوم اصعب ) رةعسملا ىإ ('ئزهتسملا تنا) ةنتنملا نبا اي ىا نتنلا وهو نغللا نم

 بال قيل ةنيستن فو تالا ىف ركللتع قع ةج ان اياز ل "كلطخب اةتمكإ اهناإ 1 كلك

 , ةببتأ نب ملسم نب هللادبع هلا ىلا لاق ةيقوفلا عثو فاقلا مشب «ىبتقلا ركذو)

 ساون ىلا ىلع ركنا. ىا (هبلع ذخا ام ناز ةيقوفلا نوكم سو ةلمهملا نيعلا مضب ةزسل ىفو

 برق ىا (براقوا) هبسن ىا هب ةزمسن ىفو الوهحم ءافلا ديدشتس ةخعست ىفو (هنف رفكو)

 واق ىدهملا نت, هسكشرلا :نورادب:نيا ا: «نيمالا دمج ىأ هلق: رفكوارفك قا

 ةلدللا ةعبص ديشرلا ركع ىف ةفالخلاب نيمالل عيوبف ةلامو نيعستو ثالث ةنس ديطألا

 نيمالاهي>اىلا ديشرلا نب اص بتكو ورمي -ذئنيح هر ال مر دنقلا اهنف فوت ىلا

 (ةاذوب (



 هت 117 -

 ىلا لصو املو بيضقلاو ةدربلاو ةفيلخلا متاخ هعم ليفيأت مما تايم عم دير 0
 ةديبز هيلع تمدق مث ةفالخلا رصق ىلا لوحنو دادغس ةعيبلا هل تزي>١ دادغس نيمالا

 دادغب هوجو عيمج هعمو لابقالاب نيمالا اهنبا اهاقلتف ديشرلا ناز اهعمو ةقرلا نم هما

 رهشا ةيئامثو نيئس عبرا هتفالخ تناكو ةئامو نيعسنو. نام .ةتبس لتق , ةروهشم هاباضقو

 ملسو هيلعلاعت هّللاىلص ىبلاب) نيمالا دم ىا (هايا) ساونىبا ىا (ههيبشتو) ارسسكو |

 رعسشلاىف ةؤض ىفو (لاق ثيح
 ناك ارشلادقاك اقلخو اقلخ) اهباشتىا ( * اهبتسشاف هيشلا نادحالا عزانت )

 اهنطااهمضبو ةقلخلا ىهاظدلوام فن قا او نيتمتقل هش ىفةغا ةدحوملان وكس و نيشلا رسكب هبشلا

 ةلمهملا لادلا دي دشت وفاقلا مضيدف وههيشىاههبشوههيش اذهلاَش ةريسلاو ةروصلااهمداراو

 نيفكا !ديكف كنا فاما ينانق ةعازملا كارا ا تتلا يس نيقلا يكد هلا ستلا و ردقو عطقىا

 ملس وهيلع ىلاعت هللا بص هللا ل وسر دم ريغ د.حالاب داراهناىعدبناالا ع لب وأهل 7و حرص

 نكلو ةنامالاةفص ةريسلاب دارا هلعاو نزولا مقتسيل نيدمحالاىىلا نيديحا لدع هن كو

 (اور ككادقو م نيفصولاو نيمسالا ةقفاوم ةروص هلاقمىلع هلمحامناو نيب نوب ني

 ىلع ةخسن ىفو ساونىبأ ىلع ىا ( هلوق هيلع اضيا) اعيمح اهوا ءارمالا وا ءاملعلا ىا

 ىلحلا لاقو هلوق هلال هيلع هباوصو ىور اذكه لاقو ىناسملتلا لصا وهو رخالا

 نم هنأب هضورىف ىليهسلا حرص دقذا جلا وهو هيلع ةخسنىفو رخلالا ىلع ةذخسفىفو
 هللالوسر نم كئاجرنم كبرقال في يىا (لمانم كينديال فيك< ) ساونىبأ لوق
 ىفنلا قالطأ اماو هتنارقو هتريشعو هطهر ىا ةيئاثلا رسكو ىل والا يملا عقل (* هرقن نم

 بَحومور) هللا لور ىا ( لوشرلا قح نال )إ هيلع اوركنا اعاو ثذاخ مدا لك

 ابيغرت بجويام ىا ميلا رسكب لاقف ىهدلا دعباو هيركت ىضتقمىا ميلا عقب (هميظعت

 ىلا "ا :(هللا ) ريغ .تنشنا ا '( اضن "نا "هتيم ةمكز. ىلا 6 هئلزنم ةقاناؤ )هملظعت قف

 ةفاضالاف الاو هريغىلا ةخعسىفو دحا ىلا وه ىا (فاضيالو) هسح مركو ةسخ/ فايق

 لع هفانلا) ثار ع مهلوةىفاك باقلا ة هغرصل هلباق ردعي دقو هيه هكا عاكرا هريغو ةيسنلا

 اذه لثم رذعبال مالسلاو ةالصلا هيلع هقحىف هنا الا رعشلا ةرورضىف اسال ضوحلا

 ةديصقساونوبا لمعامل لاق ساونىبأ ةاورنم ناكو رفصالا نب ىلع نع ىكحو مالكلا
 هلوق غلب املف اهيلدشنا # هرفع نع باسنملا اهيا

 هزه لمددلا ال واط ؤم 0( هرمنا فلا نامل فك

 فاضيالو هيلا فاضي نا هللا لوسر قح ناك ذا هعضوم ريغ نوهس * مالك هنا ىلع قو

 امنا برعلا مالكب لهاح الا هنعبام لاق تيبلا اذه بيع تفرعا هل تاقف دحا ىلا وه

 تعمس اما حودمملا وه ىذلا لقلا نه ملسو هيلع :ىلاعت هللاىلص هللالوسر نا تدرا

 ! مالسالا نيد ىعاش تبا' نن ناسح لوق

 ميو مه وكام هت ناك نت ف او ا ا و وعدم .



 ص 143كم ع

 ريقه و مارت ال مح ماقد * ماه نيد نم 121110101

 تيفحلا مهنم و ىلع #3 4 ناو رعد مهنم ليلاسم

 0 ا كلو اهينلا اسال وافر اقتا نك نزولا 2 مهنمو

 ا لوقف تيعلا رهظ امئاو مهنم 36 ثىح مه فارسا وها ءاو فئاردل هفاضأ وعلا

 | دارا“ اكااو ؟قاشملالا كاف" ةفاضاو لالحاو زكذ"2آل'تتنلا كالا يا

 1 ىاطنالا لوق أماو شد شد 95 قاعس قيرفلا ل امل لوقا ة هنا ور 00 6 6 درا

 ١" لمتنا ق 0 ير ارا ل ىلا كي اس ا

 اذهنا هبفف ةقيقلاىف مدّقلا وهو مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلاب مث ىلعي هدعب ءاح م رفع

 لاق اذه لث.يف ةؤسأ ىفو هاندروا ىذلا (اذه لاثماىف مكلف ) ىلدتلاال قرتلا ليبقنم

 ' اليتلا قلرطرل ىف" ةصن قو"( كرت ءانو هانلصفامىا 3 انامل كلبلا وه" ىاسملللا

 ظ اكيلع 000 ا ثا ىو ا هل دا نار وشمر و هك سودا حا ءاثلا مشل

 ا 0 ل1 هائل ئدارك 2 ده نعول 01 ندع را ١ يطان بع

 ظ تر 0 ” فاضما ىإ ؟هانعأو 7 نيب كلام انهدم قلل رن 52 ا

 1 4 ىلا رعدلا 1 م4 هش ةعامجو 0 واو نيعم نا هنعو ةطاط ' ثالا ع

 هب ىنريعت |ىا ةزعسل اك رقفلاب ىا (ى رعت لاف رقفلا الحر ريع كلر كلام نع ىا

 شيرقل طيرارق ىلع ىجلدلا لاق © مندلا ملسو هيلع ىلات هللا ىلص ىبنلا ىعر دقو )ل

 اذهو هسفن مْبَع ىعر امناو ةرجالاب دحال عري مل مالسلاو ةالصلا هيلع هلا ن وققحملاو

 لك لقلي مالنسلا امه.لع ىدوم يرو ترمس تائب ىع ر ند فرعل م هموقىف ابيع نكي

 ةيلا راشا اك محرتلا هحوب ةمالا ةياعر ىلع بردتيل ملعا ىلاعت هللاو مثفلا ىعر ىأ

 لحرلاو هتعر نع الد وهو عار مامالاف يل لاوكزسف مكلكو عوف مكلك هلوش

 اميعر نع ةل وسم ىهو اه>وز تسىو هيعار ةارملاو هتءعر نع لوكسم وهو هلهاىق عار

 ١ الامم وطو هربا لام عار لحرلاو هسعر نع لوكسم وهو ه كيس لام عار مداخلاو

 دوادوباو ماسمو ئراخلاو دمحأ هآور هنعر نع لاو منو كلو عار مكلكف هتبعر نع

 ىدموم نا يح م فو مأر لا اذه ىلع مالكلا ةدايبز اكسو 0 نانع ىدمرتلاو

 4 هرفنس و اهدا 0 تدازف اهدريل | | يعمم 3 تا داك ضان مالسلاو ةالصلا هيلع

 ١ نيب توكلملا ف ىدوتف اهل ةحر هفتك ىلع اهلمغ اهقحن اهعيطق نع تدعب ىتح
 010000 من اولاقف نيلسرملاو ءايبنالا نم ن وكي نا دبعلا اذه اصلا نيبرقملا

 كلام لاقف اقف ) )2 عضوم ذوم مسا هنا اولاقف طيرارش ىعر ةياور اماو اذه نيمحارلا محررا را ايو |

0 
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 ض1. 00 كي ف 30 كتتنع 9-5 تس ريت 2ئسسل 15 25 ل رئ 6 ا ا م م غِْ

 مالكلا داعا نيتاملا, لصفلا لاطاملو نيبرقملا ةكئالملا ةلمح نم (ناكلم) كلامو ريكتوا
 ش١ 257ج 322م حسم جو هم ع جن ب ل جت صنت 223252222599272: جم جول ص

 (هعضوم ريغ ىف ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىبلا رك ذب ر حولىا ءارلاديدشنب (ضرعدق

< 
 ا م

 نينح موب لاق مالشلاو ةاللصلا هيلع هلا ا ىكاطنالا لاق (بدؤي نأ ىرا) هب قئاللا

 لدعي هنا معزيو منغاا ةاعر ىف 012 مسه هب مكبحاص نورتالا لاق ىذلا قفانلا كلذل

 ىلع ليلد هفو فاشكلا ىف ثيدحلاو ايعار دواد ناك اما ابعار ىموم ناك اما كليو

 هب لئاقلا دصش ملاذا بيدأتلا بجوتسيال كلذ ناو ءايدنالا ىلع ىعارلا مسا قالطا زاوج
 ثيدحلا نا ىنالالو ىهتنا هدنع عمي ملوا اكلام غاب مل +, لبا فج ليسا رقيب

 كلام ىا (لاقإل منغلا ىعر مالسلا هيلع ىموم نا هيلع ىنخي كفك هيلي , عمم لاو
 نا) لفاوا لوق : ًاذنيثن رم ١ مهنع ردص اهث (اوتوع اذا بونذلا لهال ىنسالو)
 ساشالذا هوحو نم 022000 «انلبق ءاسالا تاطخادق)) يناتعلانيباؤج :(3, (اولوشإ

 سن تالا قطعا قرهراف (تالؤبالا) تيناكراهت ا كيينألل ًأطخ نأف ةكئالملاب نودادحلا

 ةيوتب ةوحم اذيه عم ىهو مهريغ تائيس ىلا ةبسنلاب تانسح لب ىلوالا فالخلب رئاغص

 اهريغو رئاكلل 9 اهلاف مثالا بونذ فالخم اهبىلات هللاريخ م اهلودق قف و اهبيقع

 لب اهلوبقو اهتحص طورش ققحت فريال مهتبون ريده ىلعو ارارمتساو اليخبوب ادم

 ةيصعملا ىلع رارصالا نم نوموصعم مهناف ءايبنالا فال اهبحاص ما ةعاخ ى ردبال و

 انلرظنا لجرل زيزعلادءعنب رمع لاقو) ةسياقملا هذه ع<لالف ةمئاخلا ءوس نم نضيع

 اذه تلعج لاتقذ ارفاك مالسلا هيلع ىنلاوبا ناكدق هلبتاك لاقف اسرع هوبا نوكي اتاك

 قانلاةلنا ةللكال] "قفل في اه دنامان:لاقا» ققاؤ»ا هو «ادبإ 1 نسكساإل ,لاقوأ هلزمف لم
 ةلاتش وب ةلئنملا مرقم 1ىفا زتيتكك دقو. نيكل. لعب/اناط ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر

 ثالثلا ةللاسر ىف كلذ فالخ ىلع ةلدالا نم ىطويسلا هركذام اهف تعفدو ةلقتاسم
 ىلا ىلع ىلصي نا نونح هركدقو)ل ةريعملا ماقم ىف اذه لثم رك ذي نا زوجمال نكل
 (بابستجالاو):ءدضق ا (كارتلا,قيؤط ىلعالا بجتلا دنع ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 لئسو) اهلسأ اوملسو هيلع اولص هلوشب (هللا انما( اهيظعتو هل اريقوت) رجالا بلط ىا

 لاؤس يكلم دحاوس 0 هن نإ هنروص ىا ( عمق لحلرل لاق لحر نع ىساقلا

 هدم يود 1177 ةئرهب دنعلا ةليتإب اميهنال: كالذي: ااهس انازون ركنم نساللاو[زوقلا

 ههحو ىا (سو.ءال لجرل لحجر لأقوا ىا (لحرلو)ل ةريقملا ىف هدبعل هللا ن. اناحسا

 نانلا نولخ انجل .نايسنللا !لفلب لع( ناضنلا ثللاه دعو )هيه هنا 0ك ١ هع
 ينلالاا ردك, اكل فولط نااوثككراف مكلا لاق كير ائيلع ضقيل كلاماي اودانو ىلاعت لاق

 عفرلاب (ىث ىأ ىساسقلا ىا (لاقنإل امهتمن نابضغو نيوتتلااب اوك انام اد

 ةقوفلا ديدشَسب «ربقلا ىناتف دحا ريكنو) مالكلا اذهب دارا) ىذلاام ىا همصن زوجمو

 ركنمو ريكل ىا (اهو) هلوق اذكو ةيلاح ةضرتعم ةلمخاو ربقلا ىف نينحتمملا دحا ىا

 ل يااا ااا تت اااتت“#ت# يبت ير سما

 0( © ىراقلا ىلع ف 4ففإ



 5 تأ أد

 لغاقتلا ع ىا (هنلع لخد) عزفاو را قل ءارلا - (عورا قالؤا .ىذلااف) هلوَس

 3 ه ةه> م لعا لد. قاعتم 2 ند 5 2 ن اذا ةؤس ىفو هلل وقملا ىا (.ا رنيح)

 لدي باع ةوسأ ىفو هيلع هرصل عوقوو هءدل هور هر 5 نأ هللا رظالا فاع مار ههحو

 ا كل مر 07 ةميار طحو اااللمدللا ئد هلم ادب هاو در فقهملا غل ال7 (باقليع ةماس دل )ب ىفاع

 ولا ننال (ق وللا لوا ر صج !اهذلا) وكتلا خف دة شسوهفالا قاثلا !ةلظنفلا.ىا (اذه)

 عاف يقلل ا ذزج منقادإلا زاد لفآ”( ويفر! ؟نيهتوت اهل وو .رزبككتلا ننس عدلا ١

 سلو) لوالا ىنملاب لئاقلانم ةيوقع دشا بقاعي نا قد ىا (ةبوقع هبقاف

 هلا الا ©نتااخلا الغ مقاو بسلا اناو لتقلا هحوم ناكفالاو «كلملل بسلا يرصت

 4 نوشلاو) هن ب رضا انىا (ةلفنواطلاب ندالاىفو) بدالا ةلق نم ههمشت ىقال بيدأتلا 5

 نويسلانأف ءاشالا هذه لثم نع مهعنم ةبوقع عب اناث ةييعوا كد !١ شيما

 مهصعلب لوق"ن . ملا لات ُْى ليفام م نسحا ن هو ءانب :>الا ربق

 قوما الو اهذ ءانحعالا نم اننسلفا * اهلها نع نحنو اسدلا نم انحرخ

 انو رلالةثعأ "عرب دلل انريض> طع اذا + ءانلفويبحم+ ليس بانل حرفنو

 انؤاهلع فاتجادقد» توااكلم ة 4 ىدنع كتيؤر هريغالاق لجر رفكلا ظافلانم ا

 ارفاك ريصن توملا كالم ةوادعل كلذ لاق ن مهضعل لاقو | لا نا مهرثك ١ لا لأَمُد هيف

 « ريخالا اذهو نان خعصاو ئافاتكا ف ا 7 ريصنال توملا هها ل كاذ لاق 2

 ةلدا-نإو ايلاككيإو كن جلو هيايفسر وا بدكم الإو ةنتانودع خاك وم” ىلا وت هلو قا! هلئلذ وب عك

 رك د ىذلا افح دقف راثلا نزاخ كلام نر انوا باقلا ىأ ١ (لاق) ن رفاكللودع

 ةزههلا“ ى دلا هطيضو نا.ضغلا كلام هحو هلوش هوش ثيح هيدا لقو هعيط ظلغ ىا

 2مل رذل الا ارف وعسل )هناي ألام .ءالكعا ةدلن قرانا كيان 6 ل اخعل من)

 ةقطحلتفا و رات .ىاأ ديما نع) ة ةزاوسلالا,ةدط وللا ةبيدشتل( نسما ناوكيناالاو هل لوقلل

 تهرب ىلا لاقو وازن ىا اددشمو انف لوهخلا ة ةغيصل (بهرفإ ة ةيوقع ةرزدقو

 (هتسعب ) عزفو كا قا :ن اعافلا هغيصن نوالان أ رهظالاو ف.ح ىا لعافلل ىنم ىعابر

 لئاقلا ) ههناشنف ةزعسل ىفو هه ثدف) هس ونعل ةذطسش ىو ن اكلي مضل ةئسل فو نيل

 راهظانم ىا (هلعن ىفإ) ددل ىذلا «اذهل) حزملاوا ف د ااا حدملاوا (مذلا قيرط ىلع

 عيطملا رثعاطملا م اهلا ((قريتاوؤر راثللا نزاغ ل١6 © قلاخأ هده اهلا هفوزاوز)ل قلقألا ءوس

 مهما | هللانودعبال دادش ظالغ ةككالامأ ١ انهلع مه لاق نمن وهذا (هلعف ىف هير ظ

 رهظيال دكح هيف رانا نزاخ (كالام بضغ بضع هلل هن 8 لوقي 0 نوصووبام نولعشو

 كلذ عم (ىتبن ناك امو) هلق امم عييدماا] وع هدح كلذ هلوق (نوك 9 مذلا هحو

 ١ نابضفلا كلام هح و« هن اك هلوقوهو هييشنلا اذه ندع / ضرع ءنلا ةح ىو (ضير 50

 (ولو)

 اكتمال |بتمي لهل خانب_اناقاأ اتي رويس (ةحياقمل ذاققي يح انءاح اذا



 :.ذانلا- نزاخ © كلام هفصا م>او ه هس لحل عل اذا 0“ قا يئس اددقلاتا ناكولو) ١

 ثحن هفو (ةديدشلاة قاعلا) هلع 6 فحالا كلذ نم 2 0 كلذهل وف ( ناك )

 هانركذ ىذلا ( اذهىف سلو ) حدقلاو مذلا لاقمنم دشا حدملاو ءانثلا ماقم لعح ثح
 اطخاو هن رفك هنال (لتقل همذ دتصقولو) الصا ىا 6كلملل'مذ) هانررق لب رات
 دلع اذح هلتق نوكي امناو هيلع عمم هلتقو هرفك نال ارفك ال ادح لتق هلوقىف ىطدلا
 باشىف اضياإل ىساقلا ىا «نسحلاوبا لاقو) باوصلاب .ملعا ىلاغت هللاو باث اذا ةكلاملا

 ظ

 يكف يعزا ناقنا» يكرر اون ( الما لجلال كايا حالضاا ىا يا فورعم
 اله كنار فام“ ىئاقالا رشا "ريا ناب قارغتالا لفعم ' ىا ( ل[! كناغ) لاق انغ هل :ابقلز
 لصا ىلع ىا مالا ىلا بوسنم هيناعم نمو ةحئافلا نسحنالن م وه ءاهقفلا دنعو ملعلا نم
 اهل وعامو ةكم هو ىّزقلا ما١ىلا توستموا“هتياتكو هتءارقىف ةباستكا ريغنم' هتدالو

 لوهجلاةغيصب (هيلع عنشف ايماىبتلا ناك سيل بابشلا لاقف) ةعاملا ىنمب ةمالاىلا بوسنموا
 © ناشلاا قفا وا لامللا-هل:ريغتك همماع"ىا (نئانلا هارفكو نلاقثالا مد قع ىأ انانشما
 كلذ نّه «هلع) ةيوتلاو ةمادنلا ىا (مدنلا روهظاو لاق مز هنيدو ةهسفل ىلع فاخ ىا

 قدر تكلا اليف ةلعت ريكا قالطا“ مآ ىسافلا ناسطلاوبا“ لاعتقا) مناقل لروما
 قرش مل ثيح'(ماسو هيلعيملاعت هللا ىلص ىنتلا ةفصن )انما هناؤكب هلالدتشا "ىا ( .داهشتسا

 ام ص ةزغ* ىا 4 9 اناكلو فلا زوكوا) هلوش: فنصملا هناك نيدمالا | نكن ا

 اذه نوكورل ناولطمملا تاثارال اذا . كتنع ير الو: ىنتكس فشار ازكققا كنهتلمإلا

 هلحم عيفرب ةلاهجو ىحلدلا لاقو هّقحىف ىا «ةلاه>و هيف ةصيقن ايما# هريغو باشلا

 , ماسو هيلع ىلاعت هللا لص ىننلا ةفصب هحاصحا هتلاهج نمو ) مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةحزقاوا ا ل هلا طال ةيرتو دست نجما افطسا هاانلاإو عفد

 (هلوق نال) كرت ةزطسل ىفو باقعلا نع 2( ذو 37 نبا راكطلالا "ضرر ابر "ازع 17 هللا ىلا 0

 ليز نا ةوشلا 'ةعاطتو نقل لأ ئل*( نان طولا لأ قالا )اشم كلل نانا

 معالا هلعاف داقناق ىا «هلعاذ عوطف ندالا) هيحوم ىا (ةّقرطامو)ل يمألاو ريوقتلا

 لال ةضالال ا 9و ءوسا هل ضرعتلا مدعب ىا 0 نسكلا بجحوب هيلع مدنلاب) هلئاق نم

 ع بحل ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ى الا نا ةفيلخلا ةرضحب ليق هلا تسوي ىبانع

 رفغتسا لحرلا لاقذ ف.سلاو عطنلا اوي فسوب ونا صا هحاال انا لحجر لاقف

 اا دنع ادمح نا دهشاو هللاالا هلاال نا دهشا رفكلا تحوبأم 3505005 ا

 ةلخاد تسل ةيعبطلا ةها ركلاف الإاو ىافؤضسالا قيرطب لاق هنا اذه نالاوزلاو هله مو هكرتف

 (ةلئسم اضيا تازو) ةنعرشلا دعاوقلاىف دحا ام فلك الو ةيراشخالا لامعالا تحن

 ةزعمت ىفو 6سلدنالا ةاضق ضعب) اهنع باوْلا بلط ىا (اهيف قفتسا) تدرو ىلا

 نش ) ردقت لكولع. لوعفملاو لب لعاف هنال سادنالا 5 عف ريف ةيضقلا هذه دعب ىا د دعل |



 تيس ب بيبي بيبسمم ببي فييه سسييببك سس سيل سس حيييل يععياِيللسس

 أ قو مالكلا نم (ل ا 37 لدحر هل 0 هللاهمحر روصنم تك 7-2 أبا ىضاقلا

 رشب اناو رل كلذ ىل 6 كلوش ىصن ديرت امنا هل لاقف ) لوقلا نم *”ىشب ىحلدلا لصا

 عفرلاب (ملسو: .هيلع ىلاعت هللا ىلص ئد 2 ضييوبلا ىا 6 صقتلا مهقحل ريشلا مم

 هبرض لاح (هيداعاجا ورث هد وط هده هسح ىأ هنع < ةلاطأب أم -ةانزت هرد- و همصن روحو

 (هلتَش ىتفا سلدنالا ءاهقف ضعب ف هرفكل هلق مك الاو ( بسأا دصش مذا )
 ةيناراشلا الاتابس و اةتساسللا العر ىن اهلك .اذلك جلعلو يب حز هلو يهاظب هل اذخا

 ملاعنع كلاوزلا ددصيفو دوجولا ىلا مدعلانم جرخ قولخم وه ثي-حنم قولا الاو

 امل الك هلوَش ىلاعتو هلام هللا راشا كو كسفن ىلع تيثثا م تنا كيلع ءانث ىصحاا ال
 هذه ىلا مالسلاو ةالصلا هيلع مدا ندلنم ناسنالا ضَهب مل ى واضيبلا لاق هما ام ضع
 1 هر 3 ىف ايظع ناكواو امريصقت نم دحا كيا هرسساب ىلاعت هللا ما ام ةباغلا
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 هريغنع اكاح )) هردقنم صقن هيفىذلا لوقلا 6كلذ لئاقلا لوَش نا سداسلا .هجولارل
 نينا ارثاو ةزؤئسأ ىفو 4 فال َنَع) القانو ايوار ةثلثم ادبكو ةوودع ترميم دلال

 (رظنير) لقانلا (اذهفر) هيلع ىفوانعملا متاليل لعاف ىنعمب ردصم هنا رهظالاو ةياور ىا

 هضرغب ةئذؤملا هتلاح ةلالدو «هتلاقم ةسرقو هتناكح ةروصىف) هشاور نئارق ةهجنم

 رهظي امم (كلذ فالتخاب) هيف هب هيلع ىضقملا (مكملا فاتخيوإل هتباور ىلع هل ثعاللا
 (بوجحولا) ماكحالانم («هوحو ةعبرا ىلعإل كلانه هتلاح ةسرقو هتااكح ةروصنم

 أب لكن» لكوا لكنم ضعب لدب (ميرختلاو ةهاركلاو بدسللاو )ل هاتخا زويو رولا
 هلقان, نا. (ناك نافا)/اليضفت هئاس اماو. الامحا مركذ اذهو بفطعلا يع ظبرلا نوكي

 ةفصو الاح(هللاشإ/فيرعتاو) انايثا وا ايفن هنلعوا دحال (ةداهنشلا هجو ىلع هب ربخا)

 ريزعتو لتقنم هيلع بترتبام ملعيل (هلوشب مالعالاو ) ةضسن ىفاك هيلع ىا (راكتالاو)

 دقتب هل جيرجتلاو ) هنع زارتحالاو سارتحالاب ىا 6 هنم ريفنتلاو 2 كلذ وو جيوتو

 وهو هصقنو هبيع ركذ ىا ديدشتلاو فيفذلاب هحرج لاه ةلمهملا ءاسحلا ىلع ملا

 جرد هيسن هحرح لاش قيدضتلاو ايناتلل ءانعفزو (ءارقبا مدقت ىورإو ريخلاو ةداهشلاوف

 هلاقم لبشو («هلاثتما ىتِش امثل لاواملا اذه ىلع لوقلا («اذهفال قيضلاو مثالا وهو

 ىفوار) فينصت ىا 6«با_ةكىف هاكحت نا مكلا «كلذكو)ل هلقاث ىا (هلعاذ دمحمو.)
 هل ) درلا ةهج ىلع ةخحس ىفو همفد ىا ( درلا قيرط ىلع ) سيردتوا ظعول ©« سلجم
 ايام مص مدس قا تستتسبط هللا ع يل 3 نط كسلا لأ 4 اع كاقما تحس 3 :هوحنو لتقنم هبحوب ام ءاتفالا ىا (همزلب اع اتفلاتو هلئاق ىلع هلاطبا ىا (ضقنلاو

 (ةذهو)
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 سه ع هم وس

 تالا ىل) مب !نلغ ةديأ تسال همكح ناس ( بحنام ث هضعب 1 الكا ردا 6 قرل

 هتالاقم قا تالا "قشر ا ذاكو 1146 رعت جتججلا و ادر ءاكح ىذلا 6كيذل كك اجلا

 ذخوي نال ) ردصتو ضرعت ىا 6 ىدصت نمت ) ءاكح ىذلا © كلذل لئاقلا ناكناف )

 مزايو مزحم نال ىا (همكحم عطش وا )ر) فيلا (ثيدحلا ةياوروا) فيرشلا 6 ملعل اهنع

 بحو ) هلحو هلعل (قوةحلاىف هايتقوال هتلادعل (هتداهشوا) ايضاقوا اريما هنوكل همكح
 هنم معسام ] ةعاشالاو ءاشفالا ىا 6 ةداشالا ) ايتفوا ام < هلوق عماس ىا © هعماس ىلع

 هغلن نم ىلع بحوو )ل هنع تتح / « هلاق اع هيلع ةداهشلاو ) ةنم ارذحب 14 هنع سانلل ريفنتلاو

 نا 4 نقلك «نانسأو ةراككا نيلسيملا عا نم 2 كلانه رض لولو هنع اردضا ىذا © كلذ

 نييسملا نع هررض عطقل )ل هريرقت ىف ُءاطخ ريدقت ىلع ( هلوق داسفو )ل هبجويام ردص
 كيذكو) ندهتجا دعاوق ىضتقم ىلع نيدلا ةنام ةاعارمو (:نيلسرملا ديس قحب اماقو

 مهدهزيو ةمرحملا رومالا نع ,هرجزيو 6 ةماعلا ظبي نمم رث لئاقلا اذه 6« ناكنا

 فراوعلا باوبا مهل حفلو ىبقعلا قا بتارم مهل نيبو ىرخالاىف مهءغربو ايندلا ىف
 ىعديو ديرفتلا ماقمو ديحوتلا ملع ىف ملكت ناك اذا اسال ىراعملا باكا مهل ركذيو
 لاصتالاو داحتالاو لولللاىف عوقولا نم رطخ ماقم هناف دوجولا ةلئسمب هوفيو دوهشلا
 ةلقتسم ةلاسر تعضو دقو داللا فارطا نم نيعمتملا دابعلا نم عمجج ىف داحلالاو
 بدؤي وا ) هللا مهاذخ نيدهلا نم ةيدوحولاو نيدحوملا نم ةيدوجولا نيب قرفلا ىف
 ةسرعلا دعاوقلاو ةغللاو فرصلاو وكلا نم ةيسدالا مولعلا وا نا رقلا ميلعتن ( ناببصلا
 كيلع ناو أرق ادلو نا رارسالاو ةفاطللا باب ىف راربالا عبر ىف ىرسشخمزلا هركذ اك
 ىلاعت هلوق هذلتل برعي ابرعم تعمس ءالضفلا ضعب لاقو ندلا موب ىلا هيقفلا لاق ىتنعل
 هل تلقف جوعا ةفص اه اجوع هل لمح ملو باتكلا هدبع ىلع لزنا ىذلا هلل دمللا

 ىلع نمؤبال هتريرثم )] قالخالا © هذه نم ناف ) ات جوعلا نوكي فيك اذهب

 مهقح ىف ىا ( ءالؤه ىف دك أت ) مهرودص ىف هريثأتو © مهبولق ىف كلذ ءاسقلا
 هباقلعتم اسما ناكنا 6 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىل ىنأاا قحل ) راكنالاب 6 باجنالا )

 هتاذ ةلئسسمب قلعت نا ( هللا قلو ) هتبرق ىف نعطب قلعت نأ © هتعيرش قلو )ل
 كلذ موق لبقو ركذم رفكلا ةملك, ملكتول ىواتفلا عمم ىنو اذه هتاعونصمو هنافصو

 ركذملا نع موقلا تكساذا لبقو طيلاف دازو لهحلاب اورذعي مل ثيح اورفك هنم
 اودقتعا وا ه رفك هنا اوملع اذا ىنعي اورفك رفكلا ةملكب .هملكت دعب هدنع اوسلجو
 ىنلا قحب مايقلاف ) ملعلا هنع ذخؤي ىذلا © ليسلا هذهب لئاقلا نكي مل ناو ) همالك
 هبق ايف صقنوا نعط نع هتنايصو ىا 4 ةلازع ةيامحو بجاو ملسو هيلع لامن هللا: لص

 نع هنريصنو /ر) بسملاو بستلا هلوا رسكب ضرعلاو هبزواهتلا 2 6( نيعتم )
 6 هلوق هلع لدباك © 0 اميح ىذالا هه ىورو هبىذأتي امم م ىا 2 ىدالا

 اسسسساس نصل # #أ# ث#أ#|# آس سس | | آم | جييبببيرب7ب هي ييبب//سسبببب يبيبتايسجبسبينبنتمب



 - قي ادن
 تح صممت يتدجاط نسم تن الدسم تم ل

 "يعم )اياد نم هحاوزأ وع 29 ناو اقلام اودون نا 5 ناكاالمبف' |

 ضرفهقح مايقلا ىا 6 هنكل ) هناعا ع 4 عرماولا لكي للغا )ديرنلع نضال ىإ هاا

 4 هب تاصفو قحلا هب 0 ىلع ىا 4 رهظ نم اذهب ماق اذا ( نكل ةزعسأ ىفو ةءايسك

 مضل هن,ناباو لإ ةيعرمشلا ةماوكملا, 6 ةلضقلا ) اةنتلصفتا ىا :ةزملا ىاصلا ريثكو .ءافلا
 الك ضان تادنجملا 6 ,قطيرلل قابل نم فعن :) يضل قيشاو , ىطااسلزيلج درلا (وصالا

 انا ةره ايغ ىلإ هةقيشنلا 4 متسالا قبو .)) مهعيمج اومنأ مهلك اوتكسواف دحا
 هب وقتال 4 ه.طع :داليكغاا نيكل ' ىف ( 55 لئقلاو مكحلاو ةداكبقلاو ىوعدلا نه

 كا ةمحلا دايضلا قركلسأو ةلمهملا نيعلا 32 1 هنم كاملا دصعو ( هضقلل ريهشنلاو

 (ثردحلاف مهتملا لاح ناس ىلع 2 4 عما دقو 1 ناكل ف هندعاسمو هنرضت
 ةسسسسسسس 22-7 - 772 تللال0ا] + رتح ع رح

 هتلااللح ع ناعم نب ىحبي نأ ىور ىئح هسايدو هتلادعو هنعط و ه> رد 7 هماورىف 9

 اذه لاذع ل 2 هتساور ,ق عاضو نالف باذك نالف لوش مرألا ىلا تعبلاب اه ط ىور

 . 2 مالسسلاو ةاللصلا هيلع هلود َّق قوما لاقدقو مانقلا ه3 مب ئذلا مالا

 1 روهدشم ثدردح وهو رفك ادم هلع بذكلا نأ لانلا نم هده#مم اوهلف | رروعتم ىلع

 (اذهلثم ععس ) دحخاولا (دهاشلا نع ديز ىبا نب دمحوبا لئس دقو ) رئاوتم هلل لق

 هعسا مالسااو ةالصلا هيلع هس قحوا :1 ىلاعت هللا قح ىف 0 مالملا هلع هسا مالكلا

 نبا ىا ( لاق ) هتلاقمو هتلاح ىضتقتام بسحب هدؤيل اح دنع 6 هتداهش ىدؤيال نا
 ءافلاو نونلا حم (مكحلا ذافنرل نا هدنغ حرت هلا ىتمع عماسلا ىا © احر نا )2 ديز ىبإ

 | ىا (دهشيلف هتداهشب) هؤاضماو هؤارجا ىا مكحلا ذافنا ىورو هذيفنت ىا ةمجلالاذلابو
 (ةباتتسالا ىريو) عماسلا اذه «هيدهش امب لتقلا ىربال كالا نا ىلع نا كلذكو)ايوجخلو

 (همزايو )ل كلازه (دهشنلف) كلام بهدم ىف م كلذ عم ىا؟ بدالاو 0 هّنون بلط فل

 ناذع قفل ) ةارفك ١ لع .لذتمملا 6 .ةلؤقب ةياكحل ةشلابالا ١ اماو كنذ ) بوجولا ليبس ىلع |

 ةقابالا لوك لقا( بالا قال بم 1) ةيكملا .ىل 6( اهل: ىااالفر 2 خيشسقالا#( نيدضقللا

 هيلغ ىلاعآ هللا ىلص هللا لوسر ضرعب رث ىعرش ضرغ ريغنم هوفتلا ىا (هكفتلا سيلف )
 لوقاماو 6 دبحال هركذ ءوسب 2 رثكلاو كردتلا ىا نيتمجلا نيداضلاب (ضعشمتلاو ملسو |

 هاييفل افق وف نواة الاوز اراثكر الاغ نالافدلسو ىطو الابك الإ ب عشت نق عقلا قليلا

 مده كنيعتم رذ#لاو حرجلاو ريزعتلاو لتقلا نم مكحلا هيلع بترتيامل لالقالا نال عوفدف

 6 ارثآ الو) اتلطم هظفا ىا 6 اركاذال 2.عونملا وه ةدئاف هيلعبترتبال راثكألا امناو
 اهلا ) (موركمافا ماركس هناي .ننسدلازيخي © حانت عرش ض ىغنيغلا) اقاقتا:القانو انك اح ىا
 ىا ةددشم. ىلوالا لادلا مشب ( دورتف ) ضقنلاو درلاو ةداهشلاك © ةمدقتملا ضارغالل ظ

 يح دقو باوصلا ب ملعا ىلاعت هللاو ىلوا لوالاو «با.سالاو باحيالا نيب ددرت عض وأ

 راثكالا (هباتكىف هلوسر ىلعو ) هللا ىلع نياذكلا ىا 6 هيلع نيرتفملا تالاقم ىلاءآهلل



 مي هم ل اي
 نم مهر يغ رذحتلو 1ع (ربذختلاو) ناي كنلا لوقا ىا (مهلوقل راكن الا هحو ىلع )ب ا

 هلوسر ناسلىف (انيلع هللاءالت امب مهيلع درلاو ل مهرما ىلع ىا (هيلع ديعولاو مهر هك

 ةحب رصلاةراعلاب اًئيلع ىلاملاثما ىا (هلاثما نم مقر كنار ) ييركشا (باتك كعفف) م اضعللا |
 ريذمتلاو راكن الا نم (ةمدقتللاهوجولا ىلع 2 كلين هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا ثيداحا ىف

 العلا هو( ىدهلاةكان ه١ نول جيانا كلل مالت ون ومدةلا6 فلسلا عمحا )كيف دابا ظ
 (مهسلاحمو مهيتكفف) أه ركن د لعكا (نردللاو :لفكلا تاللاقم تاياكح ىلع ) نواماعلا |

 ( مهيلع اههمسش اوضقتسو)ل مهيدل ىفخ ام © سائلا اهونيسبل ) ظعولاو سيردتلا لاو

 ( اذه ضعبل ناك ليشح نب دال درو ١ همرو كلش 2 ةهمش عمج

 هلثم دمحا عنصدقفل ةياعرلا باتكىف هاكحام ىساحلا (دسا ن.ثراخلا ىلع) ركذ ىذلا
 ةرفكلا نم لب ةعدتبملا نم ناوفد نب مهج باحا نه ةفئاط (ةيمهملا ىلع هدزفف
 وه ناعالا ناو نايئفب راثلاو ةنْلا نأب لوقلا هبهذمنمو دنقرهس نم هلصاو ةعرتخما
 بيشاهت دارعلا نإو هللاريغ دحال لعفال هناو تاءاطلا رئاسو رارقالا نود طقف ةفرعملا
 ىلع ردّشال هدنع ناسنالاف .لاوحالا فالتخاب حايرلا اهكرحت ةروشلاك لاسعفالا نم مها
 تانسحلاىف رائتحا الو ةدارا الو هل ةردقال هلاعفاىف ربح وه امناو هلامعانم ؟ىش بسك
 نيعباتلاراغص كردا 'تاداملا ىف قلخام بسح ىلع لاعفالا هيفىلاعت هللا قلخامناو تائيسلاو

 اوم عدز نال يع ىور هتملعام ىهذلا لاق محو ةنقللا قع كلذ دخاو ىهتنا ايظع

 (نيلئاقلاو) فرعاالنم ديعااللاقو امون نيعبرا ةالصلا كرت ءسماىف هوككشاملو ةيرهد
 قرلخللا نمغلابوا ةلزتمملا:لاوق دوهو/قاولحلا انانزقلا, هنا: ( قول لاب>خيظاتلا :نصارشلما
 قولا نا ىلع ميدقلا قولوا ةيردقلاو ةلزتءملا لوق وهو هقلخي وه ىا ناسنالل

 ةلطاب اهلك ةثالثلا لاوقالاو ةيرهدلاو ةفسالفلا لوق وهو مدق هنا هانعمو قلخلا ىنمع

 قلخ اماو عامحالاب رفك اهالكو ةكرشلا نيبو دجوملا مادعا نيب وهف ملاعلا مدق اما
 مهناب مهلوق رياغي هنكل ةملظلا قلاخ ريغ:ءوضلا قلاخ ناىف سوجملا لوةك وهف لاعفالا

 مالكلا اورككا ال مهتنافنآ رقلا قاذاماو ةيهولالاىف ديحوتلا بابرانم ءالؤهو ةبونثلانم |
 مالكلا راكتا ثيحنم اوعدتبا امناو كلا:ه فالخال قيقا ىفف كلذ اولاق ىسفنلا
 ان ويضت الا ريكا تت فنيل بور قر هنوتيااي مال هدا وكم تدل طقيمج ارت نا ريتاج لاق« قطو
 قولخم هنا لاش نانع هتنانص اضيا بج هنا الا ىنملاو ظفالا بسحن قولخم هنا كشالف
 للمالك نأ رقلا ثيدح نم اقعلا حرشىف ىنازاتفتلا ةمالعلا هرك ذام اماو ىنعملا اذهب
 لاقو عوضوم وه ىناغصلا لاق طقفميظعلا للاب رفاك وهف قولخم هنا هلاقنمو قواخم ريغ
 دمحا عينص نيب عمجب نا دمببالو اذه لطاب هقرط عيمج نم ثيدلا اذهو ىوافلا
 فالخم ةئسلا لها ةلداب مهدر مث ةعدتملا ةلدا ركذ ىساحلا ناب ىسساحنلا ىلع هراكناو

 0 _ ممادسيقع نالطب هياقنلاو ةيلقعلا ةلدالاب مهيلع در لب مماهبسش ىلا تفتلل مل ثيح دما
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 ظ ىهو ةزئاجلا ىا ةمجملا نيفلاو ةلمهملا نيسلاب (ةفئاسلا) ةمدقتملا (هوجولا هذه ىفو) |

 | نمو ةرجلاو ةرفكلا تالاقمنم (اهنع) ةياورلا ىا عفرلاو رجلا (ةياكحلا) ةعوفرم |
 ءاردزالا ىورو ؟ءارزالاو هيس ةياكح نر طغلا (اذه ريغىلع اهركذ اماف) اهوحت احن

 نيت رمس عج (راعسالاو) رافسالاوا تارواحلا ىف (تاياكملا هجو ىلع هبصنم)
 رمسا ردصم هنأ ىلع هزم رسك زوو رمقلا لظق هلداو لالا ثيدح وهو نكسيو

 ىفو ءارلا مشو ةلمهملا مغب 6فرطلاو ) ميمعت دعب صيصخت وهف اقلطم ليالاب ثدحت اذا

 (سانلا ثيداحاورا لاملاو لاقملانم داحسيو فرظتسيام وهو ةفرط عم ءافلا هرخآ

 حف (ثغااىف) مهتالاح فالتخا بسحم (مهتالاقمو ) سانئتسالل اهب كرولا مهتالك ىلا

 لطابلاوا ىوقلاو فيعضلانءناتبانك اهو «نيمسلاو) ليزهلاىا ةثلثملا-دبدشنو ةمججملا

 | هئغف ناورم نبا كلللادبع ىنعي كمع 5 قحلا ىلع هبال سابع نبا: لوو هئمو مدصلاو

 الزم وهو نجام عمج ميلا ديدشتو مهمل مضب (ناحلا كحاضمول هريغ نيمسن. ريخ

 ٠ ىورو لقعلا قيقر وهو فرخ“ عمج (ءافزسلا رداونو)ل ةيرذطسلاو ىهللا ف همالكب ىلايي

 نم ةغلابماب عورمشلا ىا (ضوأاو) لقعلل فيقخ وا لهاا وهو هيفس عمج ءاهفسلا

 | ىلع نينونم امهرحبو نايكحم نالعف امهنا ىلع امهعءال شب 6لاقو لبقىف) ةظحالملا سَ

 نع ىهمن ىا لاقو ليقنع ىهن ثيدحىف ةياهنلاىفو ناردصم امهنال نابرعم ناعما امها

 نيلمف امهنوك ىلع اهؤاسو اذك لاقو اذك ليق مهلوقنم نوسلاجتلا هب ثدحام لوصف

 ريمضلان م نييلاخ ءاعالا ىرجم امهءارجا ىلع بارعالاو ريمضال نيتمضتم نييضام

 هتاور مصتنام ىكح نم اماف هتقيقح ملعي الو حصنال امب لوقلا نع ىمنا نوكيف لاق
 ةباكح هب دارا ليقو هنم مذالو هنع ىهذلل هحوالف قداص هّقث ىلا هدئساو هتقيقح قيرعيو

 اذلو ىهتنا هما هينعي الو اعفن الو ارض هيلع ىدجي الام ىلع ثحيلاو سانلا /لاوقا

 مهايئدو مهنيدفف مهعفس الام ىا (ىنعي الامو) لود ريسفت فطع فنصلا هيلع فطع

 نوكف ةمجملا نيغلاب ىجلدلا لصا ىفو هش الام كد ءرملا مالسا نسح نه درو دَقف

 دشا هضعنو عوذم اذه لكف) اعش هيدجم الو يبق هف ضئاخلا ىنغي الام ىا هلوا. مضي |

 ًايش هب (دصق ريغ يلع هل كاملا هللاقنم ناكاف ضعبنم) عفدلل (ةبوقعلاو عنللف ظ
 . مرده ةخسىفو ةيدشالاو ةدشلانم (هاكحام رادقمب) ةفرع٠ ريغ ىلعوا ىا (ةفرعموا) |

 ىحملا (مالكلا نككمل وا هتلزو هترثع دعيف (هتدام) ةياكحلا وا ةلاقملا كلن (نكتلو») ؤ
 نيشلا قبس قاسملتلا لصا"نىفو ةحاضفلا ىا ةدحوملا ميدقتب ( ةعاضشنلا نم )

 هبرك ىا عينشوا عيشب ةناىف ةياغلا ىلا ىا (وه ثيح)ل ةحابقلاب رسسفو نونلا اهدعب |

 انسح هلعج ىا 6( هناسحسا ) هتياكح ىلع ةخسنىفو ( هيكاح ىلع رهظي ملو ) عظفو
 الو انسسح هنوك داقتعا هنم رهظي مل هنا ئملاو ةيدل اياوص هذع ىا 6هءاوصتساو) هدنع.

 (ةدوعلا نع ىهنو)ل هلوق اذكو لوهجلا ةغيصب 6كلذ نع رجزال احابم هنظ لب اباوص
 ىو ل



5 100/ - 
 ل أ أ تأ تت تت سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس. سس سم. يم يس سس سس مسج سس سس سس سس سس سس

 .فادقلا مشب (موق ناو كلانه هلاقم ىلا ىا (هيلا) عوجرلا ىا دوعلا نع ةخسنىفو ظ

 ىلع ةيترتم ةعفنم ريغ نم ةباكملا لييس ىلع هلقان لبوق نا ىا ةددشملا واولا رسكو

 . الكتل امرك 9 ممم ىا (هل بجحوتسم وهف بدآلا ضعب ) مف ناو ىور ةياورلا

 بدالاناك ) هتباغ غللىا (وهثيح)) ةعاتشلاوا (ةعاشبلان.) ىكحملاو ى احلا ظفل ىا

 نا رقلا ل وَ نمع اكلاف كاكيس الحر نا كح دقو وه ثيح ةكحم نكي نمت (دشا

 ىا (لاةف) ةباكحلاقيرطىلع لئاقااوا لئاسلاىا (هولتقاف رفاك كلام (لاقف قولخم

 لاق (كنم هانعمسامنا كلام لاقف) هلوقا ىذلا اناال ىا (ىريغ نع هتبكح امنا) لئاسلا
 داقتعا تامثا نود. هتبقواخت لئاقلا هنا هماهتا درجت لئاسلا لتقف كلام ساو ىحلدلا
 ' كلامن. اذهو) فصلا لاق ةلبقلالها نم ادحا رفكتال لوش نمت هنا عم بج هتقولخم
 بحت اضيا اذهو ىحلدلا لاق هنع لاؤسلا نع فكلل عدرلاى ا (رجزلا قيرط ىلعهللاهمحر
 ىا (هنا للدب) رحزال (ظيافغتلاو) دحا هله مل لاؤسلا نع ارحز لتقلاال بجتالب

 ةمجملالاذلابو ةروسكملا ءافلا ديدشسس وهو هلَتش صمالاىف غلاسمل ىا (هلتق ذفنسمل) اكتلام

 رذعلا اذهو ى+طدلالاق ىناسملتلا هرك ذ لثقلا مكح هيف ضمي ىلوا هلتقىف سمالا ضعيمل ىا

 كلام مالك ىف سل لوقا هايا هريفكت دعب ناك امنا هماو هلكلام ريفكت هدرب ديعب هنع
 هيرض تن لقفولو- اديدش ابرض هوبرضا ىا هريزعت لوقلا اذهب دارا امناو هريفكت
 ىف ددرت» هنا لئاسلا نم مهف هلعاو هما روهظا لاؤسلا اذه لثم نع هرجزل اديك 6
 هءناعالاو لوه ففيكلاو .مولعم ءاوتشنالالاق ءاوتسالا:ننع كلام لكامل اذاو هفكح
 اتيمواائاغ ناك هلعل هءلئاقلاو ريدتق رحزب عدتملانا كشالو ةعدب هنع لاؤسلاو بجاو

 ةللقلا لها نه ادحا رفكتال اناب لوقلااماو ماقملا كلذ ىف هريزعتل مامالا ضرعتسمل اذإف
 ةزعسخىفو (ناف) ريكألا هقفلا حرش ىف هنيباك ررقم ليصفت هيف لب هقالطا ىلع سبلف
 هارتفاو هدنع نم هعرتخا ىا (هقلتخا) هلاب ىا (هنا هاكح ايف <اهلا اذه مهتال ناو
 اًناد اهرهظيو اًئاد اهلثسي (هلةداعرل ةلئسملا كلت تناكوا هريغىلا هيسنوإل هسفن نم

 «املوم ناكوا) لاقملا وا لاؤسلا «كلذل) هنلاسحسا رهظا ةذلىفو (هناسحسا رهظوا) ٠

 هلق ةالابملا مدعو هركذي ناحهتسالا ىا (هل فافؤتسالاو هلثمل ارثكم ىا ماللا عم |
 طظفح بلظ ىا «هلثم ظفحلاوا) هجوتلا ةعرتس فافخحالا رسف ثيح ىجلدلا برغاو

 راعشا ةباورو) هلقن ىلا همضيل هلثم بلطو ىا (هيلطو)ل هلاكشاىف ةماعلا ريجمبامم هلاثما
 هئيعب ىا (هسفن باسلا مك اذه كش ) مالكل ارثثىف (هبسو مالسلاو ةالصلاهيلع هوم ظ
 ارق ةمدقتملا تارامالا ناف هريغنع هاكحناو (هريغ ىلا هتبسن هعفننالو لوس ذخاؤي )
 لاقَو لولا نحل ىف مهتقرعتاو ىلاءتلاقدقو هيفاع عّشرَتي ءانالاناف هرفك ىلع ةيلاقموا ةيلاح

 | اظن هلاف نموا ةشارف اوقلا درو: دقو نيتسرفتملا ىا نيمسوتملل تاياال كلذ نا
 رداببف) ىردخلا ديعس يبانع هعماحىف ئذمرتلاو هر ات ىف ىراختلاءاور لجونع هللارونم
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 بحبس تيسسسسأ -_ م ل د حبس ع ع سم همس اس تأ

 - هريصمو "لي م/اغا الزهأ 5 ل | ةيواهلا ىلا) ينل نس كر ليدي ( لجو 1 ]

 ظ ةيماحرات هيهام كبرداامو ةيواه هاف ىلاعت هلوق ىلا ءاعا هعزفمو دلولا يعاب مالا ناك

 فنيه نب ل ظيس نع .نوفر): مزللاب نيت ( الل ن مساقلا ديبعوبا لاقدقو)ل

 ىلا ه هن ىجمام) لكل رطشوا 0 لاق وأ هنم نسعجبا هاك ىنييحماتلا لوو هب عقدبأف هضعاوا

 58 دقو) هرشن دارا وا هظفح دصق اذا ىا 5207 ماسو هيلع :ىلاعت هللا ىلص

 عيببلا عب قو ىتاسملتلا لاق فيذصتلا ىنعع فيل تلا ٠ نه ةددشم مالب فلا نم ضعب

 ماللاب فلالا لصتا هنا هه>وو تلق فاؤملا ليو إوف 00 هه>وام ىرداالو نيمالب

 فا دي شابلا) زج ظني كسا كك اظيالا ةلاق في نمتلا و وريصتلا ىلا بنل اقلام .لقتناف

 هاوؤا نم ةمالس ىو هلقع نم ةعسف ىف ناك الا يق اده ملعا ىلامت هللاو مزح نا

 فرشتسا دقف اباتك عضو نم لبقو هلوق نم ارعش لَه ملوا ااتك عضيملام هلعفىف سانلا

 ضرعت دقف ءاسسا ناو ةيبغااو يبدل قوتنا كتف نسحا:  ناف مدأ ءانسال مذلاو حدملل

 هلّقع لعح دقف فاص نم ليق و فدهتسا دق فخص نم مهل وف ىنعم وهو ةمدملاو مكشلل

 سعاشلا لوق هئمو هلت سائلا ىلع ضرعي قبط لع

 ا اهسذهت ىف دعب غلابت ملام *# ةديصق ةاورلا ىلع نضرعتال
 نوفق ناقل نمو عر باني هي غيودملا تي حر ميز لف

 هيف اودحول هللاريغ دنع نم ناكولو ِهلوَش هيلا هراشاك هباتك عت نا الا هللا ىباو اذه

 ىورو اريس افالتحا هيف اودجوام هللادنع نه هنوكلف باتكلا اذه اماو اريثك انالتخا

 هليلعا ىلاعتا هللا ليص ىنلا الاديب, هلوق ليش دحاب لك نا .هنع ىلاعت. هللا ىذر :نبابع :ننا ن

 امال د تلا ميتعامش تاز مر ىلع نيملسملاعامحا) متالا هحولا ىلع موصعم هلاف 4 و

 ىا (هنءا رقو) دياركم ان ودعا (هات 000 575 مي ملابس هيلعزىلاعت

 هررض لوصحو هريغباتكن مولو هو“و ( و نوددحوىتم 57, هتياور نيغنم ولو

 14 مهنيدلا) نيسرتحْلا ىا (نيزرد#لانيقتملا انفالسا ىلاعت هللا رو هنسد: ةهج نم هعفس هناف

 (اوطق سا دقف) ىهطدلا:لصا ىف نيدرجملاب نيزر كلا ىوصتو مهنيّش سما ىف نيطاتحلا

 ظ «هليس اذه ناك امر رثالاو ربخلانم اريثك (ريسلاو ىزاغملا ثيداحا نم) اوكرت كلذلو

 ىا(ةريشي اهوزكن .ءايشاالا) هتاكحزو>ولو (هتباور اوكرتو) هريغوا رعشىف هوم و

 يقي ئاةبنتتال بتم يغازل ةندتن ىفو :ةهو كم ريغ .ىإ .نيعلإب ع (ةعدتتسم نيغو) ةللق ١

 هوجولاىا ىلوالاعمج واولا فيفختو ةزمهلا مشب (لوالا هوجولاهذه وحن ىلعإل ةئقتسم ظ

 زوو اوربتعيو سانلا ىا «اوريل) ةهاركلاو ميرحتلاو بدنلاو بوجولا نم ةّقاسلا
 ىرتفملا ةذخاو اهلئاق نم) هتنوقعىا (هللاةمّقن) اورهظيل ىا ءارلاو ءانلا مغل ن ناسنا

 هذا اوريل ىا ريمضلاب هذخاو ىجلدلال صا ىفو اهاقاننم ولو (هنذي) هتعطب ىا (هيلع

 ظ دهتجاا ىا ,((ىر# دق )ماللا ديديعتب ( مال نب مساقلا ديبعوبا اذهو) ىلاعتو هناعس
 سس م يي ييييييييييمممسسيِبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبب يمي سس سس

 - بيس هد سس دما

 ( طاتحاو )



 ا 45و
 تابثا ىف لئالدلا نم « هب داهشتسالا ىلا ) جيتحاو: ىلا: ىا ( رطضا اهف )' :طاتحاو
 , كغ (رعلا ناغشا ىحاها نه ) لئاسو بلاط 5 ةفيلمي اول (للولا امض قائلا تشل

 2 هعا نزو وهلا مسا نع على كفا) كع ىقاعتم ( هب 17 بدالا بابرا راعش

 انين زالخلب هش ضال ءاينسا ىأ 4 هنيدل ءاريتسا ( همذ ركاذ نغ ايداشت هب حرضل ملو

 16 قرطتاع فكف) هتناكح ( اغلا وا هتناورإ 0 نيلبملا و ا نعل مذىف ةكراشملا ند

 هللا لس ) ملاعلا ديس لب مدآ ىت ىا © رشبلا ديس ضرعملا ) هل كالا هبلصودب ىلا
 هلل ملسملا جاهلا ىف رهظي امنا قرا (انصولا ملعا ىئاسملتلا لاق © ماسو هيلع ىلاعت

 | ةياكحو ةياور يحسيف ةءاكت مظعا هيواسم ركذف ارفاك روجح#لأوا نيرفاك اناكنا اماو
 نا: لففاك هزيغي وا هاك نبال نا ىلوالاو السم وجهملاو لس» وا ارفاك ىحاسهلا ناكولو

 لولا دزوسالا"ىقأ.ةللوقأا ذهب مال هقزز ردت. نرسم خوغا :لدبإ اه قيل اوأيمايجم

 لعف دقو تايواعلا بالكلا ءاز رح # متاح نب ىدع ىنع هير ىزج

 قاطلا متاح ن ىدع نال كلذو لعءفدقو نيل اصلا لاجرلا ءاز> هلوش ةعالا ضعإ هلدبا

 ظ نيءمحا مهنع ىلإغت هللا ىضر 6 رئاك نم

 ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص ىلا لعد هقالطا قا 0 نزوكلم وك هيد ا عئانسا هبا كولا
 هبلع ضرعنو ثدحن ا ) ا دانا مثو هيلع هزاوح ىف ) اد ياك ةغمصل : ع 0

 هللا اههتئاضا نكميو ) هيف ىا:6 هب ) ةعيبطلا لاوحالاو 6 ةيرشبلا رومالا نم )
 هللا تاذىف ربصو ] مالسلاو ةالصلاهيلع ىلّبا ىا © هب نحسساام ) دحا ىا 6 ركذيوا

 هلاح ءادّسا ةفرعمو هل مهاذاو هادعا ةاساقم نم ) هالب ةوق ىا © هتدش ىلع ىلاعت

 لدببو نكاس زم# ةدحوم مضب © هنمز سؤبنم هيقلاموإل هلاوقاو هلاعفاىفىا ( هتريسو
 كلذ لك ) هتشدعم صحا ىف ةاساقم ىا 2 هتشدع ةاناعم نم هيلع صو ران: هنقاز ىف قديش اغا

 تمام ةفرعمو )ل ةياردلا ليصحتل ( ملعلا ةرك اذمورل ةياكحلا ليبسو ( ةياورلا قيرط ىلع
 ( اذهف ):اضوصخ ؤلشتلا قباب نات نم ()ءهنلع زونجئاقفو,) اَطونلع ىا(:لانينالل هه | هم

 لوصفلا ىف ةروكذملا © ةتسلا نونفلا هذه نع جراخ ) عون ىا ©« ن ذ ).انهركذاق ىا

 بيع ىا ةلمهش ميم نوكسو ةمجح يونيو نفلا اذهىف ىا 6 هف سالذا ) ةّشاسلا
 ( اظفالا هاظىفال ) ءازهتساىا 6 فافؤتسا الو ) راقسا ىا © ءارزاالو صقنالو (

 هيف مالكلا نزعل نازاعب ب نكل ) هانم ةهج نم 6 ظفاللا دصقم ىفالو ) هانم ة ةه> نم |

 وهو مهثوا مهف عمج 7 حو ءافلا مضب (ندلا ةلط ءام#و) نيقبلا ( ماعلا لها عم

 ظفا رابتعاب عمحو درفا © هدئاوف نؤققحبو هدصاسقم مهف ن من ا طفلا ٠

 دش للا مسخ ا رس 0



 بف حج
 هلع 4-5 > قل 4 ىورو ) هىثوا ) ودا ىورو ه اقفال مدس

 ا/ فسوب ةروس ءاسنلا ميلعت فاسلا ضعب هرث دقق ( هتن#ىف هعوقو ىا 6( هتنتف )

 ( هسنن نع اريخم مالسلاو ةالمصلا هيلع لاق دق 2 نه رطف لاق 1 ةيكارقاو نهلوقع

 مص نا هلها ضعبل هلءا لوقاو شيرقل ىجلدلا لاق © هراجنساب ) مايالا قباس ىف هل عقوام
 © لاقو هلاح ءادّساىف منغلا ةياعرل ) مالسلاو ةاللصلا هيلع ىسومل مق وامك هلعف ىف راوتسالا

 دقوالا َى نمام )ل هنع ىلاعت هللا ىضر ةرا مه ىنانع ىراخااو راح نع ناؤئشلا 2و

 هللا ىلص هيع درو دقو 1 ماللسلاو ةاللصل | هم 6 ى< ومنع كلذي ىلاعت هللا انريخاو ملا ىصحءر

 نا ملعا ىلا لاقو. اذه ريشعاا وهو نيلجالا ىصقا ىغق ىسوم نا ماسو هيلع ىلاعآ

 قولا ا دفا هلآ ناك لوني ىف ةكم ناعالا, طبأقأ لمت اهاعررإل تنك ديلا دقاق
 ؤ ءردح طارش ىهتنا طاريش ا لك ثردحلا ىوار وطو ديعس نب ديوس لاق ا قو

 ةلبزا منبت زك هولترع باعلا لامار نكانلا كاف ينط ةادطن“ وعو رانيدلا ءازجا نم

 لارقلا حاملا قو 1 ةياهنلا لفل اذه طارق هلصا ناذ ءارلا نم :لدب هيف ءابلاو 4 نرشعو

 لصا وهو اننلضا ةحام نا لاس ىلع ة.شاح ىف تون مهثرد سدس وهو قاد فصلت

 ا عر اذا -- بهذلاب طاريقلا ةراسفلا ف 0 اطخا رصان "نب" دف لاو نجم 5-89

 هن هرمسف أم حل "او هلها منغ ىعرب ناك امناو طق ا دحال ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا

 ىجحاوب 20 4 مسا طدرار : نب اهريغو ةغللاو ث دا ىف مامالا ىلرألا قححان معاربا

 اهريغو ىدقاوأ ا 0 0 'ىقةتسا ايف نرشعلا 0 هيسو هنم كلذ ناكؤ ةكم هلم

 ةراجالا الئاتك ادم لف :ئرابخلا هيلع توامإ اذنك و يجاببقلاهلاقام درب اذه فبل

 14 البلا "كين لن زاو تناك[ ملا ريق :سوماقلا ىفوا ئهتنا :ظيزارق ىلع منغ ىعر باب

 ةيما يع كل ( ةرد>ارولو مغلا ضل ىا (ذهن) هرمشع ف٠هاصأ فات ءلاو رائف سدس عمل ر

 ه>و ىلع لاك 1 هبال وه ٌثبحح نو ىأ «(جدوباو ةامح هصقتمال ىا ) هبق 1

 ةياعرلا ىا © تناكلب ريقحتلاو ) صقنلا ىا 6 ةضاضفلا هب دصق نم فال ) لالملا

 فاتخم اذه لثمو مهلئابق و مهفنا دط عا ()برعلا عيبمج ةداع )ايه رتغيو ةرزعألا

 ةصق نم دافتسياك اضيا برعلا ريغ ةداع ناك لب ناكملاو نامزلا ىف فرعلا فالتخا

 غاليه لف "نانا الا معو ”لئارعا ىف سام اة ماتتلا امييلعي تبعشو ىموم

 ايكرديال ( ةغلإب ةمكح ءايبنالل) ميعلا ىعر ىا (كلذف من ) لاقبف ةدئاق نم منفلل ءايبنالا
 ىا (بيردتو هتمارك ىلا مهل 1 ىلاعت هللا حيردنو ةزطسل ىفو 0 )7 ءايفصالاالا

 ةمامالاو هلاقرلااو ةونلاب 4 1 مهل قبسامب هْنَقدَح نع مهنا ةساسل اهتباعرب را

 لوالا .ماقلاىف رهظ ىذلا هّقباس ىا لادلا رسكب © ملعلا مدقتمو لزالاىف ) .ةدامالاو
 بلطملا دبع هدج هلفكف رهشا ةتس هيلع تتادق انينج هسا تومل(هّم هتلازكذدةكلذكو)

 مث هبل



 ظ

 ظ

 أ

 ا

 بميت ع١

 ىو اذ اهني كدحم ملأ ىلاعت لاق-هيف ةيبرتلا نسحأف هيبا قيقش ناكذا بلاسطوبا همع مث
 ىنعم اذهو ىنغاف اريقف الثاع كدحوو نادمعالا ليصفسس ذاهاح ىا الاض كدحوو

 هاوناب ( هيلع ةنملا قيرط ىلع ل هتحاحو هرقف هللاركّذو ىا 6 هتليعو ) فنصملا لوق

 ( زكاذلا < ركذف)هتلا كوي ودنا هؤيغ !ةبادجاو هتئادرس ئايكفلاةتماركي كفيار تنل وآل! هبانشاو
 هتءاركل نمضتملا (هلاح فيرعت هحو ىلعإل هتايعو هه نم هتلامل ىا «اهل) ربخْلا ىا

 | ميلا نبكي ( هللا, جعل وم لرعتلا و هرادق هر وهطظاو هاما, ءادستلا ,ىا ( ةندتيب نعي ىلباوب)

 مظع هام باق ىا !ةيلب ره ةالداموش ةرتوبيكلل فاش يلق )سناب ىتا شخ عجن وتلا عقو

 (ةضاضغ) هب ركذام ىلع 43 سيل هدنع)ا هللا نيم ةخسىفو. نينوئس ةخسل ىفو (هتنم

 هلل'هرهظاذا) هما عج (هتوعد هو هيو ىلع ةلالد هنف لب رث مهم ىلا ىد يللا ىا

 ١ (هاواننءو) مهراكاىا «برعلا ديدانصىلءأل .هالعو هيلغو هعلطا ىا (اذه دعب. ىلاعت
 ع
 ١ (اكف ا. مهفارشا نمر هاداع ىا لدباو زمهلا هلا ضووهللا وهو ءونلانم ةلعافم |

 اريوهظلا منت ككل قارا لعمل نشاراشكق, اعل ىنابنسلنلا كلغا لف وو ةعاسف ةعاببا ةنيسفا ةيلطنف)

 ربا نم عاذو عاشو اشفام ىلع ىا ىلع ىنمع ىفو ربخلا ىلع ةعقاو ةلوصوم امو ومنأو
 ارا مئشاذأفا!ىالاهلقما ةلعت وار للخ نها لغ روع لب قل يال 'ةيالؤ يف نسل دن ااوغل

 ا ميلا فيني ةعمأىفو هردق العو (هصارل ىز ىا ميلا ديدتتب (ىءورل رثالا ىهاظو

 موب لاق ماسو هيلعىللاعت هللا ىلص هنا ىوراك مهسماو مهاهنف مهباغ ىا (مهرهق ىتحر)

 لاقو نءآ وهف هباب قاغاو هراد لخد نءو نءآ وهن نايفسئلا راد لخد نم ةكم عث
 اوبهذا لاقف ميركحا نباو ميرك خا اولاةف مكب لعافىناىف نولوقت منك ام مهنم ءارسالل
 دالنلا لم ف ل عا حاتفملا ىنعم دالقم عمج ( مهديلاتم كامله ن» نك وز( كفلظلا مناف

 هودعاو تئاوذلل ةريخذ هواءحو هونزخام ىا ةنازا ىنمعوا داتقنالاب هيلع اولوتساو

 ةريثك كلامم ةحابت_ساو) هاوحو مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نام بيع ةذ ميقاكما نبل

 عمج وهف ءايلاب كياام ىناسماتلا لصاففو "4 ٠ عضاومو مهكلم لاحم ىا (متالانم

 هتلك ءالعاب .ىا (هل ىلاعت هللا راهظز) مهوحنو برعلا:ديدانص ريغ ىا (معريغ) كوامم
 مهلمحو ىا (نينءؤلابو) هدنعن» هتناعاب ىا (هرصنبإل هتيوقت ىا (هديبأتو) نيدلاف
 ' هلوقنم ستقم هلكاذهو نيملسم اناو>ا اوراص ىتح (مهولق نيب فلاو) هرصنل ايابشا

 نضرالا:ىفامةةسقفت اول: مرمتؤلق ناي. كفلاو,نينمؤملاب و ,مربصتس كديا يذل) موه ىلاعتو مناع
 اوركذاو العوزع هلوقنمو ميكح زيزع هنامهنيب فلا هللازكلو مهولقنيب تفلاام اعيمج
 ةكئالملاب هدابماو)) اناوذا هتمعتب .متحصاف مكبولق نيب فلاف ءادعا متدك ذا مكياع هللاةمعن

 اوقتتو اوربصت نا ىلس ىلاعت هلوق ةعبسلاىف امهب 'ئرقام اهحنو واولا رسكب (نيموسملا
 أ نيملمم ىا نيموسم ةكئالملانم ىفالآ ةسمخم مكبر كددمي اذه مهروف نم مكونأيو

 ملامع تناك ىلقو رفص مئامع ىهو ةكئالملاب اما ىهو ةصتخم ةمالع ىا ةصاخ اهسب
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 مه رفاغمو مهسن الق ىف ضرالا فوصلا تمون دق ةكئالملا ناذ اوموسل ردن مون ماركلا

 ىداوتلا ةملعم فاىعالاو 52 الا ةزوز#ب قاب لبخ ىلع اوناك مهنأف , مهلو.# اماو

 دمحم ىا (ناكولو) مهنا اوملعاو مهليخ اوملعا ىنعملاو نهعلاو فوصلاب بلئذالاو

 نامزلاىف هيلع (نيمدقتم) عابتا بحاص ىا 6 عايسشا اذوا ) ماللا رسكب («كلم نبا)
 هلال قاما ىف الاء ررارلق ا ةطعاوساإلا, وكذإم :ئأت( كلب قالا يا روك يسط)
 قط ادين ا كؤفست اخ ناك( زول و ةيققانل7نوكسوأ ىلازلا: عفو ءاههلا نييك ( نقيب لاق

 هنع)) ايليأب وهو برح نبا ىا (نايفسابا لأس نيحال مؤرلا مظع هب دارملاو فرصنم
 6 كلم نم هانا ىف له ) ىراخا هاوراك مالسلاو ةالدضلا هيلع ىلا لاوحا نع ىا
 قيل ملول للام ا[ركاوك ةبقايلت لازم ةنكاسإل اطسفازأ بنل, ذل >راجي اثم لك غلا "ىدنكأ

 ىا 6 لاقف ) ىناسماتلا مهوامك ةيطرشال ةلوصومن امهيف عفلاب كملءنم ىورو ناطلس ظ

 (انقل) كولملا نه دحا ىا (كالم هنانآ. َّق ناكولاو) لقره ىا (لاق ملال) نايف سوا

 هليل نياكتتماا ىقاودلا و” ف لع اانا نهارك دارا هيا كيل مقلط 0 اذه هقحىف
 ميثيلا ردلا هنمو دارفنالا هلصاو هلوا مشب وهو مثيلا ناو ةضحل ىو 6 متيلا 7 نالو .ىا

 عنخ و""ةعضأ نم ) هدلو عولب لق ل د. ةف ىف 1 م - موقتأا 1 ىف هل ريظنال ام

 ىا ءافلاو ماللاب (ةفلاسلا مثالا رابخاو) ليجنالاو ةاروتلاك «ةمدقتملا ب كعلم

 ركل اعورتيلا | كب ا( كرا تانك فرك و ةورل متيلا تعا ىا (اذكو ةضاملا ةّشاسلا

 انئلح نا وهو ىتاسسملتلا لاق ةدودممت ىوزو ةروصقم فلاف ة و مل تدلك ب ءاولإ

 ا( ىنن ينكلاب انمزأ سوكاعلا »فدو لشاؤسا ع اءانكعنا قم 3 ىجلدلا لاقو

 ةاياوبزال دلو هيالناالا وال طكر زمك لالا ؤرءانشلا عل ( نيزنا ىذا لا ةفطي) ميلا تعن

 61 كوالا نعرف كرفتكاو ماتو ونا ٠ .طكو نع انا قطب مدقتامأ ى ك (( كلظيملاهنعلا)! ىعلأ كل
 ةهيااقولا دا د نفل تاه سب اكو ةيلغلا ايوكلطو ةل.هملا ءاس اا اراك ولان يمين اا عا
 ذظقملااو مالغألا نطمب دنع ةباصعلا نم دع دقؤ ماشلا :ضرأب هرضبا ىاثلابهازلا. وهو
 ةياطو اللا أل فقه ظررلا لون قووزف ماعلا لذ ( كلا لال ) ةزركمؤ )نكران ضيا هنا

 اذهام همعل لاقف ماشلا ىلا بلاط ىبا همع عم جرخ نيح كلذو مالسلاو ةالصلا هيلع

 هونا نوكي نا مالفلا اذهل ىتش امو كاب وهام اريح لاقف ىنا لاقف كنم مالغلا
 تمدقتو تقدص لاق هب ىلىح هماو تام لاق هونا لعف اق لاق ىخا نا هناف لاق ايح

 ميو وا بيرؤولا» كرت 7 فوزا 0 قلقا ومايسلاةل
 ةفصىا (ىهفال ىعالا ىنلا لوسرلانوعبت, نيذلا هلوقو ىمالا ىنلا هلوسرو هللاب اون 7
 (هف همنا ةل.ضفو) هريغأ ةصقنم عنا ةيقنم ىا ميلا كي ةفيدحالا ةمالا

 تس و يس تيس سس

 2 55 رز

 هءاحصال لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنا ىورو ءارفصليربج ةمامعو ءاضي ذئموب ةكيالملا

 2 ىلع ةلادلا هتداع قرذىف كاك "طراز ّا (ةبرم ةدعاقو) هصوصخت هقحىف ىا

 ض2” “ت77 77070777797” تا 979707؟7؟7؟7٠7رشللش777©؟7؟7ْ7ْك93ك9٠ك 73770797 شتت



 محا + ل ام تح صخس تعا بلل مح مخ ةصخ ضخ تسختجل . يسصخسم سس صحح سس سس ص909 -_- -- حو

 | ىه امنا مظعلا نأ"نفلا: قمر ةللأا ف ةحظملا ىا نيعلا مضب ( ئلظيلا اه: عم هلل وهتلاكر

 وات الاوةشاسلا رامخألا نم ةلكلا (مؤلءااو]) ةسزّا لس عا رولان قيرط 0 ١

 ١ لفيف اهنارضم) الطصع كا ( مام عمل .هتحاصق لاكو هتغالب لامح نع رظنلا عطق

 ايازنفسمعلو لوعفللا 4 4م ى4ل «(لضفو) كلازو ىلئايشلا ندح و 10 صل, و "3 ماسو 4 ءاع

 1 هنافص تالاكو هناذ كالوس خا نه ىأ (كالذ ند) هريع نع ؟يدترلا 3| ريهو ىا اففوا ظ

 دو>وور# عبارلا تاعملا نو ل لوالا مسقلا قى هرجس قو (لوالا مسقلا نو هائمدقاك

 ظ
| 

 بالا ىلوا ضع هحدمىف لاق باوبالل عماجلا باتكلا 6كلذ لثم
 لاجرلا ماهفا هنع رصاقت # نكل نا رقلاىف ماعلا عيمج ظ
 : : م ' 0

 فا( خلاالو) اسراثملا نر ولأ م3 المكس و اننا ليضع و .نزل)/ هرتيهظ اا (ققاطق

 4و هلل او لو ا له و ربعلا .:ويدؤيزلا نعل فلا ملاع ف (.نامجلل ىكت نال يرش ادا

 ةءارقلاو هبا كاب نم تاذلا 1 .رواطملاذا ة ةصيقن 0 ىالا١ تفصولا (كلذ) ةزعست فاك

 ريغ اهلا ةاصوم 0 هق رعملل ا (اهلدلا ا اهوكو ةءارقلا ىا (ىهاغعاو ة هق رعملا

 |ىرمسم ن وكل بلطملا لاش نا سنالاناك «بولطملاو ةركنلا .ةاليطرخل اذا أ سفن ف ةدا ص ظ

 تاس اهنال هصش هريع 2 همالاو نتاتلاؤ) عسل“ منش هااولا نع ققتطا) هل وق عم

 ىلع قع بام ياك هلوأ م 2ل ل ونعلاو ةلالضلا ةمدقمو ىا ماهأوا اغلا ناوذعو ةلاهجلا

 ٌقراعللا روهظو فراوعلا فما فرعلا ادهلو اه :طا قام 2 ملعيل تتكلا صاطظ

 ىلاعتو هن ف هل وو هلا ناني 6 ةءاركلا ةلج ند نك ةمآلا 57 نه نأ اقفال ضع ىف

 بسك ريغ نه ىمالا لصحلام ىوغالا ىرعلا ىف :ىثدللا ملعلا ناف املع اثدل ن٠ هانملعو

 قلل و انرقة نما أي )»ىلا هرلعا درباخ, عا"( هنما نيكل عربا قاصسف )يي ذاديسل قب الاخ
 ليعول) ةؤداق (تاليب دلو )لا ةؤتفت ردقع طمع هرج 0:6 ةاوس(ةلغاتد ةالفأ ذوو
 هردص ىا (هءلق قش اذهو) حابشالا باعصاو حاورالا بابرا نه هاوس نم ىا (هادع

 ناشلا نر سو اال درع ال مضل (هتوشح جارخاو) هّةح ىف ةرمع دعا ةرض

 دارملاو. ءاشالا رئاسو شركلاو ءاه١الاك:هلؤش# وهام ءوثلا فوح ىام هلصاو ةمجملا

 ةساوتمو ماقم ىف اهل“ هل اقلعتو ناطتشلاءاظح تناك ئراخلا ءاوزاك ءاذاوشاةقلع' انعأاهب

 ةياهلو (هسفن ةوق ةباغو) هتافص ءاظنو 6هتابح مات ناك ) اهحارخاو هقش ناذ ناسنالا

 لاق نم رد هللو هعورو هفو> لاح هبلق ىا ءارلا مضب (هعور تاور هسنا ةوق

 قايح ىتومىف نا * ىناقلاي ىنولتقا
 اهحارخاو هقش ىا ةخغل ىفام ىلع (وهو) اوتومت نا لبق اوتوم لاخلا ٍبابزا ضعبلو

 بوحوىا ةلهملا ءاللاب (هتوممتحو)ل كذا ايانسا/ةباغ ناب («كقارسا نونا راةؤج ن١

 صالا اذكهو ىا (اردح ة) فقم و هتوم ةلع ةياهل هنا ىنعملاو ا هعوقو
 1 111 ارامل اا ماج يتلا اجد اص هتكتساع ديت د تس تمص دس سدس ل م
 ااا 1 ا ] | | 1 1 121 121 10102 0 0 ز2ز2ز2ز 2 2ز2ة ةا68ا اذ ا
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 ست 214 خ2 -

 ن0( وة طضأ اكو" لزاما ةفقؤلا (0زثسو هناا نم عورام قاس ىلا اًريعسم
 هعالب بلط ىا هغلش ىورو هتلق بلط ىا (هللّشو) هنع رثؤت ىتلا ةيزراكمو  ةّرْحناقَم

 (طملا ور معانلا «سللملا نمو اهنع ارارطضاال اهيف ادهز (ايندلا نزل هداعم ىلا هدازو

 نه هلوش المع قحلا دنع هعفرت لاك عم قلخلا عم (هعضاوتو) نزملا (ىكرااو) ذيذللا

 ميلا عما (هتنهمولل هنعىلات هللا ىضر ةريرهىبانع ةيلخلا ىف ميعنوبا هاور هللاهعفر هللعضاوت
 مها اهب ل[ود لدصإلا: قنا تنفقطالف ديزواوأ ىناستلتلا ةركذام عت سسكتو

 . (هّم ةمدخو))ل اهلا جاتحلا ل[ رونا“ ف هسفن) هتمدخ ىا ظفحممل نم ىلع ة ظفح

 ىرمهزلا لثد دقو كلهال دعملا هاحلاو كلملاو -- (ادهز) همدخو هلها ىلع انوهت

 ىا «ةيندلا نع ةيغرو)ل هريص مارحلاالو ةاركتتلا لالاخلا :تلغيال نا دوله لاقف' تهزلا نع

 تناكول درو دقو اهئاكرش ةسخو اهئانع ةرثكو اهئاَش هلقو اهئاتف ةءرسل اهنع اضارعا

 ١ دعسؤ بل هسنع ىذمرتلاءاور ءام ةب رشاهنم ارفاك ىتسامل ةضوعب حانج هللادنع لدعت ايندلا

 «اهروما ءانف ةعرسلا اهريثكو اهلللقنم اهميظع ىا (اهريطخو اهريقح نيب ةيوستو)

 لوقملا منو اهلاوما بابرا ريغتو (اهلاوحا بلقتورا اهرورش ءاَشو

 وتلا :اسيباونا' ىف :نواباكا «: ذهننوكتي لاجل لع موظنالاف

 رئت يلا( هقللكم :ئا 6ءرئ امول) هلئاعش ضع قا ( هلئانفن م) ةانركذ الا (اذعلك)

 | لمتو هلحم نم قبس اي (هانرك ذاك ) هفحتو هفرط ىا (هفرشو) هرخافم نم ىورو

 اهنم دروإ نفل فالخالا مراكم ممتال تعب مالسلاو ةالصلا هيلع هنع دروام مالكلا

 ليهتتو هردق مظعت نم (هدصقم هب دصقو) ه.قئاللا هلح ىف هركذ ىا (هدروم ايش

 (ههجو ريغ ىلع كلذ درّوا نمو) هقلخو هللا دنع انا عسم ىا (انسحناك رل ةرما

 قطا فتم (اسف ءوس) كلذ ءداللا نمل يأ « مق ملع دقو) هقح ىف لهاستب

 نم دروام كلذكو) اهانردقاك سحوا لزعيوا لتقف (اهانمدق ىتلا ) ةّتسلا 6لوصفلاب

 ىفو (ثيداحا ىف مالسلا مهيلع ءاسالا راس رابخاو) هراثآ و هلاوقاو هلاعفانم (هرامخا

 ا تايذك ثالثالا مهاربا 203 0 ينل 4 لاكيتسلا :لهزل فاق تك ذاإ لانا نحت

 | نيسحن ىلا اهفرصي لب وات انلا' جاتحيو) مهلاوحا نم «لاحب مهبقيلتال اروما ىضتق )ل

 . نا) ىنذي الف َس (بحجي الف) مهلاك لامح ىف ناصقن نم «لاقحا ددرتو)ل مهلاقم

 اكدت نانا (عجج مالا 2 راهتع يشب :قؤيالو لهنع تكسب انا نجي لب, ( امينا ثدح
 ظ هللا محرو) ةياردلا ىف «تباثلا) ةياورلا ىف «مولعملا الا اهم ىوربالو)

 | يزل ىشتقلا' قيوأتلا ىلا: ةيبانتحلا: هينا ةمجوملا ثيداعنالا نم كلذ :لثم ثدحتا
  كرابن انبر لزني هريغو ىراغتلا ثيدك ىنبملا ىف ةراعتسا ىلع ةينبلا ( ىنملا ةلكشملاو )
 . هل بيجحساف عاد نم له لوقف ريخالا لبللا ثلث تس نيح ايئدلا ءاعسىللا ةلل لك ىلاعتو

 _تالزنت نع ةياتك ىلاتو هناخس هلوزنناف هلرفغاف رفغتسم نمله هطعاف لئاسنم له.
 تي و رم وج ا حت ا ع ا ا ملم هكا 2 ا ل 2006 2 6 يت ت6 تت تت آ#آ|



 نتا دادفلا م

 قب كفل كدي كيلا ويلا وج ينل كلش واسمي تمن سا ايراد اا ا ا
 مكحلا اذكو هاذ ىف نامزو ناكم دوحوو ريغتو لاقتنا نع هلهيزنتلا داقتعا عم هناشد

 نوومانشللا» نافل. فاو قاهيللاا ,تالكتملا ةعز اسال زرت لنوم .تاهنانلتلا تانشاولا
 (نلبيولللا/ لشن هز نونا أ (ليطي .قجر اجل كلام ويب دقوا عوشاو هلاك كاي ميلستلا ىلع
 ظ كلذ نع لاؤسلا عنم ىتح كلام مامالا غلابو هيبشتلانع نوعنامو هيزنتلاب نولئاق لكلاو

 بجحاو هب نامالاو لوهي فيكلاو مولعم ءاوةسالا هلاؤسنع بيحلا هلوق ىف هبح رضاك
 ةياعملا نيل ؟ايتلا نقأ »+ العا . يناثلا قداقن مهل كلام . ا لاق )ا هع دافع لاوبمقلا#

 ناك الاربش ليستر ضر لعن مالا هللا تلح 2000 كيك ثيبعا ويلا ) مهقودسلو

 (نالجت نا نا هلليقف ) ةلبقلا نيبو هئيب هللا ناف ههحو لق نقصس الف ىلصي كدحا

 نءو كلا. خيش ناك هنا عم (ءاهقفلا نم) نالحت نبا (نكي مل لاقف اهبثدحم) هلوا عشب
 قى ىو ةيعسش هيعو اهريغو كلام هن ساو هسأ نع ىورو هس دملاب نيعباتلا مالعأ

 هما ههتلمح هلا ىور ظفحلا 'ىس اهريغ لاقو نيعم نباو دمحا هّقنو اهو2و ناطقلاديعس

 كاقير قهانللاا نامل يو وعن اعيد جزل هو ج 1ةيناذ تامر باه فدك ماما

 ١ نبا هلليتف مهن لاق نوثدح ملعلا لها نم اسان نا كلام ليق مساقلا نب نمحرلا دبع

 لاق تلق لا لاق املاع نكي ملو ءايشالا هذه فرعي نالحت نبا ب مل لاقف نالحي

 هق نال نالو هنروص ىلع مدا هللا قاذ ثيد# ثدلح نالحت 57 قا هءلام اذه كلام

 4 ع م وك حو ع مدع ع ين حلا

 ةايللا ادق إ بذا! ل دهإ) نوي سجلإا> وقنا وكول اةكيف جنا اه اف ل كاوتااابلا
 نك نلت ناخالا ل ليوا لغتك ددقب لل اهقفاانم نكي ملوا داسفلا لهال لطاءلاىف ضوألاو

 فيتا ةلاقم بال افيرافبا عيدا ركع ةرضإ 00 نان للا. نون داردااضوهاط لماما
 ةيضقلا هذه انطسباك ةصاخلاب ملعلا متك هيلع بترتملا قلطملا ل ةماعلا سلاح
 اهب :كيانلا كرت ىلع اكلامت ا” (هوفقاوب نئاتللا تيلؤ )تفل وأ جيضاقلا لاق ةبطقلا ل

 ننل اهرنك 32 ةفاسلا#نييلعاف اجرك ذ ,؛ لط نع ٠:ءوباؤاقرا فا (اهنط نما (يتوطسسسي

 ةياور اهب ثيدحتلا قلم ةهارك ىلع ىحلدلا هلو قلخلا روهمح هيلا جاتحي لمع هتح
 هلَش اذا اهب ثيدحلا ةهارك ىلع دحا هقفاويمل همث نمو ةنيبالب ىوعد هذه لاقف ةباتكو
 ةهارك نم مزلي هنا عم ىدس كرتيل هير نع هريخاالو اثبع هبادحال مالسلاو ةالصلا هيلع
 مالسلاو ةالصلا هيلع هيما عم ةوالتلاو نآ رقلا هباشتم سانلا ميلعآ ةهارك اهب ثيدحتلا
 نين“ارلل ءالتنا تاهباشتملا ضعب ةنسلاو باتكلا ىف درو امناو ةيا واو ىنع اوغلب هلوش
 ] عقواك كلذ ىف ةماعلا كلاهملل ةعيرذلا باب دس كلام راتخا تلق تابثلا مدق ىلع ملعلا ىف
 نأب ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هيما ثيح ةربره ىنا عم هنع ىلاعت هللاىضر رم انانسوفلا

 رانلا ىلع هللا همر هللا الا هلا النا دهسشي نه نا 0 ةالصلا هيلع هنِع ىورب

 رايخالاديس هقفاوو رابخالا هل الا هذه غامسل راربالا ندكبا وكشإو ,.و سانلا لكتب الثل لمع, هطيمو

 2ن) * ىراقلا ىلع ف هيل |



 همت 25 وح

 7 تدب لب ةاكاعلاا 0 انها ةطنلل 0 قالا 7-5 3 ءاللهجلا لسلاعو ظ

 نم ةعامج خيو ل ىورئما 000 هغ اصل 0 1 0 هذي عافتنالا مدعو

 أ هنا مهعبمجال مهعومج ثيح نم ىا «ةلاكا الغزل كلفاسلاوع ا (مهنع لب فاسلا

 مكح انه وف ةوراع اذكسالا نوف !( لاسم وملف جازللو نا فاك نيو ك

 موقىلعل هثيداحا ىا «اهدروا مل_سو هيلع ىلاعت 1 00 مانالا هب عفتني ىعرش

 هنرابع صهاذظ نع هق رص نود (ههحو ىلع برعلا مالك نومهش ثدا لاك ىف كاع '

 ظفالا لامعتساب (هتق.قح ف مهتاف رصتو) هرافشا ىلع هل ند هبلا وعدل بح وألا

 ه.احوا هيلقع هس ره هل هو ام ريغ ُْق هللمعت ساب (هزاحو) هاصا تاس هل هع يش

 لعفوا اهيلعىا نعل عوذجيف يكديافمالاو يملا ملقا رفا ةيدوردب هازانشملار قيادتي او)

 ا عضجاجر هاذ "(ييشلتاو )نايت ذ وو نكمللب تا «لكلهولا اوفا عراد ١ ككاو قلك

 نس ماف 0 هينا عم هالو هنأ هه ةلَقْل عماخلا (هزاجناو) هةحءاصق ٠ ند كالي ا ىدتقم

 ا ةلضعم هلمح و ةلكشم ةلك مهبل ة.سنلاب ثيداحالا ىف دجحؤب مل عما 6 د مهقح

١ 
 ا
| 
 ا
 أ

 ا
 ا

| 

 أ

 5 اردا .ةوقو مهءالك بي ااميثأب مهتفرعمل ةمهو٠ ةلكشم مهقح ىف ةمدقتملا ءايشالا هذه

 ءاح مثل ةمغلا فشاكو ةمالا ىن ةسلا# ةكربب هلك اذهو هنيباولا قفو مهماهفا ةعرسو

 ةيسسنلا ىا (ةيمالا هتلخادو) ةيمجملا ةنكللا ىا هلوا مغب (ةمحملا هبيلع تبلغ نم

 بدالا دصارم ىف 4 برعلا دصاق. نم مهش داك الف ) ةياوفطلا ةلاحلاو ةياوهجلا

 (اهتاراشاب ققح الو اهحيرصت ةخدىفو (اهحن رصو) اهحولتال اهرهاظ ىا (اهصنالا)

 بانطالا ىلا اليم راصتخالاو راصتقالا ىا (زاحنالا ضرغ ىلا اهتاراشا ةنع- ىفو

 علبالا وهو اهغبلو هم ةؤعأ ىفو (اهغيامتو)) اهءالك ىخ ىا (اهحوور) اهتاراع ىف

 نسا هتاولب عب نيلسحم )ىلإ ناهتاوانيتشا "عا :(لي ولتو) ! اهايتغؤللل .ةنفنشأللا كااوقالا ا ىا

 مانككليجلا وأن ىلا د يلب[ اعلق هسملا فعل هير ودنا( ]ةؤدش» ينل

 تلة قطيع نجما ( الو نعناط عزش ب يلا اوا) ةلكشما تايد كلب ةيح رار كيفارنإلا

 هتفلا. الع ءاننفاادك اتلل ادحاو انما المخ هانا نهج اهركوراشولالاء مف ردم نه

 6م 1 ل قنا هحو علكثلف اوقرش لاخلا ىلع بضن امهلحمو ريشع لاك

 ق1 لك اة رايس دنا: ورقت مهلوق لثم لاثمالاف اذهو لابقالا ىف لاشالو هجوب

 هلك اذهو ةيشتلا ىلع هلمح 4 اونولاطوم مهنمو) هبزتتاا نم هناعاقح وللا ند همهنش)) ظ

 نيعبصأ ناب مدا ى بولق نائم 3 هك رصلا تاياورلاو ملا ثيرداحالا ف

 تسسلم يبين ييسلللل ب يبيجسسسس ل يس يي

 ورمع نع مايدمإل دمحا| هاور ءاشي اللغكا هقرصت دحاو لدحر باقك نمحرلا عبا !اةلوم

 ثدداحالا هده كا طنم هءاور زاود ةعالا نم ليدلا نع ثبرب لو اذه اوملعي ةهجد لاقو
ٍ 

 ظ بيل قب تارك دوا ماوغلا ة 4 لا ىلع تاره 851 ع .((ثيداحالا هيش ن* د انقر
 ابك بطل لا سال قيقا د ل ش9 سلال اذا ل ا ل ا ال الا ا

 ( ضع )



 هع نشل دس

 للا قح فز اهنا در [ولا اسال 6: اهدا 55 ل ب>اوف) مالعالا ءامللا صحا

 فلكش.الو) اهيناعمو اهظافلاب ىا (اهب ثدحنالو مالسلا مهياع هنادنا ق-ىف الو ىلاعت

 (لغشللا كرتو) اهركذ مدعو اهفدنجا مان( ف ررظا ياسلام اهل اهات وع! ناكل

 عاب ف يلام ةلاتشلاز اهني: كني قيل ايسر ' ولع . نكن. ازرا..ًالاثايب )ا ةةللا وال لاؤنمو

 خويشلا عج (خايشالا ركنا دقو) لاقملا ف (دانسالاةيهاو) لاجرلا ةفيعض ىا ا
 ةيملعلاوةمعلل قرصنم ريغ * ءارلا خيتو ح اقل مصب (كروف نب 6 لدا رفر)ب الفلل انيق

 بصنلاب (مالكلا) هن هناك مسا هل 262 25027 ةيلا تور مدعل فرصي دقو ٠

 انانسا 4ةففاضب جازم 0 مالكا ووهتسا ل ولقلا ل مت> ىف كت كرد الارجل ١
 ةفعض لاش نا ىلوالا ناكو' ةعوفرمالو ةفوقومال (اهل لصا ال ةعوضوم# انتموا

 لث اضف هب لمعي فيعضلا ل .اولخ# ناف لوصالا بارا دنع امهثد قرفلل ةعوضوموا

 | قيرنلا)» نعي رض رم اولرا اينيلاو ةوافإلا: ناهس( ةباتكنلاب هلا يهب ةيجفشسار جل اقهيض لاعمال |
 كروذ نا ىا ناكو ةنع- ىفو ©« ناك ) مهلع هب هللا, ريع |(« ,(نطانلاغ قالا نويلهسلا

 ايه ركع ىلا: تاكفتلا مدعب هرهظ ءارو اهذس ىا (اهحر طر كروذ نبا ىا (ةننكي)

 ليلا بيهج راو ينعش ىلع هيذتلا]) اهياعم ةه> نم (اهدع مالكلا نع هينغيو)

 ناكلا طخلا ىا ©سللا ةلازا اهنف ام :لكشم ىلع مالكلاب دوصقملا ذا اهب قلعتلا نع

 (فشكا) اهلضف ىف اهكرثو (اهحرطو اهلصا نمل اهعاطتقا ىا ادتسم (اهئاثتحاو اهب)

 عواطق# يضيع وموا ف يعض هنأب ثيدحلا ىلع مكحلاذا ثحيديفو(سفنال فشاو دلل 2 نيباىا .

 هفغضب لش ملا خت ثيدح ؛لقذا داقعالا قسم تتح دانسالا:لاحر ىف نيد قالتغيال

 ىلا ىلا3ت هللادهمحر اا هيوش وأ هدو لش م عوضوملب فر.عض ثريدح لقو هتلعو

 لاوحالا نم لاعحالا عيمج ىلع لاكسشالا ١ لوريل هانم ةكك ردت ىلع 17 ف ليوان

 لاحرلا دصاقع ملعا ىلاعت هللاو
 سلس 7س ش7 2 ت7 7ت72د27تلت 272--
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  ىا (زوجحألامو مان ماسو هياع لابن هللا ىلد ىنلا ىلع روعي ياكابملا نع .بامو)

 | (اذه لبق لصفلا ىفءانمدقام )هنالاقمو هتافص قا 00 نه رك اذلاو) هيلع هقالطا

 ظ ةالصلاهلع هرك ذدنع همالكؤ ) ماكتملا ىا ١ «مزتلسنا ملعتلاو ة زك انما قرط واج )) لطفل

 ظ منيل قب لكعشلا ةيفلا ع يوتا ىلءداساملاب (يجانولا لارا عه زكر دورت ناو

 ظ هلوق ند و بحاولا همالك ىف مزنل لوا اننا ولذا: فكا ف 06 ىلع بجي انو مالكلا رثشو

 ظ لاودحالا ة ةفد أهل اعاشا ءاتلاب هجاولا يذلا وبا 5 ىو ناكل 07 .ظعتو هريقوت نم 0

 ظ ازا »نا ؤائأ تان قا رف) !ةنسلاا لوا ملاعق ةقياقلاب انوألبز 0 نهي, ةاطافع و

 / (هيلع رهظي (هللع رهظيو) هءأس الغ ن 3 هلسرإلو هكر قانا للام الوإل هاش مظعب (هناس لاح)ل ظ



 7 ا

 تحاولانا ءارق ١| هلاقأم هريظنو برلان ٠ افوخ 0 احم 1 تالا ةلاشامالع) ملكتملا ىلع ىا ظ

 ماكتملا ىا م اكن اذاف) !اشن. قح ىف !اشامب اربعي نإ هلوسرو هللزاف ىوفف هير مدا

 عفر ثيدحل هيدا ضارتعاالو هيلع مولالهناذ هناش ىف :نايسنلاك (تارابعلا نم
 60111 117 يفلاإو لد ]ا هنلعر اهغالاطاب ا تنك :ةظفل. شعب و):نايدعسلاو اطقنا
 ١ 077777770777777 سما

 م غ3 رت

 ريف هللانا اولاقنيذلالوق هللا عمسدقاىلاءتهلوةك رف ةكلالمف اهف ةبآ ارقاذا ؛ئراقلا ىلع

 3/1[ فيأوأ لواؤنملاو الفويل ماعم“ ما ذل هاون دنع متو نطفتمينإءابنتغل رجا
 ١ نيهلا ىئاو ىنوذخما سانال تلق تناء ماعلا عمج ا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ىسعل ىلاعت

 ظ هءاتك ىف هركذ هنا الولىلاعت وهناعسهنا وه ىهاظلا نيدلا و ىهانلا لقعلا ىضتةمناف هللان ود نم

 ظ مالعلا كلملل اميظعت مالكلا اذهب مهنع هذي قاعالاوا انحاو ناكل هباط> ىف هنلرقو

 | انيلع بحواو نيعتسن كاياو دعن كايا ةكافلاىف لزنا هللانا الول راسد نبا لوق 127

 #2 ىا نقف ١) ملكتتلا 001 اذاف 7 ةاصا اهذهن. ىفاصتا مدعل ةلمجا هذهل تظفلطال هنءارق

 ءا (قافشالا هيلع رهظرل قلخلا ةهح نم (دادشلا نهر مالسلاو ةالصلا هيلع هدباك

 وهو ةدشلاو قلقلا هلصاو قارتحالا ةدش ىاةمعلا داضلاب (ضامترالاو) هج رلاوهقفشلا

 كلذ ىف ناكول دوو هي. ظ.ةتيو هلدةون هلا هائعمو ظفلا ةدشوا رلا ةدش ضدهرلا ن

 اون نزع! عادلا وا للوقف" اوفس ااذهاو كشبقملا راق: نط و4قاف» كل ذي ول ماع عقوال 0

 ءاظلاظةلاو هود قاسملتلا برغاو هتروسو هلواوا هتدشوا بضغااةمجملا ءاظلاب ظفلاو

 0 قولو ف رؤا الأ و رهانولا ورتكيا قولوا( اهلا ديوس ا ةغا نايت م الوعل و
 هباصا اه (ملسو هباع ىلاعت هللا ىلص ىلا ةماو هناو هحورب ىدقت نا بحبو ىا

 ًارقاذا 2 ةلا ةءارق ىف هريظنو هدل 0 7 تارا اوز ءادفلا ىلع ىا (هلعردقول)

0 

0 

 باوباىقذخا اذاور) اهم دنعتسلاو "لرد قُم ةباوقملاة بلا أرق اذاو اهيلطيو طسس ةهحرلاة با

 باوباىف ماكتملا عرشاذا:ئنعملاو كفيز لو ىروصل هنا هاظلاو ةمظعلا ةخسن ىفو (ةمصعلا

 ١ 6ىرحت مالسلاو ةالصلا هيلع هلاوقاو هلامعا ىراجم ىف ملكت ول هلاوحاىف هايا هللا ظفح

 (بدا و ظفللا نسحا) دصّقو بلطبو ةيلخأت مو نينا دعا دا هلا" هنزل وو شاين اعلق

 ظ ( كلذ عشب تنتج اور هيلع ردقام ردق ىا «هيككءاام) اهالوانئا ةدودم ةاردبملا (ةراعلا

 ؤ بذكلاو لهجلا ةظفلك ) هىهاظ «عقلام ةرابعلا ن.) كرت ىا (رثو)ل ههبرك ىا

 مالسلا مهيلع ءاسالا نه هريغ ىلاو هيلا اهلاثماو 7 ايش بسشال ىنعملاو .(ةبصعملاو

 ليصافس الهاج ىا ىدهف الاض كدحوو ىللاعت هلوق نم مهقح َْق دروأم ىلا دنتسيالو

 ةالصلا هيلع هلوق نمو ناعالا الو قئاقكيلا ال237 20 هلوق هنع ىنياك نامالا

 *ىصعو ىلاعت هإوق نمو بذك هنا ةموهفمو تابذك ثالثالا ميهاربا 5 مالسسلاو

 5 لوشال ةزمهلا رسكب (راخنالاو لوقلا ىف فلخلا هيلع زو. له:لاق :لاوقالاف)

 هوحنو) هنايب ىف «اطاغوا) هناسل ىف (اوهس عقوام ىنالخم )ربخوا لوقىف بذكلا هيلع
 ىتمأ نع

 (اذاو (



 دع 1 اشتق سات

 ضعب نم ملع هدنع نوكيالنا نكيلهو)) ماعت نكتملا١ كملعو 3 هلوق هيلا: ريشي | ظ
 حورلا لق ىلاعت هلوقو هتاذب ىا املعهيز واعد د هلوقل (هبلا جون ىتح ءايشالا ؤ

 جع'افم ثددا ىثو هللاالا تيغلا ضرالاو تاومسأ 2 ماعال لق هلوقو ىنلر سعان٠

 لسلام ليري>- ثيدح ىثو هب. الا ةعاسلا ملع هدنع هللانا هللاالا نهملعيال سمح بغلا ا

 اكل :يسنفت عا لف[ ءاهيفشيا نآك١ ةيتاا_ةعابسلا نا نلاعلاقبقوب لئافلاا خرم ملعأب انين ١
 هللا مهماعا اعالا ءايشالا نه تاسغملا اوملع مل ءاسالا نا ناضاططاو ىربغ نع الضف كما 1

 ١ ةضراصملل بغلا ملعي ىنلانا ذقتعا نم ريفكتب ةيفنخلا انؤاماع حرص دقو انانحا ىلانعت ْ
 نياامامالللةارب السلا ىف اذك هللا الا -بنيغلا ةنضرالاو .تاومسلا ىف :نم ملغبال لق: ىلاتيدلوق ١
  تقو الث. ىردبال لوي 0 ظنفالا جتل) ىلا (لهجم لوشالو) مامهلا |

 ءارصالا ضعبل ناربعم ناكدنا كحك ةراشالا بابرا دنع ربتعم ةرابعلا ندح ناف ةعاسلا

 ْ (ملعامالا ملعيال نا زوج يا مالسلاو ةالصلا .هيلع هملعىا ؟ ملعلا مع يكتاداو) 1

 ا

 | امها» قرفلا هحو نع هٌؤاساجو هؤاملت زو هفصن هرئص الاخ اغلا ١ امدحا هفظو لعد و

 1 كلانه اع اهريرع نعو كلذ ع 227 بدالاو هيلع ملعلا بتارص ىف اهدا مال

 مهلك كماوقا دعل». نتلاعت تاع يبل الل لسا يف يك زدمل 3 ناجل نب مونلا ىف ٌْ تيب لاذ
 ظ اهدؤم نا عم نيرا اعلا نيب 7 اورظناف مهعيمج كمادق نوتوع مهناب رخ الا ريعو

 ' مالسلاو ةالصلا هيلعدنع ةرداصلا (لاعفالاىف) ملكتملا (ملكت اذاورل نيتراشالا ىف دخاو
 ئضاءا او رئاكلاب اهنغ:ريعيالو ( نهاؤالاو سا 3. ضع ن ةفلاحلا هنم زو له لاق)

 ١ (وهن) ىلوالا فالخولب تاهو كلو عنها الاياهنع وس نال والا ليدلك قافصلل ةءقاااسوو)

 ١ نأ 16 رجم نلعب وقل قم) ايفان قك علب هؤعهلا عر (ىداءو لوا تارا ني اكلشملل ١
 0 رباعصلا لعاممجتلا ينط هاعلل عاونا نم ينك اا نديرو

 ١ ةالصلا هلع همارك اوا هتعاط ىا هربو ةدايز ةؤطسأ فو (هريقوت 0 نمر هاتمدق لعاللا

 ضع )( تبارو ىورو (تياردقو ماظعاور) ل. .ىا رب رعت نه. هلسح امو مالسلاو

 بوصتسالو) هاك طاف هيت اذهىف ىوريؤنانازكاذ ئفدشلا (اذه نم طفح مل ءاهطلا

 (ن راحل ضد ) تءار.ىورو (تدجوو) هن واناطلا 1 ا اذلو (هنف هن رامع

 وهو ةريأا نم ةلمهملا ءاحلاب هباور قو لوقلاىف داصتالا نع نييك املا 7 روخلان ميلا

 دب دشش (هلوق) دادسلا قيرط ىلع نينكفم ريغ .داشرلا للسسيف نيرا ولا ا هعانمقؤتلا

 ىعملاو (هِلَس ملام ةرادعلا َّق اوم لو لجال) هن صال هلوق ىف ًامالاىلا هسفعاةواولا

 ظفحت مل نم ىلع ىا (هيلع) ضعبلاكلذ (عنشو)ل هلَشملام للقدلا هظفحم كرتلجال معز

 ١ لاوقالا ىف.ظفحملاب لامعتسالا اذه لثم ناك اذاو هلئاق رفكيو) همالك (اباباع )

 ! ههدح ْق هلامعم ساق مهباطخو ا نسحو مهبادا َّق اليسا كاف سانلا ني

 ' ملو قفوزاىا ةزمهلا دم 6 دك ذل يما زيااو) مّرلا عا ابتجيبا مال_سلاو ةالصلا هيلع ْ

 نر و ل لم ل ملل ممل ل ل ل ل ل م مسمع

 يح سمسم ميسا تمم تمسك تسييس م م ل ب ب ع اج يي و م ل ا د ملا



 هاش فلل سا

 ظ (ودخبلا قا 5200 اهردلكل | بودحوأال ضرف بوح>و ىا بحوا هلوق قليلا لاق ١

 تدامو ض رفف ىطش تدام ناب هفيحوا قرثو ىنطوا ىعطو ليلدب تدب ءاوس نافدارتم

 امهءاوادم ناب كلل فلا تحول اان الا ربخو تاقكللا نب توافتلا نال بحاوق قطن ْ

 نويازكبرتؤلا مقاسك لقبا رتبنام (نلخ-.نتاوفلابااكوقالطالا نم لهتاتستعاقرااوفااخس مهقكلا
 ناف لبجلا نود داقتعالا تس وه اما امهند قرفلا نأ قحالو قدا ةحاو ةاكزلاو

 دفامو لقاسجحاولا كرت باقعو رثك ١ ضرفلا باوث نكل رابتعالا اذهب ضرف اهالك |

 حالطصالا لصا بسحب وه اذهو بجحاولا ركشم فالخم رفاك ضرفلا ركتم نا قرفلا

 ليادلا نيب ريغ مل نمو ىوغللا لاشتشالابف رح الا ماقم ن.ظفللا 10 راعدمسا دقو ىارتشلا

 اورطضا ةيعفاشلانا ىلع لقعلا ةهجنمالو لقنلا ةهحنمال هعم مالكالف ىظلاو ىطقلا

 ايكلز وويل ف. نكإ م طلح, كل هؤتاا ةهيلعي ةعضمما ايها لعل !ماككتا قنر امنيتي" قيرفلا »ىلا

 نضر فبوحو هلوف نا ىلع لاك وطلا اذهلاقع لح ان بحوأ كاملا اذه ىدياال

 هتملداك يكن ظوا)/ الاغا ولا'( ”ىبلا همقخ ةرابفلا :ةدوفب )هم: قئاطالاب دكا ةيوضوال
 ه3 هللا ىبص لاق ادهلو هنوهلوأ سعال | مظعإ اهمدهتو اهريرحو) نب ريعملا ةباكح ُّق

 انيفينزتلا وتحاول: «وفا اب: لوزان خل ةوءايتحتااوا اكالاط اود ((ادرلحلا نانسلا:قم اا ةلطشأو "هلا

 لمت ثردحلاو ههجو نع 'ىثثلا تووبص هلا ىلا قانبللاب دج للا نايبلا م رفع قنا 9

 كفل اى خان يد كبل (نياقحأ) وا:نااودنلا ة لاكش لئاا ناشف لوالا ىلع اما مذلاو ضينأ

 هءىضلار ب ثدح هساعم 0 هانم نييز زو هءراشاو هزاع ف ةقيلأت نسعو هتحاصفو

 رول !ةوناةةالا6 .طكلذال ليعلار نمالا والان صسلا لادن اك: هظفاسلا هسلاذتنناز/1 ليك نوجا

 ريؤل اثم جاؤوا ةمكل رعشلانه ناو ةياور ةدايز ثيدحلا سفن ىفنا هديؤيو لالحلا

 يقل نليدنحتو قوقل باو 1. ندفخل, ايف تبنطلو ةلعفلاف حدع ال نم حدع ىلا قاديفقملا»١

 مثالا نم هنحاسص 0 و رحم 5 مارح كلذ لعف ناو كلانه 0 علو كلذ نم

 ١ لق اوى انيس "ل انت شاور اهلل فؤزؤلا :نقؤهللبسنا ارد اشا ةيداتكلاد كل لَكَ
 اماماق /) مارملاب ملعا ىلاعت هللاو ماقملا اذه ىف ىناثلا لوقلا راتخا هلعلو مالكلا نم هركام

 خجيرست ىف جرحالف] هتممالسلاو ةالصلاهيلعهل (هيزنتلاو::عىننااةهج ىلعل ملكتملا (هدروا

 هلوقك ) مالسلاو ةالصلا هلعدهقحىف ىا (هفاهحب رصت ور اهقالطاو اهلاسراىا (ةرامعلا

 ينو ا ةباكملا :ناكيتاالزو) هكاوأا عيمجوا اقلطمو الم ىا (ةلمح بذكلاب هيلع زوجال

 (لاح ىلع ,سانلا نيب (مكملا ىف) ملذلاو ليملا ىا (روجلا الو) اوهسالو ادمعال ىا

 هلع عا (هرزعتو هريقونو ةميظعت روهظ كا لك عم نكلو ) ىضرلاو بضغاا موس

 م اراركتلاا (١ كاع ناشف زك دعا كفاكم, ) ةةيفواء اف شلاو:كانثا زعل (اوتوغ ديك ةنما)

 رفنجاو نيدباعلا نيزك نيدلا ةكا نم ؟ففلسلا:نلك دقورل هومثوا ىننلا.ةهج ىلع نحب

 دنع)ل ةداعز وأ كيو نول ريغل نم ( ةديدش تالاح اح مهيلع رهظت ) ردكتملان دم < وقداصل

 هضم



 دوهلا نم هبادعا ا؟ىأ هلوا بكر ب 5< لاقط اهنف هللا يح اليا رقلا نم ىا ةوالث دنع )

 هنوالأت َّق ؟ةءاوط اهل ضف ن :راكف نينتكتلا هيلع ىرتفاو هناي اب نفك نءو) ىراصنلاو

 نع هشنلا:نم)ا ارذح هسفقن ىلع 1 وؤ) هاو ءردقل ىا (هلالالحاو هبرل اماظعا)
 تلاقو 6 اوقياغا رناكمن( تلا مهاد | نمف 4 مخل يريلابوسعإلا مزال ريا رفك
 مهناير 2 ند كاد لكلاخو 5 م أوقع ابواب | تارججإ سنحت هل واخ هلل ادب دويبلا |

 ان قاتلا
 - يت تت 222تتتتتتا”ا>ا>ت >> 7070777

 ريقوتلا روهظ ن 0( كده مزاب 1 اكو موال منبقلاب ْق ءانيدقاك هر 1 درج

 بلاطلا ىا (هصقتتمو )ل هرثا هيلع رهظاذا هضغبم ىا (ةناشو) هقاش غا (هباسمكح ىقل)

 (هتانتسا ركذو) ركذئم ةبوقعفو ىلا (هتبوقعو) هلعفوا هلوشىا (هنذؤمو) هضقن
 هلوم دس هتكر ىف (هتثراوو) هلع ةالصلاو ة>-ىفو هتم-ر لوبقوا هتبوت بلط نم
 لتق ىلع ءاملعلا عامحا انركذو مالسلاو ةالصلا هيلع هقح ىف ىذاو بسوهام انمدقدق)

 هلده> والو وا ةزسا ىفو ( مامالا ردو / مالسالا ىلا عجر. مل ن نا ىأ (هلئاقو كلذ لعاف

 ليصفت ىا (هانركذام ىلع هيلصوا هلتقىف) اريخم 3 17 ىا للا ريخو ةخخسل ىفو

 7 وهش»نا م اعاف ( كلذدع ىا (دعو) هتادا راهظاب ( هيلع جا - ةزقو) هتاممأ روص ظ

 كاسال ا (ءاملعلا روهمجو) مهضعب ىا (فاسلالاوقاو هباحاو كلام بهذم

 (؟هتلارةيزوتلا وهطادتلا اؤهكب الاب هلق) ىه4شلا ةغلااخا( قوق! فالكم قله رمطلوألا

 ارفكال ادخ لتم وكلو ىا «اذهلو) هلءفوا هلوق نموا هسفن دنع نم ىاا

١ 

 ' هتان عفد ىف ىا (هعفنتالو ) ةخسل ىف مك هلم ىا 6 هتبوت مه دنعا لسقتال) |

 / (لبق ةانءدقاك ) هنع ةعوجر ىلا ةزمهف ةلكابسم ةقمت ايكو يامل رع تنالاو

 ١ لبقتال مهدنع هتبوت ىذلا (قيدنزلا مكحال لتقلا متح ىف ىا (همكحو) كلذ لبق ىا
 . (لفلذ ان ماءوولقمملا ©( كاوقل اذه فإ) نامالا زيظنوا (رفكلا اريلمؤ) نادتالا ىنلاوغو

 أ (دواهشملا !لويقلابار انجل ف ةنلووت 'يتيشاولا اوسور) نلتشالو هتنوت لقت هريغ لاقو كلام

 " اما اسوا 7 .هلتق ىلا !ىداؤملا (ةلوق لع .ةذاهشلاو) مدخلا :غلخ: لعا (هيلَغ/ةاردقللا دس )
 مهد (سبحو لح) هلق ىلإ هنالز هتاتتسأ نودي هدنع ند ىا 6( لبق نم

 سابق هلا هفو اهاضتا اه وو سفغنلا لتقو انزلا ئم (دودخلا راسك ةبوثلا هطقستال)

 بات ميس ببسإ رغك ن٠ اماو ةئسلاو باتكلاب ةّساث ةماع دودحلا هذه نلف ئقرافلا عم

 0 مالسلاو ةاللعلا هيلع هأ ١*2 مالسالا ن : ديرا نم ريثك ذا بالا اده ُّق م هك فرعبالف :

 ._. فول 34 00 رؤ اهليحاا هلل 0ك “ب اقل نسحلاوبا فلا لاو نسما 0 ملا

 0 !مويبدلاب نيا هيلع هنع 2 اذه هدر هنع تعفرو هيون هنم را بانت 1



 سي 1# 1-

 (وه نال ىلا انالق) وهنم تابق اهرثا ىا (ةبوتلا رهظاو هتمباتو) مالسلا مهيلع ءايبنالا |

 ىا هلثم ةزسل فو هد هنال لتس نياك هلق ديز ىبانإ د# وا كاع هدم ليفلا_ ىا

 مغيو هلوا عدل نون نبا لاقو) اعامحا (هعفنت هتيوتق هللانيبو هنبام اماو ) هريظن ىف

  مالسلا مهيلع ءايبنالانم هريغ | ذكو (ما-وهيلعىلاعت هللا ىلصوينللا مش نم ) عنميو هفرصنو

 هتبون ) عفرتمل ىا ةلازالا نم © لزتمل كلذنع بات مل 20 ىا (ندحولاَنم)
 ةكلاملافلتخا ا يطل دينا ويش اهلانل وقتا ءاومو 6 لقفلا هع
 ىضاسقلا كش اهيلا ءاللاو ةباتتسا ريغ نم هسفن لبق نم اان ءاحاذا قيدنزلاىف)
 راصقلا ننا ىا 4لاق نيل وق ) امان هئيحم ىف ىا 6كلذ ىف راصقلا نب نسحلاوبا|

 ءاجمث امتاشوا اًهدنز ناكيمنأبا 9 رابرقاب)سوتقتااةكتي| يات ( داق هلق نم اهنووش قا )

 تالا ىلاعت هلوق هنمو اننظ ىا دنا وتلا اانيلاك يقين رتس ىلع ردش ناك هلذلز اس

 رداشل هيدل ةقدنزلا اودحن ناب (هيلع) عالطالا ىا (روهظلا ىثخ هنا) اقبال نا انا |

 ١ لاق نم مهنمو)) هلاح ىلع عالطا سانلا ضعبل ناك اذا ةلما ىف هحوهل اذهو ةب وتاب (كلذل ظ

 انمفوو ان ا هسفن لبق نماسات 2 هّسون ةكح ىا ( اهتكىلع لدتسا ىتال هتيوت لقا

 ظ (اذهو لضفلاوا ىضاقلا لاث) هددقو هندخا ىا 6 هلا هنريساأ نم فال هئطاب نع ا

 ظ ةلئيتسؤ )ا ىراخلا خ ويش نم رصم هيقف جرفلا نا ىا (غبصا كف ةزينعللا لولا

 هللا قح نم اهنا قيديزلا هل ا ند ادلقبارت لعل (ىوقا ماسو هيلع ىل اع هللا ىلص ى 0 باس

 نيلطمطلل) كاف ناكل :يالغ 0 فيجو فوق عاام ريك يصوك ىالاطلا

 قيعر] ةيدسس يا (هنالز كلذ ىلع (مدقتملا لصالا قول كلام تهدم ُْق (فالخلا 4و

 قوقح راسك :ةبوتلا هطقستال هسس هئمالو ملسو ةياع ىلاعت هللاىلص ى 9 قاعتم

 هما عيمجو م اادبو هيلع ىلاعت هللا ىلد ىنلل قلعتم اضيا انه هللاّقح نا ه.ذو 211 الا

 ءاهقفلادنع فورعملا اذهو رفكلل رسملاوا ىهدلاءاقس لئاقلاوا ىوتتلاوهو «قيدنزلاو) ؤ

 هيوهار نبا ىا «قححاو) دعس نبا ىا (ثيللاو كلام دم هيلع ةردقلا دع باتاذا) ١

 ىفاشلا دنعور) لتقلا هنع طقستالف اىهاظ ىا (هتبوت لشالا) ليثح ناىا (دجاو) ؤ

 ماسمهلا مامالا وهو (ةفينح ىلا نع هيف لوسقلا فاتخاولا لستقالو هتبوت (ىلقت ظ
 ةيزحلا ذخاف ةقدانزلا اماو ناذكحاق ىفام دمتعملاو مالعالا نم هعامثا دحا (فسوب ىباو) |

 هنا رقأف داب نا لبق قيدنزلا ءاحنا اولاق مهلا هقدانزلا نم ةبوتلا لوبق لع ءانس مهنم

 ةينطاب مهنأل لّشو هيون لشالا بان مل م دخا ناو هتيوت تاق كلذ نوم بأ قيدنز

 هبز زملا مهنم بنعونهلاف 3 وأ و كلذ 51 ناانلا َّق نودقتمءاو انني نورهظ |

 وه فس وي وا م او 000 5 هقانمو هوك هتمح رب هق.حوباو ىهتنا مهتنوت ل_شالو ْ

 ةدحوش ةحوتفم ةلمهم ءاحب ةّتح نب دعس ىب سينخ نب بربح نب مهاربا نإ بوقعي

 ةلمهملا 325 5 و ةدح وملا 2ع ري# نب لود وهو هما حا هد وفم هق وق ةاشسمو ةنكململا



 كفل فما...
 ققانلالأقؤ هلاك ىف ريمالا نيلوقلا ركذو ميجلا عقول ةدحلاوملا مضبب ريج نب دعس ليقو

 فهلا هللا ىلص ىتلاناو قدان :طاموب لتاق هنأ ىور راصنالا فيلح عاجلا ريج نب كيوهدس

 ةقيشح ىف 2 ١ ب>اضص فسوبونأ ى خذاقلا هدلو نهو كدح هللأ كفا لاقو هسأر عمم ماسو

 ظ
 ؤ

 ا

 لها نم فسوب ونا ناكو امريغو ةورع ن ماشهو سافسأا نا ءاطغإ نع ىور دقو

 لغو ىدنكلا ديلوا نرش قاسسشلا ندا "نب دب هنع.ئ ؤارءاملاق اهيقف ةفؤكلا

 فسو.ىلا نع دمحم نع ىبفاشلا و ور دقو مهريغو نيعم نبناو ليذ> نب دمحاو هيلا

 نوراه مث ىداهلا "5 و ىدهلا«ءاقلشلاةدوخ ةثالتلا:اهنءاضقلاب ملاوتوزاد اه نيكس بق) ناكأو

 ةأضقلا ىضاش ىعد ن٠. لوا وه ناكلخ نا لاق هلو ةلمركم داريتشولا» ناكإو دشزلا

 لفرنسا ناكل انشا« اهئلط رح لقا اول افح دمل ناعيا نزلا يغيرون دوا ةحيدسك
 نيعم نب ىح فاتح ملو لاق ساب دحا نع دحا يمال ادحاو انس هذا ناسا ١

 ثالث ةنس دلو ىهتنا ثيدحلا ريثك ناكو لقنلاىف هتقثىف ىندملاز | :ىلعو لشحن داو

 ةنكييب لوالاعسر رهشنم نولخ ط رهظلا تقو لوا قرا امولا قوو ةئامو ةرشع ظ

 ةئس تامو هسا ةاحىف ءاضقلاىلو هءىنكي ىذلا فسوب هنباو دادغس ةئامو نينامثو نيتثثا
 فسوبوبا اولاق ىناسملتلا لوقاماو هنس نيّتسو اعست رمعلا نم غلو هئامو نيعستو نيا

 تاطشسخ نه: ةنطح فسوابا نال هل ىف سلف هنع ىنغيو هدسم دس ىا ةفيت>وبا

 فسوب ايا نا ىنءملاف دس اك ىادسا ديز لاَ اك غيل هيبشت وه امئاو هلضفو ةفينح ىنا أ

 زله ةاوابنسملا »عقلا :ناااب مقابالالالدقنالا ون وقله لقتل اذا مولا نما دوج نباأك"

 اورفك نذلانا 00 5 اماو لتشالو هوت لش هلا بهذدملا ف دمتءملامم هنلبشلا عبمج 0

 ةاروتلاو ىسومب ناعالا دعب لالاو ىسيعب اورفك دوهيلاك ارفك اودادازامث مهناعادعب |
 ع يخدع انفكوا تنحل نأ رعللو مولابلاو دالصلا هلع ادنيفح | رف يضغولا# ظ

 اودادزا مث ةكمب اوةهلو اودئرا موقلوا هيف نءطلاو دانعلاو رارصالاب ار ةك اودادزا مث |
 اوفرشا اذاالا نوبوبالوا نوبوتيال مهتبوت لمت نا نوالابير هصيرتن مهاوش ار )فاك |

 لك قالا هلوق . قاطكس ال كلالذو اهاوش مدلعلا مهتنوت مدع نع ىنكف كالاهلا لع ظ

 اوبات نيذلا الا لاق نا ىلا قح لوسرلانا اودهشو مهناما دعب اورفك اموق هللاىدهب '
 اودترا مث اوملسا اموق نا سابع نبا نعو ميحر روفغ هللا ناذف اوظصاو كلذ دعب نم |

 دج هدانسا نيثك قا لاقو رازبلا هاور تلزتف 56 مهموقىلا اولسراف اودنرا اوملسا مث |

 هنعىلاعت هللاىوضر بلاط ىلا نا ىلع نعل روهشملا ظفاحلا مامالا وهو (رذنملا ننا ىحو) |
 مقتول ا 'ةيناثا مهو -هلؤا امتي( لزب ىو «قاونعم بادب .لاقإ)ا قيانثزلا ا ىلب (ةباتنبشو |
 قحوه (نبد نم لقتنمل هلال مالسلا ةالصلا هيلع هبس نم ةبوتلاب ملسملا نع لتقلا) '

 ةالصلا هيلع هيسس لَقَتنا هلا ةهيشالذا هلباق نم سرغ ادهو لطاب نيد وهو (هريغ ىلإ) ١

 اندنع هدح ايش لمق ةامناو) مالعالا: عاجابأ لطاب هادعاموا مالتسسالا !نيدب نم مالشتسلاو

 2غ أ]أ]2###1#ككاشااسنسلقل025252502لللل 252125 ئ ظتتةظتلل1ة851ة02025252ت2ث2ة2 ى :0ثةث5ث5ث5ث5ث5ث595ب5ت>د>دلهه> ت21١ه15121215121252151[290525252525ا152155155152ه1515ه151529515901020252ث5ث5ت525252تدد>دلىؤظ#هتت9797لا7تاتا ؟بتبخص 9س 5550706904404160040-5559959:450:50+ب "اا دو تيس يس ل ب يل ل مبلل
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 ولها ىلا ليزا 20 ىلا نهاطاعز + لقت! هنال يد ا دحالل هف كا لتقل

 (يرض قنا )/ تاج ولادتع قال بيج وبلا ذاقلا لاقول ىهاظ اضيا ليلعتلا اذه داسفو أ[

 مالسلاو ةالصلا هيلع هبس نم ةيون ىا «ةتبوت رابتعاطوةسلاجت ) ىلاملا ىدادغلا ىا

 مقلب نسج ةباتتسا ىلا 16 مةبائتيناي اكو قل[ قوههشس» اخ «ىلاعت :هللا تيس نم / نيبو هه :قزفلاو)

 ءارلا ديدشُس (ةرعملا هقلث سنج رشبلاو ريش ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا نال ىلاعت

 هلاصتا هحو رهظيال سيرغ ءانثتسا اذه (هوش هللا همركا نمالا) ةقشملاو ةهاركلا ىا

 عيمج نع هزئم ىلاعت “ىرابلاو ) هلوق هكالبو ةصقنملا ةرعملاب داري نا الا مهللا هلاصفنا الو

 قل شنح نمل ىلاعتو هناحس هللا ىا (سيلو) اعامحا هيف فالخالامم (امطق بياعملا

 الا اها اهكواطلا غزال وأ لفيت ةدوتب اقل زالور را ةرانمإر ةفيخبف يدش جوملا
 ةيفيكلاو ةيهاملا لاؤس ع< الك هيلع ةيسنحلاو ةيعوالا قالطا عح<ي الف هات الوا

 داش نو ىلاعتو هنا هللا بس نه نا لقعلا سابق ىضتقم نا هيفو هللا ةيسينلاب

 هبسس سيلو ]ل مانالا عمج دنع هش ح وضول مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا بس نمي ارفك

 هتدر تناكولو (ةب وتلا هبق لوقملا رث درا ىا (دادترالاك مالسلاو ةالصلا هيلع

 ديزي ةديطورفلل ليتم داشتر الالا نال ):ةتانس, قابس كم هتجو: هنايلشورعو .هلاس للا بس

 ها هيقتو الب سات دوم (هتيريت تلفاز قامو الا رمد نقلا ]بنج ع الط اقم ردك جات

 هير بسب بضغإ ملو هتسفل بس بضغ نمو هريغو ىلا نه هقةلخ قح هب قاعي

 ديرما نع حاسب ال مالسلاو ةالصلا هيلع ناك اهنا كلذ/ىلع. كلدب امو, عد ان دل وهف

 نعطيو :مالسلاو ةالصلا هيلع هيس 9 لهاس ناكو ىلاعتو هناحس لابس نم فكف

 هيالتسأ نا لصاخلاو ريغ: يسم عثا ىلاعت هللا بس نا: نيعتيف مهريغو نيقفاللا نم هف

 كال مبا بسكماو تواير دذع هدد وت 59 ثاتكباوب رك هناا بسو ىلاعتو هراوعس |

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا بسنءو)ل ةربتعملا هطورشب رزعيف رفكب سيلف نيبمد الا

 ماركلا هتماوا مالسا!و ةالصلا هلع هسفن وهو (ىد ال قحال هيف ةمفىفو (ه. قلعت

 لاق نييمد الل قح هيف قلعت ةعسأ ىفو اداب اضياز ىلابحت ةقج هي قلصت اننإ كا عبو"

 قاعت دقف مالسلا و ةالصلا هيلع ىبلا ٍقح نم بجوام نا هانعم لوالا ىلعف ىناسملتلا ْ

 سلو م خلا نو هلمح و صالا 0 نااثلا ىلعو هب مانقلا مهيلع بحوف ةفاك سانا ظ

 نالاك هنأ دارين ,ابلإنااذ[وت ثياب الها يكرم: ناس قب ( نملك ن اكنا» وعل اوكي دقي

 هيض ره تالق نأإو (هّسوت نافذ ): ةنصخم 1 (فذَشوا هدادنرانيح املشمىا 2 لنه ) |

 تايوان :ةيسانبو ب يفتش ذ )4 لاتفلا دير ةلسن ىو 6 لفقلا :ىددؤتل طيتتالا) طادترلا

 هب هريغ قح قلعت ىلا ةيسنلاب هتبوت لبشالو هبهللا قح قلعت ىلا ةيسنلاب هدادترا نع
 ىنزنمل هتدر نمز اهفرتقا ىتلا «هونذ طقسنال تلبق اذا .دئرملا ةيوت ناف اضياو)

 ١ اس ه.طع ىلاعت هللا اقلاع ىلا بأابس لف مو) 5 كتنارشاو 8-1 (اهريغو ةق رمد 0

 سس وس سس سس سمسم هس سس سس سس سس سبأ

 ( هرفكل



 :٠ دسم جدد تا تا ا 5 27 577 جل 0:0 77ه ل ا تتطسشالل 095 157 الكتل تدهس تت تسااان ساما دهم دهس سساس ا

 1 نكل) هتلعل هحوالف مالا هل قس , 1 هنآل ىححدلا لوق امأو هّتيون دعب ىا (مرفكمل

 (كلذو) هله ىا (ه.ةرعملا لاوُرَو) هن هنوس ماقم ف هني ميظعت ىلا عج نحلل لش

 لئاقلا (ديرب) فنصملا ىا (يلاعت هللادمحر لضفلاوبا ىضاقلالاق ةبوتلا هطقستالا) ىنعملا
 ءارزالا ىننع نكلو) صالاسفن ىف ىا (رفكلا ىضتقت ةملكب نكيمل هبسنال ملعا

 هتلاسرب رارثالل ضقانم هتعن ىف حدقلاو هتوبن ىف نعطلا ناف بيرغ اذهو (فافخحمالاو

 عازنلا لحم ايندلا ىف هتبوت لوبق امئاو عامحالاب رفك هبس نا قبس دقو هتوعد لوبقو

 (1ىهاظ رفكلا مسا هنع عفت رار .هع وحر ىا (هتنانا راهظاو هتوّنل ناشلا ىا (هنالوا)

 عنا دول لكل ورا ذو نعوذ رق لك مكح اذهو (هتريرس ملعا ىلا_هت هللاو يهاظ وهو

 هياع هلوق هيلا ريثياك رئارسلا ىلاع ىلا هتريرس لكتو نهاظب هيلع مكحت اناف مالسالا
 ََش ور هللا ىلع مهباسحو هللاالا هلاال اولوَش ىتح سناثلا لتاقا نا تما مالتسلاو ةالصلا

 وه بسلا مك مهريغ دنع اماو ارفك الادح لتقف ةكلاملا دنغ (هيلع بسلا مكح
 هللا ىلص ىنلابس نم ىدباقلا نارموالاقو) هب تلقوا هعود>رو هيو عهراو لكلا

 طقسال نييمد الا قوقح نم بسلانالبتتست ملو ىلآق مالسالا نع د رام ماسو هيلع للان

 «تباتتساب لوقلا اضنا مههذم ىضتقم ىلع ىلوالاو لاق اذك هتدرل باتتسيالف (دئرملا نع

 ةيكلاملا (ءالؤو انخويش مالكو ) مهدنع باننا ادح لش ناك ناو هبر دنع ةهّسون ةعفتتل

 هيس نه ناف «ليضفتىلا جاتحم وهو ارفك ال ادح ِهلََش لوقلاىلع ىنم) نيروك ذللا

 ىملدلا هرك ذ اذك ارفك لتقالاو باتو هيضتشاع هبسنا اذكو ادح لتق ١ رفك ىضتغإلاع

 اناث ةيهق غل ؟ةلاقك ناك ةلاس ٠ نووكأل أ ذك ىف الع ةفم نال كتبا اهماؤعو

 كلذ ىلع ) دياولاوا اكلام ىا (هقفاو نمو كلام نع ماسم نب ديلولا ةباور اماو)

 هيس ىنا (هناب اوحرص دقفإل نوريثك ىا (ملعلا لها نم هبلاقول صماهت (هانركذامت
 ىا لوهحلا ةغصب (لكت بان ناف اهنم باتتسو اولاق ةدر) مال_سلاو ةالصلا هيلع

 ه|تلمام لعف نع مهعنمت ىا نمانلا لكشت ىتلا ةبوقعلا لاكتااذا هريغل ةربع بقوع ظ
 6 ميك اعامحا (4لتق) ةبوتلا نع عنتما ىا (نانآورلب كيشلبل مهدنع اذهو ءازح ظ

 ما ولا اذهىف)إ اقلطم اهلوقو هتباتتسا بودحوب (اقلطم دئرملا 52( نتاسلل كلام قا 5

 لدبي 530 طدلا هدتصا*“ىف عقوو هريع هيلع هقفاوو كلام نع ديلولا ءاور ىذلا 1

 (ءانمدق ال رهظاو) ديلولا ةياور نم ( رهشا لوألا هيلاواؤ) | اطلك نا“ نطح الاول نأ“

 باواهنلا قالا ذتاث ناو اان دلوه قال يل ىلا اهلج ا ياتو 1 رئلكولا دون هلت اسال
 ىا 6هيف مالكلا طسسن نو عامحالا فالخ وهو ارفك الادح لتش بيرل اذا هلا
 ديعب وهو مالسالا نع ادادترا ىا (ةدر هريملنم لوقنف) مالسلاو ةالصلا هيلع هبس ىف

 ١ (هيهلع دهش ام ءراكلا عم اما) نيلح ىف ىا (نيلصف عم) ةدر سيل هنوك ىا (كلذ



 هع[ ل1 تس

 ظ اهرا اهلا كل (ةبوت او) اال لو ىا ( عالقالا نالطتلا) كيو 4غ 2

 هللا ىلص ىنأا ىقح قف ل 4ب وتاروا هضاب انيلا 100 رف 356 لك تيايرقل ادح هلدقنق .١

 ا ىف 52 اسرحاو 44د ند للاب هللا مظعام )إ هنأ بس قا (هريقحتو ماسو هيلع نك 1

 يشن زد كب و لعن عال اذا” قيفيزلا مكح)) نووشلا# نمفااقل اب ©( كلذ :نيغ وا منا ليد

 از مه5لا هيلع قولك فكف م ةوعس ىو عيضكا# كي ناقل اككونع «( تائواز)ل

 ان م همك هانم ع 0 08 || هملكب ( لو ةملأل 3 لا ( هيلع نيدو هرار ؟أي ظ

[ 
| 

 (زناخلاطو ليان از تقع, هيلطاكآا معا ناتؤلا عفرو لوبقلا نم ىا (اهعباوتو ة ةباتسالا ١

 ْ مزلاب « علمت الف لتقلا ىف رفاكلا - الاكيتينا) ناز كلان نكي انلق) :ةمالاب ةماغيو

 6 يعينا اطير ال ايوب تاتااط اراك او 3 د الر ازنال 0 اكل « فاك يع)

 ظ انك بازشاولا ا مغ كب حا هوت كلنا .ناك يال يذلا )او ءافلوا نعل نايك ءازلا مغب

 | (علقم نيتللوا ( وقول عوض املا لكلا زل اهل هوزفم اوجد اراعاغ 3

 ظ عنتعالو و. هيلا, تيديشام نتعب كا ( هلع مدان ) فالاذلع ةقنم نونا عر ماا كلذ نع ض ردم

 ظ ناار درت آجلا قنا, © داف شإلا , ناسا يعول ليفت اكل( رقاكللا ,ناكسيلا ضيا عبااستال

 ١ (ةالضلا كرات لتقك ) هبهيلع مكعلل ةبجوملا هصئاصخ عيج ىا (هصئاصخ هل تي ظ
 ةعالا دعاوقو ةلدالا يهاوط فالخ وهو هب لاق نم دنع ا فك ا ان واهت وا ا

 هاوليعسالا دقو 4م ماع نم م او) اعا محا 0 الو مسا وا 02 الكرت ند فال |

 | ناكزا كلذكورل هتءرح ىلع عامحالا عم هلالحسا داقتعاب ىا (كلذب هرفك ىف كئالف

 يفي وار ةيفك كك النك )3 هلوييغس ئزمف ا فزعسإ نع لازال عطق عم (هسسقت ىف هين

 (رذكلاب هيلع مكمل, (هيف. لاكشإ ال ام اذهف) هتلاسز وا توين: فب كاشلاك (هوو

 هنع لتقلا عفرل «هتبوت لبقنال) ةيكلاملا شعم (انال هنم بات ناو) ادح «لتشر)

 ياذلا راكاااك ءلفيك .ميقتحو ) منه نهط .ىذلا (يىلوقل )ا ونكك ال 4ادخ ةيوتار د فش و) ظ

 هعالفا ةح ىلع عا عاملا امحت شا كلر)ا دلتقو هيون دعل ىا 5-5 ةليمافرلا ةنعرار فعل ظ

 ج11 1111 1 اا معلا ١
 فالخالب 6( رفاك اذهف )) هيدلاىلع مزحو مزعنأب (هيلع ممصو هيلع هبدهشإي فرتعاو
 . ارفاك لش ماسوهياع ىلاعت هللاىلص هنن ةمرحو ىللاعت هللا ةمرح كته هلالحعتابو هلوّش )

 هل وو هعالابال 0 دا ىلدلا كضلف و4 الفلا مالك دخ تالليصفتلا هده ىلعف فالخالب ظ

 ىناسملتلا طيضو سمالا ةغيصب اهالك نوكي نا بسانملا نال (مهةرابع فاتخم كرئاو)

 ؤ هفرص هدح نموا هزيم 'ىشلا دح نم يما ةددشم ةلمهم لادو ةهومضع» ةلذهم ءاحن

 نحوياياامب لا هةفاؤخلا مهتاراسع كرئا ىنعملاو عما ةغيصل مهتارابع ةنع-ل ىفو هشرو

 مهنالتخا) ضءا ىا «رحاو) تاليصفتلا ىلع ىا (اهياعرل هلتش (جاجحالا ىف)ل

 ناو بان نم ىلع مالسالا ماكحا ءارحا نم (اهريغور) ةثراولا ىورو 6ةثراوملا ىف ظ
 . روس وتاسلا 61ج نكس جن سدت داب“ ةعتطصتت 3 ةلااو الا ةلك 2دتت2 هلط ت0 ع سجل ع ونال 0237 و ومع حج ف فاسو هه سوو مس لجأ

 ل 56



 هت 2//

 مهدصانقم كل مص اهسر ىلع) نيملسملا رباقم ىف هنفدو هيلع ةالصأاا نم هلتش مكح

 لا هاعدفل ١

 -ه# لصف

 (اهيففالتخالاف) كلامنع ملسمنب ديفولا ةياور ىلع هنم (عصت ثيح ةباتتسالاب انلقاذا) . |

ِ
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 هدستيسشسس ابل
 سس اال

 ملع كلام دبع (امهند قرفال دا“ ادب رمل هيون ىف فالتخالا لع لوما ةياتتسالاف ىا

 اهتيفيك ىا (اهتروصو)) ةباتتسالا ىا (ا!موجوىف فاسلا .فلتخا دقورل ةّباسلا ةياورلا |

 نام يح ور راسك ان وجوب ( كاتس د ىلا 3 ىلا ماعلا لها روهح بهذف اهدمو)ل
 (ةباتسالاف ىلع ”لوق بيوصت ىلع هبا نا 1 رويت اد وا (هلا ا

 انوكيب طاجا نوكف (مهنم دحاورل رمعلوقىا (هركس ملول ابابحساوا ايام و

 مهنع صوصأملا مهراتخم ىا ةدويسم ناو لغو ناعم 2 وهو) مهضعب ىلا ةبسنلا

 ءالجانم وهو ءارلا فب اناا 5 ءاطعلاق) ةبادكأا نم مده ن 1 قى 6

 تر فرامل تبلل معلا ءاذكاو م و) هكم لعارم نحاللا

 ؟ قدا داو ىفاملا# ) ناديهم هلك ىلإ بودسنم (ىعازوالاو هءاصاو كالامو

 كارما ىووتلا "لاك نكاد" ةيساوغ ىدلا شالا ىأ (ىابلا باخ ول
 2 3( واط يور نا لا ا ظ

 ةشئاعو رم و ىنانعىور ىلا ةداتفوا وهو أامه3 ريغصتلاب (ريمتن دسعور ةقينح ىلا |

 هنأ قابلا تأ ل ىهذلا لاق نو رطل راند نانف ردع و هل 0 ري ا
 7 : 0 . : ١

 ىبا نب زيزعلا ديعل هب لاقو ىا (هلاقو) لتس الو هتنوت لقت باتول هنا الا ابوح و ىتا
 نيئسس عبرال ليقام ىلع هما سدو ايدج ل نا (ة يلغي ع

 8 مو رد ناو ىرهزلا نع ىورهتسا اةعالا 0 هنامو ناّتسو عبرا هب 0

 ةرازوال عصي ناك ديلولاوبأ لاق راشند ىالا ةرشعن ىذهملا هراا كلا ليلا

 ءاكح و "ةائم نع نو: ) هزه ىا"(5 كنوز“ قراصتالا لج "خا اذان 000
 (عازماظلا قهلا "لوف )“ةباتتد الا #نبوكنو ماسلا كافل ىلا «حلرملاو كو( نفل [ياراذلتلا
 ءانعوا ةباتتسالا بوو مدعب نولئاقلا ىا (اولاق) هعاماو ىرهالظلا دمت نب دواد مهو

 (هنع)إ هءفدنالىا (لتقلا ًاردنال نكلو هللادنع هتنوت ا نوغمسا ءاَملعلاوا ةكلاملا

 ةعبرالاو ىراخلاو دمحا ءاوراث (ملسو هيلع ىلاعت هللاىبد هلوقل) ةيكلاملا ريشاعم نحي

 هقالطا ىلع هلمح ع<لالو بي ملنا ىا (هولةقاف) هريغ ىا «هنبد لدب نمر سابع نانع

 باسلا مكح صيصخت اماو لتشملو هتبوت تلبق بات اذا دئرملا نا ىلع عابمحالا ةفلاحل ٠

 باصا نه وهو نسحلا ل انا ةزعسل ىف ديرو 00 ناسا للا وهو دوادك ةدحاو

 ناعم سو عبرا "م 0 هعامحو هعرزوا هشلو ىهتا كييدعا اذهو رمت كوع 0 ضف ْ

 (باتتسال هنأ هنعنتاورلا ىدحاىق) ىرصللا ا (نسحلاو) هلا هعألا هل جرخاو ٍ



 لهإإ 407 1-
 >> 2277 6؟67؟7إبإبب(ب7؟؟ل ل 2 ري يبيت بيبر

 دلو نمي دئرملا ىا (ناك نا هلا ءاطعنع اضيا يحول هءاحصاو كلام نم ثداح بهذش

 اقبل ةواماقل قلل وأ السا الو لوجو الا ىلا" (يتنز )املس هنلو ىا (مالسالاق
 لطاؤب هلع اك وخأبلاب ؛ماللسالا ىلا ترفل عا (ىواليبالا ناتتسباو) هتناون ”لوق مدع لع

 يو كوس رع .يررعلا زو يودو) قتتف هر دع مدعو كوالا -نونز: نع قم قنفلا
 قباسلا ثيدخلامومعا (ءاوسرل ىحلدلا مهوناك ةباتتسالاب وج وىفال لتقلا ىف ىا ( كلذفف

 ؤ عوفراام < ىفهزكلهلع اف وقوم (هنعهللاىضر 1212 ةدشىناناف:ص٠قاك (ىورو)

 دراقفو رز ةقفاون ا ؟4ءاطع هلاثو ل ة55لا ةارسأ ول ©( قاعد و هذ را 00

 ١ نمر دارا" هلعاو هلوش ىعذلا تّزغاَو ©ةدزلا ىف ءانسنلا لثقنآلا سانع نانع يورو

 ١ دروام هديؤيو (ةفيتحوبا لاق هبو) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبللا ةافو دعب برعلا ةدر

 0 اال اتساع لا ولا نام انك الدنا ل يل
 ةدنرالا نا ملعاو ءازغلا لاح مهضعب هصخ ناو نايبصلاو ءاسنلا لتقنع ملسو هبلع

 نسا دلاقلا ةدهولاو قاورتتا ناو ظنو نوح نإ لارا نسم كلو هع نسأل

 نأ 1و وطنااو .نيعلاو ىلساو كلام كافر كرد لع لزرع لع رز لبلو ترا رك ظ
 هللاوامدعلل يدلل: تدلل نهاظرادخا (ءاوبس ) ةدزلاب مهنم لك لتقف ىا ( كلذ

 هلل اهل اطيز )البا تلعسا» وا انوع :ةئاقتيللألا "ةدن نتا" © الطرح دم اما ماعا ىلاعت

 دقو لتق الاو باث ناف (اهيف سدح مايا ةثالث باتئسي هنا رمع نع 0 ءاماعلا ن

1 

 (وهو) مايا هب الأث ثيادس هنأ ع نع) قفورألا زويا بهذ. نك هيف فايا

 الو نط ديل و طل نا ( نيف الاخ ولاا رقع نع ىرل راد ىل
 لو كيرالا كرد ىعأب ا: لة ىصشإ وا ىو اءزحلا ناوقو 2 نتقنألاو فقاسات لافتا

 قالا لم ل سلم نعل ور) "لسور ؟( رع الا راظتنالا و ”تيثتلا, ىلا ( راهظت ألا ننال
 عه دا | كير ىلا, نا تام وبا زيشلا لاق ) اه.ف مهلا سال ( مانا هعابج )ل رومالاف

 لاقو اثالث] لاهقسالاىف ىا 6 ءانتسالا يف ) سانلا ةعا_# هيلع سيلو هلوش اكلا» ىنع

 ةثالث سيحب هنع ىلاعت هللا ىضر رمع لوق دئرملاىف هب) لوقا ىا (ذخا ىذلا اضيا كلام

 نينو: لاقؤ: لتقالاو ) هتبوت تلبق نانا ناف موب لك ) مالسالاىا (هباعضرعبو مابا

 1 يلسسفالا . كوسا الاذن كح كلاس رخ ' ناتنا وو رانا )ىلا عا 5-50 ”ىف راصقلا نا

 لاين لاو بايحعسالا هنع ىورو بوجحولا مارهلل ! مواخا حرش اك هد:+ يىها_ظف

 ثالث 2 لاهقسالا ىا ( اًنتسالاو) اهسفن ىا ( ةباتتسالا ندحساو ) با وصلا ملعا

 ةبوتلا دعب لتقلا الو ةياورلاف بوجولا تدي ملو ةباصلا لا مدير عواج (ىأرلا باحصا

 تارصصوا ةنم ىا ( أنما كانت هرم[ يستعا ىلاهتوت ويلا ىخر قيدصلا ر 1 أن ع 0506 |

 نقوش تملا ةغاش قنا اينو هين ل انو وكل يلق, نبل 16 ةفبتت ملف ١)

 م هاللي اولا تاكل رف حل املا 1 اك خاب قو قي لا هاورا٠ ىلع ةذازغةزو 5 ل تناك لل ا هريغوا ةو.ناا ىوعدب

7 



 5 4/و '

 مهل ئبللال نرريغم بر ىلا راد مالسالا لها لخد اذار ناخحاق ئاواكتف كو هقرف مآ

 تاناق اذاو برألاىف ]ولنا ورا فاكر تريلا سساكول 5 رلا تطاق اذاالا ءاسنلا اولتَش نا

 ايد ىلا نم قفاكلا ناقو) هين قكمأ ناو هلت ىملزال نول ناهس
 ةليق ةنيزمىلا بوسنع ىرصملا «ىتزملا هنحساو لتق هناكم بْن ل نا و ) لاخلا ىف

 لاق ىتفاشلا باحصا نيب امظعم ناكو امثدلا نه اللقتم ةوعدلا باحم ادهاز اعرو ناك

 لئاتتللاوءووثذلاو ا رضتحْلاَو لطوسبلا :كفاضو اةيلفل ناطنشلا طابو هقحل قا ىفاشلا

 نفدو نيّسامو عبرا ةنس ىفوت براقالاو قئاقرلا باتكو ملعلا ىف بيغرتلاو ةربتعملا

 ىا 6تارم ثالث مال_سالا ىلا ىعدب ىرهّرلا لاقور ىهفاشلا ربق ن٠ برقلاب ةفارقلاب

 نع ىورور ةعاس ىف ولو هلوق ىف ىخلدلا برغاو (لتق ىبا ناف) دحاو موي ىف ولو |

 ىروثلا دخا هو ادبا باتتسس جلا لاقل نيرهش تانيا ملح  للت اكن ىضر ىلع ظ

 ىتلدلا ت04 هةضرتءعم ىروثلا ذخا هو ةامحو ىنعل لوقل دق وهو (هتوت تدجحرام

 نأ يدا مامالا نع روصتم مل هنأ هّنارع هحوو هيرو تدحرام دازو دلع هبو هل وق ُّى

 نع ىكلاملا ىا «راصقلا نبا كحول جرت لوا هتنوت تيجر ءاوس ادبا باتتسي ءلوش

 ةريص لوالا ىلع مو ذأ انف عمج ثالث وا مايأ داون لك تباع اقيذات باتكئس هنا ةقيشح ىلا

 مشوي ةلكنم لاء رم الس ناوكيإر ا( لمتحم ىلسبلاب لاقوة دهم نك ىاراينمك لال

 نا نم هاواتف ىف ناذخاق هركذ ام انهذمىف دمّعملاو تاق فنصملا نموا راصقلا نبا ن

 لجْؤيف ليحأتلا بلطي ناالا لتقالاو ملسا ناف لاحلا يف مالسالا هيلع ضرعي دئرملا

 نم موب لك ىف مالسالا هيلع ضرعيو 1 نم قرأ هلخ ذيل هس نا رتيل مليا ةنالاث ا

 ىلا ادوع نوكي ةدرلا دوحو لتس ىبا ناو لتقلا هنع طقس ماسا ناف ليج

 اطخوا ادمع ىضاقلا سما ريغب لتاق هلتقول ىتح هسفن ةمصع لطبت لجرلا ةدر مث مالسالا
 نا ىا (دمح ٍباتك ىفو) هيلع ءىثال هاضعا نم اوضع فلتاوا ناطلسسلا ما ريغبوا

 (تاض ثالث ماللسالا ىلا دترملا ىعدب ]) ىرمصملا .دلاخ نبا ىا (مساقلا نبا. نع) زاوملا '

 دلع يفلت وب هقنرتس واخ ذاك[: نياحر) هكالابل يبهنم نيم روهعلال ينساك جال داومو يت
 «ةباتتسالا مايا هيلع ددشيوا) اهريغو برضو لش (ددهي لهل هتباتتساب لوقلا اذه |
 كلام لاقف) ددشيالو ددهي «المآ) هركبواو:ىا (بوتيل) هوو شطعوا عوخم
 ءاحر (هرضيالام ماعطلاّن م ) ئطعي ىا (هلئؤيو اشيطعتالو اعيوجم ةباتتسالاف تملعام |
 ىفو مالسالاهياع ضرءوز) لولا لكنتلاو «لتقلاب ةباتتسالامايافوخ غيصالاقورل هعوحر ظ

 | ةسنءايفةثلثف ةروسكم ةدحوممت ةلمهم ءاطب (ىتاطلا الني اوبالاغبو ( نسا ىباباتك
 ظ اهيضناو (ةنالل) نكاشاو):(ةلاتتسالا ةغابا عاب ©(مايالا جكلل اف ضم )توضيب ةزملا |

 نوجحلانم اهيف سيح عضاوملا ىاو غيصا لاق ) اهميلاو (رانلاب) رذنبىا (فوخيو) ٠
 لوهجلا ةغيصب (هنم قثوتسا اذا مهنع ادرفه ىا (هدحو وارث نيسوبحلا («سانلا عم |
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 يل ا ا ةرِمَع لكس وأ مالسالا اهلا 0 ا ا نال (ءاوس) 0

 ظ ا فرطلاب هزرتحم ام نام ىحلدلا لوف عف عقدي اف ب سما ىلع هفاشنأ ا, دا ظفح ىا

 ظ ناس بش ىل ناف | 0 هندر بدسسإ فوتوم دهب فقوي ل هفلل فخ ملاذا هناب نذدؤملا

 ظ ىل#» نم هارد مدع 5 امناو هيلع مالكلا قتاللسنو ىهتنا انف ناكر سن ل لاوز

 كياسأ كلذكو ىقسيو هنم منا : 7*2 عايض نع هظفح ىلعال 5 ىلع فوقوملا

 هَ هللا ىلص هللا لوسر باتكسا دقو 0 مايالان ه ةهدعل ب مالسالاىلا (عجر لك ادبا

 ظ نافيا نم ةثالث دحا وهو ةدحوم نوكسو ةحوتفم نونب (ناهين ماسو هيلع ىلاعت

 / نم افلشلا (اهيس جو اراض عبدا مهن ايا ةعذلا# مهيا ملعيال ناهبت همسا ناك مهم

 | ناهس ههيسأ تأ ص عبرا اطيز الحر باتلسا لاقو ىلس سس كييدتتل قه هلا هوكي ىوارلا

 0 زك ديو ىهتنا ىراضأالا ناهسو دعس ونبأ ن اهنلنو لد .ةمونأ راقلا ناهم ه 4 ىكلاو ىلا لاق

 لوالا.الا ةباحصلا ىف ناهين همسا نم ىزوجلا نبا ركذيملو لبق هباتك ىف ناهبن رمعوبا
 يع همم عاتب ءانسد ةأ سمعا هّضا هنأ ىور راقلا وه ناهمو لاق ثيح ف انكيكداقلل م هيو

 ا ىلا «ورضإ تدنلا ىلاعا 4 تهد 4م دودأ تيدبلا قو دي يرلل 7 اده نأ أهل لاذ

 ف ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ى :ا١ ىتأف مدنو اهكرتف ل هللا قتا هل تلاّقف اهلقو هسفن

 باتل قكللاتر * نعول خئاربظملا ىا < نا لاق ة هن الا هشحافو | ولءفاذا ندلاو كل رو

 لاما هيقفلا ىرصملا «مساقلانباهلاقو دمحاو ىتفاشلالوق وهو ةدرلاىلا ( مجرا امان

 عال تاكا لاقورل ةباتتسا نودب «ةعبرالا ىف لتس ) هيوهار ننا ىا (قحح“ا -

 أن رم ترض باننأ و هعاتنلكسا ناودا لب لق) ةودرلا تاسع ند ىا (ةعررالا ف بش مل 0

 ىنالوىهتنا فلسدقام مهلرفغي اوهتنيزا اورفك نيذلللق ةفلاخل بيجي وهو ىجلدلا لاق
 ضصصخم ليلد دو اذا ديسقتلل ةلباق ةقلطم ىهاناو كلذ فالخ ىلع صن هب الاف سيلنا

 ىلاعت هللاهمحر ةقينح ىلا باحصا ىلا بسناماماو ادهتحم اماما ق<“ا ىنكو دهتيعلل رهظب

 ددحو ةرم لك ىف مالسالا ددحو ارارص ديرا لجر ناؤاو ىف مهأع روهشم ريغ وهف

 ةدرلا هدنع نال ىناثلا جوزلا ةباصا ريغ نم هتارما هل لحن ةفينح ىبا لوق ىلعف حاكتنلا

 هؤاباو هتدر فسوب ىبا لوق ىلعو اقالط نوكي مالسالا نع جوزلا ءااو اقالط نوكتال
 ةقرفلا عقتو اقالط نوكيال اهؤاباو ةأرملا ةدرو قالط امهالك دم دنعو اقالط نوكيآل
 حاكنلا ةمصع لطين ةدرلا نا انباحصا عمحاو عقتال ضعبللادنعو اهتدرب ءاملعلا ةماع دنع

 . رذنلانبا لاق ىضاقلا ءاضّشالا ةقرفلا عقتال ىيفاشلادنعوةدرلا سفن امهنيب ةقرفلا عقتف

 ' (عجر اذ اايدا) هن هتدر نم «ىلوالا ةرملا ىف ديرملا ىلع بجوا) ءاملعلا نم «ادحا ملعت الو

 ظ لعد ىنبم عجر اذا ديرملا ىلع بدالا بوجو مدع ىا (وهو) مالسالاىلا اهنع هشفنس

 ' ةفوكلا ءاملعن ٠ ايسال لك الادرفلا هنال ةفيثحابا هب ىنعي (ىفوكلاو |او ىبفاشلاو كلام بهذم
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 هيأ -1 28١

 ظ ه[ لصف زن
 ارق نم) هدوجو ريتعي .ىأ 0 تبحنام ل رفكلا (كلذ هيلع تل رع 5

 مهقح ىف نعطي مل ىا (مهيف عفدي مل) ا نلدع ةداهشىا (لودعوا) هنع ردص نك

 (دحاولا هيلع دهشاعإ ةفصوا ةيث ص قنل (هيلع ةداهشلا م منم) اماذ ةذخسأ ىفو (اماو)

 ةلادعلا ف نيمهتملا («سانلانم) ةفلتخلا ةعاماوأ ةفتلملا ةفئاطلا ىا (فنفللا وار الدعولو

 «احيبرص نكيلو) اليوأت هلوق (لمجا 1 ةاوقم ةداهشل لأ هراركأللا دوف ندد

 ىمللدلا مهوناك هيلع ةداهشلا متم ن. مكحال اقلطم ىا مكحلا ( كلذكو ) ارفك هنوكف
 لوبش) ماسم نب دياولا ةياورب 2 كلود 0 ىلع بات نا) هلوق هعفدي هنال

 ه١ 0 هلا هنع ًاردر) نيؤشلا م "دام ىلا اديف روهملا هيلع م هب وت

 هريهشتو هريزعتىف (مامالا داهتحا هيلع طلسش ول هنع عفدي ىا لوعفملا وا لعافلل اينيم

 «هنع عاعملا ةرثكو اهفدضو)ل هلاقم ىلع ىا « هيلع ةداهشلا ةوقو هلاح ةرهش ردق)ل

 ارو ةضناوملا نوكسو نيونلا مف ع لاو ن دلال نينا هلا هر رطل ل

 ىأآ نام (3وكاو) نثعلا ةقح ىأ ( ةنسلا ل4 شلا نقلا اذن هلا ا

 نواف كلا در نسامنلا» نام رود“ علو تاادلا 111 ا مدعو

 فل (لاكلا ) رش ن»ه ىورو دل 3 مامآلا ( قاد“ راف قدام امل اتوا

 (ةوقلاف) ع اناس ( دشلاو نو لا قصت 0 لايولاو ةبوقعلا ىا نوأآلا

 ءاضقن ٠ (هنرورضل مايقلا هعنعالا#مم هتقاط ىهتنم ص 9 كك قلاف ىورو

 ىا 00 هتعاطىف اهناكراو اهطورششنم (هتالص نعل هعنعال ىا (هدعّشالو) هتحاح

 قلت ناوؤحخلا ةغرصل ©( !كلكَو نكلا لتقلا هيلع ب>ونم 0 هب وقعلا يدش ةقاذا ظ

 (قئاعو اكمال ) رظتنا ىا لوعفملا ءاس ىلع 6 صيراو هيحوأ ىتعمل هلتق نعل فقوت ْ

 ةلاكت ىف )ينل فام" هيلع قا (ةدشلا تالاحو عا ءاضتقا ل: قورغوا.. لعازش عنام ىا

 كلام نع ملسم نبا ىا'(دياولا ىور دقو هلاح قالتخا بسحب ) افغضو ةوق (فاتخي

 اذن خريكش اى (جزكت ابنا دفا ذو ةيعرحل هر تارطسا  ن يضاو لول

 ناناذا ةليهشا+ةياوَر نالا)اؤا واللا نجا (اةيقعا ياتكو» باتك م ءا (ةدتعلاف كلالو)

 قير قنا نياق: قالت نا زل لالا 2 كريس الاؤقل وفل زول زلاوشاف نضل ةب وقعالف دئرملا

 يبز#) هيقوفلا ديدشس 6 انع نب هللادعونا ىتفاورل فلس دقام مهأ ر مل اوهتل ١

 ديدشتو نيعلا مهل 7 لدع نادهاش هيلع دهشف 5 ماسو هيلع ىلاعت هللا لص ى

 عدارلا «(لكتلاو) ياء اوانجورا ل عيجولا بدالاب ) رذ ا ل كابا لادلا

 ىف ىساقلا لاقو هوت رهظت قبر اناكم قيضلا انامز (ليوطلا) مااهلا ( نعل او)

 نفراص (هفرض) ىلا“( ,قئاغإ نت انف للعلا )غطا [قصقلا ناك نيو 7 هب «( انعهجلت)

 _ نكلو نجلا نم قلطي نا غيني مل ) ةاضماىف ىا «لتقلا ىف) الكشم هلمح ىا (هلكتا) ٠

 26 6 ىراقلا ىلع 8 21



 هيت ع+ خس ظ

 ٠ (ميشنا ىسعام) هلوقل مدقم ناس (ةدملانم) نيلاف ىا (هيف ناكولو هن لاطتس

 + يسم ويلا هلثمىف) ئسناقلا قا (لاقو 3 م ديقلا نم هيلع لمحبو) هيف لوطي ىا

 اخ[ (هملع نما هلع سلا ادما 0 . سل اىف هلع ىيضو اذش د وعلا ادي هرج

 لكس :نيملاقلا ل سماخلا 3 لصف قسام اهلعل (اهلثم يارخا 5 لوز ؤ

 انه ه ىتتاام ريظنب كانه ىتفا هاف عا 1! ايرعب هع هناك عبق حرا لاق لجو نع

 مشا ولا مالا, الآ ءامدلا ) ثصت الو ىإ علو ةيناث, نوكسو" هل وا مخب «قارمتالو)

 (بدالا ىفو) نصح انزوا سفن لتقوا ةدر ثالثلالا ماسم ”ىرما مد لحال ثيدحل
 ديلا عدرو رجز ىا 0 نحي 0 هاف ربصلا يابا طوسمااب) 2 ىا

 0 (تننأف ندهاش ىوس هيلع ده شمل ناف ) ةدددم ةدم ىأ (ةديدش ة هيوقع بقاعبو

 نم انهعط يا محلا مضل «امتيتحرسوا) اسذلا ضاق امه وادع نمرلا هس نع عفدلل

 0 عم سسسسإ 0 0 اه:نعوروب ةنع انسدايذ عفد صا (امهطقسا امر ندلا ةهح

 ةدقتلب هلبق نم ( فخخا شا نأ حان ا ٍترصحا ناب :(راهربغ نم ل ضالا

 0 5 الا لووخاذ ةغيصل © هيلع دهشي مل هن 584 هنع رث كاك لتقف نم «مكحلا

 لعام نادهاشلا :نوكدو) لاقملا كلذ نودص هنم نظن .ثح لاكتلا (كلذ ه قل

 وهن ةوادعب امهطقساف رز امهتلادعف اهرما ناب ىا روهظلا وهو زوربلا نم ©« زيربتلا

 (امهقدص نظلا عقد. الفل ةعاورتشا ينل يبمت هيلع )تلا مكحلا ذفس مل ناو

 ( داشرالاىلو هللاو داهتجا ) عضوم انه هلكسيف 1 اعلاو) امهنع ريل جامو زواق

 ,تادبلاو تاوعلإ وهو داشرلا ىورو ةبادهلا ىا

 -ه لصف زج

 ىنلل ىا (هسب حرص اذا ىذلا انأن) ديرا عقلا .( لنيل كل ماقوف ىذلا (اذه)

 ةيرلا ريغإ هفصووا هرده فختساوا)7 حول ىا «ضرعوا) ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 اددشملوهجملا ةغصب ةخحسىف وهو هركذي حيرصتلا نيعتب ناكو ىذلاىا (هب رفك ىذلا

 ىذب سيل هلوةك ههجو ريغو هتلاسروا هتوين مدع داقتعا هحولا مث ىتذبام ىلع سبلو

 ةيزجلاب ىا ( ةمذلا هطعنجل نال ملسي منا هلتقف ) ةيكلاملا ةعأ: (اندنع !فالخنالف) عوق
 (وهو) هوحنو بسلانم هنغ ردص ىذلا ( اذه ىلع ) نامالاو ةطاصللاب (دهعلاوا)

 نم امهعابتاو ىروثلاو ةفينحابا الات مهعيمح ىا (ءاملعلا ةماغ لوقل هطرشب هلتق ىا

 مهلوَش هوالعو كلذب ىذلا (لتشال) مهعيمج ىا (اولاق مهناف) مئاهقفىا (ةف وكلالها

 نكلو) ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيسبنم ردص امت (مظعا كرشلانم هللغ وهام نال)

 ؛ (هلتق ىلع) ةكلاملا ( انحويسش ضعب لدتساو ) هلاح ةوقو هلاق٠ ردش (ززعيو بدوي

 . ناعالا نم هيلع اوعيابام اوضقن ىا (مهناجا اوثكت ناو ىلاعت هلوَش ) روكذملا ىعذلا ىا

 ١ "له )



 0 يب
 ١  0ا لا وا يحس 5

 هنا اولتا هذ ماب كيرالا اول كاع نغا م مر نك انا دوج سلو مل

 نيكل ١ ةققلاىف اهءال مهنع اهاق 3 < مهل اهنا نع 0 ةزمهلا 32 مهل نابل ال معا

 ناعا الىنعمو نيع ىه ىفاشاانعو نيع الك رفاكلا نيع نا ةفيت> وا دذخا هيو ناعا داك

 لاق اواتاسقب قلعتم نوهتني مهاءإ هلوقو ةزمهلا رسكب ماع نبا ةءارقفو اهتوفويال مهل |
 الو رفكلا' ةغا اَولَتاقف ةوالتلاوزاةي الا نشكل :ةعا ءاولتقاف نضال نق از قاما
 هللا مهب دعي مه ولتاق هلوش لدتسا ولو ل ربع ةلتاقملا نال صلنلا انتل لتقلا ىلع لياد

 سيسسسلس لييبا ع مالكلاو ىبرألا عم سلا ف موك ل قالو ىهتنا برقا ناكل هب الا مكيديأ

 هللامرحام نومرحمالو انه دخأا مولا الوب هللا نوم ؤيالنيذلاب ا ولتاتعلاعت :كاقدقل :ئطدلاق

 مهو دب نع ةيزذلا اوطعي ىتح نبا كتل ووا نيدلانم قا نيد نوئيدي الو هلوسرو

 «(ملغ' اقبناكدتتتو#لا لتقل مهنع عفت ةيزالا ءاظعا دعت نا ةباالا هاظف نوظاظ

 ظ ( دانت يرسالا "نال مناد هؤاذملا“ هلع ىنلا لت 2+ ءادلا نممانلاب لقق خل أ

 نبانا كالو ىهتنا شرتنم فلخىئا ا نايك اخ ه عقار ىباك ى طدلا لاق
 وو

 ١ ايثار لعاب مق نول ابننا راماو/ةنلاب نها قي انوككاد ردياالا ةييطؤتنلا و مارتن
 ' نا ىتبنيف (مهعم كلذ لعفن نا انا زوالو اذه ىلع ةمذلا مهطعن ملو مهدهاعن مل انال وز

 اوضقن دقف ةمذلا الو دهعلا هيلع اوطعيملام اونا اذاف) مهتدهاعم لاح كلذ مهيلع طرتشي

 ىجلدلا امهنيب عمجو برح لها اوراصو ةزخسأ ىفو نيسرح ىا (اراذك اوراصو مهتمذ ظ

 ١ اشياؤ)ةللكت مةرلاواةمست مالا نار. نع مهرشكي_ سن و ( عدوك ناولرتي)ةلصال ١
 | (مهلاوما ةقرسف عطقلا نمال مهلعىودو (مهنع مالسالا دودح طقستال مهتمذ نا

 ئدذلا (كلذر'قاك نآو )'نيمؤملا نم فا ( مهنم ءولتق نانا نملاو> ةينلشسالا كاش يآ |

 سلف اه رووا_اذليخب انزلا دع ىلذلا لئقاماو (ضدغ ةالالع ):ننسصلاو ةقركنلا نمل"

 دو ردا اعل قم 00-7 2ليشر نب دان بيل ان لد ظ
 ظ ماكحالا ةل نم عرف هناال مه 00 نزيد ف جردنم رفك عون هنأ هفو ( ه نولتش

 (فالخلاىضتقت ىهاوظر ةيكلاملا «اناحال تدروو) مهريغاو مهل ةلماشلاوا مهب ةينهاجلا

 رفك ىذلا هجولابىذلا) ماسوهيلع ىلاعتهللا لص ىنلا ىا (هركذ اذار همدعوىذلالتقىف

 نم) صاوظلا كلت ىلع ىا «اهيلع فقتس) ةماعلا ةلاسرلا وا ةوبنلا هسذكتك ىعذلا (هن
 ' مولعملا ةغيصإ («بعصللا وبا كح و7 كلذ دعب ىا ( دعب نونححس نءاو مساقلا نبا مالك

 ١ (نييدملا هءاككا ن نع) ةلئ ةلثسلا ىف باوصلاو ىحلدلا هلا يهاوظلاف ىا (اهنفف ىفالخلا)

 ظ نب نمحرلادبع نب بعصم نب ةرارز نب ثراحلا نب مساقلا ركبىبا نب دمحا وه ىلخلا لاق

 ةكلاملاىا (اوفلتحاو) كلام نعىورب هنيدملا ىذاق هقفلا قىدملا ىرهزلا رعصم ونبأ فوع

 ىف اك (هلبقام بجي مالسالا نال هلتق همالسا طقسي ليقف ملسا مث) ىعذلا ىا (هبس اذا)ل

 هليقام مده مالسالا ةياور ىفو ةيصعمو رفكنم هلبق ناكام وحتو عطش ىا جأ“ ثيدح



 سيب ع5 خس

 . ىكاطنالا هرثاد 5:6 اه ريغ ناك مي ةلظم قالطالا ىلع هلق 000 مالسالا مده ا 11 |

 .ىا (رئاكللا ةنطاب ملعنال انال) ارفكأل ادح هلتقت اناف بات مث هبس اذا ملسملا فالح )
 ظ 5 انفي 3 هلق هصقتمو هلدضغ ىف هلوحوالو لوقا ا ىراقالاق هدقيعم

 دهمال اضّقنو ضالل ةفااخمالا) هريغو بسلا نم «هرهظاام اندزيملف هراهظان مر ىذلاىا

 نيذلللق ىلاعت هللالاق) مالي ناك امم (هلبقام طقس مالسالا ىلا لوالا هنيدزع عجر اذاف

 هرهاظ مكح هئطابب ائنظ ناك اذا هفالخم ملسملاو فلس دقام مهلرفغي اوهتني نا اورفك
 هع دال مرذدابسالا عا (ديب“لق ملف نالا هنع رهظى ا فاالاب (ادبام فالخو

 لمتحي ذا اننظب ةربعال هلا عم نينس رفكنم دشا نوكي فيك ةعاس هرفك نا هيفو ةبوتلاب
 لخد اذا ناءالا نيفراعلا ضعب لاق اذهلو ربتعملا ناميالا هل خكامو رتسّسو ارفاك ناك هنا

 ىلاعت هلوق هيلا ريشيو قيرطلانم الا عحرام عجر ىذلا مهضعب لاقو باسلا نما بلقلا
 عاطقتا ال ىا اهل ماصفنا ال ىقثولا ةورعلاب كستسا دقف هللاب نمؤيو توغاطلاب ر ةكب نش

 نالت دا [ىفا منتسا راو ميقفلا؛ ننكر وأ (هئلطأر ىلا )7 ننالا:انلا زيلع ل ئا '(انأتسا 7

 هلعاو هل نعال هلا ىكاطتالا لوق عفدناف سنأتساو نكس ىا هيلا مانتسا لاش هئطاب ىلا |
 ناكر اي ضاقاة بلال لل ةططلا ول و هنطار مانت ةزذىلا"تعقتازا الو ىا قطانلا لآقو كفرا
 طرش هيف دجوبملوا اقفانم نوكي نا لمتحم ذا ماسا اذا ىلصالا رفاكلا ىلا ةيسنلاب لاخلا
 الل وؤناععا تاوولخ ئاذ ةراوش كذر دقانا 721ناعت طنا هللا نافالا"ةحك !ةظوارشؤم
 يك (ءى اهاعقسي مل هيلع ةيقاب ماكحالا نمل ماسملا ىلع ىا (هيلع تيئامور) هب اننظ
 ١ 100 ةرتقي باكلاىفذلاههالسا ظقسبالا لاقاو)' قلطالاا قفاكتلا نتفانلو أقل ىلا "كلتا ناوك نا

 و1 (هتارردل .كاموحلال 0 "ئعذلا لغياب (ةيلغ حو ماسو هيلع ىلاءآ هللا ىلص ىبالل قح |

 ظ (ه.ةرعملاو ل ةصقنملاى١ ةصيقنلاهقالا ةطسن ىفو (ةصيقنلا قالا هدصقو) هللحنال امب اهلوانت

 ١ نا هيفو «(هطقس ل ىذلا هحولاب ىا («ىذلاب مالسالاىلا هعودر نيب لف ةمذملاب ةقشملا ىا | نا

 ' هلوش هساق رهظي الو ىرت مك هعاونا قمع وقكلا سدحو ارفلا فو-ىف ىصلا 0

 ١ ناسا امك اذا فالقول ناسك دن نس نفل وتدل ار) غذا( حارا ١

 لازال لبد ل ا( لونذلا رب( والا ةب وت نالقنالا نأ )"نت عفدل باسلاىا (ملسملاةيوت ١

 , هيلع ىنلا لبق دقو نيدلا ىلا برقا امهنال ماسملاو ىعذلا ةبوت لبقت نا ىبرملا ةبوت ليقتاك ٠

 هللاو ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلد ىنلل مهءتش دعب دوهيللاو نيدترملا هيون مالسلاو ةالصلا |

 كاتشاب ةمضا -_ بحاص وهو («بينح نبا باتكىف كلام لاقل ماعا ىلاعتو هناحس

 ظ عملا ةرونص ىلع مي 7 قانا ناو) هءاتكىفو ىأا ( مساقلا ناو) هفو ىا

 (يكملادبعنبا 0 اين اناا اه خرغؤ نوم دهن نؤمن "نا راوتلا 1363 راقنألا از

 ظ 9 هللادبع نب 'مكحلادبع نب هللادبعيت دمحم وهف ءاهقفلا دنعقلطا اذا وه ىناسلتلا لاق |

 لتقمالاسأ | مم 1ع ءأ. دبالا و ”ايحتا و ةمذلا لعانع 0 اسوي اعىلاعأ ءذ هلل هللا ىلص انين مش نعي ”غيصاو)ل | ظ

 ال



 اذهو ماستالال ور كلذنم عناملا ا اسا هل لاَغبال غيصاو نونحسلاقو نوح“

 ارتتوقا) 0 لالش 2 ماستال رفاكل لونا ملسمل زوي تفكذا لاقألا نانا هيرغأ
 اهوا يدعو ملسان ا نكل وز مالسالاهياع ضرعينا بحال هنا ىنعملاو ملستالواماساهلدحا

 ' لاق هنا كلام باصا ائريخا) زاوملا نبا ىا (دمم باتكىفو ةبوت هل كلذف) هرايتحاب
 ظ ىمذ ىا «رفاكوا ملس:نم نييبنلا نم هريغوا ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص هللا لوسر بسند
 ' (كلاءنعانل) لوهحلا ةغيصب («ىوروال هتبوت لبقتمىا «بتتسي ملولتق) هقالطا دعسذا

 ريغوا اياك ةاكلا ملسي نا الا) هولتقاف هلوق دعب ةدايز هريغو بيبح نبا تاثك فا

 1 7 هللا ىلص ىب ا وازع 0 نأ اههنع ىلياغلا هللا ىدر رم نا نع بهو نا ىور دقو ) ظ

 ظ
 ظ

 ٍْ ل زاوملا د ىا ع ا ا م ١ (ةمملاف مساقلا نا هاا ماسإ نا الا

 4 ا هلََش يماو ماساهناهيق سيل (هومتلتق الهف رمعنا لاقف ماسو هيلع ىلاعت

 ظ ني رشم (انلال سر 5 اد نا لاق ذى ىرصملاهيةفلا (مساقلابا غ١ نيعمزناىا

 عيونتلا هحو نع يعل قرع انين كنور فلارملا اهنا رك كيلا لام ماير سا

 ظ (هلثم ىلع مهرقا هللازالال برضلاوا لتقلانمىا هيلعىوربو (مهبلع : ضالءانووخمز

 دحا ىلا 6«لسر, ملوار) اقاطم ىا (ىنب سيل لاقفإل ىذ ( كيا اماو) ةيزحلا اولقاذا

 نفل لتقف اذه وشنا# ىلفا ( وهز رش )رنا)نقا ا كنها او ناززق فلطقع م

 اذه ( كتبد نم 0 ايد ىدوهللا اذكو 6ىنارصتنالاق اذا 2 اقلا نبا لاقل ماسمل نا

 | ىف نعط وهام مالكلا عب ىا 00 اده ولو 52700 مند امنار ىشاةيلع نرد

 ىعي ( هللا يكيطعي كيذك لاقف هللالوسر ادمحنا دهشا لوَغ نذؤملا عمسوال مالسالانيد

 عزاولا لي وطلا نيحتلاو) عدارلا «عجوملابدالا اذهىنفرل السر هلث» مكلعجتوا ةلاسرلا

 ةزعسأ ىفو 6نا اماول مساقلا نبا ىا (لاقرل حيرصتالو هتلاسر ىنن ىلا حولت هيف سيلذا

 الا لش هناف) احي ولت نوكيال احبرصت «فرعي اًتشملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىننلا مشل نم

 مالسالا هيلع ضرعي ىا (باتئسي لم ملول اريثك ىا 6 ةرم ريغ كلام هلاق ماسيزا
 ريغ نم ىا (اعئاط ملسان ا ىدنع) ملسيناالا كلام لوقىا (هلوقلمتو مساقلا نبا لاقل

 لو ىدوهللا ىف ملاس نب نايلس تالاؤس ىف نونحح نا لاقور)ل لتقنالاو ملسا هللاشنا

 «ليوطلا نحلا عم ةعجوملا ةبوقعلا بقاعي تبذك ) ةلاسرلاب ىإ (دهشت اذا نذؤملل |

 اذه لاه نا.آلا مهلا لتش ةلاسرلاوا ةو.لا ىنول ىمذلا نا نم قبسامل فلاخم هنا هيفو ا

 | ةلاسرلب ةداهشلا انديق ماو هييذكتت داري نا لمتف نذؤملا عم باطخلاذا جيرصتال جيولت
 قيد هب قيل ينربال ملأ دفا ونااىفورل م اسي نا الا لتقف اسرح ريصي ديحوتلا بذكول هنال

 0 هحولا ريغب ىراصالاو دوهيلانم ءايدنالا متش نءرل كلاننعىا (هنع نون ةياور

 | عجو ىبم درفمنمنا ىنيالمت ىلوا ناكل رفك لاقول ىاطالوق عفدناف هبىا (اوزتك| |
 | هللا انمآ لو نم سأنلا نمو ىلات هللا لاق ىلوا نالامطوملا را |..يلف# ىتم

 مسلم

 ا 2 2ششُسُُلا_ لس سمنل

 0222ه ه4 تنيبيي:ينننبس٠سب تيس



 ظ

 ندم لاق ماسك الاز دجيطلا م ةغاصا (هقنع تب رض)ل نينمؤع مهامو رخ - الا مويلابو

 ملسوهياع ىلع هللاىلص ىبنلا بس ىف ال ىعذلا لتقن: ترمأ ىا «هتلنقملف لبق ناف نونحس
 ىأ (دهملا مهطعن مل نال) هءاود ىف ىا (ليق)ل ةيلاح ةل> (هييذكتو هبس هنند نمو

 فكلاىلع لب «انلاوما ذخاو اناتق ىنعالو) هراهظا ىلع ىا 6كلذىلعإل نامالاو ةمذلا

 ةسن ىفاك انم ىا (ادحاو) ىعذ ( لك اذاذرذ كلانه ةلذملا 5 ةيزخلا لذبو كلذ نع

 الالخ هدع ىا رجلا هد نم ناك ناو) هنم ا انمالامسانخلا دا © 0

 ا ( و نما دو ىلا ىلا 1 لها انل لذيول 0 نا 0 هل

 ”دهع ضقتنب كلذك ) ءاملعلا نم 6 لئاق لوق ىف كلذ انلزحبمل هلس ىلع مهرارقا ىلع

 هلوق عمل ىتح هبس مدعب دهعلا هيلع ذخا اذا هلا ىهاظلا (همد انل لحبو مهنم بس نم

 ظ م ساق ادهو (ةمذلا هدف رمال كلذك لتقلا نه ةيس نه مالسالا نصح ملاو) صضقش

 ىضاقلا لاق اذه ىلوا لب هلوّش ىحلدلا برغاو ةمالا روهمح هب لَه مل اذإو قرافلا

 | ايناث (ةشا نعو) الواىا (كشبقلا نفت ووردت نما ذاع تفنطلللا “ىلا (لضفلاو ا

 | («ناتق اورفك هامديف مهتنوقعل ففخم ةطلىفو (ففخاقت مساقلا نبا لوقل فلاخم)
 هنا ىلع :لافاف)لا نديهجحولا دحنأ 2 كلرهظل

 : ظ هسأ . ياي 4ه:ع نودع نا هلاقأم ىا

 ةاوط ياليل لاق كش كلذ: 2٠ كلام تاكا نه (ندملاا نع ىوراق قالخأ)

 ىئارصتن ) ملكتتملا ءاو ةزمهلا مضب (تينا لاق ل بعصملاوبا] ىيكحام ةطسن فاك

 ظ حا (هن)) ىدنغ ىا 0 عا الا يع ىلع ىسع ىطصا ىذلاو لاق

 ةلساو امون ) هيرض دعب (شاعوا هتلتق ى -- )| اجو ايرض ىأ (هتيرضفإل هما ىف

 مضل دقو هالك وما: محلا - لا ع ىلع حرطف) ه هب وه دعب ( هلحرب هرج نم ترماو

 ناب زيا انف "هول نيج رسلا عا نبزلا فف ءار زكح قاذلا' كلل وضوح كو فلل

 ةلاطتق او“ (كنالككلا. هتلك اف ) 'ةإ الا: ىف "الا تورغم رافق ءاثلا عفو يملا رسك نم خسنلا

 ١ هس لضف هنا هتباغ ةلاسرلاو ةوءلاب امهئافطصأب هرارقا ىلع لمتشم هلوقذا ثحن لحم

 | ىلات هلوقل ىطق ليضفتلا لصاذا هب رفك امم سل هنا لب هنيد ىضتقم وهو انين ىلع

 لاق مالسلاو ةالصلا هلع هنأ تن دقو اعسال ةرورضلاب ندلا نم ملع امم ىسلق لزتتلا

 دوما نأ هدورو بيس نأ 3 ىمبوعه ىلع ىو ريتال هءاور قو ءايسالا ناد 0

 ايباتك هنوك ع مجلد 1 0-0 0 هلال ىهاظ اذهو (لتش لاقف ادم قلخ حف 3

 1 قمل نكا و 2 لا نايداآلا عج يف كااوقلا اذه ليم كحل لوهالو لب ا ىو ريصن و

 هيون

 ظ

 ظ

 ا

 ١
 ا

| 
 ا

 ظ 7 تس ا تا عا وللا ' "نيرخ الاو نيلوالا ١" عامحا, 'ىش لك قلاخ هللاف هللا ناوقيا ضرالاو تاومسلا قلخن.



 هت  غ// خ-

 | اميل دوحو و( فقوتم .ىزاجت قلخ ريطلا ةئيهك نيطلانم قلخ اب ىلاعت 0 اماو

 || مسماقلان | لاقو) ثيدح فاك ةتعتضاو يدلك عناص هللاناؤ رخا .| قواخم نم ريوصتو ءامو ظ
 لاق هنا) لوهجلا ةغيصب ( هيلع دهش ) ةرهاقلا ئا 6 رصمب ىنارصن نع اكلام انين
 هنأ رب دمحم هميم علل دقو. ىاسفلتلاد لاق نوكسلاب ةئسل قو انوش مفرلاب © نيكسم

 تناك اذا هسفن عفن مل هلاش) ءازهتسا هلاق ةنعافف نالا وهف ةغطس ىو نالا ىا: «ةنلاىف

 .لاق نسانلا هنم 0 سانلا ىا © هولتقوا )ل هيلع ءارتفا اذهو (هبقاس كأن بالكلا
 ١ (تدكدقاو) كلام تا «لاق) بالكلا هتفح ىلع ىرغلو (هقنع برضت نا قيل كلام

 ' ىتعي ىنارضتلا بلكلا اذهنع مساقلا نبا ةلئسمىف ىا (اهف ملكتا النا تبراق 3

 ةزحسأ ىفو علركملا لا قررا )»نإ وصقل الا نوبل قر دنأل مث) ةخخش ىفاك ئشن
 ةؤطست ىفو «طوسملاف 7 قاكلا ريكي «ةنانك نبا لاقل ىنعفنسال ىا تمصلا يعطل
 مامالل ىراف ىراصتلاو دوهيلا نم ملاسو هيلع ىلاعت هللا ىلد ىتلا مشنم)ل ةطوسملا ف

 مْ هلتق) مامالا ىا (ءاشزاو) ءادّسا ىا (رالاب /ر قب يملا وفارس الا دوم (هقارطكرالا

 اوتفاهتاذا ايح رانلاب هقرحا ءاش ناو هتفيح ىا ةثلثلا ديدشتو ميلا مشب (هتثح قرح

 دقف الاو ةسايسلا بابنم ايح قيرحتلا لعلو اوغلايتو مهنم رركتو اوطقاست ىا (هبسف
 ىلاعت هللاباذعب هوهذعتال ةباورىفو رانلاف شارفلا تفاهت لثم هللا الا رانلاب بذعبال درو

 ةنانكن نا لاق دامو ف نم“ نمنع: نا نع هخ أو هكوادتسسم ىف ؟الاو ىذمرتااو دوادوبا هاور

 نبا ةلئسم ) ةنانك نبا ىا ( ركذو رصمنم كلام ىلا لوهجلا ةغصب («بتكدقلو)ل
 [ىاولا كك انا :(كلام-نومان) مساقلا نبا (لاق) رصع قارضنلا و (ةمدقتلا مساقلا

 ايرا ايرا عطقالو ايح باصيال هنا ديقيف هلبقال ريسفت (هقنع برضتو لت 'نأب :كلشكفأل

 رسسكلاب ةلآقلا اوتسسحاف متلتق اذا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل لتقلا عاونانم كلذ ريغو ٍ
 بتكاو ةللادبع ايااي) كلامل ىا (تاق 9 نادك كاع وفا عأا ( اه طكفزلا ذل عونلاىا |

 هقنع ب رض دعب قرح هقحاام ىا (هب هالوا امو كلذب قيقحل هنالاقف راتلاب قرح مث

 تعمسو ىنيعب تيار مهلوةك زاحلان« مهوتبام هب عفدي ىجيدب سارتحا (ىدس هتبتكف)ل
 كيا شا دبق قاب( ديل نوي »ب هسا "يطير اطيالال .علاثقما اهرزرع اا وا كرو شاور
 رزقتلا نم :ئؤقا:ىوتفلابابىف رب رعلا انا ىلا: ءامنا:هفو (هناماالؤأ زكا اق ) ءارسلقو
 نونلا مضب ةخسنىفو تيهذ ىا تاحوتفملا ةمجلالاذلاو ءافلاو نونلاب (ةفيحصلا تذفنو)ل
 6 كلذب ) :رصم ىلا اهتلسسراو:ئا لعافلا ةقبصي ىرخا قو. ةروشكملا ءانلا فيدعتو

 (ىحب ن هللادعىتناو) هلتق دعب ىا «قرحو) ىنارصنلا (لتقف) كلام هب سما امب ىا

 وهو نيتدحومو ماللا مضب ( ةبابل نباو ) 3 هسا نع :اظاولا-ةئاتوزت ضخ اقل: ولألا

 ةئسن ىفو نيتفاضالاب 6 انناحصا فاس ةعامحو ) ىطرقلا ةبابل نب رمع ن عى نب اد

 .٠ نا لمعلا ىلتش قدوطاة د تاهتسا ةينارصن لتقف نييسلدنالا ) انباعصا فاس ةءامجف
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 ظ هلانسا 0 ع 7 1 ةوننو ” حوش 5 ترهظا ىنعي |

 دياقيل تايسون او اهيل غانللا كغ نانلا ميدقتس ةزطسا ىفو ىنلالاك ضقانم امهندو

 ؤ ةنيألا لوقلا اذكو و مهبهذم ىضتقم هنال ةلاسرلا معو ف الرإ اضاع( ةوبنلا ف ماخح

 ( سما امناو ميسم نبا عسملا وقياس نا ,اؤلاق ,.ننانلا..رفك دسقل :هلوشب مهنع هللا: نبع(

 ١ شيل ذا) ةيبانتك ةيمذ اهنوك نع تدردو ةسرخ تراض هنااهلاذ ةيويرلا راكنال الش

 ظ تاومسلا قلخ نم مهتااس نالو ىلا: هلوقل مهريغ نيدالو لب مهنبد ىضتقم نم اذه

 ' نانم قبس ال فلاخم اذهو «اهنع لتقلا ءردو اهمالسا لوبَشو) هللا ناوقيل ضرالاو

 يللا في ريع ويحمل ىفال هدرا همدلاظلا !لايقنانو_ لتر انيق تاجا, قط اظل ضنا
 / وبا وهو (بتاكلا نباو ىسباقلا مهنم) ةيكلامانء ىا (نيرخأتلا نه دحاو ريغ لاقإل
 1 ةيدهشت و ميلا 0 (بالحلا نا مساقلا وا لاقور) دمهم نب ىلع نب نمح رلا دبع مساقلا

 ماسسم نم هلوسرو هللا بسنم هءاتكىف )ل ةئامئالثو نيعستو نامث ةنس تام ىرصب ماللا

 |! بنزرغاؤ زوهمكل فلاخم اذهو هوت لقتالا ىا (باتتسي الو لتقل ىذ ىا (رفاكوا

 ” ا ب الا رقاب ةلابتا الدال هللا كاس انو نعيم دلل 17 ةيراللاب لكس لاك: ةدعتر رمل
 ْ باهزلا دبع .(دكوا ىداقلا ىدحوزلاكلانه طور نئاكلااو .دتزملا ةبوتا لقت لبا كلذ |

 ْ هيدغرف عا «(فنع لعتقلا ردى كلام نعي( نشاوز ميسون م ىذلاىف ) ىلاملا

 ( ههيشيشو ) انزلا ىعرب ضتخم هلا روهشللاو (فذقلا دحو نونححس نءا لاقو همالسا.)

 ةحاشملا ىلع امانتبال © همالسا ىعذلا نع هطقسال داعلا قوقحنمرل هوحنو سسلا وهو

 ' قش فذقلا دح اماور) ةحماسملا ىلع ةينيم اهنال (هللادودح همالسساب هنع طقس امناو)

 ظ ىججدلا لاق هلوسرو هللا ىا (بجحوأف) نيمرتحملا دايعلا نم (هريغوا ىننل كلذ ناك دامعال

 ريف نقرا دج للي ل ياسو, هيل ىلات هللا لص نينا نؤذق ءاذإت مدل ىلع لعب فو
 ظ نكلو) ملسا رفاكىلع لتقلاب فذقلا دح ةنسالو باتكنه فرعيمل هنا هبفو

 ' ةمرح 2 لتقلا وهو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ق>ىف فذقلا د> له هياع -

 ظ همالساب لتقلا طقس له 51 ةيراغرا ىلع ثا اهتوكروي هميضقلا باك ماسو هيلع ىلاعت. هللا ىلص ىب

 صاظلا ىتاسملتلا لاق نيدلا ةلئسمىف نيقيلا ماع كل نيتي نيح ىلا 6 هلا نينامت دحتو |

 ماللبلاو ةالضلادلعيبهل ذو» نمر كوراءابات هفال لسا تلق لتغاةاذآ نفاق هاذا هنال لتقلا |

 . مالكلانم كلذ لبق ه !ايديع ال كاع نوب موانيالاو هئم م لبقو ماس اا

 اه( لصف :-

 نا ملعا هلع ةالصلاو هلسغو ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا بس ١ ا

 9 تحب ف وحلا كب سم الو ةلملا هقفاوب رذاك نه هالو ماسمن 2 تيرعألا ان دع كيدوللا

 مع ةمماس مزح

[ 
 حاسس

 ١ اماو نيملسملا لام 327 كلذ عضوي ىبفاش اشلا دنعو مالسالا ةلاحىف هيستكاام دنا نلانم |
 ل 1 ا طا تبت هسا و حسم ادع وس دس هصصص معحلم تسسسل



 همي عمة

 ببسإ لتقن٠ ثاريم ىفإ) ةيكلاملا ىا (ءاملعلا فاتخا) نيملسملاهتثرول اثاريمكالذ نوكي
 عضورف 'ىنلاك (نيملسملا ةعامج) هثاريمىا (هناىلا نونحبهذف ماسوهيلع ىلاعت هللا ىلص ينلا
 للا ىلص ىبنلامتش نا) ةهج نم ىا ةدحوملا عثو ىفاسقلا رسكب (لبقنمإل لاملا تيبف
 غبصا لاقورل ةقرفتلا امهنيب نا ىهاظلاو (قيدنزلا رفك هيسشي رفك ملسو هيلع ىلاعت

 1 و راج تب ناو رح دهراصسسس ص وص و وو سدوم سسسم 059010100 30 داس نك دونت 00سم. و ول يصب ن4 يوت

 «اييذ,,) :انفغع مناوي ا( رستم ةنعمت ىو كما راجاعب ناكيزرا ر نيف نباح رولا قلبا

 اذ ىا (نيماسمللهثاريق) همتشب ىا (هبرل انلعم ىا (الهتسم هل ارهظم ناكناو) بسلا

 لاق) هتبوت لّشال ىا (باتتسالو) ارهاجموا ارمسم ناكءاوس (لاح لك. ىلع لتَش وز

 ىلع هئاري١ ىف مكحلاف) همتش هناب (هيلع ةداهشلل ركنم وهو لتق نا ىسباقلا نسحلاوبا
 اردنال هيلع تحب دح لتقلاو هتثروا) هن ارم ثناء قاس اغلا قا 0 هرارقا نه رهظااه

 (يضاعنقلا هلاقام' لق لاب (كيلذكو. ءايخ: ىف .ثايريلا نجل !نلتتلادوق ا يكرس! ليضا وح اوك

 هسسبلوتقملا اذهىا «همكحوهدح)) لتقلا ىا (وهذا لتشب ةبوتلا رهظاو بسلاب رقاول)
 هنيفكتو هلسغو ايم هيلعو ايح هفلخ ةالصنم ؟مالسالا كح هناك رئاقتو هلارتم يف )

 رمتسا ى ا: (ىدامتو .اننرسلا/ رقاؤلو )' اقاقناو:ةكانمو,ةلماعم هلمقوام اذكو انروبق ىف هنفدو
 (نيملسملل هثاريمو)ل عامجالاب (!رفاكناك كلذىلع لتقف :هنمةبوتلا ىناو هيلع :رضاو ةده

 (ىراوبو هتروع رتسكو نفكيالو هيلع لصيالو لسغبالو ) عازنلا نم انمدق دقام هيفو

 ىساقلا (نسحلا ىبا خعشلا لوقو) ةرفح ىف مهنفد نم © رافكلاب لعشام ) هتفيح
 عقوامم (بئاتريغ دسم رفاك هنال هيف فالخلا نكمالال ىهاظ ىا «نيب ىداققملا هاجملا ىف)
 لثمىآ (كلذكو غبصا لوق لثمإل ىسباقلا لوق ىا (وهوإل هيداهت نع «علقمالو) هيف

 هيفو هعو>ر ريغ نم (هلوق ىلع ىداَع قيدنزلا ىف نون# نبا باتك ىف) غبصا لوف
 نالهلثمو) هيرشم فالخ هلال اًهيدنز هنوك نع جرخ هرفك ىلع ىدامت اذا قيدنزلا نا
 نون كلما دبع همساو «سبيبح نبا باتك ىف كلام باعصا ن. ةعامجو ةيبتعلاىف مساقلا
 املسي ل اذا ىا «دئرملا مكح ل باسلامكح ىا ةيكيس مساقلا نبا لاق هلثم ةيرافكهؤرلعا

 «هقتعالو هآياضو ,نوحالو:هلا كنزا ىئذلا نئادلا لها,.نمالو نيملسملا نم.هضرؤ هتزتالاا

 لتق) مساقلا نبا هلاقام ىا 1 غبصا هلاق ور اذوقوم كلم نع هتذرب هلام جور ذئنيح"

 ىذلا قيدنزلا ثاريم ىف فاتح امناو دبز ىبا نب دمحخوبا لاقو هيلع :تاموا كلذ ىلع

 ناو !ىهاظ هتبوت (هنم لقتالف) ةلطاب دئاقع رمضي هنا عم اهرهظي ىا (ةبوتلاب لهتسي

 اهنا ىفاشلا نع ىجلدلا لّقنو انيهذا قفاوم اذهو اقداص ناكول ىلاعت هللا دنع هتعفن
 قيدنزلا قح ىف دربمل ثيدلانا هو ئهّساهنلق نع تققشاله ثيدحخل هنع عفدب و لش

 ديز ىلا نا ىا «(دمموبا هلاقو ثروبال هلا ىالخالف ىداقتلا اماو) قيفوتلا ىلو هللاو

 0 هامحاصلاقو للاكل عبس ىف كلذعضويو ءولا ةلزتعوه ةفينح ىلا دنعف ةدرلا لاح ىف هيلهتكا اأم

 ١ هلع) مهن مىا ةحوتفملا لادلا ديدشتب («لدعت لو تام مث) الثمىا (ىلاعت هَللابس ني)
0 6 2220-2-2 
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 اللا لعقار دهر اةيقؤ فلاب ىلا ةلهدتتوا اول دعب ىيويجو وأ الاديب مظللا (بقتا لوا -ةناي

 هللا لص هتلاسرب بذك"ىا لاذلا ديدشُس (هللال وسر بذك نأ سيخ نا باتك ىف
 انيد نلعاواإ قاحللاو قابسلا نم قايسلا هيلع لدباك ناميالا دعب ىا (ملسو هيلع ىلاعت

 نيماسملل دئرملاثاريمزاكلامل وش لاقول اًذىا (نيملسملل هتاريمنا مالسالاه»قراش امت

 دز َن تفاجنلا نع ىور ىارلا ةعس رب روهشملا ةنسدملا هقف (ةعسر هترو هنرالو

 كلام.لاق هريغو دمحا هقثو ةفئاطو ثدللاو كلام هنعو ةعءا7محو ببسملا ناو سناو

 هللاىلص هللا لوسر دعسمىف ةقلح هلناك ةعسر تامذم هقفلا ةوالح تءهذ ىلاعت هللادمحر

 هةقلح ىف ناسلجي دمحم هنباو نيسسحلا نب ىلع نب دم رفء> وبا ناكو ملسو هيلع ىلاعت

 هئامو نيثالثو تس ةنس وت لعشملف ءاضقلا ةيلوتل رابنالاىلا حافسلا ساعلاوبا همدقتسا

 دوادوبا هنعو هريغو ةثينع ننأا نع ىور ندهتحلا دحا ىدادغللا (روثوباو ليف

 هنعو ىعشلا نع ىور مالعالا دحا ىراصنالا ىذاقلا وهو (ىلبل ىبانباو ةحامنءاو

 نع هيفإل لوقلا ىا (فاتحاو) قدصلا لحم متاحوبا لاقو ظذفحلا ءىس دمحا لاق ةمش

 بيسملانءاو هنع ىلاعت هللاىضر دوعسمنءاو ههحو هللاءرك بيلاطىبا ناا ىلع لاقو دمحا ا[

 (يكحلاو زيزماادبع نيرمعو ىبعشلاو )ل نيعباتلا لضافانم اهالكو ىرصبلاىا 6نسحلاو

 ةحوتفم ةدحو# ريغصق ءابف ةحوتفم قوف ةانثعو ةلمهم نيع مضب ةدتع نبا وهو نيتحفب

 همسا ىف اذه عم قفتنو ىلإ لاق هلل اناق ادباع ناك هريغو ةعش هنع ذخا ةفوكلا هقف

 ةاور نم سيلو ةفوكلاب ايضاق ناك دلاىف ناقرتشبو ساهن نب ةبدتع نب مكحلا هيا مساو

 هماقوا نءءاذه دعف ادحاو هركذ مدقتملا مامالاو اذه ىراخلا لمح دقو لاق ثيدحلا

 هتلرو هثرب ةفينح وباوإل هيوهار نبا ىا «قحساورل دعس نبا ىا «ثالاو ىعازوالاو)

 ىف هسكامو هدادترا لبق هسك اه كلذ ليقول هنع مدقت ليصفت ىلع ىا (نيملسملانم

 (نسللا ىلا ليصفتو ىضاقلا لاقت هائمدقام ىلع (نيملسمللف) همايا ىف ىا «هدادترا

 نونحس لوق فالخو غبصا فارع ه2 وطاو) ماظل اد( نا( نتسااؤإلا اقاننو) يساعلا

 الكنب (هناراو عوق -ىيدزلا تدارس فر كللام .لوقرلغ) :نوبعلاو خصاىا (امهفالتخاو

 ركنا( فاذنا_هنلع)' تق ءاؤه ىا"(تناتكةملسملانا» "ههترؤ اللافت زإؤ لقطع ىالازرلا

 هب ىا (هلاقو ةبوتلا رهظاو كلذب فرتعاوا اهركتاف) لدع دوهش ىا (ةنب) اًهدنز

 مالسالا رهظم هلال ) كلام بادكا ىا (هءاعصا نم دحاو ريغو ةملسم ندخمو غصارل

 هداعىلامت هللاىلص هللا ل وسر دهع ىلع اوناك نيذلا نيقفانا مكح همكحو هتيوتوا هراكناب ظ

 نيملسملانم مهتثدو مهثري ناكو رفكلا نورمضيو مالسالا نورهظي اوناكثيح «ملسو ظ
 ,ىس هظفحىف ىراذعلالاق ىثدملا متاَصلا «عفاننبا ىورو)ل هريغو لولسزب ىبان هللادك

 نا لاق ادحا هيلع مدّشال ناكو اديدش اموزل اكلام مزالب ناكو َةَقث نيعم ننا لاقو '

 0 مساقلا نبا نع خبصأ ىورو) اطايتحا ىنعل (هلع ىلصي هنا هلثه مكحمو تاق كلاضفا



 0 ةلسلازف) كلامنعىا 6 ل( كينددلا سيدو الا بنار كلام نع نعزؤر" قدغ

 رباغي هيو (همدل عب ” هلامنال) اًئيف ىا (نيملسملا ةعامل :هناريقنا), زاؤملا نبا !ىا (دنت

 هب لاقول هيلع ةئيب تايثاب الو هرارقابال هقافث در مهنم دحا لتقام هلال نيقفانملاك هنوك

 عابتالل 1-7 يلا مضب «ةريغملاو ثهشأ'هلاقورل كلام*تاحا ىأ: ( ءانكا نم :ةعاقم ايا

 بهذو نونححسو) زاوملا ناىا (دمحو) بيبح ناوا نوشحاملا ناىا (كللادبعو)

 ه دهش امم فرتعا نارث ىحلدلا هلاقأك دئرملاال قيدنزلا ىا (هنا ىلا ةيبلا ىف مساقللا نا

 نال تلق ناث دقو ثروبال فك بح اذهو ىحلدلا لاق «ثروبالف لتقف باو هيلع

 لصالانال (ثرو تاموا لتقىتح رش مناور باوصلا هجولا ىلع لبقتال قيدنزلا ةبوت

 «ارفك رسانم لك ) مكحلا ( كلذكو ) مساقلا نبا ىا ( لاق ) نامالا ىلع هْؤاَش

 هنمزيف نوقفاملا ناك 6 :(مالسالا ةثارو نوثراوّس مهناف) تاموا لتق ىتح هرهظي لو

 ىلاعت هللاىبص ىنلابس ىنا رصنلا نع دال مماقلا وبا لئسو) مالسلاو ةالصلا هبلع

 (ن(ل نما )*هلاف ىا (هنا ياخ نوملعحلا مأ هنيد لها هثري له لتقيف ملسو هيلع

 هب درو اك (نيتلم لها نيب ثراوتال هنال“ثروتلا ةه> ىلع)ل مهل هلام ىا (سبل) اًنيف
 ظ ىنغم) ركذ ىذلا ىا ( اذه دهعلا هضقنل مهئيفنم هنال ) مها هلام ( نكلو ) ثيدحلا

 ةرلا' (هراصت>اور :بتاكلا نبا ىا (هلوق هلوق راصتحخاو ىا

 ميدل
 ملسو هيلع ىلاعت ع ل١ لاو هشكو هءايسناو :ةيكلدإلب ىلاعت هللابسنم مكحىف) ظ

 نمل كلذ وحنو هبلا ز لان دكلا هللا قاطت ههاماسأا :نوالحإل هع عت لل
 كفسلا بحاو لب .© مدلا لالح زل ىبرح رفاك اضيا نييمذلا نمو تلق ( رفاك نيملسملا

 ةطوسبملا ةخسنىفو (طوسملا ىف مساقلا. نبا لاقف) هتبوت لوبقىا (هتباتتساف فاتخاو)
 باتكيف كلامزع مبماسقلا نبا هاورو) زاوملا نبا ىا ( دممو نونحح< نبا باتكىفو)ل
 ه2 ىلا« نوكي (نآ لا كتب ني لك لكامل نم لادا للف حا عططبلاو وام
 ىلا) هب ايودصم ىا (هدادتراب هللا ىلع)ل ءارتفا هبس ىا نوكي نا.الا ةؤسن ىفو (ىرتفا)
 هبس زوجي نيد روصتبال هلا هيفو انيد هذخما ىإ ( هب ناد ) مالسالا نيد ريغ (نبد

 هلال لتقوىا («بتتسيمل هرهظب مل ناو تانتسيف) هنيد ىا «ةرهظاو) هيف ىلاهتو هناحس
 نا ىا «فرطم ةطوسملاىف لاقو) قيدنزلاك رفكلا ىنخاو ةبوتلا رهظال ٍبيتتساولا
 نم صام (هلثمإل نوشجاملاوا بيحنبا ىا (كللادبعو) كلام تخا نبا وهو هللادبع
 لاقو) حالا ىلوا وهو هلثم ةطوسملا ىف كلما دبعو فرطم لاق ةخعسشىفو ليصفتلا
 ش ' ىلا رعس*ىف دحاس وهو ةعئجسا مون تام ( مزاح ىفا ناو ةقاسلالا نب دو ىوزخملا

 ظ ريا لطم ىا 6( بسلا, ماسلا لتشاال ) ةئامو نينامثو عبرا ةن.. مالسلاو ةالصلا هيلع
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 . اًذهىف روهملا هيلعاك بابحتسالاوا بوجولا قي رط ىلع ىا ( باتتسي ىتح ا رهظيملوا
 اواتق اوبوتيمل ناو مهتبوت (مهنم لق اوبات ناف ىنارصنلاو ىدوهلا كلذكو) بابلا

 وهليصفتلا اذه ىا «وهو ةدرلاك هلك كلذول اهبوجو ىلا ءاعا هيف (ةبانتسالانم دبالو

 نبا دمحم وبا ىتتاو ) كلام بهذم ىا 6« بهذملا نع رصن نءا ىضاقلا هاكح ىذلا )

 (لاقذ لحونع هللا نعلو الخر نعل لحجر ىف ) لوهجملا ةغيصب (هنع يح اهَث ديز ىلا
 نيالا( ناسف ):قلزا: ىتا (قاننل كرف ناطتملا»قيلاناإ تدر! ابننا )  نعاللا: ىا

 اماو] ةرفكإووهظ عم هي ذك لاتحال ( هرذع لش الو مك ها دباعو لتس ) ديز ىبا

 رفغتسانا هنا باوصلا لوقاو هب همزح عم هنامال |اوصتسا ( روذعف ىلاعت هللانابو هنبب اه

 ' ءاهتف فلتحاو) نانسنلاو اطخلا ايا عفر مالسلاو ةالصاا هيلع هلوقل لتشال باتو

 نب نوراه ةلئسمىف) برغملاب دلب ةدحوف ةنكاس ءار امهنيب ءاطلاو ىاقلا مغب (ةبطرق

 17-5 داش ىس 86 قداصلا قف نوراه ىا )ا ناكو هيقفلا كلما دع ىخا. سمح

 ايل اة يف ةديستم ا تاذاوسم هيلغي تهيش دق قوز ريصلا ةلكو نوصل ىا (مرتتلا

 ١ ىف تيقل ) هل ضرع «ضنص نمر همايق ىأ 00 دنع لاق هنا اهمظعا اهلعلو

 .ضاقوكو) (:ءاجغلاو نويل( يان (اذيع :بجيوتسا لذ عرطعو منككالا تانقؤولام اذخ : قييم
 ناضمرىف نانامو عيسس ةئس تام (دلاغن نبا )اع هةر (نيداح نب مهاربا

 ' هلومضم ىا ةحوتفملا ةيناثلا ميلا ديد (هلو3 ندضم) ناو ةخعسأ ىفو (هنال لَم )

 ماظ ٠ ايلاف فا( ماظتو ) لدملا نق قضوا مولع كاتي شمت قا ©( قات هللا روح )

 1 ىتفاو ه0 ىلانعذلا هفصو ىف ىا (هف ضي رتتلاو ) ىلاتوهناعس (هنم)

 نامت ةنس تام (مصاعنبا) نيسح ره 6 مههارباو بيبح نب كالملادبع

 « لتقلا حرطن ) ىضاقلا وا عام نا كييعس ةؤسا ىفو 14 ارويصتما») نيّامو نيسمحو

 الدف باعمال ,ةيناكلا بكا (ئانملا قن) نيكل اور ويشن! ىلإ ( فا اتوا ر)
 تويم لشيخ ىلا فسعاو) لتقل يطول (عودكتلا سوك نركحلا»! يعز و توك
 ' ىنالاك ديب لاقحا وهو قولا ىلا قلاانم ةباكشلا راهظا وهو (ىكشتلا ىلإ)

 . ناكف رهظا وهو امسك ند ار لب اراك شل ةزبيض روع ونيك نان يفرق بل عل انما «لاداو

 نكل ف هنم حا >ررملو هب اوتقاام ةضورلاف ىووالا ىكحدقو اذه باتتسي هنا باوضلا

 ' اهلتش ىتا نم ىأر: عج رت ىضتق ةرفكملا ظافلالا نه ةلمخ ضايع ئضاقلا ىخدقو هلوق
 0 30 هتسا ىأ (هنازإ وه .هريغو ىعوز# لاك (ةباتتسالاب هللاباسيف لاقنم:هحوف)

 ركيلامم هدانسع ذا :كنحم هيف هدانع نم ىا «ىلاغت هللا نيغل قح راسب قلعتبب ةضخم ةدوو

 يلم 4*2 كله رس وهو 4 فاق نأ الا هلو مال هنأ ىعك (هنع) هوهضوو 5 ىأا 0

 لذكبلا دصق ةهبفأت) بأن ن الا ىلاعت هاوي كلا سل 0 0 اق لاف باوصلاو مهلوسر

 رد



 ١ ةفل للا نايدالا نم ا ند ىلا ازال زحل 5-5 هيشاو ا ل يطاو كالةلةنلل ريغلا ٌْ

 مانصالا هد.ع ىد اما هراوحس هللا دن 4 رود ند فرعهال هنأ هشو (مالسالا ندل

 ىلاعت هللاىلص ىلا بسنم مظعا هلا كشالوهف از هللاىلا انوبرقيلالا مهدعنام نواوش

 الا يي اي اذا ةطمن وو (13:فاستلا ضل

 ا ةداإلا» تسلا هراهظا لبق ىا (لقرل ماكحالا لوقو ؟مالسالا راهظا

 قف نفاتلما الذا«ةلدتا وطوال نواصل هناطل نأ انظر لكلاب مالا! ءاشعو١ الفا

 مو قيدنزلا كح ) هلئاقلىا (هليكش ) هداقتعا نودب هبقطنس نأب دجال تنل 6
 نا هيف نكل قفاالاكاذهو هناعا راهظاو هرفك ءافخا ىلع ىداه دقذا (هتبوت لبق

 0 اهم“ لا اضياو فالك ارك ما اذهو ايهاظ هناعاو انطاب ءاروكا ناو ةيفاللم قيديزلا

 هناوس ةلس هتف زوحم ندا دج ومال ا'هنأ هقول (دادتزالا مع ىلا نهظاف: راو ثردلا
 هنا) ملع دق حن اواو هلام زم حا لاو يطأ ةمفاعودك ملعا دق لقتنملا (اذهف) هانز
 (هةنع نم) هقلعتو هدبق ىا ةحوتفم ىفاقف ةنكاس ةدحوُم ءارلا رم مكب (مالسالا ةّسر عا
 ماللسالا هشر عاخ دّقف ريش دق ةعاما قراف نم كيد قؤ»ن لق الل بان :ناف ناكثسف

 ةنشلاد روك "لاذ" ةالاشالاب "ا 79 كنس ملا ةزسن فو ( كسلا لوالا الخ )ل هقنع نم
 صهاظ هداسفو ىلدلا هركذ اذك اىهاظ هن كستأ هقنع نم هتقشر علخ هنا ملعيمل ىلاعت
 هاذه ةختل ىو (ىهذم روهشم ىلع باتتسي دئرملا مح غن لعلا (اذهم 2 5 ىنحنال

 1 (01) مريخ مساقلا نبا هلاقك (هتنانتسا كرت هجوو) ملعا ىلاعتو هنا هللاو ماسو هيلع

 أ ند نك ل اذاَو) هداك ةدحاو ةد.ةع ىلع هنو قفاثملا قراش ادهو اسد قالو

 (هلوصففف فالاخلا 1 0 باهل لئاواىف قرن ىا (لق هانام ىلع هب اداو كالأم

 كلعا هلا دلو ا ف دى 1 هلوكاق حدلا برىعا و هل وصا تو 4 >الا بدسإ ْ

١ 

 ا تهدم وهو) دمحأو ىف اكنين)ا و العب قاما اعلا د 2 بهادم ا مءالعلا) ١

| 

7 
 ظ

 يلق اوفا علا ا م َك ويلا كج اندست هللا ىلا نفاخ نماااغا د

 قار ظ ىلع) فاضملا اة اناا 6 روكولا دمت ولا ةدرلا ىلعالو ةزعسا ىفو «ةدنبلا الو) ظ 5

 اا ١ داهت>او هع“ !ىفو ( ىضخفملا اننكيو) دميماككلا (داهتءالاو) دال (ليوأتلا ٌْ

 . ةئشانلا ةلالضلا عدب نم (ةعدبلاو ) سفنلا ىوه ىا («ىوهلا ىلا 7 لصوملا ىا ىضفملا '
 (هدشن نم)ل ةن زئاازروبافكلا ق ةعرتا اهحلا ن

 هةلاباطا هدشتك هن امس هءولدالال ناس

 ع
 قو ه4 ايذاحموا سشرعللا ب بامت ولعلا ة ههد َّق سدو هروص ىلع هنأ نه للايتو هراحس ظ

 اهوكو لوزتلاو ءاوتسألاو بنما او ةلواد نع 7 دنلاو (نيعلاو ه> ولاك ةحرا 2# ظ

 هتافص ةلزتعملا فنك (لاك ةفص ىننوا) لولب الوم هنازنج نيا نام اهوا ازارط اهلا خمار
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 ماع لان وتلا انك | ضعب هيلا بهذ اماماو ءامدقلا ددعت نم ارذح ةيئاذلا ةيدقلا ظ

 7 طم( لهذلا «( ابين العلل الاعا هلئاقي نفك ىف .نييلف :تاسرحلا نود تابلكلا

 قطو (هةقتعمو هللاق نيفكت ىف كفلخلاو فلسلا فاتخاام) ليفان ل موأتلا للك لاك

 هليرت نقي ايروكا مايد رذكلالا ةهاج ف قلل اهو كراوو سلك ا ققكل ل ىوععالا هم

 ىلع ءان ةداهشلا ىف بذكلا مهلالحسال ةساطخلا الا ءاوهالا لها ةداهش دراال ىفاشلا

 هباحصاو كلام لوق فاتخاول ربكآلا هقفلا حرش ىف ثدملا اذه تحضوا دقو نظلا ةبلغ
 ماد بطب موب يرزق ناي زل ذز دمتم نك الح يا < كاذ ف
 ناكمب ةعمتجم ةعامح ىا (ةئف) اودرفنا ىا «اوزيحت اذا مهلاتق ىف) كلذل اللا رئاسوا

 مهلاداعم راهظاو مهتاوانمو مهتفلا# كلذ راعشال قاب لهل نع نيلودنماب نعم

 ىلا#تو هناحس هللا مهلذخ انئامز ىف ضفاورلاو ههجو هللامرك ىلع نمز ىف جراولاك

 مهنم درفأملا ىف) كلا. باحا ىا «اوفلتخا امناو اولتقالاو اوباث ناف نوبانتسي مهناو)ل

 عفرلاب (مهلتق كرثو مهريفكتب لوقلا كرت هءاحاو) هنع لوقثملا ىا كلام لوق رثكأف
 هنع مهضاسعا ىا (مهعالقا رهظي ىتح مهن ةلاطاو مهتبوقع ىفر) عفرلا (ةغلاملاو)

 ةبوتلا مهم ققحبال ةيقتااب نياثاقلا ةضفارلا نا الا «مهتبوت نيئستو) هنم مهعوجرو |

 د 0 ابك فل ين علل ( غيبصب. هيغل يلا قطو ازيك لعق  ةينطا لأ

 افا ا كفو رول رقلا نكت عشب ناكو ىاأرلا ىجراخ ىرصإ شلل يوم اف 0

 ءاغنا هنم هباشتام نوعبتيف غيز مهبولق ىف نذلا 1 ةبايتك ف «بةللاربخا | اي ةراكل وزاكتع

 نهل هب ريضيل 1 نجف هلدعا ناكو) هتغملاعتا هللا نظر نع ىلع مدقف 7 ءاهتتاو هنئفلا

 هللا دعاناو رم هللاقف غيبص هللا دنعانا هل لاق تنا نه هللاق رمت ىدب نيب سلج املف

 0 لاقف ههحو ىلع لسسب وحلا ليش نيحارعلا كلّ هجن ىتح رمع هيرضف ر

 راص ىتح رمع هيرض ا قو 537 ىلا بهذ هللاو دّقف 00

 تدرا نا هل لاف هن“ م * كيذك هب رض مل 0 براق ىت> هنو من * ةعدربلاك هرهظ

 هئللكوال ةزيضبلانناكف .سلاجم نا قهنو رمع هلس راف هللالافش ىتيفش دقفالاو ىنتئاف ىلتق

 قاحيال رعشلارفاو كلذ عم ناكو هوكرتو اوماقالا ةَقلخ ىلع دربالو هلاحتالو دحا

 مهو (جراوخلا ىف زاوملا ن دمحم لوق) مهتيوقع ىف ةغلابلاب لوقلا نا فوة لاو

 ايام نافع نورتكي ب لوب ىفكآ داقفال ةنيبكو ا[ هزيغدا نذل نما نإ لعمق وتهتم تا قزف

 اللب هاون فرات دبر نتف لوك زيع و ازكبالا (نؤلبطسلو بقا: نيؤلاور ةئطوولا

 لها عيح ىف هلوق اذكو ىا عقرلاب (نونح لوقو هلوقو ىارحلاب (نوشجاملا نبا
 ةنسلاو باتكلا فااخ نمت ةئجرملاو ةيردقلاك ةعدتبملا نم مهريغو ةضفارلاك (ءاوهالا
 نوعيسسو ثالث اهبو ةنسلا لها اهتم ةجانلاو نوء.سو ناّشا مهو همألا عامجاو

 ىدؤيامم عدبلاو ثداولا ىف ىطا_شلا قحساوبا اهعيمج ىف نييعتلاب اهدع ملكت دقو

 ( كازو
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 اوناكو مهنسد اوقرف نذلا نا ىلاعت“ لاق دقو هلضه قول قفوملا هللاو هلوط نا 5

 قرتفتس ثيدحلا فو نولعفب اوناك امب مهئش مث هللا ىلا مهما امتا ئىشىف مهنم تسل اعيش

 هللا لو_سراي ىه امو اولاق ةدحاو الا رانلا ىف مهلك ةقرف نيعبسسو ثالث ىلع ىتما

 ( كلام لوق رسف ) مهتيوقعىف ةغلابلاب لوقلاب ىا «ه.و ) ىباخاو هيلع اناام لاق

 لصاىو:نمعزع خس قاو:هل قا نيجفتب نفظع ((رمغ ءانؤوامو طولا ف3 نوه ةةقلمي ١
 معن ةياور هلاقام هباصا ضعب رشف ىا كلام لوق نم لدب هنا ىلع ءاورام ىجلدلا ||

 ْ ناو ءاعازملا فيجي غب( دخو ) مكحلا نب ناورم ىا ( هدجو زيزعلا دمع نبا )

 ةفاط ,هو 6 اولتق الاو اوبات ناف نوبانتسي ) نكسيو لادلا تمن (ةيردقلا ف .مهلوق نما
 ىف عقتس اهنا لزالا ىف ىلاعتو هناحس ملعو مدقلا ىف ءايشالا ردق ىلاعت هللا نا نو 25

 اومسو هلاش مظعو ىلاعتو هناحس هردقام بسحب ةصوصخم ةفص ىلعو ةمولعم تاقوا

 اوضرنا دقو ىووتلا لاق مهتردق ىلا داععلا لاعفا مهدانساو ردقلا مهراكتال كلذب

 اذهىف ةيردقلا تراصو ىهتنا دبا ”هللو كلذإ ىلع ةلبقلا قلها” خرم حلا | قانلإل مهعجأب

 201 مهعبت نو ةل زتعماك هريغ نم رمشلاو هللا نم ريخلا نودقتعي ئذلا نامزلا

 قفاغلا ىسو.وبا هلعا ىهلدلا لاقو دورثم نب ميداربا نبا هلعل يالا لاق (ىسيع لاقوال |
 جزع ناك (ةيلطانالا رم ماو الا ةقلجخلا عدبلا ىا (ءاوهالا لهاىف مماقلا نبانع) ا

 هللا دبع باكا جراولا نم ةفلاط ةبسن ءايف ةمجم“ داضف فلا اهدعب ةففخم ةدحو

 نيالا رضا وسو فما ع ادوتملا نعوم ناوزسلا نانو يقع ىنانملل يس
 ةينغو ةزئاج مهتكا_:ءو نيكرشم ريغ رافك ةلبقلا لهانم مهيفلاخم نا نومحزب اوناك

 لبقتو مهتاطاس ركسعمالا مالسالاراد مهرادو مهريغنود برحلا دنع ةءازكو مهحالس

 مهر اكنال ةيردق اومدس ءاطعان 'لصاؤ عابتا مهو (ةيردقلا ول مهيلع مهيفلاخم ةداهش

 ةالصلاهيلعلاقدقو ةضفارلاو ةيديزلاوةلزتعملاهنمو ريخلا نود رشللاهلءف قاخم ديعلا ناو ردقلا
 جلا قلادو بعل ناش يقام“ ودب مهتكراشمل ةمالا هذه سوجم ةيردقلا مالسلاو

 تايلا مداقتعال ةيردقلا قا لها نونعي ملا لب ةيردقب انسل ةيردقلا تلاق هي
 ىلاعتو هناهللاىلا مهروما نوضوش قلا لها ناف مهنم هيوع اده 0 بيجأو ردقلا

 مهسشا ىلا اموفيضي ءالؤهو ىلاعتو هناعس هتردق ىلا ةّئيسلا لاعفالا قلخ نوفيضيو

 | هسش نع هيفادو هريغل هدقتعي نمت هلا بسس ناب ىلوا هيلا هقتضمو هسفنل ؟ىشلا ىعدمو

 ١ (مههشوإل ةلكلاب ةهبشلا هذه عفترت ثيحب ةيردقلا فاصوا ثيداحالا ىف درو دقو اذه
 لها نءل ةئسلا لها مهنذلا (ةعاملا فلاخنم) مهلاثماو ىا ن وكم ماكاو نسل

 ىلجدلا لوق اماو مالسالا نع اهب جري مل ىتلا ةلالضلا دئاتقع نيعرتخلا ىا 6 عدلا
 اعامحا نوكريشمو ةرفك مهف ايلع نودي ةظاط مهناف شحاف ًاطخت ةيزيضنلاك
 ةدشافلا هيا صدقا العجل سل لاا ني ناس( لاساتما حان نيزأط ياا
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 | مهدقتعم ىا ) كالذي فويل ناسا ةلاقم 7-1 انتسب ) د ةدساكلا مهما الز

 . مهلتق نال اعاا 6 مهثنروا مهناريمو ولتق الاوز مهتنوت (تانق 3 ناف هورسا وا 1(

 / لثم ىا فردت كانوا )ا ةساؤنلا ”ةنيمط# لظ اهنع ميلاد طت ةعلاذع مهباكترال وه اعا

 تن ميلقؤ ةؤدنلا نما( زاولا) كان قات( هناقكىف مساقلا نإ 0 سف لاوق

 ظ مهالاشنا مهتباتتساو) هنع دشوا ا نبا ىا (لاقرل ةنسلا لها لام ةعدتملاز

 اولتق اودامت ناو اهف اونان ناف دساكلا لمعلاو دسافلا ذاقتعالان دو م 3"
1 

 أ
 ا مهسشأ كدع نم اهورهظا اذا اللا مه ةيونأل هعدتملا نا ه.ّقو مهتترول مم ممم اريمو 2

 ٍ ةيودستاا و ةيطانالا ف .طوشملا وف .هلا):دمح تباتكف مماقلا نبا لاقام لثم ىا «هلثمو)

 نواذخاد ىا (نول« مهورلا م ماقلا نا ىا (لاقر) نونا ملل ممأن» ( عدبلا لها لا |

 هلل الوم اذ ( ملا ا اولتق امناو ) مهن معاق ثراوتلاو مالسالا لها قرففف

 2 اقلانءاناق زيزءلادنع نب رمع لمع) مساقلانبا لوشو ىا رولا ةعدرلا زو يضو

 كج رد راكتن اهناغ افلا: هر فكل 6 لفقالا و: باث: اق كلتا اهلك ىنبوم لكل هللا "نا" لاق

 ' اذه مساقلا نبا لوق وو قكاطنالا لاق اهلك" ىسوم هللا ملكو 20 ةلاىف هدورو عم
 لوقا رفاك وهف ىسوم م اك, هللا نا معز ن٠ لاق هنا ه دع ىور هناق ليتع ن دما نع

 ا (تيبح تاور مذ هلاكلا ماع هل مالكلا هيما اناخا فاللخ ه مابي يوي

 ٠ ( مهلاثما ا ناهكتولا عدبلا لها 2غ (مه رين ىر ) ةكلاملا (اسا ند 00 اذ

 0 مح و ىلعاف مسا ءابلاو ةزمهلا 4 رملاو هن ردقلاو 6 را ولان 0.8 ند نيعباتلا نم ىا

 ؤ هللا ناو هيعا ُُط ذفكللا ١# عفتسالا هنا مك ةيصعم نأ فقدلا عم اركال هنأ نومعزب 4ق رو

 ظ ىحاعملا نم مهرب دعأ 5 را 0 مه داق ءال كلذ اومس ةمآلا 0 ةقتتفلا بدعبال كاع

 همحرا ةءاكح نانلك# هلو هيمو هن رذا قا 4 ىراو صمالا كاسازا لاش > مهنع هرذا ىا

 ظ لفلكادو طواتسوا اعراضا أ سك م قمنا ولاد تئمدسللا ىا"تاءاأرق اكل هلفق ةاخلو

 ءامدق تلاقو نيفلاغا رفكب لاقنء اساكانمو ءاهقفلا رثك ١ هيلعو ةليقلا لهانم ادحا

 ظ 39 55 قحاوبا ذاتسالا لاقو لاعذالا قلو ةعدقلا تافصلاب لئاقلا كك رع

 | ىعار عتتما ن هو ةسا.سلاو ردزلاو ظاغتلا ظَحالا وفك لعلو الق ال يور 55

 نون<ب نع اضيا ىوردف وز ماعا ىلاعت هللاو ماسأ ادهو ةل.قلا لها ةمر>ق طايتحالا

 ١ ىسفنال ىا (مالك لليل لاق نت ) ركذنم ريفكتت هريغو بيبحنبا لوق لثمىا (هلثم
  ادطااظل ارود) انك هلا ها فعال 0 قا تالمتألا نهرا( قواقأو) يشدو

 ىنأ قيساش 1 ةاور ىف قلطاف) ةليقلا ل ند ةعدت ملا ريفكتىف ا ( كلام منع تاياورلا

 ١ ءاطلا ١ مم (ىرطاطلا دش نب 0 6 رهسمونأ 4 هول ىو 0 ايفا يحل

 ظ ىمرادلاهنع وكلام نع ىور ةيرطا_طلا اهلا لاش اضن انا جس ناك نيتامهملا ند ةياثاا

 (دقو)

 يلع رفكلا ) هل كنك ماما ه ريع و
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 ا

 ا

 هيأ 007 1-

 6 اوهالا لها اضرا ري كلام نع ىا هلع 05-5 داهت> الا تاب عاسنال هايضيخألا-3

 لاق رت. زاسبم اعل دكم نلوداا ىفيكاوا | ةقنقحللا/ فا (رافك مهلك ) ٠ ارالا ىف عدبلا ىا

 ' (عس وا دبوا دسج نم ؟ ى ىلا ) هفصو ىف «راشاو ىلاعآ هللا كازا عيل نفاق

 24 وضعلا (كاذ عطق)) اهريغو ل>ر وا ناساوا 50 مك اهوحو ىا (رصنوا

 نق لاقو ( ىئَد هلاك جال هر احس وهو (هسفنس كاع لإ 1 هللا همش ا اقاذو ءازح ةنشاشلم

  عوضوم هلا مدقتو اثيدح انه ىنازاتفتلا ىرو (هولتقاف رفاك قولخم نآرقلا اق |
  ايوتكموب اهدا ازا ردا هن وككلاو نورس ل1, ل5:1يلبنلمتالمل رمال: زو كيرالا يغسو ره او
 - وهورفاك وهف قولخمهللا مالك لاقنم مهضءبلاق اذهلوىسفنلامالكلا ىف مالكلا امناو انيدياب .

 ' ىتح سبحنو ابريض عجويو دلجم عفان نبا ةياور ىف اضيارل كلام ىا (لاقو) ىهاظ
 يكس يتيق انة يبعملا نيوثلا ول ةق وفلل يكيد قالا تركب) نات لش هاف اقل فقايحا
 ىور ءام ةريحب راصو ملاملا رحلا هلكا طايمد برق عضوم ىلا ةيسن ءايف ةلمهم نيسو
 (هتبوت لشالو لتش ) كلاما نع ىا (هنع)ل هوو ىفاشلا هنعو ةريغو ئءازوالا نع

 ةيك اينما ل وذ عا وافم# دا وو ( نكن ريل ٠ قناوبعا واوا تساالا نلاقورط دع مئئاع املا

 هلوا مضل «ىرتطتلا هللادنعوبا ىضاقلاو )ل هس الاوز 5 ٍبرض ىلا ه هيسسأ ة>وتفم نوف

 ىو ةكلاملا قفا (نييقارعلا ةعا نه هنأت مغبو هلوا مقل ليقو مغلو هرئاث ل

 نلع) قولغ :نزاوقلا انف كلاش باوع رعاك اريجن) .انيايضا نا تايودطصا
 هيلع لخد ردصم ىناسملتلا لاقو لوهجم عراضم وهو لته لاقف ةزخسل ىفو (لتش

 هتلاهحو هتلالضل بحجم“ وو ةتاووش رواه ةريخ هل ىذلا ىا (رصنتسملا) رج فرح

 ءاس ةشن :اطلاوا ةقرفلا لب 1 ةغلاسملل ءاتلاو هتعدب ىلا هريغ وعد ىذلا ىا (ةيعادلا)

 فاخا) نايضالطفلا ناركاذ ىذلا( نزال[ اذه_ نعول نينجا قستشا ارمدازرلاب نانا لع

 عما ن نكمي وداعتال ةيصو داعت ةيض لاق (مهفلخ) ت تلم ايتلا) ىإ «ةداعلا وهاقا فكلفت

 زوخنال هنا هبهذم ىضتقم ىلع رهظالاو ابوحو داعتالو | اطايتحا اعقل اعين أاضلا امه

 الوا لاحم ملعي مل هنا ىلع لو فالؤلا لعلو ةداعالا بن هلا قسافلا فاخ ةالصلا

 ىفاشعلا ضن .نعر ىداوؤاملاو: رافال بياعوباب عشلا له وتقزو ابان هتعدني نينا مت
 همدعو ةداعالا بوو اًهدنز وا ادنرم نابف اماسم هنظ نم فلخ ىلص نم نا

 ةزطسش ىفو (ىردقلا باتتسال ىفاشلا نع رذنمللا ننا كور هباكا ةماع هححرو

 لأوفا رثك او ةلقلا لها نم ادحا لفكشال هنأ هنع قيسنس الند قاتم وهو ةيردقلا

 2 # ىراقلا ىلع ف ةفف

 (هجوزال لاق ىردقلا جاوز ىف( نياهلف لوهجم وهو و كلام ىا ا دقو

 ْ ادا ىف باو ب 0 7 را اذ ف اوما ةردب هوفر لين عوير محا كيل[ نطسولج ءرفبو ركاعج ]ربا

 ' هلوقو ايفل وفاء انياا حلا جوبا اوكي أنا خامس الا اهنجا دز اهيل انا لم ]نأ الواقع

 / نيلاقحا لمتحم (مكما ولو كرششم نم ريخ نمؤم ديماو ىلاعت هللا لاق) داهشتسالا ىف



 0 ا ادد

 (هب لاق ا 0 لع نوقلاخ رانا (موينكت لب نيك دقت هاحلطلا “ا «فاسلا

 ظ
 ظ ليف مهعم ن مو 0 . نع انين 5 اير ف .ءص نرد ةلمهلا فلا

 | قلخم' لاق نم اريفكش لاقو ىا١«هلاقو نا رقلا قلم لاق نيف مهريفكت ىأ (كلذ)

 | ثيدللا نيب عمح نم ةفيتحىبا باحا نم ىزورملا هللا دبع وهو (كرابملا نبا) نآرقلا
 ا واولا نوكسسو ةزمهلا عل «ىدوالاو) داهحلاو داهحالاو عرولاو دهزلاو هقفلاو

 ىءاورلا نايفسوبا حارجلا نبا ىا «عكوو كح ن ناكع وهو دوا ةلبق ىلا بوسنم
 ؛ ىضاق ىلا ورمعوبا وهو ةثاثف فلاف ةففخم ةيتحت ةمجمم ريكي (ثايغ نب صفحو )ل

 ظ ءافلا حفل (ىرازفلا قحسا وباو) هريغو دمحا هنعو هزيغو نشم<الا نع ىور ةفوكلا

 عع لاو لتا ساتر ةيدعلاا ةنليملا ويكرر ايلا عقب (مشهو)ل دحاو ربغ هّقثو ءازلاو

 ظ وارتع نع وز“ داادغ/ ظفاخ« قطادساو لا: ىماسلا ةيواغم:انا ”ىتكي رش نا وهوا ارغضم
 ظ ىطسساولا ىا ( مصاع نا ىلعو) سلدم هن نيعم ناو دمحا هنعو هريغو رائد نبا

 ' هدنع ناكو هوفعض هريغو لينح نا هنعو بئاسلا نب ءاطعو ءاكلا ىحن نع ىورب

 ىعملاو قربا نعسا ويقلل نقرأ هن نوءسنو عضل هلو تام 350 حفل| ةكأم

 ا ةكبا لوف ن*) ةعألا ءالّؤه هلاقام ىا (وهو) مهحف نيقفاوتم ىا مهي ناج ردم

 نه ركذ نِهن ىا ( مهبف ) نبدلا لوصا ءاملع نم ىا (نيملكتملاو ءاهقفلاو نيثدحلا
 لعاف منا وهو ةضفارلاك (ةل_ضملا ءاوهالا لهاو ةيردقلاو جراوخلا ىف 80 ةيدقلا

 دمحأ لو5 وهو نيلوأتملا عدبلا نادكاور) لالضالاو لالضلا نيب .نيعماخلا ىا لوعفموا

 ياخ يلو اخلي بلل ىأ 6 ةفقاولل نوح ىق) كالا مال عل ا يىا* 61ىلانأ ةهليذكو نفخ نذل
 مهلهطلاما باَوَح مهدنع سيلذا اوفقوت موق مهنا نه ىناسلتلا هلاقام رهظالاو ىحدلا

 جراوألاو ةعدتبلا نه مهباال بحولام مهل بجوب مهفقوتو مهدنع ةلدالا ضراعتلوا

 اعلا نال وح الم ريفكتلا ب> وال ةلدالا ضراءتل فقوتلا نا هيفو ىهتنا مه ريغو

 ةفيغض ما ىه ةّساثا' (لوصالا هذه ىفإل ةددرتملا ىا (ةك اشلاور) اءامحا ربتعم ىلامحالا

 قولخم وه له نآ رقلا ىف كشلا مهل عقو موق مه ىلالتلا لاق ةلطاب ما ىه ةقحاوا
 إف ووك هما :ققلا ا يد هد برجل القال وعلا ينعم هنع ىور نمو )ل الما

 ههجو هللا مرك بلاط ىبا نب ىلعإل مه ريفكش لَه ملذا ًاليرع#ت لبو مهريؤكتي ةزجسل

 مدلل ةاليتملا از .-تعاج ! عازومو عز تسلا سطوع ىلاثتب نا ىجو ( 38 تاو)
 ىباك ةرظانملا هنمو ركقلاو لمأتلا ىنممي رظنلا“نم رظانلا عمح ءاظلا ديدشتو نونلا مشب
 مهثحابم لج نال هباومسو مالكلا ءاملع ىا (نيملكتملاو)ل امهعامتاو ىهفاشلاو ةفينح

 لها ةثرو نيعباتلاو ةباصلا كيروتب ) ةمئالا ءالؤه ىا (اوجتحاو) مالكلا ةفرعم
 . نيلم ىلع قارعلاب عضوم رصشو دع ىلؤالا ءارلامضو ةحوتفم ةلمهم ءاحب (ءارورح
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 شا 2ى2422ىىلظتي 9599-5-5 تت

 تك ش2 ك الغ صصص تس سُتتسٌُسامالسملل



 مد قش سا

 "نيف نذلا مهو اهللا او.سنف مهيار ىلع أهل اودقاعتو 7 اهل معا 4 هقو |!

 ىلع اوعم< او اودقاعت ءا وكلا » مهميعز ناكو لج هعوو دعل ههحو هللامرك ىلع ىلع

 تافتف افلا نوبالث مهو ههجو هللا مرك لع مهاتاقف ناورهتلاىلا اوضم مث ىلع لاق ظ

 نالجرو نعل ىلا نالحرو ناس“ ىلا نالحرو نامع ىلا نالجر بهذف ةرسشع مهنه |

0 

 لاق عضاوملا هذ جرا ولا بهاذم ترهظ و ناورم لت نا قادوا "راما ىلإ

 | لك لب ماسو هيلع ىلاعآ هللا ىلص لوسرلا لاب ستنال مامالا نا مهبهذمو ىناسملتلا
 ىلاوملاو ديعلا نم ناك ناو جرخو عيوب اذا ماما وهف ةعاجتو 00 دهز هيف محا نم

 الو ليلا ذاع قنكو ةروك ذم ةريبكلا ىكت سمو ةبادت لاو مهتاداةتعا ليصافتو

 صتخم لب مالسلاو ةالصلا هيلع هل اب صتخنال مامالا نا اضيا ةنسلا لها بهذم نا

 ةعيشلا امناو نيؤشلا ةفالخا تن هيو شيرقنم ةمالا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل شيرَش
 وهو لوهجلا.هعضا (ردقلا كرغنمؤرل ةونلا" تن لعال ةسانآلا لداضتجلاساولوا لا

 نيملسملا رباقمف مهتقد ور مهعيمج ىلا 0 مهم تامورمار) ءارو رديالهأ لغ ويا

 لاق مهيلع ل ماكحالا رئاسو مهاياصو ذيفنتو مهقاتعا نه ( مالسالا ماكحا ىرجحو
 اوبات ناف نوباتت_سب عدبلا لها رئاسو ةيردقلا ىف كلام لاق امناو ىضاقلا ليعامسا |

 ىلاعت هللا وا كلام ىا (لاقك ضرالاىفداسفلا نم ل عون مهعادتبانال ىا (هنالاواتقالاو

 هلوسرو هللا نويراح نيذلا ءازح امنا ىلاعت 1 ثيح قيرطلا عطاق ىا (نراحلا ىف(

 عطش وا اونو اولتف نا 0 اولتك نا" ىا' ولبس“ نا ءاذاتيسف“ نار الاب" نول

 اوفاخا نا سيلا وا جارخالاب ضرالا نم اوفنيوا اوبن نا فالخ نم مهاجراو ميديا

 يي زا ايكلام كمطو نوهحا يمتع عيناك موك مكحلاو عيوتتل هاا

 ةيلصو ناو ادحا ىا لتشمل ناوال ادح ىا (هلتق مامالا ىأر نال هلوق هيلا ريشي اك
 هلو هدب مث ىلل والا نمانق باي نم اذه هيلدتق قا ازخ ذر مامألا ىا 60

 اصم و ءامدلا كفن لصحي اهدسيو اهقحىف ىا «لاومالاىف وه امنا براحلا داسفو)

 اسال فانسلا يعاد ناوولا ع 1 لاومالا ظفح ن٠ اهتهح ىف ىا ( ايندلا

 (همظعم عدلا لها داسفو 501 3 يفور ميضتأب اذ روماىف لخدب دق

 هلو هشام ايندلاف داسف اضيا هيلع عرف ناك ناو ©« نيدلا ىلع ) عقاو 10

 نيد نرورقي قل يفاقلا وز وللا مضل (نوقلياع اندلا ساىف داسفلا تا 0 دقو 090

 | اننا لاش هلاك اا نخيل » ورشا هلا دقوا ءاطمااو (ةقادرنسلا تيا

 لتقل ةديفم ةكرع ةلعلاف رسسيملاو را ىف ءاضغلاو ةوادعلا مكب عقوب نا ناطيشلا ديرب ظ
 ةمالا ءاملع روهح هعسو ةئالا ماما ىلعزء ردصام ةلدتعملا ةيترملا نكلو ةعدبلا لها |

 ل2222 خذ #)/|/|/|ث#ث#]#]*]!]!]# “© س|| | مس بسببي ب بيبي

 ريغ ند رفنم اوناكوا اودخا اذا اماو ةوعدلل مهحورذ خيقروتوا ةبراخلا لاح نواه : مهنا ظ

 ملعا ىلاعتو هتاحس هللابو جاجا امو نفس مج اذهو مهنم دحا لتشالف داسفلا ىلع نيعتج



 ا
 ظ (قتحما لها ماما ىنالقاسبلا ىا (ركبوبا ىضاقلا بهذإل كلامزنم فقوتلاو كنذف |

 / ىا (فلسلا بهاذم انركذ دق) مهريفكتىف ىا ( نيلوأتلا رافكا ىف لوقلا قيقحتىف)
 ' (نيلواتلاو) ةدساكلا (ءاوهالاوإل ةدسافلا «عدبلا باحصا رافكاورل مهلاقم ىنالتخا |

 هلدوب ىا لدسس و زمهم (هدؤب الوق) هعدتنملا ض٠ ىا (لاق نم ) ةيسيلاو باتحلل

 لوهجملا ةغيصب (هياع فقو اذا عدتبملا ىا (وه رفكىلا) هلامو هعحسمىا (هقاسم)
 ! هداهت>| بتسح هبال كلذو هللا هل وو هيد ٌؤبأع لوَشال) ه سمع أ هقيةح ىلع عاطا اعأ خا

 ىدؤي اذه كلوق هل ليقف هل ملعال نكلو ىلاع هللانا ىلْزتسملا لاق اذا اك كلذو هيلع عقو
 سل هلأ لوشال نحن وع لوش ملع هل نمالا ملا” تفصوب لذا املع هللا نوكي نأ ىأ ىلأ

 ديربال هللانا مهنءلاقنم لوقكو اناصا وهام ىلع كلذىلا ىدؤيال انلوقو رفك هناف ملا

 الا كلمىف عه نانع هزنم هنامحمس هنأب باجيو ةحبق حئانقلا ةدارا نأب هل الوأم ءامحمنا
 الاقو ةعرلا ةلسملا تواشو معدتملا بارض فاراتحا ىلع عا (مهفالتخا عقر ءاشام

 1 01( كلذ نوملكلاو ءاهتعلا بناحا) فلتسلا فدخل 1غ ىكسدلا

 ريفكتلا ىا (هابا نم مهنمو فاسلا نم ر 1 0 ل لا 6 مهنف)

 ويفك ا (اولاقورل هيدي راكأو ةبرعشألا نم ضرك أ"( نيمظملاو) اهزلعو قفاحلاو

 0 ا ا ل يو نب ب ولا ناورعسلال 11“
 ظ صاع عمح وهو مه داقتعاب كر قدمعاف عمج ناسا ةيدشل ل ءاكلا مكب وهو مهلمعل

 | ءايلاب ةطسىفو نوثلاب ( مهراونو ) لاض عمج ديدشتف مهب وهو مهداهتجا ىف (لالض)

 |[ مو فرد هنا نحاحلاو لوقأ ارذصم مراد ىوروأ قاسلسلا لاق (نيلمملا ل:
 ظ 1 ماكحاب ىا (مهماكحاب ) تكاحقلا 0 ةغرصل ةزعسل ىفو نيهج ولاب ( مهل مكحنو)

 ١ ةمح ىلا ءامبا' مهل مكحنو مهران هلوق ىفو نيدلاو ايثدلا روما ىف مهيلعو مهل امم نينمؤملا

 لا ل اولا نواصل 31 كلا مدع وهو ريخالا لوقلا

 باقعا 2 0 ةداعالا معلا لوقلا ادهىا (ودو] نوح ىا (لاق مهفلخ ل

 راالادارللا واع راذطاو ا كوالا قا( نان“ ليا او نانا او وقل مهلك ( كلام

 هحر 1) هعادتاب ضل (هنذو) هلاح ىف هيلع والا هاصا ند أ (ماسم ) عدتبملا 13

 ؤ فلوو )"رايات ا. قل (نرازخلا تكاشطاو )"ةؤيفك عقدا ناك قادوا ماولا حلال

 ! انيقات و) ريفكتا مدع طوعا( دنقلا هدمكتا» نوفا الو اوفقوتىا (اوفتوو) ريفكتلا

 ١ هنن [ جا! ننظو:»رثمكتلا ودا وكذا ةليفي نان ( كلذ اقلام لت ةطقشووو" (كلاق اوف

 بقع ىا م :أذ ةالصااةداعانع)) كلام فقوتو ىا عوق سم هنأ رهظالاو هفقونىفو ا

 فالاتذ- إلا (اذهنم و ىلاو ف نورد اللا 43 برطضا و لق نم 02 ل نيعدتنملا
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  1١١هدأ 14--

 نالقانلا ىا «لاقو) لطابلل ليزملا قحلا لها ماماو ىا (قطلاو) ققدتلا ماقمىف ىا
 ىا ةففخلا واولا رسكو ميلا مغب (تاصوعملا نمل ريفكتلاب لوقلا ةلئسم ىا ( اهنا )
 (هرلا ىدؤي الوق اولاق امناو رفكلا مساب او- رصي م) ةعدتملاى ١ (موقلا ذا تالكشملا

 كلاكتالا #1 ضقت ناذ لامالطآاوا قتفاوتلا/ ىلواننلاو .قافخعلا مانع ع اهتهبنياايززقلا ناني انآ
 هل ماعال هيفن نا لوَش لهف هل ماعال نكلو ىملاع هللا نا الثم لاق امنا نلتزم ا نارزوخرا

 للاعيلت نياه فوقع اهلف هنآ قانوا عامجالاب ع املاع هللا نوكي نا ىنن ىلاءآو هناحس
 ملعا ىلاعتو هناعس هللاو ملاعب سيل هنا ىلا ىدؤي قاما نوبة يوكل ماعلا هراكتاو ىلع

 وحن ىلع) اضيا هذه ىا © ةلئسملاىف ) ركب ىلا ىضاقلا لوق ىا (هلوق برطضاو)

 ىالقانلا ىا لاق ىت>إ هماما فذح ىلوالا ناك (سنا نب كلام هماما لوق بارطضا

 دحالىا (لحتال ليوأتلاب مهرفكنم ىأر ىلع) عدبلا لها ىا «مهنا همالك ضعفف)
 نم داقتعاىف هنتوا 6 مهتيه ىلع ةالصلا الو مهحنابذ لكا الو مهَتك انهم )ةدكلا لسانك
 ثاريمىف ىالخلا ىلع لوهجلا ةغيصب ( مهثيراومف فاتخيو ) رفكلا ىلع مهرفكي

 ءارلا ديد 6 ثرون اضيار) ىنالقاملا (لاقو) هريغو مساقلا نتاع زوصافكا تايجر

 ةطداتغملا عا 6 مهنروت الو نيملسملا نم مهتنرو مهنم هخحللىفو ((فينما) ةيوضركلا

 (هفاول لظيضا) كلر انكاو كيل املا ريهكللا) كرت ىلا قت القزبلا لاك هاذ: قككلا نبا ويماس ليوم
 (هلزقن قون ارهسالا ؟ ندللا ىلإ ة نعل قالي منعش لوف اال عئيفكتت كوه

 (ىراللا دو>وب لها وهو ةدحاو ةلصح قنمكلا نإذ ديهكتلل از يل لرش

 ا مسج هللا نا دقتعانم ةرمال ىرعشالا ىا (لاقوال ةوبلاو. ديحوتلا نم هب قلمتي امو
 1 ايقمزاك 0 ىيزلملا لقت اقلب قك لظاي وا)( يتيما فاد( تناوب دا ايلا هل ىا |

 اوارفلا ةلاللل ا هلاز قطار روض ةيااو طاع ف روسو :لضارالابو ءاينيزسلا جرام توصل ىف يقر املا ْ

 ةمدقتملا هتاولص ىضقو و ناتف .كلذىف“ن وهلشملا ثردخلا, هعابب ئديودقتعاو هشرع ظ

 ىف ان: نم ضعب وا علوم ءارخلج هللا قام كرولقلا امى هدا وعاوز ناب دعاس الاد ركلات"

 (رفاكوهو) ىلاعتو هناحس هدؤجوب ىا (هب فراعب سلف هرفك دحىف ىوتسمقيرطلا

 انهنمو دوهشلا ماقمىف اعمال دوحو نيبو دوحولا بحاو دوحو نيب قرشمل ثيح

 داععلا ىلع مهداسف رريذ نيذلا داحلالا لهانم ةيدوجولاو داخم الطوب ل 6 نانا لق

 / مدع نم ئركشالا نع ىؤوللا الاغا ده نماو» داشلا وار وهكللا!:لغاكناس نط فكا | ١

 ا وهو ىلاعت للادحر نيمرحلا ماما وهو «ىلاعملا وبا بهذ ةللقلا لهانم ةعدتبملا ريفكت
 ْ لاتو ىلا دارا از يكف الاوبإغا (قحلا دبع دم ىبال عسين ة.عفاشلا رباك نم

 تامو ةثامعارأو 5 رمشكع عسلا يس نيم رخاماما دلوو ةئامسصحو نينامثو مي ةنس تامو

 _ بحاص لظفام ا قطا دنع دلوم لبق ه قوت مامالاف 4 4 أمعلر راو لا ا نا ة ه4ديس اس روياسش
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 الا ماسم ءرهأ مد لحال .مالسأاو ةالصلا هيلع هل وو الا ( عرشنم عطاق الوز ةلدالا نم

 هه عد ا مسوي يهم سم

 للا همر نايلس ديلولاوبا بهذ اذه لثلو هظفلام ةخس ىف تيأرو لاق ىرت امب ماكحالا |
 قييشالا ظفاحلا قحلا دبع نوكي نا ملال اضيا اذهو قحلا دبع دمحم ىبال هتيوحاىف

 دبعو ةئامعبراو نيعيسو عبرا ةنس ىقوت ىجابلا دلاخ نب ناهلس ديلولا ابا نال كلذو
 ملعا ىلاعت هللاو كلذ ميل الف ةرمشع عبرا ةنس ليقو ةئامسمحو رشع ةئس دلو قحلا

 دبع وه قاسملتلا لاقو ىهتنا نالا ىلا هفرعامل ىلاعملا وبا هءواح ىذلا قحلا دبعو

 لاطاو ىا (ناكو) ةئامعاراو نيتسو تس ةقس ةيدلام ىمهسلا نوراه نب دمحم ن قحلا

 تا ةاوتك (يدكتلا مدع ىلا: اهلو' ىرمشالاا لطم قولا, ( ةلئتسملا انوع 'هلقش) دمت انا نا

 ادح ريس ىا (0لطبعت را ةمالكو ففكتلاب لوم د ةلم شالا يروا ( اهف طلغلا ناب هل

 ىناثااو (نيدلاىف ميظع اهنع ماسم جارخا وا) ةيمالسالا (ةلملاىف رفاك لاخدا نال)

 ىلع كورا لاق اذه لجا نم مالسلاو ةالصلا هيلع هلعاو لمأَتف لوالا نم بعصا
 (ىذلا نيققحلا نمإ) ىلاعملا ىباو ىرعشالا ىا 6 اهريغ لاقو ) رانلا ىلع رجا ايتفلا

 (ليوأتلا لهاىف ريفكتلا نم زارتحالا وه لاق نا 4«بجحن ) ىذلا لوقلا ىا أدتبم

 6 نيدحوملا ) نيلصملا ( ءامد ةحايتسا نآف ) ليزنتلا مهفىف أطخ مهليوأت ناك ناو

 ىا نيتحبنب (رطخرل باوبالا عيمج ىف ةنسلل .نيعباتلا باتكلل نيئراقلا نيكزملا نيمئاصلا

 اتينا لمص نوملا :يناكالقلاة كالو انيطأللاو ) ادكفد مت: نوكم نا ةوخولراطتتو)

 ماسه مدنم ةخن ىو (ملسسسمنم) ما ار قع وذل جملا ابثكي (ةمغأ تلفطو

 هجوو ملسم راسك لامزست ايج وا قوتي دك ذاب اوايلع كاتس! (دطابو

 دافتسم وهو هحولا كلذب المعي نا ىضاقلاو ىتنملل ىتبنف همالسا ىلع ُهناَشا ىلا دحاو

 احر ملسملا متدجو ناف معطتسا ١١ نيملسملا نع دودحلا اًوردا مالسلا هيلع هلوقنم

 ىذمرتلاءاور ةبوقعلاىف ؟ىطخ نانم هل ريخ وفعلاف ءىطخم نال مامالا ناذ هلدس اول

 ةيغانبا نها زوشبلا ناتو راك (متادلشلاو :ةالضلا هلع لاقايقاو) هطو 3 الاو هريغو

 سانلا لئاقا نا ترما لاق ملسو هياع ىلاعت هللاىلد هللالوسر نا امهنع ىلاعت للائضر

 اواعف اذأف ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا اوِعَقبو هللالوسر ادمحناو هللا الا هلا الزا اودهشن ىتح
 خادم البلا عشب« انوهصع )انس اج (ةداهشلا يس !اهكلهؤلاة أ اذافا) (ةناورد فو. كلذ

 الا ةياورىفو اهم قلعت ام ةداهشلا قحن ىا «اهقحي الا مهلاوماو مه ءامد زمول | واظفلع

 دروو رارسلاب ملعا ىلاءتهللاو سهاوظلاب مكحن نحن .ىا (هللاىلع مهباسحول مالسالا قحي
 هذه ىهاطو هلق نع تققش الاه :ةماسال لاق هنا متو سانلا بولق نع قشا نا ترا ام

 اهو2و ةالصلاك اب وجو هيلع عمم دحاحو قيدنزلاو دئرملا ةبوت لش هنا ىلع ثيداحالا

 ةينادحولاب (ةداهشلا عم اهب عوطقم ) لاومالاو ءامدلل (ةمصعلاف) قيفوتاا ىلو هللاو

 (عطاش الا) لاموا: مدنهم ىا (اهفالخ حابتسيو) ةمصعلا ىا ( عفنرت الو) ةلاسرلاو

 (ىبدحأب)

| 



 فهل ىلا
 2-2-5 00 يه شوري ييسر بلبس -__

 هنلا لاع ىتح عم (هللع ةدلكالو) نص ىتزو ماس. ل ا قب صو / ثالث ئشيلبا

 دب دشش و هعدتنمملا ةمدم بان ىف ىا (باللا اذه ىف ةدراولا ثيداحالا ظافلاو)

 6ةيردقلا رفكب حعرصتلا ىف اهنم ءاحاف لب لعل ) !ةيباقااائوا فييرا طور واحتلال هابل

 مهودومت الف اوضرمم نأ ةمالا هذه سوحم ةيردقلا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك

 ةالصلا هيلع هلوقو رمع نبانع هحت و ماحلاو دوادوبا هاوراك مهودهشت الفاوتام ناو

 (وزقو) فيسك قانرولا هاورا لرب فلور اتاك مرسوما ةالكملا ترم ؤل اول ماةنل اوت
 ىا (مالسالا َّق مهل مهسال)إ ماللسلاو ةاللصلا هيلع ىنلا لوقو ىأام ىلع افطع عفرلاب ا

 مالسسلاو ةالصلا هيلع (هتسمستو )) مالسالا ماهس ىف الءاكوا اتلطم ةيردقلل سصنال

 ىلع ةيهلا, نولئاقلا..مهتالغ مهب دارملا لعاو ةفورعم ريغ ةباور هذه «كرشلاب ةضفارلا)

 ةنعللا قالطاو ةخعمل .ىفو (ةنءالا قالطاو) اعامحا مهرفك ىف ةهشالو ةيريصنلا نومسيو

 ا (ءاوهالا لها نم :مهديغو جراوألا كاذكو) ةضفارلاو ةيردقلا ىلع ىا (مهيلع)

 أس نيعيس قانشسلا :ىلع ةيردقلا تنعل ههحو هللاعزكا ىلع نع للعلا ىطف رادلا ىورفذ

 سابع نانع اضيا*ىناريطلا ىورو ىناكحا بسنم هللا نعل نمع نانع قاريطلا ىورو

 ةملس ما نع ماملاو دمحا ىورو نيعمحا سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف ىناهصا بسنم
 لوس نمر اهيهاظب ىا اهب. عحت دقفإل هللا بس دقف ىنس نءو ىنس دقف ايلع بسنه |

 ل: ءروادقا) نانا (ىالا (ت0اي 2 ىلع كلل هيلين 3 لئاقلا وهو اد دلا نلابظستو ةزييكول
 هلع هلوةك («ظلغتا قيرطأ ىلع ةرفكلا ريغ ىف ىوننلا (ثيدلا ىف ظافلالا هذه

 دمحا هاور دمت ىلع لزتاام رفكدتف لوّساع هقدصف انهاكوا افا معىلانء مالسلاو ةالصلا

 (ةرضكام أسما فأوا لوشه اع هفدصق انهاك ىتا ن م ةياورىفو ةريه ىبا نع مكاحلاو

 اهريد ُْق ا سعا 1 نوعلم هءياور قو دمع ىلع لزتاامن 'ئرب دقف اهريد فق ةأساوا

 نود) ىنح ىا (كارشاو) يرص ىا (رفكنود) نارفكىا رفك هنأبوىا (رفكو)ل
 دمحا هاور كرمشا دقف هللا ريغب فلح نم مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك ىلح ىا (كارشا

 (ءايرلاف) كرش نود كرشهناىف ىا © هلثم درو دقو ) رمع نبا نع كاحلاو ىذمرتلاو
 نع الا هاور لجرلا ناكمل لجرلا لمعي نا تلا كرمشلا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك

 ادحاهبر ةداععب كرسشبالو اخحاص المع لمعلفهر ءاقل وحرب ناكنةىلاعت لاقدقو ديعسلا

 امو لق :رفصالا) كزيشلا وقتا مالسلاو:ةالصلا هحلع»ةتعو: ارجنا :ةناكلافبو(هشازر نآبئا
 وهو ىنزي نيح ناز ىنزبال ثيد نونلاو ءازلاب نزلا ةخحسن ىفو ءايرلالاق رغصالا كرمشلا
 هلكومو هلك ١ و ايرلاهللا نعل مالسلاهيلع ِهلوقَل ةدحوملاو ءارلاب ايرلا نوكنا دعسالو نمؤم

 قوقعول هنع ىلاعت هللاىضر دوعسم نبأنع قىتاربطلا هاور نوملعي مهو هدهاشو هيتاكو

 ىا «روزلاو) ةنملا ةحتار حرب ةنل اءالخدب ملف اهدحاوا ها وباةكردا نمثيدكع (ندلاولا

 لوق اوبنتحاو نانوالا نم سجرلا اوبتتحاف هلوق يف كرشلل ةلداعملا هو روزلا ةداهش



 متل ه0.

 اهحوز اهوعدب ىتااتافوسملا هللا نعا مالسلاو ةاللصلا هنلع هاوةك جوزلا وهل ىورو ةيؤرلا

 قواىا (ةيصعمريغو) رينا نع ىناربطلاهاور هائيع هيلغت ىىح فوسلوقتف هشارف ىلا

 هاور حترطشلاب بءانم نوعلم مالسلاو ةالصلا هيلع هلوةك اهيلع قفتم ىا ةيصعم ريغ
 دمحا ءاور هلىلااو هللللا هللا نعا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقكو هريغو مزح نبا

 6ن.سمالل الق ) داح الاىف دراولا ثيدحلا «ناكاذاو) هه>و للامزك ىلعنع ةعبرالاو

 برغاو (عطاق لسيلدبالا اهدحا ىلعال مزملاب مكملا ىا (مطشالف) هريغو رفك نم
 نيب مهماما دنع قرفال ثيح عورفلا لئاسمىلع ساق هن اكو عطاق ريغوا هلوش ىجلدلا
 ليت وكيبطتلا ةلداالا وملوك الإ لئلاطم ف/ ديالدلا كو قفغوتب اي ءاككنا ىف عي زاغلا و يلق

 ١ ى) لاق هنال ىورو رذ ىبا نع ملسم هاوراك مانسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ىا

 ىفاك (رافكلا ةفص' هذهو) ةقيلخلا ىا ديدشتلاو زمهلاب (ةيربلا رش نم مه جراوخلا
 ١ ليعف (لتقرش مه مهقح ىف قهيبلا هاوراك (مالسلاو ةالصلا هيلع لاقوإل ةنيبلا ةروس

 عج ىا ةدحوملاب ليشرش ىورو ليتق عمج ىلةرش ةياورىفو عمجاو دحاولادنش ىوتس

 هبلاّعدقو ىيط اهلصاو بيطلانم ىلعف (ىبوط) اهنم رهظام ىا (ءاعسلاميداتحن )ل ةلبق

 ب حولا ب اطار ةيلعلاوةلنل ,١ لطلو ,.ايابقل ماسلا ور (نركس هنالل 3 يدا بالا
 هدا دانون ييولنقي يلوا نآويورففلا م هه للامر ىلع مهلتق دقو (مهاتق نال

 ظ (مهومتدجحو اذاذ)) ىردخلا دعس ىلا نع ناعم شا هاوراهش ا ةداهشلا ىلع همرتملا

 اك الها: ره وكلها ىنءلاوا ةدشلا ىف داع ا ىا (داع لتق مه وا تقاذ) نيمقك ىا

 ؤ داع مع نناوهو (دومث ىورو) ةيتاع رصرص حرب | قكملا مهفالاو الصاتسم

 | (هيبشتلا عم اهسال) ثيدألآ ردص ىلع ءايإةريهردك ى ناي ربكللا») كولا اذه 5

 0 ايةاوقف مه ريفكت ىرب نم هب عب 0 موني (ياعب) هوس مل موية زحل ىفو مها ىا

 . ةهج نمال مهلتقذهح ىا (مهلتق نمل ظيلغتلا (كلذ اهنا مهريفكت ىربالنمت (رخ :
 يبن قب اؤرلغر ل6 مهلع)إ مهيدعتو مهملظ ىا 4 مهيغيو نيماسالا ىلع مهجور | مع

 نايا نوودأو م نم دافتسملا مهيلع مهيغبو مهحورخ ليلادىا 2 1

 ىا «دح انهه مهلتقف مالسالا لها نولتش ) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو ثيدحلا

 داع لتقو ىورو (داع ركذو)ل دانماا هجو ىلع (رفك الز داسفلل عفدوا داعلل صاصق
 هيي كالرلا كولا وكم اعل ن4 جرو ا كامماسالا راةدشلاب ىف (لن201 هقدعت)

 هيشتلا نم مزايال هنا عم رفكلا مزاب ىتح داع نم لوتقلإب حراوخلا نء .(لوتقملل)
 ١ (ةريكي كحل هلت ةيكج | نذ رالكا سياور هوجولا عي ن. هب هبشملاو هبشملا ةيوست

 | ايبا 00 0 كاش ولا جالا (هضراعيو) كورلا ىو يتاطقلا بارق( فوهر
 ظ عقرلاوا مزولاب (برضا) ا 7 قفا (ىنعد) ديعس ىبا نع نا اناواراكا ( تدلل ) ْ

  ىور دقو نيؤم ومو نعي (ىلسي هلل لاق قالوسرا) ةرسوطلا ىذ ىاعقنعإ)ا
 (ىنارياعلا)



 هك ه٠

 هنأ 0 ىراذخعا ع فو اذه 5 1 نيلصاان 3 تدهل )ان طب وول يع قازبطلا

 ىرب نم نما وج | ناذ) عمج 1 ن٠ .عنمالو هنع ىلاغت هللاىضر ناطلانء رمع هلتق انا

 ةرهح عج ( مهرجانح ا نا رقلا نْوْرَش مالسلاو ةالصلا هيلع ِهلوَش ) مهريفكت

 ( مهل ا لخدال) نا رقلا ن. دافتسملا (ناميالانا) اذهب ىا (ربخاف ل موقاخلا ىو

 دافتسي الف ناميالا ىنناماو مهتوالت ,اىسلا ىلإ دعصتالو مهتءارق لقتال ىنعملا نا رهظالاو

 ةعرسب نوحرْ ىا ءارلا مغب «نوقرعي ) مهقح ىف ىا (هلوق كلذكو) مهئلاح نم

 ىرامت ةيميص ىا ةلوعفم ىنمع ةلعف (ةمرلا نس هذوه ىا ( مهسلا قوص نءدلا نم)

 مهسلا دوعي ىتح) نيدلا ىلا ىا (هيلا نودوعيال مثل هريغوا ديص ن. مهسلا ةنم قر

 ع هلوقك لاس كيلا اةنلو مهلا ن م رتولا عضوم وهو ءافلا مضب (هقوف ىلا

 لمع اال ور الالا قورل شيلا رسال طايألا مم ف لما لب ل١ ىتح ةنخلا نولخدبال

 فان( نس هلو يكلنك و ”ئاواؤوأ تفس ىو نيرصصلا ىف ىا هلوقو ةخسىفو (هلوشو)
 ةيمرلا ىف اعيرس سم ىنملاو (مدلاو) شركلا ىنام وهو (ثرفلا) اعيرس هقورمي مهسلا

 هعورجوا نقولا قم مه>و رذ هنويش ةتعرسأ اهمدو اهث رف نم 'ىشاهنم قلعي مل اهنم جرو

 هءاجا) ماكحالا ماهس نم 6 ىشب مالسالا نم قلعتب ملا ىجحراخلا ىا (هنا ىلع لدب)

 001 (نومهشال مهردانح زواحمال ىنءءنا) مهنورفكيالنيذلا «(نؤلرنبالا

 ىاانولكع الة عا ( مهحر ,.او> هل لمعتالو مهرودص هل حرشم الو مهيواه هيشاعم

 هخغاصل اي مال_سلا هياع 62 هلود ) نواؤالا اها رس واموت فرجا و اووي دتحالو

 كنارفلا نهر و2 هب قلعرلا هفله مهسلا ىف ىأ (قوفلا رز اكد ا وا ثاكش ىا نووملا

 ايفب هسفنو: هنظ لدا ىا ةسفلان ىرخا .ىفوا باطل لعافلا» ةغيصب .ةخخس ىو العا: مدقلاو
 الما هرفكب ص (هلاحىف) ددرتلا ١ كشلا ىوربو ( ككشتلا ىضتش اذهور هذ كشب

 تمعسا ثيدحلا اذه ىف ىردخلاد.عس ىبا لوش ) مهريفكت ىربن٠ ىا «اوحا ناو)ل
 ناارقلا نواؤهر روف مةمالا م دهب ىف راح كوه هينا هيلغىاغتر جاستا دول
 (ةياوزلا دعس ىبا ريرحو) ةخحل ىف ةمالا ىا (اذه نه له ملول مردانح زواحال

 اذهو نم نود ىف لاقذا ةباردلا ىف هقبقحم ىلع لادلا (ظفللا هناةتاو) هريرحبو ىا

 نآرقلا نٌورَف مهو فيك دعلا نم هاغىف اذهو ةباحالاةءا نم أوسيا ةرفك مهنأب نذؤَم

 ةريكبلا تكد مع نورفكي ث.ح ىصاءملا نع رحزلا ىف نوغاامو نذمو نواصيو

 ىببةرايعلا نابل ره ريفكت نك رباال »زف 0 الا مهباح اهم رة لف اقد ىنإ هريبعت اماو

 مع لب ةياحالا ةما ىا (ةمءالا ريع ند .ل مهو فرامل ( مهلو 9 ا رصنت ىضتشال

 ىور دق هنأ عم ةمالا نم مهلو وك و ضيعتتلل ىف ىتلا نم ةظفا فالح ) ةوعدلا ماا

 ذك نينو ليسا «ةمادلا ىأإإلا) ؛ليلاط» قاد نإااذقا .اياوعوا) فازاففلاب فا يب
 | (ثردحلا اذه ف مهريغو) ىلهابا نالخت 3 مديعا هنأ رومادش ني وا لاقو .ىكدلا هلاق

 ظ

 رس لل



 هت نه. ]وس

 ىف هاظ وهام امهو<و نما ن» لايك و ىتما ند جر ) جراولا ثدي لا

 يف نيت ,نرعأ هضاب ىيوت# اهيئاعمب ىف (ةك رتب مس ىناكللا  ىفوزجوإلا مهنم مهل 521

 مهلاخدا ىلعالو ىنب ةمالانممهحارخا ىلع: داقعاال ىا «ليوعتالفرل ةكرتشم تناك اذاف

 ىلاغت هلوقف اهتحا عضوم ىف تعقو اهنا امهنم لك لامجال امور ىا (نعايهق

 نكل ) اهنمىا اذك ضرا ىف عارذ اذه لاّشو هيف ىا ةعملا موب نم ةولصلل ىدون اذا

 ١ ءاعيزكل ولات ةيبنتلا شرا دافي اهنيصا ( اه شاه داك هنه( ىلا مترسا يضر هس انا

 رييعتلا ةنحي) مهنم اوسل مهنال نم نود ىف هاظب ةمالا نم مهجارخا ىلع ىا

 دارياب (ىناعملل مهقيةو ةباوصلا هقف ةعس ىلع لدي ام ديعدس ىبا نه ن٠ نود ىب
 ةوقلا نم اهحارخا ىا (اهطابنتساو) اهريغ ىلا لاقحا نودب اهبع ةلادلا اهظافلا

 (ةياورلا ىف مهبقوتو اها مهريرحتو) اهيلع ةلادلا اهلةعوضوملا «ظافلالا نم لعفلا ىلا

 هلرهظياك اهب ريعيف ةياورلا نم ةوبنلا ظافلا ىف فرصتلا هلىباحصلانا مهوب اذه نا هيفو

 نويطاتجل انهزم ىف فرات نحلل ثيافيللا لعن :ىف:(0ونطاالا) بانارإففلتج ا دقوا ةنارقلا نم

 ااضسملا تلا لمي !وارلا ! عل صا فا قاسيلابب ةانوارظلا) دنع هوزاودي نوقتحلاو اةلكلاي هونت

 ةياردلا با ىف هنم ىوقا مهنذلا ةبا_كلا هه ىلا ة.سنلاب ةياورلا هذه ىف اذاش عقو

 ةفورعملا بهاذملاهذه ل مهتضغابمو مهتيراحمو مهللئاقع ىلتبلا ههحو هللا مرك ايلع اهسال

 اهيلع ةؤسن ىفو (اهذ) ةعيشلاو ةلزتعملاك ةفلتخلا (قرفلا ن. ,هريغلو ةنسلا لهال

 م ةزبزنا 3, ةتبض (ةيفحس ىا( ةدبنعب ) قيل دلت ىإ[ (3ب ططم شك تالايقت)
 هايل اوينكاود جلا ويشغل ( عقارا شيلات نب يع و ) .ةلزتسملا قوة نا ونصا ننبه ظ

 نمي ةئجرملازم ىجراخلا وهو ىناسلتلا لاق ىجلدلا هركذام ىلع اضيا مهنموهو ىلوالا
 رفكيالهلهجلا)) وه (هللابرفكلا نا ردقلا ىف لوقلانيبو نامالا ىف ءاحرالا نيب عمج |

 ياويل هازال نيران منا ميكو نيطينلا مالكاد | د ويك ودوني هلاطلط اوودشر ها: كلن يبعد
 قلخا نم مهلأس نئلو مانصالا ةدبع ق> ىف ىلاعت لاق دقف ةيرهدلاالا رفاك نوكلا ىف
 ىلاعت هدو>و تايثا درجلال ديحوتلل الا ءايدنالا ءاجامو هللا ناوقيل ضدالاو ناوعسلا

 اننا نم اذه عمو دوحوم هللا نا دردحنال هللا الا هلاال اولوَش لا ةاكل انيق لدولو ظ

 هتلاسرو ماسو هيلعىللاعت هللاىلص انيشب رّشملو ءايينالا ضع رقاوا ءايدنالاب رشملو ديحوتلاب

 برقا اذه ناو ةعدتبملا نم نوكي هللاق فيكف عامحالاب رفاك هنا كشالف باتكلا لهأك
 ذل ةنعنلا فوت ةلؤغملا و ىرصبلا فالعلا وهو ريغصتلإ (ليذهلا وبا لاقورل مهلاوقا

 (هقلخ هللاهبشن 5 هلبوأت ناكيذلؤلتم لك ناره _.ئاملا ىلع فين دقو نيّنامو عب

 رفاك وهف هرب 55 ) هقلخ ىلع (هلعف ىف) هلاملظ ىا (اريوجنو)ل ةمسجلا ضعبك
 ايكيا ىل) وبكل ماد اهمن6) «حازك شالا( ريستعو )ا و والا _ «اهريق) ايدين , تنثإا نم ذلكم

  ىلاعت لاق هللا هنا هيلع قلطي هلاف تاذلا تافص نع هب زرتحا هلعلو 6 هللا هل لاشال )

 ( لقد



 .. لة #7
 مقدناف ( رفاك وهف ) ىنسحلا ءاسسالا هلف اوعدت امايا نمحرلا اوعداوا هللا اوعدا لق ٍ
 وهاك ةردقلاو ملعلاك ةيتوبثلا هتافص مدقب لاق ن٠ رفكب نذؤم اذه نأب ىجلدلا لوق |[

 ©( ناكنا نيملكتملا ضعب ) لوقو ىورو 6« لاقو )ل ةلزتعملل افالخ ةنسلا لدا بهذم

 تا ((قاكو) فاوقن( هيلعا ون )ا ةنقلاو ا نانكلاةلناع ىلإ قاطالا قع نع )لوألا
 هلل ال ع اوبك هلع فمي ملاكي ليسا ننال فاك ء ورث لاذ قلاساوإ هيه ايثااإل اير

 (!قمايخ. )زنك ىلا ىئاكقلام تاب قام (كلنلا اذه قار )الل ار (ةنكي ل اولا طولت

 هل وأن ىو © لصألا فرع منع ناوكم' نا الا 7 هداقتعاف عدتمو هل وأ هلوقو هلعفىف

 مدل هليوأت ف ( ؟لطخم اوهفا). ىلآستو -ةتاعتب .هناقضب لمآ هقازس ا ايفا هنم نئانعستا كغ نوع
 هللادببع بهذو )ا هلهحن هرذع مايقل ( رفاك ريغ ) قسفلاو مثالاب هيلع مكحي قا هتباصا

 اينما لل اةي وشم < افضل دلل اكان اكاتم جرم (نياسفملا قلناه( تلا
 و كلامو نم رلادع نع ىور هللادنع نداوس دعل ةرصنللا ىخاق ناكو ناسا سشازمشملا

 ىاسنلا لاقو القاع هن ادومم ناك دعس نبا لاق ىراصنالا هللا دنع نب دمتو ىدهمنا

 زوم هبا هنع هولشام هساىغ نمو ةثامو نيتسو نامت ةنس ىقوت ملسم هلجرذا ةش هقف

 تكسو ى اطنالا هعتو ىلا ركذ ةفاك ءاملعلا كلذفف فااخو تاءاقعلاو دئاقعلا ىف ديلقتلا

 نمل رابعا قس لا- لاقوت فمللبلا رووح انسي لوس انلعلل ناعلا ناكر ا علنا
 اوناكولو 6 نيدلا لوصا ىف ) نيعمحا ( ندهتحلا لاوقا بوصت ىلا ) بهذ دقو

 ليوأتك ميرصض صن هيف دريل ام هلالباق ىا 6 ليوأتلل ةضرع ناكاهف ) نيعدتبملا ند
 مالسلاو ةالصلا ةيلع"ئيمؤم ةرجشلا نكرعف مسجف مالكلا هقلخم ملكتم ىلاعت هنا ةلزتعملا

 اهريغو ةجانلان . اهشاوط ىا ( ةمالا قرف / لوقلا ( كلذفف ) ىربنعلا 6 قرافو )

 امئاو قساف صاع مثأ هيف ؛ىطخلاو دحاو نيدلا لوصاىف قملا نا ىلع هاوس اوعمحا ذا )

 لب روذعم اهيف 'ىطخملاف نيدلا عورف اماو هربرحن ضع ق.يسام ىلع (هريفكت ىف فالحل

 ىضاسقلا ىكَحدَقَو ) كلذب درو ثيدخ. ىفاك نارجنا هلا كيصملاو دحاو نخب روجأم
 ( دوادنع.) ىربنعلا.ىا 6 هللا ديبع لوق:لئم) كلاما بطلا نبا'(:قالقابلا زكبوبا
 ادهاز ناكو نهاظلا لها ماما ودو ىاهقصالا ةذسأ ىفو © ىناهصالا ) فاخ نا ىا

 ملعلا ةساير هيلا تهتنا رون ىباو هوهار نب قحببا نع ملعلا حا اكلات الافتملاظالو

 2 2 2 622222 خذ ل للا: #2 #ث#؟©؟#؟©؟©#©ث©]# #“]# ]#]#]#]#]#ز#ز###]#ث©ث©]؟]؟ث]#]#ز1ثز]ز#]#]1]! !|!]!|/|!1]؟]1!]!]|!|؟!|!|]ث“ث#ث# ش/آ ثآ#]###ظ#]#!]؟]؟|؟©؟©؟© | ]| ِحيييإيبيبإل->

 برح نب ناك ننم عمس رضخا ناسلبط بحاص ةئامعيرا هسا رضحب ناك لبق دادغم

 فلتخا دقو ةز/نع هنع ةباورلا نكل ريثك ثددح هشك ىفو مهتقبطو 3نشو ىنعقلاو

 نم ةفاط نمفال ما عامح الاف هلوق ريتعي له ههيشو دواد لثم' سايقلا ةافن ىف ءاماعلا

 ماما لاقو لوصالاىف مهفالخ ربّتعيو عورفلاىف سايقلا ةافن ىالخل رابتعاال هنا ةيمفاشلا

 ةمالا. هانتدلعا نمت ننوافمإالا ئابقلا يكس ىلا ارونمعلا7 لسانا قالون لذلك وا رامرلسا
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 تالا دا
 ىدلا وهو جشم لاق 1011 فالخ ريتعي هنأ ةييعبايل نم ص الو ةيعقأ اشلا نم ىدادغللا

 ىذلاو لاق ا :ةص٠قق دواد بهدم اودروا نيرخآتما ةعالا ناف امرا سعالا هيلع رقتسا

 عمجا امو ىلا ساسبقلا هلق فلاخ اعقالا عامجإلا ىف دتعيو هلوق ريتعي دواد نا هل غن

 ىلع هاوس نم قاشاف اهالطل ىلع عطاقلا ليلدلا ماق ىتاا هلوصا ىلع هاسو نو.سابقلا هيلع

 نا نازيملا ف ىهذلا ركذو عامحالانم جراخ ذئتئيح فلاخلا لوقو دقعنم عامحا هفالخ

 معز هلا هما ىحب نب دمح ىلا تنك لاقو هعنش دنحا .مامالا ىلع لؤخدلا دارا دواد

 خطا جر لاقف حر كسيو أ ذهحإا نع تبا هنا هلادتع ابان" لاقف وشال كدح نآرقلا قا
 0 ني مطل للا رووا اليست راه وتوت )لا نكاشإبلا كال لاقو) هت ىذلصا
 غارفتسا هلاح نم هناحس هللاملع نم لكىف) نيدلالوصاىف نيدهتلابيوصت ىا (كلذ 0

 ءايراالبت وخان الكل ناذإ 4 ق 3 يل ) هداهتجاو هتقاط لذب ىا 6 عسولا

 عسوتلا غارفتسا هلاح نم ىعدب امنع الك باقي نعل ركب نال ءاهطق لِظان انهي 3

 يللا لك ناؤيتج ا أ يهويغو مهنا هلا 3 زق باسكال نضإب اسال ةلاكو د ىلعا ةليط

 ةئلثما مضب (ةمامثو ظحاحلا ل امهيلا بوسنملا ( لوقلا اذه وحن لاقو ) نوحرف 5

 71 0 رااطلا يملا يالا قافكلا ىهق اطجئابوتللا "اجا لال لاف ةلزكمملا ون اهتاكو

 نلف ايمنكأ قارا رأرارديعا كنالو ذولا هلاؤ خطاالكخ ةرورسلا اليبتنطنا لقوم
 18 ةل زيعملا نم ةيظحا ا قا بش هيلاو ندلا قرا ةلاكتلا هلاؤراةئو تا 2-7

 ةاحاباتك هفيئاصت نسحا نءو روهشملا ملكتملا ىلباا راسي نب مهاربا قحسا ىبا ذيلت

 تاتكو ادد دل نيتلاو نابلا 0 هش ع ا عمج دقو ارينكانلا ناوخلا
 هيف ماعل ةيصوصللا ىف 8 . مم - 3 ع 2 2

 يلدا نكللالا فقيل اووي نال ف انس كنحي :لذعا دم ىفاةياتكاف
 هينيع نال ظحاحلا هلليق قلخلا هوشم هلضف عم ظحاحلا ناكو ؟ىش اجار هسفن بيطتال

 لدنصلاب نعالا هقش ىلطي ناكف اذ ع اف هءاصاو ءوتنلا ظود دا نيتظحاح ادناك

 ىصخلا هباسصاو هبسحاال ضيراقللا ضرقوا رخ لاس ةززاركلا ةيشؤم هروفاكلا)

 ةما اماو نيعستلا ىلع فيسدقو ةرصنلا نتامو نيسقحو سمح ةنس ص لاوللا رطفيف

 لاصتا هلزاك ةلالضلا سؤرن هو ةلزتعملا راك نم نازيملا ف ىمهذلا لاق ئىرف ' سرشا نا وهف

 هعامطب هللا هلضف ملاءلا نا لوش ةمام ناك مزح نا لاق حمو رداوناذ ناكو نومألاب مث ديشرلاب

 اراض حام نه ناو اناازت رو ربط قلع انلاوا ينال! هان ظلالا 3 اذعو اكانكلا ان عا نيالا
 بحاص هلوش هلا قالو ىهتنا ابارت نوريصي نيئمؤملا لافطا ناو رانلا ىف دل> ةريك ىلع

 رانلا لخد.ال رافكلل دلقملا هلوشبو ةلزتءملاو جراو | يتفلا وفل عدتيم راالا ىف دلخم ةريكلا

 عمج ء ءابلا مضل 4 0 ءانتيلاؤ) ةلهخاىا © ةماعلا نم انثك نافل يوكل ةلح ىف لخد

 ةورإلا ال ما نكي نم مهبيدارا | هن اكو ريخل اىلع نوعوبطملا ريشلا نع نولفغملا ىا هلبا '

 (فالخ 1
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 هس 6ع
 لابقا مهلو ايندلا لقع مهل سيلنه مهب دارملا ناف هليلا ةنملا لها رثكا ثيدح فالخم

 ذا ةزعسأ ىفو (اذا مي لع هلل ةجحال مه ريغو دوهلاو ىراضصللا راق ىقعلا ىلع سد

 ةفرعم ىلع ةلمغاىف مهرادتقال لطاب مالك اذهو (لالدتسالا همم نكم عابط مهل 900

 نا ىلا ءاميا هيفف نيممحا كادهل ءاشولف ةغلابلا ةجئ اجت لقاحات فا قلو ةوزدالا ١ ناو

 ( ىلازغلا ) لام ىا (احن دقو ةيلقنلا الو ةيلقعلا ةلدالابال ةهلالا ةئيسشملا ىلع رادملا

 اتنيواجإلا_ بيكلسم هلا لاباا وللا ىوداقم ب رش ةللاخغللا ةيسن ا افزع اياازلا ديدعش ا

 داتا ) بيرقىلا ىورو اسرق هعبو فوصلا لزغي الازغ هدلاو ناك ليقو هتدح

 ةحح مامالا وهو ةَقْئافلا تافلؤملا بحاص وهو (ةقرفتلا 54 قر كلدبللا 0| عا ظ

 هقفو ةثامعراو نيسمح ةنس ىناسلتلا لاق ك قارعلابال ناسارْ دلب سوطب دلو مالسالا

 [قكأف فات سالا رط وا' لا ناحيرخ ىلا ةرفاس و + ىلاموادلا يع نازح ا رع

 همزلو هيلع لغتشاف روباسينب نيمرأا ماما ىلا لحنرا من مث سوط ىلا جرخ مث * ةلقعلا هنع

 راطقاىف لاش روبايستنم جرخ مامالا مايا تضقنا املف ىبفاشلا بهذ»ىف اماما راصو

 هاخا بانتساو مث اهم ةيماظنلا سيردنىلوف نينامثو عبرا ةنس دادغب مدقو ةدمناسارذ

 عمججاو هنم ةيبرغلا ةراذملاب اهعماجم نينس رششع اهتطوتساو قشمد ىلا عجرو 40

 | فيصتلاو ةداملاف ذدخاو ةلازغلا ميلا “نددت *يفلا هنو از ىف. ىساتكسة لأ: رتشل يشأ

 ادي د اراخ 7 * سدقلا ىلا لقتنا مث كانه تلال نم دو للسلام

 هدب مو ده ةلع هتح راو ظعولا سلحم اه دقةعو دادغب ىلا عجر 7 + ةيرديكسلكلالاو

 ىلا 1 00 دادغسال سوطل ةئس 1 يح ا دا ا ا 0 ةريهش

 ماعلا ناك هناهفصالا ةدقعلا حرش د هنأ هيك نب نددلا قت دبا نعو هريغو

 هيلع دععت الام ةعوضوام لا تول للا رع نه هب 5 د>وب اذهاو ثددحلا اقتةقاتلا 2

 لاق يح مزاسألا ءاملع هلع دنع ام ةقتلقملا كل اق رم ايف "نجل ىو ملع هلنم

 م ةهفسالفلا نطبىق لخد دماحوبا -- هل همظعت ةدش عم ىبرعلا نبا و هيحاص

 ىوطل وعر كئايلانأ تنقل حل مادا ةيكاو "نانو لطل رن 00 جر نا دارا

 ىلا كسكس الت كانتا كل ىلوا سيددستلاو ملعلا خجشاي تلقف ةعقرم هيلعو

 سومش تقرشا ةدارالا كلذ ىف ةداعسلا رق علط امل تاهبه لاف ىدتم فراعملا ملاعم

 عبط امل لكنا ناقل“ وو هانا تارا ل اب ل وطلا جئاصم ىلع لوفالا ا

 ىباعيشلا و قلااملاو عجار هيلع

 لرد زا ل رصفاالا ترصو أ المل او 1 حل

 لاواخ كيور قيراشملا اننا هلل اه انيك الازرق |

 لزعع ل ا رءتلا ىوذ كلر د هم زعل 1 2 راد ىف تسر و

 1 17 مرار احاسن كف #* دحاأ ملف اققر الع مه تاغ

 رس > يل 22 777700707707077 دعوت يعد حتا



 هت ه١٠ عوس

 ارت 1 عام الاب رفاك ) ةمامثو ظحاملاك (هلك اذهلئاقو) ةيمورل تايبا هو

 مهضعل مالك حولي ام ىلع نوت انك مهم ندلقملا ىعل (دوهبلاو ىراصنتلا نم ادحا

 ةعرس لكيه لح الا راث او 3 ا تار ليزتتلاب ران ناو

 هى فلان ع راسخالاىف ءاحاك #* تفطنا امو 006 رانلا ديعناو

 هسدقع اورهاظي , ١ ناو ىاوس مهدصق ناك امو ىريع اودبع ف

 مهضعل ن ع سللا نيحأ ماض نوبلطي و سا قدوس ابن زمر تكلا“ نا كشال من ظ

 .هللا ىلا لصوملا قحلا قيرط نع مهدعبأو هللا مهلضا مهنكل هللا ىلا انونرقيل الا مهدصنام

 نوءحربأل مهن ىمت مكب مك لوهدعل مم ايغط ىف مهزاكاو نو>رف ميدل اب بزح لكو

 العفو الوق ةدرب 6 نيملسملا نيد قراف نم لك رفك ىلع عام الاب و ىا « لكو )

 ىضاقلا لاقل هيف ددر“ ىا ©( كشوا ) ندلافوا ( مه ريفكتىف) فقوتىا © فقووا )

 ىلع اقفتا عاججالاو) هلوسرو هللانم عامسلاب ىا (فّقوتلا نالال ىنالقابلا ىا «ركبوبا
 ةنسلآن م ه(بم واو بانكلا صن ىا (ضنلا 'نذكادقق كلذ كفقو نف امهارفك

 ظ
 ؤ

 امهنم لك (عّالال مهرفكف ىا (هيف كشلاوا بيذكتلاو هيف كشوا ) باوصلا ىلع

 ( رفاك نءالا)

 8[ لصف زي
 ليلخإ انفو نكي 6 هن فاتخموا فتوي امو رفك تالاقملانم وهام نامىف)

 لضو لاك ىلا .هلصوي لصا ساسا ىلع هداقتِعا نوكيل لضف هل ن٠ لكىلع هتف رعمناعتب مهم

 هدروم هيل ةهيسشلاو طلخلا ةلازا ىا (سبللا ف_ثكو لصفلا اذه قف قل ملعا)

 «هف) عبطلاو (لقتال) :لخدمال ىا (لاحالو) ةّنسلاو ناتكلانملقنلا ىا (عرشلا

 ( اذهىف) مضاولا قرفلا ىا 6 نيبلا لصفلاو ) ةدسافلا ةسقالاو ةدساكلا ةلدالا نم

 نالوا )(ةينتولاك (ةيناديجلولر وا اةلطمملاك (ةيا ويزلا لن تحوسج ةلاقم لكنا ) لصفلا
 | (ةيزهدلا ةلاقك ) رفكةلاقمىا (رفكىهف) ةيلولحلاك (هللاعمواإ) ةيداحتالاك ( هللا ريغدحا
 انكلمامو ىو توم ايندلا انتابحالا هام اولاقو ىبلاعت هلوق هيلا راشا ام ةيهولالا تس

 |4 1 قفانلا هي لإ وجا نطعالا ف نفزلستملا نإ ااوملعي لو :ليووطلا: ناسزلاد وهو هدلا الا
 نامل! انه“ هاا 'ةياوو قاوب للا وه نهدلا ناف نهدلا:أوستال مالّسلاو ةداصلا هلعالاقا

 نيلئاقلا ىا ( نينثالا باحصا قرف رئاسو ل سهدلا ىلا رشلاو ريخلا ةبسن مهداقتعال ادر

 ' دحاو هلا وه'امتا نينثا نيهلا اوذختنال ىلاعآ لاق دقو رشثلا قلاخ ريغ ريخلا قلاخ نأب |
 اعز 6# ةلمهملا لادلا رسكي (ةيناصيدلا نم هلو فنصملا مهني دقو نوبهراف ىاياف

 نونلا ع عبو لدس و زمهلا ركع ع 35 (ةيوناملاو)) تنم + ةملظلاو ىح زونلا تي

 ين



 همي هأ١ عمل

 قاتلا" بوبلستمي ةئالا مننا قوتويوللا ندمت ملا تا ساما ى زال مانغا ىو
 نييدق نالصا ملاعللنا لاقو ةوبنلا ىعداو ريشدرا ن' روباش نامزق رهظ روهشم قيد

 لتقورانبل يلح امج واس ما رهع ىل وامل ف دضف ءراقلا امج ظر نسلم رك لنتوع و
 هيهذم ىلع اذه اننامز ىلا نيصلا لهاو هنمد ىلا اعرف نيصلا ىلا بره نمهالا هءناضأ

 لاق يرعشف نينتلا ىهرلك لقد بح انيس هيك تا
 ندكت نةيواهملا نار نيس. .ىب نم ىدع لدا ملظا ذو

 ةملظلاو رمشلاو هلا هقلخ حورلاو ريخلاو رونلا نا لو نه مهتم نابهذم ةينامللو لاق

 ةملظلا ىف هلك رشلاو روتلا ىف هلكر يلا لود نم مهنمو ةيونث مهو هلا هقلخ دسحلاو
 ىنإسملتلا لصا ىفو نايح ةملظلاو رولا نواوش مهلا ةيلاصيدلا نيبو مهني قرفلاو

 هللاريغ دبع نمت ىا (مههابشاو) فيمحت هنا يهاظلاو ةددشملا نونلاو ميملا خم ةساملا

 ةقرزف, مهو رخآ ناد ىلا( ند نم. جرش اذا اص نم كودو ازمهلاب (نياشلا حرا 0
 رصاسنعلا ملع ىف اهريثأت مهداقتعال ةكئالملا اوديغو ةيئارصنلاو ةيدوهيلانع اولدع |

 حون نيد ىلع مهنا نومحزيو ىناز هيلا مهلةبرقم هللادنع داعلل ءاعفش ةميدق رومال ةربدم

 توهاللاب توسانلا عردت نولوّدب ةروهشم ثالث فئاوط مهو (ىراصنلاو)ل مالسلاهيلع

 رولب ةوك ىف سمشلاك قارشالا قيرطبو ةئاكلملا دنع ءاملب راك جازمالا قيزطب
 ةيبوقعيلا دنع ا ل امدو :انل لاولقألا "وي رظناو ير وطن دلال دق
 نقلا ادم ناطنملا وهو ”ندرهاو رشا اذم وهو ناز تفاعلا لا
 ليق ةمالا هذه سوحجم ةيردقلا ثيدحلا ىفو رونلا ىف مهّسحل رانلا نودبعي مهو

 ةملظلا لعف نم رشلاو رونلا لعف نم ريخلاف ةملظو رون نيلصأب مهلوق ىف مهتءاشلا
 اوك رشا نذلاو)' ناطشلابا قانتالا علا رغلاوتما ىلا كلان وفستا ةءردقلا ذك

 ظف دسك نشدللا ”ناف خرا عا"( نيطاتلسملا#وا ةكمالملاوزإل ءانسإلا ”ئىا"(نانوالا ذا
 ( سمشلاوا ا نايصعلاب كسمأي اهف هوعبطتال هانعف ناطيسشلا اوديعتال ىلاعت هلوق اماو
 عوت هيف (رانلاوا) ىرعكلاك اهنم صاخ مجنوا اهسنج ىا (م وجنلاوا) رمقلا اذكو

 (نيصلاوآل دونهلا مهو (دنهلا لهاو برعلا كرمشم نم ةللاريغ دحاوا ) راركتلا نم

 نوريثك مهو دوسا عج هلوا مضل (نادوسلاورل ةرفعلا ناك رتلا اي 2 ق رفا

 اهئمو ةئنسس نونا جاوجلأمو خوي اهنم ةنس ةثام ةفاسم ضرالا رومعم لبق

 نم مهريغو) قلام ماس دالؤال اهنمو ةريشع قام لقو ةنس ةرشع تس نادوسلال

 (ةطمارقلا كلذكو) باوص قيرط ىلعال نكل هبلا عجريوا (باتك ىلا عجرإال

 ىلا مهتوعد لصاو قدا صلا رفعد نب ليعمسال ةمامالا مهتايثال ةيليعامع“الا مهو

 ماوكلا» ولها :ةنلغو قالصسالا ءالتسباردتع. نئوطأ نما مطاط نال عئا ريشلا نالطي

 نيملسملا ءافعض اهب نودردتس مهفالسأ دعاوق ىلا دوعت هوو ايلع اهلنوأت اومار



 تيا ممنأ دس
 - كج مهت 2222-7

 ن ناد مهسسش رو معل رش 5 أنآ راعضا و اقالاتؤا مهلروب احاردت با جومافع لهاو

 1 م

 ةلطان تالاماهم كلذ ىلا ةوعدلا ىةاوترو ةطفارقلا. او.قلفاطساو ىرق نم ةبرق طمرق

 مهلوقك تاذللاف بيغرتلاو تامرحلا ةحابا اهتم اهوعرتخا ةلطاع تافارخو اهوعذتبا |
 ذيل( ةدييقاروس هللالعا ولان و لاكعأ قبال . امام لاو اناطدل هفلاوإا ىولتعولا ١

 6 راسا" ردا اون ءاعرتنفا ماا تيا نتذنلا» 87 "هلع "او طباخ ةخ رع «سنقألا 0 ةاكزلاو
 فنااكتلا نم“ ناذءالا َهَحاَز ه1 "ةهملا ديد نعيغل است ايينابر هلا و ىقداد خرم نما ]

 ا كاك لا مهأو كاللازه مهر يفكت ىذتس رم كاك كاما بت 11 درعا ع 828 راثلاو

 1 هللا نا نوم زب هيريصنلاو هيدو>ولاو ه.:طابلاو قرأ عل ند (لولحلا ا ةعمدس

 رخا نادبا 3 اهنادبا ند حاورألا لاقت نلئاقلا 14 غانتلاو ) هدالواو ىلع ف 1

 | مهلوقل هب اوبقلو ةعيسلا مهباقلا نم اذهو ةيليعامسالا مهو (ةينطاملا نم ايندلا ىف
 هنلا هتيسسأ ناو هم دارا وه ها نوعدو ةغأ هنم موهفملا صهاطظ نود 3 نفل[ ظادطس

 2 نا ىدوم هئطابو 5 راك ه4 كنك بادع هرهاظف ٠:زيمقلا ىلا تللا ه ةيبتكا

 هل 7 هرهاطو همح رلا 4.ف هنطاب بأ هلرو سا مهذب برضف ىلاعت هلو نق يا ١

 | انك بي ةعجلا فش اطلا مدهو ةعدتملا لبق نآث اضيأ هب ريصتلا يهدم اادهاو تاذعلا |

 ىدهييو اريثك هب لضب لاق ىلاعت هلا باوجلاف ةعامجاو ةنسلا لها كلذكو نا رقلاب |

 اال هزت ملاوراشا6 نيوحجملا ءامدأ" نيييوححلا ءام ليثلاك نا رقلا .ناق ايمكإ هنا
 ااا ل يللا نيلالشلا اق ريرالاو .. ناتفارمللا  ةقح نزف افا هاما تل يدا كلما

 نا رقلا ملاعم ناو مار ؟كااهايكاو ىنلا هيلعام ىلع نيذلا مه ةرحانلا ةقرفلا نا ماعي

 ىلع ةلزانلا ماكحالا نم هيفام 00 الملا ادع يلا ناي دا ١ ةقيسيفم هكفلا |

 لش :نم ملق لضراف مهبلا .لزنام سانلل نينل لجو نع > رق هيلع يل ديار امال قير"
 هءازا و هءاوها عبتو لسقتلا ميرص نم ثيدملا ملع كرت نم الا لز نم مدق لزاالو |

 لقعلا ةدرحم نم ةّئاكلا ةدساكلا تاروصتلاو ةدسافلا تالايطاو لهحجلا رثا نء ةئشانلا

 ةقيقد انه مث رون نه هلا ارون هل هّللا لمحل نمو رون ىلع رون لقعلاو لقنلا نيب عجاف

 هل ةير لما رخال رمملا :١ نطو ن ار كبايغلا نع زا سلانلا نا ,ةعراةمحل ينج قو

 ىبا نبا دمحم باطلا ىبا عابتا مهو ةيناطألا ةفئاط ةيؤانتلا نمو اذه كلاهملاف عشالثل

 نولوتاانخصالا+ هلالا ةقدايبطا) دم ؟ن روستو نيكيالا|ا ملالا .اتيلعانا# معان ناكييلجو

 رقابلا مث نيدباعلا نيز ىف مث نيسحلا ىف مث نحلاىفمث ىلعف لح هللازا نومعزي .غخحانتلاب

 ىسعىفتمعزامك لدلاو للملا ىف هرصتخم ىف ىزارلا نيدلارحخ مهنعكلذ ىكح قداصلا فمن
 مم نبا عسملاوه هللا نااولاق نيذلارفك دقل هلو ىلاعت هللاربخا اك اولاق ثيح ىراصنلا

 ”اولعكلذ نع هللاىلاعت دسافلا مهلصا ىلع ءانب ميسم نبا ىف ةيهولالا مهرصخل | ورفك امنا اهنا

 (اريك)



 ا انجح ساس ولا! ىلا

 هزل يالا تو عاظت» (ناؤ طا: ولا نيهان ةقئالينةزاطابلا نقول ىايسلالا ةراقنلا زل
 نم ريكا ىنينْلا ندلا ىلع ءالؤهنم مزاللا داسفلاو ماكحالاف نيملسم اونوكيمل ناو
 ةموهفملا اهرهاوظ نع عرشلا ظافلا نوفرصي, مهناف رافكلا عيمجنم هيلع مزاللا داسفلا

 عكار اسنيم وقوف مهضع لوقك “ىش ماهفالا ىلا اهنم قبسيال ةنطاب روما ىلا
 ناسنا لكىلع ىئاطلا وهو نوعرشب دارملا وه لاقو هبلقىلا ةراشا ىنط هنأ نوعرف ىلا
 مالسلاو 0 هيلع هلوةىفو هللا ىوسامم هيلع دعتلام لك ىا كاصع ى ىلاعت هل وقفو

 اودارا نا مهلا قلاو ىهتنا راحسالاىف رافغتسالا هب دارا ةكرب روحسلاىف نأف اور
 ةئنلاو 17 نا كلذب اودارا ناو ةرفك مهف ةنسلاو باتكلا هال ؟لالكا كلذل
 هيلا ريشي و رورس ىلع رورسو رون ىلع رون اذهف تاحنال تاراشاو تاحتاو تارابع
 عمج نهو قسسفت دقف فوصت و هقفتنمو قدنزت دقف هقفتيملو فوصت نم كلام لوق

 انيسفت تعمح ءاسالا ديس ةعباتم ةكربو هقيفوت نسحو هللا دمحم اناو ققح دقف امهشب
 ةمحانط!نومسو «ضفاورلانم ةرايطلاو)ل ءايفوالا تاراشاو ءايفصالا تارابعنيب اعماح

 عماش حاورالا | ولاق نيحانملا يد ضعح نب هللا دبع نب ةيواعم نب دلل د باكا مهو

 هدالثواو ىلع ىلا تهتنا ىتح ةعالاو ها الاف مل م كيس 5 * مدا فيقتل هلا وذو

 ةمايقلا اورككاو جرخسو ناهصصاب لبجىف وهو روكذملا ةيواعم نب هللادبع ىلا مث ةثالثلا
 . ىح ريغ هلا دنقتعا هنكلو هتينادحوو هللا ةيهلا» فرتعا نم كلذكو) 0 اولحاو
 باد ةيماشهلاك ةروصل (روصموا ) مدع دعن دوحوم ىأ دع اذن مدق ريغوا

 ةكيسك وهو دسج ىلاعتو هنا هلا ىلع اوققتا مناف ملاس نب ماشهو م كىلا نب ماشه
 موُشؤ .هريغ تاقصلا هذه تسلو ةحنارو عطو نول هلو بناح نم ال الاتي ةيفاص ءاضس

 رايشأ ةعيس وهو هللا هئم لصفن عاعشب قشلاهييخاب ملعيو ماسحالاب ةهءاشم هلو دق

 ةعالابو هنريغ الو هئعال هس ار هيداراو امه تواش الب شرءال سامت هش راش 1

 بحوف مهلا ىحوبال مهفالخب هيلا نوبرقتيو مهيلا ىحوي مآل ءايسآلا نود نوموصعم
 ساوحو لجرو دب هل ناسنا ةروص ىلع وه ملاس نبا لاقو اموصعم مامالا نوكي نا
 تمصم لفسالاو فوحم ىلعالا هفصن ءادو_س ةرفوو مو نيعو نذاو فناو سه

 زوجت مدعو ةمكحلا لعلو 'ىش هلثككس بل ىلاعت هلوق هلك هلطباو ىهتنا مدالو مدن م
 ىلاعتو هناحس ةروصلا هذه ىلع 1 ىلا لطنم لك ىعدبال نا ايئدلا ىف ىلاعت هّسْؤر
 ©ةحاصوا) برعلا ضعنك تانبوا ىراصتلاو دوهيلاك اننا ىا «ادلو هل ىعداوا )

 ندعموا عبنمو ا رصنعوا لصا هل نوكي نأب ىا:(ادلاؤوأ ) ىزانضتلاك ةجؤز: ىإ
 هلوق اذكو هلبقامل ريسفتلاك وه ( 'ئثنم دلوتم هنا وار هتافص ليمحو هتاذ بسحب ردصموا

 الو ثداحم سل هلا لصاحلاو ثداحوا ميدق 'ىشنع ىا (هنعرل ثداح ىا (ناكوازت

 | ةعيسس هس دبا 106 كاب داب هيااطاا منام اندم اةمرااكج < . دلويلو دانا دمصلا هللا دحا هللا وه لق ىلاعت هلوق هلك كلذ ىلا راشا 5 ثداوحلل لت

 «ىن) © ىراقلا ىلع هديل



 همنا 01 ولا

 ةيتال قرت 5 "ا ىا منسف 5 ا 7 . 7107 سعاد وفيك 5-7

 حاورالا مدق نه صوصفلا حارش ضب ءرااذام اهإوا ماش فقمو 3 ناا ةيلا

 6 هاوس ىلاءلل اعئاص همثنا وا ) اعامحا رفكو اعطق لطابف لمكلا حاورا مدقوا اًملطم

 نلو لاه هلوقل هلق سلق برثلا كرسم ىحدلا لوف اما 17 1

 قلز هللا ىلإ انونرقل الا مهد ينام هللا ناوقل ضرالاو تاومسلا قلخ نه لاف

 اا ل و كايحدسلاو تاريدم موحلا ناره نومجحلا لود (هريغ اردموا)ل

 قاطملادو> ولا نيلئاقلا (ةفسالفلا نهنييهلالا ل وةكنيملسملا عامحاب رف كهلككلذف ) تارذخم

 22203 ومدقملاعلان ان ومعزيوةئيطلامدقن وعدم دنهلا 1 نمموق مهىناسملتلالاقو

 ىف مت“ دنع انك ىمورلا ردتكسالل لبق اهلاوحاوم راو هريس لاك نو اورو داصمللا

 ىطا٠ت نملاَهف ىردالوهو 4 رب مق وف هن اه ريب ادحاو ادداو اراه ارد نما

 ميس سمينا سلس سس سبيس بي ييييي يي سس سس سس سس سببين

 اهنا دقتعاَو موهلا ىلا ريبدتلا بسن نم ىناسملتلا لاقو هتحنام ملع لهج هقوفام ملع

 ىمدقلا ثيدحاىف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو ءاكرش هللا عم لعح هلال رفاك وهف ةلاعف

 كوشات ناك“ أو لي رملا ماككا هله ىرخ ةلب اقف اننا دلع ردا قد هاو" ىلا دع لما خضا

 مهضعب لاقو ةعيرذلل ادس ىلوا لوالاو قساف ىلقو رفاك ليقف اهدنع قاع قا

 ١ بك اوكلاب مكق نان كدي 1 د رف وتعلا ىإ يم د دك نعل

 هو ناؤوع دن - لوصا نم وهف اهلاوز وا ةلودوا صخروا ءالعوا ةافووا

 نيب .تاطلاو)) رحلاو ربلاىف ةيادهو نيطايشال امودرو ايندلا ءاعملل ةنيز هللا اهقلخ امنا

 كباب لل طاللا هراقالم :ىلعا نيل ماي هب هابتلاو داجالا ىف ةقييطلا لين اني نيلكيتلا
 نولوَش 7-32 مه لبقو ةسوببلاو ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارألا ةيهلا نيدقتعملا ءامكحل
 عباس امهسفنن بارشلاو ماعطلا نأو قرغم هعبطب ءاملا ناو هقرحم اهعبطت راثلا نا

 ميهاربا ىلع امالسو ادرب ىتوكراتاي هلوقب ىلاعتو هتاجس هللا اهلطيا دقو شطعلل ليزمو
 لح _ ةعبألا ضرصو رقبلا ةضكو هلعاو هدو نوعرف قارغاو هموقو ,ىدوم ةحمابو

 هللا قال اهمابسا دوحو دنع اهوحنو قارغالاو قارحالا كلذ عش لوقت نحو
 هللا ةسلاحم ىعدا نم كلذكو ) اهءالقنا لاقحال اهدوحو درجال انهيف لجو نع
 *ىف هتنءاك هنيعب امندلاىف ىلاعتو هناحس هتيؤر ىعدا نم اذكو (هتلاكمو هيلا جورعلاو
 عيمج (ىراهسا قس اعاووحو لك 5 ( صاخعثالا ضع ىف هلواح وارث ربكألا هيد
 الل در ةفوصلا ةهبلطت1: ىإ. ا( ةفاوصتلاا ضع: لؤقكلا, ءايتينالا و: صاخخالا
 _نا اومعز ىزيربتلا سم_كلاو ىناسملتاا فيفعلاو نيعيسس ناك ةيداحنالاو ةيدوحولاو

 ' باسحلاب وه هريغو فوسكنم مجلا ِهلوَش امو بكاوكلا ةيهلاب نولوش ةك الف الا |
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 كم 2110 زا

 هش لح أكرف هروصح ع قرغتساو هلوصو ةللىف ضاخو 6-0 نعمأ اذا كاللاسلا

 روطدتنالام بئارغلاو بتاجم نم رهظيو ىهناو صألا عش ريف ل ف راءلاكىلاعت و هناح

 هلق .ىنعي برلا تيب 0 هءباال لو ناك هلا ريصم لها ةفوصتم نعو ريشلا نم
 كيلذكو) مهيلع مالكلا قيس دقو 6 ةطمارقلاو ىراصالاو ةنطالاو) هلو- نوروديف

 هلاذب ىا (هناّشوا) هضعبوا هعيمح ىا (ىلاعلا مدس لاقنم رفكىلع) لوقلا ىا (عطقن
 الليل لبا أ ههدو الآ كلاته ”ىتح 5 ىلاعت هلوق هلآ يشي ا يش وأ وم كا و

 اعدق هنوكىف ىا © كلذ كشوا ) ءاقللا ماد هتاذب هناف ىلاعتو هناح هللا الا ءانفلاو

 لاقاوا ]للا ل" كواؤالا ذاقسا نالثافلا "(١ هاو ةنالافلا كلا للفن 02

 ايندلاىف اًئاد ىا دكأتلل امهنيب عمح «داب الا دبا) حابشالا نم (اهلاقتناو حاورالا خام
 نماكلطشالا يا اجد اجافاطراهيتانلقو )انشا و ذا ل ديرك.( دال
 اهلصا ثبخ ىاأ هلوا مضب اهنا ايش ةعابةسط  طاءةؤملللاب ( انااا اإل

 الْوَس نر اكك اميوانع ,انيلاصابتر م تارنلا يحتج ةنكلاو ةنادحتولاو .ةئيلالابا فتم قواقع

 اذكو «اصوصخ ملسوهيلعىلاءلهللا ىلصانيب ةوين ) دحح © وا ) هقلخ ن. ادحا هللا ًايئام
 نذلا ءاشالا نه دحا ةوبن دج” ىا اهات ابواب )ااه يعاستا اهصلر نو هوش رقا اذا

 نه ىأ ل الاب رئاك وهف)ل يس 5 ىا 00 يلطب ناو ىن هلا ؛ ( مهيلع هللا صن

 لسرلا ةثعب هللاىلع نوزيحمال دنهلا ضراب موق مهو ( ةمهاربلاك )ل ةهيشو كش ريغ

 مالسلاو ةاللصلا امه.اع امس ةلاسر موو اقلطم ىلع ةوس نورك (دوهلا مظعمو)ل ا

 (:كاراضنلا مدلل ةييشدا, لاش نمل كا ملل فورس ا! عطر ؛ناسدر ( يي دا هاااول)

 كذجلا وولاة ناك .قيبنرد اهلل هلل ادع عاما مه ليقو لقره طهر ند هقرف مه لق

 ثوعملا# وه ىا (ناك ايلع نا نيمعازلا ضفاورلا نه ةيسارغلاو ]ل مهلا ثعب ايدن اولتق

 ليريح طاغق بارغلاب بارغلا نم دمحم هيشا ىلع مهلوقل كلذب اومسو ( ليربح هيلا

 هلع «ىنلابا اهم ناك ام: انلغن وال ناثتو لاك فو القنا هيسفلا) نع. علاراعص نيم

 هيلع هلي اع نان تانيكللاةلاواإق تيس دقو ماركل اه شا كم« انور رداع و قلاولل
 نذيعلا 0 ةمدألا ديدش مدا ا هناؤ 44>و هلله رز 54 ىلع لماع ماو ماللسلا و ةداطلا .

 ف |

 2 [| .٠ 5 . ٠

 ناخبا عيبا 'ش 3 :

 مالوم 3ك :١ و دال ةكسأ

 9 مفعم ولا

 سارلا ضيبا علضا ةبدللا ضيع رعسشلا ريثك نطب اذ لوطلا نم رصقلا ىلا برقا

 عيمح نه ههبسشي دحا دحوب ىلو ل نواب لد هيلع /ءاكشللا لاير "كلسعا اذك ةعللاو

 ةهالل اكشف نفضل ظن اب اد انيق مال يللا رةواس فلسا ناك من هوجولا

 ايلا( طماج رم . كامااؤاباو كيمطلا او لاهنتو 1 ىف ةهاش ىه امنا ل كري

 امتابثاو دمحل ةودللا راكنا نه مهرفك هوو قح الو كسا نود ىللاب هيبسسش تنا

 نونعيو شيرلا بحاسص نونعلب مهنا لقنو لياخلا برلا ليو ناك ويف ةئطخمو ىلءا

 | ةفانلا وا 7 نهدلاك ةعئاسم قدي هوجولل ىا 14 < ةلطعملاكو ) مالس || ةالصلا هيلع ليربح

 سس هس بصي سس ةشةء لة ل لى6ُ[١4ُ  ؟9ب©؟96 0 0م
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 ةيئاظدفونلا مهو: تاماننملاك تاهنومتو تالابخ اهلك ءايشالا نأب ةلئاقلا ءايشألا ةقيقلع

 دعصو مهاتوم مزمز رئس اونفدىتح ةكم لها اولتق نيذلا ةدحالملا مهو ( ةطمارقلاو)

 هنأ هلصاحو هل اوضرعت الو هونمأ هل> د نمو امم 5 لئاق هباحأف مف لتقلا اذه 0

 ىف ناصقن مكملا فاخن نم مزاب الو مكح وه امئاو هلوقيف فلخلا مزاي ىتح ريمي سبل

 مهاطعا دقو المح نوعبس هتحت تامو لبق مهعم د 1 | رجلا اوذخا نيذلا مهو ملحلا

 ءالغلاو ءابولا مهيف عقو ىتح اوضراف دوسالا رك صيلختل اريثك الام نيملسملا ءاسما

 نك ءامعا هشو نياهأو هز يمس هللا نوعل دداو لمه 4 ءاح لش 0-5 ءالنلا عاوناو

 فاتخا امئاو مهرهو 6ةيلعامسالاو) ةيعكلاىلا اقايتشا هفافضعساو ةكمنم جورلا هلاقثتسا

 ةماما اوتنثا موق مهو ةينطاللا نم ةيليعاعسالا ىناسملتلا لاقو ىجلدلا هلاق اذك ميباقلا

 قداصلا رفعح نب ليءمسا ىلا نويسن ةضفارلا نم ةيمامالا ن٠ ةقرف ليقو قداضلا

 ليعمسا تام امل نكلو رفمح نب ليعمسا قداصلا رفعج دعب مامالا نا, نرومعزب ثيخ

 ةليعاعسالا نا ةيمت نا سايعلاوبا نيدلا ىتت لاق هيخا ىلا ةمامالا تداع هيْخا ةايحلاحىف

 نا و 0 اسر تاكا ئذ د مهنيدناك و راع كا ىذلا 2 الا ابنا ةيئطانلا هبا رقلا نم

 م قيس دكيع"نلا ادن مهو ل با نا ْ

 اذك.هلق لصفلا ىو مق دقو تايلقعلاو دي ايقخلا ف دلقتلا روح ىدذدلا ةرصنلا ىضاق

 ةناينلسلاو اةصحص ةزمسأ قو ءاملعلا ةماع دنع ع دلقلا ءاما نا" قسدقو :ىناسملللا ءركذ
 هناديمع معزف فيرش اهحوزنف همأ ت تينا ىدوهللا حادقلا تنب < نب ديبع ىب نم مهو

 هش ند نىلونو اهم هل مايخت برغملاب قل بلطف ةفالخلار هوعلأس نأ 8 ساثلا اعدو هنسأ

 (ءالؤه صعن ناك ناو ةيلهايلع || نيدلا رون مهن اهذخا مث ةفيلخ رعدع ةعبرأ رصمع

 رفكىف) ةيكرتشا ىورو لوعفملا وا لعافلا 4 ةغيصلا 22 ار دق نروك ذملا فكاوطلا

 مهتكراش. عم ةشئاع ىفذقو ةباحصلا | ري رم كك ةسيارلاب تسب وفك 6( ةهلاقيي مرام نحنا

 0 مه3 هنأ 22 هلولح وأ هدالواو ىلع ةهاا مه دا ةمعاب كف نيهلاب لاق نم

 ةالصلا هلع انيس ةوسورلا ميك ءاسالا ةوس ىا (ةونللا ةمحو ةينادوحولاب ناد نم

 ىعدا ه اونا اه بذكلا ءاسنالا ىلد زوج نكلو ) ةماع «تاسوهما ( مالسسلاو ١

 | «نيفسافتلاك ) عازنالب 6 عامحأب رفاك وهف اهعدي ملوا همعزب ةلصلا) نذكلا  (كلذيف

 (ةفوصتللا ةالغو)ل مهضعبو ىا (ضفاورلا و) ةيدوحولاك (ةينطالا ضعبو) ءامكحلا م

 ! ةالغ نم هقرف معو ة.حابالا هز“ ىفو ةدحالملا مهو (ةحابالا باح او) ةلهجلا نه ىا

 (ةفوصتملا)



 سي هاب

 نوفلاخي ةبح ةبحلا نم مهل سيلو هللا ةحم نوعدب ةيحابملا مهل لابو مهتاهجو ةفوصتملا
 نوكيو فياكتلا هنع طقسي ةبحلا ةباغ بحلاىف غلب اذا دبعلا نا نومعزيو ةعبرمشللا
 هلوق ىلا مهدقتسمف اودنتسا مهناكو فئاوطلا رش ءالؤهو ركقتلا كلذ دعب هتدابع
 توملا نيقيلاب دارملا نا ىلع نورسفملا عمحا دقو نيقيلا كينأي ىتح كبر دبعاو ىلاعت
 كيني ىتح نيقبلا ملعلاب كبر دبعا ىنمملاف نيا كلذ ىلع فقوتم نيقبلا نيع نال انه
 مالسلاهيلع هلوق هيلا ريشي اك ىلعاو ىلوا نيقيلا لاح ةداععلا نا لاَ دقو نيقيلا نيع

 اعتق“ تم لوت" يحل .ةالابنلاو ةالاغملا هيلع: هلت عقود او“ لن اك ابل ادام نل* اشعال ١
 اروكُس ادبع نوكأ الفا لاقف كينذ كل هللا رفغ دقو اذه فلكتتا ماسلا دعب مايقلا ف
 هلوا رم كب «رابخالا نم لسرلا هب تءاحام رثكاو عرشلا ىهاوظنا اومعز ءالؤهناف)ل
 عملا ىا (رشملاو)ل ربقلا نانا (عرخألا نوما كن وكب اجبر هضااورلو
 رانلاو ةتلاوإل طارصااو ضوملاو نازيملا نم اهفقاوم ىا (ةما.قلاو)) رشنلا اذكو
 ( اوطاخ امئاو ) ىهابلا (اماطخ موهفمو) ىهاظلا «اهظفل ىغتقم ىلع 'ىث اهنم سيل
 مهل ةلصلا ةهج ىلع ) ةمالا ىا 6 قاخلا ) هروكذملا ءايسشالاب ىا اهب ) لسرلا ىا
 ميلا مشب (مهمتالاقم نمضف مهماهفا روصقلا) مهمارم قرف © ميرصتلا مهنكع مذا
 ليطعتو) عئارذلا هذهب ( عئارشلا لاطبا ) امومض» ىا ةددشملا ةيناثلا موا كولا
 اب ولت 6« لسرلا بيذكتو ) ىمالملا ىلا ةيعادلا تانايذهلا هذهب ( ىهاونلاو صاوالا
 نم كلذكو) اح رصت ءايسنالا ىا هب اوتا ايف ) كشلافف عاّشالا ىا «بايترالاو)
 ىا ماللا ديدشتب © هغاب اهث بذكلا دمعت ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص انين ىلا فاضا
 «هسوا))ل :ةيللعق هزييتسم ا فايس تاشلارلا هتمان٠ ادحا 6 ريخاو) هير نع هلصوا
 لوسرلا اهءااي ىلاعت لاق دقو هيلع لزنا ام عيمج (: غلب مل هلا لاقوال هصقسوا هش ىا
 ىحوبام ضعب كرات كلءلف لاقو هتلاسر تغلب اف لمقتل ناو كير نه كيلا لزنا ام غلب
 (ىرزاوا ءاسنالانم دحابوا هزل ازهتساو رقتحاىأ ( فس وال هنع هيفن داراو كلا
 ( عامحاب رفاك وهف هيراحوا ايدن لتقوا مهاذا وارث مهضعبوا مهعيجىا (مهيلعإل باع ىا

 ى.نازإ ناكل اند: 6 اميفقلا ضو (مها دبل ليهو وب افكت مكانك لال وي يبا ل البز م
 ةدرقلان مال غيلتلاب رومأم ريغ ايبنوال ارذنم الوسر ىا «اربذن ناويلانم سنجح لك
 ظ تحبو ) ةّساوهلا رويطلاو ةيئاملا تاناويملاك 6 كلذ ريغو دودلاو باودلاو ريزاسخلاو
 امويىلاعت هلوقل معا ةمالا لمحو ىضم ىا (ريذن اهيف الخالا هما نم ناو ىلاعت هلوَش
 ريغ همعز ىذلا («كلذ ذا) مكلاشما ما الا هيحانجم ريطي رئاسط الو ضرالاىف ةبادنم
 ءاضقا تفتملاوب ناب ىلأ :ىداؤي 2 هنالان همتصلا, كاملا هئالظن قلع :لدياو, عيرصلا "لقنلإبا يل
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 ةوننلا بصنمىا داصلا رسسكب (بصنملا اذهلها ىلعإل ةصقنمللاو بيعلاىا «ءارزالانم) |

 مهناهرب عوطسو مهلاش ولعب قيليالام (هيفامإل فيرشلا عيفرلا ىا ميلا مهب (فيتملا)

 ىلاعت هلوق عامحالا دنس لعلو (هلئاق نب نكتولا نه كاو .هفالاتم لكي نيكلسلا عامجا عم ١

 نحلا ىف ُنأك له ها الخلا اعاو انحالو ءايمملالا ىا الاحر الا كلش نم السنا امو ٠

 هاب موق قاعتو ةصاخ سنالانم لسرلا نا ىلع ر هال لأ ياس جل ع لودر 0

 0000 زا نأ يضاوءوكم لسر كنان لأ ننالازب نحل يعمل لاش ةلوق

 كارلا لقو بذعلا نود 0 ناحر اهو ناحرملاو واللا امهم جر ىلاعت هلوق

 هيلع قدصف ناعألا ا مث وعدبو مهورذنل رسل | سد مهاسرا نا نم 5ع ْ

 كيلا انفرص ذاو ىلاهت هلوق هديؤيو ءايدنالا نه لب هللا نءال نكل لسر نملا ىتا هنا

 مهموق ىلا اولو ىضق املف اوتصنا اولاق هورضح املف نا رقلا نوءمتسي نط انم ارفن |
 دي. ةويعل ْش 50006 1 :

 ه.هولالا نم ( مدقتام ويا لوصالا نم فرتعا نم رفكت كالذكو) نيس اللا نبرردنم

 ىلا هتلاسرو ىا ( مالسلاو ةالصلا هيلع انين ةوش ورث اقلطم ةودلاو ةنادحولاو

 اماو هب هراقتحا دارا اذا اب اذه دش نا ىتشو (دوسا ناك لاق نكلو ) مانالا ةماع ا

 مالسلاو ةالصلا هيلع 2 ماعلا نال هلق سيل لك هلل عسل له> نع لاق اذا ؟

 عمج لاقدقف ةودلا ىفاننال داوسلاو ةرورضلاب نيدلان م ملعامم هنا الو ايعطق سيل ضياء[

 اانفا قالا سلا عفا دانك ناس لقب انا: لاق ظاهزأ)) مواساة نيو

 ١ ناك دولة ناك دلا" روحا وا#):بدت الدبل "اذ دكت او جتك هاو اهات ناك ألا لرقنكا ظ

 ' نا هفو 00 ل ادع ناو الهح لاك نا لمتحي ةن.دمللو اهل لماشلا |

 | هلا وك" هلم مزانالو هفدوت الهاح هب نارك هنأ هتاغق ايرو رض سدل اشرف 0 ملعلا

 نم حصفا انا هلوقىف مالسلاو ةالصلا هيلع هبذك هلال لاق ثيح ىهلدلا برغاو هن ابذكم

 ةلحاطابو عوصوم ُثادوح هنأ ىلع اوعمحا © ق4 ناف نعل نه كل مح داضلاب قطن ١

 "يب ياللا هلوق هيلا ريشباك مالسلاو ةالصلا هلع هن وس ىف دارا اذا هلك اذه رقي هنأ

 | هد وهدشنل تك 4 تيدكتو) هدو وأ ا ده ىن) ددعاو 4/5 نياع (وللالعلا هيافص ريغلا |

 , زاك "هيلع 5 ناملالا مغ "هجر ال كلامتو ادناككش ىرابلا» تافض: نطعبن لهطا انا قتأيساو
 ؤ . قاعس مو دمع ماللسسااو ةالصأأ هماع 0 صضعس لهجلا فكف ناسا اع

 ْ (مالسلاو ةالاصأا هيلع دمك 8 نوفا ةوس ىعدا نم كيذكو )ل ماسالا عل أ رمش نم مكح

 | هب وتلم نب اهقلع تتااطضصا ©3ز يدلطلا# ناب ءولاا) راسا يشفي ةينبلش انييطأل ا

 مهفلاخ هلا الا  دوهنلا نم ] وهو روصلملا ةفالخىف ادوجوم ناك ىناسهصالا بوقسي

 ةصاخ © برعلا ىلا ) انين ىا «هتلاسر صيصختا نيلئاقلا ) ُتابذلا مرح هلا اهنم ءايشاىف

 اورسنف ىعرذلا كباب اوعبت مهلال ةحوتفملا ءارلا ديدشتو ةمجا ءاخلا مشب 6ةيمرخطاكو) |

 ةنك اس ءارف ةحوتف» محي ةط-لىفو ةحابالاو غمانتلا باتا مه ىرهوجلا لاق هيلا
 يييبيب7ت7ات7 _ت+_س 20525225970 000ل00بَجا>">ب> ا” تصسسص7 ساسي حج 2 ا تت يتيم

1 270908713575115 



 حا ننلك --_

 مهنال لالح مرحام مهلوقل ءارلا ن وكتسساإو ةلماهللا ءاحخلا كشك! (زنزحل قال دشلفلا' هلق

 'ةضفارلا زك اكو) اثدلا تمادام نوعطقنبالىا (لسرلا رئاوتب نلئاقلا) تامرحلا اًوخابا

 (ةدعلاورل هداوحو لاخآ" قا (ماسو ه.لع ىلاعت هللا لد ىنال ةلاسرلا ىف ىلع ةكراشع نلئاقلا

 ةضفارلا (الؤه دنع) فا ةعالا نمىا ( ماما لك كلذكو) هدوهش دقف دعو ىأ

 يح ال“ ةيراخا ةايلاك الزو ةقفلا ام اىدارأ نأ ىع لما
 ةّنك انس ةتت ةرويسكم ءازو هحوتفم ةدح وع ( ةغزلاكو) ةعدلا:الو رفكلا
 ةدحومب باوصلا ليقو نونف فلا اهدعب ةيتحق ةدحوم تنل (ةينايلاو) ةلمهموا ةمجمأ
 ىلسدلا مهوتاك ةيغيزبلا نمال ةضفارلانم ىا ( مهنم ) كفلا !عسؤتل /نناونو ةمووط

 ةالغنم ىدنهلا ليعمسا نبا ىا (نايبو ل فورءم ريغ لجر © غيزب ةوذب نيلئاقلا )
 ىاسملتلالاقو ىلا ه رك ذاذكهدالواو ىلع ف لح ىلاعت هللا نا مهداقتعانا مدقتدقو ضفاورلا

 ىنقثلا ديبعىبا نب راتخلاك (هسفنل ةوبنلا ىعدانموا ءالؤه هايشاو) 3300000
 ظ ىلا بلقلا ءافصب غولبلاو) ةضايرلاو ةدهاجملاب ةوينلا ليص# ىا (اهباستكا زوجوا )
 (ةفسالفلاك ) لجو نع برلانع باقلا ةهحنم ضنفلا انتساب ةودنلا ةلزتم ىاب(اهتنئرص

 ةالغو )ل ءاقشلا ضرصص ثروب ىذلا ءافشلا بحاص انيس نب ىلءوا مهنمو اكلنا ىا

 6 هللا ىحوب هنا ) مه ريغ ند اذكو 6( مهنم ىعدا نم كلذكو ) ءالهجلا ىا «ةفوصتملا

 ةسارفلا ب اداو ةفشاكملا بابرا ضعبل لصحن اك ايفخ ايخو ىمسي اماهلا ال ايدج ايحو ىا

 ةالصلا هنلع هلوقو نيسرفتملا ىا نيمسوتملل تايالاكلذف نا ,كىلامتا هلوقادبلا ايظا
 (ةوبنلا عدي مل ناو ) نومهلم ىا نوثدحم ىتماف هلوقو نمؤملا ةسارف اوقتا مالسلاو
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل ىجولا بتكي ناك شي رقنم حرس ىبا نب هللادبتك
 انف” نابنننالا قلحل , لوط وم عا قانون لاله خرم قالا /(تلخ مدها وزنا قا الين

 لاقو كشف تلزن كلذك اهبتكا مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف نيقلاخلا نسحا هللا كراش
 كم ىلا افك تلق دما بكاكلاا هللا ىحوا اك ىلا ىحوا دقل اقداص دم ناك
 همالسا نسحو ملسأف اناما حفلا ماع نافع هل ذخأف همد مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا ردهاف
 دعصن ) ةظقللا لاح هلا ىعديوا ىا (هنا وا / رصم هتقالخ نمز هالوو همال دانيا

 نيعالا ةعساولا ضيبلا ىا «نيعلا رولا قئاعيو اهترمكنملك ايو ةنْلا لخديو ءاعسلاىلا
 ىا (زافك مهلك فئاوطلا (ءالؤهف) ىنخيالاكرفكلاال بذكلا ىضتقب هلك اذهنا هبفو

 متاخهنا) هسفن نع (ربخ ا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىبص هنال ملس وهيلع ىلامت هللا ىنص ينل وبذكمر) مهن
 1 هّدعل رمشل محبو هدعب لزنبو هلبق ىنهنالىهسع دربالف د 1 1 بم

 أ اليلد ىوقا اذهو 6 نييبنلا متاخ هنا ىلاعت -هللانع ربخاو ) هتما ةلججنم نوكيوإ هلال
 الا كانلسرآ امو ىلاعت هلوقل (سانلل) ةعماح ةلاسر ىا ( ةفاك لسرا ها اا هل قامت
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 هنع ردص ىذلا (مالكلا اذه لمح ىلع ةمالا تعمج او اعت نجللو ةلاصا ىا سانلل ةفاك ةفاك

 دوصقملا وه (هيدارملا موهفمناو)ل هنع فراص مدعل (.سهاظ ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع

 فئاوطلاءالؤه رفكىف كشالفا همومعىف (صيصخت الو هرهاظىف «ليوأت نود) هنم

 ىا «اعمسو) ةفلاخم الب «اءامحا) ةهشالب ىا (اعطق) هلوسرو هللا مهي دكت ىا اهلك

 ريفكت ىلع عامحالا عقو كلذكول ةيرمالب مهرفك ىلع لدبام ةنسلاو باتكلا نم اعامسو

 ضع لمد مب ءوقلاىنءلا نم هن دروام فالخ ىلع هلو مدقلا (باتكلا صن عقاد نم "1

 اووىغا هلصاحام ىلع ارا اولخداف اوقرغا مهاتيطخ امن جوت م موق ىف ىلاعت هلوق هفوصتملا

 ىلاعت هلوق ىف هلوق كلذكو مهراصنا هريغ نود هللا دحوو اهران اولخداف ةحلا رحبف

 لعجي ثيح ملعا هللا هللا لسر وا ام لاثم* قون. وخلا ودون نلاةولا# هنأ مهتءاج اذاو

 قوذ# بتم ريخ ماعاو هللاهريخو 0-5 هللا للاسر" نااؤا قات م داكن نا هنالاسر

 ثددح 0 ىا ©( ثيدح صن وا رث كلانه مهنع ردص امث كلذ لاثماو

 هوست ىفو هلي وات ريغ نم 4 صضاط ىلع 4 ىلع عم ) ٠ روكا ىا 6 عوطقم هلت ىلع عمج

 ريفكتك ) هام هه> ن م هرهاظ ىلع هلمحو هانيم ةه> نم هلق ىلع اعمح اثيدح صخوا

 مهاظا محرلاىف مالسالا ىبفاشلا طرشي ملو ببثلا نصححلل ميحاب 6 محرلا لاطباب جراوخلا

 2| سغاو لجرب ماسو هيلعىلاءت هللاىلص هللالوسر اونا دوهنلا نا هريغو ًأطوملا ثردح

 نواطعلا“ د ملف مناهل هما ند ثيدحل كلامو هفيت> ونا هطرشو امه رف اشر دق دوهبلا ند

 200تتتات5ا5ت5ت5ُاالةلةل9ة912120 6989للاللاب © بك بك جا 22 86 22 قل

 000 يملا ىلازلا دا> بود>و ىف اع أوعم»ا هانم معلا نا ماعا من

 | ةزش 2 ةؤئشااو يلا ىلاعت هلو وهطو انيك ال ةوالأت ه>وسنملا ة هلا لإ ند ذوخأملا بثلا نصحملا

 ظ هيلع 0 هللا ىلص | 5 لمعدقو ميكح ارباع هللاو هيما لح الاكن ةستنلا (مومح را اسز اذا

 الا ةلبقلا لهأنم دحا اذهىف فاان ملو هتافو دعب ةبا_عتلا اذكو هتاح لاحىف ماسو

 نا مه.هذم نمو متحرلاب اولوشمل معاق هءاحأو ماظنل ١8 ةلزسلا صعنو جرا وللا نع 17

 عش و ىدهلا هل نيسام دعبنم لوسرلا قق ةاشب نمو ىلاعت هلوق هدربو ةجت | سل عامجالا

 عامحالابو ةلالضلا ىلع ىتما عمج ال هللانا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو نينمؤمالا ليبس ريغ

 (اذهلو) ةنسلاو باتكلانم مهدنس ناك هناو ةجخا ىوقالب ةح عاسجالا نا ىلع
 هللاهحر فنصملا ىلوالا ناكو ىجلدلا هركذ اذك ركذامب جراوألا ريفكس اناوقلو ىا

 ةجراخلاىا للملا نم نيلسملا دل. ريغبر) نيدن ىا 6نادزم رفكت ) اذكو لوشنا ىلاعت

 لصأىفو مالسالا ةلهىلع ُهاَش عمىا ماكحالا ضعبىف ولو ىا ( مهن قفاووا) ماهتلمازغ

 (مهيهذم 2 2 1 ىا ؛(كشفوا) 00 نم ريفكت ىف نيكون ا مهيف فئقووا ىجدلا

 ىا «مالسالا) مح 001 ةونلا 6 كلذ عم رهظا نا و ) ىلقوا ىلقع ليلدب

 (هاوس بهذملك لاطبا دقتعاوإل مالسالاىا (هدقتءاو) ماكحالا نم هيفام داشناو نامالا ؤ

 (كلذ فال نه رهظا ام هراهظا طاب رفاك < وهن) هيفا دكشوا هفقوت نا هقو هنطاب ىف ىا |
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 رفك لزهلاو حزملا قيرط ىلع ىراصنلاوا دوهيلاب هسفن هيسشنم ىرغصلا ىواتفلا ىف

 (ةمالا ليلضتى ا ه. لصوت الوق لاقل نملك ىورو (لئاق لك ليفكتي عطش كاذكو)

 اوضرو مهنع هللا ىذر لطي هلوقلو عاجالل ادهو (ةبا_كلا مب ريفكتو ر) ةمود>رملا

 ضفاورلاو جراوخلا فالخم ةعاشاو للا لغلا ديبتق,ةباحلا . ضنا, ريتاكتا اهلاذكو هلع

 ضفاورلا ةالغ نم ىزارلا مامالا لاك باوصلاو لل (ضفاورلانم ةيليمكلا لوقك ))
 هعابتاو هناشرية< ىلا ءاعا (75) لماكلا ريغصت لايمكبلا لما لبقو لماكىبا عارنا ةءاماكلا

 ةياوعلا ىا (مدقتملذا ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىبالا دعب ةباوحلا عي ريفكتب) نيلئاقلا
 الع ترفكو) ةمامالل مالسلاو ةالصلا هيلع همدقا# ركبابا تمدقلب ةفالخل (الع)
 ميركتلا ةدايزا بجوملا («يدقتلا ىف ) ةفالخلانم (هقحرل بلطي ملو ىا «باطبو مدقتسمذا

 (اهرسأب ) اهرما ىا (ةعيرمشلا اولطنا مهنال هو>ونم اورفكدق) ةيليمكلا (ءالؤهف)

 ىلع ةرفك هولقان ذا) مهدنع ىا (اهعم نأ رقلا لّقنو اهلقن عادقنا دق ذا) اهعبمج ىا

 دحاىف كلام رناشا]) طايتحالل هلاددض تعم هل (ملعا هللاو ) هحولا (اذه ىلاو مهر

 رفك ىلع ءأنس ىلا لاق سلف مهضعبوأ مهعيج ىا ( نءا_ىلا 507 لس هبأوق

 ىنعم اذهو ةقيقح هرفك دقتعا نا الا رفكب سيل متش اذهنا هيفو رفاكاي ماسمل لاقن»

 لقاك ناك نا ىا اهدخا هب ءاب دةف رفاكاي هيخال لاقنم مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 لوقاو ناميالا لصانع جر مل ةريبك هنال لقال رخ الا هلوقو لاقام هيلع عجرالاو
 نا ىنينيالف مهعيج رفكنم اماو ةباحتلا ضعب رفك نه هل نيلوقلا نيذه نا رهظالاو
 نرجحاهملانمنولؤالا نوقاسلاو ىلاعتو هناكس هلوقئم نار قلاصن ةفلاخل,هرفكف. كش

 تاياالا هذهنا هناسو ةرجتلات مش كنوءياس ذا نينمؤملانع هللاىضردقل هلوقو راصنالاو

 سما نالع .لقعلا قيرطنمالوا ىلقنلا, ةهخنمردل ليسا ال.ءوم :لوق.هلطلتالاف. ىاظق. لا
 هح والاف دّقملاو لخلا لها نم ضعي آلا قاعسال وه م نابعألا ناكرا نم اسفل ةفالخلا

 رخآ هجو نم ةزعسأ ىفو (هحو نم ةيافكلا ىف (اورفك من) اعطق لكلا نيفكتل اللصا

 هنا مهمعزو مهلوق ىضتقم ىلع ملسو هيلع ىلات هللاىبد]) هيف مهنمطل ىا (ىبلا مهبس)
 ايلعىا هنا ملعب ) مالسلاو ةالصلا هيلع ىناا ىا؟ وه وز هدلعإ ةفالخلاب ىلع نما ده

 ةيلاح ةلممعاو مهمعزب ىا (مهلوقىلعإل مالسلاو ةالصلا هيلعىلا دعب ىا (هدعب فكما

 لكب رفكت كلذكو) هبابحاو هبامصاللماشلا «هلآ و هلوسر ىلع هللاىلدو مهيلع هللاةنعل)
 هلعف عم مالسالاب احرصم هبحاص ناك ناو رفاكنمالا ردصيال هنا ىلع نوما عمج| لمف

 (بيلصلاو رمقلاو سمشللو مثصلل د وعسلاك ) رفاكنع الا ردصبال ىذلا ©« لعفلا كلذ
 ةواراب لب.ةداسلابدصق نودي هوحنو ناطلتبا .دوعلا ىااض (ياتاروزلا _ىراصتل ىذا '

 ةسينكلا عج (سئانكلا ىلا ىتسلاو) رفك لبقو رفكال مارح هناذ ةيحتلا ف ميظعتلا
 ةقسرم زارتحا ( اهلها عمال ىراصلتلا كيعم ةعس 0 فق رسكب ( عيبلاو ) دوهلا دعم

 ' ط' هحجمبمل لمت ا ىلع نحيالاك لوك لماكلاريغصت لملف لامكلاريغصت ليبكلانال رظنهيفيلوقا (؟)

 يو تسييس سح ىسستي

 هيج 9 6222 سس يسال 2 سس سس ص تت تس ب بيب بت

 0ظ 11سم وس وسوسه ل 20222 2 ب ب ب ب جبتي



 سم مي صح سس
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 هه ه7” ز-

 مهتليهو مهتوسكب ىا «مهيزب ىبزتلاو) ةدابعلا نود جرفتلا دصقل مهنع ادرفنم امهيلا
 صهاظلا نال ميزي اورفكامئاو مهتدوص الخ نكل مهعم امهيلا يسنم فالخم
 ه. دشيام هلوا رسسكب رانز عمج ( يينانزلا دش نهر نون الا نئاحي الو نطاسلا ناونع

 لاق نيتامهملا داصلاب و. ءاللا نوكسو ءافلا 0 ( سؤرلا صْخَو ) مهطاسوا ىراصنلا

 صيخافا لثم اهوكرتو اهطسسو اوقلح مهن اك مهسؤرنع ىلا سلال يطول
 هنأ كباب 56-55 هلم ضع ىوروهلا لاقو هوك نش راق نال ليي ةوو نهتنا اطقلا

 اوصخام فيسلاب اونرضاف مهسؤر اوصخدق ماشلاب ىنعي اماوقا دجمس كنا هلماعل لاق
 هيلع هنا ثيدح ىفو ىهتنا ةسيماعتلا هو اطقلا صوخاك اهنم عضاوم اوةلح ىا هنع

 وليولنب 000 0 هال ديانا نوروس بيم سرح 707 لاق 0 هدايه

 عمجا دسقف ةئلو 59 هل هللا 23 ةاطق 0 5 و اددجسم هللا ىن نم ثريدحلا هئمو

 ةمالع لاعفالا هذه ناو رفاكنم الا دحوبالإل لاعفالا نم ركذ ىذلا «اذه نا نوملسملا
 ناك سارلا ص م 6 مالسالاب ) اهيحاص ىورو ؟اهلعاف هك او رةكلا ىلع

 م 5 ه 3 هر اعدك )اة دك ندب اناشنتا ها بما نع كانتا قالا ءاقاإو ةفايزب نقيف ةكلا اوانلع

 اعوط ىا عسا ا لاوشفاو) ايليا ( ملسل لتقلا ماس إم ا و يكل امك الغ قنوع

 (هعر 5 هملع كلعل هللامرحا 59: قدا ءايشاوأ ءايرلاو اير أن 56 نونلاو ءازلاب (ياغبلا واز

 ناف عولبلاوا ماللسالاب كهع كثب كيوح لا هناتئابملأاب اذه ليعلاو زبي هله> نأ لك ءاعأ هشو

 ' نا لمتحم «ةطمارقلانم ةحابالا باحاك زل اعامحا رفك ةرورضلاب نيدلان» ماعام راكنا

 عفرف هللا ىلا اولصو مهنا نيمعازلا (ةفوصتخلا ةالغ ضعبو) ةيضيعبتوا ةيلاس نم نوكت
 حايتساف فيلكتلا ىنع 8 د لوم مهنم اضعب تكردا دقو ىحلدلا لاق فيلكتلا مهنع

 عطقن كلذكو ) ءا_فثحفلا نم كلذ وحنو ءاسنلا نه تايدنجالاب ةولخلاز ن'_تمر رطف

 (.طيولتلاةوبعا اوق نم ةةامغاف 5 1 امل شا وح ةرسوشاو ىلا( تنك ولع

 هلا ال نا ةداهش سمح ىلع مالسالا ىن مالسلاو ةالصلا هيلع هني 5 هيلع: ىت .امم نيملا

 اهيون)إ اه اذ: 3ابلبطل زن موتسو ماكو رئل او! ةجا دل جافا وا اهل ومككمرك اضاع ةرلأو !ةرمخلا
 عاما مدع هللخي ملىذلا 6لصتملا عامحالا عطقو لوسرلا لءفنم رئاوتملا لقنلاب اني فرع

 60و ءلياوجسوركلا» نك ) ؛ماعلأزو#لطاخلا|اخلينع ةزاؤرئملانالأ نما قلع اغا(ملق)
 اه ةرركملا (اتادجو) ام ةصتخلا ( اهتامكر ددعورل ايدحا وا اسهعيمح ىا (سجخلا

 لاني كلام( هنا نه ها كل هاينقك ىف عدوا: لصوإ كفو ايلا برا( ةزقيو)

 امنوك لويو ىا (اهنوكو) امتادجمو اهتاكر ددع نييعتو اسمح اهنوك و ناب نيغنم
 رايب اوم بنقل ( طر زنطملا )و وقل” ناككرالا "تدب قا: (©كافشلا بدق لغو انع)

 .اهنملكف (هف درب ل ذا) امه دع هش ةاقلا.قتساو تقو ' لوذدو 00 01

0 

| 
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 --1 كفو و
 10 طا ةااتم سسسسساسسسسهسسصتبسو سس

 ١ ةولصلا ها ةياك الاجحا اهضعب ىلع تاقشا ناد اةلزمؤج انام( ]جن نطو وفا قل) ١.
 نكن الاون زاهيلا“ى الاغتةؤلبطلا فر: ةيانو اوفا تام لطلا (قالكش لا ياللا كؤالا

 اودى اقاوم ضن نا لش ارذلاراجك تجاهل نم كتاوت 7 نا كلا زوالا |
 اودجساو اومكرا اونمآ نذلا اهمااب هلوقو هنم رسستام اًؤرقاف هلوقو نيتناق هلل اوموقو

 ثيدحلالوميو ىا (ربخلاو) ةلصوملا ثيداحنالاب اهئايب مقوىتلا ةلمجملاتاي الان كلذوتو
 ١ اقاوم بكسالذا علعقلا دشال (دحاو ريخ ماسو هيلع ىلاعت هللا بص كوس رلا نع هر دراؤلا

 | هلع يال هوذت لوسرلامكشا امو ىلاعت هلوقل اعامحا هب لمعلا بح 30 7 -

 نانا لام لافاكا اناطلسا اضم ثادكللا لالخ ىلم" مذا ةالصلا هيلع هنالوا اوهتناف

 نادى اننا: ماهو هعاما هعيتو هن لمعو ةناعصا هب ريخا دق اضياو مهيلا لزتامساذلل

 ( عمحا كلذكو ) هدحاج رفكيف هيلع عامحالا عقوو انيدل ةتباثلا ناكرالاو طورمشلا

 ةالصلا نا جراوألا نم لاقنم ريفكت ىلع نوماسملا عمحا ةذسىفو لوهجلا ةغيصب

 ىلعو) ةفارطالا نومسيو مالسالا ردصف ناك اك طقف ةيشعو ةركب ىا (راهنلا ىفرط

 ثنئابطاور) ةمالانو ( مهتبالوب اوما لاحر ءاعسا ضئارفلا نا مهلوقىف ةينطابلا ريفكت
 نا ) مهاوق ىفو ىا 6 ةفوصاملا ضعب لوقو مهنم ةءاربلاب اوما لاحر ءاعما مراسخملاو

 «مهسوفن تفص اذا ةقارملا ىلا ىضفملا 6« ةدهاجلا لوطورل ةدهاشملل ةثروملا (ةدابعلا

 كوشن 5 كان اكللا قا لاقط مل مهتاصوا ىا 6 تضفا) تارودكلا نع

 ىهو ةدهع مح ءاهلا عفو نيعلا مضل (مهنع عئارشلا دهع عفرو ) كاما وأ ( مهل ؟ىش

 فيلا وز عاش وا ا! كلو ظرو ىلا( عدكم ركتانا كلذكو ) اهعمج لد, ةخأ ىف

 ةفصوا )) ةءالا عامحاو ةئسلاو باتكلايف اهياع صوصنللا راكنا اهراكنا نال « مارحلا

 نانقسلاو» ثلا احا عبثا نع هر ىاهن هلو فلا( نادرفلا قا! ينجو حا لاقوا يللا
 نكلاو)ةفااراملاريغلبملا الق كتاوت لاوفا للام "هلاوقلا نا ازعلااف 5 و (كلذك ةيلقلا

 (ةعقلا كلتناو ) سانلا دنع «ةفرامتملا ةئهلا هذهىلعرل لابقتسالاو 2 ا ا وك

 عضو تدب لوا نا اهب هراولا (مارحلا ١ ريسملاو ثببلاو ةكمىه) 0 3 طا ونقل
 تدبلاو ةكم ىا (ىهله ىردذا ال2 ساثلل ءائاعج ىذلا ماركا نوتملاو ةكس ىذلل سانلل
 نا كلل لقس(قتللإوول نيلقانلا لعلو اهريغ مأ) ةفراعتملا ةنكمالا (كلت) مار 2”

 كليا لكك (اومهوو) مابك ا اللا :زتسكي 6 ١١ وهل 'لاتلافتلا فانتا هازل ملسو هيلع

 (ةيرمالا ريغفف (هلثمو) ركذ امل ركملا ( اذهف ) ةنكمالا كلت ىه انا اومهوت ىا
 6 كلذ ملع هب نظي نمت ناك نا ه زينتا لق )+ ةيشياالو كيبل هللا متو مهلا 0

 (نيملسملا طلاخنممور) ادانع اهيف ددرتيوا اهركسي كلذ .عمو ةنكمالا .ءاعسا نم ركذ ىذلا
 اوملعال نا ردجاو اقافنو ارفك,دشا ٍباّرعالا ىلاعت هلوقل ةيدابلا لها, ما سيلا ىا
 | للاغلا نال و هتطلا# تدتشاو ددتشاو (مهلهتبح تدتم 2ك ودعت 2 هلوسر ىلع هللا رت اه دوددح

 هنيدي

1 ١ 

 لل ئبضشلخشُأ22 ل بببببببببببببتبابب بتتتتستسلل
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 س5 هم64 زج ظ

 .اهقرتب اكدزو» ىذلا (كلدس ه/لاقيق مالسالاب دهغ ثيدح نوكي نا'الا ) هل اهورك ذ
 ( نيملسملا ةفاك ) نإلا ىلا كمالسا دعب ىا « دعب هملعت ١ ىذلا اذهنع لآست نا )
 ظ 6ةفاكنع ةفاك ) الصا (افالخ ) مهنيباهتىا (مهيف دحئالف) لس با جا كيلا
 ىرصاعم ىلا ) ةماو نرق لكىف ةفاط لكنم ةعامح نع ةيوار ةعامح مهن 1ك قاعترقا

 كلت نا كل لبقاك ) ىه ىه ةروكذملا 6 رومالا هذه نا ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا
 ىع ةزن ىفو (وه اهيفإل وه (ىذلا  تدلاو ) ةرومعللا (ةكم هل ةروهشملا «ةعقبلا
 لقاك ئماو اخ اه وامل 1 حاسما (ةنيكلا)

 وللا تعا معطيات و نورواوشلا كنعذلا ول
 ىلاعُت هللا لص هللالوسر اهنا اى يف اوفا ةقكتلا يك اربع ملا تذل نا وللو ا

 اوفاطو) قيمع ف لكزم (اهيلا مجيد مهريغو ةكم: لهانم (نومئلاسملاو علسو هبلع ظ
 ىبسلاو فاوطلاو مارحالا نم جحا ا ا ل كال لاول يقال دلل "نو

 سانلا ىلع هللو ىلاعتهلوقىف كيب دارملاو 59 ١ داع تافضص هل ئرلاوقاخلاو فوقولاو

 ةروك ذملا تافصلا ىا (ىه )) مكبر تيب اوجح مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو تيبلا مخ

 ا هاى العلن سلابملاو ماسو هيلعىملاعت هللا ىلص ىنلا اهلعفىت ك0 مرالتسلا لالا

 تافص ناو ل اثنلا ارح 0 انا انو مباني ايبهغ 2 نورشعو ةئام مهنا ىور

 ةءارقلاو مايقلاو ةعرلان م ةروهشملا ةيهضصلا تي داحالا ىف 3 ذل ليت بااوالا

 رسفىا (حرشو ماسو هيلعىلاعت هللا ىلع ىنلا اهلعفىتلا ىهرإ ةدعقلاو دو !اوعوكرلاو

 اهتاكزاؤ“اهطئاربمو ؛اهتاقوا نهظاو ىا (اهد ودح ناباورل لامحالا 6«كلذب هللادايم) نيبو

 ركذلا لها اولئساذ ىلاعت لاقدقو ملعتلاب ملعلاناف الوا (مهلعقواك ) ارخا 1 (ملعلا كعقيف)

 دقو ةلسمو ملسم لكىلع ةضيرف ملعلا باط مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو نولال متكنا

 ظ (دعب ) ددرتو كش اهف كلعشال ىا بانجو ينل )نا والحلا يلا ءاق شام درو

 ظ
 ؤ

 ىف بائرملاو)) هلهجم رذعي نم لاح اذهو مهنم كلاؤسب هتملعام دعب ىا مضلا ىلع ءانبلا

 ءالذي اييطأ رنسنلا تيوب ئا»زشبولا ىلع عحلا نع كتبو كما كاملا عا" (كيذ

 (قامابرفاك زث هيلانيداهلاو هيلعنيلادلا مهتطلاخم دعبو ىا (نيملسملا ةحصور) ام ةفرعملا |

 159 هله> ىلا بوسنملا هلوقىف ىا هيف قدصيالو ىرداال هلَوَش نانو ةمالاو ةعالل |

 هبفامب حمشرتي ءانا لك ناف جيولتلاب ءافتك ١ يرصتلا هجو ىلع «بيذكتلا نع رتستلا هرهاظ
 لقاع وهو نيملسملا ةطلاخموا نيئمؤملا نم لاؤسلاو ثحلا دعب «ىردال هنا نكعالذا)

 عبمج ىلع) ر 511 اذه (زوخ اذا' هناذ) رخآ دانَسف هنم مزاب (اضياو) ناطر ني

 اندم ىزلا نتااؤتلا ذك ةؤكلا ف :1اؤابولاو اال (طلغلاو) وهسلاىا ( مهولا ةمالا

 (لوسرلالوق هنا اوعجاو) مدقت ىذلا «كلذن٠ هولشناهث) بذكلا ىلع مهتطاوت لقعلا |

 . ةهبشلاو كشلا ىا ( ةبارتسالا لخدا هب هللادارم ريسفتو هلعفو ) مالثسلاو ةالصلا هيلع ظ

 <( غ١



 ةعيرشللىأ (اهلنولقانلا مهذا) ةعيرذلاهذه داسفىنخالو العفو الوق (ةعيرشلا عيمج ىف

 تونا ىإ (ندلا ىررع تلحناو) ةرئاوملا قرطلاب انيلا (نا رقللو) ةئسلانه ةدافتسملا

 اذه لاقنمو) ةلك ىوريو ةورع اهنم قبملو ةدحاو ةعفد ىا (يركد) البقع لل

 هليل ا (نآؤقلا لكنا ض كلذكو)) ةلاقم (ءونيلب هلام ون هلال 14 نذاك ا: ةلاقجو ةاالمقلا
 نم ايما (4و: اؤوا) انقن همازمق وار ا( ديال اوفا هيقاا|نز تلا ينج نيف د
 ةيتطانلال وفك وزر (ةيئظالا لفك 2 ةذاش-ةلاوزرا !ةارتاؤزح ةءازق ليف قطو لل دراطلل

 ذاق قاك نا مهللا مهنع فورعم ريغ اذهو ةدايزلا وا رييغتلا نم ىا ( ةليءامسالاو )

 هعضاومنع ملكلا نوفر باتكلا لها مذىف ىلاعت لاقاأك ىنملا نود ىنعملا رييغت رييغتاا

 (هنا :لعزاوا) اه 'كلاعقو: ةناصس يادازا/انعقاهيلا+نوانعو اهنا تللسبام راع اا زل ول ميني
 دحال (ةحح هيف سيلوا) ةصاخ «ملسو هيلعيملاعت هللاىلص ىننلل ةجك سيل نا رقلا ىا
 ءافلا مضب (ىطوفلا ماشه 0-11 نئسمالو ضال عا ؟ دوم ) هسفن ىف وه ىا (الو)

 نايم نب كمي ناس وكما © وونعو ل اةلشيم ءاطلا ور كولو اولا اوكا لقال

 اهدعب ءارف مجمل مقارب ةرتصلا+ نركسو ينجم ا: ةلطيلهملا:.دالسلا | تخن ( ئربشلا)) يرحم

 ةريكلا ةرفكلا الو ةراؤضلا ف ىا'ةلشسملا وماما نطالا لاني ةلياغاوا هد )1 ةيطنلو لب

 (هلوسرل هيف ةجح الوإل هاضر قيرط ىلع ىا هللا ىلع لدبال) نا رقلا ىا ( ن0
 باداو مار>و لالخ ن. (مكحالو باقعالو باب ىلع لد. الوإل هلوق» ةحص ىلع ىا

 كال ىا مضتو ميلا خب (ةلاحم الو ) داحلاو داسف باب طقاؤز دانعو يكس الك اذهبي ١

 ( امريفكت كلذكو ) اذه ةخسىفو ( لوقلا كلذ اهرفكف ) ةفلاخم الو ةخساىفو

 ( ماو هيلع ىلاعق “هللا لص ئنلا تازجم رئاسف نوكي نا: اهراكئاب) امرفكت ةضشن قو |
 لو ضرالاوتاودسلا قاحقوا# ةئطاس ةايو ةحطاق (4ل.ةخجرلا اكمج رشا اهيقارخا

 مهتفلاخغ) بابلالا ىلوال تاياال ىلاعت لاق هنا عم ىلاستو هناحس هدوجو ىا 6 هللا ىلع
 هلك ) "نكد ىذلا (اذبلاةيسانعجاب ملسو هيلعلاعت هَللاىبص ىبنلانع رئاوتملا لقنلاو عامحالا

 هلثمنم ةروسب اوتأف اندبع ىلع انلزلامم بيرىف متاكناو هلوقب (هب نآ رقلا جرصتو

 000077 ااا ااا | 1 1 10 10 1 0 0 0 0 10 2 2 22

  ةيلفدسا)ا ةقافلا اخ )تاس زال د ودخول ا( نايل ف نون اعارابش ركلات يااا 11110]|]|]| | ]| | 0 0610700020
 ' قمل كءاشؤل نيرساملا ظانلااوذ فقالا ايلا« يذلا كانلل ني نتا وبقملا
 ظ ائالجلا ىا" ةهع اكدانحبالو :ةلاوو '(سنلهو ىايرقالو)هةعبب ابين ا تاةليطم كو مو

 | ةنابااما هراكثال ) قاعت ىا' لاخلا هلئقاهف ناواولا اذكو.هف واولا .( تاو مالسالاب) نامز

 / هيلقات ىلع مهولا زيوجتوا) ريغ نم (هب ملعلا هفلبالو هدسنعإل نأ رقلل (لقنلا عب

 ١ تباثلا 6نآ رقلل بذكم هنالإل رئاوتملا لقنلاو عامحالا امو «نيءدقتملا نيّقرطلاب هرفكتف

 (ءاوعدب رتست هنكل) اعامحا ققحلا (ماسو هياعيلاعت هللاىلص ىنل بذكمو)ل امطق ارتاوث

 ' ةئلمللا 'لها ناذ ةالكلاءاهد دلو ىلا (اراثثاواةنحلا وكنا نام. فللاذك9 )ماعدا رانا لهنا



 مشتمل ىف
 1 ها

 انالق1 075 طق حددت وسمو صحتنا

 (ناسحلاوا)) روبقلاىف (ثعبلاوا ) نادحوتس امها ىلع ةلزتعملاو ناتدو>وم امهلا ىلع

 ةمايقلاو ا ) ةلزتعملا اقعنم هناف طارصلاو نازيملا راكتا فال باتءااو باوثلل بجوملا

 ةمص ىلع ةمالا عانجاو) باتكلاىف هيلع صنال) عامحالاب ةئسأ ىفو (عامجاب رفاك وهف

 نا لاق هنكلو) ةلْطاىف «كلذب فرتعانم) ىوراك لوقا ىا 6«كلذكو ارتاوتم هلقن
 جورألا وهو روشنلا ىا 6 رشنلاو ) فقوللاف عما ىايك ينط امر رانلا و يلع اهيقا ىملا
 تائيسااىلع (باقعااو تانسحلا ىلع «باوثلاو رانلاو ةذحلا ىلا قرفتلا وا رودقلانم
 «ةيناضملوللا تا راتغو ( نبال اء او! اهلي ىتغا لع _ ىقتحم (ةنعسن ىفوو و هايل نيخ وممر) ١

 مهضعب لوق اذهلمل ( لداضإل البا ىةكا ةنطاب وامير | ةيداوسحجلا يمض ووو ا اءيعا نار عش

 ةينيعلاب, ةلئاقلا :ةند وس لاك( ةفاوصتملاضءنإو ةينظابلا و )ب ةيلهاحا ءامكللا نم (ةفسالفااو)

 تامنم درو اذلو ةما.قلا ةءهدقم توملا نا رديملو «(تيدملا ةكايبيقلا جما يزو) |

 دارملا نا ميزوا ءاّشو دوحو هدعب سيل مدع ىا 4 ءانفوارل هتماق تماق دقف

 صهاظن ع فاو طتلارا طيب وع ب يوما ةئل ا( لون تاانقلا رو ونسب نع يزيمل يقم اققلاب

 ةنشناراهتووزرو 1( ةكها ندا كةطئااؤورلا ؛ كيدحت وشل هنا عم 5 نان نكييقرداوتومب ىورإم

 هداسف ىا (ملاعلا ليلحتو) ةيلكلاب اهعاضوانم اهلاقتناو اهريغتو اهمادهناىا ١ (كالفالا)

 كلانه ثعبلا ركس نم كلذب (ةفسالفلا ضع لوقك )) ةيوالا هتئه ماظن نع هحورخو
 اهدنا ليت قرا (كداببت موي ىلا فل وقتك ل نيتلارقناططاب ليتل وي ريدتافالاو

 عطقن ةيانكلا) كوست ننال ماذا فيريكلا موكل ا اذا وريف ريزك نتمسل اذا و يجارووسلاو

 اذهو نيلسرملاو (ءاسنالانم لضفارل نيموصعملا (ةئالا نا مهاوذىف ةضفارلاةالغ ريكح

 انهىفو سانلانمو السر ةكئالملا نم ىطصي هللا ىلاعت هلوق نه دافتسي حيرص رفك |

 فرعام كا نمل اماف ةخ ىفو (اماوإ) ربكألا هقفلا حرش ىف امرك ذ ثحابم لحما

 نييك هانفدطل فو لتارشلازو_تاورقلاب ةقلستملا قا الايائا ريما وب راتتسالا ناك نتاوتااب
 28 نانا زم ولان ازملاك,ةئابلا 4 دالبلاوز)/ ةيغاسنلا: ةئفلارهلتقت ىلا درو اهب .نيتنسر نابع |

 نيدلا نم ةدعاق راكتا ىلا ىغشب الو ةعيرسشلا لاطبا ىلا ) اهراكنا ىا ( عجربال

 ( كيلا دوج واواز) ماعلا سارا نمر ءاقابل] ا اك كيف رو كوخ يوكسب ميلا مهب ؤ (ةتؤموا ةنيدملاو:ماشلا نيب ضرا هو ةبوتلا ةروسف 2 تملا لور ورم راكتاك

 صنأا ةفلال رفك مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلل هتبع ركلا نم لاق ءاماعلا ضعب نا هبفو
 اي كلا نا“ رو فلز حامل ا رتل انا فر اهلهم وتو ديالا كلاعب هلوق روعبو
 رككأ نم نيبو هدوجو ركلأ نم نيب قرف. نا دنعيسالو ركبوبا هلا ىلع نورسفملا عمجا |

 رفكيالف ةيعطق ريغ ةداخ هلاهنوك ةياورو ةيلامحا هتبحىلع ةياالا ةلالدزا ىلع ءانس هتبحص
 ةرورض لقنلاب ماع ام ىلع ةفالخوا ناثع لتقوا) هترهش عم (رمسو) هدوجو ركتانم
 . (هل ملعلا عوقو راكتاو كلذ دح# هريفكك ىلا ليبسالف ةعيرش دحج هراكتاىف سيلو

 ( امم ) ظ

ْ 
| 

 ظ
| 



 ع 0 :ندكلا ىا ناتهملا ن , 5 (ةتهاملانم رثكا كلذ ( قءاوسل ذاا١ كلانه ع ظ

 ةلمهم عل ( دابعو ) ىطوفلا ىا (ماشه راكناك رث لَه ملام هيلع لاقاذا هتهاب لاش

| 
 ا

| 

 لّقنو ىلع ةفالخ لوا ىف تناك هو (لما ةعقو) ىرميصلا وهو ةدحوم ديدشتف

 ةعامج نا ىهو اهلّقن رئاوت دقذا رظن هلاقاعثو اهركثا مزح نءا نا هتريس ىف ىاطلغم

 ةمرخم نيروسملا نب بهكهماطخم اذخا لمح ىلع جدوه ىف ةشئاع عم او رخ ةباوتصلا نم
 دش رغم[ ة*ةعلق "حراما مهني تبشنف ةنتف نيكستو ةيواعمو ىلع ناب ميصلا رمصنلا ىلا

 1 هقرلا ثبارف تل وهو نيحب- نيفص 4 اماو ناثالثو تس هئسس تناكو

 | مرا هننش نيثالثو عبس ةنس رفص ةرغ ةبواعمو 0 ةيظعلا ةعقاولا تناك تارفلا

 ' يراوألاو ةيواعم (هفلاخ نم ىلع ةبراحوال سوماقلا ىف هركذ رفص ىف رفسلا سانلا

 . (كلذ) تفعضلا ىلا بسن ىا نيعلا ديدشتب 6ففعض نا اماوزل ملعا ىلاعت هللاو مدقتاهت |
 ىا ءاهلا ديدعتب (عمجا نيملسملا مهوو نيلقاتل ا :ةمنهت ١ لج .نه) -ةتلع عمجملا لقالا

 هتبارعمل ىودو اضفاىا (هنايرسسلا) ماهتالا (كلذب هرفكش) نيعمحا مهولا ىلا مهبسن

 ظ 6 ءاماقرل هد ةعيرذلا نم اعوت هدا ال ميعو لا اذه لعح ا (ةءعيرسشلا لاطنا 2

 قادوا دل ا ةئالا ضعي نع لوقثملا ىا «درجلا عاصحالا ركتا) نا ةخسأىفو
 مط 40 ئضتقملا اةلمالا هش رط لب انعطق هلوك دما م عراشلا ىءراا وتلا -علاقتلا

 ىنعُع ار ,ظان 0 ةمعملا ءالغلا ادعت را ناولا مقل (راظنلاو ءاهقفلاو نيملكتملا كك ظ

 ظ ع عماد جت ١ عامحالا ف لاخ نم ل "انيك ١ ولاقى انلا اذهق) د ةطادلا وم لعاف مسا رطانملا 0

 أ اعاد محا هع هلال (امزومع هتلاعاب وينال )2 هقفلا كامرطا لك ناعم وهاك 6 9 طورشل

 قفاسشل نكو 8 أ هلوقر) عامجألا هل | هنشكلا ف هت وز اداحا هه ر ل نإ“ ناو

| 
 ظ عضو وأ 6 الار جذلعا 10 ط ىا (ىدهلا هل نيام دعب نم هفلاحم ىا (لوسرلا

 ظ زو2 الا ا نافو يح هنأن هناذيالا نادنلا نم .هءاع«مجننذلا نينمؤللا ؛لينسسك بغا

 | ظضيقلا و :ناطهؤملا لسيس ريغ عاساو 4 هقاشملا نيب هعمج ةلالدب هنسلاو فاعلا ١ هفااذم

 ' هالون الانلاو هلعحم ىا ىلؤتام هلو ىلاعت ِهلَوَش دافملا ىدشلا دنعولا هءازج لقحو

 عا م4> هلصنو امدلا ىف اذهو هللا هآاضربال ات هاوه هعن أمم نم هراتخا امو: 0

 ةعاسا قراف ن» ةياور ىتاك ةكطس ىو نيملسملا ةعا» ئا (ةعاملا: فلاخ نم ملسو

 ىور دقو هتمذو هتشر 0 (هقنع ن 30 هيدقع ىا ةدحوملا نوكسو ءارلا رم 5

 دشدش و ةعامجلا | ىلع هللادب و هل الض ىلع ها عمجال الاب هلئاكأ 3 رهخ سا 2 فدلاولا

 | ردصملا ىلع هيصنو ةكبالل ةتدق ذؤيب فاق: 009 ةعدبلا عاتاو ةئسلا كر ىا

 (مالسالاةقر) عز ىا عل 559 اريق> اصاو اري ارادقم ولو ىنعي ريش ردق ىا ظ

 عاسجالا فئاخ ن نم ه ريفكت ىلع ع اجالا) مهم نمو ءاسهقفلا ىا 7 نانا ظ



 د... يفد

 ءاملعلاب لشن صتخ ىذلا ةزعس ىفو الما ايرظن ناك ءاوس اقلطم ىا ؟بءاملبلا هلق صتخ 1

 ناكلا عامحالا فااخ نم ريفكت ىف فتقوتلا ةؤسأىفو «فقولا ىلا نو رخآ نهذو) ١
 دنت_سم نم هلدبال هشرعت ىف ذوخأملا داهتحالا نال سايقلاك 6 الملا ىا (رظن نع ظ

 انا ايجعر نيود شر( مالنا نيتك )له ةجيالر اركتيب مركتف 'ةنساوا تانك نم امل
 (عاجحالا هراكتابإ) مصتعملا ةلود ىف ناكو ةلزتعملا نم نلايكتلا نا مردف ناك ةهؤملا

 ىلع فاسلا عامجا فلاخم عامجالا د وهو اذه هلوَس هنالإل ه هورفك امناو

 عامحالل قراخ ةزيسأ ىف و (عامحالاقراخ) ة دابا شيقل رايت عامج الاب ىا ( هب مهجاجصحا ]

 رفكلا نا) ىنأار ىف ىا «ىدنع) لوعملا (لوقلا) ىنالقالا ىا (ركبوبا ىخاقلا لاق)

 (هدوجوب ملعلا وه هللاب ناميالاو) هدوجو همرك دوهشو (هدوجوب لهشلا وه ةللاب |
 نم هب نمؤملا رئاسىلع لمتشملا همالك تابثاو هتافص ديرفتو هناذ ديحوتنم هب قاعتب امو

 ن. مهتلابسنئل وىلاءتهّللا لاقاك هقلخ ةمامل لصاح هدوجوب ملعلا درجت الاو هلوسرو هتكئالم
 ةيرهدلا نم ةقئاط ىلاعتو هناحس هدودو ركنا امناو هللا ناوقل. ضرالاو تاومسلا قلخ || .

 هب رفكي امم داقتعا ىا («ىأر الو لوش دحا رفكيألا) ناشلا ىا «هناو) ةلطعملاو |

 ©دلزسزو قبلا نمت .ليفوا كوقيا)ازتتر و هنا, ىضغ ناسا نيا وت نوك جاالا»> |
 ليلد موّعيوا رفاك نمالا دجوبال هنا ىلع نوملسملا عما وا) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص |

 مهراعسش نم هنوكل رفاك نمالا د>وبال هنا ىلع ىا 6كلذ ىلع) القعؤا العن «رخآ

 رفاك نمالا دحوبال ىذلا (هلمفوا هلوق لجال) هرفكب مكملا (سيل) نكل (رفكدقف) |
 اطنجم و را قئالك يشن ولاد نوكال اج رفكلاف راك هلعفوا هلوقىا (هنراقانلب)
 لودبوا المف ىتأي نا .قاثلاو) ىيفكتلا باب ىف لصالا وهو هدوجوب ىا (هللب لهجلاوه |
 نمالا نوكيألا) لوقلا وا لمفلا (كلذ نا ىلع نوملسملا عمجي وا هلوسرو هتاربخم الوق |
 هطسو هب اددشم (رانزلا مازتلا,) مهبز ىف ىا (سئانكلا نلاوقللا و مدلل دود فاك ْ
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 (مهدايعا ىف اهباحا عم) اهمضب رانزلاعمج ىازلا عقلوهو رينازلا ىورو هيف ارك نع

 ضرف راكتاك (هللابماعلا هعمل روصتبالىا (نكميال لعفلاو لوقلاكلذ نوكيوال اهريغوا
 لوقلاوا لعفلانايتانم ناعونلا ىا «نابرمضلا ناذهف)) ةروذاقىف فدم ءافلاو هيلع عمج |

 هللابالهج انوكي مل ناورل هلوَش دودرم نايثالاو لهما ىا ناذهف ىل دلال وقو نيفوصوملا

 ليلدوعأب هيناث 7 و هلوارسكي ملع ىناسملتلا لصاىفو ةمالعىا نيتحتفب (ملعامهف ىلاعت

 نم ةفص ىنن نمامافل هنع ج 00 (ناعالا نم ع وا) لضالاف .(ر . امهلعاذننا)

 مالكلاو رصملاو عمسلاو ةدارالاو ةردقلاو ملعلاو ة ةامللا نه. (ةيئاذلا ىلاعت هللا تافص

 ىا (كلذيف) كاشريغ انقسم ىا «اويسوشت) اهب فرثعا 00 اه كين ايلا (اهدحج وا )

 الو لدب وأب ىنأي نا ىكيوالاناك ( ملكتمالو ديمالو رداقالو ماع سيل هلوقك ) اهدحج ىف

 (بول

 ىذلا عاجالا فلاخ نم ةاكشا عطقلا ن :,ع) فقوتلا ىا 6فوق ةولاهملا نورخا بهذو

 157718:37759958: >: 15277 771. 7270547708:17257495:76172083اتل7 773117705731077 ف نا3721331/77523ا 18 1 5777 ل 73:1:9271727 5طتا ب6 2 777ج فكب 78177

 ياام اا بابا هيبسسسببببيبيببسبممومم ماا تساهم و ا 5-3 000 م -
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 ظ م م8 8 ده

 وابا سنو انواع نخل دلو ةكر ( لات دقل ةيض الل لاكمال تايم هسا 2709
 ءاسعاو اهب فصولا ىلاعت هنع ىن ند نفك, لغ عامجألا ىلع) ةكلاملا (انتعا صن دقف)

 كلذفف افالخ فرعا الو ىتالقاسلا لوق اذهو اه هفصو الب اهنم هالخا ىا ( اهنع

 ندلا هنم دافتس ىذلا ميدقلا همالكى تافصلا هذهم هناذ فصو ىلاتو هناححس هنال

 ( اذه ىلعو ) فنصملا لاق ميظعلا نآ رقلا ركتا دقف كلذ نم ًايسش ركتا نف موقلا
 (رفاك وهن )) ىسفن ىا ( مالك هلل سيل لاقنم نون“ لوق لمح ) فصولا ىننب لوقلا

 نيفانلا ةلزتسملانم ىا (نيلوأتملا رفكيالال نونعم ىا (وهوا مكلا مصو ىلا هبسن هنال
 قلخيو ىسوم ملكو ةرجشلاىف مالكلا قلخ ىلاعت هنأب نيلئثاسقلا هتاذ ىلع اهتدايزو اهمدق
 ءاتيدفاك ,)8ةايعقلا جدل نمتايداغال تازوصلو .كتلزح ل. كجم او هاودكموي ناووقلا

 ءاملعلا فاتحاف ) اهيف رص. سم ريغ اهاقنو ىا 6 تافصلا هذهنم ةفص لهج نم اماف

 رفعح ىنانع ) هريسفكت ىا © كلذ ىكحو مهضعل هزنك ءريفاكلا ماسقمىف ىا © انه

 تي.هذو) هيلوق دحا وهىا (ةيصىرعءشالا نسحلاوا هه. لاقو هريغو) ىبفاشلا (ىربطلا

 هجري ناك ناو هلص'ىا (نامبالا مسانع هجرخالال نمؤملل لهملا (اذهنا ىلا ةفئاط
 دقتمملايف دقعملا وهف :(ىرعشالا عجرإل بهذملا اذه ىلا ىا (هيلاو ) ناقبالا لاكنع

 انتم ( اند هاربو هباوصب عطش اداقتعا )ف لهجلا عم ىننلا © كلذ دقت مل هنال لاقل

 حو قبح هلاقماك وا تعاون عنكم اهو) >انح عقو انظ هنظإ امئالب انيبم (اعرشو)

 ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىنلا ناو ةيراخلا ىا «ءادوسلا ثيدحن)ل ن وزيتحاتملا كرا قع

 تافصلا قيقحن نم. كلذ ,ريغال ىا: (ريغال) تاذلا ديحوت ىا: ( دتحوتلا:اهنم باطما

 تأ لغتي فت اف ةنمو د تق رب اها وفعلا تا نضام يوتا نيررشللا تو تدب طا

 ىيعاو ةنموم ةيقررامتعب قع ناب تلظوارييمابنا هالو بي املا لس يدلج للا
 لاق نا ىلا ثيدحلا ركذف ىماسلا مكطا نب ةيواعم هوحن ركذو ةيبون ءادوس ةيراج

 هجرحا ةيئؤمااهناخ اهقتعا لاق ياهل دهر كنار تاق ةافا نمل, لاق رواه! ض تالاف وا با
 قالب كبطل نيرزذي انف كيو ورااش و لازف .فادسلا و منيل مش تام زلابف ىينلاولا
 هدنسم نم نك اما ىناسنلاو ةالصلاىف دوادوباهحرذاو بطلاو ةالصلاىف ملسم هجرخأ

 همزاف ىهاطظ الحر نا وه ءادوسلا ثيدح نا ىناسملتلا ركذو ىلحلا مالك ىهتنا

 نفر ىج كنا ملسو هيلع ىللاعت هللاىلص ىبنلا هل لاقف ءادوسس ةأب ىذا نياولطلا
 | لاف اهسلا ىلإ : كراشتات هسا نا اهل لاَقف ايلا يفشل وسراي اهلس لاق ةنمؤم اهنا

 | اهراشا ناكو ىهّنا كلامو ناسنااو دوادوبا هاور ثيدح وهو ةنمؤم ايا اهقتعا

 فسر بلغم 53101 يحلل سل هلاوا اهقلخ ىذلا وه للزب ءاما ءاوسلا ىل
 | .نكل ةنمؤفيابنوك لع ىلاحجالا ديجي وتلا, اديس ىتك/اف اهيف :دوتعتلا ا ,اجسلا ىف هلا هنأب | ا ا د سمبل هس سس سم ودع سس ع هس سس بس هس بس و حم نسا يهد ست ||11010|11|0ز02120 0 20 ><[ 2ك 35-7

 ْ ا ةيغدعتلل) هيلع هل فشوك هلعاو هللا نيا لاق ثيح مالسلاو ةالصلا هيلع هلاؤس لكشي ظ

 26 # ىراقلا ىلع ُِط 25)



 تا طنا سك

 اهيا ناكملا نع هزئم 1 هنا 0 اراثاو 0 اذه طاش يكس ؛لاميأو

 انهذ /رلقر لالا عمشملا ولع هنا دانق ءاضرالا قو :تاومللا ىف هللا ودرب ىلاعت«هلوقءاماو

 هللا ردق“ نْملا لئاقلا ثيدحو) هلا ضرالاىفو هلا ءامعلاىف ىذلا وهو ىلاعت هلوةك رغال

 رمع نب ةهبقع مالكنم اشام ناك هللاق نا ىرا ايلا ع ىف ءاحو لادلا قرع 3

 هيثل لئاتقلا لوقنع هنع ىلا هللا ىكر»ةرئازم نانع ناؤئشلا هاور ٠ ثيدحلاو ىناجعلإ

 نال هللا وف هق جرا ةديدش حيراذ ىا احار امو اورظنا من 6 قوةندحا هوم دنع

 نم دداشن ندق ىناسملتلا لاق م ال ةردقلا نم لادلا فيف#! ةياورلاو ىلع هللا ردق

 ظ ةياور قو كلانه لاكشا ناك امل 3 ناكول هناف قيض ىنءبع ففخو ريدقتلا

 ظ 9 ماحىبا نا يي شقم ف اذك وهو ثيدحلا ىف ىا هيف ةزخم ىفو لئاقلاعغ_ىا (هنع

 م ناكم هياع ىنخيو هتوفا ىا ةددشملا ماللا عفرو رسن 12و ةالطلا وب ةزميملا (عفلب هيلا لضا

 ردتملو ناكمىف هتاع> اذا هتالضو ءىثلا تللض نم ىلاعت هللا باذعنم بيغا ىلعل لبقو

 ا ةكحالالا فب اًنلابخخ انك ١١ كلافج هقذوق هزم و * خقلا «طنفمسا هيلا ياع, اذا" ساهل نا كرو -واق_نبا

 ضناخلا عز باب نه هلا ىلع هنم بيعاو ىت>ا ىا هنع لضأ ىنءلاو ا .عو ايف ىا

 هيلع تلا, ئا لق ) 03 هنا هلع لامكب لاهاح :نوكفا لكتلا٠ لان صناو

 ةراشملا :) وبلا ف ةردفل فو ها مع هقولك نول عم ى ىا هل هللا رفغفل مالسلاو ةالصلا

 ١ نا نظف ىلاعت هل 0 قاض“ تدك .ءايتد رادقأ نإ لع هلهجي مرد هل هللا رقفقا ىعملاو

 هذه كعل قال نك | 7 ل32 هيا تانعْنرع سغا  ةيئاثلا ةباوزلا ىتعمو هيلع سل

 | ىلع ثيدحلا مامتو تالاحلا ملعا ىلاعت هللاو تالاقملا راسو ىنوقز>ا هلوقنع دي

 املفر تلين نع لجو ديل ماسو هيلع ىلاعت هر هللا لنو_سر لاق لاق 5 اولي

 هللا وف 2 ١/ ف هفصنو ريلاف هفصن اورذا 7 هوقر تام اذا هش ىصوا توملا هريضح

 هللاعأف مهما ام اولعف تاماملف نيللعلا نه ادحا هيذعبال اياذع هنيذعيل هيلع هللا ردق نا ظ
 تناو براي كّيش> نم لاق اذه تاعقرمل ةلاقارع م هشام عمش رب ريلا يعاو هيقام عمش ر 0 |

 اوشتفىا (تافصلانع سانلا رثكأ ثحودواورل ءاملعلا ءالؤه ىا (اولاقل هلرفغف ملعا

 اهتمي نم 1ودحيو (12) اهناننع-فسكلا مهنم بلط ىا 61:40 وشاركوا مفرش نع

  ثيدحلا اذهنعر نيلوالا ءاملعلانم ىا 1 آلا باحا دقو لياقلا نم «لقالا الا

 (الو) ىغتو مح ىا ادداشم (ردق ىنعع ) اففخم (ردق نا اهنمإ ةبمح (هوجوب

 (عرشب الا ملعيمل ىذلا ثعبلا سفن قلب ةايحا ىلع ةردقلاىف 4 قرحيل لف ةؤخسأ ىفو

 (ارفك ذئنح هيفكشلانوكيفهيلععطق عرش هب مهدنع درو نك ا هيماوز عبطو لقعنود

 (عرش هب درب ملام اماف هفوذ لاك ىلع لدب امي ىصوا امل هثعبىف كاش ناكول هنا هفو

 مدعل هيف كشلاب رفكالف ةحوتفملا واولا ديدشس 6«لوقعلا تازو# نم ف ثعبلاك

 (ملعل 0
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 رس "الا مويلا 02 بود و ىلع كيؤلاب ءام جلا قاع اطال هالعل قولا له و 4 سل

 قتلك ىتما مب ب 1 اءاف هعم نمو مد ال كانت هللا لاق ىتح باقعلا ديعوو كتااوثلا دعوو

 باح كلوا انئاياب اوبذكو اورفكنيذلاو نونز< مهالو مهياع فوذالف ىاده عبت ند

 لصافت هلي امو انفع ادلشو اءلاحا اناعأ ل هنأ لاس لو م نودلاخ اهف مه راثلا

 هروصن ردش ىلع هنع بادعلا عقدب مه وتلا وأ هعوقو ىف يق عئوذ هل نه ّْؤملا

 0 (اهيلع ءارزا) هقارحاب هش ةيصو نم ( هسفنم هلعفأم قواد قض ىنءع ردق نوكذيوا /

 نم اندلا باذعب صلخ#ب هنأ نظوا ةارئاكلاو اهاع ( اضغ وز اما صقن و هناها ىا

 همالكل لقاع ريع وهوز ىلع هللا ردق كل هلوق وهو (هلاقام لاق اغا لقو) ىقعلا باقع

 نك ل ع زآلانم هلع ىلوتسا امم ىاز همارع ىدؤا ىا (هظفال طئاضالو

 هلَقع تلغشو هءاق تافعاىا هل تيهذا ةزمل ىفو 2 تيكا ىلا ةشاطاو عزفلاةدش

 ىدبع تنا حرفلانم ةياغىف هيرل لاقنم لوقك هاط> ىف هاط> نم دعيف (هن ذ>اؤيم ان ظ

 ىسع نياك قاموا عاطشأ ىا (ةرفلا نمزف) لئاقلا (اذه ناك لءةو) كير اناو ظ

 نوعزا لاقو نوتسو ةئامسمح ليقو درا هيا ليقف مالسلاو ةالصلا امهللع ان سو |

 ةواطلا“ هلع انمدنو ليعاعت نايام وطو م ءاهاجلا ع نءزفاك (دي وتلا درت عفلم ثصحو) ظ

 هللافرعو قحلا كور ةهوعد هغلس لو اا نع ادن عل ًاشن نم دكا دعسألو ماللسل او

 (برعلا مالك زا نمرل لوقلا اذه لب ليقول هقلخ نم هللا تايا ىف رظنلاب وا هلقعن

 نيقيلاب كشلا جرم هل لاَشو ( لا امال كالا فوتيل ىذا >وفيقلا شتا

 هلو ضرافلا نبا فراعلا كلذوملا راشاو ىلق نئمطيل نكلو هلوق هنم دعو
 ملظاا وه بيمحلا ملظ نع كلدعف * اهجرزم تش ناو افرص ام كيلع

 ىف ةلثما هلو فراعلا لهاحت ) نعد, ىا انفو ادني, لوويطا ةخضن ( لس وقال
 مهضعل ل + كارم "اما 1 مهمالك

 رشبلا نم ىليلما نكتم ىالبل  انل نلق عاقلا تايسظ اي هللا

 ردقلا :نشطاو فلاش دللا "يفشاوولا لأب مهملع عم ردب ما اذه كهج 5 مهاوقكو |

 ةشلا در هملسب امع':هلا ومش ا ءاذخ ناب قي كلاسك ةيعلا ةدشارق هلال تدان * ف كزنللا)

 ىلع بطاهلا لمح ىا ريرقت ماهفتسا وهلب ىموماي كني كلت اموىفاك الها نكيمل
 ىا ميرك كم الا اذه نإ ارشب اذهام ةوسنلا لوق هيلع لمح دق م ريرحتو رارقا
 مهتالو ىلع لزالا ىا ( ىلاعت هلوقك ) ةغلاملا هحو ىلع ةمصعلاو ةروصلا ىف كلملاك

 نا ىلع نوققحلاو «ىمخوا ركذتي هلعل) اني الوق هل الوقف ئنط هنا نوعرفىلا امهذا

 ضرالاو ,ائسلا دم مككذرب نملق (هلوقو) ركدشلا ءاحر ىلع انوكوا 8 سل ةأثام

 نانعلا ءانرائم اذه نإ ىلع نوققحلاو 5 لالش ىدع ىلع ماياوا اناو)ز هللالق

 ناكف از ناملا اغق ةاطترللا بلا عطنا( كنار نبات نانا" نادل مصخلا عم ظ
 هد له وه هسييه | يه سمس مس سب ايه سسسسسسسسلللا
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 ها كفل

 1 لوقا !قيننو ةلالض ىلع نو.طا او هءباده ىلع هلا نس ملسو هلع ا ا :

 دلما لالا بوح ني تانس نال فراصنالا كيان نيلي
 هل ر يدل عريق # عمك دل تبباو هولا ظ

 )يلا ا1 ول تقلق وزااذع كبوت هيلع قلت سا لنص هللا لوشو اهريخب ديرب هنا ةهيشال هتان |

 بابرالا بر عم با مالا ف نواهت عون فراعلا لعاب هلا هتمست عم با ا ةكلا ها

 لأ برقا ناكل :ةمكلل .ءزيغ,قانسم !مواعملا قاسلفا مسيو ىاكبسلل :حاتفملا فاك( لاق 7 1

 نكلو ملاع لوقا لاةف) ةلزتءلاك (ةفصلا ىو فصولا تنثانم اماف) باوصلا بوص |

 ديرصو هل ةردق الو رداقك (تافصلا رئاسوف اذكهو هل مالكال نكلو ملكتمو هل ملعال |

 بهذ. ىلع) هل رصب الو ريصيو هل عمس الو عيمسو هل ةايح الو ىجحو هل 0 ايوأ"
 مهمل نس ب يبببيبيبيب-ب-ببلب

 - تاوذ ددعل وطه م أ رقكلا ان داؤد ضم وهو كما ؟اناذملا ددعت نع انو ا :

 تائضلا 5 ةعاجاو هنفنلا لهأ بهدم قا ىلع هدالكم تافص ه ةدحاو تت اذآل ءاماق ١

 وف كيلا يقؤي اال ) مجرملاب مهذحأب ىا لادا لاق نف ) اهزمغ الو تاذلا نيعال
 أ ماع ا اينانف مزلب هنأ نم ع هيلا هقوسيو ) هل ملع الو ملاع اهفا لوق ىا ْ

 5 عا ءافلا دب شل يك دن اكو هلا © نا رض هدو ىلع ماع فصولا

 ابك ةعاضإ انكوي افلا« كفيف و اكل مه يسنلا طعس ف ظيشام امناو ةض اك(

 اولها وح نفي تاوبصلا و. فيو , نق لدي قرم عبشلا ضد قام اماو نيمحتلا |

٠ 
 ةرورض هفوصومنع ( ماع فصو ىنتنا ملعلا ىنن اذا هنال ) ملعا هللاو هوتباك لاقف أ ظ

 لقعي الذا © ملع هلنم الا ملاب فصوب الذا ) هنم قتشملا ءافتناب قتشملاب فصولا ءافتنا |

 نوكو:امدق ا كني ىفانتالو هملع هب قلعتي مولعم هلو ماعلا هلنمالا ماعلا نم الثم ا
 ةيهيما 0 ادعو طرا قل للا ع م 0 هب قئاللا هل ىف ررقاو انداح مولعملا أ

 (اانكعز )هنمقتشملا ققنل قتشملاب فصولا ىف موزانم (هلوق هيلا ىدا اع) لأ اماب لئاقلا |

 ' مهريغو ةيردقلاو ةهشملا نم لليل لسا قرف سلس زل انبار [قئانلا اذه دنع) مكحلا ا

 . (مهيهذمبجوممهمزلا الوإل مهلوقم رخا هيلا لوؤياب ىا (مهلوقل اب مههذخاريملنمو |

 | ؟«لاق) مهريفكت ىا ( مهرافكا ريم 2 مهءالك ىو نم مهفام ىضتقم ىا ميلا جف ظ

 , ىلع)ل اوملطا ىا اففخموا اددش. لوهجلا ةفيصب اوفقو اذا مهنال ) قبسام ريملنم ىا |

 ١ لوقنال اولاق)) ىلاعت هملع ىنن هل ماعال 8 ماع مل وق لام نامت االا نه ١

 فاانلا ب ليذهلاو اي لاقاك ىهلب 0 اعت هل الطعم ايلس (ىملاس سيل انلصا ىلع أ

 | هناكتبر ماعب ملاعال هاذ ىه ةد 0 دير هتاذ ىه ةايحم ىح هناذ وه ماعب ملا ةلزتمملا خش |

 ارا اكرم لن قت نك و ), تفس هه اذكه ور هئاذ# ىلع تادئاز ءالاكب سور مدلك
 ظ ٠ دكا انا ١ ةعشبلا: لها 6 قل , ةل يعملو رتشنم د( نك ردقشت وباسل ءاوتعنإلا عدلا

 / ءافتنا ىا هللا لوؤيالا هلماعال ل نوف ماع الثم ان :اوقزا كوقنلب نك ) لوقلا هيلا .



 سهشل همم

 فالخلاف ةدعاق و الصا هانلعج ىا داصلا نايك (هانلصا ام ىلع الصا .ىلاعتو هناعس هلبع
 ١ مهذخا ا ,نمم ىا (نيذخألا نذه ىلعف لاخلا ةقيقح ملعا ىلاعت هللاو ل املاىف ىلظفل ١

 نوال اعإ (تليفلا نا 50 ا مهذذا ريلنمو ل الا
 : سانلا قالتخال ببسلاو) ثعابلا ىا («بجحوملا كل عتنا) ليواقالا ند سمام قسف ىلع
 ار وهما هيلع (مهرافكا كرت باوصلاو) ربرقتلا ماقم ىف مهفالتخال ريفكتلا 6« كلذىف

 ' ماكحا ءارجاو) نيبملا (نارسخلاب مهيلعل مزإلا مكح ىا ( متحلا نع ضاىعالاو )مالا نم
 ىف مالسالا قالا لامو مد ةمصعو ءاذيا ةمرح نم ا نان (مهبلع مالسالا

 مهتاثاروو) مهنمو مهل اريزءتو امحرو ادلجو ةقرمسو ايرش مهدح و مهنمو مهل 4 مهصاصق
 اوما اذا مهفلخو اونام اذا ( مهيلع ةالصلاو) مهل ومن ممهلاحار 2 ق : مهئايدو رد 1

 هاا طلغل مهنكل) ندلاو امندلا ف 1 مهتالاما 0-5 اقاساو نيوسملا رااقم ىف مهقدو )

 1 ىد روك ل هك ىلعلا انو م نيالا د اسحو أنو (بدالا عجو ) مهل أرب زعت

 ظ ردصلا ةريس تناك ) تالاخلا (هذهو) مل ريعل مهريغ رجْسو -- نزع اوءحرب

 ىا نوللا 13 7-0 ناك دف ) ةهعدبلا لها قح 34 ىا ( مهف) ةمآلا'ءا تي (لوالا

 ظ لاوقالا هذهب لاق نم نيعبأ انا مهدعلو 4 ةراوصلا نإ كاقز لعزل اشثفو ًادحاو اهلا رهظ

 ءاطع نب لصاوو هب ملسمخ 2 ىنك لاقنمو ىنهحلا هللادعك ةلزععملا خيار نو لا 7

 ١ هيلع وهني هل يك ىلع ىلع مهحورخ نع (جراو طاىأرو) ديبع نب ورمعو

 هلق ىفام ىلع هللا دهشاو اسدلا ةورطا َّق هل وف كيما نو ىانلا 1318 هو هللا لزتا مهلوقل

 اءلع لثق دا ناطح 2 رم مهبلك هيف

 ظ اناوضر شرعلا ىذ ند خلو راس افيو يستاسلافو ةب رض اي

 ظ انازيم هللا 7 - ةيربلا قووا ان ةيسشأف أمون هر داآل لا

 ْ هلوش ةئسلا لها ضع هضراعو

 ا انابضغ قحلا هلا هيلع اهب * أدبا لزب مل قش نع ةبرضإب
 ظ انارسخ هللا هنع ةيربلا ىفوا #* هلعاج هللا نا ملعال قل

| 

 ظ
| 

 ةلمهملا ءاس طجازو"ءاؤلان -«(|ىخلازا رامز قلزتمللا نمرة صاج ةشانط هيب للا لدليل وتلا

 5 تبليسي انوع اً هاكر : 0 مهرغام لوالا ردصلا لازا ا ىا

 مهنكل) هريغوا اعدتيم هثروم نم ىا (اناريم مهنم دحال اوعطقالوإل اروبق ةطسنىفو

 ٍجارخالاا (ىنللاو ارولفيب مهويداو) ماعطلاو ماقملاو مالسلاو مالكلا ىف ( هور

 ردق ىلعإل مهدانعو مهوّتع باررال (لتقلاو7 مههداسف عقدل س دخلا وا مهدالب ن

 ه نورفكيال امم قملا فلاي ام مهداقتعاب «مهنالال مهلاوقا فالتخاو ( قال
 ا ا ا رئي مشتل تتش 2 2 ل م يس رح يم يس يي يي يح ع ع | لها ى ا (ةاصعر) 3 مَ مدعلا نللاو 5 (لالض) هللا ١ ةعاط ن نع مهح 5 (قاسف)ل ظ



 ندلا ءاملعنم 6 ايحللا لغاز نابل نم (نيققحملا فيعلااو ا ءاهساك راد )إ ةاغلو داسف

 إ ةدافلا تالب واتا راكاو هيبتها 1 الا بز ىفكتزعا ( مرفكب لَه مل نم)

 ىار, نالوا مهرجم مدع نم 6كلذ ريغ ىارنمل افالخ) نيمدقتملا ءالعلا نم ىا (مهنم)

 ١ لئاسماماو) ىنالقانلا (ركبوبا ىخاقلا لاق باوصال قفوملا هللاو) مهلنق متحنو مهرافكا

 ْ ىداعلا بيذدعتو عيطملا ةيأنا ىلاعت و هناححس هيلع بح هنا ةلزتمملا لو3ىف (ديعولاو دعولا

 / فاخ زوح مهل وقو ءاسشي نم بذدعيو ءاشب نمل رفغي لوش ىلاعتو هناحس هنا عم

 . ةلئسملا هذهىف تلعجدقو داعيملا فلخمال هللازا لاق ىلاعت هنا عم مرك ضحي هنال ديعولا

 ْ قي ونيل كلا: لغاز ضعي كعاادرا هنعولا' كفا ف ديدنسلا كوقلا, 'ةاعسم .ةلقتسم# لانسر

 ظ د اوكف ا يح الا ويدادلا قو. ملابباو هنااا تقر ىلا 2:3 و) هقول قلو

 | لكنا وتلا زا .ءانعنو ناديلقلاب قاتل اك لامر االيمعا وشما والظل ينك وظاور

 | اا تا طلاع ةاقبفا ةضيورفالك» ريمان لد ع هيلع وكلا عا اءاوط دا لافي والقلم
 ىلاهت هل رسشلا ةيقولخم .ركتا نم مهلثمو اهيف امب اهل قلاا وهف ايندلا قلخ هيلا ضوفو
 ظ مالكلاو .ةقدنزو لفك دنا موال الو :ءلا اذه نا ىنالو ىهتنا هريغ وا ناط.شلل اهتيناو

 داعلل اهوتدثا ثيح هعايشاو قاملاك (لاعذالا قاخو] ةعدملا لها تاداقتعا ىف

 ظ نيملكتملا حالطصا ىف وهو نيتحتلب ضرع عمج وهو اهعاوناب 6«ضارعالا ءاقو)

 يكابانو نيو رعبشالا يلعب اما قلطاول نوكسل اون ةكر طا ور هناك تال وة اولالاك هايج هلاك

 ا قارا قنا ذا يدا !هراح نياك اهنا هافانا م وايولم 1 ققسال هنا

 الريف نلت يدار نكي وب يضقلاءللك باني هل اثمايرد كي وع ةوانص اها ليات اوما

 اهءاش ناو اضيا تاوذلا ءاَه قس ىبرع نا لاق دقو هيف هقل> ىذلا هتقو ىلاعت

 ١ ةقيقح ىنتحت ىتح اهلابقاو اهرايدا ىف ايريس اهلاثما ددجتب وه امنا رظانلا يظن ىف

 ا ل ل الانف وعش لاجمل يكل دا ايمسو هز زكا محلا: قررا يمال 34/40! اعوب اهيل
 سةع.اددوت ىلا 32-ب نا ليقورتع رجفلل حايفملا ةكر> نلت مبلا ا اهقع يللا ملعلا

 الل اهيا ننيبكلاو وا راقت الا كرضلا, ثيفطح انالإك قفار ةيقيعكا نانملل 00
 ىلاعت هلل عنصال ديعلا داحئاب ةاداح اهنا نومعزيو لوهجلا ةغص ىلع ماللا حمل ةدلوتلا
 هءاستك او دبعلا لعشال هثادحاو ىلاعت هللا دانا, ةلصاح اهلا قا لها لاقو اهيف

 د ولاا كاني اننا واطكوط لانا ةوئاقنلا بنا ااه هولا مهاككلا كاوا ديزي ةقاوولم فتش

 ءاييعلاو يدك ماواك نم -اهوقخا امن كلذ :كاسثناو+ عض رعلا«قضارفلا مايه( لاوقلاك

 سيل ذا) مهرافكاب لوقلا نم عصاو رهظا ىا 6 عضوا اهيف نيلواتملا رافك !نء عئااف)

 دعولاو دعولا ذا ثح هيفو. هتافصو هتاذب ىا ( ىلاصت هللا له اهنه ئش لهخلاف

 هدوحوب اله> سل هنا دارا هلعاو هتافصإ ةقاعتلا مولعلا ةل*:نمقاخلاو مالكلاو ةيؤرلاو

 هلوق هلا ريسشيو هيف لهاس الو عاسبال ام 0 الهج سلوا “الكف .قيسام ىلع
 هنا دق 7: 2



 6 عدم طع

 'ً كاب 87 ئذاقلا 3 هاهم اهي 7 هم 0 لهح ند ا هلع واللا عمجأ اوال

 ٌْ ىع د 0 3 (اذهىف فال اةرودو مالكا 0 هلق لصفلا ىف اممدق دقو) فذصلملا لاق

 ظ 3 رك الاو لالا ىذ «ىلاعت هللا ل نونعرلا مايلفللب اوه قيكفب اذهىف 1 ةيوطابزلد
 اسس لل ا 0

 ظ هج لصف يس يول
 تابع دع راكممل |
 ظ

 تت ب يب بيب بت ت|تآذ#آت“آتآ 0

 0 - وسم ع دا تا و م حم مت سام ره عطه تأ أ رس دوم دس يفصح ب م ا ا 2ئ2

 ظ (نئعنلا ءاماؤ نلاعت هلل) صقتتملا ىا (قايس /| ماس قبلا 2 : اهاس 6 ىدلا 1

 ملكت ىا (تنيوانب 2110 ريع علا هللا دن هع نع 00 زا ىطعل ظددلا ىلا 2 وهو

 نه هيلع وهام ريغ) هيف عقول كمل وفا هل هل هللا ةم رح نمر هيلع همادقا زوحمال ا

 اع 6جاحو) هوحنو هللا عسملاو هللا نبا ريع مهلوقك رفكلا نم ىا (هنيد |
 جرح كلذ هلو, هلال ماو اذهو 6 برهف هبلطف فيسلاب هيلع رمعنبا جرح هيف )

 ١ مساسقلا ناور ءاتلا (ةطوسملاو ثتد.ح نا كئاتكيف كالأم لاقو) كلازذه أيمذ هنوك نع

 ١ كلذب اومس (دوهيلا نم هللا كش نم نون“ نا هياكل اويل عا د فاتككو لظ وسال

 ١ لاذب وهو بووكعل 9 ادووم هل اوس مال لو تود ىعم دوهش ثايلا ان ده مهلوقل

 ةيرصاستا ليقو هللاراصنا نحن مهلوقل كلذب اومس (ىراصنلاورل ةلمهملاب برعو ةمجم“

 | ةيحاضلاو.دلولا تابثانم ىا نفك ةيسنىفو (اورفك هب ىذلا هحولا ريغبرف ةيرق مسا

 (ملسإ ناالا مماقنبا لاقرل مالسالاب ةبوتلا هنم بلطت ١ ىا (بتتسي لو لتقرل ثيلثتلاو

 ظ ارايتحا ماسي نا.الا ىا (اعوط ةهطوسملا ىف لاقرل همالكؤف ق.سام ىلع لتشالف هسفنس ىا

 | وه اورفك هب ىذلا هحولا نال) ىذ هلإ عم ماسيمل اذا لت امنا 6 غبصا لاقل”اريجال

 ١ (يكبستلاو ةحابضلا نوع نمل ةيذلا» دقت !واطعغازفا 61 ةذهرع, ةيتللطب مهند

 انيسو نا تريد ؟" اهيريغو ىح دلل( ياصا فيو نيرا سنا او ةوجبالا ( لولا و لل قيال

 اودهوعئذلا (اذهنيغاماو ) :اهنب اقزشكورات تسمم ادت وذكالاو, نهتنا !قس وقلنا هنارعشو

 اودهامب مافرل ىلاءآو هناعس هقحىف صاقتنالا ىا (م-كثلاو) هللاىلع «ةيرفلا نمل هيلع

 (دعباتكىف مءاقلانبا لاق)ل اودهاع ىذلا (دهعال ضن مهْنع هرودصىا «وهف هيلع

 | ةسسأ لاقف زاوملا نا وهو ا الا لاقو نون“ نا هلعا ىحلدلا لاقو زاوملا نا ىا

 | ةليساإل ؛امهنع,ىور هنارعم 0 الوا بهو ناو مساسقلا نءا ىَنل له فات>او زوملل

 | ركذ ىذلا هجولاريغب ىلاعت هللا رف نادالا مهل ىطعا ىذلا «نايدالا ا مشن وز

 مهضعل لاق هيو روهمجا دع اًقلطمو ةكلاملا دنع اعوط ىا )م اسس ال هءاتكىف ظ

 ناو) ماللاو ىلوالا ميلا حفل (ةمام نب دممو ةطوسملاف ىوزهللا لاقو) مدقت م

 بانتس ىت>إلا هللامشنم ىا (لتشال) هيهذم ةاورو كلام بامان م مهو (مزاحىبا

 عاسيامم ىلاعت هللاقح نانم مهتدعاقل قفوا اذهو (لتقالاو باّئناف ارفاكوأ ناك املسم

 0 ىا (فراعم لاقو) ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص هللا لوسر ق> فالخ



 0 ويس سس ووو

 1 ١ 1 ايفل قنا كي تكف ىا (كلام اينلل لثم) نوشجاملا نبا وهو (كلملا ديعو)

 ظ هللا بس ند ناوريقلا ىا (دزوبا ن دوا لاقور باتكسالو لكم هنأ نم كلانهام

 / لوق انركذدقو) مساقلا نبا لاقأك (ملسب نا الا لتق رفك هب ىذلا هبحولا ريغب ىلاعت
 ٍ (لق) ريرضأا ىدادغنلا وهو هدد وم هرذا قو ماللادب شنو محلا عقل (بالجلا نا

 ظ حويشو) هلوأ مهب (ةبايل نباور)ل ىيا اعباح ا سلس كوقر ارك هيرو كلذ لق ىا

 ١ اهسل اهلتش مهاتقو ةيئارصلاف) امهمضيو عنو لادلا مو ةزمهلا مقل (نيسادنالا

 ظ مهعاججاو ) اهئالعا هب دارملا لملو اهبيسسب قلعتم ( هلوسرلو لل ه تالؤك» ليدلابدستولاب

 نار 1 الا لوو لمع ) هوكشنملا مهعام اما ىا (وهو)ل | هاته اهأتق ىلع ىا ( كلذ ىلع

 ىذلا هج ولا ) رقكلا نم ىا ( مهنم ) 59 اناللعأ ىا (اللاو ةالصلا ه.اع ىلا باس

 هبرغل ؟ىذلا هح ولا هلدق ىف ىلا (كلذفف قرفالو) اعوط مل ا ا لتش هنأف 6 32

 أن وعمسل الو ين اراك نم 75 5 اورهظنال نا لا 0 نال 4 د هءسو هللا بس ني )
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 الانس علال يخاف مهلتقل بجومو ( مهدهما ضقت وهف هنم ايفو ناس وفا كما الجم

 ١ اذا يذلا ىف ءاملعلا فاتخاو ) لاو>الا ىف همدعو هب دهعلا وه لاوقالا نيب ىالخلا

 ] ناو فرطمو كلأ» لاذ )) اقافنا نفك "يع ةلطاب ةدقع انطم هئمد راهظا (قدنزت | ْ

 نر ةاكدخلاناو ناي كاما طهر .لاقق نفك امل[ يفك ى م جرخ هلال لتشال غبصاو م < ادع

 ” ليد هبارطالا وبن,) اذاغتإ لفك بو سانش كسا ان ىلا اء الو نت ) تاك اشيل

 ىلا لطاب ندم لقتنا نأ ح هلع ذخؤيالو) رههحملا وه اذه نوك نأ ىتشو

 ىهنا اسرح راصو كلل غاب ماسي مناف هيلع رّشالو ىفاشلا لاق ىحلدلا حرش ىو هلثم

 وهل قدنز مل اك هتبوتا ل لش ملو لتقف قديز ثيح هلا باوصلاو بيرغ عرف وهو
 قدنزت اذا ىذلا نا ءاماعأا نم (هريغ هلاقنم ماعا الو بيمح نبا لاق ) ىنالاك ىلوا

 ديليليلب !نلقد نج كاين همذا اب ركبرف ء جرخ هقدنزتب هلال ادح ىهاظ ههحو نا عم لتس

 ءاملعلا نم زهد 1 00 تادف ا يرحلا ماداقي ليش هلال ةئم

 نايك مظع لي ا هلا قيليالام ةفاضاو هبسسب حرصنم 7 انف كفاذلا (اذه)

 اك لاب يا وشل وا وولدبل) ( بيلا لاو لعالارب ىلا ماو ناك فخ كب كنك ئاتشم امان

 ١ ىلعىف هيبرم ىا (هبرواز) هريغ قااخوا © هقلاخ نبال كساننا *ىفاتكالاواذرإا ةاوضاافكوو

 ( كلذ نم لقعي ال اهب ملكتملاوا ترو ىريغلوا (ىلسيالاقوا) هرومأ يم ل 0

 فالخالف) ةتدش ىا 6هنونج ةرمغوا) هلقغ باهذ لاح ىا (ةركس ىف ) هلك هان ر كد ىذلا
 لمح كانلا هنود ولع هل وف ضفانس ادهو ( هلع ةقاواقف عع ه.عدمو كلذ لك 5 انك ْ

 هد . دلي سسع للا

 * وبوس كق 20 د

 لاف دكلل ءانمدقاك ) همالكؤف كلدل يقص لد سم 0 هقاد ءول_سو 4و ارح هءاغ ىلع

 2 اشي 2 2 ئ ئ ش1 2 سس يئس



 مسسس7س ا هس عسا تطال طلق

 هنكل) هتلاح ءوسو هتداعنع هلاوزو هتدوعىا رسكتو ءافلا خل (هتئيف لتقلانم هيج و)
 ءافلا فب (هذربالو) ايندلاف ةديدشلا ةبوقعلا ىا نوالا عتب (لاكتلا مظعنم ماسيال
 بهذمىف (باقعلا ديدش) نع ةخعشىفو (نم) هب رك سفنسالو همع ففخمال ىا ةددشملا

 الا هلهجوا) هملع عم (هرفكل دوءاانع هلو هلوقنع هلسثل ارجز كلذ نوكلا) كلام

 نءونال ىلا قيدنزلاك راصو هّسون بذكو ) هّسن داسفو هريمص ضأ هّتيوط ءودس ىلع

 ىفو لقعلا بواسملا وهو 6 نونملا اماو ) هقالط ةكحىلع اسابق هيلع ارحز ( ىحاصاا
 ةالصلا هيلع لاقفنونجم اذه اولاقفلحر ملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىبننلا ىلع سم هنا ثيدحلا
 لاق باصم لجر اولوق نكلو ةيصعملا ىلع مبقملا ن وحلا امنا نونحم اولوقتال مالسلاو

 هلقع) باصملا ىا (هوتعملاو) نونج نم سم ىذلا باصملا لاقول ههاوص لبقو ىناسماتلا

 ةبامغا ىا © هترمغ لاحىف كلذنم هلاق هنا ملعاف) هروعشف صقانلا هلعفو هلوقف طبخ ا

 هزيملاح ىف كلذ نم هلعفامورل مكح ىا (هيف رظنالف ةيلكلاب) هزيمت ىا (هزيم باهذو)ل
 هلع رلتؤل  كيذت# لع للؤا ) هلقغ ناسقنب ن(ةةفباكت جظتلو 7 :اناك ( وهشا هب نك لانا
 ىلع) ارارم عباتب ىا (هيدا ىلاويو لامفالا ٌتابق ىلع بدؤياك  كلانه هدوعزع ىا

 حوج نم (قلخلا ءوس ىلع ةميهبلا بدؤتاك ل هنم رجزني ىا (هنع فكي ىتح كلذ
 ىلع قرحا دقو اهعبط ميقتسل ىتد ىا:لوهحلا ةغ.صل فاو 5 اهويو صضءو

 لاق ذا هعامتاو ايس نب هللادع وهو (ةيهلالا هل ىعدا ن٠ هتعىلاعت هللاىوضر بلاطىبا نا

 روصت اناطيسش لتق امئاو هلتَش مم نا نا معزو نئادملا ىلا هافنف اقح هلالا تنا هل

 كيلع مالتسلا اولاق هوعمت اذاو دعرلا هتوصو قزيلا'ةطوس .باعتلا وف. وهو هتاطوصن
 ةضقانملا ألو ىحلدلا هركذام ىهتنا الدع ضرالا المع و كونتشو/ !اولاقا نيشلاوملا ينال

 ضفاورلا ةالغنم ةقرف ةيهولالا هل ىعدا نم ىناسسملتلا لاقو فنصللا مالكو هلأ نيب

 ىلاعت هللاىضر ىلع قرحا دقو هللاوه اذع نا معز تاكو اكلم ن هللادبع عاسا نم مهو

 * اكتم |ماتيار اذا ىنا * هنع ىلاعت هللاىضر ىلعلاقو ىكاطنالا داز ةعامح مهنم هنع

 نبا مكلا نبا ىا ( ناورم نب كلملا دبع لتق دقول * ارينقلا توعدو ارا تجحا
 ةنلكس .ةريشع اقم نيازوه ا ةيلادملا تاويل كط املج (!ةيلواملاو تكي قيل, ىلا قل !(يفاقاوبلل]

 هموم وا هقول تيوتا ا ا يي بي م م .

 نّتسو 0 همس هسأ دعلإ هتفالخا ةيناكو هدعن ةفراخ هلعح دز ناوص هون اهلا ونوم

 هبلصو) باذكلا (ىنتملا) ديعسنباىا (ثراحلا) نينامثو تس ةنسقشمدب كلملادبعفوت
 (كولملاو) نيسانعلاو ةيما ىت نمىا (ءافلطانم دحاو ريغ) كلذ“ لثمىا («كلذلمعفو

 تش 552 ا سس شظ 2سللى[ه[ تت ل ل لم لل لمحل ) نيطايشلا نم (مههاشاب ) نيطالبسلاو ءاسمالان:نييلغتملا |

 ١ لئاذ وهن هتالاح ىف (همبىتا اه) هتالاثلظ مدع ا © هلتاتنا» كف لغتوب هله كلذبار ركت نه

 ظ كح ) نانا دامو 6 نازكلللا - وز هنايث مدعا (هعوجر لّشالورل هبالقنال (هنطاب

 بباب جب ج24 2ع 7أ؟؟ا ب”ْْيْيْيييبيبيبيبًيير7ربب بج ب سببيببببيبببيبتبيستبشببل

 بسب وصن ىلع مهتقو ءازع عمجاو



 تأ همم ل
 2. 2 تس س7 ؟ا؟ 979 ن9 ب؟ا_ت97س سل ؟ب؟(؟©ب؟ب©ب؟©؟شش 22 3-0-0-20202222200222 بصب

 مهر فك هدحأل ( رفاك ) هتهج نم ىا ( مهرفك نم ) لعفلا (كلذففلاخلاو مهلمف

 ةلط ن دما ساسمعلا ىبا هللا دضتعملا َن 0 ( هللا ردتقملا مايا دادغل ءاهقف عجاو)

 عمحا نمل نايس (ةيكلاملا نم هنشرلا ن وراه نب مصتعملا دم نب لكوتلا ندب قات شقرا

 روطصنمنب نيسح وهو (جالحلا لتق ىلع ىكلاملا رمعوبا امتاضق ىضاقورل دادغب ءاهقفنع

 مساقلا ابا بدو قارعلاو طساوب انيفناو ضاع ةنلب ءاعفبلا )لعا ىفلاطازؤاعلب جالخلا

 ةمسإ ةفصتملا ةفوصتملانم هريغك «لولحلاب لوقلاو ةيهلالا هاوعدل هبلصو) هريغو دينلا

 دوعلاىف ءاملك هيف هللا لح امبرف لصو اذا كلاسلا نا اولاق مهريغو ةيدوجولان م مالسالا
 هعانتما عم وه اناو انا وه لوب نا عصو ةينينا الو رباغت الو زبامتال ثيحب رضخالا

 وقوة ) نط نقلا مكمل دمتم لكس الاون الا هنيعب نيثيش دحا ةروريصل ةقيقح

 ءاناىث نيئام عمم هيلا بو ةدحاو قب نلعب ناك ةناع عنتع الو هجن“ ىلا جايتحا

 ةالوديسكا 0 و نوك قيرطب اماو انيط راص ىتح بارتو ءام جازتماك ةيعاتجاوا دحاو
 0 ا ل م م م اا هج

 انااا نلا وقير هحوكا دعنا مسج ةروريصك ريغت ىا ةلاخا وا ادحاو ءاوه نايلغلاب ءام

 امو لاصشالاو لاصتالاو لولا نع هه رد للا نلاغو هللاقح ىف هك ادهو هنلكاعوا

 باقىف محا هرارسأ نع رم و هراونا لد روب ساكمنا وه امعاو بابرالا برو بارثلل

 لفطلا مهوتاك هبف لح هنا مهوب دقف ةفصتلا لاكو ةيلحتلاو ةدلختلاب فصتملا كلاسلا

 )هب رقاب )ا اقلام 5 املا فل ويب عم قحلا انا هلوقو) ءاملاف سمسشلا ىرب هلا

 اولَش ملور) سحلاىف ة ةكارر بلاء نوص 5 1 ليق ىتح هلاعفاو هلاوقا رئاسف

 ةيهولالا نود ى.يمابله قيل قحلا انا هلوق نا عم كاد لأ بهدم نيطنقي (هتنوت

 راينا كاين فن لاوداانت اردتعا دقو اذه لطابلا دضو تباثلا ىنعع نق قا نال

 تعطقو طوس ققاااورذققملا نيو جالا برض لف هنم ردصل كنناك يجلل ظافلالا نع

 ةدعقلا ىذنم نيش عبسل ءاثالثل اراهن كلذ ناكو هتثح تقرحاو هسأر زجو هفارطا

 بطقلا لاق هللا هللا شفتو ضدالا ىف همد ىرح بلص امل هنا لبق ةئائالثو 0 ةئس

 ندا ردا ولو هارب 8 1 ند دو ملف جالحلا نسع قال ا رداقلاد.ع عش لقانا

 دسفت ةيشح ىا قحاب تنا دخلا هل 0 قحلا انا ديلا اموب لاق هنا لاّغو هدب

 عطش ناك هنا هنطاب ةح ىلع ليادلاو مهضعب لاق بلصلا نه هلاح لوؤي امل هيف فش وكف

 فشكلا لها: ضعب هربق راز دقو دحاولا دارفا دحاولا ىسح لوش وهو هالحرو هادب

 ' الخل لوف لير هلوقنا يبس قر فل اسباب لاي لاس املا ل هيفا وم اهظاظشإو لا قللت
 هسفننع باغو انآ ر اذهو اسنع باغو هسفن ىأر نوعرف نا مهلاف ىلعالا مكر انا

 ريصو ةعاطلاب هيقش بدهنم لوش ناك هنا هنع - اهبلو رك ل مهضعن لدتساو

 لحام ةلالا حور هيف لح ةيرشبلا نم ةبئاش هيف قسال ىتح افصو ةوهشلاو ةذللانع

 9769797 أ؟ب؟أيي يب ؟ب بيب بيب 79؟ب؟ببٍبي9ب؟بببب؟ٍ 9؟بأآ؟ي9بب9بب؟ب©ب؟ب؟ب؟ب؟ب6ب لل 7777707077 سس حجل
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 _ ىلاتهللاو ىسع ىف ىراصتلا هدف ةءلام كلدب كيري الو ليف مالسلاو ماللطلا هيلع | هيلع ىسعى

 (ملع)



 ا مالكلاو ىمدقلا ثم دكلا هيلا: ريش اس1 اهي هللا لاففس ا علك هلاغفا 006 نا قاري اعاد ملعا

 ظ هرمص) و ةعمايس يدا 5 اذاف همحا ىتح لفاوتلاب 0 رك نسبدلا لا

 ظ هرك ذام اماو اديبهش تامو اديعس شاع هنا كشالف هون تح ناو اده ثردحلا هدو" ظ

 ] هينقع ىلا, تازألا :تيرديق نع ساونع عاسا ىلا هتك وينال هل دحو هنانم ىاسملتلا

 ظ نوصب يآ يش تادللا ةياغ يهتامو تاذلإ تاذا هيلا فيتم اها عا نر ظ

 | كار. نيا و ىوساي نب نيسالا ةروص ىف روصتم ن الا كناو روصلانم تنيشح |47

 ظ ئىزوملا نا درفا دقو المح قمل لقللا اده عجواف بويغلا مالعاب كتمحر وجرتو ظ

 يبا تهكم نرخ دادهب ماهتف نصا( اوموح كاذكور) ينك ارانيساوا يضل
 | ىاقلا نيب ةنكاس ةشحم ةدايزب ةخخأىفو ءارف. فاق بفلالا دعبو ءازفةلمهع « رقازعلا نا

 | ىورو لاق ةلمهم لادف ءايف فا قف فلاف ءارو ةمحم* نيغي ىناسملتلا لصا ىقو ءارلاو

 / «اذه دعب جالا بهذم وح ىلع ناك )2 ةهي لاو مروعا و د تاس ديقازعلا

 | هل لاش ىلع نب دمحم رفع وبا هميساو جالخلاب كقذلم لثمجسب نلمقو فزع تعامل

 اولا و نويسفعو نانزلا ةلسر روبل ناو طمس جاو تحرق لتس

| 

 نرفعجع لضفلا تلا هللا ندتقملاب ف تحب ساعلا ىلا ؟ىللاب ىضاترلا مايارت ةلقمزعاب نزولا هيلع ]

 ا تعي طل و نخب ةييلالا يل واحرو تحال ىللظ مل ضاستس متتسل كت

 دمع وهو (ىللملا نبع ىنإا نحينيسطل وا زر كانتا, ىؤرو دخت دادس ناضل للا
 ءاماءلاو 208 ف ةرضخ ةفالاطا نيل نوعاملا رمض> اف لغق قادوا بف تسول نا ا

 ْ هفيئحوا لاقو 9 أش نم طوسسملاو مكحلا كيع 59 لاقوُ)ت هفارحاو 4ود ةحابأب مكحو ا

 لاق ىا « دمحو ٍبيبح نبا باتكىف مساسقلا نبا لاقو ) لتقالاو بات ناف بانتسيف

 هلانقم نثم عاب < هلاقزو كمل ىف ,هنلعا يا دقتلاذ'يشا تاتش اشر نري« انا

 ىعداوار) ةلاسرلا عدب لو ( ابنت ىدومىف بهشا) كلذ لث. ىا (لاقو هريغو نونح< )ا
 ٌْ 02 الاو ناب ناف تيلتسأ كالدب م ناكرؤا ل أن ريغ كي 5 ( املا لو_سر هنأ

 | ,ىبا نبا دبع ول لاقورل !هيديزب يوكل لش و تاتديسالا امس ناك ناب هناسس ىلا

 | (لززهنايسل نابنعداورلا .توافتلا نم اني ريرابب ةلخب , هقلاظم ابا < هيورابر نسل سرعت دب

 ١ فالخ ادهو 0 رذع لصالو 1 لش ناطشحلا يرقل دارا امناو رز اطخاو قلز ىأ

 (نوتع الا لوقا دلع )ا ىو هالو ىدلا | دغر ) لاق !دعيلو لوقلا ند قسسام

 ' عنيو فرصي (ناركسيف ىساقلان سطاوبالاقو هتبوت لبقتال هنانمإل اهرسسكوا ءاخلا جف
 | ةلانظم بلوط .هلوق.لث» ىلا :داع ناف 2 لبتس ملو 6 بدا بتات نا هللا انا: هللا انا: لاق )

 هيون ةل قالو _لقكيف نكات نمابل ىف رقكلل قا وتتمملا !(ينينعالاتلا نقلك لنسب كايف

 قيدزال ىا 2220 ويك دو 550 لاق وا هير وا هقااخ كلامنا نا لت نم هءاحاو

 ْ قفطان راف
 تت يعش 101101111111010ا|ا' 1 0ك



 ظ ع استعمل د

 ظ هه لها.
 ١ هلوامشإ ( ظفللا فول هئيدر ىا فاقلاو نيسلا مل (لوقلا طقس نم ملكت نه اماو)

  نادقمالا مف اع هلع هل (مناسل لمار ةلهش ( همالك طشرألنع) هلللد قا

 00 0 9) ةايفص ةيحيرم (ءالؤم الحول هناذا0[( هللا ةمطنل و نواهذلا عا

 لئاق لوقك (هتوكلمنم هللامظعام ضعس) اهشوا الثم هلعج ىا (ءايشالا
 هلئا“ نوغس نوفاعلا هن فقوطل“ *# 'اًضئاق دوا ةنمك نالف تنل

 ١ (هقلاخقحىف الا قيايال امل هبطاخو 6قولخل مالكلا نمل ذخا ىا ءازلا عم «عزتوا)ل ظ

 هلوَم هباجأف همساإب لجر هادانول امو مارك الاو لالحلاذاي مانالان . مظعا لئاق لوقك
 (داحلالل دماعالوإت هيرب ةناهتسالا ىا (فافختنالاو رفكلل دصاق ريغ) كبل يلا كك

 هنع ردصي هنأب (هب فرعو هنم اذه رركناف) داحتالاوا لواعل ىضتقملا داقتعالا داسفنم

 ةيلغ ىا (هنننع مظعب هله> ول هنيه ةلقو «هبر ةمرح هفافخساو هيد هنعالت ىلع لد

 هرارمصاو هبداعأ (هنف هب مالا كم هيعالات ىلع لد ىذلا (اذهو هناي ريك ورث هءاهعو هر

 | دلو ىامدسالا ل ىطقت هيحلإلالو انج و ارب نانا كاكاو ل

0 

 ظ
 ظ
 ١
 ظ

 ا تلسح نب كلملادع هنأ صهاظلا ىب ع لاق (تييح كا وأ دقو هءرل ) صيقنتلا يورو

 ْ ني ذه 0ك نار همم عار 7 ةدحوالاو ةزمهلا جدل (غصاو) مال 5 دقو ا

 ثالث ةيلس ترام بذكلاب مهنم لاو نأ زمملا ف ىهذلا ه 3 الا ىد 3و 2 نع ق5

 لاق اذه غبصا نا هغلب هلا ىدعسلا ورم وبا ةكلاملا 3 ى دككاوا لاق نيت و 58

 001171 ركب نأ تلصم اهف نؤكي نأ نم لا ضل لارا 3 ئت هوس وكر ظ

 نانع نادرو ن هملسنع:نسق نااىز الا نع اده ليلخ نب غصا ىورو لاق موا |

 ملسو هيلعيلاعت هللا بص ىنلا فلخ تيلص لاق دوعسم نبانع متيْخ نب عسرلا نع باهش

 000 اخلاو هوي بردلا 0 رافعا خورطفو اة مط قلل لغو هزكيزولا حلالا

 ىف ضايع ىضاقلا لاق اهدحو اتتفالا ةريبككتىف الا هيدي مهنم دحا عقرب ملف نيس سخ
 ىرهزلانع وربمل نادرو نب ةماس نا اهنم هوحونم ناب مظع اطخ ىف عقوذ كرادملا

 ىلع فاخ تيلص دوعسم نبانع هلوق اهنمو مايح نإ عيرلان رع ورمل ىرهزلا نا اهنمو

 لتس ه.ط رق ءاهقف نمل عامج الا ناثع ةفالخ قى دوعسم نا تامدقو نيانس سمح هاك

 ثناتلاو ةيملعلل فرصسال بجو بح هتذانم نأ ةزؤسأ فو ( بحي ىخا نب فؤرعملا

 راكم اتعو ربجت دقو ١ رك نب ىحي همساو روك نبأ ىو ملا يع مشا ةنال:ىونعملا

 (زارأل) آادتاىا ةليوباار ةركسل قو ريل ىف[ نسا الادب( ذهب /لاقفا ةرطملا كا اموي جرخ

 (هدولح) 5 كندا كالو ءأ رلا م 6« (ْ ءاز محلا قو ةهددشم ءارو هيو ءاحب

 امم ءاهقفلا ض ءل ناكو) هدولح نا فاضملا ردصملا ةغصن هدعلأمو ىو فر“ ةؤطسأ ىو

 وف 2 ءاسهقفلا صعب ناكو. ناك ريخ نوكي ديزابا ليهاج اهلا 54 (ديزوبا) ةيطرش ىا

 (قمل



 هي ه١ 1
 حي 000

 5 دمسالو ةحراخ نب ديز نب ن*>رلادبع نا ا نا دم وهو ءاهقفلا نم |

 ءابرو ةمومضم ةثلثع من ىلا بحاص) هلوق ناك ريخو ءاهقفلا ضعل نم ضعل لدي ديزوبا

 ظ ناباو) نتامو نامسو ىدحا هند تام (بهو ْن ىلعألا د.عو) ديز ونأ ضعبلا كلذ

 اد( هذ كف سنع اوفقو لون امو ذك الان عنعوا فرص. لعفاوا لاصق ( وففع نا

 (لوقلا نم غبت هل ودم ا هنا نبا اورا اهكااولا 4مدعو هب“ ئىد ىلع اومدش ملف

 كم لما كف[ ذاطع الف .م ربخ ديز وبا وا اهيلع اريما ناكو ةيرقوأ ةدلب اهلعلو ةددشم ظ

 ىذاقلا ) هن اوراثاام لثع ىا 606 ىتفاو ندالا هيف ىنك) ههدلثنلا5 صو بعل ىا

 بلاطا ىقدهءىفو ىتءذب قاعتم هلتقىف ىا © قنعوف همد بيحت نا لاقف دايز نب ىموم

 ظ ابقنو اليسا مقتنلالىا (ه] رصتننال مث هاندبعإل ابر ةغسنىفو بر متشيأ) ةمايقلاموب هب
 ١ ةيوانغ !قكب © نيلياهشا هل نحت انا ءؤس اديغلا) :ءوبضنت نا« ا ناونتلاب# 31 انابإا

 ( ليست ولا قا١ تدم قتلا يدهش ىلعت ناو. يطنملا» لاق قارا هاب ( يجو )اوت شلال
 بجوةسامل رمحو ركبابا تلتقولام اذه ىضصىف تدقل ماك لاق نيح هيخا ىلع دهش

 ةياغ لاق هن اكف ىلاعت هيلا ملظلاو رولا ةيسننم هلوق هنمضتنام عم هلتق مدعب هلك اذه

 (ساجملا عفروإل اذه ىضرعىف هب هللاىنقاعام بجوتسا ملو اسمه تلتق امهتاتقوا ىرما |

 (ىومالا مكحلا نب نحرلادبع ) ةيطرَش ىا ( ام ريمالا ىلا ) لوقلا اذهل دقعنملا |

 ريزعتلا وا لتقلل (بولطملا اذه ةمع بحت تناكو ل ةبما ىنت ىلا ةسن مضتو ةزمهلا جف

 لوهجلاةغيصب (ماعاو) هب نهدعساو هنم هلئالح برقانمىا ةمحملا ءاظلاب (هاياطخ نم)ل

 , ليلخنب غصا (هيحاصو بيحنءا لوش ذخالاب هدنعنمنذالا جر ءاهقفلا فالتخاب)

 ' ليلخو بيبح ىنا ىا (نيه.قفلا] رضع ةذسأ فو («ةرضخ بلصو لتقف ِهِلَش صاو)

 ْ هةطرف# ةسالملاو ةيلزا نا قاد( ةنغأ ادملا هضاولاو) دايز نا: ىموم ( لفاقلقلا لزعو)

 ظ ءاحهقفلا ةش دده ' ىئا_ةمحح نفيا ولا ددشش خو وز هضقلا ةؤكس ىو (ةصقلا

 هنم ةنعمىفو (هنع تردص نم اماورث هرفك حوضو عم همد كفس نع مهفقوتل (مهيسو ظ

 ةلزلا ىا ءافلا محفب «ةدراشلا ةتلفلاو ةدحاولا) ةعبقلا ةلاقملا ىا نونلا فيفخبب (ةنهلا)

 ردّش بدؤيو اهيلع بقاعبفإل اراقتخا ىا «ءارزاو اصقنت نكيملامإ ةردانلا ةرداصلا
 اهلئاق لاح ةروصو)) اهانعم ةعاشبو اهائمم ةعانش ىا هلوا مضل (اهانيماةقنشاواشاطولا

 رج ىذلا (امنراقمو ) اهقرط ىا اهليسس ةخس ىو اهللع ثعانلا 6 اهدسس حرشو

 لايم ةلفللط ابيل ]1 قفا زل دلو ةزاونا ل اوقاةلا دفعا مساقلا نبا لئسدقو)ل اهيلا مالكلا .

 ١ أطخ ىا (هفس هحو ىلع هلاقوا) هدقتمم ليصفتب (الهاج ناك ناف لاق كبل مهللا كيبل

 | لمح هلماو رفكلا ءيهاظناف ثحب هيفو هوحنو لتقلانمىا «هيلع ؛ئثالفا داقتعا نعال
 ؤ لوّشام انافتلا هلاق كيبل مهللا هلوق مث هناا يجينا زال هاوي نوكينا لياق هنا ىلع مالكلا
 / مهللا عمس مس هلأ هسسو كلبق ىلع لص مهلا رلل#كاللا مالتسا ٠ دنع ةماعلاو ةاهلا نم ريثك



5" - 01 1 

 ناب للخا املا اده قفلف ع 0 9 َى 1 0 ىلص 0 كالبق نم َّى 5 اي ظ

  كلانه رحزيو عدري نانم دبال هنا لص اسما و يمال نيب هليل اردو ريق ني ني ءثاكلا

 ٌْ ها) هيلع ّ قد الئا (هلوق جرم ا كيفييطملا فل 0 ليورلا اونا نع ظاقأ !!لاقر كلد نع عل

 هافلوبع ء لعز لهاجلا ذا را هبل ١١ قيطام ندظ فر ض الو بدؤال هنا ال (هيلع لتقال

 كيبل ةلك ىيحلا ىا (اهلاقواو بدوي ) اهلا نيرتقلا فاك في تاابو) كيا ماعي ورل

 لل بادالا هير وح , قرنلا كمر تلازم تابعا ىاةكوبلانزنا اقتعا (ىلغ) كم ١ مهلا ؤ

 د هال نس 6( ماوق ىطاتم)) ةوفكا مكحلا هع كك :١ بادقلا عيمج نم نيملاعلا

 كاقفا ىلع حايش عمس هنا ةيدودح ولا ضمانع ىغلدقو مساق املا ننا لو ىضتقم اذهلقو

 قدا 00 لاقي نا. يممسملا نا مي لي افا ذيا عرض لفك انهفازكابل مهللا كيبل

 هل بعسل هاف بلك توصناسنالا عمس اذا ٠١ الخ ةن لاف در وك كيبل هباو>ىف ادحا

 دان ع زواحت ىا 2 لط دقوا, كب بلا ىف تينا اناطيش ىأر اذا عش امنا هاف هللا ذوعّس نا

 555 هنايدلا بأي ىا | (با ملا اذهىف م 0030 قر ممالهج ىا 06 نمشلا اود ند تنم

 ١ (ةمرألا هذه مظع) اوناهتسا ىا «اوفذساو) ةفأطاو رومالاىف نواهتلانم مهنم عقوام

 اير مالكلا نم عونلا (كلذم ) ءازرعشلا ءافخب ىا (اوتاف) ىلاعتو هناحح“ هللا ةمرحىا

 هاتعم ةعاشبو هانم ةعانشل (هركذنع) انماهفاو انعامسا اذكو انمالقاو انناسلو انساتكهزنن

 لاب لايلتبمم, نطق نجف قبو اهم رص عاب( لئاشم رهن ) اندرنا فل, ( ا حيبسقت ان(. الؤاو)

 اذ 0 كب او الك ذلل :١ اهجا نر نمي ئانتتامب نايل كا هادكج )0 ره فيكح

 ' ا دالق نرانانوام ا. يايقتلاا . © كيوصفلا نم ىف انانكح امرانلع لكم. لاقت اسر كهبع

 لوقك رث ناسلا ناديمىف «ناسللا طيلافاوإ باوصلا قطنع (ةلا_هجلا لها نم بابلا

 قذج زرقا( داجلاك ريغ ةباكرالا دوا ىلا. هتانين دولا . ( ثا عالا + نعس

 لحم وهو ماهفتسالل امهفامو عاب شالا لالا كالي 9 كلاب ورانا 1 دك نفر

 ماهفتسا ام نا وه لوالا ن٠ عنشا عل هيفو اسال ءافكألا مالكنم هنال مالكلا ىف ةلاهملا

 (عاكلادب ا هبئطزواسلافا عمل ع اةنيلا كلم :؟دق*») ءافعضل ا ىلع ءاي وقالا ماقم وهو راك

 ةلالضلا لحمو ةلاهألا عضوم اضيا اذهو انعم كانك 5-5500 الا كلزيطظاافروعا

 مث العف ناسنالا ةنيفإ)ا نادريطا فال ناش مدرسا لع دومتو لادا ف ةيع ءادلاة نال

 لّشملو ردقلاو ىوقةلا قلاخنمال رمشلا نم روصّتب ادهو هنم لضفا وهام هل رهظي ا

 دقو مذلا ضرعمىف كلذ ركذي دقو كسفن ريغ كليف اكال ىا حدملاف لمعتسيام قيقا

 ععمو لاق ىف ف حرص قدرك نال هنأ هلصاحو ىهتا نيعلل اعودو نيارزع وست 0

 وه ريثالانبالاق (*اكلاباال ثيغلا انيلع لزنا*) نوككؤي ىنأ للامهلتاق دوهيلا الا ءادبلاب

 - 9 ه ركذف دايعلا بر 0 هب دم 0 يو 1 الحر كللاد.ع نا ناي
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 >>...طمشننا_ه

 ا اب لو هيمو 0 انهيلنا ف 0 ةخل لصا ىلع ا نيعباتل او 2

 نق وكي اا ءادغلانا كالداحوو 2 امفتفا ام كل ءادق رفعاف 3 ةحاور نهللادم ءاىورو 35

 مالك راح ىلع 4 -- فأاتخاو هوا هنع ةارام 96 هب ومس هللاو ردح ملا هقح | 1

 ىدسهأل 5 امنألا نال ميظعتلا 4 هب ل ا دارا نبق 5 عم 1-3 .ةحضىلا تفتلسالو هائممو برعلا
 ظ

 ليقو كاضرىف ىلع زعبي نمو ىسش لدبا هأ:ءموأ دير ىنعم هيف نوكيف م ظعا ن نال | 2 ظ

 ةفاكلا نم قيمل اهيا 5 هلاوق انا, كيمو اننا وهو :اهيتلمتقا نب هارد 3 رفغاف ىور |
 ةلرفغي نا مالسلاهيلع :ىنلا لأس هنا هاتعمو مس هياعىملاعت هللاىلص ىنلل وه امناوب كوالا ظ
 هن م هيلع ةيدقتلاو هن نصب هقحىف رصقام |

 ءادفاب هكتما دم نضرعلا## ':ىدغو دلال ىبايناف
 (هموش ل نممالكنموىا (نءورل امظنو ارث (لاهلامالكن مر رعشلا «انيلق اشاىفلل |

 مث حامرلا هب موو ىوساامىا فاقلابو ةثاثلا ميل (هتالي وغلا 5 فاق لا ةلذعت نفل

 بايرالا بر ميظعتب قاعتملا (باللا اذهىف ملعلا اور عرمشلا ام درو ىتلا رحاوزال ريعتسا

 اريح زول اهلعت .هلاعت يم. ةوياقلاا عرف, ( يلع نامي ل هاج ناعالا# كيذا ردصر ال20 )

 هناحمس هلوق هنلا ريشباك تينرتلا قسن ىلع تيدأتلا اذهو 6هلثءىلا ةدوعلانع هل ظالغالاو |

 لاق ) نسحا ىه ىتااب مهاداجو ةنسحلا ةظءوملاو ةمكملاب كبر ليبس ىلا عدا ىلاعتو
 ىلاعت هللاو) ةماقتسالا نع ةزواحلاىف ةغلامم ىا «لوقلانم روهمت اذهو ىباطتخلا .ناهلسونا

 دقو اهفاسفس ضغسو روهالاىلاعم بحن درواكىلاعتو هناحس هنال (رومالا هذهنع ةزئم

 ىلذهلا ةنتعنا (هللاددعنب نوعنعرل اددشملبقو اففخم لوعفملاوا لعافلا. ةغيصب (اسور

 هصخ لب ثينخو بيط نم ( ؛ئثلكفف همسا رك ذيناهبر كدحا مظعيللاقهنا) دهازلا وكلا
 ىت> تانيطال نو.يطلاو نيبيطال تايبطلا ىلاءةلاقدقو بيطلا بحن بيط هللاناف بيطلاب

 ضعب ناكوإ تاهوركملانم «اذكو اذك هب )ل هللا ىا (لعفو بلكلا هللا ىزخا لوَشال
 هراتخا 5 ةفاك ةيفانالةيردصمام (ىلاعت هللا مسا رك قيال ]) ةيكلاملا ( ان اشم نع هانكردا نم
 هل'اعاذ اذا (ناسفالل كاولَط») .ضعبلا كلذ: ىا6 ناكو هتعانيطب لظتنااهف الا))ىانيلتلا
 (نبنعنا: ىلاعت همسال .اماظعا اريخنب هللا كلازيح لوس الثو) :لوهجلا ةغيضب ازين. تيزجلا)

 ل سلللللس2 2س ب ببسي يم

 عنص نم درودقو هبرق ماس ما خالل ةوعدلان ا قحالو (ةبرق ريغىفرل والا لسعتسا با

 ناو قاسنلاو هيرب ءايوترت ءانقلا غلبا دقف اريخ هللا كاز>ح هلعافل لاقذ فورعم هللا

 نا هريسفتىف ةفرعنبانع ىناسلتلا هركدام اذه ريظنو ةءاسا نع هححت ىف نابحنباو هجام ظ
 هعامس هركي نمل هركذي نا ىلاعت هللا ممال اهيزنت هللا حني لئاسلل لاقت: نا هركي ناك مهد
 اما م هبر مسا عاعت هركنل لئاسلا لوقا هو<وا ءوش. تقؤلاف كل زضحام لوش امئاو ظ

 7 هلاعدب هب حرش امير هلق هليلوا ءاعدلاف هباوجح ف لاَش لاقم ىاب لصحب وهو ةئامرح هركي



 ه5 ه4 ]-
 0 و و ا إم

 ءاغنا مهنع نضرعت اماو ىلاعت هلوقىف نورسفملا لاق ةفرع نبال لبق مث هتاطعن» فكرا

 هللا انقزر مهللوش نا روسيملا لوقلا نا اروسيم الوق مها لقف اهوجرت كيرنم ةمحر

 نال ىنال ىهاظ هداسفو ىهتنا ةحابالا ىفانثال ةهاركلا ةفررع نبا لاقف هلضفنم كاياو
 نءضعبىا (ةقثلا انثدحو) باللا اذهىف ةتئاث ريغ ةهاركلاو ىافسالل ةباالاف مالا

 نإ, لع نءادمج هنا .هاظلا+ى اللا لاق ( ىئشاسشلا ركبابا مامالا.نا) ةياورلاىف هب قا

 يرحل فعن ان ىداسام اللا لزيبل اهنكارزاع ,ةنيدلط نتلعلا و قفافلاةريكلا, كافعلا يعل
 ميقا ةاماتككها هرعت يت نايئايهع رتب[ ويطل وانما :هوئاقد فر ميتيئاؤاالق
 ق/دلا لوطا .ءاعئ ا ؛ (مذاكتلا لغا نع, بسر ناك ) .ةثامالثو :.نيتسو نسمح .ةتسسىفوت اذامع ||

 (ءالؤهلوشو ىلاآهمسال الالجا هتافص ركذىفو ىلاعت) هتاذف ىا (هيفمهضوخ ةرثك)ل |
 مهقتنلا ودنا رثكب ليدنملاك هنولوانتبو هنولوادّتن ىا (هللاب نولدنع) مالكلا لها ىا

 هللالاق ثنح ةنسلاو باتكلل تااخم اذهو هلاك (نعو) هلالحىا (لح) ليواقالا ف هل
 تبا ركل ؟1نزيتككا هللا نارك اذللازو) لاق ويانقكا: | كك دنيا: وركن اب 1ونما قرشلابءابل ايل ىلا

 انجلو اني فج سقف يحل .ةااواز> قا ناوي ضن ل ابق )ننكر ذب اةورقك اهنيدخع فو ا

 ةءاورىفو ديعسىبانع هعشىف قهسلاو د ططس) ق كالو حت ىف نامحنءاو ىلصوملا ا
* 

 ايسش ب>حان» درو دقو نؤارم مكنا نوقفاناا لوب ىتح ىلاعت ةناجك نااواتكاا هعجا ا

 اا نك !١ !نهفكريطاحبالا و :اهتعر مهملات هنا: ميجا .ةلقتاع ناع ارهنملنزنلا ذاواراتلك دك

 نيكو يع لب تلا ىخر قيدصلا ا قيينحلا نان حرش وع مك دقو قكاازب ْ

 لئاقلا رد لو هللاركذ نع.الا سرخا |
 عوضتي هترركام كسملا وه * هركذ نا انل نامعن ركذ دعا

 تبق الع البول اعف ةالل يف ياهل يتم اهنا ردت ةغاضم غول تناكذللا نسال ءىسسنا عشا نها ||

 6 لزنيو ) هلوق هنم برغاو مهيدلام بلطل مهيلا ددرتلاب ىنولذ-تبال ىا سابعلا ونيىب |
 مالكلا ةرثك باب ىا (بابلا اذهىفإ لوهجلا ةغيصب ةخحنىفو (مالكلا) ىئاشلا ىا] *

 ماسو هيلعىلاعت هللا لص ىنلا) بس ةخسنىفو (باس بايىف هليزنت) ىلاعتو هناحس همساىف 1

 لدنك نم ناب :ةعالمال هنا هيقو هيرضو هيسحو ةهياصو هلق نم (اهان اصف ىت 1 هوحولا ىلع

 ركذفف مهضؤج كل نيدحلا نا جما ماا اذه مر ىلع مزاب من هس شا دو هللا ظ

 ادهلب كلا_ده مهتنرم ولعا كلذ نم مهاشاحو ىلا بس بابىف نولزني نياسرملا ديس
 فاسلا مذ من 6قفولا هللاو ل ققحلا دنع قللا بسنمب قدلب ةابووسال اهرخب مقاما

 ةيلقعلا ةلدالا ةيلعلا هنأ ةدصو 08 ءل هللا ت تادب نوقاعت مها ثءح نه مالكلا لل ها مار ١ 4 ظ

 ١ مالسلاو ةالصأا هلع ه4نع دروو ادلع 4 نوط.ىألو ىك 5 هلل!لاق دقو 4.ةسلفلا دعاوقلااو 0

 بلا

 حرشف مارملا اذه ىلع مالكلا تطالشبب دقو هناع ونصم ف اوركشو هللا كانوش اور هم ْ

 ربدنو لما و ربك الا ١ هقؤلا
 ١

 (لصن)



 < يلا ب
 0 أ

 6 لصف زم ظ
 سمسا سس سس ام مم مم عم ل سمسم |

 .نيركإلا

 وسم يوم 2 رريريييهشاشساساللالل

 1 لا نس ل ل ع 00 عيدا ياسر بع قلما جل ظ كوا مساو) مهءجح ىا (هتكتال ميسوم كور

 | مهلوزت ىا ( مدح ول مهدوحو ىا هر كت واز مهلعفو مهيح الان هب اونااعي

 مالسلاو ةالصلا هيلعىبنلا هللاق نيح؛ئثنم رسشب ىلع هلال زنا ام فيصلا نب كانا لووقك
 ئىش هيم 7-1 نياق رجلا ل انا ممأ لاق ناكدسلا ربط | ضغس هلل انا ةاروتلا ُّى نليلإ ا

 بو>وقهلدسو هروح ىا «( نانا لاعووا سم ىلع ماس و هيلع هللا ىلصا هدب :كح) هنكش اوبل ْ

ْ 
 ظ

 ظ نذلانا ىلاعت هللا لاق 7) بايلا اذهىف كلام بهذم وهاك باثنا ادحو اشيل رفك هلق

 0 ارذكو اناعا (هلسرو هللا نيب اوقرش نا نوديربو) اكلمو اريشب (هلسرو هللا نور
 ةراملا دقو ىسعا 57 دوهللاك ( ضع لوكا ضعس نءؤن نواوشو )

 ١ قافالا ب.ن(والطسلو توالت كلذ اقيم هولا رووورعاو ( 60, اللا نقع سرنا
 ظ ماعلا باطلا «ىلاعت لاقو) انيهم اباذعنب رفاكال اندتعاو اةحنورفاكلا مه كئاوا رفكلاو
 ١ مهارباىلا) فدعلا نمىا «لزنا اموإل نآ رقلانم ىا (انيلا لزنا امو هللاب انما اولوق)ل
 ظ امو ءاسالا نم مهدافحاو مهدالوا ىا طا.سالاو بوقعيو قحساو ليعمساو ( ةيالا ظ

 / خلال ايزل نونولأك امو: يوم ةاويدنل ناك ولا لمو نيمخالا واقي رز قيس( فدي سقط والا
 لوسرلا نءءا ىلاعت هللا ىا (لاقو ليضفتلاىفال نامالاف (مهنم دحا نيب قرفنال هلوق

 ككل وامام ) مهنم دحاو لكوا مهلكىا (لك ريو او ولاا ميرااس اناا كاكا

 | دةتعكو مهلكب نسون 27 ددا ناب قرشنال) نالئاق الامحا اناعا 4 هلو هنشكو

 خخ كلاسإل لام ةنميس فراق مهطعب كلضنت ناسك نان نيو ارتبنا ناك
 نييضم ننايملنل يلدا. لاذ كيا اوم طاكت نارا نازاؤعب ( ودرة مبح قياراولللل |

 . (غبصاو) كللادبع نباو ةغنىفو (يكحلادبع نباو نوشجاملا نباو مساقلا نبا هلاقو)ل
 اصوصخ ىا «مهنم ادحا وا) امومع ىا (ءاسالا مش ني نونو جرفلا نبا ىا

 ماسينا الا لتق ةمذلا للدانم مهبسنم وز اماسمناك اذا ىا «بتتسيملو لتق هصقتتوا))ل

 ىذلا هحولا ريغب ىراصتالاو دوهنللا نم ءاسالا بسنم مساسقلا نانع نون# ىورو

 ىلا جاتحالف اهب اورفك ىتلا هوحولا نم هجوىف ءايدنالا بس سيل هنا هيقو (هب اورفك
 اعوط هلوَش هديق ةطوسملافو (ملسي نا الا هقنع برض ) هلبقام ىلع دازلا ديقلا اذه

 مساقلا نبا لاقف هجولا اذه ريغب ىلاعتّللا بسنت ىا (لصالا اذهىف فالخلا مدقتدقو)ل

 مزاح ىبا ناو ةملسنب دمحو ةطوسملاف ىىوزلا لاقو انهاك ماسي نا الا دمت باتكىف

 قال نكلو باوصلا وه اذهو لتقالاو بات ناف ارفاكوا املسم باتئسي. ىتح لتشال .
 ملس ماسا ناف ايردح ريصيو ايمذ هنوكنع جرخ هتايدنانم دحا وا هللا بسب ىعذلا نا

 ئماقلا لاقو) هتمذ نع هناي نم هنسزع ةيوتلا نم سال نمد هر يطيل:
 2 قط رس اسأل 0



 هيت هوه مس
 بح دش 0 ديميت لاك 101 107 ل ت5 ب ارا لاا اتم اج 017 < فلا ن2 دكت تتحلل بلدات كنت

 ْ ضعب ىف نهرا هانع نا ةؤسل ىفو راس 3و ليدي 9 ا اطلاو فاقلا مدل (ةيطرق رق ظ

 ماسي نا الا اقاطم ىا (ىلف طال وا 0 نا اللا بسن كتل همام ب (هتنوحا

 (رداوناافوإ بحاو (لتقلاهيلعف) امه امافا اندلع( يجنن نم عاشوا مش نم نونح لاق) ]

 004 اور درج ىلا 57 (ىحولا ل ذأ ا ربح نا لاقن 3 ” كالا نع) ديزىبا 5

 قويا قار ىجولا نيهأ ىلع هنا رتفاب دلك »ع لتوالاو بان ناو تيلتسأ 5 ىبا الع

 / (اذهو لوقنم (نون**نع هوجو ىلع ةوبن تابثاو دمم ةوبن : تاكو ىلاعت و هبا
 ميقاابعلا ناك مهاوقل كاذب اومس ضفاورلا نم ةيبارغلا ك)وةلؤلا امليتزتك .ةثظخخكلوقلا

 باتكلا اهنابزلا قطاف مهلوق انلطبا دقو بايذلا بايذلاو 01 ةءاوغلا الم

 هيلا ا اينرمانكام .9) ماعلا لها وبلا رهرزع وعملا (مهلصا ىلع هاككاو ةفيئحوا لاقور)

 لش ( دن وين) مهنم دحا نم ربت ىارل( ةثو ىو 1 مهنم ادحا صقتتوا ءايسالانم ٠

 نزاخىا (كلامهحو] ههحوىا ا . اللاق ىذلا ىف ىساقلا سطل اوالاقو) بتملنا ظ

 كلما و اهاةان) اةزطافوا او هقول ايلف رنا 0133 زيرل ناياسضيل 2 عاللإب ةعاو ةععشوقنم واتا ١

 لا اونا انا طاعلا) لاقنا) ةليفنللا زورتشيلا ايناس نكمس هبت دارا اذاام فالخت (لق
 | هلك” ل 0 ام ) ةكئالملاو ءاسنالا ىف ىا ( مهيف م اك مث هلك اذهو ) فنصلا ىا

 | نم نيعما ىلعاؤا ]ث نيعم ريغ اكلموا اننن مشنأ الاجا وا ل ١ (نيسنلاو ةكئالملا

 ؛ هءاتكف) اكلمؤا: امن هنوكىلع ىا (هيلعىلامت هللا صنامت نينالاو ةكئالملا نم هنوك انققح

 | قي ةالأ» هلا دنع دوه ىانامكر مثلك و اهلا عشب و ا وقاروتلا فسر فقام ايمقكتالا

  فالخال امن ىا (عطاقلا) عاجالابوا ىهاظلا «عاجحالاب هت ىلع ىا (هيلع قفتلا) ظ

| 
 ا

 د لا ل م م ل و

 ظ ليري>و هلسرو دكت ذا هلل اودعناكنم ىل اعت هللا لاق (لماكمو لزوع»و مهنم هنأ هيف |

 ظ كبير امنع ضقيل كلاماي اودانو ىلاعت هل وثىف © كلامو ) هفورعم تا ارق امهفو لاكسمو

 ' عفدلاوهو 5 ةينابزلا عدس هيدان عديلف ىلاعتهلوقىف (ةينابزلا 0 مكتملسر م يب

 فؤلا"1لنقو فؤفص ل قف: ةناهرهو نثرعلا نولمحم .نيذلا نات هل تاق ا لح ,(

 2 يهاظوهو ةعبرا ةمايقلا موي ديزتو ةعبرا ناالامه لبقو سفنا ةيئامث لبقو فونص لبقو
 انررح م4 نادل .نزوكدلا )بةلام مهقوذ كبر شرع لمحو ىلاعت هلوق

 مد اك ىا (ءايدنالا نم هيف ىمس نمو ) نيروطسملا © ةكئالملا نه ث ناسلاىف: اهعضاوم

 3 وج تاس واب وطنا |]/ لطفتلاو مههارباو طولو ماصو دوهو حونو سرداو

 سايلاو ساوبو ىسعو ىحو اي ركزو بوباو ناهلسو دوادو بيعشو نوراهو: ىمومو

 روهشم وهاك مدآ نإ ثيش اذكو مالسلاو ةالصلا مهيلع دّمو لفكلا ىذو عسبلاو

 ىذلاتوملا كالم مكيفوتيلق ىلاعت هلوقىف توملا كلع أ رقلاىف هنع ىبعملا (لمارز كوز ظ

 _ «ليفارساو ) ءارلا رسكو نيعلا رسكب ليرزع لاو ادودمت هلوا تنل وهو م 2307 ظ

 نيل

 عب ظ
 | اهتتزذ مه لاقو مكيلع مالاس اهتنزخ مه لاقو لاتمجلا هلوقىف 0 مه>و ةنحلا ةنزدو) 1



 ءارلا ا ( ناطور ةوطلاف تاو ىلاعت هلوقب هنع ىنكملا روصلا بحاضص وهو |

 (ركتمو) نياك اما ركيلاعتو هناحسهلوش مهنع ىبعملا (ةظفحلا و1 ةيظاسار انما يموت

 | رغويوح واع -(قفالا ةكئاللل ن7 ناقلاعق :ناناتفلا»(رككو:)1ركشدوا رانك اهئااوأ كاكيل مق:
 اية راروتن ناوكلت نا "ترد قلادق ز ظةرتك كبف امينا لوو اإل اعل ةاقل ١ نلخ

 ١ كلمواىب' هلا (هنيعتب راخالا تشب ملل ام ةخسىفو (نماماف) مب ىرخاىفو امهب ةومسل

 )ىو عايش لاو ماو. عقفرأبي ل اسنالاوا ةكئاالملا نم هنوك ىلع عاسمحالا عقو الو)

 ديطالاو 5 لا 37 ءانن ريكلاب ناكلمواعمت اين اك ءاهله  اههنف ف الخ 1 ( ةكتالملا

 (نامقلو) ىناثلا رهظالاو ايننوا الو هنوكىف فاتخا 6 رضخلاو) ةكئالملانم امهنا

 تخا نإ رم ليقو امون ليقو ايشيح ادبع ناكو رهظالا وهو ايكح ليقو اس ناك لق ١

 ' ىودو قاف ىلع لوق وهو اص لحر ليقف (نينرقلاىذو) هتلاخ نا ليقو ةؤاد |

 ' برغملاو قرشملا اهو ايندلا ىترق غاب هنال كلذب ىمسو ماللا بكر كلل نتقو نطل

 ةلازق لهو وع طفلا ىلإ سارق امد "هلالاة عرفتو وي انعم اهي راسب قنا يا زكر رناكترلا]

 . هيبانم نيفرطلا ميركهنال لبقو تاف رخالا هنرق ىلع هوبرضف مهاعد مث ىح مث تاف

 ١ روالاو ةملظلا لخدليقو اىهاظو انطاب املع ماعىرلبقو هءاكرو هدِس لئاش ناكل قو هماو

 كاردادل ؟لاقهال ماجاك يتلا دبع نلتمس ذل( هل مبلغا قا نءاوؤاقن قياس مافاد لاكي
 ١ ةوادلؤبل اوراق“ ىلغا نسوق مهلاعلاو هاللطلا هيلطجتلا هونكا] كرت دنس إلا 1 الما ولالو

 | مالنا تلاقدا“ لات »لوبل) ناوي ةنلاد ع رد جروس قلاع اللا ال كاحلاو ظ

 اهونادا هدرا فالخ ىو رلاادلا] ءالادتا سوف طش نجار ار قطا »ها مج اي

 هلوقل اًنمهلا ىنعملا نا ىلع نوققحلاو ئءوم ما ىلا اًنحواو ىلاعت هلؤق اهتورن ىلا ريشناو

 ١ نيب قرفنم بهذم ىلع ثحب هيفو مهيلا ىحون الاجر الا كلبق نم اناسرا امو ىلاعت

 هلع ناوع اةمغ ىف للقؤ .هرعا لاو ربو لدتا قع حير نا دول او اضؤلاو اة

 قت كلا و7 اهنبشن تاون لف ااءلوو الاول ابنولشد لاق !اداقحا» كفزرغا النبل قولا (ةرسألا

 نيب ناكو برعلانم موق سبعىنل بوسنم ةدحومب ىسعلا وهو ةروسكم نيسب (نائس
 نانسنب دلاخ ناك امهنعىلاعت هللاىوضر سابع نءالاق مالسلاو ةالصلا امهدلع دحمو ىسع

 ترمعدق زوحت هل هنبا تدروو لاقماسو هيلع ىلاعت هللا بص هللا لوس رب اريشبم سعى ىن

 ين ةئباب بحسم اهللاقف تملساو اهءركاو ريخم اهاقلتف ملسوهرلع ىلاعت هللاىلص ىبتلا ىلع
 ' اهلوشىبا ناك تلاقف دحا هللا وه لق ٌوَرَش ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هتعمسو هلها هعيض

 ءورذك ليف ولالا نيغ«نئيلا ضل ةلاعللا نشل ف سلكت ارا نفعنا نركلا»و

 ظ مظعا ءاقنعلاب نيلثيم اوناكو ناوفصنب ةلظنح مهين لبقو تامىتح اهيف هوسدىا هوسدو

 ١ اهذوعا اذا مهتايببص فطخمو مهل البج نكست تناكو اهقنع لواعل ءاقنع تيمس اهن و

 | ناو وهما دنع روهشملاو اوكلهاف هواتقف ةقعاص (مذخاف ةلظنح انهيلع اعدف ديصلا
 لي



 هي هعمل ]5-0

 ١ هوبذكف أءمعش مهيلا هللا ثععبو مانصالا نودع اوناك موق نا رقلا ىف يوكنلل سرلا باكا

 عب وه ةداتق لاهو عب موو اماو مهرايدب و م تي تراهماف سرلا لوح مهاعب"

 اعبت ىمس نِيلا كولمنم ناكو دنقرمس ىنبو ةريملا ريح ىتح شورجلاب راس ناك ىريملا
 ظ ةليوط ةصق هلو وك ماللسالا هلل هموق اعدو ملسأف رانلا كدعلا اذهناكو هعاسأ 52-7

 | مالسسلاو ةالصلا هيلع دمعت نمآدقو تببلا انكم لوا وهو ملاعملاف ىوغلا اهركذ

 ١

 اعوفرم ةريره ىبانع ةبيش ىبا نبا ةياورب رخا ثيدحو ملسا ناكدق هناف اعين اوبسنال
 ١ هيلع ىلاعت هللاىلص هنع ةدراولا ثيداحالانم در ناهيك وب ىل نيغواب اهني ناك عيت ىردا ام

 | ىلا ءاماو :للاجالا .ناعالاة مص لع: ليلج ليلو. ىتريغواىوها_ى ردااممهضعب قحىف ملسو
 ضح ىف مهفقوت ىف نوتييردلل تلدح غو ملعلا فصن ىرداال نانم درواام قديح

- 

- 

 ا

 ظ
 ليقو ةءومضم ةلمهم لادو فلاف ءارف مضتو ةحوتفم ءازب («تشدارزو) نيدلا لئاسم

 ظ ىذلا ) نيو 201 بحاص وهو عوام هقوفف ةنك اس ةمحم* نيشف ةحوتفم ةمحح*

 ' ةدساكلا مهدعاوقو ةدسافلا مهلوصا هيلا نويسنيو (هتوم نوذرؤملاو ورشا عرس

 اوعدباو مهءئارش اوريغ ىراصنلاو دوهبلاك هتعيرش اوريغ هعابنا ناو ابن ناك هنا لبقو
 نين مكملاك )2 متون فالخلا.ن قل 06 رفاكلا وا مهياسىف مك سيلف )ل مهعئادب

 انظ لب امطق (ةمرملا كلت مهل تشتمل ذا) مهتلاسروا مهتوبن ىلع قفنا نم (.انمدق

 | ةخىفو (هيف لوقملا لاح ردقب بدؤيول هناسلب مهاذاو ( مهصقنت نم جز نكلو)
  (هلضفو) هالو ىا (هتّشدص تفرعن. اعمال ةلدالا ةهحنم ةوقو افعض ىا مهف

 فالخلا نوكل (مهمتون راكنا اماو) عطاق ليلدب (هتون تشن ملناو مهنم) هدافي ضل
 الصفم هباو> عمساف الما (ةكئالملانم) تورامو توراهك (رخ الا نوكوا) مون ف

 ةريعالذا ةنسلاو باتكلا نم ةعيرشلا ملع ىا «ملعلا لهانم كلذيف ملكتملا ناك نافل
 لقوا ليادو ماع نع هيفنو هدراكنا عنف ا «رويلغ جرحالف ) ةاتدساا هدو عرم

 لخديالثل هتشالو هيفسالنا هقحىف طوحالانا ىنال نكل (كلذيف ءاملعلا فالتخال)
 فالخلا لقي نا ىتينب لب مظع رطخ هنأف مهنم ىن جرح الو ىنب سلنم ءايبنالاف
 ' 2 سيث (سانلا ماوع نمر عتلذف ملكتملا (ناكن اول هريغ دنعوا هدنع رهظام ححريو

 الثا مالكلا (اذه لثمىف مالكلا هل سيلذا بدا داع نافل مالكلا (اذه لثمف ض قا
 امم) ماقملا (اذهلث.ىف مالكلا) ماركلا «فلسلا هركدقو) مالملانه هيلع دربامولا ىيعت

 بنام نوني نيذلا مهءالعلانال ثحي هيفو (ةماعلل فيكق ملعلا لهال لمع هتحم سيل
 ملاعلا لضف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هيلع لناك لمع ني ل: لمع هلك مهلع و ءاسالا

 نوكلو ةلفان ةدانعنءلضفا وهف ةيافكوا نيعضرفاما ملعلاف مندا ىلع كضفك دياعلا ىلع

 ميسي سس شس3<2ك3كلللل بخل يس سم

 0 ا ع

 كاين طبعا اهعوتو دكيسلا نول ىنزرخ ةعابلا اما ايدستم لوالا, عدا سة اقم ع ١



 ظ نا رقلا لهانامهقحىف دراولا هلهابوا هانعموا هانبيىا (نا رقلاب فخسا نمنا ملعا ور

 | ميلا ثيلتي سوماقلا فو رهشا لوالاو اهرسكو ميملامضب (بفدتتملاوا) هتصاخو هللالها
 | هنا ىلع فاو ةلآ هنا *. رمسكلا لعيعاو قدا نوعلا هيف تلعد اذا مغلإ فدكانم

 ىور هناذ ع وتعلو اتينا حلولا فيك قو لوعفم مح سا هنا ىلع مضلاو ناكم مسا

 ظ ىفحاذ دينع رابج لك“ باخو | يحس ىلا هت هلو ىلع هرصن عقوف كامو امون ّ هنأ

 ظ دشناو قزم ىتح ليللاب هامرو اضرغ بصنق فصلا |

 دسعي راسخ كاز انا اهف * دنع رابح لك دقت

 لاول, ىقوضانرتاي قف 8: را مويزاكالا» كجم اذا

 ١ ةمدملا نم هقحىف ةريثك تايا تلزنو ةمالا هذهنوءرف هنا هف درو يذلاوه اذه دلولاو

 ظ 6 فاتك ديدات امه.س وار هيف روطابسم مجرد وا حواوا قي يي .يايوأرلا ْ

 05 كرمك يح ل ككداكول ف ا عيبا ٠١ تا ارقلاىف (هنم: اذ خوا ) هلك نأ رقلا

 ١ (هفرثل“ ىثلا كلدب .ىا 45 حرص |- م ويش دكا همم ئشب وا )إ هع.مج نا رقلاب ىا

 / ىناوإ ءافئام تيئاوا) قحالوا قباسن ء (ريخوا) ىمنو سماك ( كح نم) نا رقلافىا

 نقاكب وين كلذ وها يشوف كوالا اطهر قاع وفاقوكا 4 هنم ملع ىلع هتيثاام

 | ( زنع باتكل هلاو ىلاعت هللا لاق ) هيف فالخال ( عاجإب ) 6 ماعلا لها دنع

 ظ هدب ناب نم 8 هعقدب وأ هلطس ىذلا عسانلا ل 1210 ملا كيم _ عيد ىا

 ١ هل[ وفلل م ءاكفب اى اقنكخل ىاون ىا مك نم لزنم (ليزنت هفلخ نم الو) همادقنم ىا

 ١ للاخر دمحا نب ماهه ديلولاوا هيقفلا اسدحرل هلامفاو هتافصو هتاذف دومم (ديح)

 0 انش برغلا ظفاح © ربا دنع نءا ١ تايحفلا قليفلا 2 1ءولا انتداج | لامست

 (دواذوبا انثدح) هع دواد ىنا,نأس ىئوار © ةسادن ننا !تثدخ ) ىئطارقلا:(نئاؤللا

 هليل للعلا مانا( لطم نب دلع .اننذنح رة لمعلا ثدخاوببوزسلا 0 ىناتاعلا

 نب ادهن اند مالعالا دلحا ىطساتولا*ئيلاننلا دلاكتو انها( نؤراغب ن طازر انتبينل

 ةعش هنعو ةفئاطو ةماسؤوانعو هسانع ىوزرب ىنذلا ضاقو ن .ةهقلع نبادىا (وزرنع

 ١ رثكأ دنع ةعسلا ءاهتفلا دحا (ةملس نانعر) ةعامجو ىراصنالا هللادنعز« دمتو كلامو

 هنا نييرصملا ةيفنلا 5 ضع: مالكفو ىباطا لاق (ةربرهىبان عر زاب دبل

 | هيلعىلاتق هللا لط ىنلا نعال الوق نيعباراو ةثالث ود نم عحالا ىلع. رضا نب نخجارلا دنع
 ١ اضيا كاكا هاورو (رفك نأ رقلاف) ةارامملا نمي ردصم ميلا رسكب (ءارملا لاق ملسو

 | هطرخا يشهي ا" لفرط اادعا شير اكل قالا ةلوسفا ءارمل ناف نا رقلاىف اورامال ةياورفو

 | ىلاصت هلوق هئمو (لادخلا ىنمعورل ةيرمىف كتالف ىلاصت هلوق هنمو ( كشلا ىنع)



 م ه6.

 لاو اوزفك ندنلا الا هللاتانآ ف لواختام ىلاعت كاقادقو ١نعال ءارمالا مهيفرامت الف

 ةارامم ةرظانملل لاّغو ةسسرلاو كشلا بهذم ىلع ةلداحلا ةارامملا ىورهلل ات ريثالا نا

 دينعوتأ لاق عرضلا ند نيللا لاخلا ىرتعاوك هيرتعو هيحاص دنعام راك دحاو 0

 والنشا وطفل نذكر نيارأتلا ف" فولككالا نع اندتع ادا يعش لال
 اطيب هوذا ريس كللاو_كوأا نتنلا نخلالا/ .لاوقذ -ىزطي لع انجل: اذ نا
 أ 31 ا نس انلا# وكانا يابن اللا اتم 8 ارق ساو لكل "ذو ارم ةوارقم

 01 نط فلا يدوب قار اء روب ركشلا "عادل قطع رلاول زل نرخ ونار
 10 ةيط وسو ديزل 55ج ىلا تالا قا رملاو لادجلا ىف اذه ءاج امنا ليقو هيلع

 ماكحالا نك هتنمضلام نود ءار الاو ءاوهألا با_تداو مالكلا لها تهدم ىلع قااعملا

 رطل نيب غدانا ندا يكاد ضب بركلا ني“ ىنزيعالك كيذا نآذ مااراظاو نذاحلا :ناوآو
 زيجعتلاو ةلغلا نود عبتل قللا روهظ هيلع ثعابلاو هنم ضرغلا نوكي اهث كلذو مالعالا

 هنأ دعت ند ماسو هذع لان هللا ىلص 2 نع) ةحام ل هاو زا( سابع نانعو)

 / (لجنالاو ةاروتلا دع نا كلذكو هقنع برض لح دقف نيملسملا نه هللا باتكنم

 ىلاعت هلوقل كلذو الصا امهيف نوكت الوا ةفر< اهنوك لاقتحال امهنم ةبآال الامحا ىا

 لوش نا هةح ناكو ناقرفلا لزئاو سائلل ىده يق ل الاو هيروتلا لزناو

 رلاجا ةليكلا تكوءاشعبا)) قاكؤفلا هه رسفو (ناوبز" كواذ : اظا13“ قامت" لوقا لاول

 لل لاو لعق اغالآالا تلا واما همؤشنا عا 76 ة[زالا هلا فتكالا) فاول ةووك ذأ
 ام فخ وارإ امءاع ىا (اهيسوا)ل اهقشىا «اهنءاوارل اهضعبوا اهلك ىا اهم رقكوا)

 اهنا ناسضالا (رتغ هربنا ل سفتلااؤا)هارؤتلا نو ةنا هضتاول انناؤ فلك ليدل اغا للا

 قانا ) كلب ناقجاذإزو رذكالف !امهذ تهز ندا نم عقوامل امهنم نوكت الوا رفكف امهن»

 تاتكلا لها اولداحم الو ىلاعت لاق دق و مهوبذكت الو باتكلا لها اوقدصتال مالسلاو

 مكيلا لزناو انيلا لزنا ىذلاب انما اولوقو مهنم اوملظ نيذلا الا نسحا ىه ىتلاب الا

 عمجا دقو ) قدصلال نوعان قحلا نوداقنم ىأ نوملسم هل نيو ددحاو مكهلاو انهلاو

 اهفارطا ىا 6ضرالا راطقا عيمج ىف نامالا لها ةئسلا ىلع «ولتملا نآ رقلانا نوماسملا

 د1 نهدي عشب ار) فج اللا رم :ةيدسنل ان ( نيكل نوتكتلا)!اهفانكاو

 هعم ام ندلا صا ف نوصقتسوأ نوديز عوف نينا مه ريع ئداو كح وب دق امع

 نيلغا مفر (نيملاعلابر هلل اا كالا هيد اح نم همضنام امو ءافلا دب دشش («ناتفدلا

 هللا مالك هنا نسانتلا برزت ذوعا لق رخآ ىلا 7 بارعالا ىلع رسسكلاب ريو ةياكحلا ىلع

 سنك نا «ىلا' ءاعاهيفو (ملسو هيلع: ىلاعت هللا ىله دمع هيبن ىلعأ لزأملا هبحوو ىلات
 كر لرط لافتا ولاة يزملا تسلل اهنال. ةلاطنالا# آلا فيلل ا هلقلؤ " ةغدن قليرةتسلا نخل نااارقلا

 ازككهنلئا ذا عفة ركل ملا ورقك ةيرععلا تاقيورعب مااحالا) نيقاللاا نيب اعاابنا كارمن

 ( كملا)

| 
 هع ا و ا



 تأ هما 0

 عاصف عازل ا لاء نقلا نم 'ةبايارنإ ةنفيطا ان ا 0 لع . ظنوا ةءازسألا يول
 نكلو ةحنافلا ةلمسبلا لمشتف ةحنافلا ةروس نيللاعلا بر هلل دّمعاب داري نا.عدب الو

 عددا ألاو 'نيدعتلا ا ماقهيف هللا ىذلا رهف قلمملا بديلا يسكت 3مل لينا ال
 فاتخا اذهلو نظلا بجوت امو عطقلا ديفتالفاداحا امنوك عم ةضراعت» ةلدسبلا بابىف

 قدص/و»تااوما» ( ودع هنفاه عيمج نا وز ملعا ىلاهتو هناحس هللاوءةلايسلا) ةلثمعم ف 1اهلملا

 ريغإ لولو «هناكم رخآ فرح هلدب وا 7 صقنلا («كلذل ادصاق افرح هنم صّقن ن٠ 'ناو)ل

 ةباتك ىا «عامحالا هيلع عقو ىذلا فدملا هيلع لمت_ثيمل ام افرح هيف دازوا )ل هناش

 م يي يي يي ا

 هلا ىلع مزعو مزحو ىا لعافلا ةغيصب ةخمىفو لوهجلا ةغيصب عج ا

 ناصف ور ./رك نا ذلا (لذه خكلا) اناس ذل (وهع ال لوا (ايشال نإ الا ل عل

 ناد طورش ب اوقرلا ىو 11و فحم ىلا ةعنانملا تاءاارتلا للا دك ردك كسا |

 ودع نانا ولم عيمج نان ال نكد. ىدلا (اةتهلؤر) ةباتكلا قيودا بدلا ينعم

 كفل امم: هثأأل ل كالا ب ىلا هير ةلانداهنفا (ىلأعت ملل نضزةيضئاع بس نم لق .كلا» ياو

 درا نقلا كفاني نمور #ةقطان وكت ور[ ةعئاو, ةحااتن ةءاوب وف لازانلا لكحل لارا ردم

 ىتك ١ امناو اهتءازب ىلع ةلاد تاي نم 6 هيف اع بذك هنال ىا لق رث المعال اداقتعا 1,

 | اهتحاس ةءارب ىلق مهنع ردص امل اهفذاق ىلع فذقلا دحن ماسو هياع ىلاهت هللا ىلد ى

 لاقن م مساقلا نبا لاقو)ل كلذ ىلع ءاملعلا عاما ناف كلام نط ماكل هير لنقل ١
 ادهو يلكت عما و« هلل ملكو ه.ف ىلاعت هلوق هس ذكتل (لتش اع كت ئوم ملكي ل ىلاعت هللا نا

 ا (هلاقور) ةلزتعملاو ةئسلا لها نيب هريغو ىسفنلانم 4 ع ءدلكلا ماو هيلع عم

 ظ قاسملتلا لاق ىفاشلا باحصان 4 ناد جحرلادنع ر) اضيا هيلع صنو هب لاق ىا

 ةيشبلا حاباو 1 هنأب هملع امو لاق ىدهع ة.مستلا كلام هركو لي ديم

 اضيا ىدهملا نا ىنحي الو ىهننا قيرطلا ىده ىذلا وه ىداهلا نال لاقو ىداهلا

 ىدهم المح هل نيا نمو ىدهع سلو داه هنأ هملع امو قيرطلا ىلا ىده ىذلا وه

 اهلك ءامسالا نا ىلع ةيفرعلاوا ةيوغللا ةلالدلا ىلع ىداهلا لمحو ةيعرشلا ةيادهلا ىلع
 داو ادمحو ادومم ىمس نا دحال خت! ناك امل الاو كربتلاو لوافتلا ةهح ىلع ىمسن

 (ناتذوعملا لاق نعث نونحس نب دمم لاقوإ) كلذ لاثماو ةشئاع الو ةمطاف الو انلع الو

 نا الا هقنع ترضي ذئاب امك ومات شفنا (ر سانلاو قافلا ةروس اهو عفا و واولا رسكل

 لاق ةمالا عامحا اهيلع عقو ىتلا يالا يدا ف ال عم هنم امهل هيفنل (بوتس

 ونويسلا راسو ةيحب اكددفلا و نيثذوعملا نا قع نشلملا عمجا بدسهملا 10 ىووللا

 داؤميلشم» نا كي كقن انيزوازوش ا ءاهلش انف لروح نا ناونؤا زرقا بنضعملا لإ ب حبا

 بذك اذه ىلحلا هباتك لواىف مزح نإ لاق هنع م“ سيل لطاب نيتذوعملاو ةحتافلاف

 3اوعينسالا ل“ هللادع رعب اوعنج ندرة يوم مصأع ةءارق هنع مح امناو دوعسم نا ىلع
 ص سس



 < ه8 تدلا دك

 ظ قالا انقسم كباوزوف دا ن هللادنعنع ىورام 7 طفلا نانسي ةحافلا اهفو |

 اب لالا اتدلاقبفكرت اهيا ا طبت "لوي ويفك" قاع ننذوملا ف تاع رجم
 را الفول[ علا لذا اهنرئ واكد وطبسلا لإ نكس هلا قاالافابلا# نيا. لاق باول هو
 7 لوم لاب هلنلتع ىلا طلاس الآ تقال نا ءادلتك ةنمللا تناك هلال: بتممللا ىف امهنابلا
 اضيا بيحاو نأ رق 0 ادع سلو هئم 01 ادهو هن هيا هغاس لو اقل ظ

 عيار امها اهيفو ناثع نمزف تالا كا كعب فور ماو ام فيحنإؤل برج اكل ١

 ةلدو نب ماع ل هلع مهض»إ باحاام اماو مز> نا نع قيسام اذه سدؤيو كلذنع

 ارا يل كان ناوذا طريق نفل لهف7: ديسسزا ف اوال ! رة وق ناوي ديدسملا ىف اوك دبلن ظ

 اذه ةءارقلا طراماشتم ا ند لو هدو داؤع  هسف قا 2 ارقلا ىوار هنألا م م وحن 8 رخو 0

 ١ دلو لاروع نيك لزاما رق ذآ يتلانوما يخجل كلا نما طبتبلا | هاوجىفو
 ' اف زيك هاندا رقت ىلا <« ثرنكو 29كاولا وت» كافالا وب لول ول زوار دك قيوطشأتللا ١

 ا 00 ةويد قانا عافك وول نوخم نما ئاا((يلاة طب تاؤت ق)»الا ليقف :ناوقلا نها ىلا ١

 ١ موك اعلا فا ( هيلع اخ دي بقلاو يلكت قدوم ماكل هللا نأ لاق نم نعال داو ىاا|

 ' نعل هاليتكج دو انعاو اعاداؤم"ناف قار ميهاربا فعمل هللا نا لاق هنا كلذ لاق |

 لاي تكت ةطبل اون (قالا» الك, هلا. لع اها اا هاقارس اواي 301 نعي نارام

 نافعوبا لاقو) 00 هامش ىلا ىع_ هيه اليك لانك لينشو هيلع ىلاعت هللاىلصر» ىنال

 باوصلاو نا ةدايزب ىلا موب قاع ونا 0 ضع ف ١ عشب دقو ى اطنالا لاق 0 ظ

 ١ هذاقتعا ىىديو هلا تس ىا 6 دحوتلا لولب ف اد ملعا نا ل ظ

 | ميدقاا ناقرفلاو مركلا نآ رقلا ىا (لبزنتلا نم فرحب دعا نال ىلع «نوقفتم) |

 جنارهللا اةاق قل( قالا( لجار ةذع رت اذا) 500000

 ازا ماا دوما الكوم وهوا( نكرراوقأقااانا 5 لوَهو.تارقاك سلال لق )
 ةزمهلا مشب (ها ارا لاول نع كيران ل6 ميعاربا) ةيلاعلا ىلان« لوقلا (كلذ غابف)

 (هلك هه رفك دقق هنم ضياع وج ايا يفك نيل ناقل مارا عمال العاب لقا

 | ةلكبا ناءالا ماقم موهأل 5 هضءس ناعالا فالخم هلكب نملكلاب نذّؤإ هضعر زفكلا نال

 ا لان لمان د نر لردك ل (تاضرزل عوير هانا نسما ةاناضنلال7)

 ( جرفلا نب غبصا كاقو ) مهلك ليسا ن دك ايمانا سرا وةك نك هند لك

 هب رفكن مو ه هن رفك دقن هن 4-5 نمو هلك هن نيكل نأ ل هلا ضعت انك 5 رزقا

 هل عد وهلا د 2 اايدوم مصكاخن مهر ئسالا انك ايل همالكب ىأ (هللان نعش 2

 نهش ملث) دحاو ىا («دهاش كلذب هيلع دهشف ةاروتلا هللانعل رخآ الإ لاقت ةاررفتلا

 نءاللا (لاقف) ةيفكلا ىف «ةيضقلا نعل مصاخ نه ىا 4( امس الاداب (ةهنارخا

 ' قييم ةلاابك قالي وبا خللاققإ) يهني او هراهتج ىلا 005 وهبلا#ةا روتر يشل ةاهغاز) وعامل
 فين 0 يل ا ا مآ

 (دماعلا)

 02 ية



 تل دم همخ

 ا هدصق لشوملو هقاللطا ىلع لمح ولو ىا لدول بجحوبال دو ولا دهاشلا)

 , هلعل ذا ليقلا اذهل (ليوأتلا لمتح ) ةفاضالا نع ةئشان ةصاخ ىا «ةفضب مالا قلع
 هدهنم صهاظلا نا هو ( مهش رحنو مهايدستل هللا تنعي وم روت نيكس“ دوهللا | ىزتزال

 ناها هنانم هيف نحن اهف هل لخدالف اهب نوكسملال مهنوكاماو اهب مهصاصتخا ةفاضالا
 / امو هلوقىف هللا باتك مهريبفتو مهشر# .هملع عم مهاتك هناحس هللا ىمس دقو هللا باتك |[
 . هللا باتك باتكلا اوتوا نبذلانم قيرف ذبن مهعم امل قدصم هللادنع نه لوسر مهءاج ا

 باتكلل ةظفاحللا ةظوفحلا ةمالا هذه ضعب نا ضرفولف نوماعبال مناك مهروهظ ءارو
 ١ نعل رخا لاقو نا رقلا نعل نيدهاشلا دحا لاقف هريغو نا رقلا ضعب اوفرح ةهنسلاو

 | عم ربدتو المات وك ديالا ةينيم ءاصنالا »نأ اي ةيفاكأا هنا كءاستداف لفشل كا
 تشي ملا اهنع اولقن مهئاملع ضعب ناك امئاو اهولدبالو ةاروتلا اوريغام مهلك دوهيلا نا
 «ادرحت ةاروتلا نءل ىلع نادهاسشلا قشاولو ل اهمئابم نود اهيئاعم ىف اوفرصتوا اهف

 ' قفاادقور)ل قفوتلاىلو هللاو لوادي اعلا ؟نفواوال) قيلعلا نت قل ]

 ىلحلا هب حرصا ةنك اس نونو ةحوتفم ةمجمج (ذوبنش نبا ةباتتسا ىلع دادغب ءاهقف ظ
 | ة.ملعلاو ةمعلل فرعه ريغ لا همم« لاذو ةءومضم دحر | يعقل لدو لاش

 / هطيضو ىمحتا مسا وهو ىرجي الو ىرجي هل وقىف"ىناسملتلا برزغاو ىاخلا هب مزداك ظ

 3 نوالاو 2 زوبعللا 29 دوش و دما كر لع سوماقلا ىفو هادا يق نو ىحدلا |

 هعسو ا َه ان انه هب دارملاو ىهتنا ءارقلا نم امهالكو دويدشن ىلعو ةوعدلا باحم ْ

 0000 4 دوش نإ تالصلا نر مواديزب ةديخا نيد ىيطاوبا فلاير اعمل

 ظ نإ رطل وت تاير( ديعاجنع مكر عمرا دادغس ىا (اهب نيردصتلا نيئرقملا ةئالا ؤ
 نم ذاوشب) هريغل ىا (هارقاوإل هسفند ذوينش نبا ىا (هنءار مرق ةءارقلا ماعىف ليل ظ

 ١ ىددعأ وطو ( ىوصملا هاير امر ١ ادهعمو اهرااون ثش ملىتلا 5 ا[ىاقلا نيم ىا (فورهلا ا

 | لقت وهوا هيلع راابملا نحملا_لصالا ىهو .ثلاثلا روية رغلا ةقفاوم قفاثلا و مءاوقلا ناكرا

 ' ردصلا ةمالس هيف ناكو ملعلا نم هةم دن لكتيإل اندن اماما تاك, ااسحاتلابناقا راوثلا

 ١ ناكو فاسلان ع كلذ لقسملناو ةسرعااىف زوخحامت رايت>الاب ةءارقلا زاو> ىرب نمو

 ١ اسلحم دهاجم نا عم ءاهقفلا ىا 0 باحالا ضع امرشو بارا ف ام ؤرش

 هنم ةبوتلاو) ذاوشلاب ءارقالاو ةءارقلا نم هلعفنع ىا « هنع عوجرلاب هيلع ل طاب

 ' ةءاورلاو ةءارقلا نيب قرفلا ناف ةذاشلا هياور زاوح قالعتبالا ادهو مرق ع 3

 ' ( هسفن ىلع كلذب هيف دهشا هنارل هيلع اولعنو ىا ( الجبل ةياردلا بارا دنع عحاو

 ثالث ةنس ل ميلا مضب © ةلقم نب ىلع ىبا ريزولا ساجىف ر هنم ةبوتلاب و هنع عوجرلاب
 . ناك ليق مهنايعاو ءارقلا ريهاشمنم ذوبنش نبا ناك ل ناكا> نا لاق (ةئامثالثو نرشعو

 دمحم ريزولا هيما غلب و هيلع تركتاف ذاوشلا نم تا ارش درفت ملعلا .ليلق .نحللا ريثك



 ا 00 ! سل

 ركيباو دعت 20 نيا سرت 0 يا عاق تئاكلا - نبا

 ظ عاف مهيلع نلونلا قلع افالا ارقلا لها نم ةعامجحو ىرقملا دهام نب ىموم نب دج

 ْ ا بلشلو هدب هللا عْطَع نا ريزولا ىنع اعدف ررد عمرس برمضف هيرضل رزولا

 السلا اما وميك رالا الدقن بيدتساو هٌؤرَه ناكامب رض بتك مث * كلذك مالا

 ىلا داع مث نئادملا ىلا 0000 ةقلاذل] نو ةبلق و 0 يح ب د 6

 ا نع نايل تامدلبو نات ناك هسا فم اننا للا سالو ملو ارس دادغب

 ةزمهلا عب وهو ىكلاملا (ىرهالا ركبوبا ل عوجرلاب ىا (كلذبر) دادغب ءاهقف عم
 نيوزق نيب ميظع دلب ىلا ةبسن ءاهلا ن نكساو ناعما لقت ابيل قو ةايح وان قوككو

 ا ا يللا نو ووش وتلا ناطر يزيل. ناهقسا | عادوا و تاكو
 هللا نما نأ رقلا ملعتب 6 ىبصل لاق مرد تدالاب للا ورنقلا ( ذي نضل: نادرا فال

 "ا ءاهلا سلبا (قردألا رك كعزأ) يرغاللاب لا <لاتو كتنلع وجلس

 0 ظدرم لعلب لياوأتلا انه نك بنص كلغ اماو هلوقذا ر ظن هنع عاستلا فو (نا رقلا
 لاق) باوصلاب ملعا ىلاعت 00 5 هاف عرلا تلت الا باتتسي نا ىنينيف ليزتتلا

 هءاككاو هجاوراو ) 55 ىا هل 4 ةزعسأ ىفو ىلا نأ نشل هي لا بسو ))

 دهشلاىذاقلا انثدحر هللاق مالمو موءذم _ (هلعاف نوعلم مارح مهصقتتو مالسلاهيلع

 لضفلاوناو ىفريصاا نيسحلاوبا انثدحرل : د15 ن اكرام تو لانك نا وشو ىلعوا

 ىلعوا امندح 0 0 2 نأ فورمحملا كا 0 نوريخ نااوهو «(لذفلا

 عناجلا ىوار ىبويحلا ناعلاوبا وه بوي نا انثدح ىزورملا نيسلارسكي ( ىؤسلا
 ا وه د ثانأألاا ثول ىكاطنالا 2 ىلع قراوذكولا حراشو ىذمرتلا نع

 ىروباسيللا هللادبعوبا ىلهذلا هنا نهاظلا «ىح نيدمح انثدحرل عمالا بحاص ىسعوبا

 اعامحا ىأ لق هءافرإ احيرم 7 د ىأ ( يلا نعلن 1 اما) دوف ااغقأ قا (دمموا

 ظ لبق زمهلاب (ةطئارىبا نباإل ريغصتلاب ةخكسأىفو (ةديبع انثدح مهاربا نب بوقعي انثدح)ل

 ' ظافحلانم دحاو ريغ هيلع صن ةدحوملا رسكو نيملا حفل وه ىلا لاق ةلمهملا ءاطلا
 ا 0 0 وهو نيعغلا مخل يبدذلا ضع ىف طيضو ىهذلاو هلك ١ىف اا نبا مهنم

 ١ ا لارلا مدل يو نا ةديع ماو : ريشا هدسع لولا نسال ناجل ناك
 8 لاق 10 .( هريغو 0 نان مصاعن ء ىور. ةرمدلا]ل زن 11 وهو

 و مي أ مضل ا 4 نا هللادع نع دايز نب هللادنع وخا هنا لاَش ىفا رطالاىف .ىزملا

 ؤ هللا هللا ماس سو ه.اعىلاعت هللا ىلص هللال وسر لاقلاق) ة هحوتفملا ءافلا ديدشتو مولا نيغلا

 هباقع 5 هدهع اوظفحاوا هوبقاروأ هوعاروا هوقتا ىا ع 55 اي

 ظ نك _ 1 دعل 0س اذهوأ# ن 0 هللا اا هللا ) مههج نم ىا (ناعافل |

 (عض وم)



 ناقفاثلا نم تلال 00 باطلا ناكو نياق ةغلامملل رولا مصاوم '

 افده ىا (اضرغ مهوذختال ) ةفاضالا ءاي هلا ريشباك ةصاخلا هءاحصاب دارملاو ةماعلل وا ||

 ىايا هتحم بسفىا ( بعث مهحان اقر ىوم-دعبوا قدنغيف .ىا (ئىدقر( نءطلاوا نعءلل

 قالو (مهضغبا ىفغغبف مهضغبان هور هلوق لوالادؤبو مهايا ىتحم ببسوا (مه>1)

 دقف قاذآ نمو قاد دق مهاذأ نمو ه-تون تكولو هيدر هتح لطس درلكلا نا

 هفاعي ىا ب نا كو هللا ىذا 1 نمور اكل د 1 هفلاخ ىا (ّللا ىذا

 ( ىباحصا اوبستتال ملسو هيلع ىلاءت هللا ىلص هللا لوسر لاقو ل ىبقعلا وا ايندلا ىف

 ساسنلاو ةكتالملاو هللا ةنعل هيلعف مهس نف ) ىبلابحاو ىجاوزاو ىبراقا ىلع نيلمتشملا |

 ىوردقو ةضيرفوا ةيدف ىا (الدعالو) ةلفانوا ةبوت ىا (افرص هنم هللا لّشال نيعمجا

 ةكئالملاو هللاةنما هيلعف ىباتصا بسنم اههوف رم امهنع ىلاعت هللاىضر سابع نبانع ىتاربطلا
 قدس نقاون ىتس طقف انعم لم ةملس مانع ؟.اهخعاو دخلا ىؤرو- نيمحا :سانلنلاو
 ىورو 6 موق ءىحن هاف ىبلاصا اوسنال مالسلاوةالصلا هيلع لاقو ل ىلاعت هللابس دقف

 ىلع لوم اذهو ةربعلل اوثام نا 6 مهلع اولصتالف ىبادا نوبسي نامزلا رخا ىف ) ماوقا

 (مهوك انتالو) ةعدب لها مهناف اماما اولص نا « مهعم اواصتالو ) ضعبلا اهب ماق اذاام
 ةغلام ( مهودوعت الف اوضرص ناو ) ةرورض ريغنم ىا © مهوسلاتالو ) ةنايد ىا

 نم مالسلاو ةالصلا هلع هنعو ) هنزنتلل ثيدحلا اذهىف ىهنلا نا ىهاظلاو ةناهالاىف |

 لف ءاتينالا سب نم ههجتو“ ىلاحت هللا -مزك لع نع قاربظلاب ىو '( ا هور#يطافا ىاتقكا

 ءاملعلا عانمم ىفو ةباحصلاو ءايئالا نب نسح قرف اذهو برضض ىا دلج ىباا تسنمو |

 ىلع لمح امئاف مهضعب هيلاقاك ةباحعلا بدنم لتق اماو روهمسا لوق وهو ءاياوالاو

 ضع اه.ذ ناك املو ةلقتسم ةلاسروىف هتنبام ىلع ةعيرذلا باب دسو ةعبرمشلا ف ةسايسلا

 مهيسنم نأ ملسو هيلع :ىلاعت هللا ىلص ىنلا ملعا دقو ) ةلالسلا اهيسو اهرصتخا ةلاطالا

 نوذؤتال لاقف ) رفك لب ( مارح 0 ىلاعت هللا ىلع ىلا ىذاو هبوب مهاذآ و

 ىوذؤتال لاقوإل ىنذا هن ا 0 دقف مهاذأ نءوألا مهاذا لحال ىا ( ىناخاىف

 ةشئاع ىف ىنوذؤتال هلوق ى اطنالا لاقو تاحوزلا بحا اهن انصار طخ مل فقلت اف

 لاقو ) ةشئاعالا ةأزها ٍبوُنىف اناو ىعأن مل ىحولا ناف ثنذللا ماكثو: ةهلس مال باطلا
 ىم ةلضفنم ةاظق ىا رسكتاو ةدحاؤملا مشل (ىنم ةعضن ) كانملا باء اهنالا ( ةغطاق"ف

ْ 

 ىدضعا انشعأ نك لف همن اهمطاف وسلا رع ى رات رورو 6 اهاكام ىض
 ' هللا هر ( كلام بهذم روهشف 0الا [راسةيلع| © اذه ف ءاسلعلا ىلا انقل
 | « 5 حولا بدالاو 2'دانفلا عقدل نإ ل ارا عاقب ىف ( دام كالا كلذ ق9 لويس ؟ىقااوملا

 ظ ثنمولقق ) ءاسالا سنح ىا ىلا مش نم م ىلاعت هللاهمحر كللام لاق ) داصلا حالاصال

 نه ايار كلام ىا 0 كلذب ثيدحلا مدقتدقو برضو دلج ىا (بدا هنا اما |

2272773227 

 مث ن



 هه هه“ قس

 1 هاا ماع وا. نافع ةلشع وا كابا ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص ىنلا باه نم ادحا ظ

 نآلا ابلغ, تمض نكذب لو كاف نيل دلا لما قع: ايلعوا ظقشو, 6١ ضاعلا قي ورمعوا

 صاعلا نب ورمعو.ةيواءم ىلا ةيسنلاب فاما ةزرثكلا نا قالو ىهتنا نوريثك هح

 جراولاك هضغبو ضفاورلاك ىلع بح ىف ةعدتبملا تفلتحا دقف هل.قنم ىلا ةفاضالاب ال

 (لتق) نيسفت فطع 6( رفكو لالض ىلعال مهلك ةباوصلا ىا ( اوناك ) كفن «كتنكل

 ١ موجلاك ىباصا ثيدحو مهنع هللا ىضر ىلاعت هلوقل مهيلع هللا ىن'ا اه نآ رقلا هيذكتل
 1 هف.صنالو مهدحا للم غطام امهذ دداأ نقم كدحا قشاول ثيددحو مدتها مندتقا مي ا

 ١ ةقاششا نم ) ركاذ :ىذلا ( اذه سعب ) مهضعب وا يلكاافا ( نق نروا)» هقلسنورعا" ١

 ظ ا رز بقو-ءو ر>زو عدر نان نااود شف ويا هغاصل 1 لكن ساكنا

 ' جراولاوا (ةءيشلانم ر ىدعتو دحلا نع زواحن ىا ( الغنم بيبح نا لاقو اديدش ١

 | 1 داز نمو اديدش ادا بدا 0 هن نم ىرتتلا لل ىا م ةءاريلاو ناعم صغل خلا ( ْ

 1 وال ماج ةيورتملا## عار اك نأ قديش > هللا مض ىا ةخسأ ىفاك كلذ ىلا ىا
 ْ لاطيو ( هلزحو مالسااو ةاللصلا هياع هركك ضشن ةدانز رده 4 هن رمد روكو ( ةفكو ظ

 هبغلببالو تومب ىت كل هك ئا 6 هنيعشا
 ا هللا ىلص هللا اويل ل نقلا ف ىا (

 . انش ءعمجملا هتفالخ هك ىف اذكو راكد اكن اف الاؤ ( م ايبو.هاغ ىلاوت

 | رقلاىف اب راكن كي هاف اف مهنذع لمت هللا ىضر لف هللتق اذا انكو 5 ةع.شلا ةفلاحت

 07 ١ الع ماسو ه.ذع ىلاعت هللا ىلص“ ىلا با_دعا نه ادحا 8 نودحح لاقو ل ١

 اددشموا اففخم.لوهجملا ةغيصب 6 عحوب ) صالا نب ورمعو ةيوامعأ 6 اهريغوا

 اهريفكت اولاق جلو ايان دا رك فلاب نانعو ايلع ضيراع ورعب لع بسناب ( شرخ ل

 عابجالا نيؤشلا مظمت ىف اوفلتخملو ةدساكلا مهلوصاو ةدسافلا مهدعاوق ىلع ءاش

 ةريعالو ضفاورال اقاللؤ روتر مق 2 2 امهتمرح كك ىضتهام مدعو 0 ف الاؤ ىلع ظ

 هل كل ىلا ههه ويمش لبر اهريفكت م ا للا قيفعلا لك قطفانال مهلَوَش

 ممالاع نم ردص ينكتب نعللا ائاو امهلع ايلع نولطش م ما ىلع ءان ةفاللكا 97 0

 م 2 م ل ع

 ْ 0 ا يس زا ينم موهفملا نيك نيويتلا نس قلو ىو د ادع لملو

 لاو 5 ل هلا مهتبسن 1 هعاساو هب واعم اهارو كللانه امهتب هر توات كك

 ا ا نا 0 دايز نباو ديزي فالخم الصا زومالف مهنعل اماو داسفلاو جورلاو

 000 كلها نيوهج نحل" دب زر يفكم لاق نارتع نب تمنت ءامالاب لب لمه ءككاو وس ءاقنملا

 اولاق اذهاو اثات تام هلعاف لزنتلا ىلعو مهدنع هرفك تشي مل ثيح هنعا نوزومال

 نوع رفك ةنسوا ضايك نم_ىظف لبلد ل اذإرالإ هب ضاك نعل نوال

 اده 4 ىحلدلا ص ارثعا عقدا | أانررق اكو ملعا ىلاع5 هللاو مهلا ماو لهح ىبناو تهل ىلاو

 مهبدارملا ناف لتق_نفكو. لالض ىلع.ةياوصلا ىاإ اوناكلاق اذا هنا كلام نع ,سمامل يتلاخم ١

 (اما)
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 سه هوا زم

 0 لاق نِهف نونحس نع ديز ىلا نب دولا حو ) مهرباكاوا مهعيج اما

 ريغ 74 مه ريغ مش نمو لتق اشكو لؤامق انك مهلك ىا 6 مها ىلعو ناثعو

 ديدشلا لاكتلا نكت ) لوقلا (اذه لثع) هريغو ةيواعك (ةباحصلا نم ةعبرالا ءافلخلا

 كلامل ىا (هلليق لق اهفذق ىا (ةشئاع بس نمو دلح ركبابا بسن٠ كلامنع ىودو
 اهنم لضفا عامج لاب وهو هس ند دل اهساف تلقدقو أعدل له 1 ىأآل ىا 49

 اهتحاس ةءاربب لزانلا (ْنآ رقلا فلاخ دسقف) اهفذق ىا (اهامر نم كلام ىا (لاق)

 هةيصن هرارقاعم ركبأبا بس اذا اذهو هلتق بحيمل فذقلا ريغب دحا يعشن هنادي ماعف

 رئاس ىدحا ىذق اذا اماو نابلا ه قسام كه نار فلا“ 1 راكتنال رهكللا ا ككاو

 قلبن لاو , الاف نم ءارب دورو مدسعل رفكب الف تايظلا جاوزالا

 7 ادا لمس وذ اوال قلما طي ئاض(شسا مكظعي لوش هللا نال ) كلام ىا

 دح امئاو رفكي ١ ظعولا لبق اهفذقنم نا ىلا ءامما هبفو ل دقف هلثا داع نشف نيئءؤم

 ىلاخلا لاق ىاقلا نوكسو رسكيو هلوا عش (ىلقصلا نيسسحلاوبا كحو) فذاقلا دح

 7 كلتا لانو فاقار هله فب لكف» القا :بوخلاب كيل رمل ةيرفسا نكد ا ةرعن
 ركبانا ىضاقلا نا ل ةددشم ماللاو ىاقلاو داصلا متفبو ةددشم ماللاو ىاقلاو داصلا

 كناناج نا ةرئازؤ ركود ف سامان اق»: نوفكتلا مام يكلاسل 0 ىا بطلان ا
 ةمع-أ ىفو (ه بقتل هسفن عم ) تانبلاو ةحاصلاو دلولاو كب رشلانم (نوكرسشملا هللا

 ا ديس( راك ق هنإ_عس اذلو نمحرلا ذخما ١ 00 هلوقك ) هسفن

 نين هل اوقرخو مهتلخو نملا ريع هلل اولمحو هلوقو هناححس تانلا هلل نولمحمو

 ءركىلوت ىذلا ذا برلغتهيف (ةشئاعىا نوقفانملا هبسنام ىللاءترك ذو) هناحس ماع ريغ تانسو

 ةنمحو مطسمو نا نينمؤملا ضعب هعبت دقو نيقفانلا سيئر لولسس نب ىلا نا وه
 اهبلع كوفأملا ( اذه ملكتن نا ان نوكيام متلق هومتعمس ذا الواو لاسقف ) مهريغو
 (ءوشلا نم هتثربت فهسفن عسا ) اهنلا بوسنملا «ءوسلا نم اهتنربتىف هدفنعس كتاحس)
 دهشي ) ىنالقاللا م لوقلا (اذهو) ىنلا ةبح عيفر ىف ىلعلا اهءاقم ةلالخلالا كاذ امو

 ىنسسو) اهفذق ىا (ةشئاع بسنم لتقىف) .كلذف هفلاخم ادحا فرعا الو (كلاءلوقل
 (اه.س مظعامل هللانا) ةضرتعم ةلج (ماعا ىلاعت هللاو) اهفذق نم لتش لوقلا (اذه ظ

 مهنا الا لاق :ثيح هيلع ءارتفالاب ( ىلاطتي هنت مظعاك ) كفالا, ىمسملا اهدع ءارتفالاب ىا

 ىلع ىفخحال ثحب هيف (هيبنل ابس اهبس ناكو ) نوبذاكل مهناو هللا داو نولوقيل مهكنفانم
 ةالصلا «بللع هفنق اهفذق نم مزا الو مالكلا ةقيقحىف هيبنل اس سبل اهمسس نال هينلا

 فذقك ذيع اهفذق لمح لب اهمتءارب لوزن لبق اهفذقنم لتس مل اذهلو مالئسلاو

 انهلو نآ.رقلا ةقلاخل وه امنا لتقل بجوملا رفكلاف ماكحالا مومعىف مالسالا لها رئاس
 هلؤتتنم ه4 مالك رمإبتب ينم ملع !ديباع هش رطلاق لالحالا ادع هعدصلا ةسقفئاع تصتخا



 م8 هور ق٠

 هللانوذؤي نذلا نا هلوقىف ىا ( ىلاعتو هنا_عس ءاذاك) هس ىذا نرقو ىا 6«هاذاو)

 هللا ىذؤم ناك_لثتلا لايعت تذؤم مكح ناكو ) ةر> الاو ايندلاىف هللا مهنعل هلوسرو

 هت لهان م دخا لك بس ناكل هتق.ة>ىلع ىرجحاول كلذ نا ىنالو (هائمدقك كلذك

 هللا ىلص هاذا كلذي دصققب ل هنال كلذ فالخ ىلع يمالاو كلا_ه لتقلل ابجوم ارفك'

 َْق ال طيف ةيهرب عش نأ نابو ادصقوب ةلاصأ ئىَ عش نأ ناب قرفو ماسو هلع ىللاعت

 (مدقف ةفوكلاب) فذقلا رغب ىا (ةشئاع لجر منش نا قد وتلا ىلو .هللاو قيقا ماقم

 اذهوا سلجملا ( اذه ريضح نه لاقف ىءابعلا ىسع نب ىسوم ىلا ) متاشلا رضحاف ىا

 دحا وهو ( انا ىلل ىبا نءا لاقف ) مصخ نم ىوريو ىناسملتلا لاق مش نيح لجرلا

 يلج (0/ نس وب ةسا كو ك0 (ةملمازو ىلا عروس” ىإ (ةييسار ,ينلحو يباح |
 راسن نأاو نقع خيران فاك (ىورورل ءيماىف ةسايس ةدايزل همد جارخإب هنويذعي

 («دادقملا مش ذا: رمتنبا) ريغصتلاب (هللاديبع هبا ناسا عطق رذن هنا باطلا نب رمعنع)
 رم عفسشف ىا نأ ريتخاا مغص ( ملكف) هريغدمالا ,ناف امنع( دويشالا- ن9 ميملا ا

 اليت ى العاب مولا كلذ دس ؛١ (هدعناءاردجا يلا خب هناسل عطقا ىوعدلاقف كلذ )

 زو#الف اءامحا نوكيأل لعف ىتح هورّشملو هوعته ثيحو (ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ناءئورهلا رذوا١ ىؤزو):ةسانسلاوا هَهوُل :رمع دارا امتاو. انا ؛تسنم ناس عطق

 ىبارعالل ىا (هلنا الزلل ذه لإ لاقي ناسنفلا وح نا ماب دز اطلاع
 اسلم م لعاب الب امنع رش ورم كامو مكتيفكلا لل مالا و حاصلا هيلع هل ةهاش إب ( خر

 ٌةاَقن هلاحر دنس ىردلا ةيقءالس ىلا نع جراوألا ليتك ىزورملا همادق ن دمحم اضيا

 (ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا باحصانم ادحا صقتتنان م كلام لاقو) ىجلدلا هركذ

 مهمعإملو نامالاىف نوشاسلا مهنا فرعملو مهبقانم ةلمح نع لفغو مهبباعم ضعب ركذىا

 بيصنو ةصحىا (قح) نيملسملاهي ىذلا (ءؤولا اذهىف هلسيلف) ناوضرلاو رافغتسالاب

 ناو هدعن امو ىبرقلا ىدلنم الدب («ءارقفلل كاقف (ضانصا زةنالثف ءىلا هللا مسق دق) هنألا

 (ةب الا) ةئيدملا ىلا 6 نيرحاهملا ) مهريغلو مهل لماشلا وا حرظلا مكحىف «نك ليما

 هلوسرو هللانورصنسو اناوضرو هللا نم الضفن وغم مهلاوماو مهرايدنم اوحرذا نيذلا

 (نيذلاو لاق مث) ممتربغ ةين ع ىفوا مهتقرعمو مهناياىف ىا نوقداصلا مه كئلوا

 رارقلاو نطولا راد ا_هوذتاو ةنيدملا اونكس ىا (رادلا اوت ) ءارقنال ىلع افطع

 مهيلا مالسالا لها ةرغ لبق ىا( مهلابق نم ه7 اوصلخاو اورات>او ىا «نامالاو)

 نوراؤيو اوثوا امم ةحاح مهرودصوف نود الو مهبلا رحاهنم نوبحب ىا © .الا)

 نيذلاو لاق مث راصنالا مه ءالؤهو) ةعاجمو ةرورض ىا ةصاصخ م ناكولو مهسفنا ىلع

 انناوخالو انل رفغا انمر نولوق) نب نيدلا موي ىلا مهعابتاو نيعباتلا نهىا هد

 (ءذلا)

 0 اًواح

 ظ :نينامث) ا ىا (دخ) ءافتكالل بجوملا وه اذه لعلو ءاضقلا ىلوت دقو نيدهتجما
 ظ



 ١ / ه5 همق م-
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 انيواةىف لمجتالو ىا (ةي الا) اصوصخ راصنالاو نيرجاهملا نم «نامبالاب انوقبس .نيذلا
 ىرخالاوايندلا ف نيئمؤملاب محر فؤر كنا اير امومع اونما نذال ادسحو ادقحىا الغ

 أذان مالاف مهرصمل نينمؤملا ةرئادنع جر لب (نيملسملا ىفىف هل ق>الف مهصقنت نش ) ظ

 معلا نفلئا مهن هل دحا ةخسنىفو («دحاوىف لاقنم نايعشنبا باتكفو) نيروكذملا '
 ادحن دحر ةكلاملا اناا ضعب دنع دح) ةلاح ةلمح (ةملسم هماو ةيئاز نبا هنا أ

 ةعايزن ٍلحإ لفذاقك ىلفدللا الو ) رذع أف هغلامم ريزعتلا لوالاب دارا هلعل ؟ اة اليلا رفع رويدا ا

 كلذو ةلمح دودخلا لخادتت ثيح مهريغل 507 ءاسا:ايو ىناوزلا_ةالواايا وج 6ةكف

 بسنم ملسسو هيلع ىلاعآ هللا ىلص هلوقلو هريغ ىلعإل ىبا وروما نا وب هداو هنت

 فذقنمورل نابعسش نا ىا (لاق) تمدقت ةياورىف مك هويرضاف ىا (هودلجاف ىباختا .

 ولو مهدحا ما قذف ىلا (هنال ) بذكلا ىا 20 ملا دح د> ةرفاك هو يحال

 نم دحا ناك ناف) ميلالا اكيداانلا هن 56 5 : ميركلا اهدلول ىا هل 59 توا

 (هل بحي ا© 4 ا (ماق) ام هوناو ةامغإل هدافحاو هدالوا ىا ني زها اذه دلو

 (مامالا ىلع ناك ) هماماىف ةسسح (نيمملسملا نه هب ماق نق الاول دخلا ءافيتسماو 1

 ظ ريغ قوتك ) روكذملا مكلا (اذه سيلوإل نايعش نبا ىا 6لاق همابق لويقإل هيئانوا |

 اناوماو ءايحا 6 ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص مهيب ) ةبا_لا ( ءالؤه ةءرط بالا
 46 0 ىلورل مامالا ىا (ناك هلع دهشاور) هشانوا ناطلسلا ىا (مامالا هعمشولو)

 هللا ىل بص ىلا جاوزا مق ةيكاع" ريغ 200 هاد قا | © لاق ) داب أ

 ل و ل رس ا و يل م

 الب ىف وأ هليابلا 2 ىأ (اهنفف )ب نومدحا فد ىا 4 ماسو هيلع لييبا ا

 | (هتليلح هبسل ملسو هيلع ىلاءت هللا ىلص هللا لور بس هنال 9 امدحا نالوق )

 4مم عليم امال لوزمتلا وهو لواخلا نه 4 .ظ-وز صو هةاءاح 0-5 تالسدتتلا ةزعسل فو

 3 يلا لمشف ماركا و2 لالخلا ن : م لقو ةرلاوم ثرَح اه لحب وهوا لح ثدح

 عةير ملا لوح دل مع مم اة مهاجر ( اصلا 100 هتلماح ىا يلا 3 . الاو) ا

 أ (لوقا )2 لتقلاب لوقلا وهو (لوالاب ول ناعش نبا ىا «لاقإل ىرتفملا دح ةخحسىفو

 ١ باتكلاء داريا (يعتاط .قيورسا جدض هناي كاز كبار ل نما طسكو دوجلا
 تشتت نما كدت 3 كلام نع بعصموبأ :ةقراول باوصلاب م اءا ىلاعت هللاو اهريغ نيبو ظ ْ

 ظ نسال ىف اوما بقل يق 6بانرملا]] ةنهجم 6 ماسو هيلع 4 هللا ىلص ىنلإ تيب "ا

 ١ يدل دوإل وك لا" بأ ملنساواةيلع 'ىلاثت هللا: ىلط | قيتلا,تي'اىللا شان ف كاك ملل

 هب فاطي هائعمو 2 رهو يروا لم 1( وام 5 مهنه سيل هلا

 نايعالا دنع اهراثا ىا (هتسو ره 2 فال ب داب نا وسالاىف

 (ةقلام هبقف ىعشلا فرطملاوبا ىتفاو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا قمح ىنافختسا هنالإل |

 مالتكالا ىلا دا هللا اهداعا ة د ةدلب ةلعاف ىناسملتلا لاقو فاسقلاو ماللا خف 7



 أ ه٠ وس

 ةرددم و1 (ليالا) اهني ديراو نيك اع 31 هدو 4 أما قول 5 لحرىف) 1

 اريدقتو اضرف ىا «قيدصلا ركبىبا تنب تناكول لاقوإل ىلبالاب اهفيلحت نع ٍلجرلا عئتماف
 ( هقفلاب نيمسسستملا صعل هبوصو راهنلاب الا ) نوهخلا ةخاصلا ةوعتل ىو 2

 ىلات هللاىلص هنع درو ةناهالاال ىننلاىف ةفلاملا دارا هنا ىلا ارظن هب نيفصتملا ىا
 هبال كلذو اهدي تمطقل ةمطاف تن اول هل لاق ثيح ةقراسأ عفش نمش ماسسو هيلع

 ااوفاقفاا ةقكراالا و: نوزاشلاو ىلاع# 'ةلوقىف ؛مادلا و نفابلا ا نب مكحلا ممع ىلاعأ و هناعس

 | ةضالا مالكلا 57 رك ذ'فرطملا ونا لاقف 2 دودخلاىف ةءافشلا زوجم الو امهدا

 أ 6 ليوطلا نيحلاو ديدشلا برشلا ) هب ( اةييخ ىعر جاب قفلت ((ذس نقئاؤ نكمل
 مدقتو هقفلا مسا ند قسفلا مما قحاوه هل ود بوص ى ىذلا ه.قفلاو ديدملا سدخلا ىا

 ةفزاحملانم اذهو (هتداهشالو هاوتف لشتالو) رخؤي الو ةخأىفو (رحزيو كلذفف هللا

 اةذاهلك ف مالو ويلف هلو !؟كطلا دق 7 3: لق اييليحلا/ ن1: داع قاف ماكنا

 هللا ىف صغسو هيف ةتاث ) ةظ ىا مي مضل ( حرجا هأ وف ىا (صو) عامجألاب

 عالطالا مدعنمو هاوه هتعباتمو منك دل هن ظح نم افيدك ناراطي ناو

 مين يايطاطوا ناق»نفنر لق )5 قماقلا »ىف هل لاقو ) هانمدق ىذلا ثيدحلا ىلع

 واكل زاععلا ا ائاأ ( نا )فا هدبع امروهاظل هءاودو هيس فدح (قيدصلا ركل

 مكحلا وا - ىاام لثمو ةكىفو (مكحلا اذه لثمىف هتداهش نا دارا) لئاقلا ىا

 ناور) ةغلاملانم هماصو همالك ىهاظ وهو «هيلع ءىشالف دحاولا دهاشلا هيف زوال )

 اديدش ىا و ريش فر ا رف هتناها ىضتشامم 7 ىذلا ىنعملا (اذه ريغ دارا ناك

 توملا برضااب وه غلب وا (توملا دحل هب رض لصوب ىا لوهجملا ةغيصب (ه. غاس)

 اذهو' هءاخصا نم هريغوا كلامنع ةياور نا درعا ةلاقم ىا اهوركذو ىحلدلا لصافو

 ستنال كفا ئالا اونو 0 ليضفلا قنا ثوضاقلا كاقا)/ةئااوجح ع قف وراظلا ف ا لعمال

 ىضقناو مث ىا ءازلاو ميلاو نونلاب (ز#©اوز) هانررقو هانمدقىا «(ةاوح اف ءاتنان لوقا

 (ىفوتساو ) هاندقعاو هوحن انلمو هاندصق ىا ةلمهملا ءاسحلاب ( هانيحا ىذلا ضرغلا)

 ايزل ءاندسفالا ك4 هاند قاوا اف: ( ءانطرش :ئذلا طزاغلا) قمكتتل قا لووحلا ةفلط

 مسق لكىف )) ناشلا ىا ناوملا ةدءدنعش, نا ةؤسل ىو 20 نا وجرا ام اهاندرا ىتلا

 باب لكىفو) هاوسامع هب ىتتكيو هاضربو هب منقي «عنقم) هديري نمل. ىا ( ديرملل هنم

 ( عزتمو ) هتحاحو هتيلط ىا مغيو هلوا رسكب (ةقشلا ىلا#) عساو قيرط ىأ جيم ْ

 هفرل تواو تنعكع فا ملكتملا ءافلا - 007 دقو ) هتيضق ىف هن تس نمل هج ىا

 اعيدبو اس نغ دعت ىأ ( عدبتستو نووسا) ةققد ةيكد صو ةتكن عج ( تكن نع

 | تلوانثت ثيح اصاخ ابرش تبرشو ىا 6 تعركو ) اهلاوحا ةقدؤ اهلامعتسا ةلقل امك

 |١ ريرخلا ىا 6 قيقحتلا نم براشمىف )ل قيفوتلا نم ىللصح امي اب رش :ضوملا نم

 ©, ةنقانتلاب )

[ 
 ظ



 هي ه١5 زم

 (عرسشم فيلئاصتلا رثكأ ىف كلذ لبق اهل ركذب مل ىا (لبق اهل دروب مل قيقدتلاب

 ىنعملاو ةرثكلاىف ةغلابملل ةلصام ( لضفام ريغ) هتنمضىا (هتعدواو) عفتني هب دروم ىا

 لصفلا اذهو دحاو لصف ريغ ىا هلوقف ىاطنالا برغاو ةريثك لوصفىف هتعدوا

 ضع ةلاضلا ءاوهالا لهاو ةقد انزلا نم مقوام هيف فاْولا ىضاقلا ىكح ىذلا وه |

 تدحووأ) تدنمتو تديحا ىا ىلوالا لادلا ريسكب 6 تددو ) ةعين_شلا ةعيشنلا ظافلالا |

 كلذ ىنديش ىا (هيئدش ) اديقموا ةمحسلىفو (ىدتقموا هيف مالكلا ىلق طسب نم

 هءاشتملاو بكرملا وهو قيفلتوا هلقام عم ماث سينجت وهو هف نع ىا (هفوا هباتكنع)

 فر# سن وهو ةيورتلانم (هبورا امع) هربخا ىا ةياورلانم (هورا اي تك ال)

 سن نعي ةناكدكا وهو .ءاوق 1 عظلغ اذا: نللا :تناورعرف وها الوقف كال طن الآ !ل ظلاو

 عوشخلاو عوضخلا ريثك ىا (ةعارمضلا ليزح ) هريغ ىلا ال (ىلاعت هللاىلاو ) هيف مالكا

 نه عقو 'ىش لوبَش ىا ( هنمام لوَش ) اهلوبقوا اهبلطىف ىا (ةنلاىف) ةناكتسالاو

 امب هلالخىف لخادت ىا ( هللخت امع)) مفرلاب (وفعلاو) الضف ( ههجول ) افطل هدنع

 ءاير نم هناحس ههحو ريغا ىا (هريغل عنصتو)' بفلكتت اياك( ناين وعل هلاشتمك# لح

 ليمجن ل كلانه ريصقت ريدقت ىلع ىا 6كلذ انل بهم ناو) ةوهشو سفن ظحوا ةعمس وا

 نيماو: هافطتطم«فرتش نط ) هاقسبو هف كاندزتوا امج لحال (لفا»( ةانعداو اال ةاوفعرا ةمارل

 (هللاضف عبشتل ) انت ولع ا (اكاوفحخ )/هليسل. ىا (هب انارهلسا]# امأء لجأالو ىا (امو هيحو

 ظ سر اتئاازبلو كوع ىرا( رالي وع هنك) كحل اءوانتمنا 60( ررلا) ههئاكزا رهو

 )ل نا( ءانعا شا ىلا اه لسوتس ىتلا (هللاسوو) اهراهظا ىا (هصئاصخ زاربإ

 ةداكقالا ىلع علطت ىتلا (ةدقوملا هرائن عل ةدحوملا انخاسشاو انحاورا ىا (انضاىعا

 هللا ىا (انلءجيوأل مالملا هيلع بترتملا مالكلانم «مالسلا هيلع هضرع ميرك اتتياخ)

 عنمي الو عفدبال نمب ىا درطلا وهو دوذلا نم هلوا مضب ( داذيال نمت ) ىلاعتو هناحس

 (هلعحمو هضوح نع هين توم دعب هنندل (لدسملا 7 درط ىا داذ لوهجم (ديذ اذا)

 نلمح دنجلا نيسلعيملا رتتهم0( ابل رث/هلفنصاا نم هع امو« وللا دعا لم ناوذللا
 ةلمسو ىا.(ادسرل هتارعشب ولو (هباستك او هاتتكاب ) مهاو ىتتعا ىا (ممهت ناو) ١

 ١ دنع ةظاوفحتلا ردم ةصتشب لقأ 21 هءابىف اهل ماصفنا ال ىتلا انا مابا الضال

 / ىف اهءفنن (ارضحم ريخ نم تلمعام سفن لك دحن مون ةرضاح (اهدحم ) ىلاعتو هناحس

 ظ ءاقل وه ىذلا (هباوث ليزجو ءاضر اهب )2 زوفنو رفظن ىا (زوحن) ارضحم عملا موب

 ظ كافة فلا را نقو ةرومكملا داضلا كدقت و ءاخلا رسكب (ىصيصخم انصختو)

 ظ نك ا صيصخلا ف هغاامم مسا لشو ةيصوصخلا ىنعي ردصم اطذ وهو دعو قئاسملتلا

 ظ عملا ىا (ليعزلا) - ةزسا ىفو( ىف ان رسشحم ناو هتعامج و انيس ةرصمز ) صاروخ نم وه

 | ةرمزلا مه لبقو ةعاملاو ةنسلا لها ءاملع مهو لزالا يف ةداعسلا لهانم 6« لوالا )

 ل * ىراقلا ع # مم

 تي 1 225 2222 رئي 2255 1 رئت شئ شئ هه ل يت ا ا ا تتبع

 ظ



 م هدم ظل

 سس سس سي سس سس سس حيييبي بيب

 تير ششلسىلاغم س5 شلي ريب ا سريصلٌَُْس هش ل 5 يش سس ست ظ ل ص ©( سلس 2 سا رص ش7 6 تت ت25 ل م تم

 ظ وه :ئذلا(( نعالا نادل لططازوب )إ دلو نوكف ةيلاابدت مد هنلعا ا ىلا ىلالا

 ْ هعافشلا ثيدحىف درو دقف نيسفتلا فاطع ليش نم ( هتعافشل هاى نرزالاو نسجالا

 ..لاكنم مهنم هللاانلعج ةنخلا: باونانم نمالا بابلانم هيلع باسحالنم كتمانم لخدا

 (ىدهام ىلع) همرك قاكيو همعن قاوب اع هيلع نش قفا «( لات هاني ةنملاو لضفلا

 ءارلا نوكسب (كردل) ةينطابلا (ةريصبلا مثول همزعنم (مهلاو هعمحنم هيلا) اتلد ىا
 1 هافطصع قلع ابين هانمعو هاشام. قئاقد ( مهفو هانعدوأ ام قلاقح ١ كاردال ىا اهحفو

 : لشآلا-ىا (عمسبإال ءاعدنم ناجم ف هيئاسا لح) دولنو هب ذوعن ىا «رانبسسولا

 جي ىلع درب لب دعصبال ىا «مفرال لمعورل ةيحاض عفان ريغ ىأ ( عفنال ملعو ))

 وهف ) الاكا ليصفت دعب الامحا عبرالا ءالؤه نمو عيسشتال سفنو ةدايز دروو هبساك
 | بحاص ىا دحام داو: ىتا ريغ ثردحلاىف درو دقو واولا كيف و ميلا - (داوجلا

 ةمجملا ءالا رسكو مضتو ءانيلا تب (بيخمال ىذلا) دوهشلا ماقمىف ةمظعلاو دازوجلا
 أ ميملا دب دشن (هلمانم) رس الو عيضنال ىا ةساثلا ديدشلو ىلوالا ءانلا مهل ةئسل ىو

 هنم رد عبمو هن رمصأ كر ىا (هلذخ نم) هودع ىلع (رصتن الو) هاحرو هاذيروم ىا

 1 سيل هللا نا ثيدحلو مكل بحتسا ىتوعدا ىلاعت هلوقل «نيدصاقلا ةوعد دربالو)

 ظ وهو نيدلا مال 6نيدسفملا لمع ملحن الوإل هيلا اهمفر اذا ارفص هدبع دب درب نا

 لعب ديمتلإلا ؤددنلا !لوكوملا كاب( ليكوولا منو) ليلحو لدلق لكيف انفاك ىا ( انسح

 سانلانا لبق ا لما هككو ليلخلا 0 ف (رانلا ف و ىتلا امل ليلخلا مهارإا اهلاق ةلك هو

 9 يطب الق وانو ودا هسدح لقيلف هودع ىثخ دحح ئه هنأ 077 مكل اوعمح دق

 انام ناك ام كهل 5 ه وأم بدع ناكاملا 5 هللا يو وسخا لاق تبخحلا ىف مالاسل أهي اع بف وب

 | قشوتو ةيفاعلاماود كلا كامن انس عيفشل |! عنو اسر ليكولاعاو ادسح ىلاعتو هن 0 3

 نس . مني املج يع ىلع اىهاظو انطابو يرام الوا هلل داو ةعابب لا نسحو ةعاطلا م

 نررح الاو نيلوالا دمسو نيسنلا ماخ ىلع مالسلاو ةاللصلاو ملعا ملامو اهم ةسلعا» 4 1

 انلخداو نيحلاصلاب انقْلاو نيملسم انفوت انسر نيملاعلا بر هلل داو نيلسرملا ىلع مالسو

 ناضمر طساوا هفل_سو وه محرر هفل وم غرف حاب نيمح ا رلا محرااي كتمح رب اشعاب هنا ظ

 | ةكع كلذو ةنيكسلا ةئيدملا ىلا ةيوبنلا ةرحنم فلالا دعب ريشع دحا ماع كرادملا |

 هللا اههلماع ىنحلا ىراقلادم ناطلس نإ ىلع ىرانلا هيو ثلا ريقفلا أناو ةنمالا ة همرح ىلا 1

 ىلوا ضعب هلاقام باتكلا اذه نيسحنىف مظنام نسحا نمو ىفولا همركو ىلا هفطلب |
 بادتألان هم فايل اللا ١

 ءاكدسللاو هنم رودذلا هما ان ءافلعلا ال سوفناا ءاد ىش

 ءاهصلا بلقلا نع هه كازو * ىنامالا لكح هسحم لاو



 ءايض انل داع ليالا مالط * انلع ادبا هروت الالت

 ءارمال اقح توقابلانم # ىهاو ررد همظن هاوج

 ءاطملا هلو ىاح ةمكحو * ظفا غيلبو قطنم ةحاصف

 ءاههلا هيف عماج مالك * انيلع ىلع هن راثحخاو

 ءاقشلاو انع سؤبلا لازو # اًنفْش ان ءافشلا لح دش

 ءازلا هل هيف" نلخلا نان # انضانع هعاكلا" هللا نألا
 ءاشيلام نمسهملا هغلبو * الضفو"انرش هنت دازاو

 نيعمحا هيحو هلا ىلعو هدعل ىن النم ىلع هللا ىلصو

 ظ ءاثلاو هيف هللا حدمو * هيف هللا لسسر ريخ ةحاصف
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 ا 0 ىده نأت كلا هءياعلزناو*نيلسرملاد.س ةميعس كوول ردو ردا دلل 0 ظ

 ةعب رشلا َّ |وو ماقا نم ىلع ماليسسلاو ةولصلاو * نيمآلا حورلاو ىحولا هدي نهد هدباو 1

 ١ اوظفح نيذلا هاد كاو هلا ىلعو * ىوقتلا ىلع اماش سساو اهدعا وف ديشسو * ىو ءارغلا

 هللا نه 1 د اما هليسو نود ندلاهتما ءالوأ نم مهدعل نمو 0 هلدس / ل ةدس

 فل رمش را قرطلا هلع رمسإو * ُهَةلَح ريح تقام رن 5 هدابع نم ءاش ع نه ىلع هفطأب

 111 و اللا تاو ا ا 3 هلي اع

 01 هللا هّةْف و نم لجانمو * اب ركتو ىلعلا هردقل اقيرمشل هذ دا صا وهام بتئاحوب ةقوت .

 لقا د اقيم * ضايع ىخاقلا فورعءملال حالا ريكلامامالا * ضاىعاالاب اهماقانةسح 'ةيرطولا هده

 الف ابك بفلاتل * ىئشو هردص حرش ثيح * ضايرلا فرغ هنكساو * ضا.طالالز نم

 الوظم * اانضفموب ارصتخمدح ريش ةدءاهجلا ءالعلأنم سكك ىتعاسو «اهن ءاحتمملا

 ريثك همجح رغص عم وهو * يللا دحر ىدام هلا ىلع لضافلا حرش ه>و رش نش * التو

 نحن انف رص 5 طلغلاب ةءولم هل وادتملا اللا الا *« هطبض رامبل * همقن

 ءاح * دوصقملا 0 هدي دع حسأ نم 0-5 ابئمزبلاو * دوهلا وهام م 0 21 سا هليذ

 لكفف علاطملا رظانلا بج ثيحم * نييتسملا ايلا نع الان انيس اسس لاس هاا

 انقف وك * باتكلا نم هلاثما 0 - هفطلب هللا انةفوام ةلمح نم اضيا اذهو * نحو ع

 نم هلاثما عوصتا انقفوي نا همسا لج هلئسنف * باهش دمحا لضافلا حرش م 50

 ةعبط ماتح خاتما دقو* هيوننلا ةرضخل ا ىدل الوشم اده انمعس لمحو * هئيدلا كلا |

 نيرشعلاو عباتسلامويلاىف * ةينافع'اةفالخلا رادىف ةنئاكلا * ةيناؤعلاةعبطملا
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 هك قدا

 دال ءافصأ#م تارا ب بلى يلم 1 ا 1

 هن ءاحامف 200 اذا هتعاط بو>و اماو لصف ءاذ٠

 هدهب ءادتفالاو هتنس لاثتماو هعاشسا بوجو اماو لصف هاغ |

 ظ هتنس عابتأ نم ةعالاو فاإسلانع درو اماو لصف .»+ |

 هيلع. ىلاعت هللا نم دع وتم هعطو لالخ هثتلس ليدشو هرما ةفااحخو للصف مو

 باذعلاو نالذخلاب

 مالسلاو ةالصلاهلع هتمحم موزلىف ىباثلاب الا هسسا

 5 هيلع ىلاعت هللاىيص هت باونئىقلصق .سو

 سو هيلع ىلاعت هللا ىلذ ىنلل لل مهتم نه ةمالاو فاساانغ ىور مف لصف هاما

 م هيلع ىلاعت هللا ىلد هتم# تامالعى لصف هع“

 اهتققحو مو هيلع ىلاعت هللا ىلد ىنال ةحلاىنءععىف لصف هه؟

 سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هتحام بوجوف لصف ٠65
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 ظ
ٍ 

 ظ
 هريو هريقو» بو>وو هما مظعت ىف ث كلاثانانانأ و ظ

 ظ هلالجاو هريقوتو مالسلاو ةالصلاهدلع هعظعتىف ةباحصااةداعق لصف ءدك

 ظ مزال هميظعلو ةريثونو هنوف 3 ىلاةمرحنا معاي لضفما ءاهز ظ

 ظ مالسلاوةالصلاهلعهتنسو هللالوسر ثيدح ةياوز مظعت ىف فاسا|ةريسىف لصف ظ

 ظ هلا ري هربو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هريكوتا نءو لصق هم. ا

 ْ مالسلاو ةالصا هلع هءاحصا ريقوت هرو هريقوت نمو لصف هم

 ةاماىف ضرف ىلا ىلع 0 نصت ١6 ظ

 ىلاعت هللا ىلص هللا ؤسر ىلع مالسلاو ةالصاااهف بحتست ىتلا نطاوملاف لصأ 19 ظ

 اهف بعرو مسوهبلع

 ميلستلاو هيلع ةالصلا ةيفك ىف لصف
 مالسلاو ةالصا اهيلع هلءاعدلاو هيلع مياستلاو بنل ىلع ةالهااةليضف ىف ىلصف 1س ١

 هازل 1و هيام زب نشب لنا | 2ندب منع مذف لصف 1م ظ

 | قضوا ةالص هيلع ىلد نه ةالص غياب ماللسااو البا | هلع هصاص#ىف لصف ١ ظ
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