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 ةفمع

 نع |... (مالسلاو ةالملا هيلع ضوبةروسربسفتإ) 9
 تنمآلاق نوعرفهللاقرغأ امل إ سو هياعهللاىلهلوق ىأ) ثردحلا اذه ىلع مالكلاىف لصف مس

 لكشمرهاظلا ىفهنال (خلا

 روكذم لا ثيدحلالاكشاهجو ىف لصف
 السلاو ةالصلا هيلع دوه ْ

 5 0 .٠ ه# 2 0 0 ب كر انني

 !: 1 مالسلا اوةالصلا مهيلع

 لمع هنا ىلاعت هلوقب ال دسم مالسلاوةالصلا مهياعءايدنالا ةمسصع ىريال نم ىلعدرلا لصف مه

 رض

 كلو /



 انفك

 د ماعنالاةروسربسفنإلب ٠

 دورك ناب وأ :.ب عقوامو هموق هناعدو مال لاوة الص هيلع ميهارب اداوم ةصقرك ذ وب

جج نم ل ضف أ لسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر نأ ىلع هدنقا مها دهبف ىلاعت لوب ءاساعلا جتح الصف مع
 ظ عي

 مالسلاوةالملا يلع ايننالا
 ظ . راصبالاةكردتالىلاعتهلوقب قلعت لصف عم

 اهلعهللا مسارك ذيرلاذال_لاةحيبذ قءاماعلا فاتخا لصف هآأ

 انكرشأامهللا ءاشول اوكرسشأ نيذلا لوقيس ىلاعتهلوقب ةلزتعملاو ةب :ردقلاجاجتحاىف لصف دب

 لاانؤانآ الو

 :*فارعالا ةروسريسفنإلب 07
 هنعباوحلاو مالسلاو ةال_صلا مهيلعع 0 ودص ىلع لالدةسالاف لصف م4

 لا قحسا نب دج هرك ذام ىلع داعةصق رك ذ ٠١٠

 ا قحسا نب دج هرك ذام ىلعدومث ةصقرك ذ
 لسرلا قدص ىلعاليلداهنوكوةزتملانابب ف لصف ٠و
 كلذ ىف مهياعدرلاو ىفارت نا ىلاعتهلوقرهاظب ةيؤرلا ىفن نم جاجتتحا ىف لصف مو
 ةاروتلافةر وك ذملا لسوءهيلعللا ىلص ىنلاةفص ىف ثيدحلا ظافلأ بي رغ حرش 1

 ىسحلاةللاءامسأزك ذ 19
 كلذ نعباوجلاو مالسلاوةالصلا ميياعءايبنالا ةمصع ى نينعاطلا جاجتحا ف لصف ااا

 د لافنالاةر وسريسفت ع 4
 فحزلادنعرارفلا كحق لصف م

 كلذ نع باوجلاو مالسلاو ةالصلا مهياعءايدنالاةمصع ىف حدقتي نملالدتسا ف لصف ما.

  7١٠ةبوتلاةروسريسفنإب #
 ةروسااهذهلوأ ف ةيمستلاةباتك كرت سسنايب فلصف

 رامالا نع ركبف ل زع ةءارب لوأةءارقب بلاط ىنأ نب ىلع ثعب فنا مهوتتم مهوتب دق لف مل

 ا لهج كلذو ركب ىنأ ل ءوليضفتو

 رخآلا مويلاالوهنلإ نونمؤيالن يذلا اولناق ىلاعتهلوق ماكح أ نايب ف لصف بس»

 ةرحطاثيدح قايسرك ذ ٠

 ىديس ل ضف ىعتلالدلالاهيلعمتنيكس نا لوزأف ىلاعتهلوق نم ةطبنتسملاهوجولا ف لصف <ع

 هنعىاعتةلناىضر قيدصلا ركب ىفأ

 ةالصلا مهبلعءايبنالا نم بون ذلارو دصزاوج ىري نما كنعهللا افعىلاعت وق لدتسالسف ع

 كلذ نع باوجلاو مالسلاو

 لئاسمهيفولا نيك اسملاوءارقفلل تاقدصلا ان اىلاعت هلوق مح نايبف لصف ”هأ

 ةر روص قفانملا ل واس نبا ىنأ !نبهلبا دبع تومةصق نمضتت ىنلا ثيداحالا هذهى عقودق لصف م4

 لا تاياورلاف فالتخا



 اظذأ
 نونمؤيالنبذلللقو) مهبلزئاموةيضاملامالالاوحأ اورك ذناذانونمؤملااهب ظعتي ةظعوم ةروسلا

 اوامعاهلوقكوهف لمعلا كلذ ةبقاعن نرتفانزلع مما ا
 ىنعيإ (نورطتتمانا) ناطيشلاهب ؟دعيام ىنعي (اورظتتاو) انب رهبان سعأام ىنعي (نولماعانا) متئش

 باغام لعيىنعي (ضرالاو تاومسلا بيغهللو) ةرخآلا ىفاماواين دلا ىفاماهبانعوهللا ةمقت 9 ا
 ىحال اهمودعمواهرمضاحواهيلج و اهيفخ ءايشالا عيج ىف دفان ىلاعتو هناصسهماعن | ىنعيامويف دابعلا نع

 مهلكق لما ىمأ عج ربةئلا ىلا ىنعي (هلكسمالا عمجربهيلاو) ءامسلا فالو ضرالا ىف ئيث هسيلع
 هديبعاف هريغالةدابعللاةدتسم ناككلذك( ناكنم نا ىنعي هديعاف) 0 ةرخآلا اوامندلا ىف

 امو) كيفكيهناف كرومأ ع يج ىفدب قثو ىنعب(هيلع لكوتو) هريغةدابعب لغتشنالو

 هيلع هللا ىلص ىنال باطحلا اذهريسفتلا ل هألاق (نوامعتامجلفاغب كب ر

 ىلاعتو هناحعبستنا ىنعملاو مهرفاكو مهنمؤم قلخلا عيبجلو لسو

 ىزجيف ئئاهنمهيلع خيال .طامعأ دابعلا لع ظفح

 لاق هتءاسابءىبملاو هناسحاب نسحملا
 ةفمئاخةاروتلاةةاخرابحالا عك

 لعأشاو دوهةر وس

 رارمعاو هدارمي

 هباتك

 «(فسوبةر وسهلوأكاثلاءزجلاهيليو ىناثلاءزجلا متإلب

 ( فات - (نزاغ) - 54 )

 هنيقيةداي زهداؤف تيدثت

 تينأ ةلدالا 0 نال

 نيذلل لقو) ٌتلقلل

 ةكملهأ نم(نونمؤبإل
 ىلع اوامعا) مهريغو

 م ع
 ا مالا د
 انتتاكم ىلع )ن ولماع انا)

 رئاودلاانب (او رظتتاو)
 لن نأ (نو رظننمانا)

 ىلاعتهّنلاصتقا اموحنككي
 مكهايشإب ةلزانلامقنلا نم
 تاومسلا بيغ ةئبوإ

 هيلع ىنحتال (ضرالاو
 الفامهمف ىرعام ةيفاخ

 هيلاو)كلامعأ هيلع خت
 دب الف ( هلك الا عجري

 مهرمأ هلا عج رد نأ

 مهنم كل مهتنيف كىمأو

 صفحو عفان مجرلإ

 هناف(هيلع لكوتومدبعاف)

 كب رامو) كلفاكو كيفاك

 ءانلإب و( نولمءيامحلفاغب
 ىأ صفحو ىئاشو قدم
 بيلغت ىلع مهو تأ

 ةاروتلاةمتاخ ل يق بطاخلا
 ثيدحلا فو ةبآلا هذه

 ىوقا نوكينأ بحأ نم
 هللا ىلع لكوتيلف سانلا

 ىلاعت



 لا نومضنال ميني

 سانلا عجل كب رءاش
 ناقفتمىأ (ةدحاوةمأ

 تاعاطلاو نامنالا ىلع

 أشي /نكملو رايتخا نع
 ةئشم ,هةلزتعملالاقو كلذ

 ءالشالل عفار كلذورسف

 نولزيالو) زوجيالف
 رفكلا ىف (نيفلتخم
 ءاش نكلو ىآنامالاو

 ءاللنيفلتاونوك نا

 نمالا) كلذرايتخا

 مهمصعاسانالا ( كي رمحر

 تداتتشسح ال نعللا

 ريغقحلا نبدىلءاوقفتاف

 كلذاو) هنف نافلتخ

 هيلعمهالوىا (مهقلخ

 اندتعف فالتخالا نم

 مهنا ل عىذللمهقاخ

 ا ا

 ريغلمهقلحب مو قافناو
 هملان و ربصإ الع ىذلا

 تالي واتلاحرسشىفاذك

 ىهو (كبر ةلكتمتو

 ن المأل) ةكئالمالهلوق

 سائلاوةنجلان مثهج

 نم ةرثكب هماعل (نيعجأ

 (الكد) لطابلا رات

 نه«ضوع «بفنبيوذلا

 لكولبق هناكميلا فاضملا

 هلوقببوصنم وهو اين
 هلوقو ( كيلع صقتن)

 ناي (لماهنأوم)
 ام) هلوقو

 5 نم لدي (كداؤف

 (قحلاهذهىف كءاجو)

 قعمر 000 ةرولا 00١0 ىنعمو (نينمؤماىرك ذوةظعومو) قحرهابةمتقلاءابنالا ذوةظعومو) قحوهامةصتقل اءابنالاهذهىفوأ ةروسلا هذه ىف ىأ

 (| ولو) رخآ اداف مهكر ش

 شم ىهةلزت - .
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 لماعي ىنعي نيحلصم اوناكاذام_هكرسشدرجىرقلا كلهيل كب زنك اموال : الا ىنعم ف لبقو تاّيسلا

 مط مزالوهفةرخآلا ب اذعامأ ايندلا فلاصتتسالا باذع كالطانمدارملاودا دسلاو حالصلاباضعب مهضعب

 قيدضتلا ىلءاهانيمدايعلاق وقحوةلهاسملا او ةحماسملا ىلعاهانبمةللا قوقح ناءاهقفلا ضعب لاق اذطو

 ةعب رشو دحاو نيد ىلع مهلكى هب (ةدحاوةمأسانلا لعب كب رءاشولو) لجوزعهوقو ديدشتلاو

 لكفإ سمو كريشمو ىموحمو قار صنو ىدوه نيبام ىتش نايدأ ىلع ىتعي (نيفلتخم نولازب .الو) ةدحاو

 هنعهللا ىضرةرد رهىلأ نعامبضنالاربثك انالتخااضيأ مهن دىفاوفلتخادق نايدالاه ذه نم ندع

 ىراصنلاو نيعبسو نيةنثاو أ ةقرف نيعبسو ىدح ا ىلعد را تس اع ترام نسععال اوسرنأ

 ' انو ماقلاقةنب واعم نعهوحنب ىذمرتلاو دوادوبأهجرنسأ ةقرف نيعبسو ثالث ىلع ىتمأ قرتفتسو كلذ لثم

 ناو ةقرف نيعيسو نينا ىلعاوقرتفا باكسلا لهأ نم مكلبق نمناالأل اقف ملسوهيلعةنلا ىلصةللالوسر

 هجرخأ ةعاجلا ىف هوةنحلاىفةدحاو ورانلا ف نوعبسو ناتنثا نيعمسو ثالث ىلع قرتفتس ةمالاوذه

 ةلملا نمةجراخريغقرفااهذهن ًاىلءةلالد هيف ىتمأقرتفتسو سو هيلع هللا لص هلوق ىاطمتا لاقدو ادوبأ

 اورهظواوفلتخ اواوقرغت نبذل ءاوهالاو عدبلا ل عأقّرفلاءذهمدارما ءريغلاقوهتمأ نم مهلعجذا نيددلاو

 ةقرؤ ىهةدحاولاب دارملاو ءاوهالاو عدبلا لهأ نم مهريغوةضفارلاو ةلزتعلاوةب ردقلاو ج راوخلاك هدعب

 محر نمالا) ىاعتو هناحبسهلوقو هلاعف و هلاوق أى لسو هيلع للا ىلص لولا اوعبنا نذلا ةعامجلاوةنسلا
 ار هلاو ميوقلا نيدلاىلاهادهو قالا ىلا قيفوتلاوةباد_طابهيلع نه كب ر.حر نم نكل ىنعي (كب ر
 نب كلامتلأس بهشأألاقمهقلخ فالتخ اللوءاطعو نسما لاق (مهقلخ كلل ذاو) نوفل تال مهف ميقتسملا
 ةداتقو دهاجو سابع نبالاقو ريعسلا فق ب رفوةنملا فى ب رف نوكيل مهقاخ لاف ةيالاه ذه نع سنأ

 فالتخالا لهأ قاخو ةجرال ةجرلا لهأ قاخءارفلا لاقو مهجر ب نييذلا ىنعب :م-عقاخ ةجرالو كاحضلاو

 قاخواوفلتح نالباذعلا لهأ قاخواوفلتح الئءاةج-رالة_جرلا لهأ لجوزعةللا قاخ لليقو فالتخالا

 نيفاتخم مهلعجو لطابلا لهأ قاخ هللا نا ةبآلا ل صاغ الهأاط قاخورانلاقاخوالهأاط ى واو هنحلا

 ةجرلاب مهضعل ىلع كح و رانلاىل م .هريصمو فالتخالاب مهضعب ىلع ف نيقفتم مهلعج .و قل الهأق حاخو

 تو) لاعتو كرابتهلوقوهوةب آلا قايسلوقلا اذهةمص ىلعلدب وةنجلا ىلا مهريصمو قافتالا لعأ |مهو

 ةنجللاماوقأ قاخ ىلاعتوهناحبسةّنلا ناب ب رص اذهو ( نيءج أس اذلاوةنجلا نم مهجن المأل كب ر لك
 هلوقوو هب ةيادطإ نم م_هعنمو طذقت .رانلاوةلالضالاماوقأ قاخو ةنجلا لهألامجالمهقف وو مهادهف ةجرالو

 د ا زامل( كداؤفهب تبثتام لسرلاءابنأ نم كيلع صقن الكو ) ىلاعتو هناحبس

 لعل سمي بلان مساعي رط :رجاموةيلاخلا نورقلاو ةيضاملاممالاٌصصقةمب ركلاةروسلا
 تبثنام مهموق مم مط ىرجامو لسرلارابخأ نم ىنعي لسرلاءاين أن مدجماي كيلعصنالكوهلوقب سو

 00 ا ل ا كيتىنا يبس كايتو ىرعانز :هي كداؤف

 ىذالا لمحت هيلع هسا ذككت مهعابتا عمءايبنالا عي مجلاح نا لءو صدقلاه ذه عمساذا رك اوم

 ليقفدوعياذامىلاريمضلا اذهىفاوفاتخا ( قطا هذهىف) دمماب ( كءاجو) هيملعرب_صلا هنكسأو هموق نم
 ةبالاهذ- هى ليقوابيلاريمضلادوعب ىتحرك ذاين دللر جب هنال دعب هيفو قحلاايندلا»ذهىف كءاجوهانعم

 هذه ص خ لف نآر قلاروس ىف قا هءاجدق تلق ناف نيرثك الا لوقوهو برقالاوهوةروسلاهذهى ليقو
 روسلا ناعم .ريغىف قاهءاجدق نوكيالن أرك ذلابةروسلا هذه صيصخت نم مزابال تاقرك_ذلابةروسلا

 هذهو ىأ 0 ا دال ناغب ستقول. ةلاهمخا هاو قدسو قدك ارغب || ومال ىرك ذوةظعومو) اطافي رسشترك ذلاباهصخامناو قدصو قحهلكنآرقلا لب

 هراقتسلا



 تاعاطلاوأ ب ون ذلا نماهنيبامر ه كنت سجل | تاواصلا نا ثيدحلا فو بون ذلا نيهذب سجل تاولصلا نا (تائيسلا نيهذي تان.حلانا)

 نآرقلا وأهدعباف مقتساف ىلا ةراشا( كلذ) ربك ؟هنناوهنناالاهلا الو هنن دج او هللا ناحمس وأاهحمبةنسحلا ةئيسلا عبتا مالسلا هياعلاق

 هءاخ مدنفاهابقف تلخ دفدوج أر ثتيبلا فة ىماللاقرّملا عئابىراصنالاةب زغنب ورم ىفتلزن نيظعتمالةظع (نب ركاذلل ىرك ذ)
 لاثتما ىلع (ربصاو) ةماع سانال لب لاق ةصاخهلأ ل يقف كلل ةرافكى هلاق من لاقرصعل انعم تدهش له مالسا/هيلعلاقف تازنذاك باك اح
 رجأ عيضيالهنلا نافإ) هبالا هنم ئيث متيالفهنع تيهناسم ءاهتتالاو هبت ىمأأم

 (تائيسلانبهذيت انس سلا نا) ءاشعلاو برغملاةالصاوبدارملاو ةلزنملاةفلزلا لصأو ةفلزاهت دحاو
 لسوهياعةنلا ىلصةللالوسرناةري رهىفأ نء(م) اهنرفكيو ٍتائيطحخلا نبهذي سلا ٍتاواصلا نا ىنعي

 ةياورفدازو رئاكلا شغتملامةباورىفداز ّنهنابال ثارافك ةعجلاىل ةعبلاو سهلا تاواهلالاق
 لوسرعمسهنأةريرهفأن (ق) رئاكلاتبفتجا اذا نمي تارفكمناضمر ىلا ناضمرو ىرخأ

 نم تبي لهتاىم سجس موب لكميف لست غي ىدح باب رهن نأول ميار أل وقي سو هيل عةتلا ىل_ههللا
 ىل_ههللالوسرلاقلاقرباج نع (خ) اياطخلااهسهننلا وحع سجل |تاولصلا ل ثم كل ذة لاقالاولاف ئثهنرد

 ةالص!!لثمتاحلاصا!لا.عالاهرفكتبونذلا نمرئاصلاءاماعلا لاق نردلا نم ىتيامو نسحلا

 ةبوتلاالااهرفكيالف بونذلا نمرئابكلاامأو ربلالامعأ نمكلذوحنو رافغت_سالاورك ذلاوةقددلاو
 ثااثلا هإعفىلءعمدنلاىناثلا ةياكلاببنذلا نع عالقالالوالا طرمشلا طئارسش الثا طو ح وصنلا
 هللاءاشن ةلوبقمتناكو ةب وذل تدح طئارشلاهذهتلصحاذاف لمقت_ىملا فهيلادوعيال نأ مانلا مزعلا
 لوالالوقااو ريك أهللاو تلاالاهلاالو هل دج او هللا ناحب س لوقاهنا تاس اري _.ض:ىفدها# لاقوىلاعت

 هنع نيتياورلا ىدحا فدها#و بيسملا نباو سامع نباودوع.سم نبالوقوهو سجل ا تاواصا هنأ حصأ
 ليقو ةب وتلاوةماقت_سالا نمهرك ذ مدقنامىلاةراشا (كلذ) ني رسسفملاروهجو كاحضااو ىظرقلاو
 هللا لص ىنال باطخلا ( ربصاو) نيعيطملا نينمؤمالةظعىنعي ( نيرك اذلل ىرك ذ) نر قلا ىل!ةراشاوه
 عييضيال هللا ناف ) ةالصا| ىل ربصاوهانعغم ليقو مهم هاقلئامو كموق ىذ ىلع داب ربصاو ىنعي إ_سوهيلع

 ىنعي (نورقلا نم ناك الولف ) ىلاءتوهناصبس هلو و نياصملا ىنمي سابع نب !لاق مطامع أ ىنعي (نينسحلارجأ
 ريخو ةعاطو زييعولوأ ىنعي( ةيقب ولوأ ) د ةمأاي ىنعي ( مكلبق نم) مهاكلهأىتا نورقلا نمناك الهف

 ناك اذاريملا نمةيةب ىلءنالف لاقي ريخ نمةيقب ولوأ هانعم ليقو ريخ هيف ناك اذ اةيقب مذ نالف لاه

 ةبآلاو ضرالا ف داسفلا نعىبهنابنوموقيىنع (ضرالا ىف داسفأا نعنوهنيإةدو# ةاصخ ىلع
 (الياقالا) مهاكلهأ كل ذاف ضرالا فداسفلا نع ىروني ريخ هيف نم مهيف نك ىنعزجب وتلاو عا رقتلل
 ءايبنالا عابتا مهو ةيضامملا مسالا نم نمآن «ىنعي( مهنمانيجنأ نع ) الياق نكسلهانعم عطق:مءانث:سا اذه

 مهسفنأ اوهاظ نيذلا عبتاو ىنعي (هيفاوفر: أاماوماظ نيذلاعبتاو) ضرالا فداسفلا نعنوونياوناك
 ىلعتاذالاراثياورعنلا نمهباو دوعناماوعبتام-منا ىنعملاو معنتلا فرتلاو هيفاوم_عنتام ىداعملاو رفكلإب
 ىرقلا إيل ) دعا كب رناك امو ىنعي ( كب رناك امو ) نب رفاكىنعي ( نيمرجاوناكوإلاهمعنوةرخآلا
 مهو كدو مهرفكب مهكلهب نكلو مطامعأ ىف ىنعي (نودحاصماهلهأو) هنم لظإ مهكلهبال ىنعي (رطب

 عيج ىلع مةشموها«ءاج(نينسحلا ("ا/ه)
 نم ىهاونلاو صماوالا

 هلوقىلا مقّت_ساف هلوق

 ند كلذ ري-غو ريصأو

 نمناك اواف) تانسللا

 ناكالهذ( لبق نمنورقلا

 ضيضحلل عوضوموهو
 ولوأ) لءغاب صوصخمو
 ريخو لل-_ذفولوأ (ةيقب
 ةدوحلاو ل_ذفلا ىهسو

 قدس لجرلانال ةيقب
 هلضف أوهدوج هج رخام

 لكفلاو دولا قالت راف
 ةيقب نم نالفلاق.و

 مهرايخ نم ىأ موقلا

 ايابخااوزلا ف مهوق هنمو

 نوهني) اياقب لاجرلا فو
 (ضرالا ف داسفلا نع
 مالسلاهيلع هبي

 مالاف نكي نا هستمأو
 فربك الها هللارك ذهبنا
 نمةعاج ةروسلا هذه

 نوبن نيدلاو لقعلا كوأ
 رغفخلا نع مهريدغ

 ن؛اليافالا) ىصاعملاو

 ءانثتسا (مهنم انيجنأ
 البلق نكلوىأ عطقنم

 نورسقلا نمانيجحتنأ نم

 نوهن نبذلاانيجنأهلوة ليا دب مهد حو نيهانالةاجنلا نال ضيعبتالال نايبللا: يأ نع ىف نمو ىهنا نوكران مهرئاسو داسفلا نعاوون

 اوهنمهنمانيجنأ نمالياقالاىأر مضم ىلع فطعوهوركنملا نعىهنالن وكرات! ىأ (اوماظ نيذلا عبتاو) اومظ نب ذل انذخأوءوسلا نع

 ةورثلاوةسايرلا بح نم هفرتلاو عنتلاهيفاوفرءاماوعبتا ىأ (ه.فاوفرتأام) اوهن ىلع فطعووفمماوهشاوماظ نيذلا عيتاوداسفلا نع
 مويلعوكح وضارتعا (نيمر#اوناكو) مهروهظءاروهوذ.نوركنملا نع ىمهنااو فورعلابىمالا اوضفروع ىنطا شيعلا بايسس ب لطو

 اهطاملاظ ىرقلاهّنلا كال مي نأ حصيال ىألعافلا نملاح ( ملغب) ىتلاديك اتلماللا (ىرقلا كلاهما كب رك امد)ن اومر# موق مهناب

 اهف تالماعملا ف نوحلصم مهراهلهأ كرس ببس ىرفلا كاوبالىأ كرمشلا لظلليقولظاا نعهناذلاهبزنت (نوحاصم) موق (اهاهأو)



 اهفو مهماظ قءاريكلاوةدافلاىلااو. ؟رئالىا ةرفكلا عابتالباطخاذ_ههنلاهجر خيشلا لاقاوايمتالو (اوماظ نبدا ىلااونكرئالو)
 ىلص هنا ف قوما نرعو ناكر ثكاباوقحلتال وةداتق لاقو مهرفكباضرلا مهمل! نو < رلا م: لء قرارا ميل أ وعدد

 هذهأ ارفاماف مامالا تل 1 0 ا ا ل ل ل ل لل

 قافااسلف هيلع ىنغ ةنآلا

 نميفاذهلاقف هلإبق

 فيكف ملظ نم ىلا نكر

 لءج نسما نءعو ملاظلاب
 الو نبءال نيب نيدلا هللا

 لاقو اوئنك رت الو اوغطت

 ال داو مهجىف نايف
 نورئازلا ءارقلاالا هنكسد

 امىعازوالا نءعو كولمال

 نم هللا ىلاض غب ئث نم

 لوسرلاقوالماع روز ملاع

 نه لسو هيلعةنلا ىلص هللا '

 بحادقف ءاقبلا,لاظاعد
 دقاوهضراىف هللاىععين ا

 ملاظ نع نافاس لمس

 ةيرب ىفكالطا ىل:فرمشا

 اللاقفءامةبرش سي له
 هعدلاق توي هل ليقف

 نودنم ملامو) توع

 نم لاح (ءايلوا نم هللا

 ىقىا رانالامكح .ةفدل |وق

 ىلعمتتاو رانلا كسمتف

 ملاموهانعمو ةلاحلا هذه
 ءايلوا نم هللا نود نع

 نه مكعنم ىلع نوردقي
 معنم ىلءر دقي. الوهباذ د

0 
 مح هنالوه عر صنبال مث

 م ىنعمو كمزذعتب
 نءةرصنلاىا داعبتسالا

 ةواداامقاو ) ةدعبتسمهنلا

 ةيشعوةو دغ(راهلا فرط
 ةودغلاةالصوهب رقاذاهفلزأ نمراهناارخآ نمةبإ ردا هناعاس ىهو ةفلز عج ليال نم تاعاسو (ليللا نمافلز د)

 كح

 وهو رودمالا نمدادسلا اود_طقاىأاوددسف ىوان نلو بلاغي ناف ىوق هتلوهسوهرمس عم ندلا اذه

 حاورلاو ةركب حاورلاةودغااوريصةتالو هيفواغال ىذلا دصقلا ىهو هب راقملااوماطاىأ اون راقو باوصلا
 اواعاوراهلاباوامعاهتمدارملاو ليال اريسة خخ دلاواتةواتقوراهما فا رطأوامعاهئم دارملا اوايسثنعع وّجرلا
 نبالاق(اوءاظنيذلاىلا اونكرتالو) ىلاءتهلوقو يو هليلقنىلاةراشاة جدلا نم ئنث ؛هلوقواضيأ ليللاب
 اونهادتالىدلالاقو مطاماباوذرالةيلاعلا اونألاقو .باةابليااوةيحناوهن وكرلاواوليءالو سابع

 رانلا كبيصتق ىنعب هب( رانلا كسمتق)او لظنيذلا ىلا اون الو انعم ليقو مهوعيلتالةمركع نعو ةماظلا

 نب( نورسصننالم) باذع نء.كنو نار اضن اواناوعأ ىنعب :(عاي 0

 ىضروأأ ةماظاا ىلا ئكر نا ديعوهيففةمايقل| ىفا دغةللا باقع : نم مهما خيو كر رم نم 5 !نودختنال
 قرطةولصلا مقأد) لجوزعاوق ف ٍلظلا نم للا ذوعن مهسفن أى ةمللغل لاح فيكس موبحأو أ مطامعاب

 تدبلافناتلقف | اره عاتبت ةأ سمعا ى 7 ”لاقرمسلا ىلأ ع نع ىذمرتلا اورامةيآلاهذهلوزن ببس (راهلا

 ىلعرت سالا-ةفه كلذ ترك ذ فر ياي تيتافاهتليةفاهماات , وهاف تيءلا عم تلخ دفهنم ب يطا ه ار

 اد اربح الو بتو كسسفن ىلعرتسا لاقفهل كلذ ترك ذفرمع تإ فرب فادح خالو بتوكلسقت
 !دذهلثعهل »أ ىف هللا ليجس ىفايزاغ تفلخ الاهتفهل كلذ ترك“ ا يم نحلل اوسرتيناف ربصأ

 مو هيلع هللا لص هللا لوسر قرطاو لاق راذاا لهأ نمهنا نظ ىتحةعاسلا كلنالا ملأ ع نكي هنا ىني ىتح

 وبألاق نبركاذاىرك ذكلذهوقىلا ليا !نمافلزوراهللا ىف رطةالصاامقأو هيل نلا ىحدأ تح اليوط
 لب لاق ةماع سانلل مأ ةصاخاذطأ أهلنا لو سراب هبا أ لاقف مس وهيلعةللا ىلص ننال وسراهأر قف هتيتافرسسلا
 الا ةلاوءبتغو عكويفص عب رلانب سيقو بي رغ نسح ثيدحاذهىذمرتلالاق ةماع سانلل

 مسوهياعقللا, ىلص ىنلا ىنافدلبة أ ىما نم باص الجر نا دوعسم ن هللا دبع ن ء(ق) ورع نب بعك

 ةبآلا هذهىلأهللالو سراب لجرلالا ف ةبآلا ل يالا نمافازووا ملا ىفرط 0 ار

 ذاعم نع ةفاكساناللبلاقةصاخهل٠ذهةنداىناموقلا نملجرلاقفةياور فو ىتم أ نماهم لمع نمللاق

 امهنب سبلو ةأىما قاالجر تيأرأهنلالوس رايلاقف لدكر مل رهياع هللا ص بنلا ىف لاق لبج نبا
 ةواصلا مقأو لجو زعهنلا لزئافلاقاهعماج م هناالااهبلاو هى دقالا أ .ثهن أ ىصاىلا لجرلا ىنأي سدلف ةفرعم

 هيلعةثلا لص نلا» سصمافنب رك اذالىرك ذكلذت ايسلا نيهذب تانسملان اليالا نءافا ازوراهتلا فرط
 هجرخ اةماع نينم :ؤملل لب لاقف ةماع نينم لل مأةصاخدل ى ما هللا ل |وسراب تلقةذاعملاق ىلصير ا ومينا سو

 هلوقفريسفتلاامأ ذاع. نم عم يل ىل يل ىبأ نب نجحرلا دبع نال صنم سيل ثيدحلا|ذهلاقو ىذمرتلا

 ةالص ىنعيراهنا فرط د هاجم لاقو ىشعلاوةادغلاة الص ىنعي راهتاا فرط ةواصلا مقأ و ىلاعتو هن احعمس

 فرطرهظااو حبصا|ةالصلئاقملاقو ءاشعلاو برغملاةالص ىنعيليالا نماةلزورصعلاورهظلاو حممصلا
 رصعلاو حبصلاراهنإ!ىفرط ن سحلا لاقو ءاشعلاةالص ىنعيليللا نماغازو ف رطب رغم اورصعلا ةالدو

 برغملاو جبصل | ةالص ىنعيىب ةعلاوةادغلار اهنا فرط سابع نءالاقو ءاشعإاو برغل |ليالا نمافازو

 ىهراهنلا فرط ىفىتااةالصإ| نأ, هشالاو راها فرطريسفت ف بهاذملا ترثكىزارلا نيدلار فن مامالا لاق
 ةال_صوهلّؤالا فرطلافاهب ورغوهىناثااو سمشلا عواطوهراهنلا فرط دح نال كلذو رصعااورجعفلا

 بجوف ليلا نمافازو ىلاعت هلوق تحت ةإخاداهنال برغملاةالص نوكينأ اروح الى نال! فرطلاورحفلا

 هناعاس ىهو لالا نم فاز ىفةالصأام ةأو ىنعب(ليللا نمافلزو) رصعلاة الص ىلءىناثلا فرطلا ل

 اهتدحاو
 - نافاضمامهنال فرظلا لعراهنلا فرط باضتتاوءاش ءلاو بر ةملا فازلا الصو ىشعلاوزلادعبام نالرصعلاورهظلا ةيشعلاةالصو رحفلا

 هيلا فاض اح فاضملاءاطعا ىلع هلك اذه بسنت: هرخآو هلو أ وراهنلا فصن هتبت ًاوراهنلا عيج : عيجج هدنعتقأ كالوقك تقولاىلا



 مم( [لاحلثمك ارمشلا ىف مطاح نأدي ري(لبق نم مهؤانادبعياك الا نإ و دبعيام) لاق مهو مها ديعو ومونم ماقتت الاب ّةدعو لسو هيلع هللا ىلص

 مهتدايع نم ىأةلوصوموأةب ردصم موا ىفاموةب رملا نع ىهنلا ل لعتهانعم فانئتساوهوهلثم مهب نازغيسف مهاب ايلزنام كغلب دقو
 مهءابصنا مهءانآ انيفواكباذعلا نم مهاظح (مهببصن مهوفوللاناو) اهنمنودبعيام ل ثموناثوالا نم نود بعيامم وأ مهتدابعكو
 فلتخ موقد رفكو موقهن نمآ (هيف فاتخاف)ةاروتلا(باتكلا ىسومانت ادقلو) الماك ىأ موهنصن نم لاح (نضوقنم ريد )

 داعسوم+ وفني (,ونيىغنل) ب انعم مالنا (ك ا داق ا اا 2 0 وهو ن كرفلا ف

 ىزاجلادانسالا ىلءةبيرراذ | سهلا ا وبا اتا ل تاس طل سا ل718-1--5-5---

 نونا اك ناو) (لبق نم مهؤابآ د رعي 5 الا نو در عيام) عفن: الورضتالاهمنافرافكسلاءالؤهاه دبعي ىت اامانصالاهذهىف دج

 مهوفوملاناو) مهلشماهو دبعف اهو دبعي مهءابآ و ًارمهنأالا دنتسم مانصالا هذهةدامع ف مط سيل هنأ ىنعي'

 هيف صقن ريغ نم مطد هانردق ىذلاقزرلامهقزرن مانصالاه ذه مهتدابع عماناو ىنعي ( صوةنمريغمهدصن

 صقانريغارفوم الماك ةرخآلا ف مطر دق ىذلا باذعلا نم ىنءإ مهيصن ةيفوت نمدارما نوك,نأ ل متحي و

 هقلا فاعلا نع ضو

 ناو ىأم-هاكن او ىن-عي

 0 قدصممهنف باتكلا ىف ىنعي(هيف فلتاف)ةاروتلا ى ب (اتعتلا عرختبا ”ادقاو) لجو زعهلوق 0

 اسوي راع هللا ىلص ىنلل ةيلسن هي ةفنأ ارقلاب دايك موق لعف كب بذكمو هب
 0 00 (كب رنم تقبةملك الولو)

 ءىيجم دب / عزو ىرمو)

 ناءال نيباهم ل دفيلا مهرفك ىلعاي :دلا ىفةبوقعلا لرجهت نمهنوقصتسيىذلا ناكل ةمايقلا مويى لا مهنعباذعلاريخأتب ىنعي
 لام نليباهم لل كعيلاهم مهك الهاو مهماذع نم غرفو لاخلا ىفاوب ذعأ ىنهدر (م-منب ىفقا) ىلاءتوكر ايتهلوقوهو مهب ذكستو

 وهو (مهنفويا) مالو ةمهنلاو بي رلاىفاوعقو دق مهنا ىنعي (بيىم) دن اي كياعهلوزنو نآرقلا نم ىنعي (هنم كش ىنامهناو)
 ا مسقلامالماللا (مطامعأ كب رمهتيفويلال) بذكملاو قدصل | نيفلتخا نيقي رفلا نمىنعي( الكت او )

 عماد معا تطوع ف ىلع ب ذكللا ىزاجي و :نجلا هقيدصت ىلع قدصملا ىزاجيبف ةمايقلا ىف مطامع أ ءاؤس ممنيفوياهئلاو هريدقت

 مهنيفويلهلاو مهعيج ناو تقدناوهدابعلاممأ نم عوئثهياع ال ىلاعتوهناحبس هنا ىنعي 6 خ نول .عياستهنا) راثلاهبيذكست

 ءازج ىا( ملامح كبر) كمةتساف) ىلاعتو هناحسسهلوق يو نإ رفاكلا نيب ذكلل ديد هو درعو هيفو نق دصملا نينسحلإل دعو هيفف

 0000 مطامعأ مك هيل !ءاعدلاو هب لمعلاو كب رند ىلع داي مق شاف يمي زسو هتاع هلل لس 1 كاققملا ( ترمأ

 08 1 000 وهفا هيلع لزب ةماقتسسالا ىلع ناك لسو هيلع هنلا ىلص ىنلا نال ديك نال مقتساف ىف سمالاو كب ركل سعأ

 ناك هج وكب وبا وألا نم "نمد وع( كسلا نيوز ةىنسرانقلا نات اظت انزع مي

 0 وورولا لقةتلالوس ةراي تلقا قا ما دبع ني نايس نع( مز تان ول مالا ىلع

 لعضفض همس نان و يسر كيساتما تس

 فذحلا لبق لمع؛لعفلاو (ريصب نولمعتاجبهنا) نع ميهنودب د ىعأ اما وزواجيسف نيرملا قارات ةزءا م فرو ستاا
 كيلو نكي وحن 0 هللا ىلههنلا لوسر ىلع ةبآتازئام سابع نب لاقاهن*ع ئنثهياع خيال كلا امجإب ماع ىلاعتو هناحبسهن ىنعي

 ناش تملا د ىلصىنلا نعةريرهىبأن ع(خ) اهتاوخنأو دوه ىتبيش لاق كلذ هبآلا .ذه نمهياعدش أى ح لسوهيلع

 3 ةودغلاب اون .ءتساواورشب أووب راقواود دسف هبلغالا دحأ نبدلا داش ن ناورسي ن بدلا نا لاق سو هيلع هللا
 : م ١

 تمل نمهناه-ف ل يقام

 ًارقورداصملا نميز أتلا فلا هيفامو ىورثلاو ىوعدلا لثم نوكحبي نأ ز اجو فقولا ىرج لصولا ىرتسأ مال راصف فقو مثال هتعج ئلاا

 هلوقك اعيج الكناو ل يقهناكنيعو# ىأ نيمومامالكن او ىنعملاوانرك ذامدب وب وهواملالك ًاهلوقكنبونتااباملالك ناو ىرهزلا

 م-هنيفوي ويلاوثعب مل الكناو لق هناكراصتخا مالكسلا فل خ د دقو فرظلا ىنعمهيفاز اجيال بحاصلاقو نوعججأ مهلك ةكتئالملا دجسف

 ىتلاةماقتسالا لثم ةماقتسا مقتساف (ترصماممقت سافريبخ نوأمعيامبهنا) معامل ديد_كنب ىل سي ىفاسكسا!لاقو مطاع كب ر

 عجرورفكلا نع بات نم مق ا وطعم (كع.بات نمو) اهنعلداعريغاوب ترما
 مسو هيل عمنلا ىل هللا لوس رىلعتل ازئام ليقهوقناف كب ,زاجوهف (ريصب نوامعتا هنا ةللادو دح نعاوج رختالو (اوغطنالو) اصلخمشاىل

 دوه ىنتسش لاقاذطر ةبآلاهذه نمهياع قشا تناك ةنآ



 دعسي هدعسو ءزال دعس صفحو ل ءو5 :زجاو دعس( او دعس ني ذلاامأو) ديعسلاو 2 (#ا/#) ىشلا(دي ربا لاعف كب رنا)
 .”٠ |اويف نيدلاخ ةنجلا نفل دعتم 20 ااا ا ا

 ضرالاوَتاومسلاتْساذأَم

 ءانئتساوه (كب رءاشامالا
 ةنحلا ميعل ىف دولخلا نم

 ةنجلاىوسمطنأ كلذو

 ةيؤروهو اهنمربك اوهام
 داتطم واق اوضروىلاعتهنلا

 ردقب هبذعي نأعاش نمالا
 ةنجلاهإ دب نأ لبقهبئذ

 هللا ىضرةرب رهىفأ نعو
 هيلعةللا لص ىبنلا نعهنع

 ىفءانثتسالالاق هنأ لو
 هانعموةن1لالهال نيترالا

 لسملل ن وكمال هنأ انرك ذام

 : رانلا لخد ىذلا ىصاعلا

 َج رع ثيحرانلا ىفدولخ

 اضيأهل نوكيالو اهنم

 لخ ديل هنال هنحلاىفدولخ

 امل ةلزتعملاوءعادتا ةنحلا

 نم ةاسعلا جورجاوربو
 تالا لوو رانا

 ىكوبابلا اذهىفةبورملا
 ريغعاطعإ) انيبمامنئاهب

 عوطقم ريغ (ذوذجب
 ةباهنريغىلادتمم هنكداو

 نوذمتريغرجأ مط هلوقك

 ىأر دصملا ىلع بصنوهو

 ترفكل يق ءاطعاوطعأ

 ريغءاطعتإنآعب راب ةيمهنجلا
 دنعامو متاداهلك اذوذحي

 ةعو.هالوةعوطق ال قابةنلا
 ةدبعصصق هللاصقامل

 مهبلحأ امرك ذو ناثوالا

 نم مطدعأامو همقن نم

 ىفكتالف) لاق هباذع

 ىأ(ءالؤهدبعيام ةيرم

 هللا هانت |ةقيقحلا فءادعسرانلا نماوجرخأ نيذلا نال سذاريغ نمءانئتسا نوكيف اهنم مهجرخت
 هللا نا سو هيلعهنلا ىلصهننال وسر لاق لاقرب اج نعىورام لب وأتلا |ذهةمص ىلعلد.وءارقشالا نمىىلاعت
 مهلخ ديفرانلا نم اسانجركهللا ناةباورفوةنجلا مهلخ ديف ةعافشلاب رانلا نماموق جرى اعتوهناصس
 مهسمامدعب موقراذلا نم جرلاق سو هيلع هلا ىبص هللا لوس .رنا سن أ نعاس و ىراخبلاءبرخأةنجلا

 بون ذب رانلا نم عفساماوقأ نييصيل ةباور فو نييمنه+لاة نجلا لهأ مهنمتسإف ةنجلانواخ ديف عفساهنم
 ني-دحن؛ نارمجح نع ١) نويم:وجلا مطل ةيف«تجروولضفب ةنلا هللا مهلخ دب م مط ةياوتعاهوبااصأ

 نييمنهملا نومي ةنحلا نواخ ديف د« ةعافشب رانلا نم موق جرخ.لاق ملسوهيلعهللاىلص ىنلا نأ

 ىلعف ةنجلا مطوخد لبقرانلا ف ءالؤه ثبلةدمىلا عجريفةداعسلا لهأ روك ذملا ىفاثلاءانئتسالاامأو
 تاومسلاتءاداماهيف نيدلاخ قي هشوريفزاهيف مطرانلا ففاوقش نيرذلامافةيآلا ندم نوك,لوقل اذه

 ىففاودعس نيذلاامأودي ريال لاعف كب رنا) ةنجلامهلخد يفاهنمميجرخنأ كب رءاشامالا ضرالاو
 هلخديفاهنمهجر مالو اذلاهاخ د نأ (كب رءاشامالا ضرالاو تاومسلا تماداماه.ف نبدلا> ةنجلا
 ءادعس ةقيقحلا ىف .هنيصوصخ موقىلاامهنمدحا او لك ج رب نيءانثتسالان !لوقلا اذه لصاخةنجلا

 ناىلءةمالا عاج نالةنلا ن واخ ديفاهنم نوجر خم مثرانلا ىفةريس#ب وقءاوماومجوةسااب ون ذاوباصأ

 ةدم هوهوءايقشالاوءادعسلا نيم رفلاىلا ناءجرب نيءانئتسالا نال يقوادب ااه: مجرالةنجلا لخد نم
 لهآ ل خدي مْباسحلل ,مفوةوةدمو ثعبلا ىلا توما نيباموهو حز ربلا ىف ييسابتحاو اين دلا ىف مهريمعت

 كب رءاشامالا هانعمليقورا دما اذهالارانلاو ةنملا ف نب دلا ىنعملا نوكسفرانلارانلا,لهأوةنلا ةنجلا

 ىلع ةدايزلا نمكب زءاشامالا ضرالاوتاومسلاتماداماهبف نبدلا> ىنملان وكيف كب رءاشام ىوس
 دواخ كب رءاشدقو ىنعي واولا ىنععالا ليقو نيفلأ ىوس ىأ نيفلأ الا فلأ ىلءنالفل كلوقكوهو كلذ
 ىأاوماظ نييذلاالا بح م<لعسانلل ن روكيالثلىلاءتو دحمي هلوقكوهف ةنحلا ىفءالؤهدواخورانلا ىف ءالؤه

 اذهءارفلالاقاهيف دولاب ملك هنالأ شيا هنكلوا هنم مهجرخال كب رءاشولو انعم ليقو اوماظ نب. ذالالو
 لاوقالاهذهفهب رضي نأهمزعو كلذري غىرأنأالا كنب رضالةنلاوهلوقكولعفبالو هللاءانثتسا ءانثتسا

 كب رناىىلاعتو هناحعبس هلوق هيلعل دب ولوالا لو ةااوه ميحصلاو نيقي رفلا ىلا عجرت ءانئتسالا ىنعمىف
 ىلعاماف نيقي رفلا لا فلاجالا ىلءاذهف ةنملا ,طاخ داورانلا نمدارأ نم جارتسا نم ىنعي دب ربامل لاعف
 لوصح ديقبن ا هرب رقتو قيهشااوري_فزلا ىلا ءجريءايقثالا بناج ف كب رءاشامالا هلوقف ليصفتلا
 قءانئتسالاو ع ومجلا اذه هيف لصح نأ بج .وهيلعءانثتسالا ل_خداذا هنالدواخ عم قيهشلاو ريفزلا

 ءانثتسالا نا ل يقودواخلا دعب ميعنلا نيم مط ةداي زلا نهب رعاشامالا ىنءيةدايزلا ىنهي نوكيءا د« سلا بناج

 فوري رهمزلاودربلاىلا رانلارح نم مهجر نأ نمكب رءاشامال هانعمءايقشالابناج ىف لوالا

 لؤالالوقلاو اهتاجردونانذ+لالرانم ىلعأ ل ازانم ىلا مهضعب عفرين أ كب رءاشامالا ا :عمءا دعسلا بناج

 وهلباهنم جرخالة نجلا لخد نمنا ىلعةعمتجةمالاناةنجلا ىفةنجلا لهأدواخ ىلع ديو راتخن اوه
 دي ز نبا لاق عولعةمربغىنعي (ذوذجمريغءاطع) ءاذءسلا بناج ىف ىلاعتو هناحبب سلوق دو اهيف نيدلاخ

 لهالءاشي ىذلإبانربخ لو ذو ذجمريفءاطءىلاهتلاقف ةنجلا لهالءاشي ىذلاب ىلاعتو هناحبس هتداانربخأ

 اباقح اهبف نوتبليامد_عب كلذو دح أ ايف سبل نامز ماهج ىلع نين أيل لاقهنأ دوعسم نبا نعىورورانلا

 نك امأءالخا ىلعةنلا لهأ دنعلومحف ةربرهىنأو دوعسم نبا نعحس نااذهوهوحنةرب رهىنأ نعو

 عيج جارخاعطاقلا حيحصلا ليلدلا,ت ب'هنالاهنم مهجارخادعب رانلا نهرانلا اوقحتسا نيذلا نينمؤلا
 اودادزبل رب رهمزلادرب ىلا رانلا رس نمرافكلا جارخ ا ىلءالو# نوك,و أ اهيفرافكتادولخو نيدحولا
 كش كتالفىنعي (ءالؤهدبعيامةيرم ىف كتالف) ىلاعتوهناحبسهلوق ملعأهللاو مهباذعقوفإب اذع

 دمتي هللا لوسرإةيلستمهلبق مه اثمأ ب اصأ ال مهتدابعةبقاعءوس ىف صصقلا هذه نم كيل ءلزن ا مدعب كسنالف



 اهنع ءازتجالاوءايااف دحواهفذدح سجون ةلعالذا لصالاوهءايلاث امثاو لصولا فىلءو مفانورمج وبأهقفاو كم ءايلابو (تأيم وز
 بوصنم مول ا د ىلا فاضما موءلاالسانلاهل عو#ت مويهلو * ىلا عجر .,ريمض تأب لعافو غبنانك امهريظنو ل دهةغل فريأ 5ك ةريمكتاب

 امام ماا كارلا ١ حسب ال1151 تاور تك سك نط كلا 8 م22 1/١ اذ نمهللانذإبالا دحأ عفشيالىأ (هنذابالا سفن ), ماكستال ىأ( ماكتال) هلوقبوأ رك ذاب
 قئالخلا عيج نا ليق (هنذإبالا سفن ماك:الا) مويلا كلذ ىنعي (تأيموب) ىلاءنهتلاالا دحأ هماعيال

 نيب و ةبآلاه ذه نيب عما ءجوفيكتلق نافىلاعتةثلا نذابالا هيف دحأ ماكشيالف مويلا كلذ ىف نوتكسإ
 انكامانب رهتلاورافكلاةجاحم نعارابخاهلوقو اهسفن نءلذاك سفن لكىفأ: مون ىلاعتوهناحبسهلوق
 هيقو ةفلتخم لاوحأهلو لب « ول مانقلا وتل مو لا كلذ ىف مالكلا ىلع ل دئاضبأ رابخالاو نيكر شم

 ىمطنذؤيلاوحالاضعب فولاوهالاةدشا مالك !!ىلع نوردق اللاو>الا ضعب ىففةميلظعلاوهأ

 نمدار ١اليقو نوركش ونولداج و نوجاحيفلاوهالا ثان منع ففختاهضعب ىفو نوماكتيف مالكلا

 (مهنف) ةءافشلا فاطهللا نذأي نأالا ا مش سفنل سفن عفشتال ىن_عيةعافشلا هن ذابالإ سفن م :ال هلوق

 ناسنالل ةيطالارومالا ةبواعم ى مةداعسا|وةداعسلا فالخ ةواقشلا (ديعسوقش) فقوملا لهأ ن4 ىنعل

 ةبورخأ ةداعسو ةب وين د ةداعس نإب رض ىل ةداعسلا ما طهريسيتو حال_ملاوريخل ا ل_ىف يىلعهن دعاسمو

 ةواقشو ةب ويند ةواقشاضيأ نيب رض ىلع ةواقشلا كل ذكوةن!اهتباهننالىودقلا ةداعسلا ىهو

 تقبس نم ديعسلاو لزالا فةواقشلاهل تقبس نم قثلافرانلااهتياهننالىوصقلاةواقشلا ىهوةب ورخأ

 هيلعهللا ىلصهنلالوسراناناف دق رغلا ع ةب ىفةزانج ىفانكلاق بلاط ىنأن ب ىلءنع(ق)لزالا ىف ةداعسلاهل
 ل تك «لدجو سككف رص تلا كل لسو

 قاخا ارسم لكس فاول 2 |لاةفانب ات ىلع لكتت الف أ هللا لوسراياولاهتفرانلا نم» دعمو ةنملا نمه دعم

 له لمعاريصيف ةوا ثا لهأ نهناكنمامأوةداعسلا لهأ لمءاريهيسفة داعسا|لهأ نم ناك نمام أهل
 ةئيدملالهأةريقموهدقرغلا عيقب ,ةبآلل ىرسسيال هرمسين#ف ىندحلابق دصو ىقئاو ىطعأ نماماف أر قمتةواقشلا

 0 تكتلاوناسنالا هديب هكسعامف كلذوحنواصعلاو طو لاك ةرصخم او مبنف دموةغب علا
 دممءاملعلاضعب لدّتساو هيفرثؤب ىتح كلذوحنو ديلاب وأ ةرصخملا كلب هكادرض قوف نم ةانمل

 0 دحلاو ةيآلارهاظوامط تااثالديعسو قش نامسق فقوملا ل هأن ا ىبع يي دحلا اذهو ةبال
 لوقىف فارعالا باص أ مهوهن ايسوهنانس-توتسا نمو هسنعتوكسمر خ مق قب نكل كلذ ىلع
 لجوزءهللإ ةيدشم تحن مهف مهنءت وكسمءالؤهفت ايسالو مط تانسحال نيذلا نين اجلا ولافطالاو
 نيذلااماف) ثكااثلا مسقلا ىف ىلع ديالرك ذلاب نيمسقلا نبذه صيصختو ءاشياع موبف كح ةءادقلا مون

 ىفسفنلاديدرت ريفزلا ل صأ (قيهشوريفز) ناوطاوباذعلا نمرانا! ىفىأ (اهيفمطرانلا ىنفاوقش

 نبالاقوردصلا نههجارخاوه دمريفزلاوأر دصاا ىلا سفنلادر قيهشلاو عواضا| هنم خف ةن:ىتحر دصلا
 راخلد وص لور يفزلا لتاقمو كاحضلا لاقو فيءذضلات وصلا قدهشلاو د, د-ثا|توصااربفزلا سامع
 ىتعي (اهيفنيدلاخ) فوحلاىف قيهشلاو قالا فريفزلاةيلاعلاوبألاقوهردص ىلا هدراذاهر ا يشلاو

 ا ةئحلاتاومش تمادأم عز كاحضلا لاق( ض رالاوتاومسلاتمادام) راناا ىف نيميقم نيث.ال

 لكو ءامسوهف كالظاف كالعام لكسف مهلقت ضرأو مهثاظنءامسن مراثلالهأوة- :ط|لهالدبالوامهضرأو

 موناف برعلا ة داع ىلع كلذو دينأتلا نءةرابعهذهىناعملا لهألاقو ضرأوهف كمدق هياعرقت ساام

 هلوقو . ديبأتلا كل ذب نودي رب راهنااوليللا فاتخاامو ضرالاو تاومسلاتمادامكي: 1 النواوقب

 كاحضلاو سابع ن.!لاقف نب ءاذثسالا ني ذه ىنعم ىفءاماعلا فادخا ( كب رءاشامالا) ىلاعت و ةناحيرس
 5 “ اهوفرتقا بونذب رانلا هللا مهاخ دب نينمؤملا نم موقىلا عجريءاقشلا لهأ روك كلا لوالا ءانثتسالا

 هنذابالاهدنع عفشي ىذلا

 لل-هالريمضلا (مهنف)

 سفن ماك_:الةلال | فقوم ا

 ىسانلاركذ يص دقو هيلع
 (ققش)س انلاهل عومت هلوق

 مهنمو ىأ(ديعسو) بذذعم

 نيذلااماف) معنم ى أد يعس

 اهيف م_طرانلا ىف اوةش
 راجلا قيمهنلوأوه (ريفز
 امهر رخاوق( قءيش 2

 ةلإاوهدرو سغءلاجارخلا
 هيف لماءلاو لاحا عض هومىف

 راذلاىف ىذلا رارقتسالا
 ةردقملاح (اهيف نيدلاخ)

 تاومسلا تماد ام)

 بصنلاعضوم ف (ضرالاو
 تاومسلامواد ةدمىأ

 تاومسدارماوضرالاو

 ةمئادىهواهضرأوةرخآلا

 ىلع ليلدلاو دب الل ةقواخم
 هلوقاضرأو تاومساطنأ

 ري غضرالا لدبتموب
 ليقو تاومسلاو ضرالا
 ديال هنالو تحنو قوف مادام
 مهلقيامم ةرخآلا لهال
000 

 وهوأ ءامم وهف كالظأام

 فاو ديبأتلا نع ةرابع
 ب رعلا لوقك عاطقنالا

 كلذ ريغو بكوك حالام
 امالا) ديبأتلات املك نم
 ءانئتساوه كب ر ءاش

 رانلا باذعيىف دواخل نم

 نيس ةاجاساراناتا اا او 0 درب ا باذع 5 تيرا اننا نيه 5 8

 مهنعقنلا يضر داتقو كلاحشااو سابعنإ 1: ا ا أتلاىلع 2 نم ةواقشاوقشي مءالؤ يف



 هدضرانلاو شطعلا نيكستلدارباءادرولانالرانلاهنودرب ىذلادوروملادر ولا سشب لاف مةد راولابهعامناهبشو ءاملاىلاةدراولا مدقت. ىذلا
 نوعلا سس ىأ مهدفر (دوفرملادفرلا سئب ) ةرخآلا فنونعلا وايندلاف نونعل» ىأ(ةمايقلاموي وةنعا) ايندلاىأ مي 09

 ىرقلاءايناضعب أينلا كلذ ىأ ريخ دعب ربخ (كيلعهصقن) ربخ (ىرفلا ءابن أ أنم)أ ادتبم (كلذ) ىطعملا ءاطعلا سئبو ناعما
 ةلطاودصح ىذلا اوهقاس ىلع مئاقلا عرزلاكرئالا ىفاعاهضعب وقاباهضعب ىأ(ديصح ومئاق) ىرقلا نم (اهنم) كيلعص ومقتسكلالا
 (مهتط (مهنع تنغأاف) اوكتلهأ هبام باك :ر اب( مف اوماظ نكلو) مهاياانك الهاب (مهانملظأم )با رعالان ءاط 0 00#

 25 ررمأ ءاج املا ئث
 اعبوصنم الو هناذ_ع

 ريغمهوداز امو) د

 لاقي ريسخت (بينت
 هريغهبستو ريسخاذا بت

 ىنمين ارسهلا ىف هعقوأ
 هللاربغ ةدامع مهتدافأامو

 (كلذكو) ,هنكلهأ لب يش
 لثمو ىأ مؤرلا فاكلا لحب
 كب ردخأ) ذخالا كلذ

 ىأ (ىرفلا ىذخأ اذا

 لاح (ةلاظ ىهو) اهلها
 ملأذخأنا) ىرقلا نم

 بءصدي دشإوم ( ديدش
 ريذحنان هوذوخألملا ىلع
 رافكنمةلاظةب رق لكس

 نأملاظ لكى لعفاهريغو ةكم

 لهمالابرتغيالو ةيوتلار داس
 هللا قامف ( كلذفنا)

 ةكلاطا مالا صصق نم

 فاخ نا) ةربعا (ةبآل )
 دقتعاى أ (ةرخآلاباذع

 (كلذ) هدوجو و هتمص

 نالةمايقلاموب ىلا ةراشا

 هبلعلد ةرخآلا ب باذع

 ك0

 ليبسىلءراذلادورو ىف لمعّتساو ءاناذد عقهيف لصالانالدوروملادرولاس سب وراذلام 0

 نمهللان ود نم ةيضام لاس ةباكح ى هو نو دبعل (نوعدمىنلا) اراك (

 ىنعي (ةمايقلا موب و)ةجرلا نعادعب وادرطىنعبب (ةنعل) ايندلاو ذه ىف ىنعي (هذهىاوعب ::) ةعاظفل

 نوعلا سب ىنعب (دوفرملا دفرلا سئ إلا ين دلا ف مط تاصح ىلا ةنعللا عمةمايقلا موب ىرأ ةنعل اوعبت او
 ١ دا رع تيدر راحل هاتفا ناك ءانغت لدقو ةرخآلا ىف ةنعال دفران دلا ىف ةذعللا نا كالذو ناعما

 ىرقلا ل هأرابخأ نم ىنعي(ىرقلاءابنأ نم كلذ) ىلاءتو هناصبس هلوقوةرخآلا ىف ةنعلواين دلا فةنعل ناتنعل

 نوربتعي مهاعا مهرابخأ كموقرخس: 0 ا ا عم ستو) هامل لؤرتلاو فلا بلا مالا هو
 اهاهأانكلهأ ىنلاىرقلا نم ىنعي (اهنم) باذعلا نم مهبل ازناملثم مهبلزني و ,هرفكن ءاوعج راق م

 هرثأ ىمدقماهنمو فوقسريغب ناطيحلا ىنعي ماقاهنم ليقو فركب او 5 (دي_صحوم اق

 دوصحلا ىنعي ديصحخل او هرث أبهذو دص> دقدضعب وهق ةوس ىلع متاقهضعب ىذلا عرزلابى اعت هللااههبش ةيلكماإب

 مهنءتنغأاف) ىصاغملاورفكسلاب ىنعي (موسفنأ اوملظ نكس او ) كالهالاو با ذعلاب ى عل ! (مهانماظامو )

 مقدنو مهمانصأ مهعفنت ىأ مهب ذعإ ىنعي (كب رم ءاجامل ونت نمهللا نود نم نوعد»:ىنلاموهتط

 اذكهو وعي ( كب رذخأ كلذكو) ريمدتربغل دقو ريس ريغ ىنعي ( بريقتر يغ مه ,ودازام و)باذعلا مهنع

 (ديدش.مبلأ هذ نا)اهلعأدارملاو هىرقلا ىلعدئاع ىو فربمضلا (ةللاظ ىهو ىرقلا ذخأاذا) كب 0

 مثهتلفب له ذخأ اذا ىت ٍ> ملاظلل ىلع هللا نا ارك اوسرلاق لاق ىرعشالا ىسومىفأ نع (ق)
 ناىلعليادثيد+لاوةممركلاةبالاف ديد ش ميل ا هذخأ ناةملاظىهو ىرقلاذخ اذاكب رذخ كلذكوأرق
 ال-ءاريغال لظلا ناكنااهلهأ !ىلاقوقحلادروةبانالاوةبولاب كلذ ك ارادت نأ بح هناف لظ ىلع مدقأ نم

 لب ةيضاملاممالا ىملاظب صن اهمكح ةيالاهذه نا نظي الو ديدشلا باذعلاو' ميظعلا ديعولا اذه ىف عقب

 مالا باذع نمرك ذام ىنعي( بآل كلذ ف نا لجو زعهلوق لعأّنلاو ثي دحلا هد ضعي ولا ظ لك ىف ماعوه
 اهم ريتعي ربع كئلوأ كالهاناىنعي (ةرخآلاب اذ عفاخ نا) ةظعوموةربعل مهك العاو ةيلاخلا
 ىف رافكلا كئاؤاب هللا امر ظن اذاهنالةرآلا ىفهباذع فاك وللا ىتح ناك ن ماهم ظعتي ةظعومو
 هفوخ ىفةداي ز نوكيف هب ربشعا ةرخآلا فمطد_عأام جذومتالاكوهو هب اقع ميظعو هبا ذع ميلأ نم ايندللا
 نب رخآلاونياوالا نم قئالخلاه-يف عمجت ةمايقلا موي ىنعي (سانلاهلعومج موب كلذ) هللا نم هتيشخو
 امو) ض رالالهأو ءامسلا لهأ هدهشب ىنعي( د هوه مموب كلذو )نيملاعلابر ىدي نيب فوقولاو باسحلل

 تقولا كاذودو دم مواعم تقوى الاةمايقلا موب وهو مويلاكلذرخؤنامو ىنعي(دودعم لالالا هرخّؤن

 2 ائاو سانلاهلعمجي تاقاذا هلءف عفرياكع ومجمب عوف ىموهو (سانلاهل عومت مدب)
 نوكفنيالمهناو سانلا ىلا مو ادانسالاضي أ تبث هن أو مويا عملا ىنعمتابث ىلعه.تاالد نم لوغفملا مسا ىفاملهإ_هف ىلءلوعفملا مسار 1
 + دل «ارجاوفرطلا ف عينا 4 .ةدوهشمىأ (دوهشم مويكلذو) جو مولا نوعمجبهنم

 اوهاس:ادءااواهاهتن م ىلعو اهاكل يجأتل اة دم ىلع قاطي لجالار وك ذملامويلاىأ(هرخؤنامو) دح أ هنع بيغيال فقول | قئالخلا
 ةدلاىهتتكالا مويلا اذه رخؤناموأ فاضا|ف دب ةدودعمةدمءاهتنالالا (دودعملجالالا)هرخؤن امد ,هلوق ىنمعفاهاهننمو اهتياغلال

 ايندلاءاقبل اهانب رمد ىلا



 ىأدب زي باذعهيتأيانيأ نوماعت فوسليقهنأك اهيفولمع نعرعلا لعفل ةقلعمةيماهفتسا نم (بذاكوه نموهب زخيباذع هينأينم
 مكاو عدو معز ىف ب ذاكوهىذلاوهب زخبب اذ عهينأ, ىذلا قشلا نوماعت ف وس ليقدنأك اهيف لمع دقةلودوموأ بذاكوهانبأأو هحضفي
 اذاهاولاق ,منأكر دق ملاؤسلباوج .وهىذلا فانئثتسالابىري دقت ل صواهعزنو لصوال عضو فرب رهاظ لصوف هوس ىف ءافلالاخداو
 (اوبقتراو) فانئتسالا امهغلبأو ةغالبلا ف نافتلل نيهجولبناينالاو نوماعت فوس لاقف تنأ تام واننناكم ىلع نحن انلمعاذا نوكي
 ريشعلاكب قارملا ىنعم وأ براضلا ىنعي بي رضلاكه بقر نم بقارلا ىنعع بيق :رااورظتنم (بيقركعم ىنا) كلل اوقأاموةبقاعلا اورظنتاو
 (ةحيصلا اوماظ نبذلا تن خو انمةجسربهعماونمآن ي.ذلاو اب يعشا:يجنان ىمأ ءاجا م و) مفتر ملا ىنعع عيفرلاكب قترملا ىنعب وًارمشا عملا ىنعمي
 دعوت ارك ذدعباءقواموئالءاجاساف طولو دوم ةصقرخاىوءاجالو نيدموداعةصق رى رك ذا اواوكلهف ةحيص لب ربج مهحاص
 داعيملاءاجامافهتدعوكلوةككبيبستالوه (48“7) ىذلاءافلابءىف بوذكمريغدعو كلذ بصل مهدعوم ناهلوق كلذو

 انأو تكور يريك ناك ) را ا ا ا
 اتعقود قف نايرخالا

 امهقح ناكف نينأدتبم

 فوس ىنعملاو هنساحر ئاك: نايبلا لعبا اوبأ نمباب وه و فانئتسالاامهغاب ا و نيلصولا ىوقأو برعلا

 وهنمو)هب زخيباذع هيتايىذلا قشلااني وأ ئسلاها لع ببسب ىنعي (هي زخيباذع هينأي نم) نوماعت
 ىفا اف) 2 ل اوماظ ىنعي (اوماظ نيذلا تذخاو) ةعاطال مهانقفوو ناعالل مهاني ده نابانم لضفب ىنعي (انم ةجحو 2و ىيرمتك ا ا.ىلب وا.( ما ونما نياوابيعش انيج) هك .داحاو ,وناذعب ىتب(ان رس اءاجا لوز تارا وسد اور ىلع عجلا فركافطعت نأ (بيقركعمفا) م ىمأد ىرمأأهيلا لؤيامو ةبقاعلا اورتن ار د( اور عسإت ىنعب (بذاك
 | (نيناج را مهجاررا جرت تحسب عع مالسلاه ياعلي ربج نأ كلذو (ةحيصلا) سخيبلاو كلريخلاب مهسفنأ

 ىدع ر الدكت مزذللا : : : ( © ا أ وهو نيتيمىنعب ( نيمئاج مهرايد فاوحبصاف)اعيجاوناف ءامسلا نه ةدحاو ةحيص مهن: ل يقواعيج اونامو
 2-5 3 مز 1 ةدممه رايدناوميقي م ناكى نعي (اهيفاونغي/نأك )ضرالاباطاو دعق اذاريطلا مْثج طوق نم ةزاعتسا

 هع ءمص رد ريودح 5 7 8ع

 10-2 0011 منبدمللك الهىنعي(ادعبالا) هريغ نعدباينغتسم هيف ماقأ اذا ناكملابىنغمطوق نمذوخأم رهدلا نم
 ممدحاو لكحور قهزف ا 00 0 ا ل

 (9) هول وهاد 1 2 1 َ ها 53 1 2ك مرا © 53 5 5

 ا ناك (اهيفا طب اماسرادقلو) لدوْزرع |وق ف مهقوف نمةحميصلا مهتذخاف برعش موقامأو مسوتحن نم ةحيصلا م-عتذخاف

 ل 0 5 0 ةزكمو ىنعي( نيبم ناطاسو) هنو.بذوهق دص ىلعةلادلاهانيطعأ ىلا نيهاربلاوانججح ىنعي (انناي اب ىموم
 0 0 . || رهقيتا اص نالاتاطاسة ا تيمس نيققحلا نب رسفملا ضءب لاقاضي ا هق د_ص ىلعةلاد ةرهاظ ةرهاب "فرم ءمءامح ا مهرأب 1 4 1

 د ىفهللاةح هنالاتاطاس ناطلسلا ىمسو ع اوهناطاسلا جاجزلا لاقود ري_غرهقي ناطلكاكه عمةقحال نم

 هاا 0 داك رفكسلا نم هيلعوهام ىنعي(نوعرف ىعأ اوعبتاف) هموق فارشأوهعابت أ ىن!(هئلمو نوعرف ىلا)ضرالا

 ا ,(ْ رووا || ..دسب هياعوخامو نوعرق وب رطامو ىنعي (ديشرب ن وعرف ص اموإ) ىسومهب مهءاجامي ناميالا كرتو
 تكاد 5 3 ردلا مهل دافهموق مدقتاكىنعي (رانلامهدرواف ةمايقلا موبهموق مدق:) ريخىلاوء ديالو ةيقاعلا دمجالو

 3 ر .٠ 0 3 ع 3 5 00 1 1 .٠
 ويه وهوادساو نءانبلا ىف مهتودق ناك [مكىنءملاومهمامأ وه لدي ورانلا مها ديف ةمادقلا موهموقمدقت,كاذك ايندلاىف

 لخدملا سب وىنعي (دوروملادرولا سشب و) رانلا ىف مهماماو مهتو دق وهكاذكفايندلا فرفكلاو لالذلا

 ارق ع نار وعرف قح قلق سافل لا هد يارا لا الوهدعي نيدراولابهعابتا

 انناي ابىسومانلسرأدقاو) دعوأو دعو اولاقف رسثلاو ربها ىنامض نيباوقرفاك ( قاث  (نزاخ) - 5ا/)
 هيعبتل ليهجنوه(ديشرب نو ءرف سمأامو نوعرف سمأ) "الملا ىأ (اوعبتاف هئلمو نو ءرف ىلا لاهروس أ هئالاصعلا هب دارملا (نيبم ناطلسو

 هلثمو ناطمش نمالاىنايال ىذلا كلاو لظأب رهاجو مهلة مرمشب وهو ة.هولالا ىعّداهنا كلذو نابملالض وهوه صمأ ىلع هوعب ان ثدح

 سيل نم عابت ىلا هعابتا نعاول دعم ق او دشرلا ىمومعمنأ اوماعو نيب ناطالا اوتانآلا | وشراعمون أ هيفوةيهولالا نعل زعم

 هلاريسفت هبقع ىلع مهو مهمدقتب ىأ (ةمايقلامويهموق مدقي) هلوقنوكي و ةبقاعلا ديج اصب هرمأامو دارملاوأ طقدشر هىمأ ىف
 ىنععهمدق لات وم ديام لكىف ىفا لمءتساكىضت 71 ودمام لك قلمعتس دن ثرلا اوهتبقاعه ذه مما دسش رب فيكى ا احاضياو

 رانلا مهدرويف مهمدقي ليقهن اكفدهب عوطقمدوجومسعأ ىلع لدي ىضا-لانالىذاملا ظفلب ءىجو مهلخ دا( رانلامهدرواف) هه كقن

 نيباوقرف مهنأالا برقتلا



 قيهنااو ليهصلاىهىتلارداصلا ةئز ىلعاهدورول تن ؤملاوركذملا نيب ريثكو ليلقو ديعب وبي رقىفىوسو ىواسملاو رفكلاوهو كالطا
 اولاق) نيحلاصلا نمءاف ولا لهأ (بحدودو) نينمؤلا نمءافجلا لهالرفغي (ميحرىف راءيلا اوب وتم راورفغتساو) امهونو

 كلةوقال(افيعضانيف كارنلاناو) ءايبنالا بيطخوهو مالكم وفيال فيكفالاو لوقتام ةحص مهفنال ىأ(لوقتاماريثك ةقفنام بيعشاب
 مجرلاب كانلتفل كتريشعواو( كانجرل كطهرالولو)اهوركمكباندرأناانم (*<ي) عانتمالا ىلع .ردقتالفانشي افرح

 5 217 : : 3 هطهر ناكوةإ-ةقرشوهو
 نمةب رقمهدالب و طول موق ناريجاوناكمهناكلذو ديعبب مكنم طول موقرايداموهانعم قو مهك الهب

 اال اجلا ند لاو يسب (هبااوب و مث ماسالا ةدابع نم نتي (عيراورغفتساو) رخدالب ||. لن ملم لبهأ نم
 ءدابمل بحل دودولا سابع نبالاق (دودو) اورفغت ساواوباناذ ءدابعب ىن (مبحرى رنا) نزولاو || «.21ل بلا اهرهظأ
 لوعفم ىنععلوعقدودو نوكبن أل مّتح ل يقوهتنبحأ اذاهدوألجرلا تددو مطوق نموهف نينمؤلا تنأامو) مط مارك الاو

 ل-هالداولاوه ىميلخلالاقو مهيلاهناس>او هلاضفاةرثكل هنوبح 01 لوا وانام لمقال ىأ (زيرزعب انيلع

 نوكيدقو ىلا نايلسوبألاقواهم مط حداملاواهلجالمسيلا نسحلاو ملام مهنع ىضارلاىأهتعاط || ىح عركنالو انيلع
 لانا كلذوهيلاانوعدنام مهفتام ىنعي (لوقتاماريثكهقفتامبيعشاياولق) قل ىلاددوت نءانعم || ل_غلا نسم كمركت
 نومهفي ونوءمسي رهاظلا ىفاوناكن او اهعفنأم مهفتالو ىتال تراصف مهم ول ىلع مت ى ا عتو هناحسس اي عم
 فوفكم ا نومسياوناكريج نا لاقي و جاجزلا لاق ىىعأ ناك ةداتقوس ابعنبالاق(افيعضانيف كارنلاناو) || مة

 ىمع اين ثعبي ىلا عتوهناحبسةللا نا قو روب أل اقاليلذ ىنعيل_:اقمو قوروبأو نسحلالاقو افيعض 0 20

 "000 كار بكمل نزعل سبلاازلا ل يقورصبلا ف زطض ناكل قو ةلامزهبابئالو || كراك 00 يحسم
 ىنعي (كطهرالواو) هلوقوهو هدعباملوقلا اذهةع ىلع لدي وهسفن نععنماهيلعرذعتيىذلا لعافلا ى عقاو مالكا نأ
 كاناتقل ىنعي ( كانجرل) ةعبسلا لا ليقو ةرمثعلا ا ةئالثلا نيبام طهرلا لبق كتريشعو كتعاج هب لعمال
 تنأانو) لوقلا كلانظلغأو كانمتشاهانعم قو اهرشوتالتقلا ًاوسأةرادخلاب مجرلاو ةرادجلاب 0

 هيلع بيعشل اوني مهنا لصاحو مالكسلا اده نمد وصقملاوانم عنتممبليقو مي ركب ىنعي( زب 00 00 9 : 3 2

 سلما ظيلغلا مالكا هوعم_سي موهول تقي لاك |مهناو مهر ودص فهل قوالو مهدنعهل ةمرحالهبامالسلا 0 0

 هذهمالسلا«يلع بيعشلاولاقالو مهتلمو مهن.د ىلءاوناكمهنال كل ذو هنري_ثعو هطهر مهمارتحا لجال مريس موقاي)

 ىلتق متكرت ىتح عنم او هللا نم 8 دنع بيهأ ىنعي (هللا نم يلع عأ ىطهرأ موقايلاق) هلوقب مهباجأةلاقملا 1 0
 هوفذختاو) مظعأو ,زعأهنلا نال ىطهرلالهننا لج الوهتلا ف ىف ةوظفحت نى والاف ؟دنع ىلطهر ناكل 0 2 تززع

 ىف رنا) هيلاتفتليالىذلا قلملا ئيئلاكءومتكرتو؟روهظءاروهنلا يمأ متن بنو ىنع(اي رهظءأرو يمه 200 باوجلا
 ةمايقلام وباهب زاجيف ئئاهنمهيلع قخيالاعيج كل اوحالاعىلاعتو هناحبسعن أى عي( اطيح نولمعناع 00 000

 اوابعا ىنءلاوةلاحا ةناكملا ليقو <لامحأ نم <فكسمنو كبتدؤت ىلع ىنعي (يستاكم ىلعاولمعا موقاي د) 1 م
 اذهوريخلاوةعاظلا نم هياعردقأ ام ىنعي( لماع ىفا) رمشلا ن.ةردقلاو ةنكلا ةيانعب نيفوص 3 وكلا مهيلعةزعالا مهناوهطهر
 انيأ (نوماعت فوس)ىاعتو هناحبسهلوق كلذ ىلع لدي و ميظعدي دهتر ديعو هيفاوامعا هلوق ىف مالا || ا و
 لاخداتاق نوماعت فوس هلوق ىفاهعزنو ءافلا لاخدا نيب قرف ىأ تلق نافإ_ءف ىف عيطخلا هسفن ىلع ىناجلا 7 هناينواهت هلا ىن

 ىخلصو نوماعن فوسهلوقىفاهعزنو لدوال عوضوم فرحب رهاظ لصو نوماعت فوسف هلوةىفءافلا نا
 تامعو انتناكم ىلع نحنانلمعاذا نوكياناولاق ,هنأكردةملاؤلباوجوهىذلا فانئتسالابىري.دقت ا يو

 ءاغلب ةداعوهاكّدغالبلا ف نافتال فانئتسالابةراتوءافلابةراتلصوف كلذ ةبفاع ىنعي نوماعتف وسلاقف تنأ ند كال
 : 2 عاطادقف لوسرلا معطي

 برعلا بوسنم ىرهظلاو هبأبعيالرهظلاءاروذوبنملائشلاكهومتلعجوهومتيسنو (اي رهظمءارو هوغذحتاو) هللا
 الفاساع<لامجإب طاحادق( ظيحن نولمعتاي ىفرنا) ىسماسمالا ىلاةبسنلا ف يطوة كب سنلاتارييغت نمرسكتلاو رهظلاىلا

 اذا نيكموهف ةناكم نكم نمردصموأ ةماقمو ماقمو ةناكمو ناكملاقي ناكملا نعم ىه ( كت اكس ىلعاولمعا موقاب و) اهنمْئشهيلعحب

 ىنا) اهل نيقيط.قوادع نم نينكمتماوامعاوأ ىلنآ انشلاو كرشلا نماهيلع متت فلا كتهج ىلعنير افاوا مع ىنعيئثلا 0
 نودلعتفوس) ىنتكي ودي, أالاوةريصنلا نمهنلا ىنبتؤيامبسح ىلع (لماع



 مس 0 0 0 7 00 28 0 موقايي

 كنيدأىنعينيدلا انهةالصلاب دارا ل بقو ءاعدلاوةءارقلا ىلع قاطتةالصا| نال كن:ءارقأ شمع الا لاقو
 ريناندلاو مهاردلا نوص#نياوناكمهناكلذو ءاشنامانااومأ ىف لعفن نآوأ انوابادبعيام كرتن نأ كل سعأب

 مظعأ نماهالةالصلارك ذامناو موهماع 1 رج هنا مه ريك و كالذ نع مهاهني مال-سلا هياعبيعشناك-ف

 ئدلا فصتدف برعلانالىواغل!هيفسلا اودارأس ابعنب!لاق (ديشرلا ملا تنألكنا) نبدلا اراهش

 ءازهتسالا ل.دس ىلع كلذاولاقا او هتقيقح هتقيقح ىلعوهليقوةزاغمةكلهملاةالفللو ملس غي دال نولوقيفهدضب

 بيعشبك نا ءانعموةحصلا نمدبب ىلسوه لقد كمعز ىف ديشرلا ماها تن ال كناءانعملقوةب ر ثسسلاو

 ميأر أموقاب) بيعش مطلاقىنعب (لاق) مهنيدفف مهتفلاخو كموقاصع قش كب دمحب الف ديشر مهاحانيف

 0 وةبادهو ةريصب ىلع ىنعي (ىل ر نم ةندب ىلعتم :كنا

 ةفرعلاوةوبنلاوةيادطاو علا نمةئلاهات آ امن سحلاقز رلا لقو ةمعنلا اولالحلالاملاريث كس يعش

 ةيادطاولالحلا لالا ىقز رو ىف رنمةني ىلع تنك نا متيأرأهريدقت فوذحم ةيطرع كلانا باوجو

 و ًالالضاا عبتأ او اء فلاحا ان ًاوأهمحو فنوخأن أةمعنلاه ذه عم ىنعسي ل هفةو.نلاو ة ف رءملاو

 57 .شرلا ميلا تنأل كناهلاولاق مهنا كلذو مدقتالةقباطملادب دش باوجلا اذهو مهءايشأ سانلا سبأ

 مفلاخ أن أدي رامو) ةوقروؤةرثك مدياع طوب رسم أف لاخي ن أدي _ثرلا ميلحاب قد مار ف يكف ىنعملاو

 هنع ىنفلاوهنعلومتنًاوهدصق اذا ذكىل!نالف ىنفلاخ لاقي فاشكلا يحاصلاق (هنعك اهعأام ىلا

 ءاملا ىلا ىنفلاخلوقيف هبحاص نعهلأستف ءاملا نءارداص لجرلا كاقلي وهودصاقتنأ او هنعلكواذا

 نأىأه نعم اهتأام ىلا لاخأن أدب رأ اموهلوق هنموارداصهنعبهاذانأوادراوهيلا بهذ دقهنادب رب

 هيف مالكا قيقحتو ىزارلا نيدلار أن مامالا لاق منوداهبدبتسالاهنع تيه: ىتلا كن :اوهش ىلا كقبسأ
 رايتخا ىلعهبحاص لمحل قعلال كو لق_ءلالاكىلءلدي كلذو دءش نر ميلح هنأباهيفاوفرتعا م ىقلانا

 ىسفنل هترتخا ىذلا نااوماعاف ىلقعلاهكب ,متقرتعاال مطلاق مالسلاهياعدن“ اكفلصالاب ,وصالا قب رطلا

 كراتريغاويلعبظاومانأف ناصقنلاو سخلا كرتوةللاديحوت ىلا ةوعدلاوهواهحلصأو قرطلابوصأوه

 ئث نعم اهنأت اى هانعمجاجزلا لاقو هيلع مت ًامالاهفرسشأو قرطلاريخة قي رطلاهذهن أ اوماءافاط

 هللا ةعاط عابتا نمهيلا مهوعد. ىذلا نا نيب ى رابنالا نبالاقو ىسفنلراتخ أ ام كلا اراتخ امناهيف لخدأو

 (دبررأنا) مط ةحيصنل !ضحاذه ناكفهيلعالا ىوطن,الوهسفناه يضر ياموهفيفطتلاو سخبلا كرو

 تعاتساام ىنعي (تعطةساام]) كنب و ىندبامف ىنعي(حالصالاالا) نعم اهنأوهب كسمآ امفدي رام ىنعي
 نم ىد هم هناف هللا ىلا كلذ نال ةعاطلا ىلء؟رابجا عييطتسأالو طقفراذنالاو غالبالاوهو حالصالاالا

 كلذ ىلعر دقيإالو دبعلا ىلع ةعاطلاو ريم لال يبس ليهست قيفوتلا (هتلابالا قيفوتامو )ءاشي نم لضي وءاشي

 هيلاو) ىروم أعيج ىف تدهعا هللا ىلع ىنعب (تاكون هيلع ) ةئلابالا قب ةونامو ىلاعت لاق كل ذل ىل اعتهندا الا

 0 بئاونلا نملزغبامف عجرأ هيلاو ىنعي (بنأ

 .وقاب و) ىلاعتهلوقو . هموق هتعج | يم نس ءايدنالا برظخ كلذ لاقابمع رك ذاذاناكلسو هيلع

 لاذ ًاوؤرغ .كىلعةلج ةلجاعلا با ذع ىنعي (مكييسينأ) قار دعو فالغ متلمحيالىأ (قاقش عتمرعال

 ( حاس موفر أ) .كلمأ ىلا عرلا نعي (دوه,وفدأ) 2 0 هشبل

 لاق كلاح هيضتقي

 باوجو فيفطتو سحب

 قوربخأى أ فوذحم متبأر
 ةوكاو ةخ ىلع تنك نا

 ىلع ابن تنكو ىبرنم
 نأ ىل حصيأ ةقيقحلا
 ةدايع كرب معا ال

 ىصاعملا نعضكلاو ناثوالا

 كلذلالا نوئءبيالءايسنالاو
 اذكىلا نالف ىنفلاخلاقي
 هنعلوم ناو افق ادا

 تأوهنعىلواذاهنعىنفلاخو

 ل-ج .رلا كاقلي و هدصاق

 هلآستق ءاملا ٠ نع ارداص

 ىفلاخلوةيف هبحاص نع
 بهذدقهنادب ربءاملاىلا
 هنع بهاذانًاوادراو هيلا

 دب رأام و4 اوقهنموارداص

 مك اهنأام ىلا فلاخأ نأ

 ىلا كقبسأ نأىنعي (هنع

 اهنع مكتيمن ىتلا كتاوهش
 ديرأنا) كنوداوبدبتسال

 الادب رأام ( حال_الاالا
 ىظعو؟ محلصأ نأ

 فورعملاب ىرص أو ىتصيصنو

 ركناا نع ىبمو
 ىأف رظ (تعطتساام)

 حالصالل ىتعاطتسا ةدم

 ولاالةنمانكتم»تنداعو

 الا قيفونامو ) ادهجهيف
 اقفوم قوك امو (هنلب
 قا ايف قحلا ةباصال
 ديرو رج الارذأو

 ْن نأقاقش ترجو ) هلوقهنمو نيل وعفم ىلا ودحاو لوعفم نيس كلاوعا 00 2

 طولءوقامو) ةفجرلاو عرلاو قرغلاوهو (طاص ُموقوأ دوه موقوأر م موق باص ًاملثم) تبارتلا ل دبا ل دخ متبسكيالىأ (مكببصي

 هب قحتسإ ذو مكنسة رقمه زانف ناكملا ىفوأ كتم نيكلاهل ا برشأ رف | مهف نام هلا ىف ( ديعرب كسنم



 وأفيفطتلا نعمينغتةعسوةورتب ( ريم ارأىا) نازيلابنوزوملاو (نازيملاوإ- لايكنلابليكملاىأ (لايكللا اوصقنن الو
 ودعلاةطاحا نمولصأو هرم طيحأوهلوق نم كالهم ( طيحم وب باذع مكيلع فان ىناو) نولعفنام ريغب لبا :نآاهقحتةنلا نم ةمعنب م ارأ

 حيبقلان يع نعالوأ | اوهنلدعلاب( طسقلابلاصهومتأ(نازيملاولايكملا اوف وأموقاب و) ةرْخآلا با ذعوأ اين دلا فلاصئنسالا با ذ ءدارملاو

 (")  لايكملا صقن نمه.لعاوناكىذلا

 نكيلىأ طسقلاب|دمقم هب

 لد_لا هجو ىلع ءافبالا

 ةدايز ريغ نم ةيوسنلاو
 اوسخبت الو) ناصقن الو
 سخبلا( مهءايشأس انلا

 نمنوصةنياوناكصقتنلا
 نم نورتشثيام نامثأ
 كلذ نعاوهنف ءايشالا

 ضرالا ىف اوثعت الو)

 ثيعلاو ىئعلا (نيدسفم

 ةقرسلا وحن داسفلا دشأ

 زوو ليجسلاعطقوةراغلاو

 فيفطتلاو سخلا لعين أ

 تيقب) ضرالا ف مهمايثع
 لالحلا نم! قام( هللا

 متبكنا جلريخ) يلع
 اونمؤتنا طرشب ( نينمؤم

 ةرفكلل ريخةللا ةيقب من

 اهعمنوماسي مهالاضيأ
 فيفطتلاو سخبلا ةعبت نم
 عم رهظن اهتدباف نأ الا

 باوثلالوصح نم نامإلا
 الوبافعلا 0 ةاجنلا عم

 سامغنال همدع عم رهظن

 رفكل!ت ارمغ ىفارمحاص
 ناميالل ميظعت كالذ ىو
 هنأش ةلالج ىلع هيبننو

 نيقدصم تنك نادارملاوأ

 ىلا ةوعدلا دعب مثهريغهلا نم كلامنا او دبعا بيع_ثلاقءا_ثالا مهأ هند ابعوهثلادمحوبىلا ةوعدلا
 ةداعلاه ذه كرت ىلا ,هاعد نزولاو لكلا ف سذباا نب دم لهأ نمداتءملاناك ا!وهيف مهامف عرش ديحوتلا

 ىلءنزولاوليكلا فص قتلا (َنازيملاولايك-لااوصقننالو) لاقف نز ولاو ليكلا فيفطت ىهو ةحيبقتلا
 ءافيتساوه رخآلاهجولاواصقانريغا نونزي و نول مكيف مهلبق نم صاقنتسالا نوك,ن أ امهدح أ ناهجو

 بيعش مهاهئاذهلف مومذم نيوجولا الكور يغلا لام فاصقن نوكييف مهقح نعا ناز مهسفنال نزولاو لوكسلا
 لاقوةمعن ىف نير سوماوناكسابعنب|لاق ( ربكم ارأىنا) نازيملاولايكملا اوصقنت الوهلوقب كلذ نع
 اونمؤيلواون ودي [ناةمقنا|لوصحو رعسلا ءالغو ةمعنلا كلت لاو ز مه رد ةعسو بصخ ىفاون اكد هاجم

 ايندلا فلاصئتسالا ب اذعوهواعيج ككل هيف باطيح ىنعي(طيحم موب ب اذعم<يلع ف اخأ ىاو) ةلوقوهو
 لايكلملا اوفو موقاب و) نبررفاكلاب ةطيمل منهج ناوى اعتر هناصبسهلوق هنموةرْشآلا باذعمهر د حوأ
 ليدءتو نازملا ناسا وقتب ليقول د ع!اب ىأ ( طسقلاب) امهفاوففطتالوام“ وك أىأ (نازيملاو

 راركسلا مقودق تلق ناف مطاومأ ىنعي( مهءايشأ) سانلا اوصقنتالو ىأ(سانلا اوسخبتالوإ لايكنملا

 نيعاذهو نازي اولا.كملا اوف وألاق نازبملاو لايكملااوصقنتالو لاقهنالهج .وأةبالث نمةصقلاهذه ىف

 اوناكاملموقلا نا تلقراركتلا اذه ىفةدئافلااهف مدقتام نيعاذهو مهءايشأ سانلااوسخبنالو لاق ملوالا
 ىاهنم عنملا ف جيتحامهق وقح سانلا عئمو نزولا او ليكلا فيفطتوهو حيبقلا لمعلا ألذ ىلعني رصم

 منملاورجزلا ىوةيل كلذر رك اذهلف ديك ًاتلابةبانعلاو ماههالاةدشديفي رب ركستلاو ديك أتلا ىفةغلابملا
 صم نازبملاولاكللااوفوأهلوقو صيقنتلا نع ىهن نازيملاو لاكملااوصةنئالو هلوق نالو لعفلا كلذ نم
 انلقهجولا اذه ىلعمزالراركتلاف مالا دض ىبهنا|الوق.نا لئاقاو هلرباةمو لوالاريغاذهو لدعلا ءافبإب

 وهفامهني عج اذهلف نز ولاو ليكلاءافيإب ىمايالو صيقنتلا نعىهنيناز وجيدقا ذه نعباوجلا
 مهءايشأسانلا اوسخبتالرايناثهلوقامأو ىبهنلاو مالا ىفةغلابملادبرتفاهعطقتالو كجر لم كلوقك
 نزولاو ليكتلا ف قلاءافيإب ىمالاو صقنتلا نع ىهنلا صصخال ىلاعتو هناصبسهنالاضي ار ركب سأف

 رهظف كل ذريغو عرذلاون زولاو ليكلا هيف ل ديف اهبف قا ءافي اب حيىنلا ءايشالا عيج فكما,

 صيقنتب ىنعي (نيدسفم ضرالا فاوثعنالو) ىلاءتو هناحبس لوقو لعأةللاوراركسنلاة لاف نايبل اذهب

 لالحلا كل هللا قيأامىنعيسايعنبالاق (م<ريخةللاتيقب) م-هقوقح سانلا عنمو نزولاو لليكتلا
 ليقو مكلريخ هللا ةعاط ىنءي هللا ةيقب دهاجلاقو فيفطتاب هنو ذخأ تام كلريخ نز ولاو ليكسلا ءاغبا دعب
 متتكنأ) مارحلالاملا نمايندلا ف كل لصحا م كلربخ ةرخآلا ف باوثلا نم كك-!هاقباام ىنعيوّللا يق
 مكلامعأ ظفحا ىنعي (ظيفح كيلعان أامو)هنع كمي هنو هب كنت مأو مل تلقام؟ نيق دصم ىنعي(نينمؤم
 ديعيام كرتننأ كيمأت كتولص ب يعشاياولاق) مطاتقب ىمؤي لهنال كلذ بيعش مطلافامما مه-ضعب لاق
 .ناكسابع نء!لاق ناصقنلاوةدابزلا نم ىنعي (ءاشنامانلاومأ ف لعفن نأ ادأ) مانصالا نم ىنعي (انؤإمآ

 ةلاقملاهذه»نولوقيوهبنؤزمتدف ىلصيهبو ريفهب نورغأ اوناكم هنا لبق واذهاولاق كلل ذل ةالصلار يثك ب يعش

 لاقو قوكديخوتلاب و( كتاولصأ ب يعشاب اولق) سخبلا كرتباهوظفحاف كيلعهمعال ( ظيفح يلعانأامو) م ايا
 هلنولوةيهموق ناكو تاواصلاريثكم البلا هيلع بيعش ناك (ءاشنامانلاومأ ىف لعفن نأو ا انؤابادعيام كرتن نأ كرمأت) ركب ىأربغ

 ناك امةدابعكرتبان ىمأت نأ سمأت كناولص ا ءازهتسالاهجو ىلع هلاولاقتف حتابقلا نع ىهنتو نساحلاب ىماناهمالوقي ناكف ا ذهمديفتسنام
 ازاحة يهان ىلاعتهنلا اهامساك ازا ة سمت اواصلا نوكس:نأزاجو صفتو ءافي نمءاشن امانا ا ومأ ىف طسنلا كرتن نأو انوا آدبعي

 ءجوهيف بيغرتلاة داب زكلوقعلا ف نس>وه ىذلاءافيالابىمالادرو مئنازيملاو

 مث



 (ليالا نم عطقب كلعأب) ىرس نم ىزاجش لصولاب(رسأف) هررض ىلعاور دقي موهيلااواصيمل للا لسراوناك اذا مهمالاهلب قتال ةحضوم ةلج

 فلخالوأهءاروامىلار ظن الو فلخ ام ىل اهيلقب دحأ نم تفتلي الو هفصنوًاهئم ةفئاط
 كه( نات اورداهأ عم اهجارحا فودحأ نملدبلا ىلءورمعوبأو ىم مفرلابو كلهأب

 مح هسأرو
 تيب قءادلاءاحبنلا نولوقب مهواوفرصناف مهتويب ىلا نود بالو قيرطلا نوفر عيالاوراصف مهامحأو

 مونيعأ سمطف مههوجو هيحانحبب رضفةرضحلا ىلهامدقو اًضايب جاتلاكهناكناجرملا لدم ك

 رسأف نم ىنئتسم (كن ًماالا) دحأ كتم

 النأ ماو مهعماهجرخأ هنأ ىدر

 تادشلإ دع

 0 كر ا هنو دعو اذغانم قالا ىرتسو عع :ىتح تن أ[5طولاب نولو قي اواعجوانور كس دق ضرالا ىف ماوق ار صسأ طول

 0 دنا ةيقبب كاحضلالاقوليللا ع نم ةفئاطب سابع نب لاق (لبللا نم عطقب ) كتيب ىنعي (كالهإب رسأف) كلذ
 مما نا اكو رو كد 0 (دح أ نم تفنتلب :الو) لالا ارحسلاهنا ليقودهلوأ ىضم دعب ةدانق لاقوليللا

 مهلا اهاوهناف مع هناحبسهلوقوهو اهموق نم تاله نم عم كلونف تاتفتلملا نماهتاف (كن ًايماالا) هفلخ ىارظنبالوهئارو

لا ديعب هن اطول لاق( ميبصلا هدعوم نا) اولاق باذعلا اذه نوك ىت طوللاقف ( مهءاصأ اما هييصم هنا ) ىلاعتو
 تصضاوس

 نيس نأمه سمو هعمههأذخ اهني رقنم مورس رغب حبصلا نسيلأ) لاول ف كلذ نمعرتا ول ْ

 سمالا 5 0 . 2 تدئاضو تفتلا مهبل ازانوهو ب اذعلاة ده تعمساملاهنافهن ا|ىماالاه_:ماوابقف د_> امهنمتفتابال

 1 م 0 كلذو ( اهلفاساهيلاعاناعج) باذعلابان سمأ ىنعي (ان سم أ ءاجاملف) مهعماهتكتلهاف ةراجاهنذخاف هاموقاو

 نر 7 م 7 ١ تاسول ردوا | نثا دم سنج ىهو طولموق ”ىرق تحت هحانج لخدأمالسلا هيلع لبي ريجنإ

 لاقق (حبصلا مدعوم اهاكنئادملا لي ربج عجرف فل فال آةعب رأليقو فلأ اةثامعب رأاهيؤ ناكل اتي و ةءاربةروسىف ةروك ذملا

 كلذ نم عرسأ دبررأ || هفاساهيلاعلعجلاهبلق م مان مل هبت ودان مطاقكيل بالكسلا حابنو ةكيسلا حابس ءايسلا لها عشت
 مق علا ةراح) مهماعرطم أ اهباقامدعب ليقواهم رفاسم نماهنعاجراخ ناك( نمواهذاذش ىلع ىنعي (اهيلعانرطمأو)

 نلعب ا نص ءاحاتاف بر نمئشب تناك اذا ب رع لاا :رعم ىبس راقلككنسساتعم ريبج ند يعسوق ابعن الا (ليجس نه

 ل اهلقاسابلاع ظافلأ ذه لك ف كلذ «وحنو قربت ساو س دنهل وق لم ىس رافلا ىلا فاضيالو برعلل راك 5 نادل

 قدسانج السلا ويح | يبدل جلاةنراتد دات لةةيرس ترس هالي وال
 1 لاقوتدشف نيطةراخالصأ : نسحلالاقو نيطاهرخاو رو اطوأ دهاجلاقو نيط نمةراججر خا عضوم ىف

 ماهارقلفسأى أ اهلفسإ سابعن بالا (دوضنم) ايندلاءامسفلبجوهليقواين دل ءامس مسا ليجسلا ليقورجآلا ىنعي احلا

 عمس ىتحءامسلاىلا اهعفر ةفص (كب ردنعةموسم) ضعب قوف هضعل ء ئشلا عضووهو دضنلا نم لوعفماشعب اهضعب عبشب معياتنم

 ترا 0 ىلعرج طوطخاهيلعةمركعوةداتقلاقو ضرالات ”راجح لكاشتالاهساويلع جيوب نبا لاق ماعم ىنعي ةراجحلا

 ايباق م ةكيبلا حايص | سا ميتاومتالاثمأ هيلع ةموتخم تناكىدسلاو نحل لاقو عزجلا ةئيه
 مي لاق (ديعبب ) ةكم كرم رشم ىنعي (نيااظلا نم) ةراجا كالت ىنعي (ىهامو) هب ري ىذلاهبحاص مسارح
 وهوالاْلاظ نم امزاثالاض عب فو هد_باملاظاهئم ةللاراجأ امةئاو ةمالاه ذه ىم اظ ىنعي ةمركعو ةداق

 2 لخدمهنمادحاو نا ىتحطولموقذاذش تعبن |ةراخلا نال يقو ةعاس ىلا ةءاس نمهيلعاقسي رح ضرعب
 نيط نمةراخ هلوقليلدب هكلهاف را هيلعطق سف مرا نه هلجرلا كلذ جرت ىتحاموب نيعب ٍرأءامسلا ىفاقلعمر جحا دجوف مرا
 ىأليجسلتعن (ةؤضنم) 0 لا 0

 باذعللدعم عومتوأ عباتتمأ| : 0 م 0 8 0 هدالوأ ناب ١
 ىأةراختعن(ةموسه) 2 00 2 موفايلاف) مالك 0 برأو

 1 ب مسادحاو لك ىلع

 ريمضلاو ا هعاسىلا ةعاس نم هيلع طقس . رب ضرعبوحوالا مهمسماظ نمام كاتم لاط ىنمي وسو لعدن لهنا لوسرللاق الي هيلع

 ىأ ميهاربا نبنب دم مه دج مساوأ مهتني دم مس اوه (ابيعشم هاخ أنيدمىلاو) مهرياسمفاهبنورعةكمو !اظ نمةبيرق ىهىأىرقلا

 هريغهلا نم لامهَّنلا اودمعا م وقايلاق) ندم ىنبىلا وأ نب دمىنك اسيا ابيعشانلسرأو



 قزاجاكتق ولا كلذ ىفاز'اج رامكملا نءتاماسملا# وزث ناكو م ركلاةناغ كلذ وهنا هفايضأ قا نأدا أرأ نه وجوز( ىلا ءالؤه م .وفاي

 ناديس مط ناكليق :ونارفاك امهو صاءلا ى أ و بط ىنأةبتع نمهيتثبا لس وهياعمتلا ىل_صهللالوسر جو زدقف ةمالاهذهىفءادتبالا

 ربخر هطأو لصف نهو نايب فطعقانب وأدتبمءالؤه ل (كلروطأ نه)هيتنبا (654) 2 امهجوزي نأطولداراف ناعاطم

 نهوربخىئانب وأ أدتبملا
 اوقتاف) ريخو أ دتبم ]

 الو) مويلع نهراشإإب( هللا

 الو ىونيهنالو (نوز

 وأ ىزخا نم وحضفت

 ةيازاا نم ىواجخنالو
 وبأ ءايلإبو ءايحلا ىهو
 (قيضى)ل صول قورمع

 اذاهناف فوم_ض قحفىف

 هراجو ل جرلا فيض ىؤن
 كلذو لجرلاىؤخدقف

 ةلاصاو مركلا ةقارع نم

 لجرعمكنم سيلأ) ةءررملا

 دحاو لجرىأ (ديشر

 قحلا قي رطىلا ىدنهب
 نعفكلاو ليجلا عفو
 تماعدقل اولاق) ءوسلا

 (قح نم كنانب ىف انلام :

 ثادالا حاكن نال ةجاح
 انبهذم نع جراخ سمعأ

 نارك ذلا نايتا انبهذف

 اونع (دي نام لعتل كناو)
 هيف مطامو روك ذلا ناينا

 ىلنأوالاق) ةوهشلا نم
 نكرحلا ىؤاوأ ةوف 5

 فو ذجحتول باوج (ديدش
 تعنسلوعكب تلعفل ىأ

 مسيلع تيوفول ىنعملاو

 ىوقىلا تيوأوأ ىسفنب

 4 عنغأو هيلا 2

 تقولا كلذ ىف ناكهنا ليق هناندي هفايضأ قو نهايا جوز قع (ىئانب ءالؤهموقاي)٠ دا ىن نءناماغمهنا

 مالسالاط مشب موياعهنانب ضرع لضفلا نب نحل لاقورفاكلابةءاسملاةأر اجي وزن حاب ةعيرمشلا كالت ىفو

 مهطدلاولاكوهوهتمأوبأ ىن : لكن ال«_سفن ىلا نهفاضأو هموقءاسن هنانبب دار ار يبج نبديعسو دهام لاقو

 اتسبلو نيتنثاانتاك طول تانب نا هياع ليل دلاو ى اعت هنلاءاشن | باوصا ايء.شأو حي>ضااوهل اوقلا اذهو

 كلذ قلي فيكف مهايا نهجو زيل هثا دعأ ىلعهنانب لجرلا ضرء نأ ةءورملا نم سدلو ةعامجال نيتيفاكب

 ليبس ىلءالهموةلعفدلا ليبس ىلع طول كا ذ لاقاف ا ليقورافكلا ىلع مهتانباوض رع ن ًاءايدن الا بصنع

 ليضفتلا لءف أ باب ن* مكرهطأن ههلوق نالاقين ًأوهولاؤس(م<لرهطأ نه)هلوق فو ُُه قيقحتلا

 فيكسفةتيلاهيف ةراهطال سك د ساف 00 للا نت رمطم ىا وركن 1-6 3

 مولعمو موقزلاةرجش مأالزنريخ كلذ هلو ىر<جراجاذهنالاؤسلا اذه نعباوجلاو ؟لروطأ نعل
 ةلئاممالذا لجأو ىلعأهنلا لاق لبه لع أ دح ا موباول قام مسوهياعهنلا لص هلوقكر اويفريخال موقزلاة ةرجت نأ

 3 0 اوقئاف) هلوقو ف ةريثكر ئاظناذطوةلب اقملاج رخم جرن مالكوهام او مصلاو لجوز ءهنلا نيب

 ىايضأىف قؤوسنالو ىنعب (قيض ف نوزخنالو)نايصملاورفكل |نمهيلع متن أ |ماوكرئاو دوبقاروهوفاخ
 هللاالاهلاال ل وقيلجر ةمركعلاقو لقاعديدسط-اصىأ (ديش ءرلج رونم سيلأ) مهعم ىف او>ضفتالو

 دقلاولاق) حيبقلال عفلا اذه نعى هن. ىتحركشملا ءىببمن, و فورعملاب مأب لجر قدعسا نب د لاقو

 انل كتانب تسياه انعم ل يقو ةوه-ش نوفانلالو ةجاح نهم انل سدل ىنعي (قح نم كنانب ىفانلام تماع

 ناميالاطرسشب نهحاكت ىل انتوعد كنالةجاح نم كنانب ىانلامءانعم ليقو نهحاكن نيقح مالو جاوزاب

 نأول) مالسلا هيلع طوا(لاق) كلذ دنعف مه رايد ق لاجرلا نايتا نم ىنعي (دب 5 رعتل كناو) كلذدي ريآلو

 قوعني ةريشعىلا مضأ أو أىنعي (ديدش ن "رمل ىواوأ) ميلعىَو وفن أردقأقاولىأ ( (ةوقكب
 ةريرهوب ألاقموبلا تممشنال ةريشعت دجوولوأ مكتلنافل ة وق تدجوول ري دقت فوذحول 0

 مكر وديلغشا د هنانوسرلاةلاقةرب رهف أن ع (ف) 0 عملا ديالا قا ثاباد

 خيشلالاقهتبجال عادلا ىنانأمث فسوب ثباام ع نجسلا ىف تثبلواودب دش نكر ىلا ىوأ وأب ناكدقل اطول هبا

 ىنعمو اهعنم أ واهاوقأو ناكرالا دش هناف لجوزءةتلاوه د, دشلا نكرلابدارملاهلناهسر ىوونلا نبدلاى حم

 دتشاو هعرذ قاض نيملاظاا نم مهعنمتةريشعهل نكن موهفايضأ ىلع فاخامل مالسلا هياعاطولن ا ثيدحلا
 متعتمل عنم :ريشعىلا ىوآوأ ىسفنب عفدلا ىف ةوق مكب ىلن أول لاما كالت ى لاف هياع كلذ بلغف مهياعهنزح

 قلعتيامف 00 ل] مقا عاطت ساول ناو ,هفايذ ا دنءرذعلاراهظا طولد_عقو

 قاغأريسفتلا له أو سابع نب لاق ىلاعتهللاءاش نافسوب ةروس نمهعضوم ىف ىفأب مالسلاه يلع فسويب

 رادلاروسنوجلاعيهموقوبابلاءارو نم مهد ثاني وهموقرظانيلعجورادلا ف هعمةكئالم او هباب طول

 هو رك ىنعي(كيلااواصي ناكب رلس .رانا)ديدش كنسكر ( طولاباولاق) موببسب طول قاامةكنالملاتأراماف
 4نذأف مهتوقعف لجوزعدب رمالسلا هيلع ليربج نذأتسافاواخ دف باب ملا حفف مهاياوانعدو بابلا ىذاف

 نيبجلا لج يانثلا قارب وهو موظنمرد نم حاشوهيلءوهيحانجر شنو اهيؤ نوكيىتلاهنروصىا لوحتف
 رسل 1 0 تا ا شت فل كل ل را ا ا ااا

 ىكحاممهدارب لعجواًؤاج نيح هياب قلغأ هنأ !ىور هتعئمو هن دش فل بجلا نم هسارو نكرلبزبز علا ىوقلا هبشف نم ىنيمحيف

 : ا ل رانا)ديدشل كتكرنا (طولااولف) ب .ركلا نم طول قاامةكنالملا تأرامافرادسلا او روتق يطداححو هنعفتلا

 مهامعأف مهئيعأ سمطف مههوجو هحان< برضف 4 نذأف مهتبوقعىفهب رمالسااهيلعلي ريج نذأتسافاواخدف بابلا حتفف ,هاياو انعدو

 يي ةرحساموقطولتسب فنافءاحنلاءاحنلانولوقرمهواوجر فن قب رطلا نوفرءيالاوراصف مهنع ا نسماف ىلاعت هللا لاقاك



 (بينم) هللا فوخ نمدوأتلاريثك(هاو )ءاصع نمعح وفصل هاذآن ع لامتحالار يم كو أهلا ءاسأ نم لكى ءلودعريغ( ميل مهاربانأ)

 30 ةجرلاو ةفأرلاو باقلا ةقر ىلع ةلادتافصا|هذهو هللا ىلا مجار بنآت
 ىناكول متيأرأمطلاقنأ ةكنالمل عم ميهارباةلداحت ناكو طول موق ىفانل سر لداحيهانعم نب رسفملا

 ناذ ميهاربالاق الاولاقاهمنوك<لهتأ اسم دحاو لجرا.يف ناكول متي لاق الاولاق ةسعن غلب ىتح كلذ كلاز
 ريخأت مها اربابلطامناليقو نب رياغلا نم تناكهنأ ىماال اوه أو هنيجننل اهيف نع لعأ نحتاولافاطولاهذ

 طول موق ىرق ىف ناكج, رج نبا لاق ىصاعملاورفكسلا نمي ُ مهام نوعجر بو نوسؤي مهلعل نع باذعلا

 2 , الملا لاق كلذ دنءفةن , وتلا ةروس ىفهريسفت م دق" (بينم او أمل مهاربانا) لئاقمفالآ ا ةعب رأ

 سم ًاءاج دقهن) لادا اذنه كرئاولاقملا اذه نعضرعأىنعي(اذهن ءضرع أ ميهارباب) مهارإل

 ريغبا ذعمهمت كم-هناو) ىلاعتو هناحب ب سهلوقوهو مهملزانوهف مهما ذعب مح دق كب رنا ىنعي ) "كي 8

 (مهبعىم)هوجولا ناسحد ىم ناماغةرود ىلءاوناكو ميهارب ا دن ءاوناكن يذلا ةكسئالملاءالؤد ىنهب(اطول

 هعرذ قاض هقوط نمرثك هيلع ل جاذاف هوطخ ةعسر دق ىلءاعر ذهريس ىف هيد عرذب ريعيلا ناهيف لصالاو

 دج ذااعر يب قاضوىعملاوةفاطلاو مسولا قدك ءةرابععرذلا قيض لعؤهقنعدمو فعضو كلذ نم

 عرذلا نالاةبنأالاهإ_هأ فرءيالار دصوابلق مهب قاضهانعمهريعلاقواصاخم سمالا كلذ ىفدو ركسملا ند

 قاضلاقي وديلا نم عارذلا نال ىسو اذه سيا نونءي ىدي ىفاذه سيل لوقت برعلاوعسولا ن ءةباك

 مههوجو نس> فار ظناملماللاهيلعاطوأن اكل ذوهنم جورخلا ىيطيالموركمىف مقواذا!ذ باعرذ نالف

 ةعفادملا ىلا جاتحتيس هنا لعو ةشحافوأهوركع مهو دصقي نأ ف امو هموق نم مهياعىةشأ مهحتاوربيطو

 نمذوخ أ مهب دش ىءالبلاورسشلا هب بص ع دق هناكدي دش ىأ |(بيمعموباذه) اطول ىنعي (لاقو) مونع

 اطولاوتاف طولة رقوحن مهاربا دنع ن.ةكئالملا تجرخ ىدسلاوةداةقلاف سأرلااهه دشن ىتلا ةباضعلا

 مهوكلهال ةكاللل ىلاعتوهنا>ء.سةنلا لاق دقو بطتح ناكهنا ليقوهل ضر أ لمي وهو راهنلا فصأ

 1 رقلاه ذه ىمأ كلب امأ مط لاق ةعاس ى.ثماماف مهم قلطن اف وفاضتساف تاداهش عب نأ ١ وا مهياعدهشب 2

 اواخد ىت- هعماوضف تام عد رأ كلذ لو قي المع ضرالاىفةب رقرمشلاهماةنلاب دهش !لاق مهما امواولاق

 ىوق نا طوللاققف مهن امفاو نم اخف هموق نمةعاج ىلع م ةكالملا هعمو بطخلا لجاملهنالِيقو هلزنم

 ةعاج ىلع م م هلثملاقفاو نص اختف ىرخأ ةعاسج ىلعر ف ةدحاوه ذهل ربج لاقف ىلاعن هللا قاخر م

 لي ربجلاقلوقلا اذه طوالاةاطكو تام عب رأ كلذ لاق ىت-الوألاقام لثم طوالاقو كالذاوا عفف ىرأ
 م ميج دحأ يعاد دارك 0 نا اللاناليفوارديشاةح 7

 نولور هد هاجم لةوديلا نو ءرس ناي شابعو انف ا بنوا اق

 نمو ىنعي (ٌلبق نمو) زاجاو ببحاوةلورطلا نيب وهرمشلاقو نييشم ناب ىشموه عارهالا نسملالاقو

 ةشيخلا تالءفلا ىنءإ (تائيسلانوامعياوناك ) طول ىلا مسيحي ل بق نمو لبق مهبل ل سرا ىحيلبق

 اونظوهفايضأ اودصق نيح هموقل طول لاق ىنعي (لاق) مهرابدأف لاجرلا ناين ى موةحيبقلا ةدحافلاو

 ةلداجلا ىلع هلام كلذ نا نيبف

 عفرين أ ءاجرمهف

 هلجامكةبوتلا نوثدح
 تااقفهسالرافغتسالا ىلع

 مهارباي) ةكئاللا

 قدا( عرق أ

 كنديدةج .رلاتناكناو

 (كب رربعأ ءاجدقهنا)
 م-مناو) همكحوهؤاضق

 كلذريغو لادجب دربال
 مسلي عفن سم باذ ع

 نماوجرخ من مهيناب مهناد
 ني-جوتم مهارباد_ذع

 نيب ناكوطول موقوحن
 طوإ موفد مها اهبارق
 تءاحامل و) خسارف ةعب ل

 ىأر وورتاال مع

 ءىس) ّط اجومهت ايه
 مهنا بسحهنال نزحأ م

 د فخ سنا

 نءزتم نأو هموق

 م-مءفادمو مسهتموا

 ىأزييغ (اعرذ مهقاضد)
 هردص مهءاكحمع قاضو

 (بيصعم وباذه لاقو)

 ىلاءتهللا نا ئو رديدش

 ىثح مه وكلهمال مطلق

 عب راطول م-ويلعدهي
 ىشماعاف تاداهش

 مط لاق هلزنم ىلا مهب اقلطنم

 ةب رقلاهذه مأمن, امأ

 هنأ يما تجرفندحأ كالذي لعب لو هلزنمهعماواخ دف تاىص مب رآكلذلاقالعشرالا كي نيرا ا حلا اولاق

 كلذ لبق نمو 0 اتدنوعن ذاكرا 90 ريموت داكن 0



 نمو) ليعمساوهودلو ميه اربال ن اكو دلواط نكي لهنالولاجرلا نمد لولابارورس مظع أ ءاسنلا نالةراشدلاب ت صخو ( قحتساباهان رشف)
 بوقءيا طانبهو و ق>ساياهانر يشف ىأاهان رشف هيلع ل درمضم لعفب صفح و ةزجو باش بصالاب( بوقعي) هدعل نمو (قدحساءارو

 نسحلا ًارقوةفاضالاءاب نمةلدبمفلالا (اتلي وايتلاق)دب زرادلا ف لوقناكريخ هلبق فرظلاوءادتبالا ىلعمه 6 ةرلابو قحس اورءا نم

 لاحاخيشوهريخ ىلعب و !دتيماذهةنسنإ 0 الاب نب ( ايش لعب ادهو) هس نيم نبا( 0 زوعانأودلأأ) لصالا ىلعءادلاب ىتلي واي
 وهو نامرهنمدلودلوب نأ (بيع ع ئشلاذهناإاذههليعلدىذلا هيبنتلا ىنعموأ اذ هيلع 50 تل ىتلاةراشالا ىنعم لماعلاو

 ةداعل| ثيح نمداعبتسا

 سعأ نم نيبكنأ اولاق)

 امناوهتمكحو هنر دق ( هللا

 يكن ةكنالملا تركنأ

 تايآلا تدب ىفتناك اهمال

 رومالاو تاز كم اطبهمو
 ناك ذتاداعلل_ةراخلا

 اهيهدزبالورقوتت نأاهيلع
 ءاسنلا راس ىهدزبام

 هدجمتو للا حبست نأو

 كلذىلاو بقتل ناكم

 تدع كف أللا ' تراشنأ
 هناكرب وهللا ةمجرأ اولاق

 اؤدارأ(تيبلا لهأ يلع

 نناطاتماو دعم

 ةزسعلابر هنكمركي

 لها يهب ماعنالاب صخب و
 ناكي تسلف ةوب

 فات نم ءؤلكوهو بينغ

 :أ] تدد

 نال قحتسملاوهواهاكملاعفأ ىلع دمحي ىذلادومحل اوه ىنعي (ديجمنا) هتنب لهأ نملجرلا ج اوزأنأ هناكي يتلا راكن اهب لاع

 لاقو ماربال ىذلا عينملاءانعمو (ديغ) لاح لكىبعدو#وهفءاخرلاوةدشلاوءارضلاو ءارسلا ف دمع || دب يجتلاو كابا لبق

 ةكريلاو ةجرلاهذهلاثمأ

 مكيلعهنلا نم راك

 تاكربلاو ةّوبنلا ةجرلا ليقو
 ليثارس

 مالكو مسهنم ءاسنالا نال

 (ديجم) من :!|!ليجت دومت (ديجهنا) صاصتخالا ىلعوأءادنلا ىلع بصن تيبلا لهأو ميهارب دلو نم

 هنالهنموهساذهو موحالا لك الر شكر عاشلادار ائاو ضيحتا نا لعاهرششك د نع عبضا ادهاش نم لومت»

 روهج لاقو هب رمصاخي نر دقيالدبعلا نال (طولموقف) الأس وائملك هانعم ليقو انمصاختو

 | ضيخحلا ىنعي هيف لطخالا لاقو لاق تقشنا| اذاةعاطلا كاحض نمهلصأ لاقي ولاق تضاحئأآ تكحنتف

 رومتبارحلا ىلعاهتأرذا # ميلسءامد نم عبضلا كحضت
 قحساباهانريشبف تكحضف ىلاعتو هنا بس هلوق مهضعإ رسسفهب و تضاحةأرملا تكحض حلا ىفلاقو

 اقللاموي فوملا مدلثك « افصلا قوف نارالا كحضو لاقاضيح تضاح ىنعياكحض برالا 3

 دب ه رد نان راكلاق ضرما ىنعم كحضلا نوكين أر كسن أ نما ذه نع باجأو مهضعب معزابف ضرحلا ىنعب

 اهنالليقواكحضاهزب زهلعف-ضعب ىلعاهضعب زوتف ىلآقلاب ريشدتستا هنا هانعم ليقو اضيحاهر شك لعج
 اهنااهنع كح لجوزعهننانا تلق كحضلا نعم عصأ نيلوقلا ىأ ت تاق نافاكحضاهرورس لش مهب 0

 اهانرشبف) ىلاعتو هنا>بسهلوقو ف ناككلذ ىأ لعأ هللاف كحضلا ىن هم ف لمتح نيلوقلا الكو تكحض ||.

 ىتح شيعتاهنابةراسترشبفداولا داووهو بو ةعب قك.سا دعب نمو ىنعب(بوقعي قدس ءارو نمو ْق حساب
 تلعفاعاو نهتداعو ءاسنلا عينص نهوهواههجو تب رض ىأاههجو تكصدلولاب ت رمش, امافاهدلو دلو ىرت

 هنم بجيت مةب و ردنعناسنالااهلمعتس ةلكىهوماتلي زاياهلص و ةب دن ءادن (اتلي وايت تلاق) ابجتت كلذ
 نيهسنو عست تنب تناكد هاج ل قو قحسا نا لوق ى ةنس نيعسن تنب تناكو (زوعأ أودلأ) هابمعاب لثم

 اهرمابامئاقاوماعاياعتسمةأرماج وز ناك املود ريغ ىلع ىلعتسم اوه لعبلاو ىجوز ىنعي ( ىلعب ا ذهو) ةنس

 ة:سةثام دهاحلاقو قدسا ن بدت لوق ىف نب رسشعو هن امذثم وب ميهاربإ نس ناكو (اضيش) كل ذلالعب ىمس

 | نوكنمتبجنامناوىلاءتو هناصسةنلاةردقر كسنم (بيع ئشلاذهنا )ةنسةراشبلاو ةدالولا نيب ناكو

 هانعم (هللا سمأ نم نيبكتن ًأ)يةراسلاكن :الملا تلاق ىنعي (اولاق )امه دلوب ةريبكلازوجتلاو ريبكلا خيشلا

 ميلعهناكرب وةهللاةج راعي سيتا طخدا ارا أ اذاف ئثلكىلع .رداق ىل اعنإ | ةناحيطسلا ناو عود ني ضال

 ىلع يلد هيفوةكربلاو ريب م ةكمالا | نمءاعدلا ىنعم ىلءاذهو مالسلا هيلع ميهارب تيب ىنعب (ْتسيبلا لهأ

 مساوامي رك ايخس ناك اذا دجام لج رلاقي ةعسلا مهم الك ى دما لصأ أو مركلاعساولا ديجلا ىناطخلا
 ىنعي (عورلا ممهاربا نعبهذاماف ) ىلاعتوهناحبس لوقو مركلاو فرسكلاوذوه دجاملا ليقوءاطعلا

 فوحل | هنعلاز ىنعي (ىرشبلا هبءاجو) لكالا نمةكئاللا عانتما دنعهل لصح ىذلا فوحاو عزفلا

 الداب عجوأ نا داك ذ خرب دقترامذاهيف ,(انلداع) ها عرادتلا سومداب ىتاىرشلا ب

 نب رسفملا
 دوب (ىرشبا ناو فايضأ ركن نية فيا نم سرا موهو عقلا (عورلا ميهاربا نعبهذاماف ) مقنلا ل يجأتب مركلارهاظ

 لبق هريدقتفوذح املباوجوةلداجمللغ رف ىرمدبلا بسب ارورس ء لمو فوحلاد عب هلق نأمطااملىأ (طولموف ىنانلداحجي)

 ةي رقلاهذه لهو كل همانا اولاق منا مهاياهتلد اجوانلسر لدا ىن_.ءللاو لالا ةباكحلاعراضمهبء ىجامناوامل ب اوجانل داي وأ انلداحجي
 اهيف ناكنا متنأ أر لاقالاولاق ةرمئعلا غلب ىتحالاولاقن ون الثف لاقالاولاق نوعب رافلاقالاولاقابنوكلمتأ ان مؤ منو اهبف ناكو لمت ًارالاقف

 هلهأر هنيجن كاهبف نع لعأ نحناولاقاطولاوبف نالاق كلذدنفالاولافاهنوكل نأ دحر لجر
0 



 اذ

 ءاجنأ ثبلاف) مالسىسمأو أ كيلعىأ ( مالسإ) ميهاربا مط ىندي(لاقإلامالساوملس ةكسنالملا نا ىنعي
 ل-هألعف نموهو ضرالا نمةرفح ىفةامحلاةراخ | ىلع ىوشملاوهذونحلاواي وشم ىنعي (ذينح لكك
 ميهارباثكمليقو رقبلا مالسلا هيلع مهأر الام ةماع ناك ةداتقلاق كدولاهنم ليس: انيمس ناكو ةيدابلا

 6 تءاجاملفهعمالا لكا ايالوتارضلا بحت ناكر كتل عاف فيش ةلاي زوز دس ل

 فايضالا ىديأ | ىن»ي (مهمدنا ى ًاراماف) ىوشم نيمس لجعب هءاجو مهار 5لكفطق مهلثمري ملافايضأ اىأر

 مهعانتمالمطاحر كسن ا فاو مطاحر كن أ و مهركن أ ىنه( مهركن )ى وشل لجكلا ىلا ىنعي (هيلا لصتالا)

 فاخامناو بلقلا بعروه سجولاو م_هنم فوخ هبلق ىف عقو وىنعي (ةفيخ مهنم سجوأو) ماعطلا نم

 نم مهعاذتمالاهوركمهبا اواني نأ فان سانلا نءةيحانلزني . ناكمنال مهتم رس ميهاربا

 هموق باذعباولزناونوك,ن أ ف اخامناوةكن :دافمو افرع مهاز ناو تردلك الممهنأ فرعرلو هماعط

 هنأ اذهةعح ىلعلدي و مالا لوأ ىف كن الممهنأ فر هبممالسلاهيلع مهاربانابرقالاو كلذ نم فافن

 نوررشالون واك ايالةك_ الملا ناهملعا موهلاهمدقال ةكئالم مه فرع ولو ماعطلا مهمل مدق مالسلا هياع

 (فختالاولاق) مالسلاهيلع مهاربافوخةكع ”الملا ىأ راملق مهفاال ةعتتالم مهنأف رعولو مهفاخهنالو

 نب ناراهةنباىهو مهارب اةجوز ةراس ىنعي ,( هنأ أ ضحاو طواموقىلاانلسرأ) هللا ةكئالم(/نا) ميهاربااي

 لدسرلا ةمدخ ىفةءاقتناكل قو مهمالكعمسترتسلاء ا ارو نم ىنعي (ةمئاق) معاربا معةنبا ىهو اروحان

 نائسالاروهظاو سفنال لصحي رورس نمهجولا طاسنا كحضلا لص( تكحضف) مهعم سااج ميهارباو

 ىف ءاماعالواضي أ درج يجتدلا فودرجئارورسلا ىف لمعتسي و ك-اوضلا نانسالا تامدقم تيمسه دنع

 اذه بيس ىفاوفلت>امث نب رسفملارثك ًاهيلعو فورءملا كحضاا هنأ امهدحنالوق كحضلا اذه ريسفت
 نواك انالأل اقف مهنم مهاربا فاخاواك ! لف هفايضأ ىل ماعطلا مها ارباب رقال ىدسلالاقف كحضلا

 هرخآأ ىلع هنو دم هر رك د:لاقهنمئامواولاقان هل نافلاق نُمالااماعط لكانالان| اولاقف
 2 دي ةراسو مها ارباىأرامافالياخهب رهذخش نأ اذط ق-لاقو ليئاكممىلا ليريجرظنف

 تكحضةةداتق لاقوانماعط نواك ايال,هومطةمركنانسفناب مهمدخئ انفايضالابعابتلاقو ةراس تكحض

 نيب امفوهو ةثالث نم مارب فوغ نمتكتش ياكل لاقل وم مم باذعلابرقو طول موقةافغ نم

 واق نيفسفوم تفاشاوماكلذو يارب ا نعامتع فول الاوز نم تكس قر تار ا

 نوكي نأ نمابجتن تكحضذ بهوو سابع نبا لاقوةراشبلابارورمس تكحض ليقوارورست كحض فقذكال

 قحيساب اهانريشبفهريدقتري_اتو دقت ةبآلا ف نوكلوقلا اذه ىلذاهجوز نسواهئسربك ىلعدإو اه

 هموةبلزانباذعلانافاطول كيخأ نبا كيلا ممضا ميهاربالت لاقاهنا لوقو كلذ نمابجتت ىنعي تكحضف
 هلوق ىنعم فىناثل|لوقلا تاظام ةقفاوا تكحضو كلذ, ةراس ترس مهما ذ عب ترشب و لسرلا تءاجاملف

 لاق ندل وق ١و بغارلا لاق كلذ ةغالا له أضع كا اوْنق ولا ف تضاح ىأدهاي و ةم .ركعلاق 0

 رك ذامناو تضاح ىنم؟تكحض لاف نب رسفملاضعبهروصن كت كح ضفهلوقل اريسفت كلذ سيل تصاخ
 ةأرملانالركنع سيلاهلج نأ لعتل تقولا فاهضيف هب ترمشب ال ةرامأ كلذ لعج نافاطاحلاصيصنن كلذ

 ئش سل جاجزلالاقو ةقثأ نم هعمسن مل تضاح ىنعي تكحضءارفلالاقو لمحت اهناذ ضيخن تمادام

 دقو تضاح ىنعي تكححض نوك,ن أ ةديمعوب اوءارفلار كن أدق ىرابنالا نبالاقو تضاح ىنعي تكحض

 ٠ دشنأو مهريغ هفرع
 لهت اوم فباذلاىرتو »4 لليددع لتعأ عيتلا كحل

 هلوق فمهضعل نعى :رهزالا كح وتثمط ىأ تكحضف هبآلا هذه ىفثيللالاقواعر ةضيخحتاومأداز لاق

 ( فت - (هناغ) - 51)

 مىمأ (مالسلاق امالس)

 قع ىلعو ةزج لس مالس
 ءاجنأثبلاف) مالسلا

 هبع ىجيا ف ثبلاهف ( لجتب
 ةثيحمث بلاذوأه يف لعلب
 ناكو ةرقباادلو لحعلاو

 (ذينح)رقبلا هارب الام

 ةامحلا ةراخلاب ىوشم

 0 كن (مهركن هيلا

 اذاهنأمهتداعتناكو عع

 مهماعط مهقرطي نم نم

 رهاظلاوهوفاخالاو هونمأ

 ةكئالم مهناب س>أ هنأ

 هركن أمال مطوزن نوكي
 هموق برذعتل وأ هيلعفللا

 مونم سجوأو) هلوقهليلد

 افوخ مهنمرمذأ ىأ(ةفيخ

 انلسرأ انا فال اولاق)

 اماوباذعلاب (طواموقىلا
 و مهفرع نملاذ_ه لاهي

 امناو اواسرأ ميف فرعي

 رثااوأ ارمهخال فتالاولاق

 ههجو ىرتغتااو فوحلا
 رتسلاءارو (ةث اقهنأصاو)

 ىلعوأمهرواحت 9

 (تكحشف) مهمدخت م هس ر

 وا ةفيخلا لاوزب ارورس
 وآثئابحخلا لهأ كالهم

 برق عم طول موقةلفغ نم

 تضاخو أب اذعلا



 ”ةقاند ذه موقايوإ) نار سملا ىلاك اياىتبسنب وراسل ىلا ىإياك-تبسنب (ريسختريغإلانؤابادبعيام دبعن نااهنت أكلوقب (قثودي رئاف)

 تناكل ترخاتولاهنالةمدقتماهنمالاحةبأ" اب قاعتم كلو لعفلا ىنعم نم ةراشالا مس|هياعلداماهمف لي دق لاهل ىلع ب صن (ةنآ مكلتللا

 روع '(ءوساهوسمالو)اهعفن كل نأ عم اهقزركياع سدا ىأ (هللا ضر اى لكاتاهورذف) لالا ىلع تبصت :|تمدقت امافاط ةفد

 ىمستو مكدلب ىف (مرادف) شعلاباوعتمةسا(اوعتم) اص(لاقف)ءاعب رالاموب (اهورقعذ )لحاع (بب رق باذععلخأي 9 0

 ىأاهيؤرادب هنالرابدلا دالبلا

 ىأ (بوذكمريغ دعو

 ىف عسقاف هبق بوذكمريغ

 فرحلا فذحم فرظاا

 هبلوعفملاى رجم هئارجاو
 ناىلع بذكر يغدءووأ

 لوعفماكردصمبوذك-لا

 باذعلاب (ان يم ًاءاجاماف)

 احلاص انيجن) انباذعوأ

 (انمةجربهعماونمانيذلاو
 اذهةهناهجر خيشلالاق

 امناىجن نم نا ىلع لش

 هلمعب ال ىلاعت هللإ ةج-رب ىحت

 لخدبال مالسلا هياعلاقأ5

 هللا ةجررالا ةنحلادحأ

 ةفاضإب (ذئمويىزخ نمو)
 راركئاو مويعلاىلا ىرمخا

 اهحتفب و ةفاضالاب مويا

 ىلا فاذمهنال ىلعو تدم

 فورظو ىنبم وهو ذا
 ىلا فمضأ اذا نامزلا
 لامفالاو ةمهيملاءامسالا

 تيستك اوت ندب ةيضاملا

 هيلا فاضملا نم ءانيلا

 نيح ىلع « هوقك
 « ابصلا ىلع ب شم|تبناع
 هربدقتو فطعلل واولاو

 دئمول ىز :زخ ند مهانيجتو

 الو هتححيضفوهلذ نم ىأ

 مول ةئموبب دن رد ؛نأ زاجوهماقتت اوهّنلا بضغب هك اله ناك نم ىزخ ن نم مظعأىز 4

 نت ىلع رداقلا(ىوقلاو ه>كب رن 1 ةرخآلا ب اذغن ار اخ ءاغلا باذعل ارسفاك ةمايقلا

 كلذ)ت بسلا موباوكاهف نوكسلهت مث( مايأ ةثالثإلاين دلاراد فوأ فرصتي (0٠

 لضفلا نب ن سلا لاقو تراس ىفةراصب ريغةانعم سابع نب|لاق (ريسختر يغىننوددز ناف)ه ىمأ تفلاخ

 ىلاىتبساالا نولوةتا ع ىننودز ناش ىن :ءملااع اوريسحر يغىننودد زءافلوقب ىتحةراسخ ىف اص نك

 كانه تناكة رخيص نم ةقان مط جرخينأ اوبلطهموق نا كلذر (ةنآ مكلهنلاةقانهذ- هموقاي د) ةراسخلا

 ةقانهلوقواههبشياليصف تدلو متءارمث عةقان ةرخصلا كالت نممط جرخاف لجوز ع هللااعدفاهبلا اوراشأ

 هياع لاصق د ص ىلعةلادةزكموةب مط ةقانلا هذه تناكفةللاد_.عوهللا تيدكفشني رشن ةفاضافللا

 اهوسمالو) اهت ؤمكياعسيلف ىنعي (هللا ضرأ ىف )تابنلاو بشعلا نم ىنعي (لك اناهورذف) مالسلا

 اوفلافنىنعي (اهورقعف)ايندلا ف ىنعي(بي رقباذءلاهوملتقناىنعي (8ذخآيف) زقعب ىنعي (ءوسب

 وهىأ (بوذكمريغدعو) مايأةثالثدعب هب مهدعوأ ىذلا باذعلا ىنعي ( كلذ نوكسلهت من ىنعي (مايأ

 ةرفصم مهوجوولوالامويلا ف نوحبصتف مايأ ةثالث دمي باذعلا مينايمطلاقهناىور بذكريسغ

 هلوق 0 .ولافو باذعلا.هاتأولاقك ناكفةدوسمثااثلا مويلافوةرت ىتاثلامويلا فو

 ناناثم ةمعنبى أ نمتجربمضماونمانياواشا مانيجن)باذعلا (ان سما ءاجاملف) ىلاعتو هنادعب م معي

 ىزخ هيف نالب زن ىمسذئموي ب اذع نم مهانيجنو ىنعبأ ذئموب ىَزْح نمو)او نم افناميالاىلام هاش ده

 00 0-5 دمشار كد :رنأ ىنعب ا يل دنا)نرفاكلا

 دال د 500 ىنعب (اوملظ نيذلا ذخ 89 1 لاقف

 قئث 1 توضو وةقعاص لكت وصايف ءامسلا نم ة>ءيص مهنأ |ليقواعيجا اوكلهف ة هد اوةكيص مهمحاص

 مناك ) ىلع ىرص ىنعب(نيفاجم هرايدىف ا او>بصاف)اعيجاوباف مهرودص ىف وهم واق تعطةّتف ضرالا

 م اذا ناكل تينا, رهدلا نمةدماهونكس لورايدلا كل: فاوميقي ناكىنعي (اهيفاونغي
 فارعالاةروسريسفت ىفةافوُم_سمتم دقتدق صعصقلاهذهو (دوٌءلادعب الأم راورفنك ادومناالأ) هب

 نبي الاقفمهد.اعىفاوفلتخاوة كالا لسرلبدارأ (ىرشبلاب مهارباانلرتءاج دقلو) لجوزعهلوت ف
 رشعىنثا اوناكلئاقءلاقو ةعسناوناك كاحعضا!لاقو لؤا ماو ليئاكممولد ربجةن الثاوناكءاطعو سامع

 ىلعاك- اا 0 او 11 1 تدل 0 1 000 2 اكلم

 (امالساولق) طولموق كلالهإبليقو بو ةعب 0 كا 0

 ىنعي

 دخأو) هئادعأ كالهإب للاخ 1! )ب زعلا) هنأ وأ

 الأ)ايفاوميةيرل(اهيفاونغنم مناك ) نيتيم(نيمئاج) مطزانم (مهرايدفا اوحبصاف) مالسلا يلع ريج ةحيص ىأ ( ةحيبصا اوملظ نبذلا
 ىنعم تين أتااو في رعتلاهعنموربك الا بالاوأ ىلا ىلا باهذلل فرسل' ىلع : وغلا دعبالا) صفحو ةزجدومث (مهم راورفك دونا

 كالهم وأ داولابةرا .ثبلا ىه (ىرعشبلاب ميهاربا) اكلمرسشعدح أعم لب ريو أ ليفارساو ليئاكيمولي ربج (انلسر تءاجدقلو) ةليبقلا

 ١ كيلعانماس (امالساولاق) رهظألوالاو طولموق



 وع ر نود اعل و رومالا ىلع سان ذا نوري نبذلا مهناللسرلا بي ذكنت ىلا مهتاعدو م_هءاسؤر مدير لكمأ اوعبتأو)

 الأ) نيرادلا ىف مطةعبانةنعللا تلعج لسرلا نود مط نيعباناوناك امل( ةمايقلا موي وةنعلايندلاهذه ىف اوعم :او) مهتعاطم د سعأ عابتا ىنعمو

 ل :م نمر داو مهءرابتعالا ىلع ثعب ومدح سص ال ىلإ وهن مهلعءاعدلاو رعت كىلععادنلا عم الأراركت (داعل ادءبالأ مهم راورفك ا داعنا

 ناداعا ووو نس مهن ىلعةلالدلل كولا ادوهر هك داب اد اسال

 (موو) مهاخأد 0 راىرخالاو مهبفةصقااو دوه موق ىهىتلاةد-ةلاىوالا

 0 ىلاعنهلوقب مطاح فصو ماه اوربتعاو اهلا اورظنافضرالا ىفاوريسلاق هناك مهراث او مهروبق ىلا

 علا ظفلب هب ىقأ ام اود دو ادوهىنءيو]سراوصعو مالسلا هيلعدوهاهم تأ ىنلا تازجععملا ىنعي مهر تادئ أب ١

 مهنمةلفسلا نا ىتعي (دينعرابج لكم اوعب:او) لسرلا لكب ذك د ةف لوسرب بذك نم نالوأ ميظعتللام |
 هعشالو قال يقال ىذلادناعملا دئعل او هللا ىلع در متم ا هسفن ىف عيف رلارابخلانمدارملاو ءاسؤرلااوعبتاو

 نمداعبالاودرطلا ةئعللاو مهعم فرصنتو ,هقحللتو مهعبتتةنعل اوفدرأ ىنهي (ةنعلاين دلاهذهىفاوعبتأو)

 ىلاءتو هناحمبس رك ذم ندلا ىف مهعبتناكةئعللا مهعينتاضيأةمايقلا م وب ىو ىنعي(ةمايقلاموب و)ةللاةجر

 م اورفكى أ 06 راؤرفكاداعناالأ) ىلاعتوهناحبسلاقف ةنعللاهذههباوقحتسا ىذلا ببسلا

 ةدئافلاا ف كالطاوداعبالااهانعمةنعللا تلق ناف ةجحرلا نع ادعب ليقو مهاك اله ىنعي (داعلادسبالأ)

 ىلع ل د, نيتفاة نيترابعب ارك ا|ناهيفةدن اهلا تلقهنيعب لوالاوهىتاثلا نالداعلا عب الأ هلوق ىف

 افموهفملصاحنايبلا اذه تاق ناف داعل نايب فاطع (دوه موق)4 نيقحتشسماوناكمهئاوديك تلا ةياهم

 مهو ةيناسثلا اداعو دوه موق مه ىنلا ةعدهلا ىلوالا داع نينلي ب ةاوناك اداعن|تلقدوه موق هلوق ىف ةدئافلا
 ىف ةغلاابملاناوهو رخآآ باوجوهابتشالالوزيل دوه موق هلوقب ىناف قيلامعلا مهودامعلا تاذمرا

 مهودو“ ىلاانلسرأو ىنعي (املاص مها دوم ىلاو) لجوزعهلوق و ديك ًاتلاةيوقت ىلع دتصيصنتلا |[

 ةدايعلاب هوصخوةللا اودح وىأ(هللا اودبعا موقابلاق) نيدلا فال بسنلا ىف ىنعياحلاص مهاخأر + |ناكس

 ىلعةلادلا لئالدلا ىلاعتو هنابسرك ذم مانصالا هذهال ةدابعال قت. مكط اوه ىنعي (هريغهلا نم كلام)
 مهنأ كلذو ضرالا نم كفةلخأ دّباوههنا ىنعي(ضرالا نم مك اشن ًوه) ىلاهتلاقف هنردق لاو هتين دحو
 لاطأكاحضلا لاقواهناكسواهراسمع < ءجو ىنعي (اهبف مكرهعتساو) ضرالا نمقاخ مداومدآ ىنب نم

 نه مكر مجأ د هاج لاقوداع موق ناكش لإ ذكو ةنس فا أ ىلا ةنس ثالث شرعي مونم دح اولا ناكىتحاهيف مكر امعأ

 ىنرنا)كرمشلا نم ىنعي(هيلا اوب ونمث) مب ونذ سب متشعام كللاهلعج ىأىرمعلا
 اذه لبق ىنعي (اذه لب ةاوج صانيف تنكدق دق اصاباولاق) مهماعدل (بيحم) نينمؤملا نم ىنعي(بي رق

 مهفيعض نيعيناكو مهتايبق نمناكهنال اديسانيف نوكنت نأوجرنانك اناىنعملاوهبت دج ىذلالوقلا

 عطقت امانصالا باعوهللا ىلا ,هءاعدرهظأأ ملفانني د ىلا ذوعت نأ ع مطن انك اناهانعم ليقو مهريةف ىنغيو
 هللاةدابع نمىنعي(بلا انوعدنام كشياانناو)إ ةلآلا ىعي (انؤاب] بيا دبعن نآاناهتاز 3: مهؤاجر
 ةمهتلا فاهعوقوو سفنلا قاق ىهو ةسرلاىفهعقوأ اذاهبارأ نم كلوق ىف نوبات نماناىن عل (بيصص)

 ىان آو ) ناهربو نيقي ىلع ىنعي( ىبر نمةئدب ىلع نكن ا منأرأ موقاي) هموقلابيجم طاصلاقىنعي(لاف)

 ناىنعي (هتيصعنا) هللاباذع نم ىنعع نف ى ”(هنا م رصنيوف) معنا اا

 مكلامهننااو دبعا موقاي لاقااص
 م ًأشاأوه هريغهلا نم

 اهنمكتشنب ذيل (ضرالا نم

 قلخاهنم,هؤاشناووهالا

 م-هقلخ مثبارتلا نم مك

 (اهيف ؟رمعتساو) مدآن م

 مم دارأوادرامع<لعجو

 رمعلا نم كر فغتساوأ اهترامم

 تناكواهيف رامعأ لاطأ ىأ

 ىلا ةئامثاث نم مه رامعأ

 سراف كولم ناكو فلآ

 راهتالار فح نماورثك أدق
 اورمتو راحشالا سرغو

 مويفام عملاوطلارامعالا
 ن هىن لأسف لظلا نم
 ببس نعفر مهنامزءايبن أ

 هيلا هللا واف مهريمعت

 شاعف ىدالب اورمع مهنا

 هو رفغتساف ) ىد امعاهمؤ

 نائئالاب هرفغم هقلأساذ

 ير نا هيلا اوب ونم)
 ةجرلا قاد

 اولاق)هاعد نأ (بيحي
 اذ (انيفثن ركدقاصإ

 (اذه لبق وجسم )انبي

 (بيرق

 رو.ءالا فةرواشملاوةدايسال
 فى لخد:ناوجرئانكوأ

 ىلع انةفاوثو انئيد
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 3 ع 5 ديحوتلا نم بلا: 0 يااا تماما باك (ازإ يضع دينا ا لع نام

 لال ىنأو ل اوردق لاق هناك ند حالا هباطخ نال و هناعمكسشلا فرع

 ّ ءاكعن :موهتلاسر غيلبت ف( هتيصعنا) للاب ا ذع نم ىنعنع نأ (هللا نمد نفذ ) هيماوأ ىف ىف رتيصعو مك.تعباتنا اورظناو

 نائوالاةدابع



 نم*ءىرب ىف ااضيأ متنأ اودهشاو نوكرشنامبءىرب ىنأ هللا دهشأ ىف ىنعملاو هنود نمةطآ كك ارسشا نم ىأ( ىأهنود نم نوكر شنامم
 قوديكش) هلاح ةناهتساو هب كمت كبح ال ىفأ ىلع دهش| هند وهنبب ىرثلا سب نا لجرلالوقباك ةداهشلاب مالا ظ هل ىلعهبع جو كلذ

 ىهامو كشط أ قرضت فيكو ىلع متواعت ناو مكت:رعم فاخأ الو ؟ديكبو كب ىلإبأ اال ىناذ نولي مال (نورظننالمث) كت: او متن أ( اهيج

 تاكون ىنا ) ىلقعب بهو ىنابح نإبامتدابعنعتدد_صواهنمتلناذاىنممقتنت 2 (0) 2فيكو عفن, الورضيال داجالا
 0 ا 000 0 7 ومامحت روئىر . 0 ىف هللإ ىلع
 اهلك قاولاثع ني اج اك 101 ادا ءانعولاةنغ ىنؤااود نم نوكرشتام 00 ةياد

 نواهمالمىنعي (نورظننالم) 0 ا 1 عيد رستاو !نودقتتت ىلا دانس اوم 0 هلكوترك ذا اهكلامىأ

 مهم(مملوةلاقملاهذهمطلاق فهموق ىفاديحو ناكهناكلذو مال_سلا «ياعدوط ةميظع ةزحمممهيفاذهو هظفح هتقثو هنئأ واع

 ىنا)ىلاعت هلوقوهو هياعهلكونو لبو ,زعةللارهتقثلالا توري اور فكسلا نمهيف مهام عم مهنم فخ لو مهديكح نم هنءالكو

 ضرالا ىلع بدت ىنمب (ةباد نءام) هيلع دمتعاوهتلا ىلإ سمأ ضوفهنا ىندي( مب روف ردا تاكو 0 و

 نا سي (اهومانب ةئاوحالا) ضرالا ىلع نوب ديم منالناو .طاومداىن عيج | ده ىقل_خدي و هتنب وب رلامثا نم هيلع

 سأرلا مدقءةيصانلاو هنري د_ةفهتتصانب تذخأ نم نالاه ريش وهواهيلعر داةلاواهكلاموه نوكنءو م-ملعو هيلع

 اريثكك لذ لمعت برعلانالرك ذلابةيصانا| صخا |ليقةرواحمللة يدان هيلعىذلار عشلا ىمسو هكلذو هتضيقىف ةبادلك

 اوداراو اريسا ا اذا اوناكو نالف ديب نالف ةيصان نولوقيهريغ عمةلذلااناسنااوفصواذاف مهمالكف هناطلسوهرسسهق 6

 نمنوفرعياع ىلا عنو هناحبسةللا ,هبطافن هيلعارفن كال ذب او دقتعي وهيلعاونعلهتيصاناوزج هقالطإ 00 دج آو

 هنافليلذلا دبعلاك هتضبق ىف متأوا ارداق ناكنا وىن رنا ىنعي (ميقتسم طارص ىلعف رنا) مهمالك ارمد ىلع :رنا) كلذل

 هنايصعب ئيسملاوهناسحاب نسحلا ىزاجييف لدعلاو فاصن الاو ناسح الإبالا لمعي. الو كماظال ىلاعتو هنادصبس ىلع رنا (ميقتتسم)

 ميقتسمطارص ىلع ؟لم<ب ىف ر نا هريدقتر امضا هيف ل قو مقتسم ا طارصل اوه ىفر نيد نادهانعم ليبقو ناوأه- هع لدءيال قحلا

 (مكيااهب تلسرأامكتغلب ًادقف) مكيااهب تاسرأ ا نامالا نعاوضرعن ىنععاولو نت ىنعي (اولوت ناف) مقتسعطار ص ىعلديوفر
 اموقىفرفاختسو) كلذل اوبقىف جتمريصقتلاا فا مكي ءلاهب تلسرأ ام خيابت فريدقتىنم عقيل ىف ىنعي مدغلبأ ادق فاولوت ناف)

 عريغاموف كيل دبتسي وهنلا ككل بمعكيبلاهبتلسر املوبقون اجلا نع م طرعأ نامكن | ىنعي (مريغ قوه( مكيلاهبح تلسرأام

 (ايشهنورختالو) ديدهتو ديعووهفلاصئتسالا ب اذعىل!ةراشاهيفو هنؤدبعي وهنودحوب نمع وطأ 0

 ءاوسو دنع مدعوم دوجو نال ككلهأ اذاً يش هنوصقننال ل يقو كلذب مسفن ًانورضناعا مكي اوي ىنمي || فرفاحتسي 0-5

 هوقو« ءوسب ىتولانت نأ نم ىنظفدبف ئم لكل ظفاح ى اعتو هناحتبس هنأ ىنعي ( ظيفح عش لكىلعفف رنا) د
 ةعبرأ | اوناكو ( هعماونمآن يذلاوادوهانيجت) مهاذعو مهك الداب ىنعي ( ان سم اجامل .و) ىلا عتو هناحيبس ا وشال يأ

 باذعلا كلذ نم نينمؤملاهّلا ىجينمافرفاكلاو نمؤلاميدق لزناذا باذعلا نا كلذو(انمةجرب) فال 1 || منوفاخي نب رثآ موقب
 هناصبسةتلا نا كال ذوداعاهب تكساهأ ىلا ب رلا ىنعي (ظيلغبا ذع نم ,هانيجنو) همركوهإطفوهتجسرب ناك الو) ملاومأو (مرايدف
 مهتكلهاف تاسحنلا مايالا ىهواموس> مايأةينامثولايل عبس ةظياغة دي دشاحي رداع ىلع #س ن1 (ًايش) كيلوت ( هبورضق

 وهاذهوةرخآلاب اذعوه ظياغاا با ذعاابدارملا ليقوأي_ث مهرضت ل فاعيج ني_.نمؤملا هللا ىحن أو اعيج 2 طمالرص نع
 باذع نم مويجني كإ ذك ايندلا ب اذع نم مهاجن أ ىلاعن هنا ىنعملاو نيب اذع! | نيب قرفل | لصدعيل جدلا نورضناعاو 0
 اوضعو مهر تاي اباو دجت داع كلتو)اين دلا با ذع نم مظعأ هنالاظيلغهنوكب ةرخآلا باذعهدووةرخآلا لكىلع - رذا) مسفت .
 | ةراشاهيفوةليبقلاىلاهدرداع كالت ولاقف لو «لعهتلا ىلص دم ةمأ ب طاخداعةصقرك ذ نم غرفا لل (هلسر 26 ا 0
 هحنيلع قحناف نميهم

 ىلا نءعهظفحىلا ةرقتفمءايشالاتناكوا طاف احاهاكءايشالا ىلع ابيقرناكن مو أك :نخاؤم نعلفغبال ار كلا أ

 نامل وأ مطب. لضغب أ (نمتحر فال 1ةعب رأاوناكو(هعماو :م1نيذلاوادوهانيجنان ممأءاجالو) <لثم هل مرضي راضملا

ب اذعالوةرخآلا ب اذع نم ةيناثلاو 00 اتالانمجترا ركنو (ظيلغب ا ذع نم مهانيحنو) .مياعانمعنأ !ىذلا
 . ةراشا(داعكلتو) هنم اظلغ أ

 0 | (ةتراوسعمو ورشا اباودجج ) لاقف م طاوحأفصوفنأ اتسا ماو ربتعاواهبلا ةورظناف ضرالا فاوح ساق هناكمهراث او مهروبقىلا

 هلسر نمدحأ نيب قرفنالةللا لسر عيجاوص ءدقف مطوسروصعاذا ,هنال
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 رصنلاوزوفلا ىف(ةبفاعلا نا) موقأو حونل ناكاموحن كب ذكن لو كل ةبقاعلا ىف قو حونر بصك كم .وق ىذأوةلاسرلا غيابت ىلع(ربصاف)
 فاطع (ادوه) مهاخأ داعيا اناس رو ىأاحون اناسرأ ىلع فطعلل هباصتتا ادمهنمادحاو (مهاخأ داعىلاو) كرمشلا نع(نيقتملل)ةيلغلاو

 (نورتفمالا متن نا ظفللا ىلعرملاب ورورئاوراجلا ل< ىلع ةفس مفان عذرلاب ( هريغهلا نم مكلام) ودحو (ةللااودبعاموقايلاق) نايب
 هموقه-جاوالا لوسر نمام (ىنرطف ىذلا ىلعالا :رجأنا ارجأ هيلع <كئسأالم .وقاي) ءاكرشهل ناثوالا مك ذاك, ب ذكسلا هنا ىلع نرتفت

 نودرتذا (نواقعتالفأ) عفنتملو عجنتماهنم ئشمهوتي مادامو عماطملا مسحالااهضحميالةحييصنلاو ةيصنلا مهنأش ناللوقلا اذه

 (هيلااوب ونمث) هباونمآ ( مب 0 .وقاي و) كلذ نمةمهتلل ىف ئيشالوةرخآلا باوثو هو هللا نمالا ار اهياعباطيال نم ةحعيصن

 روردلا (مسهال) ةريثكىأ لاح (اراردمكيلع) رطملاىأ (ءامسالسري) هريغةدابعنم '

 ةامماهنوماعياوناكن وكن أل مه تاقا ذه لبق نم كموقالو تن أ اهماعت تنك املاق فيكفملاعلا ىف ةفورعم

 موةمدقتمابتكلا أرقي مايمأناكرس وهيلعهللاىبص هنأ وهورتلاب اوجواهئابب واهليصفتب نارقلا لزنف

 داب (ٌريصاف) اه نآرقلال اوزن لبق نم كم وقالو تن أ اهماعت تاك امل وق حصف هتمأ تناككلل ذكواهماعي

 (ادوه مهاخأ ) داعى اناسرأو ىنعي (داعملاو) لجو ءهلوة هو نينمْؤلل ىنعب ( نيقتال) هب ورخالا ةداعسلاب

 ةدابعلا ف ايش هعماوكرشتالوهللا اودحو ىنعي (هللا اودبعا موقايلاق) نبدلا ىفالبسننلا فمهاخأ ع
 نا) عفنتالو رضنالةراخخاهنافاهنو دبعتىتلا ءانصالا نهال <ط اوه ىلاعت هنأ ىنء. ( هريغدلا ند وكلام )
 ةلاسرلا غيلبت ىلع ىنعي( هيلع كائسأالم وقاي) ريغك_:دابعفن »ب ذاك الا متنأام ىنعب (نورتفمالا متأ

 ىذلاوه هناف ىنةلخ ىنعي( قرطف ىذلا ىلعالا ) ىناوثام ىنعي (ىرجأنا) منمد ذخ االعج ىنعي (ارجأ)

 هباونمآى أ (مب راورفغتسا موقابو) نوظعتتف ىنعب(نولقعتالفأ) :رخآلا فنيش, واين دلا ف ىئقزري
 فلاس نموهريغك-:دابعو عكر نم ىنعب(هيلااوبوتمث)الوأ بولط اوه هنال ناعالا ىنهءيانهرافغتسالاف

 كلل ذوهلة جاهلا تاقوأ ىف يم دعب ةيماعب نم كيل عرطملا لزني ىنعي (اراردم كسيلع عاملا لسرب) ب ونذ

 تطقو مهدالب تب دجاف نينس ثال'ةدمرطملا ممنعهللا ك.سماف من:لاوريخ اة 0 ةيصخم تناكمهدالب نا
 (مكمهدالب هبايحافرطملا مهبلا هللا لسرأهوق دصوهنلاباونمآن ا مهنأ مالسلا هيلع دوه مهربخاف مهرفكبجسب
 دالوالاو لاومالاب موق, متنمآن امكن هانعم ليقو وكت دش عمة دش ىنعي (؟توق ى 5 وق فديو )ة يملوأ تناك
 رطملاةللا ل سرأ متنمآن ا مال_سلاهياعدوه مطلاقتف دلت مف مهياسن ماحرأ مقع أ ىلاعتو هناحتبسدنا كلذو
 ليقو دالوالاولاومالإبةّوةنودادزتف ندايفهياعتناك امىلاتاهمالاماحرأديعي و الام نودادزتف

 لاح ىحصنو ىلوقلوبق نعاوذر عتالو ىنعي ( نيمرجاواوتتالو)نادبالا ةوق ىلا نبدلا ىفةوقنودادزت

 راتب نحنامو) لوقتامةعج ىلعةدضاوةخو ناهاربب ىأ ( ةنيببانتئجامدوهاياولاق) نيكرمشم <: وك

 لون نا) نيق دصع ىنعي ( نينم ومب كل نحنامو ) كل وق لجالا::ط 1 ةدايع كرتن امو ىنعي ( كالوق نءانتط
 نأالا:طلابسو انتفاخ نمهاطاعتنام ىطاعتت تسادوهاب كن أ ىنعي (ءوس انتط ا ضعب كارتعاالا
 (لاق)اذه ىبعالا كسم أل محنالو كلذب كنماومقتتاف مهتببس كنالنونجو لب كباص أ اذّتط [ضعب

 ءىرب ىا) ىلعاضيأ متنأ او دهشاو ىنعي( اودهشا او) ىسفن ىلع ىنعب ( هللا دهشأ ىتا ) مطاب يح دوهلاق ىنعي

 امنا (كتوقىلاةوقمدزيو)
 نامالاىلا مهتلاتسادصق
 ةوقلاةدايزو رطلاةرثك

 عورز باصأ اوناك منال

 جوحأ اوناك-ذ نيتاسإ و
 نيل دماوناكو ءاملا ىلا عيش

 شكطبلاة دش نماوتوأا
 لام اةوقلادارأل يقوةوقلاو

 سبح ليقو حاك-نلا ىلعوأ
 نانس ثالث رطقلا مهنع

 مئاسن ماح .رأ تمقعو

 مالسلاهيلع دوه مهدعوف

 نامالاىبعدالوالاورطملا

 نسا نعءو رافغتسالاو

 امنع هللا ىذر ىلعنءا

 امافةب واعم ىلع دفودنأ

 قاهباخ ضعب هللاق َجخ

 ىداو.الولاموذلل--->ر

 ىقزربهللا لعلأيش ىنماع
 كل ندسحلا لاقفادلو

 رثكي ناكف رافغتسالاب
 امب ر ىتح رافغت_سالا

 د_داو مونى رفغتسسا

 رشع# دا وذ ة ص ةثامعيس

 ةبواعم كلذ غلبق نا

 نيش ولاوماب# ددعو حون لوقو كتوقىلاةوقةدزبودوهلوق عمستملأل اقف لجرلاهلأ سف ىرخ أ ةدفو دفوف كلذلاقم هتلأسالهلا

 لاحوه (كلوق نعانتط ىراتب نحنامو) سدحلاهنإنآت وف عمهب ر نم ةبآ«لع لزنأ الو مسوهيلعةئلا ىلص هللا لوسرل شي رقتلاقاأك

 مطوق وهو ادحاو الوقالا لوقلا عيج تف ؤؤف رحنا (ءوسبانتطاضعبكارتعاالالوقن نا) ةباجالا نمدلاطانقا يلا مهوعديابف
 ىنالاق) ءوسانتط1 ضعب كارتعا انلوق ىأةلاقملا هذ_هالاالوق لوقنامذريدقتو لبخو نون ءوس انتط [ضعب كباصأ كارتعا



 نو ”نونلاوةرسكملا ارتجاومابلا ف دق فاش است ىفدم ىناأست ىرصب ىنلأس فو ءايلا نعةرمكلابأمجا (نلأستالف) رهاظلاو

 نيهاجلا نم ننوكت الفهلوقبانل وسر ىهماكوه( نيلهاجلا نمنوكت نأ كلفعأ ىفا) هتلثسم زاوج ( معدي كل سلام ) ىم نات ديكأتلا

 كتظعوءاظاعتاو كبدأب اب دأتهستحصب ىل مءالاملبقت سما ىف كنمبلطأ نأ نم ىأ (لعهب ىل يلام كلأس ساآنأكبذ ذوعأى ابرلاق)

 (انممالسباعب ها وناب لبق نبر ساما نم نك )هلة مىلادوعلا نعةمصعلاب( ىنربو) ه5 ىنهط رفام(ىرفغنالاو)

 57 شلال لأ ١ ك1 وأانمةيدحعت

 (كيلعتاكربو) قرغلا
 ىف ىهو ةيمانلا تاربها ىه

 ىبأو ىرابنالا نب ركىبأو جاجزلا ىنعي قوس ىبالوق'ذهو ىدح اولا لاق ه# رابداولابقا ىهامناف
 كلذ ةرثكل لمعلا كلذ هسفن تاعف طاصريغالمعل م حون نبا نوكبن أ زوجي و ىلءونأ لاقى هرافاا ىلع

 كلذو 02 عدي كل سلام ناًاستالف) فذحالاذه ىلعفهنمرثك اذان الف لعلاوريهزرعشلا لاقي اكهنم

 كلذنأ ل- يال وهو هدلو ىلع دلاولا ةقفشلاك نموهو قرغلا نمءدلوءاجئ اهب رلأس مالسلا هيلع احوننأ
6 

 هعابت أوه رذ ةرثكهقح

 زوجبال كلذ نأ هماعأوةلأسملاهذ- هلثم نع ىلاعتو هناح.سفلل اهاهنفرفكلا ىلع هدلورارمص الر وظ# 0 ] 1

 نمنوكستنأ) كاهنأ ىنعي (كظعأفا) تاع عدي كل سلام ىنلً ست الف ىنعملا ناكف قندلاةعاو هل رد نم
 كيلارزتعأو كيلا الأ ىنعي ( كب ذوعأ ف ابر) حوت لاقىنعي(لاق) لاؤبسلا اذه لثا ىنعي (نياهاجلا هل-ف نمةيقابلانورقلا
 ىتلئسم نم كيلار ذة ءاف ىن :ءباغام لعأالاثأو بويغلا مالعتنأ كنا ىنعي ( ل عهب ىلسيلام كلأسأنأ) ل «(كعمنممأ ىلعو)

 || ىلا كتر نعي (ىجرتو) لعدن ىل سيلاملا وس ىلع ما دقاو ىلهج ىنج(كرغقتالا او) لعهب ىلس ياام 01 دا نايبال
 1 ( نب ساحلا نم ن ك أ) ئيتلكتعسو ميج فيلا فايع ناك
 3 هنم دارملا طاصريغل ع هناهلوق نأهنامبو 1 1 ول رد دارا يي لش نقد راسن مظلي قوأتاءاججاوناك

 نأ كلظعأىناىلاعتو هنادعيسهلوقو ملعهب كل سيلام ىناأست الف هلوقب هنعهاهناذهلفروظوهولاؤسلا

 لديهلةجرلاوةرفغملا ب اطودب دمتورجز هيففالهج ناكل اولا كلذ نأ لعل دب نيلهاجلا نم نوكس

 مسهنم بعشنت م الا نال مأ

 مأىلعىأ ةياغلاءا دب الوأ

 ذ_خاف هلهأو هيحش ناب مالسلاهيلعاح .وندعودق ناكل جوز ءهللإ نأ ب اوملاو«4_:منذلارو دص ىلع || مهالا ىهو كععم نم ةئشان

 ىلاعتوهناحبس هللا دعو ف كشي لو هنعباغام لعب ملورهاظلا | ذه ىضتتقم لي وأتلاعبتاو ظفالارهاظ حون || هجولا وهو رهدلارتىلا
 نم سلءهنأ هلنيبو لع هبل سدلامهلاؤس ىلع )جوز هللا هيتاعف بيسلا اذ_طلاؤسا||ذه ىلع مدقاف اا رعت يلا نييك سا 1

 نيذلا عم قرغمد : أى اعتو هنادي سئلا هماعأو ا صريغوه ىذلاهإ رعود رفكعل م متا>نب هدعو نيذلا هلهأ

 0 نا هش نذوب ملامفهب ل ا اوماظ

 نيب رقلات ”ايسراربالاٍتانسح نالةجرلاو ةرفغملاهلأ سو هب ذاعوهل خو لجوز هب رىلاًاجلف كالطا

 ءادترالاب عفر (مأد)
 ايندلا ىف (مهعتمنس)

 ضفهخلاو قزرلا ىفةعسلاب
 ري مب علاق
 ملام لاوس ىلعهمادقاودإ ؛وأت ىوس مالسلاهيلعحون نم ةيصعمو فن ذ رو دص ىضةةيامتايآلا ف سدلو كعم نميو هرب دقت فوذحم

 نهلزن اى( طبهاحوناي ليقىلاعتو هناحبسهلوق ملعأ هللاو ةيصعمالو بن ذب سيلا فهو هيف هن ذؤيب فذحامناو مهعتمدس مأ

 ريخلات وبث ىهةكربلا ( كيلعتاكرب وانم) ةمالسو نماب ىأ(مالسب) ضرالا ىلا لبا نموأ ةديفسلا هيلعلدب كعم ننال

 لكسفةمايقلا مويىلا نيقابلا م دل ضد : رذ لعج ىلا ءتوهن احبس هللا ن انه ةكرلابدا ارا ل يقوهتداب زودؤامو (ملأ ب اذعانممهعمت)

 عوني (ثاعمنكمأىلعر) 0000 ا ا و دنلا هالو ةياوذ نمرلاعلا ١ وك سيرو جرحا قعأ
 ا 0 0 نك م 1 كيلعتاكرلاواتم مالسلا

 1 (يأبادعانمم هس من) ا معتم اسك 1 8 مأدىأ مالك 1 مأ كم نمو كعم نم

 1 ١

 ا كانربخأ ىتلا ةصقلاءذهنأ 0 ال1 تاع اذه فل ءابن نم كلن) ةرخآلا ىف ىنعي 7 ايئدلاب نوعتم

 اهماعت 0 كاراخأ وسي .غلاءامنأ» ن..هموقرب>و حون ةصق نمد اي هيلعحون ناكورانلاىلا

 000 ل ل ا تاتا لوو لة نموح (اذهررض نم كوقالدتأ || يعوض مدان 5 تميعم لصق ١تاق 5 اعنا ارقلال ند 5 || م ال تنا 5 5
 ةفورعم نمؤم لكمال_ىلا كلذ ىف لد بعك ندع نءوةنيفسلا ىف هعم ناك نممو هنمنافوطلادعب

 لج اوءادتبالا ىلع مف لا هلو السلا هيلع ون ةسقدلا راشا(كالت) رفاكل كباذعلاو عاتلا ن هةدعب اهفوةمايقلا مولىلاةنمؤ هّومو
 : . اهدعب

 : كدنعةلوهم كيااةاحومبيغلاءابنأ !ضء؛ةصقلا كلت ىأرابخا 0 00 ءابن 0 د

+ 



 ىلهأض عب ىأ(ىلهأ ن مىنبانا) هله هيحشت ىفهدعوءاضتقان مم دعبامعم بر هلوقوهو لءؤاعدهيرهؤادن (برلا فب رحوث ىدانو)

 ىكشال ىذلا تاثلا قحلاوهفدهدعت م هز دعو لكناد( ق + 1كدعو ناو ءاهأ ضع, وهفهلابس رناكو اهيلص نمهنب|ناكهنال

 فيك تاقناف كالذل قرغاا نمهللا هاتف يون ىلا ماشلا نم نع نب جوع هلمغس هلأ هنكم لف ةنيفسلا لجال

 فريلكشلا تحتاوا_ ديمو لافطالا نم لا اوغابي ل نمقارغا مظعلا مركسلاو ةيطالا ةمكسحلا تنعتقا

 دلو مطدلوب لف ةنس نيعب رأمماسن ماحرأ مقعأ لجوز عهللانا نإ رسسفملاضعب رك ذتاق مهريغ بونذب

 ناويحلا نم كالذريغوربطلاو ماوطاو باودلا عيج قارغاهياعدر هنالىوةب سيل ب اوجلاذهو ةدملا كلت
 هلك اذه نءفاشلاباوجلاو حون موقريغ مجانآ ع مةرفاك-لا مالا لافطأ كالهااضيأ كلذ ىلع درب و
 لعفيامعلئسإال دي ؛ ريامكحي وءاشيام لعفي قلطملا كالا لا وهو هقلخ ف فرصتم ىلاعتوهناحبس هللا نا

 ىنعي ( ىلهأ نم ىنانابرلاقف) هلأسوهاعدىأ (هبر حون ىدانو) لجوزع هلوق 0 نولئس -

 ( نيكادا كح أتن أو ) هيف فاخال ىذلا قددلا ىنعي ( احا ك دعو ناو ) ىلهأو ىنيجنتن أ ىن ::دعودقو

 نالا ده ىع ىلا ونور لاك تالق لاه اا رت اب موقاتمكح كناىنعي

 لاقفال مأهيلصاحون نبادإولا اذه نكلهربسفتلاءاسا ءفاتخا (ثالحأ نمسيل) هتاحنىن كأس ىذلا

 ٠7 رفعج نب د لاقو كاان يسبون كاف رع رر نيس نسحلا

 ديعسو ةمركعو سابع نبا لاقو ىنملةيملو ىلهأ نملاق كالذلو حون هما هي ناكو حون ةأ سما نب |ناكرقابلا

 نالوالا نالوقلاو حيحصااوهلوقلا اذهوهبلص نم جون نباهنانب رسسفملارثك ًاوكاحضااو ريبج نبا
 نالوطق ىن ةأ سما تغبام لاق هن أس ابع نبا نءعحمصاارووجلا لقن اذه ةد ىلع لددو نالطاب لب ناةيعض
 هيلع صن اًضا السميلعلا رص ورا ىدانو ىلاعتو هنا همس هلوقب هءاع صن ىلاعئو هنا >ءيس هلل

 زوجمال ةرورضريغ نم زالا ىلا ةقيقحلا نع مالكا !فرصوقلالدلا ف صن اذهو انعم بكرا ىنبايهلوقب
 هناحب_سهنلا نالهلاق نمأطخاذهوارفاك ىن دلو نون أ دعبتساهنالهفلاخ نمرهاظلا !اذهفلاخامتاو

 جرخ ىلاعتوهناحبسةنل اورافكلا مهوربهسلا ىف قي رفو نونمؤملا مهو ةنجلا فقير فهقلخ قاخت ىلاعتو
 ِج رت أى لاعتو هناحبسةنلا ناف مهريغو ءايبنالا نيب كلذ ف قرفالو رفاكلا نم نموملاو ن«ؤملا نمرفاكلا
 رز 'ناكوىنوهورز 75 [بلص نه ميهاربا جرخأوار ةاكليب اق ناكو ىنوهو مالسل اهيلعمذآب لص نم ل اناق

 تلد نافءاشي فيكءقلخ ف فرصنتملاوهف ىنوهو حون بلص نمرفاكو هو ناعنكج نس أ كلذكفارفاك

 نب رفاكلا نم ضرالا ىلعر ذنالب ردلوق عمةاجنلاهللأسوانعم بكر !لاقفحونهادان فيك اذه ىلعق
 ريدقت ىلءوهادان كل ذافار راكناكتن ا نوكا ١ !ممالسلاو ةالصلاهي اءاحون نأ مهضعب رك ذ دق تلق ارايد

 نم كلذبهللايجنيف لسن ألاوهالا كان ىأراذاهلءاوةوبالا ةقرءادان نأ ىلعدلج امن هرفك لعب هنأ

 هعمل نم لجرلا لهأ نال كنيد لهأ نم سبل هن أ ىن :«ب كلهأ نم م سل هنا هلو قب لجو ز ءهنلا هب اجاف قرغلا

 ناب ماكحالا نمريثك ىف بسنلا كح عفربة- هيرمشلاتمكحالوامهار < ىرجياموأ نيدوأ بسن مهاياو

 بوقعو ٌقاسكلاأرق (طاصريغ لمع هنا) كلهأ نم سيل نا حونأ ى اعتو هنا حبس ةنلالاقرفاكلاو مسملا

 رفكلاو كرمشلا لمع هنأ هانع.و نبالا ىلءلعفلا دو ءىلعءارلا حّتفب ريغمالل ستفو مملارمدكحب لمع

 مهب ريفو نب ونتلا عم ماللاعفرو ميملا تفي لمجءارقلا نم نوقابلا أر ةو|اهريغاذهلكو بين لاو
 هيلع محامدعب رفاكلاةاحنب 1ط نال حلاصريغلمع قرغ غلا نههيحنأ نأ ىاياكلاؤس نأ هانعموءارلا
 85 أ ون نبا ىلعهنأ فريمضاادوعي نأز وحي د اصر يغ لهنا ىلاعتو هناء مسلاف ا ذهلف ديعب كالطاب

 ءاسنملا تلاق فاض ا ف دفا ص ريغ لمع بحاصوأ ل .عوذ كنب :١ناةءار ةلاوه ذه ىلعري دقت :انوكو

 ىنتدعو دقوهبءافولاوهزاحنا

 ىدلولاباف ىلهأ ىجتنأ

 (نيك اا مح تنأو)

 مظدعأو ماك-حلا لعأىأ

 هريغىلع ال لضفالذا

 برو لدءلاو لعلإبالا

 روجلاو لهما ىف قيوغ
 ىةموكحلا ىدلقتم نم

 ىفقأ تقل دق كنامز

 مكحأ ءاعمو ةاذعلا

 ربعتساو ريتعاذ نيك احلا

 نم سبل هنا حوناي لاق)
 ءافتال للعم (كلهأ

 هنا) هلوقب هلهانمهنوك

 هيفو (طاصريغل#ج
 ندلا ةبارق ناب ناذبا

 ناؤبسنلاةبارقل ةىماغ

 ناكناو كني دى كبيسن
 ايشرق تنكو ايشبح
 ىلع نم نمو كقيسصا
 0 ناو كد

 دعب اوهفاجر كب رافأ

 هتاذ تلعجو كئمديعل

 ىف ةفلابم طاصريغ المع
 ىافان «امطوقكدمذ
 ريدقتلاوأ# رابداولابقا

 راعشا هيفو'لمعوذ هنأ

 نم ىجنأ نم ئجنأ ان اهنإب

 :الالمهحالصل هلعأ

 اهنع شاملا ذهو

 حون دنعناك هللاوجر

 هلثملاؤس نعىبهنااه-دم ق.سدقو هنا هلآسي و ىل_هأ نم ىنبالوقي نألمتحالالاو قفانيناك ه.الهنيد ىلع ناكهنب|نا مالسلا هيلع

 مالسلاهياعانيبنلةقفا اولا نورهظي قافنلا لهأ ناك اك هدنع ىذلار هاظاا ىلءهلأسي ناكسف نوقرغم مهناوماظ نبذلا ىف ىنبطاخالو هلوقب

 سءلاىف ةقيقح نونمؤملا مهو مطةاجننا| تدعو نبذلا نم ىأ كللهأ نم سيل هلوقو هياعةنلا هعلطأ ىتح كلذي لعب ماوه فالخلا نو رمضي و



 ضرالا نمرجفن: اامدرت نألئدرأ ىنممنيبي نأ دارأ امل ىلاعت هللا نا لوقنفاوملذصت:ءامو ةيانكتلاو ةراعتسالاوزاجلا نم اهيفامفرظنلاوهو
 نمهاندعوانك امزا<اوهوح ون ص أى ضقن نأو ضيغف ءامسلا نملزانلاءاملاض يغن نأو عطقتافءامسلا نافوط عطقن نا اود رافاهتظن ىلا
 هنم ىف أت يالىذلا سمالابدا املا هيبشت ىلع مالكلا ىب قر غةماظلا ائيقب أو تو: ساف ىدوجلا ىلع ةنيفسلا ىوسن نأو ىذقفهموق قارغا
 ةداقنم ضرالاوتاومسلا ناو ميظعلاهرادتقالاربوهتدوصقملا نوكست ىفذفانلا مزا سمالابدارملا نب وكس:هيبشتو نايصعلاهتبيه لال

 هيمالدايقنالابوجوباماءاوطاحأ و هتفرعم هوفر عدق نوزيمءالقعاهناك الي دبتوارييغتاهيذ هتدارالةعنت«ريغءاشياما يف هني وكل

 ةدارالا نعزاجلا لبس ىلع ليقو لوز ءلاقف مالكلا مظن اذه هيبشت ىلعىنبمثهدا م ليصحت ىف مهباعدوهجلا لذب متحنو همكس ل ناعذالاو
 هبشلا ةراعتسالا لردس ىلع ءامسابرو ض راابامطايطاخ لاق م ءامسأإب وضرأايوهودام>الباطخلازاملاةني رقلءجولئاقلالوةاهبسب عقاولا

 ءاذغالءاملاراعتسا مث نخر قمىلا باهذلاوهو امهنيب هبشلل موعطملا ىفةب زاجلالامجاوهىذلاعلبلا ضرالا ىف ءاملار وغلراعتسامُ روكذملا
 ضرالابءاملالاصتالز اا ليبس ىلع ضرالاى ل اءاملا ةفاضإب كءاملاق مث ماعطلاب لك آلاىوقتكت ابنالا ىف ءاملاإ,ضرالاىوقتلءا ذغلاب هلاوسشت
 ىضقو ءام لاضيغولاق مث ىأتلامدغىفامهنب هيشلل لعفلا لعافلا كرثوهىذلا عالقالار طملا سابت>ال راتخا مث كلاملاب كلملالاصتاك
 ضرأالئاقب ح رصي ملاك ا دعب لاقوةنيفساا ىوسو مالا ىضق نءالوءاملا ضاغ نحرص موا دعب ليقو ىدوجلا ىلع توتساو ىمالا

 اهلعاف ناو رهاق نوكمنب وكستو رداق لءافلعفبالا نوكسنال ماظعلا ر ومالا كلت ناو ةيانكتلا ليبسل كلذ :نمدحا او لك اكوا سامساب و
 هرب_غىو.سملاو ىضاقلاو ضئاغلان وكن الو ىلق ءامساب و كءامىلبا ضر ايهريغلوقي نأ ىلا مه دولا ره ذيالف هلعف ىف كراشيالدحاو
 كاذنأو طخسلا ناكملاراهظامهسفنال اماظلسرلابهذكس ىفمهكسلسم ("68) ىكلاسا اهيبنت ضي رعتلابم الكا متم

 00 : اسس تسس نك , ديدغلا باذعا| د97 ا ا. ع دعم يا ها كب وع وس سرس سب بس وص ب م مج ل + دج ل >2 ل مص ١ م ممم ده دس ديجتال ع تل
 ةماجلا قوطوتويبلا فل يال كل ذاف فوحلاب بارغلا ىلءاعدف بهذ دقءاملا نا عون لعف نيطلإباوماجر :

 3 هعضوم قب وقرغلا نمهللاهعفردقو مارا تيبأابت يصو رهشأةتسسةنيفسلا مهب ترجو بجر نم نقب 00 8 رك تا : لكة هجواهبذ ةلكل كة دئاف آر دال بانا نا ىو رز تريلا فلات تت نانالإا طاع دواهتتعف ىلا ةرضطلإب | يل فق قس ع د 5 لع !اعملا -

 000 0 ا نونا ريشا هنآ كلذو
 قوس تيمسف لب“ بردو رئاوتب ا دا راف اراسا قمبر م عليج ساو ماع 0 2 ١ اهنوكتل انا

 اس سن ىلا جاتحا مالسلاهءاعاحون نا كالطا ءرم هناك ١ 50 دعب ىلعاهماال داو الامعتسا ريغقرغلا نمرافكلا نمدح أ جني لهنا ليقو نافوطاا دعب ضرالا هجو ىلع تر م ةب رق لوأ ىهف نينا
 لجال : نْذؤملاىدانملا هيعبتوهوتو رب اوةزعلاءادباوتوكلملاوةمظعلاراهظا ماقم

 امهنوكتلءامسااو ضرالا ظفاري خاوراصتخالا ضرالااهنيأ ايل قيملو برقلا ىعدتسن ةفاضالاذا نواهنلا ةداب زل ىض راي لقب لوهب نواهتلإب
 كءامإ لبا ضرأايلقيملاذكو رطملا نعل قب لو ىناقأ ل يقو ىاقأ نيب وهنبب سناجتالورصخ أهنوكل ىلاتبا ىلع ىتلباريتخاو ر ودأو فخأ
 دصةلهموقوح ون ىمأل قب مورمالاو نافوطلاءاملوقب نأ ن ودءاملا لية و ضيغ ىلع ضيغرتخاواراصةخاتلقاف ىملق أ ءامساب و تعلبف

 عملعافلل لءفلاءانبلارابّتعاضيغو ل قوح ىلعت رقأىأىد »ولا ىلعتي وسول قي مو كلذ نعدهعلا فرح ءانغتسالاو راصتخالا

 بيكر ى ار ظنلا ثي> نم! ذهراصتخالا عمديك ًاتالابلط موقلادعبيل لقي لو موقللا دعب لق مةقباطمللة دارا مهبىرجت ىهوهلوق ىفةنيفسلا
 ىلقأوأ ض :رأايىللبا لقي لو ىلقأ ءامسا و ىلباضرأأايليقف ىمالا ىلعءاد_:لا مدقدنا كل ذف لجا بيتر تار ظنلا ثيح نمامأ ملكا
 ىنعمل كل ذب ادصق ىدانملا 'سفن ىفهبيةعدراولا ىمالا نكسميلهببنتلا يدقت نم ةقيقحار رومأم ناك ن ميف مالكا ىضتقم ىلعا» رجءامساي
 رك ذم اهتزجحبهذ_خأوءاملاةصقاهلاصنالءاملاضيغو عست أماهنمناف هوطلاءا دب الهبأ د تب اوءامسلا سعأ ىلع ضرالا ىصأ مدق مث حميشرتلا
 1 ةهج نمو # ريتعافا ذه ىلعو كالفلا فهعم نمو ح ونءاحناوةرفكلا كالها نمدوعوملازجنأىأ مالا ىضقوهلوة وهودوصقملاوهام

 دائرملا ىلا قي رطلا كيشيءاوتلاالودارما بلاط فركفلاارثعي د يقعتال ةنيبمةصخلماط ةيأتو فرطل ىناعملل مظن ىرناكىهوةب ونعملاةحاصفلا
 ٠ تالسالا ىلع :كستارذعلا ىلعةب ذعةعاشللا نعةديعب زفانتلا نعةمياس ةإمهةسمةيب رعى :ربام ىلعاهظافلاف ةرظفالا ةحاصفلاةهج نمو

 ةبآلاهذه لثع ناينالا نعرمصاقرمشدلا قوط نأ ىلع نودن عملا قبط أ مث نمو ةقرلا ىف ميسنلاكو ةوالحلا فل سءلاكو ةسالسلا فءاملاك انتنلك
 ' رثك أ كورتملالءافر وكذملاىلعةروصقمةنآلا ناظنالو رصخلاعستالفئاطل كردأالاهنايآ نم ةبآملاعلا لمت. الليزنتلا نأشرد هللو

 روطسملا نم

 مديدم حمل تفل



 اهماوحا تقوهللا مسب نيلئاقوأ هللا نيم_سماهيفأوب كرا ىو اولا نمالاحاويكر اب لصتم هللا م.بإ (اهاس سصواهم نعمل متبابز اواو

 مجنلاق وفخ مطوقل ة؟فاضلات قولاامهنمفد_>ءاسرالاو ءارجالاكنار د ضمامهنالاماو تةوال ىسرم او ىرجلانالاما اناشراا

 من بوكرلاب مه سم أ مالسلاهيلعاحون نا ىنعي ربخو أ دتبم ىهواابقامبةقاءتمريغاهسأرب ة|جاهاس صصواهأر < هللا مسينوكنأز وجو

 لقوسرتناداراذاو تخلل مسبلاق كرهت ادار اذا ناكواعؤاسراواهؤازجا ا مب ىلا مسار ياها سواها < ناب مهربخأ

 توقايلاو و رمعوب ًاءارلارسسكو ومما مكب وصفحو ىلعو ةز زج تقووأر د_صماما ىزج نمءارلا كو ميلا ةفباه رختسرف تاوق

 هللا مس اهب ةاوكرادلخل فو دع لس محم دز يس عز ءا نم (ر وفغاىف ١ رنا)ءارلا حّفو ميملا مهب

 ,متكةجوم عجوهو ناذوطلا جوم دي ري(لابجلاكجومف)اهفم هو ىرجتةنيفسلا ىأم م ىرت ى موهنلا مس نولوقياهيفاوبكر 5ليقةنأك

 اي ليحلابهئمةجوم ه7 لكهبشهلالخ ىفةديدشلا حابرلالوخ دب هبار 0 نم عفت باموهو ة ةركو

 ١ ىدانوإ اهعافترا 222525252255222 لس

 0 00 3 1 ةنيفسلا فاوبكراهعملجس نا حونلاقو ىنعي (مفاوبكرالاقو) ىلاتو اناحب سلوق ًيشاهنم لمحي
 ل وبن كسل .راواهؤ ارا هلا مسن ىنعي ( ميح رروفغا فر نإاهاس صواهي رم

 ىأوس رتف للا مسب لاق فقتىنعي وسرت نادارأ اذان اكو ىرجتف هللا مسب لاق ةنيفسلا ىرحن أدار ًااذا
 هنأ ما نبا ناكل يقو ىبلصلا || اوس : ٍ : ا ل 2

 هيبأ نع(لزعمفناكو) تقوديلع للا مسار 3: يفعل انس ادازا مدن ةدايعلوللا نم هنااا

 ا ل ولا (لابملاكج ومىفممبىر<ىهو) رومالا راسل افلا وحاحنال اييس كلذ ن وكي ىتح عورمشلا

 ءاماعلا لاقءاملا ىلع هعافترا اوهماغع ىف لابحلاب ىلا ءتوهنادهبسههيش جي رلا هياعت دتشا اذا ءاملا نم عفن نزاام

 0 قد ع لا باوبزانصقف ىاهنوهنا بسءلوق+نل دف شرآلا ئمدلل حرر 1| واسوا ا تاتا

 جما ءايلا م (ىنا) اولا ماكو نإ صن ءاكلااكو :هل ردق دق م | ىلع ءاملا قةاافانويع ضرالاانرذو رمهئمءاعءامسلا

 لكقرغ أىتحاعار ذر دعس ليقواعارذ نيدب رأهلوطأو ل بج ىلعأ ىلع ءاملا عفتراو ضرالا نمافسصنو

 تجرذنا دب دشايح هيك تناكو قرأ | نماهدلو ىلع د مت فاخ كاكسأ ١ قءاملارثك املهناىو ر ويد

 وأهدعب اوه احناذاهنع هلزع

 فاالا نمهيلع اراصتقا

 ند ةقاصالاءان نم ةلديملا 2

 0 دخن ءىهذع املااهقطاساف هيثلتا تغلب ىتح تءفترافءاملا اهققدعاؤ هما تخاب ىتح لل_بخلا ىل اهب

 ممم هللا م هر ولفا مؤةرغافع ءاملاامهم بهذ ىتحا ماي يبصلا تنفر هاكر لاعاد عراضة لك

 بكري ح ون نع ىعي(كز زءم ىف ناكو )ار ةاكناكو ناعنكىن 8 هنباح ون ىدانو) ىصلا مأ محرلادحأ

 (لاق) مسوعم تلتقى نعي (نب رئاكسلا عم نكنالو) ةنيفسلا ف ىنعي (انعءبكراىناي) هعم
 ىعل (لاقءاملانم) ىعنع ىنعي (ىنمصعي لبجىلا) ريصأو ئجتلأس ىنعي(ىد "اس ناعنكلاق ىنعي

 هجر نمالا ىنعي (م-رنمالا) هباذع نم ىن عل . ( هللا ىمأ نم ممويلا) عنامال ىنهي(مصاعال) ح وندللاق

 ىهاننام دعب ىنهي(ليقو ) ناعنمكىب عل (نبقر هملا نم ناكف جوملا مهدي لاحو) قرغلا نم هيد:يفدللا

 ضيغو) ىكسمأ ىأ ( ىاق ا ءامس ايد) هيب رنا ىأ( كءامىلباضرأإب) ح ون موق للا قرغ ًاونافوطا

 لصولملابرقةبةرب زال يجودو (ىدوحلاىلع) ةنيفسلا ترقئساو ىنعي (توتساو) حول موق

 بارغلاح. ون ثعب ةنيفسلات رقت لريسلابءاساعلا لاق (نيملاظلا موقال) اك اله ىنعي (ادعب لقد |

 0-0-5 هري-غ ايشاب كلوق

 ند هيلع اراصتقا ءاملا

 ىأ ةئيقنسلا ف (اذعم

 (ىو اس لاق نب رفاكسلا عم
 نم ىنمصعلبج ىلا ) أ
 قرغلا نم ىعنع (ءاملا

 نم موسيلا مداعال لاقإ
 الا(محر نمالا هللا مآ

 الو اكعن هللاوهو م>ارلا

 الهنا كلذو نينمؤملا نمةثلامحر نم ن اكمال ىأ اهللام-ر نمالا نافوطلا نم مولا مصاع 1 ) 0 (نزاخ) 38 5: (

 ىنعي مها و هللا مهجر نم 5 ناكموهود_>او معّتعم ىوسدهوو لبج نم طق مصتعم ويلا كم صعب الهللاق ءامملا نمامصاع ل بحلا لعج

 نيب (جوماامهنبلاحو) ناظا |عابتاالا ع 0006 مطامهلوقكموصعماوهفةثلاهجر نم ن 1 لق هناكعطقن مءانثت_ساوهوأ ةنيف_بلا

 تنل ول اوى شو ىشلا( كء ءامىعاب ا ضرأايليقو) لا ءىناكف ةوأراصف(نيقر *اا نم ناك 3 هنب او حوت ناب وألباوهنبا

 هموق كالها ن ءاحون هللا دعو وأم .زتاو( مالا ىغقو ) تو الرهوب تا ذادخأي نيم (ءاملاضيغو) ىكسسمأ ( ىملق أ ءامساب 9

 ىآ(نيلاظلا مقللا دعب ليقو ) لصوملاب لو -وهو (ىدوحلا, ىلع) رهشأ ةتساهاكض رالاتفاط نادعي ةنيؤسلا ترقتساو (توت ساو)

 قرظنلاوة«ءوسلا# ءاعدب صخ ثالذلو توااوكالطا ثيح نم 1 ىبلادعبلااودارأ اذادعب وادعي دعن لاق اوقر ,ءنبذلاعو موفلافجس

 نايبلا لع ةهج نمتاهج عبرأ نم ةبآلاهذه



 الطن

 حصأ لوقلا ادهواضيأسابع نبا نعةباورو نب رسفملارثك ألوقوهو هيفزبخي ىذلاوهرونتلا نا ىعشلاو
 زبخ ىذلا عضوملا مسا فةةيقحرونتاا ظفلو ىلو أةقيقحلا ىلءءلج ناكزاجماوةةيقا نيب راداذا ظفنلا نال

 عماسلا _:عقباسدوهعمانهسيلو دهعالرونتلا ظفل ىفماللاو ف لالا تلق ناف هيلع ظفللا لج يجوف هيف

 كعم نمو كسفنب ئافىوقي و هعوبن دتشيءاملاتي ار اذا ىنعملاو مالا ةدشوهو هريغىلعءإ بجوف

 ةنيفسلا ىف (اهبف لجاانلق) تناكوةرا## نمارو::ناكن حلا لاقمال_لاهيلعح وندنعامواءمرونتلا كلذ نوكن دعببالت اق
 05 ةلءدا م 2 ياك 4 11 3 3 00 :

 0 7 قشلا نمروغب املاتي ًاراذاهل قو حونىاراص من هيفزبحءاوح (نينثا نيوز لكرم)

 ناكو ةفوكلا ةيحان ىف كلذ ناكوهتربخأة هنأ سماهب تماعفر وننلا نمءاملاعبن دهاجملاقفرونتلا عضوم ن؛نمؤم اةروس ىف هرحسفت

 ةفوكلا دج فوج ةنيفسلاح ونذختىعشلالافةفوكلا ةيحاننمالارونتلارافامةنلابفلحيىعشلا || قبس نمالا كلهأو)
 لتاقملاقومال_سااهيلعح وناةمالعرونتلاناروف ناكو ةدنك باب ىلا م لخادلا ني ىلعرونتلا ناكو ىلع فطع (لوقلاهيلع

 نينئالكناجوزلا(نينثا نيجوز لكنم) ةنيفسلا ف لجاحونلانلق ىنعي(اهيف لجاانلق)نايلغلا ناروفلاو || نينمؤملاو كااهأ لجاو ىأ

 ارك ذ نإجوز فنص لكن م ىنعللو جوزامهنمدحاو لكل لاقي ىثنالاو زك ذلاكرخآلا نعامهدح أ ىنغتال || نم ىتنتسساو مهريغ نم

 لجاوىأ(كلهأو) ةنيفسلا فامهلعجيف ىرسلاهدي ىف ىثئالاو ىنعلاهدي فرك ذلا عقيفاهنم سنج لك || قرسامو رانلا لهأ نمدهنا
 نمو) ناعنكةدلو وةلعاوهنأ ىماهيدارأو كالطاب نمي (لوقلاهيلعقبسنمالا) كلايعو كدلو كلهأ || ملعللالا كلذب لوقلا هيلع

 قهع«ح ون لج نم ددعىاوفلتخا (ليلقالاهعم نمآ امو) كموق نم نُمآن م كعم لجحاو ىنعي (نما | ةريدقتب رفكلا راتخيهنأب
 ةثالثو هنأ س ماو حونر فن ةيناممنالا ةنيفسلا ف نكمل ىظرقلا بعكنب دو مب رج نب اوةداتق لاقف ةنيفسلا دابعلا قلاخ لج هنداراو :

 نب دم لاقو هلئانكٌتالثوهينب واحون عب_ساوناكش عالالاقو مهؤاسنو ثفايأو ماحو ماس مهوهل نين نوكلا ىف عقب نا نع

 | اعيج مهجاوزأو حونباومآر فن ةتسو ثفاي و ماحو ماسهونب و حون مهو يناس ىوسة رق عاونا دعا نمآ ام و) دارأام فالخ

 مهدحأ الجر نونامنةنيغسلا ىف ناكسابعنبالاقو ةماوالجر ارفن نيعبسو نينثا اوناكلتاقملاقو || حد" (ل يلق الا هسعم
 || هللامهفصوفليلقالاهعم نمآامو ل جوز ءهللا لاق كل اقينا كلذ ىف لولا نم باوصلاو ىربطلا لاق 0 0-2 رنب و هلهأو

 ىف كلذدريملذا ىلاعتو هناصبسهتلا دح كلذ فزوا<ن ا ىغبذي الفرا دقعبا ددعد دحرلوةإقنابىلاعتو هنا | مخ فا سنو ةينآمناوناكم السلا
 هلعؤ مالسلا هيلع م دآد جهعم ون لج لئاقملاق سو هياع هللا ىلص هللالوسر نع حيتربخالو باتك ةسج ةريشع اوناك ليقو

 ةردلاحون لجاملوأ سابع نب !لاقاهلم>يارو.طلاوباودلا عيجاحون دصقوءاسلاو لاجرلا نيب اضرتعم لسيادة ر سولار
 .٠ ط2 .٠ 4 5 + 0 0 1 5 ناعم دم :*| 1

 حوت لءجو هالجر لقتنن لف هين دب سيلبا قلعتفهردص ل خدر اجلا لخدي نأدارأاءاف راجلال جام خو الاجر 1 0 اوناك

 ماسح وب دالواو ءاسنو

 لاو دعاب”ى لع كلخدأاذام حون لاق هعمناطيشلا لخدوراسجلا ل دفراجلا ليبس ىلخ حسون ملاقالف || ”عقاسنو ثفايو ماحو
 اهف ناكسف كعم ىنامحت نأ ن .دباللاق هللاو دعا ىنعج رخالاق كعم ناطيشلا ناكن او لخدا لقت لاق نوعبستو ةينام عيا اف

 لخد سيب اناىو ربىذلاامأو ىزارلا نيدلارفن مامالالاقو ىوغبلاهلقتاذكك ةنيفسلار هلت ىلع نو عري || ” سنمهفصنو لاجر مهفصن

 اين أب رقعلاو ةيخا نا مهضعب نعىو رو ىوغبلا لاق هيف ضوحلا كرنىلوالاف ميصربخ هيف درب لو كلذ ىلع
 رضنال نأ كل نمضن نتفاناجااتلاقف اككلج الف ءالبلا ببسامكن !لاقف كعمانلجاانلاقف مالسلاهيلعاسون

 هعمح ون لم نسما لاقوهارضتنيملاعلا حن ىلع مالسامهتريضم فاح نيحأر ق نف كرك ذا دحأ

 ملف ضوعبلاو قبلاك ضرالا تارسشح نم نيطلا نمدلوترامم كلذ ىوسامامأو ضيدب ودليامالا ةنيغسلا ىف

 || لديمل هللا باتكن افاضيأو قرغلا نمرفيفيكسف قاوهوأ ى :ران مسجوهو نجلا نمهنال ديعبف ةنيف لا

 ع م



 و اضع نم عضوما لعب 8 نم هنم نوكحاطتءاوناكفءاملا ءرمعذوم دعب ىفةب ربىفاهلمعي ناكو ةنيفسلاهإ © ءرم ( هئماو ر خس هموق ءرم الم هيلع مالو
 ةيؤردنع ( مئمرخد انافانم ه١ اورخستنالاق) ايبنتنك امد عبارات رص حوناي هلنواوقيو

 (نورخست5) كالطا

 ىو ركالفلاةب ٌؤردنعا:م
 دس لح وههوق نءاطواهل ع ىلع, ةأ ةنيفسلا لمعب احون ىلاعتو هناحع بس هللا سمأ | ىلا .ريسلا لهأ

 0 نورخسيف هلع فوهودب نورءهموق ل ءجو كلغلا لم ىفهيلا جاتحبام لكوراقلا؛ يا وددت , دل |ابرضضي و

 لهأم ءزو ا ءا كلا ماحرأةئلا ,ةعأو ,موسلا عبارات وهنم

 ىجاسلاس م نمةنيفسلا]
 1 1 د 1

 هلوطلءينأ او هجراخو هل اد نمراقلابهيلطي ن او جاسلا بشن نم كالفلا عصي ن أه هللا نة اروتلا

 قابط ثالثه« <ناوب كن! ىلا عارذلاواعارذ نيثالثءامسلا ىفهلوطو اعارذ نيس# هضرءواعارذ نينامم

 1 ذ ناودج اهحذ 1 ْ و : .:؛ حوت ذا سابع نبالاقو ىلاعتوهناحتبسةللاه مسح ون هء:صف ىوكه يف لج نأ اياعو ىطسو وىلفس
 0 2 « || تناكواعارذ نيثالثءامسلا فاطوطواعارذ نيس اهضرعو عارذقن املئاطوط ناك-ذ نيتنس ىف ةنيفسلا

 50 .٠ . .٠
 ا لا ابر تا اهتم 1 5 0 | || نطباا فو ماوطاو عابسسلاو شو>ولا لفسالا ناطبلا ىف ل _هف- نول ةنالئاط لجو جاسلا بش نم 9 0 4

 لاق هريغودازلا نمهيلا جاةحيام هعم لعجو ىلعالا نطبلا فهعم نمو وه بكروماعنالاو باودلا طسوالا

 ل [وقلاو عارذةب امساهضرعو عارذ ىتئاموافل اطوط ناك هنا نسملا نءىورو اهضرعىفاهءابناكوةداّدق

 4 :امواوعطم وراحشالا سرغإ ةئسةن امحبوت ثكملسأ نب دي زلاقو عارذةل ائاطوط ناوهورهشأ لوالا

 قايطأ |ةب اا اهناىورو ةنس نيثالثىةنيفسلا مالسلاهيلعح ون لمع رابحالا بعكلاقو كلفلا منصة نس

 5 57 باودلاثاورأترثل ؟ امله رطالايلع|هق ةقيطلاو سن الل ىلعسولاقبطلاو شو ولاو ت اود كدت اهلا
 لدعم * نمو ع [ كلج

 ل 1 31 حسو رخو نم ل ذرعا نأ مالسلاهيلعح ونىلا ىلاءتوهناحبسةثنا جوأ
 ََح 6 5 كر ضر واهضرةب عش 2: هفسلا فرم دسفأ اما هواك اف ثورلا ىلءاول ,قافرأفلا هنم عقوفر زنخلا ىلع

 هعم [ هةسماأ 5

 بر ضف دسالا ىنيع نيب برضا نأه يلا ىلاعتو هناحب س هللا وأ اطظاح
 ل حو دازل ل ٌ ةرو“ :سوروت :سهرعنم نم ج ركن

 ٍ 00 ”المهيلع مانكو) ىلاءتو هناحءب سلوق جه هالك افرافاا ىلعال.قاف طقلاوةطقلا ىإ هو

 أ اولاقلي ةذاراكراسل هنأ معزي ناكىذلا اذه نااولاق مهنا كالذو هب اؤ ز تس ىنعي (هنم اورخس)هموق نم

 رع + اناقات اورتن أ واو نسب (لل) تءاركمفمالا ول !لاقعنضتاذام حونأب

 هباذعو هللا طخسبجوبال ضر هناك اهحةسنانافان نص ىفان :واهدتست نا ىن عل ١ (نورخساك مكنم

 مدمر هءانافانماورخستنامالسلاهيلعح ونلاق فيكف ةّورنلا بصنم قيلتالةب رخسااتلقناف

 هناديبسهلوق فاك مالكا ةلك اسم ىف جاودزالا لبس ىلعةي رس لعفلا اذه ىهساعاتلق نورس

 تان تانك و فوسف) ىلاعت ةوقوهو ب اذعلا < لزا ذأ 5 ردع ىرألا ىنعملاواهلشم ةءيسةمدسءاؤجو ىلاءتو

 لحيو) قرغلاوهوايندلا هيلءلخخو) موس (هي زخيباذع) متأوأ نحن هينأيانبأ ىنعي (هينأب نم ( نورت_سف ىنعي (نوماعت
 باذعىلاد لاب اذعلابدارملاو قرغلاوهوارن دلا باذعلّوالا ب اذعلابدارملافةرخآلا ىف ىنعي (ميقمباذع

 ىفءاج كلذاف اذهريغامسابرعلاهلكف رعئالب رعم ىسرافرونتلاو تلغاذار دقلا ترافو ناياغلاروفلاو
 نال_يقو ىمعوىل رع اهذل لك اذكهءاحرونتلا اظفل ناىل.ةو نوفرءياعاوبطوفن اظفللا اذهمنآرقلا

 روذتلا اذهدارملا فوفاتخاوهوحنو جابيدلا لثمايب رعراصف برعلاهبت ماكس: ىمع ا اصر ونتلا اظفل

 منصي و هلوقل ةباغ ىهو هججو ىلعر اة ده تااراذلا مداسملا 1 يرو كو ضرالا هجوم ىرغيلاو ةءراعلا»
 اهعنصي ناكو ىأ كالفلا لاقو جيظعلا يسالا ذه لع زلة رولا بز يلع ري هوسات نسا

 سعوا كفو ءام نأ لا دهاجو نسا لاقو رونلا نمرانلاج ورح حس لارون هبت حبصاارونورجفلا علط ىأرونتا راف ىلع
 9 0 مم

 صالادادتشا ن . ءةبانكو ىد( روذتاارافو)انب اذع (انيمأءاجاذا) الل ةفصو سم نملدب اورخسو باوج لاقوأ لئاس لاؤسريدقت

 ضرالاهج هجورونتلا ليقو مالسلا هباع حو ىلاراصق ءاوم رت نم ناكو زب ار ونت نم ءاسملا شاج هانهمليقومتب وعصو

 فلن وطب ةنالتاط

 شوحولا لفسالا نطيلا

 نايلاىفو ما وماو اوطاوعابسلاو

 ماعنالاوباودلا طسوالا

 مال_سإ اهءاع مددآ كسد

 لاحرلا نيب 0 هاعجو

 نوماعن فوسف) ءاسنلاو

 بص لح ىف نم (ه.نأب نم

 فوسف ىأ نوماعتب
 باذعإ هيتأي ىذلا نوملعت

 مهاياهب ىنعيو (هب زخ

 بادع) هيلع لزني و هيلع

 ةرخآلاب إد ءودو ( ميقم
 0 5 ١

 ا|داكط َى ١ ىه (ىتح)

 تاخدأ مالكا اهد_عب

 ءازملاو طرسشلا نهلة! ىلع



 وه ( ىحصن ؟عفنيإل او)هنم برا ىلعاور دقت ىأ(نب زجممب متأامو) هبمتر فكن مىلاوهاسءاو ىلا باذ_ءلابناينالا سبل ىأ (ءاشنا

 ىأ(ميوغينأدب ريةللا ناكنامكلحصنأ نأ تدرأنا) ”ورمعوب أو ىف دم ىحصن ىل ىنكساو ىنةقيل دشرلاو تيل ىنلا عضو. مالسعأ
 ناىحصن معفنيإل مكي وغينأدي ربهنللاناكن'هريدقت ف رعال كلا فام د ةمىناثلا نوكيف طرت ل ءلشد طرشاذهوم<لضي

 (نوعجرنهيلاو) هثداراةيضق ىلع كيف فرمتيف ( كب روه) ىصاعملاةدارا ىف 10 .( انانيبليلدوهو ؟<-!معصنأ نت درأ
 بمئات

000 

 ماما ىلع ب زاجيق
 لب (هارتفانولوقيمأ)

 نالق) هارتفانولوقبأ
 ىأ( ىنارجا ىلع ف هتبررتفا
 ىلعفهتي رتا قأحصنا

 اتفاىأ ىارجاةبوقع
 اذال-ج>رلا مرجأ لاقي

 ىأ (ءىربانأو) فذأ

 ءىربانأو كلذتبشرملو

 (نومرتام) ىنعمو هنم

 0 مكمارجا ح

 ه--حوالف ىلا ءارتفالا

 مكتاداعمو م<ضارعال

 نادنأ حونىلا جوأو)

 دق نمالاكءوق نم نمؤي
 مهناعا نم طانقا (نمآ

 ليلدهيفو مةوتمريغ هنأو
 مح نامياللنأ لع

 ىذلانا لاق هناك د دحتلا

 تؤقولا ث داحىف نمؤي نما

 ةدايزلا جر كاذ ىل_عو

 نامعالا ىف تلا

 اهب سئتبتالف) نآرمأب
 نزختالف )ن واعفياوناك

 نيكسشسم سناب نزح
 ن-ملاعتفا س اتبالاو

 رقفلاو نزح اوهو سؤبلا
 هواعفاع نزحت الف ىنعملاو

 كئاذياو كبيذكت نم
 نم ماقنتالا تقو ناحدقف

 هعم هللنأك اننيءاباستلمهتقيق-واظوفحتاهعنصاىألاجلا عضوم فوه (اننيءاب كلفلا عنصاو) كئادعأ

 ءاش ىتمهلزني هللا ىلاوهامتا "ىلا سيل الذ ناباذعلالازئاب هواه سانيحهموقل ون لاق ىن» ءاش نإ

 باذعلا لوزن هئلادارأن ا نينثاغب متت أامو ىنعي( نب زك متنأامو) 5بباذعلا لازنا دارأ نا ءاشي نم ىلعو

 لوزنوهتب وقع اياىربذحتو ى راذلا ك.عفنيالو ىنعي (م<ل حصن أن أت درأن ا ىحص عفن: الو

 نالريسفتب سيلو ىنعما ذهو ككل ليقوكلضيىنعي (مكي وفين أدب ريشا ناكنا) مبباذعلا

 نم جورخلا ىلع نور دقتالف ككل وهىلاعتوهناحبسهنا ىنعي (مب روه) كالطاىلاىدئيءاوغالا |
 نمهب ءاجوهقلتخاىأ(هارتفا نواوقي مأ) لامعا كي زاحف ةرخآلا ىف ىنعي 6 وعجرتهيلاوإ هناطلس

 مثاىأ( ىلا ارجالعف) هتقاتخاىأ 6 رتفانالق) هن مهءاج ىذلا ىح ءولاىلا دوعي ريمذلاو هسفن دنع

 ءى ربانأو)هلغتفاو نذلابستك اهنأ ىنعيم .رجأو مزج لاقي اهماستك اوةئيسلا ف ارتقامارجالاو ىارجا

 نم ىهفهموق حون ةرواح نما نهنأ ىلء نب سف ارثك أو بيذكتااورفكدلا نم ىنعب (نومرج امم
 هيلع هللا لس اد ىنعيهارتفإةكمرافك نم نيكر شما ىن«نولوةب مأ لتاقملاق و مالسلاهياعحوت ةصق

 ىلا عجر مث حون ةصقىف ةضرتعمةرآلا هذه نوك-:لوقلا اذه ىلعف هسفن د دع نمنآرقلا قاتخا سو

 موقناس ابع نبا لاق ( نمآدق نمالا كموق نم نمؤي ناهنأح ون ىلا ىحوأو) ى اعتوهناحبس لاققف ةصقلا

 مولا ف جرخيف تامدقهنانونظ, تدب ىفهنوقلي ودبل ىفهنوفليف طقس ىتحاحون نوب رضياوناكح ون

 حيشلا اذه كن رغبال ىنبايلاقف هنب |هعموهاصع ىلعا مك م ءاج مهنماخ ش نا ى ورب وهللا ىلا مهوعدي وققاثلا

 ةركذمةحشهجش ىت> مالسلاهيلعاحوناهب برضو هيبأ نماهذخفاصعلا نم ىنكمأ تب ايلاقف نونجلا

 اوناك امب) ,هك-اهمىناف مباع ن زحنالف ىنعي (سئنبتالف) نمآدق نمالا كموق نم نمو نلهيلا هللا جوأف

 نم ضرالا ىلعرذنال ب رلاقف موياع مالسلا هياع حوناعد ذئنيف مطاعفأو مهرفكب بس ىنعي (نولعفي

 هنوقذخيفاحون نوطسباوناكمهناهغلب هنا ىئيال اريمع نب هللا دمع نع ق>يسا نبد# ىكحوارايدنإ رفاكلا

 ءالبلا مهنمهيلعدّتشاو ةيصعملا فاو دامن ىت> نوماعبال مهنافىوقارفغا بر لاق قافأ اذاف هيلع ىشغي ىتح
 مهنمرخآلا نرقلا نأ, ناكد_ةلوهلبق ىذلا نم ٌس نأ ناك الا نرق أي الف ليجلا دعب ليجلار ظني ودو

 لجد زعفتلا اح وناكشفأيشهنم نوليقي الفان "وجا ذكعاندا دج وانئابآع م خييشلا اذه ناكدقلوقيف

 هللا جوافارايد نب رفاكلا نم ضرالا ىلعرذنال بر غلب ىت-تايآلا اراهنواليا ىوق توعد ابر لاقف

 نبالاق (اننيعأب ) عيجاو د> اولا ىلع قاطي ظفل كلفلاو ةنيفسلا نعي ( كفا عنصاو) هيلا ىلاعتو هناحببس
 (نوفرغم مهنااوملظ نذل ىف ىنبطاختالوإلان ماب ىنعي (انيحوو) انظفحي ليقوانماعب ليقوانم ىأر ع سابع
 ناعنكك نبا ىف ىن طاختالو ليق و مهقارغاب تمكح دق ىناف رافك-الاهما ىف ىنبطاختالو ىنعملاو نافوطلاب ىنعي

 كلفلا عنصت نأ كسمأي كب رنا4لاقفاحون ىتأ لب ربج نأ ليقو موقل |عمناكلاهامهنافةلعاو كأس ماو

 ئطخ الور جنب لعجو مودقلا ذأف اننيعإب كنافعنصالوقي كب رن'لاقفاراج تسلواهعنصأ فيكلاقف

 لاقىلاعتو هناحمبس ةلناد ىم أ كىنعي (كالفلا نصي و) ىلاعتو هناحبسهلوقوهوريطاا وج وج لثماهعندف
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 لها

 مل«يلامهنعهللاىضر سابع نبا نع عنصت فيكك مهانو كيلا ىسوناناو (انيحوو) باوصلا نءهتعنصىف غي زينأ نم هؤاكتنانيعا

 باذعلا عاف دتساو كموق ناش ىف ىنعدنالو (اوماظ نيذلا ىف ىنبطاخت الو ) ريطا او جوج لثم اهعنصي نأأهيلا هللا جوأف كلفلا ةعنص فيك

 ةيضام لاح ةباكح ( كافل عنصإ د) هفنكىلا ليبسالف لقا فج وهب ىضق دقو قارغالاب هيلع م .وكح( ن اوقرغم مهنا) كتعافشب مهنع
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 نكن ةكرلا نأ ههجوو ميما ناكساور مع ىفأ نعو ميمللةمتانه تلخدواولاواهنو دي رئال(نوهراك ال ماو ) ةمحرلا ىأ (اهو هكمزانأ)
 *.أالموقاي و) رعشلاةرورضىالااهحرطغ وسال ةينارعالا ةكرا نال نو هوانوكس ىوارلااهنظف ةفيفخ ةسلخالا
 (719) مبدأ نا كيلعلقئيارجأ (الام) ريذن كل ىناهلوق لوا دم هنالقلا سرلاغيلبت

 ىأراكنالاهانعم ماهفتسا اذهو (نوهراك اهطمتأو) انسفن ًادنعنم كلذ مكمزان نأر دقن الانأ ىنء

 هللاو ةداتقلاق كلذىلا ؟ رطض أن أىل سيلو هللا ىلا ءوعدأ نأهياعردقأىذلاو كلذ ىلعردقأال

 بلطأالو كاس الىنعي(الا هيلع كل أسال موقاي و) كلذ كلل لهنكتلو هءوقاهمزلال هللا ىن عاطنت -اول
 حو نماوبلط مهنا كلذو (اونم[نبذلادراطبان امو هنلا ىلعالا ى رج أن ا) العجةلاسرلا غيلبت ىلع كنم

 الف (مهم راوقالممهنا) نودقتعي مهنال كلذ زوج املاقف مهمسز ىف نولذرالا مهواونمأ نذلا د درطي نأ

 نواهجت كن ًاءانعمليقو هتدب وب روهتننادحوو هللا ةمظعىنءي (نواهجتام ىوقك اراىنكلو) مهذرطأ
 ناةللاباذع نم ىنعنمب نمىنعي (مهتدرط نا هللا ن«ىرصنب نم موقاي و) ك-ةمريخ نينمؤملا ءالؤهنا

 (هللا نأ ازخىد_:عمكللوقأالو) ن روظعتتف ىنعي(نورك ذيالفأ) نوصاخم نونمؤممهنال ىنع مهتدرط

 ىتلاىنعي هلا ناز ىددع كلا ل اوق ا الوالامهيلع لأ سأال ىتعملاوالامهيلعك<لئس الدوق ىلع فطعا ذه
 وهامو هللابويغ ىنهيانه نئازملا ىرابنالا نبالاقو اهنمك-يطعالاويلع ىعابتا ىلا عوعدأف ئيئاوينفيال

 الا كعبتا كارئامو اولاق مهنالم مالسلا هيلع حون نماباوجا ذه نوكبن أ ب جوا هناو قلخلا نءولتنم
 نيعبةمريغ ةقيقحلا ىف مهو مهنم ىربامرهاظ ىفهوءبناامنا نينمؤملا نأ اوعداو ىأرلا ىدابانل ذارأ مه نيذلا
 ااووهالاهنورهظياموهدابعميلع ىوطنيإ|ماهنم لعبال ىتلاهنلا نئازن ىدنعمكللوقأالو مهابيحتلاقفهل

 الوهلوق نيب قرفلالضحلفوأ لوالال اوقلاوم_منعاهراتتساو سانلا نءاهضومغل ن از بويغال لق
 مهسوفن ىف هنورسسرا مم ىنع بيغيام مع ىعدأ الو ىنعي (بيغلا مع الو) هلوق نيب وللا نئازن ىدنعمكللوقأ |[

 وقل باوجاذهو (ٌكلمىنالوق الو) هللاالامهرئاض فام لعيالو رهاظلا ىف مهنا مي الوبق ىليبسف
 هبتلسرأام كفلبأ و هللا ىلا ؟وعدأ ل ثمرشبانأ لبةكئالملا نمىناىعدأال ىأانل ثءارشبالا كارئام |

 لاق مالسلا هيلعاحون نال لاقءايبنالا ىلع ةكنالملا ليضفت ىلع ةبآلاهذهممهضعب لدتسا د« لصفإلب مكِلا
 لضفأو فرشأ ئشلا كلذ ناك اذاالا نسحالا ذكوا ذ5ىعدأ الان لاقاذا نانالا نال كلام نال اوقأالو
 ناباوجلاو هنملْضف أك لاا نوكين أب جوةلاقملاهذهت مالسلا هيلع يون لاقاماف لئاقلا كلذ لاوحأ نم
 اللسرلا نأم_منظ ىف ناك املانلئمارسشبالا كارئاممطوقةلباقمىفةلاقملاهنهلاقامنأ مالسلاهياعاحون

 نونوكسياءارشبلا ىلا ل رلا نأو لطاب نظا ذهن ا مهماعاف ةكسنالملا نم نونوكييامئارمشبلا نءنونوكي ||
 ءايبنإلا ةجرد نملضف ا ةكالملاة جرد نادرو كالمىنالوقأ الو ىلا عتو هناحبسلاق | ذهلفرسشبلا نم |

 ىنعيكتيءأر غصتستو رقتحت نعي( نيغأ ىردزن نيذالوقأالو)ىاعتوهناحبس هلوقو « لعأةللو
 انامياوةيادهو اقيفون ىنعي (اريخهتلا.يةؤي نا) ةسخلا ىهوقلاذرلا نمانل ذارأ مهنا اولاقا كلذو نينمؤْملا

 مهرهاظااب فكم مهتدرط نا ىنعي (نيماظلا نالاذاىنا) رشااوريملا نم ىنعي( مهفنأ ىف امي لعأهللا) ارجأو 1

 اولاق) نيملاظلا نم انأاف هل_هفأالانأو مهتماظدق نوك" أفا ذه تاعف نا ىنا ىنعيم_منا-«الالطبمو ||
 ىنعي (اندعن اهيانتأف) انتموصخىنعي (انلاد_ب,ترثك أف) انتمصاخىنعي (انتلداجدقحوناب []

 ةجرلالوبقم .وقتلااهبأ مكمزلن أ ىنعملا او ةح لا لعةدئاعءاملا (اهومكمزلتأ) ميلع تسبلأو تيفي

 هللادب ؟يتايامنالاق) انيلاهثللا نملوسر كنا كاوعد ىف ىندي(نيقداصلا نم تنك نا )ب اذعلا نم

 ىلع (ميلع

 ىاشو ندم( ى :رجأنا) متبأ نا ىلعوأ

 صفحو ورم وبأو
 دراطبان امو هللا ىل-ءالا)
 باوج (اونمآ نيذلا
 مهد رطاولأس نيحم-ط

 نم ةفنأ هباو.دمؤيل
 اوقالم مهنأ) همم هلام

 هيلا ىنوكشيف (مهر

 ىنكلو) م-متدرط نا

 (نولهجاموق م ارأ

 نيسمؤملا ىلع نوهفاسنت
 وأ لذارأ م هنوع دبو
 مهئاوأكب ر ءاقل نواه

 نم موقاي و) مكنمربخ
 نم ( هللا نم قرهش

 (نو رك ذئالفأ مهنثدرط

 ك3 لل اوقأال 59 ن روظع#»

 ىعداف(هللا ْى از ىدنع

 ىعابتا سوفن ىفام ىلع
 قوصو مهءول-5 رئاضو
 ىدانع قع قوطعم
 ىدنع لوقأالىأنئازخ

 لعن لوق الو زن
 (كلم فلوق الو) بيغلا
 الانا امىلاواو هن ىتح
 لوقا 9 ل

 ( مني ءأىردزن نينا
 معأتللا)؟ اوه ىلعالوزنو لة دعاسم هيلعهناوطةرخآلاوا.ن دلا ف( اريخ هللا مهبتؤد نل ) مهرقفل نينمؤملا نم متاذرتسا نم ىلع مالو
 كلذ ن ميش تلف نا (نيملاظلا نملاذاىفا) مهرارسأ ىنخ ىلع علطً الذا مهرارقارهاظ لوبق ىلعاسن ودا تعالا قدص ن(مهسفن قاع
 انجاتتأفانلادج ترثك اف)انتمصاخ (انتلداجدق حوناياولاف) الادءاتلا تلدباف ىرتزتهلص أو هباعاذا هيلع ىرذ نملاعتفاءاردزالاو
 هللاهب كينأيافالاق) كدعو ىف( نيقداصلا نم نكن ا) باذعلا نم (اندعت



 هموق ىلاحونانلرأ دلو )لئلا برضب نوعفتثتف (نورك ذنالفأ)زييمشلا ىلع بطنوهواويبشن (الثم) نيب رفلا ىنعي (نايوتسيله)
 ناك حتفاكحتفراجلاهب ل_صناامافرسكلإب نيبمريذن كل ىنادل وق وهو مالكلا|ذهباسبتلمءانلسرأ ىنعملاو إب ىأ( نيبم رب ذب مل ىلا

 ريذنب وأانل سرابةقلعتمةرسسفمنأ (هئلاالا | اودبعنالنأ) لوقلاة دارا ىلعةزجو مصاعو عفانو ىاشفلالار سكب و رسكسلا ىلع ىنءملاو

 فارشالاديرب(هموق نءاو رفكن بذلا “اللا لاقف) «يفملالا ع وقول ىزاجادانسالا نم ميلاب مويلا فصو ( ملأ موب بان ءكيلع فاخأ ىنا)
 (انلثم ارشبالا كارئام) ةيئاصااءارآلاو مالحالإباؤلم مهمالوأ بأ سلاج او 0 ةبيه بواقلا نؤلع مهنال

 نأىنيني ناك هئادارأ

 ميل نوكحي
 وهو ىمعالاك نب رفاكلا قإ رفو نينمؤللا قي رف ىنعينيقي رفلا لم ىلاءتوكرابتلاقفالثم مط برض

 | الا د ورسم يذلا للك نيسؤل اللف قاف بح وتاوسالا عم ىدقاوهو عيمسلاو || 00-0 بنا كااننامد)
 ا ءارفلالاق(الثمنايو تس له) هسفن فص قانلاوهورصببالو عمسال ىذلا لثكر فاك لثموهسفت ف عجاؤاسخا (اناذار أمه

 زيحىف عيمكاوريصبلاورفاكلا فصو نمامهو دحاوامهمأكزيح ىف مدالاو ىمعالانأل نووةسلهل قبل || * 'زمطاب و (ىداي) لذ رالا
 انلسرأدفلو) لجوزءهلوقو نوظعتتف ىنعي (نوركذنالفأ) نمؤاافصونمامهودحاوامهناك || ( ألا ) هرم وبأ
 اهبأ كلا ىنا مهيلاةنلادإسرأ نيحهموقللاقمالسلاهيلعاحون نأ ى نعي (نيبمريذن مل ىناءموقىلااون || ىادرموب ازمريغبو
 || ىلاعتو هناصيسهلوقوهو هريذد_,عوهللا رمأ فلاخ نم باقعلا,فوخأةراذ_لا نيب ىنع نييمريذن موقلا || داك ارلارهاظ كوعبتا
 دعب حوت ثعب سابع نبالاق عجوممؤمىنعي (ميلأ موب باذ_عكيلع ف اخأ ىناةثناالا | اودبعتالنأ) || دس ادب نمى ارلالوأ
 نيسةتو افلأ هر عن اكف ةنس نيةسنافوطلا دعب شاعوةنس نيسجسو ةثامعستهموقو ءدي ثيلو ةنس نيعبرأ اذا ادبي ديوأرهظ اذا

 ثكموةنس نيو نينئام نبا وهو ليق ,ةنس نيس نباوهو ليقو ةنسةثام نبا وهو ثعب لتاقم لاقوة: || هباصتتاوالو أن يثلا لعف
 ةنامعب راوافلأ هرم ناكفةن_- نيسجو نيتئامنافوطلا دعب شاعوةنس نيسجوةئ امعست هموقوعد» تقو هلصأ فرالا ىلع

 حوناي(كارنام) حون وق نمءاسؤرلاو فارشثالا ىنعب (هموق نماورفكن يذلا“ الما لاقف) ةنسنيسجو || ١> م-«اررهاظ ثودح
 ىلاهراهنشا عنت# رشبلا داحآ نيب لصاحلا توافتلا نالانيلع كلل ضفالا نك ثمايمدآ ىنعإ (انلثم ارشبالا) كلذفدقخ مهب اردوأ

 م-ماليج ةهبشلاهذهباوكسعوقلاقملا«ذهاولاقامناوولاعلا عيج ىلعةعاطلا بجاو مهنم دحاولاريصي ثيرس || .اقمهسيلا فاضملا ميقأو
 يلا رهظيو كلذ ىلع ناهربلاو ليلدلاةماقإ.ىلاعت هللا ىلا ةوعدلابةمالار ثا, نأ لوسرلا 0 ئث كلمهعابتا نأ اودارأ

 | ىلا هل سر او هنوبنب هفر شوه تماركبةنلاهصتخا نموهورشبلا داحآن مالا كلذ ىأتيالوهق دص ىل لا دلا هيورريغ نمةهيدم مط نع
 ىناعي (انلذارأمهنيذلاالا ك_عبتاكا رنامد) حون موق نعارابخاىلاءتوهناصسلاةث © هدابع 2 اوعبتاامارركقتولو رظنو
 كلذاولاق اعاو ةسيسحلاعئانصلا باحصأو ةفلك اسالاوةك اما هليق ع لكن منودلا لذرلاوانتاغس م 0
 لب ةيلاعلا بصانملاولاملاالو فرسثلا,نوكحناللوسرلا ةعباتتمو نبدلا ىف ةعف لا نالا ضي يوم الهج ل تبا
 ' ىنعي(ىأرلا ىداب) نبدلا ىمهتريس تنسحااذا مهعئانص ةسخ مهرضنالو لسرلا عاب مهو نيلماخلا ءارقفلل مها ةيويندلا تابجالا

 || ىنبىأزلارهاظءانعمليقو كوعبنااماوركفتولوك صم فركفتو تبتةريغ نم ىأرلا لوأ كومبنا نا [] سام الاهج اونك
 ٠ مكتظن لب ) ةسايرلاو فرشلابالةعاطلاو نامبالابهتلادتعت ربتعملاةليضفلا نال مهنم لوجاضي أل اوقلا || - 0 ا ا[ اذهوما او فرشلاو لادإىنعب (لضف نمانيلع كل ىرئامو) انطاباوركشت نأريغ نمارهاظكوعبنا || تس ب

 ' ظفلب باطخلا نوكي اذه ىلعف هدحو حونلوه ليقوهموق نمهعم نمآن مو حوونل باطخلا ليق( نيبذاك دنع فارشالا

 .ُ ناب ىلعىنعي (ىل رنم نبي ىلع تناك نامتنأ رآموقاي) احون ىنعي (لاق) ميظعتلا ليبس قعد ولأ 5 سلال !ىرتاكلامو

 ْ (ميلعْتبممف ةوبنوةفرعموايدهىنعي (هدنع نمةجر ىناناو) هبك_:رذن أ ىذلابىب ر 0 كدر دقني مداسألا
 ري ب يب يبل ا تتسلل ا

 ىنعلإ

 ١ لع ءاطاوت ىعيقيبصتلاو ةباحالا ف هيغشموةوعذلا فاح ون ىأ(ناذاك كنظن و ا
 ىلع ماطاوت ىنعي قيدصتلاو ةباجالا ف هيعبتموةوعدلا فاحون ىأ (نيبذاك مكنظن لب ) هعابنأواحوناونعى رو لام ىف (لضف نمانيلع

 ىاوعدةحصب دهشيهنمدهاشو (ىب رنم) ناهرب (ةنيب ىلع نكن ا) فوربخأ (ميأرأموقايلاف) ةسايرالابببستةةباجالاو ةوعدلا
 د لف ةنيبلا يلع تيمعف ىأثيفخ |ىاصفحو ىلعوة زج تيمعف تيفخ ىأ ( يياع تيمعف) :وبثلا ىنعي (هدنع نمةج رفات آو)

مج تلعجةرصبموةربصب تاعجاكهخحا نأ هتقيقحو د اهريغب اوقب ةزاغملا ىف مهليلد موقلا ىلع يمعولاك
 هربغىدهبالو ىدتهبال ىمجالا نال ءاي



 ا

 نااهلهأ نوغب وأةميقت-م ىهو جاجوعالإباهئوفصإ (اجوعاهتوغبي د) هند نع سانلا نوقرصإ (هنا ليس نع نرده نكلا)

)11/( 

 باكىطعي مث مو.لا كلاهرغأات ًاوايندلا ف كيلعاهمرتسلوةرؤ نيت يم فرعأ ب رفرءألوق.ذ ةاذكو

 ىدانيفةباورفو داهشالالوقيف نوقفانملاو رافكلاامأوهنانس> ة. هك ىوطن مة باور فو هنا:بح

 ىلاءتو هناح م سهلوق نيملاظلا ىلعةللا ةنعلال أ مهمر ىلعاوب نكن يذلا ءالؤه ىث الخلا نمداهشالا سؤر ىلع مهب

 نبذلا لاف مهفصو مث نيملاظلا ىلعهند| ةنعلال أ ىنءملاوا لبق اعةاصتم ةمآلاهذه (هللا ليس نع نو دصي نيذلا)

 (اجوعاهبوغبي و) مالسالا نيدوه ىذلاهللا ن دى لوخدلا نم سانلا نو هنع ىنعيهللا ليبس نع نودصي

 مهةرخآلابم هو ) مالسالا نيدةعص ىلعةلادلا لئالدلا جي وعنو سانلا بواق ىف تاهيشلاءاقلا نوباطي و ىنعي

 هذه نم ىنعي ( كئلوأ) هنوركشي و توللا دعب ثعبلا نو دحج هللا ليبس نع مهدص عم مهو ىنعي (نورفاك

 ضرالا ىف ني::اف ليقو نيب راه ليقو نيقباس ىنمي سابع نبا لاق (ضرالا ف نيزجتماونوكيم) 0
 ىلع نوردقبال هكا موهتض مق ىف مهنكتلو مهنم م اقتتالاو باذعلامهدا ارأ اذاهنلان وزي المهنأ اىنعملاو

 راصن أ نم نيكرمثملاءالّؤط ناك امو ىنعي (ءايلوأ نمهللانود نموط ناك امد) مهبلطاذاهنم عانتمالا

 ببس مهءاذعدازب ةرخآلا ىف ىنءي(باذعلامطفعاضيإاباذعوأ أ ] سمومدارأ اذاهنلا نود نم مهنوعن

 (نورصبس ,اوناك اموعمسبلا نوعيطت_ساوناك ام) توملادعب ثعبلا مهراك! اوهللا ليبس نعمهدص

 نءالاقو هب نود خًايفاريخ نورصب» الودي نوعفتتيفارو نو عسي الف وللا ءاس صار لا

 لاق هنافا. .ندلا ىفاماةرْسآلاواين دلا ىف هّتعاط نيب وك هاا لهأ نيب نا هنأ أى اعتو هنا دعس ةلئاربخ سامع

 ةعشاخ نوعيطتبال لاق هناف ةرخآلا ىفامأو نورمساوناك اموهتعاط ىهذ وسلا نوعيطتسياوناك ام

 مهسسفن أ اونمغنبذلامهمهتفص.ذه نب ذلاءالؤه نا ىنعي (مهسفنأ اورسخ نبذل كئاوأ) مهراصبأ

 هللا ىلع مسوني رفو مهكتفاو مهب ذك لطإ و ىنعي (نورتفياوناك ام مهعلضو) هللا ةجر نماهظوظح

 مهةرخآلا ف م-هنا) ةلاحمالءارفلالاقواقح ىنعي (مزجال) مط عفشت مانصالاوةكنالملانأم مساعداو

 هلوق © نيبملا نارسمتاوهانهوراناا فلزانماهضوعاورتشاو ةنجلا ىف مطزانماوعابمهمنال( نورمسخ ل
 قفرافكلالاوح الجوز عةنلارك ذامل (مهب ىلا اوتبخأو تاحلاصلااولمجواونمآن يذلا نا) لجوزع
 ةغللا ىف تابخالاوةرخآلا فم_محب روايندلا ف نينمؤملالاوحأرك ذ ذيهعبتأت ةرخآلا ىفمهنارسخو ايندلا

 اذكىلا نالف تبخأ تلق اذاف ماللابو ىلإب ىدعتي تابخالا ظفا وباقل ةنبنامطو ع وضل ودحْلاوه

 ىلا ةراشاتاح اصاااوامعواونمآن بذلا ناهلوةفهل عضخو وعشخ انعفتبخأتلقاذاو هيل! نأمطا هانعف

 ىنعيلجوزعهللع وشموع وضحا ىهو بولقلا لاسم أىلاةراشا اوتبخ أو هلوقو حراوجللا لاسمجأ عيجج
 انرسفاذاف ع وضخاو عو شما ىهو بلقلا لاسعأ لوصحبالا ةرخآلا ىف عفنتال ةحلاصا!لاسمالا هذ هنا

 باوثلاب هللادعو قدص ىلا نينئمطمةحخلاصلا لامعالا, نون ناي موأ مالكلا ىنعمناك ةنبنأمطلاب تابخالا
 عوشحلابتابخالاانرسسف اذ او ىلاعتو هناحبس هرك ذىلا نينئملعمنونوكي وألاسمعالا كالت ىلعءازجلاو
 عوذخلاو عوش+ اوهوةلوبقم نوكنال نأ نيلجو نيفئ اخ ةحلاصلا لامه الاب نوت : أي مهنأء انعم ناكعوضخللاو
 لهأ نم مهنإبةرخسآلا ىف مطاح نعربخ أ( نودلاخ اهيف مه ةنجلا باعنأ) مهتفصه ذه نبذلا ىنعي (كئاوا)

 ريصبلاو مصالاو ىمعالاكن يقي رفلا ل ثم) ىلاءتوهناحبسهلوق ٌِن لاوزالواهميعنل عاطقناالىتلاةنجلا
 قااو ىدطا قي رط نع ىمعلا نمهيلعاوناك امورافكلالاوحأىلاعتوهناصبس تدارك ذا ل ( عيمسلاو
 ةعاطالدايقنالاو قحلا عامسوةريصبلا نمهيلعاوناك امونينمؤملالاوحأرك ذوهعامس نع ممصلا نمو

 (اون وكي كئلوأ) هب مهصاصتخ ثاو رخال مهزفكديك ًاتلةيناثلا مه( نورفاكم هةزخآلاب مهو) دادترالاباوجوعي

 قنيزجمم) اون اك امىأ
 ىننلاني زجكمب (ضرالا
 دارأول مههقاعإ نآايندلا

 نم مط ناكام .د) موباقع

 نم (ءايلوأ نمةللا نود

 هلم مه رهف مال اوس

 هنكلوهباقع نم مهعنكو

 ريخأتو م-هراظنا دارأ
 وهومويلا اذه ىلا مهماقع

 فعاضي) داهشالام الكن م

 اولضأ م منال (باذعلامط
 فعضي هللا ند نع سانلا

 اروناكام)ىاش وكم

 ىأ (عمسلا نوعيطتسي
 اوناك امو قحلا عامتسا

 كئلوأ) قحلانو رص

 ثيح (مهسفن ًالورسخ نذلا

 ةدابعب هطآلاةدامءاورتشا

 لطبو (مهنعلضو)هللا

 وهومهورتشاام عاضو مهنع

 نم (نورتفي اوناك ام)
 مرجال) اهتعافشوةطآلا

 مهد :رخآلا ىف مسه ا

 دملاب (نو ريحا

 لاوقأ مرجال فودودصلاو

 مالكلدرالنأ اهدا

 - سصمالا سل ىأق باس

 بسك مرج ىنعمو اومز

 ىم ياورمضم هلعافو

 بسنلا لى ةرخآلا

 مل ,وقبسك ريدقتلاو
 ةرآلا ىف مهئارسخ

 نامءاكموجال نأ اهينانو
 يس كالا ارو اوتما احعالءانعمنأ اهتلاو ما 211111110000

 مضاوتل اوعوشحلابهن دابعىلااوعلعقن اوهيلااوت ًامطاو ( مهب للا

 " " عيمسلاوربصبلاب نينمؤملا ىف فر سالاروا الب نإ 0 ث (عيمسلاو ريصبلاو مسالاو ىمحالكنيقي رفلا لثم



 لبقنمو (هلبق نءوز
 (ىسومباتك !)نآرقلا

 واتيوىأ ةاروتلاوهو
 لبق نماضي أ ناهرلا كلذ

 هيلعىسومباتكن آرقلا
 اباتك (اماما) مالسلا
 ةودقنيدلاىف هبامتؤم

 ةمعتو (ةمجرو) هيف
 مهيلا لزنملا ىلع ةميظع

 ىأ( كئلوأ) نالاحامهو

 نونمؤيإ) ةنبب ىلع ناكنم
 ( هب رفكب نمو) نر قلاب ( هب
 (بازحالانم) نآرقلاب
 نمو ةكم ل-هأ ىنءي

 ىلع نيبز> لا نم مهماض
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هريصم(هدعوم رانااف) سو

 (ةيرص ىف كنالف)هدرومو

 نآرقلا ن“ (هنم) كش

 نم قحلاهنا) دعوملا نموأ
 سانلارثك أ نكساو كب ر

 نمي ظأن مو نونمؤيال
 اينك هللا ىلع ىرتفا

 ىلع نوذرعي كئلؤأ

 فقوملا ف نوسح (مهر

 لوقيي و .طامعأ ضرعنو
 نبذلا ءالؤ» داه_شالا

 دهش. و( مهب رى ءاوبذك

 ةكنالما نمداهشالا مويلع

 نوباذكلا مهناب نييبنلاو
 ادلوذفا هناب هللا ىلع
 ىلعةللاةنعل الأ) اكب رو

 ىلعنيب ذاكلا (نيملاظلا
 دهاش عجداهشالا و مهر

 ديهشو أب حاصو باداك

 فارشأو في رشك

 اناا
 كط9يييييييييييحسسسسسسسسسسسسسسسسلسل7اااا77ط7ط77ط77ط7لل7ل7ل777ل77تبب ب79

 الو بادب سيلتا لءةريسإلا و لقفلا نيعب سو هيلعطلا لس ىنلا ىلار لش :نمنالوقلااذههجوو ٍلسو

 تاز دقوالا شي رق نه لجر نمام بلاط ىنأ نب ىلعلاق هللا دبع نب 0و الووحاس

 هنمدهاشمولّدو د وه ىف ىتلاةبآلا ارقام ىلع لاقف كيف تا اذن ةنآ ى أ تن ولج رهللاتف نات آلاو ةبآلاهيف

 في رمثن دارملاو إسوهيلعهتلا ىلص ىناا نم ىنعيهنم هلوقو بلاط ىنأن ب ىلعدهاشلا ن روكي لوقلاا ذه ىلعف

 ءارفلارايتخاوهو لبخت الا ا هند نعش و از هيلع لس ىتلانالامنال لعوخو قحاشلا دع

 لزندق ناكن او هبنا الاب ىمالاو ملسو هيلع هللا ىلص دمت ةوبذب ىإ دصتلا ىف نآ رارقلاواتي ليج الا نا ىنءملاو

 ملسو هيلع هللا لصد لاسراو نارقلا لوزن لبق نمو ىنعي ( لبق نءو) ى اعتو هناصبس لوقو نآرقلا لبق
 ماكحالاو نيدلارومأىف هيل !نوعجرب مطاماما ناكمنا ىنعي(ةد-رواماما) ةاروتلا ىنعي ( ىسوم باتك)

 نونمؤي كئلوأ) كاعتهلوقو م ةجرلالوصح ببس كإذولالضاا نمىداطاهنالةج-ر هنوكو عن ارشلاو

 ىنعيهبنونمؤي كئلوأ هلوقبم-مبلاراشملا مهمه رن مةنني ىلع مسهنابةئلا مهغصو نبذلا نأ ىنعي هب

 نمو) هباحصأو مالس نب هللا دبعكباتكلا لدأ نماوملسأ نيذلا دار ل يقو ل سو هيلع هللا ىلص دمحع

 ةفلتخلا نايدالا باحصأو رافكلاعيج نمىنعي (بازحالا نم) لسوهيلعةللاىلصدمح.يىنعي (هب رفكي

 اوعمجتو اوب زغنبذلا قرفلا بازحالاو مهري_غونانوالاةدبءوسوجلاو ىرا هالاو دووباا هيف لخدتف
 لاقلاق ةرد رهىف أن نعهدنس ىوغبلاىورةرخألا ىف عي (هدعومرانلاف) ءايبنالاةفلاخت ىلع

 قارصتالو ىدوبسالو ةمالا لب نيم دى عمسيأل دي دم سين ىذلاو ل سومياعةلا لسانا كوسر

 هللالوسر نعي د_د> ىتغابامريبج نن ديعسلاقرانلا باص نم ناكالاهب تلسرأ ىذلاب نمؤب موتامو

 ىنعم_سالثي دحلا اج تفل ب زو زعفتلا تاذك ق قا دهب تدجوالا ههجو ىلع |وهياعمل ا ىلص

 نمو ةبآلاه ذه ىلعتدن أ ىتح ١ هللا باتك ىناذ_ه نبأ تلقف ديه_سلاق ثيدحلاةمالاهذه نم 1

 لهأ ب ازحالاف لاق هد-ع :ومراثااف بازحالا نمهب رفك نموىلاعتوهنادعب بس هلوق ىلا ىس ,وم باتكهإبق

 هانعمناامهدحأ نال اوةهيف( كب ر نم قحلا هنإهنمةي يم ىف كنالف ) ىلاعتو هناحبسلاق من ُُه اهلكلملا

 هلبقاعاقلعتم نوكيلوقلا اذه ىلعفهنلا دنع نمالزان نآرقلانوكن مو نبدلا اذه ةدح نمكش ىف كنالف
 هدعومرانلاف بازحالا نمهب ر_فك«نموهلوق ىلا عجارهنأ ىئاثلا لوقلاوءارتفا نولوقي مأىلاعت هلوق نم

 هللا ىلص ننال ةي سم يف كتاالفهلوق ىف باطخلاو بازحالا نمر فكن مدعومرانلا نا نم كشى كنالف ىنعب
 هلوقوهو ةبآلا قايسلوقلا انهدضعي و طق كشب مل !سوهيلعةنلا ىلص ىناا نالءريغهبدارملاو لسوهيلع
 دعومنانءوأ كيلاانيحوأا_جنوقدصيالىنعي (نونمؤيالس انلارثك !نكلو) ىلاعتوهناحبس

 ىلءقاتخا نمايدعت دشأ سانلا ىأىنعي (ابذك هللا ىلع ىرتفا نمم لظأنمو) لجوزعهلوق راذلا رافكتلا
 ملظعأ نم هللا لع بذكلا نأىلع ل يلدةبآلا فوادلووأ اكب , رشا نا مع :زو«_اعبذكف ايذك هللا

 ىنعي (كئاوأ) ةغلابملا ضرعم ىف دروابذك هللا ىلعىرتفا نم لظأن هوىلاعتهلوق نال ظلا عاونأ

 لوقي د) ايندلا ىف مطامعأ نع مطأسيف ةمايشأا موب ىنعي ( مهم رىلءنودر عبي )ب ذكلا هلا ىلع نب, ردكلا

 هب ولسرلاوءاردنالا مهسايع نبالاقو دهاجمهلاق مدآ ىنب لامع نوظفح نيذلا ةكسن الملا ىنعي (داهشالا

 ةحيضفلا هذهواين دلا فىن»ي (مهمرىلعاوب ذكنيذلاءالؤه) مهكق احلا داهشالاةداتق لاقو كاحضلا لاق

 مونعليف ةمايقلا موي كالذللا لوي ىنعي (نيملاظلا ىلعهللإ ةنعلال )هللا ىلع ب ذكن م لكل ةرخآلا ف نوكست
 لجرهلضرعذا تيبلا, فوط. رمح نبااهيلاق ىتزام ازرع نب ناوفص نع (ق)هتجر نم مهدرطب و

 هللالوسرتعمسلاق ىوجنلا ىف لسو هيلعفلا ىلص هللا لوسر نم تعمسام ىفربخأ نجرلادبع ايأابلاقف

 | اذنك ب نذ ف رعتوب ون ذب هررقيف هفنكه يلع عضر ىتح لجوزعهبر نم نمؤملاون دب لوقب لو« عهتلا ىلص
 كر ص ل ل ل ل ا اسس

 !ذكو

| 
1 
١ 



 ا 1

 رفاكلا ةلاحهذهوةيآلارانناالا ةرخآلا ىف مه سبل نبذل كن وق وه 0 3 0

 هتاف كلا رفقا رفكلا ويقل ل 5 سر ال اوناك

 ةيآلاه ذه ىف دهاجلاق ةعمسلاوءايرلاهجو ىلعربلا لاسعأ او تاعاطلاب ىتأ» ىذلا نمؤملاو هتفص
 لهأم 5

 لاح قيل لرانلالاةرخآلا ىف هط سبا نيذلا كل !ىلاعتو هناحم_سهلوق نال لكشملوتلا اذهو ءاب ايرلا

 دشلاديعولااهلعاف قحتسا هللاريغا تناك اى ةلطاما|لاعفالاوةدسافلا لامعالا كلت ناانلقاذاالا نمّؤملا
 دب

 لاقلوقي يس ا ا ىوراما ذه ىلع)ديورانلا باذعوهو

 ظ مسمهبونأ ةكرشوهنكرت ىريغ ىمسيف كر ش ةاالمع لمع نم كرشلا نعءاكرسشلا ىنغأ نأ ىلاعتو كراب ا هللا

 نمه دعقم ًاوبتيلفهللاريغ هب دارأوأ هتلاريغلاما ع لعت نم سو هيلعلا ل ظنا لو مرن لاا

 هناجر لل اعل م-_سوهيلعهللا ىصهللالوسرلاقلاقةرب رهىف ًانعىدذمرتلا هجرح ًارانلا

 ىأ نع دوادوبأ أهجرخ ا اه<رىنعيةمايقلاموبةنملا فر عد جيملايندلا نماضر غهب بيصيلالا هماعتإل

 الطابهسفن 6 مهلمع ناك

 حييمص ضرغال لمعي مل هنال

 هب اوثال لطابلا لمسعلاو
 (هبر نمةدب ىلع ناك غأ)
 ايندلاة ايا ديري ناك مأ

 هبر نم ةندب ىلع ناك نك لاق نزحلا بج اموهقلالوسراياولاقنزنملا بج نم ةئلااوذوعن سو هيلعفنلا ىلصهللالوسر لاق لاقرب ره

 هجرخ - أمه امعإبن ذارملاءارقلا لاقهإخ دم نمهللا ل اوسراي ليقةيىمفلأم وب لك منهج هنمذ وعتت هج ىفداو

 فاخ ًاامفوخأ 1نالاق مسوهيل عنا ىلص ىبلا نأ اانيوروىوغبلا لاق رغ نس> ثيدحلاقو ىذمرتلا

 رهظ!ناوهءاي رلاودنسريغب هجر ءايرلالاقرغصالا كرمشل|اموهللالوسراياولاق رغصالا ك ارمشلا يلع

 لمعلا !ذهفءاطعلاب» ود_دقياوأ حالصاا«يفاودقتءيلوأاهياعسانلا» دمحلةحلاملالامعالا ناسنالا

 ةويحلا دن ربناكنمهلوق ىنعي رافكلا ىفاذهليقوىوغبلا لاق نالذخلا ن «هللابذوعن هللاريغا ىدلاوه

 اهيلعباش.و ايندلا ىف هتانسح ىزادعي .فةبلاغةرخآلاهثدار اوةرخآلاوايندلا ديريف ن.ؤاامأاهتنيز واين لا

 اهياع باش, ةنسح نمؤملا لظيالسا نالاق مسوهيلعهللا بص هللا ل اوس 10 نعاش ورو5 ةرخآلا ىف

 هل نكمل ةرتخآلا ىلا ىضفأ اذا ىت- اين دلا ىف هنانسحي مطيف رفاكلا امأو ةرخآلا ىفاهءىزج واين دلا ف قزرلا

 ال (هب رنمةنيب ىلءناكنغأ) ىكاعتوهناحب سلوق دنسريغب ىوغبلاهج رح اريخاهم ىطعي ةنسح.

 ةيالاوذهىفرك ذ اهني زوايندلا ةايحلا مطامعإ نود ,رينيدلا ةمدقتنملاةبآلا فى اعتو هنادعديس هللارك ذ

 نكىأ هبر نم ةس ىلع ن اكن أ قاتوهلاحبس اقف رسألا رادار لاما كيه ناكنم

 هيلع مالكلاةلالدوهروهظل باوا!ذهفذحاامناو رانلاالاةوخآلا فمط سلو اهتني زواقة

 دارملاو ورفكوةلالض فوه نك هباخصأو لسوهيلعمتلا ىلص ىنلاوهودهب رنمةندب ىلع ناكن غ أ هانعم ل بقو

 هنأهن ١ ر نم ناقد قلع هنأ ءب نيقيلاةشيلابدا ارملا ل يقو لسو هيلع للا ىلص هيدبن هب هلا م أ ىذلا نيددلا ةنيبلاب

 سامع ن.الاقف وه نمدهاشلاىفا وقلم ونفس هلدوشإ نت دا تسارع د) قملاىلع

 لي ربج نأ دب رب مالسلا هيلع ل. ربج هنا نب رسفملارثك أو كاحضلاو ةم .ركعو دهاجيو مهارباوةمقلعو

 0 هللا لص ىنلاناساوهةداتقو نسحلالاقوهدوق. ,قهددسإ وددد , وي و لسو هيلعهثلا ىلص ىنلا عبقي

 ىنامولاقىاتلاتنأ اه«هنعيىلاعت هللا ىضر بلاط ىأ نب ىلع ىنعي ىلالت اة لاق ةيفذحلا نب دمت ن ءقىدرو

 هيلعهللا لص هللا لوسر نال هنكءاووهىناتددولاق هنمدهاشدواتيو ىلاهتوهناحت مس هلوق تلق ىلإ

 ةلآ اوه ناسالا نالهل دهاشلاكل هج .رهظي ونانملاىفامعب رعي ناك امللناسللا نال اوقلا اذه هجوو سو

 لاقو هددسي و لسو هيلع للا لص ىبنلا ظفح كاموهدهاشلا دهاجلاقو نآرقلا ىلت هب ونايبلاو لصفلا
 هنوبنب لسو هياعهثلا ىلص ىننلا دهشيهمظن نسحوهتغالب وه .زاعان الن آرقااوهدهاشلا ل ضفلا نبنيسح ا

 هيلعهنلا لص دو ههنمدهاشلاديز نباو ىلع نب نيسحلالاقورهدلا لوط ىلعةيقابلاهناز كم ملظع أهنالو

 ( ىنث - (نزاخ) - 55 )

 ةلزنملاف م-هنوبةعبال ىأ ||

 نيب نا ىنعي مهنون راقيإالو
 دارأو انسانا نبقي رفلا

 ديعكد وهما | نم نمآ نم مهب
 ىلع ناكهريغو مالس نب هللا

 ىل_عىأ هب رنمةني
 نانا و هللا نم ناهرب

 وهو قدح مالسالا ند

 (هواتيو) لق_عءلا ليلد

 هتحصب 6 راسك

 0 نارقلا نموأهللا

 افناهرك ذ



 ملعب لرت أ مأ اوُملعاف ؟لاوبيجتسي /ناف) ى رتغم هنأ( نيقداص متنكنا) ةضراعملا ىلع ةنواعملا ىلا (هّللا نود نم متعطتسا نم اوعداو)
 ل ازيا( وهالاهلاال نأ اوهللإ

 هللاالاهلاال نأ كلذ دنع

 بجاوهديحوت نأوهدحو
 مظع ِلظ هب كارشالاو

 دعب باطخلا عجاماو

 اوملعاف ؟لهلوقوهوهدارفا

 عجلانال لق ةلوق دعب
 هللا ىلسهنلالوسر ميظعتل

 لوسرنالوأ لسوهيلع

 .وهنلعةللا ىلص هللا

 مهنوث دحياوناكن ينمؤملاو
 :نيكرششلل باطخلا نالوأ

 اوبيجتس مناف ىف ريمضلاو
 مل ناف ىأممعطتسا نم

 هنوعدت نم كل بج سي
 ةرهاظملا ىلا هللا نود نم
 مهماعل ةضراعملا' ىلع

 امنا اوملعافهنع 2

 هنذاب ىأ هللا م عبلزنأ ازنأ

 متتأ لهف) هىماب وأ

 مالساللنوع.دم (نوملسم
 نمو ةعطاقلاةجل هذه دعب

 نيما ملل باطخلا عج
 معلا ىلع اوتبثاف هانعف

 اودادزاو هيلع متأ ىذلا

 نم لزنم هنا ىلع انيقي
 دسيحوتلا ىلعوهللا دنع

 نوصاخت نوماسم متت أل هف
 ةويحلا ديري ناك نم)
 مهملا فوناهش زو ايندلا
 اهيفمهو اهيفمطامعأ

 مهملا لصوت (نوسحبإل
 ةلماكةيفاو مطامعأ اروجأ

 وهواين دلا ف سحب ربغ نم
 ةحصاا نماهبف نوقزربام
 ةرخآلا ىف طبحو (اهيفاوعنصام طبحورانلاالاةرخآلا ىف مط سيل يذلا كئاو أ) نوقف نم اوأراغكعلا مهو قز رلاو

او قلخنا!ز كجم مظن نمةثلاالا هملعيالا ي استلم 25:0(
 ١ اوملعاو هيلا مطليبسال بويغبرابخ

 مل-فهلثم ةروسباون أب ناب مها دحتدق تلق ناف هارتفم_طوق لب اقم ىف تاي رتفمهإ_ثمر وسر شعب اونأف ىلاعتو

 نءوهفةدحاوةروس نعزي نموتايرتفمه|ثمروسرشعباونأف لاق فيكف هنعاوزعو كلذ ىلع اوردقب
 اهافروسرشعبالوأ مها دحن هناو سنو. ةروس لبق تازندوهةر وس نا مهضعب لاق دق تاقزجمأ ةرمشعلا
 ةروسفهلوق ىنعمولاقالوأ تزن سنوبةروسنالاقولوقلا|نهدربملاركنأ :أوسنويةروسب مهادحتاوزع

 اوتافدوهةروس ىفهلوقو ديعولاو دعولاو ماكحالاو ب يغلا نعرابخالا ف هلم ىنءيهاثمةروسب اونأف سنو»

 ا ا 11 تال وبخ ندب روت ند ةغالباوتحاهقلا درع ف سيدإ روسرشم

 كلذ ىلع ةونيعي ىتح (هللا نود نم متعطّتسسا نم اوعداو) مطلوقي نابد سمأ مالكلا ادهم مهادحن

 ىلعةمدقتملاةبآلا تلمتشاامهنا معا( مكلاوبيجستس ل ناف) ىرتفمهناكل اوقاف ني ( نيقداص منكن ا )

 رشعباون أف لقى اءتوهناحسهلوقوهو ملسو هيلعةللا ىل ص ىننلل باطخو ىمأ امهدحأ نيباطخو نب سعأ

 هعمت :أمهنلا نود نم متعطتسا نم اوعداو ىلاعتهلوقوهورافكسلل باطخو ىمأ ىنالاو تايرتفمهإ_ثمروس

 مهزمكل ةضراعملا فاوبيجت ب لرافكتلا نادارلا ن ,وكين أل متحا مل اوبيجت سيل ناف ىلع و كرابتهلوقب

 بسلا اذهلف ةضراعملا ف رافكتللاؤبيجتسي هللا نود نم نوعدب نم نأ دارملان «نالمت+اواهنع

 كلذو نيئمّؤملاو سو هيلع للا ىلص ىبنلل باطخهن ًالمهد> أ نيلوق ىلعةبآلا ىنعم ف نورسفملا فلتخا

 نعاوزح املف مهزع نيبتيلةضراعملاب رافكلانودحتباوناكهعم ني-:مؤملاو مس رهيلعهللا بصىنلانا

 اوزعوةضراعملا نمهيلا مهوعتوعدابف مكلاوبيجتسي ل ناف نينموملاوهيدنل ىلاعتو هناصبسةنلا لاقةضراعملا

 اوناكمهن :الاتاشو اممقي اودادزاو هيلع مثن أىذلا لعلا ىلعاوتب اثاف ىنعي (هللال- هب لزن أ اوملعاف) ةنع

 اهئاوهدحو سو هيلعهللا ىلص ىنلل ؟-اوبيجتس مل نافهلوق ىف باطخلا ليقو هللا دنع نم لزنم هناب نيلاع

 ل اوبيحتسم ناف ىلاعتو هناحبسهلوق نا ىاثلالوقلا لسوهيلعةثلا لصهلاوظعت ع جلا ظفلب هرك ذ

 لاق هللا نود نم متعطتسا نماوعداوةمدقتملاةبآلا ف لاقام ىلاعتوهناحبس هنا كلذورافكلا عم باطخ

 هناو هللا لعب لزن :ًامنا اوملعاف؟ونيعي لورافكحلااهبأ كل اوبيحتس ل نافةبالاهذهىف لجوزعهللا

 لزن ا ىذلا ىنعي (وهالاهلاالنأو) 0 هلزن أوه لب هللا ىلع ىرت_ةغمسدل

 ايس اسمالا عمه ف (نوملسم متنأ الهف) هنود نمن وعدت نمالوهالاهلاالىذلاهنناوه نآر قلا

 نوملم مذ أل هفهلوق ىنعم ناكني_:مملا عم ب اطخ هنا ىلعةآلا ىن-ءمانلج ناو ةدايعلا ةللاوصاخأو

 (اهتني زوايندلاةويحلادب ريناكنم) لجوزعهوق و مالسالا نمهيلع متنأام ىلع اومودىأ بيغزتلا

 مسهباا فون) لجوزع هللاريغهب ىنتدب المصل مع نم لكف تازنربلالامعأ نم هلمعي ىذلاهلمعب ىنعي
 قزرلا ف مهياعععسوب ىلاعتوهناحببس ةننا نا كلذو اين دلا بلطلاهوا مع ىتلا مطاع أ روج ًاىنعي (اهبف مهامعأ

 مطاع أر وجأ نم نوصقنيال ,منا ىنعي( نوسخيالاويف مهول كلذوحنواين دلا فهراكملا منع فديو

 رانلاالاة وآل فيط سبل نبذلا كئلوأ) ةرفومةلماكم طاع روج أن وطعيىلب اين دل بلطلاهوامتىتلا
 هللاريغلهنال(ن وامعياوناك املطاب و)ربلالامعأ نمايندلا ىفاولمعاو لطب وىنعي (اهيفاوعنصام طبحو

 هلثم نسحلا نعو ىراصنلاو دوهيا| ىفاهنأ سن :[نعةداتقىورفقةبآلاه هدم ىنءملاف نورسفملا فلتخاو

 ناوهواين دلا فارجأ كلذ ىلع ىطعأ كرشلا لهأ نم ىنعيىوقت ريغ ىفا اص المع لمع نمكاحضلا لاقو

 مسوبايندلا فهل مع باوثهلهثلا لجعيفربلا لامعأ نماذهوحنوأ ارطضممحرب وأالئاس ىطعي وأ اجر لصإ

 لدي ببصت ةرخآلا فه سيلو اين دلا فهراكملاه دع عفدي وهلوخامف هنيعرقي و قزرلاو ةشيعملا ف هيلع

 ىلع
 . ىأ (نولمعب اوناكاملطابو) اواارأام مهبلا فود قوايندلا هباودار أامئاةوخآلاهباودب ربو مسهنالباوث مط نكي م ىأ مهعيدصوأ هوعنصأم
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 هوان نان اك لش ل كتاف كساس كاس كراك 00 واط 20 دلتا ل

 مهف انتطك 0 2 0 11 اولاقةكير ام ل كيلا 3

 كيلا جوبامضعب كرات كلعلف لجو زعهللالزنأ افا ارهاظ مهتط 10 كرتب نأ سو هيلعةللا لص ىنلا

 سو هيلع هللا ىل_ه هنا ىلع نومل.#لا عج أو ةيآلا هذه ىنعم ىف نورسفلاهرك ذاما ذه مهت مط 122

 اوهسالواد_.عالو لال بوهام فالخ هنمئيش نعرابخالا نمهيفموصعمهنافغالبلا قير طئناك امو

 زوجبال هنا ىبعاوعجأو ًايشهنم مكي موهتمأ ىلاهيلعهتلا لزن أم عيج غلب سو هيلع ثلا ىلص هناواطلغالو

 زيوجت نالد-أل لوقلهيلا جوأ أامضعب كرتيالورا ذنالاو ىسولا ىف ةنايخ لسو هيلعةنلا ىلص هللا لوسر ىلع

 لسرأ نمىلا غيلبتلا لوس .رلالاسرا نمدوصقتملا ناله ءلاكستلا اوه هلاءادأ ىف كشلاىلا ىدؤي كلذ

 اذهتيثاذاوهلك كلذ نم موصعم مسوهيل عهنلا لد ىبنلاوةلاسرلاة دئاف تناف دقف كلذ لصحرلا ذاف هيلا

 نورسفملاه رك ذامىوس رخآ أ ايشكيلا جوبامضعب كرات كلعلف ىلاعتهلوقب دارملان وكن أ بجو.

 مسوهيلعهنلا بصوبنلانا ىلاعتوهناحيبسةللا لع دق ىرابنالا نبا لاقاهدحأ ةيوجأ كلذىف ءاملعللو

 هيلعفللا ىل_دهلوسر ىلع دك أ ىلاعتهنلا نكس و هيضغود>أ |ةدجوم نماقافشاهبلا جودامب أيش كرترإل

 ناىناثلا ةبآلاكبر نم كيلال ازناام غلب لوسرلا اهم ًاليلاقاكىلاعتو هناحبسهتلا نم غالبالا ةعباتم ىف لسو

 نم لى اعنوهن ادءبسةللاو هءلاهلزن 0 ءادأ ىلعهضي ركو لس و هيلع هللا لص هيدنل ىلاعتو هناحيبس هثح ع نماذه

 0 لاب نؤزهتساوناكرافكلا نا ثلاثلاهاش 2 وهفاحاممهتمصع ىف كالذءارو

 0 هبنؤزهتس و هنوابقيإلامميبلا قا, ناو كل ذل ءر دس قيشي سو هياعمتنا لسمتبالوس را ا

 :ك نم نوهأ ررضلااذ- -ه لمح نأو مهتازهتساىلا تفتليالنأ اوهيلا وأم غيلبقب ىلاعتو هناحعبس

 كسا ةدلاهذهىلعهيبنتلامالك- )|| ذه نمدوصقملاو جولا نم

 ليقو لعفلا ىلع مادقالاهيلعلهس مظعأ كرتلا با, فررضلا نأ عم ميظعررض ىلع ل مشم كرتلاو لعفلا

 ةلاسرلاءادال «>حيهىجولا نمأيث كرتيال |سوهيلع للا لصةثلالوسر نابهماع عمى اعتو هناحبسةتلا نا

 نا كرتتكلعل ىأ كيلا جوبامضعب كرات كالءلف هلوقب هلوق لوبقىلا مهدروممتاز ساد ةالابملارطو

 ناةفاخ ىنعي اولوقينأ) مويلعمولتت ”نابىأ كودي قئاضو هب مهتازهتسأو مه درمفا ميا

 ةلاقللا هذه لئاقوهقدصب دهشي ىنعي (كلمهعمءاجو 0 هقفش , وهب ىنغتس ىنعي (زنكه يلع لزنأ االول )اولوقيي

 كلوقف اقداصٍت نكن إيل ..وميلعهتلا صفت لور اولاق مهنا ىنعملاوىوزخلاةيمأى أن بهللا دبع وه

 هن ىنغتستام كيلعلزأ ًالهفريقف كنأ |عمم نعزي ع أو ئثلكى عةردقلابهفصتىذلا هللا لوسر كنأب

 ىلصوهنا لجوزءةللارب+أف ك ىمأ ىف ةهم ثلا لوزتفةلاسرلاب كلل دهشي اكلم كيلعلزن :ًاالهو كب اأو تنأ

 باوثلارشتو 0 امبا)لجوزعهوقي ريش وا

 مطاوقأ ظفح ظفاح ىلاعتوهناحبب_سدنا ىنعي (ليكو ئث لكىلعةنلاو) كقدصو كب نمآو كعاطأ نا

 / رافكلوقي لب ىنعي (هارتفانول اوقيمأ) كاك ودناصساوقؤةمايقلا وب اهياعمهم زاجيفمطامعأو

 هلاولاقامل (تاب رتفمهإممروسرشءباوت 9 دما مط لقىأ (لق) نآرقلا نمهيلا وأ ام ىنعيهقلتخا

 مهضوافو نانعلا مط حر ,ًأو مها دحن هللا دنع نموه سدلو كسفن دنع نمهتقلتخاو نآر هلااذهتيرتفا

 متلقاكسمالا ناو ئيشىلاح وبرلو ىسفن دنع نم مهتقلتخاىااوبه مسوي عنا وسيلالك هاوعدلثم ىلع

 مالك 1| اذهل ثم مالك متنأ اوت أف ناسللا باحصأو ةغالبلا ناسرفوةحاصفلا لهأ نم ىله برع متنأو
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 هنالت ب اثرتغ ضراغ قرش ]2555_0000

 حسفأ ناكمالسلا هيلع
 لكشأ هنالواردص سانلا
 ةفاخم (اولوقي نأ) كرات

 هيلعلزتأالول) اولوقي نأ
 اله (كلمنسل او داك

 نمانحرتقاام هيلعلزنأ

 ةكنالملاو هقفتئازنكلا

 الام هيلعلزتأ لو هقدصنا
 امنا هحرتقن الوهدد 0

 كيلع سيل ىأ( زين تنأ ١
 5 وأم مه ردبتت:نأالا

 ترصاام م-هغلبتو كيلا

 اودرن | كيلعالوهغيلمتب

 لكىل_ءةللاو) اونواهتوأ

 نولوقيام ظفحي(ليكوئش
 نأبجامم_مبلعاف هوهو

 لكو هيلع لكوتف لعفي
 عيلبتب كيلعوهيلا كىمأ
 ردصو حعيسف بلقب ىولا

 ىلا تفتلمرب-غ حرشنم
 لايمالو مه رابكتسا

 مأ) مهئازهتساومههفس
 ةعطقنم مأ (نولوقي

 ىوب|.ريمضلا (هارتفا)
 (روسرشعب اونافلق) كيلا

 مر وسر شعب الو أ مها دحت

 لوقياك ةدحاوةروسب
 ع عاما طا ف اراك
 وحن رطسأ ةيثع بتكا

 زجكلاهلنيبتاذافبتك أام

 ترصتقادقلاق كلذ نع

 (هلثم) د-اورطس ىلع كنم
 ىقعمو ةلازحلاو نس+لا ىف

 املا اياهذ 2 ثم



 هيلع هنعو ارك ثرثك أ (المع نس>' ؟<-.3)اهفنالءايشالاهذه قل لو امه نحتتمللامهتدنامو ضرالا اوتاومسلا قا ىأ( مولبيل)

 ريت ارابتخا كلذهب_هثن الو بقاع ىصعو هرفاك نموهباثأعاطأ أاورك-ث نفهلل ةعاطف عرسأ وهلا مراح نع عر وأو القع نسحأ مالسلا

 الااذهنااورفكنبذلا ناوقياتوملادعب نم نو "وعبم مذ | تلف ناو ) نول معت فيك مك لاوحال ىلتبملا لءفي امك لعفيل ىأ مكو ابيل لاق

 رحاسهرب_غو ثعبلا ن- هيفامراكناهتحت جردنا دففارحسهواعجاداف ثعبلاب قطانااوه نآر قلا نال نآرغلا ىلا اذهم راشنأ (نيبمرحس

 نمةعاجىلا (ةماىلا) رديموببا د_عوأةرخآل باذع (باذعاا مهنعانرخأ نئلو) لطبم بذاكرحالاولوسرلا نودي رب ىلعو ةزج

 هجو ىلءهلالا هسا لوزنلا نمهعنمبام (هسبعام ناوقرل) مولعم ني ىلا ىنعملاو 01 5( لئالقوأةءواعم (ةدودعم) تافوالا

ذ|ذ|101202020200001|1|]1]1|]1]1|1|]|1|1|1 ا
 0000-0-01 ذذ

 0 0-0 1 0 1 كاديكتسمإلاو ةنالكتلا
 نيسمكح ض رالاوتاومسلا قا ن ألبق قلخلا ار داقمهلل بتكلوقي لو هيلعهللا لص ةننالوس نصت | 5

 ضرالاو تاوملا قاخ نال بقاين دلارومأو ريداقملا نمهللا غرف ةباور ىفوءاملا ىلعهشر عن اكو ةنسفلأ 5 08 1 (

 هنم غرففالوغشم ناك هنأالريداقملا قلخ مامتادب رب غرفهلوق ةنس فل ن يسم ءاملا ىلعه-شرع ناكو 0 (سبل)

 هناصبسهلوقو نوكسيف نكهل لوقي نأ ايش دارأ اذاه سم امئاف نأش نع نأش ها ثبال ىلاءتو هناصبس هللا نال ا 0 5

 هللا مراح نع عروأوهئلا ةعاطب ىنعي(المع نحأ مب أ) كتم كب عأوهو كربتخيل ىنعب(مولبيل) ىاعتو ||”. 0
 باسحلل ىنعي( توملادعب نم نوئعبم كن ا) كموق نمرافكتلاءالؤط د ابتلق نألو ىنعي (تلقنئاو) 0 يع 1

 ةمأىلا ب اذعلا مهنعانرخأ نألو) نآرقلانونعي (نيبمرحسالااذهنااورفكن يذلا َناوقيا) ءازخلاو 50 0 د)

 ىلا ىلاعتوهناحيسلاق هناك ف سانلا نم ةعابجلا ةغللا ىفةمالا لص ودود لجأ ىلا ىنعي (ةدودعم (نؤزهتسيهباوناك ام)

 الاجكتسا كلذنولوقيامناو باذعلا سد ئث ىأ ىنعي (هسحام نآوقيل) ىرتأ ةمأ ىجيوةمأضارقنا 00 ا

 ا ا و عشانا و نوعتس
 (مونعافورصم سيل) باذعلا ىنعي (مهيتآيموبالأ) لجوزعهتلالاقئشب سيلهنأنونعيءازهتساوباذعلاب || ©2507

 00 ل ا لارا لرب انو ولا نا 11 قاب رادو دودو ويا[ | تاج عضوم نؤزهتس
 ُك اورق مان از همسا لابو مهب لزب و ىنعيإ (نؤزوتسيهباوت هيا د) ئث مه عهفرصي ىا ىلع ناكمهاجحت سان ال

 اهانعزن )اين دلا نم هيلعانطسب و شيعلاو قزرلا فةعسوءاخر ىنعي (ةجرانم ناسنالا نق ذأ ناو ) ىلاعتو انقذأ ناو ءازهتسالا جو

 نماطناق لظب ىنعي ( روفكس ؤيلهنا) هب تبهذوهتحاتجاف بئاصملاهتباصأو هلكشلل ذ هانبلس ىنعي (هنم

 تناك اذا مدآن ب ايمهضعب لاقهب رار كسنلا ليلقالوأهيلعانتم عنا دوت ىأر وفكر يخ لكن ماس[ هللا ةجر

 ربصت نأكل ىف نيف ك_دعتعزن نافاه دححالواهر كشاف ةيفاعوةعسو نمأ نمةللا ندةمعن كب

 سنجلل وه (ناسنالا
 كس (هراح)
 2 نألىفماللاو ةدجو نمأو
 دعب ءانمعن هانقذ | نالو ) ىاعتوهناحء._سهلوقوهو رباب هدابع ىلءداّوعلا ةناف هللا تر نمساينالو اهانعزت مث) مسقلا ةئطوتل

 هباصأ ىذلاىنعي (نلوقيل) شبعلا نمهيلعانطسب وناسنالا ىلعانم_عن أ نحن نألو ىنعب (هتسمءارض ةمعنلا ك|:هانبلس مث (هنم
 لجوزعةللابةرغكل ذلاقامناو قيضلاورسعلا اودثادشلا بهذ ىنعي (ىنعت ايسلا بهذ ةعسلا اوريخلا هنا) مشل تاون

 2 رفلهنا) اا يلف وعلا كايناشان 00 اال كر رعبا لع ةءارجو قمن لابد (سؤيل

 سانلا ىلع لواطتلاوهرخفلاو ىهتسثملاودارملا ليخب بلقلا ف لصحن5 ذل حرفا اورطب رست هنا ىأ (روفن كاك قم هيلادوع نأ

 (تاحلاصلا اوامجواوريص نيا الا) ىلااعتو كرابتلاقف ىنثتسا من 0 هنعىسهنم كلذو بقانملا ديدعتب هءاجر عطاقةب والا ةمعنلا

 نامهئاف كلذك اوسيل مهناف تاحلاصلااولمعواورب_دنيذلا نكلهانعم 2م ءانثتسا|دهءارفلال اق

 5 ١ و ١ ١ سل عا

 ا 000001100 نع نكتب ( كتاوأ) [يلعاوركتشتمسعن يلاناواو بستم مهتات أل يشن هل مالو ريس
 باطخلا (كيلاىوبامضعب كراتكلءلف) لجوزعهلوق ف ةذجلا ىنعي (ريبكرجأو) مهبونذا نارفكلا ميظع(روفك )

: 5 320 - : : 200 
 ىيوبامضعب كراتدماب كلعلف ملسوهيلعهنلا ىلص دمت هيدا لجو زعهللالوقب مسو هياعهللا ىلص ىنلل ىف فلقثلا نم هلفاسأما

 01 0 0 تال ل ١ ا و كلا راسة 2 سطس ان 0مل ال317 :

 كيلا بهذ ناوقيل)هلان ىذلار قفلا دعب ةمعناهيلعانعسو (هتسمءارمضدعبءامعنهانقذأ نألو) هلءاسن هللا ةمعن

 ركسشلا نعرخفلاو حرفلاهلغش دقهئامعن نمهتلاهقاذأ ا سانلا ىلع (روفن) رطب رشأ (حرفل هنا) ىنتءاس ىلا بئاصملا أ( ىنع تآايسلا

 ةن| ىنعي (ريبكوج أو )ممم ونذا (ةرفغم مط كئلوأ ) ءاخرلاو ةمعنلا فاوركسو ( تاحاصا!اولمعو)ءالبلاوةنحلا ف (اوربص نيذلاالا)

 لزن أ الوامهناحارتقا نمو مه داشر ىف ةيفاكهب اجا ةدحاو ةِبآ تناك نيد شرتسما اوناكول مهنالاداشرتساالاتنعت تايآهيلعزوحرتقي اوناك

 هنوابقبالام مهيلا قلي نأ لسو ٠ يلعهللا ىلهننالوسرر دص قيضي ناكف ه.نونواهتي ونآرقلابنودتعبال اوناكو كامهعُم ءاجو از نكم هيلع

 نأ كرت كلءا ىأ ( كيلا .وبأمضعب ك اراتكلعلف)هلوقب مهحارتقاو مهئازهتساو مهدربةالابملا حرطوقلابرلا ءادالهجيهف هنم نوكحضر



 اك

 اهقلخ لبق ظوفحلا حوالا فتبثم كلذ لكى أ( نيبم باتكى لك ) ربقلا عدولاورانلاو أ ةنلار قتسم ا
 قاخ لبق ىنعي (ءاملا ىلعهشرع ناكو مايأ ةتس ف ضرالاوتاومسلا قا ىذلاوهو) لجوزءهلوق و

 جيرلا قا مث دهن ريءام تراصق ةبيطاباهملا ظن مثءار. ضخ ةنوقايهللا قاخ بعكل اق ضرالاو تاوم#سلا

 3 م ءاملا ىلعهشرعناكىلاعنوهناحبس هللا ناةرمض لاقوءاسملا ىلع شرعلا عض وم اهنتمىلعءاملا لع

 / ةمايقلا موب ىلا هقلخ نم نتاكوهامو قااخوهامو قاخامهب بةكسف مقلا قاخو ض رالاوتاومسلا قلخ

 نع سامع نبا لثسريبج نب ديعسلاقوهةلخ نم يش قا نأ لبق ماعلا هدجموهنلا بس باكل كالذ نا

 شرعلان اهينمن' بهولاقو جبرا نقم ىلع لاق ءاملا ناك ةىأ ىلعع ملا لعهشرعناكوىلاءتو هناص.سهلوق

 متناخد عفت ة:رافةضمقلا حفم ءاملاءافص نمةضبق هللا ضبق مث ض رالاوتاومسلاهللا لح نأ لبق ناك

 امثمضرالا احدمْتيبلا ناكماهعضوف ءاملا نم ةنيط ىلاعتو هناصبس ذخأ مث نيموب ىف تاومس عبس َنهاَصق

 لاق عباسلا مويلا ىف قلخلارخا 1غ رفمنيموب ىف ضرالاو نيمو ىف تاوم» مللاو نيموب ىفتاوقالا قاخمت

 نكيملاذا فيعضل|ءان ءلانالةردقلا لا كىلع ل ديان ءاملا ىلعاهاعج ووايشالا م ناس قواتنا

 ا ذهفءاملا ىلع ضرالاوتاوم لاو شر ءلاوهو ميظعلا قاما | ذهب ف يكف تثي لة باص ض ”رأ ىلع ساسأول

 ىتقان تاقعو لسو هيلع ثلا ىبص ىننلا ىلع تاخد لاق نيصح نب نار مع نع( خس) ىلاعت هللا ةر دق لاكىلع ل دب
 لخد مئههجو ريغتف نيت ىمانطعافانتر مشب اولاقف ميت ىنبايىرسشبلا اولبقا لاقف ميت ىنب نم سان ىئاف بابلإب
 اولاقمث هللا لوسرايانلبقاولاق ميتونب اهلبقي لذا نعلا لهب ىرمشبلا اوابقا لاقف نعلا لهأ نم سان هيلع

 هلبق ئيشدعم نكم لو ىلاعتوهناحببسةنلا ناكلاق ناك ام مالا اذهلوأ نع كلأ فلو نيدلا ىف هقفتتنل دمج

 كردأن ار معاي لاقف لجر ىناتأ م ئث لكرك ذلا ف بتكو ضرالاوتاومسلا قاخ مثءاملا لعهشر ع ناكو

 نزرىأ نع مقأ ليت ذاونأ تد دوا ةئلا جاراتود عطقب تارسلا ةافارمالب[تساطناو ترتد ل

 ءاوههتحتاموءاوههقوفامءامع ىفناكلاق هقلخ قاخ نأ ل بقانب رناكن بأ هلال وسراي تاق لاق ىليقعلا

 ققيهيباارككو بأ لاق ئشهعم سيلهنءامعلابدب ريد_ج لاق لاقو ىذمرتلا هجرت ًاءاملا لعه شر عقاخو

 الو شرعلا الوءاملاال ىنعيهلبق يش نكي ملوهللا ناك مسو هيلع هللا بهلول تاغصلاو ءامسالا باك

 هلوقو ئيش لكركذ لا ف بتكم ءءاملا ىلع شرعلا قاخوءاملا قاخو ىنعيءاملا ىلعهشرع ناكوهلوقوامريغ

 ءامعىفهلوقب دب ربو قيقر باحسهانعف ادودمم لصالا ف ناكنافدملاب|اديقمءامع بانك ى هن دجوءاعىف

 | لاقو ءامسلا قوف نم ىنعيءامسلا ف نم متنمأ أى اعتو هناصبسلاقاكهياعايلاعو هلارب دم باحس قوف ىأ
 هلوق كل ذكوءاوهباحسلا قوفام ىأءاوههقوفامهلوقواهعو ذج ىلع ىنعيل لا عو ذج ف كنبلصالىلاعت

 هانعفاروصقمناك اذاىمعلاو ر وصةمىمعلاكلذن ل يقدقوءاوهبا>ءسلات امى ءاوههتحتامو
 ئش نكم لو هقلخ قا نأ لبق ناكهباوج ىفلاق هن أكف ئشريغهنوكل قاخلا نعىمعاممهنالتباث عمال

 نالءاوههتحنالوءاوهدوجومئنئالوه ىذلا ىمعلا قوف سيل ىأءاوههة<اموءاوههقوفاملاق مث هريغ

 لهأض عب لاق نيبي رغلابحاص ىورطالاقو لعأتللا اوهجوب ءاوههل تشي سدلف ئشربغناك اذا كلذ

 هناحبسهلوق كلذ لعل دي وةءرقلالأس اوهلوقك اراصتخا فاضملا ف ذأ -انب رشرعناكنب أ هانعم معلا

 ل قيقرلا باحسلا ةغللا فءامعلاريثألا نبا لاقو قييبلا مالكرخا ان هءاملاىلعهشرع ناكو ىااعتو

 ىلعلدب وفذألاب رش ”رعناكنإأ 1 رب دقت فاغم ف ذح نم ثي ددلا ىفديالو بابضااوهليقو فيثكلا

 هكردبال ىمأ لكوه لاقهن أ روصقملا ىمعلا ىف مهضعب نع ىكحوءاملا لعهشرعناكو كاعتهلوق فوذحما اذه

 ىردنالفالاو مهنعلوقعملابرعلامالكىبلع بي دحلا اذه اناوأتاهاديبعوبأ لاق ىرهزالالاقو نطفلا

 لاق ص اعلا نبور م نبهللا دبع نع(م)«ةفص فيكن الوهب نمٌون نحنف ىرهزالالاقءامعلا كلذ ناك فيك

 لك(نيبمباتك فلك )
  اهقزروباودلا نمدحاو
 قاهعدوةسمواهرقتسمو

 بوتكماهرك ذ ىنعيحوللا
 قلخ ىذلاوهو) نيبم هيف
 امو (ض رالاو تاومسلا

 نم (مايأة تس ىف) مهني
 ىقأتلل املعت ةعجلا ىادحالا
 (عاملا ىلع هشرعناكو)

 هتحن ناك ام ىنعيهق وف ىأ

 تاومسلا قلخ لبق قلخ
 ليلدهيفوءاملاالا ضرالاو

 اناكءاملاو شرعلا نأ ىلع

 تاومسلا قلخ لبق نيقولخع
 قايم أدب لق ضرالاو
 اهيلا رظنف ءارضخ ةئوقاب

 قلخ منءام تراصفةيرطاب

 مهنتم ىلع ءاملارقافاحب ر

 قوعءاملا ىلعهشرع عضو

 ءاملا ىلع شرعلا فوقو
 راكفالالهال رابتعا مظعأ



 طعي و (هلضف لضف ىذ لكتؤي و)
 اولوتناو (اولون ناو)
 باذع م<يلع فاخأ ىاف)
 ةمايقلامون وه ( رييكموب
 مسعوجر (مكعج مهلا ا
 ( رب دق نيش لكي ىلعوهو)
 متداعأ ىلع ارداقناكف

 (مهرودصنوش مهناالأ)

 قحلا نع نوروز

 نمنالهنع نوفرحنيو
 هلبقتسا ئنلا ىلع لبقأ
 هنعرو زا نمو هردصب

 هردص هنعىتث فرختاو

 هحشك هنع ىوطو

 اوبلطيل (هنماوفختسيلإ)
 علطي الف هللا نم ءافحلا
 ىلع نونمؤللاو هلوسر
 ني- الآ) مهراروزا

 نوطغتي ( مهماي نو ثغتسي
 ءافحختسالا نودي ريئأاهم

 مهباينأ نرشغتسي نيح
 هللا مالكعام_الاةهارك
 مالسلاهيلع حون لوقك
 مهئاذآىف مهعباصأ اواعج

 معي) موباين اوشغتساو

 ىأ(نونلعيامو نو رسيام

 تاناناع قف كيوانمال
 هجوالف مهنالعاو مهرارسا

 نم نود. ربامىلامهلصوتل
 ع علطمةنناوءافختسالا

 مهتاشغتساو مهرو دص مهين

 عفان ريغ مهقافنو مهباين

 نيقفانملا ف تلزن لبق هَكملع

 ( رودصلاتاذب ميلعهنا)

 ىف ةبادنم امو) اهف امب
 (اهفز رمنلا ىلعالا ضرالا
 ملعيو) ابوجوالالضفت

 ةضيب وأمحروأ بلص نمرارفتسالا لبقاعدوم ناك ثيخ (اهعوتسمو) هنكسمو ضرالا نم هناكم (اهرقتسم

 (021 ٌأيشهنم شجنبالو|ضف ءازج هيف ةداي زو لمعلا ىف لضفهل ناكمرم لكةرثسآلا ىف
 | قهلهللادعأامىلاةيسنلاب وهد راك! :جاين دل انوك اما وهلدعملا كلذ ىلا ىضفي ىتسحايندلا ف نحس

 ْ ةرخآلا ىفهلهتلا عام ىلا ىضفي ىتحةنج فاين دلا فوهف عطقنبالىذلا مئادلا ميلالا باذ هلا نمةرخآلا

 00 ,دلا عفرل ثا ذأ.ءافتاقوالا ضعب ىف نمؤملا لجرلا ىلع قيضيامامأو

 هلاوح 007 00 نع اردن الة نبتة تدعى ةلاوع عي ىف نمؤملا نوكي | ذه ىلعف تابيصملا دفع

 ا وىأ (هلضف لضف ىذلكتؤيو) ىلاعتوهناحبسهلوةوف

 | ىلع نوكتتاجردلانالةنم ا ىفهناجردو هئانسح تدازاين دلا ىفهناعاط ترثكن مةيلاعااوب, لاق ةرخآلا

 هناذسح ىلعهت : ايست داز نموةءلا لخدهن ”اي_سىلعهنانسح تداز نمسابع نبا لاقو لامجالار دق

 دوعسم نب |لاقو ةنجلا نولخ ديم فارعالالهأ نم ن اك هن 1 سوهنانسح توتسا نمو رانلا لخد

 ىناهلمج ىلا

 عستهلتيقب وةد حاوةرسشعلاهنانسح نمذخأ اين دلا ىف اهب بقاعي 4 ناو تان سحر شعل تيقب اهندلا
 لبقتسملا ىفهللاهقفوهلل لمع نءةبآلا ىنعم ل يفوهرا ثعاهداحآت باغ نم كلاهدوعسم نب !لوقي م تانس>
 دمار مطل قف ىأ (مكيلع فاخأقاف) ىدطا نمه.مهتئجامعاوضرعأناوىنعي (اولوت ناو هتعاطا

 ةرخآلا فىنعي (مككج مهتلاىلا) ةرخآلا ف رانلا بان عىنعي (ريبكمويباذع) مكيلعفاخأفا
 قز رلالاصيا نم ىنعي ( ربدق ئيث لك ىلعوهو) هتءاسا ىلع ىسملا بقاعي و هناسحا ىلع نسحلا بيثيف

 سابعنبالاق (مهرودص نونث. مهناالأ) ىلاعتو هناصسهلوق ُ : ةرحآلا فكباقعو باو رايندلا كيلا

 امم لسوهيلعهللا ىلهتلا لوس .ر قلي ناكو رظنملاوا- مالكلاواح الجر ناكو قب رمث نب سنخالا ف تلزن

 ةئيسلاب ب قوعنافت ا :حرشعهلتبتك ةن_سح لم نموةئيس هيلع تبتك ةثيس لمع نم

 ءانحشلا نم مهر ودص فام نوف ىنعيمهرو دص نوني مهناالأ تازنف هركب ام ىلع هبلقب ىوطني وبحب

 سعاذا ناكنيقفانملا ضعب ىفتازئ داطا نبداد_ث نب هللاديعلاقوهتب وطاذابوثل|تدنن نم ةوادعلاو

 هيلعهللا لصةللالوسرهاربال كههجو ىطغوهسأرأط أ طوهرهظوهرد ص ىنأ مسوهيلعهللا ىلصةنلالوسرب

 لجرلا ناك ل يقو هرك ذالوىلاهتهتلاباتك اوعم_سيال كمهرو د ص نونحياوناك ةدانق لاقو لسو

 ىدسلالاقو ىلق ىفامهنلا لعب لهلوقي وهب وب ىشغتي و هرهظ ىنحي وهرتس جرب وهتنب لخدب رافكلا نم

 ىلصةللالوسر ن.«ىنعي (هنماوفختسل) قانعتينن مطوق نم مهءواقب نوضرعي ىأ مهر ودص نونشي

 مهسؤ رنوطغي ىنعي (مهبايث نوشغتسي نيحالأ) اوعاطتسا نا لجو ز عفثلا نم دهاجيلاقو ٍلسو هيلعهنلا
 نبذلا ناىرهزالاهلاقام ىلعةبآلا ىنعمو (رودصلا ب اذب ميلعهنا نونلعيامو نو رسيام معي ) مهب ايش

 اذهريغسابع نبا نءلقن دقو لاح لكى ىطاحانيلع كال إس وهيلعةللا لصةنلالوسرةوادعاو رمضأ

 أرقي سابع نبا عم سهنأىو زخار فعج نب شايع نبدت نعهدارفا فى راخلاهجرخ ا موهو ريسفتلا
 نو ءامسلا ىلا اوضفيفاواختي ن أن ويسب سان ناكل اقفاهنعهتلأسف لاق. مهرودص نوني مهناالأ

 ةبادلا (ضرالا ىفةباد نمامو) ى اعتو هناحبس لوقو مهمف كلذ لزنف ءامسلا ىلا اوضفيف مهءاسن اوعماجي

 فرعلا ليبس ىلع ناويحلا نمعب رأ ىذ لكىلعةبادلا ظفل قاط أو ضرالا هجو ىلع بد ناويح لكسل مسا
 لفكتلاوه يني (اهقز رللا ىلعالا) تاناويحا عيج نمهريغو ىدآلا هيف لخ دوف قالطالاهنمدارملاو

 ىنعي ىلعةظفل نا ليقو قز ربل ءاشن او قز رءاش نا هتثيشم ىلا وهف بوجولا لل دس ىلع الهنمالضفاهقزرب
 اهرقتسمءعيو) اعوج توقفاهقزريملامب روهللا نف قزر نماهءاجام دهاج لاقواهقز ردتدا نم ىأ نم

 ىذلاناكملا اهعدوتسموراهنوأل يل هيلا ىوأت ىذلا ناكملا اهرقتسمس ابعنبالاق (اهعد اومسمو

 ليقو هيف توك ىذلا ناكحملا عدوتىلاوتاهمالا ماحرأ اهرقتسمدوعسم نبالاقو توملا دعب هيف نفد

 رقتسلا



 رقم

 تال_سرااوةعقاولاو دوه ىنتسش لاق تبش دق هلل | لوسراب رك وبألافلاق سابع نا نعافرح نوتسو

 تاقلاقهريغ ةباو رقوسم رغنسح ثيد لاقو ىذمرتلاهجرخأ تروا نيقتلا اذاو نولءاسني معو

 ثيدح كانأرهون ولءاسنب معوةعقاولاو ةقاحل | اهتاوخ اودوه وتسثلاق بيشلا كيلا نعهننالوس راب

 0 ذ نماهيفاملثي دحلا ىف وكذا اروسااه ذه نم لسو هيلع هللا ىلص هش ببسء.ملهلا ضعب لاق ةيشاغلا

 لسوهيلعدننا ىلصهلوسردار لع !هنئاورانلاوة:خلاو باسم او ثعبلاو ةمايقلا

 د« ميحرلا ندحرل هللا مل ش
 عئارسشلاو بتكسلا ىه تن باك اهخ سني ل سابع نبالاق ( هنانآ تمكح أ باةكرلا) لجوز عدل وق

 هنعةياور فو باقعلاو باولاب تاصفو ىلا ىمالاب هنأبآ تمكح أ نسحلا لاقو تنيب ىنعي ( تلصفم)
 اهلصفمأ لطابلا نءةللااهمكح ةداتقلاقو ىبهنلاو سمالا,ت اصفو تاقعلاو باوثلاب تمكح لاق سكعلاب

 لد يقو اه واهلصف مث ضق انتاهيف سلق هللا اهمكح أ ليقواهمف هتيصءمو هدعاطو هماوحو هلالح نيف هماعب

 مللخ هيف سبل ىذلا مكحمملاءانب اكل اخالو ضقت هيف عقبال ث يع كح انيصر ام هنإنآت مظن هانعم
 ةمايقل!لاوح او داعملاوةوينا|ةخوديحوتل !ىلءعةلادباكلا اذهتانآن ال يقوةروس ةروسهنانآت اصف

 دها#لاقو تابيغملا نعر'بخالاو صصقلاو ظعاوملا دماكحالا لئال دب تاصفمن عسنلا اخ دبال كلذ لكو
 ةمك< ىهلوقت كلاما ف نكلو تقولا ف جارتلل ىهتسبل تاصف مثهلوق ىف مو ترمسف ىنععتاصف

 هنمهلوق ىفاهضعب صخو ماكحالابانه تايآلا مع فيك تلق ناف ليصفتلا نسحأةاصفم مث ماكحالا نسحأ
 قرطتيال هناانه ماعلا ماكحالا ىنعف كانههب صخ ىذلار يغانه هب معىذلا ماكحالا نا تلق تاك نارا
 دارملاو هيلعةمدقتملا بتكلا عيج خسن باكلا اذ_هناف ءانبلا ماكحاكداسفلاو ضقانتتا هنإيكىلا
 اهخسني ماضي أ هنم تاي اباهخسأ ةخ .وسذم هناي[ ض عب نات امك < تايآهنمهلوق فروك ذملا صاخلا ماكحالاب

 ىلع لكس! | ىرجاذ ضءعبلا ىلع خسنلا لخددق ناكن اوة مك هنايآمظعم ىأ هنانآ تمكحأ ل قو هريسغ

 امناو ديز ماعط تاك لوقت م-همالكى ف لمعت_سم ضعبلا ىلع لكلا ءارجاو بااغال كلا نال عبلا

 هلاعفأ ع.يج ىف ميكح دنع نمباتكتلاتايآت مكحأ ىنعي (ميك< ندا نم) ىلاعتهلوقو يق هضعب تلك أ

 مث هناياتمكح بات كمانعمهلوعفماذه (هللاالا اودبعتالا) مهحلصي اموهدابعلاوحاب ىنعي( ريبخ)

 هللا دنع نم ك1 ىتن |دمتايمط لق ىأ (هنمكل ىتا) مالسالا نيد ىف لوخدلاو هىدامعىلاو ىلا عتهللا

 نمآن مللي زملاباوثلاب رشبأو ىنعي ( ريشب و) هنعاوعجر:لوكرفكى عمبثناهباقعةرذني ( ريذن )
 قرفلانايب ىفاوهلتخا (هيلا او وثم مكب راورفغتسا نأو)هدحو هلل لمعلا صلخأأو عاطأو هلوسرو للاب

 باطوهرافغتسالان الهيلا اوعجرامث مكب ونذاةرفغلا عب رنماوبلطاهانءم ليقف نيتبترملا نيه نيب

 ءارفلالاقو لبقتسملا ىفهيلا اوب ونمت مكب ونذفلاساكب راورفغتسا هانعم ليقوةب وتلا ىل ءرافغتسالا
 اذا كن | ىنعي (انسحاعاتم مكعت#) درك اناا دف دحاو ىنععةب وتلاورافغتسالانالواولا ىنعبانه مت

 قزرلابابس واين دلا نم كيلعطسب لجوزعهللةدابعلا متصاخأو هب وتلاو رافغتسالا نمهبمسمأام متلعف

 لجأىلا) رودقملا ىلعربصااوروسيملاباضرلاوه نسما عاملا مهضعب لاق ريخوةعسو نمأ ىف هب نوشيعتأم

 اندلان تن دا ىفدرودق تاقناف <لاجآ ءاضقن|تقووت ,وملا نيح ىلا انس>اعاتم كه ىنعي (ىمسم
 هلامعوهسفن ىلع هقفن امدح ال ىتح هناقوأ ضعإ ىف ل-جرلا ىلع قيضي دةورفاكل ا ةنجو نمّؤملا نحس

 هللا ب صهلوقامأو تلق ىمسم لجأ ىلا امسح اعاَدم 2ع ىلاعنو هن ادرس هلوق ناب واذه نيب عملا فيكف

 ظ ىفهناف ميقملا ميعنلاو لب زملاباوثلا نمةوخآلا ىفدلهنلا دعأ ام ىلا ةبسفلابوهف نمؤملا نجسسا ين للا لسو هيلع

 د ميحرلا نمحرلا هللا مسب لع

 كانك اذهىأ (باتكرلا)

 فوذح أدتبمربسخ وهف
 هلفص (هنأنأ تمكحأ)

 انصر اميدظا تي ظن ىأ

 ضقن هيف عقبال كح
 20 كح ءانبلاك للخالو

 دي القلا لصفتاك ( تاصف
 ديحوتلا لئالد نم نار غلاب

 ظعاوملاو ماكححالاو

 الوصف تاعجوأ صصقلاو

 هلآ ةباو ةروسس ةرودس

 ملو ل زخ_2اا ىف تق رفوأ

 اهنف لصفوأ ةإجلزنت
 ىأد اعلا هبلا حاتم

 ىن-عم سيلو صحو نيب
 نكلو ت قولا ف جارتلا مث

 ميكح ندل نم) لاحلا ىف

 باتكسل ىرأ ةفص(ريبخ
 ةإصؤأ ربخ دعب ربخوأ
 نم ىأت لصفو ت1

 اهلم_صفتو اهماكح|هدنع

 لوعفم(ةئااالااو دبعتالأ)
 نأوأ اودبعت الكل ىأ هل

 ليلصقت ىفنالةربسفم

 هناك لوقلا ىبعم تال

 هللاالا اودبعتال لاق لبق
 الا اودبعتال نأ ؟يمأوأ
 سر دنهنم م ىتا) هللا

 نأو)هللا نمىأ( ريشي و

 | أىأ (59 راورفغتسا

 رافغت_سالاو د_هحوتلاب

 ىأ (هيلااوبوت مث)
 مك ثلا نم هورفغتسا

 محعتمي) ةعاطاإبهيلا اوعجرا

 مكعفن لوطي (انسحاعاتم

 ةنسح> مفانمب ايندلا ىف

 م افوتينأ ىلا (ىمسملجأىلا) ةعباتتمةمعنوةعساوةشيع نمةيض سم



 لعفلابهنعىنكف كرضيالو كعفنبالامهتنا نود نم تو ءدناف (تاعف ناف) هتلذخن( كر هيالو) وعدنا 0 للان ود

 مظال هنال نيملاظلا نم لعجو ناثوالاةدامعةعبت نعل أس الئاس ناكر دقملاؤسل باو وح>و َط رمال ءاؤحاذا (نب ,ملاللا نضال ازاحا

 الف) ةيفاع(ريخ كدرن ناو) هلاالا(وهالا) رضلا كلذل (هلفشاك الف) ,ض سه ) رمضب ) كببصي (هنلا ك.سسع ناو) كل مشل خلا نم ,ظعأ

 ه«يلعالاداعالاوهبإاالاةهرلاوةيغرلا قف رطءدابع ىلع ةبآل اه ذهم طق ( هدابع نمءاشي نم ) ربخلاب(هببيصي )هدارل ذارالف (هلضفنذار

 ءالبلابرفكملا (روقيلاوهو)
 وههللا نارضنالو عفنتال

 نا ىذلا عفانلا راشاا

 ىلعردقي ملرضب كباصأ
 نوددهد_حووهالاهفشك

 داجلابفيركف 1 1

 اذكو هن روعشال ىذلا

 دح ادري لرب كدارأ نا

 ل_دفلا نم كب هدب ربام

 فركف ناسحالاو

 اذا قيقحلاوهو نائوالإب
 اهنودةدارعلاهيلاهجوت ناب

 نا هلوق نم غلبأ وهو
 نهله رضي هللا قدارأ

 قدارأوأ ةراط تاكا

 تاكسم نهله ةجرب

 قسملارك ذامناو هتجر

 رخآلا ىفةدارالاوامهدحأ
 ركذب نأ دارأ هناك

 ةباصالاوةدارالا نب ىمالا
 رضلا نم دحاو لكى
 دب ريال دارال هناو ريخلاو

 بيصإامل لي مالو امهنم
 ناب م الكل ازجوافامهنمدب

 ىةباصالاوهو سلاركذ .

 كرئام ىلعرك ذاع لديل

 ةباصالا رك ذ د هنا ىلع
 نم هب بصي هل وق ىف ريخلاب

 نفىكب رنم) لوسرلاوأ |نارقلا ( قح ام ءاجدق) ةكملهأي ( سانلااهمأ ايلق )هدابع نم ءاشِإ

 اهئاباهفصو وناثوالاةدامع نع ىبنلا عسبتاءاطعلاب ىفاعملا (ميح رلا) 2

 ىنعل (تاعفناف) هتدابع تكرت نا ىنعي ( كرمضيالو) هنوعدوهن دعنا ىنعي (كعفش الامهللا نود

 كسفنل ىنعي (نيملاظا| نماذا كناف) ى ريغ نمرمضلاعفدو عفنلا تباطو اأىرب_غتدبعفهنعكتيهئام

 هندارملاف ملسوهيلعهللا لص ىنللر هاظاا ف ناكنا وباطخلا اذ_هواهعضومريغ ىفةدايعلاتءعضو كنال

 هللانود نمناسنالااهأعدنالو ىنعملا نوكيفةتبلا ا ي-ثهنلانود نم عدم لسو هيلع هللا ىلصهنالهريغ

 (هلفشاكالف) ءالب وةدشب هللا كدصي ناو ىنغعي (رضب هللا كسسعناو) ىلاعتهلوق و ةبآلا كعفنرالام

 (هلضفل دارالف) ءاخإ روةعسب ىنعي ( رب كدريناوإ هريغالىنمي( وهالا) كب هلزنأ ىذلاريضلا كلذ ىنعي
 هناحيبش هنا ليق (ةدابع نمءاشي نم) ريخل اورمضلا نمد> او لكب ىنعي (هببيصي) هقز

 عسيج نآوهلك كلذ ىلعردالاوه هنا ىلاعت نيب رضالو عفن ىلعر د ةثالاهنا ني وناثوالارك ذا ىلاعتو

 ةجرلاو مركلاودوحلاوذهناو يم لكىلءرداقلاوههنالهيلاةدنتسمتاكمملا عيجو هيلا ةجاتحم تانئاكلإ

 حجر ىاعتوهناحبس هللا نا ىهو ىرت أ ةفيطاةنآلا فو( د( ممحرلار اوةفلاوقا) هلوقب ةيالا مخ + ىنعملا اذطو

 ىلعل دب كلذو وهالاهل ف شاك الهنا نيب رضلا ساسمارك ذا ىلاعت هنأ كل ذوزم هلا بن اج ىلعز ها فناج

 دارالفهيفلاقريخارك ذا وتايثاىنلا نمءانثتسالانالاهفشكي و راضملا عسب جلي زي ىلا هتوهناحعيسةنا

 0 0 تاب عي شيش ف ىذلاوههنالاهدر ىلعدحأ اردن الفدن«تاريحلا ع. مج نا ىنعي هضم

 ٍسانلااهيأايلق) ىلاعتوهن احبس هلوق ع مهم ىنعي ميحرلاهدابع بون ذارتاسلا ىنعي روفغلا وهو هلوقب هدضعو

 هللا نم قخ اب ءاجر سو هيلع هللا لصد وه قحلا ليقو مالسالا ونآرقلا ىنعي )م رنم قمل مءاجدق

 ىلعىأ (اهيلعل ضيا اف لض نمو) هيلاعجري كلذ عفن نال (ةسفنل ىدتهما. ءافىدتها نف) لجوزع

 ئنب عفتني لو لضلالضاإبهيلع كح نمو عفنت لزالا فءادتهالابهلهنلا مح نف هيلا عجاردلإب ونالهسفأ

 ةي الاهذهسابعنبالاق ملام أ يلع ظفحأ ظيفح <يلعان امو ىنعي هي (ليكوب كبي اعانأامو) ادبأ
 ىلع ىنعي (ٌديصاو) دم اي كيلا هللا هيحوب ىذلا مالا ىنعي (كيلا جوبام عبن :او) فيسااةب انتخوسفم

 ربخوهو) كنيدراهظاإب م-ميلع ل طرا ت كلورق ىو راك ل كفلان سمعنا

 لحن متي زجل اذخ او نيكرشملالثقب وهني دراهظاوهيدنرصن ميانتا فنا وعب (نيك احلا

 زر عفاد الذ ىن نعل

 هباتكرارم ءاوذدأ ارك لعأ ىلاعتةلاو رهراغصو مطذ اهيفو ب اكس

 #مالسا اوةالصلاهيلعدوهةروسريسفتإل

 اهنا ساخب| نعةياو رفوةداةقو دب ز نءاودهاجو ةمركعو نسا لاقهبو سابع نبا لوق ىفةيكمىهو

 الا ةيكمىهلف ةءلاقو هوحنةدانق نءوراهتلافرطةالصلا مقأو ىلاعتو هناحب سهلوق ىهوةباريغةيكم

دونت كانو وقو كيلا جوبا ضعي ل ان كلعلف ىلاعتوه احبب_سدلوق |
 ويب نيود 

 ةنآنورشعو ثالثوةئ ام ىهو تاي لا نيهذي تانسحلا |
 ةعبسوةب امسجو ف ابسلو د او

 ىلعىلعو ماللا لدو ةقالارشأك يور“ :نمو(اهياعلضيامتاف لض نمو )هسفنالاهرايتخإب عف عفتاف (هسفنل ىدوبا-اف) قحلا عبناو

 مهاذياومهيذكت ىلع (ربصاو كبل خيير مي اد) ريذنوريشبان منا كرم ىلا لوكو ءاظيفح( ل ءانأامو) ررضلاو د

 مالسلاهيلعدوهةروسإم دوهشوةني لا جيدي رئارسسلا ىلع علطلاهنال( نيك اح اريخوهو) ةبلغلاو .ميلعةرصنلابكل (ةات)

 د ةبآن ورشعو ثالثو هنام ىهو ةبكم :
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 ل نونمؤبال مهنأللا لعماوقأ قحىفاذهو (نونمؤبال موق نع)لسرلا ىنعي ( رذنااو تايآلا ىنغتامو)

 نم ىنعي( مهلبق نماواخ نيذلا مايأ ل ثمالا ) ةكم كرسشم ىنعي ( نورظنتنب لهف ) ءاقشلا نمل ازالاىف مط قبس

 ىمسنت برعلاو دوو داعو حون موق ىفهللا عئاقو ىنعي ةداتق لاق لسرلل ةبذكللاةفااسلا ممالا نم مهلبق نهىضم

 دن كموق نم ن وكر شملاءال وه رظتني لهف ىنعملاو هللا ماي يهرك ذو ى اعتهلوقكامابأ معنلاوامايأ ب اذعلا

 كلذ نورظتني اوناكن افاعيج مهانكلهةيدكلاةفلاسلا مالابانلعفام ل ثمباذعا ايف نوشاعباموبالا

 مك الهىنعب (نب رظتنملا نم كعمىنإ) باذعلا اورظنتافد_تابمط لق ىنعي(اورظنناف لقف) باذعلا

 اونمآن ييذلاوهلسرةثلا جن مه. كلذ عقو اذاهنام هربخأ ملهتمقتوهباذ عم هفوخ سنأ نبع يب رلا لاق

 كلذك )كالطاوباذعلا نم ىنعي (اونمآن يذلاوانلسر ىجنت مث) ىلاعتهلوقوهو باذعلا كلذ نم مهعم
 دمشاي كيجنن كاذ كك الطا نم مهعماونمآن يذلاوانلسرانيجنأ5 ىنعي (نينمؤملا ىجنت انيلعاقح

 بوجولا انياعاقح هلوقب دارملا نيماك:ملاضعب لاق باذعااو كالطا نم كوقدصو كعماونم[نبذلاو

 محلاودعولا ثيح نم بجاو ق>هنابا ذه نع بيج أو بجاوباذعلا نم نينمؤملاولوسرلا صياخت نال

 لق) ىلاعتوهناحب سهل اوقع ايش هقلاخ ىلع قحتبالدبعلا نا تيندقهنالقاقح.ةسالا بيسي بجاو هنأال

 مو كرم اوكشف مهب كتلسرأ ن.نلاءالؤط داب لق ىأ مسوهيلعةنلا ىلص ىبال باطخلا ( سانلا اهي

 هلل ىلصد ىمأىف مهضعبا كشا| لصحاسمناو هيلا ؟وعدأ ىذلا ىنعي (ىنيد نم كشىف متنكنا) كباونمؤي

 لاقف كشلاو بارطضالاهل لصف سو هيلع هللا لص ىنلا دب ىلعرهظن تناكىتلاتايآلا ىأراَن لسو هيلع

 متن او مالسلا هيلع ميهارب | نيددنالهيفاوكشت نأ ك-] تبني الف هيلا ؟وعدأ ىذلا ىن.د نم كشف ماكنا

 لصأأل ىتاا مانصال اذط <-:دابع فاوكشتن أ كل ىنبنيامناوهيف نوكسشتالو هنوفرعتوهتنب رذ نم

 بجروا-ءاو ناثوالاهذه ىنعي (هللانود نمن ودبعت نيذلا دبع الف) هيلع متن أم ىلع مت 'ررص نافةتبلااط

 نل عفنتالىتلاةراخلا ىهوءايشالا سخال قيلتالف دوبعملل مظعتلا ةباغ ىهةدابعلا نال ىنلا اذه دقت

 هلوقوهوءايحالاوةنامالا لع رداقوهورضلاو عفنلاهديب نم. ةدابعلا قيلت نكلوايكرت نار ضتالواهدبع

 ماقملا اذه ىف ىلا عتوهناحبسةللا فصو ىفةمكحلاو ( 5 اذوتي ىذلاهّللا دعأ نكلو) ىلاعتو هناحببس
 متي« مأيشاونوكن لوالوأ قل ىذلاوه متن أوانأدبعافةدابعلا ىكسي ىذلانأدارملانأةفصلاهذهب
 ىلءءايشالا دشأت وملا ناك ملل يقو قابلا ىلءاهيبنت ةافولا رك ذب ىئتك افاثلاث توملا دعب بيحب مئايناث

 هل اوقب مهءاج أب اذعلا باطب اول كسا ا مهنا ليق و عدرلاورجزلا فى .وقأ نوكيا ماقملا اذه ىفرك ذسفنلا

 ىنعي( نينمؤملا نم نوك انأترمأ وز يلعى رصن ركك الها ىلعرداقوه ىذلا هللادبعأ نكد

 35 راوجلالامعأ نم ىع وةدايعلارك ذاملليقهدنع نمءاجاع نيقدصملا نمنوك انأى ل ريمأو

 واومق أن اوهلوق ىفواولا (افينح نبدا كهجو مقأنأو) بول .هةلالاسممأ نمهنال نامالا“ دياهعبتأ

 ج وعمريغ هيل ءابقتسم ىنعيافينح مالسالا نيد ىلع ك سفن مقأ ىنعي ىهجو ميقأ نات ماد ها
 فرص نبدلل كهجورمف ناو هلوقبدارأ ليقو فينحلا نيددلا ىلع كلم مق امعم ثدرتحا نيد ىلاهنع
 كرش نم ننوكنالو ىنعب( نيكرشملا نم ننوكنالو)هنعلئاموهغ ينج اوادلا بلط ىلا هتيلكبهسفن
 ىهنلا اذه لج بجوفةمدقتللا ةبآلا ىف مدقن دق ناثوالاةدابع نع ىهنلا''لمشو كلهبقهريغهب رةدابع
 هريغالةدابعلل قحعتسملاهناو هنا صوهنامسأ عيج فرعو ل جوز دافرع نم ن اوهو د از ىنعم ىلع

 نورظتنيلهف) نواقعي ال نيذلا مهو مهنيا عقوتيال(نونمؤيال موق نع 0

 نم عدنالو) يللا كرمثلا,ب وللا باحص أ هيمست ىذلاوهاز_ه ٍداكلايهريغىلا تفتلي نأ ل ىنبنيالف

 ( قلن - (نزاغ) - 50)

 (مهلبق نماواخ نيذلا ماي ل ثمالا

 لات اكمهيف هللا عئاقو ىنعي

 اهعئاقول برعلا مايأ

 عم ىتا اورظتتافلق)

 ىجنن مني رظتنملا ندم
 ىلع فوطعم (انلسر
 هيلعلدب فون مالك

 نماولخ نييذلامايألثمالا

 6 الا كلهن ليق هناك مهلبق

 ةياكح ىلع اناسر ىجنن م
 نيذلاو) ةيضاملالاوحالا

 مهعم نمآ نمو (اونمآ
 انيلع اقح كلذك (

 لثمىأ (نينمؤا| ىجنن
 نينمؤملا ىحنن ءاالا كلذ

 نيكرشملا كلهنو مكسنم
 ىأضارت_ءاانياعاقحو

 اقحانيلعكلذ ق-حو

 ىب ع فيفختلاب ىجشي
 (سانلااهأاب لق) صفحو

 2 منك نا) ةكم لهأأب

 هنو: (ىنيد نم كش
 ىنداذهف هداد سو

 فصو متهفصو اوعمتساف

 نود نم نودبعت نيذلا

 نكل اول مانصالا ىأ( هللا

 (8 افوتيىذلا هللادبعأ

 قوتلاب هفصو متيم

 فاخي ناب قيقحلا هنا مهيب
 نودد_بعيرو ىو

 ترمأو) ئث ىلعر دقيرالام

 (نينمؤملا نم نوك أنأ
 نا ىنعي نوك ناب ىأ
 بكرا كلذب ىسمأهلا
 ىوأامولقعلا نمفف

 مقتساى أت رمأ هلوق لك اشيلمقأ نأ ىلا وأو ىأ( نبد”كاهجو مقأناو) هباتكف '

 نم عدنالر نيكرشملا نم ننوكئالوالهجولازأنيدلا نمالاح(افينحتإلالا.ئالوا: يت الهيلا مقتساو أ هللا ك يمأام ىلع كهجونالبقم



 (؟8,)  صرالا ف نم نمل كبر ءاشواو)

 نءربخأه يف نوفلتخال
 هتثدشمزوفنو هئرَدق لاك

 ىف نم نمآل ءاشولهنا
 ءاشدنكللو مهلكضرالا

 هنمإ-عنمهب نمؤي نا
 ءاشو هب ناالا رامتخا

 لسع نميرفكلا
 لوقوهب نمؤيإالو رفكلا
 ةئشلابدارملا ةلزتسلملا
 ءاحلالاو رسقلا :_دشم

 ناميالامهيف قاخول ىأ

 ءاشدق نكلا اونمآلا اريج

 لف ارايتخا اونمؤي نا
 تناقأ) هلايلد اوتو
 اونوكي ىتح سانلا هركست
 كيلا سبل ىأ (نينمؤم
 قرب-حلاوهارك الا ةديشم

 دسافىلا كلذامنا ناميالا
 ديعلا ل عف ناميالا نال
 الو هنردقب لصحتام هلعفو
 نود كلذ قدح

 اندنع هلي واتو رايتخالا

 مهاطعأ اولاقطا ىلاعتهنلنا

 رايتخا نع مهلك اونمآل

 مهنأمهنمإ ع نكلو
 كلذ مهطعي لف نونم ال

 ىماهفتسالاو قيفوتلاوهو
 كالقالىأىنناا ىنمع تنأفأ

 مههركن نأدمحجابتنأ

 نوكيهنال ناعالا ىل-ع

 راتع هنأ

 الورارقالاو قيدصتلاب
 قيدصتلا ىلع هارك الا نكي

 نامل ناك و(

 (هللا نذإبالا نمؤت
 وأ ه اضن 3 هتمنسشع

 طاسرو ىأناطيشلار' طخسلاو ب اذعلا ىأ ( سجرلا لعجو إل هملعب وأ هلي هستوهقيفوت

 هيلع نيةبطم نامالا ىلع نيعمتجم (اعيج)ل اومشلاو ةطاحالاهجو ىلع( مهلك

 نك ضعبلا ىلا ضعبلا نق باودلاو سانلا نماهدالووةدلا ولكنيباوقرف وهب وتلاو مالسالا اورهظأو ا ا 3 1 0
 انمآ اولاقوهيلا اوعرضتو هللاىلااءيجاوعوٌتاوصالاّت اعو دالوالاىلاتاهمالاو تاهمالاىادالوالا
 نم مه لزئام مهنءّفشكو مهءاعدباحتساف مهب رم4ه>ر فةينلا اوصلخ او هللا ىل اوباتو سنوي هنءاجانمي

 ى ربطلاىور وهدريفهعاقيف هيلعمناينب ساسأ عضو دقور |ىلا ىف ايل ل_جرلا ناكن ا ىتح مهب امف ملاظملا
 دقهناهلاولاقف متاماعةيقب نم خميشىلا اوُسمباذعلا سنوب م .وق ىشغال لاق نال دلجلا ىنأ نعهدنس
 هللامثكفاهولاقف تنأالاهلاال جاب و ىتوملا ىحن ىحاب وىجال نيح جاياولوة لاق ىرتاف باذعلاانب لزرن

 تنأوتاجو تمظعدقانب ونذنامهللا اولاق مهنا ضايع نب ليصفلا لاقو نيحرىلا اوعتمو باذعلا مهنع
 ًايشري لف باذعلارظتني لعجو سنوب جرح .و لاق هلهأ نكناماذب لعفت الو هلأ تن أ امانب ل_عفاف لجأو مظعأ
 فرصن اف ل_ةقهلةنيبالو ب ذكن م ناكوابا ذكى و دجءيف ميلا عجرأ فيكو لاق كموق ىلا عجراهل ليقف
 كم فيكت اق ناف ىلاعت هللاءاشن|تافاصلاوةروس فةصفلا ىفأت-_سو توها همقتلافابضاغم م-هنع

 ل ون لبقب لو نك[ نيح نوعرف نعباذعلا ف شكد لو مهب وت لبقو مهلزئام دعب سنوب موق نعباذولا
 دي ريام كح وءاشياملعفي هللاو سنوي موقباصاخ ناككالذ نااه دحأةب وجاباذه نع ءاماعلا باجأت اق
 مهنماند سنو موقو ةايلا نمسأيلا تةووهو باذعلارثابام دعبالا نم امن وعرف نا ىتاثلا باوجلا

 زعهللانثلاثلاباوجلاةيفاعلاوجري وتوملا فاخ ضي رماك اوناكف مهرسشابي لو مهي لزخي و باذعلا
 هنملبقي لف صاخأ الو هناا ف قدصامهناف نوعرف فال مهنب ونلبقفةب وتلا ىف مهتاين قدص لع لجو

 نااشيإ نكلو اعيج مهاكض رالا ىف نم كنق دصو كلب نماال دمجشاب كلب رءاشولو لسو هيلع هللا ىلص دمج

 ناك لس .وهيلعهللا ىلصةللالوسر نا سابع نب !لاقلزالا ىفةداعسلاهلت قبس نمالا كب نمؤي و كقدصي

 نمهلت قبس نمالا هب نمؤالهنا لجو زعهللا هربخاف ىدطا ىلءهوعباَدي وسانلا ميج هب نمؤي نا صرح

 هللا لص ىنلل ةيلستاذه فو لوالارك ذلا ىفءاقشلاهندا نمهل قيس نمالا لض: لولّوالارك ذلا ىفةداعسلااهنلا

 بعتتالف ةيلزالا ةبانعلا هلت ةبس نمالاهب نمؤيال هنأ هللا هربخاف مهلكمهمامي ا ىلعاصي رح ناكهنال |سوهيلع
 مهناميا سيل ىنعي ( نينمؤماوثوكيىتح سا:لاهركست تنافأ) ىلا عتوهناحبسهلوقوهو مهنا-عا ىلع كسفن
 كلذ سيلاانر دقوانئاضقوانتئيشع رفاك!|لالضاو نمؤملا ناعاا؛!هيلع صر وأ هيلع ,بهركبىتح كيلا
 نمؤن نأىلامتهنلااهقاخ سفنل ىتبفي ناك امو ىنعي (هنلا نذابالا نءؤت نأ س فنا ناك اموإلان اوس د>ال
 صايدثلا نذإب ىنعم سابع نا لاقو لْضا | ىداطاوهو هللا ىلااهتءادهن اف ناءالاباط هللاءاضقبالا قدصتو

 ”ىرقو نكن لعجن و ىأ مظعتلا ليدس ىلع نوتلاكئرق (ٌلعع و)ىلاعتوهل اوق و هنلا ةئيشم ءاطع لاقوهللا

 ىنعي( نولقعيال نيذلا ىلع) طخسلا ىنعي سابع نب |لاقو باذعلا ىنعي ( سجرلا ) هللا لعجب ودانعمو ءايلاب

 كنولأ. نيذلا نيكرسشملاءالؤط دمايلق ىأ(اورظن لق ) لجوزعهلوق عض هيهنوىمأ هللا نع نومهغبال
 قلخاذامىنعي(ضرالاو تاومسلا ىفاذامإ رب دتوركسفتورابتعارظن كب ولقب اورظنا ىنعياورظنا تايآلا
 نإلياد امهورمقلاو سمشلاتاومسلا ىففهتبنادحو ىلعةلادلا تاي الا نم ضرالاو تاو.سلا هللا

 رعاشلال اق اهةلاخهناو ىلا. ءنهنناةينادحو ىلعةلاد ةنآك اذ لكت ابنا وراد شالاوراونالاو نداعملاو
 ١ دحاوهناىلعل دن « ةيآ هلئيش لك ىو

 أمو)

 (ضرالاو تاومسلاىفاذام) رابتعاولالد ةسارظن (اورظن لق ) ىو داج لمجنو مطوهتدب نو هفتتبال (نواقعيال نبذل ىلع) ناطيشلا



 باطالاوجييهتاا قب رطىلع .وهوأهللا تاب ببي ذكتلاو كنعةي رملاءافتتا نمهيلعتن أ ام ىلعمدوتبئاف ىأ(نب رساخلا نمنوكتف)
 دنع مال سلا هيلعلاق كالذلو ةمصءلاو تيينتلا داي زو كيلا تلزن أذا دع هللا تاي.آن ع كن د_صبالو نب فاك اريهظ ننوكنالف هلوقك
 هلوقك ميلاانل زي ام كش ىف منكن ا اوىّأهتمأدارملاو ملسو هيلع هللا لص هللا ل اوسر بطووأ قملاهب أدهش أ لب لأس ا الو كش ال هلوزن
 ىألسف كش ىفتنك افىأىنالناوأ نهف كوخ زعاذابرعلا لوةك كذا |هيلعز وح مماس لك!باطحلاوأ ديما ار ون كيلا انلزنأو
 هداعب ناك اذا ىنلل ناء جاما تلق ناف ىتوملاءاي ا ةنياعم مالسلا هيلع ميهاربادادز كاني ةيدادزغل نكسلوكلاش كنذال لاو ابك سمأن الو
 مبهم هلوقىلا ىرئالأ مزالربيغ كاذتلقرورغ ىفالا نورفاكلا نا هلوقكالا
 ا
 باطخهرهاظنأ نم مدقنام ىلع هلك اذهنأ معا ومهسفن |او رمدخ ن ذلا ىنعي )نب رساخلا نمن وكتف)
 بتر. مو كشر |سوهيلعةتلا ىلص ىبنلا ناف بايتراو كش دنع نم هريغهبدارملاو لسو هياع هللا ىلص ىنلل

 (موملع تقح نيذلا نا ) ىلاعتو هناحمب سهل وة لعأتللا او هريغهبدارملا نأ اذهمتبثفهللا تان اببذكب ملو
 لاقو ىلإ: الو رانللءالؤه تقاخ ىلا ءتوهناح. م سهلوقوهو كب ركح ىنعإ (كبر تملك ) مهياعتمجو ىنعي
 (ةبآ لكم هن ءاجول اونونم ويال) لزالا فهاضقو مهيلعد ,ردقاموه ليقو كب رةنعل ليقو كب ر طخس ةداتق

 كح دق ىلاعتوهناعبسةنلا نالناعالا مهعفنبال ذئنيط- (مياالاباذعلا اوريىتح) امبنونمؤيرال مهعاف
 ليقو(ةب رقتناك ) الهف ىنعي(الداف) ىلا ءتو هنا بس هلوق و ئش مهعفش,الف ناعالا نع مهفرصو مهيلع
 ىنعي(تنمآ ) ةبررق تناكلهدارملاو جلا ىنعم ماهفتسالانالةي رق نكن م ليقوةب رقتناك اه هانعم
 نكس ىنهيعطقن ءانئتسا اذه( سنو م .وقالا) سأيلا لاح ىف ىنعي (امناعااهعفتف) باذعلا ةنياعمدنع
 نامالا اوصاخأ امل ىنعي (اونمآ امل) هلوق وهو تقولا كلذ ىف هناي! مهعفنفاونمآمهناف سنو» موق
 اوفاتخاو مطاجاءاضقنا تقوىلا ىنعي ( نيح ىلا مهانعتم وايندلاةويحلا ف ىزخلاباذع مهنعانفشك )
 اوأرمهنانورثك الالاقواونم اذ باذعلا ليل داوأر مهضعب لاقتفال مأانا يعباذعلا اوأرله سنو موقف
 هعوقوبرق اذاوأ عوقولادعبالان وك الفشكلاو ى راخا باذ ع مهنءانفشك هلوقليادبانايعباذعلا

 يي كلذ ف ةصقلا رك ذإلا ١

 نم ىوذبن ةب رقباوناكس نون موقنا اولاق مهريغو بهووريبج نب ديعسو دوعسم نب ةللا دبع هركذام ىلع
 ىلا مهوعدب مالسلاهياع سنوي مهيلا ىلاعتو هناصبسةثلا لسراف كرو رفكل هأ اوناكولصوملا ضرأ
 مهريخاف ثالثىلا مهعصم باذعلا نأ ,هربخأ هل ليقف هيلعاوباف مهاعدف مانصالاةدابع كر وهثلإب ناسمالا
 باذعلا نأاوماءاف تبي ل ناو ئشب سيلف ةليللا كيف تاب نافاورظناف طقاب ذكهيلعب ركنا ا اولاقف كالدب

 قوف ناكفباذ-ءلامهاشغتاوصبص أ اماف مهرهظأ نيب نم سذوب جرخ ليا فوج ناك امافككصم
 اماف ليم ىئاثردقالا هنيب و مهندب نكي مل ىتح سنوب موق ىلع طبهأ ناك باذعلا نا سابع نبالاق مهسؤر
 ىشغي اك ُباذعلا سنو ٌموق ىةغرببج نبديعسلاقو ل يمردق لئاقملاقو كلذ مونعهللافثك اوعد
 مهتنيدم ىشغىتح طبهفاددد_ثاناخد نخ دالئاهدوس أ امغءامسا| تماغبهولاقو ٌرب-ةلاٌّبوُثلا
 هللاف ذقفءودج ف مال_لا هيلع سنون مهيبناوباطف كالطاباونقي ؟كلذاوأراماف مهتحطسأ تدوساو

/ 

 ةدعل نمدحأ نمامهكسمأن أ

 الاودب سلو ىتللناف

 مهيلع تقح نبذلانا)

 مويلع كليا (كب رشا
 قوهبتك ىذلاهلالوق

 لودر اراقك نويوغنجلا

 الو ةلآلا مهج ن المال

 (نونمؤيال) ىلع فقو
 ( هنآ لك مهنءاجولو) نال
 اوربىتح )اهلبقامب قاعتت
 دنعىأ (ميلالا باذعلا
 الو نو موف سأبلا
 الو ةمايقلا ليو عفش

 تناك الواف) مهنم لبقي
 تناك الهف (تنمآةب رق
 ىرقلا نمةدحاو هب رق

 نعتات اهانكلهأ قا

 ناعالا تدل خا ورفكلا

 رخأ كر خؤت لوةنيادملا لبق

 كت نألا نودع

 (اهماسعلا اهعفنف) هفتح

 اهماهئاسع | هللا لقت ناب

 رايتخالا تقو فهعوقوب
 ءانالسا سنون موقالا

 موق ن كلو ىأ عطقنم
 ائفثك اونمآ أمل)ءانئتسالا لصأ ىلءهباصتت اوسنوب موقالاةكلاطاىرقلا نمةب رقتنماامليق هنأكىننلا ىنعمىف ةلاو لصةموأ سنوب

 هوب ذكف لصوملا ضر ا!نمىونن ىلا ثعب مالا هياع سنوب نأ ىور مطاجآ ىلا ( نيح ىلا مهانعتمواين دلاةوسحلا قىزللاباذع مع

 مهبلزبامل اوجرخ ليقوهدريفهنايخب ساسأ هيلع عضودقورا عاقي ناكل جرلا نأىت>ملاظلا اودارت نأ مهب وب نم غلب و ةعجلا مويءاروشاع

 ليضفلا نعو مهمعللا ف شكسفاهولاةف تن أالاهلال ىحايو ى وم | ىحب ىسايو ىحال نيح ىحاياولوق مطلاقف مهئاماعةيقب نم خييش ىلا باذعلا
 هلها نحنامانب لعفنالو »أ تن أ امانب لعفا لجاو امم مظعأ تن أو تاجو تمظع دفانب ون ذ نا مهالااولاق هحور هللا س دق



 نءق-حلا كءاج دقل)

 كدنع تن ىأ (كبر

 نيهاربلاو ةدكاولا تايآلاب
 قالاوهكاتأامنأةئاللا

 كشال هيف لاحنال ىذلا
 (نرتمملا نمننوكئالف)
 هيلعفقو الو نيك اشلا
 نوكحت الو) فعال
 تاب اباوبذك نذلا نم

 هللا

 لأ
 هججوت دقو مهدنع كتفصب كن وفر عي ىن كن أو ليجنالاوةاروتلا ىفمهدنعب روتكم كن أكو ربخ باتكلا
 لهالاسإىتحهبوءن ىو أءيلع لزت أ ايف |سوهيلعللاىلص ىنلا كشلهلاةينأوهو ضارتءاولاوسانهه

 لاوعلا اذه نع ب اوجلا تلقهنم كشلابىلو أ هريغناكهسفن ةوبن فاك اش ناك اذاو كلذ نع باتكلا
 نأ كبلقهللاتيثرذ>|لاقملاؤسلاا ذه دروأهنافءافشلا هب انك ىف ضايع ىضاقلاهلافامضارتعالاو
 اهيف سو هيلعهنلا ىلص ىنلا كشتابنا نمهريغوأ سابع نبا نعنب رسفملا ضعب هيفهرك ذامكلابب رطخي
 ىل<ىنلا كشيمل سابع نبالاقدق لب ةلج لسو هيلعهللا ىلههيلعزوجيالا ذه ل ءةرمشبلا نمهناف هيلا ج وأ
 ىبنلان ا نغاب لاق هنأةداتق نع كحو ىرمدبلا نسحلاوريبج نب ديعس نع هوحنولأس لو ٍل_سوهيلعفللا

 وفل: ا ملهّنلا هجر ضايع ىضاقلا مالكمتا ذه ىلع نب رسفملا ةماعو لأ سأالو كش املاق لس هيلعةنلا ىلص
 رهاظلا ىف ]سو يلعهنلا ىلص ىنال باطخلا ناامهدحأ نياوق ىلع باطخلا اذهب بطاخلا نموةبالا ىنعم ىف
 تبئف كرسي ل اسو هيلعهللا ىلص ىنلا نأ مواعمو كال نطبحيل تكرشأ نأل هلوقدكو هفهريغه.ددارملاو
 دعا, لقةب آلا ىنعم نوكيا ذه ىلعف « هراجاب ىىءساو ىنعأّك ايا « برعلاةلثمأ نموهريغدب دارا نا
 نيذلا لئساف و هيلعهللا لصد انلوسر ناسل ىلع كيلا نلزت ام كش ىف تنكن ا كاشلا ناسنالااهأ
 سانلااهأابلقةروسلاه ذهرتاق ىلاءتهلوق لب وانلا اذه ةعصىبءلددو هتحيصب كوريخ ب اتكل ا نؤرقيإ
 ىلعةيآلا كال:فروك ذا اوهضرلا لبس ىلعةبآلا هذه فر وكذملا نأ نيبفةبآلا ىن.د نم كش ىف متنمك نا
 اذهو هتوبن ىف كشلابىلو أ ءريغ ناكل هتوبن فاك اش[ وهيل عقتلا ىلص ىبنا| ناكو لاضيأو حم رصتلا ليبس
 مسوءيلع هللا ىلصىننلا نأ لعلاعتو هناصبسةتلا نا ليقو الذ نم هللاذ اعد ةيلكملاب ةعب رمشلا طو ةس ب جوي
 الو براب كشأاللوقي مالكسلا اذه عمساذا سو هياعهللا ىلههناف جييهتلا |ذومدارملا نوكيف طق كيم
 ىص لوسرلا بطاخ هللا نا جاجزلا لاقوة رهاظا  لئالدلا نم "ىلع هتلزن أ اى ىفتتك لب باتك-لا لهألاسأ
 هجو اذهو ءاسنلا متقلطاذا ىنلااهيأ,هلوقكوهف قلخاللماشو»و كش ىفت نكن اف هلوق ىف ل سو هيلعقللا
 ضارتعالا ناكباطخلا| ذه ىفالخاد لسو هيلعهللا بص لوسرلا ناكىتملاقي نأوهودعإ هيف نكسل نسح
 انئزئأامم كش فتن ًامومانعمو ينال كشف تنكنافهلوق فنا ةظفل نا ليقوادراول و لاوادوجو»
 هللا بص ىنالوه ساب اطخلا اذه نأ ىنادل|لوقلاو انيقيتدد زالت لاس نئلولاست الق لاس: تس كنلا
 نونمؤمهنو نوقدصم4#ةقرف قرف ثال*ىلعهنمز ىفاوناك سانلان الوقت !اذههجووةتبلا إ_سو هيلع
 اذهب لجو زعةللا مهبطافن هيف نو كحاشلاهىمأ ىف نوفقوتلاةثااغلاةقرفلاو كلذ نمدضلا ىلعةقرفو
 هنلا يصدم ناسل ىلع ىدطا نم كيلاانلزن ام كش ىفناسنالااهأ تنك نافىلاءتودج لاف باطخلا

 لب هنيعباناسناةيالا ىف درب مب ركسلا كبرب كرغام نان الا اوي اي ىملاعتهل اوقىفكنانالا سن باطخ هنال
 نوققحلالاقف مه نم كلبق نمباكلا نؤرق, نيذلا لأساف ىلاعت هلوق ىف هنع ل لا ىفاوفلتخاو مجلادارأ
 مهرابخاب قوثوملا مه مهنال هباخصأ و مالس نب هنبا دبعكب اتكتلا لهأ نماونمآن يذلا مهريسفتلا لهأ نم
 دم ةوبنةحصب رابخالالاّولا اذه نمدوصقملا نال مهرفاكو مهنم ؤمءاوسباتكلا لهأ لكدارملاليقو
 لاقو حد لوالاو دوصقملا لصدقف كلذب اوربخأ اذافهتعنو هتفص مه دنع بوتكم هناو ٍلسو هيل ءهنلا ىلص

 كءاجدقل) لسوهيلعنلا لص ىنلا كردأ ني باتكسلا لهأ ن منا.؛الا لهأو ىوقنا|لهأ ىنعبكاحضلا

 نيقيلا قملاكءاجدقل مس أ هريدقت مسقلا ىنعمهيفو ول بقامع عطقنم أ دتبمم الك اذه (كب رنم قحلا
 نمىنعي (ني تما نمننوكتالف) كلذةخص نودهاعي باتكدلا لهأ نأواقحهللال وسر كناب ريما نم
 ةحضاولاهنيهارب و هلئالدم ىنعب ( هللا تايآ اباوب ذك ن بذلا نمناوكستالو) كيلاانلزنامةمصىفنيك الا
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 مه ربخ | ليقو قرغي نا نماناش مظعأن روع رف نا مهسفن أى ناكوليلا رساونب مهوةمالعشانلا نم كءارو نمل (ةيككفلخ نا نوكسنل)
 سانللرهظي نأ ةئآهنوك ىنعمو ن ورقلا نم ك دعب ىلاب نم كفاخ نأ ليقو هونياعىتح لحاسل ا ىلعةظلاهاقلاف هوقدصي فدك الوب ىسوم

 هيرهنايصعل نورئا ىلاهيمأل 48 رف# كالملا مظع نم هياع ناك امهناولا#<ةيبوبرلا نم هيعدب ناك امناو هتيدوبع

 ناو) هريغب نافلا اف

 انتا نع سانلا نماريثك

 ىف انأوودقاو نولفاخأ

 الزنم( قدصأو بم ليث ار سا
 رهم وهوامد مع اطاص

 نم مهانقزرو) ماشلاو

 ى (اوفلتخااف تابيطلا

 ملا هداج قتح) مهند
 اوفلتخا مهو ةاروتلايأ

 ةمآفاتخام اهاب واتف

 ىف ل-وهيلعةللا ىلصد#

 نآرقلا نم تايآلا لب وات
 دمدع؟ معلا دارملا 1

 ليئارسا ىن فالتخاو

 مهفالتخا باكا لهأ مهو
 وه سيل مو ههنا هتفص ىف

 وه هنال علا مهءاجام دعب

 مني ىضقي كب رنا)
 هيف اوناك امفةمايقلا موب

 نم قحلا زيع (نوفلتخي

 ليقوهيف حو رالدسج تنأو كيقلن ىنهي كن دبب هلوق ىنعم وادبأ اًميمءاملاليقيالتةولا كالذ نفهوفرعف ليئارساونبهارفرو:هن اك اريصقر جل حاسلا ىلع نوعرف قلاف رح بلا لجو زعةنلا صافهإجال بعرلا
 ك.حورلال كن دبا لص#تامن اةاحنلا هذه نكس و كيد: هل لق هناكءازهتسالا و محهتلا ليبس ىلع باطخللا||ذه
 كلذ هعرد فهو اراسافهب فرعير هاوجلابعص م بهذ نم عرد نوعرفا ناكو ع ردلا ندبلابدارأ ل يفو
 هللاهرهظافادب أت وجال ن وعرف لثم نااوعدا مهنا كلذو ةظعومو ربع ىنعي (ةبآكفاخ نانوكتا)هوفرع
 ةسالا ةباون ىلا راصف ةمظعلا ةباغ ىف ناكهنالدبا اوربةعب ل مج واق نهةومشا|لوزتا تيموهودو دهاشب ىت> مط
 دقاو) لجوزعهلوف © (ن وافاغلاننايآ نع سانلا نما ريث.كناو) د> ا هبابيال ضرالا ىلع قامةلذلاو
 رحبلا نمموجو رخدعب قددص لزنم مهانل 0 أو قدص ناكم مها ذكسأ ىنعي ( قدصأ اوبمليئارمساىنبانأوت
 اذا ب رعلاةداعن ال ق دصااب ناكملا فصوامئ واحلا ص ادوئالزنم مهانلزتأىنملاوٌنو ءرف مهودع قارغاو
 ناك اذا يذلا ناهيف ببساو قدص مدقو قدص لج راذهبرءاالوقتقدصا| ىلا هتفاضا ا
 دارملانوكيفرصمهنا امهدحنالوقاؤوب ىذلا ناكملابدارملا فوهيف نظل قدص, نأ دبالاخحاصالماك
 هريغو عر رز وتمادو قطان نمهموقو نوءرف ىدبأ ت < ناك أم عيج ل_ثارسا ىنب ثر وأهللانأ
 نم مهانق رو د) ةكريلاو ريملاو حلا دالب اهم الن د رالاو سدقلاو ماشلا ض راهنا ىناثلالوقلاو
 فاتخااهف ىنعي ( ملعلامهءاج ىتحاوفلتخاف) ىلاعت للا مهقز رىتلا تاريماو عفانملا كالت ىنعي(تابيطلا
 ثعبم لبقاوناكمهناكلذو نيلاعهباوناك اممهءاجىتح ليئارسا ىنب نم لعفلا اذه مهيانلعف نيذلاءالؤه
 هللا ثعباملف مه دنعإب وتكمدن و دجبا هيف نيفاتريغ هنو ىل- نيعم# هب نإ رقم لسو هيلعةللا ىبصىنلا
 ادسحوامغإ مهضعل هب رفكودهباككأ اومالس نب هللا دبعكمهطعل هب نم افهيف اوفاتخا مح .وهيلع هللا ىلصا د
 اقح هنوماعب اوناكىذلا مول هلا مهءاج ىتحاوفلتخا اف ىنعملاو مول هلا علا نمدارملان وكي ىنعملا |ذه ىلءذ
 هنال ماعهامسامغناو ٍلسو هياع ثلا ىلص دمت ىلع ل ازانلا نرقلا لعلا نمدارملا ليقوم واعملا ناكم معلا عضوف
 لوالا ناهجو فالّخالا ثو دحلاببس نآرقلا نوكى و ر وه_ثمزاج بباب ببسلا ةيمسنو لعل | بيس
 000 ثعباساف نيكرمثملا ىلع كلذب نورختفي و همءاو هتفصو لسو هيلع هللا لصد ثءبع نوربخياوناكدوهياا نا

 ام را كا نك دوويلا نأ ىناث اهجولاو مهبلاغدب رفكوةللق ةفئاطدب نم افمطةساي رلاءاقبلاراثياوادس-وايغب هوب ذك

 نو رخآآهب رفكو ةفئاطهب مآل سو هيلع هللا لصد ىلءلزئاماف نآرقلا لوزن لبق دحاو نيد ىلءاوناك نؤرقينبذلالأساف كيلا

 كرمأ نم ىنعي (نوذلتخهيفا اوناك امفةمايقلا موب مهني ىغق) داي ىنعي( كب رنا) ىلاعتهلوقو ْه
 ىلاعتو هناح.,سهلوق هر انلا كتوبن دخجو كب رفك نءوةنجلا كب نا نم لخ ديفاين دلا ف كنوبن يمأو
 دنع نيضيقنلا لا دعا كشلاو نيقيلا فالخ ةغالا عوضوم ىف كشلا (كيلا انلزئ ام كشف ٌتنكناف)

 اذهرهاظو «ؤالخو أب اوصلا هيف هل نيبقب ىتح هيف فقوت هانعف مالا اذهىف كش نالؤ ليقاذاف امش ليح

 كيلا انلزثأ اف كشى دايت نكن اف ىنءملاو سو هيلعهللا ىلص ىبنال هنأ كشىف تنكنافهلوق ىف باطخلا
 له ءاماع ىنعي (كالبق نمباكلا نؤرقي نبذلا لثساف) نآرقلا ىنعي هانلزن أوهب كانربخأ ام ةقيقح نم ىنعي
 سلالات ا ةالقاخ سة كلاطن ع تاس 1181[ سا سا طعس تا 0 دم20274-6-2 0

 امل ( كلبق نم باتكلاا
 لكسارسا سرا د مدق

 مهفص و وباتكلاءارق مه و

 سيم | نال مهءاج دق لعلا نإب

 ملسوهيلعةتلا ىلصةللالوسر
 ليجنالاوةاروتلاف بوتكم

 ن وفر عاكهن وفرعإ مهو

 دك ؤينأدا ارأ م هءانبأ
 نأ ةهبش هتجل اخ نم لليد سو اري دقتواضرف كش كلل عقو ناف لاقف كالذ ىف غلاب, و لسو هيلعةللا لص هنوبن ةحدصب ونارقلا ةحصب مهماع
 كيلا لزنأامةحصب ةطاحالا نم مهماف باتكسلا له ءاساعل_بفءاماعلا ةثحابع وأهتادأو نب ذلا نيناوقىلاع وجرلاباهلح ىلا عراسي
 فصوال سو ءيلع هللا له هللا وسر لزئأ ام ةحصب )ءلا ىف خيوسرلابر ا. الا فصودارملاف كربغ نعالضف كلثم ةعجارل نوحلصي ثيحب

 هيف كشلاب سو هيلع ةنلا ىلص هنا لوسر



 كيقلن (كيجنن موهاف)
 هامرف ضرالا نم ةوحش

 روث هناك ل اسلا ىلا ءاملا

 عضوم ى (كن دب)

 ىتلا للا ىف ىأ لاحلا

 تنأاءاو كيف حورال
 ايوسالماكك ندب وأن دب

 وأريغتي لو ئشهنم صقنم

 كعردب وأ سابل ريغ
 بهذ نم ع ردهل تناكو

 ةفينحوبأ ًارقوابب فرعي
 كنادباب هع هلبا ىضر

 همارحابوهمطوق ل ثموهو
 هنازجابايفاوهلككن دب, ىأ
 رهاظ هبال كعو ردبوأ

 اهني

 اقشن

 اماف هسفن ءاقلت نمال تلا ماي كلذ ل_هفامناف هيف ىف نيطلا سد نمل ريج لعفام ا وهءاجامناميالله درو |
 ناك اذا اذهةعاط لكىلعو اهياعهنيعي نأ لع بجلب ةبوتلا نمهءنعن أ لب رب زجل مامالالوق

 هللاوهب ةللاد ىعأ ام لع_هيامن الي ريج ناك اذاامأو انيلع بحتام هيلع بان فياك كلب ريج فلك

 || هللاةعتم نم عنمهلز وجال فيك_ف هللا مال ذغنم لب ربجو ناعالا نم نو عرف عنم ىذلا اوه ىلاعتوهن اصبس

 باذعلا ىريىتح نمؤيالهن أ هنعربخأو هيلع دق لب هللا هنعبمل نم ةناعاهيلع بج ف يكوةب وتلا نم
 صعأمالا لع_فيالفةللا ىمأي فرصتي نأاما مال_سلا هيلع ربج نا لاقي دقو ناس؛الا هعفني ال نيح ميلالا
 ىلع نوعرف ةناعا هيلع بجيالف نب ريدقنلا نيذه ىلءوهللا مب الهسفن ءاقلت نمءاشيام لعفي نا اماو هب هنلا
 ىلاعتو هناصس ةثل او هنع ىمهنام لعف هيلع مرحودهب سعألم لءف هيلع بج! !هنالاهن .هعنم هيلع مرحالو ةيونلا
 أ ناوهلوقو انفياكةكنيفاكمةكنالملا تسلوةب وتلا نمهعنمه-يلع موحالو نوعرف ةداعاب» سمأ هناربخل
 هباوؤةدئافلي ربجىلافيىذلا اذه ىقبب الذ ئنيف تقولا كلذ ىف نوعرف نءالئاز فيلكا ناك

 اذهدريالفريدقتلا اذهىلعو لاعتال هلاعف نأ امهدح ؟نيلوق هللا لاعف لل«: ىف سانال ن الاقي نأ

 اهاجال]اصملا بس ةباغاط ىلا علو ةرابتهلاءذأ نا ىناثلالوقلاو- لاكشاللاز دقوالصأ لاؤدلا

 امك قيد ةريدقتلا اذه ىلع واهنع ىهنواوم يما اهاجالةب وبحمةدوت ةباغاطه .هاونود يماوأ|ذ.كواهلعف

 بانعلا ةلكه_يلع تح نمهنا لب ربج لعدقو ليا ارساونب هب تنماىذلاالاهلاالهنأت :م[نوعرفلاق

 ناكناوهناوهلةعفانةملكلا كات نوكس الف تومللهتنياعم قةحنل هيف ىف نيطلا س دهعفني الهناعا ناو

 هنعبابلا دسوهيلع ىضق دقام ليك هيفةدافلاو عنملا |ذطاةيقحت هيف ىف نياءلا سد هعفنيال تقو ىفاطاق
 المال سلا هيلع ىسومناف ناميالل عستي نمزهرمت نم ىتببالوذفنمه-يفةجرال ىقيالثيح كح ادس

 امافدءاعدهنلا باجأ مفانريغباذعلاة بؤر دنءناميالاو ميلالا باذعلا ىرب ىتح نمؤبال ن وعرف نابهب راعد 1

 هعفنن الو ة ايلا نم سأييل هيف ىف نيطلا س دف لب ربج لكك سا قرغلا ةنياعم دنع ةملك- |١ كالت نوعرف لاق
 فلي رب_ج ىعس نوكيف أك :وعد تديجأ دق هلوقب ىسوم هللا دعو ىتاا ةوعدلاةباجا قةحتنو ةملكلا كلت
 هب د سم أملا ذه نم ىلاعتو هناحببس هلا ةاض ىم ىف لبر ربج ىعس نوكتييف هع, هنأ هللا بح ىف قبسام ليمكست
 رفكر فكلاباضرلاورذكلا ىلعةهناقبب ىذر دق ناكل ةبوتلا نمهءنمولهلوقامأو نووعرذ ىلعهاضقوهر دقو

 الا لعفيالو هللا مأب فرصتي | لي رب_جوءاشي نه ىدهي و ءاشي نم لضي هللا نا نم مدقنام هباوخ-
 نوكيرفكىأفهب رومألابال مالابىضرا تافه ذفنو هب هللاه سمأام لءف دق له ربج ناك !ذاوهب هنناد سعأام
 انر رقأ اذافناكمالا سه-:لازابن و ر وماماءالا:ةحىفارفكن وكانا رفك-ااباضرلا ناف اضيًا وانه

 افلكمالوان ماك ارومام سدل نماماو هبان سم اا مانتفلاخ ا نق- قارفكن اكهبانيضر وهرفكى ب ءرفاكلا

 ىلءوهقح ىفارفكن وكم الور فكلابايضار نكس لهب ىمأام ذفن اذا هناف هني هبه يمايام لعفب لب انفياكشك

 ىلاعتوهناصبسهللاو هب ضار ريغهرفكلاطخاس ناكن وعرف ف ىف نيطلا سدا ملل ربج نافرب د قتلا اذه

 اذفنمنوكينأن وعرف عمل, رب_ج مأةياغف رفكلاب ضار ريغوهواهرسثواهريخدابعلا لاعف أ قلاخ
 ماي نأ هللا لال قولي فيكهلوقو هب ضار رب_غهل طخاسوهو رفكتلا نم نوعرف ىفهردقوةللاءاضقل

 ليقناوهلوقامأو لعفيا-علأسيالدب ربام كح وءاشيام لعفيهنلا ناهي اوؤ-ناسجالا نم هعنم ناب لب ربج
 هتداوةللا مالا ذفنم هللا ماب كلذ لعفامتا هباوهنلا يمابالهسفن دنع نم كلذ لعفامنا لي ربج نا
 ضرالا نم5 ون ىلع كيقلن ىأ (كندبب كيج مويلاف) ىلاعتوهناصسهلوق و هباكرا ارساوهدارمب معا
 كالهبهّموق ىمومربخأ هموقو نو ءرف ىلاءتوهناحبسهندا قرغأ ىلربسفتلا لهأ لاق عفتر ملا ناكملا ىهو
 ن. مهم واق ىف لصحامو مه دنعهتماظعل كلذاولافاهناو ن وعرف تامامليئارساونب تلاقف هيوقو ٌنوعرف



 قادلاةرفك ىلع هلآب وقعهنيب و هنيب لاحو ناعالا نم نوعرف عنم ىلاعتو هناححبسهنلا نا «.فلاقيأم

 سلف :
 ديعس نع بئاسلا نبءاطعو تثني ىدع نعهنعىرخأ ةباور فو نسح ثيدح لاقو ىذمرتلاهجوتأ

 لاقو ىذمرتااه+رخأهللا هجر. نأ ةيشخوأ هنلاهجريفهنلاالاهلااللوقي نأ ةيشخ نيطا| نوعرف ىف فسد

 اذهدرو دة لوقتف حاضر او ناي ىلا جاتحيف لكش مرهاظلا ىفهنالوج ثي دحلا اذه ىلع مالكا ىف لصفإلم

 دق ناكناووهو ناعدج نب دم ز نبا نعلوالا قب رطلا ىف سا عنب | نعنيفلت# نيقي رط ىلع ثيدحلا

 سانلا لم-ةحادقو طلغي وظقحلا ءوىس ناكهنك-اواقودصاليدن ايش ناكهنافدريغو نيعم نب ىكهفعض

 ىف نال ثيدحلا| ذه ىف فتنماث الكو تاقثل هيف هفلاخو أ هيلع عباتيملاذاهثيدح نم ىثُح ا اوهشيدح

 اًضياهاورو ىراخنلا طرسش ىلءدانسالا|ذهوريبج نب درعس نعتب اث نب ىدع نع ةبعشرخآلا قي رطلا

 ناو | مطرسث ىلعوهف |سمهل جون أ دق ةقث بئامسلا نب ءاطعوريبج نب ديعس نع بئاسلا نب ءاطع نع ةبعش
 لع دقف فتنمامهالكو هيف فلوخو اهب درفن|امهنم فاحنامنافهطالتخا لبق نمهيف ملكست دقءاطع ناك
 هيلع هعباتدقف ظفحلا “سوه نم مهبف ناكن او مهتم مهيف سياتاقث هاو ر ناوالصأ ثيدحلا|ذط نا اذهم
 تاق )سو هيلعهللا ىل_دىبنلا نعامم دح أرك ذهيف لاقهنال هعفر ىف كش ىناكلا ثيدحا ىنف تلق ناف هريغ
 ىدعوأ بئاسلا نب ءاطعوه له هنبيعت ىف ةبعش كشو هعفر نيلجرلا دح أ نب مزسو هان اهعفر ىف كشر سيل
 ىأرحبلالاح نمهلوقو ثيدحلا ىفةلعاذه نك, :ديعت فكشوامهدح ا هعفراذاف ةقثام الكو تباث نإ

 ىرخالا ةياورلا فاكرحبلا نيط نم
 ذخأ لب ربج نأ عصي لهلاقف هريسف” فى :زارلا نيدلار فن مامالاهب ضرتءاامهلاكشاهجوو دلصفإلم
 لهفياكستلا لاقي نااما ةلاخا كلت فنال حصيالهنأب رقالا باوجلا و هيلعابضغ بوت الثل نيطاإبهفالمع
 لكىلءوةب وتلا ىلعه«نيعي ناهيلع لب ةب وتل |نمهعنمي نأ لي رب ز وحالا ةباث ناكنافال مألتباث ناك
 ةدئاف لي ربجىلا سن ىذلا اذط ىتميالذئنيخ تقولا كلذ ف نوع رف نعالئاز فيلكستلا ناكنا اوةعاط

 هللا لال تولي فيكفاضي ا ورفكر فكلاباضرلاورفكلا ىلع هئا ةبب ىذر دق ناكل ةب وتلا نم هعنمول اًضيأو

 لوقدلطبيا ذهفهنلا ىمابإلهسفن دنع نم كلذ لعف لب ربج نا ليقولو ناممالا نم عنْ نإب لي ربج ىمأي نا
 نمرثك .امالكف ثيدحلا|اذهىلع مامالاهدروأ ىذلا لاكشالاهجواذهف كب رسمابالالزنن امو ليربج

 دحال هيلع ضارتعاالف لسوهيلعةللا لص ىنلا نع تيثدق ثيدحلا نا ضارتعالا| ذه نعباوجلاو اذه
 ةب وتلا نمهعنج نأ ليرربج ز جملا تراث ناكناف المأة لالا كالت ىفاتب اثناكل هفيلكستلا نا مامالا لوقامأو
 | ىدهيو ءاشي نم لضي هللا ناوئهلل لاعفالا قا نيلثاقلار دلل نيتبثملا لصأ ىلع ميقتسرال لوقلا ذه ناف
 ىلع ديو ناميالاور فاك! نيب لو. هللا نا نولوقي مهمنافر دقلل نيتبثملاةنلا له لوقا ذهو ءاشي نم
 مهرفكب اهيلع هللا عبط لب فلغا:بولق اولاقو ى اعت هلوقوهبلقوءرملا نيب لوحي هللا نااوملعا اوىلاعت هلوق كلذ

 | مهتدقف أ بلقهناى اعتو هناحبس ةنلاربخ ناف ة سم لوأهباونمؤب لاكمهراصبأ اومهتدفأ بلقنو ىلاعت لاقو
 الو نامالا هكرت ىلع ءاؤجتوملا دنع نامثالا نمهعنم نوعرفب لعفا ذكع وة يم لو أ هب نامعالا مهكرت لثم
 | ءازج كلذو ه«نعرفاكلا نوصو ناميالا عنمو بلقل ا ىلع متن او عبطلا سنج نم نوع .رف مف ىف نيطلا سدف

 لاعفالا قام نب ركنملا نمو هلللاعفالا قا نيلئاقااردقلل نيتبثملا نم ةفئاط لوقا ذهو قباسلا هرفك ىلع
 هل-ذي نأهذم نسحيف قباسلاهرفكى ع ٌدبعال ةب وقعا ذه لعفي ىلاعتو هنا حبس للا نااضي أ فرتعا نم

 ةياغنافبابلا اذه نماهناف نوعرف عم مالسلا هياعلي ربج ةصقاماف ناميالا نم هعنو و هبلق ىلع عبط و
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 "قدس نوملعبال نيدلاةلوجلا قطن ءبنتالو (نوماعيال يذلا ليبس ناعبننالو) غيلبالاو ةوعدلا نم ياعامت ا ملء اتبئاف (ايقتسافإ)
 ّْ ةينثتلا نونباهيبشت نينك اسلاءاقتلالاهرسكو نونلا فيفختب ناعبتتالوةنس نوعبرأ ةباجالاو ءاعدلا نيب ناكدقف لاهمالا ةمكحو ةباحالا

 َن ونلانالمهضعإ ا واش

 ريغ امقثساف هربدقتر

 ىببب انزواجو ) نيغبتم
 ليلدوه (رحبلا لين أرسا

 لاعفالا قت لخ ىاعانل
 (هدونجو نوءرف مهءبتأف)

 ىتح هبتعبتلاق, مهقحلف
 الواطت (ايغب) هتعبتأ
 ابصتت اواملظ(اودعو)

 لوعفملا ىلعوأ لالا ىلع

 (قرغلاهكردأ اذا ىت-)هل
 لاق) نال هيلعمةوالو

 (هنا) اذاباوج (تنمآ

 فانثتسالا ىلع ىلءوةزج

 حتتفلابو تنمآ نم لدب

 ىتلاءابلا ف ذح ىلع امهريغ
 الاهلاال) ناميالاة لص ىه

 ليئارساونب هب تنمآىذلا
 هيفو (نيماسملانمانأو
 ناعالا ناىل-ع ليلد

 لاق ثي>د>اومالسالاو

 نيملسلا نمان أ و لاقمثتنمآ

 دحاولاىنعما نوعرفررك
0 1 6 

 لوبقلا ىلعاصرح تارايع

 ًأطخأ ثيح هيمل بقيم
 ةدحاولا ةرملاتناكو هتقو

 رايتخالاةلحىف نكن
 ىةعاسلابنمؤت ,(نآل 1)

 ككردأ نيحرارطضالاّت قو

 كسفن نمت سي ًاوقرغلا

 هلأ نيح كلذلاق لق

 1 لي ربج ناىور ناميالا نع نيلضملا نيلاضلا نم (نيدسفملا نم تنكو لبق تيصع دقو) نمؤنأ هيف لماعلاو قرغلا
 ون الوقيهيف بتكف هنود ةدايسلا داو هقحدخجو هتمعذز فكف هتمءنوهلام ىفأ شن لجرل دبع فريمالا لوقاما رتفب هانأ مالسل هيلع

 ةرعف هطخ مالسلا هيلع لرب هلوان قرغلا هل أاملفر حبلا ف قرغي نأ هءامعنر فاكس هديس ىلع جراح دبعلاءازج بعصم نب ديلولا سابعلا

 باذعلامهينأينأ ىلا ىرمالايضماوةلاسرلا غيلبتىلعىن« (اهقتساف) امكتوعدتبيجأدق ىلاعت

 | ةح ءرلاهكر د:نإةفاخ هيف فه_سدافر لا لاح نمد خآ انأو ىتيًأرولف داب لب ربج لاق ليئارساوئب هب

 (02 لاحوهو أ ىهنب سيلوهياعنانوكيامعرابخاوهل قو نوكسلا ةبجاو ةفيفخلا

 فاخالىدعوناف ىدعوةقية- نواهج نب ذلا قي رطاكاسنالو ىنعبإ )ن دوماعبال نبذلا ليدس ناعدتنال و)

 نوعب رأةباجالا نيب و مالسلا هءاعىسوم ءاعدنيب ناكل يقالكةسنالفهموقو نوعرفب لزان ىديعووهيف

 هلوق نأ, 5نورهو ىسوم نمردصدق كلذ نا ىلعل دال ىهنا!ذهنا معاو ىزارلا نيدلارفن مامالا لاقةنس

 ( رصلا ليئارسا ىنبئانزواجو) لجوزعهلوق و هنم كرشلارودص ىلع لدبال كالمع نطبحييل تكرشأ نأ
 مهقح ىنعي (هدونجونوءرف مهعبناف) هوربعوهوزواج ىت>هايا مهانربعور حبلا يار سا ىنيب انعطقو ىأ
 ىايغب ل يقو لظلاود_ءلاو قحريغب ءالعتسإلا بلاط ىنبلا ليقواناو دعواءاظ ى' (اودع :وايغب ) ههكردأ و

 || عماوجرخو نوعبسو نانثامهو فسوبىلاهونب وبوقعي عمتجاري فلا لهأ لاقل عءفلا فاودعولوقلا
 || ليئارسا نب جور ابا سمن ورهو ىسوم ءاعد ثلا ب اجأ 1 هنا كلذو فلأأةئ امس هورسعم نم ىسوم

 امافمهنعالفاغنوعرف ناكو جور بابسأ مطر سيو موبهيفاجر نأامهىمأ ىذلا تقولا فرصم نم
 || رحبلا جرخ او صاخا نبأ ىموملاولاق مهكردأامافمهباط ىفهدونج جرش هتكتامم مهتقرافمو مهجو رح ع مس

 برعذا نأ ى سوم ىل' ى اعآو هناحكيس للا ج واف ميظعلاءالبلا نوعرف نم قلن انكدقوانءارو نوعرفوا :ّمامأ

 || رلامط سيو ضرالاهجو نءةناف شكو ميظعلادوط!اكقرؤ لكن اك قافنافهب رضفرحباا كاصعب

 ا رئاس ىوسهناصحن ول ىلع ناصح فل ةئامئ امته ركسع ىفهعم ناكو مهدأ ناصح ىلءناكون وع رف مهقحلف

 || امافدح ا مهنمذ_ثيالىتح م هقوسب ليئاكيمو قيدو ىتنأس رف ىلع ناكو لد ربج مسيمدقم ناكو ناولالا

 هىمأ نم نوعرف ك6 ىثالا حي رناصحلادجوامافهسرفب لير بجاندرحبلا نم ليئارسسا ىنب رنج رخ
 اماف مهاعر>بلامطتلا جورحلابىطو ,هورحبلا فاعيجاولمتك |اذا تحد دونج هعبتور حبلا لزنف أ يش

 هكردأاذاىتح) ىلاعتهلوقوهو كالطلا نمهيجنتاهناهنمانظ صالخالاةماكب أ قرغلا نوعرف كردأ

 || /سابعنالاق (نيما_ملا نمانأو ليئارساونب هب تنمكىذلاالاهلاال هنأت نمآ ) نوعرف ىنعي(لاققرغلا

 || ةب ولاو ناعالا نأ كلذو لوبقمريغ هنا عاءاملعلا لاق لهم ىف ناكدةوهب ب اذءا!لوزئ دنع هناماهنلا لقي

 || هناليقوانسإاوأرال مهتاعا مهعفني كي مفىلاهتهلوقهيلعل دو نياوبق ريغ باذءلاو ةكنالم ا ةنياعمدنع

 ىلاءت هللا ةين ادحوب رارقالااهبهدصق نكيللو ةرضاحلا ةيليل ا نمهب لزنام مفد ىلا اهب لصوتةيلةماكلاهذهلاق

 || نير كنلاةيرهدلا نم ناكنوعرف نا ليقو تقولا كلذ فلاقامهعفش ل موجالة ب وب رلابهل فارتعالاو
 ٠ كلذهعفني لف ليئارساو:بهب تنمآىذلاالاهلاالهن أت نمكلاقاذهلف ىلاعتو هنا ديس قلاخلا عناصاادوجول

 | ةنياعموتوملا اروضحبام-وبإب قلغأ نيحةب وتلاو نامالا ىلا نوعرف مجرا لو هنامياف كثل'لوصحل

 ١  قةب وتلا تعض دقو بون: نال [ىنعي ( نب دسفملا نم تنكو لبق تيصع دقو ن ال 1 )هلل يق ةكسنالمل

 : ظ ليقو مالسلاهياعل؛ربجوها ذه نوعرفا بطاخلاو ةيقايلاةرخآلا لعةينافلا كاين دحر اوابتقو

 ا ا ضرالاىفداسفلا نمهياعناك امو هعنص حبق نوعرف فرعىلاءتهتناوه كلا ذا لئاقلا نال ةوةكنالملا

 [| نعىورام هدضعي ورهش ل والا لوقلاو كندبب كيجن: مويلافىلاهتوهناحبس هلوقلوقلا اذه ىلع ل دب و

 | تنماىذلاالاهلاالهنأ تنمآلاق نوعرفهللاقرغأ لاق )سو هيل ءهللاىلص هلال اوسر نا سايعنا

 هجرتحا

1 



 اطامافعتةراشبلاب مال_سلا« لع ىسوم صخو روهجلا ىلع بجاواويفةال لاو دجاسلاذاها نال عجم ءايدنالا ىلا ضوفيام ةدابعلا

 (الاومأو) كلذريغوأ تاثر أ شرفوأ ىلحوأ سابل نمهن نيزغياموع(ةسني زهألمو نوعرف تيت 1كناانب رىسؤملاقوإلا هب رشبمللو
 )54( سانلااولضيل ( كال بس نعاولضيلانب راين دلا ةايحلا ىف) ةعيضوامعنوا دقن ىأ

 ىاعتوهنادي.سهلوقوهو مهرس نم مهنوصب مط لفكتوءادعالا مغر ىلءةرهاظ دج اسما ذاحتإب مه سمأ

 نوعرف تين ؟كناانب رىسوملاقو) ىلاعتو هن اكبسدل وة ور كم مهملا لصيال ناب ىنعي (نينم قاارتشبو)

 موقلانأىأرو تارهابلاتاز جلاب مالسلاهيلعىسومىنأامل (ايندلاةايما ىفالاومأوةني زد المو

 ركذ بن أريغلا ىنلعو عدن نم قح نمو مهباعءاعدلا فذخأ هيءاجا ل ر اكنالاردانعلاورفكللا ىلع نورمدم
 مهرفكب بس ناك ألو «يلعءاعدلا بجو امىلع هرارمصا بدبس تن اكىتلا متارجلا ىلءهمادقا ببسالوأ

 تان ناماغلا او باودلاو سايللاكهب نزتبامجةرايعةفنزلاوايندلاةاراىفالاوم ارا

 انب د) ىااعنو ك ارابت لقمه هوحنو تماصلا نمءايشالاهذه ىلع دازاملاملاو ةإءجلاءايشالاو ,رخافلاتيبلا

 هذه تلعج كنان رىندملا نوكيا ذهىلءعف كمال ىهءارغلالاقف ماللاه ذهىفاوفلخ !(كاليبس نعاولضيل

 املىهامنا شةخالالاقو ناميالا نعاوربك-ةساو ضرالا فاو غطواورطب منال طا سلا
 ىنعي ةبقاعلا مال ىها ذه ىلعفاوا_ضفاين دلا ة ايما ىفةني زهالمو نوعرف تدن 1كنا ىنعملاو ىمالاهيلا لؤي

 اهبحتفيو لبةةسملا مزج ةروسكم مال ىهوءاعدلامال ىهىرابنالانبالاقولال_ذلا مهتبقاع ناكسف
 رثاةلازا سمطلا (مطاومأ ىلع سمطاانب ر) كليبس نءلالضلإب مهتيلتبا كنااذب رىنعملا ن وكيف مالكلا
 نبرسفمارثك الاقو اهكلله اد هاجت لاقو اهي ايهواهروصلزأ مطاؤمأ ىلع سمطا ىنعمو وكلاب ءيشلا

 لاقو ةرا تراص ,هرهاوجو مهعورزومهثو ,رحو ,طاوما ناانغلب ةداتقلاقاهتئيه نع اهريغو اهخسما
 | زبن ةمئاقةأرماو نب ركخاراصفه شارف ىفهلهأ عم لجرلا ناكوةراح مهروص تراص ىظر غلا بهكن بد

 ىلع فقوالو ىفوكك تعاط نع

 اوا_ذيلهلودق نال ايندلا

 راركنانبرو تين ابق اعتم
 عرمضتلا ف حال الل لوالا

 مهتم لعاذاةللاهجر

 هليبس نع سانا |نولضإ
 اواضيل مهات امهات ١
 امناهلوقكوهو هإ.ددس نع

 اما اوذادْزيل مط لع

 ىلع ةجح ةبالانوكتف

 ىلع سم طاانب ر) ةلزتعما

 اهكلهاىأ (مهطاومأ

 مسهنال اهراثآ بهذأو

 ىلع كآمعنب نونرءةس
 وحلا سملعلاو كةيصعم

 تراص ليف كالملاو
 ةراجج مهرينان دومهمشارد

 ليقو ةشوقنم اه ادهك

 كلذك.ىلاومأ رئاسو

 ةراهخ ىهو ةقوقشمةزوجلاوةشوقنمةضيبلااهنم جرخاف نوعرف ل اياقب نم ئا هيفةطي ركاعدزي زعلا
 تايآلا دحتأوه سمطلا اذهو ةمعطالاو قيقدلاوراعلاو لخنلاة راجت مطاومأهنلا يسم ىدلالآقو

 ىتحاهسقواهيلع عبطاو موموأق ىلع طب راىنعي (مهبولق ىلعددشاو) مالسلاهيلعىسوماتوأ ىلا عسنلا
 ىدحاولالاق ناءالااهلخ ديال ىت> اهنمقاش.ةسالا بواقلا ىلع دشلا ىنعمو نامي الل ح رمشذتالو نيلنال

 اذهىلع مالسلا هيلع ىسومرسسج ال كلذالواو ءاشي نا كالذ لعفي ىلاعتو هناح بس ةنلا نا ىلع ىلا دا ذهو
 ىرتسأ ةباور ف سامع نإإلاقو سابع نباهلاق قرغلا ىنعي (ميلالاباذعلااوريىتحاونمؤيالف) لاؤسلا
 هللاباحتساف ميلالاباذعلا اوربىتحاونمؤيالف مه واقىلعددشاانب رنوعرذ ىقاننأ لبق ىسوم لاق هنع
 مهياءاعدامناءاملعلا ضعب لاق نامعالا هعفنب ملف قرغل' هكردأىتح ناسعالا نإ ونوءرف نيب لاف هءاعددل
 بتكىلاءتو هناحبيس للا نا كلذو نون ءؤيرال مهنا مهبفهر دقو هلل ءاضق قباس نا لعام ءاعدلا فوم سوم
 لق ) نورهو ىس 1 لجو ءهللا(لاق) مهياعىضقور دقامىسوم ءاعد قفاوف نونم بال مهن الزالا ىف مولع

 نمؤيناكمالسلاهيلعذو رهنالددحو ىموموهىعادلانا اوامويلاءاعدلا سن اما 05 "وعد تديجأ
 لاق كلذاف ءاعدلا ف ىسوم كلي ريش كاذب راصف بجتسا مهالاهانءمواضيأ لا وسو بلط هنالءاعد نيمآتلاو

 ( قاث  (نزاخ) - 450

 ةيساقاهلعج و مىوأق ىلع

 ءاعدلاباوج (اونمؤيرالف)
 ادريوتح) ددشاوه ىذلا

 اوربناىلا ( ميلالا باذعلا
 كلذ كناكو ميلالاباذعلا

 قرغااىااونمؤيإل مناف
 مف سا.نامياكلذناكو
 اذهب موياعاعد امناو لبي

 مع و مهناعا نم سراامل

 نونمؤيإال مهنإب لع نا لبق

 اذ هبوعدي نأ هل عسالف
 ىلع توللاب ريغا ا ىلع ءاعدلا 0! ىلع لدي وهو نامعالا ىلا مهوعديل وبلا لسرأ هنالءاعدلا

 ناكفءاعد نيمأتا!ناتنثف نمؤي ندر هووعدب مالسلا هلع ىموم ناكل يق (ام-توعد تبيج أدق لاق ) ارفك نوكسال رفكلا

 هتقوىف نكساو نئاك (ميلطامر باجتسماكءاعد نا ىنعملا اوىلو هز افخإ



 مهنسفن ا ىلعو مويلع نوعرف نمافوخ مهباةعأن وعنماوناكمهنال ليئارسا ىنب فارسثأ نم فوخو نو ءرف نم فوخ ىلع ىأةمرذلا ىلاوأأ

 قوداسفلاو ملظلا ف (نيفرملا نا هناو) رهاقاهمف بلاغا( ضرالا فلاعل نوعرف ناو) نو ءرف مهبذعي نأدي رب( مهنتغب نأ )هلوقوليلد
 ةيب وب رلاهئاعدإب وتعلاوربكلا
 ةمصعلا ف 8يمأ اودنسأ

 مناك نا) نوعرف نم
 لكوتلا ف ط رمش( نيملسم

 اوملسي نأوهو مالسالا
 هلاهواعج ىأ هللمهسوفن
 ناطرشسال ظحالةصلاخ ةملاس

 نوكياللكوتلا نالاببف
 هللا ىلءاولاقف) طياختتاا
 نال كلذاولاقاممنا(ا:اكوت

 مرجال نيصلخاوناك موقلا
 ' باجأو مهلكوت لبق هلآ نأ
 نم كالهأو مهاو مهءاعد

 ءافلخ مهلعجودت وفا اوناك
 نأدارأ ٠ نذ ه1

 هيلعف بر ىلع كوتا لص
 صالخالا ل اطبلختلاضفرب

 موقللةلدتفاناعجئالانب ر)
 ىأمطةنتف عضوم (نيملاظلا
 اننونتفي وأ انوي ذعي باذع

 اننواضي ىأ اننيد نع

 قحلا نعرضملا نئافلاو
 موقلا نم كتجرب ان<و)

 مهمل .:نمى ( نرفاكلا

 ىلاان حو و مهراحشلو

 آوبتنأ هيخأو ىموم

 ًاو:(انويب رصعاكم ووقل

 هلوقكةءايمهذختاناكملا

 انِطو هذحتا اذا ةنطوت

 اوس رصمال_هجا ىنعملاو

 اكموقل ةءايم هنو نم

 هيلا نوعجرب اعج صو
 واعج او)هيؤةالصااو ةدابعلل

 هيلاف )2 اواكوت هيلعف ) هنأب إب ودب محق دص ( هاب مح: :مآ منك ناموقايىءوملاقو) ةرضرل

 نوعرف المالملاب ةارال قو لازما ىف نم مهتاهمأو طسشلا نم معؤإبا ناك هنالقي رذلاالم مهو مهفارسشأ

 مهفر هب ىأ (مهنتفي نأ )هل ميخفنتلا ليبس ىلع دحاو نوعرفو عجب مملمو ىلاعتوهناحببسلاقاماو

 7 هدام ىلءاوناكن وعرف موقنال مهونتفي نأ ل قي لو مهنتفي نأ لافاناون امبالا نعمهد هيو

 نم ىنع: (نيفرسملا نلهناو) اهيفريك مراهق بلاغل هنا ىنعي (ضرالا ىفلاعل نوعرفناو) هسعال

 (ىسوم لاقو) ليئارساىنبل بيذعتلاو لتقلار يكن اكوةيب و رلا ىعدافا دبع ناكهنال دحلا نب زواحلا

 كالهموهئايلو ًاريصان هنافاوملسف هم الواوقثف ئةدبف ىنعي (اواكوت هيلعف هلإ منكم نكن موقايإ هموقل نعد

 هلوق دعب نيملسم منكن |اهلوق ديعأ ا |ليقه مال نيملستسم متنكن أ ىنعي (نيملسم متنكنا) هئادعأ 6

 ناىلعةبآلا تا دو ىرهاظلا مالسالاب رولفلا ناميالاب نيفوضوم مكن اةدارالهللاب متنمآ ملل :.؟نا

 هريغ ىلعال هللا ىلعالا لكوتيالذ هللاب نمؤب ناكع نمَّناو نامل لاكن مه ىمال ضب وفتلاو هللا ىلع لكوتلا

 ١ اولاقف مهم راوعد مهريغ ىلعالاندمتعاهياعىنعي (ًانلكو للا ىلع ) ل نيبيجمىس وم . وق لاق ىنعي (اولاقف)

 قحلا ىلع نكن ملانا اونظيف مهونذب انكلهمالو انيلع مهر هظنال ىنعي(نيملاظلا موقللةنتفام اعجالان ر)

 الق ح ىلعاوناكو ن وعرف موق لوقيف كدنتع نمباذعب انب ذ_ءتالدهاجلاقوارفكوانايغطاودا دْزيف

 موقلا نم كتجر بانجو ) ا ا ل اونتتفيفانمريخ مهنأ اونظب واوبذع

 مهو دبعت#سإ اوناك مهنالنب رفاكسلا نوءرف موق ىدبأ نمك تجرب انصاخو ىنعي 6 رذاكلا

 امكوقل اوبن نأ ) نوره( هيخأو ىسومىلاانيح وأو) ل-جوزعدل اوق و ةقاشلا لامعالا ىف مهن تا
 انطوى ًاةءابمد ذا اذااتيبهسفنل نالف أ وتلاقي اهفةالصالاتوب رصمعاكموقلا ذا ىندي (اتويب ربصم

 لهأ فاتخا (ةإبقكتويباواعجاو) ةدابعلاو ةالصالابيلا نوعجرنانويباكموقلر صعالعجا ى ععملاو
 ةلابقلا اورمسفو اهيف ىلصي ىتلا دجا سلات ويملاب دار لاق نم مه ةلبقلاو تويبلاهذهىب :«مىقريسفتلا

 ا وابقتست دجاسم مكن ويب اوأ_هجاو مالكلا ىنعمن وكي اذه ىلعفةالصلا فل بقتسيىذلا يناجلاب
 الااهنيبعت ىلع ل ددال نآرقلا ارهاظو ةلبقلا هذه ىفاوفلتخاوةل+ لا ىلا <: وس اوا_هجاهانعمليق وةالصاا

 سايعنب !لاقاضي اد ها!<لوقوهو نورهوى. .ولفإبةٌةبعكلا تناكلاق هنأ س ايعنا ٠ نعلقت دق هنأ

 نأو مهنويب ىفاولصي نأمطهنلا نذافة 5 ارفلا عمان: الصرهظن نأ عيطت_نال سوا ليئارساونب تلاق

 نوك اذه ىلءوتويبلا قاطمدارأ ليقو سدقملا تدب ةهج ىلا ةإبقل اتناك يقوةلبقلا لبق ,متويباواعج

 ن ولصتةلبق ؟.-:ويب ىفاولعجاوهانعم ليقواضعب اهضعب لباقي ىنم»ةلباقم ىأةإ 3كوب اواعج او هلوق ىنعم
 انيحوأو ىلاعتوهناحبسهلوةب ةبآلالوأ ف باطخلابنورهو ىسومءصخ ىلاءتوهناصسهناتاق نافاهملا

 ا 00 ويب اواعجاو ىلاعت اقف باطخلا اذ_مممعدنا ملاكم اردنا يح او عموديا
 اصفن ءاردنالادب صام كلذوةدابعللاويبامهموقل آوبني ناب نور هو ىسوم يم أ ىلاءتو هناحبس هب|ت لق

 ةلبق مك وب اواعجاو ىلاعت لاف عيججلا باطخلابم- ةفاكسلا ىلع بجنة ماعةدابعلا تناك ان كللذل باطخلاب

 هموقو نو ءرف نم ل ارمسأ ىنب نمهعم نم .[نمو ىسوم فاخ نيح كاذو مكتوب ىف ىني(ةالصلااومبقأ 89
 ةيفخ م- موس ىفاول_صين اىلاءتوهنا>ءبس هللا مه سعأف مهوذ وب نأ ةع اجلا عيبلاو سئانك-لا ىف اولصاذا

 ا رااملفد رهاظ تناكو ةعماج لا سن اذكلا ىفالان واصيالكيئارس اون تناكليقومموق .وقو نوعرف نم
 مهوب ىف دجاسماو ذختي نأ اوم افاهيؤ ةالصلا نم مهعنمو سئ انكلا كلت ب هل ؛ رش نوعرؤ ص سوم

 اولصنو لوأ ىف اوناكوةبعكلا ىلا نولصر هعم نمو ىسومناكو ة 7 كلا ىهو ةإبقلا وحن 3 فسارع (ةلبق دوب

 لوأ ىف كلذ ىلع نوءل لا ناك ممهنبد نع مهونتفيو :مهوذٌوِيف مهياعاور هظ» .الثل ةرفكلا نم ةيفخ ىفمهتويب ىفاول ب نأب نيرومأم ىمالا

 عضاومرايتخانالارتتآد حو مث عج مالوأ ب اطخلا ىنثيسوماي (نينمؤلا ,شو) اونمأت ىنح نوي ىف (ةالصلا اوميقأو) كمي مال_هالا



 راكناوه (5ءاجامل حلل نواوقنأ ىموملاق) رحسلا نم ئثدعب قمل نأ نوملعي مهو( نيبمرحسا اذهنا)تاوهشلا مهبل (اولاق)
 اولاق) رفظيال ىأ(نو رحاسلا حلقي الو) ًادتيموربخ (اذهرحسأ) لاقفرت ارحسراكنا فنأتسا مر حس | ذه ىأ فوذحم مطوقمو

 22_00 0602 ]]0[|]|]|]|1]1 10 [0 0 02 2 21 1 ١ (7371/) ١ نوعرفةدابعوأ مانصالاةدابع نم (انءابآهيلعان دجواسع )انف رصتل (اذتفلتلانئثجأ

 فذح هيف (اذهرحسأ مءاجامل قال نولوقت أىسوملاق) دح أ, لكمفرعي نيبمرحس ىسومهبءاجىذلا

 حلفي.الو) لاقف هلوق ةمص ىلع جتحا من 00 سيل هن أىنءي راكذ الا ليبس ىلع ماهفتسا وهو اذهرحسأ لاق

 ىسول نوعرف موق لاق ىنعب ( اولاق) دب ألغي ال كلذ بحاصو لييختوهي ومترحسسلا لصاح ىنعي ( نو رحاسلا
 (ءايربكسلا مل نوكتو) نبدلا نم ىنعي (انءابآ هيلعان دج واسمع لان, ولتواةفرصتل ىنعي (انتفلتلانتثجأ )

 كلم | ىمس جاجزلا لاق نورهو ىسوم باطل اورمصم ضر ىف ىنعي (ضرالا ف) ناطلسلاو كالملا ىنعي
 لكب فونت !نوعرفلاقو) نيقدص؟ ىنءي( نينمؤعاك-ل نحاموالاين دلا مأ نم باطيامربك أ هنالءايربك
 ىسوم هب قأام نأر هظُيل سيبلتلا نم عاونأب ىس ,ومةزمخم ضراعين أ دارأن وعرف ناىنعي ( ملعرحاس

 لابخلا نم مهعمام ءاقلابىسومم_هيمأ امنا (نوقلم متنا ماوقل أ ىسوم مطلاق ةرحسلا ءاجاماف) رحس

 م-هعمام ىنعي (اوقلأ ملف ) دساف هباوتأ امنا نيبقيو لطابلا لطبي وقار وظل مهرحسساهيف ىتلا ىصعلاو
 ليبس ىلعا ذهو لطابل ارحسلاوههب منج ىذلا ىنعي (رحسلاهب متمجام ىموملاق) ىصعلاولابخلا نم

 ىنعي ( نيدسفملا لمع حلصيال هللا نا) هبحاصةحيضف «رهظي و هكا« ىنعي (هلطبيسةنانا) مهيب وتلا

 ىنعي (هناملكب ) هيلعيوهيوقي و قملا هللارهظي وىنعي( قحلا هللا ق<و)هنس<الووامكي الوهبو قبال
 (نومرجاهركواو)ةرحسلا بلغي هنأ ى سو هر دقو هئاضق نم قبس ليقود هظيهن ؛ىسوا قداصلاهدعوب أ

 مالسلاهيلعىسومهب ىتأام لجوزعةئلارك ذامل(هموق نمةب رذالا ىسومل مآ اف)ىلاعتوهناحبسهلوقف

 ةيرذالا ىسوملنْمآ ام تازجتملاه ذهةدهاشم عمهناىلاعتو هناحبس هللاربخأةرهابل |ةمظعلا تاز<ملا نم

 هموق نا إب مامهال ار يثك ناك هنال اسودهيلعةنلا لصد جت هيبنل ةيلست ذه لجؤزعهللارك ذ اياو هموق نم

 نا ىلاعتو هناصبسةتنلا نيبف ب. ذكتلاو ر فكسلا ىلع مهرارقساوهب نامالا نعمهضارعا ببسإ مكي ناكو

 عموابظعا مأ ناكت ازجعملا نم مالسا هيلع ىسومهب ءاج ىذلان ال مالسل اوةالصلا مهماعءايبن الب ةوسادل

 دارملا ليقوليلقلاة ب رذلا سابع نب !لاق موقلا نمليلقلا ىلع عقي مساةب رذلاوةب رذالاهعم نمآ اه كلذ

 ىسوم موق مهدارأو ىسومىلاةعجاراهنا ل_.ةفهموق ىفةيانكلا ءاهىفاوفتلخ اوددعل اةلقو ريغصتلا هب
 كله ىسوم مهبل لسرأ نيذلا بوعي دالوأ مهدهاجلاقهدالوأ نمرصمبهعماوناكن يذلا ليئارساونب مهو

 ليئارساىبب ءانب أل تقب سعأال نوعرذ نا كلذو نوعرؤ لتق نماوجن موق مهل يقوءانبالا قب و ءابآلا

 مويلاناكاماف طبقلا نيب اوشنف لتقلا نم هيلعافوخ ةيطمةلهتبهوانب !تدلواذا ل يئارسساىنب ىفةأرملاتناك

 ةعجاراهنا ليقول ثار سا ىنن نم ىنعيهموق ن.ةيرذس ابعنالاقوهباو:مآةر>كلاهيف ىسوم بلغىذلا

 نوعرف موق نمريسي سان مهلاق سابعنب| نع ةيطعىور نوعرف موق نمةد رذالا ىنعي نوعرفىلا
 نالةب رذاومسءارفلالاقهتطشاموهنزاخة أ ىماوهنزاخو نوعرفل آن .ؤمو نوعرفةأ سمعا مم٠ اوما

 ىلع) ءابآلا سنجري_غنمم_مناهمأ نالءانبالا نعلاىلا اول خد نيذلا سرافدالوال لاقي اككلذو

 نمونوعرف نم فوخ ىلع ةبآلا نعم نو, اذه ىلعف فارسشالا الملا (م-ملءونوعرف نمفوخ

 | متهيلع مالكلاةلالد,ءافتك !لوالارحسلا ف ذخ اذهر حس أر حسوه ؟ءاجامل قلل نولوقت أ هريدقت

 (ءاي ريكلا كل نوكنو)
 كواملا نال كلما ىأ

 ءاي رركحلاب نوفوصوم
 ى) واعلاو ةماظعلاو

 رصم ضرأ (ضرالا
 (نينمؤباككل نحنامو)

 نوكي وهبامئج ايف نيق دصع
 نوعرفلاقو ) ىحوداج

 (ملع وحاس لكب ىنوتثا
 ءاجاماف ) ىل-وةزج.ر احس
 اوقلأ ىسوم مطلاق ةرحسلا

 لاقاوقلأاماف نوقلم متتأام

 ع( ماثجام ىسوم
 وادتبمةعقاو ةلوصومام
 ربخر حسلاواهتلصهب مدح

 رحسلاوههب مثجىذلاىأ
 وعرف ها ىدلاإل
 هللا تانآ نمار حس هموقو

 وبأ فقو دعي ردعسلا

 ىلعف ماهفتسالا ىلعو ربع
 ةيماهفتساامةءارقاا هذه

 وهأ ماثج ْئش ىأ ىأ

 (هلطببس هنانا) رحسلا

 هللا نا) هنالطب رهظي

 (نيدسفلا لمع حلصيال

 قحيو )و ص دن ىلب هتنبيال
 (هناملكب) هتبشيو (قملاهّللا

 رهظي وأ هاياضقو هىماواب
 ةرسهنلابهنادعب مالسالا

 (نومرجلا هرك واق )

 (ىسولل نمآ اف) كلذ
 ةيرذالا) هسعأ لوأ ىف

 نم فوخ ىلع هموق نم
 ةفئاطهتباجأو نوعرف نم افو> هوبي مفءابالااعدهنأ كالذو هموق دالوأ نم دالوأالا ليق هنأك ل يئارسا ىنب ىرارذ نم ةفث طالا ( نوعرف

 ىلا عجري (مهمامو) فريمضلاو هتطشامو هنزاخو هنأ ىماةيسآو نوءرفل نمؤمةب رذلاو نوعرفلهموق فريمضلاو "ف هولا عم مهئانب أنم

 نور أ, باصأوذهنالو أر ذموةعيب رلاقياكنوعرفل [ىنعب نوعرف



 بركللاكة مغلاو غلاوامو يلعامغ ىأ 6 مكياع؟ ىمأ نكي الم) مكئاكرش عمك سعأ اوعجاف ىاعم ىنعم واولا (مءاكرشو)
 نكي الو ىنعملاواهم رهاجب نكساورتتالىأ هللا ضنا رفىفةمغال ثيدحلا+_ةموهرتساذاهمخ نمةرتسلاةمحأاو ةيفخ ىفاستلموأ ةب ركلاو
 ,ق>وهامىلا اود ىأىن نودي رتىذلا مالا كلذ( ىلا اوضقامث)هب ىتو هاجتا روهشمافوشكم نكاو ميلعار روتسم يك اله ىلا دصق
 ىحصنو ىربك ذت نءمتضر عأن اف ( ميل ناف) قواهمتالو( نو ظننال او) كنكم ًاماوءنصاوأهع رغلجرلا ىضقبإك قاله نم دنع
 بجواف( رجأ نممتلأساف)

 ةرخآلا ف هب ىنسشي ىذلا

 ال هئالا مكتحصلام ىأ

 باوثلاوهو (هللا ىلعالاىرسأنا) ك.ةيلوت كلذ ىتاففرجأ نممكتلأافوأ ف وتلا )5*( ١
 ربدقتلاف مهركمو مه ديكهوجواته ىمالا نمدارملا ىرابنالا نبا لاقو مالا ىلع ةءزعلاو دا دعالا عاجلا

 اندلا أ 0 207 اهب او:يعتساف كستط [ىنعي كءاكر شاوعداو ىنعي (مءاكرشو) هوم رضحأالا ا ش كيمأ نم اوعدنال

 ل م0 ىلع مهثءاع اوكب واطم ق3 ما او كسعم عمتجتل 0

 كممعأ نكي الم) مطخ ب وتااو تيكستااكوهف عفنت الو رضتال داج م_منأهداقتعا عم عفاتو را ل لاو قارقلا ملت ىلع

 مغمطوق نما ذةكحنمارهاظ مكرمأ نكي نكلوام-ممايفخ يلع كسمأ نكيالىنعي (ةمغكيلع | ناك ان ترشأو) 7
 اموهوركم نممسفنأ ىف ام (ىلا)اوضما مث (اوضقامث) سانلا ىلع سيتلاو ؤخاذامو .ةموهف لال_طأ شك 0

 اوضقامت ل تس اتاعاذ | الكت عشق تزعل لوقت هضاوغرفاو ةرطو لتق نمدب قودعوت ا

 مالكا اذهو هياعمت الم ىايا مكمالعادعب ىنواهتالو نورت ؤنالو ىأ (نورظنتالو) نوضاق متنأام 5 1 نا
 ةباعلا غلب دق ناكدنا مالثسلاه-اعجسون نءلجوز عقلا اريسخ أ مط زيدكتلا قب رط ىلع مالسلا هلع ون نه 537 ذكف) صحوو رع

 الو عفن مط سلا مهتط آو مهنابه_:ماماعمه ديك مهاخريغداباهرمصنباقا وناكهناو هللا ىلع لكوتلا ىف || ىزكم: 7

 (زجأ نم كت ًاساهغ) وحصن لوبقو ىلوق نعمضرعأ ناف ىنغي (متيلوتناف )هيلا لصيال مهركمناورض أ ىرغلا نم (هانيجنف)
 ىف اريثاتى وق 0 أيشملا ىلا ةوعدلا عيلبت ىلع ذخرا ذافةلاس لا غيلبت ىلع ضوعولعج نه ىنعي أ ئرزلا ف هعم 0
 نم نوك أنأترمأ وز هللا ىلءالاةلاس رلا غيابت نعيىنا ازجوىبا ونام ىأ (هللاالاى رجأنا) سفنلا امل 0

 هانعمليقوءولبقت) أ هومتلبقءاو بهكراتريغهيف ضامانأو مالسالا ندب ترمأ ىفا ىنعي (نيملسملا | ارب ل 0
 ىنع (هوبذ كف )ةوددلاه ذه لجال < .:م ىلا لصيوو ركم لكل و هللا مال نيماستملا ن.نوك نأ ت صأو 5 0 0 3

 اناعجو ىنءي( فئالخ مهانلعجو) ةئيغسلا ىف ىنعي(كالفلا فهعم نمؤهانيجنف) ماللاهياءاحوناوب ذكف 8 07 00 و
 ناكفيكر ظنافانتاب اباوبذكن يذلااتقرغا او) نيك-ااها دعب ضرالا ناكس كالذلإ ىفهعم مهانيحن نيذلا ا نودك

 مو اونمؤي لف لسرلا مهت :رذنأ نم مران اكف يكن اسنالااهمأاب وأ دتاب رظنافىأ . (نب رّدنملا بقاع 27 (قبرشبلل بتناك

 لسرلا نحو دعب ناكن مانه مسول( مهموق ىلا السر) حون دعب نء ىنعي (هدعب ن.ءانثعب م ) كلذ اولبقي 3 5 6
 تازوكملاو تامحاولا تالالدلاب ىنعي(تانببلابمهؤاخ )لسرلا نم مهري ذو لاصو دوه حو دعب ناكدقو 0

 ئيلاممالاو ماوقالا كئاوأن ىندب(لبق ن.هباوب ذك امباونمؤيلاوناك اف) مهقدص ىلع لدتىتلا تارهابلا || 2“ 0
 هيف مهامجاوعجري لو لسرلاهبمهتءاجام مهرجز موبي ذك.لا ىف حون موق جاهنم ىلعاورج لسرلا مهتءاج 000

 0000 اجب (يدتسلا بواقع ل كلذك )بيتكتلاورفكللا نم[ 220
 | ات رز ردالراق ببنك تاق وليس امو رىدتعا نميز م مخ كا ذك ان || 5700.
 نعونعي. (او ريكتساف انني اب)هموق فارسثأ ىنعي(هئامو نو ءرف ىلا نورهو ىسوم ) لسرلا دعب نم ىنءي 3 0 55
 ار يببتت7اللللللال ل ا  هحصاولا جحا( تاسبلا (ان دنع نم قمل مهءاجاماف )الل نيبسك.سم ىنعب ( نيمر جم اموقاوناكو ) نو رهو ىسبوم هب ءاجامبنا؟الا 00 0

 0 مهتيجبلبق نم (لبق نمهباوبذك امي) ءىجلادعب رفكلا ىلءاورصاف(اونمؤيلاوناكا ف ) مهاوعدلةتببثلا

 دحأ مهيلا ثعبي /ناك اهلبقو لسرلا ةثعب دعب مهيةلاح نيب لصف مقواف قحلاب نيب دكمةيلهاج لهأ لسرلا شعب لبقاوناك مهنأ دي رد
 ىسوم) لسرلا دعب نم (مهدعب نمانشع من) بي ذكشلا فدحلا نب زواج ( ند ةعملا بولق ىلع ) متخن عبلتلا كلذ لثم (عبطن كلك )

 اهينسن دعب مهم رقلاسرب ديبعلا نواهسي نأ ربكللا مظعاواطوبق نع ارسل عسنلا تايآلاب (اذناي اهئامونوعرف ىلا نورهو

 هللا دنع نمهناو قا اوهدنأ اوفرعاملف (اندنع



 نعهلهب ز رن : (هناحتبسا داو هللا حنا انك ريتعمرك ذم عامس( نوعمسب موقل ثايآل كلذ فنا مكي اكمو ك- ةازر بلاط م هيفاورصبتل

 هب فرشتيل لياذوأ هب نإه2سلريقفو ًاهبىوقتيل فيعضداولا- تاطياعاهنالدلولا يماةلع (ىنغلاوه) اقجلامهملكن مب يجعنود أولا ذات

 ايكرم نوك,ن أ ىعدتسفدلاولا ضعب (1:98) داولانالوايفنمهنعدلولاناكجاتحريغاينغ ناكنفةجاحلاةرامأ لكتلاو

 لكو نكمي بكى م لكو 2 0 57 1 4 5

 ناكفريغلاىلا جات ن كم ماش ىلعملا ليلاموتميو ىرسلا ىف ناليغم ابان دقل

 ن* مسالا ل قن باب نماذهوهريعبالووهاان نكي مهناوهسفن ىنعا او هبهفصوو ليللاىلا مونلافاضاف

 ىااعتهلوق جو ءايضادوةماظاذ راص ىنعمب راهئلاربدب أو ليالا ِلظ ًأبرءلالوقتبرطقلاقببسا|ىلاببسملا

 هذه قاخ ىذلان | كلذب نوماعيفرب دنورابتعا عمس نوعمسإ ىنع (نوعمس موقاتايآل كلذ ف نا)

 مطوقب ىنعي(ادلو نها ذخحنا) نيكرمشملا ىنعي(اولاق )دوجولا ىفةينادحولابدرفنملادو,ءملاهلالاوهاهاكءايشالا

 ىلاعتو ,هناصسهباىنعي ( ىنغلاوه) دلولاذاحتا ن ءهسفن ىل ىتوهناحيمسفةتل|هزن ( هناصبس) هللا تاذب ةكئالملا

 وهىلاهزهللاو هيلا جاتحوه نمدلولا ذختيامناوداولا ذات هلال قيل فيك-ؤهقلخ عيج نع ىنغلاوه

 فام كلام هنا ىنءي (ضرالا فامو تاومسل !ىفامهل) اهنعىنغوهوديلا اد ءاضنالا يل :لا

 كاعتوهباحيسةللاهزناملو مهقلاخو مهث دحو هو هفرصتو هتضبق فوه ديبعم ماكو ضرالا اموت اوما

 مدنع نا ) ىلاعتوهناحبسلا ةفع» رقتلاو خيب وتلاوراكنالاب كلذ لاق نم ىلعفطعداولاذاحا نعم -فن
 نولوت:أ) ىلاعت هلوقب مهيلعر .اكتنالا ىف غاب م ةتبلا لوقلا اذه ىلع م دنع ةجحال هنا ىنعي (اذهبن اطلس

 هتقاضاز وج الامه! نوفيضتو هتنصو هتقيقح نوماعتال الوق هللا ىلع ن ولوقتأ ىنعيإ (نوماعتالامهّنلا ىلع

 ءالؤط داي لق ىأ(ّبذكلاهنلا ىلع نورتغي ؛نبذلا نا لق ) ناهرب الو ةخيريغب نولوقنا م :مالهج هيلا

 ىنعي (نوحلفب لإ ادلوهلنأ نومتزب ولطابلا هللا ىلع نولوق.ةبذكلاهللا ىلع نوقلتع نذلا

 زوغبالوهيعس ىف حبن,ال لوقلا اذه لئاق نا ىنعملاوةمعنلا ىفءاقبلاو ةمالساا لوطب اورتغا ناو نو دعساال
 (اين دل'ىعاتم) ىلاعتل اقف ادّبامن واخ .الهلوق ىنعي مان فقواذه جاجزلا لاق ريتخو باخ لب هن قاطع

 ةريسي مايأ ىهواين دلا ىف طاح اءاضقن اووهرامعأة دمهب نوعتمتاين دلا ىف عاتم مطهربدقترامضاهسيفو

 0200 9 توملا دعب ىنعي (مهعج صمانيلا مش) ىلاعأ وهنا>يسهلوقوه وباذعلا ف مهم اقملوطىلاةمدنلاب

 مولع هللا ةمعن نماين دلا ف نود حج اوناك م بب ب باذعلا كلذ نعي (نورفك« اوناك اهدي دشلا باذعلا

 هذه ىف ىلاعتو هناحعمسهتلارك" ذامل(حونأبن م يلع لئاو) ىلاعت وهناحبسهلوق يؤ هلال قيل الا ب هنوفصي و

 اموءاسنالاصصق ناس ىف كلذدعب , ع رشد انعلاو رفكلا نمهياءاوناكامو ش, رقرافكل اوحأةروسلا
 فخيهلةياستو ءايدنالا نم فلس نك ةوسأ لسو هيلع هللا ىلصهتلا لوسرل كلذ ىف نوكيل هع أعم مط ىرج

 نم ةيضاملامالا رافكل ىرجامو ّضصقلاهذهاوعمساذاهموق نمرافكلاناوهموق ىذأ نم قليام هياع

 مالاّلوأ ون موق ناك امونامالاىلا مطايعادو مهم . واق فول ابهس كالذ ناك ايندلا ىف كالطاو ب اذعلا

 رافكلةرب-عو ةظعوم كل ذربصبا قرغلاب مهك-لهأ هناو م-متصفةللاركذادوجوار ةكم مان ءأو اك اله

 هموقللاقذا) حون موقربخ داب كموق ىلعأر ق او ىنعي حون أبن مهم لع لئاو قامت هنا يللا ب١

 ىنعب (هللاتاي ايىرك ذنو) مكيف ىنعي(ىاقم مك.اع) لقث ىنعي ( ربكن اكن ا) ليباقونب مهو ( موقاب

 ةالص هيلع هنأ كلذو مكيف ىاقم لوط مكيلع قشو لفن ناك ناهانعم ل يقو هللات اب 1ك اباىظعوو

 هلوقوهو هللاثاب انمهرك لب وىلاعت هللا ىلا مهوعدإ اماع نيس بجنالا نس فلا يبق ماقأ مالبسلاو

 هللا ىلعف ) ىدرطو ىل-:3 ىلع ممزعف هتاندب وهجتحو للا تان اب ىظعو و ىنعي هللاتاد "اي ىربك ل دنو

 ءارفلالاق هيلعاو ءزعاوك ىمأ اومكحأف ىنعي (مكىمأ اوعجأف) ىتقثو ىبسحووف ىدعي. (تاكوت
 تس 2 ل 222 ل7 ل 2 ششاشلللل 222222252 27 7ر77 __ _ _  بيببمببطططصللل ب

 ميدقلالاحّت_ساف انثداح

 قام هل) دلو هل نوكنأ

 (ضرالا اموت اومسلا

 هعمةونبلا عمتجتالواكلم

 ناطلس نم مدنعنا)

 هج نم مكدنعا» (اذهم

 اهقحءابلاو لوقأا اذه

 دنعنا هلوقب قاءت:نأ

 اناكم لوقلا لج نأ ىلع
 مدنعامكلوقك ناطاسل

 نا لايق هءاكز وم كضراب

 ناطلس نولوةنامف م دنع
 ناهربلا مهنع قنالو

 لاقف نيملاع ريغم-علعج

 الام هللا ىلع نواوقتأ)
 نورتفي نيذلانالقنوماعت| |,

 ةفاضإب (بذكلا هللا ىلع

 (نوحلغيال) هيلا دلولا

 رانلا نم نوجن.ل
 عاتم)ةنجلاب نوز وفيالو
 مهؤارتفاىأ (ايندلا ىف
 ايندلاف ةلياق ةعفنم اذه
 قومهتساي راهب ن وميقب ٌتيح

 ىلص ىننلا ةبصانمو رفكلا
 هب رهاظتلاب !سوهيلعهنلا

 مهقبذن مث مهعج سمانيلام)
 دلخملا (ديدشلاباذعلا

 (نورفكي اوناك ام)

 (مويلع لتاو) مهرفكب
 (حونأبن) ميلعأر قاد

 لقتثو مظع( ميلعربكن اكن ا موقابهموقل لاقذا ) رك ذاوريدقتلا لب لئاوهلوقل افرظذا راصا لصوولذا مزالهيلعهقولاو هموق عمهربخ
 ىكموىايقوأ هب رفاخ ىأناتنجهب رماقم فا نلوهلوقكهسفن ىنعيىلاكم (ىاقم) نيعشاخلا ىلعالاةريبكلاهناوهلوقك
 نوكيل مهنوظعي مهلجرأ ىلع اوماقةعابا اولظظءواذا اوناكمهنال(هللا تاب ابى ريك ذيو) ىاةموأاماع نيالا ةنسفلأ ءرهظ' نيب
 هيلع مزعو هاوناذا مالا عجأ نم(مكيمأ اوعجأف )هيلا ىيمأ تضوف ىأ (تاكون هللا ىلعف) اعوم م مهمالكو اندي مهناكم



 اننكو( ميظعلا) زوفلا وه نب. رادلا ف نب رسشبم مهنوكىلاةراشا (كلذ) هديعاول فالخاالوهلاوفالريغنال (هللا تاملكت!ليدبنال)
 مهبيذكت (مطوق كنزع الو) تكنو جلبأ قملاو قملاب قطني نالف لوقت كم الكض ارتعالا دعب عقينا بحالو ضارتعا نيدلجلا

 ناليقف نزح الىلام للي ةهن أكل يلعتا | ىنعمي فانمتسا ( ةزعلا ناك م لاطب او 0751 ككالهري دن ىف .هرواشتو مهدي دهمو

 ةيلغلا نا ل : ةزعلا
 نود عوب متنك ىنلاة.+لاباو رسشب اواون رز الواوفاخال نأ ةك الملا مهيلع لزنتت ىلاعتو هءاح مس هلوق هياع

 َِ / : كلمالهكلمف رهقلاو
 مدر 2-25 /قووراسملاب مهتأان تول 2 رسما ادع نا نع و مهريغالو مهالامهنم أيش دحأ ار لال سال قرة راشنلا كت داملا مي :ان توملا دعاس أدلا ف ىرتشنلا سانغ نتا ٠ ىءاطعلاق 1 ا

 هباكف نينمؤملا هب هللاريشبام ىه نسل | لاقو ىلاءتهنلا ناوضربر سمو وىلاعت هني ىلا اهب جرعي نمؤمما سفن

 هبدعو ىذلا هللا دعول فاخال ىنمي (هللا تاماكل ليدبتال) ىلاعتهلوق هيلعل دب وهباوث م ركوهتنج نم مهيلعر هنو مهبلذ +! وهف

 امىنعي (مظعلازوفلاوه كلذ) دعولا كل ذارييغتالوهإرةنلأ ىلعو هبات كى هتعاط لهأو هءايلوأ ل 0
 / - و 2 ف ب هي. . . أ[

 ءالؤهلوقدعابكنحالولسوميلعةنلاىصدمهيبنةلالوقب (مطوق كنزعالو)ةرخآلا فهبوهدعو أ ل هدول
 مت - - . »|| . : 1 جر 4 5 . 0 .٠ و 0 5 :دوكزعبوهفزي 0

 وهاعيجهللةردقلاوةياغلاو رهقلا نأ ىنعي (ايجهنيةزعلانا) كايامهفي وح كمغيالو كل نيكرشملا ىلع مزال ككرلاو كالحأو

 نمزعيفادج هللة زعلا نا بيسملا نب ديعس لاقو .همم كل ىقتنملاو مهيلع كر مص انوهوهريغنود اهعدرفنما

 هزع ناف نيت.آلا ني. ةافانمالو ننمؤللوهلوسرلوةزءااهلنبو ىرَحأ ةنآىفى اعتو هناحعب سلاق أك اذهو ءاشد
 وهاعيج ) رافكلا لوقم

 نمزعي ىذلاوهواعيج هت زعلا نأ كلذب تبثف مهاياهتلاز از عاب نينمؤملاةزعو )سو ءهيلعهللا لص لوسرلا (ملعلا) نولوقيال (عيمسلا
 ه:اصبس ةنناربخاف مهديبعو مهدالوأو مطاومأةرثكب نوز زعتباوناكنيكر ثملا نا ليقوءاشي نمل ذب وءاشي نومزعيو نوردب ام

 (عيم_كاوه) زعاادعبمطذي وكاذ عيج مهباسينأ ىلع رداقوهف هكللم ىفوهلل الذ عيج نأ ىلاءآو

 ىنمهنئناال )ىلا ءتوهناحب سلوق ةيفاخهيلع ىفحتال لاو عيمجم (ميلعلا) كتئاعدو كلاوقال
 لجوزعةنلالا ضرالا ىفالو تاومسلا ىفدحال كالمال هنأ هانعم هيبذ:ةماك الأ (ضرالا ف نمو تاومسلا

 ىام هلل ن اال ١ ذه لبق ىتلا ةبآلا ىف ىلاعتوهناصيسلاق تلق ناف ضرالا ف نمو تاو.سلا ف نم كلم وهف

 كلذبممفاكم وهو هيلع

 نموتاوملا ىف لنناالأ)

 الام ىلع لدنامةظفنا نا تلق كلذ ةدئافاف نم ةظفاب ةبآلاهذهىف ى اعتو هناحبس لاقو امةظفلب تاومسلا || ءالؤهنانذؤيل مهصخو
 تاومسلا ىف نم عيج كل لجو ,زعّللا نأ ىلع لدي ني :.آلا عومجف لقعي نم ىلع ل دن نمةظفلو لقعي ||| هتكلمم ىفو هل اوناك اذا

 نميدارملا نوكيف لةعب نمل نم ةظفل نا ل يقو هكلم فود ديبعمهو مهريغوءالقعلا نم ضرالا ف نمو مهند حماصالو
 م-هفرشلرك ذلابمهصخا من اواضي أ ءالقعلا مهو نجلاو سنالا ضرالا ف نموءالقعلاةكتاللاتاومسلا ىف || نوكي نأالو ةيدوب رلل

 اذا هكلم ىفاونوكن أ ىلوالا قي رطب تاداجل افهتر دق تحتو هكلم ىف نوزيمملاءالقعااءالؤه ناك اذاو ||| مهءارو اه اهبفهل كب رمش

 احدسق كلذ نوكبوهتر دقو هتطبق تكنو هكلم فاضي نوكرسشملااهدبعي ىتلا مانصالان وكتفاةهتبث النأ قحأ لقعيال ام
 ةيماهفةساامةظفل ( رشهنلا نود نم نوعدي نيذلا عبتي امو ) هنودةدوبعمةلل ءاكرش مانصالا لعج ىف امو) اك رششوا دن لن وكي

 مهنال ئم ىلءاوسيأ مهنا ىنعي مهلعف حيبقتد وصقم اوءاكرسش هللا نود نمنوعدب نيذلا عبق. عيش ىأوهانعم نم نوءدي نيذلا عبتي

 نوعبتينِإ) ىلاعتو هناحبسهلوةوهو نو:ظيام ىلح ىمالا سيلو مط عفشتئلءاكرسثاهنأ ىلع اهنو دبع ةيفانام )م رشهلنانؤد
 ناو) هلةقيق>ال ,منم نظ كلذو للا ىلا ْ رقتاهأو مط عفشت اهنأ مهنم نط كلذ مهاعف نا ىنعإ( نظلاالا

 راهئااوهيفاونكستل ليلا < لعج ىذلاوه) لجوزءهلوف ُُه نوبذكي الا مهن ىنعي(ن وص رخإالا مه
 نوكسلابل الكلاو بلا لوزي-اوهيف اونكتل ةحا رى ديال كل قاخ ىذلا مب رةنناوه ىنهي(ارصبم ةكرسش نال ءاكرمثاهنو سب
 دال 0 كك اوتسيفاو تبلل تضطر اسبنلا لعجو ا صبسرابزنلاوقكرخل دعب تّوبتلا نوكسلا لص و هيفأ|| . 00 لك ةيبوب رلاف هلا
 مهناو) هللاءاكرسش مهنأ 1 1 قب ناك الر كتلو رسولا زامل شلوديف رصين امنا وراهتلا ىلا راسبالا تاضأو <شياعم || 6. نع ١ نوح
 رب رجل اق هنومهفي. امو مهنغلب مهبطاخهانعم برعلا : نور زحي (نودركالا

 دقل ىلعو نوع ديب بصن اذه ىلءءاكر شو نوعبش وش ىأو ىأةيماهفتساو ا الطاب ارب دقن ءاكرشاون :وكي نأ نوردقيو

 ةلوصومو أن وعديب لوعفم فوذحلاوةلال دللا مه دح ىلع صتقاف« رشع .رشهنلا نود نم نوعدي نيذلا عبتي امو هقح ناكو عبقيب لوالا

 هدابعىلعهتمعن لومشو هنر دق مظع ى ءهبن مثمهؤاكرشهلو ىأءاكرش هللا نود نم نوعدم نيذلا هعبتبام هللو ليف هنأكن م ىلع ةفوطعم
 ائيضم (ارصبم راهنلاو) راهلا فددرتلا بعت نمهيفاورتستلاماظم ليلا _<ل لعج ىأ (هيفاونكسنل ل يللا كل لمج ىذا اوه) هلوقب
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 هذهديعلا ناك اذاو هللابلاغتشالا ماودو هللا نم ب رقلا نءةرابعةءالولا نا نيف راعلاض عب لاق نزحو

 امأو 3 نزح وأ ف اخ نأ نمهعنمةفرعملاز ةبالولا ءاقمنال ع نين ع نزعالو ىت نم ناضل لا

 هناديسهلوقو ُه هللاءاماو ال ةفص هن أوءريسفت م دقت د قف( وقت اوناكواونمآنيذلا ) ىل اعنوهناحممسهلوق

 ةحلاصلا اب ؤرلا ىه لاقاين دلا ةاما ىف ىرمشب' | مل ىلا عت هلوق نعمل !_سو هيل ءهللا ىل_صهللالوسرتلأسلاق

 مهةبآلا هذه نع ءادردلاابأ تلأس لاقرصم لهأ نم لجر نعهلو ىذمرتلا هجر هلىرتوأ نمّوملااهارب
 م لاقواهنع ممسو هيلعهنل ا ىبه هللا ل اان تلاه دس دس ابن ىنلأساملاقاين دل ةايحا فى علا

 نع (خ) نسح ثيدح ىذمرتلالاقهلىرتوأ !ملااهارب ةاصاااب ؤرلا ىه
 لاق تارمشبملاامواولاق تارشبلل الا ةوبنلا نم ىدعب قي لاق لسوهيلعةلنا ىبص هنا لوسر نا ةرب رهىلأ

 ايو ردكتستمل نامزلا برتقا !ذا لاق مسوهياعةشلا فصلا! لو.:رنأةرب رهىبأ نع (قا) ةحلاصل اب ؤرلا

 منامزلا برتقا اذا ساو ىراضملاا ظفاةومنلا نمزج نيعب راوةتس نم ءزج نما ؤ رو بذكست نمؤملا
 ةوبنلا نمازج نيعبرأو:-# نمءزج مملاايؤرواني دح م كف دص أ ايؤر عك دصأو بذكمت ملسلااي ؤردكت

 لاق هسفنءرملا ثد_كاممإب ؤروناطيشلا نمنيزحناي ؤروهللا نمىرمثب ةماصاااي ؤرلا ثالث اي ؤرلاو
 رهاظف ةقداصا|ةهاصلااي ؤرلا ىلع ىرمشبلا مطىلاعتو كرابتهلوقانل اذاان لولا اذههجوو ءاساعا ضعب
 حورلاو بلقلاقرغتسمنوكيىذلاوه هنناىلو نال كلذو مطالاةلاا هذه لطحن ال نأ ىضتقيصنلا اذه
 نأمواعملا نموهتفرعمو للارك ذريغهبلق ىف قببالمونل دنع هناف كا ذك ناك نمو لجوز علا ذب

 نم ىرشباب ٌؤرلا كلت تناك هلت قروي ؤرىولاى أر اذاف قدصااو قملاالا درفنال باقل ىفهللاةفرعم

 نمزج تناك ا.ءاواهنلزنم قيقحتو اب ؤرلا مال در كوت ثيداحالا هذه ىف ىناطخل لاق ىلولا|اذط لج وز عفللا

 ىم-بلا ىوباكمهمانمىف ميلا وب مالسلا ميياعءايبنالا ناكو مهريغنودءايبنالا ق- قةوبنلا ءازجأ
 ةوبنلا نمءزجاه ا الةوبنلا ةقف اوم ىلع ىتاناب ؤرلا نأ ثيدحلا ىنعمءاساع لا ضعب لاق ى باطلا لاق ةانقيلا
 لس و هيلعةللا ىلص ىنلا ماقأةوبنلا نمزج نيعب رأوةّتس نم ءزجاي ؤرلا هلوق ىنعم ىف هربغو ىناطحلا لاقو

 نم ءزج ىهف ولا مانملا ف ىري رهش ةمسب كلذ لبق ناكو حيحمصلا ىلعةن-سنب رمش عوائالث ةوبنلا ف
 ىريسي وهوةّوبنلابتا يمدح ًا وهو بيغب رابخ هيف نوكين أ لعل ءانملان ا ليقو زج نيعب رأوةتس

 ربخالو ماكحالا نيب وعنا دلا عرتشي اين رو ةيلهشلا اد لات ل

 كلذ عقوا ذاو ىن هنأالةوبنلا نم ًازجردقلا اذه ن وكب يغب رابخالا مانملا فال عقواذاف ادبأ بيغب

 نسحلاع ءانثلا ىهايندلاة احلا ف ىرسدبلابد ارم نأةآل ريف: ليقو لعأ واق دص نوكيمانملاىفدحال

 لجرلاّت ًأرأ ل سو هيلعهتلا ىلصةتلالوسرلليق لاق رذفأ نعوىورام كلذىلءلدبو ةنجلا ةرخآلا فو

 نيدلا حن شلالاق إسم هجرخ .رخأ نمؤملاى :رسشب لجاع كال لاق هيلع سانلاهدمح وريخلا نمل معلا لمع

 م ارشبهلوقب ةرخآلا ىفهلةرْسؤم ا ىرمشبال لياد ىهو رخل بهل ل611 ىرمشبلا هذه ىن_همءاماعلا لاقىوونلا

 قا | ىلا هبيبحتوهلهتبحمو هن هللااصر ىلع ليلد ةاكملا ىرمشبلاهذهوراهءالااهتحت نم ىرجت تانج مويلا

 موم ذم ضرعتلافالاو مه دج هنم ضرعتريغ + نم سانلاهدج- اذا هلك اذه ضرالا فلوبقلاهل عض وب ملاقاك

 ىف ىذلارونلا كلذ نمضيفيفارون“ التماوهيلقرانتسا ل جو زع هنابدبعلا ل غتشا اذا نيققحلا ضعب لاق

 هللا ةبحميدارمثب لجاعكإةفهياعنونثيو سانلاهبصيق عوضالاو ع وشحلاران ”؟هيلعرهظتف ههجو ىلعهبلق

 تلز ادن هكرتغ دع ااينع

 تماصلانبةدابع نعىو رف ىرشبلا هذه ىفاوفلتخا (ةرخآلا فوايندلاةاويملا فىرشبلام-ط) ىلاعتو

 لديوت وللا دنعهللا نمةراشبلابةكئ الملا لوزن ىه ىرعثبلاريسفنت ف ةداتقو ىرهزلالاقوهيلءهناوضروهل
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 داكن أو مغو مه نمولختالاين دلا نال ةرسآلا ىف مط لص<امن امهنعنزاحاو فول لاوز نيققحلا ضعب لاق

 بوصمنم (اونمآ نذلا)

 هن أ ىلع عوف صوأءايلوال

 اوناكو) اونمآ نيذلا مه

 ىصاعلاوكرشلا (نوفنتي

 هب هللا يشب ام (ايندلا

 ريغىف نيقتلا نينمؤا ا

 نعو هباتك نم عضوم
 مو هيلع هللا لص ىتلا

 هيلع هنعوهلىرتوأ ملسملا

 او تاردبلا تيقبو

 0 ا

 ثالث ولا: دمنالاذهو

 قناكوةنسس نو رشءو

 ىف صويا هنمرهشأ ةتاس
 رهشأةتسوراذنالاب مونلا

 نيعب رأو ةتس نم ءزج
 هلسانلا ةسبحم ىهوأ ا

 د1 نجاد
 نإبعزتلا دنع ىرشدلا

 فو) ةنجلا فهناكم ىرب

 ةسنجلا ىه (ةرخآلا



 الو كإذ نمر الو

 ىلعةزج امهعفر ( ربك أ

 ىفالا) ربماو ءادتبالا
 ح والا ىنعي( نيبمباتنك

 0 امهبصنو ظوفحلا

 اذ

 ىنعي (نيبمباتكفالا) اهنم ىنعي( ربك ًاالو) ةرذلا نم ىنعي ( كلذ نمرغصالو) ةدئافلاهذط

 جات ا أرعا )ن ون ”زح مهالو مهيلعف :وخالهللاءايلوأ ناالا) لاغت ودناصبسهلوق و ظوفحلاح وللا

 قحتس نمفءاسعلا هتخالوقنف كولاوه نمو ةيالولا مسا قحتسي نم نيبن نأ ةبآلا«ذهريسفت ىفالوأ

 نبديعس نعهدنسب ىربطااىورو مهتيؤ رلةنلارك ذي ن يذلا مهةبآلاهذهىف سابع نبا لاقف مسالا اذه

 نبالاقو هللارك ذا راذا نيذلا .هلاقف هللا ءايلوأ نع 0 ل عل لاش سرع

 لدبي : وهللا ىف نوب ا>املامه موقلاقو ىوقتلابالا ناعالا لبقتي نا ون

 ءايبنإب مهاماسانال هللا دابع منا ملسو هيلعنلا ىص هللا ل اوسرلاقلاق باطخلا ن رمع نعىورام كلذ ىلع

 موق مهلاق مه نمانربخلوسراياولاقهللا نم مهناك؟ةمايقلاموبءاده_ثلاو ءايبنالا مهطبغي ءادهشالو

 نوفاخالر ون ىلعل مهناو رونل مههوجونا للاوفاهنوطاعتي لاومأالو موني ماحر اري غىلعهللا فاوباحت

 نوثزح مهالو مميلع ف وخالةنلاءايلوأ ناالأ ةبآلاهذهأرقو سانلا نزحاذا نونزحبالو ضانا!فاخاذا
 ةمايقلا موب ىلاعتو كرابت هللا لوقي ل سو هيلعهللا لصةنتنالوسر لاقل اق ةرب رهىفأ نءدوادوب ا هجرخأ

 وقتي اوناكواونمآن يذلا هدد و

 تعمسلاق لبج نب ذاعم نعمل سمهج أ ىلظالا لظال موب ىلظ ىف مهلظأمويلا ىلالحب نوباحاملا نأ || ضرالا تمدقو سنجلا يق

 امس ىفو انه ءامسلا ىلع
 نال تاومسلا تمدق

 مكح همكحو واولاب فاعلا
 (لاءايلوأناالأ) ةينئثلا

 ةعاطلاب هنولوتي نبدلا مه

 مهوأةماركلاب مهالوتو

 م-هاده هللا ىلوت نيذلا

 اول اوف مهان ؟ىذلا ناهربلاب

 هقلخل ةجرلاو هقحي مايقلا
 هللاىف نوناحتملا مهوأ

 الو مهنيي ماحرأريغ ىلع
 مهوأ اهنوطاعتي لاومأ

 ةيالاليلدب نوةنملانونمؤملا
 (مهيلع ٍفوخال) ةيناثلا
 مهالو) سانلا فاخاذا
 سانلانزح اذا(نونرزحي

 نويبنلامهطبغي رون نمربانم مط ىلالجب نوباحت لا ىلا عتهللالاقلوقي ل سو هيلعهللا بص هنا لوسر

 هللا ىلص ىنلادنعتنش.كلاق ىرعشالا كلام ىف نعهدنسب ىوغبلا ىو ر و ىذمرتلاهجرخ أ ءادهشلاو

 هللا نممهدعقمو مهب رقبءا دهشلاو نويبنلامهطبغيءا دهشالو ءايبناباوسيلا ديبعهتلانالاقف ل سو هسيلع
 مه نم مهنعةللالوسرايانثدحلاقم هبديب رو هينبكر ىلعاؤ ىنار عا موقلا ةيحان فو لاق ةمايقلا موب

 لئابقوىتشنادلب نموهللادامع نمدابعمهلاقفر.ثبلا | سو هيلعهنلا ىلصهنلا لوسر هج .و فتي ًأرفلاق

 ار ون مههوجوةللا ل عجب هللاحو رب نوباح تي اهب نول ذاب اين دالواهم ن وا صاوتي ماحر أ مهنبد نكمل ىتش
 نعىو ريو نوفاحالو ىانلا احب و نوعزغيالو سادلا عرفي نجرلام ادقؤلؤل نمربانممطلعجب و
 و ذأوأىرك ذبنورك ذب نيذلاىدامع نمقايلوأن اىلاعتو كرابتهنلا لاق لاق لس وهيلعهللا ىلص ىنلا

 هللا لصهنلالوسرلاة لاقرب رهىنأ نعم دنسب ىربطا!ىورو دزسريغب ىوغبلاهرك ذاذكه مهرك ذب

 موق مهلاق مهنا: لعل هللا ل اوسراب مه نمليقءادهشلا اناا لمع دابعالإدابع نمنا ل سو هيلع

 نودزحالو سانلا فاخاذانوفاحمال روث نم ربانم ىلءروث مههوجو باسن ؟االولا اوما ريغ ىمةللا ىفاوباحت

 دسحلانا الادسحلا نم ع ونةطبغلا نونزح مهالو مهباعفوخالهنلاءايلوأناالأ أرق مسانلا نزحاذا

 ةمعنلا نمدوسحلا ىلعاملاو ز ىن#يدساحلاناةطبغلاو د_سملا نيب قرفلاو ةدو# ةطبغلاو مومذ-م
 ركب وب أ لاقوو هنعلاو ز ريغ نم طوبغملا لع ىهىتلاةمعنلا كلتلثم طباغلا ىنم نأ ىهةطبغلاواهوحنو

 ءالولا نمىلولالصأو هيلا ةوعدلاو هننةيدوبعلا قحيمايقتااول وتو مهي ده ثلا ى اون نبذلا مهلا ءايلوأمضالا
 قرغتسمهللابالغتشم نوكي وه_لع ضرتفاام لكبهنلا ىلا بر قدي ىذلاوههللا ىلوفةرصنلاو برةلاوهو

 ءانثلاب قطن قطن ناو هللا تايآ عمس عمس ناوهللا ةردق نئالد ىأرىأر نافةنلا لالجر ون ةفرعمىفباقلا
 هبلقب ىريالوهللارك ذ نعرتفيالهللاىلاهب رقيامف دهتجادهتجاناو هللاةعاطىف كر كر ناو هلا ىلع

 نيذلا ىلو هللا ىلاءتةنلا لاقهنيعمو هرصانو هياوهنلا ناكك الذ كدبعلا ناك اذاو هللا ءايلوأ ةفص» ذهفهئلاريغ
 لامعالا ابن ؟نوكي وليلدلا ىلع ىنبملا حيح صلاداةتعالإايت ناك ن مهللاىلونوملكتالاقو اونمآ

 : ناميالانأوهو نوقنباوناكواونمانيذلاهلوفب ةراشالابيلاوةمعب رششلاهب تدر وام قفو ىلءةحلاصلا

 ىلاعتو هنا>ب_سهلوقوهنع هللا ىهنام لكدبعلا قتر نأوهى وقتلا ماقمو لمسعلاو داقتةعالا عج ىلع نم
 اهتاذلو اين دلا معن نم مسهتاف ئم ىلع ىنعي نوئزحبمهالو مهريغ فاخاذاةرخآلا ىف ىنعيم بياع ف وخال

 لاق



 ضرالات بن: ىذلار طملاوحتءاماإباهمابس أت طينامل نكدو ضرالا نم ج رحت قازرالا منامجاو زأىلءمر#وانروك دلةصلاغ ماعنالا

 ىنعملاو ديكوتللرب ركستلقو مترا, قلعتم (م-!نذأهلن ال ق) ءامسلا ىلا اهازن'فيضأر اعلا عنب و جضخلااهمىتلا سمشلاو تابنلا

 051١ مأ)هنذاب كلذ ن واعفت متافم رحتااو ليلحتلا ف ل نذأ هللا قوربخأأ

 نذأ تلال ق) ابيصن ماعنالاو ثرملا نمر ذاممةئلاواعجو ىلاءتوهن احب سهلوقوهو كاحضلا لاق ىاخاو
 نوب ذاكمتن مت أ لب ىنعي( نورتفت هللا ىلعم ا)ليلحتلاومب رحتلا اذه ىف كل نذأهل هنت دعاب مطلق ىنعي ( ك-١

 1 وذاذا وني( ةمايقلاي ءوب بذكلا هللا ىلعن و رتفي نيذلا نظامو )نهيان سم أهلا نا مكتاعدا ىفنلا ىلع
 عير رقتلاو خيب وتلا ىنعي م اهفت_ساوهف مطاع أ ىلع مهم زاحالو مهذخاؤيالهنأنوب_حيأ ةمايقلا موب

 بّتكلالازئ او لسرلا ةثعبب ىنعي (سانلا ىلع ل ضف وذل هنلانا) بذكللاهّلل ا ىلع ىرت رتفي نا ميظعلاديعولاو

 ناسحالاو لضفلا كلذ لعهللانو ر كال عل (نورك ا مهراك أنعلو) مآ + اول الخلا نايل

 هدحو لسو هيل عةللا لص ىنال باطما ( نآرق هد دا ةامو) ىلاعتوهناحبسهلوق

 عسجلاو رومالاولاو>الا نم ملتي يقال لاه الو حل - 2: وقتفن ىذلا مالأو لاهاو بطحلانأشلاو

 اذا اردصم نوي و لاخلاو بطخا ىنعب ناك اذا ءانأثلاوهلاحام ىأ نالف نأشام برعلا لوقت نوّشلا

 دج ابن وكتاموهانهم سايع نبا لاق مسالا هيدا 0 وكن أ زوج ةبآلاهذهىفىذلاودصقلاهانعم ناك

 دصقلاهئمدا ارلانوك,ن أزوجبو كئاوحو ايندلا ن وش نم نأ شيف نسحلالاقوربلا لامع أن مدهرين أش ىف

 ةوالتذان أش !!ىلادوهدليقف دوعياذامىلا هذ هقريسملا فاو ءاخل ا نان ,ة نم هنمول ناو عوشأ| دصق ىنعي

 كان ةلوق بعجز د نوت ادع رطل لوح لمع ًاوهلب لسوءيلعهتلا ىلصهنلالوسر نؤش نمنأشنآر ملا

 دقو ال قاردلا ىلا جاز هنا ليقو هتنن مولع و هفرسشل رك ذلاهصخ ىلاعتو هناحبسهنا الا نأش ىف نوكن امو

 كا رق نم نآرقلا نمولةتامو ىنعملا نوكيا ذه ىلعف هتجحرب وهلا لضفب لق ىلاعتو هناحبسهلوق ىفهرك ذم دقت

 ىنحارهّللا ىلا عجار هنم ىف ريمضلا ليهو هضعب ىلع و هعيج ىلع قلطي آر قلاظفل نال هنم عئيثو ةروس نى
 هللا ىلص ىنلل باطخ هناف (لمع نم نولمعت الو) ىلاعةوهناصبس هلوقامأو كياعلزان نآر 5 نمهللا نمواتنامو

 موقلاناك مهرييكو موق سر بطوخاذاهنأ مول-ملا نم نالهب نودا ىموهيف نولخ ادهتمأو لسو هيلع

 مهن ىلع ل دف عجل ةغيص ىلع لمع نم ن وام ءنالو ى عنو هنايسهلوق هيلع لدد وباطخلا كلذ ىفنيلخاد

 كلذو لااله عسر اذ ووش مكيلعانكالا) ىلاعترهناصسهلوقو و نيلوالا نيباطخلا ىف نواخاد
 لكسف ىلاعت هللا الا دجو مالو قااخالو ثدخال هنال وش لك ملاعو ْئث 2 لكىلع -هاش ىلاعنو هن احبس نه نال

 ذا) هيلعدهاشوهوهماع ىف لخادةئطابلاوةرهاظلا مطامعأو دايعلالاوحأ نءهدوجولا ف لخدبام

 ةضافالاو لمعلا كلذ ف نوضوختو ن ولخ دي نيح مكياع دهاش ىلاهتوهنادهبس هللا ن أ ىنعي (هيفنوضيفت

 نوطسبئتو هيف نوعف دنذاها:ءم ىراينالا ن1 لاقوهيفطاسن الاوهيلا باصتنالاةهج ىلع لمعلا فلوخدلا

 او رشننا اذاثيدحلا ىفموقلا ضاف ألاقي هيف ن و رسشنت جاجزلالاقو ةرثكب عف دلا ةضافالا ليقوهرك ذىف
 هياعدهاشو ه.ملاعدنال ءيثهقلخ لمت نم د#ايكب رن ع بيغي ودع امو ىنعي (كب ر نعبزعيامو) هيف

 لاقثملاوةرذن زو ىنعي (ةرذلاهثم نم) بلطملا دعب ناك اذا ب زاعمالكهنملاقيدعبلابو زعلا لصأو

 رك ذم دق )تلق ناف (ءامسا!ىفالد ضرالا فلا دج نزولا ةفيفخ ىهوءارجلا ةريغصاا ةلغلا ةرذلاو نز ولا
 ءامسلا قح ناكت لق كلذ ةدئافامو ًابسةر وسىف ضرالا ىلءءاملارك ذ مد_ةوانهءامسلا ىلع ضرالا
 ضرالا لهأ ىلع هتداهش ةبالاهذه فركذال ىلاعتهنأالا أب-سةر وس فاكضرا ا ىلعمدقي.نأ

 ( قا هر عا

 ةرجازةبألاو

 نوب ذك مت أ مأ ( ن و رتفت هللا ىلع

 هيلا كلذ ةبسن ىف هللا ىلع
 مأو راكنالل ةزمطا وأ

 نو رتفنألب ىنعع ةعطقنم

 ءارتفالل ارب رقت هللا ىلع

 فروج نع
 ةئعاب و ماكحالا نم لمس

 هيف طايتحالا بوجو ىلع
 ئنفدحأ لوقبالنأو

 ناقا دعب الارئاجر يغو أر ئاج
 ىلع رتفموهفالاو ناقتاو
 نبذلا نظامو) نإيدلا
 (بذكلاهّللاىلع نورتفي
 ١ موه)ه-بلا كلذ نوبي

 نظلاب بوصنم (ةمايقلا
 ىأىأهيف عفاو نظوهو

 كلذ قى نب رتفللا نا عيش

 موب وهو مهب عنصرام مويلا
 ةءاسالاو ناسحالاب ءازدلا

 مهبأثيح مظع د يعووهو ||| “
 لضف وذاهللانا) هسمأ
 منأ ثيح (سانلا ىلع

 مهجررو لقسعلاب م-ميلع

 لالحلا مي-اعتو ىولإب

 مهرثك أنكلو) مارحلاو

 ةمعنلاهذه(نو ا

 هيلا اود_هام نوعبشالو

 (نأش ىف نوكس امو)
 دلل تاتو ةايقانان
 نأشلاو مسوهيلعنلا ىلص
 نم( هنموانامو) ىمالا

 واتتامو ليق هناكلي زنتلا

 (نآرق نم) لي رغآلا نم
 (نولمعتالو) لجوز عهللا نمو اهل مخفترك ذلا لبقرامضالاو نآر ةهزمءزج لكنال

 اذاىمالا ف ضافأ نم نوضوخن (هيف نوضيفتذا) يلع ىه ءابقر نيدهاش (ادوهش مكيلعانك الا ) لع ىأ (لمعنم) اعيج متنأ

 ءامسلا فالو ضرالا ف ) ةريغصةل6 نزو(ةرذلاثم نم) ٍناكثدح ىلع ىا'لارم بكت بيغ. امو دعببامو كب ر نع بزعبام )هيف عفدنا



 هبازجوهباسح ىلاو(نوعجرتهيلاو) ءريغامياعر دقبالةلامالاوءايحالا ىلعردافلاوه (تيم د ىرحوه نو هعبال مهرثك أن كلو) ناك
 دئاوفلاهذطعماج باتك مءآج دة ىأ( مكب ر نمةظعوم مكن ءاجدق سانا افلا زجر دلل

ملللااباباباباداصببلطضبااابببابابصسع ءما
 ا ل للاااااااااامماماااااامماالللممم

 0 6 0 5 . . - . 10 ىلع هنو هظع :

 000الف تاخر اللا باو نمزلسو هيلعاتلا ىسعسن ناسل ىلع هبعشأ أ يس 0
 ءايحالا ىلءرداق ضرالاو تاومسلا ىفام كلءىذلا ىنعي(تييو ىحيوه) كلذ ةقيقح ىنعي (نوماعيال 1

 1ل 5 4 2 أيإ 2 ب 5 ه6 بوغ سم لك ىلا وعدت

 ساناااهأاب) لجوزعدهل وقعا ازحللت ,واادعب ىنعي (نوعجرتوهيلا 9 داراامت ئمهيلعرذعتبالةبامالاو وحازم لك

 . | 5 . اس . || ضصاوالا نم نآرقلا ىف ىربطلارايتخاوهو حصالاوهو مو.علا ىلعوه ليقواشي رق سانلابدارأ ل يق( مكب ر نم ةظعوم مسن ءاجدق

 0ك عاد ىهاونلاو ايفربولاب ريك ذتلاوهليلخلالاقو في وختب نرتقموجز اظعولاو نآرقلا ىنعي كب رنمةظعوم مكن ءاجدق 1
 حالصو ريخ لكيلا عاد نآرقلاو ةبهرلاو ةبغرلا قب رطب حالصا |ىلاوعدبام ةظعوملا ليقو بلقلاهل قري 10

 ءادنال كلذو لهجلاءاد نمبولقلا فاد ءافشوذنآرقلاناىنعي( رددصا!ىفاملءافشوإل قي رطلا اذهب || © نأ” 02 اعلا
 ةدسافلا دْياقعلاو ةممذلا قال_خالا ىهسلقلا ضايمأو ندبلل ضرماء اد نم باقل ريض ل هجلا : 1 ىضتقي ىمالاذا بوه ىم

 بيغرتلاو في وختلاووجزلاو ظعولا هيف نالاهاكض ا ىمالاهذط لي نم نر قلافةكحاوهلا تالاهجلاو
 هنالك ذلاب رددلاص خامتاوةيملقلا ضارمالاهذهءافشلاوءاودلاوهفريك ذتااورب ذحتلاو بيهرتلاو

 نوكسيفهبر ومأملا نسح

 ىضتق. وهو اب وغرم
 0 000 ا ا وه دس نع لوملا
 نم ىداهوهو ىنعي (ىدسو) هد لا ناككل نابنالا ودير عتومزغاوهويفالغوبباقلا مشوم 0 0 7

 لضفب لق) مهريغ نودنآرقلااوعفتتا نيذلا مه مهتالنينمؤملا ىلعةمعنو ىنعي(نينمؤيللةجرو)ةلالشلا م مى ىف ننو)
 مد ءاجدقهلوقوهو هيلع مدقتا,ةلالداهرك ذ نع ىنغتسار مضع ةةلعّتم هللا لضفب ىف ءابأا (هتجربو هللا

 نم ةظعوم ع.-:ءاجدق سانا اهيأاي اذه ىلعةبألا ىتعم نوكو لاضفالا ىنعجانه لضفل او وكب ر نم ةظعوم
 هناحبسلاق من ف مكرم هتداراووكب هتجرو كياعةللالاضفإب نآر قلاوهو نوريطلا فال ءاقشو 35 7

 نم (ىددو) ةدسافلا

 راشأو ظفللا ك رتف نارا اءافشلاو ةظعوملاب دارملا نال نأ ارقلا ىلا كذب راشأ (ًاوح .رفياف كل ذيف ) ىلاعتو 00 0

 او-رفيلف ماعئالاو لوطتاا كل ذبف ىنعملاو ةجرلاو لضفلا ىنعمىلاةراشا اوحرفيلف كلل ذبف ليقو ىنءملاىلا ا 90

 ءافلاف ع ىعزجاف كلذ دنءف تكءاهاذاف «رعاشلا لوقك دن ازاوحر فيلف ىلاعنهلوق ىفءافلا ىدحاولا لاق 1 0 .رقيلف كل 1
 اوحرفيلف كل ذيفاوحر ف لف هتجرب وهللا لضفب ةبآلا ىنعم ف فاشكتلابحاص لاقوة دا زىزجافلوقف ا 8 مالكلا
 ايندلا دباوف نم امهادعام نود ح رفلا,ةجرلاو لضفلا صاصتخباحياورب رقتلاو ديك ًانللرب ركتلاو 0 رفيف 0 7
 امهوصخيلف ئشباو-رف نال يق هناكف طرمشلا ىنعمل ةلخ ادءافلاو هيلعروك لملاةلالدل نيلعفلا دحأ ف ذخ- 3١ لدتا 8 ركشتلاو

 اذا اذك<ت حرفلاقي ىهنشملا بوبحلا كارداببلقلا فةذل رفلاوامهنم قحأهب حورفمالهنافح رغلاب
 2 1 2 باحياو تكدس

 نمهيف بغرباهفانه لمعتساوةب ون دلاةيندبلاتاذللا ف حرفلا لمعت سامرثك كلذلو لومأملاتكردأ |! >
 8 1 ا 0 كا ل حا هجرلاو لضفلا صاصتخا

 000 اواندلا عام نم ىنعي(ن ا ريخ قحاؤميلا سفنلان وكس م نامجالانيقيلا فنا 5 اوك

 000 ب ناب نتاع ن ا نال اع ربتت نب راسفلا تعاتماماو هي الاءدهيف ىفاعلا لها أس جروس ليسن:
 رمع نب !لاقوهلهأ نمانلعج نأهتجرو نآرقلا هللا لضف ىردخلا دي عسوب ألاقو نآرقل!هتجرو مالسالا
 هتجرونآرقلاهللا لضف ليقوة:+لاهتجرو مالسالاهللا لضف ليقوانبولق ىف هنيب, زئهتجحرو مالسالا هللا لضف

 هتجنرب و هللا لضفب اوحر فيلف لق هريدقت هد عب امهرمسفي فو ذح« قاعتت هللا لضفب ىفءايلا اذه ىلعف ناسلا
 ىا.عربعوامسريغو ع رضو عرز نم ىنعي( قزر نم مكلهنلالزت امتي أرأ)ةكمرافكلدمايلقىأ (لق)
 كلذ نم ىنعي (هنم متلعِف-) ءامساا تاكرب نموهامناف قز رو ريخ نم ض رالاىفامعيج ناللازئالب ضرالا

 ىنعاةاخاد ءافلاوهيلع

 اوحرفناليقهناكطرشلا
 حرفلابامسوصخياذ ئشب
 هتجرب وهلا لصف 0

 ىئاحلاو نيب رقفلا هللا بتك ةقافلااكش مث نآرقلاهماعو مالسالل هتلاداده نم ثيدحلا ىف
 (قزر نم مك هللا لزن أ ام) ىو ربخأ ( متأرأ لق) ب وقعياوحر فتلف ىاشءاتلاب ر(نوعمجامريخوه) ةب آلا رقوهاقل, موبىلاهيفيع

 هذهن را قامهلوقكمارحاذهو لالحاذه ملقومومتضمبف (الالحوامارحهنم مالم ) هينورعسخ أ ىأمتيأراب وأ ل زناب بوصنمام



 (اراهنوأ) نورعشنالنوُماننوهاس متن ا و ليللاوهو تايب تقو ىأ فرظاا ىلع بصن (انايدإل نواح سن ىذلا (هباذعك" انأن ا متيأرأ
 ئثىافروفنلل بجومهوركمياذعلا نا ىنعملاو با ذعلا نم ىأ (نوم رجلا هنم لكك سي اذام) بسكلاو شاعملا بلطب نولغت_كثم متتأو

 باوجو نومرجما هنم لت سياذام ىو ربخأ ىنعملا نال مت أ اراب قلعتياذامىف ماهفتسالاو لاجتتسالا بجو هنم ئ *سدلو هن» نواوكتست

 كرت بجوم ىلع ةلالدلات دب رأهنالهنم نواجه ساذام لقب ,لوهيفأطخلا اوفرءتو الات سالا ىلعاومدنتوهو فوذحم طرشلا

 وأمتيارابةلجاقلعتتمىنمعطت (6969#) اذامكتبنأناوحن طرشلا باو ب نومرجلاهنم لجكتسياذاموأ مارجالا وهو لاجتتسالا

 0 0 ليلا هلعفاذا اذك ل عفيتابلاةياليل نعي (انايبهباذعك انأن ا متيأرأ ) كموق نم نيكرمثلا ءالؤط
 1 0 (اراهموأ) ليللا نع ةيانك ةظفللا» ذههنلا لعؤابلاغتيبلا ىفالان 00

 نومرجماهنم لجتتسياذامو هيفاوعقودقو باذعلا لوزن نمن ولج سي ىذلاامىنعي (نومرجاهنملهتسياذامإ) راهنلا ف ىنعي
 9 ٍ 0 وها ذه ناكن ا مهللا هلوقب مهنعى اعتو هناحبسةتاربخ أ كب اذعلا لوزن نول حت سي وناكمهنا ىنملا ةقيقحو اننا ىنعلاو ضارتعا

 2 كا 31 اذامهلوقب ىلاعتوهنا دي سهلا مهءاجاف ملأ ب | نعيانتثاوأءامسا| نم ةرا انيلعرطماف كدنع نم 5-6
 9 5 7 5 ودق أ 0 0 5 5

 اهنتسالاف لاح العف لعف دقوهريغل لجرلالوقياكنواّكتسو نوباطيام نومرجلا معي ئىذ ىأىنعي نومرجماهنم لجكتسي
 007 ا تقودثلاب متنمآ ىنعي (هب متنمآ) عقو و با ذعلا لزناماذا نعي ( عقواماذ امثأ) كسفن ىلع تينجاذام احببق

 كح 1 2 3 ىلع ماهفتسالا5 ةزمهتاخدو هلوزتد 20 دصدهاذعم لسبقو مام بلا تقووهوباذعا| لوز

 ارح نمل فولا دقو) باذعلا عقو نيحىأ نون :مؤتنآلاع طلاقي هريدقترامضاهيف (نآلآ) عب ؛ رقتلاو خيبوتللم
 ةدارا ىلع (نآلك) ماكر ش باسل مهسفنأ اوماظ ىنعي (اوماظ بذا ليق م)ءازهتساواب ذك ىنعي( ن ولجكش_بتدب منك

 3 مه ليق ىأ لوقلا هلوق يو لامجالا نماين دلا ىف ىنعي (نوبسكت تنك اهلا نوزجن ل هدلخلا باذعاوقوذ) هتلابمهرفكو

 باذعلاعوقود_عباونمآ باذعلا لوزن نمهباندعتام قحأ د ايكنوربحتسي وىنعي (وهقحأكنئبنتسيو) ىلاعتوهناحب_ب
 . قول هب 0 هيف كشال قحدب مدعأ ىذلا نا ىنعي (قاهنا) ىف رو معن داي مطلق ىأ ىف دوىالق) ةعاسلاماقو
 1 (تملظ سفن لكتل نأواو) ب 6 رجع مت امد)

 0 ا
 0 طلب جاكار ةمايقلا مولىتعي 00 اورسأو) ا ادا بتايا ناكل

 5 اهليقتسمهللا لعجع وقولاةبجاو تناك الةمايقلاموبلاوح !نالةلبقت !ارومالا نمةمايقلاو فانا

 00 اورسأوهلوق ىفاوفلتخا اذهلف دادضالا نموهفراهظالا ىنهع وءافخالا ىنعت نوكي رارسالاو ىضاملاك

 ليق ىلع فطع (اوماظ اوفخأءانعم ليقو عنصتوربدصن موب سبل موي !!كلذنالةمادنلا اورهظً وهانعمةدربعوب ألاف ةمادنلا
 اوقوذ)نآل [لبق رمضما (ٌباذعلا اوأراملإ) مط مهريرعتو مهايامسمتمالم نمافوخ عابنالاوءافعضا| نمةمادنلاءاسؤرلا ىئخ ا ىنعي
 ماودلا ىأ (دلخلاباذع نمؤملانيب لبق لدعلاب مهني مكحو ىنعي '( طسقلابمسمني ىضقو) هورصب ا وب اذعلا اونياع نيح ىنعي
 متتكامالانو زحئله) مولظملل ةخؤيفاضعب لظدق مهضعب نا لامحالرافكلا نيب ليقو عايشالاوءاسؤرلا نيب ليقو رفاكلاو

 ارش .

 (كنؤبنتسي و) بيذكشلاو ضرالاو تاومسلا ىف ءيشلكنا ىنءي (ضرالا»تاومسل فام هنهناالأ) لاظا| ب اذ عىفددشي ومولظ

 : هللاهلكءامشالا نال ةمايقلا موب هللا ب اذع نمهب ىد ةمب ئمرفاكلل سدلف هريغ هيف ةكرمشإإال هل كالم هلل

 ا دءعوام ىنعي (قحةننادعو ناالأ) هكدلعال ئشب هريغل كواقوه نم ىدتفي نيكفهلل كلماضي ا وهو

 ك علا نم (نوبسكن باذع نم ففي ناب مهياعو مط مكحلا ىف ىنعي (نوماظبال مهو) ىاعتو هناحي سهلوةوهوملاظا| نم

 نواوقيف كنوربيختسي و

 ماهقتساوهو (زوه لحل لل رة ا ا ااا
 ) نبزدكع متنأأم و )ةلاح الن اكباذعلا نا( قهن !)هللاو من( ىف روىا)د#!(لق)د :وعوللا ب اذعالريمضلاوءازهسسالاو ناكنالاةهج ىلع

 ىفام) ةملاظ سفن لكل نأواو ىأس فنا ةفصوهو تكرشأو ترفك (تماظ سفن لكل نأولو) الغالب قحالوهو باذعلا نيتئاهب

 ةمادنلا اورس ًاو)هادق ىنععاضيأ اهادتفالاةيو ىدتفافهاددلاقباطةب .دف هتلعجل ( هب تدتفال)اطاوم أواه ازخ نم مويلا ايندلا ف(ضرالا

 نيب(طسقلاب مهني ىضقو)دا دضالا نمرساف سمالا ةدشل قطنلا ن ءازعاهوفخأو ًاهرهظأاذاعئشلارس ًامهوق نماهورهظأ او(باذعلاادأ ارامل

 تاومسلا امه ناالأ) لوب هلك ثالم اهل ناب م مالعالا كالذ عبت "مع 0 زوماظيالمهو) مظاارك ذكلذىل لع لد نيمولظملاو نيم اظاو نااظلا

 (قح) بادعلإب أ !باوثلإب(هللادعو ناالأ) هلوقتل قحوهف باقعلا د ًاباوثلا نمهدعواموبقاعملابيملاهناوءادفا| لبقي ف يكف (ضرإلاو



 :مهلا ىعلاو مهنارسسح ىلع هللا نمةداهش ىهوتا كلذ نيلثأف مهنبب نوفراعت ىألوقلاةدأرا ىلع (تلاءاقلب اوبك نيذلا ارمسخ الق )

 مهرسخأام ليقهناكب جدلا ىنعمهيف فانئتساوهو اهم نيفراعةراجتتلل ( ني دتهماوناك امو رفكلاب نام الا مهعيب ومهتراحت ىفاوعصو
 ( مهدعن ىذلا ضعب كني رئاماو)

 فوذحم كنب رن باوجو
 صعب كن رئاماو ىأ

 ايندلاف مهدعن ىذلا

 لبةكنيفوتوأ كاذف

 كيرن نحنف كرننأ
 ديهش هللا مث) ةرخآلا ىف
 0 ذ(نولعفيام ىلع

 اهاضتقمدارالاو ةاداهشلا

 هللا ليقهناكباقعلاوهو

 ليو نولعفي ام ىلع بقاعم
 لكءاو) واولا ىنععانه مل

 مهيلا ثعبي (لوسرةسمأ

 ديحوتلا ىلع مههنيل
 ند 3ك موصل

 مودوذكحف تأنبلاب

 نإب (مهندب ىضق) هوعبشي
 (طسقلاب ) هيب ذكمو ىنلا

 لكلاوو نيب ذكملا بذعو

 ةمايقلا مويمحالا نم ةما

 . ىمدتو هيلا بسنتلوسر

 نامالاورفكلابمهملع دهشيل

 مهر اسقلاب مودي ىضف

 اماو لاقاملو ه-بن ذريدغل

 ىذلا ضعب كني رن
 باذعلا نم ىأ مهدعن

 نم اودعوالل اولحعتسا

 دعو ىأ (دعولا اذه ىتم

 : (اريضىسفنل كلمأال) دما ( لق ) نينم زل او ىنلل مهنم باطخو هو لزان باذعلا نأ (نيقداد متتكنا)باذعلا

 رضلا ككل كلم ف يكف نئاككلذ نمةنلاءاشام نكسلو ىأمطقنم ءانثتسا (هنلاءاشامالا) ىنعو اةغص نم (اعفنالو) رقفوأ ضم نم
 حوللا ف بوتكمباذعلل مواعمتقوةمأ لكل (نوم دقتسيالو ةعاس نورخأت_سيالف مهلج أ ءاجاذا لجأ ةمأ لكل) باذعلا باجو

 ١ لق) اولجعتسنالف نورخأتيالوةعاسنومدقتيالمهماذعتقو ءاجاذاف

 التل كنيفوتت باوج ( مهعج ممانيلاف) مهماذع لبق( كنيفوتنوأ) باذعلا نم

 اونياع اذا مهنيب ةفرءملامطقنت م ئايندلا ف نوفراعتي اوناك اك مهروبق نماوجرخاذااضعب مهض»ب فرعي
 ةبيه هماك,ن أ ربقبالو هبح نم فرعي ةمايقلاموبناسنالاناراثالاضعب فو . هايقلا مويلاوهأ

 اضعب م_عضعب ركشياهضعب فواضعب مهضعب فرعي اهضعب ىفف ةعلخم ةءايقلاا مويلاوحأ نا ل قو ةيشخو
 هايندب ةيقابلاهنرخ 1عابنمنأىنعي (هللاءاقلباوبة كن يذلا رس دق) مويلا كلذ ىف نونياعياملوط

 راسها اذه نم مهيجني و مهحلصيامىلا ىنعي(نب دتهماوناكامو) قابلا ىلءىنافلارث آهنالرسخ دق ةينافلا
 (كنيفوت,وأ) كاذفايندلا ف باذعلا نمدب مهدعنام ينعب ( مهدعن ىذلا ضعب ) د ايىنعي( كذب رئاماَع)
 ىنعي (مهعج صمانيلاف) ىلاعتو هناحيسهلوقوهوةرخالا ىفهارتس كن افايندلا ىف دعولا كلذ كيب رن نأ لِمَ

 مهيزحو مطذو نب رفاكلا ب'ذع نماعاونأ مسوهيلعفتلا لصهلوسرى رب هللا نأ ىلءليلدهيفوةرخآلا ىف

 ةرخآلا فتاذعلا نم مطدعأام هب ريسو مايالا نمهريغوردب موب ىف كلذ هارأ د قوابن دلا ىف هتايح لاح ىف
 دهاشىلاعتو هناحبس هنا ىنعي مط دي دهتو ديعو هيف (نولعفي ام ىلع ديهشةنلام) موبي ذكستو مهرغكب بس

 نابامل(لوس .رةمألكلو) لجو رعالوقو ةمايقلا موباهياعمهم زا>يفاين دلا فاهولعف ىتا| مطاعف أ ىلع

 ءاج اذاف) هبنامالا او هنتعاط ىإ او هنن ىلا مه وعدي مهبل انو عبم ىنعي ل ]وس ركلبق تمدقتو تلخدق م

 ىف أامسدح أ نالوق مهني كلا اوءاضقلااذهتقو ىف و ل دعلاب ميني مح ىنعي (طسقلاب مهني ىضق)ن ورخأ

 اوبذكاذافرذعلاةلازاو حلا ةماقاوةلاسرلا غيلبتلالوسر ةمأ لكلا لسرأ ى لاعتو هناصبس تلا نأ كلذ اين دلا

 نوكيو نينمؤملاو مهلسر ىججني و نب رفاكلا كلهيفايندلا فمهلسر نيب و مهندب ىضقهندا ىمأ اوفلاخو مهلسر
 ةرخآلا ىف ءاضقلا تقو نا ىناثلالوَقلا باقءالو تاون نوكي اللوسرلاءىجيل بق نالاملظالالدعكلذ
 مئاطلاو رفاكلاو نمؤملا ناب لصفلاو مم ءاضقلاو باس>للةمايقلا موب ممالا عجاذ|ةللا نا كلذو

 (نوماظيال مهو ) ىلاعتهلوقوهو ل دعلاراهظا ىف ةغلابملا كلذ نمدارملاو مهيلع دهشنل ل سرلابء جب ىصاعلاو

 الو بنذريغب نوبذعيالمهناهانعمليقوهإبعر دق ىلع دحأ لكىزاجي ن كلو أيش مطامعأ ءازج نم ىنعي
 اذه ىتم) رافكلاءالؤعىنعي (نولوقي و) ممتائيس ىلعدازيإلو مهتانسح نمصقن.الو ةجريغب نو ذخ اوي
 بيذكتلا هجو ىلع كلذاولاقامناو ةعاسلا مايق ليقو باذ_علا لوزن نم د#ءايهبان دعت ىذلا ىنعي (د_ءولا

 كلذك اطوسرلتلاقةأ لكنال ما ظفلب اولاقامناو هبانو دعتابف ىنعي( نيقداص منكن ا) داعبتسالاو
 ىأ (لق) مهظعتلا ليبس ىلع عجلا ظفلب» 1 ذو أدمشاي كعابتاو تن أن يقداص منكن ا ىنعملان وكيوأ

 كلذ ىلعر دقأالو عفن بلج وأرض عفد ىسفنل كلمأال ىنعي (اعقئالوا رض ىسفنل كالمأال) دمعي مط لق

 ءايلو اللرصنلاراهظاوءا دعالا ىلع باذعلالازن نا ىنملاوهكنلمأو أ هيلعر دقأ نأ ىنعي (هتلاءاشامالا)
 كلذرضحاذا مثهتئيشم بسحب ىاعتو هناحبسهنلا ىلا ٍت قولا نييعتف تالا هيلعر دقيال ةعاسلا مايق لعو
 (لجأةمألكل) ىلامتوهناحبسهلوقوهو ةلاحمال ثدح هنافءارشالاهذه ثودملشاهتقوىذلا تقكولا

 1م 8٠ 0 د ع

 ةعاسنورحاتسيالف) مهراممأ ةدمتضقتنا اذاىنعي (م-هاج اءاج اذا) نيعم تقووةب ورضمة بام ىأ

 دجتايلقىأ (لق) هنومدقتسبالو مط لجأ ىذلالجالا كلذ نعنورخأتبالىنعي (نومدقتسي الو
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 دس (هب نمؤبال نم مهو ) بي ذكسنلابدناعي نكلو قحونا لهي ومتسفن فهب قدصي ىأ نر قلاب وآىنلاب (هب نمؤي نم مهنمو
 (كوب ذك ناد) نيرصماو 0 [قيدسلا# كب رو ) رصيس نم مهنموهب نمؤيس نم مهنمو ىألابقتسالا نوكيوأ هيف كشي و

 اممثئربانأو لمعأاممنوئيرب متأ) كلام أ ءازس( ملمع كلو ) ىلمعءاؤج ( ىلع ىللقف) مهتباجا نم تشو كب نكت ىلعاو ناد
 م (م1/) >> سانمهنمد (كيلانوعمتسي نم مهنمو) هلمعب ذ_خاؤم لكف (نولعت
 عمطت أ (نولقعيالاوناكواو 0 ناو) نونمؤيالنيذلا ىنمي (نيدفملاب لعأكب رو) نمؤيالهنأ هيف قبانسلاهلا لعل مصلا عمست تنافأ) مصلاك [ا0 نآرقلاب نمؤيس نم دج اب كموق نمو ىنعي(هب نمؤب نم مونمو) لجوز هل اق مهف نواب ةيالو نوعبال هلعف لثم لعفتن أر ذ_حاف لظ نم ةبقاع ناك فيكن اسنالا اه أر ظناف ىنءملاو سانلا نمدرف لكل باطخلا او مئارشلا تملعو |2202 000 0 ل ا ا

 ها كالا د 00 وجرلاوزجزلاهنمدارملا لبق (نوامعتامتئ ربانأو لمعأامتنؤي ربمتأ) هباقعءازسو
 للا سلفا باعلاو باوتل نسلق تار ىلا دس اولا رس سانا ل ممالانال مطوقع ماع نأ خسانلا طرس نال دعب وهو ىزارلا نيدلارفنمامالا لاق في_ىلاةب ابةخوسنمةبآلا هذه ىلكلاو

 كس عمتتجا اذاق توسل خف ِ 0 ا .رهاظلا مهعامسإبىنعب ( كيلا نوع متسي نم) نيكرسشثلاءالؤه نمو 5 دف ةدشل كلذ ةنرال 1 0 3 : 53 ىود هخامص عقواذا ىنعي (مهنمو) ىاعتهلوق ف الطاب خسنلا,لوقلا ناكف ةبالاءذهتالول دم نما يش تمفرام لاتتقلا ةبآو
 مالا مدقق عمسلاو لقعلا 0 | نم عامسا ىلعر دقتال كل ذكف مهلا عامسا ىلعر د ةنال كن اكىنعي( مصلا عم:تنافأ) كلل
 (كيلارظني نم مى 0 ن وياك عافتتاالا نع مهم واق فرد ىلاعتو هناحببس هللا نا ىنعي (نولقعيالاوناكوإ او)هبلق

 مهنكلو ةوبنلا ناار ا ف : دهفوى نمايشنورصببالف مهمولقرئاصب ىمعاهللانال(نورصبالاوناك قدسلاةنانوباسو |

 اوناكولو . معلا ىدهت 0 اينسانلا كالفن نهؤبالن ا هيلعتمكح نم نامي الل ٌقؤوتن أر د قتالورصبلا هتبلس تافأ) نوقدصب.ال ف 0 مجدا نو 3ناردقتال كنا لجوزعهللالوقي لسو هيلع هللا ىلصهيبنل
 كنا( نورا نا ردق 2 ا وقشلا لغ لعزج و ,زعةللا كحال ءاملعل الاق(ن روملظي مهَسفنأ قسسانلا

 ىمعلا ةباده لرد قلت اوماشي فيك هكتلم ف فرصتي هنال هس املا ظ ناك اما واعسلا د نال ل

 دق ةريصب هبلق فهل ىذلا تك 0 أو باسحلا فقول نيكرسشملا ءالؤه عمجت موي دم اب ركذاو ىنعي ىمجالانال ةريصبلادقف || 00 موبو) ىلاعتوهنابسهلوق هو ىويفهر دقوهللاءاضق قبسدق ناكن او بسكل بوسي مهلا ب وسنم
 اليسا نم سال رفاكلا احب صتخب ىمأ ىلعه)_+ نيعتفرشحلا تقوىلاروبقلا ىف م-مبلرا دق ةفرعملا فرهنا ىنعيع البلادهخ مدعىف وسلا اونمؤملا لاح نال وال اوالاهجولاوراهنلا نم ةعاسر دقالا مهروبق ىفاوثباي ل مهناك
 ىلا مصلاك اوقدصي 0 م معن عفتت |املنم .ولاواهواقتاايندلا قع ,رامع!ءاوعفتشي

 ًايشساننلا رظيالتلانا) اراقيسما تلد ميا لاو ناقل وب لاوهأاو دهاشالل مهنا ليقودواقتسا كل ذلفم دعلاك كلذ وعلو نإ رئاضبالو يل لوت دال نيرا | نم اا وامسيولو اهيئامىلع سرخلاو اسال تالا يناير ار

 مهنفتأ نأنلا نكلو || عب وهي توفراعشإل ادج ليا ةزخ الاف مهماقم بج قاتلا ف يناس الا اا
 نيا 6 3 ىأ - 4 2 5 7 2

 نورياملوط مهروبق فو اايندلا ىف مهثبلة دماورمعقتسا (راهنلا نمةعاسالا اوثيلبمل نك ) صفح .ءايلإبو ( مهرسثحت مون و)ءايحأ مهو

 مهيلع مالا دشل مهندي فزاغتلا عطقن مروبقلا نم موجررت هنو وخال اوقرافتي م مهئاكاضعب مهضعب فرعي (مهنيب نوفراعتي)
 مهني نوفراعتي د مهناكى !فودحاهمساو ةإيقثلا نم ةففخم ناكو ةعاسالا اوثبلب مل نمب نيهبسشم مهرشحن ىأمهنملاحاوثبلب ناك

 مهني نوفراعتي مهري دقت ىلع هتأتسموأ لاح دعب لاح



 ١ ريح ىف لخأ3 (نيملاعلابر نمهيفدس رالإل يلع هللا باتكهلوق نم مئارمشلاو ماكحالا نم ضرفوبتك ١٠نييدنو (باكلا ليصفنو)
 1 ع 5 كل 3 00

مانئكب رلاه:عارفتنماليصفتواقيدصت ناكنكلولاقهناككرادتسالا
 . نيملاعلابر نماقيد صن ناكنكلودارين زوجي و نيملاعلا بر ن

ي رالنوكي ول يصفتو قيدصتباقلعتم نيم اعلابر نم نوكيف كلذ ىف بي رال هئماليصفتو
 مأ)مركميف كشالدب زلوقناكاضا ارتعاهيف ب

 ىأ (هلثمةروسب) ءارتقالاهجو ىلع متأ(اونأف)نوعزناكسمالاناكنا(لق) (60) - .هقلتخانولوةيأ لب (ءارتف نولوقي
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 نسحوةغالبلا فهن ةهبش
 هيب رعلا ىف ىلثم متافوظنلا

 نم متعطتسا نماوءداو)

 نماوعداو ىأ(هللانود

 نم م'عطتسا نمهللا نود
 ىلع هبةناعتسإلل هقلخ

 منك نا) هلثع نايتالا

 لب)هارتفا هنأ(نيقداص

 هماعباوطيعرلا«اوبذك
 لب (هليوان مهتإي انو
 بيذكتلا ىلا اوءراس

 عامسلا ةهيدب ىف نآرقلاب
 اوماعيو هوهقفي نأ لبق
 هورب دين أل بقوه سمأهنك

 هيناعموهلي وان ىلعاوفقيو
 امجمهروفن طرفل كلذو
 مهدارشو .بندفلاع
 ماب 1نبد ةقرافم نع

 انو ىف عقوتلا ىنعمو

 اوبذك مسهنأوليوان مهتأي

 ربدنلا لبق ةهمدبلا ىلعهي
 اديلقت ليوأتلا ةفرعمو
 ربدتلادعب هوب ذكوءاب الل
 مهمذق ادانعو ادرت
 بيذكتلا ىلا عرستلاب

 ةماكب ءاجو هب اعلا لبق
 اوماع مهنا نذؤيل عقوتلا
 هزاحعاو هباش ولع دعي

 ىدحتاا يبلع ءر ري امل

 ءهح نمنيتهج نمزجتم باكهنأى نعي دص مأ ب ذكوهأ مط نيبقي ىتح هتبقاعىأ بويغلاب  ابخالا نم هيفامرواندعب مهتيو ليوان مهتيامو

 وب رجينأل سبقو زاجعالا د غواب وممظن فاورظنب نأ ل بق هب بيذكتتلا ىلا اوعرستف بويغلاب رابخالا نمهيفامةهج نمو همظنز اعا

 نيماظلا ةيقاع ناك يكر اذن اف) هب كو هقدصو تابيغملامهرابخأ
ْ 

 || نوكبنأ ل متحيل يقو سو هيلعهنلا ىلص ىنلل ةيلسنهيفف كموق نم كب ذكن م بقاع نوكنت كلذكم الا

 نا بذك )بي ذكتلا كلذ لثم(كلذك )ادسحوايغب هباوب ذكسفولثم نع مهزخعاوفر عو ةضراعملا ف مهاوقاوب وجو

 ١ ىعمنوكين زوج وءاب اللاديلقتوادانعاهرب دتلبقو مهتازججتم فرظنلا لبق مهلسراوب ذك ةيضاملا مالار افك عب (مهلبق نم نيذلا

 ةلزنملابتكلاو ليمالاوةار وتلا فام قاوم كلذ لكو نيضا-ملا صصقو نيلوالارابخ أ هيفوز ملا يظعلا
 || نأ كلذب ٍلعباكلالهأ نمدح هيف حد قب لا لو هلباككلا لهأ ةوادعل هيفاوحدقل كل ذك نكي مولوهلبق

 :ىوهنأكلذب تبثفاهبفام )_عامهنإ عطقلا عمل يجئالاوةاروتلا فام ةقب اطمرابخالاو صصقلا نمهيفام

 قيدصت نكلوهلوق ىنعم قف ليقو لسو هيل هللا ىبصهلةزكم هنأو هيدي نيبال قدصم هنأو هيلعهلزنأ هلا نم

 ىنعي (باتكلاليصفتو) ربخأام قفو ىلعت ءاجاهنافةبنآلا بويغلارابخأ نم ىنعي هيدي نيب ىذلا
 اذهنأىنعي (نيملاءلابر نم هيفّْبي رال) ماكحالاوضئارفلاو مارحاولالخلا نم باتكلا ىفام نيددتو

 هلثع نايتالا ىلعرسشبلا نمدحأر دقيال هنأ هللا ىلع ىرتفم سلهنأو نيملاعلا بر نمهن هيف كشالنآرقلا

 نآرقلا اذهد# ىرتفانوكرشملاءالؤهلوقي مأىنعي (هارتفان ولوقيمأ) ىلاعتوهناحب_سهلوقوهو

 دجايمط لقىأ (لقإ) هارتفانولوقيو ىأواولا ىنعم مل يقو راكنا ماهفتساوهوهسفن لبق نمهقلتخاو

متتاف مظنلا نسحو ةغالبلاو ةحاصفلا ىفهب ةريبش5 روس ىنعي ( هل مَد ر وسباوتأف) ن ول اوقناكىمالا ناكنا
 

 'لاقو هلثم نمةروساوتأ :رقبلاةر وس قف ىلاءتوهناصس هللا لاقَتآَو ناف ةغالبل او ةحاصفلا ىف ىلْثم ب رع

 || ايما لسو هياعهتلا لص دس ناكا ل تاقاموني قرفلاامو كل ذة ئافافهلثمةر وسب وب ًافانه ىلاعتو هناصس

 || ناسنا نم ىنعي هلم نمةر ,وسباونأف مط ليقف ه سفن ى از جم ناكم يظعلا نآرقلا اذه قو بتكم وأ قي

 || ةر وسباوتأف ىلاعتوهناحبسهلوقامأو ةءارقلاو ةباتكلا مدعىفهي واسب لسوهيلعةنلا لصد لثمىأ

 || ىعيولثمةر وسباونأف هلوقب دارم وهو ةغالبلاو:حاصفلا فنآرقلار وسىواستةروسباوت أف ىأولثم

 || نماوعداو) هلوق نمدارماوهوهيلعاو ردقيرل كلذ ىلعاوعمتجاول قاما نافةزجتساهسفن فةروسلان ا
 ىنعي (نيقداص متنكنا) هقلخ نم متعطتسا نم كلذ ىلع ةناعتساللا وعداو ىنعي (هللانود نم متعطتسا

 | لاقءوماعي لامي اوبدك ىأن آرقلا ىنعي(هماعب اوطيحيرلا ما اوبذ كلي ) ىلاعتلاق مئءارتفا اد نا ؟كوقىف

 ةنجلارك ذنمنآرقلا فاماوبذكلبهانعمليقو .نآرقلا مولع عيمجب طيحبقلخ سيل هنا دي ريءاطع

 || ليقو هلكشالذنو ركن اوناكمهنالهماعباوطيح ملا ماهريغو باقعلاو باوشلاو ةمايقلاو رشحلاورانلاو
 || مهلهل اهوركن كلذ لبقاهوعمساونوكمرل اوةيلاخا مالارابخ ا و صصقلا نم نآ ارقلا قفاماوعمسا ل مهنا

 || ةريثكموا_عىلعل متشم ميظعلا نآ ارقلانالهماعباوطيحرملا ىاوب ذكل ب هلوقب مهماع ىلاءتوهناصسةتلادرف

 | هيلالؤيامنايب دعب مهتايموهباوب ذك مهنا ىنعي (هلي وانمهتايا ل و) اهليصحت و اهماعيتسا ىلع دحر دقيال

 || ليقو مهم ًاةبقاعهيلالؤناماوماعإ ل مهنا ىنعملاوةب وقعلا نمهب نآ ارقلا ف هللامه دعوت ىذلا ديعولا كلذ

 || كلذكردلي وانلعوهماعو نآرقلا اواهج مهنالكلذو هباوب ذكفالي وانهوماعالو الي زنتهوماعي لمهناءانعم

 || هبمهو دعو امف مهءايبن اةيضاملا مالا بذكك ل ذكن ارقلابءال اؤهب ذك اكىنعي(مهابق نمنبذلا ذك

 نملظ نم ةبقاع ناك يكدجماي رظناف ىأ لو هيلعهنلا ىلص ىنال باطحلا (نيملاظلا ةبقاع ناك فيكرظن

- 



 ( ىدوي نأالا ىدهبال نمأ م.مأي نر ىحأ قدملا ىلا ىدهي نأ حال ىده لا لف) هيلا دشرب( قححا ىلا ىدجب نم متاكرش نم لهلقإ)
 ىدهمال نمأ ىلع ةزج ةءا_ ةهنفو ىرتشا ىنععى مش لاقبإ م ىدتها ىنععهسفنب ىدهلاقب و نيتغللا نيب عمذ قالا ىلاو قدا هادهلاقتب
 ريغمصاعءايلاحتفوءاطارسكبو و رم وبا ةحاق ءاطا مامثاب شر و وىاشو ىكملادلادب دشتوءاطاوءايلا حّتفب ىدومال ىدتهي ىنعم
 (216) ءاتلاةكرك ءاطا تدءتفولادلا ىفءاتلا تمغداف هللا دمعةءارق ىهو ىدةبيلصالاو ىحي
 صمييوولجبج ب /؛|/بيبياشلللللللسح ا سس ل ل ت*غتسبعيسسهسعلا1

 هريغىلاهنعاول دعو حضاولا ىمالا اذهاوكرتفيكم طاوحأ نمبجيتلا اذه نمدارملاو ليبسلادصق نع
 دشرب نأ ىلعر دقي نم مانصالاهذه نم له ىنعي (قاا ىلا ىدهم نم مكناكرسش نم له) داب لق ىأ(لق)
 ىذلاوههللا نأ ىنعي (قحلل ىدوبمللا) دمتي تن أ مط لق ىأ(لق) كلذ نممطدبإل اوالاؤلاقاذاف قا ىلا
 ىذلاوههنلا نا ىنمي ( ىدهنأالا ىدومال نمأ بني نأ قحأ قا ىلا ىدهبي نخأ) هريغال قيللا ىلا دشر»
 َر وصتتالداج مانصألا تلق ناف ىدهتنأالا ىدونال ىتلا مانصالاهذهال عابتالاب قحأ اوهف قا ىلا ىدهم

 ىنعمنألوالااهوجولاؤسلا اذهنعءاماعلارك ذتلقىدبهمنأالا لاق فيكف ىدهتنأالواهتءاده
 نأالارخ ان اكم ىلا ناكم نم لقتننالاهنأ ىندملان وكيف ناكمى لا ناكم نملاقتتالا مانصالا قح ىفةيادطا
 هجو ىلع ماخصالا قحىفةيادطارك ذ نأ ىناثلاهجولا مانصالا ز عا ذوب ىلاعتو هناحبس نيبف لن: و لمح
 نمد ريعيامب اهنعربع ل قعي و عمسي نمةلزغماهولز أو ةط مانصالا اود الل نيكرشملانأكلذو زاجيا

 نمدارملا وكب نلمح ثااثلاهجولا كل. كسبل ىمالا ناكناوةفصااه ذوماهفصوو معي و للقعي ومس
 قمل ىلا ىده نم مكئاكرسش نمل ههلوق نمدارملا اومادصالاه يعي مث قاما أدب نم مكتاكرش نملههلوق
 هّتنادحو ىلعةلادلا لئالذلا نمرهظأ امب نبدلا ىلا قاما ىده ىلا هتوهناحب سةللافةلالضا اور فكل اءاسؤر

 نيد عابتا ناكف قمحا ىإهنلا مها دهاذاالا مهريغةب ا ده ىلعنو ردقي.ال ,هنافةلالضلاو نفكلاءاضو رامات

 جاجزلا لا (نومكحن فيك ملا ) ىلاعتو هناحبسهلوقو ف هريغعابنا نمىل اوأهتيادهم كسل او هللا
 لاح ىأ ىلع ندي نومكحن فيكل اقم مانصالاه ذهةدابع ىف كل ئش ىأ مط ليق هناكمان مالك مكلاف

 متمكحا مشب هانعم ليقواكي رشةنلا عمنا نومعزت نيحر وجلب <فنال نوضقت فيك انعم ليقو نومك
 رثك أ عبتيامو ىنعي (انظالا مهرثك ًاعبنيامو) ةبادهالو ةرضمالو ةعفنم» ديب سيل نماكي رشةلل ملعجذا

 عيجنآل لكلارثك" الابدارملاليقوةبي روهنم كش ىف مهلب هتصو هتقيفح مط لعالامالا نيكرسشملا ءالؤه
 ىنغيال نظاانا) ءاسؤ رلارثك الابدارملا ليقو مط عفشن مانصالا نا مهاوعدى ّنظلا نوعبني نيكرمشملا
 ماخصالان ا مهوق نا ةبالا ف ليقوهماقم موقيالو أيس نيقيلا نع ىنغيال كشلا نأ ىنعي (ايشقحلانم
 ميلعهللانا) يشنها با ذع نم مهنع مفدنالاهنا ىنعيل اوسرالو باتكهبدرب مل مهنم نظمط عفشتاهناوةط 1
 ىرتفينأنارقلا اذه ناكامو) ىلاعتهلوق هو نيةيلا ىلا مهبي ذك-:و نظلا مهعابتأ نم ىنعب ( نولعفي ا
 | سدل ىنعملاو قالتخالاءارتفالا ىنعم نال لعّتفي وقاتخنانآرقلا اذه ىتبني ناك امو ىنعي ( هللا نود نم

 ةكمرافكن أ كلذو رثبلاهب تأ ىذلاوه ىرتفملانالهتدا ىلعهب ىرتفي نأ نكت ئمفصونارقلا صو
 هتلاربخاف قالتخالاولاعتفالا ليب_س ىلعهسفن دنع نم نآر قلا | ذهبى لس وهيلع هللا لصادخت نأ اومعز
 هللاالادح اهيلعر دب الهنأو بذكتل او ءارتفالا نع ريم هنأوهيلعهنلاهلزن أىحو نآرقلا اذهنأل جو زع
 اذه لزتأهنلا نكسلو ىنعي (هيدي نيب ىذلا قيدصت ُنكلو) هلوقب اذه دكؤ بام ىلاعتوهناصبسرك ذم ىلاعت
 ىلصاد#نأ اذهرب رفنو لينالاوةاروتلاكهثايبن أ ىلعاطزن أ ىتابتكللا نههإبقاملاقدصمنآرقلا
 نآرقلا ذهب ىنأ لسوهبلع هللا ىلص هنا مثءاملعلا نم دحاب عملو بتكيال اوأرقيالا ب مأ ناك ٍمسوءهيلع هللا

 نيتكاسلاءاةتلالترسكوا

 ءاطاو ءايلا يسكب و

 عابتالى حب لادلاديدشتو

 ءاطا نوكسب و اهدعبام

 ريغ ىندم لادلاديدشتو

 هللا نأ ىنعلاو شرو

 ىدبم ىذلاوه هد_>و

 ىف بكرا قحال ىدهب
 لوقعلا نم نيفلكللا
 رظنلل نيكسشلا نم مهاطعأ و

 مهطاوصن ىتلاةلدالا ف

 مهمطأو مهقفو ابو

 عئارشلا ىلع مهفقو و

 سس لهف ل_سرلا لاسرإب

 متاعج نيذذلا مئاكرش
 ىلا ىدومدحأ هللا .دادنأ

 لاق مهّنلا ةباده لثم قحلا

 قحأ قخلا ىلا ىدهب نأ
 ىدبمال ىذلا مأ عابتالاب

 الوأ هسفنب. ىدتبءال ىأ

 للادي دهب نأالا» ريغ ىدهم

 ىدتبمال نم ماهانعمليق و

 ناكم ىلا نائوالا نم

 ىدهسنأ الا هيلا لقتنيف

 الوىدتبءالو لقي نأألا
 نآالاءادتهالا هنم حصي

 نأ ىلاهلاح نم هللا هلقشإ

 هيد_يبف اقطان ايح هلع
 (نومكشنيك ملاف)
 2 بت نومعزت ثيح لطابلإب

 مهؤادتقاوهو ليل دريغب (انظالا) عيجلارثك الايدارملاوةللا دنع ءاعفشاه ا وهط 1 اهنامانصالل مظوق ىف( مهرثك ًاعبتيامو) هتلادادن مهنأ

 عابنا نم( نولعفيامب ملعنلا نا) ءانغا ىأ أر دصملا عض ومى (أيش) معلاوهو ( قحلا نم ىنغيال نظلا نا) نإ دوبيصم مهن مهئمانظ مهفالسإب

 وعقيلثمن وكن أ ماقتسا|.ومصامو ىنعم اوهننا نود نمءارتفا ىأ (هللا نود نمى ريفي نأ نارقلااذهناك ام و) قلعا كرو نظلا
 ةلزنملا بتكلا نم مدقت اموهو (هيدي نيب ىذلا قيدصت) ناك ( نكل او) ىرتفم» .زامعاوه يمأ



 شفخالا نعا ذكر شور بخ نم تم دقاماهتةيحص فر قتوأر انلاوأ ةنلا قي رطرلاه بده. ىذلاوهدلمع نال تفلسأام عمان ىأ ىلءوةزجولتت

 هديا ع
 مهاوثو مهباسح كوم ىدلاوأ ةميهستا لوب ل سنلامنولوتياوناك مهنال تي 0 رف قداصاامهم ر ( عاام هللا ىلا اودرو)

 بذكلا نمنوةلتخاوناك اممهنء لطب وأهلا اكرم مهنا نو دبا وناكأم مهنععاضو(نرتفياوناك ام مهنع لضوالادحأ لظ,ال ىذلا لدعا)
 0 ا رامبالاوعمسلا كلي نممأ)تابنلإ(ضرالاو) رطاملاب (ااسك نملق) لدا هعافشو

 نمد) ئثىدأ امهيذؤي

 تيملا نم ىلا جرح
 (ىملانمتياا جرو
 عرزلاو خرفلاو ناويملا أ
 ةفطنلا نمملاعلاو نمؤااو

 رفاكسلاو بحلاو ةضيبلاو

 نمو) اهسكعو لهاجلاو

 ىلب نمو (ىمالارب دب
 ءاجءلك ملاءلا سمأ ريبدت

 صوصخلا دعب مومعلاب
 (هللا نولوقي__ سف)
 كالا وس دنع كنوييجيسف
 وههذه ىلع رداقلانا

 (نوقتتالفأ 0 هللا
 اذاةيدوبعاا ىف كرش

 را ريم
 هتردق هذه نمىأ(هللا

 (قحا برز هللا وه

 اناث هني وب رتباثلا

 قةح نمله يف بررال
 قحلا دعب اذاه) رظنلا

 ةطساوال ىأ (لالخلاالا

 نف.لالضلاو قحلا نيب
 لالضلا ىف عقو قحلا ىطخت

 قا نع(نوفرصتىناف)
 ديحوتلا نءولالضلاىلا

 (كلذك ) كرسشلاولا

 نافيطلامهولاوطلاددملافاهترثكعمتاف الانمامهيم<نموأ ةبيجكلا 95(2)

 باقع'اوأ باوثلا ىلا سفناا ىدهيىذلا وه لمعلا نال تفلسأام سفن لك عبنت ىأ هعبتاذاهالت نم هنا
 ءايلاوةانثملاءاتلاب ولبت”ىرقورمشوأريخ نماهل ع ةفيخصأر ق' سن لكنا تملا ىعملاوةوالتلا ن«نوكين أ ىناثلا
 هيلع مدقأر. ثوأ اريخ مدق ناهنىنعي تفلسأام اهرابتخاهانعمورابتخالاوليلاعلعتو ربحتهانعموةدحوملا

 اودرو سلات اح ىذا غض هوما ىلا عيش! !ف رص نءءةرابعدرلا(قملا مهالومهللاىلا اودرو)هب ىزوجو

 نأو ىرخأ ةبآى ىلاعتو هناحبس هللا لاق دق تاق ناف مهم ىو: |وم ومهكلام وه ىذإ اهلا : ْن هم :رهظ ام ىلا

 انهىلوملا ىنعفر صان ىلع قاظي وكالاملا ىلع قاطيةغالا ف ىلو!تلق قرفلاا ف م_-طىلومالنب رفاكدا
 لطبوىنعي (نو رتفياوناك اممهنعلضو) نيتبآلانيب قرفلا لصفر صانلا كانهىلوملا ىنعمو كلاما
 مكقزري نم لق) لجوز عهلوق عؤاذل عفشت مان دصالاهذهنامطوقوهوايندلا ف هيف نوب ذكياوناك امبهذو

 تابنلا ىعيضرالاو رطملا ىنعيءامسلا نم فق زري نم نيكرسشملا ءالؤط داب لق ىأ( ضرالاو ءامسلا نم
 نمد) اهب نورصبتواهب نوعمستى لا ساو ما هذه م اطعأ نمو ىنعي ( را.«بالاوعمسلا كلي نممأ)
 ةتيم ىهوةفطنلا نمايحناسنالا جرخ ىلا عتهن اىنءي (ىجلا نمتيملا جر وتيملا نم ىلا جرخ

 ىملارئاطلا نمةتيملاةضملا جرو ىحلا ناسنالا نمةملاةفطنلا جرح كلذ كوةضيبلا نمريطلا كلذكو

 ربدب نمو) ةقيةاىلا برق لوالالوقتاو نمؤم ا نمرفاكلاورفاكسلا نم نءؤلاجرخيهناهانعمليقو

 نولوقيسف)هلوق كلذ و يلاعت هتلاوهاومفامو ضرالا ىمأر ب دموا يفامو تاوهسلا ىمأرب دمنا ىنعي(سمالا

 دمحشايمط لق ىأ (لقف) كلذب نورةياوناك اذاوةللاوهءايشالا هذه لعاف نأ نوذرتعي يمن ىعي(هّللا

 ئثىلعرد_هتالو عفنتالورضتال ىتلا مانصالاد ذهن و دبعت ثيح هباقع نوفاختالف أىنعي (نوقتتالفأ)

 مب رةتلاوهاهيلعر دقي وءايشالاه ذهل عفي ىذلا مل ذف ىنعي( قحلاكب رهللاكلذف) رومالاهذه نم

 نيهاربلاهذ_مبتيثاذا ىنعي (لالضلاالا قا دعب اذاف) مانصالاهذهالةدايعلا ىدتس ىذلا قملا

 (نوفرصتقاف) الطإب والالضداوسامنوكحي نأ بجو قمل اوههلل انا ةعيطقلا لئالدلاو ةحضاولا

 | ١ كد نعلوبملا نوريختست يكف مشاولار هاظلا ىمالا اذه متفرعاذا ىنءي

 لزالاف(كب رتملك ) تبجوىأ (تقح) لالضاا ىلا قا دعب سيلهنأ تنئاكىأ (كلذك )

 نونمؤيالمهنا ظوفحلا حوللا ف مهياعهؤاضقةللا ةماكبدار ١١ لبق (نيدسال اوةسف نبدذلا ىلع )

 هذه ىنعي كرش نم له نيكرسشملاءالؤط دمحاي لق ىأ ( اك مولع لزم ديالو دربال هؤاضقو

 [ ليس لاس رغ ىلع قلخلا ئيثذي نا ىلعر دقب نم ىنعي ( قلحلا أدبي نم) ةطلآ اهنا نومعزتىتلا مانصالا

 هللا د ايتن ألقىأ(لق) راكنا ماهفتسالاوسلا اذهوةىملوأهتئيهكت وللا دعإه دعب مث ىأ (هديع

 نوفرصت ىلا ني( نوكسف وتاف)هنداعاو ىلحتا:ءادتبا ىلعرداقلاوههنلا نا عل (هديعي مث قالا دس
 0 ا ع و ا و ما م ل ب ل ع ع لا_قرخاسا سا ةكاا ااارادول ادا الا تام احس 8 531ةططسلا

 0 ظ هاد مهن 000 ا د( 1

 0 ل ا ا سو هانامالاءافتت |مهياع ا

 اماسما سمأ لمجاهئاهرب روهظلهنالةداعالاب نإ رقمريغ مهو ديعب مك ذاا(هديعبمقلحلا ادبي نم كئاكرست نملهلق) نونمؤي

 نابهيبن ىعأ» ديعب (مث قاما أدب هللا لق ) تابنلاو لازئالا ةداعاوراهنااو ليللا ةداعاكرسشبل اريغة د داعالمتحو' ةداعالاب رقي نم «مهيف نأ ىلع

 ا ليبسلادصق نع نوفرصت فكس (نوكفؤتىأف) منع ماكتف قحلاةماكب اوقطنب نأ مهترباكم م يعدبال مهنأ نعي باوحلا ف مهنع بوني
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 ةئيسءازسوهلوقك دئازءام ما( اهلث:ةئيسءازج) كرششلانونف(تآ ايسلا)اوبسكنإ ,ذالو ىأ اونسحأ نيذلل ىلع طع (اوسك ىلا

 نمدح ًأمهمصعب الأ (مصاع نم هباقع نم (هننا نم مطام) ناوهو لذ (ةلذمهقهرتو) اهلثم ةردقمهئدس ءا ازجريدقتلاوأ اهلثمةئدس

 دوس مه ىأل يلاداوس نمءاطغ لقبت اهياعلعجىأ (اماظمل يالا نماعطق مههوجو تيشغأ امناك ) هباقءوهطخس
 00 اعطقوهوجولا )< 5 :

 غال ناثلوعقموهو هل هوقو دبه ااهنمن وجر حال نودءيقماهيف مهو مهريغالة- نجلا باص أ مهمهتفصتفصو نيذلاءالؤهنا

 هلوق نمل ع فادم هيي م يل تاديسلا اوبك نيتلاو) لايم

 عطقل ةفصاملظمةءارقلا ةئيصاؤي ىصاعلاورقكلا دار !اوتائبسلا اولمعنيذلاو نعي تائيسلا اوبسكن اوان هناحبس
 0 فاعضأ ىلا ةئامعبسلا ىلا ةرمدعلا ىلا ةدحاولا نماهلماعلاهماوث ف ءاضيتانسملا نالت ايسلاو تانسحلا ليللا م لاح ل والا لع و |” ُ 5 0 5

 بتلسع هب ماعلاو

 امطفأ لا ميته و ناكر ل تنل ا ايسلاامأوامركستو هنمالضفت كلذوةريثك

 فهي (مصأع ع نمهللا نم مطام) مهاياهللا باهتهل نا وهو لذ م هاشغي لمقوةدشولذ مهاشغب سايعنب لاق (ةلذ

 اهاكىنعي (ًاملظمليللا ع نماعطق مههوجوتيثغأا ناك ) مهبلزناذاهللا باذسع نم مهعنمي عئام م طام

 فوصوملا ىلا هواضْذا ناكف

 ىنعموأ ةفصلاىلا هئاضفاك
 كئاوأ) ليلا 7 قلما ع 0 رك ا

 ا

 تار رع ا 00
 (مهرشع 1 قود قرارت اومكتناكماومزلا أ (مكناكماو ؟رشأنيذالوقت م) ةمايقلاموب 79 دانا

 متنكى لا مانصالاو نوكر مشملااهمأ مت : اىنعي (مكاكر 0 0 نييدويعم او ني دباعلل د. دهتو ديعو هاذه

 ب انوطقناو نيازي نيدوبملاو نيدباعلا ايان :ةرفف ىنعي (مهنييانلب زف) هللا نود نماهنودبعت
 مهري_-غو رافكلا ىأ

 0 لاح - (اءيج)
 (مكناكماوكر 1 1 لوقن مهلوق دعي ىذاملا ظل ىلع ءاج مهنبانلي زفىلاعتو هناحبسةلوف تلق نافاين هلا لصاوتلا نم مهني

 وح ربتالكناكم اوم .دلا ىأ راد نوكيسهنابهيف هللا كح ىذلا ناهيف ببسلا ت اقهيجو افلبقتسلايف رظتنموهواوكرشأ نيذال
 35 ا ا مهاممامتاو هللا نود نماهنودبعيا اوناك ىتلا مان صالا ىنعي (مهؤاكرشلاةد) هل !اوقؤ نآلا ناكلاك
 فويملا هد 5: (متأ) - 000 نق ؛دباعلا بطاخا ل ىلا عت وهناحبس هنالوأ ملا ومأ 0م 9

 هلوقد مدل كناكم ناف ني دباعلا نم ن ودوبعملا ربت( نودبعتانايا تتنك ام) باطخلا اذه ىفء 2

 1 (مقاكرشو) اومزلا اخ ىلاعتو مناخ سةننا ين لود ق1 ل رالداج ىهو مانصالا نم مالكلا ادهردص

 كللذ هللا مهايحأ اذا تاقنافمالكلا اذه ىلع تر دق ىتح قطنلاو لقعل اوةايملا نم مويلا كلذ ىف اه

 ريغةءايقلالاوح ًاوهلاعف أ نم ئش ىف ثلا ىلع ضارتءاالو لمتحم لكلا تلق مهمل وأ مهينفيل-هف مويلا

 دقواهنود.عياوناكرافكلاناتركنأ أدقمانصالا ن تلق ناف ةنس وأب اتك نمل يلدلاهياعلدامالا ةمؤاعم

 ىف نوكندها# لاقانهلوةنو ماعنالاةروسريسفت ىفاهباوجوةلثسملا هذه تم دقن دق تاقاهنودبعياوناك

 انقرفف (انلي زف) هيلع

 مهئارقأ انعطقو (مهنيي)

 0 انكامنلاوةطلالا لوقت هللا نود نماهنودبعياوناكى لا ةط "الا مط بصن:ةدشاهيف نوكتةعاس ةمايقلا موب

 58 5 54 هللاب كف )ةطل" الا مطلوقتفدبعن انك م اياةللاو نولوقيفاننو دبعت من :ااعنالو لقعنالورصبنالو عمسن

 مانص وا ل 3 مدانم متلك مناانملعامانا اديهش هب ؛ كولا لعدق ىنعملاو(نيلفاغا <: دايع» اك نإكشي وانني اديهش
 لس-جوزع هللا اهطقن» كلانه)ىلاءتوهناحبسهلوقامأ كل ذب رعشنام نيافاغالاهللا نود ع نملثايا كت دابع نعانك امواننودبعت |

 (نودبعن انايا 0 5 و كا 2 د ا ا نف 3

 د 0 وهلوق وهو مهومتعطافادادنأ شاوذختننا ) ا (نزاخ) 5+ (

 ”ةففخم نا (نيلفاغل < دابع ع نءانكنا) زييقوهواديهشةنلا نكىأ (مكشي وانني اديهشهللاب كف ) نان ودعي اوناكلب هلوقولا

 ( سفن لكوابت) نام زال ناكملا مسا ةراعتسا ىلع تقولا كلذ وأن اكملا كلذ ف (كلانه)ةيفانلا نيب واهنبب ةقراف ماللاو ةليقثلا نم

 تمدقام سفن لكإعت جاعزلالاقودود ىم م لوبقمأر اض م عفان ن نيس> مأ أحيرقأوهفيك ف ذرعتف لدعلا نم (تفلسأ|ام) قرذو ربتحن



 الو (مههوجو قهربالو)
 ةريغ(رثف )مههوج و ىشغي

 الو ىنعاو ناو_هرثأ الو
 لهآ قهربام مهقهرب

3 - 7 

 نبى أن عومب ركلاهللاهجو ى ار ظنلاةداي زلالاقةداب زو ىنسحلا اونسحأ نيدالهلوقف ملسوهياعقللا

 رذفن

 لاقدداي زو ىسملااونبسحأ |نيدللىاعتوهناحبسهلالوق نع لسوهيلعهللا لص ةنلالوسر لأس هنا بعك
 ىسحلااونسحأ نيدلله: مدا ضر ويابملا لبد ا نعوع ركلاةطاهجوىار ظنلاةداب زلاو ةنجحلاىنسحلا

 ةنجلا هنأ ىلاهّللا ثعب ةمايقلا موب ناك اذا لاقى رعشالا ىسوم ىفأ نعو هللاهجو ىلارظنلالاقةداب زو

 لويف من نولوقيف تاماركلا 000 ىلا نورظنيف هب كد عرامهتلامرجنأ له ىدانيايدانم

 لاقىسوموب أ اهعفرةباور فو ىلاعنو كرايت نجرلاه جو ىلارظنلاةداب زو ىنسحلا اونسحأ نيذللةثلا

 ىيلىنأن ب نجرلا دبع نعو هانعمهرك ذوةمايقلا موب ثعبب للا ناٍلسو هيلعهثلا ل صةلالوسر نع
 لاق لج وزع مط ىلجتيفلاةهوطعت م ئشكفح نم قب له مطهندا لاق ة#نجلاةنجلا لهأ لخداذالاق
 ىهةداب زلاوةنهلا ىنسحلا لاقةداي زوىتسحلا اونسحأ نيدذلللاقمث هوطعأ ئثلك مهدنعرغصيف

 هللاهجوىلارظنلا ىهةداي زلاهذ_مسدارملا نأ ىلع تاددقراث الاورابخالاهذهف مهم ره جوىلارظنلا

 ىلاتفرصناف في رعتلا فرحاهباع ل خدةدرفمةظفل ىنسحلانالوةنفلوقعللاامأوىلاعتو كراس:
 ةظفل نم دارملانا اذهب تدثف مال اراد ىلا وعدي هللاو ىلا عتوهناحبسهلوق ىفةنحلاوهو قب اسلادوهعملا
 الاو ميعنلا نمةنحلا فام لكلا ياغما مأةداي زلا نمدارملا نوك,ن أب جواذهتبن د اذاو هنا ىه ىتسحلا

 هلوق كلذدك ؤيامبوىلاعتو كرابتهللاةب قر ىلعةداب زلاهذهلجج بجو كل ذكن اك اذاوراركستلا مزل

 نسحوهو ةراضنلاامه د> نب ىمأ ةنجلا لهال تبئافةرظاناهم رىلاةرضانذئموب هوجو ىلاعتو هناحببس

 اضعباهضعب رمسفي نآرقلا تايآو ىلاعتو ةناحببس هللاه جو ىلارظنلا ىناثلاو ةنجلا معن نم كلذوهوجولا

 لجزوحالةلزتءلاتلاقوىلاعنو كرايتةللاةب ؤر ىلعةداي زلا لجو اهميعنو ةنلا ىلع ىنسحلا لس بجوف

 بح ةداي زلا نالو ةعنتم ىلا عت هناحتسس هللا هب قرن اىبلعتلدةيلقعلا لئالدلا نالةب ؤرلا ىلع ةداب زلاه ذه

 بجو تم دقت ىنلارابخالا نالوةنجلا ميعن سنج نمتسبل هللا هب ؤرو هيلعدي زما سنج نمنوكست نأ
 هذهنعانب ا أ باجأ متلقام ىئتتافةب ؤرلاريغىلعةداي زلاهذهاواج- نب رسفملا نمةعامج نالوهيدشتلا

 لقعلا فدجو.ملاذاو ةرآلا ىف ىلاعتةنلاةب ور عوقو ناكما ىلع تلددق ةيلقعلا لئالدلا نإ, تاضارتعالا
 ىلعاهؤارجاواهيلا ري_كملا بجو ةب ؤرلا تابثابةحيحصلا ثيداحالا تءاجو ىلا عن هلل اهب ؤر نم عنعأم

 هيلعدب زا سذنج نمن روكت نأ ب حبة داي زلانالو مطوق نعبيجأو ةطاحاالو هينشتريغ نماهرهاوظ
 ةدابزلا نوكست نأ بجو نيعمرا دقمب ع نكيملاذاو هسنج نمةدايزلا تناكن يعم رادقع ناك اذاهيلعديزملانإب

 اهيلعةدايزلا ناب جوف نيعمردقب رد قمري غاهمعنوةنحلا ىهو ىنسحلا ظفا ةآلا فروكلملافهل ةفلاخم

 اواج نير سفملا نم ةعامج نالو مطوق نعبيجأأوةب ؤرلاوهرياغلا كلذوةنجلا ميعنلارياغمأ يش نوكسن
 ىانلا ىلع مدقمتبئملاو ةيؤرلا ىهةداي زلا ناب نب سسفملا نم ةعاج لوقب ض راعمهنابةب ؤرلاريغ ىلعةدايزلا
 ةدحاوةُؤ : واول نم ةفرغة داي زلا لاق نا بلاط ىأ نب ىلع نعىورام ةدايزلا» ذه ىنعمىفىناثلالوقلا ملعأهتلاو

 ةثامعبسىلاو ةرشعلا مامت ىلا فيعضتلاة داب زلاو تانسحلا ةدحاو ىنسحلا نا تلاثلا لولا باوبأ ةعب رأاط

 ةداتقلاق هلضف نم مهدي زيي مهامعب مهم زحب لوقي دب نم اني دلو ى اعتوهناح يسهلوق لثموه سامع نءالاق

 لشمةنسح ىنسحلانا عبارلا لوقلا فعض ةئامعبس ىلا اهاثم ار شعب ةنسحلا ةداي زلال وق نسحلا ناك

 ةداب زلاوةنجلا 0 زنءالوق سماح لوقلا دها#هلاق ناوضرو هللا نمةرفغمةداي زلاو ةنسح

 ىشعيالو ىنعب(مههوجو قهربالو) ىلا عنو هناحبسهلوقو هو ةمايقلا موب هب مهبساحالاين دلا ىف .هاطعأام

 الو ىنعي (ةلذالو) هوجولادا اوسوه سايعن/!لاقورابغالو فوسك الوهن 1/1( )نجل الخان هوجو

 ىع(ن ودلاخاهيف مهةنجلا باعصأ كئلوأ) ىلاعت و كرابت مهم ر ىلا مه رظن دعب اذه ىليل ىفأن ب !لاقناوه

 نا



 ليقوهوركملكن م نوملاساهلهأ م١ (١2 نالةمالسلا مالسلاو أ اط امظعت همسا ىل اهفاضأ ةنجللا ىه (مالسل ارادوا وعد هللاو)

 كلذ نوكياربتءاوركسفت نملانتلدأو انجح نيبن كل ذك اهمكحك انف رعواين دلاة ايما لثم كلانياك
 هتلاركذامل (مالسلار ادىلاوعدب هاو ) ىلاعتو هناحمبسهلوق و بولقتلا نم ةهمشلاو كشا!لاوزلا جو ماببس
 ىلعف ةنحلاهرادومال_لاوههللاةداتقلاق مالسااراددرادىلااعدةلاح القل ازةينافات ا وايندلا ةايحلاةرهز

 ءانفلاو بويعلاو صئاقنلا عيج نم لس ىلاهتوهناحبس هن ءانعمو لجوزعفثلا ءامسأ نم مسا مالسلا اذه

 مالسلابف صوب ىلاعتهنا ليقو هعاظ نماوماس قلخلا نال مالسلابفصوب ىلاعتو هناحتبسهن !لِقو ريغتلاو

 مسامال_كلاراد ليقو وهالاتافآلاوهراكملا نم نب زجاعلا صل ىلعر دقي ال ىأم السلا ىذ ىنعمب

 نرزحلاو بئاصملاوضرملاوتوملاكتافآلا عي < نم اس دةفاهاخد نءنأأ ىنعملاو ارةمالس عمجوهوة نحلل

 ةكنئالملا مس "وأ اهلهأ ىلع مسي ىلاعت را ارادةنملا تس ليقودككلا وبعتلاو مغلاو

 ل_يلدهيفو مالسلار اد ىه ىتلا هتنج ىلا مهاعد نأهدابع ىلع همركوم دوجو هللا ةجر لاكن م نا لبق مويلع

 فصيالو ميظع ىلا الاوع ديال ميظعلا نالر.ثب باق ىلع رطخالو تعم-_سنذأال اوتأر نيعالام اهيف نأ ىلع

 (مهقتسمطا ارض ىلا ءاشي نم ىدوم و)هبانتكا نم ةريثكت انآ ىف ةنجلا ىلاءتو هنابس هللا ف صو دقو اهظعالا

 ةححللارابظاالوأةوعدلاب معمالسالا نيدوهو ميقت_ىلاهطارص ىلا هقلخ نمءاشي نم ىدهسهنلاو ىنعي.
 رباجن ع (خ) نيتوعدلا نيب ةرياغملا تلصأل ةرد_ةالاراهظاو قلخلا نعءانغت_ساايناثةوعدلاب صخو ||

 باقلاو ةمئان نيعلا مهضعب لاق و ماندنا مهضعب لاقف مان وهو لس .وهياعةللا ىلص ىنلا ىلا ةكسئالم تءاجلاق

 ايعادثعب وةبد ًاماهيف لعجوارادىنب لجر لت كل ئماولاققالثمهلاوب رضافالثم مبحاصان ا اولاقف ناظقي

 اولاقف ةبدأملا نم لك ًايلورادلا ل خدي /ىعادلا بجبل نموةبدأللا نملك اورادلا لخ د ىعادلا باجأ نغ

 عاطأ دققت عاط أنف د# ىعادلاو ةنملار ادلا مهضعب لاقف ناظقي باقلاوةمان نيعلا نافاههقفي اهولوأ

 ملسوهيلع هنن لصقل لو راج ل جرت ةياور فو سانلا نيب قرود وةنلا ىصغ دفا تل

 هيحاصاامش دح ل وق. ىلجر دنع ليئاكممو ىسأ اردنءمالسلا هيلعلبي ربجنأك مانملا ف تير ىتا لاقف

 اطا ارمصالثم برسض ةنلا نا )_سوهيلعهنلا ىل_دهنلا ل وسر لاق لاق ن اعمس نب ساونل ا نعوالثم هلبرضا

 طارمصلا سأر ىلعو عدي عادوروت_سباوبالا ىلعة>ةفمباوبًاامطن اراد طارصلا ىئاك ىلع ا مقسم

 ا لع باوبالاو مقّدسمطارمصىلاءاشي نمىدبم و ماللارادىلاوعدب هللاوهقوفوعدي عادو

 هجرت أهب ر ظعاوهتقوف نموعدإ يدل وراسل فش و هنبا دوا قرا ا طارصلا

 نبذال سابع نبالاق (ىنسحلا اونسح و أنبذلل) لجورزعهلوق 8 ب» رغنسدح ثيد>لاقوىذمرتلا

 مهيم أ امفهوعاط ًاوهقلخ نمايندلا ىف هللا ةدايعاو:س> أ نب ذالهانعملمقو ةنملاهللا الاهلا ال نأ اودهش

 ةلكخا ىلع ةظفللا هذه عقوت برعلاو نسحالا ثين أ:ةغللا ىف ىنسحلا ىراينالا نبا لاق ىنسحلا هنع مهاهءوهب

 نورسفملافلتخا (ةدايزو) ىنسحلاةبوثلااونسحأ نيذالهانعمليقو اهيفبوغرملاةادخلاوةب وبحلا

 هجوىلارظنلا ىهةداب زلاوةنلا ىهىنسحلانألوالالوقلا لاوقأ ىلعةداي زلاهذهو ىنسحلا هذه ىنعميف

 نب ةدامعو ىرعشالاىسوموب ًاوةفيذحو قيدصلار كب و بأ مهنمةباحصلا نمةعاجج لوقاذهو مب ركتلا هللا

 لوةعملاولوقنملالوقلا اذهةثىلعلدب وىدسلاولئاقمو كاحضااوةمركعو نسا لوقوهو تءاصلا

 لوي ةنجلا :نملا لهل خداذالاق )سو هيلعهللا لص هللا لوسر نأ ب يهص نع ىوراف لوقنملاامأ

 لاق رانلا نمانجنتو ةنجلااناخ دو انهوجو ضيدت أ نولوقيف مدي زأأيش نودي رثأ ىلاعتوكرابننلا

 ةبالاهذ مالت مث ةباورىفداز ى اعتو كرابت مهب رىلارظذلا نم مهلا بح يشاوطعأ ف باها فشكيف

 ىلصىنلا نعةرمت نب بعك_ ا مل سم هجرخأة داب زو ىنسحلا اونسحأ نيذلل

 ميلساو مهدي مالسلاوُسفل

 اليقالام-ميلع ةكن تدلملا

 ءاشي نم قفوب و (ءاشي
 ىلا( ميقتسم طارصلا]

 ةبادطاوةلالدلا هللا ل وسر

 ىنعلاو ةيانعلاو قيفوتلاب
 رادىلا مهلكدابعلا وعدي

 (اونس- أ نيذال)نويدهملا
 اشتر هللاباو_دمآ

 ىنسحلاةبوثملا(ىنسحلا)
 ةب ؤر(ةدايزو) نا ىهو

 نعاذك لجو زءبرلا
 نباو ةفيذحو ركبىنأ

 ىسوسم ىفأو سابع
 ن ةدابعو ىرعشالا

 مهع ةللاىذر تماصلا

 ةدايزلانأ عنو رسفملا

 نعوىلاعتهللاىلارظنلا

 هللا لوقي ةنجلا ةنل !لهأ

 نود رءاىلاعتو كرابت

 من ولوقيف مد زأأيسش

 لاقراثلا نمانحنتو ةنحلا

 ىلا نورظنيف باخ ا مفريف

 ًايشاوطعأ افيىلاعت هللا

 ىلارظنلا نم هيلا بحأ
 اونسحأ نب كارا

 بحاصهدروأ ادق عوف يمهد أعم عوفدمشب دح هن |لاقو ةرامعا اهذومال ثب طل |دهرك ذ دادي ' أف اشكل ا بحاص نم بجتلاو ةدايز و ىنسحلا

 ناوضروهللا نمةرفغمةدابزلا ليقوداب رعلا بوأق يف ةبحن ا ةداي ز ليقو حاحصلا ىف حب اصملا



 (سانلا لك ًايامم)اضعب هضعب طلاخ ىت-هببسب كبنشاف ىأ(ضرالاتابن)ءاملاب (هب طاتخاف) باحسلا نم (ءامسا نم ءانلزناءاك
 (تنب زاو) هناولأ ف التخاو تاسسا باهت ز(اهفرخز ض رالاتذخأ اذاىتح) شديشحلاىنعي( ماعنالاو )لوقبلاو راعلاو بوبحلا ىنعي

 ةرخافلا يللا تذخ اذا, مو ,رعاان ليشعلا ىلع يفرح زةذخآ صرالا تاعج حمصف مالك وهو ىزلا فءاتلا تءغدأو اس وهو هب حذب زئو

 نولصاهتءه.م نم نونكمشم ( ايس نورداقممأ) ضرالا أ (؛هلهأ نظو) نب زلاناولأ نماهري_هب تنب زتواهتسنك افنوللك نم
 (اهانلعفاراهنوأاليل) مس دق هنأ مهنا ةيقساو مهسسأ دعب تاهاعلا ضعبب اهع رز برضوهواناذع (انيمأاهانأ) اهتلغل نوعفار اهت ريل

 هذه ىف فاضملافذح ثبليىأاهعرز نعي ناك ( نغتم ناك )هلاصتن ساو هعطق ىعرزلا نمدصحا«اهيبش(اديصح) اهعرزانلعخ

 موقل تايآلا لصفن كلذك ) هنن غت/ناكلبقهناكبي رقلاتقولا ف لمثموه(سمالاب) (1707) ىنعملا ميقتسيا هنم ديال مضاوملا

 نوعفتيف (نركفتي ظ تبن سابع نبا لاق (ضرالاتابن) رطاابىأ(هبطاتخاف ) رطالا ىنعي (ءامسلا نمهانلزن اءاك ) اطاوزو
 نمادهو لاثمالا برصضتل

 تهب_ث بكرم اهيبشتتلا
 اهيدقت ةعرس ىنايندلا لاح

 دعباهميع ضارقتناو
 ضرالاتابنلاحسلابقالا
 اماطط باش نان قف
 نزوفتاكتو فتلاامدعب

 هفيفرو هنرضخحب ضرالا
 هيبشتلاةمكح ىلءهيبذتلاو

 اهتسشا هوفصةايحلانأ

 نأ اهتبيش اهردكو
 لاقءانالا ىلعأ فءاملاوفص

 ةفالسس اكر معلا نأرتمأ

 0 رخآو وفصهلّواف #

 ةئثج نإب زن هتقيقحو
 ندلا واين دلا لاصمب نيطلا

 ىلع تاينلا طالتخاك

 ةنيطلاف نيولتلا فالتخا

 نيتاس تبنت ةبيطلا

 حورلا نيجاي روسنالا
 مدركو ددزلا ةرهزو

 بحلا ترحل مركلا

 قئاقشر ةقيقحلا قثادحو

 مثبعللاعاعلو بطعلا بطحو حشلاحميشو كرشاا كوشومالا ماو فاذا فالخ جرحت ةثيبملاوةقب رطلا

 نم ماعنالا لك ًايامتو ىنعي (ماعنالاو) راقلاو بوبحلا نم ىنعي (سانلا لك أرام) نوللكن.ءاملاب

 | اهرهز ناولت رهظاهنجمس واهتراضنواهنسح ىنعب (اهفرخز ضرالات ذخأ اذاىتح) هوحتو شيشملا
 كتل هأ ىنعي (اهلهأ نظو) تن زنوىأ (تسزاو) ب روهزلا نم كلذريغور فص أ ور جأو ضيبأ نم
 تابنلادار ماو ضرالاىلا ةبانكل ا دراهد اص>واهفاطقو اهدا دج ىلع ىنعي (اهياع نورداق هنأ ) ضرالا

 (اراهنوأاليلإ) اوك الهماناضق ىأ (ان سعأاهانأ ) ةنب زلا ىلا ليقوةلغااوةرهلا ىلاهدر لبقواموهغم ناك ذا
 نكس نأك ىنعب( سمالاب نغتنأك )ةعوطق.ةدوصح ىنعي (اديص>اهانلعف-) راهلاوأ ليللا ىف ىنعي

 لثموهوهب ماقأ اذا ناكملاب ن الف ىنغ نمهلصأو ضرالار هظ ىلعةناقةنبان عورزلاو تابنلاو راجشالا كلت

 سانلااهمًايلاقال ىل اعنهنأ الذ واهن سحو اهم ر هز ىف نيبغارلا اين دلاب نيثبشتلل ىلاعتو هناصسةللا هب رض

 ايندلا ىلا نكرواهبفربتو ضالا ف ىنب نم لثملا اذهبهعبتأايندلاةويحلا عاتم < سفن ىلع ميغبامتا
 هيلعلزناذافافيعض نوكيهجورتأ دبمو ضرالا نمهزورب لّوأ ىف تابنلا نال ةرخآلا نع ضرعأو
 ضرالاتذ خأ اذا ىتحهلوف نمدارهاوهوةنيزلاو قنورلا لاكىستك او نسحو ىوقوب طاتخاو رطملا

 ىلعاهفرتز ةذخآضرالا تلعجو ئشلا ن.سح لاكن ةرابع فرخزلاو تابنلاب ىنعيتني زاو اهفرخز
 نأ كشالو ضايدوةرفصوةرضخو ةرج نرم نسح نول لكن مةرتخافلبايثلا تسلا ذاس ورعلاب هيبشنلا

 هللانامث اهبفاب واهب عافتتالا قهؤاجر مظعي واهبحاصاوم حرفي هناف ةمف صا اه ذه ىلع تناكىتم ضرالا

 |١ ةداتقلاةلبق نم نكست 1ناكا ديص-اهلعف-احي روأ درب وأ ةقعاص ضرالا هذه ىلع سر أ ى اعتو هناحبس

 اهم عفتني ىتلااين دل اةايحلاهذهةباغن|ليشغلا هجوو نوك« ا« لفغأأ هب اذ عوتند ا سم هيتاياين دلاب ثيشتملا نا

 لان اذا ايندلاب كسمتملا نالوهنم سأيلا عقودب عافنت الا فءاجرلا مظعاملىذلا تابنلا اذه نع ةءانكءرملا
 لثملا اذ ههبرض ن وكن أل محي ل #بقو اهناذاواين دلا ميعن نمهيفوهامهبل ف ةتغب توملاهانأ هتيغب اهنم
 ةف هنت أى وصقلاةباغلا ىلا نسحلا ف لماك:و ىههتئاذا عرزلا نال كلذو توم ادعي ثعبلاو داعملار كتي نم

 لثلااذهىلاعتودن احبسهنلا بر ضفة ىملّو أن اك اكن داعا ىلعر داق ىلاعتو هناحبس هنلان ا مةيلكلابفلتف
 ةوخآلا يفءايح أت اومالا ةداعا ىلعارداق ناكف اا! دعب تاينلا كلل ذةداعا ىلعرد-ق نم نأ ىلع ديل
 ىنعي (نوركمفتي موقل تايآلا لصفن كل ذك ) ىصاعلا بقاعيو عئاطلا بيثيف مطامأ ىلع,هم ز اجييل

 تت ا د د هس وج ع عع ص تح عم جم همسي ١ تمور حج مم ب سس روب يي ل جا حر م و

 امك

 دوعي نأ ىلا سمالاب نغتنأكس مرلا ف«ةثج بيغتف ار فصم تابنلا جيهماك ارتغمةايحلاهل.ازتف هداصح ثردعا| نيحاكمداعمهو عدي
 دازلانخأ نمديالاك دازامكرب نم ديالو هريثكك لهم ءهليلق عفن ءاملاكايندلا لاح كلذكو ثحبلاو ضرعلا دع ومو ثعبلا عيب ر

 زواجيءامحاضحضبباصتلا نوداف هك الهاوهبحاصفلت هكاسماو هعجوةلب نموجنيالءاملاض'اخ نأ هلز نمواخاللاملاذحأو

 ةرطنقلا تلتخاىتف تالصلالذباهتراسعوةاك زلا ىهوةرطقبالا نكميالزافملا ى از اوجلاوزاتجلا نيب لئاحرهنكب اصنلاوءامحاالب
 عمتجيءاملا نأ مداجمالا نيد داغرالادعاسب لاملا اذكو مالسالاةرطنقةاك زلا مالسلا هيلعلاقاذه نعو ةرطنقملاريطانقلا جاومأ هتقرغ

 فكلا ىفءانلاكق بيالو فلتيو ىنفب مم ليسملادسالا عمتجالءاملا نأ كليخبلا دكب الا عمتجال لاملا كلذ كوداجنلا نود داهولا ىف
 د ١ ويلا ولا الا ناو ية وسي



 لك م)ءاملا ىلعالعاموه (جوملامهءاجو) ب ءوبطاةدي دش ىأ ف صع ثاد(فصاع جي را)اوتقلت ىةيبطلا مع رلاوأ كللفلا ىأ (اهنءاج)
 نيصلخ هلل اوعد) كالهالا ىفالثم جلاب ودعلا ةطاحا لعج اوكله أ(. طيح مهنأ اونظو) جوملاةنكم أ عيج نمور حبلا نم نا
 نمننوكتل) جيرلاهذه نموألاوهالا(هذه نمانتيجنأ نأل) نولوةيهريغ هعمذئنْيح نوعد.الممنالهب كارششاربغ نم (نيدا هل
 نك-اورحبلا ف رييستللهباغ م٠.( كلفلا ف نوكلا لعجيرلو كتعاطب ني<سمتمكب نينمؤم كتمعتل (نركاشلا

 ةيطرشلاز|-+لا نومضم | ححححس
 قفا ىتح دعب ةمقاولا
 ىتح م ريسي ليق هناك اهزيح

 ةئداخلا هنله تعفو اذا

 ء ىجب نم تيكو تيكن اكو
 مكارتو فصاعلا جيرلا
 كالطاو نظلاو جاومالا

 باوجو ءاجنالاب ءاعدلاو

 نملدباوعدو اهتءاجاذا
 مزاول نم مهءاعدنالاونط

 هب سس:تموهف كالهال مهنظ
 نوغبي مهاذامهاجن أ املف)

 اهيفنودسفي (ضرالا ف

 نيلطبم ىالطاب (قاحاربغب
 ميغب امتا سانلا اهأي)

 مدل اان( كسا نع
 نم هلوقك كيلا عجرب
 نمو هسفنلفالاص لت

 ةويحلا عاتم) اهيلعف ءاسأ

 نوعتمتىأصفح (ايندلا
 ىلعو ايندلا ةايحلا عاتم

 ماسلا عفنلاهل لصح دوصقما/ةقفاوملا ةبيطلامي رلادج ووةن.ةساابكراذا ناسنالانال ةبيطلا ع رلا كلب

 تءاج ىنعملا نوكييف جيرلاى لا عجر اهتءاج فربمضا!نا لبق (فصاع جي راهتءاجإ) كلذب ةميظعلا ةرسملاو
 حير كلفلا تءاج ىنعي كالفلا ىلا عجرياهنءاجىف ريمضلا ليقواهتلقأفةدبدشفصاعمي رةبيطلا حعرلا
 هنال فصاعلاقا فاو ةعرسلا فصعلا لدأو ت د ث حيرلا تذصع ىنعمو ةفصاعو فصاع حب رلاقي فصاع

 ةنيفسلا ناكر ءاجو ىنعي ( ناكم لكن م جوملا مهءاجو) رك ديدق ميرلا ظفل نال جالو فوصعتاذهب دارأ

 طيح أمهنأ اونظو )هطالتخ اوءاملاةكرحةدشوه ليقور هلا ىف ءاملا براوغ نمالعو عفترااموهو جوملا

 ليفوكالطاهنا اونقيأو ىأن يقيلا نظلا نمدارملاليقو ق دحأو مهم طاحأدق كالطا نا اونظو ىنعي ( مهم

 اوصلخ أ مهنا ىنعي ( نيدلاه نيدلخم هبا اوعد )هيلع فارششالاو هنمون دلاو كالطا نمةب راقملاهنمدارملالب

 صالخاال قيقحلا لعلا صالخالا اذه ىنعم ىف ليقو مهتط ؟نمهاوسادحأ اوعدي لو لجوز ءهتلءاعدلا ف

 ىف اوعقواذا اوناكفىلاعتةئلاالاايالبل ودنا دشلا عيج نم ءهيجنيإل هنأ ةقيقح نوملعب اوناكمهنال ناممالا

 هذه نمىنعي (هذهن.) انب رايانت أ نأل نيلئاق ىأ (انتيجحأ نأل ) ءاعدلا هتلاوصاخاءالب ركود

 نم ىنعي )نب 0 اشلانمننوكسنا) ةديدشلا جاومالاو ةفصاعلا عي رلا ىهواهيف ن<ن ىتلا دئادشلا

 هللا ىجنأاملف ىنعي (مهاجن أ اماف) ةدشلاه ذه نم هيف نحنا اند الخ انيلع كماعنا ىلعكل نب رك اشلا

 مهنا ىنعي (قحلاريغب ضرالا فنوغبي, مهاذا)اهيفاوناكىنلاةدشلا نممهم طيحأ مهنأ اونظ نيذلاءالؤه

 ىلءىصاعملاب لمعلاورفكلا نمدب هللا م امربغىلااههف ا وزواحّتف ضرالا ىفاوغب وهودعوامهللا اوفلخأ

 لدعلا ةزوايوهودو# امهدحأ نيب ريض ىلع ىغبلات ادرفملا بحاصلاقدحلاةزواجم ىنءلا لص واهرهظ

 بحاصلاق ةهمشلا ىلا وأ ل_طابلا ىلا تم |ةزواحوهو مومذم ىتاثلا وع وطتلا ىلا ضرفلاو ناسحالا ىلا

 نيماسملا ءاليتساوهو قحب نوكيدق ىلب تاق ق<نوك, ال ىنبلاو قححار يغب هلوق ىنعمامتلق ناف فاشكلا|
 مس .وهيلعةللا ىلصةللا لوس .رلعفاكمه راجشأ علقو مهعورز قا رحاو مهرود مدهو ةرفكسلا ضرأ ىلع

 ليق (ايندلاةايحلا عامم) مكيلع عجار ك<يغب لابو نا ىنعي ( مكسفن أ ىلع يغب اع | سانلااهيأإي) ةظي رق ىنبب

 مالكوه ل يقو ةرخآلا دازاحاصيالا ين دلا ةايبللا غاتموه ضعب ىلع مكضعب ىغب نإ ىن_ملاوأ دتبم مالكوه
 ىهوةليلق امايأالا ضعب ىلع كضعب غبي نا ًايهتيالكسفن أ ىلع كيغبامناسانلا اهب ىنعملاوهلبق امي لصتم
 ىلع لبج ىغب ول مهضعب لاق ماظعلا بون ذلا تاركشم نم ىنبلاواهئاضقن |ةعرس فاهرصق عم ؟ِتاي>ةدم
 2 لاقفدلثع ن رومأملاناكوا |رعش ىنعملا اذه مهضعب مظن دق 'دىغايلا كدنال لبج

 هلدعأءرملا لاقم رين عجراف © ةعرصم بلا نا ىغبلا بحاصاي

 هلفسأوهيلاعأ هنم كدن ال * لبج ىلءاموب بج ىنب واف

 (نولمعت متكاسج) عربخنف ىأ(كتبنف) ةماقا موبي( كدج سانيا )كنون هس لوقو
 اهئانف ىف ىنعي (ايندلاةوي+!لثماهنا) لجوزعهلوق اهب عأكب زاجنف ىصاعملاو ىغبلا نءايندلا ف ىنعي

 ربخ و هوأ كلام ىلع كيغب

 عاتموأربخ دعبربخ عاتمو

 عاتموه ىأر مضمأ د ةبمربخ
 ثيدحلاىفو ايندلا ةايحلا

! 
 ة|إصاراوثريملا عرسأ

 ىلع كيغب امنا ىلاعتهنلا لاق ركملاو ثكنلاو ىغبلا هيلع نكهيف نكن م ثالث بعكن ب دج نعو ىغابلا ك دل ل بج ىلع ل بج ىفب ىلامهنع هللاىضر سابع نبا نعو نبدلاولا قوقعو ىنبلاايندلا ىفةللاام_هاجكي ناتنث ىورو ةرجاعلا نيلاو ىنبا| اباقعرمشلا لحم أو محرلا
 ايندلاةويحلا لثمامنا) هيلع زاجنو هنوكربخنف (نولمعت متنك اه كنبننف كعج صانيلا مث سفن ىلع ثكنياهفافثكحن نمو هلهلبالا ”يسلاركسملا قيحيالو كسفتأ



 (ةجرإ ةكملهأ (سانلاانقذأ اذاو تانآلا كد وج وك دانعل مب هللا لعفي امل( نب رظتنملا نمكعمىفا)هومتحرتقا املوزن ( اورظنتاف)
 (م,تسم ءارعض دعب نم ) ةعسوابصخ

 طدقلا طلس ىلاءتهناىور

 متنوكلهي اوداك ىتح

 مهجراملفايحلاب مهجر

 تاي ىف نونعط, اوقفط
 لوسر نوداعيو هللا

 مسوهيلع هللا ىلص هلبا

 ىإوالا اذاف هنودنك.و

 اهءاوج < زاثلاو طرشلل

 هلوقكو هوةأجافملل ىهو
 تمدقاي ةئيس مهصت نأ و

 ىأ نوطنقي مهاذا مهيدي
 اذاواواتذق ةئيس مهصت ناو
 اوركمةجر سانلاانقذأ

 هيطوديكلاءافخاركملاو

 ةبوطملاةروكمملاةبراجلا نم

 مه-سم ىنعمو ىلخلا

 ءوباوسحأ ىتح مهتطلاخ
 هللا لق)لاقامناو مهيفاهرثأ

 مهفصي مو (ارك عرسأ

 ةملكنال ركملا ةعرسب
 كلذ ىلعتلد ةاحافملا

 نممهانجراذاولاق هناك

 عوقواٌؤجاف ءارضدعن

 هلا اركاب تركنا
 نم مهسؤراوأ سغي نا لبق
 (انلسر نا ءارسضلا سم
 ام نوبتك ) ةظفحلا ىنعي

 ام ناب مالعا (نوركمت
 لع ىن<الايفاخهن :ونظت

 مكحام مقةنموهو هللا

 ىذلاوه ) لهسءايلإبو

 (رصلاوربلا ىف عريس
 ىاشعرمثفي ريسلا كيف قلو أراحبلا ىف ب راجللا كلفلاو باودلاو لجرالاب تافاسملا عطق ىلعنإ ردا كلعجب

 اهراكتاواهعفديانتاب ًاياوركمىأ (انتاناىفركممطاذا) ءوجلاو طحقلا ىنعي 98(2)

 نمكعمىنا) اطوزن ىنعي(اورظت.اف) وهالا ةبآلا لوزن ىتمدحأ عال ىنعماووهالا كل ذدسحأ ملعب العلل ٍ
 هلوق ّة نب رظتنملا نم مكعم ىلا لاطبملا ىلع قحلا راهظاباننبب هنلاءاضقاوزظنت اف ءاذعم لمقو (نب رظننملا

 قيضءالب وة دش دعب نم ىنعي ( مهتسمءارض دعب نمإ) ةمعنوءاخر ىنعي (ةجر سانا نق ذأ اذاو) لجوزع

 نينس عبسرطملا مهنع سبح ىلاعتوهنابسهنلا نا كلذ رةكمرافك انهسانلايدارملاو مماصأ شيع ١ ىف

 دالبلا تبصخأ ىتحريثكتلا طال مهماع لزتاف مهجر ى اعتو هناصبسةنلا نا مث طحتقلاو عملا نما وكله ىتح
 ىلاعتوهناجبسهلوقوهو ركملاورفكلاو داسفلاىلااوعجر لب كاذب اوظعتب لف رضلا كل د دعب سانلا شاعو
 امناهللاقزر اذهنولوقيالنايح نلت اقملاةوءازمتساو بي ذك ىأ هاجبلاق (اننايآىف ركم مهاذا)

 هللا لوسرانب ىلصلاق ىنوجلا دلاخ نبديز نع ىورا.. لولا |ذهةعص ىلع دوا ذكواذكءونب انيس نولوقنب

 لهلاقف سانلا ىلع لبق فرصن ااماف لوالا نم تناك ءامسرث أ ىلع ةيدب, دحلاب حبصا !ةالص لسو هيلع هنأ ىلص

 لضفن انرطملاق نمامافرفاكو ىف نمؤم ىدابع نم مص لاق لاق لعأ هلوسروهتدااولاق كبر لاقاذام نور دن
 نمؤمىف رفاككالذف اذكوا ذكءونبانرطملاق نمامأو بك اوكتلاب رفاكىن نمؤم كل ذفء_تجروهنلا

 ىمسو ليللا ىف عقو دق ناكرطم ىأ ل يللا نم تناكءامسرث أ ىلعال اة قا عاكاركلا
 نودقتءياوناكوهريظن طقس محن علطاذارمقلا لزانم ىهبرعلا دنع ءاونالاوءامسلا نمرطقي هنالءامسرطملا

 ريئأتلا كلذ لع نم برعلا نفاضيأ نوما معزباكع روأرطمدوجو نم كلذ دنعدبإلهنا ةيلهاجلا ف
 رفكو هذع ىمهنو كل ذة مالسا|«_لع ىننلا نف براخال هبسذي نم مسهنمو علطو درهظ ىأءانهنال علاطال
 كلذ دنسأ نمامأو ةلالدلا ىنعمب لهاجو هفاليادهلعجت ماما وريث أتلا كلذ لعاف ملا نا دقتعا اذاه دقتعم
 لعأ هللاوةنلاةمعنرفكحب رفكلالوأت نم مهنمو موق همرحو موق ههركدقفاهمارخن ازوجب ىتلاةداعلا ىل

 ناكوةليخا نم عونب رهاظلاههجو نع ئثلا فرص نعةرابعركملان الار كمهنلا تاي اب مهب ذكس ىمسو
 دجتابمطلق ىأ(١ اركم عرسأ هنلا لق دسافملا نمهيلعنو ردقبام لكبةللاتايآ مفدى نولاتحيةكمرافك

 قحلا مفد ف كنم نأ, ام كيلا عرسأ كك الهىف هنأ ذعناوءازجلا ىلعر دق واذ دش أو ةبوقع لجأ هلل

 نوبتكانلسر نا) ةمايقلاموبىلامهاهماوهوهنمدشأ ركع م_-هركملباقركملاب هللا ةمعناولب قالو

 موبىلاةئيسلاةحيبقلالامجالا مهيلعنوظفحي ونوبتك«نيبتاكلا ماركا ةظفحلا ىنعي (نوركمنام

 هنلاوهىنعب (رصبلاوربلا فكري ىذلاوه)ىلاعتهلوق يف مهركمىلعنوزجيواهءاوحضتفي ىتح ةمايقلا
 ىف كل ىداها تناوهءانعم ليقو كلفلا لع ر حبلا فو باودلاروهظ ىلع ريلا ىف <_امحب ىنعي مريسي ىذا
 (كالفلا ف متنك اذا ىتح) رحبلاوربلا فريسلا بابسأ كل ؛ئىهملاوهوأ شاعمال اباطرملاوربلا ف ريسلا
 ءانببك ناكدحاولااهبدي رأنافنافلتختامهاري دفتو عج او دحاولا ىلع قلطت كلفلا ةظفلو نفسلا ىنعي

 نفسلا ترجوىنعي ( مهب نيرجو) ىلاعتهلوقل جل انهاهيدارملاو دس ءانبكن اكمل ااهبدي رأ ناولفق
 هنمدوصقملافاشكلا بحاصلاقتلفةبيغلا ىلا باطخلا نع مالكسلا فرص ةدئافامتلق ناف اهباكرب
 هللا ةبطاخم ناهريغلاق و يبقتلاو راكشالا دبر ينص مهنم ىع دتسي واهنم مهب كيل مطاح مهريغل لوك ذيهناك ةغلابملا

 نسح بطاخنا ماقم بئاغل ا ماقأ نم لكو بناغلا نعربهلا|ةلز عرس «يلعهنلا لص هيدن ناسل ىلعهدابعل
 مالك يصف نم سكمْلِب وروضحلا ىلا ةبيغلا نمم الكلا ف تافتاالا نال يقو يئاغلا ىلا هدر ن ١ هنم
 كالفلا كلت ن ابكر حرفو ىنعي (اهباوحر فو ) ةنك اسةبيطحي رب نةسلا ترجو ىنعي (ةبيط حي رب ) برعلا

 كلت
 ةئرا (ةبيطعرب) ةغبلامال ةبيغلا ىلا باطخلا نم ع وجراهبف نع( مهب) نفسلاىأ( نيرجو) نفسلا ىأ (كلفلا ف متنك اذاىتح)

 اهنماقتساو اهنيلل يرلا كلتي (اهباوحرفو) ةفيعضالو ةفصاعال بويا



 اومسفاوثعبلانورقيالاوناكمال 2( .ؤ/) * اهشرعمواين دلا سمى ىأ(هّللا دنعانواعفش) ءانصالا ىأ (ءالؤهنولوقي و)

 مانصالا هذ هو تيعوىح<و عفني ورضي نما قلتالف ميظعتلا عاؤنأ ظعأةدابع'َنأو مفنتالورضتال

 لهألاق (هللادنءايؤاعفش) اهنودبجب ىتلا مانصالا ىنعي( ءالؤهنولوقب و) عفنتالورضتالة راو داجج

 لغتشن نك-اوهللادبءن نأ ل هابان_لاولاقومايا مهتدابع نمهللا مظعت فد_ثأاهندايعنااومهوتىناعملا

 الامهدبعنام مهنءارابخ|ىلاهتوهناحب_سدهلوق هنموهللا دنعانل ةعفاش نوكسناهناف مانصالاهذهةدابعب

 جي رج نءاهلاق ةرخآلا ىف مط مفشنا نأ نوم زب مهناا#دحأ نالوق ةعافشلا هذه ىفوىفاز هنلاىلاانوب رقيل

 اثعب ن ودقتعيالاو ناكر تهنال نسهلاهلاق م _ثياعم حال صا ىفاين دلا ىف مط عفش اهنا ىتاما او سابع نبا نع
 هلناهللانو رحأ عل (ضرالافال اوتاومسلاىف معيالا هللا ن وبذتا) دمار مط لقىأ(لق)ت ,ولا دعب ا

 هللا ل ىفن دوصقملاو مازلالا قي رط ىبعا دهو ضرالا ىفالو تاوم_سلا ىفاكي رمش سفنل هللا عيالواكي رس
 نوكيال نأ ب جو هتلاموا_عم نكي ثيحوةللاهماعلادوجوم ناكولهنالةتبلاهل دوجوال هناو عيفشلا كلذ

 ىنم كلذهللا ملعام لوقيه سفن ف لصح عش ىئندارأ اذا ناسنالا نافف رعلا فروهشماذهلثمو ادوجو م

 هسفن ىلاعتو هناحبسهنلا زن ( نوكر شي امج ى اعتوهناحبس ) عقوالو طق هنم | كلذ لصحام هن اه دوصقم

 هناحبسهلوق هو هماعيالو ضرالاو تاومسلا ىف كيب رشه نوكين أى اعتودا نالاودادضالاو ءاكرشلا نع

 نيدلا ىلع اعيجاوناكىنعي رفاكو نمؤمىلااوقر فتف ىنعب (اوفلخافةدحاوةمأالا سانلا ناك امو) ىلاعتو

 ليباقلتق نأىلا مالسالا نيد ىلعاوناكمّنير ذو مالسلا هيلع مدآن ا كلذ ىلع ددو مالسالا نيدوهو قحلا
 اوناكمهنا لي قواحون هللا ثعبف اوفلتخا م مالسلا هيلع سون نمز ىلا كلذ ىلءاوعب ليقواوفلتخ ا مليباه
 مالسالا نيد ىلعاوناكليقو كلذ دعب اوفلتخا مة :رفسا| نمهعم نمو حول ج ورح تقو مالسالا نيد ىبع

 هلوق ىف سانلا نمدارا نوكيلوقلا اذه ىلعف ىل نبورمعهريغنأىلا مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربادهع نم

 نءلوقنملوقلااذهورفكلا ف ىنعيةدحاوةمأسانلا ناكل يقو ةصاخ برعلاةدحاوةمأالا سانلا ناكأمو
 نبرذنمون, رشبم نييدنلاهللاثعبفةرقبلاةروس ىف ىلاءتوهناصسهلوقهيلع ل ددو نب زرسفملا نمةعاج
 ةيلستهيفف مهضعب لس اماورفكلا ىلعالوأ اوناكمهمناف داو نبد ىلع سانا اريصب نأ ىف عمطمالهنا» 0
 رفكو أنام |نماوناكن ب دى ىلعل ديامةبآلا ف سيلوةدحا اوةمآسانلا ناكل يقو ملسو هيلع هللا ىلصىبنلل

 اوفلتخامةصيحصلاةملسلاةرطفلا ىلع قلخلا ل اوأىاوناكمهناهانعم ليقو جراخ نم ليل د ىلع فوقوم هوهف

 هناريصني وأ هنادوهمهاوبافةرطفلا ىلعداوب دووم لك ملسوهيلعهنلا ىل_ههلوقبةراشالاهيلا اونايدالا ىف

 (كلب ر نمت قبسةلكالولو) ىلاعتو هناحبسهلوق غو مالسالاةرطف ث.دحلا فةرطفلابدارملاوهناسجعأ وأ
 هناوةمالاهذه لاهما ىه ىاكل ا لاقلزالا قباس ىف كلذب ىضقو الج, ةمأ لك لعج ىلاعتو هناحتمسهن| ىنعي

 مهدي الصف كلذ ناكو نيب ذكتلإ ةب وقعلا ليعكتو باذعلا لو خب ىنعب ( مهني ىضقل) باذعلاب مهكللهمال
 ايف م-ميلع ىضقيالهناهنلا ةمكح ف تضم ىنعي كب ر نم تقبسةلك الواو نسحلالاقو (نوفلةميفاهف)
 لخدأو مهناسعإب ةنجلا نيئمؤملا لخدافايندلا ف مهني ىضقلةمايقلا موي نود باقعااو باونلإبهيفاوغلتخا
 هناةللا نم قيس ل قو ةمايقلا موي مه دعوم لسع لجالا هللا نم قبس نكسلو مهرفكب رانلا نبي رفاكسلا
 الولو ىذغت قبس ىتجر ناهلوق ىههللا نمتقبس ىنلاةماكلا ليقوهيلعةل |ةماقا دءبالاادحأ ذخاؤيال

 نوفلت< هيف اوناك امف مهني ىضقي مث ةمايقلا موي ىلاهتجرب مهرخأ نك-اواين دلا فةب وقعلا مهل جتا هتحر
 هيلعدحر ته امد يلع لن اله ىنعي ( هب رن هةئاهيلعلزن أالول) ةكمرافك ىنءي(نولوقي واين دلا ىف ىنعي

 بيغلاا او بيغلا نسوههينومعلأس ىذلا نا ىنعي (هللبيغاااما) د#ابمط لقف ىا(لقف) تايآلا نم

 ب

 , داجوةراتعاهنال اهود_بعنا مهعفنتالواهتدابعاوكرنواهوصء نا مهرضنال ىتلامانصالا نوكرشملا
 ثعسال مهنا عأدهجةئلاب

 ةمايقلاموب وأت ومي نمهللا

 لق) روشنو ثعب نكينا
 (لعيالام هللانؤبنتا

 . ءاعفش مهنوكيهنو رخمأ

 سلا ءايئثاوهودهد_دذع

 هلامواعم نك, ملاذ او هلل مولعمب

 تامول هما عيممج لاعوهو

 ىف) هلوقوأ ش نكسعبر
 (ضرالا الو تاوم.لا
 دج وب لامنال هيفنا ديك 1

 هناصيس) مو دعموهفامهمف

 هزن ( نوكر شا ىلاعتو

 كي رشهلن وكنا نعهناذ

 امو ىلعوةزج ءانلابو
 ىأ 3 رد! ةلوضوم

 نيذلا ءاكرشلا ندع

 نعوأأ هل مسه را

 ناك امو) مهكحاارشا

 (ةدحا اوةمأالا سانلا

 ةإم ىلع نيةفةمءافنح

 اوفلتخ نأر يغ نمةدحاو
 مدادهعف كلذو مسند
 لتق نأىلا مال_لاهيلع

 دعب وأ ل_يباهليباق
 نءهللارذب /نيح نافوطلا

 (اوفلتخاف)ارايد نب رفاكل
 ةلك الولو) اللم اوراصف
 وهو (كب رنم تقبس
 موببىلا مهل اريخأت

 الجاع ( مهنبب ىضقل) ةمايقل

 ايف (نوفلتخي «يفاهف)
 نءقحازيعاو هيفاوفلتخا
 ةمكلل هت قو لال
 راد رادلاهذ-_هناىهو

 5 1 وح صلي سو سس

 ىأ(للبيغلا ف!لقفألاهوحرتقاىتااتايالا نمةناىأ (هبر نمةباهيلعلز االونولوقيو) باقعو باوث رادرادلا كاتو فيلكس
 ريغالةحرتقملا تايآلا لازن ا نع فراصا!ملاعااوهف بيغلا لعب صتة اوه



 ( يلع هنوأنأم هللا ءاشول

 اذه ىلع لزم ملهتلاءاشول ىنعي (مكيلع هتولتامهنلاءاشولا)هلي دبنو نآرقلارييغت كذماوبلط نبذلا نيكرسشملا ته اح 0 0 ِ الا تسيل هنوالت نا ى

 دقفإ) هبوكملعأ الوهبةنلامك اردأالو سابعنب!لاق (هنمك اردأالو) كيلعهنءارقب ىفىمأ. لو نآرقلا

 0 ناعب راةدم نأ ارقلا|ذهىلا جوب نألبق كيف تدكمدقف ىعب (هلبق نما مع كيف تثبل

 |!ىماهراهظاو هنلاةثيشع

 : : 1 ىًالجر جرح ناوهو

 هلاو> ا اد وابفلا اونر اوتساس دقاوناك ةكمراتك نأ جاجنتحالا ذدمج وو 3 1 م 5
 3 2 بسلا مرق

 مهءاج نيعب رالادعب م ةنس نوع رأكل ذو ولا ل بقدر ةدمدحأ نم لعتالواباتك علاطب ملايمأ ناكهناو طا ؟يلعأر قيف

 59 بادآلاو ماكحالا نمهيفو نيضاملارابخأو مواعلا سئافن ىلع لم#ملا ميظعلا بادتكسلااذهم 8-5 مالك لك
 نيانماك عفو لقعهل نم لكفهتضراعم نعءاحصفلاو ءاغلبلازجتأ اامةعالبااو ةحاصفلاو قالخالا 1 1 20

 نمنآرقلااذهناىنعي (نولقعتالفأ) هلوق 0 ا اعلا نصرا نمل ةعنا ارامل ناسا 3 0: 0 ١ واقعتالف)هلوق الىلاعت هللا « الالصءملاذهنا 6 فيتم لئالعو

 0 او>و م تومئاعاساى سنا لوصر لعلزن ٌألاق سابع نبا نع (قإ ىسفن لبق نماللاداحوأ هللا نعرابخالاو عورفلاو

 فوت م نينسر معا مي ثكسف ةني.دا كا رجا هفةرجعطإب ىمأ مث هيلا ىحوب ةنسةرسشع ثالث تكف ةنس نيعبرأ هللاالااهملعي ال ىتل' بويغاا
 وهو قوتوميلا ىسوب ةنسةرسشع ثالث ةكع ماقأ ل سوهياع هللا ىلصةننا لوسر نا با اور فو لسو هيلع هللا ىلص مكملعأالو (هبمك اردأالو)

 ىرب و تودلا عمس ةنسةرشع سكك ماقأ ٍلسوهيلعهنلا لص ىنلا نا باور فوة: س نيتسو ثالث نبا ىناسل ىلع نارملابهللا

 هنس نيتسو س# نباوهو قونوار مث ءةندملاب ماقأ اوهيلا جوب نين سنام وايش ىر الو ني سوما

 ةئس نيتسو ثالث ناوهو لس 00 ل رو تلتئم ح (3) نيحبحملا كاب رخأ
 وبأو نيتسو ثالث نباوهو ملسو هيلع هللا ىل !مهللا لوسر ضب, ق لاق سن أ نع( م) نيصحصلا ىفهاحرخأ

 لاق نحرلا دبع ىفأن بةعبب ر نع (ق) ]م هجرخأ نيت ةسوثالت ن.اوهورمعو نيإتسو ثالث نءاوهورك

 نمارمع محيف تئيادقف)

 لوزن لبق نم 0

 امفتقأد_ةفىأ نآرقلا

 موةن-س نيعب رآكشي
 الو نئابلا لب وطلاب سيل ,وقلا نمةعب رناكلوقي سر هياعةللا ىل هللا لوسر فص, كلام نب سنت عمس 0 2

 نءاوعو جولاهيلعلزز 1 طبسال ل دالانالو قهمالاضينالابسنل :نوالا ره ًاريصقلاب نما ادام قوتر
 نباوشو زن الجر طيسالو مدالابالو قهمالاض يب الب سبل 'نوالارهز اريصق الو هيلع ت ردقالو هوحن
 ىسيلوةنس نيتس س أر ىلءهللاهافوتوار مث عةئ».دم اب و حولا هماع لزني, نين نينسر مشع ةك< ثبلف ةنس ناعب رأ نايبو معبافوصوم 6

 ىلصهرمسىفدروو ىوونلا نيدلا ىبح خييشا| لاق نيصيحصلا ىفهاجرخأ |ءاضيب ةرعش نورث عهترو هما الفأ) 0070

 قفتاو سابع نباوةشئاعو سن أثر دح نم مسماهاوراه رهش ا واهنحأ ىهوةنس نوتسو ثالث ةثلاثلاو ةنس

 كرتودوقعلا ىلعاههفرصتةاةهن_س نيتسةباورفهيلع قابلا اولواتوةنس نوتسو ثالث اهثح نا ىلع'ءاملعلا
 هوسدامم باوجاذهو

 ركن آر فب تناهلوق 2

 هلوقو 1 احل اقلام ىربو هيلاءارتفالا ةفاضا نما ذه

 صر هنأ ظانلا مهوتامب رورظنملاهبركوهو ص+لا نولكض ايبا ديد_ثلا هبدارملا قهمالا ضيبالاب سبل ىل_عىرتفا نم رظأنف)
 ىنعي (!ذكهللا ىلعىرتفا نم لظأنغ) لجوزعهلوقعقة راو ضايبلا نيب نوللارهزأناكهنادارملاو | دي رب نأ لمت مابذكهنلا
 هللادنع نمنآرقلااذهنا ىلوقىفهيلعب ذك أملوابذ .كهنلا ىلعرتفأ ىفا ىنعملاوادلوواكب رشهل نأ معزف | ىفّنرا ىلع نيكرشملاءارتفا

 هانعم ليقودلولاو كب رششلا نعةرنمىلاعت ةئلاوا دلو واكب رمشدل نا متبع ف بذكسلا هللا ىلع متي رتفادق منأو

 هللا ىلع« تب رتفا ىلا ثيح نم ىنمهسفن ىلع ظأايندلا فدح ناك اىلهتلادنع نم نكي مول نآرقلا اذهنا

 هسفن ىلع ملظأ الو ل_هج أايندلا ف د أسيل لاقي نأبجوىلاهاحوأهلل!ادنع نمنآرقلااذهناك امو

 دلووذو كي رشوذةأ

 امتايدافت نوكحي ناو

 ءارتفالا نم هيلا هوفاضأ

 نيكر شم ا ىنعب (نومرجلا ملفيالهنا) ديحوتلاالئالد ركن أو هللا دنع ٠ نمنآرقلانوكبدخج ىنعي (هنات ا | ىلع بذاكلانانايبهيف بذكوأ) ىلاعنهلوقوهو ناي امني ذكدقفةنلا دنع نم نآرقلا ذه نوكينأ تركن كنا ثيح نم.كنم (] نآرقلاب (هنايااب بذكوأ)
 ءالؤهدبعي و ىنعي (مهعفنيالو مهرضيالام هللا نود نمنودبعي ) قى : 00 0 ع اع ق هنأب ب .: كلاو هلل ذ هناي اب بدكملاو هلئا

 141010000000000 1 0 : حلفيالهنا) ءاوس رفكلا

 نوكرتلا اهودبعنا (مهعفنالو) اهتدابع اوكرتنا(مهرضيالام هللانود نمنو دبعيو نومرجنأ

 / ةكئالملا نم فتاطات وص ىنعي توصلا عمس , هلوقهايتشا اهم لص> اهءاباضيإ ًاةلوأتم سهلا ةباورورمسكلا



 بسح> ىلع <لماعنفا ارشوأ اريخ نولمعن ار ظننل ىأ )ن وامعت فيكراظن:ل) اهاكلهأ ىتلانورقلا دعب ض 00 مسو

 كر
 م١٠ ابندلا مالسلا هيلعلاف كيفامب رازتغالا مأم<يضامب رابتعالابأن ولمعت

2255555331313 222222222222222 
 م سو هيل علا ىلص ادجت بي ذكتب نوكرش لاهم أكعلب كلذكمهاسراوبذك الةيلاخلا مالا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهيف لسرأ نبذل ةكمل هال باطخلا (مهدعب نم ض رالاؤفئالخ انلعجمث)

 فيكرظننل) مهانكتهأ نيذلاةيضاملانورقلادعب نمض رالا ف ءافاخ سانلااهيأك انلعج م ىنعملاو سو

 وهو كلا أربتخنل دي ربيملعلا ىنعمانهرظنلاو كلا معأ ب سح ىلع <لماعنف ارشوأ اريخ ىنعي (نولمعت

 اراهظا ىلا هتودهنا بسلا فصوىزاجو لعلا باطوهرظنلا ىنعم ىناعملا لهآ لاق نوكين أل بق نوكميام معي

 كرابتهوقك هيسحب مهم زاجيي ينم نوكيا معلا بلظن نمةلماعمدايعلا لماعي ىلاعتؤهناح مس هنال لدعلل

 ىلصةللالوسر نا ىر دخلا ديعس ىنأ نع م) ىزارلاوىدحاولاهرك ذالمع ندحأ بو وابياىلاعتو

 اورذحاو اين دلااوقتاف نولمعت فيك, ظنيفاهيف ؟فلختسمهّنلا ناو ةرضخة واحاين دلا نالاق مسوهيلعهللا

 هناحبسهلوق ُه ءاسنلاةنتفاورذحاواين دلاةنتفاو رذح اهانعمابن دلا اوةنافهلوق ملسمهج .رخأ ءاسنلاةئتف

 كيلا ءانلزن أىذلاانب امك ُث ايآن يكرشملاءال وه ىلء”ىرقاذاو ىنعي (تاذيياننابا مهيلع ىلتتاذاو) ىلاعتو

 ءالؤه لاق ىنعي (انءاقل نوجررال نييذلا لاق ) كتوبن ةدكوانتين ادحو ىلعل دن تاحضاو ىنعي تاندب دحتاب

 اركنم ناك ن ملكوت وما دعب ثعبلاي نون ميال مهنالانب اوث نوجرالوانب اذعنوفاختال يذلا نوكرسشملا ا

لاقوةكموكر مم كلذلاقةداتق لاق( هلدب وأ اذهريغنآر قب ِتنا)!باقعفاخالو اباوثوجريال هناذ ثععيلل. ُ
 

 ىأن هللا دبعنب ورمو صفح نإ زركموةربغملا نب ديلولاو ىوزخ ا ةيمأ نب هللا ديبعر فن ةدجمه لتاقمأ|

 كب نمؤن نأ دي رتتنكن | ل .سوهيلعهتلا ىلص ىنال ءالؤهلاق ماشه نب ماع نب صاعلاو ى ماعلا سبق
 تنل قف كيلعةللاهلزنب /ناواهميعهيف سدلوةانموىزعل اوتاللاةدامعكرتهيف سيلا ذهريغ نآرقبت أف

 مامالالاق امارس الح ناكمو ًالالح مارح ناكمو جرّب ا ذعتباناكم لعجافهلدب وأ كسفن دنع ض

 كلذاورك ذم-مناامصدحأ نيهجولمتءساقلالا اذه ىلعرافكلا مادقا نأ معا ىزارلا نيذلارفن

 | مهضرغو كبانمالهتلدب وأن آرقلا اذهريغنآر قب انتج وامطوقوهوءازهت_سالاوةي رخسلا لبس ىلع []

 اوماع كلذ لعفولهبا ىتح ناحشمالاو ةب 'رجلا ليبسىل ءكلذاولاقاون وكن أ ىناثلا ءازهتسالاو ةب رخسلا

 | نألمتع هلدب وأ اذهربغ نآرقب تئادل |وق ىنعموهللا دنع نم هيلع لني نآرقلا اذه ناهلوق ىفابذاكن اكمنا

 , اهريغب هنايآٌضعب لدبي نأوهو هدوج وعمالا نوكيالّلي ديتلاو نآرقلا اذهدوجوو رن ارقبّىلأب

 ءالؤطدمجحايلق ىأ (لق) هل اوقب مهبيجح نأ هللا سمأ لس وهيلع هللا ىل_مهللالوسراولاسا_اوهوبلطاك

 نأى ىنبذياموىلا سيل ليدبتلا نمهومتبلطىذلا اذهنا ىنعي (ئسفن ءاقلت نمهلدبأ نأ فن روكييام)

 الا كربخ ا موهنعك" اهنأو أ هبكسماامف ىنعي( ىلا .وبامالاعبتأنا) هبرموأملو ىسفن لبق نم هريغأ

 (مظع مون باذع فر تيصع نا فان ىنا) ىدن ءنمالهثلا دنع نم وهب كنت |ىذلا ناو هبهنلا نر بختام

 ىبذعي نأ كلذب هتيصعف هتلدب وأ هباتاكماكح أت ريغوأ ه سم تفلاخ نا هللا نم ىىشخ أ ىف دمنا مطلق ىأ
 ءالؤطدجالقىأ (لق) ىل هتوهناحبسهلوق يو تعضرأ امعةعض ىم لكل هذن مون ىف مظع ب اذعب

 لة سطسملا ل ما 1911 للا مل 77:0 2-7

 ( ىأث - (نزان) - 09 )
 ىف رتيصءناف اخ ىناهلوقا حولا ةهج نمهلدب وأ اذ هريغ نآرقب ت'اهلوقباودي رينأ ل متعال واذ هلئثمانلقا ءاشنوانولوقيو

 فيك اورظذافانمر ظنع متن ىنعل او هلماعهسيلعمدقتتي نأ عنمهيف ماهفت_سالا ىنعم نالر ظننبالن وامعتب بصنلا لح
 اهيف كفلخت هللا ناوةرضخ ةواح

 اذاو) نوا معت فيكرظانف
 (تانيانناب امهيلع ىلنت
 نوجريال نيذلا لاق )لاح
 ىفام مهظاغامل (انءاقل

 ةدامع مذ نم ناردقلا

 ' لهالديعولاونائوالا

 ربغنآر قب تئا) نايغطاا
 انظيغيام هيف سبل (اذه
 (هلدب وأ) كعبتن كلذ نم

 باذعةيآناكم لعجتنإب
 ةطالارك د طقستوةجرةنآ

 نإب ىماف اهتدابع مذو
 هنالليد_بتلا نع بحي

 ناسنالاةردق تحن لخاد

 ةيآ ناكم عض نأ وهو
 طقس نأوةجرةبآباذع

 لق) هلوقب ةطالاركذ

 ىل لحام (ىل نوكيإم
 (ىسفت ءاقلث نمهلدبأ نأ)
 الا عبتأ نا ) ىسفن لبق نم
 الاعبتأال (ىلا ىوام

 الوةداي ز ريغ نء هللا حو
 ىذلا نال ليدبنالو ناصقن
 نمالللادنع نمي تينأ
 فاغأىا) هلدباف ىدنع

 ليدبتلاب ( ىف رتيصعنا
 باذع) ىسفن دنع نم

 موب ىأ (مظع موب
 نآرقب نايتالاامأوةمايقلا

 هناكمل دداف هلم ىلع ر داف كناو ك دنع نمدناهيفف تآرقب نآ رقلادباحارتقااماديك-لاحارتقالا انهىفمهضرغو مظع موب باذسع

 ليدبتلااوام>يفهنماور خسف كله الو ًاهنماوحنيف هللا هكلهس نا اماف لي ديتهنم دجو نا هنا اولاحلارابتخالف ليدبنلاحارتقااماو رخآ

 : ىلف) هللا يلعهنارتفالاحيحصتو هيلعةفج



 ظ الل ناسا 2 كي رار ةزكادليق ام هاا دجيوو نودي (نوهمعي) مهالضو مهكرمش ( مهئايغط ىفان ءاقل نوجريال نيذلارذنف)
 ةجحللامازلا مهنايغط عم ةمعنلا موب ءاعضيفنو مهلهمنف ىأ مهئنايغط ىف مهر ذنف مهلج مهبل ىضقت لورمدا مل ل جتنالو ليقهناك ليج اى

 فطعليادب لاخلا عضوم ىف( هب: :+ل)هتلازالهتنااعد ىأ (اناعدرمضلا) رفاكلاهبدار 1اوهباصأ 07 )٠5 (ناحنالا ساذاوز يبق

 ادعاقوأ) ىأ نيلاحلا

 اناعد ىأ هيلع (اماقوأ
 رك ذ ةطافو اهجطعم
 :ررضملا نا لاوحالا هند

 نعرتفيال ايعاد لازبال
 رضلاه:علوزب ىتحءاعدلا

 اهلكةتالا-ىفانوعدب وهف
 نع ازجاعاعجا»ضم ناك
 ردقبال !دعاقوأ ضوبتلا

 قيطيالاىاقوأ مايقلا ىلع

 ةنضاقسكا اماف) ا

 نأكرم) هبامانل 21( رتذ

 ىأ (هسمرضولا انعديل

 ىلوالا هّتقي رط ىلع ى غم

 لاح ىمنو رضلا سملبق
 فقوم نع صوأ دهخلا

 عجريالعرضتلاولاهتبالا
 لصالاوهبهلدهءالهنأكهيلا
 فدذحو فقفتانعدي لهنأك
 (كلذك ( نأشلاريمض

 نيز)نييزعلا كلذ لثم
 نب زواجملل( نيفرسملل
 ن: ز رفكاا ىف دحلا

 هتسوسوب ناطي-شلا
 نم (نولم_عياوناكامإ)
 وكل نع ا

 دقلو) دمع عابقاو

0 

 (اوماظاملا) ةكمىل- هاب

 اكدهال فرظ .وهواوكرشأ

 (مهلسر مهتءاجو) ىفواولاو
 بيذكتلاباوماظ ىأ لاحلل

 لاقلاق ةرب رهىنأنع (ق) نوددرتي عب (نوهمعب) مهوتعو مهدرغىىنعي (مهنايفطف) تولا
 رشبلا بضغياكبضغ شبان ىفاف «ينفلخت نا ادهعك دنع ت ذا ىفا مهللا لسو هياع ثنا ىلص لال وسر
 ةمايقلاموبكيلااهم هب رقتةب رقوةاكزوةالصهلا عاعجاف هندلجو' هتنعإوأ هتبم_س نيما لا نم لجرامياف

 داره او دهجاوهدشلا ىأ (يضلا نانالا سماذاو) لاو هالو و هنااا وادا راقك كلذ لمجاو

 هنالاح ع يجدي رب (ًامئاقوأ !دعاقوأ)اعجطضم هبنج ىلع ىأ (هينولاناعد) رفاكلاةبآلا هذه ىف ناسناالإب

 هنالاح عيج ىفايعادلازيالرورضملانا ىندملاو ثالثلا تالاملاهذ_هىدحا نإ ءكفذنال ناسنالا نال

 سماذا ىنعملانوكين أ زباجو جاجزلا لاقو امئتاقوأ اد_عاقوأ اع>ادضم ناكءاوسهريضف شكت. نأ ىلا

 لاو الا هذ هلاءاعدلا رك ذنالدعب هيفلوقلا اذدهو امتاقهسموأ|دعاقهسموأهبنطرضلاناسنالا

 (يم) هنعهانعف دو رضلا نمهب لزئام هنعانلز أاماف ىنءي ريض عانت 2 اماف) هل ذنءبرقأ

 ريمضلا طقسأ ا مناوانع دي ل هناكم ريدقت فذ> هيف (انعدبإ نأك ) رضلاس مية لوالاهتقيرط ىلع ىعي

 ناك أمى فنورضلاهسءنأ لبق ىلوالاهتلاح ىلعرمتسا هنا ىنعملاو (هسمرضىلا) فيفختلا ليمس ىلع

 اذه نب زاملثمىنعي (نوامعياوناك امنيفرسملالنب زكلذك ) رقفلاو قيضلاوءالبلاو دهجلا نمهيف
 قاحلاو كلما كلام هنال ىلاعتو هناحبس تلاوه ني زاو نيفرسسملل ني ز كلذ كح يبقلا لمعلا ذه رفاكسلا

 فرسملاو كلذ ىلعهاياهلطارادق اب ثكالذو ناطي ثلا وه نب زلال يقو ءاشي فيكم هيف فرصتي هديبع مهلك

 فلتأو مانصالاة دابع ىفاهعيضو هسفن فانأ هنالافرس مر فاكلا ىمسامن او علك فدا زواجئاوه
 مرج نبالاقو اهءادخ ىنغياهتت دسو مانصالا ىلعهنوقفنياوناك اموبئاوسلاو رباحبلا قهعي ضو هلام

 ليقو ءاخرلا دنعركشلا كرتوةبيصملا دنءءاعدلا نم ىنعي نوامعياوناك امنيفرسملل نب زكلذك هلوقىف

 ناةبآلادوصقم ناب ومطامعأ لبق نماوناك نيذلا نيفرسسملل نب زكلذك لامع كل نب 8

 ىلع لية رضلاهسماذاف ءانرلاوءامعتلا لوصح دنع رك دل ٌليلق ءالبلالوزندنعءربصا|ٌليلق ناسنالا

 فشك اذاف ءاليلاوةنحلا نمهبلزئامةلازا هللا نمايلاطءاعدلا ىف دهت<هنالاح عسيج ىف عرضتلاو ءاعدلا

 نمؤملاامأف نيقيلا فيعضلا لفاغلاةلاهنهوالوأ هيلع ناك املا عجرو ركسشلا 0 اشف

 ءاعدلاو ع رضتلاريثك ءامعنلاو ءاخرلا دنعهلل ارك اشءالبلادنعارباص نوكسف كلذ فالح هناف لقاعلا

 هوركمهبلزنوأ ةيلبب ىلتب ا اذا نمؤملاناوهو !ذه نهىلعأ ماقمانههو ةيهافرلاو ةحارلا تاقوأ عيج ىف

 عيج ىف لجوزعهلل ارك اش نوكيلب هنعبلقااب ضرءم ريغةنلا ءاضقب ايضار كلذ ىلع هرب_ص عم نواب
 : هرصتلا هلوهلاعفأ عيجج ىف ميكح قالطالا ىلع ثلا كلامى اعتو 0 رابتةثلان ا نمؤملادمعلا ل عيل اوهلاوحأ

 هناحبسول ف ٍّه لس 00 اولدع 0 را 6 7 و 2

 0 ويلا 0 م امو) ف 0 0 0 و) اوكرشأا مل ىنعي 0

 انكله أ اكىنعي(نيم رجلا موقلا ىزجن كلذك )هللا دنع نمهباؤاجاميمهوقدصي ومياسرب مالاهذه ىنعي

 نورصي مهنا امهنم لعهنلا نالاوكسلهم مواوقب نا(او 0 رلاوناك امو) تا ازجعملاب ( تانيبلاب ) مهلسر مهتءاجدقو

 ذكن مهك الهاف ببسلا نا ىنعي ثلا ديك ًاتلماللاو ضارتعاوأاوماظ ىلع فطعو هو مهرفك ىلع
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 ىفةافالهن هللا معو لس .رال موسي ف

 ىلعةكملدإل ديعووهو (نيمرجاموقلاىزحن) كالهالا ىنعيءازجلا كلذ لثم (كلذك )ألسرلا ةثعتب هلا اومزلأ نا ده مطاهما



 هنموةنللا قي رطىلا ,هنا ارونب ةرخآلا ف مهيدهم وأاهيلا لوصولاك ةداعسلا بسب كسلا ذا ! اريسفتوهلانابب ( راهثالا مهت< نمىرجت)
 رفاكلاو ةنملاىلا!دءاقوارونهلن وكيف ةكول كامعانأهل لوقت. ةنس> ةروص فولت هلرودهربق نم جرخاذا نمؤملا نا ثيدحلا

 ةباده مه دي زب هللا نا ىنعملا نوك,ن زو ىرابنالا نبا لاقو رانلا ها دن, ىتحهإمع هب لازبالف دضاابرفاكلاو

 مهتيثو ىنعلانوكن زوو مسهنع كوكشلاا لي زي ومهم واقاهب روني رباصب وفئاطاو صئاصخم
 ىنعي (راهمالا وتحت نمىرجت) مها ده موهقيديصتب ىأهني دل مهب رمهيدو مهنا يا هانعم ليقو ةبادط ا ىلع
 كتحت كب رلعج دق ىلاعتوهناحب_سهلوقكوهق مهروصقو مهترس أ, ىلاعأ نماهيلا نور ظني مهدي نيب
 مط كلذ ىنعي (معنلا تانج ىف) مهىماب ىرجت لبق واهم دن نيب دارأ لب هيلعةدعاق ىهواهتحت هن هب درب ماب رس
 اهيفمهؤاعد ىأ ءاعدلا ىنعع ى :وعدلا ل بقو اهيفمهم الكو مط وق ىأ (اهيفمها اوعد) معلا تانج ف

 لهأ نيب ةمالعةملكلاهذهريسفتلا لهآلاق ةصيقتوءوس لكن م ىلاعت هنادي زنتةلكىهو (مهللا كناحبس) ||
 دي اوملا ىلع نوهتشياعب تقولا ىف مهنونأيف مهللا كناحبساولاق ماعطلا اودارأ اذاف ماععطلا ىف مدخل اوةنيلا
 اذافاضعباهضعب هب_ثيال ماعطلا نم نول ةفحص لكى ف ةفعص فا نوعبسة دام لك ىلع يمىف ل يمة دئام لك
 نيملاعلابر هددها نأ,هاوءدرخاو ىلاعتو كرابت هلوق كل ذف مهاطعأ ام ىلع ةننا او دج ماعطلا نما وغرف
 ءانثلاو لجو زءهلل سي دقتلاو ديمحتلاو سيبستلابةنجلا لهأ لاغتشا مهللا كناحبسهلوقب دارملا نأ ليقو
 لاقرباج نعءىورامهيلعل دب ومهنذال اكو مهجاهتباو مهرورسسديمدلا ورك ذلا اذه ويلاه وهام هيلع

 الونولوسالو نولفّتيالو نوب رمثي واهيؤ نواك أي ةنلا لهألوقي مسو هيلعةّنلا ىلدةنلالوسر تعمس

 مديمحتلا وحيبستلا نو مهلي كسلا حش رك شم .روءاشج لاق ماعطلالابافاولاق نوطخ.:ءالو نوطوغتشي

 اقرعو ءاشج ماعطلا كلذ ج رخ ىأءاشجهلوق ملسمهج رس دجلا اوحيبستلاةياور فو سفنلانومهاي

 مالسلاب ةكئالملا مهييحتليقو مال اباضءإ مهضعب ىح ىنعي (مالساهيف مهتيحتو) ىلاءتو هناحبسه وق 0

 ةعاج نآانرك ذدق (نيااعلا ب رهنندجلا نأ مهاوعدرخاو ) مالسلاب مهب ردنع نمةكناالملا مهينأت ليقو

 اوهتشا اذامهناو بورمشملاو لوك أملا ببسب ةنجلا لهأ لاوح | ىلع ديم>:لاو حيدستلا اواج- نب رسفملا نم
 كلذ دنع دئاوملا مفرتف نيملاعلا برهن دجلا اولاق هنماوغرفاذاو ئشلا كلذ رضحيف مهلا كناصبساولاق أيش
 مهنا ليقو هيلعءانءاوهركشب نومة ودهم زغتو هللا مظعتب نؤ دتي ةنمللا لهأن اهلا معأ جاجز لاقو

 هناحبسهلوق ف ثيدحلا فرك ذاككلذ نومهلب مهنا ليقود .محتلابهنومتخو ميسنلاب مهمالكنوحتفي

 ةرسض ههيف مطامب رمثلا فم ماعد ةباجا سانل] هللا لبكي ولو ىنعي (ريشلا سانلل هللا لتي ولو) ىلاعتو
 هللا كرايال هللا نعل بضغلا دنعهدلو وولهاللجرلا لوق ىفاذهسامءنبالاق لاموأ سفن ىفهوركمو
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 مهاهتسا) هيفد باحت سنا هركبا عهدلو وهلهوهلامو هسفن ىلع لجرلاءاعدوهةداتق لاقو ف ٍ

 | ىعب (مهاج مهمل ىغقلا) ريب مهتاعد ةباجا مطل كي نأ نوبحاكو ري_هلاب مهاجم ة#ساكى ندي (ريخلاب
 ةبدتق نب|لاقوةلوكلا باطلا كت سالاوهتقو لبق ئشلا مدفن ليجكتلاو اعيجاونامو مهك اله نم غرفل
 نوعدامءالبلا ]ل يكتوت ,ولإب مهدالوأ ومهلهأ أد مهسفن أىلعن ,وءدبدقرهذلاو بضغلا دنعسانلا نا
 ريخلاب مطات_سادب نولوكت_بىدذلارشلاب» وعداذاهللام_عماجأ اوللوقي لاو لاءاطعاو ةج-رلاو قزرلاب

 ى دال بي حسي همر كووإ_ذغب ل جوزعةللا نكلو مهكحاله نم غرفل ىنعي مهلجأ مهياا ىضقل
 اذه ناكنا هللا لاق نيح برا نب رضنلا ىف تاز ةبآلاهذهن ا ليقو شا ىف هل بيجعتسيالو ريخلاب
 باذ_لا نب رفاكسللهللا ليلو ىندملا نوكسإ ذه ىلعف ءامسلا نمةراجخانيلعرطماف كبدنع نم قا وه
 هلوقلوقلا اذ هةدىلءلديواءيجاوكاطو مطاجآءاضق لجتل دلولاو لاملا نماين دلا اريسخ مط لبعاك

 هلروصدربق نم ج رخاذا
 لوقيفةئيسةروص فهل
 ىت>هب قاطنيف كلمعانأدل

 ىلع لملداذهورانلاهل>دب

 جنم درملا ناممالا نأ

 مضيرلو مهناهيبلاق ثيح
 تانج ىف)اصلال معلا هيلا

 وأى رحش قلعتم ( ميعتلا

 مهاوعد )راهنالا نملاح

 ىأ (مهللا كناحببس اهنف

 هليءادب مهالا نالمهؤاعد

 كح انا مهالاهانعمو

 اذذلت مهللا كناحبمس

 مهتيحنو ) ةدابعالهرك ذب
 مهنحي ىبح ىأ(مالساهبف
 ةيح ىهوأ مال_ىلاب اضعب
 فيضأو مهاياةكسنالم ا

 ةيحنوألوعفما ىلاردصملا

 (مهاوعد رخاو) مسطظقتلا

 وه ىذلا م-مماعد ةاخ و

 برةنادجلانأ) حيبستلا

 دهلا اولوقي نأ (نيلاعلا

 ةففخم نانيملاعلا بر هلل

 مهمالكل وأ ل يق نأشلل

 ديمحتلا هزخآو حييبستلا

 ههيزنتوهللا ميظعتب نؤ ديف

 ءانثلاوركشلاب نومتخي و

 امهناب نوملكتي و هيلع
 هللا لتي ولو) اودا ارآامع

 ؟؟(؟>( اا 77707007777077 __-_--ججججج مطاجم ةسارشلا سانلل
 ةكملهأ دارملاو مطهتب اجا ةع :رسراراعشا ارب مط هزيدتت عضوم ريخخاب مطاجمتسا عض دوف ,ريدخا مط هل يمك ةرمشلا سان هللا لدبي ول اوهلصأ( ريخلاب

 اوكاهأواوتيمأل ( مهلجأ مويا ىضقل) هيلا موبيجتو رخلا مط لذاك هباوعد ىدلارمشل !مطاناخم :واو ىأءامسلا نمةراجانيلعرطمأف مطوقو

 لجوزعةئلاوهو لءافلل ءانبلا ىلع ىاش مهاجم هيلا ىضقل



 : نينسلاددع ىأ(نيئسلاددعاوماعتل) لزانمهانردقرمقلاوهلوقكلزانماذهر دقووأ (لزانم) هريسمر دقو ى أر مقلار دقو (هردقو)

 (كلذةلباقاخام) روهشلاو نينسلابةردقملاتيقاوملا اولاجآلاباسحو (باسحلاو) روهشلا ىلعاطاةشالنينسلاب ىئتك افروهشلاو

 (قل!ب)استلم (الا) روكذملا

 موقل ) مهريغ نونلاب و
 نوعفتنيف (نوملعي
 ىف نا) اهيفلمأتاإب
 نااار لسللا[ تدلبخا

 امهنمدحاو لك ءىجيىف
 فالتخ!ىفوأرخالا فاخ
 ىفةللاقاخامو) امهينول

 نم( ضرالاو تاومسلا

 موقل تإنأل) قئالخلا

 رك ذلاب مهصخ (نوقتي
 ةرحالانو ردح منال

 رظنلاى ار ذا مهوعديف

 نوجرال نيذلانا)
 الصأ هنوعقوتيال (انءاقل

 متافغلمطابب هنورطخمالو

 الوأ قئاقحال نطفتلا نع

 نوفاالوأ ءادعشلا هلم ون

 نأبحب ىذلا انئاقل ءوس

 ةويحلاب اوضرو) فاخي
 اورث اوةرزخآلا نم (ايندلا

 ريثكلا ىلع قافلا ليلقلا

 (اهبا اونامطاو) قابلا

 - م 0

 مم 0 اوامأو

 فئوالواهيف نوركفتال

 كئلوأ) نادبخ نالهيلع

 نانادسم مهاوامو ادتبم

 هيلعلدفوذحمب قلعتي (نوبسكياوناك 3 ىف ءايلاو كئاوأريخةل+او هربخرانلاو

 صفح و ىرصل و ىكم(تايآلا لصفب) اثيعهقللوةغلابلا ةمكحلاؤهىذلا )705( ١

 امهمالو ءايضلا نم فءضأهنالر ونلاب رمقلاص خوروثلا نملك أو ىوقأاهنالءايضااب سمشلا صخ

 || صتلارونلا نمىوقأو لك أسمشلاب صتحلاءايضا| ن ىلع كلذ لدفراهنا!نمليللا فرعبولاب واستول

 ردقوأ لزانم امطردق ىنعملاو رمقلا» سمشلاى لا عجربهردقو فريمضلال يق (لزانمهردقو) رمقتلاب
 ىتك اوأزاجالل هردقو ىفريمضلادحو امئاواهنعنارصقيالو ريسلا ىف امهنازواجياللزانمامهريسا
 ىريمْصلا ل.قو هوضرينأق حا هلوسروهللاو ىلاعتوهناحبسهلوةكوهفرخالا نو دامه دحأ رك ذب
 كلذونين_كاوروهشلاءاضقنا فرءيهب و عرس لزانملا فر مقلاريسنالهدحورمقلا ىلا عجربهرد-ةو

 ةي رمقلاة:_ىلا ىهع رسشلا فةربتعملاةنسلاوةلهالا ةب قر ىلعةيفبم عرشلا فةرب_تعلاروه-لانال

 ةعقطاو نارئدلاو ايرثلاو نيطبااو نيطرعشلا ىهوةلزنمنورمثءونارمقلالزانمو ةيسمشلاال
 رفغلاو كامسلاو ءاوعلاو ةفرصلاو ةربزلاو ةوبجلاو فرالاو ةرثنلاو عارذلاو ةعنطاو

 دوعسلادعسو عاب دعسو عباذلا دعسو ةدلبلاو متاعنلاو ةلوشلاو باقلاو ليلك الاو ىابزلاو

 ةموسقم ىهو رمةلالزانمهذهف توحلا نطب و رؤملاوادلا غرفو مدقلاولدلا غرفو ةيبخالادعسو

 نازبملاو ةلبنسلاو دسالاو ناطرسلاو ءازوجلاو روثلا» لجلا ىهو اجرب رثع ىنئاىلع

 ةليللكر مقلا لزني و لزنم ثاثونالزنم جرب لكل توحلاو ولدلاو ىدلاو سوقلاو برقعلاو
 نب رشعواعست ناكن او نيثالسر هثلا ناكن ا نينل لرتت#س مثةليل نب رشعو ةيناءاضقن ىلا اهنمالزنم
 اطوخدتقوو نينسلاددعاهماوملعتل لزانماهذهردق ىنعي (نينسلاددع اوملعتل) ةدحاوةلدأ ىف 1

 هنلاقاخام) اهتداب زواهتاصقنو تاعاسلاو مايالاوروهشلا باسح اوملعتلو ىنعبب (باسحلاو) اهصاضقناو

 تايآلالصفي) ائبعالو الطإب كلذ قا لوهتنا دحو لئالدو هنردقراهظاو قدعال ىنعي (قلابالا كلذ

 نا)هتبن ادحوو هللا ةردق ىلعاهب نول دس موقل ةعطاقلا نيهاربلابديحوتلا لئالد نيبب ىنعي (نوملعي موقل
 ةباالاهذهريسفتمدقت (نوقتيموقلتاي آل ضرالاو تاومسل ىفةللا قاخاموراهنلاوليللا فالتخا ىف
 باقعلاو باوثلان وب ذكم مهف ةمايقلا مونانءاقل نوفاحال ىنعي (انءاقل نوج ريال نيذلانا) اهرئاظن ىف

 ملامىلاعتو هناحبسهلوق هنمو ف اال ىنع؟انالفوجريالنال-فبرءا| لوقت فوخلا ىنمب نوكمءاجرلاو
 9 ,ءاجرلاو هفخي لىأ هب اهعسل جرن لحنلاهتعسلا ذا ىلذطا بي ؤذىفألوقهنمواراقوهلل نوجرنال

 اهبلط ىفاواسمجو اهوراتخا ىنعي (ايندلا ةويحلاباوض دد) انا اون ىف نوعمطال ىنعملان وكيف عمطلا نعم

 ىتلاةنينأمطلاهذهواهيف نيئئمطماهملا اونكسو ىنعب (اهباون امطاو) اهفرتز واين دلا ةئد زبنوخارمهف

 راذنالا اوعمس اذا فوختاو لولا مهم واق نعتلاز ًااهتاذلواين دلا ىلا ليما نمرافكلاٍب واق ىف تاص>

 لاقود.-وتلاةلدأت الابدارملال يق (نولفاغاننإلا نعمه ني.ذلاو) مهب واق ىلا كلذ لصيإل في وختلاو
 رانلا م هاوأم كئلوأ) نوذر عم ىأ نوافاغ نر قلاو ٍلسؤ هياعهللا ىلص دمت نع ىنعيانتايآ نعسابعنبا

 اونمآنيذلانا) لجو ل حا لاطعألإو بيذك-ةلاورفكلا نمىنعي (نوبسكياو ناك امب
 مطامعأو مهنا ملا او تانجلا ىلا مهب رموم دهم ىنعي (مهئاعإب مهم رم دهم تاحلاصلا اول_.عو

 اذا نمْؤملا نأ انغلب ةداتق لاقو هبن وشعار ون مط لج ةنجلا ىلا طارصل | ىلع مهمدهمدهاجم لاقو حاصلا
 ةنحلاىل ا ادئاقوارونهلنوكسف كلل عانأ ا!لوقيف تن نمهللوق. ةنسحةروص ىفهإ# هلروصرهربق نم جرخ

 رفاكلاو

 لعجاذاو باوثلا ىلا ىدؤملاديدسلا
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 ىطصا هللا نا لوقي ٍلسو هيلع هنلا ىلصةنلا لوسر تعمس لاق عقسالا نب ةلثاو نء(م)هنمتن.كىذلانرقلا
 مهئاه ىنب نم ىفافطصاو مشاه ىنب شي رق نم طصاو ةنانك نماشي رق ؤطصاو ليعمسادلو نمةنانك

 اوساجاشي رقناهللالوسرابتلقلاق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر مع باطملا دبع نب سابعلا نع

 ملسو هيلعللا ىصةللالوسرلاقف ضرالا نمةيد.كى ةإ لثككلثماولاهتف مهنبب مهءاسح أن ورك اذني

 ريخت مث ةليبقري_خ نم ىنلعف لئابقلار يختم نيقي رفلاريخو مهق. رفريخ نم ىناعف قاخلا قاخةئلا نا
 ىلاعتو هناحبسهلوق نا ليقو ىذمرقلا هجر أ انني مهريخوا سفن مهريخاناف مهتويب ريخ نم ىنلعفل تويبلا
 سانلاا هب أ كءاجد قا لوقلا | ذه ىلع ىنعملا نوكسيف ىلو أ مومعلا ىلع هإمف ماع سفن أن ملوسر مءاجدقا
 همالك ع امس نعرمثبلا ىوق تفعضل ةكئالملا نم ناكو لذا كل ثمرسثب عينج نم ىنعي سفنأ نملوسر

 02 و كهوركمىنعي ؟تنعهيلعدي دش ىأ (متنعامهيلعزي زع) ىلاعتو هناحبسهلوقو يو هنع ذخالاو
 ىلع صي رحةداتق لاقو ميلا ريدا لاصي او عك نا ىلع صي رح ىنعي (مكيلعصيرح) ملالض هيلع

 نيبن ذاب ميحر نيعيطملابفؤر 1س وهيل عللا ىلصهن أى نعي ( محر فؤر نينم ول )هللا بدهم نا اوكي اده
 ىاملاان او دج انو دان اءامس أ ةسدس ىل ملسو هياعةتلا ىلص ننال اوسرلاقلاق مطم نب ريبج نع (ق)

 "نه دعب سدل ىذلا فقاعلاو بقاعلا انأو دق ىلع سانلاريشحب ىذلار شام اانأو رفكسل!ىنهتاوحعىذلا

 نم نيمسا نيب هتايبن أن مدحال ىلاعتو هناحبس هللا عمجمل لضفلا نب نسحلا لاق انحراف نانا 1
 هلوق ف ميحرفؤ رلسانلابهنلا نا ىلاعتوهناحبسلاقو اهحرافؤرمامسف لسو هيلعنلا ىلص ىبنلاالا هتامسا
 كويصانوهلوسر وهللابناعالا نع نوقفانملاورافكدل اءالؤه ضرعأ ناف ىنعي(او اون ناف ) ى اعتو هناحس

 هب وهريغ ىلعال ىنعي (تاكوت هرلغوهالاهلاال) يلع فرصني وهنلا ىنيفكيىنعي (للاىبس>لقف) برحلل
 لخد ف تاقولخملا مظع أ هنالك ذلاب شرعلا ىلاءتوهناصيس صخامنا (ميظعلا شرعلابروهو) تقثو
 تييلاقياكةلافي رسشت رك لايهصخ نوكيوأ هنوداه ميظعلا شرعلا بروهف ىنعملانوكسيفرك ذلا فهنودام
 رخآ ةروسلارخ [ىلا كفن أن ملوسر مءاجد_-ةانابالاناناهلاق هنأ بعك ن.ىفأ نءىورهنلا
 مسفنأ نمل اوسركءاجده/ناتيآلا ناناهةنلباد_هعنآرقلاث دحألاق هنعةباو رفوالو زن نآرقلا
 لع ىلاعت و هناحيبس لاو نيتيآلا ارنآىلا

 *ماللاوةالصلا هيلع سنوبة روسريسفنإل

 هلاق تانآثالثلا رنتك ىلإ كيلاانلزت امم كش ىف ت:.كنافىلاءتو هنا>عم_سهلوق ىهو تانآثالثالا كعب تاز
 هب نمو نم م-مموىلاءتهلوق ىتدملا نماهبف نا سابع نبا نع ىرخأةباو رفوةدا:ةلاقدب و سابعن:|

 هتجرب وللا لضفب لقى اعتوهناحب_سهلوق ىهو نيبال ةيكم ىهلتاةملاقو ةنآلا هب نم يال نم مهنمو
 افرح نوعستو ةعسنو فال 1 ةء_نوةلكن وثالث و ناتنئاوةن اهفامثو فل أو تايآ عستوةئام ىهو اهيلت ىتلاو

 *« ميحرلا نحرلا هللا مسب لع :
 رلا هنع ىرتأ ةياو رف سابع نب! لاقو ىرأ هللاان انعم كاحضااو سابع نب لاق( رلا) لجوزعهلوق

 ءامسأ نم مسارلاةداتق لاقو هللا دمع نب لاسو ريبج نب ديع_سلاقدب و ةءاعقم نجرلافو رح ن و محو

 ةبافكهيفايةرقبلاةرو-لوأ ىف ةعطقملاف ورا ىنعمىف مالكا مدقتدقوةر وسلل مسا ىهليقونآرقلا
 كلةريدقتلا نوكيوةروسلاهذهىفةدوجوملاتايالاىلاةراشالا كالت ظفل نمدارملا (باتكسلاتانآ كلت)
 هيلعلزن, نأهدعو لجو زعهنلانا كلذو دمتاب كيلا هل هلزن أ ىذلا نآر فلا وهو باتكلا!تايآىهتايآلا
 نآرقلات انآ نمةر وسلا هذه مدقتام ىلا ةراشالا كال: ةظفل نا ليقو روهدلاهريغتالوءاملاهوح«الاباتنك

 لبقىتااب تكلا باةكتلا تاي ابدارملا نار [لوق ىفو ميكا باتكسلا تانآىهتايآلا كال: نا ىنعملاو

 (متنعام هيلعزيزع)
 هنوك-|قاش هيلعدي دش

 0 واقل او متن ع متماضعب

 باذعلاىفعوقولا كيلع
 لع (ملع سارع
 مكنم ( نينم وا ) مناميا

 (ميحرفؤر) ريغ نمو
 نم نيمساءهلنا عم< ليق

 ناف) لس وهياعةللا لصةللا

 نع اوضرعأ ناف (اواون
 كوبصانو كب نامإالا

 كانو مهترعم كيفاكوهف

 هيلعوهالاهلاال) مويلع

 ىرمأ تضوف (تاكوت
 (شرعلا بروهو) هيلا
 قلخ هللا اخ مظعأ وه

 ةلمقو ءامسلا لدال افاطم

 رجلاب (ميظعلا) ءاعدال

 برلا تعن ىلع عفرلاب ئرقو

 ةبآ رخآى أن عزعو لج

 نملوسر اج دقات لزب

 سنوب ةروس)ة بالا <سعنأ
 مسنو ةثام( مالا هءاع

 اهدءبام اذك وةيكم تانآ

 هللا مسالرونلاةروسىلا
 (رلا) «ميحرلا نجرلا
 وأو ىلءوةزج لا ممهوحنو

 فوردال د دعتوهوورمت
 كل: ) ىدحتلا قب رط ىلع

 ىلاةراشا (باتكلا تانآ

 نم ةر وساا هتنمضتام

 ةروسلاباتكلاوتابآلا



 0 لاا رم-متدازف) ندبلافداسفلاكجالعىلاجاتحيداسفوهدقافنوكش (؟هب4) (ضرصم,جولفىف نبذلامأو)

 - .٠ - . / م 3 7 || م 0

 || (ضرم مهب واقف نيذلاامأو) ى اعتوهناحسهلوقوهورفكلا ىفةدايزلا لصحن كلذ. كنآرقلا لوزن ببسب | 0 06
 . || لصحاذاندبلا ف ضرلاكجالعىلا جاتح باقل فداسف هنالاض ىمنيدلا ف كشلا ىمسقافنوكشىأ || © د أ 5. ه

 نعرابخاوه (نورفاك

 توملاىلا هيلع مهرارصا
 ىنعي (نوربال وأ)
 ةزج ءاتلابو نيقفانملا

 || كلذو مهرفكىلا ارفكى عي (مهسجرىلااسجر) نآرقلا نمةروسلا ىنعي ( مهتدازف) جالعلا ىلا جاتحي
 || حبقأهنالاجر رفكلا ىمسولوالامهرفكع مارفك اودادزا اهباؤ زوتساوأ ةروسلوزناو خالك م هنأ
 مهو ىنعي (نورفاكمهد) نيقفانملاءالؤه ىنعي (اونامو) رذقتسملا عيشلاةغالا ف سجرلا لص وءايشالا

 صقتي ودب زينامالاةبآلاه ذه ىف دهاجلاق لسو هيلع للا ىلههلوسر ىلع لجوزعهللا لزن أل نودحاج
 5 0 ' ا 0 مهنأ) نينمؤملل باطخ
 00 د تك ادادر تاراس لوس وكاس نس نارا وسر ديدخ ار هناكو أ رو ا
 ىت>ضايبلا كلذدادزا امظءنامالادادزا اكو بلقلا ىفءاّضب ةعلودبي ناميالا ناههجو هللا مرك 7 ا

 بقلادوس ىتحداوسلادادزاقافنلادادزا اطكو باقلا ىفءاد وسةهلودبب قافنلا ناوهكبلقلاضيدي || 0
 دوسأ هود جول قفانم بلق نع متقق_ثواو ضيب ا هود جول 0 رع رااح اوك 17 ا 2 2 7

 نعربخ هنأ ىلعءايلإب“ئرقو نينمؤملا باطخ ىلعءاتلاب نورت “ىرق (نو ربالوأ) ىلاعتوهناحب_-هلوق و 00 0

 (نين ىموأة سم ماعلكف) نولتبي ىنعي (نونتفيمهنأ) ض سم مهب ولق ىفهلوق ف نب روكذملا نيقفانملا يعادل ار
 || مهقافتر اهلي نوحضتفي مهنا ليقوداهجلاو و زغلابليقو ب دجلاو طحتقلاب يقودنا دشلاو ضا سمالإب عي 5 ف 00
 مث) نيترموأةىمةنسلا ف مهدهعنوضقني مهنا ليقو نوقفاني م نونمؤيمنوقفانب مهنا ل يقو مالسالاةلو ا

 اه نوظعتيالو ىنعي (نورك ذ.مهالو) هللا ىلا نوعجرءالودهعلاضقنو قافنلا نمىنعي (نوب وتبال عقب امبنورك ذب مهالو
 0 كر تا 7 ع لك ردا هافلاورسع اب هللا دعو قدص ءرم نورد || ©. .

 || سان اتعابف عب (ةروستاز ام 5 كالت ل اي 1 نديلئزا اماذاو) مالطدالا نم مهم

 ىنعي (دحأن موك اريله) ةراشاضعبلمهضعب لوقي برها كلذب نودي ري (ضعبىلامهنعب رظن)
 . 1 3 كك عضعل ظن ةروس تاز

 ادحأ نأ اوماعن او دح-سملا نماوج .رخ دحأ مه ري نافكسلجم نم متق ناك ارينينمؤملا نمدح له نيا نماغت (ضعب

 0 ا نا الا نت ع (اوعرصلا م )لاا ك1: لعاوشبلواوماق نينمؤلا نم هاربر ب ساس
 جاجزلالاقو ناميالا نع ىنعي ( مهب واق هللا فرص) نوهركاماهيف نوءمسب ىتلا مهعضاوم نع اوفرصنا 1 رب له نيلئاق

 مهعفن هيف اي_ثالوهنيدهللا نع نوهقفيال ىنعبي (نوهقفيال موقمهناب) مهلعف ىلع مط ةازاجمهنلا مهلضأ فرصننل نيما لا نم (دحأ

 برعلا اهبأمءاجدقل ىنميبرعاباطخاذه (مكسفن نياسر و ءامدق) كم ا
 سل سابع نبا لاق مالسلا هيلع ميهاربا نب لعمسا دلو نم هناوهبسحوهبسن نوفر عن سفن !نملوسر 0 !اانيلغي و

 هبص م قداصا|د# نب رفعجلاقو بسن مهبفهلو )سو هيلعهللا ىل ص بنا تدلو دقوالا برعلا نمةليبق

 جرت لوحاكن نم تجرح ىفا سو هيلع هللا ىلههنلا لو سر لاق لاق سابع نب | نع ةيلهاجلا ةدالو نم عش

 | ا ا راع ا نع ءاعلاداتسإ ىوشبلارك دو ىربطلاءركك ذاذكح حفني نم

 نمهللاهاعجةداتق لاق مال_سالا لهأ حاك_:ك حاكن الا ىقدلوام عيثةياهاخلا له أحافس نم ىندلوام ٍلسو

 اذاوأ مهني حاضتقالا

 بيع ىف ةروس تازئأام
 ىلا مهضعب راشأ نيقفانملا

 1 ا . © ,|| دحانمم اريله ضعب
 سيل سا ,عنب|لوقرنسفت فءاءاعلا ضعب لاق ةماركلاو ةوبنلا نمهللاهاطعأ ام ىلع هنو دس الف مهسفنأ ني ا
 .٠ كك 1 5 5 5 0 5 لنا در كلا < ب الإ || 5 - هيلعهبرضح نم مث ن

 رضغموةعيب رامافاهنامي واهتعيب ر واهرض ٠ نم ىنعي لسو هيلع ةنلا ىبص ىلا تدلو دقوالا برعلا نمةليبق 4 وت ريعارت)رااسلا
 اطةنمآن اف ةنطاحقلا مهو نعلا بر عىلاهبسن امأو مهنمو»و شي رق بسنت هيلاو نان دع نبدعمدلو نممهف مالسلا ا 0

 لوقلاا ذه ىلعفابس نب ناطق-دلو نم نعلا برع نم مهلصأراصنالاو شي رق نمتناكن اوراصنالا ف يسن 0 هلا ةفاخع

 مهفرشم هنافدب ناميالاودهرصن فبرعلا بيغرت سفن نءلوسرو ءاجدهاهلوق نم دوصقملا وكي نآ رقلا مهف نع( مهولق للا

 ع كيلدعا :|هأن ءاث 0 0 0 دلأ و ١ حالت ةقنلا 6-2 3 ةراهطو فافعلاو ةنايصلاو ةنامالاو ق دصاإبهنوفرعي مهتريشع نموهوهرخفب مهرفنو هنزعب مهتزءوهفرششب | موق يناسب(

 0 ارا الاقل 0 مسفنأن مىرهزلاو سابع ارقو 1 : 1 ند (نوهقفي

 : نمتنكى نحانر ةفانرق مذآى ب نورقريخ نم تثءب لاق لسو هيلع ةنلا ىلصةللالوسر نأ ةربره ىفأ نء(خ) ةءاجدق) اوهقفي ىتح

 ك2 ب :

 نرقلا مس ىثرق نرعكبس نمر كنج نم(ميسفنأ نم ) مالسلاهيلعدمج (لوسر



5 

 هياعسج واذا جحا ماكحأ مع و ةأكزلا هلم ىف بحي لامدل اراصاذاةاكّرلاٍلعلل_ثماوماعةةرعم هلع بحي

 هماعت نعداب لهأ دعقذاوا دفا ةجردوداهتجالا ةبتر غلبي ىتح لع نأ و هفهقفلا نءةبافكلا ضرفامأو

 هديلقت مهياعو نيقابلا نع ضرفلا طقسايتفلا ةجرد غلب ىتح معتف دحا اودلب لكن مهب ماقاذ اواعيج | وصع
 ىلضفكدباعلا ىلع لاعلا لضف إو هيلعهتلا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةماما ىفأ نع ث داوحلا نم مط عقب امف

 كالس نم ل_سوءيلعهللا لصةنلالوسر لاق لاق ةري رهىفأ ن عهيفةداب زعم ىذمرتلاهجرخأ 5 اندأ ىلع

 هيل هللاىل_ههللالوسر نا سنأ نعىذمرتلاهجرخ أ ةنملا ىلا اة. رطهلهللا لهسا ماع هيف سمتاباقي رط

 نب و رع نهللاد_بع نع ىذمرتلاهجرخأ عجرىتحةللا ل بس فوهف لعلا بلاط ىف جرش نملاق لسو
 ةضإ رفوأ ةمئاقةنسوأ ة مك ةبآل ضفو هف كلذ ىوسامو ةثالث لعلا لاق لو »يلع ثلا ىلص ىننلا نا اعلا

 ةئسلاوخ وسن سيلام وااهمكح ىف فالتخاال اواههفهابتشاالىثلا ىهةمكحملاةيآلاد وادب هج رْخأةلداع

 ىقفيدالواهيفروجالىتا| ىهةلداعلاةْضِر رفلاو كرتبال ا صتمامملمعلا ىتلاةٌئادلاةرمتسملا ىه ةئاقلا

 افوقوم ىذمرتلاهجرخأو تاوم_سلا توكتلم ىفامظع عد لعم لماع لاء ضايع نب ليدخل لاقاهئاضمأ
 اهيأي) ىلاعتوهناحببسهلوق ف ةلفانلا ةالص ن ملضفأ لعل باطهنعلاءت هللا ىضر ىمفاشلا مامالا لاقو

 لاقبسنلاو رادلا ف مهيلابرقالاف برقالالاتقب او سعأ ( رافكسلا نم مكنولي نيذلا اولناقاونمآ نيذلا
 مأشلاوماشلا ناكماوناكمنالمو رلامهرمت نب الاقو اهوكنو ربيخوريضنلاوةظي رقل ثم سابعنبا
 برعلارافكحلا نم منول. نبذلا ناكدي زنبالاقو ليدلا مه مهضعب لاقو قارعلا نم ةني دملا ىلا ب رقأ

 لةودب نعةب زها اواتعب وأاونموب ىتح مهداهجو باتكسلا لهأ لاب او ضماف مهنماوغرف ىتح مهولتا قف

 ةفاكنيكرمدملا اولئاقو تازئاماف ةفاكنيكر شملالاَمقب مالا لبق ةبآلاه ذهتلزن لاق هناءاماعلا ضءب نع
 خسنلاهجوالءاماعلا نم نوققحلا لاقو رافكلا نموكن واي نيذذلا اولتاقىلاعتو هناصسهلوةاةخسان تراص

 لاَتةباَو دي نأوهو علصال!بوصالا قب رطلا مهدشر أ ةفاكن يك يذم ا لاّتقب مهم أ م ىلاعتوهناحبسهنال

 نال ةفانيكرسثل1لاتق نم ضرغل!لص<ى ب رطلا اذهم ودعبالاف دعبالاىلا اواصي ىتح ب رقالاف ب رقالا
 لدقتتامث هموقالوأ |_سودهياعهللاىل_ههللالوسر تاق ببسلا اذطو ر وصالة دحاو ةعفد ىف م-طاتق

 ىلا لقت امث كدفو ربيخو ريضنلاو ةظإ رقمهو باكسلا ل_هأ لاتق ىلا لقنت مث ب رعلارئاس لانة ىلا مهنم
 راصمالارئاسىلا كلذ دعب م'قارعلا ىلااولقتنا مهنا مث ةباحصلا نمز ىف ماشلاحستف ناكسف ماشلا ىف مورلاوزغ

 (ةظاغمكيفاو دلو ) ىلاءةوهناصس لوقو دعبالا ىلع مئانغلا نم مهنم لانا ىوقت بر قالا لئاقاذاهنال
 (نيقتملاعمهللانأ اوماعاو) مهداهج ىلعاربص نحل لاقوةقرلا دض ةظاغل او ةعاجي_هثو ةوقو ة دش ىنعي

 ىنعي (انامياهذههندازكبألوقي نم مونفةر روستلزت اماذاو) لجوزعهلوق ف ةرصنلاو نوعلاب ىنعي

 ىنعي هذه هندا زكي أ ضعبل مهضعب ل اوقيىنعي لوقي نم نيقفانملا نذنآرقلار وس نمةر وسةنلالزنأ اذاو

 ضعبل نوقفانملا كلذ لوقيلبقو ءازهت_سانوقفانملا كلذ لوقيام اوانيقيواقيد_صتىنعباناعاةروسلا

 هللا نمةب رقواندقي واقي دصت ىنءي (انامعيامهتدازفاونمآن يذلااماف) ىلاعتوهباحيسةللالاقف نيئمؤملا

 نءنآرقلا نمةر وسلو زنباو رقأ اذا نونمؤملاف هتفص فوهامم هسنج نمرخ ىلا ئش مضةداي زلا ىنعمو

 ىلع مالكا طسب مدقتدقواناميا فارتءالاورارقالا كلذ مهداز ل _جوزعهللا دنع نما-همنأاوفرتعاوةقث

 ايش ارقلالو زنب نوح .رفب نينمؤملا نأ ىنعيي (نو رشبتس مهو ) لافنالاةر ,روسلوأىفنامالاةدايز

 ( ىناث - (نزاخ) - 8)

 ناميالا ىفةداي زلال صحن مو ةرخآلا ف باول ادي نم بجوب كلذو اناميااودادز الزنا لكمهنال ئتدعب

 اولناق اونمآن يذلا اهمأا) عرمشلا كح فاكملا ىلع تب جو ةدايعلك كلذ كو دنسريغب ىوغبلاهرك ذم لكىلعةضي رفرعلا بلط

 متم نوبرقي(مكنولي نبذل
 لاتقلا ( رافكلا نم)

 ةرفكلا 1 بجاو

 نك-او مهديعل و مهي رق
 بج وأ برقالاف برذالا

 مهريغم هموق | سوهيلع

 ةشردملاىلا برقأ مأشلاو
 اذكهو هريغو قارعلا نم

 ةيحان لكل هأ ىلع ضورفللا

 مسملو نم اوائاقب نا

 (ةظلغ مكيف اودجياو) ||
 ليقلاقملا ىفاةنعوةدش

 هللا نأ اوملءاوإ لاتقلا
 ةباغلاو ةرمصنلاب ( نيقتملا عم

 (ةروس تلزئأام اذاو)
 (مهنف) ةدك وم ةإ_صام

 (لوقي نم ) نيقفانملا نف
 (هتدازعب أ) ضعبامهضعب

 (اناغا) ةروسلا هذه
 نينمؤملاب ءازهتساو ازاككا

 ءادتبالابع وف ىم 1

 نيئمؤملا لوقوه ليقو
 اماف)

 (اناعامهتدازفاونمآن يذلا

 وأ ةيشخوأ انابثو انيقب
 اونوكسل مهنالةرو ابان اعأ

 مهو اليصفت اهب اونمآ
 نودع (نو رشبتسي

 ةراشإ فياكدلا ةداب ز

 3 رشنلا

 هسنتلا و ثحلل



 اوعطقم.ال ىتح نوهقفَسإ
 داهحاوهىذلاهقفتلا نع

 جابجخاب داهجلاذا ربكالا
 داوجلا نمارثأ مظعأ

 ىف ريمهلاو لاصنلاب

 دعب ةيقابلا قرغللاوهقفتيل
 مهني نمةرفانلا فئاوطلا
 رذنيلو .مهموق اورذنيلو
 مهموق ةيقاباا قرفلا
 مهيلا اوعجراذا نب رفانلا

 مهتيغمايأ ىف اواصحامب
 لّوالا ىلعو مول_ءلا نم
 ىلا ةرفانلا ةغئاطا| ريمضلا
 هقفتأل ةنيددملا

 يداها م نم نكمف هيالارب : أوف نكموداهجلا ماكح أ ةيقب نماهمنا لاقي نأ نكمف ةبآلارب_سفنام أو ىربطلا اهلكلاوقالاه ذه لقن نو رذح

 لأ

 | اذا ناك]سو هياعهّللا ىلص ىنلا نا ليقدةف لالا لاهتحالا ىل_هف داهجلابهل ىاعتالأ دتبم مالك اهنالاقي نأ

 [| ني-قفانملا بويع نعفشكعلا ىفهللاغلابامافر دعب حاصوأ قفانمالاه_:عءفاختتي لوز غلا ىلا جرت

 [(| ىلص هللا لوسر عمت اوزغلا نم ئث نعفلخننال هللاو نونمؤملا لاق كوبنةو زغ نع مول ىف مهحضفو

 | لوسراوكر ووزغلا ىلااعيج نوما لا فنابارمسااثعب وةني.لا مدقاسافاهمءديةب رس نعالو مسوهيلع هللا

 اورفني نأمطزوجالو نينمؤلل ىنبذي ناك امىنعملانوكيفةبآلا هذه تازئفددحو سو هيلع هلا ىلص هللا

 عم نونوكي ةفئاطف نيمةاومسقني نأ بحلب لسوهيلعةللا ىصهنلالوسراوكرتي وداهجلا ىلا مهتيلكب
 ماسقن !ىلا:يءاد ةجاحلا تناك تقولا كلذ نالداهلا ىلا نورفن ةفئاطو مسوهيلعةنلا ىلصةللالوسر

 || ماكحالا نال نيدلا ىفهقفنلاو علا لعتا مسقوداهجلل مسق نيمسق ىلا ممسو هياعةتلا لص لنا لوسر بامأ

 ماكحالا نملزنامنوظفح سو هيلعهنلا ىصةنلا لوسرأ نومزالااف ئثدعب ا يشد دجنتت تناك ئارسشلاو
 ةفاك اورفنيا نونمؤملا ناك ادوةبآلا ن-عمنوكيف كلذب مهو ربخأةازغلا مدقاذاف عئارسشلا نمددجتامو

 || نيذلا مهموقاور ذ هيلو نيدلا فاوهقفتيلةفئاطدعقو داهجلا ةفئاط مهم ةقرف لكن مر فن الهف ىنعي الولف

 ىنعم !فهوهلوسر ىمأوهنلا سعأ ةفلاخ ىنعي نو رذحبم_-هلعلمهوزغ نم مهلا اوعجراذاداهجلا ىلا اورفن

 روهظأا نم هللامهي رياعاوجرخ نيذلا هق_ةيل نسا لاقةرفانلا ةفئاطلل ةفصهقفتلا نأ ل يفوةداتق لوف

 هللارصن اودهاشاذاةرفانلاةقرفلا نأ كلذ ىنعمو مهبلا اوعجراذا مهموقاورذني و ةرصنلاو نيكرمشملا ىلع

 اعج تبلغ دقةإ_لقلاةئفلا ناو لسو هيلعهللا ىلصهيبنةب وقتوهنب دءالعادب رب ةللا نأو مهما دعأ ىلع مط

 أ( حتفلاو رصنلا لئالدنما ود هاشام مهورذن ا رافكلا نم مهموق ىلا ريفنلا كلذ نماوعجراذاف اريثك

 || نيدلا ىفاهقفن دعيال عونلاا ذهن الوقلا اذه ىلع دروأو قافنلاورفكتلا اوكرتيف ن ورذحي مولعل طر فظلاو

 مهناعيا ىف ةدايز كلذ ناك مهودع ىلع ,ميوقمو مهرصانوههللانأ اوملءاذا مهنابهنع باح نأ نكمي و

 وهوداهجلابهل قاعتال أدتبمم الك ةيآلا هذه نالاقي نوه و ىناثلا لامتحالاامأو نب دلا فاهقف كلذ نوكيف

 افورعماوباصاف ىداوبلاىلااوجرخ م سوهيلع هللا لص ىنلا باعحأ نماسان نا -هاجم نع هانركصذام

 اود جوفانومتئجو مكبحاص متكرت دقالاىك ار ئامم_ط سانلا لاقف ىدطاىلاسانلا نماودجو نم اوعدو
 هللا لزن اف سو هيلاعةثلا ىل_دهللالوسر ىلعاواخ د ىتح ةيدابلا نم مهلك اوابقافاجرح كلذ نم ءوسفن أ ىف

 نب رفانلا ىلا كلذاوغلبي و نيدلا فاوهقفتيل ةفئاطد ءقوةفئاطة قرف لك نمرفنال هىنعملاوةبآلاهذه

 ىلءليلدةبآلا فود سم اوفلاخاذ هتمقنو هللا سا ىنعي نور ذ_< مهلعل ىوبلااوعج راذامموقاورذنيل

 || طارصلاو ميوقلا نيدلا ىلا مهداشراو قمل ىلا قلما ةوعد هقفتتااو )علا نمدوصقملا نوك,نأ بحيونأ

 ملهتوهنعلدع نمو مقتسملاطارصلاو مب وقلا جهلا ىلع ناكدصقلا اذوب لءاوهقفت نم لكشف ميقتسملا

 مسوهيلعهنلا ىلص هلال وسر تعمسلاقةب واعم نع( )ةبآل"الامعأ نب رسسخالا نم ناك ين دلا بلطا معلا

 موقن ىتحاءةتسسمةمالاهذه ىمأ لزب موهنلا ىلععي و مساقان اا او نبدلا ىف هيقفياريخهىةننادرب نملوقي

 || نداعمس انلا نورد لسو هياع هللا ىلصهنلا لوسر لاق لاقةرب رهىبأ نع(ق)هتدا م ىثأب ىتحر ةعاسلا
 هيقفلاق وهياعةثلا ىلصةللالوسر نأس اع نب! نعاوهقفاذا مالسالا فمهرايخ ةيلهاجلاف مهرايخ

 موفاذا لجرلاهقف لاقي م_مفلاةغالا ىفهقفل لص أو ىذمرتا!هجرخ أ دباعفا نم ناطيشلا ىبعدش أ دحاو

 حالطصالا فو للعلا نم صخ أ وهف دهاش لعب بئاغ معى لا لومااوههقفلا ليقواهمتفراصاذاةهاقف هقفو

 ضرففةباغك ضرفو نبع ضرفى ا مسقني كلذو نيدلا ماكحأو عئارسشلا ماكحاب للعلا نعةرابعهقفلا

 ملسو هياع للا ىل_ص ىنلا لاق كلذ ةفرعم فاكم لكى لعف م .وصااوةالصلا ماكح أ وةراهظلا ماكحأ ةف رعم نيعلا

 بلط
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 ماكن مام» ديب دمت سفن ىذلاو ةمينغو أ جأ نم لان امالئان هنم جرْخ ىذلا ءذكسم ىلا هعجرأ اوأةن ل الل خدأ

 ْن و دج الو مهلج اف ةعسدجأال نكلوادنأهللا ليبس فو ,زغت ةيرس ف الخ تدءقام نيماسملا ىلع و

 ملتقافوزغأملتقاف هللا ليبس ىفوزغأ نت ددولهدبب دمت سفن ىذلاو ىنءاوفلخت, نأ مويلع قشي وةعس

 مسو هيلعهنلا ىلصهللالوسر ل جر ىقأ لاق ىر دخلا ديعس ىبأ نع (ق)ءانعمب ىراخبللو لمظفل لتقافوزغأ
 باعشلا نمبعش ف لجر مث لاق نم مث لاقهنلا ليبس ىف هلامو هسفنب ده اح نم وم لاق لضف أس انلا ىأل اقف

 لاق مسوهيلعهنلا ىلصةللا لوسر نأ ةرب رهىبأ نع( خ ) هرسش نهسانلاعدب و وهلا قنت ::ةياور قو هللا ذبعي

 ةمايقلا موي هنازيمىف هلوب وهثوروهن رو هعيش نافهدعوب اةيدصتو هلإبان امي !هللا ليبس ىفاسرف سدح نم

 ةموطخم اهلك ِةقان ةئامعبس ةمايقل |موناهم كلل لسو هيل عهننأ لص نبال اوسرلاقف هللا ل.س ىفهذهلاقف لسو

 هنامعيس لاا 3 ارض لل قذنأن م م اولا لك 2 ني

 نم سانا نادل شير نء اونا كا ءالا نم + مطوح نموت دلالهال ناكايةالا تهت ١

 تل اهنا سامع نءالاقوةفاك اورفنيل نوئمؤااناك اموةبآلا هذه تازنف فاحت نم كله ني_ةفانملا

ب دج) نيتسلاب رض لعرسو هيلع هنن رصش لوس رامون تح
 5 ةلوبقلا تناكف م-هدالب ت

 لوسربا# أ ىلعاوقيضف نود ذاك مهو مالسالااولمقب ودهحلا نمةنبإ دلاباواحي ىتحاهرساب ل بقت موعم

 نينموم اوسيل مهنأ سو هيلع هللا ىلص هيدنربخة آلا لجو ز عهئلا لزن اف مهو دهجأ او لسو هيلعةنلا ىلص هللا

 هلوق كالذف مهيا ١ اوعجراذامهلعفاواعفي نأ 5 :ققرذحو مهر , اشعىلا لو هيلعهللا ىلص هللا لوسر مهدرف

 لكم قاطني ناكلاقدنأ |سامع نا ع نءىرح ًاةباور فو مهلا اوءجراذا مهموقاورذنيلو ىلاعتو هئادعيس

 ىنوهقمي ومهند سحأ نمدودب ريامع هنولأ ف لسو هيلعةثلا ىبص ىننلا نوت ايف ةباصع برعلا نم ىح

 مهلا انقلطنا اذان رئاشعالوقن امعانريخ أ و هلع هن نألن ىمأتام لس وهيلعةنلا لص ىنلل نولوقي ومهنيد ا

 اذا اوناكفةاك زلاوةالصااب مهموقىلا .هثعبد وهلوسرةعاطو هللا ةعاطب لسو هيلعهنلا ىبصهنلا ىن مه صمأيف
 هللا لص هللا لوسر ناكو مو هابأ قراغيل لجرلا نا ىتح مهنور ذنب ءانموهف مسأ نمزنا اودان مهم .وقاونأ

 مالسالاىلامهوعدب ومهيلااوعجراذا مهموقاور ذنب نأو نيدلا ىعأ نمديلا نوج احيا: مهربخ سو هيلع
 قوجرخ م .وهيلعهّللا ىل_د ىننلا باعحأ نماسان نادهاجملاقوةنجلابم_هورمشدي ورانلامهوردنيو

 ىيكطا لإ سانلا نماودجو نماوع دوهب نوعفتنيام يطحلا نموافورعمس اذنلا نماوب اصاقىداويلا

 مهلك ة يدابلا نماولبق أ واجر < مهسفنأ فاو دجوفانومتئج .و باص أ متكرتدقالا# ارئاممط سانلا لاقف

 نوغتبب (ةفئاط مهنمةقرف لكن مر فنالواف) لجوز هللا لاقف |سوهيلعةنلا لص هللا لوسر ىلعاولخد ىنح
 موبلا اوعجراذا) سانلا نم( مهموقاور ذنبا او) هللا لزن أاماوعمسيل( نيدلا فاوهقفتيل ) ةفئاط دعقوريخلا

 ملسو هياعهللا ب ص هللا لوس راوكرتي واءيجاور فنيا نونمؤملا ناك امس ايعنبالاقو (نورذح مهلعل

 دقوايارسسلا تعج راذاف هنذابالا نورب ب الوابارمدلا ىنعي ةمصع ىنعي ةفئاط مهنمةقر ولكن مرفن الوافددحو

 نم م يبن ىلع لزنأ ادقهلل' نا اواو ٍرَسوديلع هنا سدد الور نس نوال اقلاع ةمهضعب فلز

 هلوق كلذ ىو ايارمس ثعبتو جد مي قللت ًاام نوماعترايارم هللا ثكففهانماعت دقواثآر قى دعب

 مهلعل مهبلآ تعج ر اذاايارمسلا اوماعي ومومدن ىلع هللا لزن اماو ءاعتيل لوقب نبدلا ىفاوهةف تيل ىلاعتو هناحبس

 نسحأأ ءازج دحاو لكى لع

 قحليف مط ناكل مج
 مهرجالاريفوت هب هنودام

 نونمؤلا ناك امو)
 ماللا ( ةفاك اورفنيل
 اريفن نأ ى أ ىننلا ديك أتل

 ىلاءاضفالل حي صر يغعلا

 نيف-(رفنالولف) ةدسفملا

 رفنالوف ةفاكساريفن نكي

 ةعاج لكنمىأ (ةفئاط
 مه هةليلقةعاج ةريثكأ .

 اوهففتيا) ريفنلا مهوفك
 ةهاقفلا اوفلكتيل( نيدلا ىف

 (مهموقاورذنيلو)اهليصع

 مم وطىث ع اولعحيلو

 م-مموقراذاو هقفتلا ىلا

 اوعجراذا ( مهداشراو

 ردصتلا نم ةسسحا

 ةملظلاب هبشتلاو سؤرتلاو

 سبالللو بك ارلاف

 بحام (نورذحي مهاعل)
 لوسرنا ليقو هباذجا
 ناكرس وهيلعةطا ىلصةنلا

 ةوزغ دعب اثعب ثعباذا

 تايآلا نم نيفلختملا
 َنَوْنِمَولا دعا دادتلا

 هقفتلا نعاعيجاوعطقناو

 رفش نأ او يماف نيدلا ف
 ىلا ةفئاط مهم ةقرف لكيم

 مس. هراس قس و داهجلا



 ١ قهوبحصينإباو سمأل بدنا دشلا فهسفن ىلع مهسفناءاقب ورا عال ىأ هسفن بيصير ام ( هسفن ن نعمهضناب )اون :ددنآالو (اوبغربال)

 . (بضنالو) شطع (أامظمببصيالا) مهنأ ببسب (مهناب) فلختتلا نع ىلا( كالذإ)ة دش لكىف هيدي نيب مهسفنأ أاوقاي وءارضلاو ءاسأيلا

 مطويخرفا او<رافكلاةنكم أ نماناكمنوسود.الو (اًتطوم نؤطيالو) داهللا ىف (هللا (؟595) ليبس ىف ) ةعاجم ( ةصخشالو ) بعت

 ا هس ص للا مسهلحاور فافخأو

 ١ وبعري : َ (رافكلاظيغي) مهلجرأو نأ مطسياىنعي (هسفن نعمهسفناب) اوبغرينأالو ىنعي (اوبغربالو) لسوهياعللاىلص هنلالوسر

 0 ا لا را ما لق وسر هزات ان ميسقنال اوهركلأ ىو وس قي ويش
 ديادشلا نم مهببصي نأ مهسفن ابا ويغ ريال نسا لاقوةةشملاوةدشلا لاح ىفهعم داهدلا اوهةيحاصماوكرتيو (الينو 00 ولاني الو)

 مهناب كلذ) بعتلاةاساقمورفل|ةقشم ىف را السلال اوسروةعدلاو ضفخلا اوراتخيف ةباصا مهنم نوبيصيالو

 00 000 ا ا ل وأح رجوأرسأوأ لتقب

 ار عر اي عروق ارسأ ىنعي 0 :ءالو) و ءءرافكلا ظيغل نان (طاصلمع هبط
 000 كلذب مطهننا بك الا ىنعي ( طاص لمع هب مط بتك الا) ارشكوأ ناك الياق ا كا 000

 ناصح ادق 00 امر عا سانا نا قعل [ خيالهتلانا) مههلبقو تك 00 ةعوزلكل

 هأزراذاهنملان لاق ةنسح داصق نم نأ ىعليلدبآلا فو اصلان و هناسح ا ىلعدب زاحنأهن ءماهنو أ هب د سم أ ايف هعاطأوهلمع ىف
 هللا ةي_دعمدصق نموهللا دنعةب وتكمتانس> اهلك هنوكسوهتكو حوهيشموهدوعقوهمايق ناك هللا ةعاط

 املك ىفءاعوهو هصقتنو

 قءاماعاافلتخاو ه.ركوهإذفب هلل اهرفغي نأ الل ”ايساهاكةنوكسوهتكوحوهيشموهدوعقوهمايق ناك ل 0 مه وسل
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 نكب «ملاذاهنع فاحت ن |نينمؤاا نمعاش نزوح ةةالولاو ةع الا نم هريغاماؤرذءبالا هنعفاخشا مايق نمار وكم هيف هيعسل

 هذه نولوقياديعسور. اج نءاوكرادا ملا نباو ىعازوألا تعمس سم نإ ديلولالاقوةرورضهيلا نيماسلل ريغو مالكو ىشمو دوعقو

 لهأ ناكنيحاذهدي زنبالاقؤ خسن:لةمكحةنآلاهذهنوكست اذه ىلعفاهرختاوةمالاهذهلوالاهناةبآلا كراشي ددملان ىلعو كلذ

 ةفاك اور فنيل نونمؤملا ناك امودهل اوةبءاش نا فلختلا حاب ًاولجوزءهللااهخ سن اورثك امافالم اقمالسالا دعب 5 :غلا ىف ش ثحلا

 مهاعداذأ رة عساو 0 او نا لاب انولاقالا ة عن ءىدحاولا لقنو

 نود ضنب كلذب صد لودعاقت 1 نإ نوايتفللا غر سرالقلا ونيعوأ اوبدن ذولا ةالولاوةجالا نم ريغ

 انامل ءاضقنا

 دقو م-عظيغياممم 1

 هيلع هللا ىل_ص ىلا مهس

 ةريغص ةقفن) للا ليبس ىف ىنعب (نوقفنيالو) لجوزعهلوقو و لعأ او اهلا لرطعت ىلا كلذ ىدأل ضب

 5 امدقدقو صماع ىنبال 8

 مهريسم ىف نوزواجالو ىنعي(ايداو نوعطقيالو )طوس ةقالع ىتحاهنمرثك أ أو أاهمو هدام رك ىنعي (ةربب الو 7 ٌئطوملاو برا ى ضقت دعب

 مرجل) يو مهاطخو مهران ا دك( كالا 00 ة1نيليقنإتاو ناكماماودروم اكردصمام|

 ركن مامالالاقو نولمعياوناك ام نسحابهانعم ىدحاولا لاق (نولمعياوناكاام نسحأ) مهي زاحيىنعي (هلل د 0 ناكل
 هناحب بس نااف ح ابا او بو دنملاو بجاولااهفو مطاعف أ ةفص نم نسحالا نأ لوألا ناهجو هيف ىزارلا نيدلا

 ١ ىأ ءاز>لل ةفص نسحالانأ ىتانلاو جابلا قودبودنللاو هبجاولاوهو نسحالا ىلع مهب زج ىلاعتو

 نم هناوداهجلا ل_ذف ىلع ليلدةبآلا فو باومااوهو لضف أو لج أ و م-طامعأ نم نسح أوه ءازج مه زب

 هؤطو مهظيغي رافكلا

 مهأ ىأ (نين_سحا

 ليبس ىف موب طابر 00 ل اورو اى دعلا دس لوس نع (ق)دابعلا ؛لامع ا نسحأ لكَ هلهثيا 3 و

 هللا
 ىديعلا اهحو ةحو او امو ايندلا ع + هنا 3 7 .واهماعأم امندلا ٠ .ريخ هلل 3 ا ِِ

 7 اا نمريخ نجلا نم ع دحأ طوس عضوم 00 (ةقفن نوقفنالو) مهماون
 وللا ب ا يلام ريخ ةودغلاو هللا ليدس

 (ةريغص) هللا لددنش قف
 نم ذ ىلءوهذ ىلسرباقي ؛دصتو ىناناعاو ىليبس ىف داهجالاهجر خال هليبس ىف جر نا هللا نمضت لسو هيلع

 لثم(ةريبك :الو) 'ةرعولو

 هلخدا َج .رفنم لكوه و مهئيجمو مهءاهذ فاضر ىأ(ايداو نوعطقيالو)ةرسسعلا شيج ىف هنع ندا ىضر نامعقفنأام

 بتك الا) ضرالا ىنعع لامعتسالا ىف عاش د_ةو ىدولاهنمولاس اذا ىدو نم لعافلصالا فوهو ىيسالا ذفذم نوك«ماك آو لابج نيب

 موز ىأ (نولمعياوناك ام نسحأ) ءازجلا لجال مفئامص فتن ىأبتكبقاعتم (هنلامميزجيل) ىداولاعطقو قافنالا نم (مه



 ضل
 ري ذأ ه7

 لوسردصقأ ى:هيمانأ ت قلطناوهلوقو فو رعم فيدل, لبج علسو رونتلا ىفاوتقرحاف ناسغ كالماهم

 7 رسلاوح رفلا تارامأ هياعرهظو عملاذاههجو قرب لاقي سانلا نمةعاجلاج وفلاو «لسوهيلع هللا ىلص هبا

 نمادح أ تماعامهلوق ةميق ناضلالا عاكف دعما اوعية نم رع ى ًأىلام نم علخت اهلوق

 قلطأ اذاو مثلا فو ري-هللا ف نوكءالتبالاوءالملا ىنالبأ أمم نسح أ ثي دحلا قدص ىف هللا هالب أ نيماسملا

 نوك 'النأهلوق ىلع منأ ىأ ىتالب أ امب نسح أ هلوقب انه د قاكمب ديقريملا هب دي رأ اذافاملاغرمشلا ف ناك

 نوكأ |نادانعمو ةدئازالةظفلءاماعلا ضعب لاقال ظفلةداب زب ثي دحلاتاياو رعيج وها ذكه هب ذك

 ىأسانلا <مطح ىرخالاةباو رلاىفهلوقوهرب_أتان ىمأ هاج راو ماللارسسسكب وه كلهاف هلوقو هب ذك

 هللاةبوتب نآوهلوقو ليلا قاب ىناعي ل الارث اسدل اوقو رسكحلا ءاطولا أو مكيلعن روج در 51 وطب
 ا ىنعي ( تبحرا ضرالا مهياع تقاضاذا ىتح ) لجوزءهلوق هم لعأاو مالعالا ناذألاو عا ىأانيلع

 (مهسفت أ,يملع تقاضو)اعساو ناك نادعب ناكملا مهي ءاعقاضدن ًاىنعملاو ناكملاةعس بح .رلاو تعستاامي

 (أحلمالنأ) اوماعواونقيأو ىنءإ (اونظو) مهمالكك رتومهلياس انلا ةبناجو نريخعاو غلا دش
 فذ_-وراضاهيف (مهيلعبانمث) وهالاهباذع نم مصاعالو (هيلاالاةللا نم) روما :زفمال ىنعي
 هيلعمالكلاةلالدإ ف ذحلا اذه نسحا او مهيلع بات م مهج :رفهسلاالاهللا نماحامالنأ اونظوو ريدقت

 مدقتاك اوفلخ نيذلا هلال_ثلا ىلءوهلوقىف مهتب ونرك ذدقهنالمهمب ونلوبقل ديك اتمويلع بات مثهلوقو

 نيذلاة ثالثا ىلعهللا باتوىأ راضنالاو نب رجاهملاو ىلا ىلعهللا بائد-ةا هلوق ىلع فطعهناوهناس

 مهايعاد كلذن وكيل ىضاملا فميملعب ات ى اعتوهنابسةنلان اهانعم (اوب ونيل ) ىلاعتهلوقو و اوفاخ

 م-ويلع بات مهانعمو عوجرلاةب وتلا لأ نا ل دقو اهيلعاوموادب واوهجريف لمقت_لاىفةب وتلا ىلا

 وههللانا) كالذي مهس دوف نكستف مهنلاكم و سانلاب طالتخالا ف مهتداعىلا ىنعي ىو الا مهنلاحىلا اوعجربل

 لضفااو مركلاوةج-رلا,ضحءةب وتلا لوب نأ ىلع ليلدهيفو مهب (ميحرلا) هدابعىلعىنعي (باوتلا

 ةفااخح ىف ىنعي (هللا اوقنا اونمانذلا اهمأن) لجوزعهلوق ُُه ئش ىلاعت هلل | ىلع ب الهناو ناسحالاو

 هبادعأو لسو هيلعفللا ىبص ىبنلا قدص نم عم ىنعب (نيقداصلا عماونوكو ) لسوهيلعةنلا ىل لوسرلا سعأ

 نبديعسلاقو وزغلا اوكر نو تويباا ىفاودعق يذلا نيقفانملا نم نيفلخنملاعماونوكنالو تاوزغلا ف
 تقدص نيذلا عم سابع نبا لاقو نبرجاهملا عمي رج نب |لاقو رمعو رك يوسي قالا

 ةين صالخاب كوبت ىلا لسوء ياعهتلا لص هللا لوسر عماوج رخو مطاع أ ومب واق تماقةساو مهناين

 لدن ةبالاهذهو ةبذاكلاةلطامل اراذعالاباورذ تعي إو باذلاب فارتعالا فاوق دص نيذلا عم اونوك ليقو

 دوعسم نءالاقو ثيدحلا ىف درواكروجفلا ىلا بذككاوة- دل !اىلا ىدهم قدصلا نال قبصلا ةليضف ىلغ

 نقوااسلا فار نوكو منش نااذ اؤرقا» زج. ال أيش هبحاص كدح ادعي نأ الول ازهالو دج ف ولصبال بذكسلا

 :موربم انماولاقر اصئالان كلذوةفيقسلا موي فراصنالا ىلعةبآلا هذه جتا ىتيدصلاركبأبأن أ ىورو

 كئلوأ هلوقىلا نب رجاهملاءارقفللهباتكىف لوفي ىلاعتو هناحبس للا ناراصن الار يشعماي ركب وب أل اقف ريمأ

 هلبا اوقتا اون أ ن.ذلااهمأاب 1 لوقي ىلاعت هللا ن اركب ونأ !لاقف مه مذ ًاراصنالاتلاقم-ه نم نوقداصلا مه

 لبقوءارزولا م متنا وءا مالا نحن كعمنو ؟ن نأان سمأي لوانعماونوكست ن أرك سماف نيقداصلا عم اونوكو

 لهال ناك ام) /لامنوهئاحبس ارق نيقداصلا نماونو كراون اونمآنيذلااهبأإي ىنعملاو نم ىنعمب عم

 ىداوبلاناكسىنعي (بارعالا نممظوح نمو) راصنالاو نب رجاهملا نم ةنيدملا ىنك اسلىنعي (ةنيدلأ
 ىو مومعلا ىلع لجسو ماع طفللا نال بارعالا لك ىف ماعوهليقورافغو عجشأو لس أو ةنيهجو ةنب ضم نم
 نعاوفلختي نأ مط سيل ىأ ىهنااهانعمورب+ هرهاظاذهوازغاذا ىنعي (هللالوسر نع اوفلختتي نأ)

 مهباعتفاضاذا ىىح)

 ( تبحر امب ضرالا

 اهتعس عم ىأ اهبحرب
 ىف ةريحلل لشموهو
 نودمال مهاك مه .صحأ

 اقلق هيفنورشإ اناكماهيف

 مهيلع تقاضو ) اعزجو
 ال هب واق ىأ ( موسفنأ

 اهنالرورسالو سن أ اهعسإ
 ةشحولا طرذ نم تجرخ
 أدلمال نأ اونظو ) مثلاو
 اوماعو (هيلاالا هللا نم

 هللا طخس نم ًاجامالنأ
 بان مث)هرافغتسا ىلاالا

 امو نيس دعب (مهيلع
 نم اونوكيا (اوبوتل)

 وههللانا) نيباوتلا ةاج
 ىبأ نع (ميحرلا باوتلا
 ةبوتلا لاقهنأ قارولاركب

 ىلعقيسضت نأحوصنلا
 تنخرا ضرالا نئانلا

 ةدوتكه سفن هيلع قيضتو

 نبذلااهمأي) ةثالث ءالؤه
 عماونوكو ةئلاوقتا اونمآ
 مهماعا 6 (نيقداصلا

 نبذلاعموأ نيقفاملا نود

 نيذلا عم وأ اوفلختي م

 ةينهللا نبد ىفاوقدص

 لدن ةبآلاوالمعو الوقو
 هنالذ_2 عاجالا نأ ىلع

 نيقداصلا عمن وكلاب سمأ

 ناك ام) مهوقلوبق مزاف
 مظوح نموةنيددملا لهال
 اوفلختب نأ ب ارعالا نم
 دارملا (هللا لوسر نع

 معو ىلهنلا'قنلا الي
 ىوتسا ناوركذلا,ءالؤه

 هجورتس مهبلع نخيالو هنم مه .رفقل كلذ ىف سانا لك



 هذ
 اميفهللا ىظفحنأوجرالىناواذ هىورىلا ملسو هيلع هللا ىلصهنلا لوسرل كلذ تلقذ :ةب ذك تدمعتام

 ىتحةرسعلاةءاس ىفهوعبنا نبذلاراصنالاو نب رجاهملاو ى.#ا ىلع هللا باتدقل ل_جوزعهلالزئافلاق قب

 هللا اوقتا غلب ىتح ثبح .ران ض رالام-ياع تقاضاذا ىتحاوفلخ نبذلا ةثالثلا ىلعو محرفؤر مهمهنا غلب

 ىسفن ىف مظعأ مالسإلل فا ده نادعب طقةم_ىن نم ىلعهنلا منأ امدتلاو بعكلاق نيقداصلا عماونوكو
 لجوزم هللا نااوب ذك ن يذلا كاله[ككالهافهتب ذك ن وك أالنأ مل سوءهيلعهللا لصهتلا لوسر ق دص نم

 متبلقت ااذا كل للابن روفلحعي_سلاعتو هناحبس هللا لاقف دحال لاقام رش ىسولا لزن نيحاوب نكن ب ذا| لاق

 ملنوفلحي نوبسكمي و ناك“ اهبءازج منهج مهاوأمو سجر مهنا مهنءاوضر عاف مه:ءاوطرعتل مويلا
 نعةنالثلااهيًانفلخ انك بعكلاق نيق_سافلا موقلا نءىضربالهللا نافمهنعاوضرتناف .منعاوضرتل
 اجرأو مطظرمغت ساو ,هعيابفهلاوفاح نيح لسو هيلعهللا بص هتنالوسر ءهنم لبق نيذلا كئلوأ سمأ

 اوفلخ نبذألا ةثالثلا ىلعو لجوز عهئلا لاق كلف هيف ى اهتهّنلا ىضق ىتحان ىما لسو هيلعهتنلا ىلص هللا لوسر

 لبقفهيلارذ اوه فاح نمعان سم أ هؤاجر اوانايا هفيلخو هام: اووزغلا نعانفلخامىرك ذىذلا سالو

 نيفلختملا نم دحأ مالك ع هنب لو ىحاص مالكو ىالكن علسو هيلعةللا ىلص ىنلا ىهنو ةباور فودنم

 الف تومأ نأ نمىلا مهأ ئيث نما ىمالا ىلعلاط ىتح كن كص تءبلفانم الكس انلا بنتجاف انريغ
 الف ةلزمملا كلب ساناا نم ن وك اف لس وهيلعهللا لص هللا لوسر توم وأ ملسوهيلعدنلا لص ىننلا ىلع لقا

 نيح و هيلع هللا ىل_دهيدن ىلعانتب ون لجوز ءهثلا لزن أو لاق ىلع | سيالو ىلع ىلصيالو مهنم دحأىنملكي

 هيلالسرأالفأتلاق كالام نب بعك( ىلع بيتةملس مأأي لس .وهياع هللا لص هللا لوس ر لا ةف ىرماب ةينتعم

 لسو هيلعهللا لص للا ل وسر ىل ص اذا ىتح ل يللا رئاس مونلا مك. وعنميف سانلا <مطحاذا لاقهرسثباف

 اذهبي رغحرش# لسمو ىراخببلا هجر انيلعهللا ةب ودب لسو هيلعنلا لص هناا لوسر نذ ار جفلا ةالص

 ةقانلا اوأل + اةإ_حارلاو دهعلاوهو قاثيملا نمل عافتق ئاوتلا مال_-بالاىلعانقثاون نيحهلوق ث د-حلا

 ةبربلاةزافملاو هريغرهظأوهافخأ اذا عيشلا نعىرولاقباهريغب ىروهلوقورف_كاولجلا ىلع ناب وقلا

 هرهظأو مهد طقم مط فشكى نعي ف يفختلاب وهالؤ هلوقاهمةاجنلاوزوفلابالؤافت كل ذب تيمس ءارفقلا

 هل اوقليملارعصلاو ليمأ ىأةلم-هملا نيعلإ وهرعصأاهيلاانافهلوقرفاسملا هيلا جاتحامو زاهجلا ةبعالاو مل

 هيلاراشملا بيعملا صومغملاو ىلل-هج لثم قفطو ةفاسملا نم شد | ناب وىسامدعابت ىاوزغلا طرافتو

 ناسنالا صخشر هظاذالوزي ب ارسلاهبلاز لاقي وهسفنب ابككم ناك اذا هميفطع فر ظني نالف لاقي برعلاب

 ءايلارسسكب ضيبملاو ءامهناك ةرحاطات قو ىفةب ربلا ف ناسن اللر هظياموه ب ارسل او دهب نمهبف الامخ

 اذ هاي دجوتل ىأ ةمثيخابأهإ_عجا مهللاهانعم ليقو ةمثيخوب أت ن أ هانعم ةمثيخابأ نكهلوق ص ايبلا سبال
 ىلاهرف_س نم عجارلالفاقلاو هورهقتحاوهوباعىءينوقفاناهزاىذلاهلوقةقيقحةمثيخابا صحخشلا

 ىن-عبهذولاز ىأل طابلا ىنعحازهلوق روظرهندكاهناكنز هلا د ثأ ثبلا ىب قرضح هلوق هذطو

 ةدهع نع جرخأ ثي< مالكلا ىف ةوقوةحاصف ىأال دج تيطعأ دقل«يلع تمزع ىأهق دص تعجأو

 دشأ ىنوموليىأ ىتوبنؤياولازاةهلوقنابضغلاوهوداضلا فب بضغملاو مالكلا نمءاشأامب تدرأام
 ضرالا نم عي لك ىلعربغتهانعم فرعأ ىلا ضرالاب ىهاف ضرالا ىسفن فى تركن ىتحهلوق مولا
 ترو. هلوفانكسواعضخ ىتعياناك_دساف ىابحاصامافهلوقو اهفرعأال ضرأاهناكت راصو ىلع شحونو
 مورلاو مككلا نم مهو نوعارزلاو نوحالفلا طابنالاوهالع اوهودروس تدعصو هنواعىأ ةدانق ىل | طناح

 ٠ لسرأىتااةفيحصلابت دصقف ىأاهههنرحسفرو.ةلااهم تمم تفل اوف حارطالاو عايضلا نم ةاعفمةعيضا او

 ب
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 هللا لصهنلالوسر ىف اودحأ ىنماك الو قاوسالا ف فوطأو ةالصلا دهشاف جر تنكف مهدلج أو موقلا
 ىلصأمأ *المأ مال-سلادرب هيت شن كروح له ىسفن ىف لوقافةال_هدلا دعب هساجن ىفوهو هيلع لساف 0

 ىلع لاطاذا ىتح ىنعض رءأهوحنتفتلا ذاو فار اذ ىقالص ىلعش ءقأاذافر ظنلاهقراسأ اوه-تةماسس رق

 تملسف ىلا سانلا بحأو ىمع نااوهوةداتة ىنأ طئاحرادج تروست ىت- تنشم نيماسملا ةوفج نم كلذ

 تدعف تكسفلاق هلوسروةنلا بح ىفا عت لههنلب كد كن أةداتقإبأ ب تلقف مالسلا ىلع درام هئلاوف هيلع
 اتبيف راد اتروس يلوا سال أهلوسرو هللا لا ةفهندشانف تدعف تكسف هبدشانف

 ىلعلدب نملوق ة ةفن ,دلابهعيبب ماهطلاب مدق نم ماشلا لهأب ,طبن نم ىطبناذاةشر كلا قوس ىف ىثمأانأ

 امتاك تندكو ناسغ الم نمابا' 91 "ىلا عف دف ىتءاج ىتح ىلا هل نوري_ثي ساذلا قفطف لاف كلام نب بعك

 انب قاف ةعي_ذمالو ناوهرادب هللا كالو كافج دق كبحاص ناانغاب دقهنافد_ءبام أ هيفاذاف هتأرقف

 نمنوعب رأت ضماذا ىتحهنرحسفر ,ونالا اهب تمميتف ءالبلا ع نماضي أهذهواهتأرق نيحتلقفلاق كساون

 هيلعةللا لص هّللالوسر نالامتؤ ىيتأ َ «ل و ياع قلص هنا لوس لو را ذوي نيسجا

 ىلا لسرأولاق اهم رقنالوا طزتعا لب ال لاق لعف أ اذام مأ اهقلطأ ت اقف لاق كلن أسم لزتعت نأ ك ىمأ» لسو سو

 تءاؤ لاق ىمالا اذ- ه ىف هللا ىضقب ىتح مهدنع ىنوكسف كلهاب قيما ىفأ مال تلقف لاق كالذ لثم ىحاص

 هل سبل عئاض خيش ةيمأ نبلالهناهنلا لوسرايت تلاقف سو هيلعةندا ىلصهتلالوسر ىلا ةيمأنبلالهة أما

 ذنم كس لازامةللاوو عيش ىلا ةكرحهبامةلناوهنأ تااقف كنب رقبال ع نكتاواللاقهمدخ نأ هر كت لهف مداخ

 ىف لسوهيلعتلا ىل_ هللا لوسرتنذأتساول ىلهأ ضعب ى اقف لاقا نه موب ىلا ناك امد سعأ نمناك

 وهيلعةللا لصهنلالوسراومف نذأسأالتاةفلاق همد# نأ ةيمأ نب لالهةأ مال نذ اد ىقف كن أ سها

 كلذ تئبلف لاق باش ل جرانأ اواهمؤ هنن ذأتسااذا ل_سوهيلعهللا ب_صةنلالوسر ىل ]وقيام ىني ردامو

 ةليل نيج حبص رجفلاة الت يلص ملاقانم الك عىسهن نيح نمةليل نوس#اذل لمكفلايلر شع
 تقاضو ىسفن ىلع تقاض دقاذعل_جوزع نهارك ذ ىلا لاما ىلع سلاجان أ انيبفانتو يب نم تدب رهظ ىلع

 لاق رمشب أ كلام نب بعك ا هبوص ىلءابلوقي علس ىلع ىف وأ خراص توصتءم_ستبح رام ضرالا ىلع

 انيلعةللاةب وتب سانلا ل_سوءهيلعهللا ىل_دهللالوسر نذ اولا جرف ءاج دقهنا تفر عوادجاس تر رنا

 ىعسواسرؤ ىلا لجرض.كرونورشدم ىحاص لبق بهذفائن ورم ثدي سانا بهذ ةردفلا ةالص ىلص نإج

 ىر شنب ه وص تعمس ىذلا ىف ءاجاملف سرفلا نم ع رسسأ ت وصلا ناكف لبا ىلع وأو ىلبق لسأ نم عاس
 مأ:أتقلطناو امهن_سبلف ناب وثترءتساوامهريغكلمأام هللاوهنراشي هاياامهتو كتف ىبوثهلتعزن ||

 كيلعهللاةب وت كيل نواوقيوةب وتلا فون ماجوفاجوف سانلا ىناقلتي لسوهيلعمتلا لهنا لوسر
 ىنح لور وللا ديبع نب ةحلط ىلا ماقف سانا !هلوح لسو هيلع هللا لص هللا لوسر اذاف دجسملا تلخ د ىتح
 املف بعكلاق ةحلطلاها ليالي هكناكف لاق هريغني رجاهملا نم ل-جرولا ماقامةنداو ىنانهو ىنفاص

 ف ذم كيلعرم موبي ري رشد ور ءههجو قرسني وهرلاق ٍرسو يلعن لص هنن لوتسر لح

 ىلصةننال وسر ناكو هللا دنع نم لد اللا فهلا دنع نم مأةّنلا لو سرا كدنع نمأ تلق لاق كمأ كتدلو

 هندي نيب تساجاملؤ لاقهنم كلذ فر ءناكولاقرةةعطقهيدو ناك ىت>ههجورانتسا ارسساذا ٍلسو هيلعفللا

 وهيلعهللا بصهللالوسرلاقف هلو -رىلاوةئلا ىلاةق دص لام نم عادت نأ ىتبوت نم ناهنلا ل وسرإ,تلق

 هللا ناهلنالوسرا, تاةولاقربيخ ىذلا ىمهس كسم أ ىناذ تقف لاق كاريخو هف كلام ضعب كيياع كاسمأ

 نيملسملا نما دحأن | تملعام هللاوفلاق تيقباماقدصالا ث دحأ الن أىتب ون نمناو قدصلاب ىناأ اهنا
 هئلاوو هللا ىنالب أ ان نس أ رسو هياع هللا ىل_دهللالوسرل كلذ ترك ذدنم ثيدحلا قدص ىف هلل اهالبأ
 | 22 لصف سل مل و مس سس ل سل ل ل سس ل ا ا ب يب ب يب ب ب ب ب ب ب ب ب ممم
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 مسوءهيلعةللا قلص هللا لوسر نكمملوةوزغلا كالت ىفامهتعج ىت > طق نيتلحار اهلبق تءجام هللاوةوزغلا

 لبقتساو د, دشوح ىف ااا ا عدنا اوسراهازغفةوزغلا كلت تناكىتحاهربغب ىروالاةوزغدبرب

 مههجول مهريخأف مهوزغةبهأ اوم هأتيل مهىمأ نيماسمللال_خاريثك اودع ليقتساوازافمواديعبارفس

 ناوبدلا كلذبدب رب فا ا يصارع 2 اوسر عمن وما ملاودي ربي ىذلا

 لوسراز غو لجو زءهنلا نم ىسوهيف لزغرلامهل فضبس كلذ نأ نظالا بيغني نأ ديرب لبر لقف بعكلاق

 «يلعهّللا لص هللا لوسر زهجف رعصأ اهيلااءاف لالظا اور اعلا تباط نيح ةوزغلا كل: لس .وهيلع هللا ىلص هللا

 ىلعر داقانأ ىسفن ىفلوقاف أيشضقألو عجر رافمبعمزهجنأ ىلودغأت قفاتفهعمنوملسلاو لسو

 ايداغ 00 الا قالو حبصأف ديلا سانلاب رمتساىتح ىف ىداتبكزي لف تدرأ اذاكلذ

 اوعرسأىت-ىبى داهت كلذ لزب لفأ ايشضق ألو تعجرذ تودغم ايش ىزاهج نم ضق ألوهعم نوماسملاو
 سانلا ف تجوخادا تقفطف كلذ ىلرد_ةيملمث تلعف ىنتيل ايف مهكرداف لحن 'رانأ تممهفوزغلا طرافتو

 الجروأ ل ذنلا ىفهياعاصومغمالجرالاةوسأ ىل ىرأال ىفأ ىنزحلسو هيلعهتلا ىلص هنا لوسر جورخ دعب
 موقلا ف سلاجوهولاقف كوبت غلب ىتح لنموه يلع هللا ىلصهنلالوسر ىف رك ذي لو ءافعدلا نم ناار ذع نمي

 ذاعمهللاقف هيفطعىفرظنلاوهادرب هسح هللالوسرايةماس ىن نم لجر لا. كلام نإ بعكل ءفام كوبنب

 وهاميبق لسو هيلعهللا ىلص هنن لوس رت كسفارب_خالا هيلعانملءامهنلالوسرايةللاو تلقام سب لبج نبا

 ةيخوبًاوها ذاف ةمميخابأ نكل سو هيلعنلا لصةللالوسرلاقف بارسلا هب لوزياضيبم الجر ىأر كل دك

 هيلعةللا ىلص هللا ل وسر نأ ىنغلب اما بعك لاق نوقفانملاهزا نيحرْلا عاصب قدصت ىذل'وهو ىراضنالا

 تنعتساوادغهطس نم ج رخأ لوقأو ب ذكلا رك ذأ تقفطف ىثب فرضح كوبت نمالفاقهجون دق لسو

 لطابلا ىنع حازامداق لظأدق ملسو هيلعهطلا لد هللالوسرنا ل_قاماف ىلهأ نم ىأر ىذ لكب كلذ ىلع

 مدقاذا ناكوامداق لس .وهيلعةللا ىلصةلنا لوس رجصافهقدصت ءجافا دبأ ئشب هنموجنأ ناىفاتفرعىتح

 هيلا نور ذتعياوقفطف نوفلخلاهءاج كالذ لعفاملف سانلل ساج مث نيةع.كر هيف مكرف دجسل ابأ دبه ر فس نم
 هللا ىلا هرئا ارس لكوو ط رفغتساو مهعياب و ىهتينالع مهنم لبةفالجر نينامثوةعضإ اوناكو هل نوفاحي و

 1 0 كلل ل ىعما كتف لاننا م نعل مسن : مسن تملساماف تُدِج ىتح لجوزع

 ىلأت ,ًارلاين دلا لهأ نم كربغ دنع تساجول هللاو ىناهنلالوسرا, تاق لاق كرهظتعتب ادق نكس ملأ كفلخ

 1 97 مرر كتل نتا تملع رق ةلاو يكل والدب تيلعخ د يقلر اب هطخاس نم جوخأم

 ىبقع هيفوجرالىفاهيف ىلعدجت قدص ثيدح كنثدح نألو ىلع كطخسنأللا نكشويل ىنعهب ىضرت
 كنعتفلخت نيح ىنمرمسأ الو ى :وقأ طق تناك امهللاور نع ىلناك امهنلاو ل جوزعهللاوفع ةياور ىفو هللا

 ىنب نملاجرراثو تمقف كيف هللا ىضقب ىتح مقف قدص د قفا ذهامأ لسو هيلع هللا ىصهنلالوسر لاقفلاق
 هللالوسر ىلا ترذتعانوكتال نت زعدقلا ذهلبقابنذ تننذأ كانملعامهنلاو ىلاولاقف قوعبتاف ةملس

 كل سوهياعهتلا لصةننالوسر رافغتسا كبن ذ كيفاكناكدقف نوفل اهيلارذتعاا؟ ملسو هيلع هللا ىلص

 تاق م لاق ىسفن بذك اف سو «لعهنلا ىبصهتنالوسر ىلا عجرأ ن أت درأ !ىتح ىتنوبن ؤداولازام هللاوف لاق

 اولاقامه نمت لق كلل ليقأ لئمامط ل يقو تاقام لثمالاق ن الجر كعم هيل مناولاق ىىمدحأ اذه قله ىط

 ةوسأ امهيففاردب ادهش دق نيم اص نيلجر ى اورك نف لاق ىفقاولا ةيمأ نبل الهو ى ماعلا عب رلا نبةرأ يم

 نيب نمةثالثلا اهمأانم الك ع نيمل | ٍلسو هياعةللا ىل هللا لوسر ىرونوىلاءهورك ذ ذنيح تبيض لاق

 ىلا صرالا هاف نضرالا دشن قل ترش دعانا اورب_هتلاقو أ سا. !اانينتجافلاق هنع 0

 كد كتنكفانااف اونايكس د امهتوس ىفادمقواءاكتسافى امحاصامافةإءل نإ سس كلذ ىلع ا:هملف فرعأ
 مم و ميسصل لن مس اس صم تاسصسمسل مس ١ ممسسما

 ع
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 نسحلا | لاق ءاملاودازلاو رهظلا ف ةرسع مهياع ناك هنالةرمدعلا سد ىمسإ هيؤراس ىذلا شدحلاوةرسسعلا

 كل ذكهبحاص بكر يف لزني مث ةعاس لجرلا بكر د مهنبب هنوبقتعي دح او ربعي ىلع نوجر حن مهنمةرشعلا ناك

 اذافمهنيب ةريسلاتارّدلاالا مهعمامو نوجر حم ممر فنلا ناكو ريغتملاربعشلاو سو.لارّملا مهداز ناكو
 اهاع ب رشي مثهبحاصاويطعي وهيف نم اهجر ماهمعط دج ىتحاهكد الفةرهلا ذأ مهدحأ نم عوجلا غلب

 هللا ىبص ىنلا عماوضف ةاونلاالاة را نم قبيالو مهرخآ ىلع ىنات ىتح كال ذ.كهبح اص لعفي وءاملا نم ةعوج

 سو هيلعهللا ىبص هللا لوس رعاة برخ باطما نب رمح لاقو مهنع هللا ىضر مهنيقيب و مهق دص ىلع لسوهيلع

 رحيل لجرلا نا ىت> وعطقتسانباق رن اننظ تحدي دش شاع هيف ائب اص الزمان ازنف دي دش ظيق ف كوت ىل

 ىتح عجرب الفءاملا سمتتلي به ذي ناكل جرلا نا ىتحو م دبكى لع قيام لعجي وهب رسشبف هثرفريصعيف هربعب
 هللا عدافاريخ ءاعدلا فك دوعدق لجوزعهتلا ناهنلا لوسرإي يدصلار كب وب أل اقف عطقتس «ةبقر نأ نظي
 نم مهعماما ولف ترطف ةبادعس هللا لسرأ ىتح اعجرب لف لسوهيلعهنلا ىلص هيدي عفرف من لاق كلذ بحتأ لاق

 غب زتداك ام دعب نم ) ى اعتهلوق © رمع نع ىربطلاهدذس أر كسعلا تزواجاه دحت إفرظنن انبهذ مثةيعوالا
 مهنلان ىتلا ةدشلاو ةةمشملا لجأ نم قمل نع مهضعب بولق ليغ نأ براقامد هب نم ىنعي( مهنم قي رف بولق

 مهتلانىتلا ةدشلا كلت دنع مسوهيلعهتلا لص لوس .رلا قراغي نأ مهضعب مهل يقو ليملاةغالا ف غب زلاو

 | هناىنعي (موياعباتمث) ىلاعتلاق كلذ لجالف مهب واق فرطخ ام ىل اومن واوباسآ>اواوربص مهنك
 مئالوأةبولارك ذدق تاق ناذةبوتلاوةبانالام-هقزرف مهنب ون ق دصو مهنان صالخا لع ىاعتو هناحبس

 اهييطتوهنمالضفت ف ذلارك 3 ل بقالوأةب وماارك ذىلاءتوهناصسهناتاقراركستلاةدئافاايناث اهرك ذ

 ىلاعتو هناحبسهنأ اوماعيلو مهنأشلاهظعت ىرخأة يم ةبوتلارك ذبهفدرأو كلذ دعب بن ذلارك ذ منوم واقل
 هللاةفص ف فؤرلا ىنعمو كلذل اديك أ” (محرفؤر مهمهنا) هلوقب هعبتا مم هنءافعو مهتب ون لبقدق

 ناوفيطا قرف مي_-رلاو فؤرلا نيب وتادابعلا نم نوقيطيالام معلم مهنالهدابعب قيفرلا هنأ ىلاعت
 ةهاركلاعم ن -:ةفأرلا داكن الو ةحاصمللةهاركلا عمةجرلا نوكست دق ىناط+ل لاق ىنعملا ىف اب راقت

 ىلع هللاباتدقل هريدقتهلبقام لع فوطعماذه (اوفلخ نيذلاةثالثلا ىلعو) ىلاعتو هناحبسهلوق ْة

 نببعكم هو مهتب وت لوب# نايب فلطعلا اذهةدئاف راوفاخ نيذلا ةثالثلا ىلعوراصنالاو نب وجاهملاو ىبلا

 نورتو ى اعتو هناحبسهلوقب نودارملامهوراصنالا نم م-هلكو عيب رلانبةرا يمو«يمأ نب لالهو كلام
 مم-هناكلذو هباحأوةبابا ىنأةب ون نعاوةلخ مهتامهدحأ نالوقاوفاخ ىنعم فو ةنلا مال ن وج ىم

 باتمث ةدم ةثال_ثلاءالؤه ىمأر أو هباصصأو ةبابل ىلأىلعهللاباتف هبا أو ةبابلوب أ عضخاك اوعضخم
 ملسوهيلعةللا ىلصةللالوسر عم اوجر مو كوبتةو زغنءاوفلكممنأ ىناثاالوقلاو كلذ دعب مويلع
 نب نجحرلا دبع قربخ أ لاق ىرهزلاباهش نبا نعىور دقف هيبحاصو كلام نببعك ةب ون ثري دجامأواهبف

 هموق لعن اكولاق ىمع نيحهينب نمبعكدئاق ناكو بهكح نب هللا دعنا كلام نب بعك نب هللا دمع
 بعك نب كلام نب هللا دمع نب كلام نب بعكت عمسلاق ملسوه لع هللا لصْنلالوسر ثيدداحال مهاعوأو
 هللالوسر نع فلختأ /لاق كوبتةوزغىف لسوهيلعهللا ىلصةللا لوسر نع فلخت نيس> هئدح ثدحي
 ادحأ بئاعب إو ردب ةوزغفف تفلخت دق ىنأريسغ كوبتةوزغىفال طفاهازغةوزغفف لس .وهيلعةللا ىلص

 مهني هللا عج ىتح ش. رقري_عنودي رينوماملاو لسوهياعةللا ىلص هللا لوسر جرخا- ا اهنع فن
 ىلعادقثاون نيحةبقعلاة إيل لس .وهيلعهللا لصةللا لوس هر عم ت دهش دقو داعيم ريغ ىلع مهودع نإب و

 تفل نيح ى ريخ نم ناكواهنم ساذلا فرك ذأردب تناكناوردب دهشماهمىل نأ ب حأ امو مال_سالا

 كلت ىف هنع تفاح نيح ىنمرسس أ الو ىوقأ طق نك (!ىنأ كوبت ةوزغىف لسو هيلع هللا بص هننال وسر نع

 ( نا - (نزان) - 59 )

 بقتعي رهظلا نم ةريسع

 نمودحاو ريعب ىلعةرمشعلا

 دودملار هلا اودوزت دازلا

 ةلاهالاو سوسملا ربعشلاو

 ةدشلامهب تغاب وةخحئزلا

 نانا ةرغلا مسققا ىت->

 أوبرمشيلة عاج ااهصماعرو
 2 داما نموع ال ااوذع
 اورصعو لبالا اورحتن
 ةد_ثىهوب رشواهشرك

 ظيقلا ةراج نم نامز

 نم)طحقلاو بدلا نمو

 بولق غب زرت داك ام دعب
 تايثلا نع (مهنم قب رف

 عابنا نعوأنامبالا ىلع

 ةوزغلا كالت فلورا

 ريمضداك ف وهعم جورخخاو
 قمدسعب ةإجلاو نأشلا

 مطوقكوهو بصنلا عضوم

 سيل ىأ ل ثم هللا قلخ سدل
 غبي زبه ثمهللا قاخ نأش

 بانمث) صفةحوةزج

 ديكوتللرب ركن (موبلع

 ىلعو محرفؤر ههنا )
 ىلع باتو ىأ (ةثالثلا

 كلام نب بع.ك مهو ةثالثلا

 لالهو عيب رلا نب ةرايمو

 ىنلا ىلع هطعوهوةيمأ نبا

 وزغلا نع (اوفلخ نيذا)



 اموقل يللا ناكأمو)
 مط نيبي ىتح مها دهذ دعب

 هللا سصمأام ىأ( نوقئام

 رافغتسالاكه بانتجاو ةئاقناب

 ىهنامهريغو نيكرشملل
 روظ# هنا نيو هنع

 نبذلاهدامعهب د_اؤنال

 مطذخحالو مالسالل مهاده

 نايبدعب هيلع اومدقاذاالا
 بجاوهنأب ءو هرظح

 معلا لبق امأو بائتجالا

 نايباذهوال_ذؤ نايملاو

 ةلحل ذاع رد
 ةكرعملا رافاسالا

 بحبام نوقتيامب دارملاو
 لعيام اماف ىبنلل هؤاقنا

 ىلع فوقومريغف لقسعلاب
 ئثلكبهللانا)فيقوتلا

 تاومسلا كلمهلهنلا نا ميلع
 امو تييو ىحي ضرالاو
 كونم هللانود نم -
 ىلع هللا باتدقل ريص'الو

 هنذابهيلعاتىأ(ىنلا
 فلختلا ىف ني-ةفائملل

 ك_ع للاافعهلوقكه نع

 (راصنالاو نيرجاهملاو)

 ىلع ني_:مؤملل ثعبهيف
 نمؤم نمام هناو ةب وتلا
 ةبووتلاىلا جا.ةوهوالا

 ىلص ىلا ىت-رافغتسالاو

 نب رجاهملاو لسو هيلعَلل
 هوعبتا نبذلا) راضنالاو

 و زغف(: :رسعلاةعاس ف

 اهنقو يف هانعمو كوبت

 ىنعميف ةامعتسم ةعاسلاو

 ىف اوناكو ىنلطملا نامزلا
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 هللا ناكامو ىنعي (مهادهذادعب اموق لضيل هللا ناك امو) ىلاعتوهناحبس هلوق ةراضإأ !ةلال هذه ىف متأدب

 هب نامي اال < ةفووةبادملا كف زر نادعب نيكر.شملاك اتوا را افغت_ساببس لالضلإب مكيلع ىففبل

 ردصاماوفاخعنما لبق هاو رفغتسا دقاوناكو نيكرشمللر افغتسالا نم نينمؤلا عنما هنأ كلذوهلوسرو

 مويلامدقين ًاوهو نور ذي امو نونايام ىنعي(نوفتيام مط نيب ىت>) مهرئاضب سيل كلذ نأ مهماعاف مهنم

 لبق اوثامدق!وناكن يماسملا نمةعاج نا ليقوهلءف ىف مويلع جرحالف ىهنلا لبقاماف لعفلا كللذ نع ىهنلا

 كلذ ىلع نام نم ىلع فوخ نينمؤم ا بول-ةىف عقو كلذ نماوعنماهلف نيكرشلل رافغتسالا نع ىسهناا

 هوكرتي وهوقتي نأ مويلع بجام مط نيبي نأ دعبالا لمعب مهذخ اؤيال هنأ نيب وةبآلاهذه لجو ز عهتلالزئاف
 لاقو ةماعهةعاطو هتيصعم ىف مط هنايب و ةصاخ نكرم ثمالرافغتسالا كرت ىف نيئمؤملل هللا ناب دهادع لاقو

 وسما م اى اذه ىاكلاو لت اةملاقو نورد هاو ناوايامعط نيب تحاموق باعيلهلا ناكامو كلاحضل ١

 | مان رجلامي رحت ليفاوماسأ و سو« يلع هللا لص ىننلا ىلعاوم دقاموق نا كلذو

 اومدقمأ كلذ مطل _ءالو ةبعكلا ىلاةلءقلا تفر سدو رجا تمرح مث كلذ ىلعم هو مهموقىلا اوعجرو

 + م4 دقهللالوسراياول اقف ةمعكسا !ىلا تفرص د ةةليقااو تمرح دق رجل | او دجوف ةئيردملا ىلا كلذ

 هللا ناك ام و ىنعي مها دهذا دعبأم .وق لضيلهللا ناك امو لج وز عهللا لزناف لالض ىلع ندتف هريغ ىلع نحو

 ا ميلعىلاعتودئاحعبسهنا ىنعي(ميلع ئ ةلككهللانا) عسانا نبي ىتح خوسنلاباوا دق موق لمت لطبيل

 نا)هيهاونو هيماوأ نم نيببام لعي و نيكرسشإلر افغتسالا نعم اهنامد:ع فوحللا نم كسوفن طلاخ
 اههيفامو ضرالاو تاومسلا كلم ىلع رداقلا وه ىلاعتو هنا دبس هنأ ى لإ (ضرالاو تاومسلا كلمهلهنلا

 نءمىح وهيلع هتيم ونامالا ىلعءاشي نم ى < ىلاعت هنا ىلعي (تيع و ى<)ءاشيامب موف معكم وهديسع

 6 ريصنالو ىلو نم هللا نود نم كلام و)ه ديبعو همكح ىف هيلعد>ال ضا ارتعاال هيلع هتيع و رفكلاىلع ءاشي

 باندقل ) لجوزءهلوق 0 مهيلع رون ووو دع نم معنئهريغ ل س ل ؟رمصانو ؟ياووده ىلاعتهنا ىنعب

 نبرجاهملاو لس وهيلع هللا لص ىنلا نعحفصوز زواج ىنعب هللا باتةبالا ( راصنالاو نيرجاهملاو ىلا ىلعةللا

 كوبت ةوزغ فاختلاب نيقفانملل هنذإبهنذخاؤم مدع سوهسياعمتلا ىلص ىبنلا ىلععتب امال

 لاقو اباقعبجوي بن ذهنأ الل شفالا َُك ارباب نموهف مط تنذأ ل كنعهللاافعىلاعتوهناحبس هلوقكوهو

 ةبوتلاب ىنلارك ذ نا اذه ىنعموهسج هلل ن اذى اعتو هنا>بس هلوقكك كربتلل مالكح اتفم وه ىنا عملا باعجأ

 ىكلالوسرلا مسا مذاك لسوه«يلعةللا لص بناة. ون ىلا مهتب را لاس اداب ياما فرت لع

 لجالف راصنالاو نب رجاهملا ىلعةللاةب ون ىنعمام أو هل في رشتوهف لوسرالو هسجن هلل نافهلوق ىف هللا مسا

 000 ااولب ريد دد تفراجشما اول كاربت ةوزغ نع دوعفلا ىلا ليلا نم مواقف ا

 راكبا مادا هرم دم ىف تاعبنو تالز نم واخالناسنال اناا ”ةيناسفنلا سواسولاو

 ىلعاو ربصوهيعاةمورفسلا|ا ذه قاشماوامامل هعم نيذم مؤملاو اسو هيلع هللا ىلص ىنلا نامل ضفالا كرنب باب

 دئادشلا ٠ نمهوامكام ل جال مهيلع باتو مط هللارفغر فلا كلذ ىف مط تاصح ىنلا ةمظعلا دئادشلا كلت

 ىلءاهيبنت مهرك ذ ىلا سو هيلع نبا ىلص ىنلارك ذمضاعاو لسوهيلعهللا ىلصىنلا عمةوزغلا كلت ىةمظعلا

 مهرك ذ ىلا ٍلسو هيل هللا لص لوسرلا رك ذ مضاواجالىتلا ةبترلا ىلا اوخاب دق مهناو نيدلا ىف موبتا ىص مظع
 ملسوهيلعهللا ىلص ىناا نا ءاماعاا ضعب رك د دقوراصنالاو نإ رجاهملا :مةوزغاا كال ف(هوعبتا نبذلا)

 ةعاسف) لئابقلار ئاس نم مهريغؤرامنالاو نب ربجاهملا نم شامو بك ار نيبامافلأ نيعبس فكوبت ىلاراس

 ةوزغ ساكون :ةوزغتناكو قيضااوةدشلاةرسعلاو اهنيءبةعاسدرب لو ةرسعلا تقو ىف ىنعي ( ةريسعلا

 ةرسعلا



 1 --- "ا
 ال ىلا عتو هناحبسهتدا نال كلذ مط سلو نيكرششمالاورفغتسي نأ اونمآ نيذلاو ىنلل ىنبشي ناك ام ةبآلا
 ىنرقىوأ اوناكولو نيكرششمللرافغتسالا نع ىبهنلا هيفف ه)ءفيالامهنم بلط» نأ زوالو نيكرشمللر فغي

 عنملاببس لجوزعقللا م1 ذم و ديعبلاو بي رقلاه يف ىوتسف ماعنيكرشمالرافغتسالا نعىسهنلانال
 ميكا بامصأ نممهف كرمشلاا ىلع اونام مهنأ مط نيبن ىنعب ( ميتجا باحص أ مهنأمط نيبنامدعب نم) ىلاعتلاقف

 ىلاعتو هناصبس هلو قامأ ه دعو فاخي ال ىلاعتهئلاو هب كر مشي نر ذغيال للا نا ىلاعتو كرابت لاقدةفاضيأو
 نمد ةرفخملاهيبال ميهاربابلط ناك اموهانعف (هيااهدعوةدعوم نعءالاهيبال ميهار ,ارافغتسا ناك امَو)

 ىلاعت هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلعلاق همالساءاجرهلرفغتسي نأ ءاياميهارباهدعوةدعوم لجأ نمالاةنلا

 امهوهيدلاولرفغةسيالجر تعمس ىف ر كلرفغتسأس كيلعمالسلاة هنا ميهارب ا نعاربخ للا لزن ؟الهنع

 هيلعتلا ىلص ىبنلا تينافهيبال ميهارب رف تسي لوأ لاقف ناكرسشم امهو كي وبالر م ناكر

 هيبال مهاربالوقالاهلوق ىلا ميها ارا ىف ةةسح ةوس 1-15 تناكدق لجوزعهلل ا لزنافهل كلذ ترك دف لسو

 دءعوملا ناكل كرشموهو هيبالر فغتسااماهنالرافغتسالا اذه دوق سبل معازرا ناوي كل نرفغتسال

 ناكدعولاو ميهارب |ىلاةعجارهايا ف ءاطا !ذهىلعف (هنمأربت هتلودعهنأهنيبناماف) سين أدعو ىذلا

 ناليقو تماسأ اذا ىنعي ىف رك الر فغتسأس ميهارب ا لاقف اسي نأ مهاربإ دعو ميهاربابأن ا كلذوهيبأ نم

 كلرفغتسأس هلوقاذهدكٌ ب وهمالساءاجرهلرفغتسي نأاب ًادعو مههاربا نا كل ذو بالا ىلا ةعجار ءاطا

 رهظاماف ىنعي هنمأربت هلو دع دن أه نيبتامافةدحوملا ءايلابهابأ اهدعو نسا ةءارقاضيأ هيلعلدن وىف ر
 ىلاعتو هناحعمس هللا نا له حل يقو كالذ دنع هنمأربتر فكلا ىلعهن وع ىنعي هللو دعماب أ ن اهل نإب وميهأ ارال

 ىورام كلذ ىلع ددوهذ.ءأربت هللو دعهناةرخآلا ىفهل نيبتامل ليقوهنمًربتف هلودعهابأن ميهاربا فاى وأ
 هجو ىلعوةمايقلامون رز هابأ مالسلا هيلع ميهاربا ىتايلاق سرع تالس ار رهىنأ نع

 كنابراب ميهار ,الوقيف كيصعأال مويلافدوب ًالوقيف ىنسعنال | لفألأميهاربالوقيفةربفوةرتقر ز ا

 ىلعةنملا تمرح ىناىلاعنو كرابتهللالوقيف ىفأ نم ىزخنأ ىزخ ىاذنوثعب» «مولا ىف ١ زكالنا ىتدعو

 هجرخأر اذ ١! ىف قايف هٌئاوقب ذخؤيف خطلتم جذوهاذافرظنيف كي +رتخنام ميهارباايلاقي مث نب رفاكلا

 ةمهمءاخ متت ن «ةانثمءاي مثةمهكملاذ :خعذلاوداو ءاهواعي ةربغةرتقلاو هنم أر بتف هريغ دازى راخيلا

 عشاخا» ارالانأ لت اوال ميهاربانا) ىلاعتو كرابتهلوقو و ةحذ ىننالاو عابضلارك ذوه
 نسحلالاقو باوتلا نمؤوم اوهام معةنلا ىضر ساب عنب لاقوءاعدلاريثكلاهاوالا دوعسم نبا لاقو عرضتملا
 ناكو هوأتلارثك(ىذلاوهرايحالا بهكلاقو نقوملاهاوالا+_هاجملاقو هللا دابعب محرلاهاوالاةداتقو

 ريثكلاهاوالا يماع نب ةبقعلاقود وأ عفنيال نأ لبق رانلا نمدوألوقي نأرثك سو هيلعهّللا ىلص مههاربا
 هللا هركر ام عجارلاوهءاطعلاقو ريخخلا ممل هانز اوه يس ناو ا ذلا

 6 مظنت اجاجزلا لاقو ةعاطالاموزاو اناقبا عرضت الل ةواقفشمو أ اوهةديمءوب ًالاقو رانلا نم فئاخلا

 لعفلاوءادعصلا سفن:توصردصال عمسنأ اوهودو أنلا نمداصأ و ءاوالا فليقام عبجةديبع أ لوق

 باقلالخاد حورلا ىمحت نزحلادنعناهبف بسسلاوهوأ هنؤحوهفوخ ةدشسن ع لجرلا لوقوهودهوأ ع

 ميل امأو ةدشلاو نزلا ن نمهبام ضعب فخيل بلقل| ىفقرتحلا شفنلا كاد .رحناسالافاهرحدتشيو

 لاق نيحهيبابميها ارب |لعفاكفنطالاو ناسح الإبهلب اهقي متهور كك هاتوا هبس نمحح .وفصااوهورهاظ هانءف
 ائاو ديسلا ميال سابع نب !لاقو ىف ر كلر فغتسأس كيا عمالسهلوقب ميهارب ا هباجاف كنجحر ال هتتنل نألدل

 دابع ىلعةقفشلاو لجولاو فوهلاوةقرلا ة دشامو نيفصولا ني.ذوم مالسلا هيلع مهارب الجوز عهنلا فصو

 اودتفاذرفكلاىلعهرا ١ ارهظاا هدأ أ نم ربت: ديجلاةليبجا تافصل هذه عم هنأ ى عن وهناصس نيبيل هللا

 نيبنامدعب نم) هتمكحو
 نم ( ميجا باص مهمنأ مط

 اونام مهنأمل هرهظام دعب
 رذعركذ م هل ارشلا ىلع

 ناك 20 6 مهاربا

 الاهيبال مهاربارافغتسا

 (هاياهدع :و ةدعوم نع

 مسي ن اياد وب أدعو ىأ

 رفغتس نأ هابأدعو وه وأ

 كل نرفغتسال هلوقوهو

 اهدعو نسحلاةءارق هلاد

 هلاؤسةرافغتسا ىنعمودابأ

 وا لسأام دعب هلةرغفملا

 مالسالا ءاطعا هلاؤس

 (نيبتاماف) هلرفغيهب ىذلا
 (4) ىولا ةهج نم
 ةانأ نا (هنأ) ميهاربال

 ارفاكت وعن اب (تبودع)

 ربن) هنعهؤاجر عطقناو
 هرافغتسا عطقو (هسنم

 وه (ءاوالميهاربانا)

 هانعمواقرفو اةفش هوأتملا

 ناكهتقرو هجرت طرفلهنا

 رفاكللاهبب أ ىلع فطعتي

 ىءروبسلاوه (مل-)
 ىذانعحوفصلا ءاليلا

 وهوهسالر فغتسإ ناكهنال

 كنجراللوقي
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 نبذلاو ىنلل ناك امىلاعتهنلالزناف كننعهنأ لام كلل نرفغتسالهللاو ملسوهيلعمللا ىلص هللالوس 0

 .تببحأ نه ىدتهنال كنا بلاط ىنأ ىف هللا لزن أو ىف رقىلوأ اوناكولو نيكرشمللاورفغت_س نأ اونم

 ناشف ةبآلاهذهلوزن ءاماعلا ضعب دعب سادق َتآَق ناف نيديحصصلا ىف هاجرخأ اءاس نم 0

 تلفالوزن نآرقاارخا نم ىهوةنر داابةروسلاهذهلوزئومالسالالَو أةكمب تناكهنافو نا كالذو بل اط ىنأ

 ملام كل نر فغتسال سو هيلعهللا لص ىنلا لاقف تببحأ نم ىدهنال كنا ىلاعتهلوق بلاط ىنأ فل ازنىذلا
 هذه تازن نأ ىلا تاوالا ضعب ىفهرفغتسي 0 العمل لسان ليت اثم دحلا اكن عدهنأ

 هيلعهللا ىلص هللا لوس ر لاقلاقةرب رهىنأن ع(م) هباتكرارسأو هدارع لعأ هللا افغتسالا نم عنخ ةبآلا
 نكدلو تببحأ نم ىدهتال كناهنلال زف ىلافةمايققلا م وباهب كلدهشأةناالاهلاال لق توما دذع همعل سو

 اهب تررفال عزجلا كلذ ىلعهإجاه نولوقي شي رقىتري_هنالوللاق ةباور فو ةبآلاءاشب نم ىدهمهنلا

 همحء دن رك ذو سوميلعفتلا ضمنا لوسر عمسهناىردخا ديعس أ نع (ق) ةبآلاهننا لزناف كذيع

 قوهغامد مأهنم ىلغتهيبعكغ لبي ران٠ نه حاضحض ىف لعجييف ةمايقلا موب ىتعافشهعفنتهلعا لاقف بلاطوبأ ا

 لاق سو هيلع هللا ىلصةنلا لور مع بلطملا دبع نب سابعلا نع قر هيلعت ةراوح نمهغامدهنم ىلغ! ةباور

 ناكلانالولوران نم حاضحض ىفوهلاق كاب ضغيو كطوحين اكهناف كمع نعتينغأامهنلالوسرايتلق
 لهف كرصني و كطوحي ناكبلاطابأ كمن اهللالوسرابتلقلاقةباور ىفورانلا نم لفسالا كردلا ىف

 ىنلامدقال ةدب را وةرب رهو 'ألاقو حاضح- ذىلاهتجرخافرا :نمتارمح دن دجو من لاق كلذ هعفش

 تازنفاطرفغتسفدهل نذّوين ًاءاجر سمشلا تيج ىتح فقوف ةئمآه م ًربق ىفأة كمل سو يلع للا ىلص

 هللا لص ىنلا ناةدي رب ن عه دنسب ىربطلا ىوروةبآلا نيكرشمالاو رفغتسي نأ اونمآنبذلا وىنلل ناك ٌّ

 انلقفاربعتسم ماق مب طاخي لف هيلا سلف همأربقلاقهنا ىنظرثك أو لاقمسر ىف ةكم مدقامل مسوهيلع
 مفاطرافغتسالا ىف هتت ذأتساو ىلنذافىأ ريق راي زفىل ريا اق لا ماما ًاراناهننا لوسراي

 اعنا بش ىتلانالقتمي ربوع ىزوجلا نا يعيو ذئموب نمرثك 1 ا!بىؤرافىلنذؤد

 ربقب تر سم لاق كاكنأ ًاماولاقتف مهيلا فرصنامهئاكبل سانلا ىكبف ىب م”نيتعكر ىلصوأض وتقف همأربقب سم

 تنذأتساف نيتعكر تيلصف تدعم تيكبف تيهنفاطرفغتسأ نأ فر تن ذأتسام نيتعكر تياصفىأ

 ىولا ل قثلةفانلا تماق ىت>ةه.ذهالاراساخ اهبكر ف هتلحا ارباعدمثىقاكب افارجز .زترجزفاطرفغتسأنأ ىر

 ةرب رهىنأ نع(ق)ةيآلا فرقدوأ اوناكواو نيكرشمللاورفغتسي نأ اونمآنءذلاو ىنالناك ام تلزنف
 نذؤي مفاط رفخ سانا ىف ىف رتنذأتسال اقف هلوح نم ىكب أو كبف همأ ريق ”رسوةيلعا لصوتلاراز لاق

 هيلعهنلا ىلص ىنلا لاق ةدانق لاق تت توما عك ذناهماف روبقلا اوروزفىإن ذافاهربةروز أن أ ىف هتنذأة ساو ىل

 نآانلرك ذلاق هنعددنسب ى ريطاا ىورو ةبآلاه ذه هلال ازئافهيبال مهارب ار فغتساكىلالن رفغتسال سو

 لصي وراوجلا نسحب ناك نمانئابا نم ناهنلا ىناياولاق مسو هيلع للا لص هللا ل وسر بادكأ نمالاجر

 فالن ,رفغتسال ةللاو ىلإ لس ويلعهللا ىل_هىنلا لاقف مط نفغتستالفأمذلابىفوب و ىناعلا كفي وماحرالا

 مثةيآلا نيكرسشمالاو رفغتسب نأ اونمكن يذلاو ىنلل ناك املجوزعهللالزنافه«ببإل ميهاربار فغتسا

 0001 باج كو الابل حار ا رافتتما داع اموىلاعنلاةف مهارباهللار ذع

 رفغتسالاقف ناكرشمام“و كب ونالر فغتسن 1 أهل تاقف ناكرسشمامهو هد وبالرفغةسيالجر تعمسلاقبلاط

 نأ اون اونمانيذلاوىنا ناك ام تلزيف ل_سوهياع للا ىل- هىنلل كلذ ترك ذف لرشموهو هبال ميهارن |

 هللالزن افهيفلاقو ى ريطلاهجرخأو نسح ثيدح لاقو ىذمرتلاو قاسنلاه جوخ أ ةيال الا ننكر اور فغتسي

 ىنعمو آلا هنمأ رن هنلو دع هنأ هل نيبتاماق هايااه دعو ةدعوم نعالا هيبال ميهارب ارافغتسا ناك امو لجو زع



 "مه

 ىهو ىلا عت هلل ميظعتأ | هوجو ىصق أ, ىلع ةدابعااباونأ نيذلا مه ليقو مهيلعةبجاوهللا ةدابع نورب نيذلا هلل
 ءارسلا فلاح لك ىلع ىلاعت هللا نو دم< نيذلا ىنعي 0 ودماملا) ىلعت هللةصلا+ةدابعلا نوكست نأ
 موب ةنا ىلا ىعدب نملوألاق سو هيلع هللا لص ىنلا نع سابع نبا نعد: سريغب ىوغبلا ىو رءارضلاو

 عيج ىلعهركشب نوموق» وهنلا نو دمحي نيذلا مه ليقو ءارضضلاو ءارسلا ىف هللا نودمح نيذلاةمايقلا

 ىمعسافاةنيعن نايفسلاقن روعاصاا هسابعن'اودوءسم نبا لاق )ن روغاسلا) ىرخ ًاواين دهمعن

 ىذلا نال تاس مئاصال لبق ىرهزالالاقو حاكم نااو برمشملاو مطملا ع نماهاكت اذ-الا هكرتلاكتاسمئاصلا

 لص ل يقو لك الا نعك مم مئاصلا كلذ كو لك الا نءاكسف ناك فهعمدازالا دبعتم ضرالا ىف ميسي

 لاقوىبهنلا كرو ةعاطلا لمق ىلعرمتسم ئاضلاو باب ىلا "اننا ضرألاق باهاذلارارمتساةحايسلا

 لوسرات تاقلاق نوعظم نبنامع نعىورامهيلع ل ديوةنلا ليبس ىف نودهاج ةازغلا مه نوحتاسلا ءاطع

 ةمركحعلاقو دنسريغب ىوغبلاه رك ذ هللا ليبسىف داهحلا ىتمأ ةحايس نا لاقف ةحايسلا ىف ىلن ذئ] هللا

 بيده ىف ميظءر اطةحايسلا نا لل-هقو هياط ق دلي ىلاذلإ نم نوامتني ينزل تقلا هازلا نوخانللا

 قلي واهياعربصلا نم هلدبالو سوبلاورضلا نماعاونأ تلين أدبالئاسلا نال ا هقالهأنيسحتو سفنلا

 ىلاعتهلل اةردقر ا وتناجصلاىرب وممتكرب نمهيلعدوعي و مهم ديفَم سف هتحايس ىف نيحاصااو ءاماعلا

 ىنعي (نودجاسلا نوعك ارلا) هن ردق مظعو ىلا هتوهناحسسةللا ةينادحو ىلعهل ديف كلذ ف ركسفتيف

 فالح ىل ها اريغ نم ىلإ ممل ازيمجاموم واهماكر ًمظعما مهمالدو ءو>شلاو ع وكرلابةالصلا نعربعا هاو نياصملا

 هد_حوةللابنامع ؟ الاب سال نو صاب ىنعي (فورعلا, نو سمألا) هريغو ىلهملاةلاحامهنالدوعقلاو م مايقلاةلاح

 دشرلا عابتاو مهنايدأى قحاب سانل' ن و ماي مهنا ليقو هاب كرشلا نءىنعي ) زكناا نءنوهانلا 9

 هللا لص هللا لوسر هنع ىهنو 0 د ردا ىدطاو

 ىتحركلا نع اونو هلهأ نماوناك ىت> فورعملابسانلا اوصماي/ مسهناام ًانسحلا لاق إ سوهياع

 هتاحيسهلوقه_:مو ةعبسلا ىلع واولاب,فامءعت ب رعلانافركنملا نعنوهانلاو فواولا لوخدامأو هنعاوهتتا

 نيفوصوللاناوهورخاهجو هيف ل. ةواهباوبأ تحتفوة نجلا ةفص ىف ىلا عتهلوقو مهبلكء .نماثو ىلا غتو
 نوبئاتلاىلاعت هلوقنوكي اذه ىلعفركتملا نءن ,وهانلاو فورعلإبن هو سمآلا م_هتسلا تافصلا ذهب
 نوظفاحلاو) ركنملان ءنوهانلاو فورعلاب نو ىمآلا مه نعي نو ىمآلاهربخ أ دبم نودجاسلاهلوقدلا

 ولا دعب هللاضنا ارفل نوظفاحلا نسحلالاقو هللا ةعاطب نيمئاقلا ىن :ءل سامع نبالاق (للادودحل

 هب مهمزلا أىذلا لمعلا نمأيش نوعيض» الف هيهنوم سعأ ىلا نووتنملاهنلا ضن ارفنوذؤملا هليقو هللا ةعيدب

 هللا اوفواذاهبةللا م هدعو امي نيقدصملا داب رسب ىنعي ( نين هوملاريش د) هنع مهاهنايهنمنوبكتريالو

 لاعفالا هذهلعف نمرعثب ول-ِقو ةنجلا لادا نم هابعو ام مطفوم هناقددهعب ىلاعت

 ىنلل ناك ام) لحوزع هلوق جزغ ناو ةنحلاهل نإ.ةبالارخاىلا نويئاتلا كاف هرقوعو تملا

 0 زت ببس قريسفتلا له فاتخاوةنآلا (ىب رقى وأ اوناكولو نكرشمللاو رفغتسينأ اونمآنبذلاو

 ىلبصىنلاناكلذو ىلعدلاو لو هيلعهتلا ىل_ه بنا مع بلاط ىفأن أش ىف تازن موق اقف ةبآلاهذ- هه

 بيسملا نب ديهس نعىو رام كلذ ىلع لدن وكالذ نعةللاهاهنف هنو مدع هلرفغتسي نأدارأ سوه اعششا

 هدنع دجوف لس هباعمتلا قلتش يا لوشر ااا ةافولا بااطإبأ ترضحا لاق نزح نب بدسملا هيب أن ع

 لهجوب .ألاقف للا دنعا-مب كل جاسأ ةماك هئالاهلاللق معىأ اقف رغما نب ةيم أىنأن هلا ديعو لهجإبأ

 هيلعاهُضِر مب ب لسو يلع ةئلا ىلصةنلا لوسر لزي لف بلاطل | دبعقلم نع بغرتا ةريغما نب ةيمأ ىف نا دبعو

 هللاالاهلاال لوقين أى أو بلطملا بعلم ىلعانأ ام-هملك امرت ب لاطوب لاق ىت> ةلاقملا كلتل نا دوعي و

 كل ا م تتار ري يري ري 2 تتئتتشلسططامسسششششمساململلا

 ةدارعلاهلاوصلخأو هدحو

 ىأ اريخ دعب ربخ هدعبامو

 ىلءرفكدلا نم نويثاتلا

 - 0 ةقيقحلا

 نو لاعخا
 . 7 ١ و نيذلا .

 قافنلا نم اؤ ربو

 ةمعل ىلع (نودماحلا)

 (نوهتاسلا) مالسالا

 ه- يلع هلوقل نوكاصلا

 ىنمأ ةحامسس مالا

 مهنال علا ةبلط وأ مايصاا

 ضرالا ىف نو يسب
 وأ هناظم ىف هنو_ بلطي

 ضرالاف نورئاسلا

 نوعك ارلا) .رابتعالل
 نوظفاحلا )ن ودجاسلا

 نورمآلا) تاواصلا ىلع

 ناميالاب (فور_لإب
 ةعاطلاوةفرعملاو

 ( ركنلا نعنوهانلاو)

 ىمداعملاو كريشلا نع

 ناب راعش اللواولا تلخدو

 داضتللوأ ماتد_ةعةعبسلا

 فاكىبهنااو نهال نا

 اراكبأو تاسسث هلو-ق
 (هللادود+ نوظفاحلاو)

 ملاعموأ ه-.هاونوه يصاوأ

 (نينمؤلارشب و) عرمشلا
 تافصلا هذهم نيفصتملا

 نا مالسلا هيلع, هو
 بلاط ىنال

 ىبنل ناك ام) لزنف
 اورفغتس نأاونمآن يذلاو
 اوناك ولو ني-كرشمال

 حصام ىأ (ىبرق وأ
 هللا كح ىف رافغتسالاهل

 ,2 ةغسدءا
5 _ 



 امأوهنعن وا سيد ئنيف ءازسأ قرفث راعطق مهب واق عطقت نأالا ىأ عطقت مه ريع عطقتت ىأ صفح وةزجوىاش (مهب واق مطقن نأالا)

 اهعيطقت ةقيقح داري نأزوجواهنعةبب رلالاوز لاحلار ب وصن عطقتلارك ذ نوكينأز وجي مثةنكمتما مف ةيقابةبب رلافةعمتجمة لاس تمادام
 مهي رف ىلعافسأوأم دن موب واقاهمعطقنتةب وناوب وتب نأالاهانعموأر انلا فوأر وبقلا (؟8,/9) قوأمهلتقب هنءنئاكوهامو

 مهئازعب (ميلع لاو)
 مهءارج ءازجف (ميكع)
 ني.نمؤملا نم ىرتشاهنلانا)
 مطنإب مطاومأو مهسفنأ

 مهتباثا هللا لثم (ةنجلا

 مهفنأ مهذب ىلعةنجلاب
 ءارلابهليبس ىف مطاومأو

 م ىلغاف مهرجان ىورو

 اسفنا نسحلانعو نْعلا
 وهالا ومأو اهقلخ وه

 هللا لوسرب ىمو اهقزر
 ىنا ارعا ملسو هيلعفللا ىلص

 هللاو عيب لاقفاهؤ رقي وهو

 هلي ةمسن الو هليقنال مب ع

 دهشنساووزغلا ىلا جرفن

 (هللا ليبس ىف نولئاقي)
 نولتقيف)ماسنلا ل ناب

 نولتقي ةرانىأ(نواتقي و

 ودعلامهلتقياروطوودعلا

 ةزج نولتقي ونولةقيف
 ردصم(هيلعادعو) ىلعو

 ادعو كلذ مهدعو ىأ

 نإب ربخأهتفص (اقح
 هدعوىذلادعولا اذه
 هليدسىف نب د_هاحمال

 ف) هتشنادقتباثدعو

 (قآرقلاو ليجنالاوةاروتلا
 لك لهأن أى لءليلدوهو

 اودعوولاتقاابا او سمع ةإم

 فوأ نمو) لاقمهيلع

 نال (هللا نمهد_هعب

 مدقيالحيبقداعيملا ف الخا
 اورسشبتساف) غلب اوهنم نسح داهجلا ىفابيغرتىرتالو نيمرك الا مرك ا!فيكفانممي ركلا هيلع

نأالا) ما واق فاظيغوةراوح ىأة بد رمهناينب مده
 ءازج |قرفتواءطق مهم ولق لعجت ىأ 06 واق طقت

 مطاوحإبىنعي ( ميلعشساو) اهباعاوتو هنأ ىلا مهم واق ىف ةيقابةبي رلاهذه نأ ىنءم او توملاباماو فيسسلاباما

 .مهسفن أن ينمؤملا نمىرتشاهللانا) لجوزعةلوق © مهيلعهب كح اوف ىنعي (ميكخ) هدابععيج لاوحأو

 ةليل اسوهيلعهللا ىلص هللا لوسرراصنالاتعيابا مل ىظرقلا بعدك نب د# لاق ةبآلا (ةنجلامطنابطاومأو

 نأىراطرةشأ لاق تئشام كسفنلو كب رل طرتشا ةحاور نب هّللا دمعلاق الجر نيعبساون اكوتيقءلا

 كلذانلعفاذا اولاق لاومأو سفن أهنم نوعنءامم قوعنمت نأى سفنا طرتشأو ًايشهباوكر شنالوهو دمعت

 نإبمهاومأو مهسفن أ نينمؤملا نمى رتشاهنلا نا تازتف لية ةسنالو لقتال عيبلا ب راولاقةنجلا لاق انلاخ

 امها ىرتشلا نال ةقيقحلا ىف هلوهأ يش هتلاىرتشي نأ زوجيال ىناعملا لهآلاق ةنجلاب سابع نب 'لاق ةنجلا مل
 نكلاهإياانقزروهانلاومأواهقاخوهانسفنأ نسحلالاقاذطو لجوزءهلل كام ءايشالاو كلعالام ىرتشي

 ل ةقب ىتح هللا ليبس فلتاقاذا نمّؤملا نال كالذو داسهحلاو ةعاطلا ىلا ءاعدلا ف فطاتلا ى ”رجاذه ىرج

 اذهفءارتشاوالا دبتسا كلذ لعخ-اين دلا ف لعفامب ءازجةرخآلا ىف ةنجلا هللا هضّوعهللاليبس ىفهلام قفنًاوأ

 فوهللال يبس ىفاهقافن !لاومالاءارتشايدارملاو ةنجلامطنإب مطاوم أو مهسفنأ نينمْؤم لا نم ىرتشا ىنعم

 ىئاولناق ىأ سمالا ىنعمهيف لبق وةعيابملا ك]تلريسفتاذه (هللاليدس فنولئاقيإ) ةعاطلاو ربلاهوجو موج

 (اةحهيلعادع و)هليسو هللا ةعاطف نولتشي وةللاءادعأ نولقيف ىنعي )ن واتش ون واتقيف) هللا ليبس

 ىذلادعولا اذهنا ىنعي 6 ارقااو ليج الاوةار ,روتااىف) اقحللا ىلعادع .وةنجلا ىط نابدعولا كلذ ىنعي

 سمالانأ ىلع ليلدهيفو نآرقلا ىفهتسث كل يخئالاوةار وتلا ىفهتيث أدق هليبس ىف نيدهاحممل] ىلاءتهنل | هدعو

 وأ دحأال نعي (هللا نمد دهعب فوأ نمو) للملا لهأ عسج ىلعبو:كموعأ ارشلا عيج ىف دوجومداهجلاب
 هللا متعيابىذلاعيبلا اذه نونمؤااااهمأ اورشبتساف ىنعي (هب متعيإب ىذلا عيب اورشبتساف) هللا نم دهعلاب

 لعجو كغيابهللانا باطخلا نب رمعلاق ةرْخآلا ف يارهنال( ميظعلاز وفلاوه) عيبلا اذهىنمي ( كلذو) هب

 ىلاعتو ةناحبس للا نالاقهنعو نمؤم لك اهمهللا عبابةحبب رةعيب ىلا اوعمسا نسح ا لاقو كال نيتقفصا|

 (نوبثاتلا) ىلاعتوهناحبسهلوق يؤ مط ىلغاف مهنماثةداتقلاقو اهضعبب ةنملا ىرت_كافايندلا كاطعأ

 مفرنوبئاتلا جاجزلالاقو مالكلا عاطةناوىلوالاةبآلا مال عفرلابنويئانثلا ظفل فن وما ءارفلا لاق

 نبد ماقالو نب دناعمربغا اود هاج ناواضي أ ةنولا ط» .رخآىلا نوبئاتلا ىنعااو رمضمهربخوءادتبالاب

 هلعج نمو ىنسحلا هللا دعو الكو ىلاعت لاق كنينمؤملا عيج ةنجلاب دعو هناكف نسح هجوا ذهوداهجلا كرتل

 حدملا ىلع نوبئاتلا عفر نوكيف تافصلاه ذهب نيفوصوملا نب د هاجاباصاخةنجلاب دعولا ناكل والا اعبات

 نبذلا ىنعي نوبئاتلا ىلاعتوهناحب_سهلوقفريسف:لاامأو ىرتسشا هلا نا هلوق ىف نإ روكذملا نينمؤملا ىنعي

 قافنلاورفكلا نمةب وتلا هيف لخ ديفةيصعم لكن منوبناتلا ليقو قافنلا نماؤرب و كرمثلا نماوبان
 امناةلوبقملاةب وتلا نأ لعاو لكلا لوانتيف مومع ظفل نيبئاتلا ظفل نال ىماعللا عيج نم نوبئاتلا ليقو

 اهثاثو ىضماوف اهلعف ىلع مدنلااهيناثو ةيصعملارودصدنعلقلا قارتحا'طوأ ةعب راروماب لم<

 ناكناف.ةيدوبعوهللاناوضر باطةب ونلا ىلع هلّلما ملا نوك,ن أ اهعبارو لبقتسسملا ىف اهكرت ىلع مزعلا

 نيعيطملاىنعي (نودباعلا) هتب ون ىف صلخمب سياف مهتم ذم مفدوهلسانلا حدمَّلبصحتة ب وتلابهضرغ
 1 1 1 دل د د يا دلال ل لان النا نذل هن !ةياالألا/ا طف اسسالل15 ةكانس 30154115: سال

 الف ةنجلالا ممكن ادبال سيل قداصلا لاق (ميلعلازوفلاوه كلذو) قابباينافنوميبتكناف حرفا ةاغاوسرفاف. (هب متعيإب ىذا كمي



 سول راصنالا اذاقءابق دجسم باب ىلءاوفثو ىنح نورجاهلا هعمو سو هيلعللا لصةللالوسر ىنمتلزنا ل ليف )نب رهطاا بح هللاو ا

 لاق مئاولاقءاضقلاب نوضرت أماللاهيلعلاةفمهغمانأ أونونمؤل مهناهللالوسراي رمعلاقفاهداعأ مم موقلا تكسف متتأ |نونمؤملاقف
 هما ناراصنالارشعماعلاق م سلفؤسسيعكلا برو متنأ !نونمؤم مالسلاهيلعلاق مناولاقءانرلا ف نوركشنأ 1لاق منأولاق ءالبلا ىلع نوربصتأ ا

 ا عبتن متةثال_ثكاراقعالا طئاغاا متن هللا لوسراياولاقف طئاغلا دنعو ءوضولا دنعن وعنصتىذلا ف يلعن أدقلجوزع

 رحم ىنءموةب وتلا, بوث ذلا نمر هطتلاوه لي قواها تاساحنلا نعرهطتلا ىف ماعوهل.5 9 اورهطت نأ نوبحيلاجر مالسلا هيلعىنلا

 بح لعفياكمهبلا نست ومهنع ة/ازلا ىضري هنأ مهايا هللا ةبح ىنعمو شلل بح ا صرح هيلع نوصر حب و هنورثؤن مهنا رهطتتلل

 س.سأنغفأ) هيويجك 1 5 7 :
 هينببام ساسأ عضو (هنايذب كاذامو مهتافص نم دضلابءا ,ةلهأ ىنعيءالؤه نوكوهنلاب رفكسلاو مهنيب قب رفتلاو نيماسملاةراذمب رارم لآ

 هللاوم يوت ل , لصحيا ار هاظلاةراهط نا ثلاثلا هجولا ةينطابلاةراهطاا ىهو ىصاعملاور فكسلا نم نيئربه م ميوكلالا
 نأ مار تاو نب مالا )كى لعل وت هنأ لمحل يقو ىصاعملاو رفكلا نمةينطابلاةراهطلا تاصحاذا هلا د نعرث ماهل
 د>الا نمر هاظأ|ةراهطو ىصاعملاو قافنا اور فكنا نم نطابلا ةراهط ىنعي

 سسا نم ماراح ناوصرو هللاو) ءاملا!ت اساجننلاو ثا

 اهف ححافش ىلع هناند
 0 فرج 00 ةراهلطلا ة بي ىلع ةموادلا نم مهبنش الة وزان اا مهتعاسرلاو مك اعاحو لاحد ( نب رهطملابحب

 ةهياوحو / ده
 0 هانب ىذلا دجسلا هئانبب بلط ىنعي ( ٍناوضرو ةنلا نم ىوق ىلع هناينب سس نذ أ) ىاءتو هناح.بسهلوق ©

 ناننب 1 نغأ ل نم مأريخ) هباوثوهاضر با طوةنلا ىوقتهدصق ناكءانبلا كلذ ىنبا 1 ىنابلا نأ ىنعملاواضرو هللا ىوفت

 ةمكحم ا ىو |إ تمانداذا اذكى لعشأ لاقي هنموهفرحئم لك افشو ريفشلاوهافشلا( راهفرجاغش ىلع هناينب نس
 هناوضرو هللا ىوقت ىهو 0 1 0 : : ك0 ما 5 || فرخطادبعو ألاقو ني رق طوقسلالاويفه سانا )لك لا ناكل رج اوهيف عقي نأ برق رو
 عاق ل ع. ..ىىارو || تا. دام نيوهف طقاسلاوهوراه ىاراهايهاو قبيفءانإب رفحتتيق ةيدوالا نميسلا فرصا زول
 وهو .داوقلا رص رب | دخلا ئنلاو مرار اوبك عب رثأق نسب ىئادت ىدلاوهو طقسومدهتاذاراهي راه نمربقو رئاهوهف

 و فمه : 1 0 5 ا 6-0 8 .ا
 يآ رارضلادحسملا اذهءانب نآىنعملاو(نيملاظلا م .وقلا ىدومالهنلاو موج ران ىف ) ىفابلإب طقس ىنعي (هب راهناف)

 ا دحعسمو رارمضلا دحسم نب دحسملل ىلاعتهللاهب ريض لثم اذ هواهيف هلهاب روويف مايجب ريفش ىلع ءانيلاك

 كاسم ا دسالاو نارتلا || بوف ةدعاق ىلعهتيدناينب سنان خا لثما عمو سو هيلع لس لوسر ات اا
 ةلباقم ىف فرجلاافشعطو ءاقباهلةأو دعاوقلا فعضأ ىل هد سسأ نم مأري-خهناوضروةنلا ىوقتوه ىذلا قا وهو ةمكح

 ازاجمل هج هنالىوقتلا ناككلذكن اك اذاوراهف ,رحافش رد ا ساسأريغ ىلع ءانب لثم هل ثم ىذلا قافنلاو لطابلاوهوانامثو
 ايتشلاو ىوقتلا فانا فرمشأ هؤانب ناكف هناوضروهنلاىوقت هنانبب دصق لوالا ىنابلا نالو مايجرانف طوق سلا ىلا عرسأ
 فرجو ريفشلاو ف رجلا تاتو ءانبلا سخ أءؤانب ناكسف نيململارارضاو قافنلاورفكسلا هتانبب دصق ىناثلا ىنابلاو ءانملا
 لا كلهن عال رانلا ىف عفو ىتح مهؤانب ىهاننامةللاوةداتق لاقو رانلا ىلام_هقافن مهريص سابع نبالاق ميجرانىلا

 3 محرءانإب هزص ا ل ا 2 .
 ها نايفبلا كلذ نأ ىنهلاو (ميولق ف) اقافنواكش ىنعي (ةبي راوّدب ىذلامهناينب لازيإل) رارضلا دجسم نم
 1 - : 4 8 3 0 1 3 0 هيلعتلا ىل ص هللا لوسر سمأاملف مهدج- سءانبب اوحرف نيقفانملا نال ىوم واق ىف ةبي رلالوصحلاببسر اص

 7 ى ا 3 1 بيس كلذ ناكف سو هياعهنلا لصهنلال اوسرلاضغب 2 يس ا رحش لس و

 0 100 صم اماف ليئارسا ىنب ىلا لجتلا ببح امك هلانب فنون 2 روبسح اوناكم منا ليقو مهم واق ىف ةبيررلا
 1 1 >7 ل لازيالىدسلالاقوهس رختب ىمأ بدس ىال نيران يم نإ اشاوقب هس رختب سو هيل عهثلا ىله هللالوسر

كل
 

 لطابلا ةقيقح ىلع لدأالو مالكا اذه نم م غلب أىرتالواهلبقام حاتفن اواهكرحتلافلأ تب اةفروهول هأو هنيعىهامنا لعاف فلاب سيل هفلأو

 هر :را) يعور ندرك ا نم مأهنينب سسأ نأ سا

 نمج - رخناندلاتيأررباج لاف اهرمق ىف ىوهف فرجلا كلذ راب ماي يدون يراهن ان لع نايلي نسأعنأك لفل
 ىفةبي راونب ىذلا مهعايفب لازبإال) مهقافن ىلءمطةب وقعريخلا مهقفوبال (نيلاظلاموقلا ىد_ومالهناو) راهنا نيحرارمضلا دحح_سم

 مويلعمظعو كلذ نم مهظاغامل مهقافن رمهكش لعدا ازيقافنو كش ببس هم دهلازبال ( موب واق



 (انبأ هيف مقال)
 نمسا دحسا) ةال ملل

 ماللا (ىوقتلا ىلع

 هل تءذ سسأ و ءادشال

 كا ءابق دسم هوهو

 هيلعفتلا ىلص هللالوسر
 هماقم مايأه يف ىلص و ملسو

 نيسثالا مولىهو ءابق

 ءاعب رالاو ءاثالفشلاو

 ةعبلا موي جو سيملاو
 ىلءهللالوسر دجسموأ
 نم)ةنيدلإب ل سوءيلععتلا
 هدوجو مايأ ند (موبلوأ

 هنالذ_مهيفسايقلال يق
 نامزلاىف ةياغلاءادشإال
 ىةياغلا ءادتال نمو

 نم نا باوجلاو ناكملا
 ناكحلاو نامزلا ىفماع
 ايلصم(هيف موقت نأ ق>أ)
 نأ نوبحي لاجر هيف)

 اورهظتي
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 هفدسفر كا ءرالعق وس أقام لعأ لو هللا ىلا نوب رقش مهن :االاسع ًاالومهبتيلصف نؤرقيب الاحومش

 اوني نانيماسملا يما راصمالا باطخا نب رم ىلعهللا حتفاملءاطعلاق ءايقدح سم ىف ةال_صلاب هم و

 مقنال) ىلا هتوهناحبسهلوقو رخالاامهدح اراضي نب دج سمدحاو عضوم فاوشبال نا مه سمأو» اودجاسا |

 دحسم ىف لص نأ سو «يلءهللا لص هيد لجوز عهئلا عنما دب هيف لصتال انعم سابع نبا لاق( دبأ يف

 ىنعي سس دحيم ةللاو هرب دقت مسقلامالليقو ءادتبالامالهيف ماللا (ىوقتلا ىلع سسأدجسل) را ارهلا

 عضوو ىنب موبلوأ نم نعي (موبلوأ نم) ل جوزعهثلا ىوقن ىلع ىنعب ىوقنلا ىلعهساسأ عضو وهلص أ ىنب
 ىلع سس ىذلا دجسملا ىفاوفلت> اواياصم ىنعب (هيفم وقت نأ قح (4ئ :وقتلا ىلعءانبلا كلذ ناكهساسأ

 دحعسم ىنعب ملسوهيل هللا ىلةللالوسر دجسموه ىردخلا ديءسوبأ او تباثنب دب زوري لاف ىوقتلا

 تدب ىف لس و هيلعةللا لص هللا لوسر ىلع تلخد لاقى :ر دخلا ديعسىفأ نعاك ورامهيلع له وةئدملا

 هببرضف ىىهح نمافكذ خاف لاق ىوقتلا ىلع سس 1 نيدح- لاىأ هللالوسرابت لقف هناسأ ضعب

 هّللاىلصهتلالوسرلاةلاقةري ره ىنأ نع( قإ) ملسم هجر ةني دلا دجسم اذه مدح موه لاق مث ضرالا
 لاقدب زنب هللا دبع نع © ىضوح ىلع ىرب:موةنخلا ضاي ر نمةضور ى ربنمو ىتب نيبام لسوهيلع

 ىلصةللالوسر نا ةماس مآنعةنإلا ضاير نمةضورى ريمو ىتبي نيام ا سوهيلعهنلا ىلض هللالوسرلاق

 'بترلاقيت باو ىنعي تناور هلوق ىقئاسنلا هجرة نجلا ف بتاورا ذه ىربنمماوق نا لاق لسو هيلعةللا

 ءايقدجسمهن أ ةداتقوريبج نبديعسو ربب زلا نب ةورعو سابع نب! نعةباور فو تبث وهيف ماقاذا ناكسملاب

 لدي ون رهطملا ب حةئلاواورهطتي ن أن وبحلاجر هيف ىلا هتو هناحببسهلوقوهو ةبآلا قايسهيلعل دب و
 اورهطتي نأ نوبحيلاجر هيفءابق لهأ ىف ةيأ الاه ذ_هتازئ لاق ةري ره ىلأ نع ىورام ءابق لهأ مهنأ ىلع
 ثيدحلاقو ىذمرتلاودوادوب هج يال نع فال وح نتس اوناكلاق نب رهطملا ب <ةللاو

 ىوغبلاهاروةرب رهىبأى ءافوقوم ىذمرتلاو دواد ىنأ ةياور نم لوصالا عماج بحاصو هرك ذا ذكه بي رع

 هيف ءابق لهأ ىف ةبآلا هذه تلزن لاق سو هيلعهتلا ىلص ىنلا نعةربرهىفأ ن ءاعوف ىمدواد ىلأق ب رط نم

 ىلعلدبامت وقبآلا هذه ىهيف تل ازنفءاملاإ نوحنتساوناكلاقنب رهطملا ب <هللاواورهطتب نأنوبحلاجر

 ايشاموابك ارعابق اب وأءابق روزي لسوهيلعهتلا ىلص ىنلا ناكلاقرمع نبا نعىورامءابق دجسم لضف
 تبس لكءابق دجسم ىقاي ناكل سو هيلع هللا لم هللا لوسر نا ةياور ىفو نيتعكر هيف ىليف ةياور فداز
 ةيناثلاةباورلا ج .رخأو ملسسو ىراخبلاةداي زلاو ىلوالا ةباو ,رلا جرش ا هإ في رع ناناكوايشاموابك ار

 دحسم دحيسملا 001 اعلا لست كور لقال تينج نب لهس نع ىراخببلا

 ىالصلالاق عما ىلص ىنلانأ اريهظ نبدسأ نعيىئاسنلاهج رد ةرمع لدعكهلناكهيف ىلهيفءابق

 نم تع ع او رهطس نأ نوبحلاج رهيف) ىلاعتو هناحمرس هلوقو و ىذم ثلا هجن ا ةرمعك ءابق دحسم

 ءاملا,نوحنتس اوناك الوءاطعلاق نب رسفملارثك ًالوقاذهو تاس احنا راسو تابانجلاو ثادحالا

 لوسرلاةلاقردب لهأ نمناكوهدعاسن' رع وع نعهدنس ىربطلاىوروةبان+لا ىلع ليللا,نومانالو

 اولاقروهطلااذهافر روهطلا ىفءاننلا مكي اع. نسحأ دق لج .وزعةللا عمسأ ىءابق لحال مسوهياعهللا ىلصهنلا

 اول_بغامكانلسغف طئاغاا نم مهرايدأن واسغب مهاني ا ردوهملا نمانلان اريج نأ الاًايش لمعنام هللالوسراب
 ميلع نسح أدق انو هناحبسلناءابق هال ملسو هيلع هللا ىلص هللا ىننأانل ارك ذلاق ةداتق نعو

 هذه نمدارملاىزارلانبدلار ذ مامالالاقو لوبلاو طئاغاار :ًاانعلسغنانا اولاق نوعنصتافروهطلا ىفءانثلا
 فرئؤلاوهبونذلا نمرهطتلا نألوالاهوجولنيعّملوقلا اذهو ىصاع او بونذلا نمةراهطلاةراهطلا

 دحسسم ب اح ف صو ى اعتو هنا>بس هللا نأ ىناثلا هجولا هح دمو هب اوث ق اق>ّتساو لجوز ءهللا نمبرقلا
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 ماذدخو تباثن؛ةعيدو قافنلالهأ نمالجررمثع ىنثااوناكوءابقدحسمهبنوراضيادج ماونب نيةفانملا

 ريشق نببتعمو دب زو عمجم انباوور م“ نبةب راجو بطاح نب ةباعثو دجسما| ذه جرخأ راد نمودلاخ نب

 اونب جزحبو نامعنب داو ثرحلا نبل ةننورعذالا نب ةبيبحوبأو فينح نب لهسوخ أ في دح نب دارعو

 (نينمؤلانيباقي رفتو) هلوسرو هللابهيفاورفكيل ىنديارفكو نينمؤلل: :راضم ىنعيارارض دحسلل| اذه

 فالتخالا ىلا كلذ ىدؤيف 0 هيف ىلصيلرارمغلا د سما ونيف ءابق دح سم ىف نواصي اءعيج اوناكمهنال

 اوغرؤاماف هئانيباودارأامردب لو نارقلا ًارقياباشناكوةب راج نب عم هي ةمهىلصي ناكوةملكلا قارتفاو

 اددسمانيش ب دقاناهللالوسراياولاهتذ كود ىلازهحت وهو ل_سو هيلع هللا ىل_دهللالوسراوتأ اهثانب نم

 لوسرلاقف ةكربلاب وءدتوهيف ىل_هتوانيتأتن أب حناناوةيئاشلاةليللاو ةريطملاةامللاو ةجاخلاو ةإعلا ىذل

 هناحبس لوقو هيفانيلصف مك انين اىلاعت هلل ءاشناانمدقولورغس حان :+ ىلعىفا لسوهي .اعهللأ ىلص هللإ

 ىنمياداصراهونب ورفكلاورارضلا دجسملااذهاونب مهنا ينعي (هلوسروهللابراحنملاداصراوإ ىلاعتو

 دلاو هارلا صاعوبأ أوهو دجسسملا| ذه ءانب لِمق نم ىنعي (لبقنم) هلوسروهللاب راح نملادادعاواراظنتنا

 هللا ىل_ص ىلا مدقاماف رصنتو حوسملا سدلو ةيلهادلا ف هرتدق ص اعوب أ ناكو ةكئالملا ليس غةلظنح

 ةرفيذجلاب تح ل_سو هياعهللا ىلص ىننلاهللاقف هب تم هح ىذلا نب «دلااذهام ماعوبأ !هللاقة:.دملا سوهيلع

 كنكلو لب ماعوأ أاقاويلع تسل كنا لسو هيلع هللا ىلص ىنلاهللاةفاهيلعاناف سماعوبأ الاقف جار ند

 و لاف ةيقثءاطيد او تقح نككلو تلعفان لم اعهللا ىلص ىنلالاقفاهنم سلام ةيفينحلا ىف تاكد

 صاعابأ س انلاهامسو نيمآ مس وهيلع ندا ىلص ىننلا لامقف اب ابي رغاديحو ادي رطانم ب ذاكلا| هللا تام أ صاع

 كتلناقالا كنولئاقياموقدجأال لسمو هيلع تلا ىل ص ىنلل اغلا ماع .وب ألاقدح موب ناكاماف قسافلا ||

 ىلا ل سرأو ماشلاىلاب راه ج رخو صماعوبأ اسس نزاوه مزين ااماف ني:> موبىا كل ذك لزي لف م جم

 ىلاف مورلا كالمرسكيق ىلا بهاذ ىنافا دح سمىلاونباو حالسو ةوق نم *متهطتسااماو دعتسا نا نيقفانملا

 ىاعتوهناد,سهلوق كل ذؤءابق دحسم ب :جىلارارضلادحسماون ف هب انصأو أ دم جراف مورلا نمدنجب

 لبق نم مأشلا نم عجراذا هيف ىل_هيل ل قسافلا ىماعإبأ !ىنعي هلوسرو هللا براح نملاراظتنا ىنعياداصراو

 دحيسملااوذب نبذلا ىنعي (ٌنفلصلو) رارمضلا دجسم ءانب لبق نمهلوسرو هللا براح افلا ىماعإبأ نا ىنعي

 ةع_سوتلاو نيما_بسملاب قفرلا ىهو ىن_سحلا ةلعفلا الا ىنعيإ (ىنسحلاالا) هناننب اندرأ ام ىنعي (درأ نا)

 مهنادهشي ةئظااو) سو هيلعهللا ىلصل اوسرلا د سمو ءايق دحسمىفةالصلا : نعزكلاو فعضاالهأ ىلع

 ىذبلزناعجار كوبن نم فرعنا ل ل سو ءيلعفتلا ىلص ىنلا نأ ىور مهفلحو مهليق ىىنعي(نوبذاكل

 هسايل هصيمقباعدق مهدحسم قأ؛ناهولأسو نوقف انلاءانافةم د ىلا م بي نسق عر ناوأ

 .و هيل ءهللا ىلصهللالوسراع دفهباومامورارنغلا د. سمرب_خهربخأ أو ةبالاه نه هللا لزنأ افمهيت ف

 هله لاظلا دجيسلاا ذه ىلااوقلطنا مط لاقفاي_ثحوو نكسلا نب ماع وىدع نإ نعمو مشخ.دلا نب كلام

 كلاملاقف مشخدلا نب كلام طهر مهو فوع نءلاس ىنباونأ |ىتح نيعرسماوجر ا ًاودوم دهاف

 اواخد ىت- نود:ثياوج ون مت هلءشاف لخنلا فعس نم ذخافههأ لخدف ةراذب كي اجر أ ىت- يقورظنأ

 كلذذخت :نال_سوءياعةللا ىل_دهللالوسر ىمأ اووله ًاهنع قرفتوهوم دهودوقرحاف هلأ اهيفودحسسملا

 ىب ن ىورو !ديحو اب: رع مالا تخارلا ما وب أتاموةمامقااو نآنلاو فيلا اهي ىقانةسانكعض وما

 نا : راج نب عمل نذاينا هولأسف هتفالخ ىف باطخلا نب رسمعاوت ًاءابقدحسماونب نيذلافوعن؛ورمع

 ىلع ل ي:النينم وم اريم ًايعمجلاقرار هتلادحسم ماماو» سبل أن يءةمعنواللاقف مهدجسمى مهمؤي

 اوناكو نار قلل ائراقامالغ تن كو هيف مهعم تياصام تماعولو هيلعاورمض المل عأالانأوهيف تيلصدةلهللاوف

 ( فت - (تنان) - 51)

 (نينمؤملا نيب اقيرفت 1

 نيعمجم نواصي اوناكمهنال
 نأاودارافءايقدحسمىف

 مهنلكفلتحنو هنعاوقرفتي
 ادادعاو (نملاداصراو)

 هللابراح) نم لجال

 بهارلا وهو 0 او-سرو

 رهظي و هيف لصراهلدو دعأ

 هيلعهللا ىلص هللا لوسر ىلع

 يندجسملك ليفولسو

 واةعمسوا ءابر وأ ةاهامم

 هجوءاغتبا ىوس ضرغل

 وهف بيطربغ لامي وأهلا

 نم])رارضلا دحس؛ قال
 نم ىأب راح قاعتم( لبق

 ىنعيدحيسما|ذه ءاثب لبق

 ( نفلحيلو) قدنحلا موب
 الا اندرأ نا) نيبذاك

 اذهءانساندرأام (ىنسحلا

 ىنسحلا ةاصخلاالا دحسسملا

 هليارك ذوةال صلاىهو

 نبيل_ىلا ىلع ةعسوتلاو

 )ن وب ذاكلمهنادهشي هللا او)

 ميقا



  مكلمعّللا ىريسفاوامعا) نييئاتلا ءالؤط (لقو) ٠7 ةب رحلا وفعب ( ميحرلا)ةبوتلالوبقريثك (باوتلاوهةنلا نأو)هيلااهوجوو
 دقف ةبووتلا ىف مطابيغرتنيبئاتلارب_غوأ ل نيبتو متي راكهدابعو هللأ ىلءارشوأ ناك اريخ خالل مع ناف ىأ(نونمؤملاوهلوسرو
 هللا ىريف ىلاعتهلوقو تازنف مهاف نوساا حالو نوماكالانعم سمالاباوناك اوباتنيذلاءالؤهاون وتر نيذلا لاق مويلع بتال هنا ىور
 0 )هنودهاشيام (ةداهشلاو) سانلا نعبيغيام ( بيغلا لاعىلا نودرتسو)ةبوتلا نعلوهذلاورارصالا ةبقاع نمربذحنو مط ديعو

 هتيجرأ نم مهرب_غنؤج ىعركب ىنأريغ فوكو و ىف دمزمر يغب( هللا يمال نوج يم نورخ ”او)هيلعةاز اتوربكذن ةئبذن ( نولمعت متنك اهب

 اماو) اوبوتب اواورصأن ا (مهبذعباما) موف ةذلا سعأ رهظي نأىلا نوفوقوم نيفلختللا نم نورخآآو ىأ ةئجرملاهنموهترخأ اذا هتأجرأو

 ةوزغنءاوفلخحت عيب رلا نب ةرا ىموةمأ نبلالهو كلام نب بعك (؟8( ةئالثمهواوباتنا (مهيلعبوتي

 ريكت ىأ وب رتفهلوقوةباثالاول اوبقتلا ىفهتق دص عضو دق قدصتملا ناكسف نيمبلاهفكيب ةقدصلا ذخأ انتانلا 1 0 6

 نأ ىاةفانلادلو ليصفلاو دلوباملوأر هملا ناتغلاه>تفوءافلا مضب افلا وربكو دازاذاوب ري عوشلاا راق 97 ( ميلعتاو) اوفا

 نااوماعبْ أى اعتوهناحب هلوقل ديك ان((ميحرلا باوتلاوهةنلانأو) ىلاءةودئاحبسملوقو يؤاهنع ل صفني ||(" "ناكل ٠ مه
 دجمايلقىأ (لقو) لجوزءهلوقو محرلا باوتلاوههللا ناب مهريشبتوهدابع نعةبوتلا لبقي وهةنلا 7 35 كنمشانإ

 نيعيطلل ميظع بيغ .رثهيق (مكدعمشاى ريسف) هضئارفءادأو هتعاطب هلل ىنعي ( اولمعا) نيبنانلاءالؤه 0

 مكي زاجحيو مكلامعأ ىريىلاعتةنلا ناف لبقتتملا ىف ل ماعلا ىفاود#بتجالاقهناكف نيبن ذلل مظعديعوو 7 2 كا
 ةيؤراما اضيأكلاسمعأ نونمؤملاو سو هيلعةتلاىلصةنلالوسر ىريو ىنعي (نونمؤلاوهلوسرو)اهيلع || 5 20 1 2
 لجوزعهللا ف ذ_ةيايف نينمؤملاةيؤرامأو كلاسعأ ىلعءاياةنلا عالطابف لس وهيلعهتنا ىلصةنلالوسر م ا 7

 مو: نوعجرتسو ىعل (ةداهشلاو بيغلاملاعىلانودرتسو) نيبن دما ضغب و نيملاصلا ةبح نم مهم واق ىف رك هوملكيالو ملع
 مو مهومحاجب و مهم
 مربذيف ىأ (متينيف) مر مرهاوظو نطاوب نم ئئئثهياع قخالو كشبن العو كرس لعب ن ىلاةمايقلا : ةيرفلا كلذ لغفاك

 نورتو ) ىلاعتو هناحبس لوق ف <لامعأ ىلع كيزاجسيفرسشو ار يخ نماين دلاىفىنعي (نولمعت تنك ام) || 3“ 1 0
 ىلاعتو هناحبسهتلا نا مهضعب لاق مهمؤهندا مك ىنعي ( هللا ىمال) ريخاتلاءاجرالاو نورتسؤم ىأ (نوج سم 1 أ 1 ١

 ىلاثلا مسقلاو هيلعاورقساو قاغنلا ىلعاو د مص نيذلا مهو نوقفانملا ,طوأ ماسق' ةثالث ىلع نيفلختملا مسق 1 د 1

 | ال 0 تاتو باناربأ رعت بع و ظاوقرتعام دعب ةيوتلا كااوعراس نينا محو نؤيباتلا || جيني زيزو و نوف يبا
 سعال ن وج سم نورتو هلو قب دارملا مهو م_بف ىلاعت هنلا كح نأ ىلا نورت ؤمو نوفوق ةوم ثلاثلا مسقلاو 1 0 ١

 ماد م ون هنلا لبق ةبوتلا ىلا اوعراسىفاثلا مسقلا نا ثااثلا مسقلاو ىناثلا مسقلا نيب قرفلاوهنل ك اوال هجر ف 1
 ءكمهو اوفلخت نبذأاةثال ثلا ىف ةبآلا» نه تازن مه مأنلا ارخافةبوتلا ىلا اوعراس ملواوفقون ثلاثلا 1 1 (انجسم وذل

 الل نواة را اوق دنع مهتصق ىأتسوعبب رلا نبةراىصوةيمأ نب لالهو كلامنا 4 0 ل و
 ظ 00 د يباعمل] صعبا لوس مهن ةوفةبامج اوةبايلوب !لعفاك راذتعالاوةب وللا ىفاوغلا ميم مهنا ا ناطر ودير ماد

 نأللا ىسع الا رس سطل 5 د ا يلد و رداع اخ اذكبم

 | (مكع) مهيبواق فا ىنعي 200 مهنعافغو مهرغغ ءاش ناو مهفلخ ب بسب مهبذع ءاش نا ىلاعت ا 3
 5 هك : 1 هع 0 : 13 : 7_8
 نم ةعاج ىف تاز (ارفكوارارضا دجسماوذختا نيذلاو) ىلاءتو هنا حبس هلوق و مهياع ىضقي اب قع لؤي اوس هاب دح

 000 ا جلا الل ا 00 9 0

 فلا نانا ولأن ا سو 171 ل ا بر سر نآسمن نخحنو

 ١ . هباكمذخت نأ ص أواولءففءوقرسأوهومدهاف اهأ !ملاظلا دح.سملااذهىلااوقلطن|امعربغو ىدعن نعموة زج لتاق ىشحول لاّقف هيلع تلزنف

 ا ءابق دحسم بافكأ , .«ناوخالةراضم يأ دعباما ذكوهللوعفم(ار ارض ) ماشلاب يصاعوب تا ةمامقلاو فيجا اهي قلد ةسانكا

 ْ قافنلإ هب وقتو
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 ىرختاي راج عافدنالا كلا :ناكو خاس والا كالت ءف دنا دقف ةقدصلاذ_خأ اذاف سانلا خاس وأ نم ةقدصلا

 ريدقتلا وك و مهرهطنل ]وق نيت حا زدوىلاءعتوهناحم_سهلوقنوكيلوقلا اذهىلعفريهطتاا

 هلوق ىفءاتلا عجن نأ اائلا لوقلا اهمتنأ مهيكر نوةقدصلا كلت م هرهطت ةقدص م-طاومأ نمد#ايذخ

 ةطساوب تأ ًام_مهكر 0 ”ومونماه فخاب دنا تنأم هرهطت ىنعملانوكي و بطاخت ار يمض مهيكزتو مهرهطت

 ىلا نيقفانملالزانم نعمطزانم عفرت ىنعل مهيكز تو مب 1 :منأعبارلالوقلا ةقدصلا كل”

 هناحب سهلوق سءاخلا لا مهنماهذخ أ ةكربب مطاومأ ىتتى أ مهيكرتو ىنعم ل .ةو نيصاخت ار اربالا لزانم
 ىلع ضر فاشل سلا للملا نال طرعغتساو مط عدا (مويلع)دو)

 تيقب ًاامف كال كراب وتيطعأ امفهللا كرجل وقيف قدصتمللوعدب نأ قد - كاد اذامامالل ة:سلاهنع

 ضرفلا ق دص ف بجيل يقو كلذ بحت ب مهنعب لاقو قدصتمللوعدينأ مامالا لع بح مهضعبلاقو

 طعمللو عدي نأريقفلا بحتسي ومامالا لع بل يقو عوطتلاةقدصىفبحتس و
 ناكلاقةرجشلا باعصأ نمناكو فوأ ىنأ نب هللا دبع نع ىو رامهيلعلدب ونالف ىلع لصمهالا لوقي نأ

 ىآل اىلع لص مهللا لاقف هتق دصب ىفأ هاناف هيلع لص مهألا لاق ةق دصب موقواتأ ا اذار سوميلعلا لس

 (مطنكس) مانو شدخ ”ىرقو( كت داس نار كاع اهبسهلوقو#و نيصحصلا ىفءاجرنأ وأ

 تيبثتةديبعوبأل دمهم لبق دقت نأ ةو مط ةنبن ا مط سابع نب الاقو مطةجر كءاعد نأ ىنعي ٍ

 ناىنعملاواهبلامه_سوفن ن وكس بج وت كتاواص نأ ىنعملاو سفنلا هيلا تنكسام نكسلان |ليقو .وم واقل

 مهتاينب ىنعي (ميلع) مسه كناعداوأ طاوقالىعإ (عيمسةللاو) مهتاكز لبقوأ مهن ون لبقدقهللا

 هللارشفرد : رقتلاهنمدوصقملانأالا ماهفتسا ةغيص هذه (هدابع نعةبوتلا ل بقي وههشانأ اوماعيملأ)

 لبقي ىلاعتةللا نا !وباتنيذلاءالؤه رعي ملأةبآلا ىنعمو مهماقد_صو مهتب وتلوبقب نيبئانلاءالؤهل-جوزع
 لذيوةب وتلا ف م-طابيغرت نيبثاتلاريغةبآلاهذهمدارملات!ليقو ةصلاخلاةةدصلاوةقداصلاةب وتلا
 سمالابانعماوناكءالؤهنيفلخت ا نماوب وتب /نيذلالاق نييئاتلاءالؤهةب وت تاز املهنا كلذو تاقدصلا

 نعىلاعتوهناحب سهلوقوةب وتلا ىف مطابيغرتةبآلاه ذه هللا لزئاف مويلا مهاباف نوسلاجالو نوملكيإل
 امهْندب ليقو كنموأ كنع معلا اذه تذخكلوق نيب قرفالذاهدابع نموهدابع نعنإب قرفال ليقهدابع

 هناحبسهلوقو ف اهليبس ل .هستعمقب وتلا لوبقبا ريشبت هيف نال غلب أعضوملا !اذهى نعلعاو قرف

 اهتاطعا اوةقدصلا لذ, ىفاييغرتذخال اظفلرك ذا اواهياع بيش واهلي .ىنعب (تاقدصلاذخأب و)ىلاعتو

 دنسأ اهببيثملاواهيلع ىزاجلا وهناك املواويلع ءازحلاهنم_ضتتاقدصلا هللا ذخأ ىنعم ل يقوءارقفلا

 هللا ناواهغي رسشتو تاقدصلا ىمأ ميطعتا نه ىفواطذ>آلاوه لئاسلاوأريقفلا ناكن او هسفن ىلاذ-خالا

 قدصتام لسوهياعهللا لصهناالوسر لاق لاق ةري ره ىنأ نع( ق) قدصتملا هدب نماهابقي ىلاعتوهناصبس

 ةرةتناكن او هنيمج نجرلا ا هذخأ الا بيطلاالا هللا لبق الو بيط لالح بسكح نم ةقد_مب قدحأ

 ى راخبلا فو رسم ظفلوليصفو أهولف كدحأ ىف رباكل بلا نم مظنأن وكست ىتح نجرلا فكفوب دتف
 هنلانافبيطلاالاهنن|لبقيالوةباو رىفو بيطلااالا هللا ىلا دع_ديالو بيط بسكن مة رمل دعب قدصت نم

 هظفلو ىذمرتلاهجرحأو لبجلا ثم نوكستىتسمواف د ىربإك اهبحاصل اوي ريمهنب عايل
 ةمقللا ىتحهواف ؟دحأىل رياك م؟دحالاهي ريفهنيهاهذخاي وةقدصلا لبق, ىلاعتوهناحبسفئنا نا

 هدابعنعةبوتلا ل بقي وههندا نااوماعب ل أ ىلاعتوهنا حبس هللا باتبكى ف كلذ قبب دصتو دح أ ل بج لثمريصتل

 فكس و نامل ذولالح ىأب يطب كن مهلوفوتاقدصاا ىف رب واب رلاهللا قحمي وتاقددملا فخاب و

 بدعسإ مهطعل لاقو ىلإ

 وأريقفلاةداع نمنال ىطعملا نماهلم ةدق ىامعتو هناحبسهللانأو ةقدصا !لوبق نعةبانكث يدحلا ىف

 فاطعاو (مهلع لسسو)
 محرتو مظءاعدلاب مهياع

 قدصملا وعدن نا ةئسلاو

 اهذخ ًااذاةقدصلا بحاصل
 قوككنالد( كتاواصنا)

 ةالصلا ليق ركب ىنأريغ
 !يالتاراشلا نيك 1
 نونكسي (مط نكس) سذجلا

 نإب مهب واق نكمطنو هيلا

 هتلاو) مييلعباندق هللا
 عيمسوأ كئاعدل(عيمس

 مهتاعدو مهين ذب مهفارتعال

 نم مهربامض فام (ميلع)
 مهنم طرفامل منلا او مدنلا

 بوتئلادارملا (اوماعب لأ)
 نأ لبقاوماعب أ ىأ مهيلع

 مهئاقدص لبقتو مهلعباتي
 هب وتلا لبقي وههللا نا)

 تح اذا (هدابع نع

 اهلبقي و(تاقدصلاذخايو)
 صواخ ىلع تردص اذا

 ناىأص يصخالو هو ةينلا
 هللا لو_سرىلا سيل كلذ
 هللا ااسو هيلع هللا لص

 ةبوتلا لبقي ىذلا وه
 اهم هود_سقافاهدربو



 مهيلعب هوتي نأهنلا ىسع)

 مو (ميحر روفغ هللا نا

 رك ذ هنال مهتبونرك ذب

 وهومهب ونذب مهئارتعا
 دخ) ةيوتلا ىلعلهلد

 ةرافك (ةف دص مطاومأ نم

 ةاكزلا ىهليقو مهم ونذل

 بو'ذل' . نع مهرهطن)
 ءاتلاوةق دصل ةفصوهو

 ثنؤملا ةبيغا وأ باطخلل

 (ميكرتو) ىف ءاناو
 (اهب ) ةلاحمال باطخلل

 ةغلابم ةيكزتااو ةقدصلاب

 هيف ةدايزو ريهطتلا ف
 ىفةكربلاو ءامنالا ىنعمب وأ

 لاملا

 ل

 دب رأهنال ءابلا نم نسحأأةبالا واول وار#وادإ زتعج لوقت منيالاوءاملاتطاخو نإللابءاملا تطلخ

 عمجدق نكحانبللبءاملا طا ةئىسلاب طاتخالإ املا لمعلا ن ا ىرتالأ طاخلا ةقيقحال عملا ىنعم

 هللا نم ىسع نب رسفملار ريفا اروهج و سابع نبا لاق (مييلعب وتب نأ هللا ىسع) ىلاعتو هناحبسهلوقو امه

 ىسعةظفل ىتاوملا له | له لاقو كلذ لعف دقو مفلاب ىف ان ًاهنلاىعف ىلاعتوهنا>ءيسهلوق هيلع ليل دلاو بجاو

 لب ئشهيلع بحال ىلا عنو هنا>بسهنلا نا ليقو لام“ الاو لاك_:الا نمدعب أهنال قافشالاو عمطلا ديفت انه

 نوكيىتح عمطااو ىج رتلل ىهىنلا ىسعةظفلركذف ناسحالاولوطتلاو ليضفتلا ليبس ىلع هلعفيام لك
 روفغهللانا) هلوقب ةبآلا متخهنال برقأ ه-:مهوجررام لين ىلاوه نكلو قافهالاو ىجرتلا نيب دبعلا

 لاق(اهسمهيك دوي هريطتة دم ملاومأ نم ذ+) ىلاعتو هناحبسهلوق 3 دعول ازاجتاديفياذهو (ميحر

 مطاوماباوتاف هايحاصوةبابلوب اقلطن اهيبحاصو ةبايلإبأ لسو هيلع هللا ىبصهتلالوسر قلطأ ال سابعنا

 انرهطوانلرفغتسان ودب ريان لعل صواذعاهو قد متوانلاومأذخاولاقف لسو هيلعفتلا ىلص هلا لوسرولا

 ةقدص مطاومأ نمذخ لوز عفتلا لزناف هب رص وأ ىتحاهنمأ يش ذآال |سوهيلعهنلا لص هللا لوسر لاقف

 هدب دارا ىف ءاماعل 01 كاحْضااو ةدأتقو ردمج نإ ديعسو مل_سأ نبدي زلوق اذهوقنآلا

 هناحم س ةننا بج وافةق د_صوطاومأ اولذب مهنا كلذ داوبا”نيذلاءالوهىلا عجاروه مهضعب لاقف ةق د_ىلا

 نولوقي.لوقلا اذهب اكحأو ةرافكسلا ىرح ةيراجنوكتلمهت ونل5ىاريتعم كلذ راصواهذخ أ ىلاعتو

 وزغلا نع مهفلحت نماوباناماف مهيلع ةيجاوتناك ةاكزلانامهضعب لاقو ةمجاولاةقدصلا اهم دارملا سدل

 لاقو مهئماهذخاينأ ملسوهيلعةللا لص هلوسر ىلاعتو هناح.ب سةننا مأ ةاكز لا اولذب ومهمالسا نسحو
 رثك ًالوقاذ هوءارقفلاىلااهعفدوءاينغالا نماهذخ أب اجيااهنم دوصةملاوأ دتبم مالك ةبآلا نا مهضعب

 ناودبالتايالانااولاق مهئاف لوالال اوقلا باح ةدعام ا ةاكز لا ذ_خ باح | ىلع اهماولدت_ساوءاهقفلا

 اهدعبامالو اهلبقامب قلعت ةبآلاهذط قبد ل ةبجاولا ةاكزلا ذأ ىلءاهانل جولف ةب_سانتمةمظتنم نوكست

 مهتافريخالا لوفلا با امأو نيبئاتلا نأش ىف تازئ اهنا اطوزن بيس فاو رك ذنب رسفملاروهج نالو
 فلختلل بجوملاس لا نأ اورقأواوصلخأو ا اوباتال مهن كلذ ورب دةتلاا ذه ىلعاضي ةاصاحةيسانملااولاق

 نم عنميالو مهنب ونةدحو مطوقةح تماعاهوجرخأاماف ةرهط ىه ىتلاةاكزلا جارتساباو يمأ لاملابحوه

 مهطاومأ ثلث مهنمذ_خ ا دقولاملا ثلث غلبيال مولعمر دقةاكزلانااولاق ناف محلا ومع بسلا صوصخ

 مثىلوأتاكذلا ج ارخابنيضاراونوكين الذ مهاومأ نكتاثلالذبباوضروهنال هانلقام ةمصا ذه منعالانلق

 ىأ ملسوهيلعهتلا ىلص ىنلل هيف باطخلاةقدص اوم أ نمذخ ى اعتو هناحب سهلوقلوالا ماكح اة آلا هذه ىف

 ةمالاهدعب نماهذخأ مث هنايح ماي ًأمهتماهذخاي سو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكسف ههدص اوما نمد انزخ

 ةظفل ان نم هل يقاتل علا اح مالا نك ناز ينام وأمام الز 1

 "يدر نمدخ هلوقرهاظ ثلاثلاكحلاةاكزلا ذأ ىفاهتفصواهر دق سو 0

 مهرهطت هلوق رهاظ عبارلا مل ازاكرلا لام ىف و نوبدلا فىت>لاملا عيج ف ةاكزلابح تف مومعلا ديفي

 ىصا|نود غلابلا نمالااطوصح نكمل ماثآلارودصووملثآلا نم ةرهطاهنوكلتبجوامناةاكزلا نا
 مزلب ال هناب ىفاشلا باه باجأ أم ةفينح ىلألوقاذ_هوىصلا نود غلابلا لام ىف ةاكزلا بحت نا بجوف
 ةاتعمأ لوالالاوقأ معرهطت ىلا عتو هناحبسهلوق ىفءاماعالواقلطم مك.ىلاءافتت |نيعم بي ءافنت |نم

 مهرهطت نوكنأ قاشثلالوقلا ماثآلا سن د نماهذ خاب مهرهطت كن افهقدص مهاومأ نمد هاينخ

 ناءاجاملةرهطمةقدصلا لعج نسحا# او مطةرهطاهاف ةقدص مطاومأ نمدخهريدقت ةقد صلاباقلعتم

 ةقدصلا



 فذ

 انرذعي وانقلطي ىذلاوه لسو هيلعهللا بص هللا لوسر نوكيىتحاهقلطنالف ى راولابانسفن أ نقثونلةللاو

 اولاقذ ءالؤه نملاقف هآرف موب م سو هيل علا ىلص ىبنلا عج راماف دج ما ىراوسىف مهسفنأ اوطب رف

 مهنع ىذرنو مهقلطن ىذلا تنأ نوكت ىتح مه-فنأ اوقلطيالن اهلل اودهاعف كنءاوخاخ نبذل ءالؤه

 ىنع اوبغرم_هقالطاب صوأ ىتح مه هر ذعأالو مهقلط الهئلإ مقأنأو لسوءهيلعةنلا ىلص هنا وسر لاقف

 م-وبلا إسوهيلع هللا بص هللا لوسر ل_.سراف ةبالا هذه لجو زعةنلا لزن اف نيماسملا عموزغلا نعاوفلختو

 انرهطوانعاهمق دصتفاهذخ كنعانتفاخ ىتلاانل اوم هذههنلالوسراياولاة اقلط اماف مهرذعو مهقلطاف

 مهاومأ نمذخ هنلالزئافًايش كلاومأ نم ذخآن أت سمأام ٍلسو هيملعهنلا ىبصهتلا لوسرلااقفانأر فغ ساو
 دهاجي اقف هنم باتىذلا هبن ذ ىفاوفلتخاو ةصاخةبابل ىنأ ىف ةبآلا هذه تازن موق لاقوةبآلا ,هرهطت ةقدص
 طب رو كلذ ىلع مدنف هقلح ى اراشأو يذلا وهف همكح ىلع متازن نا ةظ. رق ىنبل لاق نيح ةبابل ى بأ ف تلزر

 ةعيس ثكف ىلءةللابوتيوأ تومأ ىت-ابارشالواماعط قوذأ الو ىفن لحأ الةئل او لاقوةب راسب هسفن

 لحأ ال هللاو لاف كيلع بيب: دقدل ليقف ةبآلا هذه هللا لزناف هيلعايشغم رس ىتحابارشال و اماعط قوذبال مايأ

 ىل_ههللالوسردجخاف اعيجاولاقةبايلابأب ثلثلا كي زجلاقف لسو هيلعهنلا بص هلوسر ىلاوهنلا ىلا ةقدص

 مطاومأ ذخلقيمو مطاومأ نمدخ لاقى اعتو هناحببس هندا نال نيثئثلا مطك رت وومطاومأ ثلث لسو هيلعفللا

 امآو مه ريخ ىقأيسواوفلح نيذلا ثالثا! ىوسءالؤهوةداتقو ىسحلالاقو ضيعبنلا ىضتقت نمةظفلنال

 ئذثلاب رارقالا نع ةرابع فارت_ءالا ىناع ما لهألاق مهمون ذب اوفرتعا نورتكآو ىلاعت لوقف ةيآلاريسفت

 ناققفانملا نم مه ,ريغكا ةلطاب راذعاب مهفلحت نعاو رذتعي ل مهنأ ىهوةقيقدهيف ومهنذبا و رقأ مهنا هانعم و

 ةب ون نوكي لهب ذلابفارتعالا تاق نافاولعفام ىلع اوم دنو مهم ون ذب مه_سفن !ىلعاوفرتعا نكتلو

 بفذلا نم ىضاملا ىلع مدنلا,فارتعالانرتفا اذافةب وتنوكحبي النذل فارتعالادرجمتلق المأ

 اوطلخ) ىلاعتوهناحب سهلوقو و ةب وتمدنلاو فارت الا كلذ نوكيلبقت_#.لا فدك رت ىلع مزعلاو
 مهفلخت وه “سلال معلاوهنم مهتب وتو بن ذلابم_هرارقا اصلا لمعلاب دا ارآليق (ائيسرخاواداصالمع

 هبيلعةللا ىبههللا لوسر عم مهجور وه اصلا لمعلا ليقو لسوهيلعهللا ىلصهننالوسر عمداهجلا نع

 لامعأ عيج معيوطاصلا لمعلا نال بقو كوبنةوزغفهنع مهفلختوه*”ىسلاو تاوزغلارباسولا ملسو

 ىلوأ مومعلا ىلع او نيماملا عيج قح ىفةبآلا نوكسن ا ذهىل_عفهدض ناك ام”ىبسلاو ةعاطلاو ربلا
 نعءعىرصطصلاىو رو كوبتةوزغف ٍلسوهياعفللا ىبدهنلالوسر نعمان نبادوصخم ب بسلا ناك ناو

 دقتلق ناف مم ونذب اوفرتعانورخآوهلوق نمةمالاهذط ىدنع ىج رأةنانارقلاىفاملاق نامعىنأ
 قلطملا عبجلا نعةرابع طلخا ناتاقدب طوا خلا اهفاط واخ *ىسلاو طساصلا لمعلا نم دحاو لك لعج

 ىلع ةبآلا نعم نوكييف ءابلا نعواولا بونتف نيللاوءاملا تطاخو نيالابء ىلا تطلخ كلوقك ةيلصالا
 اذهم قئاللا لاقو ىزارلا نيدلار فن مامالاهركسن أو نب رسفملا بلاغهرك ذآيسرخ اباحلاصالمعاوطاخ اذه
 وهاك هلاح لعام هنمدحاو لك باعمال_صحاذا*ىبسلا لمعلاو طاصلا لمعلا نال قلطملا علا عضوملا

 لك قيهناوةطباحلا,لوقلا ىن ىلع هيبنتفأ ,.سرخاو اها دال عاوطل خىلاهتو هناحبسهلوقف باقعلاو
 لوقت برعلاىدحاولالاقو قاطملا عم االا سيل ,رخالابام دح أرثأتنب نأريغ نم ناك امك اههنمدحاو

 ا هد هل ل_سوهيلعهثلا نص ةنلالوسرءاذ- ىناحبىذلاوه لسوهيلع هللا ىبصهننا لوسر نوكب ىتح ىسفن

 هنلالوسراياولاقف مهقاطاف
 انتفلخ ىتاانلاومأ هذنه
 انرهطواهم قدصتف كنع

 دما نأ ت ىمأام لاقق

 ذخلزنف ايش كلاومأ نم
 ةقد-صم_ملاومأ نم

 (احاصال_ اوطاخ)
 زخاو) داهجلاىل اجورخ

 ةبوتلاو أ هنعافلخت (اًديس
 تعب طوق نموهو الاد
 ةاشىأامعردوةاشةاشلا

 ءاملا ىنعع واولاق مه ردي

 ءابلاو ع مجللواولا نال
 وأ نايسانتيف قاصلالل

 امهنمدحاو لك طاخ ىنعملا
 امم: مدحاو لك فرخآلاب

 كلوقكهب طواخمو طولخم

 دب رتنيللاو ءاملا تطلخ

 ايكييسلو كاسل

 كلوق فالحب هبحاصب
 كنالنبللاب ءاملا تطلخ

 نيللاواطولخمءامملا تلعج

 واولابه_ةاقاذاو هباطواخم

 نبللاو ءاملا تلعجدقف

 امهب اطواخمو نيطواخم

 ءاملا تطل تلق كناك

 ءاملابنيللاو نجلا



 تردفاذاربخلاوادّتبملا ىلعةفوطعمةاج نوك نزوح ونوقفانما دل وكل اوح نميوه ىذلا| دة ملاريخ ىلع فلعع (ةنيدملالهأ نمو)

 اودرم) موقةن..دملالهأ نمو

 امالكن وكن أ نءواخال
 نوةقفانلةف_هوأ 07

 فوطعمب هنبب واهدي لصق
 ىلع لدوهرب_خ ىلع

 هلوقبه_-يف م هتراهم

 نوحي ىأ (مسهدعال)
 قذصو كتنطف عم كيلع

 ىف .هقونت طرفل كتسارف

 ىف كك _كتدنشام ىئاحت

 نحن) لاقم مده صعأ

 هئاالا ههماعيال ىأ( مهماعن

 هربغ مهرس ىلع علطيالو

 قرفكلا نونطس مهنال

 نوزربي و مهم واقءادب وس

 رهاظك ارهاظ كال

 نينمؤملا نم نيصاخلاا
 ا ( نبتسم مهمذع:س)

 وأربقلاباذعو لتقلا
 وأربقلاب اذعو ةحيضفلا
 مطاومأ نمتاقدصااذخأ

 نودريمت )مهتادبأ كهنو

 ىأ (ميظع باذع ىلا
 )ن و رخآو) رانلا ب اذع

 ىوس نورت موق ىأ

 اوقع )  نيروك لا
 00 لا
 ريذاعملاب م هفلخت نم

 نكسلو مهريغك ةيذاكلا
 مهنابمهسفنأ ىلع اوفرتعا
 اوناكو نيمداناواءفام سب
 المهمةعبسف ةرشع

 نيفلختملا ىفلزئام مهغلب

 ىراوس ىلع مهسفنأ اوقثوأ
 ةنلادو_.ر مدقق دجسللا
 ّى ذف مهنع لأ ف نيقثوم مهر فر فس نم مدقاملك هتداع تناكو نيتعكر ىلصؤ د>سملا لخ دؤ لسو هيلع هللا ىله

 (؟/) لوالاهجولا ىلعو فو ذحم ف وصوم ةفصاود ىم نأ ىلع هيفاوره# ىأ ( قافنلا ىلع
 نكماذهم و باغالاورثك الا ىلعمط .وهيلع هللا لض ىنلاءاعد لمحو ضيعبتلا نمةظفل نال لالقلا ىلع

 نم !دح أ نيعيملو لوقلا قاط ا هءاف ىربطلاامأو مط مس و هيلعهللا ىلص ىننلاءاع :ونب رسفملالوق نيب عجلا
 بار_ءالا نمنونمؤااااهبأ يدم لوح نيذل' موقلا نمةبآلا» ذ_هريسفتىف لاق لب ةروك ذملا لئابقلا

 سوالا نم (ةني.دملا لهأ نم و) ىوغباالاقو نوقفانم ماوقأمطاثمأ اضي كش دم لهأ نمو نوقفانم

 لهأ نمو بارعالا نم ك<-او> نمبوهري دقت ر يخأتو مي دقت هيف ( قافنلا ىلعاود سمإ) نوقفانم جرزلاو

 ناطيشلا هنمو ريحجتواةعاذاهب رىلعنالفدرء لاقي هيلعاون ىص ىندي قامنالا ىلعاود رم نوقفانم ةندملا

 لاقو هريغاوبأو هيفاوحل قدعسا نب !لاقاهنم بتي لواهداتعاواهياع تدثو ن رص ىأ هتبصعم فدرمودراملا
 ءافص عم دنا مهماعتال كن أث يح ىلا قافنلا ىفاوغلب مهنأ ىنعي(مهناعتال) هعماوب وني لو هيلعاوماقأ ديز نبا

 تقدناوة.فاخ انيلع ىنختالهنال مهماعن نحن نكس ىنعي (مهماعن نحن) رارسالا ىلع كءءالطاو ك رطاخ
 ربقلا باذعوه ىناثلا ب اذعلا نأ ىبعمهقافتا عم لوالا با ذعلا ف نورمسفم لا فانتخا ( نيت يم مهبذعنسا)

 بذعي ىلاءتوهناحعبسهنأ اذهب تبئفةرخآلا فرانلا باذعوهو ( مظع ب اذعىلانودريمث) هلوق ليادب
 اهيف اوفاتخا ىتاا ىهو ىلو الا ةرملاامأ ةوخآلا ىفةسموربقتلا ىف ة ىصواين دل! ىفةيص تا ىم ثالث ني#ةفاذا
 جرخا قفانمكنافنالفابج رخالاقفةعج موب ىفابيطخ لس و هيلع هللا لص ىننلا ماقىدسلاو ىلكلالاقف

 نافريقلاب اذعوهىناثلاولوالا ب اذعلا وها ذهف مهحضفواسان أد حملا نم جراف قفانم كن اف نالفاب
 نكن مهمل اللاق ىل اعنإ وةناحبسةللا نالهل ,هامس .و مطاحن هماعأ نأ دعب نوك نأ لمت>يفل اوقااا ذهحعص

 ماكح نال فيعضلوقلا اذهوىبسلاو لتقلاوهلوالا ب اذعلا ذه دهاجم لاقو موبهماعأ كلذ دعب مئمهماعن
 عوجلاباوب ذع مهنأ ىرخأ ةباور دهاجم نعواو .سيملواولتقي لف ني ةذانملا ىلعةي راج تناكرهاظلا ىف مالسالا
 ىرهظتر ان نمجا ارحاهمإب ثي دل | ىفاهريسفتءاج دق وايندلا ىفةليبدلا ىهىلوالاةرملاةداتقلاقو ننام

 لاومالا ف بئاصملا ىهىاوالادب ز نبا لاقو مهرودص نم جرْحن ىنعب مهرودص نم مجنت ىتح مهفاتك 1

 باذع ىرخالاو اين دلا ىف مهيلعدو دحلا ةماقا ىلوالا سامع نب !لاقورجمتلا با ذعىرخآلاو اين دلا ىف دالوالاو
 ىرخالاو ةبسح ريغاهركميفمطوخدو مالسالا ظيغ نم مهيلع لخ دبام ىهىلوالا قحسا نب |لاقوربقلا

 ريقلاباذعىرخالاو مهحاورأ ضبق دنع مهراب دأو مههوجوةك-:الما برضاها دح|ليقو ربقلا باذع

 مثىلاعتو هناحبسهلوقوهو ميجرانب مهقارحا ى رخال ا ورارضلا دج.سم مهد_>سم قارحا ىفوالا ليقو
 نالوق هيف (مهون ذباوفرتعا نورتكآو) لجو ز عهلوق هيف نو دل ماهج با ذع نعي مظع با ذع ىلا نودرب

 فطع نورتو ىلاعتهلوق نأ ل وقلا اذ_هةةعواوصاخأو مهقافن نماوبان نيقفاذملا نم موق مهنأ امدحأ

 لاقهنأ سابعنبا نعىربطلاءإقتانهدضعب و ,هومفطعلاو نوقفانمبارعالا نم لوح نو هلوق ىلع
 اوفلخت ةنيددملا لهأ ن. نيماسملا نمةعاج ىف تازئاهنأ نيرسفملاروهج لوقوهو ىناثلا لوقلاو بار عالا مه
 ىورف مهد دعىف نورسفملا فاتخاو كلذ ىلعاومدن عل اوبتةوزغى لسو هيلعهنلا ىلص هللالوسر نع

 ريبج نب ديعسلاقوةبابلوب أ مهدح أ ةسج اوناكمهن أ هنعىوروةدابلوب أ مهنمةرشعاوناكم هنأ سابع نب نع
 ةثالئاوناكليقوةبابلوبأ مهدحأ ةعبساوناككاحضلاوةداتقلاقوةبابلوبأ مهدحأ ةينامتاوناك مسأ نإ ديزو

 هيلعةنلا ىبصةنلالوسر نءاوفاختاوناكم هنأ كالذو مازح نب ةعيدوو ةبلعت نبس وأو رذنملا دبع نب ةباباوبأ
 هيلعةللا ىلصةللالوسروءاسنلا عمولالضلا نمن روك-:ًااولاقواوب ابو كلذ دعب اومدن م كوبتةوزغفف لسو
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 هللاو

 - تازئف مهيف صوأ ىتح مهلحأ الن أمسقأ نأ ولامقف مهلك ىذلاوه سو هيلعةللا لص هللا لوسر نوكيىتح مهسفن اواحيال ن أ اومسق أ مهنأل



 الو

 سانلااعدوهمالسارهظأر ككوأ ملسأأاماف قحسا نبا لاق مالسالا ىلا قل قارس ةعبرالاءالؤهف .هنعىلاعت

 اوجانالجر ناكواهيف ناك ا.اهماعأو شد رقل شي رق سن ناكواله_ساببح الجر ناكوهلوس روهللا ىلا
 مالسالاىلاوعدي لهؤهتسلاح نسحوهماعل هنوفلايوهنوتأب هموق لاجر ناكو فورعمو نسح قلخ اذ ناكو

 ىنأ نبدع_سوفوعنب نجحرلا ١بعو ماوعلا نيريب زلاو نافعنب نامئعهدب ىلع )اف هموق نمهب قثي نم
 رفنلاءالؤهناكفهعماول صوهدب ىلع اوماساف لس و هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا مهءاخهللا ديرع نب ةدعاطو صاقو

 نءنوقبالاامأو مالسالا ىلا لوخدلا ىف مهدعب سانلا عباتت مثمال_سالا ىلا سانلا مس نملوأ ةيناقلا

 نبدعسأر فن ةتساوناكو» ىو الا ةبقعلا هو ةبقعلا ةليل لسو«.ل هللا ىص ندا لوسراوعيإب نيذلا مهفراصنالا
 بامحأمل باب ر نب هللا دبع ن/ر باجو صاع نب ةبطقو نالجتلا نب كالام نب عفارو كلام نب فوعءوةرار ز

 نءءاربلا مهنمالج رنيعبساوناكوةثلاثلاةبقعلا باص الجر رمش ءىنثااوناكو لبقملا ماعلا نم يناثلا ةبقعلا

 ءالوهفةحاو رنوهللادبعو عسب رلا نب دعسو ةدابع نب دعسو رباجوبأ مارس نب ورع نب هللا دبعو رو رعم

 ىلع لساف آر قلا مهماعيةنبإ دملا لهأ ىلاريمع نب بعصم لس .و هيلع للا ىلصةنلا لوسر ثعب متر اصنالا قامس

 هيلعهللا ل صةللا لوسر رجاهمن أل بق ثالذوةنب ملا لهأ نم نايدصلاوءاسنا او لاجرلا نمريك قاخه دي

 هلنانا هيلع لدي ىذلاوةرصنلاوةرجطاىلا قبس نم نيلوالا ناقد الاب دارملا نا ليقو ةنيدملا ىلا ٍلسو

 راصنالاو نب رجاهملا نمىلاءتلاقاماف ال ظفللا ى.فاوقيسا ذاع نام " أو نيقب اس مهن 121 ذى اعتو هناحس

 لدي ىذلاوةرصنلاوةر>طاوهوهيلال ملا ظفالا فرند بجواراصن أو ند رجاهم مهن ركيوين وو

 نطولاةقراغأ سفنلا ىلع قاش م ةرحطا نا ثيح نم ةيلاعةبت صو ةميظعةعاطق .رحطانآاضي اهيلع

 مس .وهيلغةللا ىل_صةللالوسراو رمصن مهئالةفي رشةبقنموةيلاعةبت يماهماف ةرصنلا كل ذكوةريشعلاو

 هناحب_سلاقف مه>دمو مويلع لجو زعّشلا ىنثأ كلذلف مهوساووهباخ أ اووآوهوساوودووآو هنا دعأ ىلع

 مهليق (ناسحاب مهوعبتا نيذلاو ) ىلاعت هلوق ُُه راضنالاو نب رجاهملا نمنولوالانوقباسأاو ىلاعتو

 نبذلامهليق و ةباحعصلا نم عيج ان وك لوقلا اذه ىلعف نياوالا نيقباسلا ىوسراصن الاو نب رجاهملا ةيقب

 نوركذي ني.ذلا مهءاطعلاقوةمايقلا مويىلاةرصنااوةرحطاو ناممالا فراصنالاو نب رجاهملا ليبساوكلس

 ىننلا نأ نيصح نب نارمع نع( ق) مهتسا< نوركذي ومطن وعدي ومهيلعنوجرتيفراصنالاو نب رجاهملا
 هنرقدعب رك ذأ ىردأ الف نارمع لاق مهنولي نير ذلا مثمهنولي نيرذلا مرق سانلاريخلاق لسوهيل عهنلا ىلص

 ناواف ىنامصأ اوبستال اسوهيلعهللا ىبصهننالوسرلاقلاق ىردخلاديعس ف نع (ق) ةنالثوأنينرق

 لوالاثيدحلا فن رقلايدا ارأهفي_صنالو مهدحأ دم غلب اما هذ دح ألم قفن أك دحأ ةبا درو

 ىلا نين سرسشع نم ليقف نامزلا نرمهن ده ىفاوفلتخاو اضعب مهضعب نراةي سانلا نمةمالا نرقلاو هباصأ

 فيصنلاو عاصعب ر وهىناثلاثيدحلا فر وك ذملا لاو ةن_س نب رمشعو ةئامىلاةثام نم ل قو نب رمشع

 ريسسلار دقلا اذه غلبامهنلا ليدس ىف قافنالاو ربلا لاهعأ نمهيلع ردقامهم لمع ادحأ ن أول ىنعملاوهفصن

 ىذر)ىلاءتوهناصسهلوقو ةجاملاتقو ىفدوهجلااواذب واوقفن أمهئال مهقافن اوةباححصلا لامعأ نم هفانلا
 اظفللا اذ هوباوثلا نماهيلعمهازاجامم هنعاوضرو مطامعأ نعفنلا ىضر ىنعي («_:عاوضرو مهنعللا

 ( ميظعلا زوفلا كلذ ادبأاميف نيدلا>راهنالااهتحن ىرجت تانج مط دءأو) ةباحصلا لكديف ل خ دي ماع
 نب رخأتملا نب رسفملا نمةعاجرك ذ (نوقفانمبارعالا نم لوح نئو) ىلاءتو هناحبسهلوق ©

 مطزانم تناكو لسأورافغو عجم أو ةنيهجوةني نم بارعا ن.« مهنا ىز وجلا نباوىدحاولاو ىوغبلاك

 ءالؤطاعد ٍلسو هيلعةللا ىلص ىبنلا نال لكش«ةورب ذاءونوقفانم بارعالاءالؤه نمو ىنعي ةني دلال وح

 رفن ةعبس_اوناكو ىو الا
 اوناكوةيناثلاةبقعلا لهأو

 مهوعبتا نيذلاو ) نيعبس
 نبي رجاهملا نم ( ناسحاب
 راس اوناكف راصنالاو

 نيبذلامهليقو ةباحصلا
 ةعاطلاو نا الاب ,هوعبتا

 رياهلاو ةمايقلا موب ىلا

 مام (مينعتتاىشر )
 اع (هنعاوض رز و)ةنسحلا

 هتمعل نم م-ميلع ضافأ

 دعأو) ةبويندلاو ةينيدلا
 ىضر ىلع فظع (مه

 اهتغ ىرحت تانج)

 ىم اهتحننم (راهنالا
 كلذادبأ اهيف ني.دلاخ)
 (مكلوح نكو ميظعلازوفلا

 ىهرو متدلب لوح قع

 بارعالانم) ةهنردملا

 هنيهج مهر( نوقفانم

 ١ اوناكرافغو عجشأو مسأ و

 اطوح نيلزان

 انهدودعملارفن ةةسهلوق *

 نب ةيقعسداسلاو ةسج

 هلو قو هاوملا ىفاكرماع
 هيف عبتةعيس شماطا ىف

 امللفااخع وهوفاشكلا

 ها انهامو هاوملا يف



 ءوسلاو باذمااوهورموبأو
 تهجواذا نولو_ةيامل
 ام( ملع)ةقددلا مهيلع

 بارعالا نمو) هنو رمض»

 مويلاو هللاب نمؤي نم
 ىف( قفنيام ذختي وخلا
 (تابرق )تا دملاوداهجلا

 (هللا دنع) ب رقلل ابابسأ

 ذختيلناث لوعفم وهو
 هءاعدىأ(ل اوسرلا تاواصو)

 ناك مالسلاهيلع هنال

 ريحلاب نيقدصتمال وعدي
 مل رفغت_بو ةكربلاو

 ل ؟ىعلص مهللاهلوقك
 ىأ (اهنا الآ) ىفوأ ىنأ

 لوسرلا ت تاولصوأ ةقفنلا

 عفان ةبرق (مسلل ةيرق)
 هللا نم ةداب_ش اذهو

 دةتعاامةحصب قدصتمال

 تاب رق هققفن نوك نم
 هن اجرل قيدصتو تاولصو

 عم فانئتسالا قب رط ىلع

 قيقحتلاو هيبنتلا فوح
 هنكمو ىعالا تاش نين دما

 ىلا مهلخ در س) كال ذكو
 نيسلاىفامو هتنج(هتج و

 لدأامو دعولا قيقحت نم
 هتلااضر ىلع مالكلا اذه

 ةقدصلا ناو نيقدصتملا نع

 ةينلا تصلخ اذا ناككهنم

 (روفغةللا نا)اهبحاص نم

 مر نا بح
 لقملا دهج لسبقي
 ادب (نوقباسلاو)

 نم) مهةفس (نولدالا)
 مهو مط نييدت ( نبب رجاهملا
 و نيتلبقلا ىلا اولص نيذلا

 اذ

 ىثنس ناتو برع لعرب ؤمطو لاا اور لانعاش

 نرقمونب مهد هاج لاق (رخآلاموي مااوهللاب نمو نمبار ءالانمو)" "ىلاءنو كر امتلاقف ل-جوزعةهللا

 سلسال سما لوسرلةلاةعررغيو أن ء(ق) ةنئيهجو 0 أمهىلكلا لاقوة تلزم نط

 صاع نمو نافطغنب هللا دمع ىنب ودس 1 ومع ىف ,نماريخرافغو لسأوةنب صو ةنيهج ناك مت رأ

 ىن نمو نافطغ نب هللا دبع ىنب ودسأ ىنبو م ىنب نمر 0 ملفا سدا اع ليك رلا منيل

 لسأ نم جلا قا ريس كعباتأفا ٍس وهيلع هللا ىلص ىنال لاق سباح نب عرقالانأةباو رو ةعصعص نإ صاع

 هني صو رافغو لس اناكناتيأ أرأٍل سو هيلعةتلا ىف ص ىبنلا اقف ةنيهجولاق هبسحأ او ةني صو رافغو
 نع (ف) من ذ لاقاو رس واوباخ لاق نافطغو دسأو صاعىنب دمج 6 ىنن نما ريخ ةنيهجولاق ةدسحأاو

 ااا رف فل مداز اطةننارفغراف ءوةللااهملاس لسألاق ملسوهيلعةنلا لص ىننلا نأآ5 0 رهىفأ

 ةنيهجوراصنالاو شي رق لسو هيلعفتلا ىبصهننالوسرلاق لاقةربإ رهىنأ نع ق) اطاقهنلا نكس اهلقأ

 دخت و) ىلاعتوهناحبسهلوقو ُْه هلوسروهللا نود ىلوم مط سبل ى اومرافغو عجشأو ٍلسأو ةني زصو
 ىنعي (لوسرلاِتاواصو) ىلاعتةنلاىلاةب رقلا قفنيا مباطيىأةب رقعج (هللادنعّتإب رق قفنبام
 | وسع ناك [وداعتلا لست وسر نأ كلو سوميلع هللا لس ىبنلاءاعدف نوبغربو

 نألمتحي (مهةب رقاهناال 10 فوأىنأل ؟ىلع لص مهلا مس هيلعتشا لج لوقتم ومطر فغتسي وةكربلاو

 ةداهش هذدهوهلل ا دنع مطب رفامح اليو قافنالا ىلاد وعي نآلمتح ولوسرلاتاواص ىلا اهنا ىفريمضلا دوعي

 دنعةلومقمهلوسرلا!ت اواصوهللا دنعت اب رقهتقفن نوكن م دقتعاامةحصصب قدصتملا نمّؤلل ىلاعت هللا نم

 اهناىلاعتهلوقوهو قيقتحتلا فرحوال ىلاءتهلوقوهوهيبنتلا فرح كلذ دكأ 1!ىلاعتو هناح يس هنن نالهتنا

 قنيقفنملا نينمؤلل (روفغللانا) مهدا م ىصقأ ىهةمعنلاهذهو (هتجر ىف هللا مهلخ ديس ) مطب رق

 ني رجاهملا نمنولوالان وقباسلاو ) ىلاءتوهناصس لوقو ةعاطلاهذط مهقفو ثيح مهم ىنعي ( ميح .ر) هليبس

 ني.ذلا مهةعاجو نب ريس نباوةداتقو بدسملا نب ديعس لاف نيلوالا نيقباسلا فءاماعلا فلتخا(راصنالاو

 ةعيب تاكو ناوض رلا ةعيب له أ مه ىبعشلالاقو ردب لهأ مهاب رهأ نبءاطعلاقو نيتلبقلاىلا اولاص

 هللا لوسرةبحصب قبسلا مط لصح مهنالةباحصلا عييج مه ىظرقلا بهكن ب دمت لاقو ةيبي دحلاب ناوضرلا

 هللا ىلص هللا لوسر بادحأ نع ىنربختالأ ىظر لا بعكن ب دمحاموب تلقدداب ز نب ديج لاق لسو هيلعمتلا ىلص
 هبانتكف ةنجلا مط بجوأو مهتدبسمو مهن بح مهعيمب .رفغ دق هللا نالاقف نتفلاتد رأو مهياهف ملسوديلع

 بجوافةآلارخ ىلا نولوالا نوقباسلاو أر قتال هللا ناحب سلاف ةنجلامطبجوأ وأ عضوم روم ىأىفهل تلقف

 ىف طر.ثلاق ناسحإب مهوعبتا نيذلاو هلوقىفةباو رفداز | سوهيل هللا ىلص ىنل دا

 طق ةيآلا هداه أر قأ/ ىنأكف ديج لاق ةئيسلا نود ةن#سملا مهاسمعأ ىفمهوعبتي نأ ى موةطي رش نيعباتلا

 عم ىل-د نملوأو امالسا الا لوأ ةدخ نا ىلع مهقافنا دعب امالسا سانلا لوأ ىفءاماعلا فاتخاو

 نب باج لوقاذهو بلاط ىنأ نب ىلعةحيد دعب نمآ نم لو ءاماعلا ضعب لاقف لسو هيل عةنلا ىلص هللا لوسر

 ناكل يقورثك ًاليقو كلذ نمل قل يقو نينسر شع ناكل يقف همالسا تقوهنس ىفاوفلتخا مهلا دبع

 لوقاذهو ٌقيدصلا ارك وب ولة دخ دعل عل لسأ نم لوأ مهضعب لاقو همالسا تقواغلاب نكملهنأ احيحصلاواغلاب |

 ىلوم ةثراحنبدد زج دخ دعب لسأ ن ملوأريبزلا نب ةورعوىرهزلا لاقو ىع_كلاو ىخنلاو سابع نبا

 ملسأ نملو أ لوقيف تاياورلاه ذه نيب عمج ىلظنلا ميهاربا نب قدسا ناكو سو هيلعةنلا ىبص هلا لوسر

 هللا ىضر ةئراح نب دز ديعلا نمو بلاط ىنأ نب ىلع نايبصلا نموةجيدخ ءاذلا نموركب وب لاجرلا نم

 ْ .. كانت د طا وس لجركلوقك ة ةدهتملل

/ 

 يوي ا

 ةبقعلاهعب لهأ مهوراصنالا نمو ىأ نب رجاؤملا ىلع طع ( راهنالاو) ناوضرلاةعبب وأ اردباودهش نيرذلا
 ا

 ىلا عت



 ةينالعورس لك/اعوهوهيلا نودرت ىأ (ةداهشلاو بيغلالاعىلانودرتمث) ؟رفكى عنو مأنوبونتأ (هلوسرو ملم ىريسو)

 مهوخب ونالو مهوكرختل (مهنعاوضرعتل مهيلا متبلقتاا اذا كل تلا, نوفلحيس) كلذ بح ىلعكي زاجيف ( نولمعتمتنك اهب ؟كبنيف)

 (71/1) __ مهتناعمكرتلليلعت ( سجرمهنا) مهتبلط مهوطعاف ( مهنعاوضر عاف )
 0 5 ا و . -

دعو مهن ألمتحليقوهيلعنوميقتمأ كةافن نمنوبوش ]فن لا ىف ىنعي (هلوسرو ملمع هللا ىريسو)
 او 

 ماعىلا نودرت مث)ال مأمتلقاع نوفت لههلوسرو ملمع هنلا ىريسولاق اذهلف لبقتسملا ف نينمؤملااورصني ناب

 ةنايحلا نم عر ئامض ىفام ىلع علطملاوهدنال( نولمعت متتك اهب) ةريخيفىنعي (<ئبنيفةداهشلاو بيغلا

 نم متعجراذا ىنعي (مهلامتبلقنا اذاهكل للا, نوفلح..س) لجوزعهلوق يؤ دعولا فالخاو ب ذكتلاو

 الومهوبنؤنالو مهنعاوحفصتل ىنمب (مهنعاوضرعتل) نيقفانملا نمةنيدملاب نيفاختملاىلا ىنعي مويلا كرفس

 كرتدب ريلي ةوقافنلان م مهسفنالاورادخاامو مهوعدف ىنعي(مهتعاوضرعاف) مهفاخت بسب مهوخب وت
 الومهولاجتاللاق ةنيدملا |. وهيلع هللا ىل_دىنلا مدقاماف مهوسلاختالو مهوماكنال ىنعي مالكلا

 رك ذم © تقملا ضارعا اوطعاف حفصلا ضارعا اوبلط نيقفانملاءالؤه نا ىناعملا ل_هأ لاقمهوماكست

 ةحيبق مطامأو ةسحن ةثيبخ مهنطاوب نأ ىنعي (سجرمهنا) ىلاعتلاقف مهنع ضارعالا ببسفةلعلا

 ايندلا ىفةثيرحلالاسمعالا نمىنعي (نوبسكياوناك امبءازجمئهج) ةرخآلا ف ىهنكتم ىنعي ( مهاوأمو)

 لاقف نيقفانملا نمالجر نينا او ناكوامهماخ ا وريستق نب بتعمو سبق نبدملا ىف تزن ساي نبا لاق

 هللا ىلص ىنا فاح ّىبأ نب هنلا دبع ىف تازي لتاقملاقو مهوماكس: الو مهوسأ اجنال )سو هيل عهنلا ىل_دىنلا

 هنع قعر نأ مسوهيلعهللا لص ىنلا نمبلطو اهد_ءب هنعفاختبال هن أو هالاهلا ال ىذلا هنلا م-وهيلع

 نوقفانملاءالؤه<ل فاح نعي (ةمنءاوضرتل ل نوفلحب) اهدعب ىتلاوةبآلا هذه لجوزع هلا لزئاف

 ناف) مهرذعملبقوىك-!اوفلحا؟نونمؤملاامبأ مهنع متيضر نافىنعي (مهنعاوضرتناف) مهنعاوضرتا
 ىضربالف كشااو قافنلا نممهب واق ىفام لعب ىلا عتوهناحسسهنىنعي (نيقسافلا موقلا نع ىضربالهنلا

 لهأن ا ىنعي ةبدابلا ناكس فتازن (اقافن رارف.كد أب ارعالا) ىلاعتوهناحبسهلوقو وادب مونع

 هعجو برعلا ىف هبسن ناك اذا ىف رع لج رلاقيةغللا لهألاقرضحلا ل هأ نماقافنوارفكد_ثأودبلا

 بارعالا ىلع ىنارعالا ع_هحب والكلاوثيغلا طقاسم بلطياي و دب ناكاذا ىنارعأل-جروبرعلا

 اذاىنارعالاف بارعالا مهفةيدابا!لزن نمو برعمهفةيب رعلا ندملاو ىرقلا نطوتسا نف بي راعالاو

 نب رجاهملانال بارءالا نمل ضفأبرعلاو بضغىنارعأيهلليقاذا ىنزعلاو كلذب ح .رفىف رعايه ليق

 ءاماعلا_باجم نع مهدعباقافنوارفكدشأ بارعالا نوكى ببسلاو برعلا نم نبدلاءاماعوراصنالاو

 (اوماعي الأ ) ىرح أو قلخأو ىنعي ) ردجأو) لا عنو هناحب سهلوقوهو ظعاوملاو ناسلاو نآرقلا عامسو

 قنا ىنعي( ميلعةللاو) ماكحالاو نإ لاو ضئارفلا ىنعي ( هلوس ر ىلع هللا لزن أ امدو دح )اوساعي ال ناب ىنعي

 وجربال ىنعي (امر غم قفنيام دخشب نم بار عالا نمو) هماكح أ و هضئ ار ف نم ضر ؤامف (ميكح )هدابع بولق

 نم ناىنعملاو مزليرالام ماتا مرغملاوءاي روأافوخ ى_فنياااباقعهك اسما ىلع فاخالواباوث هقافن ىلع

 مط 1! يىصوأ نيماسملا نمافوخالا كلذ قفنبالهنالةمارغهللا ليس ىف هقفني ىذلا نأ هقتعي نم بارعالا

 نامزلا باتت ثاودلاب ىنعي ( رئاودلا كب) ردن وىنعي( صب رتب و)هباووهللاهجو قافنالا كلذب دريرلو

 رهظتو لوسرلا تومفنامزلا بلقتىنعيباب ر نيناعلاق رسشلابةيصو ريمي: سم ىنأتىتلا هفورصو

 فنوريالو منزحلاوءالبلاوءوارو ديو نامزلا مهياع باهت لب ىنعي(ءوسااةرثادمهيلع) نوكرمشملا
 01مل لولا ادرك دس طل 25 تس نط خد حظا. 1017 22-

 مهنالمهحاصتالو مويف عفنتال ةبتاعملا نا ىأ

 ىلاليب__سال ساجرأ

 (منيج مهاوأمو) مهريهطت
 ىنعي رانلا م-- هريصمو

 اياقع رانلام-,متمفكحو

 اوفاكش الف اخس ونو
 اوناك اهءازج) مهماتع

 نوز-< ىأ (نوبسك
 نوفلح) م-وبست ءازج

 ىلا
 باطدهللإب فاحلاب مهضرغ

 قفالد مهعفنيلا كر

 مهنعاوضرت ناف) مهايند

 موقلا نعىضرال هللا ناف

 1 ّّط رناف ىأ(نيقسافلا

 ناك اذا مهعفنيال مدحو
 اوناكو مهيلع اطخاسللا

 هب وقع لجاعلهضرع
 كلذ لقامناواهلجآو
 نيئمؤاااض رنامه ومالك

 م هنع هللااضر ىضتقيإ

 ودبلا لهأ (بارعالا)

 نم (اقافن وارفك دشأ)

 مهءافش رضح ا لهأ

 نم مس دعناو مهتوسقو

 ردجأو) ءاماعلاو معلا

 النإب ىدحأو (اوماعيالن ا
 هللا لزنأاب دودح]) اوماعب

 دوداح ىنعي (هلوسر ىلع
 ندم هناالزتأ امو نبدلا

 هسنمو ماكحالاو عئارمشلا

 ءافجلان امالسلاهيلعهلوق

 هللاو) حايصااديدفلاو مهثورح ف نوحيصب ىأ نودفي مهنالةرك الا ىنعي نيدادفلا ىف ةوسفلاو (قىناث (نزاخ) - او (

 نم قتالا قفشإل هلالاثارنسخوةمارغ (اهرغم) قدصتي ى ( قفشامذختبام بارعالا نمو) مطاهما ىف ( ميكح) مهاوحإب (ميلع

 متباغبهذتل مايالارودب لاو-الالبتو نامزل رئاو د ىأ ( .اودلاكب صب ري و) هدنعةب وثااءاغتباو هللاهجولالءاب رو نيماسملا

 ىكسءوسلا نيم ملا يفاهعوقو نوعقوت,ىنلابورح ار بنا كملارودن ببلع ىأ (ءوسلاة راد ميلع) ةقدصلاءاطعا نم صلختبف هيلع



 كون ىف فاكلا نملاح(تاق)

 نسم صيفت م-ميعأو)

 كلوق.كل يست ىأ( عمدلا

 نم غلب أ وهو اعمد ضيف"

 ني_ءلانالاهعمد ضيفت

 ضئاف عمداهلكناكت اعج
 كلوقكنايبلل نمو
 لل#حو لجر نم كيدفأ
 ىلع بهالارورجلاوراولا

 نوكينأزوحب وزييعلا

 هناك افانئتسادج الت لق

 مهلمحتل كوتأاماذاليق

 اواوت مهام ليقف اولون
 دجأال تلق ليقف نيك اب
 طسوهنأالا هيلع ملجأ ام

 ءاراملاو طرشلا نيب
 لوعفم (ابزح) ضارتعالاك

 (نوقفنيام اودحيالأ) هل

 نوام سل اوانزح هبصانو

 م-هونزاكبلاوأ هباعصأو

 نبذلا نلكما رع كلا

 فاخشلا ىف ( كنزونذأتسي

 هلوقو 6 امنغأ م هو)

 هناك فانئتسا (اوضر)

 مهوا اود اتم مطابام ليق

 نإب)اوضر لف ءاينغأ

 فااوملااةلج ىف ماظتتالاب

 م ا تاو 0 ةدوو (؟ا/؟9)

 نهم طبنتسي وهسفن نع باقعلا قب رطدناس>ابد_س هنا ىندملاو هيلع بقاعيف هيلع قرات قب رطعراشلا
 هيلع سله باق نمادل# هللا لوسراد# نأوهناالاهلاال نأ دهشب ملسم لكنا لبس نم نيدسح لا ىلعام هلوق

 رهاظرذعب داهجلا نع فاخت نم ىنعي( روفغةئلاو) لصفنم ليل دب عرشلاهحابأامالا هلامو هسفن ىف ليس

 ورمع نبذ'اع ىفةبآلاهذ_هتازن ةداتقلاقهدابعع-يم< ميحر ىلا هتهنا ىنعي )ح ر) عربشلاهحابأ
 هذهل-جوزع هلارك ذالوق رحب ا ري رض ناكو مودكمو أن هللا دبع فتحا ار كادحضا!لاقو هباكأو

 الو ىنعي( كون ا ماذا نيذلا ىلعالو) ىاعتهلوةوهو عبار مازال يأ نب رولا نسال ماقال

 كو دعوزغىلااوغلبيل نال+لا كنول اسي ىنعب (مهلم مهلك ونأاماذا نيذلا ىلع كنع فلختتلا ىفمئاالو جرح

 بعك نب د# نعى ربطلا لقنو ةعبساوناكو نيئاكبلا ف تزن قحسا نا لاق دمتاي كءمداهجلاومهودعو
 لزئأف هيلع مكاج'ام دجأال لاققف هنوا محب سو هياعهنلا ىلصةنلالوسر بام نم سانءاجاولاق هريغو
 نام ىنب نمو ريمعنبىررح فقاو ىنب نموريمع ن لاس فوعنب ورم ىنب نمرفن ةعبس مهوةبآلاهذهةللا
 نب نجرلا دب عت راح ىف : نمور خص نب نامل سب ىلعملا ىنب نمو ىليلاب أ ىنكي بعك نب نجحر ا /!ديعراحنلا نبا

 لاقو زا اور مي نب هننا دبعوةمدٌع نب ور مم ةماس ىنب نمو كلا ذهنمهللا لبقةهضرعب قدصت ىذلاوهو دم ز

 نبةبلعو ىراصنالا بهكن هللا دبعوءاسنخ نب رخصوراسينب ل قعم نيئاكبلا او :سرفن ةعبس مه ىوغبلا
 ملسو هيلعةنلا ىبصهننالوسراوت أ لاق ىنزما لذغم نب هللا دمعوةمنغنب ةبلعثو ريمع نولاسو ىرادنالا دب ز

 دهاجلاقو هياء لج اا مدج أاللاةفانلجاف كعم جور ىلاانب دن دق لجو عةئلا نا هننالوسراب اولاقف
 نءضاب رعلا ف تازن ليقو نرةمونب نامع لاودب سول نم وا 2 نان اكو ةسيارس ل نؤاةعونب مف

 مهامحينأدولأ سلب ليقو باودلا ىلع مهامحبن أد ولأ سسابعنالاةركذ نم لكف تازئاهنأ لمحو ةيراس
 مهواول اوفهيلع كلج م دجأ اال كيمو دىنلالاتفةف هوصخن !لاعلاو ةعوقرملا فافخلا ىلع

 ضيفن نع اواو هبلع لح ار دجأ ال تلق) ىاعنو هناحب سلوق كاذف نياك اومسكلذلو نوكس

 ناكتاعج نيعلا نالاهعم د ضف ع نموغلب ًاوهواعمدضيفت كلوقكوه فايشكلا بحاصلاق (عمدلا نم

 ف مهسفن اىلعىنعي (نوقفنياماو دحالأائز :->) لجر نم كيدفأكلوةكنايبالن مو ضناف عمداهاك

 الورذتعي نم قحىف 1 ا نك ناموس انستا ساق (لييملااناز داهملا

 كنعفلختلا ىف دمحاب (كنونذأتسي نيذلا ىلع) هب وقعلاب قب رطلاهجوتنامنا ىنعيليبسلا م !هلرذع

 اوضر ىنعي(فلاوخلا عم اونوك,ناباوضر) كعم جور ا ىلعنير داق ىن عل (ءاينغأ مهو) كعمدايلاو

 ىنعي.( م ومع مىعمدوعقلاو نايبصلاوءاسنلا م هو فلاو خلا ةلج ىف ماظن الاو ةعضااووءاندلاب

 هرفظااوةمينغلاب زوفلافايندلا ىفامأةرخ الا واين دلا ىف ريما نمد اهملا فام (نوماعيالهذ) هيلع متخ

 اذاكيلا نور ذ-تءي) ىلاعت رهناحب سلوق عطقنيال ىذلا مئادلا ميعنلاو باوثاافة .رخآلا ىفامأو 5

 هلامظعت عج اذفليهرك ذاعاو كيلاد#تاب كنعءنوفلختلا نوقفانملاءالؤهرذتءي ىنعي (مهيلا متعجر

 راذعالإىنديوكييلا نور ذتمي ىلا عتلاقا هاف نيم ٌّؤملاىلاوهيلا اورذتعا مهن ألمتحب و سو هيلع ةنلا ىلص

 نأىورىوغبلالاق (اورذتءتالا) د#ايمط لق ىأ(لقإ) كرفس نم ىنعب مهيلا متعجراذ!ةب ذاكلا ةلطابلا
 (ملنمؤن نلإ ١ دردتعناللقىلا ند /لاقف نينو ةعشباوناككوبتةدزغ نع اوفا نبذل نيقانم

 مرابخأ نم فاسامف للا انربخأ دق ىنعسي (كرابخأ نمةناانبن دق) هبمترذتعاامف كة دصن نل ىن-عي 1

 (اورذتعتاللق) ةرفسلاهذه نم (مهبلا متعجراذا) الطإبا رت (كيلا

 ( راب أ نم هللاانأبن دق )هب ردتعي امف قدصي رذتءللاناضرغلانالراذةعالا نع ء ىبهناةلعوهوهكسق دصأ ن نا( مك نمؤن نا) لطابلاب

 . ىريسو)

 مهري ذاعم ىف مهقيدصت كلذ مممقتسرل مهرئامذ ىفامو مهرابخابمالعالاهلوسر ىلا جوأ اذا ىلاعت هنال مهفيدصت ءافتتال ةلع

 ظ



 "ا

 هيلعهتلا ىلصةللالوسر ىلا ىداوبلا بار عأ نمنو رذنعملاءاجو ىنم( مط ن ذوي بارعالا نم َنوُرْنءملا
 ىلصةلل!ل وسر ىلا اًؤاج ليفطل | نب ماع طغر مه دلال لاق يوزع ؟تلختلا لا ووو

 ىلع ئط بار ءاربغت كءمانوزغن< نا هللا ىناياولاقف مهسفن أ نعاعافدهيلا نب رذدعم ميول هللا

 مكتعهلل ىنغيسو مر ابخأ نما ىف أبت أدق |سوهياعهللا ىلصةنلالوسر مطلاةفانيشاوموان دالو اوال الح

 مهسايعنب!لاقو نافطغو دسأ نه مهليقوةضحر نب ءاعا نبفافخ طهر رافغىبب نهرفن مه لبقو

 ىنعي نورصنملاى ان و رذعملاءاجو ةبالا ىنعمو مس وهيلعللا لص هللا لوسر مط نذافرذعباو هلت نبذلا

 ظفالا اذهىف لصالاناليقو هلرذءالوارذعهلناىري نهرذءلاوهباور ذةعااهفاوغلاس وأو رمصق مهنأ

 لاقي نيمسق ىلءبرعلا مالكفراذتءالاواممجر*+برةالاذلا ىفءاتلاتءغد أ نورذنعملا ةاحناا دنع
 ىلع كلذ لدفاو رذت تال لقدل اوقب مهيلعةتلادرف كيلا نور ذي ىلاعتهل اوقهنموهرذعؤبذكاذا رذتعا

 ديبل لوقهن مو حير ذعب ىتأ اذارذتعالاقي وهيف مهبةكومهرذع داسف
 لاقي ريصقتااوه ىذلار يذعتلا نموه ليقو حيمصر ذءب ءاج دقف ىنءي# رذتعا دقفالماك الو ح كبي نمو
 ن.٠و نيب ذاك اوناكمهناو مهرا ذّعا ىف نيق داصاون اكون أله < ىنءملا|ذه ىلعف غلابت او رصقاذا اريذعترذع

 6 اوس روهنلا اوبك يذلا دعقو )هدعب لاق ,هرك دام ىلاءتهنا ليل دب نيقداصاوناكمهن لاق نم نبرسسفملا

 الهناع ءالعلا نور مع ىلأ نعىوري و نيبذاك اوسيل مهنأ ىلع كلذ لد نيب ذاكل | نع مهزيمو مهند لصفاماف

 نو رد عملاءاحودل ةبىلاعت هللا مهانع نيذذلا مف لطابب !رذعاوفاك_اموق نا لاق مالكا اذ_ههلليق

 مهوهلوسروللااوب ذكن يذلا دعقوهلوقبدارملا مهف ىلا عت هللا ىلعة أجر ذعةه.شاالورذعلال نو رت[ ف اختو
 نامالا مهئاعدا ىف ىنعيهلوسروهللا اوب ذكم هنأ كال ذب رهظواورذءاامواؤاجام نيذلا بارعالاوةفاننم
 هناحيبس هنالمهتملاقامناو رانلابةرخآلا فو لتةلاباين دلا ف ىنمإ ( ميل أب اذع مهنماور فكن بذلا ببصيس)

 رفكلا ىلعاورسد أ نبذل نيقفاذملا نم هللا مهانئتسافهنامعيا ف صاخنو نمؤيس نم مهمنأ ملعىلاعتو

 نيذلا نيقفان ا ميال < نامل (ءافعشلا لعوسل) لجوزعهلوق ُُه هياعاوناموقافنلاو

 ري ومهَرَدَعَو و ةحيحصلاةيقيةحلا اراذعالا بامص أ ركدذب هبقعةلطابرا ذعابا ور ذةعاو داهملا نعاوفاحت

 نعزجاءلاهندب ىف م>صلا وه فيعضل اوءافعذلا ىلع سيل ىلاعت وةهناحيسلاقف ًطقاس مهنعداهجلا ض رف نأ

 افيحنافيعض ةقيللا لصأ ف قاخ نموءاسنلاو نايدصلاو خويشلا ل ثمداهملاورفسلا قاشم لمحتو وزغلا
 ىلاءتو هنا> بس لاف ىذ مرام ماع تولع وهناحبسةنلا ناءافعضلا ,هفانصالاءالؤد نا ىلع لدي و

 ةنامزلاو جرعلاو ىب معلا لهأ مممف لخ ديف ىضرملاامافهلع فوطعملل ارياغم فوطءملاو (ىذرملاىلعالو)

 (نوقفنامنو دجال نيذلا ىلعالو) وزغالر فسلاو داهملا نم نكلا نمهعنع ضرعافوصوم ناكن ملكو
 نالرفسلاةنؤمو حالسلاوةإ_ارلاودازلا نود حالفداهملاو وزغلا ةبهأ نعني زجاعلا ءارقفلا ىنعي
 نءفلختلا فما ىأج رح ةثالثلا فانصالا ءال وه ىلع سدل ىأ )ج .رح) روذعموزغلا ةقفن نعزجاعلا

 جرخولءالؤه نم دحاولا نال جوراخا م_ماع مرحدنأهبآلا ف سدا ىزارلانب دلارفن مامالالاقو وزغلا

 مويلعالابوو الكه سفن لعمال نأ طرشب مهداوسريثكشب دا مهعاتم ظفحاماةردقلارادقمب نيدهاجلا نيعيل

 هناصيسهلوقوهوانيعماطرشوزغلا نع هاختاازاوج ىفءافعذلا ىلع طرسش ىلا عت هنا متةلوبقم ةعاط كلذ ناذ

 ةراثاوفيجارالا ءاشنا نعاوز رتحادابلا ىف اوماقأ اذامهمنأ هانعمو (هلوسروةتلاودصناذا) ىلاعتو

 اوداخأو مهتويب اص؛اوءاقو وزغااىلا اوجرخ نذلا نيدهاجلا لهأ ىلاري_-هلالاصي|ىفاوعسو نقفلا

 هلوسرو هللحصنلاى رجب ىرجترومالاءذعةلج ناف زر هئاغةنا لص اوشا اوعباتو هلل لمعلاو نامعالا

 هكا دقرذعي داه1لا ٠ نع هفلخحت ىفهلوسرلو هلل مصنف نسحأ نم ىلع سيل ىأ (ليبس نم نين حلا ىلعامإ |

 بارعالا نم نو رذعملا

 ردع نموه مط نذُؤيا

 قاوتوهيف رمكقاذا مالا ىف

 هلنا مهوبن اكسو

 وأ هل ارذعالو لعفامفارذع

 ىعءاتلاماغدإب نورذتءملا
 كااهتكوس لسةنو لاذلا

 نو رذةعي نيذلا مهو نيعلا

 _ساأم-هلق لطابلاب

 الايعاذ) نا اولاق نافطغو

 قا: نذافادهحاش ناو

 نذلا دعقو) فاخلا

 (هلوسروةللا او ذك

 منيذلابارعالانوقفانم

 رهظؤاورذ_ةعبرلو اوئيحب
 هللا اوبذك مهنا كالذي

 ناكالا مهتاعدا دل رو

 اورفك نذلا بيدي

 باذع)بارعالا : ن*(منم

 لقلب ايندلاف (مي لأ

 سبل راناإب ةرخآلا ىفو

 ىرطا (ءافقعطلا ىلع

 ىكرملا ىلعالو) ىمزلاو

 نود_< ال نبذلا ىلءالو

 ءارقفلا مه (نوقةفنرام

 ىن وةنيهجو ل لم نم
 قيضوملا(جرح) هرذع

 هللاوحصناذا) رشأتلا ف

 2 اونمآنإب (هلوسرو

 اك اوعاطأو نلعلاو رسلا
 ام) هبحاصب ممصانلا لعفي

 نروذءملا ( نينسحما ىلع

 (ليبسنم) نيصانلا



 زوجب(ةروستازنأاذاو)
 اهمان ةروس 3م نأ

 عقبك اهضعبداري نأو
 هاكىلءباتكلاونآرقلا

 اونمآ نأ) هضعإ ىلعو
 نا ىهوأاونمانإب 6

 2 اود_هاجو) ةرسفملا

 اان تتفاي سا هلوسو

 نكنانرذاولاق و)ةعسلاو

 نبذلا عم (نبد_عافلا عم

 ص رااكفلختلا فر ذعمط

 اونوك,ناباوضر) ىمزلاو

 اهيلعمتش (مهبواق ىلع
 قافنلاورفكلا,هرايتحال

 قام (نوهقفيالم-هف)
 ةداعسلاوزوفلا نمداهملا
 كالطلا نمهلختلا امو

 لوسرلان كلا) ةواقشلاو

 اودهاج هعماونما نيذلاو

 ىأ (مهسفنأو مطاومإب
 دقف ءالؤهفلخت نا

 وه نموزغلاىلا ضمن

 مكتلوأو) مهنمريخ
 عفانم لوانت (تاريخلا

 ظفللا قال_طال نب .رادلا

 نييف هلوقلروحلا ليقو

 مه كئاوأو) تاريخ

 مط هللا دعأ) بولطم

 اهتح نم ىرحت تانج

 كلذاييف نيدلاخراهنالا

 دعأ هلوق ( مهظعلازوفلا

 ءاجو) ةقواخم اها ىلعلولد
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 نماموق ىلوالاةبالاب دار هنالىملا اا هرركحا مئااضيأ ليقو هب ماتهالا عقو ىذلا ئتلا كلذ نم
 هجوىفىناثلا ماعلا « مهنمني رخآ اماوقأ يرخالا ةيالبواطوزن دنعادالوأو لاومأ مط ناكنيةفانملا

 الفىلوالاةبآلا فىلاعتو هناحم_سلاقهنا كلذو نترآلا نيناهىف ظافلالا ف توافتلا نم لصحاامنايب
 الا نوقفني الوهلوق ىلع لاو الا ةبآلا فطعهئاامهندب قرفلاو واولاب كب كن الوانهلاقو ءافلاب كبجكت
 هلوق ىفءافلابهيلعفطعلا نسف دالوالاولاومالل ةبحنا ةدشل قافن الل نيهراكم هن وكي مهفصو نوهراكم هو
 ىاوالا ةبآلا ىف ىلاعتو هناحببسلاقو واولا ف رحى أ اذهلف اهلبقاممي 0 أو كبعتالف
 فرح ناهيف ببسلاو مهدالوأو ىلاعتو هناحيبس لا تفانهال ف رح طةسأو مهدالوأ الو مطاومأ كبكتالف

 مهدالوأب مهءاعا ناكودالوالاولاومالا ةرثكب نيبحتماوناكم هنأ ىلءلديف ديك ًاتلاةدايؤ كانه لخدال

 دي ريا ىلوالا ةبآلا ىف ىلاعتو هناك. س لاق نب مالا نيب توافتال هنا ىلع ليل دانهال فرح طاقسا ىفورثك أ
 ليلعتلا نأ ىلع هينتلاهيفَد ةدئافلاو نأ فرحت هبذعي نأ انه ى اهقو هناحبسلاقو مالا! فرحي هب نعيلةنلا

 هللااودبعيلالا او سم امو ىلاعتو هناحبس هلوقكن أءانعفماللا ف حدر واهنأ اهناو لاحم هللا ماكحأ ىف

 انهىلاعتلاقو ايندلاة ايا ف ىوالا ةءآلا ف ىلاعتو كرابتلاقو هللا اوديعينابالا اويمأامو هانعمو

 قحشسنالاهن| ثيح ىلاةسخلا ىف تغلب !يندلاة ايلا نأىبعهيبنتلاةايحلا ةظفل طاقسا ىفةدئافلاو اين دلا ىف

 لجهذبهف اهتءاندلاكىلعاهيبنتايندلا ظفل ىلعاهرك ذدنعراصتقالا ب لب ةايح ىمستالورك ذتنأ

 (ةروس تل ارتأ اذاو)ا لجوزعهلوق ُّة هباتكرارسأوهدارع لعأهللاو ظافلالاهذه نيب قرفلا

 ةروسلا عيج داري نألمتح و زئاجض عبلا ىلع جلا ظفل قالطا نالاهضعب ةروسلابدار »نأ لمت

 اونمآ ( نابىأ(نأ) داهجلابىمالاوناعالب مالا ىلعةل.تسشماهنالة ارب # روس ةروسلابدارأا||ذه ىلعف

 لاخلا ليصحن بإب نموهف نينمؤم مهن :وكعم نامبالا مه مافيك لق ناف (هلوسر عماو دهاجو هاب

 قدح الكىلءهجوتب ناميالاب مالا نال يقو لبقتسملا فداهجلاو نامبالا ىلعماودلاب ىمالا هانعمتلق
 نا ىنعملاو نوقتفانملا مهو صوسحلا| هبدارملا نكل مومعلاهرهاظ ناكن او ىمالا !ذهنا ليقو عا
 نامباريغبداهملانال داهجلاب مالا ىلع نا الاب مالا مدقامتا او هلوس .رعما اودهاج وهللاب نامالا اوصلخا

 مديفي ىتحايناثهلوس .رعماو دهاجتوالوأ ناباونم وت نأ يلع بجاولا نيسقفانملا لق هنأكفالصأ د يفيال

 3 اوطلاولوأ كن ذأتسا) ىلاعتوهناحبسهلوقو هم : ةرتسآلاو ين دلا فاهتفن يلع مج رب ةدئاف داهملا كلذ

 نيقفانملا ءاسؤر مه ليقولاملا نمةعسلاو ةورثلاوةردقلا لهأ مهو ىنغلا لهأ !ىنعي سابع نبا لاق (مهنم

 ةبهأ ىلعنإ رداق مهنوكلمزلأمطمذلاناامهدح أ نالوقركا ذلابلوطلا ىلوأ صيصخت فو مهؤاربكو

 ىلا جاتحالداهجلاور ف سلا نعؤجاعلان ال رك ذلابلوطلا ىلوأص خان ىئاثلا لوقلاو داهجلاو رفسلا
 نايبصلاوءاسنلا عمت ويبلا ف ىنعي (نيدعاقلا عم نكتانرذإ)لوطلا فو ًأىنعي (اولاقو) ناذئتسالا

 تويبلا ف نفلخت.ىتاوالاءاسنلافلاوخا لق (فلاودلا عماون وك ناباوض هر ) ىنمزلاو ىضرملا عم ليقو

 مهو ةفلاخ 0 ليقو ءاسنلاكةاهجلا نع مهفلخ فاونوكينأباوضر ىنعلاواهنم نجرخيالف
 ىنعي (نوهقفيال مهف مهواق ىلع عبطو) مهنودناكاذاهموقةفلاخ نالفلاقيمُهمافسو سانلاءايندأ

 نكل )ىلعتوهناحبسهلوق ْة داهجلاب مالا ىفئلادا ىم نوهقنفيال مهفنيققانلا ءالؤه بولق ىلءمتخو

 نم دهاج دقفاو دهاجمو ءالؤهفا2كناىأ (مهسفن أومهاوماباو دهاج هعماونمآن يذلاو لودسرلا

 ايندلا فةمينغلاورصنلانب رادلا عفانم (تا اريحا ,ط كنلوأو) نيئمؤملاو لوس ,رلا ىنعي مهنمربخ مه

 ةروخ فيفخت ةربخ عج ىهو ناسح تاريخ نويفهلوقل روما ل يقوةرخآلا فةمازكحلاو ةنالاو
 نءىر ثانج مظهشادعأ) ىاعتو هناحبسهلوق بلاطملا نوزئافلاى (نوحلفملامهكئلوأ 8

 أ ءاجو) ىلاهتوهئاحسبس لوف قب ورحالاتاريججا نممطال ناب (مظعلازوفلاكلذاهيف نبدلاخراهنالااهتحن

 ل
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 هللا ىلص ىنلاهبهل دهش ىذلا ثي دحع:لاو ماطالا ليبق نماذه نوكيف هياعةالصلا نعماهن هللا ناهرطاخ ىف ظ
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 لاقدعي ب امهمق نالد وأتلانا ذهو مطرفغت_:الوأ مطرفغتساهلوق قايس نمهمهف نوك<نأ !لمتحو |سوهياع

 ناب أىهةقايسهقاسو سابعنب ةباور نمت دحلا اذهرك ذىراخبلا نأ لعأهللاو فر هظيىذلاوىىطر هلا

 هللا لوسرهل ىدلولس نب ىبأن للا دبع تامامللر مج نع سابع نبا ن ءلاقف ظفالا|ذهاهف سيلوه ذه نم

 مم * هيلعىلصف هلوقىلاثي هلا هيلا تيورتح لاق رو هيلع نبا و 3 اوت ايا وع

 نةدم لي زاتو نس- قاسم اذهو ىىطرقلا لاقةءارب نمنانبألاهيلعت 1 زا ىعلا رسالات ل لف فرصنا

 وهو ةدايزلاب دعو نيعيسلا ىلءدد زأس سو هياعهتلا ىلصهلوقو ىلوالاو يف مدهةنملا لاكشالا نم ئهيف سبب

 دييقتا هو تدزلةلرقغي نيعيسلا ىلع تدزنا ىنأ زعاواةيف نافر ع نب نعسابعن | ثيدح فام فااخم

 يلعتدز نا نأ -ع ًاوللاق كل ذل فاضعب اهضعب دمقيواضعب اهّضعب رسفي ث.داحالان اف قلطملادعولاكلذل ْ

 ناكام م ا غالب ا نأ : ظ

 اوتاموهلوسرو هللاباو رفك || هن وم ققحت نا. هرافغت_ساهنع ا اذه. فلست و رشة ايف ولأ آلا ىلعمدسقتم ظ

 ليلعت (نوقساف مهو | عقببالهنأ ملسو هيلعهنلا لص لعد قوهف ىييفريخلا نيقفانملا كئاوالهرافغتساامأو كرمثلاو رفكلا ىلع ||

 لهاباوسيل نأ ىأ ىمهنال ||| ريا نم هنعىهنملا ارافغتسالا لصفناف مهناب ارق نمءايحالا بواقلاببيطت ناك عقوناوهتياغو عفن»الو ظ

 اورفك مال مهيلع ةالصلل ابيطتهيفهنفكيل هصيق هاطعأ ااعاى وونلا نيدلا حم خييشلالاقو لعأ هللاوهنلا دمح لاكشالا عفت راو هيف ظ

 كبقتالو) هلوسرو هللإب ىنأن هللادبعل 1 فا اطعأ ليليقو باد ف كذآ قرانا قا دس ا _ ْ

 قاهع ماك ا انفتكودهصق 0 اذهنءناك نر ١

 مه و مهسفنأ قهزئوايندلا ديهل تناك ةتيعن' نايفسلاقى :وغبلا لافو لع قا لعل كناو قلاع وهناحيسهللالاقهلرفخة ساو || '

 ةغلابمالري ركتلا (نورفاكأ دبعب لعفايف ملك ل سوهيلعهللا ل ص ىنلا نأ ىورب واهب هتفاكي نأ بحاف ٍرسو هيلع لص هنا لوس ظ

 ىلع نوك ناو دك ًاتلاو مسي نأوجرأ تنك ىلا فاو هللا نم ىنالسصو ئصبق هنع يحب امو اكسو اع هنا رج لاقف ىنأ !ن هللا

 هاسنبال بطاخلا نملإب ||| هوقو هم ملسوهيلعهننا لص ىنلا صيمقب كربتيهوأر ال هموق نم هلأ لس هنأ ىوريف هموق نمفلأهب

 نالومهم هنأدقتعي نأو اذا نالف سمان الف ماق طوق نم هنفد لو ةثالو«هياعفةةنالىنعي (هريق ىلع مقتالو) ىلاعتو هن احع دبس

 ةقرفلاريغةقرف ىفةبآلك نمعنملا ببسلليلعناذهو (نوقساف ,هواوناموهلوسروةلاباو رفكمهنا) هيف هنعب انوه يمأهافدك ْ

 ىرخالا || ىلع ماقالو قفانم ىلعإس .وهيل هللا لصاللا لوسر ىلصام ةبآلا هذه تلزئ ال وهربق ىلع مايقتلاو هيلع ةالصلا ْ

 هتحنلخد ارذاك هنوك ىهنلا اذهليلعت فرك ذا ور ذكلا نمالاح ىندأ قسفلا تلق نافاهدعب هربق ظ
 ىالدعن وكب دقرفاكلاناتلقرفكلابهفدطوامدعباق_سافهنوكب هفصو ىف ةدئافلاافهريغو قسفلا ||

 عادجاوركملاو ب ذكلاريثكه سفن فاثيبخ نوكحيدفو اوس دحالر مضبالو ةنامالا ىدؤينإب هسفن ||
 مهفص وةثيبلاةةصلاهذهم نوقفانملاناك انو دحأ لكدنعحعبقّتدسم صعأ اذهو ريغالءوسلاراضاو ||

 مهدالوأو مهاومأ كبجتتالو) ىلاعتهلوق و رفكحاب م ينصو نأ دسب نيقتساف مهول كاوا ا ١

 نيماقم ىف ةبآلا ذه ىلع مالك | (نورفاكمهومهسفنأ أ قهزتواين دلا فاهم مب .ذعي نأ هللادب ربامتا

 ةداراوهديك ًاتوالو 1لزئامرب ا نادل لّوالا ماقللا ٠ ظ

 ىنعللاذ_هديعأا او مهمهب لمعلا نادقتعي ن ًاوهاسنب الو هنعلفغيالولاب ىلع هببطاخنا نوكينأ ظ

 دال والاولاومالا,لاغت_ثالارطاوحلاو بولقللاب ذجءاي_ثالاد_ثأن اوه اة ردح نأب خايف هنوقلا| |

 ريذحتلاىفةقلايملاو ديسأتلاهيدارب ري ركستلافةلجلاب و ىرشسأ دعب ةرم هنمربذحتتلا بح كل ذنكن اك امو



 ال

 | ىلصفلاقارملعت دزإهلر فغي نيعبسلا ىلع سدز نا ىفأ لعأول ترتخاف تريخىنا لاق هيلع ترثك ا مافرمعاي
 ىلع لصتالوةءارب نمنانآلا تازن ىتح اريسيالا ثكي لف فرصنا مث ل_سوهيلعمتلا ىلصةللالوسر هيلع
 هللا لص تناوسر ىلع تأ ج نم دعب تبتف لاق نوقساف مهو هلوق ىلا روق ىلع قتال اوادب أت ام مهنم دحأ
 هدعب ملسو هيلغهللا ل سهلا لوسر ل صاف هيف دازو يدنرتلاهجرسأو لعأهوسرو ةللاو ذئموب لسوهيلع

 ا دو هلع هنا لطشال اوس .رىتألاق راج نع )وى( ىلاعت هللا هّضِبق ىتحد د ماا و قفانم ىلع

 ملعأهللاوهصيقهسبل أو هقي رنمهيف ثفنوهيةبكر ىلعهعضوف جر خافهب ىمافهترفح لخدأامدعب" ىأنا

 هللاقف ناصيق لسوهيلعَتلا ىلصةنلا لوسر ىلعن اكو نورهوبأ 1لاقو نايفسلاقاصيقاسامعاسك ناكولاق

 هيلع هللا ل_دىنلا نأ ن وريف نايفسلاقكدلج ند ىذلا كصيق هللا دبع سبأ ًاهللالوسرايهللا دبع نا

 سابعلاب ىتأ ادىراسالابىفأ اردن مويا ناك املاقرباح : نءةباور فو عنصال ًافاكمهصيقهللا دبع سدا سو

 هاسكف هيلع :ردقب ىلأنإ هللا دبع ص,قاودجوفاصيقل لس .وهيلعةللا ىلهىبنلارظنف ب ون هيلع نكي ملو

 هسبلأ ىذلا هصيق لسوهيلعهنلا لص ىنلا ع زن كل ذلفهايا !سوهيلعهثلا لص ىنلا

 فالتتخاة رود قفانملالواس نبا ىبأ نبهللا دبع تومةدق نمضنتى لا ثيداحالاهذهىف عقو دقد«لصفلم
 هللال وسر ىلا هللا دبعهنباىقأ لواس نبىبأ نب هللا دمع ىفوناملهنأ مدقتملار مع نباثيدح ينف تان.اورلا ىف

 رمع ثيدح ىفو هيلع ىلصو هصيق هاطعاف هيلع ىلصي نأو هيف هنفكيل هصيق هيطعي نأ هلأ سف لسو هيلعهللا ىلص
 ىنلانأ ارباجشي دح ىو هيلع ىلصيل هل سد ابو هيلعهللا ىص لا لوسر نى راخجلادارفا نمباطخلا نبا

 يلام + ر ن.هيلع ثنو هيةبكر ىلعهعضوف جرخاف هب يماق هن رفح لخدأ ام دعب هانأ ملسوهياعةثلا ىلد

 ملسو هيلع هللا ىلص هنا مثهيف نفكسف هصيق هاطعأ ٍلسو هيل عهنلا ىلصهنأتاياورلا هذه نيب عما هجووهصيق
 نباو رمت ثيدح ىفاكالوأ هيلع لص هنأ لعأ ّنلاورهاظلاف هيلع ةالصلا رك ذرباج ثيدح ف سيلو هيلع ىلد
 ىذلا صيمقلاه نع عزتواهنمهجرخافهترفح لخدأام دعباينان هانأ |سوهيلع للا ىبصهنلالوسر نا مر مع
 دبع هلك اذه لعف ةع ركام دبي هصيقهسيلأ | سوهيلعمتلا ىلصدنا مقير نمهيلع فنيل هيف نفكوأ هاطعأ

 هللا ىلصهنلال اوسرنا ةداتقلوقامأواصاخئاخاصاماسمايب اك ناك هناف هللا دمع هنب | باهتاابديطت ىب أن هللا

 هلرفغتساو هصيق هاطعاف هيلع ىلصي نأوهصيق هيطعي نأوهلر فغت_س نأ أهلا سن ًاوهض م ىفهداع سو هيلع

 الاس نرتلا اذهم دارملاامو بترتلااهرهاظ ل وشلا نم لج هذهف هبرفح ىفهالدوهداج ىف ثفنو هيلع ىلصو

 هيلعةللا ىلص هنأ ىنءياهلبق اع ةعطقنمة|جهربق ىفهالدوهدلج ىف ثفنوهلوق نوكيف ثدداحالا نيب اهتم فوت
 ناهلإ م حمص رمش ىطرفلا لاقو لعأ لاو يلع لص نأدعب و صرمقلاهاطعأ امدعب كلذ لعف لسو
 هيلا فرصناو لسوهيل هللا ىلك ناار هظاماف مهميلهاج .رخآىف جرزاا ديس ناكلواس نب ىبأ نب هللا دبع

 مهمظعأ او نيفانملافاسأرناكو قفانف هيلع باغ مالسالا نأ اريغةوادعلاهبصانوهدسح مهريغو جرزخلا

 ةئامولجرةب املئوناك م-منأ سابع نب| نع ىوردقل ىنحاريثكح نوقفانملا ناكر ار فك مهدشأو اقامن

 مهرثك ارد للملا, هلا ددذف نسون ابغا لي شاديع فار او ارم نيمو

 كنا هللا لوسراي و هيلعفتلا لص ىنالاموب لاق دقف كلذ عمو هيبابسانلارب أناكوار دص مهحرشأو ةدابع

 وفعن لب مسو هياع هللا لص نبا ل اوسرلاهقف تلعف هسأرب كيت نأ ىن:ىم أن او ىلإ سانلا اربأ نم نأ م

 كلذاو ئشب لسو هيلعهنلا ىلدىنناتاكرب نم عفتني ن أ ىلعوهيب امالسا ىلع سانلا صرحأ نم ناكو هنع

 نأهلأسو هاطعاف هتكرب نملانيف هيف هنفكسيل هصيق هيطعي نأ إ_سو هيلع للا لص ىنلا لأسءونأ ا تامامل

 نأهنلا كاهن دقو هيلع ىلهترمع لوفو هتبلطاوهلافاعساو هللا دبع هنب الام ارك ١كثالذ لكهيلع ىلصف هيلع ىلصي

 عقو رعنأقايسلا اذه نمرهظي وادب أت ام مهنم دح أ ىلع لصتالو لوزن لبق نوكين أل مدح هماعىلصت
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 6 روهقشب اوناكولا اوحدشأ ماهجران لق)اطيبشت نينمؤمللاولاق "و | ضعبل مهشنعب لاق( "را ىفاو رفنتالاولاقو) ناقيالا ىعاد وناميالا ثعإب نم

 مك ةقشمىفنوصتلا كلذ بس 0 وف ةعاسةةشم نم نوصت كم

 از دش 0 1 0 3

 مههجران نارح ا فداه ا نعءكفال دوعقلاوةحارلا اوراتخا نيذلاءال اؤط داي لقنعي (ن روهةفياوناكول

 هللاىى_ههنلالوسر ناس امء نبا لاق نوماءياوناكو لاين دلارح نمارس دشأ ةرآلا ىف مهدعوم ىهىتل ١

 عيطتسن الو ديدشر+لاهللالوسرايلاجرلاقف فيصلا ىف كلذو هعماوثعبني نأ سانلا ىعأ إ_سوهيلع
 جمر خلاب ىلاعتةنلاهىماف نوهةفياوناكولا ارح دش أ مهجر ان لق لج .وزعةللالاقف را ىفاورفنتالف جورخلا

 قالياق نيح .رف لسو هيلعةللا ىلص هللا ل ]وس رنءاوفلخت نيذلاءالؤه كحشضيلف ىنعي «ب (اليلق ١ اوكحضيلف)

 سمالا ةخ. صب درو نا وا ذهواين دلا ىف موكحتض ناكم ىنعي 2 را اوكبياو) كدا دا ةينافلاايندلا

 مهماكبىلا ةبسنلا,ليلقوهفايندلا ف مهراسع ,لوطاوكحضواو>رفنا ومنا نعل اورابخالا انعم نأالا
 ارناكامب ءازج) ليلق قابلا متادلا ىلا ةب_نلاب ىنافلا ٌمطقنملاو ة رقابة وسآلاو ةينافان دلانالةرخآلا ىف

 ةرب رهىنأ نع( خ)ايندلا فةثيبحلا م طاعأو ,يكع ىلع ىطءازسةرتسآلا ىفءاكملا كلذ نأ ىنعي(نوبسكب

 هدنئسب ىوغيلاىورو اريثكم تيكسلواليلق مكحضا لع اه نومانتوازشو هيلع شا لسن كول

 نأ اوعيطتستنافاوكباسانلااهأابلوقي مسوهياعللا بصةللالوسر تعمسلاق كلام نب سنأ نع

 عطقنتىتح لوادجاهئاكمههوجوىف مهعومد ليست ىتحرانلا فنوكبي رانلا لهأ نافاوك ابتفاوكس"
 كعجرناف) لتر هنامسلوق ف تزل اهيف تب رجأانفسناواف نويعلا غُرفتفءامدلاٌّل تف عومدلا

 هنال مهنملاقاعاو كنعنيفلختملاىلا ىنعي (مهمةفئاطىلا:ذهكتازغ نم د#ئايهنلا كدرنافىنعي (هّللا

 ل ر كونذأتساف) راذعالا باص الثماقفانمناك كوبتةوزغ ن عة داب فاخت نم لك سب

 نارلقف) ىرخأةوزغى لا كعم جورخلا م عقافن تةقحتو ك:عاوفلخ نيذلانوقفانملا كنذأتساف

 ادبأ ىماوجرختن ا مهقافن ىلنوميقم مهو جورحااوبلط نيذلاءالؤط د ايل قف ىنعي(ادبأ ىءاوجرخت
 مضر كنا ىنعي(ةيملوأد وعقلاب متيضر) كنالىنعي (نا اودع ىمماولتاقت ناو) رفسولا الو ةوزغىلاال
 ىنهزلاو ىضرملا عم ليقو نايبصلاوءاسنلا نيفل الا عم ىن :م (نيفلاخخا عماو دعقاف)كوبتةوزغ نع فاخلاب

 فالخلا اريثك افلام ناك اذاهف'اخهبحاض لاقي نيةلاخنا عم لبق ورذع ريغباوفاح يذلا عمسابعنبالاق و

 هللا نالهةيحاصم كرتوهنع عاطقنالا ب عةعدبو عاد خوركمهنمرهظاذا لجرلا نا ىلعليلدةيآلا فو

 راهظإب رعشموهو داهجلا ىلا إسو هيلع فلا ىلصةللالو سر عم ج ورح لا نم نييةفانملا عنم ىلاعتو هناحتب#س

 الو) لجوزءهلوقتاوزغلاىلا اوجوحاذا مهعادخو مهركم نم لعام مهداعب او مهدرطو مهمذو مهقافن

 هيل عنا لص هللا لوسر ىلا لواس نبا ىنأ نب هللا دبع ثعب ةداتق لاق ةبآلا (ادبأ تام مهن .دحأ ىلع لصت

 هللا ىلصةنلا ىنن هيلع لخدامأ ف لسو هيلع ثلا ىلصهنلا ىبنهاناف كلذ نعرمهاهنف لاقديت أيل ضي ىموهو لسو

 ىلر فغت_سل كيلا تثعب نكلو ىنبنؤل كيلا ثعب أ ىناهنلا ىنايلاقفدوريلا بح ككلحأ لاق لسو هج هيلع

 ىلم هميق ف نفكتف تال سوء اعلا لص للا لوس فر فختس وهاي ءاطعاف هيف نيكي أمصيق أسد

 مقئالو ادبأ تام مهن :مدحأ ىلع لصنالو ىلاعتو هناحمبس هنلا لز اف هربق ىفهال دوم دلج ىف ثفنو لسو هياعةللا

 هللا ل صهللالوسر هلىعدلواس نبا "ىبأنبهللادبعت امام لاق باطخلا نب رمع نع (خا)ةبآلا» ,ربق ىلع

 "ىبأ نبا ىلع ىلصتًاهّللا لو سراي تلقف هلا تدو ملسو هيلعهللا ىبصهثنلا لوسر مافاساف هيلع ىلصيل !سو هيلع

 ىنعرسأ ل اقو مل سوهيلع هلا له هللا لوسر مستتفهلوق هياعددعأ اذكواذكا ذكموب لاق دقو لواس نب

 اوكيلواليلق 5-0
 نوكحضيف ىأ (اريثك
 مهفاختب مهح رذ ىلعالبلق

 ءازجاريثكن وكي ؤايندلا ف
 ىلع جرخأهنأالا ىقعلا ىف

 هنا ىلع ةلالدلل سمالا ظفل
 هريغنوكيإالبجاو مح
 قافنلا نشرنا ىورب

 ايندلا رمعرانلا ف نوكمي
 نولحتةكيالو عمد مهأةربإل

 اوناك امب ءازج) مون

 قافنلا نم (نوبسكي
 كدر ىأ(هللا كعجرناف)
 ىلا) لاقامناو كوبت نم

 نم مهنمنال (مهنمةفئاط

 نءمهنمو قافنلا نمبات
 كونذأتساف) كله

 دعب ةوزغىلا (جورخلل
 نللةف) كوبت ةوزغ

 (ادبأ ىم اوجرخت
 ىلعوةزجءايلا نوكسب و

 ىماولتاقت ناو) ركوبأو
 مكنا) صفح ىبم (اودع

 (ةيملوأدوعقلاب مايضر

 كوبتةو زغىلا متيعداملوأ

 عم(نيفلاخا عماودعفاف)

 نبالاسو دعب فاحت نم

 ا .ؤم ناكو"ىنأن بلل دبع

 هلل| ىلص ينلا نفكي نا
 هصيق ف هانأ لس و هيلع

 ضرتعاف لبقف هيلع ىلصيو
 كلذ فهنع هش اىضررمع

 كلذ مالسلا«يلعلاقف

 نأو>رأ تنكو هعفنال

 كربتلا بلطي هوأر امل جرز ملا نمل أ اسأ هنا ىور ةزانجلااةالص ىنعي نييتفانملا نم (مهنمدحأ ىلع لصتالو) لزنف هموق نمفلأهب نمؤي

 ليقفهلاعدو هربق ىلع فقو تملا عرفد اذا مالسلا اعناكولصتلف رظ(!ديأ)دحال ةفص(تام) لسوهيلعهللا لص ىلا بوش



 هللاىل_سةئلالوسر ىفأ نب هللا دبع نبهللا دبع لأ سالو ماوس( ميلأ ب اذعمطوإ)ءاعدريغربخوهو موتي رخس ىلع مهازاج (مهنمتنارخس)
 مههللارفغي نا ليقهناكرب_هلا ىنعمىف ىمالا اذه نأ سم دوو (مطرفغتستالوأ مهرفغتسا) لزن هض ص ىف هيب الر فعتسي نا م سوهيلع

 ىلع سيلوريثكتا مهمالك ف للا ىر<راجنوعبسلاو (مطهنلارفغي نافةىمنيعبس مهرفغةسنتنا) مط رفغت_ت مأمط ترفغتسا
 هللارفغي نافرافغتسالا ف تغااب ناو ىنءملاوهب رفكن ار فغيالةللاو راف كمهنال ,طهنلارفغي نا هنايحة دم مطر غغتساولذاةباغااو دي دحتلا

 كاش رابخالات درو دو مط

 رئاسنيب نم نيع.سبلا

  ليلق ددءاانا دادعالا

 صيصخت هجو وةباغلا اوديدحتلا ىلعال ةرثكلا ىلع دياهلكو نيعبسلا 0

 | ىلع مهازاج ىلاعتو هناكببس هنأ ىنعي (مهنمةللارخس) ىلاءتوهناحب_سهلوقو و هب ةوعوملاّباوثلا كلذ

 رفغتسا) ىلاعتو هناصبسهلوق هو ةرخآلا ىف ىنعي ( ملأ ب اذ عمطو) ىلاعتهلوق وهو كلذ فد وم ف موني خس
 ىفةمدقتلاتانآلا تازنامنورسفلا لاق ( مطهنلارفغي نلف ىم نيعبس مطرفغتسن نا مهر غتسنالوأ ما لأ ةلارغكل 1 و 59 - رم ١ ... هو .* ب. ع 0 || نودام ليلقلاةريثكو

 ُ د 2 2 0 تب ب

 رفغتسانواوقب.وهيلا نور ذتعي سو هيلعهللا ىلص هللا لوسرولا اؤاج نينمْؤلإر هظو مهقافن نابونيقفانملا || اندر نا
 دج ايمط ترفغتسا ريد ةتريخلاهانعمو ىمالا ج رج رن مالك اذهو ,طرفغتنالوأ مظرفغتسا تزنفانل ٍُ 0 ٍ 2

 هميم هم 5 ّ 3 بي 1 . ” م .. هاا ل 3 8 سالؤ ب
 رثك لن تناكبرعلا نالرك ذلابددعلا نم نيعبسلا ىلاعتوهناحءبس صخا ياو مط هللارفغي نلفر فغتست وأ عفش ناعوناضبأ لا

 نائثا عافشالالوأورتدو

 دحاولاو ةثالثراتوالالوأو

 لوأةعبسلاو ددعل سيل

 نيعونلا نم ريثكلا عملا
 .ةثالن ارانوأ اهيف نال

 ةريبكن نيعب_سهنعىلاعت هللا ىضرةزج هم ىلع ىلصامل سو هيلعةللا ىلصةنلالوسر ربك اذطو نيعبسلا

 نم سأيلا ىفةغاابمللرك ذل نيعبسلا ىلاعتو كرابتةنلا ضتلاتهبف ميت ةرايسلا موجنلاو عبسر احبلاو
 ىلصخردقةنلانا لس وءيلعهللا ىلصةتلا لوس لاف ةبالاءذهتلزتالو كاحضلالاق مطةرفغملا عمط
 رفغتسنم مأمطت .رفغتس |مهيلعءاوس ىلاعت وهنادبس هنن لزر اف مط :رفغي ن هللا لعل ناعبسلا ىلع ن دب زاسف

 2 : ا 1 لامَةرشعلاوةنالثاعافشا لوسر ىلا هللا دبع هنب اءاج لول س نبا ”ىنأ نبا ىنعيهنلا دبع ونال لاق رمت نب | نع(ق) مطةنلارفغي نل مط
 ||| هيلعهللا لص هللا لوسر ماقف هيلع ىلهيناهلأس م هاب اهيف نفك, هصيق هيكعي نآهلآسف سو هيلعهنلا ىبص هللا 00 : ا

 كك 2 لا 3 2 0 - - ءازعأت - 3 ل -

 اهندقوهيلعىل هللالو رايلاقف م 5 ٍاعهللا لص هللا ل وسر بوب ذخ ارم ماقتف اع ىلصيل لسو داحآلاةفاضا دل

 انثا كلوقك ةريثعلا ىلإ
 كارد يدار رقع

 مطرفغت_سالاقف لجوزءهللا قريخامتا م-_سوهياعهثلا ل_صهللالوسرلاقفهياعىيبصتنأكب ر

 ىلصةللال اور هيلع ىلصق قفانمهنالاق نيعبسلا ىلعدي زأس .و3 ىم نيعبس مطر فغتست نا مطر فغتسنالوأ

 هلوسرو ةللاباو رفكم هنأ ريق ىلع مقتال اوادب تام مهنم دح ! ىلع لصتالو لجوزعهللالزئاف لس .وهيلعةللا
 ا 0 * ا : نورشعلاو ني رشع
 ' || ةلباورفكمهنإ كلذ) ىاعتودناحبسهوةووو مهيلعقالصلا كرتفةياورقداز نوقسافمهواونامو أ يم ارع ةرشملاو رك

 رفكلااوراتخا مهنا لجأ نممطةرفغملا كرتومهنعءهوفع كرتوهو هللا نءلعفلا اذه ناىنعي (هلوسرو 3 1
 ] 1 ا ا 01 . : اهررك:نوالنلاو

 .٠ 0 25 5 .٠ . 2 « 95 1 مان ان

 فال_خ مهدعقم نوفلختاح رف) لجوزعهلوق و هلوسر ةعاطو هللا ةعاط نعج ورحل اورفكلاراتخا نوعب 15 2

 فالخ ةني كا ىف مهدوعقب ىنعي مه دعقعكو رثملا فلخماو كوب ورع نع نوفاك حرق ئغي (هللالوسر 0 0 و

 ىلا جوتاذاناسنالا نال ةنيعملا ةهجال مساوهف فا ىنهي فالخ ىنءملا اذنه ىلءو هدعب ىنعي هللالوسر 00 1 3

 كوبتىلاراس نحر سوهيلعهنلا لسهتلالوسراةفلا#هانعمليقو هدعبهكرتدقفهفلهكرتنف همادق || 06 0 نير
 | 2 39 : كل 1 4مم

 دوعقلا او راتخاف داهيلا ىلا جورداب مه سم دق ناك ل_سوديلعهللا لص هنلالو سر نالةن, دل اوماقأو ع 0 317 5
 1 "ع 2 3 م . 3 .٠

 قمهسفت او مطاوماباو دهان أاوهركو ) ىلاءتوهناكسهلوقوهو مل_سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر) ةفلاخم راو 1

 ىلا عطب ليعنا الانا كلذوداهجلاىلا جوردلا اوهركوفلحلا بس او>رف منا ىنعالو (هللاليدس 00 1
 0 ا ل ا ل ا ا 1 شسيسع نوك نأ

 ( هلوسرولاباور فك )'مهنا بسب (مهناب) ةرمغملا نم س أيل! ىلا ةراشا(كلذ) لعأ للاو ىنعملااذط نيعبسلا راثبا
 (نوفلخلا حرف )نايغطااورفكلل ني راتخئاومادام نامالا نع نيجراخلا (نيةسافلاموقلا ىدوبالنااوإ) نب رفاكلل ناز فغالو
 . ناطيشلاو مهقافنومهلسكمهفلخ نيذلاوأ كوبتةوزغىف ةنيدلامهفلخو مط نذاذ ملسوهيلعهللا ىلسهللالوسر اون ذأ ت سا نبذلا نوقفانملا
  اودهاج نأ اوهركو) 4نيفلاخوأ هتفلاختاو دعق ىألاحوأهللوءفموهوه ةفلاخم (هللالوسر فالح وزغلا نع مهدوعقب (مهدعقم)

 - نيامؤااىف م مهفاموهنوهرك ال ف يكو هللا ليبس ىف مه>او رأو مهاومأ ل ذب نم نونمؤللهلءفاماولعفي لى (هللا لبس ىف .هسفن أو مطاوماب



 (716) ١ ىلعمزعلابقافنلا نمهورسأام(مهرسٍلعبنلانا) نيقفانملاىنعي (اوماع.لأ)
 تا ا هسا تشكن اوس نابت وطفل اطل < "7-20 هان
 نميفاذ هوءاماعلا ضعب لاق لاصحلا هذه بيس نيقفانملاب هبشلا ديدش ناك هانعماصاااقفانم ناكر سو
 لاقو ثيدحلا ىنعم فرات اوه ذه هيفالصاح كلذ سالف هنم كلذ ردن نماماف هيلع ةبااغلاصخلاه ذه تناك
 مهناميل ىف اوثدح مهئافإسوءيلعهتلا ل صىنلا نمز ىفاوناكنيذلا نوقفانملاهبدارملاءاملعلا نمةعامج
 لوقاذ_هو مهتاموصخ ىفاورؤواوفلخافهرصنو نبدلا ىمأ ىفاودعووا اونافن مهني د ىلعاونمت ًاواوبذكسف

 نبا نع ىو سمع وهو ةقالخ ىلع ناك نأ دعب ىرضبلا نسل هيلا عسر حاب رن اطعو ريبج نب ديعس

 ىكحو انتمئأرثك لامهيلا او ضايع ىضاقلالاق ملسوهيلعةنلا ىبص ىنلا نءاضيأب |هايورورمع نباو سابع

 قفدروثيدحلانا مهضعإ نعاضإ :أىكسولاصخلا هذه داتعي نا إللي ذعنلاءانعم نارخ الو ىاطخلا

 ريشيام او قفانمنالفلوقيف لودلا عرض يهجر :!| ناكو قفانمهنيعب لجر

 هذ هرهاظ ىزارلانيدلار فن مامالا لاقو ل عأهتلاوادكن واعف ماوق ل بام لو هيلعهتلا ىلمهلوقك ةراشا

 اذاف هنعزارتحالا ىف غلاب نامل ىلع بجيف قافنا!ثرويدءولا فاخو دهعلا ضقن نا ىلع ل دي بألا

 لعيهللانآ) نيقفاذملاء الو د ىنعي (اوماعبر أ) ىلاهتو هناصبس هلوقو و هبءافولا ىف دهتجيلف ىمأ 1ىف هللا -هاع

 موسي ايفاضعب مهضعب هب ضوافيام عي و ىنعي (مهاوجنو ) قافنلا نم مهرو دص هيلع ىوطنن ام ىنعب ( مهرس

 ' ئمهيلع حال مهاوحأ عيج لعيهنلا نا نوما عي مهن :اىنعملاو موقلا نيب نوكي مالكلا نم ىخلاوهىوحنلاو

 مطاوح ًاويلع نحت في كف ءام هسالا يمك لاء هننا أو :ءب لءلا ىفةغلابمانهو (بويغلا مالع هللا نأو) اهنم

 ىردبلا دوع_سوىفأ نع (ق)ةيآلا (تاقدصاا ىف نينم ولا نم نيعّوطملا نوزماي نيذلا) لجو زعالوقو

 فد فرج رءاع ارم اوان تكا ّئشا قدصتف لجرءاخانر روهظ ىلع لماحتانك ةقدصلا ةنآت لزئال لاق

 نيذلاو تاقدصا|!ىفنب_:مؤملا نم نيعوطملانوزماب نيذلاتلزنؤ اذه عاص نع ىنغلةنلا نااولاقف عاصإ

 ىلع مسو هياعهللا ىلصةتنا لوسر نا ني رسسفملا نمهريغو سابع نب!لاقو ةبآلا مهدهجالا نو دجال
 كتئح مهردفالآ ةينامتىامهننالوسرايلاقو مهرد فال ةعب رابف وعن نجرلادبعءاف ةفدصلا

 كراب_سو هيلع للا ىلص هللا لوسر لا تف ىلا يعل فال آ ةعب رأت كسمأو هللا ل يبس ىناهلعج اف فال ةعب راب

 هلام نمت غلبف تام موي نين يما فاخ هنا ىتح نجحرلا دبع لام ىفهللا كرابف تكسم أ ايفو تيطعأأ ايف كلهنلا

 ليقعوبأ ءاجو رم نم قسوةئاعىالجتلا ىدعنب مصاعد ءموب قدصتو ,هرد فل نيتسوةئامامط

 تكح سافر نم نيءاصتلن ىتحءاملارب رولاب رجأ ىتليلت ب هلا لوسرايلاقورت نم عاصب ىراضنالا
 نوقفانملارهزماف تاقدصاا ىف هرثنينأ لسوهيلعةثلا لصةثلالوسره ىماف ,رخآلاب كدت اوى ايعلا#دحأ

 بحأ نكحلو ليقعىنأ عاص نعناينغلهلوسروةنلا ناوءايرالا مصاعو نجسرلا دب ء ىطعأاماولاقف

 نيعربتم لا ىنعي نيعوطملان وبيع: نوزماد نيذلا ىلا ءتو هناحبس هللا لزنافةق دصلا نم ىطعيهسفنرك ذب نأ

 بجاوب سلام لامس مراسل تاقدصصلا ف ىدع نب ممصاعو فوعن نجنرلا دبع وع نينمؤلا ١

 نا كا ىهو ةقاطلا مهاب دهجلاو ىراصنالا ليقعابأ ىنعي (مهدهجالا نودحيالنيذلاو) هيلع
 قدصتيف هب قائد! لابلا نيل لعل نوعية ةقشملا بتقلإلوةفاطلا مضل تي لكو ال

 نعريث ؛كلالاملا كلذ جرس ىف :_كانال هب قدصتيفهب ىقأب ىذلاريثكسلا نمىلاعت هللا دنع اءةومرثك أ هب

 ءاجر هري_غلاملا ىلا جاتهلارثؤي دفودهجو فءض نعهجرخ أ من! ليلقلا جوخ ىذلاريقفلااذهو ةردق
 ىنعي. (مهتمنورخسف) ةداصخ مهب ناكولو مهسفن أ ىلع نورثؤ» وىلاعتوهناحسلاقاكىلاعت هللا دنعام

 2 و هيلع هللا ىلصوهل وس .رةعاط و ىلاعت هنباةعاط لاما م يقافنا ىف نينمؤلاب,نؤزهتساوناكنيقفانملانا

 ريقفلهنا نولوةيو نيلقلا قدم ىذا ريقفلا نوري ناكواينغمالؤهت قدس نعت ناك, طوقوهو

 لام .ادوجوملا] ذب باوثلاوريا نم هللا دنعاموجرب نم لك ملا ار ل جات

 (نزان) - 4 ) ( ىلاث -

 امو(مهاويتو) هودعوام فالخا

 نم م-مضيامفهب نوجانتي
 ةيمسنو نيدلا ىف نعاطملا
 اهعئمربب ديو ةبؤس ةقدصلا

 (بويغلا مالعهللانأو)

 (نبذلا) ئنهيلع خالف
 ىلع عفرلاوأ بصنلا هم
 نم لدبلا ىلع حلاو أ مذلا

 مهاوجنو مهرس قريمضلا

 (ني_عوطملا نوز-هاي)

 نيعربتم لا نيعوطلا نوبيعب
 (تاقدصلا ف نينم ملا نم)

 ناىور نوزمادن اعدم

 هياعهللا لد هللالوسر

 ةقد_دلا ىلع ثح مسو

 فوءنب نجرلادبع ءاذ

 لاقو مهرد فالك ةعل رب

 نالآ هشيناع ل ناك

 ةعمد رأى رتضرقاف

 ىايعل ةعب رأ تكسمأو

 كرابمالسااهياعلاقف

 اميفو تيطعأ امو ِكلهللا
 ىتحهلهللا كرابف تكسمأ

 هنأيمارضانمت توص

 نين اعلا ىلع نعلاعب ر نع

 ةثانع مصاع قدصتو افلأ

 (نيذلاو) رم نم سو
 نإعوطلا ىلع فامع

 (مهدهجالا نودجتال)
 مهدهج عفان نعو مهمقاط

 ده+ل!ليقود_-اوامهو

 ءاجوةقشلادهلاو ةقاطلا
 لاقفر٠ نم عاضإ لي ةعوبأ

 ىلع رب رمابرج 1الى

 ىلايعلاعاص تكرتؤ نيعاص

 مهزملف عاصب تئجو
 ىطءأاماولاقو نو-فانملا

 نزيف (مهنم نور خسف ) هنعىنغهللاف ليقع ىف ًاعاصام أو ءاب رالا مصاعو ندحرلا دمع



 (نيملا لا نمنئوكناو)
 لاملاهننا مهاطعأ (هِلضف نم
 (هاراخ) مهاذم اولاتو

 ديما اوغلو هللا قحاوعنم
 هلبا ةعاط نع (اول وت 9

 نورصب ( نوضرعم مهو)
 مهبقعاف) ضارعالا ىلع

 مهثرواف (مهب واق ىفافافن

 مه ولق فاكممافافن لخببلا
 0 وب ىلا) هيفاببس ناك هنال

 وهو مهلعف ءازنس ىأ (هنوقلي

 هللااوفلخأاه) ةمايقلا موب

 اوناك امب و هود عوام

 مهفالخا ببسب (نوبذكي
 قدصتلا نم هللااو دعوام

 نيبذاكم هنوكو حالصلاو

 ثاثدعولا فلخ لعج هنمو

 قافنلا
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 ملف اناف نامثعىلو مئاهلبقي ملف كنماهلبق أ الاناف ركوبأالو مل سو هيلعهللا بص للا لو سر كنماهابقي لاقف
 هللا ىلصةللالوسر لم ةيمل'ءاءاماعلا ضب لاقهد:سباضإىربطااهجرح آو نامْعةفالخ ىف الهو هنماهلبقي

 ه«ياعةللا دهاعام هفالخا ىلءهلةاز احم :ماطوبق ن.هءنمىلاعتو هنادبسةثنا نالة لعنة ق دص لسو يلع

 ربتعياو هلةناهاهيلعهتقدص تدرهنملوقلااذهردصامافةب زلات خأأ وأ ةب ؤس ىهامناهلوق ىلع هلةناهاو

 اهجارخا ىلع باشي هناو «ياعةبجاواهنأ ىري واهجارخاب سفن بيط نعةقدصلا لذب نم منةجالف هبهريذ
 هلضف نم هنلا ىتان [نكل مهده_ثافراصنالا سلاجم نماساجم ىتأة بلعب ناس ابعنب !لاقواهعنم ىلع بقاع و

 هللا دهاعامب في لفالام هنم ثروفهلمعنب تاه ةبارقلا تاصوو هنمّتق دصآو هقح قح ىذ لكدنم تين
 "فوءنبور# ىنب نمامهوربشق نب بتءموةبلعت فت ازن دهاجمو نسحلا لاقو ةبآلا هذه هيف هللا لزناذ هيلع
 بطاح نابئاسلا نبالاقو هبالحهللاامهقزراماف نقدصنلهلضف نم هلا نق زر نألالاقتف دوعق الم ىلع اجرخ
 كلذ ىنعي هلضف نم هللا ىنان ؟نأل هنلاب فلخ-ا دي دش ادهج كلل ذا دهخهيلعأطب اذ ماشلاب لام هل ناك ةعتلب ىنأ نب
 ةيالارهاظ ناهلداح ةبآلا هذه تازغف هيل عهتلا دهاعاج ف. مل لاملا كلذدان آ اماف نلصالو هنم نق دصاللاملا
 امافزإصااوريلاوريهل !لاعف ًاهيف نلعفيلو نق دصيل هلضف نمدات [نل هللا دهاع نيقفانملا ضع نا ىلع لدب

 نمانقزر نأل ادهعهللا ىلطعأ نم نيقفانملا نمو ةبآلا ىنعمو هيلع هللا دهاعامب في )لأسامولضف نما ةان
 نمننوكتلو) هتقدطلاملا كلذ نم نجرخننلو نقدصتنا ىنعي نق دصنل قزرلا فانيلععسوب ناب هلضف
 هللا يبس ىف قافنالاو ماحرالاةاص نم مطاومإب حالصل !لهًاهلمعيام لاما كلذ ىف نلمعنلو ىنعي (نيحلاصلا

 همزلب الخس ىذلاوهدسءملاو دسفملا دض اصلاواهله أى ااظاصإ اوةاكرلا جارشاوريماوربلا هوجو عيمجو

 ىلإ ةراشا نيم اصلا نم ننوكناوهلوقو ةبجاولاةاكزلا جارخا نق دص:لهلوقب دارملا نا ليقو عرششلا كح ىف
 0س (هباواخ انف نم مهان اماف) ةعاطلاو ربلا لامعأ عينج نمقالطالا ىلع حالصلا لهأ ولم غياملك

 نءوعي (نوضرعممهو) هيلعهنلااو دهاعام ىنعي(اولوتو) ا يشربلا لامعأ نماولعفي لنه مهقز راماف
 اذاةمادنانالف تبقعأ لاقي نيقفانم مهريص ناباقافن هللا مهبةعاف ىنعي (مهم واق ىفاقافن مهبةعاف) دهعلا

 هناحبس هنا ىنعي(هنوةلد موب ىلا) مهبواق قافنب مهبقاعىلاعتو هناصبس هناهانعم ليقو كلذ ى هرم ةبقاعتراص
 ىنعي (هودعوامهللااوفلخأ اع ) هيلع مهيزاجيف قافنلا ىلعهنوفاويف ةمايقلا موبىلاةب وتلا مهمرح ىلاعتو

 ىبأ نعنيملاصلا نمننوكناو نقدصنل مطوق ىف ىنعي (نوبذكي اوناكامب و)هليبس ىف قافتالاوةق دصلا
 نمتثااذاو فاخ أ دعواذاو ب ذنكث دحاذا ثالث قفانملا ةنآلاق لس .وهيلعهنلاىلصةللالوسرناةرب ره

 اصلاخاقفانم ناكميف نكن م عبرأ سو هيلعهنلا ىلص ننال وسر لاق لاق صاعلا نبورم نب ّنلا دبع نع ناخ
 دهاع اذاوبذك ثدحاذااهعدي ىتح قافن نمةلصخ هيف تناك هنمةلصخ باور ىفوةلخ هيف تناكن مو
 ءاملعلا نم ةعاج هدعامب ثيدحلا|ذه ىوونلا نيدلا ىحح خيشلا لاقرف مصاخاذا اوفاخ ادعءواذاو ردغ

 ىلعءاماعلا عج أ دقو كش هيف سيل ىذلا قدصملا إساا ف دجوت دق لاصل ا هذ هنا ثيح نمالكسشم
 ةوخان اف رانلا فدلخم قفانموهالور فكب« يلع كك اللاصخلا هذه ل عفو هناسلو هبلقباقدصم ناكن منا
 لاق هلكوأ اذه ضعب ءاماعلا ضعبلو فاس [ضعبادجوب دق اذ كولاص+ل اهذهاوعج مالسا| موياعسفسوب
 وهو نورثكاالاو نوققحلاهلاق ىذلافهانعم ىفءاماعلا فلتخا نكس اوالاكشا هللا دمع سيلا ذهخيشلا

 قلختي,و لاص+لا هذ هىف نيةفانملاهبشياهبحادو قافن لاصخ لاصخ هذ هن اهانهمنأ اراتخنا حيحصلا

 ق>ىفهفافن نوكيف لاصخلا هذ هبحاص ىف دوجو ءاذهوهفالخ ناطميامراهظاوه قافنلا ناف مهقالخإب
 در,لورفكلا نطبي وهوهرهظيف مالسالا ىف قفانم هنأ ال سانا | نمد دهاعو همصاخ وهن أوهدعو و هثدح نم

 هيلعهنلا لص هلوقورانلا نملفسالا كردلا ف نيداخملاراذكسلا قافن قفانمةنا| ذه ٍلسو هيلعهتلا ىلص ىبنلا
 ا 0 سس ل يس ل ل ع وص م م مم م بر م يح ع يجو يسح مص  صو يع

 ملسو



 قافنلا ىبعاورصي(اولوتيناوإ) سالجلا (59) اهدنعباتنلاةبآلا ىهو(مطاربخ) باوثلا ( كيإ) قافنلا نع (اوبوتيناف)

 لتقسال+لاناكة ور علاقو اماع مالكسلا نوكيلوقلا | ذه ىلع ف مئانغلاب اونغتسا سو هيلع هللا ىلص ىنألا
 لوسراهجر خاف ةبد ىف 500 ةسافهشن ,دب سوه ءاعهتلا ىلص ىنلاهل سماق ىلومهل

 هيلعةللا ىلص ىنلاه ىضةفراصنالا نمالجر لتق ىدع ىنبل ىلوم نأ ةمركعلاقوهلرسو هيا ءللا لصّنل

 اريخ كيوب وي ناف) هإ_ضف نم هلوسروللامهانغأ نأ أالااومقنامو تازن هيفوافلًريشغ ىنثاةيدلاب سو

 ناوىنعي (اولوش ناو) لجآلاو لجاعلا ىف يط اريخ كالذ كي مهقافنو مهرفكن .ءاوب وتب ناف ىنعي( مط

 ىندعي (ايندلا فايا اباذعةللامهبذعي) رفكلاو قافنلاىلءاورصيو ة ةيوتااوناعالا نءاوضرءعي

 ىنعي (ريصنالوىلو نمضرالا ف مهامو) رانلابةرخآلا ف ,هيذعيو ىأ )م :رخآلاو) لالذالااو ىزخلاب

 نممهنمو) ىلاعتوهناحب_سهلوقو ةرنآلاواي دلا فمهرصن, وألا باذع نم مهعنميدح أ مط سيلو

 ءاجلاق ىبهابلاةماما ىنأ نعىباعتلا دنس ىوغبلا ىورةبآلا (نقدصنلهإ ضف نمانان [نئلةثلا دهاع

 لاقف الام ىنقزربن أمّنلا عدا هللالوسرايلاقف لس :هياعفللا لص ةللالوسر ىلا ىراصنالا بطاح نبةبلعث

 كلذ دءيهات أم هقيطتالر شكن مريخ هر كش ىدؤت ليتر مسرور

 ةنسح ةوساةللال وسر ىف كلامأ |لسو هيلعهللاىلص هللالوسرلاقفالامىنقزرينأ |هنلا عدا هللا لو سراي لاقف

 هللا عداةنلا لوس ”رايلاقف كلذدعب هانم“ تراسل ةضفوا.هذ ملابحاريستن أت درأولهديب ىضن ىذلاو

 هيلع هلا لص للا لوس 0 و :زر نا قلاب كعب ىذلاو الام ىنةزرن نأ

 نمايداولزنو اهنع ىحنتف ةنيدملاهيلع تقاضفدودلا ىعني كت .نفانغ دا لاقالامةبلعثقزرا مهللا و

 همنغ ىف ىلهيدرصعلاورهظلا لو هيلع هللا لص للا لوس .ر عم ىلصي ناك ةدودلا ىمدن5ىمنن' ىهو اهتيدوأ

 نع دعابتىتح تءوترثكم ةعجلاالادهشيالراصفةئي دملا نعدعابتىتتغو ترثكمن تاواضلار اس

 رابخالا نع مطأسي سان اا قادف جو ةعج موب ناك اذا ناكف ةءاجالو ةعج دهشيالراص ىتحاضيأ ةئيدملا

 اهعساام اهغ ةبلعث دخن هللا لو سراياولاقف ةبلعث لعفاملاقف موب تاذ سو هيلعهللا لصةللالوسر ه هك

 ثعيف ةقدصااةئ[ىلاعتو هنا>حب_سةللا ل ازناف ةبلعن ع واي ةبلعث ع واب جيوابلس .وهيلعةللا ىلصةهللالوسرلافداو

 ناذخاب ف يكو ةقدصلان انس طبتكو ةنيهج نمالج رو ميلس نب نمالجر لسو هيلع ثلا ىلص هللالوسر

 ةقدصلا هالاسف ةيلعثاينأ ىت-اجرفنا.هناقدص|ذفن مياس ىنب نمل جرو بطاح نب ة بلع ىلعا مامطلاق و
 ماغرفتىتحاقلطنا ةيز رجلا تخأالا دهام . زجالاهذهاملاقف لس وهيلعهللا لصهللالوسرباّتك هآرقأو

 الاقاهاب اب رامافاهءامهليقتسا مثةق دصالا طز عفولب ناس ًارايخى ار ظنف ىما سلا امهم عمسواقلطناف ىلاادوع

 ىورألاقفةيلعث ىلااعجر م'تاقدصلا|ذخأو سانلا ىلعارف ةبيط كال ذب ىسفن نافاها ذخ لاق كيلعم ذهام

 امهارامافال_بةافلاقىف أ رىرأىتحابهذاةبزجلا تخأالاهذ_هامةب زجالاهذهاملاق مث هأرقف اكباتنك

 عنص ىذلإب هاربخافريخي ىماسالاعد مئةبلعت جواب ةبلعث جواياماكستب نأ لبق لاق !سوهيلعهتلا ىلص هللالوسر
 هناحبسهلوقىلا ةبآلا نق دصنلوإضف نمانان [نئاهللادهاع نم مهنموهيف ىلاعتو هنا>بس هنلا لزناف ةبلعن

 ىحج ركن كإذ عمسف ةباعث براقأ نمل جر مسوهياعمللا ىلص هللا ل اوسردنعو نوبذكماوناك اب ؤىللاعتو

 ناهلأسف مس وهيلعةللا ىلص ىنلا ىتأىت-ةبلعث جرفن اذكوا ذك ك يفهللالزن :ادقلةيلعثاب كح ولاقفوانأ |[

 هللالوسرهللاقف بارتلاهسأر ىلعوت ل عؤل كتقدص كنم لبق أن ا ىنعنم هللا ن |لاقف هّنق دصهنم لبق

 هتقدص ل_سوهيلعفللا ىل_صهللالوسر لبقي نأ ىلأ ا ماف ىنعطت لف كنت سمأ دق كا عا ذه لسو هيلع ةنلا ىله

 كنماهلبقيملر كوب أ لاقف ىتقده لبقالاقفركبابأ ىناف لسو هيلعهنلا ىلص هللا لوسر ضب قوهلزنم ىلا عجر
 ىتقدص لبق|لاةفهانأر مس ىلواماف هنماهل بقي ملوركبى بأ ض بقفاهلبق أ الاناف )سو هيل عةنلا ىل_ سهلا لوسر

 ىناعلأ اباذع هللا مهبذعي)

 ليتقلاب (ةرخآلاوايندلا
 ض رالاىف مهام 39 رانلاو

 مويجسشي (ريصنالو ىلو نم
 نمم-منمو) باذعلا نم

 نب ةبلعث نا ىور (ئلا دهاع
 عداهللالوسرايلاق بطاح

 لا ةفالامىنةزرب نأهللا
 ليلقةيلعثاب مالسلاهيلع

 ريثكن مريخهركشىدؤت

 لاقو هعجارفهقيطنال

 نأل قاب كثعب ىذلاو
 ىذلكنيطعالالام ىنقز ر

 اهغذختاف هلاعدفهقح قح
 ىتحدودلا ىمش تف

 ايداو لزنف ةنيدملا اهب تقاض
 ةعاملاو ةعجلا نع عطقتاو

 ىلصةلالوسر هنعلأسف

 هلامرث كليقف لسو هيلع هللا

 2 وايبلاةفداو هعسيال ىت> :

 ىله هللا لوسر ثعبف ةبلع
 نيقدصملاسو هيلعةللا

 امهلمقتسافتاقدصلاذ>ال

 |ىصو مهتاق د صب سانلا

 لاقفةقددااهالأ_ذةبلعش

 اعجرالاقوةب زجالا هذهام
 لاقاعجراماف ىفأر ىرأ ىتح

 هياعفتلا ىلص هللا لوسرامط

 جيواي هاملكي نا لبق لسو
 ءاف تازئف نيت ىم ةياعت

 هللا نا لاةفةؤ دصلاب ةيلعُ

 كتنملبقان أعني

 هسأرىلءبارتلا لول

 هللا لص هللا لوسر ضدقف

 نأل) <: عدل !ىذر نامع ن هز ىف كالهواهاب رفيف هكا هن هللا تضررت قلاع اللا ركن ان ل ءاجخل سو هي هياع

 اهنماهم رةاداصلا فت مم دأءانلا ن كلو نقدصتنا لصالاو ةقدصلا نج رخنا ( نقدصنل) لاملا ىأ(هلضف نماناث



 نم (اولانإ اماوممو)
 وامالسلاهلع دمح لتق

 سالّا ىلع هدرا ماع لق

 اوجوتينأ اودارأ ليقو

 لوسر ضرب ناو ىنأ نبا
 امو سوهيل عدللا ىلص هللا

 0 (اومقن

 هللا مهانغأنأالا) اوناع

 كالذو (هلضف نم هلوسرو

 لوسرم دق نيحاوناكم ها
 ملسو هيلع هللا ىل_ص هللا

 شعلا نم كنض ىف ةنيردملا

 الو ليخلا نوبكرإل
 اورئاف ةمينغلا نوزو

 سالحلل لتقو متانغلاب
 ىلصةلل|لو سر ىماذ ىلوم

 ملسو هيلع هللا

 ىنغتساف افلأر شع
 ىتاهتيدب

 '؛ ! 3 52

 بعصم لاقام تلق س ال_جايهللاققف شالجل ا عد_ةلاق كتربخ أ ام ةءراق ىنيصتوأ هتئيطخح طاخأ نأ ةفاخم
 لوسر ناكسابعنب١لاقو هود هاجم نعجيروتبآلا اولاقامهابنوفلح ل جوز ءهتلالزناف لاقام فلخ
 الفءاحاذاف ناطيشلا نيعب كيلا ظنيف نانا مكينايس هنا لاقفةر "لذ قاما بوتلع ةئاوم هللا

 كناككأو تنأ !ىنهشت مالعلاقف لسوهيلعهللا لصةنلالوسرهاعدف قرز أ لجر علط نآاوثبلي لفهوملكت

 اماللاب نوفل لجو رعهشال ارئاف مهنع :زواجت ىت-اوا_عفامواولاقام هللاباو فل هباتايءاف.لل_جرلا قلطناف

 رافغ نمرخ ”الاو ةنيهج نمامهدحًالتتقا نيلجر ناانارك ذةداتقلاقو ةبالازخ :[ىل ا اعيج موتعن مئاولاق

 م اخأاو جرصن| سوال لواس نبا ىفأن هلا دبعلاققف ىنهجلا ىلع ىرافغلارهظفراصنالا ءافلح ةنيهج تناكو
 اهنمزءألا نج .رخيل ةنب.دملا ىلا ادعجر نأل لاقو كلك اي كبلكن مس ل الا لاقاكالا + لثموانلثمامةللاوف

 هللا لزتافهلاقام هلل, ف لخ هلاسفه«_ءل!لسراف ملسو هيلع ثلا بص بنل ىلا نيما ملا نلجراهب ىىسفلذالا

 ناكلذودي وس نبسالجلا ىفتازنلاقىلكدلا نع ى :وخيلارك ذوىربطا|تاياورهذهةب الاونه

 سالجلا لاقف مهماعواسجر مهامسو نيقفانملا ارك ذف ك وبني مويتاذ باخ لسو هيلعةنلا ىل_صهللالوسر

 را اعمل ل -وهيلعهنلا ىبص هللا اوسر فرصن اامافريجلا نمر ندا اقداص دمت ناك نأل

 افلح نا لسو هيلعةللا ىلصةللال وسام ماف ىلع هللا لوسراب بذ كس اللا لاقف سال41لاقاميدربخاف

 ماقم'يماعىبع بذكد_ةلوهلاقاموهالاهلاال ىذأ|هنلابفلف.رصعلا دعب ربنملا دنع سراملا ماقفربنملادنع

 ىلءلزنأمهللالاقف ءامسلا ى اهدي يصاع مف رم هيلعتب ذك اموهلاقد_ةلوهالاهلاالىذلا للاب ف اذ ىماع

 لبق مالسلاهيلعل.ربج لزنف نيمآنونمؤملاو لس و هيلعهنلا ىلصهللالوسرلاةؤا:مقداصا| قيدصت كيدن

 ضرعدف للا عمسأ ثلا لوسرايلاقف سالجلا مف م راسل ريتا اال الاهذهءاقرف نأ

 هيلعةللا لصةللالوسر لبقفهيلابوت ًاوهللارفغتسأا ًاوهتلق دقل هلاقامف سيق نب ىماعق دص ةب ولا ىلع

 رفكلاةلك اولاق .قتواولاقام ل نوفاحىلاعتوهناحبسهلوق كلذف هب وت تنسحو باتف هنمكلذ سو
 الا ىنلا بس ىهةملكلا كلتو مهمالسادعب رفكل!ةءاك اورهظأ ىنعي مهمالسا دعب اور فكو

 ىنانب هللا دبع ةماكىه ىليقو ريجلا نمرش نحنلاةداصد# ناكنأل دب وس نب سالما ةملكى هىليقف لسو

 نانيقفانملاة روس فاهعضوء.ؤةصقلا ىناتسولذالااهنمزعالا نجر خيل ةني.دملا ىلاانعجر نأ لواس نبا

 هتلاق اةمعمس ىذلا لتقب سالجلا م هدهاجلاق (اولانيولاباومسو) ىلا .عتوهنا>بسهلوق و ىلا عت ثلا ءاش

 ليقوملنب لف ةنيدملا ىلاانعجر نأ هلوق هم*ناكولواس نب | ىنأن هللا دبع م- هليقوهياعاومشفي ناةيشخ

 0 ا لنا وقوف تاتو اعدم قدح هاوس لقب نهقتفانملا نمالجررشعانثا مه

 لسراف مهلحاور هوجو برضي نم مهيلا لسري نا ىمأ اوهربخاف مال سلا هيلع لب ربج ءاؤهولتقيل كونت

 اجاتلواس نب | ىنأن هللا دبع سأر ىلعان دقعة ني دملاىلاانعجر اذا نوقفانملالاق ىدسلالاقو كال ذل ةفيذ>

 هيلعةللا لصةللال وسر ىلعاوركن أ أامو ىتعي(ةلضف نمهلوسرو ننام هانغأ نأالا اياك هيلا اواصيإف 0

 0 عضوماواعؤ- بجاولاد_ضباوامع نيقفانملا نا ىن-ءملاو هلضف نمهلوسر ,وهتنا مهانغأن أالاًبشب 1 و

 هانعم ةبدتق نب|لاقو ارطب وارثأ اومقنف ةمعنلا اورطب مهنا ليقو هيل ءاومقن نأ ٍلسوهيلعهللا ىنص ىننا
 رعاشلالوقك اذهو عنملاالا نوفرعتبالوايش نومقني سبل

 اوبضغنانوماح مهنأالا « ةيءأ نمسانلا مقنام
 ةغبانلا لوقكوهفايش مهل ءنومقنيالسانلانادارأا او مةنيات سبلاذهو

 بئاتكلاعار 5 نملوأف نهم 5 مهفويس نأريغ مهيف بيعالو

 مدقاماف شيعلا نم كنض ف ةنيدملا سو هيلعةنلا لص ىنلا مو دق لبقاوناكى لكلا لاق بيع مهبف سبل ىأ
 ...٠ 1110 1171051 5200:01 جارك فالعقل 13:0 2 :طياالط هسه ستااانااغ فطحل سلططسألا |

 ينلا



 ناوضرلاىلا اكوام ىلا ةراشا(كلذ) ةداعسو زوف لكسب سهاضر نال هلككلذ ع نم( ربك )هللاناوض ر نه ميشو (هللا نمناوذرو)
 (9”9) (  رافكلا هاج ىنلااهيأاي)ازوف سانلاهدعيان نودهدحو (ميظعلازوفلاوهإ)
 فنامالكلا اذهل صاح ىزارلا ندلارفنمامالالاق ضيبالا كسلا نابثكم يلع لخدتف شرعلات حت

 كوقلا !ذ_هىوقتراثالاو رابخالاهذهو <_:+| ىف نيعم عض دول لع مساهن ًالمهدح  نيلوق ندعتانج

 ةفصهن أ ىاثلالوقلاو ةدابع نجنرلا هو ىلا نالع تانجو دلة ير ف فاشكلا ب حاصلاق

 اولاققاقتشالا اذهمفان ودعن دعب هب ماقأ اذ ناكل ندع كارت اوق نمذوخامندءلا ىرهزالالاق ةئدال

 ىذلاهللا ناوضر نا ىنعي ) ربك أهلا نمٌناوض رو) ىلاعتوةناحيسفل اوقو و ن دعت انج اهلكتانحلا

 هرك ذمدقتامىلاةراشا (ميظعلازوفلاوه كلذ ةنجلا ميءأ نمهرك ذفلسام لك نءربك ؟مهباعهلزني
 كرامتهطانالاق سو ةيلعدللا لل نا لرسر نا كرد نالت 0 ناوضرلاو ةنجلا ميعن نم

 مضر لهلوةيف كيسىف هلكربخ لاو كبر دعسوانشب ركيبانولوقيف ةنملا لهأايةنهلا لهال لوقت ىلا هتو

 كلذ نملضف ًأكيطعاالا الوقيف كقاخ نما دحأ ايت امانا قران رايوض رئالانلامو ن واوقيف

 هناحبسهلوق و ادب أكيلع هدعل طخس الف فاوضر يلع لحأ ألوقيف كلذ نمل ضف أي ثىأ اونولوقيف

 نيقفاناادهاحو ىنعي (نيقفانملاو) لاتةلاوةب راح او فيسلاب ىنعب( رافكلاٍدهاج لاه أي) ىلا عت و

 مالسالار هظإ ورفكلا نطبي ىذلاوه قفانملا نا فالت>الا اذهببسو نيقفانملاداهج ةفص ىفاوفلتخاو

 هناحبسهللا عأ سابع نبا لاقف مالسالاهراهظاللاّدةلاو فيسلاب هندهاجز جن كلذ كسمالاناك انو
 اذ_هو مهنعقفرلا باهذاو ناسالاب نيقفان او فيسلاب رافكلاداهجي إسوهيلعةللا ىلصاد# هن ىلاعتو

 رهفكسيلف عطتسإمل ناف هبلقبف عطتسي مل نافدنا بف عطتسب ل نافهديبد هوعسم نب |لاقواذيأ كاحضلالوق
 ةماقانالدعب هيف لوقلااذهواوءابسأ اوطاعتاذا ىنعيممياعدو دحلا ةماقاب ةداتقو نسحلا لاقو ههجو ىف
 نمبلاغنال كلذةداتقو ىسحلالاقاناو قافنلاب قاءتاذط نوكم الف قفانع سبل نم ىلءةبجاودودحلا

 ىلوأو ىربطلا لاق نوقتفانملا - و هيلعهنلا بص نلا نمزف مييلع ماقتفد ود !بابسأ ىطاعتي ناك

 سلو نيقفانملاداهج ب وجو ىلعةبآلا تاددقو دهجلا ل ذب نعةرابعداهحلانالدوعسم نبالوقلاوقالا

 ايارافكلاعم داهجلانأةاصفنملا لئالدلا ت تاددقو رن يلد نمديالفداه1ا كلذ ةيفيكرك ذةبآلا ف

 نبا لوقوهاهوتراتراهتالب وقران مهب قفرل كرتب وةران موبلع ةخلا اراهظاب نيقفانملاعمو فيسلإب نوكي

 ماهجنأ ىعي ( ريصملاسشب ومنهج مهاوأمو ) باهرالاوداه+لاب مهيلعد دش ىنعي ((مهماع ظاغاو ) دوعسم

 ب ارهظ أ نيب نيقفانملا م وهياعهتلا بصوىنلا كرتفيك تاف نافاهيل|م_هرغصمريصملا سب ومهنكسم

 ةماكر هظأن م لاتفب سو هسيلعمثلا ىل_هادجتان ديس يبن لجوزعهتلا ىمأ ام تاق مطاحب وجبه ماع عم

 مسمىلالاقوهنععج .روةركنأ :ًاهيلع علطا اذافرسلاىف ر ةكلابم اكن ن.ءامافاه راهظا ىلع ماقأو رفكلا

 هناحيبسةللا نال نطابلا فكلذريغادقعم ناكناوهدلووهلام يس رهاظلا قمالبإ ال

 مهرهاوظ ىلع نيقفانملا ل_سوهيلعثلا لد ىنلا ىرجأ كلذافرهاوظلا ىلع ماكحالا ءارجإب ىمأىاعتو

 1 نوق>ت:دبامعةرخ "الاف مهي زا وهو ,طاوحابملاعلاهنال ىلاعتو هناح ب سندا ىلا ههرث ارم لكوو
 تاز نميف نورسفملا فلت ا(مهمالسا دب اورغكورفكلا ما ول ةدقل اولا ن واح لجوزع

 لاقفءابق نءبعصم هنأ ما نباووهلبقأ دب وسنب سالجلا فتلزئري زلا نبةورعلاقف ةب الاهذه
 هَلساَو دع ايةللاوام أب عصم لانقفاهملع نحن ىنلاهذ هان رج نمرسش نح لاح دمت هبءاجام ناكنا سالجلا
 طاخ أ نأوأةعراق ىدي_هتنأوأ نآرقلا ىفلزني نأتفخو تاقامب مل-وهيلعهنلا لصةنلا لوسر نربخال

 الولواذكواذك لاقفءابق نم س الجلاو انت لبق أ هللا ل وسرايتلقف ملسو هيلعهتلا ىلص ىننلا تبت افهتديطحم
 ازهتسا ىهوأر با نمر

 ظاغا 501 (نيفانلاوو تح

 نبداهحلا ىف (ميلع

 نملكو ,هباحنالو اعيج

 ىداسفىلع هنم فقو |

 تانكحلا اذهفةديقعلا

 ل ب دها هيف

 سشب و مثهج مهاوأمو)
 لوسر نأ منهج( دملا

 ف ملسوهيلع هلبا ىلصةللا

 لزنب نب رهش كوبت ةوزغ

 بيعي ونآرقلا هك

 نيفلختملا نيققانملا

 م-هئمهنعم نم عمرسبف
 لاقفدي وس نبسالجلا
 ناكنأل هللاو سال_-1ا

 انناوخالاقح دم لوقيام
 م-هومهانفاخ نيذلا

 نمرش نحئفانتاداس

 سدق نب ماع لاقفربجلا

 لجأ سالحلل ىراصنالا
 قداصاد#ث ناهللاو

 غلب وريجا نمر تنأو
 ىل_ص هللا لوسر كلذ
 هرضحعةساف سوه يا عهتلا

 عفرف لاقام هللإب فلخ
 لزنأمهللا لاقف هدب ماع

 كيبنو كدبع ىلع
 بيذكتو قداصا!قيدصت

 نوفلحي) لزنف بذاكلا
 ةملك اولاق دقلو اولاقام هناا
 ناكنا ىنسعي ( ا
 نحنف اقح دمحم لوقبام

 مهؤازهتس
 هللالوسراي ساللالاقف

 مهمالسا دعباو رفكو لاق نال دحاو مالسالاو ناميالا نا ىلع



 (فورءللاب نورماي)
 نوهنيو) ناميالاو ةعاطلاب

 كرمشلا نع ) رك لا نع

 نوميقي و ) 'نايصعلاو

 ةاكزلا نوئؤيو ةالصلا

 هلوسرو هللا نوعيطيو
 نيسلا (هللامهجريس كئلوأ

 ةلاحالةجرلادوجوةديفم

 مد_ءولا ككؤن ىهف
 مقتتاسفف ديعولا دكت

 6 زعهللانا)ام وب كنم

 رداق ئثلكبلاغ ىلع
 باوثلا ىلعردقي وهف هيلع

 عاف (ملح) باقعلاو
 هللادعو) هعضوم الك

 تانج تانمّوملاو نينمؤملا

 راونالا اهتحن نم ىرحين

 نك اسمو اهيف نيدلاخ

 شببلا هيف بيلي (ةبيط
 هللا هجر نسحلا نعو

 توفل ولولا َنم اروشق
 تانج ف)دجربزلاورجال |

 هلوقليلدب لءوه (ندع
 دعو ىتلا ندع تانج

 نا تفرع دقو نجرلا
 فصول اعضو ىتلاوىذلا

 ةئي كم ىهو لمججاب فراغملا
 ةنجلا ىف

 ' ا ا دا ارا رق اخو نوح الا وما دهتسشلاو نوقيدصلاو

 ' ا
 ديدستب نائم ا و ضعب نم مهضمعب مويف لاق اًضيأ ةعيبطلا ىضة قي ل صحو
 نيب قرفلار هظف ضءب ءايلوأ مهضعب مفعل ناب مهفصو سفالا ىوهو ةعيبطلا ىضتقمال ههيادهوهقيفوتوهنلا

 هلوسر وهللاب نامالاب ىنعي (نوفرعلا بنو سما ىاعتوهباحيسهلوقو ْه ةدئافلات رهظو نيقب رفلا

 كرشلا نعىنعي (ركذملا نعنوبني وإ)ةعاطورب وريخ نم عرمشلا ف ف رعام لكفورءملاوه سمأ عابناو

 هدضو نوقفانلا هب فصوامةلباقم ىف اذ هو عبطلاهنم هرفثي و عرمشلاهركشام لكركبدم لاو ةيصعملاو
 ةبجاولاىندي (ةاكزلانونؤيو) اهدودحؤاهناكرأنوميوةضو رغلاةالصلا ىنعي (ةالصلان وميقي و)
 اوسنةلباقم فوهودب مه سمايايف ىنعي(هلوسر وةللا نو هيطي و) مهيدبأ !نوضدقم , وةلباقم وهو مهيلع

 امتشارك ذامل ( هللا مهجريس) تافصلا هذهب نيف ةوصوملاتانمٌؤااو نيئمؤملا ىنعي(كثل وأ) مهيسفف هللا

 دعأامو ناوض رلاو ةجرلا نم تانمؤملاو نينمؤما هب دعوام .رك ذ هجران فباذعلا نم نيقفاانملاهب دعو

 ىفةغلابملابج .وباذهو ( ميكحز 0 رع نازدكو وتلاوةغلابمللهللا مهحريسهلوق ف نيسلاو نانجلا ىف مط

 لاصياودارأ نملةجرلالاصي ىلع رداقوهفهدا ارأئيثهيلععنتع ار زب زعلا نال بيهرتااو بيغرتلا

 نينمؤملا هللادعو) فاصنالاو ل دعلا هيضةقي ام ىلعهدامع ردي ىذلاوه ميكحلاودا أ ناَةب وقعلا

 امونيقفانملا ديعو ةمدقتملاتايآلا ىف تدارك ذا-ا (اهيف نيدلاخراهمالاا هتك نم ىرجن تانج تانمؤملاو
 دارملاو باوثلاوريخ لا نم نينمؤملاهب دعوامةبآلا هذه ىف ىلاعتو هناصسرك ذباذعلا نم هجران ىف مط دعا
 نك اسمولاق ىلا .ءتوهنادبسهنالر ظانلااهندح ىف ريحت ىتلا نيتاشبلاراهمالا امتحن نم ىرجتىتلا تانجلاب

 ندع تانج ىمونك اسم نوكتف هيلع فوطعمللار اغم ن وكن أ بحب فوطعملاو ن د-عتانج ىف ةبيط
 ىهرخألا تانجلاواهنونكسي ىتلا نك اسملا ىهن دع تانج نوكستف نينا سلا ىه ىلا تانلا هرظانمو
 نك اسمو) امهنيب قرفلاو هيلع فوطءملاو فوطاملا نيب ةرباغل اة دئاف» ذهفاهبف نوهزنتي ىنلا نيتاسبلا
 اذان اكملاب ن دعلاقي ةمافاو دلخ نيتاسب ىفىنعي (ند_عتانج ىف) ةبيطابم :ونكسي لزانمو ىنعي ( ةبيط

 هذه نعل سو هيلعهتلا بص هللا لوسر لئسالاق ةرب ره ىنأو نيصح نب نار مش نعهدنسب ىربطلا ىو رهب ماقأ
 لكى ءارج ةفوقاي نماراد نوعب سرمد هلا كلذ ىفةولْو نمرصقلاق ن دعت انج ىفةبيط نك اسموةبآلا

 ىلع نول لكنماشارف نوعبسر, رس لكى عاري رس نوعبست ب لكى ءارضخةد رمز نماتبي نوعبسر اد
 قو ماعط نمانول نوعبس ةدئام لكىلعةدئامن وعبس تيب لكف ةياور فو نيعلار وما نمةجوز شارف لك
 هدنسن ىور و عج أ هلكك لذ ىلع قايامةدحاوةادغ ىف ةلا رم نمّؤملا ىطعي وةفيصو نوعبس تدب لك

 باق ىلعرطخت لو نيعاه .رتل ىتلا هللا ارادىنعيهرادن دع رمسيس عمال لوس .رلاقلاقءاد ردلا ىفأ نع

 ىف وط لجو زعةئلالوقيءا دهشلاو نيقي دصلاو نييبنلا ةثالثريغ مدآى 2 ينال بالو الكسم طور

 نموهوةثلارادىنعيهرادن دعهلوقفاهلي وان نمدبالف ةباورلاه ذه تخص ناف ىربطلاهاو راذكه كالخد نمل

 نعمدابع نم نيب رقملاو هتعاط لهأو هئايلوالاهدع أىتلا هللا ءايفص اراد ن دعه ري دقت فاضاا ف ذح بآ

 بهذ نم ناتنجواهؤيفاموامهتينآةضف نم ناتنج لاق سو يلعهللا ىلص هللا لوسر نا ىرعشالا ىسوم ىنا.
 هجر أن دعةنج ىفههجو ىلءءايربكللاءادرالا مهمرىلااورظني نأ نيب و موقل| نيباموامهبفامو امهنن أ
 صاعلانبو نرخ نينا ذتسع لاقواهلتسو ىني نب !نانطب نب عد وعسم تب هلا دبع لاقو سو ىراللا

 ديهشوأ قيدصوأ ىنالا اخ دبال باب فالآ ا ةسجهلجورملاو جوربلاهلوح ند هللاقي ارصق ةنملا ىف نا

 ةنملاىفةج رد ىلع ن دعىلكلا ولتاق«لاقو هيتفاح ىلع همايخةنجلا فرهنن دع ئاسلا نب ءاطعلاقو
 ءايننالا مهواهله أ اطزني ىتح هنلااهقلخ ني ح ن.. ةاطغم ىهواهبة ف دحاطوح نا: :لاو ميخستلا نيعاهيف



 متأىأمفراهاجم (مهفالخغ مكلبق نم نبذلا عتمتساام" مكفالخم متعتمتساف مهفالعاوعتمتسافادالوأوالاومأرثك أوةوف مكنم دشأ | اوناك
 متاوهو كلبق نم نبذلا لعف لثم ملعف ىلع بصنوأ كلبق نم نيذلا لثم
 ل اتاتحلا

 ( مهقالخاوعتمتسافادالوأوالاومأرثك أو)ةعنمواشطب ىنعي (ٌةوق كنمدشأ اوناك )ىلاهتلاقف ادالوأو
 قاخاموهو سيدنا! قالخلاوة .رخآلا نعاضوعاهباوضروتاوهشلا عابتإباين دلا نم مهبيصخب| |وعّمتف ىنعي

 اهيبأ متعتف ىنعي نير ضاحلل ب اطخاذهو ( يق الخ متعتقساف) هل مسق لاقي اكربخ نمهلر دقو ناسن اللهنلا
 رك ذفةدئافلاام تلقناف (مهقالخ لبق نمنبذلا عتمتساك ) مقال نورفاكلاو نوقفانملا
 الث نيلوالا قس ىفهرك ذةداعامايناث نيقفانلا ق-ىفهرك ذمة سم نياوالا ق-ىف قالحلاب عاتمتسالا

 ىلا عجرم مهم دقن نم لاح رافكدلاو نيقفانملا نم نيبطاخلالاح هبش م ةرخآلاز ادلا ىف مهحلصي بف

 لتقيناكن وعرف لثمتنأهلل اوقتفهماظ مق ىلعةملظلا ضعب تكبت نأ د رئاكاذهواثلاثنيلوالالاحرك ذ

 نمل عفو ىهلعف حيبقتو ديك أتللانهري ركستلاف لعفي ناك امل ثملعفتتناف مرجريغب بذعي و قحريغب
 ىف ماكلسو ىنعي هيلا دنتسم وهإب قام ىلعف وطعم (اوضاخ ىذلاكم تضخ و)ىلاءتهلوق وهو مهلعف ىف مههماش

 كنئلوأ)نينمؤاابءازهتسالاوهإسر بيذكس:وةللا لعب ذكلاو لطابلا عابت ىفاوكلسام لثم مكلف
 ىالوايندلا ف مهعفنتاليطامع أناىنعي (ةرخالاواينذلا ف) مهام أتلطب ىنعي ( مطامعأ تططبح

 اورمسخو نيضام ارافكلا لات لطب اكهنا ىنعملاو (نورساخلا مه كئلوأو) اهيلعنوبقاعي لب ةرخالا

 مار سراانلو عوبسما الب ذر ججاواخ دول ىتح عارذباعارذورب_ثباربش مك !مق نم نيذلا ناس نعبفتل

 مالا ىنعي (مهابق نم نيذلا) ربخ ىنعي (ابن) مهان أدق ىأ أرب, ر قتلا ىنعع ماهفتساوهو ٌرافكلاو نيقفانملا

 موق) ىلاءتلاققف مهرك ذ مئانلسراوص ءوان ىمأ اوفلاخ نيح مهانكلهفيكمهلبق نماواخ نيذلا ةيضاملا
 موقو) ةفجرلاب اوكلهأ (كومو) ميقعلا عرلاباوكله'(ٍداعو) ناف هوطلاباوكساه أ مهنأ نعي (جون

 اوكلهأ ب يعشم ,وق مهو (َنٍدَمِباحأ او) ةضوعبب دورك كاله ناكوةمعنلا بلسب اوكلهأ (مهاربا

 رك ذامناو طول موق نئادم ىهواهلفاساهملاعهتلا لعج ىتا| تابلقنملا ىنعي (تاكفتؤ ملاو) ةلظأا موب باذعي
 كلذ لكو نمعلاوقارعلاو مأشلاب,هدالب وةيقابمهراث ؟نالةتسافئاوطلا ه ذهىلاعتو هناحبسةنلا

 تازجملاب ىنعي(ِتانيبلابمهلسر مهنت أ)مهرابخأن روفرعإ ومهياعنورعاوت اكفبرعلا ضرأ نمب رق
 رافكلاو نوقفانملااهبأ متلعفام ان سمأ وفل .و ,هوب ذكف مهقدص ىلعةلادلا تاحضاولا جلا وتارهابلا

 ليجتتتب ىنعي (مهماظيلهنلاناك اه) ملت لعاكة مقنلا كل لجكتف مهباصأ امّلثم مكببصي نأ اورد
 مهسفن أ مهماظ ب بسب ةب وقعلا نءهوقحش#سا نيذلا نا ىنعي(ن وملظي مهسفنأأ اوناكن كل و) مطةب وقعلا

 ةشيخلا لامعالاب نيةفانملا هللا صوامل (ضدب ءاياوأ مهضعب تانم وااو نونمؤملاو) لجوزع هلوق ©
 فاسوأ رك ذبهبقعةرخآلاو ايندلا ف ديعولا عاونأ نممطد_ءأامم دعب ركذمن ةدسافلا لاوحالاو

 ىلاستلاقف ةرنآلاوايندلا ف تاري لاو تاماركنااعاونأ نم مطدعأاموة:سحلا مطامعأو نينمؤملا
 ناف ةرصنلاو نوعلاو ةماكلا قافناو نيدلا ىف ةالاوملا ىنعيضءب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونمؤم او
 ضعب ءايلوأ مهضعب نينمّؤم لا فصو ىف لاقو ضعب نم مهضعب نيةفانملا فص ,و ىف لاق ىلا عتو هناحي مس هن| تلق

 رباك الاو ءاسؤرلا مهو ني عوبتملاديلقتب لصحانا مه .رفكو عابتالا قافن ناك امل تلق كلذ ىف ةدئافلا اف

 مهقالغاوعتمتسام كفر متعتمتسا . (19)
 ايندلا ذالاوذذلت ىأ

 قةكثمسصنلاقالخلاو

 ىأريدقتلاوهو قالا نم
 ردق ىنعيناسنالا قلخام

 قا (منخو) ريخ نم
 (اوضاخ ىذلاك )ل طابلا

 وأ اوضاخىذلا جوفلاك

 اوضاخ ىذلا ضوخلاك
 لطابلا فلوخدلا ضوخلاو
 اوعتمتساف مدقاماو وهللاو

 مهاهنلاو ايندلا ظوظح
 رظنلا نعةينافلا مهتاوهشب
 ىحالفلا بلاطو ةبقاعلا ىف

 كلذدعب هبشم 5 :رخآلا

 مطاع نييطاخلا لاح

 يلامعأ تطبح كئلوأ)
 طباقم ىفةرخآلاو ايندلا ف
 ايندلا فوج اهات اوهلوق

 نيحلاصلا نة رخآلا ىفهناو

 (نورساحلا مهكئاوأو)

 لاقف مهلبق نمأبنرك ذم

 مهلبق نم نيذلاأبن مهنايمأ)
 نملدبوه (حون موق
 موقو دوثوداعو) نذلا

 ( نيدد با.ككأو ميهاربا

 0 وق مهو ندم ل-هأو

 ( تاكفتؤلاو) بيعش
 نوكافتئاو طول موق نادم

 7” ؟؟؟؟ 77077( 0صحج7جحجحححبححبا ريخلا نع نطاوحأ بالقنا
 اوناك نكلو) م رجريغب مهبقاعيالف ميك-هنال ميك العاب مهماظي نأهنمحصاقخ (مهماظيل هللا ناك اف تانيبلاب مهلس رم1) نسما نا

 محارتلاورصانتلا ف (ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو) لسرلا بي ذكتورفكسلاب (نوماظي مهسفنأ



 هئم نييثات ريغ قافنلا ىلع نإ رصم ( نيمر عا اوناكمهنابةفئاط بذعت ) قافنلا دعب ناميالا مهصالخا دمه وتب( متم ةفئاط نعفءننا)

 ةثامتاقفانملاءاسنلاوةئاهلثاوناك نوقفانملا لاجرلا(تاقفاذلاونوقفانملا) مصاع (؟م8/) ريغ ةفئاط بذعت فعينا

 نم موضعا ) نيعبسو
 سفن مهنأكى أ (ضعب

 ناءالانورهافي ور فكلا نومتكياوناكن يقفانملا نأ كلذو ناعالا متر هظأدق تنك امدعب رفكلامترهظأ
 نينمؤملا دنع تر فكدقدانعم ليو كنا ادعب ترفكدق مطل يقر فكوهو مهنم ءازهتسالا كلذ لصحاملف

 (نيمرجاوناكم هناي ةفئاط ب ذعن كنم ةفئاط نع فءذ نا) ىلاعتو هناحجس لوقو نينمؤم مه دنع متنكن أ دعب 0 ا
 ىلع عبجلا ظفاعقوتبرءلاوةفئاطنانثالاوةفئاطدحاولاف ةئالثاوناكن يتفئاطلانأن و رسفا ارك ذ 7 0

 نب نشاخنوهو دحاو لجرهنع نع ىذلا قحسا نب دم لاق دحاولا ىلعةفئاطلا ظفل قلطأ !ذهلف د>اولا || 6 هلل نوفا و مطوق
 سبام ضعب ركشي ومطابن اح ىبه«ناكهنا ليقو ضوخالو كحعضي ناكىذلاوه هنا لاقي ىجشالاريج مهاموهلوقلري رقتو مدل
 ًارقتةبآعم_سألازأالىا مهالا لاقو مال_سالا ىلا عجروهقافن نم باتةبآلا تازئاساف فخ أ هبنذ ناكسف ىلع لدباسع مهفاصو مثكنم
 انأتلسغان ا دح ألو ةيال كلب_سىفالتق ىافو لعجا ىهللا بولقلا اهنم بنو دوا_+لا امم هرعشفتاهىنعأ [| نينمؤملا لاح مطاحةداضم
 نوقفانملا) ىلاءتو هناحبسدل وق عدم نيماسملا نمد فرعيإل اوةماعلا موي بيصاف تنفدانأ تنفك | ( ركتلاب نورماي)لاقف
 ةشيبلالامالاو قافنلا ىلع نوءمتجدحاو نيدو دحاو سم أ ىلع مهنا ىنعي (ضعب نه مهضعب تاقفانملاو نوه و) نايصعلاورفكلاب

 || مهنعب صايوتعي( ركتلابنو سمأي )هيف ةنبابمالد اوان سمأ ىأىنمتنأو كنمان أ هريغاناسنالا لوقراك || ةعاطلا نع (فورعملا نع

 "|| قو ىلاعتهللا ليبس ىف قافنالا نعىنعي ( مهيدي نوضبقيو) لسوهيلعهنلاىلصلوسرلا قيدصتوةعاطلاو | رابمل اباحش (مه دبأ
 ا مقيفحلانايسنلا ىلعداناجولانالمرها ا: ىلعهؤارجا نكميالمالكلا اذه ((منفةللا اوسن) ريخلك || ىقافنالاو تاقد_صلاو

ْ 
ْ 
ْ 

 نم دبالف لا هللا قح ىف ناي_فنلا نافاضي ا وهغف درشبلا عسو ىف سدل ناي_نلا نال هيلعامذ او قي ( هللا اوسن) هللا ليبسس

 . ]| مهريص نإبمهازاؤ هل نيسانل |ةلزعاوراص ىتحه م وكرت مهناهانعمل والا نيهجو هيفاورك ذدقو لب وأتلا || ءرك  ذاوافغأوأهسمأ 0
 هجولا اهلثم ةئي_سةئيس ءازسو ىلاءتهلوقكوهف مالك-لاةجوا نم ىلع جرن هتجر وهباوث نم ىسنملاةلزن ||| هتجر نم مهكرتف (مهسسنف)
 ناس>الاوةجرلبمهرك ذ نمفمهرك ذهللا كرتهتدابعوةللارك ذاوكر اماف ةرك ذلا دض نارسنلاناىناثلا مه نيقفانملا نا) هلضفو

  نممهكرتهب ناميالاوهللا ةعاطاوكرنال ليقوهركذ.ملأيش كرت نم نالرك ذلا كرت نعةرابعنايسنلا لم || نواماكلا ,ه(نوقسافلا
 ةعاطلا نعنوجراخلا ىعي(ان وقسافلا ,د نيقفاذمانا) ىقعلا ىف هتج .ر نمواين دلا ىف هتيادهو هقيفوت ||| ىد رئلاوهىذلا قفلا ىف

 ربخخا فن روك, دعولافًاديعورمشلابهدعو وادعو ريما هدعولاقي (رافك-اا راقفانملاو نيقفانلاهللادعو) لكنع خال نالاورفكلا

 شين( مهبدح ى) هيف نيميقم يني نبدلاامناصيمريدقت ف ذح هيف (اهيف ندا منهجران) رشلاو || نأ ارجازهسلا فكر ريخ
 هنتر نم م-هدعل أو ىنعي (هللامهنعاو) ةعاطلا اونامالا مهكرتو مهقافأ ومه 0 ىلعءازج مهتيفاك مسالا اذه هبسكي اب م

 ميقم ب اذ _عمطو ىنعباههف نيدلاخ هلوق تآق نآف عطقنبال متادىأ (ميقمباذعمطو) هباب نعمهدرطو هب فصو ىذلا شحافلا

 نمرخاع ون مطوهانعم نالوالا نيهجو نم قرفلا نايب واراركست كلذ سل تاقهانعمافراركساذهو .عمذ ىف غلاب نيح نوقفاذملا

 ىهرانلا فلاق ىلاعتوهناحب,سهنال لكشم لب وأتلا اذهلوقي نأ ل ئاقاورانلابىفصاا ىوس ميقملاباذعلا || نيقفاثملا هللا دعو )

 ىمهبسح ىههلوق نابلاكشالا اذه نع بيجأو رانلاباذ_عىلارن[خيثمض نم ع:«كلذومهسح أ ران رافكلاو تاقئانملاو
 ىةداي زكلذن وكي وهوحوري رهمزلاكرانلا سنجريغ نمباذعلا نمر 3 ونلصح نأ عنتميالو ماليإلا نيردقم (اهيف نبدلاخ ماهج
 عالطا فوخ نمهنوساق,اموهواين دلا فم-ط لجتملاب اذ_ءلاوه مقال اباذعلا نأ ىناثلا هجولا .-وباذع رانلاىأ (ىه)اهمفدولخلا

 نبذل ) 3 0 را اول معي كا تق كو قافثلا نم هيف مهام 16+00 نيكاذلا ملظع لعةلالدهيف م

 نيذلال اعف منلعف ىنعااوهيدبشقلا نيذلاكف فاكلاوروض+لاباطخىلاةبيغلا نعع وجر ذه( م<لبق نم دازيالثيحيهناواهماذع

 ضبقو فورعملا نءىهئلاوركنللاب سمالا ىفمهلبق نماوناكنيذلاراغكتلا لعفب نيقفاذملا لعف هبش لبق نم ئاهأو ( هللا مهنعاوإ هيلع

 3 005 1 هاذ ءةؤأي 5 5 . 1 5 201 5 - 0 1 1 1 راو 1

 الاومأ رثك اووف نيقفاملاءالؤه نمدشأ اوناكمهناب رافكسلا فصو مترافكلا نممولبق نءياين دلا بلاط هت حام ام

 ادالوأو رهاظلاو قافنلا بعت نمهنوس اقياموهوهنعن روكفنيال لجاعلا ىف مهعم ماد( ميقم با ذع مطو) نيعالملا نيطايشلاب

 ْ 1 لبق نمنذلاك ١ ىقفاكتلامهرا مسأ,لععلطانا باذعلا لوزنوةحيضفلا نمادب أ هنورذحامو نيماسللانمافوخ نطابلل فلاخن ا

 ١ ؛



 ا
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 ةفيذحاهب رضف مهلحاورهوج وبرضاةفيذ 1 لاقف اهقوسيةفي ذحو ملسوةيلعهنلا ىلصةنلإلوسرةقان

 هللا لوسرايادح أ مهنمفرعأمللاق موقلا نم تفرع نمةفيذحللاق لزئاماف قي رطلا نعمهاحن ىتح

 نم مويلا تثعب اله ةفي دح لاف مالكم هد عىتح نالذ ونالف مهناف لس .وهيلعهللا ب صهللالوسرلاقف

 نع (م) ةليبدلاهللا مهانيفكحيىلب مهلتقي ل_بقأهباصإب رفظاملبرعلا لوقت ن أه رك لاقف مهلتقي

 ميلاد هعا دهع مأبيصإ و عيطخ ىأرلا ناف ه هومر ايأر أ كلاتق تأ ارارامعل تا لاق ةدابعنب سبق

 سانا ىلا هدهعيلايث ل سوهيلاعفثلا ص هللا لوسرانيلا عاملا قف ل سوهيلعةتلا ىلمةتلالوسر

 لاق ةفيذ- ىنثدحلاق هيسح ا وةبعشلاقىتمأ ىف نالاق ملسوهياعهللا لص هللالوسر نالاقوةذاك

 جلاب ىتحاهحر نودجالو ةنجلا نواخ ديالاقتفانمرمث عىنثا ىتمأ ىف نا مسو هيلع هنلا ىل_صةّنتال وسر لاق

 مهرودص نم مجن,ىت> مهفاتك أفرهظي رانلا نم حارجةليب دلا مهيفكست مهنمةينامن طايخلا مسىفلجلا

 لاقامىلعاطو زن ببسوةنآلا (بعلنو ضوحئانكامنا ناوةيلمهتلأس نأاو) ىلاءتوهناحبسهلوق ْه

 انب ذك وانوطبانبغر ا نئارقلام كوبتةوزغى كلام نب فوعا لاق نيقفانملا نمالجر نأ | سأ نبديز

 هيلعهللا ىبص هللا لوسر ن ربخالو قفانم كنكلو تب ذكك الام نب فوعللااقف ءاقللا دنع اننيج اوةنسلا

ز لا هقبسدق نآر قلا جوف هربخيل إسو هيلعةللا ىله هللا لوسر ىلا فوعبهذف و
 هللا دبعلاقدي 

 امالوقي ةراخخاهبكسنتلسوهيلع هللا لص هللا لوس .رةقان بةحاقلع:مقفانملا ىلا ىنعيهيلا ترظنفرمعنبا

 لاقهدي ز يامن ؤزهتسن متنكهلوسرو هنايآو ةئلإبأ لسو هيلع هنلا ىلصةنلالوسر هللوقيف بعلنو ضوختانك

 لاقوفوعنب ورع نبدي زنبةيمأوخأت باث نب ةعيدو دوه ىنغلب امفةلاةملاهذه لاق ىذلا قد_سا نب دع

 اذ-هوجري اولاقف نيةفانملا نم سانهيدي نيب و كوبتةوزغىفريس لسو هيلعهللا لص ةنلالوسرانيي ةدانق

 لاقف كلذ ىلع مسويلع هللا ىلص اد هيدتهثلا عاطاف تاهههتاهمهاهتوصحو ماشلار وصق حتفي ن أل جرلا

 ضو ان كام هللا ىناياولاقفاذكواذك مالقلاقف مهاتاف بكرلا لعاوسحا سو هياعهللا ىلصةّللا ”ىنن

سو هيلعهنلا ل صةللال اوس .رناكلئاقمو ىلكلا لافو ْن وعم تام مويف هللا لزئ اذ بعلنو
 ةوزغىربسي م

 ليقكحضي تااثلاو لوسرلاو نارقلابنائز هتسسي مهنمنانثا نيقفانملا نمرفن ةثالثهيدي نيب و كوبت

 ادم نانولوقياوناكل بقو كلذ نمهدءبأأم مهنئا دم تفي ومو رلا باغي هن معزب ادم نا نولوقياوناك

 اوسبحالاقف كلذ ىلع إسوديلعهتلا ىلص هيبنةنلا علطاف همالوو هلوقوهاسمنا نآ رقانب امص أى لزن اهنا معزي

 داب تاس نألو ةبآلا ىنعمو بعلثو ضوانك امنا اولاقفا ذكواذكملقمطلاقو مهاعدف بكرلا ىلع

 ضوخنو ثدحت انكى عي بءانو ضو اك امنا نإ اوقيلم_-مديامفنولوقياوناك امم نيقفانملاءالؤه

 عمءاملاكمئامىف لوخدلا ضوحلا لصأو ثي دحلاو بعللاب قي رطل نوعطقي بكرا إءفياكمالكلا ىف

 ءالؤطدجتايلقىأ (لق) ىذأوثي ءانعمل اوخد لكف لمعتسي راص ىتح هلامعت سارثكمثنيطلا

 فيكى نماو مهباعراكن او نيقفانملل عي رقتو خيب ون هيف (نؤ زهت ست مت:كهلوسر و هنايآو ةللابأ) نيقفانملا

 د#هلوسرب وهباتكهناب ًابدارملاو هماكح أو هدو دحوهللا ضن أرفب ىنعي هنلابءازهتسالا عاق ىلع نومدقت

 نيماسملاض عب لاق ماشلا نوصح ذخ أ ىلع دحر دقي فيك اولاف امل نيقفانملا نألمت>.ف ملسو هيلع هللا ىلص

 قي رط ىلع كلذاو رك ذا«اوهللاةردق فحدقلاب رعشيامالكنيقفانملا ضءب رك ذف كلذ ىلع هنيهرهثلا

 لطابلإباو رذتعتالنيقفانملاءالؤط لق ىنعب'( منايا دعب نرفكدقاورذتعنال) لجوزعهلوقو ءازهنسالا
 دعب متر فكدق ىناجلا نعةمماللا عاق رذءلا ىنعمل يقوهيلارذتعملا باق نمةدجوملارثأوحراذتءالا ىنعمو

 دقاو رذتعتالى اءتوهنابسلاقاذهلفرفكلابجوب هيلع مادقالاو رفك هللا, ءازهتسالا نأ ىنعب كنا

 0 اة ناميادمب مترفكدقلاق فيكف نينمؤماونو كيل نيةفانملا نا تاقن متاميادعب مر فك :همتاقكناعاد»ب ترفكدق لاق فيكف نينم ؤماونو < نيقفانملا نا تاق ناف كنا | دعن رف

 ( فأث - (نزاغ) - )

 امنانلوقيل مهتأسنئلو)

 انبي (بعلنو ضوُحتانك

 مسوهيلعهللا لص هللا لو سر

 بفكروكوبنةوزغفريسي
 نيب نو ريس نيقفانملا نم

 اذهىلا اورظنااولاقفهبدي

 2 نأ دير» لجزلا

 اهنوصحو ماشلار ىصق

 هيبن هللا عاطاف تاهبهتاويه

 اوسحا لاقف كلذ ىلع

 منلقلاقف مهاناف بكرلا ىلع

 هللاىناياولاقذ اذكو اذك

 نم َئشىف انك امهتلاو ال
 كباخص اسم نمالوك سمأ

 ضوخا# ئثىف انكن كلو

 انضعب رصصقيل بكرلا هيف

 نألو ىأ رفسلا ضءب ىلع
 كلذ ملقم مط تاقو مهتلأس

 ضوحم انك امنا اولاقل

 هللإبأ) دمتي (لق) بعلنو
 منكح هلوسرو هنو
 مهراذتعابأبعي ل( نؤزوتست
 اواعف هيف نيب ذاك اوناكمونال
 مهتازهتساب نوفرتعم مهناك
 ىتح م-ويف دوجومدهناب و
 مقوم مهئاطخإب اوحب و
 ل عج تيح ءازهتسالا

 ربرقدلا فرح ىلب هيأ هتسملا
 دعب ميقتسي امنا كلذو
 ءازهتسسالا توب“

 اولغةشتال (اذ رذتعتال)

 اهنافةبذاكلا وكنا اراذتعاب

 مرسر روهظ دوب معفنتال

 مرهظأدق (مرفكدق)

 دعب) كازا عرفك
 نامالاةراهظا دعب ( منامي



 ثيح نونمؤملل ةجروهوأ نيكرشلالعفيام كب لعفيالو مكرارسأف سكب الورهاظلا كن عا لبق, ث يح نوقفانلااهبأن امبالا
 نوفلحإ) نب رادلا ىف( ميل أب اذع مههنلالوسر نوذؤي نيذلاو )اين دلا ىف مهنا اب ةرخآلا ىف مط عف_ثيو ناميالا ىلارفكسلا نم مهذةنتسا
 باطلا (موضريل ل هللا

 مسيهبلا نورذ شيف

 مهربذاعم نودكؤي و

 اوضريو مهو رذعيل فاحلاب

 هللاو) مط ليقف مهنع
 هوضرينأق حأ هلوسرو

 (نينمؤم اوناك نا
 مني نمؤم متنكنا ىأ
 متيضرأ نم ق>اف نومجزت
 ةعاطلاب ةلوسرو هللا

 ريمضلادحوامناو قافؤلاو
 هلئااضر نيب توافنال هنال

 نكي لور ا
 كل اوقكدحا وئشاكح ىف

 هلاج او ديز ناسحا
 نأقحأ هللاو وأىنعفر

 كلذك هلوسرو هوضرب

 سال انأ( هنأ اوماعي 0(

 هللادداحن نم) ناشلاو

 دحلا زواج (هلوسرو

 نم ةلعافم ىهو فالخلاب
 قشلانم ةقاشملاكدحلا
 ربخلا ف ذح ىلع (هناف)
 ميجران) هلنأ قف ىأ

 ىزحللا كلذ اهذ ادلاخ

 (نوقفانم ارذح مظعلا

 ردي ىأ مالا ىنعمب ريخ
 مهيلعلزنت نا ) نوققفانملا
 فيفختلابلزنت (ةروس

 ىف.« مهسدن) ىرصبو ىكم
 رفكحلانم (مهولف
 نيقفانإلر ئامضلاو قافنلاو
 ىف تازئ اذاةروسلا نال

 ( ملأ ب اذع مط هللا لوسر نوذؤي نبذلاو) مهرارسأ كتبالو مهاوحأ نعبقنالو رهاظلا ىلع سانلا

 دوقب رساب نإ رام هعم ناكو مهلحاو ردوجو برضإ نم مويلا لسري نأ ىمأوهلاورمضأ ادقامي سو هيلع

 مهنوثأي متداهملا نعنوفلختتي وأ نعاطلا,نوماكت, نوقفانملا ناكونيماسملل 2 (7؟63)

 نيقفانأ ا رم سان عمتجا ىدسلا وةداتقلاق (موضرلا للابن وفلحإ) لجوزعهلوق# ة ةرخآلا ىف ىنعي

 اتحد لوةبامناكنا اولاف مث سو هياعهللا لص ىنلا فاوعقوف تباث نب ةعب دوودب وس نبس الما مهمف

 بضفف ةلاقملا هذ _هاولاقوم ور قف سبق نب ىماعهمساراصنالا نم مالغمه دنع ناكو ريجلا نمرسش نحف

 هريخأو لسو هيلع هللا ىل ص ىبنلا ىنأ مثريجلا نمرعش متت او قح د« لوقيام ناهتناولاقو مطوق نم مالغلا

 هيلعهللا ىلهىبما مهقدصف هب ةنكو مهنا ماع فاحو باذك | ىماعنا اوفلحواوركنافمطأسف مهاعدف

 ىلكلاولت اقملاقوةب لاذع لزافبذاكلا بذكر قداصلا قدم هللا لوقي ووعد صاع لعق لسو

 0 ار لير دياستسل لسانا لوسر عجزابلف كوبتةوزغ نغاوفاخت نيقفانم لا نم طهر ىف تلزن

 مهنعكغلب ايف ىنعي كوضريل نوقفانملاءالؤه نونم والاهيأ كل فلين اوةبآلا:ذهةنلا لزناف نوفلح و
 اذامىلاريمضلا اذهىنعمىفاوفلتخا(هوضرينأقح 1كوسرو هفاو) | سومياعللا ممتن لؤسر ىذأ نم

 م ًاهلوسر وةئلاو ىنعا او ل -وهيلع للا بص هلوسراضر هتلااضر ىف نال ى عت هللا ىلعدئاعريمضلا ليقف دوعب

 رخآلا نءامسدح أرك ذب تك افامهوضريدارملا ن وكن أزوجيليقو صالخالاوةب وتلاب هوضّريْنأ
 نيقدصمن روقفانملاءال اؤه ناكنا ىنعب(نينم م وناكنإ)هل اوسر كلذ كوهوضرب «نأقح أ ةللاو هانعم ليقو
 ا 1باطخ لعت ملأ ىقاعملا لهأ لاق (اوماعي 0 ىلاعتو هنادي سول وق :رخآلا ىهديعووهللادعوب

 روظأ نيب سودياعمتلاىلصتل لوسر تكمل طاملو اذ كواذكناكهنا لعتإلأ 4لاقيفهركنأ أو اهيسأ م“

 نم ىنعي اوماعيلأهلوقب نيقفانملا ب طاخهيلا نوجاتحام نبدلا ماكحأ نممهماعو نيقفانملاو نينمؤملا

 ىفةداحلا لصأ أوهلوسروهللا فلاخ نمهنأ ىنعي ( هلوسرو هللا دداحن نم هنأ !)انلوسر مهماعىتلا نبدلا عت رش

 هيما ق هفلاشوهدحرب_غىراصاذاانالف نالف داحلاقتي دحلا نم هقاق:شاوةاداعملاو ةيناجماو ةفلاخماةغللا

 رانهلنأ قف ىأ (مهجرانهَناف) هلوسروهللا دناعي وهلوسر وللا براحيىأهلوسروةنلا دداحيىنعم ليقو

 ةمظعلا ةحيضفلاوه منهجر ان ىف دواخلا كلذ ىنعي( ميظعلا ىزحلا كلذ) ماوبدلا ىلعىنعي (اهسفادلاخ) ماهج

 نينمؤملا ىلعىنعي (ةروسمهباءلزنتنأ) نوقفانملاىشحىنعي (نوقفاتلارذح) لجوزءهوق ب
 نينمؤمللةوادعلاودسملا نمنيقفانملابولق امي ىنعي (مهبواقىفامب) نينمؤملاربختىنعي (مهبنن)
 ىفنآرقلا لوزنوةحيضفلا نوف اخي وهنورتسي وءوسب نينمؤملا نورك ذي مهني ايفاوناك نيقفانملانا كلذو
 نعترثعبو نيقفانملات>ضفاهما ىنعيةريثملاو ةرثعبملاو ةخضافلا ىمستناكة روسلاه ذهوةداتق لاق مهنأش

 نيقفانملا نمالجر نيعبسرك ذهنلا لزنأ سابعنبالاقو مهبلاثمو مهب زاخ نعت رفسأواهتراثأو مهرابخأ
 اوناك مهدالو أ نالاضعب مهضعب ريعيالثل نينمؤملا ىلعهنمةجرءامسالارك ذخسن مثممماناءامسأو مهمامبب

 (نور ذحتام) رهظم ىأ( ج رخ هلا نإ) متئشاماوامعاهلوقكوهف ديدهنمأ (اؤ زهتسالق) نينمؤم

 نبالاق نيئمؤملا نعهنوفحوهنورتسي نوقفانملا ناك امدوجولا ىلارهظي ىلاءتو هناحمس هندا نا ىنعملاو

 املةبقعلا ىلع مس وهيلعهللا ىلصهنلالوسرلا و فقو نيقفانملا نمالجررسشءىنثا ىفةبآلاه ذه تازن ناسيك
 هللا لص هللا لوسر لب ريجربخافةماظمةليل ىفهلاوركجذتو اهالعاذاهباوكتفيل كوبنةوزغ نم عجر

 ةقاث دوب ىنعملا نال كلذحصصو نيقفانإل ثااذلاو نينمؤملل نالوالا اوأاَو زهتسا ل قوإيلد مسيباع ةلزان ىهف مهانعم

 نأنورذحياوناكو كفافن نمهراهظانورذحت ىأ هنورذحت تنك امرهظم(نور حام ج رخمهنلا ن )دب دهتىمأ (اؤزهتسالف) هيلا

 اذحضف ع ئانيفلزنيال هناوةث أبن دلق تمدق قات دد و مهضعب لاق ىتح هإهأ او مالسالاب مهم 0 زوتسا ىو مهيف ىجولاب 35 مهحضفب



 "هو

 ىلع هم -ةءازجالا لمتحاريثكل املا ناكنا ىتخنلا ميعاربالاقو ىلوأاهقب رفتودحاو ف:صىفاهعضا نأ

 كوالافىلوالامدقي. و مهئمةجاحلا عضوم ىرحشب كلام لاقو دحاو فئص ىفهعضواليلق ناكن او فانصالا
 مهلا طوح ماعيف راف :صقاهارناو مهمدق ماعفءارقفلا ىفةلخا ىأر نافةجاحلا اوةل1شا لهأ نم

 جاتحاموهومانغر دق ىلعريةفلا دب زي الف قاقحتسالار دق ىلعدي زياالةقدصاا نمأيشيلا عفد نم لكو
 لصح امر دق ىطعيؤ هتفرحةل ادا هنكلافرت# ناكن ا وأ يش هدءب ىلمعي الف ىنغلا مسا ىندألص>نافهيلا
 لبنح نبدجأل اقو دحرب_غنمةجاخلا مف ديامهنعهللاىذر ىفاشاا مامالا ._دعرامتعالاف هتفرحل اهب

 نافمهرد ىنئامةاكرلا نمدحاو لجر ىطعي نأ هرك أةفينحوب أ لاقوامهر د نيس نمرثك ًاريقفلا ىطعيال

 نا هتق دص ىطعي نأ ز والو نالوقهيف *ئزج لهف ىنغهنا نابفاري_ةفهنظي نم ىطعأ ناذ أ زجأ هتيطعأ

 لفس ناواداوالوالعناوادلاو ىطعبال ىفاشلاو ةفينحوب أ لاقو دجأو ىروثلاو كلاملاقهب وهتقفن همزلت

 ميلا مفديالف بلطملاونب و مئئاهونب مهو ىف رقلا ىوذ ىلعةةدصاا مركتو مها دع نم ىطعي وةدج .وزالو

 الو مشاه ىنب ىلع مرحت ةفينحوب ل اقو ةق دصلاانل لحتال تيب ل انا لسو هيل عهنلا لص هلوقل ئشةاكرلا نم
 مالسا الو ةيلهاج ىفانوقرافيمل دحاو ئشبلطم اوس وانا إ_سوةرل عهتلا ىلص هلوقانلي يد باطملا ىن ىلع هر :

 مرحمنال كلام لاقو مهنم موقلا ىلوم لسو هيل عننا ىلصهلورقأ بلطملا ىنب و ماه ىن ىلا وم ىلءةقدصلا مرحتو
 لعلا لهأرثكأ آههركفلاملادلب ىف نيقحلادوجو عم ,رخادلب ىلا لاملادلب نمةق دصلا لقن ىفاوفلتخاو

 ىلا عتوهتاحب سهلا نا مهماع ًاوذاءللإ سو هيلعهللا ىبصهلوقلولالا كلذب دابلا كلذ ءارقف بولق قلعتل

 هنا ىلعاوقفتاو نيحيحصلا ىفهلوطب ثيدحلا مهءارقذ ىلعدرتو ممئاينغأ نمذخ أ ةقدص موبلع ضرتفا
 هنافزيز علا دبعنب رمع نع ىكحامالا ضرفلاهنع طقسدلبلا كالذءارقفىلا هاذا وراد لب ىلا لاملا لقت اذا
 مهنهو) ىلاعتو هناحببس هلوق لع أ هللاو ناسا نماهناكم ىلااهّدرف مايشلا لا ناسا نستلم

 هيلعهللا لصةللالوسر نوذؤياوناكنيقفانملا نمةعاجج ىف تاز (نذ ًاوهنولوقي وىنلانوذؤي نبذلا

 سالحلالاةفان , عقيف نولوةتامهغابين أف اخت انافاواعفنال مهضعب لاقف ىنبنء الام نواوقي وهنوبيعل و لسو

 َنذ ًادجماف انلوقناع انق دصيف فاحنو ا ناقامر كشنو هينأ انعانتخام لوقت لب نيقفانملا نئموهودب وس نءا

 وي فت قحسا نبد#«لاقوةعماس نذأ اودىأنذ ًاوهىنعمليقوهلبقي وهل لاقبام لكعمسب ىأ

 هيفلاقدقوةقلاهوشمنيدحلا عفسأن ينعلارج ًارعشلار باثمز أ ناكو ثرحلا نبلّتبن هللاقي نيقفانملا

 ىنلاثي .دح مني ناكو ثردا نب لبن ىلارظنيلف ناطيسلا ىلار ظني نأ ب حأ نم )سو هياعهللا ىبص ىذا
 انعشامل اوقنفهقدص أ يشهثدح نف نذأ دعا لاقف كلذ لعفن الهلل يقف نيقفانملا ىلا مسو ياعسل

 وهلب روغديعب سالهنانذ ًاوهءطوقب نيقفانملادوصقمو ةبآلاه ذه هللا لزئاف انق دصيف هلفلحنو هينأ نم

 نذأأهنا به ىنعي (مكلريخ نذل ق) هلوقب هنع ىلاعتو هناصبس للا باجاف عمس دام لك رارتغالا عي رمش ماس

 داسفو ردعمتسأل المو ري عهتس لالا لدعدهاشو قدم جر كاوغك علو نأ

 ممكلوق لبقيالو كب ذك, ن أ نم ككريخ ك-ةدصي و ىكنم عمس هانعمو نينونم ني عوف صربخ نذأ "ىرقو
 هن !ىنعي ( نينمؤملل نمؤي وهللاب نمؤد ) ىلاعتهلوقب لسوهيلعهّللا لص د# هيه ىلاعتوهناحسس هللا فصو

 ماللابنينمؤملل نا الاوءابلاب هللا ناعالا ىدعام او نيقفانملالوق لبقيالو موق لبقي و نينم ملا قدصإ

 قيدصت هانعم نيئمؤلل نام الاو ةللاب تنم[لاقيفءايلابالا ىدعتبالفر فكسلا ضيقنوههللاب ناعالا نال

 ةجروه ىأ (ةجرو) هلمثنمآهلوقو كل نمؤن ًاىلاعت هلوق موماللابالا لاقي الف هنولوقي امو نينمؤملا

 ىلاعئو هنادعم_س هلل نا .فنونمؤم ممن نوم زي اوناكنيةفاذ م1 نالكتم لاقامماو- (؟<تءاونمانيذال)

 ماكحأ ايرك منال رلسوةءاعشللا لص هنوكى ليقو نيقفانمللال نيصلخلا نينمؤال ةج-رهناهلوقب مهمذك

 ىنلانوذؤي نيذلامهنمو)

 ( نذأ وه نولوقيو
 قدص!ىذلالجرلانذالا
 لوقلبقي وعم سام لك

 ةحراجلابىمسدحأ لك

 نأك عامسلا ةلآ ىه ىتلا
 مهؤاذيا اوةعماسنذأ هتلج

 نذأوههيف مطوقوه هل
 نم هنأ اوةمدملاهباودصق

 ةرغلاو بواقلا ةمالس لهأ
 وهام ىلا_ءتهللا هرسفف

 لاقفهيلعءانثو هلح دم

 (مكالربخ نذألق)
 دبرنقدص ل جر كلوقك
 لكنا السلاو ةدوحلا

 م نكلو نذأوه مل

 وهدبرب نآزوجيونذالا
 اهو قحلاو ريخلا ىف نذأ

 سبلو هلوبقو هعامس بحب
 رسف مث كلذري-غ ىفنذإب

 نمؤي)هنابريخنذأ هنوك
 ماقال للاب قدصي ىأ (هللإب
 نمؤيو) ةلدالا ئمددنع

 نم لبقيو (نيئمؤملل
 نم صلخلاني_نمؤملا

 راصنالاو نبرجاهلا

 ءابلاب نامبالا لعف ىدعو
 قيدصتلاهب ددقهنال هللا ىلإ

 رفكلا د_ذوهىذلاهللإب

 هنال ءاللابنينمؤملا ىلاوهب
 نينمؤلانمعامسلاد_دق

 هنولوقبام مط ملسينأ و

 نيق داص مهن وكله قدصي و

 هلوق ىلا ىرئ الأ هدنع

 فيك انل نمؤعب تنأامو

 (ةعروإءابلا نع "ني
 ةجرونذ ًاىلع فاطعلاب

 اورهظأى أ مكتماونم ,انذالة جحر وهو ىأ( كن ءاونمآ نب ذلل) رايق الوا# ,يغممسبالةجر نذأوربخ نذأوه ىأربخ ىلع فطعةزج



 3014. مهتبكر نبذلا(نيمراغلاو)
 (ٌيمراغلاو) ىلاعتو هناصسهلوق هو سداسلا فنصلا « هضرغ غولب ىلاهرفسىف هيلا جاتحيام هيا !فرصيف (هللا ليبسفو) نوبدلا

 اهنهمراغلابدارملاو ناسنالا ىلعاقاش هنوكسلا ءرغ نبدلا ىمسو سفن ىلع شيام موزلةغالا ىف مرغلا لصأ جيجاوأ ةاز فلا ءارقف
 (ليبسلا نباو) مهم عطقنملا
 هلام نع مطقنا| رفاسملا

 فىلا ماللا نع لدعو

 ناذياللةريخالاةعب رالا ىف

 نكيولاذا.هنويدردقب تاقدصلا لام ن«نوطعف ةيصعمريغ ىف مهسفنالونادا مسق نآمسق مهو نونوب دملا

 نوطعيف نيبا!تاذ حالصاو فورءلا ىفاونادا مسقو نوطءي.الفءافو .هدنع ناكناف مهنوب دب ىفبب لام مط

 هللا ىلههللالوسر ناراسي نبءاطع نعىورامل ءاينغأاوناكن او مهنوبدهب نوضقيام تاقدصلا لام نم
 لجرلوةناعاريسأ ل جرلوأ مراغلو يباع لماعاو هللا لبس ىفز غل ةسملالا ىنغا ةق دصاا لحال لاق سو هيلع

 مراس نبءاطعنالالس مدواد ول اهج رخأ ىنغال ناكسملا ىدهاف نيكسملا ىلع قدصتف نيكسم .راجهل ناك || قاقحتساىف خس 0 مهننب

 نع ىردخلا ديعس ىفأ ن عراسي نبءاطع نعاس نبديز نعرمءمهاورو لسو هيلعةنلا ىلص ىنلا كردي |] قبس نم م,يلع قدصتلا

 فنصلا « أيشتاقدصاا نم ىطعيالف ةيصعم ىف هنيد ناك ماما هانعمالصتم ملسوهيلعهنلا لص ىنلا ] هبنف ءاعوال فنال هركذ
 لام نم مهس مهلفةازغلاهب دارأو هللا ليبس ىفةقفنلا فو ىنعي (هللال يبس فو) ىلاعت هلوق © عباسلا أ عضوتنإب ءاقحا مهنأ ىلع

 ةوسكللاو ةقفنلا نم داهملا ىمأ ىلع هب نونيعتساموزغااىلا جور ااودارأ اذان وطعيف تاقدصلا اوامحي و تاقدصلا مهيف

 فى ريركنواط ةنظم

 نباو هللا ليم_س ىف هلوق

 حيجربو لضف هيف ليدسلا
 باقرلا ىلع نين مل
 تعفو امئاو نيمراغلاو

 ىطعيالو ىردخلا دعس اوءاطعثي د> نم مدقتا ل ءاينغأاوناكن او كلذ نوطعيفةلوجلاو حّتاسلاو
 | جملا ىلا هللا ليد-سمهس ف رصي نزوح موق لاقو معلا لهأ اراك أد_:ءجحلادارأ نا ةنلا ليبس مهس نم

 | نامهضعب لاقو هب وهار نب ق>ساو لبنح نب دج أب هذهيلاو نسما لوقوهو سابع نبا نعكلذ ىورب
 هوجو عيج ىلا هللا ليبس مهس فرص ءاهقفلا ضعب زاج ا اذطو طقف ةازغلا ىلعهرصق زوج الف ماع ظفالا

 ىفماعهللال يبس فوهلوق ناللاق كالذريغو دجاسملاةرامعو نوصحلاوروحلاءانبو قوما نيفكست نمربملا
 نماثلا فنصلا # هيلعروهجلا عاجال حيحصااوهلوالا لوقا او هري-غنو دفنصب صاح الف لكلا فيعاضت ىف ةنآلا هذه

 نبارفاسملاىمس قي رطلاليب لاو دلب ىلا دلب نمرفاسملا ىنعي (ليبسلانباوإ) ىلاعتوهناحبسهلوق ف || نوكيلديل نيقفانملارك ذ
 : ٌقراصمقانصآلا هذه رعاشلالاق قي رطلاهتمزاللليدسلا

 مهريغ نو دةصاخ تاقدصلا قادل تاهتك اوتبش ناىلا * اديلو ىنتب ر برحلا نءاانأ

 ءاوبهرفسةنؤلهيفكيامتاقدصلا نم ىطعيهرفس ةؤاسمدب عطقيامدل نكن م واحابم|ر فس دن يم لكف امسح مهتماو بل مهنأ ىلع

 نباقارعلاءاهتفلاقو فيضلاوهليبسلا نب|ةداتقلاقو لامهل نكي موأ هدصقيىذلادلبلا ف لامهل ناك

 ةبالاء ذه ىفاهرك ذ ىنلا ماكحالاهذهن ا ىنعي (هتلا نمضي رف ) ىلاءتهلوقو ف عطقنلاجاحلاوهليبسلا
 مكح) هدابع اصعب ىنعي(ملعهللاو) ةضي رفءايشالا هذههللا ضرؤ ليقوةللا نمةبجاوةضي رف

 اهف ىنعي (

 مهناب اراعشاو مهعامطال

 اهفراصم نو اهنع ءادعب

 2 4 امو اطامو مطاف
 قفئاةاكإ زاب قاعتت ةقر فتم ماكح أ ىف ةعبا ارلاةلٌسملا وج لاخ الو ضّةن همكحو هربب دن ىف لخ ديال ىط ضرف ا 3

 ةقدص مطاومأ نمدذخ ىلاعتهلوق ليلدب ةطورفللاةاكزلا ىهءارقفال تاق دصلااهئاهلوقب دارملا نا لعءاماملا || ناد يف ماكستلا ىلع
 3 : ةفلؤملا هس 0
 ءاهقفلا نم ةعاج بهدف ضعب نود فاندالاض عب ىل اهلك اهفرسصز اوج ىفواهتمسق ةيفيكى اوةلّدخاو 00

 1 نا وبكم وو ٠ 'ء 'ش « , || ةباحصا|عاجاإبطقس مهمولق
 لاقىفاشلابه 5 هيلاو ةمركعلوقوهو نيقابلادوجو عم فان_صالا ضعب ى لاهلك اهفرصزوجيالدن 5 00

 ءاوسلا لعةمسق ماسق !ة ينام مهامس نيذلاةتسلا فانصالا نمنيدوجوملا ىلعهلامةاكز مسقين أب رعاشا نال شا و

 ةتسلا فانصآلا نم نصلك ةصح مه سفنب هناك زمسقاذا طقاس لماعلامهسو طفاسة فلما ءهسنال ؟كلاو ىهنع ىنغأو مالسالا

 نافزاج ةثالشلا كئلوث نيب توافوافرثك أ وأ ةثالث مهنم دج ونا مهنم ةثال* نم لقأ ىلا فرصصت نأز وجال
 توتاناف قاقصسالا دح نجر لامهيلا فنصا!كالذ ةصح عفداد_حاوالا فانصالاضعب نمدحبم

 هذه نم دحاو ف نصى ا لكلا فرصوله نأ ىلءاماعلا نم ةعاجب بهذو نيقابلا ىلاهّدر يمثل ضفو هتجاح

 هنمامالعا ةينامعلا فانصال هذه ىمسا-ء !ىلاعتو هناحع.سهنلا نالزاج مهن .دحاو صخش ىلاو أ فانصالا
 لاقدب و سابع نباورمس لوقا ذ هو اعيج مه اهتمسقا هنماباحاال ةيناعلا هذه نءجرختالةقدلا نأ

 زوجيلبنح نبدجأ لاق لينح نبدجأو ىأرلا باعصأو ى روثلا نايفس بهذ هيلاو ءاطعوريبج نب دعس

 ىهتنو عفترب صاش

 ىنعمىف(هللانمةضيرف)
 هلوقنالدكٌقلاردصملا
 ءارقفلل تاقدصلا اننا

 نا ةمسقلا ف (ميكح )ةحلصلاب (ميلعةنناو) مط تاقدصلا هنا ضرف هانعم



 د و 0 تس حل تا ا و حا

 ظل سس حسم سس

 لكل !نءااذكووزغلا ىف هيا نوجا حب امف مهببصأ فرصيةازغلا فو مهنوب دءاضق ىف مهبيصت فرصيف

 اذذلا
 لاقفهعبتي نأ عف اروب أ داراف ةقدصلا ىلع موزخم ىنب نمالجر لمعتسا لسو هيلع هللا ىلص هللالوسر نأ

 فنصلا « ىقاسنلاو ىذمرتلا هجوخأ مهنم موقلا لوم ناو ةقدصلانل لحال إس وهيلعةللا ىلص ةلنالوسر

 نامسقف نيما لا مسقاماف رافك مسقو نوما سم مسق نامسق مه و مج واق ةفاؤا او) ىلا عتهلوق عبارلا

 مهفلأتب تاقدصلا ن م مهيطعي م سرها سالو اكبر قرأ نميوق حلالا

 مهن تناكواوماسأ ءالؤ وهف ىماسلا ساد سم نب سابعلاو سباح نب عرقالا نصح نب ةنبيع ىطعءأ5كلذب

 ةيوق مهنبن تناكواوماسأ موقو مالسالا ىف مهتبغر ىوقنل مهيطعي سو هيلعهتلا ىمصةثنا وسر ناكف ةفيعض

 مو هيلعةنبا ل هللالوسر ناكفردب نب ناقرب زلاو اح نبى دع لثم مهموق فارشأ امهو مداسإلاو

 س# س#ح نم ءالؤهلاثمأ ىطعي نأ ماماللزوجيف مالسالا ىف مطاثمالابيغرتو مهموقلا فل ات مهيطعي

 كلذ. نم مهيطعي ناكرس وهيلعةنلا ىلصةلنال اوس رنالإس :دهيلع هللا بد هللالوسر مهم نمع ىفلاوةمينغلا

 مضومفرافك موقءازابنون وك, نيماملا نم موق ق مه نيما لا ةفلؤم نم ىناثلا مسقلااضي تاق دصلا نمو

 مهنو دهاجال نيماسملا نم مهسازإب نيذلا» ءالؤهوةمظع ةنٌؤموةريبك ةفلكرالا نيم سما شويج مهغلبتال

 ةفلؤملا مهس نمل يقو ةقدصلالام نمةاز زغلامهس نم مهيطعي نأ مام الل زوجف لاح فعضاوأ مهتين فعضل

 مهيطعيف مامالا ىلا اهنوامحح 100 زلمه :.نودتخ ا فةاكذلا تنام نم ةعاجءازاب موقءالؤه نمو مهم واق

 نم ةئاهلثب نكي ناب تمو ىدع نا ورش ليس هس نسر فو تاتش 2

 ىيربوأ مهرس ى شخ موق مهفرافكلا ةفلؤمامأو اربعب كيندال ركب وب اهاطعاف هموق تاق دص نم لبالا
 ا اوسرناك دقفهمالساوجري وأهرششف اخي نم ىطعينأ ماماللزوجيف مهمالسا

 ازعأدقف مويلاامأ مالسالاىلاهليم نمىرب ناك للة يمأ نب ناوفص ىلع أ كس | سس نم مويطعب
 دق 5 كرشم ىطءبالف نيكرشملا نمدحأ هيلع فلأتينا نعمانغأو كلذ ىلعد+اهلو مالسالا
 ةمركعو رم نبا نعك لذى ور. طقاس مهمهسو ةعطقنمةفلؤملانأاوأرو للعلا لهأ نمريشك اذهملاق

 طقس لتباثمهمهس موقلاقودهب وهار نب قحساو ىأرلا باخأو ىروثلاو كلاملاقدب وىبعشلا لوقوهو

 جاتحا نانوطعي دج أ لاقو روث ىنأو ىلعنإ دمر فعج ىنأو ىرهزلا لوقوهو نسما نعكلذ ىورب
 فذح هيف جاجزلا لاق (باقرلا ىف 9 ىلاعتوهنا>بسهلوق 0 سمادلا فنصاا 0 كلذ ىلا نوماسملا

 مويلا عف ديف نيبناك-لا فعوضوم باقرلا مهسنالوالا لاوق أب افرلاريسفت و باقرلا كف فوهري دقت
 ىخنلاو ريبج نب ديعس مهنمءاهقفلارثك أل وقوهو هنعىلاعتهللا ىضر ىفاشلا بهذماذ_هو هباوقتءيا

 وهوىلاثلال اوقلاك ان [ىذلا هللا لام نم مهوت آو ىلا عتدل اوقاضيأ هيلعلدن ودعس نب ثيللاو ىرهزلاو

 هيلعلدي ونوقتعي و دربعهب ىرتشيف باقرلا قتعلع وضوم باقرلا مهسنا قدعساو دجسأو كلام بهذم
 هباهصأو ةفين>- ىلألوقوهو ثلاثا !لوقلاةاكزلا وم لجرلا قتتعي نأ س اباللاق هنا سامع نبا نعىورام

 باقرلا فوهلوق نالستاكماهمناعي و ةبقر قتعىفاهنم ىطعي نكلوةلماك ةبقر ةاكزلا نم قتفيالةلا
 هب ىرت شي ف صنو نيبتاكملل ف.ذ نافصن باقرلا مهسنا ىرهزلا لوقوهو عبارلا لوقلاضيعبتا|ىضتقي
 ىلا عفدي نأ باقرلا مهسىف ط وحال انباعصألاقةاكرلا نم نوقتعيف مهءالسا مدقواوماصواوأص نمي ديبع
 كالملا مالب ةمدقتملا ةعب رالا فانصالل ت اقدصلاتثثأ ىلاعتو هناح ب سهنا هيلعل دب و بتاكملا نذا,ديسلا
 فائصالا نأ ىهوةدئاذ نم قرفلااذطدب الف باقرلا فو سماحلا فنصلا فلاقوءارقفلل تاقدصلااه !لاقف

 معضويف باقرلاامأواؤاشامف كلذ نوفر صيف تاقدصلا نم مهبيصن مهيلا عف دياهرك ذ مدقنملاةعب رالا

 نيمراغلا ف لوقلا|اذدكو هيف فرصتلا نم نونكمي الومهبلا عف ديالو قرلا نم مهاق ر صيلخت ىف مهببصأ

 ىلع (مهبوافق ةفلؤللاو)
 برعلا نم فارممأ مالمسالا

 هللاىلص هللالوسر ناك

 ناىلع مهفلأ ياسو هيلع
 اوماسأمهنم موقو اوماسي
 ىلع مطاري رقت مهيطعيف

 مه (باقرلا فو) مالسالا
 اهنم نوناعي نوبتاكملا



 اهتمفنص ىأىفاولاق مهنا
 دنءو كأْؤسأ اهتعضو

 نمدبال هللاهجر ىفاشلا
 وهو فانصالا ىلا اهفرص

 ؟

 نسح أ نيكسا نأ اذهمتبثف ةنكسملا لأسو قاد .ذوعتالريقفلا نمالاح اوسأ نيكسملا ناكولف سنأ
 عماكلام ملتي رصبلا ىف نولمعي ناكاسل تناكف ةنيفسلاامأ لاق ىلاعتو هناصيسهللا نالو ريقفل | نمالاح
 ثلائمسق ةنكسملاو نادضرقفلاو ىنغلا ن الو ةريثكر يناندىواستر حبلا نفس نم ةنيفسا !نالةنكسملا مسا

 نمالاح أوس أن يكسملا نأ ىلع هقفاو نمو ةفينح ىأ ةخيو نيكسملا نمالاح أوس أر ييتفلا نأ اذهب تبثف امهنيب
 ىلع لدي اذ_هوبارتلابهدلج قمل ىذلاوهوةب رتماذ هنوكنيكسملا مصوةب رتماذان كسموأ هلوقريقفلا

 املهريمغ نمةجاحدشأ نيكسملا نكس ملولف نيك اسمال تارافكسلا لعج ىلاعن هللا نالو ةدشلا ورضا ةباع

 ديسهل كرتي اف لايعلا قفو « هتب واح تناكىذلاريقفلاامأ ىعارلا لوقباضيأ جتح اوهلاهلمج

 لاقاذكو هلئثال ىذلا نيكسملاو لك ايامه ىذلاريقفلا ناءالعلا نب ورم ىنأو ىىمصالا لوقباضي أ جتحاو
 نيكسملاو مداحلاو نكسملاهل ىذلاربقفلا ليقو هلئوئال ىذلا نيكسملاو شيعلا نمةغايلاهلىذلاريقفلا ىدتقلا
 ىلاعتو هناحبس هنيا لاقري_غ نعاينغن اكن اوهيلارقتفمووف ئشىلا جاتحم لكنا ل_قوهل كالمالىذلا
 انيكسموأ هلوقامأ جِخخاه ذه نع باوجلاولاملاناد_جو عم رقفا| مسا مط تبئاف هلا ىلا ءا ارقفلا متن أ

 ةبرتماذهنوكبانهروك ذملا نيكسملادية هنال +_دعىلاعتهنلا ىضر ىعفاشلا مامالا بهذ ةقحو هفةب رتماذ
 تارافكسلا لعج نءباوجلاو ةدئاف ديقلا|ذط ىتبيملالاو ةفصلاهذهمال نإكسم د-_جوب.دق هن أىلءلدف

 هنأ ىعارلا تيبب لالدتسالا نعباوجلاو ةنكسملاةدش نم بارتلابهدلج قصا ىذلا ريقفااوه هنا نيكسملل

 تاياورلاامأو هبلالدت_.الا طقسفهيلع نيكسملا قالطازاج مسالابدرف أر يقف لكف هدحو ريقفلارك ذ

 رقفلان الجلاب و نب رسفملا نمهري_غو سابعنبا نع تاياورلا نم مدسقنامب ةضراعم ىبهف ةروك ملا |[ ريقفلا من ةمركع نع ىورملا

 ءدنعناللأسال ىذلا

 نيكسملاولاحال هيفكمام

 ًايشدحالهناللأ سي ىذلا

 ع وهنمالاحفعضأوهف

 ىلع هللا هجر ىفاشلا

 (يلعنيلماعلاو) كسلا
 اهنوضبقي نيذلا ةاعسلا يه

 وه نيكسملاوهرهظراقفةجاخلا تر سكى ذلاوهريقفلاف لالا فءضوةجاملاةد_ثش نع نانرابعةنكسملاو

 ىلصةنلالوسر نأ ص اعلا نب ورم نب هللا دبع نعت وتلا باط ىف ةكرخلا نع تكسو هسفن تفعض ىذلا

 الو ىرتأةب اورىفهلودوادوب ًاوىثا لا هجر أ ىوسة ىم ىذلالو ىنغلةف دصلا لحتال لاق سو هيلع هلل

 وه ١ ال هنا ىلا !امهم أن الجر ىت ربخأ لاق رايخلا نب ىدع نب هللا ديمع نعىوقة يض ىذأ

 اتئشنالاقف نيدلجان رف همي وران ]انيق مقرف ايلاف تافدتسملا مسقي وهو عادولا ةيىف

 نيلجرناهظفلو ىفاشلاهجرخأو ىفاسنلاو دوادوب هجر أب ستكمىوفلالو ىغلا يف ظحال اراكتيطعأ
 ةوقىذلالو ىنغلاهف ظحالواكتيطع أ امئش نالاقف ةقدصلا نعدال أسف لسو هيل هللا ىل_ه هللا لوسراينأ
 هدنعن وكن أهدح>نورثك الالاف ةقدصلاذخأ نم عنميىذلا ىنغلاهح ىف ءاماعلا ملتخاو بستكم

 كلم نم موقلاقو مهرد ىتئام كلاي نأهدح ىأزلا باخ لاقو ىىفاشلاو كلام ل وقوهو ةنسهلامعو هيفكبام

 نمملسوهيلعةنلا لصةتنالوسرلاقلاق دوعسم نبا نع ىورامل ةقدصا!هللحتالا مت مقوأ امهر د نيس

 اموهللالوسرايل بق حودكوأشود_خوأ شوج ههجو ىف هتائسموةم ايقلاموبءاج هينغيام هلو سانلا لأس

 نادك وثلالوقاذهو ىئاسنلاو ىذمرتلاودوادوب أ هجرخ أ بهذلا نماهنمقوأ امهر د نوس#لاقهينعي

 نيعب رأليقوةاكرلا نمامر د نيس نمرثك أ !لجرلاىطعين ًازوجالاولاقو قحساود_جأ او كرابملا

 ل ادقفةش ةوةمقهلو لأس نم لسوهيلعهنلا ىبص هللا ل اوسرلاقلاقى ردخلا ديعس ىأ !نعىوراملامهرد

 ىلاعتو هناحبسهلوق كلاشلا فنصلا « ا«ردنيعب ر ًانامزلا كلذ ىف ةيقوالاتناكودوادوبأ ا هجرس

 نوطعيفاهنهج ىاهعضوواهلهأن ماهضبقو تاقدصلا ةيابج نولوتي 020/ءايلاوهر (اهياعنيل ءاعلاو)

 لاقو ىفاشلالاقدب ورمع نب !لوقاذهوءاينغأوأ ءارقفاوناكءاوسمطامأ أروجأردقب تاقدصلال ام نم

 ظ لم ةرجأوهلوقي ىفاشلاناالا دهاجت عم ظفللارهاظو تاقدلا نم نْعلا نوطعي كاحضلاو دهاجم

 عفارىلأ نعىورامتاقدصلا ىلعالماءنوكينأز وجبال ىلطملاو ىمشاملا نا محصلاو لمعلار دقب ردقتت
 0 ا سم سس سس سا ع مس سس وص و سس ب و ع سمسم مج يووم سي يح مع دج ل وييع تط 2727

 نا



 ؟نذ

 0 هيادوبأ ج .رخأ كقح كتيطعأءا ازجالا كالت نم تناك نافءازج ا ةينامئاهأزؤ-

 ىلعةاكزلا باجيا ىف ةمكسحل اهجو ناب ىف ىو الا ةلٌث#سملا ( لاسم هيفوةبآل هذه مح ناين ىلصفإل
 هببسو عبطلاببوب# لاملا نأ لوالا هجولا هوجو نم كلذو سانلا نم نيا حلا ىإ اهفرصو ءايذغالا

 لاما ناكف ةردقلا كلل ليصصل ببس لاملاواهتاذ/ة ب و لاهكلا ةفصولاكلا تافص نمةفصةردقلانا
 تاعاطلاب لاغتشالا نعو لجو زع هللا ب> نعهب لغّتشا لالا بح ىف باقا!قرغتسااذاف عيطلاباب وبحم

 هللا نع دعبلا ببسوه ىذلا لاملا كلذ ىف ةاكزلا باح ةيطالا ةمكحلا تضتقاف ل_بوزعةنلاىلاةبرفقملا

 باقلاةوقيجوت لاملاةرثك ناىناثلا هجولا هنمةاكزلا جارخاب لجوزءهللا نم ب رتالاببسريصيف
 ببيسوه ىذلا لالا كالذ لقيل ةاكزلا ى اعتو هناحبس هللا بجو افاها ذو ا-متاوهش ىلا لي ملاواين دلا بحو
 ةقاشريغةين دبا فيلاكنن!|نال نمؤملادبءلاناحتماةاكزلا ب وجو ببسثامااهجولا باقااةواسقل

 ةاكزلا جاوخاب ندعم دابعلا ىلعةاكزلا لجوزع هللا بجواف سفنلا ىلع قشملاملا جارخاو دبعلا ىلع

 لاملا نأ عبارلا هجولااط عناملا ىصاعلا نمهسفنابةبيطاط جرخملا عيطملا كلذي زيي لاومالا باحصأ
 ةفئاط عف دب ءاينغأ مه نيذلا هنازْح ىلاعتو هناحبب ثلا سماف هللالايعءارقفلاوهللا ناز ءاينغالاوهللا لام ||

 ديعلا قاعي وهلامع ىلع قفشملا مالا لاثتم ا ىلا عراسملا عيطملا نمؤملا دبعلا بس ثيف هلايع ىل!هلام نم

 مان زاخلانالاق ملسوهيلعفللا ىلصوىنلا نءىرعشالاى سوم ىفأ نع(ق)هلام نمهلايعل عئاملا ىصاعلا

 هنهل م ىذلا ىلا هعف ديفه_سفن هبةبيطارفوم الماكهيطعيفهب ىعأامىطعي لاقاب رو ذفني ىذلا نيمالا
 هللا يجوافءاينغالا ىدبإب ىتلالاومالاب مهم واق تقلعتا رءارقفلا نا سماخلاهجولا نيقدصتملا دحأ

 ناسنالاةجاح نع لضافلالاملا ناس داسلاهجولا مه واقلاببيطتلاملا كل ذ ىف ءارقفالاببصأ لجوزع

 رب_ىيال ىتحءارقفلا ىلا ةاكزلا عف دب ىماف لاملا قاخ هلجال ىذلا دوصقملا ن ءالطعم قب كسمأا ذا ةيلصالا
 ءالؤهالا تاقدصلا فدحال قحالهنأ لعل دن ةبآلا ةيناثلاةام_.ملا9ج ةيلك-اابالطعم لاملا كلذ

 تابثاللنا ةملك- فامونا نمةبكس ماهنال كِلذو رصحلا نا ديفتام ا ىتملكن ال+_لع عمت كلذ وةيناعلا

 تاقدصلا نا ىلع كلذ دفءادعامع هفرصوروكذملامك-لا ناديفي امهعامتجا دنءف ىفنللامةملكو
 ءارقفلال والا فنصااف ةيناُعلا فانصالا نايب ىف 4ةثلا“لاةلم ملا ةيناعلا فانصالا ىلا الا فرصنال

 ريقفلا نيب قرفلا ىف ءاماعلا فاتامث مهلخدب مهجرت ىنبالن يذلا نوجاتحنا مهو نيك اسملا ىناشلاو
 لاقو لئاسلا نيكسماو لأ سيالىذل ربةفلا ىرهزلاوةمركعودهاجمو ن_سحلاو سابع نب |لافقف نيكسملاو

 ردقيالو هبايثو+سفن ىتن أن .ريقفلا نكلو رولا ىلا ةرغلاو مهردلاىلامهردلا عج نمريقفب سيلر متن با
 لاقو .جاتحلا ميحصا نيكسملاو نمزلاجاتحنا ريقفلاة داتق لاقو ففعتلا نم ءاينغأ ل هاما مهبسح عيش ىلع
 هل نم نيكسملاو نمز ريغوأ ناك 1:مزاءقوم همم عقتف رحالوهل ل هال نمربقفلا هنعىلاعتهللا ىضر ىنفاشلا

 ريقفلا نمالاح نسح أ هدنع نيكسملاف لئاسريغوأ ناك الئاس هتيافكسلاهقومهنم قتال نكسلو ةفوحوأ لام
 ريقفلا نيب قرفاللاق نم سانلا نمو نيكح لا نمالاح نسحأ ريقفلا ىأرلا باخصأو ةفينحوبأ لاقو
 فان هالاءالؤهىلا تاقدصلا فرص ؟.- ىلاءتوهناحب هللا نا هقفاو نمو ىعفاشلا ةح نيكسملاو

 نمدش أ مهنجاح نكس مولف مهالاف ىهالإبأ دببامناو ءارقفلابأ دبف مهتحلصملاليصحتو مهتجاحلاعفدةيناغلا
 ديبالاقراةفااروسكملا ريقفلا لد اومهمأدبامل نيك اسملاةحاح

 لزعالا ريقفااك مداوقلا عفر « ترباطتر رونلا دبا ىأرامل
 هتجاحو هنن امزلاريقف ىمسا :اريقفلا نأ اذه تبث راقفلاروسك لا تببلا!ذهىف ربقفلا ىنارعالا نبا لاق
 لاقور قفلا نمذوعتي ناكل سو هيلعهتلا ىل_ ص ىنلا نالو ب سكللا ف باقتتلا نمةنامزلاهعنمو ةديدشلا
 ثيدح نمىذمرتلاهاور ةءايقلا موب نيك اسس ةيصز ف فرشحاو انيكسم ىنتم أواني سم ىنبحامهللا



 ظ مالسالا,نورهاظ ةيف نيكرشلاب لعفيامو 2 !نوفاخم (نوقرفي موق مهنكسلوك<نم مهامو) نيم ملا ةلجح نأ (مكسنمم منا هلدإب هي

 نوسدنياةفنوأ( الخ دمو 1 اناريغوأ(تاراغموأ)ةرب زجوأ ةءلقو أ لبج سر نم نينص>تمهيلا نحل ل هه

 نمد ( 0 حوملا
 ىكزماي نم) نيقفانملا

 ىف كبيعي (تاقدصلا

 نعطي و تاقدصلا ةمسق

 اهتماوطعأناف) كيلع

 لذا هنماوطعي/ناواوضر
 ةاجافللا ذا (نوطخسي مه

 اًوجافاهنءاوطعي/ ناو ىأ
 نإب مهف صو طا

 خرا نحس هاكر

 فاطعتسا مالسلا هيلعهنال

 ذئ.و كم لهأبولق

 م-بيهلع مث انغلازيفوتب
 ول او)هنمن روقفانملارحضف

 هللا مهان ؟ اماوضر مهنأ

 هلنااندسح اولاقو هلوسرو

 هربدقت فوذحتول باوج

 اريخ ناكلاوضر مهناولو

 ايبا هيت

 نوت تب اطوتاسلا

 اولاقو مهبيصن ”لقناو

 انقزريسانل مسقامانبسحو

 انتو يف ىرخأ ةمينغ
 هيلعةثلا ىلص هنلالوسر

 مويلاانان 1اىرثك سو

 انمنغي نأىف هللا ىلا انا

 مث نوبغاراهلضف انلوخيو
 فانصالا ىلعتاقد ما! سذجر صق ( نيك اسملاوءارقفال تاقدضلاا: )لاف اييفوش زب يلااهمضاؤب نم

 نوب ذاك مهم أني ( كتم مهامو) كامو كني د ىلع ىنعي(كن منار نيقفانملا ىنعي (هللابنوفلح د)

 نودجول) قافنلا نم هيلعمهام ىلعاورهظتن أن وفاخمهنأ ىعل (نوقرفُي موقمهمتكاو) م ف

 ' سرفلا نمئش مهدربالاعارسا نو ءرسسب 0 ار نرسم في يسابق ل(كلااارإرأ) ١ (560) هو)هوحتاوابقال(هيلا اولوا) ).15(

 نونمأياموق نو دو لليقوءهيلااوب رطاب رهماو دجوول ل.ةوهيلا نؤجايالقعموانصحوازرح ىنءي ( أحلم
 وهو ةراغم عج لاب ىفاناريغ ىنعي (تاراغموأ) موقرافلومسهبلا اوراصل شم مهسفنأ أ ىلع مهدنع

 ىبرسلاوهو هيف نواخ ديل وخد عضوم ىنعي (الذدموأ) 0 أناسنالاهيفروغي ىذلا عضوملا

 9 اولول) لك عدم لسشفلوصر فال, رع هوا دياهسبو نسبحلالاقو عوب ربلا قفن.؟ ضرالا

 هيلا | اواولاهقيضأأو ةنكمالا رش ىهو ةئالثلا هوجولا هذه دحأىلعوأ ةفصلاهذهباناكماو دجوول مهن أى عملاو

 ةدشل نيقفانملا نأ ىنعملاو ناكملا كلذ ىلا نوع ربي مهو ىنعي(ن و>مج مهو) هيفاوز رحتو هيلا اوعج .راىأ

 هيلااو راصل ةنكمالاه ذه دح ىلا نم اون رهينأ اورذقول نيئمؤماو ملسو هيلعهتلا ىلص لنا لوسرل مه ل
 ىميعا ةرصي وخلا ىذف تازن (ٍتاقدصلا فكر نم مهنمو) لا ةوهناحب سوف كا مهتغب ةدشل

 ىلصهللالوسر دنع نحن امنب لاق ىردخلا ديعس فأن (ق) جراوخا لص أو هوريهز نص وقرحهمساو

 هللا لوسرلا-قف لدءاهنلالوسرايلاقف مي ىنب نملجر ةرصي وح اوذهانأ ايف مسقب : وهو )سو هيلع هللا

 باطخلا نبرمج لا ةفلدعأ نا ترسخوتب خدقةياور فول دعأملاذالدعب نم كليو لسو هياعفتلا ىلص

 مهنالص عمدت الص دحأ ارقي اباأهل نافهعد لس ,وهيلعهللا لد هنلال وسر لا ةف هقنع بر ض اف هيف لن ذن|

 اممالسالا نمةياور فو نبدلا نم نوق ةرعمهيقارتز زواحال نآرقلا نو رقي ةباور ىفدا از مهمايص عمهّمايصو

 هذهتلزنف ”رسلا مع ل اونو أ4لاقي نيقفانملا نملجرلاقى ءاكلالاقو ةيمرلا نممهسلا قرمي

 وهو ملسو هيل عةنلا ىلص ىنلا ىف ًاةيبا ارعأب دهع ثيدح ةيدابلا لهأ نمالج رنأ انلزك ذةداتقلاقو ةبآلا

 ملسو و هيلع هللا ىل_صفتلا ى :لاقف تلد عاف لدعت ناك سم أهلا ناكنأل هاو دن ايلا ةفةضفوابهذ مسقي

 هاوهم نمالااهسرٌو بالو بح نمالا دج اهيطعيامهنلاو نؤقفان !!لاقدي ز نبالاقو ىدعب لدعي اذ نف كلب و

 ١ مساك اناس نم لافانلل نمو عي ثاقدصلا كرما نير يار مات هنزل

 نم ئنعإ (اهنماوطعأ ناف) هباعىأدحاؤ ىنهعهزلوهزمه لاب اهىمأ ىف كيلع نعطي و اهقيرفتىفو

 اهنممهطعت ناو ىنعي (ايولعتسرزجاذإا تناول لناوإلا,تسق ف كانغ اؤشر وسي (اوُضَر) تاقدصلا

 اوعنقو مطهنلا م قاماوضر كيلعؤباع يذلا نيقفادملا ن ولو ىنعي (اوضر مهنأواو) اوطخسو كيلعاوباع

 جاتحام ىنعي ؛ (ةلوسروهلذف نمَساانيتؤيس) هللاانيفاك ىأ (ن/ا انو اورو مجان 09

 سانلالاومأ 0 ويس نمازي هية هتف ننادياع مسرب نأ قيوشي (نوبغارهنلا ىلاانا)هيلا

 (نيك اسملاوءارقفللتاقدصلااهنا)لجوزعهلوق مهيلعدوعأو مهاربخ ناكل هردقت فو ذو باوجو

 قلجو ا ل ا اوزملال نيقفانملا نأ عا هب ةنآلا

 هللا لص هللا لو سر قااعتالو مهمل! اهفرصموةيناٌعلا فانصالاءآلؤه تاق دصال نيةحّت#ىلا ناةبآلا هذه

 .[| تاقدصلا مق بسب هيف مط نعطمالفهيلعنوبيعب وهنوزملب لأ يشاهنم يعالعا ار دق ابشر و مياع

 نم ىنطعأ ل اقف لجر هانأف هتعيابف ل_سو هيلعهثلا ىل_صهنلالوسر تبت لاق ئفادصلا ثرحلان' دايز نع

 وهايف كح ىتح تاق دصلا درب ريغالو ىن كح ضريملهنلا نا لسو هيلع هللا لص هللا لوسر هل لاققف ةقدصاا

 اهأزخ

 . مهريغا نوكنالو مهادعتتالدبرت شي رقل ةفالملا افا كالو ةكمهريغلال مط ىهامن ا ليق هنأكمهربغيلا ازواجتتال مهن ةصتخم ىهىأ ةدودعملا

 نيعباتلاوةباحصلا نمار غو سابع ناو ةفيذح نعوانبهذموهاك اهضعب ىلا فرن ناواهلكف انصالا ىلا فرصن نأ لمتحيف



 تاقتناةيلقمالوانيدل « ةموامالى:حاوأانب ىيسأ هلوقو مطر فغتسنالوأ هطرفغتساهوحنواهركواعوط ماقفنأ( نم لبق, نأ)
 لوبقلا مدعىنعموادب زهللا محر كالوق ىفهسكعزاجدقو تن حو أ ان لا تأسأ كمولن الو مطرفغتسن مل مأ مط ترفغتسا مط هللار فغي نا ىأ

 مهنالاهارك | مازلالا ىمسو نيمزلم ىأاهركوهلوسر وهلا نم مازلا ريغ نم ىأاعوط هلوقوهنلااهبئبالوأ ا هلبقيالو مهيلعاهدرب مالسلا هيلعدتا

 نيدرمتم(نيقسافاموقمتنك) (؟9828) 2 مهقافنادرليلعت ( من )ءارك الاك,يباءاقاش قافنالا مومازلا ناكف نوقفانم

 7 ل ميطعأنألاقوهنعدوعقلا ىف ٍلسوهيلعهنلا ىلص هللا لوسر نذأتسا هنأ كلذو قفانمل ا سدق نب دما ف تلزن
 0 ١ 9 ىنعي اه كوع وطاوقفت ,قافنلا ف هلاثمأ اوقفانلا اذملدحتايلق ىأوقهيلعاد رلجد زعل لزئاف لام

 ا
 9 0 قفن أ نم لك ق> ىفةماع ىف نيقفانلا قافتا لسا تناك ناو الا ضل اا قافنالا اذه

 0 منالكإ 1 ذإ)هلوقبلوبقلاعنمببس للعمث و هنم لبق. الهنافةعمسوءاي رهقفن أل ب هللاهجوريغلهلام

 مسه لوبقم 2 مهنم لبقت ن أ مهعنمامو) اي عل مم قيسغلابدارملا ( نيف افاموو كا

 الوهلوس رو ةثاب) مهرغ 1 نون ًابالو) هلوسرب وةئلإب مهرفكو همه اقفنل اوبق نم عناملاىأ (هلوسرب وةللاباو رفكمهمنأالا مهتاقفت

 معوالا ةواضفلا نووي |( نو ىلع نوجربإل مهنال كلذوةالصلا ىلا نارتالا فنيلقاثتم ىنعين السك عج (ىلاسك مولا واسعا

 الو) نالسك 0 (قاسك نودةتعياوناكمهمال(ن وه راكم هوالا نوقف الواهمف مدرهمذ كلنافإاعايكرت لعن روفاحالو اباوت

 (نوحراك مهوآلا نوقفني اذه (مهدالوأالو مطاومأ) دجتاب (كبعتتالف) انغم قافنالا كلذ عنموامرغمهللاليبس ىف قافنالا

 0 لاومابا وبكت الفىنعمللاو نينمؤملاع يجب دا رمان الاٍرسو يلع لا لص ىنلإباصتخح ناك ناو باطخلا
 تال و اد هورا مربعا نسل هناداقتالا عمد راتتفالا نم ع وامس جرت ولاا ل

 مهعوطب دارلا نال يق بجيالن أن اسن الل ىنبنيف لجوزعةللا نعهعاطقناببس نوكم و عيشلا كلذب سفنلا قا رغتس اىلعلدب

 هلا ؟هباحع ارثك رف هدلووهلامرث.كج اردتسا ىف لجوزع هللا نم ناك اذ ادبعلا نافاهتاذلواين دلارومأ ع نمئشب
 (ايندلا ةويحلىاهممهبذعيلةللادب رباما) ىلاعتو هناحح.سلاقاذطو هلع هللا ةمعن رفك ورطسف و هدلوو

 ةداتقو هاحملاقتاقايندلا فرورسلاوةذللاام_عيفوايندلا ىفاباذنعدلولاولاملا نوكم“ فرك تق ناف

 ىاهمهمذعيلللادب ربات ايندلاة ايلا ىف .هدالوأالو مهاومأ كبجتنالفاهرب دقتو ريخأتو ميدقتةبآلا ىف

 اذاف امهليصحن ىف قاشملاو بعاتلا نملصح اموهاين دلا ىفاباذعدإولاولاملانوك ببسن ال يقو ةرخآلا

 اذه ىلعف امويف ةعقاولا بئاصملا ببسب يغلاو نزحلادادزب وامهظفح ىف قاشملا لمحو بعتلادادزاالصح

 -دح أ لكل لصاح بيذعتلا اذهنابلوقلا اذه ىلعدروأوةبآلا مظن ىفريخأتلاو يدقتلا ىلا ةجاحاللوقلا
 داريالا اذهنعبيجأو ايندلا ف بيذعتلا اذهمنيقفانملاصيصختة دئافاف مهرفاكو مهموم مدآ ىنب نم
 باشي هنأوةرخ الل قولخم هنأ رع دق نمؤملانأوهوباذءلا اذه نمةداب زب نوصوصخم نيقفانملانإب

 ةرخآلا نوك دقتعيالهناف قفانملاام ا واين دلا ىفاب اذعهقح ىفدلولاو لاملا ع نكيملف ايندلا فهلةلصاحلا بئاصملاب

 هيلع اباذع دلولاولاملا ىلعنزحلاو مغلاوةدشلاوبعتلا نمايندلا هل صحم قبف باوث هيف سيل هناوهل
 ميال نينمؤلا وداخل قره بنان دا 0 0 تبا

 لمة رج ردفان نورك اوهظفحوهعجنف بعتلا مهمن»يليقولامباهذو»داو لاق ىلع قفانلادلاولا

 مهو) مهسفن أجركو ىنعي(مهسفن أٌقهزنو)هرذعيال كلم ىلع ةرتحالا ىف مدق, مث دمحال نم دن ءهفيلخت

 لجوزءهلوق ةرخآلاّب اذ ءاين دلا ب اذ عدعب مهتبقاع ن وكفر فكلا ىلع نوتوعمهنا ىنعملاو (نورفاك

 (نزان) - 5؟)

 مازلاريغ نم هنولذبي مهمأ
 هللا بص هللالوسر نم

 مهئاسؤر نموأ لسو هيلع

 نعالا كلذمهع :وط امو

 نعال رارطضاو ةهارك

 كبجمن الفرايتخاوةبغر
 امنام_هدالوأالو .طاومأ
 ةويحلا فاهم مهبذعيلدب ربمتلا

 نأ ئنلابباعالا (ايندلا
 هب ضار ر و رسهب سنت
 ىنعملاوهئسح نم بدكتم

 نماونو أ ام نسحتسن الف

 امتاهلاناف ايندلاةشاز

 مهاطعأأم م _هاطعأ

 وأاهيف بئاصملاب مسهبذع دعبل

 ريخلاباوبأ !فهنم قافنالاب

 اهياعفوحل اواهب لخبلاواهبحو اهلظفح اهعمجو أ مهدالوأ ىسو مهاومأ به وأهل نوه راكمهو ( قاث -
 هنالمءاصالابلوقل !نالطب ىلعةبآلا تلدوةبوعصب جورخلا قوهزلا لهو مهحاورأ جرختو نورفاك مهو مهسفنأ قهزتو باذعاذهلكو

 هيلع ب ذعزامةداراب, ب اذعلاةدارا نال يصاعملا يباعت هللا ةدارا ىلعورفك-لا ىلع ةنامالاو بيدنعتلل م- طدالوالاولاومالا ءاطعانأرب_خأ

 رفكلا ىلعةنامالاة دارا اذكو



 (هّللاىمأرهظو)كرصنو كديبًانوهو ( قحاءاج ىتح كل ىمألاطنا ىفءارآلا اوروزودباكملاول يا كلاوربدو(ر ومالا كلاوبلقو)

 ىلنذأتالنابمثالا ىهو ةنتفلا ىف ىنعقوتالو (ىتتفنالو 1 نذئالوقي نم مهنمو) مهم مغر ىلعئ أ( نوهراكمهو) هعرشالعوهشد باغو

 راصنالا تماعدق قفانم ا سدق نبدا لاق ليقو ىلا يعوىلام كله كءعم تجر خ اذا ىناف ةكعلطا ىف ىنقل:الوأ تأ كن ذاربغب تفلت ناىفاذ

 تانبي ىنتفتالف ءاسنلاب رتهتسم فا
 اهيفاوطقس ىنلا ىهةنتفلا

 ناىنءي(اوطقسةنتفلا ىفالأ) ىكرتاف ىلا كنيعأىنكلومو رلاءاسن ىنعيرفصالا 0921 8)

 نب ىلأ نبهللا دبع لعفاكمويلا اذ هلبق نع سانلا لي ذو رفكسلاى لا مهدرو نيدلا نع دمتي كب امصأ
 ا : ١ : ناو) فلختلا ةنتفيحي
 كنيدلاطبا فوك سم ىفو كيفاولاجأو ينعي( رومالا كلاوبلقو) نع هبات, فرصنأ نيحدح موي لواس (نبر فاكس ةطيح منهج

 رهظو) رفاثلاو رصنلا نعي (قحلاءاج ىتح) كرمت يتشت مهحدسقو كنعسانلال يد قاوغلاب وىأزلا ةطاحالا بابسأ نالنآلا

 ا ا 1 ا سا علا يي
 ابأاب سيق نبدحلل لاق كوب:ةوزغى ا زهجامل! سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ كلذو نيقتفانملا نم ناكو سبق ىف (كبصتنا)ةمايقلا

 مهؤست) هم.نغو رفظ

 فرءدقلهللالوسرايدجلالاقفءافصو وىرارس مهنم دخت مو رلا ىنعي رفصالا ىنب دالج ىف كل له بهو

 لوسرهنع ضر عاف قافنلاالا ةاعهل نكت لو سدق نبدجلا لتعا سابع نب لاق ىلا كذيعأو نهم ىنتفنالو
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 ظق.تلاو رذخلا نم هب

 ةطيحل هج ناو) هنعدوعقلاو إ_سوهيلعهنلا ىلصةنلالوسر ةفلاذغو قافنلا ىهو ةميظعلاةنتفلا ىفاوعقو

 (مهؤ سن ةنسح كيصتنا) ىلاعتوهناحعب سلوق قاهيف مهعمجتو مهم طيح ةمايقلا موب ىنعي (نب رفاكلاب

 ةدشوأةع زه نم ىنعل (ةبيصمكب_كتناو) نيقفاذملا نزحت ةميئغورصن نم ةنسح داي كبصت نأ ىنعي

 (لبق نء) و زغلا نعدوعقلا ىف مزحاو دجلابان سعأ انذذخأ ىنعي (ان سما نذ أدق ) نيقفانملا ىنعي(اولوقب) 5 0 00

 نللق)اهنممهتمالسو ةبيصملا نم كلانا نب رورمسم ىنعي( نوحرف مهواولو دب و ) ةبيصملاه ذه لبق نم ىنعي 0 ب 9
 انبيصي ناهوركسملاو بئاصملا نم كبيصيامب نوحر غي نيذلا ءالؤط داب لق ىنعي ( ان هللا بتك امالاانبيصإ )ن 4 00 ١
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 هللاناىنعي (انالوموه) هلردةيلءدار عفن هسفنل باجيو أ هبلزناهوركمهسفن نععفد,نأدسح أر دقي | 0
 ا نوي ول لكوتيلف للا لعو) ةايخلاو توما ىفانسغت مانو كووهوانظفاسو انرصانوح ىلامتوهناصب || © ل هللا بنك مالا
 نوقفانملااهيبأانب نورظتنت له نيقفانللاءالؤط دمي لق ىنعي (انب نوصب رثلهلقإ) مهر ومأ عيج ىف ىنءي رع رشوأ ريخ نم ىقق
 وزغلا ىلا بهذاذا إلا نا كلذوةرغغملاوةداهشلااماوةمينغلاو رصنلاام|ىنعي (نيبنسحلاىدحاالا) || د” 6ك (انالوم
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 مسوهيلعةللا لص ىنلا نأ 2 ,رهىأ نعءىو رام كلذ ىلع ل ديو ىوصقلا ةياغلا ىهوةداهشلاهلصصفُلا 0 ملا قحو(نونمؤملا

 ىلسرياةيدصتو ىناناعاو ىليبس ىفاداهجالا هجرحالوإ يبس ىف جر نا هللا نمضت ةياور فوهنلا لفكست لاق 00 اع اور 0
 ا ا ارا نمل اسال انهم ون رن ىلا هتك لا ةعجراو انف اهل دان أن ماض لوو ||.( .نوصإ رثلسح لق)

 نأ)نيبأوسلاىد-حاكبرطتنن نووي (ميصبدتن نيو) كاعتودناحبسهاوقو نيحيحسملا | د 7. ةتضراسل
 وأىنعي (انيديإبوأ) ةيلاخخا مءالا نم لبق ناك نم كلها ك < كليف ىنعب (هدنع نم باذعب هللا كبدصي 7 ' ظ 00

 - 0 ا - 1 5 7 د رن نعو) 5

 اوصب تف نسحلا لاق (نوسبرتم سمانا اوسب رتف) كيلعان ر هظي وعيأنر فظين إب نينمؤلا ىديإ,عببصب 0
 نم باذعب هللا كبيصينأ)

 رفكلا ىلعلتقلاوهو (انيدنإب) باذعب (وأ) دومثوداعىلعتلزناكءامسلا نمةعراقوهو(هدنع

 (اهركو اعوطاوةفن أ لق) هفلاخ نملاصئتساو هنيدراهظا نمةنلا ديعاوم نوصررتمانا ناطيشلا ديعاوم

 تلزن
 بصن نيه ركموأن يعئاط (اهركوأاعوط)ربلاهوجوف (اوقفنألق) متبفاعوهام(نوصب رتمكءمانا) انرك ذامانب (اوصب رتف)
 هانعموريخلا ىنعم ف مأوهو ىلعوةزجاهرك لادا ىلع
 هححصم هأ ةباو رلارظنتلف مفرلابهلعار خسنلا نما. ديابام) سمنلابوهاذكه +

 ش
ْ 
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 0 سسُساللاطالالاْالااال ل بابي

 مهجور ىثأ ىنعمايطعمج ورحل اوداراولو ناك املوريسايم اوناكمهنالةبهأ (ةدع)داهحللوأج ورخلل (هلاو دعال ج ورحت ااودارأواو)

 مهناعبناةهاركحل ج ورخلا نعاوطبتت نكلواوج .رخامل يق هناكجورخللمهضوهم (مهئاعبن ةنلاءرك نكلو) ليقوزغالمهدا دعتساو
 هلاقوأضعبل مهضعب لاقىأ (اودعقاليقو) هيف ديهزتنإب مالا نع يقوتتلا طيدئتلاو ثاعبنالا ف مهتبغر فعضو مهلسكف (مهطبثف)
 (510) عم) ةسوسولابناطيشلاهلاقوأ موباعابضغمالساا هياعلوسرلا

 ىنونذأتياوناكف نوقفانملاامأو مهنم تش نمل نذأف ىلاعتهلوقب مهن ذالا ىفاربخم |سوهيلعَتلا ىلص |

 هللاه ركن كلو) حال لاو عاركلا نملاتقلاتالآو رفسلات ال ادادعإبهلاؤيهنا (ةدعدلاو دعالا) هم

 هللا نا ىنءملاو عم ج ورا نعمهسبحو مهعنم ىنعي (مهطبشف) معموزغلا ىلا مهجور ىنعي (مهئاعبنا

 ناوهولاوهجوتيانههو هنع مهفرصف ل_سو هيلعةللا ىل_دىنلا عم نيقفان ا جور هركىل اعتو هناحببس

 لاق ذ ةحءاصم هيف ناك ن أذ ةدسفم وأةحلصمهيفن و؟ينأاما - وهيلعةنلا ىلص ىنلا عم نيقفانملا جور
 د وعقاب مط هنذا ىف مل-_سوهياعهللا ىل_ص هيب بناع لف ةدسفم هيف ناكناو مهطمثف مهثاعبن هللا ركن كلو

 هنا ليا دب ةميظ عةدسفم هيف ناك لسو هيلع هللا ىلص ةللالوسر عم مهجو رخنالاؤسلا اذه نع باوحلاو

 هلل ىلصهلوسركللا بتاعإف قيالابخالاودازام ميفاوج رخو ىلاهتهلوقب ةدسفملا كالت نءرب_تأىلاعت

 5 ري دتلاو لماعلا لك او صفا عزت كود“ و هيلعةللا ىلصةنال اوةنف مطتنذ[/هلوقب |سوهيلع

 مه ماى هيلا جوبن !لبق مط نذ اهنا لجالهبتاعاسع الق 'ومط تن ذأ ىلاعت لاق بإسأ ! ذهاف مطاح

 مهو نيدعاقلاعماودهقا مطل يقدوعقلا فهونذأتسا املمهناهانعم(نيدعاقلا عماودءقاليقو) دوعقلاب

 عماودعقاضعبلا مهذعب لاق ليقفوه ن.لئاقلا فاوفلتخ امثراذعالا لهأو ىضرملاو نايبصااو ءاسنلا

 . ,ونذأت_سااملبضغلا ليبس ىلءمط كلذلاقامناو لس .وهيلعةللا لص هللا لو سر وهل ئاقلا لمقو نيدعاقلا

 ىلا عتوهناحبمس ةللاوه كلذ لئاقلا نال يقواو دعقو كال ذ اوم :تغاف ني دعاقلا عماو دعقا مطل اقف دوءقلا ىف

 نم مهجو ر ىنام ىلاعتو هناصبس نيب مث يو داهم ىلا نيما ملا عم مهمئاعبن اهرك امل دوعقلا موب واقىفىقلأنإب
 1 زغلا ىلا كعمن ,وقفانملاءالؤه ج رول ىنعي (الابخالا مودا ازامكيفاوج .رخول) ىلاهتلاقف دسافملا

 نماذ_هةاحنلا ضعب لاق نون اكل قعلا فرئؤب ض صو بارطضا لاب الص ا وارسشواداسفالامودازام
 نب-+لا عاقياوداسفالاانههبدارملاو الابخ نكحل :وةكودا ازامكيفا اوجرخول ىنعملاو عطقنملاءانئتسالا

 اوعرسالو ىنعي( لالخ اوعضوالو) مهتوقوودعلاةرثكورفسلاةدشو سمالا لب وهنب نينمؤملا نيب لشفلاو
 َن روتشتفتام كلن روبلطي ىنعي (ةنتفا| كنوغم») مكيف ةيذاكسلا ثيداحالا اوةميقلا ءاقلاب شيب اوراس وكيف

 نورهظيسو مهنم نومز ونس مكن او مهمل ةقاطالوا ذ.كوا ذك كل عجدقل نينمؤمللنولوقي مهن أ كلذودب
 (مط نوعامممكيفو) رسثلاو بيعلا نوبلطيه انعم ليقو نحت ىتااةذاكسلا ثيداحالا نم كلذونو مكيلع
 مكيفوةداتقلاقو سيساوجلا مهوكتمن روعم سامو ؟رابخا مهلا نودؤي مط نإ وبيع ككيفو ىنعي دهاجلاق
 ةبجول|تاوهمشاا نماعاونأ مويا نوقلي مهن كلذ و مهنوعيطي و نيقفانملا مالكح نوعم سي مط نوعيطم

 نيقفانملل عيطي وعم نم نيصاخا نينمؤاا ف نوكين أ ز وف يكت لق ناف مهنمأ منول بقيف بلقلا فعضل
 كالذرث اب رالوقاولاقاذافمئاسؤرو نيقفانملارابكن مبراق أ مط نينمؤملاضعب نوك,ن أل تلق

 دصاوبلطدقل ىنعي( لبق نمةنتفلااوغتبادقا) ىلاعتوهناحبسهلوقو نيئمؤملا نيب تاوبشلاو نآفلا لوقا,

 ءاسنلاب قاحاو مط مذوه (نيدعاقلا

 نيالا ىنمزلاو نايبصلاو
 تويبلا فدوعقلا ءهنأش

 (ودازاممك<يفاوجرنوا)
 الا) عم 0-0 رع

 ارمثو اداسف الا (الابخ
 ناللدمتم ءانشسالاو

 الا أيش مودازام ىنعملا
 معطقنملا ءاننيسالاو الامخ

 الايخالا اريسخ مودازام

 اذه ف هشد ىثتسملاو

 اذاور وك ذمريغ مالكلا

 الد) هسضعل لايخلا نال

 اوعساو (كلالخاوعضو

 مئاعلاو ب رضتلاب هك شيب

 لاقينيبلا تاذداسفاو

 عرسأ اذااعضوريعبلا عضو

 الو ىنعملاو انأ هتعضوأو

 دارلاو هدب مهيئاكر اوعضو

 بك ارلانالمتاعلاب عارتسالا
 قطخو ئشاملا نم عرسأ

 ةداب زباوعضو أ الو فحمل
 تناك ةح فلان ال فاالا

 طخلا لبق افلأ بتكت

 ىبرعلا طخلاو ىنرعلا
 لو زن نمابي رقع رتخا

 ريمضلا نملاح( منو غبي هنحذاالوأهوحنو ىرخأ افلأ اه>تفوافل أ ةزمطاةروصاوبتكسف عابطلا فرثأف لالا كلت نم قب دقو نآرقلا
 نما (من وعام كيفو) ازغمىف كتايناو دسفي وكتيب ايف فالخلااوعق وب نابمكونتشي نانوباطي ىأ (ةنتفلا) | اوعذوأ ىف

 وأةبقعلاةل را مالسلاهيلعهباوكشفي ناب وأ سانلا دصب (ةئتفلا اوغتبادقل) نيقفانملاب (نيملاظلاب ملعللاو) مييلاهنواقنيف مشيدح

 كوبتةو زغلبق نم( لبق نم) دحأ مون عوجرلاب



 (نيبذاكلا لعتو اوقدص
 رذءلا فق داصلا كل نيش
 نا يش ليقو هيف بذاكلا نم

 هللا ىلص هللا وسرامهلعف

 هنذاامهم يصون و |سو هيلع
 ةيدفلا هذخأو نيقفانملل

 داهتجالا زاوج ليلدهيقو

 كلذ لعفامنا مالسلا هيلع
 ممبتوعاماو داهتجالاب

 مه و لضفالا هكرتا كلذهلنا

 لضفالا كرت ىلع نوبتاعي
 َْن ونمؤينيذلا كنذأتسال)

 نأ رخآلا مويلاو هللاب
 ةداع نم سبل (اودهاج

 كونداتس نأنونمؤملا

 مهطاوماب) اودهاجي نا ىف
 ميلع هللاو مهسسفنأو

 كزحي مط ةدع (نيقتلاب

 هلل نونمؤيال نذلا
 نيقفانملا ىنءي(رحآلا مويلاو 1 د

 الجر نيثالثوةعسناوناكو

 اوكش (مهمولق تباتراو)

 ى اوب رطضاو مسهنيد ف
 مهب راف مهف) مهتديقع
 نالنو ريحت( نوددرتي
 نأاكريحتلا نديدددرتلا

 رهبتسملا ن ديد تانثلا

 ال

 مكةناهبتاعفر دب ىراسأ نمءادفلاهذ أو نيقفانمال هنذا امهيف يشب ىصؤبول |سو هيلعهنلا ىلص هللا لوسر ْ
 ف ذلابهريعي نأ ل يقوفعلابهأ دب فطالا اذهىلا اورظن |ةنييعنب نايفسلاقو نوعمست
 هنا امهدح أ نيهجو نم هنايب وءايدنالا نءبونذلار ودصزاوج ىري نمةيآلاهذهب لدت_سا د6لصفإل
 تنذأللاقىلاعتو هناحب سهنا ىناثلا هولا بنذلا ةقب اس ىعدتسي وفعلاو كنع هنلاافعلاق ىلاعتو هناحبس
 رودصبجوب كنءهتلا افعىلاعتهلوق نا نالان|لوالا نعباو+او# .راك- :الاءانعم ماهفتسا اذهو مط
 افعهلامظعم ناك اذاهريغل ل_جرلالوقباكوهفربقوتلاو ميظعتلا ىفةغلابملا ىلع دي كلذ نالوقن لب بنذذلا
 ىف ظافلالا هذه لككلر فغو هللا كافاعو الكمر ع كب اوجام كن هللا ىضر ىسمأ ىف تعن_دام كنع هللا
 لكوتملا بطاخ مهلا نب ىلع لاقهب بطاخملا ميظعت ىلع ل دنهحاتتفاو مالكسلاءادتبا

 هروط ادع ادبع رت ملأ « دعبأناكإضفبدوعت « ةمرح الاكنع هللاافع

 ىدرلا ك:عءفرصيوليقيع لزب نمكلاقأىنلقأ « ىدهاديشروافعىلومو

 ردص دقن وكينأ اماهنايب وهيلعراكنالام-طتنذ أ هلوقب دارملا نوك,نأزوجالهنأ ىناثلا نعباوجلاو
 كنعهللا افعهلوقف قيليالوفءلادعب نذلارك ذف بنذ هنعردصدق ناكن افالوأ ةعقاولاهذه ىف بن ذهنع
 بنذهنعءردصدق نكي ناوهيلعراكنالاهجوتبن أل يحب وفعلا لوصح دعب و وفعلا لوص> ىلع ل دب
 هباّتك ىف ضايع ىضاقاالاقو مل-سو هياعهللا ىلصهقح ىف عن راكنالانا اذهب تبئف هيلعراكنالا عنتما

 ىلاعت هنلا نمهيف لسو هيلع هللا ىلص ىننلل م دقي مسمع هنامطتنذأ كن عهنلاافعهلوق نءباوجلا ىف ءافشلا

 لاق كالذىلا بهذ نماوطاغوةيتاعم معلا ل_هأأد دعي مللب ةيصعم هيلع ىلاعتهدعالو ةيصعم دعبف ىبهن

 هيف«يلعلزخب ملامفءاشيام له_-ف.نأهل ناكدواولاق نب م ىفاربذ ناكلب كالذ نمئلاهاشاح دقوهب وطفن

 نم هيلع علطي لا هللا هماعأ مط نذأاساف مهنم تئش نا نذف هلل اعتو هناحب سهلا لاق دقو فيكسف ىو
 هللا ىل_ص ىنلا لاق [كلب رفغىنععانهافعسدل او لعفامف هيلع ج رحال هناواؤ دعقل مط نذاي مول هن مهرس

 اهناولاق ىريشقلاهوحنو كلذ ك<مزايمل ىأ طق مويلع بجت لو قيقرلاو ليد ةقدص نك هئلاافع سو هيلع
 لاق باذ كمزاي مل ىأ ك:عهتلاافعىنعمولاق برعلام الكف رعيال نمبن ذنءالا نوكدالوفعلالوقي

 هانعمن|ىدنقرمسلا كحو كزعأوةللا كحلصأ ل ثم مالكح اتفتساوه ىكملاقو .ةمركن اهنا ىدوادلا
 والا كرت ىلع لماذ هو كنءفاختلا ف ىنعيمطتنذألوفعلا كالهئلا مادأ هانعم ل يقو هللا كافاع
 ىف ىنعي (اوقدص نيذلا كل نيبقب ىتح) اين دلا طاصمو بورحلاب قاعتي ام سنج نم تناكمذهوامسال لك الاو
 فرعي ل سو هياعتلا ىبصةنلا لوسر نكي ل سابع نبا لاقدب نور ذتعي مف ىنعكنيب ذاكلا لعتو) مهراذتعا

 نآرخآلامويلاوةللاب نونمؤي نبذلا كنذأتسيالا) ىلاعتو هناصسهلوق جوة ءارب تلزن ىتحذش هوب نيقفانملا
 (نيقتملاب ملعةللاو) هروهظل ف ذحلا اذه نسحامن اواو دهان ا ىف ىأ (مهسفن او يطاوماباو دهاجي

 دجتاي كعمداهجلا نعال ىف ىنعي(كنذأتسامنا)هتعاطىلا نوعراس وهتفلاخ نوقتي نبذلا ىنعي

 تكش ىنعي (مه واق تبان راو) هلوقلنوقفانملامهو ) رخآلام ويلاوةللا, نونمؤيال نبذلا) رذعربغ نم

 كلا ءلخداذافاضيأ نامالاو ةفرعملا لحم هنالبلقتلا ىلا بايترالاوكشلا فاضأاءاو ناميالا ف مهمولق |
 دقو نينمؤملا عمالو رافكلا عمال نو ريحم نيقفانملا نأ ىنعي (نوددرتي مهب رف مهف) اقافن كلذ ناك

 هلوقىهو رونلاة روس ىفىتلاةبآلابةخوسنما منال يقف ةبآلاهذ هىف و وسنملاوخسانلاءا ماع فاتخا
 نذاف مهناشضعبل كونذأتسااذاف هلوسروةئلاب نو:مؤي نيذلا كئلوأ كن ون ذأتسي نبذلا نا ىلاعتو هناك

 نوعراسإاوناكنينمء11 نا تابالاه ذه نيب عملا هجوواهاكتامكحاهناليق وةئلا مظرفغتساو مهنمتئش نم
 هللا وسر ناكف فاضلا ىف نذأتسا رذعمهدحال ضرعاذاف نا ذئتساربغ نم مهو دعداهجوةنلا ةعاطلا ا

 ىلص



 (مكربخ) داهملا (مكلذ هللا ليبس ىف) ةجاحل او لاخلا بسح ىلءامهدحاب وأ نكمأ ناامهمداهجلل باجا ( سن او <لاوملب ع
 كل ضر عاموه (اضرعناكول) نيقفانملا نم كوبتةوزغ نع ءنيفلختلا فلزئو هيلااوردابفاريخ كلذ نوك (نودلعت متتكن أ ) هكرت نم

 اوعدام : ٠١ )1946(1 ٠١ تاكو ىارانئاولا لك نص تال اا ناكولىأزجافلاو ربلاهنم لك اي رضاح ضر ءايندلا لاقي اين دلا عفانم نم ٠
 بوجولا ىل -هل+ نمءاساعلا نم تلق ىمالاا ذه ىنعماف كلذكس مالا نيلو ريقفلاو نمزلاو ضي رملا تح
 ىدسلالاقو ةيآلاةفاكاورفنيل نون هولا ناك اموهلوقب ةبآلاذهتخسن سايعنبالاق خسن هنامت

 بأن ادهاحم لاق ب دنلا ىلع ىمالا اذه لج نم مهئمو ةبآلا ىصرملا يل الو ءاقعشلا ىلع شيل ةلوشب كح

 نوماسملااهازغةوزغ نعمان لو لسو هيلعمتلا ىلص هللا لوسر عماهلىدهاشملاوار دب دهشىراصنالا بوبأ

 لاقواليقث وااف.ةخالاق دج االوالاق* وافافخاورفنالوق. لجو ,زءهللا تعمس لاقف كلذ ىفهل ليةؤهدعب

 هللارفنتسالاقف ارض بحاص ليلع كن اهل ليقف هينيع ىد>!تيهذ دقو بي.سملا نب د يعس ج رخىرهزلا

 ىلعايلاوتنكو رنبناوفصلاقو عاتملاتظفحو داوسلا ترثكب رحلا ىنكك ل نافليقثلاو فيفحلا
 روذعمتن أ معاي تلقفوزغلادهريهنلحار ىلع قشم د لهأ نم هينيعىلعهابجاحطقس دقاخيش تيقلف ص

 لوقلا وف حصل وديا هيج مقر الا الا كجانا هتان ةنتسا أ نءاايلاقو هيبجاح عفرف هللا دنع

 كوبتةو زغىفتازنتايآلاهذهناهيلعلدي وتابافكلا ضو رف نمداهملانأو:_خو.سنماهن!لوالا
 داهملا نا ىلع كلذ ل دف لاحرلاضعب وءاسنلاة ا زعلا كالت ىفةنيدملا ف فاخ مل-_سوهيلع هللا لص ىننلا ناو
 مسفت أو <لاوم !اوماباو دهاجو) ىلاعتوهناحبسهلوقو لعأ لاو نايعالا ىلع سيل تاافكللا ضورف رف نم

 سفنوداهحلات ال |ليصحت ىلعهب ىوقتب لامدل نم ىلع بحيا.؛اداهملانالوالا نالوق هيف (هللاليدس ىف

 دعقمو أ ضي صو هولامهلناكن م نأ ىناثا!لوقل اوداهلا ضرفهيلع بحبيقداهدعلإ حلا صني وفة

 |دهاجم نوكيف هلام وزغيفداهجلل حلصي نممهريغهيطعي ناب هلا: داهجلاهيلعف برحلل حلصيال فيعضوأ
 داهحلان اهانعمليقوهنعلقاثتلاودوعقلا نم ىنعي )ص اريخ) داهجلا كلذ ىنعي (مكلذ) ١ هسفن نودهلامب
 نيقفانملا ف لزن مثهنعدوعقلا نم <لريخداهملا ب اوث نا ىنعي )ن وماعت متكنا)هبا اون مك! ل صاحرب 1

 هيف (ابي رقاضرعناكول) لجو زعهلوق ُج كوبتةوزغىف لسوهيلعهللا ىلصةنلالوسر نءاوفلخت نيذلا

 ع ةان عرمكل ضرءامضرءلاولوانتلاةبي رقةلهسةمينغىنعياض رعويلا مه .وعدتامناك ولهريدقترامكا

 ابي رقالهسىنعي (ادصاقارفس د( رجافلاو ربلاهنملك اي رضاح ضرعاين دلا لاقي اهعامواين دلا
 قشيهنال د يعبلارفسلاةق كلاوةفاسملا ىأ(ةقشلا م هيلع تدعب نكلو) كعم اوجرخل ىنعي ) كوعبنال)

 كلت ىفاعمط كوعبتالا دصاقرفسلاوةاهس ةمينغلاو اسي رق ضرعلا ناكولةبآلا ىنعمواهكوا_س ناسنالا ىلع

 انطاوفاخت ىمنا موجال مورلاوزغنومظعت_ساوناكواديعب رفسلا ناك امل ن كلو مط لصخت ىتاعفانملا
 وهو للابن وفلحيداهجلا اذه نم مالا هيلع ىنلا عجراذاهنا مهنعىلاعتوهناحتب_ب تلاربخأ مب بسلا
 و رفاه سو ميلغمنلا لس هنبا لور نءاوفلخ نيف تال نات وول ىلاعن هلوق

 ةبذاكلاناالا »ذه ببسب ىنعي(مهسفنأ انوكلهمث )ةو زغلاهذهىلا ىنعي (ميعم ءانجر خا نعطةساوأ)

 وهو مهنا عا ف ىنعي )ن وبذاكل مهن لعيفللا وز اهبحاص كلتةيذاكلا ٌناَسمألا نأ ى لعل يل دميفو قافنلاو

 (مطتنذأ) كنعهتلاافع) لجو 0 اوقف جورحللا نيعيطتسماوناكم هال ؟عمانجر خخ انعطةساول مطوق
 ىهلنذأ نمل هنذا ف ىأ .وهيلعةللا ىلصا د هيدن هي هللا بتاع لجو زعهطللا ن «باتعاذه ىربطلالاق

 كنذا ىف كنم ناك ام دمت اب كنع هللا اف عىنعملاو مورلاوزغل كوت ىلا صخش نيح نيقفانملا نمهنع فلختتلا

 امهلعف ناتنثاىدوالانوميمنب ورمعلاق كوبت | ميلف نانثثا ىدوالا نؤميم نإ هركالت كو نكاد رات اى كرتىف كونذأتسانيقفاذملا ءالؤط

 صا
 ذخأللا لهس(ابي رق) امغمهيلا اوعدام

 اطسو (ادصاق ارفسو)

 دصقلاو د_طاقلاواي راقم

 ( كوعبنال) لدشلا

 جورخلا ىف كوقفاول

 مولع تدب نكلو)
 ةطاشلا ةقاسملا (ةقشلا

 هلل نوفلحيسو) ةقاشلا

 (مكعم انجرح انعطتساول
 ريخأهنال ةوبنلالئ :الد نم

 لوفقلادعب ن دوكم_ساع

 هللاب وري_خأ اك اولاقف

 وأ نوفلحيسب قلعتم
 3 اوقلا اومهمالك ةلج نموه

 ىا نيهجولا ىف دارم

 نيفلحتلا ىنعي نوفلحيس
 ةوزغ نمكعوجر دنع

 نولوقي نيرذتعم كوبت

 معمانج رح انعطتساول لإ
 نولوقي هللاب نوفلحسوأ

 انجرخل هلوقوانعطتسا ول

 ولو مسقلا ىناوج دسم كس

 ةعاطتسالا ىنعمو اعيج

 ةعاطتساوأ ةدعلاةعاطتسا

 اوضرامت مهئاكنادبالا

 لدن (مهسفنأ نوكلمي)
 هنملاحو أن وفلحيس ٠ نم

 مهنا ىنعملاو نيكلهم ىأ

 فاحلاب اهن وكاهب
 انجرحل نملاحوأ ب ذاكلا

 ناو مكعم انج رخل ىأ

 اهانيقلأو ادن اكلها

 اطف دا يموفعلا نالةلزلا ن ءةيانك (كنعّسااافعإلنولوقيامف(نونذاكل ما زعي هتلاوؤمقشلا كل:فرسسملا لماهلمح ام كلبا ل (كنعهللاافع) نولوقيامف (نويذاكسل مهما معي هللاو )هقشلا كلت ىفريسملا ىلعاهلمهن امب ةكدلهنلا ىف

 مالسلا مهيلعمايبنالا رئاسل ل ثم رك ذي ثيح مالسلا مهيلعءايبن الار ئاسىلعهلضفةلالدهيفو باطخلا ىفوفعلار يدصتب باتعلا فطل نموهو

 نذالابت دنأ اتساالهو مهالعب كلاولعاو كونذأتسا نيحوزغلا نع دوعقلا مط تنذأ كلامءانعمو وفما,هنعىنكا ل نايب (مهتنذأل)



 مه(اهوزت /دونع هديأو)
 هوجو اوفرص ةكمالملا

 نأ ن عمهراصب ا ورافكلا

 موب ةكئاللابهدبأوأهوري

 نينحو بازؤحالاو ردي

 نيذلا ةلك لعجو)
 ىلا مهتوعد ىأ(او رفك
 ةلكو ىلفسلا) رفكلا
 مالسالا ىلاهن وعد( هللا

 .اول سمسا ند
 بوقعي بصنلاب هللا ةلكو
 ىلع عفرلاو فطعلاب
 ىهذاهجوأ فانئتسالا

 هللا و) ةيلاع تناكلزنمل

 لهأ هرصنب زعي(زب زع
 لدفالخإ (ميعو كلا
 و رفنا) هتمكح كرشلا

 روعنلا ىف (افافخ

 هنع (الاقثو)هل مكطاشنل

 ةإقل افافخو أ كيلع هتقشملا

 اهترثكل الاقثوكلايع
 الاقثو حالسلا نمافافخ 5

 وأ ةاشمو انايكر وأ هنم

 لبزاهم وأاويشو ابايش
 اضاصواحا وأ انامسو
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 كلذ لبق نمةنيكسلاه يلع تناك س وهيلعهنلا ىلص ىلا نالر كب ىنأ لع سابع نبا لاقو لسوهيلعهللا

 هنعىلاءتهثلا ىضر قي د_مل اركب ىف ى ديس لف ىلعةلادلاةبآلا هذه نم ةطبنتلاهوجولا ف( لصف الع
 هرس ىف قيدصلا اركب أ نطاب ىلعاعلطم ناكر افك نمراغلا ىف ىفتخا ال - وهياعهثلا ىلص ىنلا نأاهنم

 اهنهوهلاحيهماعل فوخخلا ناكملا كلذ ىفهتبخ اتخاذ نيصلخملا نيقتيدصلا نيق داصلا نينمّؤملا نم هناو هنالعاو

 هلهأ نمهريغ نودركبابأ ل وهيلعةللأ لص ه يبن ةمحصب هللا ص فن ىلاعت هللا نذا, تناك ة رحطاهذهنا

 لهأ ب ناعىلاعتو هن احب بسةثلا نا اهنمو هريغ ىلع ءإضفور ككى أف رمش ىلع ]دب صيصختتلا | ذهو هتريشعو

 انديسنااهئمو هلْضف ىلعليلداذهو قيدصا ار كبىفأ ىوسهّتلاهرصن دقف»و رصننالا ىلاعتهلوقب ضرالا
 اذهودلامزالم ناكلب رضحالور فس ىف لسو هيلعهلا ىلصُتلا وسر ن ءفلخت ل هنعلاعتهنلا ىضرركبإبأ

 اذهىفو هلهسفنلذب و راغلا ف إ_سودهيلعهثلا لص ىنللهتسناؤماهنمو هلهتبعص ةمصو هتبح قدص ىلع ل يلد

 قاثىلاعتوهناحبس هلوقب لس .دهياعةللا لصةللال وسر ىتاثولعج ىلاعتو هناصسءتلا نا اهنمو هلضف ىلع ل يلد

 ناكركباب أن اءاماعلاضعب رك ذدقوه:عىلاهتهللا ىضرركبىنالةليْضفلا ةياهناذه ىفوراغلا فامهذا نينثا

 ناميالا ىلا قاخخااعد سو هيلعهتلا ىلصىنلا نأ اهنمولاو-الارثك أ ىف سو هيلعئلا ٍلصةنلالوسر ىفاث
 رب زلاوةحاطونامعهل باح ة_سافهلوسر وهللا,بناميالاىلاركب وب اعد م نْمآ نم لور كبو بأن اكفنا

 ق فقيل ل_سوءيلعةللا لص ىننلانااهنمو ل سو هيلعةنلا لص ىنلا ىلا مهلج مث ركيىفأىدب ىلعاونم“ اف

 ةمامالا فهماقم ماق |سوهيلعهللا لص ض ىماملهنااهنمو فقوملا كلذ ىفهعمركبو بأو الا هناوزغ نم فقوم

 هللا نا اهنمو قيدصلار كب ىنأل ضف ىلع ل يلدا ذه ىو لسو هيلع هللا ىلصهتب رتىفهيناتدنا اهنءوهيناثناكسف

 هللا نا اهنمو نزحنالهبحاصالوق.ذا ىلاعتو هناحمبس هلوقب هريغ نو دركب ىلأ ةبعك ىلع صن ى اعتو هناحبس

 رئب ىفأىلعةنيكسلا لازنا اهنمو هريغ ىلع هفرسشوهإ ضف ىلع لدعم هللا ناكن مو امههنلاث ناك اعتو هناصبس
 ىلدىنلادبأو ىنعي (اهورتإلد ون هديأو) ىلاعتوهنادسهلوقو ملعأ هلاو هلضف ىلع ليلداهم هصاصتخاو
 بولاق فبءرلا قا أل يقو هتيؤر نعمهراصبأو رافكلاهوجواوفرصيل ةكسالم الازنإب ل سوهيلعةنلا

 فرصوهرصن هنا ى اعتو هناحء بس هنناربخ افر دب موب ةكئ الم ا هناعأ ىلك- او دهاج لاقواوعجر ىتحر افكتلا

 اورفك نبذلاةلكلءجو ) ردب موبةكنئالللابهرصن مفوحللاوةلقلاةلاحىفراغلا فوهوءادعال اديكه نع
 سابعنبالاق( ميكحزب زعةتلاوايلعلا ىهةنلاةلكو ) ةمايقلا موي ىلا ىلغ س ىهف كرمشلا ةلكىنعي ( ىلفسلا
 امهفاهو ردقاوناك ام ىهاو رفكن يذلا ة لكنا لبقو ةيلاعةمايقلا موب ىلا بقا, ىهفةنلاالاهلاال ةلكىه
 هدعوام ناكسف مهب رفظلاو رصنا| نمه دعوام ىه ندا ةلكو هولةيل لسو هيلع هللا ىلص نال ديكسلا نم مهند
 فخ ىنااةفصلا ىلعاو رفثا ىنعي (الاقثوافافخ اور فن !) ىلاعتو هناصبسهلوقاق دصواقح ىلاعتو هناحعبسّنلا
 اذهلفةريثكماسقأ امهتحل خدي نافصولا ن اذهو اهيف <يلع لقثي ىتلاةةصلا ىلع اهبداهجلا يلع

 نبالاقواخويشوابابش ىنعي ةمركعوةداتقو دهاجو كاحضا او نسحلا لاف اهيفنب رسفملاتارامعتفلتخا

 الاقثوءارقف ىنعيلاملا نمافافخ طاصوب لاق و ةاشموانايكر فوعلاةيطعلاقو طاشنريغواطاشن سابع

 نءىوري وهتيعض عدد نهر كم ةعيضا!هلىذلا ليقثلاوهلةعيضال ىذلا فبفحلا دي ز نبالاق و ءاينغأ ىندي

 هنمنيلقمحال_ىلا نم ىنعيافافخ لبقو ةرسعلا لهأالاقثو لاملا نةرسبلا لهأافافخ لاق سابعنبأ

 ليقو نيله تموابا زعل قو ىض صو ءام أ, ل يقو ليغاشمري_غو ليغاشم ليقوهنم نب رثكسم ىنعبالاقثو
 ةعاسو زغااىلا جو رخل ىف نيعرسم ىنعيافافخ ليقو مهنم نإ رثكةسمالاقثو عابنالاوةيشاخلا نمافافخ

 ةلخاداهلكلاوحالاهذ_هنال ماعاذهن ا حيحصلاوهلدا دءّتسالاو هيف ىورتلاد عب ىنعيالاقثوريفنلاعامس
 دح أ لكل داهجلا مزلب اذه ىلعف تلق ناف امهيف متنكل اح ىأ ىلع ىنعيالاقثوافافخاو رفن ا ىلاعتهلوق تحت

 يح



 اذا
 لاقى مي نيماسملا نم ل_جررعشب لثمةفهرجاهملاوراصنالامحراف ه رخآلارجأرجالانا مهلا لوةيد

 ىنعي نبدلا نائيدبا”والا ىوب أل ةعألاطوق ثيدحلا ظافلأ بي رغحرش  هلوطب ىراخسبلاهج رخأ
 نيب وهنبي عضوم مسا مم لا نيغاارسكو كرب نمءابلا حتفب دامغلا كرب وةعاطلا ىلا ناداقن.اناك امهأ
 بسكن هلوق ة.لعث ىنبلءام بيلقوه ليقو رافغدالب نمةندملا ىلار حبلا ل_حاس يلم لايل سة ةكم

 هفصو هيفف هيلعردقبال نارذعتملامودملا ئشلا كلعهنا قالا ل اوقلاوهري-غىلءهبسكر ذعتب ىذلا

 فيضلاءارقاو لايعلا يماب مايقلاو ماحرالا ةاصو سانا | ف وقح نمهإج ليام لكلاو مركسااو ناس الاب
 كنععفادم .ورصصأت د ماح ىأ أراج كلان أهدصقي نلقوقحلاءاضق 2 .راغملا رم ناسنالا ب وذيام قمحلاب ا اونو
 نامالاودهعلاةمذلاو هيلع نجدزب ىنعي هيلعءاسنلا فذ ةنيف هلوقو ل ار اهظا نالعالاو نالعتسالاو
 ءارلارسكب كالسر ىلع ثلا لعفالاقيدوسةراخاهولعن ىتلا ضرالاة راو لبجلا ةباللا واهضقن اهرافخاو
 هوحنوأ لبح قاطنااو را ةدشتقوةريهظلاوري_دلاو للا ىلع ىوقلاربعبلاةلحارلاو كتنيه ىلع ىأ
 ا طوقو ضرالا ىلا لهيب الئلهإفسأ ىلا هالعأ نماف رطفطعتف هتحن نماه وثعف رتواهطسوةأرملا هب دشنت
 ريسلادلا فيفتب جالدالاو م-هفلا عي رمسلا نقلا اوانطفاقذاحراصاذ |ةفاقث لجرلا فةثلاقي نقل فق
 لاة.نيالاوه نيسلا نوكسوءارلار سك, لسرلاو نبالا تاذةاشل !ةحنملاوو ,رخارب_ساهديدشتب وليالالوأ
 وهو ثي دل !ىفه حرش مد-ة:تي رخل اول وللا ارخ مالظسلغلا اوهيلاعمتجتلاهاعداذا مخغلاب ىعارلا عت

 برةقلاقيض رالا نم عفترملال:لاةك الاو صاخشالاةدوسالاو مهفلحو مهدهع نمبيصنب ذسخأ
 مالزالاو ماه_سلااهيف لجن ىنلا ةبعجلا ىهةنانكللاو عارسالا نوداود_عادعاذاابي رقت برقي سرفلا

 ىأًايشانالف تأزراملاةي رابغلاناثءلاولافلاكجيا اوما بلط نعاهب ل ومسةتسبإ اوناكىنلاحادقلا
 نص4اكع فترملا ءانبلا مطالاو علطا او فرش ىأ ىفوأ هلوقوأيش هنماوذخاي) ىهن أ دارملاو أيش هنم تبصاام
 لاجلااذههلوقور ديبلاكرعلاهيف عضوب مضوملا دب رملاو ضايببارئوذ مهىأءايلارسكب وهنيضيبم لوقو
 ةرخآلا ف ةعفنم مودأوارخذ قب ا ورهطًاوهنلا دن عربأ نإللا نملومحمناو ل جملا اذه ىنعيةلمهملا ءاحلاب وه
 ىذلا ل جلا كلذ ناىنعملاواهنملومحما ماعطلاو دب زلا اورغلا نمرب_يخ نم ىل_محيام ىنعي ربي لاسجال
 نم ميجلا,لاجلا اذه ىوردقوربيغ نم لمح اممللا نع لضف ا دجسملاة راس ل_جال نبال | نمل +
 ركب وبأو سو هيل عّنلا ىلص هللا لوسر ل خدام ىرهزلا لاق لعألل اورثك ًاورهش أ ىوالاةباورلاو لمتلا
 ليقو اًنبتوبكنءلا تحسنوبقنلا لفسأ ىفاًةضابىت> ماج نماجو زىلا تو هناحبسهنلا لسرأر اغلا
 الامشو انيمي نوب رضي بلطلا ل_هثمه راب معا مهللا لس وهيلع هللا بص ىننلا لاقو راغلامف ىلع ةماكتنأ
 ضعب فت دٍجوو تو.كنعلاتدب خسفت وماجلاض يب رسكةراغلا اذ_هالخدول نولوقي راغلا لوح
 هلوقوهو هنع ىلا هننلا ىضر قيد ما اركب ىفأ ىلا بسن دقو ار عشر يسافنتلا

 راغلا ةماظ ىف فد_سىف نو 00 قرقوي عزجإو ىلا لاق

 راهظايهنمىللفكحت دقو « اننلاث هللانافأي_ش شخنال
 رافكل تداكدق نيطايشل اديك« هرداوب ى شت نمديك امناو
 رانلا ىلإ مهنم ىمهنتملا لعاج و * اوعئص ايارط مهكاهمةللاو

 ىلص دم هلوسر ىلع نوكسلاو ةئين امطا |هننا ل ززاف ىنعي (هيلعهتنيكس هللا لزناف ) ىلا_عتو هناحع سول |وقو

 ققلاام (هتنيكس هللالزناف
 ىتلاةنمالا نمهيلقف
 مسهنا معو اهدنع نكس

 ىلع(عيلع) هيلانولسبال
 م-_سوهيلع هللا له ىنلا

 " ناك هنالرك,ى أ ىلعوأ

 هيلع ناكر فاي

 بلقلا نك اس مالسلا



 اذ

 دبع قرب_خاف باهش نب الاقل حاسلا قي رط ةياور فول_حاوسلا قب رك ىلدلاليلدلاو ةريهف
 نب كلام نبةقارم» « عمس انا رب اءابأ نا مثعتس نب كلام نب ةقارس أ نباوهو ىلا كلام نب نجحرلا

 دحاو لك ةيدركب ىنأو ملسو هيلع هللا لس ةهللالوسر ىفنولعجي شي رقراةكلوسرانءاجلوقي مشعج

 انيلع ماق ىتح مهنملجرل بق أ دم ىب وق سلاح نم سلجم ىف سلاجان انيق هرسأو أ هل تق نملا مهنم
 مهنأتفرعف ةقارسلاق هباصأو اد ءاهارأ لحا لاب ةدو -أافن [تيأر ىف ةق ارسايلاقف سواج نحنو

 ساجلا ف تثبل مثمطةلاض نوغتن اننيعاباوقلطن اانال_فوانالف تي ار كنكلو مهماوسيل ,هناهتاقف مه
 ىحرت ذ_خأو ىلءاهسبحتف ةدك اءارو نم ىهو ىسر غب جرحت نأتي راج ت صاف تاخ دف تق مئةعاس

 ىلب رقتاهتعفرف اهتبكرف ىسرف تيتأىتحهيلاعتضفخو ضرالا هجزب تطذ- تيبلارهظ نمهب تجرفن

 مالزالااهنم تجرختتساف ىتانكىلا ىدببت ب وهأو تمقفاهنعتررذن ىسرف ىلترثعف مونم تون د ىتح
 تعم ساذا ىتحىب برقت مالزالا تيصعو ىسرف تبكر فهرك أ ىذلا ج رفالم أ مهرضأ اهب تمسقتساف

 ىتح ضرالا ف ىمرفادب تخاستافنلالارثكير كب وبأو تفتليالوهو لسو هيلعمنلا ىلص هللا لوسرةءارق
 ناثعاهمدي رئالذاةث اقتوةسا انافاهيدي ج رحت دكت لف تضونفاهترجز مئاهنعترررفن نيتبكرلااتغلب

 ا رفاوفق 1و نال يع دانا ل !ىذلا جر فن مالزالاب, تم سةتساف ناخدلا لثم ءامسلا ىف عطاس

 مسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ص ًارهظ.س نأ مهم ع سدي ناتيلاب تفل ني بتعب قع قوو مهنلج ىتح

 لف عاتملاو دازلا مهبلع تضر عو مهم سانلا دب "را مرايخا هنأ وقيد كيفاواعج دق كموق نا هلت اقف

 ةريهف نب سماع عاف نم بات كىلب تك نأ هتلأسف تعطت_باامانعفخاالاق نأالا ىف الأسإاو ىف ؟زرب

 ناري زل نب ةورعىن ريخاف باهش نإ 10 سما ماو منال اوسر ىضمو مدأ نم ةعقر ف ب بتكف

 ريب زلااسكسف مأشلا ع نم نيلفاقاراحاوناكنيماسملا نم بكرىف ريب زلا قل سو ميلعشا ىلع هللالوسر

 هيلعةللا ىل_ههللالوسر جرخم ةنيدلابن ناسا و ضايب بايثركسابأو سو هيلعةللا ىلص هللالوسر

 اولاطأ|ام دعبأم .وباوبلقتافةريهظلاوح مهدربىتحهنورظتنيفةرملاىلاةادغلكنودغي اوناكف ةكم نم لسو

 لوسرب رصبفهيلار ظني يمال مهماطآن م مطر هظ ىلءدوهم نم لجر فوأ مهتويب ىلا اووأاماف مهراظتتا

 ب ارم ثدمايهت وص ىلءابلاق ناىد :وهمأا ثالع لف بارسلا مهبلو زب نيضيم« هباخحأ اوس .وهيلع لنا لصةللا

 ةراارهظب لو هيلعهللا ىل_دهللالوسراوقلتف حالسلا ىلا نوما_لاراثف لاق هنو رظتنت ىذلا ؟دجا ذه

 ركبوبأ |ماقف لوالا عبب ررهش نم نينثالا موي كاذو فوعنإب ورم ىنب ىف مهب ل زن ىتح نيمعلا تاذ مهب لدعف

 هللا ىبصةننالو سري نميراصنالا نم ءاج نم قفطفاّمماص )سو هيلع نا ا ىل_ص وللا لوسر سلجو سانلل
 هياعللظ ىتحركب وب أل بقاف لسو هيلعةنلا لص هللا لوسر سمشلا تباصأ ىت-ركباب أى حي ]سوهيلع

 ور ىنب ىف لسو هياعهنلا ىلص هللا لوسر ثبلف كلذ دنع لسو هيلع هنلاىلصهننالوسر سانا فرعف هثادرب
 ملسو هيلع هللا ىلصةنب|لوسر هيف ىل صو ىوقتلا ىلع سس, ىذلا دجسملا سسأوةلياةرسشع عضب فوع نإ

 ىلصيوهو منيب ياسو ياغي م لوسرلا دج سم دنع تكرب ىنح ساذل! هعم ىشي راسفهتلحاربكر م

 لاقفةرارز نب دعسأر تي ىف نيم. نيمالغ لهسو ليه سر ملا دب ىص ناكو نيداسملا نملاجرذئموب هيف
 لسو هيلعهللا ىبصةللا لوسراعد ملزملاهللاءاشن ا اذههتلحا ارهب تكرب نيح لسو هل عةنلا ىلصةنلالوسر

 سو هياع هللا ىلههنلالوسر ىنافهللالوسراب كال هببهنلبالاقفادجسم هذختيلدب رلاامهمواسف نيمالفلا
 قنإللامهعم لقني و هيلع هللا ىلصةللالوسر قفطو ا دج. سمهانب مئامهسم هعاّدب |ىنح ةبهامهنمهلبقي نا

 رهطأو انبرربأ اذه « رييخلاجاللاجلا اذه لوقب وهناينب

 لوقو
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 ىحيسأنأديرافىوق ىنجرتأر كبوبأل اقف ركب !بايدنرت نبأ لا ةفةراقلا درسوهو ةنغدلا نناهيقلدامغلا

 محرلا لصتو مودعملاب سك: كنا جر خالو جرالر كب ابأاي كالشم نافةنغدلا نب! لاقف ىنر دبعاف ضرالا

 لحنراو عجر فك دابب كب ردبعاو جر افراج كلاناف قما بئاون ىلع نيعتو فيضلا ىرقتو لكلا لمحتو
 جرخالوءاثم جرخالر كب ابأ نامطلاقف شي رق فارشأ ىف ةيشع ةنغدلا نبا فاطف ةنغدلا نبا هعم

 لف قا بئاون ىلع نيعي وفيضا| ىرقيو لكلا لمح و م-رلا لصإ و مودعملاب سكي الجر نوجر أ
 ةنغدلا نبالاولاةوركبابأ اونمأو ةنغدلا نباراوج شير قتذفنافةباور فوةئغدلا نا اراوجنشي رقبذكت

 نكفي نا ىشختانافهب ناعتسالو كلذب انيذؤيالوءاشام ًارقيلوامف لصيلوهرادىف هن رديعيلفركب ايأ م

 هتالصب ناعتسالوهرادىفهب ردبعي كل ذكركبو بث بافركبىلالةنغدلا نبا كلذ لاقفاثءانباواثءاسن
 فذقنيف نآرقلاًرقيو+يف ىل_ك!ناكوهراد ءانفبادح_سم ىتباف ركب ىنالادب م هرادري_غيف ًارقنالو

 اذاهينيع كالالءاكبال-جرركب و بأن اكو هيلا نورظني وهنم نوبعتي مهو م-هؤانبأو نيكرشملا ءاسن هيلع

 انك انا اولاقف مهيلعمدقفةنغدلا نبا ىلا اول سراف نيكرستملا نم شي رقفارشأ كلذ عزفافنآرقلا أرق

 ةالصلابنلعافهراد ءانفبادحسم ىنتباف كلذ زواج دةفهرادىف هبرد_بعينأ ىلع كراوج ركبابأ انرجأ ||

 لعقهرادفهب رددعي نأ ىلع هرصتقب نأ بح أ نافههنافانءانب اوانءاسن نقم, نأ انيشخدق اناوهيف ةءارقلاو

 ركب ىنال نيب رقمانسلو كرف نأ انهركدقاناف كتمذ كيلادرب نول ف كلذب نلعب نأالا ىنأن او

 ىلءرصتقت نا ماف هيلع كالت دهاعىذلا تءاعدق لامقفر كبى أى لا ةنغدلا نبا ىتاف ةشئاعتلاق نالعتسالا
 ىاف ركوب أ لاقفهلت دةءلجر ىف ترفخ ىلا برعلا عمست نأ ب جأال ىاف ىتمذ ىلا عج .رتنأاماو كلذ

 مل -وهيلعةللا لص ىنلالاقف ةكعذ موب لسوهياعةتلا لص ىنلاوةللاراوحبىضرأو كراوج كيلادرأ

 ةنيدملاليقرجاه نمرجاهف ناترخاامهو نيبال نيب لح تاذةخبس تر جهرادتيأر ىف نيماسمال

 سو هيلع هللا لص هلال وسر للاقف ةنيدملا ل يقر كب وب از هجتو ةني.دملا ىلا ةشبحلا ضراإب ناك م ةماععجرو

 هسفنر كل وبأس بخ عن لاقى نأ اوتن أى ا كللذاوجر تلهوركبو بل اقف لن ذؤي نأوجرأ ىناف كل سر ىلع

 ةعب رأ طبخ اوهورمسلاقرو نمهدنعاتتاكنيتلحا ار فاعوهبحصيل !سوهيلعةللا ىبصةللالوسر ىلع

 لئاقلاقةريهظاار حن فركب ى لأ تدب فاموب سواج نحن انيبفة  ثناعتلاقةورعلاق باهش نا لاق رهشأ

 هبءاج امهتلاو ىو ىنأهلءادف ركب ب لاقتفاهيف نيناب نكي لةعاس فاعنقتتم لسوهيلعةللا ىلصةللالوسراذه
 هللا ىلص ىنلا لاقف ل دف هل ن ذاف نذأتساف لسو هيلعهللا لصهللالوسر ءامف- تلاق ىمأ الا ةعاسلاهذهىف
 نذأدق ىناف لاقهنلال اوسرايىأو تن أى, كالهأ مهامناركبو بأ لاقف ك دنع نم ج رأر كبىنال مسوهياع

 وبأ لاق من ٍاسوهيلعةللا لصةللالوسرل اقف هنلالوسراي ىبأو تن ىنبةبحصاار كب وب أ لاق جور فىل

 ةشئاعتلاق ناب لسوهيلعةللا ىبصةللالوسرلاةف نيتاهىتلحار ىدحا للا لوس .رابي ىأو تن أىناب دفن ركب

 هبتطب رفاهقاطن نم ةعطقر كب ىفأت نب ءامسأ تعطقف بارج ف ةرفسام_طانعنصوز اهلا ثح ا مهانزهخ

 روث لبج ىف راغب رك بأو ملسوهياعهللا لصهنلال وسر قل مثتلاق قاطنلاتاذ تيمس كلذبف بارجلا مف

 ام_هدنع نم ديف نقل فقث باش مالغوهوركبىنأن هللا دبعامهدنع تيبي لاي ثالثهيفانمكتف

 طاح ني كلذربخخاموبتايىتحهاعوالاهب نا داك ىعأ عم يالف تا بكة كع شإ رق عم حبص ةرحسب
 نم ةعاسبهذت ىتحام_ريلعاهحربف مغ نمةحنمركب ىفأ ىلوم ةريهف نب ماعاموماعىعرب ومالظلا
 ثالثلا ىلا يللا كالت نم ةإيل لك كلذ لعفي ساغب ةريهف نب صاعامهم قعني ىتح لسر ىف ناّتدممف ءاشعلا

 انتي رخايداه ىدعنب دبعىنب نموهو ليردلا ىنب نمالجرركب وأو لسوهيلعهنلاىلصهللالوسر رجاتساو
 هانماف شي رقرافكن بد ىلعوهو ىمهسلا ل ئاون/صاعلال ؟ىفافلح س.غدقةباد طاب رهاملاتي روخلاو

 ( قلن - (نزاغ) - ) ١
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 ةاذعإ و لسوهيلع هنا ىلهال اوسررصنب لفك اوههنا لجو ز ءهللا لءاف كوبن :ىلاهعم جو را نع لقاثت
 قوهو مويلاهب ميكفءاد- ءالاةرثكوءايلوالاةإة دنعهرصن دقهناوهوندعي لو أهوناعأ هتماكال عاو هيد

 ةكمرافكء يف جرن ىذلا تقولا فهرصن ىلاعتهنا ىنعب(اورفكن يذلا هجر ذا)ددعلاوددعلا نم ةرثك

 وأو لس .وهيلع هللا بص هلل !لوسرامهو نينثادحاو ,وه ىنعي ( نينثا ىناثإ|تقاودارأوهب او ركم نيحةكم نم
 ىف نوكيميظءبتراغااوراغلا ىف ركب وبأو سو نيل عنا قصتنا لوس رذاىنعي (راغاا فامهذا) نك
 ىلصهللالوسر لوقي ىنعي )ن زحتالهيحاصالوقيذا) ةكم نمب رقوهور رون لمج ىف راغاا اذهولبحلا

 (اورف_كنبذلا هجرخأ ذا)
 رافكلا ىلا جارخالا دنسأ

 هجارخاباومه نيح مهنال
 جو رحلاىفهل هللا نذا

 ىاثإل هوجرخأ مهناكف
 هلوقكنينثادحأ (نينثا
م عزف مهاكءاوماعينابلطلا نم فاخر , اأن اكلذو نزال قيد صااركب ىنال ملسوهيلعفللا هللا لوسرامهو ةنالث ثلاث

 كلذ ن

 لجوزعهتلا بناعىبعشلا لاق ةنوعم اورصننلاب ىنعي(انعم هللا نا) نحال !سوهيلعهتنا ىلص هللا لوسر هللا ةذ ىلع هباصتتاو ركبونأ
 كوسر بحاص نكي مركب ابأ نالاق نم لضفلا نب نسحلالاقو ركب ىفاريغةبآلا هذه ىفاعيج ضرالا لهأ : لب (امهذا) 35
 نوك؟ الواعدتبمنوك ركنا نا ا انما راالو ذاكوهذ 3 (راقلاى) 1 : 7

 راع 6

 وهو رون نعا قبعدوه
 ايأايلاقف هيمدق تكانرمدب ًاهيم دقىلارظن مهد نأول هللا لوسرا,ت اقفانسؤر ىلعمهو راغلا ىف نحنو ذا) ل 9 م ل نع درع نسح ل || ةريسم ىلعةكم ىنعيف لبج نيكر َريشملا ادق ىلا تر ظن لاق ويدصلا 71 قا بب َّّ ا 1| 3 : :

 ل يدر اوك 1 0 نا 2 كنظامر كحب ف

 ا هس 0 راق تال ةناهنمو امهئلاثهسلا نا ىلع لالا ظفللا اك 0 و

 ريغو هنعةباقو هسفن هلعجاممموهيف سانلاةاداعمو مل -وهيلعةنلا ىلص ىنلاهةتمزالمو لسو هيلعهنلا ىلص 1 0-0 1 5
 6 03 2 ّح وف

 همايا نما دحاواموي هل. عل ثم هاكىلعناتددولاةفرك وب هد: عرك ذهنا باطخلا نب رم نعىور كلذ - 0
 ع

 هللاو لاقهيلا ىب ا ف ا هتايلامأهيلايل ع نءةدحاو ةليلو هنا نعول

 هرازاق ثفايقث هيناح ىف دجوو هسنك_فولخ دف كان :ودوباصأ وش هفناكناف كلبق لخ د ىتحولخدنال 0 ا
 ود

 5 37 ا ا رس كاس 0 2و 0 : ]نينثاب 0

 تغدالاقفركب يكلم لاقف|وميلعتتلا لسنا لوسر برر عر ط ةشاق ]رءرمشا وم 0 0
 زاةماج هلي

 هتؤم بس ناكوه هع ضقت |متهدحام بهذف سو هيلعمنلا لصةللالوسر هبلعلفتفىأ أوى كادؤ 0 1 0 لفسأ

 ةعقوعنموللاقفةاكزلا ىدؤنالاولاقو برعلاتدتر سو هياعفثلا ىلص هللا لوسر ضبقاملف وبامأو لكلا لو سربلافو هلع 0 اقفةاكرلا برعلات دترا ١ هم نر لا

 فراوخ هد ارا !ىللاةؤ م«قثدأو 5 0 تايد ٌ

 ةعاسو هيدي نيب ةعاس ى*«لعجرراغلا ىلا لس د وا طش ردو رمز انيضفلالع دراكولا
 نوددرتيإ اوك مهراصبأ

 دصرلا رك ذاو كفا ىشماف باطلارك ذأ لاقفركب اب ايألي كلام مسوهياعهللا بصةنلال وسر 4لاقف هفلخ 0 0
 ةمالا تكداهت اتق ناو نيماسملا نمدحاو لج رانافلتقأن اهللاقو لزنذهتلالوسراب |[ < :ىل 0 ر و لزنالاق مثهأربتساف لخدؤراغلا ىربتسا ىنحةنلالوسرايكناك«لاةراغلا ىلا هت ااماف كب. دي نيب ىبشمأف 3 ريتويت
 ظ :(ىراخبلا دارفأ نموه»و ةرجهلا ثيدح قايسرك ذل 00 7
 هيلعةنلاىلصهللالوسر هيف انبتايالا مويانياعرع مو نبدلا ناني ديامهوالا طق ىوب أل قعأ ل تلاق ةشئاع نع 00 0 ْ

 كرب غلب اذا ىتح ةشبحلا ض راوحئارجاهمركبو ب أجر نوءل لا ىلتباامافاي .ثعو ةركب راها فرطلسو

 داهغلا



 مكاماونمآن ذلاابأي) لطابلا ىلع تابنلا مهرايتخالاس(نيرفاكلا موقلاىدهبالةاو)
 ("”08)  ةنكاسءاثت .راصفءاثاا ىف تمغدأءاتلا نأ الا هزص أوه و ملقاشت ( مئلقاثا

 هنالزالا فهل ق مسام يثأر فاكوه ن «دشربال ى اعتو هناحبسهنأىعي (نب رفاكلا موقلا ىدهبالةلاو)
 (ضرالاىل مهاقاث هللا ليدسىفا ورغنا ك1 ليفاذا ك<لاماونمآن يذلا اهب ي) لج .وزعدل اوقف راناا لهأ نم

 داه+لا: سم فئاطلا نم عجرامل هو هيلعهتلا ىلص ىنل نا كلذو كوبنةو زغ ىلع ت1 ىفةبآلا هذه تاز

 لصةلنال وسر نكس مو لالا! تباط نيحر لا نمد دشوسانلا نمةرمسءنامز ف كلذ ناكو مورلاوزغا

 رحى لسو هيلع هللا ىلص هللالوسراهازغف كو.تةوزغتناكىتحاهربغب ىروالاةوزغدب ربإ_سوهيلعهللا

 قشفمهودعةبهأ | اوبهأتتما مه سم نيما لل ىلج واريثك اددعو زوافمواد_.ءبارفس لمة:-ساو ديدش

 لوسر مل لاق ىنءب ؟لليقاذا كا اماونمان بذلاامأيةبآلاهذهلجوزعهتلالزئاف اولقائتو جورخلا موبلع
 ىلءموثحا ذا سانا مامالار فنتسا لاقي د اهيا ىلا اوجرا ىأ هللا ليبس ىفاورفن سو هيلع هللا ىلصهنلا
 ىأ متاقاثاريفنلا مسالاو اورغناف تر فنتسا اذاو مسوهياعهللا ىلبص هلوقهنموهيلا مهاعدوداهجلا ىلا جورخلا
 كلذ ل-قةئتسا امناو مكتك اسمو كضرأ متمزل نعي ضرالا ىلاوزغلا ىلا ج ورخلا نع منأطابتو متلقاثت
 ناكودازلاوددعلا نمدا دعّسالا ةرثكىلاةجا1لاوةفاسا| دعب ورا اةدشوت قولا قيضو نامزلاةدشاوزغلا

 مهتاعفةوزغلا كلتسانلا لقثتسافاريثكو دعلاناكو اطالظ بيطوقنب دملارا كارداتقوتقولا كللذ

 نماهتعدوايندلاةرهزو شيعلا ضف متيضرأ ىنعي (5 رخآلا نمايندلاة ودا, متيضرأ) هلوقب ىلاعتهنلا

 ليلق نعدفن,لئاز نافاهمعنواين دلات اذا نا ىنعي (لياقالاةرآلا ىفاين دلا ةويحلا عاتما-ف)ةرخآلا ميعن
 ىلع ليلد ةيآلا فو ةرخآلا ميعن ىلا ةب_سنا!اليلقاين دلا عاتم ناكببسلا اذهلف دبالا ىلع ابد رخآلا معنو
 واف ركشم سم داهملا نع ىهلقاثت نا ىلع صن ىلاعتو هن احم سهتلا نال تقو لك فو لاح لكى داهجلا بوجو

 ىلاعتهلوق ىهوةينآلاةبالاروك ذملاديعولا اذ_هدك ْوِب ولقاثتلا كلذ ىلعم_مناعاملابجاوداهجلا نكي ل

 ااذع مب ذعي) هيلا مسو هيل عننا ىلص هللا لوس رورفنتساامىلا نونمؤملااومأ اورعش نان (اورفننألا)
 لاقايندلا فرطملاسامت-اهيدارملان|ليقو ةرخآلا فالان وكمال مياالا باذعا!نالةرشالا ف ىنعي (اهأ
 ءايحأ نمايح لسوهيلعهللا لص هللا لوسررفنتسا لاهقف ةبآلا هذه نع سابع نإ |تلأس عيفن نبةدجن
 :هاريخىنعي (مريغاموقلدبتسيو) مهباذع كلذ ناكفرطملا .منءىلاعتهننا كسمافاولقاثتف برعلا
 لفك: دقهنا ىلع ىلاعتوهنا دعس هيأ نويلا لهأ .هليقو سرافءاذب أ مهريبج نبديعسلاق عوطأو

 تاص> اورفنتسا ثي>ىلا ج ورا ىلا هعماوعرا_سناف هنيدزازءاول_سوهيلعةللا ىلصهيبن ةرسصنب

 ىتعلاتلصحو مهريغب ةريهنلا تلصحهنغاو فلو اولقاثتن او لج وز عهنلا ىلع مه رجأ عقو ومهةرمهنلا
 هورضتالو) ىلاءتهلوقوهو ,والا لصحنال هنرصنو مسو هيل عةثلا ىلص هللالوسرزازعانا اومعوَت الثل مل

 مكسفن أ نورضتا-ءاو نيملاعلا نعىنغهنال أيشنلااورضتالو ىنعيىلاعتةنلاىلاعجار ريمضاا لبق (أيش
 مل -وهيلعةتلاىلص هللالوسر ىلا عجارريمضلاليقو مسوهياعةللا ىل_د هللالوسر عمداهجلا ككرتب

 (ربدق ئثلكيلعةللاو) هل ذةجالومئادعأ ىلعمرسمانةطلا نافأيش سو هيلع للا ىل_دادمت اورضنالو ىنعي
 هلوميةةوسنمةبآلاهذهةمركعو نسا لاق هشادزعب وهيدنرصت وهف ئملكىلءرداق ىلاعت هنا ىن-عي

 هللالوسر مهرفنتسا موقل باطخاومنال ةمك#ةيآلاهذهروهجلالاقو ةفاك اورفنيا نونمؤملا ناك امو

 لجوزعهلوق خسالف ريدقتلا اذه ىلعو سايعنبا نع لسة ناك اورفني لف لو هيلعهللا لص
 نال باطخاذ_هنونمؤملااهمأ مل_سوءهيل ءهللا لصاد محاور صنتالا ىنعي (هللاهريصت دقفهورصنتالا)

 هللالدسىف) اوجرخا(اورفنا كل ليقاذا
 ىأ نك الابدي الئل لصولا فل تل دف

 نمض ضرالا ىلا) مأطابت
 دالخالاو للا ىنعم

 ىلا مام ىأىلإب ىدعف
 متهركو اهتاوهشواينذلا

 ىأةنعاتمورفسلاقاشم
 مكضراب ةماقالا ىلا متلم

 ةوزغىف كلذ ناكوكرايدو
 قفل درفت كر

 دعل عم ظيقو طّدو ةرسع

 قئفود عملا ةرثكوةقشلا

 جرخامليقو كلذ مهياع
 هيلعهللا ىل_د هللالوسر

 اهنع ىروالاةوزغىف لس و
 كومتةوزغ ىفالا اهريغب

 ةدعلا مام سانلادعتسيل

 نمايندلاة وحلب تيضرأ)
 اف)ةرخآلالدب (ةرخآلا
 ىف ايزدلا ةويحلا عاتم

 ةرخآلاب:جىف (ةرخآلا
 ىلا (اورفنتالا لياقالا)
 اباذع يدعي ) برملا
 مري_ءاموقلدبتسي واملأ
 اطخس (أيش هورضذت الو
 ثدح نيلقاثتا | ىلع مظع

 قلطم ميلأ ب اذعب مهدعوأ
 نب رادلاباذع لواشإ

 لدمتس دمهك-امهناو

 مهنماريخ نب را موق مب
 فمه ءىنغ هنأو عوطأو

 مهلفاثت ح دقي لهن دةرصن

 قريمضلال وو ايشاهف

 «_لعلوسرالهورضتالو
 نأهدعو هللانال مالسلا

 و لج دم وسل د ل هج و تال جا لا ١ هاا رك تاتا ب77007 7 ا. د ب تصمم ا 0 تال ا سمسم

 هرمهنيفهورمصنتالا (هللاهرصن دقفهورنتالاريدقإ) امهربغ :بيذعتلاوليدبتلا نم ( ئش لكى لعةئاو)ةلاحال نئاكم دعو وهرصذي

 تقولا كلذ ىف هرصنكلبقت.ملا فهرصن هنا ىلءهلل!هرمعن دقف هلو قب ل د دحار لجر الا هعم نكسر نيحهرسهن نم



 ركب ف اريغ فوك (لضي)
 ءىبنلاب (اورفك نيذلاهب)

 نم ارهثاولحأ اذاىأ

 اوعجر اماع مرار هشالا

 لباقلا ماعلا فهونرش

 مرحام هدع اوئطاويا)

 ىتلاةدعلا اوقفاويل (هللا

 صيصختلا اوفلاخ دقو
 نيبجاولا4 وه ىذلا

 هنولحيس قاعتت ماللاو

 هنومرحبب وأ هنومرحب و

 ىأ (هّللاموحاماواحيف)

 ةدعلاةأطاوم اوا_حيف

 صيصختر يغ نم اهدحو
 كاتقلا نم هلبا مرحام

 مطنيز) اهنيعب رهشالل
 نيز (مهلامعأ ءوس
 اوبسف كلذمط ناطيشلا

 ةنس>ةحيبقلا مهامعأ

 ؤ

 الن
 سشياعمةماعتناكو 0 عار ااا ساب تكستان كلذ ناكر اهميظعتو مرااره-ثالا

 ىبورح تعقوامب روةيلاوتمرهشأةنالث كلذ نع فكلا مهياع شي ناكف ةراغااو ديصلا نمبرعلا
 كار رهشم رختاورنسأ ىنعياؤسنفلالحلا اره-شالا ىلا م ورح .ريخأت نوهركتاوناكف مره ارهشالاضعب

 ريخأتىلا اوجاتحا اذافر غد نومرحو مرملان واحّسيفر فصىلا مرح ام رن ونور اوناك فرار هش

 ميرحتلارادتساىتحر هشدعب ارهش نورتؤيا ذكع نوعنصباوناكف لوالا عيب را هور فص م رحت

 فاوجح من نيماعمرحا فاوجح مث نيماعةخحا ىذ فاوجفس نيماعر هن لك ف نوجسحباوناكواهلك ةنسلا ىلع
 ىذ نم ةيناثلاةرملا عادولاة لبق ةعسانا|ةنسلا فرك, ىلأة  تقفاوف ةنسلارووش قابا ذكو نيماعر فص

 رهشوهوةج ا ىذر هشهخ قفاوف عادولاةح لبقملا ماعلا ف ل_سوهيلعةنلا ىلص للا لوسر جح مثةدعقلا
 ءىمفلارهشأن امهماعأو ىنع رشاعلا مويلا فس انلابطخو عساتلا مويلا ىفةفرعب فقوف عورمشملا جملا
 ضرالاو تاومسلا قاخ موب رهشالا باسح هيلعةنلا عضوامىلا ىمالاداعو نامزلاةرادّتسا, ت خسانتدق

 مدقتملا ثيدحلا ضرالاو تاومسلا هللا قاخ موب هتئيهكرا دتسا دق نامزلا نا إو هيلع نلا ىلصهلوقوهو

 سابع نب, الاقف ءىسنلا سن نملوأ ىاوماتخاو مايالا فن اسس قف لدش . م كلذ ع ةلفامفاي معرمأو

 ةيمأنبفوعن ةدانج هيلي ناكو ةنانكرنبكلاموثبء ىسنلاأ ف نملوأدهاجوةداتقو كاحضلاو

 ىسانلا ىلع موقي ناكو ةبلعث نب ميعنةللاقي ةنانكىنب نم لجر كلذ ل_هف نملو أى اكلالاقو قاكلا

 هللوقيف باجأ الو باعأالىذلاانأت يضقا لد مماللوهتيف سانلا ب طف ماقردصلاب سانلا مهاذاف موا

 كلذلاقاذاف مارح ماعلا اذه ىرغد نالوقيف هيف نو ريغي[رهش مهئسن. نأ هنولأ بي مث كيبا نوكرمثملا
 ىةنسالأ اوبكرو ىسقلاراتوأ اودقءلالحلاقناو حامرلا نمةجزالاوةنسالا اوعزنوراتوالا اول->

 هياعهنلاىلص ىنلا كردأىذلاوهوف ه وعن ةدانجهللاقيلجرةباعث نب مهعأ دعب نمناكوا اوراغأو حام .رلا

 مهرءاشلاق سماقلاهللاقي ةنانكىنب نم لجروه ل -أ نبدب ز نب نجحرلا دمع لاقو لسو
 نعربب وج ىورو مسوملافبرعلاتعمتجا اذا كلذ ن واعفياوناكو * سماقلارهشلاءىسانانيفو

 ثيدح نمحص ىذلاو ف دنخ نب ةعق نبى نب ورم ء ىلا ن-س نملوأن ا سابعنبا نع كاحضاا

 درع ًاراسو هيلعهنلا لص ىنلاهيفلاقو 5 اوسلاب بس نملوأ ىب + نبورمجناةشناعوةربإ ره ىفأ

 ىفةدانزءىسلاا ءاهلوقف هللادرك ذىذلاءى فلاري_سفت ىفدر وامان هفرانلا ىف هم-طقر<ى ل نبا

 , رخارهشالا نم هتقو ىف لعف لكعاقتإبا اويعأ مهنا ةدايزلاهذهببسو مهرذكى عرفك ةداي ز ىنعي رفكلاا

 رهشالا نمهتقو رب_غىفهوعقوافءىبسنلا كلذ بسب رخ ؟تقوىلاهدرخأة دسافلا مه ارغأ ب بسب مهام

 داّضلار سكو 1 ئرق (اورفكنبذلاهبلّضي) مهرف كى ةداي ز لعفلا كلذ ناك- ةمرحلا

 مهواجو مهواضأ مهرابكن اءانعمو داضلاحتفو ءايلامضب لضإ“ ئرقو اورفك نبذلاءىسنلاب لضيهانعمو

 ناطيشلاهب لضي وأ أ اورفك نيذلاهبهللا لضيمانع ءوداضاارسكوءايلا مضب اورفكن بذلاهب لضي ئرقو هيلع

 ىوقأهجولا اذهو يلامفإبن ب ذخآلاو مييعباناورغكن دله بلي ءانعم ليقو مط كلذ نيب زتباورفكن ذلا

 كلذن واع ىنعي (اماعهنومر حيو اماعهنولبح) داْولا رسكو ءايلا مضب لضيأ أرق نمةءارقريسفت ف ناهجولا

 اماعهنومرحب وهيفاو ريغيلالال_> هنولعحيفاماع مرحلارهشا !ن ول ىنعملاواماع هنومر حي واماعءاسنالا

 نمارهشاولحأام مهنأىنعي (ةللا مرحامة دع اوقفاويل ىنعي (اؤطاويل) هيف نوريغيالدامر< هنواعجيف
 لجال مارح نمارهش.هناكماواحأ الا لالا نماره_ثاومر< ملولالحلا نم هناكمارهشاومرحالا مرح ا

 هلوق كلذ ك محلا ىفال ددعلا  ةقفاوم كلذ نوكيفةنلا 0 رأمرخارهشالاددعنوكينأ

 لمعلا | ذهناطيشلامط نب ز سابع نءالاق ( مطاع أ كوس طن بن نلا مزحاماواحتسف) ىلاعتوهناحعبس

 ”ايأو



 تان_سحلانالاميظعتو ةمرحالااهدزب ملمال_.الاءاجالوه-حبه مر هشالاةءب رالاهذ هىف هيخأوهنباو

 كلذ) مرحلارهشالاةمرح كاهتت از و الفاهريغ نمدشأاضيأت ايسلا كا ذ كو ف ءاضتن هيف تاعاطلاو

 ىذلاكحلا ميقلا نيدلابدارأليقوتوملا دعب 1 لمحو هسفن بدساح ىنعي هسفن ناد نم سيكلا لسوهيلعهنلا

 روهشلاىلءةيترملا نيماسملا ماكح ار ئاس نم كلذريغو مهنوبد لجأو مهناعايب ومهدايعأو هت و مهءوص

 تاومسلا هللا قاخ موب هتئيهكرا دتسا د3 نامزلا نالاق لسو هيلعهنبا ىلص ىنلا نارك ىف نع (ق)

 رضمبجرو مرح اوة-خاوذوةدع-_ةلاوذتايااوتم ثالث مرح ةعب رأائمارهشرشعانناةئسلاضرالاو

 سبل لاقهم -اريغب هيمسيسونااننظ ىتح تكسف )ءأهلوس روةنلاانلةاذهداب ىألاق ىلباناق ةخح اذ سيلأ

 مكرهشىفاذهى داب ىف ذهكموبةمرك مارح كيلع ضار عاو ك-اوماو و ءامدنافلاق ىلبانلقر لا مون

 ضعب باقر مضعب برضي ارافكىد _هباوعجرتال_ذالأكلاسعأ نع ملأ سيفكب رنوقلتسواذه

 تغلب له الأ لاقمث هعم_س نم ضعب نمهل وأ نوكينأهغابي نم ضءب لعلف بئاغلا دهاشلا غلبيلالأ
 نويفف ةيانكلاليق (مكسفنأ نيفاوماظتالف) ىلاعتهلوقو © دهشا مهللا لاق عنانلق تغلب لهالأ
 دوصقملا نال تاعاطلا كرتو ىصاعملا لعفب ةنسلار هشأ عيج ىفكسفنأ اوماظتالى أر هشالا عيج ىلا عجر:

 عجرت ةبانكلا نا ل_يقو تامملا ىلاتاقوالا عيج ىفاقلطم داسفلاو ىصاعملا ىلع مادقالا نم ناسنالا عم

 نوف لظلاو مرار هشالا فارجأ مظعأ اصلا لمعلا ةداتق لاقو نب رسفملارثك ألوقوهو مرح ار هشالاىلا

 دب ري مكسفنأ نويفاوماظتال سابعنب!لاقو اميظعلالكىلءلظا| ناكناو نهاوساميف هنم مظعأ
 لعف_ك الالح اهمارحالوامارحاطال> اواعجت الراسي نب قدعسا نب د لاقو نيمفةراغلا ومار لالحتسا

 قالطالا ىلع«_:ءعانتمالاوداسفلاو لظلا ىلعاهعبطب ةلوبجم سفنالا نال_ءقوءىسنااوهو كرمشلا ل هأ

 ره-ثالاو ةفي رسشلاتاقوالاه ذه ريصتف تاقوالا قاب فاهكرئاع رف تاركسنملاو حئابقلاو مظلا لعف نم

 ضعب صم ىف ةمك-حلا«-جواذ هفرهشالا نماهرب_غف ىصاعملا لعفو لظلا كرتلاببس ةمظعملا ةمرحلا

 نيكرسش ل ااولداق ار ) ىلاعتو هناصيسهلوق واضيأ ةنكمالا كل ذكو ميظعتلا وفي رشتلادب زع ضعب نودرهشالا

 2-5 ىلع ولئاقي مهنا م _طاتق ىلع نيعمتج كعجاب نيكرمشملا اوأتاق ىنعي (ةفاك كن :داتاةباكةفاك

 مهطاتق نع اونمالو اول_-ثفتالواورباد_::الواول ذاخشتالو مطاتق ىلعاورص ا ةواونواعت ىنعءم او ةفصلا

 ىلاتقلا ميرحنىف ءاملعلا فلتخ او نيكرمشملا نم كئاد_عأةلتاقم ىف نيقف او تم نيعم جم ةئلادابع اونوكو

 مسوهيلعهنلا لص ىبنلانالاولاقىروثلا نايفسو ىرهزلاو ىناساز حلا ءاطعوةداتقلوقاذهو ٌنهريغ

 وسم رب_غهنأ نو خالق و ةدعقلا ىذضعب ولاوش ىف مه رضاع .وفئاطلابافرقثو نياك نزاوهازغ

 تخسامو مرحلارهشالاىفالو مرهاىفاوزغي نأ سانلل لحام حاب رىلأن بءاطع للا, فاح ع رجنبالاق

 ىلاعتوهناحبسهلوق مهنا دعأ ىلعةنوعملاورصنلاب ىنعي (نيقالا عملا نأ اوماعاو) اهيفاولتاقي نأالا

 ىنعمو عيبأا فةئيسنلاه_ذمو تقولا فريخأتلا نعةرابعةغالا فع ىسنلا (رفكحلا ىفةدايزءىسنلاا1)

 : رح دقتعت تناك ة-يلهاجلا ف برعلا نا كالذورخآر هش ىلا ماوحر هشريخ أ توهةبآلا فروك ذملاءىسنلا

 بجروطو درف د_>اوو
 ىادا]برعلا تكرم
 (ميقلا نيدلا كلذ ) همظعتل
 هلعفيامال ميقتسملا نيدلا ىأ
 نأ ىنعي ةيلهاجلال_هأ

 رهسشالاة عب رالام 00

 نيد وميقتسملا نيدلاوه

 تناكو ليعمساو مههاربا

 اوناكفهب تكسةبرعلا

 لاتقلا نومر حيو اهنومظعي
 ءىسنلا تثدح ا ىتحاهبف
 اوماظنتالف) اوريغف

 قوأمرحلاف (نهف
 (مسفأ) 0 ىننالا

 اولتاقو) ىصاعملا باكتراب
 نملاح (ةفاكنيكر ا

 كك ) لوعفملاو'لعافلا
 اعمج (ةفاك منولتاقي

 (نيقتملا عملا نأاوماءاو)
 ىلعم-مث> مطرصانىأ

 ةرصنلا نامفب ىوقتلا
 ( ءيبنلا اما)ز اهلهال

 اذاهاساردصمةزم_طاب

 ةهمروح ريخأتوه وو رس

 كلذورخار هش اّرهشلا
 بورح بام اوناكمهنأ
 رهشلاءاجاذاف تاراغو
 قش نوب راح مهومارخلا

 هنواحيف ةب راح ا كرتموماع

 رخآارهشهناكمنومرح و

 رهشالا صيصخت اوفر ىتح
 اوناكف ميرحتاابمرحلا

 ماعلاروهش نيب نمنومرحب
 فقةدايز)رهثأةعبرأ

 لعفلا اذهىأ( رفكلا

 مهرفكىف ةداب زمهنم



 هلصار ورجل اوراملا ىلا دنسم هناللعماارك ذامئاو دقو ىأ اهيلع ىمحن رانلا 1 نا( ماهجرانىفاوماءىمح موب

 لاق نمالاالاوم أن ورثك الا مهلاق مه نم ىأو ىنأ كادفهللا لوشرا,تاقف تقىتحراقتأ رف تلج ىنح اماف ابيلع 0

 الورقبالو لبابحاص نمام مهام ل لقوهلامث نعوه:ي :مع نعوهفلخ نموهبدب نيب نما ذكهو ا ذكهواذكه 0 لا ع

 ا ١ تدقنا لك اهفالطابم هؤطتواهنورقب هحطنتهنمسأو تناك ام مظعأ ةمايقلا موب تءاجالا|هتاكز ىدؤإ الماغ د اونةناكاهملع ىلا

 1 ' ىلاءتهلوقو ُُه نيعضوم قىراخبلاهقر ةولسم ارا ا اهالوأهيلعت داعاهارخأ رك ذن/نافربمالاىلاةصقلا

 | مهجران ف) ةرارحلاةدش نمضيبتىنحاهيلعدقويفرانلا ل دتفزونكلا ىلءىنعي (اهباعىمكمون) || ريمالاىل عفرتلق ةصقلا

 م-ههابج ا.ىوكتف)

 (مهروهظو مج ونجو
 .هنالءاضعالاد ذهتصخو
 ريقفلا اورصيأاذااوناك

 ءاياو مهمضاذاو اوسع
 اولونو هنعاوروزاسلجم

 مهروهظءواوو مهناكراب
 ىلعءنووكحي هانفموا

 مهعداقم عب رالا تاهحلا

 مه ونجو .هريخ امو
 (مكسقنال متزتكاماذه)
 هوءزتك اماذه مهلاقي
 متلعامو كسوفن هبعفتنتل

 هب رضتسلل هوهزنك نأ
 خيب ونوهو مكحسفنأ |

 (نوزنكن منك اماوقذف)
 متتكىذلالاملا لابو ىأ
 مك-نوكا لاب ووأ هنو زغك
 روهشلاةدعنا) نبزناك

 (ارهشرشعانثا هللادنع

 نايب دارملاوةدابزربغ نم
 ىلعىنتنت ع رسثلا ماكحأ نا

 ةبوسحلاةب رمقااروهشاا

 ىف) ةيسمشلا نودةلهالإ
 هبجوأوهتبث أ ايف هللا (باتسك
 هوب) حوالا فوأ همكح نم

 ضرالاو تاومسأأ قاخ
 ةثالث (مرح ةعب راهم

 دمءدوعقللة دعقااوذ درس

 جحال ة حل اوذ. لاتقلا

 هفلادقل < رج ”

 | رانيدعضوبالسابعنبالاق (مهروهظو مهب ونجو) اه زناكهابجزوذكحااب ىنعي ( مههابجا هب ىوكتف
  ”اطلفلا دعب لاق نال لع عظوماف عردوزانب دلكعضول ىتحهدلج عسوب نكساو مهردالو را ند ىلع

 ودبت أيشهنم بلطف لئاسلاهاتأاذالاملا اص ىنغلا نالءاضالار ئاس نيب نم ياي ءاضعالاه ذه صخ

 ١ رركن ام هيج دعحت.فه-هجوربراسأ عمجتو حاكي وههجو بطقي كلذ دنعف عنملاو ةهاركلاراث 1

 هرهظمالو لاؤلاىفلأو بلطلارركنامث ابناجهكرتو« توج نعلاموه_دعهبناحىأت باطاالئاسلا
 لذ بلاوءاطعالا ةيهاركىلعلادلا عنملا ف ةياغلاو درلا فةباهنا ىهو ىرخأ ةهج لب قتساوهنع ضرعاو

 هوقو ةمايقلا م .وب كلاب ةثالثلا ءاضعالا» ذه صخ كل ذاف ءالخبلا ةداعو ناسحالاوربلا ىيذام ب أ داذهو
 ىأ (نوزن 06 ”متنك اماوقوذف) ةمايقلاموب كلذم طلاق .ىأ( م سفنال ا اما ذه) ىلاعتو هناحبس

 تمدقلاق سيق نبف:>الا ن ء(ق) املا ود طموح نما دلال تكا تاذعاوقوذف

 مهيلعماقف هجولا ندب نشخ بايشلا ند لجرءاجذا شي رق نمالماههف ةتا-ىفان ا ةيبف ةنيددملا

 ضفن نمج رخيىتح مهدحأ ىدنةماح ىلع عض ويف مثهجران هيلع ىمحٍ فضرب نب زئاكلار شب لاقف
 نك , اراف مه-ورموقلا عضوف لاق لزلزتي هيدر دل ةماح نم جر تح. ةتكضغأ ىلء عضوي وهيفتك

 مط تاقاماوهرك الاءالؤه تأ ارام تاقفة , راسىلا سلج ىتحهتعبتافربدافلاقايشميلا عجرم #هنم

 اولاقاذه نم تلق ١ ىراخبلادازواهرك ذأ/ةدايز هيفو سم ظفلاذ- هأايش نواقعيالءالؤه نا لاقف

 مسوهيلعةنلا ىلص ميد نمهتعمس أ يشالاتلقاملاقف ل يبق لوقت كدعمس ئشام تاقفهيلا تمقفلاقرذوبأ

 رخآلا عبب رو لوالا عيب رورفصو مرح لا ىه (ارهشرش ءانث اهللادنعرووشلاةدعنا) لجوزءهلو 4

 ةنسلاروهشدهدذ-هو ةححاوذوةدعقلاوذولاوشو ناضمرونابعشو بجروةرخألا ىداجو ىلو الا ىداجو

 مهمايسصيىف نوماسللااهم دّدعي ىتا برعلاروهش ىهو لزانملا فرمهلاريس ىلعةينمم ىهىتلاةب ردقلا

 ةنسلاو امو. نوسجوةسجوةئاغلثر روهشلا هذه مايأو مهماكحأ ومهرومأرثاسو مهدايعأو مهتحتيقاومو

 صقن:ف موبعب رواموبنوت_سوةسج و ةئاملثىهوةماةرود كلفلا ف سمشلارود نعةرابعةيسمشلا
 ِم .وصااوجحلا عقيف ةيلالطاةةسلار ل ع وارسم ”ري دع ةيسمشلاةئسلا نعةيلالطاةنسلا

 برعلات ناك ىذلا ء ءىبنلا لج ؟ نمل ليلعب لوزن بنسو ناوي لاق فيضا] ىف ةراتوءاتشلا ىفةران

 لعاف روهشلا نمهريغىفةرانورفص ىف ةراتو مرح ىفةرانوهتقو ىف ةراتمهخ عقب ناك-ف ةياه الا ىف هلعفت

 وهو اهيفدريسورمقلالزانم ىلعارهشرشعانثااهم نودتعي ىتل !نيماسملا ةنسروهش ةدعن ا لجو ْزءهنلا

 حوللا ف ىنعي (هللاباكف )ار هش ءرشعانثا همكحو هماع ىف ىنعي هللا دنعر وهدا ةدعن | ىلاعتو كرابن هلوق

 هيفنال نآرقلاهللا باتكبدارأ ل قو نورذباءونوتؤيامو قلخا لاوحأ عبج هيف هللابتكىذلا ظوفحلا
 مون) هب ذخالابهدابع سمو هبجوأ ىذلا كلا هللا باتكبدارأ ليقو رمقللزانم 200 ا

 رشعانثاةنسلا نأ ضرالاو تاومسلا قلخ مويهاضقوهب كح محلا |ذهن أ ىنعي(ضرالاو تاومسال قاخ
 0 .رحماوةجلاوذوةده_ةلاوذودرف بجر ىهو ( مرح ةعب رأ) روهشلا نم ىنعي (اهن» ) ارهش

 هيبألتاققلمهدح ان اولىتحلاّتقلااهبف مرحتواهمظعت تناك ةيلهادا فر علا نال د عك
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 هش هبا

 هاو هححصم هأ ىراحبللال إل ةدايزلاهذه!ىراخبلادازوهلوف ١ ١



 فران

 لوأىفناذه ناكْن ات كلسو هيلعهنلا ىبص ىننلالاقف نارانيدهرزتم ف د جوفرخاى وم ذيول

 امافهيلاهريغ جايتحالءجارش|لاملا نم ئشهعم لضف نم لكى بلعب ناكف ةاكرلا ضر فت نأ لبق مالسالا
 ربك ةضفلاو هذلا نوزنكي نيذلاو ةبالادذ- هتلزئامللاق سامعنء ا نع مف كلذ سن ةاكرلاتضرف

 مهنلا نالاقف ةبآلا هذه كباعص أ ىلع ربكهناهنلا ىنايلاقف قاطناف نع جرف أن أر معلاقف نيماسملا ىلع كلذ
 لاق مر معريكسف لاق كدعب نان وكنل ثيراوملا ض رفامماو كلاومأن «قبامبييطتلالاةاكرلا ضرفي
 هتظفحا منع باغاذاو هتعاطأ اهرمأ اداو هترساهباارظن اذا ةحلاصلا ةأرملاءرملازنكس مريخ كرب_خأ الاهل

 عماك هللا ليبس ىفاهنوقفناالو ة_-ذفلاوبهذلا نوزنك نيذلاو ت تازنال لاق نإبوث نعدوادوبأ هجرحأ

 ىأ انما ءواق ةضفااو بهذلا ىف تازئ هبا, ض عد لاقف هرافس أ ض عب ىف لسو هيلع هللا ىلصةنلالوسر

 ةحاصةجوزورك اش بلقورك اذ ناسلوإضفأ ملسو هيلع للا ىلصةندال اور لاقفهانذخارب_خلاملا

 وهولوالالوقلالاوقالا هذه نم حيحصااو نسح ثيدحلاقو ىذمرتلا هجر هناما ىلع نمؤملا نيعت
 لكناورثكن اوهزانّتك !هبحاص ىلع مرحالو زنكب سلف هناكز تيدأ لام لكن ار مت نب نعهانرك ذاه
 ديءولاةاكزلا عنم ىلع حسي وةاك زلا هيف بجنامم ناك اذا لة ناو هيلع بقاعمهي-اصفهتاكر دوت لام

 لوسرلاقلاقةرب رهىف أ نعىورام كلذ ىلع دو هنار فغوهوفعب هيلعلجوزعهنلا لضفتن ن أالا هللا نم

 هل تح فص ةمايقلا موب ناك اذاالااهقحاهنم ىدؤيالةضفالو بهذ بحاص نمام سو هيلع ثلا ىلصغللا

 ناكمويفهكتديءأتدراط هرهظو«بنجو هذيبجا-مب ىوكسف منهجران ىاسياعىج افران نم ُئافص

 هللالوسراب ل يقراذلا ىلا اماو ة:لا ىلااماهليدس ى ريف داعلا نإب ىضقب يسن لا |ني-سجهرادقم

 حطب ةمايقلام وب ناك اذاالااهدوروموبا مباح اهقح نمواهقحاسمن٠ ىدٌوياللبابحاصالو لاقلبالاف

 اهالوأ هيلع ما,ك اههاوفابهضعتواهفافخإب هؤطت !د_حاواليصفاهنمدةفيالت ناك امرفوأر قرق عاقباط
 ىلااماو ةنلا ىلا اماه يبس ىريفدايعلا ناب ىضقي ىتح ةنس فل نيس هرادةم ناكم مويفاهارشأ هيلعد رو

 اطلب ةمايقلا موي ناك اذاالااهقح ىدؤيال مهغالورقب ب>اصالولاق منغلاورقبلاف هللا لوسرايليقرانلا

 مانا اهفالظابهؤطتوامتورقب هحعطنت ءام_ذءالوءاحلجالو ءاصقعاهيف سيلا شاهنم دقفي الر قرق عاقب

 ىلا اماه دس ىريفدابعلا نإب ىضقي ىتح ةندس فاأ نيسج هرادقم ناكموب ف اهارخأ اهبلءدراهالوأ !هيلع

 تدر لسم حيد خسن ضعب فوهاذكعهلت ديعأ ت درادأك هلوقديف داب زب لسمهجرأرانلا ىلاماوةنجلا
 حتفب و هاهباحهلوق روه+اةباور ىهىاوالا ةياورلاو باوصلا وهاذ_هوءابلاب تدرب اهضعب فوم

 سامالا عساولا ضرالا نمىو:للاوهرقرق عاتب هلوق فيعصوهو اهناكسا ىكحو ر وهلا ىلعماللأ
 ن سرد ىهوءاحا+لا!ذكواهحطن مل اوتالاهتالاهانئتسااناو نينرقلاةيوتلملاةاشلا ىهءاصقعلاو

 ركنوهلعوا لكشال اوسرلاقلاقةرب رهىفآ نا رقلاةروسكملاةاشلا ىهوءابضعلا|!ذكواهل

 ىنعي هيتمزهلب ذخاي متةمايقلا موي هقوطيناتبدب زهل عرق اماسم هلي تستر دور كالا نم

 هلضف نمةلدا مها أ امي نولخبي نيذلا نيسحتالو ىلاعتو هناحبسهلوقالن مث كزنك انأ كلامان أل وقي مثهيقدش

 ةفص ىهو سهذوهرعش قزعغ هرمي لاط نم نالر معلا لوطي هلةفص ع رقالاوةيحل عاجشلا ةيآلا مهاريخوه

 نينذالا تحت نييحمللا ىف نامتان نامظعناةمزهالاو نيقدشلا ف ناندب ذل امم نام دب زلاو تاي ثسخأ

 امهنوقفني لقي مواهنوقفنيالو لاقامت اواهتاكز نود بالو ىنعي( هللا لبس ىفاهنوقفني الو) ىلاعت لوقو
 لاومأ بلغأاهنال5_ذفلا ىلا ةباكلاد رليقوةضفلاو بهذلا نايعأ ىهوز زونكللا لالا ىلا ةياكلادرهنال

 تيه: !لاقرذ ىفأ نع( ق) مهاومأةاكز نودؤيال نبذلا نب رفاكسلا ىنعي (ميلأ اباذ_هب مهرشبف) سانلا

 تئخ لاق ةيعكلابرو نو ريسخالا| يه لاق ىنآ اراماف ةيعكل ا لظ ىف سلاجوهو مس .وهيلع هللا ىلصئنلا ىلا

 (هللا يبس ىفاهنوقفشيالو)

 نال ىنعملا ىلا عجارريمضلا

 تروا يلا
 ناتفئاط ناو هل اوةكوهف

 دب رأو أ اولتتة ا نينمؤملا نم
 هانعمو لاومالاوز ونكت
 نأ5بهذلاواهنوقفنبالو
 هلوق ىعم
 بي رسغلاهبرايقو ىناف
 رك ذلاباصخو كلذكرايقو

 امهناللاومالارث اس نيب نم
 ءايشالا نا ولولا نوناق

 ىلءليلد امهزنكرك ذو

 مه رشبف) اهاوسام

 هلوقىنعمو (ميلأ باذعب



 اهأإي نوكرسشملاهركولو)
 نماريثكنا اونمآ نيذلا

 نولك أيل نابهرلاورابحالا
 راعتسا (سانلاكاوم

 (لطابلإب) ذخالا لك الا
 ماكححالاىف اشرلابىأ

 نع) مهتلفس (نودسيو) .
 نيلاو) هنيد( هللا ليبس

 (ةضفلاو بهذلانوزنكي
 ىاةراشا نوك نزوح

 رادحالا ن-ء ريثكلا

 عامتجا ىلعةلال دلل نايهرلاو

 مف نيةميمذ نيتلصخ
 لاومالازنكواشرلاذخأ
 ققافثالا نماهم نضااو

 نأزوجب وربما يبس
 نوزناكلانوماسملادارب

 موهشب نرقي و نيةفنماريغ

 لهأ نم نيثنرملانيبو
 ىنلا نعو اظيلغت اكلا

 ىدأام لسو هيلعةللا ىلص

 ناكناو زنك, سلف هناكز
 كد فكري نأ غلب اموانطأب

 ارهاظ ناكناوزنكوهف

 ةياحصلا نمريثكن اكدقاو

 نجرلا دبعك مهنع هللا ىضر
 نونتقيةحلطو فوعنب
 اهيف نوفرصتني و لاومال
 َنضاَرَعَ نميدحأ مهماعامو

 ضارعالانالةينةلا نع

 ءانتقالا» لضفاللرابتخا

 هبحاص ميال حابم

74 
 كي

 نيذلااهأاي) ىلاعتهلوق (نوكرشلاهركولو) هلكن بدلا لعهروهظوهاذهف همكح هياع ىرجو نب رغاص
 نابهرلاو دوهلا نمرابحالا ناو نابهرلاورابحالا ىنعممدةتدق .(نابهرلاورابحالا نما ريثكن ااونمآ

 لاومأ اواكان[نايهرلاورامحالا نمل قالا نا ىلع ل اد اريثكن اى اعتو هناحب سهلوق وف ىراصنلا نم

 هلوقىف 0 البلاومالاذ+أ نعربعو لسو هيلع ةنلا ىلص ىننلا ثعب لبقاوناكن يذلا علعلو لطابلابسانلا

 5 وهام مسابئنثلا 2 الالاملا م0 لاذ وصقللا نال (لطابلاب سانا! لاومأ نولك أيل ) ىلاعت
 نوذ-خًاياوناكمهنا ليقف لطايلابس انلا لاوم اوك اهلجأ نمىذلا بسلا ىفاوفاتخا اود دصاقم مظعأ

 اهنوفرحابتك مهيدبابنوبةكياوناكم هنا ل يقو ماكحالا فةحاسملاو عئارسشلا فيفخت ىف مهنلغس نماشرلا
 مهتافس نماهنوبيصياوناكىتلا لك "الا ىهواليلقانمتاو# نوذخايو هللادنع نمهذهنولوقيو اهتوادبسيو
 مهنعتبهذلهوقد هوهناون اونماول نوفاحاوناكم موال مهبتاكق هتفضو سو هيلع هللا لص ىنلا تعنربيغت ىلع

 راخألا اكو سو هيلعهنلا ىلص ىبنلا تعن ىلعةلا د تايآىعةلمتشم تناك ةار ,وتلاناليقو لك املا كلت

 عنمو لاومالاذ_خأوةساي رللابلطاهمناعم نوفر حب وة طابةدسافاهوجو اهلي واتىف نورك ذي نابهرلاو
 دمحم ناميالا نع سانلانوعنمي وىنعي( هللا ليبس نعنودصي و ) ىلاءتهلوق كللذوهبن اميالا نع سانلا

 لعج ةغللا فزنكلا لصأ (ةضفلاو بهذلا نوزنكينيذلاو) مالسالا نيد فلوخدلاو سو هيلع هللا لص
 بهذلازنك ببس هللا مهمذ نيذلاءالؤهبدارملا فاوفلتخاو عومجز ونكمل امو هظفحو عب ىلعهضعب لاملا

 ديدشلا صرخلاب مهفصو ىلاعت وهناحبسهنلا نال نايفس ىنأ 1ندب , واعمهلاق باتتكلا لهأ مه ليقف ةضفلاو

 ةيجاولاقوقحلاج م عنمولاملا عجوهود» دشلا ل خباب ههفصو ملطابلاسانلا لاومأ أذخأ ىلع

 : ةقبرط مقرك ذا ىلاعتو هنادبس هن كل ذو نيماسملا نم ةاكز لا نام تازن ىدسلاز سا.عنبالاقو هم

 لاملا مج نم ديءورك ذو كلذ نم نيماملارذح لطابلابلاومالا نخأ ىلع صرحلا فنابهرلاو رابحالا

 ىلاعتو هناصسةنلا نأ لوقلا| ذههجوو نيماسملا فو باةكل !لهأ ىف تازنر ذوب ألاقوهنم هّللاَق وقح منمو

 عنمولاملا عج نم ديعوهدعب رك ذ ملطابلابسانلالاومأ دخأ ىلع صر لاب باتكسلا لهأ فدو

 اذافةذيرلابتر سملاق بهو نبدبز نع(خ) نيماسملا نموأ باكل لهأ نم ناكءاوسءيف ةبجاولا قوحلا
 نوزنكينيذلاو ةبآلاهذ_هىف ةبواعموانأت فلتخ افماشلا ف تنكل اق لزم لا! ذه كلزن أامتلقةرذ ىلإ

 ناكسف مهيفوانيف تلزن تاقف باكل لهأ ىف تازئةي واعملاقفهلل|ليبس فاهنوقفنيالو ةضفلاو بهذلا

 ىلعرثكسف اهتمدققف ةنيدملا مدقأن أ نامهثع ىلا بتكف ىنوكشي نامثع ىلا بكس مالك لذ ىف هندي و ىنيب
 ىذلا كاذف ابي رق تذكسف تيحنت تئش نا لاقف نامثعل كلذ ترك ذف كلذ لبق فوربم مهناكىتح سانلا

 لام لكو»لةف زنكسلا ىنعم ىف ءاماعلا فاّدخاو تعطأو تءمسل ىشب> دبع ىلع سمأولو لزنملا ذه ىلز

 نيذلاو لجوزعهللالوق نعىف ريخأ ىفارعاهللاق هنأ ارمع نبا نعىوروهتاكْذ دؤن ملف ةاكزلا هيف تبج و

 اماكردؤب | فاهزنكنمرمت نبالاق ميلأ ب اذعب مهرشف هللا لبس ىفاهنوقفنيالو ةضفلاو بهذلا نو زنكي
 كلام ةياور فو ىراخبا!ه-جرخ لاو ءاللار هطهند ا اهلعج تلزئ امافةاكرلا لزنتنأ لبق ناك اذههل ليو

 ىّدؤنالىذلا لام اوهلاقفوهامزنكسلا نع لُم_بي وهورمع نب هنلا دبع تعم سلاقرانيد نب هللا دبع نع

 دوت للام لكوانوف دم ناكن اوزنك,س يلف هناكز تيد" ام لكلاقر مع نب | نء هدنسب ىربطلاهاوروةاكرلاهنم

 ىنأنبىلع نعىورو انوفدم نكيو ناوهبحاصه.ىوكينآر فلا هنا رك ذىذلازخكحلاو هف هتاكز
 هبحاص ة-جاح نع لاملا نم لضفام لكزنكلا لي قوةقفن اهنوداموزنك اهقوفاف فال [ةعب رألاق بلاط
 لص ىنلالاقف راني دهرزتمىفدجوف ةفصلا لهأ نم لجر ىفوتلاقةمامأ ىنأ نعمدنسب ىرطلاىورو هيلا



 ةحنسلا جف فخ يه حجصل

 هناحبس هنال (اباواطا اودبعيلالا) مهئايبنةنسل أ ىلع مويلعةلزغملاةءدقلا بتك-لا فاو ص أامو ىنعي ا

 هيلع ىسع لوزن ثيدح ىفةربرهىبأ نعىورامل.وأتلا اذه ةخىبعلديو مالسالا اولخدالا نيد لهأ أ

 اقاخلا
 2 يي ثيح ْ لبق نمءايشأ مويلعاو ءرسوءاي_ثأ ,طاولحأ مهنا كل ذو ىلاهتةنلا ةيصعم ىف مهوعاطأأ مه0أ ىنعي هللا نود

 مرا : ليلك لأ لاق تا نب جدت ىع ةيطالا مهيفاو دقةعاو مهو دبع مهنأال باب رالاكمهو ذختافاوبف مهوعاط اف مهسفنأ
 تايرالا عاطب اك هنلا ل 5 ارد هتعمسو ناولا اذه كنع حرطاىدعابلا:ف بهذ نم بيلص قع ىفو م سوهياعهللا لصىنلا تن

 5 0 0 اوناكمهنكعلو .منودبعي اونوكيل ,ناامألاقةنلا نود نماباب رأ .هنابهرومهراب>أ | وخل ةءارب ةروس ظ
 مضنباعسلاو) | هللاديعلاق بي رغث. دحلاقو ىذمرتلا هجر هومرحأ يش موماعاومزحاذاوهواحتسا ًايشمط اولحأ اذا
 اهئامهرو ءوسرابحأو * كولملاالا نيدلالّدِب لهو كرابملانبا
 (او سمأاموإ) ةيطالا هيفاو دقتع!لولحلاوةونبلا «رف'و دقتعاال كالذواطا هونت ىنعب (مبع نبا ّييسملاو) |

ٌ 

 هوذا ىأ,_هرارحأ ىلع

 هللا نبا هوإ_هج ثيحابر
 اها اوديعيلالا اورمأامو

 مور را عزا هلنو ؟ن أن عهزنتوهلا ىلاءتىأ (نوكرس:بامع هناحبسوهالاهلاال) هردغالت دانعلا وحبس وظل
 ءأ 3 9 ) ةدملل_ه 5 1 3 1 9 2 5 : 3

 1 00 م ا قعي (نودبرب) لالجالاو مياعتلا قدسي ةيطالا ىف كي رشه نوك,نأو ماك>الاوةدابعلا ىف كرا رش

 رادجاوأ 3 لصي و أ( دم هيءاج ىذلا هللا نيدلاطب!ءالؤه دب رب ىنعي (مههاوقاب ةثلار وناؤ ةطينأ) ىرادالاودوهبلاءاسؤ ردي رب
 ىهو لسوهياعهللا ىلصهنوبت ةعح ىلعقةلادلا لئالدلاروثلا نمدارملا ليقودابا مهي ذكش لسوهياع هللا ىلص (نوكرسشيا هع هناصسوهالا | 7 3 5

 هقدص ىلع ةلادلا مسويلع هللا ىبصىنلا دب ىلءترهظىنااةداعال ةقراخلا تارهابلا تاز جك ااهدح ارومأ

 هنيد نأ هاو هقدص ىلعةلادديالا ىلعةيقابهل ةزهيموهفهنلا دنع نم هيلعل زن ىذلا ملظءلا نآرقلاا هبنأنو

 كارتشالا ندسعهل هيزنت

 ةاالاهنلا نأ مها فاض : 0 رون اوفطي نانودب رز
 7 0 -0-- عابتاو هسموده صال داسقن الاوهاعءانثل اوُّنلا ميظعت ىوس ئثهيف سبل مالسالا ني دوهو هب ىم ١ىذلا

 : 5 5 2 - 1 0 7 . 3 8 ١ 9 5 ١
 0 0-0 هللا ىبص د ةومنهخص قةقك او لئالدوةرينر وم اه ذي3 هاوسدويعم لكن م ىرباوهندابعب سمالاو هتعاط

 3 0 0 هيبن دعو ىلاهتوهناحرسةللا نا مثوإ_علطب وهيعس باخد قفري وزتو ب ذكب كلذ لاطب ادار أنف لسو هيلع .: !' 5 : دم ١ رف . : .٠ 5 .٠ 5 ع 5
 كلإ صدد هومز هلا ا 32 ع 5 20 ا 1 : 2 9 ١ ١

 هيلعهللا ىلد!د#هلوسرهب ثعب ىذلا قحلا مي وهتلكرهظي و هند ىلعي نأالا نبال, و ىنعي (نورفاكلا لاحببيذكتكابإسو هيلع رك دلو هرول م 0 وعب ندا راهكأو رضنلاديرع لس اا هرون م ناالا هللا ىلآت و)هلوقب ندلاراهظاو ةملك ل ءالد اورضنا | د. زك لسو هيلع هللا ىلص اد
 مينأالا بأي ىذلا هللا نأ ىنعي (هلوسرلسرأ ىذلاود) لجوزعهلوق هم نورفاكلا كلذهرك ولو سو

 ايداهولءجو هيلع هلزنأ ىذلا نار قلابىنعي (ىدطاب) مل وهياعةللا لصادجت ىنعيهلوسر لسرأ ىذلاوه هرون |

 نبأ لآقو نايدالارئاس ىلع ىنعب( اكن بدلا ىلع)هيلعيل ىنعي (هرهظيلا) مالسالا نيد ىنعي( تما نيدو) هيلا

 ىتحاهياعهرهظي واهلكن بدلا عئارسثهماعيل ىنءملاو لسو هيلع هللا لص لوسرلا ىلا ةدئاعهرهظيا ىفءاطا سابع
 ىلع مال_سالا نيدرهظيل ىنعم او قا نيدلا ىلا ةعجارءاطا نب رسفملا نمهربغلاقواهنم ئشهيلع ىنخال

 قيبالف مالسلا هيلع هع لوزن دنع كلذ كاحضااوةري رهوب أ لاقوهنالاهنلا دمعيالن أوهواهلكن اي.دالا

 رون ىف خفنب نأ دب رينم
 قافالا ف ثينمملنع

 هغلبي ومديزي نأهللادن رب

 يضف ةكيلطل قابلا

 ىر-# هللا ىنأب و ىرجأ

 ' : "نإ ى عفو اذلو هللادب ريال
 لاشالالاون ا

( : 
1 

1 3 0 
 ل 1 "1 تاللا بعت ىت-راهنااو ليلا بهذيال لوقي ل_سوهيلع لنا ىل_دهللالوس ,تءمس تلاق ةشئاع نع(م) (ىدطاب) مالسلاهيلعادمت دنسرونب ىوغبلا هجومه نودإ ديو طردت نال + دج نم مهاعجسيف مهزعين ليلذ لدب و ءىين ويعا .٠ | 14 1 / 5 اامأ | 5 1 3 1 اا 5 ر 2 : : 2 00 1 ١ 00 ًاىنلاوه) ركاب مالسالاةلك هللاوإخدأالارب والوردم تدب ضرالاهجو ىلع قم اللوقي لسو هياعدللا ىلص ام و

 (قحلا نيدو ) نآرتلاب قاانيدو ىدههابهلوسر لسرأ ىذلاوه ىلاعتهننا لزب أ نيح نظ أ تك ىناهللالوسر ايت اقف ىزعلاو
 هيلعيل(ه ظتأ) السالا 4 , . 0-3 5 .٠ 55 5 2 . 9 . ١

 عا هلك * || - ا 7 ع 5-5 34 0 0 5 5 2 5 ٠
 لهاىل ) مندا ىلع) هنئارهظ ادفو ىفاشلا لاق مهمإب [نبدىلا نوءجريف هيفريخال نم ديف نايا نمل در نمةبحلاقُثُم هبلق

 نيدرهظياو 'مهلكنايدالا أ لطإب نايدالا نمهفااخامو قا هنأ هعمس نم لكل نإبأ ناباهك ن ايدالا ىلع مسوهيلعهنلا ىلصهلوسر نيد

 عنا - (نان) - ) ٠٠



 اذرذل

 ىلعف هللانبارب زعدوهمااتلاق كلذ دنءفهنب اهنأالاري زعسلق ىفةاروتلا ف ذةي1هنلا نا اولاةفافرحر داغ
 هرهظأو مهنعهب ىلاهتةئلاربخاف سرد او عطقن هنا متاعيج دو هيلا ىفايشاف ناكلوقلا|ذهن ا نيلوقلا نبذه
 عيسملا ىراصنلا لوقامأو مهراكسا نم تبث أو ق دصأ لجوزع هنلاربخ ناف كلذدوويلاراكناب ةربعالو مهياع
 نواصي ةنسنينامثو ىدحا مالسلا هيلع ىسع عفر دعب قما نيدلا ىلعاوناكمهناهيف ببسلا ناكف هللا نبا

 صاوب هللاقي عاجش لجر دوويلا ف ناكو برح دوهبلا نيب ومهنب عقو تح ناضمر نوموصي وةإبقلا ىلا
 رانلاوانرفك دقف ىسع عم قا ناكنادوويال صاوب لاق مثماللا هيلع ىسيع باعحأ نم ةعامج لتق

 دمعهنا مئانعمرانلا اواخدي ىتح مهلضأ ولات-ًاس ىتاف نجلا اواخدورانلاانلخد نا نونو بغم نحن فانريصم

 ىراصنلا ىلا ىتأهنامث هسأر ىلعبارتلا عضووةب وتااوةمادنلار هظ وهب ةرعف هيلع ل تاق. ناك سرفولا

 مكتبتأو تبتدقورصننت ىتحةبون كل سيلهن ًاءامسلا نمت دون دقفصلوب ؟ودعانأ لاق تن نم هلاولاقف

 ناتيدوثدقلاةوجرنم ليحتالا ع م جرخت لاهاي ةواخ دأوهورصنو ةسينكلا ءولخداف

 نخالاوروطتن ميمدخاولا مد !لاجر ةئالث :ىلادمع هنا م مهمفهنأشالعوهوبحأو هوقدصف كتب ون ليقهثلا

 ناسناب نبا ئسعنأ بوقءيإ_عوةنالثهلالاو يسمو ىسيعن ًاروطن لعف ناكلمرخآلاو بوقعي

 ى,هنمدحا 5 اعد مهو كلذ نكمتسااماف لازيالو لزي لهنا ايه ع نأ ناكلم لعوهللا نبا ةنكللو

 تارقا مط لاق مثدالبلا نم ةيحان ىلا بهذي نأ سمأو كتتماعامل سانلا عداو ىتصلاخ تن أهللاقد ةولملا

 جلف جيلا ىلا بهذ مت ىسيعىلاب رقت ىسف ةن عذأس ىفا مهنمدحاو لكل لاقو ىنعىضر دقو مانملا ف ىسيع
 رهظأو ىزخأ اةيحان ىلارخآلاو سدقملا تدب ىلا دحاوو مورلا ىلا دحاو بهذف ةثالثلا كئلوأ |قرفتوه سفن

 لاتقلا مقوواوفلتخاواوقرفتف سانلا نمهفئاوط كلذ ىلعهعبشف اهيل سانلااعدو هتلاقم مهنمدحاو لك

 برقالاو ةياك-لا هذه كح نأد هب ىزارلا نيدلار فن مامالا لاقو هلا ن1 حييسملا موق ببس كلذ ناكف
 ىلع ميهاربا ق- فل يلخلا ظفادرواك ف. رسثتلا ليبس ىلع ليجتالا ف نبالا ظفلرك ذولعا لاقي نأ ىدنع
 بهذملا اذهاشفو مهم كلذاوأبقلاهجلاو ةيقيقحلاةونبلاب نإالا ظفلاورسسفواوغاابف فد رمشتلا ليدس

 نولوقيم_ماىنعي (مههاوفإبم طوق كلذ) 0 ل ىفدسافلا

 نسلالاوهاوفالإب انورةمالوقهنلارك ذي ىناعملا لهألاق هيلا نوعجري لعربغ نم مهتنساابلوقلا كلذ

 لاق وةهماشملاةاهاضملاو ن وهباشي سابع نب لاق 6 وئهاضي) هلةقيق>الاب:كواروز لوقلا كلذ ناكالا

 تهاضءانعم ىدلاوةداتق لاق (لبق نماورفك نبذلا لوق) نوقفاوب نسملالاقو نوئطاوب دهاجم

 هانعم دهاجلاقو هللانبار زعءدوبملاتلاقاك هنلا نباجيسلا اولاقف مهلبق نمدوهمل!لوق ىراصنلا

 هللا هبش ن_سحلالاقو هللاتانب ةكناالا | نولوق:اوناكنيكرشملا نال لبق نم نيكرش الوق نوهاضي

 ىأ (مههاوفإبمطوق كلذ

 الو ناه رب هدضعيالل وف

 الاوهاف نايب ىلا داتسي

 نع غرافهبنوهوفي ظفل
 ةلمهملا ظافلالاكهمحت ىنعم
 نبذدلالوق ن روهاضي)

 هيفدبال(لبق نماورفك
 هربدقت فاضم فذخ نم

 م مطوق ممطوق هاذي
 ريمضلا ميقأو فاضملا فذح
 باقئافهماقم هيلا فاضملا

 اوناكنيذلا نا ىنعياعوف ىم

 هللا ىلصةلل|لوسردهعىف

 دوهيلا نم ملسو هبلع

 مطوق ىهاضي ىراصنلاو

 رفكه نأ ىنعي مهتامدقل |وف

0 
 ىأ ىراصنالريمضااوأ

 نبا حيسملا مطوق ىهاضي

 نباريز ءدوهيلالوق هللا
 مهتم مدقأمهنال هللا

 لصأو مصاع نؤداضي

 رثك الاوةهماشملا ةاهاذملا

 نمهفاقة-ثاوزمطلا كرب

 ىهو ءايهضةأ ما مهوق
 اهنإب لاجرلا تهبشأصىتلا
 :؛ . ْ : جاجزلاهلاقا ذك ضيحتال
 رصع ىف ناك نمنأدي ريىبتقلالاقو ةرفاكتلا ةيلاخخا مالا نماوضم نيذلا ارفك ىراضتلاودوهءاارفك ءاقتح امه ىأ (هنلامهلتاق)

1 1 
 هللا مهنعل 2 (هلام مينق) م ا 00 قأ) اذه مهلاقي نإ

 دطه ح ا ا 5 2 هللا مهلمو نب : 1 ١

 0 و ا د ا (نوكفؤي
 ىعي (نوكفؤي قأ) هلعف بع ًالمهنلاهلتاقهنم بكت : العف لعف نا لاقي اك مطوق ةعاشب نمابككن "لوقا

 كلذ نع هللا ىلاعنا دلو هلاوا ءؤ دح ًادحاوهّللانابةنطا ماقاو ليادلا حوضودعب قا نع نوفرصي ىنأ

 دويل ذا ىنلعي (هللانود نمالبر أمه ايهرومهرابحأ اوذخت)) ىلاعتوهناحبسهلوق ع لطابلا ىلع
 ْ نمايإب رأىراصنلا نم عماوصلا باص نابهرلاودوهيلا نءءاماعاارابحالاو مهءارقو مهءاماع ىراصنلاو |

 ناهردلا مايق دعب قا نع
 باكلالهأ ىأ (اوذختا)
 مهعءاماد ( مهرابحأ)

 م-هك اسن (مهابهرو)
 نودن.٠) ةظآ (ابإب رأ)

 هلبا

 نود



 راد
 1 د دان 2 طر حس اج دلل عج حد 2 ١ 2 دو حاج ج27 ب 02 202 12ج جل نقلا 225 2-2-7 طا: ككل 3212 391907 6153531557 7 كا 2-2 تل ا تن هت 7: ت2 21-5 ط7 13 5 تان 107 ل

 نملإب نوكس بايثةب رفاعملا نمهلدعوأ ار اند تحج ى لاح لكن مذخأب نأه سمأ نيا ىلاههجو ا. لسو

 ىنغلا نيب قرف: مواراشي دغاابااوهو لت لكنمذخاينأ هع ًأرسوهيلعقللاىلص ىنلافدوادوبأ !هجرخأ

 نيغلاءلارارحالا نم ذد ٌؤناعاوءاسنلاو نايبصلا نمةب رزحلاذةؤنالدب ًاىلعليلدهمفو طسوتملاوريقفلاو

 لوقوهو ارا درب-_ةف لكى لعو نإ راند طسوتم لكى لءورناندةسعب رأرسوم لكى لعن أى ا موق بهذو

 0 00 َ ؛زاابر رد 6 2 ا نعكذ 2 ةعارا تالا

 ىلعانب رضةداب 0 2 نر اذاف ىضارتلالا ارانيدلا لعد ازءالراث 1 رجلا لق ىفاشلا باضصأ

 لهأ ف الل طابلا مهند ىلع باتكسل!لهأرقأ ا: !ءاماعلا لارين اندةعب رأىنغلا ىبعو نب رانيد طسوتملا
 اضيأوليدبتلاو خسنلالبقل.جنالاوةاروتلاةعي رش نمنبدلا ىلعاوصرةنانيذلا مابألة مرح كرمشلا
 |ذطاواهماف هتوبن ةعصو لسو .اعفللا لد دمت قدص نوفر ءيفاهيفاوركفناع رفقا ياا

 نقح كلذ نمدوصقملال» مهرفكى عم-هّرار ةاباتكلا لهأ نمةب زملاذخأ نمدوصقملا سلو ىنعملا

 ةوقو مال_سالا نساحتاو ًاراذا اوقدصي واو:مؤينإبهيلا اوءهجريف قملا اوفرعينأءاجر مطاهماو مهامد

 (هللا نبا ميسملا ى راصنلاتلاقومتلا نا ريزعدوملاتلاقد) لجوزعهلوقو هيف نيلخادلاةرثكو هلئالد

 نيد نوني ديالو هللا, نونم وبال ىراصتلاو د رورملا نأ ةمدقتملاةىآلا فىلا عت وهناحبسةتلارك ذام بالا

 ناب قرفال هنالهب كرشأ د_ةفهثلا ىلع كلذ زوج نموادلو ةللاوتبثأ مهن | «هنعربخ افةبآلاهذه هندي قمل

 ببس مدقت دقو قا نيد نون د»الو هللابنونمؤيال مهنا اذهم نابد قف حسسملا دبعي نم نإب وامص دعي نم

 نوركحفت,مهلعلو مهيديابىتااةيدقلا بتكدل|ةمرحوهو كرشلا اذه ىلع مهئاقباو مهئمةب زجلا ذخأ

 هللا ىبص هللا ل وسر ىت أل اق سابع نبا نع ةمركعوريبج نب نيعس ىورهيلا نوعجريف قا نرؤرعي واه

 اولاقف فيصلا نب كلامو سبق نب س اشو ىفوأ نبنامعنلاو شم نب مالبسدوهملا نمةسعاج لسوهيلع
 اهاريمع نب ديمعلاقوةب الاهذهةللالزئافةنلا نبا اري زعنأ معزتالت نا وانتابق تكرت دقو كعبتن فيك

 ىلعف ءاينغأ نحنو ربةف هللا نالاق ىذلا وهو ءاروزاع نإ صا>ءافهمسادوبملا نمدحاو لجرةلاهقتملاهذهلاق

 ايرجدوبيلا تلاقو ىف دوويل' ىلا كلذ بسفامئاودحاووأدوهيلا نمةعاجةلاقملاهذط لئاقلانيلوقلا نيذه

 ادحاو اسرف بكربامتاو ليلا بكر ينالفبرعلال |وقندحاولا ىلعةعابجلا مسا عاقبا ىف برعلا داعىلع

 سابع نبا نع قوعلاةيطءىورو مهئماد_حاوالا سلاح م هلعلو كواما سلاح ن الف برعلالوقتو اهنم

 اوءاضافمويف توباتلاو مهد:عةاروتلا تناكو مهيف ناك ارب زعن ا لجأ نم كاذدوهملا تلاقامن لاق هنأ

 اعدف مهرودص نماهخنوةاروتلامهاسن أو توباتلا مهنع ىلا عتوهناصبس هللا عفرف قملاريغباواءعوةاروتلا

 ل_خدفءامسلا نم رون لزن ل جوزعةللاىلاالهتبمىلسي وهامديفةاروتلاهيلادري نأ هيلا لوتباورب زعهللا
 هئلاءاشاماوثكم مهماعيهباوقلعف ىلا اهدروةاروتلا هللا ىنان دق موقاب لاقوهموق ىفنذاف هيلا تداعف هفوج
 هودجوف توباتلا فام ىلعري زعمهماعي ناك اماوضرعتوباتلا اوأراماف مهنمهباهذ دعب لزن توباتلا نامث

 ىنب ىلعرهظو سدقملاتببازغام صن نا ىاكل !لاقوهللا نب اهنأ الا اذ هرب زعىنوأ اماولاقفوإثم

 تيب ىلا ليئارساونب مجرا لف هرغصا هلتقي ملفاريغص كاذذارب زع ناك ةاروتلا أرق نملتقو ليئارسا
 هللاهتامأام دعب هنآ مطنوكيوةاروتلامطد دجيلارب زعمطدنلا ثعب ةاروتلا أرقي نم مهبف سيلو سدقملا
 اولاقوهوبذ كف رب زعانأ لاق مهان أ امافهردص ىف ةاروتلاهلتلثف هنم ب رشف ءام هيف ءانإب كلام قاف لاق ةنسةثام
 ناىدج نع ىنثد- ىنأنالاق مهنمالجر نا مهردص نم مطاهبةكسف ةاروتلاانيلع لماف معزتاكت نكن ا
 هود فري زع مطب تك ااهوضراعفاهوجر نأ ىتحهعماوةلطناف مركىف تنفدو ةيباخ ىف تاءجةاروتلا

 م-هاك (دوبللا تلاقو)

 (هللانبازي زع)مهضعب وأ
 حيسلاهلوقكربخو أدتبم

 مسارب زسعو هللا نبا
 هقي رعنو هتمعتلو ىمتأ

 نون نمو ه«فرسد عنتما

 هلعج دقف ىلعو مداع مهو

 ىراصنلا تلاقو) اسرع

 هللا نبا حيسسملا



 نيديالف لاقي ق-حلاوش
 هدقتعموهندهذحتااذااذك

 (باتكلاوتوأ نبذلا نم)

 امأو هإبق نيذالنايب
 لل هاب نوقحاف سوجا
 ةبزجلالوبقىف باتكلا
 دونطاو كرتلا اًذكو

 ىكرمشم فالحب امهريغو
 ىرهزلا ىورامل برعلا

 مالسلا هيلع ىنلا نأ

 ىلع نائوالاةدبعاص

 نم ناك مالاةب زحل

 اوطعي ىتح) برعلا

 اهولمق. نأىلا (ةب رجلا

 بجنال ةيزج تيمسو
 ىأ هو زج نأاهلهأ ىلع

 ىلع ءازج ىهوأهوضقي
 قليمحتلاىلءرفكلا

 نعىأ (دينع) ريلذن
 اذلو ةعنتمريغ ةيتاومدي

 داقنا اذاهديب ىطعأ اولاق
 ةعاطلا نع هدب عزئاولاقو

 ىلا دي نعاهوطعي ىتحوأ
 اثوعبمالةئيسنريغا دقن دب
 نع نكلو دحأ دي ىلع
 فخ "الادب ىلا ىطعملادب
 ىأ (نورغاص مهو)
 راغصلا ىلع مهتمدخ 55

 اهىتان نأوهو لذلاو
 بك ارريذايشامهسفنب

 منملاو متاقوهو اهماسإو

 ةلتةلتل تاتي, ناو سلاج
 لاقيو هبيبلتب فخؤيو
 ناكناوىذاب ةبزمادأ هل

 ءاغقكب يو انتو
 مالسالاب طقستو

٠ 

 لهأ نمدهاعملا ىطعيام هو (ةي زجلا اوُلمْمُيت-) ىراصنلاودووبلامهوباتتكلا اوطعأ ىنعي(باثكلا |
 (دب نع) مهتامد نقح ىفاهبءازتجاللةب زج تيمس مهباقر ىلع بورضضمملا جار خلا ىهوم دهع ىلع باتكتلا

 سابع نب |لاقودب نع ىطعأ سفن بيطري غ نماهرك أيش ىطعأ نم لكل لاقت ةبلغورهق نع ىنعي
 ماعنإب مهرارقا عماهنوطعي ليقو ةئيسنالاد قن اهنوطعي ل يقو مهريغدي ىلعاهبنواسر بالو مهيدياباهنوطعي
 ءالذأ مهوب زجلا نوطعي ىنعيةناهالاو لذلاوهوراغصلا نم( نورغاص مهو) .منماطوبقب مهباع نيماسملا

 نمةب زملاذخّوت سابع نبالاقو سلاجشباقلاو نوُمئاقمهوةب زمان وطعيةمركعلاقونوروهقم
 هيتمزط ف بر ضي وهتيحلبذ_خ وي ناوهليقودافق عفصإ ىطعأ اذاىاكلا لاق :وهقنعأطوت ووهدحأ

 نيماسملا ماكحأ ناب رجوهراغصااهنعىلاعتهننا ىضر ىعفاشلا مامالا لاقوهللاو دعايهللا ق-دأ هللاقإ و

 مويلع

 دوهبلامهوباتكلا ل هأ نمةب زملاذ_خأزاوج ىلعةمالاتعمتجا دةبآلا ماكحأ ناب فل صفإلم
 بهذف متلارافكنمباتكلا له ريغفو برعلا باتكلا لهأ ىفاوفلتخاواب رعاون وك, ملاذا ىراصنلاو
 دخؤتالوامعوأ اوناك اب رعباةكلالهأ نمذخؤتف باسنالا ىلعالنايدالا ىلعةي زجلا ناىلاىفاشلا

 رديك أىلاديلولا نبدلاخ ثعب مسوءيلعنلا لص ىنلا نا سن نعىورا-؟جتحاولاحن اثوالا ةدبعنم

 برعلا نم ل جروهو ىفاشلالاقودوادوب أ ه_جرخأةب زملا ىلع هادو همد نقط ه.اونافهذخاف ةمود

 نمدخؤت ةبزجلا ناىلا ىعازوالاو كلام بهذو برع مهتماعو نملا ةمذ لهأ نمذخ أو ناسغ نمهنا لاقي
 الو مهلا رشم نءذخؤتو مومعلا لع باتكلا لهأ نمذخؤتةفينحوبأ لاقو دئرل الار افكلاعيج

 ىعجتلا نمد خؤتو اكريشموأ ناك ايباتكىب رعلا نمذخؤنتال فسوب وب أل اقو برعلا كرششم نمدذخ و:
 نبةلاجي نع ىورام هيلعلدب ومهم ذخالازاوج ىلعةباحصصا!تقفتاف سوج اامأواكرششموأن اك ايباتك

 ىلمةللالوسر نافوع نب نجحرلا دبع دهش ىتحسوجلا نم ةيزجلا ذخأر مج نكي ملةدبعلاقي وةديبع
 تاطخلا نب رمع نأهيبأ نعد نبرفعج نعىراخبلاه جرن ر حه سوجي نم اهذخأ م -وهيلعةنلا
 هللالوسرتعمس ىف ًادهشأ فوع نب نجرلادبع لاقف مهسمأ ىف عنص أف يكىردأ املاقف سوجل ارك ذ

 ناىنغلب لاق باهش:ن با نعأطوملا ف كلامه جرخأ ب اةك-لا ل هأ ةنس مهباونسلوقب لسو هيلع ةئلا ىلص

 ناو سراف سوح نماهذخ ار مع ناونب رحعبلا سو نمةب زجلا ذأ سو هيلعةللا لص هنلا لوسر
 ىتحسوجلا نمةب زجلا ذأ نمرمج عانتما فوأطوملا ف كلامدجرتأر بربلا نماهذ_خأ نافع نب نامع
 ذخؤتالاهنا ىلع ناك ةباحملا ىأر نا ىلع ل يلد مهنماهذخأ مو هيلعللا له ىننلا نأ نجرلادبعدهش

 نءىورف باتكسلالهأ نممهلهسوجلان أى اوفلتخاو باتكلالهأ ن٠ ذخؤنامناو كرسشم لكن م
 مهرهظأن إب نم عفرف مهباتكى لع ىرس أ دقواوح,صاف هنوسر دب باك مط ناك لاق هنأ بلاط ىنأ نب ىلع
 نم ىراصنلاو دوهيلا نيد فل خد نمامأو باتكلا لهأ فال مهتحك انمو مهحنابذم رد ىلعاوقفتاو

 لحتوةب زجلاب نور قي مهناف ليدبتلاو خمسنلا لبق هيفاواخددقاون اكنافر ظن يف نيكرمشملا نم مهريغ
 هتعي رشثب مهنعي رمش خيسنو سو هيلعةنلا ىلص دمت عيجمبخسنلا دعب هيفاولخ داوناكن او مهنابذو ىهتحك_انم
 هلبقو أ خسنلا دعب هيفاواخ د له مه سمى انك كش نءومهتك انموموحتابذ لحنالو ةءزجلابن ور قيال مهناف
 نم برعلا ىراصن مسونمو مب رحتللابيلغت م هتك انمومهُتابذ ل_تالو مدلا نقحلابيلغتةيزجلابنورقي

 له ليبس مهايبسفةيماسلاوةئباصلاامأو مهحئتابذانل لحال لاقوةب زجلابر ممهرقأ بلغت ىنوءارهبو خونت
 هذع صن زوجيالو راني داهاقافةب زار دقامأو نيداسلا ف عدبلا لهاكب اكسل لهأ ىف مهف باتكعا|

 هيلعهللا ىلص ةللالوسر نا لبج نبذاعم نعىورامهيلعلدب و طسوتااوربقفلاو ىنغلا نمرانيدلا لبق. و

 سو



 (5؟9)
 وبك لذل غرفتي ٍل-فبرعلاةرب زج نم ناكر مشملا اوجرت أل اقف ىصوأو مريخ ةياور ىفدازاماسمالااهيف

 لاق لسو هيلعهنلا ىبصةنلالوسر نأ باهش نب نعانالئارتسان مدي ن نالجأ و متفالخ فرم ع الجاوركب
 ىلصهللالوسر تعم سلاقرباج نع(م) الس مط وملا ىف ثالام هجرت ًابرعلاةرب زجى ناشي م

 لاق مهند شإاردحنلا ف نكلوبرعلاة رب نح ىف نول دا اهديعي نس ئيدق ناطم يلا نالوقي |سوهيلعهشا

 دحهريغلاقو رحبلا ىلا قارعلا موتى لا نعلا ىصقأ ىلا ىداولا نيام برعلاة ري زجزب زعلا دبع نب ديعس

 ىلارحبلا لحاس نماهالاواموةدج نمولوطلا فق ارعلا في رىلا نيب أن د- ىصقأ نم برعلاةرب زج

 ةمذو ناماو ده_باهبف يقي نأ فاكلل زوج ةمالسالادالب رباستلائلا مسقلاو دع اض رعماشلا فارطأ

 ركب وبأ 4 ب3 جح ىذلا ماعلا ىنعي ((أ ذه مع اعدعب ) ىلا عتهلوقووق رسم نذإبالا دجاسملا نولخ ديال نكسلو

 متفخناو) ةرجطا نم عست ةنسوهو كريشم ماعلا دعب سال ناو ةءاربب ىلع ىدان هيفو سانلاب قيدصلا

 هكمىلا نوباحنوكرسشملاناكوتاراجتلا نممهفثياعم تناك ةكملهأن ا كلذوةةافوار قف ىنعي( ةليع

 لوسرل كلذاورك فذ ف شيعلا قيضورقفلا نمةكملهأ ف اخ مرا لود نماوعنماماف نورجتي و ماعطلا

 ةمركعلاف (هلضف نم هللا كينغيفوسف) ةليع متفخ ناو لجوز هللا لزنأف سو هيلع هللا ىل صقللا
 اوبلجو نملا نم شوجو ءاعنصو ةدج لهأ مس لتاقملاق ومهريخرثكواراردم ,رطملا لزن أ نابهنلا مهانغاف

 مهانغافةب زلاانمهنلا مهضوعةداتقو كاحضا|لاقو نوفا و ناك امهنلا ,هافكف ةكمىلا ةريثكساةربملا

 ىلاعت هلا ىلا لاهتبالاو عرمضتتلا اد نا الا نوكيل بواطملا ىنغلا ىف ةئيثملا طرمثن ان !ليق (ءاشنا )اهب

 ىلع داقااوه هناف ل جوزعهللا نمالا د_> لكن مدلمأ دبعلا عطق,نا اتا الاعفدو تاريخا بلطف

 دجسملا ناخد: ىلاعت :و كوابتهلوق ىف كبدالا ةباع رملعتطرشلا اذه رك ذ نمدوصقملاناليقو ئمثلك

 الايس لعفي.ال ىلا تهل ىنعي م محمي اميىنعي (ميلعةللانا) نينمآ هنلاءاش نامرحلا

 ىلع راغصلاولذلاوةب زملا ب جوأو . خا لودد نم نيكر شما عنم نا هتمكح نف باوصو ةمكح نع

 نيحةباالاتلزن دهاجيلاق ( رخآ الامو.لابالو هنلاب ن وتمويل نيذلا اول“ :اق) ىلا تلا ةؤباتكعلا لهأ
 ةظيرق ف تازن ىلكلا لاقو كوبتةوزغاظوزد 02 ص ىبنلا ىمأ
 ىدبإب تاتكلا لهأب اص لذ لوأو مالسالا له ًاهماصأ ةن جلو أت ناكف مهم اصفدوهيلا نمريضنلاو

 نبذلاموقلانونمؤالااهأ اولئاق ىنعملاو نيمو هباخحأو اورتسو هيلعهللا ل تاتا

 رخآلا مويلاو هللابنونمؤي - :انومع زنئراصتلاو د دوما تاق ناف رخآلام .ويلابالو للاب نوذم وال

 كلذو نيئمؤملا ناعاكسلهّللإب مهنامياتلق ةرخألام .و.لابالو للاب نونمؤيال مهن ا مهنع للا اربخأ فيكف

 ليقو هللا, نمؤع سيلف كلذ دقةعا نمولواحلا نو دقتعي ىراص:لاوهيبشتلا يسجد

 الوسر ب ذ كن م ليقوةللاب كر سشموه لب للاب نمؤع سلف هللا نبا حبلا ناوهللا نبا اري ز-نأدقتعا نم

 مهناعياامأو هللاب نينمؤعاولفءايبنالارثك نوب ذكى راصالاو دوملاوهللاب نمؤع سيلف هللا لسر نم

 هن وداسجالا نود حاورالا دعب نو دقتعي مهنا كلذو نينمؤملا نامياكسيلفرخآلا مويلإب

 هنأ عز ناو نينم ولا نامياكهنامياسيلف كلذ دقتعا نمو نو>.كت.الو نونرمشيالواهمف نولك أيرالةنجلا
 مهنأهانعمليقو ري زنخلاور لا نومر#ءالو ىنعي (هلوسروةللا محام نومرحالو) ىلا هتدلوقو يو نمؤم

 لبليجنالاوةاروتلا فا نوامعيالهانعم ل يقوةنسلا ىفهلوسر موحامالو نآرقا| ىفهنلا محام نوهرحال
 وهىذلا مالسالاة# نودقتعيالو ىنعي ( قا نبد نون. ديالو) امهسفنأ ل مق نماكحاباونأو امهوفرح

 دنع نيدلا نا ىلا ءتهلوقوهو مالسآلا هني دوهنلا نيد نوني ديالو هانعمو ىلا عت هللاوه قح| ليقو قحلا نيد

 نم عسن ماعوهو( ذه مهماعدعب) ةيلهاجلا فنولعفي او ناك كاورمتعبالو اوجحع

 اوتوأن يذلا نم) مهتعاطكهننا نوعيطيالو نوماسملا مهو قا له نيد نوني دبالوهانعم ليقو مالسالاةللا

 ىطرركب وبأ منيح رهط
 نوكيو مسوملا ىلعهنعةلا

 نإب رقلاى هن نمدارملا

 ةرمعلاو جحلا نع ىبهنلا
 نوعنعالو انبهذموهو
 دحيسملاو مر لوخد نم

 دجاسملارئاسو مارحلا
 هنناهجر ىفاشلا د: ءوان دنع

 مأ ارادحسسملا نم ن وعذب

 نوعنع كلام دنعو ةصاخ

 ىهن ليقو هريغ نمو هنم
 هوب رقي نأ نيكرشملا
 نيماسملا ىهنىلا عجا ار

 ناو) هنم مهنيك-ع نع

 ارقفىأ (ةليع متفخ

 نم نيكرسشلا عن ببسب
 ىف مكلناك امو جحلا
 قافرالا نم يلع مهمودق

 ف ةوسف) بساكملاو

 نم(هلضف نم هللا كيفي
 وأتابنلاو رطلاوأ مئانغلا

 مالسالا جبجنوحاتمانم
 قيلعتل ملعتوه (ءاشنا)
 ىلاعتهناة شع رومالا

 نا) هيلالامآلا عطقنل

 ملاوحاب (ميلعتلا
 ملام ق يق ىف 0

 مكحداب رعلا اص مجلع

 فلزنو دارأو 8

 نيدذلااولناق) باتكسلا لهأ

 نال (هللب نونمؤريال
 ةئلثم ىراصنلاو ةينةمدوهيلا

 مال( رخآلا مويلابالو)
 بحئام فالخ ىلعه.ؤ

 ىلك الن نومزبث يح

 نومرحالو) برثالوةنجلا
 مهنال (هلوسروهللامزحام



 غلب ىتحاومز مناف دونجا ةرثك الرصانلاوههنلا نا مهنءلز وةرثكلاب باحمالا ةملكن يمل لا كر داف( مترك متبعأ)م وب نمل دب (ذا)
 نباثرلا نب نايفسوباوهتبادمادلب اذخآ سا بعلا همحالا هعم سدل هز كى م ىف تب اثوهوهدحو لسو هيلعفتلا ىلصهنلالوسر قب وةكممهلف

 كيبل نولوقيمهواوعمتجافةرجشلاباعصأي ىدانفاتيصناكو سانلابحص 2 (*؟/) 2 سابعلللاققهباكرب ذخآ همع
 ع نةلف) ةلق نم مويلا بلغن نا متاق نيح ىنعي (مكنرثك متبع أ ذا ) نينح موي وةريثك نطاوم م نسيبلا ايلا هيلع سل اا وس ا || ةكندلملا تاتو كيبل

 تقاضوإ) هتتوعموهللارصنب نوكء امنا نكلوددعااةرثكبسيلودعلاب رفظاانا ىنعي (ًايش) مكترثكىنعي | ار ل

 (ةقيكس هللا لزن أم ( نيمزونم ىنعا ( نب ربدم متيلو مث هاضفواهتءسب ىنعي(تدحرا؟ ضرالا مكيلع انكرسو ا 0

 فجر فاخاذاناسنالان أ كلذو نوكسلا نمة|يعف ىهوةنمالاوةنبن ا مطلا ةنيكسلاوةء زطادسعب ىنعي | خا ا
 4 ا 00 0 00 هارد ف

 ةنيكسلا ظفل ل_عج نوكسالابجوم نمالا ناك اف تبنوهداؤف نكس نمأ اذاواكرحتملازيالف هداؤف || - يس 0 اومزهنا
 نال نيئمؤملا ىلعةنيكسلالازنا ناكامنا( نينموملا ىلعوهلوسر ىلع) ىلاعتهلوقو يق نمالا نعةيانك ات و
 بارطشالاوةهزطا نم نيئمْؤلل ل حا كبارطضاهدنع سيل بلقلا نك اس ناكل سو هيلعهنلا ىلص لوسرلا مسهللا ذئموب مالسلا هيلع
 هللا ل 0 روةمع زطادعب مهو دعلاتق ىلا ودحر دع .لعمعلا لاراب يلع تا ل كِيلاو دجلاكل

 00و اال ا هور اووتس لزئاوز زعل تباثرسو ةيلعفشا ىلص أ ٠ع اعلا تاو
 لتقلاو رسالاب ىنعي(اورفكن يذلا ب ذعو) ردب موبالا لتاقتملةكس الملا ناللاّقللال ممندبجتو نيكرشملا

 دش ب اذع مط ناك ة رخآلا ىلا اوضفأ اذامئايندلا فىنعي(ن ”رفاكلا ءازج كلذو) لاومالاو لايعلا ىسو
 قب نيل عفاكمالسالاىلاهبدهيف ىنعي( ءاشي نم ىلع كلذدعب نمهنلا بودي مل) مظعأو باذعلا كلذ نم
 هئلاو) . مهبإس قلطأو مويلع نف نيبئان لسو هيلعةنلا لص ةنلا لوسر ىلءاوم دقوا ومءاسأ ثيح نزاوه نم

 نيكرشلابدارأل يق( سن نوكرشملاا ا اونمآن يذلااهبآلي)ىلاعتهلوق و هدابعب (محر ) بان نأ. (روفغ

 هذه دارأو ثيبحلا عيثلا سجنلا ل يةو مهري غو سانلا نمرذقلا يذلا سحنلاو ىراصنااو دووملا نم
 مهليقو مهنادبأ ةراهط ىلعاوقفتاءاهقفلا نال مذلا ىلعاسحن اومس نيدعلا ةساجنال كلا ةساحن ةساجلا

 ام (تبحرامب ضرالا
 عم ىنع؛ءابلاو هي ردصم
 هتقيقحو اهبحر عمىا
 111 نأ لعاوم ربةهستلم

1 
 ةيددزلا نعاذهىوروأض وتيلفاكر شم سم نملاص نب ودل لاقىتحرب زدخاو ككل نا 8 1 00 3 1 1 78

 نؤضوتبال ف نوثدعو نول تنيالفنوبنعمالاسجت مهامسةداتقلاقوحصأ لالا لوقلاو ةعيشلا نم | [ىباسعلم ىأ رفسلا
 ىرسأهنال مرحلاهبدارأ مارح دجسملا نماليلهدبعب ىرسأ ىذلا ناصبسىلاعتهلوقاذه دكؤ يو مارحلا || ياتو كتادعأ -- 0 اا ادا سالو د نم ميعنمدارلا (مارطادجتسلا اوبرشالف) || ني ودا ىننللاو

 كلامو دج أو ىفاشلالاقدب وةبآلاهذهرهاظلا :مأتسمو ناك ايمذ لاح اخد. نأرفاكلزوجالف مرحلا 7 : 05 3 0 الا الانا انامل اق ةىئاق ماكي نتا سوميلع م ىاصدب || جرو مث) كيلع تقان

 نم قاثلامسقلا « مرح! لوخدرهاعمالةفوكسلا لهأوةفينحوب از وجو مرا جراخهتلاسر عمسي نم 0 000 هيلا ثعبي وأهسفنب هيلا جرخيلب مرا لوخد ىف هكنذايالف مرح ىفمامالاورفكللاراد نهلوسر ءاجولف 0 (تيعشلا

 ىزاجاهفصنو ىتاهتاهفصن ليقةفي رشلا ةنيدملاودحنو نولاوةماعلا نيبام» دحوزاخلا مالسالادالب لرتأو نينا 6
5 

 ةماهتنإب زتح هنالاز اح ىمس قارعلا ب رطو“ىطلبج نيبامزاخادح ىلاكلا نب|لاقو ىزاجح اهلكل قو

 زاخلا نم كوبتو ىف رح ا لاق مأشلاوةماهتو دحن نيب زتعةنال ليقوةارسسلاو دحن نيب زج هنال ليقو دحنو
 نع(م) مايأةالثوهقرفاسملا نم ماقمرثك ًاويف نوميقيال نكلو نذالابزاحا ضر لوخددرافكالزوجف

 كرتأ الف برعلاةريزج نمىراصنلاودوهبلا نجر خالل ومي سو هيلع هللا ىبصهنلا لوسر عمس هنأر مع نب

 ىعي (اهورتملاد هونج

 ةينامت اوناكو ةكئالملا

 وأ فالآ ةخوأ فالك
 بذ_ءو) افلًأريشعةتس

 اهمف دعب نمهللاب وتب مثنب رفاكلاءازج كلذو) ىرارذلاوءاسنلا ىسو رسالاو لتقلاب (اورفك نيذلا
 امنا اونمآنيذلااوبأإي) مازهنالادعب ىلولارصنب ( ميحر) مالسالاب ودعلار فكر رتس(روفغلنلا اد) مهنماو لسأ نبذلا مهو (ءاشي نم ىلع كلذ
 الو نورهطتيال مهنالو سجنا ةلزخ وهىذلا كرششلا مهعمن الار ذق :ردقواسحن سجن لاير د صموهو سنو فذ ىأ (سخنن ركرشلا

 |  الف(مارحادجسلا اوب رقيالف) اهب مهفصوى ةغاابماهنيعب ةمباجنلا مهتأكاواعجوأ مطةسبالم ىهف تاساجنلا نوبنتجيالو نول سنغي
3 



 اقف
 نام ىص فالآ ةتسذئموباوباصأ مهن ب بسملا نب ديعس ىقربخ | ىرهزلا لاق نيما كلاريمأ ىماعوب أ لتقد

 مارحرهشوهوةدعقلاوذ لخداماةرهشلا كلذ ةيقب مهرصاف-فئاطلا ىنأ ل سو هيلعةنلا ىل_طةللالوسر

 ناَنفَس .وب أ مهنماساتأ ف لأتو ساط 1 او نينح مانغاوم م.قوةرمعلاهنمم رحأف ةنارعملاىتأ اومهنع فرصنا

 اساننا كلام نب سنن ع( ق) مهاطعأف سباح نب عرقالاوورمع نب ليهسو ماشه نب ثرحاو بزحنب

 ىلا لسر اف مطوق نم لسو هيلعهنلا ىلصةتلا لوسر كلذب ث دف سنا لاق مهئامد نمرطقتانفويسوانكرتي و
 اقف سو مياعش لمت ل اوسر مه ءاجاوعمتجا ملف مهريغ مهعم عدب مومدأ نم ةبقىف مهعمجراضنالا

 مهئانسأ ةثشيدحانم سان امأو ايشاول اوقيملهللالوسراياني ارو وذام ًاراصنالاء اه ةفهللامتف نع ىنغلب 0

 مسوهيلعهنلا ىلص هللا لوسرلاقف مهّتامد نمرطقتانفويسوانكرت. واشي رق ىطعي هنلالوسر)هللار فغياولاقف

 ملاحرىلااوعجرتولاومالبسانلا بهذتنانوضرتالفأ مهفلأت  رفكب دهعىنيدح الاجر ىطعأ قاف
 مناف لاقانيضر دقهتلا لوسراي لياولاقهب نوبلقنبامرريخهبنوبلقتتامئااوف لسوهيلعهنلا ىلص هللا لوسرإ
 لاقةياور ىف دازربصتساولاق ضوحلا ىلعهلوسروةللا اوقلتىتحاو ريصافةديدش ةرثأ يدعب نودجس

 مسق نينح موب سو هيلعةنلا لصهلوسر ىلعةئلا ءافأ ل لاق مصاعن ديز نب هللا دبع نع( ق) ربصن لف سنأأ

 لافف مىيطخ سانتا بام ااممهبصي لذا اود جو مهنأكف ا يشراصنالا طعبملو مهم واق ع اولا ىف سانلا ىف

 لاقاملكى هللا م انغأف ةلاعو ىلا <تفلاف نيق ةرفتم متنكو ىفةنلا ك ادهفالال ض مدج أ لأ راصنالاريشعماب

 متلقمتثشوللاق نمأهلوسروةللااولاقأ يش لاقالكهندا ل اوسراوب جت نأ كعنماخلاق نمأهوسروةندااولاق أيش
 تنك ةرجم االول ؟لا-رىلا ىنلاباو.هذنو ريعبلاوةاشلا,سانلا بهذ: نأ نوضرتأ | ذكواذك انتئج

 راثدسانلاوراعشراصنالا مهمعش .دراصنالاىداو تكل سلايهثوايداو سانلا كلاسولو راصنالا نم سمعا

 هنديعوةيمأ نب ناوفصو برح نب نايفسابأ ٍلسو يلع ةنلا لصةننا لوسر ىمعأ لاق جدخ نب عفار نع (م)
 سابعل اقف كلذ نود ساد يم نب سابع ىطعأو لبالا نمةئام ن اسنا لكس باحنب|عرقالاو نصح نب |
 ساد يم نب

 عرقالاو ةنديع نيب د * يبعلا ب هنو ىهن لعحمنأ
 عجم ف سادرم ناقوفي * سباحالو نصح ناكاف

 عفربالمويلاض فخ نمو « امهنم”ئريصانودتنكامو
 لسو«ياعهتلا ىلص هللا لوسر نأ ناو ىمو رو.ملا نع( خا)ةئام لسو هيلعنلا ىل هللا لوسر هل متاف لاق
 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مطلاقف مهببسو مطام مهيلعدري نأ ,ولأسف نيماسم نزاوه دفود ءاج نيح ماق

 تنكدقو ىبسلااماو لاما اما نيتفئاطلا ىدحا اوراتخافهق دصأ ىلا ثيدحلابحًاو نور: نم ىعمنأ

 فتاطلا نم لفق نيحةليل ةرمشع مضب مهرظنتا لسوهيلعةنلا ىلصْللا لوسر ناكدقو ةياور فو كبت يناتسا
 ماقف انيبسراتتانا اولاق نيتفئاطلا قدحاالا مهياعدارربغ لس وهيلعةهللا لصةنلال اوسرنأ مط نييتاماف

 اًؤاج ءالؤه <ناوخاناف دعبامأ لاق مث هله وها هللا ىلع ىنئاف سانلا ىف لسوهيلعةتلا ىلص هتلالوسر
 اشبيط دق سانلا لاقف لعفيلف مط كلذ بطي نأ مكنم بحأ نغ مهمبس مهبلادرأن ا تيأردق ىناونيبئات

 انيلا عفريىت-اوعجراف نذايل نمممكحنم نذأ نم ىردنالانا كلذ فم لاقف هللالوساي مط كلذ

 هوربسخاف لسو هيلع هللا ىلصةنلا لوسرولا اوعجرمأ مهؤافر ع مهملك_فسانلا عجرفك سمعأ م ٌوافرع

 ىةللا ءرصن دقل نينحةصق فلجوزع هللا زنأو ن زاوهىبس نمانغلب ىذلا اذهفا اونذأواوبيطدق مهأ



 اف

 همعربغ د واسوا سلا عموم هريغلاقو سانلارثاس مزيهناو نيماسملا نم ئامشلث سو
 هللا لوسر ىدب نيب نيذح موب لق نعأم 3ن نع ًاوث رهان بنايفسوب ًاهمع نباو بلطملا دبع نبسا.علا

 هتلضاحو لسو هيلع هناا ىلههللا لوسرتال 0 امهمأهمالدبز نب ةماساوخأ نأ ذهو سو هيل عهنلا ىلص
 نايفسوباوانأ تم .زاف نيانح مود لس .وهيلعةللا لصةلنالوسر عمت دهشلاق بلطملا دبع نبسابعلا نع(م)

 هلةلغب ىلع سو هيلعهنلا ىلص هللا لوسرو هقرافن مف لسو هيلعمتلا لصهننالوسربلطملا دبعنب ثرحلا نبا

 هللالوسر ىتفطف نب ربدم نوما.ملا ىورافكلاو نوماسملا قتلااماف ى ازا ةثافن نب ةورفهلاها دهأ ءاضيب

 مس .وهيلعةللا ىل_دةلنالوسر ةلءب ماجلب دخان أو سايعلا لاق رافكلا ل بقهتلغب شكر لس .وهيلعةللا ىلص

 هيلعهللا ىلصةثلالوسر لاف !بوهيلعهتلا ىلص هللا لوسر باكر بذخن ايفسوب أو عرستالن أ ةدارااهفكأ
 لاق ةرمسلا باخ نب! قوص ىلءابتاقفاتيص الجر ناكو سابعل | لاهتفةر مسلا باص دان سابعىأ سو

 رافكتلاو اواتتقافلاق كيبل كيبلاولاقفاهدالوأ ىلعر ةبلا ةفطع قوصاوعمس نيح مهتفطع نأكل هللاوف
 جرزخلا نب ثرحلا ىنب ىلءةوعدلا ترصق ملاقراصنالارشعمايراهنالارمشعماينولوقب راصنالا فةوعدلاو

 هتلغب ىلعوهو إسو هيلع هللا ىل_طهللالوسررظنف جرزخلا نب ث رح لا ىنابجرز خلا نبثرحلا ىنباياولاةف
 ةللالوسرذ_خأم لاق سيطولا ىج نيحا ذه سو هيلعهتلا بص هللا لوسرلاقف مطاتقىلااوياعلواطملاك

 لاتقتلا اذافرظن أت بهذف لاق دم برواومزهم لاق مترافكلا هوجو نهب رف تايص> لسو هيلعةنلا ىلص
 ىجهلوفاربدم مه سمو اليلكم شدح ى :رآتازاف هتايصح مهامر نأالاوهامهتداوف لاق ىرأ امف هتثيه ىلع

 نم سو هيلع هللا ىل_ص ب :لااطوقي نأ لبق 0 ا ,ر11 دّدشا ىأ سدطولا

 ةماس نع ١) ًايشمطقيال ىدي الياكمهدح هلوقورونتلاةغللا ف سيطولاو هأشنأ اوهيضتقاامت ىهوبرءلا

 ملسو هيلعفتلا لص هللالوسراوشغاءافلاق انين> سو هيلعهنلا ىبص هللا ل اوسر عمانو زغلاقعوك الانبا

 مهنم هللا قاخأ ف هوجولا تهاشلاقو مههوج وهب لب ةّتسامث ض رالابا ارث نم ةضمق ضبق مهتلغب نعلزن

 نيمل سا نيب مهئانغةللالوسر مسقو كالذي هلا مهمزهف نيرب دماولوف ةضبقلا كلبا ارتءينيعالمالا ناسا
 ةئئالملا٠ نم دكت دعزام 0 .اعهللا ل صهيدن هللادمأ ارييج نب ديعسلاق هيف ةداب ايزن مسم هح رخأ

 مويلعلاجرلاو قابلا نيخلا نب ًالاتقلا دعب نيئمؤلل لاقةرحثشهللاقي رصن ىن نمالجرناىورو نيموسم

 هيلع هللا ىلصةننا ل ار دب ًابالاانلتق ناك اموةماشلا ةئيهكالا حيف ها ارئانك امضيب بايت

 باحانلاو فقيل دم باتو انيقتلا ام نينح موبلاق نيكرشلا نمالجر نأ ىو ,روةكنالا | كلتلاقف لس و

 هيلعهللا ىبص هللالوسروهاذاف ءاضيبلاةلغبلا بح اص ىل اانيهتن ا ىتح مهقوسن نحت انببف مهانفشكن أةاش

 انمزمئافلاق اوعجراهوجولا تهاشانلاولاقفةوجولا ناس-حهوجولا ضب لاجرهدنعاناقلق لاق )سو أ

 الا لئاقتملاهنأحيحصلاو نيلوق ىلعنينح موب ةكئالملاتلناق لهاوفلتخاواهاياتناكفانفاتك أاوبكرو

 لاق نامثعن ةءدش نأ ىنغلب لاقى :رهزلان أى :وغبلاركذوانوع واددم نينحوم .وبةكن الملاتناكامناو ردبموي

 اناكو ةحلط ىنأن بنام و نامعنبةحلطب هلتق در أانأو نينح موب ١ |سوهيلعةللا ىلصهننالوسرتربدتسا

 لاقو ىردص ىف برضو ىلا تفتلاف ىسفن ىفام ىلع سو هيلعهنلا ىلصهلوسرهنلا علطأف دحأ موب التق دق

 لو.سر كن أدهش أ ت اقف ىرصبو ىعمس نمى ا بح هوهيلا ترظنف ىصئارف تدعراف ةبيشايةئلاب كنيعأ
 اونأىتحاوقلطذا نب ربدماواوو ناكرمشملاةئلا مزها هاف ىسفن ىفام ىلع هللا كعلط أدق ملسوهيلع للا ىلص هللا

 صاعوب أهل لاقي نيب رعشالا نمالجر لسو هيلع هللا ىلبصهنلالوسر ثعبف م-طاومأو مطايعاهبو ساطوأ
 نوماسملا ىبسسو نيكرشملاةّلا م .زهو ةمصأا نب دي ردلتقوا اول تت ةاف ساطوأىلاراسف شدملا ىلعهسمأو

 ذخأ نمفءلهأوهلامذخ ا واهب نصح شف فئاطاا أف ىرصصنا | فوع نب كلام مهريمأ ب رهو نيكرشملا لايع

 لو



 "و »و
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 نبدلال ا صم حيجرت ملسملا ىلع بجو اين دلا اصمو نيدل ا اصم نيب ضراعت عقواذاهنا ىلع ليل داذه فو

 ىإ) مهياع نيمار اهظابءادعالا ىلع ةنوعملارصنلا (هلناكرصن دقل) لجوز عهلوق قؤاين دلاٍلاصم ىلع
 تناكوهثوعب وهايارسو لسو هيلع هللا ىبصةللالوسر تاوزغاهب دارملاوةريثكن ك امأ ىنعي ( ةريثبكن طاوم

 ةوزغ ةرمشع عست مةرأ نبدي ز ثد> نم نيحيحصلا فرك ذام ىلع |سوهيلعهنلا ص ةثلالوسرتاوزغ
 هلوقوهو نونا ليقو نوعيس هثوعلو هابأرم ءوهناوزغعيج نالاقي ونهنمناك فلتاقدث دح ىفةددربداز

 هناحعرس هللا عاف اضيأ نين موب ىفللا ؟ريدنو ىنعي (نينحموبو) ةريثكن طاومىفةنبا ؟رصن دقتا ىلاعت

 مسا نين وهلب تااغالفهرصن هللا ىو نمو نطومر ,فقوم لكف نينم ؤم اردن ىلوتي ىذلا وه هنا ىلاعتو

 نين> ةصقتناكو زاجلا ىذ بنج ىلاوهةورءلاقوالي مرش ءةعطإ ةكم نيب وهذبب فئاطلا نسي رقداو

 ىلا جرن ناضمرره- نم مايأ هيلع تيقب دقوةكمحستف ٍلسو هيلع هللا لصةنلالوسرنا ةاورلاهلةنام ىلع
 لاقوءاقلطا! نم نافل وراصنالاو نب رجاهملا نم فال [ةرمث اغلا شع ىنا ف فرو نزاوهل اقل نينح

 نوكرشلان اكو طقاوناك امرثك ًاذئموناوناكو فال ا ةرشعاوناكى لكلا لاقواذلأر شع ةتساوناكءاطع

 ليلاي درع نب ةناز.؟ف .ةثىلعو ىرمضنلا فوع نب كلام نزاوه ىلع ناكو فيقثو نزاود نم فال [ةءب و

 لوسرءاسؤةلق نم مويلا بلغن نا شيقز نبةمال_سنب ةماسه! لاقي راضنالا نم لجرلاق ناءبجلا قتتلااماف
 و مهسشت أى لا ههلكوو هلوقهتللا ضرب مف ةياو رح لا ةملكى لاا واكوو همالكم .وهيملع ثنا ىلص هللا

 كلذ لئاقلاناىربطلاري رج نبا ىكحو قيدداار كيو أ كلذ لئاقلا نا بنسملا نب ديعس نع ىزوآ1انا

 هيلعهللا لص هن ال دعي هيف سو هياعةنلا ىل هللا لوسر ىلا ةماكلاهذهداذساو سو هيلع هللا ىلص هننالوسر

 قانام ىلاهرظن لد هريغىلاالو دد_عةرثك ىلا تفتليال ل جوز عهنلا ىلع الكوتمهلاوحأ |عيج ىف ناكلسو

 اولخو نوكرمملا مزهتافادنإ دشالاتةاواتتقا ناءجلا قتلاامافاولاق ةنوعملاورمصنلا نم لجو زعةللادنع نم

 انلرك ذةداتةلاقو نوما_سملا ف شكل :اواوعجارتف ٌتاضفلااورك ذادا باةاجاياودانتمتىرارذلا نع

 لاف ءاربلا ىلا ل جرءاجلاق حسا ىنا نع(قا)اوب ره موقل| لفحت ااماف سانلابذئموب ولف !ءاقلطلا نا
 نمءافخا قلطن هنكلو ىلوام لسو هلع هللا ىلص هللا ىن ىلعدهش أ لاقفةراسمعابأ ,نينح مود متيلو متنكأ

 اوفثكن اف دارج نم لجراهناكل بن نم قشرب مهومرفةامر م موقمه ونزاوه نم ىلا |ذهىلا|رسسح سانلا

 وهورصنتساواعدو كر ثرهاننايفسوب او ل]سوميلع ثلا لص هللا لوسر ىلا ع .وقلالبقاف

 اذا لاوانكءاربلا لاق مهفص مثةمشيخوب ا داز كرصن لزنأ مهلا بلطملا دبع نباانأب ذك الىبنلاانألوقي
 لاق ق>ساىبأ نع رساو لسوه لعةتنا ىلص ىنلا ىنديهب ىذا ىذالانم عاجشاا ناوهب قنت سأبلار جحا

 هنكسلو ل_سوهيلعةللا لص هللا لوسر ىف ام ئلاواللاق نينح موب مرر رامعابأاب بزاع نبءاربلل لجرلاق

 مهس مط طقس داكال ةامراموق اوقلف حالسريثكوأ حالس مهيلع سدلارم 0 مهؤافخأو هباعأ نابش جرح

 ملسو هياعهللا ىل_ههنلالوسر ىلا كانهاوابقأف نؤط+نوداكياماقشر ,هوةقشرفردن ىن : ونزاوه عج

 اعدولزتف هبدوقي ب لطملا دبع نب ثرا نب نايف_سوب اوءاضدبلاهتلغب ىلع ملسوهيلعهللا ىلهللالوسرو

 ناءاربلالاقلاق قحساىفأ نعةيعشىور ومهفص م بلطملادبع نباانأب ذك الىنلاا الاقورهنتساو

 اماف ماهسلابانوابغتساف متانغلا ىلع وماسملا لب ةافاومزهناف مهياعانلج مهانيقلا لوتام .راموقاوناكنزاوه أ[

 نوعرسملامهو في فخ عجءاف>الاسانلا نمءافخا قطن |هنكلوهلوقرفي لفل سوهياعهللا يصلنا لوسر

 مءرتساب ءوقلا ىراذ ا لاقزعل .اععردالىذلاوهورساح عجرساو مهقوعيام م طسل نءذلا سانلا نم

 اذا ىنعي سأبلار ارجااذاان.كهلوقو هنمةرييككلاةعطقلادار لا نمل جرلاواق_ثرانيمرةد>اوةعج ىلا

 هيلعةللا ىل_ههللالوسرلو> ناكى لك-!!لاقو فوحلاوةدشلا تحت نمةدحوملابسأبلاو بر ختا دش

 (( قنا - (نزان) - ؟9)

 ءانبالاوءابآلا ل عهنيد

 دقل) ظوظحلاو لاومالاو
 نطاوم ىف هللا كرهن

 ربيخو ةيد» . 1اوريضالاو
 نطاوملا نا ليقوةكمحتفو

 هياعىنلااهيؤ ةللارمصن ىتلا

 نونامت نيئمؤملاو مالسلا

 بر ا نطاومو انطوم

 (نيذح)موباورك ذاوىأ
 فئاطلاو 2 نيب داو

 نيملسلا نب ةعقولا هم تناك
 نيب 0 ارش عانثا مهو

 هعب رامهو فقثو نزاوه

 لجرلاقاوقتلااءاف فالآ

 مويلا بلغت نا نيملسملا نم
 تلالوصرتءانف ال3 نك
 مالسلاوةالصااهيلع



 ةياقسلالهأ نم(هللادنعةجردمظعأ) كئلوأ (ميسفناومهاومابهتلاليبس (9198) 2 ىنادهاجواورجاهواونمآ نبذلا)
 كئاوأوإ ة
 هتيدجلا سابع نبالاقف لخب نم مأ ب ةجاح نم ذينلا نوق تن متنأ أو نإللاو لسعلا نوقسب مع ىنب قرأ و

 نمهانيهانبنفقتستساف ةماسأ فلخو هتلحار ىلع سو ءيلعةنلا لص ىنلا مدقامن الختالوةجاح مانام || 0 1 0 0 '
 ىصةللالوسرهب مأامرييغت دي رئالفاوع:مافاذك ملجأ وأ متسح أ لاقف ةماسأ ضف سو برسشف ذيدن 2 9 : / ١

 ىلغنافلالحا ذهوةودغ برش و ءاشع عقني وأ ءاشع برشيو ةودغ عاما فعقنير مذيبنلا لسوميلعلا ) 3 1 0 0

 ىف تافضلاة دبخاووضومن نم نا ىنعي (هللا دنع فن رعنثو فصاولا ةفص و ا وسلا
 ]ح وجرملا مسقلار كيرلا مئاو ا ار ادحسملاةرامعو ةباققسلاب رختفا نم هللا دنع ةج رد مظعأ ناكسفنلاو ىف (اهبف مههل) فرعملا

 ةرخآلا ىفهنلادنع ةعفرلاوةلزنملا جر دلابدارملاو مهاوس نم ىلع قالطالا ىلع حجارلا مسقلالضف نايبل ئاد ( ميقمميعن) تانجلا

 ىنعي (مهب رمهرمشس) ةرخالاوايزدلاةداعسب ىنعي (نوزئافلامه ( مهتفص هذه نم ىنعي (كئادأو) هللاناادبأ اهف نبدلاخ)

 000 ا و رب د هوما ستتع ننال حرفي ىذلارالاريخلاةراشنلاو مهم رم هرب عطقنال (ميظعرجأ اهدنع

 ةجلانالتا اراشيلا مظعأ ذه و(ناوضر وهنمةج-ر ب ) ىلاعتلاقف هب مهرمشدي ىذلاريخخ ارك 6 احلا مالسلا هيلعىبنلا هتلا مال

 اع م ادةنجلا ميعن نأ ىنعي( ميقم ميعناهيف 0 لد رنا نس ناوصرلاو لوقيلجرلا ل عج ةرجطاب
 ىنعي( مظعرجأ ل اال ىنعب , (اذب أ) ميعنلا فو نانملا ىف ىنعي (اهيفنيدلاخ) ]دب أ عطقنم انا هتبارقلو هيخالو هنبال

 متاوخاو وأبا اوذخت:الاونمآن بذلا 5 09 ىاعتو هناح بس هلوق ُُض 0 ا علا نم مهنذ ةرحطاب انيصأدق

 نبالاقوةرحطانمامهعانتماوةدءاطوس ايعلاةصق ىفتازن :اهليقامعةلصتمةبآلا هذه دهاجملاق (ءايلوأ وأ|[| هبحكيو كلذ ىلا عرس

 نولوقي هدالوأو هاهأهب قاعت نممه ةذيدملاىلاةرحطابسانلا - وهياعةللا ىلص ىنلا ىمأ ل سابع هتجوزهب قلعتت نم مهنمو

 ةعسنلا ف تازن لتاقملاقوةبآلا هذه هللا لزن اف ةرجطا عدو مهملع ميقيف مطق ريفانءيضتال نأهتلا كد ثنن || ئمالبانعدب لوقيفداووأ
 اوذختتالاونم[نذلا اههئايلزنأو 0 نع نينمّؤا هللا ىهق ةكباوقحلو مال الا نعاودتران يذلا 0 عيطنف
 ةرجطا ىلع مهعم ماقملانو رثؤتورارسأ مهبل نوشفنءاق دصأو ةناطب ىنعيءاياو أ كناوخاوكءابآ اهيااب)لزنفةرحطاعديو
 اوذختتال اونمآ نيذلا

 ءايلوأ حن اوخاو مءإبأ
 ىلعرفكلا اوبحتسا نا

 هو 5 ىأ ( نامالا

 مطوتي نمو)هوراتخاو

 لوتي نمو ىأ (مكنم
 مه كئاواف) نب رفاكلا
 موب 'ناكن الق نوملاظاا

 (اهوقفرتقالاومأو) ركب
 ةراحتو) اهومتستكا١

 تاوف (اهداسك نوسْع

 نك اسءو) اهقافن تكو

 نمميلا بحأاهنوضرت
 ىدويال ةنلاو) ةكم حتفوأ لجآ ب اقعوأ لجاعب | دعودهو (ه سمابهنلا ناي ىتحاوصب رتفدإسس قداهجو هلوسروهلبأ

 نآرقلار خا نم ىهو حفلا دعب تازنةر 00 لكشمةرجطا كرت ىلعةبالاهذه لج مهضعب لاق
 نأ نكيفيك اولاق نكرشملا نم ىرعتلا,نيئمّؤملا مأ امل ىلاعتوهناحبس هللا نا لاقي نب رقالاو الوزن

 ىلا وبال نم ٌوااف ةيجاو نبدلا ىفهب راق و هله لجرلا ةعطاقم نأ هللارك ذفهنباوهاخ أ وهاب لج رلا عل طاقب

 رفكلا اوراتخان ا ىنعي (نامجالا ىلعر فكل اوبعكسا نا) ىلا هند |وقوهوهنب اوهاخ ا وهاب ناكت او 2

 ماقللا اراتخح نمو ىنعي (نوملاظلا مهكنئلواف نم مطوتي نمو) هلوسر وهتلابناميالا اوكرتوهيلعاوماقأو
 ةءآلاهذهتازنالو نينمؤملا ىلع رافكلارايةخاوهنلا رمأةفلاخع هسفن لظدقفداهملاوة :رجطا ىلع مهعم

 انماحرأانعطقوانرودتب رشوانةراجت تبهذوانلاومأ تعاضانرباه نحننا اورجاهمواوماسأ نبذلا لاق

 8 ذاب أوم ْو قانا ناك نا) ةلاقملاهذهاولاق نيذلاءالؤط داب رق ىأ (لق) ,ىلاعتوهناحبسةللا لرتاف

 نبذلانانالا لهأ نم نوندالا مهةريشعلا <تاريشعو عجلا ىلع "ىرقو (متريشعو مجاوزأو كناوخاو

 ؟فارفب ضي(اهدأ كنون ةراجتوإلاهوقبنك !ىنعي(اهومتفرتقالاومأو) مهريغ نودهنورشاعي

 1 !بح ا ىنعي (هلوسروةللا نم كيلا بألا هانكسب نيضاراهنونطوةسن ىنعي (اهنوضرت نك اسموإلاط

 انندلا فراضملا ميج لمح يل !ىلاعتو هناصيس هناا نيبق ( هليبس ىفداهج وهل اور وهللاىلاةرحطا نه

 هل وسر ةعاطوةننا ةعاط نمكوأ اكدنعتب وبدلا اصا هذه باع :رتناكناهناريخ ا واملس نبدلا تبي
 دي دهم عأ اذهو هئاضقب ىنعي(ه صمابهنلا قاب ىتحإ) اورظتتافىأ (اوصبرتف) هللا ل يبس ىفةدهاج ا نمو

 هتعاط٠ نع نيجراخلا ىنعي( نيةسافلا موقلاى دجال هللاو ) ةكمحتفب ىنعي لتاقمو دهاج لاقو ف, وو

 قو
 هلب>ت» دام سان !|عروأ دنع دجتالذا نيقيلا لمح بارطضاو ْن .دلا دقعةواخر نمهيلع مهام سانلا ىلع ىنت ةبآلاو (نيقسافلا موقلأ



 ىئخدق نموا اذا فوحمقونلهريغاضر هللا اضر ىلءراتخمال ناب نيدلا باوبأ ىف ةيشخللا دارماو صالخالا ىلعهيبنت (هللاالا شخملو)
 ةففرلا ديرافاهنوجريو مانصالا نوشحخاوناكل يقواهاشخبال نا كلامتالوريذاحتا

 ةنحلا ىلا ىدؤتىتلاهَّللا ةعاطب نوكسمت لا نودتهملا ,ه كئلوأو ىنديب جاوهنلا نم ىسعو (نبدتهللا نم
 هلاودهشافدج املا داعي لجرلا متيًاراذا لاق لسوءهيل عهثلا ىلصةنلالوسر نا ىردخل اديس ىف نع

 ىذمرتلا«_جرأ ةيآلارخآلا مويلاو للاب نِمآن مهنلا دجاسرمعيامنا لوقي لجو زعمشلاناف نامالاب

 هللا دعأ حا اروأدجسملاىلاادغ نهلاق اسو هيلعهنلا ىلص ىنلا ناةري رهىفأ نع (ق) نسح ثيدحلاقو

 تعمسلاق نافع نب نامع نع(ق) موقلابهلو زندنعغيضالأ يهياملزنلا حار وأ ادقالك الن ةنجلا ىفدل

 ةياو رىفو ةنلا فاتني هلةنلا ىنب ىلاعت هللا هجو هب ىغتسي | دج م هلل ىنب نملوقتب لس وهيل عندا ىلصةنلالوسر
 اريبكوأ ناك اريغصا دحسم هلل ىنب نملاق |سو هيلع هللا ىلصةللالوسر نا سن أ نع وولثم ةنجللا ىفهلهثلا ىنب
 هلل ىن نملاق مل_سوهيلعةثلا ىل_صةللال اوسرناةسسنعن؛ ورمي نعىدذمرتلاهجرخ !ةنملا اتي هلهطا ىنب

 جاحلا ةباقس متلعجأ) ىلاعتو هناحب سهل اوقف ىئاسنلاهج .رخ أنا ىفاّيي هلةئنا ىنب هيفةللارك فيلا دحسم

 لاف ل_سوهياعةنلا ىلصىنلاربنمدنعتنكلاقريشب نب نامعنلا نع(م)ةبآلا(مارحلا دحسملاةرامعو
 لضفأهللاليب_سىفداهجلارخآلالاقو مارا دجسم ار أن أالا مالسالا دعب المع لمعأ ال ن أى لابأام لجر

 اذا نكلو ةعجاموب وهو لسوهيلعهللا لص ىنلاربنم دنعكتاوصأ اوعفرتاللاقو رم مهرجزف مئلق امم
 دح_ىملاةرامعو جاحلا ةباقس متاعجأ لجو زعهللا لزت أف هيف متفاتخا امفهيتف:ساف تاخدةعجلا تيلص
 انومتقبس متنكنئاردب موي رسأني_-سابعلالاق ليقواهرت [ىلارخآلا مويلاوهللاب نمآ نكمارخلا
 مهتراس ناريخ أو ةبآلاهذههننا لزن اف جاخلا سنو مارحلا د. لار معن انكدقل داهملاوةرجماو مالسالاب

 هيلع مهاممربخ ةين عم داهم او ناعالا ناو هثلإب كرشل |عم مهعفن ال ةباقسلا ىلع مهمايقو مارحلا دح_ىملا

 نبةحلطو باطملا دبع نب سايعلاو لااط ى أن ب ىلع ف تلزن ىظرقت | بعكن ب د#وىبعشلاو نسما لاقو

 مايقلاو ةياقسلا بحاصان او سابعلا لاقوهحيتافم ىديب تيبلا بحاصان أ ةحلطلاقف اورختقا ةبيسش ىفأ
 هللا لزنافداهملا بحاصانأو سانلا لبق رهشأ ةّةس إيلا ىلا تيلص دا نواو قام ىردأام ىلعلاةواهياع
 دبعنبسابعلان اكو جالا قس ىهوةباجلاو ةباعرلاكردصم ةباقسلاو جاحلا ةباقس ملعجأ ةبآلاهذ_ه

 هيلعةنلا ىلص هللا لوسرهرقأس ارعلا سأو مالسال اءاجاماف ةياها+ا ىف اهلي ناكو جاخلا ةياقسم ديب بلطملا
 فذح هيف( رخآلا مويلاوهثلإب نمآن ك )هم صوم ديدشتو هءان ىنعي مار حلا دجسملا ةرامعو كالذ ىلع سو

 ليقول ليبس ىف دهاج نمداهكو ىأ(هللاليبسىف دهاجو) رخآلا مويلاوةئلاب نمآن منا ؛اكهري دقت
 هللإب نمآن ك مارا دجملا صاعو جاحلا قاس متاعج أ هري دقت ىماعلاو قاسلا ىنع؟ ةرامعلاو ةياقسلا
 اودهاجو لاب اونمآنيذلاءالؤهلاحى 1 ىنعي ( هللا ددعن و وتسيال) هللا ليبس ىف دهاج و رخآلام .وبلاو

 ىلاعتوهنادمسةنلا نالهرفكو هةكرث ىلع ميقموهو مارا دجسم ار مو جاحلا قس نملاحب هللا ليجسفف

 هيلعهللا ىلههنلالوسر نا سابع نب | نع(خ) (نيملظلام ولا ىدهمالهللا و)هبنامإالا عمال المح لبقي.ال

 بارشب سو هيلع هللا ىلص تلا لوسر تأف كم أ ىلا بهذا لضفاب سابعا اقف ىتستساف ةياهق لا ىلا ءاجلسو
 مظو مم ز أم هنمب ,رسشؤ ىنةسالاق هيف مهيدبأن واع مهناهنالوس رابلاقف ىنقسالاقف اهدند نم

 اذهىلعلبحلا مضأ ىتحتازنل اوبلغت نأالوللاقمث اص لمع ىلع كن اذاواعالاقفاويف نوامعي ونوقتسي

 اونوكن أك ئاوأ ىسعف) سانلا ة يد هللا مأ كرت لو هللاريغ نبدلا ف ف و ىنعي (هللاالا شع ملو)

 ىاملاقفىلا رعأهاتافةيعكسا ادن ع سامع نبا عماسلاج تن كلاق ىف زااهللادبعنب 0 نع( م) هقتاع ىنعي

 نأكل وأ ىبسعف ) مهنع ةيشدخا كلت ىنن

 ديعبت(نيدتهملا نم اونوكي

 مهعامطال محو ءادتهالا

 قال مطامعاب عافتت الا ىف

 ىنعملاوعامطا ةلكىسع

 هللا دنعاهما دتعم نوكستو

 متلعجأ) مهاوس نمنود
 ةرامعو جاحلا ةباقس

 هللإب نمآ نك مارا دجسملا

 ىف دهاجورخألا مويلاو

 دنع نووتسإل هللا لمس

 موقلا ىد_ممالةثلاو هللا

 ةزامعلا اوةباقسلا( نيملاظلا

 نهديالوةباقولاوةنايصلاك

 هريدقت فودذ-4 فاضم

 نكمارحاد>سلا ةرامعو

 ىنعع ردصملا ليقوهللإب نمآ

 نءاةءارو هقدصن لعافلا

 ةرمعو جا+لاةاقس ريزلا
 ىتعملاو مارحلا دح_لا

 نوكرشلاهبشي ناراكنا

 ةطبحملا مطامعأو نيئمؤملاب

 نأو هتنلا مطامماإب

 لجو مهب ىو

 اوعضو مسهنال عكا

 ريغ قرتفلاو حدا

 اباوح تالزن امهعضوم

 رسأنيح سابعلالوقل

 نساحم ؟لوأ ليقف اننساح عدتواني واسمرك ذنم>رلاةعيطقو مسوهيلعهللا ىلص هللالوسرلاتقب هس وب هنع هللا ىضر ىلع قفطق

 داهلاو مال_سالاب هنعهللا ىضر ىلعو ةرامعلاب ةييشو ةباق_ىلإب سابعلار ختفا لبقو ىناعلا كفن وجاحلا قسأو دجسملار معن لاقف

 اءلع ىلا. ءتهللا قدصؤ



 دج املا عيجج يماعكم يصاعف
 فديسم هنمةعقب لكن الو

 دجاسملاسنج ددرأوأ

 اورمعينالاوحاديملاذاو
 كلذ تحل خد اهسنح

 مارا دج ملااورمعيال نأ

 وهو سنجلاردصوه ىذلا
 قبرطءقي رطذا دك
 النالفلوقناكة ياكلا
 قلنا تنكالل هلل أ ب ا ارقي

 َن 7 يلا ةنعا ركع

0 
 مهسفن | ىلع نيدهاش)

 ةدابعب مهفارتعاب (رفكلاب
 واولا نملاخوهو مانصالا

 ماقتساام ىنعملاواورمعي ىف

 نبيمعأ نيياوعمجي نأ مط
 تادبغتمةرامح نبداضتم

 هن دابعب دو ةللإب رفكلاع مهنيا

 لفات اوأ)

 (نودلاخمهرانلا فو
 دجاسمرمميامنا) نوُمتاد

 مرتساام مراهترامع (هللا

 اهفيظنتو اهقو اهنم
 حيباصملاب اهرب ونتو

 دجاسملاهل نيتملامماهتنايصو

 اهنال ايندلاثيداحأ نم

 نمورك د لاوةدابعلل تينب
 نمانم) لعلاسر درك ذلا

 مو (رخآلا مويلاو هّللإب

 لو_سرلاب ناميالارك ذب
 نالعالل مالسلاهيلع

 ناعالاهنب رقهنلإاب نامالا
 قام ارتقال لوسرلإ
 ةلكو ةماقالاو ناذالا
 هيلعلدوًااهريغوةداهشلا

 قىاوةولصلا ماق او) هلوقب

 هلوقفو (ةوكرلا

 اللا هيك 295 ولا ووو

 نم كل له و هلليقف اننساحم نومكتوانيواسم نورك ذن كلام سايعلالاقف محرلاةعيطقو لسو هيلع

 ىلاءتهلوقو © «يلعةبجاولا ةضي رفلا لاك !دعبالاةلفانلابناسنالا لغة ثيالوةإفان دحسلاةرامعو ةبجاو

 غو

 هللا لم ةنلالوسرلاتق بسب سابعلا عيوب بلاط فأن ىلع لعجو كرشلاب مهنوربعي لسو هيلعهنلا لص ّنل

 ىنعي اعلا كفنو جيجا نو ةبعكلا بجحنو مارخلا دجسملار معن نحن كنم لضفأ نحن عن لاق نساح
 | نيماسملا ىلعةتلابجوأ |هللا دجاسماور معي نأ نيكر شلل ىغبنبام ىأ سكرسشلل ناك امةبآلا هذه تازنف ةريسالا

 : دجاسم رمعي نأهل سلف هللابارفاكن اك نفهدحو ىلاعنهنلاةدابعار معتم: | دجاسملا نال كلذ نم مهعنم

 دجاسملاءانب نمةفورعملاةرام_علاةرامعلادارملا نأ امه ب | نيلوق ىلعةرام_عابدارملا فاوفلتخاوهنلا

 ىئاثلالوقلاو هتيصو لقت دجسم ءاندب ىصوأوىتحر فاكلا نم عنفاهبارش دنعاهتم صواه ديبشتو
 لخدولىتح /سمنذاريغب دجسملالوخدن هرذاكلا عنمف هيف دوعقلاو دجسملالوخدةرامعلابدارملا نأ

 هللا ىصىنلانا نذالا دجسملا ارفاكلا لوخدزاوج ىلعل دبور زعي /نذإبلخ د ناورزع ملسم ن ذاربغب

 نممهعنمو دجاسملا ميظعت ىلوالاو رفاكوهو دجسملا ىراوس نمةب راسا ل اثا نب ةما-. دش سو هيلع

 نبدهاش مهخوكلاح ىف دجا ىلا نواخ ديال ىنعي (رفكسلاب مهسفن أ ىلع نب دهاش ) ى اعتدلوق رو اطوخد

 مهدوجس .رفكلاب مهسفن أ, ىلع مهتداهش سابع نبا لاقو بصن مهو تف ذحاملف نو دهاش مه وهرب دقن لبقو

 نوفوطياوناكو دعا وقلاد نع مارح لا تيبلا ج راخ مهمانص أ اوبصن دقاوناكش ير قرافكن أ كلذو مانصالل
 اولوقيم مهنا نسحلالاقو ادعبالاهنلا نم كاذب ودا دزي لف مانصاللاودجس ةفوطاوفاطانلك ٌةارعتببلاب

 نًاوهرفكلابمهسفن أ ىلع مهتداهشىدسلالاقورفكلاب مهماعةداهشر فكسلاب مهمالكن كلوراغ كن حن
 قسايعنبالاقو كر شم لوقي كرشملاوىدوهيلوقي ىدوهيلاو فارصن لوقيف تنأ نملئسيفارصنلا
 اهولمعىتلا لامعالا ىنعي (مطامعأ تطبح كئلوأ) مهسفن أ نم هنالر فكلإب مطوسر ىلعنبد هاش هنعةباور
 عمري“ أناط نكيلف هلل نكت ملاهنال ىناعلا كفو جاحلا سو فيضا | ىرق لثمربلالامعأ نمرفكتلا لاح ىف
 ةفلادجاسرمعياما) لجوزعملوق ف هرغك ىلعمونمتام نم ىنعب(نودلاخ مهرانلا فو ) ردع

 ةبآلاه ذه ىف نيب هللادجاسمرم_عينأهل سدلر فاكلانأل جوز ءهللا نيبال( رخآلا مويلاوهتلإب نمآ نم

 دحسمان الدحسملارمعن نميفط رش ةللإب ناميالا نافةننإب نمآ نموهو دجاسملاةرامعل قدسملاوه نم

 رخآلا مويلاو هيفةثلا دبعياعصومرمعينأ عنتماةثابانمؤم نكيلل نفهيفهثلا دبعي ىذلا عضوملا نعةرابع

 ةرخآلاف نوكيا !ه رج ءازجو هللا دامعلجالدحسملاةرا عن ال نئاكق ح هنأو رخأآلام ءويلإب نمآو ىنعي

 هبناميالانأعمةننالوسرب ناميالارك ذي لتلقنافادج_سهلرم_عيولوهتلادب عيل ةرخآلار كن أنف

 هنلإب نمآ نمناف هنلابناميالا فلخاد لسوهيلعةثلا ىبصهشنال ]وسرب ناميالا نا تلق ناءالا ص ىف كر

 ىلا ىعادلاوههنال رخآلامويلاو هللابنامعالا ف رعهتةهج نم نال هللالوسرب نمادقف زحالا مويلاو

 نالجؤزءهللاربخاف كالملاوة-سايرالاءلطةوبنلا ىّداامفااد# نانولوقياوناكنيكر شملان !ليقو كلذ

 هناء س.لاق كال ذاف كلم اوةسايرلا بلطلالرخآلا مويلاوهنلابن امبالا ىلااعد اما لسو هيلع للا ىلداد#

 سو هيلعهللا بصحهنلال اوسرب نام الارك ذ كرتو ,رخألام ويلاوهثلاب نمآن مهنلادجاسمر معي امنا ىلاعتو

 ءاحامم كلذ ناكو (ةوكذلا ىف واللا مقأو) رخآلا مو.لاو هللا, ن اميالا دعب لاق ىلاعتو كرابت هنا ليقو

 نأ لعاو ور وهلغسا لما لوس رب نما د ةفةاكرلا ىف اوةالصلا ماقأ نف ٍلسوهيلعهنلا ىلصةننالوسر هب

 ةاكزلا ىف اوةالصلا ماقأ دجسم ار معاذاناسنالا نا دجاسملا :رامعىفةاكزلاءاّياوةالصل|ةماقإب رابتعالا

 ةاكرلا نالةاكزللايدؤمن اك اذاالا دحسلا ةرامعب لغتشيالو هيفةالصلا ةماقال مزلت امادحسملاةرامجنال

 مسبب
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 .دعي) هلوقب مهتاين حصنو مه ولق تيئيلرصنلا مهدعوو (مهولتاف) مييلعكبلغي( مهيلعيرصني و )ارسأ (مهزخيو )التف (مكيديإبهنلا يب ذعيإ),هلوقب مهتاين حصن
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 هوركملا نم مهتماوقلا ل( مهب ولقظيغ خخ ىهذب 5
 غب هذيوإ) لسوهياعهتلا لص هللا لوسر ةبيعةعازن

 و ميعةعاؤْح مهو مهتمةفئاط ( نانم : .ؤمموقرود 34 0
 تافسأ و

 مث

 لد ناك فاهاكديءاوملاهذه للا لصحدق
 ان كلذ راو ناف مكي ديإبهنلا 0

0 
 5 - ها 1 مهلتقي ىنعي ل تقلا بيذعتلابدب رب (مكيددابهتلا مهم

 ىناكمهنم سان اسأدقف اوقب دارملا تلق يف تنأو مهب هيه را بهللا مهيذعي مهولتاق) ىلاعتوهناحبسهلوق

 ىنأنبةمركعو نايف ا اهلنا ناك اموهلوق نيب وكي ديابهنلا مومن راسل

 هب ومي ديابهللا مومن عي هلوق نيب +|فكّتاق
 0 :و نايهن_س 0 مج ب اذعاب 1 2

 ورمع نليهس لاتقب نينمئ اب مهلص اسيل هللا ناك امو ىنعي لاصئتسالا باذ ا هب علا فيك تاق

 ةةلزتعا 00 :نينمؤلاو وعي عن سمين ةئل مالا باذعمينبفتناروبب هيلة

 مطوق ازتعملا ىلع درت ىهوأ او تنال اربغو ندا ىلا ىامجرلا 5 اياؤدب ودهعلااوضقن نيذلا 15 هواناقدل : 3

 0 0 .لاضتتسالا ت١ عنا نها ذعلا نثدق - ن6, - أوقب دارملاو
 ا

 بوي ناءاش ىلاعتهلنا نأ مط دو ىنعي ) : 2 . نانيباذعلا نيب ملا 0

 0فرعلاو ه دهع صقن ١ انا
 ا: 3

 5 1 مهزحو) لاعنتهل

 .٠

 مهنكلةرفكل ٍ : اوفو فلاخلا بن ذا ىلاال : وأ مهلتاق نم

 9 | عيج ىلع مورد ده فشيو) ممر فظب 0 : اىدعت.ال ل تقلا تاذعو قفا ب

 مهرايتخإبنوبوتبال نمنا مولعملا نمو مهنمىذ اعةرصتو) ناوطاولذلا .ملزن

 ياك نوكسام عب( دهاجلقةيزما تاو نقيا مبان مواناونك اك ميقءادءك ني ىرسالاورهقل

 لوبقف ا | هع 5 0 ةوقلاببس كلذربصي وهرورس مظعي كلذ 0 (نينمؤم

 رقى( ميكح) ناكدقام أ اس“ «ىنب شي رق تناعأ ثيح وهرورمس ملخعيو كل ذبح يرغب هاف هنمهنلا هنكم مث همصخ

 مهمصخ
 3 لسو هيل عهنلا لص هدا ل 2-0

 اوكرتتنأ 5 2 هنافكأ

 ناميسحما)ةبوتلا|| او ملسو هيلعللا ىلص ىنلاب مهنممهراثا 1 اوسرءافلح ةءازخرودصدارأىدسا

0 
 اودهاج يذلا هلل يامل مويلاق سو هيلعةنلاىلص بلان يس

 20 3 هللابوشي و ) ىلاعت لاق مث رنلا نأ ىورركب نمدولانأ.ج مهي واق دجو بهذ : اش مت اولتل

 ملبوس ءاعج ' منو د:سريغب ىوغبلاهركذ و بهذيو ىنعب(مهيولق ظيغبهذي

 ءلاورك ذرمدعلا ىلا ر كك ين رم ةعا زخ يغبهدبو)
 هيلع نمف مال سال

 نايسحلا

 ,ىنب نم ةعازخالا فيسلا اوعفراةكمتف
 مسح ادوجو ىلع خس وتلل مق مال -الاىلاءاشي نمهثلا

 متنأام ىلع 3 0 ع نب ليهسو لهج ىنأ نة د نم هللا ىدوهم و ىنعملاو لوالاب ىتاعت هل سدا 0 وس ح

 ناش ىت> هيلع اوماسافةكمحتف موب مالسالاب 0 0 27 ىلاهي دهم ورفكلاوك 0

 - نم ةبوتلاب
 قاودهاح نإ ٍِ (مكع) السال 7 ابمهماعهتلا نم مت نيكر شملاءاسؤ ا

 ا > نإ |مهوكتم ص مالسالاىلا ةيداهم و ةيلعتنوترق ةداعسلإنةيل 23 ؤرورفكلا ةئأ نماوناكءالؤهفورمع

 .٠
 و هللا ه جول هللا لممس ١ ا|طسوىف ضرتعملا 1 5 2 ا 9 مآ ةبانعلاهل تمس ع

 نموهدامعر: 5 5
5 5 1 

 ماهفتسالا 1
: 3 

 ع
 00 .٠

 الوهللا نود نماوذختب اورسمؤن الفاوكرتتنان :مغللاست نما ذه ارك بسس مأ)لجوزعاوق ولف نعي( ميلع

3 2 0 0
 

 (ةجيلو نينمؤلاالوهوسر نال مولعملا ل-هلإبدارأ

 5 : 71 ' ه6 - نب ذلاهن ' ب وهيب قزفثأهاهيق ثاخ * ىزااز

 نبذلا نم ةناطبىأ نبدلارثن مامالاهلاقددوجو نعةباذكو 7 مد نيلسلا 3 0

,-. 5 
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 1 1 دادس هدوحوب هلل
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 3 0 3 دحش لد ارا 0 الهنا دنعدوجولا مواعمهمزلي ئيشلادوج

 هانموملاو ]_سوهيلعفل لأن وم مهن ودم 2 لع ىزاحىذلا علا ىأ جاجزلا : 2 و

 دقو ا 00 0 مينوام نيكل مش طل بحل 0 جاجزلا نءىدحاولا لقنو ىزارلا

 كاز 6 انعمالو || اوذختتال ىنعيءاياو ا ءاطعلاق 0 لاف (ةجياو نينمؤلاالوهلوسرالوهل

 ةنيسنا لع كد لجرلاو ةحيلووهفهنم 00 وةعيدخ كاحيشلالاقوةناخ 1 واو اوهللا نود

 منبذلاناو نئاكوف 1 سبلة ىفهتاد أي لك ديبعو:ألاق مخ ىنعيةحيلوةداتقلاقو مهرارسأ

 ءءعوب !لاقو ننمٌؤملاوهل أ مهرارمسا
 . ناو نب مدوتم و3 سانلا نود هيمأ ة 5

 مهني زيع هلل مهن داوصاخ . 01 0 :هص:< نملجرلاةجيلوف دي ا نود نمءايلوأ

 9 لوف جولولا نمةحياو ممم سدل ءوقلا 5
 ١ 2 6م اوصاحب مييفل_خداذا موقلا فةحيلونالف 2

 اودحشأو نيصاخملا نيب و ايريبخ ةللاو) ١ ا مطوق نم سالو هيلعادمتءمناسنالا 1 1 قنوك

 لخادا نيد 207 رارسأ موياااوشفي ناو نيكرمشملا هذخشام لك ةجيلولا بغا

 اد 100 نورا نيكرشلل ناكام) ىاهتوهناحبس لوقف 0 .نعنينمؤلاىئاذج نمدوصقاا با 4

 ىليقدئاج نسل زي |١ نا مال ب ا ةيدارسلا ' رق :بسونأنا للا نسال :كلاقالا 0

 7 كلو ةكمواعملا فن لعلا ىننبدارملاو هللا نود نم دفع هلل 7 مكنم نبدهاجياةنلا اورسأ ضيف رافك اس ««بملاهي ىنعي(هللا دجسماورمعي نأ ,دار لاو عجلا ىلعهنلا دجاسم“ئرقو مارخلا 0 مدمن (نولمعت
 ايي

0
 

 اهماماو دجاسملاةلبق نال عملا ةءا لاف مجان 0 (نوامعتامب

 0 را دايس رت نييسصين هد
 حسم (ةللادجاسماو رمعي نأ) ماقتساامو مل



 0 دسم سا ام 000 ا واو 1

 هدهع ثكن دقف نعطاذاف نعطيال نأ ىلءهعمدوقعمدهعلانالهلتقزاجار مراسل نيدتس لا نع ءطاذا 0 2

 0 ماماعسجاجنل

 ميلا ةكوح ثلقنف ةدمعأو

 ةباغنم اذهو مئاظعلا نم

 ةءااهلص أ ةروسكمع ءاباهدعب ةدو دمريغةدحاوةزمهم نوفابلا اشو 0( (٠

 دوعسم نب |لاقوةلبقلا ل_هأءامدةبآلاهذهت مرح سابعنب|لاق همهفير و كلذ لعب نملانتانآنايب حضونو

 امهنيب قرفي لاعيجةاكزلاوةال_هلا تضرتفادب زنب|لاقو'هلةال_دالف كزيرل نفةاكز زلاوةالصلاب ترم
 قح فركب وبأءرك ذام كلذب ىنميههقفأ ناك امركبابأ لا مح رب لاقو ةاك لالا ةال لا ليقي نأ أو 0 0
 ةرب رهىبأ نع( ق) ةاكزلاوةالصلا ىنعيامهني هللا عج نيئب نيب قرف أالهطاوهلوقوهوتاكزلاعنمنم |[ ت0 0
 ىنالباطخلا نب رمعلاقبرعلا نمرفك ن مرفكو ركب وبأ !فاختتساو لسو هيلعهثلا ىل ص ىنلا فوت الللاق 0

 هلللالاهلاالا اولوقيىتح سانلا لتاقأ نأ ت يمأ - .وهيلعةللا لصةللال وسر لاق دقو سانلا لتاقت فيكر كب 10

 لجو زعدللا ىلعهباسحو هققحالاهسفنوهلام ىنممصعدقفهناالاهلااللاق نه | 1 0 00
 نلئاقالهنناو ركيون أل اقف

 الاقعةباو رفو اهنودؤياوناك اقانعقوهنمولهللاولاملا قحةاكزلا نافةاكَز لاو ةالصلا نيب قرذ نم 00 لى 0

 هللاناتبأرنأالاوهامةتلاوف رم لاقف اهعنم ىلع مهتلئاقل !سوهيل عندا لصدتلا ل اوسرىلاهنودؤب اوناك 0 6

 انتالص ىلص نم ل سوهياعهللاىلص هللا لوسر لاق لاق سنأن ءقملاهناتفرعفلاتقالركب ىفأر دصح رش 1 - 00

 ١| تاور لاو هناكس اوفو و وشر ةمذو هنا مدل ىذا )للكل افانتمي ذلك ًاوانتلبق لبقتساو ا

 مك واتاقيالنأ هيلعوكو دهاعام دعب ع نءىنعي (مهدهعدعب نم) مهدوهعاوضةن ناو ىنعي (مهنامعأ 0 ىلع انل ليلد 9

 اوحدقوهيلعمت أ ىذلا مني داوباعو ىنعي (مكنيدفاونعطو) متادعأنمادحأ <يلعاو رهاظيالو 0 ثوكمأل رفاكلا

 ءالؤهمدارملاو دهعهل قسالا رهاظهباعو مالسالا نب د ىف نعطاذا ىذلا نا ىلع ل يلدا ذه ىفوهوبلثو هيف 0 قاتلا دلع ءانعمو

 نبالاقمهتداقر نيكرسشا | سر ىنع» ( رفكلا أ اوائاقف) ىلاعت هلوقوهو شب رقرافكدهعلااوضقن نرذلا نالاهم نوفوبالمهنا 2

 ءاسؤررئاسو ةمركعهنب او لهج ىلأ اوور نبل يهسو ماشه نب ث راو ب رح نبنابغس ىف ًاىف تزن سابع او منيع

 مهنالةمئالارك ذ امناورافكلا عييجدارأ ليقولوس .رلاجارخاباومهو مهدهعاوضقن نيذلا مهو شي رق || ىئاش نامياال ثكنلإب

 ا نابل يطل مدرلاو نزف مه دهاج لاقو عارتالا ابك ملاتك ققةداقلاو ءاسؤرلا مهلعل) مالساال ىأ

 رفكلا ةُعأ مهنافد وبيلا نم لاجدلا عم نورهظ» ؛نبذلا كلذبدارأ ةفيذح لعاواهلهأ تايمودعب ةبآلاهذه أ وتاتي قلعتم (نوبتني

 يا (مطناميأالمهنا) ىلاعتوهناحبسهلوقو © هدارعلعأتلاونامزلا كلذف أ ي_تربامو رفكلا ةمئأ ٠
 وهلبقو قيدصنالو مل يال انمموةزمه ار سكب مط نامعال ةئرقو دوهعلاب مط ءافوال مهناءانعم ليقو سرور ضار

 متبدف نعطلا نعاووتني كل ىأ (نووتبمهلما) .هونمؤتالو مهو دجوتيح مهالتقاىأنامالان أ ع سا هتجاتم ىف
 الأ) ىلاعتلاقف كلذ ف ببسلا نيب ورافكلاداهج ىلعنينمؤملا ضح مناميالا ى ار فك هن ءاوعجري و ا

 ركب ى ب اوناعأو ةيدبيدحلاب حلصلا دهعاوضقن نيذلا مهو ,هدوهعاوضقن ىنعي (مهناممأ اوثكسناموق نولتاقت
 ضرح م ء ىسملا ىلع همرك لاتقلابىنعي(8 و قدبمهو) ةودنلاراد فاوعمتجا نيحةكم نم ىنعي(لوسرلا جا رخاباومهوإ) ةءازخ ىلع

 لاتقباؤدب مهنا هبدارأ ل يقو هياعصأو | دمح لصاتتسن ىتح فرصنن :الاولاق هنأ كل ذور دن موي ىنعي (ةىملوأ) 0 له

 مطاتق || ةاحنأ سوهيلعفللا ١ ءافاحةعا
 نوكرتتف نونمؤل ميأمهنوف 2 (مهنوشحتأ) ل .وهيلعةللا ىلص هللا لوسر 1-3 اوثكن اموق نولتاقت

 ىف اهوفلح ىتلا (مهناميأ
 ىدابلاولاتقلاب (ةيملوأ م ٌودبههو) ةكمنم (لوسرلاجارخإب اومهو) ةدهاعملا

 ا ل لاتقلا كرت ىف ىنعي ) هوشعخ نأ قحأهللاف )

 هلوق
 لوسرلاج جارت او دهعلا ثكسن ن نمار نقلا بايدي سو مارباع مهضحو متهلناقم كرتب مهب و مهول ةاقت نأ نم يمنا رظأ

 متكنا)هءادعأ اولتاقفهوشح ناب (هوشخت نأ ق حأةللاف) مهتما ىلعخس و ) مهنودختأ) بجوهريغ نملاتقلاب ءديلاو

 مطدرجلاتقلا كر ىلعةللا مه والو هاوس نعى ابي الودب رالا نمؤملاىشخال نأ لماكلا نامالا ةيضقناىأهوشخاف (نينمؤم

 هلوقب هب يمالا



 دهعلا ىلع نيكرمشملا تابثداعبف_سالراركست (مكيلعاورهظي ناو فيك ( نيقتملالامع أن م مهم صب رتلا نا ىنعي ( نيقتملا بح هللا نا)

 نااماو اوماسي نااما .د سعأ نم نوراتخب رهشأةعب رأحتفلا دعب إو هياعهنلا ىلصةثنالوسر مطبرضف اوعاردال(الا<يفاوبقريال)

 (ةمذالو) ةبارقالو افلح ْ 00 3 0 ىنب نم لئ ابق مهنا لاق نملوق كلذ نمباوصلاوره_ثالاة عب رالادعب اوماساف اؤاشدالد ىاباوقحلي

 مالكو هو ىيعلاب ءاقزلاَ ئشل لوقي فيكم فلا دعب نالةكم مف لبق كالذو دهعلا شب رق ضقت دعب تازن تايآلاهذ- هناللوقلا | نامبالادغولب(مهحاوفإب || بارسلاناك اءاوةرمضونب محو ضقنول نم دهعا مامبسافركب ىن نمل فاونب و شب قالا دهعلا شقت متوضرب) ادنسيع || تامر ديرتي رت وعقل تارت صو رار

 0 نيكرسشملا نممتدهاع نبذلاالا مهمف لجو عهشل ا لاق نيذلا مهامئاو مطاوميةتساف <لاوماقتسااف ىضمدق
 نطابلا رهاظلا ةفلاخم ع رةعازن ىلعركب ىف ني رق تيرغاطاك اذ عكار ا مصقنأك ايش وقتل
 موئمتابثلا 1 نوفوب نيذلا بكر ىلاءا 0 ا د( نت تاور |وق داو مسوهيلعط لكل اوسر
 قاتو) ل 1 ندع لئالاةيألا لصدود ضاع رق ا( حاكا رهظإنا وفيك ) هضقن نوقتي واودهاعاذا 0
 ءافولاو نامالا (مهولق ميتواتسال تك انعم شح الا لاو ( 90د ميلعاو رهظي ناو دهع مط نوكيفيك

 مهرك أو) د نيكل |( را او اكو 0 اوبر وووبلغي دب ادرفظيو 0 رهظي نا مهو
 دهعلا ن وضقانإ(نوقساف ةداتقلاقو اًضي اس امع نبا لوق ىنعما ذهواجر ليقوةبا رق ىنعيسابعن !لاقالا كيفاوعا اريالدانعملمذو

 زاحموب ألاقو نيظفللا فالتخالوأ ديك أتالر رك امهناوةمذلا كلذ كودهعلاوهىدسلالاقوفاحلا لالا

 باذكحلاةماوسم مالكعم_تالهنعةثلا ىضر قيدصلا اركب ىفأل وق هنمو ل جوز ةتاوهلالا دهاجتو
 الو ؟يفهللانو.ةربالةنالا نعم نوكيلوقلا اذ_هىلعو هللا نم ىنعي لا ن نءجرخ /مالكلا اذهنا

 منوعيطي ىنعي ( مه واق ىفأتو مههاوفاب <نوضرد) ادهءنوظفحالو ىنعيةمذالوهبوءاربالوهنوظذح

 رفكلا ىف نود رمتموأ

 نع م-ععدرت لثامشالو

 قكلذدجوب مكثكنلا
 ىدافتتلا نم ةرفكلا ضءبأ| < رفكتلاو رافك ةفصلاهذهمنيفودوملان|تلقناف (نوقسافمهرثك وز مهم وأق ىفام فالح مهتسلاب

 الدبة ساو رتشاامونع || عمنو.ةساف هرثك ًدلوق ف ةداغ امو مذلا ضرعم. ف قفل مهفصو فيكتف ىلا نم حبقأو ثبخأ
 نآرقلاب (ّللا تابآب) دارملافهنيد ىف ق_هلا ثيبخاةساف نوك دقو هنيدى الد عرفاكلا نوكيدق تلق نوةساف مهلكرافكعلا نا

 ءاوهالا عابتا وي اوضقنم_هرثك ًاوهضقني لو دهعلاب فو نم مهنمنال نوقساف مهلكل قير لو مهرثك !لاقامناو مذلا ىف غلب

 نع اودصف) تاوهشلاو اولديتسا ىنعي (اليلقانم هللا تاي اباورتشا) ىلاعتهلوقووو نوقساف مهرثك اوىلاءعنوهناصسلاقاذهلف دهعلا

 نيب ومهنيي ناكىذلاد_علا اوضقت مهنا كلذوايندلا عامم نماللقاضرعاهبنامبالاونآرقلا تاي" اب.

 دها#لاق كلذ :هنلا مهمذق برح نب نايغ_سوبأ اهايامهمعط اك ببسي لسو هيلعفللا ىصةنلالوس ر

 ىانلا اوعنم ىنعي(هليبس نعاو دصف) سو تلعشنلا لك تاكو كرتوهءافلح نايفسوب ًارمطأ

 لوسرب رح ىلءمهوٌوةيالاومالابم هودمأ ف ئاطلا لهأ نا كلل ذو سابع نءالاق هللا نيد فلوخدلا نع

 نعسانلامهعنمودهعلامهضقنو كرسشلا نمىنعي (نولمعيا اوناك امءاسمهنا) ملسو هياعقتلا ىلمهنلا

 نمّوم ىف نوءاربال نيك شملاءالؤه نا ىنعي (ةمذالوالا نمؤمىفنوبقربال) مالسالا نيدفلوخدلا

 مهكئلوأو) مكيلعاو رهظاذاكيلعاوقبملاكمييلع متنأ اوقبتالفهول_:ةهيلعاور دقاذا ةمذالوا دهع
 نءونامالاىلا كريثلا نعاوعجرناف ىنعي (اوباتناف) لجوزع هوقو . دهعلاضقن ىف ىنعي ( نودتعملا

 اون اواهناكرأ راواهدود_>عييمج مهياعةضو رفملا ىنعي ) ةول_صلا اوماقأو) هنءافولا ىلادهعلا ضقت

 نور واجما (نودشملا "|| كلذاداعفاذ|ى عي نا دارو مهسفن أ هبةبيط مهياعةضورفللاةاكزلا اولذب وىنعيةاكزلا
 9 ارشلاو ا ىةياغلا كا 53 ا وقل تايآلا لصفنو) اع الدال هس مهف

 لصفام لمأت ىلعاضي هدر طل اس اننا (نوماعي 5 2

 اوفر و هنعاول دعف (هإيبس

 اوناك امءاس مهنا ) مهربغ

 عينصلا سب ىأ(نولمعي
 ف نوبقربال) معين ص

 الو (ةمذ الوالا نمؤم
 ىلع لوالانال نارككا

 هنأل لوما لع قانلاو
 مهكئلوأو) نمؤمىلاق



 (مرحارهشالا) جرتوأىضم(خل فااذاف) كلذ ةنلااوقتاف نيقي رملا نيب ىو الن اىوقتلا ةيضقنأ ىنعي (نيقتلابسانا)
 ش (مهوذخو) موحوأ لح نم (مه .وةدجو ثيحال ؟<يلعاو رهاظوكوضقن نبذلا (نيكرشملااولتقاف) اوديسي نأ نيثك انللاهبف حيسأىتلا
 دالبلا ف فرصتلا نم مهوعنماو مهو ديقو (مهورصحاد) رسالا ذ_خالاو مهورسأو

 (اوبان ناف) فرظلا ىلع هباصتت وهب

 اوفكفوأ رصخلاورسالا
 نا) مطاوضرءتتالو مهنع

 رفكلارتسي ( روفغكهنلا

 (ميحر) مالسالاردغلاو
 ءادالا لبق لدقلاعفرب

 نم دحأ نا 89 مازتلالاب

 كراجتسا نيكرشلا

 لعفب عفن سم دحأ (هرجاذ

 رهاظلاهرسسفد رمضم 0

 دحأ كراختسا ناو ىأ

 ناو ىنعم او كراجتسا

 نيكرمشملا نم دحأ كءاج

 دهءالرهشالا ءاضتنادعب

 كنماتساوهنب وكس

 نمهيلاوعدتامعمسيل
 هئمافنارقلاوديحوتلا

 (هللا مالكع م بىتح)
 ةقيقح ىلع علطي وهربدتب و
 كالذدعب ( هغاب أمث) ىمالا

 اهبف نمايىتلادراد (هنمام)

 سنا هلئاقمت لما نا

 نماتسملان |ىلعليلدهيفو

 قةماقالاهل سداو ىذّؤِيال

 دوعلا نم نكعو انراد

 ةزاجالا.سمالاىأ (كلذ)

 موق مهناب) هرجافهلوق ف
 موق مهنأ بيسب (نوماعبال

 مدالله: ن واسر الوله
 ديالفهيلاو ءدبامةقيق>امو

 راكنتسالا ىنعم ىماهفتسا فيك (هلوسر دنعوللا دنع دهعنيكر شلل نوك,ف يك ) قا اومهف» وأاوعمسإ

)١8( 

 تضقتااذاف ىنعي (مرحلارهشالا خل سنا!ذاف ) ىلاعتو هناحبسهل |وقعؤ هيف رداغااوهل ثك انااودهعلابىفاولا
 دهعلاروهش ىه قحسا نب دمت ودها لاقو مرح ا اوةخل اوذوةدعقلاوذو ب جر ىهو تضمو مرح ارهشالا
 مرح اءاضقن |ىلاهإ_بافهلدهعال نم .ورهشأ ةعب رأهدهعف دهعهل ناك خ اهيف دهعلا ضن ةهر امزح تيمس
 نيكرشملا ءامد نينمؤملا ىلعاويف مرح ىلا عتو هناحب_سهننا نال م .رحا طل يقاءال_ءقواموب نوست كلذو
 هناحمسةللاو م رخلا ارهشالا ضعباموب ن وسجل ىهوةدملاهذهلوقلاا ذه ىلعتاق ناف مط ضرعتلاو
 عنللا مسا هيلع قاطأ ىضماالصتمرهشالا نم .ردقلااذهناك ىلتاقمرحلارهشالا خلسنااذاف لاقى اعنو
 (مهومت دجو ثيح نيكرسشملااولتقاف) مرار هشالا خالف ااهعمنإ روكي ىتلاةبور 2م لاةدملاتضماذاف ىنعملاو
 (مهرذخو) مهوفدج و ناكم ىأو تقوىأ ىف مهولتقا ىنعي قالطا ىمأاذ_هو مرحلاو للا ىف ىنعي

 نم مهوعنماو مهورصحافاونم © نادب ريس ابعن!لاقمهوبحاو ى |( مهوردح او ) مهو رسأو ىنعي
 لكىلعىنعي (دص م لكمطاودءقاو) مالسالادالب ف فرصنلاو ةكملوخ د نه مهوعنما لبقو جورخلا
 ادصر مطاون و كى عم او ه-:بقرتاذاهدصرأ تلا تدصر نمودعلل هيف دعق,ىذلا عضوملا دصرملاو قب رط
 ىنعي (اوباتناف) اهولخ ديالىتحةكم ىإ رطب مطاودعقاهانعم ليقواو وجون هج و ىأ نم مهو دخان ىتح
 (ةوكرلا اون او) ةصورفملاةالصاا ناكر راو. أوىنعي( ةواصل ااوماقأو) نا.الاىلااوعجرو كرسشلا نم
 نا) مهدالب ففرصتلاوةكم, !!لوخدلاىلا ىنعي (مهليبساولفن) مهسفن أامبةبيط مهياعةبجاولا
 هئايلوابىنعي (ميحر) ةعاطلاىفا ةيصعملا نموناميالا ىلا كرسشلا نمعجروبان نمل ىنعي (روفغقنلا
 ريصلاو ناكرسثملا نع ضارعالارك ذاهيؤ ةبآ لك ةبآلا هذهت خس لضفلاا نب نسما لاقوهتعاط لهأو
 تاو ىنعي (هللا مالكعمسي ىتحهرجاف كراجتسا نيكرشملا نمدح أ ناو ) ىلاعت هلوق قو ءادعالا ىذأ ىلع
 هللا مالكعمسيل مرخلارهشالا خالسن ادعب مهلتقو مطاتقب كنتيم أ نبذلا نيكرمشملا نمدح ا دئاي كنمأتسا
 باقعلا نمهياءامو نمآناباوثلا نمهلام فر ءيوهللا مالك مسي ىت>هرجاف نآر قلاوهو كيلعلزن أى ذلا
 كلئاق ناوهموقرادوهو هيف نمايىذلا عضوملا ىلا هغلب أ سب لنا ىنعي (هنمامهغلبأم) رفكلا ىلع رصأ نا
 نوجات< مهفهديحوتو هللا نيدنوعبال ىأ(نوماعيالموق مهنا كلذ)هإ_ةقافهيلعردقر كلذدعب
 دهعنيكرشلل نوكبفيك) ةمايقلا موبىلاةمكح ةبآلاهذ_ه نسحلا لاق ل_جوزءهنلا مالكعامسىلا

 مهوهلوسردنعالو هللا دنعدهعمط نوكسيال ى أد |هانعمو بجكتلا هجو ىلع اذه( هلوسر دنعو هللا دنع

 ٍْ نبالاق (ما ارا دحسملا د_:ءمتدهاع نيذلاالا) ىلاءتو هناحسسلاّقف ىنثتس ا مدهعلا ن روذدةناو نوردغي

 لاقوةيني دما موب ل_سوهياعقتلا لص هنلالوسر مهدهاع نيذلاةكم لهأ مهةداتق لاقو شي رقمه سابع

 ىاواخ داوناكر كي ىنب نم ل'امقليدلاونب وج دمونبو ةع زحونب مه قحسا نبد#ودايع ن.دمحو ىدسلا

 دهعلا ىلع ىنعي( ملاوماقتسااهل) ةعازش نمدهعلا لهأ مهدهاجملاقو ةيديدحلا موب مه دقعو شي رق دهع

 ةعازت ىلع ركب ىباوناعأو دهعلااوضقنواومقتسيل مهنا مثدسهعلا ىلعاوماقأ ا مىنعي (مط اوهقتساف) ||
 ا ل 0 ع ص مس ص سس ع سب سس ص ورم مج جوع ص ع ص سس يسم يحس ص جسصسص 20 2 2 مع ع ممم هم مصخ يمس م مه سم دج

 برمضف

 (متدهاعنيذلاالا) هلوقب كلذ كر دتسا ممهلتق ىفاو ركسفتالو كسوفن هباون دحتالو كلذ فاوعمطتالف دهعءال هلي ناكها
 اهف) مهولتاقتالو مهسأاوصب رتفةرمض ىنبوةنانكىنبكث كن مهنمرهظبملو (مارحادجسملادنع) مهنم دهاع نيذلا نككلو ىأ
 مهلا اومقتساف لاو ماقتسا نافىأةيط رشا مو ءافولا ىلع (مطاومقةساف ) دهعلا ءافو ىلعأ اوماقأاف ىأثكن مهنمرهظيإل و(مكلا اوماةتسا

 مهنودصرتز اتجورمب لك( دص م لكمطاو دعقاو)
 دعب مهنعاوقلطاف (مهليدساولفن ةوكرلااون و ةالصااوماقأو) رفكلا نع

 حس ُِ ِِِبيبِبِبيبححببببِبيبببب ٠ 77 سسسسب7ل
 ىنعي نيتايبةلا نيب ىوسيالن ا ىضتقت ىوقتلا ةيضق نا ىنعي (نيقتملابعبهللانا) رداغلاكىولااولعجت

ْ 
: 



 ىأرملا ف ذحوءادتبالا ىلع وأ ءىرب فى :ونملا ىلع طع (هلوسرو) افيفخت ناذالاة|ص تف ذح هللا نا,ىأ ( نيكرسشلا نمءىربهللانا)

 عمسايبارعاناىكحو كرمعاهلوقك (1911/) مسقلا ىلعوأراوجلا ىلع ر + اونا مسا ىلءاقطع بصنلاب“ئىرقوءىربهلوسرو

 وهوهيلعافوقوم ىوربولاقو ىذمرتلاهبرخأر خلا موب لاقفريكالا جملا موب نعإ سو هيلع هنلا ىلصهنلا
 ىلا قفاهيف جح ىتلاة لا فتارجلا نيب رصلا موبفقو لسوهياعهللا ىلصةنلالوسر نار مع نعو جدأ

 قو أ ىفأن بهللا دبع نع كلذ ىوريودوادوب أ هجرخأر بك الا جحلا موياذهلاقف رحنلا موباولاقف اذه موب
 جحلا موي نا دهاجم نع عرج نبا ىورو ىدسلاوريبج نب ديعسو ىذلاو ىعشلا لوقوهو ةبعش نب ةريغم او

 هبداريو قاطيدق مويلانالاهلكىنم مايأربك الا جملا موب لوقت ىروثلا نايس ناكواهلكى م مايأربك لا
 لاقودحاو موباهماع قلطي و مايالا كال: ىف ماد بورخلاناللجلا موب ونيففص موب كالوقك نامزلاو نيحلا

 نريس نبا لوقوهو ل سوهيلعهللا لصةنلال وسر هيف جح ىذلار كالا جملا موب لفون نبث را نب هللا دبع
 هدعب الووإبق كلذ لثم عمت لو نيكرشملا دي ءو ىراصنلا ديءودوهبلا ديعو نيم لا جح هيف عّمجا هنال

 لاقوةرمعلاو جملا نيب نرقهنال نار ةلاربك الا جا دهاج لاق نب رفاكلاو نينمؤملا دنع مويلا كلذ مظعف
 نعاطامعأناصقنلر غصالاا طل يقام اوةرمعلار غصالا جملاوجحلاربك الا جملا ءاطعو ىععشلاو ىرهزلا
 ةعجلا موب مويلا كلذ ناكو عادولا ة تح لسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر ةجخ ةقفاو ل ربكألا محلا ىمس ليقو جدلا
 عيجو ئمفلا لطبأو رادتسادو نايزلا نا هكع طخ قر ذو مهكسانم م-هماع و مهطخوهيفسانلا عدوف

 ناذاوريدقتلاو ف دحهيف ( هلوسرو نيكرسشملا نمء ىرب للا نأ ) ىلاعتو هناحعبس هلوقو و ةيلهاجلا ماكحأ

 هوجوهلوسر عف رفو اهيلعمالكلا|ةلالدلءايلاتفذحاغا او نيكرشلا نمءىرب هللا نابهلوسر وهنلا نم

 هريدقت ىناثلاءىرباضيأهلوسرو نيكرشملا نمء ىرب هللا ناريدقتلاورمضمهربخوءادتبالاب عفر هنا لوالا
 ادابملا ىلع فطعءهلوسروهربخءىرب وءادتبالاب مفرلا ري ىفةنلا نا ثااثلا نيكرسشملا نمهلوسروةللاءىرب

 نمءىرب هللا ناهلوق نيب و نيكرمشملا نم مد هاع نيذلا ىلا هلوسرو للا نمةءارب هلوق نيب قرفالت ا ناف

 ةيناثلاةيآلا نمو د_هعلا نمةءاربلاىلو الا ةبآلا نمدوصقملاتاقراركشلا|اذهةدئافاف هلوسرو نيكرشملا
 اطوأ ىف لاقهبا قرفلااذهةمص ىلع ل دب ىذلاو ديعولاورجزلا ىر#ةب راحلاةالاو | ضيقتن ىظىنلا ةءاربلا
 متعج .رنافىنعي (متتناف) ىلاعن هل وقوف مهنمءى ربةيناثلا فو مهما! ءىرب ىنعي ىلاهلوسرو هللا نمةءارب

 ةبوتلا ىف هللا نم بيغرتاذهو كرششلا ىلعةماقالا نمىنعي (مكلريخوهف) عرفكر كرش نع
 كرشلا نمةبوتلاونامالا نع متظرعأ ىنعي ) متيل اون نا د( رانلالوخدلب جوملا كرششلا نع عالقالاو

 بادذعلا لازن ا ىلءرداق ىلا عتوهن احبس ثلا ناب مط مالعاو ميظعديعوهيف (هنلا ىزهمربغ نأ اوماعاف)

 ليبس ىلعدروااانهةراشبلا ظفلوةرخآلا فىنعي (ميلأ ب اذعباورف كني ذلارسشب و) ىلاءتهلوقوه قمع
 نممدهاعنبذلاالا) ىلاعتوهناحبس هلوق © مثلا مهمارك اوبرضلا ,متيحلاةياكءازهتسالا

 ىنعي نيكرشملا نم مد_هاع نيذلا ىلا هل اوسروةهّللا نمةءارب ىلاعت هلوق ىلإ عجا ارءانئتسالا| ذه( نيكر لا

 ماهنإب لسو هيلعمتلا لصهلوس رهن مأةنانكن م جةرمضونب مهو نيكرمشملا نم دهاع نءذلا دهع نمالا

 ىلاعتهلوقوهو دهعلا اوضقنيول مهناهيف بيسلا ناكور هشأ ةعسن مهتدم نقيب دق ناكو مهتدم ىلا مهدهع

 (ادحأ مكياعإ اونواعب لو ىنعي ( اورهاظب لول اهماع مهو «دهاعىتلا هدوهع نم ىنعي (أيش عوصقني 1 من)

 مالكدلانال ضرالا ىفاوحي_سفهلوق نم ىنثتسم نوكي نأ ههجو فاشكلا بحاص لاقو ودع نم ىنعإ

 ضرالا فاو. س مطاولوقف نيكرمشملا نم متدهاع نب ذلا ىلا هلوسروهللا نمةءارب هاذعمو نيماسإل باطخ

 هناك كار دت_سالا ىنعمءانئتسالاو (مهتدمىلا مهدهعم.لااومئاذإ) موصقني ل مثمهنم متدهاع نيذلاالا
 الومهار< مهور#الو مهدهعمييلااوءافاوثكن. ل نيذلا نكحل نيثك انا! ىفاو ىمأن ادعب مطلق

 ( فاد (نزاتا وللا
 رداغلاكى ولا اولءممالو مهار#ي مه ورال ومده عموبلا

 ناكنالاقفاهؤرقيالجر

 ىكالجرلاهيبلف ءىرب نم
 هتءارق ىلا ارعالا جة رع

 كر صااه دتعف

 نم (متننناف) ةيب رعلا
 ىا(وهف) ردغلاورفكلا

 ناو)رفكلا ىلعرارسالا

 ءضارءالاوىلو تلا ىلع
 ريغ ًااوماءاف) مالسالا

 نيقباسريغ (هللا ىزجكم
 هباقعوه ذأ نيتئافالوهنلا

 هاش نا (ميلأ باذعب

 الا) ميكن مع نادل

 نيكرشملا نم متدهاع نيذلا

 اوديسف هلوق نم ءانئتسا
 ةءارب ىنعملاو ضرالا ىف

 اولوقف نيكر شم ا نم م دهاع

0 
 موصقنيلم) مهنم مدهاع
 ىادهعلاطورش نم( ايش

 هو-ذقش مود -_علاباوفو

 مي عىأ كوضقنرل"ىرقو
 ةروهشملا نكد قيلأوهو

 ماعلا ةلب اقم ىف هنال غابأ

 مكياع اور هاظيإو)

 مياعاونواءبرلو (ادحأ

 (مهدهعمويلاوماف) او دع

 ىلا) الماك امانموبااهوداف

 مهتدم ماعىلا (مهتدم

 نذلاال ١ اودعي-س

 اومافاوثكنيل نيذلا نكل نيك انلا ىفاو يمأ نا دعب ليق هداك كاردتسالا ىينءعءانثتسالاو
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 ظ اضل

 || ةنساا كلت ف برعلاو جدلا سانلل ماقاف مهكسانم نعمهم دحوسانلابامفنركب وب أ ماق مويب ةب و رتلا لبق

 هللا ىض ربلاط ىنأ نب ىلع ماق «رحنلا موي ناك اذا ىتح جدا ىمأ نم ةيلهالا ىفاوماعاوناكى لا مطزانم ىلع ىزج ريغ مكن ااوماع,و)

 ىف تثعب ئمثىابا لعانلا س عيدت نبدي زيلاقوةءاربةر وسلوأ مهياعأ ارقوهب يما ىدلابسانلا ف نذاف هنع ملهم أ ناو هنوتوفنال(هللا

 ٌكاوهذ دهعإ_سوهيلعهنلا ل_صىبنلانيب و هنيب ناكنموناي رعتيبلاب ف وطيالعب رابتثعب لاق ةوغا (نبرفاكلا ىزخمهنلانأو)
 نوما لاو نوكرمشملا عمتجالو ةنمؤم سفنالا ةنجلا لخ ديالورهشأةعب رأدإجاف دهعهل نكي نموهندم || فورلتفلا ايندلا ىف مط ذم

 هثعب ركإإبأناةربره ىلأ نع( ق) عادولا ةحرمش عةنس لسوهيلعهنلا ىلهىنلا جح مث ح ىف اذه مهماع دعب ناذأو) باذعلاب ةرخآلا
 نأرحناا مويس انلا ف نوئذ ويطهر ىف عادولا < لبقاوماع لوهيلعةللا ىبصةللا لوس رد يم ىتلاةخا ىف (سانلا ىلاهلوسروهنلا نم
 ىنأن ب ىلعب لسوهيلعهنلا ىلص ىنلا فد رأ م ةياوروناب رعتببلابفوطيالو كرمشم ماعلا دعب جحال ىلع ةءارب عافت رادع را
 كرشم ماعلا دعب تيبااب حال نأ ةءاربي ىنم له انعم نذافةرب_رهوب (لاقةءارعب نذؤي ناد سمأف للاط || ةفوطعم ةلخا م نيهجولا
 ربك الاجحلا ليقاسغاو جمحاربك الا جحاورحننا موي ربك الاجحلاموب وةباورفونإب رعتسبلابف وطال ع ىنعمب ناذالاو اهلثم ىلع
 ىذلا لباقلا ماعلا ف جحرف كلذ ف سانا ىلاركب وب ديد لاق رغصالا جملاةرمعللسانلالوق لج أن م || نا[ممالعالاوهونادبالا
 نيكرشملا ى اركب وبأ هيف ذبن ىذلا ماعلا فهلا لزن أوك ارشم عادولا ةخ إ_سوهياعهللا ىلص ىنلا هيف جح ناميالا ىنعيءاطعلاو نامالا
 فوسفةايع متفخ نا وانه مهماعدعب مارطادح.. | اون ريالف س2 نوكرششلا اهنا اونمآن ذلا اهسأي ةلججا نيب 0 اوءاطعالاو
 ةبآلاداضف نمهتلاكينغي ||. ا نآةيناثلاو كلا
 هليضفتوةرامالا نعركبىل'لزعةءارب لوأ ةءارقب بااطىبأن ب ىلع ثعب فنا مهوتم مهوتيد د« لصفإلم ةيناالاوقءارب|توبيرابخا
 ثيدحلوأ ةنسلا كلت ف مسوملا ىلءاريمأ لزب ملركبابأ نا ىلع لددو مهونملااذه نم لهج كلذو ركب ىف أ ىلع ايم دوي راح
 وأ ىنثعب لاق قاسنلاودواد ىف ظفل فو ثيدحلاس اناا فنونذ ور طدر ىفهثعب ركيابأ نا مدقتنملا 000 ةءاريلا تقلع اعاو تنث

 ركبوب ىنثعبهلوقف ناب رعتدبلابف وطي الو كرشم ماعلا دعب محتال نا ىنع رحنلا موي ىف ن ذؤيب نميفركب || نيكرمشملا نماو دهوع نيذلاب
 ءاسلعلا باحأ اد مهكسانم مهماعو مه ساذال ماقأ ىذلاوه وسانلا ىلعريمالاوه ناكر كباب ن أى لعل يادهيف نالسانلاب ناذالا قلعو

 ري رقنىوتيال نأ ترج برعلاةداعن اب ةءاربب سانلا فن ذؤيلا ياع ]سو هيلعهنلا ىبص هللا لوسر ثعب نع نيدهاعملاب ةضتحم ةءاربلا

 امأو مهنم نيثك انلاو

 سانلا عيجل ماعف ناذالا
 د_هاعب م نمودهاع نم

 نبيدهاعملا نمكن نمو

 هياعةللا لص ىنللا ىلا برق بلاط ىنأ نب ىلءناكوهبراقأ نملجروأ اهريبكوةليبقلا دمسالاهضقنو دهعلا
 ةاعلا فه ةحازأةءاربب هنع نذوب ل_سو هيل عهتلا ىلص ىنلا هثعبف هطهر نموهم نبا هنالر كبىفأ نم إسو
 ىلعهتيلوتب ركبابأ صخاملل_,قواهضةنودوهعلادقع ىفانداع نمهفرءنام فالخ ىلعا ذ هاولوقيالئل

 ىت>ةلاسرلاهذ_هىفايلع ثعبان |لليقو هينا ةباعر و هبل ةاابييطتةلاسرلا هذ _ه غيلبقب ايلع صخ مسوملا
 ىنلان ال |سوهيلعهنلا ىلصةللالوسردعب ركب ىبأةماما ىلع هيبنتلا ىرجناب راجن وكي وركب ىبأف لخ ىلصي || جنا موي) ثك ذيول نمو

 ناكفةءاربسانلا ىلع أر قيلهفلخايلعءب و مسوملاهالو و جالا ىلع اريمأر كبابأ ثعب مسوءهيلعةنلاىلص || نالةقرعموي ( ربكالا

 ىلعريمالاو مسوملا مى وتملاركب وبأ ناكو عملا ىلعو بيط+اركب وبأ ناكو منؤملا ىلعو مامالاركبو بأ || مظعم ةفرعب فوقولا
 اوماعاو) ىلاعت هلوقوو لعأ ناو هيل عهاضفو ىلع ىلعر كب ىبأ ميدقت ىلع كلذ ل دف ىلع كلذ نكيملو سانلا || رحنلا موب دأجحلا لاعفأ
 ليقو ب ئانبوتيل كب فطاو ةحاصا نكلو نع زجل سيللاهمالا اذهنا ىنعي (هللاىزجممريغ مكنأ || نمجحلامامت هيفنال
 هكلم فكن الكدخأي وكرهكيوهلبهللانوزجمتالككننيلاعرهشأةعب رأضرالا فاوحيسفءانعم || قاحلاورحئلاو فاوطلا
 هللا نأو) ئشهزكيالو توفلا فاخال هنالة دملاهذه ؟<اهمأ ان اءانعم ليقو هناطلسوهرهق تحتو هتضبقو ربك الابجحل !مصووىرلاو

 ةغالا فناذالا (هلوسروهللا نمناذأ اد) لجوزعهل وقوة .رخآلا فت اذعلا ادلتقلاب ىنعي(نيرفاكلا ىزخم || جحلا ىمست ةرمعلانال
 سانلا ىلا ) لصاوهلوسروةنلا نمرداص مالعاو ىنعملاواهتقو لوخ دب مالعا هنال ةالصالناذالا هنمو مالعالا را

 نبا نعكلذ ىوروةفرعمويهناسابعنب| نعةمركع ىورفربك الا جحا موب فاوفلتخا (ربكألا جملا موب

 لوسر تا ًاس لاق بلاط ىنأ نب ىلع نعو بيسملا نب ديعمو د_هاجبو سواطوءاطعلوقوهوريبزلا نباورمع
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 ةعل ! رايهدح دو دخت مولععم لج ًاريغبهدهع ناك مور هشأأ عن رار ًأهن دم تناك مورهشأ ةعبرأ

 ليقو ناميالاىلا عجرب وبوت نأ الارسؤيوكرد آثيحلتقيهلوسراو هلل برح كلذدعب وهمثرهشأ

 الاةدملاهذهدعب مط سيل هنأ اوماعي ومه_سفنالاوطاتح واؤر العال اذه نمدوصقملانا

 دهعلا ثكسنو ردغلا ىلا نو هاسملا بتسني الثاو مالسالا فلو خدلا ىلا مطايعاد |ذهربصيف لّءةلاوأ مالسالا

 هاج مناف دهعهل نكي نءامافرخآلا عيب ر نمرسشع ىلا هؤاضقن او ربك الا جملا موب لجالا|ذهءادتب !ناكو

 مرح اوةخ اوذوةدعقلاوذو لاوشةعب رالارهشالا ىرهزلا لاق اموبنوسج كلذو مرار هشالا خالسنا

 رهشأة عب رالا تناك اما ىبلك-لا لاقو نورثك الا هيلعو بوصل والا لوقلا و لاوش ىفتلز' ةبآلا هذه نال

 اذهفرهشأ# اةعبر أ نمرثك امدهعناكن ماماف رهشأةعب رالاهل أقر ي-هأةعبرالا نوددهعهلناكن ١ادهع

 ةدعقلاىذن هرثاعلا ىفاهؤادّبا ناكل قو مهتدمىلا مهدهعمه يملا اوأفىلاعتهلوقب هدهعم اا سعأ

 راصملع ىبنلا بسب ةدعقلا ىذنمرشاعلا ف نك ةنسلا كلن قيط نالوا وبدل

 رادتسادقنامزلانالاقو )سو هيلعهللا ىلص هللا لوسر جمحاهبفوةبحا ىذ نمرسشاعلا ىفةلب ملا ةنسلا ىف

 ىلاعت لاهتف نيكرمشملا نمولتاق ع نملاتقب ا سوعيلعةئلا ىصهلوسر لجوزعقثلا ىعأ نسحلالاقو ثيدحلا

 ٌ مهلجأو مهنمةءاربلاو نيكرسشملا لاّقبهىمأمت هناق ن مالا ل تاترال ناكسف مولاتي نبذلاةئلا ليبس ىفاولناق

 دهعدل نكي نمالو ةءاربلا لبق دهعدناكنمالرهشأ ةعب رأ نمرثك أ ألخ موُسدحال نكب فرهشأ ةعب 2

 نب د#لاقولجالاءاضقن دعب مهريغو دوهعلا لهأ نم مهعيجءامد ل> ا ورهشأ رأمهعين لجالا ناكو

 ةيديدحلا ماعاشي رقدهاع لس .وهيلعهللا لصهللالوسر نأ كاذوةكم لهأ ىف تازئامهريغو دها<و قدس

 ريو يلعشا ل مشا لوسر يعزل از تلخدو سانلااهيف نمأب نين-سرمشع برحلااوعضي نأ ىلع

 رهاظتامافحالسلاب شي رق مهتناعأو مهنمتلانف ةعازن ىلعركبونب تدعم شي رق دهعىفركب و نب لخدو
 ل ازخلا لاس نبورمج جرخ مهدهعاوضقنو ةعازخ ىلع شي رقوركب ونب
 ادلتالاهببأو انبأ فلح ع ادم دشانىنا مهال لاقو ملسوهيلع

 ادب عزنت لوانماسأ تي > انو انكر انااجلا تاك

 اددماوتأيةللادابع عداو * ادبأ ارصن هللا كاده رصناف

 ادب نم ىرجر صبااكق ليف فدي ادرحت دق هللا لوسر مف

 اددرتههجوبطخ مهشنا د |ديصومسي سمسا لت رخا

 ادكؤملاكقاثيماوضقنو « ادعوملا كوفلخأ اشيرق نا
 اددع لقأولذأ مهو *« ادحأىحن:تسلنااومعز و
 ادحسو اهكرانواتقو « اد_حه مي-طخحلاب انوي مده

 املف ةرجطا نم نام ةنساهحتفف ةكمىلازهجت وكر صن أنا ترصنال إس وهيلعةئلاىلصةتلال اوسرلاةف
 تببلإب نوفوطا وندرضحع نوكر رشملا# ليقف حين أ سوهيلعةنلا لمهن لوسر يدار

 جملا نسانالععل مسوم ا ىلعاريمأةنسلا كلت فر كبابأ ثعبف كلذ ن روك الى تحج حأ نأ بح للاقق ةارع
 1 ارقيلءابضعلا هتقان ىلعايلعه دعب ثعب م م.وملا لجأ ى ماه ارقيل ةءاربةز وس نمةيآ نيب راهعمثعن و

 لس ,وهيلعةللا لصد اوسرةمذ وهللاةمذتئريدقن ف ١رعو ىند .وةكعْنذؤ دن 107 ًاوةعا أرب ,ردص سانلا ىلع

 شى أش ىفلزنأ ىأوتن أىأب هللا لوسرايلاقف ركب وبأ |عجرفناي رعت لا فوطيالو ك أرشم لكن م

 كناو راغلا ف ىعمتن.كك نار كبابأابىضرتامأ ىلهأ نمل جرالا اذه غلبي نأ دحال ىنبنيال نكلواللاةف

 ناك امافةءاربب ن ذو بلاط ىبأ نب ىلعو جاحلا ىلعاريم أر كبوب ًاراسف هناا لوسراي ىلب لاق ضوحلا ىلع ىىم

 م

 22 ئتسببللالاللابي يب امسح

 ت65 ص

 انهدعب تيبلابرهنال

 فوطيالو كرشم ماعلا

 لكس الا قارع كلا
 ةنماوم نعمت لكاألاهنطا

 دهعىذ لكىلا متي ناو
 نحر

 انذدين دقانا كمع نا غلبأ

 ةناواروهط ءارو دفا

 الادهعهني و انندب سدل

 برضو حامرلاب نعط

 ةرالا ريجالاو فرعا
 اردو ةعفل اذكار

 ىذ نم نورمشعوأ مر و

 رهشو رفصو مر وة

 عيد رنمرشعولوالا عيب ر

 مسهنالام 26 تا رخآلا

 م-لتق محو امو اوما

 بياغتلا ىل_عوأمطاتقو

 اهنممرحلاو ةجخلا اذ نال

 لاتقلا ةحابا ىلعر وهجاو
 ارهشالا ىف

 سل دق

 كلذ ناومرد



 قاعتمةباغلاءادتبال نم( نيكرشملا نم متدهاعنيذلا ىلاهلوسروهللا نم) ةءاربهذهىأ فوذح ا دتبمربخ ( ةءاربإ: دحاوةروسامه

 كلوق فاك ةإصب سلو فوذحمي

 نالفىلانالف نم باتك

 اهتفصباهصيصختل ا دتبموأ
 متدهاعنبذلا ىلاربخلاو

 ميخىنب نمل جر كلوقك
 هللانا ىنعملاو رادلا ىف
 دهعلا نمائرب دق هلوس رو

 نيكرمشملا هبمتدهاع ىذلا
 اوحيسف) مهيلاذوبنمهناو

 ( رهشأةعب رأضرالا ىف

 فيكض رالا فاو ربسف
 قغريسلاحبسلاو مش
 اود هاعمهنأ ىور لهم

 ةكم ل هأ نم نيكرشملا
 اوثكتف برعلا نم مهريغو
 ةرمضونب مهو مهنماسانالا

 ىلا دهعلاذبنف ةناكونب و
 نأ اورمأو نيثكانلا

 ضرالا ىف اوديسإ
 نب 1نينمآ روحا هع 3

 ىهومط ضرءتنالاؤاش
 اذافهلوقىف مرحلا رهشالا
 اواتقاف مرحلارهشالا لسنا

 ةبايصا كلذو نيكرشلا
 لتقلا نم مرخازوقالا
 اهطوزن ناكواهيفلاتقلاو

 حتفو5 :رحطا نم عسل ةنس

 ريمالا ناكو نامئةنس ةكم

 ماو ديسأ نب ب اتعاهيف
 هيلع هللا ىلص هللالوسر

 ةنس مسوم ىلءركبابأ لسو
 بك رايلع هعبتأم ععسف
 لهأ ىلعاهأ ر قيلءايضعلا

 اهب ت شعب واهل ليمتف مسوملا
 ةقانءاغراذهلاقو فقوفءاغرلار كب وبأ عمس ىلعان داما ىنم لجرالا ىنعىدْؤيال لاقفركب ىنأىلا

 لوقت م دهاعنيذلاىلا هلوسروللا نمةلداوةءاربهذهىأ نبدلا نمتئرب

)5١15( 

 هيلعهللا لص هللالوسر ناكن اهثعلاق كلذ ىلع لج املاوطلاعبسلا ىفاهو متعضو و ميحرلا نجرلا
 ناكنمضعباعدئمهيلءلزناذاناكو ددعلاتاوذرو.سلاهيلعلزني وهو نامزلا هيلع اياماريثك لسو

 هذهاوعضلوقيةبآلا«لعتازئاذاواذكواذك اهيفرك ذي ىتلاةروسلا ىف تايآلا ءالؤهاو عض لوقيف بك
 ونا نم ةءارب تناكو <, دملا,لزنام لئاوأ نملافنالاتناكو !اذكواذك اهيؤرك ذي ىتلاةروسلا ىفةبآلا

 اهناانا نيبي لو لسو هيلعهنلا ىلصهنلا ل وسر ضبقواهنماهنا تننظواهتصقب ةويدشا تدق تناكو الوزن نآرقلا
 لاوطلا عبسلا ىفاهتعضوو ميحرلا نج .رلاهنبا مسي بتلك أ لواموندي تنرق كلذ لج أ نم اهريغ نموأاهنم

 دوهعلارك ذلافنالا ف نأامهنب ىذلاهبشلا اوجاجزلا لاق 'نسسح ثب دحلاقو ىد هرتلاودوادوب ا هجرخأ

 مبلاط ىنأ نب ىلع ىنعي ىنالت لق ةيفاحلا نب دمت لاقو ةدحاوةروسامهلوقي.ةداتق ناكواهذقن ةءارب فو

 نامأ ميحرلا نجحرلاهنلا مسب ناو فيسلابتازنةءارب نا ىبايلاق مبحرلا نجرلاللا مسب ةءارب فاوبتكن
 لاقو نيقفانملا ف تازنةروسلاهذهو نامأ ةج-رلاو ةجر ةيمسنلا ناللاهقفا ذه نعةنييع نب نايفس لئسو
 ةروسلاهذهلوأو ريخلل حاتتفاةيمستلا نال محرلا ندحرلا هللا مسي ةفي رشلا ةروسلا هذه حمتتفتل دربملا
 نآرقلارخآ ىف تازناهنا لاقف ا ذه نءبعكن ب ”ىبأ لثسوةيمسنلاب حتتفتم كال ذلفدوهعضقن و ديعو

 كلذبةءارب ىف صمايملو مجحرلا نجرلا هلا مسب ةباكب ةروس لك ىف ىماي إسو هيلع هللا ل هنلالوسر ناكو
 ةروسامهلهةءاربةروسولافنالاةروسن أف اوفلتخاةباحصلان اليقو اهءاههم_كلافنالا ىلا تمضف
 تايآس جو ناتثاماعمام-هعو#ولاتقلا ىفاتازنام_هنالةدحاوةروس مهضعب لاقف نان روس م: دحاو

 نيب فالتخالا اذهلصحاماف ناتروسامهمهضعب لاقولاوظا|عبسلا نمةعباسلاةروسلا ىه تناكف

 اهيبنت ميحرلا نجرلاةللامسساوبتك,ملو ناتروسامهنالوقي نملوق ىلءاهيبنت ةجرفامهنب اوكرتةباحصلا
 هللا نمةءاربهذه ىنعي (هلوسروهنلا نمةءارب) ى اعتهلوقفريسفنلاامأ ةدحاوةروسامهلوةء نملوق ىلع
 موةمعلا انني تعطقن ا ىأةءا اربارأن الف نمت ئر لاقي ةمصعلا عاطقتن اةغللا ىف ةءا ربلا لدا وهلوسرو

 هيلعةللا ىل_صهللالوسرج رخام نورسفملالاق هنرواجمةركتاممدعابتلااهانعم ليقو ةقلعانبب قب

 نيب و مهنيب تناك ادوهعنوضةنب ن وكر شملا لعجو فيجارالا نوفجرينوةفانملاناك كوبتىلا لو
 نم َنفاحتاماو ىلاعتو هناحمسهلوق كلذو مهدوهع ضقنب لجوز عهتلا يماف إسو هيلعةللا ىلص للا لوسر
 هللاةىرب دق ىأ جاجزلا لاق مهدوهعمهملا ذبنو هب ىمأام لسوهيلعهتلا ىلصةللالوسر ل «ففةبآلا ةنايخ موق
 باصأ عمباطخلا (نيكرشملا نم متدهاعنبذلا ىلا )اوثكن اذااهبءافولاو دوهعلا مهئاطعا نههلوسرو
 مهدقاع ىذلاوههنأالا مهدقاعو مهدهاعىذلاوه ملسو هيلعهللا لص ىنلا ناكناو لس .وهيلعفللا لص ىنلا
 اوريسف ىأ( ضرالا فاو سف ) ىلاعتو هناحبس هلوقواو دهاعواو دق ع مه مهناك-ف نوضار كال ذب هباعصأو

 ضرالا فبرضلاةحايسلا لصأو نيكرمشملا نما دحأ نيفئاخريسغ نينمآن ب ربدمو نيلبقم ضرالا ف
 اوحيسف مط لقىأر مضءهيفاوحي_فهلوق ىرابنالانب|لاقةرام_علاعضاوم نعدعبلاواهيف عاسنالاو
 ىنعي فوحخلالاوزونامالال وص مال_ءالاو قالطالاو ةحابالا نم دوصةةملا للب مالا باب نما ذه سلو
 ءاماعلا فاتخاورهشأة عب رآددم ىنعإ( رهشأةعل رأ)لاتملا وىلدقلا نم نونمآ مث ها متن أو ضرالا فاوحيس

 ةعل رأ

 ماقو مهكسانم ىلءمهتحوركب وبأ بطخ ةيورتلا لبق ناكاماف رومأملاقرومامو أر يمأ لاق «ةماملف لس وهي اع هنفاىلص هللا لوسر
 نأ عب ربت ىمأ لاق مةنآنيعب رأوأ نيثالث مهبلعأ أرقفاذا اولاقف كيلاهللالوسرلوسر ىنا سانلااهيأايلاقفةبقعلا ةرج دنعرحنلا موب ىلع

 ندد ون 1تتييبيب يي نورس



 مهضعب ماح .رالا اولوأو) اييغ .رثواليضفت م هنم ,هلعج (مكمكئلواف عما اودهاجو اوزجاه 9 ةرحطاىلا نيقباسلا دعب نيقتحاللا دب رب

 نآرفلا فوأحوالا فو اهتمسقو همكح ىف ( هللا باك ىف)ةرصنلاو ةرجطاب ثراوتلل خس وهو ثراوتلا,ىلو أت ابار قلااولوأو (ضعبب ىلوأ

 هقول

 ليقو ةيناثلاةرحط !ىهو ةيديدحلاحلص دعب نءلل.قفدعب نمهلوقىفاوفلتخا ( معماو دهاجواورجاهو

 ةرحطادعباهمال ةيناثلاةرحطا ل هأه.دا ارااناحصالاور دبةوزغدعب نم ليقوةبآلاهذه لوزن دعب نم

 مسوهيلعهللا ىلههلوق هيلع ديو حتفلا دعب مالسار ادت راصاهنال ةكم يف دعب تعطقتن 5 .رحطانالىلوالا

 اذه نءباجيوةعطق:مريذةرجطا نسحلالاقو نيديحصا| ىفهاجر أ ةينوداهج نكلوجّتفلا دعب ةرجهال
 نمهنب دراهظا ىلع فاخدلب ىف نينمؤملا نم ناكن ماماف ةئيدملا ىلا ةكم نمةصوصخلاةرحطا|هنمدارملا ناب

 ىنعي (كشم كئلواف) ىلاعتهلوقوهنيدراهظا ىلع هيف فاخئالداب ىلارجاهين أءياع بجو رافكلاةرثك
 نر جاهملا بت ىص نم مظعأو فرسشأ نباوالا نب جاهلا ةبت ىم نا ى:ليلدهيف نكسل مهنم مت أو كتم مهنا

 مونمم-علعجو نيقباسلا نب رجاهملاب نب وسأتملا نب رجاهمل | اى اعتو هناحبسهنلا نال ةرجطابنب رشأملا
 هلوقو و قاحلالا اذه حصامل فرش و لف أ نياوالا نب رجاهمان أ الواو فرمشل او حدا ضرعم كللذو
 ىتحءاخالاوةرجطاب نوثر اود, اوناكسابع نب |لاق ( هنلا باك ضعبب ىلوأ مهضءن ماحرالا اولوأو) ىلاعت

 ىوقأ ةبارقا! يبس ناةبآلا هذه نيبف ثا اريملا ف ىأضعبب ىلو أ مهضعن ماحرالا اولوأوةيالاهنهتلزن |

 ليقو هللا كح ىف ىنعي هللا باك ى هلوقو ثراوتلا كلذ ةبآلا هذه خسنوءءاخالاوةرجطا ببس نم ىلوأو
 باكيمءاسنلاةروسىفةروك ذمثيراوملاةمسق نا ىهونآرقلاهيدارألبقو ظوفحلا حوالا فهبدارأ

 مامالاهنعباجأو ماحرالا ىوذ ثي روت ىفةبآلاهذهب فين ىنأ مامالا باعصأ ك_سمتو نآرقلاوهو هللا
 تراصفءاسنلاةروس ىف هنبب ىذلا هللا ح ىفهانعم ناكهندا باتتكى لاقا ل هنابهنع ىلاءن هللا ىضر ىمفاشلا
 مهضورف ضورفلا له ءاطعاو ثي راوملا ةمسق ن.ءاسنلاةروسىفاهرك ذىتلا ماكح الاب ةديقم ةبالاه ذه
 ىخنال ئيذ لك ملاع ىلاعتو هناحعبس هنا ىنعإ ( يلع خوش لكبهنلا نا) ىلاعتوهناصبس هلوقو ع تابصعلاف قيامو
 1 هباتكرا رع اوهدارع لعأهنلاو ةيفاخ هيلع

 ئملكب هللانا)ماحرالاىوذْثب روب ىلع اذا ليلدوهو ثد راوملاةباوهو

 ةب وتلا ةروسريسفنإلا

 ةككباتلزنام_مئاف كسفن أ نملوسر عك ءاج دقااهرخآ ىف نيني آى وس ىزوجلا نب لاق مهعاسجابة ين دم ىهو
 فالآ ةرشعءوةلكنوعبسو نامثو فالآ ةعب رأوةنانونالئوةئامليقو ةنآنو رمشعو عستو ةئام ىهو
 نامسالاناذهو ةءاربةروسوةب وتااةروسةرهشءءام-اةروسا|هذطوافرس نونامثو نامتوةثامعب رأو

 ةرثعبملا ىهوهنم ئربت ىأ قافنلا نمش ةشقتاهنال كلذب تءمسر مع نباهلاق ةشقشقملا ىهوناروهشم

 ةروسو نءةفانملا ت>ضفاهنال سابعن' اهلاق ةافااواه ريثواهنع ثنا و نيقفانلارابخأ نءرثعيت اهمال

 كال هاهف نال كلذب تيمسةم دم دملا هو نيةفانملاىزخاهمؤنالةب زا ىهوةفيذحهلاق باذعلا

 اهنال كل ذب تيمسةريثلا ىهو ممنقرفو نيقفانملا ع وج تدرسثاهنال كل ذب تيمسةدرمنثل | ىهو نييقفانملا

 سايعنبال تاق لاقريبج نبديعس نع _مهراتسأ تكنهو مهاو-أ نعت غش.كو نيقفانملا ىز اخ تراث
 تاقلاق اهبفرك ذالادح أ قبدالنأ اونظ ىتح مهنمو مهنمو لوقت تلازامةتافلا ىهلب لاةفةب وتلاةروس
 نيحيحصلا ىفهاجرخ ار يضالا ىن ةروس لب لاقرمث لا ةروست اة لاقر دب ىف تازن لاق لافنالا ةروبس
 ملجام ناهئعل تاق لاق سابعنبا نع ةةروسلاهذهلوأ ىف ةيمسنلا ةباتتك كرتببس نايب فلصفإلب
 د هلبا مسي رطساوبتكنموامهدي متترقف نيثملا نم ىهوةءاربىلاو ىنالا نم ىهولافنالاىلا تدمع ن | ىلع

 سالا مق هما نم

 اونمآمسق ماسقأ ةعل رأ

 اوم مسق و اوزجاهو

 مو اونمآمدقو اوريدنو
 مواورفك مسقو او رجاهم

 اونمؤب
 ةيندم ةبوتلا ةروسإل
 نورمشعو عسنو ةئام ىهو
 نوثالثوةئامو فوك ةنآ

 ة(هريغ
 ةبوتلا ةءارب ءامسأاط
 ةدرسشملا ةرثعمملا ةشقشتقملا

 ةريشملا ةمافلا ةيزخلا
 ةمدمدملا ةلكشملاةرفاحلا

 نينمؤملا ىلعةبوتلااهيفنال
 قافنلا نم شقشقت ىهو
 نعراعبتو هنم'ىربت ىأ
 تحبتو نيقفانملا رارسأ
 اهنع :رفحو اه ريسبشن راهنع

 ماكو حو
 مدمدنو مهمز حنو مه درشتو

 قةيمستلا كرت ىف او مهيلع

 ىلع نعفلاوقأ اهئادتبا
 مهنعهللا ىضر سابع نب او
 ةءاربو نامأ هللا مسنا

 نعو نامالا عفرل تلزن
 نا هنع هللاىضر ناهع

 هيلعفتلا بص هللا لوسر
 هيلع تازئاذا ناك ملسو

 قاهولعجا لاق ةنآوأ ةروس

 هيقوك ذب ينقل مشوا
 لوسر قونواذكو اذك
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 امهنب تنرق كلذلف دوهءلاذبن ةءارب ىو دو ئءلارك ذاهمف ناللافنالاةصق هبشتاهتصق تناكواهعضن نبأ انل نيبو ملسوهيلعهنلا ىلصةنلا

 لافنالامهضءب لاقف سو هيا ءهنلا لصهننا ل اوسرباهصأ فاتخالبقو عبس ىهولاوطلا نمةبعباسلان|دعنو نامذي رقلانايعدناتناكو

 لاق نملوقلهنلا مس تكرتو نانروسامهلاق نملوقل ةجرفاه تدب تكرتف نان روسا.ح» .هضعب لاقو لاقلا ف تلزن ةدحاو ةروسةءارب و



 سن ىتحتارارقلا ىوذ نودةرصنلاب وةرجحلاب نونراوتي راصنالاو نورججاهملا ناكو ثاريملا ىف اضع مهضعب ىلو تب ىأ( ضعب ءايلوأ مهنمعب
 نم (مهتيالو نم مكلام)ةكمنم (اورجاجلواونم نيذلاو) ةنواعملاوةريمالاهبدارأل يقوضعبب ىلوأ مهضعب ماحرالاولوأو هلوقب كلذ
 منيذالوأ !لورجاهو نما ءأ نم رجاوممل ىذلا نم .ٌولاثربال ناك-ذ (اوزجاهيىتح ئث ْن ه)دحاو امد ليقوةزج مهتيالو ثاربملا ىف مهيلوت

 ةريبكدلا باص نأ لد ةريبك نيبكست ىماهكرتباوراصف ةضإ رفةر_حطا 6899 تاكو نامإالا مم | اووجاهم
 جا "اا 1 .٠

 ثاريملا ىف سابع نب!لاقو ريكا وسما رقأ نودرصنلاو نوعلا ف ىنعي(ضعب ءايلوأ مهضعب ) 0 ءالانم جرخجال

 نمناكو مهماحراىوذو.#ماب رن ودنوئراوتي راصنالاو نورجاهملاناكوةرجطابنونراوتياوناكو || ( 25 (كو رصنتسا
 اوناك اميح ماحرالاباوثر اوتف ةرجطا تعاطقتناو ةكمح تف ناك ى عابلاو رق ن*«ثريالزجاملو نمآ 7 *نودلا ف) رجاهيلو

 اونمكنيذلاو) ىلاعتدل اوقووو للاب: :كق ضع ىلو ًامهضعب ماحرال اولو أو ىلاعت هلو قب اخوسنم كلذر اصف موني عقو نا ىأ ( رصنلا

 (اورجاهبىتح) ثاريلا نم ىنسعي (ئةنم,مهتبالف نيكلام) ةككاوماق ا داونمآىنعي (ادرجا<يلو اوباطو 0
 ( رصنلا كيلعف) اورجاهم مو اونمآ نيذلا مرصنتسا نا نعي( نيدلا فمورصنتسا ناو) ةئيدااىلا قع 0

 اعشاو) مويلع مهورصنت الف دهعىأ ( قايم مهنيبومكدبب موق ىلعالا) مهتاعاو مهرصن مكيلعف ىنءي 000 و

 اوناك شب رقرافكن أ كلذوةنوعملاورصنلا ىف ىنعي(ضعب ءايلوأ مهضعب اورفكن بذلاوربصب ن وامعت موك ىلع (

 وهو ثاربما ف ىنعي سابع نبالاقاعبج هيلعاونواعت سو هيلعمنلا ىلس هللا لوسر عب ملف دوويلل نب داعم ملزوجالهناف (قائيم
 الا سايعنبالآق (رييكداسفو ضرالا فةنتف نكستهولعفنالا) صضعل نم مهضعل رافكلا ثرينأ مسهنال مييلع مهرصن

 قانيلاذا لاتقلإنؤ دبل
 نب رجاهملاهللا لعج قحسا نب !لاقواورسداننةواونواعتنالا جب رج نبا لاق وهب كنت يح اع ثارمملا ىف اوذخأت

 ىلاعتوهناحبسلاق مث ضعب ءايلوأ يضع نب رفاكل |لعجو هاوس نم نود نيدلا ىفةيالو له راصنالاو
 58 1 : 1 ُ 4 عرب ذحن ( ريصن نولمعت

 قةنتفلاف ريببكح داسفو ضرالا فةنتف نكن نينم ولا نو درفاكلا ن نمّؤملاى ود ناوهووولعفنالا نب ( 0
 و دعت

 لييس فاو دهاجو اورجاهواونم[نبذلاو) نيما_سملا فعضوهرب. كلاداسفلاورافكلاة وق ىهضرالا ع تل / 2 1
 (ضعبءايلوأ مهضعباورفك

 اوققح مهنالبي رالو مهناعا ىف كال ىنعي (ًاقحنونمؤلامهكئلوأ اورصنواووآ نيذلاوةنلا مهنيبةالاوملا تايثاهرهاظ

 قزرد) م-م وبذل ىنعي (ةرفغم مه) نيدلارمصن فلاملاو سفنا لدي وداهحلاوةر جمل اب مهنامبا نعول عبو

 مهتراومورافكلا ةالاوم

 مسهتدعابم باحباو

 ىرك ذ ىلاعتوهناحبس هنالراركت هيف سل تلقرارك-:)|! ذه ىنعمامتلق ناف نها ىف ىنعي 063

 نم مييلع هبئَنُماَم ةبالاهنه فركذمأ اضعب مهضعب راصنالاو نب رجا هلا ةيالو كح ىو الا ةبآلا

 3 31 !مهرك ذاماف هب ماتهالا دب نم ىلع لدن ى :.رخ ا دعب يم ئشلاةداعان ا ليقو ع ركلاق زرلاوةرفغملا براقأاوناكن او مهتمراسمو

 رك ذىلاعنهنال ميظعلا فرمةلاوها ذ هو م_مماجر دولعو م-منأش ميظعت ىلعكلذ لدايناثمهركذ داعأ 3 نوثراوتي اوكرتيناو

 هلوقو رصحلاديفي اذ هواقح نونمؤملامهكئلو اهلوقاهدحأ عاون ًاةثالثدملاهوجو نمةبآلا هذهىف الا) لاق ماضعب َ

 قرافنمن الو ةلااذه قيقحتو نيدلا قب رطىف نيق< مهنوكب مهفصو ىفةغلابملاديةياقحى اعتو هناحبس [أأ (ىزولم_ضدالا ىأ (هولعفت

 ةرفغم مط ىاعتو هناحب سهلوقىناثلا عوالااقحانمؤمناكلاملاو سفنلا لذي اهيفأ كن ىتلاهرادوداهأ أ ر_ماوت نم هبركتمأ

 ةرتاسةلماك ةمانةرفغم مط ىنعم او مهريغاط انيالةرفغم ىأوةرفغ«مط نا ىلع لدي ةرفغملا ظفاريكشتو مهضعب ىو نو نيماملا

 ميرك هليق هبابىفمظعو فرش ئم لكف ميرك قزروىلاءتوهناحبسهلوق ثلاثلاعونلامسهبونذ عي+ج أ ثراوتلا ف ىت> انسب

 نممهنف تاقبط ىلعاوناكنب رجاهملا نال يقو بعتالوةضاضغهيف م-هقحلنالاقزرةنجلا فطن ا ىنعملاو أ ىلع .السالاةب_كاليضفت
 تاع ا ىهف ةني.دملا ىلا وجاه م ةشدحلا ضر ىلا وجاه نم مهن ءونولوالا نوزجاهملا مهو ةني.دملا ىلا الو ارجاه ةبارقاولعجت لو ةبارقلاةبسن

 يلدلاةر جملا باعت والا يالا هارت" لق ةكمتتق ليقوةيديدملا حلص دعب رجاه نم مهنمونينر جحا ||| إل ةءارقؤييكرافكلاا

 رتب اواو قاشهناحي وقد, ف ءدارعؤعأ اديان ةرملا باسم يناثلا فك دا ميكرو ضرال ونت
 اورجاهو) كرشلا ناك كرشلا ىلع ةدحاوا دي اوريص,ملام نيماسملا نال ةميظعة دسفمو ضرالا ىف ةنةف لصحن
 ميناج ا 11 1 لا 1



 )5 ديأف نم لفىنلااهمأإي) ممدغاملالحاب( محر) لبق نم متعفال(ر ,وفغللا نا) هيفمكيلا دهعيإ ئثىلءاومدقتالف (ّللا اوقئاد)
 2١ 1( نمريسسأ عج (ىرسالانم) مهيلعةضباق كيدي ناك متكلم

 نماو ذا مويديأ | سو هيلع ثلا ىلص هللا لوسر باعصأ فكىل اوالاةبآلا تازنا لهنا ىو رابيطالالح
 امارح كلذ لبق تناكو ةمالاهذط ةبآلاه نهم متانغلا هللا ل حافاب يطالال> متمنغا تاواكسف تلزنف ءادفلا
 متانغلا ل تلح او لاق م وهيا عننا ىلص ىبنلا ناهنلا دمع نب رباج ثيدح نم ح ص ةيضاملا مالا عيج ىلع

 مئانابق دحال متانغلا لحن إولاق |سوهيلعهنلا ىلصةللالوسرناةرب رهىبأ نع (ق) ىلبقدحال لنمو
 هللانانسإاوقتاو)ىلاعتوهناحبسهلوقو © انلاهاس-افانزع وانةعض ىأر هللا نإب كللذو مئانغل انل هللا لحأ
 هللانأ اوامعاوهباو م :ؤ1 نأ لبق كسفن أل بق نم يشاواعف:ناواودوعت نأ ةللااوفاخو ىنعي (ميحر روفغ
 هللاناهلوقو لبقتسملاىلاةراشاهنلا اوقناوهلوق فلبقو 5 رويذلا اذه نمهيلعمتءدقأ ام.كل ارفغدق
 سابعلا ىف تلزن ( مي دي ىف نل لق ىنلااهبأاب) ىلاعتو هناحبسهلوق و ةيضاملاةلاخا ىلاةراشا يحرر وفغ
 نبذلاسانلا اومعطينأ اونمض نيذلاةرشعلا دح أن اكو مسوهيلعهنلا بص هنلا لوسر معباطمادبعن ا
 هتب ون تناكفهتب ون تءاجاذ| اهم مطيل بهذ نم ةيفو أن ورمشعهعمو جرن دق ناكوردد ىلا ةكم نماوجر
 تذخ أر سأامافهعمةيقوأنورشعلا تيب وأيسش معطي فاول تقاف مويلا كلذ مطين أ داراف هردبب ةعقولا مو
 مسوهيلعهنلا ىصهنلالوسر ىناف هثادف نم ةيقوأ نبرهشعلا بسحين أ لسو هيلعةنلا ىلصةنلا لوس رماكفهنم

 نيل فونو بلاط ىلأ نب ل_ةعهيخأ ىناءادف فلكو كل ةكرت الفا نيلعدب نيعستل هب ث جرن ئيثامأ لاقو
 بهذلانباف سو هيلع هللا لصهتلالوسر لاقف تيقباماشي رق ففكنأىنكرتت داي سابعلا لاقف ثرخلا
 ىث د> نافاذه ىهجو ىف ىنببصيام ىردأ ال ىنا اطتاقو كم نمك جو رختقولضفلا مأهتنفدىذلا
 ىربخ لاق ىنسأ نبايكي ردبامو سابعلالاقف هينب ىنعي مثقو لضفللو هللا ديبعلو هللا دبعلو كالا ذهف ثدح
 هللاالا دح هيلع علطي مهل |وسروه دمع كنأ اوهنلا الا هلاال نأ ده شا و قداصا كنا ده_ثأس ابعلا لاق ىنردب

 نم) كيد أف نمللقىنلااهمأا,ىلاعتو هناحبسهلوق كل ذفاماساف ث را نب لفونوال ية عهيخ أ ىنبا ىصأو
 اقيدصتوانامياىنعي (اريخ مب واق ىفهلل لعبْنإ) ءادفلا هنم منذو مهومترسأ نبذلا ىنعي (ىرم.الا
 (روفغةئلاو) نامجيالا لبق نم فلسام ىنعي(مكلرفغي و)ءادفلا نم ىنعي(مكنم ذأ ا مماريخ مجدؤي)
 ىنمذخ أ امماريخ هللا ىنا دباف سايعلا لاق هتتعاط لهإب ىنعي ( ميحر) هيصاعموو : نم باتو نمآ نمل ىنعي

 ىناطعأوةبق دان يشعلان اكم مه ردفان رشعل برض مهاندأ اريثك ل اع برضي رجا مهاك ادبعنب رع

 (اودبريناو)ىلاعتهلوقو لجو ز عفر نم رفغا ار ظنت أانًأوةكم لهألاوم أ عيجاهم ىف نا بحأ امو مص
 هانعم ليقو (لبق نه)هللإبا ورذكدقف ىنعي(هلداا اوناخدقف ) كباو رفك نأ ىنعي( كنتايخ)ى راسالا ىنعي
 ردبب (مونم) نينمؤملاهنلا نكم أف ىنعي ( نكم أف ) كل ذب هللااوناخ دقفر فكنا ىلااوعجر ودهعلا اوضقن ناو
 لكنم نك هناب إسو هيلع هللا لص ىنللةراشب هيفو ناكمالا ةباهناذ_هو مهنماو رسأو مهنماوأ دق ىتح
 ةنايخوأ قي دصتو نايا نم مهرئامضو مهنطاوب ىفامب ىنعي (ميلعاو) هدهعضقنب وأهنوعدحا

 نا) لجو زعهلوق عَ باقعلاب رشلاوباوثلابر يملا هلمعب الكىزاح هناك ىنعي ( ميكح) دهع ضقتنو
 ىلص ده هلوسرو هئلاباونمآن يبذلا نا ىنعي( هللا ليبس ىفمهسفنأو مطاوماباو دهاجواو رجاهواونمآن يذلا
 ءاغتباو لجو زعهللاتاذ ىف مهموقو مهرايداورجهو ىنعياو زجاهوهب مهءاجامياوقدصو )سو ءهيلع هللا

 ءاغتباو هللا ةعاط ىف ىنعي هللا يبس ىف مهسفنأ اولذب ف ىنعياو د هاجو نولوالا نو رجاهملا مهوهنلاناوضر
 نير جاهملا نمهباحتأ ن ءهعم نمو لسو هيلع هنلا ىبصهنلا ل ]وس راووآىعي(اورصنواوؤآ نييذلاو) هناوضر
 راصنالاو نب رجاهملاىنعي ( كئلوأ) راصنالا مهو !سوهيلعهللا ىلصهنلالوسراورصنو .طزانم مهونكسأو

 مكب واق ىف هللارعينا)

 ةمصوناميا صولخ(اريخ
 ذخأ اهاريخ كتؤي) ةين

 نأأما ءادفلا نم (مكنم
 وًأهفاعض أ اين دلا ف كفل

 رفغيو) ةرخآلا ف ببسي
 (ميحر روفغ هللاو -

 لوسر ىلع مدق *”أىور
 لام سو هيلع هلا ىلصةنلا
 افلأ نونامث ني رحبلا

 امو رهظلا ةالصل أضوتف

 سابعلا مو هقرف ىتح ىلص
 ام هتمنخ اهم لح اذ نأ

 لوقي ناكو هلج ىلع ردق
 وجرأو ىنمذخ أ اميريخ اذو

 نو رشع هل ناكو ةرفغلا
 رحتيل مهاندأ ناوادبع

 لوقي ناكوافلأ نب يشع ىف

 انأو نب دعولا دحأ هنلازجنأ
 ناو) رخآلا نمةقن' ىلع
 ىرشالا أ (اودبري

 ك اوعيإبام تكن (كنتايخ)

 وأةدرلاب مالسالا نم هيلع
 ءادغلا نم هونمضام عنم

 (لبق نمهللا اوناخ دقف)
 ذخأامضقنوهب مهرفكىف

 هقاثيم نمل قاع لك ىلع

 تاكتاو رتل
 مايأراكمهب كر فظأ ىمهنم

 نامهنم نكميسف ردب موب
 (ميلعتناو) ةنا حلل ىلا !وداع

 ىف سم مف (ميكح) ل“ انملاب
 اونمآ نبذلا نا) لاحلا

 مهرايدىلامهووآىا (اورصنواورآنبذلاو) نورجاهملا مه(ةللا ليبسىف مهسفنأ و مهاوماباو دهاجو) هلوسروةئنابحةكم نم (اوزجاهو
 كئلوأ) راصنالا مهو مهّمادعأ ىلع مهورصنو



 ناك امير مهءاقبتساناىف

 1 مس محصل يأ هءارو نمل بيهأو
 نأح والا هللابتك ام
 ناكوأردب لهأب ذءبال

 نايبلا لبق دخاؤيال

 نما ذاهفو رادعءالاو

 زاوج ىلعةلالدةراشةسالا
 ىلعةيخ نوكسيف داهنجالا
 باتك سايقلا ىركنم
 الولى أ هتفص هللا نموا دتبم
 قيسو هللا نمتباثباتك

 ادّتبملاريخوهل ىرخأ ةفص
 هذه باتكالول ىف وذحم

 قبسو دوجولا ىف ةفصلا

 اربخ نوكينأ زوجال

0 

 او عنان (كل)
 0 نم (مذخأ امف)

 (ميظع باذع)ىرسالا
 هللا ىضر رمع نأ ىور
 هللا لوسر ىلع لخد هنع

 وهاذاف لس وهيلع هللا ىلص

 لاقف نايكس ركب وبأو

 ناف فرب هللا لوسراب

 مل ناوتيكب ءاكب تدجو
 لاقذ تيكابت ءاكب دجأ

 ىلع ضرع دقتو ءادفلا
 هذه نم قدأ مهباذع

 هنمةس رقةرحشل ةرحشلا

 لاقمالسلاهيلعهناىور و

 الماما نم باذعلزول

 نبدعسورمتريغ هنماحت

 و راظن مهنال مهنماداهنجا|ذهناكو

 2) المدلزعأ قنا يلع ؤشودابجالعمبىوقتيعمادظناو ويلا فابتس__ 3٠١0 علق ناو رهسالسا فابنس
 اؤاشناومهودرعتسا | اذاش ناو ,هودبءتسا اًاش ناو مهواتقاؤاش نارابخلابنينمؤملاو اسو هيلع هللا لص هيدن هللا لعؤءادذامأو
 7-2 زبءادفاماودعبانمامأف هلوق نم هوب مالكلا اذه نا نيدلار ذ' مامالا لاق مهوقتع ًااؤاش ناومهوداف
 دب الهن ىلع نالدت 0 يارا مدواخ ديوان فاذك صمالا سيلواهريسفت:ت ىف ف نحن ىتلاةمآلا
 نوعب رأةيقوالاو ةيقوأ نيعبر أر يسأ لكس ءادفلا ناكءاساعلا لاق ادفلاذخ أ هدعب مث ناكالا يدقت نم
 مهرد نالك [ةعب راريس لكل ذموبءادفلا ناكمداتق لاقو مهردةئامتسوافل كلذ عومت نوكيفامهرد
 ىنلناك امهلوق نالوالاه وجو نمهنايب وءايبنالاةمصع ىفح دقي نم ةيآلا» ذهب ل دت_سادق لصفؤلع
 هناحبس هللا نا ىتاثلا هجول اردب موب كلذ دجو دقو راسل دس انع ىبهنلا ف رص ئرسأهل نوكسن نأ
 00 رسأ لب م هوامش : لاسافردب مولا نيكرشملا لقب هموقو اسو هيل هنلا ىلص ىبنلا سم ىلاعتو
 هجولا ب نذ كلذو مروه ءوءادقلادخإب - لس وويل ءهتلا لص ىنلان|تلاثلاهجولا مهتم بنذلار ودص
 هلوز: برقوباذعلا فوخو ءادفلا ذخأ لجال نايكي دعق ركدابأو ملسوهيلعهنلا لص ىنلا نا عبارلا
 الل نسرألا ف نحت تح ىرس 4 نوكن :نأ ىنل ناك امىلاءتو هناصبس هلوق نالوالا هجولا نع ب اوجلاو

 مهنعىلاعت هللا ىضر ةباحصلا نال لصح دقو ضرالا ف ناختالا طرمشب نكساواعو رمش مرسالا ناكهنا ىلع

 208 طرش نم سلو. نيعبساو رسأو مهديدانسصو نيكرمشملاءا ءامظع نمالجر نيعبسر دب موباواتق

 ىناثلاهجولا نع ب اواو ل_صح دقوناخالا دعب كا

 لاق ةرسشامع ص :ةب | سوديلعتنلا لص نانا نيملسلا عاجالةباحصلاراصنخ ناك امنا لتقلابىمالا نا

 هّنلا ىلص ىنلا نمال مهنم ارداصنذلا ناك ةباحصلاباصتخم ناكل قلاب مالا نأ تدث اذاوهسفنب رافكدلا
 لوقنف مر :وهو ءادفلا ذ_خابكح .وهيلعهللا ىلص ىبنلا ناوهو تلاثلاهجولا نعباوبحلاو إسوديلع
 باتعهيففةرخآلادير ب هللاواين دلا ضرع نو دهر تى اعنوهنا>عبسهلوقام ًاوام رحم ناكءادفلا أن ااسنال

 مهعتلةئلا معىامارح ناكولذاءادغلا ب ر# ىلع لدبالو هيلاةرداملاو ىراسالا نمءادفلا ذأ ىلع فرط
 لمتح نايك ادعقركبابأو لسوهيلعهللا ىبص ىنلا نآوهو عبارلاهجولا نعباوجلا اواقلطمهذخأ نم
 ا كلل لوا مالا زدت ردت سال لانا ةباصملا سب تآراجالنوكينأ

 ببسب مهيلع ب اذعلا لو زن نماقافشاوافوخ مسو هيلعهنلا ىلص ىنلا
 ءادفلا خا ورسالاوهو لعفلا كلذ

 تناكسابعن:|لاق ( ميظعباذعمدخ مف كسل قبسةنلان هباتك الول) لجوزعهلوق م لعأهللاو
 ءامسلا ملزنت ”رانلا تناكف ناي رقللهوا_عجاةماواضأ اذا اوناكسف مالاوءايبنالا ىلعةسم رح مئانغلا
 قبسهللا نم باتك الو ل جوز عهنلالزنافءا دغلاو مانغلا ذأ ىف نونمؤملاعرسأ اردب مون ناك امافهلكأتف

 نسحلالاقو ميظعب اذعمتذخأ امف كسل متانغلا كل لهنا ظوفحلا حوللا ف قبسةنلا نم ءاضقالول ىنعي
 هدد ةيطعمما| لص قنا عما اردب دهش نميادح أب ذعيال هنا قبسةنلا نمباتك الولري أريمج نب درعسو دهاجو

 نخأي ال هناو نوقترام مسط نيب ىتح مها دهذا دعبام .وق لضيالهنا قيسةنلا نم باك الواعي رجنءالاقو
 نب دمت لاق م0 ٌوتنألقءادفلا نم مذا مببسب مكباصال ىنعب كسل ةلاهجا اولءؤاموق

 هللا لوسر ىلع راشأ هناذ باطخلا نب مجالا متانغلا بحأ اوالا اردبرضح نمي دحأ نينمؤملا نم نكمل قحسا

 نمىلا بح لتقلا ف ناخنالا ناك هللالوسرايلاق هنافذاعم نندع_سو ىرسالال ثقب مس .و هيلع هللا ىلص
 ذاعم نبدعسور محجر يغهنماحتامءامسلا نمباذع لزنول )سو هيلعهثلا ىبص هللا لوسر لاقف لاجرلا ءاقبتسا

 | متت اوك هادا >سخأو مانغا حل تلح دقف ضن (بيطالالح منغ مءاولك) فاعتقد ف | فن ذغالاناكدلوفلذاعم
 "ا ءادفللةحاباوهليقو تازئفاهبلا مهيدبأ اودعملو مانغلا نعاوكسمأ 77 لال 2 ءادفلاةحاباوهليقو تلزنفاهبلا هيدمأ اودعملو مانغلا نعاوكسمأ هنأ ىور ( متمنغامماواكف) "ىلا بح العقلا

 لاقعلا لح نم باقتعل اوباتعل !نعاقلطم (الالح) اوكف مثنغلا مسا تالحأ ١ دقدانعمو فوذحم بسل او بيبسنتل افلا مانغا ةلج نمهنال

 عيطلاباديط عرشلابالال> رااينهاذيذل(ابيط)الال-الك أ |ىأردصمللةفص م .ونغملا نملاخلا ىلءبصنوهو



 ةعاشإب رفكلا لذي ىتحىنم, (*ه8,) ةفاثكلاو ظظلغلا ىهوةناخخلا نم هيف ةغلابملاو لّمقلاةرثكن اال (ضرالا ىف نخب ىتحإ)
 تمت اا ا ا اا 1مل

 كلّثمو مير روفغ كناف ىفاصع نمو ىنمهنأف ىنعبت ن لاق ميهاربا لثمركب ايأايكلثم ناو ةراذطا نم ْ

 حو لممرمجاي كل ثمو ميك از زعلاتن !كناف مطرفغتن ا اوكدابعمهناف مهبذعت ن الاقىسيع ل ثمر كرابأأي

 ىلع سمطاانبر لاق ىسوم لثك ةحاور نبهئلا دبعاب كا ثموارايد نب رفاكلا نم ضرالا ىلعر ذنال برلاق
 متتأمويلا |سوهيلعهنلا لصهنلالوسرلاقمنميلالا ب اذعلااورب ىتحاونمؤيبالف مهم واق ىلعددشاو مهاومأ
 رك ذبهتعمس ىناف ءاضيب نب ليه الا دوعسم نبهنلا دبع لاق قنع برضو أءادفبالا ىهنمدحأ نقلي الف ةلاع
 ءامسلا نم ةراخلا ىلع عقت نأ ف وخأ موي ىف ىتتيًأراغلاف م_سوهيلع هللا بص هللا لوسرتكسف مالسالا

 باطخلا نب رمعلاق سابع نب|لاقءاضيب نبل يهسالا لسو هيلعهنلا لص ةنلالوسر لاق ىتح مويلا الذ نم
 تئجدغلا نم ناك املفءادفلا مهنمذخأو تلقاموهيراوركبوب ألاقام لسو هيلع هللا ىلصةّنلالوسر ىوهف
 ل 1 هللا لوسراب تاقف نايكس نادءاقركوبأ و لسوهياعهننا ىلصهننالوسرا اذاف

 ىكب أ لسو هيلعفتلا ىلص هللالوسرلاقفاكت ا ايتءاكبدجأ !/ناو تيك ءاكب تد>وناذ كيحاصو

 هللا ىن نمةبيرق ةرحسشلةرجشلاهذه نم ىف دأ مهب .اذع ىلع ضرع دقلءادفلا مهذخأ نم كبادح أ ىلع

 جرخأةبآْلا ضرالا ف نخش ىتحىرسأ هك نوكت نأ ى ءا ناكني لو رعت لزرع ١

 ىلسم جر أو ىوغبلااهرك ذىتلاةصقلا هذه ىهوةصق ثي دحلا ف لاقوارصت ىذمرتلا ثردحلا اذه

 لس .وهيلعهللاىبصهللالوسرلاق ىراسالا اورس السابع نبالاقباطخلا نب رمع ثيدح نمهدارفأ

 مسهنمذخان نأ ىر ًاةريشعلاو ملاونب مهةنلالوسرإب ركبوبأ الاعف ىاسالاءالوع قيزور ا و ركب ىبال
 ىرئام سو هيلع تلا صةتلا لوسر لاقف مالسالا ىلا مهردهب نأ لا ىسفرافكلا ىلع ةوقانل نوكتةيدف

 ب رضنف اننكح6 نأى رأ ىنكلو ركب وبأىأرىذلاىرأامهللال وسرايةللاوال تاق لاق باطخلا نبااي

 نالف نوم ىناكمت وه-ةنعب .رضيف سايعلا نمد زج نكمو هقدع بر ضيف ليقع نمايلع نكمتف مهقانعا :

 لاقام سو هيلع هللا ل صةللالوسر ىوهف دب دانسدو رفكلا ةٌئأءال و »نافهقنع برضافرمعل بيسن

 تلاقفنامكسركبونأو ملسو هيلعدتلا ىبصةنلا لوسر اذاف تج تثجدغلا نم ناكاامافتاقاموهم لو ركوبأ

 امكتاكبل تيكا 7 ءاكب دج أ ناو تيكبءاكب ت دجو ناف كبحاصو تن 1 يبت ئنىأ نم قريخاهللالوسراب
 نم قدأ مها ذع ىلع ضرعدقلءادفلا مهذخأ أ نم كباصأ ىلع بأ لسوةلعدتا سنن )وسر لاقف

 ىرسأ هل نوكينأ ىنل ناك املج وزعةنلا لزتاف لسو هيلعهنلا ىلصهنلا ىن نمةبب رقةرجحعشل ةرجشلا هذه
 هدنسم ىف ىدبجلا 2 د ملة مينغلا هللا لحافابيطالالح متمنغ اق اواكفول وق ىلا ضرالا ف نحخش ىتح

 ىرسأ هل نوكت نأىنا ناك امىلاعت لوقف ةيآلاريسفنامأ هيف داب زب لسمدارفا نم" باطخلا نب رمع نع

 ناك ام ىنعملاو دما كلن ع الف كل ذىنل نيس :وب أ لاقو ىنل بجالو ىيبخ» ناك ام ىنعي
 ىتحإ) عملا عج ىراسأو ريس عج رسالاو نملاوءادفللاريسأه دي فراصو هيلعر دقار فاكس بح ن أى نل
 هيلع هيوقتدت_شا اذاض را هنأ لاقي هتدشودهنّو وق نع ةرايع عش لك قناخالا (ض رالاىف نخشإ

 ليبايف نتسإلا ىلعمدقب ١ نأولف كلذ لصحاذافم -هرهقب ومهيلغي ونيكر رمشملا لات ىف غلابي ىتح ىنعملاو

 نونمّؤمااهمأن ودب رثىنعي لس .وهياعةللا ىلص ىب ينل بامصالاب راطخلا(ايندلا ض رعنودب رب) ىراسالا

 اهناكفف ف ماودالواط تا ئالهنالاضر عاين دلا عفان ى ساو ناك رشم رام ءادفلا مردلانالا وللا

 (ةرخآلادب ربةنلاو) ىلاعتوهناحبسس هلوقو ُه اطعاطقناال ةٌماداومافةرخآلا عفانم فال لوزت م م ضرعل

 الولا اوزالب ةاداهنال نيدلا ؟رصنو ني كر شمل ؟رهقب :رخآلا باون كلدب ريىلاعتو هناحب_سدنا ىنعي

 موي كلذ ناك سابع نب !لاقهد ابعأ-ا.همريب دن ىف ىنعي ( ميكح) بلغ الورهقبال (زيزعهشاد) عاطقنا

 دعب انماماف ىراسالا فىلاءتو هناحب سهنب!لزن أمهناطلس دتشاواورثك امافليلق ذمموي نونؤملاو ردد

 - (نزاغ) - ؟1/)

 مالسالازعيوهلهأ ىف لثقلا
 رسالا مر هقلاو ءاليتسالاب

 3 ]وسر نأىور كلذدعب

 أ سو هيلع هللا ىلم هللا
 سايعلا مهيفاري اريس انيعبس

 ىنلاراشتساف ليقعو همح

 مهيفركب|بأ مالسلا هيلع

 كلهأو كموقلاقف

 بوتبهللا لعل مهقبتسا

 ىوقن ةيدؤ مهنمذخو مهيلع
 ىضر ,رمع لاقو كب اح اهم

 كوجوخأو كوب ذكه نع هللا
 مهقانعأ ب رضاو مهمدقف

 ءادفلا نع كانغأُّللا

 ةزجو ليقع نمايلع نكم
 نمىنكمو سابعلا نم
 برضنلؤهلبيسنل نالف
 مالسلاهيلعلاقف مهقانعأ

 لثكر كب اأايكلثم
 نمولاق ثيح مي هاربا
 محرر ,روفغكناف قاصع

 حو لك رهاب كلثمو

 ىلءرذنالبرلاقثيح

 نب رفاكلا نم ضرالا

 هللالوسرلاقم ارايد

 نامط سو هيلعةللا ىلص

 را
 مكنم دهشتسا ومه هوعداف

 ذخأت لباولا قف مسمتدعب

 د_ح>اباودهشتسافءادفلا

 تاز ءادفلا اوذعأ اماف

 ضرع نودب رز ةبآلا

 ءادفلا ىعياهعاتم (ايندلا

 ةعرمسو هئاقب ةِإةلاَضر عمامس
 (ةرخآلادب ربهلااو) هلانف

 (ميكح)ءادعالارهقب ( زب زعمشاو) لّقلا قناحي ا”: مالسالازازعانمةن اب بسوهامىأ ( فلان



 اهيأي) تازنةرمعرسأ متةوسن تسسو الجر نوثالثوةنالث ملسو هيلع هللا ىلىنلا عم اسأل يق نينموملا نم كعابنأ كافكونبا كافكىأ

 ضرما هكهنينأوهو ضرحلا نميمالاىلعشحلا ىف ةفلابملاضيرصلا )75٠8( (لاتقلا ىلع نينْؤملا ضرحىنلا
 تي 2210 100 ا

 ليقوردب ةوزغىلا ىنعي نينمؤملا نم كعبت نمو ىلاهتهلوقب دارا لوقلا اذه ىلع لاتقل |ليقوردبةوزغىف ] رسشعكنم نكينا

 هللا كمسح هانعم ل_دقو نينمؤملا نم كعبتا نم بس>وهللا كبس ىنلااهمأايةبآلا ىنعموراصنالاو ا اوبلشي ةاناكنم ناو

 لاتق ىلع مهثح نعي. (لاتقلا لعنينمؤملا ضرس ىننلااهبأي) لجوزعهلوقؤ نينمؤملا نم كوعبتسو | ,نواوركنيزلا نلف
 ضرحلاةلازا لصآلا ىف هناكه يف بطخلا ليه سنو نب زنلا ةرثكب عوشلا ىلع ثحاةغالا ف ضي رحتلاو مهودع نان رج را بم
 اوبلغيمهسفنأ نيبستحمءاقالادنعىنعي (نورباص) الجرىنعي (نو ردع كتم نكينا) كالهلاوهو أ[ نانينم :ةا] م ةعاجلا
 اوربصايف نورمشعمكنم نكي نا لاقىلاءتهناكف ىمالاهانعموربخةبآلا ظفلر هظو مهو دع نم ىنعي نينئام مهاثمأ ةرشعاوبلغاوربص

 متعمتلاففخ نآلادل اوق سمالاربخلا|ذومدارملا نأ ى لعل د, ونيتثاماوبلغي ىتح مهودعلاتقىفاودهمجتيلو || تيان ند رانكلا 5
 ىلعالوأ بجو أ ىلا ءتوهناح مس للا نأ ىلع كال ذ ل دف مالا ىلع ل خ د.اارابخالا ىلع لخ ديال خسنلا نال 0

 هيلع لهسرصنلاب لةننا لفكست نمورصنلاب مهدعوهنلا نال فياكتلا اذه نسحامم اووكلا اذهنينمؤملا ناسا (نويفلا
 بوجووإ داخل (اورفك نيذلا نمافلأ اوباغي) ةرباص ىنعي ( ةئام ك-:م نك, ناد) ءادعالا عم تابثلا نولناقيةلهج موقرافكللا

 النيكرسشملا ناىنعي (نوهقفيالموقمهناب) كلذ رافكلا نمةرشعلاةلباقم ىف نينمؤملا نمدحاولا تان تلطو باسو اريغ لع

 نآلا) عم نوتبشبالمهنافلاتقل ا ىفمه هومتق دصاذاف ةيج نول:اقياكا باقع فوخ>وباوب باطا نول اهي مهاب لقيم مئاهبلاكبا و

 نيفلأ اوبلغيفاأككنم نكيناو نيتئاماوبلغي رباصةثام كنم نك,نافافعض يف نأ عون علل فخ للاب ,هاهجل نومدعيو

 نأمهيلعبتك نيتئاماوبلغي نورباص نورشءمك.نم نكين!تازنامللاقسابعنبانع(خ) (هللانذإب ||| لئاقي نم فالح هترصن
 نم ثامر فيبال نأ ب تكف ةبآلا نع هنلا ف فخ نآلا تازن م نينثام نم نورمش ءالو ردع نعيجاورعال | جيه اد ل
 ىنغ كلذ قش نيت:اماوبلغب نورباص نورس ع مكنم نكينتلزنا ل لاقهنء ىرخأ ةياور فو نيتثام ناكل يقهللا نييرصتلا

 رد_قب ريصلا نم مهنعصقنةدعلا نم ممنعهللا فغخا سلف ةبآلا كتعةنلا فغخ نآلا تازنف نيماسملا ١ تيشواو رغبالن أم -عباع

 ناكول والا ةبآلا ىف مدقتا ل خسان كن عهللا نفخ نآلا ىلاعتو هناحبسهلوقن | !ذهرهاظف مهنءففخام |" ل: م ةرسشعلل دحاولا
 نب رفاكدلا نم ةرمشعلاتق نينمؤملا نمد>اولا لجرلا ىلع ىلاعتو هناحح يس هللا ضرفردب موب مالا اذه ففخو خسنف كلذ مويلع

 دحاولا لاق ىف ىنعيافعض كيف نأ معو نونم ولاه أ كد عهللاففخ نآلا تلزنف نينمؤملا ىلع كلذ لقنف || نينئالادحاولا ةمواقمب مهنع

 نمد :رفهنلا ن ذا, نيفل أ اوءلغي فل أ كنم نكناونيتثاماوبلغيةي_ستحمت رباصةئامكتم نكت نافةرسشعلل مكتعهللا فةخ نآلا) هل اوقب

 (ىرسأ هل نوكن نأ ىناناك امإ) ىلاعتهلوق و كلذ لثمركنملا نعىهنااو فورءلاب مالا ىرأو | امهيف ءايلإب( ةرباصةئام كتم
 / نولوةناءلسو هيل عهتلا له هنلالوسرلاق ىرسالابءىجوردب موب ناك أ للاقدوعسم نب هللا دبع نعىور قىرصبلا هقفاوفوك

 مهنمدخو مويلع بوتينأهنلا لعل مهب نأتساو مهقبتسا كلهأو كموقهنلالوسراب ركب وب, لاقتفءالؤهىف || ىقفعذلا دارملاو ىلوالا
 نكم مهقانعأ بر ضن مهعدف كوجرخأو كوب ذ كلل! لوسراي رمتلاقو رافكلا ىلعةوقانل نوكن ةيدف ناونيتئاماوباغيإندبلا

 برضاف رمعل بيسن نالذ نم ىنكمو هقنع بر ضيف سابعلا نمةزم نكمو هقنع بر ضيف ليقع نمايلع ظ 011 فلأكتنم 8

 م هيف مهلخ داف باه اريثك ايداورظناهلل|لوسرا.ةحاور نب هللا ديعلافو رفكلا هم اءالؤه نافهقنع عم هللاو هللا ن ذاب نيفلأ

 ىبمهللال وسر و7 4 3 ”ةحاور نبا لوقب دخأ, سان لافور م لوقب ذخ ا سان لاقوركب ىبلوقب ذخ اب سان نام اهنمرثك ال ةعاجلا

 تش نوكسىتع لاجربواقدشإ ونإللا نم نيل نوكست ىتحلاجربواق نيلي نالاقفرسو هيلعمشا || سب .ننجو رق

 نم ةئاملاو نيّدثاملانبرمثءلاةمواقم نيد توافتت دق لاخلا اداتواهةتالةرثكلاو ةإقلا عم لاما نأىلع ةلالدلإ

 ىرصب ن وكت نا( ى :رسأ هن روك-:نأ) ماقتساال او هلحصام (ىجاند 1 ام) نيفلالا لالا نينئاملاةثأ-ملاةمواةمنيب كلدكو فال



 اولام(اوخنج ناوإ ماعلا ىلع 64 نوطعت لب ءازجلا ف(نوماظنال مت او)ءؤازج يلع رفوب (ميلا فوب
 لامهملاوهل

 00 5 لدكي 5 ةرخآلا ىفهوجأ قعد (ميلافوب) هري_غوداهجلا ةقفن هيف لخ ديف ةعاطلا وريم! هوجو لكف ماع

 : 0 0 ا ىلااولام ىنعي لسلل اوحنج ناوىلاعت لاقف» هولأسو هسيلااولام نا حلصلا مهنماوابقي نأ ث'ذ ذدعل مهرمأ تي كؤسو درك أل اويل م لقوا بسال( تبا اوت 0 ' يو ىلاعتوكرابتةلوق و ايش لامع أ باو نم نوصقنتال متأ أو ىنعي (نوماطتالمت ًأو)ايندلا فهضوعمكل
 000 2 ( نعفكرر ةحل املا ىلا ىن-عي اهملا لمى ايتو ل اوابقافةحلاصل] ىنعي سلا

 0 0 اذا كيل نعال نك تع .وسنمريغاهاليقو فيسلاةب ابةخوسنم ةبآلا هذه نأةداتقو نسحلا
 2 رخال - و ةنسمهداهين ًازوجالف ةوقهيفورافكلا ن ءهءادعأ | اصينأ مامالا ىأرناف ةرهاظ ةحلصمةيف ناك

 نام 50 ىل_دهللال وسر, ءادتقااهماعةدايزلاز وحنالو نيذس .رشع مهن داهم ن أز اج ناكر شلل ةوقلاتناكنا اوةلماك

 0 هنا) مهر 0 ف لكونو) ىلاعتهلوقوةدملاءاضقن| لبق دهعأااوضقن مهنامن نينسر شع دمةكم لهأ اص هناف سو هيلع هلبا

 (عيمسلاو مدنا) كلاوحأ عبجف كالانوعن وكيل مهعمهند_ةعامفهللا ىلا ك ىمأ ضوف ىنعي ( هللا ىلع

 لاق كياوردغب ىنعي ) كوعد< نأاودب ربناد) لجوزهلوق يف مهاوحاب ىنعب ( ملعلا) مطاوقال ىنعي

 ناف ىمي(هلا كبس ناز رص ص ل كاس ا كاراؤلا اودارأن او ىنعملاو ةظي رق ىن ىنعيدهاجم

 قو رد مولد هرصنب كناعأو كاوقىذلاوهىنعي (هرصنب كدب ىذلاوه) هتتوعموهرصنب كيفاك هللا

 ىاف هرصنب هدب دقهللا ناك اذاتلق نافراصنالا ىنعي نينمؤلابك دبأو ىنعي (نينمؤلابد) كمايأرئاس

 نوكي هنكل هدحو ل جوز ءهللا نمرصنلاو دميأتلا تلق نينموملابو لوقي ىتح نينمٌؤملار صن ىلا ةجاح

 وههلوقب دارا اوهف ةنطابلابا.سالا,نوكي ىذلااماف ةمواعمةرهاظ باساب و ةمواعمريغةنطاب باساب

 دارماوهف ةرهاظلابابسالابنوككىذلاامأو ةمولعم طءاسوريغب ةنطابهبابس أ نالهرصنب كدب أ ىذلا

 وهو تارسسألابصوعىايوؤنا حست ةنا ووو اا عر طباسوب ةرهاظ هءابسأ نال نينموملابو هلوقب

 ضرالا ىفام تةفن ولم واق نيبفل 8 ىلاعتلاقف نيسوملابهدبأ فيك نيبم ”ءرصنل ىهماقأ ىذا

 ةميظعلاةفنالا اودي دش جلا ويف تناكب رعلا نا كلذ و( مونيبفل ًأهنلا نكسلو مهب . واق نيب تفاًاماعيج

 ةد_حاوةمطل مطا ةإوبق نمالجر ن أول ىتح ئتتىفدأ نمةنيغضلا ىلعءاوطنالاو ةيبصعا اوةب وقلا سفنالاو

 ملسو هيلع لنا لص هللا لوسرثعباماف نابلق مهنم فلان اي داكن ال ,هراثاوكر دب ىتح هتلي بق لهأ هنع لئاق
 ةيلهاملاةيجتلازو مهتملك تعمجتساو م-هم واق تفلتتافةلالا كلا: تباقن !هوعبتاو هب اونمآو موبف

 اراصن أ اوراصو ةعاطلا ىلعاوقفناو هللا فو هللةبحل او ةد دوملاب_ ساحتتلاو نئاغضلا كالت تلدب و مهب واق نم

 ةيلهاملا ىف .هنب تناكو جرزخ او سوالا مهوهنومحب وهنعنولتاياناوعأو لس وه.لعمتلاىلص هللا لوسرل

 هللاالا هياعردقيالاماذ_هوةفلالاو بحمل تاصحو بورهلا كلن تلاز مث5 دي دشةاداعمو ةميظعبورتح

 هللا بص هلوقء_فمو هقدص ىلعةلادةرهاب ةرهاظ ٍلسو هيلعهللا ىلصةنلالوسرل ةز تهم كلذراصو لجوزع

 مك انغافةلاعو ىنللاكفلاف نيق رفتم متنكو ىبةنلا مك !دهفالالض مكدجأ لا راصنالارسشعماب لسوعيلع

 اماةمحلاو ةفلالاكل:نالكلذ دا راوءاشفيك اهفرصب هللادم بول هلا ناىلءليادةبآلا فو ىنةهللا

 هنا) هلوقب ةبآلاهذه مث ىلاعتو هناصيس هنا مث إ_سوهيلعهنلا ىل_دلوسرلاعابتاو ناعالاببسب تلخ

 ىلاةرفنلا نمو ةبحلا ىلا ةوادعلا نماهباقيف بولقلا ف فرصتلا هنك< رهاق هرداق ىلاعت هنأ ىنعي ( ميكحزي ََرع

 كعبنا نموهللا كب_سحىنلااهبأإ) ىلاءتو هناح مسهلوق خو باوصلاو ةمك+لا هجو ىلع كلذ لكو ةفلالا
 نب ديعسلاق باطخلا نب , رم مالسا ف تلز ازنةبآلاه ذه نا سامع نا نعريبج نب ديعس ىو را( نينم ,وملا نم

 اذه ىلعف ةنآلا هذه تازنف 72 لس أمةوسن تسوالجر نوثالثو ةثالث سو هيلعهنلا ىلصىنلا عم لسأريبج

 ءادينلاب تازئاهنا ليقو لسو هيا هللا ىلصهنلا لوسر صاب ةين دمةروس ف تنّدك ةيكمقدآلا نوكنتلوقلا

 (ميلعلا) كلاوقال (عيمسلا
 نأاوديريناو) كلاو>إب
 او رككع )ك اوءد

 كبسح ناف) اوردغيو
 وه) هللا كفاك (هللا

 هرصنب)كاوق (كدبأ ىذلا

 وأاعيج (نيؤلإبو
 نيس, فلأو) راصنالإب
 سوالابولاق (مهواق
 ةئام مهيداعت دعي جرزخلاو

 تقفنأول) ةنس نب رشعو
 تفل اماعمج ضرالا ىفام

 قفنًولاغلبم مهتوادع
 مهنيبت اذ حالصا ىف قفنم

 لاومالا نم ضرالا فام

 هللا نكلو) هيلعردقرم

 هتجرووإضفب ( مهني فلأ

 هنردقب مهلك نيب جو || «

 دداوتلا مهني ثدحاف
 مون طامأ و بباحتلاو

 هنا) تقاٌملاوضغابنلا

 كنوعدخ نمرهق.(زيزع

 يرعب ا
 ىسااهيأي) كنوعش

 كعبتا نموةللا ك,سح

 مفرلا ل ىف ن وكن أ :وحع وا صانثلا ,النم ملا م كعاستأ ذكو كافك .دعلاوب هصثم هد_هناموهم.ةعع وأهلا (لئم هلا ١م



 امي (هب نوبهرت) لاكيمو
 هللاود_ع) معطق_سا

 ةكمل-هأ ىأ (مكودعو

 (م هنود نم نب رخآو)
 وأ دوه مهو مهريغ

 ناثيدحلاف نحلاةرفك

 بحاصبرقيال ناطيشلا
 سرف اهيفارادالو سرؤ

 ليهصنأ ىو رو قيتع

 مهو فرعتال ( مهنوماعت

 امو مسهماعي هللا ) مهنايعإب

 هللا لبس ىف ئث نماوقفنت

 ةشيس تسمم يق
 ليبسىاهطب رب وليد اهب ىرتشي نبريسنب !لاقف نودحلل هلام ثاش ىصوًانالف نا نب ريس نباللاقالجر |

 ليلا نمثانالا طب رتبرءلانااذههجوو ثانالا ىنعي ليخلا طاب ر نمو نوصحلاةوقلاةمركعلاقو هللا

 نبانعو اهليهص ةلدقل ثانالاالا لاتقاا ف بكربال ناكد لولا نب دلاخ نا ىورو : لسنال ةينفالاب
 ليقوتاراغلاو تانشلا دن ءليخلا ثانأ و فوفصلادنع لي اروك ذنومد>ةس ةباحصا |تناكلاقزير يح

 ثانالا نم وأ اهيلعةب راحل تناك_ةودعااورفلاور كسلا ىلعىوق أ اهنال ثانالا نمىفوأ لودحفلا طب ر

 ةورعنع(ق )هللا ليبس ىف ناكةازغلاةينبطبر كالذ ىاف ثانالاو لوحعفلا لوانتيف ماع ل يخل ظفل نا ليقو
 رجالا ةمايقلاموب ىلا ريما اهيص اون ىفدوةعم ل يا لاق !سو هيلعهللا ىلص هللا لوسر ناقرابلا دعجلا نبا

 .(خ) ةمايقلا موب ىاريخاهيصاون ىف ليم |لاق ملسوهيلعهنلا لص هنا لوسر نأ مع نبا نع( ق) ةمنغلاو
 هدعوب اقيدستوهللانا عاهللا ليبس ىفاس رف سبتحا نملاق لسوهيلعهنلا ىلصهللالوسرنأة رب رهىنأ نع

 هللاىلصةنلالوسر نا ةرب رهىفأن ع (ق) تانسح ىنعيةمايقلا موي هنازيم ىف هلوب وهنوروهب روهعبش ناف

 ليبس فاهطبر لج فّرجأهلىه ىذلاامافرزو لجر ىلعورتس لجر اورج أل جرل ىهةثالث لحل لاق سو هيلع
 تاكذشو رلاوأ ج رملا نم كلذ اهليط فت باص اف ةضوروأ ج م ىفاهطلاطاف مالسالا لهال ةياور ىفداز هللا

 ترصاهئاولو تا:سحاهئاورأواهراث 1هلتناكنيفرشو أ فرس تنتساف اهليط تعطقاهناولو تام_سح هل

 اففعتواينغتاهطب رلجرورج ل جرلا كلذل ىهف تانسح هل كلذ ناك اهمةسين ادري إوهنمتب رمدف رهنب

 مالسالال هال ءاونوءاي روارفناهطب رلجرورتس لجرلا كل ذل ىهفاهروهظالواهماقرىفنلا قح سني لو

 ةبآلاهذهالا ئثاهبف ىلع لزم أم لاقفر+-ا نع سو هيلع هللا ىل_ههللا لوسر لثسورزو كلذ لع ىهف
 هبدشي ىذلا لب !ليطلاهربارسشةرذلاقثم لمعي نموهرباريخةرذلاقثم لمعي نفةذافلاةعماجلا

 ءانغتسا ىنعياينغتهلوقو سرفلاهيفىرج ىذلا طوشلا فرسكلاو ىر+لانانتسالاو ىعرلا|تقو سرعلا

 لبيقفاهماقر قحامأو هله ىلااعطةنماهيلعل محن أوهفاهروهظ قحامأس انلا ىدب فا فلطلا نعاهم
 ةاداعملاءاونلا مالسالا لهالءاون لوقو تاذلا نعةبقرلاب ربعف اهيلعل+اهي دار ل يقواهبلا ناسحالاهبدارأ
 نوفوحتىنعي (مكودعوةللاو دعدب نوبه رت) ىاعتهلوقو هم هتيداعاذاةأوانم ل-جرلا تأوانلاقب

 هب نونز حت سابع نبا لاقو مهريغو ةكم ل هأ نمرافكلا ىنعي مكودعو هتلاو دع طابرلا كلذب و ةوقلا كالتب
 عيب نوامكتسمهل نو دعتسم داهجال ن وبهأتم يمال نااوماعاذارافكتلا نال كلذو كو دعوهللاو دع

 ريصيلب مالسالارادلوخد نو دصقب الف مهوفاخ داهحلإةطوب يمليخلادادعاو برا تال اوة>اسالا

 ىن-عي (مهنود نم نر خآو ) ىلاعتهلوقو و نيماسللةب زجل لذب وأ مالسالا فرافكسلا لوخدلاببس كلذ
 لاقو سرافمهىد_.لالاقوةظي رةونب مهد هاجم لاقف مويفءاماعلا فلتخا مهنود نم نير خآن وبهرتو

 (مهماعيهللا) هتناالاهلاال مهتنسلابنولوقي كعم ممهمال( م-هنوماعنال) ىلاهتهلوقل نوقفانملام-هديز نبا
 نوفوخي فيك-ف مالسالا ةلكمهراهظال نول قيال نيقفانملا نالوقلا|ذهىلعدروأو نوقفانم مهنا ىنعي
 مهنالا ةرثكو نيماملاةوقاودهاشاذا نيةذانملا ناداربالا| ذه نع بيجأو ليحل طاب روةوقل ادادعاب
 لوقلا| ذه حو نجلا رافكمه نسحلالاقو مهباهرا كلذ ىف ناكسف مهنزحيو مهفوخامب كلذ ناكم هت اسأو
 مهناب مهماعل سرافوةظير قةوا دعب نيملاعاوناكنينمْؤملا نا كشالو مهنوماعتال لاق ىلاعن هند أن ال لاق ىربطلا

 منود مهنكامأو مهاوحأ عي ىنعي مهماعيتللا م-منوملعيالف نجلاامأ نينمؤلل بوح مهئالو نوكرسشم
 سرفهرادىادح ل بح الن اطيشلاناو نجلا مهلاق سو هيلعهنلا ىلص ىنلا نا ىوراملوقلا|ذهدضعيو

 نجلا بهريليخلا ل يهد نسح ا لاقو دانساريغب نب رسفملا نمهريغو ىرزجلا نبا ثيدحلا| ذهرك ذ قع
 صمأوهليقو وزغلاوداهجلا ةقفن هيدارأل يق (هللا ل يبس ىفئث نماوقفن:امو) ىلاعتو هناحبسهلوق د



 8 2 "8.٠م) ركبوبأ نيل حتفوءاتلابو صفحودب زي وةزجوىتاش نيسلاحتفوءايلاب (نيسحالو
 ةعازن لقب دهعلااوضقنا-ةكمل هاب لو هيلهللا ىلصنلا لوسر لف اكلعفي لب دهعلا نبن ىلا مامالل ةجاح 0
 نارهظاارع ل_سوهراعتلا ىلههللالوسر شيجوالامهءرب لذ ل سوهيلعةنلا ىلصةللا لوسرةمذ ىف مهو ١
 سو هيلعنلا ىلهىنال باطخلا ىلءءانلاب“ىرق (نبحنالو) ىلاعتهلوقو كم نءخيسارف مب رأىلعكلذو

 هانعمو ةبيغلا ىلعءايلاب “ىرقوردب موباومزهناواوناف ىنءي(اوقبساورفتكن بذلا) دجتاينيسحتالو ىن_.ملاو
 اذهب مهنا ىنعي (نوزجتدال مهنا) ردن موب رسالاو لّقلا نءاوصاخ ىنعياوةبساو رفك نيذلانيسحالو
 ىلد ىنالةيلست هيفو رانلا با ذعبة رسآلا ىفاماو ل ابايندلاىفامامهنم ماقتن الا نم هللا نوز كيال قوسلا
 اودعأو) لجوزعهل وقوه هنو زوتيال هنأ هللا هماعاف مهن «مقاتي او ناكر رشملا نمهنأف نميف لسوهيلعهنلا
 عيجاهئأاهدحأ لاوقأةوقليدارم وديا ةجاحلا تقول ئىشلاذاختادادعالا ((ةوق نم متعطتسااممط
 لقاعملاو نوصحلا اهنا ىناثلا + مود ءلاتق ىل عبرا فة :وقكلانإ وكت ىبااتالالاوةحلسالا عاونأ
 هللا لوسر تءم_ لاق صاع نب ةبقعهاوراف )سو هيلع هللا ىلصىنلا نعةرسفم تءاج دقوىرلاك اغلا

 سمج .رخأ اثالثىبرلاةوقلا ناال أ ةوق نم متءطتسا اممط | اودعأو لوقتي ربثملا ىبعوهو مسوهيلع هللا ىلص
 ىنعيموبثك اذا شر رقلانففص نيحر دن موب ل_سوهيلعةنلا ىلصةتلا ل اوسرلاقلاقديسأ ىنأ نع(خ)

 ةبقع نع (م) لبنلاب ميلف كوشك أاذاةياور فو ى.-ابناوقبتساو مهومرافعورثك أةياورفو موسع
 مدح از هيالف للا يفك و مورلا يلع حتفتس لوقي ٍلسو هيلعهنلا ىلص هللا لوسرتعمسلاق ىماع نب
 ريبكخ ميش تنأو نيضرغلا نبذه نإب فاتح ماع نبةبقعل تا لاق ىمخللا مقف نع( مإ) همهساب وهلي نا
 لاقكاذامو تلقلاق هناعأ ل إس و هيلعللا ىل_دةنلالوسر نم هتعمس مالك لول ةبقعلاف كياع قش
 هللا ىلص هللا لوس رتعمس لاق ىماسلا يجن ىفأ ن عىدع د ةوأ نم سلف هكرت م ىرلا لعق نملوةيهتعمس
 ىلصهللالوس رتعمس و لاق مهسأةرمش عد ئموب تغلبف ةنجلا فةجردهلوهف مهسب غلب نملوةي راسو هياع
 لاق هدنءومانعب ىذمرتااو ىفاسنلا هجرس رحل دعوهفهللا ليبس ف مهسب ىر نملو.ت, لس وهيلعفتلا
 مسوهيلعةنلا لص ئئا لوس .رتعمبسلاق هانعم يماع نب ةبقع نعاض؛ ا دوادوب ا ءجرخأو ةرر#ةبقرل دع

 هبدمملاو هب ىارلاوريهل !هإمعىف بست<هعناصةةنجل ار فن ةثالث دحاولا مهساإب ناخ ديل لجوزعهللا نا لو

 الا ادومتوهللا نم سيل ل طاب وط لك اوبكرتنأ نما بح اومرت نو اوبكر اواومرافه|بنمو ةياور فو
 دعب ىرلا كرت نمو قملا نم نهئافهلبن ىأ هسوقب هيمرو هلهأهتمعالمو هسرفلجرلا بيدان ةئال*
 نع (خ) هلبن ىلا رصتخمىذمرتلاهجرن أ ودوادوبأهج .رخ اهرذكو ا اهكرتةمعن اهناذه:عةبغر هماعام

 هيلعهللا لصىنلا لاقف سوقتلاب نولضتنب لسأ نمرفن ىلع لسوهيلع هللا ىلص ىبنلا م لاقع وكلا نب ةماس

 لاقف مهيديأ,نيقيرفلادحأك سمافنالف ىن عمان واومر اايمارناك م ابن اف ليعمس| ىنباومرا سو
 اومرالس .وهيلعهنلا لص ىلا لاقف مهعم تنأ وىرتفيك اولاقفنوم رتال كلام مل سو هيلع هللا ىلص ىنللا
 ةل اوهام لكف ودعلا ىلع برجا دب ىوقتيام عيججةوقلايدارملانا عبارلا لوقلا ملك معمانأو
 ىرلاةوقلاناالا إسوديلعهللا بصهلوقو اهدادعتسإب رومأملا ةوقلاةاج نموهفداهملا ىفاهبن اعتسي
 رابتعا نيالا ذهفةب ون مدنلا هلوقو ةفرع جملا |سوهيلعةللا ل هلوقكوهفةوقلا نمىرلاريغنوك ىننبال

 لاتقللدا دعتسالا ىلعةبآلا ىنعم لمح انههاذكف هاج ا ودوصقملا لضف أ نمر وكذملا| ذهن ا ىلع دي لب هريغ
 ةيسورفلا ملعتو عردلاو فيسلاو باشنلاو لبنااب ىرلاكتالآلا نم نككيام عيمج ودعااداهجوبرحلا ف
 اهطب رواهءانتقا ىنعي (ليخلا طابر نمو) ىلاعتهلوقو و ةبافكسلا ضورف نمهناالاهب رومام كلذ لك
 هيفهظفح ةماقابصخم ىذلا ناكملا ىمسو ظفحلل ناكل ابهريغو سر غلا دش طب رلاو هللا ليبس فوزغلل
 ناىور هبناعتسإام مظعأ نمداهحلل ليما طب رواوبفةسارحللروغتلاب نيماسملاةماقاةطبارملاواطاب ر

 مهريغ نيلارسكوعانلاب و
 (اوقبس اورفك نيذلا)
 رفظي نأ نماوتلفأ او اوناف

 مهنا(نوزجتيالمهمنا) مب
 موبااط نودحالو نونوذيال

 مهنأ مهك اردا نعازجاع
 ةهدحأ 5 مهنالىأىاش

 ةحوتفااوةروسكملا نم

 ةروسكملا ناري_غليلعت
 فاتثسالا ةقب ًِط ىلع

 حيررص ل يلعت ةحوتفملاو
 اورفكن بذلافءاتلإأرق نف
 اوقمسىائل اولوألوعفم

 نيذلاف ءايلابارسق نمو
 اوقبسو لعافاورفك
 اوقبسنا هريدقتلوعفم
 نمةففخ ناو نا فدك

 دسقاوقبس مهنا ىأةليقثلا
 نوكب وأ نياوعنملاد سم
 الوىأ ارمضملعافلا

 نب رفاكسلا دم نإسحي
 درفت ىعدا نمو نيقباس

 الرظن هيففةءارقلاب ةزج

 نعواهم هدرفن مدع نماني
 نميف تازئاهنا ىرهزلا

 نيكرشثملا لف نم تلفأ
 نونم ؤلااهأ(ا اودعأ 9

 وأ دسهملاىضفان(ممل)
 متعطتساام) رافكلا عيجل

 ىوقتيام لكن م(ةوق نم
 اهددع نم برحخلا ىف هب
 ةوقلاناالأث يد حلا ىو

 رب ملا ىلع انالئاطاقإ ىبرلا

 نمو) نوصحلا ىهليقو
 مساوه (لبخلا طابر

 ليبس ىف طب رب ىتلا ليخلل
 طر عجوه وأ هللا

 لرربجهلوقكه ب ىوقتيام نيريزم ليدخا صخو لاصفر ليصفك



 س١ ١ هللادنعباودلارش نا) >> 5.«

 مالكلان ا اهنمدئاوفاوبف تلقةيناثة ىمةبآلا هذهرب ركست ىف ةدئافلاامتاق ناف نب رخآلاو نيلوالا ىن#ب 3 لالا 3
 مهئارغارك ذةيناثلاةبآلا فو .هذخ أ رك ذاهيفىلوالا ةبآلا نال لوالا . للكل ليصفتلا ىرح ىرحيىنانلا الفر فكل ىلعاورسأ ىأ

 اوبذكمهن!ةيناثلاةبآلا ىف وهتلات اي أبا ورفكم هنا ىلوالاةبآلا فرك ذهنا ةيناثلاة -ئافلا ىلو الا ريسفت هذهف نامإلا 2 مقوش

 مهنا ىلاةراش!ةيناثلاةبآلا واهو د_ةجوهللاتانآ او ركنأ مهنا ىلا :راشاىلوالاةيآلا ىفثموهم را تايب (مبنم تدفع نبذلا )

 تاب اباوب ذكهلوق وديك أت ةصقااهذهرب ركن اةئلاثلاة مئافلاابيمهرفكواط مهدوجج عم اهياوبذك ىأاورفك نيذلانم 3

 رشنا) ىاعت لوقف بون ذاب ذ خالل ناب قارغالاركذ فو اا دومجو منلا نارفكى عقلالدةداب زمور نيا نم 00
 سنالا نم باودلارشنا ىنءملاو( نونم ؤِيالمهفاورفكنبذلا) همكحومماعفىنعي (هللادنعباودلا * || باودلارشمهلعجو اورفك

 لق (مهنمتدهاعنبذلا)فرششالا نب ب عك اطهر ةظإ رقىنب دوهب ىف تزن فكل ىلع نور صل ارافكلا
 0 فارشالاو ءاسو رلامهو موقلا ضعي عمة دهاعملا نال ضيعبتلل ىهىل.ق 'و مهم دهاع نب.ذلا ىنعي ةلص نم

 الن أةظي رق ىنب دوه. دهاع ناك سو هيلعهللا ىص هللا لوسر نا نورمسفملا لاق(ه ىم لكىف .ه ده نوضقني

 رافكلا سانلا رش نال

 نوثكانلا نب رسهملارسشو

 مسوءهيلعمثلا ىلص هللا لوسرلانقىلع حالسلابةكمىكرشماوناعأو دهعلااوضقنف هيلعاونو ايالودوب راح 0 0 1 00 ١ هيلعةللا لص هن 5 3 ا مهدهعنوضقنم م

 : ا نع نتعب قدك رو ا ع نودع اناث رانلاوااملا شيف ضفت قةينا مزحولفعونيدىلا عجرب نم ةداعنالدهعلا ضةن ىفهللا نوذاختال مهنا ىنعب (نوقتال امبنولابيالور دغلاةبقاع مد مياس وم انا فراك برد قد .مرس | وتلا هب 5 0 0 ١ ن و هياعهللا ىمهثلالوسر ىلعرافكلاااًولامواضي د هعلااوضقنف ةيناثلا مه دهاعفانأط خو اني اولاق مث هباحصأو ةاحضال 0 1

 دهعلا ضقنورفكلا نيب عج نمنا لجوزعهتلا نيف همالكب نوقث, وهلوق ىلا سانا نكس ىتح دهعلا

ا ءالؤه ن دجن اماف ىنعي(ب رخلا ف مهنفق:اعاف) باودلا رش نموهف
 برا ىف ممن رفطظاو دهملااوضقن نيذل

 موفلخ نم مهب رذن أر يبج نب ديعسلاقو مهءارو نم مهب لكف انعم سابع نب لاق ( مهفلخ نم مه درشف )

 اوضقن نبذلا رافكتلاءالؤهبت رفظاذاكناةبآلا ىنعمو بارطضا عم قي رفتلاة خلا فدي رشتلا لصأو

 اماف (برحلا ىف م-منذقتت

 م-منرفظتو م-ممقداصت

 (مهفلخ ن٠ مهب درسشف)
 3 3 ا : 1 0 كا ىف اا لا
 ةكملهأ نممهءا ارو نم كفا ىتح دهعاا ضقان لكعج هب رفت ليك_تلاولتقلا نمالعف مهم لعفافدهعنا 9 : 0 1 1

 دحمابنماعتاماو نعي. (نفاختاماو) دهعلا فت نم مهعنجلاكشلا كلذ لعا ندب( نورك ذبمهلعلإ) نولاو رمش مهاتقب كتدصانمو
 اول ا كل ردا راك أ كلا 2 ا ا مهءارو نم موف ةباكمتلاو انا 2 ءارو٠ وةاكمنلا
 !رق ىبب نمر هظاكر دغلارا ! نم مهنم كلر هظياب دهعللاضقت ىنعي(ةنايخ) نيدهاعم ىنعب ( موق نم ) رسال ىتح ةرفكلا نم

 8 06-00 : 1| ازاتمعا ع يهدم كلل وتمر هاظ قب رط ىلع نع (ءاوس ىلع) ميلا هب راو مهده ع ىنعب (مهيلا) حرطاف ى (ذبناف) ريضنلاو
 ضقنب ل_ءلا ىف مهو تن !نوكسىتح مهني و كندي دهعلا تخيسف دق كن أمهايا كب رح لبق مهءاعأ ىنعب 2 0-0

 ضقت ىفىن»ي(نينئاخخا بحالهنلا نا ) مهعمب را صن, الود هعلا تضقن كنا نومهو بالف ءاوس دهعإ 1

 مهدالن وحنربسي ناكو دهعمورلا نيب وةب واعم نيب نأكلاقري_ نم ل-جر نع صاع نب مياس نءدهعل] 0 1 ّخ 0

 ءافوربك اساربك ًاهللالوقي وهو نوذرب وأس "رف ىلع ل-> رهءاؤمهأ ازغد هعلا ىضةنااذا ىتدبرقيل 3 : 0 00

 لوقي ْأ_-وهيلعةللا ىبصهللالوسرتعمسلاهتفهلأس فة واعمهيلا لسراف ةسنعنبورءعوهاذافار دغال 0 4 1
 ةيواعم عجرةءاوس ىلع مهما اذبذي وأ اهدم أ ىضقنب ىتحاهلح الو ةدقعدثي الف دهع موق ناب وهند ناكن م مم دونم 1 د 7 سل

 ةىعربك هللا هد نعوربج نمل جرةداي زالب هسفن صاعن  ميلس نع ىدمرتلا جرن ا ودوادوب أ هجرخأ 3 و 00

 مالا نداحنعدهملا شتر [ترهاذا علا هاف ةبآلاكحامأوسرفرأ بادو ءاجيفوةدحاو || ب > : ل ةوانم
 ةنايحلا ترهظ ناو برحلاب مهمالءاو دهعلا ذب: نعمامالا ىنغت سا ضيف سمر هاظ ىماب ناكرشملا سس

 برحلاب مهماعي و دهعلا مويلا ذبفي نا مامالا ىلع بجد ئنيؤ.ضيفتسم ممأربغ نمهل حضتت وح واتتارامإب

 ىلا نيكرسثملا نم<-عم نمو نا يفسايأ اوداجأ مث ممسوهيلعهللا ىلصىننلااودهاعدقاناك ةظي رقنال كلذو

 0 وهب ردغلا فوخ 00 اوسرللصخل م-وهيلعةلبا ىلص هللا لوس ر ىلع مهن هاظم د يملا

 الف هباعوطقماروهظدهعلاض تر هظاذاامأو ب رحاب ههماعي وءاوس ىلع مهبااذبني نا مامالا ىلع بجانب هذ مسهيلاذوبنلاو ذبانلا 6

 ا دوهعلل نيضقانلا(نينئاهلا بحال هنلانا) معا ىفءاوتسا ىلع نيلصاحىأ

 ملاح طاف(مهيلاناق)
 ىلع (ءاو-ىلع) دهع/ا
 معلا ف موسمو كنم# اوئسا



 لاقي وأهب مطةراشب ةرخآلا ب اذعاوقوذ وأرانلابا ذعةمدقمىأ( قيرحلا باذع) نوررضي ىلعف هوطعماوقو ذم نولوقي و (اوفوذو)

 هللا مالكن موهو ةبربجلا ىلع دروهو تبسكى أ( ميدي أتم دقا-ب كلذا)اعيظفا م تيأرىأ فو نحول باوجواوقوذ ةمايقلا موي م
 مكيصاعم ومكر ذك بدبس نادسب باذعاا كلذ ىَآهيلاع فطع (ّسلانأ 9 ريخ تمدقامي وءادتبالاب مف ركلذوةكئالملا مالكنم دا كلا

 مظلاعاونأ قنلوأديبعلالجال 2 (#) ريثكتلل ءالظ ليقول دعلا نمرافكلا بيعت نال (ديبعلل مالظب سيل) هللا نابو

 بادح) قفاكلا :عةك 2 9 0 0 6 6

 لف (نو_عرف ل1 | ع ةكناللا مط لوقتوىنعي(قب رحلا باذاوقوذو) مهداسجأ عيج نوب رضي ىنعير يدأو مهداسجأ |
 ءالؤهبأد ىأ عفرا بوناتفرافكلااهبنوب رضي رانلابةيمت ديدح نم عماقمةكئالملا عم ناكل يق قب رخلا باذعاوقوذ لثقلا

 نوعرف لآ باد لم || ؟ سد اهدا ةنع نسخ لاقو توما دعي كا دك ضال رو كاسل ل
 ياهلي تاع (ميدياتسدقام) رخحاو برضلاو لتقل نم كب لزن ىذلاىنعب (كلذإ قب رخلاباذعاوقوذةينإبزلا
 ها ريال كفار امناور فكل الحم تشيل ديلا تلق ناف ىصاعملا د رفكلا ند كي ديأت بسك امببسب كلذ كل لصح امنا ىنعي
 57 مهلبق نمنإ ذلاو ( رو رفكلا اذهل عاف نا ىضتقي ةيالارهاظو باقلا ها داق ةعالاو داقتعا ارفكلا نال باقلا لحب

 1 نعاني ملا لمعلا ف: راو ىهد ودقلاو لسعلال هيلا": .ردقلا 53 رابغاتفسنلا تاو ما

 0 د ع م 5 نجلا هع نمادح ايام الواعي دنا حتسب ا در اع سلهللانا اد) ىلا عند ]وق 1 :ردقلا

 تار نرعرف لال ىلعىصاعلاو هرفكى عر فاكلا ب ذعيهنا عم هسفن نع لظلا ىننامناوهقلخ نمادحأ ملظييال نال همرتجا
 هناصبس هنا ,هوتم مهوتبالف هيلا رظلا ةبسن لاصسا كل ذكن اكن مو ءاش فيكهكلم ف فرصتي هنال هنايصع

 م-همال ديبعلل مالظب سيلهنلا ناو ىلاعتو هناصس تلا لاقاذهلف ملا ظ هيلعهبي ذعتورفاكلار فك هقلخ عم ىلاعتو
 مهب ون ذي هللا مهذخ أف هللا

 باقعااديدشىوقهللانإ ||" . 0 ؛ 0
 / د او 0 ءالؤهدداعناىنعي(نوعرفل ب ادك )ىلاءتهلوق و ءاشي فيك موي فرصتي وهف هن ردق تحتوهكدلم ىف
 ا 2 "1 نوعرذلاىزوجاكر دن م .وبرسالاو لتقلابءالؤه ىزوؤ مهرفكف نوع :رفل آ ةداعك مه .رفكق رافكدلا
 بيذعتلا ف مهب لعفام لثم م هيفهسفن بعت, و هيلع مو'دياذكواذكىفب أدين الف لاقي لمعلا ةماد|ةغللا فب ادلا لص اوف ارغالإب 1 ” هيفهسفن بعت و هيلعمو'دداذكواذكىف أدي نالف لاقي لمعلا ةماد|ةغالا ف بأ دلا لص و قارغالاب
 اونقيأ نوعرفل [ناهانعم سابع نب !لاقاهباع ب ظاوب وهنداعىلءمواديناسنالان الاب أ دةداعل| تيمس
 قدصلإب لسو هيلع هللا لص دمت هءاجاملءالؤه كل ذكف هوب ذكف ىلاعتانلا نم ىنن مالسلا هيلع ىسوم نا
 اورفك ) نوعرف لآل بق نم ىنعي(مهلبق نم نيذلاو) نوعرفل ابل زن أمهتب وقع مومةللالزنافءوبذك
 مه ”رفك ب اسل ىئعيإ 6 ون ذي هللا ,هذخاف ) هللاتإي ايه رفكو وه ةفلاسلا ممالاةداعنا ىنعب ( هللا تاي اب

 هب رفكن ل ىنعب(باقعلاديدش) ءلسر ب ذكو هب رفكن مم هماقتن اومذخأ ىف ىنعي (ىوقهنلا نا مهب ونذو
 هناحبسهتلاناىنعي (مهسفنإباماوريغي ىتح موق ىلعاهمعن أ ةمهن اريغم كيرلهللانابكلذ) هلسربذكو
 ملسوهيلعهللا لصا دج ميلا ثعب و فوخ نم مهنمآاو ع وج نم مهمعطأ نإ ةكم له أ ىلع منأ ىلاعتو
 هللامهباسف مهسفنإباماوريغو لسو هيل هللا ىلصا د هلو هراوب ذكواهركشاوكرت ناب ةمعنلا هذهاولب اقف
 شي رقىلعهب منأ سو هيلعةئلا ىلص دمت وحهنلا ةمعن ىدسلا لاق باقعلاب مه ذخ أو ةمعنلا ىلاعتو هناححبس
 ئث هيلعىخعال هقلخ لاوفالىنعي (عيرسهللانأو) راصنالا ىلا ىلاعت هنا هإةنف هوب ذ كو هياورفكف

 (نوعرفل بدك !) هلم ىلع دحاو لكىزاجديفر شور يخ نم مهرودص فام ىنعب ( ميلع) ,همالكْ م
 اوب ذك هلبق ن« نيذلاو) نوعرف ل [عينصك م هيلع هلا ةمعناوريغر دب موباواتق ني ذلارافكلا|ءالؤه نا ىنعي

 مهضعب وةراخاب مهضعب وف سحلب مهطعب و ةفجرلاب مهضعباذكلهأ ىنعي (موم ون ذب مهانكلهاف مهعب رتاي أب
 (نيملاظاوناك لكونوعرف ل1 انفرغأو) ف.سلاب شي رقرافك اكاهأ كل ذكنف خسملابمهضعب و يرلاب

 ماقتتالاوأباذعلا( كلذ)
 اريغم كيبل هللانانإ)
 ىتح موق ىلع اهمعنأ ةمعن
 بلاس ةناياماو ريغب
 5 مهللانا

 موق د_ذع هتمعنريفي نا
 لاحلا ْن' مهماما اوريغب ىتح

 نوءرف لال نيل من
 ةيض سم لاحةكم كرسشمو
 لاح ىلا اهوريغيف
 امل نكل ةطوخسم
 ىلاةيضرملا لاخلا تريغت
 لاحلاتريغت ةطوخسلملا
 طخخسأىا ةطوخسلا

 أ اوساىلامهاحاوريغهمدةقارا فاوعسوهوب ذك-ذ تايالاب مهيلا ثعباماف مانصأ ةدبع5 رفكم هلال |وسرلا ةثءب لبق اوناك كئالوأو اهم

 ل 0 (ن واعفي اب ( يلع ) لسرلاا اوب ذكم لوقبا-ل (عيمسهنلانأد) تاداعلا مهاجاعولاهمالا نم ياعا منن امشاربتت تناك

 مهلبق نم نيذلاو )لاصئتسالاو كالهالاوه كلذ نا نيبانهو كلذ نايبالب بونذلابدذخالا ىلوالا ف نالوأ ديك ًاتللرب ركن (نوعرف

 ءامب (نوعرفلآ انف رغأو مهم ون ذب مهانكلهاف ) قملادوخجو معنلانا ارفكىلعةلالدةدايز مهم ر تاي ايهلوق فو (م-#ن راب اباوذك

 ىصاعملاورفكلاب مهسفنأ( نيماظاوناك ) شي رق ىلتقو طبقلا قرغ نم مهلكو (لكو) رحبلا



 هكنالملا ىأ (نورئنالامىرأىفا)

 ىتح مريس ترعشام ةلباو

 اوملسأ اماف مك زهىننغلب
 ىلا) ناطيشلا هنأ اودع

 هتبوقعىأ (هللا فاخأ

 لو-ةيذا) اوركذا

 نيذلاو) ةنيدلاب(نوقفانملا

 نموه ( ض م مهيب واق ىف
 دب رأ وأ نيقفانملا ةفص

 اوسيل فرح ىلعمهنيذلاو

 نونعي(مهنيدءالؤهرغ)
 مهنيدباو رتغا نيماملا نا

 ةعضإ وةئاملثمهواوجرفن
 لاقمفلأ ءاهز ىلا رمشع

 لكوت» نمو) مهاباوج

 هيمأهيلا لكي( هللا ىلع
 بااغ (زيزع هللا ناف)

 ىلع فيعضلاليلقلا طلسإ
 (ميكح) ىوقلا ريثكلا

 هو د_عوهيلو نيب ىوسال

 تنباع ولو (ىرت ولو)
 درت ولنال تد-هاشو

 ىضاملا قعم كاع راخملا

 ىنعم ىلا ىذاملانادرتا5

 ىلع صن (ذا) لاب تسالا

 نبذلا فوتب) فرظلا
 مهحاورأض بقي (اورفك
 لعان (ةكناللا)

 مهم لاح (نوب رضي

 اوابقأ اذا (مههوجو)

 مهروهظ (مهرابدأو)
 وأ و ربدأ اذا مههاتسأو

 مازهنالا دنع مهرابدأو

 رافكلانالهجولالوالاوربخ نوب رضي و ءادتبالابةعوف ىمةكنالملاو ىلاعتهللاريمض فوت ىف ليقو

 لاقف ةقارس كلذ غلب ةقارس سانلا مزهاولاق ةكماوغلب اساف اومزوناو )0

 || سانلامزهاولاق ةكماومدقاماف سانلا مزهئاف قاطن اوهرد_ص ىف مف دف هكسي لجو لاتقريغ نمارارفا

 مكتعزه ىتغلب ىتح مريس ترعشام هتلاوف سانلا تمزهىفا نولوقت مكن أىنغلب لاقف ةقارس كللذ غابف ةقارسس
 ىنا) هلوقىف نسحلا لاقاناطيش ناكك لذ نأ اوماعاوماس أ املف مطفلخ-ا ذكواذك موب ىفانتيت أامأ اولاقف

 ىو رلسو هيلعهنلا ىلص ىنلا ىدي نيب ىشميدريب ارجتعم مالسلا هيلع لي ريج سيلب !ىأرلاق(نورتالامىرأ
 بذكوةنلا فاخأىنالاقو ق دصو نورئالام ىرأىناسيلب لاق ةداتق لاقو بكرام سرفلا دوقي مجالا هدب

 |ذاهعاطأ نا سبلب |هنلاو دعةداع كالو مهماسأ ارمهدرواف ةعنمالوهلد :وقالهنأ يع نكلو هتلاةفاخم هبام

 لب ربج هذخاين أف اخ ليقو كلهن ميف كلون أف اخدنا ليقو مهنمأربتو مهماسأ ل طابلاو قحلا ىتنلا

 هن رسم نم ةقث ىلع ناك هنال هنايلواله دعو قدص لعأ(هللافاخأىفا) هانعم ليقو هوعيطإ الفهلاح ف رعبف

 ىتاهانعمل يق (باقعل اديدشةنناوإ ةمايقلا ن روك: نأ ف اخءامسلا نم تازن دقةكناالملاىأر ال ليقو

 هللا فاخأ ىناهلوق دنع همالكمليقو سيلب |لوق مامت نم ن وكي اذه ىلعف باقعلا دب دش هنال هللا فاخأ

 ||| هللا فلاخ نم باقعلا دب دش تاو ىلا عتوهناحب_ سهلا لوقي مالكءادتباباقعلا دب دشةتلاوىلاعن هلوقو

 هيفوهاموب ناطيشلاىؤ راملاق ملسو هياعةنلا ىلص ندا لوس .رنأز ركن هللا ديبعنة>لط نع هب رفكو

 بونذلا نع هتلازواجتوةمحرلا لزنت نم ىرياملالا كاذاموةفرع موب ىفهنم ظيغأ الور ة>ًالورسدأ الو رغصأ

 لادلإب وهردأالوهلوقأطوملا ف كلامهجرأ ةكنالملا عزب لب ربج ىأر دق هنافرذب موب ىأر امالا ماظعلا
 ا الئلمهسب ومهفكيى اةكنالملاع زيهلوقوةناهالا عمدرطلا اوداعبالاوهو ر وحدلا نم نيةلمهملا ءاحلاو

 || سيلب اردقي فيكت لق ناف هحاصيل فصلا فرأت, ومد_ةّميىذااوه عزاولاو ضعب ىلعمهضعب مدقتي

 هاطعأل جو زعهللا ناتلقاناطيش ىمسي ف يكفرسشدلاةر وصب لكشت اذاورسشبلاةروصب روصت. نأ ىلع

 | ةنطابلا سفنلا نكلرشبلاةروسب اواكش ب نأ ىلع مهر دقأو ةوق ةكنالملا ىطعأ اككالذ ىلع هردقأ و ةوق

 || ةنيددملالهأ نمىنعي (نوقفانملالوقيذا) لجوزعهلوق © ةقيقحلاريغتةروصلا ريغت نم مزلب لفريغتتم
 | ىفمالسالاوقيإلو مالسالاباوماكسنةكملهأ نم موق مهوبايتراو كش ىأ (ض يم مهبواقف نيذلاو)
 امافردب ىلا ,هعماوجرش ٍلسو هيلعهتلا ىلصهنلا لوسر برح ىلا شي رقرافكج رخاساف نك-ةيطو مهب واق
 . || موفاعض أ نولتاقي نولياقرفن ءالؤهن ا ىنعي (مهنيدءالؤهرغ) ولاةواودنراواوناترا نيملسملاةلق ىلا او رظن
 || ردبموياعيجاول تقف ةرخآلا فب اولا ءاجر مهسفن أل دق ىلع هلو كلذ ىلع مالسالا مهني دمهرغدةف

 [| نب ث رحل اوةريغملا نبهك افلا نب سيقوب أ وةريملا نبديلولا نب, سيق مهو شي رق نمةئف نا دهاجم لاقو
 ةكم نم شب رق عما وجر جاستا نب هبنم نص اعلاو فا نب :يمأ نب ىلعو بلطملا نب دوسالا نب ةعمز
 1 مثمهني دءالؤه ,رغاولاق سو هياعهنلا بص هنلالوس هربا أ ةإقاوأراساف مهم اينرامهسخ بايترالا ىلعمهو

 || (هللاناف) هناسحا ىلع لوعي وهلضفب قدي وهللا ىلاهسمأ ل_سي نمو ىنعي ( هللا ىلع لكوتي نمو ) ى اعت لاق
 ْ ىلا باقعلاو هئايلوأ ىلا باوثلا لص ويفكحو ىضقامف (ميكح) ئثدباغبال(زبز ع)هنالهرصانو هظفاح
 || ذات دهاشو داب تنياعواو ىنعي (ةكنالملا اوزفكن يذلا فوتيذاىرتولو) لجو زءالوق هنادعأ
 || قمطانيادبدشإباذعو اعيظفا ارظنموامظعا م تيأرلتوملادنءاو رفكن يذلا حاو راةكناللا ضيقت

 (| برضتت ولا دنعوه ليقف برضلا !اذهتقوىاوفلتخا (مهرابدأومههوجو نؤب رضيإ) تقولا كلذ
 | ةكنالللا تناكنيكرسشملا نمر دب موباواتق نيذلا نال يقو ران نم طايسب مهرابدأورافكلا هوجو ةكسالملا

 || تب صض نيماسملا ىلا مههوج وباوابقأ اذان وكرشملاناكس ابعن,!لاقو مهرابدأو مهدوجو برت

 ٍ نملبقأامدب ريمي رجنبالاقومهرايدأةكنالملاتب رض مهرايدأاولواذاو فوي_ىلاب مههوجو ةكنالملا

 >0 مهداسجأ
 ءاتلابىونت يصاعنب !ةءارقوإ يل دةطساوالب مهيةوتمهنلا نوكينأ نوقصسإال



 اردي مدقن ىتح لاقولهجوب أىنأو ؟ريغ تماس دقفاوعجرا نأ نايفسى ل وسر مهاتافريعلا ةباجلاو رفن نيحةكملهأاه (سانلاارو

 مام !ءطابسانلا اهؤاب رزم-ظر طد 6 (1١ كلذف برعلا اهم عطن ونايقلاائب ءاعفزءتو روزحلار دعانور وجاه. برشنو

 سؤك اوقسف اهوفاوف
 اوريصاف مهومم و ل ل 2 رهىنأ نع(ق) مهباع |

 تحانو رجلا ناكم ايانملا |
 كف اولا ميلع نايغلعلا ارطيلاليقوارس اوارفن ىنعي (ار طل مهايد نماوجرخ نب ذلاك اونوكت تالو) ل جو زءهلوق 0 أ

 17 0 ءازق هس راكونار ةالا ىلع ةرخافملا ىفايفرص ناف دب علا ىلع ى اعتهنلا نم ترثك اذا معنلا نأ كلذوةمعنلا ف

 2 ءاغتن | اوهللاهءاطىفاهفرسص ناو هم ءنلا فرطيلاوه كلذ ف نجر ا ًاونامزا | ءانبأ

 1 0 0 3 عا (سانااءاثرو) اهركش كرتوةمعنلا ف نايغطلارطبلا جاجزلالوق ىنعماذ_هواهركش كللذف هتاض سم

 عمناميالاراهظاقافنلا نا قافنلاو ءاي رلا نيب قرفلاو حيبقلا ناطبا عم سانلاهاريا ليج اراهظاءايرلا

 سانلا نوعنعو ىنعي ( هللا ليبس نعنو دصي و) ةيسصعملا ناطبا عمةعاطلااراهظاءاي رلاو رفكلا ناطبا

 هللالوسرلاةفىنب ورفن مطوردب ىلا ا وجر نيح شن رقرافكىفةبآلا هذه تاز هللا نيد فلوخدلا نع

 ةب اكلاو ىوقتلا]_هأ

 سس سس سس سس سم و سس م ا ا تت تثتآتآ

 ا ىذلا ل اوسرب ذك ولداجتاهرف ردح : واهالي تابق أ دق شي رعاه مس و هيلعةلنا لص
 ار اكد ( ةاريس 2 رث ىتح عج 0 اوىل-هج وب لافاوءجرافُللا اهاجندقف ملا ومأو ؟لاحر و كريع نعن دا د) اهركش اوعنعل م جرام امكناشي رقىلا ل سرأهريعز 26 ًادقدنا ىأرال نايفسإبأ ناس ادع نا |لاق هن ىن:دعو
 ماع ) طرحت نولمعي امب ّْ ا : اهياع ميقنف لاق ماعلكىف قوساهمم ط عمتي برعلا مساوم نه مسوم
 مل نب زذاو) ديعووهو اوماو ةلاقهريغدازاوضمافادبأ اننوناهينولازيالف برعلااذب عمسآو نايقلا انيلع فزعتوروجللا سنو
 لاقو مهامعأ ناطيشلا نأنين مؤوملاهدايعهللا ىهنف نا لا ناكم حتاونلام-مياعتح انو رجلا نءاضوعماجلا سوك اتحاد

 5.ناكح باغال اودلخا انكر ال دعا سل رنونمؤملااهم أ”سمأنإ وكد , ال ىنعملاو مهلثما اون رك

 نيز ذارك ذاو (سانلا اوبلظنالو كلدلالااوامتتالو صر هيلدم لس 20 ر زاوموك بد ريل قدس اواو لجد زع هلل
 لوسرءادامم ى احول ع ىلا تسند اد كاعتو ناخب هلوق يف نيثيسلا قاعي نينسحلا ىزاجتيفاوينافل رام سن مهطاسعأ ناطيشلا ملل || ؛ نع خال ءايشالا عيمجي لاعىلاعت هنا ىنعيدي دهتو ديعو هيف ( طيح نوامعياعتلاو) ىلاعتهلوقوق هريغ
 نيكرشمال سيلب ادب ريناطيثلانب زذاكيلعةنلاةمعن نونمؤملا اهمأاو رك ذا ىنعي (مهامع أن اطيشلا م
 اهاقلأةسوسو نبي زن ناكمهضعب لاق (ملراج ىناوسانلا نم مويلا كل بااغاللاةو) ةئيبدا مطامعأ

 نبةقارس ةروص ىف سيلب اروصن نإ رسفملاروهج لاقوهتروصرب_غةروص ف لو>:؛ن 0
 نب ركبىب نيب واهني ىذلا ترك ذردب ىلاريسللا ىلع تعجأ املاشي رقن أ هند» زن ناكو مشعج نب كلام
 ىجل ملا مدعج نب كلام نبةقارسمةر وص ىف سيلب |مسط ىدبتف مهن, نأ كلذ داك-ف بو رحلا نم ثرلا
 نبالاقراعارساوجر فن هنوهر كس: عيش ةنانكن م كيتا نأ نم مكلراجانأ لاف ةنانكىنب فارسشأ نم ناكو
 كلام نب ةقا مس دم ىنب لاجر نم لجر ةروص ىف هب ار هعم نيطايشل| نمدنج فر دب مود سلب |ءاج سابع

 ىلصةللالو رد ؟سانلا فطصلاماف ؟لراج ىقاو سانلا نمم ويلا كل باغال نيكرشلل لاقف مشعج نبا

 ىلا مالسلاهيلعلي ريج لبق أو نإ رب دم اواو ف نيكرهشملاهوجو اهب رف بارثلا نمةضبق ل_سو هياعفللا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 مهنا مهبلا سوسوو

 وحن ىنبم بااغو نوءاغيال

 عروض ومى كلو لجرال

 نئاكلاغال هريدقتالربخ

 ىأ(مكا راج ىناو)مكلا
 ةعاط نا مهم وأمس ريع

 م-هريخ ام ناطرلا

 اماف(ناتئفلا تءارن اماف)
 (ضكت )ناقي رفلا قالن ا هتعي شوارب دم ىو مهدي سلبا عزمنا نيكرسشملا يلج دي واد تناكولازابإل هاا

 ىلع) امراه ناطيشلا | كأ رنيح كلذو باقعلا دي دش ةئلاوةئلا فاخأ ىف نورتالامنك :رآى الاقفاانلراج كن | معزنأةقارساب لجرلا

 ىرقهقلاعجر ا ةكناللا سيلبا ىأر ناعما قتلا ىأ(ناتئفلاتءا رتاماف) ةنانكن م لربح ننعب ملراج ا هلوقو كنا

 ىأ (كتماورب الار || جدا (متس عربا لاقوديبقع ىلع صكش) اطال سيب اود عوف ءاملا ناو
 هةر وص ىلع نيكرسشملا فص ىف سدل, !ناكناعجلا ىتلا امل ىاكل|لاقوهافق ىلءاب راهارب دم لوو ىرقهقلا

 ثراخلا هللاقف هيبقع ىلع سلب |هللاو دع صكسسؤ ماشه ن ثرهلا ديب ذخآو هو مشعج نب كلام ن ةفارس
 تودع اع تءعحر

 سالباناىورنامالا نم

 ةكئال:!ىأرافةبارهعم نيطايشلا نم دنج ف مشعجنب كلامنب ةقارس ةروصىف مط لمت 2 (ىنث - (نزاغإ) - <10
 اقفال: نهال هل ءاشه ن ثرحلا فاق صكت لذ



 ىلاوال اوعفم ناك | يىمأهنلا ىضقتيل)

 اذا (ةئف متيقل اذا اوئمآ

 رافكلا نمةعاج متب راح

 نيئمؤملانالاهفصو كرتو
 رافكلاالانوقلياوناك ام

 لاتقلل بلاغ مسا ءاقللاو
 اورفتالو مطاتقل (اوتبناف)
 (اريثك ندا او رك ذاو)

 برحلا نطا م ىف

 هركذب نب رهظ سم

 هل نيعاد هب نبرصنتسم

 مطذخا مهللا مودع ىلع

 ملعل) مهرب اد مطقا مهللا

 مدار نورفظت(نوحلفت
 هيفوةب وثملاو ةرصنلا نم
 نأ دبعلا ىلعزإب راعشا
 لغشأهب رك. ذ نعرتفيإل
 رثك ًاوابلق نوكيا

 نوكتناوامهنوكيام
 ناوكلذل ةعمتجهسفن

 هريغنع ةعزوتم تناك
 ى(هل |وسروةّللا|وعيطأ اد)

 عمت ابشلاو داهجلاب مالا

 اوعزانتالو)امهريغوودعلا

 وهواونبجتف (اولشفتف
 لديوو ناراهذاب بوصنم

 (معربهذنو) هيلع

 حاب رتبهلاقي مود ىأ
 ذؤنوةلودلاهلتلاداذانالف
 اهصصأذ روقن 3 تودتم يع

 اهبوبهو جرلاب هتبشعو

 الا طق رمصن نكي مل ليقو

 ثيدحلا وةللاامثعبي ع رب
 تكاهأوابصلابترصن

 ق(اوريصاو) روبدلابداع

 هريغو ودعلا عم لاتقلا

 ارطب مهرايد نماوج و خ ىبذلاك اونوكنتالو) ,هلظفاحومهنيعم ىأ ((نب رباصاا عمهتلا نا)

0) 

 كلذب ىوقتاو لسوهيلعةللا ىلص ىنلااب ؤر قي دصت نيئمؤملا نيعأ ىف نيكرشملا ليلقت ىف ةمكسحلاو«سفن ىف
 نيكرسثملا نيعأ ف نينمؤلأ ليل قى ةمكسحلاو مطاتق دنعاونبجالو مهباعمهتءارسدادزنو نينمؤملا بولق

 روهظلاببس كلذ نوكيف مهاتقل بهاتلاودا دعت سالا ىفاوغلابن ل نيماسملاددءاوا سا اذاواوب رومالثل
 هللان اف ةيهالاةردقلا ىف نكمي كلذ تلق ل_,لقلاريثكستو ريثكلا ليلقت نك<فيكت لة ناف مهيلعنينمؤملا
 تاداعلا قراوخ نم ةزجتملاو إسوهيلعةنلا لص ىننلل ةز تم كلذن روك و ريدقءاشيام ىلع ىلاءتوهناجحس

 لالذاوهله ار يصنو مال_سالاةلكءالعا نمانثاك | سم ىنعي (آل اوعفم ناكا ىمأهللا ىضقيل) كلذركنيالف

 لاقو الوعفم ناك ىعأ هنا ىغقيل نكلوةمدقنللاةبآلا فلاق د3 تلق ناذ هاهأنالذ_خو كرشلاةلك
 ةسدقتملاةبآلا قهرك ذ نمدوصقملاتلقراركشلا اذ هىنعما-ذالوعفم ناك | يمأ هنا ىضقيل ةبآلاهذهىف
 هللا ل وسر قدص ىلعةلاد ةزوكم كلذ نوكسل ةبلغا اور هقلا هجو ىلع ناكرسشملا ىلع نينمؤملاءاليتسا لصحلا

 اضءب مهضعب نيعأ ف نيقي رفلا ددعللقىلاءتهنالةيآلا هذه ىفهرك ذ نم دوصقملاو | سؤ هيلعةنلا ىلص

 ةرخآلا فىنعي (رومالاعجرنةللاىلاو) ال اوع_فمناك !يمأهنلاىضقيالاق كلذلفاهاضق ىتلا ةمكحلل

 اونمان يذلا اهمأي) ىلاعتهل اوف رفغي وأ هن ءاسابءىملاو هنا سحاب نسحافهل عر دق ىلع لماع لكىزاجييف

 الوهلاتفوو دعلاءاقل ىلعمهسفنأ اونطوب نأوهو مطاتقلىنعي (اوتبئاف) ةرفاك ةءاج ىنعي (ةئف ميقلاذا
 5 واقب اريثك ارك ذكودعءاقل دنعهللانب رك اذاونوكىعي(اريثك هللا اورك ذاو) ىلوتلاباهوثدحب

 ودعلاءاقلدنعكلذولاوحالاد_ثأىفهو رك ذي نأب نيماصلاهءايل وأو نينم ٌوملاهدارعهللا ماك تتسلاو

 وهرك ذلا اذه نمدارملال_ةوةللارك ذ نعهناسلو هيلقواخ نأز وجمال ناسنالا نأ ىلعهيدنت هيفوهلاتقو

 رصنلاهولأسي نأ هدابعىلاءتوهنا>بس هللا يماف ىلاعت هللا ةنوععالا لدحال كلذو ودعلا ىبعرصنلابءاعدلا
 ثاؤنافرفظااو رصنلاو حالغلاءاجر ىلع اونوكو ىنعي ( نوحافن كلا ) ىلاعتلاق مئءاقالا دنعودعلا ىلع
 تابثلا نمدارل|تلقزيحتتلاو فرحا ةبآلةخساناهن أ مهوب كلذو لاح لكىبعتابثلا بجوي ةبآلار هاظ

 لب ةب راح فتابثلا اذهلوصح ىف حدقت الزيحتلاو فرحت |ةئآوةإ 1 ىفةلتاهملاو ةيراحلا دنع ت ايلا وه

 ىنعي(هلوسر وةللااوعيطأ د) كلذلادك قمىلاعت لاق مثزيحتلاو ف «رحشلا كإ ذبالا لصحتال تابثلا ناك ام 7

 فالتخالاو ع زانتلانافاوفلت الو ىنعي (اولثفتفاوع زاننالو) ودعلاءاقل دنعتابثلاو داهملا ىمأ ىف

 لاق رصن دهاج لاقو توق ىنعي 06 ربهذنوإ) ىلاعتهلوقو ف نبحلاو فعضلاو ل شفلابجوب

 لاقو كد وجت ءاربىدسلالاق و دحأ موبهوعزان نيح ملسو هيلعهللا بص دمت باصأ عي رتبهذو

 / لوقت دارملا ىلءهناب رجو سمالاذافن نعةباك انه عرلاو ؟تلود ةديبعوبأو شفخالا لاقو مكتدح لئاقم

 الاطقرصن نكي لورصنلا عر ىهدب ز نباوةداتقلاقو دب ريام ىلع» مل بقأ اذا نالف عر تبهبرعلا
 داعتكلهأو ابصلاب ترصن !سو هيلع هللا ىلهىنلا لوقهنمو ودعلاهوجو برضى اعتهنلا اهئعبي برب

 رخأأراهنلالوأ نم لتاقيلاذا ناكف ملسو هيلعهنلا ىلصهناالوسر تدهشلاة نر قم ن؛نامعنلا نعوروبدلإب

 ىنعي (او ربصاو) ىلاعتو هناصس لوقو دواد وب هج رح أر صنلا لزنيإ وحاب رلا بهتو سمشلالوزت ىتحلاتقلا

 وأى نأ نبهنلا دبع نع(ق) ةنوعملاو رصنلاب ىنعي (نب رباصلا عمهتلا نا) مهنءاومزبم:الو كود عءاقا دنع
 اهمالاقف مهمذ ماق سمشلاتلام!ذا ىتحر ظنت اودعل !اهبف تا ىتلا مابا ضعب ىف لسوهيلعةللا ىبصهللالوسرنا

 فويسلا لالظ تحت ة نا نأ اوما ءاواوريصاف مهومتيقلاذاف ةرفاعلا هتلااولأ ساو ودعلا ءامتل اونمتال سانلا

 انرصناو مهمزهابازحالا مزاهو باحيسلا ىرجيو باكل !لزنم مهللا لسو هيلعهنلا ىبص هللا لوسر لاقت
 1 01 اب ل دوو اطفال فاد 11 1 111 140 الةتاخم 15 نكست هاذا

 . نبذلااهيأب) ىلعو ةزجو ىاش عجرتدي ريامباهيف مكحيف ( رومالا عجرتةللا

 || اما مهلصأتسن ىتحاوعج رالف هبامص أو دم لل ازربذانآلالهجوب أل اقف اوعجراف تفرمصن ا دؤربعلا نا

 || ىتلا ةردقلا نم هلوقي لاب ىف مهوطب راومهولتقتالف لاق م هينيع ىف مماقل ىنعي روزجةاك أهباحأو د#



 لاق كلذريد هللادعأر هقوهءايل او ارصنوهو لعفي نأ ى بذي ناك !يصأ هللا ىضقيل ىأ ف و ذى قلعتت ماللاو هتملكءالعا اوهنيدزازعأ نم
 لوعفموهفهنوكدارأاموددارأ دق ناك ١ىمأ ميلوأ انئاكن وكي هنأ لع دقام كحيل ىأ مكمل لمتحيءاضقلاةللا هج رروصنموبأ خيشلا

 وبأو عفان يح (ةنب نعى نم ى وة نب نعكاله نم كلهبإ) ىضقيب قاعتي وهب زحورفكلا لذوهلهأو مالسالازعوهو ةلاحمال
 رفكللة ايم او كالهلاريعتسارثك ؟ماغدالا واي لمقتسملا ف لوقت كنالةمزالريغىاثلاةكرح نال راهظالاو نياثملاءاقنلال ماغدالافورمع
 هناب لعو نيتي نعاض.أ ٍلسأ نم مالسار دصي وةجخ هللا ىلعهل قسرا ىتح ةهبش ةجللاخم نعالةندب حوضو نءرفكن مرفكر دصيل ىأ مالسالاو

 اهاطلاغم»_فناارباكمناك اهدعب رفك نمىنلاةحضاولات ايآلا نمر دب ةعقو نا كلذو هب كسلاو هيف لوخدلا بجي ذلا قملا نيد
 نوكتالةبلغلاورصنلا نأ قلحلا معيلةدهاشم هلكت ذاوماعدق مهنأ عم مهن لفسأ تناكربعلان ونيقي رفلا زك !يماهيؤرك ذ اذطو
 ءاملااهبق ناكن وكرمثملااهم (0199) خان ىلا ىوصقلا ةودعلا نأ كل ذو ىلاعن هتلإ,لب بابسالاو ةرتكلاب

 1 1 3 |. ]| احب و) هيلع تماقة حو اهنباعةريعواهار ةنبب نع تام نمت وعل ىنعي (ةنيي نع كله نم كلوبل) هنيد
 و ام كلادزو ع 3 2 5 . 5 2 ١

 نراهن هن نب دج لاقو هياعتماقةخواهدهاش ةربءواهارةندب نع شاع نم شعب و ىنعي ( ةذدب نع نم

 ةقشمو عتبالااهمف ىششعالو رفكلاوه كال هلا نال كلذ لثم ىلع نمآ نم نمؤب و هيلع ماق ةّح دعب رفك نمر فكيلهانعم قدحسا 1

 ودعلار وهظءاروربعلاناكو عيمسلهللاناو)ةندب ىلع ىدتها نمىدتبهم وةضب ىلع لض نملضيلةداتقلاقهوحنو نا الا ىهةايحلاو

 مهتدعو مهددع ةرثك م رك ذاوىنعي (ةاوعونا) لجوزعهوق#ةيفانهيلع خنالو ماب لعب كءاعد عم سر وب(ملع
 مثمهفعضو نيماسملاةلقو همانم ىف هللا مهار أ دهاجتلاق (اليلق) كمون ىف ىنعي (كمانم:ىف ) نيكرسشملا كي ريذا كيلعهنلا ةمعن دما

 هللا ناو) تاك ام ناك نمهللاها رأأم ناكسف قحسسا نبدجتلاةواتييفن كلذ ناكو كا ذبهباح ] مسو< ءلعهنلا ىلصىنلا اريخافالياق

 ناقل فك 1 سكي ىلصوننلااب ؤراولاق هباعص أ كلذب ربخافاليلق همانم ف شر رقرافك لسوهيلعهنلا لص ىنلا هللا ىر ل ليقو ميل) ملاوقال(عيمسل | يف تال موقع نم يل: وا ابيناكا خر دعوا ريشي يسم و
 ىتناك ةءارالاهذهنا نسا لاقو مهواقأة وق و مهو دع ىلع مهنعا ارح ايدس كلذ راصف ق> ملسوهيلعهللا

 بمن (هلانيكرذا) اسس تلو (متفاك مك اراوا) م 2 ”دماهجال نيعلا مال نيد ارماوةظقيلا
 قاعس رطد 6 قارس ىنعي(ىمالا ىف متعزانتلو) ل 7-1 هالتك مهك ١ رود ىنملاو ناج عم

 رعي ميلع عيد هلوقب ب روك ىلا ار روع ا ا مع

 كنيعف مهالقيذا] اصلا 9 نكلو) تملك تفاتخاومىمأب رام تال يتلا ران لاذ اولك هب زاعوتل داو
 فىأ (اليلقكمانمف) || 5 زهلا نم مكماسهنلا نكلوهانعم ليقو متيامف ةفااخناو عزانتلا نم داس للا نكلوىنعب لس
 ىلاعتةنلا نا كلذو كابور ريصلاو نيملاوةءارملا نمرود_دلا فل صحلام معي ىلا هتدن ىبعي ( رودس ناد مال لشفااو

 اللقب قر ف مهاياهارأ متيقتلا ذا مهوُمكريذاو) لجوزءهتلبحلا نم ؟رودص فا مياعهن أ هانعم سابع نب |لاقو عزا او
 ناكفهبامص؟كل دير يا || كاتقلا ىف اوقتلالر دب موي نينمؤملا نيعأ ىف نيكرشملاددعللةىاعتوهناحبس للا نأ ىنعي (اليلق <نيعأ ىف
 ::ىإإز | فاوالق دقادوعسمنبالاق هباحأهبرخأوهمانمف ل سوءيلعفللا لص بلا هآرامةظقيلا فدك ع
 فلأن ك لاق منك م اناقفمهمالجرانرسافةنام مهارألاق نيعبس مهارت ىنج ىلا لجرل تاق ىتحاننيع أ

 نيكرشملا نم سان لاق ىدسلا لاق نيكرمشملا نيعت ىف نينموملارشعماي مك.القي وىنعي ( مهنيعأ ف مك.-القيو)

 هناوثو نمآنمناعابو

 ىلع مط اعيحم_ثنت كلذ

 ميك ارأواد) مهودع

 مهاباةرصببذا وىأنالوعفمنا اريمضلا (مه دومكي ريذاو) عزجلاوربصلاونبجلاوةءارجلا نماهبف نوكيسام لعب (رودصلا تاذب ميلعهنا)

 اوشاعيلو مس وهيلعةنلا ىلههئلال اوسراب ؤرلاقي دصت م منيعأ ىف مهالق ا: اول ادا ىلع بصأ وه (الياقكتيعأف) ءاقللاتقو (متيقتل اذا)
 مهارالاق نيعمس ,هارتأ ىنج ىلا لجرل تاق ىت-اننيعأ ىفاوللق دقل هنعهللا ىضردوعسم نءالاقاوّدثي واود و مهميقي د ادزبف هب مهربخأ ام
 53 ولا مم ا ا

 اؤرتجيل» دعب اهيف مهرثك مءاقثلا لبق مهتيعأ ىف مهيإةدق ليقروزجالك |مهامعا مهتم لئاقلاق ىتح(مهميعأ ىوكللفيو) افلا اوناكو ةنام

 م6 ويعفف ثدحب و أر ئاسب مهضعب هثلارتسي ناياليلقريثكساا اورمصم نأزو جيواوباهي واوتيبيف ةرثكلا مهأجفت م موسةالابمةلقمهيلع

 دحاو كي دهب دي نيب ناكو نينثا د>اولا ىرب لوحالا نا مهضعبل يق نينثا دحاولا هب نوربامل اولا نيعأ ف ث دح أ[ مريثكلاهب نولقتسيام

 ةعبرا نيكيدلانبذهىرأالىلاملاقف



 (انلزئأامو) ملعلاب لمعلاو مكحلاباض راب جوي ناميالافةمسقلاه ذهماوضر وهب (15) ١ وارعاف (هإب مم متن :؟نا)

 اموهوء قلاامأو لتاقتلباسلاكسيمختلا ل ب ةمينغلا سر نم لفنلا نأ ا موق بهذو قاحساو دجحأ ا ع
 7 زجلا كلذكو هنو دؤوب لامىلءمهللاص نا, باكر الو ليخ فاجياريغبرافكسلا لاومأ نم نوماسملا هباصأ 0 0

 اذهفهلثراوالو مالسالارادف مهنمدحأت وميوأةراجتلل مالسالاراداولخ داذامطاومأ نم ذنخأامد || :_ 2 1 نقاوو
 دق ىلاعتو هناحبس هللا نار مج لاقو هنامحّةدم ىف سو هيلعمتلا ىلصهنلا لوس ,رلاصلا> ناكء ل !الامو ءىفهلك 2 2 رغلا (ن ناجل

 هلوسر ىلعهللا ءافأامورمع أر ق مثهريغا دحأ هب صخس مل ئيشب ءيف لا ادهن رسوميلعفتلا لس هناا وسر صخ نر فاكلاو لا

 اذه نم مهنس ةقفن هلايعو هله | ىلع قفني ناكوةصلاخ ٍلسو هيلعفتلا ىلصةندال اوسرله ذه تناكف ةبآلا ممم ا لزنأام دارملاو

 هللالوسردعب ءىلافرصم ىف لعلالهأفلتخاو حالسلاو عاركلا ىفةللالام لم لع قبامملاملا || .متفلاو ةكسئالملاو تايآلا
 هناامه دح أن الوق هيف هنعىلاعتهللا ىضر ىنفا ثلا مام اللو هدب ةُمماللوه موقلاققف |سوءيلع هللا ىلص 1 وب نملدب وهوذ مود

 ودعلا باهرا ىف مسوهيلعهنلا لص ىنلام اقم نومئاقتلا .متالداهجلانا اوبد ىف مهؤامسأ تنبثأ نيذلاةلئاقملل لك ىلع هللاو) ناقرفلا
 فلتخاو اصلا نم مهالاف مهالإبممهسي اف كه هنم نوطعيفةل:اقملابأ دبي ونيماسملا اصل هنا ىناثلالوقلاو نأ ىلعر دقي (ريدق ئ

 نم سجل لهال هسجو سي هنأ ىاهنعىلاعتهللاىضر ىعفاشلا مامالا بهذفءىنا| سيمت ىف لعل لهأ ريثكدا ىلع ليلقلار صني
 فرصي ىل سمن الهنأ ىلا نورثك الا هذ وس اصمللو ةلئاقملل هس اهأةعب رأو مهسأة سجس ىلع ةمينغلا ذا) ردب موب مكب لعفاك

 يتحأاثأام لاققءىنلااموب رمعوك ذلاق سنن بكلام نع «قح هيف نيماسملا عيب وادحاوافرصم مرج || تاقرفلا موب نمل دب (متنأ
 هللا هس مهنلا لو سرةمسقوهنلا باتكن م انلزانم ىلعان,الازحآلا نمدب قح أ نم دح أ اموكتم ءنا اذوب ذا اورك ذا ريدقتلاو
 ىوغبلاجرخأو دوادوب هجر أ هتجاحو لجرلاوهلايعولجرلاو هؤالب ولجرلاو همدقو لجرلا راسو لع ىداولاطش (ةودعلب) متثأ ْ
 مكناعأ تكلمامالا قحءىنلا|ذهىفدلالا سم ضرالا جو ىلعاملوقيباطخلا نب رم عمس هنأ هنعم د نسإ وبأو ىمامهفرسكلابو
 فورصم ةميذغلا سج نانونمّؤملااهمأ اوماعاو ىتعي (ةندابمتنمآ منك ك نا) ىاعتوهناحبس هلوقو ُة ىكافرقلا(ايندلا) ورمم

 متمآمنك نا ةمينغلا ساخن ةمبراباوعنقاو كعامط أ هنعاومطقاف فانصالا نم آلا هذه فرك ذ نمد دال تكلا هك
 هذهو لسو هيل عهئلا ىلصدحتان دبع ىلعلزنلاب متنمآو ىنعي (ان دبع ىلعاذلزئأامو) هتبنادحوب مثقدصوةنلاب (ىرصتلاة ودل معو)
 نعكنوائثسي ملسو هيل عهنلا ىلص د هدبع ىلعهلز ر ”أىذلاو ملسو هيلعهتلا ىلص ىنلل ميظعتو ف رشن ةفاضا 00 يدعيلا

 نيب هيف لجو زعفللاقرفردب موب ناقرفلا مويس ابعن !لاقردب موب ىنعي (ناقرفلاموي) ةيالالاقثالا 0
 دهثملوأوهوردب موبوهونب رفاكلاعجونيدمؤملاعجونعي (ناعملاقتلاموي) لطابلاو قحلا | ا 0 7 :
 ةرشع عسنلةعج ا موب|وقتلاذةعبب زار د وك ردلا ىلا زسو هيلعفتلا لجن لوسرن ذيع 3 6 ءايوأوأ

 ال حررشع تحن و اناث دئموب سوه يلعاللا سمانا لوسرتبادصأ و ناضمر نم ة يشع :رشع عيسسل وأ 0 4

 كلذ لثم مهنمرسأو نيعبس ىلعةداي ز مهنم لتقو نيكرسملاهللا مزهف ةئامعستلاو فلالا نيبام نوكرشلاو 3 1 8 3
 ىلا متو هناحبسهلوق 0 مادعأ اكو عل عمنونؤلابأءرصن ىلع ينب(ربدقنوخلكل عقماو) 7 0

 ىداولاريف_ثب ىن-عي (ايندلاةودعلاب) : أذا نيما_.ملارشعمايكيلع هللاةمعتاورك ذاىأ (متأذا) 1 (كسرسأ)
 ا (مهو) ا لا 5 ان ةرالا

 هباخصأو ناينسابأ نعي (؟نمٌلفس أب كر لوإ) ىصقألاثينأتىوصقلاوةكمىليامتةنيدملا نم ىصقالا || 00 0 .٠
 ةثالث ىلعرحبلا لحاسىلاني:مولاعضوم نملفسأ ع ضومىاوناكواهلجالاوجرن ىلا شب رقريع مه 3 0
 اوجوخ نيماسملا نا كلذو(داعيمل ف متفلتخال) نوكرمشملاو مت أنسب (متدعاونولو) رد ,نملايمأ 2 17 ا
 مث متدعاوتولو ىن لاو داعيمري غىلعاوقتلافنيماسملا نماهوعنعلرافكلا جرخوريعلا اوذخأيل 15 2 00
 1 د الا (نكاد) مو دعةرثكو «نلقل مهو متنأ متعلتخال لاّقلا ىلع رافكللاو ع 0-0-- 5

 ءادعأو هئادعأ كالهاوهنيدزازعاوهئايلو ار صن نم ىنعي (الوعفمناك | متنا ىضقيل) داعيم ريغ | 0 0
 0 ل ل ا ا 11 لاما يف نوقتلن دعوم ىلع

 هنيد 2 لوسر بيهتنم مه واق ىفام مهطبثو دعوملابءافولا نم و رو حطبتلانطب حضي ىلا اهل (داعيملا ىف مكفلتخال)
 0 اوعفم ناك | يم هللا ىضقيل) داعيمالب كني عج(نكل و)هببس ,وهللاهقفوامقالتلا نم م1 قفتن ب لف نيمأ لاو لسو هيلع هللا ىلص هللإ



 19ا/

 وذ هسالسو هيلع ةنلا لس للا لتر مق مرد انا اللاقٌقاسنلاةياور فود او ئمبلطلاوذب و

 انين اىتح نافع نب نامعو انأ !تقلطناف سمش -بعىنب ولفون ىنب كرثو باطملاىنب ومثاهىنب ىفىب رقلا

 مهنمهبهللا كعضو ىذلاعضوملل مهاضفر كن ال مث خا اسر ان ل ىنلا

 ونبوانا مسودياغمتلا اسمن ل اوسرلاقفةدحاوانتب ارقوانتكرتو مهتيطعأ بلطملا ىنبانن اوخالاباف

 مهسىفرعلا لهأ فاتخاو هعباصأ نإب كيشودحاو ءوش مهو نحنا مالسا الو ةيلهاجب ىف قرتقنال بلطملا

 سم نممهؤا  غأو مهؤارقف ىطعبف تباثهنأ ىلا مهرثك أ !بهدفالمأ مويلاتب اثوه له ىنرقلاىوذ

 تائريغهن ىلا ىأرلا باصأو ةفينحوبأ !بفهذو ىفاشلاو كالام]وقوهو نايشالا ظح لثمرك ذال سلا

 فانصأ ةنالئىعةمنغلا سجن مسقيف سحلا ىفدود سم ى «رقلا ىوذ مهس و سو هيل عهثلا ىلص ىبنأا مهس اولاق

 ةدجو مهئاينغأ نود فانصالاه ذه عمى رقلاىوذءارقف ىلا فرمهيف ليبساا نباو ناك اسملاوىتاتيلا

 هيلعفللا ىلصةللالوسردعب ءافلخما اذكو ىل رقلا ىوذ مهس تورث ىلع نالدب ةئسلاو باتكلا ناروهجلا

 ديعن/سايعلا ىلمعأ )سو هيلع هللا ىلص ىبنلا نال ىنغىلءاريقق نواضغب الو ىف رقلاىوذ نوطءياوناكلسو

 ريغةبارقلا مسإب قحّتسي ىذلا ثاريملاب ىفاشلاه قل ا وهنوطعياوناكم دعب ءافلخلا !ذكوهلامةرثك عمبلاملا

 هلوقوقامهس ىننالاو نيمهسركذلا ىطعبف ىثنالا لعرك ذلا لضفن ولاقديعبلاو سي رقلان وطعي مهنأ

 وهسجناىف مهسدلىذلا ميتيلاو ىانيلا حلا سخن: | نم ىلععي وتعب ميني حجج (ىاتيلاو) كلاعتو ةناحيتتس

 نيماسملا نمةجاحلاوةقافلا لهأ مهر( ناك اسملا او)هيلاةجاحلا عم ىطعيف هل بأ ال ىذلا مسملارب ا

 سج# فرصمأذهف هيلاةجاحلاعم سلا س#خ نه ىطعيفهلام نعديءيلارفاس اوه ر(ليبسلا نب و)

 سرافلل ىطعيف ةميذغاا اوزاحو ةعقولا او دهش نيذلا نيماغلا نيب ةيقابلا اهساجس أ ةعب رأم سقي وةمينغلا

 هللا لصةللالوسر نأ ر مع نبا نعءىوراملادحاوامهس ل جارلا ىطعي وهسرفأ نامهسوول مهس مهسأ ةثالث

 ىراخبلا« جرت لفنلا ظفل طقسايهوحةباور فو امهسلجرالو نيمهس سرفل] لفنلا فمسق ل سوي ءاع

 هلامهس مهسأ ةنالثهسرفلو لجرال مهسا ل سو هيلعةتلا لس هنلا لوسر نأ دوادىفأةياور ىو لسمو

 ىفاشلاو كرابملانباو كلامو ىىازوالاو ىروثلا ب هذهيلاؤ لعلا لهأرثك أ !لوقاذ هوهسرفل نامهسو

 اذانايبصلاو قاوسلاودحلا درت و مهسلجارالو نامهس سراغا|ةفيدحوب ألاقو قحساو دج او
 راقعلا ىف مامالاريخنب ةفينح ىف دنعو لوقنلاكن وما ا هيلع فوتسا ىذلاراقعلا مسقي و لاتقلا اورضح

 نءولوقنملاوراقعلا نيب قرفالهنا ىلعلدبةبآلارهاظو ماصملا ىلعافقوهلعجيب نا نب و موني همسقب نا نإب

 ىصهللا لوسرناةدانق ىفأ  عىوراملةمين لانس ار نمهبلس قدعةس لاتقل فاكر ثم ناماسملا نم لت

 ليوطشإ دحىف لسو ىراخلاهبخأ اوىدذمرتلاهجرخاهبلسولف ةني هيلعهلاليتق لق نملاق لسو هيلع هللا

 لفنين اماماللزوجيوهبك ارناكىذلا سرفلاو حال سو سوبلم نملوتقملا لع نوكي املكيلسلاو
 مهلعجب م شيحلارئاس نيب نم هب مهصخ برخلا فمن نوكوءالب وءانعةداب زل ةمينغلا نم شدحلا ض عب
 ثعبي نم ضعب لفن ناك لسو هيلعهنلا ىله هللا لوسر نأر مس نبا نع(ق)ةمينغلارئاسف ةعابجلاةوسأ

 هيلعتلا ىلسةنلا وسر تدهش لاف ىرهفلا ةماس نب بيبح نع شيخا ةماعىوسةصاخ مهسفنالاارسلا نم
 ىططعي نبأ نم لفنلانأىف ءاماعلا فلتخاودوادوب ًاهجرخأ ةعجرلا ف ثاثلاوةأد- ملا ىف عب رلالفن لسو

 ىفاشلالاقهبو بيسملا نب ديعسوقوهو ملسوهيلعةللا ىلصةللالوسر مهس نم سج ا سج نم موقلاقف

 لسو هيلعةللا لصهللالوسرذخأ |لاق تماصلا نب ةدابعهاوراهف لسو هيلع هللا ىلإ ص بن !|!لوق ىنعماذهو

 سجل او سجل الا هذه ردق كيلعللا افاام لل الهنا سانلا اه لاققف ريعل بنج نرمةرب وريبخ مول

 لوقوهو ةازغلاماهدكس+ئازارفا دعب ساج الا ةعب رالا نموه .وق لاقو قاسنلا هجوسأ كيلع دود سم
 525252252521 ا كعك اممم ااا سما

 نباونيك اسملاو ىاتيلاو
 قناك سجللاف (ليبسلا

 هللا لص هلنالوسردهع

 هب ىلع م.قي لسوهيلع

 هللا لوسرل مه مهسأ

 ىنب نمهننارق ىوذل مهسو
 نود بلظملا ىب ومثاه

 لفوث ىنب و سمشدبع ىنب
 ةرصنلاب ديني م وقحتسا
 ممطم نب ريبجو نامعةصقل

 ىئاتيللمهسأ النو

 ليبسلانباو نيك اسملاو

 ىلص ةتلالوسردعبامأو
 طقاسهمهسف سو هيلعفللا

 ىوذ مهس كلذكو هبومي

 نوطعيامفاو ىنرقلا

 مهؤاين أ ىطعيالو ره ا

 ىاتيلا ل عمسقيف

 ليبسلا نباو نيك اسملاو

 هللا ىضر سابع نبا نعو "
 هللةتس ىلع ناكهنأامهنع

 مه-سو امهسلوسرلاو
 ركب وبأ ىرجاف هب رافال

 ىلع سم ا هنعةللاىضر

 نمورمع اذكو ةنالن
 ىضر ءافلخلا نمددعب

 هلل ىنعمو م-ممنع هللا

 هلوقك هللا لوسرل لوسرالو
 نأقحأ هلوسروةنلاو

 هوصر



 رفكسلا نع(اوهتن!ناف)
 امي هللا ناف) اوماسأو

 ىلع مويبش ( ريصب نولمعي
 (اولوت ناو) م-همالسأ

 مو نامبالا نعاوضرعأ
 هللانأ اوماعاف) اوهتني
 د الوم

 ف ماع تدل نك ا و

 (متمنغام نأ اوماعا و)

 نأزوجيالو ىذلا ىنععام

 وداود ةنإلا تو
 نأبجول الوصوم بتك
 متمنغوةفاك ام نوكت

 فوذحم .ئاعلاو هةلص

 هومتنغ ىذلا ريدقتلاو

 ىتحليق هنايب (ئمنم)
 هنلناف) طيخملاو طيخلا

 تلخدامتا ءافلاو (هسج

 ةازاجلا ىنعم نم ىذلا ىفامل

 عص هوم ىف هيف تامجامو ناو

 للا

 نينمؤملاناتفاوكرمشلا نءيىنعي(اومتاناف)ءاكرششلاو دادنالا نمهنودام علب وكرم ثهمذ سدلاصلاخ هلل

 لصوب ىتح مهتاين لا نم ئش هيلع الهلا ناذ ىنهي( ريصب نولمعياعهللاناف) مهاذباو

 نينمؤاالاتقىلا اوداعورةكلا ىلعاورصأو ناالا ن ءاوضرعأ ناو ىنعي ( اولون ناو ) م-هاوث مهبلا

 من) )كفاح و مهملع يرصان دمكيلولانا ىنعب(ك الومةنلانا) نونمؤم اا هيأ ىنعي (اوماعاف) مهئاذباو

 هبءالكو هتءافكوهرصنوهظفح ىف ناك غىل اوملا مذوه ىلاعت وهناحعيسةئلا نا ىنعي ( ريصنلا معن نوىلوملا

 مثغلا (لوسرالو هسج هلل ناذ ئوث نم متمنغام نأ 0 وزءهلوق م ريصتلا عنو ىلوملا معن هلوهف

 ىفنافلتحمأدحا او ىمسم نامساءىبلاو ةمينغلا لهءاماعلا فلتخاو ماغوهفامغ مغيب مظلة لآ زوفلا

 امأوةونع هوذخاذ ناكرشملا لاومأ نمهيلعنومالارهظام#_هينغلا بئاسلا نبءاطعلا ةفةيمسنلا

 سجل |هيفو لاتقب ةونعرافكلالام نم نوما لا باصأ اامةمينغلا رولا نايفسلاقوءىف ىهف ضرالا

 ليقوةللاىمس نلوهف سج هيف سيلولاتقريغب هيلعاووصامءىلاوةعقولادهش نمل هسامجأةعب رأو
 روثعلاكباكرالو ل. هيلع مجوب ملامءىفلاوةبلغورهق نعةونعرافكتلالاومأ نمذ_خأامةمينغلا

 حيحصلاو د>اوئشل نامساامهودح اوامهانعمةمينغلاوء فلا نأ ليقو ةنداهملاو حاصلا لا اومأوةب زملاو

 ىلعمطاومأ نهذخأامةمينغلاو باكر الو ليخ فاحاريغب رافكلالاومأ نمذخ أ امءىناف نافل تي امهمأ
 00 ملا ته لاس وهناحب سةلنارك فقب اكروهيلعليخ فاح اب ةلغلاورهقلا لبس

 0 1 لوس رودس نين انطسخلاو اللا ع نكن ىأ نم عيون نم متمنغام نأ اونلعأ و ىلاعت
 م احلاوه هنالىلاعتهسفنل فاض ا هناو كربتلا ليبس ىلع مالكح انتفاهندهلوق نأ ءاهقفلاو نب رسفللارثك أ
 نسحلالوقاذهو هتلاهلك ةرخآلاوايندلا نالادرفمهلل هنمامهس نأ هنمدار ١ا|سلو ءاشفيكه مسقيف هذ

 ةعب رآساج ا ةسج مسقت ةمينغلاو د حاوهلوسر مهسوةنلا مهساولاق ىخنلا مهارب اوعاطعو ةداتقو

 ىف رفلاىذلو لوسرلل ل جوزءهللارك ذاكفانصأ سل قابلا سجن اواهزرحأ واهياعلئاق نمل اهسامأ
 لجو زعفتل مهس مهسأ ةتسس ىلع سما سجس مسقبةلاعلاوبأ لاقو ليدسلا نباو ناك اسملاو ىااتبلاو

 ىلصةنلاكوسرل مهس مهسأ ةسج ىلع مسقي ةمينغلا سة نا ىأحصأل والا لوقلاو ةبعكلا ىلا فرصيف

 ىورودجأو ىفاشلا لوقاذهو مالسالاة وق هيفام و نيماسملا/ اصل وه مويلا 0

 ىف سو هيلعهّنلا ىل_ص ىنلا مهس نالعجيامهنع ىلا متةثلا ىضر ربع وركب و ناكلاق مههاربا اربا نع شمالا

 قدود ص هنومدعل 1 .وهيلع هللا ىل_ص ىنلامهسةفينح .وب !لاقو ةقيلخ الوهةداتقلاق 'وحالسلاو عاركلا

 ناونيك اسملاوىئاتيلاو ىف رقلاووذ مهو ةبآلا ف نب روكذملا فانصالا ةعب رالا ىلع سجنا مسقيف سما

 ا ا رقلا ىذلو ) ىلا توهناحبسهلو ةووق لد دسلا

 مطلخنال نيذلاهموقلاقو سي رق عيج مه موقلاقف مهيفاوفلتخاو سو هيلع هللا بصةنلالوسر

 للطلاؤن وماهون مهىلاعتةنلاهجر ىبفاشلا لاقو مئئاهونب مه نيسملا نب ىلعو دهاجلاقوةقدصلا

 لاق معطم نإ ريبج نع ىورام<«يلعلدب وةوخا اوناكناو ع ئهنم لفوت ىنباالو سمش دبع ىنبل سدلو
 نحواننكرتو بلطملا ىبب تيطع اهناا لوسرايتاقف لسو هيلعهتنا ىل_ ىننلا ىلا نافع نب ن معو انا

 تيطعأةباور فودحاو ئمبلطملاونب ومماهونبامنا |سوهيلعفتلا ىص هللا لوسرلاقف ةدحاو ةلزنع مهو

 الو سمش دبع بل ملسو هيلع هللا لص ىنلا مسقب 2. لو ريبجلاق ةباو رفوانةكرتو سهلا سم ن نم تاطلا ىت

 ناملك,ن افع نبنامعو وهءاج عطم نب ريبج نادواد ىفأة باور فو ىراخبلا هجرت .رخ ايس لؤون ىنبا
 تمسق هلال و رم ندا 0 نشا مذ 0 00 اوسر

 رهو



 )١460( ايااهئاقتاةبقاعزوكتم (ةرسحمسهبلع نوكتم اهتوقفنيسف)
 نب.لهجوبًاالجررسشعىنثااوناكو ردب موب نيمعطملا ف تل زن لتاقمو ىلاكسلا لاقو ةرخآلا فاط ىودجال

 نب رضضنلاو ماشهنب ىرتخبلاوب أو جا اانب اهبئمو هيدن و سمش درع نا ةعبد رانباةبيشوةبتعو ماشه

 باطلا دبعنب سابعلاو لفون نب ىماعنب ثرحاودوسالا نب ةعمزو فلخ نب ىبأو مازن: ميكحو ثرحلا

 دسبعنبسابعلاءالؤه نمل سور زجر شع موب لكى شا مهنم دحاو لك مطب ناكف شي رق نم مهلكو
 4 سرح نبنايغس ىف أى تل ازين ةبتعن محلا لاقو ماز نب ميكح و ملسو هياعفتلا ىل_صةنلا ل اوس رمع تللتلا

 وبأرجأتسا زب أنبالاةوالاقشمنودبر أو نانثاةيقوأ لكةيقوأ نيعبرأدحأ موي نيكرشما ىلع قفن انيح

 ربأتسا ل يقو برعلا نم شاجتسا نم ىوس م سوهيلع نا ىلههننا لوسر مهب لئاقيل نيغاً دحأ موي نايفس

 نم بيصأ نم بص ليقو سرعت ل اوسر مهم لتاقتف ةنانك نم شياحالا نم نيفل ا دحأم وبا

 ناوفصو لوج ىنأ نب ةمركعوةعيب رىنأنبهللا دبع ىشمةكمىلاهريعب نايفسوبأ |عجرو ردب موي شر رق

 نر ننام ارك ردن م وب مهناوخ او مهؤانب أو مهؤابآب يصأ دق 5 شإ رق نم لاج رف ةيمأنا

 ؛ || انونيعافةرايخلتقوىرتودقاد- ناش رةرشعماياولاةف ةراكك شي رق نمريعلا كتف 4 تناكرمو

 اودصيل مطاومأن وفنياورفكن يذلا نا تلزن مهيففانم بيصأ نءار اثهتمكردنانلعإ هب رح ىلعلاملا| دهم

 نيكرمشملا نم مطاثم أى لعمطاومأ نوقفنب ل يقوهلوسرو للابن اسالا نعساذلا اوف رصيل ىأ هللا ليبس نع

 م)هج ولا كلذ فمطاومأ | ىنعي (اهن 'وقفنبسف ) نينمؤملاو ٍ .و هيل عهنلا بص هللا ل وسر لاّتق ىلع مهءاوو قتيل

 مطاومأن الةمايقلاموبةمادنوةرمسح مهيلعنوكي مهاومأ نماوقفنأام ىنعي( نوبلغي مثةرسسح مهبلعنوكنت

 نبذلاولاقا ذطو ٍلسأ نم مهيف نال مهم ىنعي (اورغكنيذلاو) نوامٌوبام نورفظيالو نوبلغي و هذ"

 نم ثيبحلاةتلازيعل) رانلا ىلا نوقاسي ىنعي (نورمش< منهج ىلا) مطاومأ نيقفنملا نم ىنعياورفك
 بيطلا قيرفلامهو نينمؤملا قرف نيبو ث بحلق رفلا مهورافكسا| قي رف نيبهللا قرفيل ىنعي(بيطلا
 لمعلا نم ثيبحلا لمعلازيعللاقوةواقشلا ل هأ نمةداعسلا ل_ه زي لاقهناذ سامع نبا لوق ىنعماذهو

 ليبدسق راقكلاقاقتأ هازل ليقوةنلاثيطلا لمعلا لغو رانا ثيل لسفلا لع راسل

 هكريف) ضعب قوفهضعب ىنعب(ضعب ىلعهضعب ثيبحلا لعجي و) هللا ليبسىف نينمؤملاقافن اوناطيشاا
 (كاا ثييحلا ىنعي (منهج ىف هلعجيف) م ارتب تح ضعب ىلاهضعب مضي واءيج هل جيف ىنعي (اعيج
 مهنالةرخلاواين دلااور مسخ مهنأ ىنعي (نورساخلا مه ( ثيحل | ىلا وأن اطيش | ليبس ىف نيقفنملا ىلا ةراشا

 000 (اوهتني نا اورفك نيذلل) دما لق ىنعي (لق) ىلاعت وهناحءبسهلوقَد «ةرخآلا ب اقتعمطاوماباو رم

 تضم دقفاودوعي ناو) مالسالا لبق مهم ون ذو مهرفك نم ىضم دقام ىنعب (فلس د فام مطرغغي) كارتقلا

 رفكلا 3 ءوهت |نارافكتلاءالؤهناةبآلا ىن_همو هنأ. اور صنوهثادعأ ك الها ىفىنعي (نيلوالا تنس

 رفكلاىللا اوداعناومهتكر شو هرب نمل لل ثاومزتلاو مالسالا نبد ىف اواخدو

 مالسالا نأ ىلعءاماع' |عجأ أو هئايلوأو هناين ارصنو هنادعأ كالهاب نيلوالا ةنس تضم دقف هيل عاورصأو

 هتادندار( .ويكهمالساةعاسوهو ةيلاملاوةين دبلا تادابعلاءاضق نم ئوشهمزاب لر فاكملا لسأ اذاوهلبقامسج

 نآوجراف رفبكن مهلبقام مده نعز كد. ديحوتلا ىزارلا ذاعم نب ىبحلاق بن ذهيلع سيل هنأ !كلذب ىنعي

 كرش نوكي ال ىت-ىنعي سابعنبالاق (ةنتف نوكنال ىتح مهولناقو) بنذ نمهدعباممده نعزوتدإال
 نودةصااخ ةللاهلك ةدابعلاو ةعاطلا ن وكس: ىبعب هنلوإ كص نءدلا نوك,و ءالب نوكي الىتح نسا لافو

 ققحسانيدس لاق 1 اهيلاو 1 ل وهريغ

 (نوباغيمن) ةرسح بأ قنتو

 لثالد نموهو سمالازخت

 لبق هنعربخأ هنالةوبنلا

 ريخأك ناكف هعوقو

 متم نال(ندرشع مهج 7
 همالسا ن_سحو لأ نم

 هللا زيل ( ىف ماللاو

0 0 

0 

 قبرفلا(ثيبحلالعجو) [ 6
 ضعي ىلع هب ) ثييحلا
 هعمجيف (اعيجهك ريف

 ىأ (ماهج ىفلعحيف)
 (كئلوا)ثيبخلا قي رفلا
 ثيخلا قب رفلاىلا ةراشا

 مهسفنأ (نورساخلا مه)
 نبذال لف) 0

 نايفسىبأىأ (اورفك
 مهام (اوهتني نا)هباأو :

 هللالوسرةوادع نم هيلع

 هلاتقو ممسوءهيلعهنلا َْضص

 رفغي) مالسالا فلوخ دل

 نمو( فاس دقام مط
 (اودوعب ناو) ةوادعلا
 تنس تضم دةفاإ هلثقل

 ىف كالهالإب (نيلوالا
 ىقعلا ف باذعلاو ايندلا
 اذا رافكتلا ل1 ءاتغموأ

 اوماسأورفكلا نعاوهننا
 نمام تفا.سدقام م-طرفغ

 نأىلا (ةنتف نوكن ل 0 اذادي راانأىفةللاهجرةفينحوبأ ١ جتحاهب 0

 هدحو مالسالا نب د مويف قب ولطإب نيد لكم هنع ل حمضب د(ةنيهلكن بدلا نوكيو) طقكرش مهبف دج وبال



 لوصر مهجارتاوةيديبدحلا ماع سوهيلعةللا ىصةنلالوسراو دص|كمار+ادجسملا نعنودص» )١8,8( مهنأ مطاحر نوب عيال فيكو
 دصلا نم نيئمّؤماو هللا

 ةالو نحن نولوقب اوناكو
 «ءاشن نمدص:ةمرحلاوت يلا

 ليقف ءاشن نم ل_خدنو
 امو (هءايلوأ اوناك امد)

 مهك ارشا عم اوقحتسا

 نآنبدال مهتوادعو

 مرسلا ىمأ ةالواونوك
 (نوقآلاالا هءايل اوأ نا)

 ناريمضلا ليقو نيماسملا نم
 ْنكل وز هنباىلا ناعحار

 (نوماعال ,مرتكأ

 ناكنم ىتنتساهنأك كلذ
 دارو أدناعي وهو لع

 ةإقلابدارباكعيجلارثك الإب

 مهالص ناك امو مدعلا

 ١ ريغ صءاكمالا تيبلا دنع

 رئاط وهو ءاكملا توصك

 لاعف وهو توصلا يلم

 رفص اذا وك كم نم

 مها كلذوىدصلا نم

 تببلاب نوفوطي اوناك
 نيب نوكيش.٠ مهو ةارع
 اهبأنورفص,مهعباصأ

 نولعفياوناكو نوقفصي و
 هللالوسرأرقاذا كلذوحن

 ىف سو هيلعةنلا لص
 هيلع نوطاخي هنالص
 باذع(باذعلااوقوذف)
 ردب موب رسالاو لققلا

 (نورفكن منك ام
 ىف لزتو كرفك ببس
 اوناكو ردب موب نيمعطملا

 ' مهب ذعمفللا ناك امو مهيف تو مهمذعيل هللا ناك امو ىتمال نينامأ ىلع لزئ اهلنا نا مس وهيلعةللأ ىلصةللا

 ىلاعتو هناحسهلوقو ف ىذمرتلاهج .رخأةمايقلا موب ىلا راذغتسالا ويف تكرتتيضماذاف نورفغتسي مو

 هناحببس هئال مهرهظأ نب نم كجورش دعب ىنعي مه ذعي نأ نم مهعنع ئثىأ ىنعي (هللا مهنعبالأ مطامو)
 اوفلتخامث مهبذعمهنأأةيآلا هذه ىف نيب و مهرهظ أ نيب موبف ميقموهو مهن عيال هنأ ىلوالا ةبآلا ىف نيب ىلاعتو
 لوالاب اذ_ءلابدارأ ليقو ةرخآلاب اذعهبدارأليقو ردب موب رسالاو لق اوه ليقف باذعلا اذهىف

 اذهم وايندلا بان علوالا باذءلايدارأليقو فيسلاب باذعلا ىناثلا بان ءلابدارأو لاصئنسالا َباذع

 هلوقب ةخوسنم مهبذعيل هللا ناك امو ىلاعنهلوق ىهوىاوالاةبآلا ن_حلا لاقو ةرخآلا ب اذعباذعلا
 نو دصيمهو]) ىلاعت لاقف مهم ذعي هاجالام نيب مثخسنلااهلخ ديال ابخالا نالدعب هيفو هللا مهن ءبال أ مطامو

 ىلص.::!لوسراودص نيح كلذو تيبلا, فاوطلا نعنينمؤاا نوعنةمهو ىنعي (مارحلادجسملا نع
 نولوفي نوكرسشملا ناك سحلا لاق (هءايلوأ اوناك امو) ةيدي دحلا ماعم ارا تدبلا نعهباخصأو مسوهيلعهللا

 نا) مارا دجسملا ءايل اوأاوسيل ىنعيهءايلوأ اوناك اموهلوقب مهيلعةللادرف مارا دجسلاءايلوأ نحن

 (نوماعيال) نيكرسشملا ىنعي( مهرثك أنكلو)كرشلان وقتي نيذلانينمؤملا ىنعي (نوقتلاالاهئايلوأ

 رافكلان الجوز عهتلارك ذامل (ةيدصتوءاكمالاتيبلا دنءمهتالصناك امو) لجوزعهلوق ف كلذ
 ءاكملاو ةيدصتو ءاكمتناكمدنعم_متالص نأوهو كلذ ف ببسلا هبقعرك ذ مارحلا تيبلل ءايلواباوسبل
 ىفلأي رئاطوه ل يقوريفصهلزالابنوك,ض يب أر يط مس! ءاكملاورفصا اذا و كمي ريطلااكملاقيريغصلا ةغللا ىف
 هنأامهدح أن الوقهقاقتشاوهلصأ فو قيفصتلا ةيدصتلاو هريغص ىنعب هئاكمةرثكل كلذب ىمس في رلا
 هلصأةديبعوب أ لاق ىناثلا يش ىلا عجربالو ماكّتملل بيجلاك لبجلا نم عجري ىذلا توصلاوهو ىدصلا نم
 ربخ ا ىلاعتو هناح بسس هللا نكلو ةالصباسيل ةيدصتلاوءاكملاو ىرهزالالاقلادلا نمءايلا تادباف ةددصن

 « ءاكملاوىدصتلا هئالص ع تباث نب ناسح لاقةيدصتلاوءاكملااهساو ىمأ ىنلاةالصلا ناكماواعج مهنأ

 ىنب نمرفن ناك دهاجلاقو نوقفصإ ونورفص!ةارعمهوتبلاب نوفوطي شير ق تناكس ابع نبا لاف
 مههاوفأ ىف مهعباص نواخديوهبنؤزهتسيو فاوطلا ىف لسوهيلعهنلا لصىنلا نوضراعي رادلا دبع
 نبةماسابأ تلأسة عيد رنب رذعج لاقو ريفصلا ةيدصتلاو ق دشلا ىف عباصالا لعج ءاكلل اذن اورعض و
 ملسو هياعهتلا ىلص ىنلا ناكل تاقملاقوارفصامهيف خمفن يفك ع مخ ةيدصتو ءاكمالاهلوق نع نججرلا دبع
 هيلعهنلا لص ىنلا ىلءاوطل خي ناقةصيهراسي نعنالجرو نارفصي هنيمي نعن الجر ماق دجسملا لخداذا
 هريغلوق ىلعو مط ةدابععون ةبدصتلاو ءاكملا ناكسابع نبا لوق ىلعفرادلا دبع ىنب نممهو هنالص سو
 نافةالص كتللذ ىمسىلاعن وهناحبس نبا نالحصأ سابعنء١لوقو م وهيلعفللا ىلص ىنلل ىذأ عون ناك

 َج رف ةالصةبدصتلاو ءاكملا كلذن ودةتعي مهنا تلقةالصلا سذج نم كلذ سيلو ةالصاهامس فيك تلف

 لوقكوهفهلةالصالفهنالصةيدصتلاوءاكملا ناك نمنأوهورخآه جو هيف و هدقتعم بسح ىلع كلذ

 مارحلا دجسملا نعني_:مؤملامهدص ةيدصتلاريبج نب ديعسلاقوهلبيءالف هبيعءانخسلا ناكنم برعلا
 ىنعي (باذعلااوقوذف) ىلاعتو هناحبسهلوقووق عنااوهو دصلا نم ةبدصتلا اذه ىلعف ةالصلاو نيدلا نعو
 ينعي (نورفكتم نك امب) باذملا اوقوذفةرخآلافمطلاق,ليقوايندلا فرسالاو تقلا باذع

 (هنلال يبس نعاو دصيل مهاومأن وقف ذءاورفكنبذلا نا) ى اعتوهناحبسهلوق يي ايندلا ف رفكب يسب
 ىنلا هيلاملامهتدابعاهيةعرك دةيدصتلاوءاكملا ىهوةيندبلاراقكلا ةدايعىاعتو هناحبسهتلارك ذامل

 ال روؤجر شع موب ل كم مم دحاو لكم عطب ناكو شب رق نم مهاكذ الجررشع ىنثأ

 . هللالييسوه و سو هيلع هللا ىلص دمت عابنا نعدصلا قافنالا ىف مهض ءرغناكى أ (هنلا ليبس نعاودصياهاومأن وففشإاو رغكنيذلانا)
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 ىلص دم هلوقي ىذلا ناك نا ىنعي لمقو مسو هياعهنلا لص دن هب ءاج ىذلا نآر قا ىنعي قا وها ذه ناك

جائيلعرطمأ قحاوه كلذريغوةوبنلاءاعد اوديحوتلا ىمأ نم /-وهيلعةنلا
 اهترطم أ 5ىنعيءامسلا نمةراخ

 لئاسلأسلْزن ثرحلا نب رضنلا فوةيضاملا مالاهب تب فعام لثم ىنعي ميلأب اذ _ءبانتئاوأ طول ءوق ىلع

 لاقردب ءويباذعلا نملأسامهب قاف ةنآ ةرشع عضب ثرحلا نب ريضنلا فلز دقلءاطعلاق عقاو ب ذب

 | نبهبقعو ىدع نب ميعطاربص شرق نمةثالثر دب مون لسو هيلعهتلا ىلصةللالوسر لتق ريبج نبديعس

 ٍ وبألاقلاق سنأ نع (ق) لهجوبأ كلذ لاق ىذلا نا كلامن,سن أ ىو روث را نب رضنلاو طيعم ىف

 مهبذعيل هللا ناك ابو تازنف ةيآلاءامسا ا نمةراخ انيلعرطماف كدنع نقم اوها ذه ناك نا مهالا لهج

ع نودصي مهوهنلا مهب ذ عيال مطامو تازن هوجر أ اما ةبآلا مهبف تنأو
 لجوزعهوق و مارحلا دجسملا ن

 اميةلدتملاةيالاهذه قح_سانب دمج لاقف ةبالاهذه ىنعم ىفاوفلتخا (مهبذ تنأو مهمذعيل هللا ناك امو)

 لاقفاهعماوبن وةمب ذعيالورفغتسن نتوانب ذعيال هئلا نااولاق ,من أ كلذو نيكرم لا نع ةباكح ىهواهابق

 ناكنامهالااولاقذا اومهسفنا ىلعمهحاتفتساو مهترغو مهنلاهج هرك ذب ملسوهيلعهثلا ىلصهيبنل لجوز عقلا

 نءنو دصر مهو نورفغ:_ساوناكناو مهرهظأ نيب تكن اوهنلا مهبذءيال ا مطامو مرياعا در ىلاعتلاق

 دمتي تن ًاومهم ذءلهنلا ناك امواهلي وانةعاججو كاحمضاالاققف هانعمىفاوفلةخاو هيف تنأو مهمذعيلهنلا

 قياهنمج رخام من ةكع ميقموهو سو هيل عهّنلا ىلصىنلا ىلعةبآلاه ذه تلزناولاق مهرهظأ نيب مهيف ميقم

 كنئلوأج رخاملمن نورفغتس مهو مهم ذعم هللا ناك امو لجوز عهللا لزن اف نور هغتسي نيما_سملا نمةيقب

 بذعيسابعنب !لاقومهدعو ىذلا باذعااوهف ةكمحتف ىفهللانذأن ء رفاكللارهظأ نيب نمنوماسملا

 مهبفتن 1 اومهذعيل هللا ناك امو هللا لاقف سعأ ثيدع قدمي وهعماونمانبذلا اداهنماويبن ج رخىتحةي رقهطلا

 لاق 'وهنلا مهم دعبل ىطام ومط ننالاق اوجرخامأف نيماسملا ىنعي نو رذغتس مهو مهم ذعم للا ناك امو ميقم

 كنارفغفاوطعلا نم مهغارف دعب نولوق..اوناكمهنأ كلذو نيكرشملاىلا عجار رافغت_سالا اذه ,هضعب

 ءامسلا نمةراةعانرلعرطماف كدنع نه ق+اوهاذه ناكن امهالا شي رقتلاقنامورنب دز لاقو كنارفغ

 لاقونورفغتس مهو مهبذعم هللا ناك امو ى اعتةنلا لاقف هللا كنار فغاولاقفاولاقام ىلعاومدناوسمأ اماف

 ولو نيرفغتسم اوئوك ل مهنكلواورفغتساول ىأ نورفغتسإ مهو مهبذعمهنلا ناك اموهانعم ىدسلاوةداتق

 لجرلاك ةملكلاهذهمرافغتسالاو مالسالا ىلا مطءاعدا ذه ليقو نينمؤماوناكلةللااورفغتساو نذل اورقأ

رفغتس مهو ةمركعو دهاجلاقو كبقاعأال ىتح ىنعطأ ىأ ىنعيطت تنأو كبقاعأ المد بع! لوقي
 ىأنو 

 لثم رفغتمسرو نمؤي هنأ ةباذعلا هللا نمهل قمس نم مويفو سابع نب لاقوا اوبذءاملاوماس أ ول ىنعي نوماس

 لاقوهريغو مازح نب ميكو ورم نب ليهسو لهج ىنأ نب, ةمركعو ةيمأ نب ناوفدو برح نب نا يفس ىنأ

 ناكنا اولاقواوغاٍب الر افكلا ناةبآلا نعم فلبقو رفغتسي نم موال صا فو ىأ نور مغتس مهو دهاحي

 رطمال كلذ عمهناوهلوق ىف قح ا د# نا ىلاعتوهناصبسهتلاربخ|ءامسلا نم راح انيلعرطماذ هلوق ىفاقحد#

 دروأو سو هياعهثلا ىل_دهلامظعت كلذو مهرهظأ نيب مادام ءامسلا نمةراح هتوبن ىركةموهنادعأ ىلع

 هللا مهبذعي مهولتاقةبآلاهذهريغ ىف لاق. فيكسف مهب باذعلا لو زن نمةعنامهتماقا تناك اذاهنا اذه ىلع
 هلوقوهو ىناثلا باذعلا نمدارملاولاصئتسالا ب اذ_ءوهلوالا باذعلا نمذارملانا باوجلاف كي دياب

 لهأ لاق لاصتتسالا با ذع نود كالذو رسالاو ىبسلاو لتقلا با ذعوه كي ديإب هللا مهب ذعي ىاعتو هناحبس,

 لوسرلاق لاق ىرعشالا ىسوم ىفأ نةباذعلا نم ةمالسو نام رافغتسالا نأ ىلءةبآلا هذه تادىفاعمل
 اسما دال 1106 طلع:

 ( قا“ - (نناغ) - "0 )

 سنج نم رخآ عونب
 ردب موب ل ثقف ميلالا باذعلا
 لاقهناةب واعم نعواربص

 لهجأأم ابس نم: لجرإ

 موي اعاوكسام نيح كموق
 نم ل هجالاق ةًأسعا

 لوسرلاولف كموق ىوق
 مهاعد نيح مالسلا هيلعهللا

 وهاذ_هناكن ا ق+لا ىلا

 رطماف كدنع نم قا

 موءامسلا نم ةراثع انيلع
 اذه ناك نا اول اوه

 هلاثد_هاف ق-حلاوه

 مهبذ_يل هللا ناك امو)

 ديك ًاتلماللا (مميفتنأو

 نا ىلع ةلالدلاو ىننلا

 مه رهظأ نيب تنأ أومهس 55

 تعب كنالميقتسم ريغ

 الناهتنسو ناملاعلل ةحر

 لاستلسلا با دعاموق دل
 مهرهظأ نيب مهيدن مادام

 نودص م مهنإب راعشا فو

 مونع رجاه اذا باذعلاب

 مه و مهم دعم للا ناك أم 2

 عضوم فوه(نورفغتس
 رافغتسالا ىقاءانعمولاحلا

 نم اوناكولو ىأ مهنع

 رفكلا نءرفغتسيو نمؤي
 ناك اموهانعمو أ مهيدعامل

 نم مهبفو مهبذعم هللا

 نيب نوماسملا مهورفغتسد
 نع فل نم مه رهظأ

 هيلعهللا ىلع هللالوسر

 نيفعذتسملا نم مسو



 سعأ كيلا صا نا هناف درب

 هر ”أاودتقاو مهيعس هلبا

 أ (كوتبثيل) مهركمهنلا لطبأف

 وأ) كوقثوبو كوسبحيل
 وأ) مهفويسب ( كولتقي

 ةكم نم (كوج رحب
 دياك-لانوفخيو(نورككو)

 هللا نحو (هللاركميو) هل

 ةتغب مهيتاب ىتح مط دعأام

 (نبرك املاري_-- هللاو)

 زكم نم ذأ هركمىأ
 ناك ارثاتؤ 1 او ةريسع

 نآرقل !ًارقب مالسلا هيلع
 نورقلارابخأ رك ذبو
 لاقفهتءارق قةيضاملا

 تثئشوا ثرحلا نب رضنلا

 ىذلاوهو اذهلثم تاقل

 ةححسنب سرافدالب نمءاج

 ثيداحأو متسرث يد
 لك لدا و( لزف ملا

 ناآرقلا ىأ (انتانآ مهيلع

 اناقلءاشنولان:عمس دقاولاق)

 ريطاسأالا!ذه نا اذه لثم
 مهنمفلص اذه دو ( ني اوالا

 نأىلااوعد مهنال ةحاقوو

 نم ةدحاو ةروبساؤباب
 هباوتاب لفن ارقلا اذهل ثم

 ناك نامسهللا اولاق ذاو)

 و*) نآرقلاىأ (اذه

 مسااذه (كدنع نم قحلا

 ريخ قملاو لدفوهو ناك

 لاقالنرضنلانا غدرا

 نيلوالا ريطاسأالأ اذه نا

 مالسلا هيلعىنلا هللاق
 مفرف هللا مالك اذه كليو

 ءايخرلا' ىلا "هاو را

 قحاوهاده ناكنالاقو

 انيلع رطماف) كدنع نم

 (ميل أبا ذعبانتث وأ ) ليفلا باهصاب تلعف اكليحساابهراكن | ىلعان قاعف قم اوهنآرقلا ناك ناىأ(ءامسلا ن.ءةراخج

 بيخواوتهفاياعاورصبافهعجضم ىلا اوراثاوحبصأاماف نيدطرتماونابوههركت 199(2)

 ناىرأ ىف اهريغىرأام ىأرب مكيلع نريشالةنلاو لهجوب أ !لاقف ىدجنلاخيشلا قدصاولاقف مدالب نم

 ةب رضاعيجهوب رضي مئامراصافيس ىتف لكى لعن ئايتفاط_سوابيسنإباش شي رق نم نطب لكن ماوذسخأت |
 شب رق برح ىلءنووقن مشاه ىن نم ىحلا اذه نظأ الواهلكل ئابقلا فهمد قرفتهولتقاذاف دحاو لجر

 مدوج أو هىتفلا اذهق ددنيعالا سيلب لاقفهتيد شي رق ىدؤتف لقعلا اولاق ثالذاودارأ اذ !مهتاوافاك

 هيلعهللا لص لب ربج ىتاف هيلع نوعمتجم مهو لهج ىنأ لوق ىلعاوقرفتفهربغىرأاللافاملوقلاوانأر
 رزعهللانذأو هيف تدب ناكىذل' هعحضم ف تسال ن أه ىمأو كل ذب هربخاف لس وهياعةللا ىبصىنلا لو |

 قت يبي نأ بلاط ىنأ نب ىلع سو هيلعثلا ىبس لا وسر ىماف ةنبددملا ىلا ج و رخلاب كلذ دنعهل لجو

 ل سوءهيل عهنلا لد هنلالوسر جرخ مهر 1 رمأ مهنم كيلا صاخي ناهناف ىندريب حشناهللاقو هعجم صم

 انا أرقيوهو .هسؤ رول ناالااتب 2و جارت دع هراصب الجو زعهللاذخ او بارت نمةضبق ذخاف

 ىتحةكمايلع فاخوركب وب أو وهروث نمراغلا ىلا ىضمو نو رص ال .هف هلوق ىلا الالغأ مهقانعأ ىفاناعج
 ايلع نوسر حن وكرسشملا تاب واولاق هنت امأو هق دصاه دنع عضوت عئادولا تناكو اهلبق ىنلا عئادولا هنعىدؤي |

 هيلا اوراثاوحبصأ اماف !سوهيلعةنلا ىلص ىنلاهن أن وبس سو هيلعهنلا لص هللا لوسر شارف ىلعوهو
 ىلعاورراغلا اوغلبا هاف هباطىفاول سرأوهرثأ اوفتقاف ىردأاللاق كبح اص نبأهل ل .ةفايلعهوأر فهولتةيل
 ةشيدلا ىلا جا رخ مانالث راغلا ىف ثك-ةرثأهباب لع توبكنعلا جسنل نكي لهل دولاولاقف ت ”وبكتعلا حسن هناي
 هدوم ا(كوح ف يخل ةيفخ فايت اركسلا لس راو رغك نبا كب ركيذاو لمت ناصسملوك كلذ

 وبأ مهيلاراش ا كىنب ( كواتقيوأ)ةكرحلا ىلعر دقي الهنال هت ًادقف هقثوأوايش دش نم لكنال كوقثوبو

 مهمزاو ىنعب (هللاركعو) ك سمأ ف نوربددو نولاتحو ىنعي ( نوركعو ) ةكم نم ىنعب(كوجر خو أ) لهج
 ريب دتلاوهركملاو مهركمةلماعمةنلا مهلماعي وانعم ليقوهتلب اتم ىف هنالار كم ءاز لا ىمسف مهركمعازجةنلا

  ىلاعتوهناحبس هثلاو لو هياعهنلا ىبص د ىم أ لاطب | ىفاولا حا مون ىنعملاو قحاب رييدتلا ىلا هتهنلا نموهو
 فيكت لق ناف( نيك املاريخ هللاو) هريب دولا لعفرهظو مهربب دنو مهلعف عاضفهرصنوهاوقو هرهظا

 نبرك ام! ىوقأللاودارملا نوكين ألمت لق مهركم فري الو نب رك لاري ةنلاو ىلاعتو هناصبسةنلا لاق
 مهركمنادارملا ن وكي نأ ل محي ل يقوةنلا لعفب لطب. ركم لكنا ىلءهيبذت هيفو ىوقأ عضوم ربخ عضوف
 هللا لعف نالب ليضفتلادارملا سبل ليقو نب رك |ىلاريخ هللاو هتلب اقم ىف ىلاعتو هناصيس لاف مهمعزب ريخ هيف

 نب رضنلا فتلزن (اذه ل ثمانلقلءاشن ولانعمس دقاولاقانناب [مهياع ىلئ:اذا او)لجوزعهل اوقف اةلطمربخ

 متسر نعمه ااا عمس و ةريخلاو سراف ض رأ ىلا فاتخ ناكهنا كالذورادلا دبعىنب نمةمةاعنب ثرحلا

 ليخئالاوةار وتلا نؤ رقي مهاربف ىداصنلاودوويلا نمداّبعلاب رع ناكو محلا تاهو راك كسا

 ىلصي وأ قي وهو هيلا وأدق لسوهياعهللا لص ىننلا دجو ةكمءاجاماف نوكبي ونودحسونوعكرب و

 لا[ سفحشنلا ىو عونا قلن امن ولدت هب ءاج ىذلا| ذهل م ىنعيانعمسدق ثرملا نير ضنلالاقف

 او ردقولو كلذ نع مهزجم نابأو ىدحت ادعب اذه لث ؛ماناقلءاشنول ,طوقب لطابلا مهتاعداب هيف ةوبشالىذلا

 نإ) اذهل ئانلقاءاشنولمطوق ىفمهبذكك لذي ناب ةغالبلاناسرؤوةحاصف: له مهو هنعاوفلخكام

 قااوهاذه ناكنا مهلا اولاقذاو ) ىلاعتو هناحعبسدهل اوقف نيضاملارابخأ ىنعي (نياوالا اريطاسأالا اذه

 سابعنب|لاقاضيأ اثرها نب رضنلاىفتلزن (ميلأباذعبانتئاوأءامسلان مةراخانيلعرطماف كدنع نم

 ل اع توات را نبرذنلا لاق ةيضاملان ورقلانأش ملسوهيلعهللا ىلص هللا لوسرصقالا

 ىلص!د# ناذلاق قحلالوقأن ًاولاققملالوقب ملسوهيلعهنلا ىلصا د نافهنلا قنا نوعظم نب نامثعدل

 نا مهللا لاق مث مانصالا ىنعي هللا تانب هذه ناو هتلاالاهلااللوق أنا ولاقهتلاالا هلا ال لوقي ل_سوءيلع هلا

 ناك



 اونمانيذلااهيأي) دلولا بحولاملا عج ىلعاوصر الو ايندلا فاوده زو كلذ بلظ ىلعاوصر حت نأ كيلعف (ميظع رج أ هدنعةللانأو)

 رهشيار وهظوانايب وأ هلهأز ازعاب مالسالاو هب زحلالذإب رفكلا نيب ولطابلاو قا نيب قرفيهنالارصن (اناق ارذ -لمجب هللا اوقتتنا

 مذيب ةقرفتوأر ود صللارثوتاهبشلا نماج رخو أر حفلا علطى أن اقرفلا عطس مطوق نم ضرالاراطقأ ىف مران او وح -ةص تن وك سعأ

 )١8١( 2 مكنءرفك و ) ةرخآلاواين دلا ف ةبزصوالضفو نايدالا لهأ نم ريغ نيب و

 ةنامالا ىدأ نم. ىنعي ( ميظعرج أ هدن-ئلا نأو) ىلاعتدل وقوف قزرلاةغللا ف ناحي رلاو هللا قزر نمل ىأ هللا

 و داولاو لاملاوهو ايندلا ةداعس نمل _ضفأ هللا باوثوهوةرخآلا ةداعس نا ىلع<يبذتهيفو نخرلو

 لعجب ىنعي (اناقرف كل لعجي) هيصاعم كرتوهتءاطب ىنعي(هللااوقتتنااونمآن يذل !اهيأإي) لجوزعهلوقو
 نم غاب أهنكسل نيئيشلا نيب قرفلاهلصأناقرفلاولطابلاو قتحا نيبهبنوقرفن مكب واق فاقيفوتوارون ما
 ةرخآلاواين دلا ىف اجرخ ل لعج دهاجيلاق ةهيشلاو ة او لطابلاو احا نيب قرفلا ف لمعت سي هنالوإدأ

 نب دمج لاقو نوفاحام نيب وكي ق هرفي ىأةاحن ةمركعلاقو تاهم_كلا نم نيدلا فاجرخم لتاقم لاقو

 رافكلا نيبووكنيب قرفي ل يقو كفلاخ نمل طاب طي و كة ح هب هللا ر هظي لطابلاو قالا نيب الصف قحسا
 نمفلسام نع حم و ىنعي (م#ت ايس ك.:عرفكي و) هنهوب ورفكلا لطب وهيلعي وكي درهظي ناب

 هنال(ميظعلا لضفلاوذ هاو )5 رخآلا ىفالواين دلا ىف كح ضفيال ناب كيلعرتسي وىنعي( كلرفغي 05 و

 فوْئشر دع واذا هناف كل ذكناكنم وهقلخ نم عر يغ ىلعو ىلع ميظعلا لضفلا لف كب كلذ لعفي ىذلاوه

 هديب ناهانعم ليقوت ًايسلا نار فغب نيصاعلا ىلع ضفتي وتاعاطاا لود قب نيعئاطلا ىلع لفتت هنا ليقهب

 نينمؤملا هتلارك دام (اورفكن يذلا كب ركذ اوإ) ىلاعتو هناصبسدل أوقع هريغدنع نم باطيالف ميظعلا لضفلا

 ن.هكع هيلع ىرجاهف هيلعدمعت لسو هيلعهللا لص هيبنرك ذليلق متنأذا اورك ذاويلاعتهلوقب مهيلعهمعن

 ركعذا دمحاي رك ذاو ىنعملاوةني.دملا ىلا وجاه نا لبق ةككب تناك ة عقاولاهذهو ةيندمةروسلاهذهنالهموق

 اشي رقنا اعيجاولاقري_سفنلا لهأ نمهريغو سابع نب اهرك ذام ىبعركسملا اذهناكواورفكن بذلاكب
 ىف شي رةرافكن مرفن عجاف رهظي و |سوهيلعهنلا ىبصةنلالوسر ىم أ مقافتي ناراصنالا تماس ا ماوقرف

 لهجوب أو ةعيب رانب اةبيشو ةبتع مهسؤر ناكو مسو هيلعهللا لم هللا لوسر سم ىفاورواشتيل ةودنلاراد
 مازح نب ميكحودوسالا نبةعمزو ماشهنب ىرتخيلاو أو ث راح ا نب رضنلاو ىدع نبةهعطو نايفسونأو
 خيشانأ لاق تنأ نمهلاولاق» رأراماف خيشتر وص ىف سلب |مهضرتعاف فاخ نب ةيمأو جا اانب اهبنموهيدنو

 وب ألاقف لخدفلخدا اولاةفا>صنوايأر ىنماوم دعت ناو كريضح أ نأ ت دراف .ءامتجاب تعمس دن نم
 ةوكربغ تببلاباباودستو هقاثواو دتوا ديقمتدب فدوسحتو ا داو ذأ: نا ىرأفانأامأ ى رتخبلا

 هللاو دع رصف ءارعشلا نمولبق نم كلها ىتح نوذملا بي ردباوصب رنتوهبارشو هماعطاهنمنوقلت
 مهةلغأ ىذلا بابلاءارو نمد سمأ نجر خيل هومتسح نأل متر ىأرلا سمب لاقو ىدجنلانجبشلاوهو سدلبا

 ماقف ىدجنلا خيشلاقدطاولاةف كيدبأ نم» 201 وو واناقيف كيلعاوبشينا كش ءو.ف هبادكأ ىلاهنود

 الف م رهظأ نيب نمدوجرختوريعب ىلعهواهحن نا ىرأفانأامألاسقف ىؤا نب ص اعىنب نمورمح نب ماشه
 لجرىلا نودمهت ىأرب !١ ذهام نيعللا سيلب |لاقف هنم متحرتساو مكذع باغاذا عقو نبأو عنصام مرضي
 بواقتااذخأو هناساةقالطو هقطنمةوالحىلا اورتملأ مه دسفيف كريغىاهنوجرختف مالح دسفأدق

 مكجرخيف ميلا مهب ريسي مث نب رن موق بولاق ليمتسي و بهذي كلذ تلعف نأل هللاو هثيدح نم عمسةاع

 (ملرفغي و) رئاغصلاىأ(مكت ايس
 هللاو)رئابكعلاى مب ونذ

 نبذلا كب رككذاو) هدابع

 هللا حمال (ارر زك

 نتن قرع رك مدلل
 ركسشرل ةكمب ناك نإ_> هب

 مهركم نمهنا< ىف هللا ةمعن

 ىنءلاو مهيلع هئاليتساو

 تماس ماشي رقنا كلذو

 مقافتينا اوقرذ راصنالا

 رادفف اوعمتجاف ه سعأ

 2 نبرواشتم ةيدننلا

 سلب | مهبلع لخ دقه سمأ

 ةكمتلخد د نم خيش

 تدراف -ءامتجإبتعمسف

 وبالاقف احصنوابارىنم

 هقاثو اود-ئتوتس ىف

 نوقلتةوكريغ هباباودستو

 اهنم هبارشو هماعط هيلا

 نونذلاب ر هباودب رثتو

 ىأرلا سب سيلب | لاقف

 مجدي نم هصاخي و هموق

 لج ىلع هوامحت نا

 هللاهنعل لهجوب أ لاقف مهب كل ئاقي و كريغاموقد_سف» ىأرلا سب سيلب الاسقف متحرتسساو عنصام عر ضيالف مرهظأ نيب نم هوجرخو
 برح ىلع مئاهوش ىوقيالف لئابقلا فهمدقرفتفد جاو رجرةب رخكوهو رضيفافيسهوطءتوامالغ نطب لك نماوذخأت ناىراانا

 ربخ اف هلق ىلع نيعمت+ لهج ىنأ ىأر ىلعاوقرفتفايأر ك دوج أ وهىتفلا اذهق دص نيعال!لاةفانحرتساوهانلقعلقعلا اوبلطاذاف ملكش ي رق

 حيشناهللاقوهعحضم ىف مانؤاياع صافةرحطا ىف هللا نذأو هضم ىف تيدبال نأه م أو إسو هياعةنلا ىلصةهنلالوسر مالسلاهياعليربج



 اونوختالاونمكنيذلااهأإي)

 هضئارف اواطعت ناب (هللا

 فاطع مزج (اونوحتو) هب
 اونوحتالو ى'اونوخنال ىلع
 نإبمكنيايق (متانامأ)

 متتأو وأهلبو و كلذ ةعبت

 ىنعينونوخت مكن | نوملعت
 نءمنمدجوت ةنايخخا نا

 مت ا وأوهس نعال دمعت

 نا سح نوماعن ءاماع

 ىنعمو حيبقلاحبقو نسحلا

 ىنعم ناك صقتنلان وحلا

 هنوحت هنم وماقلا ءافيالا

 قلمعتسا م ثهدقَتنا اذا

 كنالءافولاو ةنامالادض

 دقف يم ىف لجرلا تنخاذا

 هيف ناصقنلا هيلع تلخدأ

 ملاومأ امنأ اوما عاو)

 مثالا ىهوةنتفلا ف عوقولا

 نوظفاحت فيك وليل
 هدودح ىلع موف

 ل

 هللالوسر نأ كلذو كالام نب فوعىنن ن«ىراصنالار ذنملادبع نب نورهةبابا ىفأىف ةيآلاء اه تلون

 ىلع 3 | سو هيلعةتلا ىلصةللا لو سراولأسفةل ل ني رمشعو ىدحا ةظي رقدوهم رصاح ل سو هيل علا ىلص

 ىلاف ماشلا ضرأ نمءاحب راوتاعرذأ ىلا مهناوخاىلا او ريس نأ ىلعريضنلا ىف مهناوخاهيلع اصاب

 ابأانيلا لسرأ اولاقواوبافذاعم نب دعس كح ىلءءاولزغي نأ الا تالذ مهبطعي نأ مل سوهيل هللا ىبصةنبالوسر

 مل_سوءيلع للا ىلههللالوسر هثءبف مهد :عناك هلايعودداو ودل ..نالمطاخصانمناكور داللا ديعن ةبايآ

 الف عيذلاهنا ىن_هيهقل ىلاهدوبةبابلوب أاراشاف ذاعم نب دعس كح ىلع لزنن اىرتامةبايلابياولا ةذ م_هاتاف

 ههجو ىلءقاطنا مهلوسروهللا تنخ دق ىفأ تفر عىتحامهناكم نعىام دة تلازام ةنلاوةبابلوب ألاقاول فت

 اماعط قوذأ الهنلاولاقو دحسملا ىراوس نمةب راس ىلبعهسفن دشو )-سوهيلعقللا ىلهةللالو هرتأب إو

 ايارثالو اماعط قوذيال مايأ ةعب_س تكف هياعهللا بو. ىتحهقاطأأال ىفاف لعفام لءفذاامأ هل ترغخ:#سال

 نوكحب ىتح ىسفن لح الهنلاو لاقف كليل عبرت دق ةبايلاب 'ايهل ليقف هيلع هللا بانمث ةيلعايشةمرخ ىتح

 ىوقرادرجهأ نأىتب ون ما ناةبابلوبألاقمهديب هلف-هءاذ-ىنح ىذلاوه ]سو هيلعةنلا ىله هللا لوسر

 هبىقدصت نا ثاثلا كي زج مل سو هيل عهللا ىلص هللا لوسر لاقف ىلام نم علا ناو بن ذلااهبف تصأىتلا

 هياعهللا ىل_صىنلا نمرسسلانوعمباوناكىدسلالاقو لوسرلاو هللا ونوختالاونمآنيذلااهأايهيف لزنف

 ىف ةكم نم ج رخ نايفسابأ نادهتلا دبع نب رباج لاقوةبآلا هذه تازيف نيكرمشملا غاب ىتح هنوشغيف ل_سو

 هياعصال لسو هيلعهنلا لص ىننلالاقف اذكوا ذك ن اكم ىف نايفسإبأ نا لاققف سو هياعهتلا ىلص ىننلا لب ربج

 اد« ناهيلا نيةفانملا نءلجربةكفلاقاومةكاوهيلا اوجرخافذكواذكعض ومى نايفسإبأن ا

 اونوكالةبآلا ىنعمو (مكتانامأ اونوحتو) لوسرلاوهللا اونواللجوز هللا رئاف عر ذحاو دفن كدي 3

 دض ةنايخل او هصقن دقفأمي_ثناخ نمنال صق:لاوهو نوما نمةن ايا لصًاوةنايخ قاحلا ىلا ةراشالا
 سايعنبالاقو متانامأمن>دقف كلذ مئلعفاذا مناف لوسرلاو هللا اونوخالةبآلا ىنءءىفل قو ةنامالا
 :انامأ اونوخحتالوهتن_س كرتب لوسرلا اونوحتالوهضئارف كرتب هللا اونوُحالهانعم
 هللا نب دنأاوملعاةداتقلاق 'ودابعلا وباع نما ىتلا لا معالاو ىلاءتهنناضئارف نمسانلا نيعأ نع ىنخيام

 هنمواويا عدنا نمىلااهدؤيلف ةنامأ هيلع تناكنموهدودحوهضئارف نمهيلعوكنمامهننا ىلا اوداف ةنامأ
 كناخ نمنخنالو كنمنتا نمىلاةنامالا دأ موه يلع هللا ىلههللالوسرلاقلاق ةري ره ىنأ نعش دحلا
 مدالوأو ملاومأامأ اوهعاو) لجوزعهلوقو# بي رغ نسح ثيدح لاقو ىذمرتلاودوادوب أ هجرخأ

 مهيلعافوخ لاقاملاق كل ذاف ةظي رق ىنب ف تناكءدالوأو هلاومأ نال كال ذوةبابل ىفأ ىف لزئ امنا ذه ليق(ةنتف
 هللا هب: دلولاولاملا بح .وه ةنامالا ىف ةنايمللا ىلع ماد قالا ناك اهنا كلذ وسانلا عيج ىف ماعدب الق و

 ةدلوةااراضملا نم رذحب نأ ل قالا ىلع بح هنا ىلعةنةفىدال و او ملاومأ ىااوماعا أو هلوقب ىلاعتو هنادي س

 قورو نتفلا مظعأ نما ذهوىلو ملا ءدخ نععاب وجح هريصإ وباقلا لغتن كلذ نالدلولاو لالا بح نم

 نمهناو ةنيج ةلخبم مهناامالاقوو]بقف ىصب ىتأ سو هيلع هللا لص ىنلا نأ ةثئاع نعد كاماسل ىوغبلا

 جرخ تلاق ميكح تنبةل اوخ ةحاصلاةأزرلاتمعزلاقزي ز علا دبع رمع نعىذ.رتلا ج رخو هللا ناحي ر

 نونبحنونو ثبتا كن |لوقي وهوهتنبا ىنبادحأ ن ضتحوهو موب تاذ ٍل_سو هياعهنلا فصلنا لوسر

 هليا

 ار م ت22 222 722 222222223232377

 ىلاكلاو ىرهزلا لاق (لوسرلاو هللا اونوختالاونمآن يذلااهيأاي) ىلاءتو هناحبسدل !وق كاع همعأ ىلعةللا

 ىه سابعنبالاق مكن

 ا

 ناحب رن لهلوقةلوخ نع اعامسزيز علادبع نب رمعل فرعئال ىذمرتلالاق هللا ناحي رنات اونولهحو ظ
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١/4 
 00 ول ناكر الو اولا راو دولاب طك .ةللجا 11 لل شو يح تا دق مشا ل حل

 بواققلا باةمايل وق, ن أر ثكد ل_سوهيلعهنلا يصةتنالوس رن اك لاق كلام نب سن أ نع كتءاط ىلءانب ولق
 نيببول_ةلانا منلاق اني اع فاح ل _هفهب ت مجاب و كيانُمآ دق هللا وسراياناقف كد ىلءىلق ع

 ىلع بجيف تافصا| ثيداحأ نم ثي دحلا اذهو ىذمرتلا هجرت ا ءاش فيكاهباقي نجرلا عباصأ نم ننس

 لاتقا| ىلا اوعداملموقلا نال قو ايش لقعبالو عنصإام ىرديالىت-هباةوءرملا نيب وحبل جوز ءقنلا
 اوما ءاوهللا ليبسىفاولتاق مط ليقف مهرو دص تقاضو ,ه. واق تفاخ ةلقلاو فعذلا ةباغىفاوناكو داهجلاو
 ىىنعي(نورشحتهيلاهنأو) ىلاءتهلوقو هي ةءارج نيملاوانأ فوخلا لدبيف هبلقوءرملا نيب لوح ةئنلا نأ
 ةنتفاوقتاو) ىلاعتوهناحب_سهلوقهو ىصاعلا بقاع و نسحما بيث يفهإم_عب لماع لكىزجييف ةرآلا
 نتفلا فءرملا عوقو نمرذح هبلقو ءرملا نيبلوحهنأ لجوزعةئلاربخأ ل( ةصاخ كتم اوملظ نيذلا نييصتال
 ملاصلا ىلا لصتو اعيج مكيلا ىدعتت لب ةصاخ ملاظلا ىلعرصتفت ملك تلزن نا ةنتفاو رذحاو ىنعملاو
 ماظلاريغوملاظا!اهيج متباصً اهوقتت نا ةنتفاوقتاوهرب دة:ليقورابتخالاوءالتبالا ةنتفلابدارأو طاطااو
 نماناىرنامو انامز ةبالاهذهانأر و دةلربب زلالاقريب زلاو ةحاطو رامعو ىلع ىف ةبآلا هذه تازن سحلا لاق
 موقىاذهةداتقو كاحضااو دهاجمو ىدلالاقو للا موب ىف مهنمناك ام ىتءءاهب نو.:ءلا نحئاذافاهلهأ
 لجوزءهللا رمأس ابعنب!لاقو للا موبةنّتفلا مهتباصأ ملسو هيلعهنلا لص دمت بادصأ نم نيصوصخم
 هدنسب ىوغبلاىور ملا ظااريغوملاظلا بيصيف باذءلابةللامهمعيف مهرهظأ نيب ركنملا اورقرال نأ نينمؤملا

 هيلع هللاىل_د هللا لوسرتعمسلوقتب ىدج عمسنأأانل ىلوم ىنتثد حلاق ىدنكلا ىدعنب ىدع نع

 : نبىدع نعلوصالا عماج ىفريئالا نباءرك ذىذلاو ةصاسخاو ةماعلا هلا ب ذع كل ذاولعف ذاف هوركي الف
 نك اهركنافاهدهش نم ناكض رالا ىفةئيطخلا تامعاذا لاق |سوهياع هللا ىلص ىبنلا نا ىدنكسل اةريمع

 لوسرتعمسلاقةللا دبع نبرب رج نءدوادوبأ هجر خأ اهدهش نكن اك اهيضرفاهنعباغ نمواهنعباغ
 موهيلءاو ربغي نأ ىلع نور دقي ىصاعملاب مهبف لمعي موق ف نو ؟لجر نمامل |وةيل_سوءياعةللا ىلصفتلا
 ةماكلاقارتفاةنتفلابدارأدب ز نب! لاقو دوادوبهجرخأ ١ اونوعنأل بق باقعب هللام-مباصأالا او ريغي

 اهيفدعاقلا نقف نوكستس لس وهيل ءهنلا ىصهنلالوسرلاةلاقةري رهىفأنع (ق) اضعب ,هضعب ةفلاخو
 ًأحام دجو نمو هفرمةسناط فرس نم ىعاسلا نهريخ ىمشاملاو ىبئاملا ن.ءريخاهمف مئاقلاو مئاقتلا نمربخ
 ربغو ملاظلا لمشيةصاخ كتماوماظ نيذلا نبي صتال ةنتفاوقت اوى لاعتهلوقرهاظ تاق نافهبذعيلف اذاعموأ
 كاملا كلامىلاعتهنا تاق بن ذيول نم ىلا ةنتفلا لصوب نأ همركو هللا ةجرب قيل فيكف هريسفت مدقت اكللاظلا

 نسحعيف نولي مهو لء فيا لدسالءاشي فيك .: فرصتي هكحلم فوه ديبع مهو قلخلا قااخو

 هدارع )عأللاو ةحلصملاعا اونأ نم عاون أى لع كالذ لاش لءىلاعت هنالوأأ ةيكس املا ليدس ىلعهنم كالذ

 هرذح ىتلاةئتفلا عقاو ناديعو و ريذحتهيف (باقعلاديدشةنلانأ اوماعاو) ىلاعتوهناحبسهلوقو ع
 نيئمؤلا ىلاعتو هناصبسةنلا أ ىل(ضرالا ف نوفعضتسمل يلق مث أذا اورك ذاو) لج وزءهلوقوا نم ندا

 ني:مؤملارمشءماياورك ذاو ىلاعت لاهقف ميل ةهتم#عأ مه رك ذةنفلا نممهرذ_>وهلوسرةءاطو هللا ةعاطب

 نوفاخت) مالسالاءادتب ا ىفةكمضرأ ىف ىنعي ضرالا فن و ةعضةسمد دعلا ف ىنعي ل يلق متن أذا نب رجاهملا

 مورلاو سراف ىن-هيهبنم نبابهولاقوبرءلارافك ةمركعلاقو ةكمرافكى نعي (سانلا كفطخت نأ
 ةكنئاللاب ردي مويك اوقوىاكسلالاقو راصنالاب,# اوقوىنعي (هرمصنب كديأو) ةنيددملاىلا ىنعي (م 1و اف)

 | نوركشت ىنعإ ( نوركشت معلا ؟كبقدحالاهلح لو كك) اهلح أ مئانغنلا ىنعي(تابيطلا نم مكقزرو)

 (نورشحت هيااهنأو)
 نو رمشحت هيلا كن ااوماعأ 1

 ةمالسبسح ىلع كبيثيف
 ةعاطلا صالخاو بولقلا

 اياذع (ةنتف اوقتاو)

 اوماظ نيذلا نييصتال)

 باوجوه (ةصاخ كن

 متباصأ نا ىأ ىمالل
 ةصاخ مكنم نيلاظاا بيصتال

 نأزاجو مكمعت اهنكتاو
 قدك ىلا نولالخد

 ىنعمهيف نال مالا باوج
 نع لزناتلقاذ امكىهنا
 زاجو كل_-رطنال ةيادلا

 محنم ف نمو ك.-رطتال
 نأ اوماعاو) ضيعبتلل

 اذا (باقعلا ديد_ثمهللا

 متنأ ذا اوركذاد) بقاع

 فرظالهبلوعفمذا (ليلق

 مكنوك تقواورك دو ى 1

 نوفعذتسم) ةلذأ َةإدأ

 ةكم ضرأ (ضرالا ىف

 مفعضت_ ةرجطا لبق
 نأ نوفا ) شر رق

 نال (سانلا مفطختي

 ءاد_عأملط اوناكسانلا

 ىلا (ماو اف) نب داضم

 (هرصنب ع دياو) ةنيدملا
 دادماب و راصنالا ةرهاظ#

 مقزرو) ردب موب ةكسنالا ا

 مئانغلا نم (تاببطلا نم
 مكلءا) لبق دال لحتملو

 معنلا هذه (ن وركشل



 (نولقعبال نيذلا بلا مصلا
 نم مهلعج هنولق بال

 مهلعج مث متاهبلا سنج
 دعب اودناع مهنا اهرش

 لقعلا دعب اورباكو مهفلا
 ءالؤه ىف (مهيف هللا لعولو)

 اقدص (اريخ) مجبلامصلا

 مهلعجل(مهعمسالإةبغرو
 عاساو همس ىتح نيعماس
 مهعمسأ اولو) نيقدصملا

 مهعمسأو لو ىأهنع(اولوتل
 كالذ دءباودنرالاوق دصو

 مهو) اوميقتسي مو
 ناءالا نع )ن )ود رعم

 اونمآ !نيذلا اهأي)
 اذالوسرالوةللاوييحتسا

 ,اًضياريمضلا دحو(8 اعد

 ةباجتسانالهلبقامفددحو اك

 هيلع هللا ىلههللالوسر

 دارملاو هتباحتساك لسو
 ةعاطلا ةباحّتسسالاب

 ةوعدلإباو لاشتمالاو
 ام) ضي رحتااوثعبلا

 تانايدلا مولع نم (كيبحي
 تا علا نال 1

 رعاشلالاقتوملهلانأ
 «ةلحلوهجلا نيقنال

 نفكهبونو تيمكاذف

 منال رافكلا ةدهاجوأ

 مهواتقو مهوبلغلاهوضفرول
 لب ىل اعتهلوقل ةداه_كللوأ

 اوملعاو) مهب ردنع ءامحأ

 ءرملا نيب لوح هللا نأ

 هتوفتف هش ىأ (هبلقو

 اهدجاو وه ىتلا ةصرفلا

 نم نكحملا ىهو

 هئازعخسفيفةايحلا لوط

 قحلا نعمصمهنيذلاماهللارشناومئاجملا ضرالاه_بوىلعبدينمرسثناىأ 2 (18)

 هيمأ هللا نعنو .هفيال ىنعي (نواقعيال نيذلا) هنولوقيالف هب قطنلا نع(مكبلا) ىلا عامم نع( مصلا)
 0 رادلا دمع ىنب نمرفن مهسابعنبالاق مظوقعب مهعافتت القل باود مهامسا مي اوهنولبقيالو هيهنو

 بامسأ اوناكو دحأ موباعيجاولتتقف سو هيلع لا ىلصد مح هيءاجامع ىبع كب مص نحن نولوقي اوناكى مق

 هملعي نب يفالصاح ناك ام ناكن ا نبدلار فن مامالا لاق هللا م ولو ىنتعمو قلل لوبقو عافت: او مهفت عامس

 هدوجوب هللا لعم دعب هسفن ىفهم دع نعريبعتلا نسح مرجالف همدع مزاول نمهدوجوب هللا عم دعف هللا

 ىنعي ( نوذرعم مهواولوتا) ىلاعتهلوقل لئالدلاو ظعاوملا نم نو ءمسيا اوعفتني ل مهيفريخالدنا معنا

 ىنالنولوقياوناكمهناليقوهر ووظدعب قحلا مهدوججو مهدانعل هنعزوضر عم مهو قحلا عامس نءاولوتل

 ىلاعتو هناصبس هللا لاقف كل نمؤنف ةوبنلاب كلل دهشي ىتحاكرا .ءاخش ناكدنافايصقانل ىحا |سو هيلعهللا ىلص

 اوبيجتسااونمآنذلااهيأاي)لجوزعهلوق و نوضرع.مهوهنعاولون]همالك اوعمسوايصق مطايحأولو

 امناو لس وهياعفللاىبدلوسرلاىنعي(8 اعداذا)امهيمالدايقنالاو ةءاطلابامهوبيجأ ىنعب (لوسرالوهلل
 رك ذيامناو ىلاعتةلل ةباح سا مل-وهيلعهللا لصلوس .رلاةباحتسان الك ١ اعداذا ىلاعتهلوق ف ريمضلادخو

 نملك نال ب وجوال ىمالارهاظن ا ىلعةبآلاه ذهبءاهقفلارثثك ل دتساوديكوتللرخآلا عماس دحأ
 اعدام لكف ةباجالا نمديالهنا ىلع دن ةبآلاهذهو هيل اهاعد دقف لعفب ملسوهيلعةنلا لص هلوسروةنلا» ىعأ

 لوسرالو ةللاو ميجتسا للا ل ةيرلأ مسوهيلعهللا ىلصل اقف لصأ تن كلا هللا لوسرايتلقف هدد أ متهبجأ مف

 وهو بعكن ب ىفأ ىلع ج رخ )سو هيلعةللا لصةتلا لوسر نا ةري رهىفأ ن ءثيد حلا رك ذ منك اعداذا
 لوسر ىلا فرصنا مث ف فخو ىنأ ىلصو هبي لو ىفأ تفتلاف ىنأإي )سو هيلعةنلا ىلص هللا لوسر لا ةف ىل_هي
 مالسلا كيلعو سوهيلعهللا ىلصةللالوسرلاقف هللالوسرإي كيلعمالسا|لاقف لس وهيلع هللا ىلصةللا

 ايفدحت لف لسوهيلعهللا لصلا ةفةالصا| ىف تذكىناهللا لوسرايلاقف كتوعدذا ىنيح نأ ىنأاب كعنمام
 ثيدحلارك ذوىلاعتهلاءاش نادوعأ الو ىلب لاق كيي<امل؟ اعداذالوسرالوهتلاو ميجتسا ىلا هللا جوأ

 سيل اذه ىلعف لسو هيلع هللا ىلص ىنابةصتخم ةباجالا هذه لق حيف نسح ثيدحلاقو ىذمرتلا هج رخأ

 0 هتالسدص عطقي نأ لفريخانلا لمةحال مهم ىمال دح ءاعدول ليقور خد حا ءاعدإ هنالسد عطقي نأ دحال

 ايحيف تيمرفاكلانالنايالاوهىدسلالاق ؟تايحديفامىلا# اعداذا ىنعي (مكريحاملا) ىلاءتهلوقو
 قا اوه دهاجملاقو نب رادلا فةمصعلاوةاحنلا«يفو بولقلاةايح هنال نار قلاوهٌةداتقلاقو نامالإب

 مهب ردنع ءايحأءا دهشلا نالت داهشل اوهليقو لذلادعب هبهزعأهللا نالداه+ اوه قحسسا نب دمج لاقو

 هللا ىصاعمورفكلا نيب و نمؤم لا نيب لو< سابعنب|لاق(هبلقوءرم ا نيبلوحهنيانا اوملعاو) نوقزري
 لوحي ىدسلالاقودهاجمو كاحضااوريبج نب ديعسلوقذهو هللا ةغاطو نا بالا نيب ورفاكلا نيب لوحو

 ناللوقلا اذه ىلعةيلقعلا نيهاربلا تلد دقو هنذابالار فك« وأ نمؤي نا عيطت_سالفهباقو ناسنالا نيب

 ديالةدارالا كالتوةدارالااهمدقتتن أ دهال ىاودلاو تاداقتعالا كالتو ىعاودوتاداقتعا بواقل ا لاوحأ

 تنثبولقاا فرصم مهللا لسو هيلعةننا ىلص ةننالوس .رلاقمث ءاشثيح هفرصب دحاو باقكن جلا عباصأ

 انب واق



 )/١/1( (مكربخ )ءاهتالاىأ(وهف) لسوهياعهللا نص هللالوسرةوادع نع (اوهتن:نادإ

 نو رمح نبذاعم لاق لاق ركب ىفأ نب هللا دمع ىنثدح قحسأ سدت لاقو ملسوهيلعفنلا ىلهد#بادكأ مهو |
 لاقف ىلتقلا ىف سكّملب ن اما شه نب لهج ىلإب سمأ اردب ةوزغ نم لسوهيلعهنلا ىلصةتلا ل اوس رغرفالح وجلا ||

 لاق هقاس ف صاب همد-5 تربط ةيرضوهتب رضفهوحن تدمعف أش نمهتاءجاهتعمساماف كزمكيال مهلا |[

 قاوىوب ةماعتلناق دقلف هنعلاتقلا ىنضهجأوةدلح تقاعتف ىدب ح رطف قئاعىلعةمركعهنب !ىن رضو ||

 نب ذاعمري_ةعوهو لهج ىلاب سم ما هتحرط ىتحاهب تيطخمش ىب دقاهيلع تاعج ىنتذآاملف اخ هبحسال |
 هتفر»ذ قمرزت ابهتدجوةللادبعلاق دوعسم نب ةلل ادع هب رف قمردب وهكرتوهتبث أ ىتحهب رضفءارفع ||

 قربخاهومتلتق لجر نمدمعا تاز اذامولاق هتلاو دعارهتلا كا از أله تاقف هقذع ىلع ىلجر تعضوف

 ابعص تت ىص منغلا ب ورابتيقترا دقل لهجوب ؛ىل لاق لاق هنادوعسم نبا نعىور هلوسرلوهننتاقةلودلا نم ||

 لهج ىنأ هَداَو دعس أر ا ذه هللا لوسرايتلقف مسو هيلع هللا ىلص هللا ل اوسر ىلا هبت دج هس رتز زتحام
 هللا دمك لو هيلع للا ىلص هللا ل اوسر ىدد ناب هتيقلأ مله ريغهلاال ىذلاو متن تاقفهريغهلاالىذلاهّنبآ لاقف ||

 اوحتفةست نا نيملسلل لجو هللا لاق إو هيلع هللا ىلد هللا ل اوسر بادحال باطخ اذه بعك نب ىنألاقو
 «يلغَهَنلا ىلص هنلالوسرعىلا انوكش لاق ترالا نب ب ابخ نع( خ) رصنلا ىأحتفلا مءأج دقفاورصنة ست ىأ

 ذخؤي مكلبق نم ناكدقلاقفانلوعدنالأ انلرصنتستالأ انلقفةبعكلا ل ظىفهلةدربدسوتموهو لبو |
 طاشماب طشمي و نيف_صن لعجيف هسأر ىلع عضويفراشنلاب قوي ملاهيف لعجيف ضرالا فهلرفحيف لجرلا
 ءاعنص نمبك ارلاربسي ىت> ىمالا اذههنلا نمتيلهللاو هني د نع كالذ هدصي ام همظعو هج نودام ديدحلا

 ثيدحلا اذهبىوغبلا ل دتسا تاق نول ست ؟<نكلو همدغ ىلع بئذلاو هللا الا فاح ال تومرضحم لا ||
 ةين دمةيآلاو ةكب تناكثيدحلا ىفةروك ذل ةعقاولا ٠ ذهنالر ظن هيفوةبآلا بكن ىنأهب رسفام ىلع ||

- 

0 0 

 21 ااا ل سيح

 ناخحاهلاسو نادل تلا اع دال ملسوهيلعللا لص ىنلا نكحلو رلعأللاوةيآلاريسفتب ثيدحلل قاعتالف
 نادل ابيج ىلاعتوهناحبس هنلالاق هؤادر طقس ىتحةِإّمملاو ءاعدلا ىف] أو نيتفئاطلا ىدحا نمهدعوام

 متبلط ام كل لصح دقف ىندب تفل ,كص ءاجدقف هبهنلا ؟كعوامزاجناو رصنلا اوبلطت ىنعياوحتفتسن

 مءاجدقفهلوق نالىلوألوقلا !ذهوهب كد_عوامزاجناو ؟تناعد ةباجا نم مكيلعدب منام ىلعفنلا اوركشاف
 محلا وءاضقلإبهان سسفاذامأءادعالا ىلع ر فاغ!اورصنلابستفلاانرسفاذا اذ_هنينم لالا لي الحتتفلا
 ىنعي رافكسال باطخوهف )كك ريخووفاوهتتتناو) ىلاعتوهناحب_سدل اوقامأراغكلاهبدارينا عنتيل

 نإب نيددلا ىفامأ اين دلاو نبدلا ف ك<لريخوهف هبي ذكست نعو ل_سوهيلع هللا لصد لاتق نعاوهتتت ناو
 صالخل او هفاين دلا ىفامأو باقعلا نم صالخلاو باوثلابز وغلا كاذب كل لعجيف هنعاوةكسنو هباونءؤت

 ميلعهطيلستب دعن سو هيلعهللا لص دجتلاتقااودوءت ناو ىنعي' (دءناودوعتْناو) رسالاو لتقلا نم
 ىنعب ( ترثكولو )أ يش كف ع ىنغتال ىنعي (أيش) مكتعا-ج ىنعي ( كتف نع ىنغت ناد) ميلعهرصنو

 اونمآن يذلااهمأاي) ىلاعتهلوق © رافكلارشعماي يلع مط رصنلاب ىندي(نينمؤملا عمهللاناو) تءاج
 | ىلصلوسرلا نع ىنعي ( هنعاول اونالو) سفنلاو لاملا ل ذب هيف نال داهم ىمأ ىف ىنعي (هلوسرو هللا اوعيطأ
 هنعاوضر عتال ىنع او ىلاعتهنلا قىفال سو هيلعهتلا ىبص لوسرلا قحىفالامصيال ىلوتلا نال لو هيلعفتلا

 يلع ىلتينآرقلا ىنعي (نوعمست متأو) داهملاىفهتريصاوهتنوعم نعو

 هذهو ظءاولاو نر قلا نماوع سا «نو.ءفتنبالو نوظعتيالمهو ىنعي (نوعمسيال مهوانعمس) مهتذسلاب

 هللا د_:ءةللا قاخ نم ضرالاه جو ىلع بد نمر نا ىنعي (هللادنعباودلارسشنا) نيقفانملاةفص

 هنب راح (اودوعت ناو) لسأو
 يلع هترصنل (دعن)

 (تتف منع ىنغت ناو)
 (ترثكولو أيش) كج
 (نينمؤملا عمهللانا او)اددع

 ىاشو ىتددم حتفلاب

 عمهنلانالو ىأ صفحو
 كلذ ناكرصنلاب نينمؤملا

 هديؤي و وهريغرسكلابو
 عمهنبا ناوهنلا د,ءةءارق

 اونمكنيذلااهيأي) نينمؤملا
 الو هلوسرو هللا اوعيطأ

 هللالوسر نع (هنعاولوت

 نالإسو هيلعهللا ىلص

 لوسروةّللا اوعيطأو ىنعملا
 هلوسر و هللاوهلوقك هللا
 ةعاط نالوهوض رب نأ قحأ

 ئش هلبا ةععاطو لوسرلا

 ناكف هللا عاطأ 1

 امهدح أ ىاريمضلا عوج ٍر

 كلوقك امهملا هعوجرك
 عفشاللاجالاو ناسحالا

 ىاريمصلا عجربوأ نالفىف
 اولونالو ىأةعاطلاب مالا

 هلاثتماو ىمالا اذه نع
 فذغ اولوتتالو هل صأو

 افيفحت نبءاتلا ىد_ا

 متأوىأ(نوعمست متأو)
 نعاولوتنالووأ هنوعمست
 هيلع هللاىلص هللا لوسر
 مثأو هوفلا# الو ملسو

 نوفدصت ىا نوعم_بت

 مصلاكم سل نونمؤم نال ظ (اولق نيذلك اونوكنالو)
 الو)ةرفكلا نمنيبذكلا

 اولاق نيذلاك اونوكت
 عامسلا اوعداىأ (انعمس ا

 متيلوتاذافةوبنلاو نآرقلابن وق دصت كن | ىنءم او نيعماسريغ مهءاكسف نيق دصءاو سبل مهمنال ( نوعم.ال هو) باتكلا لهأو توقفانملا مهو ٠
 هللا دنع باو دلارسثنا) لاق منءؤال نم عامس مك عامسهبثأاهريغ و متانغلا ةمسق نمرومالا ضعب فلوسرلاةعاط نع 0



 (ني_شؤلا ىلبيلو)
 (انسحءالب هنم) مهيطعيلو

 ىنعلاو اليج ءاطع
 نينمؤملا ىلا ناسحاللو
 كلذلالا لعفامو لعفام لعف

 مهئاعدل (عيمسهللانا)

 (مكاذ) مطاوحإب (ميلع)
 نسحلاءالبلا ىلا ةراشا
 مدذ مالا ىأ مفرلاهلحيو

 ديك نهوم هللاناو)

 ىل> فوطعم )نإ رفاكلا

 ءالخك داراتشملا 2 5 3

 ديكنيهونو نينمؤملا
 ديك ن هوم نبرفاكلا
 ىصفحريغ ىفوكو ىاش

 نهوم صفح ديك نهوم
 دةفاوصفست نا) مهريغ

 و رصنتست نا (تفلا م ءاج

 يلع رصنلا كءاجدقف
 ةكملفهال بالتخوهو

 نا اودارأ نيح مسهنال

 راتب اباوةلعت او رفش

 نا مهلا اولاقو ةبعكلا

 هرصناف ق> ىلعدت ناك

 انرصناف قحلا ىلعانك ناو

 اوحتفت_ت نا ليقو
 ناو ني-:مؤملل باطخ

 ىأ نب رفاكسال اوهنت

 !آ 5
 0 ا ا ا ا م ب ا ب ب ب ب ب ب ب

 1 ءوقلاةريسمىةاصحو موقلا ةنمم ف ةاصع ىرف تايصح ثالثر دب موبذخ | سو هياعهنبا بص هلا لوسر

 ىرهللا ن كلو تيمرذاتيمرامو لجوزعهلوق كل ذفاومز مناف هوجولا تهاشلاقو مهرهظأ نيب ةاصحرو
 | نم اهيف لخددقوالا نءىبتالف شيج هوجو ىف ىصحلا نما ؟ىردنأ بلا نمدحأ سوف سلذا

 | ىنعملا اذهاف لجو عهتلا نمر دصاهريئانو لسو هيا هللا ىلصةنلا لوسر نمتردصىرلاةروصف ئش كلذ

 | فبعرلاب تيمراموليقو كيمر غلب للا نكلو تيمرذ' تغاب امو ةبآلا ىنعم فليقو تابئالاو ىقنلا حص
 ظ (انسحءالب هنم نينمؤملا ىلبي لو )اومز هن ىتح مه واق ف بعرلاب ىرهنبا نكسلو كتايصحب تمر ذا مه واق

 | ءالبلان |ىلءنورسفملا عجأد قف باوئلاورجالاو ةمينغلاورصنلاب ةيمظعةمعن نينمؤملا ىلع عنيأو ىنعي
 ىذلا ىعي (مكلذ) ىلاعتةلوقو# كلاوحاب نع.( ميلع) كاعدل ىنعي (عيمسةنلا نا) ةمعنلا ىنعم انه
 | (هللا ناو )انلعف ىذلا كلذاناعف مهماعرصنلاو مهمرفظلا نم نسحلاءالبلاوىرلاولتقلا سعأ نم تركذ
 'لجوزعهل او مه ديكو مه ركم ىنعإ (نار فاك لاديك) ف ءذمىأ( نهوم) كلذ عمهنلا نا اوماعاو ىنعب

 ردب موب سو هيلعهنلا ىلصةّنلالوسر اولتاق نيذلا نيكرسشملا عم باطخا نه( 9 !مءآج دقفاوعافتست نا)
 .اعطاق رس و هيلعةللا لسا دوه سفن ىنعي رفسأ ناك اني. مهللا ناعبلا قتلااملر دب موب لاف لهجإب نا كلذو

  نيتثفلا ىدهأ أارصنأ مهللا لاق ليقو هرصنافكد_:ءاريخ ناك اني أ مهللالاقهنا ليقو مويلا هنحاف محرأل

 اوه فت: نالجوزعهللا لزناف مويلاهنحافهجرل عطق ور فأ ناكن م مهللا نيعملا لضفأو نيقي رفلاريخو
 دقف ملاظلا ىلع مواظاارصنيف نيتشفلا لظأو محرال نيقي رفلا عطقأ ىلعفللا اومكحت ست ناةبالا ىنعمو

 (ق) عطاقلا ىلع عوطقملاو لطبملا ىلع قح لاو ملاظلا ىلع مولظملا ةرصن هللا مح ملءاج ىن_هيحتتفلا مءاج

 نم نيمالغبانأ اذاف ىلامث نعو ىنيع نع ترظنفر دب موب فصلا ف فقاول ىنا لاق فو عنب نمحرلا دبع نع
 انأف هرعت له معىألا ةفامه د أ ىف [زمغفامهنم علضأ نيب ن وك آنآ تسمفاهوئانسأ نم دحراصنالا

 ىسفن ىذلاوف ل-و هيلعةللا ىلد هللا لوسر بس. هنا تربخأ لاق أ نباابهيلا كتةجاحاهف معن تاق لهج
 اهلثم ىلا فرخ آلا فز غو لاق كللذل تبجهةفانم لمعالا توم ىتحهداوس ىداوس قرافبإال تنير نألهديب
 (لاقهنعنالأستىذلاكبحاصاذ_هنا رئالأتلقف سانلا ف لوجبل_هج ىنأ ىلا ترظن نأ بئنأ مف
 هل تق مكي لاقف هاربخاذ ]سو ءيلعهنلا ىلصهتلالوسر ىلاؤرصن| مثهالتق ىتحداب رضفامهغ يسب هاردتباف
 ىلا لسوهيلعهللا ىل_دهتلالوسر رظنال الاقفاككيفيسامتحسم لهلاقف هتلتقانأ امهنم دحاو لكلاقف
 وجلان ورم نبذاءمنالجرلاو امطهبلسب لسو هيلع هنلا لص هللا لوسر ىضةوولتق [مالكلا قف نيفيسلا

 وب أ عنطامانار ظني نم ملسو هيلع هللا ىلص هتلإلوس رلاقلاق كلام نب سنأ نع( ق) ءارغعنب ذاعمو

 باتكىو ل_هجوب تنل امتف هتيحاب ذخافلاقدرب ىتح ءارفعانب هب يضدقهدجوف دوعسم نب!قلطناف

 وافلوجوب أ لاقف ةباور فوهموقوإتقلاقو هوهلتق لجر قوف لهولاقف سن أهلاقاذ < لهجابأتن أىراخلا
 !بأاب لاو دعايت اةف اجر تب رضدق عب رص لهجوب أ اذاف تر سم لاق دوع سم نبةننا دبع نع ىناتقراك أر يغ
 ملف لئاطريغفيسب هنب رضف هموقهلتق لجر نم دمع أل اقف كالذ دنع هباهأ الو لاقرخ الا هللا ىزخ أدق لهج

 ابأ ىقأهنالاقارمدت#ىراخبلاهج رخو دوادوب ا هجر أ درب ىتحهتب رضف هدب نمهفيطقس ىت>أ يش نغي

 ,ءاجام فر ءنامهنناو نوكرشملالاق ةمركعلاقوهو.ةلتق لجر نم دمع أل هلاقف قمرهب وردب موب لوج
 ؟ءاج دةفاوضق ست نا ىنعيحتفلا ع ءاجدقف اوحتفتست نا ل جوز ع هللا ل زناف قحلابهندبو انني جقافدمت

 راتساباو ذأ ةكم نم ملسوهياعهنلاىله ىنلاىلا اوجرخا لن دوكرشملا ناكىبكلاو ىدلالاقوءاضقلا

 نا تلزن هيفف نينيدلا لضفأو نيب زا مرك أو نيتئفلا ىدهأو نب دنجلا ىلعأرصنامهالا اولاقو ةبعكتلا
 نيتئفلا ىدهالر دنا ناكف هولأسام ىلعوه ورصنلا ؟ءاج دقفاورصنتست نا ىنعي حفلا ءاجدقفاوصفتت

 مدو



١/4 

 هنالةصاخر دب لهأ ف اذ_ه”ىردهلادرعسوب أ لاقف كلذ ىفءاماعلا فادخا دةبآلا هذه كح ىف لصفإلا
 اهبلا نوزيحتي ةئف مط ْن كس مو مهعم ناك لسوهيلعهللا ىل_دىنلانالردب موي مازهنالا مهزوم ناك ام

 هللا ىلص هللا لوسراهإ ازغةازغلوأ اهتالونيكر هلا اوزاحتنا اوزاحتاولو لسو هيلع هنن ىلص ىن :!!نود

 مويلا كلذ د_عب امافردب موب مسهياعهمرحو مازهنالا سمأ امهيلعةهللاد دش هعم نوما او «سفنب لسو هيلع

 ةداتقو نسحلالوقاذهوةريرك ؟هرارذن وكب الفةئفىلا اريحتمرافلا ن وكيف ضب ةّمف مهضعب نيما لا ناف

 مطزتسا اا ىلاعت هللا لاق دح أ موب ناك امافر دب مودرف نمل اننا هللا بجو أب يبح ىف أن ب ديزي لاق كاحضااو

 نب ربدم متيلومث ىلاهتوهنا>بسلاةفه دعب نينح موب ناكممهنعهتلاافعدقلواوبسك امضعبب ناطيشلا
 هيلع ا 0 ل ا

 0 ا 0 0 0 رم ىلا ريخاءاجّة دربع 5 لقال نيريس
 عيج لوانتيف ماعباطخ! ذ_هواو:مآنيذلااهمأابهلوق ليل دب امزهنمهرهظىلو نم لكقح ىف ماعةبالا كح

 نم ثيدحلا فءاجو بيسلا صوصخ ال ظفللا مومعب ةربعلا نك ر دبة ازغففتازن ةبآل' تناكناوروصلا

 دع هللاففخ نآلا 0 رى نب ءاطعلاقو فحدزلا نمرارفلارئابكلا

 0 0 ل نماد رنات دلف

 واتت ف( ىاعتهلوق رقانفف نينا رق قورة موف "نم سابع نب لاق نماورف نأ لج

 انألوقي لجرلا ناكر دب لهألاَتق ن نعاوفرصن ال مهنا ةبآلا هذه لوزن ببس دهاججلا (مهلتق هلل نكللو

 ىنعيمهلتةهللا نكسلو تو قب م هولتقت لف ىنعلاو ةيآلاهذهتازنفانالف تلدق انأرخآلا لوقي وانالف تلتق
 ءافلا ىرمذخزلا لاق ةكن اللاب اياددا دمابم اتق هللا نكسلو هانعم ليقو موهماع كت وقتو م اياهرصنب

 امو) مهلتق للا نكاومتنأ |مهولتقت لف مهلتقب مرختفا نادر ,كقت فوذ# طرعش باوج مهولتقت مذ هلوق ىف

 هبام#أ 0 ا ل ىزاغملاو ريسفت !!لهألاق (ىرهللا نكسلو تيمرذاتيمر

 ىنبل مالغراسي وبأو جال !ىنبلدوس أ مالغلسأ مهيفو شي رقاياور موياع تدر وواردب اولزن ىتح اوقتاطنا
 هياعفللا لصةللالوسرا .طلاقف !سوهيلعةللا ىلص ثنا لوسر ىلا امه اونا وامهوذخاف دعس نب ص اعلا
 ىلصةنلالوسرلاقف لقنقعلا سي كد! او ىوصقلاةودءاابىرن ىذلا ب ثكلاءارومهالاق شي رةنإأ ملسو

 اموبو ةرسشءاموبالاق موب لكنورحشب مكلاق ىردنالالاق مهددعاملاقر ,ثكالاقم .وقلا# لسو هيلع هللا

 فا ارسشأ نم م-هيف نم | ل لاقمثفلأ ىاةئامعسنلا نيام وقلا مسوهيلع هللا ىلصهللال وسر لا ةفةعست

 سماع نبث رح او مازح نب ميكحو ماشهنب ىرتخسلاوبأو ةعبب رنبةبديشوةعبب رن ةبتعالاف شي رق
 نبليهسو جاجا اب اهبنمو هيبنو فاخ نب ةيمأو ماشه نبل هجوب أو ثر حا نيرضنلاو ىد_ءنباةمعطو
 اهآرو شي رق تلبق امافاه دبك ذالف "كيلا تقلأدق ةكممذه ل-و«يلعةللاىلهةللالوسر لاقفو رمع

 شي رقهذه مهلا لاقف ىداولاىلاءاج لمرلا بي ثكلاوهو لقنقعلا نمبوصن سو هيلعهنلا ىلصةللالوسر

 مالسلا هيلع لي ربجهاتاف ىت دعو ىذلا كرمصنف مهللا كوس .ربذكتو كداحتاهرفنو اهئاليخخ تلبقأ دق

 ءابصخلا نم افك لسو هيا عهنلا ىلصةنلالوسر لوانتن اعمل قتلا امافاهم مهمراف ب ارت نمةضبق د هللاقو

 هفوه:يعىفلخدوالا كرش *م قب لفهوجولا تدهق ىن 0

 نااناركذ ديز نباوةداتفلاقو مهنورسسابو مهنواتقي نو:هؤملامهعبتواومزهناف عيش بارتلا كلذ نم هبر خم

 ( ىلاث - (نزاغ) - ؟14)

 هللا ّنكلو مهولتقت مف)

 باو-ج ءافلاو (م-هلتق
 هربدقت فود_< ظرشل

 متافمهلتقب مترختفا نا
 هللاّنكلو مهول نم

 ََّ كد لاقالو مهلتف

 مسو هياع هللا لص ىنلل

 بارت نم ة- طرق لخ

 ف اهبىرف اهبمسهمراف

 تهاشلافو م -ههوجو

 كرشم قي لف هو-جولا

 اومزهناف هنيعب لغشالا
 داب (تيمرامو) لق
 هللا نكلو تيمرذا)

 ىتلاةيمرلا نا ىنعي(ىر
 تأ اهمرت2 تنااهتسمر

 ول كنال ةقيقحلا ىلع

 الااهرثأ ا غلبامل اهتممر

 رشبلا ىررأأ «فناربام
 هللاةيمر تناك اهنكلو

 ةرئالا كلذ تاركا تح

 نانايب ةبالا ىفو ميظعلا

 هيلا فاضم دبعلا لعف

 اقلخ ىلاعت هللاىاو امسك

 ةلزتعم اوي ربما لوقتاكال
 ديعلا نم لعفلا تي أهنال
 هنعمافن مثتيمرذا هلوقب

 هلوقب ىلاعت هللهتثأو

 نكلو ىر هللا نكلو

 انش نككل فيةختت

 . ىلعوةزجو



 ْ مهيلع عفو باقعلا كلذ ىأ(هلوسروهللا اوقاش مهنابإ هربخ أدتبموهو لجاعلا باقعلاو لّقلاو برضا نم مهباص أم ىلا: راشا(كلذ)
 ىناذ_ه نال ةمصاخلا اوةاداعملاذكوهبحاص قشفال-خ قشىف نييداءتملا لكن ال ىلا نم4ةّشم ىههو .-متفلاخ ىأمهتقاشمببسب

 6 اذو ناجىأ مهصخو ةودع

 باطخل كلذ ىف فاكلاو

 قودح لكلو أل وسرلا

 ةقي رط ىلعةرفكلل لذ
 ىلع عفرلا هلحبو تافتلالا
 باقعلا وأ باقعلا كلذ

 قواولاو(هوقوذف ملذ)
 باذع نيرفاك-انأد)

 اوقوذىأ عمىنم:(رانلا
 عم لجاعلا باذعلا اذه

 ىفمكل ىذلا لجآلا
 رهاظلا عضوف ةرخآلا
 اهيأاي) ريمضلا عضو“

 متيقل اذا اونمآ نيذلا

 لاح (افحزاو رفكنيذلا

 فحزلاواورفكن يذلا نم

 هنرثكىريىذلا شيلا

 انيدب دب ىأ ف حز, هنأك

 نداذاوملا كل م
 ىمساليلقاليلق هسا ىلع
 م_هولوت الف) ردصماب

 مهنعاوفرصنتالؤ ( رابدالا

 مهومتيقلاذا ىأنيمزهنم

 متنأو ريثكم هو لاتقال

 نأال_خضفاورفتالف لياق
 وأدد_علاف مهونادب

 نم لاحوأ م هوواست

 نيقي رفلا نموأ نينمؤملا
 نيةحازتم مهومتيقااذاىأ

 مهوب نمو) متأومه
 (ةرحتمالاهربد دئموت

 ركلاوه (لاتفل) النام
 هناهودع لي رفلا دعب

 ١ ل :0

 60589 (باقعلا دب د هللا نافهلوسرو هللا ققاشي نمو) مصهخوةودع

 كددعف أ نبايبطوب أل اقف مدق دق بلطملا دب عنب ثرحلانبنايفسوبأ اذهسانلالاقذا سلاجوه

 لاقسانلالاوحأ تناكفيكى ربس> أ ىحأ نباايبطوب ألا ةف«يلعمايق سانلاو هيلا سلف نيقيلاربملا|

 انيقل سانلا تللامهندا أو اؤاش فيك ًاننورسايوانولتق,انفانك أ مهانحذف مهانيقل ن أالا ناكن ا هتلاو ئمثال

 فرط تعفرف عفاروبأ لائم مط موقيالو ئت مهاقلتيال نلاو ضرالاو ءامسلا نيب قاب ليخ ىبعاضيب الاجر
 ىنامتحاف هنروافةدب دشةب ريض ىهجو برضق هدي بطوبأ مفرف ةكالا.'هنلاو كلتتلقو ىديةرخلا

 ةرخادمع نم دوم_عب لضفلا مأهيلا تماقفافيعضالجر تنكو ىر دد ىلع كرب مث ضرالا ىف برضف

 هللاوفاللذايلوم ماقفهديسهنعباغناهفعضتستتلاقوةركسنمةحشهسأر تقلفةب رضهبهتب رضف
 رساىذلان اك لاق سايعنبا نءمسقم ىورو هةقف ةسدعلاب ىلا عن هللاهامر ىتح لاي عبسالا شاعام

 ابسجال جر سابعلا ناكواعومال-جررسلاوبأ ن اكو ةمل_سىنب وخاورمج نب ب عكر .سلاوبأ سابعلا
 ل-جر هيلع ىتاعأد قلهنلالوسرايلاق سابعلا ترسسأ ف يكرسسلا ىنال لسوهيلعةنلا بصكهنلا لوسر لاف

 مرككالم هيلع كناعأدقل !سوهيلعنلا ىلصةنلال اوسرلاقفاذكواذكهتئيههد_بالو كلذ لبةهتبأرام
 هوقو ةب وبلا ”رحطا نمةيناثلا ةنسلا ف ناضمر نمرمشع عباسلا ةعجلا موب ةحيدص ىف ردبةعقو تناكو

 مناي ىنعي هلوسروهللا اوقاشمهناب) رد مون رسالاو لّدقلا نم عقوىذلا ىنعي( كلذ) ىلا عتوهن اديس

 مهناجو نينمؤملا قش نعبناجو قشىفاوراص مهنأك ةبناجلااهلصأو ةفلاحنا هعاشملاوهلوسروةنلا اوفلاخ

 ققاشإ نمو) ىلاعتوهياحبس لاق مهنا نيداوقاشو أن ونمؤملا مهؤةنلاءايلوأ اوقاشمهن أ ءانعمز احنا ذهو
 دع امفليلق ئثرسالاو لّقلا نم مويلا كلذ ىف مهل زن ىذلا نا ىنعي (باقعلا ديدشهتلا نافدل |وسروهللا

 (هوقوذف) مب لزن ىذلارسالاو لتقلا ىلا ةراشا (ملذ) ىلاعتلاق منو ةمايقلا موي باقعلا نم مطهنلا
 هلوقوهو باذعلا نمدهرخالا ىف ,طهنناهدعأ ىذلا ل جوملا ىلا ةفاضالاب ريسي كالذ نالاين دلا فالج اعىنعي

 نم لسوهيلعهنلا ىلصةننالوسر غرفا لاق سابعنب ا نعةرخآلا فىنعي( رانلاباذعنب رفاكسلل نأو)

 ىئدحا كد غو هللانال كلج ميال هقاثو نم سايعلاهادانف لاق ئيشاهنو د نم سياربعلاب ك ءلعهل ليقر دب

 لجوزعهلوقف نسح ثيد_>لاقوىذمرتلاهجرخأ تق دصلاق كدعوامةنلا كاطع دقو نيتفئاطلا
 فحازنلاو ضعب ىلا ه<ضعب نيفحازتم نيعمتج ىنعي. (افحزاورفكن ذلا متيقلاذا اونمآنيذلااهمأإ)

 نيتفئاطلا ىشم ىعسو ىثم نأ لبق ىصلا ثاعبناكلجرلارجب عم ىم فحزلا لص و لاتقلا ف ىنادنلا
 لاتقلل فاد:تلا لبق كلذوادب ورا.ثماهتبحاص ىلا ةفئاط لكى شءاهنالافحز لاتقل ىف ضعب ىلا مهضعب

 ١ مهنم نيم زهنم ؟روهظ معولون الف ىنعي ( رابدالا مهولونالف) ئشلا ىلا اليلق اليلق ىشملا فحزلا بلع لاقو

 لاتقااو برا موبهربدلوب ومزهني نمو ىنعي(هربدذ موب مطوب نمو) هربدوهرهظىلوب مهلا ناف
 ودعلا ىلعةركسلا باطهدصقو مازهنالاه«فن نمهو دع ىريلاّقلا ىلااعطقنمالا ىنعي(لاتقلاةرحتمالا)
 ىنعي (ةثف ىلا ازيحتموأ) ىلاعتهلوقو فاه دي اكمواهعدخو برهلابا اونا دحاوهاذهو«يبلادوعلاو

 | مزمنا نم ىنعي( هللا نم بضغب ءاب دف لاّقلا ىلا دوعلا نودي ري نينمؤما نمةعاسجو لا ارتاصو امضنموأ
 ١ د-ةفنيملسملا نمةئفىلازبحتلاو لاتقال فرحتلا ىهو نيتلاا نيتاهىفالا برحلا تقو نيماسملا نم
 ْ 1 ْ 1 ( ريصملا سدب وماهجاوأمو) هللا نم بضغب عجر

 حش سستتتا؟|+

 لصفإل
 لعيفتمزي>:منزوو ) رصصا|س شب و ماهجما وا وهللا نم بض غي ءايدقف ) مط وب ىف لءافا اريمض نم نالاحامدواهيف هوه ىلإ ةئفلا ىوس

 مطلية تر او تانقارخافتل وق, مهنم لئاقلا ناكواورس واول ةفوةكم له اورمكأ ًالوزوحتمهنم لعف:ءءاذبفزوحيزا» نم هبال لعفتمال
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 س76 تآ
 رصنلا لوص> ىلءالي اد ناكو كاذب مهيلعهللا نم ةمعنل| تمظعو مهفن أت باطو ناطشلا ةس وس دمت

 ةبانجلاو ثاد_حالا نم ىنعيهب هرهطيلءامءامسلا نم مكياعلزني وىلاعاوهناحبسهلوق كلذف رفظااو

 رصنلابىنعي ( كي واق ىلع آب ريو كب ولق اهات نا هتسو سو ىنعب ( ناطي .ازجر كسع بهذي و)
 نوكتت نأ هبشي و ىد..-اولالاقهياعهسفن طب ردقف سم ىلءربص نم لكودشل!ةغالا ف طب رلاو نيقدلاو

 ديفتأ-مئالةلوب ت سبل ىنءةظفا نا ليقو نيقيلا نءاهيف عقوأأمو ريصأاب كب ولو طب رباو ىنءملاوةلص ىلع ةظفل
 هبتبث و) اهقوف عفتراواهيا ءالعهناكىتح طب رلا كلذ نمت التماب ولا! نا ىنعملا نوكيف ءالعتسالا

 ليقوباودلارفاوحو ما دقالا هيلع تتبثت ىتح لمرلا ىوقو ضرالا دبلرطملا كلذ ناىنءي ( مادقالا

 بر ورغ. لب همدق تبثرالباقلا فيعض نوكب ن«نالباقلاةوقو ربصلاب ءادقالاتيدثت هبدارملا

 ىلاعتو هناحيسةتلا نا ىنعي ( مكعم ىف ةكنالملاىلا كب رج ويذا) ىلاعتو هناحبسهلوق دو ءاقللا دنع

 نيذلا اوتبُف) ةنوعملا ورصنلاب عم ىفاهب ادصأو سو هيلع هللا ىلص ىبنلا مهب دم أن يذلا ةكسالملا ىلا جوأ

 ءاقلا فةوقناطي_ثالنأ5 ليقف تيدثتلاوةب وقتلاهذ_هةيفيكفاوفلتخاوموم ءاقاووق ىأ (اونمآ

 ققليام ىمسي و ريسحلاب مدن باباق ىف ماهطال!ءاقلا ىف ةوق كالمال كل ذكتفرسانلاب مدكنبابلق ىفةسوسولا
 مهعممهروض-حوه تييثتلا كلذ نال يقو تيبشتلاوهاذهفاماطاو ةملك الملا قاياموةسوسو ناط.كلا

 كلا ناك فرفظلاو رسدنلاب مهو رسشإ هانعم ليق ١و ناكر شما مهعم كلاتقب مه ون ىأ مطظمهت وعمولاتقلا

 اةورفكن ذلابواق ىف قاأس) مهيلعىكرسصان هللا نافا اورسشب ألوقي وفدا | ماما ل->رةرود ف ىثع

 نب رفاك-اابولق ىف فوحلاو بءرلا قل ث يح نينمؤملا ىلعهللا نم ةمعن كلذ ناكو فوك ا ىنعإ (بعرلا

 عمباطخوهليقو هلبقامم اعطقنمن وكيف نيئمؤملا عمباطخ .وهىلل3 (قانعالاق وفاوب رضاف)

 كلذ هللا مهملعف مدا ىن لتاقت فره ةكس اللا تناك امى رابثالا بالا هإ,ةاعالصتم نوكس يؤ ةكنالملا

 اوب رضافهانعمكاحضا!لاقوقانعالا قوفاهنال سؤرلا ىنعيةمركعلاق قانعالا قوفاوب رضافىلاءتهلوقب

 (نانب لكمهنماوب رضاو) ىلع ىنمب قوف نوكتةقانعالا ىلعاوب رضافهانعم ليقوةاصقوفو قانعالا
 كللدب تيمس نيد يلا عباصأ ف ارطأ ىهو ةنانب عج ىهو فارطالا ىنعي سابع نبا لاقو لصفم لكى نعي

 نودنمرك ذلإتصخاماو هيد_هبهلم_هينأدي ربام نيس نأناسنالا نكميىتا'لاوحالا حالداهمنال

 مهم ىلاعتوهناحبسهنا لق وبرهلا ىفحالسلا كسمعاهم ولتاة ياهي ناسنالا نأ ل جال فارطالارثاس

 كلذ ف لخ ديفءاضعالا فءض ا وهو نانبلا بر ضب وءاضعالا فرش ًا وهو سأرلاوهو دسملا ىلع أب رمضب

 ةكرح ليطعتهيفو نانبلا برضب وناسنالا كال_ههيفو سأرلا بسب مهرمأل يقود جملا فوضع لك

 كالذ نع لطعتهنانب عطقاذافهب بر ضلاوولججو حالسلا كلسم نم نك نانبلاب نالبرحلا نع ناسنالا

 لبقهسأر عقوذاهب رمضال نيكرمثم ا نمالج رعبتال ف الاقاردب دهث ناكو ىنزاملادواد فأن عىورهلك

 ريشلان دحأ ناوردب م ونانتيأ اردقل لاق فيد نب لهس نعوك ريغ: دقدنأ تف ارعف ىيسعيلا لص نأ

 لوسرىوم مفارفأ نع ةمركع ىوروفيسلاهلا لصي نأ ل بقه دس> نعهسأر عقيف كارمشملا ىلا هعيش

 مالسالا ناكو سو هيل ءهثلا ىلص هلا لوسر مع بلا تملا دبع نب ساب حالامالغ تنكل اق سو هيلع هللا ىلصةنلا

 مكين اكو م-يفالخهركب وهموق باج س اعلا ناكو تملسأو لضفلا مت ماسافتيبلا لهأ يلع ل خددق
 ن' صاعلا هناكم ثعب وردب نعمات دق سطوب اهل اودعناكو هموقىفقرفتمرث كلاماذناكوهمالسا

 وب ألاقازعو ةوقانسفن أى اندجووهاؤخ أو هللا هةيكر دب باد أل تقم نعربحلا|ءاجاماف ةريغملانب ماشه

 مأىدنعو حادقلا تحنأ سلال ىناهتلاوفم نمزةرخخ ىف اهتحئأو حادقلا لمع يعض الجر تنسكو عفار
 امدبق ىرهظىلاهرهظ ناكف ةرخا ىنط ىلع سلج ىت> هيلج رب طوب /قسافلا لبقأذ ا ةسلاج لضفلا

 زجر مكنع بهذي و)
 م-مملاهتسوسو (ناطيشلا

 شطعلا نم مهاياهفي وتو
 مالتحالا نم ةياذحلاوأ

 دقو: ناطي_كلا نم هنال

 ةرصنال نا مهلا سوسو

 ىلعاب رياو) ةبانجلا عم
 تبيثيو)ربصاب ( مك واق

 ذا ءالل ىأ (مادقالاهب

 قخوست تناكمادقالا

 تباقتلانالاب رلابوألمرلا

 لالا نطاومىف مدقلا

 نم تلاثلدب (ىوذا)

 تشب بوصتموأ ؟دعن ذا

 ىف ةكئالملاىلا كب ر)

 اوتثف) رصنلاب (مكعم

 قر كلا (اونمآ نذلا

 فحااماماربسي كآلملا ناكو

 لوقي و لجر ةروصىف
 مرسصان هللا ناف اورشنأ

 نيذدلابوا_-فقىف قلأس)

 ءالتماوه( بعرلا اورفك

 بعرلاو فوخلا نءباقلا

 (اوب رضاف) ىلعو ىاش

 ةكنالمللوأ نينمٌؤملل صأ

 اولئاق مهنأ ىلع ليادهمقو

 ىلع أى أ (قانعالا ق وف )

 معا ذملا ىه ىتلا قانعالا
 دا 1 3 قسوردلا اريطت

 قامعالا قوفاهنالسرلا
 ماطا 1

 (نانب لكمهنم اوب رضاو)
 فارطالادب ري مباصالا ىه

 امابرسهلانال ىوكااو

 بترد ل هل

 نيعونلا مهبلعاوعمحن أ مه ىماف لةمربغوأ لتقم ىلع عقينأ



 ع :رضنو ملخسا كنا ىنعي(ع©ب مكواف هب نئمطتلو) ر هنلابلةراشبالا (ىرشبالا) كدمهيلعلدىذلادادمالا ىأ (هلادإ_عجامو)
 ن.ءالارصنلاامو) كب واق ىلعاطب رو مكتمانيكستورصنلاب ل ةراشإ ) )١85 ةكئاللابدادمالا ناكف كلل

 ضيب متامعو ضيب باين مهياع قاب ليخ ىلع لاجرلاروص ف ةئامس ىف مالسسلا«ياع ليئاكيموةئامسخ 27 0 3 ْ 0 رج و ا و

 كدعوام كل ارم هللاناركوبأ رنا رو بلع دفا لم ىللا ناىورو مهفاد :كنيباهوخرأدق 3 ا 6 نإ

 لي ريجا ذ_ههللارصن كان ًاركم بأي لاقف هبنن امث شي رعلا فوهوةقفخ لسوهيملعهنلا لص ةننالوسر قفخ 0 0
 1: ةكيتالعلا
 اذهردب مويلاق مس وهيلعهللا بص ىنلا ناس ابع نبا ن ء(خ) عقنلا ايانث ىلعهدوقي سرؤ نانعب ذآ 0 3 ب

 مثار دب موب ةكالم ايس ناكس ابعنب!لاق ب رحاةلآ [ىنعينرحلاةادأ هيلع هسرف سرب ذخآ لد 22 3 7 نمالابابسالا

 هللا هرصن نم روصنخملاو

 ةكالملالاتق ففاتخاو

 لبر ربج ل زن ليققر دب موب
 ةئامسج ىف مالسلاهياع
 وأ اهيفوةنمدملا ىلع كلم

 ليث اكيموهنعهللاىضرركب

 اهيفوةرمسملا ىلع ةئامسجن ىف
 ىف هنع هللاى ذر ىلع

 بايثمه.اءلاجرلا ةروص
 دق ضب امو ضيب
 ناب ابانذ اخرا

 ىتح تاناقف مهفاتك أ

 3 :وعسم نال لهح .وبألاق

 برضلا اًنننابناكنبأ نم

 نم لاق صخشلا ىرنالو
 ميفلاةةكحناللالبق

 اولئاقي أ ليقو متت ًاالانويلغ

 قودتك [وناك امناو

 نيئمؤملانوتشوداوسلا

 ىفاك دحاو كالفذالاو
 نا) ايندلا لهأ كالها

 هئايلوأ ريصنب (زب زعهللا

 ذا) هئادعأر هقب( ميكخ)

 ذانم ناثلدب(م اغيب

 وأرصنااب بوصنموأ كدعي

 ىقدم يشي رك ذارامكإب

 لعافلاو مونلا (ساعنلا)

 00 مه 0 ةنمأ ن 000 اوعفم 72 ) ورمعوبأو ىكم ساعنلا كامغي نيتءارقلا ىلع هللاوه

 هاوساهف نونوكي اوناكومايالا نمردب مونى وس موب ىفةكس :الملا لئاقت ور ضخ متاع نيانح مودو ضب
 مكعم تنكولهرصب بهذام دعب لاقهناار دب دهشدق ناكوةيعب ر نب كلام ديس ى فأن عىو رواد دمواددع

 نارملاةروسىف مالكلا مدق:دقوةكنالااهنم تجر ىذلا بعشلا كتي رالىرمدب ىعموردبب مويلا
 طوسلاب هيريضىذلا ف سابع نبا! ثيدح نم مدقتا-ر دب موباولناق مهنا حيحصلا اوال مأ ةكنالملاتاناق له

 داوساو رثكسلاولزنامناو اولئاقب «ملمهنليقوانوءواد دهردب مون ىوساجفا اوناكوههجو قشوهفنأ مطخ

 فادرالا هللا لعجامو ىنعي (ىرمشبالاهللاوإعجامو) ىلاعتوهناحبسهلوقهيلعلددو هوتبشي و نيماسملا

 مهثأولوالاوه ميحصلاولاتقللال كل ذلاولزنامنا مهنا ىقحي ذهو (ىيولق هب نأمطناو) ىرسشب الا ةكسن :داملاب

 وههللانا ىنعي ((هللاد:عنمالارصنلاامو) ىلاعت هلوقو ُُه مايالا نمهاوسايفاولت اقيموردب موباواتاق

 دبعلا ىلع بجاولا نا ىلعهيبنت «يفو كسابةدشو متو ق ىلءاواكتالوهرصنب اوقنف نونمؤملااب ًكرصني :

 هللانا) ةناعالاورصنلاه دْنب ىلاعت هللا ناف هريغب قث,الوهلاوح أ ًأعيج ىف ىلا عتانلا ىلعالا لكوت وشالن ٌألسلا

 قىنعي (ميع) هيلغي و ئثلكرهقب . وهلب بلاغءبلّيالو ئشم/قيال عينم ىوق ىلاعت هنأ ىنعي (زبزع

 ةنمأ ساعنلامك اشغيذا) ىلاعتو هناحبسهلوق ع هدامع نم ءاشي نمل دع وءاشن نمرصن.هرصنو هرير كن

 نأ مود عنم مكلهّللانمانمأى أهنمةنمأ ف يفحلا مونلاوهو ساعنا | ؟كيلعقليذا اورك ذاوىأ(هنم
 نوكف ةدئافلاو ناطيشلا نم الملا فوهثلا نمةنمألاّتقلا ف ساعنلا دو ءسم نبهنلا دبعلاق باغي

 اليلد ديدشلا فوحلا تقو مونلالوص>راصف مون هذ ايالهسفن ىلفتاخلا نألاتقلا ىف ةنمأساعنلا
 مهددعة لوو نيه بىلاةلق او مه د داعو مه »و دع ةرثكل مهسفن أ ىلءاوفاخامل مهنا ليق 'وفوحلا|ةلازاو نممالا ىلع

 شطعلاو لالكلا م-هنعلاز وةحارلا مط تلص> ىتحم هونلا مولع قلأ ادي دشاشطع اوشطعو مهددعو

 ْ اوفرعل ودعلا مهدصقول ثيحافيةخ ناكهنال مهقح ىف ةمعن م ونلا كلذ ناكو مهو دعلاتق نم اونكسشو

 ظ ةعفد ساعنلا مهيلععق ةوهناهنلا نمةنم أن اكمونلا اذه نوكى ليقو مهنعهعفدىلءاور دقو م-يبلاهلوصو

 جراخمأ ديدشلا فوخلا دوجو عم ميظعلا عجا اذط ساعنلا لوصحو مهترثكع م مهلك اومانف ةد->او
 || هناصسهلوقو 8 ةداعال قراخ سم هنالذ ريل <2 ىف ناكسساعنلاكاذناريق بسلا اذهلف ةداعلا ن

 | لمر بيكى لعردب موباولزن نيماسملا نا كلذو(هنكر بل رطل اال نكي زو كان
 ١ حبصأو «يل ءاولزغفر دب ءام لا مهو ةبسدق نوكرشلا ناكو باودلار فاوحو ما دقالا هيف خو رفعأ

 ا نومز,لاقوناطيشلا مط سوسوف شاععلا موباصأ او بنج مهضعل وتد مهضعب وءامريغىلعنوماسملا

 !ٍ نوذحمو نيثدحم نولصت مثأ ًاوءاملا ىلءنوكرمثملا مبيلغدقوهللاءايلوأ متنأ اوهللا ىن حيفو قا ىلع نأ 1

 ٍإ 00 هلم 0 ا فلسا 00 0

ْ 

  فيفختلا(لزني و)هللا نم مس-اةإ_هاحةنمأىأ اطةفص(هنم) سفنلا يرو بعرلا عزب موناافةامأ متتمافىأ ردصموأ كمال ىأ

 ٠ ةبانجلاو ثلا نمءاملإ(هبكرهطيل)ارط(ءامءامسلا نمكيلع) مهريغدي د شاب وىرصب وكم



 77-7777722 اا

 نأن ونمت ىأ,هتدغو مهد دءاريفنلا ف تناك ةكوشلاو حالا تاذةكوشلا تاذ وربعلا ىأ( كل ن وكن ةكوشلات ادريغنا نودوثو)

 هناي اب (هناملكب ) هيلعي وهتبمي ىأ(ىلا قح نأ هللاددرب و ىرخالاةفئاطاا نو دي رتالواط حالسالىتا|ةةئاطلا اهمال ريعلا كل نوكك

 نم ىضقامب وةرصنلل مطوزن نمةكنالملا ىمأاسم وةكوشلا تاذةب راحفف ةلزنلا )18١(

 نالف نب نالفايلاقف م-ويلا ىهتت| ىتح مسو«_لعهللا ب صهنلا ل وسر قاطناف ضعب ىلع مهضعل 0

 رع لاةفاقحهللا ف دعوامتد_جودقىافاةحهلوسرو هللا 8 د_ءواممتد_جو ىل_هنالف نب نالفانو

 نانوعيطةسيال م هنري غم_مملوقأ ل عمساب متت ام لاقفاومف حاورأالا داسج ا ماكت فرك هللا لوسراب
 ممنايفسىنأةفئاط ىنعي ملاهن أ نيتفئاطلا ىدحا هللا ع دعي ذاوىلاعنوهناصسهلوق كل ذةايش ىلع اودربب

 (مكلن وكس ةكوشلاتاذريغنا)ن ونمتو نود. رو ىأ(نودوتو) ريغنلا عمل هج ىلأ ةفئاطو رعلا

 لاقيوةوقلاو:د_كاةكوشلاو يل نوكح :ةكوشالولاتقاهيف سيل ىتلاري_علا نأن ونمتو ىنسعملاو

 لاتقلابك اباء ماب ىنعي (هتاماكب) هيلعي و ق-حلارهظبىأ (قحلا ق<نأ هتلادري و) حالسلا
 مهلصاتسي وىأ (نإ رفاكلاربادعطقي و) هزازعاونيدلاراهظا نم كل تقب_سىنلا هنادعب ل-.قو

 هركواد) رفكسلا ىفذي و ىنعي (لطابلا طبي و) مالسالا تبثيل ىنعي ( قما ىحيل) د أ مهنم قيال ىتح

 قديلهدعب اقم ىلا ى<نأهننادري وهلوقنالوالا * نالاؤسةبآلا قو نوكرمثملا ىنعي (نومرجملا
 رصنلا نمةعقاولاه فه ىف دعوام تدب :لوالابدارملا نالرب ركتهيف سيان ب او+لاوهانعما-ذيربر كت قا

 رصن نمردب موب عقوىذلانالةعب رسلارانمراهظاو نيدلاو نار قلاةب وقت ىتاثلادارااوءادعالاب رفظلاو

 لطب وهلوقب هنرقسسلا انطوهنوقو نيدلازا ازعالاببس ناكمهترثكم عمن رفاكسلار هقو مهنلو عمنينمؤملا

 قيق< نم دارملا فهناذل ل طابلطايلاوهناذل ق- قحلا ىناشاالاٌوسا١ + كرمشلاوه ىذلا ىنعي لطابلا
 لاطبا نم دارملاو اقح قا كلذ نوك راهظا ف !قيقحت نمدارملا ناب اوجلاولطابلالاطباو قملا

 مهرهقو لطابلاءاسؤ رعقوهّتب وقتو قا لئالدراهظإب كلذوالطإب لطابلا كلذ نوكراهظا لطابلا كلذ

 هنمنوبلطتوةودع نمكب رب نوريجستذادمتاب رك ذاو ىأ (م9ب رنوثيغتسنذا) لجوزعهلوق ُُة ١

 ىرهزلاهلاقهعم نوما لاو لسو هيلع هللا لصهنلالوسر هناامهدحأ نالوق نيئيغتسللا فورهنلاو ثوغلا

 نع( م)4ل ميظعتلا ليبس ىلع عجلا ظفلب هرك ذامناو هدو لسو هيلعمتلا ىبصهنلالوسر هنا ىناثلا لوقلاو

 نيكرمسشملا ىلا ملسوهياعهنلاىبصهللالوسررظنردب مويناك امللاق باطخلا نب رمت ىن:دح لاق ضابع نب

 فهي ل عف هديدم منةإ#بقلا لسو هيلعةتلا ىلصةللا ىن لبقتسافالجر رس عةعضب وةثامئاث باص ا وفلأ مهو

 مالسالا ل_هأ نم ةباصعلاه ذه كاهتنا مهالا ىنتدعوام ىنت مهلا ىتدعوامىلز نأ مهللالوقي هن ر
 هاقلافدءادرذخافركب وبا هانافهيبكشم نعهؤادر طقس ىتحهبدءادامهب رب فةبملازا-ف ضرالا ىفدبعتال
 هللا لزناف كدعوام كلزحذيسهنافكب ركثدشانم كافك هنداىنايلاقوهئارو نم همزقلا مث هيبكستم ىلع
 لاق ةكسئالملابةلاه دماف ( نيفد ىمةكسنالملا نم لاب كدمم ىف كل باحتساف) كب ر نونئيغتستذ ا لجوزع

 سذاهمامأ نيكرمملا نم جرر:أ ف دتشي ذئموب نيماسملا نم لجر امندي لاق سابع نبا ىنثدق- كامس
 اذاف هيلارظنفايقلتسمرخ هماما كرشملاىلارظنذا موزيح مدقالوقيسرافلا توصوهقوذ طوسلاب ةب رض

 هيلعهللاىلمهللالوسر كلذب ث دف ءاجو مجأ كلذ ىصحاف فيسلاةب رضكههجو قش .وهفنأ مطح دق
 ىلاعتوهناحبسهلوقو نيهيساو رسأو نيعب_سذئموباوات تؤ ةنلاثلاءامسااددم نم كلذ تقدص لاقلس و

 نمفلابمكحل ا درواددم ميلا لس ىم ىأ م دم ىنابهإصأ مدمم ىفأ ع ءاعدباجاق ىنعلإ ل باجتساف

 ىفمالسلا هيلع لي ربج لزن هنا ىراضعب مهضعن عبتي ى:عمباضعب مهضعب فدري ىنعي نيفد م ةكسالملا

 ردب بءاق ىف مه-رطو مهأتف

 (نبر فاكلار باد عطقبدإ)
 لسعاف رخآلا ربادلاو

 م-طقوربدأ اذا را

 لاصئتسالا نعةرايعربادلا

 نود رث منا ىتسعل

 فافسو ةإجاعلاةدئافلا
 ديرب ىلامتةهللاو رومالا

 قطا: رصتوروم ال لاعف

 تاتّشو همكلاةاعو

 راتخا كلذلو نبدارملا نيبام

 ةكوشلا تاذةفئاطلا مل

 مكقعتب مهتوق سسك
 قحبل) مطذأو مزعأو
 وأ عطقيب قلعتم (قحلا

 قحيل هريدقت فوذحع

 لعف(لطابلا نطبب و) قنا
 ديفيل رخاتمردقااو كلذ

 هلففانىأ ضانصتخالا
 مالسالاتابئاوهو امطالا
 رفكلا لاطباو هراهظاو

 نالراركباذه سلو هقحو
 نيتدارالا نيب زيد لوالا

 لعف اهفهدارل ناب اذهو
 هكوشلا تاذ رايتخا نم

 مستر صنو مطاهربغ ىلع

 (نومرجم اهركولد) اهيلع

 ذا) كلذ نركرشاا ]| ©
 نملدب ( مب 0

 لطابلا لطبب و قحلا قل
 اوملعامل مهما مهتتاغتساو

 اوقفط لادقلا نمدب الهنأ
 ل تت تا مااا تابت ت#

 هريغقدم (نيفد ىمةكناللا نمفلاب) هل ب صنف باجتساهيلع طاسوراجلا فذف-. مدع ىفإب (مدم ىفأ) لصأ و باجاف (مكل
 هتعبتا اذاهاياهتةدرًاوهعمناذاهفدر لاقي رثكآ اكلم كلم لكفدرأ هنأ ىلعحتفلاو مهري ءاوفد رأمهنأ ىلعرسكلافاهحشفو لادلار سكب



 مْ

 تاعف هللاو دق تلق لاق تءعمسا-# ئشلةدغ كدنع نكي مو 7”تناوءاسنلال وانت ىت-مكلاج رىف عن
 ةكناعاي ور نمثااثلا مولا ىف تو دغفلاقهنكيفك الداعن اذهل نضر عنال هللا أو ئش نم هيلا ىنمناك ام
 سمأل ىناهتلاوف< بأ رف دح. سا | تاخ دؤلاق هه هك ردأنأبحأ ّئش ىنافدق ىفأ ى رآب ضغم ديدحانأو
 ديدح ناسالاديدحهجولادي دحافنيفخالجر ل_هجوبأناكوهب عمقاف اقام ضعبلدوعياهضرعتأ هوحن
 هئاشأ نأ ىنماقرفا ذه لك ؟هنلاه_:ءلهلام ىسفن ىف تاقف سابعلا لاق دش دجسملا باب وحن جرسذا ارظنلا
 دقوهريعب ىلعافقاو ىداولا نطب ميرصي وهوور م نب مغمذ تو عمس عمسأملام عمس دق وهاذافلاق
 نايفس ىنأ عمكلاو .ًاذهةمطالا ةمطالا شي رقرسشعمايلوقي وهو هصيق قشووإحر لوحو هريعب عدج
 نم ءاجام ىنعواغشو نع ىناغشفلاق ثوغلا ثوغاااهوكرد: نأ ىرأالو هءامصأ ىف د#اط ضرعدفقو
 هناكم ثعب و فاخحتدق يهلابأن أالا د_حأ شي رق فارششأ نمفاختتي مواعارمس سانلا ازهحتف لاق ىمالا

 نبةانمديع نب ركحب ىنب نيب واهننب ىذلا ترك ذريسلل شي رق تعمتجااملف ةريغملا نب ماشه نإ, صاعلا
 ةقارس ةروص ىف سيلب | مط ىدبتف مهني نأ كلذ داكف نفاخ نمان وتأينأىدخاولاقف برحلا نمةنانك
 هنوهرككئ شب كفلخ نمةنانك مكينات نأ نم ملراجان لاقف ركب ىنب فارشأ نم ناكو مشءج نب كلام نب
 غاب ىتح ناضمررهش نم تضم لايللهءاصأ ىف لسو هيل عهللا ىلص هللا لوس رجرخواعارس شإإ رق !تجرفن
 اذاىتح سو هيلع ىلع هللا لوسرراسف هربع نعاوعن شرق رسم نعربا انف درقا ذهل اقيب داو

 افيلح ةنيهج نمهلانيع لسوهليعةنلا ىلصةللا لوسر ثعب و مهرب هربخأف م وقالانيعذ_خ ًاءاحورلاب ناك
 مالسلا هيل علي ربج لزنف لسو هيلعهثلا ىلصهللا لوسرربعلا تقبسو م ىقلاريضماتاف طقي رأ ىعد» راسن الل
 لوسر راشتساف مهباابحأريعلا تناكو شي رقاماو ريعلااما ك<لاهنأ ني ةفئاطلا ىدحا مدع وهللانا لاقو
 نسحأو لا قف رم ماقو نسح او لامتفركبو بأ ماقفريغنلا برحو ربعلا بلط ىف هبا أ ل سو هيل عثلا ىلص هللا
 ليئارساونب تلاقكلوقتنامةنلاو كعم نحنف هللا ك ىمأا ل ضماةندا لوسرايلاةفورمم نبدا دقملا ماقمن
 نولئاقمامككعمان االئاقف كب رو تن أب هذا لوقن نكلو نود ءاقانههان|التاةف كب ردا انكحدا ليسوا
 لاف هغابن ىتحهنود نم كعمانل دا ةشدحلا هنيدم ىنعيدامغلاك اربىلا اذ, ترسول قلاب كثعب ىذلاوف
 سانلااهأ ىلءاوريشأ لس .وهيلعةللا ىلدهننالوسرلاق مريخ هلاعدواريخ هل إس .وهيلعهللا لصةللالوسر
 ىتح كمامذ نمءاربان هللا ل وسراياولاق ةبقعلاب هوعيإب نيح مهنا اوسانلاددعمهنال كلذ وراصنالادبرياعاو
 ىلص هللا لوسر ناكفان ءاسن :ذاتعاج اهنخ عنمامم كعنمنفانمامذ ىف تنافانولا تلص واذافانرادىلا لصت
 سبل ن أ وهو دع نم ةني.دملاب همهد نمالاهترصناهيلعى رتراضالا نوكنال نأ ف وخشب مسوءيلع هلا

 نيتفئاطلا ىدحا نأهنلا

 م

 هللاو ذاعم نب دعس لاق سو هيل عهنلا ىلص هنا لوسر كلذ لاقاملف مهدال# نمودعيىلاهعماو ريس نأ مهباع
 كانيطعأو قملا وههب تئجام نان دهشو كانق دصو كب انمآدة لاق لجأ لاق هللا لوسر ايان دم رت كناكل
 ول قحاب كثب ىذلاوف تدر لهندالوسراب ضماف ةلعاطلاو عم_سلا ىلءانق, او وان دووع كلذ ىلع
 ريصلانا كود ءوانو دعانب قات ن ا هركتامو دحأ نم هاخت بام كع.هانضخل هتضفنر لا اذهانب تضر ءتسا

 رف ىلاعت هللا ةكرب ىلءانبرس ةكنيعدب رقتامانم كبيرين أل جوز عهنلا لعلوءاقللا دنع قدص برحلا دنع
 دق لجو زع هللا نافاو رسشبأو هنلاةكرب ىلعاوريس لاقف كلذ هطشن ودعسلوقب |سو«يلعةثلا ىلصةلل!لوسر
 ناطخلا نب رع نأ كلام نبإ سن أ نع(م) موقلا عراصمىلارظن أى فأكل هللاو نيتفئاطلا ىد> | ىت دعو
 اذه لوقيسمالاب ردب ل_هأعراصماني ربناك مسوهياع هنا بص ثلا ل اوسرن الاقردب لهأ نعهثدح
 ءانش نأ !دغنالف عرصماذهوىلاعتهنناءاش نا! دغن الف عرصما ذهو ىلاعن هللا ءاشنا !دذنالفع رصم
 ىفاواعؤ- لاق سو هيلعهنلا لصهتلالوسراهدح ىتاادودحلا | ٌؤطخأْ ام ق+لابهثعب ىذلا وفر علاق ىلاعتاهللا

 رب



عمللا ىضرر م وركبو بأ لس .وهيلعهللا ىلص ىنلا بضغ دنع ماةفّودعلا عد وربعلاكيلعاولاةف لبق أدق ل-هجو:أ
 كعس ماقمانسحافامهن

 هللا كس أاملضماو رم نبدادقملالاق مر اصنالا نم لج ر كنع فات ام نيب أن دع ىلا ترس ولةنباوف ضمافك سعر ظن لاقف ةدابعن/

 )١13/9( كب روتن أب هذا ىسومل ليئارساونب لاقاك كللوقنالتدبحأ ثيح كعماناف

 أيش عنصتال كن أمط نابت ىنعي (نيبتامدعب) مطادج كالذفريعلا بلطاانج رشاهناو مطاتقا دع سنفودعلا

 مهو ) لاتقلامهتهارك ةدشل ىنعي(توملا ىلا نوقاسيا أك ) دعولا ف كقدص مط نيمو كب ر سمايالا

 رظني وهو توم اىلا قاسي و لتقل! ىلار حب نم لاح م-هعزف طرف ىف ىطاحه بش وملا ىلا ىنعي (نورظني

 نايفسىأةقرف نيةقرفلا ىنعي(نيتفئاطلا ىد>اهللا ؟دعيذاو) لجوزعهلوق يه هيناهنألعيو هيلا

 ريب زلا نب ةورعوسابعنبالاق < نيتقرفلاىدحاىنعي (مكلاهنأ) ريفنلا عم لهج ىنأةقرفوربعلا عم

 رافغك نم ابك ارنيعب رأف شي رقريعف ماشلا نمبرح نبنايفسوبأ لبقأ ىدسلاو قحسانب دتو
 لاجل ةميطالابدي ريةمرطالا ىهوةريبك ةراحتمهعمو ىرهزلا لفون نب ةمرخيو صاعلا نب ورمعمهنم شي رق
 هباهصأ بدنف ,هربخ ملسو هيل عهنلا ىلص ىننلاغلب ردب نمابي رقاوناك اذاىتحةريملاريغْربلاورطعلا لمحت تلا

 نأهللال لابيلا اوجرخاف .طاو مأاهيف شي رقريءهذهلاقوودءلاة|قو لاما راكب مهرب_خأو مهيلا

 م .وهيلعللالصةتلالوسرنأ اونظي ممهنأ كلذو مهضعب لقثو مهضعب فقت سانلاب دتت افاهوم كلفني

 هثعبف ىرافغلاور مع نب مهم ذرجاتسا هيلا |سو هيل علل ىلص اننا لوسرربسب نايفسوبأ عمساملفاب حقلي

 مضمض جرن مهربعا ضرع دق هبادص أ ىف ا دجم نأ ,_هربخ وم-هرفنتسياشي رقىتاين أه ىمأو ةكمىلا

 تثعبفاهتعزفأ مايأ ةثالثب ةكممضمض مودق لبقايؤ رت أر دق ىلطا ا دع تذب ةك:اعتناكو ةكم يملا اعب ف

 ىلع خدب نأ تيشخو ىنةعزفااب ؤرةإبالاثأ اردقا هللاو أ بت لاقف باطما دمع نب سايغلااهخ أ ىلا

 ىلعأب خرص مح طبالاب ف قو ىتح هلريعب ىلع لبق ايك ارتي ار تلاق تيأرام واط لاقةبيصمو رسشاهنم كموق

 سانلاو دجسملالخدمث هيلا اوعمتجا دق سانلا ىراف ثالث ىف <عراصم ىلاردغل  اياورفنافالأ هتوص

 ىلا ردغ لاياور فنافالأ هثوص ىلعأب اهاثم خرصف ةبعكلار هظ ىلعهريسعب هب لثمدل - م هاميبف هنوعبتي

 ىتح ىو تابقافاهلسرافةرخص ذأ مئاهلثم خر هذ سيق ىلأس أ ار ىلعه دعب هب لدم مث الث ىف < عراصم

 سايعلا ل اقف ةقلفاهئماهلخ دوالااهرود نمرادالو ةكمتوب نمت دب قباف تضفرالبجلا لفسابت ناك اذا

 اقيدص ناكوةبتع ن.ديلولا ىقلف سابعلا جرن مدح الاهم ركذتالواههقك افةعيظفاي ؤرلاهذ_هنا هنلاو

 شب رقهب تثدحت ىتح ثيدحلااشفف ةبتعديبال د يلولا اهركذفاهابا همتكتساوهلةكتناعايؤر ركذف سايعلل

 هكحناع ايؤرب نوثدحت, شي رق نمرفن فما شه نب ل هجوب أو تيبلاب فوط أت دمعف سابعلا لاق ةكب
 تغرفامافسابعلالاقانيلا لب قاف كفاوط نمت غرفاذا لضفلا!ًايلاق لهجوبأ ى ؟راملف فوط تودغف

 تاق مكيف ةيدنلاه ذه تثدح ىتم باطلا دمع ىنبابلهج وب أى لاقف مهعمتسلج ىت> مويا |تابقأ فاوط نم

 ل ىتح كلاجر ابنت نأ متبضرامأ باطما دبع ىنبايلاق تأرامو تلق ةكناعت ارىتلا ايؤرلالاقكاذامو

 تلاقام كي نافثالثلاهنهكب صب رتنسف ثالث ىفاورفن|لاقهن اها ؤر فةكنتاع تعز دقل مؤاسن

 ىفتبب لهأب ذك أ؟تاباباتك مكيلع بتك ءوش كلذ نم نكي, مو ثالثلا ضم ناو نوكي_فاقح

 تأأرةكس:اعنوكست نأ تركن أو كلذ ت دج ىنأالا ءيشريبك نمهيلا ىنم ناك امهللاوف سايعلا لاق برعلا

 نأثيرحلا قسافلا اذهل متررقأ نلقف ىتتأالابلطلا دمعىنب نمةأ سما تين تيسماملفانق رفن مث أي-ث

 2 ا ا

 قلنانا انملعتملاولاقو كالذاوهرك لاتقلاباوئقبأ ال نيئمؤملانا كلذو (قحلا ىف كنولداجب) مهحالسوأ

 نكلو نود عاقانههان االئاقؤ

 الةاقف كب رو بهذا

 تمادامنولتاقماكعمانا

 كحضف فرطنانم نع

 هيلعةللاى ب ص هللا لوسر

 ذاعم نبدعسلاقو - و

 ند راانعتلا لوسرا ندما

 ول قملابك عب ىذلاوف
 رصلا دهان تضرمتسا
 ام كعمهانضال هتضفلا

 رسف دحاو لج رانم فات
 حرففهللا ةكرب ىلعانب
 هيلع هللا لص هلنالوسر

 مدعس ل أوقهطشنو مسو

 هنلاهكرب ىلعاوريسلاق

 قد عوهللا نافاورمبأ

 هللاو نيتفئاطلا ىدحا

 ىلارظن أن آلا نأكل

 تناكو مو هلا عراصم

 هلوقل مهضعب نمةهاركلا

 نيشؤملا نماقيرفناو
 وبأخيشلالاقن وهراكل

 لمتح هللا هجر روصن:م

 كلذاوهركنوقفانم مهنأ
 نالمتعو اداقتعا

 نوكينأو نيصاخاون وك,
 رغ مهنا عبط ةهاركك لذ

 2 كنولداح )هل نيبهأتم

 هيفاولداج ىذلا قنا( قملا
 لس وهياعهللا لصةتناوسر

 هيلع مهراشرال ربفنلا قلت

 لاح ةمينغلاورفظلاىلا مهراس مهو مهعزفطرف ىف مطاحهبش(ن دز مهوتوملاىلانوقاسياماك )كلاتقلاممهاركل كلذ ودمتسنلال ٠

 اموةلاجراوناك مماود دعلاةإةامهفوخ ناكل يقواهبف كشيالاهبلارظان هبامسال دهاشموهو توملاىلاراغصا| ىلع قاسي ولتفلا ىلا لمعي نم

 ربعلاامهو نيتفئاطلا ىدحا نملدب (مك-ااهنأ) ناثل |وعفم ىدحاورك ذابت ءوصنمذا(نيتفئاطلا ىدحا هلا ؟ دعي ذاو) ناس .رافالا مهس'ناك



 باستكالا دكع نعفاص (ميرك قزرو)مهت اكل ازواحتو(5 رففمو مهب ردنع)لامجالا اردق ىلع ضعب قف ةوفاهضعب بتارص( تاج ردمط))

 )١1/8( كجرخأ5 )ىف فاكلاب املا فوخو
 لوسرلاوهلل ترقتسا

 انابثمهتهاركعم تتبثو

 كب رجارخ اتالم
 مهو كب ندم كايا

 مش نمر وردا
 ةنيدملاوأ دب دلايهتنب ديرب

 هرجاهم اهنال اهسفن

 ىف ىهف هنكحدمو
 صاصتخاك اهصاصتخا

 (قحلإب)هنك انل تقلا

 ةمكحل اباستلماجارخا

 اي رف ناو) باوصلاو

 (نوهراكل نينمؤملا نم
 ىأ لاحلا عضومىف

 مهتهاركل اح ىف كجرخأ
 شي رقريسع نا كلذو

 ةراجتاهيف ماشلا نم تابقأ

 نوعب رأاهعمو ةميظع
 نايذ_سوب أ مهتمابك 1

 هسيلع ىنلا لي ريجربخاف

 مهبعافهباحص يخاف مالسلا
 ةإقو ريخلا ةرثك-اربعلا قلت

 تملعاوج رخاملف موقلا

 وبأجرفخ تدب شارك
 وهو ةكم لهأعيمجل هج
 ىالرئاسلا لثملا قريما

 هلي ةفريفنلا ىفالو ريعلا

 قيرط تدخأ ريعاا نا
 ناشف ىلاف تحنو لحاسلا

 ءاموهو رديلافلل

 هيف عمتجبرعلا تناك

 ةذسلا قاموي مهقوسل
 || مالسلا هيلعلب ربجلزنو

 مدعوهللان اد ايلاقف

 مأكب يلا بح أر يعلا لاقوهباحصأ لسو هياعفتلا ىبص ى لاراشتسافاش رئاماوريعلااما نيئفت ءاطلا ىدحا

 لافنالالقربدقلاور دقملا لعفلار دصم ةفص هنا ىلع بمال لح ق(كب 3

 لهأ نمأ مط ملقالهلاق ايش مهبلعدرنملانلق م ماعم ددرافلاقاولافاهانربخاف دوعسم نب هبا دمعات قل

 قهنادهشيمل مثهطا دنعاقح نمؤمهنأمءز نم ىروثلا نايفسلاةوة: :+لا لهأمهنينمؤاا نا من ةزكنملا

 كربتلهاءاشنا نمؤمان ًانلوقناعب دارلاه حولا رخآلا فدنلا نودةبآلا فصنب نمادقق ةنح ا

 ا ا ءلا نوت م و 00 كشالال

 اذه باص باجأو ديل ار للف ةانانما 1 0 رة رس بلا اذهلف
 مونعىلاعت هللا ىضر ةفينح ىنأب اك لال دّتسا نع ىمنعىاهتهننا ىضر ىعفاشلا مامالا باح أ مهو لوقا

 انمؤم هنوككناسنالا دو نيب قرفلا نابهنلاءاشن ا كرحتمان الو ة.نأزوجال كرحتملانامطوقب

 ام-عندب قرفلا لصف ىنيقب لف ةكرداو ةمئ احلا ىلءهلاح فقوت» نامالا ناكر حم هنوكهف_طونإب و

 مهتوكي مط كح دقفاقس نونا حكتلرأ 1لاقىلا عتوهناحبسهنام-طوقوهو ىناثلاهجولا نع باوحلاو

 كلتباوتأ اذااقح نينمؤم مهنوكب ةبآلا ف ةروكذملاتافصلا كلتب نيفوص ومالك - ىلا عت هنااقح نينمؤم
 كلتب قأ نم نااضي أ لوقن نحنو ةقيق+ا ىلع فاصوالا كلتب اين دح أر د_.الو جلا فاصرالا

 هلوقوو هباتكرا ارساوهدارع لعأتللا اودح أ كلذ ىلعر ديال نكلواقحانمْوم ناك ة قيقا ىلع فاصوالا

 ىم_طاوحأ توافتتنينمولا نال ضعب نه ىلعأاهضعب بنا ص مط ىنعي( مهب ردنعتاجردمط) ىلاهت

 لاقلا.هتالار دق ىلع ةدجلا تاجردنالة نها ىف مهبتا يم توافتنا ذهلف ةر وكذا فاصوالاك لَن ذخالا

 نيبامةجرد نوعب_سة_:لاتاحرد سنأن ع راو تاماباهبف نوقنري 411+ |تاحردءاطع

 ةنجلا ف نا سو ءيلعهنلا ىله هللا لوسرلاةلاقةريرهىفأن ءوةذس ناعبسر مْضملا سر فلار ض> نإ: :-ردلا

 لاقإ_سو هيلعهّللا ىل_دىنلا نا ديعس ىفأن ءهلو ىذمرتلاه-برخأ أماعةئامنيتجرد لكني ؛امةجردةئام

 رفع طو قعد ع ,ةغمو) موتعسول نها د١ فاو متجا نيللاعلا ناول ةجرد ةئامةنجلا فنا

 ةنورقم مهياعةئاديط ةلصاحهعفانمنالاع رك هنوكبهفصو ةذّلا ىف مط دعأام ىنعي( مي رك ةفزرو)

 هذطباجلاق اوفلتخا (قحلاب كني ب نمكب ركجرخأم )ىلا عتو هناحبسهلوق ميظعتلاو مارك الاب
 ناو قلاب كدب نم كبر كجرخ 3 اوهر ؟ناولوسرلاو هنيلافنالا لقهرب دقت دربملالاتؤوهام فاكساا

 تببلا نم جورخ لا ىفكب رمال تيضماك اوهركناولافنالا ف كب رمال ضم اهانعم ل يقواوهرك
 دم جارنا ناك مريخ كلذ نافوك:دب تاذاوحاصأوةللا اوقتافءانعمليقو نوهراكم هوريعلا باطا

 مل ىلاءتوهناصبس هلوق ىلا عجاروه ليقو كتم قب رف ههركن او كل ريخوه قالب تني نم لسو هيلعةنلا ىلص
 كتب نمكبر كجرخ ا مىلاعت هللا هزح ني ىتح قح تاجر دلاب نينم وم اهلنا دعو هرب دقن مهب ردنعتاحرد

 ىلع قلاب كدب نم كب رك _جرخأ هربدةناهدعبا«ةقلعتم ىه ليقورفظلاورص::لابدءولا زحنأو قملاب

 كج رأى ذلا ىلع ضما ىأ ىلع ىنعب فاكلا ليقوهيف كنوادا<ولا:ةلا نوهركيكلذك م هنم قبر فدرك
 هباوجو كتبي نمكب ركجرتسأ ىذلاو هريدقتمسقلا ىنعم فاكسلا ليقو قح هناف قحاب كنب نم كب ر
 دارملاليق قل اكّدب نمكب ركجرخ اذادتاي رك ذاوهريدقت ذا ىنعج فاكلا ليقو ىلا ىف كنولدا

 1 ا 0 0 اله: 0 نوبخارب 00 3

 00 لا الل 11 ا هن او) | |

 مهحالسو
 اذهور حبلا لحاس ىلع تضم دقربعلا نالاقف مهيلع ددر من لسو هيلعهنلا لص هنبالو سر هجورب تفودعلا ءافل نمانيلا بج ار يعلا لب لباولاةريفنلا



 كل أ أ | نسور ا عر ل را ها 1
 0 5 دنعلجولا ىنعاثالثلا تتارملاهذهنأ ملعاو لجو زعهنلا ىلءالاهروم أ نم ئثىفدامعاهل ميرال تير يص»

 - تالو نومو 4 م 1 , 0 03 2 1 مت ك 2 4 0

 اح كلذ ق> ىأاق-هللا 010 1 ا ا 7 3

 نااةجير نسملا نعد || ع ا ّ ةالصلا كن وهمس ن أون وهنأ اققوح را نلعا لاغ) ف ناتسن ايد ات ذاكا|تامصل اة ده ل اعت
 لاقتنأ 9 00 9 امفمطاومأ نوقفش واهتاقوأ ىفاهناكرأو اهدودحهذطورفملا ةالصا' نوءيقيىنعي(نوقفن مهانقزراممو

 0 1 31 عا اونأى قافنالا نم كاذريغو داهملاو جاو ةاكزلا ىفةقفنلا يف ل> دب وهيف قافنالا نمدب هللا مه سمأ

 المو هلابنامالا مهي ىنعي (اقح نونمؤملامه) مهتفصد ذه نم ىنعي اب رقلاورب 0 1 ا (اقتح ن :مملا مه) مهتفصد ذه نم :«ب ( كئاوأ ) ىل عتلاق مف تاب رقلاوربلا
 هنا ىلع لياد هفو مط ةللادقحأو ناهالا اوةحتساهداتفلاقورفكلا نماؤرب سابعنبالاق .بئامعا

 نيصوصخاماوقأ كلذي فصو 6| ىلاعتو هناحيسهننا نالاقحانم ؤمهنوكبه سفن د-> أف صب نأز وجال

 نأ ىهو ةيلوصأةلّئس قاعتباذ_هوهيف فادوالا كال دوجو ققحتبال د حا لكو ةصوصخم فاصوأ ىلع

 المااقح نمؤمانأ لوقينأ لزوج هنأ فاوفاتخاو نءؤمان أل وقي نأ ل جر الزوج هنا ىلءاوقفتاءاملعلا
 هللاءاشنا نمؤمانأ لوقينأزوجالو انت> نمؤمانأ ل |وقي نأ ىلوالا بفن ىنأ مامالا باخصأ لاقف

 هللاءاشنا كرحتم انألوق,نأزوجال كردتملا نألوالا + نيهجو:لوقلا اذ_دةنص ىلءاوادتساو

 لوقينأزوجالواق- انمؤم نمؤملا نوككن أاويف بحة لمسملاهذه كا[ ذكف دعاقتااومئاقلا ىفلوقلا اذكو
 مهنوكبمط كح دقفاةح نونمؤملا مه كئلوأ لاق ىلا ءتوهناحبسهناىئاثلا هجولا < هتلاءاشنا نمّمانأ

 مامالا باص لاقوزوال كلذوهب مطهتداعطقامف كيكشت هتناءاشن ا نمؤمانأ هلوق فو اح نينمؤم
 هوجوبلوقلا اذهة>صلاوح.<اوهللاءاش نا نمؤمانألجرلالوقي نأ ىلوالا نع ىلاعت هللا ىىذر ىفاشلا

 ةحلاصلا لا هعالابابت آناسنالانوكو ولمعلاورارةالاوداةّدعالا. نءةرابع مهد نع نامالا نأ لوالا *

 نمؤمانألوقينأ بحي فةرهاملا ف كشلا جوي ةرهاملاءازجأدحأ ىف كشلاوهيف كوكتشم م ةلوبقلا
 داقتعالا نعت 0 رارقاو 0 وهلل ءاشْنا

 ؤمانأاناوقنأ قالا فلولا * كشلالوصح مزلي لفن اميالا ىحسم نم لمعلا جرخيف

 0 و منا دملا مظءابهسفن ح دمدقف نمؤمانا ألجرلالاقاذا نكعاو كلا ليدس ىلعوه سبأ

 تينثتساملةداتقا لاق ةفيذحإب أن اىورراسكتنالاهل لصحو بججلا كلذ هنعلاز هللا ءاشنإ لاقاذاف بم

 لاقف نبدلا موب ىتئيطخ ىلر فغي نأ عمط أ ىذلاودل وق ىف مالسلا هيلع مهاربالاعابتاة داق لاقف كنامياىف

 مهاربانا لوقي نأ ةداتقل ناكمهضعب لاقةدا:5 عاطقن اف ىلب لاق نم: ملوأهلوق ىفدب تيدتقاالهةفينحوبأ

 ركذولعتو هناحبس هللاناثلاثلاه-جولا « ةننأهطلادب نم باطف ىلق نئمااهلوق دعبلاق
 رك ذواذكو اذكم_هنبذلا نونمؤملا ها ىنعي رصحلاديفتامناةظفاو نونمؤااامناةبآلالوأ ىف
 سم5 ةال_مابنايتالاو هللا ىلع لكوتلاو هلل صال_خالاوهللا نم فوخلا ىهوةسجافاصوأ كلذ دهب
 عيم قل نم نأ ىنعياق- نونمؤملا .هكئاوألاق كلذ دعب كلذك ةاكنلا ءامب او ىلا هتوهناحمسفنلا

 لوق.نأهلىلوالا ناك فهلتافصا!هذهل اوصعمطقي نأ دحال نكمالواقحانمؤم ناك فاض والا هك

 قاس نسحلا لاقفتنأن .ؤمألاقف نسما لجر لأس .< ىلأنبالاقو هللاءاشنا نءؤمانأ

 ابي لاو ثعيلاو راثااوةنحلاو رخآلامو.دلاو 1 هتك'الموهلأب نامالا

 مهنمانأ ىردأالفةبآلا مب ول ولق تادوهللارك ذاذانذلا نونمؤملااىاهلوق نع ءنيتلاس نك آو نمؤم

 - (نزاخ) - 5 )
 ىتح مهبيحتامر دب لفاقح نونمؤأا نناولاةةموقلا نماناةف موقانيقافرف_سىفانك ة_مقلعلاقو المأ

 مويلاو هلسرو هبتكو

 رانلاو ةنجلاو رخآلا
 اناقب "تابطاو :ثعبلاو

 نونمؤملاا.ءا هلوق ْنَع

 م-عز نمىروثلا نعوال

 ةنملا ل هأ نمهنأدهشي

 لهأ نم دهناب عطقيالاك
 ال_ةاقح ني_:مؤملاباوث

 اقحنمؤم هناب عطقي

 لوقينمثيئتياذو و
 ناكوهللاءاشنا نمؤمانأ

 6 ىثشس م ةداتقل لاقو

 ميهارب الاعابتا لاق كناعا

 قهب تي دتفاال_ههللاقف

 ىلب لاق نمؤتلوأ هلوق

 تق دص نافاةح نم ,ؤماثأ

 تكن او هلع ثدنأ

 ىضرس ابعنبا نسعو
 دج لاقف كمسا شيا لاقف د أ ىلع هللا دبع جت>ادةواقح نمؤموهن'ةفانم نكمل نمامهنعهنا ( ىلاث

 ىئتسنانمؤمنارقلا ىفهللا كامسدقو ىنثتسنال كادلاو كامس ثيح لاقفاقح دجأا: ألا قفل ءاش نا دجأ ان وأ اقح دجًان أ لو ةنأ لاقف



 نينار كاناطكنكولا
 هناطلسو هزعو هلالج

 (هنانآمهيلع تيلت اذاو)

 (اناعامتداز) نآرقلا ىأ

 ةنبنامطوانيقياهءاودادزا

 ىوقأ ةلدالا رهاظتنال
 تأ او هيلع لولدمال

 كلتباناعأ

 اونمويل مهنال تانآلا

 مهمر ىلعو) لبق اهماكحاب

 الو نودمتعي( نولكوتي

 ريغىلا مهرومأ نوطوفي
 َن وجرب الو نو حال مهم 2

 هايأالا

 مدازوأهمدقل

 الارث

 امناىلاءوهناحبسلاقف مهاوحأو نينمؤملا تافصةبآلاهذه ىف نيب ةعاطلا مزاسي امبالا نال ني_:مؤم
 نوقداصلانونمّؤوملاامناهلوروهللا نوفلا<نيذلا ن ونمو سيل ىىءءاورصخلا ديف:امناةظفاو نوذمؤملا

 اوداقناسإاوفّوخاذاليقو مهب واق تقرو تفاخ و تعضخ ى أمم واق تاجوهللا رك ذاذا نيذلا مهنا ىف

 ةبيطا فوخوةاصعلا فوخوهو باقع فوخ نامسق ىلءفوخلا قئاقملا رهألاقو هناةعنم افوخ
 نوفاخيفةاصعلاامأو فوخ دشأ هنوفاخييف لجوزعهتلا ةماظعءنوملعي مهنال صولا فوخوهوةمظعلاو
 ىفلاقىلاعتو هنا>بس هنا تلق ناف هلل ارك ذ ىفهتدت يصر دق ىلع هفاخوهبلق لجو هللارك ذ اذا نمّؤملافهباقع

 تاقامهنيب عملا فيكف تدارك ذب مهب واق نمطتو ىرخأة آى لاقو تفاخ ىنع؟ موب واق تلجو بلا هذه
 حرشو نيقيلا جاث نم ن وكي غ|نانّئمطالاو باةعلا فوخوهل_جولا نال نيتلا+|نيتاه نيب ةافانمال

 ىلاعتوهنا>بش هلوق ىهو ةد_>او ةنآى اعج دقوءاجرلاو فول ماقماذهوديحوت:ااوةفرءملارونب ردصلا

 نم مهدؤأ_برعشق: ىنعملاو هتنارك ذىلا مهم واقو مهدواج نيلتممهب رنوشح نيذلادواج هنمر عشقت

 لاقمث ف نينمؤملا باق فل ءاحا نهوهباوث ءاجر و هتلارك ذ دنع مهب واو مهدواج نيلتمهللا باقع فوخ
 نب اهلاقدلاةيدصت مهمدا ازنارقلاتانآمهيلعتئر قاذاو ىنعي (انامعا مهتدا ازدنأب !مهياعتييلتاذاوإ ىلاعت

 نامالاة دايز نالاقي دصتوان ايا كلذب نودا دزيف هب اونمآهّنلا دن نم ئممهءاج الكدنا ىنعملاو سابع
 لكنا ىدحاولا هاكحام ىلع علا لهأ ةماعهيلع ىذلا وهو لوالاهجول | نيهجو ىلءكلل دو قيدصتلاةدايزب

 كشلا لوزياهتوقو لئالدلاةرثكل وصح د:ءنالد.ز هناا ناكىوقأورثك ًاءدنعزئالدلا تناك نم

 مهيلع ىلتءام لكبنوقدصي مهمناوهىناثلاهجولاهنامبدادزيف ىوق أهل هتفرعم نوكسنف نيقيلا ىوقي و
 فياكنت ددجت املكف سو هياعفتلا ىل_دةللالوسر نمزفف ةيلاوتمفيااكتلاتناك الو هللادنع نم

 نم ربك ناك نيئيشىاناسن ا قدص نمنا مولعملا نموانااواقيدصترارقالاكلذب نودادزيف هباوقدص
 اونأ ةدندج نا اوعمس املكمهناهانعمانامعا مهتدا ازدنانامهيلعتياتاذاوىلاعتهلوقف دحاو عيم ىف هقدصي

 ةدان زلا لبقي لهناميالا نا ىف سانلا فلم او مهنا ىفةداي ز كلذ ناكف دي دج قيدصتو دي دجرارقاب
 ىلع ةغالا لهأ عاجالة داي زلا لبقيال اولاق ىلتلا ىيدصتلا نعةرابعن اميالا نا اولاق نب ذلافالمأ صقنلاو

 عومجم نعةرابعنامالانالاق نمو ةدايزلا ل_بقيال كالذو باهتاابداقتعالاو قيدص:لاوه نامالانأ

 كلذ ىلع لدتسادقفناكرالا اوح راوجلابلم_ءااوناسللاب رارقالاوباقلاب قيدصتلا ىهو ةنال# روم

 ةرابعناكواوةداب زلا لبق, ناميالا نأ ف ع رصاناميام-متدازهلوق ناامهدح أ نيهجو نم ةبآلا هذه
 ىفرك ذهنا ىناثلا» جولا ص قنلا لبقدقفةداي زلا لبقاذاوةداي زلا لبقامل طقف بلقلاب قيدصنلا نع

 اقح نونمئوملا مه كئلوأ كلذ دعب ىلاعتوهناحبسلاق مثنينمؤملا لاوحأ نمةددعتمافاصوأةبآلا هذه
 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاقرب رهىفأ ن ءىورو نا-الا ىمسم ىفةاخ اد فاصوالا كل: نأ ىلع د, كالذو

 قيررطلا نع ىذالاةطامااهاندأو هنلاالاهلاالنأةداهشاهالعأ ةبعش نوعب_سو عضب نامالا سو «يلع
 اذاو ىندأو ىلع هيف ناميالا نأ لعل ياد ثيدحلا اذه ىف نيصحصلا ىفهاجرخ | نامعالا ن.ةبعشءايحلاو

 لسيق اناصقنو ةداي زنا_عاللناةهلناكو بيبح نب ريمصلاق صقنلاوةداي زالالباقناككلذكن اك

 ديعنب رع بةكوهناصقن كلذفاناةغوانوهساذاوهتداي ز كال ذفهاندجو لاانرك ذاذالاقدتداي زافهل

 دف اهلمكتسا نفذ اننسوادو دحو عئارسشو طنارشوضنارفناعاللناىدع ن:ىدعىل از زعلا

 مب رىلعو) ىلاعتو هنادعم_س هلوقو م نامعالا لمكتس ما هلمكت سل ندوناميالا لمكتسا

 ناك اذا نءوملا نأ ءاوهاوس نوفاخالوهريغنوجربالوهيلامهرومأ عيج نوضوفيهانعم (نواكوتب

 ناسنالا ناله في رشةبت صوةيلاعةجرد ىهوهريغ ىلعال هيلع نيكو لا نمناك هديعو وةللا دعوباقناو

 ريصل



 نيملسملانيبفالتخامقودقلو (91/8) متنغاالافتالاومئاطعوهللالضف نماهنالةمينغلا لفنلا (لوسرلاولاقتالالق)

 هللا ىلصةننالوسر ىلعانفخا كلو ودعلا لئاقن نأر دقن انكدقل لسوهيلعهللا لصهتلالوسر نوسرع
 لاق ىلهابلاةماما ىأ نعلوحكمىوروةبآلاهذهتازنفانم قحاب مت ف هنودانمقفودعلاةرغ ٍلسوهيلع

 هيفتءاسو لفنلا ىفانفلتخا نيح تازنردب باهر شعم انيفلاهقف لافنالا نع تماصلا نبةدابعتل أس
 مسوهيلعهللا لص هنلالوسر مسقف لسو اع هللا ىلصةنلا لوسر ىلا وإ_عجواني دي ًانمهلل!هعزنفانقالخأ

 نيبلاتاذ حالصاو لسو هيلع ثلا لص هللا ل وسر ةعاطوللا ىوقت هيف ناكوءاوسىلعلوقي ءاون نع اذني
 نم ىردص ىئشدقةللان ا هللا لوسراي تلف فيسب تئجردب موب ناك املاق صاقو ىنأن ب دعس نعو
 الب ىلبيال نما ذه ىطعي نأ ىسع تاقف كللالو ىف سيل اذهلاقف فيسلا اذه ىلب ها نهوحنوأ نيكرمشملا
 هجرخأ ةبآللافنالا نع كنواث_سيتازنف كلوهو ىلر اص دقدناو ل سيلاو ىنتلأس كن لاف لوسرلا ىنءاؤ-

 دعس لئاضف نمضت: له وط ثيد>ةإ_جىف سم هجرأو حيد نسح ثيدح لاقو ىنمرتلاودوادوبأ
 لوسرهبت يتافهنذ خاف فيساهيفاذاو ةمظع ةمنغ لسوهيلعهللا ىلصةنلالوسرباصأل اق هيف )سم ظفلو

 هبت قلطناف هنذخأ ثيح نمهدر لاقف هلاح تماعدق نماناف فيسلا اذه ىنلفن تاقف سو هيلعهلل | ىلصةثلا
 ثيح نمهدرهنوص ىلع دش ؤ لاق هينطعأ تاقف هيلا تءجرف ىسفن ىنتمال ضبقلا ىفهيقل أنت درأ ىتح

 مسوهيلعهللا ىلصةنلا لوسرل مئاغملا تناكسابع نبا لاقولافنالا نعكنواسي لجوزعهنلا لزناف هتذخأ

 امأو لول غوهفاكلسو أ ةرباهنم سبح نه هب هون أ, ىبس نم نيماسملاابارس باصأ امو ئيثاهبف دحال سيل ةصاخ
 لافنالا كك نع دما, كباعصأ كلاسي ىنعي ءاتفتسالافنالا نع كنولُمسي ىلاعتوهناصبسهلوةفريسفتلا
 نم ىألافنالا نءهلوقو باطلا ؤسوهةمركعوكاص غلا لاقو باطلا ؤسالءاتفتسا لاؤسوهواهماعو
 ةمركعو سابعن١لوق ىف مئانءلا ىهلافنالاولافنالا كنواثسي ىأ ةلد نع ليقو نم ىنعع نعولافنالا

 صوسخلا| ىلع ةمالا هذط لجو ز عهنلا نمةدايزاهمال الافنأ متانغلا تيمسةد انزلاهلص أ وةداتقو ب هاجمو
 نم لاتفريغب نيساسملا ىلا نيكرمشملا نعذشام ىهءاطعلاقورد.متانغىفتارناهناىلعنب رسفللارثك أو ||
 د ايمط لق ىأ(ل اوسرلاوهلل لافنالا لق ) ءاشي امهيف عنصي لسو هيلعهنلا ىلص ىنال وهف عام واةيماوأدبع ||

 ةمركعو دهاجلاقف ةبآلاهذه كح ىفءاماعلا فلتخاواءاش فيك اهنامسقيهلوسروةنلاهمكح لافنالا نا
 هللناف ئيم نم متمنغام نأ اوماعاوهلوق ىف سجل, ىلاعتو هناصس للا اهخسنف ةخ وسم ةبآلاهذه ىدسلاو |[

 اهخسن مئءاش ناوءاش فيكاهمسقر لسوهسيلعهثلا ىلصهتلالوسرلمئانغلا تناكليقوةبآلا لو سرالو هسخن
 مالا ىلعامارح تناك مئانغلا نا كل ذوهجو نمةخو سذمه-جو نم ةخسان ةبآلاهذه مهضعب لاقو سهما هلا
 تنس مث انلبق نم عرسشل ةخساناهلعجوةبآلاهدوسةمالا هذط هنلااوحاباف مهئايبنأ عئارسث ىفانابق نم نيذلا ||

 اذ_هىلعةبآلا ىن-عمو سابع نب | نعتاياورلا ىدحا ىهوةمكحاهنادبز نب نجحرلا دبعلاقو سجل اة اب ||
 نم متمنغام نأ اوماعاوهلوق ىفاهفراصمةللا نيب دقو هللا ىمأ ثيحا هعضيل وس .رلاو هلل لافنالا لق لوقلا

 ةيرسف لس .وهلعةللا لصاةللال وسرائثءي لاقر مع نبا ثيدح نم 3 وةبالالوسرالو هس هلل ناف يش

 ةنآلا نوكنا ذه ىلعف نيصحصلا ىفداجرخأ اريعباريعب انلفنواريعب رمش ع ىنئاانمدحاو لكباصافالب انه غف |
 اوقتاوهتءاطب هللا اوقنا ىنعي(هللا اوقتاف) سيمختتلا لبقءاشام شدجلا نمءاش نم لفن نأ ماماللو ةمكحم |[
 ةعزانملا كرتب كتي ايف لاح ااوحلصا ىأ (مكنيب تاذاوحلص ا و) متانغلا ف ةمصاخم او ةعزانملااوكرن اوهتفلاخم ||

 نا) هنعككنايهن.يوهبكن ا يمايابف (هلوسروهللا اوعيطأو )هلوسروهنلا ىلا مئانغلا ىمأ ميلستب وةفلاخلاو
 و ذاذا نيذلانوتنمؤملااىا) ىلاعتوهناصبسهلوقهديعووهللا دعوي نيق دصم متن كن | ىنعي (نينمؤم منك

 . منكن ا كلذ دعب لاق مثةمدقتملاةنآلا ىفدل اوسرةعاطو هتعاطب ىلاعتو هنا س هللا سم مل (مهمولقتاجو هللا |
5 

. / 

 نبذلالاقو هومتمصأ ام نحن الولو دعلا نولتاقياوناكنيذلا لاق و باصأام ءىرصا لك لفن مل سوهيلع هللا ىلص
 اهتمسق فورد متانغ ىف
 فيك هللا لوسر اولأسف
 اهتمسق ف كلا نا 2

 ماراك للا نب رحال
 ىهمط لقهل ليقف اعيج مط
 8 احلا وهو هللا لوسرل

 ءاشياماهيف كح ةداخاهيف
 مكحاهيف هريغدحال سيل

 هللارك ذنيب علا ىنعمو

 صتخاهمكح نأل اوسرلاو

 هللا يمإب هلوسر و هاب
 هيضتقنام ىلع اهتمسقب
 صل وسرلا لثتمي وهتمكح

 ىيمالا شلو اهيف هللا

 ىأرىلا اضوفم اهتمسق

 ىف (هللا اوقناف) دحأ
 مصاختلاو فالتخالا

 هللا فنإخ اتم اونوكو

 (متي تاذ اوحلصأو)
 مشيام ىنعي كتي لاوحأ

 نوكتىتح لاوحالانم
 قافتاوةيحوةفلألاوحأ
 تاذىنعم جاجزلا لاقو

2 
 اوقتافىأل صولا نيبلاو

 ىلع نيعمتجماونوكوةللا
 لاقدب هلوسرو ةللاىمأام
 هللا ىىذرتماصلا نب ةدابع

 رشعماب انيق تاز هنع
 انفلتا نإحر دب باعصأ

 هسبف تءاسو ىلفنلاف

 نمهللا هعزنف انقالخأ
 هللا لوسرل هلع انيدبأ
 همسقف سو هيلعدثلا ىلص

 ءاوسلا ىلع نيماسملا ني
 (هلوسرو هللا اوعيطأو)

 متانغلا ف هب متيمأ اهف
 هرك ذلتعزف (موب واق تلج رةتلارك ذاذا نيدذلا) نامالا نواماكلا اما( ن ونمو ملا. ا)نامالا ىلماك( نينمو م منك نا) اهربغو



 ا:

 رصعلاةالصدعب ومسصلا ةالصدعب ةالصلا تناك ام لقو رك ذلابهماّتمخاو ركذلاب هل عءادتبان وكيل

 هللا ىلإ هن د رقيامع الغتشمهناقوأع مج ىف نوكيل نيتقولا نبذه ىف هللارك ذي :نادبعال بحت _ساةه وركم

 هللارعأ الل نيب رقملاةكن لا (كابراتن نذل ناإ لجو زعا#وق م رك ذوأةالص نملجو ْرَع
 هدنع نبذلاةكت الملا ناربخ ف ود لاو عرضتلاةلاح ىفركذلا نينمؤملاو لسوهيلعهللا ىبصهلوسر لجو ز

 هتمظعل نوعضاخ هديبع مهنالهتعاطو ( هندامع نءنوربكحتساال) مهتءدعو مهفرشو مهنت 6

 (نودحس هلو)انب رناعبس نولوقيو صناقنلا عيج نعهنوهزني و ىنعب(هنودبس و) لجوز عائاب ريكو
 ةدابعلاة اج نهامهنالهتدامع نعن وربك سال ىلا عنهلوق فنالخاد دوحسلاو حيبستا[ت اق نافهريغلال

 نءنو ربكتسإلهتمظءل نوعضاخ مهناةكنالللا لاح نع لجو زعةئلاربخأ تاقركذ لبامهدرفأ ف يكف (كبر دنع نبذلا نا)
 لامع نيمسقىلا مة::لامعالا تناك نون ودحسولوهنوحمسر مهنا هت دابع ةفص نعربخأ م هتدابع 0 0
 دبعنع(قإ) مهنادابعىفنيب رقملاةكئالمل قفاويل نودج سي هلوهلوق دنعدجسم نأ عمتسلاو "راق 0 0 بحتسيف نآرقل ادوجس تاز ع نمةدجسلاه ذهو نو دجسهلوهلوقب حراوجلا لامعأ نعربعو هنوصبس و دي ا هل قب هن عرب_عىلقلا داقتعالاوهو ءوس لكن عمتلا هبزنت ىهبوا_#ةلالامعأو حراوجلا لامع أو بولقلا 2 0 1 ا

 ىتحهعمدجسنو دج سف ةدج ساهفةر وسأر قيفنآر هلا أرقي ناك ٍلسوهيلعةنلا لص ىنلا نار .عنبهنلا 7 1 0 ١
 مسو هياعهللا لص |لوسر لاق لاقةرد رهىفأ أ نع(م)ةالصتقو ريغ ىفهتهبج ناكماعضومانضعب دحام 7 00

 هللالوسرتعمسلاق لسوهيلعهللا ىلصهللالوسر كوم نإب ون نع(م) رانلا ىلف تيبافدوجسلابتىمأو أ م: لو 1 7 5 / ةنجل|هإف دج سف دوجسلاب مدك نبا يمأاتلب وايلوقي بي ناطيشلا لزتعا دجسف ةدجسلا مدكن با أ ارقاذا || 1 1 7 ”٠

 كنعطحو ةجرداه.هللا كعفرالا دحس هلل دجستال كنافهللدوجسلاةرثكب كيلعلوةي لسوهيلعهتلا ىلص () و5 توك 0
 هباتكرارسأ و هدارع لعأ ةئلاو ةئيطخاهب 6 0

 عبسرخآى ا اورفكن يذلا كب ركع ذاوى اعتو هناحبسهلوق نم ىهو ةكىتازئاهنمتايآعبسالااهاك ةين دم أ لامنالا نع كنواتس) 2 7 ا ( ميحرلا نجحرلا هلا مسب )
 نوعب_سو سجو فلأو آن وعبسو سج ىهو ةيكم ةعقاولا تناكن اوةنيدملاب تازناهناجيصالاو تايآ

 افرح نونامتوفال1 ل

 د« ميحرلا نجرلاةندا مسلم
 ةروس نعسابعنب | تلأسلاقريبج نيديعس نع( ق) منعت دموع )كاعتوهناحبسهلوق ُُج

 لوسرلاق ردب مون ناك املس ابيع نء!لاقفاطوز' بيس قريسفتلا لهأ ف لتخاوردب فتلزن لاقلافنالا
 لتق نمواذكواذكولفاذكو ا ذكناكم نأ نموا ذكواذكهلفاذكوا ذك عن عنص نم ملسو هيلعةنلا ىلص هلا
 مطلعجامن ,وبلطي واج مهيلعنلاحتفاسلف تايارلا تحت خو يشلا تيب وبابشلا عر اسنفا ذك هلذاليتق
 واو كلأد راتك انافاتيلعهباو رثأتستالواننودهباوبهذالخايشالامطلاقف ل_سوهيلعمتلا لص ىنلا
 وبأ ماقريسفتلا لهأ لاق ةيآلالافنالا نعكنوائس لجو زعهتلالزتافاوعزانتؤإنيلا مفشكنا مفشكنا
 دقاناو ذكوا ذكولفاليتق لتق نمنا تدعو كناهننلالوسرايلاقف ةماسىنب وخأى راضنالاورمع نب رمسلا
 ةرخآلا ىفةداهز ءالٌؤهبلطامبلطن ناانعنمامةللاو لاقف ذاعم نب دعس ماقو ناعبسسأن رسأو ناعبسانلتق

 ضرعاف كنوبيصيف ناكر شملا نم ليخ كيلع فطعتف كفاصم ىرعت ناانهرك نكل ودعلا نعنبجالو
 ءالؤه طعت ناف كلذ نود ةمينغلاوريثكس انلا ناةنلال وسر اي دعس لاقتف لسوهيلعهنلا لص للا لوسرامبنع
 لوسر سم قدس نب دم لاقولافنالا نع كنولمسةآلا هذه تلزنف عوشريبكك ب احصال قربال ترك ذنيدذلا
 هللالوسر ناكوانلوههعج نملاقف هيف نوم ملا فاتخاف عم ركسعلا فام إ_سوءهيلعةنلا ىبصفنلأ |

 ىلص



 للا

 فاخةءارقلا ىريال نمةخ ىأرلا باب هذهيلاورباج نعكلذ ىورب رهجوأ مامالارسسءاوس ًارقبال .
 عامتسالاب سمالا بعل دن ةبآلا نالاق ةب رهملانودةب رسسلا فأر قي لاق نم ةحوةبآلا هذ هرهاظ مامالا

 انلجوةب رهخلاةالص ىلع ةبآلا لول دم انام مامالا فا ةءارقلا بوجو ىلعةن_سل | تلدو نآرقلاةءارقل

 ةحتافلاةءارق بوجو ىلءتاددقةنسلا لئالد نالةحتافلاريغف ةدراوةآلا لاق ةبرهجلاوةب رسل ةالص

 ىفهءزانيالوهتاتكس عبتت مامالا فلخ ةحتافلا ًارقاذاواولاقةب رهلاوةب رسسلا نيب قرفي لو مامالا فاخ

 هيلعهللا لص هللا لوسر ىلص لاق تماصلا نب ةدابع نعىو رامهيلع لدبي وهفلخ ةءارقلاب رهحالوةءارقلا

 هللاوئأهللال اوسرايانلق لاق ك<ءاماع 5 ونؤرقت# ارألاق فرصن اامافةءارقلا هياعتلقثف حبصا| لسو

 رصقأ نيحيحصااىفهاجرحأوهلوطب ىذمرتلاهجرخأ اهمأر قيل نملةالصالهناف نآرقلا مابالا اولعفت اللاق

 لوسرلاةلاقةري رهف أن ء(م) باكلا ةحتافب أر قيل نملةالصال ملوهيلعهللا ىلصهللالوسر لاقلاقهنم

 ىنالليقف ما ةريغ اثالئاطوقي جادخ ىهفباتكلاةحنافب اهمفأ ارقي لةالصىلص نم 0 وهيلعةللا نصفتلا

 )ن وجرت محلعل) ىلاعت وةناد.سدل وقوف ثيدحلا رك ذو كشفت ىااهس أر قا لاق مامالا ءا ارو نوكناناةريره

 (ك.سفن ىفكب ررك ذاو) لجو زعهلوق هو هيهازنوه سماوأ نمهب كس عأ ميك ءابنابكب رك ىكل ىنعإ
 ىنعي سامع نب !لاق نيفاك_ملارئا سا ماعهنالهتمأ نم هريغهيف لخدب و )سو هيل عهنلا لص ىنال باطخلا

 عقواذا لمكيامنارك ذلا,ناسنالاعافتت نا هيفةدثافلاو كسفن ىفارسأر قا دي ريةالصلا ف نآرةلارك ذلإب

 ناسفنلا فرك ذ لا دارملاليقوءاب رلا نعدعبلاو ص الخالا ىلا ب رقأ سف لارك ذنالةفصا هذه رك ذلا

 ةدئافلا مدع ناك اقلارك ذ نعاب راعناسللاب رك ذل! ناك اذاوهلالج لجروكذملا ةمظعهبلق فرضحتسإ

 عرضي,لجرلا ع ريضلا ب (اعرضن) لجو زءروكذ اةمظعهراعشتساوبلةلاروضحرك ذلاةدئافنال

 "ىلا عرضت ىنعملاوافوخر ىنعي (لوقلا نمره انودوةفيخو) هريغا ناكتساو لذو عضخ اذا ةعارمض

 توصلا عفر نود ةناكتسالاو عرمضتلابرودصلا ىفهورك ذينأسمأج رج نءاودهاجلاقو ىناذع فخو
 هللا نمدبع|!برقب راعش | هيف كسفن ىفكب ررك ذاوىلاعتوهناحبسهلوق نا ىهوةفيطل انههو ءاعدلا ىف

 هللاماعنادبعلارك ذناذاف ناسحالاو لضفلاو ةج-رلاوةيب رتلاب رعسم برلا ظفا نال ءاجرلا ماقموهو لجوز ع

 قلصحاذاففوحلا ماقماذهو ةفيخواعرضنهلوقب هعبنا مءاجرلا ماقم ىوقتي كلذ دنعف هيل اهناسحاوهيلع

 هت لاح ىفدبعلا ىلعسلغأ فوحخلان وكن أب حملا اوهنامياىوقءاجرلاو فوحل|ةيعاددبعلا بلق

 ىبونذ فاخأ ىاوهللالوسرا.هتلاوجرألاق كدجن فيكلاقفتوملافوهو باش ىلءلخد ملسوهيللع هللا

 هنموجربامةئلاءاطعأالا نطوملا اذه ل_ةثمىفدبع لق ىفناعمتجيال ا سوءهيلعهللا ىلصةنلا لور لاقف
 ىهولصأ مج (ٍلاصآلاو) ةودغعج( ودغلإب) ىاعتوهناحببسهلوقو ف ىذمرتلاهجرخأ فاخاممهنمآو
 نالركذلابنيتقولا نبذه ص خا فاوتايثءلاوركسلاب كب ررك ذاىنعملاو برغملا ىلارصعلاةالص نيبام
 تقووهو مونلا نمهابنثالاةلاحلبقتسي نأ بحتساف توملاوخ أوه ىذا مونلا نمةادغلاب موقي ناسنالا
 ناف راهناارخآ وهو لاصالا تةوامأو لجو زعهتلارك ذهلامعأ لون وكيل رك ذلاب مونلا توم نم ةايحلا

 توملاهبشتةلاحاونالرك لاب هابي ن أه بح سيف توملاوخأوهىذلا مونلا لبقت_س. نأ ديريناسنالا
 الو) ىلاعتوهناحب_سهلوق نمدارملاوهو لجو زعةتارك ذ ىلعهنوم نوكيفةمونلا كلت نم موقي.الهلعلو
 دعصيفهرخ آو راهنلا لوأ دعصتدبعلا لامع أن |ليقو لجو زعهللا ىلا كب رقيامع ىنعي (نيلفاغلا نم نكست

 نيتقولا نيذه فرك ذ لاهل بحتساف برغم ا ىلارصعلاد عب راهنلا لمع دع_صيو رجفلاةالصدنعليللا لمع

 هرهاظ (نوجرت مكعل
 تاصن الاو عامسالاب وجو

 ىف نآرقلا ةءارق تقو
 هانعمليقو اهريغوةالصلا

 نآرقلالوس .رلا ك<يلعالتاذا
 هل اوعمتساف هلوزن دنع

 هنلاىضر ةباحصلاروهجو
 عامتسا ق هنا لع مهنع

 عامسأ ف ليقو متؤملا

 وهوامهيف ليقو ةبطخلا
 ىكبررك ذاو) حصالا

 راك ذالا ف ماعوه( كسفن

 ءاعدلاو نآرقلا ةءارق نم

 ريفغوليلهلاو مسيبستلاو
 (ةفيخو اعرضن) كلذ
 نودو) افئاخو اعرضتم

 املكتمو(لوقلا نمرهجلا

 نال رهجلا نود امالك
 صالخالا ىف لخدأءافخال

 نسمح ىلا برقأو

 ردغاب) ركفتا
 نيذه لضفا(لادآلاو
 ةماداذارملا ليقو نيتقولا
 ركفلا ةماقت سابر كك ذلا

 ودغلات اقواب ودخااب ىنعمو

 لاصآلاو تاودغلا ىهو

 مت لصالاو لصأ عج
 الو) ىشعلاوهو ليسصأ
 نم (نيلفاغلا نم نكست

 هللارك ذ نع نولفغي نبذل
 هنعن روهأنر و



 ناط ِمسشلاَو مهئاوخا

 سنحلاهب دارا |نال درفم

 0 ب مهنا اذاو)

 (اهتيدتجاالولاولاق ) ةحرتقم

 اهتقلتخا ىأاهتعرتخا اله

 اهألق) اهلبقام تقاتخا مك
 (ىرنمىلاى وبامعبتأ

 اذه)اطحرتقم تسلو

 اذه )ب رن مرئاصب
 مرصبت لكي نآرقلا

 ىدهو) قحلا هوجو

 (نونمُي موقل ةجرو
 نآرقلا ؛ئرقاذاو) هب
 اوتصنأو هلاوعمتساف

 1 ؛ 5 اا

 لاق ىنعي (اولاق )زهاب ةزجممو ةب" ابدماي نيكرمشملا تانملاذاو ىنسعي (ةبابمهتأتملاذاو) لجو عهلوقوو
 مالكلا تيدتجابرعلا لوقت كرايتخاو كسفن لبق نماهتأشن أو اهناعتف  ىنعي (اهتيدتجاالول) نوكرشملا
 تزخات اذافاتن:تانآلا ملسوديلعللا لص ىنلان ولأ سب ةكمله أ ناكىلكلا لاق و هتلغتفاو هتقلتخا اذا

 نييذلا نيكرشملاءال اًوط داب لق ىأ( لق) كدذع نماهنأشن ا واهتث دح أ اله ىنعي هتيبتجاالولاولاقوهومهمنا

 تابآلا حرتقأ نأ ىلسيلو ىلعلزن أىذلا نآرقلا ىنعي (ىبر نم ىلا جوبام عبتأاما) تامالا اولأس

 روهظوهو راصبالا نم رئاصبلالصأو ناهرب وج نآر قلا اذه ىنعي ( مب رنمرئاصب اذه) تازجتملاو

 قلطأداعملاوة 'وبنلاو ديحوتلا لئالد فلوقعلا ارئاصيلا بس نآر قلا ناك املوناسنالا هر صب ىت-> عوشلا

 وهو ىنعي (ةجرو) ىدهوهو ىنعي(ىدهو ) ببسملا مما, بيسلاةيمستباب نموهفرئاصبلا مساهيلع
 نونوافتم سانلا نا كلذو ثالثلا بت ارملاه ذهنيب قرفلا ىهوةفيطلانهو (نونمؤيموقل) هللا نمةجر

 قدح بامصأ مهو نينمؤملاةماعمهو لستسملا لسملا مهنمو نيقيلا لعبا أ مهورظنلاو لالدتسالاةجرد

 ق-حقوىدهنولدتسملا مهو ىتاثلا مسقلا قسىفورئاصب نوقباسلامهونيلوالا قحف نارقلافنيقيلا

 للارك ذام (اوتصنأوهلاوعنتسافنآ ارقلاىرقاذاو) ىلاعتهلوقو ةجرذينم ولا ةماعمهو ثااثلا مسقلا

 نمبجبامب هعبنأ نونمؤي موقلةحرو ىدهومب رنمرثاصباذههلوقب نآرقلا نأش مظعىلاعتو هناصبس
 اوغصأ ىنعيهلاوهمتساف نآرقلا نونمؤملااهأ كيلع ىرقاذاو ىلاعتو هناحبس لاف هنءا ارقدنعهنأش مظعت
 عامسالا توكسلا تاضالاوهتءارقد_:عىنعياوتصن ا وهظءاوماورب دتتو«يناعماو مهفتل ؟عامسابهيلا

 ”ىراقل عامتسالاب لجوزعهللا سمأ ىتلا لاخلا ىفءاسماعلا فل او دحاو ىنعع تصنت اوت صن أ وتصن لاقت

 نو نأ هاضتقتف بوجولل مالارهاظو سمأ اوتصنأوهل اوعم:سافهلوق نالأر قاذاهل تاضنالاو نآرقلا

 ىرجت نأر هاظلا لهأو نسحلا لوقوهولوالالوةلالاوقأ كلذ ىف ءاملعالو نيدجاو توكسااو عامتسالا
 توكسلاو هل عامالاد_ح أ لكىلءبجبنآرقلا ىرقعضوم ىأو تقو ىأىنف مومعلا ىلع تايالاهذه
 ةالصلا ف نوملكتاوناكممناة رن رهىفأ نعىورةالصلا ف مالك-لامي رحت ىفتارناهنا ىناثلا لوقلاو

 مالسةالصلا ف ضعب ىلعانضعب لسيانكهنلادبعلاقونآرقلاةءارقا عامسالاو توكسلاباو ىماف مهحئاوحب
 . األ اهنا ثلاثاالوقلا اوتصنأو هلاوعمتسافنآرقلا ىرقاذاو نارقلاءاف-لاف نالفىلع مالسونالف ىلع

 مهوتاوصالا عفر ىفةيآلاهذهتازن لاق ةرب رهىنأن عىور مامالافلخةءارقلإب رهجلا كرتىف تازن

 ىف.متاوص أن وءفرباوناكى لكلا لاقوهنلاكيمأ م اوتصنأوهلاوعمتسافنآر آلا ىرقاذاواوهقفت نأكل
 لوقوهوةعجلا موب ةبطخلا ددعتوكسلا ف تلزناهناعبارلا لوقل رانا اوةنجل ا رك ذ نوعمسي نيح ةالصلا

 كيع نيتنثاىف تمصلا بجوءاطعل اقوةعجلا موب مامال| تاصنالا دهاجم لاقءاطعو دهاجتو ريبج نب ديعس

 ةيكمةيآلا نالدعب «يفوةعاجهراتخادقلوقلا اذهو بطخ وهومامالاد_:ءونآرقلا ًارقيلجرلا
 ىلأ نع ىو راموهوة:سلا ل يلدب ةبطخلا لاح تاصنالا بج هنأ ىلءاوقفتاو ة:.دملا,ت بجو ا |ةيطخلاو

 توغل دقف ةعبلا موب بطخم مامالاو تصن أك بحاصاتلقاذالاق سو هيلعهتلا لصةنلالوسر نأ ةرب ره
 مامالارهجءاوساهماجاىلا ةعاجج بهذف مامالا فخ ةءارقلا ىف ءاماعلا فاتخاو نيصيحصلا ىف هاجرخأ

 ىفاشلا بهذهيلاو ىعازوالا لوقوهوذاعمودوعسم نباو ىلعو ناممعورمت نع كلذ ىوررسأو أةءارقلاب

 وهور# نبا نعكلذ ىوري هيف مامالار هجاهفأر قيالوةءارقلاهيف مامالارسأ مف أر قي هنأ ىلا موق بهذو

 هناىلا موق بهذو قدساو دج و كرابملانباو كلامو ىرهزلا لاقدب ودم نب مساقلاو ريزلا نبةورعلوف

 ل



 (١إ/١) هبت مام فال> ىلعهتسوسوب كلمحبن ابى سخن هنم كنسخنباماو

 هنا هللا ذه _ساف غ زن ناطيشلا نم كنغزني اماو لجو زع هللا لزناف براي بضغلاب فيكف إسوهيلعقللا

 دنع ن وكب امرثك أد جاعزنالا غنا ليقو باقلا فهسختو هسواسو نءةرابعناطيبشلا غرتو ملععي ل

 جاجزلالاقو مهني تدسفأ اذا موقلا نيب تغرت لاقي داسفالاورمشلا ىلا ةكرحلاب جاعزالاهل_هأ ةدلا

 ناطيشلا نم كل ضرعيو داب كنببدإاماو ىنعملاوةسوسو ىتدأ ناطيشلا نمو نوكسن ةكوس قدأ غزا

 (مياع) كئاعدل ىنعي(عيمسهنا) كنع هعفد هيلا او هللابر جت ساف ىنعي ( ةئلاب ذ«ةساف) ةسخنوأ ةسوسو

 ءاجتلالا هللا صاف ظرغلاو بضغلاة لاح ىف ىتشيالام ىلعن اسنالا لج ىفالاح د ناطيشلا ناليقو كلاكح

 ضرملاكلذل جالعلا ىرح ىرجن ىهفةلاا كالت ىفهيذوعتلاو هيلا

 ناطيشلل نكي ملاموصعم ىلا ناكولاولاقف دةبآلاهذممءايبنالاةمصعىف نونعاطلا جتحاو ل_هفال
 لص> نا مالكا ىنعمن الوالاهوجو نمهنعباوجلاوةذاعتسالا ىلا جاتو هلبقف غزي ىت-لببسهيلع
 نم'ئرب وهو تكرشأ نأل هلوقكوهفةئبلأهل كلذ لص<مهناوهتلابذءتبساف ناطيسشلا نم غزن كبلقف
 ىلصهيدن مصعلجوزعقللا ن ل ناطيشلا نمةسوسو لص->ول هناري دقت ىلع ىناثلاهجولاوةتبلا كرمشلا

 مسام .و«يلعهللا لصةللالوسرلاقلاقدوعسم نبا نع( م) هباق ىفاهتو.ثواطوبق نع م
 هللانأالا ىاياو لاقهننالوسراب كاياواولاق ةكسئالملا نمدني رقو نما نمهنب رقدب لكودقوالا 4-> أ نم

 لاق عفر نفاهمضو ممملا حتفب |ساف ىوربو ىوونلا نيدلا ى بع يلا لاقريخحالا ىف ماالف رسأف هيلع ىتناعأ

 ريخجالا ىف ىمايالانممراص ىنعي مالسالا نم لسأ نير قلانادانعم لاق جف نمو نتتفو هرمش نءانأ لسافهانعم

 قصايالف هلوقل ارا ءاوهو خيشلالاقحتفلا ضايعىضاةلا حجر ومعفرلار اتخا حيحصلا ىناطحلا لاق

 سمت ناطرشل سلو عا ضايع ىضاقلالاقريخالا

 زرتساانعمهناانماعأهئاوغاوهتسوسوو نار قلاة نتف نمريذمتلا ىلا ةراشا ثيدحلا|ذهىفوهناسلوهرطاخو

 هريغهبدارم او مس .وهياعهللا لص ىنلل باطخلا نوكب نأ لمحت ثااثل هجولا مع اهللاو ناكمالا بسحهنع

 هللابذعدساف نآرقلات أر قاذافهلوقكوهفةللب ذعتساف غزن ناطيشلا نم ناسنالااهبأ كنعزنياماوهانعمو

 هانعم وناتغلامهو (ناطيشلا نه) فيط؛ ىرق ةو(فئاطوب عسماذا اوقتانبذلا نا) ىلاعت "و هناحبس هل اوق ©

 فئاطلا ليقو ةسوسولا فيطلاو ناسنالا لو فوطيامهمئاطلاف قرفامهدب ليقو ناسنالإب لي يشل

 ليقونونجلابرعلا مالك فيطا|ىرهزالالاقو سملاو ممللا فيطلااوناطيشلاةسوسو نم هب فاطام

 ناطيشلا نمةلهنال اهنيطةسوسولاو بضغلاو نوذجلا ىمس ليقو نونا هبشي نابضغلا نال فيط بضغال
 ناطيشلاةلاحنالةبآلاهذه فر وكن! فيطلا نم_فخ ا وهو غزنلا ىلوالا ةبآلا فرك ذفلابجلاةلل هبشت

 هديكو ناطيشلاةسوسو نم مطلص>اماوفرعىنعي (اورك ذن) مهريغ عمهلاح نمفعضأءايننالا عم
 رك ديف نذلإب ملجرلاوهدهاجم لاقو هظيغمظكيف هللا رك ذيف بضغلا بضغ! لجرلا و هريبج نب ديعس لاق

 ىدسلالاقو ركفتلاو رك ذتلابأط خلا عقاوم نورصبب مهنا ىنعي(نورصبم مهاذاف) هعدي وموقف هللا
 نع عزنورصباف ةيصءمهنا فرعورك ذناطيشلا نم غزت هباصأ اذا لجرلاوهلتاقملاقواوباناولز اذا

 نيطايشلا مه دع ىأ ( مهن ودع) نيكر رشملا نهنيطايشلاناوخاو ىنعي (مهتاوخا 8 لجوزعهللاةفلاخم

 هيلع اورمتسيىت-ءاوغالا ىفمط نوليطي ىأ مهنو دع نيطايشلا نم حر فاكل كس ىلكلا لاق ( ىفااف)

 لاح فال_هعاذهواهنوكرتيالوةلالضلا نعنوفكي ال ىنعي (نورصقيالم) ةلالضلا ىف مهنودم زي ليقو

 رفغتساو بانو«نع عزنف كلذ فرءورك ذنناطيشلا نم فيطهباصأ اذا نمؤملا نال نيقنملا نينمؤملا
 ت ايسلا نمنولمهيامع نورصقب.النسنالا سابع نب !لاقو ىوعربالوركذ تي الهتلالض فر سمر فاكلاو
 اعيج نيطايشلاو سنالا لعف نءنورصقب.الهلوة لمح لوقلا اذهىل_عف ةنعنوكسمي نيطايشااالو

 سدخنلا غزنلاو هعطنالو (هللابدعتساف)
 مس سيسي: :

 لعجو ىماعملا ىلعمهي رغي
 هدج دج لقاك اغزان غزنلا

 ناطءشلا عزنبدي ارق

 ىلأ لوقك ىضغااءارتعا

 ىلنأ هنعفللا ىضر رك

 هنأ ) ىنبيرتعياناطيش

 نا) هعفدب ( ماع ) هغزنل

 موسم اذا اوقتا نبذلا

 ىلعو ىرصب و كمفيط
 مطوق نمر دصمهنمةل ىأ

 فرطي لايخلا هب فاط

 امهو رج ىفأ نعو افيط

 ناو ناطم_كا عزندنع

 م-يباصأ اذا نيقتملاةداع

 هع ىهنوهب هللا يماام

 ندعم مساذإل)
 اوعفدو دادسلا اورصباف

 نأ هتقيقحو هخسوسو

 اودادزيفهللا ىلاهنماور فب

 هللاب هللا نم ةره-سصبل

 ناوخامأو (مهاوخاو)
 نيطاي_ثلا ناف سنالا

 ىأ (ىنلاف مهنودع)
 ه,ف مطا ددمنونوك

 م 0

 ن الم (نورصقبال

 اورصصبب ىتح مهتاوغا نع
 ك1 مي

 اوقنا“ ,ذلاةاءاقمىف مهغاوخانالهوحوألوالاو نيلهاجلا ىلإ كب اماما ريمْصلا عج 0 وناطاسشلا ناوخالاب دارين نازاحو أوعح رد الو



 هوفوخدق اوناكوكب ىلإ أالىئاف (نورظنتالف) لصولافورمعوبأهقفاو» (91/0) 2 بوقعيءايلإب وك قاكرشو متأاعيج

 | ةلالاقق هت !هنوفوضاوناكنسح ا لقو يع وفدبانالىرضمااوامتإىديكف مددهتجا || 9 شن يتخ
 مقاكرنر متأىدبكفاواجتاونواسهالىأ (نورنئالف) نود كم5 ءاكرشاوعدالقدلاعت | عنا ىلا( نا)
 نآرقلا ىنعي (َباتكلالزنىذلا) 0000 دىلففح ىو ىذلانا نعي (هنلا بلو نا) (باتكلالزن ىذلاهنلا)

 الو ون ( نيحاسلا كوش وهو) فرصنب وىتفس ىوتب كلذ ك قع نآرقلالازنإب دب كيلو | ب يم
 لاقرسشب مهداكو أ ءوسب مهدارأ نم م_هريغو نيكرشملا . نءمهاداع نمةوادعمهرضتالف هظفحو هرصنب 1 دانا“ 5 7

 هللا هالو نم نال نيمحاصلل حد ءاذهىفوهنوصعبالو أش تلا, نواد_هال نيذلا نيملاصلامدي ريسابعن:ا رو ا

 (نورصني مهسفن ًالوكرصن نوعيطتسالهبود نم نوعدب نر دلاو) لجوزعهلوق ع ئثهرضيالف هظفح ا ناسف ل

 عب رقتلا ةهجىلعةروكحذم ىلوالاةيآلانأ اهرب ركشت ف ةدئافلاو اهريسفت مدقتدق ةبآلاهذه نيذلاو) مذ الو

 نيملاصلا ىلوتي ىذلاةتلاوهوةدابعلاهلز وجت نمنإب قرفلا هج ىلعةروكذ م ةبآلا هذ - -هوخيب وتلاو نم (هنود نم نوعدن

 ىلاعتوهناحبسهلوقوغةدوبعمنوكن :الف كل ذك تسيل ىهومانصالا هذه نيب وهظفحو هرمصنب نوعيطت_سال)هللانود

 اذهبدارملا نسحلالاق (نورمعبيالمهو كيلا نورظني م هارتواو عمسرال ىدطا ىلا مه وعدن ناو) || نورصني مهسفنأ الو عرصن

 تمصدق مبهناذ ؟نال# ءاعداوعم سيال ىدط ىلا نيكرسشملا نونمؤملااهمأ اوعدت ناوهانعمو نوكرشملا ىدط |ىلامهوعدت ناو

 نب ممل اراك 1 |بهذو م واقر ئاصبب ىنعي نورصببال مهو دمج اب كيلا نورظنيمهارتو قا عام نع نورظني مهارتواوعمسإال

 لاعتدل اوقف نصمالو 0 عفذتالو رضتال داجاهمال مانصالا تافص ف ة ةدراواض» ًاةيالاهذهنأىلإ نب رظانلان دوهبشي ( كيلا

 مهيلعصقتستالو سانلا قالخأ نمروسبملا لبقا ىنعملاو ةفاك البءاجامو لضفلاانهوفعلا (وفعلاذخ) || مهمانصأ اوروص مهنال كيلا

 مطامعأو سانلاقال->أ نموفعلاذخ ىنعيدهاج لاقوءاضغبلاوةوادعلا هئمدلوتتف كياءاوصعتسف ىلاهثق دح ب لق نمةروصب

 مهو) هنيلارظني ئثلا

 2 رم لا(نورصبال
 ىأدهملا دضوه ) وفعلا

 ىداتخا نم كلافعام

 باطتالو مطاعفأ اوسانلا

 مويلع قشيامو دهجلا مهنم

 هلوقك اورفنال ىتح
 1 اور مالسلاه لع

 (فرعلاب ىمأو) اورمسعت

 نه ليجلاو فورعملاب
 اهيضتربةاصخ لكوهو ل اعفالا

 عرشلا اهلبقي و لفقعلا

 (نيلهالا نع ضرعو )
 لثعءاهفسلا عفاكتالو
 محاو مه ,راغال و مههفس

 لد ريجاهرسفو مهيلع

 نءلصهلوقتب مالسلا هيلع

 كمرح نم طعأو كعطق

 نعو كملظ نمج فعاو
 هيلع هنن هللا يصأ قداصلا

 (غزن ناطيشلا نم كنغزنياماو) اهتم قالخالا م راكم عجأ |ةنانارقلا ف سلو قالخالا م راكم مالسلا

 (خ) ئتلكف لهاستلاوفعااوءايشالا نعشحبلا كرتومهنمر اذتعالا لوبق لثم كلذو سسجتربغ نم
 هيبنهللا مألاقةياور فو سادلا قالخ أ, ىفالا فرعلاب مو وفعلا ذخ تلزن ام لاقرب زلا نب هللا دبع نع

 نيحيحصلا نيب عملا فولوصالاعماج ف اذكو اتلالاوقأ نموفعلا خا نأرسو هيلعهللا لص

 سابعنالاقو لاقكوأسانلالاوقأ ن هوفعلاذخ أ, نأ سو هيلعفتلا ىلص يبن هللا ىمألاق ىديمحلا

 تاقدصلاض ئارفبةءارب لزنت نأ لبقا ذه ناكوهذفن عيش نمهب كوناافمهاومأنم كلافعامذخ ىنعي

 دخ كاحضلالاقوةاكرلا ةيآاهتخ سن لاملا نم لضفلا ىأوفعلانخ ىدسلالاقوهيلا تبت اامواهليضفتو

 «هللا كل سمأ ام لكب سعأو ىنعي (فرعلاب صأو) ةضورفملاةقدصلا ضرف:نأل بقاذهومطاومأ نمافعام

 هلياالاهلاال لوقب سعأو ءاطعلاقو ع راشلاهفرعبام لكو لجوزعهللا نم جولاب هةفرعام لكوهوهب

 اذهو نيلهاملا نع حفص, نأ سو هيل عَّتلا لص هيبن ىلا عتو هناحبس للا ىمأ( نيلهاجلا نع ضرعأو)

 لو أمهضعب لاق لاتتقلا ةبأ باخ وسنممهنع ضارعالا سالاراص, طاتقب سم امافرافكلا لاتقب صوب نألبق
 ا زلا ضرفب خسنةلاومالا نمل ضفلا ذخأاطوأ خسنب دب ريك اهطسوو خوسنماهرجآو ةبآلاهذه
 لاقةبآلا هذه تازئاملهناىورلاتقلا ب" ابخوسنم نيلهاجلا نع ضارعالاو 6 فورعملاب مالاو

 لصت نأ كيما كب رنالاقف عجرم لأسأ تح ىردأال لاق ذهام لب ربجل ٍلسو هيلعةنلا ىلص هللالوسر

 هلأ م ؟قداصلارفهجلاقو دنسربعإز ىوغيلاهرك ” ذكماظ نمجوفعتو كمرج نم ىل طعنو كعطق نم

 نءهذه نم قالخالا مراكل عجأ ةبآنآ ارقلا ف سيلو قالخالا مراكمب لسو هيلع هللا لص هيدن لجوزع

 ةئيسلابىزالو قاوسالا فاباخسالواشح فتمالواشحاف مسو هيلع هللا ل_هةللالوسر نكي تااق ةشئاع

 هيلعمتلا ىلصةللالوسرلاةلاقرباج نعهدةسب ىوغبلا ىورو ىذمرتلاهجرخأ حفص, ووفعي نكلوةئيسلا

 0 ا اهكوقالخالامراكم مال ىنثعب هللا نا سو

 ىلصىنلا لاق نيلهاجلا نع ضرعأ أوفرعلاب موو ةءلاذخ ىلاعتوهنا>حبسهلوقلزنان ادد زن الاق (غزت

 هلا



 )١18( نيدباعانوفلخمهوف ريمضلاوأمهقلاخ هللانالنوقلخ مهو ئث قاخ ىلع
 داولاب عج فيكتلقن اف ىنعملا باجل ةياعر نوقل م هودل وق عجو ظفالا رهاظ مل ةباع و قلخالام |

 اذ هدروزيتو لقعتاهنأ مانصالاو دباعدقتعاا ل تلق سانلا نم لقعي نم عجوهو لقعبال نمل نونلاب و |[

 ردقنالمانصالا نأ ىنعي (ارصن مط نوعيطة سال او) ىلاعتهلوق داق رّوصتي وهنودقتعيام ىلعءانب عجلا

 ب يذلادوبعملانأ ىنءلاوءادعالا ىلغةنوعم ارصنلاو اهاصع نمرضتالواهدبعو اهعاطأ نمرصن ىلع

 نأ لقاعلاب قيل فيكنف كلذكتسبل مان_ءالاهذن هورضلا مفدو عفنلا لاصيا ىلءارداق نوكي هتدابع
 نافاهو ركم مهسفنأ نعاوعفدي نأىلعنوردةءال و ىنعي 6 و رصش م سفن أ ال و) ىلا_عت لاق منفاه دبعي

 ناو) ىلاعتو هناحبسلاقف نينم ولا بطاخ منو هنعهعفد ىلع :ردةئالىهوهيلعر دقاهرسكدارأ نم

 هناحبس هللانال (موعبتيال) ىدطاىلا نيكرشثملانونمؤملا هيأ اوعدن ناو ىنعي ( ىدطا ىلا ,هوعدن
 متأمأ) ةيادطاونبدلا لا (مهوقوعدأ كيلعءاوسإ) ةيادطانولبقي الفةلالضاإب مهباعوكح ىلاعتو
 ى نيبال ىلا عتوهناحبسةنلا نا ليقو نونمؤيال نيالا الكف مهف مهئاعد نعنوتنك اسىأ (نوتماص
 نوكرشملا اهدبعيىتلا مانصالاه ذهن أ ىنعملاوةتبلا ئشباهط عال هنأ هذه ىف نيب مانصالازعةمدقتملا ةيآلا
 ,هناحبسهلوقب ىنعملا اذ_هىوقمْىدهو ريخ ىلا اهاعد نم عمستالو عف::الورضتالاهنااطاح نم مولعم

 اوعرضتءالب وةدشىفاوعقواذا اوناكنيكرشملا نأ كلذ و نوتماص متتأ مأمهوةوعدأ كيلعءاوس ىلاعتو

 وأمانصالل ؟تاعد نيب قرفالمط لي قفاوةمصواوتكسةجاح مانصالا ىلامط نكست ملاذاف مهمانصال
 ( ملائم دابعهللا نود نم نوع دن نيرذلا نا) ىاعتوهناحمسهلوق يو لاح لكى ةزاعاهنافاهنع < وكس
 لثمةإ ا ذمةرةءسماهناللبقو مطاثمأ هلل ةكوام ىهامنا نوكرمثملاءال ؤهاهدبعي ىتلامانصالا نأ ىنعي

 1 وق عمباطخلا وةكنالملاهما كلام أ دابعىلاعت وهناحبسهلوق فلئاقملاق نوال ذم نورخسم متنأأم

 نأباوجلاوداجاهنأعمدابعامناباهفصوهن أ وهو لاؤسهيفوحص أ لّوالا لوقلاوةك-:الملا نودبعي او ناك
 ظافلالا» ن:لهتدروف ةمهافةإقاعاهنوك اودقتعي نأ بج و عفنتو رضت مانصالا نأ اوعّداا مل نيكرمشملا

 متكناملاوبيجتسلف مهوعداف) لجوزعلاة كلذاواخيب ونو مطاتيكبتمهدقتعم قفو ىلع
 ىنسعملاو نيكر لابءازهتسالا ضرءم ف دروا؛ | ظفللا اذهنأوهورخاب اوجوةطآ اهنوكفف(نيقداص

 ميلعمطلشفال و ملائم هئلادابع مهف ؟دقتعم ىلعةلقاع ءايحأ هنود بعت ىتلا مانصالاهذهىراصق نأ
 لجرأمطأ) ىلاعت لاقفزجملابمهفصو منا ديبع مط سفن أ مهاعجوةط مهو متلعجو مهوعدبع لف
 ةردقن ا ىنعي (امن وعم_سل ناذامط مأاهبن و رص نيعأ مط ماجن روبط دب أ مط مااهن روش

 ةرومأ عيجف ناسنالاا هب نيعتسيتال اهنافةعب رالاحراوحلاهذهبن وكنا |قول_خلا ناسنالا

 ةيشاملا لجرلانالءاضعالاهذهباهياعنواضفم مهف ئت حراوجلاوءاضعالا» ذه نءاط سيل مانصالاو

 نيعلاو شطبلا نعةزجاعلا ديلا نمل ضف ةشطابلا ديلا كلذ كو ىنملا نعةزجاعلا لجرلا نم لضفأ
 رهظف عمسلا نع ةزجاعلا نذالا نم لضفأ ةعماسلا نذالاو كاردالا نع ةزجاعلا نيعلا نم لضف ةرصابلا

 داجوةراجخاهنالةتبل اطل لضفاللب ريثكب ةزجاعلا مانصالاه ذه نمل ضف أ ناسنالانأن ايبا! اذه
 سخالاةدابعب لغتشي نأ ل ضفالا لقاعلا ناسنالاب يلي فيكسف كال ذ.كسمالا ناك اذاوعفننالورضنال
 لاقمثقوةطل ؟مانصالا نوك ةج اهذه عنتماف عفنيالورضيالوةتبلاهل ل_ضفالىذلا لذرالا نودالا
 منك نا)ا وبيجيلف كل اهنود_عتىتلا مانصالا ذه ؟ءاكرسشا وعدا نيكرسشملاءالؤطد_# اي لق ىأ (مكءاكر شاوعدا لق) كاش

 ( قلن - (نزان) - ؟5)

 أيش قلختالامنوكرشيأ ى

 ىواكم هعجو نيدوبعملاو
 الو) نيدباعلل ابيلغت اعلا

 نوعفد_ف (نورصني

 نم اهبرتعبام اهنع
 هريغور سكلاك ثداوخلا

 نيذلامهم- «دبعلب

 ناو) مهنع نوعفدي
 اوعدن ناو (مهوعدت

 (ىدطاىلا) مانصالاهذه

 داشرو ىد_ هوهام ىلا

 ناوىأ موده نأ ىلاو
 نوبلطناك مهنم اوبلطت
 ىد_طاو ريما | هللا نم

 ارم كا(
 3 موبدجالو متبلطو
 عفان كو عبتيالةلا كبي
 ومدأمكيلع ءاوس)

 )ن وتمام مت أما مهو
 حالفال هنآىف مهماعد نع

 متوبيجالو مسهعم
 ةيلعفلا اا نع لودعااو
 ىأآلاسؤرل ةيمسالاىلا

 نمنوعد نذلا نا)

 مسهنو دعت ىأ(هللا نود
 دابع) ةطآ مهنومستو

 نوقواخمىأ (مكلائمأ
 ملائمأ نوكوام

 دج رعد
 اوبيجتسياؤ) رض عفد

 ادابعاونو نأ لطبأ

 مط مأ)اهينولوانتي(اهبنوشطبي دبأ مط مأ) <يشم(اهبنوشلجرأمطأ) لاقف مطاثمأ
 (نوديكم) اودع ىف مهباونيعتساو (مءاكرشاو عدا لق) منودوهام نودبعت لف ىأ(اهبنوعمسي ناذ [مهمأامبنو رصبب نيعأ



 نم لكلوامط ناوكنلوانتن
 ) رشهلالعج) ىوسلا

 ءاكرشامهدالو أل عج ىأ

 ةماقاو فاضملا فذح ىلع

 كلذ كوهنماقم هيلا فاضملا

 قكىأ (امهانامف)

 ىلاعتف) ه|يلدامهدالوأ

 ثيح (نوكرشيامع هللا
 ءاوحو مدآو ريمضلا عج

 ىنعموكرشلا نم نائيرب
 مهانآ اهف مسهك ارششا

 مهدالوأ مهتيمست هليا

 فائمديعو ىزعل|دبعب

 كلذوحنو سمش دبعو
 نجرلا دبعوهللا دبع ناكم
 نوكيوأم--رلا دبعو
 نيذلا شي رقل باطلا

 هللا ل وسر دهع ىفاوناك
 مهو لس .وهيلع هللا لص

 ىذلاوه ىأ ىصفل1

 ةدحاو سفن نم مك-ةاخ

 اهسنج نمل عجوىصق
 ةي'رق ةيب رع اهجوز
 امهات املفاهيلا نكسيل
 اصلا داولا نم ابلطام
 امو ءاكر شهلالعج ىوسلا

 ا
 دبعنةعن رالا امهدالوأ

 ديعو ىزعلادبعو فانم
 ريمضلاورادلادبعو ىصق

 ام-ط نوكرشأ ىف

 اودتقا نيذلا امهءاقعألو
 قدماكرش كرشلا امهم
 كرش ىوذ ىأر كب وبأو
 نوكرشي.أ) ءاكرمشلا مهو
 ىنعي (أيش قلخيالام

 (نوقظرهو) من م

 اصلا دلولا نمهابلطامامهاطعأ (احلاصامهات [املف) امهتي رذنملساننب (94)

 لاق ضرالاف ةلصصوةنا ىف سم نيت صامهع دخ هنا ءاحاكهشإ دحوةتسوسو نم ىنعي ناطيشلا ىونم

 ناكو ثرحلادبعهيمست اذ هكدلو نأش ف كل حصن س ىفالاقف سيلب ٠ انأدلولوأهلدلوال سابع نبا

 نافةنجلا نم ىنتجرخافةرحشلا لك أ ىف كتعطأ ىنا كتءاط نم تلا ذوعأ مد[ اقف ثرحلا ءامسلا فهمسا
 اللاقؤهدلو تافهاصعف لوالا تاماكتامالاو ىنعطأ لاةفرختآدلو كلل ذ دعب هلدإ اومتهدلو تا كعيطأ

 اطاصام#ان املف) ىلاعت هلوق كل ذف ثرحلا دمع هامس ىتح هى لزب مث رحل دبع هيت تح مهلك لازأ ا

 لاقوماغاطا ٠ نكلو للاباكرسشي لو ةدابعريغ ىف هتعاط فهاكر ناس ابع نبالاق (ًامهانآ ا امفءاكرمش :هلالع>

 دلوامط شعيال ناكوءاوحالو مآ كرشأامةمركحعلاقو ةدابعلا فاكرشيلو مسالا اكرشأ ةداتق

 امهان امفءاكر ا الس لاا ب نكس نأ اقف اطيل امها

 مضب اكرم ءىرقوايبصنواظح هانعمةديبعوب لاقوة كرش هانعمو نإ ونتلاعم نيشلارتتكي اكرم كئرق

 دبع امهدلو ايمسذااك«رشهلالعج ىنعي عجلا ظفلب دحاولا نعربع سيب ىنعي كد رسث عجدملا عم نيشلا

 ناكمال_كلاوةالصا|هيلعمدآنالامط بر ثرحلا نأالوةدابعلا ىفاكرسش كلذ نك«ملوءاملعلا لاق ثرحلا
 هتمالسودلولاة ا ببس ناكث رحلا نا ث را دبعب داولاامهتيمستب ادصق نكساو كرمشلا نم اموصعمايدن
 رعاشلالاقاك كول هنأ هيداربال نم ىلع دبعلا مسا قاطي دقو مأ ةمالسو

 اب واثمادانفيضلادبعل او «
 قاطي دقوهد,س قوقح بجاوي دبعلا موقياكهقوقح بجاوب مايقلاو في_ضلاةمدخ ةيدويعلادارأامناو

 نسحأى ب رهنارصمزيز عل مالسلاوةالصلاهياعهضسوب لوك ةتلاريغىلعماللاو ف لالاريغب ب رلامسا

 هلوق مالسلاوةالصا|هيلعمّدآنعربخأ ا ناوانه كل ذكسفهدوبعمودب رهناهبدربلوةيبرتلاهبدارأ ىاوثم

 فوشأ ةوبنلا صنم نالو نيب رقملات ايسراربالا تانسح نالامهان ايف ءاكرشهلالعج ىلاعتو هناكبس
 هباتكرارسأو هدا ارععأ هللا او بيلا ىلارظنت لو ببسلا ىلار ظن هنال كلذ ىلع هللا هبناعفاهالعأو بصانملا

 ىلاعتهلوقب رافكلا نعربملا ىفأدتبامث ف امهات اهفهلوق د_:ءمالكلا متدةفاذه ىلعو ءاملعلا لاق

 ىلعاذهو مهريغو ةكم لهأ نم نيكرشملا كارسش 2 نعل اعتو هناحيسس هسفن هزن( نوكرشيامع هللا ىلاعتف)

 ضعب لاقو عتب ىلعال ةينثثلا ىلع ناكرشياسمجس تلا ىلاعتفىلاعتو هناحبسلافل ءاوحو مدآدارأو أو ميما

 هب ايتام العف.ال ناامهب كوالا ناكدنا ثيح نماضيأ أميقتسف ةبآلا ىنعم ىف قبسام هب دار أولو ىتاعملا لهأ

 هنأ وهو رخآ لوقةبآلا ىنعمفو ثرحلا دبعالللا دبعهايمس نأ ىلوالا ناكف ةيمسنلا فكارسشالا نم

 فذ ءاكر رشهلامهدالو أ لعجوهانعمو ةمركعو نسما لوقوهو مذآ ةب رذ نم نيكرشملا عيج ىلا عجار

 نءهبربعفاسفن متلتقذا ولجصلا متذخت ام هلوقب ءانبالا ىلاءابآلا لعذ فاض أممهماقمامهماقأو دالوالاركذ

 بطاخ ةمركعلاقو مهاب ؟لعف نم كلذ ناكو ٍلسوهيلعهننا ىبص ىننلا نم .ز ىف نيدوجوماوناكن يذلادوهلا

 اهجوزاهنم لَعِجو هبب أ نم دحاو لكق ل ىأةدحاو سفن : نم مك.ةلخ ىذلاوههلوقب قالا نمدحاو لك

 لثمفلسلالوقهنالحصأ ألوالالوقلا نأ الا نسح لوقا ذهوهإثمةيمذآ اهجوزاهسنج نم لعِجو أ

 هيلعهنلا لص ىنلا نعكل ذب ثيد+ادروو نبرسفملا نم مهريغو بيسملا نب ديعسو دهاجو سابعنبا

 اومسرافكلا مه ناسبكنبالاقو مهورصنو مهودوهفادالوأ للا مهقزر ىراصنلاودوهيا|مهليقو سو

 ءاتلاب "ىرق(نوكرشبأ 1( ىلاعتوهناحبسملوقو يف كلذ وحتورادلا دبعو سمش دبعو ىزعلا دبعب مهدالوأ

 (نوقاخمهو) مانصالاو سيلباىنعي (ًايشقلخالام) ةبيغلا ىلعءايلاب”ىرقو رافكلا باطخ ىلع

 د_د>اولا ىلع عقن :امدلغفغل ناتلق ن روقلخحم هولاقف 0 .وفيك تاقنافن 000

 هيلع ةبرحلاءاقب عمم دنع ماقأام فيضل اديعهناهسفن نعربخأ

 ام ردع 00 01 5 ىرأ مانصالا تب رجأ



 (ريشب وريذنالاانادردق» 2( رفلاطو لاو ب دجلا بصخلا نم تددتعال ترثكت سال ليقو لجولا ءوسلاو لمعلا
 ©. ا. 8 5 طا ذا| خود
 أ تنكولوةلال ضلاو ىدطا نمار ضال اعفن ىمفنل كلمأ الءانعم جيرجج نبالاقوعوجلاو رقف ورم 7 :
 اولأسا ل كك لهأن البقر ملاصلا لم هلا نم ىنعي ريما نم ترثكتسال توملا تقود ربل اع
 بيغلا لع ىعدأالان ا ءانعم وةبآلاهذهو ىلو الا ةبآلا ىلاعت هللا ل زر اةعاسلا نع لسو هيل عدنلا ىلص هنلالوسر

 لع نع ةرصاقهنردق نأرك ذف بويغلا نعرابخ الب هوبلاطام كلذو ةءاسلا مايق تقو نعّيربخأ ىنح
 نموهو كال ذب حيحصلا ف ثي داحأ تءاج دقو تابيغملا نع .وهيلعةللا ل صربخ ادق ناجل

 ريما نم ترثكش_سالبيغلا لعأ تنكولوهلوق نيب وهني عما فيكتف سو هيلعةللا ىلصهنازجكم مظعأ
 ىنعلطي نأالا بيغلا لعأال ىنعملاو ب دالاو عضاوتلا ليبس ىلع سو هيلعهننا ىلصهلاق نوكرن !ليصخل
 هللا هعاطأ اماف برغلا ىلع لجو زعهللاهعلطي نأل بق كلذ لاق ن وكن ألمح وىلهردقب وهيلعهللا

 اذه جرخ نوكحي وأ لوسر نم ىغترانمالا ادح أ هبيغ ىلعر هظيالف ىلاعتلاقاك هب لا
 اهنعريخاف تابيغملا نم ءايشأ ىلع ى اعتو هنا حبس هللا ,رهظأ كلذ دعب متمط اًوس نءباوجلا جر مالكا

 رشلا نعت زرتحاوريخلا لص نم ترثكشسال بيغلا لعأتنك واوهانعمليقو نونا ىلاهوبسن مهنأ
 امواونمؤتىتحةعاسلا مايقَتق "وب كتملعال بيغلا ملعأ تنكولوهانعم ليقع هولا سعال ثم ريض لل
 ىناسر أ لوسرالاانأام ىنعي( ريذتالاانأنا) ةعاسلا موقت ىتمتماعلايبن تنكول؟<لوق ىنعيءوسلا نسم

 نوقدصإ ىنعب (نونمؤي موقل) هب اوثبرسشب أ وىنعي (ريشبو)اونمؤتمناهباتعمكفوخأ و عرذنأ كيلا هللا
 ىنعي (اهجو زاهمم لعج و) مالسلا هيلع مذ ىنعي( دحاو سفن نممك-ةلخىذلاوه) لجوزعهل وقوه

 ىنعل (اهبلا نكسيل) ءاسنلاةروسلوأ ىف مذآعلض نمءاوح اخ ةيفيكم دقت دقو ءاوحاهجوزاهمم قلخو

 ناينانايشغلان ال ةبانكن سحأ عاجلا نعهب ىنك اهعماجواهعقاو ىنعي (اهاشغئاملف ) ىوأي واهب سنأي]

 لمحت املوأ نالىنلا اوةقطنلا ىنعي (افيفخالج تلج) اهلاعواهالعاذااهاشغتواومشغدقوةأرملا لجرلا

 املف ) اهباع فيفخوهو ت دعقو تماةفلجلا كل ذب ترمةسااهنا ىنعي( هب ترف )ا هيلعةفيفخ ىهوةقطنلا

 ءاوح ومدآن ا ىنعي ( امهم رةللااوعد)اهتدالوةدمتن دولجلا كلذ ريكو لقدلا لاح ىلا ت راص ىأ(تلقثا

 كل ىنعي( نب ركاشلا نم نأ وكنا)انلثماوسا ارمشب اذةيطعأ نأل ىنعي (اه اصانتيت [نأل )امهم ر هللا اوعد.

 ءاوح باصاف مدآس فن ىفةوهشلاتيفلأ ضرالا ىلاءاوحو مدآ طبهأ ل نورسفملا لاقانيلع كماعنا ىلع

 ىنالاق ىردأامتلاق كنطب فىذلااماطلاقف سلبااهاندلولاربكو لجلا لقئاملفاهتعاس نمتلمأ-

 لاق كلذ ضهب فاخأ ىناتلاقاهوحنو ا ةميهمالا ضرالا ف نب رتأ اربزنخو أ |بلكوأ ةميهم نوككن أ ف اخأ

 هنرك ذو كلذ نمءاوح تفافن كل ةقيف كنطب ىشي وأ كيف نموأ كرب د نمأ جرخ نبأ نم كي رديامو

 اب وساقلخ هلع حين أهلا توعد نافةلزنعهللا نم ف اطلاهقف سيلب ااهبلا داعم كلذ نم مغىنالازب ملف دال

 ءاوح كلذ تركذف ثرحلا ةكس'الما ف سلب امس ناكو ثرحلا دبع هيمستهجورخ كيلعلهسي و كلثم

 هايمست دلواملفامهر غىتءامهم لزب لف سلب ااهدواعف تماعدق ىذلا ان محاصهلعل لاقف مالسلا هيلع مدآل

 توما مهييصيف نجرلا ديعوهللا ديبعو هللا د_بءهيمسيف مدال دلتءاوح تناكس ابعنب !لاقو ثرالادبع

 نعشاعف ثرحلادبعهاممسف تداوفث را |ديعهايمسف دلو أكل شدعي نأ كرس نا لاقف ساباامهاناف

 دلواط شيعيال ناكو سلب اهب فاطءاوح تلج. لسوهياعهنلا ىلصهتلالوسرلاق لاق ب دذج نب ةرمس

 ثردح لاقو ىذمرتلاهح .رخأه يمأو ناطيشلا ىو نم كالذ ناكو شاعفهةمسف ثرهلا دبع هيمس لاف

اقوةداتق نع ميهاربا نب ره ثيدح نمالاهفرعنالس رغ نسح
 كلذو هلوقو هعفرب مو مهضع) هاور دق ل

 اريذنتلسر اديعالاانأ نا
 نأى أش نمامو اريشبو

 ىف ماللاو بيغلا ملعأ

 قلعت (نونمؤيموقا)
 ةراذنا|نالريشبلاورب ذذأإب

 مويفناعفنياعاةراشلاو

 قلءالاوهد>وريشبلابو أ

 الاىأ فود حر يذدلاب

 ريشب ونب رفاك-ال ريذن

 مالسلا هيلع مدآ سفن ىه

 ءاوح (اهجوزاهنم لعجو)
 نم مدآدسج نماهقل>

 نكسيل)هعالضأ نم ماض
 نالليميو نأمطيل (اهملا
 ليم !سجلاىلا سنا

 هنماضعإ ناكاذاادوصخ

 هدرا نانالا نكسياك

 هنوكل هضةبعهبعو

 ةد>|وهلوق ف ثنألم دب

 كاباهذاهبوزاهنم قلخو
 نأنيبيلسفالا ىنعم

 (اهاشغتاملف) مدآ اهيدارما
 (افيفخالح تلج) اهعماب
 امهنم قلتو اهياع م

 نم ىلابحلا ضعب تاي
 ىذالاو بر كلا نم ّنهاج

 هنلقثتسي اك هلقثتست مو
 ىلا هب تضخ (هب ترف)
 ريغ نمهداليم تقو

 تلجوأق الزاالو جادا

 ةفطالا ىنعي افيفخالج

 تدعقوهب تماقف هبت رذ

 الاقف هيلا اجلي و ىعد, نإب قيقح اوه ىذلاامه رمأ كلاموامهم رءاّوحو مدا ءاعد(امهب ردها اوعد) اهلج لقت تقو ناح (تاقثأاملف)

 قريمضلاو كل(نيررك اشلا نم ننوكذا) حال هلا نمةروكذلا نالارك ذا داووأ ندب ص دقإب وسادلوانل تبهو نأل (ااصانتت آنأل)



 ىأ(ضرالاو تاومسلا ف تاقث): د حووهالااهماعءافخ فكي الواه مار هظبإل 03 : يبن اهتقولاهماجيال)
 لاق سو هيلعهنلا لص ىذلل لي ريجلاؤسوناسحالاو مال_سالاو نامعالا ثي دح صوا 0 2 ل 0 الملا نماهلهأ نملك
 اهمايق تقووةعاسلا لعءافخا ببسو نوق حملا لاق لامر لز لااعلم هع ل ناشممحأ نينو
 فوخو لجو ىلع اوناكتقولا كلذ نوكيىتماو لعيرلا ذا مهنالا هنمرذ حو فوخ ىلعاونوكييلدابعلا ن اهءاعدل لجني نأ ىنميو
 لاق (وهالااهتةولاهياجالإ) ةيصعملا نعمطرجز أو ةب وتلاو ةعاطلا ىلا مط ىعدأ كلذ ن ا لقتواهؤافح هيلع قشب و
 اهرهظيال ىنعملاوهنافخدعب ءيثلاراهظاةيلحتلاووهالا اهتقولاهلسربالىدسلالاقو وهالا اهم ىتابال دهام الاف تاع دقو
 ىلعاهماع خو اه سم أل قث ىنعي(ضرالاو تاومسلا ف تاقث) هريغ كلذ ىلعر دقي الو هنلاالا نيءملااهتقول اهاوه اواهينتا دش نوفا
 |0010 لص تاك ءاج 1 نك الاقو ديا ليقتوهف ىخ ىم لكشف ضرالاو تاومسلا لحآ || ةاخ (ةنغب الا مينانال)
 ىنعي (ةتغبالا كيتا تال) بولقلا ىلع لقت كالذو مهتومو مهءانفاهبف نال مهيلعتاقتئامناو ضرالاو تاومسلا || كندائسي) متم ةلفغ ىلع
 ةعاسلا نموقتل لسوهيلعهنلا ىلصهنلالوسرلاقلاقةري رهىفأ نع (ق) قلخلا نمةافغغنيح ىلع أخ كناك (اهنع قح كاك

 الف هتححفل نإلب لجرلافرصن دقو ةعاسلا نموقتلو هئايوطيالو هناعابتيالفامونيامهمون نالجرلار.شن دقو |[ غيب تن اكهتقيقحو اجماع
 اهمعطيالف هيف ىلاهتلك أ مفر دةوةعاسلا نموقتتاو هيف تسيالفهضوح طيلي وهو ةعاسلا نموقَتاو همعطإ نم نال اينملاوسلا ىف

 هنيطي ىنعيهضوح طولب ىورب و هضوح طيلبهلوق جاتنلابدهعلا ةبب رقلا ةقانل اهرسكو ماللا ستفب ة>قالا# !انع ةلكسملا ىف غلاب
 هلوقو# ةمقالاةرمطا مضب ةلكالاو قوصالا نمهلص أ وهنيطاذ |هطواي وأ هطيليهضوح طاللاقيهحل صر و هلا 000
 مهب راب ىنعمب مهب ح كناكةعاسلا نع كموق كالًاسإ ىنعي (اهنع - كناككنواتسس) لاعتو هناكس بيكرتلا ا اا

 لوقي سابعنبالاق مهب نح كناك اهنع كنواُم_سيهري د ةتريخاتو دقت هيف لوقلا اذه ىلعف مهيلع قي 3 0 و
 ةعاسلا نع لسو هيلعنلا ىلصاد# سانلا لسا ل سابع نه ١لاق مط قي دص كناكو ةدوم مهدي 0 < || ىلشنوتيواساممأ

 .هدنع اهماعامناهيلال جو زءةللا ىسواف مهي حسو هيل عهنلا ىلبصا دمت نا نوري مهمناك م وق لاؤسءولأس لا

 مطوق نماهبلاعى اهب ىنح كناك اهنعكنواتسي انعم ليقو الوسرالواكلماهيلع علطي لفاهماعب رتأت_سا | (هلا نعاهماعاعأ لقزابملاع
 ىنعي (هللادنعاهماعامنا) دحتايلقىنعي (لق) اهتءاعىتحاهنعلا وسلا فتغلإا ذا ةلئسملا ف تيفحأ ا وتطور
 نايأ ةءاسلا نع كنولثسي ىلاعتوهناحنبسهلوق تاق نافذ لجو ز ءةتلاالا ةعاسلا ىتم لعب الفاهملعب ةللار اع 2 اة
 لاّوسلا نالرار كم: هيف سي تلقرار كن هيفاوتع ح كن اككنوائسيايناث ىلاعتو هناحتبسهلوقواهاس سم 0 ا يا

 راركتلا مزلي لفاهدئادشواهلقث نماهطاوحأ نعلاؤسىفناثلا لاؤسلاو ةعاسلا مايقتقو نعلاؤسلوالا 8 0
 هلوقب ىاثلالاؤ سلا ف باوجلا نعو ىف ردنعاهملعىلاعتهلوقب لوالالاؤسلا ف باوجلا نعربع تاقٌّناف ةدئاف نمر ركملا نولختال
 لاؤسلاناك املهناوهو فيطل قرف هيف تاق نيب اوما ىف نيتر وصلا نيب قرف نمل هف هللا دن ءاهماعىلاعت هجر نسحلا نبد# مهنم
 2 لاؤسلا ناك الو ىبر دنعاهمايق تقو لعىلاعت هلو قب هيف بوبا نءريعةءاسلا مايق تقو نعاعقاو لوالإ 0 0

 ا وهناحب_سهلوقب هيف باوحلا نعري_عاهلقت واهدئادشواطاو>أ !نعاعقاو ىااثلا : نو 3
 فن كام |ال لقاهم معلب

 ىتح كلذ لعب ر مًاتساهناوهللا دنعاهملعن أن و هلعبال ىنعي (نوتلمالقانلازك انكلو) ءاهسالا
 نعبسيغملا اهمايق تقو لعىفخأءاجأ نم ىذلا ببسلا نوءلعبالسانلارثك ا ةالاعل

 ال ًادمتاياولاقةكم ل هأ نا سابع نالاق(١ ارضالواعمن ىسفنل كلمأ اللق) ىلاعتو هناحعمسدل اوقوو احل فى

 ءاشام الا ارض الو اعفن

 ةيدوبعأل راهظاوه (هللا

 .و رلاصتحامجةءا
 بدت نادي , ريولا ضرالابوءالغلا د_:ءهيف حب رتف هب ىرت_كنفواغي نا لبق صيخرلار ءسلاب كب ر 7 0 7 2

. : | 
 ىأ اعفن ىسفنار دق أ الو كلم الد اي لق ىأ كالمأ ال لق لجو زعهتلا ل زن اف تب صخ أ دقامىلا اهنعلحرنف 5 خلا ع نع
 ىسفنل كلم اال فيعض

 ىلا لحتراناباهملزن ارض ىسفن نع عفدأناردقأ الو ىنعبارضالو هب رياك زا نايعق تالا

 بيغلارعأ تنكواوإ هيلعردقأ وهكلمأن ا اءاشامالا) ةيدجلا كرتأوةيصخلا ضرالا
 (ءوسلاىنسمامو) لاملا نمترثكتشسال بدجلاو بصخلا تقو لعأ تن كولو ىنعب( ريدخا نم ترثكتسالا ىنع عفدلاو ىلع فنلا نم : 7 8 0 1 0 8 ا 0 00 0 يداساتانالا كتان
 هيلع ىهام فالخ ىلع ىلاتناكلىأ ( ءوسلا ىتسمامو ريخلا نم ترثكستسال بيغلا لعأ 6
 1 ا رق ا وأ_ةمود ماملاغن 59 انت 2ىبسمبالىتحراضملاوءوسلا بانتجاو رب رخل ار اثكتسا ن

 ررض ودالو ةن بالتجا



 ( ةنج نم) مهبحاصبام هلوقب نونجلاهذع ىفن م مطوقىفاوركفت, وأ ىأ ف قودعب هيفانامو مالسلا هيلعد# (مهحاصلام او ركفش لوا)
 كاملا توكلملا(ضرالاو تاومسا!توك-امىف ) لال دّ-ارظن (اورظنل اوأ)» راذبامضومةللا نمر دنم(نييمري ذنالاوهنا) نوذج
 هنأوهلص أو ةليقثاا نمةففخم نا( ىسع نأو )د دعلااهرصح ال سانج أن م ئشلا مما هيلع ع قيام هللا قلخ امفو ( خيش نم هللا قاخامو) ميظعلا
 (١"م8) 2 اورظني وأ ىنعملاو توكسلم ىلع فططعلاب رملا عضوم ف وهو نأ لاريمضريمضلاو ىسع

 موأ) ىلاعتوهناحبسهلوق ف نولي مهو لعفيامع ل ئسيال دي ريام مكي وءاشيام لعفي ىلاعتو هناحسس
 ىن ناانارك ذةداتق لاق نو نج نم ىنعي(ةنج ن«) لم سوهياعهنلا ل صا دمت ىنعي (مهبحاصب اماوركسفتي
 رين كلا ىفا نالفىنباب نالف ىنباياذفناذفناشي رقوعدي لعف اليلافصلا ىلع ماق ملسوءهيل عةنلا ىل_صقللا

 هللا لزئاف حابصلا ىلا تّود!تابن ونجا ذه <بحاصن ا مهلئاق لاقف هعئاق وو هللا سأب مهر ذي ناكو نيبم

 اوماعيفاو ركفتيلوأ ىنعملاو مالا بقاع ىفرطاخلالامعاو ل مات اركفتتلاواو ركسف إو لسجو زع
 ةنج نمهلوق ىف نمةظفل لاخداو نونا نمةلاحةنحاوةنج نم لس و هيلعةللا ىلص | دجت ىنعي مويحاصلأم

 هللا ىلصهنا اوأر مهنالهنمءىرب وهو نونجلا ىلاهوبسن امتاو نونجلا عاونأ نم عون هب نوكس ال نأ بجو
 الغتشماهميعنو ةرخآلا ىلعالبقماهتاذاواين دلا نعاضر عم ناكهناللاعفالاو لاوقالا ىف مهفلاخ مسوهيلع

 ىسعثي داو ناعلا نا ف

 نوتومي مهلعلو (مهلجأ

 ىلا اوعراسف بي رفامح
 قحلا بلطو رظناا

 ةاجافم ل .قم-مجنامو
 انامل لزاطخ للا
 دعإ (هدعب ثيدح ىابف)
 ملاذا (نونمؤي) نارقلا

 ىبعب ولعت هوهوهباوئمؤي لادومسن كلذ د :ءفرجضالولالمريغ نماراهنواليل هتمقنوهسأب مهراذناو لجو زءهللاىلاءاعدلاب

 ىلعمهمحمأ (نيبمريذنالا) وهام ىنعي (وهنا) ى اعتلاقف نونا نملاعتوهناحبسةنلاهأربف نونحلا

 دوجووةينادحولا ىلعةلالدلا نا ىبعهيبذتلادوصقملاو(ئثنمةللا قاخامو ضرالاوتاومسلات روك-ام

 برتقا دق نوك نأ

 مهلج لعل ليق هناكمهلجأ

 توقلا لبق نآرقلاب ناس خال | ليلده.ؤهأرب وىلاعتو هناحس هللا هقلخ عي لكلب ضرالاو تاومسلا كالم ىلعةر وصقمريغميدقلا عناصلا

 دحاوهناىلعلدت « ةئاهل يشلكفو رعاشلالاقكهتردقراث او ىلاعتو هناحسسةلن|ةينا دحو ىلع

 نالبةرفكتلا ىلعاوتوميف برتقادقن وكب مهاج أل علو ىنعملا (مهلجأب .رتقادق نوك, نأ ىسعنأو)
 رظنلاورابتعالاوركفتلا ىلا ةردابملا لقاعلا لعب جو كلذ كىمالا ناك اذاو رانلاىلا اوريصيفاونمُؤي

 ىنعملاو نوقدص ىنعي(نوئمؤي) نآرقلا دعب ىنعي (هدعب ثيدح ىأبف) مقل ميعناابز وفلاىلا ىدؤملا

 باكهباكدعبالو ىن د دعب سيلو نوقدصإ لسو هيل ع هللا ىلص د#ت هب ءاج ىذلا باتكسل ا دعب باتكىأيف
 نءمهضارعاةلعرك ذم ©1- وهيلعنلا ىبص دمت دعب ىسولا غاطقنال بتكسلا اخ هباةكوءايدنالامتاخهنال

 هللا لالضال نامالا نعءالؤه ضارعا نا ىنعي (هلىداهالف هللا للذي نم ) ىلاعتو هناحعبس لا ةف نامالا

 رفكلا ىف مهيدامتو مهتاالض ىف مهكرتير و ىنعي (نوهمعي مهنايغطقمهردب و) اونمالمهادهولف مهإيا
 تلاقةداتقلاق (اهاس سم نابأ ةعاسلا نع كنولمسب) لجوزعهلوق ع اليبس نو دتهمال نريحتم نوددرتب

 ةيالاه ذه ىلاعت هللا لزن اف ةعاسلا ىتما نيل ارساف ةبارق كندي واننيب نا لس وهيل عهللا لصهللا لوسرل شي رق
 دمتاي إوهيلعةنلا ىلصةنلا لوسرل دوهبلا نمامهودي ز ني لومشو ريشق ىفأن ب لبج لاق سابع نب |لاقو
 ىنعي ةعاسلا نع كنولممسي لجو زعةنلالزنافةعاسلا ىتملعنانافلوقتاك ايبن تن كناةعاسلا ىتمانريخأ

 ةعاسفاهبف ىغةنب قالا باسح نالوأ ةتغب وةلفغ ةعاس ىف موقتاهنالةعاس تيمسةمايقلارب_خ نع

 ىنعإسايعنبالاق اهاس رم ىتمهانعموةعاسلاهيف موقت ىذلا تقولا نعماهفت_سالاؤسنايأ ةدحاو
 اذاوسرباسر لاقي تابثلاءاسرالا لصأو ق'اللاهيف تومتىذلاتقولاةءاسلاو لاقاهعوقو ىتمىأ اهاهتنم

 اهماعب هندارثأتسا هلاالا هيف موقت ىذلا تقولا مءيال ىأ (ىب ردنءاهماعامنا) دممتايمط لقىأ (لق) تبث

 حوضودعب نورظتنياذامو

 ق>أ ثيدح ىابو ألا
 اونمؤي نأ نودبري هنم
 ىداهالف هللا لاضي نم هب:

 (مهرذيو) هللا هلاضي ىأ(هل

 ةزج مزجلاب وىفارع ءايلاب
 القفل ىلعافطءىلعو

 للضي نم ليق هناكهل ىداه

 مهرذبو دح  همدهمال هللا

 فانئتسالا ىلع عفرلاو

 نوقابلا مهرذي وهو ىأ

 ( م-منايغط فز نونلاب

 ( نوهمعي) مهرفك
 تلاس املو نوريحتي
 نع نشرك يا دوهلا

 ل نوكت ىتم ةعاسلا

 ىلعللا ددعاهمالوأ | هباسح ةعرسل وأ ةتغباه وقول ةعاسلابةمايقلا تيمسواي رمال مجسنلاكةبلاغلاءامسالا نم ىهو (ةعاساا نبع كنولاسيإل

 لخدللا ل ثمر دماهؤاسرا (اهاس سعال تق وىأًأءانعمنالهنمنالعف ىأ نمهقاقتثا وىتم(نايأ) قلحل ادنعتاءاسلا نمةعاسك اطوط

 هب ري له رئاتسسادقهدنعامماسراتقو لعىأ( ىنر :ةعاهماعامنالقا)ةللا اسري ىتم ىنعملاواهمتابثا ىأاهئاسرا تقوو أ لاخدالا ىت#عم

 كل ذل توما تقووهو صاخلا لجالا ىفخأ 5 ةرصعملا نعرجز أو ةعاطاا ىلا ىعدا كلذ نوكتيل لس ص ىنالو برقم كام نما دحأ



 ىقنودحلي نيذلااورذو)

 امهومسنأ !كلذو ىنسحلا

 اولوقين ًاوحن هيلعزوجال

 مس ل هناال قيفراب ىخسأب

 داحلالا نمو كلذ هسفن

 رهوجلاو مسجلاب هتيمسن

 نودحلي ةلعلاو لقعلاو
 لَم دلو دف ةرج

 نوامعي اوناك امنوزجيس)
 ىهنالةنجلل (انقلخ نمو
 منهملانأر زدفقلو ةإباقم

 هب و قحلابنو دهبةمأ)

 مهماكحأ ىف (نولدعي
 ىلا ةأعدلاو ءاملعلا مه لبق

 ناىلءةلالد هيفو نيدلا

 ةخ رصعلك عاجا
 انتاي اب اوبنك نيذلاو)

 مهن دتسنس (مهجردتسنس
 مهك-اهيام ىلا اليلقاليلق
 ام (نوملعيالث يح نم)
 هتلارتاوب نا كالذو مهءدارب

 نت ايام
 هلبا ددجاملكف ىلا ف

 ارطباودادزا ةمعن يلع
 نوجردتيفةيصعماوددجو
 فدارت سس ىصاعملا ىف

 فدارت نأ نيناظ مننلا

 ىلاعتةنلا نمةرثأ منلا
 نالذخوه اهاوبي رقتو

 لاعفتساوهو ديعبتو هنم
 داعصتسالا ىنعع ةجردلا نم

 ير لارعسالا)
 فطع(مظىمأو) ةجرد
 وهو مهجردت سنس ىلع
 ىأنيسلا مح ل خاد

 (نيتمىديكنا) مهلهمأ
 هنالا دبكه امس ديدش ىذخا|

 لزن نونجلا ىلا لسو هيلع هللا لص ىلا ومس انو نالذخ ةقيقحلا فو ناسحارهاظلا فهنا ثيح نم ديكل!.هيبش

 هامسالار يغب هثومسف اهيف باوصلاو قملا نع نولي نيذلاةيمسناوكرناو (هلامسأ 954(2)
 ءاجر عمة لمس امزعي وهلل سي دقلا او ليجس,ّتأاو ميظعتلا ةرثك عم هثاعدىفةينلا صاخب رناشو ةناخيمس

 ءاعدلا عقوم مظع كلذ د بعلا لعفاذاف ةيدو بعلابهسفن ىلعوة يب وب رلاب ىلاعتوهناحب سنن فرتعي وةباجالا
 نعلودعلاودصقلا نعليملاةغالا فداحلالا ىنعم (هئامسأ ف نود>لي نيذذلا اورذو) ميظعريئاتهل ناكو
 اذا اداحلا نيدلا فد ألاقي هنم سيلامهبف لخدملا قملا نءلداعلا دحلملا تيكسلانبالاقو ةماقتسالا

 هللاءامسأ قالطااهدح ا هوجو ىلع لا عت هللا ءامسأ ىف عقيد اح الا نوققحتالاقهريغىلالاموهنع لدع
 اومسف ىلاعتهنلاءامسأ نمءامسأ اه او ق:شاوةطآلابمهمانصأ اومس نيكرشملا نا كلذو هريغىلع لجوزع
 سابعن:!لوقىنعماذهو نانملا نمةانموزب زعلا نمى :رعلاوهلالا نمت اللا قاقةشاوةانموى :رعلاوتاللا

 هيف درب ,لوهسفتهب مسولا «هتيمستوهةئلاءامسأ ىف داح الا نا ىئاعملا لهألوقوهو ىناثلا هجولا دهاجمو

 عرمشلا ىف دروامريغاهيؤزوجيالف مدقناك ةيفيقوناهلكى اعتوهناححبسةنا ءامسأ ن ل ة:سالو باك م صن

 بدالا نسح ةاعا يم كلاثلاهجولا ميظعنلا هجو ىلعةن لاو باتكللا ف تدروىنلا هئامسإب هللاوعدن لب

 قلاخإبىلععماي مفانإي راضايلا قلب دارفنالا ىلعةدرقلا قلاخايعناماي راضاي لاسقين أ وجسالفءاعدلا ف
 لالج ىلعهقالامءاميطا قل. ال مسابه رهنافدانعم فرعيال مساب دسبعلاةئلا ىمسين أأعبا الادحولا ىلخأ

 اوناك امنوزجيس) ىلاعتوهناحبسهلوقو ع ةبارغلا نمهيفاملهب ىمسي نأزوجيالو ىلاعتوهناحيبسةنلا

 انقاخ نممو) لجوزعهلوق و لج وز عهللا ءامسأ ىف سل ن نادي دهتو ديعو هيفف ةرخآلا ىفىنعي (نوامعي

 ملسوهيلعهللا لص دمت ةمأدب ريسابعنء.الاق (نولدعيهب وق نود ةباصعو ةعاج ىنعي (ةمأ

 ًارقاذاناك مس هيلع هللا ىلص بلا نانغاب ةداتف لاق نانح اي مطن ,وعباتلاوراصنالاو نو رجاهملا مهو

 نوادعيهب و قحاب نودهمةمأ 10 رق لع را هاما ملح

 صار ةمئاقةمأ !ىتما أن ملازنال ل وقير -وهيلعةنلا سهلا وسر تعمس بط وهوناقةب واعم نع قر

 نامزولخالهنأ ىلع ليلدةبآلا فو كلذ ىلع مهو هللا سم ىأب ىتح مهفلاخ نمالو مط ذخ نم معرضي لهنا

 رافكلا مهو هللاتاي آينيبذكملا عيجهيديرر ,(انتاي اباوب ذكن يذلا و) هيلا ىدهم وهب لمعي قالا, مئاق نم

 هنم4 جور ىلع يلدلالدامالا لكلا لوانتت مومعلا ةغي_صنال ىلوأ لوالاو ةكم لهأ مهب ءدارملا ليقو

 هللا نا كلذو نوبستح ال ثيح نماليلقالياقمهذخ انسى .رهزالالاق(نوماعيال ثيح نم مهجر دتسنس)

 نونوكيام لفغأ ممترغىلعمهذخأب مثهيلا نونكر وهب نوطم"غيام معنلا نم مهيلعح شفي ىلاعتو هناحمبس
 اونأاذا اوناكمهنال مهبداريام نوملعيال ثيح نم مهءاقع فءاضإ و مهكا همام ىلا مهم همت انعم لمقر

 ىنلا ايدام كلذب نودادزءفاين دلا ىفةمعنلاو ريخلاباوبأ نم ميياعقللامتف بن ذ ىلعاومدقأوأ مرح

 كاحضلا لاقوهيلع نونوكس ام لفغأة دحاوةذخأ هللا مهذخ ايف ىصاعم او بو ذلا ف نوجر دب ولالضلاو

 ىروثلانايفسلاقو اهبمهكلمميطامعأ نب رن ىلكلالاقو ةمعن اند دج ةيصعما اوك اهلك ءاكعم

 ذوعأىامهللا لاق ىرسكزونكهيلا لج امل باطخلا نب رمعنأىَور رركسشلا مهماسن م معنلا مهبلع خبسل

 جاردتسالا ىناعملا لهأ لاق نوماع.الث يح نم مهجر دتسنس لوقت كتعمس ىفافاجر دتسم نوك نأ كب
 جردهنمو ىثملا فداطخ نيب براقاذا ا ب هكاجردن نا

 ةغالا ىف ءالمالاو مهرامعأة دم ليطأو «هلهمأو ىن-عي (مهىلمأو) ئشدعب ايش هاوطاذاباتكلا
 الوةب وقعلابم هاج اعأالو ىصاعملاو رفكلا ىف اوداميا مه .رامعأةدمل يطأ ىتا ىنعملاوةدملاةلاطاو لاهمالا

 لاقو ديدشلاىوقلاوه ئثلكنمنيتماودب دش ىذخأ نا ىنعي (نيتم ىديكنا) ةبوتلا باب مط حتتفا
 هللا نأ كالذو شي رق نم نيئزوتسملا ىف ةبآلا هذه تازئ نورسفملالاقدي دش ىركمناهانعم سابعنب|
 هللانأو ردعلاوءاضقلاةلثسم ىلع ليادةيآلا هذ هىفوةدجاوةإ يل ىف مهلتق مئمهلهمأ ىاعتو هناحمبس

 هناحعمس



 اولا
 قالا ديهشلا ثعابلاديجلا دودولا ميكا عساولا بيلا بيقرلا ميركلا ليلجلا بيسحلا
 دجاولا مويقلا ىلا تيمملا ىملا ديعلا ةئىدبملا ىصحلا ديجلا ىلولا نيتملا ىوقلا لدكولا
 ىلاولا نطابلا رهاظلا رْسآْلا لّوالا ون وملا مدقملا ردتقملا رداقلا دمصلا دحاولا دجاملا
 ىنغلا عماجلا طسقملا .مارك الاولالجلاوذكاللاكلام فؤرلا وفعلا مقتنملا باوتلا رباا يلاغتملا
 لاق روبصلا ديشرلا ثراولا قابلا عيدبلا ىداطلا رونلا عفانلا راضلا عناملا .ىنشنلا
 داعةقث وهو اصن ناوفصثي دح ن.ءالاهف هرعت الو اص نب ناو فص نعدحاو ريغهبانث دح ىذم 9

 الو إ سو هيلعهللا ل صىننلا نعةري رهىلأ نءهجو ريغ نم ثيدحلا اذهىو ردقولاق ثيدحلا لها
 لوسرنانيزراهرك ذةباور ىف وريثالا نالاق ثي دخلا اذه ىف ىنلاءامسالارك ذتاياورلا نمريثكىف لعن
 نو زجيسهئامسأ ف نودحلي نيذللا او رذواهبهوعداف ىنسحلاءاممالا هنبوهلوقالت ل_سو هيلعةنلا ىلصةنلا

 3 هجر ىوونلا نيدلا ىح خيشلالاق ثيدحلا مسا نيعستوةعسن ىلاعتو كرابن هلل ن |لاقف نوامعيإ اونا
 هقحكس اماهنذ ةنس> ناعم

 . لكل بق مدقلاك هقئاقح هلسيلهنا هانعم سيو ىلاعتو هناحببس هلامسالر صح هيف سيل ثيدحلا !ذهنا ىلععاملعلا قفتا ى ل اعتةنل
 ْئش لكس فانا 2 لخداهاصحا نمامسا نيعستلاوةعسنلاهذهنا ثيدحلا نمدوصقملاا او نيعسنلاو ةعسنلاه ذهريغءامسأ

 ملاعلاو يشلكى لعرداهلاو ||| رسالاثيدحلا ىفءاجاذ هو ءاممالار صح رابخالاالا هئاصحإب ةنجلا لوخد نر ابخالادارملافةنجلا
 ىنرعلانب ركوبأ ظفاحلارك ذدقو ك دنع بيغلا لعىفهب ترئأتساوأ كسفن هب تيس مسا لكبكلسأ

 ىذلا دحاولاو عيف لك
 لخداهاصحأ نم ل سوءهيلع هللا ىلصهلوقو ليلقاذهو ىن رعلا نبا لاق مسا فلأ هل نا مهضعب نع ىكلاملا

 اماهنمو عيش هلثك سيل
 اهراثآلس فنالا هنت || هظفح نمىرخالاةباورلاهدضعي و نيققحمنارثك أل وقوهواظهفحهانعم نا ىراخببلا لوق هيف مدقتةنجلا
 روكششلاو محرلاوروذغلاك || '.طةاعارملا نسح ا اهقاطأ نمهانعم لقواهبءاعدلا فاهدعىأددعلا ءاصحالا نمدارملا ليقو نجلا لخد
 بح .وبام يع ميلحلاو دنعمهلابب زضح ًااهاصح ا ىنعم ليقو ةنجلا ل خداهاضتة؟ لمحو اهناعع قدص وهيضتقنام ىلع ةظفاحلا و

 هللا تاذلاس دةمواهامسلواطامظعمايهارابغار ارك اذارب دتماري_دعماطول دم فر كفتواهانعماهرك ذ

 درفلار ولا ثولا بحب رتوةثناوهلوةوهيلعلادلا فصولا مسا لكرك ذدنعهلابب رطخ نأ وىلاعتو هناحب#س
 رثك اناللامعالا فرتولا ليضفتهيفو ريظن الوهل كب رمال ىذلا حاولا هن ىلا عت هللا فدو ىف هانعمو

 ميركلاو فؤرلا لاقيف هيلاءامسالا ةفاضالهّللا ىلاعتو هنادحببس هنامس أر هشأ ن أ ىلع ليل دهيفورنو تاعاطل

 مسالاوههنلا ةظفل نا ليق دقو هللافيطالاو مي ركلاو فو رلاءامسأ نملاةبالو هللاءامسأ نم فاطدالاو

 دقومريغلءامسالا تناكلهريغناكولذا ىمملاوه مسالا نا ىلع ل يل دهيف ى ريشقلا مساقلاوبأ لاق مظعالا

 اهنالىم_سلاريغ مسالا ن ا ىلعةبآلا تلد ى زارلا نيدلارفنمامالالاقو اهمدوعداف ىنسحلاءاممالاهتنولاق

 ىنسحلاءامسالا ةثلو ىلاءتو هنا حبس ل وقاضي أو ىمسمل ار يغ مسالا ناب عطقلا مزلف دحاو هللا نا كشالو ةريثك
 ئغلا ىلعلادلا ظفللا نعد رابع مسالا ريغلاقو لا هسفن ىلا ءيذل | ةفاضأ وهند ىلا ءامسالا ةفاضا ىضتقي

 مسالاريغ ةيمسقلاو مسالا تح ىنعملا نال ىنءملا ىلعاهم ون: مسالا لعجامي |ةغالا له لاقوهريغوهف هب ىمسملا

 قرفلاو ةنيعملاةظفالا كلت نعةرابع مسسالاو ئشلا تاذفي رعنل نيعملا ظفللا عضو نعةرابعةيمستلا نال
 هناحبسهلوقو و اضيأهئامسأهي زات بحي كا ذكسف صئاقنلا عيج نعةنلاهب زنت بج اكوءاملعلا لاق ر هاظ
 ءامسأن ا ىلعل يل دهيففهلوسراهم هامسوأ سفن اهب ىمس ىنلا هئامسايهتلا أوعدا ىنعي (اهبهوعداف) ىلاعتو

 نازوجالوداوجايلاقينأز وحيدناهدكؤي ولوقلا|ذهةد ىلءل دبا بوةيحالطداالةيفيقوت ىلاعت هللا

 لاقي نأز وجيالو مكح.ءالاقبنأز وجي ولقاعايلاقينأز وحالوملاءابلاةينأز وو ىبخسايلاقي
 وعدملا ةمظعهبلق فرضحتس واوم وعدي ىتااءامسالا ىناعم ىعادلا فرعي نأ اهم طنارشءاعدللو بيبطاب

 وفعلاو لضفلاكهب قلختلا

 ةبقام بجوبام اهنمو
 ريصبلاوعيمسلاك لاوحالا

 بجوبام اهنمو ردتقملاو
 رابجلاو ميظعلاك لالجالا

 (اهب هوعداف) ربكستلاو
 ءامسالاكلتب هومسف



 ا هنال نودعيلالا سنالاو

 نءامأوهدبعيهنا لع
 معلاو مهفلاةغللا ىفهقفلا لص او اهم نولقعيالواهم نو ءهفي.ال ىنعي (اهب نوهقفيال بولق مط ) ىلاعتل اقف |

 مهفاذا هيةفوهفهقفي لجرلاهقف لاقي موأعلا نمهريغ ىلع هفرشل نيدلا ىف ل_علا مسا ىلءاملع :راص من ئشلاب |
 مهضارعالىدطاو ريخخااهب نوملعيالواهنوربديالو هللا تانآىف اهي نو ركفتنال بولق ىطةبآلا ىنعمو 0 00
 نورظنبالوىدطاو قالا قب رطاهب نورصبال ىنعي (اهب نو رصبي ال نيعأ مطو)هلوبق مهكرتو قملا نع خر 1 مَ
 نوربتعيف هنعاومر نآرقلا تيكن وعمال ىنعب(اهبنوعمبالناذكمطو) ديحوتةلداوهنلاتايآ اهب (| 0 ميسر
 اهب نو رصبي نيعأمطو ايندلابةقلعتلامهحلاصماهنوهقفيبولقمطراغكلانا فاعمل هألاق اهب | 2027 00
 الو نوهقفيالمهنالجو زعئلامهف_صواملو هيفكشيالاذهوتاملكلا اهب نوعمسي ناذآوتايثرملا || 0 0
 امو نيدلالاصم ىلا عرب كل ذي دارملا نا كلذب لعةكرادلا ساولا هذ هدوجو عم نوعمسالو نورصبب 0 0 ٍ
 رومى مهعفني امفاهب نوعفتنيال ساوحلاهذهدوجو عم مهنا مالكلا اذهل_طاحو ةرسآلا ىفمهعفن هيف 0 نمو 3

 عييمساهبءاشأن ا ىناو « اهنعتممص مالك اءاروعو 6 ريع رعاشلا لوق نموه حلصيالابفهحراوج ضعب لامعتسا كرت نا كلذ لئملوقت برعلاونيدلا | 00
 نيعأمطوةرخآلا ىمأ نمأيتاهبنوهقفيالبولق مل دهاجملاق عمسلادوجو عماممصهلتبئاهاف || لت

 كنئلوأ) ىلاعتو هناحبس لاف الثم مطب رض ُُه قحلااهمن روعمسي الن اّذآ مظو ىدطا اهءنو رصبال 1 0 0 ا

 ىتلامئاهبأ| ىهو مان الك ةيلزالا ةماكسلا مهيلعتسةح نيذلا مهو منه مهر ذ نيذلا نا ىنعي ( ماعنالاك
 باقلا ىهىتااةثالثلا ساوحلاهذهىف نوكرت_ثمتاناويحلارئاسوناسنالانالكلذو لةعتالو مهفنال نوهقفيالبواقمط )ره روهقفيالبوأق مط ) رهاظلا

 هنقنؤركفتالو لا
 قحلاةفرعم ىلا ىدؤملا مهفلاو كاردالاو لقعلابتاناويح ار ئاس ىلع ناسنالا ل ضفامء او عمسلاو رصيلاو 1 00 8

 كر دنالىتلاماعنالا نيب وهنبب قرفالف هكردبالو كلذ فرءبالرفاكلا ناك اذافرمشلاو ريح او لطابلا نم 0 0 98 را 1
 امواهرمضيام فرعن ماعذالا نال اعنالا نم لض ا رافكلا نا لب ىنعيي (لض امهلب) ىلاعت لاقم ُُه ايش 3 مّ : 7 ع . ع د

 : زم 1 0-0 1 2 ظءعولا 0 نوعمسال

 اهطعأدقناسنالاوةيلقعلاةوقلا طعتمل ماعنالا نالو ماسعنالا نم لضًراصف كلذ فر ءيالرفاكلاو اهعفني 0 ويسر 2
 2 2 2 7 3 30 2 ّ ور

 | ةزكل ولج زعاش ةسياس ماقالان 0 دا ا يح زاب قي يقوتفأا ليعشسيرلاذاظ أ رول عنلاو هعددلا

 نحجرلااعدو هتالص ىف هتلااعدالجر نا ل:اةملاق (ىنسحلا ءامسال ناو ) ى اعتو هناحبسهلوق عي مطلاثمالا مالماعنالا نم (لضأ
 : ِء ٍ 1 ها

 افادحاواب رنودسبعب مهنا نومعزي هبادصأوا دمت نا لهجوب ا وه ىزوجلا نب لاقةكم كرم دم ضعب لاقف ا دئاغ لوقتحلا 00

 ناةبآلا ىب_عمو نسحالا ثدن أت ىنسح او ىنسمل اءامسالاهننوةبآلاهذ_ه نبا لزناف نينثاوعدباذهلاب لوضفلااوبكتراو لوسرلا
 ىنسحلاءامسالا نا ىنعملاو نسحب سلاماهف نادارم ا سيلو ىنسح اهلك س دةملا ىلا ءتو هناحبس هئلا ءامسأ اهعفانم ٌتلافت ماعنالاف

 نيعون فةر وص# ىهو لالملا توعنولاكل |تاف_كبهرك ذالاىلاعتو كرابن هللا قحىف نسحلل ىنعم ثيحمهراضم نوماعبال

 0 ا الا وبلا رول وكل ىدآلاف ر وذعملا ىلخلاو

 سودقلا كلملا ممحرلا نجرلا وهالاهلاالىذلاةتلاوه ةنجلا لخ داهاصحأ نمامسا نيعستو ةعست
 بادولاراهقلا رافغلا رّوداا ”ئرابلا قااهلا ربكتملا رابجلا زيزعلا نميهملا نمؤملا مالسلا

 3 -_ 50 زعملا 5 0 3 ميلا 1 قازرلا || وان ور ءاوه كغ

 بيسحلا ىلع لدتاهنال ءامسالا نسحأ ىهىتلا ( ىنسحلاءامسالا هنو )ةلغ غلا ىفنولماكلا (نولفاغلا

 هاوههحور بلغ ناف ىضرأ

 ناوتاومسل!ةكئالمقاف



 )١1١( ح>ىلصةللالوسرتعن اؤرقامدعب دوهبلا نم (انناناباوب ذك نبذلا موقلا لث.كلذ)
 222 ي يي يبببببتتتاتتاتتت7تت7797077الالللاب

 ريغ ثهللا نمهءاسل علد أ ىذلا باكا ةلاحةهيبشهتلاح تناكمفاين دلا نمدب واطمب زوغلا ىلا شاعلا
 هتكرت ناو ث طهتحهأو«هيلعت ددش نا ىأ ثهلب هكر تتوأ ثهلي هيلع لمحت نا ىنعموةرورضالو ةجاح

 لبقيال صب رحوهف هتظعو نااين دلا ىلع صا رخا لاح كل ذكس ةهيف ةيلص ا ةعيبط ثهللا نال ثطهلاح ىلع

 ةمزالهلةعيمطراصايتدلا باط ىلع صرحلا نالاضإأ !ضصي رحوهفهظعتموهتكرت ناوهيف عجشإلو ظعولا

 ىذللهانب ريض ىذلا لثملا نا ىنعي (انناي .اباوبذكن يذلام موقلالثم كلذ) باكللةمزال ةعيبط ثهللا ناك

 اهددحج وةللاتاب ”ايبذكنمعيجلثملا اذه مفانتاب ”اياوذكن يذلا موقلا لثماهنم خل سنافاننانآ هانت 1

 اودتبيم اوكرتناواودتهيل مهو دهبل لسرلا «هتءاجاذا مهنا ثهاللا باكسلا نيب ومهني ليثغلاهجوف

 هيلع هللا ىل_صىبنال باطخ ا ذهو ( صصقلا صصقاف) ىلاءآوهناحب سلا ملاح لك فلالض مهرب اًيأ

 قعب (نور فش مهلعل ) هللا تان : اب رفك ن مرامخا ىأ كموق ىلع د تاي صدقلا صصقاف ىنعي سو

 ل>وزع هللا ةعاطىلا مهوعدي ومهم دهيايداهنونمياوناك مهنا كلذوةكمر افكل لكما اذهليقو نوظعتيف

 موهوب ذكهقدص نوفرعي و هوفر عب مهو هّتعاط ىلاو هللا ىلا مهودب ملسوهيلعةللا ىلص د# مهءاجاماف

 اوبذكن بذلاموقلا لثمالثم سب ىنعي(انناي اباوب ذك ن يذلا مقل االثمءاس) ى اعتو هنادبس لاق مهنما اولمبي

 نم ىنعي(ىدةهملاوهفةللادهم نم) لجوزعهلوق انتي اب مومي نكتب ىنعي (نوءاظي اوناكمهسفن أوانتإب أب
 ىنعي (لاضي نمو ) ىدتهل اوهفهداشراوهتبادههنلالوتب نمهاذعم ليقو ىدةيلاوهفهني دىلاهللاهدشرب

 كا ندرس ماتوا هلالض كوت نمو

 نمرة راتب الا مالا مهلعتفح لهو راغ ال سنالاو نا نم اري ؟ قاخ هنا ىاعتوهنادبس

 ىعدتلاقةشئاع٠ نعدهاور اعلي وأتلااذهةدك ىلعىوغبلا ل دتساواهنم ص الملا ىفهلةايحالفرانلل هللا هققاخ

 رياك ا وطةللالوسرايتاةفراصنالا نمىدةزانجىلا لسوهياعةللا لصةنلالوسر

 تدلك مهول يفاتواعل < مي ا

 52 سينجل يملا لأ سا. نمدا بسلا دع سبت مج الس

 نماهانين رسو هيلع تا داماك هنعءاملعلا باح ًاواذه ةشئاعشم : دل هب دة هلال نم ضعل مهمف فقونو

 رالف ام لوي _س ترا 16 علب ل بل راهدسنع نوك نار ني عتيل ل دعنا

 : يفق نيكرشلا لافطأ ااماوهبلاق كلذ لعاماف

 اولاتف ننال الز !هلوسر نط ميلا لص وراح (سوميلحتا سرا عار

 انك اموىلاعتو هناك. سهلوقاه:مو حمد ىف ىراخلاهاو ر نيكرسثملادالوأ اولاق نيكرمش ءاادالوأ اوهللال وسراب

 قفتماذهو غابيىتحلوسرلالوقلوبق همزايالو فيلكتلادولوملا ىلعهجوتبالو الوسر ثعبن ىتح نيب ذعم
 اهريخاهعيجدا علا لا .عأ قلاخ هللا نا ىفةنسلا لهب هدا ةحضاوةحو ليادةبآلا فو لعأ هللاوهيلع

 هللا نايب ىلعدي زتالوراذلل سنالاو نحلا نماريث.كقاخ هنا افللا عرمصب نيب ىلاعتو هنا بس هنلا نالاهرسثو

 ىلاهرطضي نمهلنا لءهب رانا لوخد بجوبا_ع ل_مجاملف رانلالوخدهسفنلر اتحاللقاعلا نال لج وزع

 فقون مآل بترانلا ف مهو راك للف بهاذم# الث

 101010100 نْللههلاهداهلهللهلهلههلىلىل[ل[ل[ل ه١ ه١ ا تتصل ملا

 ( ث - منارات 99

 هنيفامو زجتملا نآرسقلا

 بارتقابسانلا اورمشب و
 (صصقلا صصقاف) هثعبم

 وهن وهىذلا علب صصقىأ

 (نوركقتبمياعل) مهمصق
 هتبقاع ثم نورذحيف
 ءاسإ) هتريسوحناوراساذا
 اوبذك نبذلا موقلا دا

 موقلاالشم ىث (اننايآإ
 ءاس لعافو فاضلا ف ذك

 الثملكلاءاسىأ رمضم
 زييعلا ىلع الثم باصتتاو

 (نوماظياوناكمهسفنأو)
 اونذك ىلع فوطعم

 ىأةلهلازيح ىف لخديؤ

 بيذكتلا نيباوعج نيذلا
 تايد مظونلا تايب
 اوماظامو ىأةلصلا نع عطقنم

 ميدقتو بيذكتلاب مهسفنأالا

 صامةخاللدهب لوعفللا

 لطلاب مهسفنأ اوصخوىأ

 دهءنم) اهريغىلا عتب مل

 ىلع لج (ىدتهلاوهف هللا
 ىأ(للضي نمو) ظفالا
 مهكئلوأف) هلاَضي نمو

 ىنعملا ىلع لج ( نورساخا|
 هللا نمىدطاناكولو

 ةلزتملا تلاق كن ايبلا

 نمؤملاو رفاكلاىوتسال
 قحشيىف تباثنايبلا ذا
 هللا نمهنا لدف نيقتب رفلا

 ةمصعلاو قيفوتلاىلاعت

 كلذ ناك ولو ةنوعملاو

 ىدتهاكىدتهال ارذاكلل

 مهجلانأ ارذدقل 9 نمؤملا

 هللا تانآرب دن نعنوضرعملا نيسةي رفلا نمرافكتلا مه (سنالاو نما نم اريثك

 نحلات ةلخاموهلوق نييوا ذه نيب ىفاننالو كللذل هج مهربصم لءجو كلذ مهبف قاخور فكسلا مهنمءاسشفر فكسار ايتخا مهنم لع ىلاعت هئلاو



 ثاآلانمج رن (اهنم خلسناف)
 تاوعد ثالثىطعأ د -ةناكو ليئارسا ىن نمل جروهوسوسلا ىفتلزناهءاسابعنبا نعةباور فو

 هل اني رق راصو هكرداو
 راصف(نيواغلا نم ناكف)

 نب رفاكلا نيلاضلا نم

 هنماوبلطهموقنا ىور

 نمو ىسومىلءوعدينأ
 قتح هباولازي لف ىناف هعم
 هللا مماهدنع ناكولعف

 (مانعف :رلابعشول او) مظعالا

 ءاملعأا| نءراربالالزانمىلا

 هنكلو) تيآلا كلتب(١)
 ىلا لام(ضرالا ىلا دلخأ

 عبتاو)اهيف بغروارندلا
 اهتاذلواين دلاراثيا ىف (هاوه
 هل:ة)اهميعنوةرخآلا ىلع

 لمحتنا بكلا لثك
 هدرطتو هججزت ىأ (هيلع

 ريسغ (هكرتتوأ ثهلي)

 ىنعملاو (ثهاي)دو رطم
 قلم يهىتلاهتفصف
 د6 حل ا
 هلاوحأ سخأىف باكلا
 ماود لاح ىهو اهطذأو

 ىأهيلعلج ءاوسدب ثهللا
 كرتوأد رطف جيهو هيلعدش

 هيلعل جلاب هلضرعتم ريغ
 ناويحلا رئاسنا|كلذو

 اذاالا ثهالاهنم نوكمل

 قثهليف باكلاامأ كرح

 ىضتقم ناكذ نيلاحلا
 هنكلو لاقي نا مالكسلا
 هانططغ ضرالا ىلا دلخأ

 اذه عض وق ءتازتمانعضوو

 غلب اءانططقم عض ,وملبشعلا
 ةيطرمشلا ةلجلا لو طح

 ليقهن اكلاهلا ىلع بصنلا
 عقوف هناسا جرن ىسوم ىلع علب اعدام ليقونيلاحلا ىفاثهالةلذلا اد اليلذ باكا لثك"

 ناطيشلا ةقحلف (ناطيشلاهعبتاف)هرهظءارواهذبنوامم رفكنإب 222 (16)

 تلاق ندب رئاك ةدحاو اهنم كل لاقفةوعداهنمىللعجاهلتلاةفدالوأ اهنمهلةأ ىماهل تناكو تاباحّ سم
 ىبب ءاسن ف سيل هنأ تملعاماف ءاسنلا لج أت راصفاطاعدف لين ارسا ىنب ىفةأ ما لج أ ىناعج نأ هللا عدا

 مهبأىلا اهونب ءاخ نانو ءداهبف تبهذفة>ابن ةبلك تراصفاهياعاعدف تبضغف هنع تبغراهلثم ليئارسا

 اهاحىلااهدرب نأةندا عداف كل ذي انريعت سانلاو ة>ابن ةبلك انمأت راصد قرارق ىمالا اذه ىلغانل س دلاولاقو
 ناو نسحلالاقو ره أ نالوالا نالوقلاواءيج تاوعدلا اهيؤتبهذف تناك كتداءف هللااعدف لوالا

 نوفر ءناكهتفصوهتعنب لسوهيلعهللا ىلص ىنلا نوفر عي اوناكن يذلا باتكللا ل-هأ قفانم ىف تلزن ناسيك
 انتايآهاديت ؟ىلاعتهلوقو هلبقي لف ىدطا هيلع ضرع نا هتلاهبرض لثما نه ةداتقلاقو هوركن أم مهءاذبأ
 ملي ناكىدسلالاقو هاطعأالا أيش تنال دال ناكدي ز نب١لاقو ربك ألاهتلا مسا لعب ناكسابع نب لاق
 ىتلا تايآلاىهوةلدأو حان 1 هنلا نا ليقواباتكى وهنا سابع نبا نع ىرسأ ةياور ىفو مظعألا هلا مسا

 نبالاقو اهداج نمةيداخلسنتاك اهايادان آ هللا ناكىنلاتايآلا نم ج رفن ىنعي (اهنمخلسناف) اهبتوأ
 فا هللا ةيصعم ف هسفدل اعيان ناطيشل!هريصو هكردأو هقق ىنعي (ناطيسلاهعبناف) ملعلاهنم عزت سابع
 امينيلاضلا نيكتلاطا نمىنعي (نب واغلا نمناكف) ىلاعتهلوق ف هاوهوناطيشل | عسيطب وهب ررمأ

 هتلزنمو هّتج ردانعفر ىنعي ( اهبهانعفرلا ئشولو) ىلاعتو هناحبسهلوق د هناطيشوهاوهعاطً وهب رفلاخ

 رفكلا هنعانعفرلانئثولوهانعمءاطعو دهاجلاقو اهمهلمعب هانعفرلسايعنب !لاقو ايتو أ ىتلا تايآلا كلتب

 نمهإص واهب ىضر واهيل لاموانن دلا ىلا نكس هنكاو ىنعي (ضرالاىلادلخ اهنكلو) تايآلابءانمصعو
 ندملااهبفو رافةلاو زوافملا نعةرابع ضرالان الان دلا نعةرابعانه ضرالاو ماةم او ماودلاوهودولخلا
 || ىنعي(هاوه عبتاو) ضرالا ىهاهلك ايندلافايندلا فب شاعيامج رختسياهنمو تابنلاو نداعملاو عايضلاو
 ىدرلاة ب واهىف عقو وهن ؟وهاين در فن ىوطا عنا اوتايآلا نمهللاهان 1 ابك سّعلا نع ضرعأ هلا

 نوعبتيو سفنلاتاوهشوايندلا مهماعب نودي رينيذلاءاماعلا ىلع تايآلا »_ثأ نمةبآلاهذهو كالطاو
 باجة سمه ءاعد لعجو مظعالا همساهماع :وهتمكحو هنان ابلجرلا اذه صخ لج وزعهللا نال كلذو ىوطلا

 نيدلا نم خلسناوهيطعأ ناك امهنم عزنةرسآلا نعاضوعا-هب ىضر واين دلا ىلا نكر وهاوهعست !!هنام
 معلا هتنثو ع رولابهتلاهمصع نمالا ىوطاعابتاوا ين دلا ىلا ليما نم )سي ىذلا نموةرالاو اين دلارسسفخ

 ناعئاج نايئذام إس وهيلع هللا ىلصةنلا لوسر لاق لاق ىراصنالا للام نب ب عكن عهسفن بويعإ هرصب و
 لجوزع هللا ب رض مث « ىدمرتلا هجرت أ هند فرشلاو لاما ىلع ءرملا صرح نماطدسفإب مغىالسرأ
 هيلعل مح ْنإب كلا لثك هلت ) ىلاعتلاقفهاوه مبتاواهنم خل ىنافهنايآءان ىذلا لجرلا اذطالئم |
 ءايعالا دنعو رخلاةدشو نشطعلا نمهناسل ملدأ اذا ثولي بلكسلا ثطلاسقي (ثهلي هكرتتوأ ثمان |

 هترخ 1 كرتوهاوه عبتا اواهنعل دعواهكر تف هتمكحو هناي هان [نمللج وزعهللاهب ريض لثم|ذهو بعتلاو

 ىلعردقيالهثطلاح ىف باكلا نال ثيالاوهوهلاوحأ سخأ ىف باكل اوهو تاناو يدا سخايهاين درث آو
 الب ليما نال ةرخآلا فا هرسضالوهسفن عفن ىلعردقيالهاوه عبي ىذلاملاعلا كل ذك اهرضالو هسفن عفن
 ثهللا ىلع هتبظاوم ىهوةءيبطو هنم : داع || ذواثهال ناكهتكرتوأ هيلع تاج نا لاح لكى لع ثهلي هنا ىلع
 اهباطوا يلا لامهنا مث ةسيسحلا اين دلا ماطخل ضرعنلا نعهانغأو نيدلاو معلا هللا هان نم كل ذكفامئاد

 اهله دنع همولعر هظيهنافاين دلا باطل هماعب لصوت اذاملاعلا نا ليقو ثهاللا بلك الا هتلاحتناك

 تت يس تيس تت تت ير لي تي بي تت ل تت لل لل ممم

 ةدشو ديدشلا صر+لا ةراوح نمهد_:ع لح ام لجال كللذو اهنايب ومولعلا كالةرب رقت ىفهناسل عل دب و
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 كرئو أ درط نا حبني ب اكلاكوهف لمعي لو لع نمءاطع نعو كرئرأ ظعو لاضوه هانعم ليقو بلكسلا ثهلي اك ثهل ل "جز هر د ص ىلع
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 مهلا لوقي ل عجورازيعلار كن اكوهتيخ- ى اب رحلا دنسأ و هترصاخ ىلعهقفر ع دمتعاوهعارذب ةبراحا ذخأ
 نيب اف نوعاطلا كلذ ف, هنم تام نم بسطح ليئارسسا ىن نمنوعاطلا عفروكاصع نع لعفن اذكه

 راهناا نمةدحاوةداسىفافل أن وعبس كاله دقو دجوف صاحنف هلق نأ ىلا ةأرملالجرلا كلذ باس ,:زإ

 | ةبرحلابهدامءال ىحللاو عارذلاوةشفلااهن ' وح ذر ةدعيب ذ لكن م صاحنفدلول ليئارساونب ىطعي كلانه نف
 رازيعلار كبناكهنال مهاومأ لكن مركبا مهوطعي و هتيخح ىل اهإياهدانساو «عارذب اهاياه ذخ او هترصاخ ىلع
 عدا ماعلبا لاق ءاقليلا كلمن الئاقملاقوةبآلااننايآءانيتاى ذلا أبن م-عياعل:او لجوزعةتلا لزنأ ماعلب ىفو
 كلذ ىأر امافاهياعهيلصيا ةي_ثخهلبصنفهيلع وعدأالو ىندلهأ نمهنا ماعلب لاقف ىسوم ىلعةنلا

 أو ىن رستم تلاقفاهب رضف نانالاهب تفقو مهركح سع نإ |ءاملف ىسوم ىلع وع ديلهل نان ىلع جرح
 كنبلصالو هيلع نوعدتللاقف كلذب هربخاف كلما ىلا جرف ىشمأ نأ ىنتعنم دق ىامارانهذهوةرومأم
 ىليئارسا ىنب نم هعم نءوىسوم عقووهل بيجتسافةنب دملا لخ ديال نأ مظعالا مسالا ىسوم ىلعاعدف
 "يلع هءاعد تعمس كف لاق ماعلب ءاعدب لاق هيلا ف تعقو بن ذ ىاب براي ئسوم لاهقف هيلع ماعلب ءاعدبه يتلا
 هنمىلاهتوهناحبسهنلاعزنف نامالاو مظعالا مسال اهنع عني نأ مالسلا هيلع ىسوماعدف هيلع قاعد عمساف
 نافاهنم خلسن افان:يآهانيت [ىلاهتوهناحعبس هلوق كل ذف ءاضوب ةمام هر دص نم تجر فن اهنمهخاسو ةفرعملا
 مسالاهنع عزت, ناب ماعلب ىلعاعد مالسلا هيلع ىس .وم نااهيؤو نب رسفملا نمةعاجاهرك ذةصقلاهذهتلق

 دعب رفكلاب ناسنا ىلعوعدينأةوبنل | قهبص:مولع عم مالسأ !هيلعىمولز 2فيكوناميالاومظعالا

 تايليئارسسالا نماهنالةصقل اه ذه ةص عنماهدحأ» وجو نمهنعباوجلا تلقكلذبهلىضرب وأ نامال
 وههيتلا ف ليئارساىنب عوقو ببس نا ىناثلاهجولا لوصالا فلا خا ذارابخالا لهأهرطسي ام ىلا تفنلبالو
 ماعلب ءاعدالهيتلا ىف .يعوقو بيسوه كلذ ناكفاطاانل لءج | مالسلا هيلع ىسول مطوقو أ لككلا مهتدابع

 مالسلاه يلع ىمومناو ماعلب ىلعاعد مالسلا هيلع ىسوم ناوةصقتلاه ذهةىرب دقن ىلع تااثلاهجولا مهياع

 ايندلا ةايخلاهراثياو ىسوم ىلع هئاعدب ناميالا نعدتراورف.ك ماعلب نه دنعتسثنأدءبالا هيلع عدبمل
 ةوبنلا بصنمهب زنت تالذ نمدوصقللاو هلك الذ ةقيقحب ل عأى اعتو هناحمبس ةئلاو هيلع هئاعدلة باقم هيلع اعدؤ
 صاعلانب ورم نبللادبعلاقو هاذعم نع ثحالو هيف رظن ريغ نم مهبّك فرابخالا باص و ةدياسع
 ًارقدق ناك هنأهتصق تناكو ىقثلا تاصاا ىبأن بةيمأ ىف ةبآلاهذهتازن !سأ نبدي ز وبيسملا نبديعسو
 دج لسرأ اماف لوسرلا كلذوه نوكينأاجرفالوسر لس ىمىلاعتوهناحبس هند | نأ لعوةمعيدقلا بتكلا

 دصقف ةنسح ظءاومورعشو ةمكح ب>اصة يم ناكوهب ذ كوه دس> ةوبنلابهللاهفرشو ملسو هياع ثلا ىلص

 هءاب رقأل تقامايبن ناكو للا ةف دست مهلّقدل ل ةف مهنعلأسفردد ىلتق ىلع م عجراماف كولملا ضعب

 نع سوهيلعةنلا ىل_دهللالوسراطأ ف لسو هيلعهتلا لصةثلا لوسر ىلا ةعراف هتخأتنأةيمأ تام املف

 دنعرنآلاو هسأر دنعامه دح اد عقفالزنو تنبلا فق سافشكسف ناانث ا هان دقاروه انسب تلاقفاوبخ أ ةافو

 لاقف كلذ نعهتلأسف تلاف ىفأل اق ك ذل اق ىعولاق ىعوأ هسأر دنع ىذلل هياجر دنع ىذلا لاقفهياجر

 ارعشلاق هتبشغ نم قافأاماف هيلع ىشغ مّ ىنع فرصف ىبدي رأربخ
 الوز نأ ىلا هرم رئاص «ارهدلواطتناو شيع لك
 الوعولا ىعرألابجلالالق ىف « ىلا دب دقام لبق تنكى تيل

 اليقثاموب ريغصلاهيذ باش © مظعموب باسحلا موي نا

 لصةللالوسر لاقف هدئاصق ضعب هن دشن اف كيخأ ارعش وم دشن ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسراطلاقف
 ٌْ ةيالا اهنم خلسنافانتاناءانيت ؟ىذلا ابن مهيلعل تاو لجو ز هللا لزنافهب اقر فكوهرعش نمآ ملسوهيلعللا



 لثمو (كلذكو) انلةنس
 غبلبلا ليصفتلا كلذ
 مه (تايآلا لسفن)

 نع (نوعجر مهلعاو)
 اذه ىلا اهلصفن مهكرش

 لهأ نم نوققحملا بهذ
 وبأ خيشلا مهنم ريسفتلا

 ىرشختزلاو جاجزلاوروصنم

 نإ رمسفملا روهج بهذو
 ةيرذ جرت ىلاعتةنلا ناىلا
 رذلا لثم مّدآ رهظ نم مدآ
 هنأ قائيملامهلع ذخأو

 مب ربتسلا هلوقب مكر

 ىهو اولاقىلد هوباجاف

 سانلا هللارطف ىتلاةرطفلا
 ىخذرس امع نب لاقواهماع

 نمةللاجرخأ امهنء هللا

 مهاياهارأو هت رذ مدار هظ

 لقعلا مهاطع و رذلا ةئيهك

 ذخآ كدلو ءالؤه لاقو
 قودمعي ناقاثيملا موياع

 لوخدلبق كلذ ناكل يق

 فتاطااو ةكم نيب ةنجلا

 ةنجلا نم لوزنلا دعب ليقو
 نيلواللة او ةنم ا ف ليقو
 نم مدا ىنب نم لاق هنا

 رهط نم لقب مو مهروهظ
 كللذ 5 نكال !انالَو مدآ

 مهتايرذ هفقسريصل ىلاف

 نأىاشو ىرصهل وىدم

 ورموبأ اولوقت وأ اولوقت

 دوه ىلع مهياع لتاو)
 ) انناثآ هان[ ىذلا أبن)

 ىبب ءاملع نم ماعوه
 نملبوه ليقو ليئارسا
 ضعب ل-عقوأ ءاروعاب

 هللابتك
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 ديلقتلا ل يبس ىلع اذكر ا نا اولوقيالثللوقءالاهرهظأو لئالدلا هذه ب ضن هللا ناهانعم اولاقرظنلا لهأ

 ىفءإآلا ديلقتىلعلابقالاوه:نع ضارعالا فمطرذ_ءالف مهعم مئاقد_يحوتلاةلدأ بصن نالانإبآل
 اوضرعيو نامالاو قولا ىلااوعجريف دابعلااهرب دتيل ىنعي (تايآلا لصفن كل ذكو) ىلاعت هلوقو ف كرمغنلا

 هانع«ليقوديحوتلا ىلا كرمشلا نع ىنعي (نوعجرب مهلعلو) هلوق نمدارااوهورفكلاو ل طابلا نع

 (مويلعلتاو) لجو زعهلوق و هاضتق و هبج ومب نوامعي وهنورك ذيفلوالا قاثيملا ىلا نوءجرد مهلعلو

 ' نب علب وهسابعنب!لاقفهيفاوفل خا (انتايآءانبت ؟ىذلا) ربخىنعي (أبنإ) دما كموق ىلءأر فاو ىنعي
 ىنب نم ناكهنا سامع نبا لاق ةيطعلا قربا نب معلب وهدوعسم نبالاقو رعابنب ماعلب دهاجملاقو ءاروعاب
 ءاقابلاةنيدم نموهلتاقملاقو نب رابجلادلب نم نييناعنكلا نمناكهنأ هنعىرخأةياورىفو ليئارسا

 نا اولاق ريسلاورابخالا باحأ نم ,هريغو ىدسلاو قدعسا نب دو سابع نباهرك ذام ىلعهتصق تناكو

 ناكو هيلاماعلب موق ىتأماشلا ضرأ ن «ناعنك ضر ل زنو نب رابجلا برحدصقال مالسلا هيلع ىسوم
 اندالب نءانجرءءاج دقهناوةريث ك ادونج ه عم ناودب دح لجر ىس وم ناااولاةف مظ عالاهنلا مسا هدنع

 هللا ىن ملي ولاقفانعمهدرب نأ هللا عداو جرخافةوعدلا باجل جر تنأو ل يئارسا ىناهلحيوانل قي و
 ىايندتيهذاذهتاءفناىتاو ملعأامهللا نم معان اومهيلع :وعدأ فيكف نونمّؤملاوةكئالملاهعمو
 ماثملا ىف ىتاف مانملا ىفهب ر ما وب ىت-و ع ديال ناكو ىب راو أىتح لاف« يل ءاو+ل ا وهوعجارف ىنرخآو

 هوعجارواهلبقف ةيد_ههلاودهاف مهياعوءدأ نأ ىاهنف ىف رت سمادق ىناهموقت!لاقف مويلع عدتالهل ليقف

 نأ كبر هركولهلاولا ةف عيش ىلا حوب لفيف رت رماد قلاقف ئشديلا حوبرلف سم اف ىف رص اؤ أ ىتحلاف

 لبجىلااهجو:مهلاناثأب كرف نتتفافدونتف ىت-هيلا نوءرضتتاولازب لفة صلو كاهن كاهنا مهما ءوعدت
 اهنع لزنف تضب رديعب ريغهناأ ىلعراساملف ناسح لمج لبجلا كل ذا لاقي ليئ ارسسا ىنب ركسع ىلع هعلطي

 تبر ىتحاريثكه برست لفاهيكرف تماق ىتحاهب رضف تضبر ىتحاريثكهب رس لفاهيكر وتماقفاهم رمضو
 ماعلباب كح وتااقف هيلع هتماكف هلاهقطن أو مالكا فاط ل جوز ءهللانذافاهقلذأ ىتحاهم رضف

 نينمّوملاو هللا ىن ىلا بهذنأ كحوا ذه ىهجو نع ودرب ىامأ ةكنالا ا ىرتامأ بهذن نبأ ىردنأ
 لعج هموقهعمو ناسح لمج ىلع هبت ْؤرشأ اذا ىتحهب تقلطن اف نانالا للي بسنلا ىلخن عزم, لف موا ءوعدتف

 ليئارسا ىنبىلاهناسل هب هللا فرصالاريخهمو ةلوعد.الو هموق ىلا هنا سل هب هللا فرصالا ئششب عددي لفو عدي
 هياعهللا لغدق ءيئاذههكلمأ الام ذهلاقفانيلع :وعدتو مهو عدتاهناعنصتامى ردت أ ماعلبايهموقهللاقف

 ركماسفةل يح اوركملاالا ل قبب لوةرخآلاو اين دلا نم تبهذدق هموقا لا فهر دص ىلع عقوفهناسا عادنأو

 اهتعبيلليئارساىنب ركسعلا نهواسرا متعلسلا نهوطعأو نهوني زوءاسنلا اولجلاق مثلاتح أ وكك-١
 مهومتيفك نوممةدحاوب مهنملجر زنا هنافاهدا ارألجر نءاهسنن ةأ سمعا عنمت النأ نهو صو مهياع

 نم لخر ىلعروص تأن ىتسك اهمسا نييناعنكلا نمة أ يما ت يصر كسعلا ىلعءاسنلا لخداماف كل ذاواعفف

 اهديب ذخ أو ةأرملا ىلا ماقفب وقعإ نب نوعمش طبس سأر ناكو مولش نب ىسعز هللا ليئ ارسا ىنب ءامظع
 مارح هذ هلوقن كن أك نال ىنالاقو مالسلا هيلع ىسوم ىلءاهمفقو ىتحاهم لبق أمل اهلاج هبحعأ نيح
 عقوف هتبق ىلا اهم ل دو ماق ما ذه ىف كعيطأأالىناهتلاولاقاهم رقنال كيلع مارح ىه لجأ لاققف كياع

 نورهنب رازيعلا نب صاحنف ناكو ت قولا كلل ذ ف ليث ارسا ىنب ىلع نوعاطا | ل-جوزءهللال سرافاهماع

 عنص نيح ابئاغناكو شطبلا فةوقو قاما فةطس ىلمعأ دقاطفالجر ناكو ىسوم سمأ بحاص ناكو
 اهلكدي دح نم تناكودتب وسافر بم اربخاف ليثارسا ىب فس وجي نو ءاطااوءاؤ عنصام مولش نب ىرصصز
 دقوءامسلاىلاامهعفار وهوامهم جر مئامهمظتثافهتب ركام معطف ناعجاضمامهوةبقل امو اعلخد مث

 ذدخا '



 ؟وأ/

 نمكب رذخايذاو ةبالا ىنع.نوكيف فيلكتلاو لقعااوهو قاثيا|هب ذؤيب ىذلاببسلا نمهيف لعج

 بنرات ىذلا فيلكستااومهفلا هب نوكي ىذلا لق علا نم مهيف بكرا مهسفن أ ىلعمه ده شي و مذك ىف

 تلقةبآلاهذه ريسف: ىف ني.هذملا ني ذهن هراتحلااف تلق نافةمايقلاموب باقعلاو باوكاهبحاص ىلع
 هيلعهللا لص ىنلا نع كلذب ثيدحلادرو فاسا| نم نب رسفاروهج بهذمهنالرات# اوهلوالا بهذملا

 نم ةبرذلا جرس ىلاعتهّنلا ن أو كلذ ف اسلا به ذموهةبآلا.ذهريسفت فراتخلا ناك اذا تلق ناف سو
 لوقلا اذهىلع َهنآلا ذه ظافل ار يسفت لمكف يكف اضيأثيدحلا فدر داك موماعقاثيملا ذخال مدار هظ

 ثردحلاو ةبآلا نيب ةافانمالو قاثيملا ,مياعذخ وهن رذ جرخاف مدار هظحعسمهنلا نا, ثيدحلا مصدق تاق

 اكضعب نم مهضعب دلاوتلا ليمس ىلعهرهظ نم مدآ ةب رذ جرخأ هللا نأ نمةبآلا ظافل ا ريسفت ىف مدقناك 4

 ريصأ| ب جوف هةثو كلذ ت وش ثيدحلادرو دقوه.فنو كلذ ن الطب ىلءلديامةيالا ظاففل أ ىنعم ف سدل

 ةالصا|هيلعهلوق نيب سيللاقهنأ مظناا بحاص نعىدحاولا ىكحو ثيدحلاو ةيآلا نيب اعجهبذخالاوهيلا

 نممهجرخأ اذا ىلاعتهنال هللا دمحبفالتخا ةبآلا نيب وهني رذهنم جرخأف مدآرهظ حسم هللا نا مالسلاو
 ةدئافاا لصحو لاق ضعب نم مهضعب هب ردك رذمدآةب رذنالهتي رذروهظ نم مهجرخأ د ف مدآرهظ

 ن* ىلءدازو مهياعمذخأ ىذلا قائل غلبي ل نمو غب نمي سوفنم لكى لءةخلا تن ى عت هناب لمصفلا| | ذه

 هري_غلاقو ظعاوملاب و نب رذ:مونب رشيممهباةذفنملا ل_سرلاباهبصن ىتلا لئالدلاو تايآلاب ةجحع | مهنم غلب

 لوق ىلبءاذهول والا قاثيملابهرا ارقابة نا لخدأ | اريغص مه. تام نمنأمدقلا ف مهاع املا

 ناكني مهلوقيهناف ةنجلاب مط كحال نمامافاراغصاوتاماذا ةنجلا نولخ دب نيكرسشملا لافطأ نا لو قي نم

 ملقعو غلب نموأيش كلذ مهنعنغي لفاهرك ةفرءملاباورقأامناو ءادوسلاة ب رذلا نمةواق ثلا لهأ نم

 هلسر قدي وهقلاخوهب رهتلا نابوإةعوهغواب دنعقدص» و نمؤ. ىتحأيشلوالا قاثيملابهرارقاهنع نغي

 نيلفاغانب رهبان اب نامي الاوأقاثيملا| ذه نءانك انارافكعلا لوة,الثا كلذ لعفامناوه دنع نمهباؤاجاهف

 ناتلقنافهيلعاوناك ام قا نأ مهنمانط مهراث [ىلعري_.ن نحو انؤإبآ كرشأ اا مهفالخ لوقت الئاوأ

 جدخ ىتح ةمايقلا موي هنورك ذب ف يكفوأ مويلا مهيلعة < نوكيف يكف مويلا دح أ هركذيال قاثيملا كلذ

 باميلا اودي ءأاملف قاثيملا مويلعذ خو لوقعلا ويف بكر مدآب لص نمةب رذلا ج رخال تاقدي مهياع

 مهادتبامث هلمهئايسن ةيطالا ةمكسحل اءاضتقال قاثيملا كل ذل نيسانا اودلاوتف م ويف بكرام لطب مذ

 رادرادلاذارك ذلاماقم كلذ ماقف عئارمشلا بادو مال_لا اوةالصاا مهياعلسرلاةن_سلا ىلع باطخللاب
 ل_سرلابمهدادمال م-ميلعة جا تماقف فيلكس: لاو ءالتبالاو ةنحلا تفنالهوسشي لولو ناحعماو فلك

 كللذب مهايا لسرلارابخال ةمايقلا م ,وباضي أ مهيلعةلا تماق كلذب وموياعقاثيملاذخأناي رجب مههالعاو

 مهظفح مدعو مهئايسنب مهنعةخلا طقس أو هن ا مهتمزل اودهعالاضقانا دناعم ناكهركسن أ نفاين دلا ىف قاثيملا

 كرشأا)ةي رذلا ىنعي (اولوقي وأ ) ىلاعت هلوق وف تارهابلا تازجعمماو عرشلا بحاص قداصلارابخا دعب

 نمةب رذانكو) لبق نءانؤإبآ كرشأاانوكرمثملال اوقيالثل ,مياع قاثرملا ذخأا فا ىنعي (لبق نمانؤإتآ

 ا (نواطبملا لعفاس) انب ذعتف أ ىنعي (انكلهنفأ) كرسثلا ىف مهماني دتقاف ىطاعابت أ اننكو ىنعي (مهدعب

 انلبق نمانؤإبآ كرشأ اه اةمايقلاموبلوقي نأةي رذلا نمدح أ عيطةسيالفرافككارذعا عطقا ذهنورسفملا

 تتبثوهب مهورك ذو لس رلا مهتءاجو قاثيملااعيج مهبلعدخ دقو كااذ لثءاو تحن أ مهنك<الفانا بن ذالف

 بهذموعو لئالدلا بصن درج هنمدارملان أ ىلعةبآلا ىنعماوا_ج نيذلاامأو ةمايقلا موب كلذ موباعةخلا
 ييلسمسسُشلاشاْلسُْاسُْشْ م مييييئئي9ويبيربوبرببببببلبلبلل 77٠7ا2شلدششللك7كلللل

 كا ا

 نا ةهاركو أ (اولوقي دأ)

 انؤإأ كرشأاها) اولوقي

 نمةب رذانكو لبق نم
 مهباني دتقاف (مهدعب

 لع ةلدالا بص نال

 قف مط ردعالف مهعم ما

 ءادتقالاو ه:عضارعالا

 فمهئإأل ارذ_عالءابآلاب

 دديحوتلا ةلدأو هكرشلا

 انكلبتأ) مهل ةبوصنم

 ىأ )ن الطرملا لعفامع

 هكر نو كرشلا مهسيسأتل



 باب نماذه (ماندهش)
 هنا كلذ ىنعمو ليثعلا

 ىل_ءقلدالا مط بص

 هتبنادحوو هتيب وبر
 ىتاا مطوقعاهب دهشو
 ةزيماهلعجو مهي اهبكر
 هناكفةلالضلاو ىدطإ نيب

 مه-_تفنأ ىلع مهده شأ

 تسل أ مطلاقو'مهررقو

 تنأأىلباولاق مهناكو كب رب
 انسفنأ خي ءاندهشانب ر
 نا)كتبنادحوبانررقأو

 ىأهللوع فم (اولوقيي

 ةلدالا بصن نم كلذ اناءعف

 اهتص ىل_عةد_هاشلا

 اواوقي نأ ةهاركلوقعلا
 نعانك انا ةمايقلاموب)

 هيلع هبات (نيلفاغ اذه

١6 

لاهرهظ ةحفص حم مثىتجربةنجلااولخدا اقف ءاضيبرذلا ةئيهك
 لاقفءادوسرذلا ةئيهكمنم جرخأف ىردب

 مكب رب تسل لاهقف قانيملا مهنم ذخأ مثلامشلا باعصأو نيعلا ناهصأ ل اوةر نيح كلذ ىلإ( الورانلا اولخدا

لول اوه ث يح كالذوةباو رىفداز ةيعبتلاهجو ىلع نيهراك ةفئاطو نيعئاطةفئاطهءاطأف ىلب اولاق
 لسأه

 قلخ لبق حاورالاةؤرعااو نامبالابهلرقأ ىطظرقلا بعكنب د لاقواهركواعوط ضرالاو تاومسلا ىف نم

ضيب ةبرذاهنم ج رخأف ىنيبا مدآر هظةحةص سم لتاقم لاقواهذا سجأ
 حسم م نوكرحت رذلا ةئرهكع ا

 مطلاق مكتب رذعءال اؤهمدآ ايلاقف نوكر حتي رذلاةئرهكءاد وس ةب رذاهنم ج رخ أ ةىرسنلاهرهطة>فص

إ, الورانلا ىفءال اوهدو سال لاقو نيعلا باعك مهو ىتج-ر ب ةنجلا ىفءال اوه ضيبا|لاقف ىباولاق كب رب تسلأ
 ىل

 اعيج قاثيملا ل_هأج رح ىتح نوسوبحر ,وبقلا ل هاف مدآ[بلص ىف اعيج مهداعأمْلامشلا باحص أ مهو

 اوكرمشنالف ىريغك<ل برال ب رانأو ى ريغ كلهلاالهنأاوماعااعيج مط لاق ىلاعتو هناحعبسةننا ن اىورو

 :ورك ذيالسر كلا لس ىم ىناو ىف نم مو ىف كرسشأ نم مقتت أس ىناف أيش ىف
 لزنمو قاثمموىدهع

 مطاجآب تكم مهةيثاوم كاذب ذخاف كرب_غانل ب رالانب ركن أ نده_ثاولاقواءيجاوماكتفامتك ميلع

 لاقف كلذنودوةروصاا نسحو ريقفلاو ىنغلا مهم ىأر ف مالسلاهيلعمدآمهبلا رظنف مهيئاصمو مهقازرأو

ضءب ىلع مهضعب دهش اوه ديحوتب مهررقاملف ركشأ ن أب حأ ىف لاقف مهنب تن وسداع كر
 ىلا مهداعأ 

 لاقاكوك-_:ك اسماولخ دال غلااهيأابةل6تلاقةاغلا فى لاعتو كرابتلاقاكهب لقعتامهفوالقعرذلا لاثمال

 ةذهى معلا لهأ ءاربكو ثي دا بامحأ ب هذم ىرابنالا نبا لاقو ريطلاو نحبسيلامجلادواد عمانر خسو

الوأ بال_طدأوهباص نممداةي رذ جرخ أى اءتهنلا نا ةبآلا
 هنأ قاثيملامهيلعندخأو رذلاكرود مهوهد

ماوفرعالوقعمويف بكر نأدعب كاذو هوا قو كل كياوفرتع افهعونصم مهتأو مهقلاخ
 ممهياع ضرعاماه

 هيلع هللا لص ىنال دجس ىت-الق ءريعبلل لءجاكوهعم ىف ؤ أل ابجايهلو ةباو طوح ىتحالو قءلابجلل لعج
 هناحبسةنلالاقريسفتلا اذه ىلع كب رب تسلا هلوق ىععمو تداقن اود صال تءمسةرجشلا كل ذكو سو

 باوجوهف انب رتنأ ىبةب رذلا تلاقىنعي ىلباولاق مهباعة ب وب را باجياوهف + رب تسلأةب رذالىلاعتو
 هلاورق أ ل مهتأامهدح ان الوقهيف (اندؤش) ةيدوبعلاب مه_سفن أى لع فارتعاوةب وبرلابهلرارقاوهل مهنم

 ىلءفقولا ن_سحلوقلا|| ذه ىلءف مه رارقاىلءاندهشاولاقاودهش|ةكنالاإل ل جوزعهللالاقةب وب رلإب

 هلوقنأ ىناثلالوقلاو فن اتسم مالك اندهشهلوقو عطقتاومتةي رذلام الكنأب ىل ىلاعتو هناحبسهلوق

 ىلع فقولا نسح الا ذه ىلعورارقالا اذه انسفن أ ىلعان دهش ىنعملا وهب رذلام الك مان دهش ى لاعتو هناء مس

عءاتلاب“ىرقو (اولوقينأ) ىاعتو هناحبس هلو قوه دعبام هقلعتل ىلب
 اواوقتالثاهانعمو#برذلا باطخ ىل

غ) قاثيملا ىنعي (اذه نءانك اناةمايقلاموي) هي رذلااهعأ
 هانعمو ةبيغلا ىلعءايلاباواوقي نأ"ىرقو ( نيلفا

كلا لهأ بهذموهوةبآلاه ذهن ىنعم ف ىناثلا بهذالاو نيلفاغا ذه نءانك اناء رذلا ىأ اولوقيالثل
 مال

 مدآىنب دالوأ مه وءإنآلاب الص أ قافطن اوناكنادعب مهاشنأوةب رذلا جرخ أ ىلاعتو هناحمب#س هنارظنلاو

  مهارأو لوق لا نم مهيف بكر ام مه سفن أ ىلع مهدهشأود «وجولا ىف مهبترت ىلعاين دلا ىلاةب رذلا ج وخاف

 مهسفنأ ىلع مه دهشأو ىلب اولاقمهتأك اوراصداهشالا|ذهبفهتبنادحو لئالدو هعنص بنار غو هقلخ بئاحم

 من راب و مهقلاخ هنألوملعي نأىلا.ه رطضت ىتلاه:يهاربو هنايآ ل ئالد نم مط ”رهظأامب كلذو مهب 1

عأن دهش ىلاولاقف «ةييوبروهتنا دحون ىبب دصتلا ىلا كلذ مهاعد كلذاو فر عاملف مهيف كح افانو مهبرو
 ىل

 ةقيةحلا ىلعالز اجلا ىلءانسفن اىلعان دهش ىلبمهوق نوكيلوقلا اذه ىلعفانقااخوانب رتن أكن اام_سفنأ

 امقاثيملاهيلعذخ أ دقف لقعو غلب نم لك-ف برعلامالكفروهشم ةراعتسالاوزاجما نمع ونلا اذهو

 لعج
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 ةنملا لهأ لامعأ نم ل ىلع تو. ىتحةنحلا لهأ لمعب هلمع_ساةنحبال دبعلا قا اذا ىلاعتو هناحبس هنا
 هلخديفرانلا له لامع أ نم لمع ىلع تو؟ىت> رانا | لهأ ل معب هلمعتسار انا دبعلا اخ ذاو ةنجل اخ ديف
 ركذدفور مع نم عمس مل اسين ل سمو نسح ثيدحلاقو ىذمرتلاودوا دوب أ وأطوملا ف كلامهجرأراذلا

 لجرلا ثيدحلا اذهقرطضعب فىربطلارك ذتاقالجر رمعو راسي نب سم نيب دانسالا اذه ىف مهضعب
 لاقلاقةري رهىفأ نعهوحنب لسو هيلعهللا ىلص ىنلا نءرمت نعةعيب رنبر معي نعراس نسم نءلاققف

 اهقلاخوه ةمسن لكر هظ نم طةسف هرهظ حسم مدى اءتوهناصبسةنلا قاخا لل سو هيلاعهنلا ىلص هللا لوسر
 نمبر ىألاقف مدآى لع مهضرعمئر ون نماصيب وناسنا لكىنيعنيب لعجو ةمايقلا موي ىلاهني رذ نم
 برلاقدوادلاق اذه نم برايل اقف« .نيع نيب ام صيب رهبحعاف مهنمالجر ىأر ف كتي رذءالؤهلاق ءالؤه

 اماف لسو هيلعةنلا ىبصةننالوسرلاق ةدس ناعل رأىر+ نءهدز برايلاق ةنس نيةسلاق هرم تاعجل

 كنبا اهطعنملوألاق ةنسنوعب رأ ىرمع نم ق.ملوأ مدآل اقف توملا تام هءاج نيعب رأالا مدار مع ىضقن
 ىذمرثلاهجرخ اهتيرذ تئطفن ءطخو هترذ تبسفةرجشلا نم لكأف مد ىسنوهتيرذ دحف مدادحؤ دواد
 5 اذاداي رك ذاو ىنعي كب ردا ذاو للاعت وهناصبسهلوقف ةيآلاريسفنامأو حيض نسح ثيدحلاقو

 ىلاعتو هناصب_سهنلا ناكناو مدار هظرك_ذيملا او مدكىنب روهظ نه ىنعي مهر وهظ نه مدآىن: نمكب ر ذآ
 ءانبالاذلاو دامو ىلع ضعب رهظ نم مهضعب مدآ ةب رذ جرى اعت هلل |نالهرهظ نمةب رذلا عيج ج رخأ
 هامل مالسلا هيلع مدار هظرك ذ نع ىنغتساف مهر وهظ نه مذآ ىنب نمىلاءاد هنادرسلاق كال ذافءابآلا نم
 نابهذةيآلا هذه ريسفت ىفءاماعلل مث ءانغت_سا مدار هظرك ذ كرخفهرهظ نماوج رتسأو مداونب مهلكم من |
 نم سابع نبا نع ىورامف فاسلا نعت اياورلاهب تءاجامرهاظورثالاو ربسفتتلا لهأ بهذ .وهوامهدحأ
 ىلص ىبنلا نع سابع نب | نءريبج نبديعس نءاهنف ديناسإبىربطلا هنعاهاورةفاتخمت اياوروةريثكقرط
 مهرثنفاهأر ذةب رذ لكةبلص نم جراف ةفر ع ىنعي نامعنب مدارهظ نمقاثيملاهللاذخأ لاق لسوهيلعقللا
 نيلفاغاذه نعانك اناةمايقلا موباولوقب نأ انده_ث ىل_اولاق كب ربتسلأ لاق والبق مهلك مر ذلاكه يدب نيب
 نامعنب ةمايقلا مويا اهقااخوهةمسن لكت جرف: مدآرهظ كب رحسملاق ةبآلا هده ىف سابع نب | نعو
 طبه املوأن الاقاضي أس ابعنإا نعواندهش ىلباولاق كب ربت سل مهقاثيمذخأوةفرعءاروىذلاا ذه
 مثةمايقلا موي ىلا اهترإبوهةمسن لكدنم ج رخافهرهظ سف دنطا ضر ءانهدب هطبه أ ضرالا ىلا مدآدتلا
 اذه خرءانك اناةمايقلاموباول اوقي نأاندهش ىلباولاقككب ربت سل أ مهسفن أ ىلع مه دهشأ اوقاثيملا مهياعذخا
 هقائيمذخ ا مدكهللا قاخا ل لاقهنعةباو ر ىفوةمايقلا م ,وب ىلا نئاكوهاع ملقلا ف هنعةياور فداز نيلفاغ
 ةباو رو مهبئاصم ومطاجاو مهقاز رأبتكو رذلاكهتب رذ ج رخشساو هبئاصم و هل أو هقزر بةكوهب رهنأ
 نأقاثيملا مونمذخاف ةمايقلا موب ىلااهقلاخوه ةمسن لكجر ختساف مّدآب اص حسم لجوز ءهللا نا لاقهنع
 ىطع | نم لكدلو ب ىتح ةعا سلا موق: ناف هبلص ىف مهداعأ مث قاز رالإب مط لفكنو أيش هباوكر شب الوهو دبع
 مهب فني مفوآلا قاثيملا كردأ نمولوالا قاثيملاهعفن هب وف رخآلا قاثيملا نم كردأ نف ذم وب ىاشثيملا
 ىربطلا ىو رو ةرطغلا ىلع لوالا قاما ىلع تامرخآلا قام ا كر دي لواريخص تام نمولوالا هءفنإ
 سأرلا نم طشملاب ذوي اكءرهظ نماو ذخأ لس .و هيل عهللا ىبص هللا ل وسر لاق لاقر مع نب هللا دمع نعه دنس
 لافو نيلفاغاذه نءانك اناةمايقلا موباولوقت نأ انده_تةكئالملا تلاق ىلجاولاق عب ربت سلا مطلا قف
 هباسم ىفاه داعأ مث ىلب اولاق كب رب تسلا لاقف مهقطن أو هلا موماك-ف هرهظ نم مدآ هب رذ جرتحأ سامعنبا
 ىلعده أ ذئموب ناك هاون ىتح موقن نا ةمايقلا ناو هللا ىف رلاقف ماك: دقوالا اذا نمدحأ سيلف
 هنمج وشاف ىنعلاهرهظةدعفص حسم هنا مثءامسلا نم هطبهيرلو ةنجلا نم مدآ هللا ج رخأىد_بلالاقو هسفن



 نآموباتكى قائيملا,هياعذخ أ ىأ ( قحلاالا هللا ىلعاولوقيال نأ ) باتكتلا فر وكذملا قاثيملاىأ (باتكلا ىفائيم مسبدلع ذخ .ويمأ)
 ري رقت هنالمهيلع اخوي م لع فطعوهوباةكلاىفاماؤرقو (هيفاماوس ردو ) باكا فايل نايب فطع .وهو قدصلاالا هللا ىلعاولومت.ال

 مراحناواشرلا (نوقتي نيذال) سيسيلا ضرءلا كلذ نم ( رب>ةرشآلارادلاو) هيفاماوسردو بادكسلا قايم موياعذ هل بق هنأكف
 ١ ):١6( ءاتلاب و كلذ كهنا (نواقعيالفأ)

 ى را هيلع نعطي ناكنف رخآهناكم ل_عجو محلا نم عزنوأتاماذافنورخآلا«-لع نهطيف ىرفغيس |[ 0 0
 ىنعي (باتكلا قاثيممهباعذخؤيلأ) هوذخايايندلا ضرعنبر آلا تايناو ل جوزعهللادوقي اضيأ 0 1 4

 هللا ىلءاولوقيالنأ)ةاروتلاوهو باتكلا ف قاوملاودوهعلا مهماكحأ ف نيشترملاءالؤه ىلع ذخؤيرلأ 0 00 :؟
 رفغيس مط وق :وهوقللا سم أ اوغأ اخو لطابلا اولا ةف قحلا اول اوقي نأ ىلع قاثيملا ءمياعان ذخ أنا ىنعب (قحلاالا ل 7 -

 ىلءنوبجوبام وه سابعن:|لاق لطابلاهلل ىلع مهئاعدا ىف دوهمال عب رقتلاو خيبوتلا اذه نمدارملاوانا || , 3 3 ىلع لمس

 ىنعملاو ب اكلا ىفامىنعي (هيفاماوسردوإا هن منوب وتيالواهبف نودوعب نولازيالىنلا مهب ونذ نار فغ نمةثلا ا 00
 ااا از ركل لاو راق تال باتكتلا ىف ىدئاؤم ادوهتلا نم يباع ال نورك اذ هنا || لجأ عيضتال نا) رواد
 نيلماعلا«ةعاط لهأوهثايلوالةنلا دعأ امةرخآلارادلا فاموىنعي (ةرخآلارادلاد) هبلمعلا اوعيضو |] © تالا

 هللا نوقي ىنعي ( نوقتي نإ نال ريخإ) ماكحالا فاوشتريواواول دبي مواورب_هيلوهباتك نم هب هللا مه مأ امي نوك ناددب 0

 قب ا وريخ ةرخآلا فام نأ ايندلا ضرعب نوضرب نبذلا ءالؤه ل ةءيالفأ ىنءي(نولةعبالفأ)هباقعنوِفاخحو نيبثلا 5 00

 ا ال1 تسل او قو نعل كت لاقي (باتكتلا,نوكيتجن دلاوإل 'نيفساراذابنا || .عمصلال ناد نوسقتي
 ماكس ك.سقلاومدودح ةناقاو مارح رحت الح لالا نم يفاسج لمسعلا باتكلابك سلب دارو | بج نقتت اد ضانعا
 باتكتااباوكس مهنالهباحصأ ومال_س نب هللا دبع ل ثم باتكلا لهأ نماوماسأ نيذلا ىفةبآلاهذه تاز ل م 0

 (ةالصلا اوماقأ و ) نآرقلاوهو ىناثلا باتكلابناميالا ىلا كسْعلا كلذ مهادافدو ريغي ل وهوفرح مولوالا ) 5 و 5-9
 اهيمنت باتكسلاب كسَعلا فةلخادةالصلاتناكناو ركن لاباهدرفأافناوامتيقاومىفاهتماقا ىلعاوموادو ىنعي || > 1

 زعهلوق هه (نيحاصملارسأ عيضنالانا)هلوسربوهللاب ناميالا دعب تادابعلا مظعأ نماهناواهر دق مظع ىلع اوهنأ اون ١ اي

 ةاظ هناكليث ارسسا ىنب قوف هانعؤرف لبمحلا انعلقذا دمي رك ذاو ىنعي ( ةلل هناكمهقوف لبجلا انقنت ذاو) لجو 2 هنا 1 :
 عقاوهنا) اونقياواوماعو ىأ (اونظو) هوو فةسلاكناسنالا ىلءان لك ةلظا اوةلظلاكمهفوذ ا لعج ينعي 0 20

 لعل( 6 نبت برعلا مالكم نرقلاف ريتك ل وقلارامضاواوننخ مطانلقو ىني (اومنخا) لبا نعي( |(... ايس وأ
 لاق (نوقنت ككعا) ماكحالا نمهيفاماوامعاو ىنعب (هيفاماو رك ذاو )داوتجاو د<ىنعي(ةوقب )ةاروتلا 0 0 اهظاغل

 هللا ىمأةقاسشلا فيلاكستلا نماهيفاملةار ونلا ماكحأ اول_بقي نأ اوبأ امللّيئارسا ىنب نارابخالا باصصأ ل 1 1 7 .روطلا

 او رْخمه-سؤر قوف لبجلاىلا او رظناماف ةلظااكم هور ىلع راص ىتح ا ظءالبج عفرف ل, رب-ج لجو زع 0 1

 اعقب نأ افوخ لبا ىلا ىلا هنيعب رظني لءجو رسبالا بجاحومدخ ىلعمونمدحاولكدجسف نيدجاس أ ١ ل | يو
 مدكىنب نمكب ردسخأ ذاو) ىلاءثهلوق ف رسسيالا مههوجو قش ىلعالا دولا دج نال كلذإو هيلع 6 2 1 تي

 رم نأ ىهجلاراسين لسم نعةبآلا (ىلب اولاق مكب رب تسل أ مهسفن أ ىلع مه دهشأو مهني رذمهروهظ 0-0 31 5 ١

 لّئسلاق ةبالا موتي رذمهروهظ نم مذآىنب نم كب ر ذخأ ذاوىلاعتوهناحبسهلوق نعلث_سباطخلانبإ 0 0 -

 ةيرذهنم جرخسافهنيمبهرهظ حسم مدا قلخ نلاءنو كرابتةثلا نا لاقف لسو هياعةللا ىلههللالوسرا ومع طخ ا ىلع

 اقرف لبجلا ىلا ىنعلا هنيعب
 4 || ىرتال كلذاف هطوقس نم

 ءالؤهتقلخ لاقف ةبرذهنم جرختسافهرهظ مسم م نوامعي ةنملا لهأ لمعب وةنحاالءالؤه تقلخ لاقف

 نال سوهيلعهللا بص ةنلالوسر لاقف لمعلا ممففةللالوسرابلجرلاقف نوامعي رانا لهأ لمعب وراذال

 هللا

 ذاو)هيلع مت أم (نوقتن كلعلا)» وسننالو ىهاونلاو ىماوالا نم( هيفاماورك ذاو) هفيلاكتو «قاشم لاهتح | ىلع مزعو (ةوقب) باتكلا 5

 ىنعمو (مهتيرذ) مدآىنب روهظ نمكب رذخ ا ذاوريدقتلاو مدآىن نملدب (مهر وهظ نم ذخ أ ذارك ذاو ىأ ( مدآىنب نم كب رذخأ
 ىياولاق كب رب تسل  مهسفن أ ىلع مه دهشأ ار) ممن[ ب الصأ نم مهجارخ اههروهظ نم مهنإب رذ اين



 )١86170( (نوحلاصلامهنمامأ)ةقرف نعدلب واخحتالفا ريف مهانقر فو ( ضرالا ىف مهانعطقو)

 دجنالؤ ةقر فتم تاءاج ضرالا فليئارسسا ىنباذقر فو ىنعي (امعأ ضرالا ف مهانمطقو) ىلاعتهلوق
 (نوحلاهلا مهنم) دوهيلا نم موقاهلخ دي ضر لكس ابع نب! لاق ةعامجو مث اطدوبملا نم هيفوالا ادلب
 هيد ىلع م-منمتبثو هلوسر و ةللاب نْمآن م مهو نوم اص لئارسأ ىن نم هللا مهفصو نرذلاءالؤه نم ىنعل

 هرك ذممب رب مهرفكو مهنيد نءمهدادنرالبق كاذب مهفصوا ماو مالسلاوةالصلاهياعىسع ثعبم لبق

 ناحل صاب دارملا نا دهاجمو سابع نبا نع نب, رمسفملا نمهريغو ىوغبلا ىو رو هريغرك هي لوى ربطلا

 دعب هلوقهياعل د, ىربطلاه رك ذامحيحصااو هباونهآودووباا نم )سوهيلعةنلا لص ىنلا اوكردأ نييذلا

 هلوقو ُُه ليثارساىب نم حالصلابمهفصو نيرذلا ءالؤه دعب ناك اك فله او فاخ مهدعب نم فان

 اعيجىنعي (مهانواب و) اوريغو اولدب وليئارساىنب نماور فكن يذلاىنعي ( كلذ نود مهنمو) ىلاعت
 بدجلا ىنعي (تائيسلاو) ة-يفاعلاو بصخلا ىنعي (تانس+لاب) ناحتماورابةخاىولب ىهوهريغو اصلا

 ةدحاو لكىناعلا له لأقهيلا اوب وتر ومهب رهعاطىلا اوعجري كل ىنعي (نوءجري مهلعل) ةدشلاو
 ارك اوياعدادزيف ةمسعنلاامأ ىلاعت هللا ةعاطىلا وعدنةدشلاو عنلابترسفاذات' ايسلاو تانساملا نم
 دعب نم ىنعي (مهدعب نم فاذن) ىلاعت هلوق ف اهنم بهربفاهتبقاعءو- فاخر فةدشلاامأو ةعاطلا ف بغربف
 وههنملاقيءوسل دب مهنم لدرتو مهدعإ نم ث دح ىنعي ءوس فاى إ( فل ) مهانفصو نيذلا ءالؤه

 دقواهنوكسب مذلا فوماللا فب حد لا فلا ةيامرثك افاهنوكسب ءوس فاو ماللا تفي قد_صفاخ
 حملا ف تب اث نب ناس> لاق حدملا يف نكست ومذلا ىف كرحت

 عببات هللاةعاط ىنانلوال « انفلخو كيلا ىلوالا مدقلاانل
 مذلا ىف ديبللاقوحدملادي ريو هوانفاخوهلوق ىماللا نكسف

 برجالا اعف ا ىفثيقب و « مهفانك ىف شاعينيذلا بهذ
 نم ”ىدراللاقي وءاقسلا فريغتو دسفاذانإللا فل لامتيداسفلا نمهلصأو مذلاد» ري وهوماللاعتفف

 فا مهانفطصو نيرذلاءال وه دعب نءءاج ىنعملاو متاصلا مف فول_خ هنموري_هن ئيشلا فاخو فاخ لوقلا

 دارملاو مان نعباتكلا مهيلا لقتن ا ىنعي (باتكلا اوثرو)هلبق ناكنرةدعب ءىجيىذلان رق فلخلاو

 ضرعاين دلال اقياك ايندلا عام عيج ءارلا حّتفب ضرعلا (ىندالا اذه ضرع نوذخاي)ةارونلا باتكتلإب

 اوناكمونأ ىنعداو رينائدلاو مهاردلا ىوسلاىلا عيجءارلا نوكسب ضرءلاوزجافلاو ربلااهنم لك أيرضاح
 هفاتلا ئكلاوهارندلا ماطح نمهنوذخأي ىذلا كل ذوهرييغتو مالكا ليدبت ىلع ماكحالا فاشرلا نوذخأب
 اييفام اوماعوةاروتلا اوثرودوييلافاهنمرقح أ اهيف بغارلاوةريمت>ةينافاهرساباين دلا نالر تا سدسحلا |

 اذه ىلع مهمادقا عممهنامثمارحاهنأ نوماعي وماكحالا ىفاشرلا اوذخ ًاودوكرتواويفاسع لمعلا اوعيضو
 نع ةبذاكلاةلطابلا ىنامالا هللا ىلع نونّميفانب ونذىنعي (انارفغيس نولوقي وز هيلع نورصي ميلنءلا بنذلا

 نمزجاءلاو توملا دعب ا لمعو هسفن ناد نم سيكلا لاق لس .وهيلع هللا لص هلل الوسر نا سوأ نب دادش

 ىنعيهسفن ناد مالسلاوةالصا!«ياعهلوق ىلاقو ىذمرتلا برأ ىفامالا هللا ىلع ىنةواهاوه سفن عنأ
 هللا ىلع ىنةوهلوق ةبآلا ىلع د1لا نمداهشتسالا عضومو ةمايقلا موب ب ساحب ن أل باين دلا ىفاهبسس اح

 ناو ىلاعتهل اوقووإ هنيعا ىنعلا وهاذهوانلر فغيس نولوقي وبو'ذلا ىلعن وم دقي اوناكدوهيلا نال قامالا
 اذا مهنأ ىن-هللاو بوث ذلا ىلع مهرارمصاو اين دلا ىلع مهصرح نع رابخا اذ هو (م وذخايهلثم ضرع مهنأب

 هوذخ أ لئمدغلا نماو دجو ناوةرفغملاهللا ىلع نونمتي وامارحوأ ناك الالح هون خاين دلا نم ئيش مهاتأ
 لوقيف ىشترت كلابامهللا يف كلا فىثتراالا ي ضاق نوضق سال ليئ ارساونب تاك ىدسلالاف

 كي (نناز
 نيبثاتريغ مهلءف لثم ىلا نود اعنورصصم مهو ةرفغملا ن وجربي ىأ لاحالواولا

 ني ذااوأ ةنب كلاب مهنءاونم[نيذلا

 نود مهنمو) نيصلا ءارو
 نود سانمهن.و (كلذ

 نوطحنم فصولا كلذ

 لح وةق_ىفلا مهوه.:ع

 ةفصوهو عفرلا كلذ نود

 مهنمو ىأ ف وذح فوصوا

 حالدلا نع نوطح ده سان

 تانسحلاب مهان وأب د)

 مقنلاو معنلاب (تائيسلاو

 مهلعل) بدبحلاو بصخلماو
 نوبينيف نووتني (نوعجر
 نم (م-هدعب نم فاثن)

 (فلغ) نب روكذملا دعب

 نمزىف اون اكنيذلا مهو
 هيلع هللاٍلمَهَنلا لوسر
 ءوسلال دب فااخلاو لو
 ماسلا وهف فاخلا نال
 ةاروتلا(باتكلااوثرو)
 نم اهيفام ىلعاوفقوو
 ليلصتلاو ىهاونلاو سماوالا

 اهءاوام_ءياو م رحتتلاو
 اذ_» ضرعن ودخان)

 ريمضلا نملاحوه ( ىتدالا

 عاتملا ضرعلاو اور وف
 ئثلا اذه ماطح ىأ

 امو ايندلا دب ري ىثدالا

 وثدلا نموهو اهنمدب عي
 لجاع هنال برقلا ىنعمب
 اوناكام دارملاو بيرق
 ىفناشرلا نم هنوذ_خاب

 فرخ ىلعو ماكحالا

 اذه هلو-ق ىو ماكلا
 ريقحتو سبس# ىندالا

 (انلرفغيس نولوقي. و)
 انها هتباانذخاؤرال

 (ممو ذخاي هل ثم ضرع مس منا ناو ان ىأ رور ين اوراجلا ىلاوأ ذخالا ىلإ دنسم لعفلاو



 3 , رقلالهأىأ(١ اوسناسلفإ

 نع (ءوسلا نعزوه:»
 انذخأو) دبدشلا باذعلا

 نيبكارلا (اوملظ نبذلا
 نوظعتملاولاف نيذدلاو ركل
 نسحلا نعف نيجانلا نم

 2 ناتفرف تح

 اوذخأنبذلا مهو ةقرف

 (سيئب باذعب ) ناتتيحلا
 سبب سب لاقي ديدش
 سئئب وهف دتشا اذا اساب

 ىدم سب ىاش سئب

 وب أل عيف نزو ىلع سس
 اوناكامب) داجريغركب
 ف "او ةعاملف نوقسفب

 ةدرقونو ؟مطانلق هنعاوهت

 ةد رقمهاناعج ىأ (نيئسان

 امافليقو نيدعبم ءالذأ

 امافهلوقاري ركتاوتع
 وهسيئبلاباذعلاؤاوسن
 ناب لاراص ليق خسملا
 ريزانخخويشلاوةدرق

 مهب راقأ نوفرعي اوناكو

 نوماكتتالو نوكسو

 دعب تناماهنا ىلعروهجلاو
 تلسانتو تيقب لمقو ثالث

 لعأىأ( كب رنذاتذاو)

 مسقلا لعف ى رج ىوجأو

 هب باح 5 اذلو

 نئعبيل) هلوقوهو مسقلا
 هسفن ىلعبتكىأ (مهيلع
 موبىلا)دوهبلا ىلع نطلسيل

 نم (مهموس, نم ةمايقلا
 اوناكف(باذعلاءوس) مهبل

 سوجا ىلاهب زم لا نودؤي
 هللا لصدمم ثعب نأ.

 (باقعلا عي رسا كب رنا) رهدلا ارخآى لا مهياعقب ورمضم لازتالف مهبلعاهب رم لسو هيلع

 ل 1 را ياسا دار نوط الا رك ذم( ناورك ذاع )ا وكوتاملا ١ (0065) :نوخحلاصلاهبمهرك ذام(هباورك ذاماوكرتاملا (1659)

 دقو انوظعت لىن هاو |ديد_ثاباذعمهبذ- ءموأ مهكلهمةئنااموق نوظعن ةب دتعملاةقرفلام طتلامتؤ

 مب رىلاةرذعمم طوق ناكل نيتقرفاوناكول منال حص أ لوالا لوقلاو هبا ذعانب لزنموأ ان كلهمةللا نا متماع

 انينأ)هباوظعواماوكرتاماف ىأ(هباورك ذاماواملف ) ىلاعتهلوقو و © ةبدتعملل ةيهانلا نماباطخ
 باذءب ) ةيضاعلاةيدتعلا ةقرفلا ىنعي (اوملظ نبذلان ذخأو) ةيهانلا ةقرفلا م هو( ءوسلا ن ءنومنإ «نيذلا

 هسس باذ- اب مهان ذأ ىنعي (نوقسفي اوناكام) ةدذلا اوهو سأبلا نم عيجو دب دش ىأ (سشب

 نيذلاانيجنأ لوقيهللاعمسأ لاق سابع نبا ن 09 ةمركعىورانتعاط نع مهجوزخو ما دستعاو مهقسف

 لاق ىَبيلعجوةتك اسلاةقرفلاتاعفامىردأ الف سئب باذعباوملظ نيذلاانذخأو ءوسلا نع ن وهني

 مهكلهم هللا اموق نوظعتم اولاقوهملع مهاماوهركواوركنأ أدق مهارتالأكءادفةنلا ىناعجهلتلقف ةمركع

 تآ2لاقو امين اسكسف نبدربب ىلسعأ أو هن ىضرو ىلوق هبعافلاق مهتكلهأ لقب مهتيحنأ هللا ل41 ناو

 نيرذلاّللا كله أو ةرذسعماولاق نيذلاو نوظعت, اولاق نيذلا ناتفلاطلا تحن بإب رنبناملاقوةتكاسلا

 قنا دشأةبالاهذ_هوناتقرفلات ك-اهوةيهانلاتحندي ز نبالاقو نسحلالوق اذهونات.لا اوذدأ

 ةيصعملا ع نءاوعجري نأ اوبس ابع نباناق(هنعاوهن :ام ” اوةعاملف ) ىلاءتهلوقو# ركسنملان ءىبلاكرت

 نف نايسعلا فاو درو هنعاوهنامكرت نع ىنعياوهنامعاوتءاملف ىعماو نايصعااوءابا! نعةرابعوتعلاو
 ةدرقاو توك هانا ) هلكأ اوتبسلا موب ىف كمسلا ديص نم مهيلعةللا م رحام مطالحتساو تسلا ىف مهنا دعا
 هد رق مهريصف ا 0 نم نبدعبمن/ رغاص ىنعي (نيئساخ

 موقلانايشنا معزفر» زان اوةدرقلا مهن :ههللا لعج سابع ن:الاقو ءاسنوالاجراوناك امدعب ىواعتن

 هوقو يو انيجاوكلح ملا سانلار ظن ةثال اوقب مهنا لقرب زانخاوراصةخسشملان او ةدرقاوراص

 ملعأ ىنسي مالعالا ناذالاو نذ أن ذأت ىنعمو لسو هيلعهثلا ىلص ىنالءسيف باطخلا( كب 000

 هلوقف ماللا (مويلعنعبيل) كب رمسق ,ىنعب كب رىل ؟ليقو كب ركح ليقو كب رلاةهانعمليقو كب

 10 ا الا اسال ةيصاسما# ناو

 0 0 جد دو و ىذلاو

 ةقلالوسروه مهبلعماا هثعب ىذلاو لسو هيلع هللا ىلصةنلالوسر نمز فاوناكنذلا دوهبلا مسهبلع نئعبيل

 ل منى دوهبازالك زجلاوناوطاوةلذلاوراغصلا مب ليم نم مزلافهتمأ او لسودب مدا لص

 هعايشأو هعابت ًادوهيلا ناللاجدلا جور دنع كلذو ةزعمط نوكنامزلار آى نابا ذه ىلع ةرواو

 ارفكنودادزيفلاجدلاةيطا نوعدي مهنالةلذلا ةباغهسفن فوه مطل صح ىذلازعلا كلذ نإب هنع' بيجأو

 1 دال رتل اعلا ا اح ون 0 !لاجدلا كلها ذاف ىه رك ىلع

 ةرخآلا ىلااوضفأ اذافمهنمةيز رجل اذخأوةلذلاو ةناهالاب باذعلا عرفا وقمت ىلا مهاعارقسم

 ىلءليلدهيفف رفكلا ىلع ماقأ نم ىنعي (باقعلا عيرمسل كب رنا)ىلاعتهلوقوهو مظعأو دشأ مهب ءاذعناك

 ةيآلا مخمث ةرخآلاوايندلافم-اعارمتسمباذعلا نوكيف .رخآلا ب اذ عاين دلاةلذ عممط عمج هنا

 مالسالانيدىفلخدوة.دوهبااورفكلا نععجرومهنم نمآن 1 ىت عي (ميحر روفغلهناو) ىلاعت هلوقب

 260022 252595259525252 يي 22ا  فئتئتت7ت7؟ت“ ت”ت””تت تت تم تت

 هلوق)

 نينمؤملل (ميحرروفغلهناوز رافكلل



 دارملاو ةبرقلا نم لدي : رحال ىفن ودعي ذا هنعاوهت دقو تبسلام وب !قمهدايطص اوهو هيف ةللادح نو زواحش ذا (تبسلا ف نودعيذا)

 ندعي بوت( يانا لالالا 60 لل نموهوتبسلا ىف مهناو دعت قوةبرقلا لهأ نعمطأأساو ليق هنأك اهلهأةب رقلاب

 من نيل اوالارابخأ فرءبإو ةعدقلا ب تكلا ًارقيالابمأ ناكهنال لس .وهيلعةللا لص ىنلل ةزكمةصقلاهذوم

 رب زانخوةدرةاوخسم لجو ,زعفتلا م أ مهتفلاخ ببسب مهنا او نام .زلا يدق فمهفالسالى جامي مهربخأ

 روطلاو ندم نيب ليقو برغملاوةنيدملاورصم نيب ةب رق ىه ؟ سابعنب |لاقفةيرقلاهذهىف اوفلتخاو
 بهو لافو نيدمىهلاقسايع نبا نعةباور فو ماشلاةِ ب ربط ىه ىرهزلالاقو رحيبلا عيطاش ىلع
 (تبسلاف نودعيذا) هنمةبي رقورحبلا لاس ىلعتناكىاة ب رقلا ىنعي فويعو نيدم نيبام ىه
 مهتأتذا) كمسلاهيفاوداصو هللا سمأ اوفلافنهميظعت نم هب مه م أ امو هيف هللا دح نوزواجتن ىنعي

 اضعباهضعب عبتي ةعئاتتم مهيتات كاحضلالاقو :ريثكءاملا ىلعةرهاظ ىنعي (اعرسش مهتبس موب مهناتيح

 ناتبحلاىنعي (مهيانالنوتبسيالمويو) نامسلاضيبلا شابكسلا ل ثم تبسلا موب مهيأ: تناكل بقو
 ىنعي(نوقشفياوناك ام) مطاحلعأ ن حنو مهريت<ديدشلارابتخالا اذهلثم ىنعي (مهولبن كلذك )
 دوبل ناريسفتلا لهأ لاقهباو سم اموهنلا ةعاط نعمهجورو مهقسف ببسي رابتخالاوءالتبالا كلذ نا

 هيف لمعلا نع مهاهنو هميظعتب مه صأهللا ن أوه وهياواتبافتبسلا اوراتخاوهوكرت ةعجلا مويباو سمأ

 رحبلاىف اهيل! نورظني تبسلا موب ىف مهرهظت ناتيحلا تن اكمهماتني نأ هثلادارأاماف ديصلاهسيف مهماعموسو

 مني مهللا نا لاقو ناطيشلا مسهيلا س وسو هب|واتبااماف لبقملاتبسلا ىلا رت لف تبهذ تبسلا ىضقتا اذاف

 اوذخافذخالا نع متيهنامنا كنا هيلا سوسوهنا ل يقواوداطصاف لك الا نع5 اهنامناودايطصالا نع
 انامز كلذاواعففاهوذخدحالا موب ناك اذافتبسلا موب ناتيحلا اهبل اوقوسورحبلا ل حاس ىلعاضايح

 له راصو اوعاب واولك أوهيفاوداطصافانل لحدقالات بسلا ىرتاماولاقو تبسلا ىلعاور تمام

 نيهانللاولاةواوهني ملواوتكس ثلثودايطصالا نعاوهن ثلئفافل نيعبس نماوحناوناكو ةثالثابازحأةب رقلا
 امافاوعإب واولك ًاواوداطصاوهللا ىمأ اوفلاخ نيذلا ةئيطخلا باص ىه ثاثو مهكتاهمهتلااموق نوظعن م
 رادج مهنية رقلا اومسقفةدحاوةب رقىف كنك اسن الن وهانلا لاقةيصعملا نمديف مهام اوهتنيب
 حيصافهنمز ىفاوثاكو مالسلاوةالصلاهيلعدوادمهنءلو باب نيصاعللو هنم ن وجر ونواخ دب باب نيهانلل
 ىذلارادلا ىلعا اولعف مهتبلخدقرحلا علان شل مط نا اولاقف دحأ نيدتءملا نم جر لو موي ت اذ نوهانلا
 سانلا نم مهباسن انوفرعيةدرقلاراصف مهلا اواخدو تابلاميتلعا ريتش دكا مهاذاف مهني

 ما مهواهأ مطل |وةيفاهمايثمشتف سانلا نماهماسن اىتاتةدرقلا تلعذ-ةدرقلا نما أسانلا فرعيرلو

 نوظعتملمهنم ةمأتلاقذاو) ىلاعتهلوق كلذف مهرئاس كلهو نوهانلااجنف مناهسأر بةدرقلا لوقتف كبت
 ضمب اقفال هذه نياق فاوفلتار(6ب رىلاةرذعماولاةاديدشإباذعمهبذعموأ| مهكلهم ةئلااموق

 لعفلا كلذ نع مهتهنةقرفوةثيطخلا تباصأوتدتعاةقرف قرف ثالثاوقرتفاةب رقلا لهأ نا نب رسملا
 موبذعموأ مهكلهمهنلااموق نوظعت نيهانللاولاقو نيدتعملا ةظعوم نع تتكسوديصلا نعتكسمأةقرفو
 ةيهادل قرا تاقف نيو زمالو نتف من نوماس موف ةظعوم ىلع ومال هن ىنعادبب دشاباذدع

 نعىهللاو فورعللابسمالانالكب را رذعم مهاياانتظع ومنا ىنعيكب رىلاةرذعم مهومال نيذلل
 ةظعوللاباوعفتنب نأ اندنعزئاجو ىأ(نوق وقتي مهلعل او )هللا دنعانل ارذعءال و طا: :ظعوفائيلع ب جاو ركشملا

 نعت وجز و ت هن ةقرف نينةرفاوناك ب رقلا لهأ نا مهضعب لاقو ديصلا نمهيف مهاماوكرتي و هللا اوقتيف

 كلذو ةيدتعملاةقرفلا مهكلهمةئلااموق نوظعت اولا نب ذلا نوكي اذ هىلعفءوسلاب تلمع ةقرؤوءوسلا

 هيفمتأ امعاوهتت/ناديد_ثباذع مكب لزني نأ لبقاوهتا ةبدتعماةقرفللاولاق ةيهانلاةقرفلا نا

 لدب دعب لدبوأ

 توج معا (مجاتخ)
 اهنوكسلءايواولاتادبأ

 موي) اهلبقام راسكناو

 ىلعةرهاظ(اعرمث مهتبس
 لاحع راش عجءاملا هحو

 تبسلاو ناتيحلا نم
 اذا دوهلا تتايسردعم

 امصلا كرتباهتس تمظع

 ىعملاو دبعتلاب لاغتشالاو

 مهميظعت م

 هيلعلدب وتبسلا ما

 نو تسال موبو)
 فراظموبو (مييتانال

 مهواين كلذك ) مهيتانالل

 لثم(نوقسفياوناك اهب
 ديدشلا ءال_بلا كلذ

 مهق_سفب مهوأ بن

 ىهكم همكحو نودعب

 هن رقلاءاحلص نم ةعاج

 مهظعو نماوسُأ نيذلا

 بعسصلا اوبكرام كسعل

 مسهظعومف لواذلاو
 ن-ءنوعلقيالنيرخآل
 اموقنوظءنل) مهظعو

 كلذاولاقاماو (اديدشاباذع

 عفشإال ظعولا نا مهملعل

 ( مب رىلاةرذعماولاق) مهبف

 اوقتي نأ انعمطاو(نوقنب مهلعلو) ةرذعمال مهانظعو ىأهللوءفم هنا ىلع صفح ةرذعم طي رفتلا ىلاركسمللا نعىبنلا ف بسنن:الثلهثلا

 ها خا ىرعهزلا لاقوة رقةثي دم أ ىمست برعلاو ةئي د اورص» ناب ةإباىه ةححسن ف (برغملاو ةنيدلاورمعم نيب هب رق ىه هلوف) 0



 (انوءاظاموك انقزرامتاببط نماواك ) "مطانلقو (ىوللاو نملامهبلعإلا:لزن ا وإ) هينلا ىف موياعاليلظدانلعجو (مامغلا مهياع انللظو)

 ذاو) مسييلا مهملظ لاب و
 مطليقذا ذاو(مطليق

 (هبرقلا هذه اونكسا)

 اهتماولكو) سدقملا تدب
 ةطحاولوقو مش ثيح
 ادحس بابلا اولخداو

 (م' اياطخ 1 رف

 ىاشو قدم ؟لرفغت

 ىاش تئيطخو رمعوبأ
 لدبف نينسحا دي ذنس)
 ريغالوق مهنماوماظ نيذلا

 انلسراف مط يليق ىذلا

 ءامسلا نماؤجر مسييلع
 (نوماظي اوناك امي

 هلو -3 نيب ضقاننالو

 اولكوةي رقلا هذه اونكسا
 نيب دروسا طلع قاوم
 ةرقبلاةرو سى هلوق

 ةبرقلا هذ ه اواخدا

 لوخدلا دوجولاولكف
 اومدق ءاوسو ىنكسلاو

 تابلالودح# لعل
 نوعماج مهف اهورخأوأ

 نقرا و كل ميش
 هلوقو .هنايثا ضقانبال

 ديزنسم ًاياطخ ل رفغن

 نيئيشب دعوم نينسحلا
 حرطوةدايزلاب هنارفغلاب
 هنال كلذب لحم الواولا
 لوق ىلعس: ىم فانثتسا

 نارفغلا دعب اذامولئاقلا

 نينسحلادب زخس هلليقف
 مسهنمةداب ز كلذكحو

 00 0-0 دحاوداو نم نوقسفب ونومللي وامئازناواناسر أو ناس دان. ز

 عجربو مهسفنأ نو رضي اوناكنكءاو(ن وماظر مهسفنأأ اوناكن ك-او) معنلا مهما ارفع )١6١(

 اك 8 سمشلارح مويقي هينلا ىف ىنعي ( مامغلا مهياعانا|ظو) مهم رسشم ىف طبس ىلع طبس لخ ديال ىنعب

 تابيط نماواك اهيا م0 وان سورو .ريطأا ٠ نم سنج (ىول او ) نيبحنرتلاوه ( نللا,ويلع

 هرك ذ كرت فذح مالكلا ف (نوماظ مهسفنأ اوناكنكلوانوماظامو)اولك انلقو ىأ ) اَنقراراَم

 ريصأ نلاولاقو هومئسو كلذاوجافك انقزرامتابيط نماولكهربدقتهيلعمالكلاةلالدو هذعءانغتسالال
 كالذهلءفبايصاع نوكيمريغىلاهنعل دعو ةكرتف عشب سمأ اذا فاك نالهريغدهولأسو دحاو ماعط ىلع
 َن روماظي مهسفنأ اوناكنكلو مهنائسماصقنانناطاس وانك امىفانيلعاولخدأامو ىنعيانوماظامو لاقاذهلف

 ليقذاو) ىلاعتهلوقوهو ةرقبلا ةروس ىف ةبآلا هذه ىلع مالكسلا طسل مدقت دقو هباو سهام مهتفلاخسم ىنعي

 لاقو س دقملا تيب ىنعي(ةب رقلاهذهاونكسا) ليئارسا ىنبل ىنعيمطليقذا كموقل داب رك ذاو ىنعي ( مط

 اواكو)هيلالوحدلا نمهلدبال عضوم ىف نك اسلكنالامهنبةافانمالوةب رقلاهذهاواخداةرقبلا ةروس ىف

 ىلاقو متثش نيأو متئشثيحاطوقب واهم وبحواهعورز و هب رقلارام نماواكو ىنعي ( متئش ثيحاهنم
 ا اوخد يو 0 ا عملا رقلا و 0 0 :رقيلا

 ىنكسللا عملك الااماف لكم | ارد لرد علك 0 5-1 لا 1
 انب ونذانع طحىأ (ةطحاوإوقو) انههفالخ كانهادغرةظفللوخد نسف كلذ.كسيافرارمتسالاو

 ميظعن كلذ ا ع ظفالا اذه سكعةرقبلا ف لاقو(ادجسبابلا اولخداو)

 (مكتنائيطخ ككرفغن) ريخأتااو ميدقتلا ببسي لام |توافتب مفهل عوشااو عوضخلاراهظاوهللا سم

 نارفغدوصقللانالك اياطخةرقبلا فو <:ائيطخ انهلاقام؛ناواهبك -خاؤن لووك وذ <لرفقت ىنعب

 دب ١ زنسوةرقيلاةروس فلاقو(نينسحلاددزنس) عر .رضتلاوءاعدلاباوت ًااذاةريثكو ًاةليلق تناكءاوسم موبذ

 قعملا اذهملالواولا طاقساو باوثلا نم 0 زاد ونار كا و ل دابا

 اوماظ نيذلا لدبف) نينسحنا دب زنسهلليقف نارفغلادعباذامو لئاقلا لوقرب دقت ىلع بت ىم فانئتسا هنال

 ريغالوقاولاقف ليئارسا ىنب نمان ىمأ ةفلاخممب مهسفنأ اوهلظ نيذلاريغف ىنعي (مطليقىذلاريغال اوقمهنم

 1 مهلي دبت كلذ ناكف ةريع_ثىف ةطنحاولاقف ةطحاولو قي نأ او سعأ مهنا كلذو هباو ىم ًاومطليقىذلا

 ىلاعت هلوق نيب ةافانمالو مهكلهأ ءامسلا نمإب | ذعمهيلعانشعب ىنعي خالل تارك لدم سوان) هريشو

 نوهو قرفامهنب ل. قو لفس أ ىلا ىلعأ نءالا نان وكم الامههنالا: زن ًاةرقبلاةروس ىفهلوق ناب !انلسرلا اانه

 اريثكمهيلعهإسرأ مئاليلق باذعلا لازنإبأ دب ىلاعت هنأكسف كذب رعش لاسرالاوةرثكلاب رع اللازئالا

 اوناك اعد :ةرقملا فلاقو هللا ىمأ ميهتفلاختو مهماظ ببسب مهيلع باذعلا لاس را ىع(ن روماظي اوناك ان

 ىلاعتهللاةعاط نعاوجرخو كلذ اوقسفاولدب واوريغا-« مهسفنأ اوين ًاامهني عجلاو نوقسفي

 ةرضاح تناكىلاةب رقلا نعمطأساو) لجوز عدل اوقع ةرقبلاةروسريسفت فاضي أةصقلاه ذه تم دقت دقو
 َ : رقلالهأ لاح نع كن اريج مهنيذلادوييلاءالؤه داب لس ىأ لس وهي راعهتلا لص ىنال باطخلا ( رحبلا

 هذه لهأ لاح ملعدق ناكمالسلاوةالصلا هيلعهنال ماهفتسا لاؤسال عب 0 ونلاؤسلاؤسلا اذهو

 مهما دقا ىلعدوهيلا عب رقتلاؤساا اذهيدوصقملاا فاو مطاحنم هاباهرابخاو هيلا ل-جوزءهللا جوب ةب رقلا

 ذآ 1 اب

 هذه
 هنسةبدب رق( رحبلا ةريضاح تناكىلا) مهرفكميدقب عب رقتلللاؤسلا اذهو نب دموأةلبأ



 )١58( مكلالالوسوىاهلوقدعب ىو ةللاباونم افلقيلو(نودتهتك<لعاهوعبتاو)

 امأهباودتقاو ىنعي (هوعبتاو) ىلاعن هللات املك عيمج نمؤي ىنعي مومعلا ىلعوه لدقو ناكف نكهلوقب

 امأ لاعفالا فةعباتمو لاوقالا فةعباتم نيمسقىلعةعباتملاليقو هنع5 اهني وهب ؟صمايام ف سانلا
 بيهرتلاو بيغرتلاو ىهنااو مالا قي رط ىلعع وبنملاهىمامأعيج عباتلا لثتعن أف لاوقالا فةعباتملا
 تبئو لس وهيلعهللا لصهللال وسر هب صخامالاهباذاوهلاعفأ عيجج هب ىدتقي نأيفلاعفالا ىفةعباتملاامأو

 اودشرتواودتهت كل ىنعي (نودتهتكلعا) ىلاعتهلوقو و هيف ةعباتمالف«صئاصخ نمهنا ليلدلاب
 (ةمأ) ليث ارسسا ىنب نم ىنعي( ىسوم موق نمو) لجوز ءهلوق هاي تعب ام ىف باوصا او قحلا اوببصتو
 هبو) هيلانودشرب وهبنوامعي وهيلعنوميةتسي و قلاب نودتبيىنعي ( قحاب نودهبإ) ةعامج ىأ

 ليقف مه نمءالؤهىف اوفلتخاو نوفصتي ونوطعي ونودخاي لدعلاب و نومكحقحلاب و ىنعي (نولدعي
 دمحم اونمآو ةاروآلاو ىسوعاونمآ م هنافهباحصأو مالس نب هللا دبع ل ثم ليئارسا ىنب نماوماسأ نبذلا مه
 هنعبيجأو ةرثكلا ىضتقيةمالا ظفلو نيليلقاوناكمهناباذه ىلع ضرتعاو نآرقلاو لسو هيل عةنلا ىلص
 اوقب موقمهليقو ةمأناكميهاربا نادل وق ىفاكمهياعةمالا ظفل قالطا زا نيدلا ىف نيصاخ اوناك امل مهاب

 لاقوهيلاسانلا اوعدوليدنتل اوه رحتتلا لبق مالسلاوةالصا| هيلعىسوم هبءاج ىذلا حلا نردلا ىلع

 اطبسرشعىنثا اوناكو اورفكو مهءايدن اا ولتقال ليئارسا ىنبن ا نب رسفلل نمةءاجو جيرج نباوىدسلا

 ض .رالا ىفاقفن مطدنلا ستفف ,ينعمهدعبب ناوموهنب ق رغب نأ هللا اولآسواو ردتعا اواوعنصامم مهنم طنش ربت

 مهاولاق 0 رلاو كاحضلاو ىلكسللا نعىوغبلا ىكحو ىربطلاهاورافصنوة:سبرسلا ىفاوراس سابع

 ىنلإب بهذ ليريج نأ ةلرك ذو قا ىلعمهوانمدحأ ,بيا|لصيالو نو ءرزب وراهنأب نودي و ليللاب

 مالسلاه يلع ىنمأر قيلفدجأ كنم كردأ نم نأاناصوأ ىسومناهنلالوسراياولاقو هباونم اف ”ىالا ىلا

 مه ماو ةكعهيلعتلزن نارقلا نمروسرشع مهر قاو ىسوم موق ىلع سوهيلعفثلا ىلص هللا لوسرذرف
 هذهو تبسلا اوكرتي واوعمح نأ مهىماف نوتبسياوناكو م_مناكماوم.قب نأ مه يم وةاكرلاو ةالسصلإ
 ل_دوأىذلا اذ نفكلذكناك اذاومباا لصيالانمادحأ نا مطوقلوالا» ا نم ةغيعض ةباك-حلا
 لبقن هب درب لاذ هو هب ءارسالاة ليا سو هيلعهللا ىلص ىذلاب بهذ لب ربج نا مطوق ىناثل اهجولااذيلا مهربخ

 وق ثلاثا هجولا كلذ ف صاصقل او نيب رابخالا لوقىا تفتلبالو ثيدحلا هنأ نمدحأ هاو رالو حيف
 ةسداسلاءامسلا ىف هيلع ملسهنأ جارعملا ثيدح ىف حصدق و ىسوم مالس لسوهيلعفللا ىلص ىنلا اوغلب مهنا

 فيكتف ةشردملابةاكرلا ضرف ناكو كلذ نمرثك أ ةكعهيلعلِزن دقوروسرشع مهأر قاو مط وقاضيأو

 نوكس نأاما اهنأةبآلاهذهريسفت فر اتخاف ةياورلاهذه نالطب هانرك ذاع تيثاذاف اهتيضرف لمق اهب مهن ىصاي

 تازندق نوكتن أاماو كلذ ىلع مهواوناممترييغتلاو ليدبتلا لبق ىسوم نبدي نيكسةماوناكموق ف تلزن
 هدارعرعأةئلاو هباحصأو مالسنب للا دبعك سو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر د_هعىلعدوهبلا نم'ملسأ نميف

 نالبوق_ءبدالوأ نم ىنعي(اطابسأ5 :ريشع ىنثا ) ليث ارمسا ىنبانق رفو ىنعب (مهانعطقو) ىلاعت هوقو
 ىلاانيحوأو) لئابقو تاعاج ىنعي(امأ)ادلورشعىتا اوناكو طايسالاهدالواو ليارمساوهبوقعي

 تقرعليقوترجفناف ىنعي(تسجنافرا كاصعب برضانأ) هيتلا ىف ىنعي (هموق ءاقستساذ| ىسوم
 ( مب رشم سان لكل عدق) نيع طبس لكس ىنعب (انيعةرشعاتنثا) رخحا نم ىأ (هنم) ساجبنالاوهو

 ثي رجأىنلا تاغملاهيلعىرجنل
 نمتافتلالا ىفا لو هيلع
 نال عيلوةغالبلاةب زم

 وههبناميالابجو ىذلا
 فوصوملا صخشلا اذه

 نمّؤيىذلاىالاىنلا هناب

 ناكن مانئاك هناماكو هللإب

 ةفصنللاراهظا ىريغوأ انأ

 هسفنلةيدصعلا نمايدافتو

 ةمأىمومموق نمو)
 نودهيىأ(قحلا,نودهب
 بسب وأنيق سانلا

 هبو) هيلع مهىذلا قا

 نولدعي قحاب و(نولدعب

 نور وجال كلا مهني

 نيملاءارو موقمهليق
 ةالصلا هيلعدمحمب اونمآ
 مهوأجارعملاةليل مالسلاو

 هبارعضاو مالس نب هللا دع

 مخارصو (فاداتو)
 مهضعب انزيم و اقرذ ىأاعطو

 َ ”رشع ىتنثا) ضعب نم

 ىتثا كلوقك (اطابسأ

 طابسالاو إبق ةرششع

 طبسعج دلولا دالوأ

 نمةليبق ةرشعىتنثا اوناكو
 دلو نمادلو رششع ىنثا

 من مالسلاهيلع بوقعي
 درفم ةرشعلا !د_عامزيمم

 ىتنالاقينأ ىبنيناكف
 دارملا نكلاطبس رشع

 ةليبق ةرشعىتنثا مهانعطقو

 طبسال طابسأةليبق لكو
 ةإبق عضوم طابسأ ع ضوف
 ىتاثا نم لد (امأ)

 كو و و 1 و

 هاقستساذا ىسومىلاانيحوأو) ىرخالاهمؤنام فالخ مْوَت تناكةدحا رلكو ةميظع ةمأت ناك طابسأ لكن الامم امهانعطقو ىأ ةرشع

 ريسكت ريغ عجج ماوه ( منه رشم سانأ لك مع دقانيعةرشعاتنثاهنم) ترجفناف(تسجبناف) ب رضف (رخخا كاصعب ب ,رضانأهموق



 ىلا لالغالاو) ممأ ىلع اش

 عضوم ضرفوةبدلا عرش
 دلجلا نم ةساحنلا

 متانغلا قاوحاو بوثلاو

 باوبأ ىلع بونذلار وهظو
 اهموزاللغلا,تجشوتوببلا

 (هباونمكن بذلاف) لغلا موزل

 مسوهيلعهللا ىلص دمحم
 وأ هوم ظعو (هورزعو)
 الىتحود علا نمهوعنم

 لكس او ودعهماع ى وق

 ريزعتلاهنمو عنملارزعلا
 ةدواعم نععنم هبال

 عنلاوهف دحلاك ميقلا

 رونلا اوعبتاو هورصنو)
 نآ ارقلا ىأ(هعمل ازناىذلا

 ىأ اوعبناب قاعتم عمو
 عملزتملا نارقلا اوعبتاو

 هتنسب لمعلاو ىننلاعابتا
 (نوحلفملامهكئاوأ)

 ريح لكحب نوزئافلا
 لق) سثلكنمن روجانلاو
 هللا لوسر ىنا سانلا اهمأأي

 ىلالوسر لك ثعب (مكيلا
 دمح ثعب و ةصاخ هموق

 ةفاك ىل اسو هيلع هللا ىله

 (اعيج) نجلا ةفاكو سنالا
 هلىذلا) مكيلا نملاح

 (ضرالاوتاومسلا كلم

 ىنعأ رامضابسصنلا لح ىف
 ال) حدملا ىلع بصنوهو
 ةلصلا نم لدي (وهالاهلا

 تاومسلا كلم هل ىو

 ىحب) كل ذكو ضرالاو
 وهالاهلاال فو (تيميو

 نمنالاهلبق ةامحلل ناب

 هريغةنامالاو ءايحالا ىلع ر دقي,الذ | ةيطالابهصاصتخال ناب تيعو ىك ىف وةقيقحلا ىلعهلالاوهناك ملاعلا كلم

ماطخ وآناكا دمع صاصقلابءاضفلا تي وحن ةفاشلا ماكحالا ىه (موباع تناك (50 ١)
 ريغ ن

 لاقثالا عضيو ىنعب(مهيلعتناكىتلاٌلالغالاو) دئادشلا كلت تناكف ماكحالا نمةاروتلا ىفامباول مع! نأ
 ةئطاخلا ءاضعالا عطقوةب وتلا ف سفنلا لق لثم كلذ وةعي رمثلاو نبدلا ف مهيلع تناكىتلادئا دشلاو

 لمعلا كرتوةبدلا ذخأ مب رحتو ل :قلا ف صاصقلا نييعتو ضارقللاببواو ندبلا نعةساحن| ضرقو

 تناك ىتلا دئاد_كلا نم كللذريغو مالا ف قورعلا عنو سئانكلا ىفالازوجنال مهتالص ناو تبسلا ف
 تهشليقو لعفلا نم عنعلغلا ناكل عفلا نه عنعميرحتلانال ازاجملالغالاب ت ويشمل: ارسساىنب ىلع

 تيهن ىذلا مارا ىلا دتمنال كلذ كف لغاا دوجو عمدتمنال دولا نأ كقنعلا ىلا ديلا عمجت ىلا لالغالاب

 كلذخسن مالسلاوةالصلاهيلعدمت ءاجاماف مالسلاوةالصلا هيلع ىسومةعي رس ىفلاقثالاه ذه تناكوهنع

 دم>ي ىنعل (هباونمآن ئذللاف) ةحمسلاةاهسلا ةيفينحلابت ثعب مالسلاو ةالصا| هياعدل |وقهيلعل دب وهاك

 هللا ىلص ىنلارب زعتوةرمصنلاو عنملاريزعتلا لصأوهو هظعوهورقو ىنعي (هورزعد) مالسلاوةالصا|هيلع

 ,ىذلارونلااوعبتاو)هئادعأ ىلع ىنعي (هورصنو) هلوقوهوهنعءادعالا عفدوهلالجاو هميظعت سو هياع

 ةلاهملاو كشلا تاملظ نمهب جرخييف نمؤملا باقرينت هب نالارون نآرقلا ىمس نآرقلا ىنعي (هعملزنأ

 اهمأيلق) ىلاعتهلوق ٌُه ةيادهلا,نوزئافلا نوجانلا مه ىنعي( نوحلفملا ,هكنل ادأ) ملعلاو نيقيلاءايضلا

 ميلاهللا ل اوسر ىلا س انال داب لق ىأ ل سو هيلعهللا لص ىبنلل باطخلا (اعيج يلاهنلال اوسر ىاسانلا

 باطخ سانلا اهيأا,هلوق نال قلما ةفاك ىلا هتلاسر مومت ىلع لل دةآلا نف ضعب نود <ضعب ىلالاعيجج
 هنوك ىضتقياذهو اعيجكيلاهنلال اوسر ىنالوقي ناب لجوزعةللاه سمأ مس انلا عسيج هيف لخ دي ماع

 دح أن هطعيولاسجس تيطعأ سو هيلعهللا لص هللا لو سرلاقلاقرباج نع( قال سانلا عيج ىل ابو عبم
 ىلبقدحأل لح مو مئاغلا ف تاحأو دوس اورج أ لك ىلا تثعب و ةصاخ هموق ىلا ثعبي ىن لك ناكى بق

 ىلعبعرلاب ترصنو ناك ثيح ىلصةالصلا هتكردأ ل جرا يافا دجسمواروهطو ةبيط ضرالا ف تاعجو
 ىلبق ءايدنالا نمدحأ نيطعي اس تيطعأ ةياورفو ةعافشلاتيطعأو رهشةريسم ىدي نيب ودعلا

 لصيلفةالصلا هتكردأ ىتمأ نم لجرا يافاروهطوا دحسم ضرالا فت لعجور هش ةربسم بعرلابت رصن
 ىلا تثعب و ةصاخهموق ىلا ثعبي ىذلا ناكو ةعافشلا تيطعأو ىل_بق نم دحال لت مو مئانغل ا ىل تادأو
 برعلادو.سالإبو متلارجالاب دارأليقدوسأو رج ألك ىلاتثعب وداوالاةباورلا فهلوقو ةماغ سانا)

 نم قاخلا ةفاكىلاةماع إو هياعهللا ىبصهتلاسر نوكن ا ذه ىلعف نجا دوسالاب و سنالار جالابدارأل يقو
 ةتسب ءايبنالا ىلع تلضف لاق لسو هيلعهللا ىلص هللا لوس .رنأهنعهللا ىضرةرب ره ىنأأ ن ء(م) نحاو سنالا

 ىلاتلسرأوار روهطوا دحيس«ضرالا لت اعجو مئانغلا ىل تا أو بعرلاب ترصنو ماكل |عماوج تيظعا

 هلوسر لجوزعةللا يما (ضرالاو تاومسلا كلمه ىذلا) ىلاعتهلوقو و نويدنلا ىف محو ةفاكق للا
 نأىعيهاو ءدةعص ىلع لدبامبهفدر أ اعيج كيلا هللا لوسر ىتا سانلااهمأايلوقي ناب لسو هيلعهتلا ىلصا دج
 مللوقأ ناب ىف مو مكيلا نسر أىذااوهامه ىمأ كلاموامهرب دموهو ضرالاو تاومسلا كلمهل ىذلا
 رداقلا هن واهيفهل كيب رسثالهن أو ةيطالابه سفن هللا فصو(تيمي وى وهالاهلاال) اعيج مكيلا هللا لوس ىفا
 (هلوس .روةللاباونم اف) هقلخ ىلا لسرلالاسرا ىلعر دامتلاوهف كالذكن اك ه ومهمتاماوهقلخءايحا ىلع

 هقلخ عيج هللا يع اعيج كيلا هللا لوسر ىنا سانلل ل وقي نإب لسوءهيلعفتلا ىل_دادجتهلوسرهنللا ىمأأ ل
 ىنثمهنلابناعالابأ دب |ذهلف هنع ع .رفهلوسرب ناعالاولصالاوههللاب ناميالا نال كلذو هلوسرب وهب نأمالاب

 نمؤي ىذلا) امهانعممدقت (ىتالاىنلا) ىلاعتلاقفهفصو م هلوسروةللاب ونم افلاقفهلوسرب نامالاب

 قاخدنال مره نإ ىىسعهناملكب دا ارآىدسلاو دهاجملاقونآرفل اوه دو هنامآ ىنعي ةداتقلاق:هتاملكو هللإب

 هوب
 ةلزنملا بتكسلا ىأ (ةتالكو هب نمؤب ىذا الا ىنلاهاوسرو لاب اونم ”اف)



١ 

 هللا لص ىنلاف بسحيالوأ وأرقيالو بتكدال مهرثك أبرعلا نال ب رعلاةمأةفص لع ىذلاوهىالا ىنعمف
 ةمآ. نحر لسو هيلع صان ثيدحلا ف حصوايسأهنوكلاعتنافسواذهلف كل ذكناك ا

 اهمظع و هتازكمربك ع أن مايمأ ناكر سو هيلعهللا لصهن :وكو قيقحتلا لهألاق بسكال او تتكنالةيمأ

 هؤرقب ْناكو«تةغالبوهةحاصف قئالخلا تزعأ !ىذلا ميظعلا باتكلا ادهم ىف ألسو هيلعهنلا ىبصدن ًاهناسو

 كئرقنس ىلاعتهلوقوهو هتز 6م ىلع كلذ ل دفرييغتالوهنم ناصقن الو هيف ةداب زريغ نهراهنلا وليللامملع

 هنآلامحالةةمفامهتم ناكل ميظعلا نآرقلا اذهب ىتأهنا مئةباتكسلا نسحب ناك ولهنا ليقو ىسفتالف

 كلذلدتابدغملاو ن ءرخآلاو نيلوالا لعهيف ىذلا مظعلا نأ ارقلا اذهم ىتأوايمأ ناك امافهريغ نع هلقنو

 هنامئاهليصحتو مولعلاب: لاغتشالا ىلع ناسنالا نيعت ةباتكسلا نافاضيأ و 0 .وهياعةللا لصهلة زم هن وك ىلع

 الو بتك ةعلاطمربغ' 'نمةقيقد قئاقحوةريثك مولععمةنسحلابادألاوة#في رشلا عي نسشلاءذو لأ

 ىلابوسةموهىذلا ىنالا ىنعم فل يقو ملسوهيلعفتلا ىلصهل:ز كمن وك ىلع كلذ لدف دح أ ىلع لاغتشا '

 ىذلاىلاعتهلو قو ةكمىهوىرقلا مأىلاب بوسنم هنالايمأ ىمس لبقو .هيلعهتدلوامع دعب ج .رخ ل هنأكةمأ

 هاا اهفرعرح دنعةبونكمدتو وتو هتفص نودجم نسي بغل ونا وهدنعب ونكت نودج

 اوناك اممط نصح دقو مهت-ايرلاوز ىلعاف هوخوهل مما دسح هوريغودولدب و كلذاومةك مهن :كلو هرابحأو
 نا و رين هللادبعتسسةللاق راسي نب ءاطع نع (خ)ناوطاولذلا ىفاوعقوو مهتساي رتلازدقؤهن :وفاحب

 0 ةاروتلاف فوصولهنالجأ الاقفةاروتلا فر سو يلعهثلا ل هللالوسر ةفص نعىفربخأ اتلقف صاعلا

 ىلوسرو ىدبعتنأ نييماللاززحواريذنوارششبموادهاش كانلسر أنا ىنلااهيأاينآرقلا ىف هتفص ضعبب
 رفغي و وفعي نكلو ةئيسلاةئيسلاب عفديالو قاوسالا ف باخسالو ظيلغالو انهي سنل ل كوتا كك
 افلغ ابواقو امصاناذ ؟وايمعانيعأهب حتفي وةللاالاهلالاوأ و قي نأب ءاجوعلاةلماهب ميقي ىتحةثلا هضمي نلو

 0 ثردحلا ظافلأ ب م .رش

 قاوسالا ف حايصااريثك وهوداصااو نيسلا,باخسهلوقو ىساقلا ىفاحلا ظيلغلاو قالا ”ىسلا ظفلا

 ههبش هعفنب ئيثهبلا لصيالىذلا فلغالا بلقلاو رفكلاءاجوعلاةللبدارأو ةماقتسالا دض جاجوعالاو

 لوسرد#ابوتكم ةاروتلا فدجأى الاقرابحالا سكن ءهدنسب ىوغبلا ىورو فالغىفهنأكفلغالاب

 نودمخينودماحلاهتمأحفصي واوفعي نكلوةئدسلابى نجالوقاوسالا قاس الو. غالو ظفالالا

 مهفصوةالصاا ىف مهفص مهفارطأنوضغي و مهفاصن أ لع نورزتأي دوغ لكى ع هنو ربكم ةلزخ«لك ىف هللا

 هرحاهمو ةكعهدلومل->نلا ”ىودكى ود ليللا فوج ىفمط ءامسلاّوج ىف ىداني مهيدانمءاوسلاتقلا ىف

 ( ركدملا نعمهاهني و)هللا ديحونو ناميالاب ىنعي( فورعملاب م » ىمأي.) ىلاعت هلوقو جو ماشلاب هكل مو ةبيطب

 لاقوةنسالوةعب رشىففرعيالامرك ملاوةئسلاوةعب رشلا ف فر عام فورعملا ليقو هللاب كر شلا نع ىنغي

 نانوالاةدامع ٠ نءركنملا نعمهاهني و ماحرالاةلصو قالخالا مراكب ودادنالا علب فورعملاب مه يصايءاطع

 لبالامول وهو تابيطاا نمةار وتلا مييلعام رحم ناكام كال ذب ىنعي (تابيطلا مط لحب و) ماحرالا عطقو

 بئاوسلاو رئاحعبلا نمةيلهاجلا ىف مهسفن أى لعهنومرحياوناكاموهلبقو رقبلاوزعملاو مقل محشو
 سابعنبالاق (تنابخل مهياعمرعو) سفنالااهبيطتسنىتااتاذاتسملا ىهليقو ىناوخاو لئاصولاو

 ناف سفنا|هرذقت_ن لو عبطلا هةبخشسي ام لكو "وه ليقوري زاالا مإسو مهلاوةةيملا دب ريامهنعىلاعت هللا ىضر
 لقثلا ا نع (مهرصا مهنع عضاد) لخ,لصتمليل د هلامالا م .رهاراضاا ىفلصالا

 ليثارس ارب لهدم اعدل كيا و ديل اننا لقثل ةكرحلا نعءسحب ىأهبحاصرصايىذلا |

 (فورعلملاب مهرمأب) || كن
 فاضناو دادنالا علم

 نع مهاهني 9 دايعلا

 مانصالا ةدابع (ركنملا

 لع 9 ماحرالاةعيطقو

 مرتحام ( تابيطلا مط

 ةبيطلا ءايشالا نم مهماع

 اموأ اهريغو موحشلاك

 رك ذامتةعي ريشلا فباط

 حئابذلا نم«يلع هللا مسأ

 نم 1 الخ امو

 مهبلع مرحيو) تحسلا
 ثحتس ام 6 ثنايا

 ٍر هناا محل و ةميملاو مدلاك

 ثبخاموأهب هللاريغا له امو

 ةوشرلاوابرلاك محلا ىف

 بساكلملا نم امهوحنو

 مسه مشد 00
 ىذلالةثلاوه (مهرصا
 هسبحي ىأ هبحاصرمصاي
 دارملاوهإقدل كارحلا نع

 لتقك ةبعصلا فيلاكتلا
 عطقو موت ولف سفنلا

 مه .راصآ ةئطاخلا ءاضءعالا



 ىئاهتفص نم(ىباذعلاف)
 ىأ (ءاشأ نمهب بيصأ)

 ىتجرو) هشعوفعأال

 ندم ىأ(ئثلك ثتعسو
 غلبت ةعساواهنأ !ىجرةفص

 رفاك الوسم نمامئن لك
 ايندلا ف ىتجر رثأ اهيلعوالا

 هذهىأ (اهبتنك أف)

 )ن روقش نبذلل) ةجرلا

 ىلص دمت ةمأ نيم كرمشلا

 نوتؤي و) | سوهياع هللا
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 انبتكعيسجي (انإ مه
 نورفكبإل (نوسؤي)

 نوعبتي نيذلا ) اهنم ئشب
 هيأاىحون ىذلا (لوسرلا

 نآرقلاوهوهباصتخاباتك
 تازمتملابحاص ( ىنلا)

 ىأ(هن ودع ىذلاىالا)

 نيذلا كئلوأ هتعندجم

 ليئاريسأ ىنب نم هنوعبني
 ةار روتلا ىف مهدنعإب وتكم)

 ليجنالاو

1. 
 100 ا ور را جب ا وام رد جوسرد

 هيلع ىمول لجوزعهلالاق عب (لاق) مط مزالوهو مذ مساراص منع د ناملت يرش ينل

 ىكلم لكلا نال ضارتعا ىلع دحال سيلو اخ نم ىنعي (ءاشأ نمهب بيصأ ىباذع) مالسسل اوةالصلا

 هنجر نا ىنعب(خيث لك تعسو ىنجرو) ضارتعا هيلع دحال سلف هقح صلاخ ىف فرصن نمو ىديبعو

 قرجافلاوريلا تمعهللا ة جرف صاخلاهبديرأ ماعلا نما ذه مهضعب لاقو مهلكهقلخ تمج ىلاعتو هناحببس

 قزر رفاكلا نكلوةرخآلاوايندلا ف ةصاخ نيئمؤلل ىهل يقوةرخآلا ف ةصاخنينمؤلل ىهوايندلا

 نير سفملا نم ةعاجلاق ةصاخ نينمؤلل تبجو ةمايقتا موي ناكاذاف هللا ةجر ةعسل نمؤماةكربي هنععف دب و
 لاقف سيلبا نم ىلاعت هنلااهعزنف عيشلا كلذ نمان أل اقواهملا سلب ال اواطت مونت لك تعسو ىتجحر وتلزنالا

 تلاقو اهنم سلبا سياف (نونمؤيانناي ابمهنيذلاوةاك زلا نوتؤي ون وقتي نيذالاهبتك أسف ) ىلاعت
 نيذلاىلاعتلاقفةمالا»نطاهتبثأو دوهيلا نمهتنااهءزنفانب رتاي اب نمؤنوةاكزلا قؤنو قنت نحندوهبلا

 ىلاعتهللالاق الجر نيعبس هموق نم ىسومراتخاال ىلاكبلا فون لاقو ةبالا الا ىنلا لوسرلا نوعبشي

 ربقوأ ماجوأ ضاح صد نعالا ةالصلا <تةكردأ ثيح نولصتار وهطوا دجسم ضرالا كلل عج ى سول

 || دبعلاو رحاوةًأرملاولج رلا اهؤرقي كب واقرهظ نعةار وتلا نؤرقن<لءجاو كب واق ىف ةنيكسلا لءجاو
 ةنيكسلا لج عيطتسنالو سئانكلا ىنالا وصن نأدي رئالاولاقفهموقل كلذ ىسو هلا ةفريبكتلاو ريغصلاو

 اهبتك ًاسفىلاعتهنلالاقارظن الاه رق نأدب رئالوانب واةرهظ نعةاروتلا ًارقن نأ عيطتسنالوانب واؤ ىف

 لاق مهنم مهين لاقمويبن ىلعجابرىسوملاقفةمالاهذط ىلا منهتلااهلعف نوحافملاهلوق ىلا نوقتي نذال

 هللا ل زراف انريغلانتدافو تلعف-ليئارسا ىنبدفوب كدت أ برانى هوملأق مهكردن نل كنالاق مهنم ىنلعجا

 ىنعي نوقتي نيذااهلوقفربسفتلاامأ ىسوم ىضرفنولدعيهب و قلاب نودهبةمأ ىسوم موق نمو ىلاعت
 ىلع بحي ىتلاءايشالا ىهو كو رتلالوالا نيعون فةروص# فيلاكتلا عج نالهنعاوهامرئاسو كرشلا

 0 رومأملالاعفالا ىناثلاو ن او نوقتي ن.ذلل ىلاعتهلوقب ةراشالاهيلاو اهم رقي الواهنعزارت_>الاواهك رتناسنالا

 اا وةاكزلا نووي وهلوقبةراشالااهلافةينديلاامأةيملقوةين دب لاسعالا كلتو اهم

 نيذلاوىلاعتهلوقب ةراشالااهمااو ةفرعملاو نامي الاكة يباقلا لا مالا واهجار خا, ندبلا صتخي نكس لامل

 قمهدنعاب وتكمهنو د ىذلاىالاىنلالوسرلا نوعبتي نيذلا) لجوزعهلوقو نون ونمؤيانناب ابمه
 نا كلذب دارملانأامهدحأ نيهجو ةيعبنلاهذه نعم ف ىزارلا نبدلار فن مامالارك ذ (ليجنالاوةاروتلا

 ىلا ثعس نأ ل بةهعئارش فه هوعش نأزوجالذاةاروتلا فهتفصاودجو ثيح نمهنوبن داقتعابهوعشإ

 هللا لزتأ ام لبق هيفدو دحين أل احلا نم نال ليجنالا فابوتكمهنو دجسو دارملان أل يجنالاوهلوق ىفو قلحلا

 ناىلاعت نيبف يمس عدنا ص هنا اوسرنامز ليئارساىنب نم قا نمدارملانأىناثلاهجولا ليجنالا

 ثعسْن البقهعابتا نال برق لوقلااذ هولاقهوعبتا اذاالاةرخآلا ةجر مط بتكي ال نيقحااللا ءالؤه

 تاي ابنماوةاكزلا ف او قنا نمالا ليئارسا ىن نماهب زوفيالةجرلا هذه ا ةبآلا هذه نيبف نكمال
 عمن اكو لسوهيلعةنلا ىبصهنلا لوس .رمايأ ىف هتفصه ذه تناك مو مالسلا اوةالصلاهيلعىسوم نمز ىف هللا

 لوسرلا ن وعش نيذلاهلوقبدارمللا نوك نيهجولا نب ذ» ىلعفهءثارش ث ىف سو هيلع هلل ىلص ىننللاعبشم كلذ

 هباونمآن يذلا هتمأ ع يج منودارملا اولاق مهناف كلذ فالخ ىلعني رسسفملاروهجوةصاخ ليئارسا ىنب نم

 هسيلعللا لص دمت لوسرلابدارملاناىلعنورسفللا عج أو مهريغوأ ليئارسا نب نماوناكءاوسهوعبتاو

 مثوسهيلا هعئارسشو هيهاونوه ىماوأو هتلاسر غابملاهقلخ نيب اراب ةشمارلا ةنالال ونين كي مشو لسو

 مهنعربخا هللا دنع تاجردلا عيفر هنا ىلعل دب كلذواهفرشأ أوبن ارملا ىلعأ نماضي ًا|ذهواينن هنوكيهفصو

 هفصو



 ؟ه ١

 تئشول بلوق. والامشواني عج رب ىسوم لع ةفجرلا مهتذ خاف ىنافوت هللا نك و دحأ ىناتقام لاق

 لجكلاةدمعقارف مهكرتلةفجرلا مهنا ليقو لجوزعهئلا ,هايحاف لاق ةبآلا ىاباو لبق نم مهنكلهأ
 اوهرك امولجتلااوبصن نيح موقلاااول: ازيا مهنال ةفجرلا مهتاوانن امنا سابع نب |لاقهتدبع نماوناكمهنالال

 هموق ىسومراتخاو دهاجلاقو.مهايحأ م'مهنامأةللا اوعدواوجرخاملف ع رج نب |لاقهياعمهوعماجينأ
 هللا نوعدبهموق نم نيعبسلاب سوم ج رخ نادعب ةفجرلامهتذخأ ملف دعوملا تاقيملانت اقياااجر نيعبس

 لاقو مهموق باص ًالمةيصعملا نماوباصأ ]دو مهنأىسوم لع مط بجتسي مفعالبلا مهنع فتك ناةنولأسو

 مهتنخاف فورعملابمهو مأبولو ا 03 ءمهوون ل ممأل جأ | نمط بد تسي ل ىظرقلا بعك نب

 ىذلاد هد! راضالا تحرر( يت انتر كا و هللا مهايحأ مئاوناف ةفجرا

 مظعفال مأ توماهعم ناك لهءالؤط تاصح ىنلاةفجرلا كلت ىفاوفلتخا اذطو كالطاو رييغتلا هعم لص

 نكلاوات :ومةفد رلا كلذ نكس م هينمن: بهولاقو ةفجرلا كلت بيس اونام.هناتمدقتىلاتاياورلا

 كلذ ىسوم ىأراملف مهلصافم نيبت نت داكىتاوفج رواوقلقوةدعرلا مهتذخأةئيطا كل:اوأر امل موقلا
 اعدكلذ د نعف نيعيطمهل نيعماسري_كلا ىلعءارز رهلاوناكو ,هدقفهيلعدتشاوت وما مهياع ف اخو مهجر

 املف ىلاءنهلوق كلذؤهنلا مالك اوعمسواون ًامطافةفجرلا كلت مهنعهللا ف شكسفهب ردشانو كب و ىسوم

 مسهتدابع لبق نم ىنعي (لبق نم متكلهأ تش تتئشوا) براي ىأ( بر) ىسوم ىنعي(لاق) ةفجرلا مهتذخأ
 هوقدصيملوهعم مهامو ميلا ع.جراذا نيعبسلا ىلع ليئ ارساونب همهتب نأ ف اخ هنأ كلذو (ىاياو) لجخلا

 ليئارساونب ناكف مهعم ىاباو تاقرملا ىلا م جو رم لبق ىنعي لبق نم مهنتكلهأ تئش ءولب رلاقفاوتام مهن

 باك ًاذاخاباوكتلهأمهنا ىسوم ناظءا ارفلالاق (انمءاهفسلا لعفاانك2لهتأ) ىف ومهتيالو كلذ نونياعي

 ىهوُب كيس ًااماولجملاةدبعىنعيانمءاهفسلا لعفا م انكله ألاقذ لكلا لكلا

 هللا ناىسوم نظ!نأزوجبال علا لهأ ن .ةعاجلاقوةعاجو ىاكلالوقاذهو ةرهجتةلل| انرأ مطوق

 لعفت تساىأ ددج ا ىنعمب ماهفتس اانمءاهسلا لعفامبانكاهنأ وق نكملو هريغتؤتذاموق كلل

 لاق (كتنتفالا ىهنإ) انكلبنالىأ ف اطعتسا ماهفتسا اذ_هدريلالاقو ىرابنالا نبالوقاذهو كلذ

 ءاهفسلا اهيف عقوىتااةنتفلا كلت نا ىنعملاودب زالاوهن ا لوقتثامك ةنتفلا ىلادوعت ىهىف ةيانكسلا ىدحاولا

 مهتمصعفاموق .وق تي دهواو:ةتفافاموقاهب تالضأ ءالتب او كنمارابتخا تناك ةنتفلا كالت ناف مهاعفب انكلبمال
 ةبالاهذهو ىدح اولا لاق (ءاشت نمىدسمنوءاشن نماهج لضن) هلوق نمدارااوهو كنيد ىلعاوتبش ىتح

 انهوانظفاحوانرصانانب رايتن أ ىنعي (انيلو تنأ) رذعاهعممط ىت..الىتلاة ير دقلا ىلعةرهاظلا جلا نم

 هسفنامال_لاوةالصا|هيلعىسوملآس (انارفغافإ تنأالا ظفاحالو رصانالوانل ىلوالى أر صخلا ديفي

 مطوةلفهموقلامأو ةسدقملاةرسضحلا ىلعمادقاهيفاذهو كنتنتفالا ىهناهلوقاف هسفنلام أن ارفغلاهموقلو
 هل نارفغلا مالسلاوةالصلاهيلعىمسوملأس ببسلا اذهلف ةسدقملاةرضحلا ىلع مادقااذهىفوةرهج ةئلاانرأ
 امنا كاوس نم لك نا ىنعي(نب رفاغلاريخ تن و) يش لكتعسوىنلا كتتجسربانامشاو ىأ(انجحراو) هموقلو
 ضرغالو ضوءللطلال كدابعبون ذر فغتف براي تنأ ام ور رض عف داوأ ليجلا ءانثللابلط بنذلار فغي

 ) :رخآلا فو ةنسحايندلاهذهىفانل بتنك ار)ىلاعتهلوق ه نب رفاغلاريخ تناف مركسلاو لضفا!| ضخ لب

 لامعالا باو ىهو ةنسحةلثدةكن رمانلعجاو ىأةنسح اين دلاه ذه ىفانل بتك او هناعد ف ىسوملاق ىنعي

 انيتاناءانعم سابع نب |لاق (كيلااندهانا) انب ونذلةرفغمةرخآلا ىفانل بتكاو ىأةرخآلا فو ةحلاصلا

 ( فاك ناسا ك5

 كلّف نم نورهاياولاق هيلا اوهتتااملفالجر نيعبساوراتخاف متئش نماو راتخا ىسوم مطلاقف ليث ارا ىنب

 :هانعمنال انمءاهفسلا ل عفاميانكلمتأهلوقاديك أتاذهو كءالتباو كرابتخاى أ كتنتفالا نكست

 (ةفجرلامهتنخأ اماف)

 بر لاقإ ةديدشلا ةلزلزلا

 نم مهتكلهأ تدشوا

 نممسهنمناك اس. (لبق
 (ىالاو) لسجقلا ةدابع
 انك-اهتأ) ىطبقلا ىلتقل

 (انم ءاهفسلا لعفامي

 لعفاميةب وقع انكلهتأ
 باحصأ مهوانم لاهجلا

 (كتنتفالا ىهنا) لكلا

 ىلا عجار وهو كؤالتا

 نم كموقانتفدقانا هلوق

 ىه ىسوم لاقف كدعب
 قرا ىتلاةئةفلا كالت

 ىلا عتهللا ءالتب | ىهو اهم

 م وابن و ءاش امهدابع

 لضن)ةنتفريخلاو رشلاب

 نم(ءاشن نم ةنتفاب(ا+
 ةلالضلارايتخا مهنمتماع

 (ءاشت نما (ىدجتو)
 مرصلا تناع نم
 انالوم(انياو تنأ) ىدها

 انلرفغاف) انرومابمئاقلا

 نب رفاغلاريخ تن وانمحر او
 انل تبثأو (انل بتكاو

 ايندلاهذه ىف) مسقأو

 ةبيطةاي>و ةيؤاع (ةنسح

 قو) ةعاطلا ىفاقيفوتوأ

 اندهانا) ةنحلا (ةزخآلا

 داهو كلا انت (كيلا

 باتوعج راذادوهبكيلا
 وطهو دئاهع جدو طاو

 بئاتلا

 رايتخا



 (اهتخسن ىفو)اهاةلأ ىنلا

 كابل
 ةيطاخاك لوعفم ىنععةإءف

 مهنيذلل ةجروىده)
 تاخد (نوبهري مهبل
 لوعفغملا مدقتل ماللا

 هيؤلعفلا ل مشت فعضو

 ى«ومراةخاو) هرابتعاب

 هموق نم ىأ (هموق
 لعفلا لصو ا وراجلا ف ذخ
 راتخا ل يق (الجر نيعبس)
 لكن ماطبسر مشع ىنثا نم
 نيذثا اوغلبف همس طيس

 لاقف الحر ناعيسو

 نال_جروكنم فلختيل
 ع لاك دعقفف

 نءمهراذتعال(انتاقيل)
 لجملاةدامع
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 ىنامت لقت دقف فرحبافرح باكن ماباكت خسن اذاف ليوحلاو لقنلا نع رابعمسسنلا (اهتخسأ ىو ) ئيث
 ةخسنلاهبدارأل يقو ظوفحماحوللا نمت خف اهئال حاولالاا هبدارأ ل يقا ذه ىلعف ع رفلاىلالصألا
 ىسومققلا املرانيدنب ورمتو سابع نبالاقو ترسكتامدعب ىسوماهذخأ و حاولالا نمةينتكملا

 اهلقتاهخ_ن نوكيفاهنيعب ىلوالا فامامهيفو نيحول ىف هيلع تدرفاموي نيعب رأماص ترسسكنف حاولالا

 بوتكل ااهتخسن ىفو ىعم نوكيياهافلأ ا مدعب هنيعب ىموماه ذخ أ ورنسكشت/ حاولالا نالاق نم لوق ىلعو
 ىنعي( نوبهري مهم رلمهنبذال) باذعلا نمةجر وةلالضلا نمىده ىنعيسابعنبالاق(ةجرو ىده )هيف
 ظفل نملاعتفارايتخالا (انتاقياالجر نيعبسهموق ىمومراتخاو) لج وز ءهلوق ف مهبر نم نيفئاخلل

 غئاس كلذو نم ةملكف ذذهموق نم ىسومراتخاو ىنعملاوهرايخو» ريخذسخأ اذا ئشلاراتخالاقي رامملا

 نم طبسلك نمراتخا مالسلاوةالصا|هيلعىسومنارابخالا باهصألاق هيلعمالكسلا ةلالدل ةيب رعلاف
 نءرجأل ثم كنم دعق نمل لاسفؤ اوحاشتف نالجر كتم فاختيل لاقف نيعبسو نينث اوناكفر فن ةدنس هموق
 بابشلا نمراتخي نأ هيلاهنلا ىوافاخيش نيتسالا دج مهنا ليقوانقوب نب باكو نون نب عشوب دعقف جر
 تاقيمىلا مهببهذمن مهايئاورهطي واورهطت, واوموصي نأ مهيمأفاخويشا اوحبصأف مهراتخافةرسشع
 املهناكلذو ةيؤرلاهيفلأسوهب رهيفهلكىذلا تاقيملاهنا ليقف تاقيملا كلذ ىف ريسفتلا لهأفلتخاوهب ر
 طاحأ تح ماهغلا نم دومع هيلع عقو لبا نم ىسومان داما نيعبسلا ءالؤههعمذخأ ءانيسروط ىلا ج رخ
 ىلاعتةللا اوعمسوا دج ساوعقوو مامغلا ىفاولخد ىت-اون دفاون دا مول لاقو هيف ىموم لخ دوهلك لبجلاب
 نل اولاقو ىسوم ىلعاوابق أ مامغلا ف شكت !املفاذك لعفنالا ذك ل فاداهني ود سمأي ىسوم ماكي وهو
 ىدسلالاقو ةبالاهذهىفةروك ذملاةفجرلا نمدارملا ىهوةقعاصلا مهتذخأف ةرهجهنلا ى رن ىتح كل نمؤن
 راتخافادعوم مهدغو و لجلاةدابع نمهيلا نو رذتعي ليث ارسسا ىند نم سان ىف هينا نأ ىسوم ماهننا نا

 كل نمؤن نل اولاق ناك-ملا كلذاوتأ امافاو رذتعياهب رت اقيم ىلا مهب ب هذ الجر نيممسهموق نم ىسوم
 لوقي وةنلاوعدبو ىبب ىموم ماقفا اوناف ةقعاصلا مهننخافهانراف هتطكدو كنافةرهجةنلا ىرن ىتح ىسوما
 دم لآفو ىاياو لبق نم مهتك-اهأ تئشول بر مهرايخ تكساهأ 5 'ومهنت أ اذا ليئارسسا ىنمال اوقأاذامبر

 امتهيلا اوبوتفهنلاىلا اوقلطنالاقو ربح اافريم ا الجر نيعبس ليث ارسسا ىنب نم ىسومراةخا قدعسسأ نب
 مج رخمن مبايئاورهطو اور-هطتواوموص موق نمقءارو مت كرت نم ىلعةب ونلا» ولأ ساو متعنص
 اولعف نيحىلرك ذامف نوعب_ساالاسةف لعوهنمنذإبالا هينأيال ناكوهب رهلهتقو تاق, ءانيسروطيىلا
 عقو لبا نم ىس .ومان داماف لعف أل امتفانب رم الكعم بانل باطاهب رتاقيا ىموم عماوجرخو هن مه ما

 عقو هب هلك اذا ىسوم ناكمفاون دا موقلللاقو هيف لخ دف ىسومان دوهلك لبج ا ىشغىتح مامغلا دوم هيلع

 ىاولخ د ىتح موقلا اندو باج ايهنود برضف هيلار ظني نأ مذكىنب نم دحأ عيطتسيال عطا سرون هتوبج ىلع
 فشكتاه ىمأ نم غر فاماف لعفتالو لعفاهاهني ود ماي ىسوم ملكي وهوةنلا اوعمسف ا دجساوعقوو مامغلا
 اونافةفجرلا ىهوةقعاصلا مهتذخافةرهجهللا ىرنىتح كل نمؤن ناهلاولاقف هيلا لبقأف مامغلا ىسوم نع

 نبالاقو ىاياول بق نم مهتكلهأ تئشوابرلوقيهيلا بغرب ودوعدب وهب ردشانب ىسوم ماقف اعيج
 ناك محب راوعديل مهب زربؤالجر نيعبسر اتخافالجر نيعبسهموق نمراتخحي نأ ى سوم ىمأ هنن ناكس ابع
 مهن لخاف مهئاعد نم كلذ هللا ركف اندعبا دج أ هطعتالوانلبقا دح أ هطعتملامانطعا مهالااولاق ن|ةنلا اوعدامف

 هنا ىسوم ىلءاوعدا مهنا لجأ نم ةغجرلا مهتذخأ ا |لقو ىاياو لبق نم مهتكلهأتةشول بر لاق ةفجرلا
 اماف ةللاهافوتفرب رسس ىلع نوره مانف ليج حفس ىلا نور نو ىسوم قلطن بلاط ىنأ نب ىلعلاةنورهلدق

 ف ابد قلخلا نس> نوره ناكوهنياوهسقلخ ىلعانتدسح هتلاتق تنأهلاولاق ليا ما ىنب ىلا ىسوم عجر
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 لجعلا مهتدابعومهرفكببسب ناوهو مب رنمةب وقع مطانبس ىنعي (ًايندل ةايملا ىفةلذو مهب د نم
 للا اوذتا نيذابدارملانااههدحأ نالوقةبالا»ه: هى نب رسفلإ مئايندلا ةايحلا ل_جاعف كالذو
 ل-ثلا اوذحختا نبذلاماوقالا كئلو'نأوهو لاؤسةبآلا ئ_فلوقلااذ_هىلعو هتد'يعاورشإاب نيذلا
 باوجلاوةب ىنللا عمةلذلا اوبضغلا مطاني فيكسف مهياع باتفهندا ىم أ كمهسفنأ ملقم ىلا جالا 97

 ةلذلابدارملاو مهماعابضغل تقلا كلذ ناكفلتقلا سفنوهو ايندلا ىف م-طلصحاهابْضغلا كلذ نأ

 لابقتسالل مطانيسهلوق ىف نيسلا تلق نافأ طخ اولالضلاب مهسفن ىلع مهفارتعاو لتقل مهسفن أ مهمالساوه
 ناح مالسلاوةالصلا هيلع ىسومهب هللاربخ أ اسعربخو هاما مالكتلا اذ_هتاقىضالل نوكت فيك

 اذه ناكسف ةلذو مهب رن م بضغ ىطاشيس هنا تقولا كلذ ىفهللاهربخأ مث لكلا مهذاختاو هموق ناتتفابهربخأ

 بضغلااذهنا ةبالاهذهىف ب رج نب! لاقو كلذ دعب هبهنلا مه ىمأ ىذلا لتقل اوهو ءوقولا قب اس مالكتلا

 نكلهجو هلناك ناو يرج نباهلاق ىذلا اذهو لتقلا نمرف ناو لجتلا ةدابعىلع مهنمتام نمل ةلذلاو

 ىناانمزففا اوناك نيذلادوهمااىل_كلا اود نيذلاب دارا نا ىنادلالوقلا هفالخ ىلعنب رسفملا عيج

 لكلا اود ءنذلامه مهؤاباو سو هيلع هلل ىلص ذا اوكردأ نيذلا معابعنيالاق رس ةياعتلاو ل

 ل معلا اودع نرذلادالوأ لانس وعلا ةيطعلاةوآب ز ران دلا ىفةلذلاب ود رخآلاباذعضغلايدارأو

 ةظد رق ىنب د وريذنلا ىن باص ةامةلذلاو ضغلابدار او سوهيلع هللا ىلصّنلا لوسر دهعىلعاوناكن يذلا مهو

 لاق أحئابمتب ءانبالا ربعت ب رعلانالوالاناهج وةبالاري رقت ىؤفلوقلا اذ هىلعو ءالكاو لتقلا نم

 ناولجتلا وذا مهنإب م اوسر نمز ىلعاوناك نيذل دوه !فصواذهه كا ذكف

 ةلذوةرخآلا ف مهم رنم بذغ مطانيس مهنايهنمز ف ١ اوناك نيذلا دولا ىلع كح م كلذاواعف م هذان ناك

 او رسشاب ولجتلا او دا نبذلا نا ىنعملاو فاض فذ بإب نْمةبآلا نوكست نا ىناثلا هجول اين دلا ةايحلا ىف

 ىزج كلذكو) ىلاعتهلوقو 0: هيلع مالكلاةلالدل ف اضملا فذح مت ام هدالو الاس ةتدامع

 لاقوه ريغدرعوأاب ذك هبا ىلع ىرتفا نم لكىزمتاط ا لكلا او ذا نيذلا ءال وهاب زجاكو ىنعب(نرظفملا

 مولى ىلا عدتبم لك ىاذهةنييع نننايف-لاقو هللاهلذي ن اةمايقلام وب ىلارتف م لكءازج داو ىهةبالقوبأ

 تا 3م ةلذهسأر قوف دي وهوالا عدتبم نمام سنأن ب كلاملاقوةءايقلا

 ىتحرببكو ريغص بذلك كلذ فل_خدب وةئيسلالامعالا اوامع ىنعي (تأأي ايسلا اولمعنيذلاو )للا نيد

 أ اوقدصو ىنعي /و ماو ةئيسلام طاع دعب نما ىلا اوءجرمثىنعي (اهدعب نماوباتم) هنودافرفكلا

 (اهدعب نم راب نارا اهيأيو أدعي ( كب رنا) بونذلارفغي وبا: اة , ون لبي هناو ىلا ءئهللإب

 هباويمأاموه (ممب رنم

 ةلذو) ةبوث مهسفن أل تق نم
 مهجورخ (ايندلاةايحلا ىف

 لذنةب رغلاف مهرايد نم

 ةيزجلا برضو أ قانعالا

 كلذحو) مولع

 نييذاكلا (نيرتفملا ىرجن
 نم مظعأة ب رفالو هللا ىلع
 مط اذه ىرماسلالوق
 اوامعنيذلاو) ىسوم هلاو

 رفكلا نم (تآيسلا

 (اوبات 17 ) ىصاعملاو
 اه دعب نمإل هللا ىلا اوعجر
 ناعالا اوصاخأو (اونمآو

 ىأ (اهدعب نمكبرنا)

 (روفغا)ةب وتلاوأت"ايسلا

 ناك الءاح مهياعروتسا

 م-ياعمعنم ( ميحر) مهم
 اهمسسأ عم ناو ةذجلاب
 اذهو نبذلاو ريخ اهربخو

 هتحن لخ دي ماع 9

 مهريفغو 7

 اهفدرأ مثالوأمهتيانجم

 نأ مل-عيل ه-تةجحر ل

 هوفعف تماظعناوبونذلا '
 7 ناىلع ليادةبالا فو نييثاتلا محري و بول ”كلارفغي ىلا اعتهنا ىنعي (ميحرروفغل) مهن ون كعل نم ىنعيإ

 بضغلا ن الو او م-ظعأ : رياد_ةوهتجر وهإذفب اعيجاه .رفغي ىلاعتهللا ناو ةيوتلاىف 0 اهريغصاهرسابت ايسلا
 اء

 م ”الاوه هناك هندل

 الو ) لق لعفاس؟ موا

 (بضغلا ىسوم نعت كس

 نكس هانعمجاج زلالاقو
 (حاولالا ذخأ) هن'ىرثو

 0 اذهو هن ١ قب ليم :, وهلا »رف هلل !نافَدب وتلا صاخ او هللا ىلا بان من 0 بااعيمح أن مناةبآلا

 1 ناسي( بنتلاو 0 0 نيباتلين الرا سال

 يول يللا 700202-00

 رسل 29 اخد لوقت بولقملا نموهف بضغلا لع ىسوم تكسالو هانعم ل قو هباملكستم ناك اع

 دخأ) ريسفتلاوةغالا له لوقهنال حصل والا لوقلاوةو فلقاا ىف ىع «ارتلخد 1 ىغملاو ساو

 ةاروتلا نم عفر ولو رسكنتإح حاولالا نا ىلعلدبا.ذهرهاظو نبدلار غن مامالا لاقاهاقل أنا ىنعب (ح اولالا | ٠

 :٠ 1 نع جس

 منان نمىخم نم كال ذ لعفامناو اذنك متل عفوا ذك هلعف ءانب الل لوقتف بقاذملا ىف كلذ لعفن عا



 ىم مثيأرام دعب ن مقومتفا> هوق دعب ىدعب نم ىنعمو متفالخ 0511 1 :”فوذح ىذلاب صوصخم او

 ىنب لجأ تنك امدعب نموأ ه:ءءاكرم هلا ىو هللا ديحوت نم
 اوريس نأ ءافلخلا قح نموةظامط
 ةأيل نيعب رأ دعب ةاروتلاب
 ئثلاىلط ةلدعلا لصأو

 ىنه؟ متلجت ليقوهنيح لبق
 (حاولالا قاأو) مكر
 ثب دح«ءامسادنعارجذ

 قناكو هللام_ذغلحعلا

 ناكو بضغاادب دشهسفن

 كلذإو ايناج هنم نيا نوره

 ليئارمسا ىنب ىلا بح ناك

 ترسكحتف ىسوم نم
 قب واهءايس|ةتس تءفرف

 عفراهفناكو داو عبس

 ق'.اهفو ئمث لك نيصفت
 سأربذخأو ) ةجرو ىده

 ايضغه«سأررعشب هيخأ

 نعمهعنمي م ثيح هيلع

 (هيلاهرح) لحعلاةدامع

 وهو هلاناوهال هيلع اباتع

 (مأنبالاق) ىسوم نملاح
 ملا ىلع مالا عم نبالا ىن

 ملارسكبو رشعةسمك
 هلصأ نال ىاشو ىلعوةزج
 ءازتجاءايلا ف دق ىنأ

 نباناكو ةريسكلاب اهنع

 مالارك ذامناو هيبأو همأ

 نالو ةنمؤم تناك اهءال

 فاطعلا ىلا ىعدااهرك'ذ

 قوفعضتسا موقلا نا)
 ىنا ىأ ( ىتولتقي اوداكو
 مهفكفف ادهج لم

 مهنكلو راذنالاو ظعولاب

 مهتينم ًاوهام ىفللعفتال ىأ لجسعلا او دبع نذلا (عادعالا ىف ثتمشن : الف ' ىلتقباومههو ىف وفعضتسا

 كاطاانا لعجا اولاق نيحر قبلا ةدابع نع مهفك أوديحونلا ىلءليئارس
 مليلايتاوهو ( كب رسمأ) لجعلاة داعب مثقبسأ( متلعأ) فلختسملا ةراسل 8 ١)

 ى عا بلا نم لجملاةدبعا نو نأ لمت<باطخلا 6 0 ,ُة دعب متلعف لعفلا س ب ىأ

 نوكحمب لجعلاة ديعا تاطخ هنا ىفلوالا لام الا ىلعف لي: ارا ىنب نم  نينمّؤلاو نورطوأ هعابت 1

 نوكنأ اوهو ىلاثلا لات>الاىلعو هللاةدامع متكرتو لجعلا م دبع ثيح ىنومتفلخامسشب ىلا

 هللا رب_غةدابع نم مهوع:6 مل ثيح ىقومتةلخ مشب ىنعملا نوكي ني :مْوملا نمهعم نءونورط 3

 ىلع لنا ما ىنب لو هنعءاكرملا ىنوهلةدامعلا صال او ىلا عتهنلا ديحوتب مالا ىنم مهب أر دقو ىلاعت

 ئشلابمدقتلاةاجعلا ىنعم ( مكبر سمأ ملعأ) هلوقو و مهفلخ سم ةرب باوريسي نأ ءافلخلا قح نمو كلذ
 لوقين أل ئاقاوهتقولوأىف ئثلا لمع اهانعم نالةمومذمريغةعرم لاو ةمومذمتراص كل ذلو هتقو لبق
 ملأ بألا ىن- ء«موىضرتل بركيلاتلعو مالسلاوةالصا| هيلع ىسوم لقب ةءومذم ةلجعلا تا :اكول

 هنا اورد ةمهنا كلذو نيعب رالا نمكدعو ىذلا رار حاعأ سطل لاو لاوريصإف مكب رداعيم

 هانعم ىلكلا لاقو لجعلاةدابعب كب ر طخس متاجع اهانعم ليقو تامد-ةف نيئالثلا سأر ىلعتاي1نا
 | عجر مالسلاوةالصلاهيلعى ءوم نأ ىلاعت هللار : ذالو * مكر نم أميناينأل بق لجععلا ةدابعب متلعا
 ةاروتلا اهبفىنلاىنعي (حاولالا قتلأو) ىلاعت لاقف بضغا|هبجوأام هدسعب ؛رك ذافس | نايضغ هموقىلا

 قلأاملف عامس ًاةعيسةاروتلاتناكراب ابخالا باح ًاوةاورلاتلاقبضغااة دش ن ءاهاقلاف اطالماحن اكو

 امقي وبيغلارابخأ نمناك اماهنممفرؤ دا او عبس ىقل وعابسأةتساهنم عفرف ترسكن حاولالا ىموم
 37 هوق ةنتفب مالسلاوةال_دلا هيلع ىىسومريخأىلاعتهللا نأ ى ورو مارحلاولالحلاو ماك-الاو ظعاوملا هيف

 نمةاروتلا قال كلذ عمو قدصو ق>هب ىلاعتوهناصبسةنلاهريخأ ام نا مالسلاوةالصلا هيلع ىموم فرعو

 سأرب ذخأو) ةناعماكريهكخا سبل لي 3م اذهوةاروتلا ىقلأ ٠ دها شو ثالذ نباعو هموق ىلا عجراملف هدي

 هيلعىسوم عجرالىرابنالا نبالاقو هبضغةدش نم هتيم وهسأر رعشب ذخ اهنا ليق (هيلاهرهيخأ

 دموهمولب نور ههيخأ ىلع ل بقافهمظعتساو ثاذربك ًاةيصعملا ىلع نيميقمهموق دجوو مالسلاوةالصلا

 0 لما ىنب ربخ هفر عي دول ىلا ا ا وقل تاركا

 (مأنبا) ن وره ىنعب (لاق) ىلاهتهلوقوهولتقلا ن ههسفن ىلءافوخ مهرهظأ نيب ماق ًاامنادنا مالسلاهيلع

 لجهلا اودمع نبذلا ىنعي [عيتلا ناز !دهفطعتسي و هققريل مأو ب تال اناكن اومأنباىسول نورهلاقامنا

 ىف تمشنالف ) ىنواتقي نأ اومهوأ اوبراقو ىأ( ىن :واتقي .اوداكو ) قورهقو تول ذدسا ىأ !(ىوفعضتسا)
 هبلزن هوركم رساذانالفب نالف تمش لاقي كيداعي وهيداعت ن«ةيابب حرفلا ةتامثلا ل_طأ (ءادعالا

 لاق)لجتلا اودبعنبذلا ىنعي(نيملاظلا موقلا عم ىنلعحتالو) هوركم نم ىنملانتاعءادعالارسنال ىنعملاو

 ىلا تعنصام ىلرفغا بر لاق نوره هيخأ رد ءهل نيبت ل مالسلاوةالصا|هيلعىموم نا ىنعي( ىلرفغغابر

 هنم عقو ناكن نوره الر فغاو ىنعب(ىحالو) بضغلا تقو ىهيلعةدجوملا نءرهظأامددرين وره ىخأ

 مح را و كدجر ةعسىف ىبعي (كتج .رىف)اعيج ىنعي (انلخدأو) لكلا دبع ىلع :راكن الا ىف ريصقت

 1 كوة رودس م>ر أوه نم نالءاعدلا ف بيغرتلا ىلع ليلدهيفاذ- هو( نيجارلا

 بضغمطانيس) هللا نود نم 6 (لجععلا اوذحتا نيذلانا) ااا علا

 نم

 (ىخالوىلرفغابرلاق) ءيخأر ذعهل حضن اماف "ىلع كبضغب مهني رقىأ (نيملاظل موقلا عم ىناعجتالو) ”ىلاةءاسالاو ىبةناهتسالا نم

 انلخد ًاو) ةفالخلا نسح ىف طرف ناكن ا جالو أ قح ىف ىنم ط رام ىلر فغأ ى :ءلاوءاعدلا ىفهعمدك | ارشايهنعةنامشلا ىئني وهاخأ |ىضريبل

 بضغمطانيسإلاها ( لحعلا اوذْحانبذلانا نيجارلامحرأتنأو) ةرخآلا فكتنجوابندلافكتمصع (كتجر ىف



 ىأفود-حىناثلالوعفللا اورقلات ود وه( راوخهل) داسجالا رئاسكم دو محلا ذاندب ىأ هنئملدب (ادسج) ذا لوعفم (الغ)

 ليبسةباده ىلعالو مالكىلعردقبال (اليبس مهمدهمالو مهملكي ال هنا) اطادوذختا نيح (اوريولأ) لاقفةفيخسلا مطوقع نمبعمت اها
 قاخلاده ىذلاوهو هتاداك )005١ دفنت نأ ل بةرلاد_ةنلهناملكل ادادمردلا ناكول نم ىلع دورات ىتح

 : ١
 امب قسحلا ليس 3 كلذ ىرماسلا عج موباعىس .وهأطب اا ملف مهياح نم ىلاعتهنلا لاق كال ذاف مطاكل م ليئارسا ىنيأ ىلا قبف

 ةلدالا نم لوقعلا ىف زكرأ 1 0
 ا 1 . لعفلا بسنف د>اووهذختملاو ىموم موقد او ىلاعتلاق كال ذلف ليث ار سا ىنب قاعاط الجر ناكو ىلا

 7 0 ارا مل غاصفافئاصالجر ىرماسلا ناكوهيلعاوعجأمهاكسف مهاضرب ناكهنال لكلا ىلا
 ياخ ادنبأ ١ لوديتف مالسلاه يلع ليربج سر فرثأ بارت نم لجصلا كلذ فقل وةضفلا او به ذلاوهو ىلا كلذ نم نعي
 مالا هيلع اومدقاف له ًاروهجوةداتقو نسحلاو سابعن/!لوق ىنعماذهورقبلا توصوه (راوخل) امدوا جلا دسج ال

 ااونيملاظاوناكو) ركل حيرلا قيفخ ناكتوصلا كلذ نال بقو تودهنم عمس ناكو هيف حورال ادسج ناكىلبقو ريسفتلا

 عالم (مهيدبأفف - بييانالا كلت ف تاخد رلا تبهاذاف صوصخم عضو ىلع بين ف 'وج ف عضو وافوجإ مجدنا كلذو
 لجعلا ةدابع ىلع مهمدن أ هنالةوةدحاوة صراخ هنا ليقو ر وخي ناك هنال حصل والا لوقتااو رقبلا توصكت واط عمسف

 ريصتقامتهدي ضعي نأ لججلا اودبع مهلكليثارسا ىنب ناليقو لجتلا اودبعنيذلا ىنعب(اوربلأ) ىشع و روي ناكىدسلالاقو
 ءافنال اهيفاطوقسم هدب || نا ليقو مومعلاد يفي ذهوهدعب نمىسوم موقذختاو ىلاعتهلوق ليلدب مالسلاوةالصاا هيلع نورهالا
 ىلادنسم طقسواهيف عقو || أ هل 7 0 0 ىسوم موقذُاوهلوق نع بيجأ دوعحشلا وللا | 0

 هانعم جاجزلا ل اقو ةيانكلا الك عوازجاعاصقاناناويحوأ ا الود شكلا ىدرسالو تار

 ىأمهيديأىف مدنلا طقس || ىلاعتهللاةدابع نعاوضرعأثيحمهسفنالىنعي (نيملاظاوناكوهوذختا) دبعينالحاصيال نير يدقتلا

 لاقي اكمهسفن أو مهسولق ىف ||| هلوقباوصودش .ر ىلا مهيدومالو ملكتي الو عفني الورضيال ىذلا لجعل ةدابعب اولغتشاو عفن, ورضي ىذا
 ناوهوركم» ديف لصح أ طقس ىمأ ىلع مدان لكل برءلا لوقت لجتلاةدابعىلعاومدن امو ىنعي (مهدبأ ىف طقسالو) لجوزع
 ديلا ف نوككنألاحتسا 0 ل لم رشي د ل عرس نسال عمس تتم سرا كرا ل هدب ىف

 قلصعيامب سفنلا فو م ”وكنلإلا:عزواجتيوانيلع بتي نع (انر غي وانب رانج-ري1 نأل اولاق) للا مهتدابع
 اا قرد وديلا هيلع مدقأام مظعب فرت_عا نم مالك اذهواهعضومريغ ىف ةدابعلا مهعضوب مهسفنأ اورسخ نبذلا ىنعل

 اونسدتو 0 واضدقم هنا منان ارمسلاب مهسفن أ ىلعمهفا ارتعاو هبرث_عةلاقا ىف ى اعت هللا ىلا بغروهنم ر دصأم ىلع مدن و بنذلا نم

 مهنأك انيبت مطالض || ةالصلاهيلعىسوم عجرامل كلذاولاقام؛اوهنم طرفام ىلع مدانلا بئاتلا مالكه هجري وم هب ر مهرفغي
 نأ اولاف) مهنويعب هورعدن أ هدم هما يسوم ةعسراتاو ب (افسأَنابضغهموق ىلا ىموم عجرال و ) ىلاعتهلوقوهو مهلا مالسلاو

 نال(انل ارفغوانب راثجرد ١ نتف دقهن ًاءريخ أدق ناكى ا عتهنلا نالافسأ ا|نايمضغ عج .ر لي ارسا ىنب ىفهموق ىل اه رةاجانم نه مالسلاو

 0 ا 00 د_ثأفسالاءادردلاوبألاقافسأ نابضغهعوجر لاح فى سوم ناك-ف مهلضأ ادق ىريماسلان او هموق

 نم نأ ا ءادالا |[ وه نممدركتامكءاجاذاو تبضغكنودوه نممدرك-:امكءاجاذاف بضغلا نم نزحلاو نزلا نمبضغلا
 فنينوبغملا (نب رسالا ءزاعلا تاع نا فا 0 وانز 7 نيالا حلا يا 7 كقوف

 ( ىدعب نم قومتفاخامسشب ) هموقل مالسلا الا (لق) كلذ لجال نزف كلذب

 (هموقىلا) روطلا

 انو) ةرخآلاو ايندلا

 0 (ىسوم م

 ىناقم مك (قوقفلخامثبلاق) اني زح ىأ اضيألاح (افسأ) ىسوم نم لاح (نابضغإ) ليئارسا ىن

 ىف ىنفلخاهلوق هيلعلدب ونينمؤملا نمهعم نمر نورطوأهعايشأو ىرماسلا نملجعلا ةدبعا باطخلاو (ىدعب نم) ىقافلخ متنكو
 قومتفلخامهرسفي رمضم سب لعافو هنلاريغةدابع ن ءاوفكن ل ثيحوأ هللا ةدابع ناكم لجعلا متدبع ثيح قومتفلخ امسشب ىنعملاوىوف



 لثماوق_سفنالفاو ربتعتل ,منمترففأ فرك ةكلهملا نو رقلاودوةوداعلزانمورصم ىهوهموقو نوعرفراد (نيقسافلار اد راسإ

 نونككنيلاطبلا بولق مركب نأ هللا ىف هحورهنلاس دة نونلاوذ لاقاهمهف نع( ىيآ نع فرصأس) ميجوأ مطاكن لثم مكب لكنيف مهةسف
 تزرع ىرابلاب,ت صتخا ىتلا ءايريكلل فاكتلا هتقيقحو قحلالوبق نعنولواطتي 00 - ضو ريكش نيذلا) نآر قلاةمكح

 باوثلا ىف ملف عأ كلذ نوكيا .هسفن أ ىلعد_ثالإباو ذخاي نأ او صاف هنم نسحأاربصلاو نسحراصتنالاكو 7 بيا 0
 ناليقو هنسح,نوءبتيفلوقلانوعمتسب نيذلاهلوقكو كب ر نم كيل|لزنأ ام نسحأ اوعبناهلوقكوهف 6 0
 هانعملبقو سفنلا ىلع قشالاو د شالا, ذخالا نسحالاو حابملاو بودنملاو بجاولا هتحن لخدي نسحلا : 0 0
 ةرخآلا فكريصم ىنعيدهاجملاق (نيقسافاا اراد رآس) ىلاعتهلوقو ف نسحا اكوا هن سحب اهنسحاب 0 3
 نورقلالزانمك<راف مأشلا كل خد أس ةداتقلاقو ,هلثماون وكن نأ ردح مهجدب ريءاطعو نسح لا لاقو "5 7 3 0

 الألو للم شو بوقو نو عرفزادووصن قوعلاةبظعتلاقو اهساوزبتعتل امته اوفلاخ نيل ةينضأنملا 0 10 5
 اهياعنو رماوناك-فاوكلهنيذلا نو رقلاو دوموداعلزانم ىهىلكلا لاقو رافكلالزان:مىنعيىدسلا 00 الإ ا

 سابعنبالاق (قحلاريغب ضرالا ف نو ربكشن يذلا إن عفرصأس)'لجو زعهلوق و اورفاساذا 3 5 0 0
 اونمؤيال ىتحاوب قيدصنلاو إل وبق نع موفرصأس ىئايلوأ نوبراحيو ىداب ىلع نوربجعتي يذلا درب مقسلاو مةسلاك امهو

 | رانا ردلا مه وتس ستاند نيوز ا يقتل لاقو قلل قداتعل ةيادطلا ناهرحاوبفوغ ف | و 0 هوذخنإل
 دارأو ةصاخ رصم لهالةيآلا << ليقو ربعلاو تايآلا نءاموبفامو ضرالاو تاومسلا قاخ فر كشتلا نع 0 (ىفلا 5
 ةماعقيآلا نا ىلعنو رثك الاو مالسلاوةالصلا هيلع ىسول ىلاعت للا اهاطعأ ىتلا عستلا تايآلا تاآلاب لغو( 0
 لوبقو هنايآ نع فرصي و ءاشي نمل ضإ وءاشي نم ىدهيىلاعتهللا نا ىلءةن_ا لهأ بهذ ليلةهيقو [] كب 3 2 55
 مهو لعفيامع لث_سيالءاشيام ىلعرداقلا هنالءاشي نم قا لوبقوهتايآىفركفنلاب فو وءاشي نم قحلا أ اويزك 3 2 2

 ربكنلاو ,هريغل سيلام قا نممط ناو قالا لضف أ مهنأن و رينبذلانوربكشي نيذلا ىنعمونولئسي || د 6
 ىريكتلافهاوسدحال سل ىذلال_ضفلاوةردقلاهلىذلاوههنال لبو زعهللالا ن وكمال ةف_دلا هذه ىلع 39 د 9 1 ١

 راهظا ربكذلا ليقوهقدتسيالوهل سيل امب رب -:هنال مذ ةفص نيقوالا قد فو حدمةفصلجو ,زعهللا قح : 5 ل 3 3 2:

 0 د كلو اق رسل قيس ويتطرب لع سشلابك || راو
 او ريناوإ ل طابلابلب قحلاريغب ضرال ىف نو ربكت,لاق كل ذلف مهريغ نم ل ضف أمهم ن و ريوربكستلا 0 3 3
 هوذختبال) باوصلاودادلاو ىدطاو قح ا قي رطىنمي (دشرلاليبساوريناواهباونمؤيالةئآلك ل
 لالضلا قي رطونعي (ىنااليبساوريناو) ةيادطاىلاهنوكلسياقي رطمهسفنالوراتخنالىنعي(اليبس أ عانلو يك نى لفل
 ىنلاعابتاو دش .رلاك رت نممهسفنالدو راتخاىذلا كلذ ىنعي (انتاب اباون ذك مهنا كلذاليب_سهوذخشإ) 0 316 1

 اهيظاعتالاواهيؤركفتلا نعىنعي (نيلفاغاهنءاوناكو) هديحوت ىلعةلادلاةنلا تاي اباوب ذكمهناببسب 0
 تطبح) باقعلاوباوثلا اهيفىتلاةرخآلارادلاءاقلو ىن_عي (ةرخآلاءاقل اواذناب اباوب دك نبذلاو) 00 0
 ربلا لمعي نمةتلاتاي ابن وب ذكين يذلا ف نوكيدق هنا ىنعملاو نكن /ناكتراصف تلطب ىنعي (مطامعأ ندزجلخ) 0
 هللاتإي امه ذكتو مه .رفكح عم مهعفن, سيل كلذ نا ةبآلاهذ_همىلاعتةننا نيبفري فاو ناسحالاو 6 1 7
 ءازيسألا ىقعلا ف نوزجبلهىنعي (نولمعياوناك امال نوزجيلهإ) ثعبلاوةرخآلارادلا مهراكناو 0
 ىسوم قالطنا دعب نم ىنعي (هدعب نمىسوم موق ذخئاو) ىلاعتهلوق و ايندلا ىف هنوامعي اوناكىذلا لمعلا || ' ا يا

 ليئارساىن ناكلذو نوعرف موق نماهوراعتسا ىتلا ىنعي (مهيلح نم) لجوزعهب رةاجانمللبجلاىلا

 هموقو نوعرف هللا كلهأ نأ ىلا مهدنع قبف مهدي عىفهباونيزتيل ىلا طبقلا نماوراعتساف ديعمط ناك

 دعل نم (هدعل نم ىسوم
 ن٠) روطلا ىلا هباهذ

 - ْ ١ مهيلابسنامئاو (مهيلح
 قبف نالفرادلخ ديال نأ فا> نمنا ىلعليلدهيفوة سالم ىتدالن وكن ةفاضالا نالمهدبأ فى راوع تناك اهنا عم

 ا أ ىلع ءاليتسالا نا ىلع ليل دهيفو مهك المأ نماه ريغاوكلماكنيكلهملا دعباهوكامدق مهنأ ىلع تح اهراعتسا اراد لخ دف

 ةضفلاو بهذلا نمهب نسحتتبام مساوهو ىلح عج ىلا مهلا لعفلا دنسافهباوضر مهنكلو ىرماسلا وه ذخملا مناهنعمهكلملاوزبجوب

 عابتالاب ىلعو ةزج مهيلح



١ 

 قالطاىفب ردنا دان ل دعاء ءارفلاهراتخاوناحولاهاه:عىورو حاولا ةعيس تناك اهنا

 ةاروتلا تزن سنان «عسيب رلا لاقو را اولأةرسشع تناكبهولاقو نينالا ىلع عجلا

 ىسعوريز ءونون نبعشوب ووىسومرفن ةعب رأالا اهأر قي لوةنس ىاهنمءزن لا 0 اربعب نيعيسرةو ىهو

 لاقو ةعب رالاءالؤهالاهبلقرهظ نعاهأر قي واهظفحي ل ىنعياهأر ق.مهلوقبدارملاو مال_ىلاو ةالصا| مهيلع

 هيلاجاتحىعي (ئشلكنمحاولالا فهلا تكو) هلوق ىنعي ةنآفلإبةار وتلا ىفةبآلاه ذه نسحلا
 هتبقاعفاعا «ربذحتلاو ريك ذتلا ةظعوملاةقيق-و لهجلا نعارهىنعي (ةظعوم) ىبنو صأ نم

 امماكحالاودود_لاو مارحلاولالخلاو ىهنلاو مالا نم م لكل اسيدتو ىنعي (ئث لكل اليصفتو)
 كرعشنالتار وتلا ىف ىنعيهل بتنك لاق هبنم نب بهو نعد دنسب ىربطلا ىو ر و نبدلار ومأ ىفهيلا جاتح,

 ىمساب فاح نم نافاب ذاك م ساب فاحت الو قا كلذ لكن اذ ضرالا لهأ نمالوءامسلا لهأ نمأيسش ف
 ةالصلاه اعىمومنارا.>الا هك نءىلعثلادانسابىوغبلاىور وكيدلاو رقو وهيكزأالفايذاك

 نع نوهنبو فو رعلاب نو سماي سانا تجونأ الار خةمأ دج أ قالاقف ةاروتلا فر ظن مالسلاو
 لاجدلاروعالانولتاقيىتحةلالضلا له نول:اقيو رْخآلاب اتكتاولوالاباتكتلاب نودمؤي وركنملا
 نومكحلا سما ةاعرنوداجلا مهةمأد جالىفابرلاقفى ءومايد# ةمأ ىهلاق ىتمأ مهلعجا بر

 نولك ايةمأةراوتلا ف دج ىنابر لاق د# ةمأ ىهلاق ىتمأ مهلعجافهللاءاش نا لعفناولاقا م دارأ اذا

 ْن روءفاشلا مط باجتسملا ونوبيدت_ىملا مهو رانا دامو روقرح نولوالا ناكو مهتاق دصو مهن ارافك

 ةئلاربكف رمش ىلعمهد-> ف رشأ اذاةمأدجأ ىنابرايلاق دمح ةمأ ىهلاق ىتم أمهاعجافمط ع وعفشملا

 مهر وهطةبانجلا نم نو رهطتباوناك اميح دجسم مط ضرالاو ر وهطمط ديعصلاةللا دجايداو طبهاذاو

 ىهلاق ىتمأمهلعجافع :وضولاراث ؟نمن واححم رعاك نو 2 تت الجم در وهطكديعلاب ّ

 تبتك اهلمعناواهلثعةنسحهلتدتك اهلمعي لو ةنسح مهدحأ مهاذاةمأ دج قاب 0 دج

 ةم وح ص ةما دس | قات رابلاق دعةما ا ىهلاق ىم أم-علعجاف فءضَةث امعيسوىلا اطاثمأةريشعن

 دج الف تاريملاب قباس مهنمو دصتقم مهنمو هسفنا لاظ مهنذ مهتيفطصا نيذلا باتكلان رونرب ءافعض

 نوسبلي مهر ودصى مهفحاصمةمأدجأ فا ب رلاق د ةمأىهلاق ىت قنا مهل اناموش حالا

 لحتنلا ىو دك مهدجا سمى مهتاوص أةك اللا فوفص مهتالص ىف نوفصإة نجلا لهأب ابايث ”ناولأ

 ىهلاق ىتمأمهلعجافرحبلاءار و نمرخلا ىريام لثمباسملا ىرب نمالا ادبأمهنمد_أرانلا ل خدبإل

 نم ىننيلابلاق هتمأو لو هيلعةلا صادم لجوزعهئلاءاطعا ىذلار يملا نمىموم ب جاشلف دجتةمأ

 ىالكب و قالاسربس انلا ىلع كتيفطصا ىنا ىموماي نهبهيسضري تايآث الث هيلا للا جواف د باصحأ

 لكىسوم ىضرفلاق نولد_هي هب و قلاب نود هبةمأ ىسوم موق نمو نيق_سافلارادكي راسهلوقىلا
 لكنم حاولالا فهل انبتك ذا مالسلاوةالصاا هيلع ىسوملا:لقو ىنعي (ةوقباهذفن) ىاعتهلوقو ُج اًضرلا

 فعضي ايش دخ أ نم نالةقداص ةينوةمب زعةتصوبلقةوقباهذفنهانع.ل_يقو داهتجاو دعاهدذخ غش

 اوربدتي واهماوحاومر وامه الح اوا <ساب عنب لاق ( امن بحاباو ذخاب كموق ىمأو) ر وتفلا ىلا هادأةين

 نمةدابعدشأ مالسلاوةالصلاه«لعىسومناكو اههءاشتمد دعاوفقي راهمكحمب اوامعيو اطائمأ
 اقرف نيفماكتلا نيب نا ىلع لدياهناسحاباو ذخاي كم .وق سمو هلوقرهاظ ل يقوهباو م وبلا مافهموق

 نمهريغا صخر امه صخر بل ىلاعت هنالدش أ ىسو « ىلع ناكفيلكستلا نا ىهوةدئاف لصفلا | ذه ىف نوكيل

 يساخ اهلل 8 نسحب سيلامارف نا لعل طباع اوذخاي ىلاعتهلوق ةرهاظت اق نافهموق وق

 نسحأاوفعلا ن لو نسح صاصقلاكْن بح أ هن اضعل و نسح هاكفياكتلا نا تاقاهن_سحاباو د خايهلوق

 اساسا هاا هامان تطل لنقل

 ف هلانيتكو ) مالا

 ةارونلا حاولالا (حاواالا
 ةرشع 527 حول ح

 تناكوةعبس ليقو حاولأ

 بخ نم ليقود سمز نم
 ةاروتلا هيف ءايسلا نم لَو

 بصنلا لح ىف (ئملكنم)
 انبتكل وعفمهنا ىلع

 لكل اليصفتو ةظعوم)
 ىقعلاو هنم لدب (ئث

 وش ناك م نيش لك هل نعكا

 ىهيلا نيجاتحم ليثارسا
 ليصفنوظءاوملا نم مهيد

 تلزنأ ليقو ماكحالا

 نوعبس ىهو ةار روتلا

 اهأرقي مل ريعب رقو
 ىسومرفن ةعب رأالا اهلك
 ىدنعو رت رغو مشوا

 اهدحخ هلاثلقف (اهدقن)

 ريمضلاو انبتك ىلع افطع
 ىفهنال ئث لكلوأ حاولالل

 دج (ةوقب ) ءايشالا ىنعم
 مزعلايلو أ لعفةع زعو
 كموق سمأت) لسرلا نم
 اهدىأ امس اوذخاب

 نينعأو نا

 مهرذ ريصلاو راصتن الاو

 ,فلخدأوهامب ١ اوذغابنأ

 باوثلل رثك أ 0 لا
 نسحأ اوعبتاو هلوقك

 كب ر نم ميلا لزنأام



 كتيطعأ (كتبد امنفن)

 ةمكحلاوةوبنا!ف رش نم

 (نيررك اشلا نم نكو)
 ىهف كلذ ف ةمعنلا ىلع
 رخل يقمعنلا لجأ نم
 هقرعا عود اقص ىدوم
 رحنلامويةاروتلا ىطعاو
 اريزونوردناك املو

 صصخم ىسومل اعبانو

 هيلع ىسوع ءافطصالا

 اقرار

 هيلع دد_عيلاعت هللا نالاوباط نيح ب ؤرلا عنم ند مالسلاوةالصا|هيلعى سول ةيلستاذهىفو سانا | ىلع

 دقف تبلطىتلاةِب ؤرلا نمتعنمتنكن اهللاقهناك اهركشب لغتسشي نأ يم أو +_يلعاهجب منأ ىتلا همعن
 ىتلا عنلا عاون أر ئاس ىلا ر ظن و ةيؤرلا عنم ببسب كردص نقيضيالفاذكواذك ةميظعلا عنلا نم كتيطعأ

 مالكعنم لسرلا نمهريغنالةطساوربذ نه ىنعب ى الكب و ىنالاسرب سانلا ىلع ءافطصالا ىهواهم كمتصصخ

 دقءايبنالا نم اريثكن ا عم ىتالا برب سانلا ىلع كاتيفط_صالاق فيكت اق ناف كالملا ةطساوبالا ىماعتهنلا

 ةلاسرلا نكس ملام لاف ىوغبلاهرك ذامهبدح أ نيب اوج لاوساا| ذه نعءاماعل ارك ذتاقةلاسرلا فهاواس

 لجرلا لقياك هري_غاهيفهكراش ناو سانا ىلع كتتيفط صا هلوق ماقت سا ةفاكسانلا ق- ىف مو..ءلا ىلع
 اذهىفو امةّتسم نوكيد مومعلا ىلعةروشملا نكن ملاذ اهريغ رواش دق ناكناو قروش كتصصخ لجرلل
 ةالصلاهيلعىموم نم لضفأوهو لسوهيلعهللا لصادجت هتلاسرب هللا ءافطصا نمةلج نم نالر ظن باوجلا
 هصخ هنأ نيب ىلاعت هللا نا لامقف ىزارلا نيدلارذن مامالاهرك ذ ىناثا !باوجلا باوحلا اذه ميقةسيالف مالسلاو

 لصحا؛اهنا تبئفهريغل ل_طحام عومجلا اذهو ةطساوريغب مالكا عمةلاسرلا مهو نيسمأ عومجع

 ءانب فرشاادب زااببسةطساوريغب مالكلاناك امءاوةطساوريغب مالكلا كلذ عمسهنالانه»هصيصختلا
 باح |ةلمساوب هعمس نمي فرمشأو ىلعأ ناكهيف نم ميظعلا كاملا مالكعمس نم نالر هاظل! فرعلا ىلع
 ةطساوريخب جارعملاةل ل هلكو هتلاسربهافطصا لسو هيلع هللا ىلصاد# نالاض ار ظن هيف باوجلا|ذهوباونلاو
 ثيحيىلاهعفرو وامه دبعىلا جوأف هلوق هيلعل د دمحايب ءرطاخو تاول_دل| هّنتمأ ىلعو هلع ضرفو
 نمهريغو مالسلاوةالصا هيلع ىسوم ىلع فرشلاو لضفلا دب نم ىل لدي هلك اذهو مالقالا في رص عمس
 هيلع ىموم ىطصاهللانالاؤسلا اذه نءباوجلا فدمتعيىذلاواضيأ باوجلا اذه ميقتسالف ءايبنالا

 ايصنم ىلعأ تقولا كلذ ىف نكم مهنا كل ذوهنامز ىاوناكن يذلا سانلا ىلعهمالاكب وهتلاسرب مالسلاو ةالصلا

 ىلع هافطصاهنا ىلع لاذ لدفةازوتلا تلزن هيلعو ةرهاظلا غب رسشلإس حاصوهوهنم لضفأ الو ف را

 يلع تمعن أىتلا ىتمعناورك ذا ليئارسا ىنبايى اءتهلوقوهو مهنامز ىلاعىلعهموق طصا[كةنامز سان
 كتلضفام ىنعي( كتبت ام ةن) ىلا ءتدل |وق دا مونام هز ىملاع ىلءىنعين ررسسفةملا لاق نيملاعلا ىبعمجتلضف ىفا و

 مالسلاو ةالصا|هيلعىسوم نا ةصقلا فو كيلع ىداعنا ىلعىنعي (نيرك اشلا نم نكو) هبكتمرك أو

 تام ىتح عقرب ههجو ىلع لزب ور ,ونلا نمدهجو ىث غال هيلار ظني نأ دحأ عيطةسيالدب ردك امدعب ناك
 اهدي تعضوف سمشلا عاعش لثم اهذخ ا ةههجو نعابط ف شكسف كبر كلك ذنم كرأملابأهتجوزتلاقو
 نافىدعب ىجوزتت ناكل كلذناق نما ف كتجوز ىناعج نأهللاعداتااقوةدجاس ترخواههجو ىلع

 انبتكو ىنعملاوةاروتلا حاول دي ريس ابعنب!لاق(حاولالا ىفهلانبتكو) ىلاعتهلوقو اهجاو زأرخالةأرملا
 ىفءاجواعارذرشعانناح والا لوطة_دجلاردس نمتناكثيدحلا فو ىوغبلا لاقةار ,وتلا حاولأ ىف ىس ,ول

 حاولالا تناكنسحلا لاقو ديب ىف وطةرجش سرغوهديب ةاروتلا بةكوه ديب مدى لاعتهنلا قاخ ثيدحلا

 درصز نم جيرج نبا لاقوءار+ ةنوقاي نمريبج نب ديعسلاقوءارضخة دجربز نم ىنكسلا لاقو ب شخ ند
 رهن نمدهساوركذلاهب بكى ذلا لقةلاباهبتكو ن دعةنج ن.ءاهبءاج ىت> مالا هيلعىلإ ربج ىلاعت هللا سمعأ

 هلاهنيل ءامصةرخص نم حاولأ عطقب هللا .سمأ ب هو لاقو دجربز نم حاولالا تناكسن أ نب عيب رلالاقورونلا
 ناكوةريشعلا تاملك-اب مالقالا في رص مالسلاو ةالصل| هيلع ىسوم عمسو هعبصاباهق_ثم هديب اهعطقف

 موباقعصرخ ىسو٠نا ليقو ىسوم لوط ىلع عرذأ ةرشع حاولالا لوط ناكو ةخخا ىذ نم موبلوأ ىف كالذ
 سابعنب| نع ىورف حاولالاد دع ىفاو فد خاو مصصلا ىلا برقأ |ذهورحلا موب ةاروتلا هلل ااطعاف ةفرع

 اهنا



 ةايحلبجلا ىف قلخ ىلاعتهنا ىترعشالاهلاقام لبجلل ىلجتتلا ىنعم تلاهجر روصنموبأ خييشلا لاق فيك الباروهظنإب ورهظىأ (لبجلل
 مالسلاهيلع ىسوم نايمطوقوةب ؤرلا ىركنم ل هج نيبقيهوجولاه ذم وان سم هنوكتايثافصناذهودب رىار ىتحّةب ؤرواماعو

 ل نيبيل ب ؤرلاباطف ةرهج هللا ىرن ىتح كلل نمؤن نلهلوقب منع ىاعتةئاربخ أدب رمس بري نأ هموق بلط نكسلو ىربإل نإ الاعناك
 رخال ةزئاج نكت مولاهتال» 2 )/١98( فور ناهالوقيمثكيلااورظن, مهرألاقلاو معز اكناكولذا لطا, فرع سيل هناىلاعت
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 درلا 00 2 زعهشارهظأ كاحمضلالاقوريب زلبجلا مساوأبارتراصف لبجال هب ررون 'رهظ سابع ن !لاق (اكدهلعج لبجءا|

 00 ىلا عت هللا ةملظع نمل محلل ىلجتامرام>الا بعكو مالس نب هلا دبع لاقورولار ملثم بخل ارون نمل جو |[
0 

 00 عا ىضر سن أن عتب اثىورام هيلع دررمصنملا ردقالا تان ىدنلا لاقوة راه تارت كارما

 ىلعالا لصفملا ىلعماهمالا عضووا ذك لاقو ةبآلاهذهأر سو هياعهتلا لص ىنا| نأ هنع
 ىلع رب رقتلا رح اثق رطبا نم

 مدلل هلع رددردعللا لهارت مسوءهيلعهنلا ىلصىنلا نأ سنن ءاضيأىذمرتلا هجر أو دن سريغب اذكه ىوغبلاهرك ذ لبجلا

 هريرقتلال مايل 0 لبجلا اسف ىن :ءلاهعبص ًأةلغ |ىلعهماهما ف رطب كسمأ وا ذكه داج-لاقاكد هلعج لمجال هب ر ىلحتاملف هبآلا

 لعجا هلاوأ الم اىرئالا ةماس نب داجت ثيدح نمالاهف رعنال سب رزخ مي نسح ثيردحي ئذعرتلا لاه واق مداسلا حا و

 ميلهعي ةملاملاك اطاانا لبجلا لهؤ مهردلار دقارون باح فل نيعبس نمر هظأ ى اعت هللا نا ىدعاسلا دعس نب لهس نعىوري و

 0 سس مهيلع 5 لب بهذي ١ وهفر>بلا ىف مق هو ىتح لبحلا خاس نايفس لاقوابارتهلعج سامع نب !لاقو ضرالاباب ومسم ىنعياكد

 0 منا م هللا ةمظعلراص هنا ليقو اراغصالامجار مكى ىنعياكدهإعج ىلاكلا لاقو الئاهالمرراص وعلا ةيطعلاةو هيف

 9 0 قه ءاوسورييثور ون ىهوةك# ثالث عقدوىوضرو ناقروو دى هو ةنب داب ةثال عقوف لجأ ةتس ىلاعت

 لوعفملا ىنعب ردصم مص لوالاو ايم ىنعيةداتق لاقو هيلعايشغم ىنعي نسملاو ساب عنب الاق (ًاقعص ىمومرخو) ىلاعت لاقو

 قدلاو ريمالا برضك [[© مالسلاو ةالصلاهياعىموم قءص لكلا لاق هتبشغ نم قاف لاقياناهةقافاال تيملاو (قافأاماف) هلوقل

 ةزج ءاكد ناوخا كدلاو أ جدي تاقاقعص سوم .رخال ىدقاولا لاقورحنلا موي ةعبلا موي ةاروتلا ىلطعأو ةفرع موي وهو سيلا موي

 ضرالابةبوتسم يأ ىلعو هتيشغىوهو ىسوماون أت اومسلاةكئالم ناس ةكلا ضعب ىو ةبؤرلا لاؤسو نارمع نب الامتاومسلا

 ءاكد ةقانو اهف ةكأال 6 هتييشغ نم ىنعل قاق ملف ةرعلا برقي ير ىاخعنط سك اءاسإا نيا نول و هنواكرب اوا_هخ

 ل 1 111

 ايشغمطقس لاح (اقعص ةصوصخمةب ؤرلا تناك مل ليقؤاين دلا ىةب قرلا لاس نم ليقو كن ذاريغب ةب ؤرلا ىتلثسم نم ىنعي (كيلا
 ةي ولا لاسامل ليعوىل سلام ىلا نع يكل لا تبت كناحبس لاق اهعنف لسو هيلع ةنلا ىلص دمحم

 نم (قافأاماف) هيلع

 500000 0 (نينمؤللالوألأو) نيب رقلات ايسراربالاتانسحولاؤسلا اذه نم ىنعي كيلا تبتلاق اهعنمو
 ايندلا ف لاوسلا نسا نالوالا تالاؤس ةبآلا ف ىف ل ئارساىنب نم ىنعي نينمؤملالوأانأو ليقوايندلا ف ىرتال كناب ىنعي

 مارد | باو اد راج يوتا دوك ذه دياتك تب
 لقيرلو ىنارت نللاق فيك اثلا لاؤسلا كارأو كيلارظ أىنح كني قر نماذكمتم ىنلعجا ىرأ هلوق ىنعم
 عما لا فب قرا ىلسنال وهدوصقملاناك ةبؤرلاةمدقمناك امرظنلا ناب اوجلاو كيلارظن ًاهلوقا اقباطم نوكيىتح ىلا ر ظنت نا

 يمكحلا لاقو اهزاوج ا ص را لا ل : ورلا

 كا 3 و ىعم مالا لا ؤرىلعىوقبالادح؟ناوةب قرلا سم أ ميظعتهنم دوصقملا نا باوجلاوهلبقادت ل بجلا ىلارظنا

 نمدارملاوها ذهف عطقتو كدنا ل محال ىلحتلارثأ أرهظالل هنا ىرتالأه دم ,أنوهتتوع؟ىلاعت هللا ءاّوق نمالا
 2 اهباىفراكيلارظنأ

 ا 3 ىسوماب 0 0 00 00 اذه

 هذ. ىتفرعم قيلت نل

 رقتساو اهيلحتل لبحلات دن نافةءآهلرهظأ ىتاف لبجلاىلا 0

 ناءانعم ن وكيف يكو ىتنارت نا لقيم و ىنارت نالاقواهباا ليو كيلارظنأ ىرألاق هنالد_سافاذهو ره مظواهط تنثنو سا

 ىه(قالاسرب) كنامز لهأ ىلع كترتخا (سانلا لع كتيفطصا ين ىسومايلاق) اكدلبجلا لعج'ثيحتابآلا مظعأدارأ دقو ىنآ رت

 كايا ىمياكستب و( ىالكب و) ىزاج ىنااسربةارونلارافسأ



 لبةيناف نيعب لاؤدلإب
 ناهي لاو_لاو ءاطملاب

 هنالاضي أ نل ليل دوهو ةيقاب
 ايفن نوكيا ىرأ القيل
 اين يم نكمل ولو زاوجلل
 ذا ىثرع سلهبإب ربسخال

 نا.با| ىلا ةجاحلا ةلاحةل.لا

 لبخلا كارظنا نكلو)

 ىلع (هناكم ردا ناف

 , || وهو(قارتفوف) هلاح

 قاع هنال اضيأ اناليلد

 لبجلا رارقتساب“ةيؤرلا
 ىلا قيلعتو نكميوهو

 هناكما ىلعل دب نكموهاكب
 ىلع لدي عنتمملاب قيلعتلاك

 هناىل-ءليلدلاو هعانتما

 لقب مل راكدوإءجهلوق نكمي

 ىلا هت هدج وأامو كدنا

 مول دج وبال نأ نئاج ناك
 هإ_عف ىف رات هالد دجوب

 كلذ نعهسنآ ء ىلاعتهنالو

 كلذ ناكوإو هيلع هبتاعالو
 و بتاعك هيناعلالاحم

 قاهلوقب مالسبلا هلع
 نم ن وك نأ كظعأ

 ءاجنالأس ثيح نيله لا

 ىلجناملف) قرغلا نم هنبا
 هن.ز

 هلوقوهو لبجلار ارقتسا ىلعهتيؤ رقلعىلاعتهدال كللذاناق فاو ةزئاحاهسفن ىف ةب ؤرلا نوك كالذ

 هير ىلتاماف) ىلاءتةلوق © كلذف نيملاءا براي كالج ابو كمظعأ ام كل كي. رمال كالدجلا كيلا تبن

 نأ

 ناك اذاوه فن ىفدوج ولاراج سمو هو (ىنارت فوف هناكمرقتسا ناف لب +ا ار ظنا نكتاو) ىلاعت

 ةوفهلىلاعت هللا لعج اذا ىلحتل ا دنع ليحع:سمريغلب+ .كلارارقتسا نالدوجولا راحه ودرن ١تنثكلذك

 هياعىسوم لأسم قحسا نب دجتو بهولاق دارمي لأ ننارالاح نوك.ال ل يح تسيالاع ىنلهملاو كلذ ىلع

 ىتحةملاظااو قربلاود_عرلاو قعاوصلاو حاب رلاو بابضلاهنلالسرأةب ؤرلا ل حوزعدهب رمالسلاوةالصلا

 له ىلاعتهنلا ماو بناج لك نم خسارف عبر أمالسلاوةالصلاه يلع ىمومهيلع ىذلال ماب تطاحأ
 ب 5 ”رقبلا ناريثك ايندلاءامسلا ةكئالمهب ترف مال_-سلاوةالصا| هلع ىسوم ىلءاوذرتعيناتاومسا ||

 اذه نعتنكى ابر ىموملاةفديدشلا دعرلا توصك ةميظع تاوصاب س.دق:لاو حيبستاب را
 لاثمهياعاوطبهفهءاعاَوض َرعاو ىسوم ىلعاوطبها نأ يناثلا ءامسلا كح : الم ىلا ء ءتهنلا سعأ مث اي اضع

 لكترعدقاو عمسو ىأر ان نارمعنبىسومفيعضلادبعلا عزفف سيدقتلاو حب قلاب بجل مط دوسالا

 مهسنرو 0 0 0 ةرعُس

 وا ؛ًاوهعز هفدتشا 4 2 زففرانلا بهاي هماول ميافعلا ش ىلا 0 و
 كن اكممهسيئروةكس:الملاري_خهللاقف

 مأ أم هيلع كلربصالام ئرتىت> نارمع نبلاي
 . ءامسلا ةكالمةننا

 بهلكموناولأ مهابقاو م نيذلا نم ئمثمههبشيال هيلعاوطبوف هياعاوضرتعاف ىسو ىلع اوطبها نأ ةعبارلا
 نذلاتاوصأ نم ْئث مهم راقيالسسيدقتلاو سيب ستاابةيلاعمهناودأ ضيدإلا جلثلاكمهةاخرئاسورانلا

 ريصانا ارم نيب مهسئر وةك: :الماري_>هللاةفهؤاكب دتشاو هيلق دعرأوهاةيكر تكطصاف مهلبق هياو سم

 اوضرتعافىسوم ىلعاوطبها نأ ةيماكا ءاينبلا كلت ؟المىلاعت هنبا مأمن مث ارامريثكن مليلقةتلأسالا

 م-متاوصأ لثم عمس: لو مهل ةمرب ودرع مهعب هنا ىسوم عطةسي لف ناولأ ةعيس مههيلع اوط ء4يذ هيلع

 ىرت ىت-> كناكم نارممناايمهسئروةك الن :اريخهللاقفهؤاكب رثكو هنزح دتشاوافوخ هفوج “ الدماف

 قوه.لعاوطبهفهيلعاوضرتعاف ىسوم ىلعاوطبها نأ ةسداسلاءامسلاة < الم ىلاعن هللا ما ميل عربصتال ف

 000 ا تار ا رانزل وللا ةميظعلا 0 و لكدي

 وهو مهم جس ب هئوص عفر مالسلاوةالعلاهبلعىمومهآرامافهجوأ هعار ا ىف توعال

 | تق 0 اي نال فزاعتعا أىردأالف كدبع سذنالو فرك ذابر لوي وك

 1 ىذالرب صاف كبلق علخني و كفوخ دتشي نأ نارع نان تكشوأ ادق ممسئروةكس الأ ارييكهل لاق تم

 ةمظع نهل.+لا عدص شر علارونادبامافةعباسلاءامسلا ةكئالم هشرع لمح نأ ىلاعت هنلا سمأ متلأس

 َت ,وعالا دب .زعلا برس ودقلا كلا ناحس نول اوقياعيج م هتاوصأةكن اللات عفرو ىلاعو هناكبسبرلا

 ىلعاقعص ىسومفيعضلا د.ءاارشو هيف تناك ةرجش لكتكدناو كدنا وم -متاوصأ ةدشل لبا تراف
 ىسومهيلعسلج ناكىذلار حل |هيلعبلقوهتشغتف حو درا هتجرب ىلاعق هنا لس اف حور هعم سنا ههجو
 قافااملف ةماللا لئثمهيلع حورلاتماقأ اومالسلاوةالصلا هيلع ىسوم قرت< الش ةبقأ !|ةئيهكهيلعراصف

 اف هبلق مانا كك المىلارظن نموايصف دحأ كاربالهنأ !تقدصو كب تنمآلوقي و حب سي ماق ىسوم

 برئ كل موقيالو ئث كلدعيال ميظعلاهلالاو كواملا كلامو باب رالابرتن تك :الم ملغ ًاوكمظعأ

 لبجلا



 ا

 (انتاقيلىسومءاجالو)
 انددحوهلانتةو ىذلاانتتقول

 ل ببي ب ب ب |آ#آ#آ
 تقوال ىنعي (انتاقيل ىسومءاجالو) ىلاعنهلوق ع دوعق ا نم هيلع تنأام ىلعم دىنعم دغقا دعاقال كلوقكو

 ىسوم ملك ل جوز ع هللا نا ىلءليادةبآلا هذه ىو (هب رهلكو) هلوةوهوانناجانا هيف ىتأ,ناهلانتقو ىذلا

 مك ةطساو ريغ نم لج وزعهب رهلكىرشخمزلا لاف ىلاعت هللا مالك ىف سانا فاةخاو مالسلاو ةالصا|هيلع

 00: ببجبيسيض7ص لل يص2ص2دس لل

 انتاقيم هئيحمصتخا ىأ || همالك اذهحاولالا ف اطوطهقلخاكمارجالاضعب ىف هباقوطنم مالكا قاخينا همياكتو كلل ملكي

 ةطساوالب (هب رهملكو) انأالاهلاال ّنداابأ ىننالوقيال مرا كلذو ا ةرح#ثلا نالهداسفوهنالطب ف كشالوةلزنعملا هذماذهو

 ناكمناىو روةيفيك الو ||| ىلاعتهللا مالكن ا ىلا مهقفاو نموةلب اذا تبهذوهولاقامن الطب كلذب تبثف ىرك ذاةالصلا ,قأو ىف دبعاف
 لك نممالكلا عمسي هذطةرباغم ةفص ىلا عتللا مالكن أ ىلا نيماكسة لار وهج بهذو ميدقهناوةعطقةمتاوصأو فورزح
 ىخيشلاركذو ةهج ||| عمس مالسلاوةالصلاهيلعىسوم نااولاق لوقا اذه. نولئافلاوةيلزأ ةعدق ةفصلا كلو تاوصالاو فورا

 ىءوسم نأ تالي وأتلا || عامسدعبيالكلذك اضرعالوامسج تسلوهناذةيؤرد_ءسالهنام اولاقوةيقيقحلا ةيلزالاةف_هلا كلت

 انوص عمس مالسلاه لع نافلملاو فلساا نمءاماعلار وهج وةنسلالهأبهذمو فرحالو توصب سدلهمالك نأ عمهم 8

 ىلاعت هللا مالكىإاعالاد || ءاجا ارابخالاو رب_سفتلا له لاق+_ةقيقحوهلب وأت ف ضوخلا نعاوتكسو دق م الكب ماكتم ىلا عت هللا
 رايتعإب هصاصتخا ناكو لزن ىلا ءتهيلا نا ةصقلا ىفو ءانيسر وط ىتأ م ماصوهبايثر هطورهطتهبرتاقيمل مال لاو ةالصلا ةياعىسوم

 نيكلملاهنعىحنو ضرالاماوهو ناطيشلاهنعدرطوةيحان لكن مخسارف عب رأى لعل بجلا تشغتةلظ
 في رص عمس قى هل رد. انداوازرابشرعلاى أر وءاوطا ىف امايقةكبئال-1|ىأرفءامسلاهل اطشكو

 عمسإ لفهعم مال_سلاه يلع لبر بج ناكوهمالكه عمس أ وهاجانو ىلاعتو كرابت للا هملكو حاولالا ىلع مالقالا

 لىوناتو لص ل

 نوكينأريغنم هقيلخت
 امستكم تو_صلاكلذ

 هريغو قلخلا نمد_دال

 دابعللابستكم اتوص عمس لأساهاو كيلارظن أ ىنطعاهانعمسابعن/1لاقو كيلارظنأ ك سفن ىنرأهريدقت راصتخا هيف جاجزلا
 ىلاعت هللا مالكه م مهفيف هياغضافو قولا نمدهب جاهاملاين دلا ف ىريالىلاعتهنلا ناب هملع عمةب ؤرلا مالسلاو ةالصلا هيلع ىس ,وم
 قماطم الك عمساماف ىلاعت هنا. هنمانظةب ؤرلا لاس !ليقوةيؤرلا لاس كال ذ دنعف :ب ارح ىف قرختسا ىتح لالجلا عاونأ نم

 لأسفهق 0 ور || فاحلارظنلا قيطيالو ايندلا ف ىفارينارشبل سيل ىنعي (قارت نا لاق) كلذ نعهللا ىلاعتفايندلا ف ىرب
 رظذلا ىلا تقتشاف كمالك تعمس ىلا مال_لاوةالصلا هيلع ىسوملاقف تاماين دلا ف ىلارظن نموايندلا

 هيلع ىسومىلاعت هللا ملك املىدسلالاقو كارأالو شيعأنأ نمىلاب>تومأ مث كيلارظن أنألو كيلا
 برلاق) هلوسقب ةيؤرلا
 ىاث (كيلارظنأ ىنرأ

 ىأ فوذح قرأ ىوعفم | ّرإلاق كيلار ظن فر برلاقف ةيؤرلاهب رمالسلاوةالصلا هيلعىموملأس كلذ دنعف ناطيش كملكت
 كِيلارظنأ كتاذ قرأ قارتنلمالسلاوةالشل اهيلعئقوا لاعو كرا

 نإب كتيؤرنءىنكمىنع» || هذ_هرهاظب ةئجرا ا!ضعب وةلزتعملاو ج راوخلاو عدبلا ل هأ نمةب ؤرلا ىنن مكس دقو دل فال

 فَّرأ كارأ ىتح ل لجتت ىمطدهيالو لبيلدالو كلذ ىف مطةحالو ماودلاو ديب أ لل ن وكس: نا اولاق ىنارت نلىلاعت هلوقو هو ةبآلا

 ةسلتخم ءارلارسكب و كم || هولاقامل دهشي سيل ذاةغللا لهأ ىلع ىوعدو نيب أ طخ ديب الان وكس نان أ ىفهولاقاموةنسالو باتكك لذ

 ءارلا رسكب و ورم وبأ أ هوتي نلودوهبلا ةفص ىف ىلا عن هلوق كلذ ة ص ىلع ل دب و مهئمدح هب لة ملوةيب رعلاوةغللا لهأ نع صن
 اهتيلايهلوقو كب رانيلع ضقيل كلاماياودانوىلاعتهلوق هيلعلديةمايقلا موب توما نونمعي منا عمادبأ ليلد وهو امهريغةعبشم

 ليوأتلا اذهحسنا اناقلبقتسملا ف ىنتىلا الك نلاد يك اناهانعم نانا اولاقناف ةيضاقلا تناك
 ىف تيثدق هنافةنسلاو باتكلا لئالد نيباعجاين دلا ىف ىنارت نل ىأاين دلا ىلعال و #ت ىتارت نل ىنعمن وكف
 ةالصلاهيلعىسومناف اضيأوةرخآلارادلا فةمايقلا موب لجوز عمهم رنورب نينمؤاانا حصا ثردحلا

 ةب ؤرلا لأس هنا ىلع ليادةيآلا فو لجوزعهتلا ىلع عنة وزوجي و تحيبافجو ىلاعت هدا اف راع ناكمالسلاو
 ةيؤرلا ناانملعاطأس ثيف مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوماطأ سال ىلا هت هنلا ىلعةعئتمم ةبؤ رلا تناكو اف

 نم مزايف زئاج الا ىلع قلعملاو رئاج سم ىلع هتب ؤز قاع حوزعهللا ناف اضي أو ىل هنهتدا ىلعةزئاج

 زاوج ىلعةنسلال هال

 هسيلعىسوم نافةبؤرلا
 ىلاعتهللا نا دقتعا مالسلا

 داقتعاو هلأس تح ىرب

 هللا عز وحالامزاوج
 (قارت نللاف) رفكا

 يي يبيبيبيبيبيرريرورورووحوببححوحوحوحوححيصيبصببب ب ب سس ل سس سس س  سسسسسلسسسسسسسلسلسلل بشي مم ببي مس سس سس سس. ييييببببببب ببي سس يييس سس سبب



 ءالؤه عاقيا فو ىدب ىلعهيلع مهىذلا مهني د مده وةللاربتب ىأ (هيفمهام) رابتلا نم كلهم ( ربتم) ليئاغلا كلتةدبعىنعي (ءالؤهنا)

 (نولمعي اوناك امل طايو)ةتبلا ,هودعبالهناو رابتلل نوضرعملا مه مههناب مادصالا ةديعل مس و اطاريخ ةعقاولاة لما نءادتبملاربخ مدقتو نالامسا

 1: مانصالاةدامع نماولمعام ىأ ادوبعم ل بلطأأةدابعلل قحتلاريغأى' ( طا مكيغب أةللاريغأ لاق ) لحعمض + لطإب

 00 : 27 نيملاعلا م امو

 هجرخ أ لبق ناك م نأ نيكرتله ديب ىسفن ىذلاو ةظآمطاك اها انا لعجاىسوم موقلاقاك اذه هللا 2 4

 (نولمعباوناكام لطاب و) كالهالاريبتنلاو كلهمىأ(هيف مهامربتمءالؤهنا)ىلاعتهلوقو عي ىذمرتلا || 5 0 ١"
 مهماع دوعب الدب !مهلمح نالطب نمدارملاو هعفت و هن دئأف م دع) وأهناذدءباما ئشلا مدع نعةرابعنالطبلا 3ك 1 ذاو)

 ىاش م اجينأ (نوعرف
 (باذعلاءوس منوموس)

 باذ_علاةدش ذنوغم

 اهبلطاذاةعلسلا ماس نم

 وا هلزحال فانثتساوهو

 نمو أني _بطاخ ا نملاح

 مءانب نولتةي) نوعرذل7

 (ةءاسأ نويحتسيو
 (ملذفد) عفاننولتقتي
 باذعلا ىو زءادغالا ىف ىأ
 ةنحموأ ةمعن (ءالب)

 اندعاوو مظعب ر نم)

 (ةلايل نيثالث ىسوم
 اهانمعأو)ةاروتلاءاطعال

 ىسمومنأىور ( رشعب

 دعو مالسااوةالصاا هلع

 رص وهو ليئارسا ىنب
 مهانأ مه ودعةللا كلها نا

 ىسوم لأس نوعرف كله
 موصب ه يماف باك اهب د

 ره ىحو اموبنينالث

 نيثالثلا أامافةدعقلا ىذ

 كوستف هيف فولخ ركشأ

 اع هبلاهللا واف

 بيطأ مئاصلا مف فولخ نأ
 كسملا ع رنمىدنع

 ةرسثءاهماعدل زب نأد صاف

 ىلعبصن (ةليلنيعب رأ)هلهب رضو تقولا نمل تقوام (هب رت اقيم متف) كال ذل جلا ىذ نم مايأ

 (طلاكيغبأهنل اريغأ لاق )هيف عفنالالطاب ناكف ىلاعت هلاريغا لمع هنالارض مهنع ف ديالو عفن لمعلا كللذ نم

 مسطابيحلاقو ةلاهجلاب موءاع كح ةلكآمطاكا اهطاانا لعجا مالسلاوةالصلاهيلع ىسومليئارساونب لاقامل
 ىلع ملضفوهو) اطال ىنب أول باطأ ىندباطا يغب اهئلاريغأ مهياعراكسنالاو بهكتلا ليبس ىلع
 هنال نيملاعلا ىلع كلضف ىذلاوههلالا لب ريختر و سمتلب و باطي ا يثوه سيلهلالا نأ ىنعملاو( نيملاعلا
 ىل- ملضف هلوق ىنعموهريغةدابعال عاطب و دبعي نأ قحت_سبىذلاوهاذهفلاضفالاو ماعنالا ىلعرداقلا

 ناكن او مهريغل لص م ىتلاةرهابلا تايآلا نمهب مهصخا مهل ضف ليقو من امز ىملاع ىلع ىنعي. نيملاعلا

 نواتقيباذعلاءوسكك_:وموس نوعرفل ؟نءمك ا:.غأ ذاو)لجوزءهلوق © ممملضفأمهريغ

 ة قبلا ةروسىفاهرب_سفتمد_قهنةبآلاهذه (مظعمب رنمءالب كلذ فو كءاسن نويحت_سبوعءانبأ
 مب قيل فيكحف ةميظعلا منلاهذ_ميكيلع من ىذلاوهىلاءتهنأ عضوملا اذ_هىف اهركذ ىفةدئافلاو
 (ةليانيثالثىموماندعاوو) لجو زعهلوق وهل ملاك احلا انا لعجا اولوقت ىتحهريغةدابعب لاغتشالا

 رشعىنعي ( رشءباهانمءًأوإ)هدعقلاوذ ىهوتليل نيثالئانتاجانملمالسلاوةالصااهياعىسومان دعاو و ىنعي
 اذاليئارسا ىن دعو مال_سلاوةالصلا هيلع ىسوم نان ورمسفملالاق دها#جو سابع نا لوقاذهوةخلاىذ

 املف نورذبامو نوتايام نايب هيف ل-جوزع هللا دنع نم باتتكب مهيأ, نأ نوعرف مهو دعىلاعتهننا كلهأ
 ه سعاف ليث ارمسا ىنب هيدعوىذلا باّتكلاهيلعل زن, نأ لجوزعدب رىسوملأس نوعرؤ ىلا هللا كلعأ

 رجشلا قرو نملك ليل يقو بون رخ دوه, كوستفهف فواخر كن أت ءامافاهماصفاموب نيثالثموص,نأ

 ةجل!ىذريشع موصي نأ هللاهيمأف كاوسلابهتد_بفأف كسلا ةحتار كيف نم مشن ادك ةكسنالملاتلاقف

 رعشعلا كلت ىف ليثارسا ىنبةنتف تناكف كسلا ع ر نم ىدنع ب يطأ مئاصلا مف فواخ ن أت ملءامأهللاقو
 نامالسلاوةالصاا هيلع ىسوم ىمأ ىلاعت هللا نا ليقو مالسلاو ةالصلا هياع ىمومللجوزعةننااهداز ىنلا

 لاقا ذ_هلفاهد از ىتلارششعلا ىف حاولالا اطعأو هلك مث هللا ىلاهب برقتياماهيف لمعي واموب نيئالث موب
 اندعاوذاو ىلاعتهلوقوهوةرقبلاةروس فهل جأامليصفت وهانههركذىذلا ليصفتلا اذهورشعباهانمكأو

 هب رتاقيم متف) ىلاءتهلوقو و ليصفتلا ىلءانههرك ذولاجالا ىلع كانههرك ذفَإيا نيعب رأى سوم
 نالةليل نيعب رأهتدابعو مال سااوةالصلا«يلع ىسوم موداهنناهردق ىذلا تقولا متف ىنعي (ةليا نيعب رأ

 هيخأل ىسوملاقو) جحلاتيقاومليقاذطولامعالا نم لم هيف لمع! نأ ردقىذلا تقولاوهتاقيملا
 رومأ لصأو ىنعي (ملصأو) كيلا عبجرأ ىتح ىدعإ نم مهيف ىتفيا تنأ نك ىنعي( ىوق ىفىنفاخا نوره

 مهبل ناسحالاو مهب قفرلا دب ريام مع هللا ىضر سابع نب !لاقوىلاعت هللا ةدابع ىلع مهلج-او ليث ارمسأ ىن
 مالا اذه نم دوصقملاو مهعطتالو ضرالا ف ني دسفملا قي رط كال -تالو ىنعي ( نيد سفملا ليدس عممفتالو)

 ىلق نمط نكلوهلوقكر وهف نيد_فملا لبسي نينك مل مالسلاوةالصا| هيلع زن ورهنالديك أتلا

 كلوتكو

 ىنفلخا) ةيح الن ات فطعوعه (نورههيخأل ىموملاقو) انهاهلصؤوةرقبلا ىف نيعب رالازك ذلج ا دقلوددعلا| نهاغلابمتىأ لاحلا

 ىلا مهنم كاعد نمو (نيد_فللاليبس عبقتالو) ليث ارسا ىنروما نم حملصي نأ بحام (مصاو) م-يبف ىتفياخ نك (يىوق ىف

 : هعطتالوهعبتت الف داسفالا

 0 ا 1 7 يي



 مودع كلهم نأ 35 رىسعهلوقوه ( ليئارسسا ىنب ىلع ىنسحلا كب رتملكت نو) راجشالاوراونالا ةرثكوقاز رال ةعسوبصحلاب .

 00 ضرالا ىفاوفعضتسا يذلا ىلع نم نأ دي رووأ ضرالا ف مفاختسيو

 ضرأ ىنعي(اهب راغمو ضرالا قراشم ) مهي ديأ تحن نيفعط: سم مهو ريصف مه هوم دحشسأو مهؤانب واقف

 اهب راغمو ضرالاقراشتدارأ ل يفو اهب-اونو اهتاهج عيجاوم راغهراهقراش#دارأررصمو ماشلا

 وهو ضرالا تاهج عيجدارأل يقو برغلاوقرشلا نمهيليامو سدل|تدب وهو ةسدقملا ضرالا
 صرال اكل دقو ل_ئارساىن نماناك امهيلعهمالسوةللا تاواص ناهياسو دوا د ناللاق جاجزلارايشخا

 راحشالاو رالابا هيفان كراب نعي ةسدقملا ضرالا اهم ىلعل دب (اييفانكرابىتلا) لجوزعهلوقو ْة

 مهذعو ىهو هللا ةملكت ءو ىنعب ( ليث ارسا ىنب ىلينسحلا كب رت ملكت ةو) ةعسلاو بصخماو عو رزلاو
 اوفعضتسا نيذلا ىلع نم نأ دمرنوهلوق ىهةنل لكل يقو مهدعب نم ضرال ىف نيكهناو مهو ده ىلعرصنلاب
 هنكم نمهب مهد_ءوامزاجتااهءامو نسحالا ثننأت ىهو ةملكلل ةفصىنسحلاو ةبآلا ضرالا ىف
 مييلعدب ىلهتدتنا من موهو ماقلا كلذ مط لصح امنا ىنعي ( او ربصامي) . مهودع كالهاو ضرالا ف
 رامدلاوانكحلهأو ىنعي (انرصد 2و١ مط نوع رف ىذأوهني د ىلعمه ريص بدسإ مظو دع و زاجتا نم

 نسحلالاقور وصقلاو تويبلا نمنون+ اؤناك ام دهاجلاقو ناينبلا كلذ نم نومقسي ىنعب (نوشرعي

 ءار وهفلخو هعطقاذاهز واجو ىداولازاج لات هيف مهقارغاو هموقو نوعرف كالها دعب رحلا ليئارسا
 ىلعاوناف) ىلاعتةئلاركش هماصف هموقو نو ءرف كلهمدعب ءاروشاع موب رحبلا ىمومربع ىلكلآلاقوهرهظ
 نو.ظاوبو نومقبى'نوفكعي موق ىلءرصلاةزواجمدعب ليئارساونب رف ىنعب ( مط مانصأ ل عنوفكعي موق
 رقب ليث مانصالا كل: تن اكهيي نس نب لاق هللا نود نم اهنودبعي | اوناكمط ليا ىنعي مط مان صأ ىلع
 ليقور حبلا لحاسةقرلاب ىنعي ةقرلاب الوزن اوناكو م1 نم موتنا كئلوأ ناك ة دات لاقو لجكلا نأشلوأكلذو
 ونبلاقىنعي (اولاق) مطاتقب مالسلاوةالصلا هيلع ىد .وم ىعأ نيذلا نييناعنكدلا نم ماوقالا كئاوأ ناك
 اهنودبعي مان_ص أ مطاكىنعي (ةطآمطاك اطل انا لعجاىسوماب) لاثعلا كلذا اوارال ىسوملا للاردن
 فل يئارسا ىنب نءاكش كلذ نك ملوهللا هجر ىوغبلالاق همظعنوهدبعناطا تن ال لعجافاهنومظعي و
 رضيال كلذ نأ اون.:ظورىلا هن هللا ىلا هميظعتب برق: نو همظعن ايشانل لعج |هانعما# او ىلاعت هللا ةينا دو
 زوج هنأ اومهوت مهنا كلذو ليث ارسا ىنب لهج ةياغ ىلع دبا ذههريغلاقو مهاهجةدشل كلذ ناكو ةنايدلا
 تااون ىنلا تايآلا ىهو هتر دقل اكو ىلا ءتهننا ةيناد_>و ىلعةلا دلا تايآلا اوأرام دعب ىلاعت هئااري -غ ةدامع
 نأ ىلع مهلهج مهلمف- ىلاعت هللاريغ مهتدابعو مه رفكبر حبلا يف ىلاءأهللا م-هقرغأ ىتح نإ روعرف موق ىلع
 مالسلاوةالصلا هيلع ىسوم مهءاعّدرفةظآمطاك اطا انللعجا مال_اوةالصلا هيلع ىسوم مهيبنل اولاق
 ىذلاوههنالهاوس ديعي نأ ق>ت سال هناو ىلاعن هللا ةمظعن واهب ىنعي (نواهجن موق متالاق) هلوقب

 هللا لوسرنأهنعهللاىضر يالا دقاو ىفأ نءهنممك انأورحبلا ىف .هةرغافهموقو نوءرف نم احنأ

 تاذاطلاقي موتحلسأ يلع نوقاعياوناكنيكرمشلل ةرجشب سم نينح ةوزغ ىلا ج رخال ل -و هيلع هللا ىلص

 .اوناك ابو)ن اينبلاو تارامعلا نمرصم ضرأ ىف (هموقو نوع رف عنصي ناكحام) لاصئتسإاب كالطا

 'ىنيانعطقو ىع (رحبلا ليئارسا ىنبهانز واحو) لجو زعدل اوق و بانعالاو رامعلا نمنوشرعياوناك امو

 ناحيس ل سوهياعقتلا ىلهةللالوسرلاقف طا ونت اذمطاكطا اون أتاذائل لءجاهللالوسراياولاقف طاونأ

 ىنسحلاو نورذحياوناك ام ىلا

 ىأ تغءةلص ىلعو ةملكلل

 بسب (اوربصامي) هيلع
 اثاحهب كيس>و مهراص

 ناىلعالادوربصأا ىلع

 هلكو ع زجلابءالبلا لب اق نم
 رباب هلباق نموهسيلا هللا

 (انيمدو) جرفلاهلهنلا نمض

 عنصيتاك ام) انكلحأ
 سس (هموقو نوعرف

 روصقلاءانب و تارامعلا

 (نوشرعب اوناك امو)

 ةديشملاةيذبالا نم نوعفر»

 ىئاشءارلا مضب و هريغو

 مهبيذكتو طبقلاو نوءرف

 امول-ثارمسا ىنبة مق
 نممهذاقنا دعب هون دنحأ

 تإنآلا مهتتياغمو نوعرف

 ردبلا مهتز واجمو ماظعلا

 كلذريغورةبلا ةدامع نم

 ىلص هللا لوسر ىلتيأ
 نم هآرامم لسوهيلع هلبا

 انزواجو) ةني دلاب ليث ارسسأ ىن

 ( رحبلا ليئارسا ىنب
 ىسوم مهب ربع مهنأ ىو ر

 اهتدابع ىلع نوبظاوب ( مط مانصأ ىلع نوفكعي ) مويلعاورف ( موق ىلعاوناف) هللا ركشهوماصف هموقو نو ءرفهنلا كلهأ امدعب ءاروشاع موب
 ةفاك ارو ملع نوةكعي مانصأ ( ةظآمطاك )هيلع ف كمن امص (اطاانل لعجاىسوماب | ولق) ىلعوت زج فاكلارسسكبورقب ليثاق تناكو
 فت لو ل اذل لعجا مئلق لاققف هؤامفحب نأل بق كين دعب متةلتخا«_دعهللا ىضر ىلع ىدوهب لاقاهد_ءبةإ+-١تعقو كلذلو فاكلل
 هدك أو قلطملا لهجلاب مهفصوف ىملنعلا ةبآلا نم اوأرامرث أى لع مطوق نم بمد: (نواهجت موق مكنالاف) ممادفأ



 دازحلادالو ًاوهو ىفدلا ىهو(لمقلاو) ءوثأسمثهىل يئارسا ىنبت وي لخدب لو مهايثو: مه وس فوقسو ,هرامو مهعرز تلك اف(دارجلاو)

 . ىتح مب ارشو موهماعط ىف عقت ٌتناكو ( عدافضااو) نادرةاار نق (؟؟) و ثدغاربلاو أ اهتحنج أت ابن لبق

 اجلا نو اإل أ سا هيفىف عمت لجرلا ماكنت اذا
- 

1 

 ىسوم اوناف فاعرلا ناكمهيلعلجوزع هللا طاس ىذلا مدلا نإ رسأ نب ديز لاقومدلاالا نوب سيال مايأ ةعبس ا و تاع أ (مدلاو)
 الرز اقلب ورم ون دف افا اذهانع فشك كب رانل عدا اولاقو نوقلي ع اة ماعا ١ ع تقل 53

 ع دل ١ ه4

 ىلاعتهلوق كلذد اونمؤي لف كلذ مهنعف شكتفدب رمالسلاوةالصاا هيلع ىموماعدفليئارسا ىنب كاعم 5 0 0 :
 نااهمل. دفتواضعب اهضعإ عبتي ىنعب (تالصفم تام دلاو عدافض' اوٌلُمةلاودارحل أن افوطلا مهياعانلسراف 1 0 3 ١
 نوئمؤعء اع ومجح

 اونمؤي لف نامالا نع ىنعي (اوريكتساف) رهشةدم نيبا ذعلكنيب واعوبسأ اموياعموقي ناكباذعلك ا
 امو ءامىل يئارسالا ىلي

 ىذلاباذءلامهبلزنا لو ىنعي (زجرلا موياععقواد و ) ىلاءتهلوق ف نو ءرف ل | ىنعي ( نيمراموق اوناكو) 00 1
 : 3 ١ 50 ا 0|( لحيفو امد ئطبعلالت
 كعب تالا تاكتلاوعو نيو الا رارل زر دلل لوو دعب امون افولعلا نسعد ةيالا ىفدرك.ذ 6 ليثلا م-ييلعلاب

 00 واو عر لدا ع نوعا نر لزق تيدقتولا شيلا تايالا:| ١ ءايشالا نما (تايكو
 نم*فئاط ىلع سر ارجر نوعاطلا !وهيلعةننا ىلصهنلا لوسر لاق لاق دز نبةماسأ نع © نوئفادتر (تال_هفم) ةروك دملا

 اوجرخالفاهم مت: أو ضرإب مقواذ اوهيلءاوم دقت الف ضراب هب متعمس اذاف مكلبق ناكن م ىلعو أ, ليث رمس لكشيال تارهاظ تاندبم

 ليقو كأبنايليقوكادوأ ا: ىنعي( كدنع دهعام كب رانل عدا ىسوماياوناق ) ى اءتهلوقو و هنمارارف هللا تانآ نماهمأ ل قاع ىلع

 نيبال كنيب تاقرةموأ

 0 (اوربكتس ف رهش

 اموقاوناكو) ىسومب ناس<الا
 مهبلع عقو الو نيمرحي
 وهوربخالا ب اذعلا (زجرلا

 روك ذلاباذعلاوأمدلا
 اولاق) دحاو دعب ا دحاو

 كب”راشل عدا نوما
 د ردمباب دست ك

 هوما ااوهوكدنع هدهعل ىأ

 عداىأ عدابقلعتت ءايلاو

 هدهعب هيلا السوتمانل هللا

 1 تت ن1

 نانسرنلو نامؤنلزجرلا

 ى ا زجرلام_بنع انفشك

 نامزلا نم دح ىلا( لجأ

 نوب ذءفةلاحال (هوغلابمه)

 مط مدقنام مهعفنيال هيف

 فشكحو لاهمالا نم .

 مجاعا) هلواح ىلا باذعلا

 ىأال باوج (نوثكش

 ىمهانقرغاف) باوثلا دضوهباقعلا نأ!مماعنالا دضوه (مهنمانمق.ناف):ورخؤيرلو ثكتلا اؤجاف مهن :ءانفثك امل

 مونإب) هنو دصق. هب نيعفت ملا نالمميتلا نم «قاقتساو هئام مظعمور حبا انو هوأءرعقءكرديالىذلارحبلاوع(لا

 ناسرناو كل نامؤنل )انب عقو ىذلا ٌباذعلا ىنعي (زجرلاا نعت فك ننل) كتوعدةباجا نمك دنع دهعامب

 انفدك اماذ) اؤاش ثيحاو هذ ىت>- ليث ارسسا ىنب نيلخ وهب تدجاع نق دصنل ىنعي ( لوئارسسأ ىن كيم

 مط لجأ ىذلا تقولا ىلا ىنعي (هوغااب مهلجأىلا) مالسلاوةالصلاهياعىسومةوعدب ىن».( زجرلا مهنع
 هباوفب لفهومزتاا ىذلا ٌدهعلا نوضقني مهاذا ىن-ءي(نوةكني مهاذا) ميا ىف قرغلابمهك الهاتقو وهو

 مالسلاوةالصا|هيمل 2 ىسو» ق دص ىلءةلادةقيقحلا ىف تاز كم ىه تايآلاهذه ىف ى اعت هنناهرك ذام نأ معاو

 نبا ارسسالا نود ىطبمتلاب هصاصتخاف ليئارسسا ىن نود نو ءرفل ًاباصتخم ناكب اذ_ءلا نأ كلذ هجوو
 زم نك 00 ا دود دفق نو عزف وقو ةلسفاعومت نام أنف لائاررسا ّظ :نوكو زم

 افتا ازجتنملا كلتب نو:مؤيال من نوعرفل ؟لاح نم لع ىلاعتهنلا نالاقو ضرت عم ضرتسعأ اف اًضيأ
 ع وءاشيام لعفب ىلاعت هنلا نا ةنسلا لهأ به ذم ىلع باوحلافامم ريثكتاراهظا اومهيلعاويلاوت ىف ةدئافلا

 ناكمهضعب نانو ءرذ موق نم ركاز هسا ةباعر قال ازمعملالوق ىلعامأو لعفي امل ئسي الدب ربام

 انمقتناف) لج وزءهلوقف هدا ركل عأشاو موباعاهالاو بسلا ذهلفاهروهظو تاز روكملا كلت ىلاوش نمؤي

 باذهلابةمعنلا تاس ة_غللا ىف ىف ماقتنالا لصأو مهعينص ءوس ىلع مطةب وقع مهانأ افاكيىبعي (م-ونم

 مهرفكنعاوعجربمواونمؤب رف تارمباذعلا مهنع فشك اللاعت هنأ ىعملاو 7 مهانقرغاف)

 رحبلا ىف ىنعب ! ميا ىف ,هانق رغافهلوق كل ذف قرغلاب مهكلهأ نابمهنم مقتتا مط لجأ ىذلا لجالا اوغلباماف

 اهب رع ةين اب رسةظفل فورعم ميلا ىرهزالال اق هئام مظعمو رحبااةحوهليقوهرعق كردبال ىذلا ميلاو

 لينهبدا ماو ميلا ديف قاف ىلاءتهلوق كلذ ىلع دب وبذعلارصلاو حلما رصبلا ىلعميلا مسا عمتي وبرعلا

 ىلع ةلادلااننإب اباوبذكم -من| ببسي مهتانقر غار مهاتك د هأ عي (انتاب اباوبدذك مهناب) بذ ءوهورمصم

 لول ٠ نعاون اكىل- هقو نإضر عم ىنعل (نيلفاغ) انتا نعىنعي (اهن ءاوناكو) انيبن قدصو انف. ادحو

 نالازومن نيلفاغاومساهنءةلفغلاك اهيلا تافنتلالا مدعو تايآلا نع ضارعالا ناك امو نيلفاغمهب ةمقنلا
 موقلاانكم وىنعي(نوفعضتسإا اوناكنيذلا موقلا انثرو أو) لج .وزءهل أوقف ناسنالا لعف نمتسلةلفغلا

 ليئارسا ىنب ىلع اوطاست دق اوناكهموقو نوعرف نأوهو مهسفن أى لءنوباغيو نورهقياوناكنذلا

 اهنعاوناكوانتاب اباوب ذك,
 ودب مه(نوغءطتسياؤناكنيذلا موقلا اننثروأ و)اهيف مهركتف ةلقو اهنعمهتافغوتابالاب مهب ذك ببسب مسهقارغا ناكهكأ (نيلفاغ



 نض

 ربخلا فو تبسلاىلاتبسلا نم مايأ ةعبس مهياع ماقأ ام دعب دار ولا مهنعهللا ف شكسف لجوزعدب ر ىس ءوماعدف

 ل قبدق اولاقف ةيقب مهرامو مهعورز نم قب دف ناكوءاج ثيح نمدارجلا عجرف برغملاو قرسثملاوحن

 ارهشاو.ءاقافةثيبخلا مطلامعأىلا اوداعوهيلع اودهاءا اوفي لواونمؤي لفاننيد كراتب نحن ا.فانيفاكوهام

 هللا ىضر سابع نبا نع ريبج نب ديعس ىورفهيفاوفلتخاو لما مهياعلجوزع هللا ثعب مث ةسيفاعف
 وهو ىندلا لمقلا ىلكلاو ىدسلاوةداتقو دهاج ىلاقو ةطنخلا نمج رحىذلا سوسلاوهلمقلانا امهنع

 وهقاسارحلا ءاطلاقودار | نمبرضوهو نانجلاوهةديبءوبألاقو هلتحنجأالىذلا دارج اراغص
 هسياعىسوم لجوز علا يمر ابخالا باص الاق ميلان وكس وفاقلاحتفب ار قي نسما ناكوهسفن لمقلا

 سحلو اهلك اهلك افمهراغو مهعورزو مهو رب نب قاف عينت لدعلا را لاب ون اخ م بيثكلا
 نب بديعسلاق الق التما اماعط مهدحأ لك | اذافهضعيف» دلجو ,هدح بوت نييلخ ديناكو ضرالا

 دربالف ىحرلا ىلاةب رجأ ةرشعب جر مهنم ل جرلا ناكو بوبا نم جر ىذلا سوسلا لمقلا ببسسملا
 رافشأو مهجاوحو مهراشبأو مهراعشأت ذخأو لمقلا نم مهياعدشأ ناكءالبب اوب اي مف :زفقأ ةثالث اهم

 كب رانلعداف بونتاناىمومباوخرصفرارقلاو مونلا مهعنمو مهياعئر دا هناك م هدولج مزاو مو: ويع

 ناقحأ طقانك اماولاقو يبا لامعالا نمه_لعوناك ام ثبخأ ىلا اوعجر و كلذ دعب اوكف تبسلا
 مهيل عهللا لسراف ةيفاع فارهشاوماقام دعب مهيلع ىسوماعدف باو د لمرلا لع مو.لاانم وح اس هنأ نقيقسأ

 هيفد_جوالا اماعطالو ءاادجا تكا الف مهتين ١ اذ مهنمعطأ او مهتينفاو مهن :ويباهنمت“ التماف عدافضلا

 ل ديف عدفضلا ِش اكش نادارآ اذاف هقلح ىل غلبتف عدافضا ا ىف ساحب م هنم ل_جرلا ناكو عدافضلا

 هتبكر محطضا اذامهدحأ ناكو مهناربن عيفطتو موبلع مهماعط دسفتف مهرو دق ف بثت تناكو هسقق

 عدفضلاهقبس لك انآ دارأ اذاورخالاهقشىلا بان, نأ عيطة_سيالفاماكر هيلعن وكن ىتح عدافضلا

 ادي دش ءالب كلذ نماوقلف عدافضت التماالااردق جفبالو عدافض“ التماالا ابيع مهدحأ ندكالو هيف ىلا

 ل ىلع جوزعهنلااهلسر أاملفةب رب عدافضا | تناكلاقام_ممعهللا ىضر سامع نبا نعةمركع ىورو
 روفت ىهو رينانتلا فورانا| ىلع ىلغت ىهورود -ة|!ىفاهسفنإب نذق:تلعجو تءاطأو تءمس نوعرف

 هنوقليام مالسلاوةالصلا هيلع ىموهىلا اوكشواوكب كالذاوأ رامافءاملادرب اهتعاط نس لجوزع هللااهماثا ا

 هللااعد مث قيناوملاودوهعلا م-مماعمال_سااهيلع ىسومذ_خافدوعن الو بونت ةرملاهذهاولاقو عدافضلا نم ْ

 اوضقن مةيفاع فارهشا اومافاف تبسلا ىلا تبسلا نماعبس مهبلع تماقأام دعب عدافضا|مهنع ف *كو لجوزع

 اوكنف اطيبعامد هنودح راهمالاورابالا ن* ن روقتسيام لكوام داهلكمههايمت .راصواطيعامد 7 يلع

 انتيعوأ ىف دحنال نحنوان رحسي نبأ نماولاقف «رحسلاقف مدلاالا بارهشانل سيل اولاقو نوعرف ىلا كلذ

 نا ىت- ءام ىل_ئارس اللوام د ىطبقلل جرخيف ءامل!اهيفةرا ناغرفب وامد ىلدبقلا ىل, امو ءام ىلنث ارسءالا

 بصق كلام نم ىنقسااط لود شطعلا مه دهج نيح ليئارسا ىنب نمةأرملا ىلا ناتنوعرذ ل نم ةأرملا

 ١ كلذ ىلءاودكفامداهؤامراصاهغضماذافةبطرلا اراجشالا غضم ىلا رطضياهن| ىتح شطعلاهارتسعا نوعرف

 ىلا ءاملا ىف اوماق ىت->

 قرغسلج نف مقارن
 0 لسخديرو

 وأةرطقءاملا نمليئارسا

 نوعاطلاوأ ىرد+ا وه



 اوييطتيلسأ 0 ا وا 1 ا الا (ةنحلا مهمءاجاذاف)
 نماهمالءاطلا ىفءاتلا تمنداف
 اهناوانئياصأ ال مهناكم الولو

 ءوةهنملاىفاذالخد

 ةئيسلا ىف ناو ةنساملا

 سنج نالةييسلا تركو
 نئاكلاكهعوقو ةنسحلا
 عقتالف ةئبسلاامأ و هنرثكل
 ئنالا عقب الوةردنلاىفالا

 ببس (مهرئاطاغ الأ ) اهنم
 (هللا دنع) ,هرمشو مهريخ

 وههللاو«ةئيشموهمكح > ىف

 نم مهبصيم رد. ىذلا

 نم لكل قةئدسلاو ةنسحلا

 مهرثك أ نكلو) هللادنع

 اولقو) كلذ (نوماعيال

 هن ندم هل اناث امهم

 كل ن-كا فاهم انرخستل

 امامامهم لصأ (نينمؤمب
 تمض ءازحلا ىوالا اف

 ةدكؤملاةدب زملاامايبلا

 امىتم كلوقى ءازجلل
 اونوكناهبأجرخأ جرحت
 فلالاناالا كب نيدذناماف

 ر ركةالاقثتساءاه تملق

 بهذملاوه و نيسناحتملا

 قوهو ىرصبلا ديد سلا

 ىأ 5 بسصنلا عضوم

 امهل نيب ةبآن مو ئثاميأ
 عجاراهب و هبىف ريمضلاو
 وك ذلوالاناالاامهم ىلا
 ىلعشن أىناثلاو ظفللا ىلع

 ةيآلا نعم اهمال
 ارابتعا ةبا اهومساع او

 اودصقوأ ىسوم ةيمستل

 الس راف)ءا ازهتسالا كال:

 مهثورح قوفءاملاافطل يق ليسوأر طم نم مهبلغو مهب فاطام (نافوطلا مهيلع

 (ةنسحلام متءاجاذاف ) ىلاهتلاقفارفكوا درمالااودادز.لة دشأاو مهءلع نحلا كللتو باذعلا لوزن دنع مهنا 5
- 

 نحنواط نوق>ّةسم نحن ىأ (هذهانل اولاق) تافآلا نمةمالسلاوةيفاعلاو ةءسلاو بصلاو ثيغعلا ىنعي

 ىلءهوركشيف مهياعهللا لضف نم كلذ اوريو نا دب الا ةصو قازرالا ةءس ىفاذا ترج ىنلاةداعلا ىلعاهلهأ

 (اوريطإ) مهسفن ىف نوهرك« اماوروءالبلاو ضرملاو ب دجلاو طحقلا ىتعي ( ةئيس مهب ىت ناو )هماعنا

 ولف مهنا عي (هعم نمد ىسو* ) ا رطل ةكانايصالتو عل

 مى عوج ةدملا كلت 2010111 طقاهوركمرب «عةيسنا رس عوةت 2 سيكا 0

 بصخلا نم موميصن نأ ىنعي (هللاد- دع مهرئاطاماالا) طقةيد وب رلاىعدالةعاس عجووأةليل ىجوأ

 0 ا الا راما ىشز ىابع القطا نسملكرتلاو ركن اوت بدجلاو

 مهراك لاق ناو ىاعتنلا نم يبا امين تب ( نوبلعيال راك أنكاو) زال ادع دكا دنع

 اق ردا الا نوفي 0 يا ؟نالنونلمبال

 ىنعإ ؛ (نين ءؤمكل نحاف) نبل نسي نا فرصتا نب( حس طوق وهو رح دنع

 لجوزعهتلا باجتساف مهياعاعدف ةوعدلا باحْمأديدحالجر ماللاوةالصلاهيلعى هوم ناكو نيو دصع

 ةداتقو ريسبج نب ديعسوامبنعةلنا ىضر سامع نبا لاق (نافوطلام-مياعاناسراف) ىلاءنلاقف هءاعد

 هموقووهىنأاب ولغم نو ءرف عجروةرحسلا تنمآ امل اولاقضءب ىف مهضعب مالكل خد قدعسا نب د#و

 وهو نينساالوأ مهذ_خافتايآلامهبلع جوزعةللا عباتفرشلا فىدامْعلاورفكلا ىلعةماقالاالا
 برايلاقو ىءوم مهباعاعدفاونمؤي لفاصعلاو ديلا تازجتم لا نم كلذ لبق مها ارآوتارّعلا صقنو طدعقلا
 مويلع اهلعجت ةبوقعب مهذقت بردهعلا اوضقن دقه موق ناواةعو ىنثب وضرالاىفالع نوعرذ كددعنا

 ءامسلا نمرطملا مهي راعمتلالسزافءانماوهو َنافوطلا مهماع هللا ثعبف ةربعو د 0 وخل

 تار لاء اك ينام وح ابتلا تود 0 ارب وليئ اس ىنبتوسو

 نافوطلا ءاطعو دهاج لاقو ثيسا| ىلا تدسلا ن.« مايأة عبس .يلعمالا كلذ ماد وأيشاوامءيلو كر تلا ىلع

 ناام_معهللاىذرسابعن:اةباورفو م-مثورح ق وفافطءاملانافوطلا ل_:اقملاقو ضرالا ىف ىئب مْ

 نحتنف راطملا اذهانعفشك,ك رانل عدا ىسوماياولاق كلذ دنعف مهب فاط ل جوزعهنلا نم ىمأ نافوطلا
 مههنلاتننأ اونافوطلا مهنع عفر فب رمالسلاوةالصلاهيلعىب مهوماعدفليثأ ارمساىنن كعم لسرنو كب ١ نمؤت

 ةمعنالاءاملا اذه ناك اماولاقف مهدالب تبصخأو رعاو عرزلاوالك- || نم كلذ لبقهتبني لأ يش ةنسلا كلت

 رجشلا يقر وو مهراممو مهعر علك مااا ع ءاعهللا ثعبف ةيفاعىفا ارهشاوماق اونمؤي لف ائملع

 اهريغو با اوبالا ىفّدي دحلارب_ماسملا لك رنا تايقااز جت دان ,ويبلافوقسوٌناوبالا لك أو

 اوجهف عيش كلذ نم ليئارساىنب بص,ملوهنم طبقاارودت ال تماو عبشيال ناكف عوجلابدارجلا ىلتباو
 كلدب هقاثيمو هللا دهعهوطعأو كل نامؤنلزجرلا اذهان: عتفشكنألكب رانل عدا ىسوماياولاقو اودضو

 اعدف



 انيديأ تحن نور وهقم مهماورهقلاوةبلغلا نم هيلعانك امىلعانا اوماعيل ءانبالا لّتق مهيلع ديعنس ىأ ىزاخت لئقنس (نورهاق مهفوفاناو
 هعايتا ىلا مهو ءدب وانتءاط نع كالذ مهطبثيفه دي ىلء انكم باهذب نومجنملا ث دحن ىذلادولوم اوههنا ةماعلا. هوتيالئلو اوناكاك

 نا) مهيلعرص.لابا دعوو مط ةيلست مهءانب أل تقنس نو ءرفلوق نءاوءزج نيح كلذ طلاق (او ربصاو ةئلباونيعتساهموقل ىسوملاف)
 ضرأ مهاب هتين +. ف (هدا .عنمءاشسي نماهمروب ةئنإ) ايل اوأالوا:ةرمدم ضرأ لوانت ف سن حالو أر يعم ضرأ ىأدهعلل ءاللا (ضرالا

 (١؟18) ١ طبقلا نمو مهنمنيقتمالةدومحلا ةمعاحلا نابةراشب ( نيقتما/ةبقاعلاو ) رسعم

 ناكو ةلاسرلاب ىسوم مهءاجا هاف ىمومدلوام دعب ليثارسسا ىن ىف لمقلا ك ارتدق ناك امهن هللا ىذر سايعغ

 انا لاق نو عرف نا ىنءملاو لئارسا ىنب ىلع لتقل وداعاف لدا مهياعاود.عأ نو ءرف لاق ناك امد سعأ نم

 كلذ ىلعرداقهنانوعرف نيب مث هتكوش لقنل لدقلابهموقددعل ياقت ىف ىف نداف هموقب ىسوم ىوقتي

 مهبلزنامىهومى اا وكش لزئامليئارسا ىنب:لزئالو مويلعةردقلاو ةبلغلابىنعي(نورهاق مهقوفاناو)هلوقب

 |هيفهموقو نو ءرف ىلع هللا اونيعتسا ىنعب (اوربصاو ةئلاباونيعتسا) هيلا اوكش امل ىنعي (هموقل ىءوملاق)
 ضرالا نال كاذب أو مكسفن أ ىف هراكملا نم مكلانام ىلع اوربصاو ككل ىفاكدلاوههنلا نافءالبلا نم مكب لزن
 نمعامطا |اذهو (هدامءنم ءاشي نماهتروب) ىلا عت هللاهلكض رالا تناك ناو رم مضرأ ىنعل 6

 دعب ,هدالب ومهضرأ ليئارساونب كلع وهموقو نوعرف كلبي نا ليئارسا ىنبل مالسلا و ةالصا| هيلع ىسوم

 ةنجلادارأ ليقو مهو دع ىلع نيقتما/ر فاغلاو رصنا| نا ىنعي ( نيقتمللةبقاعلاو) ىلاعتهلوةوهو مهك الها
 ىخذكرس بع نب|لاق (انثئجام دع: نم وانيتاتن أل بق نمانيذوأ | اولاق) ةنملا نب رب اصلا نيقا ا ةبقاعنا ىنعي

 هلاقام اوعمسا ل ليا رسا ىن نأ ىنهملاو ليئارسا ىنب نمل ةئاتسىسوم عبةةرحسلا تنمآ املامهمعهنلا
 ىنب نا كلذوةلاسرلاب ىن_ءيانيت أت نأ لبق نمانيذوأ دق ىسومل اولاقةيناثةيهلّدقلا نمدهب مهدعوو نوعرف

 ءاجامافراهنا| ف دن ىلا ةقاشلالاسعالا ىف مهلمعتسي ناكو هموقو نو ءرؤ ده ىف نيفعضةسم !وناكل يئارسا

 مييلعل تقلا داعأو راونلا عيج مهلمعتسي ناكف مطامعتسا ىف نوع رفد دش ىرحام ىرجوةلاسرلاب ىسوم

 ليئارسا ىن نأ مهوب مالكا !ذهرهاظوةلاسرلاب ىنعي ان جام دعب نموا نيتات نأ نمانيذوأ اولاقف
 د_ةناك مالسلاوةألصلا هيلع ىس .وم نأ ماهمالا اذه نع باوحلاورفككلذوةلسرلاب ىمومءىجن اوه 0

 ةدشلا تدازدقدهنا اوأراءافروفاا ىلعنوك كلذ نا اونظفةقشملاوةدشلا نمهيفاوناك املاوزب مهدعو

 (لاق) هيف نحناملاوز نمهبانتدعوام نوك,ىتةانتثجامدعب نموا. تان نأ بق نمانيذوأ اولاق مهباع

 مكاعجو ىنعب (ضرالا ف كتفلخ.ت سي و) هموقو نو ءرف ىنعي ( قو دع كلوب نا مكب رىسع) مطابيجمىسوم
 مهدعب نمن وامعت فيك مكب رىريف ىنعي (نولمعتفيكرظنيف) ميك الهدع مهضرأ ىف مهن فلي
 هل |وق و مهنم عقبام ىلءموب زاجام او مهن هماعياع مهم زاجحال ىلاعت هللا نال مهنم كلذ عوقو ى ريف جاجزلا لاق

 مهذخأأ ىنعبةنسلا .هتسم برعلا لوقت بدجلاو طدعقلاب ىنعي (نينسلاب نو ءرف ل اءذخ أ دقاو) ل جوزع
 ىلصهلوق هنمو# فاي نوتنسم ةكملاجر وه رعاشا|لاقاوب دج ألا ةءاك اوتةسأ لاقي وةنسلا ىف بدجلا
 طحقلاو بدلا, نوعرف ل انذخأ دقاوةبآلا ىنعمو فسوب نسكن ينس مهلعاهاعجا مهالا لسوهيلعةننا
 لهالف نونلاامأةداتق لاق تافآلاب ت الغلا فالتاو ىنعي (تارُعلا نم ٍصقنوإ) ةنسدعب ة:-عوجلاو
 هيفمهامعاوعجريف نول: هي مهلعل ىنعي ( نورك ب مهلعل) راصمالا ل_هالفتارّعْلا صقن امأو ىداوبلا |
 ىلا عتهنلا نيب مثر يخل نم لجوز عةنلا دنعابف بغرتو بول تلا ققرت ةدشللا نال كا ذو ىصاعااو رفكسلا نم

 ( ىلا - (نزاغ) - 79/)
 هعنلاوةبادلاك ةبلاغلاءامسالا نمةنسلاو نينس عبس نهو طدعقلا ىس (نين_لابنوعرف ل 1انذخأدقلو) نوامعت ف.كرظن ف قي دق

 ةاجاهئالواولا نعةل + هذه تيلخأو

 هلوق فالح ةفنأت_لم
 ةفوطعم اهمال“ الما لاقو
 هلوق نع اهقمسام ىلع

 نوءرف موق نم“ الملا لاق
 نأل بق نم انيذوأ اولاقإ)
 (انتثجامدعب نمواشنات
 م-مانبأ لق نوعي

 نأىلا ىسو ه داوم لبق
 : هنداعاو “ىنتدا

 ءاكتشا كللذو كلذ دعب

 ءاطرتساو نوعرف نم

 ىسعلاق) رصنلا دعول

 مودع كلهي نا مكبر
 (ضرالا ف مفاختسيو
 نمهيلا صراع حب رص

 هنعفذكو لبقةراشلا

 نوعرف كال_ها وهو

 ضرأ ف هدعب مهفالخاساو

 فيك رات ردن

 نااكلاى ربف (نولمعت
 هن_بح لمعلا نم كنم

 ةمعتلا ركشو هحيبقو

 ىلعكيزاجيل اهنارفكو
 نءومكةمدجوبام بس
 ىل-خدهنا دمع ن ورع

 ةفالخلال_قروصنملا ىلع

 وأف.غر ةنالام ىل-عو

 روص لا باطونايفذر
 لاقو كال ذهل ركذف فاخ :ساام دعب هياعلخد مةبآلاهذهورمع أر قف دجوت لفورءءاةدابز

 و4

 مه رارصال كلذ نأ ىلع اوهمذيفا اوظعت.ل(نوركملا مهاعل) راصم الت ارّعلاص ة:وىداوبلا لهالنونسا لبق (تا ارغلا نم صقت د)

 نبرمعوةثاهلث فاهو ركمربلة:-سةئام»ب رأنوءرف شاعمل قو ةدئفأ قرأوأ ادودخ عرضأ :دشلا لاح ىف سانا نالور فكل ىلع
 ةببوب رلا دال ىجوأ عوجوأ عج .وةدملا كلن يف هباصأولو ةنبم



 راكتالاهان«موماهفتسالاةزمهىلو الاف صفح ريغ فوك نإئزمهع ومطونم خيب ولا هو صفح ريملا ىلع هب متنمآ نوعرف لاق)

 اهومتلتحا ةلي+ اذه معنصن|(اهلهاهنماوج رخنل ةنيدملا فهوةركمركلل اذهنا) كل ىنذالبق(م- !نذ 1نالبق) داعبتسالا

 اوجرخحت نأ ل بةرصم ىف ىسومو مت و

 0 تو رجالا
 هلوقبهلصف ولجأ ديعو
 ماجر أو مي دبأ نعطفال)

 قش نم(فالخ نم

 متباصال مث) فرس
 عطق نملوأوه (نيعجأ
 اولق) باصوفالخ نه

 الؤ )ن وءلقنمانب رىلاانا

 كلاانبالفت الّتوملاب ىلابن

 اعيجاناو ا هتر وانت رءاقل
 نوءرفو مهسفنأ نوم“»
 اننبب حيف هللا ىلا باقنن
 ا نأالاانممقننامو)

 امو (انتءاجاملانب راي اب
 تاب انناميالاالاانم بيعت

 انم .بيعتامو اودارأ هللا

 بقانملا لصأ وهامالا
 هنموناميالاوهورخافملاو

 هوق
 مهف ويسنأ اريغ مهيف بيععال و

 بناكلا عارق نم لواف نهب

 ارب 6 انيلعغ رفأانب د)

 اعبي رذابص 5

 اعساواريصانل به ىنءملاو

 ضيفي ىتحانيلع هرثكأو

 غرفياك انرمغيو انيلع
 انفوتو) اغارفا ءاملا

 ىلع نينبان (نيملس
 نم الملا لاق 9 00
 ىسومردب] نوعرذ موق

 (ضرالا او دسفيل بوقو

 ءالعد_سالاب رصم ضرا

 ىلع فطع (كنطآ اوكردبو) رد تل اكل يسواوألا لفة زعستسا]ق :ةاوهنال اهلهأ ن.درييغتواهمؤ

 ىناونكتتو طبقلارصم نماوجرخناوهو كل ضرغاءارحصلا لا 9940
 نذآن ًالبقهب متن ء[نوع :رفلاق) لجوز عدل اوقف ن اورهو ىسوم بر نيم اعلا ب ربانمااولاقوادحساورفن

 0 اذهنا) ا .اودنرك مآ ن أل بق »وم دق دصو ى سوم متنمآ ةرحسلل نوءرفلاق ىنعي( لل

 78 ورح ل-.ةرصمةنب دم ىف ىسومو متن ًاهومتعنص ىذلا عنصلا اذهنا ىنعي (ةنيدملا فهوعركم

 ”اطاوت دق ةرحسلاريبكو ىسوم نا نوعرف نظف ةرحسلاريبكث دحيىسوم ىأر نوعرفنا ا
 ديءوهيف (نوملعت فوسف) متت 5 ًااهيلعاواوت سنو (اهلهأاهنءاوجرخا) هلوقوهو رصم لهأ ىلعو هيلع

 (فالخ نم ك<لجرأ وكيد ؟ مطقال) لاق دبعول كل ذرسف مكب لأ امن وملعت فوسف ىنعي دي دهتو

 ىلع ىنعي ( نيعج ا؟دبلصأل# ( عزمتلا قادت فلاشي يلج رلاىدحاونيديلاىدحا عطقتناوهو

 نوعرفل-ج رالاوىدنالا عطق نملو ًاوباد نمل اوأامهنعهللا ىضر سارع نب |لاقرمصم لين ئطاش

 هيلاو نوعجاراذب رىلا اناىنعي( نوبلقتمانب را ا( لدقلاب مهد_ءو نيح نوعرفل نيبيحب ىنعب(ولق)

 بنذ نم كد :عءانلاموهانعم ءاطعلاقو انياع نعطن اموانمد كلامو (انم مقتنتامو) 0 ةرخآلا فن كانه

 "انو رف اجت لغرتتلا هولأسو ىلاعت للا ىلاوعزف م(ان :ءاحاملاث راب "باننا ناالا) هيلعانب دف

 ربص ىأو اربص ىنعي ريكشتلا ظفلب ىتأ اذطواماتالءاك اريصانيلع ببصا ى أ(اربصانيلعغ غرف ًانب ؛ر)اولاقف

 لاقمالسلاوةالصلاه يلع ميهاربا كليلخ نب دوهو مالسالا نيد ىنعانضبقاو ىنعي( نيملسمانفونو) ميظع

 عطقن وعر ةناىكلالاقءاده_ثراهناارخ< آقو ةرحسرأ منلالوأ قاوناك امنعمللا ىضر سابعنا

 امكعبتا نمواتنأ انتاي اباكيلا نواصيال ىلاءتدل وقل م_يياعر دقي لناهريغلاقو مهبلصو مهلجر أو مهيدبأ
 نوءرف موق فارشأ أن .ةعاجلاقو ىنعي(ىسومرذتأ ان وعرف موق نم الما لاقو) ىلا ءتالوقؤف نويلاغلا

 داسؤالايدار ًاورصم ضرأ ىنعي(ضرالا فاود_سفيل) ليثارسا ىن نم ء(هموقو) ىسوم عدمأ انوعرفا

 الفكتط ارذيو كرذ_يلهرذنوىنعي (كتطآو كرذبو)هلوقوهو نو ءرفةفلاخمع مهنو سمأب مهنااهيف
 ةرقب ىأر اذا ناكواه د معي ناك رقب نوعرفل تناك امهنعةللاىضر سابع نب !لاقاهٌدمعيالو كدبعب

 امانصأهموقل نت ادق نوعرف ناكىدسلالاقوالمع ىرىماسلا .طج رشأ كل ذلواهتدابعب مه سمأ ةنسح
 نالاَق : نأ ىوالاو ىلعالا وب رانأهلوق كلذو مانصالاهذهبر واكب راثأم طلاقو اهتدابعب مه ىمايناكو

 اماند ا ذحاف بك اوكسلا ىه ىلفسلاملاعلا|اذهرب دملوق» ناكفعناصاادوجولار كما ر هد ناك ن وعرف
 ضرألاف مودخاو عاطا ا وهن اهسفن ىف لوقي ناكواهتدابعب صعد واه دع .ناكوبك اوكا اةروص ىلع

 كتملاو كرذبو كاحضلاو ىع_شلاو سامع نباوهنع هللا ىضردوعسم نئا أرقو ىلعالا مكب رانأ ا!لاقاذهلف

 سسشلاةحالإ اليو دعبلودبب ناكنوعرف نال كد,ء.الف كتدامعو كر ذي وهانعمو فلالار سكب

 رعاشلالاقاهدبعي ناكهنال بك اوكلاو
 اب ؤن نأةهالالا انلعأو 01 ارصقءابعللا ن هانحورت

 مهعانب ًالتقنس) هموقوىسومرذنأهلاولاق ناحهموقلابيح نوعرف ذ ىنعل (لاق) سمشلاةهالالاب دار ٌُ

 ا ةءارغااودارأ !!نوعرف موقناكلذوءايح أن يكرتن ىنعي (مهءاسن ىىحتسنو

 هباودارأ ايش مالسلاوةالصا|هياعىموعلعف.نأ نوعرفر دقي م وهموقب باذعلالازنا ىموم سجدأ
 نءالاق دمها ست ىدعتسأ ومهءانب أ لتقنسلاقف هموقىلا ل دهفةزدتملا نمهعما؛ مالسأاهيلعىسومةوقل

 سابع
 ىازهللا ىلا انو رقيانولوقي وماخ_صالا مانصالاة دبع دمعي ؛امهيلا | ا رقتاهو دبعي نأ هزم واما :صأهموت !نرعرن عم لاب اود_سفدأ

 ى,هءاس ب, مدعتسأو مهءاش القنس) ةلللامحن وعرف (لاق ) ىلعالا مكبر انأ !لاق ثأإ ذلو



 دقتايحلالاثمأىهاذافالاوطابشو ” (199/) اظالغالابحاوقل أ مهنا ىورهفالخ ةقيقحلااماهيلااوايخو ةذوعشلاو ليحلاب اهورأ

 هيلعىسوم اصعباقكهتقيقح نععيشلا سفن باقةزجتملاو ئشلا كلذ كاردا نعاهفرصو نيعالابلق

 هلوقاذهورحسلا نموولعفامب مهوعزف أ ومهوبهرأ ىنعي (مهوبهرتساو) ىعسن ةيحمالسل اوةالصلا

 تايح ىهاذاف الاوطابث وا ظالغالابحاوقل مهنا كلذو( ميظعر حس ) ةرح سلا ىنعي (اؤاجو) ىلاعت
 لخاداواعجو قيئزلاب لاب خا كالتاولط مهنا لاقي واضعب اهضعب بكري ىداولات المد قلابجلا لاشماك

 ىتح ضع ىلع اه_ذعب ىوتلاو تكرحتاهبذ سمشاارحرثأ اماذ ضرالا ىلعاهومتل ا واضي أ قيئز ىصعلا كالت

 سانلا ع زفف ىعافأو تايحاهلكتراصف ليم ىفاليماهتعستناكضرالا نا لاقي وتايحاهم أس انلل ل يخت
 مهرحس لجالمالسلاوةالصا | هيلع ىسوم ل صحت ةفيخ اه ذهو ىسوم ةفيخ هسفن ف سجوأو كلذ نم

 اون أم لكناباملاع ناكو مهيااغ :وهوهوبلغي نلم هنأ ىلاعتةنلا نم ةقثو نيقي ىلعناكم السلاو ةالصلا هيلعدنال

 فوحلا لوصح عندي مز جلا اذه عمو لطاب كلذو لييختتلاو رحسلا باب نموهف هزم ةضراعملا هجو ىلعهب
 كلت ىمأ نم اوأر امجم-هارطضاو سانلا عزف لجال مال_.لاوةالصلا هيلع هفوخ ناكل ب كلذ نم ىسومل

 هسفن ىف سجوأ كل ذاف«_:توهنزجممر وهظ لبقاوقرفتبنآ مالسلاوةالصاا هيلع ىسوم فافن تايحلا
 ىنعي (فقلتىهاذاف)اهاقاأف ىنعي ( كاصع قلن أ ىسومىلاانيحوأو) ىلاعتهلوف هم

 ليقهنموههج و ريغ نع ئذشلا بلق كفالا لص نالةرح_سل!هيف بذكي ام ىنعي (نوكفأبام) علتبت
 ىلا ل جو زعهللا وأ نو رسسفملا لاق لطابلا ىلا يحصل ه«-هجو نع مالكا باهتيهنال كاف باذكلل
 نبالاققفألا ت دس ىتحةميظعة ي- تراصفاهاقلاف كاصعقاأوفختال نأ مالسلاوةالصلا هيلع ىسوم
 اذاف اعارذ نيناءاهافتحتف مر حبلا ءارو نمةيهلاينذ غلب لاقيفةب ردنكسالاب مهعامتجاناك ديز

 تعلتب | ىتحا دحاوادحاو مهيصءو مطابح علتبتتناكف رح#سلا نم هباون أ عون لكعلتبت ىنعي فقلت ىه

 ةسخ ماحزلا كلذ نم تاغ مهنيب ماحزلا عقو واوعزفف عمجما كلذ اورصضح نيذلا موةلا ت دصقو لكلا
 كلذ ةرح_ىلاىأراملفة ىملوأ تن اك كاصعهدب ىف تر اصف الس |هيلع ىسوماهذخأ مثافل أن ورشعو

 اور كلذ دنءف مهتوقورسشبلا ةردق نم سيل كلذنا اوفرعور حسب سيلوءامسلا يمأ نم هنااوفرع
 لطب و) ىسومهبءاج ىذلا قمار هظف ىنعي ( قا عقوف) ىلاءتهلوق كالذو نيملاعلا بربانمآ اولاقوادجس_هس
 انيصعوانلابحتيقبلارحس ىسوم عنصامناكولاولافةرحسلا نا كلذورح.سلا نم ىنعي(ن وا معياوناك ام

 باغ كلذ دنعف ىنعي(كلا:هاوبل هف)هنر دقو هللا مأ نم كلذ نااوماعىسوماصع ىف تشالتو تدفناملف
 (نبدجاسةرحسلا قلأو) نب روهقم نيليلذ اوعجرو ىنعي ( نب رغاصاوباقناو) هعوجو هر حسو نوعرف

 اورخر حسب سيل هنااوماعوهتلباقم مه :ر دق ىف سالام ىلاعت هلل 5 ردق مظع نماون.اعاملةرحسلا نا ىنعي

 نوءرفلاسقف (نيملاعلابربانمآ اولاقإ هب ناعالاو+-ةفرعم مهمطأ ل جوزعهنلانا كلذو نبدجاسهلل
 لاقف كتبلغنا ىن نمؤنةرحسلار يكل ىس .وملاق لتاةملاق(ن او رهو ىسومب .ر)لباولاقف نوذعت ىابا

 تناك ةرحسلا عمتناكىناا ىصعلا ولايملا نال يقو كب ناموأل ىنترلغ نألورحسهباغيالر حس نانآل ْ
 الاوهامو رحساادح نعج راخ ىمأ ان-هضعبل مهضعب لاق اهاكىءوماصءاهتعاتبا املفريعب ةئامثلث لح ا

 مدقتةدئافافدوجلا لبق نامالااونأي نأ ب ناك ت لق ناف هوقد_صودب اونم افءامسلا سعأ نم ا
 ىلءاركشللاعتهلل ادحساورخ ةفرعملا اوناميالا مه واق ف لجو زعهللا ف ذقال تاقنا.ءالا قعدوحسلا |

 اوأراملل قو مهناميا كلذ دعب اورهظأمثهلوسر قي دصتو تلا, ناممالا نم مهمطأام ىلعو هيلا مسمتياده
 تناك ةهبشلكتاازورمثبلا نمدسحأ كلذ ىلعر دق, سبل هناواصعلا سعأ ىف هناطاسو ىلاعن هللا ةر دق ميظع
 لاق ناسالابناميالااورهلظأ مهنا مثهنردق مظع نماوأرامل هنأشل اماظءتةنندوجسسلا ىلا اوردان مهب واقىف

 رحي_س سالو ءامسلا مأ نم كلذ نت فرع تأ رامةرح_لات أرامل اًمهنع ىلاعتهنلا ىذر سابع نا

 ىنومةفيخ

 كرو ضرالا تالم

 (مهوبهرتساو )اضعباهضعب
 اديدشاباهرا مهوبهرأو

 مهنبه را وعدتسا مهناك

 رحسب اواجو) ةلسيحلاب
 رارحسلاب اف (مظع

 انيحوأو) هآر نم نيعىف
 كا صعق لأن أىسومىلا

 (نوكتفأيام) صفح
 ةيردصموأ ةلو_صومام

 ىأ هثوكسفأبام ىنعي

 مهكفاو أهنورزن ولطابلا
 كفالإب كوفألل ةيمست
 ءىل-ءتفقلناملاهنأىور
 بشالا نم ىداولا

 ىسوماه-ءفرو لابلاو
 تاكا 6 ,اطع تكف

 كلت هتردقب هللا مدعأو

 اهقرفوأ ةميظعلا مارجالا
 ةرحسل !تلاق ةفيطل ءازجأ

 تيقبل ارحساذه ناكول
 مقوف) انيصعو انلابح
 تبثو لص (قحلا

 (نوامعياوناك املطبو)

 (كلانهاوبلغف )رحسلا نم

 هدوبجو نو-عرذ ىأ

 اوبلقناو) ةرح_لاو

 ءالذأاو راص و(نب رغاص

 ةرحسلا قلأو) نيتو.,.م

 ادحس اورخو( نبدجاس

 قاممهاقلأ امنأاك هلل

 موأ مهرورح ةدشل

 مهناكف اوأرامماوكلا ب
 راهنلالوأ اوناكفاوقلأ

 هل, ةامملدب وه(نورهو ىمومبر نيملاعلا ب رباثمآ اولاق)ةرربءادهشهرخ 1 ىفو ةرحسارافك



 01 لسرأو)

 وان 1 : ساس لكن

 لكي ل
 قوم ميداع رحاس

 هم ريسخت وأ ةراهملا

 او رضف مهلا لسرافدي رب
 ىلع (ارجالانانا اولاق)

 صفحو ىزامج مظعلا

 ىل_ءدنال اولاقف لقب لو

 اولاقام لئاس لاؤس ريدقت
 اولاق هلوقب بيجافاؤاجذا

 ىلع الجل ارجالانل نا

 كلانا (من د لاق نييلاغلا

5-2 

 نملوأ نونوكتف ىدنع

 جرب نمرن او لخدي
 نيعبسوأافلأ نينامئاوناكو

 افلأ نيثالثوةعضب وأ افلأ

 (ققلتنأاما ىسوماياولاق)
 نوكن نآاماو) كاصع

 هيفوانعما ل (نيقلملا نحن
 نأفمهتبغرنا ىلعتلالد

 دك أ ثيحو|بقاوفلب
 لصفنملابلصتملا مهريمض
 مط (لاف) ردلاف ارعو

 (اوقلأ) مالنلا هياعؤسوم
 نسح بدأءايا مهريبخت
 لعفي اك هعم هوعار
 نا لبق نورشانلا

 دقولادخلاىف او رواحّس

 او .غرام ىموم مهل غوس

 6 رقلا نإ كتارا

00 

 0 عج ( نا دملا ف لس .رأو ) ىأراماصعلا يمأ نم ىأر نا دعب ىموم سبح ىلءر دقي ناك امن وعرف

 كيلا نو رشح الاج ر ىنعي ( نب رثاح) رصم ديعص ادم ىنعيهب ماقأ ىأ ناكملاب ن دم نم اهقاقتت هاو

 مهو كناوعأنمالاجر نئادملاهذهىلآلسرأ نو ءرفلاولاق مهنأ ىنعماو ديعصلا نئا دم عييج نمةرحسلا
 ىسوم مهياغناف ديعصا| نثادم ىصقابةر حلا ءاسؤر ناكوةرحسلا نءاريف نم كيل | نورمشحت طرشلا

 راحس ئرقو ( حاس لكب) طرش' | ىنعي( ك اوني ) هلوق كال ذفوحاسهن أ انماعدو م غن اوهانعبتاوهانق دص

 ىذلار هام اوهراحسلاو معيالو لعتيفرحسلاةعانص فى دتبلاوه .رحاسلانأراصسلاوزحاسلا نيب قرفلاو

 قلمي وهر>س مودي ىذلاراح لاو تقو نوداتقوهر>سن وكي نمرحاسا|ليقورحسسلاهنم لع

 نوءرفناىدسلاو ق>ساناوامهنعهللاىذر سابع !لاقورحسلاةعانصب رهام ىنعي (ميلع) تقو
 ىنب نماناماغ دخت افا رحسهنم دشأ وه نعالا ىسوملئاهتنالان|لاقاصعل ىف هتر دقوةنلا ناطاس نم ىأر أمل

 نوعرذد_عاو وارييك ارحس مهوملعؤرحساامهنوماعيءاصوغلا اطلاقية ةئب دم ىلا مهم شعب وليئأرم أ

 ارحس مهتملعدقلاق تعنصاذاملللنوعرف لاقف مهملعم مهعمواؤاجةرحسلا ىلا تعب ادعومى سوم

 كرتي ف هتكلم ف نوعرف ثعب مهن م طةقاطالهنافءامسلا ٠ نءايمأنوكينأالا ضرالا لهأ رحسةيطيال

 مهنمنانثا نيعبسو نينثااوناك ل تاقملاقف نوعر ةمهعج نبذل :رحسلاد دعىفاوفلتخاوهب ىتأالا|رحاس

 نييسوجي نياجر م-(وملعي نبذلا ناكى كلا لاقو ليئارسا 8 نمنوعبسو وتلا سيئر رهو طدقلا نم

 اوناكق حسا نب د لاقوافلاأ ارشع ىنئااوناكر ايحالا عك لاقو مهر ريغ نيعبساوناكو ىوندن لهأ نم

 اعضاوناكىدسلالاقو الأ نينامئاوناكر دكت نب دج لاقوافل نيعبس |وناك ةمركعلاةوافلأ رم شعةسو

 املىنعي(نوءرفةرحسلاءاج و ) لجوزعهلوق قانحوب لي ةونوعمش موقاا سئرلاقي وافل نينامثو

 ىنعي(نيبلاغلا ن نحناننكنا) هبانمركت ءاطعوال_عج ىنعي(ارجألانلنااولاق) نوعرفىلا اًؤاجواوعمتجا

 اولاقف نو ءرفةرحسلاءاجولوقي نأ مالكا ق- ناكل اوقينألئاقل وىزارلا نبدلار فن مامالا لاق ىسومل
 نييلاغلا نحنا:كنا ارجالانل نا اولاقهلوقب بيجافاؤاجذااولاقاملاس لئاسرب دقن ىبعوههباوجو ءاغلاب

 ةعيف رفرلاةلزنلا كلو ىنعي( نيب رقما نا مكناو) اطعلاو رجالا كل نو عرف مطلاق ىنعبب( معن لاق ىسومل ىنعي
 ةدايزلا كلتوهياعمدب زألب رجالا لع كعمرصنقأالىناةرحسلل لاق نوعرفنا ىندملاورجالا عم ىدنع

 ىدنع نم جر خي نمر خو لع خدي نملوأ نونو كن ى لكلا لاق ىدنعنيب رقما نم كل عجأ ىف
 ىانلابحوانيصعىنعي (نيقاملا نع ن وكن نأاماو) كاصعىنعي( قلت نأ اما ىسوماي)ةرصسلا ىنعي (اولاق)
 هومدق ثيحبدألا نسح مال_.لاوةالصلا هيلع ىسوم عماوعارةرحسلا نا ىهوةفيطا ةقيقدةبآلاهذه

 نمنأ ملسو هيلعهللا ىلصىسوم هيبن عماوب دأت ثيح مهضوعل جو زعهنلان ا موجالءاقلالا فمهسفن ىلع
 ىسوم مطلاق ىنعي (لاق) كلذ ىف مهتبغر ىلع ل دءاماورهظأوالوأ بدالا اوعارامل ةيا دطاو نام:يالإب مهيلع
 رح سس هلأ لع دق :وءاقلالاب سما نأ ىسوملزاج فيك تلق نافءاقلالا فهسفن ىلعمهمدقف مت أ ىنعي(اوقلأ)

 ىف نيقحم منكن اهانعم نااهدحأأةب وج هيف ىلاهتهندا مهجر ءاملعلا رك ذتلفرئاجريغرح_ىلا لعفو
 مويصعو مطابحاو قاب لاذاهمال هز كمر هظت !ءاقتلالابمه مأمن |ىناثلا باوجلااوقانالفالاو اوةلاف كل عف

 امناو ىصعلاو لابحلا كلئاوقلي نأدبال ما ل-عىسوم نا ثلاثا باوجلاهاصعىفىسومةز<مرهظنم

 باغمل نكيرلالوأ قلو هنال مهبلغباضيأ أهيزجهمرهظنل يدقتلا فمطنذافربخأتلاو ميدقنلا فرييذلا عقو

 (ساناا نيعأ اورححس)) مهيصعو مطابح ىب :ءب (اوقا الملف )الو ءاقلالاب مه يم أ ىنعملا| ذهلف مهب اعروهظو

 قرفلاوهاذهور>ءساوهاذهو لييختلاوهب ولا نمهواعفامةقيقح كاردا نعسان نيعأ وفرص ىنعي

 رصملا نال كل ذو هللا لعف ىه ىنلا مالسلاوةالصلا مهيلعمايبنالاةزتم نيب ورمبلا لعفوه ىذلار حلا نيب

 (سانلا نيعأاورحسا وقل املف إلا دي ار حس ايملغب .لةزهكلان |, لعاداةعاورمةالاسّرإَق ٠ هعاثلفا ,دزاهشف



١ 
 دححح م 4]]] ق#لا>"لالاصس7 <

 ةالصا|هياعىسوم نا ليقو صرب ريغنم ىنعي ءوسربغ نمءاضيباهآر ف هبيج نمهدب ج رخأ هريغو سابع
 تاغ عاعشاطءاضيب ىهاذافهطب تحت نمه دي رخأ ل يقوهنماهعزن مث هبيج تحن هدب لخدأ مالسلاو

 انوتناك كيهاذافاهج رخافهبيج ىلا اهد رم نوللامدآمال_ىلاوةالصااهيلعىسوم ناكو سمشلارون

 نم ىنعيءوسرب-غ نمءاضيب ىرنأَةبآ ىف اعتةئلا لاق صربلاوهتو دل ىفابيع طرفملا ضايبلا ناك
 نءاج راخابي جا ضايباهضايب ناك اذاالاةراظالءاضيب نوكسنالو ةراظنال ءاضيب ىهاذاف ىنعملاو صرب ريغ

 هنمب جت ةداعلا

 قلخ ىلءارداق ناكى لاعتوكرامتهننانا معا د«لسرلاق دص ىلءاليلد اهنوكوةزتملا نايب ف لصفإلم

 مهلا لسرأ نكسلوةطساو ريغ نمءادتباهدابعبولق فنامالاوةفرعملا
 عيج وهنيدماعم مهفرعتالسر

 نوكتن ًزياج و هماكح أ مهفرعي وهم الكم هغابيهدابع نيبو لجوز عهللا نيب ةطساو لوسرلا كلذو هتافياكت

 مهم أ عمءايدنالاكرشبلا سنج نمةطساولا نوكت نأ ز ئاح وءايبنالا عمةكتالماكرشبلاريغ نم ةطساولا كلل

 تازجتمب مالسلاوةالصلا مهياعلسرلا تءاج دقو لقءلا ليلد ىفاذهزاجاذاو لقعلا ةهج نماذط عنامالو

 هللالوق ماقم ةمئاقىنلا نمىدحتلا عمد زجتملا نالهباوتأام عيج ىف مهقي دصت بجوف مهقد ص ىلعتاد

 ةزوكم ةزهكملاتيمسودل أو ةاجف هقدص ىلع دهاشىنلازكم نالوهوعبتاوهوعيطاف ىديعقدصل>و رع

 هنعاوزم نكلورشبلاةر دق عون ىلع وه اهنمبرضف نيب رض ىلءىهواهلثناينالا نعاوزع قاما نال

 اونمتةهلوقىفت ولا[ تتكا لس .وهيلع هللا ىل_دىنلا قدص ىلعلد :وهللا لعف نم هنا ىلع لدهنع مه رهف

 ىلص ىنلا قدص ىلع لدوهللا دنع نمهنا ملعهيلعمهتردق عمهينت نءاوفرصاملف نيقداص منكن ا توملا

 نءةقانجارخاو ةيحاصعلابلقو قوملاءايحاكرشبلاةردق نع ج راخوهام ىناثلا برضا لسوهيلعقللا

 رشبلاز ع ىتااتازكملا نم كلذريغو عباصألا نيب نمءاملا عبنوناويملاودا-+اورجشلا مالكوةرخص

 وه لجوزعهللا ناوهتلادنع م كلذ نا معتاداعلل ةقرادلا تاز تملا كلت ن«ئشب ىنلا ىنأاذافاهلثم نع

 ليلدبتبثدقو لجو زءهللا نعدب ريخ ايف هقدص ىلع هلة نوكيله يبن دب ىلع ز جملا كلذ ر هظأ ىذلا

 نماهجارخاواهط قبس لص ريغ نماهعا دي اوءايشالا قلخ ىلعر داق ىلاهنهنلا نا عطاقلا ناهربلاو لقعلا

 نم اللالاق)لجوزعهلوقو لعأىلاعتةنلاو تاداعلا قراوخو نايعالا بلق ىلعرداقهناود دوجولا ىلا مدعلا

 تراصاصءلا نا مط ل “+ ىتح ساذلا نيعاب ذخًايلهنا ىنعي ( ميلعرحاسل) ىموم ىنعي(اذهنانو عرف موق

 وهناكرح لان ال كلذاولاقاماد نوللا مدآوهوءاضإب هدب مهارأ (5كهيلعوهام فال ئيثلا ىرب وةيح

 هذه ىف ىلاعت هللا اربخ أدق تلق نأف ميلع :وحاسل اذهنا اولاقءريغهنعزكبامب ىتأاماف نامزلا كلذ ىف بلاغلا

 رحاسلا ذهناهلوح ًاللل نوءرفلاقوءارعشلاةروس ىفلاقو نوءرفل الما لوق نم مالكسلا!ذهناةروسلا

 انهم نع ىلاعتهلناريخافهدعبهولاق مهنا مئالوأ نو عرفهلاق نودي نأ عنتءال تاقامهنيب عملا فيكسف ميلع

 هتصاخ مهو هموق نم الما نامثلوقلا|ذهلاقنو عرف نا لمتحي ل يقوءارعشلاةروس ىف نوعرف نعربخأو

 ديري)هلوقو ف نوعرف نع كانهربخأو الما نءانه لجوزعةئلاربخافةماعلاىلاهوغلب مهنا مثهنمدوعمس

 ىاف ىنعي(نو سمأتاذاخ) رصم ضرأ نم طبقلااهيأكج رخ نأىسومدب ريىنعي (مكضرأ نم كجرخي نأ
 نأدب ربهوقد_:عم نوعرف م الكن ال الملا لوق نم نو ىمأ:اذاف هلوق نأ ليهودب لعفن نأ ن وريشن عش

 ةداع ىلع دحاووهو علا ظفلب هوبطاخا هاو نو ىمأت اذاف نو عرفا نيبيجم الما لاقف كضرأ نمكجرخي

 وهواه دب ىنلاةبآلا قايسا حمص لوالا لوقت اوهب لع_ةن نن ورنا ىنعملاو يخت او ميظعتلا ىف كولملا

 قريخأتلاءاجرالا او كللال كيلع كتامعر يصف هيف لجتن الواه سم أ أ ىنعي (هاشأو هجر اولاق) ىلا عت هلوق

 نالو سحلاالريخ اتلاوهةغالا فءاجرالا نال فيعض لوقا اذ_هودان ا دهسحا هئجرأ ىنعم ل .قوةغالا ||

 ه«_لارظنللسانلا عمج

 هدب نوعرف ىرأهنأ ىور
 منك ديلاقفهذهاملاقو

 اهعزنوهبيجى اهلخدأ
 اهعاعش بلغءاضيد ىهاذاف

 ىسوم ناكو سمشلا عاعش
 ةمدالاديدش مدآمالسلا هيلع

 نوءعرف موق نمألالاق)
 ماع(ميلعرحاسا اذهنا

 ليخدقهيف رهام رحسلاب
 ةمحاصعلا سانلا ىلا

 اذهو ضبا مدآلاو

 ىلاىز_عدق مالكا

 ءارعشلاةر وس ف نوعرؤ

 ىزعانهو ًاللل هلاقدناو
 هلاقدق هنالمتحيف ميلا

 هلوق ىف مهاولاقووه
 ءادتي اهلاقوأ انه مهلوقو ة

 هولاقفأللا ةنم هتقلتف
 3 ديب 09 م-هماقعال

 ىنعب( حضرأ نم جر
 (نورمات اذاف) رصم

 ىأ سمافهن سآ نم نوربشت
 راشاف هترواشاذا اذك

 مالكن موهو ىأربكيلع
 هلاولاق امل ًالللهلاق نوعرف
 دي رب ميلع رحاسل اذهنا

 (هجرأ اولاق) جري نأ
 ةزج .ومماعءاملان روكسإ

 رخأ ىأ سبحاورأىأ
 مه هناكوأ لجتنالوهىمأ
 هل_ةقرخأ اولاقف هلتقب

 نيبثيل هل تقتالوهسحاو
 (ءاخأو) احلا دنعم رحعس

 نوره



 لدباورفكسفاهبناميالا بجواذاهنالوأ نم ن ءاوذ ؟نيحاهبيسسب سانلا او اظفوأ ميظعرلفل كرمشلا نا دسحاوداو نم !مهمالرفكتلا
 نيقرخءاوراصثيح (نبدسفملا ةبقاع ناك بكر ظناف) ناميالا عضوموهوهعضومريغرفكلا اوعضو ثيحاماظاهبمهرفكن اكن امإلا

 نب.ديلولاوأس وباقههساو رصم كلمايلاق هنأكو ةرساكالا سراف كولا لامياك ةنعارفلارصم كوال لاقي (نوعرفايبىموم لاقو)
 قبقحانأىأ(قحلاالاّنلاىلعلوقأ الن أى لعق يقح) ىسوملاقف تب ذكن وعرفلاق كيلا (نيملاعلا بر نم لوسرا) نايرلا نب بعصم

 ىلع لوقلا كرثىلعبجاوىأ عفانىعقيقحهيمئقلاوهللاةنوك نأ قلالوق -(178) ىلع بجادىأ قحلالوق ىلع
 حس قوما! ىأ قمل الا هللا

 ةبقاعناك ف يكرظناف) نامبالاعضومرفكلا اوعضوداهباورفكفةرهاق ةرهاظتازجتمتإآلا || نسما هذه مو
ابىسوملاقو) مهانكلهأ ف يكومهبانلاعف فيك ةريصيلاو لقعلا نيعب دمجحاي رظناىأ(نيدسفملا لوالا ىلع و نيملاعلا ىلع

 نوع :رف

 | 0 رتل لت داك ماتلاوةداسلا اع مومن اني (نيلاعلابر نملوسرفا أل لس دع نيود رع
 تاومسلا قاخ ىذلا هللا نا ىنعي نيااعا| بر ندم هوقىلاو كيلا لس سم ىال اوسرتاهللاقوهبناعالا لور را فر رع

 لوقأ الن أ ىلع) بجاو ىأ(قيقح) كيلا ىناسر أ ىذلاوه مهكلامو ,هديسوهو قاما قاخو ضرألاو ىأىبأةءارقكءابلا ىنعم

 هلاالهن اود ديحونو ههب زنتوهف_طو ىف قحلاالاهللا ىلع لوقي الل وسرلاو لوسر ىنأ ىنعيب ( قرلاال ثلا ىلع لوقأالنإب قيلخ ل 0

 ىهوهتزجهسهتنيدي دارملاوةلاسرلا نم ىعدأ ايف ق دص ىلءناهربب ىنعإ (مكب ر نم ةنيدب <:ئج دق )هريغ لعفلا ىنعم ىلع قاعي وأ

 لاقف حلا كلذ ىلع بترهتلاسر غييلبت نم غرفامل مالسلاوةالصاا هيلعىسو«نامئءاضيبلا ديلاواصعلا أ لوسرىفاىالوسرلا ف

 ليئارساىنب ديعتسا دق نوع رف ناكو ك ارمسأ نم مهقلطأو مهنع ل ىب :«» (ليئارساىنبىىملسراف) ىسوم |[ هرلإف نبدا دقت

 تنك نالاق)ةقاشلا لاسمجالا نم كلذو<نو بارتلا ل نو نبالا ب رض ل ثم ةقاشلا لامعالا ىف مهلمعتساو لعلوقأ النأ ىلعتاسرأ

 منج دق) قملاالاهنا غيلبتدعب مالسلاوةال صلاه يلع ىموالاق نو عرفنا ىنعي( نيقداصاا نمتن.؟نااه.تافةي“ أبت مج
 كاوعد مصتل ى دن ءاهرضح .ًاواهم ىنتاف كق دص ىلع لدن ةئدب كالسرأ ٠ نم دنع نمتثجب تنك ن الاسر ىتااسر نيبياع ( كبر نم ةنيدب

 انههف_صوتايحلا نمرك ذلا نابعئلاو نيب ىأ(نيبم نابع ىهاذافءاصع لاف ) تلقايف كقد_ص تبشر د | (ليئارساىن ىملسراف)

 عجلاوةريغصا|ةيدا ناجاو ناج هنأب ىرخأةبآىهفصوو مخضا| ميظعلا تايما نم نايعثلاو نابع هنأب نيعجار ىماوبهذي مهلفن

 0 اد دع دلك كرم نوح قو منعا نابعتلاك ةثملا مظعىف تناك اهمنأنيةصولا نبذه نيب ىهىتلاةسدقما ضرالاىلا

 اهبي نيباهاف ه ٌةرغافءار عش ء ارغصةميظعة يح تراصاصعلا قلأ 5 ىسومناىدسلاو سابعنبالاق أ] فس وب ناكلذو مهنطو

 اهيو ضرالا ف لفسالا اه ةع_ذاواهبن ذ ىلعتماقو ليمرد قب ضرالا نمت عفتراو اعارذ نونا بلغىوتال مالسلا هيلع

 هناليقو ث دحأواب راههرب رس نعن وعرف بئوفهذخأتل نو ءرفو<“ تهجوتورصقلا روس ىلعىلعألا طابسالا لسن ىلع نوعرف

 اومزهناف سانلا ىلع تاجواهماين أن يب نوعرفةبق تذخ أ اهنا لقوة يم ةئامعب رأمويلا كلذ ف ثدحأ مهذقتاف مهدبعتساو

 حاصوتيبلا نوعرف ل دوافل أن ورش ءوةسخ مويلا كلذ ف رمادا فاس ةهضسب لئقواوحاصو | .الثسلا هتيلغ ئسوكا
 م اصعهدي ىف تداعف ليئارسا ىن كعم لسرأو كب نموأنأ أواه ذخ أت نكلسرأىذلاب كدشنأ 2 ىذلا مويلانيبناكو

 سيلتلاوهب وعلا نمةرحسلاه.:اهعامع كلذ نيبتو زيمهنالوالا هوجواندبمنايعثلا نوك فو تناك مابا هلع قس لكد

 000 1 ا لاه نق هنا ا وتزاولا تيل كتايبنالا تا زق زيمتتكلذنو ١ ل د ىلا ىؤيلاورصم
 0 ا ولا نيب ىأنيبم نابع لاق كل ذلف ممياعكلذهبتشيو اوةيح تيلقن |دقاصعل | اودهاش ملل لج !! 0

 هيلع ىسوملوق قدصتنابأ ىتلاتايآلا مظعأ نم ناكمالسلاوةالصااهيلعىسولةز يمن اكالنابعثلا تبك نا لاف) هش

 جارخا نعت ةرابعةغالا ف ع زنلا (هدبع زن 'د) ىلاعتهلوقو يف نيملاعلاب رنملإ وس .رهنأ ىف مالسلاوةالصلا نيف وف 1

 نءالاق " (نيرظانااّسيىهاذاف) ه-حانج تحت نءوأهبيج نم دب ج رخأ هنا ىنمملاو هناكم نع عيشلا تنكن هيت أف كاسرأ

 سامع هدم (هاسعغ) مالنلا هيلع (ىبوم قلاف )ايف كقدصتش دو دايم تاجرات (نيقداصلا نم

 هافارغافارك ذناكه ناىو رد رم ًارهاظ ا اع ( ناو كانهوةمئةلزنع ناكملافو رظ نم ىه .:ةأجافللهذهاذا ) ىهاذاف)

 كلذ لبق ثدحأ نك موثدح ًاوبرهف نوعرفوحنهج .ونمع ةصقلاروس ىلع ىلعالاو ض القيل فضال هيل عضواءارذ ارذ ن ونامت« يخل نيب

 عزنو)ادعداعف ىسومهذخاف كب نموأأنأ ادانتخ سوم ايناوعرف حاشفانسب مهتسي لقال انو رمشعو ةسج مهنم اف سانلا ىلع لجو

 ةداهبلا ٠ .ءاح راخاسحعاضاي ناك اذاالاةراظنللءاضس ن روك_:الوة راضنللءاضيب ىهاذاف ىأ (نب رظانللءاضيب ىهاذاف) همدح ءوم(هدب



 ًادةبمهنا فاخيش ىلعب ا ذههلوقك (اجمارنأ نم كيلع صقن ىرقلا كلن) ظءعولا (نوعمسإال مهف مهم واق ىلع) مك نكوىأ 3

 0070 نمةروك ذملاىرقلا كل: ىنعاواريخ صقنو كلت ةفص ىرقلا نوكستوأ لاحو ربخو

 ىرق ىهو اهله ىمأ واه ىمأ د شاي كالانرك ذ ىتلا ىرقلا هذ هىنعي( ىرقلا كلل:إ) ,مم واق ىلعانعبط انش
 امواهلهأرابخأ نعواهنع كربحن ىنعي (اهئابنأ نم كيلعصقن) وعش موقو طولموقودوموداعو حون موق

 انئادعأ ىلع مهعماونمآ نيذلاوانلسر رصننلانا دمت ملعتل مهيلا اولس .رآ نيذلامهلسر سمأو مه سمأ نمناك

 هللا ىلصنلل ةيلستهيفف مهلسر مهتفلاخمب وره رفكب مهانكلهأ فيكو دانعلاو رفكلالهأ نم مما دعأو

 مهلسر) ىرقلا كلت لهال ىنعي( مهتءاجدقلو) مهءاص أ ملثم مهببصي نأ شي رقرافكءاريذ<تو مسوهيلع

 اوبذك اهاونمؤرلاوناكاذ) مهقدص ىلءةلادلا نيهاربلاو تارهابلا تازجتملاب مهلسر مهتعاج ىنعي ( تانيبلاب
 لهأ نم مهانكساهأ نيذلا نوكرسشملاءالؤه ناك اههانعم ليقف كلذ ىنعم ىف ريسفتلا لهأ فلتخ ا (لبق نم

 نممهج رخ أ نيح مهقاثيمذخأ موب وهو كلذ لبق نماوبذك اي مهلسر مهيلاانلاسرا دنعاونمؤيل ىرقلا
 ىد_بلالاق ىدسلاو سابع نبال وق ىنعماذهو بيذكتلا اورمضأو نا الاب اور قاف مالسلا هيلع مدار هظ

 اونمؤيلباذ علا مهتنياعمو مهك الهادعب يهانييحأولاو ناك ادها<جلاقو قاثيملا ذأ موباهرك اوذمآ

 مهناهللا اعف مط قبسالسرلاء ىجسدنعاونمؤيلاوناك افهانعمليقو مهك الهلبق نماوب ذك ام
 مويهملع فمسط قبس ناك بعكن ب ىفأل اق مال او ةالصلا هيلع مد[ بلص نم م-هجرخ أن يحهب نوب ذكي
 مط ىدبأام إعلان ماو ذخأي نأدابعلا ىلع قحب سن أ نب عسيب رلالاقوهب نون ءؤيالمهناقاثيلإهلاورقأ

 ىلاعتلاق كلذ فو نوكي ايفو ناك اميف ذفانهماعناف م-معىلاتهثلا ئخأأم م-عاولوأتيالنا ومسجر

 نير فاكلا بولق ىلعهللا عبطي كل ذكلبق نماوب ذك اونمؤيبااوناك اف تانببلاب مهل سر مهتءاجدقلو
 ىربطلالاق مالسلاوةالصلاهيلعمدآباصىف مهقلخ ثيح ىصاعلا نم عيطملا مهيأ هيف هماع ذفن لاق
 هب نمؤيالهناهللا ل -عىف قبس نمنا كلذو سن أن. عيب رلاو بعكنبىنأ ل وق باوصاا,لاوقالا وأو

 نونءؤيالمهناةروسلا» ذه ىف مهربخ صق نيذلا مالا نم كله نل هللا لع ىف قبس ناكدقوا دب أن مؤيالف
 مهبلامهثيجدنعلسرلاءىجب لبق هملع قياس فهب نوبذكممهامباونمؤيل اونوكيل مهنا مهنعربخ ا فادبأ
 كلذ كمهكلهأوةيلاخا مالارافك بولق ىلءةئلا عبطاكى نعي (نب رفاكلا بولق ىلعهللا عبطي كلذك )
 مهرثك الاند_ب وامو) كموق نمنونمؤيال ونا مهياعهتلا بتكنيذلا نب رفاكلا بولق ىلع هللا عبطي
 نمدمجاب ك-يلع مهريخانصصق نيذلا ةيضاملا نو رقلاوةيلالا مالارثك الاندج وام و ىنعي (دهع نم

 مهنالىرقلا لهأ هللا كله أف !سادعنب !لاققائيملاذخأ موب هب مهانيص دو او موملاهان دهعىذلا دهعلاب ءافو

 نيقسافالامهرثك ًاندجواموىأ .(نيقسافل,هرثك ًالند_جوناو )هب ,.هاصواماوظف-اونوك مل
 مدقتنيذلاءايبنالا دعبانشعب م ىنعي( مهدعب نمانثعب مل) لج و زعهلوق ُُج ان سم اوان ةعاط نع نيجراخ

 انتلدوانتححىنعي (انتاي ابىموم) مالسلاوةالصلا مهيلع ب يعشو طواو اصودوهو حن مهو .هرك ذ
 نوعرفىلا) مالسلاوةالصلاهيلعىسوماهبءاجىنلا تايآلا نمكلذوحنواصعلاو ديلا لثمهقدص ىلء ةلادلا
 سرفلا كلم ىمسي ناك امل ثم نامزلا كلذ فنو عرف ىم سي ناكر صم كلم نملك ن البق (هئلمو
 ةالصلاهيلعىسومهيلالسرأ ىذلان روعرف مسا ناكو ىش احءنلاةشيحلاكلمو رصيق مورلا كامو ىرسك

 اذاهنالرك ذلباوصخا م اوهموق فارشأ ًالملاو طبقلا كلم ناكوناي رلا نب بعهم نبديلولا مالسسلاو
 هذه تاكوهعضومريغى ئنلا عضو لظلا نالاهباو دحف ىنعي( اهباوماظف) عابتالا نمآ ف ارمثألا نمآ

 وأو ىنعملاو لبقتسمملا ظفلهظفلو ىضاملا ىلعافوطعم نوكينأز وح و مهب واق ىلع عبطن نحنو ىنمملاو هلبق

 صقتن بيعش موق ىلا حون موق

 اهواجابنأ ضعب كيلع
 كيلعاهصقن ملاهريغ ءاينأ

 مهلسر مسهت ءاج دقاو) |

 اهف)تازججلاب (تانبيلإب
 ءىج دنع (اونمؤيلاوناك

 اوبذك اه) تانيبلابلسرلا
 نماوبذك اك (لبقنم
 ءىجن لبق نمم هللا تايآ

 اونسؤؤيلاوناك افذأ لسرلا
 اوب ذك امب مهرامع أ رخآ ىلإ

 لسرلا مهتءاج نيحالوأهب
 بيذكتلا ىلعاو ره ا

 مهبلا لسرلاع ىجين دل نم
 من رصماوتامنأىلا

 ماللاو تابآلا عباتت
 (كلذك )ىنلادبك أت

 ديدشلا عبطلاكلذ لثم

 بولاق ىل_عهللا عبطي)

 مدين عا (نيزئاكلا
 ىلع تابنلا نو راتخ مهنأ
 مهرثك الاندجوامو) رفكلا

 سانللريمضلا(دهع نم

 نا ىنعيقالطالا ىلع

 دهعاوضقن سانلا رثك أ
 نامالا ىف هقاثيمو هللا

 ماللوأ ضارتعا ةبآلاو
 اذا اوناكمئاف نب روكذملا
 ةفاح ورضي ف هللا اودهاع

 مث نامؤنل انتيجنأ نأل
 (ناو) اوثكن مهامنأ

 اندجو) ثيدحلاوناشلا

 (نيقسافل مهرثك أ
 ةعاطلا نع نيج راخل

 ليلدي لعلا ىنعي دوجولاو

 هلوق ىف لسرلل ريمضلا (مهدعب نمانثعب مث) اموبلع ةلخادلالاعفالاو ربخلاو ادتبملا فالا كلذ زوحالو ةقرافلا ماللاو ةففخلا نأ لوخد

 يرحل ظلا ىرجأ اننا اباور فكسف (اهباوماظف هئلمو نوعرف ىلا ) تاحضاولا تازجتلاب (انتاب' اب ىسوم) مثالإ وأ مهلسر مهتءاج دقلو



 ىلعاونوكف ب ذلاةِب وقءبوهامو كلذوحنانءابآس مدقوءارسلاوءارغلا نيب سانلا فب قاعي رهدلاةداعهذهاولاق ىأ (ءارسلاوءارضلا
 امراهياع ل دىنلاىرقللهأىلاةراشا ( ى رفا لهن أو او) فم اللا وباذعلالوزنب ( نو رع ا يمنا

 هباكس:راناكم كرشلا(اوقئاو) ,هرفكلدب (اونمآ ) اوكلهأواوب ذك ن يذلا ىرقلا كل: لهن أولولاق هناكىن نمةب رق ىف انلسرأ

 ءايبثالا(اوب ذكن كساو)ء جو لكن مريخ, مهانبنآلوأ تابنلاورطملادارأ (ضرالاوءامسلا ندتاكرب) ىاشاندةفل )م ماعا تنا)

 (نوبسكي اوناكامب مهانذ_خاف)

 (يانباذع انساه
 لاقي تاب تق و ىأ اليل

 (ىرقلا ل هأ نمافأ) سذجلل ماللانوك:نأزوجيومهبسكءوسومهرفكب 2 (175)

 ةدشلا نمان_سمام نكي لوانثإبالوانل ايد حواميدقرهدلاةداعا ذكعاولاقمهنأ ىنعي (ءارسلاو ءارضا |
 ممهناف لبق نم مو ان[ناك اكهيلع متن أامىلعاونوكسف«ياعنحنام ىلع ىلاعت هللا نمانلةب وع ءارضلاو

 نما ةأؤ مهانذ_خأ ىعي (ةتغب مهانذ_خاف) ىلاعتهنلالاقعا ارسلاوءارضضلا نم مهماصأ امل مهني داوكرتي نمأو أن وُمان مهو) اتايب تاب
 ةصقلاهذهرك ذيدارملاومهبباذعلا لوزنب ىنعي (نر رع كيال مهو) مهتريحل مظعأ كلذ نوكيلاوناك ام انساب مهمتاينأ ىرقلا لهأ

 نيبال (اوقتاواونماىرقلا ل هأ نأواد) لجوزعهلوق و بونذلا نمهيلعوها.عرجزغيلاهعمس نمرابتعا || لصالا ف ىصخلاواراهن(ىحن
 هللا ىنعياونمآول مهنا ةبآلاهذهىف نيب هباذعب مهذ_خأ اودرءواوصع نيذلا نا:ىلوالا ةيآلاهذهىفىلاعتهنلا || تقرشأاذا سمشلا ءوض
 نمتاكربمهيلعانحتتفل) مهياعهموحو هنع ىلاعتةثلا بهنام ىنعياوقتاوهب مهم امفهوعاطأووإسربو || دأو نمافأ فواولاوءافلاو
 تاريحلا نماهبفام عيجو راملاوتابنلا ضرالاتاكرب ورا ءاهسلتاكربف (ضرالاوءام.لا || امهيلع ل خدفطعافرح نمأ
 ل_صأو هدابع ىلع هناسحاو ىلاعتةنلا لضف نم كلذ لكو تافآلا نمةمال_لاو نمالاو قازرالاو ماعنالاو || هيلع فوطعملاو راكنالاةز م
 تاسبن ىفةكربلا توبثاذكوهيفةكربلا توبشلءامملاة كرب رظملا ىمسو عيشلا ف ىطهالارب هللا تويثةكربلا || ولو هلوقو ةتغب مهانذخاق
 مهيلعانعبات ىأ ئشلا ىلعةمظاوملاةكربلا لأى وغبلالاقو رطملا ىهوءامسلا تاكرب نعأ. ن هنال ضرالا نوبسكيىلا ىرقلالهأن ا
 كلذ مهبانلعف ىنعي (اوبذكنكلو) بدجلاو طحقلا مهنعانعفرو ضرالا نمتابنلاوءامسلا نمرطلاب لا ب سابو
 ىنعي ( نوبسكي اوناك اب) باذعلا عاوناب ىنعي(مهانذخاف) لسرلا ىنعياوب ذك ن كلواونمآ اهفاونمؤيل 9 - واعلاو
 هيفو راكسنالا نعم ماهفتساوه(ىرقلا لهأ نمافأ) ىلاعتهلوق و ةئييحلا لامعالا مهبسكب بسب مهانذخأ 1000 2

 (ىتضانسإبمهتايزأىرقلا لهأ نمأ وأ نومئانمهو) الماىنعي (اناب) انباذعىنعي (انسا,مهناينا) 0 0 اوب د كواورفكن يذلا ىرقلا ل هأ لكى ماعوهل يقواطو>اموةكم ىرقلابدارم او رز ودب دوو ديعو 7 5 1 1

 دوصقملاو مهبدارياممت نولفاغنوهأل ن وهاس مهو ىنعي (نوبعلب مهو) راهنلار دص ىحضلا نال اراه ىنعي 00 3
 هنالراونلاب ىحسضلالاحو ليللاب مونلا لاحو هو ةإف_غلا ةباغىف مهو باذعلالو نخب مهفوخ هللا نا ةبآلا نم راكتا ا ل

 باذعلان ايتا نم ناهجولا

 دارلان وكن أل مت وبعل اهلك ايندلار ومأوان دلار وماي هيف لغاشتلا نا سنالا ىلع تلغي ىذلا تقولا

 مهبلع منأاع مهاياهجاردتسا ىنعي(ةئااركساونمافأ) عفنبالو رضيونالا يأ بعل كلذو مهرفكف مهضوخ

 هناىنعي (نورساخلا موقلاالاةللاركم نمايالف) هب نورعشيالهنعةافغىف مهوهلوزنا اركمباذعلا اذه || ىلءماهفتسالا ةزمهلخد

 موأ) نيكلاطا عم كاهودارخأىرسخ نمالااجاردّتسا مهرفك عم ةمعنلا نم مهاطعأأام نوك«نأ نمايال 6 انيوهو فلعل فرح

 مهنعاهوثروف مهابق نماوناكن بذلا (اهلهأ) كاله (دءب نم ضرالا نثري نبذال) نيس لو أ ىدي دهب قيىفانتلاتلق ماهفتسالا

 ىلع ةلج فطعءىفال درفملا

 ةلج فانئتسا ىلع هنالةإ

 دبعلاهذخأ(ةتلاركم ) ىرقلا لهأ نمافأهلوقلري ركست (اونمافأ) م ىدحيالا نولغتشي( نوبعلب مهو) ةلجدعب

 ) عمبطت 9 مه :رفكت دس مهانبقاع .و مهانذخ ا ءاشن «ول ىنعي ( مهم ونذب مهانيصًاءاشن 'وانأ)اهيذ مهوفلخو

 ىا

 ساذلا ىر أ ىلاماهبال مثيخ نبعيب رلاةنبا|تلاقو هيلع مهام ىلع مهاياهكرت مهبهركمزي زعلاهحو رمتلا سدة ىل شلا نعورعشيال ثيح نم
 نورفاكلاالا (نو رسا+ا موقلاالا هللاركم نمايالف )انا ب انسإب مهناين أهلوقدارأتايبلا فاخب كإبأ ناماتنبايلاق مانت كارأالو نوماني

 ءاشنولنأ (مهب ون ذب مهانبصأ ءاشن ولن أاهاهأدعب نم ضرالا نوري نيالإ) نيد (دمملوأ) رانلا ىلااوراص ىتحمهسفن ا ورسخ نيذلا

 ءاشنولاناوهو نأشلا اذهمهضرأ مهنوثربو مهرايدف مهلبقالخ نم نوفاخ نيذال ده لوأ ىأةليقثلا نم ةفغخ ناو دهيل عاف هناب عوف سم

 (عبطنو) نييبتلا ىعب هنال مالنإب ةيادطا لعف ىدعااو نيو روملا انكسادأ منيئراولا انكلهاف مهلبق نم انبصأ مكمهمونذب مهانبصأ



 مهاوناك ) هربخأدتبم (ابعيشاوبذكن بذلا) ماقأناكلاب ىنغاهيفاوميغيإ (اهبفاونغلنأك )هربخأ دتبم (ابيعشاوبذك نيذلا)
 )011( هنأكص اصتخالا ىنعمءادتبالا|ذهىفو نورساخلاذا كنا مهطاولاق نمال( نبرسالا

 مناكو نبدم كولم

 هلحلا طسوهكداه ع ىنكر مده نلك
 هاحمضااكمه راد # مهبلعاراثتلعج #* هلظتحران كله هاتأم ولا ديس

 رهدلا نم اموباهولز::ملواهيفاوميقي/نأكىنهي(اهيفاو:ةي نأك ابيعشاوبذكنيذلا) ىلات هلوقو ©
 رعاشلالاق ىنغماهدحاواهللهأ اهمىتلا لزاما ىتاغم اوهب تق ىأناكملا,تينغ لاقي

 داتوالاتباثكلملظىف « ةشيعمناباهفاونغدقلو
 وهو ىنغتسا اذا لجرلا ىنغلاقي نينغتسم نيمعنتماهفاوشيعينأك ةبآلا ىنعم ىف ليقواهيفاوماقأ دارأ
 مهك الهم هسفنأ او ريسخ ىنعي (نب رساملا مهاوناك ابيعشاوب ذك نيذلا) رقفلا دضوه ىذلا ىنغلا نم
 دقلموقايلاقو) باذعلا هات نيح مهرهظأ نيب نماصخاش بيعش مهنع ضر عاف ىنعي (مهنع ىلوتف)

 ناكلهاوفاخاوهموقب باذعلا لو زن نقينامل كلذ مط لاقهنا ىنعي( مل تحصنو ىف رتالاسر كتغابأ
 فيكف) وقوه مالسلاوةالصاا هيلع اص ةصقىاقبس نيلوق ىلعهدعب وأب اذعلا لورت لبق لوقلا كلذ
 ني ريثك اوناكمهنالهموق ىلءهنزحدتشا اهناونزحلادشأىسالاو ( نب رفاكم وق لع)ٌنزحأ ىنعي (ىسآ
 موق ىلع نزح فيك لاقفهسفن ىزءباذعلا نمل ز نام مهبلزئاملف نا؟الاو ةباجالا مهنم عقوتتب ناكو

 دقللاق اييعشناةبآلا نعم فليقو رفكلا ىلع مه رارمدإب مهتقتأ اوكلهأ نيذلا مهمهمال نبر فاك

 منا ىنعي كيلعن رز ف يكف ىحضن اوابق: لول !وقاوعمت لفريذكتلا اوةصصنلاو غالبالا ف كيلا ترذعأ

 نزح ل ىناثلا لوقلا ىلعو هموق ىلع نزح بيعشا لصح هنا لوالا لوقا ىلعف كيلع نزحينال نيقصتسم متل

 انذخأالا) هوب ذكسفهريدقت ف ذحورامضا هيف (ىن نمةب رقفانلسرأ امو كامن هلوقو لعأةنلاو مهيلع

 لاق هناف جاجزلالوق ىنعموهو ضرلاءارمضلاو رقفلاءاسأبلادوعسم نبالاق .(ءارس تل اوءاسأًيلاباهلهأ

 قيضوم دشلاءاسأبلا لبقو ضامالا نم مطانام لكءارسضلاو مهاومأ ىف ةد_ثلا نم مطانام لكءاسأبلا
 اوب وتيواوءرضتب ىكل كلذ مهبانلعفاغ!ىنعي (نوعرضي مهلعل) لاحلاءوسو رضلا ءارضلاو شيعلا
 هللا ىلصهيدن فرعاملل جوز علا ناةبآلا هذه نم دارملاو لجوزع هللا صالدا. ةنالاو ع وضخ ع رضتلاو
 هلبق نماولخ نيرذلا مالا فهتنسهفرعو مهرابخأ نم هيلع صقو ةبذكملا مهم أعمءايبنالالاوحأ |سوهيلع

 مهاسراوب كفرت مأىلاالسر لسر أ دقدناةبآل 'هذه ىف هفرعباذعلاو كالطا نمهيلا اوراصامو
 رافكسا| نم مهريغو شي رقرافكتلريذحتو فيو هيفوونر ب ذكن م لهفاكءارضلاوءاسأبلاب مهذخاف

 د>او طغ ىلع ىرقلا لهأ ىفهريب دئىرجال هنا ىلاعت نيب مب ذكسلاو رفكسلا نمهيلعمهاسعاو رجزنيل

 نال(ةنسملا ةئيسلا ناكمانلدب م) ىاعتهلوقوهو برق ناالاىلانوكمإ امبمهرب ديامتاةدحاوةنسو

 لهألاق ركشلابلاغّم_ثالاوةعاطللدايقنالا ىع دة سي قيضااوةدشاادعب لاملاو ندبلا ىلعةمعنلادورو

 ةدشلا انهةنسحلاوةئي.لاف لقعلاو عبطلاهنسحت ساب لك ةنسملاو هبحاص« وسيام لك ةئيسسلا ةغالا
 هللاربخ اف نادبالا فة د_صلاو بصخخ و ةعسلاوةمعنلاءارضا او ءاسأ لا ناكم ل دب ىلاعت هنا ىنءملاو ءاخرلاو
 هلوقوهو جار دت_.الا ليبس ىلعءاخرلابةراتو ةدشلاب ةرانر فكسا او ىصاعملا لهأ ناي هنا ةبآلا هذه ىف ىلاعت
 ىتحدهاجملاقلاطورثكذارعشلا افعلاقي مطاومأ ترثكواورثكىتح مهب كلذ لعف هنا ىنعي(اوفعىتح)
 انءابآس م دق)ةعسلاوءارلا ىلا او راصامدعب مهتلفغو مهترغ نم ىنعي (اولاقو) مهدال 1 اومطاومأترثك

 ( ىلا (كراعر حلا

 مهابيعهاوب ذك نيرذلا لبق

 : 3 2 ٠
 ١ «ذأر

 اوكتلهأ نإ نوصوصتلا مسدود ا تاق كاحالف ناكدعسأ هللا وبسس نارا
 نالمها اردىاوميقيل ناك

 قاما ةنتاووتلا
 ١ اوبذك نيذلا هللا مهاجنأ

 نوصوصخا مهابيعش

 نود ميظعلا نارسحلاب

 ىو نوكعارلا مهف هعابنأ
 ماظعتساو ةغلايمراركتلا
 مويلعىرجال و موي ذكتا

 كا ب
 موقاي لاقو) باذعلا مب
 ىل رتالاس راكد غلب أدقل

 (ىمافيكف كل تحصنو

 (نبرف موةىلع) نزحأ

 ركنأأ مث هموق ىلع هنزحدتشا
 كش فيك لاقفهسمن ىلع

 لهاباوسيل موق ىلع قزح
 مهرفكل مهيلع نزحلل
 وأممبلزتام مهقاقحتتساو
 ىف ملت رذعأ دقل دارأ
 لحام ريذحتلاو غالبالا
 فيك-ؤ قوقدصت لف عب

 قانلسرأامو) مياعىمآ
 كلل (ىنوقو
 فدا> هيقوةب رق ةنده

 انذدأ الا) هوبذكف ىأ

 سؤبلاب (ءاسأبلاب اهلهأ
 رغلا(ءارضضلاو ) رقفلاو

 مهرابكت_ال ضرملاو

 امهوأ مهيبن عابنا نع
 لاملاو سفنلا ناصقن

 (نوعرضي م-هعل)

 اوللذبت, و. اوعرضتيل
 هيفاوناكاملدب مهانيطعأى أ (ةنسحلاةئبسلا ناكمامادبم)ربكلا ةيدرأ اوطحيو .

 هيلعهلوقهنمورثك اذاتابنلاافعمطوق نم ,طاومأومهفنأ ىف اوعواورثك (اوفعىتحإ) ةحصلاوةعسلاوءاخ .رلاةنهلاوءالبلا نم
 انءانآسمدقاولاق د ) ىحللا اوفعا ومالسلا



 اي رب ناك ناد مهتلج ىف
 «٠الكلءارحا كلذ نم

 امو) بيلغتلا كح ىلع

 ال ىتبنيامو (انل نوكي.
 اهيفدوعننأ) حصيامو

 الا (انب رهتلا ءاشينأالا

 هتئيشمىف قبس نوكينأ
 تانئاكسلا ذااويف دوعن نأ

 اهريخ ىلاعت هللإ ةميشع اهلك"

 ئثلكانب رعسوإلاهرسشو
 لك ملاع : وهى (اهلاع

 هدامع لاوحأ لعب وهف ئش

 مهواقو لوحتت فيك
 هللا ىل-ع) بلقنتفيك

 ىلع انتبثي نأ (انلكوت
 دايدزال انقفوبو ناعالا

 انشيي حتفا انب ر) ناقيإلا

 لو دا ةحاعتلاو حا

 مالا حعافب قحاب ءاضقلاو
 ادة ىمساذلف قاغملا

 ىضاقلانامعلهأىمسو
 (نيحتافلارب بح أو )احاتق

 نيكامل ازين و و ماوقكا

 او رفك نذلا اللالاقو)

 متعبتا نأ« .وق نم
 نونوبغم(نو رساخلاذاكنا

 سخبلادئاو_ةتاوفل

 هناله_عابتا ف يفطعتلاو

 كمي و امهنع م اهني
 ةيوسنلاو ءاهالا ىلع

 ىذلا مسقلا باوجو

 متعبتا نا قماللا هنأطو

 اذاككنا طرشلا باوجو

 دسمداسوهف نو رساخل

 مهتذجأف) نيباوجلا
 اوحبصأ ف )ةلزلزلا (ةفجرلا
 نيتيم (نيماج مهرادف

 اريعش

١ 

 هيلعاوناكا أي 1 ناك ناو مهتاج فهسفن مظلي اممعش نأالا ةلطامل !ةلالا كالت نمهباو ماني ذلاهم دوق ىج

 هن اكفاهداسفوك<.تلم حبقانماعاهنم هنلااناحن ىنعم ليقو بيلغتل << ىلع مالكسلا ىرجاف رفكتلا نم
 نأانلنوكي امو ىنعي(انب رمتلاءاشي نأألااهيف دوعن نأانل نوكي امو) هنعارابخاىلاعتهلوقو ا متمانصاخ

 هللا لع ىفانل قم_سدق نوكبنأالا ىنعيانب رهللاءاشي نأالا هيلع نحن ىذلا ى لا كرالوكتاماىلا عمت

 انهدوعلا ىنعمىدحاولالاقو انيلءهتديشم قياس فن , وانيفهردقوهللاءاضق ىضمعي د ئيخ ابمؤ دوعن نأ

 نادعب مكتلمىلا عججرالانك اماولق هبا وابيعش نا ةيآلا ذه ىفةنسلاو معلا له هياعىذلاوءادتبالا

 نعةجراخريغةللاىلاة_ءجارانرومافانك الهاهللادب ريناالارانلا لوخد بسك-ةلالضاهما ىلعانغقو

 لزتتم و هللا ةثي شل مالستس !هموقو بيع-ث نم 'ذهوةيصعملابءاشي نم شي و ةعاطلاب ءاشإ نم دعسي هّمْضِبَق

 ىنبو ىنبنجاو مال لاوةالصا|هيلعليلخلالوق ىلا ىرتالأ ىمألا بالقتاوةبقاعلا نوفاخي رباك الاوءايدنالا
 لاق كنيد ىلع ىباق تيثبولقلا باقماي لوقي|ماريثك لسو هيلعهتلا ىلص -#انيبن ناكو مانصالا دبعن نأ
 اهيفدوعن ناي موه لع ىف قبس دة نوكين ألا ,فدوعن نأأنل نوكي امو ىنعلا ل ءنهللا هجر جاجزلا

 ىلاعتهناو نوكيسامو نو نأ لبق نوكي ام لع: ىلاعت هنا ىنع: (املع لكاش رعسو)هلوق كلذ قيدصتو

 هللا ىلع ) ىلاعتةنلا لع ىف قش نم ىتشلاو ىلاءنهللا لع ىف دعس ن لاو اداا ءعل ازالاىفاملاعناك

 ىلعالانلكوت هللا ىلع ىنعملاو هيلع لكون نإ 1ىاكلاهنافاهلكانرومأ ىفدنتفهيلاو دمشن هللا لع ىأ (اناكوت

 نمبيعش سبأ (قحلابانموق نيب واننب حتفاانب ر) بابسالا ببسىلارظنو بابسالا كرتدن كف هريغ
 ىذلا لدعلاب ىنعي تا ابا موق ناب  واننيب مكحاو لصفاو ضقاى أت :ذاانب رلاقفءاعدلاا ذماعدهموق نامعا

 نومس نامعل_هأ ناءارفلا لاق نيك اح اريخ ىنعي ( نيحتافلا ريخ تن :اد) فيحالو /ظالوهيف روجال

 ؟نمهريغلاقو حاتفلاو تالا ىضاقلا
 ٠7 ىنغ مح ىتف نع ىناف 5 الوسر مطع ىنب غلبأالأ

 اننيب حتفاانب رهلوق ىنعمام ى :ردأت نك امامهنعةللاىضرس',عنبالاقو مهيضاق :و موك اح نع ىنغهنادا ارأ

 لوقاذهو كيضاقأ ىنعي كاف لاعتلومت: نزيىذةنب| تعمس ىت- نيحنافلاربخ تنأو قملامانموق نيب و
 قالغأح تفي هنالكلذب ىمسك ادا ىضاقلاوه جتافلا نا نب رسفملار 0 وج رج نباوىدلاوةدانق

 نيب وانني متفني ىتحان سمر هظأ انب ردانعمنوك,نأزئاج و جاجزلا لاقواهاصفيو موصخلا نيب لاكشالا |[ |
 ”ةيرتر بيضنوك ىلعو نيلطبم مهنوك ىلعل ديإباذع .ماعلزني نأ هنمدار لاو فشكني وانموق

 ىنعي (ابيعش متعبتا نأ هموق نماور فك نيذلا الما لاقو) زييعلاو فشكللا هبداربحتفلاف هجولا ذه ىلعو

 ةيدمتك رو هيد ىلءابيعش متعبتا نأأ م-هنم نب رخآلهب رفك نسي ءشموةفارشا أ نم ةءاجلاقو

 ةلزازلا ىنعي (ةفجرلا مهن ”دخاف) ماعف ىف نونورغا كنا ىنعي (نورساحاذامكنا) هيلع متنا مووكتلمر

 رح مهيلع ل سرأف منهج نمإباب معها حف هريغو سابع نب لاق( نيغاجم هراد ىاوحبصأف)ةديدشلا

 رحدشأاهودج وفاهيفاو دربيل ب ارسالا ىفاواخ دفءامالو لظ مهعفني لف مهسافن ب ذخاف منهج نما دب دش
 0 طا خب ماطور اعز ايفقياسس لغات !ثعبقةيربلا لا رهاوجرفن رهاظلا نم

 هللا يطأ مهتايبصو هؤاسنو مهاجر ةباحسا|تحتاوعمتجا اذا ىتحاضعب مهضعب ىد'نفامسنوادرباط

 كلذ ىف مهضعبل دشن ودا ىم ةغل ىهةغالا له

 هللانأىور وا دامراورادو ىلقا|!ىفدار+1قارتحاك اوةرتحاف مهتحت نم ضرالا م م تفج رواران مهيلع
 باع !ىلا اييعش هللا ثعبةدان 3لاقواوم وكله ىت>ر + ا.هيلع طاس من مايأة عبس حيرلا مهن :ء سيح ىل اعن

 لب 0 أام أ و ةلظلاب وكل هاف ةكبألا باه اماف نب دم لهأ ىلا و ةكبالا

 تشرقو صفعسو ناكو ىلع-وز وهوداجوبأ ناكىلج.لا هللا د,عوب ألاقاعيجاو كله ةدص مالسلاهيلخ

 ١4 كوام هحصصم هلأ داهشتسالا متي ىتح حمتف ىنف نعو)ءاو لصالاباذكه :

| 



 أمون ودعون لحم اهكواس نعمهو عن ةميقتسمري-غةجوعم ليبساهماب سانللامتوفصن ىأ (اج وعإ) هللا ليبسل نوبلطتو (اهنوغبتو)

 ف ةريغهبلوعفمذا(الياق منك ذااو رك ذاو ل اجوع نيغاب و هللا ليبس نع نيداصو نب دعوماو دع قتال ىأ لالا ىلع بدنلا هيلع فطع

 (118) _متدعرفووهتلا(كراكف) ددعاليلف كنوكتقوركشلا ةهجلءاوركذاو ىأ
 ىذلا ابيعشنامهباعقأ نمنورب_يف قي رطاا ىلع نو احاوناكسابعنبالاق لئلا هنوفوختو
 قحلا نءقيرطلاجاجوءانودب رتوىنعي (اجوعاهنوغبتو) مكنيدنعمكدتفيالف باذكهنودب رت
 داشرلاو ىدطا قب رط ىلءنو.هيقتستالولالضلاو غبزلا اطنوسمتلتوهانعمليقودصقلا نعاطو دعو

 جاجزلا لاق مهيلعهللا ةمعن مهرك ذ مالسااوةالصلا هيلعابيعش نا ىنعي (م رثكفاليلق متنك ذا او رك ذاو)

 اذام_منا كلذهجوو فعضلا دعب ةوقلابمك رثكو رقفلا دعب ىنغلاب < رثكو و ددعرثكهجوأ ةثالث كلذ لمتح
 ىلا ءتتلاةمعن اوركشافةلذلا دعب زعأوةلقلاد_ب م رثكدن !ىنعملاو ليلقلا ةلزنمب مهف ءافعضءارقفاوناك
 نم مك-!بق ناك ن ل ازئامرابتعارظناو رظناو ىنعي( نيدسفملاة,ةاعزاكف يك اورظنا اد)هباونمآو كيلع

 م وق كيلا مالا ب رقأ او كالطاو باذعلا نمهإسراوصعو مهم رىلءاوتعنيحةيلاخانورقلاو ةفلاسلا ممالا

 متم ةفئاط ناكناو)هإ_سراوب ذ_كودوصعالءامسلا نمةراخ مهياعىلاعتةللا لسرأ فيك اوراغناذ طول
 ىفتنمآ ةقرفني_تقرف مترصف ىتلاسر ىف تفلتخا ناوىنعي .(اونمؤيةفئاطوهبتاسرأ ىذلباونمآ

 ىنعي (اننيب هللا مح ىتح )دي دهتو دعو هيف(او ربصاف) ىتاسر تدحيجو تب ذك ةقرفو ىنلاسرب تق دصو

 مهبةسعي و نيدحاجلا نيب ذكملا كليو مهرصني و نيقد_هلا نينمؤملازعيفاننيب لصفي وهللا ىضقي ىتح
 نيكل ريخلاق امناوهمكح ىف فيحلاوليملاو روجلا نعدزنملداع؟ احهنا ىنعي( نيك١ الاريخوهو)

 ريخوهولاق اذ هلفةقيقحلا ف5 احلاوهىلاعتهللاو زاجلا ليبس ىلعاك اح ص اخ شالا ضعب ىمسي دق هنال
 نعاوربكت نيذلاهموق فارشأ نمة-عاجلا لاق ىنعي (هموق نماوربكشسا نيذلا الملا لاق) نيك" احلا

 وانني رق نم كعماونمآن بذلاو بيعشاب كنج رخنلا) بيعش عابنا نعاومظعتوهلوسرب وةئلابنامإلا
 ىلع كعب: نمو كجارخااما نيرمأدح أ نمدبالاولاقنابهوباجأ ب يعش موقنأىنعي (انتلمىفندوعنا
 ةالصااهيلع ابيعش ناوهو لاكش اهيفاذهو هيلع نحناموانتلمو اننيدىلا نعجرتلوأاندلب نم كنيد

 أ اذه نءبيجًاوانتلم ىف ندوعتلوأهلوق ىنعما ف هيلع ناك املا عجرن ى تح مهتلم ىلع طق نكي مل مالسلاو

 لخدفاعيج هعابن ا وابيعشاوبطافنرافكسلا كماوأةام ىلعهب نا الا لبق ا وناكب يعش عابتا ناب لاكشالا

 لوقت مءادتبالا ىنعم ىلع دوعلا مقوفانتل ىلا نريصتاهانعم ليقو طق مهنام ىلع نكي /ناو باطخلا فوه

 رعاشلالاقاكوهفهوركمهنم قبس دق نك« ناو كلل ذهنم ىنقل دق ىنععهوركم نالف نم ىلعداعدق

 بونذ نط تداع دقف'ىلا 3 ةدم نس مايألا نكت ناف :

 هللا ىلءاني رتفادق) لخدنالولبقن الفاهيف لوخسلاا ىلءانوتربج او انومتهرك ناو ك-:امىدوعنالىأ
 ىلادوعلا ىلاهب نمآن موهوعد ذاهموق باج ابيعش نا ىنعي ( اهنمهتلاانا< ذا دعب كام ىفاندع ناابذك

 نحن ناالطإبلوقلا نم ه-يلعانصر#واب ذك هللا ىلعانقلتخ ا دق ىنعيانيرتفادق لا.ةفاويف لوخدلاو مهتام

 نالوقبىتح طق مهتامىفناك اممالسلاوةالصلاهيلعابيعش ناوهو لالا ىفام ل ثملاكشالا نم هيفاضيإأ
 هللا ن !لوقن نأوهو لوالالاكشالا نع بيجأ ام لثم4_:غباوحلاوا منمهللا انائذادب كتم ىاندع

 ميهاربا نبنبدمن|ليقو
 تدلوف طولتنب جوز

 ةكراباهلسن ىف للاجرف
 اورظناوإا اورثك_ةءاغلاو

 ( نيد سفملاةيقاعناكفيك

 ملبقدسفأ نم سعأ ارخآ

 دوهو حون موقكممالا نم

 مالسلا مهيلع طولو طاصو
 اونمآ كتم ةفئاط نان ناو)

 مةفئاطوهب تلسرأ ىذلاب

 اورظتناف(اوريصافاونمؤي

 ىأ (انني هللا كح ىتح)

 رصني ناب نيقي رفلا نيب

 نيلطبملا ىل عنيقحملا

 اذ_هو م-ويلع مه رهظي و

 ماقتناب نب رفاكلا ديعو

 ثح و هوأ ممم ىلاءنةننا

 نيكر شم ا نم مهقحلب ناكام

 مني هللا محنأ ىلإ

 وهوأ مهنه مسط مقتتي و
 ىأ نيقي رفلل باطخ
 قذآ ىلعْنؤ:مٌءلاريضيل

 ىلع نو رفاكلاورافكعلا

 نمناميا نم مهءوسيام

 هللا مح ىتح مهنم نمآ
 بيطلا نمثيبحلازبميف
 نال(نيك اداربخ وهو])

 فاكال ل دعو ق> همكح

 نيذلا الملا لاق) روملاهيف
 هموق نم او ريكشسا

 بسسعشاب كتدرختا

 ولوأ) بيعش (لاق) رفكلا ىف كد هوعاماو ؟جارخاامانب ىمألادحأ ناوكيلىأ (انتلم فن دوعتلوأأ نتي رق نم كعماونمآ نيذلاو

 بيعشلاةمثعناولاق نيهراكأ:نوك عموانتهاركل اح ىف متم ىفاننوديعتأ هريدقتلاحللواولاو ماهفتسالل ةزمطا (نيهراكانك

 اناجذا دعب ) كلم ىفان دع ناب ذكهندا ىلعاذيرتفا دقلهتلاو ىأ ماللا ف نحر ي دقت ىلع مسقوهو (مكستلم ىفان دعن اب ذدك هللا ىلعأتي تف دق)
 هسفن مظن هناالا هموقدوعدارأ تلق لاح مالسلا مهياعءايدنالا ىلع رفكلا روك-لمىفاندعنإ بيعش لاق فيك تاقناذهللاانصاخ (اهم.هللا



 قورومودس لهالةيلاومةرفاكتناكو ثانالا لع روك ذأ بيلغتلريكذ لاو باذ_ءلا ىفنيقابلا نم (نيرباغلا نم تناك هنأ سماالا)

 فسخ ليقو راذلاوتي ريكا مهيلعةتنارطمأاولاابيجترطملا نماعون مهياعانلسرأو(ارطم مويلعانرطمأو) تنافر ججاهباصافتتفتلا اهنا

 ناكفيكر ظناف)ةجرلا فرطمو باذعلا فر امم أ ةديمءوبألاقو م6 رفاسم ىلع )١84 ١) ةراجي ترطمأو مهنم نيميقم اب

 اا 0 ان نفاكسلا ( تامرجلا ةيفاع
 هل-هايدارماوأ بسنلا بسب هب نواصل هل هاب دارملا لبقو هنيد ىلعهعبتاوهب نمآ نمواطولا:مكاف ىنعي 0 خ 6 3

 ىلاانلسرأ (نيدم فاو)

 ةإيبق مساو هو نيدم
 هللاقي (ابيعش مهاخأ)

 نسحل ءايدنالا بيطخ

 لهأاوناكوهموق هتعجا سم

 نيزاوملاو'ليباكلل سي
 هللااودبعا موقايلاق)
 دق هري_غهلا نموكلام

 (مب ر نم ةنيي مكتءاج
 فرك ذن0ناوق زجكم ىأ
 ليكلا اوقواف) نارقلا

 دارملاو امهومتأ (نازيملاو
 نزوو ليكلا اوفواف
 نازيملا نوكي وأنازيملا
 الو) ردصملا ىنعميداعيملاك
 (مهءايشأسانلااوسخبت

 مهقوقح اوصقنت الو
 ناصقنو ليكلا فيفطتب
 نوسخبب اوناكونزولا

 مهتعبابم ىف ئملكسانلا

 ىلا ىد_عتي سحبو
 سانلا امهو نيلوع_ةم

 تس لوقت م-هءايشأو

 هاباهتصقن ىًهقحادبز

 ضرالاىفا ودسغنالو)

 حالصالادعب (اهحالصا دعب

 دهاويفاو دسفت الىأاهيف

 نمنوحلاصلا اهيف علصأام
 هتفاضاوءايلوالاوءاسنالا

 ليللاركم لب ةفاضاك
 ىف مركملب ىأراهلاو
 ضرالاىفداسفالاو سخببلا كرتو نازيملاو ليكلابءافولا نمرك ذامىلا ةراس (ملذ) راهنااو ليلا

 تناك اهنالباذعلا ىف نيقابلا نمت ناكىنعي (نيرباغلا نمتناك )هتجوز ىنعي ( هنأ سعاالا) هاتنبا
 طول موق نم كلاه نم عم تك-اه مثلد وطرهداهيلع ىف دق نب رمعملا نيقابلا نم تناكهانعم ليقوةرفاك

 نبرباغلا نملاقفلاجرلارك ذ بلغف لاج .رلا عم تكل هاهمال تارباغلا نم ليلو ني رباغلا نملاقامناو

 ترطمأوءامبلا ترطملاقي رانلاوتي ربكسلاب تنعدق ليج_سنمةراتج ىنعي (ارطم ,لعانرطمأو)

 رظنا ىنعي (نيمرجلا بقاع ناك يكر ظناف) ترطمةجرلا فو ترطمأ ب اذعلا ىف لاقي ةديبعوبألاقو

 لزن دهاجيلاق مهاكلهأفيكش حاوفلا اوامعوهلوسر وةئلاباوب ذك نيذلا ءال ؤهة بقاع ناك يكدمتاب
 اهالعأل ع اهباقم“ ءامسلا ىلا اهعفر واهعلتقاف طول موق نثا يمتحن هيحانج لخداف مالسلا هيلع لد ربج

 مسو هيلع هللا لص ىنلل باطما اذهناكن او نيمرجلاةبقاعناكفيكر ظنافهلوقوةراخاباوعبنا م اهلفسأ

 ةحيبقلالاعفالا نعرابتعالا كل ذب اورج زئيف كئلوأ ىلع ىرجا ياوربتعيلهتمأ نمهريغ هبدارملا نكمل

 ىلع نير سفل ار ثك أ نب دمى اانلسرأو ىنعي (ابيعش مهاخأ نيدمىلاو) لجوزعهلوقهو ةثبحلا شحاوفلاو
 داوىاانلسرأو ىنءملان وكي اذه ىلعف مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا ميهاربا نب ني دموهو لجر مسا نيدمنا

 ليقوهيلعاوناكىذلاءادل مما نيدمليقودسأونب وىدعونب وميكونب لاقي اك ةليبقلل مسا نبدمو نإدم
 مهاخأهلوقللوالاوه حيحتصلا او نيدمل_هأ ىلا انلسر أو ىتعملانوكينيلوقلا نيذه ىلعو ةنيدلل مداوه

 ءاطعهلاق مالنسلاو ةالصلا هيلع ميهاربا نب ندم نبي ون نباو هب يعشو نيددلا ىفال بسنلا ف ىنعيابيعش

 طولت ذب ليكيم مأو مالسلاا هيلع ميهاربا نب ندم نب زج نب ليكيم نب بيعشوه قحسا نب د#لاقو
 ناكو ىمتأ بيعش ناكو مال سلا هيلع ميهارب ا نب نب دم نبي ون نب نورث نب ب يعش وه ليقو مالسلا هيلع
 ىنعي(لاق) نازيملاولايكسلا ف سخ ور فكل -هأهموق ناكو هموق هتعجا ىم نسحءايدنالا بيظخ هل لاقي

 مكبر نم ناهرب و ةجخ كت ءاجدق ىنعب ( مكبر نمةنبي كت ءاجدقءريغهلا نم كلام هئلااو دبع موقاي) بيعش
 ءاجام قدص ىلع دنةزدتم نمىن لكلدبالهنالكيلاةلاسرلاو ةوبنلا نمىدأام قدصولوقألم ةقيقحب

 ىةروك ذمءايبنالاتانآلك تسدلو نآرقلا فزك ذن 1 بيعشل تناكىنلاةزجتملا كلت ناريغ هللا دنع نمدب
 ليكلااوفواف) هلوق ىهوةظعوملاةنبلابدارأل يقوم-ملاةلاس .رلاب بيعش ىجيةنيبلابدارأ ل يقو نآرقلا

 ىنعي(مهءايش أس انلااوسختالو) هلوقوهو ع مهقوقح سانلا اوطع او نازيملاو ليكل ا اومن اف ىنعب (نازيملاو
 نزولاو ليكلا ف نالف سلا نزولاو ليكلااوففطةفاهابامهوصةذنالو مهفوقح سانلا اوماظنال

 ةماقاو لسرلاةئعبب ىلاعت هللا اهحلص أ نأ دهب ىنعي (اهحالصادعب ضرالا ىف اودسفنال و)هففطوهصقناذا

 هئلب ناميالا نمهب <: سم أوكل تركذ ىذا ىنعي ( كلذ ) مهحال صوهف موقىلا ثعبي ىن لكولدعلا
 متكنا) سانلا ظورفكسلا نمهيلع متتأ أ ىنعي (مكلريخ) سخبلاو للا كرتو نازيملاو ليكلاءافوو
 هموقل لاقابيعش نا ىنعي(نودسغوت طارص لكباودعقتالو) ل اوقأامب نيقد_صم متنك ناىنعي(نينمؤم

 كلذ ىلع مهنود د هتوهيف لوخدلا نم سانلا نوعن قملاو نيدلا نم قي رط لكىلعاو دءقتالورافكلا

 ىلا عتهلوقوهو بيع شهلوسرب وهللابنايالادب ري نم نوفوخ و تاقرطلا ىلع نوسلجاوناك مهنا كلذو

 باك ابيعشنانولوقتو هتلابزا_:الادي رب نم نوعنمتو ىنعي (هب نمآن مهلا ليبس نعنودصتؤ)

 هنوفوحتو
 (نودعوت) قي رطلكب ( طارص لكباو دع_-ةتالو) ىلوق فى نيق دصم (نينمؤم متنكن ا)ةثودحالا نسحوةناسنالا ف (ملرخ)

 نر اشعاوناكل يقو قرطلا نوعطقباوناك ل يقوهللإب(هب نمآن م) ةدابعلا نع(ةثلا ليبس نعنودصتو) باذعلاب بيعشب نمآ نم



 8 اهقاهلمعام (اهب مكقبسام) حبلا ىفةيدا هةلاةئيسلا نوأمفت 1(ةشحافلا نوت د 0 هنملديذاواطولرك ذاو ىأ هم وقل لاقذااطولو (

 ١ ١) ةدئازز نم ( دحأ ع نم ةشاكعا ب كققبس مالسلا هيل عهلوق هنمو ةبدعتلل ءابلاو

 قنص مهار ًاواهدو رو مون مهءام ا اذه نمردصت وجفلا|ذه نمدرتتناكف ةقانلا هللا ثعبف

 ضرالا قراسشم ىف مهنمءامساا ميدأ 1 نءهللا كالهافاهور قعو مهب ررعأ نعاوتعفةراقلا نم لي_فلا

 هللا ت . باذع نمىلاءت هللا مرح هع هللا مرح ىف ناك ف يقثويأ اوهولاغر واهللاقبادحاوالجرالا اهم راغمو

 ربق !سوهرلع هللا ىلص هللا لوسر مهارأو بهذ نم نصغهعم نفدو نف فهموق باصأ ام هباصأج رشاملف
 موك نمتنمؤل]ةفرقلا تناك نصغلا كاذاوجر ختساوهنءاورفحو مهفايسايهوز دتب او موقا|لزنف لاغر ىفأ

 ةعب رأ اونب ثتومرض> ىمسف حاصتاماهواخداماف تومرض> ىلا اص مهم جر فال 'ةعب رألاص

 نام نءاوهو ةكعماللاوةالصا| هيلع اص وت علا لهأ !نمموقلاقو ءاروضاحاهومسو ةنيدمفالآ

 ك#ايرك ذاودانعم ليقواطولااسرأو ىنعي 0 رشءهموق ىف مافأو ةنس نيسجو

 لزق ماشلا ىلا مالاوذالعل امويلعميها 0 عم رجاها ل مالسلا يلع اطوانا كلذو َّض رأدق ناك
 هللاىلا مهوع دب مو دس له ىلإ ىلاءتهنناهلسر ان درالا طوالزنو نيطملف ضر مالسلاوةالسلا هيلع مهاربأ

 || ةباغ ىهىتلا ةسيسحلاةلعفلا نول عفن أ ى هب ( ةشحافلان ونت أ) ىلاعتهلوق ةوهو مجبقلا مهاءف نع مهاهني دال

 ةدّئاز ىلوالا نم( نيملاعلا نمدحأ ن ماهم ةيسام) مهرابدأ ىف نارك ذل ناينا مهتشحاف تناكو عيبقلا ف

 ةثحافلاةلعفلاهذهم م .وقلا|هبأكقيسام ىنعللا اوضيعبتلاةيناثلاو قارغتسالا ىنعمةدافاو ىننلا ديكوتل
 نامرانيد نب ورم لاف ةشساقلا كن ماد لع د رقتو مط حب وت مالكلاا ذه ىفو كلب نيملاعلا نمدحأ

 نود نمةوه-ث) مهرابدأ ىف ىنعي (لبرانوناتكلا 0 طواموق نم ناك الا ايندلا فرك ذ ىلعرك ذ

 (نوفرسم موق) موقلااهبأ ىنعي ( متنأ ألب )ءاس بنلا جو رق نمق د دع ىهش أ لاجرلار ابدأ نا ىنعي (ءاسفلا

 للا عضومو ةوهشالال#ء ءاسنلا لعجوايندلا نار .عول_نلاءاقبل حاكتلاةوهشهيف تكرونانالا

 ئنلا عضوهنالىدتعاوزواجو ف رس دقات اكفلاجرلا نم نهربغىلا نونعل دعو ناسنالا نهكرئاذاف
 اخ ابدأ نالهل قاخ ىذلا هعضوموهإربغ ىف

 ىرقتناكهناري_اورابخالا لهأ نمهريغو ق.سا نب د هرك ذام ىلع طول موقةصق تناكو ناسنالا ىف

 ضرعف مهيلءاوقيضو مهوذ افسانلا مهدصقفاهلثم ض رالاىف نكمل راو عر ورز تاذ ةبصخم طول موق

 مهود_هق,مهبلعسانلا ل ًامافاوداف م.منم متوحن اذ كواذك مهم متلعفاذا مطلاقو خيش ةروص ىف سدلب | مط

 ليقوءاب رغلاالا نودكالاو ناك سما لاق مف كلذ كحتس اواوثبخافاحايصاناسحاناماغاؤباصاف

 كالذو سلب | طول موق لمجب لم ن.» .لوأنا لكس || لاقواضعب مهضعب مكن ىتح مهيفلعفلا كلذ محتسا
 لوأ ناك ةهسفن ىلا عدفد مأ باش ةروص ىف سدلبا مط لثمتف نا دلبلا له اه دصقف تبصخ أ مهدالب نال

 ناك امو) لجو زءهلوق ُُة مهبفسخت نأ ضرألاو موبصحت نأ ءامسلا ىلاعت هللا يصافهرب د ىف حكت : نم

 كاك ااا مببوك رد يبقا ملف لج وه وذا زارا تاوج ناك اموىنعي (ةوق باوج

 نعو "رك ارو اجلا ىنعل (نورهطتي سانأ مسبنا) وي رسام ١ اطول

 ةراهط ىم_س ماثآلاو ىصاعملا نعدعبلا نال قو رهطت دقفاهك رن نموةساجنلا عضوماماللاج رلارإبدأ

 | (هلاه ًاوهانيجناف) ماثالاو ىبصاعملا لعف نم ىأ نورهطتي سانأ مهن :١لاق !دهلفرهطت- -ةفامهنعدعابت نح

 قارغتسالا ىنعمةدافاو ىف ااديكأ

 ضيعبشلل نم (نيملاعلا نم )
 ركنا ةفناتسمةل هذ هو

 نونأتأ هلوقبالوأ م-ييلع

 اهياعمهخو مثةشحافلا

 اهلمع نملوأ مت أل اقف

 متتأ) ىلاعت هلوقو

 نايب (لاجرلا نونأتل
 ةشحافلا نونأ:اهلوقل

 نوتأ: أ ىاهلثم ةزمهاو
 رابخالا لعمكنار اككالل

 قألاقي صفحو قدم
 (ةوهث)اهيشغاذاةأر ا

 ءاهت_ثالل ىأهللوعفم

 درج الا هيلع 5-!لماحال
 هنم ملظع ًامذالو ةوهشلا

 ةيءيهباب مط فصودنال
 ىأ (ءاسنلا نود نسم)

 موقمت ألب) ءاسنلا نمال

 ن-ءب رضأ(نوفرسم
 م-مءرابخالاىلاراكنالا

 باكترا بجو ىتلا لاجاب

 موسق مهناوهو ٌحئابقلا
 زواحجتو فارسالام_همداع
 منك ئثلك ىف دودحلا

 ةوهشلاءاضق باب ىفاوفرسا

 ريغهلاداتعملااز واجن ىتح
 باوج ناك امو) داتعملا

 مهوج رخأاولاق نأ الا هموق
 اطولىأ 02 1

 هرباجأام ىنعيهعم نْمآن مو
 امع الاوج نوكيامب

 راكنا نسم طولهن مهملك

 هفصن مهفصو وةشحافلا
 لصأوهىذلا ف ارسالا

 نوعدب (نورهطتي سانأ مهنا ) مهني رق نم نينم ملا نمهعم نمو هجارخاب ىمألا نمهتصيصن وهم الكب قلع: الخ عشب اؤاج مهنكسلو رمشلا
 نينمؤملا نمهنود نمهب ص: نمو (هلهأو هانيجئاف) هب ح دمي مهوباعامهنعةللاىضر سابع نبا نعشيبحلااناعف نوءديوةراهطلا



 لا

 مدلاب,ت بضخا فاك ةر«مههوجواذاى ااا مويل| فاوحبب_صأ اسماف لجالا نم مويىخم دقالا مهعجاب
 لجالا نمناموب ىضم دقالأ ,عجاباو-اصاوسءأ اماف باذعلاهن أ او:ةيأواوكب واوج_ضواوحاصف
 .الأاءيجاوحاصفراقاابت ياطاماك ةدوسم مههوجو اذا ثلاثلا مويلا فاو حب أ امافباذعلا ةرمضحو

 مهرهظأ نيب نمهعم لأن مو مالسااوةال_صااهيلعطاصج رخدحالاةليا تناك اماف باذعلا ؟ريغح دق

 ضرالاىلا مهسفنإباوقل ا واوطنحتو او: فكن عبارلا مويلا فاوحب_هأ اماف نيط افةامرلزنف ماشلا ىلا

 تعطقتف ضرالا ف تودهلئملكتوصو ةقعاد لكتوصا هيفءام.لا نمةميظعةح يسم مهتتأ دحالا موب
 ةوادعلاة دي دشةرفاكتناكو فااستنب ةعي رذاط لاقت, ةدعقمةب راجالااعيجاوك-لهو مهرو دص ىف مهم ولق

 ةعرسم تجر فندوُمناصأامو باذ_علاتنياعامدعإ اهيلجر ىلا ءتهنلا قاطاف مالسلاوةالصأا هيلع لاصأ

 تنامتب رشاماف تيقسف ءامتقتسا مثدومب ىذلا باذعلا نم تنياعا؟ مهتربخاف ىرقلا ىداو تنأ ىتح

 كموقن ا مال_.لاوةالصااهيلع]ادىلا لجو زعهللاجوألاقف ةقاناا رقع ف ىد_اارك ذولاحلا ف
 اهرقعي مالغاذه؟ر هش دلويسدنا طادلاقف لعفنل ان.ك اماولاقف ل اص كلذ ىطلاقف كتقان نو رقعيس

 دالور هشلا كلذ ىف مهنمةعستل دلوف لاقءاماةقالا دلو هشلا| ذه ىفانا دلوبالاولامتف هي دب ىلع كك اله نوكيف
 قر زأ رجأهلدلو ىذلاد لولا ناكو دلو كالذ لب قهلداوب ل ناكمناله ذي نأ ىناف داورشاعلل دلو ممهوحبذف
 بغف مالغلا اذ هلئماوناكلءايحأ انؤانب أن اكولاولاق هوأرفةعسنلاب ماذا ناكفاعي رساتابن تبنف
 ج ركتاولاقو هله وهنتبدنل للاب اوفلا حت ىنعي هتلاباومساقنتف مهئانب أ لتق بب  سناكهنال طاص ىلع ةءسنلا
 هدح_سمىلا اص ج شو للا ناك اذا ىتحهيف نوكسنةراغلا نأ: فرف_سىلا دج دقانا سانلا ىرتف
 اناوولهأ كلهمان ده_ثام لوقنفاناحر ىلا فرصنن ىتحهيف نوكحنراغل اىلا عجرت مث هاناتقفءانبنأ
 تس ناك لب هب رقلا ف مهعم مانيالل اص ناكو رفسملا انجرح دقانانو:ظيفاننوق د صيف نوقداصا
 0 اسشلاع رخ ىسمأ اذاف مهرك ذيو مهظعيف مهانأ حبصأ اذافةب رقلا جراخهل دجسم ىف
 مه يم ىلع ماطادق ناكح نملاجر قطن افاواتنتف مهملع طق_سفاولخ دفراغلا ىلاةعس تلا قاطن اذ لاق

 مهدالوألتقب اص ىضرام نو>يص»ةب رقلاىلا اوعجرف خضر مهو مهوأر فرفنلا كتل اوأل عفاماو رظنيل
 دعب اص تييدت ىلع ومساةتدقةعستلا ناكق حسا نبالاقوةقانلار قع ىلع رقلا له عمتجاف مهلتق ىتح

 عم سلجربكماماف اع رس بشي ناكف راد ةبهامسدلو رشاعللدلواملهريغو ىدساالاقوةقانلار قع

 دقءاملا اود جوفةقانلا ب رمش موب مويلا كلذ ناكو مهءارشهباوجز مل ءاماودارافرجنا نوب رمشي سانأ
 ةقانلاهب رشتىذلاءاملاا ذه ذخان انكولو ةقانلا هذهنِلب نحن عنصناماولاقو مهيلع الذ دتشاف ةقانلا هنن رم
 نع( قالاهرقعف متناولاق كل اه رقع أن اكل له رشاعلا نب الاقوال اريخ ناك انعورزوانماعنالهيقسنف

 اوملظ نيذلا نك اسماواخ دناللاق رحاب لسو هيلعهللا ىله هللا لوسر مامللاق امهنع هللا ىضر رم نب
 ةباورفو ىداولاز واج ىتحريملا عرسأ و هسأر عنق مث نيك اباونوكست نأأالا مهباصأام مكبيصي نأ مهسفنأ

 ىلع لسو هيلع ثلا ىصةننالوسر عماول زن سانلا نا هنعامطو هل ثمرك ذم نيب ذعملاءالؤه ىلعاوأخ دنال ل
 اماوقي روينا لسوهيلعفتلا ىلصةنلالوسر مه ىماف نيجتلا هباونجتراه رابآ نماوةةسساف دوم ضرأر خا
 هللالوسرناىراخللوةقانلااهدرتتناكىلارتبلا نماوقتس نأ مهرس اونيحلالبالااوفلعي وهوقتسا

 ضعب ىفوءاملاكلذاوة ب رهمو نيجلا كلذاوح رطب نأ إ_سو هيل عهنلا ىلص ىننلا مه ىمافانيقتساو اهنم
 | ةبآلامطوسراولأس اص موقءالؤهتايآلا م <لوسراولأس نال إ_سوديل هللا ىلصةننالوسرلاق ثيداحالا

 سس 1س م ل م م ب ل عملا

 بعز
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 اريصققرزأ ارح الجر ناكو فلاس نب رادق ماغتنبةزينعتعدو كلذ ىلا ماجافلا مهرثك أ اواهجو

 تفس قانا ادقل ةزيئعتلاقفهشارؤ,!ءدلوهنكلوفلاس 1 نكيلوةيناز نا ناك هنانوعزب و

 هنعىلاعتةللا ىضرةعمز ن' هللا دبع نع ق)هموق ىفاعينمازب زعرادق ناكوةقانلار قعت نأ ىلع كتيطعأ

 ذا [سوهيلع هللا لصةللال وسر لاقف اهرقعىذلاوةقانلارك ذو بطخ سو هيلعهئلا ىلص ىنلا عمسنأ

 مراعلاو ةعرسسب ماقىأ تعبنا هلوق ةعمز ىفأل ثم هظحر ف عينم ماعز زغلجراطثعبلا هاندا كيا

 قلطنافرابخالا باهألاق هدارأ نمي عنتمملاعينلاوةسارششلاوةوقلاوةدشلاةمارعلاو رب ثلا ثييحلا

 رادق قلطناف طهرةعستاوناك-فرفن ةعبس ,هعبتافدوعةاوغ ارفنتساف ج زهمنب عدصموفلاس نب رادق

 نكواهم رط ىلعةرخص لصأ را دقاط نكدقوءاملا نعتردص ىتحةقانلا اودص :رفامهماثك أو عدصمو

 ةزينع منغ مأ تج ريكا وز تعول انياب ْ 20 رف ىرخأ5 ترخص لص عدصمال

 هبةنرغأواهر قع بعت ة- ميرا دقاهاربل اهجو سانلا نسحأ أ نمتناكو اههجو نعت رفسفاهتنبات مأو

 نعطمأ لبجلا نماهبةسردحتف ةدحاوةاغرتغر وترفناهم وقرع فثكف فيسلاابةقانلا ىلعرا دقدشف

 اعينمالبج أ ىت>اب راهقلطن| كلذ اهبقس ىأراسلف اهجل اومنقافدابلا لهأ جرفناهرحفاهتيا ىفرادق

 جرخواهوحن ل بقاف تر ةعدففةقانلا كرد أهل ليقف مالسلاوةالدلا هيلع! اص قأوةراق ليقوروصهللاقي

 ل-هاو رظنا اص لاقفانل بنذالو نالفاهرقعامناهلا ىناينولوقيوهيلا نورذتعي وهنوقاتي ةدلبلا لهأ

 اوبهذف ل بلا ىلعهوأر ف هبلط فاوجر فن باذعلا منع عفرين أ ىسعفهومكردأ نافاهلي_صف نوكردت
 مالسلاوةالصلا هيلع اصءاجو ريطلاهلاننامىتح لواطتف لواطن نا لبا ىلا ىلاعتهتنا جواف هوذخأيل
 لجأ ةوغر لكل طاصلاقف اها دفةريصلا تر جفن |مئاثالئاغر مثهعومد تلاس ىتح ىكب ليصفلا ارامل
 نبذلاةعستلا نمرفن ةعب رأب قسلا عبت قحسا نبالأقو بو ذكمريغدعو كلذ مايأةثالث راد فاوعتت موب
 اوقلأوهل ارناف هب ذج متهبلق باصاق مهب عدصمهأمرفباؤذد 1 اوج زهمنز/ عد هم مويفوةقانلا اورقع

 مهواولاقهتمقنوةللا ب اذءباو رشبافةهللاةم رح مكس تا مالسلاوةالصا هيلع اص مط لاق و همأ مح عمدجل

 نوه نينئالاو لو دحالا تقولا كلذ ىف مايالا نومسياون اكو كالذةبآ امو طاصاي كلذ ىتموهبنؤزم

 موبةقانلا او رقعاوناكو راب.شتدسلاوةبو رعلاةعجلاو سنؤم سبجلاو رابجءاعب رالاورابدءاثالثلاو
 مةرفصم هوجو و سنؤم موب دغنوحبصت كلذاولاق ني- ماللاوةالصلا هيلع اص مط لاقفءاعب رالا

 لوأمويب اذعلا كح بصإ م ةدوسم ؟هوجوورابش موب نوحعبصت مثةرم كهوجووةبورعلا موي نوحبصت
 ناكناوانلبقهانلعاقداص ناكن افا لقناقاوماهةقانلا| ادرةعنبذلاةعسنلا لاق كلذ اص مطلاقاماف

 مهماعصأ ىلعاؤطبأ اماف# :راوخعإب ةكسئالملا مهتغم دف هله أ ىف هواتقيلالملهونافهتقانبهانةل اد قانك ابذاك

 هباومهمت مهلتق تن أ اصلاولاقف ةراخإباوخ ضر دقو مهو جوف مالسلاوةالصلا هيلع | اص لزنماونأ |

 ارد , زتالاقداص ناكناف ثالثثدعب كب لزانهناباذعلا دعو دق هنافادب أهولتقنالاولاقو هنو دهنريشع تماقف

 سجل موياوصبصافةليللا كلت هنعاوفرصنافنود رئامءارو متتافابذاكن اكن او ميلءابضغالاكب 0
 احلاصنا اوفرعوباذعلاباونقب اف مهاثث ًاومهركذ مهريبكو ىهريخص قولخ اب تيلطافاكةرفصم مههوجوو

 مهديس ىلعلزغف مغونب مط لاقي دوم نوطب نم حق حلو مهنمبرهفهواتقيلهوبلطفلاق امف مهقدصدق
 مهولديل طاص باح أ ىلا اودمعاوناكوهيلعاوردقي مفاحاص عنف كرشموه وب ده ىنإب ىنكي و ليفن همساو

 كيلعمهدنفكيلعم طدنلانوب ذعي مهنا هللا ىناي مره نب عدبمهللاقي اصب ادصأ نمل جرلاقفهياع

 هنعاوضر عاف لبسهيلامكل س دلو ىدنعوهلاقف اص ىمأ ىفهوماكف ب دهابأ ااون "اف هيلع مهول دف من لا لاق

 اوحاص اوسمأ اماف مههوجو ىف نورب ا ىاضعب ريخ ,مضعب لع باذعلا نم مهبل زنام م-هلغسشو» رو



 ةحيشضفلا اردن ةحينم

 ثروت ةم.خو اهنكلو

 مهرقءناىورةميخسلا
 ءاعب رالاموب ناك ةقانلا

 هدعب نوشيعت اص لاقف

 مهوجور فتم ايأة ثالث
 قاثلا فرممحتو م وبل وأ

 مكببصإ وثلادلا ىفدوستو

 ناكو عبارلا ف باذسعلا
 فج رخهنأىو ر كك

 نيملسملا نمةرمشعو ةئام

 م-هنا | عاماذ ىكبي وهو

 هسعم نععجر اوكله
 مهرايد اونكسف
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 نو.يجال نكلو مهنملوقأ ل عمساب متأاملاقفاوفيج دقاماوق أماكسن :فيك هللالوسراب رمع لاقفهيفو

 اهياعاوناكىتلاةتإ رطلا كالت ل ثم نعرجزغيف مه دعب نم نمىتأي ناةربع وكيل كل ذب طاص مهبطاخامن | ليقو

 0 ا انما ريغوتزس نإ بخوز قسما نب دم هرك ذام ىلعدومتةصقرك دو

 او رثكواه.ؤاواخ دف ض رالاىفاوفلخ :كاواهدعب دوت ترعاه سمأ ىضقتن نا رة كلها | نااعنجإ جاولاق

 انويبلابجلانماوذختا كلذاوأراسماف جلجرلاو مدهنيفردملا نم نكسملا ىنديل ,هدحأ نا ىتحاو رعو
 اهلاص مهلا ىلاعتهنلاثعبف هللاربغاو دبعو ضرالاىفا اودسفًاواوتعف ءارلاو شدعلا نم ةعس ىفاوناكو

 لرب ملف مالغوهو مهيلا ىلاعت للا هثعبفابسحو انني مهلضفأ وابسن مهطسوأ نم اص ناكواب رعام .وةاوناكوايدن

 | ملص عل ااسلف نوفعستسمليلقالا ينمهعبقب ماركو طمش ىتح ههدابعىلاو كاس هن كا هوعدي

 لامذلوقبام ىلع اقادصمن نوكن ةبآ مهب رينأدولأسمي وختلاو ريذحتلام 1طرثك و غيلبتلاوءاعدلإب

 مولغم موب ىف كلذو مهمانصأ#ي ف نوجر خدع مل ناكوانديعيلانعم راو قف نود رئةنآى ًألطاص

 | فاس يحس ناو كانعبتا كلب يحتسا نافانتط | اوعدنو كطاوعدم” اولاقوةنسلا نم

 ىلاصا باحتسيالنأاهولأسو ,وماث وأ اوعدومهعم اص ج 0 ومهدي عىلا مهمانصإبا اوجرفن تاس

 ةرخصلاه ذه نمان اد ا بلو وهو شارح نب ورم نب عدنج لاق مهب وعدي ئش

 تاك اشامة-جرت_خلاوءارشعءارب وءافوج ةجرتخم ةفانةيئاكلااطلاقي رجلا ةيحان ىف ةدرفنم ةرخصل

 قام .ؤنلوىق دصتل تاعف نألمهقيثاوم طاص مهيلعذ خاف كانق دصو كبانمآت اعف ناف لبالا نم تخبلا

 0001 لا ف لام رعب زاعدو ناحكر ماللاوةال_صلا«لعل اص ىلصفلاق مناولاق

 اهينج نيبام ملعيالهنأريغاوفصوواولاساكءارب وءافوج ءارمشع ةقان نعةبضطا تكرحت مئاهدلوب جوتنلا

 نمهعماطه اطر نوجد يع ل لسل قايلثمابق تبي مايل نورظن وا دظح ل وزع
 ىبحاصاناكو بابحلاوديبل نب 0 وهنا اونموي نأ دوت فارسثأةيقب دارأوهموق

 طاصمطلاقةرخصلا ن هةقانلا تجر خاماف دو« فارش | نماوناكو مسهنهاكن اكو ريمض نب ب باب رو مهناثوأ

 0 دوك :ضرأ ىف اهبةساهعموةقانلا تنكس مولعم موب برش لوب رسثاطةقانهذه

 اهسأر عف ةرتافةقانلارثباطلاقي رخل فرس ىفاهسأر تعضواهدو ررومون ناك !ذافايغءاملادرتتناكو

 نوب 0 نماهنماؤاشام نوبلحف مط جحةتتفاهسأر عفرت م ةرطق عدنالفاهيفام لكبرهشت

 ثيح نمردصت ن ًأردقتالوهنمت درو ىذلاجفلاريغ نم ةقانلاردصت مئاهلكم هين اوأ اًواع ىتح نورخدبو

 مويل اؤاشامنورخدب وءاملا نمهللاءاشام نوب رشدفدومت موي ناك دغلا نم ناك اذاىتح درو

 اهنمبرهتف ىداولارهظب را ناك اذا فيصت ةقانلا تناكوةعدوةعس ىف كلذ ىلع مهفةقانلا

 ءاتشلاناك اذاو هبدجو هرحف نوكستف ىداولا ناب ىلا طبهتف مهغلاورقبلاو لبالامهيشاوم

 مويشاوع كلذرضافبدجلاو دربلا ف نوكمف هرهظىلا ىئئاوملا بر وتف ىداولا نطب ىفةقانلاوةشنف

 كلذمهلجو مسهب ررمأ نعاوتعفم-هبلعكلذربكفرابتخالاو ءالبلاو مهسةلاهدي ريىذلا مال
 دلخم نب متاغتنب ةزيفعامها د>اللاةيدوك نم نانأ ىماتناكواهرقع ىلعاوعجاف ةقانلار قع ىلع

 لبا نملام تاذو ناسح تانب تاذ تناكو ورم نب ٍباوذة أى ها ىهو ةنسماز وع تناكو م - غماي ىنكتو

 دشأ نمانتاكو ةريثك ش اوم تاذةينغةليج تناكوراتخلا تنب ةقدصا طلاب ىرخالاةأر ااوماغو رقب و

 ةقاناارقعقاتليحتفامهشاوعت ,رضأالةقانلار قءنامحتانت اكومالسلاو ةالثجلا هيلع اضل وادع نسانلا

 تعدف اهياعىبًافل_هفوه نااهسفن هيلع تضر عو ةقانلار قعل يابحلا للاي دوك : نمالجر ة ةقدد ت2 عدف

 سانلا نسحأ نم تناكو ةقانل ار قعي نأ ىلعاهسفن هلت اعجوايملا نب جزهم نب عدصمدل لاقياط ,عنبا

 اهحو



 ثويبلا اوتحنتفالاوطارامعأ اور معو ضرالا ىفاهوفاواهدالب دومترمع تكلهأاملاداعن ا ىور ( نيد سفم ضرالا ىفاوثعتالو

 اح اص مهيلاهّللا ثعبف ناثوالاا و دبعو ضرالا ىفاودسفأو هللا ىلءاوتعف شعلا نمةع_سىفاوناكوتامملا لبق ما دهنالاةي_ثخ لابجلا نم

 ةقاناهنيعل را ري نأوول اسف مهرذناف نوفعضتسم مهنمىلرقالا هعبتي لفةنناىلامهاعدفابسن مهطسوأ نم اصواب رعاموقاوناكو

 اوربكتسانيذلا الملا لاق )+ءوق نم طهرو عدنجهب نم .فاؤاشاىةقانا متجر فناهدلوب جوتنلا ضخم تضخمتف هبراعدو ىلصفءارش ع

 نيذلا نملدب (مهنم نم نل) ١ )١١7( رافكلاءاسؤرمهفعضتسا نيذلل (اوفعضتسانيذال) ىاشلاقؤ (هموق نم
| 
 راها ةداعإب اوفعضتس

 لديلانأىلعليادهيفو ليقو داسفلادشأوثعلا اواهيف نب دسفم ض رالا ىفاوريستالوهانعمةداتقلاف ( نيدسفم ضرالا ىفاوثعنال 5(
 ريدسقت نارا م. | نيا اللالاق) داسفلاعاونأ عيج نعىبنلاهيفلخد يفهرهاظ ىلعوهل بقو ةقانلار قع هبدارأ
 قريمشلاو لماعلا ةداع | ىعي (اوفعضتسا نيذلل) حلاصبناميالا نغاومظعت يذل فارشثالا لاق ىنعي (هموق نءاوريكتسا
 وهوهموقى ا عجارمهنم معو حاس اوما نيذلا بيماأل بع !قنوملعتلا فارجالا ا (مهن« نم نل ( نيك انما

 نينمؤلا ىلعاروصقمناك || تيالالاق) نوق دسم قمحأو ىدهلاو نيدلا نماحلاصهبدثلا ل سرًا ناءافعضلا لاق ىنعب (نونمؤمدب مهفاعضتسا نأى-علدب || كي اباناولق) كيلاوانيلاولسر أَلا نأعي (هبر نمل س سماخاسنأ نوملعنأ) هموق نم ءافنتلا
 وهواوفعضتسا نيذلا ىلاوأ نوركنم نودحاج ىأ(نورف اكهب متنمآى ذل انا) | اصلوسرب ودب ناجإلاو للا ىمأ نع ىنعي (اوربكستسا
 نب رفاكو نينمؤم اوناك 0 6 اوتءلاوهوصعو مهب ربع |نعاوربكن ى !(مم رص نعاوتعور رم لا نينعتتنلا والعباد( نال ب لس نورس ترانا تارك سف اا ل
 لس مالا هنأ نوماعتأ) تي و يل اوب ذكو ةقانلا ىفد سم وكر وةنل اوصع مهن !ىنعملاو قدا نع
 ا هللا نافةنلا لوسر كلن ام زاكتنكنا ىنعي (نيلسرلا نمتنكنا) ٍباذعلا نمىنعب(اندعتاهانتلا
 لسرأامانااولاق)ةبر خلا هلا لجكف با ذعلا نمهب مهربخأ ام لكى نيب ذكساوناكم ينال كلذاولاقاسغ اوهثادع أ ىلعهإسمرر ص, ىلا عت
 راص اماو (نونمؤم هب دسعإك لوزة طا هدي يخل ةارارا يم كال اا (ةفجرلامهنذخاف) ىلا تلأتف كلذ مط
 مهولأس مهمال طاباوجاذه || كاسعت هةوقوهواوكتله تس مهقوف نمدصبلاو متع ستارز يحال أمهم أل متصق ةصبصلا ىه ىدسلاو
 هلاسرااواعخ هلاسرإب علا نأ | برن اراد لاقي رادلا دحو كل ذلو نيماج مهدلب ومهضرأقاوحبصاف ىندي(نيماج هراد فاوحبصاف)
 مهناك املس امواعما ىمأ || لكلامدار أ هال مهرايد فلات: ىرتأ ةيآى عججو مهعمشو مه_عضوم ىنعب نالف ىنب رادو برحلادلب ىا
 امتاوهيف ةهيشالدب لسرأ ||| ىلع نيماجاوحبص أ مهنا ىنعملاو ل للاب هنوكسو همون لاح ف ضرالاباثطالهعوقووهربطلا موئجوربعبلل امجو هلاسرإب لها اولق || كورلا ةلزاسب ريطلا» سان موثجلاوبكرلا ىلع نيكرابىنعينيمئاجهاوقو نك اسم اورايدلا نم مهنم دحاو
 ناالابوجوف مالكلا مهد ا نالوقىلوتلا ماهي تفر رام كم رعافىنع(مهنعفلوتف) نوكرحتبال قوم مههوجو
 نون.ؤمهبااهربخنفهب تيس ادلاو كل نبات رادفاودصاقهلوقهيلعل دب واوكلهواوتامنادعإ مهنع ىل اون هنأ

 انا اوربكتسا نيذلالاق) || منوم ل بقءايح أهو مون ءىلوتهمأىفاثاا لوقلاو مهتوم وهو .همونجدعإ ىو تلا اذهل عجعنأ ىلع لدف
 (نور-فاكهب متنمكىذاب (نيحانلا نوبحتنال نك-لوكل تحصنو ىنرةلاسر مكتب ادعل مؤقايلافور وطالع هيلع لدبو مهكالهو

 هيام اهرديرسرأ || ير ضسسلاطدرصا دات تس عضومهب منَ اوعضوف ا مدة يالا نوكن ليتك اذه ىلعف ءايحالابالا ولي الباطل ا
 ان انواع نوننألا بطاخاماعي رقتواخي ون ,متومو م4 داه دعب مويطاخ هنأ اذه نعل اوالالوقلا باص باج او نيعاج مه راد

 هنأ
 .<عصلا ىف ثي دحلا مهتامساب ميداني لعف-بياقلا ىفاوقل أن يحر دب ىل:ة نمرافكتلا مس .وهيلعهتلا ىلص ىلا

 1 ب تتأمل بيس بي بي يي يي ببي( بيبي بهي اه-سهسه-سلللا

 دنسأ (ةقانلا او رقعف)

 ناك اكاريصق قرزأر جأر ادق ناكو مهاضرب ناكهنال فلاسنب را دقرقاعلا ناكن او .هعيج- ىلار علا ( قاث - نزاخ-6١)

 اهيانتثاحاصاياولاقو )هسنيد وظو مهب ر ناشوأهللاضرأ ىف لك ًاتاهورذقهلوق نم مال_سلا هيلع اص ناسا ىلع هب ىمأام مم ررصأو

 ىأ(مهرادفاوحبصاف)املا اوبرطذاو ضرالااهط تازلز ىناا ةععيصلا (ةفج رلامهتنخاف نياسرملا نمتنكنا) باذ-ءلا نم (اندعت

 ةمعيصنلاو ىوطاءالوتسال ى داب نبرمآلا (نيعصانلا نوبحتال نك اوكا تحصاو ىف رةلاسرمكتغلب ًادفلا) مهاباهقارف اع



 فرصلا عنموربك الامهيدأمساهنال لصالارابتعإب وأ ىلا لب وأتبدوىلاو )4١15( ”ىرفردوم ىلاانلسرأو(دوكىلاو)
 حبب ببي سبب بييبيبحبب(ببببب ببال ليقو ةايبقلا لي وأتب

 نمدبالو دواهلا ىلا ليبسال هن ريغ ك<سفنالاوراتخاف كانه متيطعأ دق مطل بق ةكع اوعد نيحزنعنإ| ليقو داع 0 د
 000 لاو اقل لاو كلاذ قطمعاق دامو ارب ىلع مهللا دئ لاف تول ليلق!اءاملاوهو 5

 كل ثويني ضب حما فرانس | لاس
 رو.شلا نم عباسلا ناكو ةنسنيناس شيعي رسنأ لكناكو عب اسلا ىلع ىف أ ىتح كلذ لعفي لزب ملف هريغذخأ مهاخأ) ماشلاو زاخلا نيب

 ىلإبأ ال لا ةؤ كالطا هن اهل لمتؤهم هوق بصيام هسفنل اراتخاهناف للمقام ا وهعم ناقل تام دل تاماماف ديل سا

 نوقستساوجرخ نيذلا دفولا نمهعم نمو كلهفاداعباصأ ىذلاهباصاف وق د_عب ءاقبلا ف ل ةجاحال

 نم نين ملا نمدعم نمو دوه لحترااداعةللا كاهأ 1 فاعيج مهمل هاف محلا نماوجر شا حيي رلا تنافداعل

 هللااو درعا موقايلاقاحاص
 دقدري_غهلا نم ملام

 مير زماني مناع
 ضراب نفدف توملاهكردأمت كانهلزنف نعلا ضرأ نم رحشلاه لاقي عضو ى اهموق ك اله دعب م ضر هد ىلءةدهاشةرهاظ هبا

 بيثكى تومرضح مالسلاو ةالصلاهياعدودربق ناههجو للا مركبا اط ىنأ نب ىلع نءىوريتومرضح أ هذهامليقهناكف قون
 بيعشو |اصودوهرق ناو ابن نيعستوةعستربق م نصزو ماقملاو نكرلا نيب ةبابش نب نجرلا دبع لاقورجحأ | (هنباةقاندذه) لاقفةنيبلا
 صرصخت ةفاضا هذهو

 ىلادنهشإ وكتب اهنالمظعتو

 مل) محرالوبلصالب
 ةقانلا نم لاح (ةنآ

 نوهاصلاووهءاجهموق كلهاذا ءايبنالا نم ىن لكن ' ىوريو ةعةبلا كات ىف مالسلاوةالصلا مهبلع ليعءساو
 انلسرأو ىنعي (ااص مهاخ أد ومب ىلاو) لجو ءهلوق عفا هباونوعيىتح ى اع هللا نو دعي ةكم ىلاهعمهموق نم

 زاجل نيب رادو نكاسمتناكورباع نب سيدجوخ أو هو حون نب ماس نب مرا نبرباع نب دوةو هو دوى
 نب ورم و بأ لاق ةإيبق دوم نالاحاص ,هاخأ دوم ىنبىلاو مالكا ىنعموهلو>امو ىرقلا ىداوىلا ماشلاو

 احلاصمهاخأهيلا نو. ىذلا هيأ مسابدواو هس ليقو ليلقتااءاملا داو اهئام ةإةادوك#تيمسءالعلا ىفةراشالا ىنعم لماعأ و

 اودبعا موقايلاق) دو نبر ذاح نب ديمع نبحعسام نب ف :[نب د يبعن: ادوهو نيدلا فال ب سنلا ىف ىنعي اهملاريشأ ليقهناكهذه

 ايشدباوكرسشت الوىلاعتةللااو د>و م .وقاي مويا ىلاءتةثلاوإ سرأ نيح اص مطلاق ىنعي (هريغهلا نم كلامهننا |[ هله نمل ناب كلوةَنآ
 قدص ىلع ناهربو كب ر نم < ءاج ىنعي( مكبر نم ةنبب ك< ءاجدق ٠) اوسديعين | قحتسيهلا نم كلا اهو نياع مهنالدومن ىهوقةنا

 كلترسف مث كيلا هلل لوسر ىفإب تب دم: ىل ءوأيش هباوكرشتال ن أوى لاعتهنلا ةدابعن « هيلاوعدأو لوقأام ضر ىف لك أت اهورذف)
 ةقانلاهذهنوكهج و ىلاءتةثلا مهجر ءاماعلا لاق ىق دص ىلعةءال ىنعي (ةيآ كل هللا ةقاندذه) لاقفةئيبلا || هللا ضرأ ضرالا ىأ(ةللا

 ىتنأ نمالورك ذ نمالاهنوكو لبا فةرخعد نمت جرخاهمأةداءالةقراخ هلةزكمو اص ق دص ىلعةيآ ||| اهورذف نا ةقانلاو
 موب رشاط ناكهنالليقوةرخص'ا نمتجرخ و ةعاس ىف تةاخ اهمال ع ردنالو لجريغ نماهةلخ لاكو نماهم ر ضراف لك أت

 قاهنويلح اوناكوةزكمةليبقهنر منام برمثت ةقان نالاضي اةز ملا نما ذهو مون برش دو ةليسق عيلي يلع سيلفاوم ر تاين

 تاناويملاوش :وحولارئاس نا لبق وةزكماضيأ | ذهرعاملا ماقممظموقي ومهعيج مهيفكد امر دقاهم رسثموب (ءوساهوسعالو)اهتؤم

 اعاوةزوكماضي|اذهوةقانلا مويريغىفءاملاتاتاويحلا برهشتو ةقاذلا برش موب ىفءاملاب رش نم عنتم تناك و رقعتالواهول رم

 ىلاعتةثلا نال ليقو هللا تاب لاقي اكن: رسثتلاو ل .ضفنلا ليبس ىلع هللا ةقانهذههلوق ىفىلاعتهتد|ىلااهفاضأ || ةيالامارك | اهودرطتالو
 باوج(م نخأيف) هللا.
 .ميأ باذع) ىلا
 ءافلخ كل عجذااو رك ذاو

 (5 أبو داعدعب_ نم
 ىف) لزنملاةءابملا ككزنو

 اص موق ىلعهللا ة< تناكاهنال ليو ىلاعت هناا الا د_ح أ اهكسلمب ملهنال ل قو ىثن ا ورك ذ ةطساوريغباهةاخ
 اًضياةقاشااو هنن ضرالاناف هللا ضرأ نم بشعلا لك أ:ةقانإا اورذف ىنعي (هللاضرأ ىف لك ًاتاهوردف)

 الو اهودرطتالوىنعي (ءوسباهو.فالو) اهيفبشعلات بن أىذلاوههنال ئثةنلا ضر ىف كل ساو هلل

 اهاذأو اهرقع ببس ىنعي ( ملأب اذ_عمكدذ خأيف) اهورقعتالو ىذالاعاونأ نمئشباهوب رقت
 اهنور معو ضرالا ىفمهن وفلاح <لعجواداعكاهأهللانا ىنعي (داعدعب نمءافلخ كاعجذا اورك ذاو)

 رودقا!نونبتىنعي (اروصقاطوهس نم نوذخ::ضرالاف) 4 ازنأ وكتكسأو ام امو[ رخاشر اىف(ض 39
 لابملانوتحنتو) نيالالهسلا نيطلا نمدخ. :ماوجأآلاو نإالا نع روما نال كزالاةلوهس نم || بودحش ) ماشااوزاجلا

 لدباذهو انشا فل لاو فيصاا ف لوهسلا نونكسي او ناكل يقو لابجلا نمانويبنوقشتو ىنعي (انويب افرغ(اروصقا طوهس نم
 ظ العهوركشاو مكيلع هللا ةمعناورك ذافىأ (هللاءالا اورك ذاف) نيهفرتم نيمعنتما وناكمهن أ ىلع لاحاتوب وءاتشلل (انوي 9 لايجلا نوةحشو) فصال
 امس يسُسُسُمشُسسساسا بيتس 222 ا يي

 الو 2 هتلاءال[اورك ذاف)ةطامخلا لاح يفاصيةتوثلاالوتحنلا لا ىفاتبب نوكبال لبجلاذااصيف بوثلا اذه طخوحن ةردقم



١١ 

 ءاحرلاو لكوتلا هللا لكم 01 ىلا وه دوه هلا ناو

 ءاوطا بلغ نا هللا محو اروج سدلو هلالا 3 نعل 20 اسر قا

 ءاقب مل سلو اوكله دقؤ دب مو قرش داعو ذاع لد

 ءانغلا ىت أ, وأ رهدلا لاوط « دو_هنءد قرافأ نل ىلاو

 هب نمآودوهن د عبتاهنا فرعوهتلاقم نم غ رف نيح دعس نب. دنر م ابي ى رييخلا نب ةمهلج لاقف

 دوع نم كتماي مرك ىدذ 0 ىلل--هنق نم كنا دعس ال

 دب ,رتالل نيلعاف نك 00 انيقبام تانف عيطنال اناؤ

 دومصلاعم ءادصلاو لمرو دب كفو ند كارت دل انىمأنأ

 دوه ند عبتنو ىأر ىوذ مارك ءابآ نيد كرتنو

 اننيد اة الفادب 0 مركب نفي راما مها ل

 لاقفهنوعديداعدفواهم وةتلاوعدي ماقمهبلا ىهتتااملف هيلااوج رخام ئشب هللاا وعدي نأ لبق ةكع مهكردأ
 لافوعدب داعدفو سأ ارزنع نب ليق ماقوداعدفوهب كوعديايف ىناخ ده الو ىدحو ىو س ىن نطعأ مهلا دل سم

 ناكوداعنب نامةلداعدفو نعهاك دق ناكو هاوس عمانل وس لمجاوهعمدفولالاقو كالساماليق طع مهلا

 لأسو ىل وس ىنطعاف ىتجاح ىف ىدحو كشثج ى !مهيلا لاقف ناقل ماق هتاوعد نماوغرفاذا ىتحداع دي ف
 انكلهدقانافانق_ءافاقداصدوه ناكن اانهاااعد نيخزنع نب ليقلاقورمن أةعبسر+#ر معفرمعلا لوط

 نم كسفناو كموةلرتخا ليقاءامسلا نمد نمهادانمنءادوسو ءارجوءاضيبانالثبئاحس ىلا عتةنلأ ثناذ

 ادامر ترتخادانمدادانفءام باح. ارثك ًااهمافع ءادوسلا ةباح.سلا ترتخ ادق ليقلا ف بئا>سلاهذه ١

 ىلا ةمقناا نءا هيفا يليقاهراتخا ىتلاءادوسلا ةباحسلا ىلا عتهنلا قاسوادح ا داعل ؟نم قبسالاددمر
 هللا لوقي انرطم ضراعاذهاولاقو اهءاورمشرتسااهو ا راماف ثيغملاهل لاقي مطداو نم موياعت جرس ىتح داع

 نملوأ ناكو اهب رسمابهبت سم عين لكى عيش لكس مدن ميلأ با ذعاهبف حب رهب متل هتسا موه لب لجوزع
 مثت>اص باذعلا نماهيفامتفرءامافد دهما طلاب داع نمة'سماةكللهم ع راهنا ف رعواهمفام ,رصب أ

 نمو دوهلزتعاو هتكاهأالا ادحداعل [نم عدت فام هوسح مايأ ناو لايل عبس مهمل هللا ه رف

 اهتوقىفاهمناو سفن الاهب ذاتو دولحلا هيلع نيلنامالا ع رلا نمهعم نموهبيصيامةريظح ىف نينم أ ن؛هعم

 ةيواعمباو م ىتحةكم نمداعدفو ج رخوةراؤاب ههغمدنو ضرالاو ءامسلا نيب مهلمحتفداع نم نعظااير ول

 داعب اصم نمةثلاثءاسم كالذوةرمقمةليل ىفةقان ىلع ل جر هيلا لبق أ ذاهدنعمهاهيبفهيلعاولزتف ركب نبا

 هب مهثدحاهفاوكش مهناك 8 ردعبلا ىل_اسإ موت راف لاقفهب اهكأوادوهتق راف نب ًاهلاولاقف ربخلامه ريخاف

 تنداماف ميقعلا عرل ا داع ىلع ل جوزع هللا ثعب ىدسلالاقو ةبعكلا برو قدصر كب تنب ةلي ذه تلااقؤ

 اهواخ دؤ تويسلاىل اوردابتاهوأراماف ضرالاوءامسلا نيب حي رلا مو ريط:لاجرلاو لبالا ىلإ أورطن مهن

 امافتويبلا نم مهتج .رخأمم اوف مهتكلهاف يلع تا دو مهءاوب ل راتراسلاوللا اوقلغأو
 لايام جيررلا عا ىاستاةنلا نإ ل يقرب عاقل فرحنا ولا اع تس اريط مهبلغهننا لاسر ميتال

 مهنع تفدشكف جيرلاةللا ىماملمرلا ت< نإ |مط عمس, ماي أةين او لايل عيسسا تاو ناكف لامرلا مهيلع

 رف يتلف هير وع ,ةءاهنافذئمودالا لايك الا طق عر جر لورحبلا فمه تمرف مهتامت>املمرلا

 نبنامقاو دعس نب دن م نا ليقو مئاهلا قوخ ل ثمىلعتج خاف !ثيدحلا ىفواطايكم ناك م اوملعي

 تببلا ةيفاق ىفام ننال
 ىئاثلا



 هيلااودفواف مارحلا هني

 لازه نب ميعنو زنع نب ليق
 مك ناكو دعس نب دن مو
 مالسلاهيلعدوهم هناميا

 قيلامعلاكاذذاةكملهأو
 نب زوال نب قيلمعدالوأ

 مجاوحسو حوت نب ماس

 هيلع اولزنف ركب نب هن واعم

 دث يم مط لاقف ةكءرهاظب

 دوهاونمؤت ىتحاوقسن نل
 اوجرخو ادئيم اوفلخن
 اماداع سا مهلل'ليقلاقف

 هللااشنافمهية ست تاك

 ءارجوءاضيب اث الث تاباحعس

 نمدانم هادانمث ءادوسو

 كسفنلرتخا ليقاي ءامسلا

 ءادوسااراتخاف كموقلو

 رثكأا هنا نظ ىلع

 نمداع ىلع تجرفل ءام

 اولاقو او ريشدتساف مطداو

 مهتءاخانر طع ضراعا ذ_ه

 مهكلهاف مقع راهم

 هعمنونمؤلاودوهاجنو
 اهفةهللااودبعف ةكماوتاف

 اوناموتح

١٠ 

 ءادصاللاةي مصل جوزع هللا نود نماونو دعي ناثو أباه أ اوناكو مهمؤ هللا اهاعج ىتل امهتوق لضفب
 مهطسوأ نموهو مالسلاوةالصااهيلعادوه مهبف لجو ,نعمللا ثعيفءايطاهل لاقي ماصود ومص للاقي ماصو

 مه سماي لو سانلا ٍلظ نءاوفكناوهريغاطاهعما واعجال اوةللا اودحوب نأمه م افاعض دوم مهلضفأ اواممسل

 نومتكيربس مهو هباونم اف سان مهن .هعبتا اوةوقانمدشأ نماولاقوهوب مكاردتلعإ اودافرك ذاهف كلذرغب

 هللا ىلعاوةعاماف هءامعا متكيناكوريفعنب دعس نبدث مهل لاقي لجر هب نمآوهق دص نمي ناكو مهناسع
 امافنودلخ مهلعل عئاصملااو ذختاوةبآعب ر لكياونب واو ربجتو داسفلا ضرالا فاورثك ًاومويناوبذكو
 ءالب مهمل ازناذا نامزلا كلذ ف سانلا ناكو كلذ مه دهج ىتح نينس ثالأ رطملا مهنعهللا كم كللذا اولعف

 سانةكع عمن اكو مهكر شمو نمو .ةك<م ار خلاهتبب دنع كلذو لجوزعهللا نم جرفلا نوبلطي دهجو

 نم هناكمافورعمتيبلا ناكو لجوزع هللا نماهناكمو اهتمرح ف رتعمةكم مظعم لكو مهايدأ ةفلتخر يشك
 حو نب ماس نب زوال نب قيل ع ناك م هابأ نال قيلامعاااومسامناو قيلامعلا ذئموب ةكمناكس ناكو مرحلا

 لجروهو ى ربيخلا تنبةدهلك ة ب واعم م تناكوركب نبةبواعم4لاقي الجر ذئموب قيلامعلا ديس ناكو
 ىلا اد فو ى<تماوزهجاولاقرطملامهنعلقوداعتطقاماف ىتولامعلا يسقي واعملاوخ ا داعتناكوداع نم

 .داعنب نيدنص نبل يقعو لذه نملازهنب ميعنوزنع نبل قاوثعبف مكلهدق كن اف ؟لاوقستسإل ةكم
 دي سركبنبةب واعملاخ ىربيخلا نب ةمهلجوهمالسا متكمام سم ناكو ريفع نب دعس نب دن يموربك الا
 نيعبسداعدفوددع غابف هموق نم ةعاج عمو موقلا ءالؤه نمل جر لكقاطناف داعن؛نامقلو قيلامعلا

 اوناكو مهمرك اومطزناف مرا نعاجراخ ةكمرهاظب وهوركب نب ةيواعم ىلع اولزن ةكساوم دةامافال-بر
 ىأراماف ركب نب ةب واعمل ناتنيقامهو ناندارحلا مهينغتورجلا نوب رشي ار هشه دنءءاوماقافهراههأوهلاوخأ

 هسياعكلذ قش مهءاصأ ىذلاءالبلا نممط نوثوغتب مهموق مهثعب دقو دنع مهماقم لوطر كب نبةب واعم
 قاف عنصأ ف يكىردأامهللاو ”ىلع نولزان ئيض مهو ىدنع نومقمءالؤهو ىراهصأ و ىلاوخأ كلهلاقو
 نم مهءارو نم كله دقو ىد نع مهناك<ىنم قيضهنأ ونظيف هيلا |وثعبامل جو ,ردخاب مه سنن ا ىحتسأ

 نمنوردبالوهب موينغن ارعش لقانلاقف نيتدارحلا هيتنيق ىلا مه ىمأ نم كلذ ىشولاقاشطعوادهج مهموق

 ةب واعملاقف مهكر كي نأ كلذ لعلهلاق

 اداعزاداع ضرأق_سف ه«. امام انيق سي هللا لعل « منيهفمق كحبو لبقالالأ
 امالغلاالوريبكلاخيشلاهب « وجرت سيلفديدشلا شطعلا نم «امالكلانونيبالاوسما د
 اراهج مهبتات شحولا ناو « ىنايأ مهؤاسن تسمأ دلققف #« ريض مهؤاسن تناك دقو

 امام مليلو مكراهن « متيههشا اهفانهه متنأو « اماه سىداعا ىنْحالو

 'ء امالسلاو ةيحشلااوقلالو # موقدفو نم دفو حبقف
 مكتعبامت ا موقاي ضعبل مهضعب لاق هباتنغام م .وقلا فرعوناتدارجلاهبمهتنغورعشلاا ذهب واعملاقاماف
 لاقفكموقلاوقستساو مرحلااولخداف موياعمت أطب أ دو مهلزن ىذلاءالبلا|اذه نم كباوثوغتيل موق
 رهظأو متيقس مكب رىلا متبتو كين متعطأ نا نكسلو مكئاعدب نوقسنالةنلاو مكن اريفع نب دعس نب دن ع
 كلذ ىفلاقو كلذ دنع همالسا

 ءامسلا مهلبتام اشاطع «# اوسماف مهوسر داعّتصع

 ءابطاو ءادص هلباقي *« دومصهل لاقي مص مط

 ءامعلا لجو ىدطا انرصباف  دشر ليبس لوسرلا انرصبف



 موقدعل ن.ءءافلخكلءجذااورك ذاوكرذنيل نم لجر ىلع كب ر نمرك ذ مءاجنأ متبعوأ) مهمنوكيام ىلع مطايذأ نولبسيو
 الوط(ةطسب قاما ىفكدازو) <فالختساتقواورك ذا ىأ فرظب سلو هبلوعفمذاو مهنك اسمى وأ ضرالا ف .هومتفلخ ىأ (حون
 ممارج ا ةطس ومفالختتسا ىف(ةنلاءال ارك ذاف) ىلعو مصاعو ىزاتح ةطصب عارذةثئام مط هوطًاواعارذ نيتس مهرصقأ ناك-ةادا دتماو
 (١9) ىنعمد( ن وحلف: كلعا)ءانالاو ناو ىلاءالآلا دج ا ووداياطع نماهاوسامو

 ةالصلاهيلعحون نعةللا حَح هيلع نةئاام ىلع ةقثلا نيمالاو حصتلاءادآو ةلاسرلا غابت ىلع ىنعي(نيمأ) |

 لعفلا ةغيصب لوالاف صان كان أو لاقهنا مالسلاوةالصلا هيل عدوه نع كحول حصن او لاقدنا مالسلاو
 حون ناكف ةءاسدعب ةءاسممصالا د د ىلع لدن ل عفل ا ةغيص ناامهنإب قرفلاو ىلعافلا مساةغيصب ىناثلاو

 هتداع نم كلذ ناك اماف اراهمو اليل ىوق توعد ىنا بر لاقهلوقب هنعةئلارب_خأ ما راهنوال_يلهموقوعدي

 لاقاذهلف تقونوداتةو مهوءدب ناكل ب كلذك نكي فد ,وهامأو كل حصنأ اولاقف لعفلاةغيصاهرك ذ

 اذ هلاقو كلذدوهل.هفاماوءالقعااب قئالري غم دملات اف مظعاب سفنلل حدملاو نيمأ حصان كلانأو
 فصوق ناب ذاكلا نم كن: :كاناو مطوق ىف مهماعدرلاهدوصة ءو كلل ذب هموق مالعا هيلع بح ناكهنال لوقا

 حدمزاوج ىلءليل دهيفوةوبنلاوةلاسرالرب رقتهيفف هللا دذع نمهب لسرأأام خيل م: ىف نيم أهناو ةنامالابهسفن
 (كرذنيل كتم ل جر ىل كب رن هرك ذك ءاجنأ متبعوأ)اهح دمىلا ةرورضلاعضوم فهسفن ناسنالا

 مكلعج ذااورك ذا وز هباقعكف وح وكب رسأب عر ذنياهنوفر عت لجر ىلعهيحوهللالزنأن أ متبع أ ىنعي

 ضرالا ىفمهنوفاخت مكاعجو حون موق كلهأذا مكيلعهللاةمعناورك ذاو ىنعي (حون موق دعب نمءافلخ
 ةماقو عارذةئاممهنم لد وطلاةماق تناكىذ لاو ىاكل!لاقةوقوالوط ىن-عي '( ةطسب قاخلا ف؟دازو)
 رشع ىنثالتاقملاقو اعارذ نينامتامهن ءهللا ىضر سابع نبا نعو اعارذ نيعبس ل يقواعارذ نيتسريصقلا

 هربدقترامضاه.يفوةللا معن ىنعي (هللاءال ورك ذاف) ةهظعلاةبقلا لثم مهدحأ سأر ناكبهو لاقواعا ارذ

 ةدابعنم هيلع متنأاماوكرتتوهباونمؤت نأوهو ماعنالا كل ذب قيليالمعاولمعاو كياعهنلا ةمعناورك ذاف

 دوهموقلاقىنعي (اولاق) ةرخآلا فءاقبلاوهو حالفاباوزوفت ىلىنعي (نوحلف:مكلعل) مانصالا
 (اندعتامانتاف) مانصالا نم ىنعي (انؤاا دبعي ناك امرذن وهدحوةللادعتل) دوهاب (اننئج )4 نيبيحم

 دق) مهاب .جدوهلاق ىنءي(لاق) هللا لوسر كننا كلوق ىف ىنعي ( نيقداصلا نم تن كنا )ب اذعلا نم ىنعي
 ىتومصاختأ ىنعي ( ىت واداجتأ)طخسو باذع ىأ ( بضغو سجرب رنم مكيلع) بج وولزن ىنعب(عقو
 ىلع ماهفتسالاهنمدا ارملاو مكسفت أ دنع نم ءامسأاه متعضو ىنع» (مؤاباو مت اهومتيمس ءامسأ ىف)

 نمىنعي (ناطلس نماهب هللا لزنامإلا يف مو دعم كلذو ةطآلاب مانصالا اومس منال مهياعراكتالا لبس
 باذعااىنعي (اورظنت اف) ليلدريغب كسفن دنع نم متن أاهومتيمساما او ةيمسقلا هذه ىلع ناهرب وةك

 هموقب باذعلا لوزن دنعادوهانيجناف ىنعي (هانيكاف) مكب باذعلا لوزن ىنعي . ( نب رظتنملا نم عم ىفا)
 انعطق و) ةج .رالنيقحتسم اوناكمهنال» هوقدصو هنا اونمآن يذلا ءابت أ انيحأ و ىنعي ( انمةج .ربهعم نذلاو)

 هيلعدوهتازهمتايآلادارأو هموق نمادوهاوب ذكن يذلا تكتل هأو ىنعي (انتاب !باوبذكنيذلارباد
 اوناك ابو) دحاو مهنم قدمو اعيجاو كهف لاصئتسا كالها ذ_هوهق دص ىلءةلادلا مال-هاوةالصلا

 مالسلاوةالصلاهيلعدوههلوسربالو هلل نيقدصءاونو كيل مهنالىنعي (نينمؤم
 ةرابخالاو ريسلا باعصأو قدعسا نب دن هرك ذام ىلع داعةصقرك ذإلم

 فاقحالا مال_اوةالصا!«يلعادوه مهيف ىلاعتهللا ثعب نيح مهتعاجو داعلزانم تناك اعيجآولا

 نأ (انتئج اا ولاق) ىفء ىجا

 مالسلا«ياعدوط ن وكي

 هموق نع لزةعم ناكم

 لعفبي ناك مك هيف ثنحم,

 هيلعنلا ىل_د هللالوسر
 اماف ثءعمملا لبةءارح لس و

 مهوعدب هموقءاج هيااىجوأ

 رذدنوهدحو هللادبعتل )

 و ركن (انؤابآد بع تاكا

 هللا ص اصتخا اودعيتساو

 ند كرتوةدايعلابهدحو

 مان_صالاذاختا ىف ءايآلا

 اودناملابح مهعم ءاكرش
 نم (ان دعتاميانتاف ) هيلع

 نم تنكنا) باذعلا
 لزان باذعلا نا( نيقداصلا
 دقىأ( عمقود_ةلاف) 5

 موتا لج(
 ةلزنع هلوزن نمدبال ىذلا

 بلط نم كلوقكمقاولا

 ناكدق بلاط ا ضعب كيلا

 باذع (سجركبر نم)

 ىتولداجنأ)اطخس (بضغو)
 ىف (اهومتيمس ءامسأ ىف

 سل ءامسأالا ىهام ءايشأ

 :التاممسما مغ

 ىهو ةظامانصالا نومست

 هللا سعدت
 اهبمّشالزنامك ابو متأ)
 ةج ( ناطا_سنم
 باذعلا لوزن ( اورظنتاف)

 وألصالا ربادلا(انتاي أب اوبذك نيذلاربادانعطقوانمةجرب) هب نمآ نمىأ(هعمنيذلاوهانيجئاف) كلذ (نيرظتنملا نمكعمىا)

 تدكتاذألا عم مهنعناميإلا ىفاةدئاف (نينم ,ةءاوناك ام وله رخآ نع مهريمدلا دمطاصئتسا مهرباد علقو ئشلا فاخ نئاكلا

 اهنودبعي مانص مط تن اكو تومرضحو نام نيب امدالبلا فاوطستدقاداعنا مهتصق و نيب ذكملاصخ كالطاناب راعشالا هللا تاب آب

 دنعهنمجرفلاةللاىلااوباطءالب مهمل زن اذا او ناكو نينس ثالث منع رطقلا ك.سمافدوب ذكفادوهموبلا هللا ثعبف ءايطاودومصو ءادص



 هن نم نم ةتسو ثفاي وماحو ماسدونب ةعسن ليقو ةأ يما نيعب راوالجر نيعب رأ اوناكو (هعمنبذلاو هانيحاف) بذكلاىلا هوبسنف

 رعبلا ف ىمعألاقب قم ا نع( نيمعاموقاوناكمهئاانناب اباوبذكن بذلاانقرغأو) كلفلا ىفهوبحص نيذلاو ليق هناكمعمب قلعت (كلفلا ىف)
 دحاوال ب رعلااخأابكلوق نم مهنمادحاو ( مهاخأ) حون ىلع ةطعوهوداعىلا )/٠ ١) انلسرأو (داعكاو) ةريصبلا ىف مءو

 0 0 ااا ا ااا ا ا اا ت7تتت7تببتبصخخخخاا ازماو لج امأو يع
 هعمهموق نم نهأ نه ىنعي (ةعمنيذلاو) قرغلاو نافواعا| نم ىنعإ (هانيجاف)احوناوب ذك-ف ىنعي ' 1 2 30

 0 0 ال ل انوا رنا تيتان ابا ريدك ن للا انقرغإو ) ةتيفسلا قف نمي (كلفلا ف) مزل أ مويلعةحا تناكف مهفأ 0 ا |لا لاعلان )اراك اانا ايار كى كلاانق غو لمتسفسلا ىف عن (كلغاا ىفإ || 22 دن مل مل

 مهاخالن ارب فطع(ادوه)

 نبحلاش نبدوهو_-هو
 حوت نب ماس نبد_كفنرا

 هللااودبعامو-ةايلاق)
 الف هريغ هلا نمكلام

 لاقفلقيملامناو (نوقتت

 مالسلاهياعحون ةصقىفاك

 لئاسلاؤسري دقت ىلعهنال
 ليقفدوه.مللاقاف لاق

 نيذلاا لما لاق) كلذكو
 اماو (هموق نءاورفك

 اورفكن يذل الما فصو

 حوت موق نمالملا نود
 دوهموق فارشأ نال
 ندب نم مهدي نما نم

 فارسشأ ىف نكيملو فصولاب

 (ةهافسىف كارئلانا) نمؤم

 لقعةفاخسو لحةفخ ىف

 كموق نيد رجه ثيح
 تاعجو رخآ نيد ىلا
 ىنعيازاجم افرظةهافسلا

 كفنمريغاهبف نكمتمهنا

 نم كنق اناو) اهنع

 كئاعدا ىف (نيبذاكلا
 ىنسيل موقايلاق) ةلاسرلا
 هيلا موعدأامف (حصان كلان أو ىف ر تالاسر كلب أ نيملاعلا بر نهلوسر ىنكلو ةهافس

 ةريصبلا ف معلجرلاق.ناميالاو وا نعاومت جاجزلالاقو ىلاعت هللا ةف رعم نعمهم ولق تيهعامهنع

 ريهزلوق اودشنأو رصبلا ىف ىمعأو

 . معدغىفام لع نءىننكسلو 3 هلق سمالاو مويلا فام لعأو

 ىلا انلسرأو ىأ (ادوه مهاخأداعىلاو)ىلاعتهلوق و قرغااوهو مم باذعلا لوزن نعاوعلئتاقملاق

 نبدلا فال سنلا ىف مهاخأ ىنعيا دوه مهاخأ ىلوالا داع ىهو حوت نما. سن مرا نب صوع نب داعوهوداع

 نبدوهوه قحسأ نب|لاقو حون نب ماس نبمرانبص وع نبداعن.دولاخا نب حاب رنللا دبع نب دوهوهو
 مثنبدلا ف مهاخأ نكمل مالسلاوةالصااهيلعادوه نا ىلعاوقفتاو حن نبءاس نب دشفنرا نب طاش
 دحاو هنالمهاخ أ هلوقهجوت ف ةليبقلا نمادحاو ناكهنا ليقف تلصح نبأ نمةوخالا بس ىفاوفلتخا
 نمناكهناجاجزلا لاق لوالانيهجوةوخالاهذ_هري_بف: ىف اورك ذم ةايبقلا نم نكي هنا ليقو مهنم

 نمادحاوداعىلاانلسرأانا ىنعملاو ةوخالاةيمست فردقلا| ذه ىئكي و ةكسالملا نمال .هسنج نمو مدآىب
 وأ كلملالثم مهسنجري_غنم مهبلا ثعبن ولك أف مت أهمالكب سنالاو مهفلا نوكيل رشبلا نممهسنج

 :فاقحالاداعلزانمتناكو مهاخأ موةلا بحاص ىمست برعلاو' مهبحاص ىنعي مهاخ أ هنأ ىناشلاو نحلا
 ىأ (هريغهلا نمكلامهنلااو دب عا موقايلاق) تومرضحو نام دنع ىذلا لمرلا فاقحالاو نواب
 لاقانهولاقف حون ةصقىفهلوق نيب قرفلاوهريغالا مل سيل هناف ركآاطاهعماواعجتالود دحو هللا او دبعا
 كلذكن كيلفدوهامأو بيقعتلا ىلعل دنءافلا نالاهيف ناو ةمريغ هموقةوعد ىلءابظ اوم ناك احون نا

 هريدغهلا نءمكلامهتلااو درعا موقايلاق هلوقب «فعىلاعت هتلاربخأ ف ءاعدلا ىف ةغلابملا فون نود ناكلب
 حون موقةصق ىلع ةقوسنمةصقلا هذ هتناك لودريغ؟تدابعب هباقعنوفاختالفأ ىنعي (نوقتتالفأ)
 مانو باذعاا نم مهل زئامن روفاخئالفأ ىنعي نوةتنالف انههلوق ن-سح قرغلا نم مهب لحاماوماع دقو

 مظع موب ب اذع يلع فاخأ ىفا كانهلاقف باذعلا نم مهفي وح ن_سح ئننح ون موق ةعقاو لبق نكي
 نءةلالضوةلاهجو قج ىفدوهاب كارثلان| ىنعي (ةهافسف كارئلاناهموق نماورفكن يذلا الما لاق)
 مهنادوه موق نعربخأو نيبملال_ضىف كارئلاناهلاولاق مهنا ون موق نع ىلاعت هللاربخأ باوصلاو قملا
 هللاق ةنيفسلا لمع ىف قفطو نافوطلابهموق فّوخالا احون ناامهندب قرفلاو ةداغ_سىف كارئلاناهلاولاق
 امأو ئوث ءامملا نماهيف سبل ضرأ ىف ةنيفس حالصا ىف بعت:ثيح نيبملالض ىف كارثلانا كلذ د_:ءهموق
 اولاقف هلثعمولب اق لقعل اة ةوهو هفسأ | ىل اهدبع نم بنو ما:صالا ةدايع هي زامل هناف مالسلا هيلعدوه

 دوهلاقىنعي(لاق) هللا دنع نملوسر كن !كئاعدا ىف ىنعي( نيب ذاكسلا نم كنظنلان او) ةهافس ىف كارثلانا
 ىنكلو) ةهافس ىفن ان وعدنا كىمالا سيل ىنعي( ةهافس ىف سدل موقايإل هفسلا ىلاهونسن نيذلا الما ءالؤط
 هيهاونود ماوأ نمهب نسر أام كيلا ىَدو ,ىنعي( ىف رتالاسر غلب أ) كيلا ىنعي (نيملاعلا بر نملوسر

 هاوسامةدابع كرتو لت وررع هطلاةدامع نم هناك مآ امف ىنعي (حصان مكلانأو) هفيلاكتوهعئارشو

 (نيمأ)
 مهماعءايبنالاةباجا فو مسالا مسالا لباقيل ىأ نيبذاكسلا نم كنظلان او مل وقل نيمأ حصان كلان ًاوانهلاقامناو كل لوقأامىلع (نيمأ)

 نإب مهماع عم مط اولاقامب ةلباقملا كرتوءاضغالاو محلا نع رداصلا مالكلا نمهب مهوباجأ اب ةهافسلاوةلالضا| ىلا مهبسفي نم مالسلا

 مهنعنوض:٠ كو ءاهقكسل | نوبطاخ فيكءدابعل ميلعت كلذ ىلاعتةللارابخاو مظع قلخو نسح بدأ مههفسأو سانلا لضأ مهموصخ



 ظذالا ىلعرجلاوهريغ هعماو ديعنالف هريغدلا كلام ليف هنأك ل لا ىلع مفرلاف ىلعهريغ (هرب_غهلا نم كلامهنلا اود سبعا موقإب لاقفأ)
 اناهموق نم) ةداسلاو فارسألا ىأ( ال1لاق) نافوطلاوهو مهياعباذعلا لوزن موي وأ ةمايقلا موب (ميظع مويباذعمكيلع فاخأ ىنا)

 لقيم و(ةلالض ىف سبا موقأب 60060 لاق) باقلاةيؤر ةيؤرلاوباوصلا قرط نع باهذ ىفنيب ىأ( نيبملالض ىفكارنأ
 ةلالضلا نال اولاق [كلالض - 0 : :
 تاس لالا نم ضخأ امد :ٌؤيلةلاس .رولج ىلاتهنيا نال ررألا يم لت واراجن مالسل اوةالصا| هيلع ون ناكو سب ردا دعب ىلإ

 نعلالضا "ن ف غلبأ نبالاقلصاوهناال عباتلاكثعبلان روك واضي اثعبللةنمضتمن وكنةلاس لاف ريدقتلا انااا .وقىلا

 ٌئثىف سدللاق هنأكهسفن نيتامنباوعب لة ردن ني ناوم رو ةاس ناعل راناوسوماة شبان يك ولا
 كردتسامث لالضلا نم «بييقت ىلع حالا مراكب نس امهم اى ااا و ةييسوتامنباوهرليتؤةنس واس
 لاقفةلالضلا ىننديكأتل الدق ناعتكونباناتيةدي رحال كالطإب هموق هنو دارت تس ناو
 هيف ف0 4 0 وب ىنعل (لاقفر بكلايت ماك ةتالعلا ىى مان يال ودة لكلا "

 الوسر هنوك نال (نييلاعلا سل هناف هريغال دال قديتي ىتتااوعسن لاحت لااودبعاىسي(مريغملا نس كلافر حرا

 ىف هنالاسرلاةلبس هللا نم اوابقت/ناىنعب(ميظع موب باع يلع فاخأىا) ديهينأبجوتسئدلاوههلانءاوسدو لال

 الا عا مهك الهاو نافوطلا م ناو ولعب فا خزي .ويااوةتعاطوو سعأ كك نهب ىمآ |
 ةياغلا ف ناكف متيملا ممنال هياونمؤيإ نمي باثعلا لواح نم نيش لع ناك ناو كلا ىلع نفاع |لافاعا زيتا

 شنب أ) ىدطأ نم ىوسملا|| فاما ةعاجج امهر دال! لق) ةمايقلا وبدلا باذتلا تعري ايلاينر
 ىلا ىنوأام(ىبرتالاسر || ئىتن) احون ىنعي (لاف) نيب قا نعلاوزواطخ ىف يسب( نايملالض فز رنا سب (كارلاا يا
 فوأهلواطتلا تاقوألا ف ميلا اسر اوه ىنعل (نيلاعلا بر نمل سر والو لالبضلا نمنونظنام قام وي( الذل
 اعلا ار ا عا ريل !ةدارا عمنا تركو رك لالي تيس تسل اد او) هباونمؤتمنا صاوالا ن. ةفلتخلا ىفاعملا مرتك لجشبا تعا ارواج يح (ىرتالاسر وسلب 0 ةوفرهساونؤت يدا توح اوةرذال

 ؟دشرأوهعئارشوهنلا فيلاكت عيج مكغلب أ لاق هنا ىنعملاوهوركسملا بئاوش نمةينلا صولخ عم ةحلصالا ورمجوبا مكشلب ارباظنلاو , ا ا وفي رعت ضنا ةقيقح ليقوريغلا السصهيفلمفوالوف زر مسالا ليقدم تل دي
 نيب قرفلاو مهضعب لاق ىسفنل بام كل بح و هيلا ىناعدامىلا ةوعدأو كلب وصالاو رلصالا هجولا ىلا
 عاون أ عيجوهيهاونوىلاعت هللا يماوأ عسي مهفرعين أ ةلاسرلا غيلبتنأوهةحيصنلا نيب وةلاسرلا غالبا
 ىهاونلاو ىماوالا كل:لوبق ف مهبغرب نأوهفةحيصنلاامأو م-ميلعىلاعتةنلااهبج وأ ىلا فيلاكتتلا
 مبقاعمىمأ متيصعنا كنا )عأو ىنعي (نوماعتالامهنلا نم لعأو) هوصع نا هباقعمهر ذحي وتادابعلاو
 هتبوةعوبان نل ىلاعتةنلاةرفغمن ا لأ ل يقو اهظعابا ذعةرخآلا ف مب ذعي واين دلا ف قرغااو نافوطلاب
 (متبعوأ) نوماعتالامهنلا نم لعأو لاقف هرارسأ نمرس ىلعهعلط أ ىلاعتهنلا لعل ليق ور فكسلا ىلعرمصأ نا
 هانعمراكن |ماهفتسا ماهفتسالا اذهو فوذ# هيلع فولمعملاو فطعللواولاو ماهفسا فا فاالا

 نوفرعتوهنوفرعت ( نم لج رىلع)5ب رنمايحو ىنعب(مكب رن ءرك ذكءاجنأ) مبعو متبذنك أ
 هيلع ح ون ىلعىلاعن هللا هلزن أ ىذلا باك لارك ذلابدارملا ليقو بججكنتلا لي زبمهنمهنوكنال كلذو هبسأ

 مالسلا هيلع وناهبءاجىتااةزجتملارك ذلابدارملاليقوارك ذنآرقلا مساك ارك ذهامس ماللاوةالصلا

 لجالمءاجىنعي (مرذنيل) عمئء؟ءانه ىلعءارفلالاق نم لج رعم ىأ عم ىنعمب ىلع نوكتاذه ىلعف
 راذنالا لسرلا لاسرا نءدوصقلانال(نوجرنكلعلو) اوقتتنألجالوىأ (اوقتتلو) مردنينأ
 (هوبذكف)ةرآلارادلا فةج-رلاب زوفلا ىوةةلابدوطقملاو ىهبذي الاملكن ع ىوقتلاراذنالا نمدوصقملاو

 نايب فنأت سم مالكوهو

 بر لور هنوكل
 (مدلعساوز فيلا
 صالخاب ؟حالص دصقأو
 ثتحصنو هتح_ط لاقي

 ةغلابم ماللاةدابز ىفودل

 ضاحما ىلع ةلالدو

 حصللاةقيقحو ةحيصنلا
 امم كريغل ريجلا'ةدارا

 ةياهئااوأ ك_سفنلهدب رث
 نم لعأ او) ةيانعلا قددص ىف

 نمىأ )ن روماعتالام هللا

 ةرهابلا هتردق ىنعي هتافص

 هئادعأ ىلعهشطبةدشو

 نأ) متبعو متيذك ليقهنأكف وذح هيلع فوطعملاو فطءللواولاو راكن اللة زمطا (مبع وأ) نيمرجنا موقلا نعدربال هسأب ناو

 نم نوبجباوناكم هنال كاذو ؟<سنج نم ىأ نم لج رناسل ىلع( مكنم لج رىلع مكب رنم) ةظعوم (رك ذ)ءاج نا نرم ( مكءاج
 ةبقاعةرذحيل (مرذ:ل) ةكنئالملازئالانب رءاشولورمثبلا لاسرا نونعي نيلوالا ا::ابآىفاذوبانعمسام نولوقي و مالسلا هيلع حونةوبن
 ) وب كف ) نمت دج وناىوفتلإباورنلو ( نوح رت عاو) راذنالاببسب ةيشخلا ىهو ىوقتلا متمدج وتلو (اوقتتاو) رفكلا



 ظ ضرالا (بيطلا دلبلاو)

 م٠6١

 ليثعلاو هيبشتلا نم تف صوام تف صوا | ىنعملاواهتومدعب د اسجالاءايحاىلءرداقاهتومدعباهئامحا

 (بيلعلادلبلاو) ىلاعت وق هل. حيو ديعب ىذلاوهناككلذ لعف نم نأاو كعنواو رك ذنتواو ربتعت ىكل
 نذإب هئابن ج رخأرطملاهباصأ اذا ىنعب(هب رنذابهنابن ٌج تحل ةحمسلاةلهسلا ةبرتلا ةبيلسلا ضرالاو ىنعي || هنابن جرخ) برقلا ةبيطلا
 عضوموهوهريستب (هبر نذاب

 ج رخل يقهنأك لاحلا
 عقاو هنالايفاو انسح هابن

 ىذلاو) ادكتةلباقم ىف

 (جرخال) ثيبحلادلبلاو
 ءافتك اللف ذخ هنامن ىأ

 ربخالىذلاوه(ادكتالا)

 عجن نمل لثماذهوهيف

 نمؤملا وهو ظعولا هيف
 نم ئثه-يفرتؤيال نلو
 اذهو رفاكلاوهو كلذ

 لثم رثأىلععقاو ليثقلا
 دلبلإهلازناو رطملاكلذ
 تارغعلا جارخاو تيملا

 دارطتةسالا قي رط ىلعدب
 كلذ لثشم (كلذك)
 (تايآلا ف رصن) فرصتلا
 موقل )اهر ركنو اهددرن

 مهو هللاةمعن(نو ركشي

 اهيف او ركفتيل نونمؤملا
 (انلس رادقا )ل اهعا اوريتعب و

 ىأف ودخم مسق باوج

 ىلااح و) اناسرأ دقلهّلاو

 نباوهو لسرأ (هموق
 اراجت ناكو خ:س نيسخ

 نب كلنب حون وهو
 وهوخونخأ نب خلشوتم
 مالسلاهيلع سي ردا مسا

 ج رخال ىنعي ج رخال ة خيب س ىهفهضرأ ثبخ ىذلادابلاو ىنغي ( ج رخال ثبخ ىذلاو) لجو زعهللا

 اناسنا مذي ىنعملا فر عاشلالاق ةفلكو قمع ارسسع ىنعي( | دكناالا) هتابن

 ادكن اهفاتتيطعأ تيطعأ © ناو تدعونادعولازحننال
 نو رسفملالاقةقشمو رسعب ليلقلا تيطعأ تيطعأ نا كن اهانعموري_سعلا دك-نلاب و ليلقلاهفانلاب ىنعي

 باقىلعنآرقلا لوزنهبشوةبيطااةرخا ضرالاب نمؤملاهبشفرفاكلاو نمل ىلاعتةنلاهب رض لثم | ذه
 نمؤملاكلذكو راّعلاوراهزالا عاونأ تج رن اهءاعرطملالزن اذاف ةب.طلا ضرالا ىلعر طملا لوزنب نمؤملا
 رفاكلاهبشوة دبجلا قالخالا عاون أ و تادابعلاو تاعاطل ا هنم ترهظودب عفتتاوهب نمآن ارقلا عمساذا

 عفتتيالنارقلا عمساذار فاكسلا كل ذكف رظاااهباصأ ناواهيعفتنيال ىتلا ةخيبسل !هظيلغلاةئي درلا ضرالاب
 اهعفتتيالوةفلكوةقشمبت ناك ا ين دلا فةنسحر فاكلا لم ناوارفكواوتعالاهدب زيالوهق دصيالوهب

 مبيطو|عو بيطوهلوقب ن موالى لاعتثلا هب رض ل ثما ذهام_هنعةللا ىضر سابع نإالاق ةرخآلا ف
 رفاكلاف ةكربلااهنم تج رن ىتلا ةحلا ملا ةخبسلاةدايلاكرفاكلا لئبرض مب يطهر مث بيطلا دلما نا

 ىلعل ديو بيطو ثيبخ م_منم مهلكهتب رذو مدآلى لاعت هللا هب رض لثم ذه دهاجم لأقو ثيبخ هل معو ثيبخ
 هيلعهللاىب ص هللالوسرلاقلاق «_:عىلاعتهّللا ىضر ىرعشالا ىسوم ىنأ نعىو رام ليووأتلا اذه ةحص
 ةبيطةفئاط اهنمتناكفاضرأ باصأ ثيغلثك ملعل او ىدطا نمهب ىلاعتةئلا ىتئعبام لم نا لسو

 سانلا ا هبىلاعتةنلاعفنفءاملاتكسمأ بداح أ اهنمتناكو ريثكسلا بذشعلاو لكلا تتبنافءاملاتلبق
 كلذف الكت ننالوءامكسمنالن اع. ىهامناىرخ أ اهنمةفئاطباصأواوعر ز واو واهنماون رشف
 ىدهلبقيملواسأر كل ذب عفر نمو لعو لعف هب ىلاعت هللا ىنثعب امهعفنو لج وزع ةنلا نيد ىفهقف نم لثم
 (نو ركشإ م .وقلت ابآلا فرصن كلذك ىلا عتدل اوقو © نيحيحصلا ىفهاج رْخهب تاسرأ ىذلا ىلاعت هللا

 موقلةخ دعب ةججوةبآدعب ةنآ ناميالاو د_يحوتلا ىلعةلادلا تايآلا نين كلل ذك لما ذهانب رضاكىنعي

 رك دلاب نب رك اشلاصخامباو ةلالضا|ليبس م هينج ثيحو ةيادطإب مها عهماعن | ىلعىلاعتهللا نو ركسشي

 كرابتةللانا )عا(هموقىلااحونانلسرأدقا) لجو زءهلوق ف نآرقلا عامسباوءفنتانيذلامهمهمال
 «تيوب روهديحوت ىلعةلادلا هتعنصو«ةلخ بئارغوهنر دقراث 1 لئالدةمدقتملا تايآلا ف رك ذا ىلاعتو
 ىرجامو مالااوةالصاامميلعءايبنالا صصقب كلذ عبتا توما دعب ثعبأ اةمص ىلع ةعطاقتلاةلالدلا ماقأو

 دقلب قا لوبق نع طقفهموق ضارعا نكي منال سو هياعفثلا ىل_دىبنلل ةياسن كلذ فو مهمأ عم مط

 ىلا تناك ل سرل اوب فكن بذلا كئاوأ ةبقاعن | ىلع هيبذت هيفو ةيضا ل! نورقتلاوةيلاملا مالارثاسهنع ضرعأ
 تناكهموق نم مسو هيلعهللا ىلص دمحمبب ذكن ف ميظعلا باذهلا ىلاةرخآلا ىفوايندلا ف كالطاوراسخلا
 دم ةوبنةمص ىلع ليادصصقلا» ذهرك ذىفوةبذكملامالا نمولبق نماواخ نبذلا كئلوأ لم هتبقاع

 صصقلاهذ هلم ىتأاماف هنامز ءاماع نما د أ قالو بتكسالوأر قي الايمأ ناكدنال ملسو هيلع تلا ىلص

 هللاد :ع نمهب ىتأ اهنا كلذب لعد ًاهيلعد ركشرلا «ةيلامامألاو ةيضاملانورقلا نءرابخألاو
 هلوقو سول عَنلا ىل هنوبن ةمص ىلعاعطاقاناه رب واحضاواليلد كلذ ناكف كلذ« لا ىوأهناولجوزع

 حونوهؤ احونانلسرأدقل ةنلاوهريدق:فوذحم مسق باوجاحونانلسر أد قاءموقولا احوناناسر أد قا ىلاعت
 5027 ا

 نلاعت



٠ 
 اهريخ نمهللا اولأساواه وبس الفاه ومي اراذاف باذ_ءلابقأتوةج .رلإب ىفاةىملاءتهنلا حو ر نع 8

 تنك لاقو تعدت ململا ىفدوادوب ًاهج رخأوهلوطب هنءعةللاىضر ىفاثلاهاور اهرش نم هللاباو ذيعتساو

 اباح_ستلقأ اذا ىتح) ىلاعتهلوقو ضرألا لهارتك ننال مايأةثالئءدابع نع راسا يتحول رابخلا

 ج باح سل او الب اقدار أ: عفرب نم نافةلقلا نم لالقالا قاقتش وهل اذا ئ دلا نالف لق لاقي (الاقث

 حاب رلاهذه تلجاذا ىت-ىندملاوءاوطا ىف هباحتسنالاباحس ىمسءام هيف نكيملوأءام هيف ميغا وهو ةباحس

 نيقفاخلا نيب , نم باحسلاب ىأتف حاب رلا لسريىلاءتو كر ابتهنلانا ىدسلالاقءاملا نمهيفاالاةثاباحس

 هلحتفت م ءاشي فيكع امسلا فهطسبتفهرسشنت م من م نمهج رختف نايةتلب ثي>- ضرالاوءامسا|افرطامهو

 حايرلا نا هتمكحح ربدىلاعت هللا نا ليقو كالذ دعب باحعس ارطمع م باحسلا| ىلعءاملا ليسفءامسلا باوبأ

 ىلاهقوستم ءاملالمعودق عني وم ارتيف ضعب ىلاهضعب م: ؛مباحسلاريثتفادبدشاكب رحت كردتت

 هانعم ل بقوىلا ىنععماللا نوكتفدلب ىلا ىنعي (ت مدل ءانقس) ىلاءتهلوقوهو لجو زعهللاءاشي ك يح

 عج ناكناو رك ذمباحسلا ظفل نالهانقسلاقاع اوتيمدابةايح لجال

 نم عضؤم لكدابلا ثيللالاق ىلاعتهنلا هجر ىرهزالا لاق ظفالا ىلا ارظن ارئاجريك ذتلا ليب س ىلعهنع
 ةدلب ىمسنةزافملاوهربغدا ازدالب عجلاوةدلبامنمةفئاطلاون روكسموأ لاخ ىماعريخوأ صاع ضرالا

 ىشعالالاق نحاو شحولا نكسماهنوكل

 لجزاهتافاحىف ليللب نحال « ةشحوم سرتلارهظلثمةدلبو
 هبانلزناف) ةرضخ هيف تبذترلو ثيغ هيف لزغيلءاملالازئال جات< تيم دلب ىلا باحسلا نقساناةبآلا تعم
 نوكين ار ئاج ىرابنالا نباوهللاهجر جاجزلا لامتؤدوعياذام ىلاهب ىلاعتهلوق ىفريمضل! ىفاوفاتخا (ءاملا
 ءاملالوزناةل ؟باح_ىلانالءاملا باح سلب انازئأو ىنعملان وكن أ زئاج وءاملا تيملاذلبلاب انلزئ اف ىنعملا

 علان وكن ألم روكا ملا جارشالابب سناكءانلا لإ ازنانالءاملا كلذب ىنعي (هبانج رخاف)
 راعافاسخا نم هب دج وهن ”ومدعب دلبلا كل ذي انج رشسأو ىنعي (تار- هلا لكنم ) تيما كلذب انج .رخاف

 دعب م-هروبق نمءايحأق وملاج رذكلذكتيملادابلاانييح كىنعي (قوااٌّجر رك كاذك ) عورزلاو
 رطلالازنا ةطساوب تابنلا قاخاك ىلاعت هللا نا ليقف هيبشتلاهجو ىفاوفاتخاو مهراث ؟سوردو مهيانف

 ىناوثاماذاسانلا ناامهنعةنلا ىضر سابع نب اوةري رهوب ؟لاقاضي ا رطا |لازنا ةطساوب قوما ى< كلذك

 ا تبنياك نوتينيف::سنيعل رأن او. + اءامىعدب شرعلا تحت نمءام مهيلعىلاعت هثلارطمأ ىلو الا ةخفنلا

 ١ مهداسج أت امكتسا اذا ىت> ع رزلاتابن مهر وبق ىفنوتبنيفاموب نيعب رأةياور ىفوءامملا نم عرزلا
 , نورششح مث اوشاعةيناثلاةخفنلار وصلا ىف خفن اذاف مهروبق ىف نومانيف مونلا موماع قلي مث حورلا مهيف خف

 ١ كلذ د دعف همون نم ظقيتسإ نيح مئانلا دج اكمهنيعأ اومهسؤرفف مونلا مط نودح مهو مهر وبق نم

 1 |ذاد_ها#لاق نولسرملا ٍق دصو نجرلا دعوا ءاذه ىدانملا مهيداذيفان دق سم نمانعب نمانلي واننولوقت.

 !اهنض ىلا حور لكد دوع:ف حاورالالسرب مث ضرالا قشذتىتءامساارطمأ توما ج رخ نأ ىلاعت هللادارأ

 ىلاعتهنا ىنءملاو ءايحالا ل_صايهيبشتلا مق ةوامنال_قوهب ضرالاهثايحاكر طملابقوملا هللا بح كل ذكف

 ىنوااهللا حب كلذكر اد .3لءعجو رجسشلاو عرزلا هيف تبئافهنوموهباوسدعب تيملا دابا ذهايحأ اك

 بششحلا نم بطرلار لا جارنا ىلعردق نمنالةيلابامر واتاومأا اوناكنادعب ءايح أ مهروبق نممؤجرخحو

 باطخلا(نورك ذنمكلءل) مهرششنو م هرمشح ىلإ مهروبق ن# م-هجر كيو مهب < نأ ىلءرداق سيايلا

 مكنامث فيصلاو عيب رلا مايأ ىفةرمثمةقرومةره نم ىهو راج شالا تدهاش كن !لوقي ثعبلا ىركما

 ىلءرداقلاف ىرخأة ىماهايح ا ىلاءتهلنا نا مثراسُعلاو قاروالاو راهزالا كالت نمةب راعةسباياهومدهاش
 ظ21 01111 ) ا هل (نزاخ) 9 ( ١

 ا ةياكلادورو ناكف ةباحس

 (تلفأاذا ىنح) معنلا لجأ

 قاقتشاو تعفر وتاج

 نال ةلقلا نملالقالا

 هعفريام ىرب قيطملاعفارل
 ءاملاب (الاقئاباحس) اليلق
 (مانقس) ةباحس عج

 ظفللا ىلع باح.سال ريمضلا
 لاقثلاك ىنءملا ىلع لجولو

 فصولا جول ثنال

 ةلايقث لقل ظفللا ىلع

 دلب لحال (تيم ددبل)

 تيمهيقسلو رطم هيف سيل
 صفحو ىلءوةزجو ىدم
 باحسلإب (ءاملا هبانازئاف)
 كالذكو ”قوتسلاب وأ

 تارا لكن .هبانجرخاف)
 جاوخالا كلذ لثم ( كلذك
 ارعلا ارحا و_هو

 ملل قو! جرخت)
 ركذتلابدؤيف(ن ورك ذ ||

 الذا ثعبلاب نامالا ىلإ

 نال نيجارحالا نيب قرف
 ةداعا امهم دحاو

 هناشنا دعب ئغلا



 هوعداو) لدعلا دعب للاب

 ىأ نالاح (اعمطو افوخ

 نيعماط درلا نم نيفثاخ

 نارينلا نموأ ةباجالا ىف
 قارفلا نموأنانجلا ىفو
 بيغ نموأقالتلا فو
 ةبادطارهاظ فوةبقاعلا
 لضفلا فولدعلا نم وأ

 نمبيرقهللاتجرنا)
 ىلعبي رقرك ذ(نينسح ا
900 
 ةقلشم هنالك محرقلا اوأ

 ئثىأف ودكم ف هوصوم

 ههمااسشلا ىلعوأب رق

 ىنعبوه ىذلاليعفب
 ةجرلاثننأ:نالو ل وعفم

 ىلاةفاضاللوأ قيقحري-غ

 لسري ىذلاوهو) رك ذا
 ةزحو ىم جرلا(حابرل
 ىلعوةز حج (ارشن) ىلعو
 اناةنامخاو رشات
 نابراةّتم هرمشنو لسرأ نال

 ارشن اهرمشن ليقهن أكف

 تاروشنمىأ لالا ىلعاماو

 حايرلا نال ريسشب عج
 ىءاش ارشنرطملاب رشنت
 لسرو ىل#ركرسشن فيفخت
 عج نيقابلاةءارقوهو
 نيب) رطللةرشان ىأروشن
 هتمعن ىأ (ه«تحرىدب

 ن-هوح ىذلاثيغلاوهو

 1 ست*؟952959590# 2222-02 1 يل ههه١٠١ا٠لللل 797 17 19191111 ١١1 لاا 7ب7 (ي//7ُظاظ1+ي هوييهبفلفلفولفلفل ل19 لل ااا

 ءاوهالاو عدبلاداقتعاو رفكلابنايدالا داسفاو لي !هوجوب ريغلا نمهذخأ و ةفرعسااو بص غاا,لاومالا

 ىفةربشعملاطاصملا نال كلذو ركسملا بريش بيس لوقعلاداسفاوانزلا ىلع مادقالابب اسنالاداسفاوةضلا

 (اعمطوافوخهوعداو) ىلاعت هلوقو ُُه اهتيهامىفداسفلالاخدا نمهللا عنفة سجل ا هذه ىمايئدلا

 مقون عمطلاو دعب ايف ل صحيهوركم مقوتو هل قوراضملا نم نمؤيالامل نطابلا ىف جاعزنا فوحلا لفل

 هانعم عي رج نبأ لاقوهباوث لب زج نمهدنع|مفاعمطو هباقع نموهنمافوخ هوعدآو ىندملاوهل ل_دح<بوبحم

 تاقنافةباجالا فاعمطوءاعدلاو رك ذلا ىفءايرلا نم افوخهوعداهانعمليقو لضفلا عمطولدع!فوخ

 كالذةدئافاف سفن ىلع ئشل|فطعوهاذهوهوعداوانهلاقوةيفةةواعرضنمكب راوعداةبآلا لوأ لاق

 هوعداوهلوقو تابخالاو ع رضتلإبانو رقم ءاعدلا نكيل ىأ ب راوعدا ىلاعتهلوقب دارملا ناهيف ةدئافلا تاق

 ةبالاوءاعدلا_هح طرسش ناب ىفىلو الا ةبآلا تناكف نيىمالانيذهد_> اءاعدلاة دئافزا اعمطو افوخ

 اهلك مكلامعأىف ءاج رلاو فوحلا نيب كفن أ ىف نيعماجاونوكهانعم لقوءاعدلاة دئاف نايب ىف ةيناثلا
 ةقرةجرلا ل صأ(هللاتجرنا) ام-ميفمتدهتجاناوءاعدلاوةدابعلا ىف هللا ى> متيفو <نااوعمطنالو
 نعدر#لاناسحالا ىف ةراتو ناسحالا نعةدرجلا ةقرلا ف ةرات لمعةسنتو موحرم ىلا ناس الا ىضتقت

 ةرامعل_جوزعهللاةجرفةقرلا نود درلا ناس>الاالااهيدارب سيل زعو لج ىرابلا اهب فصواذاوةقرلا
 لولا ىلعفهدامعىلاةمعنااو ريخخا لاصي|ةدارا ىهليةومهبلاريخا لاصإ اوه دابع ىلع ماعت الاولاضفالا نع

 ( نينسحلا نمبسي رق) تاذلا تافص ن«نوكست ىناثلا لوقلا يلءولاعفالا تافص نم ةجرلا نإ وكن لؤالا

 سيلة_جرلا ثيناتناليقو ا يلا لا كادي عج رف داوقلا اعيح خرا ريبج نيد رعستلا#
 نالنينسلا نمةري رقةجرلا نوكوةغالا لهأد_:عشبنأتلاو ربك ذتلاهيفزاج كلذكن اك امو ق.ةحب
 ب رقت وملا ناك كإذكن اك اذاوةرْخآلا ىلع لابقاواين دلا نعرابدا فتاعاسلا نم ةعاس لك ىفناسنالا
 هلوق ناسنالا نم سي رقوهوتوملاالاةرخآلا ف باوثلا ىهىتااهللاةججر نيب وهندب سدلوةايحلا نمهيلا
 تاومسلا قاخ ىذلا هلاك رنا ىنعملاوهليقام بع فطعاذه (حابرلالسريىذلاوهو) لج وزع

 بوبطاةبيطلا عرلا ىهور وشن عج دار نونلابارسشن “ىرق (ارسشب) حابرلا لسري ىذلاوهو ضرالاو
 ةبيطلا عرلاريثنلاءارغلا لاقواهايحأ ىنع: يرلا هلارمشن ألاقي رمشان عسج علقو حان لكبر تيتا

 ىطأافال>رسشنلا لبقو بوبطاةءساولاةرشتملا رمشذا|ىرابنالانبالاقو باحح_ىا نت ىتلاةنمللا

 ىتلا ىهو ةريشب عج ءايلابارسشب ”ىرقو تلسرأ ىنعمب ترمثتن افةيولطملاك اهعاطقناب تناك اهنألمتحيف

 ىههو روبدلاوة-.ةرششلاىهو ابصلاةءب رأحاب رلاوةرمسي وة كرحنملاءاوطاوه جيرلاو رطملاب رمشبت
 هللا ىضر رينا نءوةيلبةلاىهوب ون+لاوىلامشلا رطقاا تحت نم متىنلا ىهو لامشلاوةيب رغلا

 | ةجراهمعب رأو ميقعلاو رصرمصلاو فصاءلاو ف ماقاؤيرهو با ذعاهنم عب رانا حايرلاناامهنع

 امهناوةجر وه ىذلارطملا مامأ ىنعي ( تجر ىدب نيب) تاي راذلاو تالسرملاوتارشبملاو تارمثاذلا ىهو
 برعلا امها معتست ناديلاىلاعتهللاهججر ىرابنالا نب ركب وبا لاق ةّتملا ضرالاة ايل بيس هنال ةجرهامس

 يد اسلا موقت نأ لبةنودب ربةءاسلا ىد. نيب نتفلا ف نوكن هذهلوقن ةمدقتلا ىنعم ىلعز اجلا ىف

 ىضرةري رهىأ نع *« هبنذؤتورطملامدقت:حايرلا كل ذكهنامدقت:ناسنالا !دبتناك اذا اعاليثمتو
 ظ مف جيرلاف م-.ةابامهلوح نمر مجلاقف تددشاف جاحر متو ةكم قب رطب ع رسانلات ذأ لاق هنعهنلا

 ْ كو رم تكردأى تح يناخارتثثحةساف يرلا ىمأ نمه_:عرملأس ىذلا ىنغلب وأيش هيلا اوعجرب

 : اوءاضعالا ضعب عطقب اهداف اوأل قلاب سفنلا فال نم عملا هيف لخ ديف ىلاعت هنناهحلصأ نادعب

 | [سوهياعةنلا لص هللا لوسرتعمس اف جيرلا نعت لاس كن أت ربخ أ نينمملاريمأي تلقف سانلارخؤم

 3 وه
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 دريل هنال كرابمالو كرابتملاةيالوهللا كرايتلاقي و توبثلاةكربلال_صأو لازيالول زيرلاك مادو
 ىلاعت هللا نمر يما بلطءاعدلا ىنعمن الكب راو دبعاءانءمليق ( مكب واوعدا) لجوز عدل وة ف فيقوتلاهب
 ارياغم نوكب,نأي جي فوطءملاوامعطوافوخهوعداوهلوق هيلع فا عىلاعن هنالوةدايعلاةفص هذهو

 عاونأ نم عونوهو باطلاو لاؤسلاوهءاعدلا نال حي>صااوهوءاعدلاةقيةحهيدارملاليةو هيلع فوطعلا

 هل. صحت نعؤجاءوهو بواطملا كلذ ىلا ةجاحلاهسفن نم فرعاذاالاءاعدلا ىلعمدقيال ىعادلا نال ةدابعلا
 فرعي كلذ دذعف ىعادلا ىلا طاصي | ىلعر داق وهو هّتجاح معي وءاعدلا عمسي ىلاعتو كرايتهب رنأفرعو

 اوعداىنعي (اعرسخن) ىلاعت هلوق نمدارم اوه ولاكلاوةردةلابهبرفرءيوصقنلاو زخلابهسفن دب هلا
 عشخ وك لداذان الفل نالف ع رضلاقيع وشخلاو سفنلا ف ىذلالذلا اراهظاوهو ةناكتساو الذنوب 5

 ىنعب ( ةيفخو) ىلاتدلءاعدلاب نب دبعتم نيعشاخ نيعضاخ هوع دن ناهتةيقحو اقل ىنعياعرضت جاجزللاقو
 رسل اةوعد نب نسحلالأق ةبآلاهذ_طايفخ نوك, نأ ءاعدلا ف بدالاوةين العلادضوهو مكسفن قارس

 اهالا ناكنا توص مط عم_سالوءاعدلا ف نودهتحن روما لا ناكد قلو افعض نوعيسينالعلاة وعدو

 هل-ذ ىض را اّصأ دبعرك ذى اهتهنلا ناو ةيفخواعرضت كب راوعدا لوقت ى اعتهنأ كلذو مهب رنيب و مهني
 هللا ىلههنلال وسر عما نكلاقهنع هللا ىضر ىرءشالا ىس .وم ىلأ نع( قالا يفخءادن هب رىدانذاىلاعتلامتف
 مكسفن ,ىلعاوعب راسانلا اهيل سو هيلعمتلا لصةتلالوسرلا قف ريبكشلا نو رهجيسانلا لم لسو هيلع

 قنع نمكدح أ ىلا برقأ هنوعدن ىذلاو معموهواريصباعيمس نوعدتمكنا ابئاغالو مصأن وعدنال كنا
 دبعايلاقف ىسفن ىف مظعلا ىلعلا هثلابالا ة وقالو لوحاللوق أهفلخانأوهذعةنلا ىضر ىسوموبألاقهتلحار
 ميظعلا ىلعلاهلدابالاةوقالو لوحال لاق هللا لو سراي ىلب تاق ةنجلاز هونك نمزنكى لع كلدأالأ سبق نبهللا
 ىلاعتهلوقو و ءاعدلا ىف حايصلا نعاو رصقاو اها اوقفرا ىنعب كسفن أ ىلعاوعب راسو هيلعهتلا ىلصهلوق
 هنا لفغم نب هللا دبع نعءايدنالا لزانمن ولأي نيذلا مهزاجم :ونألاق :وءاعدلا ىف ىنعي نب دتءملا بالدت 0

 نمهبذوعتوةنجلا هللا لس ىن ىألاقاهتاخداذا ةنيلا نيم نعضيبالارمدقلا كلأسأ ىفامهللال أوقيهنباعمس
 ءاعدلاو ر وهطلا فن ودع. موقةمالاهذهفف ن وكمسلوقب مس .وهيلعةللا بصهللالوسر تءمس لاف رالا

 دملاةزواجءادتعالا لي ةوءاعدلا ف حايصلاوءادنلاو توصلا عفرءادتعالا عب رج نبا لاقودواد هوب اهجرخأ
 ضعب عرفو نيد ّتعملا بحال هنا ىلاعتدل |وق تح لخ دو ىدتءادقفهيهنوةللا سعأ فلاخ نم لكف ئثلكف
 مهضعب بهذؤال مت ادابعلاراهظا لضفالا له ةيف واع ر ضنك راوعداىلاعتهلوق ىلع ةقيرطلا بإب رأ
 ىلا مهضعب بهذوعءاب رلا نعدعبأ اهنوك-لو ةبالاهذطاهراهظا نمل ضف |تادابعلاو تاعاطلا ءافخا ناىلا
 ناكن ا لاقف ىذمرتلا ميك لا ىلعنب دم جشلا طسوتو هلع لم لمءيفريغلاهب ىدتقيا لضفأ اهراهظانا

 ةوقوءاغ_صلا ىفغلب دق ناكن او نالطبلا نع هلمعل انوص ت ادا. ءلاءافخلا ىلوالافءاي رلا نيم هسفن ىلع اها
 هبءادتقالاة دئافل_صحةلراهظال !هقح ىف يلهالا ناكءاي رلاةيئاشاني اممراص ثرحب نيكحملا ىلا نيقييلا
 نم لضف 'دج ملا ىفةب وتكمل ةالصلافاٌما خا نم لضفأ تاض ورةملاتادابعلاراهظا نأ ىلا مهضعب بهذو
 ءافخ اوا هما نم ىل ف ةاكّرلار اهظااذكو دجمملا ىف هنالص نم لضفأ تيبلا ىف لفن ةالصوتبي ىفهنالص
 ىضورالا فاو دسفنالو) ىلاءتهلوق هم تادايعلار ئاسا ذه ىلع ساي واهراهظا نمل ضفأ ع وطنل ةقدص

 | حالص دعب هللا ةعاطريع ىل 'ءاعدلاورفكتلاو ىصاعملاب ضرالا ىف ساذنااهأاو دسفنالو ىنعب (اهحالصادعب
 كاح_ذلاو ىدسلاو نسا لوق ىنعمأ ذهو ىلاه: هللا ةعاط ىل ءاعدلاو عئارسشلا نا بو لسرلا ةثعبب اهايا ها
 نوكيا ذه ىلعف كيصاعم بيسب ثراها كلا ممورطملا هللا كسميؤ ضرالا ىفاوصعتال ةيطع نب الافو ىلكلاو
 أي_ثضرالا فاو دسفنالو ةبآلا ىنءمليقو بصخلاورطل|باهايا هللا م الصا دعب ىنعي اهح الصا دعب هلوق ىنعم
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 (ةيفخواعر غن م« راوعدا

 ىوذ ىأ لاخلا ىلعبصن

 لءفتعرضت اوةيفخو عرضت

 ىألذلا ىهو ةعارضلا نم
 مالسلاهيلعلاقاةلعو الاذن

 الو مصأ نوعدنال كنا
 يهمس نوع دناعا ايئاغ

 مجنك اهي معمهناابي رق

 سلا ةوعد نيب نسحلا نع

 افعض نوعيس ةينالعلاو

 (نبدتعلا بحال هن (

 لكىف هياو يمأامنءزواجا

 هري_غوءاع دلا ندم ئش

 نيءفارلا جرجنا نعو

 هنعو ءاعدلاب م-هئاوصأ

 هوركمءاعدلا ىحاي_ىلا

 باهسالاوهليقوةءدبو
 ىلص ىنلا نعوءاعدلا ف

 موق نوكيس لسوهيلعةئلا
 بسحو ءاعدلا ف نودتعب

 قامهللا لوقينأ ءرملا

 اهملا بر قامو ة لا كلأسأ

 كبذوعأو ل ولوق نم
 نماهمااب ,رقامو رانلا نم

 بحالهنا رقم لمع ولوق

 ىفاودسفن الوإ) نيدتعملا

 ى'(اهحالصا دعب ضرالا
 وأ ةعاطلا دعب ةيصعملاب

 وأديحوتلادعب كرشلاب



 ىشثغي (راهنلا ليللا ىثغي)

 ىأركبوبأو ىللعو ةزج

 راملاوراهناابليالا قدلب
 لاح (اشيثحهيلطي) ليل

 اعل رس ىأ ىل-يللا نم

 هنأك ليالا وه بااطااو

 راهنلا باطي هيذ» ةعرشل

 راو سم ثكلاو)

 قلخو ىأ (موجنلاو
 موجنلاو رمقلاو س.شلا

 ىأ لاح (تارخاسم)

 ليقلاو سبشل اول

 ىاشتارخسم موجنلاو

 ةيقبلاو ًادتبم سمثلاو

 ربدللاو اهاع ٠ ةوطعم
 وه (هرمأب) تارخسم

 هنارك ذالو نب وكنت سصأ

 هيمأن تارخسم نهقل+

 ىأ(سمالاو قادما هلالأ) لاق

 ءامشالا قلخ ىذلاو_ه

 هللا كرابن) سمالا هلو
 ند هرب مادوأ هريخرثاك

 نموأ ءاغلا ةحربا
 ةكربلاهنمو تايثلا كوربلا

 نيناعلابر )
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 | ىأ ىوةساهلوق ىنعما غ!لجرلالاقف ربخ كه شر عىلعوتسمهنا لاق ىوتسا شرعءلا ىلع ندرلاىلاعت

 داضم «يفه نوكب ىتح ئذلا ىلءنالف ىلو :سالوق:ال ب رعلا ن أ كي رديام ىفارعالا نباهللاةف ىلوتسا

 هللاو رسثبلا هنظناك الربخ أ كهشر عىل ءوهف هلداضم ال ىلاهآ هنلاو هيا عىلو ةس ادق باغ ن ليق باغامهباف

 بهذي ىتح سلب و هيطغيفراهنلا ىلع ليالاب أب ىلاعتهنأ ىنسعب (راهنلا ليالا ىثغي) ىلا ءتل اوقوو لعأ

 (اثيثح هبلطإ) هياعمالكلاةلالدلراهناارك ذيولا او ل يللاراهناا ىشغي وهريدقت ف ذ-هيفوهروب
 نءىزارلا نب دلار فن مامالا كح هباطب هناكف هفاخ و رخآلا مه دحأ ب ةعيناك !ذاهنأ كلذ واعإ رس ىنعي
 قفو ىلع تاقواح ار ومر ارمتسا نعربخ سر علا ىلع هئاوسابهدايعربخ أ ىلىاعت هللا نال اقدن لافتا

 مامالا لاق تاهملا لك نمةومشلالوزتو ربما ىلا نايعلا مضنيلا همم هن ودهاشياهف كلذ ,هارأو هتكبشم
 ىللصح امئا اراهنلاو ليللا بقاعت نال كالذو دب دشا | ةع رمسلاب كر هذه ف صويىلإ هو هناحبس هنا مع و

 هلجر عفر رادقعهو دعدشأ ىف ناكاذا ناستالا نافةع رس تاكرملا دشأ ةكرؤا كاتو مظعالا كلفلا ةكرح

 ةعرسلاثيثح هبلطىلاهتلاق اذهاف م سرف فا ىهو ليم فال ؟ةئالثماذءالا كلفلا كرحتب اهعضو و

 ءايشالا» ذه اخو جاجزلا لاقو ليل ذتلاريذستلا ىنعم(هيمأب تارخسم مون اورمقلاو سم شااو) هتك ح

 ريسو بورغو ع واط نماهنمدارب|ىل ٌنهليلذن نهريخع_ستب ىنعي نور سفملالاقود ىماب اهب را ىف هب راج
 ىميكلا نطربدملاةدارا ىلع َنمئافرصتمىف نفرمهتب ٌنهافاو ّنيسفنابتارداق ىه سياذاع وجرو

 ةبالاه ذه عم ضرغاا نال هنداراذافن هيمايهلوق ىف مالا, داراو نهنمدارأام ىلع نهفي رصنو ندري د

 ريسلاب مارحالا هذه صم أى عت هنا لاق 7 الكل اوه ىذلا مالا ىلع سمالا لجح نم مهنم ,وهنر نق ةمظظع نادت

 مف موجنلا نمرمقلاو سم_ثلاناتاقنافملاعلا اذه بارشوا.ندلا ءاضقن | ىل ةرمت_سلاةكرحلا ومتادلا
 بكاوكلا رئاس ىلعامهفرسش نايبل ركن لامهدرفأ ف 1تلق موج لارك ذم ياع هطع مثرك_ ذلابامصدرؤأ
 هتكنالموهللاودع ناك ن مهلوقكوهف تاقوالا ف رعتالزانملا فامهريسو رونلاو قارمشالا نءامهيفامل

 امهفرسشن ايبا ةكسئالملا نماناكن او ةكسئالل ارك ذ ىلع لاكيمو لد ربج فطعف لاك. مو لد ربجوهل -سر و

 هلو .عقاخهنال قام اهل ىنعي (رمالاو قاما هلالأ) ىلاعت لوقو ف ةكنالملا نما مهريغ ىلعامهاضفو
 2 رحتساو ىهنلاض يقنوه ىذلا انه ىمالا ىنعملا اذهل عوءاشاع مويفكحب نأدل ودا رااممرف صاين أ

 ىرترومالا عييجو .عقلخ هنالهلقاحخلاو لجو زعمت ل:ءلا ىفام عيج نا هانعم ىل -يقوهل ثم قواخع موقنإل

 نم ضرغا!نالةدارالا انهم الاب دارملا ليقو ْئمدحال اذه دعي قدالفاب ثنمواهم روهفهر دقو هئاضقب

 سم شلل نا لو. نم ىلعدرهيفف لجو زءةللاالا اخ الهنا ىلءليادةبآلافو ة ردقلا مظعتةبآلا

 ردقلاو سمشلاالاعلا اذ_طرب دملا قل, اوههناهنئارب_خافملاعلا اذ هىفتاريئات بك اوكدلاو رمقلاو
 دب ريامك وءاشيام لعسفي,ىىذلاىهانلاو ىمآلاو (ةريغسم أ دحال سدلو قاطملا مالاهلو بك اوكلاو

 ىذلاوههناىنعي (نيملاعلابر) هللا مظعتو ىلاعتهانعمل قو ريخ لك نم ةرثكل ةكربلا ىنءموةكربلا
 ضرالاو تاوملا اخ ىذلاهللاككب رناهلوقب ةيآلا هذه حشتفا ال ىلاعت هللا نا كلذو مظعتلا قحعتسسي

 وههنال يلع ءانثلا.ةبالا تخم_وباعةردقلاو ىهنااو رمال و قاملاهلن اوما ميظد نمءايشأرك ذو |

 كرابتل يقوةكرب لكب ءاجهانعمامومع هللا ىضر سابع نبا لاقو ميظءتلاوءانثلاو قاطملا ح دمال قع ملا

 تيثدفصلاه ذه ىنعم نوققحمالاقو م لكىف كربتب هء_ابهانعم ليقوةراهطلا سي دقتلاو س دقت هانعم

 مادو
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 يمس اع ناد وج الإ نولوق.ةنسلا لها ىوغبلا

 نايفس ٠ نع ىورومدقن دقوءاوت اوتسالا نعهلأس ىذلا لجرلا عم سن نب كلام .دحرك دو لجو زعهللاىلا

 هذه ىف ةنسلا ءاساع نم مهريغو كرابملا نبةثلا دب ءوةنبيعن/ نايفسودءس ن؛ثمال اوىعازوالاو ىروثلا

 دعب هلي اهجر ىزارلا نبدلار فن مامالا لاقو فيك الب تءاجاك اهؤرقاةهباشتملا تافصلا ف تءاج ىلا تانآلا

 رازقةسالاو سولجلا ىلع شرعلا ىلع ىوتسا م ىلاعتهلوق لج نكميالهناةيعمسلاو ةيلقعلا لئالدلا هرك ذ

 ناكملا نعايلاعتم ىلاعت هنوكبعطقلالوالا نابه ذم نيخسارلاءاماعلل لصحا ذه دنع وزبحلاو ناكملا لغشو
 هلوقريسفت ىفانررق ىذلاوهو ىلاعتةللا ىلا اهءاع ض ّوفن لب ليسدفنلا ىلع ةبآلالبإ وأت ىضوحختالو ةيهلاو

 دمتعنوهبلوقنوهراتح ىذلاوهبهذملا اذهو هبانمآنولوقي لعلا ف نوخسارلاوةئلاال اهلي وأتٍلعيامو

 لافقلا هرك ذاملؤالا ناصخلم نالوقهيفو ليصفتلا ىلعهإ. وأت ىف ضوُاانا ىتاثلا هذملاو. هيلع

 لةلاقي كلملاضقن نع ةبانكش رعلا ل*لعج مث كالملا هيلع سل ىذلارب رمدلاوه مهمالك ىف ش رعلالاقف

 ىوت_ساوهشرع ىلع ىوتسا اولاقهمكح ذفنوه يم درطاوهكلمهلماقتسا اذاوهككلمضقتت : ةتاىأهشرع

 هتاف صوهناذ ىلع لد كاعت هللا ولاقمأ باوصو قحلافقلاهلاقىذلاو لافقلاهلاقاماذههكلم و رس ىلع

 هلالج ل _جهتنلا ةمظع ىلءاهبدنت مهم واق ىفرقتساو مهكوام نمهوفلأ ىذلا هجولا ىلع ملاعلاهريب دن ةيغيكو

 اذهةعح ىلءلدي ولاق ةئيشملانإب ربوةردقلاذافن هنمدارملاوهيبشتلا ىئنب طورشم كلذوهتردقلاكو

 ىوتسا مهلوقلريسفنلا ىرج ىرج سمالاربد.هلوقف ىمالاربدب شرعلا ىلع ىوتسا م سنوبةروس ىفهلوق
 هللاو ضرالاو تاومسلا قاخ لبق الملا ىلعاي وّتسم نك مىلاءئهنلا نأ لوقلا اذه ىلع دروأو شرعلا ىلع

 نأحصيال نكلاهكلام ضرالاو تاومسلا قاخ لبق ناكى لاعت هللا نابهنع بيجأو كالذ نعهزنم ىلاعت

 دعب هكلم ىلع ىوتساامن!ىلاعتهنا لاقي ن أح ص كلملاب شرعلار سفاذاف ماعطلا هلك ًادعبالا دي زعبشلاقي

 نم ةعامجو ةلزتءملا بهذماذهو ىلوتسا ىنعع ىوتسا نوك< نأ ىناثلالوقلاو ضرالاوتاومسلا قاخ

 رعاشلالوقب هيلعاوجتحاو نيماكتملا

 قارهممدوفيس ريغنم ©« قارعلاىلعرشبىوتسادق
 نإب لوقلا اذهدرو تاقولخلا مافعأ هنالهيلعءاليتسالاهنعرابخالاب شرعلا صخامنالوقلا اذه ىلعو
 ىلوتساوهكلم كلم ىف نكمملاذا اذكى لءنالف ىلوةس الاقي اهناو ىلو سا ىنعب ىوتسا فر ءتالبرعلا

 تاقولخلا نمهريغنودانه شرعلا صيصخت ىافاهياعايلوّم_سمواهاك ءايشاللاكل املي /ىلاعن هللاو هيلع

 هامسالعفهريغىف لعفاك ءاوتساهامسالعف شرعلا ىف لعف ىلاعتهنلا نأ ىرعشالا نسحلا ىنأ نعق جهلا لقنو

 ىلع وتس م ىلاعتهل اوقل لعفلا تافص نمهل_هجهنأالاءاوتسالا فيكي ملم هلاعفأ نمامريغو ةمعنواقزر

 ةكرح الواهابا هنمةرسثابمالب دجوت ىلاعت هنلا لاعف ا ولاعفالا ف نوكحب امنا ىجارتلا او ىحارتلل مثو شرعلا

 كلذب دب ريالولاقولعلا نمالعىنهمبىوتسالاقهنأ نباص أ ضعب نعكروف نب ركب وبا ذاتسالا حو
 هب وعام سيل هنأو هنعزيحتلا ىفن ىنعمدي ري نكلوهيفانكمتم ناكملا ف نوكتاوزيحتلاوةفاسملاباواع

 هللاهجر قيببلالاق ربحت اهبدروام ىدعتيالوربخلا«ةبرط كالذب ىلاعتهللا فصوورطق هب طيح وأ قبط

 وب ًأراشأ دقو لاقءاوتسالإبالهيلعىوتسملابت قلعت مث ةملكو تاذلا تافص نمةقتب رطلا هذه ىلعوهو ىلاعت
 وهو لوالاوه ىناوجولاق تاذةفص هناانباص أ ض ءب لاقل اقف ةب اكحةقبر رطااه ذه ىلا ىرعشالا نسما
 اههمشي الواهسا_ءالو اهلحالو هلال هن ىنمعاهنم قابءام_ثالا قوف هنأ وهشرع ىلعوتسم ىلاعت هللا نأ

 ءاوةسالان انبات ض عب لاقدقو اريبك اواعةسامملاو لولا نءءانب رهئلا ىلاعت ةلزعااب ةنونيبلا تسداو

 هلوق ىنعمام نجحرلا دبعابأايلامتف ل_جرهءاج ىنارعالا نبا نأ ىورو هنعجاجوعالا نت ىلا عتهللةفص



 لرش و
 فاضأ (شرعلا ىلع)
 ناوشرءلاىلا ءالتسالا

 ىاعنوهناح مس ناك

 تاقولخخلا عيج ىلع ايلوتسم
 اهمظعأ شر_علانال

 شرعلاريسفتواهالعأو
 ءاوّتس_سالاو رب رمسلاب

 ةهيشملاهلوة:كر ارقتسالاب

 لبق ناك ىلا عتدنال لطاب

 نآلاوهو ناكمالو شرعلا
 نم ريمغتلا نال ناك امك

 لوقنم اون اوك الاتافد

 ىبأو نسااو قداصلا نع

 هللا ىضر كلامو ةفينحت

 مولعم ءاوتسالان امهنع

 لوهجم هيف فييكحتلاو

 دوج او بجاوهب ناجالاو
 ةعدبهنع لاو اور فك هل
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 قاخو ةعجاو سيجا اه#ونيموب ىفاهيفام عيجواهشحو واهباود قاخواهاع صواهءام ج رخأو اهادعطو

 مثدحالا موب ةب رتلا ل_جوزع هللا قاخ ليقو ةعجلا تاعاس نم ةعاسرخلا ىف قام ارخآ ةعجلا موي ىف مدآ
 سيجلااوءاعب رالا موباهاحدو ضرالا دممن ءاثالثلاو نينثالا موباهيفام عجو اهقلفنءامسلا ىلا ىوتسا

 ةعجلا موب نم ةءاسزن[ ىف ضرالا ىل ام هطبهأ مث ءاوحهتجو زووهةدجلاهنكسأو ةعجلا موبمدآ قاخو
 مثةمايقلاموب ىلا قااخوهامو قاخامو نوكيسامو ناك امهيف بتكف حوللامث ملقلاةللا قلخاملو أل يقو
 اهيفامو تاومسلا قاخ من ةب رتلا اخ مث ءاضوب ةرد ن.هءامسلا اخ مث شر علا ىناخ مث رونلاو ةماظلا اخ

 رجشولابج نماويفامعيج قاخمن الوأ اهقلخ ىتلاةب رثلا نماهطسب و ضرالا دم مرو سمشو موحن نم
 لماكتف ضرالا ىلا طبهأ هيفو ةعجلا موب تاعاس نم ةعاسرختآى قا ارش مد[ اخ مث كل ذريغو باودو
 ايندلامايأ نم مايأ ةتسىليقو ءاماءلاروهجلوقاذهوةنسفاأهرادقم موب لكمايأ ةتس ىف قلخلا عيج

 ةدحاوالاان ىمأامو ىلاعتهلوق هنموةدحا اوةظحل ىف قلخلا عيج اخ نأ ىلع :رداق لجو زعهنلا نا تاقناف

 هناحمسهنلا نا تلق كلذ ىف ةمكس ا امو مايأ :ةس ف ضرالا ازتاومسلا قاخ ىفةدئافلا ا فرصبلاب حماك

 اةقووادو دحم ا دح عون لكل لعج ىلاعت هنأ الا ةدحاو ةظح ىفءايشالا عيج قاخ ىلعار داق ناكن او ىلاعتو

 لاقورومالا ف ىنأتلا اوتبئتلاهدامع ميلعت كلذ نمدوصقم او تقولا كلذ ىفالادوجولا فخ د,الفامولعم

 اهلعت مايأ ةتس ىف نهقلفن ةظحلو ةحللىف ضرالاو تاومسلا قاخ ىلعارداق لجو ز عهللا ناك ريبج نبديعس

 ثدحأ اذا يذلا نالّيقو ناطيشلا نمةلكلاو هللا نم ىنأتلا ثي دا ىفاكرومالا ىف ىنأتلاو تبثتلا «قلخل
 ئشدعب ايش ثدحأ اذافقافتالا ل دس ىلع عقوامن ا ئشلا كلذ نأ مهضعب لابب رطخ نأ لءلفةدحاو ةعفد
 ىمق وب نأدا ارأىلاعتهنلا نا ليقو ةلالدلا ف ىوقأوةردقلا ىف غلب أ كلذ ناكة مكحلا اوةحلصملا ل دس ىلع

 ةردقلا ىف غلب قاما ىف ليجكلا نا ليقوم دهاش نم ىهربغو ةكئ الملا همظعتست ىتحد سعأ نما يمأ موي لك
 رهظأ5تيننلاب ءايشالا د اا اطر هاا دار ةتطكتتل ف خاب أتبنتلاوةلالدلا ف ىوقأو

 ليقوري رسسلاةغالا ف شرعلا( شرعلا ىلع ىوتسا مث) ىلاعت هلوقو ف نوكسيف نكي ءايشالا قاخ ىف هتردق
 شرعلابةكمملاو ناطا_كاوزعلا نءىنكيوهولعب ارابتعااشرع ناطلسلا سان ىمسو لظأف العاموه

 تادرغم هباتك ىف غارلا لاق هناطا سو هكسلمو هزع بهذ ىنععهشرعلث نالفلاقي زاجئاوةراعتسالا ىلع

 ةماعلا ماهوأه-يلابهذناكوه سلو ةقيقحلا ىلعمسالإبالارمثبلا هماعيالا م لجوز ءهتلا شرعو نآرقلا

 كلف ىسركلاو ىلعالاكلفلاهنا موق لاق ك سلو كلذ نع هللا ىلاعتهلالماح ناكل كلذك ناكولهناف
 ةعامج نعةريثك تاياورب تافصل اوءامسالا هباتكى ىت ءلاءاوردةفرةّتسا ىنعي ىوتساامأو بك اوكلا

 هيفنوملكتالوهنو فضال اوناك انباحأ نمنومدقتللافءاوتسالاامألاقواهاك اهفعضو فلسلا نم

 لخدف سن نب كلام دمءانك لاقهنأ سهو نب هللا دبع نعهدنسب ىورو كلذ لاثمأ ىف مهيهذموحنك

 عفر مءاضح .رلاهت ذخ او كلام قرطافلاقهؤاوتسا فيك ىوتسا شرعلا ىلع نجحرلا هنا دبعابأايلاقف لجر

 ءوس ل جر تنأأ أو عوف سم هنع فيكو فيكهللاقيالو + سفن فصواكى وتسا شرعلا ىلع نجحرلالاقف هسأر

 لاقف ل-جر ءاؤ- سن أ نبكلامدنعاننك لاقىبحنب ىحةياورفو لجرلا جرخافهوجرخأ 152 دي بحاص

 ءاوتسالا لاق متءاضحرلا هتلعىتحهسأرب كلام ق :رطافدؤاوتسا فيكى وتسا شرعلا ىلع نج-رلا هللا دبعإبأأ

 جر نأهب مافاعدتبمالاكارأاموةعدبهنعلاؤسل اوبج اوهب ناعالاو لوةعمريغفيكلاولوهحربغ

 توكسلاو هنوالتهريسسفتف هناك ىف سفن هب ىلاعت هللا فصوام لك لاق ةنديعنب| نعم د: قييملاىو رو

 هللا ىضر ىفاشلا بهذم لديةقب رطلاهذه ىلعوةريثك اذهل ثمىففاسلا نعراثآلاو قويبلا لاق هنع

 لاق ىناطخلا ناهاس وبأن رخأتملا نمو ىلحبلا ل ضفلا نب نسحلاو لينح نبدج أب هذهيلاوهنع ىلاعن

 ىوغبلا ٠



 ىذلان ابا اورقأرافكلاناىنعملاو را رقالاو فارتدالا كلذم .جعفش ال نإ حاوفرتعأو مه-سفن ل اورقأ

 سشخااورمدلاو قيدصتااو ناعالا نم لسرلا هب تءاح

 لهف )اولاق باذعلا ف مهسفنأ ااوأرالو مهن هش 30ر1 اياه رداع يعلو ثالادنهءاورقأ امتاو

 نكنامم صالملا ىلا قي رطانل سبل هنأ ىنعي (لمعن اك ىذلاريغلمعنف درنو انلاوعفشيف ءاعفش نم انل
 ايندلاىلادرنو ب اذعلا امل ؛نمانصاف ام فه ةءافش ىل ءقيف: د ردن عيفشام ا عفشي نأالا با ذعلا نم هيف

 او مسخ دق ) ةيانالاو ةعاطاابىداعملاو نامالاو دي> وتاب رفكا!لدبنف اهيذ لمعن انكى ذلاريد ىل.ءنف

 قدصو قح باقعلاوباولاو همأع فلامون ثعبلاو

 لوأايندلا فاوناكمهمال.هسفنأ 5 ؟الهاو مهنارسسخ نيبتف م طلصخ ال هوءلطىذلا نا ىنعب . (مهسفنأ

 هللا لعق باسل نايصعلاو رفك-ا نمهيلعاوناك امىلا اوداعاايندلا ىلا اودروأ ا لفة 02

 ايندلا ف نوب ذكي ونو.عزياوناك اممهنع بهذولطب وىنم (نودتفياوب اكاممهنع لضو) مهيفىلاعت
 نيب ذاكمهاوءدف اوناكمهنأ اوماعو مهنعكلذ ب هذةر خش الا ىلا اوضفأ اماف مط عفشت مانصالا نانم
 قالو عكا تارب د1 1لضومر ورسول . (تاعب رنا) لجوزعهوفف

 قلمعتسيو ريدقتلاةغالا فق احلا لصأ (ضرالاوتاومسلا اخ ىذلا) هللا اوههراكملا نع عفدي
 امهقلخ أ شنأو امهعدب أىنعيضرالاوتاوءسلا قا هلوقف مدقت :ءادتباالو قيس لص ريغ نم ئششلا عادبا١

 رادقملا كلذو نامزلا نمرادةم نعةرامعمويلاتاقناف (مايأةتسىف)امطاوحأ اردقو قمس لاثمريغ ىلع

 ةتسرادقمىفهانعم تاق ءامسالو سمش نكدملو مايأةتس ىف لاق فيكفاهب ورغىلا سمشاا عواط نموه

 اهيفليلالةن+لانالاين دلا ف ىشعلا وركتبلار دا قم ىلع نعيابشعوةركباهف مهقزر مطوهلوق. كو هف مايأ
 لوقوهو تبسا! موب ىف ل .ةفهيفءايشالا قا لجوزعهللا أدتب !ىذلا ءويلا فءاماعلا فاتخاو راهنالو
 هنعهللا ىضرةربر هىفأث : دح نمهدارفاىف إس ىو راملوقتلا اذه ةمح ىلعل دب وهريغو ق>سا نب دم

 دحالا مو:لاجلاقلخو تبسلا موي ةيرغلا لاق طا وا لاقف ىو رسوما ش وسم كو لاق

 سبجلا موي باودلا قاخوءاءب رالاموب روما قاةوءاثالثلا مويدو ركملا قاخو نينثالا موب رجشلا قاخو
 لسللا ىلارمصعلا نب ايف ةعبلا تاعاس نمةعاسرخآ ىف ق زاداوح ىف ةعجلا موب نمرصعلا دعب مدآ قالو

 ةعركلاةنا اللةفلاخلا نمهيفالا ءاماعلا ضب هركن أ دقولاقم هيفف لسم حمص ىف ناكن 'وثيدحلا اذهو

 ضرالاو تاو.سلاةاخدقاو ىرتأة آى لاقو ماي ةتس ف ضرالاو تاو .سلا تاخلوقتي ىلاعنهلنا نال

 ناثيدحلاىىذلاو مايأة تس ىف ل. كومت قاما عييج نا ىلع نيصنلا نيذهبلدف م نأ ةةسقامهشانو

 دقوءاماعلا٠ نمهركنأ ]نمد هركنأب بسلا اذهلف عوبسالا مايأ عومم كلذو مايأ |ةعبس ىف عقو قالا ضعب

 موب ىمسو عطقلا تبسلا ىرابنالا نبالاقو لاقف ثيدحلا ىوقيامةغللا ببذمتهباك ىف ىرهزالاركذ

 قلخلاءادتباناليقو ضرالاو تاومسلا قاخ ضعب هيف عطقو تبسلا مون قلخلا أدر اىلاعت هننا نال تدسلا

 لاق ىربطااري رج نباهراتاودهاجيو كاد ضااوراي>الا هكومالسن. هللا د.ءلوقوهودحالا موب ناك

 سجل اوءاعب رالاو ءاثالثااو نينثالاودحالا موب كلذو مايأةتس ىف ضرالاو تاومسلا هللا اخ ىربطل

 قاخلا ديو ءاملا نم ضرالا تقاو ءاوطاوءامااو شرعلا قاخأ دي لاق دهاج نعهدنسب ىو روةعمجاو
 تبسلا مون ىف دوهباات دو متوةعملاموب ىف قاما ع. جو سيجلاوءاعب رالاوءاثالثلاو ني.ثالاو د_الاموب
 مس ولاقهد س نب اكمل باص هاكحاملوقلا افهدضعي ونو دعئامةن_سفااكمايالاةتسلا نمموب و

 بادمألاق قاخ تبسلا ىف نكس ملوةعجلا موب ىلا دحالا موب نم ناكقاخلاءادتب ا نالأتبسع وبسالا عباس
 | نينثالاودحالا موب ىفط سالو و> دالب ضرالا ىهىتااةب رخاا اخ ىلاعتهننا نازي راودا اورتسلاو زابخالا

 ْ اهطس و ضرالااحدمن ءاعب رالاوءاثالثلا فهو نيموب ف تاوم_س عبسس ٌنهاوسفءامساا ىلا ىوتسس مش
 ا 0 لج دج يصح ص بيج جول 2 هورس 02ج ج2 نع دخلا تا + مصحح مم ع > تح عع مم هج د اع ا د سامو اع تعج تام دسم مج ص وسم سم سس سمسم

 اوعفشف ءاعفش نمانل له“)

 ماهفتسسالا باوج (ن
 ىلع ةفوطعم مةلج(درتوأ)

 مح ىفاهعمةلخ اداهلبق ةاج
 انللهف ليقهناكم اهفتسالا

 هعفارودرن لهوأ ءاعفش نم

 مسالل ١ اعقوم هعوقو

 برضيلهءادتباكل وقك
 لهربدتت ل ءفطعوأدب ز

 درنلهوأ عفاشانل عفشي

 ماهفتسالا باوج (لمعنف)

 لمعن انكىذلاربغ) اضيأ

 لضو مهسفنأ او رسخدق
 (نورتفياوناك ام مسهنع

 مانصالا نمهنو دب ءياوناك أم

 قا ىذلا هللاكب رنا)

 ةتس ىف ضرالاوتاومسلا

 تاومتنلاذارأ 6

 دقوامهنيامو ضرالاو
 ىأة:دحسلا مح ىف اهلصف

 رابتعالةعجلا ىلا دحالا نم

 مالعاللوأ يشف أيش ةكسئالملا

 لكل نالور ,ومالا ف ىنأتلاب

 ئثءاشنانالواموب ل-ع

 ربدم/اعىلع لدأ ئثدعب

 هرايتخا ىلع هفرصي دب ىم

 هتثبشم ىلعهي ريو
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 لوزن دنع كلذو اهمذاورقتسا اذا ة.الهاب نوئرغتسي رانلا له أنا هي الا ىنعمو نإ رفاكلا ىلءامهمزح ارا 0 ساي م 1 رابع هدد اب

 رفكسا| نمايث دلا ىف مهنمفلسام ىلع هلهانممطةب وقع عوجلاو شطعلاة دش نم نوقل,اموراثلا لهابءالبلا ةباجالا نع مهسأي عم كلذ

 افوأءاملا نمانيلعاوبص ىنميعاملا نمانيلءاوضيفأةنجلا لهأايةنجلا لهالرانلا له الوب ىصاعملاو  ىمفبامع مب ريحت نال
 هللانا) مط هوقب ةنجلا لعأ ممبيجيف ةنجلا ماعط نمانيلعاوءسو وللا مكقزرامانومعطأو ىنعيةنلا كف زر هللا نا اولاق) ديفيالامب و

 لكالاة ذل ىفايندلا ىف مهتاوهش تناك امل مهضءب لاق ن امرا ديفي ب اوجلا اذهو (نب رفاكلا ىلع امهمرح ( نير فاكلا 4 39
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 - 0 . 5 ََ , ن دعت بسدصاو رن لغشيامووللال_مأو هنعاوطو طع رشىدلا مهنيدباوبعالتمهتأىنعي (ابعاواوط متيداوذختا نيذلا) أ 0 ا ١

 ل ا رو هد و 0-1 ل اف صو هرررح ناوامذ ام نعمتلا مضرسادعن |لاق هنعتلغتشاىأ اذكءرعتيطواذك توطلاقي همهم وهينعيامم ناسنالا 0 تعف ١
 لجوزعةئلابعآزهتساهباؤ زهو هيلا مهاعد نم اور خس ناءالا ىلا اوعداذا اوناك مهنا كلذو نؤزمتسملا مه

 لاصخلارئاسوتدبلا لوح ةيدصتلاو ءاكملاو يئاوسلاورئابلا مب رحت نمن طيشلامط نب زاموهل قو
 هيفهللانو رك ذيالابعاواوطد وذ | مهديع مون. د ىنعم ليقو ةيلهاجلا ىفاهنولعفي اوناكو ىتااةميمذلا

 كلذ نمميف مهام مهلغشو هن ذلو شبعلا بصخ نم يف مهام لجاع مسهعدخو ىنعي (ايندلا احلا مهترغو)

 نبذلا) الذ نب رفاكلل
 اوط مهن دااودتا

 اواحاواومرف- (ابعلو
 ةظقبلا ىف ةإفغةرغااو كلذ ىلع مهو هذملا مهن | ىتح ةرخالا نم مهييصنب ذخالا نعو هإسروهنلاب ناعالا نع يه 0 2 / ١ ُ ٍِ 5 : عيكس وا اذاشإن
 راص كلذهل لص اذافتاوهشلا لينوهاجلاو لاملاةرثثو شعلان 0 عمطوهد أ ٠ رن ءاقبلا لولب اورتغا اص كل هل |صحاذافت ا وهشلا لمن هاحلاو لاما و ةدعلا سحور معلال قناسالا ط وه 9 2 : 7 3 00 ندلاةايحا.همترغو
 ىلاعت هللا... عفصواملو كلذ نم هيفوهاموهنا ذاب اين دلا ف قي رغهنال صالحخلا بلطو نيدلا نعإب وجحم 1 57 . 7
 مهكرتن مويلاف نعي (اذه مهموبءاقلاوسناكمهاسنن )ةمايقلا مون ىنعي (مويلاف) لاقةميمذلا تافصااهذهب 0 7 ) اذهل 7 : 1 2500 : ١ 0 ا ذ (م_هاسنن

 لاقىدسلاودهاجو سابعن!لوقاذهو اذه ,هموبءاقلل لمعلا اوكرتاك اشاطعاعايج نيهلا باذءلا ىف ل

 يف ,هكرتنف ىسن نمةلماعم مهاماعن هانعم ليقو رمشلا نم مهسند لو ريا نهمهمسنامهنعةللا ىضر سابع نا

 ىلع نايسنلاب مهناي_ن ءازج ىلاعتهلنا ىمس ىءانلا ضار ءانامالا نءاوضرعأ ولمعلا اوكرتاكرانلا
 للان انايسنلا اذه نمدارملا ن وكيف هلثمةئيس ةثبسءازجو هلوقكو .ذأي-ثى سيال ىلاعت هللا نالزاهلا

 انناي اباوناك امو) ل مءلاوناميالا اوكرتاكرانلا فمهكرتيلب مهتلزومهفعض محربالومهءاعدبي جال ىماعت | لي 03
 (باتكب ,هانبج دفلو) ىلاعتهلوق ف نوب. ذكبرانتنن ا دحو لئالدب اوناك اكرانلا ىمهكرتنو ىنعب (نودحج ا

 ءانم لعىلع انبي ىأ( لع ىلع م 0 عا 0 : وهانتج دلو ىنعي ىده)هماكح أل يصفتة 5 تام هاند 1 هاعلصف ك1 هاثلءرأ ذلا نأ ةلأن امكلاءال هسا وام يل 2 ع 5-6

 (نورظن«له)نونمؤ, موقلةجراذوايداهنآرقلاانلعج ىأ ( نونمؤب موقلةجروىده) هنيبنوولصفن | بوصنم ن.لاح (ةجرو
 نوراظنيله ىنعا (هريوأتالا) اهءاونمؤب ملواهودجواذتا اباوب ذك نبذلارافكلاءال ؤهر ظن له ىنعي لاح ع ىلعن!كءانلعف

 اوناك امو انك م-غمولا

 ىأ (نود_حج انتا اب
 دقاو) مهدوجو مهتايسنك

 (هانلصق باتكبب _هانثح

 نورظني له نونمؤني
 ١

 ( قالب رلسرتءاج دق) باذعلا ةنيعمدنعةمايقلا موبوباونمؤن مون غاب لمعلا اوكرتنيذلا لوفي | لإ( ىأنالا) نورظنتي وطاان تدان تونا نادل ةناعم نتع همامقلا ا 1 5 ) 5
 اورقا . هل. وأن ىتأ مون ) ديعولاو د-ءولا نم هب قطنامةمصروهظوهقدص نيد نم هيلا وامو هيمأ ةبقاع
 مهعفنيال ن يحاور قاف قلاب اواجم_#هنًارسصو نين ىأ ( قحلابانب ر لسر تءاجدق) هنعاوضر عأو هوكرن ( لبق نمهوسن نذل لوقي



 ؟ةوهولاذإو سن رفاكلااهسواه 'راضتو 221100 ]عاق ثالاوءادعسلاةصز نم( الكنوفرعي)

 6 (مكيلع مالسنأ ةنجلا باعصأ) فارعالابامحأ ىأ (اودانو) نويعلاةقرزو

 مهنا لوة:تنأولاجر فارءالاىلعو لوقي ىلاعت هللا نازاحن ىفال ليةفرانلا ل_هأوةنحلا هأ نوفرعي

 ناسا ىف لاجرلا ظةل نال لاقزاحمىفأل وق ىربطلا فعضو ثاناباوسلروك ذةكنالا !نالاقف ةكئالم
 باح نالاوقالاهذهلصاحو قاخلارئاسنودو مهئانا نود مدكن نمروك لا ىلعالا قاطيال برعلا

 ىلاعلا ناكلا كلذ ىف هللا. هساج ا نا ليقو لضفأ وةلزغممونم ىلعأ مهنالةنجلا لهأ نم لْضف 'فارعالا

 الكنوفرعي) لجوزءهلوقو هباتكرارسأو دارع ل -ءأةئناورانلا لهأ نيب وةدنلا لهأ نيب اوزيل
 ,موملع ميعنلا ةرضنو مههوجو ضايدب كلذو مهايسب ةن-ا له نوف رعي فارعالا باد أ نأ ى ع (مهاهس

 هل-صأو : ئد ىلح ةلادلاةمالعلاايسلاو مهنويعةقرزو مههوجوداوسب كلذو مهاجسب رانلال هأنوفرءيو

 هوجولا ضايدب ههوفرع 2 :كل اباد اوأراذاف ار ءالا نادك" امهنعةللاىضر سابع نبا لاق ةعسلال

 0 ”ايسو ومان سح تون :سا نم فارعالاب اهكأناان او نافدوجولاداوسب مهوفر عرانلا باهصأ رك اذو

 وأ اوأراذافرانلاو ةنجلا نيبةطسوتم ةجرداونوكل فار لا ل - مهفوقو ناك ةجردلا ىف+: كال هأ نود مهو

 مسلم ا هوو صا هذ مهوفر مروا

 1 اق ناو نيللاظلاءوقلا ع ءانلعحالاتب 1 تبل 0 2 اواراذات ةءالسلاو

 ةنملا لهأ ىلعا 2 لضافالاو ,فارشالا ههفار ءالا نادكأ

 (نوعمطي مهواهواخ د /) كاعتهلوقو © ةنملا ىفةياعلاتاحردل ىلا لجوز هللا .هلقنيل ثرانلا لهأو

 ىلاعت لوقو مبءاهدي ريةمار كلالا مه واق ىف عمطلا كللذ هللا لعجأم ن_سحلا لاق ةنلالوخد ىف ى نعي

 رانلا باهصأ ءاقلت ف ارعالا باهصأر اصب أت فرص اذاو ىئعي (راثلا باح ءاقتلت مهراصب تف رصاذاو)

 عمانلءجئالانب راولاق) باذعلا نمهيف مهامو ,ههوجوداوسيلاو مهلا اورظنف مظايحوم_عهاجو ىنعي
 فارعالا باحصأ نا امهنع هللا ىضر سابع نالاقو كريشلاب .يسفنأ اوماظ نيذلا ىندي (نيملاظلاموقلا'

 اورظناذا فارعالاباحصأ نا ىنءملاو نيااظلا موقلا عمانامجالا:راولاقمهوفرعو رانلا لهالاورظناذا

 ىدانو) ىلاعتهلوقيف ممم م_هلعجالن أ هولأسوىلاءتهئلا ىلا اوءرضت باذعلا نمهيفامو رانلا لهأ ىلا
 راثاالهأ نم مهوايندلا فءام_ظعاوناك الاجر فار ءالاباحصأ ىدانو ىنعي (الاج رفارعالا باحصأ

 رانلافمهوفرعنيذلاءالؤط فار ءالا باحص أ ىنءي (اولاق ) رانلا لهأ ا امسإ ىتعيا (مهاهس مهتوفرعي)

 ىندي(نو ريكشت متنكامد) ايندلا ىف ددعلاولا اومالا نم نوعمجن متنك ام ىنعي ( عج م: ءىنغأام)
 نبلهجابأأب ةري_هملا نب دياواب روسلا ىلع مهو ممنودامي ىلكلا لاقأيش نامالا نعم ربكت نع ا

 لثممحنؤز م ساوناكن مءافعضااوءارقفااهيف نوريف نجلا ىلا ن ورظنب منالفإب ونالفايماشه

 ظفل (ءالؤهأ) رافكلا كئلوال فارءالاب اك لوقيف مههابشأو لالب وبابخو بيهصو ناماس

 نواخدبال مهنا متفلح مكن | ىنعب (ةجسرب هللا يطانيالإ)نلاب ( متمسق /نبذلا) ءافعضلاءالؤهأ ىنعيماهفتسا
 ميلع فوخالا) ىتجرو ىلضفب (ةنجلا اولخدا) فارعالا بادصال ى ل اعت هللا لوقي مثةنجلا اؤاخ د دقو ة:لا

 نارانا!لهأ مط لاق م _منعفللا ريخ امرانلا بادال اولاقاذا ف ارعالا باحصأ نا ليقو (نو رح م ًاالو

 ةجرب هللا م طانالو ةنل ا نواخ ديال مهنا نومسقب وكالذب مهنوريءيفاعواخ د لمت ةًاوةنملا اود كلوأ

 كل :اللالوقتمةج ربها مهاد ؟نذلا فارعالاباصص أ( ىمبءال وه رانلا هال ةكتنالل لوقت

 2 0 زحن منن د ملا اواخدافارءالا احصال
 را ا كسلا وك توكل لاتقل را تا 7 ودول 1 551 سا ا

 وهو مالسىأ و ًامالسدنا

 ةنجلا لهال مهنم ةئنهت

 هنالدل لحالو فارعالا
 لسالئاسن فانعتسا
 فار عالا باحصأ نع

 مهو) اهوا دم ليقف

 هلو ًااطوخدىف (نوعمط»

 اذاو) لاجراةفصوهو لحم

 راصب أ( مهراصبأ ثتفرص

 ناهيفو فار ءالاباحصأ

 مهراصب أ فرصي افراص

 اوذيعتس_سؤ او رظنيل

 ةيحانىأفرظ (ءاقلن)

 اوأرو (رانلا باحصأ)
 باذعلا نم هيق مهأم

 موقلا عمال عجئالانب راولاق)

 اوذاعت_ساف (نيملاظاا

 هجر ىلا اوعزفو هلل
 ىدانو) مهعم .علعجتال نأ

 (الاحر فارعالا باحصأ

 ةرفكحلا سؤر ن-
 اولاق مهاأهسإ م -منوفر عب (

 5 ا

 امو مسعاتجاو مترتكوأ
 (نوربكتست متنك امو) ةيفا

 قحلا ىلع مرابكتساو
 مطنولوقب مث سانلا ىلعو
 (نيذلا)أدتبم (ءال اؤها)

 هربدقنتر هضم ادةيمرب_خ

 (متمسقأ) نيذلا ,هءالؤه
 مهل ارامشملاواين دلا ىف متفلح

 تيهصك نب-:مؤااءارقف
 مذانيال)امهوحنو ناماسو

 متمسقأ ب اوج (ةجر هللا

 نيذلاةل ص قعد و و

 ىدانو نك ا 0 هوفر عدن ب را ىلا 0 دي عالا



 ىلع ( فارعالا ىلعو)

 روسلاوهوباخلا فارعأ
 رانلاوةنل !نيب بو رضملا

 فرععج هيااعأ ىشو
 ضرتلا فرع نموت
 (لاجر) كيدلا فرعو
 و انيماسملا لضافأ نم

 ةنجلا فالوخد مهرثشأ نم
 م-هتانسح ءاوتسال

 ضر نموأمهم ايسو
 لافطأوأ هب وبأ 0

 نيكرشلا
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 0 يل ل ا ااا 066700000000 ب

 باهل روس ممم برضفلاعتهلو3 روك ذم اوهو باجرانلال_هأوةنإا لهأ نيب ليقوراذلاو ةنجلا

 امهنيبو ىدسلالاقو رانلاو نجلا نيب باف ارعالا دهاجلاق باذهلا لبق نمهرهاظو ةجرلاهيف هنطاإب
 نم عفتسملكوهو فرع عج فارعالا (لاجرفارعالاىفءو) هلوقوفارعالاوهو رولاوه باح

 فرعأر اص هعافترا ب بس هنالك ذب ىمس د سلا نمهاوسام ىلعهعافترال كيدلا فرع ليقهنمو ضرالا

 هللاى ذر سامع نبالاقو سانلا نوف رعب هءاحصأ نال فارعالا ىمسام اىد_سلالاقو ضف ام نيبأو

 ةنملا نيب لبج فارءالانآهنعو كيدلا فرعكروس فارعالا لاق هنعو فرشملا يذل! فارعالاامهنع

 مهنءةئلاربخأ نيذلالاجرلا ةفص ىف ءاملعلا فلّمخ اورانلاو ةنجا نيب بون ذلا لهأ نم سان هيلع سبح رانلاو

 فارعالا باص أ نعلئس هنا ةفي ذح نعىورف كالانهاوراصهإجأ نم ىذلا ببسلاامو فارعالا ىلع مهنا

 رانلا نع مهتانسح مهب تفاختو ةنجلا نعمت ايس مهب ترصقف مهم ايسو مهتانسح توتا موق مهلاقف

 ةطسوتم ةجرداهنال فارعالا ىلعاواعجامن | مهضعب لاق مهيف ىلاعت هللا ىغقي ىتحروسلا ىلعكلانهاوفقوف

 سيل هنال هتجسرو هل ذغب ةنجلا مهل دي ىلاعت هللا نكل رانلا لهأ نمالو ةنجلا لهأ نمالم-فرانلاو ةنلا نيب

 تناكنذ ةمايقلا مويسانلا ب ساحب هنعىلاءنهنلا ىضردوعسم نبا لاقورانلاوأةنملاالارادةرْشآلا ىف

 لقي وففخ نازيملاناورانلا لخدةدحاوب ٌرثك أهن ايست ناكن موةنجلا لخد ةدحاوب رثك أ هناندح

 اذاف فارعالا ىلع اوفقوف فارعالا باص ن ءناكهن ايسوهنانسح توتا نمو لدر نمةبح لاق

 كلانهف نيملاظلا موقلا عم انلعجنالانب راولاقرانلالهأىلا او 0 لع مالساودان ةنلا لهأىلا اورظأ

 لمعاذا تعانق ىش ردوعسم نبا لاق الوخد عمطلا ناكف نوعمطي مهواهواخ ديل ىلاعتهننا لوي
 لاقو ]فو ةنارشعهداحآ_ اخ نيستا مالا اوالاهل بتكسن ل ةئيس لمع ا ذاو شع مهل بكة نسح ديعلا

 مهتانسحتوتسا موق ة مهنفارعالا باح ورانلاوةنجلا ني روسفار 0

 هاتفاحة ايار هغهللاقي رهنىلا موب قاطنا مهيف اعين أ ىاعت للا دارأ اذا ىتح ناكملا كلذ مهفمهم ايس

 نوفرعي ءاضيب ةماش مهروحن ودبتو مهناولأ حلصت ىتحهيفاوقلاف كملاهبارتؤل ولا, ل كس بحذلا مق
 0 رسما عت هاناوب لاقل اهتو الراب نجرلاممب ىت أ متهناولأ تحدلص اذاىتءامم

 لاقو هريسفتىف ري رج نبا 7 ذةنجلا نواخ ديفافعض نوعبسءلئمو متينعىذلا ل طلاق مهتينمأ

 نبى بحى اه دنسب ىربطلاهاورو مين ذاريغ نم وزنلا فاوجرخ موق فارعالا باح دعس ليبحر د

 بادكأ نع مسوهسيلعهللا ىلههتلالوسر لئسلاقهيب أ نعنجرلادبعنب دت نع مشاه ىنبل لوم ليغ

 اواخ دين أمها" ةيصعم مهنعنمورانلا نعفتلا ليبس ىف مهلتق هعنف مهتبآلةاعاوادق موق مه لاقق فارعالا

 مهتاهمأمبناهمأ نود مهؤإباىضر موق مهنأ ىزوجلا نارك ذوةنجلا لخدي نمرخ ا مهفةياور فداز ةنملا

 مهن ًامهنء ىلا عتةنلا ىضر سابع نبا ن ءةمأوتلا لوم اص ىنأن عرك ذو ميهاربا نعهاورو مهاب ل

 اوتافنيذلاءالؤهوةتااىلافا ارعالا باهصأر م ًارخن ال دعب هيفوةرتفلا ىفاونام نيذلا م ماليقوانزلادالوأ

 رالوملاا دهوالافللا اونامن.ذلا نيكرشل ادالوأ مهنا ليقو مهىمأ ىو تي وهو مطاح لعأهنبا ةرتفلا ىف

 ة-ملا له نودفا ارعالا باه أ نى لعل دتلاوقالاهذهفهمكح ىفلخادهنالوإمق ىذلال لولا ىلا هانعم

 ءاماعءاه قف نوحاص موق فارعالا ب اص أد ها لاقوىلاءن نلاةجربةنا نولخ دياوناكن او تاجردلا ف

 مهنأ ل يفو مهلضفو مهفرسش مهريغ ىريوأةهزنلا ليبس ىلع فارعالا ىلع مهب *.!نوكي امالوقلا أذه ىلعذ

 اراهظاو ةءايقلا لهأ أرئاس ىلع مهازيرتى اعلا ناكمملا كلذ ىلعاتلا .هسلج أ اا او ىراينالا نب اهاكح ءايدنأ

 4 ريداقمو مط اوح أ ىلع نيعاطمورانلاو ةنجلا له ىلعنيفرشماونوكييلو متت صموأعو مهلضفل
 ىنسعي مهامس نيش رفلانوفرعيةكنالم فارعالا باه ًاوزاجوبأ !لاقورانلا له باقعوةن 1 |لهأ

 نوفرعب :



 ليقهناكى أ ىنعمب وأن أشلاريمضءاطاو ةنجلا كلتهنإباودوثوهر : دقتاهربخ اهدعب ة او فود اهمساوتل قملا نم ةففخمنا (ةنجلا

 اثاربم اهامس(نوامعت متن ا ةراشالا ىنعم نم كالت ف اماه ؤلماعلاو ةنجلا نملاحوهواهومتيطعأ (اهومثروأ) نجلا كلت مط ليقو

 (96 تيل ع نم ثاربللكت اعاطلا ىبعه دعو هللا لضف ضحم ىهلب لمعلاب قكسنال اهمال

 ىدان! أ ىناوفلتخاو ايندلا فات دعولسرلاتناكىتااةنحلاهذهنا ةنجلا لهأايدانم ىدانو ىنعي(ة ةندا

 ىنأنع(م) ةنجلا ىف نوكبع ادنلااذهليقو لجوزعهنلا ماب نوداني ةك- الملا ليقو لجو زعل اوهلدقف»

 ةنجلا لعأل خداذالإق مستو هيلعمشلا »ضدنا لوسرناامهنعىلاعتانبا يضرب رهىلأو ىر دما ديعس

 الفاوبشتنأ كلن اوادب أ اوم ة.نالفاوحصت نأ كل ناوادبأ اون ومال اويحنن أكلنا دانمىدانةنجلا

 اهباهومتروأةنملاى<ل:نأاودونو ل_جوزعهوق كلذفادب ًأاوسأبتالفاومعنتنأ كل ناوادبأ | 0
 هيلعللا ىلص ىنلا نعهنعةللا ىضرةرب رهوب أى ور( نولمعت متنك اباهومروأ) ىلاعت هلوقو نول معن تنك

 نمؤااورانلا نمهلزنم نءؤملا ثريهناف رفاكلاامافرانل اى لزنمو ةنجلا فلزنم هلوالا د-أ نماملاق سو
 ىمساملمهضعب لاق نولمعت تنك ا اهو مثروأ ىلاءتهلوق كال ذف ةباور ىدازة جلا نم هلزنمرفاكلا ثرب
 ءايحالا نا عرمشلا فوايح ناكنمرذنيل هلوقب ارح نمؤملا ىمسوءايحأرب_غتاومأ هلوقب اًتيمرفاكلا هلل
 ليقو تيما كح ىفهنالةنجلا نمهلزنمر فاك-!!ثرب وهو ى نمؤملا نا ىنعياهوةئرولاةفتاومالا ورب
 ىتلا ةلاضا!لامعالا نعاهومتر وأ ليقو ثراولا ىلا لوي ثارملا ناك ة جلا ىلا لوب مه ضانافاسا

 هيلع ىلص نا نءدروامل رك رءازج مط تاعج نجلا نالاهومتامت
 لزانملاماسقناو هللاةجربةن+لالوخدناذهللاةجرباهلخ دبامناوهلمعب دا ةنملا لخ دب نالاقهنا لو

 ناك اذاو«ةيفونو ىلا ءتهّنلاةجربالاهغلبي ناو نم ؤملاهلاشي ناماصا !لمعلا نال يةولامح الا, تاجردلاو

 كال: ىلعم_طءازجواباوث هللا اهاهجو ىلا عتهنلا ةجر ب ةقيقلا ىف ةنحلا لوخد ناك ةجحرلا ببسب اصلا لمعلا

 ىنعي (راذ ]| ناوص ا معاد اج دبل ارا دوار دحام لاممالا

 لوقترانلا فراناا لهأو ةن+ | ىفةنحا لهأرا ارقةسادعب نوك اعاءادنلا اذهورانلالهأ !ه:كلا لهأ ىدانو

 باوثلا ن م هإ هر ةنسل أ ىلءانندلا ىفاندعوام ىنعي ( اقحانب راندعواماندجو دق نأ) رانا! لهأإب نا لدأ

 (مناولاق) رفكسلا ىلع باذعلا نمىنعب (اة- مب ردعوام متدجو لهف)اقح هتعاطووإ سرب وهب ناعالا ىلع

 لعأ لكلا :لالهأ لك مءادنلا اذه تلف نافاقح كلذان دجو يع نجلا لحال نيبيجرانلا ل هأ لاق ىنعي

 لباقاذا عج او مومعلاديهي راثا|بادص اةنحلا باع أ ىدان :وهلوقرهأظ ت اة ضعبلل ضعبلانموأ ًارانلا

 نافايندلارادفرافكلا نم هفرعي ناكن م ىداني نا لهأ نم قإ رف لكف درفلا ىلءدرفلا عزوب عجلا

 تاق عقيناحصي فيكوأءادنلا اذه غابي نا نك«ف يكتف ضرالا فرانلاوءامسلا ىفةنولا تناك اذا تا

 نذيؤمنذاف) ىلاعنهلوقو ب  رقلاكديعبلاريصيف عامسالاوتاوصالا ىوقب نأ ىلءرداقىلاءتهنلا نا

 اذهو نيقي رفلا عمسأ د انم ىدانّى هلا اومال_ءالاةغللا ف ناذالا لصأ نال لعأ ًاودانم ىدان ىنعي مهني

 ىنعي ( نيملاظلا ىلع :ءانأ) ىدحاولاهرك ذر رودلابحاص ليقا ارساهنا ليقوةك-اللا نم ىدانملا

 ( هللا ليبس نع نودصي نبذلا) ىلاعتلا ةف مه نم نيملاظلارسسف مث نيملاظلا ىبعهللا ةنعا نا نذؤملا لوق#»

 هللا نيداوريغي نا نولواح وىنعي (اجوءاهنوغبي و) مالسالا نيد لودلا نع سانلا نوعنعي نيذلا ىنعي
 مهنا كاذوهنلا همظعي لامن ومظعي وهتلاريغل نواصي مهناهانعم ل يقواهنولذببب ووهدابعل عرش ىتلاهتقي رطو

 1 مهو) ليدسلا نءاولضو قب رطلا اواد>افهللا هماظعيمل ملام ميظمتو هلل اريغا ةالصلاب هللا ليس اوبلط

 نيب ىنعي(باخ امني و)لجوزءهوقفاط نوركن :.نودحاج ةعقاوةرخآلا نوكيمهو ىنعي (نورفاك

 ةأصوهلب ع 2 نع ضوعل سيل

 وبأخيشلالاق :وةحسكااخ

 ةلزتعملا نا هللا هجر روصنم

 احونو ربخ اف هللا اوفلاخ

 ةنلا لهأو مالا هيلع
 لاق هنالا نستللاو نانلاو
 ءاشي نم ل ضي ىلاعت هللا

 حوت لاقوءاشي نم ىدهمو

 ةانالو مال_سلا هيلع

 حصن أن أت درأن اى حصن
 نأدي ربهنلاناك نا كل

 ةدجلال_هألاقو<ب وغب

 نآالولىد بلادك امو

 رانلال هأ لاقوهللا اناده
 مانيدط هللا انا د هول

 ىتي وغأامف سبلبا لاقو
 ةسنجلا باهصأ ىدانو)
 (اندجودق نأرانلا باخصأ

 وأةإبقثلا نم ةففخم نأ

 هللا ةزعل نأ كال ذكوةرمسغم

 (اذب رائدع وام) نيملاظلا ىلع

 ليف) لاح (اقحإ) باوثلا نم
 نم( مكب ردعوام مدجو
 هريدقتو (اقح) باذعلا

 مفذدخ مبر مدعو

 اءاوهيلعانب راندعوةلالدل

 با ةناممكلذمطاولاق || ف

 ىلاعت هلي مب افارتعاورانلا

 نيعلارسك و ( مناولاق)

 نذأف) 0 ناكشبح

 دانمىدان )م هب نذؤم

 هنا لهأ عمسم كلموهو

 (اجوعاهنو غبي وهني د( هنن ليبس نع)ن روعنع ن ودب نيذلا) ىلعوة زو ى اشو كم ةنعل نأ( نيماظلا ىلعهللا ةنءانأ) راثلاو

 رانلاوةنحلانيب و (امهببونو رفاك) ةرخآلارادلاب(ةرخآلاب مهو) ضقانتلاو جاج و ءالاط نوباطي وىأنوغبيل ناث لوعفم

 روس مهييبرمضف هلوقفروك ذملا روسلا وهو (باجت) نيقيرفلا نيب دأ



 ًادتبم( كن وأ ( 0

 (ةنجلا باحصأ) ربحملاو

 فاكنالو نيذلربخ ةلجلاو
 ضارتع ايعيسو الإ انه

 اهيف مه) ربخاو ًادتبملا نيب
 مهرودص فاما نعزبو نودلاخ

 مهني ناكدقح (لغنم

 الامه قميلف ايندلا ىف
 ىلع نءوفطاعتلاوداوتلا

 ناوجرال ىناهنعةللا ىذر

 ةحيلطو نامعوانأ نوك 1

 نمىرجن) مهنمربب زلاو
 مه نم لاح (راهخالا مهتحن

 اهيفلماعلاومهرو دص ىف
 دجلااولاقو) ةفاضالا ىنعم
 (اذهط اناد_هىذلاهلل

 اذ_ه ىلاةإ سو وهامل

 نامالاوهو مظعلا ازوفلا

 ريغباتك ام(انك امد)

 ةلج ذيع ىلع ىاشواو

 ى دتهنا) لوالل ةحذو٠

 ماللا (هتلااناده نالوا

 ناك امو ىأ ىننلا ديكوتل
 نيدتهم نوكننا حصي
 الواب اوجو هّلاةبادهالول
 هليقامهبلع لد فوذحم

 انب راسر تءاج دقلل)
 انلافطا ناكف (قحلاب
 ءادتهالا ىلع اهسنتو

 كلذ نولوقي انيدتهاف
 املاراهظاواولانامب ارورمس

 مل: نأاودونو) او دقتعا

4: 

 ىنعياهعسوالا|سفن فىنالهنع مهاهناماوبنجتو كلذ ىف ,وعاطأ او هب مه سم أ هي اولمع وهند مْئارش نم
 الواوياعهيف جرحالامواهتر دةواهقوط ف ل_خديو اهياع ل هسيامولامعالا نماهعسيامالاا سفن فائنال

 اهعسو نم اميلع ضرتد !ىذلا ىنعي اهيلع ضرتفاامالاهانعم دهاجم لاقو هياعر دقيم عسولا جاجزلا لاق قيض
 ىلاعتهلوق نا ىناءا باصأرشك لاقدوهجلالذب عسولانالاق نم طاغ دقوهنعزهكنالو هياعردقتىذلا

 كئاوأ) تاحلاصاااوإ.عواونمآنيذلاوريدقتلاو ربا وأ دتبملا نيب عقو ضارتءااهعسوالا| سفن فاكنال

 ربخخاوأ دتبملا نيب مالكلا اذهع وقو نس>اماو اهعسوالا| سفن فاكنآل .(نودلاخا يف مهةنلا باصأ

 مهتفاطو مهعسو ن* هلمعلا كلذ نارك ذ ملاصلامهلمعرك ذا ىلا عتهنال مالكا !ذه سنج نم هنأل

 اصلا لمعلاب 01 ورق ل اع هللا نأ لكزاقتتلا «ريثت يفوح دق نع جراخريغو

 دئاعااو عفر هعضومربخلا ماع نموه ىناعملا باحأ انم م موقلاقوةبعص ةقشمالو ةفاكل مر ي- غنملهسألا

 مهرود_صىامائءزئو) ىلاعتهلوق و هب رعلل دن اعاا فذف اهعسوالاعيتاسفتا فكن اللاق هن اكفوذح

 ايندلا ىف مهنيب تناك ة وادعو دقحو دسحو شغن .نينمؤملارود ص ىفامانجرخأ و انعلقو ىنع: (لغنم

 نيلباقةمررس ىلعاناوخا مهاناعخ اين دلا ف ضعب ىلع مهضعبل تناك: جا داقحالا كلئانلزأةبآلا ىن-عمو

 سواسولا طاقساو عابطلا ةيفصن لغلا عزت ىنعمو ضعب نود مهضعب هب هللا صخ ئمث ىل عاضعب مهضعب دسحال

 مهرودص ىفام انعزنو تازنر دب لهأ هللاوانيف لاق هنع هللا ىضر ىلع نع ىور باقلا ىلع درتن ا نعاهعفدو

 ري زلاوةحلطو ناهعوانأ نوك اناوجرالىنالاق هنااضيأء_:عىورو نيلباةتمررس ىبعاناوخا لغ نم

 | اذاىتحايندلا ىف مهنيب تناك ملاظمضعب نم مهضعل صاقيف رانااو ة:4+لا نيب ةرطنق ىلع نوسحيفرانا|

 ىهلزنعهنم ةنملا ىفهلزنع ىدهأ ,هد حاله ديب دم سفن ىذلاوف ةنملالوخذ ف مطةللا نذااوقنواوبذه
 لص ىفةرحجشاهءايدنءاو د_جواوغلبف ةنحلا ىلا اوقيساذاةذجلا لهأ ناب ًآلاهنهىف ىد.كالاقواين دلا

 ىرتخالا نماوا تغاوروهطلا بارشلا وهف لغن.«ءمهرو دصىفام عزنيفامهاد>| نماوب رشف نان مءاهقاس

 ٍ ولعلا ف ةتوافتمة:جلا لهأ تاجر دنا ليقو ادبًاه دعباونحشب ناداوثعشي نلف ميعنلاةرضن مهيلع ترج
 0 داو رودس ندم ورا ورعسا جرع أو ضعب نم ىلع ةنيللا لهأ ض عبف لاكلاو
 ا نأ ل قعي فيكلوقا || ذ_ه ىلعدروأو#لاعلا بحاصةلزاذلا ةجردلا بحاصد_سحالف مهمولق نمهعزنو

 ا ببس متغيالوارملا هعبطب ل_ءالواهبلا لصإالا منع سوب<وهوةمرظعلا عنااو ةيلاعاا تاجردلا ىريناسنالا

 لهأ بولو. نمد_سحلاودةحلاةلازاب دعو دق ىلاعت هللا ناب أ فه ع نع بيجأ او معن اوةذل فنأكن اواهئمهناموح

 هيفوهىذلا معنلا ف ةداي زو لاكىالاهسفن ىربال مهد- ١> نا ىترورسلاوةذالام ِط لمكتىتحةنجلا

 نمىرجت) ىلاهتوقدو هب ةهرور د لكو فت دارسسن عانت واد يلا فعال ىضريف

 ريخأمه رود ص نمدقلاو دس اولغلاةلازا نمةنحلا| لهأ ىلعدب ميل ذأ اع ىلاعت هلئاربخ ال( راهتالا مهتحت

 اولخداذا نينم ملا نا ىنعي (انطانادهىذلا هلي دجلااولاقو) تارسملاو تاريخ او تاذللا نم مهياع هب عن اع

 ؛ انع فرصواناسحاو هتمةجرهبانيلع لضفتوهءاوث اذه ىذلا لمعالان دشرأو انقفو ىذلاةل دجلااولاق ةنجلا

 أ لمعلا كلذا د ثرتلاك امو ىنعي(هللااناده ن الو ىدتونلاثامو) كلذ ىلع دجلا هذ همركو هلضغب مهجباذع
 0 0 د

 كنت نود وو) يعل 0 مهذعواماؤ أر وهنا ىنعي قحاب لسر تءاجدقلاولاق ميعنلا نماهبف مه

 ةنجلا



 ل
 لوقنمنوك<ن ألمح و اهدعب ىتلا ىرخ الل ىلو الا ةمالاو عابتاللةداقلا لوق نم نوكين أل مت<اذهو

 نوم اسكس متن 7 أم ببسإ ىنعل (نوبيكت تنك ع : )با ذعلااوقوذف عيمجللهننالوقي ىنعي ىلا هتهنلا

 ملفديحوتلا لئال دباوب ذك ىنعي (انناي أبا اوبن كن يذلا نا) لج وزعهلوق و ةثيباخا لامجالاورفكلا نم
 نعاوفن ارامل قيدصتلاو اهبنامالا نعاوريكستو ىأ (اهنعاوربكتءاو) انلسراوعيش ملواهاوق دصي

 اذا مهحاورال جتنا يعي (ءامسلاب باوبأ مطحتفنال) اربكن اهاضتقعلمعلاو اطدايقنالاو اهعابتا

 يارا مهتايح تقو ىف ل_جوزعةثلا ىلإ دعسإالت عرايس ركل تجر

 هللا ىذر ساي عنب|لاق ه- ةري طاصأ|لمعاا او بيطلا ماكسلا ىلاعتهنلا ىلا دعصياسمت ١ دةئيبخا هلك مطامجأو

 هللا ىذر سا. عنبا نع ا حاورال مو رافكحلا حاورال ءامسلا باوبأ جفتالامونع

 ىؤرو مهحاو رالالو مهامعالءامسلا باوبأحتفنال جي رج نبا لاقو لم الو لوق مطدعصيال لاقاضي امهنع

 ىلااهبدعصي هناورجافلا حور ض,قرك ذ سو هيلعةنلا ىبصةللالوسر نأ ب زاع نبءاربلا نعد دنس ىربطلا

 نال ف نولوقيف لاق ةئيمخا حورلاهذنهاماولاقالا هكستالملا ن الم ىلع نورءالفاهم نو دعصيفلةءامسلا
 هللالوسرأرق م هل تفي الفهلنو>ةفمسيف ءامسلا ىلاهءاوهتنب ىتحاين دلا ىفاهم ىع د ناكىتا|هئامسأ حسبقأب

 ةنآلا ىنعمىف ليقو طاي حما مس ىف لولا جلب , ىتحةنجلانواخ ديالوءامسلا ب اوبأ مط حتفنال !سو هيلع هنلا ىلص

 نم مويلع لري اللف ءامملاباوب ًامطستفنت ملاذاف ءامسلا مالا لزنيال كلذ نالرب_هلاو ةكربلا مهياعلزنتال

 لوخدلا جولولا ( طايخلا مسىف للا جلد . ىتحةنملا نواخ ديالو) ىلاءتهلوقو يه ٌئمةجرلاو رب اوةكربلا

 دارماوهب طاام طيخلاو طايدملا ءارفلا لاق ةربالا بقث طاينملا مسو لبالا نمرك ذلاوهو فورعملجلاو
 امسج تاناو.لا رئاس نمربك هنالت انا ويحلارئاس نيب نمرك ذل, للا صخا.:او ةبآلاهذهىفةربالاهب
 لقءلار غص عم مسجلا مظعب اذ يبهاحه نم فدو هب ريفاصعلا مالح أولاها مسج# رعاشلا لاق برغلا دنع

 ةربالا بقث فهمسج مظع عم لدا جولو ناكسف ذفانملا قيضأ نمةربالا بقثو ماسجالا مظعأ نم لولا مسخ
 ناكو طرمشلا|اذهلوصح ىلعةنجلا طوخ دةنلا فصوا و لاحم ةنلارافكسلا لوخ دال ذكسفالاحم قيضلا

 ةنحلارافكلا لوخدنا رامّعالا ذهب ب جوف لاح لاحلا ىلع فوقوملا نأ تيئالاحم طرسشلا ذه عوقو
 وهو طايخلا مسىف لجل جولوب فلا مطو د ىلاعتهنلا تاعاملل ىناعملا لهأ ضعب لاقواعطق هنم سوبأم
 زوجالا<ب هنوكزوجيامّتقاعاذابرعلا نال كلذو ديبأتلا ىلعةنلا طوخ دلايفن كلذ ناكة ربالا قرخ
 لوقهنموراقلاض يدب و بارغلا يشي ىتح كيت 1الكلوقك اذ_هو زئاجلا كلذ نوك لاح ساهنوك
 بيلملا نيالاكر اقلا راصو « ىلهأت يتب ارغلا باشاذا رعاشلا

 نم مدقن هنال نب رفاكسلا ىنعي نيمر لا ىزجن انغصو ىذلا لثمو ىأ(نيمرلا ىزجن كلذ كو) ىلاعنهلوق

 مهنأ ىلع نيمرجلا ظفل لج بجوف رافكلاةفصهذهو اهنعاوربك-ةساو هنلاتإي اباوب ذك مهن أ مهتفص

 اهيف مط دعأ ام فصوو راذلا لهأ نم مهنا نيبادبأ ةنلا نواخ ددالر افكسلا نأ لجو زع هللانيبالورافكلا

 عطش و هيلعدعق»ىذلادهماملاداهملالصًأو شا أرذ هج 1 ان نم مط ىنعي ( داهم مش ميج ند مط ) ىلاهتلاقف

 ةبآلاىن_عموهوحنو فاحللاكءاطغلا ىهو ةيشاغعج (شاوغمهقوف نمو) طاسبلاو شارفلاكهيلع

 شارفلا داهاا| ىدسلاو كاحضلاو ىظرقلا بعكن ب دم لاق مهقوف وف نمو مهن ن نءمهب ةظيحمرانلانا

 ةدايعلا اوعضو نيذلا نيكرمشملاى زاحتو ئيفاكت كلذ كو ىنعي ( نيملاظلا رم كلذكو )ف حالا ىثاوغلاو

 ىلاعتهنئارك ذامل(اهعس رالف تاي تال اس وايضا وزعهل اوقع اهعض هومربغىف

 نبذلاولامف ة ةرآلا ف مط دعأام و نيئمؤلادعورك ذب هعبتأت ةرخآلا فمطد_عأامو نب رفاكلاديعو

 هيلعو]ي زنتو هيلاةنل| ىو نمهب مهءاجاماورقأوهلوسروةللااوق دص نيذلاو ىنعي تاحاصلااولمعواونمآ

 (نوبدكن منك امم

 نموهو مرفكو بسكب
 فقوالوةافسللةداقلا لوق

 هللالوق نموأل_ذف ىلع
 لضف ىلع فقولوا ءيج مط

 انناب آب اوبذك نبذلا نا)
 حتتفتال اهنع او ريكتساو

 ىأ (ءامسلاباوبأ مط
 ءامسلادوعص ىفمطنذؤيال

 قىهذاةدجلا اول_خديا

 لمج مطدعصيالوأ ءامسلا
 ةكربلا هيلع لزنتالو اص

 اذامهحاو ار

 حاو رافع ماك |

 ءاتلابوءامسلاىلا نيئمؤملا

 ور_عوبأ فيفختلا عسم

 ىل-عو ةزج هم ءايلابو

 جلب ىتح ةنجلانولخ ديالو )

 ىتح ( طايخلا مس ىفلجلا
 ةربالابقث ىف ريعبلا ل خدي
 اديأةنملا نول_خدبالىأ

 نوكال امي هقلع هنال

 طاحام طيخاو طايخلاو

 (كلذكو) ةربالاوهو هب

 عيظفلا ءازملا كلذ لثمو

 ىزجم) انفصو ىذلا

 نير فاكلا ىأ (نيمرجلا

 تاي ابسيذكتلا ةلالدب

 مط اهنع رايك :سالاوةللأ

 شارف (داهم ميج نم

 (شاوغ مهقوف نسمو)
 كل ذكو) ةيشاغ عج ةيطغأ

 مهسفن أ( نيملاظلا ىزغن

 اونمآ نيذلاو) رفكتاب

 فاكنال تاخحلاصلا اولمعو

 اهتفاط (اهعس والا سفن

 ةفاكهيفام مازلا فيلكتلاو 191222222222555



 قيقحنل ىهىتااةداهشلاظفاب مه .رفكب اوفرتعا ( نإ رفاك اوناك مسه مهسفن أ ىلع اودهشو) مها و الفانعاواغ (انعاوأ ضاولاف)

 ىأ (اولخدا لاق) ربخلا

 نيبحاصم مأةج ىف نينئاك

 (سنالاو نيحلا نممكلبق
 سنالاو ن-ملارافك نم

 اولخداب قاعتم( رانلاف)

 رانلا (ةمأ تلخدانك )
 قاهلاكش (اهتخأتنعا)

 ءادتقالابتاض ىتلا ىأ نيدلا

 اوكرادا اذا ىتح) ب

 ىأ اوكرادت هلصأ (اهيف

 رانلا فاوعمتجاواوقحالت

 تنكسوالادءانلا تلدياف

 ةزمه تلخدأ م ماغدالل

 تلاق )لاح (اعيمجج) لصولا

 عابنالا ىهوةلزنم ( مهارخأ
 ةلزنم (مهالوال)ةلةسلاو

 ىعمو سؤرلاوةداقلا ىهو
 نالمهالوأ لجال مهالوال

 مهعمال هللا عم مهباطخ

 ءالؤه) انبراي (انبر)
 (اقعضإباذعمهت اف انولضأ

 لكل لاقرانلا نم)اةعاضم

 ةباوغلابةداقلل (فعض

 رفكلابعابت اللوءاوغالاو
 نكلو) ءادتقالاو

 قرف لكلام( نوماعتال
 نوملعيال ب اذعلا نمكنم

 قرف لكإعيالىأركب وأ
 قيزرفلا باذع رادقم

 مهارخال مهالوأ تلاقو)

 نم انيلع 3 ناك ام

 , الكلااذهاوفطع(لضف

 ةإة سال ىلاعت هللا لوق ىلع

 اوقوذف) ف عضلا قاقحة سا ىف ن وواستمانأوانيلع ل لتفالنأ تيئدقف ىأف عض لكل

 .باذعلا

 ىألاملا عضومىف (مأى )اول دارافكلاءالؤطةمايقلا موي ىلاعتةننالوقي 659

 (منيأ اولاقرانلا ىلا مهرسش- دنع مهد دع نوفوتسي ىنعي مهنوفوتيب اذ علا ةكئالم ىنعيانلسر مهتءاجاذا
 هللا ىمأ نم.كءاجام كن ءاوعف ديل مهوعدافةللا نود نممسمنو دعت ءايلوأو ءاكرسش ىنءينوعدن متذك ظ قرح كفر ل

 انوعفني لف مهلا انتجاح دنعانوكرتوان عاوبهذواواطب ىنعي(اذعاواض) لسرال نيبيرافكلا ىنعي (اولاق)

 مهنأ ب اذعلا ةئياعم دنعرافكلا ءالؤه دهشو ىلاعت هللا لوق» ( نب رفاك اوناك مهنا مهسفن أ ىلعاودهشو)
 نم تاخدق مأ ىناولخدالاق) لجو زعهلوق ع كاذب مهسفن أ ىلعاوفرتعاو هللا ةين ا دحو نيد حاجا اوناك
 هقلخ نماكي رمشدل لعجو ب ذكلا هيلع ىرتفا نا ةمايقلا موي لجوز هلال وةي (سنالاو نما نم كلبق

 قلطأ هنالاواخ دق ل_ةيو تاخ دق لاقامن او تغاسو تضم دق ىنعي تاخد_ةمأةاج ىف ىنعيم'أفاواخدا

 ىفاعيجاواخداىأ( رانلا ف سنالاو نحلا نم مك لبق نم تلخ دق ةعاسج ةلج ىف ىنعي ةعابجلا ىلع ريمضلا
 سنالاو نا نمةرفاكلا للملا لها و بازحالاو تاءابجلا مال, ىنءاماوك اوأمو؟رقتسم ىهىتلارانلا
 اهتخأتنءارانلاةمأتلخداطكىنعي (اهتخأ تنعلا) رانلاةعاج تلخد انكىنعي (ةمأتاخ دالك )

 نبدلا كلذ ىلع هما أاونعلرانلا ةاملهأتلخد الكىد_لالاق بسلا ىفالنبدلا ف اهنلملهأ نم
 سوجلا سوه لاو نيئباصلا نوئباصااو ىراصنلا ىراصالاو دووملادووملاو ناكرشملا نوكرمشلا| نعليف

 اوعقجاو اوقحالتىنعي (اعيجاهيف) اوقحالتواوكرادت ىنعي (اوكرادااذاىتح) ىلوالا :رخآلا نعلت

 امهنعهللاىضرسابعنبالاق ( منال اوأل مهارخأ تلاق) رانلا فاورقتساواضعب مهضعب ك ردأواعيجر اناا ىف

 مطاوع رش نبذلا مهال والنامزلارخ[ى اوناكن يذلا مه ارْخأتلاقىدلالاقواهطوالة أ لكرخ لاق ىن#عب

 ةداقلان الة دالا مهو الوخد طوال عابنالامهو رانلاال وخد مهرا لاق ىنسعي لتاقملاقو نءدلا كلذ

 ىدطا نعانواضًاءاسؤ رااوةداقلاءال وهام رعابنالال اوقت ىنعي (ان :واضأءالؤهانب د) الوأرانلان واخد

 مهفالسأ نم نيمدقنملا مظعت نودقتعياوناكمهنال كلذ نو رخأتلالاقاهن !ليقو ناطيشلاةعاطانلاونيزو

 ةمايقلام وي ناك امافةلالضلاورفكلا نم هيلعاوناك اهفمهقب رطاوعبتاوةلالضا| ىفمهليبساوكلسف
 ىأ (رانلا نمافعضاإباذعمه اف) مهليبسانعبت انالانولضأءال !ًوهانب راولاق هيلعاوناك امداسف مط نيبتو

 ةديمعوبأ هلاق ىذلاو ىرهزالالاقةدحاوة سم عشلا ل ثموهفعضا!ةديبعوبأ لاق باذعءلا مهيلع فءضأ

 برعلا مالك عوضوم ىلاهريسفتدربف نيبم ىف رعوهف ةللاب اتاك امأو مهمالكز اجي سانلاهلمعتسياموه

 هلاثم أ ةثال:ئهالثم ىأهفعضاذ_هبرعلام الك رئاجو نيلثم ىلعروصقع سلودا ازام مهمالك ف فعضلا

 وهوروه ف عضل !لقاف هلاثمأةريثع له نأ هب ءايشالا ىلوأو ةروص#ربغةداي ز لصالا ففءذلا نال
 فعشضاانال افعاضم ىأافعضاباذع مه افةبآلا هذه ري_سفتىف جاجزلالاقوروصحريغهرثك أو لثملا

 (لاق) هتداي ز ىأ عدلا فيعضت ىنعمف نوككن أ رخآلاو لم ا امه ددحأ * نابرض ىلع برعلا مالكىف

 عوبتللو فعض عباتالهانعم ل يقو فعضم] ارخالو فعض م الوال ىنعي ( فعض لكلا) ىلاعت للا لاق ىنعي

 با.ذعلا نم قي رف لكل هللا دعأام ىنعي (نوماعتال نكلو) اعيجر فكل ىفاوا_خددق مهنال فعذ
 (مهالوأتلاقد) رخآلا قي رفلل باذسعلا نمىلاعتةنلا دعأام قي رف لكرعي ال نكتلوهانعموءايلاب ئرقو
 متلضدقىنعي (لضف نمانيلع كلا ناك اهف) عابتالاىنعي (مهارنال) ةداقلا هورفكتلا ف ىعب
 نماؤاج نيذلااهارخال ايندلافتفاس ةمألكتلاقو ةبآلاىنعمف لسيقو انرفك كمر فكواذال ذاك

 ببسبهللاةب وقع نمانب لحام متماع دقو لضف نمانيلع ككل ناك اف مهلبق ىغم نم ليدس ا وكسلسف مهدعب
 (باذعلا اوقودف) مرفكو كتكالض نع متعجراف رذنلاو لسرلا كلذب كت ءاجومايااةتيصعمو انرفك
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 قب دوسي سس يي لل
 سرد عفر عضوم ىف الس روتر ناز تطاول 2 رلاناكاو ا فلي سر

 (حلصأو) كرشلا(قنا ملام كف راع مدآ إم 0 00 را عيجدا 1 ةومهم ق>لي نمو
 فوخالف) نم لمعلا ةححلاتثأ و مهر عل عطقأ ناك مهسنج نم ناك اذالوسرلانالمدآىنب نم مكلشمو كنج نم ىنعإ

 (نونزحيمهالو مييلع ا ىقأىذلا كلذ نأ أر_عالاثمأةردقب وأهنردقب قيليالاي مهانأ اذافهلاوح أن وفرعب وهنوفرعي مهالمهياع
 بوقعيفوخالف الصأ ىلا ىئارششو ىاكح ًاقلدأو ىناتك مكي اءنؤرقي ىنعي (ىنإآميلعنوصقي) هفلاخ نم ىلعةتحوهلةز كمه

 ملم (اوبذك نيذلاد) ىسر * ص ىذا نجلا يب حاصأو ) ىلسرةفااخنو كرشلاقتا نفىنعي ( قنا نفإ) ىدابعل تعرش

 (اهنءاوريكستساوانناب "!ب) ا 0 هنعهتيهنامو ىدصعم بنتو ىتعاط) لمعف

 اهيفمهرانلا باد أ كئلوأ) 2 م ناعالان اوريكم داىنعا .(؛معاوربكتساو)انسراوبذكو لأ اودج

 ىرتفا نمم) اماظ منشأ | -ايلاد كا ءاكي رشهلل عجب وأو|ةيولامهتلا ىلع لوي نئاملظ مظعأ نف ىنعي
 بذكوأابذك هللا ىلع كئلوأ) رخو هيلع هللا لص د هلوسرو هددع ىلع هلزن ًاىذلا نآرقلاب ب ذكوأ ىنعي ( ا!ببذكوأ)
 هللا ىلع لوقت نم( هناي اب كلذفف اوفلتخاو ظوفحلاح وللا ف بتكو مطر دقامم مهظحم طاش ىنعي (باتكلا نم مهبيصن مان

 هلاقاميدكوأ هلي ملام أ نيش ا كامق اا باتكلا ىفمط نيعملاباذعلاوههبدارملانأامهدحأ نيلوق ىلع بيصنلا
 00 كئاوأ) ا نب الاقو نويعلاةقرزو» وول اداوسب ني هيا ءيضكر تاذجلا نم مطبتك امىدسلاو

 مهبتك ام (باتكلا ىللناران سرا هوففروكو لملاوهجاجزلالاقودوسأههجو ناابذك هللا ىلع ىرتفي نم بتكهنع
 رامجالاو قازرالا نم لوقلاو مهرفكىف مهم ونذر دق ىلع باتكلا نم مهبيصن ىهءايشالاهذهف مهقا :عأى لالغالاذ اهلوق فو
 ىضر سابع نب|لاقف«يفاوفلتخا مب اذ علا ىوس ئثوهباتكتلا فروكذملا بيصناإبدارملا نى اثلا
 ىتحو هناوعأو توملاكلم || وهاولاق با نم مهبيصنمطاني هلوق ىف ةيطعوريبج نب ديعسو دهاجت نعوهنعى رخأ ةياور ىف امهنعمللا

 مهئافيتساو 3 ملينا ةناغ ارجل ع نمنع ساشا لو لامالا مويلعبتك امساءعن:الاقو ةواقشلاو ةداعسلا
 مالكلاو مالكلا اهدعب 00 هللا ىضر سابع نبا نعةباوروهو يح نمباتكَلا فاودعو دي الا نب حمل || صن مطانوتلل ىعم لسيقواهوا ىلا ماجا هدا ناز رس ل ا ا

 بالا ب 00 دنءمهحاورأ ضبقاهناوعأو توما كلم ى :عياتلسر بتكلاهثلا ىلع نورتفي نبذلاءالؤهت ءاجاذا ىتح نأ اهتحو ناب ةلوضوم عي (مهوفوشيانلسر مهتءاجا ذ ىتح ) ىلاعنهلوق و اوب وةواوحلطصي يكل ىلاءتو هناحبسةللا نمالضفت كييف عت (نوعست | 0 ا ل رفكللا اوغلب ناومهنأ نيب ىلاعت متك ا اولقإ ىفامو هنالىلوأ قزرلاورمدلا ىلعمل نيغقحلا نمت لاقوءوسولا لكل لمت بيتل انفلنل فو را مهيفوتم ىأ لسرلا نم لاح م ودا 0 هجرنب اهنا ةممجب دل سر مهتفوت عزف ذافاجدلا فر ةردقاوحا طانىذلانا وهو م-هحاورأ نوذبقي 1 0 3 ذ 2 1 ذعبت أى هللا الل ةورخآلالوقلا ا ه ىربطاا ممدصو (مهنوفوتيإانلسر مهتءاج واول ما عفر لوقا ال وبات مهلاني ٌُ هز نبا لاق 1
 سرا ل رسوم رافكتللةكسئالملا مهو لسرلا لاق ىنعب (اولاق) ىنعملا اذه ديفيةافولا ظفل نال مهقاز رأو مهرامع أل اكتسا
 2 ىتح ىنءملاوةرآلا ف نوكيا ذهن ا ليقو كب لزنام <: عاوعف دما مهوعدا هللا نود نم م-هنو دبعأ, 7 نودنم) نودَستندل] نذلا نبأ ىن :لاوملعتسالاؤسال تيكن وعبر فتوي لاؤساذهر(لنود نم وعدن منك اغأ)

 متعاوبديل (نا



 (مالاو) اهتينالعو اهرمس

 لكوأ رسجملاب رشىأ
 مظل و (ىئبلاو) باذ

 قلعتم (قحلاربغب)ربكعلاو
 اوكرسشت ناو) لو ىنبلاب
 ةح (اناطاس هب لزني لام هللا
 مرح لاق هناك بصنلا

 كرشلا مرحو شحاوفلا
 ىكم فيفختلالزني

 ؟-مت«يفو ىرحتو

 اناهرب لزن_:نآروجالذا
 هريغفب كرشي نأ ىلع

 الام هنلا ىلع اولوقت نأو)

 اولوقتنأو ”(نوملعت

 َنْمَبالكتلا ورع هيلع
 لكلو) هريغو مي رحتلا
 مهيناب نيعم تقو ه( لجأ ةمأ

 نا لاصئتسالا باذعدهيف

 لهال ديعو وهو اونمؤيمل
 لجأ ف لزاثلاْن انعلات ةكم
 مسالابلزن مك هللا دنع مولعم

 نورخاةسال مهلج اءاجاذاف)

 ديؤ(نوم دةتسالوةعاس

 لمعتسا ام لقأ اهمال ةعاسب

 امامدآ ىنباي) لاهالا ىف

 ةيطرسشلانا ىه (منيناب

 ىنعلةدك ماماهب| تمض

 اذلو طرسشالامنال طرسشلا
 ةل-مقثلانونلااهلعف تمزأ

 متملسر) ةفيفخلاوأ

 نأ

 نمهعنمو هنع بذي كل ذلف هيف د_> أ هكراشي نأ ىضر بالو هبحاصب امهنمدحاو لكص اصتخال رآلا ىلع
 مرح هتريسغ نمو هلوق كلذ ىلع لدب وهلهع رحنو كلذ نمهعنموهف ىلاعتهنلا فصو ىف ريغلاامأوهربغ

 هلوق 2 ملعأ هنلاو باقعب كلذ لعاف لاحررغت هنريغ نوكت نأ لمة دقو نطب امواهنمرهظام ش>اوفلا

 دقءنالرئاكلا ش-اوفلا ليقف متالاو ةث>افلا نيب قرفلا ىفاوفلتخاو مالا مرحو ىنعي (متالاو) ىلع

 ىب رمزحاهتالق ةبآلاىنعمنوكي اذهىلعف بونذلا نمرثاغدلا نعةرابع ملالاودنازتواهحبق شحافت

 رئابكلاهيف ديف بنذلاةغالا لص ى مثالا ناب نيلوقلا نبذه ىلع ضرةءاولوالا نم بس, رق لوقلا
 هيف ةدئافلاواريغصوأاريبكن اكءاوسٍبنذلا قلطل مسا مالاو :ربك-ال مساق_ثحافلا نا ليقورثاغصلاو
 مهوتيالثل بنذلا قلطم رحتب هفدرأ شحاوفلا ى رمزحا#:!لقهلوقب ةريبكلا هللا موحا لاق, نأ

 شحافتام لكلا مساةغللا بسحب تن اكن اوةشحافلا نا ليقوطةفرئابكلا ىلعر دوصةممرحتتلا أم ع

 بجوف كاذالاهنم مهفيمل ةشحافلا ظفل قاطأ اذاهنالانزلااصوصخم فرعلا فراص دق هنكل لعفوأ لوق نم

 ىرهوجلالاقءاطعو ن..١1لوةوهورجل اءامسأ نم مسا هنا ليق دقف منالاامأو انزلا ىلع ة.شحافلا ظغل لج
 رعاشلالوقب هيلعلدةساوامنارا ىمستدق

 لوقعلابب هذي مالا كاذ ك « ىلقعل ض ىتح مالا تب رش
 قرفلار هظي ىنعملا ذهم وما اهم رسشث نال جرح مئالاب رجلا ةيمست نأ ىدنعو ؟<-4لا باص دس نبا لاق 71

 ىفالوةيلهاج ىف طقامناهتمسام بردلاناللاق ملالاب را ةيمستىرابنالا نب رككو بر كن او نيظفالا نإب

 ىغبلام رحوىأ(نبل او)كلاعت هلوقو و ريبكم اامويف لقدل أوقا مثالا تحتال ادرج نوكردق نكلو مالسا

 ريب ىجبلا يتعموهاكك الذ فدل ةزواجو سانلا ىلعةلاطت_.الاو ريكسلاو مظااوه ىئبلاو (قحلاربغب)

 نأمزحو ىأ(اوكرمشتنأد) ايغب نوكين أن م جرخ قحدلام باطاذاف قيل سدلام بط! نأوه قملا
 ناباناهرب وةجي لزني نأ ز وجال نالرافكتلاو نيكرش ب مك.هتهيفاذه (اناطاسهب لزني ملام للإبل اوكرسشن
 ىلعةنيبلاو ة-!لوصح عنتمااهلذ عنتم ناهربالو خي هبوب ىلع سيل ئشب رارقالانآل» ريغهب كرششي
 ت*نالخاد كارشالاوىنبا!تلقناف * قالطالا ىلعالطاب نوكجب نأ بجو كرسثلاب لوقلا ةدك

 مئالاو الا اذكوممالا,.ظعأو شحاوفلا م-ظعأ نم كرمشلا نالمالاو ةثحافلا
 هنأكف كريثلاو ىغبلاةمرحا شحاوفلا نملاق هنأكامهحبق ىظع ىلع هيبنئالرك ذلبامهدرفأ اهنا تاق *
 ةمآلكلو) ىلاعت لوقو هريسفت مدقت (نوملعالامهنلاواوتنأد) لود .صفت م تلج نيب

 هنأامهد_-نال اوقةنالا ف روكذا|لجالا !اذهىف م ةلهملاتقوءاضقن التقوا تقولا لجالا (لجأ
 تقولا كلذيلا هللا مهلهمأ ىمس“ .الج ًاوانيعم اتقو اهاسر تب كح ةمأ لكل نا َنعملاو ب اذعلا لجأ

 الونورنؤيالف ىنعي(نومدقتسالو ةءاسنورخأتسيال) مها ذعتقو لحاذاق ىنعي (مهاجأءاجاذاف)
 نيحاذهو فرعلا ىفتاقوالاءامسأ لق اهنالةعاسلا ترك ذامتاوةعاس نم لقأ الو ةعاسر دق نولهع

 الفمطاصئتساو مهك الهاتقووهو تقولا كلذءاجاذإ و مط نأ ىلاعتةنلا ,هربخاف باذعلا لو زن ا

 ئضفقنا اذافرمعلاوةايملا لجأ وهلجالا اذهمدارملا نأ ىناثلالوقلاو نوم دقت سالو ةءاسهنع نورخْؤي
 لج أ دحاو لكس نوكين أ مزا لوقلا اذه ىلعو ةءاسمده.الو ةعاسرن والف توم ار ضحو لجالا كلذ
 قدح اولاكممن أك فرصع لكلهأرامع أب راقت: ةمأ لكل ىلا هتلاقامناو رب_خاتالو دقت هيف عقبال
 هلج أ هيلع مطق ل ئاقلالوقي نملافال_خهلج!اتيملوتقملان روك اضي ألوقلا اذه ىلعورم_علاراد-ةم

 طرشلا ىنعلةدك ؤماماهيا!تمضةيطرشلان ا ىه (مكنملسركهبناياما مدآىنباب) لجوزءهوق ف
 ءازحو



 ة| خو فرس ناتلص> كناطخلأ امترثشام سنلاو تتشام بر شو تتشامولا اموعتنا 2 نلع ١ (نيفرسملا بحال هنا)
 مل عونادبالا لع ناماعل لاو ئقدىاعلا لعنم مبانكف سلدقاو نب ن يسم نىلعللاةف قذاح قارصن ببط دش نآكو

 ور: م/وىلارصنلالاةذاوفرستالو (48) اوب رشاواولكوهلوقوهو هبات كن مي 1 فصن يف هلك ب لعلا هللا عج دق ىلع هللاقف نايدالا

 نقلا ف كل ير زا وا 11 ””11:
 .ش 0 0 لال تإب ورمثملاو تاموعطملا عيج نا ىلع ل _لدةبالا فواوفرسن الواوب رشاوا واكو لاةف ةبأ فص ىف
 1 وسر 0 هع رت يثوع راشلاهرظحامالاةحابالاءايشالا عيج ىف لصالانالمب رحتلا ف ليادب عرشلاهصخامالا

 30 0 هويلمللاوبورمشملاولوك 1! ىف فرسأ نم بحال ىلاعن هنلا نا ىنعي ( نيف راسه كالا وق ىهو ةريشي ظافلاىف || 1 011 2 7100

 0 ْ ٍ - ْ لاصي اودرعلا نعهاضر نءةرايعىلاءةهنلا محم نالءايشالا هذه ف فرسأ ندي دهتو ديعو ةبالاهذهىفو

 8 0 ْ 0 نوفوطي نيذلا ب رعلا نمةلهجلا ءالؤط داب لق ىنعي (هدابعل جرخا ىتلا هللا ةنيز موح نملق) ىلاعت
 3 ءق ل هكا موج . 0 5 010- 55 م يا 0 5

 8 0 ا ريسفت ىفمهريغو فاوطلا فاهوسلتواهماوثي رئت ناهداعلاهقل> ىتلا هللا ةذ زمكياعمرح نمةارعتببلاب

 لوقااوةروعلارتسي ىذلاس ابللاانهةنب زلا نمدارملا نا نب رسل ار وهج لوقوهوامه د -أ نالوقةئيزلا 1 ا ا

 سوبلا|عاونأ عيجهتحت لخ ديف ةنبزلا عاونأ عيج لوا. تي هناىزارلانيدلارفن مامالاهركحذ ىفاثلا

 صناا نكتلو مومعلا| ذه ىفاولخ دلاجرلا ىلعرير او بهذلا لام عسا رحتب درو صنلا نأ الواو ىل-او

 تابيطلا مرح نموىنعي (قزرلا نم تابيطلاو) ءاسنلا نو دلاجرلا ىلعري راو بهذلالاعّدسامر دب درو

 اهد_-ًالاوقأةنآلاهذهىف تابيطلا ىنعمىفاورك ذمثم-طاهقاخوهدابعلةثلااهجرشأ ىتا!قز رلا نم

 هللادرف مه كلذب نومظعب جسما مايأمهسفن ىلع هنومر<اوناك ىذلا مسدلاو محال تابيطا!ءدارملا نا

 لوقوهو فاما لوقلاو قزرلا نمتابيطلاوهدابعا جرخأ ىتلا هللا ةنر ز مرح نم لقهلوقب مهماعىلاعت

 رئاحبلا نمهنومرحةيلهاملا لهأ ناك امكلذبدارملا ناةداتقوام_منعىلاه:هلناىضر سا بع نبا

 قزرلا نم ىلاعتةللااهاح ا ءايشأ ن ومر <اوناك ةياهاملا لهأ ناامهنع هللا ىذر ساب ءنئالاق بئاوسلاو

 لقهللالزنأواذهوهوالال-وامارح ذم مالعؤ قزر نم ملهنلالزنأأم مهر أل قىلاعت هللا كوقوهواهريغو
 هتحن ل خديف مومعلا ىلعةبآلان| ثلاثا لوقلاو قزرلا نم تابيطلاوهدابعل جرخ أىنلاهللاةنبز مزح نم
 ىنعي (اونمآنيذلل ىهلق) هي رحب صندوووهنع ىهنامالا تاموعطملار ئاس نم ىمهتشي ىذلتسإام لك

 مهكرشيهنال طةصلاخريغ (ايندلاةايلا ف) اونمآنيدالهقزر نمهللا جرخأىتل !تابيطا !نادئاي لق

 ةمايقلا موي نيكرشمالظحالهنالدحأ اهبف مهكرسشيالىنعي (ةمايقلاموب) مط (ةصااخإ) نوكرسشملااهيف
 ىفمط عقب دقهنال منلا اوصيغنتلاوريدكستاا نءةمايقلا موي مطةصااخ هانعم لية و قزرلا نمتابيلعلا ىف

 هلككلذ نءةرخآلا ف مطةصلاخاهنأ مهماعأف صرغنتورد.كق زرلا نمتابيطا وانت ىفاينددلاة ايلا
 اوماعموقلتمرحام م مار حلاو تالح امنلالخلا نيبن كلذ كىنعي (نوماعي موق!تابآلا لصفن كالذك )
 (شحاوفلا ىف رمرحاس ا لق) لجوزءهلوق ع ىازحاو ءرحوىل ال اواحاف ىلكيبرثال ىدحو هللاان أ ىفا
 بايثلا نمن ودرب نيذلا نيكرمثملاءالؤط داي لق ىنعملاو لعفو أ لوق نم نيخو حب قام ىهو ةشحاف عج

 هللاوإحأ لب متت اهنومر تام مر مل هنلا نا مطهنلا ل> امتابيطاا لك ؟نومرحي وةارعتببلا,نوفوطي و
 هتينالعىنعي (نطباموامنمروظام) لاوقالاولاعفالا نم شحاوفلا ىب رمرحا:ا اومطهبيط وهدايعل

 نمهللا نمريغأ دح ال لاق سوهياع هللا ىلص هللا لوسر نأ ه:ءهللا ىذر دوعسم نب هللا دبع نع(قالهرسسو

 هسفن حدم ثالذ لج ا نمهثلا نم حدملاهيلاب>ادحأ الو نامبامو امنمرهظام شحاوفلا مرح كلذ لجأ

 نيجوزلا دح أ ةرب_غهنمو ناسنالاهب صةامفةكراشملا بسب ةظيفملا ناجيهو بلقلا ناروثةريغاا لصأ

 (.فا (تفار

 ىلعاراكنا مهفتسا مئايط

 نملق)هلوقب لالخلا مرح

 تايثلا نم تا ين ح
 ىتلا) هبلمدجتبام لكو
 اهاصأىأ (هدابعل جرخأ

 ضرالا نم نطقتلا ىن-هي
 تاييطلاو)دودلا نمزقلاو

 تاذلتسالاو (قزرلانم

 براشملاو لك "املا نم

 اومرحأ اذا اوناكل قو

 جرح امو ةاشلا اومرح
 اهنيلواهمحشواهجل نماهنم

 قاونمآ نيذالىه لق)
 مطةدلاخريغ(ايندلاةايحلا

 مهؤاكر مث نيكر شما نال

 (ةمايقلاموبةصااخ) اهيف

 لقب ' اود ايف مهكر مشنإ ا

 هيثيأ مه ريغل اواونمآ نيذلل

 اونمآ نيذلل تقلخاهنا ىلع
 ةلاصالا قب رط ىلع

 ةهلاخمطعبت رافكلاو

 هربخ أ دتبم ىهف عفان عفرلاب

 ةايملا ىفو اونمانيذا|
 ةدلاخو ا ريخلل فرظايندلا

 فرظا١ ىف ىذلاريمضا! نم لالا ىلع اهمصن هريغو ةصلاخ ىهىأ ف وذحنأ دءهريخو' نائربخ
 مارح نملال_1لازبع (تايآلا لصفن كلذك ( ةمايقلام وباه_صواخ. لاح ىفايث دلاة ام !ىفاونمآ نبذلل ةّتباث ىهىآربحلاوه ىذلا

 (نطباءواهنمرهظام) دبا رتىأ هحبق شحافنام شحاوفلاة زج ىفر (شحءاوفلاىف رمرحا-ةالق) هلك رشالءنأ (نوماعي موقل)



 موهياعجتحا ديعي ءادتأ

 ءادةايةداعالا مهراكناق

 ديس ناوسلاو قنا
 1 ىلع م ؟ب زاجف

 ؛ رذ)ةداب 0 اوصاخاف

 نوال هدو (ىدع

 5 ركز آكل رفو)

 مهو (ةلالضلا مهيلعقح)

 نا(م-هنا) نورفاكلا

 مهيلعقجح نيذلا قب رفلا

0 

 اراصن]ى 1(هللا نود نم ءايلوأ

 (نودتهم مهن !نويس< 9

 لهأ ىلع ال هج ةبالاو

 ةنادملا ىف لارتسعالا
 اوذخ مدكىنبايإ لالضالاو

 سينما(
 الك (دجس.لكدنع)

 طشللا ةني زلاليقو متيلص

 دخأين ا ةنسلاو بيطلاو

 هن ايه نسحأ لجرلا
 ةاجانمةالصلا نال ةالصال

 نيزنلاط بحتسف برلا
 رتستلا بحي مك رطعتلاو
 نم (اولكو) رهطتلاو
 اوب رشاو) مسدلاومحللا

 ىعورشلاب (اوفرستالو

 عبشلا ةزواجم قوأ مارحلا

03 

 8م
 ىوراملوقلااذهحمحصي وةداعسلاىلا اوراص مثةواقشثلا لهألمعب نولمعي اوناك ةرحسلا نااكةواقشلا

 لي وطلا نمزلا لمعيا لجرلا نالاق ملسو هيلع هنا ىلطهللال وسر نا« :ءىلاعتهللاىذرةرب رهىفأ ع

 متعمن رانلا لهأ لمعي ل وطلا نمزلا لمعيل لجرلا ناوراذلا لأ لمعب هامعدل تخيم ةدجلا لهأ لمعب
 | ملوايندلا ف مكقافنك ادباك ةبآلا ىن_همقدهاجو نسحلالاقو ل_سهجرتأة:لا لهأ لمعبهللعال ||

 نءوىوراملوقلا اذهةحصادهشي وةمايقلا موبءايحأ .نودوعت كلذك متيم ايحافانشاونوكت

 مكناسانلااهبألاقف ةظعوب لسوهياعنلا ىلص هللا لوسرانيف ماقلاقامهنع ىلا عتهنلا ىضر سابع نبا

 ىزاخلا هجرخأ نياءافاك اناانيملعا دعو هديعن قاخلوأانادباكألر غةارعةاف- لجوزعهللا ىلا نورمشت

 هندابعو هةءاطل مهقفووهتفرعمو ةب ناعالا ىلا هللا م »اده ينعي (ىدهاقي رف) ىلاعت هوقو مسد || *

 ىمط تقبسىتااةقباسالةلالضاا موياعتبجو ىتحاسقي رف لذخو ىتعي (ةلال-ذ ذلا مهلعقحاسقي رفو)

 نب ور مع ن للا دمع ع نءىورالو لجوزءهللا نمةلال_ذلاو ىدطا نا ىلع لبا دهيفوءايقثأمهنابلزالا

 هرون ن.« مهيلع قلاف ةماظ ىف هقلخ قا هللا نا ل سو هيلع ثلا ىلصةللا لو سر لاق لاق امهنع هللا ىضر صاعلا

 نيطايشلا اوذختا مهنا) ىلاهتهلوقوف ىدذمرتااهجوخأ لضهأطخأ نمو ىد:هأرونلا كالذ نمهباصأ نك

 مهوعاطألنار - ًاوءارضن نيطا. تا اوذحت|ةلالضا امهياع قح نيذلا ى هب رفلا نا ىنعي , (هللانود نمءايلوأ

 اوذختا منوه ىصاعللاورفكلاىلا مهاعد ىذلا ىعادلا نأ ىنعملاو ىصأعأ اورفكلا نمهبم هو صم أامف

 مهنانوءسو) هلوقو 0 - ًالالضا ىلع نوردقيال نيطاي_ثاانالهلنا نود ن ,مءايلوأ نيطابشلا

 ىذلارفاكلا نا ىلءليادهيفو قو ةباده ىلعمهنأن وبس ونونظي مهتلالض عم مهنأ ىنعي أ( وتتهم
 دنع حتي زاوذخ مدآىباي) لجوزعهلوق عي ءاوسر فكلا ىف دناعملاو دحاس جلا و قحا ىلع هنيدى هنا ناظي
 نملوقتف ةناب ,عىهو تيبلاب فوطتةأر ملا تناكلاقامهنع ىلا عت هللا ىضر سابع نبا نع( دجسم لك

 1 لوقت ىهواهجرف ىلعهلءجئافاوطن تربع
 هلحالفهتمادبامو « هلكو أ هضعب ودبي مويلا

 هللا ىىذر سامع نبأ نءريبج نبديعس ىورو لم هجرخأ دجسم لك دنع كتي زاوذخةبآلا هذه تزن
 هنعىرخأ ةياورىفدازثيدحلارك ذو ليالابءاسالاوراهناابلاجرلاةارعتسما!اب نوؤوط:اوناكلاقامونع

 اجاح مدقاذا مه دح  ناكن علا لهأ نم تناك دها<لاقو اورعتيالو ,.مايثاو بلي نا ىلاهتهنلا مه صاف
 فاطالاو هيلعردق نافارزكم ربعي نملوقيف هيف تيصعدق بوث ىف فوطأ نا ىف ىنبذبال لوقيارمتعموأ
 فوطتتناكب رعلاناىرهزلالاقو دجسم لكدنع كني زاوذخ نوعمسنام هيف ىلاعت للا لزنافاناب رع

 ىريو ىجأ بوث ىف فاطوهبايث عضو سهل اريغنمءاج نف مهفالحأو شي رقمهو سجلاالاةارع تيبلاب
 بايثىفاطناواناي رعفوطي وهباث قاب هناف سجلا نمهربعي نم ديل ناف هبات سباب نأ هلل حال أ
 لكدنع تن زاوذ> ىلاعتهللا لاق كلذلف 4_.لءامارحاهلءج ىأانهمرسوهفاوط ىغقاذااهاقل اهسفن

 ىلكتلا لاقودءابع ولو كنا اروعىراوبامدهاجلاقةروعلارتس:ىتلا بايشلا سيل ةنيزلا نم دارملاو دجسم

 هيفوبوجولاهرهاظ د مأكل زاوذخ ىلاعتهلوقوةالصو فاوطكدحسم لكدنعةروغلاىراوبام ةئيزلا

 لاق (اوب رشاواواكو) ىلا عتهلوق د لاح لكى و فاوطلاوةالصاا ف بجاو5 روعلارتس نا ىلعل يلد

 نوما لا لاقف مهتح كل ذب نومظءيامسد نواك أ,الوانوقالا مهجح مايأ فن ولك أيال صاعونب تناك ىلكلا
 (اوفرستالو) م>للاو مسدلا ىنعياوب رشاواولكو لجوزعهللالزناف ّللالوسراب كلذ لعفن نأ قحأ نحخ

 تةشامبرشاو تئشام لكامهنعةنلا ىضر سابع نبا لاق مسدلاو محللا لكأ نمةئناهمر كلامي رتب ىنعب
 هلك ب املا هللا عجدق نقاو نبني سلا نب ىللاقوةإ .خو فرس ناتل صخ كنتأطخأامتئشام سدلاو

 ق

 001010110 ات آ##



 /ا/
 قهجولاو سنالا ماسجأ ةفاثكسن الل ن حلاة ؤرفهجولاو اهتفاطاو نجلا ماسجأةق :ر نحل نوزبال

 ىلع جولو اضمن ةيضتب ىرب ارفض اولا اراصب أعاءش ىوق ىلاعتهنلا نااضعب مهضعب نجلا ةب ؤر
 هللاىضر سابع نبا َّنَع ىزوملانباوىد_اولا ك>واذلاهاعج مل نكساو ,هانرأراةوقلا هذهانراصبأ

 مدآىنب رودص تاءجو مدلا ىرح مدآن با نم ىرج ناطيشلا نالاق مسوهياعهللا لص ىنلانا امهنع

 مداونب و مدآىنبنورب مهف سانلارودص ىف سوسوب ىذلا ىلاءتلاقاك ىلاعت هللا همصع نمالا ىط نك امه

 لاقو ىتفانخيشدوعيوى رألات < نم جرُكخو ىرنالو ىرن ةعب رأانل لعج سلب لاق دهاجلاقو منو 0

 نيطايشأاذاعجانا) ىلاعت هللاهمصع نمالا ةبؤملادي دشلهارثالوك اري اودع نا ىلاعت هللا هجر راند نب كلام
 هلوق © موهيغىف نودب زي مويلع مهناطلس ىنعن جاجزلا لاق ( نونم يال نيذال) ءانرقواناوعأ ىنعي (ءايلوأ
 ل ةارعتبلاب مهفاوط ىهدهاجو امهنء هللا ىذر سامع نب لاق (ةشح اناولعفاذ ور لجوزع

 1 رك ىصاعملا عيج هيف لخ دف يبق لف لكل مس| ةشحافلاو كرشلا ىهءاطعلاقوءاسفلاو

 ناكىتاالاعفالاهنهتناك الوةارع م-هفاوط نم درواعاص وصبي سلا ناك ناو قالطالا ىلع اهاج

 اهنعمهاهنو هيلع ىلا عن هلا يمد نا تايم ىىهوتاءاطاهنأن ودقتعي واهنواعفي ةيلهاحلالهأ

 06 ان يم هللا انءاب 1 اهيلعان دجواولاق ) لاعتهلوق ُه وهومهنعهللاربخ ًاا_علاعفالاهذه نع اوحتحاف

 دياقتلا اذ_هوانءان ل عفلا اذه ىلعاندجو مطوقوهوديلقتاا ضحامهدحأ نب ردع ميشال اورك ذف

 هلوقب هدعىلاعت للاب اج دقو لطاباضيأ ارذعلا انهواهبان ىمأةاومطوق ىئائلارذ- ءلاوهل لص ا هنال لطاب

 ةديبق اهسفنأىف ىهاومواعفي ةياهادا له ؟ناكىللالاعفالاهذهنا قعملاو (ءاشحفاب يمايالننانا لق)

 مويلعادر ىلاعتلاقمت دابعلا ل اصمهيفامب سمأب لب ءاشحفلاب ىمايال ةثنارواهم ىلا عت هللا مابي فيك-فةركنم

 نع هومنذخأ الو ةطساوريغ نمءادتباىلاعنةنلا مالكمتعمسام ك::أىنعب ( نوماعتالامهثلا ىلع نولوقتأ)

 ةوبن نوركنن ::الهماكحأ و هيهاونو هيماو أ غيلبت ف هدابع نيب وى اعت هللا نب طياسو مه نيذلا ءايبنالا

 نيذلاءالؤط دمتاب لق ىأ (طسقلاب ىف رر أ لق ) ىلا ءندل اوقف ن وماعت الامهلل| ىلع نولو قت يكف ءاسنالا

 ىضرسابعنب !لاقو ىدسلاو دهاج لوقاذهو لدعلاب ىنعي طسقلا,ىف رسم نوماعبالام هلل | ىلع نولوقب

 هناو هلاعفأو هتافصوهناذب ىلاعت هللا ةفرعم ىلع لمتشي ةبالاهذ_-هىف طسقلاب ىمالاف هدا الا هلاالب امهنع هللا
 اوميقأوهلوقو ربخ طسقلاب ىف ررمأل قتلة ناف (دجيسم لكدنعكهوجواوميقأو) هلك رسثالدحاو
 سمأ لقهربدقت ف ذحورامضاهيف تلقهانعما ف زوج الرب+ ا ىلع مالا فطءو م دجسم لكد: ءهوجو
 دهاجلوقىفةبآلا ىنعموهياعمالكنلاةلالدا لاق فخ دج م لكدنءكهوجواوميق أو لاقو طسقلابىفر
 متأو ةالصااترضحاذاهانعم كاحضلالاقو ةبعكسلا ىلا ةالصلا ىف تنك !مئيح كهوجواوهجو ىدسلاو
 مدوحسا اواعج اهانعم لو ىوق دحسم ىف وأ ىدحسم ىف ىلصأ دحأ ناوق,الوهيفاواصف دحسملا دنع

 هريغلال لجوزعهلل ءاعدلاوةعاطلاو ةدابعلا نيصلغهودبعاو ىأ (نيدلاه نيصلخمهوعداو) اصااخهلل
 ارفاكوانمؤم مدكىنب قاخأ دب لجوزعةللاناامهنعةللاىضر سابم نبالاق (نودوعت م أدباك )
 | ارفاكوانمؤم مسهةلخأ دباكةمايقلامونمهديعيمث نمؤمكتمورفاك كتف كقلخ ىذلاوهىلاعتلاقإك
 ةىص ىلع ل دب وهلريسفتلاك هنافةلالضلا مهيلع قحاب رفو ىدهاقي رف ةبآلاقايس ىفهلوق لوقلا اذهةيعو

 ٌتاماف ىلع دبع لكشعيب ملسوهيلعفنلا لصهنلالوسر لاق لاقهن عىل اعتةنلا ىضررب اج نعىورام كلذ

 أدتبا نم سكن بد لاقو هرفكى عر ذاكلاو هناا ىلع نمؤملاهتءاور ىف ىوغبلاداز |سمهجرخأ هيلع
 لمعي ناكسيلبانا اكةداعسلا لهألاسعإب لمع ناوهةلخ هيلع ى دتباامىلاراص ةواقشلا ىلع هقلخ هللا
 لهأ لامعاب لمع ناواهملاراصةداعسلا ىلع هقلخ “ىدتبا نموةواة كلا ىلاراص مئة داع_سلا لهأ لمعب
 هيي بح لس يي -----((”ش سس سس سس يي يبيبسلل

 نيطايسشلا انلعج انا )

 (نونمؤيال نيذلل ءايلوأ
 اذاو)لاعفالا اخ ةلالدهيف

 ىغاابيام ( ةسشحافاولءف
 وهوبونذلا نمهحبق

 ةارع تبلاب م-هفاوط

 اندجو اولاق) مهكر شو

 (اهمان سم أ ةنلاوان ءابا هيلع

 ناب اورذتءااهواعفذا ىأ

 اهنولعفي اوناكمهءابآ

 هلل !ناب 15 اود_تفاف

 ثيح اهواعفي ناب مهم

 انلقنلاههركولذااهيلعانرقأ

 نال نالطابام_هواهنع

 اهحلل ديلق: امهدحأ

 ىذ ىلع ءارتسفا ىناشلاو
 سم .الهننا نا لق) لالا
 هب رومأملا ذا (ءاشحفلاب

 ناو انس- نوكينأ دبال

 ىلع بنام ىلعهيف ناك
 هقفلالوصأ ىف فر_عام
 الام هللا ىلع نولومت:أ)

 راكنا ماهفتسا(ن د
 ىل ررمأ لق) خيب ونو

 وه امب و لدعلاب (طسقلاب

 ءاشحعفلاب ىماب فركف

 دنع هوجو اوميقأو)

 اومرق ل يقو ( دجسم لك
 اودصقا ىأ مكهوجو

 ريغاوي)| نهقتسم هبدابع
 لكىف اهريغىلا نيلداع
 لكى وأ دوح_س تقو

 (هوعداو) دوحس ناكم
 هل نيصلخم) هود_هءعاو

 نيغتبمةعاطلاىأ(ندلا

 م ًادباك )اصااخ ههجواو

 : م أشنأ مك (نودوعت



 ادئيملاربخريخ وادتبإلة فص كالذو أر كذلا دو علا جري امفرثامضلا نمبر قثةراشالاءامسأ نالر يشوه ىوفنلا سابلو ليق هناك(ربخ كلذإ)

 ريخ كلذ لاق مث ني: ا سابا ةروعلارتس ىأ ىوقتا!سايلوه و ىأ ف وذح ا دتيمريخ ىوةتلاسايلوأر بخ هيلاراثملا ىوقتلا سالو ىل ةهناك

 انازبأو ىأاسابل ىلع افطع ىلعو ىتاشو ىف دم ىوقتلا سابلو نشةخاو فوصلا 03( نمئوقتلا لهأ سالو ليقو
 رفغملاو عو ردلاكبو رخل !ىفاهيبى تن ىتاابرحلاتال |ىوقتلا ساما ىلا ع: هللا هج-ر ىلعنء دب زلاقو ريخ 7 0 1 1

 هدابعىلع هتمرو هلضف رتسو»ليقو عرولاو دهزلا لهأاهسبلي ىنلا ايلا نم نشملاو فوصااوه ىوقنلا سابا ل يقو كلذوحنو 0
 سابلىد_سااوةداتقلاقف هانعمىفاوفلتخافزاجلا لعىوقتلاس ابا لج نمامأو ةالصاا ىفةروعلا امال سايللا ازنا

 لم_ءلاوغىوقتلاس ابل امهنعهللاىذرسابعنبالاقو رانلا ن .هبقتيهبحاصنالنامبالاوهىوقتلا || © 10 0
 سابلهنع هللا ىذر نافع نب ناهع لاقو ىو.ةدلا ىلع ثحنالءايم اوه هنعةللأ ىضر نسحلا لاقو لاصاا 0

 وه ىلكلالاقو هللا ةي .ثخ ىوقتاا ساما ه:عهللاىضر رب زلانبةورعلاقو نسل !تمنلاوهىوقتلا ءايشالاهذهوهيقةم

 ع 0 21 ارطتسالا ةدرا
 لمحتلا سايل نم هلةللا قاخامم هبذخأ اذاهبحاصاريخ ىوقتلا سال نالاوقالاهذ_هىلعف فافعلا 2 لبس ىلءةدراو
 3 . .٠ . - 3 تاوسلاودب رك ذتيقع

 ىاود_كنأوةنب زلاولاجلاس اءل نمريخ ىوقتل سامبل ناىنعي (ريخ كالذ) ىاعتدل اوقوهوايندلاة:. زو 4
 * : : 1 .:؛ ىعلا اهملع قرولا فصخو

 0 قاخامف ةمحال اراهظا

 نمىرعلاىف املو سايللا

 صيق صيمقلائراوناوتي رع *« ىلا نمابايثسباتلتنأ اذا
 ه«تفرعم ىلعقلادلاهللات اي" نممدآ ىبباي كيلعسايللالا ازناىنعي (هللاتاي ؟نم كاذ) ىلاعت هلوقو م

 مدا ىناب) ىلاعتهلوق هُو اهنوركشبف موباعهتمعن نو رك ذي مهلعل ىنعي ( نورك ذيمهلعل) هديحوتو
 ىنعملاو ةارعتبببلا,نوفوط,اوناكن يذل باطخ ا ذهليق(ةندللا نمكي وبأج رخأ كناطيشلامسدنتفيال

 || ةدشوانهمدآةصقرك ذامن او فاوطاا فكتاروعفشك كلا نيزيف كتل ضيالوهرورغب مدع دخإل 0
 : ع 0 أ 2 3 3 . 3 ن مهل لمه
 نمو وبأجرخ  كناطي_#ثلا ك_ةتفيال مدآىنبايىلاعتلاقف مدادالوأ كلذد رذحيلهل سلبا ةاود_ع 00 0
 : 0 ا 0 2 1-0 0

 هدي و سول ةننللا نم موب أ جارنا ىلءردق نم نا ىنعملاو مالسلاوةالصااامهباعءاوحو مدآ ىنعيةنجلا جتاضبالو منعدعإل

 00 اال 0000 1 1 نار كوالا ب رط ممتع دقي نبق هنوا دعم دسشو نتفاكةنحلا اواخ دنالنإب

 هللا ىهنىتاا هتدتؤد ةهف مدا ىب بولاق ىف ةئيدرلا لاعفالاه ميسو حتايقلاهنب زيوهرورغو ن:طمشلاةسو دنو كي 1 كير

 ناطيشلاىلا سابللا ع زن فاضأ امنا (امهسابلامهنع عزمي )ىلاعتول |وقو 0 اهتموه ردح واهنعهدامءىلاعت 2 ١

 مدا ىنباي) ىوقنلا نمرتستلا

 . 4 امهسابل 6 20 7
 سابللا ىف اوفلتخاوهيلادنسافدرورغو ناطيشلاةسوسوببس ناكامهساماعزن نال كلذ رسثابب ل ناو 58 0

 00 ا 0 ا 1 وصمم

 الو 00 اا ارم ياولالو فاسو زو فرك .ةرافظالا ىف ىهمااو ا عزن

 قالطانال برقالوقلا اذهوةنملابايث نمامهسابل نال يقو ىوقتلاه:ءةباور فو قلاامهسايأ ناك ىلا فو ناط.ثللرهاظاا

 ءاوحةروعمدآى ربا ىنعل (امهت او-امهمربا) سبا دعبالا نوب العزنلا نالو يلا فرصني سامألا اوعبتتال ىأ مدآ 5

 سيلبانا ىنعي (هل.بقووه؟ اربهنا) ضعبةأوس مهضعب ىربال كلذ لبق ناكومدآةروعءاو> ى رتو مكبننفيف ناطينثلا

 6-0105 0 0 0 1 (امهتاوس امهيربل)
 اكل هيت ووتال او ع دعفو ليبق سناؤأ نج نم لج ل كاملا ل لل 6 (هنا) امهتاروع

 باوذب ةليبقلاو لبق عجلاو ىتش موق نمادعاصف ةثالث ليبقاادب زب ىنأ نءديبعوب أ ىكحو هإسن نموه كاري) ثيدحاو نأشلا
 دهاجملاقو نجلا مهو لبق ىلءعمجي د>اووهو مهنموه ىذلا هل يجو هفنص ىنعي ةل مق ى ريطاالاقو دداو 0 ال المت

 ثيح نم)) وذو 0 هد كاي ع عللا يضر سابع ىالاقوبإ د ول يق دي زد نبا لاقو نيطابشلاو نحل ودعلاةلْزع هنأب هنَقَحَف لم ِ هلوق دل :عهللا مكر سامع نءالاقووإسن هلم مق د د نءآلاق و نخطامّسلاو ١ ىلا و ىهنا ليلعت (وع
 كلذب نورباك اردا نما نوع ىف قا ىلاعتهنلا ناهنلا م_عجر ءاملعلا لاقمدآى باي متنأ ىن- (مهنورال د ٍّت

 ا'ناىقهجولاةلزتءملا تلاقو رد :١ ل-5 كاردالا اذهسنالان وهعقف ق الا كارد 0 3 : ذالا نا فهجولاةلزتعملاَتآآقو نحلا اوريإ_ذ كاردالا اذهسنالا و ةاخلو سنالا كاردالا بح نم ماليكب جادملا
 سل و اورد 3 س'2'لو ى مو سن رر (هليبقد) نو نال

 نورإل هيلع فطعب :مووهمدك وا ماريبف رامصا ذأ عفط عوهو نيطايشلا نمهدوُئجووأهدب رذو

 كاري وهناكنانوئلاوذلاق (مهنورتال ث يح نء) لعفلا لو هعموهام ىلع هطعباءاوزرابلا اذه نود نكت _ملاوهلعفلالومعم نال

 رافغلا ممحرلاراتساامب ركدلاهظلاوهوهاربال ثمح نمهارب نع نهتساف هارال ثبح نم



 0( باطخلا (اوطبهالاق) ةروفغم مهد ثع رئاغصلا نال ةلزتءلا ىلع

 ىلاةم_بنلاباهنو رب مها ىنعي نيب رقلات ايسراربالا تانس> لق كمهرب_غىلا ةبسفلابتانسسح ىعو
 لبق ناكلهةرحهشلا نممدآلك ؟ناةرقبلاةر وسيف مدقت فو مهريغاتانسح ىهوت ايسلاكمطاوحأ

 نيالا رخ مامألا ل ارح الر كاكا ُُه ملعأ هللاو ةداعالا نع ىنغاف« يف فالحل اواهدعب وأ ةوبنلا

 ةثالثلاءالؤهلوانتي نأ ب اوطرهاهلوقف سيلب اوءاّوحو مداوههرك د مدسقت ىذلاناهنناهجرىزارلا

 ىد_ىلالاق ضرالاىلاءامدلا نم ىنعياوطبهاةبحلاو سلب اوءاّوحو مدآل ىلاهاهننالاق ىربطلا لاقو
 ناىنعي ( ودع ضعبل كضعب ) ةيحلاو سلب اوءاّوحو مذآضرالاىلا ىنعياوطيها ىلاعتهلوق هللادجر

 ىنعي (رقتسمضرالافىلو) سيلباومدآن ل ةب رذوةيحلاو سالباو مدآنيب ةتباثةوادعلا
 ىنعي رقتسم ضرالا ىف لو ىلاعت ةلوق ىفامهن ءىلاعآ هللا ىضر سابع نبا لاقو هيف نورقتستر ارو 5 ٌعضوم

 سم و كلاجاءاضقن ىلاوأ أيندلا عاطقناىلاهبنوعتمتست عاتماهبفكل |و ىنعإ (نيحىلا عاتم 0 ,وبقلا

 ودع ضعبل مهضعب ناف ضرالا ىلا م عطيهأ اذا هناةملاو سلب اوءاّوحو مدآربخأ لجو زعةنلا نا ةبآلا

 ايندلا عاطقنا ىلا مهر وبق فنور قتس !ممطاجاءاضقن ىلا هيف نورقتسي رارق عضوم ضرالا ف مط ناو

 ايندلا عاطقن |ىلاو ةمايقلا مون ىلا ىنعي نيحىلا عاتمو ىلا عتهلوق ىف امهنعىلاعتةلل|ىىضر سابع نء١لاق

 ضرالا ف ىنعينويحناهيفهدالوأو سلب اوهتني رذومدآل لجو زعهللا لاق ىنعي (نويحئابيفلاق)

 )ن روج را مو) 171 و. عض ومو كدافون وكت ضرالا فو ىنعي ( نوتومتاهيفو) مك: ايح ماين وشيعت

 ميلعان از أدق مدآىناي) لجو زءدل اوقع ةمايقلا موب باس ال ؟رمش< وكب ركجر 2 ضرالا هد

 مطارق: سماهلعجو ضرالاىلإ طويطابءاوحو مدآىمأ امللجو زعهللانا معا( مكن اوس ىراونا ايل

 هيلا جاتحيىذلا سابالا مهب ,اءلزناممناكف ايندلاو نيدلالاصم نمهيلان روجات<ام لكييلعل ازنأ

 هنافامندلا ىف هتعفدمام ًاوةالصلاةعص ىف طرشاهرتسوةر وعلارتسوهناف نيدلا ىفهتعفنما_ءافاين دلاو نيدلا ىف

 مكيلعانل زن أدق مدآى ب ايىلاعتلاققمهت اوس ىراوب اسابل مهيلع ل زن أ نابهدابع ىلعةنلا نتمافدربلاور خلا عنعي

 تلقاسابا <يلعانلزن أد قهلوق ىنعمام تلق ناف منار وعهبنو رتستاسابلىنعي كت اوس ىراوباسابل

 هجولااسابل مكحانقز رىنعب وأ اسابلكل انقلخى أ قاع شع ناهد عاق هوجوهيفءاساعاا رك ذ

 | ناشانلا بولا م-مياعهلزن أ هناك-ذ سايللا تاين ببسوهو ءامسلا نمرطملالزنأ ىلاعتهنلانا ىتاشلا

 أ رئاطلل شي رلا مش 7 1) ديدحلا انازن او ىلاعتلاقاكلاز :الا ىلاو ءامسلا ىلا بسنت ض رالاتاكر ميج

 ١س اعانلزن أو ىنعملاوهتفي ز وه ساباهنالناسن الل ريعت_ساف ناسنالل بايلاكهتنيز وهسا,لوهو فورعم

 | ةنيز واهوبكحرتلىلاءتلاقاكحيدص ضرغنيب زنا نالكتنيزلاسابلو كنت اوس ىراوباسابل نيساب
 شب رلا ىنعمىفاوفلتخاو لالا بحبل يجكللا نا |سو هيلعهنلا ىصهننالوسر لاقولاجاوبف كلو لاقو
 ١ ىدسلاو كا>_ذلاو دها#لوقوهوالام ىنعياشي ر وامونع هللا ىضر سابع نب|لاقف ةبالافر وك ذلا

 ُ .زلا ىلا عج 5 وهولاسجلا ش ؛ رلادب ز نبالاقو لومتاذال_جرلا شي رتلاقي وهب نن زتيامملاملانال

 اًضيأ شب رلاو شرفي وأ سدلبامت عاتملاو بايثلا نمر هظامو ثاثالا برعلا مالك شايرلان ال بقو اض:أ
 ىأ *ث. رلا نسحل هنالاقيلا ل ارئاسنو د هوامعتساامي ر ومهدنع لاومالا 6

 فاتخا(ىوقتلاسايلو) شدعلاةيهافرو بصخلا فاض: لمعت شايرلاو شب رلاليقو بايثلا نسل

 ١ سفن لعل نم امازاجنأ ىلع ل نم مسهنمو هتقيقحو سضوبلملا سفن ىلغدإ هت نم يف ءاةي ق فاعلا

 نآارامخاهداعأا فاول اوالا ساءالاوهىوقتلا سايل ىرابنالا نب! لاقف هانءمىفاضيأ اوفاةخاف سوماملا

 اوناك ةياهاملا ف برعلا نالريخ هنا هنعربح نا ل جالهداعأاف!ليقوربخ كلذو ىوقنلا نمةروعلارتس

 كلذو ىوقتلا سابلوهفاوطلا فةر وعلا رتس ناربخاف تيبلابفاوطلا ف بايشلا عاشو ىروتلاب نو دعت

 مس ا لل
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 ىهوةلبجاهربخوأ دةبموهو باقعلا قتىذلاعرولا ساباو(ىوقتلا سابلو) كني زياسابلو كن اوس ىراوباسابل نيسابل ميلعانارن أى



 (امهتاو سامط تدب)

 امهتار وعامطترهظ

 اناكوامهنع سايللا تفاهتا

 الوامهسفنأ نم اهناي ربال
 ليقو رخ ال نمامه دحأ

 سنج نمامهسايمأ ناك

 اضايب رفظلاكى أ رافطالا

 قيف نيللاو فطمالا ةباغ ىف
 اريك ذر افظالا دنع

 مدنا اديد_هجتو منال
 لاقي العجو (اقفطو)
 لعج ىأ اذكلعفي قفط

 فرو نمامهباعن افصخب)
 امهتروءىلعنالعج (ةنحلا

 ةقروز وااو يتلا قرو نم

 3 اهءارتةسل ةقرو قوف

 امهادانو) لعنلا فص

 مكن نع مبنأ |( امهر
 نم باتعاذه ( ةرحشلا

 ىورواطخلا ىلعهييننو هللا
 مالسلا هيلع مادآللاقهنأ

 نم كتحنمابذ كل نكي
 نع هحودتم هنجلا ارش

 ىلب لاقف ةردحشلا هذه

 !دحأنا تننطام نكلو
 قزعيفلاقاب ذاككب فاح

 5 ضرالاىلا كنطرهال

 نيميدكبالا شيعلالانتال
 معو طبهاف نابج قرعو

 ثرحلاب سعودي دما ةعنص
 سادودصحو قسوْن رش

 زبخو ندعطو نحو ىرذو

 ناطيشانا كرقأو)
 انب رالاقنيبم ودع اكل

 رفغأ مل ناو ان سفن انماط

 نم ناوكنل اذجرتو انل
 انل ليلد هيف( نب رساخلا

 م:

 تد) ريسيلا لكالا بعل دب قوذلا نال «معطةفرعم ىلا! دصف كلذ نهري سل !الوانت امهنا ىلع لول دهيفر

 امهمتنخ ادردزانال بقامهنعاللا ىذرسابعن !لاقام- متار وعام ترهظ ىنعي ( ام هت اوسامط

 امهنمدحاو لكرصبأ ىت-امهسابل امهنعتف بتوامهتآوسام_طتدب وترهظنأ ةبوقعلاوةب وقعاا
 هذه ةروعاذهىربال رولا ن ءامهسابا ناكبهو لاقو كاذناي ريالاناكوهبحاصةروع نم هنعىر د وام

 هلك ارفظ ةدنللا ىف مدآس ابل ناك ةداتق لاقوا م وسامطت دب ةميط+ل ااياصأامافا ذا هةر ونعهذ هالو
 ) :+لاقرو نماموياعنافص+)العجوالبقأ اوىنعل (اةفطو)هنأوس تدب وهنع طشق بن ذلا ف مةواماف

 راصىتح نيتلاق ر ووهو# نجلا ق رو نمامهباعناقزلب وناعقرب العج امهم وسامط تدياملامهنا ىنعي

 ةر وعلا مثكنا ىلع يلدةبآلا ف وامهتاوسارت_سلاةقر و ىلءةقر هداج حاج زلالاقو بولا ةئيهك
 تمكن ىنأ ىو راهفشكح يبق نمامهلقعىفر رقنال ةروءلارت سهل اردابامهنأ ىرتالأ يبق مدآ نبا نم

 رعشرتك تا اليوطالجر لسوهيلعةنا ىلص م ءداناكلاق لو هيلعةللا ىلدةللا لوس رع
 ةنلا رجم نمةرجشهل تضر عفاراف قاطن اف ةنجلا ىفاهاريال ناكوهن ا وهل تدب ةئيطلا ف عقواساف سأرلا
 1 ا ا رار رول مداايهب رهادانف كتاسرع ت سات لاقى ىنياسرأ اطلاقفهرعشب هتسدخ

 مأامهب رامهادانو) ىلاعتهلوق 0 اعوف ىموافوةوم نياق رط نم ىربطااهدنسأو دنسريغب ىوغيلاهرك ذ

 هذهةرك لك أن عاكهن أ لاةفامهبطاخوءاّوحو مدآىدانىلاعتةنلاناىنعي (ةرجشلا اكلت نعاهكهنأ
 كرتب كلهن رادع تنايدق نالطيشلا ن اكس اعأ أ ىنعي( نيبم و دعاك ناطيشلا ناك لقأ او) ةرجشلا

 ىتلاةرجشلا نمتلك 114 ليق ةرجشلا نم مدلك أ ملامهنعهللاىضر سابع نب |لاقارغب وادسح دوجسلا

 ذنءءاّو- تنرؤلاق اهرك 0 داع او كحالزا تتيتراةلقيعرسألاو و- لاقاهنع كتر

 لاق كتيهندقواهنمتلك ًاممدآ ايدب ردادان سبق نب دم لاقو كتانب ىلعو كيا ةنرلااط ليقف ةنركالذ

 هللا لاق سيلب ا ىفىمأتلافاهت رم أل ةيحلل لاقف ةيحلا ىنتىمأتلاقهيتمءطأ لءاّوِط لاق ءاّوح ىنتمعطأ
 كهجو ىلءنيشّهف كياجر عطقاف ةيحابتن ًااماورهش لكن مدن ةرجشلا تمد اف ءاّوحا[تن ام ىلاغت

 مدا دا ايهب رهادان ليقوةج-رلا نءىنعي روح ده دورطم نوعلف سماد اب تن ام او كيقل نمكسأ ار دشبسو

 هل اوقف ىراوج ىفىتنج كنكسأ|مأ ىتكسئ الم كل تدججسأْ امأ ور نم كيف تخفنامأ ىديب كتقلخامأ
 مالسلااهياعءاوحو مالسااوةالصلاهيلعمدآنعلجوزعةنلا نمربخاذهو(انسفن ًانماظانب رالاف) لجوزع
 ةفلاخمباهمل|ةءاسالا نمانسفن!ءانلعفانا انب رايالاق ىنعم او كلذ ىلع مدنلاو بن ذلابامه سفن أ ىبعامهفارتعاو

 (انلر غت ل ناو)اهلك أ نعانتيهنىنلا ةرجشلا لك نم هيف هعيطأ ناامأ ن نكيملام كود وانو دع ةءاطوك عأ

 (نبر املا نمننوكنل) كتر بانيلع لضفنتو ىنعي (انج رو) انبنذانياعرتست/ناانب راع او ضي

 سالباامأو هنا كا>دأ اذالاق كتر فغتساو كيلاتدتناتيأرأ براي مدلاقةدادق لاق نيكلاطا نرم ىنعي

 لاقانسفن اانماطانب رهلوق ف كاحضا|لاقولأسامامهئمدحاو لكىطءافهرظن,نأهلأسوةبوتلا هلأسي لف
 ,لجوزعهب ر نم مالسلاو ةالصلاهيلعمّدآ اهاقلت ىلا تاماكلا ىه
 | بيجأوةبآلا هذه مالسلاوةالصاا موياعءايبنالا نمينذلار ود ص ىري نمل دةسادقو دي لصفإل

 فوملا ىلع مولجا لجو زعةئلابةفرعملاو وا_علاوةءفرلا ف مالسل اوةالصلا مهياعءايبنالا ةجر دنإب هنع
 لب وأتلا ليبس ىلع مهنم تر دصروماباوبتوعامب رمهناو مهريغهبذخاؤيرلايةذخاؤملا نم قافشالاو هنم

 لاكىلاةبفلابت ايسو مهب_صنمولعىلاةفاضالاببونذ ىهو نواجو نوفئاخ كلذ بب_ب مهفوهسلاو
 مهتهازنو مهتراهط عم مهتمرد صام ناكسف مهريغ ىص امك ص اعمو مهري غ بوب ذكب ون ذاهنأ الم هتءاط

 اب ونذ لجو ز عهللةيشخلاو اصلا لمعلاب مهرهاوظةرامو ىسدقل ارك ذلاو ىوامسلا جولاب مهنطاو ةرامجو

 ىهو



 هناو رومالا ماظعنمةروعلا فكن أى عل يلدهيفوام منار وع نا «هنعرتسامامط فشكيل(امهت اوس نمامهنعىرووامامط ىدبيل )
 (80) باقتهىرو وى ةم .ومضل اواوللام تلق نافلوقعلاو عابطلا فاحبقتسم لزب /

 مامالارك ذ تافاهنم جرْخ - أدف سيلب اوهنجلا فءاّو>و مداوام ميلا سو وفيك ت اق نافاموياااهقاأو

 ءامسلاىلا ضرالا ف سوسوب ناكل اقدهنأ ن سحلا نءلاؤسلا !ذ_ه نءباوملاو ىزارلانيدلارذن

 نالة نجلا ىف سيلب او مدآن اك لب ىئاهبصالا إ_بموب أ لاقو هلىلاعت هننااهاعج ىتا|ةب وقلاةومتاإبةنجلا ىلا

 ةيحلا فوج قل خد سلب نأ نمس انلا ضع هلوقي ىذلاو ضرالا تانج ضعب تناك ةنجلا هذه

 ناكوةنملاب اب نماب رقامي رءاوحو مدن انورخ لاقو ةكيكر ةر وهشم ةصقف ةن11 ىلا ةيحلا هب تاخ دف

 ناتاةناف « كانهةسوسولا تاصفرخآلا نمامه د أب رةفاهمإب ىل نجلا جب راخ نمافقاو سيل |

 لاقي نأ لمتحت اق *هلوق لبق فيك-فةوادعلا نءسيلب نيب وهنببام فرع دق مالسلاوةالص'|هيلع مّدآ
 هلوقاهنمودلخلا لين ءاجراهنمةريث.ك قرطب ةرحشلاه ذه لك | ىفهيغروةريثك ارا م مد[ تا سيلب نا
 مدآىف سلب |مالكرثأ هي وعلا اذه ىلعةموا لاو ةبظاوملاهذه لج الف نيدصانا ناكل ىناامهمسافو

 نمرتسو ىطغامامطرهظ | ىنعي(امهتآوس نمام_منعىرووام امطىدببل) ة ةرحشلا نملك أىتح
 لجرلا جرف ةأوسااو هترتس ىنععهتيراولاقي رتسسلاىهوةاراوملا نمذوخ ًامىرووامهلوقوامهتاروع

 تامرحلاتاركن اا نمةر وعلا فكنا ىلع ليلدةبآلا فون اسنالاءوسيهروهظ نال كلذب ىمسةأرملاو

 ناك امناوامهتاروغر و وظةسو ولابد صةي سلب نال كاذو ةبقاعلا مالم طىدبيلهلوقف ماللاو
 ءاوحو مدآل سيابالاقو ىنعي (لاقو )ا مهتاروع تدب ناام_ه ىمأ ةبقاع ناكسف طقف ةيصعملا ىلءامهلج
 نمانوكستوأ نيكلمانوكت نأالا) ةرحشلاه ذه نم لكالا نعىنعي (ةروعشلاه ذه نعامكب راك اهنامإ
 انوك-:وأرسشلاو ريما ناماعت ةكسالملا نم نيكل مانوكنتال كل ةرج-شلا هذه نعام اهنامغنا ىنعب ( نب د لاخلا
 نم برلاوةلزخملا مط ةكسئالملا نا ٍل_عدنالةبآلاه نوب مد سيب مط اناون وتوعال نبذلا نيقابلا نم
 نا نأبحأوم .داكلذل فرششتساف شرعلا

 بلط مالسلاوةالصا|هيلعمدآن الءايدن :الا نم لضفأ كلما نا ىلعل دب ةبآلارهاظ تلق نآفمادب انونوءال

 ع مدآن ال كلذ ىلع لدبام ةبآلارهاظ ىف سيل تاقدي هيلع مهلضف ىلعل دب اذهو ةكسن ”الملا ن«نوكينأ

 ةعقاولاهذهتناكوةوبنلا,ف رت نأ لبق بلطلا كالذ ناك ةكن الملا نمن وك, ن أب اطاملمالسلاوةالصلا

 هذه نوكتن أرب دقت ىلعو نبدلامخا نموأ ةكسئالملا نم نوكينأ بلطف مال لاوةالصاا ءرلعمدآ ةوبن لبق
 لضفأ مهنالالمهرامعأل اوطاةكنالنا نمن روكي ن أبلطامن ا مدآ اهب فرش نادعب ةوبنلا نامز ىف ةعقاولا
 نيذلا ني دلاقلا نموأ مه رامع لوطا ةكنالملا نم نوكينأ مابلط هنال ل_ذفلا ىف .مم قدتشاب ىتحهنم

 فإ) دحاولاب تخت ىتلا ةلعافملا نما ذهوامط فاحو م.نقأ أد ىأ (امهمساقو) ىلاءتهلوقوادبأ نوتوعال

 تقاخ ىفا لاف هللإب نم ولا عدي دقوامهعدخ ىتح ىلاعت تلباع_ط فاح ةداتقلاق (نيمانلا ناكل
 )ر ورغبامهالدف)هلانعدخ هئلابانطداخ نمءاماعلا ضعب لاقواكد_ثرأ ىاعبت افاكسنم لعأن ًاواككلبق
 لوقلا ىم فرخز,هماكب وهعدس لازام ىنعي رورغبانالف لد. نالذلازاملاقي ر ورغب يعقل ىنعإ

 ةيلدتلا تعضوف ءاماهؤ دح الف ءاملاذ_خًايلرم ملا ىف ىل دب ناشطعلا لج رلا ناهلص أو ىرهّرآلال اق لطابلا

 ةلزغم نمامهطح سلب |ناوهو ش ناقل حصنلاراهظارو رغااو هيفةدئافالايف عمطلا عضوم

 1 هارغىاعت هنا «نعأ سيب !ناةبآلا مو لفس ا ىلاواع نمالا نوكال ىل دل نال ةيصعملا ةلاح ىلا ةعاطلا

 فلح نم لّوُأ سدباب اوابذاك هللا, فاحالا دحأ نا نظي مالسلاوةالصلا هيلع ءدآناكو ةيذاكلا نيِعلإب

 ةرحسشلاة رم نمامعط ىنعي ( ةرحثاااقاذامافإ) هب رتغاف قداصهنا مّدآ نظ ساب !فلح امافاب ذاك هدا

 لصاو ريغصتلصي وأ فاك ةزمه
 تقف لصيووهإصأو

 عامجالةهارك ةزمهواولا

 ةدم#.ناثلا نالت اق نيواو

 ب ملاكف ىراو فلاك

0 
 نب و اولا نالاذهو ىروو
 نمامهيف رهظ انكرحتاذا

 ام_مفنوكسالام لهل

 ةنك اس ةيناثلاتناك اذا

 ةرورضلاب كردم اذ هو

 عضوم ىاطادبااومزتلاف

 ًارقو هريغيفال لقتلا
 باقلاب قروأ هللادبع

 مكبر اكاهنام لاقو)
 نأالاةرج_كلاهذه نع
 ةهارك الا( نيكدام انوكت

 ناماعت نيكتامانوكتنا

 ناينغتستو رلاو ريخلا
 ”ىرافقو ءاذغلاا نع

 ثالمو هلو قل نيكلم

 نم انوكحنوأ) لال

 نبذلا ن-م (نيدلاحلا

 ىف نو-ةبب و نونوعال
 (امهمساقو) نينكاسةنجلا

 نلاكل ىفالامط مسقأو

 مسقج رخأو (نيانلا
 ةلعافمل ةنز ىلعسيلب
 مسقلاه تم ناكا ل هنال

 اهنأاكف قي دضتا|امهمدو

 (امهالدف) نينثا نم

 نملك الاىلاامطزنف

 اب( رورسخ) ةرجشلا
 مسقلا نم هبامهرغ

 لك الا ف نبذ اهمعط| دسج د( ةرحشلااقاذاساف) هلا نع دخن !هللايانع دخ نم امهنءهنلاىضر رمج نبا نعوهئلاب نمؤملا عد اع اوهللإب

 مركلاوأةلبذسلا ىهواهنم



 ا
 هلاق نينمؤم(نبركاش
 دقلو هلو م/باصافانظ
 هنظ سيلبامهياعقدص

 ةكئالملا نم هعمسوأ

 مهايبا ىلاعت هللا رامخاب

 ندم (اهنمجرخالاق)
 ءامسلا نم وأ ةنجلا

 هسهأذ نمابيعم(امؤذم)

 بيعلا مذلاو مأذلاوهمذاذا

 ادعيمادورطم(اروحدم)

 نا) ىف ماللاو هللا ةجر نم
 بلد( مف
 (مهجنألءأل) هباوجد
 باو-جد_بسم داس وهو

 ل 2-0 طريشلا

 بطاخ ار يمض بلغف مهنمو
 اناقو (مدك ايونيعجأ)
 سلبا جارشا دعب مدآي
 تنأ نكسا) ةنجلانم

 اهذختا (ةنملاكجوزو

 ثيح نمالكف)) انكسم
 هذه ابرقتالو اهئتش
 اريصتف (انوكتف ةرجشلا

 سوسوف نيملاظلا نم)
 سس ءوسو(ناطيشلاامط

 هرركايفخام الكملكتاذا

 ل جرو دثنمريغوهو
 الوواولا رسستكت نوسوم

 حتتفلاب سوسوم لاقي

 هل سوسوم نكحلو
 ىذلاوهوهيلاسوسومو

 ىنعمو ةسوسولاهيلا قلي
 ةسوسولا ل_عفهل سوسو

 هيلا سوسوو هل-جال
 هيلااهاهلأ

 مّ

 مطاوني زافايندلا لبق نم ىنعي مهم دبأ نيب نءةبتعن كحلالاق وهفلخ ىبهف هنع ةيئاغةرخالاوهبدب نيب
 مهلأامش نءعو هنع مهد صاف قحلا لبق نم ىنعي م-ينا-ع | نعواونع م-هطبتافةرخالا لبق نم مهفلخ نمو

 مهفاخ نهر رانالوةنجالو ثءبالهنا ,هربخأف مهيدبأ نيب نم مهانأةداتق لاقو مطهني زاف لطابلا لبق نم

 مط نبزمهلئامش نع .واهنع مهأطبف مهتانسح لبق نم مهناسعأ نعواهيلا مهاعدو مهاهني زفايندلا سعأ نم
 لوخنأ عطتسي لف كقوف نم كنب ملهناريغهج و لكن م مدآن اي كانأاهيلامهاعدو ىداعملاو تائيسلا
 نعومهفلخ نمونو رهبي ثيدح مهناعأ نعو مهيدي نيب نم مهبتأي دهاجم لاقو ىلاعتةنلإ ةسر نيد وكن

 نورصببالث يح نمو نوئطخ م- منا نوملعي و نوئطخ ثيح نما ذه ىنعمو نورصبال ثيح مهلئامش
 هيف نومد_ةيالف مهرامعأ نم قب ايف ىنعيم_عمدبأ نيب نمل يقو نوئطخ مهنا نوماعي الو نوح مهنا
 نم ىنعي مهناعأ نع .وةيصعم نمهيؤاوفلسأامع نوب وت.الف مهرامعأ نم ىضمام ىنعب مهفاخ نمو ةعاط

 لاقو هولانر وظحم نمهيف نوه: ةالفرةفلا لبق نم ىنعب مهفلخ نمو نو ركشيالو نو ةفنيالف ىنغلا لبق

 ىنب؟نعو ىناخ نموىدينإب نءعبرالا تاهجلا نمناطي_ثل' ىنيناب والا حابص نمام ىجحلبلا قيقش

 هللا ىلعالا ضرالا ىف ةباد نماموأرفافر قفا! ىف ىدالوأ عوقو نم ىنف هوخيف ىفاخ نمامأو ىدتهام

 لكف قف كلان امش لكس نمامأ او نيقتالةبقاعلا اور ةافءانثلا نم ىننأيف ىنيعل ءقنمامأو اهقزر

 نم م-منينآل م لوقلا اذه ىلع ةيآلا ىنعمو كلذ فرعقيال هناو مدآن با بلق فةسوسولاءاقلا فةغلابملاو

 ىنرثك أب رايدنالو ىنعب( نبرك اش مهرثك ًادعالو)هلوقوتارابتعالا عي ةنكمملاهوجولا عيج

 ىلا هتهلوقهئمو باصافانظدلا تلق نب رك اشمهرثك ًادحالو لاق ىتح كلذ سباب !ثييحلا لع فيك تلق
 1 1 2 حاب لا نيسحنو تاوهشلا نإ زتىف ةغلابملا ىلعام زاغ ناكهناليقو هنظ سدلب ا ويلع ق دصدقا ًِ

 ليدس ىلع ةلاقا|هذهلامتؤ ظوفحملاح وللا فب وتكمةارهنا ل بقو ةلاقملاهذ_هلاقف كلذىلا مدآىن

 'هدرط نيح سيلب ال ىلا عت هنلا لاق ىأ(اهنمج رخالاق ) لجوزعهلوق م هدار6 ٍلعأّللاو عطقلاو نيقيلا

 نكسين أ ىنبذيالهناف ةنجلا نم ىنءياهنم جرش هنايصعوه تلا بسب كل ذوهبانج نعهدعب ًاوهبإب نع

 سايعنء|لاقو ادوءيمادورطم ىنعي (ارو>دم) بيعلا دش ماذلاو اب يعم ىنعي (امؤ ذم) ةاصعلااهبف

 ىنعي ( مسونم كعبت نل) ربخ لكن موةنلا نمايصقمامول م ىلكلالاقواةيقمانيعلةداتقلاقو اًبوقمماربغص

 مدآىنب نم سيب عسب: نم نا ىلاعتةندا مسق أ مسقلا مال مالا( نيج متم مهجن المآل ) مدآىب نم

 طبهأ نا دعب كلذوةنلا كجو ز وتن أ نكسا مدآايانلقو ىأ (ةنجلا كجوز و تن أن كسا مدآ ايو)
 ناكم ىأ نمة:جلارام نمالكسف ىنعي (اهتتش ث يح نمالكف)ة نجلا نمهدرطوهج رخأو سيلبا اهنم
 نيدلارفخمامالا لاق تلق قر_ةل| اف ءافلاب الكفانهلاقو راولابالكوةرقبلاةروس ف لاف تآقنآف امتئش
 تح لخادع ونءاملا نمموهفملاف بيقعتلا لبس ىلع عج اديفت ءافلاو قاطملا عيجلا ديفتواولا نا ىزارلا

 اب رقتالو) عونلاركذانهو سنملارك ذةرقبلاةروس ف سنجلاو عونلانيب ةاف اذمالو واولا نم موهفنا
 قوتسمةبالاو ده رب_سفت ىلع مالكلات :رقبلاةروس فمدقت (نيلاظلا نءانوكتفد :رعءشلا و ذ_ه

 0 ب ل .وسولاو امهم! س وام .وف ىنعي( ناطي شا امط سوس .وف) ىلاعتهلوق ُ

 ةسوسولا ل_ءفامط سوسو ىنعمو ىلا ت وص نمواصأو ارركمايةخامالكماكت اذا س ”وسولاقي ناسالا

 اهاقلأو



 مزالر اذسلا نا اعمب و فل ككتا نإ لك كولد , وناسنا لك كمذب هئايلو أ ىلعوهللا لعن اوطاو راذ-لا لهأ نم 0 رغاصلا نم

 رئوالاة فدل ىلا( نإ رظنملا نم كلذ :الاق) ةري_خالاةخفنا| تقووهو ثعبلا موب ىلا ىناهمأ (نونعبي موب ىلا قراظنأ لاق) راكستسالل

 ناؤسلا ىلع هرسجا مار ىو تعق تحو ع : ىرباذهى أب ابحالا ب واقتا بي رةتهيفوءالتبالا ن .هيفال كلذ ىلا بيجأامئاو

 ىاباكئاوغ ابسف ىأ 81 ىتتالضأ (ىتتي وغأ !امفلاق) لالا ىذ لح هماع لاخلا ىف هنملازلادوجو عم
 تي ا ل ا ل ا يي ا ل ا ا لا ل ا 0

 مسقلا لعفب قلعت: ءابلاو 1 0 2 2 ,

 تنصف هردقت فوذدحلا هالتباف سيلب اهللأو دعربكةسا ج اجزل' لاق ةناهملاو لذلار اغصااو نين اهملاءالذالا نم كن | ىنعي ( نب رغاصلا نم

 5 وكنتوأ مدقأ كئاوغ' 00 : ا 2 ريا ضرآلا علا -1ناكز بكور ةلتاوزاعج كا

 مقأف أ فلانا لاق ىنعي(ل )اهنمج رك ىتحاويف عوربةثر نامل كاف ورتبو رانا نبك افئاخالا ضرالا ل دءالف

 ب ندعقال) كئاوغإب ةحنلا ىهو مهروبق نم ىنعي(نوثعبي موب ىلا) ىنتءالف ىنلهمأو نرخ اى( ىرظنا) كلذدتع سلبا

 (ميجنتلا كارد 1 مل_عدقو لاهمال هب اد سلب |ثييخلا ةلاهج نما ذهوةعاسلا مايقدنعةرشنلا

 قي رط ىلع مه نطرتعال بح _ةدواحل او ءاقباا باطق توللاقثاذ نوكين ادركهنكلواين دلا ىفءاقبلا ىلا ىلا هتةنلا قاخ نءدحال

 درال اد-درتممالسالا ةدم ىلا عت هللا ني, دقو نياهمملا نب رخؤملا نه ىنءي( نإ رظناا نم كن )هل ىلا.ءتهنلا( لاق) لب لآسام ىلا

 ضرءتءاكدصال اضرعتم !| ىوالاةخفنلا وه كلذو .ولعملا تقولا موب ىلا نب ر_ظنأا نم كنا ىلاعت لاَمتف رد ل !ةروسىفةلهملاوةراغنلا

 هعطقيل قي رطلاىلعّودعلا ١ نيذلانا هانعمت لدا ظني دحأأ سداو نب رظنملا ندكل !هلوق هج واه تلق ناف مهاكق الا توك نيح

 ىلع هباصتناو ةلباسا | ىلع ىأبف ىنعب (ىنب ١ وغأامف) سيلبا قع (لاق).مموهفم طاح ابتقولا كلذ ىلا نور ظنم ةعاسلا مهماع موقت

 ب رض كاوقكف ردافاا مط ند هقال) لاقفأ تبان ىتآي وغأهلوقدنع مالك- !امثو ةيماهفتساام نوكست اذ_ه ىلعف ىنتللضأ ئث 3

 نلهظلا ىلع ىأر هظ!اديز ْش ناك ئذلا ىفا ىلق فت عقو أ امف هانعم ليقو ىابا كئاوغابفهري دقت مسقلا ءاب ىه ليقو ( مت ةدسملا كطارص

 ىف ناك هنا سواط ن-عو ْ لع شلال هب مق ةسملا كطارمد مط ن دعقالىدطا نع ىنتالض وءامسلا نم ضرالا ىلا ىطورهببس

 لج رعاؤ مارا دحتسملا | لاك هنوكتادي ىذلاو رطلا ميقت ملا طارصلابدارملا ليقو مالسالا قبر طوهومب وقلاك قي رط

 موقتسواط#إلاقف ىر.ةإ ةكم قب رطانه ميق:سملا طارصلاب دارملا ليقومث املا مسكي امو لطابا امط نب زأو مولا سوسوأ ناب كلذو

 هلليةف لجرلا ماقؤ ماقتوأ ا مدآىنب ندرال ةبآلا ىنعمو عبجلا ميهنالىلوأ لالا لوقلاو جحا هبدا اراالقوةردطا ن* مسهعنم نإ
 هيقف ل-ج رلاذهلوقنأ ١] لصاس كوسرت سلاف هك ؟ اغلا ىلأ ن ةربس نعىنتللض ممهئلضالو مهني وغالو كتعاطو كتدابع نع

 لاقهتمهقفأس يلب |لاقف || كنان نيدرذنو لست لاقف مال_سالا ىإ رط ىفهل دعق ةقرطاب مك نبال دعق ناطيشلا نالوقب مسوهيلعتا
 ويهرب اعل لئثك رجاهملا لثمامناو كءامسو كضر ار ذتو زجاج لاهقفةر>حطا قي رطب هلدعقو مس ًاوهاصعف كنئابآءابآو

 9 ىسفن ىوغأ ان لوقي : لتقتفلئاقتف لاملاو سفنلا عج وهف دها<ك لا ةؤداه1لا قي رطب هلدعقو رجاهفهاصعف لوطلا قس رفلا

 0 نان يل ا قرغناو ةنجلاهإ_دب نأ هللا ىلعاق- ناك كلذ لعف نذلاق دهاش هاصعف لاما مسقإ ودأ ارااحكشتف

 ل نيك || هلوقو ىلاسنلاهج رس ةنحل ا هإخ دب نأ هللا ىلع امت- ناك هدب اد تةووأ ةنلا هإخ دب نأ ةئلا ىلعاةح ناك

 انليعرا (هنطرما ١ م (مهلئامش نعوممنامبأ نءعو ,هفاخ نمو موبدبأ ني نممنينآلم) سيلبا نعا ارابخاقلاعت

 نم(مهنامجأ نواب: دلا || ىبفمييغراف ايتدلا لبق نم ىني مهفلخ نمواهبق يكتشف هزتالا بنس سئ عيا ا
 نمو) تانسملا لبق || ديا نيب نم ةرآلا_عجامتاو ىصاعلا مط ىلا مهلاامش نع مهنية رشا يا ياا ل
 تل (مهلئامشأ ءاروا نوفل مهنال مهفلة اين دلافرابتعالا اذه ىلعفاهبلا نو رادواهاان روباقنممهناللوقلا اذهىف

 مث مي لامش عجوهر ' مهفاخ نمو مهبولق ىفاهني زأ ىنعي م_هاين د لبق نم مهبدبأ نيب نم هنعةناو ر ف سابع نبالاقو ,هروهظ

 1 لبق نم مهلثام ث ن ءو مهتان بح لبق نم مهئاسعأ ن ءورانالوةنجالور وشنالو ثعباللوقافةزخألا لبق نم

 ةرضاح ىهفا اهد_هاش دوا, بمس ناسالاناللوقلا اذه ى مهيدي أ نيب نماين دلا لعجا-ءاو مهت أي اهني

 بايع ْن مم منان

 اهنم ىأي ىلا عب رالا

 لوقيفىدينإ نيد رع رآىلةناطب 0 نءام قيقش ن و ا ا ىلا . تاكد 8 1 2

 يس نمل ءونيقتللةقا ا ا ا 5 : نعواهقز رهن ىلع هلا

 فاردالا ىلعلدت نعزال نعنبريخالا ف وةباغلاءادتال نم «نيلوالا ف لاقوة دجسلاو_رلا ناكل مهنحت نمو مهفوف نم لقي إو



 دقو فاملظوهو ( نيط نمهتقلخو) ىنارونر هوج ىهو ( راننمىنتقلخهنمريخانأ )4١( لاق) مالسلا هيلعمدآلصأ هريقحتو
 نيطلالب ثييحلا أطخأ 0 مول

 هنموهراقووهتازرللذفأ

 كلذوربصلاوءايحاو رحل

 رافغتسالاو ةءؤتلاىلا هاعد
 ةدحلاو شيطلارانلا فو
 ىلا هاعد كلذو مقرثلاو

 بارتلاو رايكحتسالا

 ةد_ءرانلاو كلامملاةدع

 ةنايخلاةنظمرانلاو كلاهملا
 هنّم بارتلاو ءانفالاو

 نيطلاو ءامنالاو ةنامالا ,

 رانلاواهفاتيورانلا “طي
 لفغلئاذفهذهو هفلتتال

 دسافب لز ىتح سيلب ااهنع
 ىفانلوقو سياقللا نم
 ساق نم لوأ سايقلا

 نا ىلع سايق سيلبا
 دود صم هتنثشم دنع سامقلا

 نسايؤوصنئلادوجو دنع

 يصصالل دانع سلا

 باوجلا ناكف صومنملا
 ىنعنم لوقين أ كعنمامل

 هنالهنمريخانألاقامتاوإذك

 ريخأوةصق فنأةسا امل

 ىلع ل ضفلاب هسفن نعاويق
 هلْضْفَوإع ومالسلا هيلع مدآ

 هناكباوجلااهنم لعف هيلع

 دوح_لا نم ىنعنملاق

 ىهو هيلع ةدايزو هيلع ىلطف
 نأداعبتساو يمالاراكسا

 ارومأم هلثم نوكي
 دوح.سذا هاك دوحسلاب

 ج راخلوضفملل لضافلا

 اطبهافلاق) باوصلا نع
 ءامسلا نموأ ةنلا نم (اهنم

 تنك ناى هسريخان هلوقل باوج طهأف ىفءافلاو نيع_ذاوتملاو نيعرطملاناكم ىهو اهبف ناك هنال

 | نآهلوق ىفالةلكنوكنت لب وأتلا اذه ىلعفدب كتسمأذا مدآلدوجسلا نم كعنم يش ىأ سدلبال لجوزع
 هلوقو مسقأى أ مقأالهوقكوهفدحست نأ كعنمامربدقتلاو ديكو لل تاخدامناوةدئازةإص دجسنال

 باكلا لهأ لعل ىأ ب اتكلا لهأ لعالم هلوقو نوعجريىأنوعجربإل مهن ااهانكلهأ ةب رق ىلع مارحو
 ةدّئازب تسباو ةديفم' اص ىلءانهالةلكن اليقو نب رثك الاو جاجزلاوءارفلاو ىلا سكنا لوقاذ_هو

 نبدجأ نعىدحاولا يح لوقلا اذهىلدواط ىنعمالوأةدئازهنلاباتكن م ةلكنالاقينأزوجالدنال

 دجستال كل لاق نمدح_ىسنالنأ كعنمامهلوق ىنعمنالا ديكوتالو ةدئاز تسيل ةبآل هذه ىفالن ا ىحب

 نالاقي نأ كلذ ف باوصلا ىريطلالاقوءارفلا نعركبوب ا داكحلوقلا |ذهوهانعم ىلع مالكا مظن لمخ-

 هنعءانغتسا كجوحأرك ذ كرتف دحسنال نأ كجوحافدود>سلا نهكعنمامهريدقتافوذحم مالكلاىف

 هن اكفىعادلادارأو عنملا ىلاعتهلارك ذلاق ىذاقا نعىزارلا نيدلار فن مامالا لنوهب نيعماسلا ةفرعع

 هلأسملتلق نافاهماا ىعادلا نءلسي واهنم بكت ةميظع ىلا هتدنلا ةفلاخ نالدجسنالن ىلا كاعداملاف

 هراختفاوهرفكوهتدناعمراهظالوهلعب رقتلاو خس وتللهلأساءاتلقدب لعأوهودوجسلا نمهل عناملا نع
 امم لاء هتاميحن سلب !لاقىنعي (لاق ) هيلعهنلا بتي هل كلذلو مالسااوةالصلا هيلع مدآلددس>و هلصاب
 دجستال نأ ك. ءنمام ىلاعت هلوق ىف هنعهلأ امج باو< سيلا هنمريخان أ هلوق تاق ناذ ( هنمريخانأ) هنعهلأس
 فنأتسات اق هنمريخان أ لاقهنكتاوا ذكوا ذكى نعنملوقب نأهلىنبني ناكهنافدود.سلا نم هعنما بح لذ
 هتقانوران نمىنتفلخ) هلوقوهو باوجلا عضوم ىلع ليادا يو مدآ ىلع ضفلابهسفن نعاهبف ريبخ أةصق
 كلذوالص ا هنملضفأوةوقءنمدشأهنا ىأر ام هنمريخان لاق ةاورون أو نيالا نمريخرانلاو (نيط نم
 هللاو دع لهخ مالسلاوةال_صلاهيلع مدآهنم قاخ ىذلا نيطلا ىل ءرانل اوهو هذم قاخ ىذلا سذحلا لضما

 عافترالاو شرطلاو ةفخلارانلارهوج نمنا مول ملا نمنال ب اوصلا ق, رطاطخأو قمل هجو سيب |
 ىلع قباسلا باتكسلا ىلاعت هللا نمهل ق.سىذل ءاقشلا عم سلب | ثيبحلا لج ىذلا اذهو بارطضالاو

 نمو كالطاو بطتعلا كلذ هدروافهبر ماب فافختتسالاو مالسلاوةالصا!هيلعمدآلدودسلا ىلع راكتسالا
 هالصلاهيلعمدآل عادلا ناك اذه وتبثتلاو ءايمحاو م اوربصااوةانالاو ةنازرلا نيطااره هوج ىف ن أ مولعملا
 هتلئسمو هتئيطخ نهةب وتااىلا قباسلا باكلا ىف ى اعت هللا نمهل ت قبس ىتلا ةقباسلاةداعسلا عم مالسلاو
 نب ريس نبا لاقوألط خاف سيلب ,ساق نملو أ نالو 3. نب ريس نباو نسما ناكك الذلة :رفغااوهنعوقعلاهب ر

 ناىٌرامل ىلاعتهنلاهنءا سيلب اهساق ىذلا سايت اذه لص و سدد اةللابالارمقلاو سمشلات دبعام اًضيأ

 هاعج نمل لضفلاانأردبمإو نيط نمهتقلةوران نم ىنتقلخ هنمريخانأ لا ةفى :وقأو نيطاا نم ل ضف أرانلا

 ببسي لصحتاسأة] .ضفاااضي أور هوجللاو لصال |ةإ يضف ببسي لصحتالةب ريبخلاو ةياضفالا ناوالضاف هللا
 مالسلاوةالصلا هلع مدآهيفص صخ ىلاعت هللاف ىئثرقلا رفاكلا نمريخ ىشدحلا نموملاف ىمالا لوب قو ةعاطلا
 هنروأو مث لكءامسأ هم ء و هةكن المهل دجسأو هحور نم هيف خفنو هديب هقلخ هناوهو هريغاهب صخب ءايشاب
 هل تقيس ىتل| ةيانعال مال_سلاوةالصلاه ياعم دآهب ىلاعتهنلا ص خام كلذريةىلاةبادطاوةب وتتلاو ءابتجالا
 (اهنم طيهاف لاق ) ىاعت هل اوقدُو مدقلا فدل تقرسىتا| ةواهتسالدرطلاو ةنعالا ربك سالب !ث روأو مدقلا ىف

 رادختالاولازنالا طوبطاو ضرالا ىلا ءامسلا نم ل بقوةنملا نم طبهاةنل| هنعا سيلب ال ىلاعتهننالاق ىنعب
 قربكتت نأ كل سيلف ىنعي(اهيفريكشت نأ كل نوكي اذ ) فافس الاو ناوطاورهقلا ليس ىلع قوف نم
 اماذف لجوزعهللا مال فلاخريكتم ءامللا فوأ ةنهلا ىف نكسي نأ ىنبفي لهن ال ىتعاطو ىرعأ نعةنملا
 كنا جرخاف) ضرالا ف نوذكاسلار اكل مهو ى عت هللا ةءاط نعربكسشسملااهنكسي دقتفءامسلاو ةنجلاريغ

 نم
 كناج رخاف) ىصعتو (اهيفربكسشت نأ ) كلح صياف( كلنوكي اخ) طبهافربكشت



 01/4١0 ناميال هنافرافكلامه (هني زاومت فخ نمو) نوزئافلا(نوحلفملامه

 نزاوم ىنعي(هنييزا 0 ازجوةللا باو نوزئافلاوادغنوجانلا مه ىنعي (نودلفملا مه

 نماهظوظ> مهسفنأ اونبغ ىنعي ( .سفنأ اورمسخ نيذلا كئااف )ىلا «تهلوق ليادب رافكتلا مهو هلامعأ
 هللا جح < اوناكم هنا نارسس لا كلذ ببس ىنعب )ن وملظي انتاب اياوناك اه تاور ىاغ هاب اول لد زج
 توملا وا ا دصلار كى فأن ءىورام نور ةدالو نودححيهديحونةلدأو

 هلقتوامأ دلا ىف قحلا مهعابنإبةمايقلا مويهذي زاوم تلد" نمنز اوم ة”عاباطخخا نب رمعل هتيصو ىف لاق

 اا 5 2 نما زارت انقاب والي ن نوكبنأ ادغقحلاهيف 3 وب ناز قح و ميبلع

 0 اك انكمداو ىنعي( ضرالا فو انكمدقاوإ)

 عيجهي ىنعي ةشيعم عج (شياعم هيف مك- !اناعجو) ايف فرصتلا ىلع ةنردق ًاوارارقوان اكم هيف كلانلءج

 هن ىلاعق هللا ذا امامه د>أ نيمسق ىلع ىهر جتايح مايأ اهب نوشيعتو قازرالا اهبل صحت ىتلاعذ ةانلاهوحو

 عاون أفا رالاو بساكملا نم لص>تبام ىناثلاو براشملاو لك املاعاوب اوراق را

 كالذ نمهدابعل هني 5 ومرا دقاو هماعن او هللا لضفب ل ه<ام |ةقيقحلا ىف نيمسقلا الكو عئانصااوتاراجتلا

 اهب عنملل ةعاطلا بجو ماعنالاةرثكو هدابع ىلءىلاعتةللا نم ماعناملاعلا شراع عيج نا كلذب تبثف
 0 م راتب نو كورال ينل افاعت اوودابع لع لاتغألا اذه عمدت'ىلاعت نيب م ”اهما عدل دكعتلاو

 نالنوركشب 00 ا 0 0

 (كةروصوت انتلخ شاو) لانوس نينو هورنكل انج راهراهقاو معنا

 صالاناىضتقب :مدالاودجساةكنالللانلق ئلوق نوكيريسفتتلا 8 هما نافقراضاررس

 سمالان ا دلعمو ىنارتل ملك نالوهرب وصتو بالخل! نذهب نيبطاخلا ناخ دعب معن و ناك مدآل دودسلاب

 دقلو ىعلانوكينأ لمتح تاقهتي رذ قاخلبق مالسلاو ةالصا|هيلعمدآل دل

 ديفتمن هلك وكتتق مدآلاو دج سا ةكنئالللانلق ناك انربسخأ م ن ,وبطاغلااهمأك اروص مثك انقلخ

 مك انروص مث مدآىنعبو انقلخ دقلو ةبآلا ىنعم ىف ليقو ربما ىلعهب ربخلا بيتر ت ديفتالوربخ ىلعربخ بيترت
 ىلعوهرهظ ىف ىنعيك انرودمن مدآىنع م انقلخدقاو دها#لاقو .سابعنب!لوق'ذهو هت رذىنعي
 هبلص نم جرح نم قا هقاخ ىف ناك-فرشبلاوب أ هنالوأ مظعتلا ىلع عجل اظفلب مدارك ذا !نياوقلا نيذه
 انمكح مدآى نك ا.قلخ دقلو ىنملاوهدحو مالسلاوةالصااهيلع مآ ىلا عجرب ري وصتلاو قاخلانالبقو

 دوجسلا ةقيقحال مدآل مظعتلاو ةيحالا ليبس ىلع ناك هن او دوجسلا اذهىنعمىفمالكلاةرقبلاةروصىف

 ناكلب لية و نيدجاسللةابقلاكمدآناك امناوىلاعن هللاوههلدوحسملا ناو دوجسلا ةقيقح ناكل ب ليقو

 فالخ هيفمهضعبلوأ ةكئالملا عيد دوجسلاب مالا اذه ناكل هو ىلاعتهنلا ماب كلذ ناكو هل دوجسملا

 ةكالملادحسف ىنمي (سيلباالا) ةكسئالملاىنعي (اودحسف) ىلاعتهلوقوةرقبلاةروس ىف هرك ذ مدقت

 هللا نال ةكسئالملا نم ناكس يلب انا ىلع ل ديةبآلارهاظوهل ىنعي (نيدجاسلا نم نكيمل) سيلباالا مدال
 امئاو رون نمةكناللاوران نم قاخ هنال ةكتنالملا نم نكيول سيلب !نالوقب نسحلا ناكو مهنمدانئنس ا ىلاعن
 نكي مهنا هنع ىلاعتهلاربخ أ دحسي ملاملف ةكسئالملا عمم دالدوجسلابار ,ومأم ناكهنالة كمل نمهانثتسا
 هللا لاق ىنعي ( كتم أذا دحستال نأ كعنماملاق) ىلا متل اوقف مهنمهانثتسا اذهلفمدالنبدجاسلا نم

 نوكسالف لمح هعمربتعيأ ل
 فختف ريخ مسهنازيم ىف

 نذلا كئااف) مهني زاوم

 اوناكاممهسفنأ اوسخ
 نودحح ( نوملظيانتإب
 اهءرظلاو جلا تانآلاف

 ىااهعضومريغ ىف اهعضو

 اطدايقنالا كرتواهدوت

 (ضرالا فك انكمدقلو)
 ارارقواناكماهف ىلانلعج
 م انردقأواهيفك انكموأ

 انلءجو )ايف فرصتلا ىلع
 عج (شياعماهبف مل

 نم شاعيام ىهو ةشدعم
 |هريغو براشملاو معاطملا

 اهمالءايلاع رمهنهجولاو

 ءاملاف فئاخ فالح هءلصأ

 هنأ عفان نعو ةدئاز اهبف
 فئاحصب اهببشن زم
 لثم (نو ركسشتاماليلق)

 دق 89 نورك ذياماليلق

 (مك ارو مثك انقلخ ]| دق
 هيلعمدآ 1 ايأ انقاذ ىأ

 متروصمريغانيط مالا
 مم هليل د كلذ دعب هان روص

 اوددعسا ةكئاللل انلق

 ساباالا اودحسف مدال

 نب دعا نوعا
 مالسلاهياعمدال حس

 (دجسنالن أ كعنماملاق)
 كعنم ئثىأىأ عف رام

 ةدئازالودوح.لا نم

 دجست نأ كعنمام ليلدب
 الئلاهلثمو ىديب تقلخامل
 لعيل ىأ باتكتلا لهأ مع

 ليلدهيف (كترمأ ذا)
 22222222 222 ل مس م مما. سم سس سس ب م سس سس سس مس سس ع شح أ



 لامعالانزو ىأ(نزولاو)
 اهتجار نيب زييقلاو

 هربخوأ دتيموهواهفيفخو

 هللالأسي موب ىأ(ذئموب)
 ةلبجا تف نذل مهاسرو مالا

 نبودتلااهنه ضوعو
 مهتفدصلدعلا ىأ(قحلا)

 لدعالا مد نزون لق

 نانتخو ناس هلنازيع

 ةرذعللاعطقو ةفصنلل اراهظا

 ءاضقلا نعةرامعوهليقو

 لداعلا لاو ىوسلا
 نف) هتيفيكب لعأ هللاو

 عج سب ل
 نفىأ نوزوموأ نايم

 ةنوزولااهلامعأ تجر

 ىهوردفو نزواملهبتلا

 هب نزوتاموأ تانسحلا

 كنئلواف) مهتانسح

// 
 د ل ل ل 11 002 ----7لم -_ٍ

 تافلاؤلا اههةدئافافاماعناك اذاو نييئاغانك اموره مويلع نصقنلف هلوق نيب ونيلسرملا نلثسناو

 مهنالرافكلل خيب وتلا ادعي رقتلا تامول_هملاعيمج ىلاعتو هنا>مس هما عم ىل_سرلاو معالا لاوس ةدئاف

 هناللجوزءهنلا نعىنموهف تابثتسالاود اشرتسالا لا وساماف دوصقملا ىف خاب أن اكمهسفن أ ىلعا اورقأ اذا

 رهاظب هملعو تايئزلاوتايلكلاملاعلاوهفاهنوكد هب واهنوكل اح ىفواهنوكل بق ءامشالا عيمجملاع

 موب وهو ل-رلاو مالا لاوس موبن زولاو ىنعي( ملا ذئموب نزولاو) ىلا عت هلوق ولا هنطابب همادكءايشالا
 ناىلانب رسفماروهج بهذو لدعلا ىلا ىنعموءاضقلاانه نزولابدارملا دهاجلاقو لدعلا ةمايقلا

 نينامرد-ةةفاك( لكن ةفكو ناسل هلانازيم بصني لجوزءهللا ناكلذو نازيملا|لامعالا ن زو نزولايدارملا

 نازيملا هب رينأهب رلأس مالسلاوةالصا|هيلعدواد نا ثيدحلا فءاجىزوملا نا لاق برفملاو قرشملا

 لاقو ةرمياهم“ المىدبع نعتيضراذادوادايلاقف تانسح هيتفك “الع نار دقي نم ىطا لاقفداياهاراف
 صعب ىلع مهضعب نمدرو مهن نز لجو زعهب رهللوقيف ةمايقلاموبنازيملا بحاصليرب_جةفيذح

 تائيس نم ذ-_خأ ةنسحهل نكمل ناف ةنسح نمهل دج .وامملاظلا نم مولظملا ىبعدريف ةطفالو بهذ مث سبلو

 ريداقم )عيل جوزعهنلا سيلأت لق ناف للا لثمهيلءولجرلا عجربف ملاظلا تائب ىلع دربف مولظملا

 اهنمو هدابعلظياللجوزعهللاناولدعلا اراهظااهنم كح هيف تلق اهتزو ىفةمكسحلاا ف دابعلا لامعأ

 رشوريسخ نم مطامدابعلا في رعتاهنمو ىبقعلا ىف ىهبلعةلا ةماقاوا.:دلا ف كلذب نامل قاخلا ناحتتما

 ظوفحلاح وللا فدابعلالامعأت ين ىلات هن أ هريلظذو ةواقشلاو ةداعسلا ةمالعر اهظااهنمو ةئيسو ةنئسحو

 ىءامأعلا فلتخ ا مثىلاعتو هناحبس هياع نايسناازاوجريغ نم مدآىدب نيلكوملاةظفحلا فئاو يف مل

 ثردح كلذ ىلعل دب وتائيسلاو تانسحلااهيذةبوةك-!لامعالا فئاثص نزوت مهضعب لاقف نزولا ةيفيك

 لج وزع هللانالاق لسو هيلعهلنا ىبههللالوسر نا ضاعلا نب ورمي نب هللا دبع نعىوراموهوةقاطبلا

 دم ل ثم لجس لك الجس نيعستوةعستهلرشنيؤة-ا.قلا موب قئالدا سور ىلءىتمأن مالجر صلخيس
 لوقيفرذع كلف ل وقيف براياللوقيف نوظفاحلا ىبتكك تماظأ أي ثاذه نمركسنتأهللوقي مثرصبلا

 دهش هيف ةفاطب هلهنلا جرخيف مويلا كيلع لظال هناف ةنسح ان دنع كلنا ىلب ى لاعتو كرابت هللا لوقف برايال

 هذه عمة فاطبلا:هذ_هامبرايلوقيف كنزورضضحا ل اوقيفةللالوسرادمم نأدهشأوهنداالاهلاال نأ

 تالجسلا تشاطف ةفمكى ةقاطبلاو ةفك ف تالحسلا عضوتف مويا كيلع ظالهداف لاقينتالحسلا

 لامجالاب توي سابع نبا لاقو لبنح نبدجأو ىذ_زنلا هج .رسأ ئثهننا مسا عملقئبالوءقاطبل |تاقثو

 ناسابع نب ١لوق ىلعف نازبملا ف عضوتف ةحيبق ةروص ىلعةئبسلالامجالاب وة:سحةروص رع ةنسحلا
 قوغبملا ل ةنوةفخوالقثر روصلا كلت ف ىلا عت هلا قام ونازيملافر روملا كت عض .ونواروصرّوصتتلامجالا

 هللا ىل_دىناا نع هنعهللاىضرةزب رهىلأ نعىو رام كلذللدتساو صاخشالانز وناهن ا مهضعب نع

 ىفهاجرخأ ةضوعب حانجىلاعتهثلا دنع نزيالةمايقلا موب نيمسلا ميظعلا لجرلا ىئأيل هنالاق هنأ اسويلع

  نزيالهلوقب دارما نالنازبملا ف صاخشالا ن زو نمرك ذام ىلع ليلدهيف سبل ثيدحلا اذه و نيكحصلا

 نز ون لامعالا فئاكص نا لاق نملوق حئيحصلا اوهجلوهدسج نزوال تمحو هرادةمةطوعب حانج هللا دنع

 نازيم عج(هني زاومتلقننغ) ىلا هنهلوقوهو كلذ ةقيقح لعأهللاو نزوتو دسجت:لامعالا سفنوأ

 هنا ليقو دحاولا ىلع عملا ظفل مقوت دق برعلا نابهنعسيجأو عجل اهجواف دحاو نازيمهنا| ذه ىلع دروأو

 نزولا متيالوناسللاونيهاشلاو نيتفكسلا ىلع لمتشي نازيملا نالهعجام ا ليقو نازيم دبع لكل بدني

 كئاواف) ردقو نزواط ىنلاةنوزوملاةنسملا.هلادعأتحر نم ىنعي نوزوم عجوه ليقو هلك الذ عامجابالا

 ك0 2 225ت5تال22 5 575777 ا

 ره



 وك ذثن ووك ذنىأ نورك ذنب بضئاليلفو هريغنوعبتنوةهللازبدنوكرتت ثيح (نورك ذياماليلق) عدبلاو ءاوهالاو ناثوالا
 ىلامتقاذاهلوقك يداهاندرأ أ (هانكاعأ) باو نيت( رق نمد ( د ىلش نور ذاكرة دي زامل

 (ا/ا/) ىنعيلاخلا عقوم مق 'وردصم(اتاين الانبا ذع ( انساب إل هاه ًءاج (اهءاخ) ةالصلا

 | ةدسافلاءاوهالاو عدبلا عابناو مانصالاة دابعب كو سمأيف ناو سنالا نيطايش هنود نماولونتالو قعملاو

 | هلوسرةنلا عامل (اهاك-اهأةب رق نمكو) ىلاعتهلوقق الياقالا نوظعنن ام ىنعي ( نورك ذئاماليلق)
 اوعيشي ل ناهسأب و هتمقن مهرذح مهيلاهلزب ًأام عابنابهتمأ سعأو عال ناو رادن لاي ا هيلع هللا ىل_ص

 ةبرق نمغو ممر ىلاعت لاققديعولا نمم ىمأ نع ضارعالاو ةعباتلا كرب قام ةبآلا هذه رك ذفهباو ىمأام

 سبل ليقوةب رقلاالةب رقاا لهأ كالهالابدوصقملانالةب رق لهأ نم ؟وهريدقت فذح هيفليقاهاكلهأ
 وهوسأبلاءىجيتلقناف انباذعىنعي (انساباهءاخ) اهلهال كالهاب رقلا كالهانالفذح هيف |[ “

 انمكحةب رق نمو هانعمتاقا:باباهءاؤ اهانكدلهألاةفيكف كالهالا لة نوكسامناباذعلا
 نكب ملف ىلا تنسحاف ىتيطعألاقياك اعمناءقيدق سأيلاو كالطاءارفلالاقو انساباهءاؤاهك الهإب

 تنسح ًاوأ ىلا تنسحاف ىنتيطعأ كلوق نيب قرفالهريغلاقواءماعقوامئاوهدعبالو ءاط-الا لبق ناسحالا

 مهوأ) اوحبص»نأل بقاليلانب انعاهءاف. ىنعي (انايبإ) رخآلا نمالدءامه حن وكيف ىتيطخ افلا
 انساباهءاؤ- ىنهملاو موناهعم نكي /ناوراونلا فصن ة>ارتساوآراهماا فصن مون ىهوةلوايقاا نم (نلئاق

 دوصقموةلفسغلا تقو كلذ لكو ةريهظلا تقو نول اق مهواراهنوأ نومئان مهواليلهل نيعقوتم يغمهدةلفغ

 ديءوهنيفو باذعلا لوزن تقو ىلع مط دنةرامأ مدقتر يغنم مسهنمةلفغ نيح ىلع باذعلام هءاجهنا ةيالا

 اهف)ةدحاو ةعفد ل زن لزئاذا هللا ب اذع ناذ ةحارلاو نمالا ب ايساباو رتغتال مط ل يق هناكرافكتلل في وو

 || ىنعمي وءاعدالا ىنعي نوكتىوعدلاوان_-اباهءاجىتا ةب رق له ءاعدناك اف ىنعي (مهاوعدناك

 كناجسابف مهاوعدىلاعنهلوقهنمو نينمؤأ' ىوعد اص ىفانكرمثأمهالابرعلا لوقت: هيوبيسلاقءاعدلا

 مهنعباذءلادر ىلعاوردق مما ىنعب ( نيلاظانك انا اولاقنأالا )انب اذع ىنعي ( انساب مهءاجذا) .هملا

 يني م را نذلا ع نانداف) فا رجالا عدت تاخرت دوبل 0 2 ًالصاح ناكر

 كلذف 500 اا مص اسما ىلا ميدو انتالاسر تف له مالا !ىلا مهانلسر نبذل لسرلا

 لاس و نيلسرملاهباوباجاانعسانلا ىلا هتهننا لأي ةبآلا هذه ىنعم فام_منء هللا ىضر سامع نبالاق

 لاح ىدسلالاقو نولمعياوناك ا ماكس يف ةمام ٍيقلامويإ باتكسلا عضوي لافهنا هنعواوغلب امجنيلسرملا

 ىلا آلا ردهنعرب أدق تلف نافهاواسرأ ااماوغلبلهلسرلالأسي ول_سرلاهب تءاجامفاولمع مثالا

 كدت اىلع مك لاجل موا اا 5 اوقف رطل مهتغأ ىعاوفرتعام

 ىلا مهب رتالاسر اوغلب دق مهاب لعل اعم لس 1 0 خبب ونلاو عي رقنلا

 نعام اولاقف لسرلا نمةلاسرلا غلبت رافكلار كت أةمايقلا مون ناك اذاتلق د محال نممهياا اواسرأ نم

 اوغلب دقم . ينأممالا نم موبلا اولسرأ نم ىلع مهمداهشتسالاهجو ىلع لسرلا ةلئسم ناكفريذنالوريشب نم

 مهنالاضي ار افكلل خيب وتلاوعي ر ةالاك ةلئسملاذهنوكستف مالا نمهيلا اواسرأ نم ىلا مهم رت الاسر

 قع (مب ميياعنسعسلا) ىلاعتهلوقووو مهماذعو مهتاوهو مهع زخ كذب دلدعا ل عرلاعبو اوركنأ ١

 2 مهن ع ىنعل (نيبئاغادك امو)ايندلا ىفاولمجاب نيقي فرق ميلا اواسرأ نمو زسرلا ن مخالف

 مهو )انسحانامب تابلاهقي نإ* كا

 ىلع ةفوطعم لاح (نولثاق

 مهءؤ ليقدنأك انا
 امناونينئاقوأ نيتئابانساب

 الدو'والب نولثاق مه لق

 سرافوهدب ز ىءاج لاقي
 ىلع فطءامل هنالواوريغب

 واولا تفذح اهليقلاح
 قرح عامجال الاقثتسا

 وأو ىهلاخلاواو نال فطع

 لصولل تربعتسا فطعلا

 ناتقولا نان هصخو
 نوك.فةلف+اتقوامهال

 دش امهبف باذعلا لوزن

 هيلع طواموقو مظفأو
 ليلا اوكدهأ مالسسلا

 بيعش موقو رعسلا تقو
 ةلوايقا!تقو مالسلا هيلع
 مهراليل ىأاليل اتايب ليقو

 نولئاق ,هواراهنوأ نوما
 (م_هاوعد 0 اف)

 ءرضتو مهؤاعد

 مهءاجامل (انسإب مهءاجذأ)

 اولاقنأالا) باذعلا لئاوأ
 اوفرتعا (نيملاظانك انا
 كرشلاو مهسفن أ ىلع لظلاب

 كالذمهفنب /نإ_ح

 نأو ناكمسا مهاوعدو

 سكعل زوجي ورجل اولاق
 لسرأنذلا نائسنلف)

 لادم لحا ب ١

 لسرملا نإ ًانلف ىأ مهلا

 اوباجأاسع مالا مهومهبلا
 ةرهاظلا مطاوحاب نيملاع )ع( مهم ناك أم مهبل لسرملاو لسرلا ىل. ( موبلع نصقن.ف)هباوبيجأ اامم (نيلسرملا نلاسنلو) مهلسر هب

 مهؤايبن امهيلع دهشو



 ببي رةتآوهامنال ةعرسلابباقعلا مصوو أهراكشب ماق نمل (ميحر روفغلهناوإ هثمعت رفكن مل (باقعلا عب رسسكب رنا) كولمملاب

 نيعبس هي ىلاعتهللا لكو حبصي نيح ماعنالا لوأ نم تانآ ثالث رق نم لسوهيلع هللا لص ىنلا نءبرقاوهوأ ارصبلا حلك الاةعاسلا مأامو

 هل ,ةكوهنوظفح كلم فل

 »4 قدموقوك ثتسو

 ميحرلا نمحرلا هللا مس #

 راتخ ا جاجزلا لاق « صملا

 سابعن!لاقأم هريسفت ىف

 ملعأهللاانأامهنع هللا ىذر

6 - 
 باكوهىأ فوذ#ادتبم
 دارملاوهتفص (كيلالزنأ)

 نكيالف) رولا باتكسلإب
 هيف كش(خرحكردصفف

 نالاحرح كشلا ىمسو
 هجروحر دصلا قيض كابشلا

 حرشنم نقينملا ناك
 كشالىأهحسفنمردصلا

 جرحوأهللا نم لزغم هنا ىف
 فاح ناك هنالهغلبتب هنم

 هل مهبدكحتو هموق
 .اكف مهاذأو هنع مهضارعاو

 ىذالا نم هردص قضي

 هاهو هللاهئمافدل طشخالو

 ىونلاو مهم ةالايملا نع

 نمهيفو جرح لاى اهجوتم
 تطعالءافلاوهيقام ةغلابملا
 هتلزنأ باتكلا اذهىأ

 هلازنا دعب نكي الف كلا

 ماللاو كردص ىف جرم

 لزيإب قاعتم )هب ردنعل) ىف

 هبكراذنال كيلالزنأ ىأ

 مهفح ملاذا هنال ىهتاب وأ

 هنا نقيأاذااذكو هرذنأ
 نيقيلاهعجش هللا دنع نم

 قنرك ذتو هب رذ:تل ىأ اهلعفرامضاب بصتلا ل ىف

 ا ىرسب تايآس خو نا.ءام ىهو ةيكمفارعالاةر وسب ةمايقلاموبىلا مطاع أل ثم
 ايندل ىفمهك الهإبمئادعال ىنعي (باقعلا مي رسشكب رنا)ىلاعتهلوق وهو بيغرتلاو في وخلا هبيصن

 هبه يمأمف ىلاعتهنلاقوقحايفوم دبعلا ناكناوبي رقوهف تآوهام لكنال ةعرسلاب باقتعلا فصوامناو

 بونذلىنعي (روفغلدنا او) ىلاءتهلوقوهو ُغ مير ك-لاو في رشتلاو بيغرتلاهببصن ناكهنعهاهنوأ

 هباّدكرارسأوهدارع ملعأةللاو هقلخ عيمج ىنعي (ميحر)هتتعاط لهأو هئايلو'
 36 فارعالا ةروسرب_سفنإلب

 ىوروةداتقودي زنب رباجوءاطعوةمركعو دهاجمو نسحلالاقهب و سابع نب !نعكلذىور ةكتلزن

 لتاقملاقوةداتقلاق هب وتناكىنلاةِب رقلا نع مطأساو اهو أت انآس جالا ةيكماهنااضيأسابعنبا نع

 ىهو مداىنبنمكب رذخ أذاو هلوقىلاةب رقلا نع ملأساو اطوأ ةين دمفارعالاةروس ىف تانآنامن

 فرحأةرشعو فرح ف لأ شعة-لعب رأو ةلكنورمشعو سو ةناهلثو فال 1ةثالثو تايآتسو نانئام

 د« ميحرلا نجرلا هننامسإلم

 م-قصلاناهنءو لصفأو ملعأسلاانأهنعو لهفه ءان أهان عم سابع نبا لاق (صللا) لجوزعهل وق

 مساوه نسحلالاقو نآرفلاءامسأ نم مسا صملاةداتقلاقو ىلاعت هنناءامسأ نم مساوهو هبدننا مسقأ

 حاتفم ءاللاوهلل' همساحاتفم فاالاةيلاعلاوب أل اقوروصملا ىلاعتهمساضعب وهىد سلا لاقوةر ,و-ال

 هللا ثأسا ةعطقم فورح ىه ريقور روبصو قداصه مسا حاتم داصااو دي همسا حا هم ميملاو فيطاهمسا

 لد ىلاعم ىوتحن فورح ىهليقو مظعالاهمساف ورح ىهليقوزب زعلاهباتك فهرس ىهو اهماعب ىلاعت'

 ةروسلوأ ىف روسلالئاوأ ةعطقملافورحلا قاعم ىلءمالكلا طسب مدقتدقو هدام ىلع هقاذا هنا

 ىنكيالف) نآر قلاوهو داي كيل !هناهلزنأ باتك اذه ىنعي ( كيا لزنأباتك )ىلاتهلوق 0 رمل

 تازئأ ىنعي (هب ردنتل ) سانلاىاهبتلسرأ امةيداتو غالبالاب كردص ىةيالف ىندي (هنمج رح كرد

 نينؤملاهب ظعنورك فدلو ىنعب (نينمؤما ىرك ذو)هراذناب كت يمأ نمهب رذنتلد_هايباتكلا كيلا
 ىف نكبالف نينمؤملل ىرك ذو هب رذنتل كيلاءانلزنأ باتكمري دق: ميدغتلاهانعم ىذلارخؤملا نمادهو

 عاسنالاةاةوردصلا قيض نمالا نوكسال كشلا نالهنمكش ىف نكن الف سابع نءالاق هنمج رح كردص

 سانلااهبأاوعبتا كموقل داي رق ىأ (كبر نم كيلا لزئأاماوعبتا) ىلاءتهلوق © هللصحامهيجوت

 ءابناب ت ص أ مدآن باي نها لاق نايبلاورونلا وىدطلاهيفىذلا نآرقلا نم ىنع ب 2 نم كيلا لزن ام

 دهون و اهانعمامو تلزت أ ميف لعتن أب جو الا ةيآت لزنامهئلاو لسوهيلعهللا ىلص دمت ةنسوهنلا باتك

 لوسرلاك ان اموىلاعت هلوقل لزن  اممدناف ملسوهيلعهللا ىلص ىئنلاهبى ألم ونآرةلااوعبتا ىأجاجزلا لاف

 لوققراذنالا ملسو هيلع هللا ب صهلوسر ىمأ ل ىلاعتهندا نا ةنبآلا ىب-عمو اوهتافدنع5 اهنامو هودفن

 ةكلا نمهيلع متأاماوكرئاو مكب رنممكيلالز اماوعبتا مطل قو .وقلرذنأ مالكسلا ىنعمناكمب رذنت

 باطخوهليقوكب رنممكيلا ل زن اماوعبتا مهلوقتف نينمؤملاهب رك ذو هب رذنةهانعم ليقو كرشلاو

 هياعلدب وكر شلاورفكلا ن.هيلع مت اماوكرتاوكب ر نم كيلا لزنأ ام نوكرشملااهبأاوعبنا ى أر افكلل
 مهوعبتتقءايلوأ كرمثلاورفكلا ىلا كت وعدي نيذلااو ذختتالو ىنعب (ءايلو هنود نماوعبقتالو) ى عت

 11 11 1 11ج وا 210 51 15 1و ضال 1101111ةطس الذ كلطنتل اة تفس تاكد لووألا

 ىعملاو

 باتك وه ىأ باتكىلعفطعلاب مفرلاوأ ريكذ تلا ىنعممسا ىرك ذلاف اريك

 هلوو

 ىأ( مكب ر نممكيلا لزتأام اوعبتا) ىرك ذللوراذنالل ىأر ذنتل رع ىلع فطعلاب ا و'فوذح اه رغد املا وتو

 ةدابعىلع موأمهيف سنالاد نجلا نيطايثنم هنود نم اولونتالو ىأ (ءايلوأ )هللا نود نم (هنود نماوعبتتالو) ةنسلاونآرقلا



 ىعذو ادياعلا ك_سانلاو قدامعىأ (ىكسنو الص نا ل-ف) شي رقرمشعمابهنلاب ( نيكرماملا نم ناك امو) ميهاربأ نملاح (افين>)

(/1) 
 لكى مست برعلاو ةماقتسالا ىلا ةلالضا| نعل .موهو لمملا فينا ىف لصالا (افين>) هلعنإ رشو مهاربا

 مهاربا ىنعي ( نيكرماملا نم ناك امو) ءالسلاهياع مهاربا نب د ىلعهنأ ىلءاهيبفتافينح جحوأ نتتخا نم

 /ميهاربا نا ىلاعتهنداربخاف ميها ربا نيد ىلع مهن نومعزب مهنال شي رقرافكى ل در هيفو ملسو هيا ءهّنلا ىلص

 ديعسو دهاجم لاق( ىكسنو) ىفالص نا داي لقى" ( قالصن ا لق) مانصالا دبعب نمو نيكرمشملا نم نكي
 ةدادعلا كسلا ليقو ةرمءلاوجحلا ىف ةحيبذلا عضوملااذهىف كلاب دارآىدسلاو كاحضلاو رييج نبا

 جيذو جحوةالص نم ىلاعتهللاىلا هب بر ةةءام لكك سنلا ليقو جملا لامعأ كسانملا ل_يقودباعلا كسانلاو
 كساندبعتإلليقو ةكيسن اهنمةكيبس لك ةضفلا كئابس كلا لاق ىفارعالا نبا نع ىدحاولا لقتوةدابعو
 لياد كو ىلالص ناهلوق فو ثلا نم ةصاخلا ةكيدسلاكا اهاق_صو ماثالا سند نم هسفن صلخ هنال

 هيقوهل كد رشالنيملاعلاب رش هلوقاذ_هدكؤب وةلنصالخالا ىلع درعأ ااهميدؤي تادابعلا عيج نا ىلع

 الماك الان وكن أ ىه.ذيالةننناك امناللاهكلاو مال اهجو ىلءالاىدؤنال تادابعلا عيج نا ىلع لياد

 قايحىأ (قىتام وىايحم 9 الوبقم ناكتادابعلا نمةفصلاهذهم ناك اههلةدايعلا صالخ | ع.امات

 تماذا ىناممو اصلا لمعااب ىايحم ناهانعم لو ىتتيع و ىنديح وه ىّآهردقوهئاضقوهللا قا ىتومو

 هللا نام الكل !ذفه لصاحو هللا نم ىنام دعي ى ازجو هلل قايح ىفيىتع اطناهانعملمقو هلل ناعالا ىلع

 هللا قا ةءقاواهاكهنومو هتاي>وهنادامعرئاسوهكسنو هتالصن ا نيبينأ ل-وهيلعهللا !صهلوسر سصعأ

 اصلا لمعلاو ناميالا نمهياعت ,ومأو قايح ىفهتنن أ امو( قامو ىايحو ) ىو

 رئاسوردقلاو ءاضقلاو قاذغاو ةدايعلا ىف ىنعي (هلك رسال نيملاعلا برهلل ) هلوقيدارااوهردقوهئاضقو

 لوأانأو) ترمأديحوتلا| ذه وداي لقىنعي (ترمأكلذب و) هقاخ نم دحأ اهمف ةكراشبال هلاعفأ

 لة)لجوزءهلوق قهردق وهثاضقل نيماستسملا لوأان أو هانعم لةو ةمالاهذه نم ىنعب ةداتق لاق (نيماسملا
 (ٌنوثلكب روهو)اطاوأ اديس ءطأ هتلاريغأ كموق نم رافكسلاءالؤط داب لق ىأ (اب رىئب أ هللاربغأ
 ىلا عجرا لسو هيلع هلا لص ىنللاولاق :رافكلا نا كلذو دحأ هيف هكر اشبال هكلامو عيش لكدس سوهو ىنعي

 ادرلجؤوزعهللال.ةف مرازوأ نع لجل يبساوعبتالوقتي ةريغملا نب ديلولا ناك سابع نبا لاق انذيد
 ىنعي (ىرخ أرز :ةرزاورزنالو) هريغ ىلءالهيلعىنامل مث نا ىنعي(ًهياعالا سفن لكبسكتنالوإ هيلع
 مب رىلام) رتب: ذب دح اخ اًويالو ىرخ ل ج ةلماح سفن لمحت الو ىرتسأ مث مس فن ذخاؤنال

 اهنورمعتو اهفمهنوفا# ضرالا ف مهنمم'الخ ملعف مفاختسا او ةيلايلا مهالا نم ملبق ناكنم

 لقعلاو فرشلاو قزرلاو قام لا فض عب قوف مهضعب لع هدابعلاوح أ نيب فلاخ ىاعتهنا ىنعي (تاجرد

 ىوقلاو لها+ل او هلاعلاو عيضولاو في رشلاوريقفلاو ىن-غلاو حيبقلاو نسحلا ا مهن لعث- لضفلاو ةوقلاو
 ىلاعتو هناصسهللا ناف لضبااو أ لهجلاو از كا !لجال سدل تاجردلا ىف قالا نيب توافتلا اذهو فيعضااو

 ىنعي (8 انا امفىكوابيل) ىلاعتهلوق وهدف ناصمالا وءالتبالا لجال اوها او صقنلاتافض نعهزنم
 فب رلاوهرقفب رقفلاو هانغب ىنحلا ىلتبي ىنملاوهدابعلاوحاب لعأوهو ربتخاو ىلتبملاة] ءاعم عكلم عي

 باوثلاهيلعنوكدام تمر هظيل هقلخ فانصأ عيجج نم مهريسغور حلاو دبعلاو هن ءان دب عيضولاو هفرسثب

 ناك ارصقمناكناف هبرمأامايفوم نوكنأاماوهب فاك امفارصقم نوكنأاما ديعلانال باقعلاو |

 ههجولةصلاخ (نيملاعلا برهن )
 نوكسب قامو ىايحم

 قاثلا حتفو لؤالا ءايلا

 هريسغ 0 د

 ئث ىف (هل كي رشال)

 لوأان أوت سمأ) صالخال

 لكمالسانال ( نيماسملا
 همم |مالسا ىلع مدقتتم ىأ

 (! رىثبأ هللاريغأ لق)

 ىلا هل مهتاعد نع باوج
 ةزمطاو مهتطآ ةدامع

 لوعفملا دقتو هريغابر

 وهو) مهأ هنأب راعشالل

 هنود نم لكو ( يش لك -

 دوجولا ف سيل بول م

 (اهماعالا سفن لكبسك-:

 اوعبنامطوق نع باوج
 م اياطخ لمحنلوانل يبس
 مى رخأرزوةرزادرزت الو)

 ع سفن ذ_خؤنال ىأ

 ىلام) ىرنأ سفن بنذب
 ا: مكتبنيف عج مكب ر

 اهومتقرف ىتلا نايدالا

 ىل_مادمت نال (ضرالا

 نييبنلا مناخ لسو هيلعهتلا
 مهالارث اس تفاخدق هتمأف

 اضعب فلك :وهضعا نالوأ

 هضرأ ىفهللا ءافلخ مهوأ

 نوفرصتيو اهنوكلع
 دايس كاسح سا سلا قر ك3[ 5: قوف كضعب مفرو) اهيف

 دعب ةعفر ليق هناكردصملاعقوم ةعقاو ىهوأ تاحرد ىلاريد-ةنئاوأ ناث لوعفم (تاجردإ) كلذ ريغوقز رلاوفرسشلا ف (ضعب
 كلاملاوريقفلابىنغلاو عيضولاب في رششلا عنصر فوكو ةمعنلا كال: نوركسشت فدكلاملاوهاجلاةمعن :رمىك اطعأامف(8 انكابفكوابيلا)ةعفر



 ى(ئثفمهنمتسا)اه
 نعومهنعل وسلا نم

 مهءاقع نموأ مهقرفت

 منةنلا ىلا مه مأ اعا)

 (نولعفي اوناك ام مسبب

 نم) كلذ ىلعمهي زاجيف
 سمع لاف ةتلسملاب ءاح

 رشعهربدسقت (اطاثمأ
 هنأالا اطاثفأ تاتسع

 زيمملا شنجلا ةفص ميقأ

 ءاج نمو ) فوصوملا ماقم
 اهلثمالا ىزجي ال ةئيسلاب
 ضني (نوملظي ال هو
 باقعلا ةدايزو باوتلا
 (ىن ريفا دهىننارق)

 كا) قدمو رعوأ ىر

 بص (اذيد مقتسم طارمص
 ىلا امم نمله _.ءلا ىلع

 هانعم نال ميقّتسم طاربص

 هلوقليلدب اطارمص ىفاده
 اهقتسم اطارص مكي دهيو
 ديسكماق نملعبف (اوق)
 ماقلا نم غلب وهو داس نم
 ردصموهو ىناشو فوك اهق

 1و هي تاضو ماعلا ىفع
 ناب فطع (مههاربا

,/: 
 ريتا ا3737377307072727ْلللل

 ا نم ل_ءافتىراجتتلاهبحاصب باكا ىراحتءاكءاوهالا مه ىراجتتهلوةوهتمأ نم مهلعجذا نيدلاوةلم ا

 نادوعسم نب لاق 1 د هاا هاوس

 "افا ا ومالازب

 اهو ردك لق ل ين نعتز لد ةوقوؤل موق ص سو يلع 8

 لاق نمو رافكتلاو ىراص:لاو دوهيلاةيآل نمدارملانالوقب نملوق لعاذ هول قل ةب اهخوسنمةبآلا

 كنم مه هو ءىرب مهتم تن أى ئثف مهنمّتسلما نعم لاقةمالاهذه نم عدبلاوءاوهالا لهأةبآلا نمدارملا

 ىلا مهىمأ امنا هيحاص نمءىربانمدحاو لكى ىنمتساو كنمتساف'ذكتلعف ناب رعلالوقتءآرب

 ءاج نم ) فاعتهلوق 9 ةمايقلا اودر واذا ىنعي(نولعفياوناك ام مهني م) أفاكملاوءازجلا ىفىنمب (هللا

 قاهلثم ىنعي (اهلمءالاى :زحالؤ ةثيسلاب ءاج نم 2 هلل تان .رمشع ىنعلإ (اطائمأ ارمشعوإف ةخسحلاب

 ىهةئيسلاو هساالاهلاال لوق ةنيسحلاناامهد_-؟نياوق ىلع ةئيسلاوةنسملاهذ_هيفاوفلتخاو اهتلباقم

 بيج ا واط اثم سشعاهل'اق ءازج عجب ىتح اطل ثمال د يحول ةلكنا لوقلا اذه ىلءدروأو هنلاب كرسشلا

 رشعلاقامناوءا و انتعاشا نموللا نإ جاردق ىلع ىزاجب وهف هلل دنع مولعمو دق ةنسملا ءاؤج نايمنع

 0 ظفللا نأ ىناثلالوقلاو اهسنج نماهلثم ةئيسلاءازس كلذكو ديدحتللال ناعالا ف بيغرتللاط اثمأ

 ةرمثعلاب ريدقتلا مهضعب لاق ىلوأ مومعلا ىلع ظفللا ل->نالىلوأاذ_هوةئدسو [دضلاايلمعةب سلك

 باوثلاءاطعاو باسر يغب ءاشي نم ىطعي وةئامعبس ىل هن انسح ىف ءاشي نلف ءاضيهننانال دب دلل سل

 وهودلاهتو هنادبس هنم لدعاهلثعةئيسلاءازحو ةنسلا لهأ بهذما ف هىلا ثلا نم لضف ةنسملا لماعل

 ةريرهى أن ع (ق) ىصاعلا با ذع ىلع دازيالو عئاطلا ب باوث نمصقنن .ال ىنعي ( نوماظي الهو ) ىلاءتهلوق

 اطائمًارشعب هلي تكستاهامعي ةنسح لكسف همالسا؟د>أ نس>أ اذا مل-وهيلعةللا ىلص هللالوسر لاقلاق

 لاقهنعهللاىذررذ ىفأ نع )م( ىلاعت هللا تاي ىتح اينجل يله حلك فعض ةثامعيس ىلا

 ءاج نمودب زأواطاثم ريش عولف ةنسحلابءاج نمىلاعتو كرابت هللا لوقيإ لسوهيلعةنلا ىلص هللا ل وسر لاق

 هنمتب رقتاعارذ ىنمبرقت نمواعارذ هنمتب رقتارب .ثىنمب رقت نمو رفغأوأ هادم ةئدس ءازف ةئدسلاب

 ةرفغماهلثم هتيقلأ يش ىف كرمشيال نادعب ةئيطخ ضرالاب ار قب ىنين) نءد ةلورههتدتأ ىشع ىفانأ ن تواعاب

 دارأاذاو ىلاعتو ك .اينهنلالوقي لاق مو هياعهنلا لص هللا لوسر نا هنعهللا ىضرةري رهىنأن ع(ق)

 ىل_جأ نماهكرتناواهلباهوبتك اف اليك نانا ياخ اع مرتك ةئيس لمعي نأ ىدبع

 رعب هلاهوبتك اف اهلمع نافةنسحهلاهوبتك افاهامعي لف ةنسح لمعي نأ ًادارأاذاوةنسح هلاهوبتك 5

 كرابتهللالاقلاق ل_سوهيلعللا له هللا لوسر د#ت نعرسم ظفا فو ىراخبلا ظفل ةئامعبس ىل اهاثمأ

 اطاثمأر يشع هلاهيتنك ًاناف اهلمع اذافاهلمعي ملام ةنسحهلا هيك أاناف ةنسح لمعي نابىدبع ثدحت اذا ىلاعتو

 هللالوسرلاقف اهلثءهلاهبتك انافاهامعاذ افاهلمعي لامهل هرذغأاناف ةئيسلمعي ناب ىدبعثدحتاذاو

 اهامعنافهوبقرالاقفهب رصب أ وهو ةئيس لمع. ندب ري كدبع كاذ بر ةكسن الملا تلاق لسو هيلعهتلا ىلد
 هلفةنسحلاب ءاج نم ىذمرتلاداز ىارج نماهكرناءاف ةنسح هلاهو.ّك اف اهيكرتناواهلثءهلاهوبتك اف

 طارص ىلا ىف ١ رقادهىنا) كموق نم نيكر شما ءالؤط د#ايلق ىنعي (لق) ل_جوزعهلوقؤ اه انمأ مارشع

 ٠ هدامعلةللاهاضترا ىذلا مال_سالا نب دوهو معوقلا قب رطلاىلا ىرىد_ثر ا ىتن مط لق ىنعي ( مقتسم

 هريدفت ىنعملا ىلعالومت نوك,ن أل مة<ل قو امقاني دامقسم اطار ص ىف اده ىنعي (اهقانيد) نيئمّؤملا

 ا ا 0 انباناقل قو 0 00 اهقتسمان 0

 ار قا عسولة سوه دقم ||

- 
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 ىفتبسكوأ) ةبوتلاو ناميالاىلا مهرطضت ىلا ةميظعلاةبآلاهذهروهظ دنع قسافةدوت لبقتالو هناما
 ضعب هكردأ نم كاحضا!لاق قيدصتو اص لمع نماريخةبآل هذهر وهظ لبق تءعوأ ىنعي (اريخاهئامبا

 نماماف كلذ لل بةهنملبقاك ةبآلالو زن دعب اصا| لمعلا هنمهثلا لبق هنامعا عم اصل مج ىلع وه .وتانالا

 اياذ_عهتلا ل_سرأولاكرارطضاةلاحاهنالهنم لبقي لف ةبآلاهذهر وهظ دنع ةيصعم نم باتوأ كرش نم نْمآ

 اصالخا ىأ (اريخ

 رفاكلا نا. لبقيالاك
 11010 نا.الاىلا مه رط ضن ىتا دئادشلار لاوهالا مهني اعل كلذ مهنا م.عفنال مهتافاوقدصواو نم افةمأ ىلع

 صالحا ندع الاعردم | ا (نورظتنمانا) دب د هتوديعوهيفف ةبالاع ىجم نمهب مدسءوامىنعي (اورظنتالق)هلوقوةب وتلاو
 فرع قفانملا قرخان نمهرظتذيامنا اذهو نب رمسفملاضعب لاقايندلا ف ه]بقوأ ةمارقلموبباذعلا نمو ره دعوام

 نم نامي! عفنيالدربدقتو اغا نيكرشملا نا اذهيدارملاو تقولا كلذ ىلا سو هياعهثلا ىبص دمحل نيب فكسملاو نيكرسشملا نمدوجولا

 بتي نمةب والو نمؤي ناليقوادب !ةمزاللاةِب وحلا يي تلو راسا ا رهظوأ اوناماذافاين دلاة دم ردق ن واهع
 ىد> ا(اورظنتا لق) لبق ىلعو لاتقلاة ب انة خوسنمةنالا روك_:فرافكلالاتق نعمكلاهيدارملا نور ظتنمانا اورظنت !لقهلوق

 ال) ثالسثلا تلا ىنعي (اعيشاوناكو مهنيد)'وقرافىرقو (!وقرف نبذل نا) لج وز ءهلوق ةمكحمةبآلا نوكستلوالا لوقا
 اهادحا 5 (نو رظتنم م-من داوقر فارق نفهيف نيفل اوت اكوهبلءاوعمتجل مهنا ممن داوقرف ىنعموةلالضلا ىف قرف ةمابازحأ
 مانصالا ةدامعوةئن ارصئلاوةيدووملاك ةفلتخانا هدأ ةاهسلا ة فينا ميهاربا نب دوهو مهن. داواعج ىنعي

 ىنعم نا لمقو ئشلل ةقرافملا نمهوكر نوهونابهانعملاقمهن:داوقراف أرق نموةفلتخلا نايدالا نم كلذوحنو

 قهشدقراف دقفاض»ي ركن أو ضعبن رقافهنيد قرف نهناوهرةةيقا ىف دحاو ئثىلا عجري نيتءارقلا

 اولاقو ماخصالا او دبع مهضعب نال نيكرشملا عييج مه نسحلا لاقفةبآلاهذوم ىنعما ىفاوفاتخا مةقيقحلا

 اذه ناك ف بك اوكلااو دبع مهنعب وهللا تاني مهما اولاقو كس الملااو دبع مهضعب وهللا دن ءانؤ عفش هذه

 (م-من داوق ,ف نبذل نا)
 اقرذاو راصوهيفاوفلتخا

 ىراطتلاودوهملات 1_2

 تقرت_ؤا ثيدحلا فو

 نيعيسو ىد> | ىلعدوبلا
 ةيواطا ىف اهلك ةفرف منال ىراصن اودوهملا مه كاحضااو ىدسلاو ةدادقو سابع نبا لاقو دوهم!مهده + لاقو .هنيد قي رفت

 ةيجائلا ىهو ةدحاوالا || اوف م كلذ ىو روةمألاهذه نمةلالضا لهأ مهةبآلاهذهىفةرب رهوبأ لاقو ةفلتخاقرفاوناكفاوقرفن
 لع ىراصنلا تقرتفاو 1 .هكنماوساو ئشىف مهنمتسلاعيشاوداكو مهني داوق رف نيذل نا سوه. عهنلا ىبصهللالوسر لاق لاق

 اهلك ةقرف نيعيسو نيتنث هده نمدارملا نوكم اذه ىلءف ىربطلاهدنسأ ةمالاه ده نمل الضلا لهأو تاهب_لا لهأو عدبلا لهأ

 ةدحاو الاةيواط 6 ىوروةل_ذلاعدما اوعدتسالو نيدلا ىف اوقرفش الناو ةدحاو نيما ىلا ةلكنوكست نا ىلع حلا ةي“الا

 ثالث ىل_ع ىتمأ قرتفتو || باحصأ مهاعيشاوناكو .,ميداوقرف نيذلا نإ ةثئاعا لاق |سوهيل ع هللا بص هللا لوسر نا باطخلا نب رمح نع

 ىف اهلك ةقرؤنيعيسو
 ىشر ةدحاوالاةيواطا

 ىلص هللا لوسرانب ىلصلاقةب راس نب ضاب رعلا نعدنسريغب ىوغبلا رك ذةمأل هذه نم ءاوهالاو عدبلا
 بولقلا اهنمتاج وو نويعلااهنمتفردةغيلب ةظءومانظ ءوفانيلعههجوب لبق مث موي تاذ ٍلسوهلعفللا

 ةياو رفو مظعالاداوسلا || ناوةعاطلاو عمسلاو هللا ى :وقتب كيصو ألاةفانيلا دهعتا ف عدوم ةظع .ومهدهنآكهللالوسرايلج رلاقف (| ٠
 ىناأو هيلعانأام ىهو ||| ءافلخلا ةنسو ىتتسب كيلعفاريثك افالتخاىك ريسا ىدعب نم شيعي نمهنافىثيحدبع كيلع مان أإ

 اونم افمهنيداوقرفليقو أ ةعدب لكوةعدب ةثدحم لكنافرومالا اثدحو,ك اياوذجاونلإباهيلعاوضءواهباوكسع نييدهملا نيدشارلا
 ضعبب اورفكو ضعبب | نمناالألاقف )سو هيلعةللا ىلصةللالوسرانيف ماقلاةةب واعم نع « ىذمرتلاودوادوبأ هج رخأةلالض

 ىلعو ةزج مهند اوقراف || ناتنثنيعبسو ثالث ىلع قرتفتس ةمألاهذ-هناوةقرف نيعبسو نيتنث ىلعاوقرتفا باكل لهأ نمكلبق ظ
 (اعيشاوناكرلاوكرتىأ || مهبىراجن:ماوقأ ىتمأ فج رخيسهناوةباو ر فداز عاجلا ىهوةنلا ىفةدحاوو رائلا ف نوعبسو ظ
 اماماعيشتةقرذ لك اقرف || نبهللادبع نع  دوادوب ا هجر ا ءاخدالا لصفمالو قرع هنم قميالهبحاصب باكسلا ى راجي اكءاوهالا || ٠
 ظ

 ىلءناكن ملاق هنلالوسراب ىه نماولاقةدحاوةلءالارانلا ىفاهلك ةلم ناعيسو ثالث ىلع ىتمأقرتفسو

 ؛ نمة-ج .اهريغ قرفلاهذه نا ىله ةلالد ثيدحلا اذ_هىف ىلا لاق ىذمرتلاهج رخأ ىناد# او هيلعانأ ام

 ( ىاث - نزاخ - ) ٠١



 كب ر تان/ضعب ىتأ موب)

 (اهناميا اسفن عفشال
 ىرايتخاناماب سدلهنال

 ادع دوام لب

 0 مهسفنأ نع سأبلاو

 يس

 اذن

 || نضلفلا عواط تم 7017 زار كلش لسا لردرما رب ره أ نع( م) مهرمشحي
 0/0 كاد دع و 00 وخوتبادلاولاج داو نانلاو اهب رغم نم

 0 رغم نم سمشلا عولطاج ور تالا نا لوي مسوه يلع

 0 ورو ام 7 2

 ىلأنعمدنسب واريخاهنامبا ف تبسكو لبق 0 ك2 لاهنامعااسفن :عفنيالنيح كلذف هنع

 لعأهلوسروهنلا اولاق سمشلا هذه بهذي نبأ !نورد الموب إسوهيلعةثلا لص هللالوسرلاقلاق ا

 نمىفترااطلاقب ىتح كلذك لازئالفةدج رشق شرعءلا تحتاهر د به دناه ا لاق

 ةدجاسر ختف شرعلا تحتاهرقت_سمىلا ىهتت ىتح ىرحت مئاهعلطم نمةعلاطحبسصتف تلج ثيح

 سانلار كنتالاهعلطم نمةعلاط حبصتف تئج ثيح نم ىجراف ىفنرااط لاقي ىتح كلذك لازرت الف

 حبصتق كب رغم نم ىعاطااطلاقيف شرعلا تحناهرقت_سمىف ةد جاسر ختف ىهتنت ىتسح ايشاهنم

 موبك لذلاق لع هلوسرو هنلااولاق كلذ موب ى أنو ردنأ 1 1 ا ل هه كوعر لالا رغم نمةعأ اط

 ينلافيدرتنكلاةرذجأن 1 ا البقنا ا و

 01 نإ برايلو ايفا ةدنئايملط ندارأ ااذافاط نذاب ل د هاجر ع

 ىورو لبق نمتنمآنكنماهنامااسفن عفنيالنيح كل ذفتب رغثيح نمىنلطا اطلوقيفديعب

[ 
 اوب ون هللا دابع,طلاقف تايشعلا نءةيشع لسو هياعهثلا ىبص هللا لوس رج رخلاق سابع نبا نعهدنسب

 ةبوتلا تس> تلعفاذافب رغملا لبق نم سمشلا او رتنانوكشوت مكن اف باذعب مكيتابزأ لبقةثلاىلا

 ةليللا كالتةنآنا لسو هيلع هللا ىلص هللا لو -رلاقتف هنلا لوسراي ةئآ نم كلذ له سانلالاقف لمعلا ىوطو

 صقتن, م هناكم ليللاو مهتالص نوضق» :مهلنواصيف مهبر نوشخ نيذلا ظقيتسفلامل ثالثردقكل وطن نأ

 ىدي نيب كلذ نوكينأ اوفاخ كلذاو أر اذاف هناكم ل يالاواوظق. .ةسااذا ىتح نومانيف مهعجاضم نوني

 لبق نم مهملعتعلط ذا اهنو رظن مهامْيِبف سمشلا عولط مهني ع أت أر مهياعلاطفاوحبص أ ذاف مظعمأ

 دذعهنايأ اكرسشم عفني.ال هنال سابعنب | لاق لبق نمتنمآ «آ نكن ماهئاعااسةن عفنب مل كلذ تلعفاذاف برغملا

 ةمكحلاناليقىزوجلانبالاقوكلذلبقاريخاوبستك ١١ اكن يتلا تنال لها وتاآلا

 9 تلاع يدق هللا يسرق نوكنال كلذ نااو.عز نيمحتا لاوةدحلاملا نااهع رغم نم سمشلاع واطىف

 جوجأمو جوجأب وةبادلا ثالثلا تايآلا ضعب كلذ لب ليقو مه زع ققكيف قرشملا نماهعلطأ كب رغملا

 ج رت اماهلبق نا مآ نبا ىلعةضورعمةب وتلا لاقهنادوع_سم نبا ن ءىورباهم رغم نم سمششلاعواطو

 جرخاذاتلاق ةشناعزعىوري وجوجأمو ج وجأي وأ اهب رغم نم سمشلا عولطوأ ةبادلا ثالث ىدحا

 هلوقف ةرب رهىبأ ن عىوربو لامعالا ىلعداسجالا ت دهشو ةظفحلا ت سحوةب وتلا تحرط تايآلا لوأ
 ةبادو لاجدلاواهب رغم نم سم. كا عواط ثالثلات ايالا عو2 ىهلاق كب رتانآض عب ىنأب وأىلاعت

 0 ا ا 01 رام عادلا لص لا نعاعوق يم اورو ضرألا

 كلذف لاوقالا حصأو ضرالاةبادولاجدلاواهب رغم نم سم.ثلا عولطاريخاهناميا ىف تبسكوأ لبق نم

 هلوقواهب رغم نم سمشلا عولط هنا !سوهياعهنلا ىلص ىنلا نعتب”وةحيحصأ!ثيداحالاه يلع ترهاظنام

 اكرمشم ناك نم عفنيال ىن« (لبق نمتنمآن كس: ملاهناعاسفن عفنرال كب رتايآض عب ىتاي موب ) ىلاعت

 هناسبا



 (موتسارد نعاكناو) باٌكلهإ اوسيل سوجملا نا ىبعل يل داذهو ليجنالا لهأوةاروتلا لهأ ىأ (1 ذل بق نم نيتفئاط ىلع باكل لزنأ اما)

 (017111 ماللاوةإيقثلا نمةفف# نا كلذ نم عئئشبانل ملعال (نيلفاغل) موهبتك ةوالت نع

 ادهواولوقت نأ اوقتاو ىنعملا نوكيفاهلبقاعةقلعتم نأ نوكنت نأز وجل بق و (باتكلال اناا )١ اولوقت

 هبدارملا نال سنج مساباتكسلاو باكل لزن اها اول اوقتنأةكملهأاياوقتاوىنعملاو ةكملهال باطخ

 اكهناوريقواكدقوىأ (اكَناو) ىراصنلاودوهيلاىنعي (انلب نمنيتفئاطىلع) ليهتالاو ةاروتلا
 تابنثاةيآلاهنهيدارملاوانتغلب تسيل اهمالاهيفاسعانل لعالىنعي (نيلفاغل) مهتءارقىنعي (مهتسارد نع)
 لآ رقلاانازنأو ىنعملاو مهتغاب مل-سوهيلع هللا لص دجت ىلع نآرقلالازنإب مهرذ ع عطقوةكم لهأ ىلعةخلا

 فرع 11 مهمل متنا تاب لبق نمو ا عالزلأليجنالاو روتانا مايا موياووقيلل بل

 (مهنمىدعأ اكل باتكلااذيلعلا ازنًانولاواوقتوأ ) مهتغلب مهياعنآرقلا لازناب مهرذعةتلا عطةفامههفام
 امناوىدهأو مهنماري_تاكل ىراصنلاو دو ملا ىلع هلزن ا مانيلعلزنًولاولاةرافكسلا نمةعاجج نا كلذو
 )ع 3 نمةني مء ءاجدقف) لجوزعهللا لاق م مهذو مهت:طف ةدوجو طوقع مص ىلع مهداّتعال كلذاولاق

 هع روظو عل (ةحرو) ةلالضلا نم ىنعي (ىدعو) اهنوفرعت ةعكاوة حو نايب هيف نآر قلا اذه ىن د

 0 (اهنء ف دصوُةللا تاي ا!بذكنم) ر 1 اول ادحأال أ (لظأنف) مكيلعاهبنلا ع اة

 اوناك اعز هدشأو باذعا| أ أوسأىنع (باذعلاءوساننابا ن ء«نوفدص نبذل اىزحنس) اهنع ضرعأو

 (نورظني له) ىلاعتهلوقهو هللا تاي ابمهب ذكستو مهضارعا بيس مهؤازج باذعلا كلذ ىأ (نوفدصب
 هانعم ماهفت_ساوهو هللا تان نءمهدصو نآر قل مهراك_: او لسرلا موبي فكس: دعب ءال ؤهرظتني له ىنعي

 اهادحامتءاجاذاف ثالثلا رومالاهذ-هىدحا ,هتءاجاذاالا كب نونمؤبال مهنا ةبآلاريبدسقتو ثلا
 مهنا ن أل يق 'و مهحاو رأض بقل ىنعي (ةكئاللا مهيئاتنأالا) مهنامعا مهعفنيالنيح كلذواونمآ

 ةبالاىنعم ىف مالكا مدقت دقو ةمايقلاموب قلخا نيبءاضقلا صفو حلل ىنعي (كب رق ايوآ) تاذعلاي

 باهذلاوءىجلا ناو ةيافكهيفامع مامغلا نم للظ هللا هتان االا نو رظ::لههلوق دنعةرقبلاةروسىف

 عواطوهن رس. فااروهجلاق 6 2 دأ) فييك :الباهرا مإ ب حيبق لاح ةئلا ىلع

 ادت لاق سوهياءهللا ىلصةللالوسرنأةرب رهىنأ نعىؤ رام كلاذ ىلعل دب و اهم رغم نم سمشلا

 هجرخأ ضرالاةبادولاجدلا واهم رغم نم سمسا ول لدق نمتن مآ نكت ملا هنا عااسفن عفن ال نجرخ

 نمسمشلاع واطلاق كد : رتانا ضف ىف 1 . وهلوق ف سو ميلعهللا لص ين || نعدسس أ ضلال

 نت و هللا ىلع تا هرب 3 )م 1 0س

 هللاهقلخ ةنس ناعيسوأ ناعب ا نات هيلع

 لاقو ىذمرتلاه جر ا هند «سمشلا علطت ىتح أ ءاالشب : وتالاحوتفم 6

 3 هوس رهفأن ع (ق) ع

 2 ) ا كاف بكار ا 5 0 اهنامااسفت عفن ال

 ميسم نب ىسع لوزن و اهب را الا وناعالا ف ارمثءاهامقا|ورتىت>

 ىلاسانلادرطتران كالذرخاو برعلاةرب زخفسخو برغاابفدخو قرشا اب فسخ فوسخ ثالثو

 كراخنلا“ ليي أب كح

 لدالاوةيفاثلا نيب واهني ةقراف
 مهتسا ارد نع انك هناو

 ريمضءاطا نأ ىلع نيلفاغ

 ةكملهال ب اط+لاو نأشلا

 مهيلعةجلاتايثا دارملاو

 ىلص دم ىلع نار قلا لازناب
 اولوقياليك )_سودهيلعللا
 ةازوتلانا ةمايقلامون
 لع الرا لئمجالاو

 انكوانابق نم نيسستفث
 امي امع نيلفاغ

 ناةهارك (اولوقتوأ (

 انيلع لزن أ انأول) اولوقت
 ئلتعا كاستل

 ةياقثوانناهذ أ ةدم (مهنم
 مايالانا فحق :رازغوانماهفأ

 نمةنيبكءاجدةف) برعلا

 اهفمتق دصنا ىأ )ص 1

 مكسفن أ نم نودعت منك

 نايبلا هيفام ٌمءاج دقف

 عطاقلان اهربلاو عطاسلا

 نموه»و 5 مثلا فدخل

 ىده 0| ال احأ

 بدكنمم لظأن ف ةجرو
 فرعامدعب (هللاتاإن ١

 فدصو) اهقدصو اهتدك

 ىزجنس) ضرعأ ىأ (اهنع

 اننانآ نع نوفدص نذلا

 ةناهنااوهو (باذءلاءوس

 اوناك امي) ةياكنلا ىف

 مهضارعاإب (نوفد_هي
 انقأ ىأ (ند ر ظن لهل

 توبئوةينادحولا جوع

 مهحاورأض بقل توملا ةكسالم ىأ (ةكسئالمل مهنا: نأالالاهدعب نامالا كرتىفنوراظتايافقل ا |١ نم نو دقتعيامانلطب ًاوةلآسرلا

 دربك هباع صوصنم» يم نايتاوهباشتمنا.:الانالاذهوةما مقلاوأتاذءااوهو كب ررمأى أ (كب رىتأب وأ) ىلعوةزج مهتأ#

 كالذريغواهب رغم نم سم. كلاعواطك ةعاساا طإرشاىأ (كب رتانآضعب تأ. وأ) هيلا
” 



 هوعبت افهللأ طارصو دشرلالمبس

 التواهوبنتجاف هيلاوعدب

 دحاو لكربصي منةنآلا هذه

 هةساقي رطرشعئنثالا نم
 نينثانوكحتف قرط

 سابعنا نءو نيعبسو

 تايآلاهذهام_منع هللا ىضر

 ئش نهحسن م تاكحم

 نعو بتكلاعيج نم

 لوالتايآلا هذه نا بعك

 م اصوولذ)ةاروتلا فئن
 اونوكسل ( نوقتت ملعلدب
 ىوقتلاةباصا ءاحر ىلع

 مث نوا_قعتالوأ ركذ

 مهنالنوقنتمث نورك ذن
 ماو ركفت اواقع اذا

 اوقتافاوظعتاىأ اورك ذب

 ىسوم انين آ مث ) مراحا
 مربخأمىأ(امامتباكلا
 م ىلع فطءوهوأاشت 1 انا

 ةلججا عم متوأانين 1 لق ىألق
 مث هلوقك و اولا ىنع 0

 ىذلا ىلع) ديهشمللا

 انس ناكن م ىلع( نسحا

 نينسحلا سنجدي رباخاص

 ىلعهللادبع ةءارقدلملد

 هب دارأوأ اونسحأ نذلا

 ةعت ىأ مالسلا هيل عىبسوم

 ىذلادبعلا ىلع ةماركلل

 غيابتلاف ةعاطلا نسحأ

 اليصفتو )هب سعأام لك ىف

 ليئارسا ىننىأ (مهلعاةجرو ىدهو) مهنيدىفهيلا نوجاتحام لكلالصفمانايبو (ئلكل

 ناطيشاهنم ليس لكى لع لبسه ذهلاقم ةلام ط راع هن نا كلغ طخ مث 06

 ةشيدرلا عدبلاوةلضل !ءاوهالاوةفلت لا قرطلا ىن-عي (لبسلا اوعبننالو) هليصفتوهتلج عابناب مه سعأو

 59 ٌقرغتف) مالسالا نبدلةفلالا نايدالاو للملارئاسوة ين ارصنلاو ةيدوويلا لثم ةفلتخلا لبسلا ليقو
 ىوغبلاىور هدابعاهاضترا ىذلاه قي رطوهنيد نعةلضملا ةفلتلا ق رطل هذه وكب ليمتف ىنعي (هليبس نع

 اطوطخ طخ مثهّللا ليبسإذ_هلاق ما طخ ملسو هيلع تلا ىل_د هللا لو سرانل طخ لاق دوعسم نبا نعهدنسب

 اقسم ىطارسصاذهناوأر قوهيااوعدي ناطيشاهنم ليبس لكى لع لب_هذهلاقوهلامث ن ءوهنيك نع
 مكلعل) هيف جاجوعاالىذلاهطارصوهنيدعابنإبىنعي (هبكاصوك-اذ) ةبآلاليسلا اوعيتتالوهوعبتاف
 نهخسن» ملبتكسلا عيج فت اهكح تايالا هذه سابع نب !لاق ةلّضملا لبسلاو ةغاتخملا قرطا| ىنعي( نوقنت

 رانلا لخد نهكرت نموةلا لخد نهن لمع نم باكا مأ نهو مهلك م ذآ ىنب ىلع تامر حم نهو ئث
 ءالؤهأر قيلف لسو هيلع ندا لص د# مناخ اهيا ىتلا ةفيحصا|ىلار ظني نأهرس نم لاقدوعس »نبا نعو
 نسح ثيدحلاق ىذمرتلاه برأ نوقنت م<لعاهل وق ىلا تاي الا يلعب رمزحام لت اولاعت لقتاي الا
 ناكباتكلاىسوم نايناتلقناف ةارونلا بع. (باكلا ىسومانيت ام ) ىلاعتهلوق# بي رغ
 ىنعلاولوزنلاريخأتلال ريملاربخأتل تا دتلق كلذ ىنعما بيقعتللمث فرحونآرقلا لوزن لبق
 ىسومانبت آ انا كربتأمث ن وقنت لعل ىلا هتهلوقىلا اذكواذكوهو مكيلعمب رم .رجاملتأ اولاعت لق
 عيج ىلعتامر يلع مب رمرحاملثأ اولاعت لقىلاعتهلؤق فةروك فملاتامرحلا نالبقو باتكلا
 ىسوماشت ا كلذ دعبمن اثيدحواميدق مآ ىتايدن# اص ركل ذ مالكلا اربدقتف عئارمشلا عيجو مالا

 كلذد_هبلاقمث يلعب رمرحاملتأ اولاعتلقدانعم ل قو تامزكلاهذهباجيا دعب ىنعي باتكسلا
 ىذلا لعامامت ) كامتهلوقو هم اهياعمالكلاةلالدلل_ةةظفل ف ذق باتكلا ىسومانبت [انادمتاب

 امام ىأ نم ىعي ىذلا نوكيف هموق نم نينسحلا ىلهاما انعم ليقف هيفريسفتلا لهأ فلتخا ( نسحأ
 اونسحأ نيذلا ىلعامأ م دوعسم نب |ةءارق ىلعوء ىو نست مهنم ناكهنال هموق نم ن_سحأ نم ىلع
 ىأن ونمؤملا وءايبنالا مهو نينسحلا ىلع ىسومةليضفانم« أ ىأ ن_سحأ نم لك ىلءامامت هانعم لبقو
 هريدقتو نسحأام ىلع ىأام ىنهي ىذلا نوك ف ىسوموه نسحأ ىذلا ليقو باكل, مهلعو]ذف امنمتأ

 ليقو مالاءادأو ةلاسرلا غيلبتوةداسبعلا وةعاطلا فهناس>الهيلعةهعنللامامت |باتكلا ىسوماننت و

 ةذإي زةمكحلاو للعلا نم ىسوم نسحأ ىذلاىل_عامامت باتكسلا ىسومانبت اهريدقتو لعلا ىنعع ناسحالا
 ئث لكل نايب هيفو ىنعي ( ئث لكل الي_طفتو) ىسو .ىلا ىفاسحا ىلع ىنماما: هانعم ليق وكالذ ىلعهل

 هلازنا ىنعي"( ةجرو) ةلالضلا نم ىدههيفو ىنعي (ىدهو) هماكححأو نبدلا عئارسش نم هيلا جاتحي

 اوقدصي وشثعبلاباوئم وب يل سابءنالاق (نونمؤيم< رعاقلب مهلعل) مم -عياعىن.ةجرمهياع

 عفنلاو ريل اريثكهنال نارقلاىنعي ( ك ارابمءانازن أباك اذ-هو) لجو ,زعهلوق و باقعلاو باوذلاب
 (اوقتاو) ماكحالاو ىهاو:لاوماوالا نمهيفامياول عاف ىنعي (هوعبتاف) خسنهيلا قرطتبالوةكربلاو
 ءازج ىلعاوجرت كل هانعم ليقوهللاةجر ىوقتلاب ضرغلا نكسيل ىنعي (نوجرنك.-اءل) هتفلاخم ىنعي

 نأ ةيهاركباتكلاكيلاانازئأىنعياولوةننأةيهاركءانعمليقواولوفتالثل ىنعي .(اولوقتنأ) ىوقتلا

 اواوقت
 ريخلا ريثخ ( كرابمءانلزنأب اك )نآرقلا ىأ(اذهو)ةب ؤرلاب و باسحلاو ثعبلاب ىأ نوقدصي (نونمؤي مهب رعاقلب)

 اواوقن الئاوأ اولوقتنأ ةهارك (اولوقتنأ) اوجرتل (نوج رن كلما )هتفلاخم (اوقتاوهوءبتاف)



 هظفح كي روصاالصفمروك ذدملاىأ (هنك اصوكلذ) مج .رلاوةد راع رب م ( قلاب الاهثلا موس ىنلا سنا اولنقن الو )

 ("9) 2 (نسح ا ىهىنلإالا يتيلا لاماوب رقتالو )هللا دنع اهمظعاوأةعتل (نولقعت كلها )

 *ايدنانارتلا هيمالامظعتو هللافوخ ل جالانطاب وارهاظ ةيصعملا كرت نمو ناقعلا

 شحاوفلا ةأج نماهاتقو قحلابالا سفنلا لق ىلاعتللا مح (قحلابالاةتها مرح ىتلا سفننلا اولتفتنالو)
 لتقلا مال اميظترك ذل سفنلال- ةقدرفأ امغناو شحاوفلا اوب رةنالوىلاعتهلوق ىف اهرك ذمدقملا

 كلذ نك الوه:م ىننتس نأ دارأى اعت هنالرك ذلاب هدرفأ امنا ل يقورئابكلاو شحاوفلا مظعأ نمهناو

 ىهو قهلاالاهنلا موس ىتلا سفنلا اولةقتالولاق كل ذافدار_فالابالا ش-اوفلاةأإج نم ءانثتسالا

 لاقلاقدوعس نبا نع (ق) مجرلابجوب ىذلاوهو ناصحا دعب انزوأ صاصقوأأةدر نماهلتق حسبأ ىنلا
 ثالثئدحا.الاهنلال وسر ىتأوهللاالاهلاال نا دهشي ملسم“ى ما مد لحال لسوهيلعةننا ىلصةلنالوسر
 نمرك ذامىنعي ( كلذ )ىلاعتهلوقو هو ةعامجالقرافملاه_:.دل كراتتلاو سفنلاب سفنلاو ىنازلا بيثثا
 ىكل ىنعي (نولقعت مدعا) ميلع همجر أو هبك سم أ ىن_عي 63 اصو) تامرحلا ىهاونلاو ىماوالا

 ىتإبالا ميتيلالماوب رقتالو) ىلاعتهلوق و اهباوامعتف عفانملاودئاوفلا نمفيلاكتا!!هذ_هىناماومهفت

 هيفةراجتلاوهدهاجملاقهلعرلا ل يحتوهريمتوه>السهيفاسجالا ميتيلا لاماوب رقتالو ىنعب( نسحأأ ىه
 ناكولف جات ا ا اذهايشهح ' ر نمذخايالو هيفهل سي ناوه كاحضلا لاقو

 غلباذاف هدشأ غلبي نأ ىلا يتلا لاماوظفحا ىنعي (هدشأ غلبي ىتح) فو رعلابلك اين أهإفاريقف ىصولا
 لاج كا ىهانتي ىتح نسلاو بابشلا5 :وق ماكح.:ساوهف د ثالا اماف هلام هيلا اوعفداف هدشأ
 لقعيى> ةيلاعلاوب [لافدك ايسلاه يلعب تكتوتانس 14 تكن ب نيد لح ادشالا كلامو ىبعشلا لاق

 نيّتس ىلا ليقو نيعب رأى ا لمقو ةنس نا الثىلا ةنسةرمثع نا نيباموهدشالا ىلاكلالاقوهتوق عمشجتو

 نوتالثو ثالثدشالا دها#لاقوةنسن وثالث دشالا ىدسا!لاقو ةنس نورمشعدشالا كادضلالاقو ةئس

 ىفد_ثالابدارملاوهؤادتب االدشالا ةباهن ىهامااةبآلا هده ىف نب رسسفملا ع نعتلقن ىتلالاوقالاهذهوةنس

 ىلاعت هلوقو 0 ةنآلا هذهرب_سفت ىفراتخلا اوهاذهو دشرلا سانيا عملا غولب ءاد_باوه بآل هده

 (اهعسوالا ١ أسفن فاكنال) ناصقت الوةداب ز ريغ نملدعلإب ىنعي (طةلابنا زيلاوليكلا اوف دأد)

 مو هيلع ب جوا مرثك أىطعي نأ ىطعملا فاك, لهما-ةاو نازيملاو ليكل اءافيا ىف اهع_سيامو اهتقاط ىنعي

 «يلع جرحالا م هعسيا دحاو لكى عأ لب هنع هسفن قيضتال ىتحهقح نم لقاباضرلا قا بحاص فاك

 هيلعدوهشملا اذكو هيلع موكسحما ىنعي 6 رقاذ ناكولو) ةداهشلاو كلا ىفىنعي (اولدعاف مئلق اذاو) هيف

 فورءملاب سمالا ىتح لوق لكهيف لخ دي لب ةداهشلاو ك..1-ا نم معأوهلوقلا فل دعلاب مالا نال يقو

 اهيف دمتعي ىلا لاوثالا عيج ني كارول ءادأو ناصقتالوهيفةداب زريغ نمر كنملا نع ىههنلاو

 ناسنالاهمحوأاموأ مويلع هبجوأوهب مهاصووهدابعىلا دهعام ىن عل (اوفوأتنلا دهعب وز قدصلاولدعلا

 لمعلاب ىنعي (هبوك اصو) تايآلاهذ- هىفرك ذىذلا ىنعي( ك- اذإ)هب ءافولا بحيف هوحتور فذاك هسفن ىلع

 نأو) لجوزءهلوق 0 هب ”ىمأام نونخأتف نورك ذنتو نوظعنت لعل ىنعي ( نورك ذنكلعل)هب

 وهنيّنآلا نيتاه ىف هب آت : يم أو دد متبصو ىذلا اذه ناو ىنعي (هوعبتافاهقتسم ىطارص اذ_ه

 اول عاف ىنهيهوعبتافهيف جاجوعاالامع وق ىنعيايقتسم ىدابعل هتيضترا ىذلا ىنيدو ىتإ رط, وعي ىطارص
 ىهتقيالاجاةيالاهنهىف هلج أ الصفمهن ىدوام نيتمدقتملا ني:.آلا ف نيبال ىلاعتهللانا لقوهب
 هللا لصةللالوسر «:دباملكوةعي رشلا ماكحا ع .جاضيأ هيفل خدي وهيفدزك ذمدقنامعيجلوخد

 نانمؤملا هدامعلةهللاهاضترا ىذلا نيدلاو مقتل طارصلاوم وقلاجمااوهومالسالا نيد نم [سوهيلع

 ىههو نسح أه ىتلا ةمصخخابالا
 غلبي ىتح) هريمتو هظفح

 هماح فك (هدشأ

 ا هيلا هوعقداف

 اوف وأو) سافأو سلفكدش

 ( ظسقلابنازيملاوليكلا
 فئكنال)لدعلاو ةيوسلاب

 اهعسرامالا (اهعس ,والا اسفنت

 دااعاو هنعزدتت الو

 نازيملاو ليكسلاءاغباب سمالا
 نمدحلاةاعا منال كلذ

 هيفةداي زال ىذلاطسقلا

 جرح هيفا ناصقنالو

 ناوعسولا غول_بب ىماف
 اذاد) هنعوفعمهءار وام

 اوقدصاف (اولد_عاف مئلق

 ناكولو(ىنرقاذ ناكواو)
 وأةداهشف هياعوأهلوقللا

 لئاقلاةبار ةلهأ نماهربغ

 و أكسفنأ اىل_ءولوهلوقك

 دهعب و )نيب رقالاو نيدلاولا
 مالا ىفوأ قاثيملا مون ( هللا

 ديعولاودعولاو ىبهنلاو
 اوفوأ ( نيعلاورذنلاو .

 مكسو) سام (كلا
 (نووكذت مكاعا هب

 ةزج ناك ثيح فيفختلاب
 فذح> ىلع صفحو ىلعو

 مهريغ نبءاتلا ىدحا

 نورك ذنت هلصأ دب دشقلاب

 لاذلا ىف ةيناثلا ءاتلا مغداف

 نأ اد)اوظعتنلهب؟ سعأىأ

 اذه نالو (ىطارصاذه

 عابتالل ةلعوهف ىطارص
 لاح (اهقتسم) ىلعوةزجءادتالاىل _عناو ثيدحلاو ناشلا ريمض ءاطانأ ىلعهناوهلصأو ىاش تنورات ناو ماللاريدقتب

 8 هوعبتاف )



 !دحاو ناكف مهتداهش لثم مهعم دهش هناكف مط لسا ذا هنال مهق دصتالوهباو دهشام مط ل سئالف "م١ (ميعمدهشن الفاو دهش ناف)
 م أ ]اوبحب

 .:ذلاءاوهأ منال 4 6١ لالا ##“*“؟©

 عضو نم (انتاي اباوبذك
 رهضلا عضوم رهاظلا

 بذكن م ناىلع ةلالدلل

 ىوهلال عبشم هوهق هلل' تاي اب

 الا نكي مل ليلدلا عسبتولذا
 هلل ادحوم تايآلاب اقدصم
 نونمؤيال نذلاو (

 نوكرمثملا مه ( ةرخآلاب
 (نوادسع يوب مهد)

 (لق) مانصالا نووسي
 ثرحلا اومرح نذلل

 نموه (اولاعت) ماعنالاو
 هلدافاماعراص ىذلا ضاخل ا

 ناكم ىف ناكنم هلوقينأ

 مث هنم لفسأوه نللاع
 مرحام لتأ) معىتحرثك

 مب ر همرحىذلا (مب ر
 مرحةل-نمام ؟(مكيلع)
 (ايش هباوكر مشتالن (
 ةوال:|لعفا ةرسفم نأ
 (اناسحا نيدلاولابو ىهنالالو

 نيدلاولاب اون سحاو

 تامرحلاىف رك ذناسحالا

 مدالو أ اواتقنال د) صماوالا

 رقف لجأ نم (قالما نم
 ةيشخهلوقك هتلشخ نمو
 مفزرن نحن) قالما

 ديبعلاقز رنال ( مهاياو

 (اهنم رسهظام ش-اوفلا
 امو) قاما نيب و كشام

 ىذلالصالإبا ذكه مرحةلص نمام شماطا ىف هلوق * شحاوفلا نملدب رهظامهنلا نيب و كنيبأم (نطب

 00 سا تح
 مهنوك ىلع كه هيبتتاذهو (مهعمدهشت الفاو دهش ناف) مهسفنأ دنع نمهوقلتخا اةاوكلذ

 اوبذك نيذلاءاوهأ عبتنالو) ن وب ذاكم_متداهش ىف منال مهعم دعب تن ادهشتالف مهتداهش فنيبذاك
 عبتا نكل و مهءاوهأ دايت نأ عبتتالفى :وطا عابتأب ىهامافةداهش مهنم عق ونا ىنعي (انناب ١

 (ةونآلاب نونم يال نيذلاو) هفاخ نمالو هبدي نيب نءلطابلا هينأبالىذلا ىناتكح نم كيلا جوأام
 لجو زع هلوق ُُج نوكرمش ىنعي (نولدعي مهب رب مهو)ةرخآلاب نوذمْؤيال نيذلا ءاوهأ عبتتالوىأ

 م رحتب مه سمأ هناا نا اومع :زامفرافكل:ةلاقمداسفىلاعتهنلا نيبال( مكيلعمب رم رحاملتأ اولاعت لق)
 .ر«يلعهللا ىلصا دمت يبن لج وز ءدتلا صافندا مرح عيش ىأ اولاقواولأس مهناك-ذ مهسفن أ ىلع هومر حام
 لفسأوه نا لاع ناكمىفناكنمهلوقينأوهإص ا واماعراص ىذلا صاخا نملاعتاولاعت مط ل اوقينأ
 عافت راوهو واعلا نموه وعفا ص ناكمىلا ناسنالا وعدت نأهلص ألق ومع ىتح هيف عسنأ اورثك مهنم

 ميلعلت أموقلااهبأ اوملهواولاعت ىنعملاو لامعت_سالا ف رثك م فرشوةعفر هيفامىلاهاعدهناك-ف ةلزنملا
 نو.عزناكابذك الوانظالوهيف كشالانيقياقح مكيلع مب رمرح ىذلا ىنعي كياع كب رمرحامأر قأ ىنعب
 نآهلوق ىنعمافبجاو كارشالا كرتتلاقناف (ًايشهباوكرشتالنا) ىلاةنلاءاحوأ جووهلب متن |
 نمهنعباوجلا تاقزوجيال كلذو ياعم نموحدل اوق ىفداج امل يصفتلاك هنالأي_ث هباوكر شن ال
 تملا نوكينأقاثلا هجولا اوكرشتال نأوههانعم عفر نأ عذوم نوك,ن أل والاه-جولا هوجو
 اهلص أ ىلعال فرخ نا ليقوةإص ال نوكسواوكر رش نأ ميلعم رح انعم ليقفهءاصتناهجو ىفاوفتاخاو
 هلوقنال اوكرشتالن أ كيدوأ ىن-علا نوكيب واوكرشتال ىأ كرشلا م رحت, كحي لعلنا ىنعملا نوع و
 مرحهلوق دنع متدق مالكلا نوكينأثااثلا هج ولان اسحا نيدلاولاب مكيصو أ ىلعل اومحاناسحا نيدلاولاب و
 كارششالا اذه ىنعموأ ثهباوكر شنال نأ كيلع ضرف ىنعب وأءارغالا ىلعاوكرسشتالن أ كيلعلاة مكب ر
 هتدايعيدب ري وأ قاما ةيصعم ىفاقولخ عيطب وأ هقلخ نماكب رش هلل لعج ناوههنع ىبهنو هللا هموحىذلا
 ضرفو ى أ (اناسحانيدلاولاب و) لجوز ءهلوةو 0 ادحأهب رةدابعب كرم دالوهلوقهنموةعمسوءاي ر
 ناسنالا ىلع معنلا مظعأ نال نيدلاولا ىلا ناسحالابةي_صولاب ىنئامئاوان اسحا نيدلاولاب 1 ّ وو يلع
 ةمعن هللا ةمعن دعب مث ايش نكي نادعبهدجوأو هقلخو دوجولا ىل مدعلا نمهج .رخ اىذلا وه هنالهلل|ةمعن
 ىكلاهملا نم ظفحلاو ةقفشلاوةيب رتلا قح نم«-_لءامطالو ناسن الادوج و قببسلاامهئالنيذلاولا
 دأول-تابدارملاو راتقالاقالمالاور غ١ فوخ نم ىنعب (قالما نممدالوأ اولةقتالو) هرغص لاح
 نحن) ميلع همرحو كالذ نعىلاعتةنلا مهاهنف ةيلهاجلا ىف كلذ لعفت برعلا تناكفءايحأ نهوتانبلا
 لفكتاذاىلاءتهنلانال مهاياو كقزارىنافرةفلاوةليعلا ف وخ تاني اودئنالىنعي (مهاياو <قز رذ
 ل جوزءهللا ىلع قزرلا يم ىف لاكن الاوه تدب رتودلولا ق<ب مايقلا دلاولا ىل:بجودداول اودلاولا قزرب
 نوصبقتسب ةيلهاجلا لهأ ناكوهرسو هنبن الع ىنعي ( نطب امواهنءرهظام )نزلا نعي( شحاوغلااوبرفتالو)
 ظفل لج ىلوالا نال بقو < نالغلاورسلا ىفانزلا ىلاعتدنلا مرف-رمسلا ىفاسابهبنوريالو ةينال_عل !ىفانزلا
 بجوملا ىنعملانال هريغوانزلا+يؤلخديف تايهتملاو تامرحما ش>اوفلا عيج ىف مومعلا ىلع شحاوفلا
 نافاضيأو ش-اوفلا نم عوني هصيصخت نه ىلوأ مومعلا ىلع ظفالا لأ ة_ثحاف هنوكوه ى.نلا !ذط
 ناسنالان ا ىهوةقيقد نطبامو هنمرهظامهلوق ىفو مومعل ىلع ظفالا لج ن٠ عنمالاصاخ ناك اذا ببسلا
 ةيدوبع لجال سدا امنعهزارتحا نا ىلع كلذ لد نطابلا ىف اهنمز رتحملورهاظلا ىف ىصاعملا نعز رتحا اذا
 ققسا كلذ كن اكن مو مهتمذمو سانلاةب ور نم فوخلا لجال نكلوهنءىهنوأ هب ىمأ مف هتعاطوةنلا
 21 ٠ 11 201 11 ا 1 1 د اا سا ا 11 ات 1 اقل

 باقعلا
 عجاريلو فاشكتلاةرابعهيلعل دتةيماهفتساام ناوهو نأث هجوىلاةراشاهنافاملبقو اةظفل همم طقس هلعلو ادب



 هندي شم كاوا هتئيشع مط هنلا 053 لحأام مهي ردو مانا كرشو مهكر ش نانونعي انرذء اذهفءاش نكلو
 كل ذك كلذ كم عون 0 ٠

 0 5 انباذع ىنعي (نسأباوقاذ ىتح) ءالؤهلوق لثماولاقو مهءايبنأ اون ذكك موق
 ابى يلا زور, لإ لامهبذك انكرشأامهتلاءاشول اولاقاملموقلا نا اولاةفةبآلاءذهمقلزتعلاوةب ردقلا لدا «لصفإلا
 بهذي رصرافكلاءالؤه نع ىكح ىلاعتهنلا نافاضيأو مهلبق نم نيذلا بن ككل ذكمل اوقب مهيلعدر و

 مهاسر نيم دقتملابي

 هناتعث هنعانعنجل ثيحورفكلا اذه نعائعنلو كرشن م كرشنالن أ انمهللاءاشول ,طوقوهو ةب ربجلا
 موعفش لقا ذه ىل ةءاوششنو

 داقتعا نءهولوقيلذا كلذ

 3 مهنالوعازبتسا كلذاولاق لب

 هلل اءاشول طوق فوه سدل بي ذكستاا اذ هو مهلبق نم نيذلاب ذكك لذ كهبيقءعرك ذ مات كرتشأ ام هللا
 2 -2 كل 0 9 2 0 : 8

 3 0 ا 00 مه:ءربخأ اكهيلع ننام ىضر و هبان ىمأهلا نا موق ف بذكلا نكلو ق دصو قح لولا كلذ لبايشأام

 6 ١ : 2 9 1 4 1 51 : اما . .٠

 0 لقهلوقب م مباع ىلا عتةثلادرفاهان ىعأ هئلاوانءابآاهماعاند_جواولاقةشحافاواعفاذاو فارعالاةر وسقف

 اشرلاانهتتا 00 هتلاءاشول طوق ىفالانمهيضر وا ذومان ىمأهتلا نامطوق ىف بي ذكستلا نا ليلدلاو ءاشحملاب م أيالهننا نا
 هللاءاشول مطوق ىف مهسذ كن عهتلا نما ربخ ناكولو دي دشن مهلبق نمزيذلا ب ذك كل ذكهل اوقانكرشأم

 لاق وبي فك_ت:لا ىلا الب ذكسلاا ىلا ,هيسفي ناكف فيفختتلاب مهلبق نءنيذلا ب ذكك لذ 5لاقفانكرشأام

 مونكسلو كلذب مهءاعامل نولوقب ام وهقحة فر ءموهلالالت اوةللامظعتةلاقملاهذ_هاولاقولل_ضفلا نب نسحلا

قو نولوقباع وةللاب فر عمرب_غ نمال دجو ابي ذك: ةلاقملا هد هاولاق
 نولوقياوناكمهناةبالا ىنعم فل 

 ىمطةخ هنولوحي ومهسفن الار ذعدن ودعياوناكمهمأالاانكرش أ امهتلاءاشولهلوقوهو ةماكلا هذ_همقحلا

 تانثاك- | عبدي سم ىلاءتةنلا نافهنداراو هتثيشم نعل زعبللا سعأ نا كلذ ىف ءميلعدرلاو ناعالا كر

 ارذعنوكسنالهتئيسشم نافهةئيشب قاعنن نأهل سدلود سمأ عبتي نأ دب علا ىلعفدي ريام عيمج مآريسغ

 دبعلا ىلا لسرلا تعبيفاذه عمودي ىمأ, الو هب ىضربالور فاك نمرفكلا ءاشي ىلاعت وهف ءإعف ىف هيلع د>ال

 ن وكس مهنأ ارافكلا نع ىك> ىلاعت هن لصاحلاف منةريغةدارالا ف الخ ىلءىمالادور وو ناب الابه ماي و

 هديشملات وبث نم مزاب الهناف لطاب دساف كسلا اذه نأ ىلاعت هللا اربخاف مهرفكو مهكرسش ىف ى اعت هندا ةنئيشع

 دنع له كرشلا نمهيلع نحنام ىضرهنكلوانكرشأامهتلاءاش ,ول نيلئاقلا نيكرشللاءالؤط دا. لق ىأ

 ادرهظتف ىنعب(انا ءوجرختف) علا نم نيقيلا بجوي باكو ذخ نم ىنعي لع نم نوعدتامك وعدد ىنعي
كلذ ضقا توعد عفو كلو قأطخ مم-لانب اكءونيبتوانل علا كلذ

 نوعبتت نا) لوقعلاىف هتلاحت_ساو 

 وهام او قح ىلع كن أن وم_بحت وكيلعةللاهمرح لام رحتو كرمشلا نمهيلعمتنأامف ىنغي (ّنظلاالا

ْشا ىلءنولوقتو نت راكتالا هلال ذ ىف متن امو ىنعي (نوصرختالا متن ؟ناو) لطاب
 هلوقو 0 ل-طابلاّ

 هللف مط ة جو هللا لعراهظا نعاو زم نيح نيكرمشملا ءالؤط داي لق ىنعي (ةغلابلاة طا تف لق) ىلاعت

 هللا ىصع د> ال ةخال سن أ نب عيب رلالاق لسرلا لاس راو بات كلا لازنابهقلخ ىلعةمالا ىنعي ةغلابل اة

 محةفولهنلاءاشولف ىنعي (نيعجأك ادهطءاشواف)هدابع ىلعةغلابلاةلا هنن نكلوهللا ىلعهب كرسثأوأ

 امجلث_سالهادطءاشولو رفاكلا ناعيا شي لىلاعتهنأ ىلع يلد هيفو كلذ أشيل هنكل اوةبادهال نيعجأ

 ىلا ةوعد ةلكز و مءادهشاوعداواوتاهىنعي (نودهشي نيذلا ع ءادهش هلق ) نوائس مهو لعشي

 نينثاللو مهدحاوا لاقيى :رخأ ةغلاهيفو ىثنالاو »رك ذلا اوعجلاونانثالاود_>اولاهيف ىوتس عوشلا

لع مط دهاشال نار هظيل هان ىم هللا نا اولاقو مهسفت | ىلع هوم .رحاممب رحت ىلء نب رفاكلا نمدوهشلا“
 ى

 ا ااا سقاها الل كاس م ا 7:

 لاق هنأ ىضرنالأ ىض سم

 نيعجأ م ادطءاشواف

 ىدطا مهنم ءاشول هن أر بخأ

 اشي مل نكلو مهلك نمآل
 لب نانعالا لكشلا نم
 نامالا صعيلا نم ءاش

 رفكلا ضبا نمو
 انه ةثي_شلا لج تحرق

 ضقانتللاعف دانرك ذام ىلع
 ىتح (انسأباوقاذ قح)

 باذعلا مهيلع اننا

 (لعنم عه دنعلهلق)
 حضي موليعم نمأ نم
 ا يعم
 هورهظتف(انلهوج رخشف)

 نظلا الا نوعين نا)

 (نودرختالا متنأ ناو

 ةقعا هللؤلق) نوبذكست
 هسعأ واب ككيلع (ةسغلابلا

 ىلع كل ةبخالو هيهاونو
 ءاشوا_ف) هتثدشع هللا

 دحاولا ةملكسأ| هذه ىف ى وتس و مهول زقو ف ءادهشا اوناه (قءادهش هلق ) ةلزتعملاةلوص لطبتهب روتي ده ءاشواف ىأ (نيءجأك ادط

 امرحمومجزىأ (اذهمرحةنلانأ نو دهشي نيذلا) عمجتو ثنؤت ميغودب و نييزاججا دنع ثنؤملاو رك ذلاو عمجلاو



 نغ) قسفلا باب هلغونل
 زواحتتم (داعالو)هناساومل

 ةلزانت نم هتجاح ردق
 (ميحرروفغ كب رناف)

 نذلا ىلعو)هذخا اوال

 (رفظ ىذ لك انموحاوداه

 ةباد نم عبصأ هلام ىأ

 لبالاهيف ل خدي و رئاطوأ
 مغلاورقبلا نمو) ماعنلاو

 (امهموحش مهيلع انموح

 لك محل مهيلع انموح ىأ

 ئثلكوهمحشو رفظ ىذ

 كران هلثمرطضم ىلع( غاب ريغ) تامرمءلاهذه نم عيثلك أىلاةرورضلاهتعدنف(رطضا ()

 ةنسلاىفدر واموهو رثكآل يا دب صصخ ماعلا اظفللا اذهنال مح ثااثلا هولا ءارشأاطو زن دعب مرح

 ةتلشلاقذر واموهو ل_سوءيلعةئلا ىبدهللالوسر ناسا ىلع مرح ةبآلا هذه فرك ذامزاعب ارلاه_>ولا

 ناويحلا نملاساموهو احوفسامدوأ ىلا عتهلوق ىف 6ماكحأ ةبآلا فى ل-عأةطاوتامرهملا نم
 امهماللال-امهمافلاحطلاو دبكسلاكك لذ ىوسامو س4 مارح مدلا كلذ ناف عذلا د_دعو اةاي لاح ىف

 ريدج نب ن ارم لاق لئاسريغدنال مدلا نم محللاب طلتخا| مذ كوامهتحإبإب ثي دخل ادرو دقو نا دماج نامد
 مدلا نع ىهمنامنا كلذب سأب اللا ف مدلا ةرج اهيف ىرب ردعلا نرعو ءدالا نم محلل طاتغا_.عزاجإبأ تلأس

 عبتتلةبالاهذ_هالولةمركعلاقوح وفللاالازعو'قرعىف مدلاب ساب ال ىخنلا مهاربالاقوح وفلل

 ىتامرحلا هللا نيب امل (داعالو غاب ريغرطضا نذ.) ىلاعت هلوقو م دويها|عبتتامقو رعلا نممدلا نوماسملا

 نبالاق(رفظ ىذ لك انمرح) دوهملا ىنعي (اوداه نيذلا ىلعو ) ىلاعنهل وق رارطضالا دنغةحابالاو ةصخرلا

 تاجامالا) ىلكلا مو>شو

 لمتشاام الا (امهروهظ

 نم بونجلاور وهظلا ىلع
 وأ (اياوحاوأ ) ةفجسلا
 ءاعمالا ىلع لمتشاام
 ةبو>وأ ايواح اهدحاو

 وهو (مظعب طاتخاام دأ)

 لوعفم ( كاذإ خملاوأ ةيلالا
 (مهاني زج) هلوقل ناث

 كلذ مهاني زج ريدقتلاو
 مهملاظ ببس (مهيغب)
 امف (نوقداصل اناو)

 ركشن فيكو هب انربخأ
 ميرحتل مهتيصعم بيس نم

 انفلاسةي_صعمو لالحلا
 لاقثيح مارحلا لاحت

 نهورشإبن آلاف ؟نعافعو
 تيحوأ امف(كوبذكناف)

 مب رلقف)اذه نمكيلا

 لهعاهب(ةع_ساوةجروذ

 (هسأب دريالو) ةب وقعلاب
 نع]) تجر ةعس عمهباذع

 الف ءاجاذا(نيمرجن موقلا

 ( ئوش :ومانم جحالوانؤاب الوانكر شأام) كر نال (هنلاءاشول) هنواوقي ف وسا-؛ رابخإ (اوكرسشأ نبذلا لوقم-) هتدقن

 رفاحلا ىمسو باودلا نمرفاح ىذ لكو ربطلا نمبلخن ىذ لكوه ىبتقلا لاق طبلاو ز والاو ةماعنلاوريعبلا
 محشو بورثلا ىهو فوجلا مش ىنعي (امهموحش مهيلعانمرح منغلاو رقبلا نمو )ةراعتسالا ىلع ارفظ

 ريغهناف محشل !نمامهنوطب لخاد نم ب ذحلاو رهظلابقاعامالا ىنعي (امهروهظتلجامالا) نيتيلكلاا

 اطسيلر قبلا نال منغلاب صتخملوقلا اذهوامهر وهظتلجامةيلالا ل اصوب ا وىدلالاقومزماعمرحم

 اياوحلا ل_.ةوهب وحوةب واحاهتدحاو نيرسفملاروهجوس ابنا لوق فرعابملا ىهو(اياوحلاوأ) ةيلا

 ريغنبراصملاو رعابلاب قصتلملا مثلا نأ ىنعملاو ةاشلا نطب فنوكستىتلارئاودلا ىهو نب راصملاورعابملا
 طلت محلا اذكو صعصعلاب طاتخإهنالةيلالامحش نم ىنعي (مظعب طلتخااموأ) دوهم!| ىلع مرح
 مهيلع مرح ىذلانأ اذه لصاغ دوييلا ىلءلال> !ذه لكسف نيعلاو سأرلاو تنملا ف نوكستىتلا ماظعلاب

 هلوقهنغاولك افدوعابمُ هواجاهموح-ث مهياع مرحاملةئلان ادوهيلاهللا لتاق كلذ دنع ملسو هيلع ثلا ىلص

 كلذ) ىلاعتهلوقو ُُث حفصأو راكأمتلج وهتب ذأ اذاهتلجو ,حشلا تلج لاقي هوب اذأ ىنعيهواج

 ءاكن الا لتقوهو عهماظو يغب بسب عن ( هب ) محلةب وقع هاني زس ع رحتلا كلذ أ (مهاني زج
 نعرابخالا فو مهيغب نعرابخالا فىنعي (نوقداصا اناو) لطابلابسانلا لاومأ مطالحنساواب رلاذخأو

 انالحأو مهيلعانمرحانا كان ربخأايف دحتايد وهلا كب ذكن اف ىنعي( كوب ذكناف) مب رحتلا اذهب مهصيصخت

 عدته تج رناف مكعب وقعلاريخأتب ىنعي (ةعساوةجر وذاك رلقف)ةمدقتلا ةبآلاهذ_هىفهانبب امي مط

 ءاجاذ !«ةمهتوهباذعدربالو ىنعي (هسأب دربالو)هاصءوأهب ر فكن م ىلع ةب وقعلاب لكي الف نس اوءىبسملا

 لوقيس) لجوزعهلوق دود ويبلاو رافكلا مهوءايدنالاا وب ذكنبذلا ىنعي (نيمرجلاموقلا نع)امهتقو

 هتلاربخأ ةللاهمرحلام م رحتوةئلاب كرمثللا نمةيلعاوناك امنالطب اونةيتوةجلا مهتمزلا ل (اوكرسشأ نيذلا

 انكرشأ امهللاءاشول) برءلاو شي رق ىك...ثم ىنعياوكرسشأ نيذلال اوقيسىلاعت ل اقف هنولو قيسامب مهنعىلاعت

 كرشلاور فكسلا ىلع مهتماقا ىلعةتعانكر شم هنااءاشول مطوقاواعج نو رسسفملا لاق لبق نم ىنعي (انؤابآالو

 ا تهدارأوهنيلع نحنامىضردنا الواف هلعفن ال ىتح هيلع نحن امنيب وا: ادب لوح نأ ىلعر داقهللا نا اولاقو

 ىلع ل يلد (محرروفغ كبر ناف)هلوق فو ناو دعالو ىنبريغ نم رارطضالا دنعاهلك أ حابأةبآلا هذه

 هللا اقف كلذ ريغو بئاوسلاورئاجلا نمهو ءرحام ىنعي ( عمن نمانموحالوإ) كلذ نيبو انني لام هبان عأو
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 4 , الاهذهىفةروك دملاءايشالاةعب رالافةروص#ت امر ا ناوهنم والا نوكيال ليلحتل اوم ر حلا ا

 مهووس

 نعجرالمب رح لان أى ةغلابما ذهودللا مساري غ ىلع جيذامورب زنملا مر دونحلا تارت

 هذهىف صا ىلاعتهلل انت دثو جولإبالا تامر ىلا ةؤرعمىلا ب رطالهنأتدنهنأ كلذو ةعب رالاهذه

 مرحنالهناواهر مهاظ ىلا مهضعب بهذف ةبآلا هذه كح ىفءاملعلا فلتخا اذطوءايشالاةعب رالاهذهىلعةبألا

 ردبج نإ ل عسو ةشئاعو سابع نت | نءعكلذىوربةبآلاهذهىرك ذامالاناو راو تاموعطملار ثاس نم عوش

 اوجّدحاو خسنلاوه|+ ديالربخلاو ري اهمال ةمك ةىآلاهذه ناب كلذ ىلعاوجتح ا اوكلامبهذمرهاظوهو

 ةتيلا ميلع موحامن اةرقبلاةروس ىفىلاعنهلوق ىهوةين دمةنآ اهدضعت ع نكلةيكم متناكن اوةبآلا هذه نإب

 قتيلا "لا ةقباطم ةندملاةنآلا هذه تراصف رص النكات هللا 0 ريزخملا مهو مدلاو

 نافةبآلا هذه ىفاوماع صوصنملاءايشالا هذهب ص تخالمب رحتلا اذهن ًاىلاءاماعلا روهج بهذو كلا
 ةيلهالار ام رحتاهنماهبلوقلا بجو ةءايشأةنسلا تمرح دقوةبآلا هذه ىفركذأم وه تاتكللا شح رجلا

 الأ ملسوهيلع هللا ىلصةللالوسر لاق لاق برك,دعم نب مادقملا نعربطلا نم بلخو عابسلا ن مبان ىذلكو

 الالح هيفاندجوافمّتلا باتككتيوانايب لوقف هتكير أ ىلع ئيكتموهو ىنع ثيدلاهغلبي جر ى دعه

 هجوخأ ىلاعتةثلا مرحاك لسوهيلعةللا ىبص هللا لوسر محام ناو هانموحامارح هيفاندجوامو هانالحتسا

 1 !!تتوأىتاالأ لس .وهياعهنلا ىبصهنن'لوسرلاقلاق دوادىبالو سب رغنسح ثيدح لاقو ىذمرتلا

 امو هواحافلال> نمهيفمدجوا ف نآر لا اذ مكياعلوقيدتك, رأى عناعبش لبر كش والا هعمل

 نأ الادهاعمةطقلالو عايسلا نم بان ىذ لك الو ىلهالاراجلا <للحالالأ هومر مارح نمهيف متدجو

 لاق سامع نبا نع ءارق ل ثم مهيفعي نأ لف ورقي نافهورقي.نأ مهيلعف موقبلزن نمد اهمحاصاهنع ىف سإ

 هباتكلزنأو ب ارذقتءايشأنوكرش وءايشأ نولك ًايةيلهاجلا لهأ ناك

 اهيفدج أ الل قالو وفعموهفهنعتكسامو ما وماوحوهف موحامولال-وهف لح ًاافهمارحم .رسوهلالح لحأو

 ىن |! ىهنلاق سامع نبا ن ء(م)دوادوبأ هجر اةبآلاةتيم نوكينأالا همعطإ م ءاط ىلعامرحم "ىلا ىوأ

 هللا ىلصىنلانأةريرهىبأ نع( م) ربطلا نم بلخ ىذ لكو عابسلا نم بان ىذ لكن ع سو هيلع هللا ىلص

 نعى هن]سوهيلعةتلاىلص ىنلانأرباج نع (ق) ةيلهالارجلا موحللك أ | نعربتش مون يب اسوم
 هللا لص هللا لوسر ىه:و شحولار جو ليخل اربيخ نماناك ةياور فو ليلا ىف نذأأوةيلهالار جلا مومل

 دقوهنه لك ًورطا لك أن عىهن ل سوهيلعةللا هللا لوسر نأر باج نع ىلهالاراج ا نع سوهيلع

 هليلدمدقتدقو كلذ لك أ أحابأو لاحطلاو ديكلامدلا نمودارملاو كمسلا ةتيملا نم عراشلا ىنثتسا

 درواو هانت «عرمشلا ىمأ ناك افليلحو أ رحتب صن هيفدر, ملام لكن أ ىفاشلا دنعكلذ ىف لصالاو

 باكلاو ءادخلاو ةرافلاوبرةعلاوةبحلا ىو مرحلاولحلا ىف نلقي قساوف سج حيحمصلاىف

 ىراخببلا هجر أغزولا ل تب ىمأ سوميلع هللا ىلص ىننلا نأ صاقو ىبأ دعس نع ىو رو روقعلا

 اغلا باودلا نم عب رألّدق نعل سو هيلع ثلا ىل- دىنلا ىهنلاقسابعنبا نعو اقسي وف هامسو لسمو

 ىلا هيف عجرم لاف كالذ ىوساموهلك الحال مارحهلك اذهفدوادوبأ اهجرخ ًادرصلاودهد- طاو ةاحتنلاو

 هنواك ايالو ممم باغالاهثيخة_سامولالح .وهفم-منمباغالاهبيطت_ساف برعلاةداعنم تاغالا

 لحامرب رقت اذ هفلال_حوهفهوباطتسااف تابيطلامك- لال >أ هلوقب مهيطاخ هللا نال مارح وهف

 ىنعملانوكينا اهد_>ا هوجو نفخة ركلا ةبالاوذه نعباوجلا امأو تاموعطملا نم مرحي و

 ةيالاهذهىف ىلا جوأامالااهريغو بئاوسلاو رئا>بلا نمهنومرحةيلهاجلا لهأناكاةامرعدجأال

 مث ةبآلاهذهىف هيلع صنو رك ذامريغامر حم نكي م ةبآلاهذهلوزن تقودارملا ن وكن أ ىتاثل هجولا

 ( ىنث ب نزاخ -9)



 مرحتلا اذهب سمأن يحب ر متدداش مأىنعي (اذهبهللاك اصوذا) ءادهش منك لبىأ ةعطقنم مأ(ءادهش منك مأ) اهئانألمحتام
 هللالوسرب نونمؤيالاوناكالو

 هب ةيصوتلا مفر عأ ىنعم
 نونمؤت ال كنال نب دهاشم

 نيل أن ف) لسرلاب
 (ابذك هللا ىلع ىرتفا

 مريام ر هيلا بسنف

 نا ملعريغب سانلا لضيل)

 موسقلا ىد_هبءالهللا

 ىف نبذلا ىأ (نيملاظلا

 ىلع نومتخمهنأ هماع

 نيب لصافلاعقوو رفكلا
 اضارتعاهضعب ودودءملاض عب

 دودعملا دمت اريغ

 نم ىلاعتهللانأ كلذو
 ماعنالا ءاشنإب هدامع ىلع

 مط اهتءابابو م-جعفانأ

 جاجتتحالاب ضارتعالاف
 نوكي اهمرح نم ىلع
 ليلحتلل اديكان

 مالكلا ىف تاضارتعالاو

 لق) ديكوتللالا قاسنال
 ىأ (ةىاح واية دجأال

 جوفوأت قولا كاذ ىف

 ةنسااىو نال نآرقلا

 ماعنالا نمو هريغمرسدق

 ةريحبلادر ىف ةبآلانال

 ةذوقوملاامأو اهتاوخأو
 نفةحيطنلاو ةيدرتملاو

 نأ ىلعهيبذت هيفو ةتيملا
 ىوبتيثاما يرحتلا
 سفنالا ىومالهعرشوهللا

 هلك أموحاناويح (امرحم)

 ىلع (همعط, معاطىلع)
 نوكينأالا) هلك ايلك

 ااا 1:1:2-2-١ُ١6-ج١ُجي2ُههلفل ل تتتحتُ
 انوانآ ناكامت ءايشأ مرحت كن ًاانغلب دما, لاف ىمشلا ف »وع نب كلام مهميطخ ناكو لس .وهيلع هللا لص

 نأ ةنآلاه ذه ىف ىلاعتهنلان يبق ىلاعت هللا مساريغىلع عذام ىنعي (هبةتلاربغل ل هأ اقسفوأ) سكن ىأ

 ىلعءاده_ثمتنكمأهلوق فم كهتهمرحن ىذلااذهمرح هللانولوقيمهو 2 (5)

 جاوزالاهذدههللا قاخامئاو لصأر غىلع متنلا نمافااصأ متمرحدق لسوهيلعةنلا ىطةهللالوسر هللا هنول هي

 فوعن, كلام تكسؤ ىثنالا لبق نم مأركذ لا لبق نمم رحتلا|ذهءاج نبأ نفاهمعافنتالا او لكألا ةيناغعلا
 نورسفملالاق كنم عمسأأو ماك تن أل ب لاق ملكت ال آلام كلام ملسو هيلعهنلا ىلصىنلا لاقف ماكتب لوربتو

 ةثونالا.ببسب لاقولو روك ذلا عيج مرحبنأ بجوةروك ذلاببب ركذلا لبق نمميرحتلاءاجلاقولف
 ىلعالا لمت_ثبالمحرلا نال لكلا مرحب نأ ىبيف هيلع محرلا لامشإ ناكن او ثانالا عيج مرح نأ بجو
 م رحتلا كلذ نبأ نفضعبلا نودضعبلاب وأ عباسلاوأ سماها دلولاب مب رحتلا صيصختامأو ىئناوأرك ذ
 هوفاضأو كلذ نمدولاقام لكن أ لسو» .لعهنلا ىلص هيدن لعاو نينآلا نين اهممهاو عد نالطب ىلعةنلا جستحاف
 رك ذو مهب رمأ اوفلاخو ,هءاوهأ كلذ فاو عبتا .هناو كلذ نما يش مرح ل هناوةنلا ىلع ب ذ.كوهف هتللا ىلإ
 لبس ىلعدروام مالكلا اذهنالاقفهسفن ىلا امهبسنو نبرخآآ نيهجوةبآلا ىنعم ىف نيدلارفن مامالا
 نوفرتعتالو ىن ةوبذب نور قتال كن أ ىنعي راكنالا ليس ىلع ماهفتساوهلب مطوق نالطب ىلع لالدتسالا

 مييئانلاو ةربحبلاب متمكح <[: اثلاهجولاو .مرحياذهو لكي اذه ناب نومكحن فيكسف عراشة م رشب
 زعملاو ناضلا ىهوةعب رالاعاونالاهذه نعةرابع معنلا نأ نيب ىلاعت هئلاف لب الاباص هوصخم ىتاحل اوةيصولاو

 متهصخ فيكف رقبم او زعملاو نأضا | ىهو ةئالثلا عاونالاهذهىف ماكحالاهذهءاومكحن ل لب الاورقبلاو
 لوقي (اذه للك ظ وذاءادهش متنكمأ) ىلاعتهلوق ُ ةثالثلا عاونالاهذهن ودوملا اذهملبالا
 ىلع اومرحام ,مياعمرح هللا نأن وزي نيذلا ني-كرمشملا نم ةإوجلاءالوط لق ل سو هيلع هللا ىلص هيبنل هللا
 نمدحأ ةوبذب نورقتال<نافهنك اصووكيلعاذه موحةنلامتدهاش له ثرخاو ماعنالا نممهسفنأ
 هنأ نيب وةخلاهذهس مهياعةتلا جتحا انو لجوزعةئلا ىلا اهنوبسفتو ماكجالا هذهنوتبثت فيكفءايدنالا
 اماظدشأ نخب ىنعن ( لعريغب سانلا لضيلاب دك هندا ىلع ىرتفا نم لظأ نخ) ىملاعت لاق كلذ ىف مط دنت سال

 نعمهدصيو كل ذب سانلا لضيل هلا ىلا هنلاهمرح لامي رحت فيضي وهللا ىلع ب ذ ب نم قنا نع دعبأو
 اذهمان يمأهننا نالوقي و هللا ىلاهيسنو هعدتب |ىذلا كلذ ىف لعو ةريصإ ىلءوه سببا ذ| هنمالهج ةللأ ليس

 لخديو مالسلا هيلع ميهاربا نيدريغو بئاوسلا بيسورئاجبلار حب نملو أ هنال ىل نب ورمجهبدارأ ليق
 نالىلاعتهنناىلا كلذ بنو هلوسرالو هب هللا يمأ, ملأي_ثعدتباوأهتقي رط ىلع ناكنم لك ديعولا اذهىف
 هللانا) ديعولا اذه ىف لخادوهف هيف سيلامهنلا نيد ف لد أن م لكف صيصختا| هجوالف ماعظفللا

 هذابعا هعرشي ملامهيلا فاضأو هللا لعب ذك نم قفوبالودشر بالهنلا نا ىنعي ( نيملاظلا موقلا ىدهمال
 ةقي رطداسف ىلاعتهنلا نيب املهنأ ل-عا (همعطي معاط ىلءامرح ىلا جوأ ايف دجأ الل ) لجو زءهلوفو

 هومرحو هولحأ ايف مهئاوهأ عابتاو مهسفن دنع نم مي رحتلاو ل يلحتلا نمهيلع اوناك اموةياهاجلا لهأ
 عرشو ىوامسجوبالا نوكيال لياحتلاو مي رحتتلا نأ نيب و كلذ ف حيحصا !نايبلابهعبتا تاموعطملا نم

 مهسفنأ دنع نم نومرحيو نوالحي نيذلا نب اهاجا نيكرشملاءال ؤط دمتاي لق ىأ لق ىلاعت ل اقف ىوبذ
 معاطىلعامر يش ىن-عيامرحم ىلا جوأ مف دجأاللةلزنفاذا مرحلااهفاولاق مهنا لبقو "ىلا ىو أ مف دجأال
 (سجرهنافرزنخ مو اب وبصمالث اس ىنعي (اح .وقسمامد اتسم روك نأالا) هلك أي لك ىلع ىنعي همعطب

 يه

 ك0 ل

 ماعلا
 سجرةناؤهلوقو هلبقب ءوصنلا ىلع مطع(اةسف وأ) سن (سجرهنافريز اخ محل دأ) لادءطااو دركلا اوم>الا ف ىذلا مدلا مرح الف

 قف ابىمسو هللاريغ مماب هذ ىلع توصاا مذ رىأاةسفلةفصل حلا بوصنم (هبةئااربغا لهأ) هيلع فوطءملاو فوطعملا نيب ضارتعا
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 اميل شورفملا شرفلا للثم 0 اهنال 4 0 0 اغصلا لا يرفاو لمحل لل را ةلوجلاوأ

 ل نمدارملانأف ناكرتشإب نالوقلا ناذ- هو ةقدصلا نمبجاولا وعن ىتح كاسمالاو لخبلا فدحلا ا (770) الو) ةيلهاجلا ىفاك اهومرحتالواهنم كلها لحأام أ (هللا كقزرامماواك )
 0 6 5 ( هانعملتاقملاقو لخبلاو كاسمالا ف ىناشلاو ءاطعالاو ل ذبلا ىفىلوالا نأالادملاةزواكفارسالا
 (جاو زأةين اه كنيد 1 قوات َِك رن نم نالدخلا وزال ج رياضي لودلا دكر را فمانصالا اوك نال
 اذادحاولاو ىثالاو 1 زر || ديبي آلا تناكف قدريغباو :خانالىأاوفرمنال نيطالسلل ل بجوزع للا لوقيهلامةثلا م زل ىذلا قوف دير نات نيسوز(نينئا || ضل تا ا زول نمو نيدعتا نآتلا || 00 ل نم)اشرفوةلوج نملدب تارشألا هاج لاق لجو رنا ةيصتم ا اوت الا عركا اير رو
 نالهو لكف فارسالا نءوجزود يعوهيف ( نيفرسملا بحيالهنا) ىلاعن لوقو و سانلا نيب و ناطلسلا

 00 نمأشن أ وىخسعي 5 0 ىلاعتالوق عي رانلا لهأن وهف هللا هبحيالنم

 ىنلا اولداج ماكحالا تتيثو مالسالا ءاجاملف هباتك ىف منع ةئلارب أ كلاجرلا نود ءاسنلا ىلع اهضعب و

 اذاودرفوهف هك ناك

 هسنج عم هريغ هعمن اك

 احوزاميئمدحا
 0 لاغبلاول خل اوبال رار الامر كش اوراق لاو لأ نسراغسملا ملم لا

 ىتنالاو ركسنلا نيجوزلا قا زعملا شرفلاورقبلاو لبالاةلوجلا سنأ نب عيبرلالاقو منغلافشرفلاامأو هيلع لمح ئلكو ربجلاو
 تا لوف تيا لو هنالو يذال شرف. هبالاشرف ف ىمس لمحل لصبالام شش :رفلاو ماعت الأ نما هيلع ل محام لك ةلوجلاف نأضلاو
 اشعل ]< دل ماعتالا هذ 5 نم مكلةللاوإ- اامئاواكى عي (هّللاكف زرا اواك ) هرغصا ضرالا نمي رق
 عملا نمو نيانثثا نأضاا ةيلهاملالهأولءفاكماعنالاو ثرحلا< رت ىفهراث اوهقب رطا اوكلستالىنعي (ناطيشلا تاوطخاوعبنتالو)

 نمو نينثالبالا نمو نينثا || لجوزعلاقف شرفلاوةل اولا نيب مث مكلةوادعلا نيبمدنا ىنع (نيبم ردعكلا !) ناطيشلا ىنعي (هنا)
 زعملاونأضلاو نيثثارقبلا ناك اذادرفلا ةغللا ف جوزلاو فانصأ ةينامث ىنعي جاوز أ ةينام ماعنالا نمأشن او ىنعي (جاوزأةينامن)

 راك عار نئاضعج َّىن الو جوزرك نإ لاقيف نينثالا ىلع قلطيإكدحاولا ىلعجوزلا ظفل قاطيف نع كفن الهسنج نمرخاه عم

 ىمزعم ا نيعحتفو رتو ىتنالاو نئاضدحاولاو مغلا نم فوصلا ت تاوذنأضا او ىثنألاو رك ذلا ىنعي (نينثانأضلانم) جوز

 ايه تع ان ماقد زعام د>اولاو متغلا نمرعشلاتاوذ زعم او ىتالاورك ذلا ىنعي (نينثا ازعملا نمو) نأ :اوض عجلاوةنئاض

 لق) ىف ةزمطاو ناتغا نمنرك ذل ؟ةلهجلاءالؤط دمت ايلق ىأراكن !ماهفتسا (نيينثالامأ مرح نيرك ذل ؟لف) ىزعم عج او
 نيينثالا مأموحنب ركنا ناكناو مارحاهروك لكك منغلا نم نبركاذلا مرح ناكن اف امهنمنييثثالا مأ كيلع مرح زعملاونأضلا
 ماحرأ هيلع تلمتشاان مأ فتق مجسم (نيينثالا ماسر أه يلع تلم شام مأ) مازحاهمانا لكفامهنم نييثثالا مرح
 دارملاوراكنالل(نييثثالا كاورسفو قوربخاىأ (قوثبنا) ىتأوأرك ذىلعالا لمتشنالاهناف زعماونأضلا نم نييثثالا ماحرأ
 0 هذهو (نينث ارقبلا نمو نينثالبالا نمو) يلع كلذ .رحهتلا نأ ىنعي ( ْنيَقداص منك نا 09 متموحام

 لاقل نك كاز نأذلا (نييئنالاماحرأ هيلع تلمتشاأم مني الا مأ مرحنب رك ذا لق) ةيناعلاةدقب رخأجاو زأةعبرأ

 نأْضلا نم ىئثالانايثثالإب و ملام مومب رتب ةيلهاذا لهال ىلاعتهندا نم خيب وتو عي رقت نيتبألا نيتاهفو مد-ة:اموحن ةبآل |.دهريسفتو

 ىنسعلااوزمملا نم ىتنالاو انروك ذلةصااخ ماعنالاهذهن وطب ىفاماولاقو ردي ثرحو ماعن ا هذهنولوقياوناك مهنا كلذو للا همركب

 نمهللا مرحي نأراكسنا ءاسنلاو لاجرلا ىلعاهضعب نومركاوناكو ىتاخاوةليصولاو ةبئاسااوةريحبلا اومرحوانج اوزأ ىلعمرحو

 اهزعمواهنأض منغلا ىسنج
 2 ل ا ا 1 10 او ل1 00 تل كو 70 1و7 لت 12 فدل + تلا نسل 23077. 231037 اتكلا1 71[ فل 1: 162 اطل اة 23:81205-7-33: "ا قنا 20 800 7-تقل:ةد 21777337

 تناك امفيك اهدالوأواروطاهئاناوةرات ماعنالاةروك ذنوهرحاوناكمسهناكلذو ثادالالمحنا.مالو اهئاناواهروك ذىعون نمأي-ث
 سَ اىأ نين :الامأ اذكومرحنيرك ذلآ [بصتتاو يلع كاذركناهتلاهمرح دق نواودقي اوناكوةرات ةطاتخموأاثاناوأ اروكذ د

 هللانأ ىف (نيقدام منك ن نا) مترا: جرح عل ديننا ةهج 5 .هموأمم ماب قوربخأ ( لعي ودب دن ) تا متشاام مأىفام 57 لاح ال

 مأ (نييننالا ماحرأ هيلع تلمتشاام مأ) امهنم (نييثنالا مأمرح) امهم (نيركذا؟ ١لق نينثارقبلا نمو نينا لبالا نمو ) همرح



 الو رْعلا رجشلا عالطا

 اذاالا حاببال هنأ مهوب

 هرمشع (هقحاوت ؟و)كردأ

 هجر ةفينح ىنأةتجوهو

 موب) رمشعلا ميمعت ىف ةللأ

 ىاشو ىرصب (هداصح

 ريغ ءاحلار يسكت و مصاعو

 (اوفرسنالو) ناتغلامهو
 عيييطتو لكلا ءاطعاب

 كا اولكهلوقولايعلا
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 جارخا لبق لكحالاةابا دوصفملامهضعب لاقو جرخلا عف دلة ديفم ةغيصلاهذه نال ب وحولاريغىلا

 لبق يشاونم لك أب نأ كلاملا ىلع مرن أل محي ناكراملاو بوبحلا ىفةاكرلابجوأ ا ىلاعت هنال قا

 ق> ةباعر نالهجارخا لبق لك اينأةنلاحابافهعم نيك اسملاوءارقفلاة كرش ناكملاهيف بجاولا جارا
 دودتملانأ ملي مالا ةغيصب رم اذا هرم نماولكى هن لاقا ف | لبقو ريغلا ق> ةباعر ىلع ةءدقتم سفنلا

 هذاذج موبىنعي (هداصح موبهقحاونآو) لك الاوههدابعىلءاهبةللا معن أىنلا ءايشالاهذه قلخ نم
 اذهو ةضورفملاةاكزلاوه كلام نب سن أ و سابع نب !لاقف هجارخاب رومأملا قا !ذهىفاوفلتخاوهعطقو
 هقحاوت اوهلوق ىفةداتقلاقةداتقو ةيفنحلا نب دمتو ببسملا نب ديعسودي ز نب رباجو نسحلاو سواطلوق

 نيعلاو ءامسلا تقسامف نس مسوهيلعهنلا ىلص ادم هللا ىن نأأنل ارك ذةضورفملاةقدصلا نم ىأهداصح مول

 اذ_هورسثعلا فصنف ةيناسوأحضنب قسناو الماكر شعلا العب ناكوأ ىدنلاو ليذلاءاق سوأ ةحئاسلا

 نءةياورفوةاكزلا قحاوهيف بجو دف عاصةناهلث تالذو قس وأة سجن غلب وعرزلاوأة رمل نملاكبامف

 ريسفتلا اذ_هىلعتاةناف رشعلا فصنورشعلاوهلاق هداصح موب هقحاون“ آو ىلاعت هلوق فس ابعنب|

 هداصح موبهقحاون اوهلوق لج نكي ف يكف ةيكمةروسا|هذهو ةنيدملاب ناكةاكزلا ضرف ناوهو لاكش
 ةنب.دملا,تلزن ةبآلا هذه نأ ةداتقو سامع نب | نعهري_سفت ىف ىزوجلا نبا رك ذتلقة-ضورفملاةاكزلا ىلع

 ةخوسنم نوك-:ةيكم ةبآلاهذهناانلق ناو ةاكزلا<ح ىف تازن ةمكحت ةبآلا نوكست لوقلا اذ ه ىلعف
 ىلاعتهلوق فل بقو نآرقلا ىفةقدص لك ةاكزلا هنأت خسن لاق هنأ سابع نب! نع ىور -ةهنالةاكز لاب
 عرزلا نم طقسام كرتورضح نم ماعطاوهو داصحلا موب ضرفةاكز لا ىوس قحهناهداصح موبهقحاوت و

 لبنسلا طاةلوهعبب رلالاقو ثغضلاوه ميهارب لاق داجو دهاجمو ءاطعو نسحلا نب ىلع لوقا د هورْعاو 6

 اذاةني دا لهأ ناكمصالا نبدي زيلاقو يم نمهنءلك ًايفما ارصلاد_:ءقذعلاب نؤيح اوناكدهاج لاقو

 هلك ًأهنم طقسا ف هاصعب هب رضيف نيكسملاء ىف دجسملا ناج ىفهنوقاءيف قذعلاب نيجي لخنلا اومرص

 نوكيف بوجو سمه نا مهدحأ نالوق هيف بدنو بابحتساوأ بوجو ىمأ مالا اذه لهلوقلاا ذه ىلعف
 لوقلاو عوطتنأالااللاقاهربغىلع ل هىنارعالا ثيدح ىف لسوهيلعللا ىلصهلوقب وةاكزلاة ب اباخوسنم
 قهجارخاب ىم ٌؤناقحا ذه ناكرببج نب ديعسلاقو ةمكعةنآلان ولسة بايحّتساو بدن ىمأ هنأ ىاثلا

 نآرقلا ىف ةقدص لك ةاكزلاةبات خسن سابع نب !لوقلو رمثعلا باجياباخو فمراص مث مالسالا ءادّبا
 لوقلا ىلعف تاق ناف هاحولوالا لوقا! ىزارلاو ىد>اولاراتخاو هحمصو ىربطلالوقاا اذه راتخاو
 هانعمت لق فافجلاوةرةهتلادعب جاوخالا بجبامناو لينسلا ىف بح اوداصحلا مويةاكزلاىدؤت فيكلوالا
 جاوا بحي لخنلان الو فافجلاوةيقنتلا نامز نم بي رق هنافداصحا موب هنم بجاولا جاوا ءادأ اور دق

 ليقوةيفصتلادعبالا هنم قملا جارخا نكميالهنأالا هيلعلومم عرزلاو مارسصل اوهوهداصح موب هنم قحلا
 سفنب بجبال قحلا ناداصحلا رك ذة دئافناليقو ةيفصتلا دعب هداصح موب بجو ىذلا هقحاوت اودانعم

 هكلامديىف هلوص- لبق عرزلا نمهلتياهفال هكلامدي ف هلوصحو هداصح موب بحبا.:ا هغواب وعرزلا

 ليقو رهشأ قافنالاف ناكناو ناسنالاهلعفي اوف دا زواجحت فارسالا (اوفرستالو) ىلاعتهلوق د

 وهفهللا ةعاطريغ ىف تقفن امن ايفسلاق|اذطو ةعفنمري_غىفهقافن لاملا فرسو كال د_حامزواجت فرسلا

 ىاهمسقف لح ةثامسجت مرصفق سامث نب سدق نبت باث دم هنع ةباور ف سابع نب !لاقاليلق ناكناو فرس

 اودعقتو ؟-!اومأاوطعنالءانعم ىدسلا لاقاوفرسنالو ةبآلاهذههنلا لزناف أيش هلهال كرتيلو دحاو موب
 ىحصدقهنال فرسأ دقف أي شهلايعىلا لصوبملوهلام لكناسنالا ىطعأولا ذه ىلعف جاجزلا لاقءارقف
 اوزواتاللوقلا اذه ىلعةبآلا لي وأتف ةقدصلا اوعنمتالهانعم ببسملا نب ديعسلاقو لوعت نمبأدبا ثيدحلا

 ذا



 ("1) 2 هيفهفتيمنك<يناوليفهناكف ىتأوأ رك ذ تيم لكل مسا ةتيلانال
 سس ل ببب؟©6ببآب 2س #0

 ثينأتاءادطاتاخدءارفلالاقو ةباسنو ةمال-علج روطوقك ةغلابماوديك ًاتالتصلاخ ىفءاطا تاخدو

 ليقو ةظعومو ظعو لثمدحاوةصااخو صلاخ ىقاسكلالاقواهمننأتب تنافاهلثماهنوطب ىفام نال ماعنالا
 ىلعةصلاخ تن هناف ةنآلاد ذه ىف اك ظلال ىلءهريك ذو ىنعم ا ىلع هين اتزاج تن وم نءةرابع ظفللا ناكاذا

 هنا) ب ذكلا هللا ىلع مهفصو ببسب مهئفاكيس ىنعي ( مهفصو مه زحييس ) ظفللا ىلع مرورك ذو ىنعملا
 رسخ دق) ىلا عتهلوق و مهقاقحة سار دقب ميلعهعفب مذ ميكح ىلاعتهنا ىنعي دي دهتو ديعو هيف ( ملع ميكح
 ىضاقي ل جرلا ناكورضمو ةعيبر نمتانبلا دب نميف تلزن ةمركع لاق( لعريغباهفس مهدالوأ ولتق نيذلا

 هنأ يمادنع نم حاروألجرلا|دغدأو تىتااةب راجلا تناك اذاف ىرخ أ دي وةيراج ىصتسي نأ ىلع لجرلا

 اهتاسن ىلا لسرتوا د ضرالا فاط دخت فاه, دث:مو كيلا تعجر نا ى أر هظكىلءتنااط لاقو
 ةداتقلاقوبارتلااهيلعتّوس مئاهترفح ىفاهتس داعجار هنرصب أ ذا ىتح ّنهن ب اهناوا دتب ماه دنع نعمجف

 نارسملا ببسام ا هبلكو ذسغب وةقافلاو ىلا ةفاخهنب لقي مهدحأ ناك ةيلهاجلا لهأ عينص نما ذه

 فلجرلا بست اذافدلاولا ىلعاهمةنلا منن ةميظع ةمعن داولا نا مهدالوأ اواتق نيذلارسخ دقهلوق فر وكدا
 ىىسدقفايندلا ف هراسخاماةرخآلاواين دلا فرسخو مذلا بجوتسادقفإطاطب اوهنعةمعنلاهذهةلازا

 اهفسهلوقو ميظعلا با ذعلا كلذب قحتسا دقفةرخآلا فهنراسخاماو هيلعهبهنلا من أامقلازاوهددع صقن
 ليملعلاةاقوه ةهافسلاهذهلوصح بيسو ةمومذملاةلاهجلاو ةفخلا ىهوةهاف سا كلذاواعف ىنعي لعربغب
 هلوق وو ةيلهاج اومساذطو لسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر ةثعب لبق مهياع بلاغل اوه ناكل هبا نالهم دع

 ماعنالانوطب فامضعب وثورحلا ضعبو ىئاحلاو بئاوسلاورئاحبلا ىنعي ( هللا مهقزر اما ومرحو) ىلاعت
 مه يمأهننانأ اومعزوةمومدذملا لاعفالاهذهاولعف هنأ ىنعب ( هللا ىلع ءارتفا )ةلاهجلا ظعأ نماضيأ اذهو
 مظعأ نم هيلعب ذك اوهللا ىلعةءارجلا نالةلاهجلا ظعأ ن.ءاضيأ اذهو ب ذكو هللا ىلع ءارتفااذهو كلذب
 اوناك ام و) داشرلاو قا قي رط نءمهلعف ىف ىنعي (اواضدق) ىلاعتلاقا فطور ئابكلاربك ًاوبونذلا

 برعلا لهج لعت نأ كرساذالاق سابع نبا نع( خ) مهلعف ىف باوصلاو قا قي رطيلا ىنعي ( نب دتهم
 اواضدقهلوقىلا لءربغب اهفس مهدالوأ اولث نيذلارسخ دق ماغالاةروس نمةثاملاو نينالثلا قوفامأر قاف

 تانج قاخو عدتبا ىذلاةللاو ىنعب (تاشورعمتانجأ شن اى ذلاوهو) لجوزعهلوق ع ني دتهماوناك امو
 ةغالا ف شرعلا لصأو تاعفت ىصريغو تاعفن ىم تاكومسم ىنعي (تاشورعمريغو) تاشور عم نيناسب نعي

 «ةلعجاذااشي رعتهتشرعواشر عهشرعأ ركلات شرعلاقي شورعهعجو مركلاهياع لعجي ف قشم ئش
 تاشورعمريغو تاشورعمهلوق ىنعم فاوفلتخاوهبكر وهالعاذا شي رعلا بنعلا شرتعاو فقساا ةئيهك

 كلذوحنو ئطبلاو عرقلاو مركلا ل ثم شر عيامرسشةناو ضرالا ىلع طسناام تاشورعملا سابع نب !لاقف
 ةصاخ مركلا فاهالكك احضلا لاقورج كلا رئاسو عرزلاو لخنلاكق سنو قاس ىلع ماقام تاشورعمريغو

 ىسانلاهسرغام تاشورعملا ل يقواطسنم ضرالاهجو ىلع قلب شرعي ملامهنمو شرعيامهنمنال

 مركن م لابجلاو ىرارإلا ىفةللا ةتبذ ا موه ت اشور عمرب_غوهريغو مركنمهوشرعف هباوقهاو نيناسبا
 (هلك ًأافلتخم) رن دنو تاتقتىنلا بوبحلا عيجوهو عرزلاو لخنلا أشن أو ىنعي (عرزلاو لخنلاو) رجشوأ
 نامرلاونوسيزلاو) كلذوحنو ءىدرلاود_.جلارضماحلاووا_هاكراملا ف موعطلا فالتخاهب ىن-هي
 ليفو فات امهمعطو دحاوامهنولنيتامرلاكعطملاىفىنعي (هباشتمريغو) راظناا ىف ىنعي (اهباشتم
 رك ذا (رمأاذاهرمث نماولك ) مطلاو سنجلا ىف ةفلتخمامهثرت نكلو نامرلا قروهبشي نوني زلا قرون
 ىلسالا دوصقملاوهامرك ذراعا نم عاونأ ىلع ةب وتحل تانجلا هذه قاخ نم هدابع ىلع هبهنلا معنأام
 دري دق يمالا لاقف مهضعبا ذه كستو ةحابا ىمأ|ذهو رع أاذاهرك نماولكى اعتلاقف اهم عافتنالاوهو

 (مهفصو موجب زجعبس) ءاكرش
 ىلع ب ذكلا مهةصوءازج
 ميرحتلاو ليلحتلا ىفقللا

 مهئازج ىف (ميك- هنا
 ديق) .يفاغتعاب(نيلع)
 (مهدال اوأإ وادق نيذلارمسخ

 ةفاخم مهتانب نودئياوناك

 ىكم اواتقرقفلاو يسلا

 (يعرتباهفس) ىاشم
 نإب مهاهجو مهمالحأ ةفحل
 مهدال اوأق زار روه هللا

 م-هقزراماوم .رحو ) مهال

 رثاحبلا ن-سم (هلا

 ءاغفا)اهريغو بئاوسلاو
 دق) هلوعفم (هللا ىلع
 (نيدتهماوناك امواولض

 ىذلاوهو) باوصلا ىلا

 نم(تانج)قاخ (أئنأ
 (تاشورعم) مورعاا
 تاعوف ص تاكومسم

 تاكورتم( تاو رعمريغ و

 شرعت ضرالاهجو ىلع
 اذامركلا تشرع لاقي

 00 ماعد هل تلعح

 نابضقلا هيلع فطعن

 (افلتخم عرزلاو لخنلاو) .

 مسخلاو مطلاو نوللاف
 ةردقم لاحوهو ةحئارلاو

 همححو تح تفقو لخدلان ال

 افلتخم نو, ىنتحهيف لك أال
 اهواخداف هلوقك وهو

 هلك أ (هلك أ) نيدلاخ
 لكؤب ىذلاءرثوهو ىزاجي
 عرزلاو لخنلل ربمضلاو

 هنال هماح ىف لخاد

 لكلرأ هيلع فوطعم

 نامرلاونوتي زلاو) داو
 د نس سا را ا 2 222222222 22222222222

 تقوةحابالاتفولؤأ نأرلعي نأ (رمتأ اذا) ةدئافو دحاو لكرمب خرم ( هر نم اولك ) معطلا ىف (هباشتمريغو) نوالاف (اهباشتم



 نزنز لعافوه (مهؤاكرش مهدالوأ) نب زلوعفم (لتف)تانبلادأو نب زلاملا ةئرزجنرطنب زاكىأ ( نيكر شما نمريثكت نبز

 وهو فرافلاريغبامهئبب لصفلاو نيطايشلا ىأءاكرشلاىلا لتقل! ةفاضا ىلع ىاشر لاب مساك ش بصنلاب مهدالوأ مفرلاب ل_تق مضلإب
 اوطلخيلو (مهنيدمهيلعاوسلب لو ) ءاوغالاب مهوكساوبل ( مهودربل ) مهدالوأ مهتاكرش لتقف ناكر شملا نمريثكل نب زهري د ةتولوعفملا

 هبقو (هواعفام هللاءاشولو) كل رشلا ل اةنعاؤلو ىتح ليعم سا نبذ نع هلع 3( اوناكمهنبدو هوب وشإ ومهلع

 ِء 000 0 0 070 ا ارح ب ىلا 4( تاتاكلاول لعليلد
 مهئاكرشاو مهاومأ نمابيصن هلل مهلعجن |ىنءملاومهؤاكرمثمهدالوأ تق مهنمريةكل نب ز كإ ذك م هنمالهج ىلاعت ا كادوا اهني

 ىلع مهما دقا كلذ كو بيصالا قاقحتسا فول ثم مانصالا اواعج مهغال مذملا قلاخاةف رع لهجلا ةباغ ىف ايدصن 0-0
 : امو(نورتفيامو مهرذف)

 وأكفالا نم هنو رتفني

 كلذ ررض زال مهءارتفاو

 ك_لعال مباع ءارتفالا

 ماعن آمذهاولاقو) انيلعالو

 (ر2)ناثوالل(ثرحو

 لودفلا نم لصف مارح
 ىوتس و نحطلاو عذلاك
 رك دملا هب فصولا ىف

 عجاودحاولاو ثنؤوااو

 ريغءامسالا كح همكح نال

 اونيعاذا اوناكو تافصاا

 مهماعن أو مهثرح نم ءايشنأ
 الااهمعط.ال) اولاق مهنطأل

 نونعي (مهمزيءاشن نم
 لايبرلاونانوالا مدس

 لوقمعزلاوءاسنلا نود

 بذكلا هبيوش نافلإ
 (اهروهظتمرح ماغن أو)

 باويديلاو رئاسنلا
 نورك ذيال ماعن أ و) ىاوحلاو

 . جذلاةلا- (اهيلع ةنلامسا
 ءامسأاهماءنورك ثيامعاو
 وه (هيلعءارتفا) مانصالا
 اومسقى أل احوأ هللوعفم

 م.قو رح مق مهماعنأ

 رك ذبال مسقو بكربإل
 ديعو (نورتفءاوناك اهيمهب زجيس) هيلع ءارتفاهنلا ىلا كلذ اوبسنواويلع هللا مسا

 كلذك الالضو أطخوالهج مسقلا ىفهواءف ىذلا كلذ لثمولاق هناكفاضي.أ ةلاهجلا ةباهن ىف مهدالوأ لتق

 ةليعلاو رقفلاةف اخ ءايحأت نبل ادأوهب ىنعي: (مهدالوألتق نيكرشملا نمريثكتا) نسح ىنعي (نيز)
 مهالءاكرش نيطايشلا تيمسورق فلا ةيشخ مهدالوأ اولتقي نأمهو سعأ مهتيطايش ىنعي (مهؤاكرس )
 فيضأو م_متعاط بوجو ىف هللا عم مهوكحر شان دالوالا لتقو هللا ةيصعم نمهب مهو سمأامف مهوعاطأ

 اهمادخ ىنعي مهتط 7[ ةندس مهؤاكرس اكل لاقو بإب رأمهودختاو مهوعاطأمهنال نيكر شملا ىلا ءاكرمشنلا

 هلدلو نافاحيف موقيةيلهاجلا ف لجرلا ناكودالوالا تقرافكسلا نونسح ونون زباوناكن يذلا مهو
 ةندسلا هءاكرشلا لوقلا اذه ىلعف هللا دبع هنب | ىلع بلطملا دبع ما>ممهرت آن ركتياامالغا ةكواذك
 ىذلالعفلا كلذب مهوكلهبا ىنعي (مهودّرل) ةعاطلا ف مهوكرشأ هنالءاكرشاومس مانصالا مادخو
 ىنعي (مهنيدمهبلعاوسليلو) رانلا ىف ,هودرباسابعنبالاق كال هالاةغالا فءادرالاو هب مهو سعأ
 مالسلاهيلع ليعمسا نيد ىلءاوناكو .منيد ف كذا! مهيلعاواخ ديل سابع نب !لاق مهني د مهيلعاوطاخيلو

 ميهارباو ليعمس هيلع ناكىذلا قا نيدلا نع مهولي زبا كلذاوأعفامناو نيطايشلا سديلتب هنعاوعجرف

 ءاشولو ىن«ي (هولعفامةللاءاشولو) مطاهوني زو: دسافلا عاضوالاهذه مطاوعضوف مالسا'وةالصا |اموماع

 لجوزءهنلاربخ ا دوالوالا لتقو ماعنالاو ردا مرحت نممطنب ز ىذلا حبقلا لعفلا كلذ نم مهمصعل هللا

 ىنعي(نورتفيامو) دجتيمهكرتاف نعي ( مهر ذذ ) كلذاوا فام شي لولذ اهتدارا اوهتئبشمءايشالا عيج نأ

 ماعن اهذه) نيكرسشملاىنعي (اولاقو) ىلا عتدل وقع داصر لاب مطهنل ا ناف هللا ىلع ب ذكلا نم نوقتاتخيامو

 مهنال سيحلاو قيدضألا نموه ليقو هع رحتبهنم عافنتالا نم عنمهنال عنملاوصأو مارحىأ( رج ثرحو

 ةليصولاو ةيئاسلاوةريحبلا ماعن الاب ىنعي دهاجم لاق وتطل .هثو 7 .و مهماعتأ نمءايشأنوسحاوناك

 تم هرحماعن أو ءاسنلا نود لاجرلاو ماندالامادخ اهلك ايىنعي (مهمعزب ءاشن نمالااهمعطيال) ىتاحلاو

 ماعنأو) اهنوبكريالاوناكحف بوكرلا نءاهروهظاوج ىتااماعنالا ىهو ىئاوحلا ىنعي (اهروهظ

 ءامسأاهباع نورك ذياوناك اماو يذلا د_:ءاهباععتلا مسا نورك ذيالىنعي (اهيلعهنلا مسانورك ذبإل

 ريخ لكلعف ىلءةئلارك ذي ةداعلا ترجامل هنالربخلا لعفلا هنو بكربالوا باع نوح الءانعمليقو مادصال

 مه ىمأةللا نا نومعزب ولاعفالاهذه نول عفياوناكمهنأ ىنعي (هيلعءارتفا) ربخلا لعف كرت ىلءءالؤهمذ

 مهتارتفا ىلع مط ديدهتود يعوهيف (نورتفب وناكاع مهم ز جيس ) لجوز ع هللا لعب ذكو قالتخا كلذواهب
 ىنعي (انجاوز لعمر حو انروكذلةصااخ ماعنالا هذه ن وطب ىفاماولاقو ) لجوزعهلوق و ب ذكلل اهلا ىلع

 نودلاجرالصلاخوهفايحاهنمدلواف بئاوسااورئاحبلاةنج ًادارأ ىعشا او ةداتقو سابعن !لاقانءاسن

 (ءاكريشه بف مهفةتيم نكناو) ىلاعتهلوقوهو اعيجءاسنلاو لاجرلا هلك ًاةيماهنم داواموءاسنلا

 تلخدو

 صلاخوهفايحا ,ممدلوام بئاوسلاورثاحبلاةنجأ ىف نولوةءاوناك (اذجاوزأ ىلع مر#وانروك دلهصااخ ماعنالاهةهنوطبىنام اولاقو)

 ةنجالا ىنعمىفام نال ىنءملاىل_علمحللام رب_خوهو ة_دااخ ثنأو ثانالاوروكذلا هيف كرتشااتيمدلو امو ثادالاه_:م لكايالروكذلل

 ركب وبأة تيم نكس ناوةتيمامنوطي فام نكي ناوىأ(ةتيم نك,ناو)ةباسنك ةغلابملل ءاااوأظفللا لع الج مرحورك ذو

 / ءاكرش هيف مهف) فريمضلاريك ذنو لعفلا مدسقتل ىمةتيم نكيةماتلا ناك ىلعى اش ةتيم نكست ناوةتيم ةنجالا نكن ناوىأ



 فوسف) هلوقوإ ل ددبعو ودب دهن سعأ أوه 7 رباصم ىلسعو مالسالا ىلع تباث ىتافىل متوادعو؟رفك ىل_ءاوذنثا ىأاهاع :

 (09) هلنوكستاني أن وماه:فوسف ىأ ( رادلاةبقاعهل نوكست نمنوملت

 ديدهنلاو ديعولا مالا اذ_هىنعم تاقزومجال كلذور فكلا ن هيلع مهام ىلعةماقالاب رافكسل ا مأ ىلع

 مضر نارفكحلا نمهلعمتنأام ىلءاومق أ لاقهن“ اكفرفكلا نمهياعمهامعرجزلا ىف ة-فلابملاو
 رجزلا ليبس ىلع مهلا لمعلا ىمأ ضب وفتهيفف مت شاماولمعا ىلاعتهلوق.كوهف مئتادلا باذ_ءلاب كسفنال
 (نوملعتفوسف) ىلاعتدل وقوه ىصاعملاورفكتلا نمد ودارأ املي ىفمطقالطاهيف سالودب دهتلاو

 انيأمبباذ علا لوزن د:عءنوماعت فوسفهانعمل_.ةوكلوأ اناةدومحلا ةبقاعلا نوكست نمل ىنعب
 ناةمايقلا ىف دغنوماعتفوسفىنعي (رادلاةبقاع4ل نوكست نم) متنأمأ نحنوإ عىف قمل ىلع ناك
 كرششأو فر فكن مدع سال هناهانعم سابع ن١ لاق (نوملاظلا في الهنا ) ةنملاىهورادلاةبقاعنوكسن

 ىلع اول_هعا هلوقب دارملا نالوقي نم لوقىلعاذهو ةمكعاهنا امهدحأ نالوقةبآلا هذهىفمن
 اهيدارملا نالوقي نملوق ىلعاذ هو فيلا ةب ابةخوسنماهنا ىناثلالوقااوديدهتلاو ديعولاتتاكم
 حبق لجوزعهللا نيبال ةيآلا (ابيصن ماعنالاو ثرحلا نمر ذامتهتلاواعجو ) ىلاعتدل وقوه لاتقلا كرت

 مهماكح ا و مهنالاهج نه عاون أ رك ذب هيقعكلذريغو ثعبلاراكن ا نمهياعاوناك امورافكتلا ةقب رط

 ام ىنعيًرذامم هللاواعجو ىلاعتلاقف ةيلهالا ىف هيلعاوناك امداسف مطوة عفعض ىلعاوم.ذتةدسافلا

 امسق ىبعي ابيصن متغلاو رقيلاو لبالا ىهو ماسعنالا نمو ىنعي ماعنالاور لاو عرزلا ىنعي ث ردا نم قاخ
 رئاسو م-هماعت او مسه راو مهثو رح نمل نواه ةياهادلا ىف نوكرسشملا ناكنورسفملالافأزجو

 هواعجامو نيك اسملاو نافيضلاىلاهوفرسهلل كلذ نمهوا_عجا ف ابيصن مان ص اللوابيصن مطاوم

 اولاقوهو كرت ناثوالا بيصن ىف ةللدوا_هجامم عيش طقس نافاهتمد_خىلءواهيل ءهوقفنأ مانصالا

 اهما اولاقو ناثوالا ىلا هودرهلل هوأ_عجامف ناثوالا بصن نم ئش طق_سناو اذه نعىنغ هللا نا

 امتهوربج ناثوالل هوا_ءجام يش صقتتا اذاوهءاولا م ملةللو وامعجام ئثكلهاذا اوناكوهيلاة-جاتحم

 ام هللاوا_هجوهربدقتراصتخاهيفوابيصن ماعنالاو ثرحلا نمر ذات هللاواعجوهلوق كلذ هلل هوا_عج

 ريغب وهىذلام_طوقىنعي (مهمعزبهللاذهاولاقف) اببصن مانصاللو ابيصن ماعنالاو ثرالا نمأرذ

 اوب-امئاوهيائاقل مذ عضومىفالاء ىجعال كلذإو بذكلا ةنظم نوك«لوق ةباكح معز ىنعم نال ةققح

 وهو هللا بيصن عم مانصالا بيصن مهتفاضال هللا «اكءايشالا تناكن او مهمعزب هللا ذه مطوق ف بذكلا ىلا
 مطاومأ نمابيصنا طاواعج مهنالع رش مانصالا اومساءاو مانصالا ىنعي (انئاكرشلا ذه 9 مط دوق

 هنوطعبالف ىنعب(ةللا ىلا لديالف) ماعتالاو ثرحلا نماطهولعجام ىنعي (مهئاكرسشا ناك اخ) اهاع هنوةفني

 نورةياوناكمهناىنعملاو (مماكرمشىلا لي وهفهللناك امو) نافيضلا ىلءهنوقفنيالو نيك اسملا
 ةنس مهتباصأاذا اوناك ةداتقلاقو مانصاللهواعجا للهولعجام نورةب.الوةللهواعجامب مانصاللهولعجام

 نسحلالاقو ًايشهنماولك ايمو مهناكرشلهواءجاماورفوو هنماولك أوةئلهولءجامباوناعتساةدشو طقىأ

 ماكر شل هول_عج امف كال ذ نولعفيالو ةثلهواعج ام هلدب اوذخ أ م_مئاكرسشاهواعجام كلهاذا اوناكىدسلاو
 باجاوججر مهنا كلذو نوضقي ونومكعام سشب ىنعي (نومكعامءاس) لاقف ىلاعتهنلا ,همذ كل ذلف
 اهقلخوهو لجو زءةئلاهاكءايشالا نا ليقو مهنمهفساذهو ظفحلاو ةباعرلا ىف ىلا عت هللا بن اج ىلع مانصالا

 دوصقملا اوكا ىف ةءاسالا ىلا اوبسن عفنتالورضنالو قاختال او كال ىهو ل ىلا نمزج مانص الل اول عج املف

 لقعاهن الو صنالو عرشاهمدريملىتااةدسافلا ماكحالاهذه نم ةيلهاجلا فهيلعاون اك ام نابب كلذ نم
 كالذاواعف كى نمي ابيصن ماعنالاو ثرملا نمار ذاممهتلاواعج و هلوق ىلع طع( كال ذكو) لجو رزعالوق ©

 قيرط اذهو ةدومحلاةيقاعلا

 هنا) رادنالا ىف فيطا

 ىأ ) نوملاظلا هال

 ثي> ؟ناناكمنورفاكلا

 ةزج نوك ركب وبأ ناك
 اذاعفر نم عضومو ىلعو

 هع قلع وى ىعع ناك

 ناك اذا ب صنوأ لعل! لعف

 هللاواع> 3) ىذلا ىنعك

 ماعنالاو ثرالا نمار ذا

 مانصاللو ىأ (ايدصن

 هلوقةلالدب فتك افابيص
 هلاذ_ه اولاقف) ىلاعت

 (انئاكرشل اذهو مامر

 هدعبام اذكو ىلع مهميز

 هللاو هلل هنا اوهعز ىأ

 عرمشالو كلذب مهسمأ
 ناك اهف)ةمسقلا كلل: مط

 (هلدا ىلا لصي.الف مهتاكرسشل
 ىتلاهوجولا ىلا لصيال ىأ

 نماهيلا هنوفرصي اوناك
 قدصتلاو نافيضلاىرق

 ناك امو نيك اسملاىلع

 (يئكرشللا لسيف
 ءارجالاواهياعمهقافنا نم

 اوناكم هنا ىوراهنت دس ىلع

 ثرح نمءايشأنونيعب
 امهنءءايشأو هلل جاتنو

 ةتلاواعجاماو أر اذاف مهتطآل

 هواعؤاوعجرارمان ايك از

 هولعجام اكزاذاو مانصالل

 اولاقواطهوكرت مانصالل

 مهبل كاذاهناو ىنغلانا
 قواطمهراثراو مهتطا

 هللا ىلع مولا اراثياف(ن اومكحامءاس) هل |أوقب مهع.ذص مذ مثهأ ارذىذلاوههءال 5ك ازلا هلع نابىلو ناك هللا نا ىلا ةراشا ًارذاممهلوق

 كل دكو) مهمكح كح ءاس ىأب منو أ .دمكح ؟ىلا ءاسأ مف رام عض ومو مط ع رشيرلام ,ٍلع م_هلمعو



 (نولمعيامجلفاغب كبرامو)
 ىئاش ءاتلاب و هنع هاس

 هدابع نع( ىنغلا كب رو)

 (ةجرلاوذ) مهتدامع نعو

 مهضرعيل فيلكتلاب مهلع

 أشي نا) ةمئادلا مفادلل

 ةملظلا اهبأ (مكبهذي
 مدعب نم فاختس 1

 رت اكاك)
 م دالوأ نم_(نيرخآ
 لثم ىلءاونوكممل نب زأ

 هع 0

 مالسسلا هيلع حوب
 ىذلا ىنمعام (امنا)

 نئاكل ىأن اربخ(تآل)
 نينئافب( نرجع متأأمو)
 دقفتام نم م-طوةلدر

 اردصم نوكت ةناكملاتاف

 نكسمئاذا ةناكم نكملاقي

 2 نكفلا غلبأ

 ةناكمو ناكم لاقي ناكمملا

 لف) هلوقوةماةمو ماقمو

 (.تاكم لعادل موق
 تك ىلعاولمعا لمتحي

 ىصقأو مكرأ نم

 ؟تامماو ؟<تعاطتسا

 ؟تهج ىلع اوامجاو
 اهياع متتأ ىتلا مكلاحو
 أرمااذال جراللاقي و

 ىل-ع هلاح ىلع تش *

 تبثا ىأنالفاب كتتاكم
 ىنأ) هيلع تنثام ىلع

 انا ىت 31 اك لع (لماع

 هم
 ت11 ل ا ل0970 0 0 0 2222222 0 0ابابتبتبتبتبحاللا

 مهبالا قيليالةجردلا ظفل نال ةعاطا| لهاب صتتخماوا عام تاجر د لكل و ىلا عن هلوق نا لمقو نب رسفما
 لوقلاو مهدي دهتو ديعو هيفف ىصاعملاو رفكلا لهاب صتخم ( نوملعيامع لفاغب كب رامو) ىلاعتهلوقدو

 ملاعهناو ىصاعلاو عئاطلا اورفاكلاو نم ْوملاه يف ل خديف تامولعا ا لكل لماش ىلاع:هساع ناآلجص 1لوالا

 لجوزعهوق و باقعوأ باو نمهب قيلي|موهل عر دق ىلءلماع لكىزجييف مادلا ليصفتلا ىلع م طامعاب

 نيب هلمعر دق ىلعةجر دةيصعموأ ةعاطب لماع لكل نا نيبال ىلاعت هن 0 دو)
 ةيصعع صقتنموأ عيطملا :-عاطىلا جاتحهنال سيل باقعلاب نيصاعلاو باوثلابنيعيطما صيصخت نا

 لهأوهئاءاوإب سابع نءالاق (ةجرلاوذ) هيلا ءارقو احا ميج ناو قالطالا ىلع ىنءااوهلب ىصاعلا

 نودهجرب ونوب وتب مهلعا نيبن ملا نعب ا ذعلاريخأت هتجر نف مهنعزواحتلاوذ هقلخ ىلكلالاقو هتعاط

 قلو ئشنيو ىنعي(فلخسيوإ) مطدب دهتو ديعوهيفف ةكمل هال باطخلا ككل ىنعب ( مبهذيأشب نا)
 م أشنأك ) مكنم ع وطأو لثمأ عر يغاقلخ ىنعي (ءاشيام) كك اله | دعب نم ىنعب (مدعب نم)

 نيضاملا ,_هءانآىنعي ىوغبلالاقف ةظفالاهذهى نيرسفملاتارابعتهلتخا (نيرخآموق ةبرذ نم

 تفصل ثم ىلع اونو كول نبأ موق دالوأ نم ىنعي فاشكلا بحاصو ىدحاولا لاقهوحنو نرقدعبانرق
 ىنعي كدعب نم فاختسا وىلاعتهلوق ىفىزارلا نيدلار فن مامالا لاقو مالسلا'هيلعح ون ةنيغس لهأ مهو

 قلخ هنمدارلافءاشيامهلوقامأو تناف نمل دبا قب رطىلعالا نوكيال ف الختتسالا نال اهذادعب نم

 هجولاوهوىضاقلالاق سنالاو نجلا لاثمأ ن مزح اقلخ مهضعبلاقف هيفاوفاتخ دخاو عباروأ تلات

 عبارو ثلاث قلخ لك ىتف قلخلا اذ هلائمأ ءاشن ا ىبعرداقىلاعتدناةداعلاب نوماعي موقلا نالبرقالا

 || قلخلا نوم سذج نود سذج ىلع ةروصقم تسل هنردق نا ىلعهبن ىلاعتهناكفةردقلاةلالد فىوق نوكي

 ماوقالاءالؤط همجرل ىلاعتهنا قي رطاا اذه نيبف باوثلا ىهىتلاةميظعلا ه-ت>رلنوحلصي نيذلا

 كلذ ىلع هئر دقة :وق ىلاعتةننا نيب مثمهاوس مهتم ل دي أو مه هانفأو مهتامالءاشوا او مهلهمأو مهاقبأ نب رضاحلا

 اهيف سيل ة فطن نمناسنالا قاخ ىاءتهنا !_عركتةتاذاءرملا نال نب رخآموقةب رذ نمك اشنأ 5 ل اقف
 ىلعر دق اك كلذ كن اك اذاو ةمك- او ةردقلا| ضم كلذ نوك,ن أب جوفريثك الو ليلقهتروص نم

 همالكر خا اذ ها طافلاخر اتا مهري وصت ىلعر دقي كل ذكف ةصاخلاهذه-ماسجالاهذهري وصت

 نبرزخآ قلخد_عب نم كعدتباو كد كلو. نب رخآ موقةن رذ ن# < شن اج طوق ف ىرالالاقو

 ناكمىنعياب ون كراش د نم كتيطعأ مالكلا ىفلاقي مبيقعتلا عضوملا انهى نمىنعموكلبقاوناك

 اذ_همهرابخإب دريل ؟ أئن |مةلوقباوبطوخ نيذلا كلذك ضغب رانبدلا نم بوثلانأال اب وثرانيدلا
 دق نب رخآم وق ناكماودنأ م-.ناانرك ذام تالذ ىنعم نكلو نيرخ ”اموق بال_صأ نماؤشن أمهنأ ريخلا
 ْ باسحلارسش+او توم ادعب ثعبل اوةعاسلاع ىش نمهب (نودعوتامنا) ىلاءتهلوقو مهلبق اوكلهأ

 000 انيح نيتثافب ىنعي (نب زجه# متتأامو) بي رق نئاكهنا ىنعي (تآل)ةمايقلا مون
 ىلعاوامتا) شي زقرافكا نم كموقل لق ىأ (موقايإ دمتاي لق ىأ سو هيلعهنلا ىلص ىنلل باطخلا (لق)

 ىعمو نكسعلا غلب أ نكمت اذا ةناكمن كملاقياردصم نو ك2: ةناكملاو عبللا ىلع <تااناكم *ىرقو(مكدتن 4

 ىلعاول .عادانعم نوكي نأ لمتع كتاكم ىلعاول.عاهلوقف ةماقمو ماقم لاقي أك ةناكمو ناكملاةيناكملا

 متأ تلا كتلاح ىلءاولمج !ءانعم نوكين ل مدح ومناكماو ؟تعاطتسا ىصقأو ميما نم حنكمت

 لاقوهن ءريغتتالهيلعتن ا امىلعتستا ىأ نالفاب كنت اكمهلاح ىلع بشي نأ سمأ اذالجرلل لاقي اك اهيلع
 ىف رهب ىف ما امواهيلعان أ ىلا ىتن اكم ىلع لماع ىف ا ىنعي (لماعفا) 010 ءنإ

 لديةنآلا ارهاظ تلق نافةرباصملاو ءالسالا ىل- تءاثىئافةوادعلاورفكلا ن.هبلع متئأام ىلعاوتنلا ىنعلاو

 ىلع



 ها/
 لاقىلاءتهنلا ناب كلذ نع ب رج ا واعيج نياق رفلا بطافن مكحنم لس ركاب ملأ ىلاعتلاق هنال كلذ ىلع

 اذاو عومجلا اذه ضاعب أ نماضعب لسرلا نوكىضتقي ا ذهو < :ملسر تا( سنالاو نا رسشعماب
 ةيآلا اظفل لج نم ىلوألوقلا اذهناكو عومجا اذه ضاعب أ نماضعب لسرلا ناكسنالا نم لسرلا ناك

 نم اوناكلسرلا ةفاكن الاقي نأاضي لمت نجلا نمال سنالا نملسرلا نوككلذب تبئفاهرهاظ ىلع

 مهموقاوتاي م سنالا نم لسرلا مالك اوعمسب ىتح نما نم موق بولق ىف ةيعادلا تاي ى عت هللا نكس سناالا

 م-وهيلعهنلا ىلصهنل' لوسر لس نا نمرفنلا كئلوأناكف ني رذنم مهموقى ا اولو ىضقاملف ىلا نآرقلا
 ةديبعوب أو عرج نبا لاق كلذو<و نجلا نمرذنلاو سنالا نم لسرلا لاق هناف دهاج بهذماذهو مهموقىلا

 هباتكرارسأوهدارع لعاهللاو سنالا لسرةطساوب نكلو نجلا نم نحلا ىلا نوثعبي ل سرلا تناك لبقو

 قبيدصتو ىديحوت ىلءةلا دلا ىنانبآ نم مهمل ا!جوأام نوري ىنعي( انآ يلع نوصقي) ىلا عتةلوقو ف

 موو هواذه؟موب ىف ىفاذعءاقل كنوفوخو < نورذح وونعي (اذهكموب ءاقتا <-_:ورذني و) ىلسر

 قربخأامخبب وتلاو عبي رقتلا ليبس ىلع سنالاو نجلا ارافكلةمايقلا موبلوةيىلاءتهللا نا كلذوةمايقلا

 رافنكى نعي ( اول ) ىلاعت هلوق ىف مونعربخ أ اب نوبيجيف ةبآلا سنالاو نيلارمشعماب ىلاعتهلوقوهو هباتنك
 ءاقلمهورذن و مسه رتالاسر مهتغاب وموت ادق لسرلا ناب اوفرتعا (انسفن !ىبعاندهش) سالاو نا

 ةللالاقرفكنلاو كرشااب مهحراوج مهيلعت دهش نيح ثاذو مهءاونمؤي لو لسرلا اوبذكمهئاو اذه مهمون
 ىلع او دهشو )اوما اولامواين دلا ةايلسا مهم رغما بيسب كلذ ناك اا ىنعي (اين دلاةايجلا مه«رغو) ىلاعت

 اودججو ةيآلاهذ_هىف رفكساإب مهسفن أ ىلعاورقأ فيك تلق نافاين دلا ف (نب رفاك ا وناك مهنا مهسفنأ

 اذاف ةفلتخم هيفلاو>الاول» وطموبةمايقلاموبتلق نيكرسشمانك امانبرللاوهلوق فرفكلاو كرما

 اولاقو مهعفشي راكذالا كلذ ىلا كرتخأ] اوركن ةماركلاو ل_ضفلاور يملا نم ني :مؤملل لصحاماوأر

 هلوق كلذف رفكتلاو كرشاابمه-راوج مهيلع دهشتو مههاوفأ ىلع مح ذئنيف نيكرسشمانك امانب رهئلاو

 ىاوالا م_متداهش تاق مهسفن اىلءمهداهشر رك متاقنافذنيرفاكا اوناك مهنا مهسفن أىلعا اودهشو ىلاعت

 مهسفنأ ىلءاودهشوهلوق فو لسرلاب تورفكلاو كرمشلا نماين دلا ىفهياءاوناك اس: مهنم فارتعا

 ةبقاع تناكفاهتاذلواين دل ةايحلامهترغموق مهناو مهسفنال مه ب و مهءاراةئطختو مط مذ

 مطرجزو نيعماسلار يذ< ىطاح حرس نم دودةملاور فكلاب مهسفن !ىلعةداهشلا ىلا اورطضانأ مه عأ

 مهراذناومويلالسرلاةثعب نمدرك ذمدقت امىاةراشا(كلذ) لجوزءهلوق جم ىصاعملاورفكلا نع

 ناي منأ) مهب ذك ن ٠با دع سعأو لسرلا ىهأ ئم كيلعانصصق ىذلا كلاذهانعم جاجزلا لاقوة بقاعلاءوس

 لبق نم مم ون ذب مهك-اهبا ناي ملهانعم ىاكسلا لاق (لظب ىرقلاكلهم) كب راكي مل هنال ىتعي (كبر

 نازوجيءارفلالاق نب رسفملاروهجلوقاذ_هو باذ_لا ىهانأ الاواوعجر ناف مهاهمتف لس هرلا همن أت نأ

 هئلاواملاظ ناكل لسرلا ةثعب لبق مهك_اهأولهناءارفلا لوق ىلعواهوأمجىتاا مهب ونذو مهكرة وهوراغكتال
 هيلعد_ال ضارتعاالدي ريامكحب وءاشيام لعفي ىلاعتهنالجص ل والا لوقل و ملفلا نعىلاعتب لجو زع

 لكل 8 ىلع هل اوقع هنماملظ نك م كلذ لعفولو لس ,رلا ةدعب لبق ب ذعبال هناربخ اهنا اريغهلاعفأ نمئشىف

 زفناريش ناكناهلمعب اهغامد لزانم ىنعي تاجر د هتيصعمب وأاثلا ةعاطب لماع لكلو ىنعي (اوامعا م تاجرد

 نوكيامااذه وج ردلا لضافتك طاطخالا اوعافت رالا ىفاهلضافتا تاجر دتيمسامتاورمش فارس ناكناو

 | روهجلوقوهوأباةعدشأ و ه نم مهنمواباوث مظعأوه نم مهن فاين دلا ىف مطامعأر دق ىلع باقعلاو باوثلا ىف

 ( ىنث  (نراخ)- 8)

 (قانآ مياعنو_هق)
 -اوردنيو) ىنكن ورقي
 ىنعي (اذ_همكموبءاقا

 انده_ثاولاف ) ةمايقلا موي

 بوجوب ( انسفنأ ىلع
 لسرلا غيلبتو انيلع ةخلا

 ايندلاةايحلامهترغو)انيلا

 مهن أ مهسفن أىلع اودهشو

 لسرلاب (نب رفاك اوناك
 مدقت املا ةراشا (كلذ)

 دعب ما لغزلا ةلسؤد
 ىآفوذ_# 00 ل

 نكب/نا)كلذرمالا

 رظ ىرةلا كلهم كب ر
 ىأليلعت (نولفاغاهلهأو
 كيلع انصصقام مالا

 كلهم كب رنوك ءافتنال

 نأ ىلع لظب ىرسقلا

 نازوجي وةب ردهم نأ
 ةإيقلا نمةةذخم نوكس

 ثيدحلاونأشل نال ىندملاو

 ىرقلا كلهم كب ر نكمل
 هياعاومدقأ لظببسإ لظب
 مهكاهأول هنأ ىلع املاظوأ

 لوسرباومن /نولفاغمهو
 وهواملاظ ناك !باتكو

 نم (لكلو) هنعلاعتم
 لزاذم(تاجرد) نيفاكملا

 مطامع أ ءازجس نم (اوامعام)

 فسوب وأ لدتساهبو

 نأىعةللامهجردمو

 هنالةعاطلابباوثلا نجلا

 نيلقتلارك ذ بيقعرك ذ



 (انل تلجأ ىذلا الج النعل د)

 ببذكللاو ىوطا عابتاو
 مطاح ىلعرسو ثعبلاب

 مكلزنم( م اوئمرانلا لاق)
 رماعلاو لاح (اهبف نيدلاخ)

 ىلاعت هلوقك ةفاضالا ىنءم
 عوطقم ءالؤهرباد نأ

 نملاح نيصصف نيصبصم
 لالا ىف لماعلاو ءالؤه

 ةجزامملاانعمذ|ةفاضالا ىنعم

 سبل ىوثملاو ةماضملاو

 لمعبال ناكملا نال لماعب
 ىأ(هللاءاشامالا) ئثفف

 راثلا باذ_ءىنودلخ

 الاهننا ءاشامالا هلكدنالا
 ايف نولقني ىتلا تاقوالا
 ىلاريع_كاب اذ غنم

 نا) ريرهمزلا باذع

 لعفيامف (ميكح كبر
 (مياع) هئادعأو هئاملواب

 ىلع الكىزجف مطامعاب

 كلذكو) هلع قفو

 (اضعب نيملاظلا ضعب ىلون
 راثلا ىف اضعب مهضعب عبنذ

 ضعب ىلع مهضعب طلسن وأ

 ضعب ءايلوأ مهضءب لعجنوأ
 امببسب (نوبسكي اوناكاب)
 ىصاءملاورفكلا نداوبسك

 ةمايقلا مويمطلاقيم
 :مل_سرهلوق نع رشعماب )خيب وتلاةهج ىلع

 تاب سالاو نا

 كاحضلا نع( مكنملسر

 [مكمهنمالسر نجلا ىلا ثعب
 تيوس نينالا ولا تش
 هاظهماعو سن 1 هب مومال

 لسرلا نورخ[لاقوصنلا
 امهدح أم ناكناو كالذوحص باطخلاىف نيلقثلا عجال هبال ؟:ملتسر ليقاسءاوةصاخ سنالا نم

 )05( نيطايشااةعاط نم مهنم ناكام فارت_ءامالكلاذهوتءبلاموب نونءإ
 تيقب وبهذ مثدو دم ثقوو نيعم لجأ ىلا ناك اةيتسالاث ال ذنا ىنعي( دك تلقا ىذل انلج اند وز

 (لاق) ةمايقلا موب ىفباسحالثعبل!تقو وهليقو توملالجالاىد لاو نسحلا لاق ةمادتلاو ةرمسملا
 مكماقمراغاا نا ىنعي (م اوثمرانلا) سنالو نا نم ضعبب مهضعب عتمتسا نيذلا ءالؤط هنلا لاق ىنعب
 اذه ىنعمىفاوفلتخا (هللا اشا.الالادب أ مهجر ان ىف ني: قم نعي (اهيف ني دلاخ )اهلا عريصمواهيف عرقمو
 اذ_هنافرانلاىلا طوخ دنيحىلاباس>ال ,هفوةوو مهثءب ةدمر دفالا هيف نبدلاخ هان عم ليقف اس
 رخآ باذعىلا باذعنم مهتلقن تاقوأوهءانئتسالا اذه نمدارملاليقورانلا ىفهيف نيدل؛اوسدل تقولا
 مهتلقنةدم تناكفراتلا ىلا نولقنيفهنمنوثيغتس مري رهمزلا ىلا نول ق :يفرانلا نمنويغتسس مهنا كلدو
 موق ىلا عجرب ءانثتسالا اذه نا لاقهناسابعن | نعني رمسفاروهج لقنوءانثتسالا اذه نم دارملا ىه

 اذه ىلعفاولاقر اناا نم نوجر خف لسوهيلعهللا بص ىبالا نوق ددإ ون وملسي مهنأةللا لع مهيف قيس
 ناكهنا سامع نب نعىربطلا لقنوهللاءاش نمالا ىنعي نم ىنععهللا ءاشامالا هلوقىفامن وكت ليوأتلا |

 ةبآلاهذه ىفلاقوهتم يشم ىلا ,مماذع غلبم ىف موقتاءالؤه سم ل عج لجوزع هللا ناب ءانئتسالا اذه لوأتي
 ىنعم نال ىلوأ لوالالوفلا وجاجزلا لاقارانال اوةنج مطزنبال نا هقلخ ىفهنلا ىلع محب نأ د حال ىغشال هنا
 نوثعبي ذنماهيف نيدلاخلاق مثةمايقلا مونوهاعيج مهرمشح موب وهلوق نالةمايقلا موب نموها. !ءانئتسالا
 هقلخري دن ىف ىنعي ( مكح كب رنا) ,هتبساحةد مرا دقمو .ه روبق نم مهر.ث>رأدقم نه هللا ءاشامالا
 باقعو عئاطلا باو نمولعفي اهف ميكح ليقوهلاعفأ نم كلذ ربغو لاح ىلا لاح نم هتديشم ىف مهايا في رصصنو
 تمكحاهفالاقهناكنورئاص هيلا مهاموهقل+رومأ بقاوعب ىنعي( ميلع) ةازاجلاهوجو رئاس فو ىصاعلا
 نيملاظل!ضعب ىلون كلذكو) لج .وزعال اوقف كلذ نوقحتس : مهناب ىملعلر انلا ىف دولحلاب رافكلاءالؤط
 سنالاو نجلاب باذعلاتازتأ ريدة تلافدهرك ذمدقت أي ش ىصتقتهيبشتلا فاككلذك ىفاكلا (اًضءب
 ملاظلا نمد خ أنف ضعب ىلع مهضعب طاسن ىأاضعب نيملاظلا ضعب ىلون كلذ .؟ضعبب مهضعب عتمتسا نيذلا
 نمؤملاىلو نمؤملافضعب ءايلوأ مهضعب لعن ةداتق لاقو هيلع ةننا هطلس املاظ ناعأ نم/رثالا ىفءاجاكرظلاب
 مهضعل عبي لاقةداتق نعىرخأ ةباور فو ناك نبأو ناكث ي>رفاكلا ىلورفاكلا اوناكن أو ناك ثيح
 مهضعب لكن ىنعيسنالا ةماظ نا ةملظو نحلا ةماظ سنالا ةماظ ىلون هانعم لقوة الاوملا نمرانلا ىفاضب
 اذاو مهرايخ مهياعىلواريخ موقب دا رأ اذاىلاهتهننا ناوهةبالاه ذهريسفت ىف سايعنب !لاقو ضعب ىلا
 املاظ مهياع جوز ءةللا طاس نيملاظاوناكىتم ةيعرلا نا لوقل اذه ىلءف مهرارش مهباعىلو ارش موقب دا ارأ
 طاسي ىنعي (نوبسكي اوناك اب )ىلاعتهلوقو ف رظاا كرتيلفملاظا! كاذلظ نمصلخ نأ دارأ نف مهلثم
 لكريشعملا (سنالاو نملارمثعما») ىلاعت هلوق ُُه اهوبستك |ىتلا ةثيبحلاهلامعأ ببسب مهملظي نم مهما
 ناكلهوبآلا هذه ىنعم ىفءاماعلا فاتخا ( معمل سر تابملأ) رثاعم عجلاودسحاو مه ىمأ ةعاج
 اوباجأو سنالا نملسرلا تناكامئاولوسر نا نم نكي ملهناىلاءاملعلارثك ”بهذفال مأ لسر نما نم

 ناجرملاو ْواَوالا امهنمجرحهلوق.كوهف فاضملا ف ذف سنالا مه و1 دحأ نم ىنعب
 1 نبرحببلا جم هلوق ىف عج دقامهرك ذنال كلذزاجا او بذعلا نود حلملاوهوام هدحأ نم جركاماو

 ٠ || دسح أ ىلا فرصني ا امهتيطاخزاج سنالا عم نجار ك ذ قفنا لكل ذلفهاصأ ىف قفتاام لكى زئاجوهو
 مالكلد هيلعو ىدحاولا لاق علا له روهج بهذ مو جاجزلاوءارفا لوقا فهو سنالا مهو نيقي رفلا

 نجلا ىلا لسرأ هنأ ىلا موق بهذوءايدن أ نحلا سنج نم نكي. مو مهسنج نمءايبن أدب ريلاقهنال سابع نب
 لدب ةبآلارهاظو ل_سرسنالا نماكلسر نجلا نم كاحعضا| لاق مهنم السر سنالا ىلا لس راكم هتمالسر

 نب رذنممهموقىلا اولوهلوقك انيبن لسر مهلسروأ ناجرلاوؤاؤالا امهنم جرحي هلوقك



 ه0( هتذسوةمك-لا هتضتقاىذلا ه-قي رطىأ (كب ر طا ارص اذهوا) ىصاعملا
 كلانس ىذلا اذهوىعي (أيقتسمكب رطارصاذهو) لج و ز-هلوق# باذعلاة خخ الا ىفوةنعللاايندلا

 ةسقنل هبضر وهدابعلهعرمش ىذلاهنب د ىنعي كب 5 طارصوهنآرقلاروس نماهريغوةر وسلاهذه ىف دمج اب

 ىنعي(تاب الاانلصف دق) دادءاوةماةّتسالا قي رطىلاهب لعودهعبت نمىدؤيهنال نآرقلا ىنعي دوعسم

 نم كلذري_غو ىهااو صالاو مارح اولالخلاو باةعلاو باوثلاو ديعولاو دعولاب نآرقلا تانآ انئلصف دق

 اهيفامي ظعّي واهم رك ذني نمل ىنعي(نورك ذيموقل)نآرقلا ماكحأ
 عبيج لوفاق ةنئلإلا يعي ( مب ردنعمالسلاراد مط ) ناسحاب مهعبت نمو سو هيلع هللا لص ىنلا بادأ

 مالسلاوذ ىلاعت هللا ءامسأ اى مالسلا ىنعموةنحلاهرادوىلاعت هللاوهمالسلا ىدسلاو نسحلالاق نب رسفملا

 ىلازادلا تفيضألوقلا | أه ىلعف صئاقم ءااو تافآلا عيج نم ةماللاوذ ى عت هنالةمالس عج وهو

 ملسو هيلع هللا لص ىنللو هللا تبب ةبعكسلل لقا كميظعتو في رشت ةفاضا ى اعتدنا مساوهىذلا مالسلا

 اهفب ريشا هبات كاف قاراذلا فاض قازإب نسما رع ها اقالهناوهلوقىف هللاديع

 ىلا ةئادلا ةمال لارا داهمالرا دلل ةفص مالسلا نا ليقواه سمأ ميلفعت ىف ةغلابم ةفاضالارك ذناكف اهميظعتو

 ليقوهنوهرك ًايشاويذ نوقل.الىتلاةمالسلا ارادمط لاق هناك ةمالسل ا ىنعم مالا نوكسي اذه ىلعف عطقتنتال
 0 الملاو نينمآ 111ظ101200 رقماهت الاحعيج نال كلذب تيمس

 اهيفنوعمسإال حر بر نمالوفمالسلاقومالساهيف هيلة وكيع مالس ب لكم مهي نول د

 5 اج مها ووهو)اهيلا مهلصوب ىتح موب ردنعم 1 .همة دعم ةنحا نأ ىنعي مهم ردن ءهلوقو امالسالااوغل

 ىف مهالوتي هنأءانعم ليقو مهتعراشما عف دب ومهيلا عفان دا لاصياو مهم أوتي ىلاعت هنا ىتعي (نوامعي

 مهرصني ىلاعتهنا ىنعيبي رقلاو رصانلاوهىلولا ليقوةنواوءازجلابةرآلا فوةبادطاو قيفوتلاباين دلا
 ىلاعن هلوق و ايندلا قميلااهبنوب رقشياوناك ىتلاة اصلا م _طامعأ أببسةرخآلا فمهبرقي وايندلا ىف

 ىنعي نيطايشلا نم مه/ايلوأ' اعم مانصالا هللاب نيا داعملار يشحن موب دسختاب رك داىأ (اعيجمه رمش مول 9

 نم ارشم ثعمأب م هرب كنا فذدحوهيف 57 0 اا 5 0

 م ا اهاذعم شاف

 ءاشامعهقلخ ىف فرصتلاوهدهنالةئلاالا د > ًأرابجالا ىلعر دقي الهنال مهسفنإب مهئاوغاو سنالا لالضا

 مهؤايل اوألاقو) سنالا نملو.ةلاةفداصم عملالضالاىلاءاعدلا نم مترثكشسا دق ىنعملا نوك,نأ بج وف

 نجلاب سنالاعاتمتسااماف نحلاب سنالاو سنالاب نجلا عّتمدسا ىن»ي(ضعبب انضعب عدمت ساانب رسنالا نم

 ديسب ذوعأ لاق نحلا نم هسفن ىلع فاخوءارفق ضرب لزنف رفاساذ | ةياهالا ىف لجرلا ناكى لكس !لاقف

 سنالاان دساولاق مهنا وهف سنالاب نجلا عاتمتساامأ أومه راوج ىف تديفهموق ءاهفسرمث نم ىداولا اذه

 وه نجلاب سنالا عاتمتسا ل قو .هسفن أى امظعو مهموقىفافرسث كاذب نودادزبفانب اوذاعىتح نجلا عم

 0 اهتدوهياو ناك 000 ل 7 :.لانوتناو“ ام 0

 نجلا عاتمتساو مهماعاهنواهسي هتايبلا ان ع عا 0 ولدي اا اف 0

 سنالاو سنالل ءاسؤ رلاكاو راصف يمك نوداقم» ودب مينو ىماياجف نحءال سن الا -عاط ىبه سنالاب

 سنالاب نحلا عاتهسان الةصاخ سنالا مالك موه ضءءبب ائضعب عتمتساانب رهلوةنالبقو عابتالاك

 هيلع مالكا لج بجوف رهاظوهف ضعبب مهضعب سنالا عاتمتساامأر هظي داك الردان سعأ سكعلاب و

 قع ءاطعلاق ريعل او ظعاوملا نم

 هتبادهدازأ نمردصخرش ىف

 ذازأ نملاقيض هاعجو

 الداع(اهقتسم) هلالخض

 ةدك ٌوملاحوهوأ ادرطم

 موقلتايآلاانل_هف دق)

 نولعتي ( نورك ذب

 نورك ذيموقلىأ (مل)
 ىعيهئلاراد(مالسلاراد)

 هسفن ىلا اهفاضأةنحلا

 ةمالسلارادوأاط اهظعت
 مالسلاوأرددكو ةف لكن م

 مالسلاراد تيمس ةيحلا

 الا مالس اهيف مهتيحت هلوقا

 دنع امال_سامالسالق

 وهو) هنامضف (مهع 2

 م-هرصانوأ مهبح(مهيلد
 اوناك اه) مهنا دعأ ىلع

 وأ مطامعإب (نولمعي || ىف
 اوناك امءازج مهبل هد

 ىائيلو وهوأ نوامعي

 لاممالا ق يفوت ايندل

 قيقحتب ىبقعلا ىو
 مهرشن موبو) لامآلا
 ىأ صفح ءايلاب و (اعيج

 وأمهرشحت موب رك ذاو

 د
 مرثكتسا دق نجار شعماي)

 مهنم ملأ (سنالا نم
 تاسع ل اريثكأ
 رثكتسالوقناك معابنأ

 لاقو) دونجلا نمربمالا

 (سنالا نمم_هؤايلوأ

 اوعمتساو مهوعاطأ نيذلا

 انب ر) مهتسوسوولا

 ىأ(شعبب انضعب عتمتسا

 نيطايشلاب سنالاعفتتا
 تاوهشلا ىلع مهولد ثيح



 (نوركاوناكامب) رانلا
 نأةنادرب نف)ايندلاف

 تدم حارش هدب
 روش وهعسولا (مالسالل

 اذا مالسلا هيلعلاةدبلق
 باقلا ف روتلا خد

 اموليقختفناوح رشثنا
 ىلا ةبانالا لاق كلذةمالع
 ن-ءفاحتلاودواخلا راد

 دادعت_سالاورو رغلاراد

 توملالو زن بق تولل

 نأ) هللاىأ (درينمو)
 (اقيضهردص لعجب هلضي

 ةغص (اجرح) ئماقيض
 ركب وبأو ندم اقيضا
 اجرح قيضلا ىف اغلإب

 ردصلاب افصو امهريغ
 (ءامسلا ف دعصي ا عاك (

 ىلا دع صي نأ فنك هناك
 مالسالاى لا ىعداذا ءامسلا

 اذاهنعهر دص قيس نم

 شرا هلع قلك
 وأ ءامسلا فا دعص بلطف

 بلقلا رثاطىأرلا ب زاعك
 ىكم دعصي ءاوطا ىف

 هلصأو ركيوبأ دعاصي

 دعصي نوفابلا دعاصتي
 كلذك ) دع ص هلصأو

 باذعلا(سجرلا هللا لعب
 ىف ةضعللاو ةرخالا ف

 نيذلا ىلع) ايندالا

 ةجدب "الا او( نونمؤبال

 ةدارا ىفةلزنعملا ىلعانل

 ه8

 نوقحس الام مهلطومهدسحو مهركم باسل باذعاإو راغصلا اذهمط لصحاما ىنعي(نو ركعاوناك

 ىأحرمشن فهر دصةنلاح رش لاقي ناميالا ىأ(مالساللءهردصح رسثي هيدهي نأ ةنلا درب ن) ىلا تدل اوقف

 هريخو كازهعفن نألامجالا نم لمعىف دقتعا اذا ناسنالا نأ كلذ و عسوتفريوخاو ناعالا لوبقل هعسو

 ليقورددلا حارسشناو سفنلا ةعسةلاحلاهذه ىمستف هيف هتبغر تي وقوهيلاهعبطب لامرهاظ هحب رو حجار

 اهحضوافةلكسشم تناك اذاةل ملا حرشو» رهظأو همضوأ اذاد م أن الف ح ريش لاي نايبلاو حفلا رسشلا

 هلوبةلهحتف ىأ اردصرفكلاب رفاكلا حرم لاقيهنمو تفل |مهدحأ نيينعمح رشال نت يثدقفاهنبب و

 هلوبقلهعسوو هحتتف ىنعي مالسالا هر دصةللا حرش نف أ هلوقوار دصر فكل اب حرس نم نكاو ىلاعت هلوق «:هو

 ىنعمو هلهر دص ح رسشني و هإبةيف قار ونلا كلذب ف رعيف دبعلا باق ىفهللاهفذقي رون ح رشلا نا ىتاثلاو

 هنّوموهلوبقلهردصح رشي وهلهقفوبهدنع نءهبءاجاع وهلوسرب وهللابناعاللهبدهم نأ هللادرب نخةبآآلا

 هلععستيإ و هبءىضيفقهبلق ىف مالسالارينخ سي كالذ دنعف هي !|هناسحاوهبهفطلو همركوهإضفب هلوإهسي و هيلع

 نمّؤملا بلق ىفهلل|هف قبب رون لاقفردصلا حرس ن ءمسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لئس ةيآلاهذه تازنالومردص

 دادعتسالاورو رغلاراد نءىفاجلاو اودوامارادىل ةبانالا من لاق ةرامأ كلذل لهف ليق سفن وهل حرشنيف

 تاز نيح ل سو هيلعهتلا ىل_صهللالوسرل ليقلاق دوعسم نبا نعى ريطلاهدنسأو توملالو زنلبقتولل

 حرشناوحسفنا بلقلارونلا ل_خداذالاق مالسالل هردص حر شي هيدهينأةئلادرب نف ةبآلاهذه هيلع

 ل-قتوللدادعتسالاورو رغلاراد نءىفاحتلاو دوا ارادىلا ةباثالا لاقاهم فرعي ةنآ نم كل ذل لهفاولاق

 اًةيضدرد ص لعج ىنعي (اج رحاقيضهردص ل ءعباض,نأ) هللا ىأ(درب نمو) ىلاعتهلوقو و توللاءاقا

 اذاو «بلقزأمشاهلاركذ عمساذا سابع نبا لاقو ف ذمهيف ريخلل سدا ىلكل ا لاقو نايالا اخ ديال ىتح

 ةجرح امه لاقف ةءانكن م ىلا 0 ةو كلذ ىلا حاترا ماذصال اركذ عمس
 كال ذكر معلاقف ئثالو ةيشحوالو ةيعاراهباا لصتالىتااراحشالا نيب نوكت ةرحثلاانيف ةج رخال

 فتلملاراحشالاىهو ةج رخلا نمذوخ ًاموهو قيضا !ج رخلا لصأو ريدا نم ئمثهيلا لصيال قفانملاب او

 لج رلاقرككىنب نمد ح اذهل هلاقفةب ' الاهذه سا.عنءا ًارقو ئئاوملا لص ال ىتح ضعب ىلعا عضعب

 بلق كال ذكس ابعنبلاقف هيف قي رطالىذلا كسمّسملار جيشا اريثكسلا ىداولا لاق كيف ةج رح ااملاق عن

 هّتياده دب رب نم بلقىلاعتهللا ف صوت اداقتءالاو مواعال الح بلقا !ناك امل ىئاعملا ل_هألاقرفاكلا

 قيضاايهتلالضدب ري نمبلق فصووهلوسروهللاب نامالا نمهعدوأ ام لبةفهرون وحاسفنالاو حارمشنالاب

 الواماع بال ثيحب رفاك-لا بلقري_دىلاءتهللا نا ىلع كلذ لدف حاسفنالاو حرمدلا فال_خوه ىذا
 0 هللا ةئيشع ءايشالا عيج نأ ىلع ليلدةب الا فوهب ناميالاو ىلاءتهنناد_.حوت ىلعالال دّدسا

 اكمالسالا ىلا ىعداذار ةاكلا نأ ىنعي (مامسلا فدع صيامنأك ) ىلاعتدل اوقف رفاكلارفكو٠ نمؤملاناعا

 0 رفاكلا ى لق نأكى عملا نوكينأز وجيل يقو كلذ ىلعر دقي الو ءاملا ىلا دعصي نأ ف كدق

 ليقو كلذ ىلعر دقي سدلوءامسلا ىلا دعص؛ نأ الاد ملف بهذملا هيلع قاض ليقوا اربكتو مالسالا نعاوبن

 ىف ةب وعصوةقشم فاكتر هناف مالسالا ىلا ىعداذار فاكلا نا ىنعملا ن وكيف ىمالاة ب وعصو ةقشملا نموه

 (نونم وبال نيذلا ىلع سجرلا هللا لو كلاذك )كلذ ىلعر دقي سيلو ءامسا!ىلادوعصا| فاكس نككلذ

 ةقيض مهر ود 0 رلاهلعج نأ هانعملّوالا ناهجو هيفوهيبشتلا ديفت كلذكىف فاكلا

 جاجزلا لاق ىناثلاهجولا مهباع سج رلاةللا لعجب كا ذك ةج رح ة قي مهرودصانلعج ا كىنءملاوةج رح

 ميهيلع تادف نشا نب رلا سايع نبا لاق سج رلاهللا لعجبب كل ذك كيلعانصصقام لثم ىأ
 ىف سج رلا جاجزلالاقو بادعلا سج رلا نا سابع نبا نعةباور فو هيفريخ الام سجرلا دهاجم لاقو
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 ايندلا



 ىلاغت هلوقو م مد _ةنامدذريو ناطيشلاوه نب زااةلزتعملات تلاقوىلاعن هنلاوه نب زملا نا ىبع كلذ لدف

 0 اب رق لكيىفانلعج ءامظعو رباك ؟ةكمىفانل اكو ىنعي (اهمرجرباك أةيرق لك ىفاناعج كلذكو)

 ةب رق لك ىف انلءج كا ذ كنوامعياوناك امني رفاكءلاني زاكمانعموهإبقام ىلع فوطع وه ليقو ءامظعو
 اناعج كلذ كو هريدقتر يخأتو دقة 913 حلا بالنا افاضءنوكينأز وجيالو ربك الا عج رباك أ ]

 نيب لطابلا عب ورتو ردغااو ركملا ىلع ر دق م-منالرباك أ |نيمر#لا لعجا-؛ ورباك أ ااممرشب رقلك ىف

 مهءافعض لسرلا عابتاةب رق لك ىف لعج هنأةنلا ةنس كللذو مهتساب رر اال كلذ لصحا-ثاو مهريغ نم سانلا

 مهضعب داز روجفلاو ردغلاوةلبكلاوةعب ديا ركسملاةديبعوب أ لاق(اهيفاو ركسعل) .هرباك أمهقاسف لعجو
 دهاجلاقو بذكتااهيفاواوق ل هانعم سابع نب |لاقلطابلا عب ورتوةيذاكلا نامالاوةميغلاو ةبيغااو

 ملسو هيل عةللا ىلص دمحع ناعالا نع سانلا اوفرمصيلر فن ةعب رأةكم قرط نم قد رط لكى لع نسلج

 مهمالاركسملا اذه قيح ام ىنعي( مبفنأب الان و ركعامو ) مهركماذه ناكف نهاكرحاس با ذكو هاولو قبو

 لجوزءهوقو مهرضيو مماعدوعإ ر كلا كلذلابونا ىنعي( نورعشيامو ) مهماعدوعي مهركملاب ونال

 لاقةريغا!نب ديلولا نا كلذوةّوبنلا ىندي هال كسر ورا رس ون ع نمؤن نل اولاقةنآ مهتءاجاذاو)

 الام ك. :مرثك وانس كنمربك 1 ىتال كنماهم ىلو ان آت كلا ةّويتلا تناكول ميسو هيلع هلا سلا

 اذاىتح فرشاا ىف فائمديعون انجاز لاق هنا كلذو ل-هج ىنأ فى تازن لتاقملاقوةبآلاهذ- مهنيا ل زراف

 هللا لزتأف هيتأياكجوانبتأ,نأالا ادب أهعقنالوهب نمؤنالةللاو هيلا ىحوب ىنا:ماولاق ناهر ىسر فك انرمص

 نديلولا ىنعيا اولاق لس وهيلع هللا ىل_د دمحم قدص ىلعةكاوةلالدو ةنبب ة2< ىبعي ةنآمهت ءاحاذاوةب الادذه

 كلذ كوهلوق ىهواهلبةىتلاَةّي الاه يلعل دب و رفكتلاءاسؤر نمدحاو لكوأ ماسه نبا لهجابأ و ةريغ ا

 قون ىتح كل نمؤن نلاولاق نأ شب رقرافدكركم نم ناك فاهيفاو ركملاهيمرجرباك أةب رق لك ىفانلعج

 مطوق ىو رجوي ا لا .لاةلاقم اهذهاولاق ١ ؟اوةٌوبنلا | ىنعي هللا لسر ىتوأام لم

 ةومدلام طلص#نأاودار ًاموقلا نأروهشلاوهوامهد- ان الوقهللا لسر قوأاملثم قون ىتح نمؤن نإ

 نسا لوقوهو قانا لوقلا نيعبانالنيعوبتماونوكن أو رم :اتلصح امك ةلاسرلاو

 نيل اوال رو غش ل هم: نارقلا نمةنآمهتءاجاذاو ىنعاانأ سابع نأ نعلوقنمو

 كنا كق دصب لي ربجاستأي وانيلا جوب ىتح ىن :ههللالسر قو أم لم قون تح كقدصأ نل ىنعي كل نمؤن

 سودهيلعهللا لصد# قدصب ةكن :الما هربت نأ اويلطاماوةّوكلااوبلطي /لوقلا اذه ىلع هللا لوسر

 قايسلوقلا اذ_هةىلعلدب وءايدنأ اونوكي نأ اوبلط م6الّوالا لوقلا ىلءو ىلاعتهنلا نم وسر هناو

 معي وا هفرسشيفةلاسرلا قدسي نم ركب قاتلا يدي ( كال رز حس عاقل ىلا ءةهلوقوهو ةبأآلا

 دس هد: نملاصوصخاهماطإ نا لص الةوبنلا ناو لهاباط متس متن ا واط لهأب سيل ن ءواهقدةسال نم

 نعطلا نال مهموق ىف نيعاطمةئعبلا لم قاون وكمال نأ لسرلا قي دصت ىف غابالا ىناعملا لهألاقو ردغو ركمو

 نءلع ىلاعتهنلا ناك- ذ كلذ لجال مهموق مهعبتاف نيعاطم ءاسؤراوناك أسنا لايف مهم اعهجوتي. ناك

 هلوقو © اهئاسؤ رو شي رقراك أ نمامهريغود. اولاو لهج ىفأن ود بلاط ىفأ ميلا اعف ةلاسرلا تسي

 هيفهسفنء رااىلا رغصن ىذلا لذلاوهراغصلا ليقو ناوهوةلذ ىأ( راغصاومرحا 1 نبذلا بيصيس) ىلاعت

 راغصلا مطل صحيا الوقلا اذه ىلعف هللا دنع مط تبانراغصلا| ذهنا ليقوهللا دنع نما ذه ىنعي (هللادنع)

 اهع)ة رثك الاىفىنعي (ديدش باذع واين دلا ىف ميباعدب كح هللا كح راغص مهبيصيسهانعم ليقو ةرخس"الا ف

 0 6 نر دقتاورتفو 16 لوا ارا 5 0 0 عأ ج2

 ىلاعتهننا قلكالا نوكي الهلوص>و ىعاودلا لود> ىلع ؛ةوتيلءفلال و م>- نالو ,طامع أ مطاي زهلوق

 اوركيلاهيمرجمرباك اةيرقلك (م#م)  ىف)انريص(انلءج)ا هيف او ركملاهدي دانصةكمفاناءجاكو ىأ (كلذكو) مطامعأ ىأ
 0 2 متجول 45 جال 147 8 25-5715 1 0252217 تدك 11556107 طاطا ت1 فك ن7 1:18:73: 5: ذا كانا 1: 5001 كه ص هسا 61057735 تان اط نانا "10071 ل

 سا:لا ىبءاوريجمأ (اهيف

 ىصاعملاب اولم_ءيواوف

 دنع اهرهاظ ىلع ماللاو

 مالب تسيلوةئسلا لهأ

 رباك الا صخو ةقاعلا

 نم مويفامنالءاسؤرلا مهو
 ملل ىعدأةء لاو ةسايرلا

 نم رفكلاو ركدلاىلا

 هللاط_بب ولوهإ ,اد مهريغ

 ضرالاىفاوغماهدايعاقزرلا

 ماللاهيلع هلوسر ىلسمت

 امو)هلوقب ةرمدنلاهل دعوو

 نال( مهسفنابالا نو ركع

 امو) مه ق يحب مهركم

 مه. قيحونا ( نو رعشل

 قاثلاو لول وعفمرئاكأ

 لدب اهيمرجت وةن رق لك ف

 اهيمرجم لوالاوأر باك نم
 ريدقتلاو رباك اىناثلاو

 وب لاقاملورباك ًاهيمرجت
 فانمديعونب انجاز ليج
 انرمصاذا ىتح فرسشلا ىف

 ىنانماولاق ناهر ىسر فك

 لا هللاوهبلا جون

 هينأياكىوا داي ناالاهب

 ىأ(ممتءاج اذاو) لزت

 وأ ةزوكم (ةنآ ) رباكالا

 مط سمات نآرقلا نمةنآ

 نسمؤن نل ولاق) نامالإب
 لسرقوأام لثم قون ىتح

 تايآلا نم ىطعن ىأ(هل
 ءايدنالا ىطعاام للم

 نع رعأ هنأ ىلاعت هندأ لعاف

 لات لاقف ةوسبنلل

000 



 نوح ذنام نولك اًبوهللا ا نو انالمطوقب ( وأ داحييلا) نيكرسشملا ن (مهئايلوأىا) نودوسو.ءل(نوحوبل نيطايشلاناو

 ناو) اريدقت اركاذىمانلال هب وأثيدحلاب نايسألاة لاح تصخو )0( ةيمسنلا كورتمم رحن ةبالاو كي ديإب

 لالحتساىف 0

 (نوكرس ل مكتا) هللا مرتحام
 هندى هللاربغعبتا نمنال

 قح نمو هب اك دقف

 ىلاعتهلوقو لعأ لد اوهب هللاريغل لهأ امبادوصخم ىغلهناو هيلعفتلا مسارك ذي ملا ماواك ًانالوهلوق

 نم مهئايلوأ ىلا نووسوب نيطاب#ثلا نا ىنعي (مكواداجيا ممايلو ىلا نوح ويل نيطايش يشا|ناو)

 اداةاشلا٠ نعانربخ ًادجحاراولاق ناكرم ثااناكلذو ل سو هيلع هللا ىلصا د# اومصاخ وكول داجسيل ناكر ل

 امو د بلاكلا هل ةقامو لالح كب مى اوتن [تاتقامنا معزتفاولاق١ !هاتق هللا لا ةفاهلتق نمت نام
 ا لك انالثنأ نسدتل
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 مارحوهف هللا هحيذاءولالحوهف ت<ذامناهل اولوق) داوم صاخ نأ شب رق كرمشم ىلا سوجلا مهو ميظعاا ديدشتلا نم ةنآلا
 ناكو شي رق رشم ىنعي م-مئاياوأ ىلا نو ويل سوجلا مهو سنالاة دم ىنعي نيطايشلا ناوهنلا لزناف

 ناو) ةيفخ ىفةبتاكلا جولايدارملا ن وكب, :اذهىلعف مورلا ىلعةبتاكموةالاوم ب رعلاو سراف نيب

 لاق كرسثلا ىف مهلئماذا كنا ىنعي (نوكرسثلكتا) مكيلعةنلا محامو ةتي لك أ ىف ىنعي (مهو.تعطأ
 اكشف مساكاو كرش وهف هنا لحأ ًاهمأيش مرسوأهللاموحام أيش لحأ نم لكنأ ىلع ليل ديف جاجزلا

 (هانيث-افاتيمناكنموأ)لجوزعهلوق م كرسشموهف كلذ كناكن مو لجوزعةنلاريغاك اح تبثأهئال
 ىملانالةاي> ناميالا لهجدنال انومرفك-لا ل_ءجاهاو ناالايهانييحاف رف كلاب ايم ناك موأ ىنعب

 ةايحلابههب_ثةيديالاةايحاو مظءلاز وفلاىلاىدهم نامالا ناك الوودشرى اهب ىدتم ريكي باص

 ليب_سلا دصقىلا هب ىدتهم وسانلا فهبءىغة_سار ون هلاناعجو ىنعي (سانلا فهنىشعارونهلا:اعجو)

 رفكلا ةماظ فوه نكىنعي(تاملظلا ىف هلم نك )هل هعبام نمؤملا عماتبا نمةنييهنال نآرقلاهثلا باك

 لا ىلاعتهللاهب ريض لثم اذه وتاملظلا كلت نم ىنعي (انم جراح سيل )ةريصبلا ىمعةءاظوةلاهماةماظو

 ناوهحلاصمىفهبىدتءار ون ءاطعء أو هايحاف ايم ناكن مةلزنع ىدتهملا نمّؤملا نأ ني.فرفاكلاو نمؤملا-

 نيلوق كلذ فاوركذ ؤرفاكو نموه لكى ناماعا ههوأ نينيعم نيئاسناب ناصو صام له نيلاثملا نب ذه ىف

 اهبوةتيلإبةبآلالوأ نءو
 هلوقلهيلعهنلا مساريغركذ
 هب هللازيغللهأ اةسفوأ

 قسفاهباوىفواولا نالاقو

 ةلجلا فطع نال لاحلل

 ةنراعلا لع اشألا
 ريدقتلا نوكيف نسحال
 هنوك لاحهنم اولك انالو

 نيبف لم قسفلاو اقسف
 هللاريغل لهأاقسف وأ 31

 اولكأتالوري دقتلاراص
 هللاريغا 1 م

 الالح هاوسام نوكيف هب
 . . 5 7 0 5 . هم. ع هلوق اهنمةلحلا تامومعلاب
 ىهبىشعار وبدل انلعجوهلوق فس ابع نبا لاقفامييؤ اوفلتخام نانيعم نياجر ىف ةبالانا امهدحا ل ةنالادجأ اللق

 نبل هجإبأ كل ذب دي ري تاملظلا قدإنم نك مل سوم يلعةللا لص ىنلام عسبلطملا دبع نءةزج دب رب ,سانلا نم وأ) ظفللا رهاظ نع

 عجر دقة زج ناكو لهجوب أل عفاعة زجر بخاف ثرفب يلا :لاىرلهجابأناكلذو ماشه | ىأ (هانييحاف ايم ناك
 لعجو سوقلابهب رضي لعجو لهجابأ العىتح نابضغةزج- لبقأف دعب نمو م ةزجو سوقهدب» ود ل

 لاف انءانآفلاخوانّتط [بسواذل وق ءهفسدب ءاجام ىرتامأ ىلعيإبأإي لوقي وةزج ىلا ع رضا ل هج وبأ

 هللالوسراد# نأ دهشأو هتلاالاهلاالن أدهش هللا نود نءةرا ا نودبعتال اوقع كتم هفسأ نموةزج

 ةمركعلاقو لهج ىنأو باطخما نب رعى تاز كاحضلالاقو ةبآلاهذه هللا لزن أف دموية زج ل لا

 .نآكلذ و لهج ىنأو مل-وهياعهللا يصىنلا فتا ازن لتاقم لاقو لهج ىفأ ورساب نب رامعىفتل زن ىلكلاو
 هيلا ىحوب نانماولاقناهر ىسر فك مهو نحانرصاذا يتح فرشلا ف فانمدبعونب انجاز لاق لطيخللا

 ةبالاونهن نبرخآىف نهلالوقوهو ىناثلا لوقلا اوةنآل هذه تازهف هتان كى وانت أي ىتح : نمؤنالهللاو

 قي الكهف لش د لكملا 1 ال .داح ناك اذا ىنءلانالحيحصااوهاذهورفاكو نمؤم ق> ىف ةماع صاختتبالواهقرا شيال (اهنم

 هياعلدب وىلاعتهتاوهنب زماةنسلا لهل اق (نوامعي اوناك امني رفاكلل ني ز كلذك ) ىلاعنهل اوقدو || ىإ لع

 هلوق نيبف للا هدأ نم لكل و هللا هاده نم لكل ةماعةبالا نا حمدالاو لهج وبأوةزجامهم

 تاملظاا فوه نمل -ئمرفاكلا لثموناميالاوةمك-لار ونب سانلا ىف ىدمبائيضتسم لعجو ىحأ ىذلا تملا لثمىدتهلا ل فثمنا
 (نوامعبا اوناك ام) مهام أرماني زهلوقك ىلاعتهنلانييزتب (نب رفاكلل نيز) هناا نمؤالنإ زاكىأ (كلذك ) اهنمصلذختيال ىنلا

 ناممالا نالهانبدهفارفاك
 ىندم ارم بولقلا ةام>

 ىف هبىىثعاروتهلانلعجو )

 دارملاوهباًميْضتسم(سانلا
 ىأ(هللم نك )نيةيلاهب

 ىأ(تاملظلا ف)هتفص

 جراح سبل )اهبف طباخ



 ها

 اورذو ىنعي (هلطاب ومنالاٌرهاظاورذو) لجو زعهلوق © مهعيذص ءوس ىلع مه زا وهف للا لحأام محو
 سن نبع مب رلالاقاهريث كواهليلقاهتبن العواهرساهلكىصاعملاو بون ذلا ىهو مالا بجوب ام سانلااهمأ

 هلوقهنمرهاظلا ةبآلاهذهىف ريبج نب ديعسلاقو ةينالعوارسدب لمعي ناهنطاب وملالار هاظ نعهتلا ىبم

 نطالاودإ اوخالاوتانبلاو تاهمالا نء مراهلا حاكتو فاس دقامالاءاسنلا نممْوابآح كن اماوحكننالو
 اهذختي ةأرماف نطايلاامأو تايارلا بام نهر تين اوما ف ىتاو زلافرهاظلا امآىدسلالاقو انززلا

 ناك املالح كلذ نا نوري و انزلابنو رسستسي ةيلهادا لهأ ناك ك احضاالاقوارساهيتا يف ةقيددص لجرلا
 نطابلاو فاوطلا ف ىرعتلاوبايثلا نعرجتلا مئالارهاطدب زنبالاقو ةينالعلاوهنمرمسلا هللا مرخارس
 لهن اكوةارعىل يللابءاسنلا فاوطهنطاب وةارعاراهنتيبلابلاجرلا فاوطمئالار هاظ ىاكلا لاقوانزلا

 تامرحملا عيج ىف ماعىبهنلا ذهن! ليقو هلكتللذ نعمتلا ىبونف مال_سالا ءاج نا ىلا كلذ نول عفي ةيلهاجلا

 لوقلا اذ هىعفز وجبال ل لدري_-غنم ةنيعمةر وصب ماعلاصْيص# نال حصالا و هواهنع هللا ىهن ىتلا

 عيج نممتالا او رذوىرابنالا نبالاق اهلكبونذلا نممتر رسأ مو هن متئلعأاماو رذوةبآلا ىنعم نوكي
 لجو زعهللا فون بونذلا كر هنطاب وةالابمريغ نم بوثذلا ىلعما دقالا مالا رهاظب دارملا ل يقوهب اهج

 دسحلاك لذ ف لخ ديف بولقلال اعف أهنطاب وحراوجلالاعفأ مثالا هاظب دارملا ليقو سانلا فوخلال

 نبذلا ناىنعي(مالان روبسك يذلا نا) ىلاعتهلوقو © كالذوحنو نيماسلل سلاةداراو بجتلاوربكلاو
 اميز ةرخالا ف ىنعي (نوزجييس )اهريغو ىصاعملا نم مهيلع محام نودكستر ب وهنعهثلا مهاهئامب نوأمعي

 هناو بن ذملا باق عىلع ل دب صخلا|ذهرهاظو ماثآلا نمايندلا ف نوبسكياوناكا ع ىنعي (نوفرتقياوناك
 ل-هاادازو بقاعي ملةحيمةب ون بنذلا ومد رعلا باتاذا هنا ىلع ا وعجأ نيسا_.ملا نال بت, ل نع صوصخم
 همركو هإضفب هنءافعءاشناو هبقاععاش نا ةئيكلارطخ فوهف تي رلاذا بن ذملااولاقف كلذ فةنسلا

 اهانعمىفامو تاتيملامبر حتى ةبآلاسايعنبالاق (هيلعتلا مسارك ذيملامتاواك أتالو) ىلاعتهلوق
 ىمتنامانصالا مسا ىلعاهنوحذياوناكىتلا حئابذلا ب رحت ىفةبآلاءاطع لاقوا هريغوةقنخننمل] نم

 اهكرءاوساهع رحنا موق بهذفاهنلعهتلا مارك فيولاذا للا ةحيبذ ىفءاملعلا فلاتخا 6 لصفإ»
 لاقهن اءاطع نعلقنو كلام نعىزارلا نيدلار فن مامالاهلقنو ىعشلاو نب ريس نب |لوقوهوايسانوأ !دماع

 ىروثلالاقو ةبآلاهذهرهاظب كلذ فاوجتحا مارح وهف بارشثوأ ماعط نمهيلعةنلا مسارك ذيولام لك

 ةيمسنلاكرثءاوةحيبذلا لحتى فاشلالاقو لحايساناهكرتن او لحنالا دماعةيمستلا كرت نأ ةفينحوبأو
 ةيمسنلا كرئاذاامف نيياو ردج أ نعىزوجلا نبال متو كلامو سابعن نعىوغبلاهلقةوايسانوأ ادماع

 تاقتيملاةبآلا نمدا رملالاق اهيلعهتلا مسارك ذيل ىتلاةحيب ذلا لك ؟حابأ ن ف تلحايساناهكرت ناو دماع
 لك [نأ ىلءءاماعلا عجأو (قسفاهناو) ةبآلا قايس ىفىلاعت لاق هنأ ل يلدب مانسصالا مسا ىلع عذامو

 ةشئاع نعمسي ىف ىراخلا ىورا ب اهتحابا فاضي اوجتحاو قسفياالاهيلعةيمسنلا كرت ىتلا للا ةحيبذ
 ىردناف نامحلب ا:نوثأي كرشب مه دهعاشي دحاماوقأ انهناهنلال |وسرابت لق تلاقاهنءىلاعتنلا ىضر

 ناكل ة_دابالل اط .ريشةيم_بتلاتناكولاولافاواكوهنلا مسا متنأ او رك ذالاقال مأ اهيلعهنلا مسا نورك ذب

 بسحاءاعناكن او ةبآلالّوأ ىف ىفاشلا لوقو يذلا لصأ ىف كشلاك اهلك أن .ءاعناماهدوجو ىف كشناا
 ىلا نوحويل نيطايثلان او قسفاهئاوهلوق ىهو ةثالثلا دويقلا هذه هيف تاص> امل اهرتخآن الا ةغي_لا

 قسفلاو صو.هلاوه مو.عّلا اذه نم دارملانا انما ءنوكرشينا .هومتعطأ ناو ؟ولداجعيل مهايلوأ
 هلوقى لا همعطب معاط ىلعامر "ىلا جوأ امفدجأ اللقةروسلارخكىفلاق امعبذلا ىفللاريغمسارك ذ
 ناكثال ذكناكاذاو قسفل هناوهلوقل ارسسفمهبةلاريغا لهأ ىذلا قسفلا|ذهراصف هب هتلاربغل لهأاةسفوأ |

 لطابلا ىلا قحلا نم

 (هنطابو مالا ر هاظاورذو)

 ىف انزلاوأ هرسو هتينالع

 ىف ةقيدصلاو تنناوحلا
 ىخلاو ىلا كرسثلاوأ سلا

 مثالا نوبسكي نيذلا نا)

 )ن وفرت-ةي اوناك ام)

 مسا رك ذيملامم اولك ان
 (هئاو) جذلا دنع (هيلعللا

 قسفلا) هلك أناو



 اذك.باعمرحهللان أى نوب (نوصرخالامهناو) مهنوداقي مهف قولا ىلعاوناك مهءانآن أمهنظوهو (ْنظلا الا نوعشنا)

 وهب رنا) اذكمط لحأو
 اهظفلو ءادّتالاب عقر نم

 لدي ربخلاو ماهفتسالا ظفل

 معيب بضنةل-| عضومو
 لعفأ نال مل ءابالردقملا

 رهاظلا مسالا ف لمعبال

 ليقور4ل !لمعي وبصنلا

 ليلدب لضي نع لع أدري دقت
 ف ةهدنع) ءايلا روهط

 رك ذامم واكف ) نيدتهملاب
 منك نا هيلعهشا مسا

 ببسموه (نينمٌومهناي اب
 نيلضملا عابتاراكسنا نع

 مارحلا نول_< نيذلا

 نيماسلل ن واو قب اوناكم هنا

 نودبعت كنا نومزن مكنا
 نأ قحأ هللا ل-:قا هللا

 ليقف متتأ ملتقامماولك أت

 زك ذاماولكف نامعالاب

 ىلع ىأ ةصاخ هيلعةنلا مسا

 فتح تاموأ مهنظآ نمهربغ

 (اولك أتال' كلامو) هفنأ

 هللا مارك ذامت) اولكأنال

 نيب (م< ! لصفدقو هيلع

 امم (ميلعمرحام) مل
 مجيلع تمرح هل هب مر

 ريغ فوك ْمّوَحو لصف ةيملا

 مهريغامهمضإ و صفحو
 (هيلا مثرراء_ضاام الا)
 ف نولضيل (نولض,ااريثك ناو)هلك ىلا ةعاجملاةدش ىأةرو رضلا لاح قكللالح هناف يلع محام

 نينمؤااو رافكلالعي وهىأ(نيدتهلابلعأوهوهل يسن علضءنملعأ 2 (6)
 ضرالا ل هارثك اذئموب رافكلاناكوةتيملالك أى ضرالا ىف نمرثك اعطت ناو ٍلسوهياع هللا لص د#

 مهتا دقتعم ىف مهعطتالد انعم ليقوهب كعب وكالهعرش ىذلا هللا نيد نعكولضي ىنعي هنلا ليبس نع كواضر

 نعريخأ مت قدصلا جهنمو قحلا قي رط نع كوا_ض ىنعب هللا ليبس نع كولضي مسهعطت نا كن افةلطابلا

 كنواداج نيذلا رافكلاءالؤهناىنعب (ّنظلاالانوعبتينا) ىلاعتلاقف هيلع مهامو رافكحلا لاح

 قح ىلع مهن !نيعطاقب اوسلو مهنيد فى حوةري_هب ىلعاوسإلو نظلاالا هيلعمهىذلا مهنيد ىف نوعبشيأم
 مهناو) ل-هجلاو ْنظلا عابنا لعاورصتقاو قو باوصلا املا اوكحر تو مهءاوهأ اوعبتا منال
 ّنظا| ىلعا مترك ةيكرؤحاذاةاخنلا صرخ هنمو نيمحضل اور زا صرخلا لص و نوب دك ىنعي (نودرُال

 نيمختو نظن علّوقملوق لكنا ليقو ةبذاكلا نونظلا نمهإخ دياماصرن بذكلا ىمس و نيقب ريغ نم
 دج هيبذا هلال اوقي (هليبس نعلضب نم معأ اوهكب رنا) نيقيو مع نعل ةيولهلئاقنال صرخهللاقي
 م-ءاوهو) هليدس نعلضي سانلا ىأهقلخ عيج نمو كم ملءاوه كب رنا داب ٍل_سوهيلع هللا ىل. ص

 ربخ افهقلخ لاوحأ نم ئهيلع خالدا دسو ةماقتساو ىده ىلع ناكناضبأ لءأوهو ىنعي ( نبدتهملإب

 مسارك ذامماولكف) ىلاعتهل وق قحت_سبامع الكىزاجيهناو ىدتهملاولاضلا نيب رفلاب ل-ءأهنا ىلاعت

 لاقف ب رلتقامم نولك أتالو متلتقام نولك أت نيماسللاولاق ثي> ناكرهثملالوقل ب اوجا ذه ( هيلع هللا
 اوناكل_ىو (نيئمؤمدناي امكن ا) مئابذلا نم هياعةنلا مسارك ذامم متثأ اولكف نيماسلل ى اعتهنلا

 نوكتلوقلا اذه ىلعفةللا مرحاماومرحوهللا لح اماواح أل يقف ةتملا نواح و معنلا نمافا:ص أن ومرح
 ةيالارخآىهلوذل حصالاوهو نيماسللاباط+ ةنآلا نوكست لوالا لوقلا ىلعو نيكخرشللاطخ ةبآلا
 امواواك أتالنأ ىف كل ئث ىأو ىنعب (هيلعةنلا مسارك ذامماواك أنآلأ كلامو ) نينمؤم هناي اب تنك ن
 لصف دقو)) هريغ نودةللا مسا ىلع جيذامةحاباىفديك ًاناذهوهيلعةنلا مسارك ذامناولك أت نأ نم عنج

 دقو هلوقب دارملا نب رس-ةملاروهج لاقو نومهطت اهف ماريا نملالما كا نيب دقو ىنعي (مكيلع محام كل
 لهأاموري زنملا مهو مدلاوةتيملا يلع تمرح ىلا عت هلوق ىفةروك ذل! تامرمماكيلعم رخام كل لصق
 رخ آنمةدئام ا روسوةيكمماعنالاةِر روس قلاقفالاكشاانههىزارلا نيدلارذش مامالادروأو ةيهتلا ريغل

 نع :رخأتم ىقدملاو للا اذه ىلعام دقتم لصفملا كلذ نوك نأ ب حب لصف دقوهلوقوةنيدملابىلاعتهنلا لزم

 امرح ىلا جوأ بف دج ال لق ةبآلا هذه دعب ىلاعتهلوق لاقي نأ ىلوالا لب لاق مام دقتم هنوكع ذتميف ىكسملا

 هذهد عبّر وكذمتن اكناوةبآلاهذهو ريزنخ م وأاحوفسم ام دوأةتيم نوكينأالا همعط مءاط ىلع

 وهوهجو نور.فملاهرك ذا و هبناكلاقدارملاوهنوكين أ عنمال ارخأتملا نمردقتلااذ_هنأالا ليلقب ةبآلا
 هلوق ىف ريم_ذطاادوع نسح لوزنلا ىفال يدرتلا ىف ماعن الا ةروس ىلعةمدةتمةدئاملاةروسنا لعالهللانا

 هدارع لعأةللاوةبآلا ةتيملا يلع تمرح هلوقوهو بيترتلا ىف مدقتموهامىلا يلع مرحام كل لصف دقو
 مكل حابيفةعاجملاة دش ببسب هلك أىلاةرورسغلا ؟وعدن ناالا ىنعي(هيلامتر رطضاامالا) ىلاءتهلوقو ُُ
 لك أى مكتولداع نيذلا نما ريثكن او ىنعي(لعربغب مهتاوهأب نولضيلاريثكن او) رارطضالا دنع كلذ
 ةلاقملاهذهاولاقاهناو هنداهحذيامنواك اتالونو<ذنام نواك انأمطوقب كلذ ىفكيلعنوجتحيو ةتيملا

 هبدارملاليقو كلذب مهعابت أو مهسفنأ اواضءل ,مماوهأ نوعبتي لب نولوقي امقح_هل مهنم لعريغب مهنمالهج
 ميهاربا ني دريغوةّتيملاحابأو بئاوسلا بيسورث احببلا رحب نم لو نال نيكرمثملا نمهنود نف ىبل نبورمع
 هللا محام لحافهدو دح ىدعت نمي لءأوه د#تاب كب رناىنعي (نيدتعلاب رعأوهك رنا) مالسلا هيلع
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 نإ ز واجتلاب( ن.دتءلاب لعأوه كب رنا)ةعب رمش قاعت ريغ نم مهتاوهشو مهئاوهإ نوللحي ونومر حيف نولضي ىأ (لعربغب مهئاوهاب)



 مهسفنال (هوضريلو)هيلاىتصتاو (:9) هورغيل ىأ ارورغىلعةفوطعم ىهورافكتلا بواةلوقلا فروخز ىلا لعل
ههعددداااي85س"التدددززز![!>!>+>+>+7/*++لاده1اهد>آ ا+ط ض ض|[-ه1+1آ1|إ['ه[ ه1 1011١

 هس 2 حا

 نبذلاة دفا هيلا ىت_ضتاو كلذ. اورغيالوقاا فرخ .ز ضعل ىلا مهضعب جو هري دقت ويب ةقلعتم

 فرخز ىلا ليةرافكللاب واق نا ىنءملاو لوقلا فرخ زىلاعجري هيلاىف ريمطلاو ةرخآلا,نونمؤبال

 ل-طابلافرخزاالوقلا كلذ نوذرب ى. عب (هوضرياو) هلوقوهوهب ىذر توه. و هإ_طاب و.لوقلا

 ريغفأ) لجو زعل اوقف نوبةكممهامةثيبحخلالامعالا نماوبستكنيلو ىنعي (نوفرتقم مهاماوفرتقيلو)

 مهن كلذو كك: و ىنب ىضقيايضاقاكح باطأ هللاريغف أ نيكر شل ءالؤط دجتاي لق ىأ (كح ىنَتْأهَنلا
 باوجلا اذه مهي نأ ىلاعتهللاد م افاهكح كندي وانذدب لعجا مل_سوءهياعهتلا ل_دىنلل نولوقي اوناك
 م احلانال املا نملك ل !لاق ىناءملا لهأ ض عب نأزي_غةغللا لهأد_:عد_>اوٌ احلاو مكملاو

 قملإبالا كحال كح ىلا هت هداف قحاب الا << ال ىذلا وه وهسيلاك احتينأل هأمكحلاوك<نأهنأش نم

 (آال_كفم ب اكلا كيلا لزنأ ىذلاوهو ) ىلاعتهلوقوهو ةّورذلابهلكح دةف نآرقلا دع ىلعةنلا لزنًاماف

 ءاماعىنعي (باكسلا مهانيت ؟نيذلاو) كتيب وىنني كلا هيفوم ديعو وهدعو وهيهنوم سم هيفاندبم ىنعي ||
 كلذوهللا دنع نملزنمنآرقاااذهنانو دهشب ىنعي ( قلاب كب رنملزنمهنانوءعي) ىراص:!اودويلا

 رم وركب ىفأل ثم مهؤاسؤ روةباحصلاءاماعمسدارملا )يقو كالذ ىلءةلادلا لئالدلابمهدنع تبثامل

 نمننوكستالف) هوقدصوهباو:م افقلابكب ر نملزنمنآرقلا اذهنانوماعي مار ظنو ىلعو نامثءو

 لزنمهناو ق-نآر ةلااذه نا نوماعي باكل! لها ءاملع نا نيك اشلا نم داي ننوكسنالف ىنعب ( نب رثمملا
 ىلصدهنال جيب متاابإب نموهف قدصو قح هنا كيلعانصدقامم كش ىف نوكنالفهانعمليقو ةللاددع نم

 ىنءللاوهريغهي دارملانأالا لس .و هيلع هلل | ىلص ىننال رهاظلا فن اكن اوباطخلا ليق وطق كشر ملل سو هيلعفتلا

 رد_ةبالىذلازاعالا نم هيفامل هللا دنع نملزنمهناكش ىف نآرقلا اذط عماسلا ناسفالاامأ نوكتالذ

 ىلعأرةنف عملا ىلعكب رتاساكةئىرقو (كب رتلكتمتو) ىلاعتهلوق هو ىلاعتو كرابتةتلاالا هلثم ىلع
 قرعاشلالاق مطوقكد>او طباضب ةطوبضم تناك اذا ريثكلاتاملكلا اهدار يدق ةماكلالاقديحوتلا

 ازههمو اقدصواقح هنوكو ,ظنلاز امعا ف دحاو ئنهنالة د>اوةلكنآرقلا كلذ كوهنديصقىف ىنعي هتلك
 ىاشلل اعابتا لوالا ظفللا ىف ع جلا بجوفهناماكع !لدبمالةبآلا قايس ىفلاقهنلا ناللاق عبجلاب أرق نمو
 وهف ماكحالاو رابخالا لع لهم نآرقلا نا لبقو مح ايفال دعو دع .وامفاق دصىنعي (الدعو اقدص)

 باوث نعرب_خ امفوةعاسلا مايقىلانئاكوهامعو ةيلاخلامالاو ةيضاملا نورقلا نعرب_خأامف قداص
 رثاسو مار+اولالهلاو ىبهنااو مالا نم كح اهف ل دسءوهو راسا! ىف ىصاسعلا باق عوةفجلا ىف عيطملا

 هنا. آطفصوا-!ليقوهديعاولفلخالوهمك دارالو هاضةلريغمال ىنعي (هتاملكل لدبمال) ماكحالا
 لديمال ىلاعت هللا لاق لي.ديتلاو رييغتلاو ص ةنلا لبقيالهنلا مالك ىف ماسقلاو كب رتلك ت ءوهلوق ىف ماسلا

01001100
277 

 ماللاهريغلاقو هروح الابن ونم وبال نيذلاة دف | لطابلا ىلا ىفهت ىكل كلذ م_مءانلءفو هانعمر مّصم لوفي
 )ن روفرتقم مهاماوفرتقلو)

 هللاري ةفأ) مانآلا نم
 داي لق ىأ (امكح ىغتبأ
 اك اح باطأ هللاريففأ

 لدفي وكتاب وىنب كح
 وهو) لطبملا مانم قحلا

 (تاكسلا كيلا لزن أ ىذلا
 نملاح (الصفم) زجتملا

 هيفانيبم ىأ بادكلا

 لطابلاو قا نيب لصفلا

 قدصلاب ىل ةداه_ثااو

 دضعم ءارتفالاب ؟<يلعو

 قحنآرقلاناىلع ةلالدلا

 قح هنأ باكلا لدأ لع

 ام ةكددمتل

 نبذلا او)هل اوقبهلهةةفاومو

 ىأ(باكلا مسهانت

 هبافعأو مالس نب هللا دع

 ىاش(لزنمهنأ نوماعب)

 قحلابكب رنم) صفحو
 6 رتمملا نم نن وكس: الف)

 مماسلااهمأهيف نيك انثلا

 ني رثم1ا نم ننوكنال وأ

 باكلا ل-هأ نأ
 قحلابلزنم هنأ ن روماعي

 مهرثك ًادوجي كب ربالو
 تلك ت غو) هنوهرفكو

 تالكدب ملكنام ى'(كبر
 لاا فراك كار ليادهناماكللديمالهلوقىفوةمارقلا موب ىلا ةيقاب ليدب:لاورييغتلاو في رحتلا نعةنوصماهمالهناماكشا

 ارا لكَ كل ع || كزالاف قش نمقشلاو لزالاف دعس نمديعسلاف اديعسبلقني قشلاالوايةت تاق لنيعشلا لا

 دعوأودعو و ئهنو سمأو رابتعالا نابهنعبيجأو همالسإباديعس باةنيؤ اسف هرفكبايقش نوك. رفاكلانا ادهريلعا دروأو“
 هديعووهدعو ف(اةدص) ما , 3 ازالا فايقشناك اقلام خ نمو ل ازالا ىفا دوعس بتكدق ناك ةداعسلاب هل مخ نة

 ةليودزعابف (الدعو) نمرثك | عطت ناو ل جوز عهلوق مطاوجابىني ( ميلعلا) دابعلا ةاوشياسل ىنعب ( ميمتنل أوو نكايتناو

 ىلعو أن ييغلا ىلعايصتتاو نينموماورسو يلع هللا لص هللا كوس اواداج نيكر مشل نان وزسفلا لال مننا هس ير كل

 (هتاماكل لدبمالإل لا هيبنل ىلا عت هللا لاةفكب رل تقام نولك أتالو متلتقام نولك أ:فيكنيماسللاولاق هنأ كالذوةتبملالك أ ىف

 وأرد نمرا ارمصاب(ملعلا) رقأ نمرارقال( عيمسلاوهو) كالد نم ايش لدبي دحأال (' قانا نزاخ تاي
 هشرد ( هللا ليبس نع كواضي) نورثك الامال رافكحلاى أ( ضرالا ىف نءرثك اعطآ ناد ) نورمضيا؟ ميلعلا نولوقيا ل عيمسلا



 (نولهجبمهرثك انكلو)

 اذا نونمؤي ءالؤه نا

 ةحرت_هملا ةبآلا مهتءاج

 ىن لكل ةاعد كلذكو)

 ءادعأ كلانلعجاكو (اودع

 نمل انلعج نيكرشملا نم
 ءادعًاءايدنالا وم كمدقت

 وهىذلاءالتبالا نمهيفامل

 ربملاو تاء اروهظ بدبس

 رجالاو .ناونلا ةرثكو

 سنالا نيطايش) بصتتاو
 نءلدبلا ىلع ( نملاو
 هناىلعوأ اودع

 ناثلوعقم اودعو لوالا

 (ضعب ىلا مهضعب جوب)
 نجلا نيطاي_ثل سوسو
 كلذ كو سنالا نيطايشىلا

 ضعي ىابز لا فب
 ضعب ىلا سنالا ضعب و
 نارانيد نب كلام نعو
 "1 دا سسنالا ناطيش

 اذاىفال نملاناطيش' نم
 ناطيش بهذةنلإب تذوعن

 سنالاناط.ثبو ىنع نحلا

 ىصاعملا ىلا فرجيف ىئيحي

 مال_اهياعلاقو انايع

 نم رش ءوسلا ءانرق

 فرخز) نجلا نيطايش
 , || لوقلا نم»وني زام(لوقلا

 ىلع ءارغالارةسوسولاو
 اعد_خ(ارورغ) ىصاعملا

 لوعفموهوةرغىلعاذخأو

 (هولعفام كب ر ءاشولو )هل
 هللاءاشولو ىنءي ءاحالا ىأ

 ةسوسولا نم نيطاشلا عنم

 هنا هنأ لعب امن ندتما هنكلو

 مهرذف )باولا فلزجأ

 لوعفملا

 (ةرحآلاب نونمؤيال يذلا: دف )هيلا ىنصتلو) مه زج و كرصننيو مي زخي هللاناف هللا ىلعو كياع(نورتفيامو
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 || ىنعب(نوليع هرثك أن كءاو) ىلاعتهلوق هو ناسعالامطءاش نيدذلامهو ةداعسلا له أ مهنم ىنئتسا مئاهب

 0 كلذ كس مالا سيلواور فك اؤاشىتمواونمآاؤاش ىتممهملا نابالانانوبسحب و كلذ كك لذ نا نواهجب

 يبهذل لياداذهىف ورفكرفكتلاهلءاش نمو .نماناميالاهلءاش نف ىلاعتهناةئيشع رفكلاو ناميالا لب

 عيج نمنامالادا رادتلان امطوق ىفةلزتءملاو ةب ردقلا ىلع درو ىلاعن هللا ةئيشم اهاكءايشالا نا ةنسلا لهأ

 ةمألكلاني ز كل ذكو لعن هلوق ىلع قوسنموه لي (او دعىن لكلا ذلعج كل ذكو) ىلا هتهلوة و رافكلا

 0 نم كلبق نملانلعجاكمامعملل.ةوا او داعى : لكلاناعج كلذك كالذانلعفاكىأ مهلمع

 رم كانءاتب |( كىلاءتو كرابتّلا لوقبهلة يلو ل سو ءيلعهلا ىل-هىنناةب زعن هيفوءادعأ كلائاعح

 ا هباوث مظعيلاو دع كلب ىن لكل نلعج كل ذكف موقلا

 نحلاو سنالا نيطايش ىنعم ىف ءاماعلا فلتخا , (نجلاو سنالاَنيطايش) ءادعأىن : لكلا :لعج ىنعي عملا

 نحلا نمدرمتم تاعلكناطيشلاو نما نمنيطايشو سنالا نمْنيطايشدارملاناامهدح أ نياوق ىلع
 نمادرةدشأسنالا نيطا.شواولاقةداتقو دها#لوقوهو ءاطع ةياور ف سامع نبالوقا هو سنالاو

 ناطيشب هئاوغا ىلع ناعتسا كلذهايعأو طاصلا نمؤملاءاوغا نءزعاذا نا ناطيش نال نيا نيطايش
 لهل سوه :اعهللا ىل_صهنلالوس رى لاقلاقرذ ىفأ ع نعىوراملوقلا' ذهةىلءلدب وه:ةفيل سنالا

 01ه شرد عينلاةناطيش ن هس الل لهو هللا ل وسرايت لق سنالاو نا ناطيش نم للاب, تذوعن

 ناطيش نم ”ىلءدشأسنالا ناطيش نا رايد نب كلاملاقو ىربطلا هد سأود:سريغب ىوغبلاهرك ذ نحلا

 لوقت |ىصاعملا ىلا فر مف ىن.<يسنالا ناطيشو نما ناطيشبهذكهللاب تذوعناذاىنأ كالذو نما

 ةمركعلوقاذ-هو مهو دوغي مهنا ىنعم ىلع سنالا ىلا نيطاي_ثلا فيضأو سلب اداو نم عيجلا نا ىاثلا

 نيطايشب و سنالا عم ىتلا سنالا نيطا.شب داره اواولاق سابع نب | نعةباو روى دسلاو ىاكلاو كاصضلاو

 سنالا ىلا مهنماقي رفو نجلا ىلا مهنماقي رف ثعبف نيم_ههد_نج مسق سلبا نا كلذو نا عم ىتل!نبملا
 هيلعهثلا ىل_صىنللءا دعأ نيقي رفلاالكو مهنولضي و مهن ووغب مهن |ىبهع سنالاو نا نيطايش ناقي رفلاف

 ىضفتةيشي لإ اظفا نا هتوص ىلع لدي لاق لوقا | ذه ىلا بهذ نمو نيحلادلاو نينمواا نمهئايلوألو سو

 سن اللرياغم عون نيطايشلا ف نوكس اذه ىلعفةرياغم | ىضتقتةفاضالاو ناو سنالاىلا نيطايشلا ةفاضا

 ضعب ىلا مهضعب رمسي واب ىني (ضءبىلامهضعب ىجوب) ىلاعتهلوقو و سلب ادالوأ مهو نجلاو

 سنالانيطاي_ثنالوالالوقلا ىلعف هءاوغادب ري نمىل اهبقلي ىللاةسوسولاوهواضعب مهضعب ىجانيو
 قايسبلب ادالوأ نا ىناثلا لوغلاىلءعو نيحلادااو نينمؤملاه.ن دو:ةفيام ضعب ىلامهضعب رس ناو

 كبحاص تن أل ضافا ذكوا ذكى حاص تالض أ نما ناطي شل سنالا ناطيش لو ةف نيح لذ ىفاضعب مهضعب
 ُ اوقلافوخز) هل !وقو غو ضعب ىلا مهنعب ج وكلذف كلذ.؟سنالا ناطيشل نا ناطيش لوقب وهلثع

 وهفهوم نسح ئث لكو بذكلاب ىشو ونب ز دة ىذلامالكلا نمل طا ااوهفرخزلاو لوقلا لطاب ىنعي

 نيطايشلا ناكلذو ارورغفرخزملاب ذكل الوقلا كلذب نورغينيطايشلا نا ىنعي (ارورغ) فرخز

 ىن ةسوسولا اواعفام ىنعي (هولعفام كب رءاشولو) ارورغاهمهنورغي و مّدآىنبلةحميبفلالامعالا نوني زي
 سنالاىلاةسوسولا ءاقلا نم نيطايفلا عنم ءاشول ىلا عت هللا نا ىن :هللأو مذآ ىنب بوأق ىف نيطايشل ا اهمقلي

 ش0 امو مهرذف) ةنلا عزب صاذا بانل ىف لؤيالا هنا. ؛مدابع نماشبنم نحت نكلو نا

 ىلاهتهلوق ف مهئارو نم ىفاف ىداعملاورفك-لا نمهب مهرغو سبل امه نب امو دجايمهلفت ىنعي (نورتفي
 ظ لاقي ليملاةغللا فوذصلا لص و هيلا ليّعلو سامع نبا لاق ) رخآلاهنون رونمؤيال نيذلاةدئفأ هيلا ىفصتل 9

 ةقلءتم ىتصتاو ىف ماللا ىرابنالا نبا لاق ناتغا ىفصأ ت يغصووغصأت وغم لاقيو هيلا لاماذك ىلا ىنصأ

 لعفب

ِ 



40) 
 حتفب هنأ نوقابلاًارقو مهبف هماعقب اسل كلذو نونمؤبال هنا مهياع ل_جوزعهتلا كح نيضوصخم موق
 لازنا لسو هيلعةللا لص ةلنالوسر اولأس نب ذلامهنيئمؤملانال نينمؤلل كلذ فب اطخلااواعجوفلالا

 اوقدصواونمآ ةيآمهنءاجاذا,منأ اوفلحاوناكنيكرشملا نالاهو أر اذا اهي نوكرسشملا نءؤب ىتحتايآلا

 لاقف كلذ تايب ألا لازنا |سو هيا عملا ىلص هللا لوس رباب حاف م .وهياعهللا ىل_صةللالوسراوءدتاو

 ىاوفاتخا اذه ىلعف نونمؤيال نيكرشملاءالؤهتءاجاذاتاي "الانا نونمؤملااهبأ عرعشيامو ىلاعت هللا
 اهءان ىلع ىهل قو نؤنمْوبت ءاجاذاا هنا هر ه_ثيامو ىنعاوةاص ىهليقف نونهؤيال هلوق نمالةظفل

 تءاجاذااهماهلوق فلءلىنعت ناليقو نو:ءؤ»الوأن ونمو ,متءاجاذا اهنا كرعشيام و ىنعااو ف دح هيفو

 كن أقوسا|تئابرءلالوقتبرعلا مالكفف غئاساذ هو تءاجاذا اهلعل بعكن ب ىأةءارق ىف وهكلذكو
 دب ز نب ىدعلوقهنمو كلءل ىنهعايشانل ىرتشت

 دغلاىض ىفوأ مولا ىفةعاسىلا + ىتبننم نأ كي ردبام لذاعأ

 ناممالانبب ومهنببلو<و ىنعيسابع نبالاق (مهراصبأو مهتدئفأباقنو) ىلاعت هلوق ع ىتبتم لعل ىنعإ
 رخآهجوىلاههجو نعهكي رو ْئثلا لي وحتوهبياقتلاو اهباونمآ امملاهولأس ىتلا تايآلاب مه انثجواف
 (ةيملوأ هباونمؤيملاك ) رفكدلا ىلعتيقب نا؟الا نءراصبالاو بول#اةلا فرصاذا ىلاعت هللا نال
 ريغورمقلا قاقُدنا لدم لسوهيلعةننا ىلص هللا لو سرا بءاجىتل |تايآلا نم كالذ لبقا اونمؤب لاك ىندا
 سايعنبلاقوءاربنالا نمهريغو ىسوماعمءاج ىنلا تان آلا ىنعإةىصلوأ ليقو تارهابلا تاز تملا نم كلذ

 نونمؤيالف ناعالا نعمهراصب أو .متد_ةف أب اقن اين دلا ىلا ةرن الا نءاودرول ىنعياين دلار اد ىلوالاةرملا
 ناوءاشي نملضي وعءاشب نم ىدوم ىل اعتهنانا ىلعلءادةب الافو مهتامم لبقةيملوأهباونمؤيمل5

 ملسو هيلع هللا لص هلوقهنهو اهئمدا ارآام غي زيواهنءءاشام مقيفهفي رصت فو هديب راصبالاو بواقلا

 ةبؤر نع هراصبأباقنو ناالا نءاهغي زن مهتددف أبا قن هلوق ىنءف كنيد ىلع ىلق تبن بولقلا بلقماي

 نمءاجام و هلوسروةناباونمؤيلاك اهب نونمؤيالفاهولأس ىتلا ةبآآلا مهتءاج ناو باوصااةفرعمو قا
 م .وهيلغةللا ىلصهللالوسر هيءاجاع ونآرق اب ناالا لعةدئاعدب ىف ةباكلا نوكست اذه ىلعف هللا دنع

 ءالؤه كرتنو ىعي (نوومعي مهنايغط ف مهرذنو) ىلاعتهلوقو © اهودرتقاىتاتاي آلا مطاؤس لبق

 نانود بمال وددرتي هيلع مهما دعا وللا ىلعمهدرت ىف نونمؤبال مهناهنلا لعىف قبس نيذلا نيكرشملا

 ىلا اون أمهنا كلذو ني هتسملا ف تازن ع رج نبالاق (ةكنالملا مهيلاانازئانن أواو) لجوزءهلوق ف قحلا

 قح أ كنع مطأسن ىتحانائومضعب انل ثعباد_#تاياولاقف شي رق نمرفن ىف |سوهياعةنلا لص هللالوسر
 ةيالاه ده تازئؤاليرق ةك-:الملاو للابانتئاوأ هللا لوسر كن !كل نو دهشي ةكئاالملاان رأو لطاب مأل اوقنام

 انرعشحو إل اولأساكىندي ( ىف وللا مهلكو) ةلاسرلاب كلو دهشب ىتسح ةكس الملا مهيلاانازئانن ولو ىنعملاو مطاباوج

 هلوقوهواونمآ املوقنامةحصإ ليفكتلا ليبقلا ليقاليبقالبق ئث لكم وياعانعجو ىنعي (البق ئثلكموياع

 نع (مهتدئفأباةنو)

 ( مهراصبأو) قحلالوبق

 قسحلا ةيؤر نع
 عا ةبآلا لوا دنع

 اهم نون:مؤيالف اهوحرتقا

 ىل لع فطعوه لدكف

 مح ىف لخاد نونمؤبال
 مرهشيام ىأ؟رعشيامو

 مرعشيام :ن رونمؤيال بما

 مهراصب أو مهتدئفأ تاقئا

 قا نور صب الو نوهقفي

 (ةيملوأ اون ذي 5)
 انناب [لوزندنءاوناك اك

 مهرذو )اهب نونمؤيال الوأ

 ليق (نويمعي مم ايغطف
 ىمهرذنانأ مرءشيامو

 نوربع: نوهمعي مهنايغط
 (ةكسنالملا وبلا انلزئانن اواو )

 انماع لزنأ الو اولاق امك
 (قوملا مهلكو ) ةكالللا
 اناني اب .اوئاف ءاولاق اك

 انعج (مييلعانرمش>و) |
 ءالفك (البق ََىث للك (

 عجانرذن و هبانرمثبام ةحدصإ

 البق ليةكلاوهوليبق
 انامع ىآ اشو ندع

 لالا ىلع ضنا" الكو 1 : 1 00 :
 ءاشي نأالاونمؤ.لاوناك ام) ةئيمءايشالا عيج نى عليل دهيفو ينم نا الانا دا تر نان كرس

 اذهواونمؤيف مهناعا(هللا هللا قطنأ اذاف تماضاهنموىطانابنسةروشملاءارطستالا ناورشلا سرسور

 نيئموملا لوقل باو_ج | نمش وىنعملاوةهجاوملاوةلباقللا نمالبق لقد زاحمال ةياغ ىف كلذ ناكلو ةيامةحصب لاو دهنشن ىتح لكلا
 ةبآلا لوزنب نونمؤي مهلعل مهنااونظاكالهنلاةئيشع نامالا ناةللاربخ أ هللا ءاشي نأأالااونمؤيلاوناك امةنياعموةهجا اوم ْئث لكم هياع
 هللاءاشينأالا ءاق_ثلا له مهاونمؤيلاوناك ام سايعنبا لافواونمؤب مل اًؤا شىتمواو:ُمآ اًؤاشىتم
 معهشلا ناللاف سابع نبالوقىربطلا حصو نا.ءالا ىف نولخ دي مهنا هماع ىف مط بس نيذلا ةداعسلا لهأ



 نييزتلا كلذ لثم( كل ذك )

 نم لض.هللا نافان_س>

 ءاشن نم ىد_ بي وءاشي

 حاصالا ىفانل خو هو

 (مهعج م معبرا )

 امي مهئينيف ) مهري_صم
 مهربخيف (نولمعي اوناك
 هيلاعمهمزجب واوامم ام

 د_هج للاب اومسقأو )
 عقوردص :دهج (مهناعأ

 نيد هاج ىأل اها مقوم
 نا.ءالادكوانانالا ف

 نم (ةبآم_متءاج نأا)

 لقاهب نمل ماحرتقم
 وهو (هللادنعتايآلاامنا

 فيكف ىدنعال اهلعرداق

 (مرعشي امو) اه 0

 (امنا) مكحي ردبامو
 اذا) ةحرت#لا هب آلا نأ

 ىنعياج ( نو: هؤيالتءاج
 تعءاج اذا اهنا معأ 5

 متأو اهب نونءؤيال
 ناكو كلذ نودعت ال

 ىف نوعمطي نونمؤملا

 ةب الا كلت تءاجاذا ,هناما
 هليالاقف ارحم نونو

 مهنا 35 ردن امو ىلاءن

 منأ ىنعم ىلع نونمّؤءال

 هب ىماع قبسام نوردنال

 اهنا نونمؤيال مهنأ نم

 وبأو ىرصب و كمرمسكلاب

 هلبق ممالكلانا ىلعرك

 نوكيام مرعثيامو ىأ

 موف هاعب مهربخأ مث مهنم
 تءاح اذا اونا لاف

 نءمونمو ةتباانونمؤيال
 جقفلا ارد نإ ةدليب يم ل لعج هلا ةءارقىف ةدب نمال

 ةآرفدلعءوسلنب ز نغألوقكوهر(مهلم) رافكلامأ نم(ةمألكلانيز) 2(
 من لهجوب ًالاقفجار هلا كل تدأو يلا كل تنادو ١ تير ير |لهق

 :رشعواهكتيطعنل كينأو

 سم.ئلاب قوت ًاواواهرب_غلوق اىذلابان ًأاممءايلاقف يأ نباإب

 نبذلا اوم_ستالو تلزئاف ك سماي نم نم ةشالوأ كلنمةشناو أ انتط [كمتش نءَّنكتلاولاقف مهسي وِ

 ريغباو دعهللا اوبسيف نوكرسثملا هدبعيىتلا مانصالا نو :مؤملااهيأ اوبستالو ىندعي هللا نود نم نوعدي
 نألاتقلا لبق تقولا كلذ ىفاوهن جاجزلا لاق لجوزعهللابةلهج مهمال عريب املظ هند اوبسيف ىن#هب لع
 لجوزعهللااطزن أ ةخو نم ةبآالاهذه ىران الا نبالاقو نوكر مشا اهد_بعتتناك ىتلامان_صالا اونعاب

 ثيح نيكرشملا اواتقهلوقباهرتاظو ةنآلاهذ_ه خسن هباكايءاوقاماف ةكع ل_سوه.لعهللاىل_ص ىنلاو
 نم كلذ ىلع بترتيا حابموهو ةعاطاهبس ىف ناكن او مانصالا بس نعاوهنامنا لسيةو م  هوقدجو

 اوهن كل ذلف دسافملا مظعأ نم كل ذوهلوسر بسو ل_جوزعةنبا ب سوهو كلذ نم مظ ءأ ىهىتلا دسافملا

 كسمافكب راوبسيف مهتلظآ اوبسنال مسوهيلءهنلا ىلص ىنلا لاق ةبآلاءذهتا ازئاملليقو مانصالابس ن
 ىلاعت هللا بس نءىهنلا هتقيقش مانصالا بس نءايهن ناك ناوةبآلار هاظف م_ممطا بس نعن 5

 ةدابعنيكرمثلاءالؤطاني زاكىنعي (مهلمعةمأ لكلاني زكلذك ) ىلاهتهلوقو و كلذل ببسدنال
 ةعاطلاورسثلاوربألا نءمسهايةمأ لكلاب زكلذكن الذل اونامرحلابناطيشلاةءاطو مانصالا

 رفكتلا قا هللا نم نس الاولاق ثيح ةلزغهلاوةب ردقلا بي ذك :ىلء ليل دةبآلا هذ هىفو ةيصعملاو

 اهبمهئينيف) ىماتلاو ةئاطلاوزقاكلاو نؤمن (مهعج م مهم رىلامث) ىلاءتهلوقو و هني زو
 لاق (مهناعأدهج ةناباومس 8 أو) لجوزءهوق يو كلل ذ ىلع مهي زا< واين دلا ف ىن»» (نولم_ءباوناك

 رخل | اهه ب ريضي اصعهلتناكى سوم نأ ان :رغ كتادهان شير ةتلاقىاكسلاو ىظر_ةلإبعك ندم
 لاقفكب نمؤنو كقدصأ ىتحةب ١ اانتافىل وا | ىحب ناك ىسع نأانرب_ و انيعةرشعاتس اه-:م رحفنتف

 قحأ كنءهلأفاناتومضعبانل ثعب اوايهذافصلا ل لءمتاولاق نوبحت ئثىأ زو ةياعمتنا ل صدتلال اوسر
 |0000 كر سو لع ةقا لس تا كوسرعلاو كل نودهشي ةكناللاانر أو لل-طاب مأ اوشا

 ن أل سوهيلعللا لص هللا لوسر نوما 1| لأسو نإعج أك _:عبتنل تلعف نألةئناو عناولاق ىتنوقد- ا

 اف-هلال_ه<نأ لجوزعهللاوعدب لءجو مو هيلعةللا ىلههللالوسر ماقفاونم وب ىتح م-ميلءا طز

 منك تعا يسارع منان كم -كوابهذ حم_صأتئشن | تئشاملاقفلد رجهءاخ ابهذ

 دهج هللاباومسق أول جوزعهئلا لزناف مهئات د ل ليال سن لوسر لاق 0

 :لئاقموىلكلا لاق اهدشأو ناميالا نم«يلعاور دقام دكوأىنعي مهناع ًادهج هتلاباوفلحو ىنعي مهناعأ

 ىنعي (ًا نام ؤيل) معالا نم مهلبق نم تءاجإكىنعي( بام نءاج نأل) هنيم ده .وهف هللابل_جرلا فلحاذا

 (كرعشيام ولاطا ارنا ىلع داق ىلاعت هللا نأ ىنعي ( هللا دنعت اي الامنا) دجتايلقىنعي (لق) اهم ّنقدصيل

 اومسقأن يذلا نيكرمشإل باطخوه ليةف ؟رعشيامو هلوقب نيبطاخملا فءاماعلا فاتخا مث مكي رديامو ىنعي

 ةرصبلا لهأوريثك نبا أر قف (نونمؤيالت ءاجاذااهنآ) هلوق ىفاوفلتخاو نينمؤلل باطخوه ليقوهنلإب
 كير ديامو ىنعم ىلع ؟رعشياموهلوق دنع مالكا مئاولاقوءادتبالا ىلءفلالارسكب اهنا مصاع نءركبوبأو
 اهمأ كر عشي امو هانءم لاق نيكر شلل باطخ | لعج نف نونمؤيال تءاجاذا اهنا لاقف ادتب امثمهنم نوكيام

 نونمؤلا 50 هشيامو هانعم لاق نينمْؤلل باطلا ل_هج نمو متنمآت ءاجاذاتايآلا ساب نوكرشتملا

 مهيربناهنلا اوءدبنأ مل-سوهيلعفتلا ىل_ص هلال اوسر نول سياوناك نيئمؤملا نالاوذمآ تءاج اذااهنا
 ىاذهو نونمؤ,ال تءاجاذااهناىلاه:لاقفأ دب منكر عشياموهلوقب هللا مهبطافن اونمؤي ىتح اوحرتقاام

 اهريغلق بلاطوبأل ا ةف اورفنو اوبافهنلاالاهلاالاولوق لاق ىهافاطاثمأت
 نأةدارا اهريغتاقام ىديىناهوعذوف

 موق ةزجىاشنونمؤت النوعجربال مهنااهاكلهأةب رق ىلع مارحو هلوقك



 ةيآلا هذه تم دق ىأ ىاشتسردباتكتلا لهأ تسراد ىأور مو أو يمتسرادباتكلا لهآ بتكت أر قثسرد ىنعفو اهفرصن .

 ) 1 0 وأامواعم هنوكلرك ذهل ازيلناونآ ارغلا ىأ (هنييل او) نيالا ريطا سولاف تس

 | ىنعي (نوماعي موقل هنديشلو )هرثأ ب هذو ىجحاذارثالا نم ردوطوق نمتح او تسردؤةعدقانياع اهولتت

 داشرلا ليبس ىلا مهاده نيذلاهءاياوأ دب ري سابع نب! لاق نوءاعي موق! تايآلا فرصن هانعم ليقو نآرقلا

 ىلص ىنلللاقواهنع ضرعأ نف نورنسآ اهب قش وم .وقاهبدعسلت ايآلا ف رصن كل ذكوةنآلا ىنعم ليقو

 قحساوبألاقو ديءسوهفاهم لمع واهان م مهفو قملاهل نيبت نمو قثشوهف تسرادوأ تسرد لو ءيلعهنل

 ةروريصلا مالةغالا لهأ اهيمست ماللاهذهو بياعتايآل ةوالتوهت سرداولاق نأىلامهادأىذلاببسلا نا

 لج ىلاعتهللانأ ىلع ليلداذهىف وم-عواقشلاببس كلذ راصف تسراداولاق نأ مه رمأةقاعراص ىنمد

 نءكيلا ىحوأ ام عبتا) ىلاعتدل اوقو ُ مهتيادهو موقةداعسو مهتواقشو موقةلالضاا بس تايآلا في .رصق

 وهو كيلاهاحوأ ىذلاهيحوىفكب رب ك سمع امدهتاب سبت | ىنعلسوهيلعهنلاىلسىنالباطخلا (كبر

 ىوأام عبتا هلوق فو تسردوأت سرادلوقب نءلوقىلاتغتلئالو ىدارعىلاهغاب وهب عاف نآرقلا

 باو تسرد مطوق بسب ل لص> ىذلا نزحاةلازاو ل وهيلعةنلا لص بلا بلقلةبزعت كب ر نم كيلا

 هتعاط ب هناف كل ذك ناك اذاوهل كي رشال دمصدرف داو ى ءتو هناحبس هنا (ىهالاهلاال) ىلاعت هلوقب

 ليق (نيكرشملانعضرعأو) ىلاعتهلوقو نيغئازلا غب زو نياهاملا هج ببساهكرروجالو

 صالان وكي اذه ىلعف مئاناةمدل ردارملا ل يقو خسنلا نكي ل كلذ .كن اك اذا اوماودلاال لاخلا ىف هنمدارملا

 هللاءاشواءانعم جاجزلا لاق (اوكرسشأامهنلاءاشي .واو) لجوزءهلوق © لاتقلاةب اباخو نم ضارعالإب

 دا نمدريل مط .وف ىفةلزخءللاف الخ ىلا عت نما ةئيشمب ناك مهكر مش نأ ىف عي رمص صن اذهو نينمؤ.مهلء ل

 نيكر رشملاءالؤه ىلء داي كاذلعجامو ىنعي (اظرفح مهياعكاناعجامو) م.طعدرةآلافكرمءاورفكللا

 مهعنم اظيفحم_ميلع كاناعجاموءاطعةباور ف سابع: 'لاقو مطاع ,_لع ظفحت اظفاحالوابيقر

 ةميشع كلذ ناف مهكرشب متهتالفاةاممتثءبامناو باذعلا نم نيكرشملا ظفحتا ثءبنم كن ًاءانعمو انم

 ىل-هفرطيس؛موماعتن أل و مهقازراب موقت ميقب موياعتن' امو ىنعي (ليكوبم-ملعتنأامو) ىلاعتهنلا

 هلوق © ةخوسنم نوكنالسابعنبالوق ىلءو فيسلاةب ابةخو نمةبآلانوك-:لوالاري_سفتلا

 السابع نبالاقدبآلا ( معريغياودعهللا اوبسيف هللا نود نمنوءد نيذلا اوبسنالو) لجوزع

 َن رود هناوأ انّ آب س نءنيهتتل دعا نوكرشملالاق مثهج بصح هللا نود نمنوديعنام ركنا تاز

ؤملا ناك ةداتقلاقو لعريغب او دعهللا او بسيف مهماثوأ اود نأهّنلا مهاونف كب 5
 ناثوأن وس نونم

لةاهج م وق ممن الهلا اوس الما ءالذ نءهللا مهاهنف موماعكلذن ودريؤرافكشلا
 لاقو لج وزعللاب مط مءا

 ىهنيناهيمانلف لجرلا اذه ىلءلخدئلانب اوقاطن اشرب رقتلاقذافولاب ا طاب ترضحاملىدسلا

 نايف-وب أ قاطناف هواتق تاماماذهعنءهمع ناك برعلا لوقت ذهنوم دعب هلتقن نأ ىحتت 9 اناف هيخأ نب اانع

 دوسالاو صاعلانبورمجو طيعمىأ نبةبقعو فلخانباىبأو ةيمأو ثرحلانبرضألاو لهج وبأو
نفانتطاىذ آواناذكد ةا دمت ناوانديسوانريبك تن بلاط ياولاقف بلاظ ىأ ىلا ىرتخبلا ىبأنبا

 بح

 ءالؤه نابل لاطوب أ هللاقف ملسو هيل هللا ىلص ىنلا ءاف-هاعدفهطاو ع دتلوانةطآرك ذ نعهاهنتفهوعدن نأ

 ك.عدنو انه ًاوانعدن نأدب رئاولاةنودب ربامو سول عهللا ىلص للا لوسر لاقف كعونب و كموق

 اذه تيطعأن ا متيأرأ ملسو هيا هللا لص ىلا لاقف مهئملبقاف كموق كةصنأ دق يااطون أهل لاف كهللاو
 افلا ااا ل الا يسن

 ليقنآرقلاىنءمىناهالتانآلا

 لوالاو ةقيق- ةيناثلا ماللا

 ىأ ةروريصلاوةبقاعلا مال

 نأ ىلا مهسمأ ةبقاعربصتل

 هلوقكوهو تسر داولوفي
 نوعرف لآ هطقتااف

 انزح واود عم-طن دوكسل

 ةوادعللءوطةتلي ل .هو
 مه .ريصيلهوقطتلااكاو

 تراص نكداو نإ-ع ةرو

 ةواد_ءلاىلا ,ه ىمأةبقاع
 تفرص تايآلا كلذكف

 اولوقيل فرصت مو نيدتال

 اذهل صح نكلو تسرد

 تايآلافي رصتب لوقلا

 هب هبشف نييتلا لضحاك
 هنيبنأ ل يفاكاولوقيا ليقو
 الكلذك سمأ اندنعو

 (نوماعي موفل) فرع
 عينا) لطابلا نم قحلا

 (كب ر نمكيلا وأم
 هلاال) مهءاوهأ عبنتالو

 هيدك أضارتعا(وهالا

 لحال ىحولا عابتا باج

 نملاحوأ بارعالا نم هل
 ضرعأو)ةدك قمكبر
 ىلا لادا ىف ( نيكرشملا نع

 ولو) لاتقلابىمالادرب نا

 مهئاعا ىأ (للاءاش

 ام) فوذ-# لوعفملاف

 ما نيب (اوكحرشأ
 فال_ه ىلع نوكرمشيإل
 مونم ملسءولو هنلاةئيشم

 مهطامجالايعا م (اظيفح مهياعكااعجام و) :ةئيشمي اوكر شاف م_يكرشءاشف كرسشلا ارايتخا مهنم لع نكللو هيا مهادط ناميالا ارايتخا

 ةملا (اوبستالو) هلوقبنلا بسلاببس مهبس نوكيالئلاو منذ مهنط [نوبسب نوماسملا ناكر طلسم (ليكوب مولع ثنأ امو مهءارجإباذوخام

ملعريغب )ناو دعواملظ (اودع) ىلا باوج ىلع بوصنم (ةئلااوبسبف هنلا نود نم نوع دي نيدلا)
 هب رك ذب نأ بج ا وةئلابةلاهج ىلع (



 البادوجوم رغب امفالاو
 فالح ة-هجو ةيفيك

 نأز-<ممدوجوم لك
 ةهجو ةيفيك الب ىرب
 نالادهو قرم لكنالع

 رمصبلاب ئنلا ق 3< ةب ؤرلا
 فىثرملا ناك ناف وهاك

 ناك ناواهبف ىرب ةهجلا

 اهفالىرب ةهجلا ىنال

 ماعلا ىأ (فيطالاوهو)
 !مالكشمو رومالا قئاقدم

 م
 نموهوابامفخو ءايشالا
 دق) رشنلاوفالا ليبق

 (مب ر نه رئاصن مءاج
 هبىذلا ب اقأار ون ةريضيلا

 نإ امك باقلا ريدبتسي

 هب ىذل' ني علا رونر صنالا
 ىولا ن» مءاجىأرصنبت
 بوا_ةالو_هامهينتاو

 (رصبأ نف) رئاضبلاك
 (هسفالف) ناساو للا

 نس.و) عقن اهاياو رضبأ
 (اييلعف) لذوهنع( ع

 اهاناو ىمحهسقن ىلعف

 ميلعات مز ) ىمعلان رض

 ملام ظفحأ (اظيفح
 انآ اغا اهيلع مكي زاجأو

 ظيفحلاو_ه ةللاو رذنم

 ىف فاكلا كم
 (تبيآل ف رست كلدكو )

 ردا ةف بمن عشومف
 ثتايالافرمدنئ فؤذخلا

 كيل انتاملئماغي رصت
 فوذح هباوج (اولوةيلو)
 (تسرد) اواوقيلو ىأ
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 عم كاردالا ىموم ىف ذ مهابامهك اردا اوب راق نك مهوكردي ملوىموم موق اوأردق نوعرف موق ناكو |
 وه كاردالانال ةطاحاالو كاردا ريغ نءةرخآلا ف ىرب نأز و<ىلاعت هللاو الك هلوقب ةب ؤرلا تاب |
 ةياهنالىذلا ميدسقلا هنالةهجلاو دما نهزنمىلاعنهللاو تاهجهلوادو دم ناك اموهو قرملابةطاحالا |

 ةيآلا ىنعم ف سا. عنب لاقاين دلبةدوصخم ةبآلا نا موقلاقو ك: ديالو ىرب ىلاعتهنا اذه ىلعفهدوجول
 ىلعل دي واولاق ةيؤرلاو كاردالا نيب قرفالف لوقلا| ذه ىلعوةرْسآلا ف ىري وهواين دلا فراصبالا هكردنال ْ

 | ف هىلةوةمايقلا موبديةمةرضان دئموي هلوقفةرظاداوم رىلا ةرضان د ءوبهوجوهلوق صيصحتتاا اذه

 راشبالا هكردنالهلوق ىنءف )_عرصب وة. اءمرصب نارصب رصبلا ىدسلالاقو نيتآلا نيب عملا نك

 كردب وهوىلاعتهلوقو ملعأتللا اواضيأ نسحهجواذ_هواماعهب نوطيحنالو هرياذنوءاملعلا لعدك 0

 ا معي واهنم ئهياع فال تارصبلا ميج رمعبي وتايئرملا عيج ىرب ىلامتهنا ىنأي راصنالا

 نيلو قفرب كيلا ئذلا لصوملاوه ليقو هدابع قيشرلا فيطالا ىنهم ىرهزلا لاقو مهم ريبخلا هئايلوأب ففيطالا

 ىناطملا ناماسوب أ لاقو ءايشالا قر ظنلاةقدفطالا لصأو اوادخ الثا مهم ونذهذابعىسني ىذلاوه ليقو

 لاقو نوبسحال ثيح نم مهحلاصم مهيأ ل صوب و نوهاعيال ثيح ن مهم ف طلي هدابعب نيالاوهفيطللا

 .قوفب هدابغمأ: | ثيح فيطال اوه ل_يقوهدابعب ق.رلاهانءم ىلا ءل هللا ءامسأ ىف .فيطالا ىرهزالا
 مهنععطقي لوةعاطلا اذ م-عباعىن*ثيح هداي»ب فيطالاوهليقو ,يفاةدعسأ قوق مهيأ درعذي وممقاط

 مءاجداق) ىلاعت هلوق و اهكردب وهو راصبالا هكر دت نا نءفطا ىذلاوه ليقو ةيدعملا دنع هناسح او هرب

 نآرقلامءاجدقىنملاوهب لهلاو ئشلاب رمعبلا بجوت ىتلاةلالدلا ىهوةريهبلا عيجرئاصتلا( كب ر نمرئاصب
 نيهاربلاو تانآلا نا ليقول طابلا نم قماوةلالضاا نم ىدطا اهم نو رصبتىت' جل اونادبلاهيف ىذلا

 بايآلاهذهتناك املفاهقثاة- ىلع قوواهف رع نلرئاصبلا بج وناهتوقب اهنأالارئاصب اهسفن ٌأ ف تسيل

 ىلا اهب ىدتهاوٍتايآلا فرع نف ىنعي( رصبأ نف) راصب تيمسرئاصءلا لوصحلابابسأ نيهاربلاو جاو
 فرعيملو لهج نمو ىنعي (ىمح نمو) هيلع كلذ عفن دوءيهنال لبعاطو رصب أ هسفنلف ىنعي (هسفئاف) تملا

 نال «يلعىمعلا كلذلاب و ناكو رضاطو ىمتهسفن ىلعف ىنعي (اهياعف ) ىتإ رطل ىلااهمل دتسي لو تايآلا
 مكلاعفأو كلام أ يلع ىصحأ بيق ريك ل عانأام و ىنعي (ظيفح كيلعانأام وإ) هقلخ نع ىنغىلاعتةئلا

 كلا تأ نمئمهيلع خيال كياع ظيفحلاوه لاو كيلا هبتاسرأام مكسب كيلا كب رن لوسراتأامنا
 دخأ نامالاب؟ ذخآ تسلهانعمليقر كبهنلاهدب ريام <_:ععفد أ نأ ردق|الهانعمليقو <لاوحأو
 تاب ابةخوسفمةبآلا ن وكس لوقلا اذه ىلعف نيكرمملالاّتقب ىمالا ل بة ناك !ذهو ليكحولا اظيفحلا
 ىنعي (تإيآلافرصن كلذ كو) لجوزءهلوق © ملعأللاوةخوسنمتسيللوالالوقلا ىلعو فيسلا
 كل ذكوىتعي (تسرداولوةيلو) لبق نءاهانب واهانف رص هج .و لك ىفاهلصفنو تايآلا نيبن كلذكو

 ؛ هانعمو ةبقاعلامالهيف ماللا ل يقو تسر داواو قيالئل هانعم ل ةو تسر داواو قياو ةخخلا مهمزاتا تايآلا فرصن

 هتءارقراك أ اذاةساردهسردب باتكلا سردلاقن كريذ ىلع تأرق ىنعي تترداوأو قي نأ مهمأ ةبفاع
 ريخور ا نمت ماعن ىنهيتسرد نآرقلا موماعأر قت ني-ةكم ل هأ ىءباولوقيلو سابع نبا لاقظف دل هلاذو
 ؟ىرقو دوهباا نمتماعت ءانعمءارفلالاقو هللا دذع نمهنأ مءزئانيلتأر قم مو رلاىىس نم نب. دبعاناكو

 لهأ ىلع تأرقنولوةدىنهبنينثا ناب ىهىتااةسرادملا نمباتكلا لهأ تأراق ىن. فلالاب تسراد

 ىتلارابخالاهذهناهانءموءاتلا نوكسو نيسااوءارلاو لادلا مّدفب تسرد ىرقو كيلعاؤ رقو فانككلا |
 ا لاا
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 ىلا ىتوه هنأ ىنعي (ليكو ئث لكى لعوهو)وعيطأو ,هودبعافةدايعلا حتي ىذلاوههنا ىنعي (هودبعاف

 كردب وهو راصبالاهكردنال) ل جوز هلوق يؤ « قا عيجق قازرابموقي ظيفح بقر قا ئيلكى لع
 هلالح لح ىرابلاىرتراصبالافهتقيق-و عيكلاه:كب ةطاحالا كاردالا ىنعمن رسفملار وهجلاق(راصبالا

 هب طيحتال راصبال هكر دنالهلوقري_سفت ىف سيسملا نب ديعسلاقوهب طيحتالو هفر-ةبولقلا نامكدب طيختالو |
 هبةطاحالا نع نيقواخاراصب أت لكس ابع ن | لاقو راصبالا

 هللا نا اولاقو ةمج رملا ضعبو ةلزْ لاو جراو ةلامهو عدبلالهأ نم موقةبآلارهاظب كسي د« لدفع

 كارداوهكردتالر اهبألا ناربخ أ هللا نالالهءةليحّتسم هنو رناو هقلخ نمدح ًاءاربالىلاعتو كرابت

 هكردن الهلوق نا كلذب تباف ىرصبب هتبأر و ىرصبب هتكردأ اهلوق نيب قرذال ذاةبؤرثا نعةرايعرصبلا

 قوةمايقلامونمم رنو رينينم ولأ ناةنسلا لهب هذمو مومع/ اد فياذهوراصبالادارتال ىنعع راصبالا |

 ةباحصلا عاجاوةنسااو باكلا|ةلدأ رهاظتب مهههذم ةحصا اوجحاوالقعةل كةسرغهتي ؤ رناوةنحلا

 ىلا عتو كرابتهنلا لاق ةرخآلا ف نينمؤلل ىلا عتو كرابتهّللا ةيؤرتابثا ىلعةمألا فاس نم مهدعب نمو

 ىلاعتلاقو ةمايقلا مون مهب رنو رب نينمؤملان ا ىلءليادةبآلاهذه ىففةرظاناهم رىلاةرضان ذئموبهوجو

 اموق نات بئفرفكلا ىهو ةيصعلاباموق بح هنداهج-ر ىعفاشلا لاق نوب وج ذئموب مهم ر نع مهنا الك
 ىلاعتلاقو باخلإب رافكل اريعي .ايقلا موب .وب رنونمؤملاريملول كلاملاقو نامالا ىقو عاقل يزل

 لئالدام ًاوةمايةلا مويىلاعتو كر تا ظد داابةدايزلاهذهاو رسفوةداب ز و ىنسحلا اونسحأ ئيذال

 رديااةليارمقلا ىلا ارظذف لو هيلع هللا ىلصةثلا لوسر دن ءانكلاقىلجلا هلا د.عنب رب رج نعىورافةنسلا

 ةالص نعاوماةنالنا متعطتسا نافهتي در نوماستالربعلا انهو راك انا رندا |لاقو“

 هجرخأب و رغلا لبقو سمشلا عواط لبق كب ردح حبسوأر 3م ”اواعفافاهم ورغلبقو سمشلا عواط لم

 هيلعهللا لص هللا لوسر لاق ةمام رقلا مويانب رىرن لهنا لوسراياولناسان ناةري رع قا نعت

 اولاق باح ساهنود ستل سمشل ىفنو راضت لهزاقهللالوسرايالاولاقر دول 'ةإيارمقلا ف نؤحاضت له لو

 سلو ىذمرتلاهجرخأو دوادوب أ هج رْخأ كإ ذكه نورت كن اذ سو هيلع هللا ىلصةنلا ل اوسرلاقهللالوسرايال
 از أهللالوسرابتاقلاق ىليقعلا نيز زرىلأ أنعباحتسا مود رتل رح ىنالواولأساسان ناهلو أ ىفهدنع

 ةايلرهقلاى ريكدكس إلا نب زرابأ لاق ه«-ةاخ نم كلذ ةْآ ام تتار ل وب هن ايلكهب رىرب

 دوادوب ًاهجرخأ ماذعأو لجأ لافرمقلا ىنعب للا قاخ نم قاخو هاما مظعأ ةئلاف لاق ىلب تاق هباياردبلا

 همايقل موب م-وم رنينمؤملاةِب ؤر زاوج ىلعةبآلاهذهاضيأ ةن_:سلا لهأ جتحادسقف ةيلقعلا لئالدلاامأو

 مودعملانالحدملا اذهل صحا لة ب ؤرلازئاج نكي مولفراصرالا هكر دنالهلوقب حده ىلا عت هنأ هرب رقنو

 قيقحتو ةيؤرل رتاج ىلاءتهن ىلع ل دي اذ هو حدللاديفي راصبالاهكردنالهلوق ناتبئفهب حدقتلاحصيال

 ناك اذاامأ ميظعتو حدم هت. ؤر مدع نم مزلبإال د ئنيط- هتيؤر عناق ثيحب سفن فناك اذاعيذلانااذه

 نات ةمظعلاو حدملا ىلعةلادةردفلا تناكه_فعراصبالا بجح ىلءر دق هنا مث باو رلازئاج ه-اسفن ىف

 نال هباشلا هتور نانمؤلا نب عطقلا سوادا تلك ةبؤ رلازئاح ىلا عت هنا ىلعةلا دة آلا هذه

 لثمىن :لآسالذاةب , ؤراازاوج ىلءلدب كالذو كيلارظن أقر أهلوقب ةب ؤرلالأس ل سو هيلعهللا لص ىموم

 قار فون ةنامر حسا نان هوس لش ان ةمساىلعةب : ؤرلا هللا قلع دقو عند وزوج الامىسوم

 َ ١ ٌورلا ىفأ ف ةبآلاهذهرهاظب ةلْزم» ءملا ككسمت نع باول ىوزب اجت اجلا ىلعقاعملاوزئ اج لب 1ارارقتساو

 ريغ نم ئذأل ةنياعملاةب ؤرلاوه:ةيقحو ئثلاهنك ةطاحالاوه كاردالانال ةيؤرلاربغ كاردالان ا لعاف.

 وه ناكتافصلاه ذههل تعمدعتسا نم ىأةلجلا نومضم نع ببسم (هودبعاف)

 الك لاق نوكر دملابا سوم باص لاق ىسومة_دق ىف ىلا ءةلافاك كاردارب هب ةب ؤرلا نوكس: دقو ةطاحا

 الوهؤدبعاةةدادعلاب قيقحلا

 نم هنود نم اودع

 ىلعوهو) فلخ ضءب

 عموه ىأ (زيكوئثلك
 لكل كلام تاذدلا كال"

 لاج الاو قازرالا نم ئمث

 لاحالا لع تسور

 طيحتال( راصبالاهكردنال)

 قيس نم راصب أوأ م 4

 ةلزتعملا ثبشنوم_هرك ذ د

 نآل نك تالة هد
 ةبؤرل ال كاردالاوهقنملا

 فوقولا وه كاردالاو
 ٌقرللا بناوج ىلع
 ليحة كامو هدودحو
 تاهجلاودودحلا هيلع

 هني و رالدك ار دا ليحتسي

 ةيؤرلا نم كاردالا لزنف
 قثد رعلا نمةطاحالاةلزنم

 ىضتقت ىلا ةلئامالا

 بناوجلا ىلع فوقولا
 معلا ىف ىض:ةيالدو ددلاو

 دروم نأ ىلع اذه ذك-ةهب

 بج وب حدملاوهو ةب الا
 كارداىفناذاةيؤرلا توب

 حد ةالهتي ؤرليحت سام
 كردبال ىراملكنالهيف
 كاردالا نب حدلاا ناو

 هؤافنت اذا ةيؤرلا حت عم

 لسيلد ةيؤرلا ق_ةحتعم
 ىهانتلا ةصيقن عافترا
 تاذلا ىلع دودحلاو

 انلةدحح ةنآلاتناكف

 اويفرظنلا اونعمأولو مهيلع
 نع ىصفتلا اومنتغال

 ةيؤرلا اي نمو اهتد_يع

 دوج و٠ موأعم هن' فن همزاب



 مهكرسش نم مط تلوسابف ّنجلا اوعاط أ موما ىنعملاو كلذ ريغو ا ينجو اكلم ناك نم كب رش هن خشي نأ ماظعتسسا يدقتلاةدئافولوالا
 فيكف» رش لل نيل ءاذلا قاخو ىأ لاحةل+-اوهقلا + اك رش قولخلا نوكك فيكف نجلا اخ دق وىأ(مهقاخو) هلل ءاكرش مهواع
 نموهوأ ىنعيهقرت_خاوهقلتخاو هقوخو كفالاقاخلاقتي اوقلتخاىأ 68 (هلاوقرحو) هريغنودبعي
 0 سي حمس ىأ قشاذا بوثلا قرن
 لوقك (نينب)هلاوقتشا

 حيسلا ف نيباكلا لهأ

 ليقف برعم ىدنزهيلابوسنملاو دنزلابهامسنءامسلا نملزئ هنأ تشدرز م زىذلا باكل ١نالةقدنزلاب

 رون'ا ىنعينادزب نموهفريملا نمملاعلا انهى نوكنياب لكاولاق سوجنا نا مئةقدانز لبق عجاذاف قيدنز
 سلب !نأ ىلع ممنمنو رك الاف سوما فاتخا مث .سبلب ا ىنعي ةاظلا نموهفرمثلا نمملاعلا فام عسيججو

 ا هنأ ىلءاوففتادقف نياوقلا الك ىلعو ميدقهبا اولاق مهنمنولقالاو ةبيمعلاوقأ هنو دح ةيفيك ىف مطو ث دحم كود تان رزعو

 | اواعمطوق نع هللا ىلاهت سيلب ا نفرسش نم ناك مو هللا نفربخ نمناك اسذملاعلا |ذهريب دن ىفهللا كي رش ةكئالملا ىف برعلا ضع
 ١ هلاوا_عج مهناهنلا كح فيكتف سلب اوهواد_>اواكي رسشةتلاوتبث أف الوقلا اذ_هىلعف تافنافاريبك ريثكتا| ديدشتلاباوقرخو
 مهنعمتلا ءاكحام حصفدلاعأنولمعي نحل نيطايش مهوهب زمسوهسنج نمناوعأ )سيب ناتلق ءاكرسش || تانبد نينب هلوقل قدم
 أ نالاق نفةكرشااهذه ىنعمفاوفلتخاو هتلءاكرش نما اوا_عجوةبآلا ىنعمو نا ءاكرشهلاولعج مهن انم || نأ ريسغنم (ملعرب هب )
 هلبع رشمهوأعج دقف مانصالا ةدابع نمهب مهو سمأ مف نما اوءاطأاملمهنالاق برعلارافك ىف ةنآلا نءاولافام ةقيقح و

 تانب ةكنئالما اولاقبرعلاراغكن البقو ةملظلاو رونلا نينثا نيهلا اوننئأمهنالاق سوجلا ىاونالاق نمو || اند نك-او باوصوأ طخ
 هلوقو نيعالا ن عنو روتسم مهمال كلذو نا نم ةكسئاللا اولءج د ةفلوقلا اذه ىلءفهؤاكرش مهودّنلا لاحوهرةلا هج نعلوقب
 .نوكيفيكف نا قاخةئلاو ىنعملا وكيف نا ىلا دوعتاهناامهدح/نالوق ةباكلا ىنعم ىف (مهةلخو) نيلهاج ىأ اوفر لعاف نم
 ىنعملا نوكيف ءاكرشةنل نيل ءاجلا ىلا دوعتةءاكلا نأ ىناثل|لوق'او قوا خم ثد_بوه نمهللا كب رش ىلاعتوهناحبس) اولاق امب
 ْ فام لكو ةتناكك رش نوكم ال قوال ا نإب عطاقلا ليل دلاك ا ذهو ايش نوقلخالءاكرشميقاخ ىذلاةطاواعجو كب رسشلا نم( نوفصيامج
 | هكلم ف كي رشتننوكبن أ عنتماف نوكسلا فام عيب قلاخخاوهىلا هتهنلاو قواخ ثدصحم ن وكلا || تاومسلا عيدب) داولاو
 هياعبذك اذانالف ىلءقرتخاو قادخالاةياوب ذكواوقاتخاىأ ع ريغب تاني ونيديهلاوقرشو) || عاب لاب (ضرالاو

 اوبذكو هللا تانب ةكئالملان'اوعدا برعلاراذكو انباهللنا اوعّدادوهملا نمةفئاطو ىراصنلا ناكالذو || نموه عبذب وهف ئذلا
 دلولاناللوقلا اذ_هداسف ىلع عطاقلاليلدلاوهام ىلعهيبنتلاك ملءري-ةب هلوقو هوعداامفاعيج هنا ىنع || ىلا ة هبت |ةفصلا ةفاضا
 هسفن ىلاعتهتلاهزن مث ا داو لن نا عدي نملوقداسفا نم تبئف أ ز جتإل ىلاعتوهناحبسةئلاوبالا نمءزج || هناومس عيدب ىنعي اهلعاف
 هيفهناحبسةلوقف (نوفصيانعىلاءتوهناحبس ) ىلاعتلاقفةدسافلا لي واقالاهذه نعودلولاذاكا نع || عدبملا ىنعع وهوأ هضرأو

 ىنعمل نوكيو أ دساف لوقو لطاب داقدعا لكن عىلاعملاوه ىنعي ىلاعت هلوقو هلالك قل, الام لكن عةنلا هب زن
 ل-جوزءهلوق يف بذكلانمهبهنوةصياعىنعينوفصياهتهلوقو كي رشلاودلولاذاختا نعىاعتملا
 قلخ ىلا هتهتلاو قبس لائمري -غىلعئشلا نب وكس: نعةرابع عادبالا (ضرالاوتاوم_لا عيدب)
 نال(ةبحاصهل نكست مو) دلوهل نو بنبأ نم ىنعي (ٌدلو هن وكيىفأ) قبس لامر يغىلهضرالاو تاومسلا

 رب-خ وهو اهعديم ىأ

 أدتبموأ فوذحم أدتبم

 (داره نوكيىف ) هربخو
 ْه) ىلاعت لعاف وهوأ

 نأ ى عي( ئث لكقلخ و ئن هل ةكس يا هنالةبحاص هلل نوكس: نأ ىنمذب الو ىتن أةبحاص نمالا نوكسالدلولا نمى (ةبحاص هل نك

 بنناذاودل لثمال نمل دلولا نوكيتنيكسف ئيتهل:كسبلو ئيث لكقلاخ نال قاخ نمةلج ف دلولاو ةبحاصلا || دلولاو دلو هل نوكي نأ
 لوقداسف ىلع ةعطاق ةجح ةبآلاهذهو ةيلثملا نءهزنمىىلاعت لاو ل_ةمهل لعجد_.ةذهيلاةبحاصلاودلولا || الوةمحاص نمالا ن وكمال

 ئث لكب طيح هملعو ئثهملع ن عب زعزالهةلخ ع يمجلاعىلاعت هنأ نعي ( يلع ئت لكب وهو) ىراصنلا نمةدالولا نالوهل ةبحاص
 ريغ ل عاهعدب اوض را اوتاومسلا قاخ هناهتفص نمىذأا هنا لذئعب 0 ردا لذ ) ىلاعت هلوق# عرتخو ماسجالا تافص

 اهنال مانصالا نم هنود نم نوعدت نمالةدابعلا وح: #سإ ىذلاب ر وه مياعئث لكبدناو قيسلائثم د وال ماسجالا

 | وش قااخوهالاهلاال) مفانلا اراضاا قااخاوهىلا هنهللاو لعتنال و عفنتالو رضتالو قا الت اداجج قاخو)دلو 2و

 هودبعاف) ناككلذك ناك نموهلاعوهقلاخوهوالا ئش ن.ام ىأ ( مياعئث لكب وهو ئثلك

 ميركلا) ىه .وةفدارتم .رابخ أ هدعبأم ةادعم وه .وتافصلا نم مدقتاع فوص وللا ىلاةراشا (مكلذ) جاتحل اهباطيأ 3 ادلولاو عيش لك 0 بخ



 0 ماع رخاز ةءاتغف رمد يسار اوه يااناان نمفنسلكت (عاكتن) :

 00 نم ل نمد) هبس كارت ىذلا للا وهو كا ابح)

 ليقو تاينا!فانصأ عسب .ج نمو وتدني لكىنعي (ئنلكتان احلا نموا انوع

 قازرأو شحولاورب-طلاو مالو ماعنالا نم ئث لك ءاذغءامساا نها هزت أىذلاءاملابانجرخ ا هانعم
 روع لم مضخأ دب ر (ارضخهنمانجرحاف) نومي وهيل لوس ذيف هب نودعتي انك تاو نا

 كلذ نم .جرت ع (اكارتمابحهنمجرخت) ةيطرلالوقبلاو عو رزلا عيج و هرضخالاو روعأو

 توبحلارئاسوةرذدلاوز رالاو ريعشلاو حقل لتس ل ثم ضعي قوفاهضفي تكرر تالا 30 اع

 نمو) فولأملاتوقلاهنالرثك ًاميلاسانلاة جا نالوةيلضفالا ىلع ليلد لخننلا ىلع عرزلا يدق: ىفو

 اهارفك اهملطوا .يعلط تجرسأ اذاةلخنا!تعاطأ لاقي اهرك نم ىن#ي (ةسينادناونقاهعلط نمل خنلا

 ودبياملوأ علطلاو علطلا باق ف نوكي اموهواضي ًاعلط ىمس ضي رغالاو ضي رغالا نع قش. نأ لوق

 ناو:ةهعجوونةلاوهواق ذعىمس هنازيكمنعقشاذافق ذعلاه يف نوك,ن ازيك لخنلار مث ن٠ج رخو

 راصق كادحْصلالاقو ةيل دتمدهاج لاقودعاقلاو مئاقلااطاني لوانتلاةبي نق ىأةينادناونصوو:ص لم

 ةيلاع3 دعب ىهاماهنمو ة ةمدإ رؤةيثادا مناونقاملخنا !نموهريدقتفذحو ,راصتخ اهيفو ضرالابةقص :

 جاتح ةديعيلانال ةديعبلا نمالوانتل هس اهمالو اهم ءاتهالاةدشلةديعبلا نعةبي رقلارك ذب ىنتك اف

 ىنعي . (نامرلاوَّنوتي زلاو) بانعأ نم نيتاسب كلذ نءانجرشأو ىت.ي (بانعأ نمتانجو) ةفلك ىلإ

 نوت, زلاقرونال اهرءافلتخماهقرواهيتشمةداتقلاف (اهيتشم) نامرلارحشو نوت.زلارحشان جرتسأو
 ىرك ذىلاعتهللا نا ٍلعاو معطااو قرولا ىفهبا شمري _غاونمو ىنعي (هباشتميغو) نامرلاقروهم-ُس

 ع اذغ عرزلانالراحشالار ئاس ىلع ع رزلا مدقافاو عرزلارك ذدعب رحشلا نم هعاوت اةعب رأةبالاهذ_ه

 0 رجاهترق نالاهريغىلعةلذلامدقامناو هكاوفلا ىلع مدقمءاذغااو هكاوفراجشالار اكو

 رش نماهمنال ةلحنلا سقءبنعلارك ذاماو راجشالا نماهري_غىف سلام ص اواو او عفانملا نم ءاهمقو

 هوتجو رئاسو لكالا ىف ىف ةريث ؛كلا عفانملاو ةكربلا نمهيفامل نوتيزلا هبقعركذم هك اونا

 اذاهركىلا اورظنأ) يلاعت لاف متءاودو ةيكافهنإلاس عفاتلا نمسك !نايزا اق َّ لامعتسالا

 0 رخأف يك اوربتعاولال دسار ظن اورظن ًاونعملاوهك ارداوهحضنو ىنع» (هعشي وركأ

 1 (نون ونمؤي موق ةاتإباآل لذ فنا) هلوفوهوُق ةسايلاةفيثكسلاةرحشلاهذه نمةفيطالا ةبطرلا |||
 مييلعمللا جتحااهناو مهعبي و ىفوملا نأ ىلءرداقرالاهذهوَتابن ا اذه ج ون أ ىذلا نانوقدصب

 !متومدعب ضرالاءايحا نمهنودهاش واعطقهنوماعيامودو لاح ىلا لاح رموإ_ةذو قاخبام في رسعتب

 رداق كل ذك ىلاعت هنأ نيبيل ىلاهتهنلاالا د كلذ ىلعر دهتبالهناواممراعلاو تابنلا عا عاونارئاس خان و

 هل وقوي ثعبلا نو 0 مال ءايشالا ذيب يباع ا ياللا ول متعب و مه 0 ىلعأ|

 لاق جاجزلارايتاوهو ناثوالاةدابعىف نجلا اوعاطأأ انعم نسا لاق (ْنِحلا ءاكرشهنل اواعجو) ىلاعت
 اوتبثأةقدانزلا ف تازن ىباكلالاقو هتلءاكرسش مهواعف مهكرشش نم مطتاوساجف نا اوعاطأ سها هانعم

 عابسلاو ةملظلا قلاخ سيلبا وماعتالاوباودلاو سانلاو رونلا قااخةللا اولاقذ قاخلا ىف نيذثال كرششلا

 لاق سامع نبا نعىزارلاهإ-ةنو بئاسلانبا نعىزوجلانبالوقلا اذ هىلقنو براقعلاو تايخلاو
 نوسدليسوجلا نال ةقدانزلالوةاذ_هسامع نب |لاقامناو سوجلابهذماذهو ىزارلا نيدلارذن مامالا |

 (قاثس (تراك) تا

 20 نر
 نمو هرب لخنلا نمو

 ليق هناكهنم لدياهعلط

 ليغنلا علط نم ةلاصاخو

 وهر ونف م.جوهو ناونف
 ناؤئدوونصهريظنقدعلا

 هانا نجلا نم (ةيناد)
 اهقاسر.همتاو اهلج لقب

 زيغو ىأ ءافتكا هقو

 هلوقكاطوطل ةئاد

 ناسا 12 ليام

 افطعبصذلإب (تانجو)

 ىا مث لك ؛تانيذ ع

 نمإ) تانج هبانجرخأو
 لخنلاعم ىأ (بانعأ

 نو-تزلاو) اذكو
 عفرلابتانجو (نادرلاو
 نف تانج من وىأ ىشعالا

 لخنلا عم ىأ كالا

 (ةباشتمريغو اهبتشم)

 نى ايتسلا ةبقثا لاق

 ايوا-ةواب وتساوناوماشتو
 لل عافتلاو لاعتفالاو

 هريدقتواريثكن اكرت-ث

 ريسغواوماشتم نودرزلاو
 كلذك نامرلاو هباشتم

 هضعب و هباشتمه_ضدي ىعي

 نوللاو ردقلا ىف هباشتمريغ
 هركىا اورظنأ) مالو

 هركج جرت أ اذا( 0 اذا

 الافيعض هجر فيك
 هحضتو(هعنب وهب عفت

 هردقمةر دق ىلعلالدةساورابتعا ارظن عفان اعماج ايشدوعي فيكمح ضن لاحىل اورظناىأ

 ورا ءذركو# رك لاقي عملا عجويفرامت عج ىلعوةزجهد ءباماد كوهر؛ 3 (نو: موي موقاتاالكلذ فنا) لاح ىلا لاح نم هلقانو ٠

 قعام هنا مدق نيل ومفم ّنحلاءاكرش ناك لاو ءاكرسش نمال دب نا ناك اواعج يلو ءفم ءاكرش لب تلعج نا . (نِ اءاكرس هلل .اعجو)



 سمشلاو) قحلاب سنالاىلا قاما ةشحو نعوأةلفغلا: مون ىلاةشيعملا دكن عقاخلاهيف نكسيل ىأهيفاونكسناهلوق نمهيفانوكسم
 لدن لعف رامضابابصتتا (رمقلاو
 2252-2 ربل ل ا ا

 نابسحلاو امر يسوامهر ودي نيعمنابسحب كلفلا فر مقلاو سمشلا ةكرحر دق لاعتهنا ىنعي (انابسحز مقلاو ٌسمكلاو) رالاوه كلذو :

 نأكبسح ردع مهاب

 ردصم رسكلاب ناسا

 ىلاةراشا (كلذ) ب ظل

 كلذ أ اناس امهلطعت
 مول هملا باسحلاب رييستلا
 ىذلا (زي زعلا ريدقت )

 ( ملعلا)امهرخيسو امهر يق
 ام-هرب ودنو امهرب دعب

 ١-5 لعج ىذلاوهو)
 اودتهتا)اهقلخ (.ءوجنلا

 (رحبااوربلا تاملظ ىفاهم

 ربلاب لمللا تاملظ ىف ىأ

 املا اهفاضأو رسلاب و

 هيشوأ امط اهت_سبالم
 تاملظلاّقرظلا تايبتكم
 موقل تايآل انلصف دق)
 تايالا امدب دق )ن وملع

 موقل بيحوتلا ىلع ةلادلا
 8 ًاشنأىذلاوه و نوملعي

 مدآىه (ةدحاو سفن نم

 رقتسخ) مالسلاهيلع

 ر.سكلاب رقتسف (عدوتسمو

 حتق نف ىرصبو ىكم
 عدوت ىلا ناك فاقلا

 اهريسكا نموه ثم ناكم مسا

 عد وتسملاو لعافمسا ناك

 ما ىنعيل أوءفم مسا

 عدوتسم ومجرلا ف ]هد

 قوفرقتسموأ بلصلا ىف

 وأاهتحن عدوتسمو ضرالا

 عدوتسم تمورقتسم من
 قد انهورهظأ مث ةلالدلا نال انهن وهقفي وم نوماع,ليقامناو (نوهقفي موقا تايآلاانلصق دق)

 ا را) ضرالاىلاباحسلا نمو باحبسلا يلا ءامسلا نمرطملالزني هللا نا لبقو راتملا نعي. (ءام
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 امطزانم ىبكلالاقو نينسلاوروهشلاو مايالاددعىن_ءيامط لعج لج ىلا ناني ر < سايعن لاق

 نم ةيالا نه فءرك ذ مدقنام ىلا ةراشا (كلذ) امطزانم ىصقأيلا ايهتني ىت_> هنازواال نابسح

 هتردقلكىلاةراشازب_زعلاف (ميلعلازب زعلا ريدةن)هلوقبدارماوهوهملعزاكوهنردقباهقل ىتلا ءايشالا

 : رحبلاورإلا تاملظ ىفاهباودتهنلموجنلا كل لمج ىذلاوه و) لجوزءهلوة هو هملعلاكىلاةراشا ميلعلاو
 هيف متريخو قي رطلا مالضاذ ا اهءاو دّهتل ةلدأ موجنلاه ذهول قاخ ىذلا هللاو ىنعي قاخ ىندعانه لعج

 نودي ري ث يحى ار حبلاورباا ف قرطلاو كالا لا ىفاهبلو دتوبا موجنلا مط لعج نابه دابع ىلعهنلا نتماف

 ةكرح ل يالافو سمشلاةكرحب راهن ف نود» ريام ىلع نولدتسفةلبقلا ىلعاضي أ موجنلاب نوادي و
 ءايملا اذ زدلولاقاك نيطايشللاموجروءامسالة في زاهقلخ ىلاعتدن ًااض. ا اهعفانم نمو بك اوكا

 لوانديحوت ىلعةلادلا تاي آلا انيب دق ىنعي (تاد ؛الااناصف دق ) نيطاي كللاموجراهانلعجو حبب داصع ايندلا

 ىلاعت هلوق جو هتر دقو هملعلاكورانخلا عناصا ا دوجو ىلع هبل دتياك كلذ نا (نوملع موق لاننردق

 وهف مالسلا هيلع مدآن م سانلااهمأ سَ ةلخأدتبا ىذلاهللاو ىنعي (ةدحاو سفن نمك أشن أىذلاوهو)

 عوج نا تبثف مدت انب نم ىثكو ميم نم هقلخءادتبانالاضي أ ىسيعوهنم ةقولخ ءاوحو ,هلكر شبا اونأ

 رقتساوهءاكمىف رقلاقياهصفو فاقاارسكبر قتسق ”ىرق (عدوتسمور فة ف) مالسلاهيلعم دآ نم قاحلا
 اناكمو] عج فاقلا حتف نمو ماحوالا ىف نعي رقتسم نم ىنعم او راقلاىنعي رقد لا لاق فاقلار سك ع ند

 ناسنالنامسا نوكين أ زوج. يف عدوألثموهف عدوتملام ًاورقمكل ىنعملانوك-يفرقملا 0
 اناكم عدوتسملا لعج فاقلاحستفب رقتسفأر 5 نف سفن ناكل نوكين زوو ناكملا كلذ عدوتسا ىذلا

 عدو بم كتمور ةتسموكنم ىنعملا لعج فاقت ارسسكن مو عا دية_-1 ناكمورارةئسسا ناكم لف ىنءملاو

 نمتابثلاىلا برق أر قتسملانا عدوتملاور قتلا نبب قرفلاو عدوتسا نموكنمو رقتسا نم مم ىنعي
 ىنعم فن رسفل|تارابعَتفاتخا اذ_طودرينال ضرءم عدو: لاورارقلا نمرقةسملان ال عدوة ىلا

 أرقم ءايآلا بالصأ ف عدوتسملاو ثاهمالا ماحرأىنَرَقدملا لاق هنأ سابعنب! نعىورف نيظفللا نبذ. ه
 نطب ىف قب نينجحلاو الي وطانامز بال ابلص ىف قبنالةفطتلانأل اوقلا اذهدب ٌوروءاشنامماحرالا ف رقنو

 ىلع ع دوتسملاو محرلا ىلءرقتسلا ل بالا بلص نمرثاك !مالا نطب فتك لا ناك الو الب وط انامز مالا

 نألوفلا فذههجوومالامحر عدوتلاوبالا باصرقتسملا نأ ىنعي سكعلابلاقهن ا ءنعىورو بلصلا
 لا لب عدوت لاو املا لعرتتس 1!لج بجوف مالامحر لبق بالاس اص ىف تاصح ةفطنلا

 ضرالارهظىلءرق :رقتسملا دهام لاقو ثعبب نأ ىل !اربقلا ف عدوتسااودلوب نأ ىلا ,-رلا فر قسما دوعسم

 قرقتسالا نسا لاقوةرخآلا هللا دنع عد وسمو نجوا عاتمو رةتسم ضرالا ف كلو هلوقلاءندلا ىف

 ليقوربقلا ىنعي كبحاصب قحلت نأ ىلا كلهأ ف عد «وتسم تنأمدآن ايل اوقب ناكوايندلا ف عدوتسملاوربقلا
 (تإايآلاانلصفدق) دب اتلاودواخلا ىض:ةيامتويف ماقملا نالران | اوأةنجلا ىفاما رقتسملاو ريقلا ىف عدوتملا

 نومهفي موقل ىن» , (ن وهقفي موقل) ةعطاقلا جخلاو ةكاولا نيهاربلاب ديحوتلا ىلعةلادلا لئالدلا انييدق

 ءامسلا نملزن أ ىذلاوهو) لجوزءهلوق ُُق هنا وطدعفلا نالمدنس وى عااد الدو هنااا نع نع

 ىف

 لزنأ ىذلاوهو) قفوأرظنلا نبقدن لعادل هقفلا رك ذ ناكف يقدأ +غل ت#لاوحأ نيب مهفي رصتوةد_حاو سفن نم سنالا ءاشنانال

 ءانلإب(هبانجوحاف)ارطم باحسلا نم ((ءام ءامسلا نم



 مو ةاونلاو ةابنسلا نعبحلا قلفىأرجشلاو تاينلاب

 ةلينسلا نعةبحلا قاف لاق سابع نبا نعىو ىموهوامهد> ان يلوق ىلعهانعم ىفاوفلتخا مث شلاوه قلفلا
 ةسبايلا ةاوئلاو ةسبايااةبحلا قشي جاجزلالاقدب زنباوىدسلاو نسحلالوقوهو ةلخنلا نع ةاونلاو

 وهيبحلاو ىونلاو با ىفناذللاناق_كلاهنا دهام لوقوهوىئاثا|لوقلاو رضخأاةر داهنم جرف

 بحلادض ىلع ناك امىهوةاون عج ىونلاو كلذهبشأامو ز رالاوربعشلإو ةطنحلاكىونهل سل ىذلا

 ىفةاونلاوأ ةبحلا تعقواذاهنأ ىونااو بحلا قلافهلوق ىنعمو كلذ هيشأامو سمدملاوخوخلاو بطرلاك

 نم جر + مر ضخأةروةبخا كلت نم ى اع وكرابت هللارهظأ نامزلا نمر دق كلذ ىيع يصمت ةبطرلا ضرالا

 ضرالا فةيراضاقورعوءاوطا فة دعاصةرحشة اونلا نمر هظُو بحااهبف نوكحبةإ بنس قرولا كلذ |

 جرو ت يملا نم ىلا جرخ) ىلاهتهلوقو ف هقلخوهعادباوهتردقب ءايشالا عيج دجوأ نم ناحب سف
 ىلا نم ةتيلاةفطنلاجرخوايحارسشب ةفطنلا نم جر ةياور ف سابع نبا لاق ( ىلا نم تيملا
 ةضيبلا نمةخرفلاجرخيو ةتيملا ةفطنلا نم حلا ةمدنلا جرى اكلا لاق لتاقمو لكلا لوقا ذهو
 رفاكحلا نم نمؤملاج رحى رتأ ةياور ف سابع نبالاقو ىلا نمةتيملاةضيبلاوةتيملاةفطنلا جرح و
 هانعمليقو نسا لْوقاذهو توملاةلزنمب رفكلاو ةايحلاةلزنع نامالالعف- نمؤملا نمرفاكتلا جرو
 تابنلا نم بحلاو بحلا نمتاينلا جرح ىدسا|لاقو عئاطلا نم ىصاعلاو ىصاعلا نم عئاطلا جرحي
 تيملاج رخو لاق فيكت لة نافىونل اوبحلا قاافهللاناهلوق سقءلاقهنالىربطلا رايتخا اذهو

 تلق لعفلا ىلع مسالا فطع ف ببسلا مو تيملا نم ىلا ج رح هلوقدعب لعافلا مسا ظفلب ىلا نم

 نايبلاك ترملا نم ىلا جر_خغ هلوقو ىونلاو بحلا قلافهلوق ىلع طع ىلا نمتيلاج رخو هلوق

 سنج نمهنمرجشلاوتاينلا جارخاو سبايلا ىونلاو بحلا قافنالىونلاوب حلا قاافهلوقل ريسفتلاو
 قلاخار دلال كلذ يني (هنل ايا ذ) لوقو ناوبحلا كس ف تابن :ا| نمىتانا| نالت يملا نم ىبلا جارنا

 ري_غ نودبعتف قملا ع نع نوفرصت ىنأف ىنعي (نوكفؤتفأ») اطتيمملا حلا ءايشالاهذط عناصلا 1

 نم ندبلا جار ىلع رداقلا نال توملا دعب ثعبلا ةم ىلعاضي اليلدهيفواهاكءارشالا قااخوهىذلا هللا

 ةملظ ٠ ونجل رعود ف سدا قاف )ىلا هن لوقو با سحلا بارتلا نمهجارشا ىلعر داق ةفطنلا

 نافراهنا|لوأ ا ههو دحاوحممصااو حامصالا جاجزلا لاقو حسب صأاهب ىمسردصم حابصالاو ةداوشو لكلا

 ءاملعلار كذ تلق كلذ ىنعما ف حبصلاب قافنت تا ىه ةماظلاو حصا ىف ىلاعت هنا ىلع دي ةب ةبالارهاظ تلق
 ضايبلاوهلوالاحبصلاف ناحبص حمب_لا نال كلذو حابصلا ةملظ قاافدارملا نوكين أ لوالااهوجو هيف
 رجحتفلا حبصا||ذه ىمسي دو ثالذ دعب ةملط هبةعت مث بث ذلاوهو ناح هنأ بن ذكق فالا ف دعاصلا ليطتتسملا
 قريطتسملاءوضلاوهو ىف ثلا حبصلا دعب علطيمث بهذي و لحمضي مق رشل | قفالا فو دبي نال بذاكلا
 ةملظ ىلا ىنعملا ن وك نأ اذه نوم لصاحلاو ةملظه دعب سيل هنالقداصأ ار >غا| ىمسيوقرشلا قفالا عيج

 رون شب كا ذكذ حابصاارونب لسيللاةملظ قشاكىلاعتهنا ىناثا !هجولا ىناثلا حبصاارونب لوالاحبصلا
 قلاف دارنا تلائااهجولاراهناارونب حابصلا قلاف ىأ حاب الا قاف هلوق ىنعمن روكي ةراهنلاءايضب حبصلا
 ىذلاحايصالا لاف ىنعملا نوكنأ عبارلا أاهحولا !حبصلا ىلىذلا ليال اخ[ ىف شدغلا ىهو حابصالا ةماظ
 قلخلا ىندع قافل| سماح |هجولا قوافم ىنععاقلفرحفلا ىمسو قافن اورحفلا عدصنا اذارحفلادوميوه

 هنا ىنعملاوراهناا لوأو دري ىذلاءوذضااوهحبصااولاكشالا لوزيلوقلا اذه ىلءو حابصالا ىلاخ ىنلعي
 تحبرتس |وهنلا كاكسا نكسل !(انكسل | ءللا لعاجو) ىلاعن هل اوةدوؤ رونموهقلاخو جصلا# :وضى ديم ىلاعت

 ىذ لك ناس ام نب لاق كال ذك م ل ليللا لعج هللا نالة_ار نوكس ليلا ف نونكسي سانلا ناد يدب

 ةكرملا نع نكس ردا :-افراهنلا ف «_سفن بعت أدق ناسنالا نالهيف نكسي حور

 نيقشلادارأ هاجم نعو ثلا قلفلاوةإ_تنلا نع

 يي

 (تيلانمىحلا جرخ)
 نم تاننلا نضغلاتابنلا

 ف سبابلا بحلا

 تحل ؛ ىلا نم تنل
 ٌانلا تان اة سأنلا
 ةفطنلا نم ناسنالاوأ

 وأ ناسنالا نمةفطنلاو

 رفاكلاورفاكلا نم نمؤملا
 مهيلعهللا جتحأف نمؤملا نم

 هقلخ نم هنودهاشاع

 تعبلا اوركنأ مهنال

 هذه قلخ ىذلا هنأ مهملعاف
 موئعب ىلعر دقي وهفءايشالا
 ظفلب تيملا جرخولاقامناو
 فوطعم هنال ل غافلا مسا

 لعفلا ىلعال يلا قلاف ىلع

 تملا نم ىلا جرحيو
 ةئيبملاة|هلا مقوم هعقوم

 ىونلاوبملا قاف هلوقت
 ىونلاو بحلاقلف نال

 نيتيانلارجشلاو تابنلاب
 ىلا جارحا سذج نسم
 قىانلا نالتيملا نم

 هلياد ناويحلا مكح

 دعل ضرالا ىو هلوق

 ملذ(هللا كلذ) اهتوم

 ىذلا للاوهتيمملاو ىلا
 مانصالاال ةيب وب رلاهل حت
 فيكف(نوكفؤت ىأف)

 هيلون نعو هنعنوفرصت
 سمعالا حوضو دعب هريغىلإ

 (حابصالا لاف )انرك ذات

 حبصلاهب ىمسردصموه
 نعحبصلادومع قاش ىأ

 راهتاارون قلائوأليالاداوسأأ_-_ تت
 (انكت) ىعمامهقفاوتل لعج هيلع فادع يتلف ىنعع قلاف ناكأ ىلو اكلم ىضملا ينعم هإبق ىذا لعافلا مسا نال فوك, لبللا لعجر (لبللا لعاجو )



 سيفتتريغ نمقاهزالاق ديدشتلا نعةرابغمذهوكداسجأ نمانيلاهوجونأ - (88) _مكحاورأاوتاهنولوقيمهيدبأ ميلا
 نو زج ىيلا) لاهماو
 اودارا (نوطلاباذع

 نودذعيامو ةنأمالا تقو

 ن وطا و عزتلاةدش نمدهب

 ةفاضاودبدشلا ناوطا

 لجر كلوقكهيلا ناذعلا

 قدقازملا ادن رن موت

 اه) هيف نكملاو ناوملا

 0ث ] ]/]|حِِِِ | -/--_---س-ب#-
 تسفنأ اوجرخ أ مط نولوقيهانعم تلق مالكلا اذهةدئافاهف هندي نمهحور جارنا لع دحالةردقالهنا
 باذعلا اذه نمكسفنأ اوصاخ مط نولوقيهانعمل بقو رفاكلا فال للا ءاقتل بحب نمّؤملانال اهرك
 كلذ ىف ب اذعلا نم مهسفن أ ص الخ ىل نو ردقيال هنالمطاخيبوتلوقلا| ذهن وكف كلذ ىلعةردقنا
 باذعلا كلذ ىنعي ( قااريغةنلا ىلع نولوقت منك اه ) ناوطا ىنعي (نوطاباذعنوزجت مويلا) تقولا
 متثك ام ببسو ىنعب( نو ريكس هنايآن ع متنكو) قمار يغةنلا ىلع نولوقت منك ام بب هنوزجت ىذلا

 لامالانادحو ىئعي (ىدارفانو تئجدةلو) ىلاءتهلوق و هنوف د_طتالو نارقلاب نا كالا نعنومظعتت

 مهنالمطخيب وتوعب رقت ىدارفانومةئج د قلو نإ رفاك-الهلوق فو مويلاكلذ ىف مطلوقياذاموهلا | ريغتناىلعنولوقت متنك
 لكم نغي لف مانصالاةدابعفمهرامعأ اونف ودام اودلولاو لا ملا ليص<ىلااين دلا ف مهم # ا وفرص ع هلنأ نم( قحلا

 ةافحانومتج ىنعي (ةيملوأم انقاخاك )ايندلا ىفهواصحام لكي نءىدارفاوقبفةمايقلا موب ىف أيش كالذ
 ماقلاق سابعنبا نع(ق) مهعمالو مهباع ئثالا.ندلا ىف مل اوأ ىف مهتاهم أ مهتدل اوك افلق ىنع.الرغ ةارع
 انأدباك الر غةار عقافحةنلا ىلا نورسشحت ن1 |سانلااهمألاقف ةظعومب مل سوهيلعةنلا ىلصةننا لوسرانيف

 قلاربغو ادلوو ةيحاصو

 فصووا نولوقت لوعفم

 لوقي لسوهيلعهللا ىصهنلا لوسر تعمس تلاق ةشئاع نع (ق) نيلعافانك انآ انيلعا دعوه كدعل قلخلوأ هنأيآ نع متنكو ) قمح اريغ

 د _ثأ مالا لاق ضعب ىلا مهضعب رظم:اعيجج ءاسفلاو لاجرلا تاقف ةّشئاعتلاقالرغةارعةافح سانلا ارشحت | نونمؤتالف(نوريكستست
 مك ىدارفانومتئجدقلو لجوزعهللالوق تأ قاهنا :شئاع نعهدن_س ىربطلا ىور كاذ مهمه ن |نم )2 ومدح دقلو ) اهم
 ىلا.هضعب رظنياعيج نورسشحءاسنلاو لاج .رلا ناءاتأوساوهنلالوسراي تلاقف ةيملوأ مث !:ةلخ أ](ىدارف )ءازجلاو باسحلل

 متكرتو ىنعب ( كروهظءاروك انلوخام مثكرتو) ى اعت لوقو و ضعب نءمهضعب لغشلاجرلاى لاءاسنلاالو |[ ريساك دي رف عج وهو
 لاملا نمهيفهلوخ دبعلا هللا ىلدعأام لكولوخلاو مدخاودالوالاولاومالا نمو انكلموك انيطعأىذلا || (5 انقلخاك ) ىراسأو

 املثمائيجم ىأ انومتتج
 ىلع(ةيملوأ) م انقلخ

 ايهيلع متدلو ىتلا تاايطا
 اممتكرتو) دارفنالا ىف

 جز كدا نال

 نيكرسملا نا ىنعي( ءاكرسش كيف هنا معز نيذلا مءاعفش عم ىرئامو) دلا ف ىنعب مروهظءارو ديبعلاو
 كلذ نع هللا ىلاعت هللاءاكر اهنال ةمايقلام وب هللا د_:عمط عفشتاهنال مانصالا هذهاودبعامامهئااومتز
 بصنب ”ئرق ( مكن عطقتدقل ىلاعتلاق مثةبآلاهذهم مهعرقو نيكرمشملا ندا وةماهقلا م وب ناك اذاف
 ”ىرقو كندي ىمالا عطقن د قا هانعمن وكي وأ ل_صولا نم < فيام عطقت دل انعم وشي نم نونا
 لضو) اردهنوكي والصونوكي دادضالا نم نيبل او؟تاصو عطقت دفا هانعمو نونلا عفري مني

 بحلا قلافللانا) لجو عهلوق واين دلا فن وبذكست متنك ام لظبو بهذو ىنعي(ن وعزت متنك ام كنع
 هنردقلاكىلعةلادلا لئالدلارك دي هفدرأ ةوبنا اري رقتوديحوتلاري رقت ىلعمالكلا مدقتامل (قونلاو || هتماوامتحم مو (كروهظ
 هنا اوهلاعف أو هنافص عيمج ىلاعتو هناحبس هللا ةف رعموه مظعالاد ودقملا نأ ىلع كا د ًاهيدنت هتمكجو هماعو ؟ءاعفش كعم ى رئامو )اريقن
 اهتوددعتي اوناكىتلا مانصالا هذهال ةدابعلل قحتت_.لاوه ناكشل ذ كح ناك نمواهقلاخوءايشالا عدبم يف مهنا متمجز نذلا
 مدايعتسا ىف ) 7

 ملصر(عتي عطمتدتل)
 لصولا نيبلاو جاجزلا نع
 الواتناوف لاق رجطاو

 وههريغنودةدابعلا قت س ىذلا نا ىنعملاو هيلعاوناكىذلا كارششالا نمهيلعاوناك امأطخ هنم فب رعنو

 ىنعمو قا ىنعممناامه دح أ نالوق قاف ىن_عمىفوةإ_خنلا نعةاونلاو تابنلا نع بحلا قلف ىذلا هللا
 كاحيضا!لاقدب و هنع وعلا ة باور ف سابعن!لوقوهو ىونل او بحلا قااخنلا نا لوقلا اذه ىلعتآلا
 برعلام الكف فرعءياللاقو لوقلا اذهىرطلاركن اورطافبهذم قلاةباوبهذ ىدحاولا لاق لتاقمو

 - 5 ١ 2 ٠
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 نيبت قلخلا تامأتاذاو قاما قافلا ليقولاقفهزاوج جاجزلا نعىرهزالا لقنو قا ىنعم ئلا هللا قاف 1 0 0 0
 اهدجوًأاسلف مدعلا ىفدوجولا لبق تناكءايشالا عيجنا مالكسلاا.ذهىنعمو قالفنا نءهرثك نأ كل 9-0 0
 5 . ع 5” 5 ع 3 ءدد 1 |

 عطقتاا عشر ىا صعهمحيق
 قلفلا (ىونلاوبحلا قافهللانا) هللا دنع كقاعفشاهنا( نومم ”زامتتسك امإ لطب و عاضو (مكنعلضو) كنب )7ر21 سس ص سس ص س7 .



 اذا

 فرشأ اه ىلع هيزنتلاتادارعاارئاسن ودرك ذلابةال-صلاصيصخت ةدئافوةالصل' ىلع ةظفاحلا ىلع لمحب
 تاعاطلاو تادابعلا عيج ىلعاظفاحم نوكحي اهبلعدبعلا ظفاحاذاف ىلاهنهللإب نا ءالادعب تادابعلا

 ىلع قاتخا نمالعف لهجاوأطخ مظعأ نموىن». (ابذك هللا ىلع ىرتفا نم لظأ نمو) لجوزءهلوقف
 تاز ةدادق لاق ( ئمشهيلاحوب لو ىلا ىح .وألاق وأ ) لطبم باذكهمج زق وهوايبن هثعب هللا نا مع :رايذك هللا

 ةناهكو تاجربن بحاص ناكو ةفيذح ىنب نم بيب> نب ةمايسم ليقوةما6 نبا ب اذكلا ةمايسم ىفةب آلا هذه
 لاقف ناصر سول لس تلال اسر ادق نويل ىداكلاو امعزو نمعلابةوبنلا دا 10

 ْن 1 الول ملسو هيلعهنلا ىبصىنلاا مط لاهتف معن الاقىن ةمايسم نأ ن ا دهشنأ ليوا لما لوسرامط

 ذامانان ًانيبلاقإ سو يلعهنلا يسئل لو سرنأ ةريره أ انع (ق) فان عأتب رضل لدقن ال لسرلا

 يح أن أىلا ىواف اح ار لماربكتا بهذ نم ناراوس يدر ترف حرت ١ از تينوأ

 امهد>اللاقيىدعب نمناجر2 نيءاذ.ك امهتاواف نب راوسىدب ىناكماذملاف تيأ ار سو هيلع لن ىلص |

 ىرلاءانعموةلمهملاءاحلابىوريامهخفنا نا ىلا جوافهلوقءاعن ص باص ىمنعلاو ةماعلا بحاص ةمايسم
 اراطفامهخفن هنادي رب خفتلا نمةمجتملاءااب ىورب وتر و تعفداذااهاجرب ةبادلا تدعفن نم عفدلاو

 ةف.ذح َى نمهموقءءبتو نمعلا نمةماعلابةوينا| ىعد |هناف باذكلاةمايسماماف لوالا نم بي رقوهوهنع

 ىشث-ووهلتَو قيدصا اركي ىلإ ةفالخ نمز قف باذكللا ةمايسملتوو كلذبهم ,وقرتغاف تاجرين تحاص ناكو |

 امأو ةمليسم ىنعي سانا ارش تاتقوةزج ىنعيس انا اريخ تاق لوةب ىث>و ناكو بلاء ا دبع نبةزج لتاق 1

 ىلص بلا دهعرتتا ىف نعلإبةوبنلا يدار اك اوذهللاهي ناكو بءكنبةاهبعوهف نو: ]اب ىسنعلا دوسالا

 هلةةوهإمقب هبامأ اريخ أو نيمويب هنوم لبق كلذو تى ىح لسوءيلعهنلا لص ونلاولتقو لوميلعةنل

 هال لهو الاقو ناد ا ردا لا اهدا

 15 5 يهرب فلا حل رار كلا ,تلزن هي ةين دمةبآلاهذ- ورع

 كلذ رهظدق بيع نءربخ اهنا لوقيام_مأش ىفت ازا منالاقو ةيكمةبالاهذهنالاق نموةروسلالوأ

 نب هللادمع ىفتازن ىدسلا لاق كيلا (هللالزنأ ااملثملز :ًاسلاق ن :و) ىلاتهلوقوؤ لعأ اهللاو دعب اف

 بتك اريصاعيمس هلع ىلمأ اذا ناكف مسو هيلع هلا ىل 1 ىنال بت يناكو رسأدق ناكوىم رقلاح 0
 نيط نم ةلالسس٠ نمنادنالا امم ةاخدقلو ت هل 'لزتاملفايحراروفغبتك ايكحاملع هيلع ىلمأ اذاو امل >املع

 0 ََك 00 ا :رمهللأ ع بدكؤ 0

 ل ا نع مالسالا

 مح فل ددقوفامانلالاقانته لماذا قل ءاثنوأ وت تاوع يسود فلا حلا امم زتاشللا

 0 نامل طر ا قناع راعين ا نال تالا 0 ةبآلا هذه

 تعضو مئاويطغب ةءاشالا رفعي ىلا يش :ااهلصأو 200 7 ةرمجوهنار ا ,غواهظع

 ا راب دأو موهوجو نون رضي با ذ_ءلاب ىنعي (مويدب ًاوطسابةك-؟ ا هراكملاودئادثلاعضوم ىف |

 تلق ناف كسفن!اوجرخ أ مط نولوقي ىنعي ( مكسفنأا اوجرخأ) مهحاورأض بق !مهيدب ا وطس إبل سيقو |
 ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ع ---

 ارهاظاهتاوخا ىلع ظفاحي
 ىلع ىرتفا نمي رظأ نمو)
 نب كلاموه (ابذك هللا

 ىلاىحوأ لاقوأ) فيصاا

 و (ئثهيلا مى

 لاق نمو با ذكلاةمليسم

 ىل_عفطعرج عطوم ىف
 لاق نمثو ىأ ىرتفا نم
 (هللالزن أ ملثم لزنأس)

 دبعوه ىلمأو لوقأس ىأ
 َح رص ىنأ نبادعس نهنلا

 ىلا ىلم ا دقو حولا بتاك
 د_ةاوهيلع مالسلا هيلع

 اقلخىلا نا.نالااةتلخ

 كرابدفهنال ىلع ىرخرخآ
 لاقف نيقلاهلا نسحأ للا

 اهبتك ١ مالسلا هيلع

 لاقو كشف تازن كلذكف

 دقف اقداصد ناك نا

 ناودهيلا جوأمىلا جوأ
 لاقك تاقدقفابذاكن اك

 رضنلاوأ ةكك قو دتراف

 لوقب ناكتراحلا نا

 ادحط تانحاطلاو

 تازياخلافانع تانداغلاف
 ضراسي هناك اري.

 فوذح هءاوج )مى رواد)

 ذا) اظعا سم أت ارا ىأ

 مهرك ذنيذلادب 0

 ةئيئنا|ا و دوهلا نم

 ا

 سنحلل نوكبتن نأ

 هلاهشالءالؤه هيف لخ ديف
 هديادش(توملاتارمتفف)

 ةكساللاو ) هتاركسو

 اوجرنأ مهيدي اولط_ساب

 نولع-بب ىأ (مسفنأ



 نوفخحتواهنودبت سيطارق
 لوسرتعن هيفامث (اريثك

 ىأ لس وهياعةللا لص هللا

 سيطارق هولعجو ه :وضعب

 ةقرمن :تاقروو ةعطقم
 نم اومارامب اونكمتيل
 ءايلإب وءافخالاو ءاديالا

 ورم 1 و ىكم ةيالثلاق

 باتكلا لهأي (متءا ءو)

 00 ( باتكَلاب

 نم (ة زاب[ الو

 ا ايندوكتيد
 مهاف هللاهلز ازنأ ىأ باوج

 كوركانينأ نوردقبال

 ف (مهضوخ فقمهرذ 60
 نوضوخ ىذلا مهلطإب
 نم لاح )ن روبعلب ) هيف

 مهضوخ نموأ مهرذ

 (مانل ازنآ باتك اذهو)

 مالسسلاهيلع اذيدن ىلع

 عقالا ريتك ( كرابم)
 ىذلا قدصم]) دئاوفلاو

 بتكلا نم (هبدب ناب

 ركبوب ءيلبو (رشتنو)

 فوطعموه وباتكلاىأ

 ةفص هيلع لدام ىل-ع

 هانازن أل يق هناك ب اتكلا

 هم دةنام قدصنو تاكرملل

 ما)رادنالاتككلا نوم
 مات يمسو ةكم (ىرقلا

 ضرالاة رس اهنال ىرقلا

 ىرقلا لهأ ةلبقو

 سانلان الوان اشاهمظعاو

 (اطوح نمو) اهوسْؤي
 برغلاو قرششلا ل هأ
 فوخنيدلال صافباتكلا اذهب (هبنونمؤي) اهنوفاخحوةبقاعلابنوقدصي( ةرخآل نونمؤي نيذلاو)

 سلا تمس طنا مالا طال نيل كد

 و ١ ىلعالو يدعى 0 ف فار 1 ةثيسحلا

 وهو اًضرالاكشالوقلا !نهىلعىزارلادروأ او عد نمرمشإ ىل اعهللالز :اماولاقذاهردق قلل اوردق

 مهفارتعا عم ئث نمرشب ىلعةطلالزنأ ام نولوقيف يكف ىسوم ىلءةاروتلا لازنا,نورقمد ووملا نأ لاقهنأ
 ىص دخت ىلع نآر لا لازئ اراك: ادو ملادا م نابهنع بيج أو ئشب لاكشالا | ذه نع بح لوهاروتلا لازأب

 نملق) ىلاعت لاقف ىسوم ىلعةاروتلالازنا نمهب رارقالا نممطدبالا<اومزلا اذطو طقف !سوهيلعهللا

 اممطوقب كاع نآرقلالازنا اوركنأ نيذلادوهبلاءالؤط دمشاب لق ىأ (ىسومهبءاج ىذلا باتكسلا لزنا

 مهمادقاو مهلهجءوسب دورملل خيب ون مازلالا اذهىفوىسوم ىلعةاروتلا لزن أن م ئرث نمرشب ىلعةتلالزنأ
 نيب قرفيانام وةلالضلاةماظ نمءايضةاروتاا ىنع. (سانلل ىدهوارون ) ركشإلىذلا قا اراكنا ىلع

 ةعطقم سيطارق فهنوبتك, ( سيطارقهنولعج) ريغآول دبت نأل بق كلذو مهند نم لطاملاو قحلا

 اموهو سطارقلا فهوبتك اهاريشكن وفخ دىنعي(أرنكن روفخحو )هب ,وتكملا سيطارقلاىنعي(اهنو دبي (

 ىفمهدنعةب وتكم تن اكو مجرلاةبآ اضيأ اهوفخ ا اموةار رولا فهتءذو سو هيلعهنتا لص دم ةذص نم مه دنع

 متاع كن اهانعمود دوومل] باطخ اذه نأ ىلع ننرسفملارثك 1(مؤاباال اومتنأ اوملعت ام متماعو) ةاروتلا

 ىلص دم هبءاجام ٍلعمط لعج نسا لاق لبق نم قانآالو متأ اوملعتملام لسو هيلع هللا لصد ناسا ىلع
 ناسل ىلع مهملعايف ةمعنلا مه 53 ذب ناماسلل باطخ ا ذه دهاج لاق 'وهباوعقتتي لود وعيضق إس وهيلعةلنا

 كوباح أناف ىمومهبءاجىذلا باكلا لزن أ نملفهلوق ىلا عج اراده (هللا لق) )سو هيلع ىلضدمت هي هيلث

 نمنوضوخه. ف مهامف داي .هعد ىنعي (نوبعليمهضوخ ف مهرذمن) هلزن اىذلاهللاتنأ !لةفالاو د#تاب

 0 ا 0 ا مهلطاب

 0 1 ارق اول 1 0 ا مرا

 باتكنآرقلا اذهوىنعي ( كرابمءانلزنأباتك اذهو) ىلاعتهلوقهو ديعولاوديدهنلا لجالروك ذم
 جيبقلا نعوجزبوةرفغملاو باوثلاب نينمولاريشب عفنلا متادةكرب/ وريم اريثكد جاي كيلعان دنع نمهانلر ثأ

 ةلزنملاةيطالا بتكلا نم ىنعي ( هيدي نيب ىذلا قدصم) ريا توبثو ةداي زلاو ءاغلاةكربلا لص ةيصعملاو
 ىلعاهعيج تلمتااهناليتكلا رئاسو ليخنالاوةاروتلا فا قفاومهنا ىنعيءايدنالا ىلعءامسلا نم
 اقيصمنآرقلا نوككإلذب تبثفةراذنلاو ةراشبلا ىلع لدنو ةصيقتو بيعلكن مةئلهب زنتلاو ديحوتلا

 (ئرقلا مأ) باتكارذنيلوهانعموءام لاب ودجلاب راالو يمان اىرق(راانتاو زالوا تتعلم

 ب اح ضد نالىر 2 أةكمتيمسو ىرقلا مأ ل هأر ذنتلو هر دقت ف ذه هيفوةكم ىنعي

 ىنعي (أه هوح نمو ض خذرالا ل هأةلمق اهناللدق وفكر اهمظعأو ىر ,تا1 مدقأاهنالل_يقو سابع نبا هلاق

 0 (هبنونمؤيةرخآلانونمؤي نبذلاد) ابرغواقرشاطوح ىتلا ىرقلاودالبلا عيمج
 ليقو لجو زعهللاد_دع نملزتمهناوباّتكلا اذه نوق دصيتوملا عب ثععيلاوداعملاب و ةعاسلا مامقي

 باونلاو ديعولاو دعولاب نمي ةرآلاب نمؤي ىذلا نا كللذو ل سوهيلعهنلا ب ص لوسرلا ةثعبب نوق دصي
 اذاف ماتلارظناابالا لصحن ال كلذو هنع باقعلا ءردو باول ليصحت ىف بغرب هناف كال ذك ن اكن مو باقعلاو

 (نوظفاح مهنالص ىلع مهو ) عئارسشلا مظعأ عب رشو نايدالا فرش دمت نيد نا ةرورضلاب لع ركفتورظن
 كلذو لسو هيلعهتبا ىلص دمحم نامالا ىلع لمحة رخآلاب ناميالا نا ىنعملاواهتاقوأ ىفاهماع نوموادب ىنعي

 لمح

 اهيلعاففاح نف نيدلادامعو ناميالا لعاهنال رك ذلاةالصلا تصخ (نوظفاح مهتالص ىلع مهو) نمي ىنح فوخا هب لز يل اهفاخ نفمتيقاعلا



 وه
 1 يي تتٍ؟بب 767 اا_ا( >+_ 7 ٍ_379ٍ_9ٌّطٌ[ٌ[طٌ[ٌلٌ[ىْإشُسُشْاا ت7 737الف

 00 داعح 0 بليت ىلع لطأال

 هنأ قلع للذين 0 ا 0 ةلانأ 0 :رذالا) نأ رقلا

 زعاوق قئالخلا عيج تم هتوعد ناو سنالاو نجلا نم قلخا عميج ىلاانوعبم ناكل سوءيلع هلا ىلص

 نااونمآ امهانعمنأهنعوهتمظ ع قحةنااومظعامهانعم سابعنب لاق (هردق قحهئااور دقانول لجو

 لاقي هتفرعم ق>هللا اوفرعام شفخالالاقوهتفص ق>ةهللا اوفصوامةيلاعلاود أ لاقو ربدق ئم لكىلعةنلا
 | وهأيش فرع نا لاقي مئاردق مضاابهر دقيهر دق لاقي هرادقم )عي نأدارأو هريسوهرزحاذا ع كاردق

 هوجولا عيجج هيف ح هيهردق قح هللااور دقامو هلوقف هر دقر دقي الهنا ه.ؤ لاقت هتافصب هف رعي ملا ذاوهرداقر دقي

 ارق ًالماولاق نيذلا ىنعي( عين ث نمر ىلعهللا لزن ًاماولاقذا) ه هانعم ىف ةروكدملا

 ءاملعلا فل ة>امأ ةلاقا|هذهاولاقامل هتف رعم ق> هوفرعولذا ه-ةفرعم قح هوفرعالوهردق ق> هللا

 هذه عيج نالوقي نملوقاذه ىلعو شي رقرافكى تازئاهنأ امه دح أ نيلوق ىلعةبآلا هذهت زن نميف
 اذهىلاةروسلالوأ نمناللاق ىربطلاهححصو دهاجم نعكلذ ىورب و ىدسلالوقوهو ةيكمةروسلا
 لوصفمريغ كا ذطءالوصو مودة قح هللا ور دقامو هلوق ناكو مانصالاة دبع نم نيكرشملا ن ءريخوه عضوم ا

 لوقلاذع ىلع ىزارلا نيدلار فد روأو مهربغ نعاربخ نمرمشإ ىلع هللا لزن ًالماولاةذاهلوق نوكم الفدنع

 دعب افاضن او ىمومةبذب مهمازلا نكي فيكسف ءايبنالا عيجةّوبن نو ركن شي رقرافكنأوهو الاكشا

 دوبمأاب نيطلتاوناك شي رقراف“ نا هنع ب اجأ او دوبملالا حي قيل امهناشن رقرافكبقيلبالةبآلا هذه

 هللاىلد دمت ةّوبن شب رقرافكركت ا مئاوشا زهابلا تارككلاب وةاروتلاب مهءاجى سوم نأ مهنم ماوعمس دقو

 قيليالةبالاقايسن وكن ءباحأو ىسوم هب ءاجىذلا باتكلا لزنأ نملقهلوقب مهمازلا ن مف إ سوهيلع

 دعب الف ملسوهيلعنلا لص دم ةّوبن راكن ىف نيكرتشماوناك املدوهملاو شي رقرافكن ابدوملالاحالا

 ةبالاونه لوزن بس ىف ىناثلالوقلاو دوممالااطخاهض هدو شب رقرافكلاباطخ نوكي ةبآلاضء؛ نا

 نماوماوةنيدملابتلزن ةبالاهذه نا لوقي نملوق ىلعاذهو دوويلا فتازئاهنا ني رسفا اروهجلوقوهو

 اوردقاموهلوقاهنمتانآت سالاةكمب ماعنالاةروس تاز ناعيا لدين اوال قا دملا تاآلا

 ديعسلاةؤهيفةبآلاوذ_هتلزت : نم مسا ىف لوقلا !ذهعن ولثاقلا فادخ ا مةنب كلاب, تلزئاهنافدردق ق>هنلا

 هللا ىلصىبنلاهللاقف لسوهيلعهنلا ىله ىبنلا مصاخي فيصلا نب كلامه لاقي دوه نم ل جر ءاجريبج نبا

 اربح ناكو نيمسلا ريم اض غبي هللا نة اروتلا ف دحام ىسوم ىلعةاروتلالزأ !ىذلاهنلا كدشن أ سوهيلع

 هللاولاقف ىسوه ىلعالو كح وهعم نبذلاهباححأ لاهقف عيش نمرمشب ىلعهلل !لازر ًامةللاولاقو بضغفانيمس

 لزأ نم لق ئيثنمرم ب ىلعهللا لزن اياز ةذانرده سا محا هللا لزنافئ * نمرشب ىلعةثلا زن 1(

 ئش نم هرتشب لعل | :امتلق لفى دو“ .ىلعتا روتلا انا هنلا سيلا اولاقو هيلعاويتعةلاقلا كلت هنمدووبلا

 1 او هلاولأقف تالذ تاقف دع ىبضغأف .صلا نب كلام لاقف

 ىدوولاءارو زاعنب '« صاحنف ىفةبآلا هذه تاز ىدسلالاقو فرسثالا نب 00 ةيريخلانع

 لن ًامهنناواولاقف مللت كاست ادمحايدوهما|تلاق سابع ن:!لاقوةلاقملاهذ- هلت اقااوهو

 لزنأ نم لق ع ىس نسال 0 ام 1 راقت اوردقا بولا لو 00

 لزناف | لنا هلادنع نمالمجام ولأ ىمومدباب انامل ن ..تاتكيانتأ انالأ مماقلاأااول ف ف بتحمو وهو

٠ 
 ظ
 ظ

 زوحبال ثيدحلاة !ةناورو

 (نيملاعلل ىرك ذالاوهنا)

 نحلل ةلعالا نارقلاام

 هللا اور دقامو) سنالاو

 هللا لزن ااماولاقذاهدق قح

 امىأ ( ُئش نمرشإ ىلع

 ىف هدفرعم قح هوفرع
 نيح هدايعىل ل عةجرلا

 لسرلا ةثعب او ركنأ
 نم كلذو مهيلا جولاو
 كانلسرأاموهتج روظعأ

 نأىور نيللاعال ةجرالا

 مهنمدوهيلا نم ةعاج

 اوناك فيصلا نب كلام

 مالسلاهيلعىنلا ن ولدا

 *مدايتلاعياع ى ذلا لاقف

 هللا نأ ةاروتلا 6 سلأ

 معن لاق نيم لاربجلا ضغبي
 ني-مسلاريحلاتناف لاق

 هللا لزنأ ام لاقو بضغف

 قدوس ن يشرح
 ردصملا صن بوصتمهر دق



 هيف( هدابع نمءاشي نمهد ىدبم)ةئلا نيد(هللاىده) نوروك ذا ءالؤهه. نادام ىأ (كلذ مقتسم طارص ىلا مهاني دهو مهانيبتجاو
 مهلضف عم (اوكرشأولو) اودتهسرل مهنكسا مهلك ق لخلا ةبادهءاشتلانا نولوق» 50 ولالا ةزسناالوق شن
 م-طعفرامو مهمدسقنو
 طبخل) ىلعلاتاجردلا نم

 (نولمعياوناك ام مهنع
 نأللاقاكم_طامعأتلطبل
 كلمع نطبحيا تكرمأ

 سابع نب !لاق(هللا ىده كلذ) قحلا ندىلا ىأ( مهقتسم طارص ىلا ) مهان دشرأو ىنعي (مهانيدهو)

 ءاكدرشلا نع ههءز؛: وهللاةفرعمهللا ىدهمدارملا ل قو ءايبنالاءالؤه هيلع ناكىذلاهللا ند كلذ

 هتعاطوهنيد ىلاهدشربوهدامع نمءاشي نم قفون ىنعي ( هدابع نمءاشب نمهب ىدهس) دادنالا ودا دضالاو

 مهنع) بهذولطبل ىنعي( طبحلا) ,هانيمس نيذلاءالؤه ىنعي (اوكرشأولو) ءاكرشلاودادضالا علخو

 زعهلوق ف أيش لامجالا نم كريشلا عم لبق الى اعتةئلا نال كلذ لبق تاعاطلا نم (نولمعباوناك ام
 مهانيطعأ ءايبئالا نممهانيمس نيذلا كئلو أ ىنعي(ةوب:لاو كف او باكسلا مهانبت [نءذلا كئلوأ )لجو نفح اير للا
 ىلع ةمك- او باكلاٌرك ذمدقامناوةٌوبنلابمهانفرشو مهفلاو ملعلا هانيت آو مهملعاهانل زن ىتلا بتكسلا دي اا وز

 كل اوبانكلاالوأرك ذف بصانملاو بارما فرش ةوبنلا صنم ناللصالا ىهةوبنلا تناكناوةوبنلا || كم (ةقبنناد) باتكلا
 ناف) رمثبلا بنتا م ىلعأ

 حلاو باكلاب (اهب رفك

 نآرقلات اب ابوأ ةوبنلاو

 دقف) شي رقرافك ةوبنلاو ديحوتلا لئالدب دحح ناف ىنعي(ءالؤهاهب رفكيناف )ةوبنلا ىلع نالددامهمال
 راصنالاو نورجاهملامهليقو ةني.دملا له وراصنالاوهسابعنبالاق (نب رفاكب اهباوسلاموق اهباناكو
 هلوقهيلعل يلدلاو لاق جاجزلاهراتخاومهرك" ذمدقتن ذلاريثعةيناُملا ءايبنالا مهةداتقو نسحلالاقو

 قاطننال موقلا مسا نال دعب هيفو ةكنئالما رهىدراطعلاءاجرلاقوهدتقا مه!ديبفدللا ىدهن يذلا كئلوأ || دفف)ةكمرهأى أ(ءالؤه)
 وأةباحصلا نموأ ايدنوأاك-لم ناكءاوس مهنموهفر فكم نم لكد» زنبالاق سرفلا مهليقو مدآىنب ىلعالا || ءادين الامه (اموقاهم انلكو
 نايدالا ىلع ايلاعهإعجح وهنيدىوقي و لسو هيلع هللا ىلص هيبنرمصني ىلاعت هلل ان أ ىلع ليل دةنآلا فو نيعبانلا مهعبأت نمو نوروك دما

 ىنعي مسو هيلعهثلا لص ىننلاىلاةراشا (ةدتتقا مها دهبف ) ةبادطاب نوصوصخما .ه مهنال مهرك ذ مدقت || هدتقا مهادهبف هللا ىده
 ىدتقي نأ سمأ ليقو هلعف ف لوالل ىناثلا ةقفاوم باطةغللا فءادتقالا لصأو لمعا مهننسو مهعئارشبف مالسلاهياعىنلا باصأوأ
 ىنلاصئاقنلا عيج نءعهيزنتوىلاعتهلا ديحوتوهوهماعاوعم< نأ مهم ىذلا نيدلا ىمأ ىف مهم || مجتلاوأ هن نما نم لكوأ
 لاعفالاو ديلا قالخالا عيج ىف مهب ىدتقي نأ للا. مل يقولاعفالاو تافصااوءامسالا ىهلالجب قيلنال || مسهتااهمم_هليكوت ىنعمو
 مهعا مشب ىدتقي نأهىمأل يقو ممعوفعلاو ءاهفساا ىذأ ىلعربصلا لثمةلماكسلا ةعيفرلا تافصلا و ةيضرملا |] مايقلاو اهنا الل اوقفو
 انلع رشانلبق نم عرش نأ ىلعليادةبآلا ف نوكيلوقلا اذهىلعفرخ ؟ليلدهصخامالا || لجرلا لكوناك اهقوقحي
 موملع ءايبنالا ميج نم لضفأ لسو هيلعتلا ىلصةننالوسر نأ ىلع ةبآلا هذه ءاماعلا جتتحا 6 لصف هدهعتب وهن موقيل ُئذلاب

 بحاص ح ون ناك ف مهيف ةق :رفتم تناك ف رمشلا تافصو لايك لاصخ عيج نأأهنايب ومالسلاوةالصاا || ىف ءابلا» هيلع ظفاحو
 نمبوقعي و قحسا ناكو لجوزعهللا فةدهاج و لذب ومركب حاص مهارباناكوهموق ىذأ ىلع لامتحا [] نإ رفاك ةلص (اهم اوسل)
 مهيفةللا لاق ةمعنلا ىلع ركل نام نم ناملسو مالسلا هيلعد وادناكو نحلاوءالبلا ىلعربصاا بامصأ || ديك أن )نب رفاكب ) فو
 باّوأهناديعلا منا ارباصدان دجو انا همف هللا لاقءالمل| ىلعربص بحاص بوب أ ناكو ارك شدوادل 7 اولمعا || ىده نيذلا كتل اوأ) ىننلا

 ناكو قدص بحاص ليعامسا ناكواين دلا ف دهزلا باعصأ نم سايلاو ىسعو ىحب وءاب ركز ناكو ةرهابلا
 لاصخلا عيجهل مجو مهبىدتفي نأ و هيلع هللا لص هيبن ىمأ ىلاعتةنلا نا ثتابخ او عرضت بحاصسنوب

 هذه نمهيف عقجا ل ءايدنال |لضف ناك لسوهيلعهنلا ىلصهن |نايبلا اذ_مبت دف مهف ةقرفتملاةدومحلا اذنهو ميسالا دعا
 دما قىنعي(ارجأ يلع ملأسأاللق)ىلامتهلوقو# ملعأ لاو مهعيج ىةقرفتمتناكىتلالاصحلا أ دار لاو لوعفملا سدقت ىنعم
 00 الا 000000 ١  ةفلىهفمئارنلانودندلالوصأوهديحوتوةنلبنا الاف موتقي رطمهاده
 ىاشاهسلتخحو لصولا ف ىلعو ةزجاهفذك و فحصملا فءاطا تابثل فقولار اثرا نسح ساو ل صولا فطق ست فقوللهدتقا ىفءاهلاو
 نآرفل | ملعت ىلع رجالا + 1 نأ ىل-ءيرادهيفرالمج (ارجأ) در-ونلا ىلاءامبلاوةلاسرلا غيلبت يلعر أ ىجولا ىلع (ه«-لعكلًاسأاللق)

 (هدتقامهادهبف) مهركذ

 ءادتقالاب مهاده صتخاف
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 | هلانبهوو ىلاعت لاقف نيدلا موي ىلا هن رذىفةّوم اق ,اونييلع ىف هةجرد مفرنإبهيلاهناسحاو هياعمعت

 مهعيجاني ده ىنعي (اني ده الك ) دل |ولا دلو وهو قدعس| نبا ىنءابوقتعي وهيلصلانب | ىنعي قدعسأ مه ارال ىنعي

 اندشرأ ميهاربا لبق نم ىنعي (لبق نمانن دهاحونو) باوصلاو قالا قي رطىلا ههانقفوو داشرلا ليبسىلا
 عجربنمىلاريمضلا اذهىفاوفاتخا (هتي رذنمو) ةيادطإبهيلعانئمو باوصلاو قدللها:ةفوواحوت

 روهجرايتخاوهو حو ١ ىلا عجري لمقو (ناهلسودواد ) ميهارباةب رذ نمو ىنعب ميه ارباىلا عجري ليقف
 سأل نباوهواطولةب رذلاهذ_هةلج رك ذهلانالوررك ذمبرفأىلا عجرب ريمضلا نال نب رسمملا

 نالزئاج نيل اوةلاالكج احزلا لاقو حو ىلا عجرت ةبانكلاءاهنا اذهه ته فه رذ نم نكملو مهاربا

 (بوبأو) دواد نب ناولس كل ذكوةومنلاو كالملاهنلاهان [ نم ناكواشدب نباوهدوا دو ىزج دقاعيج | هركذ

 نببوقعينياوه (فسوبو) ميهاربا نب قحسا نب صيع نب مور نب حزار نب صومأ نب ب وبأوه

 وخأوه (نورهو) رس روصإ نب نارم نياوه (ىسومو) ميهاربا نب ق>سا
 ىذأ ىلءهربصوه ديحوت ىلع ميهاربا اند زج اكو ىنعي ( نينسحملا ىزجن كل ذكو)ةنسب هنمربك آناكوىسوم

 ايرك زنباوه (ىحعد) اكرب نب نذ [نءاوه(اب رك زو) مهتاسحا ىلع نينسحلا ىزجن كل ذكهموق
 ل.ءارساو بوقعي لثم نامساهلو سي رداوهدوعسم نيالاق(سايلاو) نار مت تنب ميم نياوه (ىسعو )
 نال ميحصااوهاذهو نار نب نوره نب رازيعاا نب صادف نبانس نب سايل ود قححسا نيدمجلاقو

 سي رداوهو خونخا نب لشوتم نب كمال نب ااحون نال حون دج سي ردانا نولوقيبانالا باحأ
 نم لكن أ ىنعي (نيهاصلا نملك ) هتبرذ نمدل»جو حونىلا ةبرالاه ذه ىف سايلا سن ىلاعت هللا نالو

 رك ذوقحسارك ذهنالانهى اهرك ذرْس أ فاو مهاربا نناوه(ليعمساو) نيملاصاا نم انيمسوانرك ذ
 نب بوطخأ نباوه (عسيلاو) انهىلا لل. .عمسارك ذرب بسلا !.ذهلف دح او قسن ىلعم دعب نمهدالوأ

 ىلاع ىلع ىنعي (نيملاعلا ىلعانلضف الكو) ميهاربا أ ني اره (اطولو) ىتمنياوه(سنوبو) زوججلا
 هلل|ىوس دوجوم لكل مساملاءا نال ةكسالملا نم لف ءايبنالا ن'لوقب نم ةبآلاهذهبلدتسي و مهئامز

 ايبنرمشعةيزامئانهرك ذىلاعتهللا نأ لعاو ةكسنالملا نم لضف ا ءايدنالا نأ ىضتقيف كلما هيف لخ ديف ىلاعت

 نكلاو بيرتلا ىضتقتالواولا نال لضفلا بسحالو نامزلا ب سحبال بيتر تريغ نم مالسلا مويلعءايدنالا نم
 نم عونب مالسلا مهيلع ءايبنالا فئاوط نم ةغئاط لكص خ ى اعت هللا نأ ىهو بينرتلا| ذه تبجو أ ةفيطاانه

 مهباسن امجرث مهبلاو ءايبنالا لوصأ مهنالبوقعإ و قحساو ميهارباو احونالو أ رك ذف ل_ذفلاو ةماركسلا

 اظج كالذ نمناملسودوادةللا ىطع ا دقو ناطلسلاوةردقلاو كالااةوبنلا دعب ةربّءملابتارملا نم مث اعبج

 فطعمث مالسلاهيلع بوب أهذومهللا صخ دقوا دشلاو نحلاو ءالتلا لوزن ذنعربصلا بتارملا نءوارفاو
 هللاءاطعأ نأ ىلاةدشلاوءالبلا ىلع ربص هناف مالسل !هياعفسون وهوامهنب عج نم نيتبتر ما نيت اه ىلع

 دقو نيهاربلاةوقو تازدملاةرثكب مالسلا مهياعءايبنالا ليضفت ىف ةرينعملابتارملا نم مثةوبنلا عمرصم الم

 اهنع ضارعالاو اين دلا فد_هزلا ةربتعملا بتارملا نم مث رفاولا ظحلاب كلذ نم نؤرهو ىسوم ىلاعت هللا صخ

 نيحاصلا نم مهناب مهفصو ببسلااذط ومالسلا مهملع سايلاو ىسيعو ىحب واي ركز كاذب هللاصخدقو

 انريتعااذافطولو سنو وعسيلاو ليعمسامهوةعي رمشالو عابتاهل قبل نمءايبنالاءالؤهدعب نمهتارك ذم

 هباتك را دوه فارع لبتعأ هللاو رك ذب ئش نس>أ نم بنرتاا اذه ناكهجولا| ذه ىلع ةفيلعللا هذ_ه

 نك نم مهضغب ءابآ نه نال ضيعبتلل اذه نم ودع انيمد نذل نمو ىنعي (مهمانآ نمو) ىل اعدل اوق ©

 مهضعب ةي رذ ىف ناكو دلوامط نك, ل ىحيو ىسعنال مهضعب ىأم وماي رذ نمو ىنعي (مهتايرذد) املسم

 تفس س00: | نمو نب روك لابن م قفوىلاهنةنلا نا ىنعملاومهناوخا نمو ىنعب ( مهناوخاو) حون نإ اكرفاكو قت نم
 ( فا - (نان) - 5 )

 م-هكىأ (انيده ذلك
 احونوألاني دوم الكبصتتاو

 أحونو اني دقن وىأ (اني ده

 ميهاربا لبق نم (لبق نم)
 ريمضلا (ه-ت.رذ نمو)
 لؤالاو مههاربالوأح ونا

 ملاطولو سنوب نال رهظأ
 مهاربا ةب رذ نم انوك

 بوبأوأ ناملسو دواد)

 (نورهو ىمومو فسوبر
 نم اند_هو ريدقتلاو

 كلذكو) ءالؤه هتيرذ
 ىئ :زجنو (نينسحلا ى زم

 كلذ ل ثم ءازج نيئسحلا

 بصن عضوم ف فاكلاف

 فوذ_كعردصمل تعن

 ىسيعو ىحيواي ركزو)

 نم) مهاكىأ(لك سايلاو
 ىسيعرك ذو (نيملاصلا
 بسنلا نا ىلع ليلدمهعم

 اًذيأمالا لبق نمتبمي
 حو ةب رذ نم هلعج هنال
 لصتي الوهو مال_ىلا هيلع
 بيجأ اذبو مالإب الا هب

 نأركنأ نيح جاجا

 دالوأ ةمطاف هونب نوكحي

 مالسلا هيلع ىنلا

 عسبللاو(عسيلاو ليعمساو)
 ةزج نيمالب ناك ثيح
 الكراطواو سنوي و ىلعو

 (نيملاعلا ىلع انلضطف

 نمو ) ةلاسرلاو ةّوبنلاب

 0 (مهتابك
 انلضفو ىاالك ىلع افطع

 مهتأي رذو) مهاب ضعب
 مهناوخاو



 نأ ىلر ءاشاذاالا ةرضمالو ةعفنم ىلعر دقتال اهمال امق تقوى ناد هوبعم فاعأالىأ (أيشىلرءاشينأالاهب ن روكرشنامفاخأ

 رداقوهف رضب اهنم ىنببصي
 نمئشادبع بيصي ال

 الفأ)هماعبالا عفنوأ د

 نيب اوزيمتف(نوركذت
 فيوز عام ارداف

 عمك آم فاح

 ةلو٠ 17 ىهو مت ادوبعم

 نوفاحت الو) فوحلا

 ملام هللاب متكر رشأ متكرشأ نأ

 هكارشاب 0 لزني

 اذا ةخ (اناطلسكيلع)

 نوكنأ احصيال كارشالا

 ملامو ىنعملاو ةهيلغ
 فئنمالا ىلع نرركحم

 نوركستالو نمالاعضوم

 عضوم ىف نمالا ؟سفن ىلع

 (نيقي رفلاىاف) ف وخلا
 نبدحوملا قب 0 ىأ

 (ن.ءالب ق>أ) نيكرسشملاو
 متتكنا) باذعلا نم

 انياف لق ملو (نومعت

 هسفن ةيكزت نماز ازارتد ا

 نءباوخلا 35 :ًاتاسا م

 اونمآنيذلا)هلوقبلاؤسلا

 (رلقب مهئاميا اوسببب مو
 ىضر قيدصلا نع كرشب
 نمالا مهكنل ادأ) هنعةللا

 مالكم (نودتهم مهو

 كالتو) مالسلاه يلع مهاربا
 عيج ىلا ةراشا (انتجخ

 هيلع مهاربا هب جتحا|م

 هلوق نم هموق ىلع مالسلا

 ىلا ليللاهياعّنٍجاماف

 اهانيتا) نودتهم مهو

 وهو 5 ىلع مهاربا
 ةر) ) ريخدعب ربخ

 كبرنا) حصالا

 0 0 د20 يح  ييبرببجحججججا

 ا ١ وذتلاب دايك درج ىف 1

 (اماء يملك رعسو) مانصالا الارض ءاشابفو اعفنءاشابف لعحب نأ ىلع 069(22)

 عفنلالعردقي نع فون نوكيا ناو فنا لورضتال تاداج اهفدبنوكر شام ناخأ !الو هل ةب مهعاجاف

 رضلاو عفنلا ىلعرداق هنالءاشيامناك أ ايشىف راش نا نكل ىنعي (أيشىب رءاشي نأالا) هلوقوهورسغلاو

 هوركمهباصأولف ههركييم هرم ميأو هنالاح ضعب ىف هبيصي دق ناسنالا ن الامال كلذ ميهاربالاقامئاو

 ىلوالا نموه س يلو مطقنمع ءانثتسا|ذ- ءءاسو | رءاشي ن ألا هلوقب ةهبشلاهذه ىنف مانصالا ىلاهوبسن

 ئثجر خالف ئث لكبه ماع طاح ىنعي ( ماع خيش لكى ر عسو) ناك أ ايشىنرءاشنا نكعاو ىنءللاو يش
 وهرالاعفانلاناوعفنالورضنال اج مانصالاء ذهن نورشتلفأ نب (نورك تالفأ) لعن م

 ىتلا مانصالا فاخ ف يكو ىنعي (مكر رشاام فاخأ ف يكو) امهيف نمو ضرالاوتاوءسلا قاخىذلا

 متأو ىنعي (نلاب متكرسشأ <: أن وفاختالو) عفنتالورضتالو عمستالو رصبنال تاداجج اهنالاوب متكرسشأ
 ل سل هل (اناطلس مكياعدب لزغيلام) بونذلامظعأ نموهو للاب كرش دقو نوفاُنال

 موب ف باذعلا نم نمالاب ىوأنملوقيىنمي (نوملعت منكن ا نمالب قحأ نيةب رفلاىاف) ناهرب و
 هموق نيب د ميهاربا نيبةلاءاضق ل فا ذهو ( طب مهناسعا اوس لواونمآن ذلا) كرمش 20د ولاةمادقلا
 مالكماغ نموه ليقود لظب مونامبلا اوسلب لو اونمآنبذلامهةمايقلاموب نمالا نوةصس نبذلان ا ىنعي

 هد_-وهللاباونمآىنعياو:مآ نا .ذلا مهةمايقلاموب نمالا مطل صح نيبذلا نا ىنعملاو هموقل ةحاحاا ف ميها اربا

 تازئاللاقدوعسم نبان ء(ق) كر مهناعااوطاعم مو ىنعي لظب مهناميااوسبلب وأي - ث هباوكر شدو

 هللا ىلصهللالوسرلاةفهسفن لظيالان» ؟اولاقو هيل 2ك ةىكلظ ياعااوسلب مواونمآ نيذلا

 ميظع )ظل كرمشلا ناهنلإب كرشنال ناب هنبالنامقل لوقاوعمسن(أ كرشلاو هاما كلذ سيل إسو هي هيلع

 رظ ميناج وابو هلوقىنعمىفلقوهرك ذو هضالنامقل لاق كوهاع !نو:ظناكوه سبل ةياور فو

 ىلعف هب هللا مأام كرب وأ هنعهللا ىهنام ضع لعفي ناب كلذو ملظلا ىناعم نم ئذب مهناميااواملح لو ىنعي

 لظاا نأ حيحصلاو هري-غنودمظلا ىفاعم نم ىنعمهب صخب م هناا نال مومعلا ىلءةيآلا نوكست لوقلا|ا ذه

 ملظلارسف ل سو هيلعفتلا ىل ص بلان دوعسم ن نبا ثيدح نم مدقنأ-| َُك ارشااوهةيآلاهذهقروكذملا

 (كنئلو 1)هلوقلرانلا نم نمالا هتبقاع تناك أي ايش هللإب كرمشيالت ام نمن أ ىلعليلدةيآل ١ىفو كرشلابانه

 ىنعي (نودتهمم هو) رانلاباذعنمةمايقلاموي (نمالاوطل) ملظب مهتاسعأ اوسلب ؛لواونمآن يذلا ىنعي

 هموق نيب و مي»اربا نيب ىرجام ىنءإ( هموق ىلع ميهارب|اهاندت ام ج كاتو ) ىلاعت لوقو عه داشرلا ليبسلا

 انتط ؟نم كياعفاختانا ميهاربالاولاقا ل ليقولوفالاب سمشلاو رمقلاو بكو كلا ثودح ىلع ل دتساو

 مكيلعريبكلا بضغي نأ ةدابعلا فريبكتلاو ريغصلا نيب مت وسذ!ابهنم متن أن وفاخئالف أ لاقاهإبا كبل
 ةدابعلاو نيدلاهلاصاخم |د>اواطا دبعإ نم نمالاب قح أ نيقي رغلا ىألاةف نيكرسثملاهم ما ما هنأ ليقو
 اعميهارباةتج هذه تناكف مهسفن أىلعاوضقفا د حاوا ا دبعي نماولاقف ةريثك اياب رأديعب نممأ
 ةجاحى ا ىدتها ىتح ميهار ارباتاجردانعفراك ةليضفااو لقعلا اومهفلاو معلاب نسي (ءاشن نمت رد عف ةرن)

 لامجالا ىلع باوثلاب ةرخآلا فوةمكلاو علا وةوشلاايندلا قءاشن نءتاجرد عفرنليقوهموق

 ًايشرلعشال هقاخلاوحأ (عيمج ملع ا ميكح كب دنا) ةحلاصلا

 باغو هني د مالسلا هيلع ميهارب ارهظأأ ل (بوقعي وقدحساهلانبهوو) لجوزءهلوق 3 لعوةمكحالا

 هللاد د عاييلاهأ دهواهإيا ىلا تهطل همهف ىتلاةصحصلا لئالدلاو هب وقلانيهاربلاو ةءطاقلا + ابهمصخ



 ىأراملف) ماسجالا تاف-ص نم كلذ نال لاح ىلا لاح نع نب ريغتملاباب رالاةدامع بحأالىأ (نيلفآلاباللاق) ب باغ (لفأاملف)

 (مل0)  نوك الف رقدهمل ناللاةلفأاملفىفراذهلاق) عولطلا ىفاثذتبم (اغزإب رمقلا

 ىنعملاو نودلاخلا مهفأ ىنعي َن ودلا ذا مهف تم ناذ اى لاعتدل |وق ه-دموب رعل امالكف ريتك يهب ان ر

 هجوىلعكلذلاق ماللاهياعميهاربانا ثلاثلاهجولاةرهاظهيف صقنلا لئالدوإب راذه نوكأ
 قذهلوقكوهفباغا!نومعزتاك اها ناكوللاق باغاماف معز ىف راذ_هلوقي موق ىلع جاجتت> الا
 ىلارظنا ىلاعتهوقب مال سلا هيلع ىسوم نعربخ كو كمعزب وكسفن دنع ىنعيع ركلازي زعلا تن كنا

 هريدقتارامضاةنآلاهذ-هىفناعبارلا هجولا كمعزب كهلادب رياف كاءهيلعتاظىذلا كلا

 كل ذكوهق-ىفلاق ىلاعتهللانا سما اهجولا انملبقتانب رنالوقي ىأا: لبقتانب رليهمساوتببلا

 ىضتقتءافلاو ليللا هيلع نجامافدعب لاق م.نينقوملا نم نوكيلو ضرالاو تاوم.لا توكلم ميهاربا ىرث

 نموناقيالادعب وضرالاوتاوم_سلات وكت مةللاهارأ نا دعب تااكة عقاولاهذهنا !ذهلدف بيقعتلا

 هلوق نءباوجلااماذإب راهذختي و بك اوكلا دبع, ناهلاح قيليالةفي رمشلا ةيل اعلا ةلْزنملاهذهسهعم ناك

 ىنعي (لاق) تارينلاةبيغلوفالاو باغ ىنعي ( لف أ اماف ) ىلا تدل اوقامأو مانصالادبعن نأ ىن و ىنبنجاوهلوق

 ىلاهنهلوق ُُه ةرهاظ هيف ثود+لاتارامأ نال علطي و بيغياب و بحأال ىنعي (نيافآلا بحأال) ميهاربا

 بكوكلا ف مالكلا نممدقتامهانعم ( ىف راذ_هلاق) ءوضلارسثتنماءلاط ىنعي (اغزاب رمقلا ىأر اماف)
 ىدطا ىلع ىف رىنتبشي ل نا ىنعي ( نيل اًضااموقلا نم ننوك الىب ردهم نأالاق) باغىنعي (لفااماف)

 نأىلءليادةبآلافو ةرطفلالوأ نمةبادطا ىلءاولازب لءايبنالا نالابد_تهم نكي لهنادارملا سيلو

 000 ب 00 5 ربانالىلاعنةلا ننقل

 3 3 ا 0 طوق قتحيض رسش ثبتنا هر م

 رهط م رالحلصتالوت تسل ياا معلا ليال مالا يلع مارب تب 1

 لاقف ىلا نيدلا نمهد ءاعوهامر ظأ,هكرسش ن ا ماربتوهموق فال>رهظاالو نوكرششياممءىربهنإهموقل

 (ضرالابتاومسلار طق ىذلل) ىديحوت ترمصةو ىفدايعدجو ترص ىتا ىنون (ىهجو تهجوفا)

 ليملا ملا لص ًاوىلاءتةثلا ىوس نو مثلك ةدامع نعالثام ىن عل (افين 9] امهعدتباوامهقاخ ىذال ىنعيي

 امو) هتالص ف ةبعكلا لبقتسي ىذلاوهفينحلا ليقوةماقتسالا قب رطىلالالضا| قب رط نءليموهو

 هموق همصاخو ىنعب(هموقهجاحو) لجوزءهلوق هم هموقهيلع ناكىذلا كرشلا نمأرب ( نيكرمثملا نمانأ

 هم_صاخ لجو زعةتلديحوتلارهظأواهنو دبعي اوناكىتلامهتط [ب يع مالسلا هيلع مهاربارهظأ ال كلذو

 قيرط ىل نيبتدقو ىلا دهدقو هلل ىديحؤت ىف ىتولداحنأ ىنعي هللا ىف فوجاحت ألاقف كالذ ىفهولداجوهموق

 ىبرثالاقواهسؤر هيف بوصفر عن ىلا اهب بهذ هياعتراباذاف دحأ اهم رتشي الف هعفنيالو هرمضيام ىرتشي نم

 همصاخ ىنعيهموق هجاحهتي رق لهأوهموق ىفاهبهؤاز وتس اشف ىتحةلال_ذلا نمهيف مهاب و هموقب ءازهتسا

 الو) هتفرعموهدي حوت ىلا ىنعي (نادهدقوهللاىف فوجاحت ) ميهارب ا ىنعي (لاقإلهنيدىف هموةهلداجو

 هموقهبن ( نيلاضلا موقلا نه

 جتحاامناولاضوهفاملا
 غوزبلا نودلوفالاب موياع

 ىلا لاح نملاةتتاامهالكو

 هب جاجتحالا نال لاح

 ءافخ عم لاقتتن !هالرهظأ

 ىأر املف) باحتداو

 ىف راذهلاق ةغزاب سمشلا

 دارأ هنال هرك ذ اماو

 ًادّتبلا ل عج هنالوأ علاطلا

 دحاو ئش امهنالربدخا لثم

 نع برلاةنايصهيفو ىنعم

 اولاقانطو ثينأتلا ةهب-ث
 مالع ىلاءتهللاتافص ىف

 ناك ناوةمالعاواوةب لو

 ةمالع نمايدافت غلب أ ىناثلا
 (رك أااذه) تب انلا

 ةفصنلا لامعتساباب نم

 املف) 0 5

 ءىرب ىناموقايلاق تاؤأ

 مارجالا نم (نوكر شتا
 اهقلاخل ءاكرسشامنولعجت ىتلا

 هرظن ناك اذه لمقو

 هاك هسفن هلال دّتساو

 رهظأ لوالاو ىلاعت هيا
 امب ءىرب ىنا موقايهلوقل
 تهجو ىلا) نوكرشت

 تاومسا ارطف نى دلل ىهجو

 تادىذلل ىأ (ضرالاو

 اهمشنم هنا ىلع تاث د | هذه

 نعالثام ىألاح (افينح)

 مالسالاالا اهاك نايدالا

 هئلاب( نيكرشملا نءانأامو)

 دقو)ناوك ذ نباو ندم ىنوجاحت اهديحوب ىف( هللا ف وجات |لاقإ هنع ءاكرششلا نو ىلاعت هللا ديحوت ىف(هموقهجاحو ) هقاخ نهايش

 الو) لاقءوسب هبيصت مهتدوعم نأ هوفوخالوورمعوبأل صولا ىفءايلإب ودي -وتلاىلا (ناده



 تل راو هج ادنأ يربح هئادي تعج الف كالذي معادانب لهنأالاةموق نيد نم كرب وهب رفرعو
 عبس ليقوةنس5 مشع ثالث ليقو نيضس عبسب ر.سلا ف ثكمدنا ليقوادب دشاح .رفح رفو كاذب رسفدب

 لاق كوبأتلاقكب رنفلاقانأتلاقىف رنمهماللاق برسلا ف وهو مهاربا بشاماقاولاقة:سةرششع

 ضرالا ل هأ نيدريغيهنا ث دانك ىذلا مالغلا تيأ ارآتااقف اهجوزىلا تجر متتكسا د تلاق ىفأب رنف

 انألاق ىأبر نفلاق كمألاق ىب رنمءاتب اي ميهاربالاةفر زآ هوب اهانافلاق اههيريخأ مكن ناهناف

 برسلاب اب نمان ليال هيلع ناساف تكس |لاقوةمط!همطلذدو رك بر نذلاق دو رةلاق كب رنفلاق

 نيحبرسلا نمداجر خاف ىناجرسأهب وناللاق هنالاقب وف راذهلاقايكو كرمصباف ةرخدلا لالخ ىفرظنف

 مههاربالاقف ماغو ليخو لب !لاقدذ_هاممابألأسف ماغلو ل_.كلاولب ءالاىلا مهاربارظنف سمشلاتباغ

 عل هزلااهنالامقي وعلطدق ىرتسشملا اذافرظن مئاهةلاخوام روهوهلااط نوك, نأ نمدن هذطام
 هيلع نجاماذل جو زءهلوق كا ذف رمقا! لبق بكوكلا ىأر فرمقلا عولطرخ أ تفرهشاارخلآ ن مةليللا
 لوقلااذهتقو ىفوةب و رلاهذهت قو ىفءاماعلا فلتخا مثىف راذهلاقابكوكى أر همالظب هرتس ىنعي ليلا
 ةجلا مايق لبق كلذو هتيلوفطلاحىف غولبلا لبق ناكهناامهدح أن ياوق ىلعهدعب وأ غ وابل لبق ناكل ه

 || امنا ماكحالا نال كح هيلع بترتبالو رابعا تقولا اذهىف مههارب| نمرد صدا لوقللا اذط نكي ف هيلع
 بئاجتلا نماهيفاموءامسا|ىلارظنو هرغ د لاح ف برسلا نم ج رخام ميهاربا نا ليقو غولبلا دعب تبنت

 هسفن فركف:ةمياسلاةرطفلاو لماكلا ل قعلايهللاهصخ دة ناكو بئاجتلا نمامؤامو ضرالاىلارظنو

 اذهلاقؤ «رهزأ دقو بكو ءلاىأ ارفهركسفت لاح فرظن مث قادلاهلا اوهو ربدم قااخ نم قاما اذه دباللاقو

 لدتساو ىلاعتوهناكبسبرلاةفرعم فر ظنلا ماكس ا لبقو هتياوفط لاح ىف كال ذو همهو ىلا بسام ىلع ىنر
 ريم عون ىلع لدباذ- رار را لهل را نا رد هلوقب هت ىلع لوقلاا اذه باعصأ

 ءايدنالا نال ىىذ مالو دددسب سدالوقلا اذهوةحلا مايقو غ والا لبقو رغصا!لاحىفالا نوكس ال كلذو

 تاقوالا ن«تقوهيلع أ ,لوسر لجو زعهلل نوك,نأز وجالهناولاو-الا نملاح لكى نوموصعم
 01 دال وتو فروا وسدوبسم لكن مو ام ل نمهلو دحومهلو فراعةتلابوهوالا

 لوقيبكوكلاةبؤ ريفأ ضرالاوتاومسلاتوكلمهارأو لبق نمهدشرهان اوهرهطوةللاهم_دعدقو

 هيلعللا ىلص كلذ نم فرسثثأو ىلع هبصنم نال كلذ نم )سو هيلع هللا ىلص ميهارب |اسأح ىف راذه ادقتعم

 نيحو ميهاربا غ وابدعب ناكلوقلا اذهوةبؤ رلاهنهنانيققحلار وهجهيلعىذلا الا لوقلاو ملسو

 اههفاو ركذفاهانعموةبآلا ل واتىلوقلا انهباحأ فاتخام ةلاسزلابهمرك اوةٌودنلاب هللاهفرش
 مهأطخو مهلهج مهفرعي ولوقللا اذه هموق ج ردتسين ًادارأمال- لا هيلع مهاربا نألوالاهجولااهوجو

 اساق هومظعاممظعمهنا ميهاربام_هارافاهياار ومالا لكن انو رياوناك مهنالاهتدابعو موجنلا ميظعت ىف
 تدثنللوفالاو هب 00

 نود بعياوناكموق ىلعدر وىذلا ىراوخلا لثك ذهل ثموةهولالا نماييف نودقتعياوناك اناطخ

 مهمسد نأ ىلا مهر ومأ نمريثكى هبأر نعنو ردصب او راصىت> كلذلهومرك اذهميظعتر هظافاهص
 فشكىتح مهلا اذهاوعدن نأ ىد:عىأرلالاقف ودعلا اذه ىف دو ر واشفدب مطل بقالودع

 مفديالورضيالو عفشالهن أمل نيبناسلف ايش نغب مفهيلا نوعرضتب ا ا ا ا

 هللااوعدف مهم لزنام منع فغشكحي !نالرلاس داكتحجو زعقللااوء دين أمه سمو ىراوحلامهاعد
 اذهلاق مال_سلا هيلع ميهارب انا يناثاا هجولااعيجاوما_ساف نو رداوناك ام مهنع فرصف ني صاخم

 كيل نر 1 10 تيل د زوز ماهنتنا وهو راهغتمالا لبس ىلع لوقلا
 / يس 7 ص و تس همس سس سو ومع رج تب ص تمصم رن صوت كج

 فرح
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 نم ئثهيلع فخ لف هشينالعوهرس مالا هلالج ند قوملا نم نوكسيلو ىف سا: عن الاق كلذد_:عةبمشلا

 لبق ناك مكهللاهدرف اذه عيطتستال كن |ىلاعت هللا لاق بونذلا ب ايصأ ع نعل لعجاماف قئالخخالامعأ

 ص فنار نة نوكيل ترانا تاوسلا ركل رآكلذكولوقلااذ- ه ىلعةنآلا ىنعف كلذ

 هذجأو ئث لكى طغو مظأاذاّن جاو ل يللا نلاقي (ليللاهيلعّنجاماف) ىلاءتهلوق هج اربخواس>

 )ىف راذهلاقاكوكى أ ارز هداوس هرتساذ | هيلع نحو ليلا

 كلذ ىف ةصقلارك ذا

 ناكو كلما ناعنكن بدورة نمز ىف مالىلاهياع ميهارب ادلوري_سلاورابخالا باعصأو ريسفتلا لهألاق
 كدلب ىفدلوب هناهلاولاقذ نوم<مو ناهكهل ناكودن دامع ىلا سا: اع دوهسأر ىلعجاتلا عضو نملوأ دور

 كلذاودجو مهنا لاقي وهب دن ىلع كك- املاوزو كم اله نوك, و ضرالا لهأ نيدريغي مالغ ةئسلاهدذه

 مىت>رمقلاو سما ءوضب بهذف عاط د فاكوكن أك همانم دورت ىأر ىدسسلالاقو ءايبنالا بتدكف

 قدلوب دواوموهاولاةف كالذ نع مطأسو ناهكلاو ةردعسلااءدفادب دشاعزف كلذ نم عزفف ءوضامط قد

 ىدلوب مالغ لك ذب يماف هيدي ىلع كنيد لهأ كالهو كاكا ملاوزو كك اله نوكيةنسلا هذه ىف كتتيحان
 0 متفاعل ليرد ءاسنلا ل زهد 5 هتمحانةنسلا كلت

 1 ميهاربإتلمخلاهمقاوف ضيحلا نمتروطدق ا

 لبا فرعي[ ةربذ دهب راجت ناك اهنالاهل < لعب لهنأف مهاربامأ أ نم ناك امالاهدنءاهسبخ ةبرقب ىلمح

 كلذب ثكف دولوملا كلذ ن.افوختءاسنلا نعمطزعو ركسملا ىلا لام راب دورك جرف ىدسلالاقو اهنطب ف
 لاقو: د_:عهرضحافهملاثعيفرز الاهموق نماد حا ريلع نمأب رف ةنيدملا ىلا ةجاحهل تدب من هللاءاشام

 كالهأ نمون دنالنأ كيلعتمسقفاف كد :ىقشلالا اهو كعب ألو اهب كيصو أن أب ح ًاةجاح كيلا فن اهل

 ىلءتلخ دول لاقمأ كلما ةجاح ىضقو ةنيدملا ل-خدف هتجا< هاصواف كلذ نمىن.د ىلع حش 05 ارز ”1لاقف

 ةلوالا همأهي تلج دقدي كانرب_تأىذلا مال_هلان ادور ناهكلالاق ميهاربا مأ تلجا لس اب عنبالاق
 اهباععلطي نأ ةفا. ةب راه تجر ضاخئ اهذ_خأ اومهاربا مأةدالو تنداماف ناماغل ا عيذب دورت ىماف

 ا.متاباهجوز ترب_خاف تءجر م ءافلح ىف هتعضوو ةقرخ ىفهتفل مث سباي رهن ىفهتعضوفااولاقاهدلو لتقيف

 دسوهيؤهاراوفروناا ىفابر سهل ارفحو ناكملا كلذ نمد ذخافهوبأ هيلا قاطن افا ذكعضوم ىفدلولا ناوتدلو

 قاطلا مهار دم أت دجوا ل قحسا نبد#لاقو هعضرتفهبلافلتح هم ًاتناكو عابس ||ةفاكةرحصب هنإب

 هيلع ت دس مدول اولا مصيام هن اموسلف ا او مها اربااهبف تدلوفاهنمابب رق تناك ةراغمىلا الما تجوخ رح

 قوروب ألاقهماهباصءوهوايحهدجتف ل عفامرظنتل ه- لا فاتت تناكواهنبي ىلا تعجرمأ ةراغملا باب

 نمو انمس ممصأ نمو ذب ا عيصأ نمو ءامعبصأ نم صعهن بوف هعباصأ ىلا ننرظنال محور مالا

 تدلوتلاةفلءفاماهاج- ٠ نعم يهاربام [1لاسدقرز آناكق حسا نب دم لاقوا ارفع بصأ نموالسع عبصأ

 ةراغملا ف ثكمي لف ةنسلاكرهشلا فو رهشلاكمويلا ف بشي ميهاربا ناكو اهنع تكسواهق دصف تا امالغ

 نالاقو ضرالاوتاومسلاق واخ فر كسفتو رظنف ءاشعهتجرتاف ىنيجرخا لاق ىتحارهشر شع ةسلالا

 ىنراذ- هلاق ايكوكى أرفع ءامسلا فر ظنو هريغهلا ىلام ىذلا ىف رلىناهق - سو ىنمعطأو ىنفز ر وىنتلخ ىذلا

 هعم :ًاوىف ل اد هلاق اغزاب رمقلا ىأراماف نيلذآلا بحأ االلاق لذ ًااساف باغىت> هيلار ظني هروب هعبنأ 5

 هتيحو تماتتسادقورزإ] أهمد ؛ أىلاهب تعجر مثهرخكى لا !ذكه لاق سمشلا تعاط مب اغىنحهياارظني هريصب

 200000 0 ل 1 222222222222222 2 521 5224446464646464642421212جس ا ؟<#خذذخااااا212<1#ةشذةذ-ك4042929092909295959ئثئث--

 ىأ (ليالاهيلعّنِج اماف)

 لاق ىلع فطء وهو لظأ

 كل ذكو هلوقوهيبال مهاربا

 ةيضارتعاة|ج ميعاربا ىرن
 فوطيءملاو فوطعملا نيب

 ىأ (اكوك ىأر) هيلع
 ناكو ىرتشلاوأ ةرهزلا

 نودبعي همو-قو هوبأ
 رمقلاو سمشلاو مانصالا

 نأ دارأق بك اوكلاو
 مهنيداف اسال ىلع مهني

 قي رطىلا م هد م نأو

 ا وا رانا

 حيحصلار ظنا! نامهفرعيو

 سيلاهم أيشنأىلا دوم
 ثودحلا ليلد مايفلهلإ
 اهثدح ًاثدحماط نالو اهم

 اطوفًاواهعواطرب دارب دمو

 رئاسو اهربسمو اطاقتناو
 بكوكلاىأ ارامافاطاوحأ

 لاق) هنودبعياوناكىذلا

 مطلاق ىأ (ىفدأ رادع

 دارااوا اك عزف 0

 اراكناو مهم ءازهتسااذهأ

 قتكت برعلاو مويلع

 ماهفتسالا فرح نع
 ناحدصلاو توصلاةمغنب

 فصني نم لو_قاذه

 لطم هنأهماع عم همصخ

 ري غوه ام هلوق ىحف
 ىعدأهنال هبظ لل بصع”م

 نم ىجنأو قحلا ىلا
 ا هياعركيم بغشلا

 ةججاب هلطبيف هتياكح



 نانيباسنلا نيب فالخ

 فاعوهو خراتهيبأمسا

 ذختتتأ ) لعافهن زوهيبالن اس

 ماهفتسا (ةطاامانصأ

 ةطااهذختنأى أ خبب ون

 ىنا) ةرطالا قست ال ىهو

 لال_-ذىف كموقو كارأ

 اكوىأ (كلذكو نيبم
 ىرث) كرسشلاحبقءاني رأ

 تاومسلا تت وكلم مهاربإا

 هتريصب ىرن ىأ (ضرالاو
 تاومسلا قاخ تتاطل

 لاحةباكح ىرنو ضرالاو

 نم غاب أت وكلملاو ةيضام

 ءانتلاو واولا نال كالملا

 دهاجملاق ةغلابلل نادازت
 عبسلاتاومسلاهتجرف

 ىهتاىتح نييفامىلارظنف
 تجرؤو شرءلاىلإ هرظن

 ىتح عب_سلا نوضرالاهل
 ْن 77 نويفامىلارلغأ

 كلذاذلعف (نينق وملا نم

 نمنوكيلو لدتسلوأ

 انايب نقيأامك انايعنينقوملا

 ١ ال

 فذ رزكدباءاي< ببال مهاربالاقذاوهانعم ل بقو مهماماب سان لكوعدن موب هلوقكو هفهلامسا بوبحن وأ
 لقتامو هبهام«ىلاعتةلن نال مهارباىنالمسار زنا لوالاوه حيحصلا وهماةمهيلافاضملا مقأو فاشملا

 نمريسلالهأو رابخالا ب اأن ع هوان امنامهمالرظأ هيفف خراتهمسانا نيخرؤملاو نيباسنلا نع
 هللا ىل_دىنلا نأ ةرب رهىلأث يد نم هدارفا ف ىراخبلا جر دقو مهلقنب# ريعالو باكا لهأ

 ىنلاهامسف ثيدحلاةربغو ةرتف رز اهجو ىلو ةمايقلا موي رزاهابأ مالسلا هيلع مها اربا تاي لاق )سوهيلع

 هلوقو © ملعأةللاو خرانالرز ؟ىلصالاهمسانا اذهب تبثف خراتهابأ لقب لو اير لسو هيلعهنلا ىلص
 اهدبعتةطآ امانص أذ خدت أرز آهيبال مهاربالوق دمحاب كموقلرك ذاهانعم(ةطآ امان ص ذختتأ) ىلاعت
 ديدحوأ ةراخوأ ب شخ نمذختب ىذلالاثعلاوه ومص عج مانصالاو كقزرو كقل ىذلاةلل نود نم

 مها اربالوقي ىنعي (نيءملالض ىف كموقؤ كا ارأفا) اًضيأ نولاوهو ناسنالاةروص ىلءةضفوأ بهذوأ

 قحلاق ب رط نءىنعيلالض ىفةط ا اهنو دخت وكعممانصالا نودبعي نيذلا كموقو كارأ قت ارز ؟هيبال

 ٌكرشم ىلع جاجت>اةبآلا هذهو عفنتالورضنال مانصالاهذهن ا كشيالهناف كلذرصب أ نا نيد ىنعي نيبم
 نوفرتعي و )سو هياعهللا لد مهاربا نومظعياوناكم منال هموقو هببالهتجاحتو ميهاربالاوحاب برعلا
 نيكرشملا ىلع جاجتحالا ضرعم ىف هموقوهيب أ عم مال_سل هيلع مهارب|ة.هق هللاركصذ مرجالؤوإطفب

 ةريصبلا ميهارباني رأكوهانعم (ضرالاوتاومسلات وكلم مههارباىرن كلذكو) لجوزعهلوق ُ
 ضرالاوتاومسلات وكلم هيرن مانصالاةدابع فلالضلا نم هياعاوناك اموهموق فالخ ىف قا او هنيد ىف
 نيعبها ارأ ناك ىلاعت هنال مها ارباىرن كلذ كو هلوق ىف لمة سلا ظفلب ةب ؤرلا هذه ن ءربع ببسلا اذهلف

 ضرالاو تاوملا توكلم كلذد_هبهارأ نابهللاهازف- مهفلافن قملاربغىلع هموق وهاب نا ةريصبلا

 توجرلاوتويغرلاو توبهرلاك ةغلابمالءاتلاهيف تدي ز كلملات وكلم او ىنعملا|ذط ةرابعااهذهتنسفم

 ريبج نبديعسودهاجلاقو ضرالاو ٍتاومسلا قا ىنه» سابع نبالاقو ةجرلاو :بغرلاو ةبهزلا نم
 ىسركلاو شرعلا ىأر ىتحتاومسلا نعد ف شكو ةرخص ىلع ميقأ هنا كلذو ضرالاو تاو لا ٍتاآى نإ
 هناكمهاني رأىنعي ايندلا فهرس هانت اوهلوق كل ذفةنإل1ىفهناكمىأر ىتحو بئاجتلا نمتاومسلا ىفامو

 ىوغبلالاق بئاجملا نماويؤام ىأرو نيضرالا لف_سأ ىلار ظن ىتح ضرالا نعي فشكو ةدجلا ىف

 الحر رصب أ ضرالاو تاومسلات وكلم ميهاربا ىأرامللاق ىلع نعمهضعب ه«-هفرو ناماس نعىورو ظ

 كرابتهللاقف هيلعوعدي نأ دار أفرخار صب أمث كالهف هيلعاع دفرخار صب أمن ثااهف لع اع دف ةشحاف ىلع

ٌ 

 لالخ ثالث ىلع ىديءنمانأاف اف ىدابءىلعنوعديالفةوعدلا باجل جرتنأ مهاربااب ىلاعتو

 ناوتوفعتئش نافىلا ثعبي نأاماو دب عت ةمسنه دمج رخأن أاماو هيلع بونافىلابوت,نأاما
 رمقلاو سمكلاتاومسلا توكلمةدا:ةلاق هئارو نم هج ناف ىوتناو ةياور فو تبقاعتتش

 وأرصبلا نيعب تناكلهةب ٌؤرلاهذ هىففاتخاو راحب !اورجشلاو لابجلا ضرالا توك مو موجنلاو
 شرعلاىأر ىتحتاومسلا ميهاربال قف رهاظلار صبلا نيعب تناك اهناامه دحأ نأ وق ىلعةريصبلا نيعب

 توكحلمنالةربهباانيعب تناك ةيؤرلاهذ_هنا ىتاثلالوقتلاواهنطب فامىأر ىتح ضرالاهل قشو
 ةربصبلانيعب تناك ةيؤرلاهذهناا دهم نابف لقعلابالا فرعيال كلذو كلملا نعةرامعضرالاو تاومسلا

 (نينقوملا نم نوكيلو) ى لاعتهلوقو ضرالاو تاومسلا سفن ضرالاوتاومسلا توكل دارملا لاقي نالا

 ن.نوكحيلو هبلدتسا ضرالاو ت اوما توكلم ميهاربا ىرن كل ذ.كو هانعمو ىن#عملا ىلع فطع
 كفذياللاخلال اوأ ف ناسنالانال ةهيشلالاوز دعب لمأتلا ببسب ل_صح مع نع ةرابع نيقيلاو نينقوملا

 تلازو باقلا ف ةبن امطلاو نيقيلا لوصحلاببه_ستراصت قفاونو لئالدلا ترثك اذافكشوةهبش نع |



 01/0 هيلاهنوء دي نوملسملاوناطيشلا تاوطخل عباتلا مال سالا قي رط نعلاضلا
 ا 277227222222222

 تاحأ ناو كلهو لذ ناليخاا باج أناف هذي نإ 1ىزدت ناري يبت مولا نوع ناليغل لكك

 هعرمش ىذلا هن دوهدايعلهكو اىذلاهللاقير طنا ىنعي( ى دطاوههللاىده نا لق) ملسو ىدتها هباغصأ

 ىدهناف كلذ لءفنال لوقيهناك اهتدابع نءرجز هيفف مانصالاةدايعالةماةتسالاورو:لاو ىدطاوه مط

 ىذلاوههنال( نيااعلابرل)ةدابعلا صاخنو لس نان سمأو ىأ (رسلاع زي تدحألاع اولا

 برةءامامهمف نال ىوقتااوالصا|ةهاقابان سمأ أوى (هوقئاوةالصلا| اوميقأناو) هريغالةدابعلا قدتسإ

 ىذلاوهو) لجوزء هوقو 5 اعالي زحيفةمارقلا موب ىف ىنعي (نورش تهب ١! ىذلاوهو) هيلا

 | هعنص ل عج هنالماللا ى :هعءايلا نوكاذ هىل.ف ق-للاراهظا ىنعي (قملاب ضرالاو تاومسلا 0

 ا هم الكب اهقلخ لق و قد تالذ لكو ههدص نا ةتاوهماعلومشوهن ردق لاك اهقلخ ليقوه تن ادحو ىلع اليلد

 | نكلوقي موبو ) قواخب قولخم اح ال هنال قوات سد ىلاعت هللا م الكن أ ىلع لما دهيفو .ركهلوقوهو قحلا
 نوكف“ نكضرالاوتاومساللاقموب ل :ءملاو ضرالاوتاوم.سلا ىا ىلا عجارهنأ لي قو (نوكيف ١

 نوثوميفاوتوم قلخا لوي 0 ولاقهناك باس 1ك اوثعبلا ةعرستهيلع لدي وةمايقااىل ا لبقو

 ا ٌ 1 كرابن ا لوق نأ ىب(قحاءاوق) ءايخلا نوموتيت ادت

 درفنماهناو كلاش 0 وبهلع ناتمالدنال رخآلا اوارن دلا ف تقو لك ىفاصل اخ ىل اعتو هناء مسهل

 رك

 دقايندلا ىفاوناكنيذلا كواملارثاسوةنءارفلاوةربابحلا نم لطابلاب كالملا عدي ناكنمناوذُئموب كلاب

 كلما نمهنوعدياوناكئذلا نأ اوهلعوهيفدل عزانمالهناوراهقلا دحاولا هند كالا | ناب اوفرتعاو مهك-املاز

 لهأ ةغلوهوهيف خفنب نرقوهم .وقلاةفةبآلافروك دااروصا|ىفءاملعلا فاتخاو رورغولطابايندلا ف

 صاعاا نب ورم نبهللا د.ع نءىوراملوقلا| ذهةدص ىلء لدن وقوبلا ةئيهكن رقروصلادهاج لاق نولا

 نعىذمرتلاودوادوبأ هج رح أهيف فني نرةلاقف روصلااملاقف لس و هيلع هللا ىلص ىنااىلا ىف ارعاءاجلاق

 ىنحونرةلانرقلابحاص قتلا دقو متن أف يك إسوهيلع هللا بصل الوسر لاق لاف ”ىردخلا ديعس ىفأ

 للا لوسراب لعفن فيك اولاقفهئادأ ىلع ل قث كلذ ناكف خفنيف صوب نأر ظنني هعمس ىج_صأو هتوبج
 لاقو ىذمرتلاهج رْخأ هللا ىلءانلكون لاقاسع رواناكوت هللا ىلع ليكو لا منوهللاانبسحاولوق لاق لوقن فيكو

 لوالالوقتلاو لتاقمو نسحلا لوقا هواببف حورلا مننب اهؤ ايحااهيف خفملاوةروص عجر وصلاة ديبعوبأ
 روصاايدارملا نأ ة:#سلا لهأ عاجالو ى رخأ هيف خمنأ منى :رخأ هلآ ىف ىلاعتهلوقلو ثيدلا ىف مدقتت امل حصأ

 بيغلاملاع) ىلا عت هلوقو باس>لل ثعبلا ةةيفنو قعصل ا ةخفن نيتخفن ليفارسا هيف خفشي ىذدلانرةلاوه

 قنعل ( مك طاوهو) ئثهملع نعبي ءغالقهنودهاشإاموهدامع نع باغام لعي ىلاعت هنا ىنعي (ةداهشلاو

 ميال مارا كاع هوقو رشواربخ منول هفيام لكب ىنعي (ريبخلا)هقلخريب دةوهلاعفأ ت5

 وهو ميهاربا ىأ مسارز اكاحضلاو ىاكلاو قس ندم لاقفرز ا اففا ىفءاملعلا فاتخا (دزك ا

 5 نا ءامهارباىنال نوكيا ذ_ه ىلعفة.جكلاءاخلابمهضعب وةلءهلاءابحلاب مهضعب هطمض حررات

 هلبقل حراتو ر ز [ىلصالاهمسا نوكين ألم :<يف د_> او للجرل نامسا ليئارساو بوقعي لثم حراتو

 مهارباوب أر ركن اكو كلذب فرعيل حراتهمسا نيخرؤملاو نيباس ذلا دنع ناكناورّزآهامسةنناو سكعأاب و

 جوعملا مهمالكف هانعمو بيعو سسرز 1ىميتلاناماسلافو ةفوكلاداوس نم ة هب رقىه مو لوك نه

 لقوة.سراف ةإءلقاظافلا نارقاا فن ًازّو نمبهذم ىلعاذ هوةيسرافلاب وهو مرطاخيشلا لبقو

 مسار ,ز ادها2و بيسملا نب ديعسلاقو قا نع ه-غي زوهرفكب بس همذ ردباع مها ارباناكف ءيطخ اوه

 دويعملا كلذ مسا ل_عج مح 1 0 مء نمنال مالا انهم دامسا اوه دعي مهار ,ادلاو ناكمهص

 ىدهن ا لق) مهبلا تفتلي الف

 هءارواموددحو (ىدما

 ]< (انمأ او) لالخ

 ل2 لع تطل تملا
 ىدطاوه هللا ىد_ه نا

 هناك ن الوم امه ىلع
 5 ع هلق لق

 (ةالصلا - ناو

 لسن نال ان عأو ريدقتلاو
 مالسالل ىأ اوميقأنالو

 هوقتاو) ةالصلا ةماقالو

 (نورشدحن هيلاىذلا وهو

 ضرالاوتاومسلا قا
 اقحموأ ةمكحلا (قحلاب

 (نوكيف نكلوقي مورد )

 باوجلا نودربخلا ىلع
 موبوادتبم(قحلاهلوق )

 مهيلعام دقمهرب_خ لو

 كررت جلا وب لوخت
 كلو_ق ىأ قدصلا
 ةعجلامو نثاكقدصلا

 قعللاو نيالا ىنعع مويلاو

 ضرالاوتاومسلا قاخهنأ

 ناحو هيك قلاب

 ءام_شالا نم ئشالوق»

 ْئشلا كلذ نوكيف نك

 الىأةمكسحلاو ق+لاهلوق

 هلو باوصوةمكح نعالا

 موب) ريخو أدتبم (كالملا

 هلوهوقلفرظ (خفني
 نرةااوه(روصااىف) كلما

 ةروص عجوأ نمعلا ةغلب

 رسم صصخلالاااالل 222 للا سلسل سٌاٌش2ش2ُا 2 ا ااا ا بيا راعوه (بيغاماع)

 هنالهشلوأهس أمساوه(رراهسال مهاربالاقذاو)ءازحلاو باسحلاب (ريبخلا)ءام>الاو ءانؤالا ىف( مك اوهو)ةينالعلاورسلاى أ(ةداهشلاو



 (تبسك امب سفنلمستنأ) نآرقلا ظعو (هب 11 واين دلاةاينلا متر غو) را اون نانمالا لع تيان هقروتتاو
 مفدي( عيفشالو) ةوقلاباهرمعني (”ىلوهللانود نما سيل ) ماملا لاسب الا لصأ اواهنسكء وسب نهترتو با .ذءلاوةكل طا ىلإ لستنأ ةفاخم

 اعيفشو ايلوةمداع سفن لست نأ ةهاركن ار قلاب رك ذو ىنعم او سفنل ةف_داط سيلهلوق نال حيحصلا ىف تدك ىلع فقوالوةلئسملاباهنع
 (لدع لكلدعتناو) اهمسكي

 ٠لعافوهزمع ىدفملا ل دعب
 ريمضال (اهنم دخؤيال )
 ردصمانهلدعلان ال لدعلا

 اماودسالاهنلا ةقا راف
 لدعاهنمذخؤيالوهلوقىف
 حصفهب ىد_فملا ىنعميف

 (كئلوأ) هيلا هدانسا
 مهنيد نبذ ختملا ىلا ةراشا ١

 اك وهواوطو اعل

 امهباواسأ نيدذلا) ربخلاو

 بارسشمط)هلوقو (اوبسك

 نيس ءامىأ (ميح نم

 كماوال ناثربخ راح

 نولسبلا كئاوأ ريدقتلاو
 ميج نمبأر ش م-طتباث

 ملأ باذعو) 1

 (نورفكي ارناكامب

 لقيركبىنال(لق) .هرفك

 ناكو نجرلا ديع هنبال

 ةدابع ىلا هنأ وعدب
 درعنأ (اوعدنأ) ناثوالا

 مفانااراضلا (هللانودنم)

 ردقي الام (انعفني الام

 هانَوَعَد نأ انعفن ىلع

 هانكرتنا (انرضي الو)

 ىلع) درنأو (درنو)
 ىلا نيعجار (انباقعأ

 انادهذادعبإ) كرشلا
 نمانذةنأو مالسالل (هنلا

 فاكلاو نملاةدموناليغلاهب تبهذ ىذلاك (نيطايشلاهنومتسا ىذلاك ) مان. دالاةدابع

 ىدافلا نال ةيدفلالدعلاو ءادف لك دف:ناو ردصلا ىلع بصن 2(
 0. اسال ا حس وب < حم + يسمح عصا ص كم عل و علل لا عج ع مص مو طعما سم ع < رج ل تبعا ااا تح مساس ب مص ففاطشا ل كيو عم

 هباور خس ثيح كلذواوطوابعل مالسالا نيدوهوهيلااوعدوهباو سعأ ىذلا موني داو دختا نيذلا نيكر ل

 اوبعل نآرقلا اوعمسأ اذا اوناكرافكلا نال يةواوطوابعل مان صالاة دابعاوذْختا مهنا لي ةوهباؤزمتساو
 نويعلباوطو ارعاوهد_يعىنعي منيدموق لك لكافا ديعموق لكل لءج هللا نأ لم ةوهعامس دخع اوطو

 موبورنلا دينعور طفلا ديع ل ثم هيفريخلا لعفواريبكت و ةالد مه ديعاوذا مهناف نيماسلا الا هيف نوهلي و
 بلغوا: دلاةارحلا مهت رغمما ل_جالاوط وابعلم_منيدا اوذختام هنا ىنعي (ايندلاة ايلا مهترغو) ةعجلا
 مههيداوذحتا نبذلا داب رذوةبالا ىتعماوطوابعا مهن داوذاو قحلا نيد نعا ذرعاف مم واق ىلع اهمح

 ضارعالا كلذ خسن مث مع ضارعالا ىضاقياذ_ه ومعازممساو مهب دكت لابتالو مؤكر تاو اوطوابعل

 اديحوتقلخ نموىرذ هلوقكوهفدي دهنلاج رخ جرح هنا ليقو ىدسلاو ةداتق لوقوهو فيسلاةب أب

 مهطلاخو مهترسشاعم كرت مهنع ضارءالابدارملا ليقو ةمكحةبالا نوكت اذ هىلعف دهاج لوقا ذ_هو

 نأ) نيكرشملاءالؤههب اظعو نآرقلإب رك ذوىنعي (هب رك ذو)هلوقهيلع ديو في وختلاوراذنالا كرا

 كيلعا ذهوهعنمو ئثلا مضومب رحتلاةغللا ف لسباا لصأو سفن لسبتالثا ىأ (تبسك امي سفن لست

 تبدكامببسب باوثلا نم مرحتو هج ف سدو نهترت تبسكاع سفن لست ىنءذ عونمب مارح ىأ لسب
 نءالاقو رانلإاب قرحت كاحضلالاقو منهج ىف ىنعي سبحت ة داق لاقو كلمت ل_سبت سامع نب لاقو ماثالا نم

 كلوتال كل عئارمشلا مهفرعوهظعاومو نأ رقلابمهرك ذوىنعملاو حضفتليقو تبدك اميىنعيذخؤتدي ز
 ىنب_(اه سل) ة :رخآلا فباوثلا مر حتواين دلا ف تبستك |ىتااتايانملا بسب متهجاف نهترتو سفن

 ةرخالا فاط عفشي ىنعي (عيفشال او) اه سم أ ىلإ ب رقتلىأ( ىل اوهنلا نود نم) تكل ه ىتاا سفنلا كال:]
 ةيدفلا كاتو. لدعلا كلذ ىنع. (امن.ذخؤيال) ءادفلا ل دءلاوءادف لكب دتفتن اوىنعي (لدع لكل دعت ناو)
 ىنعي (اوبك امياواسبأ) ايندلاة ايما ,مترغواوطوا عا ,منيداون كا نيذلاىلاةراشأ (نيذلا كئاوأ)
 ببسب مط كلذ (نورفكياوناك اسم ميلأب ادعو ميج ن٠بارسثمط)اوبستك اان ببسب كالطا| ىلااوماسأ

 نيذلا نيكرسشملاءال اؤط دجتاب لق ىنعي (ان :سغي الوانعفتي الامهللا نود نماوع دن لق ) ىاعتدل وذ مهرفك

 كرت نمر ضن الواه دبع نم عفنتال ىلا مان_صالا ىنءي هللا نود نم دبعن أ ىنعي وعدن كنابآ نبدىلا كوعد

 دي>وتلاو مالسالا نب دىلا ىنعبب (هللاانا دهذا كعب ) َّك ثلاىلادرناو ىنعي (انباقعأ ىلعذرنو) اهتدامع

 ضرالا نمَةب وه ىف« _:ةلاف نيطاي_ثلاهب تبهذ ىذااكىني (ضرالا ىفنيطايشلا هنوهتساىذلاك )
 كادت مفهيفدد رتاذاىمالا ف نالفراحلاقي(ناريح) لفسأ ىلا ىلعأ نملوزئااوهو ىوطا نمَهلَصْأَو

 باح أ نيطايشلا هتوهتساىذلاريحتملاا نط ىنعي (ىدطاىلاهنوع دي باحصأهل) هنمج رخل االوباوصا|
 ىتلا مانصالاةدابعىلاوعدب نم هللإهب رمض لثما ذ_هوانتث اهل نولو.ةب ىنعي انتثا) مهقتسلا قب رطلاىلع

 هب لضةقفر ف لج لك "ا اوقب عفش ورضيىذلا لج وزعهللاةدايعىلاوعدب نو عفننال اورضنال

 ميق:ملا قي رطااىلا ٍلهنولوةب مويلاهنوعدبهتقفروهبادك أل عؤ مق. لا قي رطلا نع ناطيشااولوغلا

 لعجو
 ضرالا فىوه نملاءفتساوهو نيطايلا هنوهتس | نم نيمب_ثم ٌسك- نأ ىأ انباع أ ىلع درن ىفريمضلا نمل ا ىلع صنلا لس ىف
 " عنصي ف يكىردبإل داما نعالاضا مات ىأ هنوهت-١لوعفم نملاح(ناريح)همهملا ف( ضرالا ف)هب وهتياطهانعمناك 'هبأبهذاذا
 هكنولوقيىد طاب ميقتسملا قب رطلاى هس قي رطلا وايمن (ىد ارا هنوعدي) ةقذز 6 ل ىوتسلملا اذط )
 اة طدباعل اوس" ناليغلا اوناسنالا ىوهت- هن نحلان الا ةبام ىلد ىنيماذهو مويئأبإل رمي 3 ندللاع انهمهملا ف ستعا دقو ) انقثا)



 سشيرف(كموق) باذعلاب وأ نآرقلإب (هببذكو نوهقغب مهلعا) ديعولاو دعولاب(تايآلا فرصن فيكر ظنا)فيسلاب ىنم ا ءانف نألي ربج
 (؟8) ١ لكز ظيفح (ليكوب كيلعتللق) مهبلزني نأ دبالوأ قدصاا ىأ ( قحاوهو)

 |:ةحو انلئالد نيبن فيكدتاب رظناىأ (تايآلا فرمصن فيكر ظنا) ىلاءتدل وقوف ىذمرتلا هج رخ اا منعنخ

 رفكلا نمهءلعمها+عاوعجرب واورجز:يف نوربتعي و نو ءهفب ىنعي( نوهقفي مواعل) نيب ذكملا ءالؤه

 ىأ (ليكوب يلع تسا لق هللا دنع نءاهنوك اوبذ.كمهنال قم اوهوتايآلا في رصتوىلا عجربريمضلا

 اهنالب قا لوبق نع مكّضارعاو عبي ذكسن ىلع مكب زاجأ ىتح ظفاحي يلع تسا نيب ذكللاءالؤط دجتاي لو
 صوأ لو هب ناميالا ىلاو هللا ىلا موعدأ امنا ىفاءانعم ليقو ماامعأ ىلعك-1ى زاجئاوهةهللاورذ_ةمانأ

 ىن«ليكوب كيلعتسا لقةنآلا ىنعم فل يقو فيسلا ةب" اب ةخوسنم ةبآلا نوكت لوقلا اذه ىلءفكب رحب

 ةمكغةبآلا نوكن اذه ىلعف رارسالاوربامضلاهب وكنا بال ل مءلاو رارقالا نم رهاظلاب بلاط اناا ظيف
 ةرخآلا ىفاما اوايندلا ىفاما هيلا ىهتدب ىهتنمو ةقيق> نآرقلا ارابغأ نمريخ لكس ىأ ) 1 لكدا)

 ىفباذعلا نمهب مه د عوام ناكسف ريخأتالو فاخري_غ نم هيف عقي ناكمو تقودب للا ربك ربخ لكل ليقو
 اذا 8 كاعتهلوق © ةرخالاىفاما واين دلا ىف اماربدخ | ذه ةعص ىنعي( ن روماعت فوس د) ردب مون مقوايندلا

 ءالؤه د ابحي ًاراذاو ىنعملاو مس .و هيلع هللا ىلص ىننلل تب ًاراذاو ىف باطخلا (انتانآىن وضوح نبذلا تأر

 ءاملاف ع ورسشلاوهة-غالا ف ضوحلاو كيااهانلزنا ىذل نارا ىنعيانتان[ىف نوضو + نبذلا نيكرسشملا

 رثك أن كل هيفاوذوافتو ث د! ىفاوضواخ لاقي هيف عورمشلاو ث يدا ىف ذخ الل راعتسي وهيفروبعلاو

 نيضناخلا عم ضوحنانكو هلوقهنموهيلع مذبامو ثرعلاو بعالاهجو ىلع ثيدحلا ف ضوخلا لمعتسيام
 انتاي[ىفنوضوخ نيذلا ناسن الااهمأ تي ًاراذاو ىن-عملاو سانا | نمدرف لكلا تب ًاراذاو ف باطلا ليقو

 هيلعلزن أ نميوهلزنأ نع و نارقلابءازوتسالا ىفاوعقو نيئمؤاا اوسلاجاذا اوناكنيكرشملا نأ كلذو
 ىت>) مهسلاجتالو مهكرئاف ىنعي (م6ءضرعاف) هلوقب ءازوتسالا تقو ىف ,هعماو دعمت, نأهنلا مهاونذ

 (ناطيشلا كنيستئاماو) هبءازهتسالاو نر قلا ريغ ىف مهضوخ نوكيىن> ىن»إ هريغش:دح ىفاوضوُك

 ف (نيلاظااموقلاعم) دعقتالو مهن مقف ترك ذاذا ىنعي (ىرك ذلادعب دعقتالف) مهعمت دعقف ىنعي

 هذ_هتازناد سايعنبالاق (ئث نممهباسح نم نوقتي نبذلا ىلعامو ) ىلاعتهلوق ُج نيكرشلا

 ةيآلاه ذه هللا لزئاف مهاهنالو مهكرتن نيح منالا فاحتان !نوملسا ا لاق ةباو رفوادب أن وذو مهو تببلاب

 ئش نم نيكر مشملا باس> نم م- عما سح نه 0 ازهتسالاو كرشلا نوقش ىنعي نوق:.نذلا 00

 هانعم ليقو ىرك ذمهو رك ذ نكلو ىنعي (ىرك ذ نكو) مهماث الو مهباسح نم ئممهياع سيل ىنعي

 اهنأ ىلا ر وهلا بهذواوب ز تسي واهم رفكيهللاتارآ متعمساذا نأ ب انكتلا ىف ؟ياعلزن دقو ىلاعتهلوق
 باسحب صاغ ناسن لكنا ىلعت ادا اهمال خسنلا هإ_خ ديالرب_هلاوربخ اهءالاهبف خسنال ةمكحم

 هوقو ةةو نم نوكتنالؤ ةظعوم اوريك ذتلا طرمشب مهعمد دوعقلا مط حابأ اغا ليق وهريغباسح اله_سفن
 ءالؤهدمخاب رذو ىنعي لسوهياعهنلا لص ىنلل باطخلا (اوطوابعا مهنيد اوذحتانيذلارذو) ل--حوزع

 ( ىناث - نزاغ - 5 )

 لكلا) رذنمانأا فاض أَىلا

 هب ابني ئث لكل (أبن
 مسهاب مهءابنا ىنعي

 هبم_هداعياو نويذعي

 رارقتساتقو (رقتسم)

 فوسو) هنمدباللوصحو
 اذاو) ديدهغ (نوملعت
 قنوذوح نإلا تأر

 ىنعي نآرقا |ىأ (اننإلا

 اهيءازهتسالا ف نوضوخم
 شيرق تناكواهف نعالاو
 كلذ نولعفي مهتيدنأ ىف
 الو ( م هنعضرسعأف)

 ىتح) مهتعمقو مهسلاجت
 (هريغثيدحىف اوضوخحي
 نئنيف لعام نآرقااريغ

 اماو) مهسلاجت نأ روحي

 ام(ناطي_ثلا كيب

 ىماش كندس هئعتسم

 الف) دحاو ىسنأو ىسأ
 دعب (ىرك ذلا دعب دعقت

 موقلا عم) ركحذن نأ

 نبذلا ىلعام و نيملاظلا

 نم ( مهءاسح نم نوقتي

 نبذلا ءالؤه باسح
 نآارلاف نوضوخي
 نم) ءازهتساو اب دكت

 نيقتملا مزايامو ىأ (ئث

 ام ئثم-منوسلاج نيذلا

 ممونذ نمهياعنوبساحي

 نأ ملع (نكلو)
 اذا(ىرك ذ) هوك ذب
 مايقاب نوطو< مهوعمس
 مطةهاركلاراهظاو مهنع

 مفروأ اريك ذتىأىرك ذمه ورك دب نكلو ىأ بص ىرك دىلل-#و مهتافعومو
 نبذلارذو) مهتءاساةهاركو ًاءايح ضوحلا نرم.ذت<مهلعا ( نوقت, مهلعل) فور بخلاوأ دتبم ىرك ذف ىرك ذمهياع نكلوربدقتلاو
 موبي تكتب لارتالو مهنع ضر عأ مهرذ ىنعمواؤ زهنءاو هباور خس (اوطوابعل) مالسالا نيدوهوهيأا اوعدوهوةلكىذلا (مهيداوذسختا



 نملاح(هنوعدن)ليللاو مغلا فامهالكو جاومالارحببلاوقءاوصااربلاتاماظ (18) وأامهطاوهأو امهفواخم نعزاحم

 هعار# :.
 ءاعدلا لاح ىف نياق ىنعي (هذه نمانتيجن أ نأل) الاحوالالاحارس ىنعي ةيفخوا ارهج ةناك-ةساو هيلا كنم 0 ا عض (

 هذه ىلع كل ىنعي ( نب رك اشلا نم ننوكسل) كالطا نمانتصلخو تاملظلاهذه نمانتيحنأ نأل عرضتلاو 0 00

 تاملظلا نم ىنمي (اهنمكيجني هللا لق) اهم منأ نملاهقحيمايقلاعمةمعنلاةفرعموهركسشلاوةمعنلا 0 0 17 5 00 : 5 4 ا(ةيفخوأا
 مغلاوه بركلاو اض.أ برك لكن مكبجني ىذلاوهو ىنعي (برك لكنمو) اهبف متت ىلا دئادشلاو نأا) نانا

 دئادشلاه ذه نمم_هاجنأىذلانابن ورقي مهنأدب رب (نوكرشن متنأم) سفتلاذدخاي ىذلاديدشلا ةلامالاو مصاع (اناجيأ
 وهلق)لجوزءهلوق ف عفننالورضتالىتلام نوكرشي رارقالا كلذ دعب مهنا مث ىلاعت هللاوه نا 3 رءهلوق :::الورضنال اا مانصالاهعمن وكر سشد رارقالا كلذ دعب ىهعا ىلا عت هنن : :

 انصاخ نأل نول اوقي ىنعلاو

 تاملظا (هذهنم)
 (نيركاشلا نمننوكتل)
 (مكيجني هللا لق ) ىلاعتهنل

 (اهنم) ىفوك ديدشتلاب
 لك نمو) تاملظلا نه

 متأم) فرحك غو( برك
 نوركشتالو (نوكرشت

 ىذلاوه (ردافااوهلق)
 وه وأ اردافهوّمفرع

 ماللاف ةردقلا لماكلا

 ىلع) سذجلاو دهعلا لمح
 اياذنع يلع ثعنت نأ

 ىلعرطمأ اك (مكقوف نم
 بام ىل_عو طول موق
 تحت نموأ)ةراخلاليفلا

 قرغامك (مكلجرأ

 نوراقب فس>و نوعرف

 متنيطالس لبق نموأ
 سو هوأ كلف سو

 مكسبلي وأ تابنلاورطما
 قرف كطاخم وأاعيش
 ىتشءاوهأ ىلع نيفلتخ

 ةعياشم مكنمةقرف لك

 مسه لاتقلا : كندا

 اع ثعبي نأ ىلءرداقلاوههنلانا كموقل دمعابقىأ (مكقوف نمابا ذعمكيلع ثعبي نأ ىعرداقلا

 تحن نموأ)طوا موقودومئوداعو حون موقب لعفاكنافوطلاو عيرلاو ةراخ اوةحييصلا ىنعب فوف نماباذع
 ىنعيم<فقوف نمإباذعدعاجيو سابع نب !لاقو نوراقو بيعش موقب لعفاكفسخاوةفجرلا ىنعي (كلجرأ
 لبق نم ىنعي كفوف نه كاحضا|لاقوءوسلا دبع ىنعي <لجرأت حت نموأ ةملظلا نيطاللاو ءوسلا ةئأ

 مهف ىمأ ىلع اوعمتجا موق لكو ةعيش عج عيشلا (اعيش سبل وأ )ةلفسلا ىن»» ملجرأت حت نموأمك راك
 م. ىّوقتي نبذلامهةعيشلا ل يقو اضعب مهذعب عبذي نيذلا ةعيشلا ىنع.و عيشتلا نمهلصأو عايشأو ةعيش
 اقرفكلعجيف قافتا طاخالبارطضا طاخ ؟سمأ طاخ ىنعباعي ثكسيلب وأ ةلوق ىف جاجزلا لاق نا الا

 اهيشمكسبلب وأهلوق سابعنبالاق (ضعبسأب كعب قيذب و)هلوق ىنعموهواضعب كضعب لتاقي نيفلتخم
 هق رفتم ءاوهأىنعي د ها لاقو ضعب ديب كّضعل لتقي هنأ نم. ضعب سأب مكعب قيذذي وةفلتحلاءاوهالا ىنعي

 ءاوهالاو فالتخالا نم مويلاسانلاهيف ىذلاوهدب ز نب|لاقو فالتخالاو نآفلا نم بف ناك اموهو

 دم ةمأ نم نيماسملا اهم ىنع موق لامقف ةبآلاهذهم ىنع نمف نورسسفملا فاتخا م ضعب ءامد مهضعب كفسو
 نمإبا ذعمكياع ثعبي نأ ىل ءرداةلاوهلهقهلوق ىف ةيلاعلاوبأ لاق ةبآلاه ذه تازئ مهفو لسو هياعهنلا ىلص
 نبرشعو سم لسوهياعةللا لصةنلالوسردعب ناتنثاتءاخ- باذع نواكو عب رأ نهلاقةبآلا <-ةوف

 ىنأ نعو خسملاوفسحلا ىنعي ناتعقاو دبالامهو ناتنث|ت يقب و ضعب سأب مهضعب قيذ ا واعيش اوسبلاف ةنس
 ملسوهيلعهللا ىلض هللا لو سرقافو دعب ناّدث تضم ةمايقلا موي لبق عفاو نهاكو لالخ عب رأ نههوحن بعكن با

 لاقومجرلاو فسحلاةلاحال ناتعقاو نادتثو ضءب سأب مهضعب ىيذأو اعيشاو سلا ةنس نإ رشعو سمخب
 نقفلا نم مهني ناك اماءيش كسبلي وأهنم مهافعاف دمت ةمالكلجرأ تحت نموأ مكقوف نمهلوق ىف دهاجب
 هللا بص للا لوسر ةافودعب لّقلا نم .هف ناك ام ىنعيضعب سأب كضعب قيذي وهريغداز فالتخالاو
 لاقك_ةوف نماباذعكيلعثعبي نأ ىلعرداقلاوهلق ةيآلاهذهتازنا لاق رباجنع (خ) مسوديلع

 قيذب واعيش <سبليو كهجوب ذ وعألاق <لجرأتحن نموأ كهجوبذوعأ لسوهياعهنلا لصةتلالوسر
 هيلعهنبا ىلص ىنلا عم لبق أ هنأ صاقو ىنأن ب دعس نء(م) 555 اذهوأ نوهأ اذهلاق ضعب سأب كضعب

 اليوطهب راعدو هعمانياصو نإ ةهكر هيف مكرف لخدةب واعم ىب دجيسب ماذا ىتحةيلاعلا نم موب تاذ ملسو
 ةنسلابىىمأ كا يالنأ ىف رتلأس ةدحاو ىنعنمو نينثا ىفاطعأف اثالثىف رتلأسلاقفانياا فرصنامث

 بابخ نعاهنعنف مهن مهسأب لعجال نأ ىف رتلأسواهمناطعاف ق رغاب ىتمأ كليطرأ ىف 7 واهيئاطعاف

 اهملصت نكست مل ةالص تيلص هللا لوسراياول ا تفاط اطاف ةالص لو هيل هلل! ىلصهنلالوسر ىلصلاة ترالا نب |
 ىتمأ كلبعال نأهنل أ ةدحاو ىنعنمو نيتنثا ىفاطعافاثالثاهف هللا تاس ىنا ةبهرو ةبغر ةالصاهنا لجأ لاق

 ضع ساب مهضعإ قبدبالناهتلاسواومناطعاف مه ريغ نِماَّو دع مهماع طلسيالن !هتلاسواهناطعاف ة:سب ىف اوكتشيو اوطاتخشيف

 ةالصا|هيلعهنعو فيسلاسأ,لاواضعب ؟._ذعب لت. (ضعب سأب ضع ىبذيو) لاتقلا محالم
 هنلأسوةشللذ ىناطعاف .هلجرأ تحت نموأ مهقوذ نمابا ذعىتمأ ىلع ثعبي ال ن أ ىلاعت هنا تلأس مالسلاو

 اري عنف
 قربخأو ىنعنف مهب مهسأب لعجالنأ



 امافمونلابهذاذا اهياادرتمثمونلا دنع ضبقتاحور ساوحلا هذه نمةساح لكل نام الكا ل هأضعب لاق كراونو كتايل ىف (نوامع

 موقت ىتلاىو-ةلاوىناعملاحاورالاب 61| دارملاو ل_جالاءاضقنا دنءالاضبقتالاهناف سفنلااهمايحتىنلا حورلا

 هبلغوأ يشر هق نم لكنالهنردقب مهلعىلاءلاوهو ىنعي (هدابع قوفرهاقلاوهو ) ىلاءتهلوق ُُق (نوامعت

 بهذماذ_ه بلغ وهنمر دق أ ىنعي نالف ىصأ قوف نالف ىمأ لاقي اكوهفةردقااورهقااب هيلع لءتسموهف

 تءاجاكاهرا مافاهيؤ فلسلا به ذمامأوهدابع قوفرهاةلاوهوهلوق ف قوفةظفل ىنعمىف لب وأتلا لهأ
 رهاةااوهىلا ءتةطاوهل لا ذم اهريسغل بلا غل اوهرهاةلاو ة-هج ىلع قالط | الو له وانالو فييكست ريغ نم

 ىلاءتهلوقو ُة ةماظلابرونلاو رقفلابىنغلاومادعالا داحالاوت .ولةايارهقفد دضإ ئثلكرهق 0

 نبذلا ةكئاللا ةظفطلإبدارملاو مويلعةظفحلالاسراهدابعا هرهقةلج نمنأىنعي (ةظفح يلع لسريو)
 لكعم نا ليق لاعفالاو لاوقالا نم كلذريغوةيصعملاوةعاطلاو رشلاوريدخا نم مدآىن:لا_هع أن وظفحي

 لاق ةئيسل_عاذاو نيعلا ب حاصاهبتك ةنسح لمع اذافهلاممث نع اكلموهنيع نعاكلم نيكلم ناسنأ

 قهلاعفوهلاوقأ هيلعظفح هب الكوم ةكئالأ ا نماظفاحهل نأ ملعاذاهنأن اسنالاب نياكومةكسنالملا لعج
 ىصاعملا كرثو ميرقلا ل هذ نعهلارجاز كلذ ناكداهشالا سؤر ىلعةمايقلا موبهيلعأر قتوهلرسشنت فتاك

 ةداتقلاق مهداسج | نوظفح ومدآىن نوظفح نىدلاةكن الملا مهةظفح مكيلعل سري وهلوقب دارملا ليفو

 كلم ناوعأىنعي (انلسرهتفوثت وملاك د>اءاجاذاىتح) هلمعودلج ا وهقزر مدآن با ىلع نوظفح ةظفح
 ةنآ ىفلاقو اهتومنيح سفنالا فوترهللا ةنآىفىلاعت هنلالاق تلق نافرمشبلا حاورأ ضب نيلكوملا توملا

 مبا هجو تلت ايآلا هذه نيب عيا فيكمف اذلسر هتفونانهلاقو كب لكو ىذلا توملا كلم كافوتب لق ىرخا
 هحور ض,ةب توما كلم هللا مأ دبعلا لج ار ضح اذاف ىلاعت هللاوه ةقيقحلا ىف ىفوتملا نأ تايآلا هذه نيب

 ىلوت موقللا ىلا تاصواذافدد_سج نمدبعلا كلذ حور عزنب مه ماي ةكحب الملا نمناوعأتوملاكلاو

 رك ذامئاوهدحوتوملاكلمانلسر هتفوتهلوق نمدارملا ليقو تايآلا نيب علا لصف هسفن توملا كلماهضبق
 هلتلع>و ءاش ثي> نم لوانتي تشطا | لمت وملا كل ضرالا تاءج هاجم لاقو هلاولفعت ع جلا اضفط

 لكم هب فيطي توملا كاموالار دمالور عش تيب لهأ نماماضي أ لاقو مهنم اهضب قيم سفنالا نوءزخي ناوع

 لسرلا ىنعي(نوطرفيال ,هو)هلوقو يو هب يجتسنفاهوعدب هيلع ترثك اذا حاورالا نا ليقو نات سم مول

 تولاابدابعلا در م ىنعي(قملا مهالومةللاى ا اودر مٌ) لجو ز ءهلوق و هنوعيض!الوهب او ىعأ ايف نو رمعقيال
 مهديسو مهالومةللا اولطايلابلاوم ىد أت حتاين دلا ىفاوناكمهنال قحلا هال اوملاقامناوةرخآلا ىف هللاىلا

 هنال بسد نم ع رس |ىل اع هنأ ىنعي (نيبساملا 8 رسأوهو) هلالا كحال ىنعي ( محلا هلالأ) قحلاب مهكسلام و

 لق) ىلاءتهلوق ف ضعب نع مهضعل باسح هلغشيالهسفنب هقلخ بساحنف دب دقعو ةب ورورك-ف ىلا جاتحال

 اذ نم هللا نود نم مانصالا نو دمعي نيذلا ارافكلاءالؤط لق د ايىنعي(ردبلاو ربلا تاملظنم كيج نم

 تاماظ نممكيجني ىذلا اذ نمو قرطلا يلع تملظأو متريحتو هيف مئللضاذاربلا تاملظ نم مكيجني ىذلا
 امعزاحر حيلاو ريلاتاماظ ل يقواودهت مفلبسلا مكيلع تملظأو قب رطلامتأطخافهيف متبكراذار حبلا
 ليللا ةماظ نمهيف عمجاام ىهربلا تاماظف ىلوأ ةقيقحلا ىلع ل+لا ليقو لاوهالاودنادشلا نمامهمف

 ةلئاطاجاومالاوة-فصاعلا حايرلاةملظو باحسلا ةملظو ليال !ةسملظ نمهيف عمت جأأم .رحملا تاملظو
 ةبجوملا بايسالاهذهعامتجادنعنادوصقملافكالطا ىف عوقولا نمديدشلا فود ااضيأ كلذ نم لصدعيف

 سس سس لسا كانالا كانا 01ه اونا 17773802 -

 اهبنوكيو ساوسحلاب
 ذ_خالاو رصبلاو عملا
 مىنعمو مشلاو ىشملاو

 مك وب ىأهيف 7

 ساوحلا حاورأ؟هلادريو

 ى :ركذم ىلعهب] د: سؤ

 بهذي مونلإب هنالثعبلا

 مساوحلا هذه حاورأ

 ىحاذكؤ اهلا اهدر

 وهو) امتومدعب نعال

 لسروهدابعقوفرهاقلا
 ةكحدئالم(ةظفح ىكيلع
 مهو ملامعال نيظفاح
 نوكيانويتاكلاماركلا

 نع دابعلل رجزأ كلذ

 اذا داسفلا باكنترا
 ًارقت مهفل اد“ نأ اوركفت

 ىتح) داهشالا سؤ لع

 (توملا م دحأ ءاجاذا
 لامجالا ظفح ةباغل ىتح

 ةكنالما بأدكلذو ىأ
 ىلاةارطاةدمفاكملا ممم

 هتفون) تاملا هينأي نأ

 تفوتسا ىأ (انلس ر

 ثوملا .كلم مطهره>ور

 هيفوتساو هيفوت هناوعأو
 وأ انقعسو ةزجن ةلافالا
 (نوطرغ.ال مهو)ورمع

 نورخؤيالو نوناو-تال
 همكح ىلا (ةللا ىلا اود رم

 نوفوتمادرىأ هناؤسو
 (مهالوم) ةكئالملا درب

 مها عىل ىذلا مهكلام

 لدعلا (قخحلا) مهر وم
 ريمي يسر م م ص صصص لااا ااظظا_رارب!©:+©؟>--_0>0[>-<-[>->-0©0-ال 383335

 مج بساك ب اسح نعباسح هإ+ثيال ( نيبساخلا ع سا اوه د( ريغا هيف كحال ذشم ولا (مكحلاهلالأ )نا نافصام# و قملإالا كال ىذلا

 (رمعبلاوربلا تاسملظ نم ) سابع كيجسني ( يجني نملسق )كا ذ [نم عمهاقبلا نمربخكابر نهىلادرلا لبقوةاش بلحررادقم ىف قلما



 لعج لاوحالاو لاجآلاو باقتعااو باوثلا نمدابعلا نعبائاموأ قز رلاو ب اذعلا نئاْزْس ىهو حافل اوهو حمتفم عج مئافملا (وهالااهملعبال
 اهحتافم /ءنمولافقالاو قالغالإباهنم قثوتسملا نئازخلا فامىلااهبل صوتي حتافملانال (1919) ةراعتسالا قيرط ىلع تافم بيغال

 اهيا لصوتاهحتتف ةيفيكو
 ىلا ل صوت اوههنأداراف
 لموت دو تالا
 حتافم» دنع نك هريغاهيلا
 اهصفلعي ونزاخالافقأ

 فاما نيم زكاووف
 مت افمهدنع ليق نزاخنا

 متافم كدنعو بيغلا
 هبيغل نمآ نفبيعلا

 ه.يعىلعرتسلا هللا ليسأ

 نم (لافاماعيو)
 (ردلاو)باودلاوتابنلا
 ر-هاوخلاو ناويحلا نم

 نمطقسنامو) امهريغو

 ىئالام (اهملعيالاةق رو

 لعيىا قارعتسالل نمو

 نك اهاوحأ او اهددع

 ةبحالو) هدعب وطوقسلا

 الد مرا تاهل

 فطع (سايالو بطر
 ىف لخادوةقروىلع

 باكىالا)هلوقو اهمكح

 الاهلوقلري ركتلاك( نيبم
 اهملعي الا ىنعم نالاهملعي

 نيبم باتك ىفالا ىنعمو
 حوللاوأ هلا لعوهو دحاو

 هلو_ةبةرفكلابطاخ مث

 (ليللبك افوتيىذل اوهو)

 نسعوكسفن أض بقي ىأ
 مانملا ف ماعلاب فرصتلا

 (رابنلاب مترجام عيو)
 مل)ماثالا نمد يف متبسك
 قكلقوبمن(هيف شب
 مكنعب مر دقتلاوأر اهلا
 هيف متحرجام لعيو راهنلا ىف

 متافمهدنءوهلوق ىف نب ١رسفملالاوق أت فلتخا مثتانكمملا لكىلءةلماكلا ةردقلاهنمدارملاو بيغلا نئازح

 هنلا ىلصهننالوسر نأ معن ب هللا دبع نعىورام ىعو سس بيغا مت افم ليقف (وهالا اهماع:ال) بيغلا
 نوكي امدحأ عيالو هتلاالا دغف نوك, امدح أ لعيال ىلاعتةنلاالا اهماعي ال سن بيغلا مت افملاق لو هيلع
 ءىجحىتمدح ىرددالو توم ضرأىأب سفن ىردنالوادذ بسكاذام سفن ملعئالوهنلاالا ماحرالا ف

 الاد أر طملا قايىت«لعيالوةئناالا دغىفام ملءيالوةثلاالا ماح .رالا ضيغت ام دحأ ملعيالى :رخأةياور فو رطملا

 لتاقموكاحضلالاقو ىراخبلا هجر أ هللا الا ةعاسلا ىتم معيالو تناالات وك ضرأ ىإب سفن ىردتالو هللا

 وهليقو باقعلاو باوثلا نم كم باغاموهءاطعلاقو باذعلا لوزن اعو ضرالا تاز بيغلامتافم
 نأدعب نكي ملاملعوهليقو مطامعأ ميتاوخوةواقشلاوةداعسلا نمدابعلالاوحأ لعو لاجآلا ءاضقنا
 هيلع هللا لص يبن ىفو أ دوعسم نب الاقو نوكيفيك ناكو نان وك الامو نوكيف يك نوك ذا نوك

 قازرالاو رادقالا نمضرالاوتاومسلا بيغنئازناهناسابعنبالاقو بيغلاتافمالا ئثلك لسو

 وهوالا ئثا-هبف ثدحالراصمالاو ىرقلار حبلا ورافقلاوزوافملاربلا دهاجملاق (رحيبلاوربلا ىفام معي و)

 امهنم دحاو لك ىو رحاماو رباما ضرالا عيجنالنافورعملارحبلاوربلاوهنء رسفالار وهج لاقوهملعي

 (اهماعيالاةقرو نم طقستامو) «ماعةعسو هتر دق مياذع ىلع ل ديام هناعدّةبم بار غو هناعونصم باي نم

 رهظتبلقنا# ملعيو كلذ نمرجسشلا ىلع ىتبامو قرولا نم طقتسإامددع معي هنا ىنعملاوةتباثو ةطقاسدب رب

 ضرالا نطب ىف ن وكيف ورعملا ب اوه لبق( ضرالا تاماظ ىفةبحالو) ض رالا ىلعطةستنأ ىلا نطبلا

 سابع نالاق (سبايالو بطرالو) نيضرالا لفسأ ىف ىنلا ةرخصل| ىف ىتا ةبهخلا ىه ليقو تن نأ لبق

 تيملا سبايلاو ىلا يطرلايدارملا ليقو تبنبالاموتبذيامدي ربءاطعلاقو ةيدابلا سبايلاو ءاملابطرلا
 تن ةلخادءايشالاهذه عيج نا تلق نافةسباياماو ةبطرامأ ءايشالا عيج نال ئيث لك نءةرايعوه ليقو

 مث افمهد:عوىلاعتهنلالاق امل تلق كلذةدئافامو رك ذلابءايشالاهذهدرف أ لف بيغلا حم افمهدنعو هلوق
 ةسوسحماءايشالاهذهرك ذف ليصفتلا لعل دياملاجالا كلذ دعب نمرك ذ لاسجالا ليبس ىلع بيغلا

 زوافملاو ىرقلاوندملا نم بئارغلاو بئاجتلا نمام_مفاملرحبلاو ريلارك ذ مدقفاهريغىلع اهبل ديل
 دعب رك ذم اهك اردا نعمصولازّمكياممتاقولخلا فانصأو ناويحلاو نداعملا نماهيفامةرثكو لابو

 معبال نكلد حلك اهاربةّباثلاوةطقاسلاةةرولا نال دحأ لك ادهاشموهو كلذ نم لقأوهام كلذ
 الاثم كلذ دعب رك ذمةبحلا ىهوةقرولا نمرغص وهام كلذ دعب رك ذ م ىلاعت هللاالااهقلخ ةيفيكواهد دع
 تراصف ىلاءتو هنا حبس هملع نءاهنم يش جرخيال هناو ءايشالا هذه ,رك دف سبايلاو بطرلاوهو لكلا عمج

 باةكىفالا)ىلاعتهلوق ع ريبخلا مياعلا ناصبسف عساو ل ءوةيلاعةر دقو ةمظعةمظع ىلع ةهينم لاثمالاهذه
 باتكلاب دارملانأ ىتاثلاو لدبي الوريغبال ىذلاهللا مع :وهنيبملاباتكلانامهدحأ نال اوقهيف ( نيبم

 ةدئافو ضرالاو تاومسلا قا نأ لبق ناكدقامو نوكي ام لعهيف بتكهنلانال ظوفح ا حوللاوه نيبملا

 او باسحلا ميظعت ىلع كل ذب هبنو هماعذافن ىلع ةكسالملا فقتل باتكلا اذ هىفاهلكءايشالاءاصحا
 باوث هيفامتايثاىلا وهف باتك ىفباقعالو هيف باوث الامد أ نمهنال نوعنص ام ئشهنوفيالهنأهدابع
 (مت>رحام لعيو) ليلا متماذا كحاورأض بقي ىنعي(ليالاب مكافوتي ىذلا وهو ) ىلاعتهلوق و عرس أ باقعو

 ةايحلا لجأ ىنعي( ىمسم لجأ ىضقبل) راهنلا ف ىأهيفك-ظقوب ىأ (هيفكشعبي متراهنلاب) متبسك ام
 منك امب) مربى أ( مشن مث)ةرخآلا ف( كعج ىمديلامث) ماعلا ىلعرمعلااءافيقسا دب ري تامملاىل

 نوامعت

 منك اهكشبنيمن) توملا دعب ثعبلاب<عوجر ( عج سمءيلا )لاك تسالا ىلع اجلا فومل (ىمسم لجأ ىضقيل) ها دعام فن ىلع



 لصفن نيبلا ل يصفتلا كلذ لثدمو ىنعملاو هتذسنو هتنيئسا أو نامتو ىصالا نايس لاقب مس .وهيلعةننأىلصل أوس 0 ليبسلا

 نأب جام مهنمالكلماعتف مهليبس حضوت: تاو همالسا ىجري نموهبلق ىلعع وبطموه نم نيمر 1 لا اوحأةفص قاهصخلنو نآرقلاتاب 1

 عمسلاو لقعلاةلداترحْزو 6| تفرص ىأ ( هللا نود نم ن وعدن نبذلا دبعأ نأ تد مىلالق) ليصفتلا كلذ انلصف هب لماعت.

 دمج ايلقىأ (لق) ىكلاعتهلوق هر انااىلا اوراصاذاةمايقلاموب نيمرجملا ليبس حضي ورهظيلو هانعمو

 اةواديع ىلا ءاعالا وأ تيهن ىنعي (هللا نود نم نوعدن نيذلا دبعأ نأ ت ين ىفا)» ,زلكرسشملاءالؤط

 امناو ىعدتو أ دبعت نأ نم سخ أ تاداجلا نالهنلا نود نممدنادش دنعامنوعدت ل يقول نود نم متأ

 ءا ارقفلا درطو مانصالا ةدابع ىنعي(مكءاوهأ عبنأ ال لق) ىلاعتهلوقوهو ىوما ليبسىلعاهنودبعي اوناك |[.

 نيكرمشملاءالؤط دجتاب لق ىنعي (لق) اهتدبعول ىنعي ( نيدتهملا نمان ًالمو)اهمتدبعذا ىنعي(اذاتالضدق)

 قحلا نيب لصفت ىتلاةلالدلا ةنيبلا ليقو ىف رنم نيقي ىلع ىنعي سامع نبالاق (ىف رنمةنبب ىلعفا)
 نمهبّتثج ىذلا نايبلاب مب دكو ىنعي (هبمتب ذكو ) ىف رةدابع ىف ةريصب ونا ب ىلع فا ىنعم او لطابلاو
 كرشلاداسفو دي- والا ةد ىلع لدن ىنلا تاعحاولا نيهاربلاو تارهابلا تاز عملاو نآر قلاوهو ىف ردع
 مويلعباذعلا لوزنب مهفوخ ناك سو هيلعهتلا ىبص ىنا نا كلذو باذعلا ىنعي (هب ن ولجتتستام ىدنعام)

 هيبن ى اعتهنلا يماف باذ_ءلا لوزن نم ىنعيان دعتاهب انثث ا دمعاب ن دوت واكو را واكتسياؤناكو

 الو ىلاعت هللا الا هيلعر دقي ال ب اذعلا لازن !نالهب نواجه ة#ستام ىدنعام مطل اوق.نأ سر الا

 كلذ ناهللا ملعافاهوحرتقاواه وبلطىت!!تايال| نواكتسيا ا دقن ىلءدح ار دقي

 نبذلااهم لجك سب ىلاعتهلوقهنموةعاسلا مايقب ن واتت اوناكل يقوهةلخ نم دحأ دفع سبل دع

 باقعلاو عئاطال باوثلاو ل طابلاو قا نيبهب لصفي ىذلا لا ىن-ءي (هللالا كلا نا) اهب نونمؤيال
 ءاشاذاب ا ذعلالازناب ىضة يرو نيفلتحلا نيب لصفي وهف كح ه عم سبل ةنلالا قاطملا كام ىأ ىصاعلل

 ةمجقملاداضلاب ضقي ىرقو ق>وهفدهب ربخأام لكنال قملا لوقيهانعموةلمهملاداصلاب ”ى :رق( قملا صقي)

 نإب زيمو لصفو نإب نمربخ و هو ىنعي (نيلصافلاريخوهو) قحلاءاضقلا ىذقي ىلاعت هنا ىنعيءاضقلا نم

 نولجتتسئامىدنعنأول لق) تا ا
 ميدقت عارسسالاو ةمومذمةلكلا تناكك ل ذلفهتقو لبق ئيذلا,ةبلاطملا لاجكتسالاو باذعلا لازنا نم ىنعي (هب
 نأول باذعلا لوزنل نيله سملا نيكرسشملاءال ؤط داب لق ىنعملاوة دو ةعرمسلا تناك كل ذلف هتقو ىف ئشلا
 مالا ىخقل) ىلاعتهلوقوةب وقعلاب لقي.الةان وذ ميلح ا نكلوةعاس كل همأ لهب نولجتسنام ىدنع

 (نيلاظاب لعأهللاو) باذعلا نمهبنولجتتستا. م انألو كنب و ىنيبام لصفنال ىنعي (مسي وى
 نيو م لا 1ر8 لدقو هيف نوعا قالا كفار كادقلل كر لعأدنا ىعي

 حتافمهدنعو) لجوزعهلوق ُُه مطاوحاب و نيملاظلاب لعأةللاولاقو مهنع» ,رخ أ كل ذلف باذعلاب لوكتسي

 م ب حسفملاو متافسعسو لال كب مستفمهيف لاقي و حيتاغم هعج قالغملاهب حتفن ىذلا حاتفملا(بيقلا

 نأ لمتع تيغلا حتافمه دنعوهلوقف حئافمهعجو حتفم ىهف ءايشالا نم فنصا تناك ناز لكوةنازنلا

 لعج دقف لوالاريسفتلا ىلعف نئازملاهنمدارملا وكب نأ لمت<واهمحتفي ىتلاحيتافملاهنمدارملا نوكي
 اهنم قيوعسملا كار را ىفامىلا اهم لصوت ىتلا ىهيتافملانالةراعتسالا قب رط ىلع حيتافم بيغلل

 عيمجالاعناك املىلاعتهنلانالانهه كلذ كوملاعوهفاهيفامىلا لصوت واهم حتفي فيك لعن ف قالغالإب

 هدنعو ىعملان وكت ىتاثلاريسفتلا ىلعو ةرايعلا» ذهم ىن_ملا| ذه نعربعب غب ملامواهنم باغام تامواعملا

 نم نو دبعنامةدابع نع

 عبنأال لاق) هللان ود

 فى :رجأال ىأ ع اوهأ

 اه ومتكلس ىتلا كتي رط

 ىوطلاعابتا نم مكنيدف
 وهو ليادلاعابتا نود

 اوعقوهنمىذلابسلل ناي
 (اذاتللضدق) لالضلا ىف

 لاضانافكءا اوهأ عينا نا ىأ

 امو (نيدتهلا نمانأامو)
 ىنعي ف ىف نب دتيهملا نمانأ

 نأقنامو كلذك مكنا

 ىلع هيناعبتم ىوطانوك
 ىنالق) هلوقب هعابتا سا

 قاىأ(ىل ر نمةندب ىلح
 هنأاو ىف ركفرعم نم
 هع ىلع هاوس دوبعمال

 ثيح (هب مب ذكو) ةحضاو
 ىلع ليقوهريغهب مكر شأ

 نم هج ىلع ر نمةند
 نآرقلاوهو ىل رةسهج

 رك ذو ةنيبلاب هب متيذكو
 ناهربلاليوات ىلعريمضلا

 مث نآرقلاوأ نايبلاوأ
 م-ونا ىلعلدامع هبقع

 باذعلاباوبقاعي نابءاقحأ
 نولجتتستام ىدنءام)لاقف

 ىذلا بادعلا وب(

 رطماف مطوق ىف هولجتتسا
 ءامسلا نمةرا# ائيلع

 ريخات ىف (هللالا حلا نا)

 نم ىضقبام لكى قا ضقيإ :نوقايلاهرثأصق نمهردقب وهب حيا يف ةمكسحلاو قحلا عبي ىأمصاع و ىزاج (قملاص قي) مباذع

 ءاضقلاوهلصفلاذا قحلاءاضقلاب نيضاقلا ىأ (نيلصافلاريخوهو) هلوقو ىضقي ردصل ةفص قحلا ءاضقلا ىأق م اف ليمتتلاو ريخأتلا

 ىضقل )باذعلا نم (هبنولجمتسنام) ىناكماو قردق ف ىأ (ىدنعنأوالق) نينك اسلا ءاقتلال ظفللاعابتال طخلا نم ءايلا طوقسو

 بيغلاتافمهدنعو) عد رأهنألعي تقو ف بادعلا يلع زي وهف (ناملاظلاب لع هللاو) ىبرلابضغالجاعكتكلهال ( نيب وىني سمالا



 منأىأ(ني نمميلعتلا ا ا يع هيسكوسل

 باب مسي نم مهب 0 ا
 اوفو لعانار المح عضتف كنع ايد ناك 1 5 5

 هللا سيلأ) هيلا انوقبسام

 نمي (نيررك اشلإب لعاب
 كءاجاذاو)هتمعن ركشي

 انتاي ابنونمؤي نيذلا
 نأاما (مكيلع مالسلةف

 مالس غيلبتبا ىمأن وكي
 نوكينأ اماو مسييلا هللا
 مالسلاب مهأدبي نابامأ

 مهمواقلاببرطتو مطامارك ١
 مكبر بتك )هوقاذكو
 ةلج- نم (ةجرلاهسفن ىلع

 مهرشبيل مط لوقيام
 هلوبقو هللاةجر ةعسب
 مدعو هانعمو مهم ةيوتلا

 (هنا)ا دكؤ ما دعو ةدرلاب
 لم نم) نأ كلريمضلا

 عراد اربع
 هامعىألاحلاعض ,ومىق

 هب قاعتياه لهاجوهو
 الهاج لعجوأ ةرمضللا نم

 ةعاطلا ىلعةيصعملا هراشأل

 دعب نم (هدعب نءبان)
 (حلصأ و ) لمءلاوأ ءوسلا

 روفغهنافإهتب وت صلخأو
 ىاش هناف هنأ ) ميحر

 ةجرلال دي لوالا مصاغو

 فوذحمادتبمربخ ىتاثلاو
 روفغ هنأ هنأثف ىأ

 و هاف 4 محر

 ىاثلاوةجرلا لدب لوالا
 مهربغ 2 ف

 متم لمع نمهنا ليقف ترسعتسا ةجرلا ناك فائتسالا ىلع

 ةبيغلا ىلع هابلاب ئرقو نهم رجا ءالؤه ىإ رطىنعي (نيمرجلا ليبس) كلن يبقي و دماب قما كلرهظيلو

 في رششلاو ىنغلاب ريقفلاوريقفلابىنغلاانيلتبا كل ذكحوىنعي (ضعبب مهنعب اننف كلذكو) لجوزع
 ءارقفل مهداسح ءافرشلاءاينغالاءالتباناكف هداضل ىلّبم دحأ لكف ف سشلاب عم عيضولاو عيضولاب

 كلذ ناكف كلذل مالسالا ف لوخدلا نماوعنتماف مهياعاوم دقتو مالسالا ىلا م ا ةباحصلا

 مل ةنتف كلذ ناكسف مهشيع بصخو مهقزرةعس نم نوري امافءانغالابءارقف | ةنتفامأو مطءالتباو ةنتف
 ءافعضلاوءارقفلا ىلع نم ىنعي (اننب نم مهماعهنلا نمءالؤهأ ) ءاسؤرلاو ءافرشل اوءايذغالا ىنعي (اولوقيل )

 سيلأ)هلوقب مهساجاذ ىلاعتهننا ىلع ر افكلا نم ضارتعا!ذهو مسوهيلعةنلاىلص هننالوسر ةعباتمو مالسالاب
 ىلاعتهلوق هم نب رفاكلا ن٠ نير كاشلاب لعأو مطاوحاب وقل لعأ !ىلاعت هنا ىنعي )نب 0 اشلإب لعابهنلا

 مهدرط نعهييب هللا ىهن نبذلا ف تازئ ةم ركعلاق( يلع مالسلقفانتاب امنونمؤينيذلا كءاج اذاو)

 لالب و ىلعو نامئعور معو ركبىفأ ىف تازن ءاطعلاقو مالسلاب مهأ دب مهآراذا سو هيلعهتلا ىبص ىنلا ناكسف

 ىنأ نب مق رالاورساي نب رامعو نوعظم نب نامءورفعجو ةزجو ربه نب بعصموةديبع ىفأ نب لاسو
 رذتعاو باطما نبر معءاجاملليقو ن٠ .ؤم لكفاهقالطا ىلءةبآلا نا ليقو دسالا دبع نبةماس ىنأو مقرالا

 لقف انتاي ابنونم وي نيذلا كءاحاذاو تازن :ريدلاالا تدرأاملاق وةمركع ةباور ىف تمدقنىتلاهتلاقم نم

 اذه ببسو بونولا يفي ذهو (ةجرلامسفت ىلع) كبر ىضقو كب رضرف ىنع ءب(مب ربك مكيلع مالس

 مرك أهنال مركلاو لضفلا ليبس ىلع ةجرلاهسفن ىلع -جوافدارأو ءاش فيكهدابع ف فرصتي ى لاعتهنا
 اهب وهف ةئيطخوأ ابن ذ لمع نملكدهاجملاق (ةلاهجأ و سككنم ل_#ع نمهنأ) نيجحارلا محرأو نيمركألا
 ليقو باوثلا نم هنافامو باقعلا نم«ةدتس|امرا دة: لهاجهنال ليقف لهما اذهببس ىفاوفلتخاو لهاج
 نمو لج لا ر يثك-لار يما ىلعةلجا.ءلاّةذالارث [هناالا ةم .ومذم حيبقلا لعفلاوءوسلا كلذ ةبقاعنا |ءناودنا

 | نسا مرالهاع نكمل ناو لها ىلا بن لاهجلا لعف لء فاى هنا ليقو لهاج و هفريثكلا ىلع ليلقلارث

 صاخأ ل يقو ليقتسملا ف لمعلا حاصأ ىنعي( علصأو )هنع عجروع ءوسلا كلذ هباكترا دعب نم ىنعي (هدعب
 اذاانكرانيد نب دلاخلاقددابعب (محر) 0 (روفغهناف) هلعف ىلعمدنو هب وب

 ةجرلا هسفن ىلعكب ربتك مكيلع مالس لقفان:اي ابنونمؤينبذلا كءاجاذاو لاق ةيلاعلا ىف ىلعانلخد
 ىرعلا نه .ضعبب رتتسيل مهضعب ناو نيرجاهملاءافعض نم ةباصعىف تلج لاق ىر دخلا ديعس ىنأن ءةبآلا

 لسوهيلعةللا ىلصةنلال ]وس نانا مقاتل الع ماقكإب و هيلعةللا ىلص هللا لوس .رءاحذا ان لعأرقي ؛ئراقو

 تانك عقتنانكو انيلعأر قيانل ”ىراق ناكهللالوسرايانلق نوعنصت متنك املاقمتلسف 2 فلا تكس

 مهعم ىسفنر بصأ نأت سعأ نم ىتمأ أ نم لعج ىذلا هند دا إسوهيلع هللا لص هنلال وسر لاقف ىل هن هللا

 000 ارت عد لانك قب ل دعلانطسو سو هيلع قس هنا لوسر لجو

 اورشبأ لس .و هيلع ةثلا ىلص هللا لوس .رلاق مث ى ريغا دحأ مهنم ف رع س .وهيلعهللا لص هللا لوسر تي راف لاق

 كلذو موف صنب سانا ءاينغأ لبق ةنجلا نولخد:ةما. هلا موب ماتلارونلاب نإ رجاهملا كيلاعص رشعماب

 هذهىف دمشاي كلانلصفاكو ىنعي (تايآلا لصفن كلذكو)لجوزءهلوقو ُُه دوادوب أهجرْخأ أ ماعةئامس#

 ةنيهاربو انجح ةلدأ كل ني نوزيت كاذك ك رشلا نمهياعمهاملاطباو ديحوت:لا ةص ىلعانلئالدةروسلا
 ىنعإ ملسو هيلعهنلا ىله ىنال باطخلا ىلءءاتلاب“ ى رق (نيبنسنلو) لطابلا له ركش قحلكر رقت ىلع

 هانعمو تابآلا لصفن كلذكو)
 بصنو تنؤتو رك ذتاهنالءايلاوءاتلا عمل بسلا عفرف عفرلاب هريغىدمبصنلاب (نيمرح ا ليبس) ركب وبأو ىلعوةزجءايلاب و(نيبنسنلو



 مله

 هيلعفللا ىلص ىنلاب شي رق نم الم ىمدوعسم نب|لاقوةبآلاهذهىلاعت هللا لز:اف كانعيابل دوس نب |
 نمالدب ءالؤهب تيضر دحياولاقف نيملسلاءافعض نم مهوحنو بابخولالب ورامتو بيهصهدعو سو

 كعبنت نأ مهتدرط نا كالعلف ,هدرطاءال و طاعبت نوكن ع نحنأاننيي نم مهيلعةنلا نم نيذلا ءالؤهأ كدموق

 فارشأ فلفو ن' ثرحاو ىدع نمطموةعيرنإ ةبدشوةعيدر ن ةبتعءاجةمركعلاقوةب آلا هذهتازنف

 اد كيخأ نبا نول بلاطاب أ ياولاقف لسو هيلعهتلا ىبصىنلا معبلاطىفأ ىلا رفكسلا نهأ ن ه فانم ديع ىن

 انعابتالىتد أوان دنعهل عوطأوانرودص ىف مظعأ ناك انؤافسعوان ديمع مهنافان ءافلحو اني ءلاوم 0

 تاعقولاطخلا نب رم لاةفهب ءوملكىذلابه دق ل سوه يلعهللا ىلص ىمدنلا ب لااطوب اىلافهلانقي دصتوهايأ

 نأن وفا نيذلاهب رذن أوةبالاهذهلجوزعةتلالز :ا نو ريصياذامىلاونودب ري ىذلاامر ظدن ىتح كلذ

 تاياورلا«ذه نيب تلق هتلاقم نمر ذ_تعافرمءاؤ-نب رك الاب لءابهنلا سيل هلوق ىلا مهب را اورسشح

 ةنيدلاب ناكناماس مالسا ناوهو ميظعدعب و ريثكق رف ترالا نب بابخو ناماس نعىتلا ىلوالا ةباورلاو

 ىلكلاودوعسم نبا نعىورام حيحصااوةيكمماعنالاةروسو حشتفلا دعب ,همواقةفلؤملا مالسا ناكو

 مهم رنوعد,نيذلا درطتالوهلوففةنآلا ىنعمامأو لعأللا او نيما ملا ءافعض ىنعيءال ؤهدرطا لسو هيل عةنلا

 نءمهدعينالو كنعع افعضااءالؤهدر طتالو ىنعي إ_سوهيلع هللا ىلص ىنلا هيف باطلا ”ىشعلاو ةادغلاب

 س'ىعنالاق ىمشعلاو ا دغلاب مهم رووعدب نيذلا ىاعت لاقةمهفصو مثمهرقفو مهفعض ل جال كسا

 تاولصا اهنمدار لا ناهنعىوردب ورصدعلا ةالصوحبصل ا ةالص ىب هل ىدعلاو ةأ دغلاب مسه رنود بعل ىنعي

 ةالصاا نالو تاولصا |ةقب عماموماعنومظاو.ه مهنالواميفرمش ىلعاهمبنت نيتقولا نبذ هرك ذامناو سما

 ديعس عم حيبصلاتيلص هاج لاق ىنءملا اذطةالصلا نعءاعدلاب ربعفرك ذلاوءاعدلاوةءارقلا لعل مشن

 ساجلا !اذهىلا سانلاعرسأام بيسملا نب ديع سلاف صاقلاس انلار دتب امامالا ملساملف بيسملا نبا

 انفرصنا ىتلاةالصا|ىفوهاءا اذهىفوألاق ىشعلا وةادغلابمهم رن وعد, ىلاعتهلوق نولو اني دهاج لاف

 فارشأ نم سانلاقف ملسوهيلعقللا ىلص ىننل عما اوناك ءارقفلا ٠ نماسان نا سابعا لاق رنآلا اهنع

 رك ذلاو ءاعدلاةقيق-هنمدارملا لق وانمااواصيلف كععم نيذلاءالؤهر خا فانيلصاذاو كلل نمؤن سانلا

 مهتعاطو مهتدابعب نوبلطي ىنعيهيجو نودي ريراهناا فرطهنوعدب ومهم رنورك ذياوناك مهنأ أىنعملاو
 نمامو ئش نم مهماسح نم كيلعام) ىلاعت هللا با اونن روبلاي سايعنءالاق وهل مهيتدابع ىف نيصاخ هلل اهجو

 مهلمتف مهقزر باسح كياعام ليقو ك ىمأ نوفاك« الو مه سعأ فاكنال ىنعي ( ئث نم مهماعكباسح

 نوكتف مهدرطتف) كنع مهدر طتالف ىلاءتهنلا وه قاخملا عيجل قزارلاا منام ماع كقزرالو كنع مهدرطتو

 مهماس> نم كيل عام هلوقوهو ىننلا باوج مهدراعةفهلوقف كسل ن ءوكنعم هدراطب ىن ل

 قنونعالاجتسادسر توعد نينادرطتالونزوقو حو ماسلا 0

 نعءارقفلا دراب مهامل|سوهيل هللا ىلصىنلا نا اولاقف ةبآلاهذهم مالسلاو ةالصلا ممياعءا هبنالا ةمصع

 نوكتف مهدرطةفهلوقوةمصعلا ف حدقي كلذو مهدرط نعهاهنو كلذ ىلعةللاهبتاعفارسثالا لجال سلجم

 لدجال مه راطب مهالو مهدرطام مسوهياعهللا ىلصى ىنلاناجاحتحالا اذه نعباوحلاو نيلاظلا نم

 ىف فارشالاءالؤوب فطاتلاوهو ةحلصا مط اذه ناكامنا اومهرقف نم فاكدتسالا اومهب فافخةسالا

 ءارقفلاءال 0 ابناجلا اذهحيج رت ناكف مالسالا ىف مطاخدأ

 عضونخالا فرقا! ناف نيلاظلا نم نوكستف مهدرطتف هلوقامأو مهاندأو هنم هب رقفمهدرطإ مطانمىلوأ

 مهدر طب مهنالف ببر رقتلاو مظعتلا نوقحت_يءافعشلا ءارقفلا كئلوأ نا نمل نوكرف هعضوم ريغ ىف ئشلا

 نم مهءاسح نم كيلعام)

 مهاسح ناهلوقك (ئث

 نمامو) ىنر ىل_عالا

 (ئنث نم ميباع كباسح
 مهنيدفاونعط مهنأ كلذو

 مهماسح لاف مهصالخاو

 مهادعتيال مط مزال هيلع

 كيلع كباسح نا[ككيلا

 (مهدرطتف) مويلاكا دعتبال

 كيلعاموهو ىلا باوج

 ندهن وكشف ).يباسح نم

 وهو ىهنلا باوج (نيملاظا
 نوكنأز وجي ودرطنالو

 ىلع مهدر طتق ىلءافطع

 هنوكن ال بيستلا هجو

 مهد رط نع بسمأملاظ



 اونوكتالف (نوركفتتالفأ)
 دع ىجوبام عابتانأ

 (هب رظنأوإ) هنمىلدبال
 نوفاخينبذلا) جوبامب
 مها( مهم ريا اورسشح نأ

 تعلن ورعْخا نوملنملا
 لمعلا ف نوطرفم مهناالا

 وأهيلا وأ ام مهرذنيف
 نو رقم منال باتكلا لهأ

 نم مط سل) ثعبلاب
 ىف (عيفشالو لو هنود

 ىأاورشحي نم لاخلا عضوم
 ريغ اورشع نأ نوفاك
 مطاعوفشمالو 3 روصغم

 نولخدب (نوقتي مهلعل)
 الو ىوقتلا لهأ ةصزف

 مالسلاهيلعىنلا صأ

 اوقتيل نيقاملا ريغراذنإب

 بررقتب كلذدعب ىمأ
 مهدرط نع ىهنونيقنملا

 ةادفغلاب مه ر.نوعذدن

 مييلع ىنثآو ( ىنعلاو
 م رءاعد نولصاوب مهناب
 اهبلعنوبظاوب وهندامعىأ

 ةادغلا رك ذب دارملاو

 ءانعموأ ”ماودلا ىقعلاو

 رصعلاو حبصلاةالص نواصي
 ةودغلاب سجلاتاولصلاوأ

 صالخالاب مهمسوو اش

 نوديري)هلوقب مهتدابعفف

 نعدب ربعيهجولاف (ههجو
 هتقيقحو ئنلا تاذ

 لالب ءارقفلا يف كات
 مهبارضأو رامتو بيهصو
 نيكرشملاءاسؤر لاق نيح

 كلذياويلطواموب مطواموبانل لعجا اولاقف نئمّوملادراطبانأام مالسلا هيلع لاف كانسلا+- طاقسلاءالؤه تدرطول
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 هب رذن أو ) لج .وزءهلوق م ناب وتسيالا مه ىنعي(ن وركن الفأ) لها+لاوملاعااو ىدتهملاولاضلاو

 سايعن.الاق م ىلا اورشعنأن روفاح نيذلا) في وت عم مالعا اراذنالاو نار قلابفوخو ىنعي

 لكءيدارملاو نوماعي نوفاخيىنعم ليقو لاوهالا ةدش نم هيفاموةمايقلا موي نوفاخيمهمالنينمؤملا ديرب
 ىلصهراذناناكناومهريغنود هر" ذاب رشا نفاخ نيذلاصخامناوىاتكو ملسم نم ثعبلاب فرتعم

 مهم دارملاليقو رشح اوداعملاةحصب مهفارتعال ,هريغ نم دكوأ مهياع هلا نال ق'الخلا عيد ٍلسو هيلعهتلا |

 قئالخلا عيجر اذنالاب دارملاليقومهب رىلا اورشح نأ نوفا لاق كال ذلو هتدص نودقتتعيال مهنالرافكلا

 د-ةتعاءاوسرشحلا فا وهوالا دحأ سل هنالهلر كمر فاكل كور سشحلاب فرتعم نمؤم لكهيف لذ ديف
 (هنود نممطسيا) قلخلا عي هراذناو لسوهيلعةللا ىلص ىنلاةوعدنالو هيف كشي ناكوأ هعوقو

 اورمش<ن أ نوفاخي نينلاانرسسف نامثمط عفش ىنعي (عيفشالو) مهعفني بي رق ىأ(ىو) هللا نود نم ىنعي
 انرمسف ناو عاطي عيفشالو ميج نم نيملاظالام ىلاعتهلوقل هيف لاكش ا الفرافكسلاا مهيدارملا نأ مهب رولا
 لقتلا حيحصب تيثدقهناللاكش|هيفق نونمؤملا«_مدارملانأم#ب رىلا ارشح نأ نوفاخي نيذلا
 مهضعب نونمؤملاو ءايبنالاوةكنالملا عفشت كلذ كوهتمأ نم نيبن ذل |سوهيلعفتلا ىلص دجتانيبن ةعافش

 هدنع عفشي ىذلا اذ نم جوز عهلوقلهللا نذإبالا ن وكن الةعافشلا نأ لاكشالا اذه نع باوجلاو ضعبل

 قمم هللا نذاي ىتح ىنعي عيفشالو ىلو هنود نممط سل هلوق حص للا نذإبةعافشلا تناك اذاو هنذإبالا

 الو) ىلاعتهلوق ف هنعمهتيهنامىنعي (نوقتي مهلعل) عيفشو ىلو نينمؤملل ناك اهف نذأ اذاف ةعافشلا

 ةبآلاهذهتازئانيف ترالا نب بابو ناماسلاق (ههجو نودي ىشعلاوةا دغلاب موب رنوءدب نيذلادرطت

 هونأفمهورقحهلوح .هوأر اماف نينمؤملاءافعض نمرفن ىبايةورا.عولالب وبيهص عمادعاق لسو هيلع

 فوص بابج مهيلع تناكو مهءابج حاور أو ءالؤهانعتيفنو ساجلار د_ص ىف تساجول هللا لوسراياولاقف

 اولاقني_:مؤملادراطباتأام مسو هيلعهللا ىلص ىبنلا لاقف كلدعان ذخأو كانسل ااهريغ ىهيلع سيل ةحئاراط
 عمبرعلاانارتنأ ىجتسنف كيناتبرعلادوفونافانلضف برعلاهب فرعتاساجم كنمانا لءجت نأ ب حناناف

 كيلعانل تك اذ اولاق منلاق تئشنا مهدعقافانغرف نحناذافانع مهقاف كانئثج نحن اذاف دبعألا ءالؤد

 الوهلوقب مالسلاهيلع لب ريج لزن ذا ةيحان فدوعق نحنو لاق بكل لعاعدو ةفريحتصلاب ىنافلاقاب اك كل ذي

 هيلعهللا ىلصةتلالوسر قتااف نب رك اشلاب لعابهللا سيل أ هلوقىلا ىشعلاوةادغلاب مهم رنوعدي نيذلادرطت

 ةيآلا ىثعلاوةا غلاب مهم رنوعدب ن يذلا عم كسفنربصاو ىلاعنو كرابتهللالزئافانكرتو ماق موقينأدارأ

 ةعاسلا غلب اذافهتبكر سهئانيكر تناكىتح هنمون دنو كلذ دعب انعم دعقي ملسوهيلعةنلا ىلصةنلال وسر ناكف

 عم ىسفنر بصأ نأ قا م مع مىذلاهتلدجل|انل لاق 2م ور ع انك رواق اهنق ع و نأدب رد

 مسوهياعهنلا لص هللا لوسر عمانكلاق صاقو ىنأ نبدعس نع ىوروتامملا م«عموايحلا كعم ىتمأ نم موق

 دوعسم نإاوانأت نكو لاقانيلع نؤرتجالءال هدر طا لسو هيلع هللا ىل_دىنلل نوكرسشملا لاقفرفنةتس

 هجرخأهمجو نودي ربىشعلاوةادغلاب مهم رنوعد.نءذلادرطتالو ل جوز ءهللالزنافهسفن ثد عقب

 ادحاو ساجلا اولعج افاولاق لف, الل اقام وب مطواموبانل لعجا شي رقفا رش أ ىنعبهلاولاق لكلا لاقو ملسم

 ىنعيدبع مأنباو لالبالول شي رقتلاق د هاجم لاقوةبآلاهذهةهللا لزئاف مهبلا كر هظلووانيلع لبقأو

 نا

 16 اذ ءا قفلا. ذأ ٠ ةفصحب ءااءءاللا .ةالضلاهمل عم ف تلزنفةسحانا هسلح وءا رقفلا ماقف تكل هنعهللا, مضراملءاعدف اءاتيك



 | ذكوفالاةسريغر ربما ودا يح رك د علا اع (هبكينايشاريغهلا نم) زييعلاولوقعلا بلسف (.ب واف ىلع متخو)

 نوشصرعب (نوف دصب مهم )اهرركس (تايآلا) مل( فرصن فيكرظ غ1 فوذح طرسشلا ب اوجو مت ًأرأ ىوعفم عضومف:ل+اوإ مينأي

 010 لق) ئغلان ءضار ءالافودصلاو اهر ووهطدعي تايآلا نع
 امناوايندلار ومأ نمنوفرعتامم ايش اوفرعتالوالصأ أيش اوهقفنال ىت- ىنعب ( مكب واق ىلع 2

 دسفونافالا ماظن لتخا ءاضعالاهذه تاطعت اذافءاسنالاءاضعأ ف رشأ اهمال ةنالثلا ءاضعالا هذهرك ذ

 راتخلا ميكحلا عناصااد وجو ىلع لديامرك ذم الكساا اذهدوصةموايندلاو ن.دلا ف هدلاصمتاطب و هيمأ

 ىلا مان الاالةدابعال قتلا ىلا عن هللا وهاهذخأو ءاضعالاه ذ_هداحب | ىلعرداقلا نا هرب رقتو

 ىلعدوعي هب فريمضلا نال مك:مهللاذخأ كيني ىنعي ( هب كينايةنلا اربغهلا نم) ىلاعتهلوقوهوا هنو دبعت

 هللا ىلص ىنلإ باطخلا (رظنا) ٠ ريغ تحت جردنب والوأ رك دينا بلا سلا ازو< و لعذلاىنءم
 ةلادلا تامالعلا مط نيبن فيكى نعي (تايآلا فرصن فيك ) دتاي رظنا ىأهريغهعم لندن و لسو هيلع

 هللاباذعو انأناكتي نانا ف نا ءنوضرعب ىنعب ,(نوفدصي مهم )ةو.ن لاو ا ع

 موقلاالا كاهل ه)اراهنوأ اليل سابع ن. !لاقوهلوزن دنع هنورتةطإاعم ىنعني (ةرهجوأ) ةأؤ ىنعي (ةتغب

 ( نير شمالا نياسرملا لسرئامو ) لجوز ءدل وق َّك رمل دشن اوما الن لا 0 ,وملاظلا

 سانلا| اوناينأم طاسرا ىف سدل ىنعملاو باقعلاب هرفاكى بع ماقأ نا ىنعب .( نب رذنمو)باوثلإب نمآن ل ىنعي

 لمعلا 00111 همهياعنو-رتقيامع

 اوبذك :كلاو) مهريغنزحاذاىأ (نونزح مهالو) رانلا ل هأ فاخين يح ىنعب (مهباع فوخالف) ل

 نو رفكياوناك امس_سإ ىنعبي (نوففياوناك امي) باذعلا مهبيص, ىنعي (باذعلامهتسعانتا 5

 دمشاب لق ىنعي ل .وهياعهللا ىلص ىنا| باطخلا (مكل وو ةأالرق) 0 وق 3 ةءاطلا نعنوجرح و

 لوقي نأ ىلاعتهنلاد صاف تايآلاهيلعاوحرتفا نيحتلز : ( هللا نئازخ ىدنع) <للوقأ ال نيكرشلا ءالؤط
 هيف نزح ىذلا ناكملل مسا ىهو ةءازن عجشا نازح ىدتم ولا االوارب ةةواريشب تةعبامنامط

 نود رتاماهنمكيطعافةللا قز هز ر ئئازخ ىدنع سبل ىنعملاو ىدالاهلانتال ث يحك هزارحا عوشلان 2
 ىنغي وانشيعانيلععسوب نأهنمبلطاف هللا نمالوسر تن كنا سو هيلاعهنلا ىلص ىنلل نواوقي ونام

 كلذو لبقتسلا1 ىف عقيسامو ىضما-«قربخاف ىنعي (بيغلا لعأالو) ىديبالللا ىديب كلذن سارق

 الوهلوقب مهباجاف راضملا عب ذد واصلا ليص >ةادعتن ىتح لبق لا ىفانراضمو انجل اص انربخ 1 اولاق مهنأ

 ماعطلا لك ايلوسرلا لااا. :اكلذو (كلم فكل اوقأالو) نودب راق ل :

 العر قالا عر دقي كالا نال اسف كلا اوقأالو هلوقب مهباجافءاسنلاجوزغي وقاوسالاف ىثشعو

 اهناو ىرمأ نو دحجتو ىلوق نوركسنتف هيعدأالو كلذ نمأيش لوقأ تسلف نو ههاش الامدهاش و رشلا

 تايآلاهيلعاوحرتقيإل ناو ةيدوبعلاهلافارتعاوىلا عت هللاعضاون ءايشالا هذه ةفي ىنبلاهسفن نع ىفأ

 هللا ىلص ىنلا نأ ةبألا ىنعمو ىلع هلزت أهللا نم وبال مكربخ ام ىنعي ( "ىلا ىوبامالا عبنأ انازواطلا

 9 ,وكيسامو ناك أ ربي ةبيغلا لعبالهناو ىطعي و قز ز ربراهنم ىتلا ندا نئاز ثالغالهن ! مهملعأ مسو هيلع

 نم هنعربخأ اف لجو زعدب رنمهياا جوبام عبي ارش بلا هياععلطي الام ىلع عاطي ىتح كل سيلهناو

 لب ماكحالا نم ئمىف دهن ناك اما سوهيلع هللا ىلصلوس .رلا ن ىلع لديةبآلا را ول بيغ
 رفاكلاو نمؤملا ىنعي (ريصبلاو ىمعالا وتس, لهلقإ) هيلا هللا نم وب تناك امناهيهاونود ماوأ عيج |[

 (هتغب هللا باذعق انأنا ؟تأرأ را

 وأ) هنارامأ رهظت مل ناب

 هنارامأت رهظنإب(ةرهج
 اراهنوأ اليل نمل نعو

 كاله كالهبام ( نوملاظلا
 نيذلا الا طءغسو تيدعت

 مهرفكب مهسفنأ اوماظ

 نيلسرملالسرنامو) ممرب

 (ني رذنمو نيرشمالا
 نينمؤلل نا رينلاو نانجلا
 مهلسرن ناو رافكلاو

0 

 ةعطاسلا ةلدالاو ةغطاقلا

 فوخالف) هناا ىلع ماود

 (نوثزحب مه الو ماع

 نيذلاو) بوقعيف وخالف

 مهسمع انئاي "اب اوبذك
 باذعلا لعج (باذعلا
 مهبلعسفي ىح هناك ]سام

 امي) مالآلا نم ديريام
 ببس (نوقسفي اوناك
 نع مهجو رحو مهقسف

 رفكلاب ىلاعت هللا ةعاط

 ىدنع ل لوقأال لق)

 همسق ىأ (هللا نازح

 هقاز رأو قالا نيب

 (برغلا لعأ الو) لحبو

 دعيتسلام ىدأالىأ (كلمىفاكللوفالو) لوقلااذهالولوقلا اذه م<للوقأاللاة هناكلوقلاةلج ) ىناث  نزاخ طم ١

 عبتأنا) ة ةوبنلاو هورشبلا نمريثكل ناك امىعدأامناو ةيكلملا ىو دو بيغلا | عوهنلا نئازن كلم نم رشبل نوكين أ لوقعلا ىف

 عشر نموهيلا وباب عب اناو اىدتهلاولاضال لثم (ريصبلاو ىمتالا ىوتسي له لق) ىلعهللالزنأ اامالا ربخ أ امىأ ( املا

 ةطالا وه ولالا هّد همنا ههء مقتسالا عدد ا 1



 طدعقلا لوالاو رضضلاو سؤبلاب (ءارضلاو ءاسأبلاب مهانذخاف) مهوبذكف فوذحم لوقعملاف السر(كلبق نم مأىلاانلسرأدقاو)

 نادةنو ضرملاىناثلاو عوجلاو
 مهبولذ نع نوبوترو
 دنع عشحشت سوفتلاف

 ذا الواف) دئادشلا لوزن
 ىأ(اوع :رضتانسأب مهءاج

 ءانعموةب وتلإباوعرضت اله
 لف لبق هناكع رضتلا ىف

 | ساب يه ءأج اذااوءرضت

 ديفيل الواب ءاج هنكلو
 ردع مط نكد مله ١

 ادانعالا عملا كرت ىف

 (مهيولق تسف نكتاو)
 هباولشاامع او رجزني لف

 اوناك امناطيشلامطنيزو
 نيبجكماورادو(نولمعي

 ناطيشلااهني زىتلامطامعاب
 اورك ذاماو_تاملف) مط

 ءارضلاو ءاسابلا نم (ىهب
 مو هب ظاعتالا اوكرت ىأ

 موياع انحتف) مهرجز»

 ةحصاا نم (ئثلكباوبأ
 ةمعنلا فونصوةعسلاو

 اذا ىتح) ىاش انحف

 ريما نم(اونوأ جاو رف
 ةتغب مهانذخأ) ةمعنلاو

 نوساآ (نوبلبم مهاذاف

 هل-لصأو نورسحتم

 امدنوأهباص أ ملانْؤحقارطال
 ةاحافمللاذاو هنافام ىلع

 نبذلامو_قلارباد عطةف)
 نعاوكلهاىأ (اوملظ

 (نيملاعلا برهنيدجلاو)
 هللدجلا بوجوب ناذبا
 هناوةمللغلا كاله دنع

 م«رانوعشختت ونولاذتي (نوعر غب م-هلعا) لاومالاو سفنالا 030
 (كالبق نممأىاانل سر دقاو) ىاعن هلوق يف اطىمسانلا ضارعاا هنءنوضرعتولاقهنال نسحلا لوق

 فذ4لا اذه نس>واو رفكو ىهوفلافنالسر د#اي كلبق نم مأ ىلا اسر أد قاوري د قتلاو فوذحم ةبآلا ىف
 ةدشااوهوسؤبلا نمهإ_مأو ديدشلار قفلابىنعي (ءاسأبلابمهانذ_خاف) عماسلا دنعامولعم هنوك-!
 (نوعرضتبمهاعل) ةنامزلاو عاجوالاو ضا مالا ىنعي (ءارضااو) ع وجلاةدشءاسأبلال .ةوهوركملاو
 ةلذلا ىهوةءارضلان ههلصأو درعا كرتودايقتالاولاذتلاو عشخ:! اع رضتلاو نوب وتيو نوعضخ ىعب
 ةوسقلافاوغاب ماوقأىاالسرول بة نءلسرأ دق هنا سو هيلع هللا ىلص هيدن لع ىلاعتهنلا نا ةبألاد هوصقمو

 ىلصونلاةيلست هيففاوعرضت لواو عض ف لام او سفنلا ىفةدشلا ىهوءارضلاوءاسأبلاباوذخأ نامل
 تسف نكلاو) اوعرضتب لف عرضتلا ىننهانعم (اوعرضت انساب مهءاجذا) الذ ىنعي (الواف) لسو هيلعهللا

 نيذو) مهلسر مهم ذكس:و مهرفكى عاومافأ لب عش لو ع رضن ملقم واق تظاغ نكسلو ىنءب( مهب ولو

 نئمهيصعغملا فا .؟هؤاوغاناطيشلا نيب زثو ب ذك-ةلاورفكلا نم ىنعي(نولمعياوناك امناطيشلا مط
 هلوق © لجو زعهللاىص اعمىلعاورصافاوياعاوناكىلاةلالضاا ناطيشلا نب زدي رب سابع نب |لاقةذالا

 امئاولسرلاهبمهت يما يلمعلااوكرتليقوهباوظعواماوكرتىأ (هباورك ذاماوناساف) لجوزع
 .لكباوب أ مهيلعانحتف ) ىسن دقام ةلزنعهريص دق هن أكهنعاضر عم ئشل/ كراتلا نال كرتلا ىنم< نايسنلا ناك

 نادبالا فةمالسلاو ةحسصلاءارضلا ناكمؤ شبعلاو ٍقز رلا ف ةعسل او ءاخ .رلاءاسأملا ناكماتل دب ىنعب (

 اوحرفاذاىتح) مهنءاقاغم ناكريملا نم ئثلكباوب أ مهيا عانق ليف ومطهنمجأ اردتساكلذو ماسجالاو

 نم مهبلزن ناك امن أاونظوةشيعملاونادبالا فةحصا اوءاخرلاوةعسلا نماونوأ امباوحرف ىنعي(اونوأامب
 كلذن اون ظوهباوحرفةعسلاو ريخا نمت فام مهيلعةللا تفل مهناف ىلاعتهنلا نماماهتتن ا نكس لةدشلا
 نم ةاخلانب |ذع مهءاج ىنعب( ةتغب مهان ذخأ) ايندلا نمقوأامب نوراق حرفاكرطب ح رفاذهو مهقاةحتساب

 ةمالسلاو ءاخرلا لاح ىفاو ذأ امن !ىتاءملا له !لاقوةبعكلابر وموقلاب ركم نسحلالاق نورعشيال ثيح

 نمآى مهانذخافةذالا بو ريض ف فرصتلاو ةيفاعلاو ةمال_سلا لاح نم مهتافام ىلع مهرمسمل دشأ نوكيل

 سئايلا سابملاءارفلالاقو ريخ لكن منوس.ىأ (نوسلبم مهاذاف) مهيلاايندلا تناك ام بح اواو ناك م

 سلبملاجاجزلالاقو سلب أدق باوجهلن ,وكمإالو هت عاطقنا دنع تكسي نللاق. كلذإوهؤاجر عطقنملا

 مدنااو نزلا نمقارطالاوهسالبالاو نب زملا مدان سابملاةديمعوب ألاقو ةرسسحلاو نزحلا ديد_كلا

 | ىلع مقموهو بحيامدبعلا ىطعي ىلاعتهنلا تي أر اذالاق لس وغيلع هللا لص ىنلا نا صاع ةبقع ىو ر

 ى ريطلاهدنساودنسريغب ىوغبلاهرك ذةبآلاهباو رك ذاماوسنامافالتمجاردّت_سا كلذا اف هتيصعم

 مهران اكاذا موقلا نالفرب دلاقي مهرب دي ىذلا مهرنتآى '(ًاوماظ نيرذلا موقلارب اد عطقف) ىلاعت لوقو
 .نا ىلع هسفن هللا دج جاجزلا لاق ( نيملاءلا بر هنلدجلاو)) ةيقابمهنم ىترت لف باذعلابا واص ؤةسا وهنا ىنعملاو
 مييلا اواسرأ نيرذلا لسرلا ىلعاهةنلا معنأ ةمعن مه هرب اد عطق نا ذه ىنعمو مهتفاش لص ا تس او مهرب اد مطق

 دمحيلواوماظ ني.ذلارشمهاياهتبافك ىلءهللااو دمحيل هب نمآن او ل سرالاملعن دج ارك ذف مهوب ذكف

 مادلاركشلاو لماكلاءانثثلاهانعم ليقو نيب ذكملا نيكرمشملا كا أذا مهب رهباخصأو سو هيلعهندا ىبص دع
 مطاصئتساو مهءادعا كالهاو مهفلاخ نم ىلعمونتحر اهظابهتعاط له أو وإسر ىلع هماعن | ىلع نيملاعلا برهنل
 نوعمست ىذلا ىنعي ( عم هنلا ذخانا) نيكرمشملاءال اؤط دجعاب لق ىأ( متي أر لق) ى اعندل !اوقؤ باذعلاب

 اورسصبتالىتحك امعافاهبنورصبتىتا مكراصب اذ خو ىنعي (كراصبأو ) أيشاوعمسنال ىتح مكمصافهب
 |2222 ص ل ل ل لل |

 أيش هلوقب هديحوتو هتردق ىلع لد هنلا دمحم نم كالها ىلعةنلا او دجاوأمسقلا لزجأو عنلا لجأ نم

 ك امعأركسمأ لإ (عراسبأر عمسسناذخأن ميأرأ لل



 هلوفو نآرقلاباكلاوأ تدي نب جوام تبن لوهب كن كلذ نم (عوثن*) ظوفحملاحوللا ف (باتكلا إلا: كرتام (انطرفام)
 باودلا نماهلكممالا ىنعي ( نورسشح مهمر ىلا مث) ءاضتقاوةلالدو ةراشاو ةرابعهبان دبعتام ىلع ل مش مو هف هيلا نوجاتح خوش نم ىأ ئيش نم

 ىنعمل رئاطلاو ةبادلا دارفا عم مأ الا لاق امناو ابارت قوكلوقي م ءانرقلا نم ءامجتإ ذخايهنا ىو راكضعب نماهضعب فدمنيفرويطلاو
 نيذلاو) لاقهتمظع ىلع 6900 ىدانيوهتديوب رادهثيامهتردق راثو هقئالخ نمرك ذا !لوامويف قارغتسالا
 ه انتا اب اوذك - - : 5 :
 6 0 0 1 مههمدوسأأ لك اهنماواتقاف اهل قب ت ىمالمعالا نمةم ب الكل نأ الول لاق لو هيلعهنلا ىلص ىبنلا نعلفغم

 د 0 هذهوانلاثمأمأربطلاو باودلا نا ثيدحلاو ةبآلابتب؟تاقناف ٌقاسنلاو ىذمرتلاودوادوباهجرخأ
 0 0 ةائامملاءذههجو ىف ءاساعلا فلتخ تلق ةلئامملا هذ هدجو اف الر هظي |ءفهوجولا لكنم ل صحت ملةلئاممل
 5 5 5 6 هنوحب-توهنودحوتو هللا نوف رعت كن |[كهل ىلصت وهحبستوهد>ونوةللاف رعت تاناوبلاهذهن ا ليقف

 رفكلاو ةريحلاولهجلا || 7” 206 0 تح يس سات للا
 كلذ لمأت نع نوافان اهنا د نشل نعاهنعب مهغياهنا ل قو لجو 0 5 نولصتو
 بد 2 بقركتتلاو قونوقز رلابلطف ملام لبقو ضعب نعمهضعب مهفيواشعب مهنهب فلاب سنالا سفج ناك اضعب
 من+لواولا لوش دو نيذلا صدقي ىتح باسحللتوملا دعب ثعبلاو توملاو املا ىفمكلاثمأ ل يقوىثنالاو رك ذلاةفرعمو كللاهملا

 ربخ تاماظلا ىفو كلذ نم

 لاعف هنأب اناذيالاق مث رك
 هللا اشي نم) ا

 هللا اشي نم ىأ (هللضي

 عسيج لمشي هنال ظ ةوفحلا ح والا ىف ىنعي ( ئث نم باكل !ىفانطرفام) ى اءتهلوق وهو ءانرقلا نمءامجلل

 مهب رىلا ّث) لاوحالا عيج ىلع ل م شم نآرقلا نا ىندينآرقلا باكلايدارملا ناليةوتاقواخنالاوحأ
 موبمهاكقلخلاةنلاريشح ة رب ره ,وب ألاقواهتوماهريشح سابع نا لاق ريسطلاو باودلا ىنعي .(نو رشحب

 ةري رهىفأن ع (م) !ارتفوكلوقيمءانرقلا نمءامجلا ذخأيف ئيث لكوربطلاو باودلاو مئاهبلا ةمايقلا
 تر 22 نم ءاعا انا تاداعب حتا ولاه ىلا قمح انتوا يردلعسسا سك ل رنا

 (س طار لع اوب ذك ليقو لسوهياعمتا لص دعت و ارغلاب شب اذ الون لك نينار لد ا ْه ءانرقلا

 لاعفالا قلخ ةلالد هيفو || كحاقممناىعلاودب قطناا نعونعب (مبو)١ قحلا عامسن ع نعي( مص) هديحوت ىلع هتلدأوهنلا ججحب
 يقر يصانقلا ةداراو ماك-تيالو : يالتيلا نالىفوملا نافل بدشا تلو عال دي ا مههيذكتو مهرفك

 (كتيأرأ لق) حلمالا || نعني (هللضرةنلاأ مشب نم )الدبس نودتوبالاهيف ني ددرتم نب رئاحرفكسلا تاملظ ىف ىنعي (تاماظلا ف)
 0 لا نيئلَبَو ىلع ليلدا ذهىفو مال_سالا نند ىلعةللا اع اشر نمو ىنعب ( مقسم طارص ىلعءإءعاشن نمو) نامالا

 لفاماسر ل2 هكرت هتلالض بح" نموهب ناي الل هنا سحاوهإضفب هقفوهترا ده بحأ نف ىلاعتهئناوهلضاو ىداطا نا

 لاقي. اكرمالانا متملع لق) ىلاعتهلوق و نولئسي مه ولعفيامجلئسإل ارا لعافلا وه ىلا تهنالهنملدعا ذهوهرفغكىلع

 مانصالا نمهريغاو دبعو لجو زعفللاةدابعاوكرت نيذلارافكلاءالؤط د#تاب لق ىنعن (متأرأ

 باذعم انأنا) ديك أتالهيف فاكلاو متأرأهإ_صأو كلاحانربخأ ىنعب كتير أب رعلا لوقت قوربخأ

 ريمض ءاتلاو نارخالا نم || تل ذوحو قءاوبصلاو خسملاوتسقلاو قردلا نس ةرفاكل ايصال سارا عا ل
 رابختسالا قاعتمو لعافلا متتكنا) منع باذعلا ف ذكى ىنعي ( نوع دن هللاريغأ) ةمايقلا ىنعي (ةعاسلا كت: وأ) باذعلا 1
 تارت يدعو دع | © رضتلإبهللا ىلا :اوعجرعالب وةدث مهبل زناذا اواكراتت لا ناكل تا اوعدفىنعي (نيقداص
 وأةنلاب انعم اثأنا) لاخي نوعيطت طوهنواسن الواو را اا مانت اوكرنوءاعدلاو

 0 مع ص
 تناكناوةحلصلإ ةباعرةئيشلا,ةباجالا ديقامت اودومتوعدهإج أ نم ىذلارمغ||ف ثكيف ىنعي (ءاشنإهيلا

 نون نأ" (نودست 17 رست ىلا اسال روكرت:وىنعي 0 روكرمتنامن ىشر) نام ومالا

 دما وطنا تلا ىنعماذهو اهبسن دق نمةلزنع مانصالا ءاعد كرت ىف يكن اهانعمليقو عفن:الو رضتالاهنا ماعلا هنوعدت

 ءاعدلاب هناوصخت لب (نوعدن ايا لب ) كصاحختلاهوعداف ةطآ مانصالا نا ىف (نيقداص منكن ا) اهنودةنانوعدت مرض مكباصأ اذا متداع

 م تط ؟نوكرتنو (نوكرشتام نوسنتو) يلع ل ضفتي نأ دارأن ا (ءاشنا) هفشكىلاهنوعدنامىأ(هيلا نوع دتام كيف ) ةطآلا نود

 قلعتي نأز وجي وهريغنودرضلا ف ثكىلعرداقلاوهذ هد حو كبر رك ذبةر ومغم كناهذ أن الت قولا كلذ ىفكتط نورك ذنالوأ

 هللاباذعمك 1:أنان وعد لل اربغأ كش ارا ل يق هناكنوع دن هتلاريغأ هلوقب رابختسالا

 هل لمجال ىتاثلا ريم_ذلا

 هللاربغأ) هلو-ةب مونكي مت



 ىنح ضرالا تحنام ىل هيف ذفنت ا ففنم(اقتفن ىنتيت نأ تعطتسا ناف) مالسالا نع( مهضار عا) قشو مظع(كياعربكن اكن اد) لزنف اوملسيل
 ناوتعطتسانافباوجوهو ل عفاف (ةب ابإ) اهنم (مهتأتفءامسلاىفاماسوأ) اقفنلةفص (ضرالاف) ا«نونمؤي ةبآمط علطت

 لح ا كون لااعلم سل ك1 مصرس طولون الا ل1111 الام تايم فاض ااربلال»
 تحن نم هي ابههيتاي

 0 نباركذ (مهضارعاكيلعربكناكناو) ىلاعتهلوق و كيلع صصقن مل نم مهنهو كيلعانصصق نم مهنم

 شي رق نمرفن ىف ل_سوهيلعةنلا ىبصةنلالوس روق أن ماعنبث رخلانا ةيآلاه ذه لوزن بيس ىزوجلا 7 0 3
 نءالاص ,وبًأءاو ر ةيآلاهذهتازنف كبانمآت لعف نافتايآلاباهموق ىت ًاتءايبنالا تناك امة أب انئالاقف 1 1 0 5 : 53

 نا ءالاو كتي دصت نعو كنع نيكرشلاءالؤه ضارعا داي كيلعمظعناكن اوةبآلا ىنعمو ساب عنا 8 0 0
 بحأ يآ ولأس اذا ناكو صر حلا دش هموق نامي ىلع صرح سوهيلعهتناىلصةتنالوسر ناكوكب | ندا 0

 اقفن ) ذختنو بلطت ىنعي (ىفتبت نأ تعطتسان اف ) لجوزعةللا لاقف مناع! ىفاعمط كلذةثلامبم ربنا 0 3 0
 (ءامسلا فاماسوأ) رخآن اكمىلا هنم صاخت ضرالا ف برس قفنلاو ضرالا فابرس ىن-ع؛ (ضرالا ىف 0 0 3
 اولأس ىتااةبالاب ىنعي (ةب ابمهتأتف) ةمالسلا نم قتشموهو دعصملا !سلاوءامسلا ىلا ادعدمذختتوأىنعاأ| . 6 8
 هللاهجرروصتئموب !خيشلا

 نم نوكح الف)

 نبذلا: نم ( نيلهاجلا

 ىٍبهذتناتردقناف كب ناميالا نع كموق ضارعا ك يلع مظعو ربك ناكنا اوةبآلاىنعمواهنع

 هنال طرعشلا باوج ف ذح نمحا او لعفاف كق دص ىلع مطدنةب اب مسهيتًاتف ءامسلا ىلا دعصتوأ ضرالا

 ىذان) : : ن اربخ أم كلذ نواه ىذأتيالو مهناميا نعهعمط |سوهيلعهللا له هللا لوسر عطقي نا اذه نمدوصقم او عماسلا دنع مولعم

 هتلاربخأ (ىدطا ىلع ,هعجلهللاءاشواو) ىلاعتهلوق هيلع لدي هب نامعالا نعوهنعمهضارعا ببسي 0 0 0 8
 ىلاعتهنلا ةئيشمب زفكلا ىلعاوابق أو هنعاوضر عأو ناميالا اوكرتاسغا مهنأ سو هيلعهنلا ىلص هيدن لجوزع 5 0 11

 ىلع مهم هنلاءاشول ناب ىنعي (نيلهاجلا نمننوك-تالف) ىدطا ىلع موع؛ءاشول ناو مهيف هئاضق ذفانو | رز ل ا
 نم عزجنالو كليا مهب ذكسن ىلع كرمسحن دةشبيال انعم ليقو ضع! نودمهضعب كب نمّؤيهنأو ىدطا 22 ) ِق

 0 20 ير نوعمسي نذلا كءاعد هلا دعيت تاطخلاهل ظاغولاحلاهذه نعهاهناعأو مطربصال نيذلا نيلهاجلا لاح ب راقتف كنع مه ضارعا 1 3 ع
 مهبولق عامسأ هللا ستف نيذلا نينمؤملا ىنعي (نوعمسي نيذلا بيحتسياا) لجو ز ءهلوق جو ةلا هذه نع (ق 1 ( واق كاع

 5 . - 8 . . و 9 عد

 هلوقوهو هبلق عمس ىلع هللا متخ نم نودهب نوعفتتبب وهنوعبتي وهن اوبمحش سلو قحلانوعمسي مهف > 0 عادت

 تي راع رةفايعلا موي عب (هللا مهتعسي) نوبيصتسيالو نوعمبسال نب لا رافكلا ىنعي (قولاو) ا 0

 تلا 2: (هي ر نيني هيلعلز زال عب (الول) شي رقرافك ءاسؤ رعي (!اولقو) ماما مهب زجعبف ||: ١ نو 1
 رداق هللا نا) دمي مطلق ىنعي (لق) ءايبنالا تاز جت. .لثك ةرهابلا ةزجملاةبآلا ليقوةبنلاب دمحم دهشبل لزنالواولاةد) الف كلذ
 تارعابلا تارهملاوتايالا نمدوسرتقااملازت اوهوبلطام داحباىلعر داق ىلاعت هنأ ىنعي (ةيكلزغي نأىلع ةبآ) هياعلز' اله (هيلع

 00 ال وا واولل نادادس نسال ارناف عمياءاذام نعي (نومطسنال عراك |نعلو )أ سس عمك (هير نم
 نمامو) ىلاعتهلوق عا هطازنا فةحاصملا هجو نوملعيال مهنا ليقو تايآلا ل زنا ىبعرداقهللان أن و هلعيال عيسوتو ننام

 نءج رخباللجو زعهلا قاخام عيجءاملعلالاق (مكلائمأ مسالا هيح انج ريطب رئاطالو ضرالا ىف 5 | ارالارسو ةمشرل

 يسم ناحل نالربطلاب "اننا ناو اوقخل ع ءاوها قربطي وأ ضرألا لعب دي نااما نيتلاخلا نيئاه |!” داقتانالق) املالخ

 قام ناكناو ءامسلا فام نودركحذااب ضرالا فام ص خام او ءاوطا ىف حبي ريل نأاكءاملا ف أ رتقااك/ةيكلزني نأ ىلع
 هيحانجيهلوقىفحانجلارك ذامناو د_هاشيالا ىلوأو رهظأ دهاشملاب جاجتحالا نالهلاقواختءامسلا مهرثك أ نكلو)

 رداق هللانا (نوماعنال

 ةباآلا كلت لزخ نأ ع

 ىف ميلعام نوملعبالوأ

 قى( ضرالا ف) تنمااو رك ذملا ىلع عقتو بديا ل مسا ىه (ةباد نمام و) ل ارب أول البلا نمةبآلا

 مهنامسابف رعت ةفنصم فانصأ ىأدهاجلاق ؟لاثمأ مالا ىنيعب ترظنو ىديب تتككلوقكديكوتلل

 مدآىنب لثماهئامسا,ف رعت ةمأ عابسلاو ةمأ ب اودلاو ةمأريطلافةمأ ناو لا نم سنج لك نأ درب

 نببهللا دبع نعىو رامةمأ ب اودلا نم سنج لكنا ىلع ل دي و سانا او سنالا لاقتباكمتامماب نوف رعب

 لقفغم

 (مكتلاشمأممأالا) عرسأ اذاراط هيف لاقي دقرئاطلاريغنالز اجلا ىننأ نيحادجلاب ناربطلا دي( هيحانجمريطي رئاطالو) ةبادإ ةفصرج عضوم
 اهيمأر بدي رب دمىلا جايتحالاو ثعبلاو توم او ىناحلا ىف



 نيثءارقلا ىبعأ درملاريخو هتفص ىلا فاضيال عئشلا نال وخلا ةعاسلا ارادلو ىأىاشةفاضالاب5 .رخآلا ارادلواهتفص( :رخآلا) ادثبم ( رادلاو)

 لافالو صحو قادم ءانإب ( نواز 69 الفأ) وطوسعا نيقتاالامعأى :وسامن | ىلع ليلدهيفو( نوقتي نيذلل 2
 دما كي دكنامليجوتأ 7 ْ
 اعاوقددل اندنع كناو 200 سل رشلالهأتايحدبر يصاب عب

 كر ة.ىذلا كن لا بعلا طل معلاو ايندلا ىمأن اهانعم لءقو هببعلي ىذلا ئثلاكاهرمعرصقواطاوزةعرمكوهللاو علا! لايسلاربمص كي ع 1 3 : 3 ١ اغلا مع اها( ا ايندلاةايخاهمشاماوامهيف ماعهناورفاكلاو نمؤملاةامحةاياهذهءدارملاناريدقنلا اذه ناءف هلعاقبال
 ْن 3 0 م 1 * 3 : : 6. 00 1 .ًٍ : 1 :

 (كيرزصح 5 ا ةايحلا ل هااموهاةعم ليقو ايندلا فهعوقو ناكناوةرخآلا ل ءف نمو وف اصلا لمعلاو ربا لءفامافوطو
 0 2 4 مح - 5 5 27 ا ع 4 2 - _

 بذكلا ىلا كنومنال ىلاعتهلوقو وهللاو بعالا ىلا اوم_ب هباو يمانع مطاختشالو ايش ىدحالهنالوطو بعل لهأالااين دلا ا
 لضف واين دلا نم ىنعي (ريخ) ةرخآلارادلهنلاو دق فلا“ الهيف ماللاوةنحلا ىنعي (ةرخآلارادللو)

 الف وهالاو بعالا نوقشي ليقو كربخلا ع (نوقتب نبذلا) عاطقنالاو لارا هلع رسايندلا نال

 دق ىنعي ( نولوتب ىذلا كنز حيل هنا لعن دق ) ىلاعتهلوق واط ن ول معيفاين دلا نمريخ ةرخآلا نا (ن واقعي
 ماشه نب لهجوأ آو قب رش نب سذخالا قتلا ىدس || لاق كلنوكرشااهلوق ىذلا كن زدحبيل هنا دمتي لعأ

 كمالكعمسي د- > انه سيل هناف بذاك موه قداصأ د نعى ربخ أكل ابأأب لج ىنال سنخالا اقف

 ةياقسلاوءاوألابىكقونب بهذاذا نكلو طق دة بذك امو قداصا | دمت ناهنلاو لهج وبأ لاقف ىرب-غ
 لهجوب أ لاق بعكنب ةيجانلاقو ةبآالاهذههللالزئاف شي رقرئاس نوك<اذاف ةّوبنلاوةودنلاو ةباخلاو

 ن ىلع نءقيآلاهذههللا لزناف هءت مج ىذلا بذكن اكلو كبذكن الو كمهت :انرسو اع و

 مهيفهللالزناف هبت ئجامي بذكن نكساو كبذكن تالعا ]سر اعشا ل ا ابا طىبأ

 امهدحأ ىلاقو نيقي رط نمىذمرتلاهجرخأ نودحجهللات اي ابنيملاظلا نكلو كن وبذكسيال هاف
 نودقتياوناكهنال هموقهبةهجاونامحةب زعتو سو هيلعهتلا ىلص ىنلا ةياسن ةبألا هذه ىف حصأ اذهو

 مهن 1 (كنوبذكبال ,ماذإ) مظااو دسحلار هالفل | ىفهب» نك : ىلع مه اجامتاو باذك سال هناوهق دص

 هللاتإب اب) ني رفاكلا ىنعي (نإلاظاا نكالو) قداصكنأ اوف رعدق مهمالرمسلا فكن ون ذكمال

 مه 0 مهدانعلهياعلزن أ ىذلا قدصةف :رعمدعب نارقلا | او دج مهمأ كلذ وةين العلا ىف ىنعي ن ردح

 ممهنألعلديةبآلارهاظ ليقو اواعواملظ مهسفن أ اهتنقيت -اواهءاو د تو مهريسغ ق-ىفىلاعت لاق ك
 ىنعملا ن وكي اذه ىلعذ هقدص ىلعلادلا نآر قلا ىهوهللاتانآ اودختا او لسوهيلعهنلا ىلصادتاوب ذكي

 دقلو) لجوزءهلوق ُُه كنلاسرو كتّوبنةتاودججا ناو كقدصاوفرعدق منال كنوب ذكبإال مهناف

 اوبذ .ك امىلعاوربف) كموق كبد .ك ممهاسر ةيلاها مالا تب فكدقلو ىنعي (كلبق نملس رتبذك"

 دهحابتن ًريصاف مهاذأ ىلعاوربصو مها مهموق بي ذكست ىلعاو ربص مالسلا مهيلعلسرلا نأ ىنعإل (اوذوأو

 مسوي ءاعهنلا ىلص ىنا| ةيلست هيفاذهو لسرلا نم كللبق ناكن مربص م كلم هاذ ًاوكموق بيذكت ىلع

 لديمالو) مهبذك نم كالهإب ىنعي (ًنرمصن م هان ًأىتح) هايامهاذأو هلهموق رذكبت ىلعهنزحةلازاو

 انتل يق ولاقاكنيلسر !ارمدنو نيبذكملا كالها نمهبهنلا كحال ضقانالو ىنعي (هللاتاملكل

 الو ىلسر وان أنماغال هلابك ىلاعتهللالاقو :ن وبلاغلا مطاندنج ناو نور دوصنللا مط مهنا نيلس .رلا اند ايعل
 رامخ نم نآرقلا ىف كياعتلزنأ اآدقلو ىندي (نيلسرملاأ بن نم 2 فل

 هريغلاقو رطم نمانباصأ لونك ةلصانه نم شفخالالاةو كيلقل نيكستو كلةيلس:هيفام نيلسرملا
 ىلاعتلاقاكمهرابخأ او ءادن الا ضعب صصق ل .وهياع هللا ىلصةننالوسر ىلا لصاولا نال ضيعت لل ىهلب

 نم ىلعو عفان فيفشتلاب و

 هللاتاب ابنيااظإا نكس 9

 هيفو رمضملا ماقم رهاظلا

 قاوملظ مهنا ىل_عقلالد

 قلعتي ءايلاومهدوجج

 نيلاظلاب وأ نود_ح

 عمجار م أكيد كنا

 قدصملاهلوسر كنال هلباىل

 كنوب ذك ؛المهف تازدكملاب

 نوب ذكيا ءاوةقيقحلا ىف
 لسرا بيذكت نال هللا

 دقاو) ل-رملابيذكت

 (كلبقنم لسر تبذك
 هللا ىلص هندالوسرل ةياست

 ىلع ليلدوهو سو هيلع

 ِك كنوبذكنال نافهلوق نا

 اقعاو 0 ل ىف ند

 0 ل

 قوناهأ امتاو كو_:.م

 ,ىلع)هدركللا ىلع سفنلا
 ىلع (اوذوأو اوبذكام

 انانو روصنماهط مهنا نيل سرا اندابعلانتلك تقبس دفلوهلوق نمهديعاوم (تادام ل مهاتأ ىتح)ههماذياو مهب فكس

 ةدياز نم وكنت نأ شفخالازاجأو ناكرسثملاةرباصم نماودباك امو مهصصقو مهنابن !ضعب (نيلرملاابن نم كءاجدقلو )السر مهننل

 تايآلا» حب حب و مهضارعاوهموقرغك لسوهيلع ةنلا لص, دنلا. اعربك, ناك اولا ىفاهمت ناب ز زي 2الةن وبتسو نالس لأمن , !ءاقل



 ركتم ثعبلا ركشم نالهرهاظ ىلع ىروهوأ اهل صتباموةرخآلا غولبب (هللاءافلب اوب ذكنيذلار يس دقإ كر فكب( نورفكت متنك
 اوبذكل ةباغ(ىتح) ةيؤرلل
 ةعاسك اهد_بام ديأت

 1 (ةشغب) ةدحاو

 ىنعي لاخلا ىلع اهماصتتاو

 ليق ناكر دصملا ىلعوأ ةتغاب
 ىهو ةتغب ةعاسلا مهتتغب

 هبحاص ىلع ئذلا دو رو

 اولاق) هتقوب هما عربغ نم

 عيجفت ءا دن (انترمس> ايي

 ىرضحا ةرسحاي هاذعم

 (انطرفامىلع) كناوأاذهف
 ةايحلا ف ( اهيف) انرصق
 ىأ ةعاسلاىفوأ ايندلا

 ىو اهتأش ىف انرصق

 مهو) اهم نامالا

 مهماث [(مهرازو  نوامحي

 صخ (م-هروهظىلع)

 لج دوهعاانال رهظلا

 6 روهظلا ىل-ع لاقثالا
 ىدبالاب بسكسلا د2

 ىلعموزالا نءزاجم وهو

 ناليقو مهقرافيال هجو
 هربق نم ج رخاذارفاكسلا
 ةروص ئثحبقأ هليقتسا

 ان لوقيفاح الي

 ىتيكراملاطف ىبسلا كلم

 مويلا كيكرأانوايندلا ف

 سب (نورزيامءاسالأ )

 الأدافأو هنوامح ايش
 امو هدعب رك دبام مظعت
 (وطوبعلالاندلاةايحا

 ىهنا مطوقل باوج
 بعللاو ايندلا انتايحالا

 وهللاو عفنيالاع عفنيامكرت
 ايندلاةايحلالامعأ ام ليقو وطو بها لهأالاايندلا ةايحلا لهأ ام ليق لزط ا ىلا دجلا نعل يملا

 نب ذلارسخ دق) ىلاعنهلوق هو توملادعب ثعبلاٌمدوجو عر فكببسب باذعلا اذه ىنعي (نورفكن تنك

 0090) عماهرنأت ةدمنالةمايقتلا ىأ(ةعاسلا مهتءاجاذا) هلةباغال ممنارسسخ نالرسسحلال

 اذهوتوملا دعب ثعبلاب و ىلا هت هللا ىلاري_هملاب مهي ذكس :بجسإ مهسفنأ اورسخ ىنعب (هللاءاقثبا وك
 اذاىتح) ميجلاتاكردفف ميلالاباذعلالوصحو مهقملا ميعناارادف ميظعلا باوثلا توفوهنارسحلا
 ةعاسىفةتغب سانا حفتاهنالةءاسةمايقلا ترمسوةٌأفةمايقلام_متءاجىنعي (ةتفب ةءاسلا مسهمتءاج
 ةمايقلا موب الخلا باسح نالاههف باسحلا ةعرسل ةءاستيمس ليقو ىلا هتوكر ابن هللا الا دح أ هما عيال
 رفكلا ىف مهليدس كلس نمو شي رقرافكمهو ثءعبلا ىركتم ىنعي(اولاق) كالذ نملقأوأ ةعاس ف نوكي,
 ةغلابمللءاد:لاهجو ىلع ترك ذو تئافلا ئيشلا ىلع ههللاةرسحلاو انما دناب ىنءي(انترمسحاي ) داقتعالاو

 اهنالاين دلا ىف ىنعي (اهيف)انرصق ىنعي (انطرفامىلع) ةرمسملا نم مهم عقوام ىلع نيبطاخا هيبنت دارملاو

 لاقواين دلاراد ىفاميفانطرفىتاا ةماصلا لا_هعالا ىلعا ::رمسحاي ىنعملاو ةاصاا لامع الا ىف طب رفتلا عضوم
 نيذلارمخدقهلوقةلالدب ىنتك ١ نكلو ةقفصا| ىلا دوء«تاهبفهلوق ففاالاوءاطاىريطلارب رج نب دم
 قعمو ىرج دق عيبةقغص ىفالا نوكيال نارم حلا نأامول_عمناك ذااهرك ذنماهيلعةتلاءاقلب اوبك

 ىذلار فكلإبهتنجو هللا ناوضرهب نوبجوتس ىذلا نامالا مهعيبب هللاءاقاب اوب ذك نيرذلا سكودقةببالا
 و ًاروةتغب ةعاسلا مهتءاجاذاف ةعاسلا موقت ىت 5 كللدب نورعشي ال مهو هتب وقعوةللا طخسهب نوبجوتس

 ىبأ نعهدنسب ىربطااىورو اهيفانطرفام ىلعان:رسسحاي ذئنيحاولاق مهعمب ىفنارم كا نم مهقدلام

 نولوق. فة: +1 ىف .ط زانمرانلا ل هأ ىريلاق نت نارك وهيا عشنا لح للا نطو ردخلا دبعس

 بوئذااواباطختارازوالاو (مهروهظىلع) مهاقثأ |ىنعإ (مهرازوأن وامحمهو) ىلاعن هلوق وان ةرمسحاي

 لاقاهلم<نمرهظ ل قش اهنالراز زوأبونذال ل .قامئاوهتاجاذاهترزولاقي لاول قئلارزولا لصأو

 ىنفرعت لهلوةيف احن رهبيطأوةرود ئث نسحأ هل ءةتسساهربق نمج رخاذا نمؤماناىدلاوةداتق
 ن-رلا ىلا نيقتملار يشحن موب هلوق كال ذفاين دلا ىف كتتبكراملاطدقف ىنبكر اف اصلا كامعان ل وقيف اللوقيف
 انألوقيفاللوقيف ىفرعت لهلوقيفا<ر هنانأوةرود ئشعسقأو| ,ةّتسسيفرفاكلاامأو اناكرىن-ءيادفو
 مهروهظ ىلع هرازوأ ن وامحب مهو هلوق ىنعم كلذف كبكرأ مويلاانافاين دلا ىف ىتيكراملاط ثييحلا المع

 افوخهدازهحبقوهتروصلوهىأرالكح يبق ل جرةروص ىفهإ عر فاك لكع مرشح ”قاهنب رم لاقو
 قئالخلا سور ىلعكي زخأ ىتح مويلا كننبكر الف ىتتبكر املاط كالمعان أل وقيف تنأ سدلجلا سشب هللوقيف
 ىلع مهرازوأ ن وامك مهو ىلا .ءتهلوق كالذف ىلا عتهب رىدي نيب فقي ىتح سادلاهب ىطختي وهبكربف
 ىنعم نالذ مالكى بعل قث لاق. ةف_دلاو لاخلا فرك ذيد_ةفنزولا فرك ذباكلقثلا جاجزلا لافو مهروهظ
 مهوداوت نوكيلوقلا اذه ىلعف مهباعكلذ لةئتةاساقم مهم ونذ باقعملأ نم ن وساق مهنا ىنعملافهتهرك
 مهرازوأنا ةبآلا ىنعم ىف لبقو باذدعلاة دش ع ن.هنوساقبامحازا مهروهظ ىلعمهرازو نوامح

 هنولمحأ يش ئوشلا سب ىنعي (نورزيامءاسالأ أ) ىلمزالمدرك ذى يع نو لرقا ا .ازنال
 اطءاقبالرورغو لطاب ىأ (وطوبعلالاا ين دلاة ايا امو) لجوزعهلوقاواج لجلا شب ١ سامع نءالاقو

 0 رس نوط ايحالا ىهنا طوق ىف ثعبلا ىركشم ىلع در هيفاذ- هو

 امهدحأ نالوقرفاكلاوأ نمؤملاةايحةايحلاهذهمدارملا ل هووطو بعلالاا.:دلاة ايما امو مط ابذكمو
 لامجالا نمهنايح ماي ىف لصح هنالاريخالا اين دلا ىفهنايحدادزيالنمؤملانال ارفاكم نايا دارملانأ
 لاق«ياعلاب وايندلا ىف هتايح لكن افرفاكلاام ًاوةرخآلا ىفةداعسلا لوصحابدس نوكم ام ةعاطلاوةحلاصلا

 نا

 ةميظعلا مفانملاةوْسآلا لامع أ ب قعن اك ةعفنم بقعنال اهنالوطو بعلالا



 هب ىنعليقوةللالوسر نو رضي مهنا نونظي وكن او مهريغىلار رضلامهادعتبالىأ (نورعشيامو مهسفنأالا) كلذب (نوكلبيناد)

 انتيلإب اولاقف) رانلا قوف طارصلا ىلعاو_بحوأ هونياعي ىتحاهو رأ (رانلا ىلعاوفقوذا) امظعاىمأت دهاشا ىرتولو ىأ هباوج
 001( الو) هلوقباؤ دبا مئميينمتمتواونمويلايندلاىلادرلااونمت ايندلا ىلا (درن

 انيفد ب ارتلا قدشرا ىتد دع مهعمج كيلا اولصي نل هللاو

 انويع هنمرقوكاذب ريشباو « ةذاضغكيلعام كيماب عدصاف

 انيمأم تنكو تقدصدفا او « ىعجانكنا تفرعوىنتوعدو

 انيدةيربلا نايدأربخ نم * هناب تملعدقانيد تضرعو

 انيس كاذباحمسىتتدجول « ةيسم راذنحوأ ةمالملاالو

 (نورعشيامو) مهيلعالا مهاعفو مهرفك لاب و عجريرال ىنعي (مهسفنأ الا نوكل ناو) ىلاعتهلوقوو
 كام ىلءهلوقك ىف عضوم ىلععضوفرانلا ف ىنعي (رانلا ىلعاوفقوذا ىرتولو) ىلاعتهلوق كاذب ىنعي

 نبذلارافكدلا ىرتولو ىنعملاو فودجتول ناوجو رانا! ىلءاوض رعذ|هانعم لدقو ناماش كلم ف ىأ نامإس

 رافكلاىنسعي (/ولاقف) اعيظفافقوموابيجتا ىمأتيأرلةلا هلا كلت ىفد تاب كنءنوأني و كذع نوبي
 ةيمايندلاىلا اودرينأ اون( نينمؤملا نمنوكتنوانب رتاي اب ب ذكنالو)) اين دلا ىلا ىنعي(درئانتيلاب)

 نمنوةخاوناك اممطادبلب) ىلاعتلاقف كلذ ميبلعهللادرف مهب رثايآاباوب ذكمالواو نمو ىتح ىرأ

 رذكحلا نمايندلا فنورساوناك اممطرهظ لب اونمآلا ين دلا ىلا اودرول اولاقاكسمالا سيل ىنعي ( لبق
 هرهظافهومتكو مهكر شاوةخأ نيك ششماكامانب رهشاو مطوق نم نوفخت اون اك اممطر هظليقو ىصاعملاو

 رفكلا نماوفخأام مطر هظ ليقو مهكر سش نماو رتسواومّتك اميمهحراوج موماء تدهش نيح موياعهللا

 ىلاانددرول طوق ىف ىنعي (نوبذاكل مهناوهنعاوهناملاوداعلاو در ولو) نيقفانملا ىفةبآلا نوكست ذه ىلعف

 اذهو(نيثوعبع نحناموايندلاانت ايحالا ىهن ا اولاقو) نوما ن«نوكنوانب رتاب اببذكتملايندلا
 ةمايقلالاوحأ نءرافكحلاربخأل ملسوهيلعهللا لصىبنلا نا كالذو ثعبلا ىركتم لاح نعربسخ

 نيصاعلاو رافكسالباققعلا نمهللادعأامو نيعيطملانينمؤمال اولا نمةرآلا فهللادعأامو اطاوهأو

 نيثوعبع نحامو اهمف ن<ىتلاا ين دلاهذهريغانا سيلا ىأاين دلا انتامحالا ىهام ىأ ىهنارافكسلاىنعي اولاق

 رانلا لءاوفقو نيذلارافكلا ءالؤه نع هللا نمريخا ذه لسأ نبدي زن. نجرلاد.علاقو تواادعب ىنعي

 ىلع اوفقوذا ىرتولو ) لجو عهلوقهو نيثوعبب نحن امواين دلاانتايحالا ىهن ا اولاقلاين دلال اودرول مها

 لوق.ىأ ( قحلإباذه سيل لاق) مهر ىلعاوضر عل ئاقملاةوهتلثسوهئاضقو مهب ركح ىلع ىنعب (مهب د
 نولوقتو هبنوبذكتوايندلا فهنوركنت متتنكى ذل اتوملادعب رمشنلاو ثعبلا| ذه سبا ةمايقلا موب هللا

 قا هناةللاو ىلباولاقواوباجاف هنور كسي اوناك ا اوفرتعا مهنا ىنعي (انب رورىلباولاق) اقحروشنالوثعبال |

 نبالاقاش روىلب مطوةباوباجافا قح ثعبلا ىنعي فلاب اذه سيلأاةنلا ماب رانلا ةيزش مطلوةتليقو
 امب نوفرت_عيفقومىفو نيكرشماك ام انب رهثلاونولوقيو نوركنيف قوم ف فقاومةما يقلل سابع
 هللا ماب تالذ مط لوقت ةيزخلاوأ كلذ مطهنلالوقي ىأ (باذعلا اوةوذفلاق) ايندلا ف هتوركشياوثاك

 امي) ساسحالا ةدشى قئاذلا نادجو باذءلالأ نود<لاح لكى مهنالقوذلاظفا صخامناوىلاعت |

 نمنوكنوان راب اببذكن

 نامالانيدعاو(نينمؤملا

 بذكن د نمؤاو

 ىلسعو ةزج نوكنو

 ىنملا باوج ىلع صحو
 هانعمو ن أ رامضإبو واولاب

 (لب) ىاش نوكنو
 ام ءافولا نع بارمكالل

 مريت (مملادب) اونغ
 نم (نوفغاونك ام)
 ايندلا ىف (لبق نم) سانلا

 ىف مهحتاضف و مهتابق نم

 نيقفانملا فوه لبقو مهفخ
 ىلا مهقافن رهظهناو

 هللا ىل_دهللالوسر ةّوبن

 كا(اودرولو) /سوهيلع

 ىلعمهفوقو دعب ايندلا
 او ونامل اوداعل) رانلا

 هب نوفوبال مهسسفن |

 ١ اوداعل ىلع فطع(/ولاق و)

 اورفكل اودرولو ىأ

 انتايحالا ىهنا اولاق نيذلا مهو ْئثلك ىفنوبذاك موقلمهئاو ىأ نوب داك-ل مهناوهلوق ىلعو | ةمايقلا ةنياعم لق نولوقياوناك مك (ايندلا

 دبعلا فقوباكلاؤسلاو خب وتال سيلا نعزاجم ( مهمر ىلعاوفقوذا ىرتولو نيثوعبع نحنامو) ةصقاا ربمضوهوأ ةايحلا نع ةياكىهواين دلا
 سلا ) لاق ليقف «لعاوفقوذا مهم رمطلاقاذام ليقهءاكر دقملا وك باوج (لاق) مهب رءازج ىلعاوفقو وأ هبتا عيل هديس ىدد نيب ىناجلا
 اولاق) قح وهام ثعبلا ثيدح نم نوعمسااوناك ال ههوقو ثعبلل بي ذكتلا ىلع مهريبعت|ذهودوجوملا نئاك-لاب( قحلاب) ثعبلا ىأ(اذه
 اهيباذعلااوقوذف)ىلاعتهنلا (لاق) نيعأاب رارقالا اودك أو اورقأ (انب دوىلب



 لاق نينمؤ لل سو هيلعهللا ىلصهللالو سر ةعافشو هللا ةجر ةعس ن وكرمشملا ىارو قئالخلاهللا عجاذا دهاعلاق نيكرسشمانك اممطوقب
 انك امانب رة اواولاقنومعزت منك نيذلا و واكرسش نبأ هللا مط لاقاذاف ديح .وتلا لهأعم .وجتنانلعل كرشلا مكناولاعت ضعبل مهضعب

 مكفول
 نيح (كيلاعمتسي نم
 هنأ ىور نارقلا وانت

 ديلولاو نايم سوبأ عمدجا
 ميبارضاو ىضنلاو
 هللال وسر ةوالت نوعمتسي

 اولاقف مس و هيلعةللا ىلص

 لاقف د لوةبام رضنلل

 دهم لوقيامىردأامهنلاو

 لوي وهناسلكرحهناالا
 لثم نيلوالا ريطاسأ
 نورقلا نع مكتدحام

 نايفس وبل اقف ةيضاملا
 وبأ لاف اح هاراليفا
 انلعجو) تازنفالكلهج
 ةيطغأ (ةنك ًامهمولق ىلع
 لثمءاطغلاوهو ناك عج

 26 ويقفي نأ)ةنعأو نانع

 قو هوهقفي نأ ةهارك
 نه عن القث(ارقومهاذآ

 هنال رقولا ه_حوو عمسلا

 ىل _عفطعوهو ردصم

 ىنانا: ح وهو ةنك 1

 ناو) ةلزتعا | ىلع حلدالا

 اهماونمؤيال ةبآلك اورب
 كنولداع كؤاحاذا ىتح

 (اورغك نبذلا لوقي

 اهدعب عقتىتاا ىهىتح

 كؤاحاذاهلوق ةلجلاو لجلا
 اور فاك  نذلا لوقي

 مضوم ىف كنولداحيو

 نيذلا لوقي ولاح كنولداجب و مهئيجم تقو ىتح ىنعمب رجلا عضوم ف كؤاجاذانوك,وةراج نوكست نأ زوجي ولالا

00 
 بذكلا مطامعتسا اوهياعاوناكىذلا كرمشااو ءانصالا نموه ربتو لطابلاب مه راذةعاىنعي مهسفن ىلع
 اوناك ام) بهذو مهنعلاز ىنعي (مهنءلضو) هلوقوهو مهعفنيال كلذواين دلاراد ف هيلع اوناك .املتم
 مويلا كلذ ىفهلك كلذ لطبف مهرصنتو مط عفن مانصالا نا مهوقوهو ن وب ذكناوناك امىنعي (نورتف»
 نبلهجوبأو برحنب رخص نايفسوبأ عمتجا اكل لاقةيآلا (كيلاعمشسي نم مهنمو) ىلاعتهلوق ُ
 صاعن ب ثرحلاو فاخانباىبأو ةيمأو ةعيب رانباةييشوةبتعو ثرخلانب رضنلاو ةريغملا نب ديلولاو ماشه

 لوقي وهناسل كرعهارأ ىنأالالوقبامىردأ املاق دع لوةءامةيتقابأب رضنللاولاقف نآرقلا نوءمت_سي
 نورقلا نعي دل اريثكرضنل | ناكو ةيضاملا نورقلا نعك_:دحأ تنك امل ثم نيلوالاريطاسأ

 ىواذهب ن .ئشب رقنالالكل هجوب أل اقفاقحلو ةبامضءب ىرأل ىلا نايف سوب أ لاقفاهرابخأو ةيضاملا
 دما كتءارقو كم الكىلا ىنعي كييلا عمتسإ نم مهنمو ىلاعت هللا لزئافاذه نمانياعن روهأتومالةباور

 نأ ةيهاركو أهوهقفيالمل ىنعإ )م وهقفينأ) 0 عج ةيطغأ ىنعإ (ةنك ا واق ىلعانلءجو)

 باق.ىلاعت هللا نا ىلع لل داذ هقوالقتئواممصمهناذ ؟ىناناعجو ىنعي (| رقوم ماذا ىفو) هوهقفي
 ناو) هن نمؤنالو ةلئام الكمقفتالفةنك ًاىفاهضعب لعب وهل .ةتف ناالاو ىدهالاهضعب حرشبف بولقلا

 اهءاوقدصيال ىنهياهماو :مؤيال كق دص ىلعقلا دلا تازمتملا نم ةزكم لكى نعي (اماونمؤيالةيالك اورب

 نارقلااوعمتساوتايالا | وأراذامهنا ىنعي (كنولداحي كؤاجاذاىت-) كقدص ىلعةلاداهنأ اورقبالو

 الا) نآرقلا اذهام ىأ (اذهنا اورفكنيذلالوقيإ) اهءاونمؤياال كومصاخي و كولداجيلاؤاجامع
 اوبتك اموىنعياوراسامو مهصيصاقأو ,هرابخ أ وةيضاملا مالا نم نيلوالا ثيداحأ ىنعي (نيلوالاريطاسأ
 لاقولا ذه ىلءذ عملا عج ريطاسأو عج راظن أو رطساهدحاو لبقو ةراط_-اوةروطسا عجريطاسالاو

 باعيالامو ةعفانلا مولعلا ويلا مهبةكف ن واوالارطس دقو نياوالاربطاس اهواعجو نآرقلا اوباعل ىلئاق

 وهامناو ىلا عتهللا نم نوب سيل هنأ ىنعع نياوالا ريطاسأ ىلا نآرقلا اوبسنامتامهنابه نع بيجأ هلئاق
 قرط برعلا دنع ىهو تاهرتلااهن | نيلوالاريطاسأ ىنعم ف لبقو نياؤالارابخأ ىورنامةدر<#رابخأ

 ىلا حضاولا قب رطلا نعانل دع ىتعيتاهرتلا فاد مهلئاقلوقي ةلكشمةرعو كلاسمو ةضماغ
 ةضماغلا ةلكشملا ارومالا نمحضتيالو فرءيالالالثمتاهرتلا تاعف فرعي الى ذلا لكشملا قي رطلا

 مسو هياعفلل | ىلص د عابتا نع س انل | نو مني ىنعي (هنعنوهن مهد) لجوزءهوقواطلصأالىلا

 ناميالا نعسانلا نعنع اوناك ةكمراف ؟ىتازن مه_سفن ابهنعنود_ءابتي وىنعي (هنع نوأني و)

 سايعن!لاقوكل ذكىهاوناكو نآرقلا عاتسا نع مهنوهنب وهب عامجالا نعو ل_سو هيلعمنلا ىلص دمحم

 مهنمهعنميو سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىذأ نع نيكر شملا هني ناكل سو هيلع للا ىلص نا معبلاط ىفأ تاز

 ن* ااشن خهلاولاقو نيكرسملا سؤرعبلا عمتجاهنأ ىورىت-دعبب ىنععب ناميالا نعهسفنب وهىأنيو

 0 1 5 رمواتقتلا دع ىب ايلا عفدأ ى اوةفصأ املا قفا دءانيلا عفداواهجو اي
 بذأ نكلو كن.ءاه,تررقال شي رقىنريعت الوللاةف نا يالا ىلا بااطابأاعد مس رهيلعةنلا لص ىنلانا

 اناس !كلذ ىفلاقو تايحام كنع

 (نورتف» اوناك امإ مهنعباغو(مهتعلضو) مهحراوج مهيلع دهشتف

 هللاو
 الا) نأ ارقلاام (!ذهنا) نولوق مسهناب,هتاداجرسؤو كنو رك اني وكن :ول دا مهعأ ىلا تايآلا مهم دكت غلب هن أ ىنعملاو هلريسفتاورفك

 لآ
 نعو'نآرقلا ن ءسانلا نوهني(هنعنووني ) نوكرشملا ىأ (مهو) ةروطساربطاسالا دحاور ب.ذاك أهنلا مالكن ول عجييف (نيلوالاريطاسأ

 نولضي ونولضيف مهسفن نع نودعسي و(هنع نوار )هبنامالاوهعابتارلوسرلا



 هتعنوهتيلحب لسوهيلعةللا لصهتلالوسر ىأ (هنوفرعيإ) ليجنالاوةاروتلا باتكلاو ىراصنااودوهيلا نعي (باتكلا مهانبن ؟نيذلا) :
 نبذلا) لاقمهنوبنةحصب و باتكلا ل هأ ةفرعع ةكملهالداهشتسا اذه و موتو عت ومهالح (مهءانبأن روف رعاك 0نيباتكعلا ىف تاثلا

 (نونم وبال مهف ) نيدحاجلاباتكلا لهأ نمو نيكرشملا نم( مهسفن |اورمسخ (3)

 نبذل ىراصتلاودوهملاءاءاعباتكلا اونو نيذلابدارملا (مهًئانب نوفر عياكهنوفرعيباتكلامهانبت ١

 كنعاتلأسانا ملسو هيلع هللا ىلص ىنال اولاقا ل ةكم رافكن ا كلذو لس .وهيلء هللا لصةنلالوسرنامز ىفاوناك

 ىصوصنلانا ىورو هنوفرءيالمهنامط وق ىفاوب ذك م هو هن وفرعي مهنا ةبال اهذهىف نيب و هبوبن ة ىلع

 دبعلاقف ةفرهملاهذهفيكف ىهءانب أن وفرعباك هنوفر عي باتكسا| مهانبت [نيذلا ةكعب' سو هيلعةثلا ىلص

 قباب ىنم ملسوهياعهللا لص دمحم ةفرعمدشأانألو ىنافرعأ م هتبأر نيحهّتفرعدقلر معاي مالس نبةللا

 اورسسخ نيذلا) ىلاعتهلوقو و ءاسنلا عنصيام ىردأ الواقح هللا لوسرهن أد هشألاق كاذ فيكورمع لاف

 قورسو هيلع خا لسان ةوج مهراك إب مهجران ىفاهومتب واواهونبعو مهشفنأ اوكلهأ ىنعي (مهسفنأ

 نيذلا نيدناءملا دعو كلذ نمدوصقملانوك, وىلوالا نيذلل ةفص هناا دح /نالوق مهسفن أ اورسسخ نيذلا

 هب ىنعل (نونمؤيالمهف) نيباتكلا لهأرافك م هوهنوبن نودح وسو لعلنا ىيلصاد# نوفرعي

 مل_-وهيلعةللا لد دمحماونمؤيل نبذلا ةكمرافكمهولوالإابهل قاعت الو د-تبم م الكدنأ .ىناثلالوقل او

 ةومد مهراكسن اومهرفكب بسب طلصح ىذلا مئادلا كالطاهناامهدحأ نيهجوراسمملا ىنعمىفاو رك ذو

 كلذف رانلا ىف ىتلا نينم ملال زانمرافكسال لعجوةن+لا ىف ىتاارافكسلا لزانم نين ٌؤملل هللا لعجةمايقلا موب
 مظعًاوالءف طخ أ وا داع دشأ نرمو ىنعي (!ب ذكهللا ىلع ىرتفا نم لظأ نمو) ىلاعتهلوق ب نارسجل اوه

 ةدبع نم نوكر شا لافئهنود نم درعياطاو هقاخ نماك, رشه نا معزفاب ذك هللا ىلع قاتخا نمار فك
 هتلدأ مالعاو هتح< ب ذكى نعي (هناي اببذكوأ) ىراضنلاتلاقاك ادلو وةبحاصهل نا ىعداوأ مانصالا

 دج ىلءهلزن أ ىذلا نآرقلا تاب اببذ كو هانعمليقوءايدنالا تاز كءدوهملا تب ذك مول سراهاطعأ ىلا
 هللا ىلع نورتفم لاو بذكلا هلا ىلءنولئاقلا ححش الهنا ىنعي )ن ولاظلا لفي الهنا ) مل_سوهيلعهثلا ىلص

 نكمتملم) لجوزءهلوق و مكب ردنعكل عفشتاهناىنعي (نوعزت متاكنيذلاك ؤاكرسش نأ اوكرشأ
 ةب رع مطاؤس ناكحاماف هب رجتلاةذتفلاو مهترذ_ءمسابعنبالاقو مهاوجو مطوقىنعي ( مهن

 نكتفي لجرلا نا كلذو يطا ىنعم مهتنتف نكست لمتهلوق ىف جاجزلا لاق ةنتفهل لق مهم واق ىفامراهظال

 اونتف رافكسا كل ذكف بو. لا كلذيالا هتنتؤ نكست لا ةيفهب وبح نما ربتيف ةنح هيفهبيصت مث بوبحمع

 الامانصالا مهنبحو مهننتف نكست لم ىلا عتو كرابتةللالوةب.اهنماؤ ربت باذعلا اوأرامل مث ماسالا

 ةرفغمةمايقلام هاو دهاشاذا كلذو ( نيك شماكامانب رهللا اداولاق نأالا) ىلا ءندل |وةوه و اهنءاؤرستنأ

 رظنا) ىلاعتهللالاق و رفكتلاو كرمشلاب مهحراوج موماعدهشنو مههاوفأ ىلعمتيف نيكرسشمانك امانبر
 اوب ذكف يكن يكرسشملاءال ؤهلاحىلا لمأتتلاوةريصملا نيعب دختاب رظنا ىنعي (مهسفنأ ىلعا اوبذكف يك
 | ا ل ا ل ا

 ( قا فرار

 نمضتي ماهفّدسأ (لظأ نمو) هب
 ملظأدح االىأ قنلا ىنعم

 ذاخحاهعنشأو هعضوم ربغ
 (ىرتفانمم)ادوبعمق واخت

 (يذك هللا ىلع) قاتخا

 هب قيايال امي هفصيق

 نآرقلاب (هناياببذكوأ)
 سمالان ا(هنا) تازجتملاو

 (نوملاظلا حفيالنأشلا و

 نيلطاب نيرمأ نيباوعج
 ةجعالام هللا ىلع اوبذكف

 ةابتيثاعاوبذكوهيلع
 تانبةكئالا ا اولاقثم>ح

 نارقلا اومسو هللا

 موب ولاردعستازدكلاو

 هب لوعفموه (مهرشح)

 موب رك ذاو ربدقتلاو
 نملاح (اءيج) مه رمش

 لوقنمث) لوءفملا ربمض

 هريغفللا عما اوكرش أ نيذال

 بوةعب ىف ءايلاب واكب ون

 متل (مزاكرشنإأ)
 هللاءاكرشاهوم ةلعج ىلا

 ىأ(نومزت منكن بذا )
 فذ ءاكرش مهنومزت

 (نكت /م) نالوعفلا
 (مهتضةف) ىلعو ةزج ءايلابو

 هئلاواولاق نأالا) مهرفك

 ىنعإ (نيكر رم امان

 مهرفك ةبقاع نكن 0

 اولتاقو مهرامع أ هومزلىذلا

 نأالا مهباوج نكي مثوأ هبنيدتلا نمءافتنالا ىلع فلحلاو هنمؤربتلاودوججاالا هيلع

 (مهسفن أىلعا اويدكف يك )دمشاي(رظنا) هللامسا ن.تعنلا ىبعر للاب امهريغوانب رابىأءادناا ىلع ىلعو ةزج اني رقل عملا ىلع لج



 ةداهشوهربخربك وأد تبم ئش ىأ (ةداهشربك اعيش ىأ لقإهدابع نه رهقلالهاب(ريبملا) (4) هدام ذيفنتف(ميكحلاوهو)

 ضعب امدارب ةلك ى أو ري
 تناكاذافهنيلا فاضتام

 اهءاوج ناك اماهفتسا
 هيلا تفيض أ ام مسأب ا

 باوج (هللا لسق) هلوقو
 هللاف ةداهشربك 1 هللا ىأ

 فوذحم رب-حاو أدتبم

 زوج هنا ىلعالباد نوكيف
 هللا ىل عئشلا مسا قالطا

 مسائشثلانال اذهوىلاعت

 ىلع قلطيالو دوجوملل

 دوجوم ىلاءنهللاو مودعملا

 هللالوةتاذلوأيش نوكسف

 مث ءايشالاك العث ىلاعت

 1 (متيو ىنبديهش) أدتبا

 متي و ىنيبديهشوه ىأ
 باوجلا نوك,نأز وحي د
 هنال كندي وىنيي ديهشُللا
 هنس اديهش هللا ناكاذاا

 ةداهش عئمربك اذ مهني و

 اذهىلاجوأو) هلدمهش

 نمودب ردنال نارقلا

 نارقلا هغاب نمو ىأ( غلب

 ثيدحلا ىفةعاسلامايق ىلا
 امنأكف نآرقلا هغلب نم
 لسوهيلعةنلا ىلصا دمت ىأر

 فطعلاب بصالا لك ف نمو
 39 لهأ هبدارملاو 8 ىلع

 ىأ فوده يلادئاعلاو

 ريمض غلب لعافوهغلب نمو

 نو دهشتا منن )نارقلا

 ى :رخآ ةط1 هللا عمنأ

 انيكينو ركنا ماشا
 نودهشنام (دهشأ اللق)
 امنااديكوت (لق) رركو
 ًادتبموهو نا, ضنلا ل ىفىذلا قع وأةفض دحاووهريخهلاو ادتمموهولمعإا نعنالةفاك ام (دجاوهلاوه
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 لجوزءهلوق ُُث مهحلصإامو مطامعاب ىنعي (ريبخلا ) هدابعهريب دوه ىمأ ىف ىنعب( مك اوهوإ) لج وزع

 دهشي نم انرأ دجتاياولاقف لسوهيلعهنلا ىلصةللا لو سر ةكملهأ ىف ىاكسلا لاق( ةداهشربك ؟ئشىألق)
 رك ذمهدنعكل سيل ناا وعزف ىراصنلاودوهباا كنعانا اسد قلو كقدصي|دحأ ىرئالانافةلنالوسركنأ

 ئثىأ كموق نم كتوبن نودي و كنوب ذك, نبذلا نيكر مش اء الط داي ىنعي لق لجو زعهللا لزئاف

 دهاجلاق ( منيب وىنبب ديهشنلا) دمعاب تن أ( لقإالا و كك اوباج أ مهنافةداهش مظعأ ىنديةداهش ربك أ

 ىنيب ديهشهنل|لوقيف مهربخ نأ س مأ مثةداهشربك أئنىأاشي رقلاسي نا لسو هيلعهللا ىل_طد#ت ىمأ
 دهشي لوقلا لوبقما دهاش اوبلط مهنا لصاحلاوهنولوقتىذلا لطابلابمكيلعو قحلابىلدهشي ىنعي كب و
 دارملاوهوة :وبنلابهلدهشيهنا نيب مىلاعت هلناوهةداهش ءاي_ثالاربك آناةبالاه دوم ىلاعت هللا نيرف ةّومماابدل

 نارقلا !ذهىلا جو هنالةوبنلا,ىل دهشي لجوز عدلان ا ىنعي (هبكرذتال نارقلا !ذهئلاجوأو)هلوقب
 اركمناك اذاواز هم ناك هتضراعم نع مز ع دقو ناسالا باعص أ وءاغلبلاءاحصفلا متن أ كنالةزجتموهو

 هبكفوخال نآرقلا !ذهىلا جوأىنعيهبكردنالهلوقب دارملاوهوهلوسر ىئبهنلا نمةداهش ىلعهلوزت ناك
 نم ةمايقلا موبىلاىدعب اب نم نآرقلاهغاب نمرذنأو ىنعي ( غلب نمو ) لجو ,زع هللا مأةفااخ كر ذحاو
 | دم لاقهلريذن |سو هيلع ندا ىلص ىلا هعمس رنارقااهيلا غلب نم لكف مهالارئاس نم مهريغو متءلاو برعلا

 ظ تازناملكلام نب سنالاقوهلكو سوه يل عهللا ىلص بنا ىأر امن أكف نآرقلاهغلب نم ىظرقلا بعمك نبا
 | (خ) لجو ز عةللا ىلا ,هوعدب رابج لكورصيقو ىرسكى ا |سوهيلعهنبا ىلص هللا لوسر بتك ةبآلا هذه
 ليئارساىنب نعاوث _-وةب ولو ىنعاوغلب لاق مس د هيلع لبا ىبص ىبنلا نأ صاعلا نب ورم ن هللا دبع نع

 الباب مالا هيف ثيدحلا اذهب قاعتبأمحرسش هب رانلا نمد دعقمأو بتيلفا دمعتم ىلعب ذك نمو جرحالو

 ْ جرخا جوحالو ليئارسا ىبب نعاوثدحوهلوقو ةنسو نآرق نمد دعب نمىلا لسو هيلعهتلا ىلص ىنل !هبءاجام
 | سيلو عسوأو متلقامرثك لاح ىفاوناك مسمناف ليث ارسسا ىنب نع متلقامهمدنا ثي دما ىنعمو منالاو قيضلا
 ناو غالبلا ضعب ىلع مهنع ثي دما فةصخرلاهانعم نكس ليئارسا ىنب نعرابخالاو ب ذكسلا ةحاب| هيفا ذه

 ىلصةللا ل وسر تعمسلاق دوعسم نبا نءةدملالوطوةفاسملا دعبل ر ذ_عتدق ىمأهنال لقنب كلذ ققحترمل

 ىذمرتلا هجرس ع ماس نمهلىجوأ غلبم برهم ساكهغلب فايشانم عمسأ سماةئلارسضن لوب لسوهسيلعفللا

 ىتح هظفخ اي د>انم عمسأ سم |ةنلارضن لوي سو هيلعهللا ىلدةنلا لوسر تعمس لاق تب اث نب دي ز نعهلو
 عمسيو نوعمست لاق سابعنءا نعهيقفب سيل هقف لماح بروهنمهفقأو ه نم ىلا هقذ لماح ب رف هريغه غلب
 (ىرتأةط اهلا عمن نودهشنل مكنثأ) ىلاعتهلوقوافوةومدوادوب أ هجرت ذم عمسي نمي عمسي ووكنم
 نانودهشتل نوكرشللااهمأ ناك ريغةط ا اودكاو كتويناو دج نيذلا نيكرمثملاءالؤط داب لق ىنعي

 هللو ىلاعتلاق كثدن أت هقححاي عا نالى :رخأل اقامت اواهنو دبعي اوناك ىتلا مانصالا ىنعي ى رهط اهلا عم

 ءالؤطدماب لقىنعي (دهشأاللق) نيلوالالو لوالال_ةيوىلوالانورقلالاباف ىنسحلا ءامسالا
 ىنعي (د>اوهلاوهامتالقأ) هرك-ن أو كلذ دج أ لب ى .رخأةط هنداعم نأهبن 0
 'ىربانأو ىنعي (نوكر شتا ئر ىتن او) دهش كاذب وهلكيرسثال داو دوبعمو د>اوهلاهللا كا مطلق
 هاوس دوبعملك لاطباو لجو ز عهط ديحوتلا تامثا ىلع ليلدةبآلا هذه ىو هللا ىوس هنو دبعت عش لكن م
 ديحوتلا باحا كلذب تيمفكي رشلا فو ديحوتاا ىف رص د>اولاةظفاورصحلا ديفت اا ةمكن الا

 ىتأين أ |سأ نم ركل ب>تسيءاماعلا لاق ىلاعتهللا ىوسدوبعم لكن مؤرب لاو كل: رش لكح باسو
 نبذلا) لجوزءهلوق مي نوكرمشتام م« ىرب ىتتاوىلاعتهلوقل مالسالا فلا نيد لكنمأربي ونيت داهشلاب

 د

 آ 1 اح بح سس حسم نسي مسمن مس بمس مس ص وحس حسا سمس سم
 ) اتا

 نيذلا) هب(نوكرشنامءىرب ىتاو) عقوأهجولا اذهو ناربخ دحاور ىذلاةلصةلججاو هربخهلاز



 00 ىتحرطافلا ىنعم تقرعاماممعهللاىضر سابع نبا نعوامهعرتخ ىأةلل ةفصر جاب
 ه«سفن لجوزعهللا فصوقزربالوقزرب وهو ىعل (ماطبالو ميو هو) ايم نيكو ضرالاو

 0 ل ل

 ىنعي مالسةسالا ىتعع مااسالاوالا نع نم سب (رسأ ندا نت مم أفا ق)ادوبعيلو

 نمنوكنت :ال داي ىل ليقو ىنعي ( نيكرمثملا نم ننوكسنالو) هتءاطىل ا داقتنأ او هللا مال مستسأ نأ ت مأ

 ىلا كوعد نيذلا نيكرم دل االول دك اين سب( اع و رتيصعنافاخ أ ىنا لق ) نيكرسشملا

 ىرتيصعنا فاخأ ىناوهاوس ئثةدابعن ءىناهنوسأ انملوأن وك أ أنأ ىف ممأى بر ناى ربغةدابع

 ةلاحال باوثلاهلان ا وهجر دقف باذعلا نمهاحنأ نمو باذعلا نمهاجنأن إب ىن-عي (هجردقف) ةمايقلا ع

 ىلاعتهلوق و نيبملا حالفلاو ةاحنل اوهةجرلالوصحو باذعلا فرمد نأ ى نعي ( نيبملازوفلا كلاذو ) هنع
8 

 امم كلذري_غوهوركموملأ نم ناسنالا لاني عماج مسارضلاو ةملب وة دشن ىنعي ( رضب هللا كسب ناو)

 ىنعي (ربخك كس«ناو) لجوزعةللاالاريضلا كلذ عفديالف ىنعب (وهالاهفشاك الف) هانعم ف وه

 ئثلك ىلعوهف) كلذو<ورورسو حر فوة ذأ ع نم ناسنالا لانياب لكل عماج مساريهلاو ةمعنوةيفاعب

 ىوسايلو ذخنتتال ىنعملاو سو هيل علا ىلص ىنلل باطخةبآلاهذهو رولا تادورصلا مق دن ف :(ر رد |

 هناو كيلاريخالاصي|ىلءرداتااوهو كل نعهعفد ىلع ر داقلاوهور ذب كس نأ ىلعرداقل اوه هنالفزلا

 ماعوهق ملسوهيلعهثلا ىلص ىنال ناكن او باطخلا اذهوان,عموارصانواياوهذكافوهالا كلذ ىلءر ديال

 اهم نتا نارا حاسما اا ارسبةلا كتم ناو لك

 لاساف تلاساذا كهاك هد هللاظفح ا كاظفح هللا ظفح | تاماك كم لا مالغإ ل لاققام وب لسو هيلع

 هللاهيتكدق ئشب الاك وعفن, ل ئشب كوعف نب نأ ىلع تعمجاواةمالا نأ معاوةنلاب نعتساف تنعتسا ذاو هللا

 فحشصلاتفجو مالقالا تعفر كيلعهللاهبتكدق ئشبالا كور: ل ئدب كورضب نأ ىلع تعّمج ا ناو كل

 هلللمعت نا تعطتسا ناو«يفوةدشلا ىف كفر ءيءاخرلا ىف هللا ىلا فرعت نب زرهيفداز ىذهرتلا هجرخأ

 جرفلاوربصلا عمرصنلا نا لعاوريثكريخدر كن امىلعربصا|نافربصاف عطتست سم نافل عفاف نيقدلاىفاضرلاب

 قى هلوطب هلثموأ اذهوح ءاحدقوريثالانن|لاقنب رس رسع بلغب ع ناوارمس ريشعلا مناورات

 مهو مطرهاقلاهدابعأ : بااغلاوهو ىنعي (هدابعقوفرهاقلاوهو ) لجوزءهلوق ُُه لبس ند ادا

 لغثي و مباع قشيام كلذ ىف عقيف دي ريا هفلخرب دي ىذلاهانعمراهقلاورهاقا اوهبر دق تحن نوروهقم

 هرهق تحن نم جور وهريب دندر«-ةلخ نمدحأ عيطة سالف هقلخ لذي وتيك ورقفي و نزحبو غب و

 هدايع قوذ ىنعموهدارأ ئئثهزكيال ىذلار هاقلاورداقلاهنالىاعت هللا ةفص فر هاقلا ىنعماذهوهريدقتو

 ردقالىذلار هقلاورادتقالا نمهب مهالعا«ليلذلاوربخستلا تت ىهف ها ىلع ىلعتسا دقهرهق نأ انه

 ريرجنءالاقو ةيلغلاو ر قلاب« يلع لعتسمووف ايسشر هق نم لك ةهنع كفن الوهنم جور خلا ىلع ننللا

 نمو مهاياهر عقب ه_سفن فصو ىلاعت هنالهدامع قوفلاقامباو مهياعىلاعلا«ةلخ دبعتملار هاقلا ىنعم ىربطأا

 مييلع ىلاعلام_طنلذملاهدابعبلاغلاةتلاواذا مالكسلا ىنعف هيلعا. اتسم نوكينأايشرهاق لك ةفص
 هللاهب درفت ىذلا ءالعتسالا ةف_صوههدامع قوفليقو هنود مهومه اياهرهقب مهةوفوهف مهاباوإيل ذم

 لاقفر# ىف نايبارعاىلا معتخا

 ىأاهترطفانأ امهدحأ

 الو مطي وهو) اهتأدتا
 قزربالو قزر» وهو معط»
 الوددنع نماهلكمفانملاىأ

 لق) عافتتنالاهيلعزوجب

 لوأن وك نأ تسمأىتا

 قباسىنلان ال ( لسأ نم
 هلوقكمالسالا ىف ع

 لوأانأو ا كلذبو

 نم ننوكنالو) نيماسملا

 ىل قو( نيكرشلا
 نيكرشملا ن-م ننوكنال

 اظفا هلءقام ىلع فامعوأو

 ىنعملاو نوك الن أو ليقل

 تيههنو مالسالاب تسمأ
 فا ىنا لق ) كرششلا نع

 موبباذع فرتيصع نا
 فاخأ ىنا ىأ (مي-ظع

 هما قلاوهو ماظعموبباذع ||

 طرشلاف قر تيصءنا

 لسعافلا نإ ضرتعم

 فوذخم هب لوعفملاو

 (هنع فرصي نم) باوجلا
 (هجردقف ذئموي) باذعلا

 ىهو ىمظعلا ةجرلاهنلا
 ةزج فرصب نم ةاحنلا

 نمىأ ركب وبأو ىلعو

 باذعلاهنعهللا فرصي

 (نيبلا زوفلا كلذو )

 ناو) ةرهاظلا ةاحبتلا

 ضرصم نم( ر ضبهنلا كسع

 ءابالب نم كل ذريغوأر قفوأ

 الف(وهالاهل_فشاك الف)

 وهالا هفشك ىلع رداق

 ردتقلابلاغلا ىأربخوأ مم (رهاقلاوهو) هتلازاوهتمادا ىلعرداقوهف (ريدق ئث لكىلءوهف ) ةمصوأ ىنغ نم ( ريخ كس« ناو)

 هغواب نع هريغ عنج دارملاغواب رهقلاو ةردقلإب هيلع لاعىربخ دعب ربخ (هدامع قوفإ)



 كييك لما (ةجرلاهسفن ىلعبتك ) هريغ ىلا امش هنماوقيضت نانو ردقت الو كنب وىنبب فال_خالةتلوه ىأم طري د

 ءارحالازوج ال ن كلو بجوأأ

 ةلاءالهزحنموهوادك وم

 صاصتخالا سفناارك ذو

 مهدعوأ مطئاسولا عقوو

 رظنلا م-طافغا ىلع

 ىلعردقيال نمهنمهك ارمثاو

 منعم ل) هلوقب ئث قلخ
 محي زاجف ةمايقلامونىلا

 (بب رال) مك رشا ىلع
 عجل قوأ أ مويلا ىف (هيف

 (مهسفنأ اورسخ نيذلا)

 دن راعأ مدلا ىلع بصن

 يتسقتأ او رسخ نيرألا

 مهف) رفكلا مهرايتخاب
 شفخالالاقو(نونمؤيال

 ف مك نملدب نيذلا

 نعمجيل ىأ مكنعمجي
 نيذلا نيكرشما ءالؤه

 هجولاو مهسفنأ او رسخ
 لاقي وبيسناللوالاوه
 نيكسملا فت رص ز وجال

 لعحتف ناكسملا هكلئالَو
 وأ ءايلانمالدب نيكسملا
 ةءاغ ىف امهنال فاكلا
 ىلا ناجاةحالف ح وضولا

 (هو) ري_سفتلاو لديلا

 ىف نكسام) هلل ىلع فطع

 ىنكسلانم ( راهنلاوليللا
 نك اسلا لواتتي ىتح
 نوكسلا نموأ كرحتم لاو

 امهيف كر حو نكسامهانعمو

 نعن دضاادحاب >1

 رمل مك.ةن هلوقكرخآلا
 وك ذو دربلاو رح لا ىأ

 ةكرحلا نمرثك ًاهنالنوكسلا

 0 دع 0 00 (ميلعلا عيمسلاوهو) هربدمو لكسلا قااخ هنااور كش مل مهمال نيك يشمل لع جا>ةحاوهو

 اد_عوكلذد عو هناهيدارملافدبعلل ئهةللا ىلع بحالذا هرهاظ ىلع 3(
 كل م ماو مربع عج تي تقج
 كلتا تاومأ اهناف متنأ اهنودبعت ىتا امانصاللال ئيث لكدبعتساو عي لككلمو عي لكرهق ىذلاهلا كلذ نا

 ةحلا فدك ؟وديكأتلا فغاب أن وكي! لاؤلا بقع باوجلابه ىمأ اممناواعفن الوارسضاهسفنل كالت الوأيش
 مك ( ىلاعتلاقف مهيلا هناسح اوهتج .رلاوكي هفدر أ هتاقول عر ئاس ىفهفرسصتوهن ردق لاكىلاعت هللا نيبال و

 لابقالاىلاهنع نياوملإهنم فاطعتسااذهو ةج-رلا هسفن ىلع ىذقو بجو ىلاعت هنا ىنعي ( ة>رلا + سفن ىلع

 ىلأ نع (ق) بانأوبان نم؛ةبانالاوةب وتلا لبقي,لب ةب وقعلاب لعيالهناوددابعب ميحرهناب رابخاو هيلع
 ىتجر نا شرعلا قوفهدنء وهف باك بتكق املا هللا قاخامل سو هيلعهنلا ىلصةتلالوسر لاق لاق ةري ره

 هد:عءبوةكموهف ىضغت قبس ىتجر نا قلملا قلك نألب ةاباتك رةكهللاناىراخباا فو ىضغتاغت

 لعدت تك قاحلا هللا ىذقالا مل مدنعو قلما قاخ الهنا نا امهةيآو رىوشرءلاقوف

 لاقةرب رهىأن ع © ىضغباغت تجر نااقفت ام شرعلا ىبعىراخببلاداز و“: عوضوموهفهسفن

 قلزن أو نيعستو ةعستء دنع كسماف ءزحب "ان ةجرلاةللا لعجلوقي ل-سو :هياع هللا ىلصةللأ ل وسر تعمس

 دازهبيصت نأ ةيشخاهدلو نعاهر اح ةبادلا فرت ىتح قئالخلا مح حارتت ءزدلا كلذ نف ادحاو زج ضرالا

 ىذلا لكب نمؤملا عي ولو ةنملا نم سأيب لةجرلا نم هللا دنع ىذلا لكب رفاكلا رعب ولودلةياور ف ىراخبلا

 سنالاو نما نيب ةد_حاوةج راهنملزن ًاةجرةئامهنننأ ملسلو باذعلا نم نمأي 1 باذعلا نم ةللادنع

 نيع_ىتواعستةلئارخأو اهدلو ىلع شحولا فطعت اهب ونوجارتياهب و نوفطاعتياهبفماوطاو مئاهبلاو

 قلخ هللا نا اسوهيا هللا لصةنلال وسر لاق لآق ىسر افلا ناماس نع (م)ةمايقل |موبهدابعاهممحردةجر

 اهبفةجر ضرالا ىفاهنم لعفل ضرالاو ءامسلا نيبام قايطةجر لك ة جرة امضرالاو تاومسلا قلخ موب
 (ق) ةجرلاذهباهلك ًةمايقلا موب ناك اذاف ضءب ىلعاهضعب ريطلاو شحولاواهدلو ىل-ةدلاولا فطعت

 ىبسلا قايبصت دجو اذا ىندب# ىبسلا نمةأ سما !ذاف ىبس لسوهياعةنلا ىلصهنلا لوسر ىلع م دق لاق رع نع

 ىفاهدلوةحراطةأرملاهذهنو بأ مس وهيلعةنلا ىلصةللال وسر لاف هتعضذرًاواهنطبب هتق  دلافهتذخأ

 هلوقواهدلوبةأراهذه نمهداب عن م> رأةلل لسوهيلعهتلا ىل !دلاقف هحرطتالن أر .ةنىهوةلهاوالا قرانا

 موب ىف ىنعي(ةمايقلا م وب ىلا 5: 2 و مسقلا مالكنعمجلهلوق مالا( كت ءمجيل ) ىلاعت

 (مهسفنأاو رسخ نيذلا) تآهنا فكشالىأ (هيف بي رالإ ةمارقلا موب ىلا عروق ىفهانعم ليقو ةمايقلا
 7 اوناكفهباقع ميلأ وهلا طخسا مهسفنأاوض :رعق مانسصالا مهذاحاب مهسفن أ اونبغ .وأهللاب كرمشلاب ىنعي

 ءاضقلا مهيلع قبسامل ىنعي (نو.:هؤبال مهف )عيب ىفنيغاذا لجرلار مسخ لاق نيغلار اسما لصأ ا

 هلو ىنعي( راهنلاو ليلا ىف نكسام هلو) ىلاءتهلوق م ناميالا نم عانت مالا ىلع مهلج ىذلاوهف نارسحلاب

 نالرك ذلابنوكسلا ص خام اليقو رخآلا نعامهدحأ رك ذب ىئتنك اذ كرحتامو نكسام لبو رقتساام

 | دارملا نوكمةراهنلاو ليللا نكاس نموهف تبر غو سمشلا هيلع تعلطا.: لكرب_زج نبا لاقورتك أهيفةمعالا
 رصخلاديفياذهو رحبااوربلا فاك كلذريغوربطلارتاناو ياو باودلا نم ضرالا ىف لصحام عيجهنم
 || مهرئا ارمسب ( ميلعلا) مهتاوصأ و مهاوقال (عيمسلاوهو) هريخاال ىلاعتهلن كلم تادوجوملا ميج نا ىنعملاو

 لسو هيلع هللا بص ةنلالوسر عدا لل تاقملاق (يلوذختأساريغأ ألق). لجو زءدل اوقف م مطاوحأو
 انيعمو ارصانو ادوبعموأب ر ىن-ءيام او ذأ هنلاربدغأ دمتي م طلقلاةف ةبآلاهذههنلالزن هنا ند ىلا

 تاومسلا قلاتىأ (ضرالاوتاومساارطاف) ايلوةتلاربغذختاالى 00 الا هانعمو ماهقتساو هو

 ضرالاو
 لخد اا ئاوريغلقالاو دال ناثلوءفموهوادوبءءوارصان (اياوذخت أ ةتلاريغأ لف ) ناولملا هيلع لمتثيامم ئث هيلع خالف مول عملك

 (يضرالا,تاومسلا ارطاف) ىدقتلاب ىحأ ناكفىلولا ذات ىفالاياوهنلاريغذاختا فر اكس.الا نال هيا ال دخت! لوعفم ىلع ماهفتسمالا ةزمه



 (كلم) ملسوهيلعهّنلا ىلص ىنلا ىلع( هيلعل ارن )اله (الولاولاق و ) هروهظدعب قدللاد انع واتنعت (نيبءرحسالااذهنااورفكن يذلا لاقل)

 اذامهنال نيعةفرطولو زن دعب نواهعال(نو رظني ال2 ماكاله أ ىضقل (سمالا ىخةلاكلمانلز نول او) ةللالاقف ىن هناانماك

 مدعل ءجراظنالام دعو ىمالاءاضق ني ىمالاا نيبأم دع: ىنعمو نودهاشياملوه نممهحاورأ تقهزهتر وصفاكلم اود هاش

 اوحرتقا اكلملوسرلا انلعج (8) ولو (اككمءاناعجول او)ةدشلا سفن نمدشأ ةدشلاة أباغم نال مالا ءاضق نم دش راظنالا

 ا اا الا
 ةران نولو-ةي اوناكمهنال

 كلمدمت ىلع لزنأ الول اورفك نيذلالاةل) سوسمملا فالخهو<و رد.سلاكتاليختلااهلخ دب دق تا.ئرملانالةبؤرلا نم ئشلاب

 الا اذهام نولوقي ةرانو || قاشنا فاولاقاكنيبمرحساذهاولاقاوهباونمآ املاولأس اك !باتكمهيلعانلزن اول ىنعي( نيبمرحسالا اذهنا

 اني ر ءاشولو ملثم رشب لزب ) اله ىنع !(الول) ةكمكرعشم ىنعي (اولاقو) مهب ىماع نم مهيف قم_سامل ئئث مهعم عفش الهناو رمقلا

 هانلعجل) ةكئالم لزنال || باذعلا بجولو مالا غرفل ىنعي (سمالا ىضقلاك ا انلزن ولو انايعهارن ىنعب (ثالم) دم ىلع ىنعي(هيلع

 تيم | يس سر سلوم
 ةيللروسلع شالا كارطيدادرس تا ادا سس 0

 اا مرسل تناك كلدأو هني ؤ ردذع قع صلرظان كلل اىلارظنولواهياعاو قلة ىتلا مهر وص ىفةكسئالملا معأ ىف لسوهيلع هللا ىلص أكن الل تفتكر هل 1 0 مىعا (الجر

 روع ناوعالا ىلا ناكلملاءاجاكو ىاكلا ةيحد ةروص ىف )سو هيلع هللا لص ىننلا ىلا لب ربج ءاجاكسنالا ةرودىفءايبنالا
 هور م نومتال ينال ل ا او ميهاربا ىلا ةكسئالم ناتانك نر سس ل

 مهروص ىف ةكئالملا مهيلعانسلل او) ىلاعتدل اوقع هيلع ىشغو كالذا قعصايدلع ىاخ ىلا وشف 1 0 لس ةقرلعللا 18

 (نوشبام مهيلعانسبلاو) هتطاخاذا سمألاهيلعتسبلو الكس مهتلعجو ,معهتهبثاذا موقلا قكيمالا تس ) نو

 مهيلع انلكش اناناظايو كلمأ او رديالفاوكشي ىتح مهسفن أ ىلعن والا ,يلعانطاخ وةبآلا ىنعم 0 سي 58

 هليدس ناك اذاه سهآ نم ىخذرئالاناط اح لمسملا دوعتؤارشب هونظارشبلا5 و 0 رات لا ىو 0 4

 نولوقي من مدلك نونظي مهنالا سيات ناك اماو سيبلتلا ىف مهلعف لم ههللا لعف ا رزعهللا لعفول 1 53
 ةروص ىف كلملا اوار اذا ْى يو الا سيب مهلعف ناكامأ 0 0 كل 1 0
 سلوناسا !دنهناسنالا ار 0 0 0 0 0 7

 هتهبشأ اذا هتسلأو موقلا ةستالا فار امل 00 6-20 2 سب م 00 5 ىعرمالاتسبا لاقي كل لع ىلا لاؤسلا ف طبلختلا نم ك0 3 0

 هيدن ىلس م مهيلع هتلكشأو 1 ل 0 0 ' 1 7 2 34 0 ُِه 0
 ءازهتسا نمد اضم ىلع هوم 00 هب مهم ازهتس ومايا نيك هدملا بي فكست نم ناك اسمح هلة يلستو لسو هيلع ةئلا ىفلص ىننلل

 ىزهتسا دقلو)هلوقب هموق || (تقزي تسي هباوناك اممهتماور خس نيل ) لح ليقو طاحأ ل يقو لزنف ىأ(قاخ-)هلبقاوناكن يذلا ءايبنالإب
 ريذحتةبآلاهذهىفو مهئازهتساءازسٍباذعلاو ةمقنلا نمم-ميلعبجو ومهبب اذ لا لزنف ىنعملاو

 (ضرالاىفاو ريسلت) مه. لزتام لثم مهبل زغيف مهئايدناب مهلبق ناكن م لعفاكهيبنب اولعفي نأ نيكرسشملل

 ىلعف (اورظنامل) مادةالاريسوه ليقو نب ركفتمو نب ربتعم ضرالا ىفاوربس نين زهتملاءالؤط داي لة ىأ

 رظناابدارملان وكي ىفا كلا لوقا ىلعو رصبلابالةريصبلاب وهوةريعوةرك-فرظنرظنلان روكلوالا لوقلا

 فيك)) ىلاهتهلوقوهوةفلاسا!ةيضاملانو رقلا اوةيلاخا مالاراث ىلا <: عاباورظن !مثىنءملاو نيعلارظن

 قاف كلبق نم لسرب
 اوناك اممهنمارخس نيرذلإ
 طاحاف (نؤ زهت_سي هب
 اوناكىذلا عيشلا مسج

 قحلاوهوهب نؤزهتس
 0 ردخ كالطابيذكستلاو رفكداامهئر وأ فيكو نيب ذكملاءازج ناكف يكى نعي (نيبذكملاةبقاعناك

بخافالاوكوباجأ ناف ضرالاو تاومسلا ىفام كلم نمو رب نيلداعلا نيب ذكملاءالؤط د#ابلق ىنعملاو
 6 : ا مهر

 ,ردسلف

 ارظنا<عضرالاىفاو ربس لق )ءاتلا مكلاعابتا امهريغاهمو نينك اسلاءاقتلالمصاعوو رعى ادنعةر ,وسكملادلاو لسرالريمضلاو مهنم

 الو رظنلا لجال او ريس ليقهناكفاورظنافىفريسلا نعاببسم لعجر ظنلا نااو ظن امن نيب او رظناف نيب قرفلاو ( نيب ذكملاةبقاع ناك فيك

 مثي كلذ ىلع هبنو نيكلاطاراثآىرظنلا باجي اواهربغوة راحتنا ضرالا ىفريسلا حاب اورظن مث ضرالا ىفاو:ريس ىنعمو نيلفاغلاريساو ريست



 (م-« رتانآنم) فدقار خسالل (ةنآ نم مس ”ا:امو ) ىف نمو بقاعب وهيلع بيث, ورسثلاوريخلا نم(ن ويسكن املعي د) ةرهجو رس لعإ
 ةلقاهياا نوتفنليال ر اظنال نيكر ات (نيضرعم اهنءاوناك الا) رابتعالاور ظنا اههف بحت ىتلاةلدالا نم طق ل .ادمطرهظب مو أ ضتغبتلا
 بقاوع'' فميهرب دتومهفوخ

 (مهءاجام لق حلإبإ) اوبذك

 هنآ مظعأ وهاكىأ

 ىذلانآرقااوهاهربك أو
 هنع اوزكف هباود_غ

 امءابنأ مهيأ, فوسف)

 ىأ (نؤزهتس .هباوناك
 هءاوناك ىذلا ئشلاءاينأ

 ىأنارةااوهو نؤزوتسي
 ميس كاوبحأو ةراخا

 او ز مسا ئوش ىاب نوماعيس
 يباذعلا لاسرادنع كلذو
 موبوأ ايندلا ف مهبلع

 روهظ دنعوأ ةمايقلا
 اوريإل اهتلكواعو مالسالا
 ل نيب ذكملا ىعب

 نممهلبق نمانكلهأ
 لهأ ءاضقناةدموه (نرق

 ا وهو رضع للا

 ىف( م-هانكم )نوعبسوأ

 عجر نرةلةفصرج عضوم
 ملام ضرالا ىف ) ىنعملا ىلع

 قييعتلا (كل نكم
 قنعملاو ةنكملاءاطعاداليلا

 اموحن ةكم لهأ طعن م

 مهريغو دوكو اداعانطعأ

 ماسجالا فةطسلا نم

 لاو_.الا ىف ةعسلاو

 ايندلا باساب راهظتسالاو
 رطملا (ءاهتنلا انلس - د١

 اريثك (اراردم,مهبلع)

 ءامسلا نم لاح وهو

 معلا عاقب ىفغلب أهنال ةنياعملارك فيلو سمللارك ذامناو مهيديابهوسموهونياعف ىنعي (مهمديابهوسماف) |! نمويرع راحل

(0) 

 ضالاىفالو تاومسلا ىفةيفاخ هيلع نحال هللا نا ىنع او حراوجلا لامع ن وهف ناسنالاهرهظيامرهجلابو
 يواقلالامعأ نم نوكين أامابسكلا ناوهولاؤسةبآلا ف قدر شوأريخ نم ىنعب(نوبسكن املعإ و)
 رسسلا ىنعي نيعونلا نبذه نعج رختاللاءفالافر هما, ىملاوهو حراوجلا لاسمعأ نموأر سلاب ىم ااوهو
 هبابهنع بيجأو كلذ ىنعما فز ئاج ريغ كل ذو هسفن ىلع ئشلا فاطع ىضتقي نوبسكسنام لعب وهلوقفر هجلاو
 لصاحلاو باقعلاو باولا نمهيسكوهلعف ىلع ناسنالا«ةدحّتسيام ىلع نومسكسنام لعإ و هلوق لمح بحي

 بسكلا سفن ىلع ها زوج الو هبستكم ىأ نالف بسكل املا اذهلاقي اكوهف بستكملا ىلع لومت هن اهيف
 ( مهب رتانآن مةنآ نم) ةكمل هال ىنعي ( مهيتأتامو) نبدلار فن مامالاءرك ذهسفن ىلع ئشلا فطع مزلالاو
 ليقو كالذري_غورمقلا قاقشن | لشم لس .وهيلعةللا ىلبصهللال وسراومءاج ىتلات ار هالات از دتملا نم ىنعي

 اوبدكدقف) نيب ذكماوب ونيكراتاطاوناك الا ىنعي ( نيضرعماهنعاوناك ارا ارقلا تابت االابدارملا

 الىنعي مر روكملا : نءهب قأاميو لسوهيلعةثلا لص دمحم ليقونآر ةلاتاب اب ىنعي (قحلاب

 رابخ أ مهمتأب فوسف ىنعي(نؤزهتسيهباوناك امهئامن أميل, فوسف) هباوب كمه ِر دنع نم قحلام هءاح

 نوبذكملاءالؤهرب ل ىنعي ةكمرافك-باطخلا (اوريمأ) ىلاعتهلوق و ةرخآلافاوب ذعاذا مهئازهتسا

 نورقلاوةيضاملا مالا نم مهريغودوءوداعو حون موق لم ىنعن ( نرق نم مهلبق نما كلها ) قا اب

 ليقونامزلا كلذ ىفدوجولا ىف مهنارتقال كالذباومس نرق نامز لكل هأو سانلا نمة.ءالا نر قلاو ةيلاخلا

 ليقوة_-د:س نوتس ليةوةنس نونا ليقف نرةلارادقهىاوفلتخاوةمابةمأونامز. نامزهنالانر ق ىمس

 دبعل لاق لس وهيلع هللا لد ىنلا نأ ىو راملحصالاوهو ةنسةثام ليقوهنس نورشعو ةئام ل يقو ةنس نوعبرأ

 هئمو هيفاودجو نيذلاءإدأ نرقلابدارملالوقلا | ذه ىلعف ةسةئام شاعفان رو شدعت كنا ىتزاس ارمشب نب هللا

 ىيبانو مهيعبأتو 0 نيذلامأ مهنولي نيذلا ترق نورقلاريخ لسو هيلعهنلا لص ىنلا لوق

 رمعلا ىف هانددمأ لق وكمل ًايوكطءنملامم هانيطعأ ىنعي( /)ى نك مامضرالا ىف مهانكم ) نيعباتلا

 مهيلعءامسلاانلسرأو) مهربغودوموداعو حون موقءاطعا لثمقاز رالا فةعسلاو ماسجالا ف ةطسالاو

 كلذب ىمسرطملاءامسلابدارملاوهيلاةجاخلاتاقوأ ىف اعباتتمرطااانلسرأو ىنعي ردلا نملاعفم ( اراردم

 نيتاسبلاةرثكهنمدارملاو مهتحت نم ىرت نويعلا مطانر ذو ىنعي( ممت< نم ىرجتراهنالااناعجو )اهنمهلوزنل
 نمانقا>و ىنعي ( نبرخآانرق مهدعب نمانأ شن أو) مهرفكو مهم ونذ ببسب ىنعي ( مهب ون ذب مهانكلهاف)

 مهالا نمىخم نملاحب ةظعوملاورامّتعالا بجوبامةبآلا هذ هىفو نبرخ آن رق لهأ كئلوأ كال هدب

 دقفتانآلا ٠ نءنيضرعماوناكن | ليقهناكفوذ- < مالكى ع دود سم (اوبذ كدقف)

 اورفك املمهانكلهأ عابتالاةرثكو قزرلاةءسوةوقلا نم هيفاوناك امعم مهنافةيلاخلا نورقلاوةفلاسلا

 مون نمدابتنالاو رابتعالا جوباذ_هواددع واددعلقأو مهنمفعضأوه نملاح فيكفاوماظواوغطو
 لتاقمو ىاكلا لاقةبالا (ساطر 5ىابامتككيلعات ازنولو) لجوزعهلوق جم ةلاهخلاة:دقروةلفغلا

 نمباتكب اني: ىتح مون نادجاياولاقدلي وخ ن,لفونو ةيمأ نب هللادبعو ث را نب رضناا ىف تاز

 ولو ةبآلا هذه ىلاءتهننالزنافهلوسر كناو هللا دنع نم هنا هيلع نودهشي ةكن الملا نمةعب راهعموهللا دنع

 اهمف بتكيىنلاةفيدصلاو دغاك-!اوهو ساطرقىفاب وتكم ىنعب ىدنع نم ىنعي ساطر 5 ىفاباةككيلعانازب

 ئيثلإب
 ف (ساطرقىف)إب وتك (باتك كياءانازتولو) يمال (نب وكان 0-1 ًايشمهنع كلذ نغيرلو (مهءوبذب

 ىمعلا ميما هل | نموانراصن ؟تركساواوةي الئادبك ًاةللوه(مهيدباهوسماف)قرو

 000 ا 227 يي يبل يي بيبا



 هب نوواس (نولدعي مهرب) نايبأ| | فه دعت (اورفكن بذلام) لضدهاطخأ نمو ىدتهارونلا كلذهباصأ ن هرو' نم مملع شرم

وأ رفكللالل دعالةلص مهم رب ىفءابلاو هبهتب واس ىأا ذب اذه تا دع لوقت نائوالا
 00 نيذلامث

هدعباور فكن يذلاو ىنعي (نول دعي مه رباورفكن بذلا) دنسربذل ىوغبلاهرك ذلض هاطخأ نمو
 اذ

 الي دعدلن واع وهللاربغ للابن هول دعب مهنا ىنعملا اوئشلاب يذلا ةا اواسملدعلا لصأ اون دوكر رمش مهم رب نايبلا

 هلوقفءابلا ليمش نب رضنلالاقو ضرالاوتاومسلا قاخ هللا نابمهرارقأعمةراجا نو دبعيف هقاخ نم

 نبدلا مهلوق فم لوخدليقوئثلا نعلودعاا نمنوفرحشب ونولدعب مهم ر نع ىأ نع ىنعم مهم رب
لعوهي لدعلارافكلا ىلعهراكسنا ىلع هبل دىلاعتهناو»و فيطا ىنعم ىلع ليلد نول دعب م-مب رب اورفك

 ى

و قر كنت تنأو كيلا تفسحأو كتمرك ال-جرالوقت نأ كلذ لاثمو كلذ نم نينا بيجتت
 دحمت

 هنا ىنعي ( نيط نم مك-ةلخ ىذلاوه) ىلاعت هل اوق و هلعف نمايكتةموهيلعاركسنم كلذ لوقتف كيلا ناسحا

 تعالو وكرار كن أ ال كلذو وإن نموه ومهلصا هنال كلذ هن ردت طاخامناو نيط نم مدا قاخ ىلع

 مومعل و مهقلخ ةداعا ىلءرداقلاوهو نيط نم مهقلخ هنا ةبآلا هذه مهملعأ ميمر ىهو ماظعلا حن نماولاقو

 هللاثعبف كب تذاعبرايلاقفأيشاهئمدخأب إو ع-جرف ىنمض بقت نأ ك فم للاب ذوعأى نا ضرالا

 نم داود مف لاخأ نأ هللابذ وعأان و لاتفهنمَتْذاعُفَت ,وملا كام هللا ثعبف عجرف تذاعتساف ليئاكيم

 رااو ملاو بذعل !ءاملاباهنيع متم دآىنن ناولأ تفلتخا كاذلف ءاضيبااوءاد دوسلاوءارجلا طاق ضرالاه جو

 ملسوهيلعةللا ىلصةللالوسرتءمسلاق ىرعشالا ىسومىبأ نع كديب نيطلا اذه نم قاخأ نم حاورأ

 رجالا مهنم ضرالار دق ىلع مداونب ءاف-ضرالا عيج نماهخبقةضبق نم مدآق ل ىلاعت هللا نال وي

 هلوقامأو 0 ىذمرتلاودوادوب ا هجرخأ ب يطااو ثي.هئاو نزملاو لهسلاو كلذ ناب ودوسالاو ضيسالاو

 كاحضلاوةداةقو نسحلالاهةف كلذ ىنعم ىفءاملعلا فاتخاف (هدنع ىمسم لح والج أ ىضقمن) ىلاعت

 ىدر.دخز ربلاوهو ثءرأ| ىلا توملاتقو نمىنالا لج الاو توملا تقوىل!ةدالولا تقو نملوالا لج ال

 لجرلا ناكن اف ثعبلا ىلا توملا نملج أو توما ىلا لجأ ن الج ا دح أ لكل لاق سابع نب ! نع كلذوحن

 رمعلا لجأ نم ص قن م>رالاعطاقا حاف ناكن او رمعلا لجأ ىلا ثعبلا لجأ نمهلدب زم>رالالوصوا قت ارب

 ردقم ناسن لدا افر دعما تقولا اوهلجالا ليقوةرخآلا لج ىاثلا جالا اوايندلا لج أل والا لجالاريمج

 لج ًاوهابقنالا دنع جرت مل حورلا هيف ضبقت مونلا ىنعيالجأ ىضق مهنع ءاطعةباور ف سايعن !لاقو ىلا

 وهواهبلا نوهتنتو رامعال دمر دق ىديالجأ ىغق ل هانعمو دحاواس# ليقو تملا لج ا وهه دنع ىمسم

 ىذلا ظوفحاح وللا فىنغيو دزءهلوقبد ارااووهال !هملعيالهدنعل جالا كلذ نا ىنعي هدنع ىمسم لجأ

 تاومسلا ىف للاوهو ) لجو زعهلوق ل ثعبلا ف نوكسشت متن أم ىنعي( نو رتمت متنأ مث) ريغ هيلع علطيال

 لاقو ضرالا فؤتاوهءسلاف دويعلاوهوهاذعملبقو ضرالاهلاوتاومسااهلاوهو قع (ضرالافو

 مدقتهيف جاجزلالاقو ضرالا ف( مكرهجو كرس ملعي) تاومسااىفةتناوهو هانعمىربطلارب رج ندمت

 قرد دتلابدرفنل اوهود انعم ليقو ضرالا فو ناومسلا فر هجو عرس لعب هللاوهو هريدق:ري_خاتو

 بولقلالامعأ نموهف ريمض قنا سالاهيفءامرسلابدارملاو امهيفهل كلب رسثال ضرالا فوتاومسلا

 ىأهنع نول دعي مهم رباورفك

 ءابلا نوكتفهنع نوضر عب

 نولدعية|_دو رفكللةلص

 مف طع :وةقوذ حج هن ءىأ

 هللدجلا ىلع إو رفك( نيذلا

 قيقح هللا نأ ع

 امهنال قلخام ىل_عدجلاب

 اورفكنبذلا مثةمعنالاهقلخ

 نورفكيف نولد_ءي هب
 تاومسلا قاخ ىلعو ا هتمعن

 قلخام قلخ هنا ىنعم ىلع
 هاوس دح ا هيلع :ردقن الامم

 ىلعر دقي االام هن نول دعي يه مث

 نأدابعتسامىنعموهنم وش

 تايآح وضودعب هب اولدعي
 م-قلخىذلاوه) هتردق

 ءادتبال نم (نيط نم

 قلخ ًادتبا ىأةباغلا
 9 هنم مذآى نعي ملصأ

 لجأ كح ىأ (ال+ أ ىضق

 ىعسم لجأو) توملا

 ةمايقلا لجأ (هدنع

 ىلا قال نأ نيبام لوالاوأ
 نيبامىناثلاو تومنأ

 خزربلاوهو ثعءلاوتوملا
 ىاثلاو مونلا لوالا وأ

 لوالاو هقاثلاوأ توملا
 ىمسم لجأ وهو هربدقتو

 ىمسم لجأو موا عم ىأ

 مدقوهدنعءربخلاوأ دترم

 ةركن ناك ناو ادتيملا

 ريخأتلاهقحو افرظريإ لاو
 براقف ةفصااب صص# هنال

 (نورتمتمتأمل) ةفرعملا
 0 0 55 5 5 5 7 .٠ ه قع 3

ىف) ربخو أ دتبم (ةئلاوهو) مهثعابو مهتيعو ىوييحم هنأت بئام دعب ه.ذاورتنأداعبتسا من ىنعموءارملا نم نولداتوأ ةب را نمنوكشن
 تاومسلا 

 امهيفةيطالا,فورءملاوهوأهلا ضرالا فوهلاءامسل'ىفىذلاوهو هلوقك امهفدوبءلاوهولءقهنأك هللا مسا ىنعم قاعتم( ضرالا فو

 وهوىأ أدتم مالكوأ رب دعت ربخ (؟رهجو كرس ملعي) قتشمربغدنا ىلع هربغو يف" مهنا ىلع ميرفت لوالاواموبفهنلا هللاقي يذلاوهوأ



 «ةيكم ماعنالاةروسإلم

 نوّدسو سجوةثام ىهو

 َن وكوب رأ ىف وك ب

 ىرصن

 (مجيرازحإلا نامسب)
 1/١ 71 ىنم اوظفللا ميلعت (هتيدجلا )
 ىاءانغتسالا ضي رعن عم

 هودم< م ناو هل دجلا

 تاومسلا قلخ ىذلا)

 تاومسلا عج (ضرالاو

 قوق اهضعب قابط اهنال

 تناكناو ضرالاوضعب
 سلو روهجلا دنع ةعبس
 اهضعل لب ضعب قوفاهشعب

 ىدعتي لعج ضعبللاوم
 ناك اذا دحاو لوعفم ىلإ

 هلوقك أشنأو ثدحأ ىنعع

 (رونااو تاملظلالعجو)
 ىنعم ناكنا نيلوعفمىلاو
 اواعجو هلوقك ريص

 دامع مهنبذلا ةكئالملا

 لوقدرهيفواثانا نمجحرلا

 ةملظلاورونلامدقب ةبونثلا

 سنحلاةدارالرونلا درفأو

 فاحت شلك ةماظنالو

 هريظن ئشلا كلذ فالتخإب

 رحءبلاةماظو ل للا ةملظ

 فلاخي مظل عضوملاةملظو
 ررنلاو همحاصاهنمدحاو لك

 كفاتخيال دحاو برض
 مدقو تاماظلا فلتخت

 مالسلا«ِلءهلوقلتاملظلا

 ةملظ ىفهقلخ هللا قل

 ماعنالاةروسريسفتإلع
 نها لوقاذهو ةكعلزئامم ماعنالاةروسنأ سابعنب! نعد_هاح ىور اطوزنرك ذى لدفإلا

 اطوحوةكماليلةلج ماعنالاوروس تلزن لاق سابعنب | نعنارهمنب ف سوب ىورو دب ز نب رباجوةداتقو
 نماهوبتكواليل تازنةدحاوةالج تازن ةيكمىهلاق سابعنبا نع اصوبىورو كالمفلأ نوعبس
 تايآثالثلا ارخآ ىلا كيلع كب رمزحام لأ اولاعت لق ىلاعن هلوق ئهوثاي :دماهنافاهنم تانآ تس ري_غمهتليل ظ

 ىلا ىوألاقوأ بذكةنبا ىلع ىرتفا نم رظأن مو ىلاعت هلوقو ةبالاهردق قد.هللا اوردقامو ىلاعت هلوقو

 باكلاوب هانت نيذلاوىلاعت هلوق اسمعو نيّيادازو اذهوحن لت اقمرك ذونيتالارخا ىلا ئث * هيلاحوبملو

 آلامها أن وفر عياكهنوفرعي باكا مهانبت [نبلا ىاءتهلوقوةبآلا ماب كب ر نم لزنم هنأ نوملعي
 هردق قحفللا اوردقاموهلوق ةنبدملابانلزن نيبآالاةيكم ىهالاقامهنأ ةداتفواضيأ سابع نبا نء ىورو

 كلما نوعبساهعموماعنالاةروس تازنالوةبآلاة اشور عمربغو تاشورعمتانجأ شن أىذلاوهو هلوقو

 ميظعلا ىف راح س مسوءهيلعةللا ىلصىنلا لاق ديمحتلاو ح_يبستلاب لج زمط نيقفاخلا نيباماو دس دق

 كئلوأ هياع بص ماعنالاةروسأر ق نماعوف يمهنعىو رو ىوغبلالاق !دجاس .رخو ميظعلا ىل ر ناحبس

 معا ىلاعتوهناحبس ةللاو دنس .ريغب هرك ذوهراهنوهإيل كلما نوعبسلا

 رابحالا بعكلاق (ضرالاو تاومسلا قاخ ىذلا هنن دجلا ) لجو زعهلوق و (ميحرلا نجرلا هنلامس)

 ةياورفو ةنآلا ادلوذخت مىذلا هللدجلا لقوىلاعتهلوق ةاروتلا ىف ةئارخ او ةاروتلا ىف ةيآلوأةبآلا هذه

 قاخ ىذلاهتلدجلالاقف د جلاب قاخ هللا متتفا سابع نب !لاق دوهةروسرتتآةاروتلا ىف ةئآرخان | هنع
 هلوقىفو نيملاعلابرهتلدجلاليقو قحلاب منيب ىضقو ىلا عتلاقف دج ابهةخو ضرالاو تاومسلا

 صالاهانعمو رب_خهظفل ىناعم لا لهألاقو هللدجلا اولوق ىأ هنو دمحب ف يكههدابعل ميلعت هللدجلا

 نيمالا عج هنا ثيح نم نايبلا ىف غلب أ هنال سمالا ىنعمهيفو ربا ةغيص ىلع ءاجا هاو هللا اودجا ىأ
 باكلا ةحئافةروسريسفت ىفدجلا ىنعم مدقت دقو غلب ًاةنلدجلاهلوق ناك نب ىمالا عمج م هننا اودجا ليقولو

 امهصخاءاو ضرالاو تاومسلا قاخ ىذلاهللا اودجاىأ ضرالاوتاوم.لا قاخ ىذلاعنقم هيفاع

 | نكسم ضرالاو مقابل وربعلااهف وامنورت دمعربغي ءامسلا نالدابعلا ىرب مف تاقوا لا م اظعأ امهالرك ذلاب

 أ رونلاو تاماظلا قاخو ىأق لخلا ىنعبانهلعجلا ( رونلاوتاماظاا لعجو ) عفانملاوربعلااضي أ اهبفو قلخلا

 رونلاب و رفكلاتاملظأابىنعي نسا لاقو راهنلارون رونلاب وليللا تاملظتاماظلابدب رب ىدسلا لاق

 لبقتاومسلاهللاقلخ ةداتقلاق رانلاوةنجلاليقو معلارونلاب ولهجلا تاملظاب ىنعي قو ناميالا

 ىلص ىنلا نع ص اعلا نبو رمع نبهللا دبع نعىوررانلا لبقةنلا قاخورونلا لبقةملظلا قلخو ضرالا
 ىد_هارونلا كلذهباصأ نفهرون نم مهاعىتأمث ةبملظ ىفد-ةخ اخ للان لاقدنا مسوهيلعةنلا

 نمو
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 هتاجحر هللا ةدمعل
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 يحل
 ليزؤنثلا ناعم يف لّبوأتل !تابل

 فيلأت
 ميل اربإ نير نيل عن ّيلاءلدعمامإنا

 فرصلايداشبلا 0
 فورتعملا ْ

 كذا حنا
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